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Τό χρονικόν διάστημα 28 Μαίαν — 12 ’Ιουνίου 1957 
ήτο διά την έργατούπαλληλικην τάξιν τής χώρας μία πε
ρίοδος άνατάσεωις, υστέρα ά-ιτό νάρκην έτών.

Παρά τάς ελλείψεις τουι, τό ξεσήκωμα ήτο αρκετόν διά 
νά άναγκάσπ τούς ιθύνοντας ινά δηλώσουν δτι «τά αιτήμα
τα των εργαζομένων θά έξετασθοΰν «εΰμενώς», ένω έντρο
μοι οί εκπρόσωποι των εργοδοτών «έξεδήλωναν την άνη- 
συχίαν των εις τον Υπουργόν ’Εργασίας διά τά αποτε
λέσματα τής άπήργίας καί τόν αντίκτυπον έκ ταύτης εις 
την ’Εθνικήν οικονομίαν» (Τύπος 13.6.57).

Καί τότε ή απεργία άνεστάλη «διά νά 5είξη ή εργα
τική ήγεσία τάς ειλικρινείς της προθέσεις,» έπειδή ή Κυ- 
βέρνησις «δεν έδέχετο συζητήσεις μέ απεργούς» (!). 
Δεν κρίνομεν τήν αναστολήν τής απεργίας αύτήν καθ’ έ- 
αυτην. "Ισως νά ήτο άναγκαΐος ένα|ςι ελιγμός διά νά ύπερ- 
πηδηθοΰν αί παρουσιασθεΐσαι άδυναμίαι. Εΐναι ρμως ό- 
λέθριον τό δτι άπό έλιγμός κατέληξεν εις ύποχώρησιν.

Ή ’Αναστολή τής απεργίας μόνη, χωρίς τήν όργάνω- 
σιν τών εργατικών δυνάμεων έν τώ μεταξύ διά τήν κάλυ- 
ψιν τών ελλείψεων, χωρίς τόν προγραμματισμόν μιας έ- 
ξορμήσεως διά τήν άντιμετώπισιν τής περιπτώσεως έμ- 
παιγμοΰ καί παρελκύσεως, χωρί|ς τήν τήρησιν τών εργατιά 
κών οργανώσεων εις μαχητικήν επιφυλακήν, σημαίνει φυ
γήν, συινθηκολόγησιν, σημαίνει διάλυσιν.

Καί εΐδαμεν πώς έξετιμήθησαν ή «ειλικρίνεια» καί «αί 
καλοί προθέσεις» τής έργατικής ηγεσίας.

Άφοΰ παρήλθεν ό τρόμος τών ιθυνόντων μέ τήν κατά- 
θεσιν τών οπλών, ήρχισεν έκ μέρους των ό έμπαιγμός, ή 
παρέλκυσις, καί τέλος 6 Ενταφιασμός τών συζητάν μ ενών 
θεμάτων. Ή «κοοανόησις» εις τά άμεσα ζωτικά ζητήματα 
τών εργαζομένων, έξεδηλώθη μέ παραμπομπάς εις τάς 
κολένδας τών συλλογικών συμβάσεων, συνεζητήθη μία 
πομπώδης «πανελλαδική εργατική σύμβασις»(! ! !) περι- 
λαμβάνουσα αυξήσεις 8—10% διά νά παρεμβάλλουν τό 
VETO τους οί έργοδόται καί νά φθάσωμεν, μετά 
τεσσερακονταπενθήμερον νάρκην, είς τήν Εξαγγελίαν 
αποφάσεων αί όποΐαι υπερβαίνουν τά όρια τοΰ κωμικού 
καί έξικνοΰν τήν άγανάκτησιν τών έργαζομένων μέχρι 
λύσσης.

Εΐναι φανερόν δτι τό ποτήριον τής υπομονής έξο
χε ιλισεν καί δτι ή έκ τών κάτω πίεσις πρέπει νά ώθή- 
ση τήν ήγεσίαν τής εργατικής τάξεως είς δυναμικός 
εξορμήσεις.
Μία συνεπής έργοτική ήγεσία δεν έχει ανάγκην νά δίδη 
μαθήματα «νομιμοφροσύνης» καί υποταγής. Πιστεύει ε^ς 
τό δίκηο έκείνων πού Εκπροσωπεί καί μετατρέπει τόν πό
νον τους είς δπλον διά τήν κατάκτησίν του. Αί στιγμαί Β 
επιβάλλουν συνεχισιν τού άγώνος. ’Αλλά άγώνος ώργα- I 
νωμένου καί δχι προχείρων άπροετοί μαστών ξεσπασμάτων ί 
ιμέ τό σπέρμα τοΰ έκφυλισμοΰ μέσα τους. Ή Συναμοσπον- I 
δία θά πρέπη νά ένισχυθή καί ιμέ τά μαχητικά σωματεία { 
που άτυχή γεγονότα τά έφεραν έξω άπό αυτήν καί ή ή- 1 
γεσία της νά συνεργασθή μέ όλας τάς εκδηλώσεις τού έρ- | 
γατοϋπαλληλικοΟ κινήματος τής χώρας, διά νά δυνηθή νά 1 
πραγματοποίηση είς τό άμεσον μέλλον άγώνα μέ άναμφι- ( 
σβήτητρν νίκην. Αυτό ζητούν οί εργαζόμενοι καί άκσμιηι § 
πεοισσότερον αί τραπεζοϋπολληλ ι καί οργανώσεις αί ό | 
ττοιαι, κατα συντριπτικήν πλειοψηφίαν, δίδουν τό «παρών» j 
τής έπιτυχίας είς τούς έργατοϋπαλληλ ι κούς αγώνας καί g 
δεν θέλουν νά βλέπουν τήν δύναμίν των νά σποτταλάται ΐ 
άσκόπως.
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ
Τοΰ ειδικού συνεργάτου τού «Οικονομικού Ταχυδρόμου» 

κ. Γ. ΝΤΟΥΜΑΡΗ

Τά κύρια χαρακτηριστικά τής 
βιομηχανικής πίστεως δηλαδή ή 
« μ\α κ ρ ά προθεσμία» 
καί ό «υψηλός κίν
δυνος» καί τό δλοιν κοινωνία 
κάν κλίμα εντός τοΰ όποιου άσκεΐ- 
ται αίίτη, προσδίδουν μίαν «π ι - 
σ τ ω τ ιι κ ή ν ΐ δ ν ο μορ
φιάν» ειΐς τόν τομέα τούτον 
τής τραπεζικής δράσεως.

Είς τό πλεΐστοιν σχεδόν τών κε
φαλαιοκρατικών χωρών ή πιστωτή 
κή Ιδιομορφία χαρακτηρίζεται! κυ
ρίως άπό τό πιστωτικόν δργανονι, 
το άντικείμενον προσπάθειας καί 
τήν κατεώθυνσιν δράσεως. Είδικώ- 
τερον είς τόν Δυτικόν κόσμον ύ- 
πάρχει μία σειρά όργανιαμών μέ 
σκοπόν κυρίως τήν χαρήγησίιν- μα
κροπροθέσμων δανείων διά παγίας 
Εγκαταστάσεις, τήν διενέργειαν 
βιομηχανικών Επενδύσεων; τήν ρεν- 
στοπΟίησιν τών παγωμένων βιο
μηχανικών πιστώσεων τών Εμπορι
κών Τραπεζών ικαί τήν λήψι,ν μέ
τρων πρός οφελος τών μέσων καί 
μικρών βιομηχανιών.

Είς τήν χώραν μας μέχρι τοΰ τε
λευταίου πολέμου ή άνωτέρω «π ι- 
σ τ ω τ t κ ή Ιδιομορφία» 
έχαρακτηρίζετο ώς άκολούθως: ’Α

πό πλευράς Τραπέζης τά κύριο 
χαρακτηριστικά τής βιομηχανικής 
πιστεως προσέδιδον ιδιαιτέραν 
μορφήν είς τήν «X ο ρ ή γ η σ ι ν». 
Άπό πλευράς βιομηχάνων ό μικρός 
βαθμός συμμετοχής των είς τό Ε
πιχειρηματικόν κεφάλαιοιν έν συ- 
σχετισμώ μέ τήν συνεχή νόμισμα· 
Vικήιν ύποτίμησιν προσέδιδον ιδι
αιτέραν ώθηισιιν είς τήν «ζ ή τ η - 
σ ι ν» ξένων κεφαλαίων. Καί ταΰ- 
‘τα, Εν συνδυασ,μ ώ πάντοτε μέ τήν 
μιικράν κεφαλαιαγοράν καί τήν 
στενήν χρηματαγοράν τοΰ τόπου 
μας. Τό όλον θέμα είχε λά&ει τήν 
σύνθεσιν προβλήματος έπιλυθέντος 
υπό τάς συ νθή κας τής τότε Επο
χής, Επιτύχως ύπό τής Εθνικής 
Τιραπεζης.

ΜεταπΕλιευθερωτιικώς ή β ιομηχα- 
νίική πίστις άσκεϊται κατά πολύ- 
πλοκον τρόπον καί είς βάρος τής 
βιομηχανίας καί οικονομίας μας). 
’Υπό τήν έποπτείαν τής Εμπορι
κής 'Ελληνικής ’•Εκδοτικής Τραπέ- 
ζης S· G· τή μεσολαβήσει νεοσυ- 
στάτων Ιδιότυπων όργάνων διαχει- 
ρίαεως τής ’Αμερικανικής βοηθεί-
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ΜΙ Η ΚΙ! ΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΟΪΠΑΑΑΗλΠΗ
Ή άττοφασιοθεΐσα ύττά τής 

Διοικήσεως τής ’ Εμπορικής 
Τραττέζης καί έγκριθεΐσα άπό 
τήν Ν.Ε. καί τήν έξ Υπουργών 
Επιτροπήν έπιτώνΟΐκονομικών, 
έξογορά τών Τραπεζών Ίονικής 
καί Λαϊκής, άπετέλεσε καί θ’ 
άποτελή μέχρι καί τής συζητή- 
σεώς της εις τήν Βουλήν ένα έκ 
τών σοβαρωτ-άτων ζητημάτων 
έκ τών προκαλούντων άνακατα 
τάξεις είς την ’Εθνικήν Οικονο
μίαν, είδικώτερα είς τόν τομέα 
τής πίστεως, αλλά καί είς τόν 
τομέα τής σχέσεως εργασίας.

Ό πρώτος τομεύς, είναι εκεί
νος είς τόν όποιον δίδεται ή με
γαλύτερα σημασία ύπο τών ιθυ
νόντων λόγφ τής προβλεπομέ- 
νης άνατττύξεως τής άνταγωνι- 
στικής δραστηριότητος μεταξύ 
τώς μεγάλων τραπεζιτικών Ι
δρυμάτων και τοΰ αντίκτυπου 
δν θά έχη οδτος είς τήν οικονο
μίαν.

Ό δεύτερος τομεύς, εΐναιι ε
κείνος είς τόν όποιον δίδεται, 
ώς μάς άποδεικνύει ή πείρα τών 
τελευταίων έτών, ή μικρότερα 
κατά κανόνα σημασία- δπου διά 
προχείρων καί έπιπολαίων λύ
σεων, αντιμετωπίζονται τά σο
βαρότατα, διά πλατειά στρώ
ματα τοΰ Ελληνικού λαοΰ, πε
ρικλειόμενα είς αυτόν προβλή
ματα.

Ώς έκ τούτου, τήν βαρύτητα 
είς τόν τομέα αύτόν θά τήν δώ
σουν αί Τραπεζοϋπαλληλικοί 
όργανώσεις αΐτινες, διά τής 
δραστηριότητος τήν όποιαν 
πρέπει ν’ άναπτύξουν, θά κινή
σουν τήν προσοχήν τών χειριζο- 
μέων τό ζήτημα κυβερνητικών 
παραγόντων, ΐνα δοθούν αί ορ
θότερα ι καί καλλίτεροι λύσεις.

ας Εν όινόμιατι τής Ελληνικής βιο
μηχανίας καί εύθύνη . . . τών Εμ
πορικών τραπεζών (!) μένει άναι- 
ξιοποίίητος ένας βασικός κλάδος 
Υήςν Ελληνικής δραστηριότητος.

Τό πρόβλημα τής βιομηχανικής 
πίστεως εΐναι κατ’ άρχήν πρόβλη
μα άμγανώσεως τοΰ πιστωτικού 
φορέως. Ή όργάνωσις θά κάλυψη 
τά σημερινά κενά τά προερχόμενα 
έκ τής πιστωτικής άτιαξίας, πι
στωτικής διαιισθήσειως, πιστωτικής 
άντιδιικίιας καί πιστωτικής. . . φι
λοδοξίας ! Ή προγραμματισμένη,, 
ένιιαία βραχυπρόθεσμος;, μεσοπρό
θεσμος καί μακροπρόθιεσμος βιο
μηχανική πίστις άσικουμένη πρός 
όφελος τής όιμαλώς συγκροτημένης 
οίκονομοτεχνικώς καί ΰγιώς λει- 
Ηουργούσης βιομηχανίας καί οΰχί 
πρός όφελος τών βιομηχάνων, θά 
δώση τέρμα είς τήν σημερινήν 
βιομηχανικήν πιστωτικήν αναρχί
αν καί αρχήν είς τήν προώθησιν 
Επί ΰψηλοΰ Επιπέδου τοΰ όλου βι
ομηχανικού προβλήματος τής χώ
ρας. Ή ώργανωμάνη αυτή πίστις 
δύναται νά προσφυγή πρός τήν 
Εσωτερικήν καί ξένην κεφαλαιαγοι- 
ράν διά ν’ άντληση μέσα πρός κόι|- 
λυψιν τοΰ δευτέρου- βασικού προ
βλήματος τής ικεψαλαι οδοτ ιικής έ- 
νισχύσεως τής βιομηχανίας.

