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Ή διοαπσταυμένη άστρργία Κράτους καί ’Εργοδοσίας ■ 
έναντι των ’Εργατοϋπαλλήλων, ή έκδηλωθεΐσα καί έκδη- g 
λουμένη διά τής λήψεως σειράς μέτρων περιβαλομένων g 
τον νομοθετικόν μανδύαν, δικαίως συναντά την άγανά- g 
κτησιν όλων μας. g

Ή αυξησις τοΰ τιμαρίθμου, ή κατάθεσις Νομοσχε- gj 
δίων τπεριοριστικών των δικαιωμάτων των Εργαζομένων, ό jj 
φορομπηχτισμός έν εϊδει εισφορών υπέρ διαφόρων ’Opr Ε 
γανισμών ών ή "Ιδρυσις αποβλέπει εί|ςι την κάλυψιν «Κοι- η 
Χωνικών» σκοπών κ. ά. είναι ή μία δψις ενός καί τοΰ αύ- a 
τοΰ νομίσματος.

‘Η έτέρα δψις παρουσιάζει την εργοδοσίαν, προκλητι- 1 
κην περισσότερον άπό (κάθε άλλην φοράν νά έξευρίσκη Β 
πάντα τρόπον άποστραγγισμοΰ καί τής τελευταίας ίκ- ® 
ΐμάδαις ζωτικότητος των ειλώτων της.

Άπειλαΐ, έκβιασμοί, άπολύσειςΐ, καταστρατηγήσεις g 
τοΰ ωραρίου, καταπάτησις τοΰ δικαιώματο|ςι άδειας κ.ά. jg

Λέγουν δτι ή Οικονομική έξαθλίωσις φέρει καί την ή- g 
θικήν άπαθλίωσιν. 'Εάν θελήσωμεν π(ρός στιγμήν νά πι- g 
στεΰσωμεν τούτο (καί δυστυχώς δέν εχομεν λόγον νά «μ- g 
φιβάλωμεν περί τής άληθείας του έκ τών μέχρι τοϋδε | 
δεδομένων), τότε πρέπει ν’ άπαγαητευθώμεν ούχί μόνον I 
ώς έργαζόμενοι άλλά καί ώς ανθρώπινα όντα.

Τά περιθώρια ΰπομανής;, πιστώσεις1 χρόνου, πειθώ(!) m 
καί δέν συμμαζεύεται, έχουν προ πολλοΰ έξαντληθή.

Ε’ιδικώτερον τά θέματα τά άψορώντα τό προσωπικόν 
τής Τραπέζης μας, εύ|ρΙίσκονται έν πλήρει στασιμότητι, ■ 
διά νά μην εϊπωμεν έν άποτελματώσει.

Διαπιστοΰμεν μετά πικρίας μίαν συστη|ματικήν προ- Β 
απάθειαν παρελκύσεις τής έπιλύσεως τών άπό ΤΕΤΡΑ- g 
ΜΗΝΟΥ ΰποβληθέντων αιτημάτων μας, πότε μέ την μίαν gj 
δικαιολογίαν καί πότε μέ τήν άλλη. g

Δέν έπιθυμοΰμεν νά καταστώμεν μάντεις κακών. "Ενα = 
εχομεν νά ε’ίπωμεν. Πάσα περαιτέρω παρέλκυσις θά ε- Μ 
χη δυσάρεστους συνέπειας διά τήν Τράπεζαν.

Προσωπικόν έξαθλιωμένον, ύποσιτιζόμενον κατά πλει- ε 
οψήφίαν, Εργαζόμενον ύπό δυσμενέστατους όρους έργα- η 
σίας, είναι φυσικόν νά έξεγφθή καί νά ζητήση τήν λύ- Ε 
σιν τον δράματός του, διά τών μέσων εκείνων, τα οποία 
οΰδείς θέλει νά χρησιμοπριηση έφ’ δσον συναντά κα- jj 
τανόησιν καί θέλησιν έξευρέσεως Χύσεως ούχί μονόν εις jj 
τους λόγαυ|ς άλλά εις τά Εργα.
’Ημείς, ούχί μόνον έκ καθήκοντος καί ύποχρεώσεως, άλλ’ g 

άγόμενοι άπό μίαν πραγματικήν αγάπην προς τήν Τρά- g 
πεζαν (καί δέν παρελείψαμεν εύκαιρ ίαν διά νά έπιδειξω- g 
,μεν ταύτην πρό|ς πάσαν κατεύθυινσιν) πολλακις γραπτώς jgj 
καί πρσφσρικώς κατεστήσαμεν γνωστάς είς πάντα άρ- ■ 
μόδιον, τάς συνέπειας τής συνεχιζόμενης τοιαύτης κα- ι 
ταστάσεως.

Δυστυχώς έκ τών πραγμάτων διαψευδόμεθα συνεχώς ι 
είς τάς προσδοκίας μας καί δι’ ΥΣΤΑΤΗΝ φοράν εϊμεθα ρ 
ύποχρεωμένοι άπό τής στήλης ταύτης, νά τους καλέσω- | 
μειν δπως έν τάχει έπιληφθώσι τών χρονιζόντων αίτημα- | 
των τοΰ προσωπικοΰ καί δή τών πλέον Επειγόντων.

Διότι έν Εναντία περιπτώσει ΟΥΔΕΙΣ θά έχη τό δι- g 
καίωμα νά έπικαλεσθή οουριον, δτι «κάνουμε τοΰ κεφαλιού g 
ιμας» καί δέν έπεζητήσαμεν τήν συνενινόηΐσιν καί τήν έν g 

Β πνεύματι ειλικρινούς συνεργασίας Επίλ^σιν τών κατά g 
Β πάντα δικαίων αιτημάτων τοΰ προσωπικού.
Mill·........

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Ο ΕΑΥΤΟ ΥΛΗΣ ΜΟΥ!!
Ξαναμμένος καί χειρονομών

τας μπήκε στο γραφείο ό άν
θρωπος. Τά χείλη του έτρεμαν 
άπό τήν άγανάκτηση καί τά 
σπασμωδικά τίκ τοΰ προσώπου 
του, έπρόδιδαν τήν ταραχή του. 
Τί τοΰ συμβαίνει άραγε;

Μήπως έκανε λάθος στο πά
τωμα; Μήπως ζητούσε τό Τ.Υ. 
Π.Ε.Τ. κι’ έκανε λάθος; Μπά, 
όχι, στο Σύλλογο έρχόταν νά 
διαμαρτυρηθή.

Νά διαμαρτυρηθή γιά τήν «ά- 
δράνεια» μας, στην έπίλυση ζω- 
τικωτάτων ζητημάτων τοΰ προ
σωπικού !

Τί κάνετε. . . τί κάθεσθε... 
γιατί δέν ξεσηκώνεσθε... γιατί 
δέν μάς δίνετε τό 10% τόσο και
ρό... μάς κοροϊδεύετε;

Τον έβλεπα στη κατάσταση 
πού ήταν και τον άφηνα νά τά 
πή νά ξαλαφρώση. Ή φυσιο
γνωμία του ήταν γνωστή, τό ό
νομά του μοΰ διέφευγε. Προ
σπαθούσα νά θυμηθώ ποΰ καί 
πότε τάν εΐχα ξαναδή.

Σέ γενική συνέλευσι τοΰ 
Συλλόγου;’Αδύνατον. Άφ’ εαυ
τού του ήταν «στέλεχος» καί δέν 
έπρεπε νάναι παρών σέ γενι
κές συνελεύσεις!

Σέ απεργία; "Α! ναι θυμή
θηκα, είχε στρογγυλοκαθήση 
στη θέση του όταν τά 90% τοΰ

προοωπικοΰ ήταν έξω καί προ- 
σπαθοΰσε νά μάς πείση δτι α
περγία σημαίνει αυτοκτονία, ό
τι δέν πιστεύει σ’ αυτήν, δτι τά 
αιτήματα είναι παράλογα, δτι 
στρέφεται ή απεργία κατά τής 
Κυβερνήσεως κ.ά.

Ό άνθρωπος μας!
Τώρα έρχόταν διαμαρτυρό- 

μενος, γιατί «καθυστερούσαμε» 
νά τοΰ... δώσωμε τό 10%!

'Αφού έπί μισή ώρα μοΰ πι
πίλισε τό μυαλό μέ διαμαρτυ
ρίες καί άφοΰ μοΰ ανέπτυξε τήν 
θεωρία περί Εργατικού άγώ- 
νος, τί έπρεπε, τί πρέπει νά κά- 
νωμε καί δλ’ αυτά στο δεύτερο 
πρόσωπο τοΰ ένεστώτος τοΰ 
πληθυντικού άριθμοΰ, τόλμησα 
νά το ΰθέσω τό πρώτο έρώτημα.

—Κάματε άλλοτε τον κόπο 
ν’ άνεβήτε μέχρις έδώ;

—’Όχι! καί τί σημασία έχει 
αυτό; Σάς παρακολουθώ...

—ίΕύχαριστώ γιά τήν παρα
κολούθηση.. μήπως Εχετε λάβη 
μέρος σέ καμμιά έκδήλωση τοΰ 
Συλλόγου μας;

—Πώς!... πήγα 2-3 φορές 
στο χορό τής Λέσχης., τίς άπό- 
κρηες!

—Δέν σάς λέγω γι’ αυτού 
τοΰ είδους τίς έκδηλώσεις... έν*
(Συνέχεια είς τήν 2α σελίδα)

11» I» ΜΪΙΙΕΟΕΝΙΙ Κ. DEMIT* 
li ΕΟΪ ΪΠΟΕΡΓΟΪ ΤΠί ΕΡΕΙίΙΙί 
ΑΙΑ ΤΑΠ ΕΡΓΑΙΑΙUIΤΠΜΑΙΜΪΙ

ίΕΙΙΙΙ ΙΙΒΓΒΙΙ 111 ill. Mil*
Τό Ε.Σ. τής Ο.Τ.Ο.Ε. διά τών κ. κ. Άλευρά, Άθανασιά- 
δη, Σακελαρίδη καί Τσαγκαροποΰλου, έπεσκέφθη τόσον 
τομς Βουλευτάς τής Συμπολιτεύσεως, όσον καί τής Άν- 
τιπολιτεύσεως, οΐτίνες αποτελούν μέλη τής ’Επιτροπής 
Νομ. Εξουσιοδοτήσεως τής Βουλής, πρός τούς οποίους 
καί άνέπτυξεν διά μακρών τάς αντιλήψεις τοΰ Τραπεζοϋ- 
παλληλικοΰ κόσμου έπί τών κατατεθέντων Νομοσχε
δίων ύπό τοΰ κ. Ύπουργ οϋ τή|ςι Έ)ρ|γασίας.
Πρός άτταντας τους Βουλευτάς έπέδωκεν τό κατωτέρω δη- 
μοσιευόμενον ‘Υπόμνημα, καί έζήτησεν την ύποστήριξιν 
παρ’ αύτών τών διατυπο υμένων απόψεων. Τό κείμενον 
τοΰ Υπομνήματος έχει αΰτω :

Έξοχωτάτους Πρόεδρον Κυ
βερνήσεως, Υπουργόν ’Ερ
γασίας καί τά ’Αξιότιμα μέ
λη τής Ειδικής Επιτροπής 
τοΰ άρθρου 35 τοΰ Συντάγ
ματος.
Σχέδιον Ν. Δ. «Περί αύξή- 

σεως άναδρομικώς τών άποδο- 
χών τών μισθωτών τροποποιή- 
σεως καί συμπληρώσεως τοΰ Ν. 
3239)55 καί άλλων διατάξεων 
τής Έργοητικής Νομοθεσίας.

‘Η ‘Ομοσπονδία Τραπεζοϋ
παλληλικών "Οργανώσεων Ελ
λάδος Εκπροσωπούσα άπαν :ας 
τούς 17.000 Τραπεζικούς Υ
παλλήλους -Γής Χώρας, λαμβά
νει τήν τιμήν νά έκθεση κατω
τέρω τάς άπ' ψεις τη ; έπί δύο 
κυρίως σημε'ων τοΰ έν έπικεΦα- 
λίδι σχεδ.Ο’.

Α) Διά τοΰ άρθρου 12 τοΰ έν 
λόγφ σχεδίου Ν.Δ. καταργοΰν- 
ται αί διατάξεις τοΰ A. Ν. 
1933)51 περί αποδοχών τών 
άπεργούντων ΰπαλλήλοον Τρα- 
πεζών καί Επιχειρήσεων Κοι
νής Ώψελείας, άλλά παραμέ
νουν έν ίσχύϊ μόνον διά τούς ύ- 
παλλήλους τών Τραπεζών ’Α
γροτικής καί ‘Ελλάδος.

Ή κατάργησις τοΰ ώς άνω Α. 
Ν. έπεβλήθη καί κατά τάς 
δηλώσεις τής Κυβερνήσεως, ώς 
Νόμου άντεργατικοΟ.

Προκαλεΐ δθεν εύλογον τήν 
πικρίαν τών Τραπεζικών Υπαλ
λήλων καί είδικώτερον τών έρ- 
γαζομένων είς τάς Τραπέζας 
Αγροτικήν καί ‘Ελλάδος, τό 
γεγονός, ότι ό άντεργατικός 
οΰτος Νόμος παραμένει έν ί- 
σχύϊ, διά τούς προαναφερομέ- 
νους υπαλλήλους.

Αιτιολογία τής μειωτικής 
ταύτης έξαιρέσεως άναφέρεται 
είς τήν εισηγητικήν έκθεσιν, «ώς 
έκ τοΰ προεχόντως κρατικού χα
ρακτήρας τών Τραπεζών τού
των».

’Ανεξαρτήτως τοΰ ότι ό χα- 
ρακτήρ τών εϊρημένων Τραπε
ζών έκψράζεται σαφώς είς τά 
Καταστατικά αύτών καί είς τήν 
δλην Νομοθεσίαν, ώς ούχί Κρα
τικός, τό Προσωπικόν πάα/τως 
τό ύπηρετοΰν είς αύτάς, κατ’ ά- 
ναμφίσβήτητον ιδιότητα συνδέ- 
ετα|ΐ διά σχέσεων έργασίας ιδι
ωτικού δικαίου.

Άλλωστε καί αλλαχού οί Υ
πάλληλοι Τραπεζών τής ψύσεως 
τών προαναψερομένων ώς αίΒΑ- 
NQUE DE FRANCE, BANK 
OF ENGLAND, BANCA D’ 
ITALIA, BANQUE DE BEL
GIQUE κλπ, μετέχουν είς τάς 
εύρυτέρας έργατοϋπαλληλικάς 
’Οργανώσεις τής Χώρας των και 
ή Νομοθεσία τών Χωρών τούτων 
κατ’ ούδέν σημεΐον τούς έξαι-

ρεΐ έκ τής μεταχειρίσεως πρός 
τούς λοιπούς έργαζομένους.

‘Εξ άλλου και τό Προσωπι
κόν Έπ,ιχειρήσεων καί ’Οργα
νισμών, έντόνως Κρατικού Χα
ρακτήρας, ώς τής Δημοσίας Έ- 
πιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (Δ. 
Ε.Η) καί τοΰ Όργανισμοΰ Τη
λεπικοινωνιών'Ελλάδος (ΟΤΕ), 
ούδόλως έξαιρεΐται καί όρθώς, 
τής καταργήσεως τών διατάξε
ων τοΰ Α.Ν. 1933)51, ώς συν- 
δεόμενον και τοΰτο δια σχέσε- 
ως, έξηρτημένης έργασίας ιδιω
τικού δικαίου.

"Οταν, συνεπώς, δι’ όλους 
τού ς"Ελληνας ιδιωτικούς υπαλ
λήλους, προκειμένου περί τών 
κρατήσεων ή μή τών ήμερο μι
σθίων άπεργίας, διά τής ώς ά
νω καταργήσεως τοΰ A. Ν. 
1933)51 έφαρμόζωνται αί δια
τάξεις τοΰ Άστικοΰ Κωδικός 
καί τής λοιπής Νομοθεσίας, ή 
έξαίρεσις μιας κοτηγορίας τού
των, ώς οι Υπάλληλοι τών Τρα
πεζών Ελλάδος καί ’Αγροτικής, 
είναι προφανές δτι άποτελεΐ ά
δικον, άνισον καί μειωτικήν με- 
ταχείρισιν.

Έμψοίντικήν καί ταυτόχρονον 
άντίφασιν δημιουργεί καί το γε
γονός καθ’ δ είς Ετερον ύπό τήν 
κρίσιν τής ’Επιτροπής Νομο
θετικής Έξουσιοδοτήσεως σχέ
διον Ν.Δ., «περί διατάξεων τής 
Εργατικής Νομοθεσίας» καί 
τοΰτο, έκ τών συγχρόνως μάλι
στα κοςτοττεθέντων, άναφέρονται 
εί ςτήν εισηγητικήν Εκθεσιν έπί 
άλλου έργατικοΰ θέματος, ώς 
οί κανονισμοί έργασίας, τά έ
ξης: «ώστε νά έξασφαλίζουν ό
ρους δικαίους, ομοιομορφίαν, έ- 
νιαίαν κατεύθυνσιν, δικαίαν πει
θαρχικήν έξουσίαν καί έπομέ- 
νως ΐσην μεταχείρισιν διά τούς 
έργαζομένους».

