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Ή παραίτησής του Προέ
δρου τής ‘Ομοσπονδίας μας κ. 
’Αλευρά, αποτελεί βαρύτατον 
πλήγμα κατά τής Τραπεζοϋ
παλληλικής οικογένειας. Ή κα
τόπιν τής άπρεπους πιέσεως 
καί καθ’ δν τρόπον έγένετο ή 
άπομάκρυινσις τού άξιου Προ
έδρου τής 'Ομοσπονδίας μας, 
ενός συνεπούς συνδικαλ ιστού, 
δεν αποτελεί είμή άνάπτυξιν 
τού σχέδίου διαλύσεως τής Ο. 
Τ.Ο.Ε. το όποιον άπό μακροΰ 
έξυφαίνετο υπό των γνωστών 
σκοτεινών κύκλων. Διότι ή ϋ- 
παρξις τής ‘Ομοσπονδίας μας 
είναι συνδεδεμένη μέ τους προ
σφάτους άγώνας τής τάξεώ(ς 
μας, οί όποιοι παρά τάς αδυνα
μίας των, απέδειξαν έν τούτοις 
προς τούς φανερούς καί κρυ
φούς εχθρούς της,, ότι οί Τρα
πεζικοί δεν είναι εύκολος λεία, 
άλλ’ άντιθέτως αποτελούν τήιν 
πλέον ιοόκαμπτον καί αγωνιστι
κήν μερίδα τών εργαζομένων 
τής Χώρας μας.

Τούτο ακριβώς καί συνετέλε- 
σεν είς την έξαπόλυσιν σειράς 
επιθέσεων τών εκπροσώπων τού 
χρημοπιστικοΰ κεφαλαίου, διά 
τών οποίων επιθέσεων άπεσκσ- 
πεΐτο ή άντΐ πάσης θυσίας κάμ- 
ψι|ς τού ηθικού καί τού άγωνι- 
Ιστικοΰ πνεύματος τών Τραπε- 
ζοϋπαλλήλων. Αί επιθέσεις ε- 
λαβον τάς γνωστάς μρρφάς: 
σήματα, 'απολύσεις, δυσμενείς
μεταθέσεις, εκβιασμοί, κατάθεΙ- 
σις 100% άντιεργατικών νομο
σχεδίων, προσπάθεια διαβρώ- 
σεως έκ τών έσω τών σωματεί
ων μας κ. ά.

Είς τά διαδοχικά κύματα τών 
επιθέσεων αυτών οί Τραπεζο- 
ϋπάλληλοι υπό την ηγεσίαν! τής 
ΟΤΟΕ άντεστάθησαν πεισμό- 
νως, έμοοταίωσαν τάς άκατανο 
μάστους προθέσεις τών σκοτει
νών δυνάμεων καί προεβλήθη- 
σαν άνά τό Πανελλήνιον ώς 
πρότυπα τίμιων καί αγέρωχων 
αγωνιστών.

Ή ΟΤΟΕ παρέμενεν ό ακλό
νητος βράχος καί ό φάρος πού 
μέ την φωτεινότητά του κατηύ- 
γαζε τό σκότος πού έπήρχετο 
έπϊ τής έργιατοϋπαλληλικής τά- 
ξεως, ιδία μετά την ποιρουσια- 
ζομένην άδυναιμίαν τή)ς ΓΣΕΕ 
ν’ άντιμετωπίση έν τώ συνόλφ 
Της την κατάστασιν.

Ή ΟΤΟΕ μέ τά πρωτοπορει- 
ακά σωματεία της,τής Τραπέζης 
τής ‘Ελλάδος καί τής ’Αγροτι
κής, συνεκέντρωνε πλέον την 
λυισσώδη μανίαν τών εχθρών 
τών εργαζομένων. Μέ ψυχραι
μίαν καί άκλόνητον πίστιν έπΐ 
τών δικαίων μας, ό παραιτηθείς 
Πρόεδρος άντεμετώπιζε τά «φι
λεργατικά! μέτρα» καί τήν 
«στρρίγή» τών εργοδοτών. Καί 
άψοΰ αί Ισκοτειναί δυνάμεις 
προσεπάθησαν νά ©ιασπάσουιν 
την ενότητα τών Τραπεζοϋπαλ- 
λήλων, μετήλθον τό τελευταίον 
των ατού, τού ΐάνερυθριάσταυ 
εκβιασμού, «έψ’ όσον ό ’Αλευ
ράς θάναι έπΐ κεφαλής τής Ο. 
Τ.Ο.Ε., ούδέν ζήτημά σας θά 
έπιλύεται»! ! !

Όΰδέποτε είς την συνδικαλι
στικήν ιστορίαν, ουδέποτε είς 
τά εργατικά χρονικά τής Χώρας 
μας, άναφέρεται ένας τοιοΰτας 
παρασκηνιακόή εκβιασμός καί 
έπισείεται μία τοιαύτης όλκής 
δαμόκλειος σπάθη.

Είναι άπαράδεκτος καί ανή
θικος ή τυχόν έπικράτηρτς τής 
ά|ρχής ότι έπΐ κεφαλής τών έρ
γαζομένων πρέπει νά εύρίσκωιν- 
ται ψοφοδεεΐς [καί ευκόλως κάμ- 
τττοντες την άσφύν, φΐλα προσ
κείμενοι προς τούς έκάστοτε

κατέχοντες, μέ μόνον σκοπόν νά 
χειροκροτούν τάς πράξεις τώιν 
τελευταίων καλάς τε καί κα- 
κάς.

Ή ύπό τιοιαύτας συνθήκαίς 
παραίτησις τού Προέδρου τής 
ΟΤΟΕ πρέπει νά συνεγείρη 
τούς πάντας.

Τό ρήΐγμα πού επέτυχαν σί 
έχφοί μας είναι σοβαρώτατον. 
Αί συνέπειαι εις βάρος τών 
Τραπεζοϋπαλλ ήλων δεν θ’ αρ
γήσουν νά φανούν καί διά τό 
όλον εργατικόν κίνημα τής πα
τρίδας μας θά είναι τραγί καί 
καί θανάσιμοι.

Άπερρίφθη καί τό τελευταΐ- 
ον προσωπεΐον περί «προστασί
ας» τού συνδικαλισμού.

Ό συνδικαλισμός κατσλύε- 
ται είς μίαν Χώ|ρΙαν πού θέλει 
νά λέγεται δημοκρατική.

’Ενώπιον τής τοιαύτης κα- 
ταστάσεως, καλείται ή ΟΤΟΕ 
όπως προχωρήιση είς την άνα- 
διάρθρωσίν της καί καλέση 
τούς Τραπεζοϋπαλλήλους είς 
έπι φυλακήν.

Οί έχθραί μάς, δεν πρόκει
ται νά σταματήσουν.

Άντιθέτως θά προχωρήσουν 
μέ αναισχυντίαν καί πανουρ
γίαν είς τόν άποκεφαλισμόν 
παντός προτιθεμέναυι ν’ άντι- 
σταθή είς τάς επιδιώξεις καί 
πιροθέσεις των. [Προετοιμάζουν 
ήδη τόν δρόμον διά νά. . . προ
χωρήσουν έκ τού ασφαλούς είς 
τόν σφαγιασμόν τών* 1 2 3 4 5 στοιχει
ωδών δικαιωμάτων μας.

Σκοπούν νά μην άφήσαυν τί
ποτε όρθιον. ’Ασφαλιστικά Τα
μεία, όροι έργασίας, στέγασις, 
άποδοχαί θά έξανεμισθούν.

Μέ σθένος, πίστιν καί μέ τό 
μέτωπαν υψηλά άς κρ ατήσω μ ε 
τις θέσεις μας. Τό δίκαιον καί 
ή ηθική είναι μέ τό μέρος μας. 
Πλανώνται δέν όσοι νομίζουν 
ότι δέν έχομεν καί την άπαιτου- 
μένην δύιναμιν νά έπιβάλωμεν 
τάς έννοιας αύτάς είς έκείνους 
πού θέλουν νά τοήςί αγνοούν.

Συνάδελφοι γρηγορεΐτε...

και mm Tie tee
ΥΠΟ ΔΗΜ. Θ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΑΟΥ
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Α' ΚΕΝΤΡΙ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ I

Μάς δίδει αφορμήν^ είς την 
δημοσίευσιν- τού παρόντος άρ
θρου τό γεγονός, δτι ή Διοίκη- 
σις τής Τραπέζης τής ‘Ελλά
δος είς τάς προσφάτους ανα
κοινώσεις της, έν σχέσει μέ τά 
πιστωτικά θέματα, έδήλωσε, με
ταξύ τών άλλων, δτι είς μίαν 
χώραν, οπού δέν είναι έπαρκώς 
ανεπτυγμένη ή πιστωτική οικο
νομία αί απ’ ευθείας χορηγή
σεις τής Κεντρικής Τραπέζης ό
χι μόνον είναι δικαιολογημένα! 
άλλ άκαί επιβάλλονται.

Περαιτέρω, έδηλώθη, δτι οί 
πάντες, καί ιδίως οί συναλλασ
σόμενοι είς τάς επαρχίας, ενθυ
μούνται την ουσιώδη σταθερο
ποίησή καί βελτίωσιν τών δρων 
δανεισμού, άφ’ ής κατέστη αι
σθητή ή παρουσία τής Τραπέ
ζης τής ‘Ελλάδος.

Έκ τών ανωτέρω δηλώσεων 
προκύπτει σαφώς, δτι ή νΰν Η
γεσία τής Κεντρικής Τραπέζης 
υιοθετεί τάς μέχρι τοΰδε άκο- 
λουθηθείσας ύπ’ αυτής μεθό
δους καί τάς έν γένει τάσεις έ- 
πεκτάσεως έπΐ τών πάσης φύ- 
σεως τραπεζικών εργασιών, έπΐ 
ανταγωνιστικού επιπέδου πρός 
τάς Έμπορικάς Τράπεζας.

Αί ανωτέρω δηλώσεις τής Δι
ό ικήσεως τής Τραπέζης τών 
Τραπεζών, νομίζομεν δτι έρχον
ται είς ποιαν τινά άντίθεσιν 
πρός την ύπό τής Πολιτείας δι- 
ακηρυσσομένην γραμμήν τής έ- 
ξυγιάνσεως τού Τραπεζικού μη
χανισμού έν τή Χώρςτ μας, 
καθ’ όσον, εάν όντως έπιθυμήται 
ή Τραπεζική έξυγίανσις, αΰτη 
δέν πρέπει νά περιορισθή μόνον 
είς τά συστήματα καί μεθόδους 
τής τεχνικής λειτουργίας, άλλα 
πρέπει νά έπεκταθή έψ’ όλων 
τών θεμάτων και κυρίως πρέπει 
νά έκκάθαρισθή διά παύτός τό 
θέμα τών παρεκκλίσεων έκ τών 
κατά κλάδους άρμοδιοτήτων 
τών έν Έλλάδι Τραπεζών καί 
νά άξιολογηθή ακολούθως ή 
δράσις έκάστης έξ αυτών, ώ
στε νά άποκατασταθή ή διατα- 
ραχθεΐσα έξισορρόπησις τών 
Τραπεζικών δυνατοτήτων, έντός 
τών οποίων θά κινηθώσιν, όργα- 
νούμεναι καταλλήλως, αί Τρά
πεζας ΐνα διασφαλίσωσι την 
βιωσιμότητά των καί δημιουρ- 
γηθώσιν, ακολούθως, αί κατάλ-a 
ληλοι προϋποθέσεις μειώσεως 
τού κόστους καί κατά συνέπει
αν 'τού τόκου χορηγήσεων.

Πιστεύομεν, δτι, εάν, καί τού
το δχι μόνον σήμερον άλλά άπό 
πολλών ετών, ΰφίσταται θέμα 
τραπεζικής έξυγιάνσεως έν τή

Χώρα μας τούτο δέν οφείλεται, 
καθ’ ά έλέχθη ήδη, μόνον είς 
τάς έπιβαλλομένας άντιοικονο- 
μικάς μεθόδους έργασίας τών 
Τραπεζών και έλέγχου αυτών, 
ώς έπίσης καί είς την κατά σο
βαρόν ποσοστόν δέσμευσιν τών 
καταθέσεων των, ήτις αυτονόη
τον δημιουργεί την μείωσιν τής 
άποδοτ ι κότητός των, άλλά τό 
πρόβλημα τούτο εκτείνεται καί 
περαιτέρω καί δέν θά πρέπη 
νά άποκλεισθή ή περΐπτωσις, ό
τι, άφ’ ής ή Κεντρική Τράπεζα 
πολλαχώς έπεξετάθη, άνέκυψαν 
αί πρώται άνωμαλίαι περί την 
λειτουργίοαι τού Τραπεζικού 
μηχανισμού.

Διά νά δυνηθώμεν νά κατα
στήσω μ εν σαφές τό ύπό κρίσιν 
θέμα, θεωρούμεν σκόπιμον νά 
προβώμεν κατωτέρω είς ανάλυ
ση/ τών έπικρατουσών άντιλήψε- 
ων περί Κεντρικών Τραπεζών, 
τών λόγων οϊτινες έπέβαλον την 
άπόσχισιν τού εκδοτικού προνο
μίου έκ τής Εθνικής Τραπέζης 
καί την ΐδρυσιν αυτοτελούς ’Εκ
δοτικής Τραπέζης καί έτι πε
ραιτέρω την όλονέν σημειουμέ- 
νην παρέκκλισιν τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος έκ τού σκοπού, δι’ 
δν καί μόνον ίδρύθη:
1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙ

ΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Έφ’ δσον, ώς διατεινόμεθα, 

ή οικονομία τής χώρας μας έπι- 
θυμοΰμεν νά διέπηται άπό φιλε
λεύθερος οικονομικός άρχάς, 
κατ’ άνάγκην, έν σχέσει μέ την 
παρ’ ήμΐν Κεντρικήν Τράπεζαν 
θά πρέπει νά λάβω μεν ύπ’ δψιν 
τά πρότυπα τών όμοειδών Τρα
πεζών τών Δυτικών Χωρών, αϊ- 
τινες, έν πολλοΐς, έπηρεάζουν 
τό ήμέτερον οικονομικόν σύστη
μα καί δη τάς Κεντρικός Τρά
πεζας τής ’Αγγλίας και τών 
Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμε
ρικής.

Τό θέμα τών Κεντρικών Τρα
πεζών είναι λίαν εύρύ καί ώς 
τοιοΰτον έκφεύγει τού παρόντος 
άρθρου, διότι, ώς γνωστόν, ή 
μορφή τής Κεντρικής Τραπέζης 
έκάστης Χώρας (άνώνυμος ε
ταιρεία ή Κρατικός ’Οργανι
σμός ή ίδιόρυθμος μορφή, ώς 
συμβαίνει παρ’ ήμϊν) καί αί έν 
γένει δραστηριότητες αυτής,_ώς 
,καί τά παρεχόμενα προνόμια, 
συνάπτονται άμέσως πρός τά 
Πολιτικά συστήματα έκάστης 
Χώρα ςκαί τάς έν γένει οικονο
μικός δυνατότητας καί έπιδιώ- 
ξεις αυτής.

Οίαδήποτε δμως καί άν είναι 
(Συνέχεια είς την 2α σελίδα)

Η !.Ε. ΕΓΕΝΕΤΟ (ΕΚΤΗ HI AM ΜΡΟΑΙΙΙ 
ΠΑΡΑ ΤΑΪ ΑΙΙΙΑΠΙΠΙ κ. ΝΪΡΙΑίΟΒΟΥΝΟΪ

Η ΑΠΑΝΤΠίΙί 101 κ. ΙΚΟΤΠ 
ΕΠΙΤΝΒΑΗΟΕΗΤΟΝ ΑΪΤΗ ΜΑΙΑΝ 101ΙΡΟΙΙΠΙΚΟΥ

Ή Δ. Ε. τού Συλλόγου μας 
έγένετο δεκτή είς δίωρον άκρόα- 
σιν παρά τού Διοικητοΰ κ. Κυ- 
ριακοπούλου, παρουσίψ καί τού 
Διευθυντοΰ Διοικητικού κ. Κορο- 
γιαννάκη. Άντικείμενον τής ά- 
κροάσεως ύπήρξεν ή άπάντησις 
τής Διοικήσεως έπι τών πρός 
αυτήν διά τού ύπομνήματος τής 
13.5.57 τεθέντων αιτημάτων 

τού προσωπικού.
Ό κ. Διοικητής λαβών τόν 

λόγον έν αρχή προέβη είς μα
κράν άνασκόπησιν τής κατα- 
στάσεως καί τής θέσεως τής 
Τραπέζης καί διεδήλωσεν διά 
μίαν είσέτι φοράν τάς άγαθάς 
αύτοΰ προθέσεις πρός την κα- 
τεύθυνσιν τής ίκανοποιήσεως 
τών χρονιζόντων αιτημάτων των 
έν ένεργείψ: καί άπομαχία συν
αδέλφων. Τά κυριώτερα σημεία 
τού λόγου τού κ. ΔιοΊκητοΰ έ
χουν ώς κάτωθι:

«Ή Τράπεζα —1 άναμψισβη- 
τήτως — εύρίσκέται είς πολύ 
καλυτέραν κατάστασιν άπ’ δτι 
την παρέλαβον προ 2ετίας. 
"Οταν άνελάμβανον την Διοίκη- 
σιν ταύτης, ουδέποτε έφαντα- 
ζόμην δτι τό "Ιδρυμα τούτο θά 
εΐχεν φθάση είς τόσον επικίν
δυνον βαθμόν καταπτώσεως, 
δεδομένου δτι οί τότε δημοσιευ
όμενοι Ισολογισμοί, ουδόλως 
κατεδείκνυον την πραγματικό
τητα, άλλ’ άντιθέτως ένεφάνι- 
ζον καί κέρδη πρός... διανομήν! 
Δυστυχώς άναλαβών την Διοί- 
κησιν εύρέθην προ καταστάσε- 
ως πόρρω άπεχούσης τής πραγ- 
ματικότητος καί ώς έκ τούτου 
προέχουσαν σημασίαν διά την 
νέαν Διοίκησιν εΐχεν τό γεγονός 
τής άμεσου άντιμετωπίσεως τών 
κακώς κειμένων. Κατόπιν εντα
τικής έργασίας καί μέ γνώμονα 
τά κοίλώς εννοούμενα συμφέρον
τα τής Τραπέζης, κατόρθωσα, 
χάρις καί είς την έργοτικότητα 
καί πίστιν τού προσωπικού, νά 
θέσω την Τράπεζαν είς τό στά- 
διον τής άναρρώσεως, τό οποίον 
καί νΰν διερχόμεθα μέ την βε
βαιότητα δτι σύντομα καί έψ’ δ
σον ύπάρξουν καί άλλαι προϋ
ποθέσεις νά εΐμεθα είς θέσιν νά 
δηλώσωμεν δτι ή Εθνική Τρά
πεζα στέκεται καί θά έξακολου- 
θήση νά στέκεται ώς τό πρώ
τον πιστωτικόν "Ιδρυμα τής χώ
ρας. Συνέπεια τής καταστάσε- 
ως είς ήν παρέλαβον την Τράπε
ζαν είναι καί τό γεγονός δτι 
τά αιτήματα τού προσωπικού 
ήργησαν νά ικανοποιηθούν έν 
τφ συνόλφ των καί είμαι ύπο- 
χρεωμένος νά δηλώσω δτι άμε
σος ίκανοποίησις δέν πρέπει νά 
αναμένεται έπι τί χρονικόν είσέ
τι διάστημα, έφ’ δσον ή Τρά
πεζα δέν θά έξέλθη τού σταδίου 
τής άναρρώσεως είς τό όποιον 
εύρίσκεται. Δέν πρέπει άλλω
στε νά διαφεύγη τής προσοχής 
μας, δτι ή Τράπεζα εξακολουθεί 
νά ένισχύη τό Ταμ. Συντάξεων, 
διά νά δύναται τούτο ν’ άνταπο- 
κριθή είς τάς ύποχρεώσεις τον, 
ούτε καί τό γεγονός τού αντα
γωνισμού μας μετ’ άλλων Τρα
πεζών, αϊτινες ποικιλοτρόπως 
προσπαθούν ν’ άνακόψουν τήν 
άνοδικήν πορείαν τών εργασιών 
μας, άλλ’ ούτε καί τό γεγονός 
δτι τό Κράτος, παρά τά περί 
τού αντιθέτου λεγάμενα, πολύ 
ολίγον ένίσχυσε καί ενισχύει 
ταύτην.

Έν πάσει περιπτώσει θά κα- 
ταβληθή πάσα προσπάθεια 
σταδιακής έπιλύσεως τών ζητη
μάτων τού προσωπικού, έν συν
αρτήσει πάντοτε πρός τάς δυ- 
νοτοτήτας τής Τροατέζης καί 
τήν έν τφ συνόλφ τφν άνάπτυ- 
ξιν τών εργασιών ταύτης. Ζητώ 
όπως τό έν ενεργείς: προσωπι
κόν άντιληφθή τήν κατάστασιν 
ώς έχει έν τή πραγμocrικότητι, 
διότι ούδέν Εχω ν’ άποκρύψω καί 
νά έντείνη τάς προσπάθειας 
του δπως έξέλθωμεν καί άπό 
τό προαναψερόμενον στάδιον 
τής άναρρώσεως, ώστε καί τού
το μέ τήν σειρά του νά ίκανο- 
ποιηθή καί νά προσβλέπη τό 
μέλλον μέ πεποίθησιν δτι δέν 
πρόκειται νά διακινδυνεύση 
πλέον τό ψωμί του καί αυτήν 
τήν ύπαρξίν του».

Έν συνεχείς: τόν λόγον ελα- 
βεν ό Πρόεδρος κ. Μελισσαρό- 
πουλος, ό όποιος εΐπεν δτι τό 
προσωπικόν είργάσθη καίέργά- 
ζεται μετά ζήλου διά τήν Τρά
πεζαν, άλλ’ έχει τήν δ ι καί αν και 
λογικήν άπαίτησιν όπως ή Δι
οίκησης τής Τραπέζης, ccvti- 
λαμβανομένη τήν δεινήν θέσιν 
τούτου — κυρίως άπό τής πλευ
ράς τών οικονομικών άναγκών, 
έπιληφθή τής έπιλύσεως τών αι
τημάτων του.

'Έν συνεχείς: ήρχισεν ή συζή- 
τησις έφ’ ενός έκάστου τών έν 
τφ ύπσμνήματι άναφερομένΦν 
αιτημάτων.

1. ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ: Ό κ. Δι
οικητής έδωσε έντολήν δπως 
αϋται αρχίσουν άμέσως καί ο
λοκληρωθούν έντός τού φθινοπώ
ρου, αρχής δέ γενομένης άπό 
τού τρέχοντος έτους αυται θά 
λαμβάνουν χώραν καθ’ έκαστον 
φθινόπωρον, Κρινομένων συγχρό
νως τών έχόντων δικαίωμα κρί- 
σεως κατ’ ’Ιανουάριον καί ’Ι
ούλιον.

2. ΕΠΕΤΗΡΙΣ: Αΰτη θά δη- 
μοσιευθή μετά τήν όλοκλήρωσιν 
τών προαγωγών 1957.

3. ΕΚΘΕΣ I Σ ΠΟ ΙΟΤΗΤΟΣ 
Έδόθη έντολή μελέτης καί ε
φαρμογής τού νέου συστήμα
τος, ·—ι τό όποιον προλαμβάνει 
τάς αδικίας καί δίδει είς τόν ύ- 
πάλληλον τό δικαίωμα νά λαμ- 
βάνη γνώσιν ταύτης.

4. ΑΣΘΕΝΕΙ ΑΙ: Έπι τού 
θέματος τούτου ό κ. Διοικητής 
έδωσεν έντολήν δπως καταρτι- 
σθή πίναξ καί έξετασθή μία έ- 
κάστη τών περιπτώσεων, ώστε 
ό άσθενήσας ύπάλληλος νά μή 
χάνη κοτά τάς προαγωγάς έξ 
ολοκλήρου τήν VALE1JR του, 
τυγχάνων ευνοϊκής μεταχειρί- 
σεως.

5. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΥΠΟ
ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ Β': 
Άνεγνωρίσθη το δίκαιον τού αι
τήματος, δεδομένου δτι ώς έξή- 
γησεν ό Γεν. Γραμματεύς, ή 
διαφορά μισθού άπό βαθμού είς 
βαθμόν είναι έλαχίστη. Ένφ άν
τιθέτως τά χρονικά δρια μεγά
λα. ’Άλλωστε ή έπιβάρυνσις 
τής Τραπέζης είναι έλαχίστη δ- 
tow τό ποσόν είς δ ανέρχεται ή 
αίτουμένη προσαύξησις δέν ύ- 
περβαίνει τάς δρχ. 150 — 250. 
Ούτως έδόθη έντολή είς τόν κ. 
Κορογ ιαννάκην δπως προέλθη 
είς τάς αναγκαίας συνεννοήσεις 
μετά τού αρμοδίου Ύπουργ.

Έργασίας, διά νά παρακαμ- 
φθή ό έκ τού Όργαοησμού σκό
πελος.

6. ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣ I Σ ΠΡΟ- 
•Υ-ΠΗΡΕΣ I ΑΣ : ©ά κοταρτι- 
σθή πίναξ τών έχόντων προϋπη
ρεσίαν είς Τραπέζας, οίκονο
μ ικάς Υπηρεσίας τού Κράτους 
καί οΐκονομικάς Ύττηρεσίας τού 
καί τών Νομικών Προσώπων, 
ώστε νά έπαναχορη γηθή τό ε
πίδομα τούτο άναλόγως τής πε- 
ριπτώσεως.

7. ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣ ΙΣ ΣΤΡ. 
ΠΡΟ Ϋ ΠΗΡΕΣΙΑΣ: ©ά έφαρ- 
μοσθοΰν αί διατάξεις τών σχετι
κών νόμων, ικανοποιούμενου 
πλήρως τού αιτήματος τών ολί
γων ένδιαψερομένων.

8. ΠΡΟΩΘΗΣ I Σ ΜΕΤΑΤΑ- 
ΓΕΝΤΩΝ: Έδόθη έντολή ρυθμί- 
σεως καί αναμένεται ή συγκρό- 
τησις τής ειδικής Επιτροπής ή- 
τις θά κρίνη τάς περιπτώσεις.

