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λΙΘΛΙΒΕΡΑΙΙΪΝΕΠΕΙλΙ
Μέ εύλογον συγκίνησιν ό έρ- 

γαζόμενος κόσμος τής Χώρας 
παρακολουθεί τον σκληρόν α
γώνα εις τον όποιον άπεδύθη τό 
προσωπικόν των Ε.Η.Σ.

Έξαπατούμενοι καί συνεχώς 
διαψευδόμενοι εις τάς προσδο
κίας τών, οί συνάδελφοι τών 
Ελληνικών Ηλεκτρικών Σιδη
ροδρόμων, άπεδΰθησαν εις τον 
υπέρ τών όλων αγώνα των.

Ούδείς δύναται νά τούς μεμ- 
φθή καί ούδείς Εχει τό δικαίωμα 
νά τούς έπικρίνη. Έπί σειράν 
έτών έζήτουν αΰξησ'ν τών γλίσ- 
χρων αποδοχών των, άπό τον 
αυθέντη τών Τραπεζικών συγ
κροτημάτων, Επίλεκτου Εφοπλι
στικόν στέλεχος, καθηγητήν τοΰ 
Δικαίου κλπ. κλπ. καί ουδέποτε 
ήξιώθησαν άπαντήσεως καί κα- 
τανοήσεως τής τραγικής των θέ- 
σεως.

Τό δυστύχημα όμως εις την 
προκειμένην περίπτωσιν δεν εί
ναι δτι άρνεΐται ό Εργοδότης, 
ΰ πλούσιος Εργοδότης. Τό δυ
στύχημα Εγκειται δτι εις τό 
δράμα των, οί μέν κυβερνητικοί 
παράγοντες κωφεύουν, Ενώ ή Ά- 
νωτάτη ’Εργατική Ήγεσίαί !) 
σιωπά, δέν βλέπει, δεν κινείται.

Καί δέν είναι μόνον οί ΕΗΣ, 
ήτο χθές καί θά είναι είσέτι έπί 
μακρόν χρονικόν διάστημα με
λανόν στίγμα δι’ δλους δσους 
δήθεν κοπιάζουν διά τούς Εργα
ζομένους καί τά δικαιώματά 
των, τό θέμα ’Αλευρά, τό όποι
ον τοσαύτας συζητήσεις ήγει- 
ρεν προσφάτως.

Είναι ό συνδυασμός μιάς κα
τά μέτωπον Επιθέσεως τών άρ- 
μοδίων κυβερνητικών παραγόν
των καί τής ’Εργοδοσίας, κα
τά τών ’Εργατοϋπαλλήλων καί 
τών Εκπροσώπων των.

Είναι μία άλόπλευρος έπί- 
θεσις ·—· διά τήν οποίαν όμιλή- 
σαμεν καί είς προηγούμεναν 
άρθρον μας — καί ή όπο-ία έ- 
πίθεσις, είναι βέβαιον δτι θ’ ά- 
ποτύχη τελικώς άν όλοι οί Ερ
γαζόμενοι Εννοήσουν δτι μόνον 
διά τής ΕΝΟΤΗΤΟΣ καί τής 
ΑΠΟΦΑΣ I ΣΤΙΚΟΤΗΤΟΣ εί
ναι δυνατόν ν’ άντιμετωπισθή.

”Αν αναμένουν κατανόησιν, 
συμπάθειαν, δικαιοσύνην άπό 
τούς οίουσδήποτε Επιτιθεμέ
νους πλανώνται πλάνην οίκ- 
τράν.

Ή Έίτίθεσις όμως αυτή δέν 
αποτελεί αιφνιδιασμόν. Είναι 
αποτέλεσμα, είναι συνέπεια 
τής ύπάρξεως καί διατηρήσεως 
Εν ισχύ, σειράς άντεργατικών 
νόμων, άστοχων καί άψυχολο- 
γήτων κυβερνητικών παρεμβά
σεων, κακής πολιτικής Εναντι 
τών Εργαζομένων τών Εργοδοτών 
ύφ’ οίανδήποτε μορφήν καί κε
φαλαιακήν συγκρότησιν.

Άπό τής άλλης πλευράς, ε- 
:χομεν νά παρατηρήσωμεν οτι ή 
άνωτάτη συνδικαλιστική ήγεσία 
κατατρυχομένη άπό έσωτερικάς 

ρεριδας, αρρυθμίαν καί άναπο- 
φασιστικότητα. Εχει περιπέσει 
εις τοιαύτης έκτάσεως άνυπολη- 
ψίαν (διατί νά τ’ άποκρύψω- 
μεν;) ώστε τό μέτωπον τών Ερ
γαζομένων νά μήν δύναται νά 
θεωρηθή άρραγές καί άκλόνη- 
τον.

Ύπ’ αΰτάς τάς συνθήκας, ού- 
δόλως πρέπει νά μάς Εκπλήτ
τουν τά διαδραματιζόμενα γε
γονότα. Είναι αί ΘΛΙΒΕΡΑ! 
ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ τών όσων άνωτέ- 
ρω έξεθέσαμεν.

Πέραν όμως τών διαπιστώσε
ων αύτών, καθήκον τών Εργαζο
μένων είναι νά ενωθούν καί μέ 
πνεύμα άμοιβαίας Εμπιστοσύ
νης ν’ άντισταθοΰν είς τήν Ε
ναντίον των έπίθεσιν. Τό δίκαι
ον είναι μέ τό μέρος των. Ό Ερ
γαζόμενος πρέπει νά ζήση. Δέν

αποτελεί αντικείμενου διαπραγ
ματεύσεων, ούτε υποκείμενον 
ΜΟΝΟΝ υποχρεώσεων. "Εχει 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Είναι τό συμ
φέρον τής Χώρας, εΐναν τό συμ
φέρον τής Οικονομίας μας, εί
ναι τό συμφέρον παντός Κρά
τους, Επιθυμοΰντος ούχί μόνον 
νά φαίνεται δτι είναι εύνομούμε- 
ναν» άλλά νά είναι καί Εν τη 
πραγματικότητι Κράτος Δι
καίου.

Είς τάς δύσκολους αύτάς καί 
τραγικάς στιγμάς πού διέρχε
ται τό Εργατικόν μας κίνημα, 
άς συμπαραστοιθοΰμε ολόπλευ
ρα στούς άγωνιζομένους συνα
δέλφους μας παντός κλάδου, 
καί ΗΝΩΜΕΝΟΙ άς άντιμετω- 
πίσωμεν τήν Επίθεσιν. Ή ’Έν
νοια, ή πανανθρώπινη ’Έννοια 
τοΰ ΟΧ! δέν εύρίσκεται μόνον 
είς τάς δέλτους τής Εθνικής 
μας Ιστορίας: Συχνάκις αποκ
τάται καί εις τάς δέλτους τής 
Ιστορίας τού Εργατικού μας 
κινήματος καί ΠΑΝΤΟΤΕ νικη- 
φόρως είς άποτέλεσμα.

ίϊΕΙΖίΤΜ ME AMEIDT0N ΕΜΙΙΜΙ 
lAKPrUTHEntTtTUUMMLII.
ιι β.τ.β.ε. mi «ι ehm: mm

0ΦΕΙΕΙ1Ε MR 10 ΜΕΤΡΙΟ T0H
‘Ο άπό τής 14ης ’Οκτωβρίου 

άρξάμενος άγων τών Εργατοϋ
παλλήλων τών Ε.Η.Σ. συνεχί
ζεται μέ άπόλυτον Επιτυχίαν.

Χαρακτηριστικόν τής Επιτυ
χίας είναι τό γεγονός, δτι οί 
συρμοί τοΰ Ηλεκτρικού κυκλο
φορούν κατά τό ήμισυ, Επαν
δρωμένοι μέ αστυφύλακας — 
οδηγούς καί ολίγους άπεργο- 
σπάστας — όργανα τής Δ) 
νσεως.

Παρά τάς περί τοΰ άντιθέτου 
γνώμας τών Εργοδοτικώνκύκλων, 
ή άπεργία προσλαμβάνει μορ
φήν Πανεργατικής κινητοποιή- 
σεως, καί ήδη έδήλωσαν συμ
μετοχήν είς άγώνα συμπαρα- 
στάσεως αί Επιχειρήσεις Κοι
νής ώφελείας καί οικονομικής 
Ενισχύσεως ή Ο.Τ.Ο.Ε. ^ _

’Επίσης τό Ε. Σ. τής Ο. ι
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Ο... ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ!
Είχαν δέν είχαν τον ξαμόλυ- 

σαν. Τρέμετε πλανήτες. Σέ λί
γο θά γευθήτε τά άγαθά τής 
γη'ί'νης διαβιώσεως. Άνθ(Αοποι, 
υπάνθρωποι, απάνθρωποι στή 
Σελήνη, στον Αρη, στην Αφρο
δίτη ! !

Τό διάστημα κατακτήθηκε. 
Ρώσοι, Αμερικανοί, ανεξάρτη
τα άπό θεωρίες, διακρίσεις, κα
θεστωτικές άντιθέσεις καί... 
θερμοσιφωνικούς πολέμους, θά 
συναγωνίζονται ποιος άπ’ τούς 
δυο θά στήση τή σημαία του1, 
στο πλήθος τών γνωστών καί 
αγνώστων πλανητών.

Διάβαζα καί ξαναδιάβαζα 
τήν είδηση καί προσπαθούσα 
νά μπώ στο νόημα τοΰ κοσμοϊ- 
στορικοΰ συμβάντος...

"Οταν κάποιος μέ χτύπησε 
διακριτικά στον ώμο.

—Βρε.. καλώς τον... κάθησε.. 
διάβασες τά νέα;;

—Τά διάβασα κύριε συνά
δελφε, γιά τον δορυφόρο ε! ! !

—-Ναί. . . γι’ αύτόν.... είδες
ε;;

Σαν νά μοΟ φάνηκε δμως δτι 
δέν πολύδινε καί σημασία στο 
γεγονός. "Εκλεισα τήν έφημερί- 
δακαί τον ρώτησα τί τοΰ συμ
βαίνει καί μοϋ άπαντά μέ μισό- 
λογα.

—-’Άμ! τί νά σοΰ πώ... δια
βάζεις γιά τον δορυφόρο τής 
Ρωσίας, διαβάζεις τί κίνδυνος 

'υπάρχει άν τον μεταχειρστοΰν 
ώς πολεμικό δπλο, ξανοίγεις τή 
φαντασία σου στούς δορυφόρους 
τοΰ διαστήμοπος καί δέν βλέ
πεις τούς... γύρω σου δορυφό· 
ρους...

Ασυναίσθητα έρριξα μιά μα
τιά γύρω μου καί μά τό Θεό, 
δέν είδα τίποτα νά μέ. - · τρι 
γυρίζει!

■—-Δέν βλέπω τίποτα είπα μέ 
άμηχανία.

ί’Εσύ τί νά δής. . είσαι ά- 
κόμα μακρυά γιά νάχης. .. δο
ρυφόρους! Τούς έχουν όμως κά
ποιοι άλλοι καί τούς χρησιμο
ποιούν Επαξίως είς βάρος άλ
λων . . . Δέν βλέπεις αύτούς πού 
μόλις γίνουν «κάτι» άμέσως πε
ριβάλλονται άπό.... δορυφό
ρους; Πού ζεΐς κι’ είσαι καί. . . 
Σύλλογος!

-—· Αύτό νά μου πής· · . είμαι 
καί Σύλλογος καί δέν άσχολοΰ- 
μαι καί μέ τήν... άστροναυτι- 
κή... έχεις δίκηο! είπα.

•—Αυτοί λοιπόν οί δορυφόροι

αυτοί
τούς

είναι οί πιο Επικίνδυνοι... 
πού γυρίζουν γύρω άπό 
«κάτι» καί δίνουν ρεπόρτο γιά 
τό τί είπε ό τάδε, τί έκανε ό 
δείνα, γιαπί τάχα δέν είναι εύ- 
προοήγορος», γιατί άνακλαρί- 
στηκε στή θέση του... τί λές 
γιά 6λ’ αύτά;;

.Δίνουν ραδιοτηλεγραφήμα
τα δηλαδή; Παίρνουν καί φωτο
γραφίες; Στήνονται πίσω άπ’ 
τή κολώνα. .. καί μεταδίδουν, 
κι’ δποιον πάρη ό Χάρος. .. 
Χμ! ! Σαν ν άχης δίκηο. .. φί
λε μου.

ΚΓ δχι μόνο αύτό. Σοΰ ζη
τούν καί Εξηγήσεις,παίρνουν καί 
τον τουπέ τοΰ «κάτι» καί δλο 
τριγυρνοΰν μ’ ένα κάποιο έντυ
πο στο χέρι, Εν «διατεταγμένη 
Ύπηρεσίρ» καί απασχολούν 
περισσότερο αΰτοί τό προσωπι
κό, παρά οί πελάτες ! ‘Άσε τούς 
άλλους... τούς πυραύλους! !

—"Εχομε καί... πυραύλους 
στή Τράπεζα;;

-—-Είσαι βλέπω. .. πολύ πί
σω στά... νεότερα πολεμικά 
όπλα, πύραυλοι είναι κάτι «κα- 
λόπαιδα» πού τείνουν νά γίνουν 
...δορυφόροι... άλλά λόγφ βα
θμού δέν έχουν τήν άπαιτουμέ- 
νην είσέτι δύναμιν... περιστρο- 

Ολ’ αύτά τά ό
πλα Ετελειοποιήθησαν κατά τήν 
Ήλιασκική κατοχή, καί σήμερα 
νάτα... γύρω σου! ! Άλλά μή 
φοβάσαι, ύπάρχει τά άντίδοτο 
καί στούς δορυφόρους καί στούς 
πυραύλους αύτοΰ τού είδους. Ή 
περιφρόνησις καί ή γελοιοποί- 
ησις.

Καί λέγοντας μου αύτά, μέ 
χαιρέτησε κι’ έφυγε.

"Εμεινα γιά λίγο σκεπτικός, 
καί χωρίς νά τό θέλω πέρασαν 
άπ’ τό μυαλό μου σαν κινημα
τογραφική ταινία μερικά πρό
σωπα καί μηχανικά άρχισα νά 
τά κατατάσω σέ... δορυφόρους 
καί πυραύλους! !

’Ιδέα πού μοϋβαλε ό αφιλό
τιμος ό συνάδελφος. "Οπου στα
θώ ρίχνω ένα βλέμμα γύρω μου, 
μήπως έρχεται κατά πάνω μου 
κανένας δορυφόρος ή πύραυ
λος ! Άλλά καθησυχάζω εύθύς 
άμέσως... δέν είμαι άκόμη «κά
τι», κι’ όσο γιά... στόχος, δέν 
βαρυέσαι... τά νέα πολεμικά ό
πλα πέφτουν έπί «δικαίους 
καί άδικους», μιά ζωή τήν έχου
με

Ο.Ε. έθεσεν είς τήν όιάθεσιν 
τοΰ Συλλόγου τών Ε.Η.Σ. τάς 
καλάς του ύπηρεσίας, ϊνα διευ- 
κολύνη τήν Επαφήν τής άπεργι- 
ακής Επιτροπής άγώνος μετά 
τής Γεν. Δ)νσεως Ηλεκτρικών 
Σ ιδηροδρόμαν.

Οΰτω τό Ε. Σ. μετέβη πρός 
συνάντησιν τοΰ κ. Άνδρεάδη 
πρός τον όποιον καί έξέθεσεν 
τάς συνέπειας τάς όποιας 3ά έ- 
χη μία περαιτέρω άρνησίς του 
όπως έπιληφθή τής άμέσου λύ- 
σεως τών οικονομικών αιτημά
των τών ύπαλλήλων του.

‘Ο κ. Άνδρεάδης, άρνούυ.ε· 
νος κατά βάσιν καί είς τήν 
οΰσίοα/ τήν Επίλυσιν τών χρονι- 
ζόντων οικονομικών αιτημάτων, 
παρετήρησεν δτι οί άπεργοί 
ψεύδονται είς τάς άνακοινώοε-ς 
των καί δτι απολαμβάνουν ικα
νοποιητικών άποδοχών!!