Κατόπιν τών άνωτέρω παρα- 
καλοΰμεν όπως τροποποιηθή ά- 
ναλόγως τό άρθρον 12 τοΰ έν 
αρχή σχεδίου Ν.Δ., πρός απο
φυγήν τής δημιουργίας έντυπώ- 
σεων τιμωροΰ πνεύματος κατά 
τών ‘Υπαλλήλων τών Τραπεζών 
’Αγροτικής καί Ελλάδος καί 

τής ένσταλάξεως είς τήν σκέ- 
ψιν των οξείας Κοινωνικής πι
κρίας.

Β) Έπί τοΰ άρθρου 14 τού 
άναφερομένου είς τροποποιή
σεις το ΰΝ.Δ. 2963)54 περί ί- 
δρύσεως Αύτσνόμου ’Οργανι
σμού Εργατικής Κατοικίας.

"Εχει άναγνωρισθεΐ κατά τήν 
σύγχρονον Παγκόσμιον Κοινω
νικήν άντίληψιν δτι, ή Εργατι
κή στέγη άποτελεΐ εύρύτερον 
Κοινωνικόν χρέος. Παρά ταΰτα 
διά τών διατάξεων τοΰ ώς άνω 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ εις τήν 2αν σελίδα)

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ ΚΟΣΤΟΣ
ΥΠΟ ΑΗΜ. Ο.^ΚΟΗΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΑΟΥ

Μετοτταλεμικώς διεξήχθησαν 
εύρεΐαι συζητήσεις έν Έλλά- 
δι, περί τό θέμα τοΰ τραπεζι
κού κόστους,προκληθεΐσαι κυρΙί- 
ως έκ τή(ς δίατηρήσεως τών τό
κων χορηγήσεων είς ύψηλά Επί
πεδα καί (έκ τής σημειωθείσης 
έλλειμματικιότητος τών Τραπε
ζών.

"Ολαι -αί Κυβερνήσεις: ήσχο- 
λήθησαν μέ τό θέμα τής έξυγι- 
άνσεως τής πίστεως, έπειδή δέ 
ένομίσθη, δτι τό ηύξημένον κό
στος προήρχετο κυρίως έκ τής 
πολυτελείας: τοΰ προσωτπκοΰ 
τών Τροοτεζών, άπεψασίσθη ή 
συγχώινευσι|ςι ένίων Τραπεζών, 
ώστε νά έπιτευχθώσιν o’liKOVor 

μίαι.
Παρά ταΰτα δμως, τό θέμα 

τοΰ κόστους τών τραπεζικών 
πιστώσεων παραμένει είσέτι ά- 
νοικτόιν, τοΰθ’ δπερ μαρτυρεί, 
οτι δέν συνελήφθησοίν έν τή ό- 
λότητί των τά αίτια, άτινα συν- 
τελοΰν είς τήν αΰξησιν τοΰ 
τραπεζικοΰ ικόστους.

Ό άναγνώστης τοΰ παρόντος 
άρθρου, παρακολεΐται δπως λ<άΐ- 
βη υπό κολήν ση|μείωσιν, δτι, 
δταιν όμιλοΰμεν περί τραπεζικών 
Εργασιών, έννοοΰιμεν τήν έκτέ- 
λεσιν ώίρΙισμένων πράΐξεωιν, αΐτι- 
νες διεθνώς είναι παραδεδεγμέ- 
ναι ώ ς τ ρ α π ε ζ ι κ αί 
τ ο ι α 0 τ α ι, τόσον ώς πρός 
τήνι φύσιν, δσον καί τήν μορφήν, 
ύφ’ ας αΰται σιυλλαμβσίνονται, 
διαπραγμοτεύονται καί περαι- 
οΰνται.

Έφ’ δσον δθεν, αί τραπεζι
κοί συναλλαγαί παρεκκλίνουν 
τών ανωτέρω κλασσικών προίλ- 
ποθέσεων και διά τής παρεμβά
σεως τοΰ Κόστους τής Κεντρι
κής Τραπέζης ή τρίτων έξουσι- 
οδοτημένωιν ’Οργάνων, καθί- 
ίστανται αυται περισσότερον 
πολυσχιδείς, είναι έπόμενον νά 
εχωμεν κοστολογικάς αποκλί
σεις, αιτίινες έν τελευταίΐψ α
ναλύσει ιβ-αρύνουσι τάς τραπε- 
ζικάς πιστώσεις καί δέν οφεί
λονται είς υπαιτιότητα τών 
Τραπεζών.

Ώς γνωστόν, πάσα οίκανομι- 
κή μονάς, πολύ δέ περισσότε
ρον αί Τράπεζαι, αϊτινμς κυ
ρίως αποβλέπουν είς τήν δημι·< 
συργίαν οικονομικού πλεονά
σματος, άποδίδουιν Εξαιρετικήν 
σημασίαν είς τήν όργάνωσιν 
τών Εργασιών των έπί τή βάσει 
τής αρχής τής οίκονομ ικότητος, 
ώστε τελικώς νά Επιτύχουν τό 
ιμέγ ιστόν τής άποδάσεως ειναν- 
τι τοΰ ελάχιστου κόστους.

Θά ήδυνάμεθα νά ε’ίπωμεν, δ- 
τΐι, έπί τή ιβάσει τών δεδομένων 
τής πείρας τής παγίως ίσχυού- 
σης συναλλακτικής τακτικής είς 
τάς τραπεζικάς συιναλλοογάς ύ
πό όμαλάς περιστάσεις καί τής 
Τραπεζικής άντιλήψεως περί 
μειώσεως τού κόστους, τοΰθ’ δ
περ Εγκειται είς αυτήν ταύτην 
τήν τραπεζικήν άπαστολήν, θά 
εδει νά ύφίστοται παρά ταΐς 
Τραπέζαις ίπροκαθωρισμέναν 
τραπεζικόν κόστος, ή ύπέρβα- 
σις τοΰ οποίου θά ήτο άδικαιο- 
λόγητρς καί ασύμφορος διά τάς 
Τραπέζας.

Έπί τή βάσει τοΰ πρακοίθω- 
ρισμένο,υ παρ’ έκαστη Τραπέζη 
κόστους καί έν όψει τοΰ υψους 
τών -χορηγούμενων πιστώσεων, 
θά ήδύνατο περίπου νά πρασδι- 
ορισθή τό άνώτατον δριον οίκο
νομ ικότητος έκάστης Τραπέζης 
καί νά καθορισθή τελικώς ή βι- 
ωσιμότης ή μή αυτής.

Ταΰτα, βεβαίως, ύπό όμαλάς 
οίκονομ ικάς συνθήκες, καθ’ άς 
τόσον ή άποταμιευτική ΐκανά- 
της τοΰ πληθυσμού τής Χώρας 
μας, δσον καί ή κυκλοφορία τοΰ 
χρήματος ικαί τελικώς αί άνάγ- 
και τής χρηματαγοράς θά είναι 
περίπου καθωριισμέναι, ώς συμ
βαίνει είς χώρας σταθεράς οι
κονομικής άναπτύξείάς.

Άλλ’ ας ίδωμεν τί γίνεται 
έν Έλλάδι.:

Κατ’ αρχήν ή -ελλειψις έπερ- 
κοΰς ταίμιευτικοΰ Χρήματος καί 
ά παρεχόμενος ηΰξημένος τόκος 
πρός πρασέλκυΟίν αΰτο-ΰ δημι
ουργεί διά τάς εμπορικάς τραμ 
πέζας δυσμενείς προϋποθέσεις 
έν σχιέσει μέ τό ϋψοίς: τοΰ κό
στους.

Αί είδικαί συνθήκαι, αϊτινες

έπ-ικρατοΰν είς τήν οικονομίαν 
τής Χώρας :μας, τόσον νΰν δσον 
καί κατά τό παρελθόν, έπέβαλ- 
λον τήν χορήγηότν ιηύξημένου έ- 
πιτοκίου διά τήν π|ριοσέλκυσιν 
τών όδρανούντων κεφαλαίων, δι
ότι ό "Ελλην κατσΙθέτηις, άντϊ νά 
πληρώνη φύλακτρα ή νά όρκήΓ 
ται είς τήν εΐσπραξιν μικρού τό
κου, ζητεί τήν καταβολή ν άσφα- 
λίστρων διά τήν περίπτωσιν 
τής νομισματικής διακυμάινσεως

Ύπό τάς προϋποθέσεις ταύ- 
τας, κατ’ ανάγκην θά ύφίσταται 
έν ‘Ελλάδι θέμα ηύξη-μένων έπι- 
τοκίων χορηγήσεων, ή δέ δια
φορά μεταξύ τών δύο Επιτοκίων 
(καταθέσεων καί χοίρηγήσεων) 
θά πρέπει νά έξετάζηται καί έξ 
όπόψεως γενικωτέραυ κόστους 
Τής Τραπεζιτικής Εργασίας, ή- 
τις, έν ‘Ελλάδι, τείνει νά κατα- 
ιστή ιδιόρρυθμος, λόγω τών έ- 
πιβαλλομένων μεθόδων διεξα
γωγής τών τραπεζικών συναλ
λαγών καί του Εξαντλητικού Ε
λέγχου-, ον αΰται ΰφίοτανται.

*Η μέχρι πρό τίνος Ελλειψις 
παρά ταΐς Έμπορικαΐς Τραπέ- 
ζαις Επαρκών καταθέσεων καί ή 
έξάρτησις αυτών έκ τής Κεν- 
ηριικής Τροπέζης, λόγω τής άν- 
τλήσεως τό»ν ΐχορηγουΐμέινων πι
στώσεων έκ τοΰ εκδοτικού προ
νομίου, έδικαιολάγει ίσως ΰ- 
περβολικάς παρεμβάσεις ^ τής 
Κεντρικής Τραπέζης διά τήν έν 
γένει παρακολούθησιν τών χο- 
ρηγουΐμένων πιστώσεων.

Αί τοιαύται παρεμβάσεις, είς 
δλας οούτών τάς Εκδηλώσεις, τό
σον δι-ά τήν προπαρασκευήν πά- 
σης χο-ρηγήσεως, δσον καί τήν 
εγκρισιν αύτής καί τέλος τήν ο
μαλήν αυτής έξέλιξιν, έδημιούρ- 
γουν είς τάς μεσολαβούσας 
Τραπέζας μίαν δίλυσιν υποχρε
ώσεων, ήτις, έν τή ού-σίςι, 
μετέβαλε τον χαρακτήρα τής 
Τραπεζικής συναλλαγής καί με- 
τέφερεν >εί|ς τάς Τραπέζας πολύ- 
πλοκαν καί γράφε ιοκραίτιΚόν σύ- 
Ιστημα, οΰσιωδώς άποκλϊναν έκ 
Τοΰ κλασσικο-ΰ τραπεζικού συ
στήματος.

*Η ύπογ,ραφή συμβάσεων, ά- 
παιτοιυμ-ένων έκ τής Κ-εντιρικήις 
Τραττέζης, σΐυμπλη-ρωμάτ-ων αύ
τών παντός τύπου, ώς καί πλή
θους άλλων Εγγράφων διατυπώ
σεων καί Ελέγχων, έδημιοήργη- 
σαν διά τάς Εμπορικάς Τρα
πέζας πρόσθετον άπασχόλησιν, 
τής όποιας ή έπιβάρυνσις, καθ’ 
δσον άψορά ε(ΐς| τό κόστος, είναι 
λίαν δυσανάλογος προς τό τρα
πεζικόν κόστος τών Ελευθέρων 
κλασσικών συναλλαγών.

Πέραν τούτου,, αί έμπφίι καί 
Τράπεζαν ύπεχρεώθησαν νά ύ- 
ποβάλλουν εις τά Εξουσιοδοτη
μένα ’Όργανα Ελέγχου τής πί
στεως, ώρισμένα στοιχεία, ή 
συγκέντ|ρ|ωσις τών όποιων καθι
στά άφορήτως δαπανηράν- τήν 
Τραπεζικήν άπόδοσιν.

Έπιπροσθέτως ή έπιβληθεΐ- 
σα είς τάς Τραπέζας ύπαχρέω- 
σις, δπως αΰται συγκεντρώνωσι 
διά τούς: πιστοΐδοτσυμένους πε- 
λάτας των ποικίλα στοιχεία 
(φορολογικής ένημερότητος, έκ- 
πληρώσεως ύποχρεώσεων πρόις 
τούς Ασφαλιστικούς Όργανι- 
όμούς κλπ.) αύξάνει περαιτέρω 
τήν τραπεζικήν άπασχόλησιν, 
ήτις ανατρέπει τήν βάσιν τοΰ 
τραπεζικού κόστους και έκτρέΐ- 
πει τάς Τραπέζας έκ τής κύριος 
άπασχολήσεώς των.

Τφ δντι-, πώς είναι δυνατόιν 
νά μή ύφίσταται θέμα τραπεζι
κού κόστους έν ‘Ελλάδι, όταν, 
διά τήν άπλουστάτην χορήγη- 
σιιν άπαιτοΰνται άρκεταί διατυ
πώσεις καί πρόσθέται -άπασχο- 
λήσεις, έν ώ εί|ς άλλας χώρας 
διά τοΰ συστήματος τών Επιτα
γών γύρου διεξάγονται τερά
στιοι τραπεζικοί συναλλαγαί.

Καί πώς είναι δυνατόν να γί
νεται σύγφΐισις τραπεζικού κό
στους μεταξύ τών ξένων καί τών 
έν Έλλάδι Τραπεζών, όταν τό 
εργον τής έκτελούσης έργασίας 
τών πρώτων συνιίσταται είς: τήν 
θεώρησιν τών Επιταγών, τήν πσ> 
ραλαβή,ν τών φ)κών Εγγράφων 
καί γραμματίων, άνευ ουσιωδών 
προσθέτων απασχολήσεων, έν 
ώ τών δευτέρων ή Τραπεζική έ- 
κτελοΰσα Εργασία μετεβλήθη
(Ή συνέχεια είς τήν 2αν σελίδα)



El· ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ 0: • ΣΑΒΒΑΤΩΝ, 31 Αύγουστου 1957·• ΣΕΛΙΣ 2« · =0

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ ΚΟΣΤΟΣ
(Συνέχεια έκ τής Ιης σελίδας) 

ούσιωοως, αποοαιλουσα τόν χα
ρακτήρα της απιλοτητος καί της 
ταχύτητας, Λογφ των πολυαρί
θμων οιαΓυπωσεων, υποχρεω- 
υεισα μαίλιστα να μεταόαινη εις 
ιτασαν περιίπτωσιν είς τά I ρα
φεία τ«|ν οανειο-οοτο υμένων καί 
να έλεγχχι τας συντείΛεσσεισας 
πράξεις, συνεπειςι των όποιων 
αιτειται ή όανειοοοτησις.

Καταφαίνεται, όαεν, πλήρως, 
δτι τό προοΛημα τού τραπεζι
κοί) κόστους έν Έλλάδι, κεϊται 
κυρίως έκτος τής Όργανώσεως 
τών εμπορικών Τραπεζώιν καί 
δτι ή Πολιτεία, ένοιαφςρομένη 
διά τήν εξυγιανσιν του τραπε
ζικού μηχανισμού, 6ά έόει νά 
άπαλλαςη τοβυτας έκ τών δη
μιούργησε ίσων, πασης φυσεως, 
τηροσιυέτων απασχολήσεων, καί 
να έπαναφέρη την διεξαγωγήν 
των τραπεζικών εργασιών είς 
τάς κλασσικός μεοοοους, αΐτι- 
νες έξησφάλιζον το έλαχιστον 
του κοστους, όπερ αί Τράπεζαι 
σταόερως καδωριζον προπολε- 
μικως.

Λεν είναι δυνατόν νά όμιλώ- 
|ίεν περί μειώσεως τού τραπεζι
κοί) καστους καί νά έπιρρίπτω- 
μεν εύουνοις είς τάς Τραπέζας, 
διά τάς δήθεν πολυτελείς δαπά- 
νας των καί δι’ ελλειψιν όργα
νώσεως, δταν ύποχιρίεοΰνται αυ
τοί νά διεξαγάγωσι τάς Εργα
σίας των βάσει άντιοικονομι- 
κών μεοόδων και συστημάτων 
καί δταν μέγα μέρος τής εργα
σίας των διατίθεται διά τήν 
συγκέντρωσιν στοιχείων τοΰ ε
πιβαλλόμενου Ελέγχου.

