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Ή άκολουθουμένη μέχρι πρό τίνος τακτική κατά την τφόσ- 
ληψιν, κύΐρ,ιον χαρακτηριστικόν τής οποίας ήτο ή ελλειψις στα
θερών αρχών, ή ατελής, όπου ήσκήθη, νομοθετική παρέμβασις, 
ή αδυναμία προσαρμογής προς τάς νέας αντιλήψεις δσον άψορςι 
τάς σχέσεις έργαζομ-ένων—εργοδοτών και τελευταΐον ή έξορ- 
γιστική «ένταξις» Ήλιάσκου, έδημιούργησαν πλήθος αδικιών 
καί κατεθρυ μ μάτισαν το προσωπικόν εις κατηγορίας έκαστη 
τών όποιων προβάλλει εν ζωτικόν 8Γ έαυτήν καί δίκαιον αίτη
μα. Αί ενεργεί αι τής Διοικητικής επιτροπής, ένσαρκώ-νουσαι 
τους πόθους όλων τών συναδέλφων μελών τού Συλλόγου, απο
βλέπουν βεβαίως εϊς τήν κατά τό δυνατόν έπίλυσι-ν πάντων τών 
αιτημάτων.

Είναι όμως φυσικόν, άψ’ ενός λόγω τού περίπλοκου τών 
περιπτώσεων καί άφ’ έτέρου λόγφ τών ειδικών αδυναμιών, υπο
κειμενικών καί αντικειμενικών, αί όποΐαι δυσχεραίνουν έπί τοΰ 
παρόντος μίαν δυναμικήν έξόρμησιν, νά μή καθίσταται δυνατή 
ή ταυτόχρονος καί ακαριαία έπίλυσις τούτων.

Συνέπεια, αναπόφευκτος, ή δυσαρέσκεια καί αί δίκαιοι— 
άπό τής πλευράς της— διαμαρτυρίαι έκάστης κατηγορίας τής 
όποιας τό είδικώτερον αίτημα δεν έπελύθη.

Ή μή έπίτευξις όμως, ύπό τής Διοικητικής Επιτροπής, 
ικανοποιητικής λύσεως εις τήν α' ή β' περίπτωσιν ή όποια 
κατά σύμπτωσιν μάς αφορά, δεν πρέπει έπ: ούδενΐ λόγφ νά 
συισκοτίζη τήν κρίσιν μας —ανεξαρτήτως του αν αυτή διατυ
πώνεται δημοσίρ ή έν κρυ-πτ-φ— περί τοΰ καθόλου έργου ταύ- 
Της'

Είναι σφάλμα βασικόν νά γίνεται ή έκτίμησις τών συιμ- 
βαινόντων γύρω μας μέ γνώμονα μόνον τό ατομικόν μας συμ
φέρον, σφάλμα τό όποιον δύναται νά όδηγήση εις απίστευτους 
παρερμηνείας καί επικινδύνους ταλαντεύσεις, μέ τελικόν απο
τέλεσμα τήν έτι περαιτέρω βλάβην τών υποθέσεων μας. Τά συμ- 
περάσματά μας, διά ;νιά έχουν γενικωτέιρίαν αξίαν καί ποιάν τι- 
ν-α έποίΜοδομητικήιν έπίδρασιν είς τό περιβάλλον μας, δέον νά 
απορρέουν άπό μίαν προσεκτικήν καί συνολικήν θεώρησιν τών γε- 
νικωτέρων συνθηκών έντός τών όποιων επιδιώκεται ή έπίτε-υ- 
ξι-ς τών σκοπών, τών διατιθέμενων προς τούτο μέσων καί τήν 
έλλογον ή μή χρησιμοποίησίν των.

Έν συνεχείςι δέον ινιά λαμβάνηται ύπ’ όψι-ν τό τί γενικώτε- 
ρον έπετεύχθη, ανεξαρτήτως τοΰ αν έπηιρεάζη εΰνοΐκώς, αμέσως 
ή εμμέσως, τήν θέσίν μας, παία ή σημασία του διά τό σύνολον 
καί ποΐαι αί δη μ ι ουργ ού μ avion περαιτέρω προοπτικαί.

Ή προβολή συνεχώς τοΰ α' ή β' άνεπιλύτου ειδικού αιτή
ματος μας προς άπόδειξιν τών ισχυρισμών μας περί άδρανείας 
ή περί μή αποτελεσματικής δριάσεως τής Δ. Ε., έκτος τοΰ δτι 
μαρτυρεί εγωισμόν άσύγγνωιστον, αποτελεί καί προφανή παραί 
λογισμόν. Ουδόλως σκοπεΐται, διά τών ανωτέρω, ά έπηρεσσμός 
τής μελλούσης νά ιάσκηθή κριτικής κατά τήν προσεχή Γενικήν 
Συνέλευσιν. ‘Απλώς υποδεικνύονται ώρισμένιαι βάσεις έφ’ ών 
δέον αϋτη νά στηριχιθή ϊνα έκπληρώση —μακιριάν μικρό - φιλοδο
ξιών καί μικρόψυχων αντιπαθειών'— το βαρύ έργον της τό ό
ποιον συινίσταται: ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙ ΣΤΩΣ IN ΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑ
ΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑΡΑΞΙΝ 
ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΠΑΝΤΟΤΕ 
ΤΟ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.
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Ή Γενική Συνέλευισις τής 8ης Φεβρουάριου 1957 έδέχθη 
είσήγησιν τής Διοικ. Επιτροπής τον Συλλόγου περί συστάσεως 
Επιτροπής διά τήν μελέτην άνιαθεωρήσεως τοΰ έν ίσχύϊ Κατα
στατικού, τήν τροποποίησιν τών διατάξεων τοΰ όποιου θά έψή- 
φιζεν έπί τούτφ καλούμενη ’Έκτακτος Γενική Συνέλευσις καί 
κατήρτισε τήν έν λόγφ Επιτροπήν εκ τών κ.κ. Κ. Μελισσαρο- 
πούλου, Κ. Παππά, Έμμ. Παναγιωτοπούλου, Μελχ. Τσουδεροΰ, 
Σ. Σταμοπούλου, Κ. Κατσάμπα, Άνδρέου Προκοπίου, Ίωάν. 
Ζούγκου, Έπ. Μαυραυλίδη, Αΐμ. Βαμβακά, Ά. Μυλωνά, Σπυρ. 
Διλιντά.

Ή Επιτροπή συνελθοΰσα είς αλλεπαλλήλους συνεδριάσεις, 
παρουσίφ τοΰ έκ τών Μελών της έγκριτου δικηγόρου κ. Σ. Στα
μοπούλου καί τοΰ ΙΝομικσΰ Συμβούλου τοΰ Συλλόγου κ. Ίω. 
Τσάκωνα, έμελέτηισεν άπό πάσης πλευράς τάς υπό τής πείρας 
καί τής ανάγκης καλυτέρας λειτουργίας τοΰ Συλλόγου έπιβαλ- 
λομένσς τροποποιήσεις, ιέν συνδυασμφ προς τάς διατάξεις τοΰ 
Νρμου, καί κατά τήν τελευταίαν αυτής συνεδρίασιν τής 7ης Νο
εμβρίου 1957, παρόντων τών κ.κ. Κ. Μελισσαροπαύλαυ, Κ. Παπ
πά, Έμμ. (Παναγιωτοπούλου, Μελχ. Τσουδεροΰ, Σ. Σταμοπού
λου, Κ. Κατσάμπα, Ίω. Ζούγκου, Έπ. Μαυραυλίδη, Σπ. Διλιν- 
τά, Νικ. Τσάκωνα, ένέφΐινεν όμοψώνως κατ’ άρθρον καί σύνολανι 
τό σχέδιον νέου Καταστατικού καί είσηγήθη είς τήν Δ. Επι
τροπήν τοΰ Συλλόγου τήν δημοσίευσιν καί διανομήν αύτσΰ είς 
τά Μέλη, ώς καί τήν σύγκλησιΐν Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως 
προς συζήτησιν τών προτειναμέν-ων τροποποιήσεων καί καθορι
σμόν ημερομηνίας προς διεξαγωγήν σχετικής ψηφοφορίας.

Κατ’ έφαρμογήν τών άνωτέρφ ή Επιτροπή έξέδωκε τήν κά
τωθι άνακοί-νωσιν:

ΕΒΙΤΡΙ1Ι ΙΕΜϊΙί iiEilHE ΪΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Μία μικρή αναδρομή ιστό πα
ρελθόν μάς έδωσε τήν ευκαιρία 
νά ζωντανέψουμε μια άπ’ τις 
πτυχές τής πολύπλευρης δράσης 
τής Εθνικής Τριαπέζης, πριν 
άπό 29 χρόνια. Χωρίς νά θέλο-υ- 
\με νά εφαρμόσουμε τήν θεωρία 
τής παρελθοντολογίας, νομίζου
με δτι ή προβολή εκείνης τής ε
ποχής έχει πολλά νά διδάξρ 
άκόμη καί σήμερα σέ δσους εί
τε έκούσια είτε ακούσια εξακο
λουθούν νά αγνοούν τήν ιστο
ρία.

’Από τά πρακτικά τής ’Ακα
δημίας Αθηνών τοΰ 1928 (Πα
νηγυρική ΣυνεδΙριίασις τής 27ης 
Δεκεμβρίου) σταχιυάλογοΰμε τά 
έξης έπαθλα καί βραβεία τά ό
ποια είχε προκηρύξει ή Εθνική 
Τράπεζα καί τά όποια άπενε,μή- 
θησαν είς διαφόρους:

1) ’Έπαθλον έκ 10 χιλ. δρχ. 
διά τήν «καλυτέραν χημικήν ή 
ρεταλλειολαγικήν μελέτην τήν 
συντελούσαν είς βελτίωσιν σχε
τικών βιομηχανιών».

2) ’Έπαθλον έξ 25 χιλ. δρχ. 
είς «βραβεΐον σύγγραμμα ή πε
ριοδικόν έλληνικόν συντελοΰν 
είς διάδασιγ τών Θετικών έπι- 
στημών είς τήν Ελλάδα»

3) ’Έπαθλον έκ 10 χιλ. δρχ. 
«είς ίδρυμα ή σωματεΐον συν- 
τελέσαν πρός βελτίωσιν τής έγ- 
χωρίας γεωργίας καί κτηνο
τροφίας».

4) 'Έπαθλον έξ 20 χιλ. δραχ. 
είς «τήν καλυτέραν περί έλαι ο
κομίας μελέτην».

Επίσης ύπό τής ’Εθνικής 
Τραπέζης εΐχον άθλαθετηθή 
τρία βραβεία άπό 20 χιλ. SjpraX- 
έκαστον:

1) «Είς τήν καλυτέραν πει
ραματικήν μελέτην περί βιομη
χανικής εφαρμογής καυσίμων

υλών τής 'Ελλάδος».
2) «Είς τήν καλυτέραν μελέ

την περί τής σπουδαιότητος τής 
έκμεταλλεύσεως τών κοιτασμάί- 
των χρωμίου έν Έλλάδι».

3) «Είς τήν καλυτέραν περί 
ίχθυοκομίος μελέτην».

Κατά τήν αυτήν συνεδρίασιν 
άνεκοινώθησαν τά βραβεία τοΰ 
επομένου έτους έκ τών όποιων 
τά ακόλουθα εΐχον άθλοθετηθή 
υπό τής ’Εθνικής Τραπέζης:

I ) 20 χιλ. δρχ. διά τήν κα
λυτέραν διατριβήν «περί τής 
γεωλογικής καί μεταλλευτικής 
μελέτης τών κοιτασμάτων χρω
μίου τής Θεσσαλίας:

2) 20 χιλ. δρχ. διά τήν κα
λυτέραν μελέτην «βελτιώσεως 
ή δημιουργίας χημικών βιομη
χανιών έν Έλλάδι».

3) ^50 χιλ. δρχ. διανεμόμε- 
ναι είς «Ιειρίεΐς, γεωπόνους, δι
δασκάλους, ιατρούς, γεωργοτε- 
χνίτας, έταιρείας, συνεταιρι
σμούς καί άλλα έν γένει ιδρύ
ματα ή άτομα τά όποια λόγφ ή 
έργφ συντελούν είς έπέκτασιν, 
βελτίωσιν καί έν γένει προαγω
γήν τής έν Έλλάδι γεωργίας, 
κτηνοτροφίας καί γεωργικής 
βιομηχανίας».

4) 20 χιλ. δρχ. διά τήν κα-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
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Άθήναι, 16 Νοεμβρίου 1957
Προς διαφώτισιν τών συνα

δέλφων έπί τών προτεινομένων 
τροποποιήσεων τοΰ Καταστα
τικού, είς τάς όποιας κατόπιν 
μακρών συνεδριάσεων όμοψώ
νως κατελήξαμεν, άναφέρομεν 
τάς κυριωτέρας μεταβολάς, αί 
όποΐαι θά προκόψουν έκ τής έγ- 
κρίσεως τούτων:

1. — Καθορίζεται σαφώς 
ποιοι δύνανται νά είναι Μέλη 
τοΰ Συλλόγου μας.

2. — Καθορίζονται έπακρι- 
βώς τά των Γεν. Συνελεύσεων, 
τής άπαιτουμένης κατά Νόμον 
άτταρτίας καί τών προθεσμιών 
τών αρχαιρεσιών, ώστε νά μή 
δύναται νά παραταθή είς τό 
μέλλον ό βίος τών έκάστοτε 
Διοικ. Συμβουλίων πέραν τών 
έλαχίστων ορίων τά όποια ό 
Νόμος έπιβάλλει, τασσόμενης: 
καί περιοριστικής τακτής προ-; 
θεσμίας. (Δυνάμει τοΰ έν ίσχύϊ
Καταστατικού, μή έτπτυγχα^ 

νομένης απαρτίας, ό βίος τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου δύνα- 
ται άπεριορίστως νά παροπεί- 
νεται).

3. —- Παρέχονται ηΰξημέναι 
έξουσίσι είς τήν Εφορευτικήν 
Επιτροπήν, ώστε νά μή έπη- 
ρεάζη τό αποτέλεσμα τών άρ- 
χαιρεσιων τό έκάστοτε έν αρ
χή Διοικ. Συμβούλιον.

4. —1 Μειοΰται ό άπαιτούμε- 
νος άριθμός τών ύπαλλήλων τοΰ 
Ύπ)τος άπό 7 είς 5 διά νά κα
θίσταται τό Ύπ)μα Εκλογι
κόν Κέντρον καί οΰτω νά πεοιο- 
ρίζωνται αί μετακινήσεις καί αί 
δαπάνα!.

5. — Τό Διοικ. Συμβούλιου

λυτέραν μελέτην: «Ή έξαγωγή 
τών έλληνικών οίνων είς τό έξω- 
τερικόν, ποιας δυσχερείας συν- 
ήντησε κατά τήν τελευταίαν δε- 
καετίαν καί πώς δύναται νά αΰ- 
ξηθή ή έν ταΐς ξέναις χώραις 
κατονάλωσιο».

5) 20 χιλ. δραχ. διά τήν κα
λυτέραν ; διατριβήν περί τοΰ 
«πώς δύναται νά αύξηθή καί 
βελτιωθή ή έν Έλλάδι σιτοπα
ραγωγή».

Λ A. I. Ο.

άντί νά άποτελήτσι άπό 7 συμ
βούλους περιοχής ’Αθηνών, 4 
Επαρχιακούς καί 6 Έπιμελη- 
τάς, θά άποτελήτσι άπό 12 
Συμβούλους περιοχής ’Αθηνών 
καί 5 Επαρχιακούς, καταργου- 
μένων τών Επιμελητών.

6. —Καθιεροΰται ό θεσμός έ- 
κλογής αναπληρωματικών Συμ
βούλων (κεχωρισμένως περιο
χής ’Αθηνών καί Επαρχιακών), 
ώστε έν περιπτώσει άποχωρή- 
σεως Συμβούλων νά είναι εΰχε- 
ρής ή άντικατάστασίς των.

7. —<Έκ τών Συμβούλων έ- 
κλέγεται Πρόεδρος, 2 ’Αντιπρό
εδροι, Γεν. Γραμματεύς, Ταμί
ας, Ειδικός Γραμματεύς, "Εφο
ρος Λέσχης, ’Έφορος Επαρ
χιακών Ύπ)των, "Εφορος Τύ
που. Τοιουτοτρόπως καθορίζον
ται αί αρμοδιότητες έκαστου 
καί κατανέμεται ή έργασία.

8. —— Προτείνεται ό καθορι
σμός τής μηνιαίας συνδρομής 
μεταξύ 0,75% μέχρι 1%, άπο- 
φάσει τοΰ έκάστοτε Διοικητι
κού Συμβουλίου1 άναλόγως τών 
παρουσιαζομένων έκάστοτε α
ναγκών, διά νά δύνανται νά κι
νηθούν τά διάδοχα τοΰ σημερι
νού Διοικητικού Συμβουλίου ό- 
λιγώτερον άσφυκτικώς άπό δ,τι 
έπιβάλλει ή σημερινή συνδρο
μή, μειωθεΐσα άπό 1% είς 
0,50%.

Ταΰτα πάντα θά τεθοΰν ύπό 
τήν έγκρισιν τής πλειοψηφίας 
τών συναδέλφων, συγκληθείσης 
ύπό τής Διοικ. ’Επιτροπής τής 
Γεν. Συνελεύσεως, πρός συζή- 
τησιν καί καθορισμόν ήμερομη- 
νίας πρός διεξαγωγήν σχετι
κής ψηφοφορίας.

Τά Μέλη τής Επιτροπής 
Κ. Μελισσαρόπουλος, Μελχ.

Τσουδερός, Σ. Σταμόπου-
λος, Κ. Γΐαππάς, Α. Προ
κοπίου, Κ. Κατσιάμπας, Έμ.
Παναγιωτόπουλος, ’ I. Ζοΰγ-
κος, Έπ. Μαυρουλίδης, Αίμ.
Βαμβακάς.

•
Ή άποφασισθεΐσα σύγκλη- 

σις τής Γενικής Συνελεύσεως, 
έπραγματοποιήθη τήν 21.11.

1957, τά δέ πρακτικά αυτής 
έχουσιν ώς έξής:

--------- <$)---------
ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ
—*—

Ό Πρόεδρος Συνελεύσεων κ. 
Νικ. Βάραγκας κηρύσσει τήν 
εναρξιν τής συνεδριάσεως καί 
κσλεΐ γραμματείς τούς κ. κ. Φ. 
Κατσούλαν καί Ν. Τσοΰχλον.

Ό κ. Μελισσαρόπουλος, Πρό
εδρος τοΰ Συλλόγου λέγει οτι 
ή Γεν. Συνέλευσις τής 8.2.57 
άποφασίσασα τήν άναθεώρησιν 
τοΰ (Καταστατικού έπετέλεσε 
μέγα βήμα προόδου είς τά πρά
γματα τοΰ Συλλόγου. Έκλέξα- 
ρα δέ διακομματικήν Επιτρο
πήν πρός μελέτην τών τροπο
ποιήσεων επέτυχε τό άδιάβλη- 
τον τοΰ έργου της. Ή Επιτρο
πή συνήλθεν είς πολλάς καί 
μακράς συνεδριάσεις, συινεζηΓ 
τησεν δλας τάς προτάσεις, κα- 
τέληξε δέ όμοφώνως είς τάς 
προτε ι νρμέ ν ας τροποπο ι ήισε ι ς, 
χωρίς νά ύποβληιθή άπό κανένα 
μέλος της πρότασις μειοψη
φίας.

‘Η Δ. Επιτροπή τοΰ Συλ
λόγου οΰδεμίαν εσχεν άνιάμιξιν 
είς τό εργον της Επιτροπής. 
’Αλλά καί τά Μέλη τής Επι
τροπής είναι πρόθυμα νά συ
ζητήσουν πάσαν προτεινομένην 
ύπό τής Γεν. Συνελεύσεως τρο
πολογίαν.

Διά τήν εώρυθμοτέραν διε
ξαγωγήν τής Γεν. Συνελεύσεως 
προτείνω νά συζητηθούν κεχω- 
ρισμένως τά άλλα δλα σημεία 
καί κεχωρισμέινιως τό θέμα τής 
μηνιαίας εισφοράς τών Μελών. 
Ή Συνέλευσις αποδέχεται.

κ. Μ α υ ρ ο υ> δ ή ς : Ζη- 
^ίεΐ νά ακούεται καί ή φωνή τής 
μειοψηφίας, όπως γίνεται στις 
εκλογές Δήμων καί Κοινοτήτων 
καί προτείνει τροπολογίαν, ώ
στε νά έκπροσωπήται είς τήν 
Διοικ. ’Επιτροπήν καί τό ψη- 
Φαδέλτιον τής μειοψηφίας.

κ. Μέλι σ σ α ρ ό π ο ν - 
λ ο ς : Λέγει ότι τό θέμα τοΰ- 
το άπησχόληισε τήν ’Επιτρο
πήν, αλλά τελικώς ή ακέψις ό- 
ροψωνως έγκατταλείφθη, έπικρο:- 
τησάσης τής αντιθέτου άπόψε- 
ως.

κ. Τ σ ο λ ά κ η ς : Άντι- 
τίθεται ώς τήν άποψιν κ. Μαυ- 
,ρουδή καί λέγει ότι χρειάζεται 
τό Συμβούλιον νά είναι ομοιο
γενές.

κ. Β α ζ ο ύ ιρ α ς : Συμ
φωνεί μέ κ. Μαυρουδήν. Υπο
στηρίζει ότι ασχέτως ψηφοδελ
τίων άπαντες οί συνάδελφοι έ
χουν τά αύτά συμφέροντα καί 
τάς ιδίας επιδιώξεις. Προτεί
νει αναλογικήν εκλογήν τώινι 
συμβούλων, διότι αϋτη θά έχη 
ώς άτιοτέλίσμα τήν έπιλογήν 
τών καλυτέρων.

κ. X ά μ ψ α ς : Δέν συμ
φωνεί μέ αναλογικήν; έκπροσώ- 
πηισιν. Ζητεί όπως ή 3η κατά 
σειράν ικλήσις Γεν. Συνελεύσε
ως θεωρήται ύποιχρεωτικώς καί 
ή τελευταία, έκτος άν ό Νόμος 
ορίζει άλλως. Ευρίσκει δέ ύ- 
πφίβολικόν τον αριθμόν τών 
συμβούλων κο’ί οσμίζει ότι άρ- 
κοΰν μόνον 1 2.

κ. Μ ε λ ι σ σ α ρ ό π ο υ- 
λ ο ς : Λέγει ότι διά τήν Γ εν. 
Συνέλευσιν ό Νόμος δέν τό έ- 
τητρέπει καί ή ’Επιτροπή ή- 
ναγκάσθη -νά συμμορψωθή πρός 
τόν Νόμανι.

κ. Κατσιάμπας: Δι
ευκρινίζει ότι κατόπιν τής κα- 
ταργήσεως τών ιέπιμελητών δέ
ον νά άνΐέλθη ό άριθμός τών 
Συμβούλων καταμεριζομ έ ιν ω ν 
μεταξύ αυτών τών καθηκόντων 
τών έπιμελητών.

κ. Διλιντάς: Έρωτά 
έάν ή Δ. Ε. δέχεται ότι υπάρ
χει απαρτία, δεδομένου ότι οί 
περισσότεροι τών ύπογραψάν- 
των διά τήν συγκρότησιν τής 
απαρτίας δέν είναι ήδη παιροοψ 
τες καί προσθέτει ότι ή άντι- 
παλίτευσις δέν υποβάλλει έν- 
στασιν ύπό τόν όρον ότι τό αυ
τό θά γίνη καί κατά τήν προ-

σεϊχή Γεν. Συνέλευσιν, ήτις θά 
συνέλθη κατόπιν τής ύπαβλη- 
θείσης αίτήισεως συγκλήσεως 
εκτάκτου Γ. Συνελεύσεως διά 
τήν ιάρσιν εμπιστοσύνης πΐρός 
τήν Δ. Ε.

Π ο λ λ ο ΐ σ υ ν ά δ ε λ - 
Φ ο ι : Διαμαρτύρονται διά 
τήν τοιαύτην συσχέτισιν.

κ. Δ ι λ ι ν τ ά ς : Δέχε
ται τήν απαρτίαν. ’Ισχυρίζεται 
ότι δέν ύπήρξεν ομοφωνία τής 
‘Επιτροπής άναθεωρήσεως, ώς 
άναγράφει τά κυκλοψορήσαν 
σχέδιον τοΰ -νέου καταστατικού 
καί ότιίό κυριώτε|ρρς λόιγος τής 
αναθεωρήσεως εΐναι ή άντι,με- 
τώπισις τής δυσκολίας συγ- 
κλήισεως Γ εν. Συνελεύσεων καί 
ό «διορισμός» υπό τοΰ Κέντρου 
τών έπαρχιακών i συμβούλων. 
Φρονεί ότι διά τής τραποποιή- 
σεως δέν λύονται αυτά τά ζη
τήματα. Λέγει ότι τό προσω
πικόν δέν διεφωτίσθη έπί τοΰ 
περιεχομένου τών τροποποιήσε
ων τοΰ Καταστατικού. Ζητεί 
όπως οί Σύμβουλοι τών έπαρχι- 
ών έκιλέγωνται ύπό τών πφιφε- 
ρειών των καί ευρίσκει μικρόν 
τόιν αριθμόν 8 τών παρόντων 
συμβούλων διά σχηματισμόν ά- 
παρτίας κατά τάς συνεδριάσεις 
τοΰ Δ.Συμβουλίου.Άντιτίιθεται 
είς τήν παράτασιν τοΰ βίου 
τοΰ Δ. Σ. μέχρι τής 30ής ’Α
πριλίου καί νομίζει ότι δεν συν
τρέχει λόγοςνάγίινιη ψηφοφορία 
διά τήν Φήψισιν τών τροποποι
ήσεων τοΰ καταστατικού διά 
λόγους οικονομίας.

κ. Ζ ο ΰ γ κ ο ς : Κατακρί
νει τόν κ. Αιλινταν διά τήν 
έκδηλουμένην (Αντιπολιτευτικήν 
του διάθεσιν έπί παρομοίων ζη
τημάτων καί διευκρινίζει ότι 
είς τάς συνεδριάσεις-τής ’Επι
τροπής άΐναθεωρήσεως τοΰ Κα
ταστατικού ουδέποτε οΰτας κα- 
τέθεσεν -έγγράφως τάς πραη- 
γουμένως έκτεθείσας άπόψεις 
του, ώς άλλοι συνάδελφοι έπρη
ξαν διά τάς ίδικάς των άπό- 
ψεις, πλείιστας δέ έξ αύτών ου
δέ καν καί προψοιρίΐκώς έξέθε- 
σε, ουδέ καί έζήτησε ποτέ, ώς 
είχε δικαίωμα, τήν διστύπωσιν 
σχεδίου μειοψηφ-ίας καί τήν έ- 
πεξεργασίαν τούτου υπό τώΐν 
Δικηγόρων, ούτε καί διεφώνησε 
πρός τό τελικώς διατυπωθέν 
σχέδιον.