Εντός τής ’Εθνικής Τραπέζης 
θά ήτο δυνατόν νά λυθή τό πρόβλη
μα τής βιομηχανικής πίστεως. Ό 
Εθν ιικόκο ινων ιικός χαρακτήρ της, 
ή πείρα της, το είδικευμένον προ
σωπικόν της, το παρελθόν της, ή 
συγγένεια της μέ τήν βιομηχανίαν, 
τέλος τό κύρος της άποτελοΰν τα 
πλέον σοβαρά έχέγγυα διά τήν έ— 
πιτυχίαν τοΰ έργου της.

Τό ττρώτον βήμα τών Τρα
πεζοϋπαλληλικών οργανώσεων 
πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν, ή
το το τηλεγράφημα τών Συλλό
γων τής Ίονικής—Λαϊκής πρός 
τήν Κυβέρνησιν, διά τοΰ οποίου 
έξεδηλοΰτο άφ’ ένός τό βαθύ 
αίσθημα έθνικής ίκανοποιήσεως 
τών υπαλλήλων τών δύο Τραπε
ζών διά τήν απαλλαγήν τών 
Τραπεζικών των Ιδρυμάτων ά
πό τό αγγλικόν κεφάλαιον καί 
άφ’ ετέρου έξεφράζοντο εΰχαρι- 
στίαι διά τάς κυβερνητικός δη
λώσεις περί διασφαλίσεως τοΰ 
προσωπικού άμφοτέρων τών 
Τραπεζών. Παρομοίου περιεχο
μένου ήτο και τό τηλεγράφημα 
τής Διοικήσεως τής Ο.Τ.Ο.Ε. 
πρός την Κυβέρνησιν.

Βέβαια, ή καταπίεσις καί ή 
έκμετάλλευσις τήν οποίαν έπί 
έτη ύφίσταντο οί συνάδελφοί 
μας τής Ίονικής καί προσφά- 
τως τής Λαϊκής άπό τούς λόρ
δους τοΰ Σίτυ, δικαιολογεί τήν 
άνακούφισιν μέ τήν όποιαν ύπε- 
δέχθησαν τό μέτρον τής έλλη- 
νοποιήσεως τών δύο Τραπεζών.

"Ας μη λησμονεΐται δμως τό 
δτι τά έλληνικά μονοπώλια, ά- 
ποβαίίνουν στυγνότεροι, πολλά- 
κις, έργοδόται άπό τούς ξένους.
' I δία δέ κατά τήν γένεσίν των. 
Ζωντανόν παράδειγμα, τά λη- 
φθέντα ύπό τής Διοικήσεως τής 
ΕΤΕΑ μέτρα κατά τοΰ προσω
πικού της ευθύς μετά την συγ- 
χώνευσιν, πέραν τών δσων περι- 
εβλήθησαν τόν τύπον τοΰ Νό
μου· ’Εάν παραδειγματισθώμεν 
άπό τό πρόσφατον παρελθόν, 
το προσωπικόν τής νέας Τραπέ
ζης θ’ αντιμετώπιση προβλήμα
τα άπασχολήσεως, άσφαλίσε- 
ως, άποδοχών και συνθηκών έρ- 
γασίας. ‘Ο χειρισμός μάλιστα 
ύπό τής Διοικήσεως τής νέας 
Τραπέζης τών ζητημάτων τών 
δύο τελευταίων κατηγοριών, θά 
έχη άμεσον άντίκτύπον έπί τοΰ 
προσωπικού τών λοιπών έμπσ- 
ρικών Τραπεζών διότι, ώς γνω
στόν, δχι μόνον αί διοικήσεις 
τών ιδρυμάτων τούτων, άλλα καί 
οί άπλοι διευθυνταΐ των αντι
στοίχων Υποκαταστημάτων, ί- 
δίς( τών επαρχιών, άμιλλώνται 
«άνταγωνισμοΰ ένεκεν» είς λή- 
ψιν καταπιεστικών μέτρων κατά 
τοΰ ύπ’ αυτούς προσωπικού. 
Τοσούτφ μάλλον έάν,χάριν στη- 
ρίξεως τοΰ νεοσυστάτου Ιδρύ
ματος, ώς συνήθως συμβαίνει, 
ύποχρεωθή τό προσωπικόν αύ- 
τοΰ νά έργασθή ύπό δυσμενε- 
στέρους δρους.

Καθήκον συνεπώς των Τρα
πεζοϋπαλληλικών ’Οργανώσεων 
είναι ή τήρησις τών Τραπεζοϋ- 
παλλήλων έν επιφυλακή, ώστε 
δχι μόνον νά μην έπαναληφθοΰν 
είς τήν νέαν Τρόττεζαν, οΰτε 
κατ’ έλάχιστον, τά δσα συνέβη- 
σαν κατά την συγχώνευσιν Έ
θνικής—’Αθηνών, άλλά και οία- 
δήποτε «πεφωτισμένη» έμπνευ- 
σις άποσκοποΰσα νά καταστή- 
ση τούς δρους καί συ νθήκας 
έργασίας τών τραπεζοϋπαλλή- 
λων, έν γένει, ετι δυσμενεστέ- 
ρους, νά παταχθή έν τη γενέσει 
της.

Διότι άλλως, τά άποσταλέν- 
τα τηλεγραφή μοσ-α θά προβλη
θούν ύπό τών ιθυνόντων ώς έκ 
τών προτέρων έγκρισις ύπό τών 
έργαζομένων τών τυχόν μελλον
τικών είς βάρος των ληφθησομέ- 
νων μέτρων. Καί τότε άλλοιμο- 
νον...

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΝΙΑΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ύπό τοΰ κ. ΔΗΜ. Θ. ΚΟΝΤΟΓ IΑΝΝΟΠ ΟΥΛΟΥ

Μάς έδόθη καί άλλοτε ή ευκαι
ρία νά άναπ-τύξωμεν τάς απόψεις 
μας έν σχέοειι μέ τήν ση μειωθεϊσαν 
πρόοδον ε’ις τήν λογιστικήν, ή ο
ποία διά τών ποίρισμάτων καιί τών 
έν γένει μεθόδων της συμβάλλει 
άποτιελεσματ ιικώς είς τήν έπίλυσιν 
ιών προβλημάτων τής Οικονομικής 
Επιστήμης;.

Είχε λειχθή κατά τό άπώτερον 
παρειλθόν, ότε ή Οικονομική Επι
στήμη παρου σ ιάζετο Ενιαίοι, χω
ρίς δηλαδή τήν υπαρξιν τών λοΊ- 
πιών συγγενών Επιστημών (Οικονο
μική Εκμεταλλεύσεων, Λογιστιική 
κλπ.), δτι αίίτη Εμελλε νά Επίλυση 
τούς Εν τή οίκονομ ιική ζωή άτακτο- 
ποιιήτους, λογαριασμούς:.

’Ιδού τώρα ή λογιστική έξελι- 
χθεΐσα βαθμιαίως είς αύτοτελή Ε
πιστήμην παραδίδειι είς1 τήν οίικο- 
νομικήν τοιαύτηιν τήιν κλείδα, ϊνα 
ή τελευταία αυτή είσέλθη είς τόν 
χώραν τών άτακτοποιήτωιν κοινωνι
κών λογαιριασμών καί, βάσει τών 
ύπο τής λογιστικής χρησιμοποιού
μενων μεθόδων, έπιλύσή τούτους 
μετά μαθηματικής άκριιβείας.

Οΰτω πως Εξελισσόμενη ή λο- 
γιστιιική, επρεπε νά διαχαράξη τά 
δρια τής δράσειώς της καί νά ύ- 
πογάγη τά διάφορα προβλήματα 
Της είς ειδικούς λογιστικούς κανό
νας, οϊτινες έν τελειυταίψ αναλύσει 
ΰποίδηλοΰν τήν παρακολούθησήν 
τών έπερχομιένων Οικονομικών με-

ίτοοσχηιματισμών έν τή οικονομική 
ζωή καί ιδιαίτατα είς τήν τοιαώ- 
την τών οικονομικών μονάδων.

Συνελήφθησαν, δθεν, ΰπό τής 
Λογιστικής, άπασαι αί οικονομι
κά! Εκδηλώσεις τής συγχρόνου Επι
χειρηματικής δραστηριότητος, Ε- 
μελετήθησαν Επιστημονικώς καί 
Τελιικώς ΰπήχθησαν αδται είς τούς 
λογιστικούς νόμους;

Κατόπιν τούτου, είναι προφα
νές, δτι ή λογιστική άπέκτησε πά
γιον, άλλά καί παγκόσμιον ορολο
γίαν καί κατά συνέπειαν οί μέ 
τήν λογιστικήν ασχολούμενοι θά 
δύνανται νά έκφραοθώσιιν ΰπό τήιν 
μορφήν παγίων διεθνών λογιστι
κών νόμων.

"Οπως π.χ. είς τήν φυσικήν Ε
πιστήμην, διά τοΰ τύπου Η20 ύπομ 
δηλοΰται τό ύδωρ, οΰτω πως καί 
είς τήν λαγιαπικήν ή ονομασία έ
νός λογαριασμού, έστω «Κεφάλαν 
ον Μετοχικόν» ΰπΟδηλοΐ διεθνώς 
τήν αώτήν οικονομικήν έννοιαν καί 
συνεπώς αποτελεί λογιστικόν νό
μον.

Μετά ταΰτα καί άφ’ οΰ ήνδρώθη 
πλήρως ή λογιστική1, ανεξαρτήτως 
τών έν τψ μεταξύ έξελίξεων, αΐτυ. 
νες έπιαυμβαίναυν είς πάσαν Επι
στήμην, Εδει νά όπαγάγη τά έπν· 
πεύγματά της ύπό κοινήν έπιστη- 
μονικήν όρολογίαν διά νά εΐναι ευ- 
(Συνέχεια είς την 2α σελίδα)

♦♦♦·

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ!!!
Χαράς Εύαγγέλια. ΈτΡιιμασθήτΕ 

παίδθς τής «ύψιΐκαιρύνου 1δ|ρυάς» νά 
τους ώποΐδεχθίγπε! "Ας άνεμιίσουν 
τά φλάμπουρα τοΰ τεμένους, καί 
ας λυγίσουν οί μέσες ι μέχρι δαπέτ 
δου!

Βιρέίξτε τά χείλη σας μέ ροδό
σταμα, οί βλάσφημο»!

ιΚαϊ δλοι ιμαζύ ιβάλτε τά γιορτι
νά σας — για τήν ύποθοχή!

"Έρχονται οί διικαιωθέντες! ! 
Έρχονται τά. . . θύματα!

Οί ήιραες! Οί μοναδ»κοί! 05
«κολώνες» του σπιτιοΟ ιμαις, οί άνυ- 
πέρβλητοι, οί «άθώοι» τοΰ1 αίμα
τος!

Οί. . . Μιάν τί έπαθα, ή ζέστη 
μέ βάρεσε;

Δόξψ τφ ιθεψ, εΐναιι υποφερτή 
χάρις στις Αλλεπάλληλες, έκιρήιξεις 
Ιτών Ύδρογονικιών βρμιβών τής Έ- 
λευίθε,ρΐίας! Λοιπόν, ζουρλάθηκα;

Τί λέω, τϊ γράφω! Γιατί τόση 
χα|ρά!

λίμ! ΙΕΤναι νά ιμή χαίιροιμαι, νά 
μην ανακαθίζω ιμέ εύφροσύνηι, νά 
ιμή πάρω τό γιορτινό ραυ ΰφος;; 
"Ειρχρνται — ώσαννά έν τοΐς. Ύ- 
ψίστοιις!

ΙΟί γήρώ ,μου μέ κυττάζουιν μέ 
περιέργεια, μειρικοί μέ πληισιάζουν 
μέ ύφος πού λέει πολλά, μερικοί 
κουνούν τό κεφάλι ιτους μέ κοπανό- 
ησ». Πάει κι’ αυτός ηρελλάθηικε! 
Τί τόν Επιασε — ικαί ιφωνάζειι και 
χαίρεται έτσι... Τό βλέμμα τους 
στηλώνεται ήρευνητιικό έπάνω1 μου.

Άλλά συνέρχομαι, ή χαρά μου 
λιγοστεύει!, ξανάρχομαι- στόν έαυ- 
τό μου, Πφαιστιΐκιό ήταν.

ΙΠέρνουν θάρρος καί μέ ρωτούν.
—-Μά Τί! ισοΰ συνέβη. . . μιΓ άρ

χισες ;μ* αύτά τά δ ιθσραμβιικά «Ερ
χονται»; rmoiioi έρχονται; κιιΐ* άπό 
πού Ερχονίτάι;;;

—TiS;; Ποιοι έρχονται; Άπό που 
ΕρΙχονται; "Ας τό καλό σας!