Έψ” ασοιν θά διατηρηβή τό ε
πικρατούν πολύπλοκον καί δα
πανηρόν σύστημα τής διεξαγω
γής τών τραπεζικών εργασιών 
καί τής έπιδαρύνισεως τών Τροο- 
πεζών με τό κόστος τοΰ ελέγ
χου, αστις εϊς τίνος περιπτώ- 
ισεις καθίιστοσοιι υπερβολικός 
καί δ σ τ ι ς θά ε δ ε ι 
νά βαρόνη τόν έ - 
λέγχοντα, καί έψ’ δσον 
χόβιιν τοΰ έλέγχου αύτών θά εί
ναι υποχρεωμένα! νά άποκλί- 
νωσιν έκ τοΰ ιδεατού κόστους, 
αί Τράπεζαι έν Έλλάδι, κατ’ 
ανάγκην, θά διατηρώσιν τό κό
στος των είς υψηλά επίπεδα καί 
έπί τοΰ σημείου τούτον 'θά πρέι- 
πη νά άσχοληθή ή Πολιτεία, 
έφ’ δσον όντως Επιθυμεί τήν έ- 
ξυγίανσνν τοΰ Τραπεζικού μη
χανισμού.

*Α1λϊλά ίσως ιάντιταχθή, δτι έ- 
λευθεριωτέρα πιστωτική πολι
τική καί ποία τις χολάρωσις 
τοΰ άσκσυμένου σήμερον έλέγ
χου έπί τώιν Εμπορικών Τραπε- 
ζων, θά ώδήγει ταύτας είς έκ
τροπός, δυιναμένας νά έπιδρά- 
σωσι δυσμενώς έπί τής χαραισ- 
σοιμένηις έκάστοτε Κιυιβφ|νητι- 
κής Οίκονομιίκής Πολιτικής.

Όσονδήποτε καί άν ένδεί- 
κνυται ό έλεγχος τών τραπε
ζών, έκ λόγων γενικωτέρας οι
κονομικής σκοπιμότητας, φρο- 
νοΰμεν, δτι ουτος πρέπει νά έν-> 
εργήται έπί έτέρας βάσεως, 
διότι ό ένεργούμενας σήμερον 
Ελεγχος κρίνεται ύπερβολνκό|ς 
καί Εχει καταστή προβληματι
κός διά τό κόστος τών Τραπε
ζών.

Τό κόστος τοΰ τραπεζικού 
χρήματος σήμερον έν Έλλάδι Ε
χει όποστή τοιαύτας αποκλί
νεις άπιό τό δικαιολογούμενον 
σταθερόν τοιοΰτο, ώστε είς έ- 
ποχήν, καθ’ ήν δέον νά έρευνά- 
ται προς πάσαν κατεύθυνσιν ή 
άνάπτυξις τής παραγωγικότη- 
τος, είς τόν κλάδον τής τραπε
ζικής πίστεως νά ύφίισταται 
πλήρης διασπορά καί έννοιολο- 
γική άποδι οργάνωσες έξ άπό
ψεως άπαδοτικότητος αύτών.

‘Επ’ έσχατων είς τήν Χώραν 
μας έξησφαιλίσθη ή νομισματική 
σταθερότης, τοΰθ’ δπερ θά έπι- 
Υριέψη τήν Εφαρμογήν γενικωτέ- 
ρου σχεδίου οικονομικής άνα- 
πτύξεως, άνευ τής οποίας δεν 
θά δυνηθώμεν νά ένταχθώμεν είς 
τούς υπό ΐδρυσιν διεθνείς οίκο
νομ ικού;ς οργανισμούς.

Βεβαίως, δέν δυνάμεθα νά ύ- 
ποστηρίξωμεν απολύτως, δτι τό 
γεγονός τής έξοσψαλίσεως νο
μισματικής σταθερότητος δέον 
νά μάς ένθαρρύνη τόσον, ώστε 
νά έγκαταλείψωμεν τόν έπι βαλ
λόμενο:'/, εκ τών έν γένει συνθη
κών, Ελεγχον έπί τών χορηγού
μενων πιστώσεων, άλλά μάς Ε
πιτρέπει νά τροποποιήσωμεν ά- 
ναλόγως τόν έπιβεβλημέναν σή- 
■μερον Ελεγχον, ώστε νά μειωθή 
είς τό έλάχιστον πάν περιττόν 
εξοδον, ΐνα οΰτω ε’ιμεθα συνε
πείς προς τήν άκολουθουιμένην 
γενικήν γ|ράμμήν τής μειώσεις 
τοΰ κόστους τών παρεχόμενων 
πιστώσεων καί δημιουιργήσωμεν 
εύνοϊκάς προϋποθέσεις διά τήν 
βαθ,'μιαίιαν άνάπτυιξιν τής ιταρα- 
γωγικότητος είς δλας τάς πα- 
ραγωγι κάς έκδηλώσεις.

Κατά ταΰτα, αντί τοΰ έφαρ- 
ροζομένου σήμερον Εξαντλητι
κού έλέγχου τών χαρηγουμένωίν 
πιστώσεων, τό κόστος τοΰ ο
ποίου έν τελευτοήα άναλύσει

βαρύνει τάς έλεγχομένας τραι 
πεςας., θά πρέπη να έξετασνη 
υπ» των αρμαθιών ή περιπτω- 
σις της άναοεωρησεως του συ
στήματος χαριηγησεως των τρα
πεζικών πιστώσεων και του ε- 
φαρμοςομενου ελεγχαυ και να 
καυιερωνη απλουστερον συστη-ι 
μ-α ε/νεγχου των ι ραπεζωιν, 
στηρίζομενον κυρίως είς την 
κατα κ/ναιοαυς εμψανισιν των 
χορηγήσεων εν τφ συνολιμ των. 
ι ουτεστι ν βασει των έν τελεί 
έκαστου μηνος λογιστικών κα
ταστάσεων των εμπορικών Τρα
πεζών, τας όποιας να καταρτί
ζουν αυται υπο πνεύμα πλήρους 
οημοσιοτητος, καταργουμενου 
του εφαρμοζόμενου σήμερον συ
στήματος ειΑεγχου, υπο το βατ 
ρρ|ς του οποίου πιέζεται άψορη- 
τως το κοστος των εμπορικών 
ι ραπεζων.

ι εΑος, λαμβανομένων ιύπ’ δ- 
ψιιν των οημιουρΥηυεισών ευνοϊ
κών υπέρ της νομισματικής 
σταθερότητας συνθηκών καί της 
γενικής τασεως προς οικονομι
κήν αναπτυξιν της χωράς και 
έπιτευξιν συναγωνιστικων έπι- 
πεοωιν, νομιζομεν, δτι θά έ&ει 
άπο τουοε να εξετασθή καί τό 
νεμα της τροποποιήσεις τών 
μορψωιν, υψ' άς σήμερον χορη
γούνται αί πιστώσεις όιά τής 
εν τινι μετρφ έπαναψορας των 
κλασσικών μορφών χρηματούο- 
τησεως καί δη της τοιαυτης ΰ- 
πο μορφή,ν « Ανοικτών Λογα
ριασμών!», ώστε νά άποοληοή 
βαομιαιωΐί ό γραφειοκρατικός 
χαρακτηρ τώιν χορηγήσεων.

I ι εμαν τανταυ, αί Έ,μποιρικαί 
Τριαπεζαι πρέπει νά απαλλα
γούν εκ τών θεσπισμένων υπο
χρεώσεων αυτών, όπως παρατ 
κοΛαυοουν τάς π,ρός τό Δημόσι
ον καί όιαφόρους άλλους ’Οργα
νισμούς υποχρεώσεις τώιν πΐη 
στοοοτουμένωιν πελατών των, 
καθ’ δσον τοιαΰτσι άπασχολή- 
σεις των Τραπεζών κεΐνται έμ 
κτάς τοΰ προορισμού των.

Τ όσον τό παν ισχυρόν Δημό
σιον, δσον καί οί διάφοροι ’Ορ
γανισμοί, κατωχυιρωμένοι μέ 
ποικίλα προνόμια, δύνανται ά-f 
νέτως νά είσπράξωσι τάς απαι
τήσει ς των, ώστε νά μή χρειά
ζεται ή συνδρομή τών πιστωτι
κών ιδρυμάτων.

Οΰτω, αί Τράπεζαι, χωρί|ς τό 
παράπαν νά παραμένωσιν ασύ
δοτοι, θά κατορθώσουν νά α
παλλαγούν τών τήροσθέτων α
πασχολήσεων καί νά μειώσουν 
τά εξοιδα διαχειρίσεώς των, δη- 
μιουργοΰσαι τάς προϋποθέσεις 
τής βιωσιμότητος αύτών καί 
τής μειώσεως των τόκων χορη
γήσεων, έ π ώ ψ ε λ ε ί α 
τοΰ σ υ ν όλο ν.
Δ. ΚΟΙΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠ ΟΥΔΟΣ 
------------------- <$>+<$>-------------------

6 ΕΛΪΤΟΥΑΗΙ Ε!!...
■—»—

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
νοώ τις άλλες, διαμαρτυρίες, ά- 
περγίες...

—'"Α! φίλε μου... μου λέγει 
κιτρινοπρασινίζοντας, δέν μ’ ά- 
ρέσουν αύτά τά πράγματα τά 
Θεωρώ άποτυχημένες Ενέργειες., 
ό συνδικαλισμός στή χώρα μας 
δέν εΐναι... συνδικαλισμός...

—‘Ωραία... τότε εχετε κάνει 
λάθος στο πάτωμα... Επρεπε νά 
πάτε νά τά πήτε δλα αύτά σέ 
κάποιο άλλο πάτωμα., μιά καί 
εΐσαστε καί στέλεχος... έδώ κα
λώς ή κακώς βρίσκεσθε έντος 
τών συνδικαλιστικών χωρικών ύ- 
δάτων... Εχετε κάνει λάθος στο 
πάτωμα!

—Στο Σύλλογο ήρθα., λά
θος δέν Εχω κάνει... μπορεί ν&- 
μαι ταραγμένος άλλά...

1—'Κύριέ μου, Εχετε κάνει λά
θος. Σείς πού φωνάζετε τώρα, 
δέν σάς είδα ποτέ καί σέ καμ- 
μιά περίπτωσι ν’ άκολουθήτε τό 
Σύλλογο, σάς είδα μόνο νά φι
λάτε τό χέρι τοΰ κοττακτητοΰ 
κατά τήν διάρκεια τών συχνών 
καθόδων του είς τήν Κεντρικήν 
αίθουσα, νά προπαγανδίζετε 
περί τής ωφελιμότητας τής συγ- 
χωνεύσεως, νά γίνεσθε «σπλα- 
χνοσκόπος», έν συνεχεία οπαδός 
τής «πειθοΰς», «άντιμακρικός» 
στο τελευταίο ξεσήκωμα καί 
πάει λέγοντας... Επομένως τώρα 
πού σάς «τσούζει», τό προσω
πικό ζητηματάκι σας, Ερχεσθε 
σέ μάς... τί προτείνετε λοΊπόν; 
ελάτε μαζύ μας Εστω καί γιά τό 
προσωπικό σας ζήτημα, νά πά
με νά τούς τά φωνάξουμε, ακό
μα καί νά κάνουμε άπεργία!

—’Απεργία; δχι γιά τ’ δνο- 
μ ατού Θεού... δέν λέω τέτοιο 
πράγμα... άλλά δουλέψτέ... ξε 
σηκωθήτε...

-—ί’Άκου νά σοΰ π<ώ, κύριε 
Ηρακλή τοΰΣτέμματος, τό διά
βημά σου μοΰ θυμίζει τη στι
χομυθία τοΰ Κολοκοτρώνη μ’ Ε
ναν «άκαπνο» "Ελληνα πού κα
τοικούσε στο Εξωτερικά καί πού 
είχε πάει στό Γέρο τοΰ Μωρηά 
νά τοΰ διαμαρτυοηθή γιά τήν Ε
ξέλιξη τών πολεμικών Επιχει
ρήσεων, και τοΰ όποιου τό διά-

ΕΠΙΣΤΟΑΑ3 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΑΑΟΓΟΝ

0 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
π |ρΐ ό /ς;

Τήν Διαίκησίιν τοΰ Συλλόγου 
Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέ- 
ζης; Ενταύθα.

(Κύριοι,
’Έχομεν τήν τιμήν νά γνωρί- 

σωμεν Ύμΐν δτι μέλη τής ήμε- 
τέρας Ένώσεως καί Διοικήσεις 
‘Επαρχιακών (Λογιστικών Συλ
λόγων, κατήγγειλαν ήμΐν άθρό- 
ας συγκεκρι μάνας περιπτώσεις 
πάρεργου άπασχολήσεως έν έ- 
νεργείία Τραπεζικών Υπαλλή
λων είς τήν τήρησιν Βιβλίων ’Ι
διωτικών 'Επιχειρήσεων!.

Λαμβάναντες άφφίμήν έκ τοΰ 
γεγονότοις τούτου άπιθυιμοΰμεν 
ινά έπιιστήσωμεν τήν ύμετέραν 
προσοχήν έπί τοΰ δτι ή τοιαύτη 
πάρεργος άπασχάλησις είς ήν 
ευρύτατα εμφανίζεται, άποστε]- 
ρεΐ πλήθος έπαγγελματιών λο
γιστών τής κυρίας αύτών επαγ
γελματικής άπασχολήσεως καί 
λάγφ τοΰ πάρεργου αυτής χα
ρακτήρας, προσφερομένη Εναντι 
χαμηλών άμοΐιβώΐνι δημιουργεί! 
πίεσιν έπί των άμοιβώιν τών ύ-

πολοίπων.
Κατόπιν τών άνωτέ|ρ|ω παρατ 

καλοφεν δπως, λαμβάνοντες τά 
κατά τήν κρίισιν Ισας έπι βαλλό
μενα τελεσφόρα μέτρα, θέσητε 
τέρμα είς τήν Ιάνώμαλον ταύτην 
παρέμβασιν τών μελών τοΰ ύφ’ 
υμάς Συλόγου.

Στοιχεία συγκεκριμένα δυ
νάμεθα νά βέσωμεν υπ’ δψει υ
μών.

Εύελπιστοΰντες δτι ή παρού
σα μής θέλει τύχει τής προση- 
κούσης έκ μέρους υμών κατανο- 
ήσεως, πιστεύομεν δτι θέλετε 
δώση είς τό ανωτέρω ζήτημα 
τήν ιάναμενομένην λύσι ν,

Έν αναμονή κοινοποιήισεως 
καί ήμΐν τών έν προκειμένη) έ- 
νεργειών σας, διατελοΰμεν.

Έν Άθήναις τή 1.8.1957 
Μετά τιμής 
Ό Πρόεδρος 

ΘΕΟΔ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Ό Γεν. Γ|ράμματεΜς 
ΝΙΚ. ΠΟΜΟΝΗΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΝ Ε.Φ.Ε.Τ.
Κύριε Πρόεδρε,

Ααβόντες αφορμήν, έκ τής 
δημοσιευθείσης Επιστολής εις 
το ύπ’ άριθ. 173)10.5.57 
ψύλλον τής Εφημερίδας «ΤΡΑ
ΓΊ ΕΖIΤI Κ Η», λαμβοινομεν τήν 
τιμήν νά γνωρίσωμεν ύμΐν τά 
κάτωθι :

Ουδέποτε αί τιμαί τών Εξό
δων συμμετοχής είς οίανδήποτε 
Εκδρομήν τής Ε.Φ.Ε.Τ. ήσοοζ 
άνώτεραι παντός άλλου έν ‘Ελ- 
λάδι Σωματείου, έκτος τών ΰπό 
τοΰ Συλλόγου τών Υπαλλήλων 
τής τ. Τραπέζης ’Αθηνών όρ- 
γανωθεισών Εκδρομών, είς άς 
οΰτος μετέχει διά ποσοστού 50 
% καί άνω.

Ή Ε.Φ.Ε.Τ., ώς γνωστόν, 
πλήν τοΰ έκδρομικοΰ τμήματος, 
συντηρεί τά Γυμναστήριον ά- 
νοργάνου γυμναστικής, έπιβα- 
ρυνομένη μέ τά Εξοδα Επιστα
σίας καί καθαριότητας τούτου, 
διατηρεί δέ έν δράσει ύπό τήν 
έπίβλεψιν ειδικών Εκπαιδευτι
κών τά τμήματα :

1) Γ υμναστικής —< Αθλητι
σμού

2) _Ρυθμικής Γυμναστικής
3) Ξιφασκίας
4) ’Αθλοπαιδιών
5) Άντισφαιρίσεως
6) Σκοπευτικόν
‘Ως έκ περισσού τονίζομεν, 

δτι άπαντα τά άδελφά Σωμα
τεία Εχουν, έκτος τών συνδρο
μών των, καί Εσοδα έκ περισ
σευμάτων Εκδρομών, ένφ ή ήμε- 
τέρα "Ενωσις συμμετέχει είς 
τά Εξοδα τών Εκδρομών μέ πο- 
σοστδν 10% — 15%.

"Οσον αφορά εις τά Εσοδα, 
κρίνομεν άπαραίτητον νά τονί- 
σωμεν, δτι ή περιουσία τής Ε. 
Φ.Ε.Τ. κατά τήν διάρκειαν τής 
Διοικήσεως Ήλιάσκου, διατά- 
ξαντος τήν διακοπήν τών υπέρ 
αυτής κρατήσεων, άνερχομένων 
είς 2,'ά ο)οο έπί τών πάσης 
φύσεως άποδοχών τών μελών 
της, διετέθη διά μιας προγραμ-

βημα κατέληξεν στήν έκτοτε 
παροιμιώδη φράση :

—"Η δλοι μας νά ζήσωμε ή 
δλοι σας νά πεθάνετε...! ! !