κ. Μαυρουλίδης: 
’Αντικρούει τον κ. Διλιντάν διά 
τάς έναντίον τοΰ Δ. Σ.. έπικρί- 
σεις του καί υπενθυμίζει ότι 
κατά τήν εκλογήν τής Επιτρο
πής άναθεωρήσεως ύπό τής 
Γ. Συνελεύσεως τής 8.2.57 τό 
παρόν Δ. Σ. δέν εΐχεν έκλεγή 
ακόμη ώς ταιοΰτσν, τά δέ Μέ
λη τής Επιτροπής έξελέιγησαν 
ώς άτομα.

κ. Δ α υ σ α ΐ τ η ς : Ζητεί 
όπως ή Γ. Σ. άπαφασίση τήν 
αΰξησιν τοΰ αριθμού άπάρΙτίας 
τοΰ Δ. Σ. άπό 8 είς 9 καί τήν 
,μείωσιν τοΰ ορίου πο|?|ατάσεως 
τοΰ βίου τοΰ Δ. Σ. άπό 30)4 
είς 15)2.

κ. Μ ε λ ι σ σ α ρ ό π ο υ - 
λ ο ς : ^ Διευκρινίζει ότι
τό όριον τής 30ής ’Απριλίου έ- 
τέθη ΰπό^ τής ’Επιτροπής διά 
νά εμποδίζεται ή αυθαίρετος έ- 
πιμήκυνσις τοΰ βίου τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου ’Αλλά αί ύπό τού 
Νό)μου Ιάπαιτούμεναι προθεσμί- 
αι διά τόν -σχηματισμόν άπσρ- 
τίας καί τήν διενέργειαν άρ- 
χο,ιρεσιών δέν έπιτρέπει μ-ετά- 
θεσιν τής προθεσμίας τούτης 
έγκαιρότεροιν,

κ. Ά θ α ν α σ έ λ η ς : Έ
πί τοΰ άρθρου 12 ζητεί νά ψη
φίζουν είς τάς επαρχίας τά 
Μέλη άπαντα οπουδήποτε καί 
αν ευρίσκωνται

Ό κ. Κατσιάμπας 
λέγει ότι διά νά έξασφάλίζετα-ι 
τό άνόθευτον καί άνεπηρ-έαστον 
τής εκλογής έκρίθη απαραίτη
τος τουλάχιστον ό άρϋθμός τώΐν 
5 Μελών διά ν-ά είναι τό Ύπ) 
μα έκλογι-κόν Κέντρον.

κ. Μ ε λ ι σ σ α ρ ό π ο υ - 
λ ο ς : Εκφράζει τήν ικανο
ί‘Η Συνέχεια είς τήν όηιν -σελ.)
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Ό κ. Νικόλαος Κρανιωτάκης, 
χειριζόμενος πρό τίνος, άπό 
των στηλών -πρωινής έφη μερί
δας, τά ζητήματα^ τής Πρωτευ- 
ούσης, διεξετραγώδει είς τά 
άρθρα του έκεΐνα, την εν γένει 
κατάστασιν αυτής, πολύ δέ δι
καίως, διότι όμολογουμένως, 
δεν ηύτύχησεν ή Πόλις τής 
Παλλάδος νά εύρη το Χέρι ε
κείνο, το όποιον θά εδιδεν είς 
Αυτήν μορφήν^ αξίαν τής 
μεγάλης της ' I στορίας καί δό- 
ξης, και τοΰ άφθαστου κάλλους, 
μέ το όποιον συνέθεσε τό περί 
αυτήν πλαίσιον ή φύσις. Άλλ’ 
εΰρε συγχρόνως ουτος τήν ευ
καιρίαν νά κατηγορήση καί Ο
λους έκείνους οΐτινες, προερχό
μενοι έκ τής παρατάξεως τοΰ 
Συναγερμού, λόγφ δυσαρέσκει
ας κατ’ αύτοΰ, δεν έσκέφθησαν 
ποσώς τήν Πόλιν, ψηφίσαντες 
τον θέσαντα πολιτικόν ζήτημα, 
κατά τάς τελευταίας δημοτι
κός έκλογάς, νυν Δήμαρχον κ. 
Κατσώταν, παρ’ δτι δεν συνέπι- 
τττον αί ίδεολογίαι των, μόνον 
καί μόνον, διά λόγους έκδική- 
σεως κατά τής παρατάξεως, ή- 
τις τους είχε βλάψει.

Είς τήν κατηγορίαν αυτήν 
περιέλαβε καί τούς υπαλλή
λους τής ’Εθνικής Τραπέζης, 
μετά τών συνταξιούχων ταύτης, 
μεταξύ τών οποίων είναι καί ο! 
«απότακτοι», οΐτινες μετά τών 
άλλων πράγματι συνετέλεσαν 
είς τήν νίκην τοΰ κ. Κατσωτα.

Ό κ. Κρανιωτάκης, καίτοι 
διακηρύσσει ώς έσαεί άνεξήγη- 
τον τήν συγχώνευσιν τής αιω
νόβιου ’Εθνικής Τ ραπέζης καί, 
πέραν τής συγχωνεύσεως, τήν 
άδικαιολογήτως, ^ δυσμενή με- 
ταχείρισιν τών υπαλλήλων καί 
συνταξιούχων ταύτης, δεν ευ
ρίσκει δμως τοΰτο αρκετόν _διά 
νά δικαιολογήση τήν . πραξιν 
των δι’ ής, πολύ όρθώς σημειώ
νει, άπέβλεψαν είς τήν τιμωρί
αν τοΰ «Συναγερμού», προσθέ
τω δέ έγώ καί μίαν Εντονον ύ- 
πόδειξιν, διά τήν άνακοπήν τής 
εξάλλου πορείας τοΰ κυβερνών
τας ούσιαστικώς τότε ^ μέλους 
τής Κυβερνήσεως Παπάγου.

Καί έξήγησις, έν τούτοις, 
τής άνοσίας έκείνης πράξεως υ
πήρχε καί υπάρχει, είναι δέ αυ
τή τά συμφέροντα. Μάλιστα, 
τά συμφέροντα! Καί ό Ήρό- 
στρατ·ς, πυρπολών τον περι
καλλή ναόν τής ’Εφέσου, είχε 
τάς παραδόξους επιδιώξεις του. 
Μέ μόνην τήν διαφοράν δτι ε
κείνος είχε τό θάρρος νά τας 
διακήρυξή, ένώ ό δράστης τής 
άνοσίας πράξεως τής συγχω
νεύσεως δέν τό είχε, προσπαθη- 
σας νά κρυβή όπισθεν τοΰ 
Στρατάρχου, άθώου τής πρά
ξεως έκείνης καί τόσον άλλων 
πράξεων τής Κυβερνήσεως του.

Ό κ. Κρ. τοιαΰτα ύποστηρι- 
ζων, άδικεΐ τούς υπαλλήλους 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, οΐτινες, 
άμυνθέντες ώς ήμύνθησαν κατα 
τής παρά πάντων Επικρινόμε
νης κακής καί Επιβλαβούς πρά
ξεως τής συγχωνεύσεως έπί 
ματαίφ, εΐχον τό δικαίωμα, άλ
λα καί τήν ύποχρέωσιν νά δώ
σουν, προς τό συμφέρον άκόμη 
τοΰ Τόπου, Ενα μάθημα κατά 
τών έκτροχ ιασθέντων.

Οί έξ αυτών «απότακτοι» εΐ
χον μεγολείτερον άκόμη δίκηο. 
Τό ίδιο θά Εκαμνε πάς άνθρω
πος, ό όποιος εχει_ αίμα: 
είς της φλέβες του,^ ώς πρά- 
ξιν αύτοαμύνης άκόμη εάν, 
χωρίς νά πταίη είς τίποτε, Ε
πειτα άπό 20, 30 καί 40 Ετών 
ύπηρεσίαν, έρρίπτετο άναιτίως 
είς τον δρόμον, μέ τη ρετσινιά 
τής άπολύσεως καί χωρίς μάλι
στα τήν νόμιμον άποζημίωσιν, 
μέ σύνταξιν δέ περικεκομμένην 
καί άσταθή. Τής άσταθείας έ- 
πιβληθείσης διά διατάξεων των 
περιβόητων Εκείνων νόμων τοΰ 
Συναγερμού.

Ό κ. Κρ., διά νά κοπηγορη, 
πιθανόν νά ήδύνατο, έάν εΰρι- 
σκετο είς τήν ιδίαν θέσιν, να 
έπιβληθή είς εαυτόν, άνώτερος 
δέ τών άνθρωπίνων άδυναμιών, 
νά συγκρατήση τήν άγανάκτη- 
σίν του, προς τό συμφέρον τής 
Πόλεως.

"Ηκουσα παρά ξένης έπιχει- 
ρήσεως: «*Ά! έχεις άπολυθή ά
πό τήν Τράπεζαν; Μέ συγχω- 
ρής άλλά πρέπει να έρωτήσω». 
Διά νά μή μου εΐπη, δ,τι έν τή 
πράξει ένένετο δηλαδή: «Δέν 
μοΰ κάνεις». Καί τό ψοβερώτε- 
ρον είναι δτι αί άπολύσεις των 
τής ’Εθνικής έγένοντο, όχι προς 
έλάφρυνσιν τών βαρών τής Τ ρα
πέζης, άλλά διά νά διατηρηθω- 
σιν οί τής άλλης καί > νά 
διπλασιασθώσι σχεδόν αί άπο- 
δοχαί των, νά προσληφθώσι δέ 
νέοι, πρός ρουσφετολογίαν.

Θά ή μπορούσα νά εΐπω είς 
τόν Κον Κρ.: «"Οταν Κύριέ μου 
κινδυνεύη — πού καθόλου δεν 
έκινδύνεύεν δπως σείς, καθώς 
καί πάντες παραδέχονται^—τό 
σκάφος, μπαίνουν τά ό νάματα 
δλων τών έπ’ αύτοΰ είς κληρω
τίδα καί ό κλήρος διαγράφει τά

ό νάματα έκείνων, πού πρέπει νά 
θυσ-ιασθοΰν, διά τήν σωτηρίαν 
τοΰ σκάφους καί τών ύπολειπο- 
μένων. Δέν ξεχωρίζουν τόν ένα 
ή τόν άλλον, διότι Ετυχε νά εί
ναι φίλος, ή προστατευόμένος 
τοΰ Πλοιάρχου, ή τοΰ Ύπουρ- 
γοΰ, ή τοΰ Στρατηγού αδελφός, 
ή τοΰ Μητροπολίτου άνεψιός, 
ή τοΰ δείνα ή τοΰ τάδε γνωστός, 
άλλά μπαίνουν δλοι άδιακρίτως 
στήν κληρωτίδα.

Μά είς τήν περίπτωσιν τής 
Εθνικής Τραπέζης δέν έχρειά- 
ζετο κληρωτίς καί κλήροι. Δέν 
υπήρχε καν άνάγκη, γιατί είναι 
γερό τό σκάφος, άλλ’ αν έχρει- 
άζετο, θά έκαλοΰντο έθελονταί 
καί, άς είναι δλοι βέβαιοι, θά 
παρουσιάζοντο 4000 έθελονταί, 
δσοι περίπου καί οί υπάλληλοι 
τής Τραπέζης, διότι τήν ήγά- 
ττησαν καί τήν άγαποΰν, ώς, άλ
λους τε, άπέδειξαν πολλές φο
ρές ώς τώρα.

Διά τούς τόσον στυγνώς ύ- 
βρισθέντας διά τών άπολύσεων 
καί τόσον καταφόρως άδικηθέγ- 
τας καί τάς οικογένειας αυτών, 
τ! άξίαν θά εΐχεν, έάν ό κ. Κρ., 
Εκλεγόμενος Δήμαρχος τοΰ Ά- 
στεος καί. έξευρίσκων τά μέσα 
καί τά άξια χέρια, καθίστα τάς 
‘Αθήνας, ώς φιλοδοξεί, Πρωτεύ
ουσαν τοΰ Κόσμου; Κατά τί θά 
ήλλασσεν ή δυσχερής θέσις 
τών άδικημένων; ’Απεναντίας θά 
καθίστατο θύτη Ετι πλέον άνυ- 
πόφορος, δπως άκριβώς ή θέσις 
τοΰ πεινασμένου, είς τόν όποι
ον θά έλέγαμε: «ξέχασε τήν πεί
να σου καί Ελα νά μάς βοηθή- 
σης νά μεταφέρουμε αυτά τά Ε
κλεκτά τρόφιμα. Θά τά τοπο
θετήσουμε δέ, φίλε, σέ μιά επί
σης πλούσια «βιτρίνα» καί θά 
σοΰ κάμουμε τή χάρι νά σ’ ά- 
φήσουμε νά τά βλέπης άπ’ Ε
ξω, δταν οί άλλοι θά τά τρώ
νε!» Τί λέτε; Θά Επρεπε ό τα
λαίπωρος αυτός νά μάς βοηθή- 
ομ ;

Έάν, δπως Εγραψα μετά τάς 
έκλογάς έκείνας, ήλλαξαν τήν 
θέσιν τοΰ «Γέρου τοΰ Μωρηά» 
καί τόν έτοποθέτησαν μέ τά 
νώτα έστραμμένα πρός τό πα
λαιόν Κοινοβούλιον — ποιος 
ξέρει πρός τίνα συμβολισμόν, 

■—< ή ήνοίξαμεν νέας λεωφόρους 
καί έπλουτίσαμεν τόν φωτισμόν 
των, ή έγένοντο νέα Εργα μι
κρά καί μεγάλα, κατά τί περι- 
ωρίσθη ή προσβολή έκ τών ά
πολύσεων καί τά έκ τούτων ά- 
ποτελέσματα; "Η κατάρτι θά έ- 
γέμιζε τό στομάχι τοΰ πελα
σμένου: δλοι δέ γνωρίζουν ότι, 
δταν τό απαιτητικό αυτό όργα
νο τοΰ άνθρωπίνου σώματος^ εί
ναι άδειο, ή δχι όσον χρειάζε
ται γεμάτο, άναπτύσσει > μιαν 
δραστηριότητα, ή οποία Εμπο
δίζει τήν κεφαλήν νά σκέπτε
ται τά υψηλά ιδεώδη.

Τό φοβερώτερον εΐναι__ δτι, 
παρά τήν άναγνώρισιν τών κα
κώς γενομένων, ούτε σήμερον 
ήλλαξεν ή κατά στάσις παρά 
τήν πολιτικήν άλλαγήν, πού, ύ- 
πηγόρευσεν ό θάνατος τοΰ τότε 
πρωθυπουργού καί, σύμφωνα 
πρός άρχάς τής άμοιβαιότητος, 
οΰτε καί τά αισθήματα,τών πα- 
θόντων έκ τής κοτταστάσεως Ε
κείνης ήλλαξαν, άφοΰ καί ή,νέα 
ήν παραπεισθέντες ήκολούθη- 
σαν, άκολουθεΐ τήν πεπατημέ- 
νην υπό τής πρώτης, πιστή είς 
τό σοφόν δόγμα «Μή θίγε τά 
κακώς κείμενα,» άλλά, «γκου- 
άρντα ε πάσα» καί πέραν αυ
τών ψευτοϋποσχέσεις, ψευτομει- 
διάματα καί μόνον αυτά, τά ό
ποια, δσην άξίαν Εχουν διά^τούς 
δίδοντας, άλλην τόσην καί διά 
τούς λαμβάνοντας.

“Ήλλαξεν, βεβαίως, ή ,Διοί- 
κησις τής Τραπέζης,δχι πάντως 
διά τό χατήρι τοΰ προσωπικού 
της, άλλά δΓ άλλους,, λόγους. 
"Οπως καί άν Εχη δμως τό 
πράγμα, ή άλλαγή ήτο μεγάλη 
πράξις διά τήν κακοποιηθεΐσαν 
’Εθνικήν Τράπεζαν. Τήν ένεπι- 
στεύθησαν είς άξιον Τέκνον της. 
Εΰγε τους! ’Εξέχασα... Άπε> 
κατεστάθη καί ό αιωνόβιος θυ
ρεός τής Τ ραπέζης, μέ τήν_είκό- 
να τοΰ Ίδρυτοΰ της. Τοΰ με
γάλου Εκείνου άνδρός, τόν όποι
ον οί εϊκονομάχοι εΐχον τοποθε
τήσει είς τήν «Κερκόπορταν», 
τήν άγουσαν καί είς τό Γκαράζ 
τής Τραπέζης—δχι, βεβαίως, διά 
νά τιμήσουν μέ τήν μεγάλην 
μορφήν, τήν θύραν τής εισβολής 
των— άντικαταστήσαντες αυ
τόν μέ Εν ώρολόγιον τό όποιον, 
έν τούτοις, έμέτρα, άμείλικτον, 
τόν χρόνον πού Εφερεν είς τό 
τέρμα των τάς τόσας φιλοδοξί
ας καί τάς τόσας κακίας.

’Αλλά μέ τάς ώραίας αύτάς 
πράξεις τό πρόβλημα, τό σο
βαρόν πρόβλημα τών «άποτά- 
κτων» δέν λύεται, άλλά, παρα
μένει άνοικτόν καί, πρός μεγί- 
στην ειρωνείαν, ένφ οί 1,500 
άνθρωποι τής ’Εθνικής καί δή 
οί έξ αυτών όπολυθέντες δέν εδ- 
ρον ούδαμοΰ δικαίωσιν, δύο ή 
τρεις τής άλλης Τ ραπέζης, άπο- 
λυθέντες, έπανήλθον έν δόξη.

ΑΡΘΡΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΟΥ
ΕΙΚΟΣΙ ΕΞ ΗΜΕΡΑ! ΑΠΕΡΓΙΑΣ 

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

"Ενας μεγαλειώδης άγων ε- 
ληξεν. "Επειτα άπό 26 ήμερων 
πεισμένος άπεργίας, τής όποι
ας ή συνοχή κατέπληξεν τούς 
πάντας, τό Προσωπικόν τών b. 
Η.Σ. άνέλαβεν ύπηρεσίαν. Καί 
ούτως έληξαν καί ή μεγαλύτερα 
μεταπολεμική άνάτκσις τής 
’ Είόγατοϋπαλληλ ι κής τάξεως.

Τώρα οπότε έπανιηλθομεν 
πάλιν είς τήν «ηρεμίαν», , μάς 
παρέχεται ή δυνατότης νά ώντι- 
κρύσωιμεν κόιπως ψύχραιμα ,καΐ 
άνπικΕίμενικά τήν δλην ,έξελι- 
ξιν τής άπεργίας καί νά έξα- 
γάγωμεν τά χ,ριήισιμα συμπερά
σματα.

Καί πριν άπ’ όλα: Ποΐοίν1 ή- 
το τό αίτημα τής άπεργίας. Τό 
α’ίτηιμα τής κατά 30% αναπρο
σαρμογής τών άποδσχών, τό αί
τημα όλοκλήίρσυ τής έργατοϋ- 
παλληλικής τάξεως, τό όποιον 
ήναγκάσθη νά υίοθετήση καί 
αυτή ή ηγεσία τής ΓΣΕΕ κατά 
τάς άπεργιακάς κινητοποιήσεις 
τών άρχών τοΰ βέρους.

Τό αίτημα τοΰτο έν συνδυα- 
σμώ ικαί πρέις την ρητήν περί 
ίκανοποιήσεώς του —·μόλ ι ς ό 
ηλεκτρικός Θά εφθανεν είς Κη
φισίαν— ύπόσχεσιν τοΰ κ. Άν- 
δρεάδηι, ήτο φυσικόν να ηλέκ
τριση τούς έργοίζομένους τών 
Ε.Η.Σ. οί όποιοι πρό τής ΰπανι- 
αχωρήσεως τοΰ έρίγοδότου των, 
έξηγριώθησαν καί άπήτησαν 
τήν άμεσον άνάληψιν άπεργι Ο
κού άγώνος.

Αυτή ή σπουδή δμως είχε μό
νον άρνητικήν έπίδρασιν έπί 
τής όλης ΰπαθέσεως. Καί τοΰτο 
διότι ό άγων δέν ήτο μεταξύ α
περγών καί Άνδρεάδη. Διότι 
ό Εργοδότης είχε καί Ενα μεγά- 
λον σύμμαχον: Τόν κρατικόν

διότι οί νόμοι, ώς ψηφίζονται 
καί τροποποιούνται, έπαυσαν 
φαίνεται νά άποβλέπουν,είς τήν 
ίκανοποίησιν τών πολλών, μέ 
τήν κατά τό δυνατόν, μικροτέ- 
ραν ζημίαν τών ολίγων. Αδια
φορούν άν πληγώνονται Ετι πλέ
ον οί ποίθόντες διά τής άνίσου 
μεταχειρίσεώς των.

Ό Σόλων, ό μέγας νομοθέτης 
τών ’Αθηναίων έλεγε βέβαια: 
«’Έργμασιν έν μεγάλοις πάσιν 
άδεΐν χαλεπόν». Δηλαδή: «είς 
τάς μεγάλας χειρονομίας δεν 
μτΓορουμε να τούς ευχάριστη- 
σουμε δλους». Καί αυτό ισχύει 
πάντοτε. Έφρόντιζεν δμως, δ
πως κάθε νομοθέτης επιδιώκει 
άπαραιτήτως, νά ευχαριστώντας 
οί πολλοί, νά δυσαρεστώνται δε 
οί Ελάχιστοι δυνατόν.

Οί σημερινοί συνάδελφοι τοΰ 
σοφού Εκείνου Νομοθέτου, πό
σες φορές Εδώ στη χώρα μας, 
δέν μάς Εχουν διδάξει τά αντί
θετα, διά τών πράξεών, των. 
Φαίνεται δτι προτιμούν τήν άρ
νητικήν πλάκα τής φωτογραφί
ας, αντί τής θετικής.

Ή γενομένη, κατά τι να τρό
πον, κοςτοχύρωσις τής κολοβω
μένης συντάξεως, προσωρινή ή 
οριστική, μάλλον οριστική, εί
ναι κάτι. Άλλ’ ήτο ύποχρεωσις 
τής Τ ραπέζης, αί προπολεμικά! 
Διοικήσεις τής οποίας, οσάκις 
έπεζητεΐτο ή έπένδυσις τών κε
φαλαίων — τών σπουδαίων κε
φαλαίων — τών ασφαλιστικών 
οργανισμών τοΰ προσωπικού 
της, παρενεβάλλοντο δηλοΰσαι 
δτι, «δ,τι καί άν ήθελε συμβή 
Εχετε πίσω σας τήν Τράπεζαν, 
ήτις θά σάς στηρίξη. Αφήσατε 
τά λεπτά σας σ’ αυτήν καί μην 
άνησυχήτε». Έπιστεύσαμεν καί 
πιστεύομεν είς „τάς δηλώσεις 
τών Διοικητών τής Τραπέζης... 
Τήν Τράπεζαν.

Καιρός εΐναι, διά μιάς τίμιας 
πράξεως, πράξεως σοβαράς, να 
κηρυχθή έπισήμως ώς άδικος ή 
πράξις τών ομαδικών^ απολύσε
ων, αΐτινες Ελαβον χώραν, άμα 
τή συγχωνεύσει, διά την ήθικην 
άποκοττάστασιν τών ύβρισθέν- 
των δι’ αυτής καί μειωθέντων 
διά τών «άποτάξεων», νά έπα- 
ναφερθώσι δέ, κατόπιν δικαίας 
καί ανεπηρέαστου κρίσεως, οί 
δυνάμενοι νά έπανέλθωσιν, 5- 
κανοποιουμένων, κατά έξευρ-ι- 
σκόμενον τρόπον, τών λοιπών, 
διά νά κλείση ή άνοικτη έπί τε
τραετίαν, ήδη, πληγή, διότι είς 
δλους συμφέρει τούτο καί ούχί 
μόνον είς τήν πόλιν. Καί γι’ αυ
τό πρέπει νά κλείση.

"Ας προσέξουν Εκείνοι, είς 
τούς οποίου Εμπιστεύεται ό λα
ός τό άρμα τής Πολιτείας διότι, 
και τό παραμικρό ολίσθημα, δεν 
μένει χωρίς συνέπειας! __δι’ αυ
τήν ταύτην τήν τάξιν^τών πρα
γμάτων, ήτις συντηρεί τό σημε
ρινόν σύστημα τής ζωής μας...

Υπήρξε πάλαι ποτέ, κατά 
την Μυθολογίαν, έν ζώον, τό ό- 
ποΐιν κατέτρωγε τούς πόδας 
του. ’Άν εξακολουθήσω μεν άκο- 
λουθοΰντες τήν τακτικήν του, 
θά πέσουμε καί θά συντρίβουμε.

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ 
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(μηχανισμόν. Είς τό όνομα τής 
έξυπηρετήισεως τοΰ κοι νοΰ, τούς 
συρμούς καθ’ δλην τήιν διάρκει
αν ΐής άπεργίας έκίνουν αστυ
φύλακες ώς καί τό Προσωπικόν 
τών λεωφορείων τών Ε.Η.Σ., 
οΐτινες, κατά παράβασιν τής 
κείμενης νομοθεσίας, είργάζον- 
το 16 καί πλέον ώρας ήμερη- 
σίως.

Ένώ λοιπόν ό Εργοδότης εΐ
χεν ιέ ξησφαλι σμέν ου ς τοιούτους 
συμμάχους, οί απεργοί έξεκί- 
νησαν μόνίοι. Τελείως μόνοι.

Αυτό όμως δέν σημαίνει δτι 
αί 26 ή μέρα ι τής άπεργίας δέν 
ήσαν άρκεταί διά νά έκδηλωθή 
ή ισυμπαράστασις τών λοιπών 
Εργαζομένων.

Καί ή ελλειψις τής συμπαρα- 
στάσεως αυτής έγένετο άπό 
τής πρώτης στιγμής αισθητή 
καί τελικώς άπέβη μοιραία.

Τό Προσωπικόν τών Ε.Η.Σ. 
δέν άπεδύθη διά πρώτηιν φοράν 
είς δυναμικήν πρός τόν Εργοδό
την ταυ άνσμέτρηισι ν έν τή δι- 
•εκδικήσει τών δικαιωμάτων ταυ. 
Πρό διετίας άπεδύθη είς άνά- 
λαγον αγώνα διάρκειας 19 η
μερών, ό όποιος άν εστάλη τή ε- 
πεμίβάσει τοΰ πολιτικού γραφεί
ου τοΰ Στρατάρχου Παπάγου. 
Καί είναι μέν γεγονός ότι ό 
Στρατάρχης τότε —ώς όλοι οί 
ΰπεύθυναι ΐΚυβερνήται τών με- 
ταπολεμικώιν χρόνιων προκει με
νού περί αιτημάτων τών έργαζο- 
ίμένων— ΰπανεχώρησεν καί, οΰ- 
τω, δέν έχαρηγήθη ή αυξησις 
25% τήν όποιαν καί έγγράφως 
οΰτος εΐχεν ΰπασχεθή. ’Αλλά ό 
Καταπληκτικής συνοχής Εκείνος 
19ήμερας άγών συινετέλεσεν ώ
στε κατά τήιν ρυθμισιν τοΰ θέ- 
ματος τών αποδοχών καί ένφ 
διά τής ύπ’ άριθ. 2)1956 άπο- 
φάσεως τοΰ Διαιτητικοί) Δικα
στηρίου έχαρηγοΰντο αυξήσεις 
10 - 15%, είς το προσωπικόν 
τών ΕΗΣ έχορηγήθη τοιαύτη 
έξ 27%.