-—Δεν τά μάθατε; πού ζήτε;

—"ΙΕΪρχονται τά θύματα!
—ίΠοιοί; Οί άπολυθέντες έπί 

Ήλιάσκου;
—"Ojjjjii!
-—Οί άνευ1 συντάξεως;
—Όχι!
—Μήπως έρχονται τι* ώπωλε- 

σθέιντα ιδιικιαιώιμιατά μας;
—Ούτε!

—Έρχονται οί άπολυθέντες Ε
πί. . . Κυριιαικοπούλου! Τούς δι
καίωσε τβ άνώτατο Δικαστήριο.

"ιΕρχονται αυτοί πού μάς έσωσαν 
απ’ τή χρεοκοπία! Αιύτοί πού μέι- 
σα ισε μιιά τριετία έκαναν δτι μητο- 
ροΰσοβν γιά τό «καλό» μας!

—Αδύνατον — φώναξαν οί γύ
ρω μου.

—Βιρέ ποΰ ζήτε; Άνολαμδάνουν 
υπηρεσία, ώς κακώς άπολυθέντες, 
ώς πσρατύπως τεθέντες είς τήν 
διάθεσιν τοΰ Προσωπικού, ώς άδίί- 
κως κατηγρρηβέντες ώς υπαίτιοι 
τών θειινών τοΰ Προαιωπιικού τής 
ΙΕΘνιικής Τραπέζης. . . νά! δπου 
νάναι άναλαμβάνουν, γιά νά συνει- 
χίσουν το θεάρεστον Εργον τους.

Εΐναιι στελέχη! Εΐναι «προσωπι
κότητες» τής Τραπεζιτικής Επι
στήμης !

—Καί στεκόμαστε frnow — 6έν 
θά 6 ιαμαρτυρηθοΰμε;

—Γ ιατί νά διαμαρτυρηθοΰμε; 
Δεν είμαστε άναρχικοί ί ! Έδώ Ε
τοιμάζονται βελούδινα καθίσματα 
γιά νά ικαθίσουν, καί θά σηκωθής 
Εσύ ό «κουτός» νά ξαναδγάλης τό 
φίδι άπό την πόΟπα; Δέν σέ πά
ροδε ιιγμάτ ισε τό παρελθόν;

—Δέν εΐναι δυνατόν! θά δια- 
μαρτυρηθοΰν τ’ άνώτατα ικν’ άνώ» 
τειρα στελέχη τής Τραπέζης, πολ
λά άπ’ αύτά ήσαν καί τά πρώτα 
θύματα τής θεομηνίας πού μάς £- 
πληξε. . . άδύνατον, δέν είσαι στά 
καλά ίσον!

Ένα γέλιο τράνταξε τά σωθικά 
μου, βλέποντας τά ξυνισμέινα ,μοΰ- 
ηρα τών γύρω ιμου συναδέλφων. 06- 
τε ικειρακνός νάπεφτε δίπλα τους 
δεν θάχαν πάρει αύτό τό ΰφος. Ήρ
θε ή ισεΐιρά μου νά τούς βλέπω μέ 
περιέργειας μέ οίκτο. Μέ κυττάζουν 
κι’ αυτοί σαν χαζοί, σάν νά ιμή πί
στευαν σ’ αύτά πού τούς έλεγα.

Όταν. . . Σσσσ! Νά τους περ
νούν!

ΙΝά ό Ικ. Α..„ νά 6 κ. Μ..., νά 
ό κ... Ν.. . τρίβουν τά μάτια τους, 
άπό Ιέκπλήιξ».

-—Ποΰ πάνε, έτσι κορδωμένοι 
καί γελαστοί;

—Η' άναλάβουν ύπηρέσίος άγαν 
πητοί ιμου! Πάνε στά άδυτα τών 
άδυτων ινά τούς Εκφράσουν οί άρμ 
μιόδιοι τή λύπη τους γιά δτι τούς., 
συνέβη Εκ «παρεξηγήσεως» καί ά
φοΰ τούς φιλήσουν έπάνω, «ςάτων 
σταυρωτά καί διπλαγκαλιαστά, νά 
τούς έπιδώσουν τά «διαπιστευτή
ρια» έγγραφα ικαί νά τούς ά μαλά
σουν, Επ’ άγαθώ τοΰ «Ί βρόματός
τε καί τοΰ Προσωπικού»!

Με άκουγαν καί κύτταζαν όκό,μη 
πρός τήν διεΰθυνσιν τοΰ διαδρόμου 
όπου είχαν έξαψανισθή ήδή^ τά... 
διικαιωθέντα θύματα. Όταν γύρι
σαν γιά ινά ιμέ δοΰν, είχα άνοιξε ι 
τις δύο παλάμες ιμου κατά τό γνω
στόν Έλλήνικό σχήμα πρός τό 
μέρος τους καί έν συνεχεία τις γύ
ρισα και πρός τό πρόσωπό μου. 
Είχαμε αΰτοπσρασημοφαρηθεΐ! I

' Μ- Ά6ς



I EIEH ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ

«Περιηγεΐσθαι, πολιτισμού 
αϋξεσίθαν πολίτη πιε πολιτεία» 
(Παυσανίου Ελλάδος περιή- 
γησις 119 - 190 μ. Χρ. )·

‘Ο Τουρισμός, ό έικίδίροιμιιισμίός, ή 
έκΙδΙριαμΙες μας, είναι ιμιισ ιέθνιΐκή ά- 
ποισπολή μοναδική εις το είδος της, 
διότι, αύξάνει τήν πνευματικότητα 
των έκδρρμένώινν τήιν πνευματικό
τητα των ικιατοίίΐκιων τής χώρας μας. 
’Εκτός άπ’ αότό, συντελεί στήιν 
άνιόπττυίξιν τής ΈΙλιλήινιικήις οικονομί
ας διότι, οί ταυίρίοιται, οί φυσιολά- 
τρακ, οί περιηγηΙταί, οί εΙκΒίρόιμεΐς, 
κινούν το χρήμα άιπίό τά μεγάλα 
αστικά κέντρα, ιαπιαυ ή χρηματική 
κυκλοφορία είναι δυνατή, προς τις 
επαρχιακές πόλεις καί τά χωριά), 
οπίου ή χ|ρημιατιική κυκλοφορία είναι 
άίδύνατη·, κι’ 'έτσι έξυπηριειτοΰυ καί 
διευκολύνουν ικαΐ τό έπαρχιιαικιό, εμ
πόριο.

Ή έκδρομιιική. πείρα, μας απέδει
ξε 6τι, ό -ηαυ|ριΙσμ|ός δΙέιν είναι1 μονά- 
χα σκέτη περιήγησι), άλλα καί κσι- 
νωνισμός, δηλαδή καλλιέργεια των 
φιλικών ικαί εύγενών αϊσθήιμάτωΐν 
μεταξύ των έκίδιρομέον. Τουρισμός 
σημάίΐνει να βλέπουμε, ινά έικτιιμοΰ- 
με, ινά θαυμάζουμε καί νά βελτιώ- 
νουίμε κάθε τι τιό τουριστικά χ(ρή- 
σιμό, τό αίσΒηριιικά έμψανίαιμοι, 
τό ωραίο «αί όχι μρνάχα ατά χαρ
τιά, ιάλλά στή ζωντανή πραγρατι» 
κιόίτητα.

Μ’ αύτίό τό πνεύμα ξεκίνησε ή- 
«Ένωσιις Φιλάθλων τής Εθνικής 
Τιραπέζηις» καί ώργάνωΐσε την 2&, 
29, 30)6 καί 1 )7)57 μιία έκΒρομη 
έντιειλώς πρωτότυπη, για τά Μετέω
ρα/ την γιραιψιίκιή Κατάίρα Ιτήις Πίν
δον, τό Μέτσιοιβο, τά Γιάννενα, τό 
θριυλλιίκίό ΜπιζάΙνι, τά ύδίροηλεϊκτρι- 
κά 6ργα Λούρου, την αρχαία Νικό- 
ΐτολιι, την Πρέβεζα, την Άρτα μέ 
τις βυζαντινές ΙέΙκΙκλησΙίίεις της, τάν 
’Αχελώο, τό ήρωϊκό Μεσοοιλόγγιιι, 
τήν ξακουισιμίένη 'αρχαία ΐΚόρινθρ, 
τόν ’Ισθμό ικαί τό ΑουΤράκιιι.

*Ηταν πρωτότυπη], είχε άμέτρη- 
τούς τουριστικούς κόμβους, για 
τήν οίκονομίία τής χώιραιςι, τά βυζαν
τινά τηις ισημέΐα, τις 'ιστορικές το
ποθεσίες της, τούς αρχαιολογικούς 
χώρους, τούς χώιρούς των λαογραι- 
φιικιών παραδόσεων, τά μεγάλα ejp- 
γα δηιμιοσ,ίου συμφέροντος,, τά σπά
νια ίέδάΐφολογιΐκά φαινόμενα: τ'ών πο
λύ ι μεγάλων σπηλαίων τηις.

"Οίλα αΰτά τά σημεία πλαισιώ
νονταν με ζωντανή άναπαράιστασι 
άπό τουριστικές όμίιλίβς. ''Η ,ρο,μα,ν- 
τιική πνοή και τ)ό ποιητικά αΐσιθη- 
ιμα ιστεικάνταν ατά π|ρΙόθΙυ|ρα τής 
συνειίδήΐσιεώς μας, γιιά νά βρΙοΰν 
τή θέαι τους, νά δώσουν τήν έξαρ- 
σι ατό συναίσθημά μας.

Τί ώραΐα ιπού 'ξέραινε νά πο
τίζουν τήν ψυχήι τους μέ τό βάλΙσαμό 
τής ώμίαόφιάς τής ΈίλλήνικήΙς φύ
σης, όσοι άκολούθήΐσαν :στήν έκδιροΙ- 
μιή! ’ιΗταιν π|ραγμΐατιικιοΐ φυσιολά
τρες, γνώριζαν ινά θαυμάζοιύν τό ώ- 
ραΤον’τό μεγαλοπρεπές, την τέχνηι, 
τήν ιστορία Ιμιας.

,ΛΗ μουΡμΟύρα, ή ταβέρνα, τά 
παιιχνιόχάρτα, τό διασπαστικΙό 
πνεύμα καί τό κατά μόίνας γύρισμα 
πού εΙναΊ γνωστά σε ιέκδρριμεΐς: 
πολλών σωματέίΐων, τούς ήταν ά
γνωστα. Όί. θελήσεις των 40 εκ
δρομέων, ήταν ίμιιιά θέλησης, ή Βκ- 
διΡαμή, τό πρόγραμμά τη|ς, ό σκο
πός της. Γνωρίζανε ινά συγίκΙρατούν 
τό αυναίσθήμιά τους, νά είναι πει- 
θαρΧημένοι, στή σύνείδησί τους, 
παρ’ άλες τις ιδάίκιι|μασίες άπόΙ τήν 
κάκΡκαιιρία Ικαί τήν κακή, κατάστσ- 
σι, σέ ώρι,αρένα σημεία, τών λεω- 
φορβιάκών γραμΙμΙών. Ή Ένωσν Φι
λάθλων λυπήθηκε πολύ πού δεν 
μπόρεσε να πάρη ιμαζύ της καν (έ- 
κείΐνους τιΡύ Ιδήιλωισαν για τό δεύτε
ρο ποΟλμάν, γιαπί τά καλά ξενοδο
χεία στις ιέπαρχιακιές πόλεις εΤναι 
τόσο λίγα, γιι’ αύτό πολλόύς άπό 
μίας, Ιμιάς πήγαν ίσε σπίτια γιά ύ
πνο ιστό Μεσολόγγι. ’Βκτπός άπό 
αύτό, ή ικατατοπίστικές καί διιαψω- 
τνστιικιές άμιιιλίες γίνονταν άπό τό 
μικρόφωνο τού πούλμαν, γιά τήν 
οικονομία' τού χρόνου και γιά τήίν 
αποφυγή τής ορθοστασίας τών εκ
δρομέων κάτω άπό τις αντάρες καί 
τις βροχές κατακλυσμόΰ.

Οί ομιλητές μας ήταν τόσο λί
γοι πού Ιδέν έφταναν γιιά δεύτερο 
ή γιιά τρίτο πούλμαν. Θά έχω κάνει 
άπό τβ 1947 στα 1 θ' ιχρόνια περί 
τις 450 ΙέΜδρΡμιές στά πλεΐστα ση
μεία- τήίς Ελλάδος καί 3 ίέκδρομές 
σέ 9 χώρες τής Ευρώπης, τόσο έ- 
πιτυχημένη εκδρομή πού νά μπόρε
ση νά ψειρή σέ συναισθηματική έ- 
ξάρΙσιιτσύς έκΙδρΡμέΐις μας δεν τό άιν- 
τελή|φθη|κα.