9. ΑΠΟΛΥΟΕΝΤΕΣ ΑΝ ΕΥ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: "Ηρχισεν ήδη ή 
έξέτασις μιάς έκάστης τών πε
ριπτώσεων καί άπεαττδώησον 
προσκλήσεις είς τούς ένδιαψερο- 
μένους.

*
Έξ άλλου ύπό τής Διοικήσε- 

ως άπερρίφθησαν διά τό τρέχον 
τουλάχιστον έτος τά κατωτέρω 
αιτήματα:

1. Οικονομική ένίσχυσις, έ
στω καί ύπό μορφήν δανείου.

2. Παιδική μέριμνα.
3. 5% Ταμείου Συντάξεων.
Ό κ. Διοικητής φρονεί δτι τό

θέμα τούτο πρέπει άμέσως νά 
ένδιαφέρη τό έν ένεργείς: προ
σωπικόν καί πρστίθεται νά ένι- 
σχύση τό Τ.Σ. δι’ άναλόγου 
εισφοράς.

4. Προώθησις πτυχιούχων. 
Τό αίτημα τούτο ύπό τήν μορ
φήν τής γενικής προωθήσεως 
δέν έγένετο δεκτόν. Κατόπιν 
μακράς συζητήσεως ή Δ.Ε. έ- 
δήλωσεν δτι θεωρεί τό θέμα ό
νο ικτόν δεδομένου δτι είς τάς 
άλλας Τ ραπέζας έχουν ήδη λη- 
φθή πλέον ή ευεργετικά μέτρα 
ύπέρ τού επιστημονικού των 
προσωπικού.

5. ’Ασφάλιστρα. Ό κ. Διοι
κητής μή δεχθείς τάς απόψεις 
τού Συλλόγου, έδήλωσεν δτι θά 
έπανεξετάση έξ ύπαρχής το δ- 
λον θέμα.

6. Ώράριον Ύποκ)των. ’Α
πορρίπτεται κατ’ αρχήν, έψ’ δ
σον καί αί λοιπαί Τράπεζαι αί 
συναγωνιζόμεναι τήν Εθνικήν 
δέν στέργουν είς τήν καθιέρωσιν 
τού ωραρίου τών 39 ωρών. Ή 
Δ. Ε. έδήλωσεν κατόπιν τούτου 
δτι θά θέση τό ζήτημα είς τήν 
Ο.Τ.Ο.Ε., έφ’ δσον ή Διοί^σις 
έξαρτά τούτο άπό τήν συμφωνί
αν μετά τών λοιπών Τραπεζών.

7. Έκπροσώπησις Συλλόγου 
είς τό Γεν. Συμβούλιον τής 
Τροστέζης. Ό κ. Διοικητής εΐ- 
πεν δτι αρμόδιον δργανον δπως 
άποφασίση τούτο εΐναι ή Γ εν. 
Συνέλευσις, πρός τήν όποιαν 
καί δέον ν’ άπευθυνθή ό Σύλλο
γος.

Είς τήν τελευτά ί αν σελίδα 
πλήρης ιείδησεογραφία έπι τής 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟ
ΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο. Τ. Ο. Ε.

κ. ΙΩΑΝ. ΑΛΕΥΡΑ 
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Ά Η *
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας)

ή μορφή Της Κεντρικής Τραπέ
ζης, ώς και αί οικονομικά! δυ
νατότητες και επιδιώξεις έκά- 
οτης Χώρας, την οικονομίαν τής 
όποιας καλείται αυτή νά εξυ
πηρέτηση, δυνάμεθα νά προσδι
ορίσω μεν, δτι αϊ επιδιώξεις των 
Κεντρικών Τραπεζών περ(ορί
ζονται εις δύο βασικά σημεία, 
ήτοι:

α) Την διατήρησιν τής νομι
σματικής σταθερότητας και

β) Την οικονομικήν άνάπτυξιν 
τής Χώρας.

Διά νά έπιτύχωσιν τον ανω
τέρω σκοπόν αί Κεντρικά! Τρά
πεζα ι δέον νά λειτουργούν υπό 
τάς κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Δεν πρέπει νά έπιδιώκωσι 
τήν έπίτευξιν μεγάλων κερδών 
διά τούς μετόχους των, ώς 
πράττουσιν αί ’Εμπορικά! Τρα- 
πεζαι.

β) Νά έλέγχωσι τάς έν γένει 
εργασίας τών Εμπορικών Τρα
πεζών, ώστε αΰται νά μή έκτρέ- 
πωνται εις πιστωτικός συναλ- 
λαγάς, δημιουργούσας ανωμα
λίας είς τήν κυκλοφορίαν τού 
χαρτονομίσματος και

γ) Νά έχωσι έξάρτησιν τινά 
έκ τού Κράτους, ώστε νά ύπάρ- 
χη συντονισμός πιστωτικής πο
λιτικής.

'Ιδιαιτέρα σημασία αποδίδε
ται είς τήν πρώτην, ώς άνω, 
προϋπόθεσιν, διότι διά ταύτης 
σκοπεΐται ή διατήρησις τών 
Εκδοτικών Τραπεζών ΜΑ
ΚΡΑΝ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤ1ΚΩΝ 
ΕΠIΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ- 
ΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, και 
διότι οϋτω πως θά δύνανται 
πληρέστεοον νά πραγματοποιή- 
σωσι τον έπιβαλλόμενον έλεγ
χον έπ! τών Εμπορικών Τραπε
ζών.

_ 'Επειδή όμως ή άποξένωσις 
τών Κεντρικών Τραπεζών έκ τής 
δυνατότητας έπιτεύξεως ικανών 
περιθωρίων κέρδους επιβάλλει 
είς αύτάς τήν άκραν συντηρητι- 
κότητα περ! τήν δημιουργίαν 
δαπανών, ΑΣ ΕΝ ΠΕΡΙΠΤΩ- 
ΣΕΙ ΜΗ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΩΝ 
ΘΑ ΚΛΗΘΗ ΝΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ, αί Κεντρικά! Τράπε- 
ζαι δεν πρέπει νά έπεκτείνων- 
ται, ώς θά άνατττύξωμεν κατω
τέρω, διά τής ίδρύσεως Ύποκ) 
των και τής προσλήψεως πολυα
ρίθμου προσωπικού.

Αί Εκδοτικά! Τράπεζας έν 
τελευταίςί αναλύσει, δεν λει- 
τουργοΰσιν ώς αί Εμπορικά! 
Τράπεζαι με πολυτέλειαν συν
αλλακτικής διαρθρώσεως, αλλά 
μάλλον ώς Τραπεζικά Ινστιτού
τα ή Οικονομικά 'Όργανα, άνα- 
λόγου τραπεζικής και επιστη
μονικής συγκροτήσεως, ώστε νά 
δύνανται νά δεσπόζωσιν έπ! τής 
οικονομικής σκέψεως έκάστης 
χώρας.

Τό σημεΐον τούτο μάς ενδια
φέρει ιδιαιτέρως διότι ώς ί
δωμεν κατωτέρω, ή παρ’ ήμΐν 
Κεντρική Τράπεζα τείνει νά έ- 
πεκταθή συναλλακτικούς περισ
σότερον τού έπιτρεπομένου ορί
ου καί εντεύθεν δημιουργεΐται 
τό δλον θέμα.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

Ή Τράπεζα τής ’Αγγλίας, 
ώς γνωστόν, άρχικώς ίδρύθη ώς 
ανώνυμος εταιρεία τφ 1694 διά 
Κυβερνητικής πράξεως και έλει- 
τούργησεν αυτή έπ! σειρόιν έτών 
μέχρι τού έτους 1946, δτε έκρα- 
τικοποιήθη. I

Διά τής πράξεως τής κρατι- 
κοποιήσεώς της έπήλθεν ή ου
σιώδης μεταβολή είς τό Κατα
στατικόν της, καθ’ ήν τό Κρά
τος δύναται άπό καιρού είς 
καιρόν, μετά προηγουμένην συ- 
νεννόησιν μετά τού Διοικητοΰ 
της, νά δίδη κατευθύνσεις, κρι- 
νομένας άπαραιτήτους διά τό 
δημόσιον συμφέρον.

Πέραν τούτου, διά νά δυνηθή 
νά έπιτύχη είς τον προορισμόν 
της, παρεσχέθη αυτή ή ευχέρεια 
τού ελέγχου τών έργασιών έπ! 
τών Εμπορικών Τραπεζών με 
τήν διαφοράν, δτι, διά νά διατη- 
ρηθή ό θεσμός τών ιδιαιτέρων 
σχέσεων μεταξύ τών ’Εμπορι
κών Τραπεζών και τών πελατών 
των και ιδιαιτέρως νά διαφυλα- 
χθη τό τραπεζικόν απόρρητον, 
ό έλεγχος ένεργεΐται κατά κλά
δους έργασιών ή κοτά κατηγο
ρίας έπιχειρήσεων, ΟΥΔΕΜΙΑ 
ΔΕ κατά πελάτην.

’Επ! τού θέματος τούτου ά- 
ποδίδομεν ιδιαιτέραν σημασίαν, 
ώΓ ύποστηρίζομεν διά προη
γουμένου άρθρου μας, διότι ή 
έπέκτασις τού ελέγχου, εκτός 
τού δτι καταλύει τό τραπεζικόν 
απόρρητον, έπαυξάνει τό τρα
πεζικόν κόστος, δπερ οϋτω θά 
έπιδρφ δυσμενώς έπ! τού τόκου 
χορηγήσεων.

_ 'Εκ στοιχείων τά όποια ήδύ- 
νήθημεν νά άρυσθώμεν προκύ
πτει, δτι ή Τράπεζα τής ’Αγγλί
ας ένεργεΐ κυρίως προεξοφλητι
κός εργασίας και δτι, παρά τήν 
έκτασιν τών δοσοληψιών της, ά- 
νερχομένων, κατά τον ισολογι
σμόν τού έτους 1949 είς Λ.Α.
1.900.000.000 περίπου, αϋτη 
διατηρεί μόνον 8 υποκαταστή
ματα.

Αί τοιαΰται χορηγήσεις τής

Τραπέζζης τής ’Αγγλίας ένερ- 
γοΰνται προς τάς ’Εμπορικός 
Τραπέζας καί ίδιώτας, ιδία «Ε- 
ΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤI ΚΟΥΣ ΟΜI - 
ΛΟΥΣ». Ενίοτε δέ μηδενίζονται 
αί χορηγήσεις, τοΰθ’ δπερ ση
μαίνει, ότι αΰτη δεν έπιδιώκει 
τήν ένέργειαν χορηγήσεων καί 
δτι, έν πάση περιπτώσει, τά έ
ξοδά της καλύπτονται έξ άλλων 
πόρων καί δή έκ τού έκδοτικοΰ 
προνομίου. Είναι άξιον ιδιαιτέ
ρας σημειώσεως τό γεγονός, 
ότι ή Τράπεζα τής 'Αγγλίας 
διαπιστώνει τον οικονομικόν 
σφυγμόν τής χώρας και κατευ
θύνει τήν νομισματικήν πολιτι
κήν, δλως παρασκηνιακώς καί 
χωρίς νά άπευθύνη γραπτός ο
δηγίας, μηδέ νά ζητή τήν Κρα
τικήν έπέμβασιν.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝ 
Η. Π. Α.

Ώς Κεντρική Τράπεζα έν Η. 
Π.Α. χρησιμοποιούνται 12 ηνω
μένα ι Τρόατεζαι, καλούμενοι 
FEDERAL RESERVE 
BANKS, έκάστη τών οποίων 
έχει ώρισμένον γεωγραφικόν 
τμήμα τής χώρας ύπό τήν 
σφαίραν τής δράσεώς της. Πά
σα άλλη Έμπ. Τράπεζα δύνα- 
ται νά προχωρήση είς τον Σύν
δεσμον, έφ’ δσον δεχθή τάς δια
τάξεις τού Νόμου.

Ιό σύστημα τούτο τών Τρα
πεζών ίδρύθη τώ 1913 καί δια
τηρεί 24 υποκαταστήματα είς 
όλην τήν χώραν.

Κύριον χαρακτηριστικόν τού 
συστήματος τούτου, εΐναι δτι 
αί Τράπεζα ι λειτουργούν υπό ώ- 
ρισμένας περιοριστικός νομικός 
διατάξεις και δτι τό διανεμόμε
νου ετήσιον μέρισμα είς τούς 
μετόχους δεν δύναται νά ύπερβή 
τό 6%, πάν δέ προκΰπτον έπ! 
πλέον ποσόν καταβάλλεται έν 
μέρει μεν είς τό Δημόσιον έν 
μέρει δέ κρατείται προς σχημα
τισμόν άποθεματικοΰ.

Διά τού περιορισμού τών δια
νεμόμενων κερδών σκοπεΐται άν- 
τιστοίχως ό περιορισμός τών ε
πιχειρηματικών κινδύνων κα! ή 
άνάπτυξις συναλλακτικής δρα- 
στηριότητος συμφώνου προς 
τάς επιδιώξεις τής Κυβερνήσε
ων καί τής ύπ’ αυτής χαρασσα- 
μένης πιστωτικής πολιτικής.

Τό γεγονός καί μόνον, ότι τό 
σύστημα τής FEDERAL RE
SERVE BANKS έξυπηρετεΐ- 
τοα μόνον διά 24 Υποκαταστη
μάτων μαρτυρεί, δτι αί έν γένει 
συναλλακτικά! δραστηριότητες 
είναι περιωρισμέναι και δτι αυ- 
ται κατατείνουν μόνον είς τήν 
ένάσκησιν ρυθμιστικής πιστωτι
κής πολιτικής, καθοριζομένης 
μεταξύ τών εκπροσώπων τού 
Συνδέσμου τών Τραπεζών τού
των κα! τής Πολιτείας.

Β'ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ώς γνωστόν, ή Τράπεζα τής 

Ελλάδος ίδρύθη κατόπιν τού 
Νόμου 3424)7.12.27, δΓ ου 
έκυρώθη ή άπό 27.10.1927 
σύμβασις περί παραιτήσεως 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος άπό τού προνομίου έκδό- 
σεως τραπεζικών γραμματίων.

Ώς κυριώτερος λόγος άπο- 
σχίσεως εκ τής Εθνικής Τραπέ- 
ζης τής Ελλάδος τού έκδοτικοΰ 
προνομίου έκρίθη, ότι ή Τράπε
ζα αϋτη, ούσα κυρίως Τράπεζα 
καταθέσεων κα! άπη,σχολή μένη 
μέ παντοειδείς χορηγήσεις, δέν 
ήτο δυνάτόν, έν όψει μάλιστα 
τών σημαντικών οικονομικών έ- 
ξελίξεων, νά διατηρή καί τό εκ
δοτικόν προνΟμιον, Ο ΠΕΡ Α
ΠΑΙΤΕΙ ΕΙΔΙΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΚΗΝ ΣΥΝΘΕΣΙΝ ΚΑΙ ΤΡΟ
ΠΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Έθεωρήθη, τότε, σκόπιμου, 
μετά μακράς συζητήσεως μετα
ξύ ^ τού τραπεζικού κόσμου κα! 
τού διεθνούς ακόμη, δτι άπετέ- 
λει ανωμαλίαν καί πραγματικόν 
κώλυμα διά τήν δέουσαν όργά- 
ν“σιν, κα* λυσιτελή άπόδοσιν, 
οΐαν απαιτεί ή σύγχρονος Τρα
πεζική συναλλαγή, όπως τό έκ- 
δοτικόν προνόμιον άποτελέση ί
διον τραπεζικόν κλάδον, ασκού
μενου ύπό Κεντρικής Τραπέζης 
τεταγμένης κυρίως είς τήν πε
ριφρούρησή τής νομισματικής 
αρτιότητας κα! τού οικονομικού 
έν γένει ρυθμού τής χώρας.

_ Αύτάς καί μόνον τάς προϋπο
θέσεις εκαλείτο, τότε, νά πραγ- 
ματοποιήση ^ή^ Τράπεζα τής 
Ελλάδος, καθ’ δσον άπασαι αί 
λοιπά! τραπεζικοί έργασίαι τό
σον είς τά Κέντρα δσον κα! τάς 
επαρχίας όμαλώτατα διεξήγον- 
το ύπό τών ’Εμπορικών Τραπε
ζών j<a! δή τής πςχνισχύρου ’Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
ΗΤΙΣ ΕΚΑΛΥΠΤΕΝ ΟΛΟΝ 
ΤΟΝ ΧΩΡΟΝ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙ
ΩΝ καί δέν νομίζομεν, δτι, τότε, 
άφήνοντο ακάλυπτα περιθώρια, 
άτι να παρέστη ανάγκη νά καλύ- 
ψη ή παρουσία τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος.

Ώς επόμενον, διά νά δυνηθή 
ή Τρόατεζα τής Ελλάδος νά έκ- 
πληρωση τον προορισμόν, δΓ δν 
αυτή ίδρύθη,, παρεχωρήθη είς 
αυτήν ή εύχέρια, όπως, έκτος 
των προς τάς Τραπέζας χορη
γήσεων, ύπό μορφήν άναπροε- 
ξοφλήσεως, ενεργή κα! ώρισμέ-

νας χορηγήσεις, κυρίως διά τής 
προεξοφλήσεως γραμματίων κα! 
συν)κών, ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡ I ΟΝ ΕΞ ΕΜ
ΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.

Ό τοιοΰτος περιορισμός, 
προφανώς, έτέθη, ώστε νά άπο- 
φεύγωνται άσκοποι δανεισμοί 
μέ πληθωρικός συνέπειας.

Αυτονόητον, δτι ή παρασχε- 
θεΐσα ευχέρεια, ένεργείας ώρι
σμένων χορηγήσεων ύπό τής 

I ραπέζης τής Ελλάδος, άπέ- 
βλεπεν ούχί είς ποριστικούς 
λόγους, άλλά κυρίως, ΐνα, διά 
τού τρόπου τούτου, ΑΥΤΗ ΔΥ
ΝΑΤΑ I ΝΑ ΕΠΒΛΒΑΙΝΗ ΡΥ- 
ΘΜΙ ΣΤΙ ΚΩΣ είς τήν χρηματα
γοράν καί αποκτά οϋτω τήν 
πρωτοβουλίαν τής πιστωτικής 
πολιτικής κα! τελικώς ρυθμίζη 
τό θέμα τής κυκλοφορίας τού 
χαρτονομίσματος κα! τής οικο
νομικής άναπτύξεως τής Χώ
ρας.

Όθεν, παρ’ ούδενός δύναται 
νά ύποστηριχθή, δτι κακώς πα
ρεμβαίνει, ρυθμιστικώς καί μό
νον, ή Τράπεζα τής Ελλάδος 
διά τής ένεργείας ώρισμένων 
χορηγήσεων, αΐτινες ένδείκνυν- 
ται, όταν αί Εμπορικά! Τράπε- 
ζαι άρνοΰνται τήν χορήγησίν 
των, ΑΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ Ε
ΠΑΡΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ.

Έάν δμως αί χορηγήσεις 
τής Κεντρικής Τραπέζης ένερ- 
γοΰνται παραλλήλως, ήτοι άν- 
ταγωνιστικώς προς τάς τοιαύ- 
τας τών ’Εμπορικών Τροπτεζών 
τότε, εΐναι προφανές, δτι ή 
Τράπεζα τών Τραπεζών ΠΑ
ΡΕΚΚΛΙΝΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΒΑ
ΣΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
καί δτι αϋτη, κατερχομένη είς 
τον άνταγωνιστικόν στίβον, έμ- 
ποδίζει τάς ’Εμπορικός Τραπέ
ζας νά έκπληρώσουν τον προο
ρισμόν των κα! δημιουργεί είς 
αύτάς σοβαρά προβλήματα, 
διότι, ώς είκός, ό άνταγωνισμός 
προς τήν ’Εκδοτικήν Τράπεζαν, 
διαθέτουσαν άτοκον χρήμα, κα
θίσταται δυσχερής.

Τονίζομεν ιδιαιτέρως τήν ά- 
νάγκην τής μή ύπάρξεως τής 
άνταγωνιστικής διαθέσεως, καθ’ 
δσον, έάν αί χορηγήσεις τής 
Κεντρικής Τραπέζης θά άπο- 
βάλλωσι τήν έννοιολογικήν αυ
τών σκοπιμότητα, άποβλέπου- 
σαν κυρίως είς τήν νομισματι
κήν σταθερότητα κα! τήν οικο
νομικήν άνάπτυξιν τής Χώρας, 
κατ’ άνάγκην θά άλλοιοΰται ή 
ρυθμιστική οικονομική αποστο
λή της καί οϋτω, άντ! αϋτη νά 
εΐναι κριτής καί ρυθμιστής τού 
οικονομικού έργου, θά μεταβάλ
λεται είς ανταγωνιστήν κα! οί- 
ονεΐ συνένοχον τών τυχόν πιστω
τικών ανωμαλιών τών Εμπορι
κών Τραπεζών.

’’Ακριβώς διά τον λόγον τού
τον τής ανταγωνιστικής διαθέ
σεως τής Τραπέζης τής Ελλά
δος (περίπτωσις καπνεμπορίου 
κλπ.), βλέπομεν τάς 'Εμπορι
κός Τραπέζας δικαίως νά δυ
σανασχετούν διότι άποσπάται 
άπό αύτάς ή πελατεία των. Έ- 
κτοπιζόμεναι δέ αί Εμπορικά! 
Τράπεζαι έκ τών έμπορικών έρ
γασιών, μοιραίως άναζητοΰν 
λύσεις, εϊς τινας περιπτώσεις, 
διά τής ίδρύσεως εταιρειών ή 
διά τής συμμετοχής είς ύφιστα- 
μένας τοιαύτας, παραγνωρίζου- 
σαι ΤΗΝ ΩΦΕΛΙΜΟΤΗΤΑ τής 
Εθνικής ΟΙ ΚΟΝΟΑΑΙΑΣ, άλλά 
κινούμεναι πρωταρχικούς έκ τού 
ένστικτου τής αύτοσυντηρήσε
ως, δπερ, έν τή έπιχειρηματική 
διαδικασία, παρορά τά κοινωνι- 
στικά κελεύσματα κα! άποβλέ- 
πει ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΗΜΙ
ΟΥΡΓΙΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ.

Είς τό σημεΐον τούτο έγκει
ται κυρίως τό τραπεζικόν πρό
βλημα τής Ελλάδος καί έφ’ δ
σον ύπ ότών άρμοδίων πρόκει
ται νά έξετασθή αύτό έν τή ο
λότητά του φρονούμεν, δτι πρέ
πει νά άρχίση ή έρευνα έκ τού 
έκδοτικοΰ προνομίου καί βαθμι- 
αίως νά κατέλθη προς τάς λοι
πός λεπτομέρειας τής άσκήσε- 
ως τής πίστεως ύπό τών Έμπο
ρικών Τραπεζών.
ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕ
ΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΠΡΟ

ΒΛΗΜΑΤΟΣ
Εΐναι γνωστόν, δτι αί Κεντρι

κά! Τράπεζαι έπιτυγχάνουν 
πληρέστερου τον προορισμόν 
των ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΛΙ
ΑΝ ΠΕΡ ΙΩΡ I ΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙ
ΘΜΟΥ _ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΩΝ, είς τά μεγάλα κυρίως οι
κονομικά κέντρα, ένθα δύνανται 
άποτελεσματικώς νά έπιδράσω- 
σι έπ! τής οικονομικής ζωής τής 
Χώρας, διά τής έγκαιρου έπεμ- 
βάσεώς των, ΕΦ’ ΟΣΟΝ Η Π I- 
ΣΤΟΔΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕ
ΖΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΤΙΘΕ
ΤΟΝ ΠΟΡΕΙΑΝ, δυναμένην νά 
έπιφέρη οίκονομ ικάς ανωμα
λίας.

Έάν ή πολιτική τής ίδρύσε
ως ολίγων Υποκαταστημάτων 
διά τάς Κεντρικός Τραπέζας 
των μεγάλων χωρών αποτελεί 
τον κανόνα (ή Τράπεζα τής 
’Αγγλίας διατηρεί μόνον 8 Υ
ποκαταστήματα, τό δέ EEDE-

RAL RESERVE BANKS τών 
Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμε
ρικής 24 τοιαΰτα) φρονούμεν, 
δτι διά τήν ήμετέραν Κεντρικήν 
Τράπεζαν, διατηρούσαν ήδη 27 
Υποκαταστήματα μέ τάσεις ί- 
δούσεως κα! νέων τοιούτων, ό 
περιορισμός τών Υποκαταστη
μάτων έδει νά άποτελέση ΚΑΤΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΝ ΤΟΥ ΚΑ

ΝΟΝΟΣ. διότι ή οικονομία μας 
εΐναι ασθενική καί, ώς έπόμε- 
νον,, δέν άντέχει είς περιττός 
δαπάνας κα! έπιβαρύνσεις.

Όψείλομεν πάντες νά άνα- 
γνωρίσωμεν, δτι ή Κεντρική μας 
Τράπεζα, άπό τής άρχής τής ί- 
δρύσεώς της, έδει νά προσηλω- 
θή υετά θρησκευτικής εύλαβεί- 
ας είς τήν άρχήν τής πόσης οι
κονομίας κα! συντηρητικότητος 
κα! ιδιαιτέρως είς τήν έπιτυχίοη/ 
τού έκδοτικοΰ της προνομίου 
και έν γένει είς τήν ρύθμισιν 
μόνον τών νομισματικών θεμά
των. ΑΝ ΕΥ ΟΥΔΕΜΙΑΣ ΠΕ
ΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ.

Αί κατά τά άνωτέρω έπιδιώ- 
ξεις τής Τραπέζζης τής Ελλά
δος ήδύναντο κάλλιστα νά έπι- 
τευχθώσι διά τού περιορισμού 
τής δράσεώς της ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ 
ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΑ ΟΙΚΟ 
ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ καί ούχι 
διά τής έπεκτάσεώς της είς μι
κρός επαρχιακός πόλεις, ένθα 
δέν ύφίστανται σοβαραί οικονο
μικά! εκδηλώσεις διά τήν Κεν
τρικήν Τρόστεζαν, άμφιβάλλομεν 
δέ έάν ύφίστανται δυνοττότητες 
προεξοφλήσεως δικαιογράφων, 
πληρούντων τάς προϋποθέσεις 
τού άρθρου 55 τού Καταστατι
κού της, ^συμφώνως προς τό ό
ποιον ταΰτα δέον νά προκύπτω- 
σιν έξ έμπορικών κατά τεκμήρι 
ον συνάλλαγών.