Άλλ’ άς τπανέλθωμεν είς τήν 
σημερινήν άπεογίιαν. Τί θετικόν 
ύπήρχε, ώστε νά δικαιολογήται 
ή άνάληψις τοΰ άπεργιακοΰ ά
γώνος ;

Πρώτον τό δίκαιον τοΰ αιτή
ματος. Τό αίτημα τής αύξήσε- 
ως τών άπαδοχών τιωιν πείνης 
—‘όπως όλων τών Εργαζομένων 
— κατά 30%. Τόσον δίκαιον ή
το τό αίτημα αυτό, καί τόσον 
γενικόν ώστε καί αυτή ή ηγε
σία τής ΓΣΕΕ, ή όποια τόσον 
ολίγους δεσμούς Εχει μέ τήν 
έργατοϋπαλληλικήιν τάξιν,^ ήνν 
αγκάσθη μέ αυτό ιν’ άπόδυθή είς 
τάς τελευταίας άπεργιακάς κι
νητοποιήσεις, άσχέτως αν το 
έγκατέλειψε.

Δεύτερον θετικόν σημεΐον ΰ- 
πή,ρξε τό μαχητικόν πνεΰμα καί 
ή βαθεΐα ταξική συνείδησις τών 
απεργών συνέπεια τοΰ όποιου 
ΰπήρξεν ή εξαιρετική συινοχή 
των.

Πέραν τούτων εΐχον τήν συμ
πάθειαν καί τήιν ηθικήν συμπα- 
ράστασιν —άλλά μόνον τήιν η
θικήν άλλοιμονον!!! — όλων 
τών Εργαζομένων καί τής κοι
νής γνώμης ολοκλήρου.

Εΐχεν όμως κοα άρνητικάς 
τιίοόϋποθέσεις^ ό άγων αυτός; 
Άναμφισβητήτως ναι. Καί ι
δού ποΐαι κατά τήν γνώμην μας 
ύπήρξαν αδται.

Πρώτον καί κυριώτερον: τό 
άνετοι μον τών άλλων κλάδων 
καί πρό πάντων τών συγγενών 
κλάδων τών Επιχειρήσεων Κοι
νής Ώφελείας.

’Άς ένθυιμηθώμεν τά ύπεροί 
χα, τά άξέχαστα άποτελέσματα 
τής περυσινήις κινητοποιήσεως 
τών δύο 'Ομοσπονδιών μας διά 
τήν προάσπισιν τών Ασφαλι
στικών μας ’Οργανισμών. Ή έ- 
χότης μας καί ή ομαδική άντιμε- 
τώπισις τοΰ κινδύνου ήνάγκοο- 
σεν τήιν Κυβέρνησιν νά έγκατα- 
λείψη τάς κατά τών ταμείων 
μας βλέψεις της.

Δεύτερον: ή απροσχημάτι
στος καί ολόψυχος διάθεσις είς 
τόν Εργοδότην τοΰ κρατικού μη
χανισμού, ό όποιος Εχει όργα- 
ινιώσει τέλειον συγκρότημα α
περγοσπαστών είς τάς Επιχει
ρήσεις Κοινής ώφελείας καί με
ταφορών.

Τρίτον: ή Ελλειψις συντονι
σμού είς τάς π|ριαγματοποιη:9εί- 
σας Εκδηλώσεις τών άλλων κλά
δων, κοινής ώφελείας καί μετα
φορών. Ένδεικτικώς άναφέρο- 
Ιμεν τήν πε|ρ,ίπτωσιν τοΰ φωταε
ρίου ’Αθηνών, τό όποιον προέ- 
δαλεν ώς αίτημα τής 4δώρου 
άπεργίας τοΰ προσωπικού του 
ειδικά θέματα, τών οποίων ί- 
κανοποιηθέντων, ή άπεργία έγ- 
κατελείφθη. Ουτω, μόνον καθα- 
ρώς είς συμπαράστασιν τών α
περγών Εκλήθη τό προσωπικόν 
τοΰ Φωταερίου καί έπραγματο
ποί ησεν μίαν θαυιμασίας συνο
χής τρίωρον στάσιν (ώς καί τό 
προσωπικόν τής Οϋλεν), άλλά 
τής όποιας ή έπίδρασις δέν ΰ- 
πήρξεν αισθητή, Ένφ μία 48ω-

ρο,ς απεργία θά εΐχεν αποφασι
στικήν Επίδρασιν.

Τέταρτον: ή ύποτιμηισις του 
σκληροτράχηλου Εργοδότου, ό 
όποιος άπ&δείχθη ό σκληρότερος 
Εργοδότης τής χώρας προ του 
όποιου ώχριά ασφαλώς και αυ
τός ό Ήλιάσκος.

Πέμπτον: ή εύρεία άττεργια- 
κή Επιτροπή άς τήν όποιαν συμ- 
ίμετέχουν καί άνθρωποι οί ό
ποιοι ολίγον έπίστευον είς τόν 
άγω να καί Επροτίμων τήιν με
τά τοΰ Εργοδότου συνδιάλλα-

^Αποτέλεσμα υπήρξε ή έκ 
μέρους τής άπεργιακής Επιτρο
πής λύσις τής άπεργίας Ενώ 
τό προσωπικόν^ άποφασιστικώς 
έζήτει τήν συνέχισιν τοΰ άγώ
νος.

"Εκταν: ή Ελλειψις συνδικα
λιστικής ηγεσίας τής έργατοϋ- 
παλληλικής τάξεως. Διότι ένφ 
ή έργατοϋπαλληλική τάξις πει
νά, Ενώ οί έργοζόμενοι _ βλέ
πουν τά μέ αίμα κεκτημένα δι- 
καιώματά των νά χαταργοΰντοιι 
οί «ήγέται» τής ΓΣΕΕ άπεδύ- 
Θησαν είς ενα άλλον αγώνα: 
Τόν αγώνα τής άλληλοαποκα- 
λύψεως τών συμβιβασμών και 
χφηματισμών των ένφ Εκμεταλ
λευόμενος τό άηδιαστικόν αυτό 
Φαινίόμενον ό πολύς Γονής, πα
ρουσιάζεται καί αυτός ώς έργα- 
τασωτήρ.

Χωρίς συμπαράστασι ν τής 
ΓΣ,ΕΕ, χωρίς ουσιαστικήν συμ- 
παράστασιν τοΰ Εργατικού 
Κέντρου ’Αθηνών, μέ τήν έλλεί- 
πή συμπαράστασιν τής ‘Ομο
σπονδίας κοινής ώφελείας όλον 
τό βάρος επεσεν είς τούς ώμους 
τών ηρωικών απεργών τών Ε. 
Η.Σ.

Είς τιό σημεΐον αυτό χρήσι
μον θά ήτο νά έξετάσωμεν ποια 
ήτο ή θέσις καί τί Εκαμεν ή Ο.
Τ. Ο. Ε.

Είναι γεγονός άναμφίσ&ήτη- 
τον ότι συνεπεία τοΰ θέματος 
Άλευιρά, ή Ο.Τ.Ο.Ε. διέρχεται 
όξυτάτην κρίσιν. Δέν εΐμεθα 
ποίοσωπολάτραι. Άλλ’ αύτό δέν 
;μάς Εμποδίζει νά όμσλογήσω- 
μεν ποιος ύπήιοξεν ό ρόλος τοΰ 
συναδέλφου Άλευρά είς τήν ‘Ο
μοσπονδίαν. Εκπρόσωπος καί 
συγχρόνως Πρόεδρος τοΰ ισπου- 
δαιοτέριυ Τραπεζοϋπαλληλικού 
Συλλόγου, τοΰ τής Τραπέζης 
Έλλόίδσς, έπ-ίστειυσεν είς τήν ι
δέαν τής "Ομοσπονδίας. Καί ή 
ττίστις του αυτή συνεκένιτρωσεν 
πέριξ του όλην τήν Τραπεζοϋ
παλληλικήν οικογένειαν. 'Υπό 
τήν καθοδήγησίν του ή Ομο- 
σπονδία, όμοΰ με τάς Επιχειρή
σεις κοινής ώφελείας εσωσε^τα 
ταμεία μας, Εσωσε τήιν άσψάλι- 
σιν τής έργατο ϋπαλληλ ικής τιό- 
ξεως.

Τώρα ό Σύλλογος^ τής Τ.Ε. 
διέρχεται κρίσιν. ‘Η 'Ομοσπον
δία παραμένει ακέφαλος και 
διάφοροι τάσεις έκδηλοΟινται αί 
δποΐαι ούδόλως προάγουν τήν 
έν τή Ο.Τ.Ο.Ε. συνεργασίαν.

Αποτέλεσμα τής κρίσεως 
ταύτης, ύττήρξε τό γεγονός ότι 
ή ηγεσία τής Ο.Τ.Ο.Ε. δεν συ- 
νησθάνθη τήν τεριαστίαν σημα
σίαν τήν όποιαν θά εΐχεν έπι 
τής τύχης όλων τών Εργαζομέ
νων ή τοιαύτη εκβασις τής ά
περγίας τών Ε.Η.Σ.

Διότι Επιτυχία τής απεργί
ας θά έσήμαινεν Εγγραφήν προ- 
ση,μειώσεως όλων τών Εργαζο
μένων έπί τής ιάναπροσαρμογής 
τών μισθών. Άντιθέτως αποτυ
χία τής άπεργίας σημαίνει αμ
φιβόλου έκβάσεως άνάληψιν ά
γώνος κάθε κλάδου ό όποιος θά 
ιέπεδίωκεν αύξησιν άποδοχών 
ή άλλως καθήλωσιν τών αποδο
χών μας. ΔΓ αύτό καί ή άντί- 
δρασις τοΰ κ. Άνδρεάδη, δι’ αύ
τό καί ή ολόψυχος κρατική τήρΙας 
αυτόν ένίσχυσις. Διότι τότε θά 
Εκαλείτο ή Κυβέρνησις νά χο- 
ρηγήση γενικάς αυξήσεις καί 
ο,τι έπέτυιχεν ό συμβιβασμός 
Κυβερνήσεως — ^ ΓΣΕΕ τοΰ 
παρελθόντος ’Ιουνίου, θά έχά- 
νετο δΓ αυτήν.

‘Η "Ομοσπονδία λοιπόν δέν 
ήδυνήθη νά άρθή είς τό ύψος 
τών περιστάσεων. "Εληξεν ή ά
περγία καί δέν έξέδωκεν οΰδε- 
ιμίανί άνακοίνωσιν συμπαραστά- 
σεως καί άποδοκιμασίας τής 
Κΐυιβερινητικής πρός Άνδρεάδηιν 
βοήθειας.

"Έν τηλεγράφημα άπεστάλη 
μετά πολλάς πιέσεις ^ είς τήν 
Κυβέρνησιν καί αύτό δέν Ελαβε 
δημοσιότητα. Έν συνεχεία καί 
μόνον αιτήσει τής Όργανώσεως 
τών άπεργών ή ‘Ομοσπονδία Ε
λαβε τήν άξιόλογον πράγματι 
άπόφασιν τής δι’ 1 50.000 δραχ. 
ένισχύσεως τών άπεργών ΰπό 
μορφήν δανείου. Άλλά καί είς 
τήν λήψιν τής άποφάσεως αυ
τής έσημειώθησαν πολλαί πα
λινδρομήσεις, καί δυστυχώς καί 
μία λιποταξία. ’Ήτο όμως άρ- 
κετή ή συμπαράστασι ς αυτή; 
Άναμφισβητήτως όχι. Καί πά
λιν ας μάς Επιτροπή νά^ άνα- 
φερθώμεν είς τήν περισυνήν έκ-

δήλωσιν διά τά ταμεία μας. Τί 
εκανεν πέιρισυ ή ένότης μας κοί 
τί Εφέτος ή έγκαπάλειψις άπό 
,μέρους μας τόσον ηρωικών μα
χητών; Τ’ άποτελέσματα τό ά- 
πόδεικνύουιν.

Έξεθέσαμεν τάς συνθήκας 
τά πλεονεκτήματα και τά μειο
νεκτήματα τών άπεργών. Άπό 
τήν εκθεσιν αυτήν πρέπει νά 
βγάλη κανείς τά χρήσιμα συμ
περάσματα, τά σπουδαιότερα 
τών όποιων είναι κατά τήν γνώ
μην μας τά εξής:

Πρώτον: Πρέπει νά γίνη 
συνείδησις είς όλους ότι ά κρά- 
τικάς προσανατολισμός είναι άξ 
κρως άντεργατικός. Τοΰτο άπο- 
δεικνύεται άπό τήν όλην «Ερ
γατικήν» πολιτικήν τής Κυ&ερ- 
νήσεως. Καί ίδίςχ άπό τά περί
φημα «Εργατικά» νομοσχέδια 
διά τών όποιων δέν έχορηγήθη 
οΰτε μιάς δραχμής αυξησις είς 
τούς Εργαζομένους, ένφ ή «Ε
λευθερία» είς τόν καταρτισμόν 
συλλογικής συμβάσεως περιο
ρίζεται μόνον είς τά 3% δηλ. 
μάναν έφ’ όσον διά τής συιμδά- 
σεως ιδέν χορηγείται αυξησις 
μείζων τοΰ 3% Syv Επεμβαίνουν 
άκυρωτικώς οί Υπουργοί Συν- 
τονισμοΰ καί ’Εργασίας.

Πέραν τούτων ή άντεργατι- 
κή κρατική πολιτική άποδεικνώ- 
εται καί διά τοΰ έντοθέντος δι
ωγμού τών συνδικαλιστών. Ή 
οίκογένειά μας Εχει ήδη, δύο θύ
ματα: Εσχάτως, τόν συν. Τσα
κ [μη ν, Γεν. Γραμματέα τής Ίονι- 
κής πέρισυ καί τόν Πρόεδρον 
τής Ο.Τ.Ο.Ε. συν. Άλευράν, Ε
φέτος. Είς πολλάς δεκάδας αν
έρχονται τά συνδικαλιστικά 
στελέχη τά όποια άπελύθησαν 
άπό τάς Εργασίας των λόγφ τής 
άπεργιακής των δραστηριότη
τας κατά τήιν κινητοπαίησιν Μορ
ίου - ’Ιουνίου1.

Τέλος ό σχηματισμός καί ή 
λειτουργία τοΰ ϋφατικοΰ άπερ- 
γασπαστικοΰ μηχανισμού (ά- 
στυφύλακες, γαΟται, στρατιώ- 
ται) ό όποιος ούσιαστικώς ά
πέβη όπλον είς χείρας τών Ερ
γοδοτών.

Δεύτερον: Ή ήγεσία τής Γ. 
Σ.Ε.Ε. δυστυχώς άπεδείχθη ά- 
νύπαρκτος διά τήν Εργατικήν 
τάξιν. Καθήκον λοιπόν τής έρ- 
γατοϋποδλληλι κής τάξεως είναι 
ή Εξυγίανσις τής ηγεσίας του 
καί ή άπομόνωσις καί καταδί
κη κάθε δι άσπαστου καί ξένου 
πρός τήν έργατοϋπαλληλ ι κήν 
τάξιν προσώπου καί ή πίεσις 
πρός τήιιΐ ηγεσίαν διά τήν προ
βολήν καί τήν συνεπή διεκδί- 
κησιν τών ζητημάτων τών Ερ
γαζομένων.

Τρίτον: Ή τοιαύτη έξυγίανί- 
σις δέν δύνοτται ν’ άποτελέση 
ΰπόθεσιν ξένων πρός τήν Ερ
γατικήν τάξιν παραγόντων. Εί
ναι ΰπόθεσις τών Εργαζομένων. 
Καί ή όδός, τής πραγματοποι- 
ήσεώς της. είναι ή ένότης τής 
Εργατικής τάξεως. Ή ένότης 
είς τήν βάσιν καί ή ομαδική ά- 
νάλη,ψις άγώνος διά τάς βασι- 
κάς διεκδικήσεις τής τάξεως 
μας.χ

Τό παράδειγμα τών Ε.Η.Σ. 
καί τοΰ άκάρπου μεγαλειώδους 
26ημήρου άγώνος νομίζομεν ότι 
διαλύει κάθε άμψιβολίαν καί 
άντίρίρησιν τών «άπομονωτι- 
κών». Μόνον εν εύρύ έργατοϋ- 
πάλληλικόν μέτωπον μέ όσον τό 
δυνατόν εύρυτέραν συμμετοχήν 
είς αύτό δυνάμεων, δύναται νά 
όδηγήση είς Επιτυχίας.

ΣυγχράΊως τό μέτωπον αύτό 
καί ή τιιμία άγωνιστική βιεκ- 
δίκησις τών έργατοϋπαλληλι- 
κών, θ’ άποτελέση τήν λυδίαν 
λίθον δΓ όλους τούς^ «ήγετας» 
μέ τήν θέσιν τήν όποιαν θά λά
βουν Εναντι τής Εργατικής τά
ξεως καί τών ζητημάτων της.

Τέταρτον: "Ιστορικός είναι 
καί πρέπει ν’ άποβή ό ρόλος 
τής Ο.Τ.Ο.Ε. ‘Η "Ομοσπονδία 
μας συγκεντ|ρ|ώνουσα είς τούς 
κόλπους της τ!ό μαχητι κότερο ν 
τμήμα τής έργατο ϋπαλληλ ι κής 
τάξεως, χάρις είς τήν μαζικήν 
καί είδικευιμένην Εργασίαν τών 
μελών της, δύναται ν’ άποτελέ
ση τό έπίκεντρον τής ένότητος 
περί τής όποιας ώμιλήσαμεν α
νωτέρω.

Πριν όμως άπό κάθε άλλο, 
πρέπει νά κοταβληθή σύντονος 
προσπάθεια διά νά ξεπερασθοΰν 
αί άδυναμίαι της. Νά λείψουν, 
νά μή σημειωθούν πλέον παλιν
δρομήσεις καί νά άποκαταστα- 
θή ή πλήρης έν αυτή ένότης, χω
ρίς υπολογισμούς, καί καιρο
σκοπισμούς άπό κανένα. Έν 
συνεχεία, έν συνεργασία μέ τήν 
"Ομοσπονδίαν ’Ηλεκτρισμού καί 
Επιχειρήσεων Κοινής ’Ωφέλει
ας, νά έπαναλάβουν τόν άθλον 
τών ’Ασφαλιστικών Ταμείων. 
Νά όδηγήσιυν τήν έργατοϋπαλ- 
ληλικήν τάξιν είς τόν άγώνα 
διά τήν κατάκτησιν τών δικαι
ωμάτων της. Τό μέλλον μάς ά- 
νήκει. Μά έξαρτάται άπό ημάς. 
Εμπρός νά τό κατακτήσωμεν. 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ
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Μετά την κοινοποίησιν των 
•προαγωγών των Δοκίμων καί 
Υπολογιστών Β', ή Επιτροπή 
προαγωγών συνεχίζει τό έργον 
της, είς τρόπον ώστε νά πιθα- 
νολογήται ως δικαιολογημένη 
ή αισιοδοξία του Προέδρου πε
ρί όλοκληρώσεως τών προαγω
γών εντός τής άρχικώς έξαγ- 
γελθείσης προθεσμίας.

Έν τούτοις καθυστερεί είσέ- 
τι ή όλοκλήρωσις τών προγενε
στέρων προαγωγών είς τους 
βαθμούς Συμπραττόντων καί 
Υποδιευθυντών. Επίσης ανα
μένουν την μονιμοποίησίν των 
οί προσωρινοί, καθώς καί τάς 
μετατάξεις οί κεκτημένοι τά α
νάλογα προσόντα Είσπράκτο- 
ρες καί Κλητήρες.

Ευχαρίστως διεπιστώσαμεν 
την ταχύτητα μετά τής ό

ποιας εγενετο αυτήν τήν 
Φοράν ή κρίσις του προαγωγι- 
κοΰ διαγωνισμού τής 27.10.57 
καί άπονέμομεν τον δίκαιον έ
παινον. Επίσης άπονέμομεν ευ
χαριστίας διά τον περιορισμόν 
τών μεγάλων απωλειών λόγφ 
στρατεύσεως. Άναμένομεν τήν 
πραγματοποίησιν τών λοιπών 
υποσχέσεων, περί ών ή Άνακοί- 
νωσίς μας 9.9.57 καί ή «Τρα
πεζιτική» 30.9.57, καί ιδίως 
τής επαναφοράς τών προσαυξή- 
σεων μετά διετίαν είς τον βα
θμόν Ύπολογιστού Β' καί με
τά τριετίαν είς τον βαθμόν Λο- 
γιστού Β', τήν έγκρισιν τής ό
ποιας παρά τού Γεν. Συμβου
λίου τής Τραπέζης β α σ ί - 
μως θεωροΰμεν ώ ς 
λίαν προσεχή.

ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΜΟΙ ΩΡΑΙ
Υπήρξε λίαν ατυχής ή σκέ- 

ψις τού κ. Άνδρεάδη νά αύξή- 
ση τάς εργασίμους καθ’έβδομά- 
δα ώρας τής Εμπορικής Τρα
πέζης είς 42. Καθ’ ήν στιγμήν 
ή κοινωνική πρόνοια, άλλά καί 
ή πολιτική σκοπιμότης, έπιβάλ
λουν τήν καλντέραν μεταχεί ρι- 
σιν τών εργαζομένων καί τήν 
άνακούφισίν των άπό τον μό
χθον, προς καλλιέργειαν τού 
πνεύματος έκάστσυ καί τήν ά- 
παραίτητον ψυχαγωγίαν, έρχε
ται ή έργοδοτική νοοτροπία τού 
παρελθόντος αίώνος νά εξάν
τληση τά υπό τού Νόμου πα
ρεχόμενα δικαιώματά της, ώς 
εάν μή έφθανεν ή ανεπίσημος 
καταστρατήγησις τού θεσπι
σμένου ωραρίου.

Εΐναι λυπηρόν δτι πολλοί έρ-

γοδόται δεν δύνανται είσέτι νά 
εννοήσουν δτι οί υπάλληλοι 
δεν αποδίδουν άναλόγως τών 
ωρών πού εργάζονται, άλλά ά
ναλόγως τής διαθέσεως πού έ
χουν διά τήν εργασίαν. Δεν 
είναι κωπηλάται είς γαλέρας, 
άλλά είναι πνευματικά δντα 
μέ δικαιώματα επί τής 
ζωής, ό σεβασμός τών οποίων 
πολλαπλασιάζει τήν άποδοτι- 
κότητα τής έργασίας των, τό
σον είς ποσότητα, όσον καί είς 
ποιότητα.

Έξ άλλου δεν δυνάμεθα νά 
μή έπαινέσωμεν τήν πρόνοιαν 
τού κ. Άνδρεάδη νά ίδρύση 

έν τφ νέφ Καταστήματι τής 
Εμπορικής Τραπέζης πολυτε
λείς —ώς άκούομεν— αίθού- 
σας, αί όποιαι θά τεθούν είς 
διάθεσιν τού προσωπικού.

-<·>♦·$-

ΠΥΡΡΕΙΟΕ ΝΙΚΗ
Οί συνάδελφοι πάντες, _ τό

σον έκ τού β' τευχους, τό ό
ποιον έξέδωσεν ό Σύλλογός 
μας, δσον καί έκ τού τευχιδίου, 
τό όποΐον έξέδωσεν ή ΟΤΟΕ; 
έχουν πλήρως κατατοπισθή επί 
τού πώς άκριβώς έχει τό ^ θέμα 
τής νομοθετικής άπαγορεύσεως 
καταβολής υπό τού έργοδότου 
τών ήμερομισθίων ήμερων ^ ά- 
περγίας. Κατά τήν τετραήμε- 
μερον συζήτησιν έπί τών έργα- 
τικών ζητημάτων είς τήν Επι
τροπήν Νομοθετικής Έξουσιο- 
δοτήσεως τής Βουλής συνεζη- 
τήθη τό δλον θέμα καί συνε- 
φώνησαν οί πλεΐστοι τών κ. κ. 
Βουλευτών δτι πρέπει· νά κα- 
ταογηθή ή μεσαιωνική διάταξις 
τής άπαγορεύσεως καί μάλιστα 
άνευ τής έξαιρέσεως τών περι
πτώσεων άπεργιών είς τάς 
Τραπέζας 'Ελλάδος καί ’Αγρο

τικής. Τελικώς τό Νομοσχέδιου 
άπεσύρθη παρά τού Υπουργού 
διά νά έπανέλθη διωρθωμένον 
καί οί συνάδελφοι Τραπέζης 
'Ελλάδος καί Αγροτικής έπα- 
νηγύρισαν διά τήν έπιτυχίαν—- 
καί ήμεΐς μετ’ αυτών (δρα 
Τραπεζιτικήν 31.8.57). Άλλ’ 
έκτοτε τό θέμα παραμένει ά- 
νοικτόν. Ή άπαγόρευσις κατα
βολής τών ήμερομισθίων παρα
μένει έν ίσχύϊ. Συνεπώς, κατά 
τον άγώνα νά μή διατηρηθούν 
αί άντεργοΓτικαί διατάξεις διά 
τούς συναδέλφους 'Ελλάδος καί 
’Αγροτικής, έπετύχομεν έπί τού 
παρόντος. . . νά διατηρηθούν 
δΓ όλους τούς Τραπεζιτικούς υ
παλλήλους ! ! Άναμένομεν, δ- 
θεν, τήν γενικήν κατάργησιν 
τών άντεργατικών διατάξεων, 
κατά τήν γενικήν γνώμην τών 
Μελών τής Επιτροπής Νομοθ.
Εξουσιοδοτήσεως τής Βουλής.

mom ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΕΟΚΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΑΛΛΔΟΣ
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II ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΙΕΡ ILL III ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
Αί υπέρ τού ΟΕΚ (’Οργανι

σμός Εργατικής κατοικίας) 
καί τής Εργατικής Εστίας 
κρατήσεις κατέστησαν λίαν άν- 
τιπαθεΐς είς τούς έργαζομέ- 
νους, ιδίως μετά τά λεχθέντα 
κατά τήν τετραήμερον συζή- 
τησιν έπί τών έργατικών ζη
τημάτων, ή οποία δημοσιευθεΐ- 
σα είς τό έκδοθέν ύπό τού Συλ
λόγου μας τεύχος «Ή Νομοθετι
κή Επιτροπή τής Βουλής τών 
'Ελλήνων διά τά Τραπεζικά 
καί τά ’Εργατικά ζητήματα», 
κατέστησαν ευχερή τον πλήρη 
κατατοπισμόν έκάστου έπί τών 
άπασχολούντων τον έργατοϋ-

παλληλικόν κόσμον ζητημάτων. 
ΟίΤροστεζοϋπάλληλοι δεν δύναν- 
ται νά έννοήσουν διατί ύπο- 
χρεοΰνται ύπό τού Νόμου νά 
συνεισφέρουν κοινωνικήν εισφο
ράν υπέρ τού ΟΕΚ, άπό τον 
όποιον οΰδεμίαν οΰσιαστικώς ά- 
ναμένουν άντιπαροχήν.