Τήν 'έιπιίκιρίινουν τήν Ένωσι Φν· 
λάθλων ότι κάνει άκριδές ΐέκΒΙροιμιές. 
Λέν είναι σωστό. Ή έκίδροιμή αύτή 
εΐιχε κόστος 330 δραχμές και οί 
εκδρομείς πλήρωσαν ιμόινον 260 
δραχμές. Τά έκδρομικιά σωματεία 
μιά τέτοια .έκίδρρμή δεν θά τήν χρέ
ωναν λιγώτερο άτιό' 425 δραχμές 
σέ κάθε έκδίρρμιέα. Γιά νά ψυχαγω- 
γήιση περισσότειρο τούς; 6κβ|ροιμεΐς 
της πΙροσέΙφερε ικαί τό Λουιηράκιι μέ 
πρόσθετη δαπάνη της τού κόστους 
τών 14 χιλιομέτρων. Επομένως 
βλέπουμε ότι ή Έινωσ,ι τών Φιλάς 
θλων άριστα τηρεί τους φυσιολα

τρικούς κανόνες, γιά νά πειριίποιής 
ται τά πολυάριθμα ιμιέίλιη; τηις. Τό 
πνεύμα αύτό τό άτιτλη άπό τον κι. 
Διοικητή, ό όποιος είναι πρώτος 
τουρίστας τής Τραπέζης. Πόσες 
φορές δεν τάν είδαμε μέ τ|ό σωμα
τείο «Φίλοι τού Υπαίθρου» νά 
σκαίρφαλώνη, τήιν 'ΠάρνηΙθά, τόν Πα
τέρα, τόν Κ ιθαιΙΡώνα, τόν Έλιικώνα, 
τόν 'Πσόνασσσ ικαί τή Γκιώνα, νά α
κόλουθή τά στενά ιμοινοπάτιια μέσα 
στά έλατα ικιαί νά ικίροοτή τή κοιμψή 
μαγικιουρίτσα του πού τού χάριίσε ή 
Ένωσης Φιλάθλών σά σύμδολιο τού 
έιλληνικιοΰ 'Υπαίθρου, γιά νά στηρί
ζεται στις κακοτοπιές καί νά άμύ- 
νεται γιά Τά φείδια καί τάι σκυλιά 
πού ιστό ανοιιΐχτό ύπαιθρο δίεν είναι 
λίγα. Τόν βλέπαμε ,μαζύ μέ τό 
γενναίο 'στρατηγό τί|ν κ. Κοίσμσ καί 
τούς άμέριιχάνουΐς ιφνλους; του. Τού 
αρέσει πολύ τό ύπαιθρο, είναι α
πλός, δίνειι πρώτος τό παράδειγμα 
στόιν έκΙδΙρομι-σμιό. Άπό το, ύπαι
θρο, πέρΜει δύναμιι, ψυχικής πνεύμα- 
τιΙκή ικαί σωματική. Σιχηματίζει ψυ
χικό άθένο,ς γιά νά μήιοιρέιση νά 
συιμιμοιόψώση, νά άνασυγκιροτήση, 
νά νο ιικοκιυίρέψη καί νά άίνθρωπεύση 
τήν Τράπεζα πού τήι βρήκε κλατα- 
ριισμένη. "Αις μΐιμηθούμιε το μεγάλο 
του παράδειγμα τής σιυνέσεως καί 
τής φιλίοπονίας του. "Aq, βγαίι- 
νοιμε ιστό ύπαιθρο καί μεΐς. Δεν εί
ναι δύσκολο, λίίγιη ,κα,λή θέίληίσ,ιι κιαί 
μέτρηΐμένο μυαλό χρειάζεται.

"Ας ιάκοίλουθήΐσουμιε τό παράδει
γμά του καί τίϊ παράδειγμα τού 
πρώτου τουρίστα τήζ ΈιλλάδΟς;, τού 
προστάτου τού Έλληινικού τουρι
σμού, τού ΈλλιηΙνοις Βασιίληά Παύ
λου ικαί τής βασίλισσας Φ|ρειδερί- 
κιη/ς. "Οπισυ πιάμιε μέ τις ίέΐκίδίρομές 
μας, |άκοϋ|με τό όνομά τους μπρο
στά ;μ|ας. Στά Μετέωρα νά άνε- 
6α!!νη ιστό β-ζοατινό ,μιοναστήρι Με- 
τ,έωιρο καί νά θαιυμάζή τή ιθέα πρός 
τόν ίΠημειό καί τόν Κόζακα. Στο 
Μέτσοβο ινά ντύνεται1 ΜετσοΙβίτηις 
καί ή πολύτιμη γιραφική λαιογιραφιι- 
κή στολή του πού φόιρεσε καί δημίο- 
σίΒύττηκΕ ιστίς φημερίδεις νιά μετα- 
φέρεται στο έθνολογ ιικό μΟυσεΐο τών 
Αθηνών.

Στή ισπηλιά τού Περάματάς τών 
’ I ωαννίίνων νά βρίσκεταιι στά όλό- 
λαμίπρα σπλάχνα τής Γής, τούς 
φωτισμένους σταλαχτίτεις καί στα
λαγμίτες. Στή Κόνιτσα νά άτενίζη 
τίις ΰψηίλές κρριυφος τού Γράμμου 
κιαί τά ΆλβοονιΙκιά σύνιο,ρσ, καν νά 
στήνουν ο'ί ΚονιτσιΐώτΕίς; ιστήι βασί
λισσα Φρειδερίκη όιρε ι,χάλκιιινο ά
γαλμα μέ τήν ΚονιτισιώτΊικη φορε
σιά της ίκαί τό χρυσίο γοβάκ'ι της. 
Στά ίΜεσοιλόγγιι νά δίνη τήίν ύψηλή 
πνοή Οτίις γιορτές τών ήιρωϊκών ά- 
γώνωιν ταυ. Στο ιχάνιι τού Ζεμενό 
κοντά Ιστό ΔίΙστρμα, άκιοΰμε τό λαϊ
κό θιρΰλλο, τόν εύθυμο· διάλογο τής 
εύτράπελης ίΐδιοχτήτριας πώχειι τό 
χάνι,, νά λέει «Δέν μαι- λες Κυρίά 
βασίλισσα πώς ,μίπορεΐς καί φτάπ 
νης ’Εσύ τόσο μιιικιροσκοπιική αύτόν 
τόν μαντράχαλο,, τ)όΡ ίΠαΰλο βασι- 
ληά πού πήρες γιι’ άντίρα:; Πέριασαιν 
τόσα χρόνια ίκ ι, ’ |ά κόμη 
ά π ο ,ρ ε Τ ς μ έ τ ή σ κ έ- 
ψ ι Σου!» Ή Βασίλισσα: 
«Παύλο άίκιούς τί ,μοί λέει ή κιυράι; 
έννοια Σου τ’ άπάγεμα όταν φθάσο- 
με στρύς Δελφούς ,κι’ ίΐδοιΰμίε στο 
μουσείο τά μάτια τού ήωιόχου νά 
μάς ιμιίλο,ΰν, τότε θά τά κουβεντιά
σουμε». ΊΟ βασιληάς Παύλος λύ
νεται στά γέλια από· τήν αφέλεια 
τής γυναίκας τού λαού κι’ άπό τις 
τολμηρές, εύθυμες έρωτήισιειις της,».

Πόσο τούς αγαπούν τά 40 6κ- 
δροίμιιίκιά σωματεία τών Αθηνών καί 
τού Πειραιώς. Αυτά έχουν 30.000 
μίέλη καί βγάζουν ιστό έ,λληινιίκό ύ
παιθρο 120.000 έκίδιρρμεΐς κάθε 
χρόνο. Οί ΤοιυΙρίσταν βασιλείς των 
είναι ή φυισιολατριικιή! άγάπη τους, 
τό "Iίνδαλμά τους, διιότιι πιστεύουν 
είις τό ’Ιδανικό.

Σ’ αύτό το ιδανικό πίστεψαν καί 
di 40 εκδρομείς μας πού έλσιβαν 
μήρΟς στήιν έκδρρμίή πού πε|ριγρά- 
ψαμε. Γνώρισαν τή ιμιιισή 'Ελλάδα;,
13 νοιμσύς της Ικαί 23 πόλεις στά 
1 1 00 χιλιόμετρα πού διέτρΕξαν μέ 
τό πούλμαν ιμας. ’ιΗταν άκούιρασ- 
τοι» ιμέ κέφι, μΐέ αίσισδοξίρ, μίέ χα
ρά, μέ άχόιρταγη περιέργεια, ιμίέ 
νοσταλγία γιά νέες εντυπώσεις γιά 
ττεριπέτειά τους Ιστό άγνωστο. Πό
σες ώμορφιές, πόσες ώ μορφές παν 
ραδίάσεις, πόσα γοητευτικά ιμίϋστήι- 
ρια ικλείμει τό έλλψιιικό ύπαιθρο! 
Κρίμα 'καί τ’ ώφήνομιε περιίφρσνεμε- 
ν)ρ, ιμαηρυά μιας, ΙέΙνφ, τή, ζωή, μας 
σέ κάθε στιγμή της τήν πήρνομέ 
άπό τά (Χρονικά βάθη τού παλιτιι- 
σιμόΰ τομ, ιάπό τά ανεξάντλητα 
σπλάχνα του.

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΝΟΥΣ I ΑΣ
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Δέχεται τιά μέλη τών Ταμείων
Υγείας τής1 ’Εθνικής Τραπέ-
ζης τής Ελλάδας καί Άθη-
ινών 1 1 — 1 καί 5 — 7 μι.ιμι.
Λυκαβηττού καί ΆΧεξ. Σοώ-
τισαυ 24 — Τηλ. 613.513 

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

mm τραπεζικοί
ΑΟΓΙΣΤΙΚΘΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

.—♦—
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας) 

χειρής ή μελέτη ικιαί ή άναπαράσται- 
σις τών πρ,οιδίληιμάτων της.

Κιατέστη, οθεν, αδήριτος ή ά- 
νάγκη τής καταττιρώσειως τώιν ε
νιαίων λογιστιικών συστημάτων, &- 
τινα εχο,υσιν ήδη τύιχει άπό μιακ,ροΰ 
έφαριμιογής εις τάς οίκονομικώς έ- 
ξειλιιγιμένιας χώρας,

'Εν Έλ-λάδιι, παρά τάς κατ’ έ- 
πανάληψιν γβνιοιμένας εισηγήσεις,, 
δέν έφηρμόσθη τό έινιαίοιν λογιστι
κόν σύστημα καί ώς τούτου ΰφί- 
σταται, ή δυνατό τις ιείπείν, λογι- 
ατική ιάναρχία, ιέμποδίζοιυσα ού 
μόνον τήν έννιοτσλογικήν έκφρασιν 
τών οίίικοναμιικιών μιετασχηιμαιτ ισμών 
καί καταστάσεων τών έπιιχειρή- 
σεων, άλλα καί τήιν δημιοσιιότητα 
τής δράσεως αυτών, ήτις έπι,βάλ
λεται διιά τήν μελέτην τής δροοστη- 
,ριότητος ίέκάστης- έπιχειιρήσεως 
καί τών 'έπιτειυχθέντων ιάποτιελε- 
σμάτων έν δεδομένιρ χρισνικώ δια- 
στήιμιατι.

‘Ως λογιστικόν πλάνοιν έν 
Έλλάδι, εμφανίζεται ήδη τό πρώ
τον., τό ύπό έφαρμογήν ένιαΐον 
Τραπεζιικόν ,λιαιγιστικόν σύστημα.

Κατ’ αρχήν, χαίροιμεν ιδιαιτέ
ρως, διότι ιέν Έλλάδι τό ένιαΐοιν 
λογιστικόν σύστημα τίθεται τό 
πρώτον εις εφαρμογήν υπό τών 
Τραπειζώιν, τοΰθ’ δπερ μαρτυρεί, 
ότι αυτα'ΐ πα,ρουσιιάζοιυν λογιστι
κήν τελειότητα τό εύέλινκτσν τής 
οποίας έπέτιριεψε ικιαί τήιν εφαρμο
γήν τού ενιαίου συστήματος.

Διά νά δυνηθώμεν, όμως, νά 
άναλύσωμιεν τό ύπό έφ αρμογήν 
ένιαΐον ΤΙριαπεζιικόιν λογιιστιικόιν σύ
στημά, παιρίσταται, ανάγκη νά έ- 
πανέιλθωμιειν ιέπί ίτώιν ανωτέρω αντι
λήψεων μας, καθ’ ας τιοΰτοι, πρω- 
τί,στωςι, δέον νά κυρ ιαιρχήται έν- 
ναιλογικώς καί δευτειρευ,όντως νά 
άποσκοπή εις τήιν δημοσιότητα τών 
οίκονοιμι«ών αποτελεσμάτων.

Κατά τούτα, έξεταστέιοιν, αν τό 
υπό έφιαριμογήν λογιστιιικόν σύστη
μα είναι έπιιστημιονιικώς τέλειον, 
τούτέστι ν έπι βάλλεται τούτα έκ 
τής άνάγικης τής λογιστικής τε. 
λειότητος τώιν Ιέν ταΐς Τραπέζαις 
σίικσνομ ικών πριάξεον ή μήπως άλ
λοι λόγοι έπέβάλιον την εφαρμογήν 
του.

Έκ τής μελέτης τού ύπό εφαρ
μογήν ένταίοιυ Τραπεζικού λογιστι
κού συστήματος, έκ τής όποιας 
πιρωτίσΙτως προκύπτει υπερβολική 
άνάλυσις τών πάσης φύσεως λο
γαριασμών καί ποια τις1 έννοιιολο- 
γική αυτών άλλο;ιοσις, δυνάμεθα 
νά άχθώμιεν Φις τό συμπέρασμα, 
ότι οί είσηγηταί τού ενιαίου λογι
στικού συστήματος δέν άπέβλεπον 
εις τήιν λογιστικήν τελίειοποιίησιιν 
το|ΰ τραπεζικού συστήματοςάλλάέ- 
Θυσίασαν ταύτηιν, χάριν τού έπι- 
διωικιοιμένοιυ έλέγχου τών Τραπεζών.