Έν τέλει, δέχεται όπως Εφ’ 
δσον λύσουν τήν απεργίαν νά 
συζητήση Επί τών οικονομικών 
των θεμάτων άπό τοΰ ’Ιανουά
ριου τοΰ 1958 ! !

Κατόπιν τών άνωτέρω δηλώ
σεων τοΰ κ. Άνδρεάδη ή Συνέ- 
λευοτς τών Εργατοϋπαλλήλων, 
ένέκρινε τήν συνέχισιν τής απερ
γίας μέχρι τής πλήρους άποδο- 
χης εκ μέρους τού Εργοδότου 
τών αιτημάτων των.

Κοσωτέρω δημοσιεύομε;1 την 
άποσταλεΐσα ύπό τοΰ προε
δρείου τοΰ Συλλόγου τών ΕΗΣ 
πρός τον σύλλογόν μας άνακοί- 
νωσιν περί Ενισχύσεώς των.

"Ηδη ή Ο.Τ.Ο.Ε. έλαβεν έν 
πλειοψηφίρ τήν άπόφασιν περί 
οικονομικής Ενισχύσεως.

----------3>--------- -
ΕΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗΣ
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Συνάδελφοι,
Τό Προσωπικάν τών ‘Ελληνι

κών ’Ηλεκτρικών Σιδηροδρό
μων κατήλθεν άπό τής παρελ- 
θαύσης Δευτέρας 14ης τρέχον
τος μηνάς, είς άπεργίαν, ήτις 
συνεχίζεται μέ τήν αύτήν αγω
νιστικήν διάθεσιν, μεταβληθεΐ- 
σα είς τοιαύτην διάρκειας.

Τά δίκαια αιτήματα μα|ς, 
βελτίωισις τής οικονομικής μας 
6-έσεως καί κατοχύρωσις τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων, ουδόλως 
ευρίσκουν αποδοχήν ή καί α
πλώς άποτελοϋν θέμα συζητή- 
σεως μετά τού κ. Διευθυντού 
τής άνθούσης οικονομικής Ε
ταιρείας, είς ήν έργαζόμεθα. 
’Άν καί πλούσιας, κατά τό πα
ρελθόν, έλάβομεν υποσχέσεις, 
ότι θά τύχιωίμεν μισθών ευημε
ρίας όταν τό έργον τής Κηφι
σιάς άποπερατωθή, σήμερον, ο- 
τε τά σχέδια τής Εταιρείας έ- 
λαβον τήν τελειωτικήν τους 
μορφήν καί αποδίδουν τά φοβε
ρά οικονομικά ώψέλη, οί διοι- 
κοΰντες αύτήν, αποκλείουν τήν 
(δικήν μας οικονομικήν τακτο- 
ποιίησιινι.

Αίτσύμεθα τήν όλόθερμον ή- 
θικήν συμπαράστασίν σας καί 
άναμένομεν τήν δι’ οΐουδήποτε 
τρόπου βοήθειαν σας, τήν οποί
αν ή συνδικαλιστική σας πείρα 
ήθελεν εΰρει κάί ή οποία ήθελε 
συμβάλει εί|ς| τήν Επιτυχή λύσιν 
τοΰ δικαίου άγώνος, όστις μάς 
έπεβλήθη.

Νέον Φάλη,ρρν τή 22.10.57 
Μέ συνοδελφ. χαιρετισμούς 

’Εντολή Διοικήσεως 
Ό Πρόεδρος

ΠΕΤΡΟΣ ΨΑΡΟΠΑΝΝΗΣ 
Ό Γεν. Γραμματεύς 

ΔΗΜ. ΓΙΑΧΝΗΣ

ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
----------ψ----------

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΪΣ ΕΚ ΤΗΣ “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ,,

Είς πραηγούμενον ύπό τόν τί
τλον «Τραπεζικόν κόστος» άρ
θρον μας, άνεπτύξαμεν έν τή 
γενικότητί του τό θέμα τής έ- 
,πιβαρύνσεως τοΰ Τραπεζικού 
κόστους καί τά αίτια, συινεπείοι 
τών όποιων αί Τράπεζαι έν Έλ- 
λάΐδι παρεξέκλιναν έκ τώ;ν\ κλο6σ- 
σικών μορφών καί μεθόδων Ερ
γασίας μέ άποτέλεσμα τήν δια- 
τήρησιν υψηλού κόστους.

Κατέστη ήδη ψανφρν, δτι ή 
Εφαρμογή άκαταλλήλων, άίσυγ- 
χρονίστων καί δαπανηρών συ
στημάτων συναλλαγής καί Ελέγ
χου έπέψερεν άποδ ι οργάνιωσι V 
τών Εμπορικών Τραπεζών καί 
παρέκικλισιν αύτών εκ τών αρ
χών τής αίκίονοιμικότητος, ώστε 
νά καθίσταται προβληματική ή 
άναμενομένη μείωΐσις τών τό
κων χορηγήσεων.

'Ίνα καταστή δμως, είς τοΜ 
αναγνώστην τοΰ παρόντος, πε
ρισσότερον άντιληπτόν τό πρό
βλημα τοΰ κόστους, έκ τής οίο- 
νεϊ άφανοΰς καί μή άποδοτικής 
τραπεζική); Εργασίας, καί λό
γφ τής άποδιδομόνης εξαιρετι
κής σημασίας είς τό κόστος τών 
Τραπεζών,.ώς έκ τής έπιδράσει- 
ως αύτοΰ έπί τοΰ Επιτοκίου1 χο
ρηγήσεων, θεωροΰμεν1 σκόπιμον 
νά προβώμηνι εις λεπτομερεστέ- 
ραν άνάλυσιν τοΰ1 ύπό κρίσιν 
θέματος, ώστε νά μή άπομείνη 
ουδεμία αμφιβολία, περί τοΰ δ- 
τι τά έξοδα δταχειιρίίσεως τών 
Εμπορικών Τραπεζών θά Εμει- 
οΰντο κατά σημαντικόν ποσα
στόν, Εάν ό ήδη ασκούμενος έ
λεγχος Ετίθετο Επί Ετέρων βά- 
σεωινι.

‘Η ΙΝομισμαπική ‘Επιτροπή 
καί ή Τράπεζα τής Ελλάδος, έν 
τή Επιθυμία των, όπως τηρών- 
ται άπαρεγκλίτως αί έκάστοτε 
έκδιδόμεναι αποφάσεις χρημα- 
τοδοτήσεως καί έν τή Επιδιώξει 
έμφανίσεως ειδικών στατιστι
κών δεδομένων έπί τών τραπε
ζικών Εργασιών κλπ. έχουσι κα
θιερώσει σειράν μέτρων Ελέγ
χου καί στατιστικής, τόσον δΓ 
υποβολής άναριθμήτων πινάκων 
καί κατασπάσεων1, δσον καί δΓ 
Επιτόπιου ήρίεύνης.

‘Ως γνωστόν, διά πάσαν ά- 
παγόρευσιν, διά πάν μέτροιν πε
ριοριστικόν, διά πάντα τέλος 
νόμον, άσηίδήποτε καί άν ύπάρ- 
χη καλή θέλησις τηρήσεώς των, 
άσφολώς, είς οίανδήποτε Πολι
τείαν' τοΰ Κόσμου, δσον καί άν 
αϋτη θεωρείται ευνομούμενη, 8ά 
ύπάρχουν καί περιπτώσεις: πα- 
ραβάσεως, είτε έκ κακής προθέ- 
σεως, είτε καί έκ παρερμηνείας, 
ή οπαία είναι φυσικόν νά ύ- 
πάρχη είς τήν έφαίρμογήν ώρι- 
σμένων μέτρων.

Λέγουεν τούτο, διότι δέν θέ- 
λρμην νά ύποοπηρίξωμεν, δτι αί 
έμπορικαί Τράπεζαι καί οί μετ’ 
αύτών συναλλασσόμενοι οικονο
μικοί φορείς. Ενδεχομένως δέν 
παρεβίασαν άπαγορευτικό|; δι
ατάξει ς χρημ οτοδοτ ησεως.

Τά ’Όργανα τών Τραπεζών, 
παρά τάς α ύ σ τ η ρά ς 
απαγορεύσει ς, δυνα
τόν Εξ ύπερμέτρου ζήλου άνα- 
πτύξεως Εργασιών νά ενήργη- 
σαν παραβάσεις τιινιάς, ώς Επί
σης, δυνατόν νά ήλέγχθησαν 
περ ι πτώσε ις συνολλσγ έντων, 
οΐτινες έξηπάτησαν τάς Τραπέ- 
ζας πρός δανειοδότησίν των.

Αί τοιαΰτα δμως, μεμονωμέ
να ι παραβάσεις, νομίζοιμεν, δτι 
δεν θά έπρεπε ινά οδηγήσουν τά 
Εντεταλμένα περί τόν έλεγχον 
τής Π ίστεως ’Όργανα, ώστε 
ταΰτα νά καθιερώσουν τοιαιύτας 
μεθόδους Ελέγχου, ύπό τό βά
ρος τών όποιων νά δημιου(:γή- 
ται πρόβλημα κόστους τών έμ-

πορικών Τραπεζών καί γενίικώ- 
τεροιν έπτβάρυνσις τών χρημα
τοδοτήσεων.

Έν προκειμένη) δέον νά τονι- 
σθή, δτι, ό έλεγχος είναι Επι
βεβλημένος οΐκοθεν είς πάσαν 
έπιχείρησιν καί συνεπώς καί 
άν έτι τά ’Ό:ργανα Ελέγχου Πί
στεως παρητοίΰντο τούτου όλο- 
σχερώς, πάλιν θά ύφίστατο παμ 
ρά ταΐς Τραπέζαις εν σύστημα 
γενικού Ελέγχου, δπερ θά έπε- 
φερεν έπιβάρυνσιν τινά είς τά 
έξοδα δναχετρίσεώις των.

Άλλά, σημειοΰμεν, δτι, είς 
τάς περιπτώσεις τοΰ οίκειοθε:- 
λοΰ|ς Ελέγχου ύπό τών Επιχει
ρήσεων καί ιδιαιτέρως τών 
Τραπεζών Ερευνάται μετά προ
σοχής τό κόστος, δπερ προ κα
λείται έκ τσΟ έλεγχον καί προ
σαρμόζονται άναλόγως αί μέ
θοδοι αύτοΰ, ώστε; νά καθίσταν
ται ιοίκοινοιμιικώτεροα.

Είς τήιν περ/ίπτωσιν δμως τοΰ 
Ελέγχου τών Τραπεζών έκ μέ
ρους τών άντεταλμένων ’Οργά
νων Ελέγχου Πίστεως τό θέμα 
τοΰ ικόστους δέν λαμβάνεται 
ποίντελώς ύπ’ δψιν Εκ μέρους 
τών αρμοδίων καί Εντεύθεν δη- 
μιουργείται διά τάς έμπορικά|ς 
Τραπέζας αϋξησις δαπανών 
διαχειρίσεως καί συνεπώς αύ
ξησες τοΰ κόστους.

Διά νά είμεθα περινσότεροιν 
σαφείς καί διά νά κατιαδειχθή 
τό ορθόν τών άπόψεών μας, 
προβαίνομεν κατωτέρω είς συ
νοπτικήν άνάπτυξιν τοΰ θέμα
τος τον Ελέγχου τών Τράπεζών, 
ό όποιος, Επ’ Εσχάτων, άντί νά 
άπαμβλυινθή, λόγφ τής συνδρο
μής ευνοϊκών οικονομικών Εξελί
ξεων, κατέστη περισσότερον 
πολύπλοκος, ώς έκ τών καθιε- 
ιρώθεισών τάσεων καί μεθόδων 
έκ μέρους τής Κεντρικής Τρα- 
πέζης.

Ό έλεγχος τών Εμπορικών 
Τραπεζών, κατά τά παγίως ί- 
σχιύοντα έν τή Ελεγκτική, ένερ- 
γεΐται κατά δύο τρόπους, ήτοι 
α) έκ τού Κιέντρου δΓ υποβολής 
έκ μέρους τών Ελεγχόμενων Υ
ποκαταστημάτων συγκεκριμέ
νων στοιχείων καί β) δΓ Επιτό
πιου φΐεύνηις τών συναλλαγών, 
α) ’Έλεγχος δ Γ ύ π ο- 

βολής στοιχείων
Κατά τά παγίως ίσχύοντα, 

δλαι αί Τράπεζαι άοικοΰσιν τόν 
έλεγχον τών Ύποικαταστημάτων 
Βάσει ύποβολλομένων καταστά
σεων, έκ τών οποίων προκύπτει 
ή μορφή έκόΐστης χορηγήσεως, 
τό συνεπές αυτής πρός τάς ί- 
σχυούσας αποφάσεις τής Νομ. 
’Επιτροπής, ή διάρκεια έκά- 
στης χορηγήσεως, ή πιστολη- 
πτική ίκοινότης έκάστου πελά
του κλπ.

Κατά ταΰτα, καί Εάν δήν ύ- 
φίστατο Ελεγχος Κεντρικού 
Όιργάινου, έκαστη Εμπορική 
Τράπεζα, υποχρεωμένη νά έ- 

Φάρμόζη πιστώς τάς αποφά
σεις τής Νομ. ’Επιτροπής, δύ- 
ναται μόνη της νά άσκηση τόν 
ένδει κνυόμενσν έλεγχον.

Άλλά πέραν τοΰ Ελέγχου τού
του, τοΰ καί κλιασισικοΰ καί ου
σιώδους, ή Νομισματική Επι
τροπή, & τή ύπερβολική φοβίρ 
της μήπω); αί Εμπορικοί Τράπεϊ- 
ζαι πσραβοΰν τάς αποφάσεις 
της καί έν τή Επιδιώξει της, ό
πως άναλ,ύση στατιστικώΐς1 τά 
οικονομικά στοιχεία τών Τραπε
ζών, έ)χει καθιερώσει τοιοϋτο 
σύστημα Ελέγχου, ώστε, χωρίς 
οΰδεμίαν ύπερβολήν, διά νά γί- 
νη λεπτομερής συγκέντρωσις, 
κατάταιξις, κατ’ αίτουμένας κα- 
τηγορίά; καί τέλος έλεγχος τών 
στοιχείων, αί έμπορικαί Τράπε- 
(‘Η συνέχεια είς τήν 2αν σελίδα)



ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΤΕΑ

--------- Φ----------

ΥΠΟ ΤΟΥ κ. A. Α. ΔΟΥΜΟΥΡΑ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΕΤ 1957 
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΒΟΥΝΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας) 

ζαι έχουν μεταβληθή εις Κρατι
κός στατιστικάς ύπηρεσίας.

Όθεν, προβάλλει έφ’ εαυτού 
το ερώτημα. Που 8ά φθάση τό 
κόστος τών Τραπεζών έκ του έ
πι βαλλομε/ναυ 1 άνωθεν πολύπλο
κου έλέγχου, καί τί επιδιώκεται 
διά τής συιγκεντρώσεως τόσων 
στοιχείων, ή (λεπτομερής παρο
χή των οποίων αυξάνει τήν ά- 
τιασχόλησιν των Εμπορικών 
Τραπεζών;

’Ακολουθείται δ’ επ’ εσχάτων 
τοιαύτη (τακτική έλεγκτικής, ώ
στε ύπεχρεώθησαν αί εμπορι
κά! Τράπεζαι νά υποβάλλουν 
στοιχεία και διά τάς καταθέ
σεις των, δ-χι (βέβαια κατά τήιν 
μορφήν αυτιών (Ταμιευτηρίου, 
’Όψεως, μακρής: διάρκειας 
κλπ.), του®’ δπερ ίσως κατά έ
να τρόπον νά έδικαιολογεΐτο 
διά γενικωτέραυς στατιστικούς 
λόγους, άλλά ζητείται άπο τάς 
έμπορικάς Τραπέζας νά υπο
βάλλουν καταστάσεις, έμψαι- 
νούσας τήν μορφήν τής καταθέ- 
σεως, καί περαιτέρω άνάλυσιν 
αυτών κατά το έπάγγελμα του 
καταθέτου (Βιομιήιχανοι, Έμ-' 
ποροι, Έπαγγελματίαι, Βιο- 
τέχναι, ’Ελεύθεροι Έπαγγελ- 
μορτίαι. Υπάλληλοι, Σύλλογοι, 
Σωματεία) κ.λ.π.