__! ! I
-—Ναι, άγαπητέ κύριε, καί 

μή μέ βλέπεις τόσο σαστισμέ
να, άφησε τό ύψος αύτό, καί 
πήγαινε νά ξανακαθήσης στή 
θέση σου, νά ποντάρης καμμιά 
λογιστική κατάσταση γιατί κά
τι τέτοιοι σάν καί Σένα καί μ’ 
αύτές τις κοσμοθεωρίες, μάς 
φέρατε στά σημερινά χόίλια, ό
που στο ί 957 ζητάμε νά ξανα- 
πάρωμε δικα-'ώματα πού τάχα- 
με στό προ τοΰ 1953 διάστη
μα! "Αντε, λοιπόν, καί τό Ενδι
αφέρον σου δχι μόνον δέ μάς 
συγκινεΐ, άλλά μάς δημιουργεί 
Εντυπώσεις κάθε άλλο παρά κα
λές... άνΐ£ γειά σου, άγωνιστα- 
ρά τοΰ προσωπικού σου ζητή- 
μοττος καί τής καταλήξεως -ετε, 
δέν κόινετε, δέν δείχνετε, δέν 
σκοτώνεστε, δέν... άρκεΐ νά ζή
σωμε Εμείς οί Εξυπνοι, οί άκα
πνοι, οί ζαμανφουτίστες. Υπάρ
χουν τά «κορόϊδα» πού θά βγά
λουν τό φίδι καί θά πιάσουν τ’ 
άναμμένα κάρβουνα!

Τώρα πού το πήρε τό 10%, 
δέν πρόκειται νά ξαναψανή ό 
άνθρωπός μας, κΓ δσο γιά τά 
άλλα θέμοττα καί αιτήματα πού 
Ενδιαφέρουν την μεγόίλη πλειο- 
ονότητα τών συναδέλφων, θ’ ά- 
σκή τήν κριτικήν, τήν γνωστή 
κριτική, άκαιρα, παράλογα, θά 
ξεπέση τό "Ιδρυμα, θά... θά...

Μ.—'"Αδς

ί μοττισμένης τακτικής, άνακοι- 
νωθείσης εις τάς γενομένας τα- 
κτικάς Συνελεύσεις αύτής, διά 
τήν συντήρησιν καί έπιβίωσιν 
πάντων τών ώς άνω Τμημάτων
της·

# "Ηδη, κατόπιν έγκρίσεως τής 
νέας Διοικήσεως έπανήρχισαν 
μέν κρατήσεις, άλλ’ ήλαττώθη- 
accv αίσθητώς αί σύνδρομα! τών 
μελών (άπό 2,!άο)οο έπί τών 
άποδοχών είς δρχ. 3 διά τούς 
Εχοντας βαθμόν μέχρι καί Λο- 
γιστοΰ Β' καί δρ. 5 διά τούς 
άπό Λογιστήν Α' καί άνω). 
Λόγφ τής μειώσεως ταύτης τά 
έκ τών συνδρομών τής Ε.Φ.Ε.Τ. 
Εσοδα περιωρίσθησαν εις δρ. 

6.000 περίπου μηνιαίως, μόλις, 
έπαρκοΰντα πρός άντιμετώπι- 
σιν έξόδων^ γραφείου, αμοιβών 
προσωπικού, τριών καθηγητών 
Εκπαιδευτικών, Εξόδων συντηρή- 
σεως γυμναστηρίου, γυμναστι
κών όργάνων κ.λ.π.

Έν πάση περιπτώσει λεπτο
μερείς άπολογισμοί τής διαχει- 
ρίσεως τής Ε.Φ.Ε.Τ. καί τής έν 
γένει δράσεως αυτής δίδονται 
έν έκτάσει καί πάση λεπτομε
ρείς είς τάς έτησίας Γενικάς 
Συνελεύσεις τών μελών της.

Είς τάς Συνελεύσεις ταύτας 
όφείλουν νά παρίστανται ο! Εν
διαφερόμενοι καί νά ζητούν Ε
κεί πάσαν πληροφορίαν καί Επε
ξηγήσεις, δχι δέ μόνον τούτο, 
άλλά καί εΰθύνας άπό τούς Δι- 
οικοΰντας, περαιτέρω δύνανται 
νά διεκδικήσουν καί τήν τιμήν 
νά διοικήσουν αύτοί τό Σωμα- 
τεΐον, άν πιστεύουν δτι οΰτω θά 
ήδύναντο νά συμβάλουν εις τήν 
πρόοδον αύτοΰ, ήτις πρέπει ν’ 
άποτελή τόν μοναδικόν σκοπόν 
και τήν φιλοδοξίαν όλων τών 
μελών του.

ι Μετά τιμής 
Ό Γενικός ραμματεύς 

τής Ε. Φ· Ε. Τ.
Λ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

❖ ♦
Β ΕΚΔΟΣΕΙΣ Β 
♦ ♦Β=·---.... =►· ■+..........—Η

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ
----Φ----

‘Η Μ ε λ i τ η τ ο ϋ κ. 
Ε ύρ υ 6. Τ σουτρέλλ η, 
Ύποδιευθυιντοΰ Τρα
πέζης Έ λ λ ά δ οι ς1.

Δίδοιντοοιι ιμειτά σαφηνείοίς καί 
πληρότητοις αί βασικαί γνώσεις 
περί βιιοιμηχανίικής πίστεως:. Τό 
Κργον κρίνεται χρησιμώτατον τό
σον διά τους σκοπούντας ν’ ασχο
ληθούν μέ τόν έν λόγφ κλάδον τής 
πίστεως, δσον καί διά τούς ήδη 
άσχολουμένοιυιςι, άποτελούν μέσον 
π-ρός συστηιμιατοιποίηισιν τών γνώ
σεων των.

Μετά τήν παράθεσιν τής ιστορι
κής έξελίξεως τού κλάδου, άναφέ- 
ροινται τά συστήματα, ή τεχνική 
καί οίί φορείς τής βιομηχανικής 
■πίστεως έν τή ημεδαπή καί αλλο
δαπή.
(Σ.Σ. ‘Ως μάς γνωρίζει ό συγ— 

γραφεύς τής μελέτης «Ή Βιο- 
,μηχαννκή π ί στις» κ, Ε. Τσου- 
τριέλλης, τό έργον διατίθεται 
είς τούς συναδέλφους προς δρο- 
χμάς 25—αντί τής τιμής τών 
δραχμών 35 — είς ήν πωλείται 
είς τά βιβλιοπωλεία.).--------- ^----------

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. 
ΤΑ ΤΗΣ ΕΛΑ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

—♦—
Α'. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ

----♦----
’Εντός τής γενί'κωτέρας προσπά

θειας τής Ε.Τ.Ε.Α. διά τήν άνάΙ-

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
Ν.Δ. ή λύσις τοΰ προβλήματος 
τούτου αντιμετωπίζεται δΓ εισ
φορών έκ τών ανεπαρκών έργα- 
τοϋπαλληλικών μισθών καί ήμε- 
ρομισθίων.

Είς μερικήν άναγνώρισιν τής 
ώς άνω καθιερωμένης άπόψεως 
καθ’ ήν ή λύσις τοΰπροβλήμα- 
τος τής ’Εργατικής Κατοικίας 
δέν θά Επρεπε νά βαρόνη μό
νον τούς ’Εργατοϋπαλλήλους, 
τό κατατεθέν είς τήν Ε.Ν.Ε. ύπό 
ήμερομηνίεχν 22.9.55 σχέδιον 
Ν.Δ. «περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως 'τής νομοθεσί
ας τών ’Οργανισμών Κοινωνικών 
’Ασφαλίσεων κλπ.», περιείχετο 
έν άρθρφ 42 διάταξις καθ’ ήν, 
ή εισφορά 1% έκ τών μισθών 
και ήμερομισθίων «δύνοίται νά 
βαρόνη έν δλφ ή έν μέρει τον 
οίκεϊον Εργοδότην...»

Τό ώς άνω Ν.Δ. δέν έψηφίσθη 
τότε, πιθοινώς Ενεκα τής μεσο- 
λαβησάτης Κυβερνητικής αλλα
γής, άλλ’ άναμορφωθέν συνετά- 
γη έκ νέου ύπό τού νέου Υπουρ
γού Εργασίας, μετέχοντας είς 
Κυβέρνησιν ύπό τόν νΰν κ. Πρό
εδρον τής Κυβερνήσεως, χωρίς 
ή ώς άνω διάταξις νά άπαλει- 
φθή.

Είς τό νέον δμως ύπό ψήφισιν 
σχέδιον δέν περιλαμβάνεται, 
προφανώς έκ παραλείψεως. "Αλ
λη, πλήν τής παραλείψεως, έ- 
ξήγησις δέν νομίζομεν δτι δύ- 
ναίται νά χωρήση. Διότι δέν εΐ
ναι δυνατόν νά δεχθή τις δτι, 
μετά δύο Ετη άπό Τής κοτταθέ- 
σεως τών άνω Ν.Δ., αί Κυβερ
νητικά! σκέψεις θά καθίσταντο 
δυσμενέστεροι διά Τούς Εργα
ζομένους καί μάλιστα, παρά 
τής αυτής κατ’ ούσίσν Κυβερ
νήσεως, ήτις εΐχεν καταρτίσει 
τό δεύτερον σχέδιον Ν.Δ. ύπό 
ήμερομηνίοιν 15.12.55.

Έπί πλέον ή σημερινή θέσις 
τής Οικονομίας τής Χώρας, τό
σον άπό άπόψεως σταθερότητος 
τιμών καί όμαλότητος τής έξε
λίξεως τών Οικονομικών Kccvo- 
νων, εΐναι άναμφισβητήτως είς 
καλ.υτέραν μσίροη/ τής προ διε
τίας Εποχής.

Οΰτω άφοΰ προ διετίας είσή- 
γετο τοιαύτη μερική αρχή, σή
μερον νομίζομεν δτι θά έπεβά- 
λετο αΰτη εύρυτέρα.

Παρά ταΰτα παρακοώοΰμεν 
δπως είσαχθή είς τό άρθρον 14 
τής παραγράφου 2 τοΰ έδαφ. 
β' τοΰ έν έτπκεφαλίδι σχεδίου 
Ν.Δ. μόνον ή πραμνησθεΐσα δι- 
άταξις, ώς είχε είς τά δύο σχέ
δια Ν.Δ. τοΰ 1955.

Έξ άλλου διά τούς Τροπτεζι- 
κούς Υπαλλήλους ιδιαιτέρως ή

πτυιξίν τής 'Ελληνικής Βιομηχανί
ας, εντάσσεται καί ή σειρά μελε
τών έπί τών προβλημάτων τοΰ 
κλάδου τούτου τής παραγωγής. 
Έξειδόθη ήδη τό πρώτον δελτίον 
hro άφορών τήν Βαμβακουργίαν, 
Ή μελέτη είναι Εργον τών διευθύν
σεων Β ιομη'χανί'κής Πίστεως καί 
Μελετών τής Τραπέζηιςι, άναφέρε- 
ταιι δέ είς την διάρθρωσιν τής έλ- 
ληνιικής βαμβακουργίας, τήν ικατοο- 
νομήν τών συντελεστών τής παρα
γωγής έν αύτή, τάς έξελίξεις αυ
τής.’Εξάγονται συμπεράσματα ικιαί 
διατυποΰνται τά προτεινόμενα ύπό 
Υής Τραπέζης μέτρα διά τήν άνά- 
τιπιυξιν τοΰ Βιομηχανικού τούτου 
κλάδου,

---------- Φ-----------
«ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΑΤΡΑΠΟ» 

—♦—
Ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 

μας κ. Κωστής Μελισσαρόπου- 
λος έκυκλοφόρησε σέ άρτια Ελ
ληνική άπόδοση καί Επιμελή Εκ
δοση τό παγκοσμίου φήμης βι
βλίο «Φώς στήν ’Ατραπό», πού 
περιέχει τούς κοονόνες μιας ά- 
νωτέρας ζωής.

--------—Φ----------
ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

--- ·----
Έξεδόθη είς καλαίσθητον τόμον 

ή ποιητική ,συλλογή τής κυριίας 
Δήμητρας Πουλίτση Μπεζαντέ, 
τήν όποίοον ή κιριτιική ύπεδέχθη μέ 
Τά καλλίτερα σχόλια.

Είς τήν πεζήν έποχηιν μας τά 
ποιήματα τής κ. Μπεζαντέ μάς ξοο- 
ναφέρουν στόν κόσμο τών αίσθη- 
ιμάτων πού τόσο λίγο ύπολαγίζο- 
ιμεν πλέον σήμερα, καί δείχνουν 
γιά ιμιιά άκόμη φορά πόσο λιγο
στός είναι- ό ανθρωπισμός πού μάς 
άπέμιειινιε. ‘Ο τόμος τιιμάται άντί 
δραχμών 15.

εισφορά αΰτη τού 1% έπί τών 
μισθών των καθίσταται έν τέλει 
μορφής άδικου φορολογίας, έψ’ 
δσον ούδεις, σχεδόν έκ τών εΐσ- 
φερόντων, κατά τήν παρούσαν 
τουλάχιστον γενεάν, θά δυνηθή 
νά άποκτήση στέγην, συνεπείς 
τών ύφισταμένων περιωρισμέ- 
νων κριτηρίων, ώς έκ τής ανε
πάρκειας τών πόρων τοΰ Ο.Ε.Κ.

Οί Τραπεζικοί ύπάλληλοι Ε- 
χουσιν δμως δΓ ιδίων των εισ
φορών δημιουργήσει ίδιους συν
εταιρισμούς καί ώς κατά τό 
παρελθόν, θά ήδύναντο νά χω- 
ρήσουν είς τήν λύσιν τοΰ στε- 
γαστικοΰ των προβλήματος, έάν 
ή εισφορά των τού 1 % περιήρχε- 
το είς τούς συνεταιρισμούς 
τούτων.

Προς πλήρη μάλιστα κατο- 
χύρωσιν τοΰ σκοπού καθ’ δν τό 
Κράτος θά ήδύνατο νά λύση το 
πρόβλημα δχι μόνον μιας κατη
γορίας Εργαζομένων, άλλά καί 
άλλων κατηγοριών, είσηγούμετ 
θα τήν κάτωθι διάταξιν.:

..«Είς συνεστημένους προ 
τριετίας άπό τής δημοσιεύ- 
σεως τοΰ παρόντος Οικοδομι
κούς Συνεταιρισμούς μισθω
τών, ύποχρέους καταβολής 
εισφοράς ύπέρ Α.Ο.Ε.Κ., Εκ
χωρείται ή εισφορά 1% τής 
παραγράφου β' τοΰ άρθρου 
14, μόνον μετά τήν διαπί- 
στωσ.ιν δτι διέθεσαν έξ ιδί
ων πόρων καί κεφαλαίων 
τριπλάσιον ποσόν κατ’ Ετος 
διά τήν άνέγερσιν πληρών 
καί έτο:ΐμοπαραδότων κατοι
κιών προς μέλη αυτών.

*Η διοατίστωσις αΰτη συν- 
τελεΐται διά τεχνικής πραγ
ματογνωμοσύνης τών οίκε,ί
ων τεχνικών ύπηρεσίων τοΰ 
Α. Ο.Ε.Κ.

Παραλλήλως διενεργεΐται 
καθ’ Εκαστον Ετος Ελεγχος Ε
πί τής έν γένει τοιαύτης δι- 
αχειρίσεως παρ’ ‘Ορκωτών 
Λογιστών, ών αΐ Εκθέσεις καί 
ύποβάλλονται τφ Α.Ο.Ε.Κ.» 
Πιστεύομεν δτι παρέλκε,ι πά

σα άνάπτυξις τών ευεργετικών 
άποτελεσμάτων έκ τής Εφαρμο
γής τοιαύτης διατάξεως.

Κατηγορίαι μισθωτών κατα- 
βάλλουσαι νυν εισφοράν είς 
σκοπόν δστις ούδόλως προβλέ- 
πεται δτι θά τούς Ενίσχυση, διά 
τής είσηγουμένης διατάξεως ει
σέρχονται είς το στάδιον τής 
βεβαιότητας διά τήν άπόκτησιν 
στέγης καί είς ρυθμόν τετρα- 
πλασίως ταχύτερον πάσης πε- 
ριπτώσεως τοΰ Α.Ο.Ε.Κ., ύπο- 
κείμεναι είς τόν κατά τά άνω 
πλήρη Ελεγχον, ένισχυόμενον 
καί έκ τοΰ Καταστατικού έλέγ
χου τών μελών των.

Έλπίζοντες είς Τήν πρόθυ
μον καί σθεναρόη/ ύποστήριξιν 
τών έν τφ παρόντι δικαίων καί 
μετριοπαθών ώς πιστεύομεν α
πόψεων μας, δηλοΰμεν δτι το Εν
διαφέρον σας τούτο θέλομεν κοι
νοποιήσει εΰρύτατα είς τούς 
καθ’ δλην τήν Χώραν συναδέλ
φους μας, δΓ άνακαινώσεων, ά- 
νατυπώσεως τών συνεδριάσεων 
τής Επιτροπής κλπ., ΐνα τούτο 
άποτελέση μικράν Εκφρασιν τών 
εύχαριστιών τής Τραπεζοϋπαλ
ληλικής τάξεως.