Ύπό τάς προϋποθέσεις ταιύτας, 
τό ύπό έφαριμογήν ένιαΐον Τραπε
ζικόν λογιιστιικόιν σύστημα δέν εί
ναι προϊόν τής οργανωτικής έξελί- 
ξειως τών έν Έλλάδι Τραπεζών, 
άλλα έπεβλήθη εις αΰτάς, χάριν 
τού εΰχερεστέρου ελέγχου των ύπό 
τού έντεταλμένιοιυ πρός τούτο' ’Ορ
γάνου.

Συνεπώς, τό υπό υπό έφαρμο- 
αο ένιιιαΐον Τραπεζικόν λογιστι- 
πάσχει εξ άπόψεως λογιστικής τε
λεί ότητος καί θά ήδυνάμιειθα νά ε’ί- 
πωμεν, ότι ή λογιστική ήναγκάσθη 
νά τό δεχθή, ΰπήκοιυσα εις έπιτα- 
γήν έλέγχου, τοΰθ’ όπερ έρχεται 
εις άντίιθεσιν πρός τήν έπιδιωικ,ο- 
μένην άναδ ιοργάνωσ ιν τών Τραπε
ζών καί μείωσιν τού κόστιους1 τών 
χορηγούμενων πιστώσεων.

Σημεΐ'οΰ,μίεν ότι,, έάν μόνον διά 
το ένιαΐον Τραπεζικόν λογιστι
κόν σύστημα γίνεται χρήσις ε
κατοντάδων λογαριασμών (πρωτο
βαθμίων, δευτεροβαθμίων κλπ.), 
δύναταί τις -νά φαντασθή πόσαι χι
λιάδες λογαριασμιοί θά χρήσιμο- 
ποιηθώσιν, έάν ΰποτεθή, ότι έν 
Έλλάδι θά εφηριμόζετα, ώς άνα- 
μάνεται, τό ένιαΐον λογιστικόν σύ
στημα εις ά πάσας τάς έπιχειιρή- 
σεις„ καί τί είδους όνομααίαι λο
γαριασμών θά έπακολιοιυθήσου,ν, ε
άν κυριάρχηση ή έλεγκτική σκοπι- 
μιότης κατά τήν εφαρμογήν τού γε
νικού 'έινιαίου λογιστικού συστή
ματος.

'Ως γνωστόν, όργάνωσις, έξ ά- 
πόψεως οϋκονιομιικής, σημαίνει τήν 
έπίτευξιν τού άνωτάτου σημείου 
άποδοίτικότητος (Ο Ρ ΤI MUM ).

Πάσα, όθεν, όργανωτική προσ
πάθεια, ή όποια παραβλέπει τό ά- 
νιωτέρω άξίωμσ, θά έσημιείωνε άπο- 
κλίσεις έκ τού κατά τά ανωτέρω 
σημείου, καί θά έδει νά έξετασθή 
άρχήθεν μήπως αϋτη όδηγήση εις 
άπο δ lopy άνω σ ι ν καί πρόσθε,τοιν κό
στος τών κεφαλαίων τών έν Έλλά
δι Τραπεζών.

Άν καί τό θέμα τούτο έκφεύγη 
τής παρούσης κριτικής,, έν τοιύτοις 
φ,ρ'ονοΰμεν, ότι θά πρέπει νά δια- 
κριβωθή καί νά καταστή άρμιοδί- 
ως γνωστόν, τό ποσοστόν τής έπι- 
βαρύνσεως τών έν Έλλάδι Τρα
πεζών, συνεπεία τής διά λόγους 
έλέγχου τηρήσεως τής έπιιβολιλομέ- 
νης άνωθεν πολυπιλόκου συναλλα
κτικής τακτικής, ήτις έν πολλοίς 
δέον νά θεωρήται άσυγχρόνιστος 
καί δαπανηρά.
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Άναδημοσιιεύομεν έκ τής έβδομαδιιαίας έφημερίδος «Οικονομικός 
Ταχυδρόμος» δημοισιευθ'έν ΰπό τόν τίτλον «Αί Έργατικαί διεκδι
κήσεις» άρθρον τού συνεργάτου του L. δΓ ου τίθενται έπι ορθής ο’ι- 
ικονοιμικής βάσεως αιί αημερ'ΐιναι διεκδικήσεις τώιν ’Εργαζομένων. 
Αί υπογραμμίσεις έγένοντο ΰφ’

Τό πρόιβλημα τών διεκδικήσεων 
τών εργαζομένων δΓ αυξήσεως μιι- 
σθών καί ήμιερομιισθίων έτέθη μέ, 
ιέν πολιλοιΐς ιδιικαιιοίλργη μένηιν οξύτη
τα έκ μέρους τών έκπροσώπων τής 
έργατιικής, τάξεως. Αί βιοτικά! 
συνθήκαι τών έργαζομένων είναι 
γνωσταί εις ή μάς καί προκαλοΟν 
τόν οίκτον (αν ,μή τί άλλο) τών 
ξένων. Τό ύψος τών άμιοιβών καί 
λοιπών (κοινωνικών παροχών είναι' 
κωμικόν έν σχέσει μέ τάς λοιπάς 
χώρας τής Δυτικήςι Ευρώπης:. Ή 
άνΙεργία εύρίΐσκεται παγίως εις 
δραματικά επίπεδα. Άικόμη καί τό 
αίσθημα ασφαλείας ώς προς μο- 
νιμωτέραιν άπασιχέλησιν καί άπαλ- 
λαγήν άπό τής ένδειας είνσι πολύ 
χαμηλόν. Καί ΰπεράνω όλων ή μιε- 
λανωτάτη προοπτική περί τό οι
κονομικόν μέλλον τού τόπου.

Φυσικά μία τοιαύτη ικατάστασ ις 
δέν είναι δυνατόν νά διορθωθή εν
τός βραχέος χρονικού διαστήμα
τος. Προσπάίθειαι καταβάλλονται!, 
ασφαλώς, πρός βελτ.ίωσίν της άλλ’ 
είναι τόσον μικροί καί ασήμαντοι 
έν σχέσει πρός τάς άνάγκας καί 
δέν έχουν ώς αποτέλεσμα παρά τήν 
παγίωσιν μιας καταστάσεως, ή ό
ποια δέν είναι ή έπιθυμητή, διότιι 
δέν δημιαυιργεΐται έν αύτή επαρκής 
ρυθμό ςι προόδου.

Θά έλεγε τις ότι τό πρόβλημα 
τών εργατικών μισθών είναι ζή
τημα τής καθόλου έξελίξεως τής 
αίΐκιονομέας καί κατά συνέπειαν αί 
(τρέχουσαι έργατικαί διεκδικήσεις:, 
όσον δίκαιαν καί αν φαίνονται, 
δέν είναι δυνατόν νά ικανοποιη
θούν. Σκοπός τού παρόντος είναι! 
ή, κατά τό δυνατόν, άνιάλυστς τού 
πριοβλήματος τώιν ιμιισθώιν καί ήμε- 
ροιμισθίων εις τά πλαίσια τής τρ®- 
χούσης οίκονοιμιικής πραγματιικότη- 
τος τόσον άπό βραχυχρονίου, όσον 
καί ιάπό μακροχρονίου άπόψεως.

Οΐ ιέκπρόαωποι τής εργατικής 
τάξεως, κατά έλληινοπρεπεστάτην 
συνήθειαν, δέν χρειάζονται τήν 6ο(- 
ήθειαν στατιστικής καί οικονομι
κής άναλΰισεως διά την προβολήν 
τών αιτημάτων τών εργαζομένων. 
"Αντιμετωπίζουν την ,κατάστασιν 
μέ, έν μέρει δικαιοιλογημένην, ποι
ητικήν διάθεσιν ! Κατά τήν γνώ
μην των, εικαζομένην έκ τών έρ
γων των, τοιούτοιυ εϊδοιυς πολυτε
λή έπιχειιρήματα δέν χρειάζονται ! 
Τά προβιλήμ,ατια είναι προφανή, 
ζωντανά, πιεστικά :

"Η αντίθετος παιριάταξις άπαντά 
μέ φαινομενικήν λογικήν, ότι ύπό 
τάς κρατούσας συνθήκαις αυξήσεις 
ιμιισθών καί ημερομισθίων θά προ- 
καιλέσοιυν αύξησιν τού επιπέδου 
τών τιμών καί ώς έκ τούτου θά 
διιαταράξόυν τή,ν έπιτειυχίθεϊσαιν 
'σταθερότητα τών τιμιαρίθμωΜ, 
πράγμα τό όποιον αποτελεί ανα
τροπήν τής «άθόλοιυ οικονομικής 
πολιτικής. Ή νομισματική σταθε- 
ρότης, ινοουμένη (κακώς) ώς στα- 
θερόιτιης τών τιμαρίθμων, είναι ό 
ακρογωνιαίος λίθος τής τρεχούσης 
πολιτικής μας. Έδοκιμάσαμεν τόν 
πληθωρισμόν καί τήν μερικήν (διό- 
ki ό πληθωρισμός ή το κυρίως1 πο
λιτικού χαρακτήρος) έκ τούτου 
χρήματόδιότησιν τής ιάνοησυιγκιροτή- 
σεως- τό αποτέλεσμα ή το άνεπαί- 
σθητιον, ιένώ έξ άλλου έκιλονίσθη ή 
πίστις τού ,καιινιοΰ πρός τό νόμι
σμα. "Ηδη, ή παιράταξις αυτή υπο
στηρίζει : «"Ας προσπαθήσω,μεν νά 
έπιίτύχω,μεν σταθερό τηται τιμών 
πάση θυσίςο>. Τούτο σχεδόν έπε- 
τεύχθη κατά τούς δώδεκα τελευ
ταίους μήνας. ErgO, coi αυξήσεις 
τών μτσθών καί ήμερο μισθίων εί
ναι ανέφικτοι καί αδικαιολόγητο ι !

0
Φυσικά) τώ λόγω ή δύναμιις τών 

εργατικών σωματείων παρ’ ήμΐν 
δέν είναι ισχυρά. Εις χώρας έκτε- 
ταμένης ανεργίας ικαί ΰποαπασχο- 
λήσεως πάσης μορφής κατά τήν 
λύσιν τοιαύτων προ,βημάτων, κα
τά τόν συμβιβασμόν τοιοιύτων έκ 
διαμέτρου αντιθέτων θέσεων, ή μει
ονεκτική Ιθέσις τών έργαζοιμένων εΐ- 
ναιι προφανής. Έν τούτοι ς, τά έρ- 
γατικά σωματεία πρέπει Υ άγω- 
'νίζωνται μέ συινέπειαν διά τήν 
διατήρησιν τών κεκτημένων δικαί
ων καί βελτίωσιν τής δέσεως τών 
μελών των. Τούτο, συμβαίνει παν
τού.

Τό έπιχείρημα ότι όδείκτης κό
στους ζωής δέν ηΰξήθη κατά τούς 
(ιελευταίους δώδεκα μήνας ουδόλως 
εύσταθεί. "Ολοι γνω,ρίζομεν ότι ό 
δείΙκτης ούτος δέν είναι ό κατάλ
ληλος, ούτε ό άντιπροσωπευτιικόςι. 
’Ενώ έξ άλλου είναι προφανές ότι 
«ή ζωή άκριιβαίνει». ’ Επί πλέον 
σύγκριισις τού πραγματικού καί 
χριη|μιατικοΰ έθνιικού είσοίδήιματος 
κατά τό 1956 ΰπόδηλοΐ ότι τό σχε
τικόν ιέιπίπεδοιν τιμών (εις δείκτας 
ποσότητας καί τιμών τώιν έ- 
Θνιικών λογαριασμών) ηύξήθη κατά 
14% περίπου. Τούτον φυσικά, δέν 
σημαίνει ότι τό κόστος ζωής όν
τως ηύξήθη κατά τό αύτό ποσο
στόν. Πάντως ή διαφορά είναι τε
ράστια, ώστε εΰλόγως νά δημιουιρ- 
γή νέας ένδείξειςι καί ύπονοιίας πε
ρί τής ανεπάρκειας τού δημοισιευ- 
αμένοιυ δείκτου κόστους ζωής.

Τό άλλο έπιχείρημα ότι αΰξη-

σις τών εργατικών μισθών άνα- 
ποφεύκτως: θά προικιαλέση ,ανξησιιν 
τών τιμών καί θά τ,ροφοδοτήση 
τήν σπειροιειδή πληθωρικήν διαδι
κασίαν τιμών—μισθών, κατ’ έ- 
πανάληψιν άπεδείχθη, ότι ΰπό τήν 
μορφήν ΰπό τήν όποιαν παιρισυσ ιά- 
ξεταιι, στερείται σοδαρότητος. Δι
ότι πρόκειται παρ’ ήμΐν περί πλη
θωρισμού κερδών, άπο·λήγοντας εις 
κακήν κατανομήν τής ζητήσεως, ώς 
έκ τής άνελαστικότητός των. Ώς 
θά καταδειχθή ικιατωτέρω, αϋξησις 
τών πραγματικών καί ονομαστικών 
μισθών έπι τή βάσει τής αύξήσε- 
ως τής παραγωγικότητας σημαί
νει διατήρησιν τήςι υφιστάμενης 
κατανομής τού εισοδήματος έν 
χρόνιο καί τής έκ τούτης ζητήσε
ως, ήτις δέν πρόκειται νά διατά
ραξη τήν νομισματικήν σταθερό
τητα. Απεναντίας, ή μή άποκα1- 
τάστασις, μέσω αυξήσεως τών, μι
σθών, τής προιύφισταμένης κατα
νομής τού εισοδήματος θ’ άποτε- 
λέση το 'κύριον εναυσμα τής πλη
θωρικής διαδικασίας καί τήν α
νατροπήν' τής σχετικής νομισματι
κής στεθερότητος, ένώ ό ψευδοτιι- 
(μιάριθμος κόστους ζωής τών έργα- 
ζομένων θά έξαικιολοιυθή νά παρα- 
μιένη άμιετάβλητος.