Έπιμένομεν έπ! τού σημείου 
τούτου, διαφωνούντες προς τήν 
Διοίκησιν τής Εκδοτικής Τρα- 
■π^έζζης, διότι αϋτη, ούσιαστι- 
κώς, ούδέν κενόν έπρόκειτο νά 
άναπληρώση είς τάς επαρχίας, 
αί πιστοληπτικα! άνάγκαι τής 
οποίας, πληρέστατα έκαλύπτον- 
το ύπό τών Έμπορικών Τραπε
ζών.

Τοιαΰται, έν τή εύρείς* έν
νοια, έμπορικαί συναλλαγαί δέν 
είναι δυνατόν νά διεξαχθώσιν 
είς τά πλεΐστα τών ήδη λει- 
τουργούντων ύποκαταστη μάτων 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος 
(ώς τά τοιαΰτα, Φλωρίνης, 
Σερρών, Λαμίας, Τριπόλεως, 
Σπάρτης κλπ.) κα! συνεπώς ή 
λειτουργία των δέν πληροί προ
θέσεις εύρύθμου νομισματικής 
κυκλοφορίας.

χ Άναφέραμεν τά άνωτέρω διά 
νά καταδείξωμεν, δτι άρχήθεν ή 
Κεντρική μας Τράπεζα ΑΠΕ- 
ΔΙΩΡΓΑΝΩΘΗ ΔΙΑ ΤΗΣ Υ
ΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕ
ΩΣ ΤΗΣ κα! φυσικά τής προσ
λήψεως ύπερβολικοΰ προσωπι
κού, δπερ σήμερον τείνει νά κα- 
ταλάβη, ώς μή έδει, τήν πρώ
την είς άριθμόν σειράν μεταξύ 
τού προσωπικού τών λοιπών 
Τραπεζών (άριθμεΐ ήδη περίπου 
3.600 ύπαλλήλους) άν κα! αύ- 
ται διατηρούν πολύ περισσότε
ρα Υποκαταστήματα.

, Προφανώς, διά νά άντ ι μετω
πίση τά έκ τού προσωπικού 
της ζητήματα, ή Εκδοτική Τρά
πεζα ήναγκάσθη, παρά τον προ
ορισμόν της, νά έπεκταθή διτ- 
τώς, τόσον είς τήν άνάπτυξιν 
τών πόσης φύσεως τραπεζικών 
ργασιών,ΚΡ IΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ

ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΕΞ Α- 
ΠΟΨΕΩΣ ΑΠΟΔΟΤI ΚΟΤΗ- 
I ΟΣ ΔI ’ ΑΥΤΗΝ καί ούχι ώ- 
φελιμότητος διά τήν Εθνικήν 
Οικονομίαν, δσον κα! έξ άπό- 
ψεως δικτύου καί τούτο διότι έ- 
πεδιώχθη ή άποσυμφόρησις τού 
ύπεραρίθμου προσωπικού.

’Αλλά, έάν έξακολουθήση ή 
τοιαύτη έπέκτασις τής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος καί δέν φρον- 
τίση νά περιορισθή αϋτη είς τά 
έπιτρεπόμενα διά μίαν Τράπε
ζαν τών Τραπεζών πλαίσια, 
ασφαλώς, πολύ συντόμωςι, θά 
άντιμετωπίσωμεν έκ νέου τό 
πρόβλημα, δπερ προεβλήθη τό 
έτος 1927 διά τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν,, τούτέσπιν τής ίδρύ
σεως νέας Εκδοτικής Τραπέ
ζης, διότι ή έχουσα ήδη τό έκ- 
δοτικόν προνομίου τοιαύτη θά 
έχη έν τώ μεταξύ, ΕΠΕΚΤΑ- 
ΘΗ ΕΙΣ ΠΑΝΤΟΕΙΔΕΙΣ ΧΟ
ΡΗΓΗΣΕΙΣ.

Έν τοιαύτη περιπτώσει, έν 
Έλλάδι, θά άντιμετωπίζεται 
κατά καιρούς, εΐς φαύλος κύ
κλος περ! τό τραπεζικόν ζήτη
μα καί διά νά άποφευχθώσιν αί 
οδυνηρά^! συνέπειαι αύτοΰ, κα
λόν θά ήτο, δπως οί είδικο! έπ! 
τών τραπεζικών μας προβλημά
των άσχοληθώσι προσεκτικώ- 
τερον μέ το θέμα τούτο, διότι ή 
συνέχισις άνω μόλων συστημά
των έπ! τόσον λεπτών οικονομι
κών θεμάτων, ώς τό τής πίστε
ως, δέν δύναται είμή νά έχη δυ- 
σσρέστους συνέπειας διά τήν 
οικονομίαν τής Χώρας μας.

Τούτο, διότι έκ τών πραγμά
των άπεδείχθη, δτι ή τόσον δια- 
κηρυχθεΐσα έξειδίκευσις τών 
Τραπεζών κατά βασικούς κλά
δους τής πίστεως, ώς οδτοι δι-

εκρίθησαν κατά τό έτος 1927 
(ΐδρυσις Κτηματικής, ’Αγροτι
κής κα! Εκδοτικής Τραπέζης) 
τείνει νά έξαφανισθή καί έν τή 
ούσίφ έπέρχεται βαθμιαίως νέα 
σύγχυσις.

Έάν θελήσωμεν νά άναλύσω- 
μεν τό κόστος τού έκδοτικοΰ 
προνομίου, άποχωρίζοντες τάς 
έκ τού συν)τος ώφελείας, δι’ ας 
κατά τό πλεΐστον άσχολοΰνται 
αί μεσολαβοΰσαι ’Εμπορικά! 
Τράπεζαι, ώς καί τάς ώφελείας 
έκ τών τόκων τού έν τφ έξωτε- 
ρικφ συν)κοΰ άποθέματος, άσ· 
φαλώς θά διαπιστώσωμεν τήν 
ύπερβολικήν έπιβάρυνσιν τού 
κυκλοφοροΰντος χαρτονομίσμα
τος μχ τά έξοδα διαχειρίσεως 
τής Κεντρικής μας Τ ραπέζης, 
τοΰθ’ δπερ, πρέπει νά τύχη με- 
γαλυτέρας προσοχής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Αί Κεντρικά! Τράπεζαι, μή 

έπιδιώκουσαι, ώς έρρήθη, τήν 
έπίτευξιν κερδών, δέον νά κατευ- 
θύνωσι τάς έν γένει έργασίας 
των είς τήν έπιδίωξιν τής νομι
σματικής σταθερότητος κα! τήν 
άνάπτυξιν τού οικονομικού έπι 
πέδου έκάστης χώρας.

Διά τήν έπιτυχίαν τού σκοπού 
τούτου τίθενται είς τήν διάθεσίν 
των ύπό τής Πολιτείας ώρισμέ- 
να προνόμια κα! αί δυνατότητες 
ένεργείας ένίων χορηγήσεων οϊ- 
τινες δέον νά λαμβάνουν χώραν 
ΜΟΝΟΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ κα! 
ούχί> ΑΝΤΑΓΩΝI ΣΤΙ ΚΩΣπρός 
τάς Εμπορικός Τραπέζας.

Συνεπώς, έάν αί δηλώσεις 
τής Διοικήσεως τής Κεντρικής 
μας Τραπέζης, άψοροΰν, ώς πι- 
στεύομεν, είς τήν συνέχισιν τών 
ρυθμιστικών χορηγήσεων, τότε, 
βεβαίως, έγκειται τούτο είς τον 
κύκλον τής δραστηρ ιότητος αύ- 
τής, ούχ! διότι ή Χώρα μας ΘΕ
ΩΡΕΙΤΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ Α
ΝΕΠΤΥΓΜΕΝΗ, άλλά διότι 
τούτο ένδείκνυται είς πάσαν 
Χώραν, ΐνα οϋτω ή Εκδοτική 
Τράπεζα θεωρείται φρουρός κα! 
ρυθμιστής τών χρηματικών μέ
σων κα! τής έν γένει οικονομι
κής άνοσττύξεως.

Ταΰτα. θά εΐναι συνεπή κα! 
προς τήν θεωρητικήν άποψιν, 
καθ’ ήν διά νά έπιτύχη είς τον 
προορισμόν ^ της ή Εκδοτική 
Τράπεζα κα! νά κατορθώση νά 
άνταποκρ ί νέτα ι είς τάς άπαι- 
τήσεις τής κανονικής λειτουρ
γίας τήν οποίαν άναλαμβάνει, 
ώς κα! της ρυθμίσεως του νο
μίσματος, δέον νά εΰρίσκεται 
μακράν πάσης έπιβλαβοΰς 
Κρατικής ή κερδοσκοπικής ε
πιρροής (Ζολώτας. Μαθήματα 
θεωρητικής Κοινωνικής Οικονο
μικής —· Έκδοσις 1938 σελίς 
445 — 446).

Αντιθέτως, έάν αί χορηγή- 
σεις τής Κεντρικής Τραπέζης 
ΕΚΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΑΝΤΑΓΩ
ΝΙΣΤΙΚΗΝ διάθεσίν κα! άπο- 
βλέπουν είς τήν κάλυψιν μέρους 
τών έξόδων αύτής, τότε, άσψα- 
λώς, έν ώ δέν πληρούν παραγω
γικήν τινά σκοπιμότητα, προξε
νούν σοβαράς ζημίας είς τάς έμ- 
πορικάς Τραπέζας, αΐτινες οΰ- 
τω βαθμιαίως θά τίθενται έκπο- 
δών, ύπό^τής Τραπέζης, ήτις, 
ώς έκ τού προορισμού της, έχει 
ταχθή διά τήν γενικήν καθοδή- 
γησιν κα! προάσπισιν αύτών.

Δέν άμφισβητεΐται τό γεγο
νός, δτι κατά τό παρελθόν αί 
Εμπορικά! Τράπεζαζι εύρέθη- 
σαν είς άδυναμίαν χρηματοδο- 
τήσεως ώρισμένης ^ πελατείας 
των, άλλά, έν πολλοΐς ή τοιαύ
τη άρνησΐς ώφείλετο ΕΙΣ ΕΛ- 
ΛΕΙΨΙΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ. Είς 
τάς περιπτώσεις ταύτας, νομΓ 
ζομεν, δτι δέν προσέφερε νομι
σματικός ύπηρεσίας ή Κεντρι
κή Τράπεζα, χορηγήσασα τάς 
πιστώσεις διά τών θυρίδων της 
άν καί έχουσα, ε’ίς τινας περι
πτώσεις, δεσμεύσει παρ’ αύτή 
διαθέσιμα τών Εμπορικών Τρα
πεζών.

Αί περιπτώσεις αϋταμ ήδύ
ναντο κάλλιστα νά ένεργηθώσι 
μέσω τών Εμπορικών Τραπε
ζών, άρτ κότερου συγκεκροτημέ- 
νων είς τον τομέα τής συναλλα
γής, έστω καί άν τά σχετικά 
κεφάλαια προήρχοντο έκ τού έκ- 
δοτικοΰ προνομίου.

Διά τού τρόπου τούτου θά ά- 
πεφεύγετο ή συναλλακτική έπέ- 
κτασις τής Εκδοτικής Τραπέ
ζης και ή οστόσπασις τής πελα
τείας έκ τών Έμπορικών Τρα
πεζών.

Ή όντως κοινωνική έξυπηρέ- 
τησις ύπό τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος θά έπέλθη τότε μό
νον, όταν αϋτη προβαίνη είς τήν 
χρηματοδότησιν ώρισμένων κλά
δων, οϋς, παρά τάς συστάσεις 
της,καΐ ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΥΦΙΣΤΑΝ- 
ΤΑΙΕΠΑΡΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ, 
θά άρνοΰνται νά χρηματοδοτή
σουν αί Εμπορικά! Τράπεζαι, 
κρίνουσαι άσυμφόρους τούς ό
ρους χορηγήσεως ΚΑΙ ΔΗ Ο
ΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΧΑ- 
ΜΗΛΟΤΟΚΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ, ά- 
ποφευγομένων κατά τήν παρού
σαν περίοδον τών ύψηλών κατα
θέσεων.

Τότε,^ αϋτη, θά παράσχη σο
βαρόν έξυπηρέτησιν προς τό 
κοινωνικόν σύνολον καί θά είναι

απολύτως συνεπής προς τάς 
άρχάς τής ίδρύσεώς της κα! τής 
κοινωνικής της άποστολής κα! 
θά έχη^ περισσότερον κύρος διά 
την ένέργειοο/ τού έλέγχου έπι 
τών Έμπορικών Τραπεζών.

λ Ό ΔΙΑΓΚΩΝΙ ΣΜΟΣ δμως 
τής Κεντρικής Τραπέζης προς 
τάς Έμπορικάς τοιαύτας προς 
άπόκτησιν πελατείας, διά συνή
θεις χορηγήσεις, καί αί δελεα
στικά! προτάσεις άποσπάσεως 
αύτής έκ τών Έμπορικών Τρα
πεζών, νομίζομεν, δτι θά πρέπει 
νά άποκλεισθή καί έπ! τού ση
μείου τούτου ΕΠ IΚΑΛΟΥΜΕ- 
ΘΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΝ ΠΑΝ
ΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΝΑ ΒΟΗΘΗ- 
ΣΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΙΝ 
ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙ
ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ.

Διότι, δέν εΐναι επιτρεπτόν 
νά κατέρχεται είς άνταγωνιστι- 
κά έπίπεδα ή Τράπεζα τών 
Τραπεζών καί νά μεταβάλλεται 
αϋτη^ είς αύστηρόν κριτήν κα! 
τής ελάχιστης παραβάσεως, ό
ταν κα! αϋτη είς τήν ένέργειαν 
τών χορηγήσεων της κινήται έξ 
άνταγωνιστικοΰ πνεύματος πε
ρ! τήν προσέλκυσιν τής πελα, 
τείας.

Όπωσδήποτε πιστεύομεν, ό
τι ή παρέμβασις τής Εκδοτικής 
Τραπέζης πρέπει νά έκδηλοΰται 
άθορύβως, ΚΑΙ ΕΙ ΔΥΝΑΤΟΝ 
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚΩΣ, λαμβοοκ> 
μένου ύπ’ δψιν, δτι τά νομισμα
τικά^ θέμοσα^ έπηρεάζονται σο- 
βαρώς έκ τής ψυχολογίας τού 
κοινού κα! ώς τοιαΰτα δέον νά 
διαχειρίζωνται μεθ’ ύπερβολί
λής περινοίας.

Α
Φρονούμεν, δτι ύπάρχει μία 

βασική διαφορά είς τήν τραπε
ζικήν τεχνικήν, έν σχέσει μέ τήν 
έξυπηρέτησιν καί τήν προσέλ
κυσήν τής πελατείας, έγκειμένη 
κυρίως είς τό γεγονός, δτι αί 
μέν Εμπορικά! Τράπεζαι ΑΝΑ- 
Ζ Η Τ ΟΥ Σ I τήν πελατείαν των, 
έν ώ ή Κεντρική Τράπεζα ΔΕ
ΟΝ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΤΑΙ ΥΠΟ 
ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΟΜΑΔΩΝ ΠI ΣΤΟΛΗΠΤΩΝ 
ΟΙΤΙΝΕΣ ΚΑΤ’ ΑΝΑΓΚΗΝ 
θά καταφεύγουν είς αύτήν, δταν 
δέν δύνί^νται νά ίκανοποιηθώσιν 
ύπό τών Εμπορικών Τραπεζών.

’Όταν ή άνωτέρω άρχή τύχη, 
ώς έλπίζομεν, πλήρους εφαρμο
γής κα! είς τήν Χώραν μας, Ε
ΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΥΤΗ ΣΗΜΕ
ΡΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟ
ΜΙΚΟΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΗ, τό
τε, θά δυνηθώμεν νά διακηρύξο
με ν, δτι ό τραπεζικός μηχανι
σμός εύρίσκεται έν πλήρει καί 
κανονική λειτουργίφ κα! θά δυ
νάμεθα νά άξιώσωμεν πολλά 
άπό τάς Τραπέζας, τήν χρησι
μότητα τών οποίων ούδεΐς δύνα- 
ται νά άμφισβητήση.

Τότε, βεβαίως, ή Κεντρική 
μας Τράπεζα θά δικαιούται νά 
ύποστηρίξη, δτι έκπληροΐ πι
στός τον προορισμόν, δΓ δν ί
δρύθη, κα! δτι^ όντως εΐναι ό θε- 
ματοφύλαξ “τών οικονομικών έ- 
πιτεύξεων.

Έν ένοιντίφ: περιπτώσει, φρο- 
νοΰμεν, δτι τό Τραπεζικόν πρό
βλημα ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΗ ΠΑΝ
ΤΟΤΕ ΑΝΟΙΚΤΟΝ καί θά δη- 
μιουργή είς τήν Πολιτείαν κα! 
την κοινωνίαν άναταραχήν καί 
συνεχής προβλήματα, τά όποια 
δέον νά άποφεύγωνται είδιίκώς 
εις τάς μή^ άνεπτυγμένας οίκο
νομ ικώς Χώρας, ώς ή ήμετέρα.

Δη μ. Ο. Κοντογ ιαννόπουλος
0=

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
=0
♦
0
♦

=0

I 0
κ. Σπΰρος

ΓΑΜΟ
Ό συνάδελφος 

Διλιντάς, τού καταστήματος 
Μ, η τρ οπόλεως έτέλεσεν τούς γά
ρους του μετά τήις δίδας Ελέ
νης Σπηλι-ώτον.

Τούς εύχόμΙεθα κάθε εύτυ- 
χίαν στη νέα τους ζωή.

♦ ® ♦

Ε Ν Θ Η
Ψ < ♦

-♦

Η συναδελψική οικογένεια 
εθρήνησεν προ όλίγων ήμερων 
τιό Θάνατον τού έκλεκτοΰ συνα
δέλφου τού Καταστήματος Πει
ραιώς ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟι- 
Π ΟΥΛΟΥ.

Ή Δ.Ε. τού Συλλόγου έκ
φραζε ι π)ριός τήν οικογένειαν τού 
μεταστάντος τά Θερμά της συλ
λυπητήρια.

ΕΙΣ
--------------—

ΜΝΗΜΗΝ
—♦—

Τό προσωπικόν τού Κ) τος 
Πειραιώς τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης άπέστειλεν άπ’ ευθείας 
δραχ. 514. προϊόν εράνου, είς 
,τό Σατατόριον Τριπόλεως, είς 
μνήμην τού άλησμανήτου συνα
δέλφου τμηματάρχου ΓΕΩΡΓ. 
ΑΘ. ΛΑΜΠΡΟΠ ΟΥΛΟΥ.



Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

Τά άπό διμήνου τουλάχιστον 
αναγραφόμενα εις τον καθημε
ρινόν τύττον, ώς και τά λεγόμεΗ 
να εις τούς συνδικαλιστικούς 
κύκλους έπΐ τής κοοταστάσεως 
εις ήν εύρίσκεται ή ’Εργατική 
(μας ηγεσία, ούτε κολακευτικά 
δι’ αύτήν είναι, ούτε ασφαλείς 
βάσεις και προοπτικάς διά την 
περαιτέρω (πορείαν τού έργατο- 
ϋπαλληλικοΰ μα)ς κινήματος παμ 
ρέχουν.

Διενέξεις, μωροφιλοδοξίες, 
έκτραχιλισμοί καί τά τοιαΰτα 
κατοογγελονται καί αναγράφον
ται. Φυσική συνέπεια όλων αύ
τών, είναι ή παρατηρούμενη, ά- 
ποτελμάτωσις καί ό ενταφια
σμός των εργατικών διεκδικήμ 
σεων, καί ή κατ’ ανησυχαστι
κόν βαθμόν παρατηρούμενη 
πτώσις τής στάθμης τον αγω
νιστικού πνεύματος των ’Εργα
τοϋπαλλήλων.

Ύπο τοιαύτας συινθήκας δεν 
πρέπει ν’ άναμένεται ούδεμία 
μελλοντική βελτίωσις των απο
δοχών μας, άλλ’ άντιθέτως μία 
συνεχής Φαλκίδευσις αυτών μέ 
μοιραίας δι’ ή μάς καί τάς οι
κογένειας μας συινεπειίας.

Ό ξεπεσμός τής Ηγεσίας!,

επιπίπτει καί εις τάς επί μέ
ρους Έργοττικάς ’Οργανώσεις, 
σωματεία κ.λ.π. οπότε, καί άν 
ένα σωματεΐον διαθέτει τήν θέ- 
λησιν καί τήν δυνατότητα ν’ ά
γων ισθή τελεσφόρως διά τά 
προβλήματα καί αιτήματα των 
μελών του νά διστάζη νά κα- 
τέλθη εις τον αγώνα, όταν όλα 
γύρω του προδικάζουν τήν Απο
τυχίαν.

Φ|ρρνοϋμεν δτι εΐναι καιρός οΐ 
υπεύθυνοι Εργατικοί ήγέται 
—εάν θέλουν νά παραμείνουν 
εις την κορυφήν τής πυραμίδας 
— όπως συναισθανόμενοι τό 
μέγεθος τής έπερχομένης κατα- 
στροφήΐς διά τά γενικώτερα 
συμφέροντα τής Έργατοϋποώ- 
ληλικής τάξεως, αρθούν εις τό 
ύψος τών περί στάσεων,άφήσουν 
κατά μέρος τούς πολιτικαντι- 
σμούς καί τά ολισθήματα τών 
τελευταίων καιρών, καί κατα
πιαστούν μέ φ’ρόνησι, διάθεσιν 
καί τίμιας προθέσεις μέ τά πο
λυπληθή αιτήματα τών εργαζο
μένων.

Κάθε μέρα πού περνά κι’ ε
ξακολουθούν τό (θλιβερό κατή
φορο θά ναι ή καταστροφή κι’ ό
θανατος δι’ όλους μάς.

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Κατά τήν γενομένην εις τήν 

Κοινοβουλευτικήν Επιτροπήν 
συζήτησιν τού νομασχεΙδίαυ διά 
τάς προίκας τών άπορων κορα
σίδων ό Αξιότιμος Βουλευτής 
τής άντ ιπολιτεύσεως κ. Ο. Τσά- 
τσος, έξέφρασεν τήν απορίαν 
διαπί έπροτιμήθη ή Εθνική 
Τράπεζα διά τάς καταθέσεις 
αύτάς αντί τής ’Αγροτικής ή 
τώμ Ταχυδρομικών Τάμιιευτηρί- 
ων. Τον πληροφφίοΰμεν ότι: 1 ) 
Τό θεσπισθέν έπιτόκιον τού 
10% δεν θά ήδύνατο νά τό κοο- 
ταβάλη ούτε ή ’Αγροτική Τρά
πεζα, ούτε τά ταχυδρομικά Τα
μιευτήρια, διότι τά παρ’ αυτών 
χορηγούμενα (δάνεια δίδονται

μέ έπιτόκιον κάτω τού 10%. 2) 
Ή Εθνική Τράπεζα παρ’ αλον 
ότι εσχάτως τήν κατατάσσουν 
εις τήν χορείαν τών ’Εμπορικών 
Τραπεζών, έν τούτοι ς δέν έχει 
άποβάλει τον κοινωφελή χαρα
κτήρα της καί λόγφ συνθέσεως 
τού Κεφαλαίου της καί λόγφ 
νοοήριαπίας τής ήγεσίας της 
καί 3) Κατά τι έχει συμβάλει 
εις τήν επιτυχίαν τού σκοπού 
αυτού καί ή ήμετέρα Τράπεζα 
παρά τής οποίας μόνον θυσίαι 
ζητούνται, άλλα πρακει μενού 
νά γίνη καμμία παραχώρησις, 
τότε πρατιμώνται οΐ Κρατικοί 
ή Ήμικρατικοί ’Οργανισμοί.

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟΝ
—♦—

Είς άλλην (στήλην δημοσιεύε
ται τά άποστ,αλιέν υπό τής Ο. 
Τ.Ο.Ε. έγγραφον προς τό Ύ- 
πουργείον Εργασίας διά τό 
ζήτημα τής καταστρατηγήσεως 
τού ώράρΐίου.

Διά τού εγγράφου ιέφιστάται 
ή προσοχή τών αρμοδίων τού 
Υπουργείου έπΐ τής παραβά- 
σεως τών ώρών έργασίας είς τό 
Κέντρον καί τά Επαρχιακά κα
ταστήματα.

’Από τής πλευράς μας, Ανέ- 
καθεν ύπεστηρίξαμεν ότι τό θέ
μα θά έπρεπε νά άντιμετωπισθή 
έν τφ συνόλφ ταυ ύπό τής Ο. 
Τ.Ο.Ε.,, διότι δυΐστυχώς αί προς 
τάς Διοικήσεις τών Τραπεζών 
συνεχείς επικλήσεις καί δια- 
μαρτυρίαι τών κατ’ ιδίαν Συλ
λόγων ούδέν αποτέλεσμα εΐχον.

--------- Φ---------
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ

Μετά την έπάνδρωσιν καί 
τών λοιπών Διευθύνσεων, τό 
Προσωπικόν θέλει ινά έλπίζη 
ότι οί έπικεφαλεΐς τούτων, θά 
καταβάλούν τον άπαιτούιμενον 
ζήλον διά ν’ άνταποκριθοΰν είς 
τά υψηλά καθήκοντα των, άργα- 
νώναντες τάς υπηρεσίας τής 
Τραπέζης έπϊ τφ Απλούστερσν 
καί άποδοτ ι κώτερον.

Τό Προσωπικόν μέ άδιάπτω- 
τον ενδιαφέρον θά παρακολου- 
θήση τάς καταβληθησομένας ε
πί τού άνωτέρω θέματός προισ- 
πάθείας τών κ.κ. Διευθυντών.

--------- Φ---------
ΔΕΛΤΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

—♦—

Συνάδελφοι ιδία μεγάλων 
Καταστημάτων μάς πληροφοτ 
ρούν ότι τά (δελτία ποιότητας 
αυτών, συντάσσονται άπό τούς. 
Ύποδιευθυντάς καί ένίοτε άπό 
τούς Διευθυντής των. Ναμίζο- 
μεν ότι τούτο δύναται νά όδη- 
γήση είς πολλά σφάλματα καί 
παραλείψεις, διότι δέν είναι

δυνατόν ό Διευθυντής ή Υπο
διευθυντής νά παρακολουθή λε
πτομερώς τήν εργασίαν τού υ
παλλήλου έκ τού μακρόθεν καί 
νά μορψώνη άσψαλή γνώμην 
περί τής άποδοτικότητος έκα
στου έξ αύτών. Φ(ρ|ονούμεν ότι ή 
παρά τών Προϊσταμένων σύν
ταξις τών δελτίων ποιότητας 
οΰχί μόνον βίδει πληρεστέραν 
εικόνα τής ποιότητος τού υπαλ
λήλου άλλά καί επαυξάνει σύν 
τοΐς άλλοις καί τό κύρος των. 