Μετά πλείστης τιμής 
Τό Εκτελεστικόν Συμβούλιον

Φ------------------------ ψ
♦ ♦
♦ · ΠΕΝΘΗ · ♦♦ ♦
♦ ..... ♦ Φ ♦-----------♦

ΘΑΝΑΤΟΣ
ΕΚΛΕΚΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ

Άπέθανεν προ ή μερών ό πα
λαιός καί αγαπητός συνάδελ
φος Θάνος Κ ωνσταντόπουλος. 
Έκφράζομεν τά συλλυττητήριά 
μας τόσον προς τόν άδελφόντου 
κ. Δημοσθ. Κωνσταντόπουλον,, 
δσον καί προς τούς λοιπούς οι
κείους του.
------------------- 3>ψ<$-------------------

ΔΩΡΕΑ
—♦—

Είς μνήμην Χρήστου I. Δρί- 
β<χ οί τέως συνάδελφοί τουι τής 
’Εθνικής Τραπέζης ‘Ελλάδος 
καί’Αθηνών (Υποκαταστήμα
τος Πλ. Μητροπόλεως) κατέθε
σαν άπ’ ευθείας Δρχ. 330. ύ
πέρ τοΰ ’Ορφανοτροφείου Βου
λιαγμένης.
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Ή ‘Ομοσπονδία Τραπεζοϋ
παλληλικών ’Οργανώσεων έκ- 
προσωποΰσα 17.000 Τραπεζι
κούς υπαλλήλους, διαμαρτύρε
ται διά τήν αν ίσον μεταχείρι
σην των υπαλλήλων των Τραπε
ζών ‘Ελλάδος καί ’Αγροτικής. 
Ή κυβέρνησις διά τών ύποβλη- 
θέντων νομοσχεδίων εις τήν Ε
πιτροπήν Νομοθετικής Έξουσι- 
οδοτήσεως προς ρύθμισιν τών 
έργατικών ζητημάτων, ένφ κα- 
τήργησε τάς διατάξεις τοΰ νό
μου 1933)1951 «περί άποδο- 
χών τών άπεργούνΤων ύπαλλή- 
λων Τραπεζών καί έπιχε,ιρήσε- 
ων Κοινής Ώφελείας» διατηρεί 
σύτός έν ίσχύϊ μόνον διά τό 
προσωπικόν τών Τραπεζών ‘Ελ-

ΤΟ ΠΑΠΙ
------#------

Κατάπληξιν πρακαλέί ή πχχμ 
ροτηροωμένη κοιθυστέρησις εις 
τάς έπισκευάς τοΰ Κ)ταςι Μη- 
τροπόλεος αί όποΐαι οπνεχίζον- 
ται άπό διετίας και ό θεός ξέ
ρει πότε θά τελειώσουν.

Δέν θά εΐχεν σημασίαν τοΰτο, 
έάν είς αυτό δέν είργάζοντο 
πλέον τών 120 συναδέλφων, οί 
όποιοι είναι ύποχ)ρ|εωμένοι τό 
|ιέν καλοκαίρι νά εισπνέουν τήν 
σκόνην, τό 8έ χειμώνα νά πλευ- 
ριτώνουν άπ|ό τά ρεύματα. Τά 
νεύρα των έχουν σπάσει άπό τά 
τρυπάνια, πού κόβουν τό μπε
τόν, τά πριόνια πού κόβουν τά 
μάρμαρα κλπ.

Οί άμμάδιοι ας σπευσουν ν’ 
απαλλάξουν τούς 120 συναδέλ
φους άπό τό συνεχές αυτό μαρ- 
τυριον, τό όποιον καί τήν άπό- 
δοσίν των μειώνει, προς βλά
βην τών συμφερόντων της Τρα
πέζης, άλλά καί αυτήν ταύτην 
τήν υγείαν των έκθέτει είς μέ- 
γιστον κίνδυνον.

---------- Φ----------
ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

—·—
Πολλά έκλεκτά στελέχη τής 

Τραπέζης τιθέμενα είς τήν διά- 
θεσιν τοΰ Προσωπικού, (δέν 
γνωρίζομεν διά ποιους λόγους) 
παραμένουν έπί μακράν χρόνον 
άχρησιμοποίητα πρός μεγάλην 
άπογοήτευσιν τών ιδίων καί με 
γενικωτέρας συνέπειας διά τήν 
καθόλου πορείαν τής Υπηρε
σίας. Θέλομεν νά πιστεύωμεν 
δτι δέν θά Κρατήση έπί μακρόν 
ή κατάστασις αϋτη.

---------- φ----------
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

——♦—

Συγχαίρομεν τον συνάδελ
φον κ. Κουτσοΰκον Διευθυντήν 
Κ)τος Ναυαρίνου Πειραιώς Ε
στω καί διά τήν έκ τών ύστέ- 
ρων προαγωγήν του είς τον βα
θμόν τοΰ Τμηματάρχου Α'.

-----------φ----------
ΝΑ Π Ρ QETΟI ΜΑΖΩΝΤΑ I

—*—

Συνάδελφοι ύπέχαντες ύπο- 
χρέωσιν συμμετοχής είς; τούς 
προαγωγικούς διαγωνισμούς, 
πρέπει άπό ταΰδε νά προετοι- 
μάζωνται συστηματικώς, ώστε 
νά μήν πάρόυσιασθή τό ήκιστα 
6Γ αυτούς τιμητικόν Φαινόμε- 
νον, νά ζητοΰν τήν έκ τών υστέ
ρων άφεσιν άμαρτιών καί νά 
προβάλουν τάς συνήθεις δικαι
ολογίας γυμνασιοπαίδων έν πεί- 
ριπτώσει αποτυχίας των.

"Εχουν αλον τον χρόνον τής 
συστηματικής προετοιμασίας,
&ς μήν τον χάσουν.
----------------- ------------------ ----

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

*Η «Τραπεζιτική» άπό τίνος 
φιλοξενεί είς το(ςι στήλας της 
σειράν ’Επιστημονικών βάθρων, 
γενικωτέρου τραπεζικού ενδια
φέροντος, τοΰ Εκλεκτού συνα
δέλφου κ. Δημ. Κοντογιαννο- 
πούλαυ.

Συνιστώμεν είς τούς κ. κ. 
συνάδελφους 6πως προβαίνουν 
είς τήν άνάγνωσιν τούτων, διότι 
πέραν τών θίγόμενων θεμάτων, 
άπσκτοΰν εύρυτέραν άντίληψιν 
τών προβλημάτων τά όποια άν- 
τιμετωπίζρμεν ώς Τράπεζα γε
νικώς καί ώς Υπάλληλοι ταύ- 
τη|ς είδικώτερον.

ΑΗΛΟΣΕΙΖ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΥΝΤΒΥΧΟΝ 
ΤΗΣ Ε.Ϊ.Ε. κ. ΜΙ. ΧΑΗΪΖΗΑΝΔΡΕΟΥ

λάδος καί ’Αγροτικής. Τό μέ- 
τρον είναι άδικον, ή δέ προβαλ- 
λομένη δικαιολογία περί κρα
τικού χαρακτήρας τών δύο Τρα
πεζών δέν εύσταθεΐ διότι ρητώς 
ορίζεται καί είς τήν νομοθεσίαν 
καί είς τά Καταστατικά τών 
Τραπεζών δτι τό προσωπι
κόν συνδέεται διά σχέσεως ιδι
ωτικού δικαίου. Έκτος τούτου 
ένφ δΓ έπιχειρήσεις καθαρώς 
κρατικού χαρακτήρος, δπως ή 
Δ.Ε.Η. και ό Ο.Τ.Ε., καταρ- 
γοΰνται αί άντεργατικαί διοτά- 
ξεις, είναι αδικαιολόγητος ή έ- 
ξαίρεσις, ή οποία δημιουργεί 
πικρίαν είς μίαν έκ των πλέον 
συντηρητικών τάξεων έργαζο- 
μένων.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣIΣ
ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

—*—-

Πληροψορούμεθα ότι ή κατα- 
στρατήγηΙσις τού ωραρίου ε- 
φθασε ιείς τό άπώγειαν τής... 
δόξης της εί/ς τά πλεΐστα τών 
ΈπάΡίχιακών καταστημάτων 
και ήδη Εκαμε την έμφάνισίν 
της καί εΐ'ς τινα τών περιφερει
ακών τοΰ Κέντρου.

Χωρίς νά θέλωμεν νά παρα- 
βλέψωμεν τάς ύπηρεσιακάς ά- 
νάγκας, φρονοΰμεν δτι ή ύπερ- 
εργασία πρέπει (νά πληρώνεται 
καί Επομένως ό θεσμός τών συν
εργείων πρέπει νά έπεκταθή 
καί ούχι νά πφιιωρίζεται είς ό- 
λίγους προνομιούχους τοΰ Κεν
τρικού καταστήματος καί τών 
ύπηρεσιών τής Διοικήσΐως.
Ή έν ε’ίδει άσιατικής γρίππης, 

ένσκήψασα καταστρατήγησις 
τού ωραρίου μάς επιβάλει τήν 
λήψιν μέτρων περιορισμού καί 
καταστολής της.

Αγαπητοί συνάδελφοι-,
Το Διοικητικόν συμβούλιον τοΰ 

Συλλόγου, αισθάνεται τήν ΰπο- 
χρέωσυν νά ευχαρίστηση τούς συν
αδέλφους οί όποιοι μετά προθυ
μίας προσήλθον τη 26.6.57 διά 
τήν ψήφισιν τής τροποποιήσεως 
τοΰ «ατοοστατικοΰ. Τοιουτρόπως 
έπραγματοποίιήθη ή τροποποίησις 
καί έψηφίσθησαν άπαντα τά τρο
ποποιούμενα άρθρα πλήν τοΰ άρ
θρου 1.

Δίδεται δέ τό δικαίωμα καί είς 
τούς συναδέλφους μεγάλων επαρ
χιακών καταστημάτων νά έξασκοΰν 
τό δικαίωμα τοΰ έκλέγειν.

Τό Διοικητικόν ισίσίμβιούλιου άμα 
τή άνοολήψει τών καθηκόντων του, 
τόν παρελθόντα Φεβρουάριον; έπΐ>- 
δίωξεν αμέσως τήν άρσην τής 
μισθολοιγιικής μας στασιιμότητος 
καί τήν λύσιν πολλών άλλων θεμά
των τά όποια οί συνάδελφοι θά Ε
χουν διαβάσει είς τό υπόμνημά 
μας τό δημοσνευθέν είς τήν Τραπε
ζιτικήν τήν 12.6.57. "Ότε έγέν©· 
το δεκτόν τό Διοικητικόν συμβού- 
λιοιν παρά τοΰ «. Διοιικητοΰ καί 
τοΰ έπέδωσε τό υπόμνημα, ανέ
πτυξε καί προφορικός τά αιτήματα 
τών συναδέλφων. Ό κ. Διοικητής 
παριεδέιχθη τήν μισθολογικήν μας 
στασιμότητα ίκαί ΰπεσχέθη νά 
πράξη οτι είναι δυνατόν. Έν συνε
χείς τό συμβούλιον είς έπανειλημ- 
μένας έπαφάς του μέ τούς κ. κ. 
Διευιθυντάς τοΰ Διοιικητικοΰ, συιν- 
εζήτησεν τά εκκρεμή ζητήματα καί 
κυρίως τήν μιισθολογικήν στασιμό
τητα.

(Κατά δέ τήν τελευταίαν έπίσκε- 
ψιν τοΰ συμβουλίου είς τόν Διευ
θυντήν τοΰ Διοικητικού1 κ. (Κάρο- 
γιανινάκην, άνίεφιέρθησαν είς αυτόν 
αί ανησυχίαν ήμών διά τήν μη έ- 
πίλυσιιν τών ζητημάτων τών άνα- 
φεραμένων έπί τοΰ υπομνήματος. 
Ό κ. Διευθυντής ΰπεσχέθη νά ζη- 
τήση παρά τοΰ κ. Διοιικητοΰ τήιν 
τακτοποίησιν τής μισθρλογικής 
στασιιμότητος τών συναδέλφων καί 
κυρίως εκείνων οι! όποιοι Εχουν 
πολλά χρόνια νά λάβουν αυξησιν 
μισθού. Κατά τάς πρααγωγάς 
προισέθεσεν ό κ. Διευθυντής δέν έ-

Είς τοπικήν εφημερίδα τής 
Φιλοθέης έδημοσιεύθησαν δηλώ
σεις τοΰ Προέδρου τού Συλλό
γου τών Συνταξιούχων Ε.Τ.Ε. 
κ. Χατζηανδρέου, τά κυριώτερα 
σημεία τών οποίων Εχουν ώς
έξης :

Τά ζητήματα πού απασχολούν 
τούς συνταξιούχους τής Τραπέζης 
είναι πολλά καί μεγάλα. Καί δέν 
είναι ‘δυνατόν νά λυθούν άπό τής 
μιας ημέρας είς τήιν άλλην.

»Όσονδηποτε ταχύς καί αν εί
ναι ό ρυθμός τής άνοιρθώσεως τής 
Τραπέζης χάρις εις τήιν άπέραν- 
τον εμπιστοσύνην μέ τήν οποίαν 
δέν Επαυσε νά τήν περιιιβάλλη ό 
Ελληνικός Λαός καί τήιν σώφρονα 
Διαίκησίν της, θά χιρειασθή και
ρός διά νά έπανορθωθή τά σύνσ- 
λαν τών συσσωρευθίεισών ζηιμιών 
είς βάρος καί αυτής καί τοΰ προ
σωπικού, τοΰ έν ένεργείφ καί 
τοΰ ύπό σύνταξιν.

»’Έπειτα αί δυσκολία; δέν άι- 
νιάγονται μόνον είς τό παρελθόν. 
Χθές ακόμα τό περιέργως άνοίκΰ- 
ψαν ζήτημα «ασφυξίας καταθέ

σεων» έδημιούργησε διά τήν Τρά
πεζαν,, δπως καί διά ιπολλάς άλ- 
λας, δυσχέρειας, αί όποΐαιι δέν εί
ναι δυνατόν -νά ήπεριπηδηθοΰν άπό 
τής μιάς ώρας είς τήν οίλληιν.

»’ I δοϋ διατί τό ύπό σύνταξιν 
προσωπικόν τής Τραπέζης, δπως 
άλλωστε καί τδ έν ένεριγείφ, πρέ
πει νά γνωρίζουν δτι προ τής πλή
ρους άνοιρθώσεως τής Τραπέζης εί
ναι άδύιναίτον νά ϊδαυν λυόμενα έν 
τώ συνόλφ των τά ζητήματα τά 
όποια τούς απασχολούν. Άλλ’ ά- 
κριδώς διά τόν λόγον αυτόν τά 
ζητήματα αυτά πρέπει νά πάρουν 
μίαν σειιράν λύσεως. ’Αφού δέν εί
ναι δυνατόν νά λυθούν δλα μαζί, 
ας ιλυθσΰν κατά τρόπον προοδευτι
κόν ακολουθούντο! τόν ρυθμόν τής

γένετο ή τακτοποίησις αδτη, διότιί 
ήτα άδύνατοιν νά παιραβοΰν τόν1 ορ
γανισμόν τής υπηρεσίας, ΰπεσχέ- 
θη δμως νά έξευρεθή άλλη λύσις.

Συνάδελφοι,
Έΐνιαι δικαιολιοιγηίμιένη, ή άγανά- 

κτησίς σας Ιδιά τόν τρόπον κατά 
τόν όποιον Εγιναν αί προαγωγαί 
δώρον - άδωρον. ’Οκτώ καί δεκα
οκτώ χ,ρόινιια θά παρέλθουν διά νά 
λάβετε αυξησιιν μισθού, έάν δέν 
τακτοποιηθή ή στασιμότηςι. Άντι- 
θέτως άπό τόν βαθμόν τοΰ δοκίμου 
καί μέχρι τοΰ Τμηματάρχου Α' 
κατά τάς τελευταίας προαγωγάς,:, 
Ελαβαν αυξησιν μινσθοΰ. Πώς εΐναιι 
δυνατόν νά έργαζώμεθα καί ν’ ά- 
ποτιελιοΰμεν έξαίρεσιν; Έάν ή Σε
βαστή Διοίκησης δέν έξεύρη τρό
πον νά έπιλύση τήν μ ισθολογ ιικήν 
μας στασιμότητα, νομ,ίζομεν δτ< 
δέν θά άποβή τούτο πρός τά συμ
φέρον τής υπηρεσίας. Συνιστώμεν 
υπομονήν είς τούς συναδέλφους καί 
εΰελπιιστώμεν δτι 6 κ. Διοιικητής 
προσωπικώς θά έπιληφθή τών ζη
τημάτων μας πρός δικαιοτέραν 
λύσιν αυτών.
Μετά ισυινάδελφιικών χαιρετισμών

ΤΟ ΔΙΟΙ'Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΔΗΜ. Α. ΖΙΑΚΑΜΠΕΝΗΣ 
Όδοντίατροις

Αεωφ. Στρατάρχου Παπάγου 
73, Ζωγράφου 

(Ίατρεΐον Κωνσταντάκη) 
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βελτιώσεως τής θέσεως τιοΰ Ιδρύ
ματος.