Διακόπτω, τό επιχείρημα εις τό 
σημεΐον τούτο μέ δύο παρακλήσεις:

Πρώτον, όσοι ιεύνοούν ιοιίκονομι- 
κήιν άνάλυσιν θά μιοΰ κάμουν την 
χάριν νά σκ,έπτωνχαι, έπι τού προ- 
κειμένου, εχοιντες έντόνως υπ’ 6- 
ψιν των τήν μιέθοδοιν «περιοδιικής 
άναλύσεως» (period analysis) 
άλλως θά μέ παρεξηγήσουν άδιικιαι- 
ολογήτως.

Δεύτερον, ή Π-ιστωτιΙκή ’Αρχή θά 
έπιτελούσε θεάιρεστον έργον, έάν 
έξή,ταιζιε την γραμμήν τής άναιλύ- 
σεως τού παρόντος1 σημειώματος 
μέ πολλή ν προσοχήν. Γνωρίζουν πο
λύ καλά ότι πραγματική νομισμα
τική σταθειρότης δέν έπετεύχθη. Ή 
σταθερότης τών τιιιμαριίθμωιν στε
ρείται αναλυτικής καί ουσιαστικής 
σημασίας. Τό κόστος τής ίτιαιαιύτης 
σταθερότητος κιαί ή απώλεια πα
ραγωγής (ή αυξήσεως παραγω
γής) εΐνα* οίκονομ,ικώς καί κιοιίνω- 
νιικώς οδυνηρά. ’Επί πλέον ή ΠΡΑ- 
ΓΜ,ΑΤΙιΚΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑ- 
ΘΕΡΟΤΗΣ—ΤΟ ΤΟΝΙΖΩ—ΔΕΝ 
ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΤΌΣΟΝ ΕΚ ΤΗΣ 
ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ (έπι 
τή βάαειι τών κριτηρίων τά όποια 
θ’ αναπτυχθούν έν συνεχεία). 
ΟΣΟΝ ΕΚ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΥΞΗΣΕΩΝ. "Οσον περίεργον καί 
αν φαί νεται τούτο έν τούτοι ς ή 
έλληνική πραγμιατ ικότης τό έπιικυ- 
ρώνει πλήιριωςι.

*
Άς ιύποθιέισωμεν π,ρός στιγμήν 

δχντό κόστος ζωής κατά τούς τε
λευταίους δώδεκα μήνας περίπου, 
'fμείνε άμετάβλητον καί ότι ώς έκ 
τούτου ούδεμία μεταβοιλή τών 
«πραγματικών» μισθών καί ημερο
μισθίων έπήιλθε. Είναι δίκαιο,λο- 
γηΐμόνον καί βάσιμον, ώς έκ τού 
λόγου τούτου καί μόνο τό νά ί- 
σχυρισθή τις ότι αυξήσεις (όνο- 
μιαστιικαί καί πραγματικά!) τών 
μισθών καί ήμερομιισθίων είναι ά- 
δικαιολόγηται ; ’Ασφαλώς όχι. Οί 
έθνιιοοί λογαριασμοί μάς πληρο
φορούν ότι, τό πραγμιατικόν εθνι
κόν εισόδημα κατά τό 1956 ηύξή- 
θη κατά 4 έως 5 έπι τοΐς έκατόν. 
Έάν ή κατανομή, τού εισοδήματος 
μεταξύ διαφόρων κοινωνικών, τά
ξεων δένέπράκειτοι νά διαταιραχθή, 
τότε τά εισοδήματα όλων τών υ
ποκειμένων τής οικονομίας θά έ
πρεπε νά αυξηθούν, ώς έκ τής αΰ- 
ξήσεως τής παριαγωγ ικότητος, κα
τά 4 έως 5 έπί τοΐς έκατόν.

Ποιος όκαιρπώθη τήν σημιειιιωθεΐ- 
σαν, κατά τούς εθνικούς μας λο
γαριασμούς αύξησιν, τού έθνικοΰ 
εισοδήματος ; ’Ασφαλώς όχι οί ιμιι- 
σθωτοί. Διότι ούδεμία αϋξησις 
τώιν μισθών ικαί τής άπασχολήσιε- 
ως έσηιμιειώθη κατά; τήν περίοδον 
ταύτην. Τήν συνολικήν αύξησιν τού 
εισοδήματος έκαρπωθή έξ ολοκλή
ρου κατηγορία τών εισοδημάτων 
εκείνων, τά όποια δέν είναι μισθω- 
τικώς έξηρτημένα. Ή μερίς τών 
έργαζομένωιν, έπί μισθψ ή ήμ-ερο- 
μισθίφ, εις τό εθνικόν εισόδημα 
έμειώθη, ο'ί πραγματικοί μιισθίοί 
καί ή άπασχόληριις παιρέμειναν ά- 
μιετάβλητοιιι.

Ή αύξησες τής παραγωγικότη
τας κατά, τήν περίοδον τούτην δι
καιολογεί πλήρως αύξησιν τών μι
σθών καί ήμεροιμιισθίων, χωρίς πε
ραιτέρω ώς έκ τού λόγου τούτου 
διαταραχήν1 τής1 νομισματικής στα- 
θερότητος. Απλώς πρόκειται, περί 
άποικαταστάσεως τής ισορροπίας 
εις τήν προϋφισταμένην σχέσιν κα
τανομής τού εθνικού εισοδήματος, 
Έξ αντιθέτου, ή μή αϋξηισι,ς τών 
ονομαστικών καί πραγματικών μι
σθών καί ήμεροιμισθίων, ή κάρπω- 
σις τής αυξήσεως τού έθνικού ει
σοδήματος ΰπό τών ,μή μισθωτών, 
οδηγεί εις πληθωρικάς πιέσεις, μέ 
παριίλληλσν κάμψιν τής έγχωρίου

ημών.

παραγωγής καί έπίτασιν τών ει
σαγωγών, ακριβώς λόγιρ όξύνσεως 
τής υφιστάμενη,ς κακής κατανομής 
τού εισοδήματος,.

ιΟί όνομαστΊκαί μισθοί καί τά 
ήμερομίσθιια δέν πρέπει νά πρασ- 
αρμσζωινται μόνον ιείς τάς μεταβα- 
λάς τού κόστους ζωής, αλλά, τό 
τονίζοιμεν, καί εις πάσαν πραγμα- 
τοπαιηιθεΐσαν (ή άκόμη καί πρα- 
βλεποιμιέν,ην) αύξησιν τής παραγω
γικότητας. Έκτος άν οί έθνιιικοί 
λαγαρΙιιασμιοί δέν είναι ακριβείς, ή 
αΰξησις κατά 4—5% έτησίως τής 
παριαγωγίικότητος έπιβάλλει στα- 
θεράν αύξησιν, άν όχι κοοτά τό αύ
τό ποσοστόν, τού πραγματικού1 μι
σθού, έκτος άν ή άπασχόλησις ηΰ
ξήθη άναλάγως πράγιμα τό όποιον 
δέν συνέβη παρ’ ήμΐν κατά τήν ΰπό 
έπισκόπησιιν περίοδον τούλιάχΊ- 
στον.

Συινιστά άκρως διαφανές έπι» 
χιείρημα τό νά ισχυρίζεται τις ότι 
Τό αμετάβλητον τού τιμαρίθμου κό
στους ζωής δέν δικαιολογεί αΰξηι· 
σιν τών πραγμιατ ικών (μέσφ αΰξή- 
σεως τών όνομαστικών) μισθών και 
ήμιεριιιμιισθίωιν. Απλώς πρασαιριμογή 
τών μισθών καί ήμερομιισθίων μό
νον εις1 τάς μιεταβολάς τού κόστους 
ζωής, άγνοεΐ τάς διικαιιολογη μένας 
αξιώσεις αυξήσεως τών πραγματι
κών μισθών συνεπείς! αυξήσεως τής 
παιραγωγ ικότητος.

Κατά συνέπειαν άπό άπόψεως 
οικονομικής άναλύσεως αί πρόσφα
τοι διεκδικήισει,ς τών έργάζομένων 
είναι όρθαί. Καί άν συνεπείς! τής 
οίΰξήσεως τών μισθών τελικώς αί 
τιμαί αΰξηθοιΰν, Η ΜΟΜΦΗ ΔΕΝ 
©’ ΑΝΗΚΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩ
ΤΟΥΣ ΑΛΑ’ ΕΙΣ ΑΛΛΟΥΣ, ΕΙΣ 
ΑΥΤΟΥΣ Οί ΟΠΟΙΟΙ ΑΣΚΟΥΝ 
ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ 
ΚΕΡΔΩΝ (ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΠΑ
ΘΟΥΝ Ν’ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΟΥΝ 
ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΙΝ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΔΙΑ ΟΡιΘΌΑΟΓ! ΣΤΙΚΩΤΕΡΑΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ
ΣΕΩΝ ΤΩΝ. Ή αϋξησις1 μισθών εί
ναι δικαιολογημένη διά τήν προ
στασίαν τών πραγματικών μισθών 
καί τήν διατήρησιν τής μερίδας 
τών 'έργαζομένων ιείς τήν κατανο
μήν τού Ιέθνικού εισοδήματος συνε
πείς! αυξήσεως τής παραγωγικό» 
τητος.

Τούτο δέν θ’ άπεΐέλει καινοτο- 
μιίαν παρ’ ήμΐν. Διά νά μην άσχο- 
ληθώμεν μέ τήιν κατάστασιιν εις 
’Αγγλίαν, εις1 Ήν. Πολιτείας1 τής 
'Αμερικής έκατοιμμύρια έργατών 
προιστατεύονται μέ τό ότι είναι 
γνωστόν ώς «annual improve
ment factor» καί αί αυξήσεις 
τών ήμεροιμιισθίων καί μισθών βα
σίζονται επί τής «προσδοκώμένης» 
(όχι μόνον τής πραγματοποιηθεί- 
σης ) αυξήσεως τής πραγ μιατ ικότη- 
τος. Τούτο σημαίνει, συν τοΐς άλ
λο ις, ότι ή. έπιχεί,ρησις πρέπει νά 
βελτιώνη συνεχώς τήν όργάνωσίν 
της, ώστε ν’ άντιμετωπίζη τήν ά- 
ναπόφευκτοιν αύξησιν τού κόστους 
έργασίας. Κατά τό σύστημα τού
το τόσον αί μεταβολαί τής παρα- 
γωγιΐΐκότητος, όσον καί αί μετσβο- 
λαί τού κόστους ζωής ένσωματοΰν» 
ται εις μακροιχρονιωτέρας συμβά
σεις, δύο έως τεσσάρων ετών.

Έκ τών ανωτέρω νομ ίζομεν ότι 
κατεδείχθη άναλυτιικώς ότι καί άν 
άκόμη τό κόστος ζωής δέν μετε- 
βλήθη κατά τό τειλευτιαιΐον έτος, ή 
αϋξησις τών μισθών «αί ήμερομι» 
σθίων δικαιολογείται έξ άλλων αί- 
κονομικών αιτίων καί δέν θά πρέ
πει νά προκαλιέση αύξησιν τού ε
πιπέδου τών τιμών. Άπ’ εναντίας 
καί εις πείσμα τής θεωρίας τού 
•πληθωρισμού τών εγχειριδίων, ή 
μή πραγματοιποίησις τών αυξήσε
ων θά πρακαλέση έντονωτέρας 
πληθωριιικάς πιέσεις, διαταραχήν 
τής εξωτερικής ισορροπίας καί έπί 
πλέον κατάφωροιν κοινωνικήν άδι- 
κίαν.

‘Η ώς άνω θέσις δέν θά ήτοι ορ
θή άν ή αϋξησις τού έθνιικιού εισο
δήματος διιετιίθετο είτε υπό τού 
Δημοσίρυ είτε ΰπό τών καρπωθέν- 
των τούτο υπέρ αύξήσεως τών έ- 
πενδύσεων καί κατά συνέπειαν τής 
άπασχολήσεως. Τούτο όμως παρ’ 
ήμΐν Ιδέν συνέβη.

Οΐ έκπρόσωποι τών εργατών 
παρ’ ήμΐν άς μιιμιηθοΰν τούς συνα
δέλφους των τών Ήν. Πολιτειών 
καί τής Δυτικής Ευρώπης, οί ό» 
όποιοι μαζί μέ τούς οικονομολό
γους τών χωρών τούτων έργάζοιν- 
ται μέ τό «χιλιοστόμετράν». Εις 
τάς χώρας αΰτάς τά εργατικά συν
δικάτα ιάσχολούνται συστη μοοτ ικώς 
μέ τήν μέτρησιν τής παραγωγικό- 
Τητος εις τούς διαφόρους τομείς 
τής παραγωγής καί αποστέλλουν 
εις τά διάφορα εργοστάσια τούς 
(δικούς των efficiancy experts. 
Ελέγχουν συστη ματιικώς τήν σύν- 
θεσιν καί σύνταξιν τών δεικτών κό
στους ζωής καί είναι πλήρως έξω- 
πλισμένια σταν έγείιρουν άξιώσεις 
αύξήσεως μισθών ή όταν είσέρχων- 
ΐαι εις διαπραγματεύσεις.
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ΊΓΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
ΥΠΕΡΒΑΛΛΩΝ ΖΗΛΟΣ!