Ευχαρίστως έπίσης παραι
τούνται τών άγαθών τής ’Εργα
τικής Εστίας, διά τήν όποιαν, 
όσονδήποτε μικρά καί άν εΐ
ναι ή έπιβάρυνσις, δέν έχει κα
νένα νόημα. Ώς προς τήν υ
πέρ τής Γ.Σ.Ε.Ε. κράτησιν..., 
αυτή πλέον είναι μία άλλη ι
στορία.

Η ΜΗΝΥΣΙΣ
ΚΑΤΑ ΚΩΣΤΗ ΗΑΙΑΣΚΟΥ
Πληροιφορούμιεθα δτι ή κατά Κό

στη Ήλιάσκου άνάκρισις συνεπείς 
τής κατ’ αΰτοΰ ύποβληθείσης μη- 
νύσεως τού Συλλόγου μας, έγ- 
Ϋίζει είς τό τέρμα της, όλο κλη
ρωθεί σης τής έξετάσεως τών μαρ
τύρων.

Εΐναι πλέον καίριος νά άποψαν- 
θή ή Δι καιοσύνη καί μέχρι ς έκ- 
δόσεως τής άποφάσεώς της ούδέν 
σχόλιον έτπιτρέπεται.

Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΙΣΤΙΣ

Μέ ιδιαιτέραν ίκανοποίησιν 
έπληροφορήθη μεν τήν σύστα|- 

σιν ειδικού Τμήματος «Ναυτι
λιακών Εργασιών».

Ή Εθνική Τράπεζα, πρωτο-

ΠΡΟΣΚΔΗΣΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝ.
--------- ♦---------

Κατόπιν ύποβληθείσης αίτή- 
σεως ύπό τού προβλεπομένου 
άπό τό Καταστατικόν άριθμού 
Μελών, συγκαλούμεν έκτακτον 
Γενικήν Συνέλευσι ν διά την 7η ν 
Δεκεμβρίου 1957, ώραν 5.30 
μ.μ. εν τφ Γυμναστηρίω τού 
Κεντρικού Καταστήματος τής 
Τραπέζης καί έν περιπτώσει 

μή απαρτίας διά τήν Πέμπτην 
12ην Δεκεμβρίου 1957 κατά 
τήν αυτήν ώραν καί είς τόν αυ
τόν τόπον καί ήν περιπτώσει μη

γμα τής άνιούσης πορείας τού 
Ιδρύματος.

Είς τόν εκλεκτόν καί άγαπη- 
τόν συνάδελφον κ. Κ. Σγουρδέ- 
λην είς τόν όποΐον άνετέθη ή 
Διεύθυνσις τού Τμήματος, εύ- 
χόμεθα πάσαν έπιτυχίαν.

----------Φ----------
ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ 

—ψ—
Αήγοντος τού έτους 1957 ί

σως υπάρχουν άκόμη μερικαί 
περιπτώσεις συναδέλφων, ε
παρχιακών ιδίως Ύπ)των, οί- 
τινες δεν έχουν λάβει άκόμη 
τάς άδειας των. "Ας λάβουν 
σοβαράν φροντίδα οί κ. κ. Διευ- 
θυνταί Ύπ)των, όπως συμμορ- 
φούμενοι προς τάς κατηγορη
ματικά ς καί αύστηράς διατοο- 
γάς τής Διοίκησές, χορηγή
σουν είς όλους άνεξαιιρίέτως 
τούς συναδέλφους τάς άδειας 
τών οποίων δικαιούνται δΓ ά- 
νάκτησιν τώνι δυνάμεων, τάς ο
ποίας κατηνόλωσαν, έν τή έκτε- 
λέσει τού καθήκοντος, διά τήν 
έξυπηρέτησιν τού 'Ιδρύματος,--------- φ---------

ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΝ ΕΤΟΣ

Διανύομεν το γεωφυσικόν έ
τος καί καλόν εΐναι νά έχωμεν 
σαφή άντίληψιν των κατά τήν 
κοσμογραφίαν ωρών τού έτους 
καί τής ακριβούς ημερομηνίας 
ένάρξεως έκαστη ς έξ αυτών. 
Οΰτω τό ’Έαρ αρχίζει τήν 2 ί ην 
Μαρτίου, τό Θέρος τήν 22αν ’ I - 
ουνίου, τό Φθινόπωρον τήν 23ην 
Σεπτεμβρίου καί ό Χειμών 
τήν 22αν Δεκεμβρίου. Κατόπιν 
τών άνωτέρω ό Πρόεδρος τού 
Συλλόγου εμμένει είς 
τήν αισιοδοξίαν του δτι έ ν - 
τάς το,μ Φθινοπώρου θά ολο
κληρωθούν αί προαγωγαΐ_ ’ I α- 
νουαρίου καί ’Ιουλίου 1957.

ΔΙΑ ΤΟΝ κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΝ

πόρος πάντοτε είς κάθε έκδή- 
λωσιν γενικωτέρας σημασίας, 
δέν ήτο δυνατόν νά άγνοήση 
τόν Ναυτιλιακόν Τομέα, είς τόν 
όποΐον τόσα λαμπρά επιτεύ
γματα έχει νά επίδειξη ή Ελ
ληνική Έπιχειρηματικότης καί 
άπό τόν όποΐον έξαρτάται ή έρ- 
γασία καί ευημερία χιλιάδων 
ελληνικών οικογενειών.

Τήν άπόψασιν αυτήν τής 
Τραπέζης, δπως έπεκτείνη τήν 
δραστηριότητα της, ύπό συστη
ματικήν καί ώργανωμένην μορ
φήν, είς τάς ναυτιλιακός εργα
σίας, χαιρετίζομεν μέ ένθου- 
σιασμόν, ώς ένα έπί πλέον δεΐ-

Άντιγράφομεν άπό τήν «Τρα
πεζιτικήν» τής 6.11.57:

Έπιτευχθείσης τής αποπομ
πής τού ξένου έργοδότου έκ τών 
Τραπεζών Ίονικής καί Λαϊκής 
καί τής συγχωνεύσεώς των μετά 
τής Εμπορικής, φρονοΰμεν δτι 
ό κ. Άνδρεάδης θά θέληση νά 
ΕΠΑΝΑΦΕΡΗ τόν συνάδελφον 
κ. Τσακίρη είς την θέσιν του, 
έπανορθώνων τήν ύπό τής προ- 
γουμένης ξένης ^ Διοικήσεως 
προσγενομένην διά τής άπολύ- 
σεώς του, άδικίαν.

■------------------------<®-------------------------

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον Γ. Π., Ενταύθα. ΜαΛι- 

στα, ό κ. Πουσκούρης είναι 6 
συνδικαλιστής καί ίδεολόγος έ- 
κεΐνος περί τού οποίου γράφε
τε, δσα γράφετε. Δυστυχώς 
δέν εΐναι δυνατόν νά δημοσιεύ
σω μεν τό άρθοον σας «Συνδι
καλιστικός μεταβολισμός», είς 
τό όποΐον άψηγεΐσθε «τόν βίον 
καί τήν πολιτείαν ενός χρεωκσ- 
πημένου συνδικαλιστοΰ». Έξ 
άλλου, καθένας εΐναι ελεύθερος 
νά μεταβάλλη αντιλήψεις καί 
πεποιθήσεις,άκόμη καί νά προσ- 
φέρη άνθη είς τόν κ. Γονήν.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

απαρτίας διά τήιν Πέμπτην 
19ην Δεκεμβρίου 1957 κατά 
τήν αυτήν ώραν καί είς τόν αύ- 
τόν τόπον, μέ τό έν τή αιτήσει 
καθοριζόμενον θέμα:

«’Άρσις εμπιστοσύνης προς 
τήν Διοικητικήν Επιτροπήν καί 
εκλογή· Έίφιρευτικής Επιτρο
πής, πρός διενέργειαν αρχαι
ρεσιών».
Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Αθήναι, 25 Νοεμβρίου 1957 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

mmjrii
Άναδημοσιεύομεν άπό τήν 

εφημερίδα «Τραπεζικός Άγων» 
καί εύχαριστοΰμεν τήν αγαπη
τήν συνάδελφον διά τήν ευμενή 
της κρίσιν:

ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΜΟΝ 
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 

«Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟ
ΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΤΡΑ
ΠΕΖΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ
ΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ»

Ύπό τόν άνωτέρω τίτλον ό 
Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΤΕ έ- 
ξέδωσε νέον τεύχος περιέχον
τας είς τήν Βουλήν γενομένας 
αγορεύσεις έπί τών τραπεζι
κών (καί εργατικών ζητημάτων. 
Ή κωδικοποίησις, κατά τιιηα 
τρόπον, τών συνεδριάσεων τής 
Βουλής τών άφιερωμένων είς 
τά ζητήματα τού Κλάδου μας, 
προσφέρει σοβαράν υπηρεσίαν 
τόσον είς τούς συναδέλφους δ
σον καί είς τόν 'Ελληνικόν 
λαόν.

Έπικροτοϋμεν πλήρως τήν 
άρξαμένην προσπάθειαν τού 
Συλλόγου ΕΤΕ κι’ εύχόμεθα δ
πως συνεχισθή ώστε νά δυνά- 
μεθα «άπό πρώτο χέρι» νά γνω- 
ρίζωμεν τούς βοιυλευτάς, οί ό
ποιοι είναι φίλοι ή έχθροί τών 
εργαζομένων, ΐνα έν καίιρώ 
τούς άπαντήσωμεν καταλλήλως.

ΕΗΙΣΤΟΑΑΙ ΑΗΙΓΗΟΣΤΒΗ
—♦—■

Κύριε Πρόεδρε,
’Έλαβαν τια δύο έσχάτως έκδοι- 

6έντα τεύχη περί Ο.Χ.Ο.Α. καί 
Τραπεζικών ζητημάτων κοβι σάς 
ευχαριστώ θερμώς διά τό ενδια
φέρον σας δπως ενημερώνετε τους 
συναδέλφους περί τών συζητήσεων, 
αϊτιινες γίνονται είς τήν Βουλήν 
και άφοριοΰν τήν θέσιν τής Εθνικής 
Τραπέζης καί τών εργαζόμενων.

Ή πρωτοβουλία ήν άνελάβατε κ. 
Πρόεδρε, ενέχει ΰψίστην σημασίαν 
ΰττό τάς ισηιμεριινάς συνθήκας κο3θ’ 
ας δοκιμάζεται ή τύχη καί ή ύπαρ- 
ξις του ίειρσΰ 'Ιδρύματος έφ’ ου δυ
στυχώς ε-θεσαν βέβηλον χείρα α
νάξιοι Κυβειρνήται καί πολιτικοί 
ανιδρες.

‘Ημείς οί συνταξιούχοι οί όποι
οι ήναλώσαμεν τήν ζωήν μας είς 
τό ιερόν τούτο τέμενος μετά μεγί
στης συγκιινήσειως άλλά καί άγα- 
νακτήσεως παρακολαυθούμεν τά 
συνεχιζόμενα σφάλματα είς βάρος 
αίωνοδίου Τραπέζης και θέλομεν ν’ 
άφιερώσωμεν καί τον υπόλοιπον 
χρόνον τής ζωής μας διαφωτ)ίζον- 
τες τους πάντας ΐνα έπιτευχβή 
συντόμως ή έπάνοΐδος τής Εθνι
κής μας Τραπέζης είς τόν ιστορώ 
κόν της ρόλον, καί τό όϊφθαστον 
μεγαλεΐον της.

Μετά τιμής
ΑΝΔΡ. Γ. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΒΟΗΟΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΠΠΙΚΟΥ

ΕΒΗΙΚ1Σ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
—^—

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣIΣ

♦ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ * 
φ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» 9 
φ ΜΟΥΑΑΓ1ΑΝΝΗ — ΚΑΖΟΥΡΗ ♦ 
φ β ΑΙΟΛΟΥ 70 β Φ 
φ ( Σ ΤΟΑ ΔΗΜΗΤ Ρ ΑΚ ΟΠΟΥΔΟΥ) φ 
φ Α Θ Η Ν A I φ
φ---------@----------φΦβφ<$>---------·----------φ

Τ ά π α ι δ ί α παίζει

Αθήνα ι, 16 Νοεμβρίου 1957 
Συνάδελφοι,

Εύρισκόμεθα είς τήν εύχάρι- 
στον θέσιν νά πληροφορήσωμεν 
τά μέλη τού Συλλόγου μας, δτι 
αί διά τής άπό 16)10)57 άνα- 
κοινώσεως έκφρασθεΐσαι έλπί- 
δες μας δΓ ευνοϊκήν λύσιν τού 
αιτήματος περί χορηγήσεως ε
πανωφοριού, πραγματοποιούν
ται.

"Ήδιν_καθώς μάς άνεκοινώθη 
άρμοδίως, ό κ. Διοικητής ένέ- 
κρινε τήν χορήγησιν ταύτην και 
απομένει πλέον πρός έκτέλεσιν 
ή τεχνική προετοιμασία, ήτις 
έλπίζομεν νά έχη συντελεσθή 
μέχρι τών εορτών.

Ώς διαπιστώνετε, συνάδελ
φοι, έκ τής επιτυχούς λύσεως 
τού αιτήματος μας τούτου, ώς 
και έκ τής χορηγήσεως είς άλ
λα μέλη τού Συλλόγου μας τής 
χειμερινής στολής, αί κατά και
ρούς δοθεΐσαι υποσχέσεις τής 
Διοικήσεως διά τήν σταδιακήν 
έπίλυσιν τών αιτημάτων μας 
πραγματοποιούνται.

Ε’ίμεθα απολύτως βέβαιοι ό
τι καί διά τά άλλα αιτήματα 
τού κλάδου μας θά έπιδειχθή 
ή αυτή στοργή καί συντόμως 
θά εύρεθώμεν είς τήν εύχάρι
στόν θέσιν νά σάς άνακοινώσω- 
μεν τήν ίκανοποίησιν καί άλ
λων έκκρεμούντων αιτημάτων 
μας.

Τό Δ. Σ. αισθάνεται τήν ά- 
νάγκην νά έκφραση τάς θερμο- 
τάτας ευχαριστίας του _ πρός 
τήν Σεβαστήν μας Διοίκησιν 
καί νά Τήν διαβεβαιώση δτι αί 
ύψηλαι αύται χειρονομίαι Της, 
μάς συνεκίνησαν βαθύτατα. 
Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς

Διά το Διοικ. Συμβούλιον 
Ό Πρόεδρος 
Κ. ΤΡΙΜΗΣ 

Ό Γεν. Γραμματεύς 
ΕΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

——--- -
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣIΣ

Σαπουνόφουσκες . . .

Άνιακοινούμεινι εύχαρίιοπως ό
τι ή κρίσης διά τάς πρσαγωγάς 
Δοκίμων είς Ύπολογιστάς Β' 
καί Υπολογιστών Β'. είς Α'. 
iT£pytxrricn8ii, ρυθμισθέντος καί 
τού θέματος μερικών έπαναχτή- 
ισεί»ν τών έκ τής στρατεύσεως 
απωλειών. Θά απαιτηθούν μερι
κό» άκόμη (ήμέραι διά τήν υπο
γραφήν τής Πιρώξεως Διοικήσε- 
ως καί τήν έτοιμασίαν τών σχε
τικών έγγραφων κοινοποιήσεως

Έν συνεχείς* ή ’Επιτροπή 
προαγωγών θά έπιληφθή τής 
κρίσεως Υπολογιστών Α' καί 
άνω, ώς καί Προσωρινών είς 
Δοκίμους, προβλεπομένης τής 
όλοκληρώσεως τών προαγωγών 
Ίανουαρίου καί ’Ιουλίου 1957 
εντός τής άρχικώς τεθείσης 
προθεσμίας τού Φθινοπώρου 
1957.

Έν τώ μεταξύ ήρχισε κινου- 
(μένη ή διαδικασία τροποπο ιή-1 
σεως τού ’Οργανισμού διά τήν 
έπαναφοράν τών μετά διετίαν 
προσοουξήσεων είς τούς βαθμούς 
Ύπολογιστοΰ καί Λογιστού Β' 
Έλάβαμεν τήν διαβεβαίωσιν ό
τι ή σχετική τροποποίησις θέ
λει έγκριθή ύπό τού Γεν, Συμ
βουλίου τής Τραπέζης εις τήιν 
α' αυτού συνεδρίαση·.

’Ακολούθως θά άπαιτηθη ή ύ
πό τού Νόμου πραβλεπαμένη 
διαδικασία (κοινή άπόφασις 
Υπουργών ’Εργασίας καί ’Εμ
πορίου καί ’ήκδοσις Βασιλικού 
Διατάγματος).

Υπολείπεται ή ρύθμισις τού 
θέματος τών ασθενειών καί τών 
μεταταγέντωιν έξ είσπρακτόρων.

Ώς πρός τάς χορηγήσεις τών 
ύπολειπομέΜων άδειών 1957, ή 
Διεύθυνσις Διοικητικού έδωσεν 
αύστηράς ιΒιαταγάς όπως χορη
γηθούν αύται είς όλους ανεξαι
ρέτως, άντ ιιμετωπι ζομένου έπί 
Τού πα|ρ|όντος έκ τών ένόντων 
τού προβλήματος τής στενότη- 
τος τού προσωπικού.
Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Άθήναι, 12 Ν) βρίου 1957 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

HSI ΕΧΕΙ IΪΠΟΘΕΜ
ΗΠΑΡΑΑΒΙΑΑΙΑ

—·—
Ή παραπεμφθεΐσα είς τήν δι

καιοσύνην ύπόθεσις τών Άγγλο 
Έλληίνιικών ύψασμάτων, περί ής 
τό άρθρον τού κ. Σ. Χάμψα, δη- 
μοσιευόμενον είς άλλην σελίδα, 
έχει χρονογραφικώς καί έν συν- 
τομίρ ώς έξής:

Άπό τού ’Οκτωβρίου τού έ
τους 1952 μέχρι καί τού Αύ
γουστου τού έτουις 1953, έπρο- 
μηθεύθη ό Συινήσμός άπό τόν 
Περ, Τσαβλήν, ύπόλληλοιν τής 
έριοβιομηχανίας Ε.Ρ.Β.Ι.Κ. 
Κηφισσίας τών άδελφών Μπαρ- 
δαβίλλια, 6678 έν συνόλω ύάρΗ 
δας ύψασμάτων (κασμήρια, φα
ν έλλες καί παρντεσού) ώς ’Αγ
γλικά πρός δρχ. 185 κατά ύάφ
θαν, ήτοι άντί συνολικού τιμή
ματος δραχ.( 1.202.900.

Έπί τών ύψασμάτων τούτων, 
έκ τών οποίων μέχρι τού Αύγου
στου τού έτους 1955 είχαν πω- 
ληθή μόνον 2778 υάρδες, εΐχεν 
έπιτεθή άνά τρεΐο ύάρδας σψρα- 
γίς μέ τήν έπι γραφήν τού ’Αγ
γλικού έργαστασίου ELLIOT 
WOLEN καί τού «φινιριιστη- 
ρίαυ» FARR.

Είς τόν Συν)σμόν κατηγγέλ- 
θη ότι τά περί ών ό λόγος ύφά- 
σματα δέν ήσαν ’Αγγλικά, άλ
λά έλληνικής κατασκευής.

Πράγματι, έκ γενομένης έ- 
ρεύνης δέν άνευρέθη ούτε έν Λον- 
δίνω ούτε αλλαχού τής ’Αγγλί
ας έργοστάσιον ή άλλη τις έμ- 
πορική έπωνυμία τοιαύτη.

Έπί πλέον, ό γνωστός έν 
’Αγγλία οίκος έπεξεργασίας 
ύψασμάτων (φίνιριστήρισν) 
FARR θέτει έπί τών ύψιασμά- 
των σψίρίαγΐδα διάφορον τής ώς 
άνωτέρω τεθείσης καί δή κεχω- 
ρισμένως άπό τήν τού κατα- 
σκευάσαντος έργοστασίου-

Έκ πάντων τούτων, έν συν- 
δυασμώ καί πρός ώρισμένια άλ
λα περιστατικά, πραέκυψεν ότι 
τά ύφάσματα δέν ήσαν ’Αγγλι
κά άλλ’ ελληνικής κατασκευής, 
πραγματικός δέ προμηθευτής 
αυτών ούχί ό Περ. Τσαβλής άλ
λα ή Έριοβ ΕΡΒΙΚ τών άδελ
φών Π έτίρου καί Παύλου Μπαρ- 
δαβ ίλλια.

Είς τόν δεύτερον έκ τούτων 
τό Πλημμελειοδικεϊον έπέβάλε 
ποινήν φυλακίσεως 21ά έτών είς 
δέ τόν Περ. Τσαβλήν 2 έτών ή- 
θώωσε δέ, ελλείψει αποδείξεων, 
πάντας τούς λοιπούς.

Οί ώς άνωτέρω καταδικοο- 
σθέντες ήσκησαν έφεσιν, παρα- 
πανιούμενοι ότι κακώς κατεδι- 
κάσθησοον, ivy άντιοτρόφως ό 
Προϊστάμενος τής εισαγγελίας 
πιλημμελειοδικών ήσκησεν έφε- 
σιιν κοοτά τών απαλλακτικών 
διατάξεων τής άποφάσεώς, ί- 
Ισχυριζόμενος (οτι κακώς άπηλ- 
λάγησαν οί λοιποί κατηγορού- 
ίμόνοι, οϊτινες εΐχον παραπεμ- 
φθή διά τού βουλεύματος τού 
Έφετείου.

’Ήδη τό όλον θέμα θά κριθή 
ύπό τού Πενταμελούς Έφε
τείου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

=0
♦
0

=0

------ .---------<$*<$>----------------
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΤΣΙΒΑΝΜ

Τά Τ.Υ.Π.Ε.Τ. άναχοινοΐ ότι 
συνάδελφοι, μέλη αύτοΰ, ΰπηρε- 
τούντιες εις τό Τεχνικόν Τμήμα κα
τέθεσαν δ ρ αχ μάς τετρακοσίας υ
πέρ τού Ταμείου είς ,μινήιμηιν τοΟ με- 
ταστάντσς μηχανιικοΟ τήις Τραπεί 
ζης Νιικολιάαυ Καρτσιιβάνη.

ΓΑΜΟΙ
‘Ο συνάδελφος κ. Γρηγ. Αύ- 

γούλέας του καταστήματος Γ' Σε
πτεμβρίου έτέλεσεν τούς γάμους 
του μετά τής δίδος Καίτης Κανελ- 
λοπούλου.

Ποίράνιυμφαι παρΙέστησαιν' οί κ.κ. 
Δηιμ. Ιθακήσιος καί Π. Καζατζής.

----------φ----------
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Ή κ. Δέσποινα Μιχ. Άθανασπ 
άδου, σύζυγος τού Γεν. Γιραμιμστέ- 
ως τού Συλλόγου μας, έτεκεν αι
σίως άριριεν.

Είς τούς ευτυχείς γονείς και τό 
νεογέννητοιν εΰχόμβθα νά ζήσουν.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΙΛΙΣΟΣ» 
’Έρευνα - Φιλοσοφία - Τέχνη 

Διευθυντής:
Κ. Μελισσαρόπουλος 

Σέ λίγες ήμερες κυκλοφορεί 
τό τεύχος Δεκεμβρίου, μέ 100 
σελίδες, άφιερωμένο στο Νικ. 
Καζαντζάκη, μέ τό όποΐον συμ
πληρώνεται ό τόμος τού Β' έ
τους. Άπό τά περιεχόμενα: 
Χρ. Ρ ιζοπούλου Μελέτη γιά 
τόν Καζαντζάκη, Άντ. Άδρια- 
νοπούλου Βιογραφικό σημείω
μα καί τρία άρθρα, Ίω. Βασί
λη: Ή καλωσύνη καί τά γνω
στικά έπιτεύγματα τού ανθρώ
που, Δ. Ίωαννίδη: Ή Ινδική 
Σοφία, Κωστή Μελισσαροπού- 
λου: Ή άποψις τής Μετενσαρ- 
κώσεως, Άθ. Γεωργιάδη: Τό ό
νε ιρον παγίας ειρήνης, Κρισνα- 
μοΰρτι: Άπλότης καρδιάς, Όδ. 
Κοσμοπούλου: Άσπροι καί 
μαύροι στις ΗΠΑ, Οί αδελφοί 
μας τά ζώα, Ή Άκρεωψαγία, 
Ποιήματα Κ. Παλαμά, Α. Σι- 
κελιανοΰ, Σ. Σκίπη, κλπ.
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θ. Δ. Κ0ΝΤ0Γ1ΑΝΝ0Π0ΥΛ0Υ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΜΨΥΧΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Άπό tow «Οικονομικόν Τα
χυδρόμον» παραλαμβάινομεν το 
κάτωθι λίαν ενδιαφέρον άρθρον 
τού διακεκριμένου συνεργάτου 
μας κ. Δ. ©. Καντογιαννοπού- 
λου:
1) Η ΙΔΙΑΖΟΥΣΑ ΜΟΡΦΗ 

ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΥ Ε
ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.
Το θέμα των προσόντων των 

τραπεζικών υπαλλήλων δεν εί
ναι νέον, μηδέ καί άπησχόλησε 
μόνον τους Τραπεζικούς κύ
κλους τής Ελλάδος, διότι προ 
πολλών ετών έν τή ξένη γίνεται 
εύρυτάτη περί αύτοΰ συζήτη- 
σις.

Τούτο διότι, διά την άσκησιν 
τού τραπεζικού επαγγέλματος 
απαιτείται άμεσος καί δή ί- 
διάζουσα επαφή τού υπαλλήλου 
μετά τού συναλλασσομένου κοι
νού, τούθ’ δπερ απαιτεί την ΰ- 
παρξιν ειδικής ιδιοτυπίας χα
ρακτήρας, ως επίσης καί διαρ
κή παρακολούθησιν τών οικο
νομικών φαινομένων καί έν γί
νει μεταβολών έν τή οικονομία 
ώς καί τών έξελίξεων αυτής, ή 
πλήρης κατανόησις τών όποιων 
καί αί συχναί μεταβολαΐ αυτής 
καθιστούν τον τραπεζικόν υπάλ
ληλον διαρκώς μαθητευόμενον.

Είναι τοιαύται αί έπερχόμε- 
ναι μεταβολαΐ εις τάς καθ’ ή- 
μέροτν οίκονομικάς συναλλαγάς 
καί τά συστήματα αυτών, ώ
στε, ό τραπεζικός υπάλληλος, 
όσονδήποτε μορφωμένος καί ει
δικευμένος καί αν είναι, θά συν- 
αντήση δυσχερείας εις την διε
ξαγωγήν τής υπηρεσίας του, 
έάν άλλάξη άντικείμενον άπα- 
σχολήσεως.

Δεν πρέπει δέ νά φανή υπερ
βολή, ότι μέ το κρατούν έν 
τή Χώρςχ: μας τελευταίως πολύ- 
πλοκον σύστημα τραπεζικών 
συναλλαγών καί τάς συχνάς 
μεταβολάς αυτού, πολλάκις ο! 
υπάλληλοί, έπιστρέφοντες έκ 
τής άδειας των, εΰρίσκονταν 
προ νέων έξελίξεων, διά την έ- 
νημέρωσίν των δέ χρειάζεται 
νά μαθητεύσωσιν έπί τι χρονι
κόν διάστημα, ώστε νά έξοιίκει- 
ωθώσι πλήρως έπί τού κρατούν
τας συστήματος τών συναλλα
γών.