--------- φ---------
,ΕΡΓΟΝ ΑΞΙΟΝ ΕΞΑΡΣΕΩΣ 

■—♦—
Ό συνάδελφος Αογ. Β' κ. Ν. 

Μπουρόπουλος, υπηρετών είς τό 
κατάστημα Καμιινίίων, προέβη 
είς τήν κωδικοποίησιν τών εγ
κυκλίων Διοικήσεως άπό 1.1.53 
— 31.12.56.

Ή φιλότιμος αύτη προσπά
θεια τού εκλεκτού συναδέλφου, 
δέον νά τύχη τής προσοχής 
μας, καθ’ ή μάς θέ πρέπει όλοι 
νά σπεύσωμεν όπως προμηθευ- 
θώμεν τό άπήρΙραίτητον αύτό 
βοήθημα. Οί ενδιαφερόμενοι 
συνάδελφοι άς απευθυνθούν 
πράς τον κ. Μπουρόπαυλον πα
ρά τφ καταστήματι Καμινίων.

---------- €>---------
ΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ 

---- ♦----
Όφείλ,ομεν νά άμαλογήσωμεΐν 

ότι ή Δ)νσις προσωπικού έπεμ 
λήφθη έγκαίρως τών θεμάτων, 
άτινα αφορούν τά ’Εκπαιδευτι
κά τέλη καί τά Καύσιμα διά τά 
ορεινά καταστήματα. Δέον ε
πίσης ν’ άναγνωρισθή ότι προ- 
θύμως ήκουσεν τήν σύστασιν 
τής Δ.Ε. τού Συλλόγου, όπως 
αΰξηθή τό πασόν δι’ έκπαιδευ- 
τικά (τέλη, δεδομένου ότι έπήλ- 
θεν αΰξησίις τούτων, καί οϋτω 
πλείστοι τών ενδιαφερομένων 
συναδέλφων, παρά τό άρχικώς 
έγκριθέν ποσόν, εύρίσκαντο είς 
άδυναμίαν νά τακτοποιήσουν 
τά τέκνα των είς τά δημόσια 
σχολεία. Τά τού Καίσαρος τώ 
Καίσαρι καί τά τού Θεού τφ 
Θεφ!

a ■- =
♦
♦ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ♦
Β--------------4=
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♦
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Τί ωραίο πράγμα ν&σαι αν
τιπολίτευση ! ’Αντιπολίτευση 
στο καλό, στο κακό, στο άγιο, 
στο πονηρό. ’Αντιπολίτευση σέ 
καταστάσεις, σε κυβερνήσεις, 
σέ καθεστώτα, σέ συλλόγους^

Εΐναι ένα άπό τά πλεονεκτή
ματα πού παρέχει τό δημοκρα
τικόν πολίτευμα, εΐναι ένα βα
σικό προσόν τής Δημοκρατίας.

Μιλάς, κάνεις, δείχνεις, χω
ρίς νά δίνης καμμιά εξήγηση,, 
κανένα λογαριασμό, κι’ ακόμη 
έχεις τη δυνατότητα νά σχεδιά- 
ζης έστω κι’ άκομψα ’Ιχνογρα
φήματα, σατυρΐζοντας τούς άν
τ ιπάλους σου ή τούς άντιφρο- 
νούντας.

Αυτές τις σκέψεις μοΰφερε, 
τό τελευταίο σατυρικό παράρ
τημα που συνώδευε τό δελτίον 
τής... Ε.Ν.Σ.Ε.Τ.Ε... καί πάει 
λέγοντας.

Ό συνάδελφος ’ I ωαννίδης, 
δίνοντας διέξοδο στο άντιπολι- 
τευτικό του μένος κατά τού 
Συλλόγου, μέ τά σκίτσα του 
στη διάθεση τής «νεοπαγούς» 
Διλιντικής άντιπολιτεύσεως, εί
ναι ό πρόδρομος μιας νέας 
μορφής έμφανίσεως τών συλλο
γικών πραγμάτων καί προσώ
πων. ’Αρκουδάκια πού παίζουν 
μέ μπαλόνια (τά ζητήματα 
μας), καί μια πελώρια αρκού
δα, πού μέ μια κλωτσιά ρίχνει 
στο καλάθι τών αχρήστων τα 
ζητήματα καί αιτήματα τού 
προσωπικού. Θαυμασία ιδέα 
πρωτότυπος σύλληψις καί μορ
φή άντιπολιτεύσεως. Δέν μ’ εν
διαφέρει τό τεχνικόν μέρος. Στο 
τέλος - τέλος δέν εΐναι σκιτσο- 
γράφος ολκής ό φίλος ’ I ωαννί
δης ! Δέν παρουσιάζεται ώς 
Δημητριάδης, ή Γκεϊβέλης ή 
’Αρχέλαος ! ! Μόνον στις επεξη
γήσεις τών σκίτσων είναι... φει
δωλός. ’Επικαλείται βέβαια τήν 
αντίληψη καί νοημοσύνη τών 
θεατών, άλλά πρέπει να, ξεύρη 
δτι ένα σκίτσο εΐναι μισό, δταν 
δέν συνοδεύεται άπό μια έξυπνη 
φράσι ή στίχο. Άς^ ρίξη μιά 
ματιά στα σκίτσα τών «Νέων» 
τής «Βραδυνής», τού «Βήμα
τος». Θά επιτυχή καλύτερα 
πράγματα στο μέλλον.

’Αφήνει επίσης αξεδιάλυτο,, 
κατά τό σκίτσο βέβαια, ποιος 
εΐναι ή... αρκούδα! ! Διότι άν 
εΐναι ό έπΐ κεφαλής τής Δχ Ε. 
που δίνει τη κλωτσιά, εΐναι 
μάλλον ανεπιτυχής ή^ ιδέα, 
διότι δέν έχει τήν τοιαύτη δυ
νατότητα και τό δικαίωμα φύ
σει καί θέσει. "Επειτα τ’ άρπ 
κουδάκια δέν τον αφήνουν... νά 
κλωτσά καί νά πετά··· τά ζη
τήματα στο καλάθι.

"Αν πάλι ό σκιτσογράφος 
υπονοεί κάποιον... "Αλλον, πού 
έχει τήν δύναμιν τής... κλω
τσιάς, θάπρεπε νάχη τό θάρ
ρος τού καλλιτέχνη νά τό λέη 
στά ίσια ή ακόμη καί τό... συν
δικαλιστικό θάρρος. ’Αλλά φο
βάμαι δτι το δεύτερο αύτό κά
νει «τζίζ» δπως λέμε στά νήπια 
δταν πλησιάζουν τη φωτιά, καί 
γι’ αύτό προτίμησε τη νεφελώ
δη καί γενική επεξήγηση. Αύ- 
τή δμως ή τελευταία σκέψις, άν 
θέλαμε νά τήν πιστεύσουμε, δέν 
θά τον τιμούσε ούτε ώς καλλι
τέχνη, ούτε ώς έπιτελή τού Νε- 
ανδρικοΰ κινήματος δπως θέλει 
νά έμφανίζη έαυτόν καί τούς 
περί αυτόν!

Τό δεύτερο σκίτσο του, έπι- 
τυχέστερον τού πρώτου, δείχνει 
τό ταυρομάχο (Ό Σπυράκης 
είναι;;;) τούλάχ ιστόν αυτός 
πρέπει νάναι, διότι έχει τάς ά- 
ναλόγους σωματικός διαστά
σεις, ρίπτοντα τά ξιφίδια στη 
ράχη τού... Σ υλλόγου!! !

Στο σκίτσο αύτό αναπηδά 
μιά άπορία. Πώς ό αρχηγός του 
ό όποιος ήτο... Ταύρος μέχρι 
προ έννεαμήνου μετεμορφώθη 
είς... Τορεαντόρ; ”Η ό Ζευς τής 
μυθολογίας μας πρέπει νάναι ή 
ή ψήφος τών συναδέλφων έχει 
τήν δύναμιν νά... μεταμορφώνη 
κατά τέτοιον τρόπον ώστε προ
τιμητέος ό αρχηγός, ώς Ταυ
ρομάχος, ή ώς Ταύρος έν ύαλο- 
πωλείφ, διότι αύτήν τήν άνά- 
μνησιν άφησε τό πέρασμά του 
άπό τον Σύλλογο! !

Τί τά θέτε δμως, χαίρεσαι δ
ταν είσαι άντιπολίτευσις. Ούτε 
σκοτούρες, ούτε εύθήνες, ούτε 
απογοητεύσεις, οϋτε κριτικές, 
Εΐναι ή καλύτερη θέσις σ’ ένα 
δημοκρατικό καθεστώς.

"Ενα φόβος μόνον υπάρχει. 
Μη σοΰ τύχει τό κακό καί γί- 
νης... κυβέρνησις. Τότε χαιρέ
τα μου τό πλάτανο, που λένε. 
Δέν σέ σώζουν ούτε αρκούδες, 
ούτε Ταύροι. Σοΰ δίνει ό πάσα 
ένας στ’ άφτιά είτε καλό κάνεις 
(ή άντιπολίτευσις πλειοδοτεί 
σ τόγιατί δέν έκανες περισσό
τερα) ή κάνεις στραβοτιμονιές 
(ή άντιπολίτευσις έπιχαίρουσα 
καί άνευθύνως σοΰ ζητά τά... 
ρέστα). Αυτή θά τάκανε δλα τέ
λεια. Λεφτά θέλετε; Π άρτε. Σ’ 
αδικήσανε; Νά τούς βγάλω με 
τό μάτι. Σοΰ φάγανε αναδρομι
κά; Πάμε ν’ άνοίξωμε τις κάσ- 
σες νά τούς τά πάρω με. Σού 
είπαν πώς θά εξετάσουν τά ζη- 
τήματά μας; Βάρα στο ψαχνό.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ Γ. ΣΚΙΖΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝ. ΙΪΝΕΛΕΠΙΝ 
ΤΙί 7.6.57 ΤΟΪ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΝ ΕΤΕ

Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Σύμ
βουλοι, Κυρίαι καί κύριοι συν
άδελφοι,

'Ως εκπρόσωπος τής Τοπικής 
’Επιτροπής Συνταξιούχων καί 
άπομακρυνθέντων υπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης Βορείου 
Ελλάδος, παριστάμενος είς τήν 
Γενικήν Συνέλευσιν κατόπιν ει
δικής προσκλήσεως τού Συλλό
γου Συνταξιούχων Ε.Τ.Ε., εύχα- 
ριάτώ αυτόν διά τήν πρόσκλησιν 
ταύτην και μεταφέρω είς δλους 
υμάς τούς συναδελψικους χαιρε
τισμούς ώς καί τάς εύχάς αυτών 
περί εύοδόσεως τών εργασιών 
τής Συνελεύσεως. ’Επί τή εύ- 
καιρίφ δέ ταύτη αγαπητοί κ. 
συνάδελφοι θά μοϊ έπιτρέψητε 
νά εΐπω ολίγα τινά σχέσιν έχον- 
τα μέ τά ζητήματα μας.

Εΐναι βεβαίως είς δλους σας 
γνωστοί οΐ μακροχρόνιοι καί 
τραχείς αγώνες τού Συλλόγου 
μας και τών κατ’ ιδίαν μελών 
αυτού διά τήν έπίτευξιν τής ψη- 
ψίσεως τού Νόμου 3662 περί 
Οικονομικής ένισχύσεως τών Τα
μείων Συντάξεων Προσωπικού 
τής Ε.Τ.Ε. —ι ’Επίσης εΐναι 
γνωστόν καί τό γεγονός δτι ή 
ένίσχυσις αύτη άπεφασίσθη έν 
τέλει διότι τούτο ήτο έπιβεβλη- 
μένον καί απολύτως δίκαιον, ΰ- 
πηγορεύθη δέ ώς έν τή Εισηγη
τική έκθέσει τονίζεται έκ ρεαλι
στικής άντιλήψεως καί ηθικής 
επιταγής, καθόσον τόσον οΐ 
Συνταξιούχοι, οΐ άπομακρυνθέν- 
τες καί τό έν ένεργείφ Προσω
πικόν έπΐ τετραετίαν ολόκληρον 
έζων μέ τήν διαρκή άγωνίοτν τών 
έκ τής συγχωνεύσεως των Τρα
πεζών καί τού διαχωρισμού τών 
Ταμείων των συνεπειών.

Καί ένφ ή διά τού ψηφίσθέν- 
τος νόμου δοθεΐσα λύσις δέν εΐ
ναι είς έκτασιν καί περιεχόμενον 
έκείνη ήτις θά έδει νά εΐναι διά 
τήν θετικήν, οριστικήν καί ολο
κληρωτικήν ένίσχυσιν και άνόρ- 
θωσιν τών Ταμείων μας, ώς καί 
τήν ουσιαστικήν βελτίωσιν τών 
συντάξεων, έν τούτοις δμως 
πρέπει νά άμολογήσωμεν δτι δέν 
παύει από τού νά είναι μία Λύ
σις ήτις προσφέρει μερικήν τα- 
κτοποίησιν τού θέματος καί πα
ρέχει άνακούφισιν είς τούς έπΐ 
τετραετίαν ολόκληρον άγωνιών- 
τας ήσφαλισμένους, οϊτινες ό- 
μού μετά τών έν ένεργείφ υπαλ
λήλων τού ιστορικού Ιδρύματος 
τής Ε.Τ.Ε. υπήρξαν τά τραγικά 
καί αθώα θύματα τού Ήλιάσκου 
εκείνου, δστις διορισθείς πραξι- 
κοπηματικώς Διοικητής αυτού 
έπεχείρησεν έκ τού ασφαλούς 
τήν πραγματοποίησιν τού πα
λαιού του αντικειμενικού σκο
πού, τής ύποδουλώσεως δηλαδή 
είς αυτόν τού Εθνικού Ιδρύμα
τος καί τής έξοντώσεως τού ά- 
φοσιωμένου προς αυτό προσω
πικού δπερ έγνώριζεν δτι θά άν- 
τετάσσετο, δπως καί άντέτάχθη 
σθεναρώς σύσσωμον, είς τήν ά- 
νόσιον ταύτην προσπάθειαν τού 
Ήλιάσκου καί ύπερασπίσθη μέ 
αΰταπάρνησιν τήν τιμήν καί ά- 
νεξαρτησίαν τού ’Εθνικού Πι
στωτικού Ιδρύματος δπερ ύπε- 
ρηγάπησεν έκτος ολίγων ευτυ
χώς δυσάρεστων έξαιρέσεων.

Τήν άνακούφισιν δμως έκ τής 
έν λόγφ ρυθμίσεως τών ’Ασφα
λιστικών Ταμείων μας, παρ’ έλ- 
πίδα ήλθε νά διαταράξη ή πε
ρίεργος δσον καί ανεδαφική, άρ- 
νησις τού Διοικητοΰ τής Τραπέ
ζης Ελλάδος κ. Ξενοφώντος Ζο- 
λώτα δπως έψαρμόση τον σχετι
κόν Νόμον τού Κράτους. Λέγω 
παρ’ ελπίδα διότι άπό φυσιο
γνωμίας τής περιωπής τού κ. 
Ζολώτα άνεμένομεν δχι μόνον νά 
μη προβάλουν εμπόδια καί ά- 
βασίμους αντιρρήσεις, άλλ’ άν
τιθέτως νά ένισχύσουν καί νά 
•πλειοδοτήσουν είς τήν λήψιν τών 
ένδεδειγμένων καί έκ τού δικαί-

Τί Ταύρος είσαι τέλος πάν
των ! ! !

’Άν δέν κάνης τά παραπάνω 
σέ περιμένει ό... Τορεαντόρ κι’ 
ό ’ I ωαννίδης! !

Προσωπικώς, τί νά σάς πφ, 
τούς προτιμώ!

"Εχει ή Δημοκρατία τό γού
στο της. Ά! δλα κι’ δλα! !

Μ. Άδς.

ου έπιβαλλομένων μέτρων προς 
διάσωσιν καί άνόρθωσιν τών 
Ταμείων μας καί έξαγωγήν αυ
τών άπό την απελπιστικήν κα- 
τάστασιν είς την οποίαν τά πε- 
ριήγαγον οΐ πολύ γνωστοί είς 
ή μάς φωτεινοί έμπνευσταί! 
Προστασίαν καί κατανόησιν, ό
χι δέ πολεμικήν καί μύδρους 
ζητοΰμεν καί άναμένομεν άπό 
τούς κατέχοντας υψηλά έν τή 
Πολιτείφ καί Κοινωνίφ αξιώμα
τα. "Οσον δέ υψηλότερα τά ά- 
ξιώματά των, τόσον περισσότε
ρον έπηυξημένη έμφανίζεται ή 
προς τούτο ύποχρέωσίς των.

Έπΐ τού προκειμένου πάντως 
νομίζω δτι ό κ. Ζολώτας κατ’ 
ανάγκην καί κατ’ ήθικήν επιτα
γήν θά άναθεωρήση λίοα/ συν- 
τόμως τήν μέχρι τοΰδε τακτικήν 
του, θά παύση νά άρνεΐται τήν 
εφαρμογήν Νόμων τού Κράτους 
καί πληρούμενος πνεύματος κα
λή ςπίστεως καί συνεργασίας 
θά συντέλεση καί αυτός έν τινι 
μέτρφ, ώς έχει άλλωστε άναμ- 
φισβήτητον ύποχρέωσιν, διά τήν 
έπούλωσιν τών πληγών τάς ο
ποίας έπροξένησεν είς τήν Ε. 
Τ.Ε. καί τ όπροσωπικόν αυτής 
ή Ήλιασκική λαίλαψ, δυστυχώς 
δέ έν μέρει καί ό προκάτοχος 
αυτού Διοικητής τής Τραπέζης 
Ελλάδος.

Αγαπητοί κ. συνάδελφοι, 
προέταξα τό ζήτημα τών ασφα
λιστικών μας Ταμείων, διότι έ- 
κόντες άκοντες τήν στιγμήν 
ταύτην πάντες οΐ οπωσδήποτε 
έκτος τής Τραπέζης ευρισκόμε
νοι έξαρτώμεν τήν συντήρησιν 
καί τήν ύπαρξίυ μας έκ τής ε
πάρκειας καί καλής λειτουργίας 
αύτών. Θεωρώ δμως δτι έξ ’ίσου 
σοβαρόν τυγχάνει καί τό ζήτη
μα τής έπανόδου είς τήν Τράπε
ζαν δσον τό δυνατόν μεγαλυτέ- 
ρου αριθμού υπαλλήλων έκ τών 
δυνάμει τού Νόμου 251 0 προό- 
ρως καί βιαίως άπομακρυνθέν
των (μέ προτεραιότητα συνα
δέλφων μή συνταξιοδοτουμέ- 
νων), διότι ή επάνοδός των θά έ- 
ξυπηρετήση τριπλοΰν σκοπόν, 
ήτοι 1) τό πνεύμα καί τήν έν
νοιαν τής άητοκαταστάσεως τού 
Δικαίου καί τής Ηθικής. 2) Θά 
συντέλεση αυτομάτως είς τήν ά- 
νακούψισιν τών Ασφαλιστικών 
Ταμείων έκ τών δυσβαστάκτων 
βαρών των καί 3) θά δώση είς 
τήν Εθνικήν Τράπεζαν τήν ευ
καιρίαν νά έπωφεληθή καί πάλιν 
πολυτίμων υπηρεσιών εκλεκτών 
καί πεπειραμένων λειτουργών 
της τών οποίων έστερήθη λόγφ 
βιαίας καί προώρου άπομακρύν- 
σεώς των.

Άτυχώς καί άδικαιολογήτως 
δμως καί παρά τήν προ έτους 
δοθεΐσαν ρητήν σχετικήν ύπό- 
σχεσιν τού κ. Διοικητοΰ, μέχρι 
σήμερον ούτε κάν απαρχή πρός 
τήν κατεύθυνσιν ταύτην έγένε- 
το καί ό χρόνος παρέρχεται είς 
βάρος μας άπρακτος. Παρά 
ταΰτα δμως θέλω νά ελπίζω καί 
νά πιστεύω δτι τήν Διοίκησιν 
τού 'Ιδρύματος Απασχολεί σο- 
βαρώς τό θέμα τούτο καί εμφο
ρείται αυτή άπό τήν διάθεσιν 
δπως δώση μίαν σύντομον, σο
βαρόν καί ικανοποιητικήν έτΓ’ 
αυτού λύσιν. Τονίζω δέ δτι πα- 
ράλειψις αύτής νά πράξη τούτο 
και μάλιστα έγκαίρως θά ίσο— 
δυνάμει άναντιρρήτως καί του
λάχιστον μέ εκτροπήν άπό τάς 
παραδόσεις τού Ιδρύματος καί 
έπικρότησιν τών επαράτων πρά
ξεων Ήλιάσκου.

Μετά τήν τακτοποίησιν τών 
προαναφερθέντων τριών πρωτ
αρχικής καί βασικής σημασίας 
ζητημάτων, δέον δπως έπιδιώ- 
ξωμεν τήν ταχεΐαν έπίλυσιν καί 
πολλών άλλων ζητημάτων μας 
σπουδαιότερα τών οποίων τυγ- 
χάνουσι τά κάτωθι ένδεικτικώς 
και μόνον άναφερόμενα:

1. Χορήγησις τελευταίας αΰ- 
ξήσεως 15% καί ί 0% καί βελ- 
τίωσις τών συντάξεων γενικώς.

2. Εύθυγράμμισις τής Έπι- 
κουρήσεως μετά τής τοιαύτης 
τής Τραπέζης Ελλάδος καί ι
σόβιος καθιέρωσις αύτής.

3. Καταβολή τής άποζημιώ-

σεως του Νόμου 2112 είς πάν- 
τας τούς μή έπαναπροσληφθη- 
σομένους τελικώς υπαλλήλους 
(ώς ισχύει διά πάντας τούς ά- 
πολυομένους μισθωτούς), ή χο- 
ρήγησις είς αυτούς πρός βελτί- 
ωσιν τών συντάξεών των διαφό
ρων ευεργετημάτων, ώς π. χ. 
προσμέτρησις πλασματικών 
συνταξίμων έτών, προώθησις 
κατά ένα βαθμόν, καταβολή έξ 
μισθών κ.λ.π.

4. Καθορισμός συντάξεων 
βάσει άναλόγου ποσοστού έπΐ 
τού έκάστοτε ίσχύοντος μισθο
λογίου τών έν ένεργείφ ύπαλλή- 
λων.

5. Κατάπαυσις άβασίμων 
καί άσκοπων δικαστικών αγώ
νων τής Τραπέζης εναντίον πρώ
ην υπαλλήλων της (θυμάτων Ή
λιάσκου) ζητούντων ί κανοπο ίη- 
σιν άδιαψιλονεικήτων δικαιωμά
των των.

Αγαπητοί κ. συνάδελφοι, 
πρέπει ν’ άποτελέση κοινήν ό
λων μας συνείδησιν δτι ή ένότης 
μας έν συνδυασμφ μέ τήν στε
νήν καί ειλικρινή συνεργασίαν 
τής Διοικήσεως μετά τών Συλ
λόγων τών έν ενεργείς: υπαλλή
λων, τών Συνταξιούχων καί τών 
άπομακρυθέτων άπστελεΐ τον 
κύριον συντελεστήν, τήν έγγύ- 
ησιν καί τον άκρογωνιαΐον λίθον 
τής προόδου τού ' I δρύμοσος έν 
ταΰτφ δέ καί τής ευημερίας τού 
προσωπικού (έν ένεργείρ καί ά- 
πομαχίς:) τό όποιον φρονώ δτι 
δπως πάντοτε ούτω καί τώρα θά 
πράξη τό πάν, συνεργαζόμενσν 
έν αγαστή συμπνοίς: καί έν 
πνεύματι αμοιβαίας κατανοήσε- 
ως μετά τής Διοικήσεως, διά 
τήν έπιτυχίαν τών έπιδιωκωμέ- 
νων σκοπών.

Κ σίτοι θά ήδυνάμην, έπΐ πο
λύ ακόμη νά σάς απασχολήσω 
έπΐ τών έπιμάχων καί έκκρεμών 
ζητημάτων μας, έν τούτοις πε
ραίνω τον λόγον μου, διότι δέν 
θά έπεθύμουν νά κάμω καπά- 
χρησιν τής προθυμίας καί υπο
μονής μέ τήν οποίαν θελήσατε 
νά μέ άκούσητε.

Θά ήθελα μόνον άκόμη νά εΐ
πω : 1) δτι πολλά προσδοκώ- 
μεν (διότι πολλαί καί σπουδαΐ- 
αι έκκρεμότητες υπάρχουν) άπό 
τήν άνάπτυξιν τού ένδιαφέρον- 
τος τού Διοικητοΰ τής Ε.Τ.Ε.Α. 
κ. Β. Κυριακοπούλου, τον όποι
ον ευχαριστούμεν διά τήν συμ
βολήν του είς τήν ψήψισιν τού 
Νόμου 3662 περί ένισχύσεως 
τών Ασφαλιστικών Ταμείων 
μας καί 2) δτι ό Διοικητής εκεί
νος τής Εθνικής Τραπέζης δ- 
στις θά κατορθώση νά όδηγήση 
αύτήν καί τό Προσωπικόν της 
(έν ένεργείς; καί άπομαχίςΟ είς 
τ άς λεωφόρους τής αίγλης καί 
εύημερίας έπ’ άγαθφ τού "Ε
θνους καί τής Κοινωνίας, θά 
πρέπει νά εΐναι βέβαιος δτι θά 
σύνδεση τήν προσωπικότητά 
του άρρήκτως μετά τού ' I δρύ
μοσος, τό δέ δνομά του θά ανα
γραφή χρυσοΐς γράμμασιν είς 
τάς δέλτους τής Ιστορίας αυτού.