Ό αναγνώστης τών ανωτέρω 
καί δή ό έπιχειίρηματίας, οστις, 
ώς γνωστόν, προϋπολογίζει με
τά μαθηματικής ακρίβειας τάς 
δαπάνας διαχειρίσεως, θά πει- 
σθή περί τών αιτίων τής γρα
φειοκρατίας τών Τραπεζών καί 
τού υπερβολικού αυτών κόστους 
καί θά άναγιωρίση μετ’ εμού, 
δτι ό ένεργαύμενος έλεγχος; Πί
στεως έχει έγγίσει τά όρια τής 
υπερβολής κο.ί συνεπώς δέοιν νά 
περιστολή οΰτος. 
β) ’Επιτόπιος έ λ ε γ-

X ο ς·
Αί Τράπεζαι, ώς καί πάσα 

οικονομική μονάς διατ ηχούσα 
Υποκαταστήματα, ενεργούσαν 
έπιτόπιον έλεγχον τών Υποκα
ταστημάτων των, οστις σκοπεί 
εις τον έκ τού σύνεγγυς Ελεγ
χον τών διαχειριστικών πράξε
ων, τήν νόμιμον χαρτοσήμανσιν 
τών παραστατικώιν, τήν διακρί- 
Βωισιιν τών οικονομικών έ
καστη ς περί Φέρεί ας καί γε
νικώς διά τού έπιτοπ ίου έ
λέγχου σκοπεΐται, ή έρευνα τών 
γενομένων συναλλαγών καί ά- 
παλογιστική άνάλυσις τής ύπό 
κρίσιν περιόδου.

Έκτος τών τοιούτων συστη
ματικών έλέγχων, οι όποιοι συ
νήθως λαμβάνουν χώραν κατ’ 
έτος ή καί κατά βραχύτερα χρto- 
νικά διαστήματα, αί Τράπεζαι 
έλέγχαυσι τά Ύποκαταστήματά 
των αίφνιδι αστι κώς, κατά βρα
χύτατα χρονικά διαστήματα, εις 
δτι αφορά κυρίως τήν διαχείρι- 
σι-ν αυτών (κοταμέτρησιις τα
μείου, διαπίστωσις τυχόν έτέ- 
ρων άνωμολιών κλπ.).

Τό χρο|·. ιήον διάστημα καθ’ 
δ έν Υποκατάστημα έμπορικής 
Τραπέζης τελεί έν αύτοβούλω 
έπιθεωρήσει δεν δύναται νά 
τήρΙασδιορισθή, καθ’ δσον τούτο 
έξαρτάται κυρίως έκ τού μεγέ
θους τών έργασιών καί έκ τού 
πολυμόρφου ή μή αυτών.

Δυνάμεθα όμως νά προισδιο- 
ρ ί σωμεν, δλως ένδεικτι κώς καί 
κατά προσέγγισιν, τον απαι
τούμε ον χρόνον εις 30 — 35 
ήμέρσς Ιδιά τά μεσαία Υποκα
ταστήματα καί 60 — 90 διά τά 
μεγάλα τοιαΰτα.

Οί έπινειρηματίατ γενικώς, 
άναγιγνώσκοντες τάς γραμμάς 
ταύτας, καί έχοντες πείραν έκ 
τού κόστους καί τών συνεπειών 
Τών τοιούτων έλέγχων, δύνανται 
νά ψαντασθώσιν όποια αναστο
λή εις τήν διεξαγωγήν τής τρε- 
χούσης έργασίας καί ποια τελι- 
κώς ή έπιβάρυνσις τών Τραπε
ζών έπιφέρεται λόγφ τών ένερι- 
γουμένων έλέγχων.

Άλλά ό Ελεγχος τών Τραπε
ζών δεν σταματά εις τό σημεΐ- 
ον τούτο, δπερ παρέχει έξις αύ
τάς τήν δυνατότητα έπιλογής 
ttou χρόνου καί ένασκήσεως αυ
τού παραλλήιλως προς τήν ένά· 
σκηισιν τής τρεχούσης τραπεζι
κής συναλλακτικής εργασίας, 
γ) ’Έλεγχο ς ύ π ό Ό ρ-

γόνων τής Κεν
τρικής Τραπέζης

Έκτος τού έλέγχου διά τής 
υποβολής στοιχείων τόσον εις 
τάς Διοικήσεις τών Τραπεζών, 
δσον καί τήν Τράπεζαν τής Ελ
λάδος καί τού έπιτοπίου τοι θύ
του, ένεργ θυμένου ύπό τών Ε
πιθεωρητών τών οικείων Τραπε
ζών, αί εμπορικοί Τράπεζαι ΰ- 
φίστανται, κατά συχνά χρονι
κά διαστήματα, τον έπιτόπιον 
έλεγχον τών ένταλμένων έπ’ έ
σχατων ’Οργάνων Έλέγχου τής 
Πίστεως, οστις διαρκεΐ επί πολ- 
λάς ημέρας.

Κατά τό διάστημα τούτο, ή 
κανονική διεξαγωγή τής τρε
χούσης υπηρεσίας παρακωλύε
ται καί, λόγφ τής προσθέτου 
άπασχολήσεως τού π|ρ)οσωπικαΰ 
εις τήν άντιμετώπισιν τού έ
λέγχου, μετά τό πέρας αυτού 
έγ καταιλ ε ίπεται σοβαρά λογι
στική καθυιστέρησις, ήτις διά 
τάς Τραπέζας σημαί νει αΰξησι(ς 
έξόδωιν διαχειρίσεως καί τειλι- 
κώς (έπι βάρυ να ι ς τού χρήματος.

Άπείΐτει ράθημεν τήν τοιαύτην 
αναλυτικήν αναδρομήν εις τόν 
έν γένει μηχανισμόν τών Τρα
πεζών, διά να καταδείξωμεν> ό
τι, διά τών ακολουθούμενων με
θόδων αυξάνονται τά στοιχεία 
τού κόστους αυτών καί συνε
πώς, έά,ν δντωις ύπό τών αρμο
δίων εξετάζεται ή συστηματική 
έξυγίανσις τού τραπεζικού συ
στήματος, θά πρέπει νά ληφθώ- 
σιν ύπ’ δψιν τά αίτια τή|ς άπο- 
διρργανώισεως αυτών, φιναμέ- 
νης ταύτης έκ τής άπόψεως τής 
οίκοναμικότητος, αρχή ήτις δέ
ον νά διέιπη πάσαν οικονομικήν 
μονάδα.

Πάσα παράτασις εφαρμογής 
τών ϊσχυό.,των συστημάτων 
πλήττει άνεπαν ορ'θιώτω ς τά 
Τραπεζικά Ιδρύματα, μηδ’ αύ- 
τής τής Κεντρικής Τραπέζης έ- 
ξαιρουιμένης, ήτις, έν καιρώ, Θά 
κληθή νά πλήρωσή τάς συνέπει
ας των, διότι, δταιν θά σταμα- 
·,ήσουν αί ώφέλειαι έξ ώρισμέ- 
νων πόρων, θά έχη νά άντι με
τωπίση όξύτατον τό πρόβλημα 
τού κόστους της έκ τής ύπερα|ν>- 
οιπτύξεως τών μεθόδων καί συ
στημάτων έργασίας, τά όποια 
αυτή υπέδειξε.

"Ο'θεν, δεδομένου, ότι τό θέ- 
):α τής άπομ-ακρύνσεως τών 
Τραπεζών έκ τών αρχών τή[ς τε
χνικής πσραγωγικότητος είναι 
γενικόν, ώς άφορών εις τό σύ- 
νολον τού πληθυσμού, θεωρού
με;·, σκόπιμον, όπως τούτο έξε- 
τοσθή ύπό ειδημόνων περί * τά 
τραπεζικά, ώστε νά έξειυρεθή 
τρόπος βαίθμιαίας άποδεσμεύ- 
ίσεως έκ τού άποπνικτικοΰ κλοι
ού τού έλέγχου1, τοσούτφ μάλ
λον καθ’ δσον άπό μακρού εί- 
σήλιθομεν εις έποχήιν νομισματι
κής σταθΙφΙότητος καί χρηματι
κής εύχερεί ο)ς, τών Τραπεζών, 
δημ ι ουργηθει σών οϋτω τών προ- 
υποθιέσεων άναθεωρήισεως τών 
(μεθόδων έλέγχου, αϊτιψιες, κα
τά τό παρελθόν, έπεβλήθήσαν 
ύπό τήν πνοήν δυσμενέστερων 
χρημο?τοοι κο)νομ ικών προϋποθέ
σεων, καί αντιλήψεων περί έ
λέγχου τής πίστεως.
Δ. Κ Ο ΝΤΟΠ ΑΝ Ν Ο Π ΟΥΛΟ Σ 

ΦΡΟ'ΝΤΙ ΣΤΗΡ ΙΑ 
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

Ε. ΚΟΝΤΑΞΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ — ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

ΓΑΛΛΙΚΑ 
Γιά τήν έργασία σας, γιά τις 
σπουδές σας, γιά τά ταξείδία 
σας στο έξωτερικό, μάθετε τήν 
ξένη γλώσσα πού σάς χρειάζε
ται ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ — ΑΓΓΛΙ
ΚΑ — ΓΑΛΛΙΚΑ γρήγορα καί 
τέλειαν χάρις στο ΝΕΟ ΤΑΧΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑ, τήν μεθοδική διδα
σκαλία καί τό ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 
τών καθηγητών, στα Φροντι
στήρια ξένων γλωσσών, οδός 
Όμηρου άρ. 6. Είναι ΣΧΟ
ΛΕΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ- 
Σ I Σ.
Άρίστη κατάρτισις σέ δλους 
τούς τομείς, Τμήματα μέχρι 8 
μοοθητών. Δίδακτρα πολύ χα
μηλά. Στά Γερμανικά ειδικό 

τμήμα γιά παιδιά. 
ΕΝΑΡΞΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

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

Διά νά δυνηθοΰν δλοι γενι
κώς οί συνάδελφοι νά γνωρί
σουν τάς νέας κατευθύνσεις τής 
Λογιστικής καί Στατιστικής. 
ΑΛηχανογραφίας, είναι πλέον 
καιρός νά γραφούν μερικά πρά
γματα σχετικά με τό Λογιστι
κόν μας Κέντρον καί τήν μη
χανικήν όργάνωσίν του. Αί λε
πτομέρεια! δεν θά μάς απασχο
λήσουν εις τό παρόν, άλλά ούτε 
καί κριτικά συμπεράσματα θά 
είναι σκόπιμον νά εξαχθούν έπι 
τή βάσει τών όσων θά έκτεθοΰν 
έν συνεχείςι. Τό θέμα είναι 
πάρα πολύ .μεγάλο καί διά νά 
έξαντληθή πλήρως θά πρέπει 
νά έρευνηθούν πλεΐσται δσαι 
ττηγαι καί πεδία γνώσεων. Τό 
παρόν φιλοδοξεί ν’ άποτελέση 
απλώς καί μόνον ένα εϋληπτον 
κατατοπιστικόν σημείωμα, πε- 
ρίληψιν πού νά θίγη τήν ουσίαν 
τού θέματος, αφήνοντας τάς λε
πτομέρειας δΓ άλλην φοράν, έψ’ 
δσον ό χώρος τής «Τραπεζιτι
κής» τό έπιτρέψει.

’Έχομε δλοι διαβάσει πολ- 
λάς φοράς εις τόν ημερήσιον ή 
περιοδικόν τύπον, άρθρα σχετι
κά μέ τήν ηλεκτρικήν μηχανορ
γάνωσή καί τούς ηλεκτρονικούς 
ύπολογιστάς ή έγκεφάλους δ- 
πως συνήθως — λανθασμένως 
— άποκαλοΰνται. ‘Ως τώρα έ- 
γνωρίζαμε τάς ήλεκτρικάς λο- 
γιστικάς καί άθροιστικάς μη- 
χανάς (NATIONAL, BUR
ROUGHS, REMICTON κ.ά.) 
αί όττοΐαι τή βοηθείςι πληκτρο
λογίου —· δπως τής γραφομη
χανής —ι ήδύναντο νά πραγμα- 
τοποιήσωσι πολλαπλός έκτυ- 
πώσεις (καρτέλλας, αντιγρά
φου, είδοποιήσεως διά τόν πε
λάτην καί ημερολογίου) άθροί- 
ζουσαι ή άφαιροΰσαι ή πολλα- 
πλασιάζουσαι είτε συγχρόνως 
είτε κεχωρισμένως, δ,τι ό χειρι
στής μετέδιδεν εις αύτάς μέσφ 
τού πληκτρολογίου. Ή έργασία 
δηλαδή — ή πρωτοβουλως έ- 
νεργο-υμένη έργασία τού χειρ ι
στού — έποα/αλαμβάνετο έκά- 
στοτε καί κατά τήν ΧΡΕΩΣΙΝ 
λ.χ. ένός λογαριασμού καί κα
τά τήν ΠΙΣΤΩΣΙΝ έτέρου, μέ 
φυσικήν συνέπειαν, ώς έκ τού
του, τήν έξάρτησιν τής όρθό- 
τητος άλλά καί τής ταχύτητας 
παραγωγής έκ τής φυσικής ι
κανότητας καί τών ατομικών 
προσόντων τού χειρ ατού. Έξ 
άλλου, έάν ε’ίς τι να περίπτωσιν 
ήτο έπιθυμητή διαφόρου βαθμού 
άνάλυσις τών έγγραφων, ό χει
ριστής ήτο υποχρεωμένος νά 

έπαναλάβη κατά περίπτωσιν 
τάς αύτάς πράξεις συντάσσων 
τήν «Α» άναλυτικήν ή τήν «Β» 
συγκεντρωτικήν κατάστασιν ή 
τήν «Γ» κατά διάφορον.τάξιν ή, 
τέλος, τήν «Δ» ανακεφαλαιωτι
κήν τοιαύτην.

Ή βοήθεια τήν όποιαν προ- 
σέφερον αί έν λόγφ μηχαναί 
κατά τήν έποχήν τής ακμής των 
εις τόν «άνθρωπον—λογιστήν», 
τόν υπάλληλον δηλαδή τού λο
γιστηρίου, ήτο ανυπολόγιστος. 
Άπετέλεσαν διά τήν οικονομί
αν δ,τι ό άτμός διά τήν ναυσι
πλοΐαν καί γενικώς τάς μετα
φοράς. «’Επαναστατική» έχα- 
ρακτηρίσθη ή περίοδος έκενη! 
'Όμως, δέν ήτο, ώς έκ τών υ
στέρων άπεδείχθη, παρά μία 
«προεπαναστατική» καί μόνον 
έποχή,, ένα πρόδρομον τής πρα
γματικής έπαναστάσεως τεχνι
κόν έπίτευγμα πού κάλλιστα 
δύναται νά χαρακτηρισθή ώς τό 
«λυκόφως» μιας προσπάθειας 
καί ή «ήώς» μιας άλλης, αυτής 
πού σήμερον έγγίζει τό μεσου
ράνημα, τής ηλεκτρονικής, δη
λαδή, έποχής.

’Αφετηρία αυτής τής έποχής 
ήτο άναμφιβόλως ή άνακάλνψις 
τού ηλεκτρισμού. "Ομως ό κυ- 
ριώτερος σταθμός είς τήν πορεί
αν τής μηχανογραφικής προό
δου μέχρι καί τών ήμερων μας, 
ύπήρξεν τό διάτρητον δελτίον, 
ένα τεμάχιον σκληροΰχάρτου ει
δικής κατασκευής, τού όποιου 
ή άνακάλυψις περέσχεν δλας έ- 
κείνας τάς προϋποθέσεις πού

ήσαν απαραίτητοι διά τό μεγά
λο βήμα.