Είναι γνωστόν, δτι, προπο
λεμικούς τό προσωπικόν τών έν 
'Ελλάδι Τραπεζών υπερείχε κα
τά πολύ τού προσωπικού τών 
λοιπών οικονομικών έπιχειρή
σεων και οργανισμών καί κατεί
χε προέχουσαν θέσιν εις την 
υπαλληλικήν έν Έλλάδι τάξιν, 
είς τρόπον ώστε, έκ τών κόλ
πων τής Τραπεζικής οικογένει
ας νά έξέλθουν έπιφανείς οικο
νομολογικά! προσωπικότητες.

Ή τοιαύτη υπεροχή τής ποι
ότητας τών Τραπεζικών υπαλ
λήλων ώφείλετο, άφ’ ένός μεν 
είς τό γεγονός, δτι αί μεγάλαι 
Τράπεζαι προσελάμβανον προ
σωπικόν κατόπιν αυστηρό- 
τάτων έξετάσεων καί 
διότι έγίνετο έκ μέρους αυτών 
συστηματική παρακολούθησις 
τής έξελίξεώς των, προς διαπί- 
στωσιν τής οποίας οί υπάλλη
λοι ύπεβάλλοντο είς διαδοχικός 
δοκιμασίας.

Ή έπί σειράν έτών τηρηθεΐ- 
σα τοιοώτη υπεροχή, μεταπολε
μικούς ύπέστη σοβαρόν άλλοΟ- 
ωσιν, άφ’ ένός μεν διά τού συ
στήματος τών άνευ έξετάσεων 
προσλήψεων, ίδίςι δέ διά τής έ- 
φαρμογής ένίων προστατευτι

κών νόμων περί τήν πρόσληψιν 
τού προσωπικού, άφ’ έτέρου δέ 
έκ τού γεγονότος, δτι δέν άνε- 
προσηρμόσθησαν πλήρως αί 
άπολαυαί τών Τραπεζικών υ
παλλήλων καί συνεπώς μεγάλη 
μερΐς άριστων υπαλλήλων έ- 
τράπη προς άλλας άπασχολή- 
σεις, οί δέ ικανοί νέοι δέν εύ- 
ρισκον ικανοποιητικά τά κατώ- 
τατα δρια μισθών τών Τραπε
ζών, δεδομένου, δτι αυται άπαι- 
τούν τήν έναρξιν τής σταδιοδρο
μίας άπό τού κατωτάτου βα

θμού, άνεξαρτήτως προσόντων.
Έξ άλλου,είς τήν τοιαύτην μεί- 

ωσιν τής ποιότητος τών Τ)κών 
υπαλλήλων συνετέλεσεν άρκούν- 
τως καί ή μή καθιέρωσις προο
δευτικών κανονισμών προσωπι
κού, ώς τούτο γίνεται είς τάς 
Τραπέζας έξωτερικού καί ώς 
τούτο άξιεπαίνως έφηρμόσθη 
ύπό τού Δημοσίου είς τά νευ
ραλγικά σημεία τής Διοικήσε- 
ως καί δή είς τάς ’Επιτελικός 
Υπηρεσίας τού Υπουργείου 
Οικονομικών.
2) Η ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΙΝ ΣΧΟΛΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑ- 
ΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
"Ηδη, τό πρώτον ή Τράπεζα 

τής Ελλάδος έθιξε τό ζήτημα 
τής έπιστημονικής καταρτίσε- 
ως τού προσωπικού της.

Νομίζομεν, δτι ή τοποθέτησις 
τού θέματος τής ύπό τής Τρα- 
πέζης τής Ελλάδος Ειδικής 
Σχολής, μόνον διά τούς υπαλ
λήλους της, είναι- έσφαλμένη 
καί άσύμφορος τόσον οίκονομι- 
κώς, διότι, ύπό τάς τεθείσας 
προϋποθέσεις, δέν θά άντιμε- 
τωπισθώσι μόνον τά έξοδα λει
τουργίας τής Σχολής άλλά, τό 
σπουδαιότερον καί προκλητι- 
κώτατον, αί έπιχορηγήσεις έν 
ε’ίδει πριμοδοτήσεων προς τούς 
υπαλλήλους της, δσον καί έ- 
παγγελματικώς διότι οίαδήποτε 
και αν είναι τά μέσα έκπαιδεύ- 
σεως είς τήν κατά μέσον όρον 
προκεχωρημένην ήλικίαν δέν θά 
δυνηθή νά άναπληρώση τά κε
νά τής μή έγκαιρου καί συστη
ματικής έπιστημονικής έκπαι- 
δεύσεως, ώς προβλέπουν ταύτην 
τά άναλυτικά καί μεθοδικά προ
γράμματα τών λειτουργουσών 
άνωτάτων Σχολών.

Ή Τράπεζα τής Ελλάδος, 
διά τής έσπευσμένης ένεργείας 
της ταύτης, προδίδει τήν δια- 
πίστωσίν της, δτι τό προσωπι
κόν της, κατά μεγόιλον ποσο
στό ν δέν άνταποκρίνεται είς τάς 
έπιστημονικάς άπαιτήσεις τού 
'Ιδρύματος καί, προς κάλυψιν 
τού κενού, σπεύδει έμβαλωμα- 
τικώς νά άντι μετωπίση τό 
πρόβλημα, άδιαφοροΰσα διά 
τάς άντιμετωπισθησομένας δα- 
πάνας, αΐτινες ούσιαστικώς θά 
βαρύνωσι τό κοινωνικόν σύνο- 
λον.

Ώς άνεπτύξαμεν καί είς άλ
λην μελέτην μας, αί Κεντρικαΐ 
Τράπεζαι πρέπει νά λειτουρ
γούν ύπό τύπον Τραπεζικών 
’Ινστιτούτων καί άνωτέρων ’Ορ
γάνων καθορισμού τής πιστω
τικής πολιτικής, προωθήσεως 
τής οικονομικής σκέψεως καί 
δραστηριότητος καί έλέγχου 
τής πίστεως, ώς τοιαύτα δέ όρ
γανα θά πρέπει νά περιορίζουν 
’τήν συναλλακτικήν των έκτοο- 
σιν, έφ’ δσον λειτουργούν έν τή 
Χώρι? Έμπορικαί Τράπεζαι, 
ών ή δραστηριότης καλύπτει 
τάς συναλλακτικός άνάγκας,

’Εάν ή Τράπεζα τής 'Ελλά
δος δέν είχεν άρχήθεν άποδιορ- 
γανωθή διά τής άσκοπου συν
αλλακτικής έπεκτάσεώς της, 
ώς καί τής ύπερ μέτρου προσ- 
λήψεως προσωπικού, μή διαθέ
τοντας, έν πολλοίς, τά σύγχρο
να τυπικά προσόντα, δΓ ‘Οργα
νισμόν άνωτάτης οικονομικής ά- 
ποστολής, θά έδει νά διοίτηρή 
ελάχιστα Ύποκ) μοπα καί νά 
έχη έπανδρωθή μέ τό αναγκαί
ο ΰν προσωπικόν τόσον διά τάς 
συναλλαγάς της, δσον καί διά 
τό Έπιτελεΐον της, ώστε νά μή 
παρίσταται σήμερον άνάγκη 
ομαδικής έκπαιδεύσεως καί μά
λιστα διά χορηγήσεως άδικαιο- 
λογήτων άμοιβών, είς ήν έπο- 
χήν ή Πολιτεία άδυνατεΐ νά βο- 
ηθήση έξεχόντως ευφυείς νέους, 
μή διαθέτοντας τά μέσα διά 
τήν συμπλήρωσιν τής έκπαιδεύ- 
σεώς των.

Δέν άμφισβητούμεν, δτι πάς 
’Οργανισμός καί πάσα Τράπε
ζα δύναται νά έκλέξη οίονδή- 
ποτε σύστημα έπαγγελματική,ς

καί έν τινι μέτφ θεωρητικής 
καταρτίσεως τού προσωπικού 
της, άλλά ώς προς τήν πρόθε- 
σιν τής Τραπέζης τής Ελλά
δος, νομίζομεν, δτι αυτή υπερ
βαίνει τά δρια τής συνήθους 
πρωτοβουλίας έκπαιδεύσεως 
τών οργάνων ύπό τής έπιχειρή- 
σεως καί τείνει νά ύποκατα- 
στήση τήν λειτουργίαν τών Ά
νωτάτων Σχολών, αί όποίαι, 
διερωτώμαι διά τίνα λόγον δέν 
έλαβον είσέτι θέσιν έπί τού 
ζητήματος τούτου.

Βεβαίως, Τραπεζικά ’Ινστι
τούτα ύφίστανται καί είς τό 
έξωτερικόν, άλλά ταΰτα λει
τουργούν έπί τελείως διαφορε
τικής βάσεως καί είναι άνοικταΐ 
αί αϊθουσαί των ού μόνον είς ό
λους τούς Τραπεζικούς υπαλλή
λους τής χώρας, άλλά καί είς 
τούς ξένους τούς οποίους, ώς 
έκ περισσού προσθέτω, προθυ
μοποιούνται νά βοηθούν έκ τού 
μακρόθεν.

Θά ήτο εύκταΐον νά λειτουρ- 
γήση καί έν 'Ελλάδι ό θεσμός 
τών Τραπεζ ικών I νστ ιτούτων, 
δτε θά έδει νά συγκροτηθή ά- 
ναλόγως μία έκ τών ήδη υφι
σταμένων Άνωτάτων Σχολών 
(π. χ. ή Άνωτάτη Σχολή Οι
κονομικών καί Εμπορικών Ε
πιστημών είς ήν γίνεται άνα- 
λυτική διδασκαλία τών οικονο
μικών μαθημάτων καί τής Λο
γιστικής), ένθα οί Καθηγηταί 
αυτής, ώς καί άλλαι Προσωπι
κότητες, ώς καί ειδικοί Τραπε
ζικοί Λειτουργοί θά διδάσκωσι 
τά μαθήματα τού προγράμμα
τος καί είς τό τέλος τού καθω- 
ρισμένου κύκλου σπουδών νά 
ύφίστανται έξετάσεις οί ύπο- 
ψήφιοι, ώστε νά λαμβάνωσιν έ- 
παξίως τον ειδικόν τίτλον σπου
δών, δστις δέν θά δύναται νά 
καταστή ισότιμος τών πτυχίων 
τών Άνωτάτων Σχολών, διά νά 
μή άποκλεισθή ή πρόοδος τών 
έξ αυτών έξερχομένων νέων.

Ή μονομερής ΐδρυσις τής ύ
πό τής Τραπέζης έξαγγελθεί- 
σης Σχολής, μέ τά παρεχόμενα 
μάλιστα πλεονεκτήματα ηθικά 
καί υλικά, τεινούσης νά ύποκά- 
ταστήση τήν λειτουργίαν τών 
έν 'Ελλάδι Άνωτάτων Σχολών 
αποτελεί άντινομίαν καί πρό- 
κλησιν κατά τών λοιπών Τρα
πεζικών 'Ιδρυμάτων, έτι δέ πε
ραιτέρω έπίδειξιν χρηματικών 
μέσων έκ μέρους τής Κεντρικής 
μας Τραπέζης, είς έποχήν καθ’ 
ήν έπιμόνως συζητοΰνται τρό
ποι μειώσεως τού τραπεζικού 
κόστους προς άντίστοιχον μεί- 
ωσιν τών τόκων χορηγήσεων.

Ή Τράπεζα τής 'Ελλάδος, 
άντι νά υποβάλλεται είς δαπά- 
νας διά τήν συμπλήρωσιν τής 
μορφώσεως τού ήδη άκοπαλλή- 
λου προσωπικού της, θά ήτο 
προτιμότερον νά έπιζητήση τήν 
βαθμιαίαν άπαλλαγήν της έξ 
αύτοΰ, τοσούτφ μάλλον καθ’ δ
σον, ώς γνωστόν, τό παρ’ αύ- 
τή υπηρετούν προσωπικόν κρί- 
νεται ύπερβολικόν έν σχέσει μέ 
τον προορισμόν της.

Πάσα δέ μελλοντική πρόσλη- 
ψις παρά τή Τραπέζη τής 'Ελ
λάδος θά πρέπει νά πραγματο- 
ποιήται μόνον κατόπιν υποδει
γματικών έξετάσεων έπί έπί- 
στημονικοΰ έπιπέδου, ώστε τό 
προσωπικόν τής Τραπέζης ταύ
της νά άνταποκρίνεται προς 
τάς άξιώσεις τής άποστολής 
της .

Αύτή, καθ’ ή μάς, είναι ή έν- 
δεδειγμένη λύσις τής έξυγιάν- 
σεως τού προσωπικού τής Κεν
τρικής μας Τραπέζης καί ούχί 
ή προταθεΐσα τοιαύτη, ή οποία 
έπροκάλεσεν ήδη τάς δικαίας 
διαμαρτυρίας τών Διπλωματού
χων τών Άνωτάτων Σχολών, 
οϊτινες, παραμένοντες έπί μα
κράν άνευ έργασίας καί δή 
μή έξευρίσκοντες άνάλογον τών 
προσόντων των τοιαύτην, άπο- 
τελούν κοινωνικόν κίνδυνον, διό
τι θεωρούν, δτι περιφρονοΰνται 
ύπό τής Πολιτείας.

Ή άντινομία έγκειται είς τό 
σημεΐον, δτι δέν είναι δυνατόν 
νά οδηγούνται είς τά θρανία άν
θρωποι, έξαντλήσαντες τά πε
ριθώρια τής δράσεώς των, ένφ 
άντιθέτως άργοσχολοΰν οί Δι
πλωματούχοι νέοι.

Ή άντιμετώπισις τού ζητή- 
τής παραπηρουμένης άνεργίας 
τών έκ τών Άνωτάτων Σχολών 
έξερχομένων, έδει νά είχε σοβα- 
ρώτερον άπασχολήσει τήν Πο
λιτείαν, ήτις, προς μερικήν έ
στω θεραπείαν, τού κακού, έδει 
νά άπαγορεύση ούσιαστικώς 
τήν πολυθεσίαν, νά περιορίση 
τό δριον τής ήλικίας καί νά 
θέσπιση ώς άπαραΐτητον προ- 
ϋπόθεσιν τό Δίπλωμα Άνωτά
της Σχολής διά τήν κατάληψιν 
τών περισσοτέρων θέσεων, ώ
στε βαθμιαίως νά έπέλθη ή ά- 
ναμενομένη βελτίωσις τού τε 
Κρατικού μηχανισμού ώς καί 
τού τοιούτου τών λοιπών ’Οργα
νισμών καί δή τών οικονομικών 
τοιούτων εύρυτέρας δράσεως.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΩΝ ΛΟΙ

ΠΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΡΑΠΕ
ΖΩΝ.
Άναφορικώς μέ τήν πολιτι

κήν έπί τού προσωπικού τών 
λοιπών εν 'Ελλάδι Τραπεζών, 
ώς τούτο συμβαίνει καί έν τή 
ξένη, τό θέμα παρουσιάζεται 
διαφορετικώτερον, ή είς τήν 
Κεντρικήν Τράπεζαν, διότι αί 
λοιπάί Τράπεζαι καί δή αί 
Έμπορικαί τοιαύται, έν τή λει
τουργία: των, κυριαρχούνται, 
κατά μεγάλο ποσοστού έκ τής 
συναλλακτικής διαρθρώσεως 
καί σκέψεως.

Συνεπώς αί Έμπορικαί Τρά- 
πεζαι προς έπιτυχίαν τού σκο
πού των καί άπόκτησιν τής έπι- 
διωκομένης ο ί κονομ ι κότητος έν 
τή λειτουργική αυτών διαδικα
σία, είναι υποχρεωμένοι νά έ- 
πιτύχουν διαφοροποίησιν τού 
προσωπικού των είς τάς δύο 
κατηγορίας, ήτοι:

α) εις προσωπικόν τής έκτε- 
λούσης έργασίας καί β) είς 
προσωπικόν τής ίθυνούσης τοι
αύτη ς.

Τά όρια τών δύο βασικών 
μορφών τών έν ταΐς Τραπέζαις 
έργων είναι, δυσδιάκριτα καί 
πολλάκις, έν τή λειτουργική δια
δικασία τών Τραπεζών, έπέρχε- 
ται σύγχυσις, λαμβανομένου 
μάλιστα ύπ’ δψιν, δτι, άνεξαρ
τήτως πάσης ίκανότητος καί έ
πιστημονικής καταρτίσεως ά- 
παντες οι υπάλληλοι δέον νά 
δ ι έλθουν έκ τού σταδίου τής έκ- 
τελούσης έργασίας, ήν θά κλη
θούν μεταγενεστέρως νά βελ
τιώσουν, νά έλέγξουν ή και νά 
διευθύνουν.

Είς τήν προκειμένην περί- 
πτωσιν θά τύχη πλήρους έφαρ- 
μογής ή φιλοσοφική ρήσις, καθ’ 
ήν «διά νά ύποτάξη τις τήν 
φύσιν δέον πρότερον νά ύποτα- 
χθή είς αυτήν».

Τότε θά ύπάρξη πλήρης κα- 
τανόησις τού έκτελουμένου έρ
γου, τού οποίου διά συνεχών 
προσπαθειών θά έπιδιώκεται ή 
τελειοποίησις.

α) Προσωπικόν έκ- 
τελούση ς έργασίας.

Ολαι αί λοιπαί Τράπεζαι, 
λόγφ άκριβώς τής διαρθρώσεώς 
των τής διεξαγωγής τών έργα- 
σιών των διά τού συστήματος 
τών πολλών Ύπ)των καί Πρα
κτορείων, δπερ καθ’ ή μάς κρί- 
νεται προτιμότερον διά τήν 
χώραν μας καί λίαν ώφέλιμον, 
έχουσιν έπεκτείνει τάς έργασί
ας των άπό τού Κέντρου μέχρι 
και τών έσχατιών τής χώρας 
καί κατ’ άκολουθίαν έχουν ά- 
νάγκην μεγάλου ποσοστού έκ 
τού προσωπικού τύπου έκτελού- 
σης έργασίας.

Ώς επόμενον, ή τοιαύτη δι- 
άρθρωσις τών Τραπεζών άπαι- 
τεΐ καταμετρητάς ταμείων, είσ- 
πράκτορας καί ένα πλήθος άλ
λων υπαλλήλων προωρισμένων 
δΓ έργασίαν οίονεί κατωτέρας 
ποιότητος καί τών οποίων αί

φιλοδοξίαι σταματούν είς ώρι- 
σμένον σημεΐον.

Τό προσωπικόν τούτο, συνή
θως, άποτελεΐται οστό τελειο1- 
φοίτους μέσων Σχολών, έπι με- 
λέστατα έπιλελεγμένους, κατό
πιν τοπικών διαγωνισμών καί 
στενώτατα παρακολουθουμέ- 
νους ώς προς τήν προσωπι
κότητα, τούς τρόπους ζωής 
καί συμπεριφοράς, τήν έπίδο- 
σιν έν τή Τραπέζη, τήν άφοσίω- 
σιν έν αύτή καί τήν έν γένει έ- 
φεσιν προς έπαγγελματικήν αύ- 
τών βελτίωσιν, διά τών παρε- 
χομένων ύπό τών Διοικήσεων 
τών Τροστεζών μέσων.

Ή τοιαύτη βελτίωσις διαπι- 
στοΰται διά τού κρατούντας συ
στήματος τών υπηρεσιακών έκ- 
θέσεων καί τών κατά περιόδους 
διαγωνισμών, οϊτινες καθ’ ή- 
μάς, δέον νά έπεκταθοΰν είς δ- 
λας τάς Τραπέζας καί καθ’ ό
λα τά στάδια τής υπηρεσιακής 
σταδιοδρομίας, ώστε ό τραπε- 
ζικός ύπάλληλος νά διατηρήται 
είς διαρκή υπηρεσιακήν έπιφυ- 
λακήν, ώς τούτο άπαιτεΐ ιδιαι
τέρως τό τραπεζικόν έπάγγελ- 
μα.

Τά όργανα ταΰτα, έπιλεγό- 
μενα καταλλήλως καί παρακο
λουθούμε να ύπό τής ηγεσίας, 
θά δύνανται νά έξελιχθώσιν 
μέχρι ς ώρισμένου βαθμού καί 
νά άναλάβωσι Διευθύνσεις Πρα
κτορείων ή μικρών Ύποκ)των, 
είς τά όποια, ό χειρισμός τών 
ύποθέσεων δέν άπαιτεΐ άνωτέ- 
ραν καί πολύπλευρον μόρφω- 
σιν.

Κατά ταΰτα, δέν πρέπει νά 
υποστηρίζεται, έπιμόνως μάλι
στα, δτι οί Τραπεζικοί υπάλλη
λοι, κατά κανόνα δέον νά προέρ- 
χωνται έκ τών Άνωτάτων Σχο
λών, διότι έάν τοιοΰτο τι έφηρ- 
μόζετο θά εϊχομεν άντίθετον ά- 
ποτελεσμα, διότι άφ’ ένός μέν 
θά ύπήρχεν αποστροφή προς 
τήν έκτελοΰσαν έργασίαν (κα- 
ταλαμβάνουσαν μεγάλον ποσο
στό ν τών έν ταΐς Τραπέζαις 
συναλλαγών) θεωρημένη ν τρό
πον τινά προσβλητικήν δι’ έ- 
πιστήμονας καί μή δυναμένην 
νά άμειφθή έπαρκώς έκ μέρους 
τών Τραπεζών, άφ’ έτέρου θά 
έδημιουργεΐτο αυτομάτως τό 
πρόβλημα τής δ ιατηρήσεως τής 
ίεραρχικής πυραμίδας, ήτις, 
κοπ ανάγκην, θά άνετρέπετο, 
διότι οί πάντες, διαθέτοντες τά 
αύτά προσόντα, άδιαφόρως 
τής έκτελουμένης έργασίας, θά 
ήξίουν νά φθάσουν είς τήν κο
ρυφήν αυτής, τούθ’ δπερ τυγ
χάνει όργανωτικώς άπαράδε- 
κτον καί άσύμψορον.

β) Ί θ ύ ν ο υ σ α ερ
γασία.

Λόγφ τής κατά τά ανωτέρω 
διαρθρώσεως τών έν Έλλάδι 
Τραπεζών, λειτουργουσών, ώς 
έρρήθη, διά τού συστήματος 
των πολλών Υποκαταστημά
των, παρίσταται άνάγκη πα- 
Ρ°χής, έκ μέρους τής Διοικήσε- 
ως αύτών, γενικών οδηγιών πε
ρί την άκολουθητέαν πιστωτι
κήν πολιτικήν καί έλέγχου τών 
έργασιών αύτών.

Έξ άλλου, παρίσταται άνάγ
κη άναλόγου συγκροτήσεως ώ- 
ρισμένων Επιτελικών Υπηρε
σιών, ώστε, άφ’ ένός μέν νά με- 
λετώνται τά έκάστοτε οργα
νωτικά προβλήματα, άφ’ έτέρου 
δέ νά παρακολουθώνται αί τά- 
σεις τής οικονομίας καί νά άνα- 
λύωνται τά οικονομικά προβλή- 
μοττα τόσον ιδιαιτέρως, δσον καί 
έν συνεργασία μετά τής Κεν
τρικής Τραπέζης καί τάς άρ- 
μοδίας ΚροοΊκάς Υπηρεσίας.

Διά τήν άντιμετώπισιν τών 
λειτουργιών τούτων, ώς ε
πίσης καί διά τήν πλαισίωσιν 
ώρισμένων μεγάλων Υποκατα
στημάτων, τόσον είς στελέχη, 
δσον καί είς τά έργα τής Δι- 
ευθύνσεως, έφ’ δσον αί έργασίαι 
αύτών τυγχάνουν πολυσχιδείς 

καί άπαιτοΰν, πλήν τής πείρας 
καί έπιστημονικήν συγκρότη- 
σιν, αί Τράπεζαι πρέπει νά 
διαθέτουν έκλεκτόν έπιτελεΐον, 
άλλως δέν θά δύνανται νά πα- 
ρακολουθήσωσι πλήρως τά ά- 
πασχολοΰντα αύτάς πολύπλευ
ρα οικονομικά θέματα, ώς καί 
τά έν γένει σύγχρονα οργανω
τικά προβλήματα.

Ή άναλογία μεταξύ τής έκ- 
τελούσης καί τής ίθυνούσης έρ
γασίας, ώς έπίσης καί ή ιδιαι
τέρα φροντίς, δπως έκάστη 
Τράπεζα καταρτίζη έπαγγελ- 
ματικώς τό παρ’ αυτή ύπηρε- 
τοΰν προσωπικόν, άνδιγεται είς 
τήν ιδιαιτέραν πολιτικήν έκά
στη ς Τραπέζης, τάς προβλέψεις 
αύτής καί τάς έν γένει άνάγ
κας της, δέν δύναται δέ νά ύ- 
ποδειχθή άνωθεν, άλλ’ ούτε 
καί νά προβλεφθή έπακριβώς.

'Οπωσδήποτε, είναι άπείρως 
προτιμότερον αί Τράπεζαι νά 
έχωσιν είς τήν διάθεσίν των με- 
γαλυτέραν οινολογίαν προσω
πικού κατηγορίας τής ίθυνού
σης έργασίας, έστω καί αν τού
το άσχολήται μέ τήν έκτελού- 
σαν έργασίαν, παρά νά άντιμε- 
τωπίζωσι τά σύγχρονα ζητήμα
τα μέ προσωπικόν διαθέτον μό
νον τήν πείραν καί στερούμενον 
έπιστημονικής καταρτίσεως.

Ή πείρα, ώς έπίσης καί ή 
προσωπικότης είναι βασικά 
προσόντα διά τήν έπιτυχίαν, 
πλήν δμως τότε μόνον θά συν- 
τελέσουν άποτελεσματικώς είς 
τήν πλήρη έπιτυχίαν, δταν συν- 
οδεύωνται ύπό τών συστηματο
ποιημένων έπιστημονικών γνώ
σεων.

Οίαδήποτε καί αν είναι ή έ- 
κτασις τής πείρας καί όσονδή
ποτε καί αν είναι τό ύψος τής 
εύφυΐας τού Τραπεζικού ύπαλ- 
λήλου, πλήν έλαχίστων έξαιρέ- 
σεων αύτοδιδαχής καί ίδιοτύ- 
που κλίσεως, έφ’ δσον οΰτος 
καλείται νά διαδραματίση ήγε- 
τικόν ρόλον, είς τήν σημερινήν 
διάρθρωσιν τής οικονομίας καί 
ύπό τάς άντι μετωπιζομένας έ- 
ξελίξεις αύτής, οπωσδήποτε θά 
συναντά δυοτχερείας, έάν έλλεί!- 
πη ή δινωτέρα έπιστημονική 
μόρφωσις.

Αί Τράπεζαι διά νά προκά- 
λέσουν τό ένδιαφέρον τών Δι
πλωματούχων θά πρέπει νά κα
θιερώσουν προσλήψεις αύτών ά
πό άνωτέρας βαθμίδας, ώστε τά 
έτη φοιτήσεως και αί έν γένει 
δαπάνα ι νά άξιοποιώνται έπαρ
κώς.