Τέλος καίτοι διακινδυνεύων 
νά προσκρούσω είς τήν έγνω- 
σμένην μετριοφροσύνην τού σε
βαστού Προέδρου μας κ. Ήλία 
Χατζηανδρέου θεωρώ έπιβεβλη- 
μένην ύποχρέωσιν δπως έξάρω 
τάς άοκνους προσπάθειας καί 
τούς ευθαρσείς αγώνας είς τούς 
οποίους άπεδύθη οΰτος μετά 
τών πολυτίμων συνεργατών του, 
τών οποίων άγώνων εις ώραΐος 
καρπός ύπήρξεν ή γενομένη 
κοττ’ αρχήν βασική ρύθμισις τού 
ζητήματος τών Ασφαλιστικών 
Ταμείων μας μέ τήν προοπτικήν 
προοδευτικής συμπληρώσεως 
καί βελτιώσεως αύτής.

Γ. ΣΚΙΖΑΣ
♦---------------------------------------- ♦

Ο
ΩΤΟΡΙΝ ΟΛΑΡ ΥΓΓΟΛΟ ΓΟ Σ

ΓΕΩΡΓ. ΠΙΠΙΚΙΟΣ

Δέχεται τά μέλη τών Ταμείων 
Υγείας τής ’ Εθνιικήις Τραπέ
ζης τής 'Ελλάδας καί Αθη
νών II — 1 καί 5 — 7 μ.μ. 
Λυκαβηττού καί Άλεξ. Σού- 
τσου 24 — Τηλ. 613.513

φ------------------------------------ φ



ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΔΙΚΗ ΔΙΑ ΤΑ 'ΑΓΓΛΙΚΑ, ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
Η ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ κ ΑΝΔΡΟΣΘ. ΑΘΑΝΑΣΕΛΗ

Ενώπιον τοΰ Α'. Τριμελούς 
Π|ληιμμέλει αδικεί συ ’Αθηνών ηρ- 
ξατο τό απόγευμα της παρελ- 
θούσης Τρίτης 24ης τρειχ. ή δί
κη τών Περικλή Τσαβλή, ιδιω
τικού υπαλλήλου, Παύλου και 
Πιέτρου Μπαρδασίλια, Έριοβιο- 
μηχανών, ίΝικαλ. Οικονόμου, τέ
ως τεχνικού Δ)ντού τοΰ Προμ. 
Συνεταιρισμού, ’ I σιδ. Κατα- 
κρυζηνοΰ, τέως Δ)ντού Πρατη
ρίου Υφασμάτων Προμηθ. Συν
εταιρισμού, Ίωάνναυ Χαρίση, 
Χριστοφ. Χρυσοχού, Πινδάρου 
Μαρίνου τέως ύπαλλ. ’Εθνικής 
Τραπέζης καί τέως ,μελιώιν1 ’Επι
τροπής Προμηθειών τοΰ Συινι- 
Εταιριίσμού, κατηγοιροιυιμένων 
δι’ απάτην διαπραχθεΐσαν εις 
βάρος Τοΰ (Προμηθευτικού Συνι 
εταιρισμού μας. Ή απάτη αυ
τή ής άναψέρει το ύπ’ άριθ. 
607)1957 παραπεμπτικόν βού
λευμα τού Συμβουλίου τών έν 
Αθήναι ς Έφετώιν διεπρόιχθη 

ώς έξης:
Ό πρώτος τών κατηγορουμέ

νων Περικλής Τσαβλής έπώλη- 
σεν κατά ’Οκτώβριον 1952 εις 
τον Συνεταιρισμόν 6.676 υάρ
δας κασμηρίων (πενιέ, σκωτσέ- 
ζικα καί παρντεσοΰ) παραστή- 
σας άφ’ ενός μεν ότι τά υφά
σματα ταΰτα ήταν Άγγλιικήΐς 
προελεύσεως, καί ιάφ’ έτέ|ριαυ 
ότι εΐχον ύ ποστή επεξεργασίαν 
έξευγενισμοΰ (φίνίρισμα) εί|ς 
γνωστόν ’Αγγλικόν οίκον. Κα
τά την κατηγορίαν όμως τά πω- 
λη&έντα ταΰτα υφάσματα είναι 
ελληνικής Ικατασκευής, καί διή 
τοΰ εν Κηφισία υφαντήριου 
ΕΡΒ I Κ„ οπερ ανήκει εις τούς 
δύο έτέρο.υς κατηγορουμένους 
Παύλον καί Πέτρον Μπαρδαβί- 
λιαν. Συνεπώς τά υφάσματα 
ταΰτα ούτε εΐχον ικατασκευα- 
σθή εις την ’Αγγλίαν, ούτε καί 
εΐχον ύπαστή έκεΐ έπεξεργασίαν 
έξευγενισμοΰ, ώς άπατηλώς πα- 
ρέστησεν ό Π. Τσαβλής καί έ- 
πώλησεν ταΰτα αντί δρο,ιχ. 185 
κατά υάρδαν, ενώ ή ήρΐέχουσα 
τιιμή τούτων ήτο κατά πολίύ κα- 
τωτέρα. Έκ τών υπολοίπων1 κα
τηγορουμένων οί Ίω. Χαρίση;, 
Χρηστ. Χρυσοχού, Πινδ. Μαρί
νος ιάπετέλουν την ’Επιτροπήν 
Προμηθειών τού Συνεταιρισμού, 
ή οποία άπεφάσισε τήν αγοράν 
τών ιάινωτέρω υφασμάτων. Εις 
τήν λήψιν αυτής τής άποφόσε- 
ως έλαβαν μέρος κατά τήν κατη
γορίαν, οί δύο άλλοι κατηγο
ρούμενοι Νικ. Οικονόμου καί Ι
σίδωρος Κατακουζηνός, ειδικοί 
πειρί τά υφάσματα (υπάλληλοι 
τοΰ Συνεταιρισμού.

Σημειωτέσν ότι ή θετική καί 
άποθετική ζημί α τού Σ υνεταιρι
σμού εκ τής προμήθειας ταύτης 
έχει ύπαλογιίσθή περίπου εις 
δραΐχ. 1.500.000.

Έκ μέραυ|ς τοΰ Συνεταιρι
σμού παρέστησαν ώς συνήγο
ροι, οί δικηγόροι κ.κ. ’Άγγελος 
Τσουκαλάς καί ό συνάδελφος 
τού Δικαστικού Τμήματος κ. 
Κυριλλόπουλος. Έκ ιμέρους τών 
κατηγόρΙαυμένιων παρέστη,σαν 
πόλλοΐ δικηγόροι, μεταξύ τών 
όποιων οί δικηγόροι: κ.κ. Πα- 
πασπύρου καί Παπακυριακό- 
πουλος.

ιΚωρίιώτεροι ,μάρτυρες [κατη
γορίας είναι οί συνάδελφοι κ.κ. 
Άνδρασθένης Άθανασέλης,, 
Κώστοίς Παππάς, ’Αθανάσιος 
Τισολάκης καί Σωτήριος Χάιμ- 
ψας. Ουτοι υπήρξαν μέλη τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ 
Συνεταιρισμού κατά τήν περί
οδον τοΰ Αύγουστου — Δεκεμ
βρίου 1955, ίότε καί άπεκολύ- 
Φθη ή εις ιβάρος τοΰ Συνεταιρι
σμού κατάχρηισις, διαδεχθέντες 
κατόπιν αναπληρωματικών έκ-j 
λογών τούς παραιτηθέντας κα
τηγορουμένους.

Πρώτος μιάρτυς προς έξέτασιν 
καλείται ό ικ. Άνδροσθ. Άθίαινιασέ- 
λης:

ΜΑΡΤΥΣ: Είς τό Συμβού- 
λιον τού Συνεταιρισμού έξελέ- 
γην τόν Αύγουστον τού 1955 
καί όταν τό Συμβούλιον κατηρ- 
τίσθη είς Σώμα, ώνομάσθην 
Γενικό); Πρσμματεύς αύτοΰ.

'Η έκλογή μας είς τόν Συνε
ταιρισμόν δεν έγένετο υπό ομα
λός σννθήκας, διότι τού προκια- 
τόχου Συμβουλίου, έπρεπε νά

λήξη ή θητεία, τόν Δεκέμβριόν 
τού 1955. Είς παραίτησιν ή- 
'ναγκάσθη τό προηγούμενοιν 
Συμβούλιον νά προέλθη, διότι 
οί Σύμβουλοι έπιιέσθησαν νά τό 
πράξουν έκ μέρους τών Συνε
ταίρων κατόπιν τής έκθέσεως 
τής λογοδοσίας των ή οποία έ- 
γένετιο κατά τό -έτος 1954.

Κατά τήν λογοδοσίαν τωιν 
εκείνην παρουσίαζαν, διά πρώ- 
τήν :φα|ρ|άν είς τήν μεταπολεμι
κήν ιστορίαν τού Συνεταιρι
σμού, ζημίαν σημαντικήν. Τού
το βεβαίω)ς έπροξένησε κατά- 
πληξιν εις τούς Υπαλλήλους, 
πολύ δε περισσότερον είς τούς 
υπαλλήλους τής Εθνικής Τρα- 
πέζης οί όποιοι ασχολούνται 
περισσότερον μέ τούς ιαριθμούς.

Επειδή ήσθάνθηισσν, οί 
Σύμβουλοι, ότι δεν έστηρίζοντο 
καλά ήναγκάσθησαν είς παραί- 
τη,σιν. Έν τώ μεταξύ, έν πα
ρενθέσει θέλω νά σημειώσω, 
ότι οί έκ τών κατηγορουμένων 
ΧαρίσηΙς καί Μα)ρΐνος παρητή- 
θησαν τής Τραπέζης τήν 16.7. 
55 καί ένσυνεχείςι τήν 23.7.55, 
παρητήθη ολόκληρον ήό Συμ
βούλιον πλήν ενός. ’Αναλαμ
βάνει τό νέον Συμβούλιον ύπό 
τόν πρόεδρον κ. ΤσολάκηνΙ. Ή 
υποδοχή ή όποια μάς έγένετο 
είς τόν Συνεταιρισμόν δεν ήτο 
ή ένδεικνιυαμενη. Εΰρισκόμεθα 
είς ένα περιβάλλον μάλλον εχ
θρικόν, διότι άκριβώς: ή εντολή 
τών Συνεταίρων ήτο νά πάμε 
είς τόν Συνεταιρισμόν νά ίδω
μεν τι γίνεται έκεΐ. Κο,ί ακρι
βώς αυτό τό πράγμα δεν ήρεσεν 
εις τινας τών έργαζομένων εί|ς 
τόν Συνεταιριισμόν καί πάντο
τε απέναντι μας ήσον έπιψυ- 
λακτικοί. Ή έντύπωσις, ή πρώ
τη, ήτο ότι εύρισκόιμεθα είς ένα 
Συνεταιρισμόν, ό όποιος δεν έ- 
λειτούργει καλώς.

Εύρομεν στοκ ύφάσμάτων 
πολλών έτών.Πλήν τών ύφαισμά- 
των διά τά όποιΐα γίνεται ή πα
ρούσα δίκη καί άλλα υφάσματα 
υπήρχαν τά όποια ήσαν αδιά
θετα. ΉρωτήισαμΙεν, πού έπΙρρ- 
μήθεύθητε τά ύφάσμιατα; "Ολα 
τά στοκ τά όποια εΰρωμεν είς 
τον Συνεταιρισμόν ήσαν τών 
Ελληνικών Εργοστασίων καί 
ελάχιστα ’Αγγλικά.

Έν παρενθέσει σημειώνω ότι 
ευρομεν, καί εν σοβαρόν πασάν 
ύφασμιάτων άπό τισελβόλ κατω- 
τάτης ποιότητος. Τό γεγονός 
είναι ότι τά προμηθεύθή ό Συ
νεταιρισμός μέ 70 δρχ. τήιν υ
άρδαν καί ένα μεγάλο μέρος 
αυτών έπωλήθη προ ημέρων, μέ 
33 δρχ. τήν υάρδαν. Ύπεσχέ- 
θηιμεν είς τούς Συνεταίρους ότι 
θά προβώμεν -είς ένα πρόχειρον 
έλεγχον τοΰ Συνεταιρισμού καί 
είς σύντομον χρον'ΐκίόιν διάστη
μα θά συγκάλιέσωιμεν Γενικήν 
Σ/υινέλίευισιν [καί είς μίαν έμπερι- 
(στατωμένην έκθεσινθά ιάνέφέρο- 
μεν όλας τάς ώνωιμιαλίας τάς ό
ποιας εύρομεν είς τόν Συνειται- 
ρισμόν.

Έν τώ μεταξύ παρουσιάσθηι 
ή περίπτωσι,ις αυτών τών ΰφα- 
σμάτων καί δεν ήτο δυνατόν νά 
διανοηθώμεν ότι ήμποροΰσε νά 
ΰπάρχτ^ σοβαρά ιάπάτη· ένομί- 
σαμεν ότι έπρύκειτο περί ύφα- 
σμότων κατώτερος ποιότητος 
αλλά όχι νά πωλοΰνταιύφάσμα- 
Τα ‘Ελληνικά ώς ’Αγγλικά καί 
να ζημιώνωνται οί Συνεταίροι 
/μέ σημαντικά ποσά. Τήν καταγ
γελίαν αυτήν τήν έκαμε, κάποι- 
ογ Δημακόπουλος είς τον κ. 
Τσολάκην. Έγώ ευθύς ώς έλα
βαν γνώσιν τής απάτης καί μοΰ 
παρεδόθησαν τά τιμολόγια, έ- 
σπευισα νά διαπιιστώσιωι τήν α
λήθειαν τών καταγγελθέντω ν. 
Έφρόντισα καί εύρήικα ένιαιν 
έμπορον καί πελάτην τής Τρα
πέζης, τόν κύριον Φελούδην καί 
τόν παρεκάλεσα -αν ήμποςςϋσε 
ΰά μέ βοηθήση νά έρωτήσωμεν 
τήν ’Αγγλικήν Πρεσβείαν, αν 
ύπάρχη κανείς Εμπορικός Οί
κος^ ύπό τό όνομα αΰτό. Καί 
πράγματι ό κ. Φελούδης έκαμε 
γράμμα, είς τόν Πρεσβευτήν 
καί ή Πρεσβεία μάς άπήντησεν 
μέ τήν έπιστολήν τήν οποίαν 
έχαμεν είς τήν δικογραφίαν, ότι 
δέν υπάρχει εις τά βιβλία της 
Έργοστάσιον τέτοιο-. ’Έγραψα 
καί έγώ είς τόν Εμπορικόν αν
τιπρόσωπον έν Λονδίνω καί 
μοΰ άπήντηισεν ότι δεν υπάρχει 
παρόμοιος ’Εμπορικός Οΐκοςι. 
Έν σ-υνεχιεία παρεκάλεσ-α και 
τήν Γραμματείαν τής Εθνική); 
Τραπέζης καί έτηλεγράφηισε 
είς τό 'Υποκατάστημά της είς 
τό Αονδΐνον, νά έρειυνήση καί τό 
Υποκατάστημα μήπως ΰπάρ- 
χη παρόμοιος Οίκος καί άπήν
τησεν τό Υποκατάστημα, διά 
τηλεγραφήματος, τό όποιον έχει 
επίσης- κατατεθή, ότι δεν ΰπάρί- 
χει παρόμοιος Οίκος καί Έργο- 
ισπάσιον καί ότι πιστοποιητι
κό ν δΓ άνυ-πάρκτοΜς Οίκους δεν 
χορηγούν τά αρμόδια ’Αγγλικά 
Γραφεία.

Αυτά όλα έθεωρήσαμεν καθή
κον νά τά κατιαγγείλωιμειν1 είς 
τήν Δικαιοσύνην καί ή Δικαιο-

Ισύ|νη σήμερον επιλαμβάνεται 
τού ’Έργου της.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: "Οταν έξελέ- 
γη τό νέον Διοΐ|κητικόν Συμ
βούλιον είχε λήξει ή θητεία τού 
προηγουμένου Συμβουλίου; Δη
λαδή έξε-β ιάσθη ή παρ-αίτησίς 
των;

ΜΑΡΤΥΣ: "Οταν κατά τόν 
’Ιούλιον τοΰ 1954 έγινε ή τα
κτική Συνέλευσις, ενώ έπρεπε 
νά γίνη τόν Μάρτιον, ήσκήθη: 
έκ μέρους μου έλεγχος σοβα|?|ός 
διότι τήν τελευταίαν στιγμήν 
μάς έφεραν τήν εκθεσιν τών πε
πραγμένων. Έκεΐ καί έγώ καί 
όλοι οί Συνεταίροι όταν ε’ΐδομεν1 
Τήν μείωσιιν τού εταιρικού Κε
φαλαίου ιάνηισυιχήσαμεν καί πα
ρεκάλεσα νά ιάναβληθή ή Συνέ- 
λευισις ιέπί 81 ήμερον διά ν-ά ήμ- 
πορέσωμεν νά μελετήσωμεν τ-ά 
οικονομικά Vou Συνεταιρισμού.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τί έγινε, λοι
πόν;

ΜΑΡΤΥΣ : ’Έγινε πρότασις 
άναβολής και ή πρότασις άπερ- 
ρίφθη. ’Αλλά τότε έκαμα καί έ- 
ρώτημα άν κολώ; δέν έγινε ή 
αναβολή καί μοΰ άπή ντησαν 
συγκεχυμένα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μετά τί έπη- 
κολούθησε;

ΜΑΡΤΥΣ: Μετά αφού έπΙρΟ- 
χώρησεν ή -συιζήτησις καί έτε- 
λείωσεν ή Συνέλευσις τότε έκι- 
νήθημεν [έμεΐς οί όποιο ι έβλ-έπο- 
/μεν ότι ό Συνεταιρισμός πά- 
(σχει, ιέκινήίθημεν νά ισυγκεντρώ- 
σωμεν τάς ύπογραφάς διά νά 
σιυγκαλέσωμεν άλλην Συνέλευ- 
ισιν. Έν τώ μεταΐξύ παρητήθη- 
σαν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιον γεγο
νός ήτο έκεΐνο, τό όποιον σάς 
έκαμε έντύπωισιν, ή μείωσις τών 
μερίδων τών Σ υνεταίρω-νι;

ιΜΑΡΤΥΣ : "Ο,τι στοιχεία έ- 
ζητή-σαμεν δέν μάς έδόθησαν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σεΐς ήλθατε 
τόν Αύγουστον, μέχρι τόν Δε
κέμβριον τοΰ 1955 ήσχολήθητε 
μέ τήν ανωμαλίαν είδικώς αυ
τήν;

ΜΑΡΤΥΣ: Ή ιάνωμαλία αΰ- 
τή μόίς άποκαλύφθη είς τάς 3 
Δεκεμβρίου. Ημείς εΐχομ-εν χω
ρίσει τήν εργασίαν μα-ς είς το- 
ιμεΐς. Έγώ άνέλαβον νά προε
τοιμάσω τήν ΐέΙκτακτον Συνιέλευ- 
-σιν καί ιν-ά κατατοπίσω τούς 
Συνεταίιρους έπι τής οικονομι
κής καταστάσεως τού Συνεται- 
Ιριισμο-Ο. Ό κ. Τριανταφυλλό- 
πουλας άνιέλαβε νά κάμη τήν έκ- 
καθάρισιν τού προσωπικού.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπατε ότι 
ό καθένας άνέλαβεν διάφορον 
Τ ομέα.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα, έγώ 
άνέλαβον νά έλέγξω τάς δια
φόρους άγο-ράς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έν σχέσει μέ 
τήν εισαγωγήν αύτοΰ τού υφά
σματος, καμμίαν ύπόνοι-αν δέν 
είχατε; Δέν ήλθε κανείς νά έ- 
ξακ,ριβώση τίποτε;

ΜΑΡΤΥΣ: Δέν είναι μόνον 
αυτά τά υφάσματα, είναι πολ
λά. Είναι μία φαν-έλλα χιλιάδων 
πηιχεων, τήν οποίαν έπώλησαν 
μέ ζημίαν. 9Ησαν καί άλλα υ
φάσματα, τά όποια Ιδιετιέθηισαν, 
είς άλλας ποσότητας. Έόώ έχω- 
ένα σημείωμα τό όποιον λέγει · 
ότι -άπό τό 1951 έως τό 1954, 
άπό τά γνωστά εργοστάσια τά 
Ελληνικά...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ’Εδώ τώρα 
θέλομεν νά ίδωμεν πώς έξεκίνη- 
σεν αύτή ή υπόθεσις. ”Αν δέν 
σάς -έγένετο καταγγελία, σεΐς 
-δέν θά προχωρούσατε είς τήν 
έρευναν ινά ϊδητε άπό πού ήγο- 
ράσθη αυτό τό ύφασμα;

ΜΑΡΤΥΣ: Ό έλεγχος προ
χωρούσε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό Δημακό
πουλος, τί σάς κατήγγειλεν;

ΜΑΡΤΥΣ : Ό Δημακόπουλος 
μάς κατήγγειλεν ότι τά υφά
σματα είναι ‘Ελληνικά καί ότι 
κατεσκευάσθησαν είς τό Έ|ργο- 
στάσιον τοΰ Μπαρδαβίλια καί 
ότι έπωλήθησαν είς τόν Συνε
ταιρισμόν ώς ’Αγγλικά. ’Αφού 
εύρομεν τά τιμολόγια, τότε δ-ιε- 
πιστώΐσαμεν τάς τιμάς καί δι ε
πί στώσαμεν ότι παρελήφθησαν 
άπό τόν τότε υπεύθυνον τεχνι
κόν Σύμβουλον τοΰ Συνεται-ρι- 
όημοΰ Οικονόμου καί ότι μερικά 
τιμολόγια εΐχον τόν αύτόιν γραμ 
φικόν χαρακτήρα τόν όποιον 
εΐχον καί τά τιμολόγια τής 'Ε
ταιρείας Μπαρδαβίλια. ’‘Ησαν 
6.680 υάρδες καί ή άγορά έγέ
νετο άπό- τον- Τισαβλήν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιος τών έκ- 
προισώπων τού Συνεταιφιίσμοΰ 
δ ι επραγματεύθη τήν άγοράν;

ΜΑΡΤΥΣ : Διά τήν ίδιαπρα- 
γμάχευσιν μάς εΐπεν ό Οικο
νόμου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καί τί άλλο 
σάς εΐπεν ό Δημακόπουλος; "Ο
τι έφαίνοντο ότι ήσαν ’Αγγλι
κής κατασκευής;

ΜΑΡΤΥΣ : "Οτι τά υφάσμα
τα αυτά ήσαν κατασκευής τού 
’ Εργοστασ ί ου Μπαρδαβ ίλιαι,. 
-έσφραγίισθηισαν είς τό Έργο- 
στάσιον καί παρεδόθησαν είς 
τόν Συνεταιριισμόν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιος τά πα- 
ρέλαβε;

ΜΑΡΤΥΣ : Δέν μάς τό εΐπεν, 
αυτό μάις- τό εΐπεν ό κατηγορού
μενος Οικονόμου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποια είναι ή 
περίοδος πού ήγοράσθη τό ύ
φασμα;

ΜΑΡΤΥΣ: ’Οκτώβριος 1952 
—Αύγουστος 1953.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι ύφασμα 
χειμερινόν ή θερινόν!;

ΜΑΡΤΥΣ: Είναι χειμερινόν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Έπιδεικνύ-

ων έν τεμάχιον υφάσματος έρω
τά τον -μάρτυροί) τί εΐίδουις εί
ναι αΰτό;

ΜΑΡΤΥΣ : 9Ησαν διάφορα 
είς χρωματισμούς καί σχέδια. 
9Ησαν 3 είδη υφασμάτων. 9Η
σαν φανέλλες, παλτά καί κα- 
σμήρι ανδρικής χρήσεω|ς|. "Ενα 
έξ αύτών εΐναι καί τούτο. Ή 
σφραγίδα λέγει ότι εΐναι τοΰ 
εργοστασίου Elliot καί ότι έ
γινε είς τήν ’Αγγλίαν. Έγώ 
έμαθα ότι τό FARR είναι ένα 
έργοστόσιον τό όποιον φίνιίρει 
τά υφάσματα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : CHRUNK 
σημαίνει ότι ί^χει γίνει ή μεγα- 
λυτέρα επεξεργασία ή όποια 
ήμποροΰσε νά γίνη. Μήπως 
ξέρετε ότι είς τήν λέξιν «CH
RUNK» έχει γίνει -κάποιο λά
θος;

ΜΑΡΤΥΣ: Δέν ξεύ-ρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τά Ελληνικά 

υφάσματα τής κατηγορίας αυ
τής πόσον εΐχον;

MART: Τά άρίίστης ποιό
τητάς εΐχον τότε 140 δρχ. περί
που τήν υάρδαν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αΰτά τά υφά
σματα πού ήγοράσθησαν, τών 
οποίων μία ποσότης μεγάλη ή- 
γοράσθη τόν ’Οκτώβριον καί 
Νοέμβριον τοΰ 1952 —-έίχρμειν1 
καί άλλα τά όποια ήγοςόσθη- 
σαν τόν Αύγουστον 1953 — 
τί ύ φάσματα είναι, χειμερινά ή 
θερινά;

ΜΑΡΤΥΣ: -Είναι όλα χειμε
ρινής χρήσεως.

ΠΡΟΕΡΟΣ : Έδικαιολογήτο 
άπό τό Συμβούλιον νά κάμη 
ίμεταγενεστέρως τοιαύτας άγο- 
ράς, άν δέν είχε διαθέσει ήδη 
τά άλλα;

Τί ποσότης διετέθη άπό 
αυτά;

ΜΑΡΤΥΣ: "Οταν παρελάβο- 
μεν εύρομεν 19.000 πήχει-ς ύ- 
φασμάτων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έξ αυτής τής 
κατηγορίας πόσα διετέθΐηισαν;

ΜΑΡΤΥΣ : Εΐχε μείνει υπό
λοιπον 4.000 υάρδες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: "Ο,τι έπωλή
θη, έπωλήθη πρό τοΰ Δεκεμβρί
ου τού 1955;

ΜΑΡΤΥΣ : Πρό τού ’Ιουλίου 
τού 1955.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ’Αποτέλιεσμα 
ότι εΐναι πωλημέναι 3.900 ύάρ-, 
δες, είναι μετά τόν Ελεγχον τόν 
όποιον έκάματε. Επομένως ο,τι 
έπωλήθη:, έπωλήθη άπό τής 
πρώτης παραλαβής άπό τόν 
Τσαβίλήν, δηλάδή μέχρι τόν Ι α
νουάριον τοΰ 1956 πού έκάμα
τε αυτόν τόν Ελεγχαν.

ΜΑΡΤΥΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είς αυτό τό 

σημεΐαν θέλω ινά μοΰ -εΐπητε: 
”Αν τόν Αύγουστον ή τόν ’Ι
ούλιον ίή τόν Μαίαν είδαν ότι 
,μένει αδιάθετος τόσον μεγάλη 
ποσότης, ποιος λόγο/ς τούς ύ- 
πεχρέωινε νά πρ-οβούν είς τήν 
άγοράν έινό-ς υφάσματος τό ό
ποιον δέν διετέθη, είς τόσους 
μήνας; Κάμετε προμήθειας ε
ποχιακός ή διά σειράν έτών;

ΜΑΡΤΥΣ : Έποχι-ακάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μήπιόςι παρη- 

τφήθη νά κάμετε γενικάς άγο- 
ράς;

ΜΑΡΤΥΣ: Ήιμπορεΐ νά κά
μη μίαν άγοράν καί νά μείνη 
ιμία μικρά ποσότης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ”Αν ήτο ή τι
μή αύτή ’Αγγλικών υφασμάτων, 
εΐχειν κάμει καλή τιμήν πού τά 
ήγόροσον; 9Ητο ιδηλαδή ευκαι
ρία τά ύφάσματα τά όποια έ- 
προμήθευσεν ό Τσαβλής είς ε
ποχήν πέραν τοΰ χειμώνος 
1952 — 53;

ΜΑΡΤΥΣ : *0 Διευθυντής, ό 
τεχνικός Σύμβουλος τού Συνε
ταιρισμού, τόν όποιον έρωτή- 
σαμεν καί ημείς, ό Οικονόμου, 
μάς εΐπεν ότι τήν προμήθειαν 
τών υφασμάτων τήν Εκαμον οί 
Μαιρΐνοίς, Χρυσοχού καί Χαρί- 
σης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτά σάς τά 
εΐπεν ό τεχνικός Διευθυντής ό 
Οικονόμου;;

ΜΑΡΤΥΣ : Μάλιστα, καί τού 
εΐπον: πώς τά παρελάβατε σεΐς 
καί μοΰ λέγει μή μέ έρωτάτε 
περισσότερον διότι ημείς άπό 
καιρού έχομεν παραγκωνισθήι 
καί διευθύνει τό Συμβούλιον 
χωρίς ή,μεΐς νά έρωτώμειθα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τί σημασίαν 
εΐχεν αύτή ή άπάντησις; Εΐχεν 
τήν σημασίαν ότι αύτοΐ οί ό
ποιοι έκαμαν τήν πΙριομήθειαν έ- 
φέρθησαν ίδιοτελώς,ή ότι ήμπο-

ρεΐ νά γίνεται άνωμάλω-ς καί 
επειδή δέν θέλω νά άνακατευ- 
6ώ τραβάω τήν ουράν μου;

ΜΑΡΤΥΣ: Καί είς άλλας 
περιπτώσεις όταν ήρωτήθη ό 
Οικονόμου, πάντοτε -έπιμελώς 
άπέφευγε νά άπαντήίση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: "Ωστε άπό 
τάς δικαιολογίας τάς οποίας 
τελευταίως σάς προβάλλει, ά
πό όσα σάς εΐπεν διατί δέν έ
καμαν τήν προμήθειαν άπό ερ
γοστάσια τά όποια δέν εΐχον 
γίνει γνωστά, φαίνεται ότι ή- 
νείχετο μίαν κατάστασιν; Ποια 
είναι τά έργα τοΰ τεχνικού Διι- 
ευθυντοΰ;

ΜΑΡΤΥΣ: Νά παραλαμβόο- 
νη τά Εμπορεύματα καί νά ά- 
ποφαίνεται ώς ειδικός.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δηλαδή άν τό 
ύφασμα έκεΐνο τό όποιον αγο
ράζεται, εΐναι έκεΐνο τό όποιαν 
πρέπει νά άνταποκ[ρ|ίνεται είς 
τάς άνάγκας τάς έμπορικάς καί 
τά)ς βιομηχαν-ιικάς.

ΜΑΡΤΥΣ : Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ή μπορεί τό 

ύφασμα αΰτό νά παραυσιάσθη 
είς τόν Οικονόμου, τόν Τεχνι
κόν Διευθυντήν άπό τούς προ- 
μηθευτάς; Δέν έλάμβανε μέρος 
ό Οικονόμου είς τάς διαπρα
γματεύσεις;

ΜΑΡΤΥΣ: Υπάρχουν τοιαΰ- 
ται προμήθειαι, άλλα πρέπει 
νά παρίσταται διά νά γνωμο
δότη επί τής ποιότητος τού υ
φάσματος. /Τόσον ό Τεχνικός 
Διευθυντής όσον καί ό ΔιειυΒυιν- 
τή|ιςι κ. Κατακουζηνός έπρεπε νά 
άποφανθοΰν ιέπί τών ύφοσμά- 
των.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτή εΐναι ύ- 
παχρέωσι ς καί τών 2 ή μόνον 
του Οικονόμου διά τήν τεχνι
κήν διαιφίίβωισιν;

ΜΑΡΤΥΣ : Ό Οικονόμου διά 
τήιν τεχνικήν ό δέ Κατακαυζη- 
νός διά τάς άνάγκας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ”Αν παραΐδε- 
χθώμεν ότι ένήργησεν ό Τσα
βλής ή ένέργειά του εΐναι έ- 
νέργεια έξοπτατήισεως τών Τε
χνικών Συμβούλων καί τών άλ
λων μελών τοΰ Συνεταιρισμού; 
’Έπρεπε αυτοί νά πεισθοΰν είς 
τάς λέξεις τής σφραγΐδος ή έ
πρεπε νά έξακριιβώσαυν καί τί
ποτε άλλο κ^ίί άν έκ τής ποιό- 
Ιτητοις τών υφασμάτων προκύ- 
πτη τί σΐχετικόν;

ΜΑΡΤΥΣ: "Οταν προσψέ- 
ρεται μία τόισαν μεγάλη ποσό
της υφασμάτων Επιβάλλεται 
είς εκείνους τούς προμηθευτάς 
νά ερευνήσουν νά ίδούν τί υφά
σματα εΐναι αΰτά, ποιου εργο
στασίου εΐναι, είναι γνωστού 
εργοστασίου; 'Πώς παρήιχθησαν 
καί πού παρήιχθησαν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νά γράψουν 
είς τήν ’Αγγλίαν άν ύπήρχη 
έργοστάσιον;

ΜΑΡΤΥΣ: Οί συναλλασσό
μενοι Εχουν τά μέσα καί ήμπο- 
ροΰν νά πληροφοροΰνταιι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εΐναι δυνατόν 
ένας υπάλληλος ενός Συνεται
ρισμού νά γνωρίζη πόσα έρ- 
γαστάσια υπάρχουν είς τήν 
’Αγγλίαν;

ΜΑΡΤΥΣ: Ό Οικονόμου εί
ναι 15 χρόνια είς τόν Συνεται
ρισμόν καί θά ήμποροΰσε νά 
γνωρίζη καί άν δέν έγνώριζεν 
έπρεπε ινά έρευνήση, διότι δέν 
ήτο γνωστός ό οΐκος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είς τήν Ελ
λάδα είναι γνωστοί οί Οίκοι;

ΜΑΡΤΥΣ: Ειδικός δέν εί
μαι, ιάλλά καί ίέγώ όταν πηγαί
νω νά ψωνίσω ένια κουστούμι 
θά ερωτήσω ποιίου εργοστα
σίου είναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζετε ότι 
αΰτά παρέλειψε νά τά κάμη 
ό Οικονόμου, διότι έξηπατήθη, 
ή υπάρχει κανείς άλλος λόγος;

ΜΑΡΤΥΣ: Ό Οικονόμου έ- 
δήλωσεν ότι τον απέκλεισαν1 
τής προμηθείας καί ότι τά ύ
φάσματα είσήιχθησαν άνιωμά- 
λως είς τόν Σιυινεταιρισμόν καί 
ότι τά οιΰτοκίνητον έπήγε είς 
τήν στοάν τοΰ Χρηματιστηρίου 
καί έκεΐθεν είσήλθον είς τήν 

άπαθήικην καί δέν ήλθον απ’ 
ευθείας. Ό Οικονόμου μοΰ εΐ
πεν ότι εις τά υφάσματα δέν 
εΐχεν Ιάνάμιιξιν καί ότι έν συν- 
εόΥσσίφ τών τριών άλλων κατη
γορουμένων τού Χρυσοχού, Μα
ρίνου καί Χαρίση, μετά τού 
Τσαβλή καί άφών Μπαρδαβ ί- 
λια έγινεν ή αγορά καί τό αΰ- 
τακίνητον τά έφερεν είς μίαν 
αποθήκην είς (τήν στοάν Χρημα
τιστηρίου1.

Π Ρ ΟΕΔ ΡΟΣ : Καί πού με- 
τεφιέρθησαν τά υφάσματα;

ΜΑΡΤΥΣ: Είς μίαν αποθή
κην είς τήν στοάν Χρηματιστη
ρίου καί άπό έκεΐ πσρελήιφθη- 
σαν σιγά- σιγά διά νά μή, δη- 
μιουργηθή υπόνοια.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ: Κύ|ρ|ιε Πρόε
δρε, οί (μάρτυρες παρακολου
θούν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: "Ολοι οί μάρ
τυρες νά έξέλθαυιν τής αιθού
σης. (Εξέρχονται οί έκ τών 
(μαρτύρων ευρισκόμενοι έντός 

τήις αιθούσης).
Π Ρ ΟΕΔΡ Ο Σ : (Άπευίθυινό- 

μενος πρός τόν μάρτυρα). Έ- 
ξημέρωσεν ένα πρωΐ καί εύρέ- 
θη γεμάτη ή αποθήκη;

ΜΑΡΤΥΣ: Δέν ξέρω ποιος 
τά παρέλαβε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ποιος κρατεί 
Τά κλειδιά τού Συνεταιρισμού; 
Εΐχον τά κλειδιά οί τρεις κα
τηγορούμενοι καί ιέν συνεννοή- 
σει, δέν ττήραν έργάπες, καί τά 
μετέφερον καί ένα πρωΐ εύρέθη- 
σαν είς τήν αποθήκην;

ΜΑΡΤΥΣ: Αύτά πρέπει νά 
τά γνω|ρ|ίζη ό [Κοοτακουζηινός, ό 
όποιος εΐχεν άνάλάβει τήν φύ- 
λαξιν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άνευ γνώσε- 
ως τού Κατακουζηνοΰ, δέν έμ
παιναν μέσα;

ΜΑΡΤΥΣ: Νομίζω όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: "Οταν λέγε

τε ότι ό Οικονόμου σάς έδή- 
ιλωσεν ότι δέν εΐχεν άνάμιξιν 
τί εννοεί; ’Ήξερε ότι οί ’Αφοί 
Μπαρδαβίλια κάμνουν αΰτήιν 
τήν προμήθειαν;

ΜΑΡΤΥΣ: Έγώ νομίζω ότι 
αν ό Οίκανόμοίυ θέλη ή μπορεί 
νά τά ιάπακαλύψη όλα. Τήν ι
δίαν πίεσιν ήσκήσαμεν καί η
μείς καί μάλιστα ενώπιον μας 
έτηλεφώνησεν είς τόν Μπάρίδα- 
βίλια. Διατί νά τηλεφωνήση 
τοΰ Μπαρδαβίλια;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τί θά Ελεγε 
δηλαδή τού Μπαρδαβίλια,"

ΜΑΡΤΥΣ : Δέν ξέρω, άλλα 
μάλλον νά ριυθμισθή ή ΰπόθε- 
|σις. Ημείς άνεκαλόψαμεν μίαν 
άπάπην καί ιό Συνεταιρισμός 
έπρεπε νά τακτοποιηθή.

ΠΡΟ ΕΔΡ Ο Σ : 'Απλώς ή μέ- 
λησε νά έκτελέση τά καθήκον- 
τά του, ή έλαβε γινώσιν ενός 
πράγματος καί τό υπεβοήθη- 
σεν;

ΜΑΡΤΥΣ: Έγώ νομίζω ότιι 
έφ’ όσον διά τά υφάσματα αύ
τά ισυνεβλήθησαν οί τρεΐς Σύμ
βουλοι ύπό τιήν ιδιότητά των 
αυτήν μέ τούς Άφούς Μπσ|?δα- 
βίλια μέ τόν Τισαβλήν καί εν1 
συνεχεία ό Οικονόμου υπέγρα
ψε τήν -παραλαβήν θά πρέπει 
νά είναι γνώστης όλης αυτής 
τή|ς ύποθέσεως πώς έγιινε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή τί 
σάς εΐπεν;

ΜΑΡΤΥΣ: "Οτι έγώ δέν Ε
χω άνάμΐιξιν, διότι άπό καιρόν 
ιμέ έχουν είς τό περιθώριαν, 
διότι τό Συμβούλιον Ιερχετοίΐ 
είς έπαφήν μέ τούς πραμηθευ- 
τάς καί μάς τά φέρνουν καί τά 
π-αραλαμβάνομεν ΰποχρεωτι- 
κώς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δηλάδή συνε- 
βλήθησαν είς μίαν τι(μίαν σώμ- 
βασιν ή σοΰ λέγει ότι δέν συν- 
εβλήθησαν τι μίως;

ΜΑΡΤΥΣ : "Οταν έκάμαμεν 
τάς άνακρίσεις καί ημείς ε’ΐπο- 
ιμεν ιδτι έπρόκειτο περί άπατης, 
συνεβλήθησαν οί τ|ρεϊς Σύμ
βουλοι μέ τούς Άφούς Μπαρ
δαβίλια καί μέ τόν Τσαβλήν 
καί έκαμαν αΰτήιν τήν πράξιν, 
δηλαδή άπάτην.

Π Ρ ΟΕΔΡ ΟΣ : Σάς εΐπεν ότι 
Εκαμον άπάτην ή Ιδιεμαρτυρή·1 
θη καί σάς εΐπεν ότι τό ύφα
σμα είναι Αγγλικόν;

ΜΑΡΤΥΣ: Έγώ νομίζω ότι 
τό έπίστευεν ότι εΐναι απάτη,

(Ή συνέχεια τής κοτταθέσε- 
ωΐς τοΰ κ. ’Αθανασελη είς τό 
έπόμενον ψύλλον τής «Τραπεζι
τικής» άμοΰ μέ τήν καττάθεσιν 
τού κ. Κ. Πιοτππά).

<$>
ΠΧηροψορούμεθα ότι ή νέα δι

κάσιμος τής ύπΟθέσιεως ώρίίσθη ίδιά 
τήν 9 προσίΒχ-οιΰς μηνάς Όκτωβρί- 
|οιυ ή μιέραν Τετάρτην καί ώραν 9 
ταμ. ιένώπιιον τοΰ πριώτιοιυ Τριιμελοιΰς 
ΠλΙηιμμιεΙλειιόδιΙκιείοΜ. (Μέγαρονι Άρ- 
ιοιΟχείιοιυ Α' όροφος), συνεττεία 
οΙΙφνιδίας άσθιενείας το0 ιέκ τών 
συνέδριων κ. ΠοταμιάνΙοΜ.

ΔΗΜ. A. ΖΙΑΚΑΜΠΕΝΗΣ 
’Οδοντίατρος

Λεωψ. Στρατάρχου Ποατάγου 
73, Ζωγράφου 

(’ I ατρεΐον Κωνσταντάκη) 
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0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Κ ΚΕΦΑΛΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΕΟΣ. 
ΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΪ ΣΤΑΜΕΝΟΣ

'Η έπαρκης μόρφωσις διά 
τον κατέχοντα υπεύθυνον Θέσιν 
είναι αναγκαία, εάν δέ έχη τις 
ελλείψεις, πρέπει νά τά|ς; άνοο- 
πληρώση διά μελετών.

Εννοείται ότι μό)νηι μόρψω- 
σις, χωρίς τάς απαραιτήτους 
διά την θέσιν ικανότητας, δέν 
άρκεΐ διά νά προαγότγη εν έρ» 
γον.

Ό έπί κεφαλής πρέπει νά εί
ναι ένθαυίσιώδης, άλλ’ ό ενθου
σιασμός τον δέον νά είναι συ
νετός. Τότε θά τον βοηθήση νά 
ΰπερπηβήση ποορεμπίπτοντα 
έμπόδια.

Πρέπει νά είναι είς θέσιν νά 
συνεργάζεται μέ τούς συναδέλ. 
φου|ς του, άλλων κλάδων καί νά 
μελετά μετ’ αυτών τά γενικώ- 
τερα θέματα τής έπιχειρήσεώς 
των.

Πρέπει νά εχη πίστιν καί νά 
μη φοβήται νά διαψωνή, δταν 
πρέπει, προς τούς άνωτέ)ρόυς 
του, χωρίς νά άνάγη τούτο είς 
σύστημα, νά έκτελή, δμωςι, τάς 
όριστικάς εκείνων άποψάσεις, 
χωρίς σχόλια καί κουτσομπο
λιά.

Ή προαγωγή ένό^ί άνθρώ- 
που είς άνωτέραν υπεύθυνον θέ
σιν προϊσταμένου1, φυσικόν εί
ναι νά έπιφέρη αλλαγήν είς τήν 
προσωπικότητά του, άλλ’ άν ή 
άλλαγή αϋτη είναι έπί τό καλ- 
λίτερσν, θά τον αγαπήσουν ο<ί 
υφιστάμενοί του καί θά έπιτύ- 
χη, άν άντιθέτως, ή προαγωγή 
συσκότιση τήν κεφαλήν του, 
χωρίς νά έγγίση τήν καΐρβίαν 
καί τά αίσθήματά του, άργά ή 
γρήγρρα θά άποτιύιχη είς τό 
εργον του.

‘Ο Προϊστάμενος πρέπει νά 
κατέχηται ίάπό τήν ανησυχίαν 
τής ιβελτιώσεως τού εαυτού του 
άπό πάσης άπόψεως. ’Αποτυγ
χάνει εκείνος όστις, κοίταλαβών 
μίαν θέσιιν, εφησυχάζει, καθώς 
επίσης εκείνος όστις δέν επι
διώκει τήν συμπλήρωσιν τών 
γνώσεων του, ή εκείνος όστις 
δεν έχει τήν ικανότητα νά έφαρ- 
μώση έκεΐνα τά όποια μανθάνει.

’Ελαττώνει τήν άπόδοσίν του 
ό Προϊστάμενος ό έΐχων καί έ
τερος απασχολήσεις, δεν ή μπο
ρεί δέ νά έπιβληθή όταν δέχε
ται δώρα, ή άλλας παραχωρή
σεις παρά τών υφισταμένων 
του. Μειονεκτεΐ έπίσης όταν ευ
χαριστείται μέ τ^ς υπόπτους 
έν τη υπηρεσία έκδουλεύσεις 
τών γνωστών τύπων οιτινες ύ- 
πεισέρχονται είς τάς υπηρεσί
ας καί δηλητηριάζουν τήν ατ
μόσφαιραν προσπαθοΰντες νά 
έξυψωθοΰν είς τήν οπυνείδήσιν 
Τού Προϊσταμένου των, ούχί διά 
τής έργασίας, αλλά διά τού ζή
λου προς διαβολήν κατά τώνΙ 
σιυναδιέλφων των. Αυτούς πρέ
πει νά τού|ς άπομονώνη ό Προϊ
στάμενος. -Είναι επικίνδυνοι, 
προ ποβντός δι’ αυτόν, όσον καί 
οί κόλακες.

Ό έπί κεφαλής μιας έπιχει- 
ρήίσεως, ή ένας τομέως αυτής 
καί πάς έν γένει Προϊστάμενος 
δέον νά οργάνωση κατά τοιοΰ- 
ταν τρόπον τής υπηρεσίας του, 
ώστε νά έργάζωνται άπροσκό- 
πτως αυται, χωρί ς τήν ίδικήν 
του διαρκή παρακολούθησιν. ’Ε
κείνος όστις θά τό έπιτύχη εί
ναι καλός Προϊστάμενος. Πρός 
τούτο πρέπει νά εχη πο|ρ’ αΰτώ 
κατάλληλον αναπληρωτήν καί 
βοηθούς.

Ό έπί κεφαλής, όστις κρα
τεί δι’ έαυτόν βασικά στοιχεία 
•τής έργασίάς, αποκρύπτει άλί- 
λα καί άπό τούς άμέσως μετ’ 
αυτόν, ή καθιστά εαυτόν δικτά
τορα, είτε διά νά μή άφήση νά 
άποκαλυφθή τυχόν υπηρεσιακή 
ταυ ανεπάρκεια, ή δι’ οΐονδήπο- 
τε άλλον λόγον, ή καί φόβον μή
πως ύπασκελισθή ύπό τών βο
ηθών του» προσφέρει αρνητικήν 
υπηρεσίαν είς τήν έπιχείρησιν, 
ήτις τον άνύψωσεν είς ήν εύρί- 
σκεται θέσιν, θά είναι δέ υπαί

τιας σσβφάς ανωμαλίας είς 
αυτήν, τήν ημέραν καθ’ ήν, έξ 
οϊανδήποτε αΐτιία)ς|, ήθελεν αίίτη 
στερηθή τών υπηρεσιών του-.

Αυτός δέν είναι καλός Προϊ
στάμενος.

Ό ευρισκόμενος, τέλος, έπί 
κεφαλής ένός έργου, τό όποιον 
έξυπτηρετεΐται άπό ανθρώπους, 
ποτέ δέν πρέπει νά λησμονή 
ότι έχει νά κάμη μέ έμψυχα ον- 
τα, άτινα έχουν τά αίσθήματά 
των, τάς άνάγκας των, τούς έ- 
γωϊσμούις των, άκόμη δέ καί τάς 
νευρώσεις των καί τά όποια έ
χουν αξιώσεις έπί τού σεβα
σμού τών Προϊσταμένων των.

Οί άνθρωποι είναι, ως έν αρ
χή έλέχθη, οί κυριώτφοι συντε- 
λεσταί τής Προόδου- τής εργα
σίας καί είς χεϊρας των, κατά 
μέγα μέρος, κρατούν τήν επιτυ
χίαν τού Προϊσταμένου των.

Ούτε μία στιγμή πρέπει, έξ 
άλλου, νά μάς διαφεύγη ότι, ό- 
πως ημείς, όπως οί ώπεράνω ή- 
μών έργαζόμενοι, οΰτω καί οί 
ΰφ’ ημάς καί οί οπωσδήποτε 
καί άπαυ)δήποτε έργαζόμενοι εί
ναι οί φορείς τής έργασίας, τής 
δημιουργού αυτής δυνάμεως καί 
συντελεστοΰ πόσης προόδου, 
τής έργασίας ώς θαυμάσια τήν 
ΰμνησεν ό Γάλλος Proudhon 
λέγων, «... καί άν μίαν ήμερον 
τό δραστήριον ημών γένος έγ
γίση τήν ευδαιμονίαν καί τούτο 
άκόμη θά εχη έπιτευχθή διά 
τής ΕΡΓΑΣΙΑΣ», ώς έκδήλω- 
σιν τής άπειρου- ευγνωμοσύνης 
τής άνβρωπότητος.

Ή αυινεννόηισι|ς καί συνεργα
σία μετά τών ανθρώπων σοΰ έ- 
ξασφαλίζει τήν έπιτυχίαν.

Γ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ
.... ........

ομοςποναια μϊαιριμ ςτεγαςεοι
--------- ♦---------

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κύριοι Συνάδελφοι,
Κατόπιν προσκλήσεως τού 

’Εκτελεστικού Συμβουλίου τής 
'Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλλη 
λικών ’Οργανώσεων Ελλάδος, 
προσήλθον τήν 11 ην τρέχ. είς 
κοινήν Συνεδρίιασιν ή ολομέλεια 
αυτής ικαί οί εκπρόσωποι συ
ν εστημένων Στεγαστικών Συν
εταιρισμών Τραπεζών καί ’Ορ
γανισμών Κοινής Ώψελείάς!, 
παρέστησαν δέ:

'Ο κ. Ζέρμας, διά τόν Συνε
ταιρισμόν Στεγάσεως Τραπέ- 
ζης Ελλάδος.

Ό κ. Χαρίσηις, διά τόν Οι
κοδομικόν ΣυνεταιριΙσμόν Υ
παλλήλων Ε.Τ.Ε.Α. ή «ΕΣΤΙΑ»

Ό κ. Μπόγδανος, διά τόν 
Νέον Συν)σμόν Στεγάσεως Ύ- 
πλαλήλων Ε.Τ.Ε.

Ό κ. Κυπριώτης, διά τόν 
Συνεταιρισμόν Α.Τ.Ε.

Ό κ. Θαλασσινός, διά τόν 
Οίκοδ. Συνεταιρισμόν Υπαλ
λήλων Τ.Ε.

Ό κ. Λοίσιος, διά τόν Συ
νεταιρισμόν Υπαλλήλων ’Εμ
πορικής Τραπέζης.

*0 κ. Σωτηριάδης, διά τόν 
Συνεταιρισμόν Υπαλλήλων Η. 
Ε.Α.Π.

'Ο κ. Κατσαρός διά τόν 
Συνεταιρισμόν Υπαλλήλων ’Γο
νικής Τραπέζης.

Ό κ. Παπαδάτος, διά τόν 
Συνεταιρισμόν Υπαλλήλων 
Λαϊκής Τραπέζης.

Ό κ. Κάλυβίτης, διά τόν 
Συνεταιρισμόν Υπαλλήλων 
Τραπέζης ’Αθηνών.

Έκ μέρους τού ’Εκτελεστι
κού Συμβουλίου τής Ο.Τ.Ο.Ε. 
άνεκσινώθη ύπό τού Π)ρ!οέδραυ 
-αυτής ότι κατόπιν επιμόνων 
ενεργειών τής Ο.Τ.Ο.Ε. είς ψη- 
φισθέν Ν.Δ. «... περί τροποποι» 
ήσεως καί συμπληρώσεως τού 
Νόμου 3239)55 καί άλλων δι
ατάξεων τής εργατικής Νομοθε
σίας», περιέλήφθη τροπολογία 
όφορώσα τήν έκτακτον εισφοράν 
έξ 1% υπέρ τού Α.Ο.Ε.Κ. (Αύ-

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ»

’Αγαπητή «Τραπεζιτική», 
Ή χορήγησις έπί τέλους καί 

είς τούς έξ ημών έχοντας άπο- 
δοχάς άνω τών 3.000 τής 6Γ υ
πουργικής άποψάσεως δοθεί- 
σης είς όλους τούς έργαζομέ- 
νους τής χώρα|ςί αύξήσεως 1 0%, 
είναι πλέον γεγονός.