Έάν θέλετε νά φαντασθήτε 
αύτό τό δελτίον, δέν έχετε πα
ρά νά μεγενθύνετε μέ τήν σκέ- 
ψιν σας 2 ή 3 φοράς ένα σύνη- 
θες έπισκεπτήριον (CARTE 
VI SITE) καί έχετε αμέσως 
μίαν κάπως σαφή εικόνα τού 
μηχανογραφικού δελτίου. Αύτό 
τό δελτίον, λοιπόν, είναι ή βά- 
αις τής όλης έργασίας. Διά 
τής χρησιμοποιήσεως ειδικών 
διατρητικών μηχανών γίνεται ή 
έπ’ αύτοΰ μεταφορά τών προκα
θορισμένων στοιχείων έκ τών 
διαφόρων παραστατικών, ύπό 
μορφήν διατρήσεως, α'ίτινες γί
νονται είς ώρισμένας θέσεις, ύ
πό κωδικήν μορφήν καί σχέσιν. 
Ή χρήσις τών διατρητικών μη
χανών —■ ώς έπίσης καί τών έ- 
παληθευτικών α·ί όποΐαι δΓ έ- 
παναλήψεως τής έργασίας δια
πιστώνουν τήν ορθήν διάτρησιν 
τών δελτίων, δΓ ηλεκτρικών έ- 
ΐΓαφών αί όποΐαι γίνονται μέσφ 
τών ύπσρχουσών διατρήσεων — 
είναι άπλουστάτη, στηριζομένη 
είς τήν χρήσιν ήλεκτρικοΰ πληκ
τρολογίου, όμοιάζοντος προς τά 
τών γραφομηχανών.

Ή παραγωγή τού έν λόγφ 
δελτίου — δηλαδή ή διάτρησις 
καί έπαλήθευσις αύτοΰ — πα
ρέχει πλέον είς τήν όργάνωσίν 
μίαν πλήρη, κωδικοποιημένην, 
εικόνα τού παραστατικού ή σα
φέστερα, αποτελεί τό φωτογρα
φικόν αρνητικόν τούτου, άπό τό 
όποιον καθώς δλοι γνωρίζομε 
δυνάμεθα νά άνατυπώσωμε 
πλεΐστα δσα αντίτυπα καί μά
λιστα παραλείποντας ώρισμένα 
μέρη τού πρωτοτύπου, κατά 
βούλησιν.

Ή έν συνεχείςϊ έπεξεργασία 
τού ώς άνω δελτίου παρέχει 
πλέον τήν δυνατότητα είς τόν 
οργανωτήν νά άρυσθή έκ τούτου 
στοιχεία προς 'διενέργειαν λο
γιστικών έγγραφων, συγκέντρω- 
σιν στατιστικών δεδομένων, έκ- 
τύπωσιν πληροφοριών, ή λεξι
κογραφιών καταλόγων, χωρίς 
έκάστοτε νά ύπάρχη ανάγκη 
δημιουργίας νέου δελτίου ύπό 
διάφορον μορφήν. «Τό μεγάλο 
μυστικό», λοιπόν, τής μηχανο
γραφίας είναι τούτο: "Ενα δελ
τίον πού δύναται νά χρησιμο- 
ποιηθή ,πολλάς φοράς —.20, 30 
καί 50 ακόμη — χωρίς νά χρει
άζεται κάθε φορά η μεσολάβη- 
σις τού ανθρώπου διά τήν πα
ραγωγήν του.

"Ενα άπλοΰν παράδειγμα τό 
δελτίον τών βασικών αποδοχών 
έκάστου υπαλλήλου, εκείνο δη
λαδή άπό τό όποιον έκτυποΰν- 
ται —■ εύθύς κάτωθεν τού ονο
ματεπωνύμου — ό βασικός μι
σθός, τό οικογενειακόν έπίδομα, 
τό έπίδομα πολυετούς ύπηρεσί
ας, αί προσαυξήσεις λόγφ εύ- 
δοκίμου παραμονής είς τόν αύ- 
τόν βαθμόν, τό έπίδομα ακρί
βειας καί τό σύνολον άποδοχών. 
Υπάρχει άνά έν τοιοΰτον δελ
τίου δΓ έκαστον υπάλληλον ψέ- 
ρον διατρημένα έπ’ αύτοΰ ·— 
είς ώρισμένας φυσικάς θέσεις·—- 
τά κάτωθι στοιχεία:

α) ’Αριθμόν κατ)τος εις δ υ
πηρετεί ό υπάλληλος.

β) Χρονολογίαν διατρήσεως.
γ) ’Αριθμόν μητρώου τού υ

παλλήλου.
δ) Τόν κωδικόν αριθμόν βα

θμού.
ε) Τά ποσοστά επιδομάτων 

άτινα λαμβάνει (οικογενειακόν, 
πολυετίας κ.ά.)

στ) Τά ποσά τών προανεφερ- 
θεισών βασικών άποδοχών του 
είς 6 πεδία.

Έκ τών δελτίων τούτων, ώς 
προείπομεν, γίνεται ή έκτύπω- 
σις τής δευτέρας σειράς έπι 
τών αποδείξεων .μισθοδοσίας, 

άλλά ό ρόλος των δέν τελειώ
νει έκεΐ. Έκ τών ιδίων δελτίων 
γίνεται καί ή συγκέντρωσις τού 
συνόλου τών χορηγουμένων οι
κογενειακών έπιδομάτων, τών 
έπιδομάτων πολυετίας κ, ά. 
(Λογιστικά στοιχεία) ή ή κλι- 
μάκωσις τών άποδοχών κατά 
βαθμόν ή κατά ποσοστόν προ- 
σαυξήσεων ή τέλος συγκεν-

Μιά τεράστια περιφραγμένη 
πευκόφυτη έκτασις κάπου 200 
στρέμματα, στις βόρειες πλα
γιές τής Πεντέλης, πού υψώνε
ται υπερήφανα, στο Διόνυσο, 
βρίσκονται αί κατασκηνώσε·ς 
του Ταμείου Υγείας.

Στην απλόχωρη αύτή μεριά 
μέ τό δασύ πεύκο, τό νερό 'καί 
τις σύγχρονες έγκαταστάσεις 
ένα ολόκληρο καλοκαίρι φιλοξε
νούνται εκατοντάδες παιδιά τών 
συναδέλφων υπαλλήλων άπ’ ό
λες τις επαρχίες τής Ελλάδος. 
Γιά τόν κάθε επισκέπτη, πού ά
πό μια μεγαλοπρεπή πύλη εισ
έρχεται στο χώρο; καί προχω
ρώντας μέσα άπό πρασινάδα 
καί πικροδάφνες, μέσ’ άπό μι
κρές σκιερές λεωφόρους, πού 
άπό πάνω τους τό πεύκο είναι 
μια ατέλειωτη αψίδα, καί φθά
νει στη μεγάλη πλατεία γιά ν’ 
άντικρύση στο βάθος την πρό
σοψη μιας έκκλησίας —Βωμού, 
μέ τόν έσπαυρωμένο καί ένα 
καντήλι νά καίη αδιάκοπα, γιά 
τόν καθένα μας, αύτό είναι μια 
έκπληξη. Μέ μιά ειδική άδεια 
τής Διευθύνσεως τού Ταμείου 
έπεσκέφτηκα καί έγώ μιά μέρα 
τό θαυμάσιο αύτό Κέντρο τής 
χαράς, δπως θά μπορούσε νά τό 
όνομάση ό καθένας καί πού ό
μοιο του, δχι στην Ελλάδα μά 
καί σέ πολλά Ευρωπαϊκά κράτη

τροΰται ό αριθμός τών υπαλλή
λων πού λαμβάνουν βασικάς ά- 
ποδοχάς άνω τών 3.000 ή με
ταξύ 1.000 καί 2.000 δραχμών 
(Στατιστικά στοιχεία). "Ολα 
δέ αύτά άπό τά ίδια δελτία καί 
έπι συνεχείς μήνας, μέχρι ς 6- 
του κάποια μεταβολή (προαγω
γή, μετάθεσις κλπ.) υπαγορεύ
σει, τήν άντικατάστασιν τού
των.

"Ο,τι συνεπώς αποτελεί πλε
ονέκτημα έν προκειμένφ, είναι 
ή δυνατότης πολλαπλής χρησι- 
μοποιήσεως τής πρωτοτύπου 
ανθρώπινης παραγωγής, ήτις 
επιτυγχάνεται, σημειωτέον, μέ 
ταχύτητα καί ορθότητα πού 
δύναται ίσως νά χαρακτηρισθή 
καταπληκτική. ’Ίδωμεν τίνι 
τρόπφ. . .

Ώμιλήσαμεν ανωτέρω διά 
τάς πολλάς χρήσεις τού δελτί
ου βασικών άποδοχών. Είδομεν 
δτι άλλοτε τό χρησιμοποιούμε 
κατά τόν Α τρόπον, (είς αναλυ
τικήν καταχώρισιν) άλλο τε κα
τά τόν Β (είς συγκεντρωτικήν 
τοιαύτην) άλλο τε κατά τόν Γ 
κ.ο.κ. Ή μεταβολή αυτή είς τήν 
σειράν τών δελτίων γίνεται, ού- 
χί διά χειρός, άλλά διά τής 
χρήσεως τών ειδικών διαλογικών 
μηχανών (SORTING MACHI
NES) α'ίτινες έργάζονται μέ τα
χύτητα 650 δελτίων.άνά V, ή
τοι 39.000 άνά ώραν! !

Έάν τώρα άπό τά αύτά δελ
τία θά ήθέλαμε νά έκτυπώσωμε 
άναλυτικήν ονομαστικήν κάτά- 
στασιν κατ’ αΰξοντα άριθμόν 
μητρώου, θά εδει νά συνενώσω- 
μεν έν προς έν τά ειδικά δελ
τία ονοματεπωνύμου μέ τά τοι- 
αΰτα τών βασικών άποδοχών. 
’Άν ή έργασία έγίνετο διά χει
ρός, ό άπαιτούμενος χρόνος θά 
ήτο τουλάχιστον 1 Οπλάσιος έ- 
κείνου οστις έπαρκεΐ είς τήν 
ειδικήν «συζευκτικήν» μηχανή 
(COLLEATOR MACHINE) ή- 
τις έργάζεται μέ ταχύτητα Μ- 
000 — 28.000 δελτίων τήν ώ
ραν. (Έν προκειμένφ μέ τήν 
μεγίστην ταχύτητα).

Ή ιδία μηχανή θά ήδύνατο 
κάλλιστα νά έπιλέξη εντός 5 ώ- 
ρών δλα τά δελτία πού αφορούν 
λ.χ. χρεώσεις τού λ)σμοΰ «ΔΙ
Ο ΙΚΗΣΙΣ ΔΡΧ.» ποσού άνω 
τών 10.000 δραχμών και πού 
εΰρίσκονται έντός μιας δμάδος 
έξ 140.000 δελτίων.

"Ο,τι δμως έγράφη μέχρι 
τοΰδε, δύναται νά λεχθή δτι ά- 
ψορά προπαρασκευαστ ι κήν-οΰ- 
τως είπεΐν-έργασίαν. Ή κυρίως 
καταχώρισις τής πάσης φύσεως 
βιβλίων, καρτελών, αποδείξεων, 
ημερολογίων κ.λ.π. λαμβάνει 
χώραν είς τάς λογιστικάς μη- 
χανάς — μέσφ ειδικών συνδέ
σεων και προγραμματισμού τής 
έργασίας —· μέ ταχύτητα 100 
(Ή συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα)

δέν βρίσκεται δπως μέ βεβαιό
τητα μοΰ έτόνισε ό ’Αρχηγός 
τών Κατασκηνώσεων κ. Γιόκα- 
ρης, ό όποιος μέ χαρά μέ δέ
χτηκε στη σκηνή του γιά νά 
κουβεντιάσουμε καί νά μοΰ δώ- 
ση δσες πληροφορίες ήθελα. 
Κάθε σκηνή μοΰ έξήγησε, φιλο
ξενεί παιδιά και μιά μικρή 
«μανοΰλα», καί έχει δική της 
τραπεζαρία πού κάτω άπ’ τή 
φροντίδα τών στελεχών οί μι
κρές κατασκηνώτριες απολαμ
βάνουν τά καλομαγε ιρεμένα φα
γητά ένός πραγματικού μάγει
ρα. Οί σκηνές δλες μαζυ αποτε
λούν κοινότητες, πού διευθύνον
ται άπό τΙς κοινοτάρχισες. "Ε
να έπιβλητικόν κτίριο στο βά
θος στεγάζει τά μαγειρεία, τρα
πεζαρίες καί μιά μεγάλη αί
θουσα πίγκ - πόγκ μέ βιβλιο
θήκη καί πιάνο.

Τά παιδιά έκείνη τήν ώρα ή
ταν σκορπισμένα σέ χίλιες δυο 
μεριές μέσα στην απέραντη έ
κείνη δασι τής χαράς πού μόνο 
ή τοποθεσία τού Διονύσου μπο
ρεί νά προσφέρη μέ τό πυκνό 
της καταπράσινο πεύκο - δέν
δρο υγείας.

Ή χαρά καί ή εύχαρίστησις 
είναι ζωγραφισμένα στά μικρά 
τους προσωπάκια, γεροδεμένα 
κορμάκια, μάγουλα γεμάτα υ
γεία. Είναι ό βουνίσιος αέρας, 
ή εξαιρετική τροφή, ή οργανω
μένη παρακολούθησις, ή ακάμα
τος προσπάθεια τού αρχηγού, 
τού ειδικευμένου αύτοΰ μέ πο
λύ πείρα ανθρώπου, Κ αθηγητοΰ 
του πειραματικού σχολείου τού 
πανεπιστημίου ’Αθηνών καί ά- 
ρίστου παιδαγωγού, τών υπαρ
χηγιών καί τών άλλων στελεχών. 
Δέν παραλείπω φυσικά νά τονί
σω τήν χρησιμωτάτη παρουσία 
τού έκλεκτού έπιστήμονος για
τρού κ. Άντωνιάδη, πού μέ υ
περηφάνεια τή στιγμή έκείνη 
δηλώνει ασθενής ο-ύ- 
δ ε μ ί α, ισέ σύνολο κατασκη- 
νωτριών 550. Καί δλοι τους 
κάτω άπό τή φωτισμένη καθο
δήγηση τού έκλεκτού έπιτελείου 
τού Ταμείου Υγείας μέ έπι κε
φαλής τόν Πρόεδρό του κ. Μουρ
κουτά καί τόν Διευθυντή του κ. 
Περεσιάδη. Έγώ μόνον τούς 

έπαίνους καί τά συγχαρητήρια 
μου τούς απευθύνω. Σύντομα 
δμως θά δεχθούν καί τό άριστεΐ- 
ον έξαιρέτων πράξεων, καί εί
μαι πεπεισμένος δτι τό πολύ
πλευρο έργο καί οί σκοποί τούς 
οποίους έπι τελεί σήμερα τό 
Ταμεΐον υγείας, θά βρίσκουν 

πάντα τούς καταλλήλους αν
θρώπους νά τά συνεχίζουν.

Καί ό κ. Γιόκαρης μέ προθυ
μία συνεχίζει: δημιουργήσαμε 
εφέτος καί άλλα μικρά γήπεδα 
αθλοπαιδιών, Βόλεϋ, μπάσκετ, 
τραμπάλες, τσουλίθρες. Προ ο
λίγου μόλις ένας αγώνας βό
λεϋ τελείωσε καί ή νικήτρια ο
μάδα αύριο θά φάη τό γλυκό 
της. Μιά εύγενική άμιλλα ανα
πτύσσεται παντού, στην καθα
ριότητα, στην νοικοκυρωσύνη,, 
στο παιχνίδι μεταξύ τών μι
κρών κατασκηνωτριών. Οί μι- 
κρες μανοΰλες, οί όμαδαρχΐνες, 
τά στελέχη μου, είναι τό καλύ
τερο υλικό πού μπορούσα νά έ
χω. Ύπό τήν έπίβλεψιν τού ι
ατρού κ. Άντωνιάδη οί κατα- 
σκηνώτριες πήραν τό πρώτο 
τους θαλάσσιο μπάνιο στη Βου
λιαγμένη δπου τις γιετέφεραν 
λεωφορεία, ειδικά προς τούτο 
ναυλωμένα άπό την Διεύθυνση 
τού Ταμείου. Στην έρώτησί μου 
yicx την επάρκεια του φαγητού- 
ό κ. Γεωργιάδης - διαχειριστής 
τών κατασκηνώσεων, σπεύδει νά 
μέ πληροφόρηση δτι φροντίζει, 
ώστε νά είναι πάντα μπόλικο 
γιά νά ίκανοποιηή τήν καταπλη
κτική πράγματι όρεξη τών μι
κρών παραθεριστριών. Τό φρού
το δέν λείπει ποτέ καί τό γλυκό 
έπίσης. Εύχαρίστησα δλους καί 
ενφ μιά ταινία τού κινηματο
γράφου είχε απορροφήσει στις 
κερκίδες τούς μικρούς άνηλί- 
κους θεατάς της, έπέστρεψα 
ρουφώντας άπληστα τό οξυγόνο 
καί τήν νυχτερινή εύωδιά τού 
πεύκου τού Διονύσου.