Πέροιν τούτου θά πρέπει νά 
παρακολουθούν στενώς τήν έξέ- 
λιξιν τών άνωτέρας ποιότητος 
ύπολλήλων, έχουσαι πάντοτε 
ύπ’ δψιν των, δτι αί γνώσεις 
των θά άξιοποιηθώσιν έπ’ ώ- 
φελεία τών Τραπεζών.

Ή «Τραπεζιτική» εύχαρί- 
στως θά λαμβάνη τάς περί αύ
τής γνώμας τών άναγνωστών 
της, ώς καί παντός είδους ύ- 
ποδείξεις καί κολογ ραμμένη ν 
συνεργασίαν.

ΜΑΣ ΣΕΡ — ΚΙ ΝΗΣΙ ΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 
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Σπανίως Γενική Συνέλειυσις έ 
νός Σωματείίου προεκάλεσε τόσον 
Ενδιαφέρον, όσον ή έκτακτος τοισυ 
τη τής 23ης ΐΓαρελθόντος τού Συλ
λόγου συναδέλφων τής Τραπέζης 
τήις 'Ελλάδος.

Το κύριον θέμα οιτερ ττιραεκαλε· 
σε την ζωηρών συγκίνησιν όχι μό
νον των ΰιτηρεταύντων εις την Τρά
πεζαν 'Ελλάδος, άλλα καί όλων 
των εργαζομένων, ήτο τό θέμα των 
λόγων παραιτήσεως τοΰ Προέδρου 
τού Συλλόγου και τής ,ΟΤΟΕ Κ. 
’Ιωάν. ’Αλευρά.

τΗτο βεβαίως γνωστόν εις τούς 
ύπευθΰνονς των Τραπεζικών Όρ> 
γανώσεων ότν εις την παραίτησίν 
του .έξωιθήιθη ό ικ. ’Αλευράς, συνέ
πεια κυβερνητικής παρεμβάσεως. 
Δέν είχεν όμως πραγματοποιηθή ή 
δηιμοσία καταγγελία τοΰ γεγονό
τος.

,Η ευκαιρία ιέδόθη κατόπιν αί- 
τήσεως ιμελών τοΰ Συλλόγου Υ
παλλήλων Τραιπέζη-ς 'Ελλάδος, δΓ 
ής εκαλείτο ό Πρόεδρος όπως ά· 
νακαιινώση τούς λόγους παραιτή- 
σεώς του.

Έν τφ μεταξύ ή Διοίκησ ις τής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος και άλλοι 
παράγοντες έκινήθησαν εις προ
σπάθειαν μοπαιώσεως τής Συνε- 
λεύσεως προς άπαφυγήν δυσάρε
στων εντυπώσεων, άλλ’ ή προσπά
θεια δεν έπέτυχε.

Την Συνέλευσιν, λόγω τοΰ έν- 
διιαφέριοντοις τό όποιον ένεφάνιζεν, 
έζήτηισαν νά παρακολουθήσουν πολ
λοί δημοσισγιράφοίί. Ή είσοδός 
των όμως είς τό κτίριον τής Τρα
πέζης άπηγορεύθη, κατόπιν αυστη
ρών ιέντολών τής Διοικήσεως.

Είς την Συνέλευσιν μετέσχε τό 
σύνολαν σχεδόν τοΰ έν Άθήναις, 
Πείρα ιεί και Χολαργφ Προσωπι
κού τής Τραπέζης'Ελλάδος,ώςκαΐοί 
Εκπρόσωποι ‘των Επαρχιακών Κα
ταστημάτων. 'Η Συνέλευσις μέ 
άδιάπτωτον ενδιαφέρον διήρκεσεν 
οκτώ όλο κλήρους ώρας.

Λόγψ τής γενιικωτέρας σημασί
ας και τοΰ γεγονότος ότι ό παραι
τηθείς Πρόεδρος ήτο καί Πρόεδρος 
τής ΟΤΟΕ, δίδρμεν κατωτέρω συν
οπτικήν περίληψιν τών Πρακτικών' 
τής σοίβαρ&ς τούτης Συνελεύσεως-. 

*
'Η Συνέλευσης έτέλει ΰπό την 

Προεδρίαν τοΰ κ. Γ. Δερμιτζάκη 
βοηθουμένου ΰπό δύο Γραμιματέων, 
των Τμηιματαριχών κ.κ. Δ. Δανσποιύ-
Χοιυ καί Ίω. Τα&ουλάρη.

Έν άρχή Εδόθη ό λόγος είς τόν 
κ. Ζοΰκον, όστις όμιλήσας έκ ιμέ
ρους των μελών τού Δ.Σ. τοΰ Συλ
λόγου είπεν ότι. τήν ιδίαν άκριβώς 
ημέραν καθ’ ήν άνεικοινώθη ή πα
ραίτησης τοΰ Προέδρου τοΰ Συλ
λόγου κ. Ίω. Άλευρά, εκαλείτο 
διά τήν έποιμιένην τό Διοικητικόν 
Συμδσύλιιον τοΰ Συλλόγου είς ά· 
κράσσιν παρά τφ κ. Προέδρω τής 
Κυβερνήσεως. Κατά τήν έπακαλου· 
θήσασαν συνάντησιιν ό κ. Πρωθυ
πουργός είς εγκάρδιον συνομιλίαν 
μίετά ταυ Δ. Σ. ΰπεσχέθη νά συζη- 
τήση ιμετά δύο ήμερος τά εκκρεμή 
θέματα τοΰ Συλλόγου καί νά επί
λυση τιινά έξ αυτών. ’Από τής με. 
θεπομένης ήρχισαν, μεταξύ υπο
σχέσεων ικαί_άνιαβολών, συζητήσεις, 
έως ότσυ μετά 20ήμερον ό Πρωθυ
πουργός ίδιεβίβαζε διά τής Διαι 
κήσεως τής Τρ,απέζης τήν αρνησίν 
του διά τήν -έπίλυσιν των ζητημά
των.

έπετάθη έκ τής συμμετοχής των j ράντζανι, Καμπάνην καί Καπσαρ- 
Τραπεζικών υπαλλήλων είς τήν I δήν, έπικρίναντας τήν παρέμβαση 
Πανεργατικήν Απεργίαν. Αί άντι- I είς τάς ελευθερίας τοΰ Συνδικα- 
δράσεις κατά τοΰ προσώπου του λυσμοΰ, ώμίλησεν ό κ. Τσοιυτσάνης- 
άνενεώθησαν επίσης κατά την τε- όστις άπαντώιν ειίς τον κ. Πουσκού- 
λευταίαν επιτυχή διράσιν του είς ρην είπεν ότι δικαίως οί Πρόεδρον 
τήν Βουλήν, ήτιις συνήιντησε τήν I των Οικοδομικών Συνεταιρισμών έ- 
σφοδράν Κυβερνητικήν άντίθεσιν. χειροκρότησαν τό εργον τής ΟΤΟΕ 

Τήν 20.9.57 τοΰ άνεκαιινώθη καί τοΰ Προέδρου της, διά τήν έπι- 
άρμοδίως ότι «έφ’ όσον είναιι Πρό- τυχίαν τής εισφοράς τοΰ ήμΐίισεως 
εδρος ό ’Αλευράς, οϋδέν θέμα θά τοΐς εκατόν υπέρ των Οικοδομικών 
έπιλυθή. "Αν φύγη ό ’Αλευράς;, ας Συνεταιρισμών, διότι τοιΰτο άπο- 
Ελθοων άλλοι καί θά επιλυθούν 6- I τελεί τήν σοβαράν απαρχήν διά τήν 
λα τά θέματα». Πρό τής τοίΜοούτης λύσιν τοΰ στεγαστιικοιΰ πριαβλήμαμ 
ώμής έπεμιβάσεως καί μετά πλήρη τος καί δέν θά έπρεπεν ό κ. Ποιυ- 
στάθμ,ισιν τής -καταστάσεως ό -κ. σκαύρη-ς ινά άρνήται τό έπίτιειυγμα 
’-Αλευράς ^εΰρέθη υποχρεωμένος νά I τούτο διά μόνον τον λόγον ότιι εΐ- 
παραιιτηΐθή, μή δυνάμένος ούδ’ επί I ναι αντίπαλος τοΰ κ. Άλευρά. Ά 
στιγμήν^ να δεχθή τήν σκέψιν ότι- ναφερόμενος άκολούθως είς- τήν έ- 
άποτιελεί έμπόδιο-ν -είς τά συμφέ-1 πικριθεΐσαν -ύπό τοΰ ,κ. Πουσκούρη 
ρ-οντα εκείνων, υπέρ τών οποίων I πολιτικήν Άλευρά, τής συνεργα- 
διέθετεν όλας του τάς δυνάμεις καί I σί-ας -μΐέ τούς λοιπούς Τραπεζικούς 
την ψυχήν, I 'Υπαλλήλους και τά Σωματεία

"Ησκησα, έπέρανεν, έπΐ μίαν I Καινής Ώφελείας, υπομιμνήσκει 
τριετίαν τούς υπέρ υμών αγώνας I ΟΤι έκ τής πολιτικής τών σύνεργα· 
μου, ώς νομίζω, -με συνέπειαν καί I °*>ών είς αγώνας ιέπέτυχον μετοπο
θάρρος. Καί τής πρός τό καθήκον I λεμιικώς οί τραπεζικοί ύπάλληλο( 
συνέπειας παράδειγμα πρέπει νά I ^η,ν βελτίωσιν τής θέσεώς των. Είς

ΣΙ μΛ.. A ____f___ ο _ _. I TT1V ττγγ"λ ι nri-izinu τλΙι ι-τ νιιι Α/Κγ ί \.γ·-τ-« ιλ—>αιτοτείλή, ουχΐ μόνιοιν ή τνμία διοο- I τ^ν 'ττολιτικήν τούτην άφείλεταιι mi 
τήιρησιις ττιοοντος αξιώματος, άλλα I ^ Siooracrvq τών Άσψαιλναττποών 
και ή θυσία ιτοιν, χάριιν τοΟ σιυιμ-1 Ταμιείων Ματα το τταρίειλθσν ετοςι, 
φέροντος τής όιλότητος. I Αύτήν την τηολιτιιικήν έγκατέλειψεν

^_ 1 το Διοικητιικσν ΣιίΑμ'&ούλιιον, τον
ΑΛΛΟΙ ΑΓΟΡΗΤΑI όποιου μετείχε καί ό κ. Πουσκού-

ρης, ακολιονσησαν ττολιιτικηιν σνμ- 
βιιβασμοΰ καί ύποχωρήσεως, όταν 

Σα κελλαρίδης; (τέως I οί συνάδείνφοί μας τής ’Εθνικής 
Αντιπρόεδρος τοΰ Συλλόγου): Ά- I Τραπ-όζης ήγωνίζοντο τόν αγώνα 
νεφέρθη είς τήν ιμετά την πσραίτη- I τής ύπάρξεώς των (παρατεταμένα 
σιν τοΰ κ. Άλευρά πρόσκλησιν τοΰ I χει-ροίκροτήιμιατα)' ΕΙπον έκτοτε ότιι 
Δ. Σ. ΰπό τοΰ Προέδρου τής Κυ- I τήν πρόδασίαν αώτήν θά τήν έπλη- 
βερνήσεως καί είς τήν ΰπόσχεσιν I ράναμε. Καί τήν έπληρώσαμε τότε 
ότι μετά δύο ημέρας θά έπελύοιντο I δι’ απολύσεων καί διά περιιικοπής 
όλα τά εκκρεμή θέματα. Αλλά με- I σημαντιικών έπιδομάτων, καί τήν 
τά ιάμιφιιταλαντεύσεΐ'ς είκοσι ήμιεμ I πληρώνουμε καί σήμερον μέ δ;αρ
μών, τά αιτήματα άπερρίφθησαν. I κεϊς Απειλές καί κινδύνους, συνιε- 
Έπιικρίινει- τήν Κυβέρνησιν, τήν Δι- I πείφ τής διασπάσεως εκείνης. Τά 
άίκησιν καί τούς Αντιπολιτειυομέ- I σφάλματα ταΰτα ήλθεν ή πολιτιιική 
νους τοΰ Συλλόγου,, διά τούς όποί-1 Άλευρά νά έπανορθώση καί νά 
ους λέγει, ότι έχρησιμοπο!ησαν I συσφίξη νέους δεσμούς συνεργα- 
μεθόδους πλήττοντας τήν συλλογιι- I σίας καί Αλληλεγγύης διά τής (0. 
κήν ιδέαν. ΙΤ.Ο.Ε. Διά τής πολιτιΙκή-ς δέ ταύ-

Π ο υ σ κ ο ύ ρ η ς : Κατε- I τ,ί ? έπέτυχε νά άποκ,ρούση άποτε- 
φέρθη κατά τοΰ Δ. Σ. καί τό έχσ- I λεσματικως φοβερούς κινδύνους οί 
ρακτήριισεν ώς Αποτυχόν. Διά τήν I όποιοι μάς ήπείλησαν καί μάς ά- 
συμμετοχήν τοΰ Συλλόγου είς τήν I πειλόύν, χωρίς όχι μόνον νά χά- 
τελευταίαν πονεργστικήν άπεργίαν I πωμεν οϋδέν ιέκ των κεκτημένων, ό-
cfcAirrv/nru Α -Μ- ι Λι Λ , - — .. Σ'__ I ΤΓΙΜΓ ΤΛΤιΡ ιΓΤ ΑΙΑ inmmcil/irviw ί wv· vrv) ι·Α

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΙΩ. ΑΛΕΥΡΑ

Μετά ταΰτα Ελαβε τόν λόγον 6 
κ. Αλευράς: Κατ’ Αρχήν- Αποκρού
σε τήν ΰπό τινων μελών τοΰ Συλ
λόγου έπιδιωχθεϊσαν ματαίωσιιν 
τής Συνελεύσεως, χαρακτη-ριίσας 
τούτην ώς Ιέκδήλωσιν αισθημάτων 
Ιάγωνιστίικής κάμψεως, τά όποια έν 
οΰδεμιά περιπτώσει Επρεπε νά έ- 
πηιρεάσαυν τήν πλειοψηφίαν τών ΰ· 
παλλήλων.

Άνέλυσεν έν συνεχείςι ότι, παρά 
τάς πρωτοφανείς άντιξοότητας καί 
τό επικρατούν δυσμεν-έστατον κλί
μα κατά τών έργαζομένων, τό κατά 
τήν διάρκειαν τής θητείας του 
Συλλογικόν Εργον έπίτυχεν λύσεις 
είς πολλά έκ τών αιτημάτων.

’Ιδιαιτέρως άν&φέρθη είς τήν με- 
γάλην καί δράστηρίαν προσπάθει
αν τής ΟΤΟΕ κατά τάς συζητήσεις 
είς τήν Βουλήν τοΰ νομ. διατάγμα
τος περί έξαιιρέσεως τών ΰπαλλή- 
λων Τροπέζηις 'Κλάδος έκ τής κα- 
’ταργήσεως τοΰ ιάντεργατικοΰ νόμάυ 

I 933)51 καί τής εισφοράς υπέρ 
’Εργατικής κατοιίικίας. Ή ΰπό την 
καθοδήγησίν του ώς Προέδρου τής 
‘Ομοσπονδίας συνδυασμένη καί 
καλώς ό,ργανωθείσα δράσις έπέτυ
χε πλήρως, παρά τήν σψοδράν άν- 
τίθεσιν τών άρμοδίων κυβερνητι
κών παραγόντων.

Άκολούθως προέβη είς τήν έξί- 
στόρ-ησιν τών λόγων Ενεκα τών ο
ποίων είχεν έκδηλωθή Από μακροΰ 
ή κοτά τοΰ προσώπου του μήνις. 
Αΰτη ήρχισεν Από τής έποχής τής 
μεγάλης άπεργΙίας ήτις ή μπόδισε 
τα σχέδια περί γενικής συγχωνεύ- 
σεως τών ’Ασφαλιστικών Ταμείων, 
τών μετέπειτα Απεργιών μετά τών 
Σωματείων Κοινής ’Ωφελείας^ καί

αιτηιματων της ..... ___ χ.
σωτερικά θέματα τής Τροπέζηις I σθεναρά ΑγωνιοπιιΚη Απσφασιστιι- 
'Ελλάδος. ’Εξέφρασε τήιν άποψιν I ικστιης τοΰ Αλευρά, προεκαλεσαν 
ότι πρέπει νά μεταβληθή ή μορφή I ^“ς σφοδρά ς άντιόράσεις κατά τοΰ 
τών -Αγώνων καί αί Απεργίαι να εΐ- I 'iP00'“‘-Trou του και έπεδιώχθη ή At 
ναι τύπου λευκών Απεργιών. Έχα- I π°-μΑκρυνσίς του. 
ράκτήρισιε τήν προσπάθειαν τής I Ό κ. X α ρ ι σ ό π ο u λ ο ς: 
ΟΤΟΕ εις τήν Βουλήν ώς Ασημάιν- I Απάντων είς τόν κ. Τσαυτσάνην, έ- 
των Αποτελεσμάτων. Άναφερόμε- πεχείρησε νά δικαιολ-ογήση τήν 
νος είς τήν άνακήριυξιν τοΰ κ. Ά- I παρά τοΰ τότε Δ. Σ„ τοΰ όποιου 
λευρά ώς -επιτίμου Προέδρου τοΰ I ήτο Πριόεδρος, έγκατάλειψιν τών 
ΟΤ|ΟΕ κατεφέρθη κατά τοΰ Έκτε-I άγωνιζομένων ύποαλλήλων τής Έ- 
λεστικοΟ Συμβουλίου τής ΟΤΟΕ I θνικής. 'Υποστήριξε δέ έν συνεχείςι 
διά ταΰτηιν, ώς και κατά τών λοι- {ότι τά κατά τήν εποχήν έκείνην πε- 
πών Τραπεζοϋπαλληλικών Συλλό- ρικοιπέντα έπιδόματα περιεκόπη- 
γων, τών όποιων τά μέλη —ώς εΐ- σαν, διότι οίίτω έπίστευε τό ύπό

χ-ε τεραστίαν σημασίαν, διότι αν 
τοιΰτο έψηιφίζετο θά έγένετο ή φο
βερά Απαρχή όπως οί ΰπόίλληλοιι 
τής Τ-ραπέζη-ς Έλλ-άδος καί Α
γροτικής υπαχθούν ΰπό τάς -δι-ατάμ 
ξεις τοΰ Δη μοσιισϋπαλληλ ικοΰ κω- 
δικοις. Μεγίστης έπίσης ση,μασίας 
ύπή,ρξαν καί αί άπαλλαγαϊ διά 
τούς Τραπεζικούς υπαλλήλους έκ 
τής -καταθλιιπτικής εισφοράς ΰπέρ 
τής ’Εργατικής Κατοικίας τήν ο
ποίαν έπέβαλεν ό Νόμος 2963) 
1954, τόν όποιον παρέδωσεν ώς 
φο-βεράν κληρονομιάν τό Δ.Σ. τοΰ 
οπαίου μετεΐχεν ό κ. Πουσκούρης. 
Δι’ όλους αΰτους τούς λόγους ΰ- 
πήρξεν Ασύνεταν νά όμ ιλοΰν έπ’ αώ
του οί υπεύθυνοι-.

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΔΙΚΗΣ

ι nwMzlmraii:
hi immii της turn:
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πιε— δέν Εχουν τήν δύναμιιν νά ά- 
περγοϋν,θεωρών τήν άπόφασιν ταύ- 
τη-ν ώς προσπάθειαν έπηρεασμοΰ 
τών Συλλογικών πραγμάτων υπαλ
λήλων Τραπέζης 'Ελλάδος. Περαί- I 
νων -κατεφέρθη ίκαί κατά τής «Τρα- I 
πεζιτικής» έπειδή προέβαλε τό θέ
μα Άλευρά καί τούς έξ αώτου- κίν
δυνους διά τάς ιέλιευθιερίας τοΰ Συν- | 
δικαλισμοΰ.

Μ η λ ιι α ρ - ά κ η ς

τήν Προεδρίαν του Δ. Σ.
----------φ----------
ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 

ΤΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΥΡΑ

‘Ο κ. Αλευράς : 5ευ- 
τερολογήσας διά μακρών, ηύχαρί- 

I στήσε τούς άναγνωρίσαντας τό δυ- 
Διαφω- σχερέστατον Εργον του καί άπην- 

νεί μέ τήν μαχητικήν τακτικήν τών I τησεν είς τάς έπικρίσεις τών άντι- 
άπεργιών τήν αποίίαν ήχολούθησε "πόλων Του, τούς οποίους έχαρακτή- 
τό ύπό τόν κ. Άλ-ευράν Δ.Σ. I Ρ ιισεν ώς στειρηθέντας καί τής έλα- 

Βασιιλειιάδης : θεωρεί χίστης άνιτ ι-κ-ε ι μ ε νι-κότη,το-ς. Διά
τήν συνεργασίαν τοΰ Συλλόγου μιέ τόν κ. Πουσκούρην είπεν ότι είναι 
τήν ΓΣΕΕ ώς καταστρεπτικήν. περίεργοι αί ση-μειρι-νάί του έπιφυ- 

Αοπαταζίδης: Άπο-1 λάξεις περί συμμετοχής εις τήν 
δοκιμάζει τήν ΰφισταμένην όξύτη- απεργίαν τής ΓΣΕΕ, διότι είς 
τα μεταξύ τών συνδικαλ-ιζομένων I σύσκεψιν τών συνδιικαλιστώιν τής 
είς τήν Τράπεζαν ' Ελλάδος καί συ1- I i ραπέζης, κληθεϊσαν την 13.6.57 
νκτιά τήν κοινήν προσπάθειαν είς I ύπό τοΰ Δ. Σ., ή έπ’ αώτοιΰ τακτιι- 
τάς Επιδιώξει ς. κή τοΰ Συλλόγου έπεκροτήθη πλή-

Κροϋσκος : Άνεγνώριιισεν ρως κα) ύπό τοΰ κ. Πουσκούρη Αν- 
ότι τό Δ. Σ. κατέβαλε σοβαράς επιφυλάκτως. Έχαρακτήρισεν ώς 
προσπάθειας καί ήναλώθη είς Α- α™,Ρί™)' Π δ-ηιμαγωγίαν τό ύποί- 
γώνας δια τήν προάσπισιν τών I στηρ|χθέν Από τόν κ. Πουσκο-ύρην 
κεκτημένων, ιέν μέσω τών Απείρων °τ1 αδύνατο νά^ Αξίωση τό Δ. Σ. 
δυσκολιών τας όποιας συναντούν Τ°“ Συλλόγου ειίς τα δέκα θέματα 
σήμερον πάν,τες οί εργαζόμενοι. 1πανιεργατοϋπαλληλι-κής Amgpr· 

Δ α σ κ α λ ά κ η ς : Κατη- f,‘“? ινι“ τεθούν καί τά εσωτερικά
γορεί τό Δ. Σ. τοΰ Συλλόγου ότι) ^ματα τοΰ Συλλόγου. Τότε κανείς 
διά τής τακτικής του Απεμ-ονώθη 5®ν ήδύνατο νά έμποδίση όλα 
Από τήν Κυβέρνησιν -καί τήν Διοί- ™ Σωματεία τής Ελλάδος νά προ- 
κησιν τής Τραπέζης καί ότι μ-ε- I 6όλουν καί τά ίδικά των ειδικά θέ- 
τέσχεν είς τήν πανεργατι-κήν Απερμ *κχτο6' °™°τε τ“ αιτήματα τής Παν- 
γίαν χωρίς νά -λάβη Εγγυήσεις. Ποδικής άπεργίας θά Αριθμούν- 
Προσθέτει ότι ή ΓΣΕΕ έπρόδωσε το ««τά^ χιλιάδας. Διά τήν ύπα
τόν αγώνα καί έπ’ οώτοΰ το Δ.Σ. σ"[Τ1Ριχθεΐσαν έντυπωσιακώς Αλλα-' 
δέν όμίλησε. Άνσφέρων τάς τιελευ- Υ^ν Τακτικής αγώνων διά λευκών 
ταίας προσπάθειας είς τή-ν Βου- απεργιών, είπε, ότι, αιίίτη ουδόλως 
λήν εύριίσκει ότι μόνον ή παραχώ- Ρ^τοβάλλει τά πράγματα. Διότι- 
-ρησιις τοΰ ήμίσεως τής εισφοράς KC1J “ί λευκαί άπειργίαιι γίνονται 
ΰπέρ τοΰ ΟίκαδομιικοΟ Συνεταιρι- δ,ιι“ νά δημιουργήσουν πίεσιν. Έφ’ 
σμ-οΰ άποτελεϊ Επιτυχίαν. Κατηγο- ύσον όμως ^ οι αρμόδιοι δεν- κάμ- 
ρεϊ τό Δ. Σ. διότι δέν Ελαβε θέσιν I 1Ττονται ?ιά τής ίσχυροτέρας πι
εις θέματα ώς τοΰ ΟΧ,ΟΑ ή τής ίσεω^ ώίάςή περισσοτέρων 24ώ- 
διενέξεως τής Διοικήσεως Τριαπέ- ρ,ων “περγιών, διατί θά ύποκύψουν 
'ν'- 'C.V1/.S-. ..ι _ι.. λ ------ ,- I είς την άσθενεστέραν -ιτίίιεσ-ιινι τώνζης Ελλάδος μέ τήν Διιοίίκησιν Ε. 
Τ.Ε.Α. Επί τής ένισχύσεως τοΰ Τα
μείου Συντάξεων Ε-ΤΕ. Τελευτών 
λέγει ότι υπάρχουν -κίνδυνοι διά 
το I δρυμα -καί τό 'Πριοσωπιικό-νι

--------- -<ί>—--------
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ

λευκών Απεργιών; ’Άρα ή τοιαύτη 
Αλλαγή τακτικής εΐν-αι κενολογία. 
Έπΐ τής έπιικριθείσης ΰπό τοΰ κ. 
Πουσκούρη προσπάθειας τής Ο.Τ. 
Ο.Ε. -εις την Βουλήν, ό κ. ’Αλευράς 
άπήντησεν ότι, ό Εξαναγκασμός 

, , __ τοΰ Υπουργού Εργασίας όπως ά-
Μετα τους κ.κ. Σ ταμίαν), Σπε- ποσύρη τό έπίμαχον άρθρον 12 εΐ-

Άπαντών είς τάς Επικρίσεις ότιι 
ή Ά-νακοίνωσις τής ΟΤΟΕ, δΓ ής 
κατηγγέλ-ετο ή παρέμβασις τοΰ 
Πρωθυπουργού -και δΓ ής Ανηγγε· 
λετα ή άνακήιρνξίς ταυ ώς Έπιτί. 
μου Προέδρου τής 'Ομοσπονδίας, έι- 
ξεδόθη τάς παραμονάς τής Γεν. 
Συνελεύσεως, είπεν ότι ή Εκδοσις 
τής Άνακοινώσεως -είχε προτοίθή 
ευθύς μετά την παραίτησήν τον,. 
Η Αναβολή όφείλεται είς άξίωσιν 

τών Εκπροσώπων τής Τραπέζης 
Ελλάδος καί Αγροτικής, οϊτινες 
άνέμιεναν τήν έν τψ -μεταξύ λύσιν 
τών Εκκρεμών θεμάτων. Έπηκολού- 
θησαν έπανειλη-μμ-έναι έκ τοΰ λό
γου τούτου Αναβολαί, Εως δτου τήν 
18ην ’Οκτωβρίου άνηγγέλθη ή τε
λική Απάριριψις τών αΐτη,μάτων, ό- 
πότε καί άπεφασίσθη ή Εκδοσιις 
τής Άνακοινώσεως, διΓ ής Εγνω- 
στοπσιοΐτα ή Ανακήρυξής του ώς 
Επιτίμου Προέδρου τής 'Opo-orrovk 

δίας. «Διά τήν τιμήν αώτήν, είπε, 
8ά σεμνύώμαι είς όλην -μου τήν 
ζωήν».