Ώς γνωστόν τής αύξήσεως 
ταύτηις εΐχομεν έξαιρεθεΐ κατά 
εξοργιστικόν τρόπον μόνον- ή- 
μ-εΐς, κατόπιν έπεμβάσεως τού., 
άναστηλωτού τής Τραπέζης μας 
τότε Δισικητοΰ της, παρά τφ 
τότε Υπουργώ ’Εργασίας καί 
νΰν Γεν. Γραμματέα τής ΝΕΑΣ 
Γ.Σ.Ε.Ε., άλλον... άναμορφω- 
τήν τής ’Εργατικής Νομοθε
σίας!

Ό Σύλλογός μας έκτοτε δέν 
εποουσε είς πάσαν διδομένην 
εύκαιρίαν νά τονίζη καί νά δια- 
τυμπανίζη τήν άδικίαν ήτις 
διεπρόπτετο ισύν τοΐς άλλοι ς 
είς βάροίς τών ΰπαλ. τής Εθνι
κής Τραπέζης, διά τής άχαρα- 
-κτηρίστου έκείνη-ς άποψάσεως 
τού Ύπ. ’Εργασίας.

Δυστυχώς, -έλαΧούσαμεν είς 
ώτα μή άκουόντων.

Άλλ’ έδώ πρέπει νά άμολο- 
γηθή μία έντι μωτάτη έξαίρεσις.

ΐΕΐναι ό τέως Διευθυντής τής 
Διευθύνσεως ’Εργασίας καί 
νΰν Γεν. Γραμματεύς τού Ύπ. 
’Εργασίας κ. Κ. Χιρίυσανθόπου- 
λος. Ό μόνος, όστις κατ’ έπα- 
νάληψιν μής έδέχθη έγκαρδιώ- 
τατα, μάς ήκουσε μέ αληθινήν 
συιμπόνοια καί κατέβαλε ειλι
κρινείς προσπάθειας όπως ό 
Υπουργός του μεταπεισθή καί 
έπεκτείνη τήν άπόφασίν του καί 
έφ’ ημών.

Άλλα καί έκτος τούτου, έ- 
χαμεν προσωπικήν άντίληψ-ιν ό
τι προσεπάθει νά έπιτύχη τήν 
χορήγησιν τής αύξήσεως αυτής 
ασκών τήν περιωρισμένην δυ
στυχώς τότε υπηρεσιακήν έπιρ- 
ροήν του, έπί τών ΜΕΓΙΣΤΑ
ΝΩΝ τής 3) ετοΰς κακοποιού 
Διοικήσεωις τής Τραπέζης μας.

’Ήλθε όμως τό πλήρωμα τού 
χρόνου!· μεταξύ τών άλλων αι
τημάτων μας, |ήτο καί ή έπέκτα-

σις τής χορηγήσεως τής έν λό- 
Υώ αΰξήΐσεως. 'Ο κ. Διοικητής
μας συνεχίζων τήν σταδιακήν 
έπίλυσιν τών δικαίων αιτημά
των μας, έπελήφθη καί τούτου 
καί έδωσε τήν σχετικήν εντο
λήν, άλλ’ ή χορήγησις έχρειά- 
ζετο νά περιβληθή καί 6Γ υ
πουργικής άποψάσεως.

Τό πράγμα δέν ήτο ανησυ
χαστικόν. Γεν. Γρα-μιματεύς τού 
Ύπ. Έργασίας είναι σήμερον 
ό κ. Χρυισανθόπουλος. Γνώιστης 
τού θέματος ό κ. Χρυσανθό- 
πουλος, δέν παρίστατο ανάγκη 
νά κατατοπισθή. Ζήιτημα φρα
στικής διατυπώσεως τής σχετι
κής άποψάσεως, ήτο δι’ αυτόν. 
Καί πο(ρά τόν όγκον έργασίο)ς;, 
πού τού προισεπόρισε ή νέα ταυ 
θέσις, έσπευσε διά τήν εκδοσίν 
της.

Κατά τάς πληροφορίας μας 
ή αϋξησις συμπεριελήφθη είς 
τήν μισθοδοσίαν τού ’Οκτωβρί
ου έ.έ. άναδρομι-κώς άπό 1 ης 
Σ)μβρίου.

Θερμαί απευθύνονται αί εΰ- 
χαριστίαι μας, τόσον πρός τόν 
κ. Διοικητήν όσον καί πρός τόν 
κ. Χρυσανθόπουλον.

Φιλικώτατα
ΜΕΛΧΗΣ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
τ. Πρόεδρός τού Σιύλλογου
Σ.Σ. Τό κείμενον τής άνω- 

τέρω επιστολής μάς ευρίσκει 
απολύτως συμφώνους. Θιέλομεν 
νά πιιστεύωμεν ότι τόν Γ εν. 
Γραμματέα τού Ύπ. ’Εργασίας 
κ. Χρυσανθόπουλον θά τόν έχω- 
μεν καί είς τό μέλλον ένθερμον 
συιμπαραστόοτηιν τών αιτημάτων 
μας.

τονόμου ’Οργανισμού ’Εργατι
κής Κατοικίας), καθ’ ήν ή εισ
φορά αυτή περιίέ|ρ)χεται είς τούς 
συνεστημένοιυς Οικοδομικούς 

Συνεταιρισμούς, πρός πραγμα
τοποίησή τών σκοπών των, έ- 
χουσα δέ οΰτω:

<φ) Τό 1% έπί τών ημερομι
σθίων καί μισθών τών έργαζομέ- 
νων». Ή εισφορά αϋτη δύναται 
νά βαρύνη έν όλω ή έν μέρει τόν 
οϊκεΐον εργοδότην διά τό σύνο- 
λον ή μέρος τού Προσωπικού 
αυτού έφ’ όσον ουτος, διά δηλώ- 
σεώς του πρός τόν Ο.Ε.Κ. ά- 
ναλάβη τό άντίστοιχον βά|ρος. 
Ή ισχύς τής παρούσης διατά- 
ξεως άρχεται άπό τής 1ης τού 
μεθεπομένου τής ισχύος τού 
παρόντος μηνάς.

Είς συνεστημένους προ τής 
Ισχύος τού παρόντος, Οικοδομι
κούς Συνεταιρισμούς μισθωτών, 
ύπαχρέων καταβολής εισφοράς 
υπέρ τού Ο.Ε.Κ. δύναται δι’ ά
ποψάσεως τού Δ.Σ. τού ’Οργα
νισμού έγκρινομένηϊς] ύπό τού 
Υπουργού ’Εργασίας μέχρι 
τού Vz τού συνολικού ποσού τής 
έξ 1% είσφο(ράς τών μελών των 
νά διατίθεται είς τούς Συνεται
ρισμούς τούτους μόνον μετά τήν 
διαπίστωσιν ότι διέθεσαν έξ ι
δίων πόρων καί κεφαλαίων τρι
πλάσιον ποίσόν κατ’ έτος διά 
τήν άνέγερσιν πληρών καί έτοι- 
μοπαραδότων Κατοικιών πρός 
τά μέλη αυτών. _ __

π'Η διαπίστωίσις αϋτη σνντε- 
λεΐται διά τεχνικής πραγματο
γνωμοσύνης τών οικείων τεχνι
κών υπηρεσιών τού Ο.Ε.Κ.

Παραλλήλως διενεργεΐται 
καθ’ έκαστον έτος έλεγχος έπί 
τής έν γένει τοιαύτης διαχειρί- 
σεως πάρ’ ορκωτών λογιστών, 
ών ιαί εκθέσεις __ ύποβάλλονται 
εΐς^ τό Ύπουργεΐον ’Εργασίας 
καί είς τόν Ο.Ε.Κ.

Επί τού προκει μενού τονί 
ζεται ότι ή έπιβληθεΐσα άρχι- 
κής. εισφορά ενώ ήτο καθολική 
καί αναπότρεπτος καί ούδέν 
ωφέλημα θά άπεκόμιζον οί συν
άδελφοί έκ ταύτης, διά τών έ
νεργειών τής Ο.Τ.Ο.Ε. έπετεύ- 
χθη ή ψήφισις τής ανωτέρω 
τροπολογίας, διά τής οποίας 
ώς πρώτον βήμα έξησφαλίσθη 
υπέρ τών Συνεταιρισμών μας 
τό Ο,,50% τής εισφοράς καί τό 
όποιον θά άποτελή τού λοιπού 
πάγιον έισοίδον τών Συνεταιρι
σμών.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΑΣΙΝ ΤΗΣ Ε.Φ.Ε.Τ.
ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ 

’Εξαιρετική ιέπιτυχία έση- 
μείωσαν οί άπογευματινοί πε
ρίπατοι τής ΕΦΕΤ για μπάνιο, 
αέ διάφορες άκρογιαλιιές τής 
Αττικής κατά τό διάστημα τού 
φετεινοΰ καλοκαιριού.

Τό φθηνό εισιτήριο, τά πολυ
τελή καί ά/νετα λεωφορεΐάΠοΰλ- 
μαν καί ή ληψθεΐσα άπό τό 
νέο Διοικ. Συμβούλιο δικαία 
καί ικανοποιητική για τά μέληι 
άπόφασις περί συμμετοχής στις 
έκδρομές καί περιπάτους τής 
ΕΦΕΤ καί ένός στενού συγγε
νούς τών μελών μέ τήν ιδίαν τι
μήν εισιτηρίου, συνέβαλαν 
στήν πραγματοποίησι 32 περι
πάτων μέ άθιρόαν καί πρωτοφα
νή συμμετοχήν 1.038 άτάμων 
συνολικώς.

Άναλυτικώς έπραγματοποι- 
ήθησαν οί έξης περίπατοι:
Είς Κορυφήν Υμηττού περ. 1 
» Πόρτο Ράφτη » 8

Λουτρόπυργαν » 1
Ζούγκλ. Άγ. Άνδρ. » 1
Νησάκια Άναβύσον » 8
Άγ. Άνδρέαν » 2
Λούτσα » 2
Μεγ. Πεύκο » 2
Τύμβον Μαραθώνας » 4
Μάτι Άγ. Άνδρέα » 1
Διόνυσον » 2

ΑΘΛΗΤΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ
Ή παρουσία τής ΕΦΕΤ είς 

τήν διεξαχθεΐσαν 16ην Βαλκα- 
νιάδα διά τής άθλοθετήσεως 
βάρμτίμου κυπέλλου διά τόν νι
κητήν τού δρόμου 400 μ. μετ’ 
εμποδίων, είχε ζωηρστάτηιν ά-

πήχησιν είς τούς άθλητικούς 
παράγοντας τής Χώρας καί 
τους κύκλους τών φιλάθλων.

Ό ΣΕΓΑΣ δι’ έγγράφου του 
εύχαριστεΐ θερμώς τήν ΕΦΕΤ 
καί γνωρίζει ότι τό άθλοθετη- 
θεν κύπελλον ίάπενεμήθη είς τόν 
Ρουμάνον πρωταθλητήν ΣΑ- 
ΒΕΛ.
ΤΜΗΜΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ

Άπό 1 ης Αΰγόύστου έ. έ. ά- 
πεχώρησε τής ΕΦΕΤ ό Καθηγη
τής Ξιφασκίας κ. Άρθραΰρος 
Τζερέσκυ ό όποιος έπί 1 δετίαν 
π|ρ|οσέφερε εύδοκίμως τάς υπη
ρεσίας ταυ είς τήν "Ενωσιν. 
ΠΕΝΘΗ

Τήν 1 5ην τρέχοντος (άπεβίω- 
σε αίφνιδίως ό Τμηιματάρχη|ς 
τής Τραπέζης Γεώργιος Άθαν. 
Ααμπρόπουλος ό όποιας βιετέ- 
λεσε Σύμβουλος τής ΕΦΕΤ καί 
έκπρόσωπος αυτής είς τό Υπο
κατάστημα Πειραιώς.

'Η 'Ένωσιις έξέδωκε σχετικόν 
ψήφισμα.
ΤΜΗΜΑ
ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Άπό 15ης ’Οκτωβρίου άρ- 
χονται τά μαθήματα τού ανω
τέρω Τμήματος Ιύπό την 6ιδα- 
σκοίλίαν τής Καθηγητρίας Κας 
Ελένης Κεψάλου - Χόρς.

Πληροφορί αι—Δηλώσει ς είς 
τήν ’Έφορον τού Τμήματος Καν 
Αγγελικήν Σακκαλή; (Έκά- 
ιστηιν Τρίτην - Πέμπτην καί 
Σάββατον 10—1 είς τό Γρκχ- 
ψεϊσν τή|ς ΕΦΕΤ 4ος όροφος 
άριθ. δωμ. 117, τηλ. 30.011 
Έσωτ. 308).

-♦♦♦-

"Ολοι οί παριστάμενοι έκ- 
προσωποι τών Συνεταιρισμών 
έξέφρασαν το^ς ευχαριστίας των 
πρός τόν Πρόεδρον τής Ο.Τ.Ο. 
Ε. κ. ’Ιωάν. Άλευράν διά τάς 
καταβληθείσας έπιτυχεΐς προσ- 
παθείας τής 'Ομοσπονδίας.

Ή έπιτευχθεΐσα τροπολογία 
Ικανοποιεί μερικώς μία τών βα
σικών ίβρΙυτικών έπιδιώξεων 
τής 'Ομοσπονδίας τών Στεγα
στικών Συνεταιρισμών, ή οποία 
μέ τήν συμπαράστασιν πάντοτε 
τής Ο.Τ.Ο.Ε. θά επιδίωξη 6πω)ς 
περιέλίθη είς τούς Συνεταιρι
σμούς καί τό έτερον 0,50% τής 
εισφοράς.

Βεβαίως ήδη θά γεννηθή τό 
ερώτημα είς έκαστον έξ υμών, 
γνώστην τών οικονομικών δυ
νατοτήτων μας, πόθεν θά έξευ- 
ρεδή τό τριπίλάσιαν ποσόν τής 
έξασφαλ ισθε ίσης εισφοράς ώ(ς 
προβλέπει ή ψηίφισθεΐσα σχε
τική τροπολογία.

Ή μελέτη τού θέματος τού
του, ό συντονισμός τών ένερ- 
γειώιν καί ή έξεύρεσις λύσεως 
έπί παντός π|ρίακύπτοντος συ
ναφούς θέματος άνετέθη, ύπό 
τών αρμοδίων τής έν άρχή συ- 
ισκέψεως ε^ς τήν ιύπογεγραμμέ- 
<νην Επιτροπήν, ήτις έντός τα
κτής προθεσμίας θά έκθεση τά 
πορίσματα της είς τήν ‘Ολομέ
λειαν τών δύο ’Οργανώσεων, 
διά προσεχούς δέ άνακοιινωσε- 
ως θέλει κρατήσει υμάς ένημέ- 
ρους.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γ. Ζέρμας, Σπ. Κυπριώτης, Κ. 
Χαρίσης Κ. Κατσο|ρ|ός Λ. Σω

τηριάδης
-------------------------------------

ΕΤΣΙ ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΝΙΚΑΙ
Κατόπιν άπεργίας ήτις διήρ- 

κεσεν ολόκληρον τον ’Ιούλιον, 
οί Τ,ραπεζοϋ πάλληλ ο ι τής Γαλ
λίας (έκ συνόλου 100.000, οί 
80.000 έλαβον μέρος ιστόν ά- 
γώνα), έπανέλαβον τήν έργα- 
σίαν τήν 29 ’Ιουλίου άφοΰ ά- 
πέσπασαν αΰξησιν αποδοχών 
8—10%. ’Άς σημειωθή ότι

στήν αρχήν τής απεργ ι ας τοσον 
αί διοικήσεις τών 7]ρ|απεζών ό
σον καί ή κυβέρνησις ειχον άν- 
τιτάξείι κατηγορηματικόν «βέ- 
το» είς τάς διεκδικήσεις τών 
απεργών. Οί Γάλλοι όμως Τρια- 
πεζοϋπάλλήλ ο ι μ έ τήν εΰρείαν 
ένιαίαν δράσιιν έπέτυχον μίαν 
σημαντικήν νίκην.

ΔΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ 
ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΥ ΕΨΗΦΙΣΘΗ 
Ν. Δ. ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥ- 
ΣIN ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑ
ΞΕΩΝ ΤΟΥ Ο. Λ. Π. ΕΙΣ ΤΟ 

I. Κ. Α.
Τόν παρελθόντα Απρίλιον 

κατετέθη εί|ς τήν Βουλήν Νομο- 
σχέδιον «περί υπαγωγής τού 
κλάδου Συντάξεων τού Ταμείου 
Άσφολίσεως Λιμενεργατών 
Πειραιώς είς τό Ι.Κ.Α.». "Αν 
καί τό Νομασχέδιον αύτό εΐχεν 
χαρακτηρισθή ώς «επείγον» ό
μως δέν είσήχθη πρός συζήτη- 
σιν κατά τήν διάρκειαν τών ερ
γασιών τής Βουλής καί ήχθη 
πρός συζήτησιν τήν 10.9.57 
είς τήν Επιτροπήν έξουΐσιοδο- 
τήσεως προταχθέν έτέρων 1 6 
νομοσχεδίων άτινα προηγούντο.

Είς έντονους διαμαρτυρίας 
τών Εργατικών καί έτέρων 
Βουλευτών, ότι τό νρμοσχέδιον 
λόγψ τού αϋξοντος αριθμού 
(17) δέν εΐχεν κάν άναγνωσθή 
ύπ’ αυτών καί συνεπώς ήτο ά- 
δύνατον νά εκθέσουν τάς άπό» 
ψεις των, ό εισηγητής Ύποιυρ- 
γό/ς κ. Ρ άλλης συνεπικουροΰν- 
τος καί τού βουλευτοΰ Πεψσιώς 
κ. Ντεντιδάκη όστις προέβαλεν 
τό έπιχείρημα ότι «έάν τό Νο- 
μοσχέδιον δέν ψηφισθή οί συν
ταξιούχοι λιμενεργάται δέν θά 
λάβουν σύνταξιν», έπέμενε καί 
οΰτω έψηφίσθη τό ρυθμίζον τάς 
τύχας χιλιάδων λιμενεργατών 
νομοσχέδιον, άφού έγένετο δε
κτόν μέρος μόνον τών τροπο
λογιών άς εΐχεν προτείνει ή 

Ενωσις Λιμενεργατών Ο.Λ.Π. 
---------------- ----------------------

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 
Γενομένίων αρχαιρεσιών διά 

τήν άνάδειξιν τού νέου διοικη
τικού συμβουλίου τού συλλό
γου υπαλλήλων τής τέως Τρα
πέζης Αθηνών έξελιέγη μέ ση
μαντικήν πλειοψηφίαν τό ύπό 
τόν κ. Στ. Γκιτάκον ψηφοδέλτι
όν. Ούτως έπί συνόλου ψηφι- 
σάντων 663 έλαβε τό ψηφοδέλ- 
τιον τού κ. Γ κιτάκον 405, έναν
τι 258 τού αντιπάλου, έκλεγέν- 
τωιν κατά σειράν έπιτυχίας τών 
κ.κ. Στ. Γ κι τάκου μέ 426 ψηΓ 
φουις, Γ. Τζωρτζάκη μέ 410, 
Άρ!. Χατζηδάκη μέ 405, Χρ. 
Γιάννου μέ 404, Κ. ίΠιερουτσά- 
κη μέ 401, Γ. Νικολάου μέ 
395, I. Σ τράτου μέ 391, Χρ. 
Πρές μέ 389 καί Χαρ. Σπηλισ- 
πούλου μέ 386. Άπό τό ύπε- 
ρισχύσαν ψηφοδέλτιον έξελέγη- 
σαν καί οί έκπρόσωποι διά τό 
Εργατικόν Κέντροιν Αθηνών 
καί διά τό συνέδριον τής Τρα- 
πεζοϋπάλλήλικήις 'Ομοσπον
δίας.

ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ 
ΟΙ «ΑΠΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ»;

—♦—

Πέρυσι όταν ήγωνιζόμεθα ό- 
μοΰ μετά τών Συνδικάτων Κοι
νής Ώφελείας καί Ένώσεω(ς 
Ο.Λ.Π. διά τήν διάσωσιν τών 
Ασφαλιστικών μας Ταμείων 
καί εΐτα διά τήν Νομοθετικήν 
κατοχύρωσίν των, οί «ινομιμό- 
φρονες» «συντηρητικοί» καί 
«φρόνιμα παιδιά» «τρωκτικά 
τής ησυχίας» έκλαυθμήριζαν ή 
«συνεβούλευον» ποιαν σχέσιν 
έχομεν μέ τούς λιμενεργάτο|ς 
τού Πειραιώς ίκαί άγωνιζόμεθα 
μαζί των.

Προ ολίγων ή μερών, όπως 
γράψομεν είς άλλην στήλην, οί 
λιμΙενεργάται Πειραιώς άπομο- 
νωθέντες έχασαν διά κοινοβου
λευτικού πραξιικοπήμιοτος τό 
Ταμεΐον των Συντάξεως, διότι 
ήτο. . . «έλλειμματικόν».

Δέν νομίζουν έστω καί έκ τών 
υστέρων οί κύριοι αυτοί, ότι 
κάποιαν σχέσιν εΐχομεν, καί 
ότι τώρα ό δρόμος είναι πιό 
ανοικτός γι άνά κτυπήση ό Χά
ρος τών Ταμείων καί τήν πόρ
τα τού δι κού μοής;

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

Ε. ΚΟΝΤΑΞΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ — ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

Γιά τήν έργασία σας, για τις 
σπουδές σας, για τά ταξείδια 
σας στο έξωτερικό, μάθετε τήν 
ξένη γλώσσα πού σάς χρειάζε
ται ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ — ΑΓΓΛΙ
ΚΑ — ΓΑΛΛΙ ΚΑ 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- 
ΣΙΣ.
Άρίστη κατάρτι σι ς σέ όλους 
τούς τομείς, Τμήματα μέχρι 8 
μαθητών. Δίδακτρα πολύ χα
μηλά, Στα Γερμανικά ειδικό 

τμήμα για παιδιά.
ΕΝΑΡΞΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΤΗΝ Ιην ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Έγγραφα! κάθε μέρα στήν ο
δόν Όμηρου 6 (ΑΖ όροφος;).

-♦----·®·0----
♦ ♦----Φ----0

♦
♦ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΡΓΑΣΙΑΙ ♦
♦ ♦
♦ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» ♦
♦ ♦
♦ ΜΟΥΑΑΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΖΟΥΡΗ ♦
♦ ♦
♦ ΑΙΟΛΟΥ 70 ♦
♦ ♦
♦ (ΣΤΟΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ) ♦
♦ ♦
♦ Α θ Η Ν A I ♦
♦ ♦
iti----- Φ----->-----ί.ν®-----♦------φ-----Q
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ΪΜΪκΓ ΑΛΕΥΡΑΣ 
ΕΞΩΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΔΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ Ε.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Ό Πρόεδρος τής ΟΤΟΕ κ. 
Ίωάν. Αλευράς ύπέβαλεν τήιν 
παραίτησίν του, συνεπείς τών 
οσίων καταγγέλει είς τάς κατω
τέρω δημοσιευομένας ανακοινώ
σεις τον ό Σύλλογος τής Τρ. 
‘Ελλάδος, ώς και ή πρόίς το Ε. 
Σ. τής ΟΤΟΕ έτη στολή παραι- 
τήσεως τον μέχρι τοΰδε Προέ
δρου της.

Τό Ε. Σ. τής ΟΤΟΕ συνε- 
κλήθη, κατόπιν τούτου, εκτά
κτως είς συνε&ρίασιν τήν τπρωΐ- 
αν τής Τρίτης 24.9.57 καί ή- 
σχολήιθη μέ αυτό τούτο τό θέμα 
τής παραιτήσεως, ώς καί μέ τό 
γένι κώτερον δηιμ ι ουργούμεναν 
ζήτημα διά τό δλον συινδικαλι- 
Ιστικόν κίνημα τής Χώρ|ας μας], 
ήτοι τής καθιερώσεως τής αρ
χής, δτι ιτάς μή προσκείμενος 
προς τά)ς έκάστοτε κυβερνήσεις 
ήτούς οίου,σδήποτεέ]ριγοδοτικούς 
κύκλους, πρέπει ιν’ απομακρύνε
ται, προκει μενού νά τύχουιν με
λέτης και λύσεως τά ζητήματα 
έκείνων τους οποίους έκπροσί^ 
πει.. Καθιέρωσις, τυχόν, αυτής 
τής αρχής καί αποδοχή της; άπό 
μέρους τών υπευθύνων συνδικιοο- 
λιστιικών κύκλων συνεπάγεται 
ούχί μόνον τον θάνατον τού 
συνδικαλισμού άλλα καί τήν βεπ 
6οιίαν καταβαράθρωσι ν τών αι
τημάτων τών έργαζομένων οϊτι- 
νες παραδίΐδονται είς τά έλεος 
τού στρατοπέδου έκείνου,τοΰ ο
ποίου τά συμφέροντα είναι έκ 
διαμέτρου αντίθετα προς τά 
τών έργαζομένων.

Περί τής παραιτήσεως τού 
Προέδρου τής ΟΤΟΕ έλαβεν τό 
πρώτον γνώσιν ή Δ.Ε. τού Συλ
λόγου μας, παρά τού Γεν. Γμίαμ- 
ματέως, 6στι|ς μεταβάς τήν 
πρωίαν τής 23.9.57 είς τά 
γραφεία τής ΟΤΟΕ συνηντήθη 
μετά τών μελών τού Συλλόγου 
τής Τρ. Ελλάδος καί έν συνε
χείς μετά τού κ. ’Αλευρά], οΐτι- 
νες καί τού άνεκοίνωσαν τά τής 
παραιτήσεως, ώς καί τοί^ςι λό
γους οΐτινες τούς ήγαγον είς 
την άπΟδοχήιν ταύτης. Ό κ. 
Άθανασιάδης λόγω τού κρίσι
μου τής καταστάσεως καί τής 
έν τώ μεταξύ ληφθέίσης άποφά- 
σεως περί εκτάκτου συγκλήσε- 
ως τού Ε.Σ. τής ΟΤΟΕ έζήτηι- 
σεν τήν σύγκλησιν τής Δ.Ε. ινα 
ληιφθαΰν αποφάσεις έπί τής τηι- 
ρητέας στάσεως μας κατά τήν 
συνεδρίασιν τού Έκτ. συμβουι- 
λ ίου.