Α.Α,
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Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
θ-

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

Γεγονός άξιον έξάρσεως κοοί 
παράδειγμα τής συνεκτικότη
τας τών δεσμώ|ν οΐτινες σψυρη- 
λατούνται έν τη Ο.Τ.Ο.Ε. καί 
διά της Ο.Τ.Ο.Ε. μεταξύ των 
Τ|ρ απεζοφτ άλλη λ ι kco ν στο μ στ ε ί - 
mv, είναι ή όλόττλεύρος συμττσ- 
ράστασίς μας προς τούς Συλ
λόγους τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος καί ’Αγροτικής κατά τάς 
προσφάτους έν τή Βουλή συζη
τήσεις επί νομοσχεδίων, αφο
ρώ ντων αμέσως τούς δύο αδελ
φούς συλλόγους.

Θέλομεν νά πιστεύωμεν δτι 
τής αυτής συ μπαρ αστ άσεως θά 
τύχωμεν καί ημείς έν τή έφαρ- 
μογή τής άρχής — τής ίσης με- 
ταχειρίσεως — εις άλλους το
μείς.

---------- <S>----------
ΑΙ ΑΠΟΔΟΧΑI ΜΑΣ

Το πόσφ υπολείπονται αιί 
άποδοχαί μας τού τιμαρίθμου, 
αλλά καί των αποδοχών των 
συνάδελφων άλλων Τριαπεζών; 
το γνωρίζομεν ήδη πολύ καλά.

Αλλωστε τούτο άνεγνωρί- 
σθη επισηιμως καί ύπ’ αυτού 
τούτου τού κ. Δΐίοικητοΰ κατά 
την περυσινιήιν Γεν. Σ υνέλευσιΐνι, 
τού ποσοστού κυμαινόμενου α
πό 30 — 40%.

Φρ-ονοΰμεν ότι τό όλον θέμα 
των αποδοχών μας, δέον νά τύ
χη έπανεξετάσεως ύπό τής Δι
ό ικήσεως, ιδία έπί τή είσόδω 
μας εις έποχήν σκληρότερος δο
κιμασίας τών ίσχινιών βαλαντίων 
μας, αλλά καί άπό τής γενικω- 
τέρας σκοπιάς, δέον όπως τύ
χη τής δεούσης προσοχής, ήτοι 
τού ένυπάρχοντος κινδύνου τής 
στροφής τών έν τή Τραπέζη έρ- 
γαζαμένων προς άποδοτικωτέ- 
ρας φίγασίας, θεωρθυμένης τής 
έν τή Τραπέζη υπηρεσίας ώς 
«παριέργαυ». Ή αδυσώπητος 
πραγματικότης επιβάλει την 
άμεσον ή εμμεσον λύσιν τού α
νωτέρω προβλήματος.

ΑΝΗΣΥΧΑΣΤΙΚΟΝ 
ΦΑ INOMENΟΝ

Πληροφοιρούιμειθα ότι πλεή- 
στοι τών συναδέλφων καί μάμ 
λ ιστία τών κατωτέρων βαθμών, 
αποχωρούν τής Τραπέζης ή 
πρόκειται (ν’ αποχωρήσουν, ά- 
παγοητευιθέντες έκ τής μέχρι 
τοΰδε μεταχειρίσΒώς των καί μή 
άναμένοντες βελτίωσιν τής θέ- 
σεώς των ηθικώς καί ύλικώς όχι 
μάναν κατά τό παρόν, άλλ’ ού
τε καί 6ιά τό προσεχές μέλ
λον.

Αυτό εάν άληιθεύη καθ’ όλην 
ταυ την έκτασιιν, θ’ άποτελέση, 
δεινόν πλήγμα κατά τής Τρα
πέζης, δέδαμένου ότι χάνει προ
σωπικόν δυνάμενσν νά πρασφέ- 
ρη πολλά είσέτι.

Ποιοι λόγοι ωθούν τούς συν
αδέλφους ιν’ αναζητούν καλυτέ- 
ραν τύχην, δεν ίχρειάζεται φιλο
σοφία για νά τό έννοήσωμεν.

Φρονοΰμεν ότι οί αρμόδιοι 
τής Τραπέζης πρέπει νά μελε
τήσουν τό άνησυχαστ ι κόν τούτο 
φαινόμενον εις την βάσιν τοιυ,μή 
λησμο|νοιύντες τό πικρόν μάθη
μα έκ τής άποχωρήσεως έπί Ή- 
λιάσκου τόσων καί τόσων ικα
νών συινήψων, τών όποιων ή ποο- 
ρουσία σήμερον'θιά ήτο πλέον ή 
πολύτιμος διά την καθόλου πο- 
ρείαΙνι τής Τραπέζης.

ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ

Τά ύπό τού Σ υλλόγου μα(ς 
καί έν συνεχεία ύπό τής ΟΤΟΕ 
έκδοθέντα τεύχη, άτι να περιεΐ- 
χον τάς έν τή Β ουλή συζητήσεις 
έπί τών διαφόρων Νομοσχεδίων 
Τ ραπεζούπαλληλ ικοΰ ενδιαφέ
ροντος, πέραν τής γενικωτέρας 
σκσπιμότητος την όποιαν έξυ- 
πη{οιετοΰιν έδωσαν την ευκαιρίαν 
εις τούς συναδέλφους νά γνω
ρίσουν, ποιοι έκ τών πατέρων 
τού ’Έθνους, είναι φίλοι καί 
ποιοι εχθροί τής τάξεώή μας· 
Τό παρήγορον είναι ότι οί 
πλεΐστοι τούτων, ανεξαρτήτως 
πολιτικής τοποθετήσεως, έστά- 
θησαν εις τό ύψος τής άποστο-
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λής των καί απέδειξαν διά τής 
στάσεως των έ|ν τή Βουλή, ότι 
ή τάξις μας ούχΐ μόνον δεν χοής 
είναι αδιάφορος, άλλα καί πό
σον είναι άξια τής ιδιαιτέ
ρας προσοχής καί στοργής τής 
πολιτείας.

ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κατά την πρόσφατον έπίσκε- 
ψιν τού Γ ενικού Γ ραμματέως 
τού Συλλόγου μας εις τά έπαΐρ!· 
χιακά Καταστήματα τής Μακε
δονίας καί Θράκης διεπιστώθη 
ότι σχεδόν άπαν τό προσωπικόν 
έλαβεν τάς κανονικός του ά
δειας.

Τό γεγονός τούτο τό έξαίρο- 
με|ν\ καί συγχαίρομεν τούς κ. κ. 
Διευθυντάς οί όποιοι έσπευσαν 
νά ικανοποιήσουν ντό δίκαιον 
αυτό αίτημα τών συναδέλφων 
έπ’ ωφελείς* καί αυτών καί τής 
υπηρεσίας.

Τούτο όμως δεν δυνάμεθια νά 
πράξωμεν διά τά υπόλοιπα Κα
ταστήματα πολλά τών όποίω)ν 
καθυστερούν εις ολόκληρον τό 
προσωπικόν τους τάς άδειας. 
Γνωρίζομεν τής αδυναμίας λό
γφ έλλείψεως προσωπικού αλ
λά εις την περίπτωσιν αύτήν 
θά πρέπει νά άποζημιωθή τό 
προσωπικόν καίτοι τούτο είναι 
άσυμφοράν καί διά την Τράπε
ζαν καί διά τούς υπαλλήλους. 
Δεν πρέπει νά ζητούμεν θυσίας 
από ώρισμέναυς μόνον υπαλλή
λους καί μάλιστα άπό τούς πλέ
ον άδικουιμένους, διότι καλώς ό
λοι γνωρίζομεν ότι οί συνάδελ
φοι τών έπαρχιακών Καταστη
μάτων πολλά προσφέρουν ά
μισθό

-----------<$,------—
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ

Θεωρούμεν καθήκον όπως ά
πό τής στήλης μο|ς εΰχαριστή- 
σωμεν δλας τάς έψημερίδας τού 
Κέντιμου καί τών Επαρχιών, αϊ- 
τινες μετά ιδιαιτέρου ενδιαφέ
ροντος μάς συμ πσ ρ ειστάθησαΐν 
καί προόβαλον κατά τόν επιση
μότερο ν τρόπον τά θέματα τά 
άφορώντα την Τραπεζοϋπαλλη
λικήν οικογένειαν. Ιδιαιτέρως 
πρέπει νά εύχιαρ ιστήσω μ εν τόν 
«Τραπεζικόν αγώνα» ώς καί τό 
περιοδικόν «Τραπεζικός κο
σμάς».

---------- -—φ--------------

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

•—»—

Οί συνταξιούχοι συνάδελφοι 
τής ’Αγροτικής Τραπέζης, έπέ- 
τυχον άκύρωσιν άποφάσεως, δΓ 
ής έτίθετο άνώτατον όριον συν
τάξεως των τό ποσόν τών δρχ. 
6.000. Πολύ όρθώς καί εύγε 
τους. ’Αλλά τί νά εΐπωμεν διά 
τάς συντάξεις τών συναδέλφων 
μας τής Εθνικής. . , Ό Σώζων 
έαυτόν σωθήτω! ! !

----------<§>----------
ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΑ 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Τά ύπό τής Διο ικήσεως ά- 
πορριφίθέντα αιτήματα τού προ
σωπικού κατά τό τρέχοινι τουλά
χιστον έτος, παραμένουν διά 
τόν Σύλλογον, έν τώ συνόλω 
τους ανοικτά.

Ίδια τά αιτήματα, τού ένι- 
αίοιυ ωραρίου τών έπαρχιακών 
καταστημάτων, τής οίκον, ένι- 
σχύσεως τού προσωπικού καί ή 
προώθησις τού επιστημονικού 
προσωπικού τής Τραπέζης:, εί
ναι αιτήματα τά όποια χρήζουν 
άμεσου ίκοιίιοποιήσεως καί ού
χΐ παραπομπής: των εις τάς καλ- 
λένδας. Θέλομεν νά πιστεύωμεν 
ότι ό ταχύς ρυθμός ίκανοποιή- 
σεως τών γενομένων δεκτωιν· αί- 
τηράτων, θά ιέπιτρέψη καί την 
έν συνεχεία ικανοποιητικήν λύ
σιν τών ανωτέρω θίγόμενων.

------------------- <$>—-----------

ΔΙΑ ΤΟΝ κ. ΑΝΔΡΒΑΔΗΝ

Έπιτευχθείσης τής άποπομ 
πής τού ξένου έργοδότου έκ τών 
Τραπεζών Ίονικής καί Λαϊκής 
καί της συγχωνεύσεώς των μετά 
τής ’Εμπορικής, φρονοΰμεν ότι 
ό κ. Άνδρεάδης θά θέληση νά 
ΕΠΑΝΑΦΕΡΗ τόν συνάδελφον 
κ. Τσακίρη εις την θέσιν του, 
έπανορθώνων τήν ύπό τής προ η 
/θυμένης ξένης Διοικήσεως

ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
"Εχει συμπληρωθή εν καί ή- 

μιισυ έτος, άφ’ ής ή μέρας έκρί- 
θη τελεσιδίκως διά τής ύπ’ άρ. 
2785)56 άποφάσεως τού Πρω
τοδικείου ’Αθηνών ότι τό προ
σωπικόν τής Τραπέζης ιμας δεν 
υποκειται εις τήν κράτησιν υ
πέρ τού ’Οργανισμού Άσφαλί- 
σεως καί ’Απασχολήσεως ’Ανερ
γίας ύπό τό κράτος ισχύος τού 
Ν.Δ. 2961 ) 54 καί δεν γνωρίζο
μεν έάν ή Τράπεζα είσέπραξεν 
τά έκ κακής είσηγήσεως τών αρ
μοδίων οργάνων της έπί Βασι
λείας τού Κωστή Ήλιάσκου 
καταβληθέντα ύπ’ αυτής ποσά, 
τοσοιν διά τό προσωπικόν, όσον 
καί διά τήν ήριγοδοτικήν εισφο
ράν. Ψίθυροι τών διαδρόμων 
φέρουσιν τήν άρμοδίαν Υπηρε
σίαν τής Τραπέζης αδρανούσαν 
διά τήν εϊσπραξιν τής τοιαύτης 
άπαιτήσεως ύπερβαινούσης τά 
πέντε εκατομμύρια 6|ρ|αχμάς καί 
ότι ούδεμία ενέργεια, έξώδικος 
ή 'δικαστική:, έγένετο μέχρι σή
μερον κατά τού είρημένου όργα- 
νιισμοΰ. "Αν κανείς ένθυμηθή 
τήν λυσσολέαν ύπεράσπισιν 
τών συμφερόντων τού έν λόγω 
οργανισμού, έν τή ώς άνω δίκη, 
τήν γενοιμένην παρά τού νομι
κού έκπροσώπου τής Τραπέζης 
μα)ς εις βάρος τών συμφερόντων 
τού Προσωπικού καί αυτής ταύ- 
της τής Τραπέζης, θά πρέπει 
νά υπόθεση δικαίως ή κάτι 
συμβαίνει μέ τήν ύπόθεσιν αυ
τήν, τό όποιον, ή δική μας νοη
μοσύνη δεν δύναται νά συλλά- 
βη ή ότι ή αδράνεια τού δικα
στικού τής Τραπέζης μας έξι- 
κνείται μέχρι εγκληματικής αδι
αφορίας, διότι δεν δυνάμεθα νά 
πιστεύσωμεν ότι ή Τράπεζα σο- 
βα|ρΐώς ήχθη είς τήν άπόφασιν 
νά δωρήση τό ποσόν τών 5 έ
κ ατομμυρ ίων είς τόν έν λόγω 
οργανισμόν, μέ τόν όποιον ό 
Σύλλογός μας, πρός προστα
σίαν τόήν συμφερόντων τού προ
σωπικού καί αυτής ταύτης τής 
Τραπέζης, αντιδικεί διά τήν κα- 
τάργηισιιν τής αδίκου κρατήσεως 
καί μετά τήν διά τού Ν. 3464)
1 955 Ιέπελθοΰσαν τροποποίησιν 
τού ν. δ. 2961 ) 55.

Είς τήν ύπόθεσιν τούτην δέ
ον νά έπιχυθή φώή καί τό 
προσωπικόν αναμένει νά,πληρο- 
φορηθη έάν ό κ. Διοικητής γνω
ρίζει πώς έχει τό ζήτημα καί 
διά ποιαν λόγον ή Τράπεζα δεν 
έπιδιώκει διά τής δικαστικής ο
δού νά είσπραξη τά χρήματά 
της. 'Ημείς θά παρακολοιυθήσω- 
μεν τήν ύπόθεσιν καί θά έπανέλ- 
θωμεν μέχρις ου άποκσλυφΕή ή 
αλήθεια.

Άνοομιήνομεν μίαν άπάντησιν 
τών άρμοδίων, διότι τό ζήτημα 
τούτο ενδιαφέρει αμέσως τό 
προσωπικόν, ό Σύλλογος τού 
οποίου δέν ΰπέστείλεν τήν ση
μαίαν τού αγώνας διά τήν κα- 
τάργηισιν τής αδίκου κ]ρ,ατήσε- 
ως υπέρ τής άνεργίας.