»Ή Εθνική Τράπεζα δέν θά έ- 
πανακτήση ποτέ τό προ τής συγ- 
χωνεύσεως τεράστιον κύρος της 
έν Έλλάδι, καί πέραν αΰτήςι, &ν 
δέν αποκτήσει τήν ικανότητα νά 
άμείβη τό έν ενεργείς* προσωπι
κόν της κατά τόν μόχθον τσυι, ώς 
άρμοζει είς "Ιδρυμα τοΰ όγκου 
καί τής ιπεριωπής της. Μέσα δέ 
είς τήν καλήν αμοιβήν τον προ
σωπικού περιλαμβάνεται καί ή 6ι- 
ασφάλιισις τοΰ ιερού διικαιώμετος 
τής συντάξεως τοιυ. "Ενας 
κολοσσός, δπως ή Ε
θνική Τ ρ ά π ε ζ α|, δέν 
είναι ά ν ε κ τ ό ν ν ά ά
μείβη τδπροσωπικόν 
της, δπως τ ό ά μ ε ί- 
6 ε ι σ ή ιμε ρ ο ν. Ούτε 
πάλιν είναι έπιτε- 
τ ,ρ α ιμ μ έ ν ο ν, ή ά ν ό ρ θ ω- 
σις τοΰ Ιδρύματος 
ν ά σ υ ν τ ε λ ε σ θ ή μόνον 
ά ν α λ ώ μ α σ ι τοΰ προ
σωπικού καί είς βά
ρος τών ιά π ο μ ά χ ω ν 
της. Διότι τό κάτω κάτω' τής 
γραφής δέν πρέπει νά λησμονή- 
ται δτι- χάρις ει ί ς τ ό 
προσωπικόν α ΰ τ ό , 
τούς αγώνας καί τάς 
θυσίας του ύπάρχει 
σ ή μ ε ,ρ ο ν Τ ρ ά π ε ζ α. Ω ί 
Μέτοχοι, είτε ώς Μδρύμαται, είτε 
ώς άτομα, όταν τό "Ιδρυμα έσεί- 
ετο έκ θεμελίων «έκάθευδοιν ύπό 
Μανδραγόρανι», οσάκις δέν έχε ι- 
ροικρότουν τά είς βάρος αυτού βί
αια καί ολέθρια μέτρα. Μόνον δέ 
τό προσωπικόν τής Τραπέζης; αυ
τό, -είς τό όποιον μερικοί Μέτο
χοι, τοΰ είδους τών όλΐίγων έκεί- 
νων οί όποιοι τοΰ ήρνήθησαΐν είς 
τήν τελευταίαν Συνέλευσιν τό δι
καίωμα νά Εχη γνώμην έπί τής θέ- 
σεως τής Τραττέζης, ύψωσε τό α
νάστημά ταυ, ώς εις άνθρωπος 
καί Εσωσε τό "Ιδρυμα καί κατά 
την κατοχήν, όταν τό χαρτοφυλά- 
κιον τής Τραπέζης. διέτρειξε τόν 
Εσχατον τών κινδύνων «αί κατά 
/τήν συγχώ'νευσιν με τούς γνω
στούς ύπέρ τής Τραπέζης ώραί- 
ους αγώνας του καί μετ’ αΰτήν 
διά τής υποβολής του είς τάς με
γάλος θυσίας είς τάς όποιας εξ 
έπιγνώσεως τής θέσεως τοΰ Ι
δρύματος,, προθύμως εστερξεν.

»’Αλλά τιά προσωπικόν αυτό 
δέν Εχει μόνον -υποχρεώσεις. ’Έ
χει καί δικαίωμα- 
τ α. ’Έχει δικαίωμα νά αμείβε
ται καλώς. ‘Έχει δικαίωμα νά ϊ- 
δη λυόμενα τά ζητήματα του με
ταξύ τών όποιων προέχουσαιν θέ- 
σιν καί σημασίαν Εχει ή όριστιική 
ρύθμισις τής θέσιεως τών Άσφα· 
λισπικών του Ταμείων-, Διότι ό υ
πάλληλος Εχει ζωήν καί μετά τήν 
Εξοδόν του έκ-τής Τραπέζης καί 
τήν ζωήν ταυ αυτήν Εχει δικαίωμα 
νά τήν έξασφαλίση δπως τήν εξα
σφαλίζουν όλ-οι οί ύπάλληλοΊ οί ΰ- 
πη,ρεταΰντες είς όργανισμούς κά
ποιας σαβαρότητος, σύμφωνα άλ
λωστε μέ τάς διατάξεις τής κεί
μενης νομοθεσίας.

»Πρέπειι, λοιπόν, τά ζητήματα 
τοΰ πιροσωπικ-οΰ νά πάρουν μίιαν 
σειράν λύσεως, έν τφ πλαισίφ 
τών ζητημάτων πού άπασχολοΰν 
σήμερον τήν Τράπεζαν, καί μάλι
στα κατά τον συντελεστήν τής έ- 
πιδράσεώς των, έπί τών γενικωτε- 
ρων συμφερόντων τοΰ ‘ Ιδρύματος, 
άψοΰ ή Τράπεζα, άνευ καλού καί 
άφωσιωμέναυ προσωπικού, δέν εί
ναι δυνατόν νά ζήση καί νά όρ- 
θαποδήση. Καί ή λύσις νά έπιδι- 
ωχθή προοδευτικώς,, άκολουθούσα 
τόν ρυθμόν, τόν γο,ργάν1 ρυθμόν 
τόν όποιον άπό τίνος, χάρις είς 
τήν σύνιεσιν καί τήν πρός τό κα
θήκον «αί τά συμφέροντα τής 
Τραπέζης καί μόνον αυτά, προ
σήλωσην τής σημερινής Διοικήσε- 
ως καί τήν άφοσιώσιν τοΰ προ
σωπικού της, -άκολουθεΐ ή άνό,ρ- 
θωσις τοΰ Ιδρύματος. ‘Έτσι είναι 
άνάγκη νά τεθούν σήμερον καί αί 
βάσεις τής λύσεως τών ζητημά
των τά όποια άπασχολοΰν καί τό 
ύπό σύνταξιν προσωπικόν μετά 
τά αλλεπάλληλα κτηνώδη είς βά
ρος τοιυ μέτρια τοΰ «Διοιικητοΰ» Ε
κείνου.

»Έννοοΰμεν τό Επικουρικόν, 
διά νά καταστή, έπί τέλους άξίον 
τής αποστολής του καί τό ζήτη
μα τής προσαρμογής τών συντάξε
ων είς τάς άποδοχάς τών έν ένερ- 
γείςι ώστε πάσα αυξησις τών τε
λευταίων νά έπιφέρη αυτόματον 
αυξησιν καί τών Συντάξεων, διό- 
Τι άλλως αί ήδη μιικραϊ συντάξεις 
μας είναι ιμοιιραϊον νά βαίνουσιν 
φθίναυσαι κατά τόν λόγον τής μει- 
ώσεως τής άγοραστικής αξίας τής 
δραχμής. Έννοοΰμεν ακόμη δλα τά 
άλλα ζητήματα, τά όποια ιάφαραΰν 
μικράς ή μεγάλας κατηγορίας έν-

Ι!ΙΙ·Ι!Ι!Ι·ΙΙΙΙΙ·>!ΙΙΙ·Ι!Ι!Ι·ΙΙ[|Ι·ΙΙΙ[[·ΙΙΙΙΙΒΙ!Ι!Ι·Ι!Ι!Ι·ΙΙΙ]Ι·ΙΙΙΙΙ·Ι!ΙΙΙΒΙΙΙ1ΙΒΙΙ!ΙΙΙ·Ι!Ι1ΙΒΙΙΙ!!Ι·ΙΙΙΙΙ!·Ι1Ι!Ι·Ι!ΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·Ι!ΙΙΗ1ΙΙΙ1Β

| Δρ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ· ΓΚΟΥΣΚΟΣ %

ΜΑΙΕΥΤΗΡ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 15 — ΤΗΛ. 615.075 
·ΙΙ1ΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙ!ΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙ1ΙΙ·ΙΙΙΙΙ·{|1Η·Ι111Ι·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙ·1Ι1ΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ίΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·1]1ΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙ1ΙΙΙ·Ι!ΙΙΙ^Ι[ϊΤ

Μ* m ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΝ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε,

0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΟΣ ΚΕΦΑΛΗ ΜΙΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ)!, 

ΟΣ 1ΙΕΥΗΥΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ύττό

Είναι γνωστόν δτι κυριώτε- 
ρος συντελεστής της προόδου, 
είναι ό άνθρωπος.

Τά μέσα είς πάσαν περίπτω- 
σιν είναι, βεβαίως, άναγκαΐα, 
άλλά μόνον αυτά, χωρίς τάς Ι
κανότητας έκείνου δστις δύνα— 
ται νά τά χρησιμοποιήση, δέν 
παράγουν, δέν άποδίδουν.

Ο ικανός άνθρωπος δύναται 
ώρισμένας άκόμη ελλείψεις, τάς 
οποίας παρουσιάζει μία έπιχεί- 
ρησις, νά τάς καταστήση άβλα- 
βεΐς, δταν ούτος είναι κατάλ
ληλος διά τήν θέσιν ήν κατέχει.

Έχομεν πολλά παραδείγμα
τα γύρω μας, άκόμη καί είς τήν 
τράπεζαν, έξ ής προερχόμεθα, 
καταστήματα καί υπηρεσίας 
φυτοζωούσας, νά προοδεύωσιν 
είς χεΐρας ικανών προσώπων 
καί, άντιθέτως, άλλα είς χεΤας 
άκαταλλήλων νά μαραζώνουν.

Ό έπι κεφαλής ένός έργου, 
μιάς έπιχειρήσεώς, ένός κλά
δου ή μιάς ύπηρεσίας πρέπει, 
κατά τούς μελετητάς, νά καλύ- 
τττη διά τών γνώσεων και ικα
νοτήτων του άνω τών 50% τών 
συνθετικών αύτών τά λοιπά 50% 
κατανέμονται μεταξύ τών μέ
σων καί τοΰ έμψυχου υλικού, 
άνά 25%. "Οσον εύρύνεται ό 
κύκλος τών ευθυνών ένός οργά
νου εις τινα έπιχειρήσιν, ή "Ι
δρυμα, αΐ γνώσεις καί αί Ικα
νότητες αύτοϋ δέον νά είναι ά- 
νώτεραι, ώστε νά συνθέτουν τήν 
έννοιαν τής λέξεως «κατάλλη
λος» τού σοφού δόγματος: «Ό 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ 
ΘΕΣΙΝ» καί νά ύπερκαλύπτη, 
άνέτως τό έκ τής πράξεως έξα- 
χθέν 50% των συνθετικών τού 
Τομέως, τοΰ οποίου έχει τήν ή- 
γεσίαν.

Διά τάς θέσεις γενικωτέρων 
ευθυνών, πρέπει ή έκλογή νά 
γίνεται μέ μεγαλειτέραν προσο
χήν. Ούτε οί αισθηματισμοί, ού
τε ή άρχαιότης έν τή ιεραρχία, 
ή άλλοι παράγοντες, πλήν τής 
Ικανότητας, πρέπει νά λαμβά- 
νωνται ύπ’ δψει. Πρέπει νά εύ- 
ρίσκωνται οί άριστοι. Αΰτοι δέ 
ξεχωρίζουν άπό τούς συναδέλ
φους των διότι, είς πάσαν ευ
καιρίαν ή παρουσία των είναι 
κατάδηλος καί πάντοτε προπο
ρεύονται τής κοινής τών άλλων 
γραμμής.

Αΐ μεγάλαι αύται θέσεις εί
ναι, δπως μάς τό παρέδωσεν ή 
λαϊκή σοφία σαν τά ψηλά βου
νά, πού μόνον ΑΗΤΟΙ μπορούν 
νά τάς κατακτήσουν».

"Οταν τολμήσωμεν νά άγνο- 
ήσωμεν τό σοφόν αυτό δόγμα 
και έκσφενδονίσωμεν είς τοιαύ- 
την θέσιν πρόσωπον ακατάλλη
λον, θά έλθη ή ιδία ή θέσις νά 
μάς έκδικηθή, μέ τούς αρνητι
κούς καρπούς πού θά μάς άπο- 
δώση.

Έάν ρίψωμεν μια ματιά γύ
ρω μας είς τούς όργανισμούς, 
τά ιδρύματα, τό Κράτος καί 
τάς έπιχειρήσεις ένθα, κατά 
τούς ανωμάλους καιρούς μας, 
ύψώθησαν πρόσωπα, άνωμάλως 
έπίσης και χωρίς τά ορθά κρι
τήρια, άλλα, κατά συγκοαάβα- 
σιν, ή προς ίκανοπαίησιν προ-

διαφερομένων «οοί μεταξύ αυτών, 
τό ζήτημα τής επαναφοράς ένός 
ιμέρους τοΰ βιάίως άπΟλυθέντος 
προσωπικού «οά διότι τοΰτο ε!να( 
ζήτημα στοιχειώδους δίικαισσύνης 
καί διότι τούτο έπιβάλλει τό κα
λώς έννοούμενον συμφέρον τής 
Τραπέζης».

Περαίνων, ό κ. Χατζηανδρέου 
άνεφέρθη είς τήν ύφισταμένην 
αντιδικίαν μεταξύ προσωπικού 
καί Τραπέζης συνεπείς! τών ά- 
δικιών άς ή προκάτοχος Διοί
κησης έπροξένησεν είς τούς ύ- 
παλλήλους και αί όποΐαι ήνάγ- 
κασαν τούτους νά ζητήσουν τό 
δίκαιόν των διά τής δικαστικής 
όδοΰ. Συνιστψ τήν κατάργησιν 
τών δικών τούτων διά συμβιβα
σμού, διότι, ώς λέγει, ούτε ή 
Τράπεζα κερδίζει τίποτε άπο- 
δυομένη είς κακόπιστους δικα
στικούς αγώνας είς βάρος τού 
προσωπικού της, άλλά καί οί 
ενδιαφερόμενοι πρέπει νά δε
χθούν μερικάς θυσίας αί όποΐ- 
αι θά έπιτρέψουν είς τήν Διοί- 
κησιν τής Τραπέζης νά δώση 
έξώδικον λύσιν είς τάς άνακυ- 
ψάσας διαφοράς.

τού κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΤΟΥΡΟΥ

σωπικών αισθημάτων ή συναλ
λαγής, θά άντιληφθώμεν τήν 
ζημίαν ήτις προσεγένετο έκ τής 
τοιαύτης ένεργείας. "Οσον δέ 
ΰψηλοτέρα είναι ή θέσις, τόσον 
και ή ζημία γενικεύεται.

Η πείρα μάς διδάσκει δτι οί 
καταλαμβάνοντες έπικαίρους 
θέσεις, θέσεις ήγετικάς, μεγά
λας ή μικράς, διά νά είναι άξι
οι αυτών, πρέπει :

1) Νά γνωρίζουν τήν έργα- 
σίαν, ήν καλούνται νά άναλά— 
βωσιν.

2) Νά έχουν προσωπικότητα.
3) Νά είναι ήγέται.
4) Νά γνωρίζουν νά καθοδη

γούν.
5) Νά άγαποΰν τούς άνθρώ- 

πους.
6) Νά έχουν προσωπικόν, άλ

λά λελογισμένον θάρρος, νά εί
ναι σεμνοί και άξιοπρεπεΐς.

7) Νά έχουν παρρησίαν.
8) Νά έχουν γενικήν μόρφω- 

σιν.
9) Νά είναι ένθουσιαστικοί.
10) Νά έχουν τήν ικανότητα 

συνεργασίας μετ’ άλλων.
Αυτά τά προσόντα εξασφα

λίζουν τήν έπιτυχίαν, ένφ άντι
θέτως, είς άσψαλή αποτυχίαν 
φέρουν τά έξης έλλαττώματα.

1 ) Άνικονότης είς τόν χειρι
σμόν τών άνθρώπων.

2) "Αρνησις είς τήν άνάλη- 
ψιν ευθυνών.

3) Άνικονότης είς τήν λή
ψιν άποψάσεων. /

4) Άνικονότης είς τήν προα
γωγήν τής έργασίας.

5) έπιψονειακή δραστηριό- 
της (ψευδοδραστηριότης).

6) Κουτσομπολιό.
7) Χαλαρωμένον ήθικόν.
8) Εγωισμός.
9) Φαβοριτισμός έν τή έργα- 

σίςη καί
10) Πολυπραγ μοσύνη.
Τό πρόσωπον πού θά έκλέ- 

ξης κ. άρμόδιε διά τινα υπεύθυ
νον θέσιν, πρέπει νά έχη τήν ι
διοσυγκρασίαν, ήτις τόν καθι
στά ικανόν νά πλησιάζη τούς 
άνθρώπους μέ τόν πρέποντα 
τρόπον. Νά βλέπη τό κάθε τι 
χωρίς πρόκλησιν παρεξηγήσε
ων κα! μνησικακίας.