Άνοοφερόμενος είς τήν παράίτη- 
σίν του Εξήγησεν ότι μετά τήν α
ξίωσην νά -άπσμακρυνθή, δέν έκά- 
λεσε τήν Γεν. Συνέλευσην Αμέσως, 
διότι έγνόριζεν ότι αί κατ’ αυτήν 
πι,θαναί Εξοργιστικαί Εκδηλώσεις'^ 
άφ’ ένός θα κατεβαράθρωναν τά αι
τήματα, διά τά όποια είχον δοθή 
σαφείς υποσχέσεις, άφ’ έτέρου δέ 
ή μάλλον βέβαια ιάπό-φασις τής 
Συνελεύσεως όπως παραμείνη ειίς 
το Αξίωμα τοΰ Προέδρου, θά έπε- 
ξέτειινε τήν -μήιν-ιν Από τ-οΰ προσώ
που του, Εναντίον όλο-κλήροίυ τοΰ 
προσωπικού τής Τραπέζης Ελλά
δος. "Αν πάλιν —προσέθεσε— δεν 
ύπέκυπτον είς τήν Κυβερνητικήν1 Α- 
ξίωσιν καί παρέμ-ε-νον είς τά Αξιώ
ματα, τότε έίχτός τής β-εβαίας κ-α- 
ταβαραθρώαιεως τών αιτημάτων καί 
τών κατηγοιριώ-ν, τας οποίας ασφα
λώς θά ήκου-ον περί φιλαρχΙίας- -καί 
έγωκεντρισμοΰ, δέν θά είχε δηιμι- 
6-υργηθή τό δ-ραματικόνι γεγονός 
τής παραιτήσεως μου, τό όποΐοιν 
συγκινεί καί ώθεΐ νιΰν έντόνως κά
θε Ελεύθερον ψυχήν νά άγωιν-ισθή 
κατά τών καταπατονμένων Αρχών 
τοΰ ΣυνδιΙκαλισμοΰ. ’Εάν δέ προέ· 
βαλο-ν λόγους ύγείας, τότε ή σιω
πή μου Επί τών πραγματικών λό 
γων, θά Απετέλει προδοσίαν αΰτώ-ν- 
τών Αρχών.

Είς τόν κ. ΔασκαλΑκην άπήιντη^. 
σεν ότι τόν παραξενεύει ιδιαιτέ
ρως διότι σήμερον τοΰ Επιτίθεται 
διά τήν συνεργασίαν ταυ μέ την 
ΓΣΕΕ, Evy πέρυσι τόν- έκάκιζε 
διότι ε-ΐχε διακόψει τήν ιμετά τήις 
ΓΣΕΕ συνεργασίαν. 'Η συμμετο
χή -είς την πανεργατσϋπαλληλικήν 
Απεργίαν υπήρξε ν Αναγκαία. "Ο
λοι μας κατηγορούσαμεν τήν Γ.Σ. 
Ε.Ε ότι συμμαχεί μέ τούς έκάστο- 
τε Κυβερνώντας καί δέν κάμει ά- 
γώνας. ’Άν, λοιπόν, όταν- Επί τέ
λους άπεφασίσθη διά πρώτηιν φο
ράν ύπ’ αυτής Ενας Αιγών, ήμεΐς 
δέν συμμετείχωμεν, αί κατηγο-ριίαί 
θά έστρέφοντο Εναντίον μας. Καί 
ποιαν θά Εδίδωμεν ιέντύπωσιν όταν 
άλλοι Εργαζόμενοι άπεργοΰσαν διά 
τήν βελτίωσιν τής θέσεώς των καί 
ήμοϊς άπείχομεν; Αυτά καί πλήθος 
άλλων λογικών σκέψεων κατέστη
σαν έπιβεβλη μένην τήν συμμετοχή-ν 
μας -είς τήν Αιπεργίαν. Διότι άλλως 
ή απεργία δέν θά έγένετο -καί θά 
κατηγοροΰμην πανταχόθεν ώς δια
σπαστής καί προδότης, όπως σή
μερον κατη-γοιρήθη-ν έξ άντιθέτουι.

Αλλά δεν παραπονοΰμαι, διότι 
έπΐ δυόμισυ χρόνια αυτή ΰπήρξεν 

μοίρα μου καί είς τήν ΟΤΟΕ καί 
εις τάς λσιπάς συνεργασίας μου, 
’’Αλλοτε κατηγοροΰμην ώς Εξαγο
ρασμένος από τόν Μακρήν καί άλ
λοτε ώς έπιιδιώκων τήν θέσιν τιοιΰ 
Μακρή, Δέν υπήρξα ούτε τό Ενα, 
ούτε τό άλλο. Έστάθη-ν μόνον' είς 
τήν σταθερόν γραμμήν τήν όποιαν 
μοΰ έπέβαλον τά συμφέροντα τά ό
ποια έξεπροσώπουν καίεΐμαιιίδιαι* 
τέρως ευτυχής ότι τούτο σήμερον 
Αναγνωρίζεται άνεξαιρέτως.

Άκολούθως ένδιέτριψεν είς τάς 
έν Κυβερνητικής πλευράς κατηγο
ρίας ότι ΰπήρξεν οξύς καί αδιάλ
λακτος είς τούς αγώνας ταυ, άπο- 
δείξας ότι- πάντοτε μετά συινέσεωςι, 
προσοχής καί ευπαθή άντίληψιν 
τών περιστάσεων, έρρύθμιζε τήν 
τακτικήν του.

Τέλος συνέστησεν είς τό προσω
πικόν νά μή παρασυρθή άπό τάς 
έκ σκοπιμότητος εισηγήσεις περιϊ 
Εφαρμογής ειρηνικής δήδεν τακτν-

Ό Προμηθ. Συν)σμός τών 
ύιταλλήλων τής ’Εθνικής καί 
Κτηματικής Τ ραπέζης ανήκει 
ώς γνωστόν, είς τήν κατηγορί
αν τών καταναλωτικών λεγομέ
νων Συν)σμών, οϊτινες σκοπόν 
έχουσι τήν έξυττηρέτησιν τών 
μελών διά τής παροχής είς αύ- 
τά τοΐς μετρητοΐς ή επί πιστώ
σει τών άναγκαιούντων ειδών 
είς καλάς ποιότητας καί είς 
ευθηνάς τιμάς.

Καθίσταται έκ τούτου αμέ
σως πρόδηλον δτι, διά νά έπι- 
τευχθή ό σκοπός όΰτος, πρέπει 
ό Συν)σμός νά προμηθεύηταιι 
τά άναγκαιοΰντα είς τά μέλη 
του αγαθά (υφάσματα καί τρό
φιμα), άπ’ ευθείας ΰπό τήν πα
ραγωγήν καί μάλιστα εις πο
σότητα χονδρικήν και είς τήν 
κατάλληλον 6Γ έκαστον έξ αυ
τών έποχήν.

λ Μέ αύστηράν προσήλωσιν είς 
τήν αρχήν ταύτην έλειτούργη- 
σεν, έπι πολλά άπό τής ΐδρύ- 
σεώς του έτη, ό Συν)σμός τών 
υπαλλήλων τής ’Εθνικής καί 
Κτηματικής Τ ραπέζης, έκ τών 
αρχαιότερων καί ισχυρότερων 
έν τη Χώρς( μας.

r Τόσον πλήρης καί ουσιαστι
κή ήτο τότε ή έξυπηρέτησις τών 
μελών του, μεταξύ τών όποιων 
συγκατελέγοντο μέχρι τίνος 
καί οί συνάδελφοι τής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος, ώστε δχι μό
νον σχεδόν άπαντα τά μέλη 
έπρομηθεύοντο άποκλειστικώς 
έξ αύτοΰ τό πλεϊστον τών 
άναγκαιούντων είς αυτά ει
δών ιματισμού καί τροφίμων, 
άλλά καί τρίτοι, μή μέλη, έπε- 
δίωκον νά κάμνουν τάς προμή
θειας των έξ αύτοΰ.

Πέραν δέ τούτου πάρείχοντο 
είς τούς Συνεταίρους καί ά- 
ξιόλογα έκάστοτε μερίσματα, 
παράλληλα με τήν βαθμιαίαν 
αΰξησιν, έκ τών πρκιγματοποι- 
ουμένων κερδών, τής συνεταιρι
κής των μερίδας ήτις άπό δρχ.
100.—ι είχεν άνέλθςι προπολε
μικούς είς ^δρχ. 400.—-

Άπό τής έποχής δμως, καθ’ 
ήν ή τότε ύπό τόν κ. Άντ. Μυ- 
λωνάκον παράταξις διά τής άν- 
τιδράσεώς της ^ είς τό ζήτημα 
τής αγοράς ύπό τοΰ Συν)σμοΰ 
τοΰ έπι τής γωνίας τών οδών 
Μπενάκη καί Φειδίου ακινήτου, 
πρός άνέγερσιν πολυωρόφου 
οικοδομής διά τήν στέγασιν τών 
Καταστημάτων καί Γραφείων 
αύτοΰ, ώς καί τοΰ Συλλόγου, 
έξηνάγκασεν είς άποχώρησιν έκ 
τοΰ Συν)σμοΰ τό τότε ύπό τόν 
σημερινόν Διοικητήν τής Τρα
πέζης μας κ. Βασ. Κυριακό- 
πουλοΰ, Δίαικητ,ικόν Συμβού- 
λιον, ό Συν)σμός ήρχισεν ν: 
απομακρύνεται βαθμιαίως άπό 
τάς έν άρχή έκτεθείσας άρχάς, 
διά νά όλισθήση τελικώς μέχρι 
τοΰ σημείου ώστε (ώς άπεδεί- 
χθη καί έκ τής διεξαχθείσης 
προσφόττως πολυημέρου έπ’ ά- 
κροατηρίφ δίκης διά τήν γνω
στήν ύπόθεσιν τών Άγγλο - 
'Ελληνικών ύφασμάτων) άπό 
όργάνωσις άποβλέπουσα είς 
τήν έξυπηρέτησιν τών μελών 
της νά κατάληξη, θά ήδύνατό 
τις νά εΐπη, είς όργάνωσιν έκ- 
μεταλλεύσεως αυτών καί ίδίςο 
τών οίκονομ ικώς άσθενεστέρων 
άτινα ύποχρεωμένα, λόγφ τών 
παρεχόμενων πιστώσεων, νά 
κάμνουν τάς προμήθειας των έξ 
αύτοΰ, ^άντι της καλής ποιότη
τας και^ εύθηνής τιμής έπετύγ- 
χανον έν πολλοΐς αποτέλεσμα 
τελείως άντίθετον.

Βεβαίως καί μετά τόν κ. Κυ- 
ριακοπουλον πολλοί άλλοι συν
άδελφοι μέ άφοσίωσιν, ενδια
φέρον^ καί επιτυχίαν ύπηρέτη- 
σαν τόν Συν)σμόν, καί θ’ άπε- 
τέλει παράλειψιν έάν δέν έγί- 
νετο περΐ^ τούτου μνεία. ’Αλλά 
ή έκτοτε εποχή, έκτος τών δια
λειμμάτων τούτων ύπήρξε, κα
τά τήν γνώμην μας, εποχή μάλ
λον παρακμής.

Ή άχθεΐσα ένώπιον τής Δι
καιοσύνης περίπτωσις δέν είναι 
άτυχώς ή μόνη όδηγήσασα είς

yn-ς, κατ’ ουσίαν όμως τακτικής 
υποταγής, καί προσέθεσε: «Κρα
τήσατε τις ψυχές ΰψηλά. Καί μέ 
ΰψηλα τις ψυχές «αί τό φρόνημα, 
είναι βέβαιον ότι θά υπερπηδήσε
τε καί θά θραύσετε κάθε έμπόόιον 
τό όποιον φράσει τήιν ίκανοπαίησιν 
των δικαίων άξιωσεων σας»,

('Ο λόγος τοΰ κ. Άλευρά έχει- 
ροκροτήθη πλειστάκις καί είς τό 
τέλος ιέκαλύφ'θη ύπό ζωηρων χειρο
κροτημάτων) .

*Η Συνέλευσις δέν εκαμεν άπο- 
δεικτην ΰπο βληθεί σαν παραίτησιν- 
τών υπόλοιπων μελών τοΰ Δ.Σ. καί 
είς ένίσχυσίν των έξέλεξεν ’Επι
τροπήν Γ νωμιοδοτ-ιικήν, αποτελου- 
ιμενηιν ύπό του Προέδρου τών Συν
ελεύσεων κ. Γ. Δειριμιιτζάκη καί τών 
κ. κ. ’Ιωάν. Άλευρά, Γ. Δασικαλά- 
κη, Μ. Πουσκούρη καί Ν. Χαρ-ισοι- 
πούλου.

παρακμήν τόν Συν)σμόν.Πολλαί 
άλλαι παραλείψεις καί Εσφαλ
μένα ι ενέργειας έκαλύφθησαν ύ
πό τοΰ διαδραμόντως έν τφ με
ταξύ χρόνου καί δέν ήτο ούτε 
δυνατόν,^ οΰτε σκόπιμον, νά ά- 
ναζητηθώσι μετά τόσον καιρόν 
εΰθΰναι.

Αί παραλείψεις δμως καί ε
σφαλμένοι ένέργειαι αΰται, εί
χον ώς άποτέλεσμα, έκτος τών 
άλλων ζημιών, καί τήν πλήρη 
έξσνέμισιν τών σημαντικωτάτων 
προπολεμικών κεφαλαίων τοΰ 
Συν^)σμοΰ καί τόν περιορισμόν 
έξ άλλου είς τό ήμισυ τών με
ταπολεμικών τοιούτων, έκ 5 πε
ρίπου έκατομμυρίων, έκ τών 
νέων εισφορών τών συνεταίρων 
άντιπροσωπευόντων τότε ποσόν 
μεγαλύτερον τών 25 χιλ. χρυ
σών λιρών.

*
Διά τής παραπομπής τής ύ- 

ποθεσεως τών Άγγλο - Ελληνι
κών ύφασμάτων εις την Δικαιο
σύνην, τής όποιας ή κρίσις έν 
τφ πρώτφ βαθμφ τυγχάνει 
ηδη γνωστή είς όλους, δέν 
άπεσκοπεΐτο παρά τοΰ Συν) 
σμοΰ μόνον ή έπανόρθωσις τής 
εντεύθεν^ προσγενομένης είς αΰ- 
τον ζημίας, αλλά κυρίως τό νά 
τεθή τέρμα είς μίαν ανώμαλον 
περίοδον.

Εάν ή τοιαύτη ένέργεια συμ
πλήρωσή ήδη καί δΓ άλλων τι- 
νών μέτρων, ώς ό περιορισμός 
τών καθαριστριών τής Τραπέ- 
ζης είς άπλήν χρησιμοποίησιν 
του Συν)σμοΰ, χωρίς γνώμην 
δια τήν άνάδειξιν τής έκάστοτε 
διοικήσεως αύτοΰ, ή μείωσις 
του αριθμοΰ τών μελών τοΰ Δι- 
οικητικοΰ και ’Εποπτικοΰ Συμ
βουλίου άπό^ 9 είς 5 τό πολύ 
δι έκαστον έξ αύτών, ώστε νά 
άποκτηθή ή άπαιτουμένη εύ- 
χερεια καί εύκινησία, καί ή έν- 
αλλοιγή αύτών^ κατά διετίαν, 
έαν όλοκληρωθή ή περαιτέρω 
σύμπτυξις καί άναδ ι οργάνωσ ι ς 
τοΰ Συν)σμοΰ έπΐ τών βάσεων 
τός όποιας εϊχομεν θέσει κατά 
το βραχύ, κατά τό έτος 1955, 
χρονικόν διάστημα, δτε μάς εΐ- 
χεν άνατεθή ή Διεύθυνσις αυ
τού, εάν, τέλος, δλοι οί Συνε
ταίροι ενδιαφερθώσι περισσότε
ρον διά τήν ^ όργάνωσίν των 
ταυτην, τής οποίας τόσην ά- 
ναγκην έχουν ^σήμερον οί πλεΐ- 
στοι έξ αύτών, τότε βάσιμοι 
πιστευομεν υπάρχουν ελπίδες, 
ότ* ό Συν)σμός θά έπανεύρη 
και πρό ποααός θά διατηρήση 
και παλιν τον ορθόν δρόμον του 
καί ^θά δύναται οΰτω νά έξυπη- 
Ρετιΐ ιτλήρως, ώς καί κατά τό 
παρελθόν,^ τά μέλη του, συγ
χρόνως δέ νά έπανακτήση τά 
άπολεσθέντα κεφάλαιά τοΰ.

ΣΩΤ. ΧΑΜΨΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

Ε. ΚΟΙΝΤΑΞΗ
—φ—

ΑΓΓΛΙΚΑ — ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
ΓΑΛΛΙΚΑ

Γι« τήν έργασίσ σας, γιά τις 
σπουδές σας, γιά τά ταξείδια 
σας στο εξωτερικό, μάθετε τήν 
ξένη γλώίσσα πού σάς χρειάζε
ται ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ — ΑΓΓΛΙ
ΚΑ — ΓΑΑΛΙΚΑ γρήγορα καί 
τέλειοι, χάρις ατό ΝΕΟ ΤΑΧΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑ, τήν μεθοδική διδα
σκαλία καί τό ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 
τών καθηγητών, στα Φροντι
στήρια ξένων γλωσσών, οδός 
'Ομήρου άρ. 6. Είναι ΣΧΟ
ΛΕΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ- 
Σ I Σ.
Άρίστη κατάρτιαις σέ δλους 
τούς τομείς. Τμήματα μέχρι 8 
μαθητών. Δίδακτρα πολύ χα
μηλά. Στα Γερμανικά ειδικό 

τμήμα γιά παιδιά.
ΕΝΑΡΞΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΤΗΝ lnv ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Έγγραφα! κάθε μέρα στην ο
δόν Όμηρου 6 (Α' δροφΟς).

ΕΛΛΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΕΙΡ. — ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 
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ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 
ΚΥΠΡΙΑΔΟΥ—Τηλ. 882.729 
Συμβεβλημένη μέ Ταμεία Ύ
γείας Τραπεζών, ’Εθνικής, ’Α
θηνών, ‘Ελλάδας, Ο. Τ. Ε. 

καί ’Αρτεργατών 
Δέχεται καθ’ έκάαττην.



Η ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΪΝΕΑΕΪΣΙΙ |
----------4----------

(Συνέχεια έκ της 1ης σελίδος) 
ποίησίν του διότι Εφθασεν εις 
πέρας το εργον τής Επιτροπής 
καί τονίζει ότι ή Επιτροπή 
ε’ιργάσθη άόκνως καί έξήτασε 
λεπτομερώς ολας τάς περιπτώ
σεις. Εκθέτει τάς δυσχερείας 
τής ιδιαιτέρας εκλογής τών ε
παρχιακών συμβούλων έκ ττειρίι- 
φερειών, καί διευκρινίζει ώρι- 
σ μ ένας λεπτομέρειας επί τών 
σχετικών ερωτήσεων διαφόρων 
συναδέλφων.

κ. Φωτεινός: Έρωτά 
άν μειώνωνται τά έξοδα τών αρ
χαιρεσιών.

κ. Μελισσαρόπου- 
λ ο ς : Άπαντά καταφατικώς. 
Μετά σύντομον βιολογικήν συ- 
ζήτησιν ή συνέλευσις δέχεται 
όμοφώνως δπως αύξη.Βή ό άπαι- 
τούμενας αριθμός παρόντων Με
λών διά την απαρτίαν του Δ. 
Συμβουλίου από 8 εις 9.

κ. Μ α υ ιρ ου 6 ή ς : Ζητεί 
άπόφασιν τής Γεν. Συνελεΰσε- 
ως επί τής έκπροσωπήισεω ς 
τής μειοψηφίας εις τό Δ. Σ.

κ. Τσουδερός: Άν- 
τιτίθεται εις την άποψιν τού
την.

Ή Συνέλευσις άπφρριπτει 
την πρότασιν τού κ. Μαυροιυδή.

κ. Κοραγιάννης: Ζη
τεί δπως διατίθεται τό 1 )3 
τής Τραπεζιτικής διά να έκτί- 
θωνται αί απόψεις τής άντιπο- 
λιτεύσεως.

Πρόεδρος Σ υ Μ ε
λεύσεων: Δήλοι δτι τού
το είναι έκτος τής ημερήσιας 
διατάξεως.

κ. Ί ω α ν ί 6 η ς : Ζητεί 
νά διαφωτισθή τό προσωπικόν 
έπί τών έπερχομένων τροποποι
ήσεων διά τής Τραπεζιτικής.

Έπί τού Θέματος τής μηνιαί
ας εισφοράς, λαμβάνει πρώτος 
τον λόγον ό Πρόεδρος τού Συλ
λόγου κ. Κ. Μελιισσαρόπουλος, 
δστις λέγει δτι, παρά την μεί- 
ωσιν τής εισφοράς από 1 % 
εις 0,50%, ή συνετή, διαχείιρίι- 
ισις τών οικονομικών, τόσον πέ- 
ριισυ, δσον καί εφέτος, έπέτρε- 
ψε την επιτυχή οοντιμετώπισιν 
τής κοττοστάσεως, εις τρόποινι 
ώστε καί τό υπόλοιπον τού Τα
μείου άπό δραχ. 10.000.— νιά 
άνέλθη ε’κ δραιχ. 80.000.-— πε
ρίπου, αλλά καί έπί πλέον νά 
άγοράση ό Σύλλογος 190 μετο- 
χάς ΕΤΕΑ. Έν τούτοι ς όμοφώ
νως ή Επιτροπή Άναθεωρήσε- 
ως εκρι νεν δτι καλόν είναι ν’ 
αυξηθούν οί πόροι τού Συλλό
γου, π|ρ|ός ευχέρειαν μελλοντι
κής άντιμ ετωιτ ί σ εω ς αναγκών 
καί δυσχερείων καί τονίζει δτι 
δσον περισσότερόν οικονομικήν 
άνιεσιν έχει ό Σύλλογος, τό
σον περισσότερον θά είναι ι
σχυρός. Ή Διοικ. Επιτροπή 
έν τούτοις, δεν διαφωνεί έάν 
ή Συνέλευσις θέληση νά έπι- 
φέρη οίανίδήποτε τροπολογίαν.

κ. Στ ε ρ γ ί ο υ : Νομίζει 
δτι δεν υπάρχει θέμα. Ό ίδιος 
γνωρίζει καλώς τάς δυσκολίας 
καί είναι υπέρ τού 1 %.

κ. Ά 6 α ν α σ έ λ η ς : Κα
τηγορεί την Επιτροπήν άνα- 
θεωρήσεως διά την πρότασιν 
αύξήσεως τής εισφοράς καί το
νίζει δτι τό προσωπικόν είναι 
βεβαρυμένον ήδη μέ πολλάς 
εισφοράς καί κρατήσεις.

-κ. Μ π α ρ ο ύ μ η ς : Συμ
φωνεί μέ την αϋξησιν τής εισ
φοράς.

κ. Π α π α γ ι ά ν ν η ς : 
Ευρίσκει επαρκές τό 0,50%. Ό 
κ. X ά μ ψ α ς ομοίως.

κ. Τ σ ο υ δ ε ρ ό ς : Προ
τείνει αυξησιν εισφοράς εις 1%. 
Τανιίζει δτι ό Σύλλογος πρέπει 
νά είναι οικονομικός άνεξάρτηΓ 
τος καί ισχυρός καί νά μή βρί
σκεται εις την ανάγκην τά λαμ- 
βάνη βοήθημα άπό την Τρά- 
πεζαν διότι τούτο δύναται ivtoc 
όδηγήση εις εύνοήτους περι- 
πλοκάς.

Άθανασέλης-Δρο- 
μάζος-Φωτεινό ς : Δια
μαρτύρονται θορυβωδώς εναν
τίον τής αύξήσεως τής εισφο
ράς.

Ό κ. Μ α υ ρ ο υ λ ί δ η ς : 
Υποβάλλει τροπολογίαν τής 
πρώτης περιόδου τού άρθρου 4 
τού Σχεδίου, Εχουσαν ώς εξής:

«Τά τακτικά μέλη τού Συλ
λόγου καταβάλλουσι μη|νπαί- 
αν συνδρομήν, καθοριζομένην 
έκάστοτε οΓ άποφάσεως τής 
Γενικής Συνιελεύσεως καί κυ- 
μαινομένην μεταξύ τού ποσο
στού 0,50 %—1%, έπί τών 
τακτικών μηνιαίων πάσης φύ- 
σεως αποδοχών αυτών καί 
είσπίραττομένην διά παρακρα- 
τήσεως τού ποσοστού τούτου 
κατά την ημέραν πληρωμής 
τών αποδοχών υπό τής Τρα- 
πέζης».

κ. Δ ι λ ι ν τ ά ς : Ζητεί 
νά άποψασ ί ση ή Γεν. Συνιέλευ- 
σις αν ή ψήφισις τού καταστοο- 
τικοΰ θά γίνη ιδιαιτέρως ή συγ
χρόνως μέ τάς προσεχείς αρ
χαιρεσίας.

κ. Θεοδωράκης : Λέ
γει δτι τρεις λόγοι συνηγορούν 
υπέρ τών ιδιαιτέρων αρχαιρε
σιών διά την ψήφισιν τού κατα
στατικού. 1) νά μή γίνη τό κα

ταστατικόν άντικείμενοιν τής 
μεταξύ τών ψηφοδελτίων δια
μάχης καί οϋτω νοθευθοΰν καί 
ό Εκλογικός άγων καί τό Θέμα 
τής άναθεωρήσεως, 2) τό νέον 
συμβούλιο, νά εύρη τακτοποι- 
ημένον τό ζήτημα τού καταστα
τικού καί νά σχηματισθή μέ την 
νέοον όριζομένην σύνθεσιν, καλ- 
λιτέραν τής παλαιάς καί 3) ivioc 
επιτευχθούν οίκονομ ίαι κατά 
τάς νέας αρχαιρεσίας τού 1958 
διά τής αύξήσεως τών εκλογι
κών τιμημάτων ώς τό νέον κατα- 
στοττικόν.