Πρός τούτοις έίχομεν νά πα- 
ρατηρήσωμεν ότι πολλά παρά
πονα ακούονται διά τάς παρε
χόμενος υπηρεσίας τού Τμήμα
τος τού Δικαστικού όσον αφορά 
την παρακαλοώιθησιν τών υπο
θέσεων τής Τραπέζης έκ μέρους 
του. Έάν τούτο αληθεύει είναι 
σοβοορώτατον καί πολλούς κιν
δύνους έγκυμονεΐ διότι πλεΐστα 
συμφέροντα θύτης διακυιβεύον- 
ται. Θά πρέπει ή άρμοδία Δι- 
εύθυνσις Δικαστικού νά έρευνή- 
ση τό όλον ζήτημα καί νά είση- 
γηθή τά κατά τήιν γνώμην της 
κατάλληλα μέτρα είς τήν Διοί- 
κησιν ώστε νά θεραπευθή ή α
τονία πού παρατηρεΐται είς τή|νι 
υπηρεσίαν αύτήν. Τούτο πρέπει 
νά γ ίνη τό συντομώτε)ρον, ώστε 
τό Δικαστικόν Τμήμα τής Τρα
πέζης μας νά άποχτήση τήν 
προτέραν του α’ίγλην.

προσγενομένην διά τής άϊΓολύ- 
σεώς του, αδικίαν.

ΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ 
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Θέλομεν νά πιστεύωμεν ότι 

ή άρμοδία Επιτροπή ή έπιλη-- 
φθεΐσα τής ίκανοποιήσεως τών 
έγκριθέτνων ύπό τού κ. Διοικη- 
τοΰ αιτημάτων, θά έπιταχύνη 
τάς εργασίας της, ώστε νά μην 
παραταθή ή δικαιολογημένη α
γωνία τών συναδέλφων.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦ!ΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

miTimmi
—♦—

Νοέμβριος 1 944, στη χαραυ
γή τής Λευτεριάς, πού όλοι πε
ρί μεναν μέ ανυπομονησία τόν ή
λιο τής ελπίδας καί τής άνα- 
γεννήσεως, έγινε τό έγκλημα 
τού άφανισμοΰ τής δραχμής, 
τής πτωχής δραχμής τής Στα- 
μάτας, πού μέ ιδρώτα καί κό
πους έτών είχε μαζέψει για τά 
γηρατειά της.

Κανείς δέν φανταζόταν πώς 
θά γινόταν τέτοιο έγκλημα, καί 
κανείς δέν τό πίστεψε στ’ αλη
θινά. Πέρασαν τόσα χρόνια άπό 
τότε, μά κανείς δέν εννοεί νά 
άποχωρισθή άπό τό βιβλιαράκι 

ου μέ τό Γεώργιο Σταύρο. Κα
θημερινώς άνθρωποι πάσης τά- 
ξεως, πτωχές γρηοΰλες, γέροι 
συνταξιούχοι, αγρότες καί ερ
γάτες, έρχονται στή Τράπεζα, 
ξεδιπλώνουν χαρτιά καί μαντή
λια πού μέσα έχουν φυλάξη τά 
βιβλιάρια τού Ταμιευτηρίου, 
καί μάς ρωτούν. Τι θά γίνη μ’ 
αυτά; Θά τά πάρουμε καμμιά 
μέρα; Γιατΐ δέν μάς τά δίνουν;

Τούς δίδουμε νά καταλάβουν 
δτι τά βιβλιάρια αύτά δέν έχουν 
πλέον καμμίαν αξίαν μά καί 
πάλιν δέν τό πιστεύουν. Τά ξα- 
ναδιπλώνουν τά χαρτιά γιά νά 
έπανέλθουν καί πάλιν έπειτα 
άπό καιρό νά μάς ρωτήσουν. 
Τόση εΐναι ή εμπιστοσύνη τους 
στα βιβλιάρια αύτά, κανείς δέν 
εννοεί νά τά πετάξη, κανείς δέν 
θέλει νά πιστέψη πώς οί οικονο
μίες τόσων χρόνων χάθηκαν γιά 
πάντα.

Τά χρόνια περνούν. Περιφρο— 
νημένη άπ’ δλους ή πτωχή 
δραχμούλα σέρνεται ατούς 
δρόμους γυμνή κΓ άνύμπορη, 
γιατί κανείς δέν τήν μπάζει στο 
σπήτι του , όλοι τήν άποστρέ
φονται, όλοι τήν περί φρονούν, 
καί οί μικρές Σταμάτες άκόμη 
μόλις πάρουν τό μισθό τους, 
τρέχουν νά ξεφορτωθούν τις πα- 
ληοδραχμές προτιμούν, τό κί
τρινο μέταλλο.

Καί τί δέν έγινε γιά τήν προ
στασία τής πτωχής δραχμής. 
Εκατομμύρια δολλάρια τής ’Α
μερικανικής βοήθειας. Βοήθει
ες άπό δλα τά μέρη τού Κό
σμου, Νομοθετήματα καί Δια
τάγματα, Άναπροσαρμογαί, 
Απαγορεύσεις καί Περιορι
σμοί, ’Έλεγχοι καί Έποπτεΐαι 
Οικονομολογικά συστήματα 
καί θεωρίαι κατέρρευσαν. Υ
πουργοί περί έπεσαν είς άφάνει- 
αν, τίποτε δέν έστάθη ικανόν νά 
άναστηλώση τήν ταλαίπωρον 
δραχμούλα. "Οσες αιμοδοσίες 
καί άν τής έκαναν οί σοφοί μας 
οικονομολόγοι πήγαιναν χαμέ
νες, δέν μπορούσε νά άναλάβη 
γιατί τής έλλειπε η συμπόνοια 
ή ζεστασιά τού Κοινού, ή άγά- 
πη τής Σταμάτας. Μόνον όταν 
ή Σταμάτα ξεχνούσα τά παληά 
ξαναμπήκε στή Τράπεζα καί 
ένεπιστεύθη τό κομπόδεμά της 

έγινε τό θαύμα. "Οτι δέν κατόρ
θωσαν οί σοφοί πολιτικοί καί 
διαπρεπείς οικονομολόγοι, τό 
κατώρθωσε ή Σταμάτα,ό Μπάρ
μπα Γιώργης, ό Παπα-Γεράσι- 
μος ή άτέλειωτη στρατιά τών 
πτωχών βιοπαλαιστών,πού κάθε 
μήνα καταθέτουν ένα μέρος άπό 
τό στέρημά τους.

Μή νομίζετε πώς οί πολλές 
καταθέσεις γίνονται άπό τούς 
πλουσίους ή τά Νομικά Πρόσω
πα, αυτοί φροντίζουν νά έπεν- 
δύουν τά διαθέσιμα τους σέ πο
λυκατοικίες, ή κάπως επωφελέ
στερα τού 9%.

"Ας προσέξουν δμως οί ιθύ
νοντες τά τής άποταμιεύσεως, 
μή διαπράξουν πάλι κανένα 
σφάλμα πού θά κλονίση τήν έμ- 
τιιστοσύνη τής Σταμάτας. Καί 
αν δέν διεμαρτυρήθη αυτή διά 
τήν πρώτην μείωσι τού τόκου, 
δέν ξέρουμε τί θά κάμη διά τήν 
μελετωμένην νέαν μείωσιν.

Εΐναι πολύ νωπή ή κακομετα- 
χείρισίς της, καί έχει άνάγκη 
άκόμη περιποιήσεων καί αντα
μοιβής γιά τό μεγάλο καλό πού 
μάς έκαμε.

Ο ΕΠΑΡΧΙΩΤΗΣ□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
ΙΩΑΝΝ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ 

Παθολόγος - Νοσ. Θώρακος 
Δέχεται τά μέλη τού Τ.Υ.Π.Ε. 
Τ. «αί Ταμ·. Υγείας τ. Τ. ’Α
θηνών. Δευτέρα — Τετάρτη — 

αυνεντεύξει.

Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδας) 

εκτυπώσεων άνά 1' (6.000 τήν 
ώραν) ύπό σύγχρονον πρόσθε- 
σιν, άφαίρεσιν, ή προσθαφαίρε- 
σιν τών ποσών πού εΐναι διατρη- 
μένα έπί τών καταχωρουμένων 
δελτίων. Ή ιδία μηχανή δύνα- 
ται, έφ’ δσον μάς ένδιαφέρει τό 
σύνολον καί οΰχί ή άνάλυσις, νά 
έργασθή μέ ταχύτητα 9.000 
δελτίων άνά ώραν. Δύναται έξ 
άλλου νά πολλαπλασιάζη 10 
ψηφίους παράγοντας ή νά διαι- 
ρή 15ψήφιον: 1 Οψηφίου ποσού, 
έξάγουσα πηλΐκον μέχρι 15 ψη
φίων. Ή ταχύτης τής μηχανής 
κατά τήν τελευταίαν περίπτωσιν 
μειοΰται είς τό 1)4 περίπου, 
έξαρτωμένη έκ τού αριθμού τών 
ψηφίων.

Έκτος τών μηχανών τούτων 
χρησιμοποιείται ήδη, διά πρώ
την φοράν είς τά Βαλκάνια, ή- 
λεκτρονική υπολογιστική μηχα
νή, έκ τών μικρότερων τού εί
δους, μέ ικανότητας δμως τε
ράστιας έκτάσεως, έν σχέσει μέ 
τά μέχρι σήμερον γνωστά. Ή 
άπό τού παρελθόντος ’ I ανουαρί- 
ου χρησιμοποίησις τής έν λόγφ 
μηχανής, καταδεικνύουσα τόν 
πρωτοπορειακόν ρόλον τής ’Ε
θνικής Τραπέζης είς τήν έν γέ- 
νει όργάνωσιν τής Ελληνικής 
οικονομίας, έπέτρεψεν είς τό 
Λογιστικόν Κέντρον ν’ άναλά
βη τάς λογιστηριακάς καί στα- 
τιστικάς έργασίας τών Καταθέ
σεων ένίων —■ νΰν — καί σύν 
τφ χρόνφ καί τών λοιπών περι
φερειακών κατ)των, άφοΰ έδω- 
κεν είς τούς όργανωτάς τήν δυ
νατότητα νά ύπολσγί- 
ζωσι τόκον έπί 6. 
000 δελτίων κ ι ν ή - 
σεως τήν ώραν!!!

Τό έφοδιασμένον μέ 1.200 
ήλεκτρονικάς λυχνίας, τμήμα 
τής έν λόγφ μηχανής, τής παρέ
χει τήν ευχέρειαν νά πραγματο- 
ποιή υπέρ τάς 300.000 προσθα- 
φαιρετικών πράξεων ή 60.000 
τουλάχιστον πολλαπλασια
σμούς καί διαιρέσεις άνά ώραν 
καί δή έπί 8ψηφίων άριθμών.

Διά νά λάβετε μίαν εικόνα 
τών δυνατοτήτων της, σημειοΰ- 
ται άπλώς ενταύθα, δτι. διά τόν 
υπολογισμόν τού άναλογοΰντος 
είς τάς άποδοχάς ενός έκαστου 
------------------- -------------------

τών υπαλλήλων τής Τραπέζης 
μας Φόρου Μ.Υ. διά τό χρονι
κόν διάστημα άπό 1)7)1955— 
31)12)1956 (18 μηνος περίο
δος) μέ δλας τάς εξαιρέσεις και 
τήν μεγάλην περιπτωσιολογίαν, 
έχρειάσθησαν 6 περίπου μηχα
νικά! ώραι. Καί ό αριθμός τών 
ύπαλλήλων, μέ τούς άποχωρή- 
σαντας έν τφ μεταξύ κατά τό 
ώς άνω χρονικόν διάστημα, ύπε- 
ρέβαινε τάς 5.000.

Αυτό είναι έν όλίγοις τό μη
χανογραφικόν σύστημα πού έ- 
φαρμόζεται είς τό Λογιστικόν 
Κέντρον τής Τραπέζης μας. 
Πρωτοπορειακόν, σύγχρονον καί 
έπιτυχώς όργανωμένον. Υπάρ
χουν βέβαια, έκτος τών προα- 
ναφερθεισών μηχανών καί άλ- 
λαι, μέ διαφόρους καί πολλα
πλάσιας ικανότητας. Τεράστιοι 
ηλεκτρονικοί ύπολογισταί -—· 
ώς ό «704» τής Ι.Β.Μ. έγ.κατέ
στη μένος ήδη καί έν Γαλλία— 
μέ τοιαύτας δυνατότητας ώστε 
νά έπιλύουν προβλήματα πού 
ή λύσις των θά' άπήτη —· έάν 
έχρησιμοποιεϊτο «χαρτί καί μο
λύβι»— έργασίαν 1.000 (μάλι
στα χιλίων) έτών, εντός 
7 5 πρώτων λεπτών, 
’Άλλοι, έπίσης, χρησιμοποιού
μενοι ευρύτατα είς τήν ’Αμερι
κανικήν βιομηχανίαν, πού εΐναι 
είς θέσιν νά έλέγξουν τήν πλη
ρότητα τών προϊόντων έπί τή 
βάσει προτύπων τά χαρακτηρι
στικά τών οποίων έχουν ήδη ά- 
πομνημονεύσει κ.ά. τών οποίων 
αί ικανότητες άφίστανται κατά 
πολύ τού πεδίου τών γνώσεων 
ενός μέσου άνθρώπου.

'Όμως άρκετά έως έδώ. Τό 
θέμα μας ήτο τό Λογιστικόν 
μας Κέντρον καί ή πρότυπος 
όργάνωσίς του. Όργάνωσις διά 
τήν οποίαν έ ντόπιοι καί ξένοι έ- 
πισκέπται έξέφρασαν απορίαν 
καί θαυμασμόν. Διότι όντως τι
μά τήν Ελλάδα καί άναδεικνύει 
τήν Τράπεζαν καί τό προσωπι
κόν της πρωτοπόρον καί πάλιν 
είς τήν όδόν τής έξελίξεως ήν 
έχάραξεν παράδοσις μακροτέ
ρα τού αίώνος καί δή πλήρης 
προσφορών πρός τήν χειμαζο- 
μένην οικονομίαν τού τόπου, 
καθ’ δλον τούτο τό διάστημα.

A. Α. ΔΟΥΜΟΥΡΑΣ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Πρός τήν εφημερίδα:
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,» Ενταύθα.

Κύριοι,
Διά τής ποοροώσης θέλομεν 

ώς εργαζόμενες μητέρες νά έκ- 
ψράσωμεν τήν ευγνωμοσύνην 
μας καί τάς θερμάς μ-αις εύχαρι- 
στίας τόισοινι προς τιόν Άξιότι- 
μον Κοιν Διοικητήν μαις δσον 
καί πιρός τά Διοιικητικά Συμ
βούλια τών Ταμείων ‘Υγείας 
τών Υπαλλήλων Εθνικής καί 
’Αθηνών διότι έφιλοξένηισαν τά 
παιδιά μας πού τόσο πολύ είχρν 
άνάγκην είς τάς παιδίκάς Κα
τασκηνώσεις παρ’ δλον δτι οΰ- 
δεμίαν ύποχρέωσιν εΐχον πρός 
τούτο.

Επειδή σήμερον τοιούτου εί
δους θεάρεστοι πράξεις σπα
νίζουν, νοιμίζομειν δτι θά δεχθή- 
τε τήν δημοσίευσιν τής παρού- 
σης μας, ώστε ή ανωτέρω πρά- 
ξις λάβει τήν δημοσιότητα πού 
αρμόζει διά νά άποτελέση πα
ράδειγμα πρός ,μίμησιν.

Εύχαριστούσσι 
Διοπΐελοιΰ$μεν μετά τιμής 
Σύλλογος Καθαριστριών 

Έθν. Τραπέζης τής 'Ελλάδος
--------- :--------

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡ ΙΑ

Συγχαίρομεν τόν κ. Χρ. Ά- 
Ήοστολάκον άνώτερον υπάλλη
λον τού Ύπ. Έργασίας διά τήν 
έκλογήν του ώς Προέδρου τής 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

---------------- ΦΦΦ— ----- ——-
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Κωνστ. Λένας καταστήματος 
Αίτωλικοΰ —- Άννούλα Κατζού- 
ρου καταστήματος Όμονοίας 
ήρραβωνίσθησαν. Τούς ευχόμε- 
Οα ταχείαν τήν στέψιν.