Πρέπει νά είναι Προϊστάμε
νος, άλλά θά παρουσιασθοΰν 
περιστάσεις πού θά χρειασθή 
«νά σύρη τήν άμαξα αντί νά τήν 
σπρώξη». Πάντως εΐναι καλλί- 
τερον νά διοική, παρά νά όδηγή.

Σήμερον οί άνθρωποι άν δέν 
σέ θέλουν; δέν μπορείς να τούς 
υποχρεώσεις νά σέ παραδε
χθούν. "Αν μίαν έργασίαν, έξ 
άλλου, τήν κάμουν κατόπιν ά- 
πειλών, ή πιέσεως, πρόσεξε τήν 
ποιότητά της.

Κατ’ άρχήν πρέπει νά είσαι 
είς θέσιν νά τούς πείσης, δΓ έ- 
κεΐνο πού ζητής νά πράξουν.

Διά νά συνεργάζεσαι μέ τούς 
υφισταμένους σου πρέπει νά 
τούς άγαπάς, άλλως δέν πρό
κειται νά έπιτύχης πραγματι
κά είς τήν άποστσλήν σου.

Ό έπι κεφαλής πρέπει νά έ
χη τό θάρρος νά δίδη άπ’ ευ
θείας διαταγάς, άλλά καί νά 
είναι πρόθυμος νά άκούη έκεί- 
νους,^ πρός οϋς άπευθύνεται έ
άν δέ, έπραξε κάτι τό ούχι ορ
θόν, πρέπει νά εΐναι αρκετά με
γάλος νά τό παραδεχθή καί ό
χι νά διεκδική ύπέρ έαυτοΰ τό 
άλάνθαστον καί να παριστάνη 
το «αφεντικό».

Πρέπει νά εΐναι σαφής και 
νά μήν άφήνη τόν ύφιστάμενόν 
του είς άμφιβολίας γυρίζων είς 
αύτόν «τις πλάτες».

Πρέπει νά άποφεύγη άσκο
πους έρωτήσεις, πού δυνατόν νά 
έξελιχθοΰν σέ προβλήματα.

Εΐπομεν προηγουμένως ό
τι, ό έπ,ικεφαλής διά τής αξί
ας του, πρέπει νά εΐναι τά 50% 
τών συνθετικών τών έργασιών 
τού τομέως του, τό 50%, έξ άλ
λου, τών τοιούτων ικανοτήτων 
του πρέπει νά κολύπτη ό έπι- 
δέξιος χειρισμός τού προσωπι
κού του.

Πρέπει, άναλόγως τής θέσε
ως, ήν κατέχει, καί τής έπιχει- 
ρήσεως ήν ύπηρετεΐ, νά έχη τήν 
άναγκαίαν μόρψωσιν διά νά δια
τυπώνει τάς σκέψεις του και 
τήν ευχέρειαν νά έξηγή είς πάν
τα τρίτον πώς προκύπτει έν ά- 
πατέλεσμα, ή έν οίονδήποτε 
ζήτημα. Δέν πρέπει δΓ ύποθέ- 
σεις ίδικής του άρμοδιότητος νά 
παραπέμπη είς άλλους.

(Άκολουθεΐ)
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ ΣΠΟΥΑΟΝ

ΗΡΧΙΣΕΚ Η ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΤΟΝ Ν. ΑΙΑΤΑΓΜΑΤΟΝ 
ΕΠΙ ΤΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Συμψώνως πρός έκδοθεΐσαν 
εγκύκλιον τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος άττό τοΰ προσεχούς 
’Οκτωβρίου θά άρχίση ή λει
τουργία τής Σχολής Τραπεζι
κών Σπουδών σκοπός τής οποί
ας είναι ή παροχή εύρυ τερών 
(τραπεζικών καί οικονομικών 
γνώσεων» προς καταρτισμόν 
στελεχών καί άνιύψωσιν τής 
μορφωτικής στάθμης τών ύπαλ- 
λήλων τής Τραπέζης. Ή διάρ
κεια τών σπουδών θά είναι διε
τής, προς παρότρυνσιν τών έπι- 
θυμουντών νά φοιτήσουν εις τήιν 
Σχολήν ύπαλλήλωιν τής Τρα
πέζης, παρέχεται, πέραν τού 
πλεονεκτήματος τής εις τούς 
πτυχιούχους προσμ ετρήσεως 
δύο ετών καί άποζημίωσις έκ 
δραχ. 50 ήμερησίως, καταβαλ
λόμενη είς τό τέλος έκαστου έ
τους καί έφ’ όσον ή φοίτησις 
θά κρίνεται επιτυχής.

---------- Φ----------
Ο ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Συμψώνως προς τά στοιχεί
α τής έπετηρίύος εθνικής στατι- 
στική)ς υπηρεσίας, ό ενεργός 
πληθυσμός (έργαζόμενοι καί 
πρασωρινώς άνεργοι) τής χώ
ρας άνήρχετο κατά τό έτος τής 
όπτογραφής τοΰ 1951 είς 2.839. 
481 επί συνόλου κατοίκων 7. 
642.801. ’Εκ τούτων 1.367. 
271 ήσχολοΰιντο μέ τήιν γεωργί
αν, κτηνοτίρίοφίαν, δασοκομ ί αν, 
Θήραν καί αλιείαν, 13.623 είς 
ορυχεία, 460.424 είς τήν μετα- 
ποίησιν (βιομηχανία, βιοτε
χνία), 74.959 είς τάς οικοδο
μάς καί κατασκευάς, 11.212 είς 
έπιχει ρήσεις ηλεκτρισμού, φω
ταερίου, ύδάτων καί υγιεινής,, 
219.903 είς τό έμπάριον, τρα- 
πέζας, ασφαλείας καί ύποθέ- 
σεις ακινήτων, 138 025 είς με
ταφοράς, αποθηκεύσεις καί ε
πικοινωνίας, 387.622 είς υπη
ρεσίας καί 176.442 δεν έδήλω- 
σαν εΐδής; οικονομικής δραστη
ριότητας.

Έπΐ τού συνόλου τού ανω
τέρω ένεργού πληθυσμού τών 2, 
839.481 οι έργοδόται άνήρΙχον-

Ήγέρθη την 3.6.1957 ενώπι
ον τού Πρωτοδικείου ’Αθηνών 
εταιρική άγωγή τής ύπό έκκα- 
θάρισιν τελούσης Α·Ε. «Ελλη
νική ’Εμπορία» εκπροσωπούμε
νης ύπό τών έκκαθαρτστών αυ
τής Βασιλείου Λιάτσουρα, Γε
ωργίου Ποτηροπούλαυ καί Νι
κολάου Καμπάνη κατά τών μέ
χρι τής 11.6.1956 μελών τού 
Διοικητικού Συμβουλίου καί 
λοιπών οργάνων της, ήτοι κατά 
τών 1 ) Περικλεούς Μπέμπη, 2) 
Δημητρίου Γεωργιάδη 3) Δημο- 
σθένους Πατέλλη 4) ’Αγγέλου 
Φιλιπποπούλου 5) Κων) νου 
Ξο-υρή, 6) Λεωνίδα Σταματιά- 
δη, 7) Μιχολακοπούλου Μ. 8) 
Θεοδώρου Βασιλειάδη, 9) Δη
μητρίου Σαμαρά καί 10) Σπυ
ρίδωνος Άσημακοπούλου δι’ ής 
αγωγής αιτεί αΰτη νά υποχρεω
θούν οί άνω καί δή είς ολόκλη
ρον έκαστος τούτων νά τής κα- 
ταβάλλωσι δραχμάς 6.000.000. 
πλέον τόκων άπό 1 5 · 8.1953 
άς τή οφείλουν οΟτοι έξ άδικο-

Μετά πάσης έπισημότητος 
έτελέσθησαν τά εγκαίνια τών 
Νέων Πρακτορείων τής Τραπέ
ζης μας είς Όρχομενόν Βοιωτί
ας καί Νεμέαν. Τά Νεοΐδρυθέν- 
τα πρακτορεία θά έξυπηρετή-

το είς 77.127, οί αύτοτελώς ερ
γαζόμενοι είς 1.077.207, οί μι
σθωτοί είς 1.046.1 09, τά συμ- 
βοηθοΰντα μέλη οικογένειας είς 
461.240, τέλος 177.798 δεν έ- 
δήλωσαν έπαγγελματ ικήν κατά-, 
στασιν.

Σημειωτέσν ότι συμψώνως 
προς δημοσιευθέντα στοιχεία, 
ό πληθυσμός τής χώρας ύπελο- 
γίζετο είς τό τέλης τοΰ παρελ
θόντος έτους 1956 είς 8.031. 
000.

---------- Φ----------
Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

—♦—

Τό πρόβλημα τής εργατικής 
Κατοικίας, ώς πρόβλημα καθα- 
ρώς κοινωνικόν, παντού αντιμε
τωπίζεται ύπό τού Κράτους έν- 
τός τών γένικωτέρων αυτού κοι
νωνικών σκοπών. Είς τήν Ελλά
δα τό τεράστιον τούτο πρόβλη
μα ή κυβέρνηισις διά του νόμου 
2963) 1954 ής καί τοΰ ύπό ψή- 
φισιν νομοσχεδίου άντιμετωπί- 
ζει διά τών εισφορών τών ερ
γατών καί υπαλλήλων. 'Η εισ
φορά αυτή, 1 % επί τών ανεπαρ
κών άποδρχών τών εργαζομέ
νων, χωρίς νά δημιουργη δυνα
τότητας λύσεως τού προβλή
ματος» ώς μέχρι τούδε άπεδεί- 
χθη έκ τών πραγμάτων, φαλκι
δεύει τό πενιχρόν εισόδημα τών 
εργατών καί υπαλλήλων, είς 
στιγμήν μάλιστα πού όλοι ανα
γνωρίζουν ότι έπι βάλλεται α
ναπροσαρμογή τών αποδοχών. 
Έπΐ πλέον διά ρεγάλας κατηι- 
γορίας εργαζομένων, όπως οί 
Τραπεζικοί υπάλληλοι, ό ’Ορ
γανισμός ’Εργατικής Κατοικί
ας ούδέν πρόκειται νά προσψέ- 
ρη καί ώ|ς έκ τούτου ή έπι βαλ
λόμενη εισφορά αποτελεί μίαν 
έπι πρόσθετον άδικον φορολογί
αν. Διά τον λόγον αυτόν προτεί- 
νεται όπως ή εισφορά αΰτη πε
ριέρχεται εί|ς τούς οικείους οι
κοδομικούς Ισυνετα ι ρ ι σμου ς υπό
την προϋπόθεσιν μάλιστα ότι 
ουτοι θά διαθέτουν κατ’ έτος 
τριπλάσιον τής είσψρράς ποσόν 
διά τήν στέγασιν τών μελών

πραξιών γεν ο μενών ύπ’ αυτών 
ύπό τάς εν λόγφ ιδιότητάς των 
καί έπ’ ώφελεία των είς βάρος 
τής έ ταίρι κής περιουσίας καί 
τών μετοχών της. Ή αγωγή αΰ
τη έκδικάζεται ένώπιον τοΰ 
Πρωτοδικείου ‘Αθηνών τήν 30. 
10.1957.

Πρός ασφάλειαν δέ τών κα
τά τών ώς άνω απαιτήσεων τής 
ώς εΐρηται έταιρείας έλαβειν 
αΰτη δυνάμει τής ύπ’ αριθμόν 
8960)1957 άποφάσεως τού κ. 
Προέδρου τών έν Άθήναις Πρω
τοδικών, τήν άδειαν εγγραφής 
προσημετώσεως έπΐ τής ακινή
του περιουσίας τών έκ τών ένα- 
γομένων Περικλεούς Μπέμπη, 
Δη μ. Γεωργιάδη, Δημοσθένουίς 
Πατέλλη,, Κων)νου Ξουρή, Λεω
νίδα Σταματιάδη καί Σπυ|ρ|. Ά
σημ ακοπούλου (μη άνευρεθεί
σης ακινήτου περιουσίας τών 
λοιπών έναγσμένων) ήτις προ- 
σημείωσις καί ένεγράφη είς τά 
οικεία βιβλία υποθηκών τών αρ
μοδίων υποθηκοφυλακείων.

σουν τάς άνάγκας τοΰ Έμπορο- 
βιοτεχνικοΰ κόσμου τών ώς άνω 
δύο πήρίιφερειών, απαλλασσό
μενων τών ένδιαψερομένων όπως 
μεταβαίνουν οί μέν πρώτοι είς

Εισηγητής πλειοψηψίας : 
» μειοψηφίας:

Ή Επιτροπή τοΰ άρθρου 35 
τοΰ Συντάγματος ήρχισεν τάς 
συζητήσεις της επί τών καπα- 
τεθέντων υπό τοΰ υπουργού 
Εργασίας κ. Μπουρνιά Εργα
τικών νομοσχεδίων.

Έπι τών νομοσχεδίων τούτων 
τό Ε. Σ. της Ο.Τ.Ο.Ε πρσέτει- 
νεν ώρισμένας τροπολογίας, ά
τι νας έδέχθησαν έκθύμως όπως 
υποστηρίζουν οί κυβερνητικοί 
βουλευταί κ.κ. Ά. Λαμπρόπου- 
λος, Δ. Θανόπουλος, Κ. Γιαν- 
νούσης, Π. Σταυρόπουλος καί 
Ε. Σα6βόπουλο|ς.

Σημειωτέον ότι οί ανωτέρω 
βουλευταί προσυπέγραψαν τάς 
προτεινομένας τροπολογίας.

Ό Εισηγητής τής πλειοψηφί- 
ας κ. Φ. Κατσιάμπας, εΐσηγού- 
μενος τήν ψήφισιν τών νομοσχε
δίων έζήτησεν όπως ληφθοΰν 
ύπ’ όψιν αί τροπολογία! μας.

Έπΐ τού σχεδίου Ν.Δ. «περί αΰ- 
ξήσεως άναδρομικώς τών α
ποδοχών τών μισθωτών, τρό- 
ποποιήισεεως καί συμπληρώ- 
σεως τού Νόμου 3239)1955 
καί άλλων διατάξεων τής 
‘Εργατικής Νομοθεσίας».

Πρός τήν Ειδικήν ’Επιτροπήν 
τοΰ άρθρου 35 τοΰ Σ υιν)γματος.

Διά τοΰ άρθρου 1 2 τοΰ έν έ- 
πικεφαλίδι σχεδίου Ν.Δ. π|ρό- 
τείνετσ,ι ή κατάργησις διατά
ξεων τοΰ Α.Ν. 1933)51, αί ά- 
πατγορεύουσαι τήν καταβολήν 
τών ημερών απεργίας είς τό 
προσωπικόν τών Τραπεζών καί 
έπι χει ρήσεων κοινής ώφελειίαςι, 
κριθεΐσαι έκ πόσης πλευράς ώς 
διατάξεις άντεργοοτικοΰ περι
εχομένου. Παρά ταΰτα, έκ τής 
τοιαύτης καταργήσεως έξαίιριεί- 
ται τό προσωπικόν τών Τραπε
ζών ’Αγροτικής καί Ελλάδος 
έπι τή έν τή εισηγητική εκθέσει 
αιτιολογία «τού προεχόντως 
Κρατικού χαρακτήρος τών Τρα
πεζών τούτων».

Ανεξαρτήτως1 τοΰ ότι ή κεί
μενη νομοθεσία δεν έκψράζει ώς 
Κρατικήν τήν νομικήν προσωπι
κότητα τών είΐρίημένων Τραπε
ζών, τό προσωπικόν τό υπηρε
τούν είς τάς έν λόγτρ Τραπέζας 
συνδέεται κατ’ άναμψισβήτητον 
Ιδιότητα διά σχέσεως έξηρτη- 
μένης έργασίας Ιδιωτικού δι
καίου καί συνεπώς μόνον ή ί- 
διότης αΰτη θά έδει νά ρυθμί- 
ζη πάντας τούς κατ’ αυτό κανό
νας δικαίου.

Ουτω, όπως τό Προσωπικόν

Έπι τοΰ σχεδίου Ν. Δ. «περί 
αύξήσεως άναδρομικώς τών 
αποδοχών τών μισθωτών, 
τροποπαιήσεως καί συμπληι- 
,ρώσεως τού Νόμου 3239) 
1955 καί άλλων διατάξεων 
τής έργατικής νομοθεσίας». 

Πρός τήν Ειδικήν ’Επιτροπήν 
τοΰ άρθρου 35 τοΰ Συν)γματος.

Ό διά τοΰ Ν.Δ. 2963)54 
δημιουργηθείς Αύτόνομος Όρ- 
γοτνισμός Εργατικής Κατοικί
ας έκλήθη νά αντιμετώπιση τό 
ίμέγ ιστόν πρόβλημα τής έργα
τικής στέγης, διά τών εισφορών 
κυρίως τών (έργατοϋπαλλήλων 
καί υπαλλήλων Ν. Π.Δ.Δ.