Τινές των κ. κ. Διευθυντών καί 
Πραϊσταιμένωιν 'Υπηρεσιών τόσοιν 
τοΰ Κέντρου όσον καί των Έπαρ- 
χιών, ησκησαν μίαν πρωτοφανή 
τρομοκρατίαν έπί των υφισταμένων 
των, διά την όπωσδήποτε μή συμ
μετοχήν των εις την τελευταίαν 
πανελλαδικήν άπεργίαιν.

Έπέδειξαν έττί τοΰ προκειιιμένου 
έναν ΖΗΛΟΝ άξτον, βεβαίως, ούχί 
έιταίινου.

Θά τούς άνεγνωρίζαμεν τον 
ΖΗΛΟΝ οούτόν, αν τον έπεδείκινυον 
καί εις τάς περιπτώσεις έκίείνας 
καθ’ ας θίγονται τά κεκτημένα δι
καιώματα των συναδέλφων καί έ- 
πρωτιαστάτοιυν διά την έιτανόρθω- 
σιν των γενομένων άδικιών, διά τήν 
Επίτευξην καλυτέρων δρων εργα
σίας, αν διεμαρτύροντο εΰθαρσώς 
καί έντίμως διά την μή, έπίτευξι.ν 
είσέτι τοΰ ηθικού καθαρμού έν τή 
Τραπέζη κ. α.

Δυστυχώς δμως δι' αώτοΰς καί 
υπό τήν ιδιότητά των ώς στελε
χών τής Τ,ραπέζης, «αί ώς άτοι-

ιμοί, οΰδέν έχουν νά έπιδείξρυν έττί 
τοΰ προκειμένου.

Είναι εύθικτοι μόνον δταν δεν 
Τούς χορηγείται τό οΐον ποισόν ά- 
νέμενον εις τό «φακελλάκι» ή τούς 
κόβουν τό έξάμηνο στις προαγω- 
γές ή καθ’ οίονδήττοτε τρόπον πα- 
ραγκώνίζονται όπιό άλλους, περισ
σότερον άξιους αυτών ή μή.

Δέν τούς εϊδομεν, ούτε βέβαια 
πρόκειται νά τούς δούμε, παραι— 
τουμένοιυς τών προνομίων των ή 
ιών πέραν τοΰ μιισθοΰ των Χαμβαμ 
νομένων άμοιΙβών — ύφ’ οίίανδήποΐ- 
Τε πρόφασιινι— υπέρ τής Τραπέ- 
ζης καί χάριιν τής οικονομικής εύ- 
σταθείας αύτής, διά νά παρα- 
δειγμαπιιοθοΰμε καί μεΐς οΐ «άλ
λοι».

Άντιθέτως βλέπομεν, πολλά 
άλλα, πού μάς πείθουν δτι, περισ
σότερον άπό κάθε άλλη φορά, ή 
Τράπεζα έχει ανάγκην αώχί τοΰ 
προαναφεροιμένου ΖΗΛΟΥ ΤΩΝ, 
άλλα ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. ’Αλλά μάλ
λον ψύλλους στ’ άχυρα ζητοΰμεν, 
όταν όμιλώμειν περί χαρακτήρων.

ΠΡΟΚΛΗΣΙ
’Αποτελεί] πρόκλησην διά το 

πολύπαθο Προσωπικό τής Ε
θνικής Τραπέζης, ή επάνοδος 
εις την ενεργό υπηρεσίαν όλων 
έκείνων, πού πιεστοί θεράποντες 
τοΰ κυρίου των καί ανθέντου 
των, διεπραξαν τά όσα διέπρα- 
ξαν έναντι τοΰ ‘Ιδρύματος καί 
τοΰ Προσωπικού.

"Οταν αί πληγαί δεν έχουν 
είσέτι έπσυλωθή, δταν τά θύμοό- 
τά των δέν έχουν άποκαταστα- 
θή, δταν αί τήράξεις των, έφεραν 
εις τό χείλος τής καταστροφής 
την Τράπεζα, δταν αί συνέπειαι 
τών ενεργειών1 των, ΰπηρεσια- 
κών καί μήζ εξακολουθούν νά 
βαρύνου ν τό έν ένεργείφ καί ά- 
πομαχία Προσωπικόν, αΰτοί έ- 
πανέρχονται. Ή επάνοδός των, 
ύφ’ οίανδήποτε νομιμοφάνειαν, 
αποτελεί μίαν ΠΡΟΚΛΗΣΙΝ 
άνευ προηγουμένου.

Ήλπίσαμεν είς την έπίτευξιν 
τοΰ ’Ηθικού καθαρμού.

(Μας έδόθησαν κατά καιρούς 
υποσχέσεις, αί όποΐαι παραμέ
νουν υποσχέσεις δυστυχώς.

Πότε, έπί τέλους, θά τεθή 
τέρμα είς τήν αηδή αυτήν κα- 
τάστασιν ;

Πότε θά προχω|ρήσουν αί αρ
μόδιοι είς τήν γενναίαν χειρο
νομίαν τής ηθικής έξυγιάνσεως 
τής Τροπέζης;

Θά θεωρηθώμεν ώς «έπανα- 
σπάται» άν κινηιτοποιήισωμεν τό 
Προσωπικανί πρός τήν κατεύ- 
θυνσιν τής έκ τών κάτω επιβο
λής τής ηθικής έξυγιάνσεως, 
άψοΰ οί κατέχοντες τά πόστα 
δέν θέλουν ν’ άντιληψθοΰν έκεΐ- 
νο τό όποιον έπιτάσσει ή ήθική 
καί τό δίκαιον ;

ΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑI

Ή άδήιριτης άνάγκη ύποίχρεαί 
πολλούς συΜαΒέλΙψούς νά ζητούν 
π|ρό τής ικανόν ιικής ήμέΐρας πληρω
μής ρίαν ιμιικράιν προκατα,βολήν-

Διά νά λάβοΜν ιήν πρακαταβοι-' 
λήίν αυτήν, χρειάζεται όλάκληρσς 
γραφειοκρατική Ιδιαδίΐ'κασία;, σιύστα- 
σις ειδικής άναφιτιΐκής Επιτροπής, 
πέρασε αφιο, νά Βαμμε w.cc.

φρανομμιεν δτΐι τιά ανωτέρω άπα- 
τελιοιΰν άπαιράδεικπαν ®ιά την συνα- 
Βελίφικιήν οΙκογένειαν ικατάστασιν, 
δταιν ιπιαιίθοιμιολαγοιμμΕνωις οΐ ιμΐιισθοί 
μας, είναι μισθοί πείνης, διά τά
2)3 τουλάχιστον τοΰ προσωπικού, 
καί δταν ιμάλιστα έπιδεικνύομεν 
σπουδήν είς τήν χορήγησιν Δονεί* 
ων πρός άλλους, αΐτινες τό κοι
νώς λεγόμενον «φέσι» τό άνηγα- 
γοιν είς ’Επιστήμην καί τακτικήν, 
ιμέ άνεπανορθώτους συνέπειας διά 
τήν Τράπεζαν.

*Η όλόψυχος συμπαράστασης 
,τής Τραπέζης πρός τούς πενομέ
νους υπαλλήλους της άποτελεΐ ού- 
χί μόνον καθήκον κοινωνικόν, άλλά 
καί ϋποχρέωσιν άνθρωπιστικήν. 
"Αλλωστε τά οέτούμενα ποισά δέν 
υπερβαίνουν τις 500 — 1.000 
δριαχ. καί είναι άπολύτως ήγγυη- 
μένα. Πρός τί λοιπόν, ή τάσις νά 
εξευτελίζω μεν τούς άναξιοπαθοΰν- 
τας συναδέλφους, δταν ζητούν 
μίαν μι κιράν προκαταβολήν έπί τοΰ 
μισθοΰ των;

ΔΙ’ ΑΝΩΝΥΙΜΟιΓ'ΡΑΦΟΝ! 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ ΥΠΟΚ)ΤΟΣ

Έλήφθη ύπό του ΗροέΙδροιυ ά- 
υώνυιμας έπισπολή Διευθυντοΰ Ύ- 
ποκατοαιτήΐματος άήοΙ 1)7)57. 
άποαττολεύς βέν έπρεπε νά διστάση 
νά θέση τήν ύπογιραφήν του;, βέ:6αι- 
ος δτι δέν θά έγένετο χρήσις τοΰ 
άνόματός του, έφ’ δσον τοιαύτη, θά 
ήτο ή έπιθυμία του.

Τό θέμα περί τοΰ όποιου γράφει 
μάς έχει προ πολλιοΰ άπασχρλήσειν 
καίταν δέν έδόθη είς τούτο δηιμιοσιό- 
της, ώς και την Διεύθυνσιν τοΰ Δι
ό ιίκηγτιικχ>0 ικαί αΰτήν τήν Διαίκηριιν, 
Εχει 6έ ιδοθή ΰπόσχεσις δίκαιος ρυ- 
θμίΐσεως, τής όποιας την πραγμα- 
τοποίΙηρΝίν δέον νά άναμένω|μεν.
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Είς τον τελέσαντα τούς γόμους 
ταυ συνάδελφον τοΰ καταστήματος 
Φλωρίνης κ. Άπαστ. Γακίδην μετά 
τής δίδος Πολύτιμης Οικονόμου, 
εϋχόμεθα τον βίον άνθόσπαρτον.

ΜΕ ΡΥΘΜΟΝ ΚΛΕΨΥΔΡΑΣ

Μέ ρυθμόν κλεψύδρας έξα,καλου- 
θοΰν αί προαγωγαί τοΰ βαθμοΰ τοΰ 
Τμήμ. Α'. διά τήν πρόσκτησιιν τής 
πρσσαυξήσεως 10% και έν συνε
χεία της επιλογής διά τήν όνομα- 
σίαν έίς συμπράττοντας ένίων έξ 
αυτών.

’Ήδη παρηλθεν τό α' έξάμηνον 
καί δέν ήρχισαν — ώς ΰφίσταται 
ύπόσχεσις ρητή έπί τοΰ προκειιμε- 
ναυ— αί προαγωγαί τών έχόντων 
δικαίωμα κρίσεως άπό 1.1.57.

Θέλοιμεν νά πιστιεύωμ,εν δτ,ι δέν 
θ’ άργήση ή κρίσις έπί πολύ, καί 
δέν θά παρατοθή ή πικρία τών έ
χόντων δικαίωμα προαγωγής.

ΔIΑΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣIΣ

Ή έγιφίΐτας έβδομαδιαία οι
κονομολογική ιέψημερίς «Οικονο
μικός Ταχυδρόμος» καθιέρωσε 
ειδικήν στήλην πιρός συστημα
τικήν άνάλυσιν τών θεμάτων 
των σχετιζαμένων μέ τάς Τρά
πεζας καί τήν πίστιν. Κατόπιν 
άδειας, ά ναδημ οσ ι εύομ εν είς 
τήν α' σελίδα μας τό πρώτον 
έκ τώιν άρθρων, τό άναφερόμε- 
νον είς τήν βιομηχανικήν πίστιν 
Παραττλεύρως τής έν λόγω στή
λης ή είρημένη έφημερίς δημο
σιεύει πλήρη σειράν άρθρων έ
πί τών Τραπεζικών έργασιών 
λίαν χρησίμων διά τήν συμπλή- 
,ρωσιιν τών επαγγελματικών 
γνώσεων τών τραπεζοϋπαλλή- 
λων.

ΤΟ ΕΝΙΑΙΟΝ ΩΡΑΡΙΟΝ

Τό Ένιαΐον τοΰ ώραρίου Κέν
τρου καί Επαρχιών δέν έπετεύχθη 
είσέτιν παρά τά συνεχή πρός τού- 
τοιις διαβήματα τσΰ Συλλιάγου πρός 
τήΐν Δ)νσιι|ν Π|ρασωπτι|κΐοΰ .

ΑΙ κατά καιρούς δοθεΐσαι ύ-πο» 
σχέσεις παραμένουν άνεκπλήρωιτοι 
καί πικρία δικαία κατέχει τούς 
συναδέλφους τών Έ,παρχιακών κα
ταστημάτων.

Ή ΈμΙπαριική — τήν όποιαν 
μιμιούμεθα είς άλλας περιπτώσεις 
(!) ·— έψήρμοσε τό ώράριον τών 
39 ώρών είς τά ίΚοπαστήματα τών 
μεγάλων ’Επαρχιακών ικέντίρων ή- 
μΐεΐς, ώς άνήΐκοντες είς την χορείαν 
τών «μικρών» Τραπεζών, έξακοίλου- 
θούμεν έίπιιμέινοντες είς τό ώράριον 
πών 42 ώρών καί εις τινας περι
πτώσεις τών 48 ώρών! !

Δέν ζηλεύαμεν τούς συναδέλφους 
τής Εμπορικής, λυπούμεθα διά τήν 
κατάντια μας!