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

ΓΕΩΡΓ. ΠΙΠΙΚΙΟΣ

Δέχεται τά μέλη τών Ταμείων 
Υγείας τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής 'Ελλάδος καί ’Αθη
νών 1 V — 1 και 5 —- 7 μ.μ. 
Λυκαβηττού καί Άλεξ. Σοώ- 
τσου 24 — Τηλ. 613.513

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Έξεδόθη ύπό τού Συλλόγου 
μας τεύχος περιέχον τάς έν τή 
Βουλή συζητήσεις έπί τών ’Ερ
γατικών νομοσχεδίων καί τής 
συγχωνεύσεως Ίονικής — Λαϊ
κής είς τήν Εμπορικήν.

ΔΗΜ. Α. ΖΙΑΚΑΜΠΕΝΗΣ 
’Οδοντίατρος

Λεωφ. Στρατάρχου Παπάγου 
73, Ζωγράφου 
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ΕΞΕΑΕΓΗ ΠΑΙΡΗΦΕΙ ΕΠΙΤΙΜΟΣ 
ΙΡΟΕΑΡΟΣΤΙΣ ΟΤΟΕΟκ ΙΙΑΝΑΑΕΥΙ

Γ· ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ ΣΥΑΑΟΓΟΥ 
'Μ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΕΑΑΑΑΑ ΚΑ!

ιΣ NAME ΤΙΣ ΓΣΕΕ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΟΣ 

ΤΟΥΤΕΒΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ.
τάξιν καί την κοιίνιήν γνώμην

Τό ’Εκτελεστικόν Συμβούλι
ου της Ο.Τ.Ο.Ε. κατά την συ
ν εδρίασίν ταυ τής 18ης ’Οκτω
βρίου παμψηφεί ένέκρινεν καί 
όνόμασιεΜ τον κ. Ί. Άλευρά, Ε
πίτιμον (Πρόεδρον τής Ο. Τ.Ο.Ε.

Κατά την ώς άνω συνοδρία- 
σιν τό Ε. Σ. ελαβεν γνώσιν έν 
έκτάσει τών ττροηγηθέντων τής 
παίρίαιτήσεως τοΰ Προέδρου τής 
'Ομοσπονδίας καί ένιέκρινεν την 
δλιην στάσιν τούτου, στάσιν ή- 
τις τον τιμά ώς συνάδελφον καί 
ώς 'συνδικαλιστήν.

<$>

Σχετικώς μέ την απροκάλυ
πτη, έπέμβασιν του κ. Καρα
μανλή στα συνδικαλιστικά πρά
γματα τοΰ συλλόγου τής Τρα- 
πέζης Ελλάδος, ή ‘Ομοσπονδία 
’Ηλεκτρισμού έξέδωσε την πα
ρακάτω άνακοίνωσιν:

«Ή Πανελλήνιος ‘Ομοσπον
δία ‘Ηλεκτρισμού καί ’Επιχει
ρήσεων Κοινής Ώφελείας μέ κα- 
τάπληξιν καί άγανάκτησιν έ- 
πληροφορήθη άπό την συνέλευ- 
σιν τοΰ Συλλόγου Υπαλλήλων 
τής Τραπέζης Ελλάδος τής 
23)10)57 δτι ό πρωθυπουρ
γός τής χώρας ήξίωσε κατά 
τρόπον στυγνόν καί απαράδε
κτου την πο(ραίτησιν τοΰ προέ
δρου τοΰ Συλλόγου Υπαλλή
λων κ. Ίωάννου Άλευρά διά νά 
λύση δήθεν τά έκρεμή ζητήμα
τα των εργαζομένων.

Τά καταγγελθέντα έπισήμως 
άπό τον παραιτηθέντα ήδη 
πρόεδρον τοΰ έν λόγφ σωματεί
ου είναι πρωτοφανή διά τά συν
δικαλιστικά, χρονικά τής 'Ελλά
δος καί τραυματίζουν θανασί- 
μως κάθε Εννοιαν περί συνδικα
λιστικών ελευθεριών καί δημο
κρατικής λειτουργίας τοΰ πολι
τεύματος.

Έξ ονόματος 10.000 Εργαζο
μένων εις τάς Επιχειρήσεις Κοι
νής ώφελείας, διαμαρτυρόμεθα 
έντονώτατα διά την απροκάλυ
πτου παρέμβασιν τοΰ κράτους 
εις ελευθέρου λειτουργίαν των

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ1Σ
Συνάδελφοι,

Αί Επί των γενικών αιτημά
των μας απόψεις τής Διοικήσε- 
ως, σάς έγιναν ήδη γνωστοί 
διά τής άπό 9)9)57 Άνσκοινώ- 
σεως τοΰ Συλλόγου των υπαλ
λήλων καί διά τοΰ ύπ’ άριθ. 
177)30.9.57 ψύλλου τής 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ».

’Επί των ειδικών αιτημάτων 
τοΰ κλάδου μας, τών τεθέντων 
ΰπ’ όψιν τής Διοΐκήσεως διά 
τοΰ εί|ς τό ύπ’ άρ. 175 τής 31. 
7.57 φύλλου τής «ΤΡΑΠΕΖΙ- 
ΤI Κ Η Σ » δημοσι ευθέντος υπο
μνήματος μας, εύρισκόμεθα εις 
την εύχάριστον θέσιν νά άνα- 
κοινώσωμεν εις ύμάς τά κόο- 
τωθι:

1) Προαγωγαί : Ή 
Εργασία των προαγωγών ήρχι- 
σηνι καί έλπίζεται νά πε|ριατωθή 
αυτή μέχρι τέλους τοΰ τρέχ. έ
τους, όπότε καί θά κοίινσποιη- 
θοΰν.

2) Μετατάξεις : 
* Ηδη οί εχοντες απολυτήριον 
Γυμνασίου καί ε ί δ ό κ ι ■ 
μ ο ν υπηρεσίαν μετο5- 
τάσσονται καί αναλαμβάνουν 
διαχείρισιν Ταμείου εις Έ - 
π οί ρ χ ι α κ ά Καταστή
ματα. Ή όλοκλήρωσις τών 
μετατάξεων, έλπίζεται νά συν(- 
τελεσθή μέχρι τοΰ τέλους τρέχ. 
Ετους. Τό σύστημα τούτο θά 
συ|νΐεχισθή, εις τρόπον ώστε τιά 
κενά εις τον κλάδον τών είσ- 
πρακτόιρων νά πληρούνται έκ 
τοΰ κλάδου τών κλητήρων, ΰ- 
Tr ο τών έ χ ό ν τ ω ν ό
μως τά προσόντα. 
Επίσης θέλει λάβει χώραν Ε
σωτερικός διαγωνισμός πρόις 
μετάταξιν κλητήρων εις τό|ν 
κλάδον τών υπαλλήλων, μετά τό 
πέρας τών προαγωγών.

3) Προσαυξήσεις :
Εις τό μεσολαβούν τετραετές

διάστημα άπό τοΰ βαθμού τοΰ 
Κλητήρος Β', είς Α'. μελετά-

συνδικάτων καί διά τηλεγραφη
μάτων της ή ‘Ομοσπονδία διε- 
μαρτυρήθη ήδη είς την Διεθνή 
Συνομοσπονδία ’Ελευθέρων Ερ
γατικών Συνδικάτων καί είς τό 
Διεθνές Γραφείου ’Εργασίας.

Μέ οργήν καί άγανάκτησιν ή 
Εργατική τάξις έπληροψορήθη 
την ωμήν άντισυυδικαλιστικήν 
καί άνελευθέραυ παρέμβασιν 
τοΰ κ. πρωθυπουργού είς τον 
συνδικαλιστικόν χώρον τών Ερ
γαζομένων καί μόνον ή Εργατική 
ήγεσία Γ.Σ.Ε.Ε. καί Ε.Κ.Α., 
δέν προέβησαν μέχρι σήμερον 
είς δημοσίαν καταγγελίαν ώς 
Επιβάλλει ό άγραφος συνδικαλι
στικός νόμος.

Έτήρησαν άμφότεροι οι συν
δικαλιστικοί οργανισμοί σιγήν, 
είς τό κεφαλαιώδες αυτό θέμα 
τής έλευθέρας λειτουργίας τών 
συνδικάτων, ένφ εΐναι λαλίστα
τοι είς άλλα θέματα μικροτέρας 
σημασίας. Ή ‘Ομοσπονδία Η
λεκτρισμού δηλώνει απερίφρα
στα, δτι κάθε νέα άντισυνδικα- 
λιστική καί καταπιεστική έκ- 
δήλωσις τής κυβερνήσεως, θά 
την εύρη πανέτοιμη είς τάς Ε
πάλξεις τοΰ καθήκοντος διά νά 
δώση την μάχην τής ανεξαρτη
σίας τοΰ συνδικαλισμού άπό 
κάθε θανάσιμου κυβερνητικόν 
Εναγκαλισμόν».

<$>
Ή Διοίκησις τής ‘Ομοσπον

δίας Τροοπεζοϋπαλληλικών όρή 
γανώσεων έπεσκέφθη τον υ
πουργόν ’Εργασίας κ. Μπουρ- 
νιάν καί έζήτησε την παρέμβα
σίν του πρό)ςι ρύθιμισιν τών Εκ
κρεμών αΐτημάτωίνι τών υπαλλή
λων τής Τραπέζης Ελλάδος καί 
τής ’Αγροτικής, την χορήγηΓ 
σιν δανείου είς τούς τραπεζι
κούς ύπαλλήλους τών αποδοχών 
ένός 15θημέρου καί την Εγκρι-' 
σιν τοΰ Συνταξιοδοτικοΰ Κω
δικός. Ό κ. Μπουρνιάς ύπεσχέ- 
θη δτι θά θέση τά θέματα ταΰ- 
τα Ενώπιον τών αρμοδίων οίκα- 
ινομικώιν υπουργών.

ται έξεύρεσις τρόπου χoρηγή^ 
σεως μιας πΐροσαυξήσεως, καθ’ 
όσον διά τοΰ εν χρήσει οργανι
σμού, αποκλείεται.

Τό ζήτημα πάντως, θά ρυθμι- 
σιθή έν συνδυασμφ μέ παρόμοι
ας περιπτώσεις άφορώσας καί 
ύπαλλήλους.

’Επίσης άνιεγνωρίσθη ή 
πραοΎενσμένη αδικία Ιδιά τής 
έντάξεως τών Κλητήρων Α'. 
μετά μιάς καί άνω προσαυξή
σεως οί όποιοι παραμένουν βα- 
θιμοίλαγικώς καί μισθολογικώς 
στάσιιμοι Επί πολλά Ετη καί με- 
λετάται ·ψ|όπος άρσεως τής α
δικίας ταύτης.

4) Σ τ ο λ α ί : Ή χει
μερινή στολή θά διενεμηθή συν- 
τόμως, έλπίζεται δέ ή χορήγηι- 
σις τοιαύτης καί είς ώρισμένα 
Καταστήματα είς τά όποια δέν 
έχορηγεΐτο μέχρι σήμερον.

’Επί τή ευκαιρία δέν κρίνα- 
περιττόν νά τονίσωμεν την 

σκοπιμότητα όπως, κατά τάς 
εργασίμους ώρας φέρεται ά - 
παραιτήτως μετά τών 
στολών καί τό σήμα τής Τροι- 
πέζηις.

5) Παλτό τοΰ Κλη
τήρας : Ή σχετική 'υπη
ρεσιακή καί τεχνική προεργα
σία συντελεΐται γοργώς καί έλ- 
πίζεται ή ευνοϊκή λύσις αύτοΰ 
νά δοιθή προ τής έλεύσεως τοΰ 
χειμώνας.

Συνάδελφοι,
Έκ τών ανωτέρω σαφώς δια- 

φαίνεται ή διάθεσις τής Διοΐι- 
κήσεως διά την ευμενή έπίλυ- 
σιν, στάδιακώς, όλων τών ά- 
πασχολούντων ημάς ζητημά
των, είς ημάς δέ πλέον απο
μένει, ή έκάστοτε έν εΰθέτφ 
χρόνιο κατάλληλος υποβολή αυ
τών, ΐνα διευικολύνωμεν την ί- 
κανοποίησίν των.

Καί ώς προς τούτο Συνάδελ
φοι, θέλομεν νά έλπίζωμεν δτι, 
δπως δέιν ύστερήσαμεν μέχρι

’Εντολή τοΰ Δ. Σ. ό Γεν. 
Γραμματεύς κ. Άθανασιάδης, 
έπεσκέφθη τά καταστήματα Ά- 
λ εξα νδρουπόλ εως, Κομοτι|νής, 
{Ξάνθης, Καβάλάς, Δράμας, 
Σερρών καί Θεσσαλονίκης.

Ή έπίσκεψις άψεώρα άφ’ έ
νός μέν την διαπίιστωσιν τών ό
ρων καί συνθηκών Εργασίας καί 
διαβιώσεως τών συναδέλφων 
τόρνι ώς άνω καταστημάτων, άιψ’ 
έτέρου δέ είς την ( λεπτομερή έ- 
νημέρωσίν των Επί τής καθόλου 
πρρΙείαις τών συλλογικών μας 
πραγμάτων.

Ό κ. Άθανασιάδης διά σει
ράς Εκθέσεων ένημέρωσεν τό Δ. 
Σ. Επί τών όρων καί συνθηκών 
ύψ’ άς Εργάζονται οί συνάδελ
φοι ένός έκάστου τών ανωτέ
ρω καταστημάτων, ώς καί τών 
(ειδικών προβλημάτων άτι να αν
τιμετωπίζουν ουται ώς μακράν 
τοΰ Κέντρου εύρισκόμενοι.

Ό Γεν. Γραμματεύς διεπί-

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ)ΝΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Θέμα : Λειτουργία Σχολής 
Τραπεζικών Σπουδών.

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης, 
κατιδοΰσα την άνάγκη)νΐ, εΐση- 
γήθη είς τό Γενικόν Συμβού
λιου πρότασιν έγκριθεΐσαν παρ’ 
αύτοΰ κατά την συνεδρίαν τής 
20 Αύγουστου έ.ε., περί ίδρύ- 
σεως παρά τή Τραπέζη «Σχο
λής Τραπεζικών Σπουδών».

Σκοπός τής Σχολής είναι ή 
παροχή εύρυτέρων τραπεζικών 
καί οίκονοιμικών γνώσεω|ν>, προς 
καταρτισμόν στελεχών τής Tjpiol·· 
πέζης καί γενιΐκώτερον πρός ά- 
νύψωσι ν τής μ αρίφωτ ικής στά
θμης τών ύπαλλήίλων τής Τρα- 
πέζης τής Ελλάδος.

Μετά την έκτύπωσίν του θέ
λει διανεμηθή ό σχετικός ’Ορ
γανισμός, αί κυριώτεραι διατά
ξεις τοΰ οποίου συνοψίζονται 
είς τά κάτωθι:
Διάρκεια απουδώ νι— 

Διδακτέα ύλη.
Ή διάρκεια τών σπουδών θά 

είναι διετής, τό δέ διδακτικόν 
Ετος θά άρχεται κατά ’Οκτώ
βριον μήνα καί θά λήγη τόιν Ι
ούνιον.

Ή διδασκαλία θά γίνεται ύ- 
πό Καθηγητών άνωτάτων 'Ιδρυ
μάτων καί έτέίρων ειδικών π,ρο- 
σωπωιν, κατά τάς άπογευματι- 
ινάς ώρας, τετράκις ή πεντά- 
κις τής έβδαμάδος, μή δυναμέ- 
νη νά ύπερβή τό 3ωρον ήμερη- 
σίως. Ή διδασκαλία θά. περι- 
λαμβάνη τον έξής κύκλον μα
θημάτων: Οικονομικά, τραπεζι
τικά (Καί νομισματικά, ιδιωτικήν 
οικονομικήν, όργάνωσιν, έλεγ- 
κτικήιν καί λαγκστικήν, στοιχεία 
δικαίου καί ίδίςι Εμπορικού δι
καίου, έξωτιερικόιν' έμπόριον, 
στατιστική καί έθνικσός λογα
ριασμούς καί μίαν ξένην γλώσ
σαν.
Έ γ ρ α Φ α ί — Φ ο ί τ η σ ι ς 

’Εξετάσεις
Ό άρ|ΐθμός τών είσακτέων 

κατ’ ετοις είς την Σχολήν ορίζε
ται μέχρι 1 50.