Αλλαχού, τό πρόβλημα τού
το χαρακτηριζόμενον κατά τάς 
συγχρόνους άνττλήψεις, ώς κατ’ 
έξοχήν κοινωνικόν, αντιμετωπί
ζεται είτε |διά τριμελούς συμ
βολής, ΚΙράτουςι, έργοδότου καί 
έργαζομένου, είτε δι1 εύρέων

Ό κ. Φ. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ 
Ό κ. Δ. ΣΤΡΑΤΕΣ
τησιν παρακολουθούν τά μέλη 
τοΰ Ε.Σ. τής Ο Τ.Ο.Ε., άπό τής 
πλευράς δέ τοΰ συλλόγου μάς 
ό Γεν. Πρίαμματευς κ. Άθανασι- 
άδης μετά τοΰ ‘Εντεταλμένου 
συμβούλου κ. Παναγτωτοπού- 
λου. ν

Τήν πρωίαν τής 29.8'57 τό 
Έκτ. Συμβούλιον συνεπλήρω- 
σεν τάς έπαφάς του μετά τών 
κ. κ. βουλευτών, ώστε βασίμως 
νά πιστεύεται ότι αί τροπόλο- 
γίαι θά γίνουν δεκταί.

Κατωτέρω δημοστεύαμεν τάς 
τροπολογίας, ώστε οί συνάδελ
φοι νά έχουν πλήρη εικόνα τών 
έν τή Βουλή συζητουμενων νο
μοσχεδίων τών όποιων ή σημα
σία καί ή σπουδαιότης έξάγε- 
ται έξ αυτού τούτου1 τοΰ περι
εχομένου των, μέ γενικωτέρας 
ρυνεπείας διά τούς τραπεζού-

άλλων ‘Επιχειρήσεων, ασχέτως 
πρός τον ούσιαστικόν καί νομι
κόν χαρακτήρα τών τελευταίων, 
ιδιαζόντως μάλιστα κρατικόν, 

ώς τής Δημοσίας Έπιχειρήσε- 
ως ’Ηλεκτρικού (ΔΕΗ), ή ήμι- 
κρατικόν, ώς τού ’Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ) ούδό- 
λως ιέξαιρεΐται τής καταργή
σεως τοΰ Α.Ν. 1933)51,, θά έ- 
στερεΐτο δικαιώσεως ή έξαίρε1- 
σις, έξ όλων τών Ιδιωτικών Υ
πάλληλων τής Χώρας τοΰ Προ
σωπικού τών δύο Τραπεζών.

Έξ αλλαό εκ τής κείμενης 
Νομοθεσ ίάς αντιμετωπίζεται 
τό θέμα τής κρατήσεως τών η
μερών απεργίας διά πάντας 
τούς έργατοϋπαλλήλαυς ώστε 
διά τήις είσηγουμένης έ'ξαι(ρ(έσε- 
ως, ένώ ούδέν καλύπτεται κενόν, 
δημιουργεΐται άντιθέτως αίσθη
μα έντονου πικρίας είς μίαν κα
τηγορίαν έργΰζομένωνι, έκ τής 
κατά τ’ ανωτέρω προδήλου μει- 
ωτικής μεταχειρήσεω)ς|.

Κατόπιν τών ανωτέρω έπι- 
βάλλεται ώς όρθή καί δικαία 
ή κόοτωθι τιροπολογία:

---------- Φ----------
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

—♦—·

Τό άρθρον 12 ινά δκχτυπωθή 
οΰτω:

«Καταργοΰνται άπό τής Ισ
χύος τοΰ πφόντος αί διατάξεις 
τού A. Ν. 1933)51 «περί απο
δοχών τών άπεργούντων υπαλ
λήλων Τραπεζών κλπ.».

Άν Άθήναις τή 26.8.57
Οί πρατείνοντες βουλευταί 

Α. Λαμπρόπσυλος, Δ. Θανόπου
λος. Κ. Γιαννούσης, Π. Σταυ-

έπειδή προφανώς ή Ελληνική 
οικονομία, λόγερ τής νΰν δια- 
μορφώσεώς της, 6έν δΰναται εΐ- 
σέτι νά αντιμετώπιση τό ύπό 
τήν διαγραφεΐσαν σημασίαν βά
ρος, τό προμνηισθέν Ν.Δ. 2963) 
54, έρριψε τούτο ύπό τήν ευρύ
τητα και τήιν έννοιαν πόρου κοι
νωνικού, είς βάΡάς μόνον τών 
εργαζομένων. Καί λαμβάνει 
τοιαύτην άδικον μορφήν, διά 
πολλούς έκ τών ύποχρέων εισ
φοράς υπέρ τοΰ ρηθέντος ‘Ορ
γανισμού ’Εργατικής Καταικί-ι 
ας, όταν είναι γνωστόν ότι οί 
τελευταίοι οΒτοι, μέ βεβαιοτά- 
την προοπτικήν έκ τών νΰν στοι
χείων), δεν πρόκειται έπΐ σει
ράς γενεών νά δικαιωθοΰν στέ
γης, 6Γ ήιν σήμερον καταβάλ
λουν τήν εισφοράν - άσψάλι- 
στρον.

Διά τάς κατηγορίας ταύτας

τών μισθωτών, όρθόιν είναι ό
πως ή εισφορά των αΰτη χρησι- 
Ιιοποιηθή 6Γ αποτελεσματικήν 
αΰτοστέγασιν, ΰπό ρυθμόν βε- 
βαιωμένως ταχΰτεραν καί ύττό 
καθεστώς δικαί'άζ κατανομής 
τοΰ άσφαλίστρου εισφοράς των.

'Κ ατά ταΰτα, έπι βεβλημένη 
καθίσταται ή αποδοχή τής κα
τωτέρω τροπολογίας ήτις καί 
τον σκοπόν τήις στέγης τών έρ- 
γαζομένων ευρύτερο ν καλύπτει 
καί κίνηήρον αύταδυνάμου έπι- 
λύσεως τοΰ θέματος δημιουργεί.

---------- Φ------ -—
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Είς τό άρθρον 14 τοΰ ώς άνω 
σχεδίου Ν. Δ. νά προστεθή πα
ράγραφος ώς εξής:

«4. Εί|ς συνεστημένους πρό 
τής ισχύος τοΰ παρόντος Οικο
δομικούς Συνεταιρισμούς μι
σθωτών, υποχρεών καταβολής

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΝ

Προτάσει τής Διοικήσεως 
τής Αγροτικής Τραπέζης, κα
ταρτίζεται ύπό τοΰ Υπουργεί
ου Γεωργίας σχέδιον νομοθετι
κού διατόογματος περί έθελου- 
σίας εξόδου άινωτέρων υπαλλή
λων τής Τραπέζη|ς|. 
------------------- ^>*<$1---------- ------ --

ΕΝΤΟΣ ΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΟΝΗ
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΒΣ&ΠΡΟΑΠΙΓΟΗ

—φ—
Πληραφορούμεθα ότι έδόιθη 

έντολή είς τήν αρμόδια υπηρε
σίαν τής Δ) νσεως Προσωπικού, 
όπως καταρτίση πίνακα τών 
ύπεχόντων ΰποιχρέωσιν συμμε
τοχής είς διαγωνισμούς μονιμο(- 
παιήσεως άψ’ ενός καί προατ 
γωγικούς άψ’ ετέρου.

Οΰτω ευθύς ώς καταρτισθή 
ό ανωτέρω πίναξ θά έκθοθή σχε
τική εγκύκλιος τί|ς! Διοικήσεως, 
ήτις καί θά Οίράζη τήν ημερομη
νίαν καί τους τόπους ένθα θά 
λάβουν χώραν αί εξετάσεις.
------------------- <$>♦<£------------------ ■

Τ Α Μ Ε I ΟΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 
ίΚύιριοι Συνάδελφοι,

’Έχομεν τήιν τιμήν νά γνωρίσω- 
μεν ΰμίν, ότι ή άναδειχθεΐσα έκ 
τών Αρχαιρεσιών τής 14ης καί 
17ης τρέχοιντοις Διοικητική Έπι- 
τιριοιπή συνεκροτήθηι είς Σώμα καί 
προεβη είς κατανομήν τών άξιωμάπ 
των ώς ακολούθως:

Πρόεδρος κ. Νικόλαος Moupr 
κουτός.

Αντιπρόεδρος: κ. ’Αλέξανδρος 
Σέντερης.

Διευθύνων Σύμβουλος: κ. Άν- 
δρέας Περεσιάδης.

Έπι τή ευκαιρία τούτη άπευ- 
θύνομεν τάς θερμάς εΰχαριστ ίας 
μας πρός τους συναδέλφους oil ό
ποιοι μάς έτίμησαν διά τής ψή
φου των καί δηλοΰμεν ικατηγορη,μα
τ ικώς δτι έχομεν πλήρη έπίγνωσιν 
τής έννοιας τής άνανεωθείσης πρός 
ή μάς έμπ ιστοσύνης των.

Άναλαμβάνοντες έκ νέου τήν 
Δυοίκησιιν τού Άσφαλιιστ ιικοΰ μας 
’Οργανισμού, ύποσιχόμεθα νά έξαν- 
τλήσωιμεν δλας τάς δυνάμεις μας 
διά νά καταστήσωμεν υπόδειγμα!· 
τικήν καί έτι άποδοτ ικωτέραν τήν 
λειτουργίαν του.

Έλπίζομεν ότι συντόμως θά 
εΰ,ρεθώμεν είς τήιν εύχάρ ιστόν θέ- 
σιν νά ένημειρώσωμειν τά μέλη τοΰ 
Ταμείου έπΐ τών γεννκωτέιρων μέ
τρων τά όποια θά λάβωμεν έπι τώ 
τελεί τής πληρέστερος καί έν τώ 
πλάισί ιμ πάντοτε τών οικονομικών 
δυνατοτήτων έξυπηρετήσεως αυ
τών.

"Ας μάς έπιτραπή όμως νά ΰ- 
πενθυιμιίσωμεν ότι ή έπιτυχία τού 
έργου τού Ταμείου μας έξαρτάται 
έκ τής κατανοήσεως καί τής συν
δρομής τήις οποίας θά τύχωμεν 
παρ’ όλων τών ήσφαλισμέινωνι, πι- 
στεύομεν δέ ότι οΰδείς θά άρινη- 
θή ταύτην.

Έν Άθήναις τή 21.6.57 
TAME ΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

εισφοράς υπέρ Α.Ο.Ε.Κ. εκχω
ρείται ή εισφορά 1% τής ποίρΐ. 
2 τοΰ έδαφ. β'„ μόνον μετά τήιν 
διαπίστωσιν ότι διέθεσαν έξ ι
δίων πόρων καί κεφαλαίων, τρι
πλάσιον ποσόν κατ’ έτος, διά 
τήν άνέγερσιν πλήρων καί έτοι- 
μοπαράδότων κατοικιών πρός 
μέλη αυτών.

‘Η διαπίστωσις αΰτη συντε- 
λεΐται διά τεχνικής πραγματο
γνωμοσύνης τών οικείων τεχνι
κών υπηρεσιών τοΰ Α.Ο.Ε.Κ.

Παραλλήλως διενεργείται 
καθ’ έκαστον έτο(ς έλεγχος έπι 
τής έν γένει τοιαύτης διοοχειρί- 
σεως παρ’ άρίκωτών λογιστών, 
ών αί εκθέσεις καί ύποβάλλονι 
ται είς τό Ύπουργεΐον Εργα
σίας καί είς τον Α.Ο.Ε.Κ.».

Έν Άθήναις τή 27.8.1957
Οί προτείνοντες βουλευταί 

Κ. Γ ιανναύσης 
Ε. Σα&βάπαυλος

ΔΙΑΒΗΜΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

—♦---------

Ή Δ. Ε. τοΰ Συλλόγουι προ- 
έβη είς έντονον διάβημα παρά 
τφ Δ) ντή Πρασωπικοΰ διά τήν 
δοθεΐσα λύσι ν τής παροχής τοΰ 
10% άπό 1.9.57, άντί τής 1 . 
7.57 είς τούς λαμβάνσντας ά- 
παδρχάς άνω τών δραχ. 3.000

Ό κ. Καρογιαννάκης άπαν- 
τών έδήλωσεν ότι ό κ. Διοικη- 
ίτήις έθεώρησεν έπ ι βαρύ νομ ένην 
τήν Τράπεζαν ύπερμέτρως έκ 
τής τοιαύτης παροχής καί καπά 
συνέπειαν έπεβλΙήθη ή λύσις 
τής 1.9.57.

*Η Δ. Ε. θεωρούσα ώς άνοι- 
κτόν τό θέμα, θά ζητήση καπά 
τήν προσεχή συνάντησίν της 
μετά τού κ. Διοικητού, όπως μή 
έπιμΙείνη έπι τής άρχικής του 
άπόψεως.

Επίσης, έζήτησεν άπό τόν κ. 
Κορογιαννάκην σιτως όρτισθή ή 
συνάντησις Συλλόγου — Διοι- 
κητοΰ, δεδομένου ότι δικαία 
συνέχει τούς συναδέλφους άνη- 
συχία έπι τής τύχης τών ύπο- 
θληθέντων Αύτφ αιτημάτων 
μας.

‘Ο κ. Διευθυντής ΰπέσχέθη 
ότι άμα τή έπανόδφ του έκ Ρό
δου, ήτοι μετά 5νθή|μερον^ θά 
κληθή ή Δ,Ε. είς ειδικήν άκρόα- 
σιν άπό τόν κ. Διοικητήν. 
------------ --------<$>♦<$>-------------- ----

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ 
—* —Ένεκρίθη ύπό τήις Δ.Ε. καί 

ήγοράσθη πλήρης σειρά τοΰ 
έγκυκλοπαιδικού λεξικού «"Η
λιος» ώς καί έπίτομον ορθογρα
φικόν λεξικόν τής αυτής έκδό- 
σεως.

Διά τήν βιβλιοθήκην έξ άλ
λου, ένεκρίθη υπό τής Δ.Ε. ει
δικόν κονδύλι ον πρός άνακαινι- 
σμόν της, έδόθη δέ έντολή είς 
τόν φροντιστήν ταύτης κ. Δ. 
Δούκα όπως έπιληφθή τοΰ 'έρ
γου τούτου.

•--------------------------------------------
ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

■—♦—-

Κατά ρητήν διαβεβαίωσιν 
τοΰ Διευθυντοΰ τήρίοσωπικοΰ κ. 
Κορογιαννάκη, τό αΊ0)ήμερον 
Σεπτεμβρίου θά συνέλθη ή ’Ε
πιτροπή προαγωγών ΐνα κρίνη 
τούς έχοντας δικαίωμα προα
γωγής συναδέλφους, μέ ναΐ 1.
1.57 καί 1.7.57. Καπά τάς α
πόψεις τοΰ κ. Διευθυντοΰ, αί 
προαγωγαί θά πρασλάβουν τα
χύ ιρυθμόν, δεδομένου ότι ό ά- 
ριθμό|ς τώιν κρι νομένων εΐναι κα
τά πολύ μικρότερος εκείνου 
τών πάρϊλθόντων έτών.
--- —------------- €-♦<$!-------------------
ΤΑ... ΑΓΓΑΙΚΑ ιΚΑΣΜΗΡ I Α! 

-...♦—
Κατά πληραφρρίας μας ώρί- 

οθη δικάσιμος διά τήν γνωστήν 
ύπόθεσιν τών κασ,μηρίων ή 22.
9.57 ένώπιον τοΰ Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου.

Αεβάδειαν, οί δέ είς Κόρινθον. 
---- *-------------------------------------

Β ΑΣΚΗΙΙΣ III ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΙΙΙΕΒΣ
Κατά πΧηηιροφορίας μας ή 

Διαίκησις έν τή προσπαθείςί 
της όπως άνατττύξη περαιτέρω 
τάς έργασίας τής Τραπέζης ύ- 
πέβσλεν πρότοσιν προς τό Ύ
πουργεΐον Έμπ. Ναυτιλίας ό
πως άναλάβη ή Ε.Τ.Ε Α. τήν 
άσκησιν τής Ναυτιλιακής πί-

στεως δΓ ένός τώιν έν Πειραιεί 
καταστημάτων της.

Ή πΐρύτασις αΰτη διεβιβά- 
σθη ήδη άρμοδίως είς τό Συμ- 
βούλιον τοΰ Ν αυτί κοΰΆπομαχίι- 
κοΰ Ταμείου πρός έξέτασιν. 
Διά τήν άσκησιν τής Ναυτιλι
ακής πίστεως ένδιαφέρεται ζω- 
ηρώς καί ή ’Εμπορική Τράπεζα.

των.

ΕΙί 10 tOMili ΤΗΙ ΑΙΚΑΙΟΙΥΝΗί

Β npiiimu mi im in opukw και hehu

Τήν όλην έν τή Βουλή συζή- 1 παλλήλαυς.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

ρόπρυλος, Ε. Σαββόποιυλος.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ
κοινωνικών πόρων). 'Παρ’ ήιμΐν,