κ. Μ ε λ ι σ σ «ρύπου- 
λ ο ς : Συμφωνεί μέ την ύπο- 
βληθεΐσαν υπό τού κ. Μαύρου- 
λίδη τροπολογίαν, ώστε χωρίς 
ινά ίάπαιτήται νέα τροποποίησις 
τού Καταστατικού(ήτις γίνεται 
διά δικαστικής άποφάσεως) νά 
δύναται ή Γεν. Συνέλευσις νά 
άπαφασίζη την ανξομείωσιν 
τής μηνιαίας εισφοράς μεταξύ 
0,50% καί 1%, άναλόγως τών 
έκάστοτε παρουσ ι αζομέν ων α
ναγκών καί περιστάσεων. Έπί 
τού παρόντος ή εισφορά είναι 
καί παραμένει 0,50. Προτείνει 
δπως ή Γένι. Συνέλευσις έγκρί- 
νη ΐν,α τό καταρτισθέν σχέδιον, 
ίμέ τάς έπιιφερθείσας σήμερον 
δύο τροπολογίας τών άρθρων 4 
καί 23, τεθή υπό την εγκρισιν 
τής ολότητας τών Μελών διά 
ψηφοφορίας, ώς τό καταστατι
κόν ορίζει, καδοριζομένης ώς η
μέρας διεξαγωγής ταύτης τής 
Πέμπτης 5.1 2.57. 'Η Συνέλει- 
ίσις^ έρωτάτσι καί εγκρίνει την 
πρότασιν τού Προέδρου. ιΜεθ’ 
δ λύεται ή συνεδρίασις.

---------- Φ-----------
Εις έκτέλεσιν τής ώς άνω Ά

ποφάσεως, ή Διοικητική επι
τροπή έξέδωκε τήν κάτωθι 
πρόσκλησιν Εκτάκτου Γενικής 
Σίυνελεύσεως.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
—♦—

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ 
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΩΣ

Συμφώνως προς τήν άπόψα- 
σιν τής εκτάκτου Γενικής Συν- 
ελεΰσεως τής 21ης Νοεμβρίου 
1957 συγκαλοϋμεν έκτακτον Γε
νικήν Συνέλευσιιν διά τήν Πέμ
πτην 5ην Δεκεμβρίου 1957, 
πρός τροποποίησιν τού Κατα
στατικού, ήτοι πρός διεξαγω
γήν ψηφοφορίας έπί τών προ- 
τειινομένων παρά τής Επιτρο
πής Άναθεωρήσεως τού Κ ατα- 
στατικοΰ τροποποιήσεων αυτού, 
δ ι ορδουμ ένων έκ τού κυκλοφορή- 
σαντας σχεδίου Καταστατικού, 
άφ’ ένός μέΐν τής πρώτης περι
όδου τού άρθρου 4 ώς εξής: 
«Τά τακτικά μέλη τού Συλλό
γου ικαταβάλλουισι μη ν ι αίαν 
συνδρομήν, καθοριζομένην έκά
στοτε δΓ άποφάσεως τής Γενι
κής Συνελεύσεως καί κυμαινο- 
μένιην μεταξύ τού ποσοστού 0, 
50% — 1%, έπί τών τακτικών 
■μηνίσιων πάσης φύσεως απο
δοχών αυτών καί είσπραττομέ- 
νην διά παρακρατήσεως τού πο
σοστού τούτου κατά τήν ή μέ
ραν πληρωμής τών αποδοχών 
υπό τής Τραπέζης» (νυν έν ί- 
σχύϊ 0,50%), άφ’ ετέρου δέ τού 
άπαιταυιμέναυ κατά τό άρθρον 
23 διά τον σχηματισμόν άπαρ- 
τίο.ς τού Δ. Συμβουλίου αρι
θμού μελών άπό 8 εις 9.

Ή ψηφοφορία θά λάβη χώ- 
Ipiav κοτά τήν 5ην Δεκεμβρίου 
1957 ημέραν Πέμπτην καί άπό 
ώρας 12ης μεσημβρινής μιέχρις 
7ης μ.μ. εις ’Αθήνας μέν έν τώ 
Καταστήματι τού Συν)σμοΰ Υ
φασμάτων, εις δέ τά έν ταΐς έ- 
παρχίαις Ύπ)μοτα (τά κατά 
τό Καταστατικόν άποτελοΰντα 
έκλογικά Κόντρα) έν τοΐς Ύ- 
ποκαταστήμασ ι τής Τραπέζης, 
ένώπισν Εφορευτικών ’Επιτρο
πών καταρτ ισθησομένων έν έ- 
κάστφ Έκλογικω Κέντρω, μή 
άπαιτουμένης παρουσίας δικα
στικού άντ ι προσώπου. Οί απο
δεχόμενοι έν τφ ουνόλω των τάς 
προτεινοιμέ[/ιας τροποποιήσεις 

του Καταστατικού ψηψίζουσι 
«ΝΑΙ», οί δέ μή αποδεχόμενοι 
ψηφίζαυσιν «ΟΧΙ».

Ανάλογος αριθμός ψηφοδελ
τίων θά αποστολή εγκαίρως εις 
τά Έκλογικά Κέντρα.

Άθήιναι, 23 Ν)βρίου 1957 
Μέ συινάδελφικούς χαιρετισμούς 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΝΙΣΧΥΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΥΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ? ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Βαρυσήμαντος επιστολή τοΰ κ. Η. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ [«Οίκ.Ταχ)μος» 14.11.57]

Κύριε Διευθυντά,
Είς το τελευταίου ψύλλον τού 

«Οικονομικού Ταχυδρόμου» καί 
υπό τον τίτλον «Ή Τράπεζα 
τής Ελλάδος θά παύση ένισχύ- 
ουσα τά ’Ασφαλιστικά Ταμεία 
τής Εθνικής Τραπέζης» άνα- 
γράφεται ή εϊδησις περί ύπάρ- 
ξεως πληροφοριών δτι «θά παύ
ση τοΰ λοιπού ή έκ μέρους τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος παρε- 
χομένη ένίσχυσις πρός τό Τα- 
μεΐον Συντάξεων τής ’Εθνικής 
διότι, ώς υποστηρίζεται, ή ά- 
ναληφθεΐσα ύποχρέωσις έπρό- 
κειτο νά κάλυψη μίαν διετίαν 
μόνον, ένφ άπό τής πλευράς τής 
Εθνικής τονίζεται δτι ή ύπο- 
χρέεοσις αυτή δεν είχε χρονικόν 
προσδιορισμόν».

Ή εϊδησις πολύ φοβούμαι ό
τι είναι υποβολιμαία. Τάς έπί 
τού θέματος υποχρεώσεις τών 
Τραπεζών Εθνικής, ' Ελλάδος 
καί Κτηματικής καθώρισεν 6 
Νόμος 3662 όρίζων έν μέν τφ 
αρθρφ 1 αυτού δτι «πρός οι
κονομικήν έξυγκχνο'ΐν τοΰ Τα
μείου Συντάξεων Προσωπικού 

τών Τραπεζών (πρώην Εθνι
κής) αί Τράπεζαι αΰται ΰποχρε- 
οΰνται δπως, αρχής γενομένης 
άπό τού 1 956 ενισχύουν οικονο
μικούς τό Ταμεΐον τούτο διά τής 
είς αυτό καταβολής έτησίων 
εΐσφοροον», έν δέ τφ αρθρφ 2 
δτι «οί Υπουργοί τοαν Οικονομι
κών, Εμπορίου καί Εργασίας 
εξουσιοδοτούνται, δπως, διά 
κοινών αποφάσεων αυτών καί 
κατόπιν γνώμης τών ενδιαφερο
μένων Τραπεζών, καθορίζουν ά- 
νά διετίαν τάς πέραν τής πρώ
της διετίας εισφοράς τών έντφ 
αρθρφ 1 Τραπεζών».

Ό Νόμος είναι σαφής και 
δέν αφήνει, διά πάντα καλόπι
στόν κριτήν, οΰδεμίαν αμφιβολί
αν περί τής ΰποχρεώσεως τών 
τριών Τραπεζών δπως ενισχύ
ουν τό Ταμεΐον τούτο μέχρις έ- 
πιτεύξεως τής οικονομικής έξυ- 
γιάνσεώς του. Οικονομική δέ έ- 
ξυγίανσις δέν θά πή τίποτε άλ
λο παρά άνάκτησις τής ίκανό- 
τητος τοΰ Ταμείου δπως έκπλη- 
ροΐ αύτοδυνάμως τάς απέναντι
τών ήσφαλισμένων του υποχρεώ
σεις. Ούδείς σοβαρός άνθρωπος 
δύναται νά ίσχυρισθή δτι διά 
τής καταβολής, έκ μέρους τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, τών δό
σεων τής διετίας 1956 —· 57, 
έπήλθεν ήδη ή έξυγίανσις τοΰ 
Ταμείου. ΔΓ αυτών ώς καί έκεί- 
νων τής Εθνικής έκαλύφθη μό
νον μέρος τοΰ μέχρι τοΰ τέλους 
1956 συσσωρευθέντος ελλείμ
ματος, απομένει δέ πρός κάλυ- 
ψιν τό υπόλοιπον τοΰ ελλείμμα
τος τούτου ώς καί ολόκληρον τό 
τεράστιον, ώς γνωστόν, ετήσιον 
έλλειμμα τοΰ Ταμείου, ή έξυγί- 
ανσις τού όποιου είναι άτυχώς, 
ζήτημα δεκαετηρίδων.

Αί έπί τοΰ ζητήματος εύθΰ- 
ναι τοΰ κράτους καί τών ένδια- 
φερομένων Τραπεζών είναι γνω
στά ί, αί δέ υπό τοΰ Νόμου όρι- 
ζόμεναι υποχρεώσεις τών Τρα
πεζών τούτοον, πρός οικονομικήν 
έξυγίανσιν τοΰ Ταμείου, έπε,- 
βλήθησαν είς άναγνώρισιν τών 
ζημιών τάς όποιας προεκάλε- 
σαν είς αυτό (Δημόσιον καί 
Τ ράπεζαι) έκ τών λόγων τών ά- 
ναφερομένων εις τήν εισηγητι
κήν έκθεσιν τοΰ Νομοσχεδίου. 
(Έδημοσιεύθηι ολόκληρος ;8Ϊς 

τήν γνωστήν ανοικτήν επιστο
λήν μου πρός τον κ. Πρωθυ
πουργόν καί τούς άρμοδίους 
Υφυπουργούς, τήν καταχοιρη- 
θεΐσαν είς τό «Βήμα» τής 16ης 
Απριλίου έ.έ., έξ αφορμής τής 
οποίας τά ευμενή σχόλιά σας 
είς τό ψύλλον σας τής Ί 8 ’Απρι
λίου έ.έ.).

Είναι αληθές δτι ό κ. Διοικη
τής τής Τραπέζης τής Ελλάδος 
άγνοήσας,προφανώς, τόνΝόμον 
3662)57 ίσχυρίσθη, είς επιστο
λήν του πρός τήν Διοίκησιν Ε
θνικής, δτι διά τής καταβολής 
τών δόσεων 1 956 — 57, έπρε
πε νά θεωρηθή έξαντληθεΐσα ή 
περί ενισχύσεως τοΰ Ταμείου 
ύποχρέωσις τής Τραπέζης τής

Ελλάδος, ήρνήθη δέ νά κατα-1 τής Τραπέζης τής Ελλάδος ά-
βάλη τάς δόσεις ταύτας, προ
τού τροποποιηθή ό Νόμος οΰ- 
τος, σύμφωνα μέ ύπόσχεσιν δο- 
θεΐσαν αΰτφ, ώς ίσχυρίσθη, υ
πό μέλους τής Κυβερνήσεως καί 
μετά σύμφωνον γνώμην τής Νο
μισματικής Επιτροπής.

Παρά ταΰτα ό κ. Διοικητής 
ήχθη είς τήν άνάγκην δχι μό
νον νά καταβάλη τάς δόσεις 
ταύτας αλλά καί νά δηλώση έγ- 
γράφως δτι παραιτεΐται τής 
προθέσεώς του νά επιδίωξη τήν 
τροποποίησιν τοΰ Νόμου. Καί 
ίσχυρίσθη μέν έν συνεχεία δτι 
ό Νόμος είναι αντισυνταγματι
κός καί δτι, ώς τοιοΰτος, δέν 
τον υποχρεώνει, άλλά, θέλομεν 
νά πιατεύωμεν, δτι ό κ. Διοικη
τής θά προφύλαξη έ αυτόν άπό 
νέον ολίσθημα βαρύτερον τοΰ 
προότου καί θά άφήση ήσυχον 
καί τον Νόμον καί την «άντισυν- 
ταγματικότητά του». Οί σοφοί 
νομομαθείς οί όποιοι έπεστρα- 
τευθησαν διά νά κατασκευάσουν 
τήν περί άντισυνταγματικότη- 
τος τοΰ Νόμου άτυχή θεωρίαν, 
θά αναγνωρίσουν, εϊμεθα βέβαι
οι, δτι προνόμια είναι δυνατόν 
νά υπάρχουν πολλά είς τήν Έλ- 
,λάδα,. είς επαφήν ή μή μέ τό 
περί ίσότητος τών Ελλήνων άρ
θρον 3 τοΰ Συντάγματος, άλλά 
προνόμια υπέρ πτωχών καί α
δυνάτων δέν έψήφισεν μέχρι 
τής στιγμής, καμμία Ελληνι
κή Βουλή...

’Αντί λοιπόν νομικών κατα
σκευών καί επινοήσεων, ας συ
στήσουν, ώς τίμιοι άνθρωποΊ 
καί ώς καλοί νομικοί πού πρέ
πει νά είναι, τήν έκ μέρους

πλήν, καθαράν καί καλόπιστον 
έφαρμογήν τοΰ πρό ολίγων μό
λις μηνών ψηφισθέντος Νόμου, 
ώς άρμοζε ι είς "Ιδρυμα τής πε
ριωπής της. ’Έπειτα, ό κ. Ζολώ- 
τας δέν πρέπει νά λησμονή δτι 
τό σχετικόν βάρος δέν τό ΰφί- 
σταται μόνος καί δτι μέγα μέ
ρος τής άναλογούσης είς τήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος ύποχρε- 
ώσεως, έκαλύφθη ήδη, γνωρίζει 
πώς. Θέλομεν άκόμη νά πιστεύ
ω μεν δτι ό κ. Διοικητής άπό τοΰ 
υψους τής θέσεώς του θά άντι- 
ληφθή πόσον άδικον, πόσον άν- 
τιχριστιανικόν, άλλά καί πόσον 
επικίνδυνον είναι νά έξακολουθή 
βασανίζων ένα κόσμον πτωχών 
άνθρώπων, θυμάτων ένός πρω
τοφανούς διωγμού, διά τήν τύ
χην τών οποίων ή Τράπεζα τής 
Ελλάδος, μαζί μέ τό Κράτος 
καί τήν Εθνικήν έχει, ώς εΐδο- 
μεν, βαρείας εύθύνας. "Ας σκε- 
φθή ακόμη, δτι τό μεγαλύτερον 
μέρος τοΰ κόσμου αύτοΰ καί μέ 
πιστήν άκόμη έφαρμογήν τοΰ 
Νόμου, δέν θά παύση νά εί
ναι βυθισμένου είς τήν αθλιό
τητα, άφοΰ έξήλθε τής Τραπέ
ζης δεκαετηρίδας ολοκλήρους 
προ τής φυσιολογικής εξόδου 
του καί επομένως μέ μικράς ή 
άναξίας λόγου συντάξεις.

Έπί τέλους καιρός είναι νά 
παύσωμεν παίζοντες έν ου παι- 
κτοΐς.

Μετά πλείστης τιμής
ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ 

Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τοΰ Συλλόγου Συντα
ξιούχων τής Εθνικής Τραπέζης 

τής Ελλάδος.

ΣϊΜΟΓΟΙ
ΕΙΙΠΡΑΚΙΟΡΟΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ I Σ 

ύπ’ άριθ. 5
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Αγαπητοί Συνάδελφοι,
ΆνακοιίΥοΰμεν υμΐν δτι σήμε

ρον τό Διοικητικόν Συμβούλιου 
τοΰ Συλλόγου μας έγένετο δε
κτόν παρά τοΰ Διευθυντοΰ Δι
οικητικού κ. Κορογιαννάκη καί 
συνεζήτηισε τά εκκρεμή ζητήμα
τα τά όποια άπασχολσΰν τον 
Κλάδοιν μας.

1 ον. Διά τό κυριώτερον θέμα 
τής μισθολογικής στασιμότητος 
τών συναδέλφων, ό κ. Διευθυν
τής μάς έβεβαίωσεν δτι είναι 
λελυμένον καί προωθείται, με
τά τών προσαυξήσεων τών Υ
πολογιστών καί Λογιστών Β '. 
είς τό συμβούλιαν τής Τραπέ
ζης πρός Εγκρισιν, κατόπιν δέ 
θά άποσταλή είς τό Ύπουργεΐ- 
ον πρός επικύρωσιν.

2ον. Διά τό ζήτημα τών με
τατάξεων τφν Είσπρακτόρων είς 
τό κύριον Προσωπικόν, ό κ. Δι
ευθυντής μάς έπληραφόρησεν 
δτι θά γίνουν έν συνεχεία τών 
προαγωγών των υπαλλήλων, κα
τόπιν ιδικαίας ιςρ|ίσεως.

3ον. Τό τεχνικόν επίδομα τώιν 
τεχνητών μελετάται καί ελπίζο
με ν Ιδικαιοτάτην τακτοποίησίν 
του.

4οιν. Τά λοιπά αιτήματα τά 
άναφερόμενα είς τό άπό 8.3. 
57 υπόμι/ημά μας αντιμετωπί
ζονται ώς γενικά ζητήματα.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιαν 
τοΰ Συλλόγου αισθάνεται τήν 
άνάγκην νά έκφράση τάς θερμο
τέρας εύχαριστίας του είς κ.κ. 
Διευθ)τάς Διοικηιτικοΰ καί κυ
ρίως είς τον κ. Κορογιαννάκη-ν, 
διά τήν ειλικρινή προσπάθειάν 
του νά τακτοποίηση τήν μισθο- 
λογικήν στασιμότητα τών συν
αδέλφων καί τήν έπίλυσιν τών 
έκκρεμούντων αιτημάτων τής 
τάξεώς μας.

Η δικαία δέ αϋτη πράξις τής 
Διοικήισεως θά Ιδίιατηρηθή είς 
τήν μνήμην τών συναδέλφων.

Θέλομεν κρατήσει υμάς ενή
μερους διά νεωτέρας άνακοινώ- 
σεός μας.

ΆΘήναι τή 23.11.1957 
Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Παραιτηΐθέντος τοΰ κ. Ίω. 
Άλευρά άπό τής προεδρείας 
τής ΟΤΟΕ, τά καθήκοντα τοΰ 
Προέδρου άνέλαβεν ό Α' Αντι
πρόεδρος κ. Δημ. Κοκκινάκης. 
Οδτος άπηύθυνεν έπισταλήν ά- 
πό 26 Νοεμβρίου 1957 πρός 
τον Β' ’Αντιπρόεδρον τής Ο. 
Τ.Ο.Ε. κ. Κωστήν Μελισσαρό- 
πουλοΐ'ιΐ, Εχουσαν ώς εξής:

«Κύριε Αντιπρόεδρε,
»Μ-ετά τήν υπό τάς γνωστάς 

συνθήκας παραίτησιν τού προεΓ- 
δρου τής Ο.Τ.Ο.Ε. κ. Ίωάν. Ά
λευρά άνέλαβον προσωρινός 
ώς προέδρεύων τοΰ Διοικ. Συμ
βουλίου τής ήμετέρας Όργανώ- 
σεως, συμφώνως πρός τήν τυπι
κήν διαδοχήν, λόγω τής ίδιό- 
τητος τοΰ Α' άντιπροέδρου.

»Έν συνεχεία κατά τήιν συνε- 
δρίασιν τής 1 8.1 0.57 έζήτησα 
τήν άνασύνθεσιν τοΰ Δ. Σ. διά 
τήν Εκλογήν οριστικού προε
δρείου.

»'Η πρότασίς μου αυτή κα
τόπιν συζητήσεως άπε|ρ|ρίφθη 
καί έπεκύρωσαν τό Δ. Σ. τήιν 
εκλογήν μοιυ, ώς προεδρεύοντας.

»’Ασχέτως ρμως τών ανωτέ
ρω προϋποθέσεων, εΰρίσκσμαι 
κατά τήν παρούσαν περίστα- 
σιν, είς τήν δυσάρεστοιν θέσιν 
νά υποβάλω τήν παραίτησιν 
μου, διά καθαρός προσωπικόν 
ζήτημα, έκ τής θέσεως τοΰ προ
έδρου καθώς καί τοΰ Α' αντι
προέδρου.

»Κατά τό τελευταίου διάστη
μα ύπέστην κλονισμόν τής υ
γείας μου καί θά υποβληθώ είς 
σχετικήν θεραπείαν· διά τον λό
γον αυτόν, επιβάλλεται νά α
ποφεύγω παντός είδους κιόπω- 
σιν.

»Έπειδή,ώς πιστεύω, πρώτι
σταν καθήκον τοΰ συνδικαλι-
στοΰ είναι ή άξιοποίησις τής 
ίδιότητός του υπέρ τών τετα- 
γμένων σκοπών, κατόπιν δέ 
τών άνωτέρω δέν είναι δυνατόν, 
παρά τήν θέληισίν μου, νά φα
νώ συνεπής πρός τάς πεποιδή-

ρακαλώ όπως άνακοινώσητε 
τήν άναφερομένην παραίτησιν 
μου είς τό Δ. Σ. τής ΟΤΟΕ.

»Έπί τή εΰκαιίράα έπιδίυμώ 
νά ευχαριστήσω Θερμώς άπαν
τα τά μέλη τον Δ. Σ., διά τήν 
έκτίιμησιν καί έμπιστοσύνην, δΓ 
ής μέ περιέβοολον μέχρι τοΰ- 
5ε.

»’Ακόμη ποιούμαι εκκλησιν 
πρός τούς αγαπητούς συναδέλ
φους νά συσπε ι ρωΘώμεν/ άπαν- 
τες περισσότερον άπό κάθε άλ
λην φοράν, υπό τήν σημαίαν 
τής 'Ομοσπονδίας, καθόσον 
τούτο θά άποτελιέση τό μονα
δικόν οπλον Ιδιά τήινι διεΚδίκη- 
σιν τών στοιχειωδών δικαιω
μάτων τής τάξεώς μας κατά τάς 
σημερινάς κρισιμωτάτας περι
στάσεις.

»Π|ράς τούτο τάσσω τον ε
αυτόν μου στρατιώτην είς τήν 
ιδέαν ταύτην, αποφασισμένος 
διά πάσαν θυσίαν».
Μέ τήν Εκφίριασιν της εξαίρετου

έκτιμήσεώς μου.
Δ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ό κ. Κωστής Μελισσαρό- 
πουλος συνεκάλεσε τό Συμβού
λιου τής Ο.Τ.Ο.Ε. είς συνεδρί- 
ασιν διά τήν Τετάρτην 4 Δεκεμ
βρίου, ώρα 9,30 π.μ.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Ό Σύλλογος τών Υπαλλή
λων τής Τραπέζης, διά τήν έξυ- 
πήρΙέτησιν τών μελών αύτοΰ έ
πί νομικών ζητημάτων άφορών- 
των τούς Άσφοίλιιστικούς ’Ορ
γανισμούς τής Τραπέζης καί 
τάς σχέσεις πρός τούτους τών 
ήσφαλισμένων μελών αύτοΰ, 
καθιεροί διά τής Τραπεζιτικής 
ειδικήν Νομικήν Στήλην Πλη
ροφοριών. Καλούνται ιόθεν τά 
μέλη τοΰ Συλλόγου, όπως δΓ 
επιστολής των, άνιαφέροντες τό 
Όνοματεπώνιυιμόν των, θέτωσιν 
πάν νομικόν ζήτημα, όπερ τούς 
Ενδιαφέρει, άναγόμενον είς τάς 
σχέσεις αυτών ώς ήσφαλισμέ- 
νων τών Ταμείων Υγείας, Αύ- 
τασφαλείας, Συντάξεων, Επι
κουρικού, ώς καί τών Συνεται 
ρισμών. Τήν Στήλην ταύτην Θά 
τηρή καί τάς απαντήσεις θά 
παρέχη έπί παντός έπί τών α
νωτέρω ναμικοΰ ζητήματος, ό 
Νομικός Σύμβουλος τοΰ Ταμεί
ου Συντάξεων κ. Νικόλαος 
Τσάκωνας, εύγενώς προσφερ- 
θεις δωρεάν διά τήν έξυπηρέ- 
τησιν τών μελών μας. Αί έπι- 
στολαί δέον ινά άπευθύνωνται 
προς τον Σύλλογον διά τήν Νο
μικήν Στήλην Τραπεζιτικής.
------------------Ψ4<$>------------------

ΠΑΡΑ I ΤΗΣ IΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

’|0 Σύμβουλος ικ. Έπ. Μουρου
λ ί 5ης υπέβαλε την παραίτηισίν τοιυ 
άπο τής Διοικ. Επιτροπής του 
Συλλόγου καί άπό τής Συντακτι
κής Επιτροπής τής «Τραπεζιτι
κής».

Έλίπίζοιμιεν δτι ό άγαπητός φί
λος κοιί πολύτιμος συνεργάτης 
μας δέν θά έπιμείνη είς τήν περί 
πσρο ιτήσεως οκέψιν του.

iliHE ΕΙΙΤΡΟΠΗ ίϊΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΜ EAEVSEPIOH 
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Καθ’ ας Εχομεν έγκυροτάτας 
ττληροφο|ρ|ίας ή Επιτροπή Συν
δικαλιστικών Ελευθεριών τοΰ 
Διεθνούς Γραφείου ’Εργασίας 
είς τήν 1 8ην σύνοδόν της, λα- 
βοΰσαν χώραν έν Γενεύη τήν 
21 ην καί 22αν ’Οκτωβρίου, ή- 
σχολήθη μέ τό θέμα Τσακίρη 
καί Άλευρά, ώς καί τοΰ συν. 
Μαλλέα τοΰ ΟΤΕ.

Είς τήν ΕκΘεσίν της ύπ’ άριθ. 
27 πρός τό Δ. Σ. τοΰ Διεθνούς 
Γραφείου Εργασίας είς 40 ό-

, _ χ Ιλόκληρα άρθρα άσχολεΐται μέ
σεις μου ταύτας, δια τούτο πα-1 τό ζήτημα τών συνδικαλιστικών-

έλευθεριών έν Έλλάδι ,καί προ
τείνει ώρισμένα μέτρα διά τήν 
άποκατάστασίν των, τά όποια 
υιοθέτησε τό Δ. Σ. είς τήν 
137ην συνεδρίασίν του κατά 
τάς 29)10 — 1.11.1957, έν 
Γ ενεύη.

^ Μεταξύ τών πρώτων ζητεί 
τήν κατάργησιν τών δύο Νόμων 
οί όποιοι επληξαν τούς Τραπε
ζιτικούς καί ιδιαιτέρως τούς υ
παλλήλους τής Ε.Τ.Ε.

Λεπτομέρειας ίθά εϊμεθα είς 
Θέσιν νιά δόσωμεν είς τό προσε
χές μας φύλλον