Είς την Σχολήν έγγράψονται 
άποκλειστικώς υπάλληλοι τής 
Τραπέζης;, κεκτημένοι απολυτή
ριον Γυμνασίου ή ισοτίμου Σχο
λής:

α) ’Άνευ έξετάσεω|νι, άριθ μάς 
ύπαλλήλων, οριζόμενος υπό τού 
Διοικηταύ, ίέκ τών κεκτημένων 
τον βαθμόν Τμηματάρχου καί ά-

σήιμερον, δέν θά ύστερήσωμεν 
καί είς τό μέλλον.

Μέ συιήαΐδελφικούς χαιρετισμούς 
Διά τό Διοικ. Συμβούλιον 

Ό Πρόεδρος 
Κ. ΤΡΙΜΗΣ 

Ό Γεν. Γραμματεύς 
ΕΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΣ

στωσειν, την φιλότιμου προσπά
θειαν την οποίαν καταβάλουν 
οί συνάδελφοι οΰτοι διά την έν 
γένει πρόοδον τών Εργασιών 
τής Τραπέζης, την εξαίρετου ά- 
πόδοσίν των διά την υπηρεσίαν, 
καί τή,ν αώστηράν των προσήλω- 
σιν πρός τό καθήκον.

Τάς ώς άνω διαπιστώσεις 
του, άμα τή έπανόδω του εκα- 
μεν γνωστάς είς τούς αρμοδίους 
τής Δ)αεως Προσωπικού ζητή- 
σας παρ’ αυτών την ηθικήν καί 
υλικήν έ|νΙίσχυσιν τών συναδέλ
φων τών Επαρχιακών καταστη
μάτων, σΐτιινες Εργάζονται ύ- 
περανθρώπως πέραν τών :<εκα- 
νονισμένων ώρώιν καί ύπό συν- 
θήκας λίαν δυσμενείς άνευ ού- 
δεμιάς αμοιβής, έπιιμειίνας ιδι
αιτέρως επί τών σημείων, τής 
ταχείας λήψεως άποφάσεως ό
σον αφορά την έπάνδρωσιν τών 
καταστημάτων καί τής Εφαρμο
γής τοΰ ενιαίου ωραρίου Κέν
τρου καί Επαρχιών.

νω, βάσει τής σειράς αρχαιότη
τας.

β) Οί υπόλοιποι μέχρι συμ- 
πίληρώσεως τού αριθμού τών 
150 σπουδαστών, θά είσάγων- 
ται έκ τών ύπαλλήλων άπο τοΰ 
βαθμού Λογιστού καί κάτω, κα
τά σεψΙάν Επιτυχίας είς Επί 
τούτω διαγωνισμόν.

Ή παρακαλούθησι ς τών μα
θημάτων θά είναι υποχρεωτική.

Είς τό τέλος έκάστου διδα
κτικού Ετους οί σπουδαισταί 6- 
παβάλλονται είς γραπτάς καί 
προφορικάς Εξετάσεις, τμημα
τ ικάς μέν, είς τό τέλος τοΰ πρώ
του ετοφς, πτυχιακάς δέ, είς τό 
τέλος τοΰ δευτέρου έτους.

'Η βαθμολογία κυμαίνεται 
μεταξύ 1 καί 10. Θεωρούνται 
ώς έπιτυγχάνσντες, οί λαβόντες 
τουλάχιστον βαθμόν 5 (καλώς) 
είς Εκαστον μάθημα.

Καθιερούνται δύο έξεταστι- 
καί περίοδοι, ή πρώτη εντός 
τού μηνός ΊουΙνίίου καί ή δευ- 
τέρια εντός τοΰ Σειπτειμβρίου.
Πτυχία κ α 1 π )p ο ν ο-

Η ί α ι .
Είς τούς ύποστάντας έπιτυ- 

χώς τάς πτυχιακάς Εξετάσεις, 
άπανέμεται πτυχίον «‘Ανώτα
των Τραπεζικών Σπουδών».

Οί πτιυχιοΰχοι τής Σχολής 
ταύτης ύπάλληλοι δικαιούνται 
π ρ ο σ μ ε τ ρ ή σ ε ω ς χρό
νου Ετών υπηρεσί
α ς, εί(ς τον (βαθμόν, είς δ έ
κτη® η τό πτυχίον.

Εις υπάλληλους 
ν: τ υ χ ι ο ύ χ ο υ ς Πανεπι
στημίων ή Άνωτάτων Σχολών, 
εις ούς δυνάμει τού πτυχίου' αύ- 
τών ιέγένετο προσμέτρησις δύο 
ετών, ο ύ δ ε μ ί α περαι
τέρω προσμέτρησις 
λ ό γ φ κτήσεως τοΰ 
πτυχίου τής Σχο
λής τής Τραπέζης 
γίνεται .

’Εάν όμως έκ τώιν κανονισμών 
τής Τραπέζης έγένετο πρόσμέ- 
τρησις, λόγω πανεπιστημκακού 
ή άλλου πτυχίου, μικρότερα τής 
διετίας, διά τής άποκτήσεως 
τού πτυχίου τής Σχολής τή); 
Τραπέζης, παρέχεται δικαίωμα 
συμπληρώσεως τοΰ προισμέτρη- 
θέντος χρόνου (μέχρι διετίας.

Διά την παρότρυνισιν τών έ- 
πιθυμουντών νά φοιτήσουν είς 
την Σχολήν υπαλλήλων τής 
Τραπέζης, παρέχεται, 
πέραν τοΰ πλεονε
κτήματος τής είς 
τ ο ύ (ς π τ υ χ ι ο ύ χ ο υ ς 
π ρ ο σ μ ε τ ρ ή σ ε ω ς δύο 
Ετών, καί ά π ο ζ η μ ί- 
ω σ ι ς Έ κ δ ρ α χ. 5 0. 
ή μ ε ρ η σ ί ω ς, καταβαλλό
μενη είς τό τέλος έκάστου Έτους 
φοιτήσεως καί ύπό τόν άπαραί- 
τητρν όρον τής Επιτυχίας τού 
Φοιτώντας είς τάς τμηματικούς

Σχετικώς μέ την διασπαστι
κή κίνησαν πού Εξήγγειλε ό 
πρώην υπουργός τής ’Εργασί
ας κ. Γονής καί ή όποια Εξηγεί
τε ολόκληρη την Εργατική τά- 
ξιν, ή ΓΣΕΕ έξέδωσε την πα
ρακάτω άνακοίνωσιν:

«Εΐναι χαρακτηριστικόν τής 
πενίιχρότητος τοΰ οπλοστασίου 
τής οίκονομί'κής ολιγαρχίας καί 
τής ασυναρτησίας μέσα είς την 
όποίοΐή αΰτη παραδέρνει, παρα- 
γνωρίζο-υσα έπιμόνως την Εθνι
κήν ανάγκην τής άναγνωρίσεως 
τής αξίας τοΰ ανθρωπίνου πα
ράγοντος καί τής ύπό την Εν
νοιαν αυτήν ά,ντι μετωπίσεως 
τών ύπό τού Ελληνικού Συνδι
καλιστικού Κ κυήματος προβλη
μάτων τής Εργασίας, ή έπανεμ- 
φ.άνισις τοΰ κ. Γονή, κακοφή-

Μετά 20ήμερον διαδικασίαν 
έτερματίσθη είς τό Α' τριμελές 
Πλημμελειοδικείου ή δίκη τών 
Ενεχόμενων εις την περίφημου 
ύπόθεσιν τών κασμηρίων τοΰ 
συνεταιρισμού μας.

Διά τής άποφάσεως κατεδι- 
κάσθη ό Παύλος Μπαρδαβίλιας 
είς φυλάκισιν δύο καί ήμίσεως 
Ετών καί ό Π. Τσαβλής είς 2 έ-

Πληιροφορούμεθα ότι την 
19ην τού μηνάς Σεπτεμβρίου 
1957 υπεβλήθη παρά τής Α.Ε. 
Ελληνικής ’Εμπορίας μήνυσις 

κατά Κωιστή Ήλιάσκου, Περι
κλή Μπέμπη, Δημητρίοιυ Γεωρ- 
γιάδη, Δημοσθένσυς Πατέλη, 
Αγγέλου Φιλ ι πποποώλου, Κων- 
σταντ'ΐναυ —ουρή καί Σπυρίδω
νος ’Ασημακοπούλου δι’ άξιο-

"Οταν προ τετράμηνου συνε- 
ζητεΐτο έν τή Επιτροπή έξου- 
σιοδοτήσεως τής Βουλής τό θέ
μα περί Ο.X.Ο.Α., οΰδείς έφαν- 
τάζετο δτι Εντός τοσοΰτον βρα- 
χέως χρονικού διαστήματος θά 
εδικαιούντο οί φόβοι Εκείνων 
πού αμφισβητούσαν την σκοπι
μότητα τής ίδρΰσεως μιάς νέας 
Τραπέζης πρός άσκησιν τής Βι
ομηχανικής ΙΊίστεως, έφ’ όσον 
η αιωνόβιος Εθνική Τράπεζα 
άπό μακροΰ καί λίαν έπιτυχώς 
καί μέ πλήρη έχέγγυα άμερολη^ 
ψίας Εξυπηρετούσε τόν έν λόγφ 
κλάδον τής ’Εθνικής μας Οικο
νομίας.

ή πτυχιακάς Εξετάσεις καί μό
νον διά τάς ημέρας παρουσίας 
έκάστου κατά την περίοδον 
’Οκτωβρίου μέχρι ς ’Ιουνίου.

‘Η Σχολή (θέλει λειτουργή
σει ό)ρ|χικώς έν Άθήναις, πα
ράρτημα δέ αυτής δύναται νά 
λειτουργήση καί έν Θεσσαλο- 
ν ίκη.

Ύπό τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης θέλει ληφθή ειδική 
πρόνοιαν διά την περιοδικήνφοί- 
τησιν είς τιήν Σχολήν καί τών 
έν έπαρχίαις ύπηρετούντων ύ
παλλήλων.

‘Η Διοίκησις τής Τραπέζης, 
καινοτομοΟσα διά τής καθιερώ- 
σεως τού ινέου τούτοιυ θεσμού, 
εύελπιστεϊ ότι ό ζήλος καί ή 
Εφεσι|ς τοΰ προσωπικού θά 
κεντρισθήι καί διά τής ψοιτιή- 
σεως αυτού είς την φίγανουμέ- 
νην Σχολήν, θέλει προκόψει δι
πλό ΰν όφελος, καί τής Τραπέ- 
ζης, άπακτώσης στελέχη άρτί- 
ως κατηρτισμένα, καί αυτών 
Τών ύπαλλήλων, τών όποιων θέ
λει έπιτευιχθή άνύψωσις τής 
μορφωτικής στάθμης των.

Ό Διοικητής 
ΞΕΝ. ΖΟΛΩΤΑΣ

γενικώτερον έκ τής ύπουργίας 
ταυ.

Ό κ. Γονής αφού διεστρέ- 
βλωσεν είς την χώραν μας την 
έργ άτοκο ι νων ι κήν πάλιτικήν, έ- 
ξυπηρέτησε τά πλιέαν άντικοι
νωνικά συμφέροντα τής Εργοδο
σίας έπέσυρε τήν καταδίκην 
του έκ μέρους τού συνόλου τών 
Εργατοϋπαλλήλων τής χώρας 
καί εθεσεν είς κίνίδυνον τήν κοι
νωνικήν γαλήνην μέχρι τού ση
μείου ώστε νιά άποβληθή άπό 
τοΰ Υπουργείου ώς άποτυχών, 
τή αιτήσει τών1 ιδίων τών ύπο- 
στηρικτών του. Ενεργών τώρα 
Δονκιχωτικά, αΐύτοπροβάλλεται 
ώς συνδικαλιστικός ηγέτης Ε
πί σύρων τήν θυμηδίαν τής Πά

των, έκήρυξεν δέ αθώους τούς ύ- 
πολοίπους κ.κ. Μαρίνον, Χαρί- 
σιν, Χρυσοχοΰ, Κατακουζηνόν, 
Οικονόμου καί Π. Μπαρδαβί- 
λιαν, λόγφ ύψισταμένων Ενδεί
ξεων ούχί δέ καί αποδείξεων 
τής Ενοχής των.

’Επί τής καταδικαστικής ά
ποφάσεως ήσκησαν εφεσιν οί 
καταδικασθέντες.

ρον ζημίαν είς τήν έν λόγφ Ε
ταιρίαν πολλών Εκατομμύριών 
ώς υπεύθυνοι διαχειρισταί καί 
Διευθιυινταί αυτής.

Π|ρ|ός τούτοι ς ψέρομ εν είς 
γνώσιν τών συναδέλφων ότι ή 
διαδικασία τής μηνύσεω|ς τοϋ 
Συλλόγου κατά Χωστή Ήλιά
σκου και παντός ύπευθύνου εύ- 
ρίσκεται έν τφ περσ.τοΰσθαι.

Είς τό προ τριμήνου έκδοθέν 
ύπό τοΰ Συλλόγου μας τεΰχος 
<<Τό Τραπεζικόν πρόβλημα και 
ό ΟΧΟΑ» εΰρί σκέτα ι σαφής ή 
ολητοποθέτησ ι ς τοΰ ζητήματος. 
^Εντός τριμήνου τά πράγματα 
επεβεβαίωσαν τήν ορθότητα τών 
απόψεων μας. "Ισως εΐναι ακό
μη καιρός νά έπανορθωθή τό γε- 
νόμενον σφάλμα, προτού παρέλ- 
θη ολόκληρος τριετία, δπως συ
νέβη μέ τήν περίφημου «συγ- 
χώνευσιν τών Τραπεζών», τήν ό
ποιαν έκ τών ύστερων όλοι ήδη 
άναγνωρίζουν ώς τεράστιον 
σφάλμα.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ

-—♦—

Τήν 1.30 μ.μ. τής 26ής ’Ο
κτωβρίου ®ί|ς τήν μεγάλην Αί
θουσα τοΰ Κεντρικού καταστή
ματος, Ελαβε χώραν ό έορτα- 
σμσς τής ’Επετείου τοΰ ‘Ιστο
ρικού «ΟΧΙ», Ενώπιον πυκνής 
συγ κ ε ντρώσειως συναδέλφων. 
Ιόν πανηγυρικόν τής μεγάλης 
ημέρας έξεφώνησεν ό πρόεδρος 
τοΰ Συλλόγου κ. Χωστής Με- 
λ ισσαΐριόπαυλος.

Είς τήν τελετήν παρέστησαν, 
ο Υποδιοικητής κ. Παρασκευό- 
πουλος, οί Διευθυνταί καί Ύ- 
ποδιευθυινταί τής Τραπέζης ώς 
καί αί Διευθυνταί τών περιφε
ρειακών καταστημάτων. I
------ -----------($>♦<$.--------------- -

Η ΤΡΟΠΟΠΟIΗΣ IΣ 
ΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

-—♦—
Ή ύπό τής Γ εν. Σ υνελεύσεως 

εκλεγεΐσα επιτροπή τροποπο ιή- 
σεως τοΰ καταστατικού συνέρ
χεται Εντός τής έβδομάδος είς 
τήν τελικήν αυτής συνεδρίασιν.

χ Εντός τοΰ^μηνός, πρόκειται 
να συγκληθή Εκτακτος Γεν. Συ- 
νέλευσις πρός συζήτησιν Επί 
τών ^ τροποποιούμενων άρθρων 
καί εγκρισιν τοΰ νέου καταστα
τικού. -

♦♦♦

ΣΧΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ ΣΠ0ΥΑ8Ν 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΤΗΣ ΕΑΑΙΑΟΣ
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ΕΞΕΔΟΘΗ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΔΙΑΤΑ“ΑΓΓΛΙΚΑ„ΚΑΣΜΗΡΙΑΤΟΥΣΥΝ)ΣΜΟΥ

------------------------------- ♦♦♦--------------------------------------

ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΝΕΑ ΜΗΝΥΣΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ κ. ΚΩΣΤΗ ΗΛΙΑΣΚΟΥ

------------------------♦----------------—

ποίνους πράξεις αϊτινες έπέφε-

------ ----- --------------- ------------------------ ----------

Ε.Τ.Ε.Α. ΚΑΙ Ο.Χ.Ο.Α.

♦♦♦