.Κατόπιν μακράς συισκέψεως, 
ή Δ.Ε. άπεφάσισεν όμαφώνως, 
νά ύπαστηριιχθοΰν αί κατωτέρω 
θέσεις:

1 ) "Οπως διά τού Τύπου δια- 
μαρτυρηΐθώμεν έντόνως διά τήιν 
ωμήν καί άπροκάλυπταν έπέμ- 
βασιν έξωτραπεζικών παραγόν
των είς τά τής ΟΤΟΕ.

2) Νά άσκηθή κριτική κα
τά τού Διοικητικού Συμβουλί
ου τού Συλλόγου τής Τραπ. 
τής 'Ελλάδος διά τήν αποδοχήν 
τής παραιτήσεως τού Προέ
δρου του καί Προέδρου τής Ο. 
Τ.Ο.Ε., έστω καί άν ή παραί- 
τησί ς ταυ άπεσκόπη είς τήν «δι- 
Βυκόλυνσινι» προς ίκανοπαίησιν 
τών αιτημάτων τού π|ροσωπικοΰ 
τής Τρ. τής Ελλάδος καί,

3) Νά συγκληθή τό Πανελ
λαδικόν συνέδριον τής ΟΤΟΕ, 
τιθέμενου ήδη άπό τοΰδε ζητή
ματος άναδιαρΒρώαεώς της, έν 
όψει τών έπαπειλουμένιων διά 
τήν τάξις μο)ς κινδύνων.

Τάς θέσεις τούτος ύπεστή|ρ|ι- 
ξεν ό Γεν. Γραμματεύς τού Συλ
λόγου μας κατά τήν συνεδρία- 
σιν τής Τρίτης, προς τό περιε- 
χόμενον τών όποιων συνετάχθη 
καί ολόκληρον τό Ε. Σ. τής 0. 
Τ.Ο.Ε., τών εκπροσώπων τού 
συλλόγου τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, αίτησάντωιν δπως μή 
πραχωρήση τό Ε.Σ. είς λήψιν

άποφάσεώς τινιος, πριν ή κληθή 
καί ό κ. ’Αλευράς νά δώση προ- 
Φορικάς εξηγήσεις έπί των αι
τίων άτι να τον ώδήγησαν είς 
τήν λήψιν τής άποφάσεώς περί 
παραιτήσεως του.

Τό Ε.Σ. τής ΟΤΟΕ έδέχθη 
τήν πρότασιν τών έκπροσώπων 
τού Συλλόγου τής Τρ. τής Ελ
λάδος καί ώρισεν τήν προσεχή 
Τρίτην 1.10.57 ώς ημέραν νέ
ας συνειδριάσεώς ταυ.

Έν τούτοι ς δέν άπεκριύπτετο 
ή πιφ|ία την οποίαν έπροκάλε- 
σεν ή παραίτησις έινσς δεδοκι- 
μασμέναυ ηγέτου, διακρινομέ- 
νου διά τό ήθος του], τήν φρό- 
νησιν καί μαχητικότητά του, 
τυχόν απώλεια τού οποίου άπο- 
τελεΐ βαρύτατον πλήγμα ούχί 
μόνον διά τήν Τραπεζοϋπαλλη
λικήν οικογένειαν, αλλά καί δι’ 
αυτό τούτο τό συνδικαλιστικό 
μας κίνημα, τού όποιου ή τύχη 
είναι βεβαία, κατόπιν τής ανυ
παρξίας άνωτάτηίς συνδικαλι
στικής 'Ηγεσίας, δυναμένης τε- 
λεσφόρως ινιά εξυπηρέτηση τά 
συμφέροντα τής Έργατοϋπαλ- 
λήλικής τάξεως καί έπιτυχώς 
νά καθοδηγήση τούτην.

Παραδέτομεν κατωτέρω τά 
κείμενα τών ανακοινώσεων τού 
Συλλόγου τής Τρ. τής 'Ελλά
δας, ώ|ς καί τό κείμενον τής 
προς τό Ε.Σ. τής ΟΤΟΕ άπευ- 
θυνθείσηις επιστολής πο|ρ|αιτή- 
σεως τού Προέδρου κ. ’Αλευρά.

Προς
τό ’Εκτελεστικόν Συμβούλιον 

Όμοσποινιδίαις Τραπεζοϋπαλ
ληλικών ’Οργανώσεων Ελ
λάδος ’Ενταύθα.

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Όλίγας ώρας πριν, ύπέβα· 

λον τήν παραίτησίν μου άπό 
τής θέσεως τού Προέδρου καί 
μέλους τού Διοικητικού Συμ
βουλίου τού Συλλόγου 'Υπαλ
λήλων Τραπέζης Ελλάδος.

Διά τής παροιύσης μου' υπο
βάλω, έπίσης, παραίτησίν άπό 
τής θέσεως τού Προέδρου καί 
μέλους τού Εκτελεστικού Συμ
βουλίου τής ‘Ομοσπονδίας μας, 

Οί λόγοι τής παραιτήσεως 
μου άνέχυψαν χθές, κατόπιν τών 
πλέον καταπληκτικών καί α
προσδόκητων (έξακρ ι βώσεω ν.

Κατά ταύτας, ή υπεύθυνος 
παρουσία μου είς τά Συνδικα
λιστικά 'Όργανα τών Τραπεζι
κών Υπαλλήλων, έκρίθη, συνε
πείς τής εντόνου εχθρικής Slot- 
θέσεως τών αρμοδίων προσωπι
κός μόνον κατ’ εμού, ώς τό 
κύριον έμπόδιον διά τήν μή έ- 
πίλυσιν τών γενικωτέρων άφ’ 
ένός θεμάτων τής τάξειώς μας 
καί τών είδικωτέρων τού Συλ
λόγου, τού οπαίου μέχρι πρό τί
νος είχαν την τιμήν νά προΐστα
μαι.

Περιορίζων σήμερον τήν λε
πτομερή άποκάλυψιν τών ώς ά
νω γεγονότων, πιστεύω δτι τού
το εξυπηρετεί ούχί μόνον τά 
συμψέρίοντα τών έν τώ Συλλόι- 
γιρ συιναδέλφων μου, άλλα καί 
τά συμφέροντα όλων τών Τρα
πεζικών ‘Υπαλλήλων.

Έν συντόμφ δμως χρανικώ 
διαστήματι, θά καταστή άναγ- 
καΐον δπως τά γεγονότα ταΰτα 
γνωστοποιηθούν καί θά άποδει- 
χθή τότε καί ή όρθότης τής νΰν 
έπιφυλάξεώις μου, άλλα καί πε
ραιτέρω ιθά προκόψουν βαρέα 
καθήκοντα, ώς νομίζω, δλων ή- 
μών, διά τήν Ιδέαν τών Συνδι
καλιστικών ελευθεριών.,

Έάν, ώς πιιστεύω, έκ τής μέ
χρι τοΰδε άδιαταράκτου έμπι- 
στασύνης σας, προκΰπτη δτι 
ύπηρέτηισα εύσυνειδήτως και 
είλικριινής τά συμφέροντα τού 
συνόλου, ή προσωπική κατ’ ε
μού άντίδρασις τών αρμοδίων, 
οφείλεται είς τούς μεθ’ ύμών

διεξαχθέντας κοινούς αγώνας.
Ή έντονος άντίδρασις διά 

τήν άρσιιν τού περίφημου «σή
ματος», ό μέγαις ιάγών τής άνε- 
ξαρτήσίο^ς τών ’Ασφαλιστικών 
Ταμείων μας, αί άπεργίαι τού 
παρελθόντος Ν)6ρίου καί Δερ 
κεμβρίσυι, πέρυσιν, ώς καί ή 
πλήρης συμμετοχή τής ‘Ομο
σπονδίας μας είς τήν τελενταί- 
αν ΠανφΙγατοϋπαλληλικήν άΐ- 
περγίαν, κατά παράδοξον καί 
πείσμσνα παρερμηνείαν, άπεδό- 
θησαν είς προσωπικήν ύποκίνη- 
σι ν Ιέμοΰ καί έδη μ ι ούΐργησαν 
τάς Εντεύθεν προκαταλήψεις 
διά τό προσωπόν μου.

Έξ άλλον ή τελευταία έκτεπ 
ταμένη |καί |άπαψασιστική προ
σπάθεια έν τή Βουλή, καθ’ ήν 
έπετεύχθη μία θετική νίκη τής 
ήνωμένής] μας δυνάμεως, ήρμη:- 
νεύθη παραδάξως ώς πρόκλησις 
κατά τής Κυβερνήσεως καί έ- 
πηύξηισε τήν έναντίον μου μή- 
νιν.

"Οσοι έξ υμών έζησαν τήν 
τοιαύτην άτμόσψαιραν, άντελή- 
φθηΐσαν σαφώς έκτοτε τάς προ- 
κληθεΐσας ανεξήγητους καί πα
ραδόξους ταύτας αντιδράσεις 
τών υπευθύνων καί προεΐδον 
τάς κατ’ έμοΰ επιθέσεις.

Πρό τής τοιαύτης άπροσχη- 
ματίστως πλέον, διατυπωθεί- 
σης χθές, άντιλήψεως τών άρ- 
μοδίων κατά τού προσώπου 
μου, σύδ’ έπί στιγμήν έδίστα- 
σα είς τήν άπόφασίν μου καί 
ύπέβάλσν τήν παραίτησίν μου.

Θά προεκάλει αληθή παρα- 
μόρφωσιν τής ψυχής μου, έάν 
παρέμενον έστω καί έπ' ολίγον 
είς τάς θέσεις έκ τών οποίων 
τό π|ρ|όισωπόιν μου παρέβλαπτε 
τά συμφέροντα τού συνόλου. 
’Έστω καί άν ή κατ’ έμοΰ έπί- 
θεσις αποτελεί φοβέραν, άδικον 
καί πρωτοφανή έκδήλωσιν.

Έάν αί γενικότεροι συνθή- 
και ήσαν άλλαι καί έάν τό δ
λον θέμα δέν συνεδέετο πρός 
τό πρόσωπόν μου, θά σάς εί- 
σηγούμην τήν όφειλομένην ά- 
πάντησιν.

’Ήδη, έμπιστεύομαι είς τήν 
σωφροσύνην καί τήν έμπειρίαν 
σας, τά αναγκαία συμπαράσμα- 
τα, άτι να, ώς είμαι βέβαιος, 
δέν θά είναι άλλα άπό έκεΐνα 
τά όποια εξυπηρετούν τά γενι
κά συμφέροντα τής τάξεως 
μας.

Μετά τά δύο καί ήμισυ περί
που έτη τής ύπάρξεως τής 'Ο
μοσπονδίας καί τής μεθ’ ύμών 
συνεργασί ας, ή ζωή μου θά καλ
λωπίζεται έφ’ εξής άπό τάς 
καλλίτερος αναμνήσεις· Ή τιμή 
τής έμπιστοσύνης σας, ή εμ
πειρία σας, ή πολύαιμος βοή
θεια σας, είς τό κοινόν δύ;σκο- 
λον καί έπίμοχθαν έργον, μοΰ 
έχουν προκαλέσει τόν θαυμα
σμόν, τήν φιλίαν καί τήν άγά- 
πηιν 6Γ δλοΜς σας ανεξαιρέτως. 
Μέ αυτά τά ειλικρινή αισθήμα
τα σάς χαιρετώ έναν - έναν καί 
σάς εύχομαι μέ όλη μου τή καρ
διά, τήν πλήρη έπιτυχίαν τών 
έπιμόχθων προσπαθειών σας 
διά τήν τάξιν μας.

Καί τώρα έπιτρέψατέ μοιυ 
τήν τελευταίαν ένώπιόν σας εί- 
σήγησίιν μου:

Διατηρήσατε τήν ‘Ομοσπον
δίαν μας. Τό επιβάλλει ώς ur 
ψΐιστον καθήκον δχι μόνον τό 
γεγονός τών μέχρι τοΰδε έπι- 
τευγμάτων της, άλλα κυρίως ή 
παμμδγίστη ηθική ισχύς της. 
Τήν έπιρραήν αύτής τής ισχύος 
τήν γνωρίζεται βεβαίως καί β
ρεις όλοι, αλλά τήν έγνώρισα 
κΓ έγώ έντονώτερον.

Συνεχίσατε τήν πίστιν σας 
είς αυτήν τήν ήνωμένην δύνα- 
μί μας καί άς εΐσθε ιβέβαιοι δτι 
προστατεύετε κατά τόν θετικώ-

τερον τρόπον τήν Τραπεζοϋπαλ- 
ληλικήν οικογένειαν.

Έν Άθήναις τή 21 .9.1957 
Μετά τών θερμότερων Συναιδελ-

φικών χαιρετισμών.
ΙΩ. ΑΛΕΥΡΑΣ 

<$>
Έν Άθήναις, τή 21 .9.1957 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ I Σ ύπ’ άριθ. 32 
Κύριοι Συνάδελφοι,

Τό Δ. Σ. τού Συλλόγου μετά 
βαθυτάτης πικρίας καί λύπης 
κοινοποιεί) κατωτέρω τήν άπό 
20.9.57 έγγραφον παραίτησίν 
τού κ. Προέδρου τού Δ.Σ. τού 
Συλλόγου:
Έν Άθήναις τή 20-9.1957 

Π ρ ό,ς
τό Διοικ. Συμβούλιον τού Συλ

λόγου Υπαλλήλων Τραπέζης 
τής ‘Ελλάδος ’Ενταύθα.

Αγαπητοί Συνεργάται,
Έπείσθην πλέον, κατόπιν 

καί τών τελευταίων διαπιστώ
σεων καί έκ τής σαφούς καί έν
τονου άντιθέσεως τών αρμοδί
ων πρός τά πρόσωπόν μου, δτι 
ή μή έπίλυσις τών έκκρεμώιν θε
μάτων τών Συναδέλφων θά δι- 
ηυκολιύνετο ταχέως διά τής άί- 
πομακρύνσεώς μου έκ τής δια- 
χειρίσεωΐς τών Συλλογικών πρα
γμάτων.

Κατόπιν τούτου έθεώρησα ώς 
αυτονόητον (καί Επιτακτικός έμ 
πιβεβλημένον (καθήκον δπως ύ- 
ποβάλω τήν παραίτησίν μου τό
σον άπό τής θέσεω ς του Προέ
δρου, όσον καί τής τού μέλους 
τού Διοικ. Συμβουλίου τού 
Συλλόγου, τήν όποιαν καί πα
ρακαλώ δπως άποδεχθήτε καί 
δΓ ους λόγους προφορικός σάς 
ανέπτυξα.

ΓνωΙρίζεται βεβαίως πάντες, 
έξ όλων τών συγκεντρωθεισών 
πληροφοριών (και τής έλεγχθεί- 
σης σημασίας τών γεγονότων 
δτι, ή κατ’ έμοΰ άντίθεισις αιϋτη 
οφείλεται είς τούς ύπό τήν κα- 
θόδήγησιίν μου διεξαχθέντας 
κατά τό παρελθόν αγώνας,

Ή πίεσις διά τήν άρσιν τού 
«σήματος», ό άποφασιστικός 
καί νικηφόράς άγων διά τήν 
διάσωσιιν τών Άσφσλιστικώιν 
μας Ταμείων, αί άπεργίαι τού 
παρελθόντος Νοεμβρίου καί Δε
κεμβρίου, ώς καί ή τελευταία ά- 
κατάβλητος δράσις είς τήν Βού- 
λήιν, καθ’ ήν αί ληφθεΐσαι απο
φάσεις έπετεύχθη,σαν παρά τήν 
σφαδράν άντίδρασιν, διήγει.ραν 
τήν προσωπικήν έναντίον μου 
μήνιν.

Γνωρίζετε είσέτι, δτι κατά 
παράδοξον ύπερεκτίμησιν τών 
γεγονότων καί ή ευθύνη τής τε
λευταίας Πανεργατούπαλληλι- 
κής απεργίας άπεδόθη προσω
πικός ε<ς έμιέ.

Πάσαι αί ανωτέρω περιπτώ
σεις ύπαστάσαι καί μίαν έκτεμ 
ταμένην (καί τραγικήν παρερμη
νείαν, ώδήγησαν τούς αρμοδί
ους είς τό πεΐσμσν καί άμετάμ 
θετόν συμπέρασμα δτι πρέπει 
πάση θυσία νά απομακρυνθώ 
έκ τής υπευθύνου ιέκπροσωπήσε- 
ως τών Συλλογικών μας πραγ
μάτων.

Ό Θεός όμως, γνωρίζει, Σείς 
όλοι πού μέ παρακολουθήσατε 
έκ τού σύνεγγυς, δπωίς καί ή 
μεγίστη πλειοψηψία τών συνα
δέλφων δτι ποτέ τόν νουν μοιυ 
δέν ήνώχλησε άλλη σκέψις. Ά
πό μίαν καί μόνην ήμην πάντο
τε κατακλυσμένος: νά υπηρετώ 
τά συμφέροντα τώιν Συναδέλφων 
τιμίως, είλικρινώς καί μέ αύταμ 
πάρνησιν.

Ή αγία αυτή προσπάθεια, 
παρά τοοΰτα, παρηνώχλησε ά(ρ|- 
κετά. Καί έπειδή δέν ήδυνήθη- 
σαν άλλως νά βλάψουν, έσκέ-

φθησαν νά καταποντίσουν τά 
συμφέροντα έκείνων τους οποί
ους έξεπρασώπσυν.

Πρό τής τοιαύτης ωμής έκ- 
δηλώσεως, άδ ι στάικτωΙς έπανήλ- 
θον είς τήν πρό τινιων ήμερόν 
διατυπωθεΐσαν σκέψιν μου δ
πως παραιτηθώ.

’Άν τότε άπλαΐ ύπόνοιαι μοΰ 
ΰπηγόρευσαν ταύτην τήν σκέ- 
ψιμ, σήμερον ή άπόψασίς μου 
είναι άμεσος καί άνενδοιίαστός.

Ούδέ επί στιγμήν αντέχω είς 
τήν σκέψιν δτι ή οίαδήποτε προ
σωπική θυσία δύνοπαι, νά θεω- 
ρηθή μεγάλη, πρό τών συμφε
ρόντων τού συνόλου. Μέ τήν 
σκέψιν αύτήιν είμαι βέβαιος δτι 
συμφωνείτε καί πάντες υμείς, 
ώστε ινά συνεχίσετε, κατά τήιν 
είσήγησίν μου, τό βοΐρύ Εργον.

Πιστεύω βαθέως είς τάς ‘ικα
νότητας, τήιν ιφιλοτιμίαν καί 
τήν ειλικρίνειαν σας καί έλπί- 
ζω σοβαρός δτι τό δυσχερές 
εργον θά προχωρήση εΰχερώς, 
μετά μάλιστα τήν άπομάκρυν- 
σιν τής καταστάσης πλέον βα
ρείας ίδικής μου σκιάς.

Είμαι Ιδιαιτέρως συγκεκινίη- 
μένος άπό τάς πολλαπλάς εκ
δηλώσεις σας καί συναισθάνο
μαι βαθύτατα τά)ς πρός στιγμήν 
όγκοθείσας άντιδράσεις σας.

Χαίρω διότι ή λογική σας 
τάς κατενίκησε δλας καί ίσως 
έπηρεασθέντες άπό τήν ψύχραι- 
μον στάσιν μου, ύπακοΰσααε 
είς τάς τελευταίας παρακλή
σεις μου, δπως συνεχίσητε τό 
βαρύ εργον μέ τήν μοναδικήν 
,μέχρι τοΰδε. κοινήν κιαιτεύθυιν(-
σιιν: τήν ύπηρέτησιν τών κοινών 
συμφερόντων.

Σάς σφίγγω δλων μέ τήιν 
καρδιά μου τό χέρι, σάς χαιρε
τώ καί σάς εύχομαι τήν πλή
ρη έπιτυχίαν.

Επίσης σάς παράκαλώ διά 
Τής παρούισης μου νά άπευθύνη- 
τε τόν εΰγνώμονα χαιρετισμόιν 
μου καί πρός δλους τους συνα
δέλφους μο|ς|, οΐτινες έπί μίαν 
σχεδόν τριετίαν μοΰ Εδωσαν 
τήν υψηλήν τιμήν τής έκπροσω- 
πήισεώς των.

Μετά τών καλλίτερων 
συναδελφικών μου χαιρετισμών 

ΙΩ. ΑΛΕΥΡΑΣ

-—♦—·

Έν Άθήναις τή 7.9.57 
Πρός

τό Ύπουργεΐον Εργασίας Δι- 
εύθυνσις Έπιθεωρήσεως Ερ
γασίας, Ένταθα. 

Κύριοι,
Συνεπεία τής παρατηρουμέ- 

νης καταστρατηγήσεως τού ω
ραρίου είς τά κατά τόπους κα
ταστήματα τών Τραπεζών, ώς 
μάς καταγγέλλεται ύπό συνα
δέλφων υπηρετούντων τόσον είς 
τό Κέντρον σσον καί είς τάς 
Επαρχίας καί τής σημειουμέ- 
νης άπροίθυμία|ςι ένίων έποπτών 
δπως έπέμβουν διά τήιν Εφαρ
μογήν τών κειμένων περί ωρών 
Εργασίας διατάξεων, Εχομεν 
τήιν τιμήν νά παρακαλέσωμεν 
Υμάς, δπως έκδώσητε έγκύχλι- 
ον πρός τά καθ’ υμάς όργανα, 
ινα έπιληφθώσι τού Εργου τής 
παρακολουθήσεως καί τηρήσε- 
ως τών ύπό τού νόμου καί τών 
Συλλογικών Συμβάσεων οριζό
μενων ωρών εργασίας.

Παρακαλούμεν έπίσης δττωή 
ευαρεστούμενοι γινίωρίσητε ήμΐν 
έγκαίρως τάς έπί τού ανωτέρω 
θέματος ένεργείας σας, ινα κοο- 
τατοπίσωμεν τούς διαμαρτυροι- 
μένους συναδέλφους μας.

Μετά πλειίστης τιμής 
Εντολή Διοικήσεως 

Ό Πρόεδίριος 
I. ΑΛΕΥΡΑΣ 

Ό Γεν. Γραμματεύς 
ΣΤ. ΓΚΙΤΑΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

—♦—
Έν Άθήναις τή 23.9.1957 
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Κύριοι Συνάδελφοι,
Οί έκτεθέντες ένι τή έπι στολή 

παραιτήσεως τού τέως Προέπ 
δρου τού Διοικ. Συμβουλίου τού 
Συλλόγου, λόγοι, αποτελούν, 
ώς πάντες πιστεύομεν θά συμ
φωνήσουν, παράδειγμα τής eu>- 
γενεστέρας αιρετής, συνέπειας 
καί έντιμότητος, ώς και άπόδει- 
ξιν τού ίάνωτέρω πνεύματος:, 6- 
περ έπι κρατεί (μεταξύ τών ύ- 
παλλήλων τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος.

Τό Διοικ. Συμβούλιον αισθά
νεται την ύποχρέωσίν του νά 
άπευθύνη τάς θερμοτέρας τών 
εύχαριστιών του πρός τόιν ά- 
πελθόντα Πρόεδρον αΰτοΰ διά 
τήν μέχρις αύτοθυσίας κατα- 
βληθεΐσαν έπί τριετίαν, μετά 
πίστεως καί άψοσιώσεως, πίρρ- 
σπάθειάν του, πρός προώθήσιιν 
καί έπίλυσιν τών ζωτικών ζη
τημάτων τού ‘Προσωπικού.

Τό Διοικ. Συμβούλιον τού 
Συλλόγου, (εν πλιήρει έπιγνώ- 
σει τών ευθυνών του δηλοΐ δτι 
είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΕΠΕΙ- 
ΣΜΕΝΟΝ, έκ τών μέχρι σήμε
ρον καταβληθεί σών πρός τούς 
αρμοδίους προσπαθειών καί έν 
όψει συναντήσεώς του μετά τών 
υπευθύνων παραγόντων, έκ τών 
οποίων έξαρτάται ή έπίλυσις 
τών εκκρεμών ζητημάτων, δτι 
ταΰτα εύρίσκονται πλέον είς 
τήν οδόν τής οριστικής έπιλυ- 
σεώς των.

(Κατόπιν τών άνωτέ|ρω', συνι- 
στάται είς τούς κ.κ. ΣυιναδέλΓ 
φους δπως έκτιμώιντες τήν έξαι- 
ρετικήιν Ισοβαρότητια τών συνθη
κών ιύψ’ άς τό Διοικ. Συμβού
λιον συνεχίζει τήν προσπάθει- 
άν του, άναμείνωσιν έν ηρεμία 
τήν επιτυχή καί ταχείαν ίκανο- 
παίησιν τών προσδοκιών των. 
Μετά Συνοδελφ. χαιρετισμών
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Αί έξετάσεις αυται, οΐτινες 
διά τό Ετος 1957 θά διεξαχθοΰν 
έντός τού μηνός Φεβρουάριου 
1958, θά διενεργώινται μεταξύ 
τών έπιτυγχανουσών άνω τών 
1.500 καθαρών κτυπημάτων έπί 
10' λεπτά τής ώρας δ ι ά 
τής τυφλής μεθό- 
δ ο υ. Είς ταύτας θά δύνανται 
νά λάβουν μέρος έκ μέν τού θή- 
λεοις π|ρ|οισωπικοϋ καί αί Εχου- 
σαι βαθμόν άνώτφόιν τού Λογι- 
σταΰ Β', έκ δέ τού άρρενος προ- 
σωπικοΰ οί εχοντες βαθμόν μέ
χρι καί Λογιστοΰ Β'.

Διά τάς έξετάσεις ταύτας 
καθορίζονται τά κάτωθι βρα
βεία:

1) είς τήν πρώτην έπιτυγχά- 
νουισαν διραχ. 5.000.

2) είς τήν δεύτερον έπιτυγ- 
χάνουσαν δριαχ. 3.000.

3) είς τήν τρίτην, τετάρτην 
καί πέμπτήν άνά δραιχ. 2.000. 
καί

4) διά τάς πέντε έπομένας 
άνά δραχ. 1.000.

Αί έπιτυγχάνοιυσαΐι άνω τών 
3.000 καθάΡΙων κτυπημάτων καί 
μή περιλαμβανόμενοι είς τάς 
δέκα πρώτος, περί ών ανωτέρω, 
θά λάβουν δραχ. 500.

Ό Διοικητής
ΒΑΣ. I. ΚΥΡIΑΚΟΙΠΟΥΛΟΣ

--------------------------♦♦♦
Ο.Τ.Ο.Ε.