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ κ. ΔΙΛΙΝΤΑ
'Αγαπητή «Τραπεζιτική»,

Είς κυκλοφόρησαν προ ήμερων 
έντυπον τοΰ κ. Διλιντά, ό βαθύ- 
νούστατος καί καθαρόαιμος άπο
δος τοΰ «’Ορθοδόξου συινδικαλι- 
σμσΰ», έπιιχείιρεϊ έσικεμμένως νά 
διαστρέβλωση καί δημιουιργήση 
είς βάρος μου εντυπώσεις υπό τήν 
ιδιότητά μου ώς Γεν. Γραμματέως 
τσΰ Συλλόγου μας.

Είς τιούς παροιίκούντας τήν ‘Ιε
ρουσαλήμ είναι πολύ γνωστός ό 
κ. Διλιντάς καί γνωστόν τό χάρι
σμά μέ τό όποιον άφθόνως τον έ- 
προίκισεν ή φύσις, του συκοφαν- 
τεΐν τούς πάντας καί Ιδιαστρεβλώ- 
νειν τήν αλήθειαν, πρός πάσαν κα- 
'τεύθυνσι-ν.
Δέν θ’ άπησχάλουν τόν πολύτιμον 

χώρον σου, αν δέν έθεώρουν καθήι- 
κον όπως δηιμοισίςι άνασκευάσω1 ε- 
στωκαίΐέν περαλήψει,τάδσαέναντίον 
μου καταμιαρτυιριεΐ(!) ό έκδιωχθείς 
Ιέκ τής Σ.Ε. τής Νέας Κιινήσεως, 
καί Ενεκα τούτου μένεα πνέων Εκ
τατέ κ. Διλιντάς.

’Αναφέρει, δτι έν τή Ο.Τ.Ο.Ε. 
ώμίλησα περί «χαμηλού αγωνιστι
κού πνεύματος τών Υπαλλήλων 
τής Ε.Τ.Ε.». Τοιιοΰτον τι, ούχΐ μό
νον δον έλέιχθη, άλλ’ άντιθέτως έ- 
πρωτοιστάτηισα διά: τήν όλόπλιευρον 
«αί όμόθυμον συμπαράστασιιν τοΰ 
συνόλου τών Τραπεζοϋπαλλήλωιν 
είς τόν άπεργιακόν άγω να ΰπό τήν 
αιγίδα τής Γ.Σ.Ε.Ε., παρά τήιν· 
Εκδηλον δυσπιστίαν πρός Αυτήν 
ούιχί μόνοιν τών συναδέλφων μας 
άλλά καί τών εκπροσώπων τών λοιι- 
πών αδελφών Συλλόγων.

Πέραν όμως αύτοΰ, μετά τών 
λοιπών μελών τής Δ.Ε. καί είδικώ- 
τερον τών έκ τής Νέας ΙΚινήσεως 
προερχομένων, έκινήθημεν δράστη- 
ρίως διά τήν δλην όργάνωσιν καί 
επιτυχίαν τοΰ άγώνος τόσον οίς 
τό Κέντιροιν δσον καί είς τάς ’Ε
παρχίας. Έπί τιούτψ έδέχθην τά 
συγχιαρητήριια τιαΰ Προέδρου τής 
0„ Τ. Ο. Ε. έκτι μήσαντος τήν 
ταχύτητα τών ένεργειιών μου 
παρά τάς συναντωμέναις πανταιχό- 
θεν δυσχε,ρείας.

‘ιΟ έν τή Ο.Τ.Ο.Ε. πληροφοριοι- 
δότης τοΰ κ. Διλιντά πρέπει νά 
Εχη πολύ νοσήΓράν φαντασίαν καί 
άσθενή μνήμην, διά νά τόν πληρο- 
φορή πράγματα άντίθετα πρός τήν 
άλήθειαν καί την πραΐγμιατιικότητα.

'Εάν Εχει τό θάρρος καί τήιν Εν
τιμότητα ό κ. Διλιντάς άς μάς 
άποκαλύψη τόν πληροφοριοδότην 
του, άν ΰπάρχη ταιοΰτος ! ! !

Έν συνεχεΙίψ ό αύτοαποικαλούμε- 
νος «μπροστάρης»—δι’ όσους ά- 
γνιοοΰν τήιν λέξιν, ό«Ήγέτηις»,—μέ 
έλιέγχειι διότι... δέν ώιμίίληισα είς 
τήν συγκέντρωσιν τής 14.6.57.

Άπλοιύστιατα ,διότι μεταξύ τών 
ταχθέντων ύπέρ τής 24ροιυ άπερ- 
γίας έν τή Δ.Ε., συνεφωνήθη δπως 
ό κ. Μαυρουλίδης; καί ΟΥΔΕΙΣ 
άλλος όμιλήσει. Φρονώ δτι Ενας 
ήτο άρκετός ινά όιμιλήση άπό τής 
πλευράς μας, άρκεΐ νά Ελεγε έκοΐ- 
να τά όποια Επρεπε νά εΐπη. Γνω
ρίζει άλλωστε ό ικ. Διλιντάς δτι 
ούδέποτε «άφωνος θεωρώ τά γε- 
νόμεναΒ>καί περί αύτοΰ Εχει πίκραν 
πείραν τόσον αυτός δσον καί αυ
τοί οΐτινες παρασκηνιακώς τόν 
ένισχύουν είς τήν συκοφαντικήν 
συνδικαλιστικήν πολιτικήν του!

Περί τών υπολοίπων ανακριβεί
ων, τάς όποιίας αναφέρει, λόγοιι 
σκοπιμότητας καί τό συμφέρον τών 
συνάδελφων μου δέν μοΰ έπιτρέ- 
πονν νά όμιιλήσω πρός τό παρόν, 
εί μή μόνον ικαί έφ’ δσον προκλη- 
θώ εις τήν έτησίοον Γεν. Συνέλευ- 
σιν.

Έκ τών άνωτέιρω διαλαμβανομέ- 
νων καταφαίνεται ή κακόβουλος 
είδησεογράφία τοΰ ίντύπσυ τοΰ κ. 
Διλιντά ειίς 6,τι αφορά τό άτοιμόν 
μου ώς Γεν. Γραμματέως, τοΰ ό
ποιου ή δραστηριότης καί ή έν γέ- 
νει συνδιικαλιστική δράσις, έναπά- 
κεινταί! είς τήν κρίσιν έκείνων α'ί- 
τιινες δίς μέ έτίιμησαν διά τής ψή
φου των καί ούχί Έμοΰ.

Πάντως ή αλήθεια είναι δτι, ή 
δραστηριότης μου ώς Γεν. Γραμμα- 
τέως δέν έξηντληθη είς ένεργείαις 
καί εργά, δυινάμενα Εστω' ικαί πό;ρ- 
ρωθεν νά προκαλέσουν τά δυσμενή 
σχόλια τών συναδέλφων μου, τοΰ 
Κέντρου καί τών Επαρχιών, ώς 
συνέβη μέ τόν άλλοτε πρακάτοχόν 
μου καί νΰν μηνίοντα, ώς άλλος 
Άχιλλεύς, κ. Διλιντά.

Μετά τιμής
MIX. ΑΘΑΝΑΣ1 ΑΔΗΣ 

Γενικός Γραμματεύς Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
------------®------------

’Αγαπητή «Τραπεζιτική»,
Ή χρησιμοποίησις τοΰ όνόμαΙ- 

τός μου είς τήν τελευταίαν άνακοιί- 
νωσιν τής όμάδοις «Συνδικαλιστι
κών Στελεχών ΕΤΕ» χάριιν προπα
γάνδας ιΰπέρ τής έν λόγω όμάδος 
άν δχι ύπέρ ένός προσώπου, μέ 
ύποχρεώνει νά μή παραμείνω στήν 
σιωπή δεχόμενος τήν κατάφωρη 
διαστρέβλωσιν τής άληθείας.

Έκ τής άπλής άναγνώσεως τής 
άνακοινώσεως διαφαίνεται ή πρό- 
θεσις τοΰ συντάκτου νά έκμεταλ-

λευθή χονδροειδώς τήν λαβοΰσαν 
χώραν τήν 15ην ’Ιουνίου έ.Ε. με- 

'γαλειώδη έκδήλωσιν του προσωπι
κού όπως άγωνισθή 6 ιαμορτυρόμε
νού τόσον κατά τής παρελκύσεως 
>τής έπιλύσεως τών ειδικών αιτη
μάτων του δσον καί κατά τής αν
αλγησίας τών αόθαιρέτως διατι- 
μώντων τήν άνθρωπίνην1 έργασίαν 
κυβερνητικών λειτουργών.

Θά προσέβαλλα τήν μνήμη καί 
τήν κρίση τών συναδέλφων μου 
καί θά κατηνάλιισκαν αρκετά μεγά- 
λον, ιάνάλογον μέ τά άναγραφέντα 
ψεύδη, χώρον σοιυ;, έάν έπεχείρουν 
νά διαψεύσω ταΰτα «κατά κεφά- 
λαιον καί άρθρον». ΔΓ αύτό περι
ορίζομαι είς τά έξης σημιεΐα:

Διατί ή σημασία ένετοπίσθη είς 
τήν δήλωσίν μου δτι όμιλώ ώς ά- 
πλοΰν μέλος τοΰ Συλλόγου καί δχι 
είς τόιν κύριον λόγον τής έμφανί- 
σεώς μου ενώπιον τής συγκιεντρώ- 
σεως δηλ. είς τήν ύποιστήριξιν δη- 
μιοσίφ τής άπόψεως τής μερίδος 
τοΰ Δ. Σ. (τριών συμβούλων καί 
δλων τών επιμελητών) ύπέρ τής 
καθόδου είς την 24ωρον απεργίαν, 
είς τήν οποίαν μερίδα ευθύς έξ αρ
χής ώς άνεφάνη ή απειλή εκφυλι
σμό ΰ τοΰ άγώνος έτάχθησαν άπρο- 
καλύπτως οί ικ.κ. Εντεταλμένος 
Σύμβοιυλοις καί Γεν. Γραμματεύς 
τών όποιων έπιχιειιρεΐτιαι ό άνευ 
προηγουμένου διιασυιρμιός1 ύπό τοΰ 
συντάξαντσς τό δελτίον ;

Είναι φανερά ή θέσις1 άσκήσεως 
πολιτικής φθοράς κατά τής έν λό- 
γω μερίδος τοΰ Δ. Σ. ή οποία 
παραιμένουσα συνεπής είς τάς ή- 
θικάς άρχάς καί άγωνιζομένη, πα
ρά τάς ποικίλας αντιδράσεις, διά 
τήν έπάνοδον τοΰ Συλλόγου ιμαις 
είς τό επίπεδον μιας αξιόμαχου 
συνδικαλιστικής δυνάμεως, χαιλςι 
ίσως τά σχέδια τοΰ φιλοδοξούντος 
νά μονοπωλή τόν «υγιά συνδικα
λισμόν», ουσιαστικού ηγέτου τής 
«Κινήσεως Στελεχών».

Θεωρεί οΰπος τυφλούς ή στερού
μενους μνήμης τούς συναδέλφους, 
δταν λέγει δτι ή «Τραπεζιτική» 
τής 12.6.57 άπηιξίωσε νά όμιλήση 
διά τό επικείμενον γεγονός τής 
απεργίας, δταν ολόκληρος σελίς 
αυτής άπετέλει παρόρμησιιν πρός 
τόν άπεργιακόν αγώνα, ένώ αί λοι
πού περιείχον σχόλια καί κρίσεις 
καταδιικαζούσας τούς ιάπεργοσπά- 
στας καί τό άπεργοσπαστικόν 
πνεύμα ;

Πώς Εχει τήν άφέλειαιν ό γράφωιν 
τό «δελτίον» νά ζητά τήν έν συγ
κεντρώσει Επαναστατικήν καθαίρε- 
σιν τοΰ Προεδρείου δταν ή συγκεν- 
τρωσις, πρωτοστατούντων μάλιστα 
οπαδών τής κινήσεώς του δέχεται 
τήν ψηφοφορίαν ;

Δέν γνωρίζει δτι δέν δίδει επι
τυχείς εξετάσεις ύποψηφίοιυ συνδι- 
κάλιιστοΰ ηγέτου, δταν μέ άφθοινον 
>τροχειρολογίαν ικαί έπιπολαιότητα 
δηιμοσιεύει δήθεν γεγονότα προω- 
ρισμιένα νά διαψευσθοΰν ευθύς ώς 
ϊδαυν τό φως τής ή μέρας ;

Λυπούμαι τέλος διότι ώρισμένοι 
συνάδιελφοιι τής όμάδος «Συνδικα- 
λιστικών Στελεχών» τούς όποιους 
διακρίνει όρθή άντίληψις καί ά- 
γνότης περί τά συνδικαλιστικά καί 
Εχοντες ώς έκ τούτου Εκδηλώσει 
καί έμπράκτως τήν έκτίμησίν των 
πρός τά έκ τής «Νέας Κινήσεως» 
προερχόμενα μέλη τής Δ.Ε. ανέ
χονται μίαν τοιαύτην άνάρμοστον 
δι’ ανιδιοτελείς συνδικαλιστάς τα- 
ικτικήν, ή όποιοι, ιάντί νά ύποβοη- 
θή τήν συινενωσιιν τών ύγιώιν συνδι- 
κάλιστικών στοιχείων τής ΕΤΕ διά 
τήν δημιουργίαν ισχυρού καί ώς 
έκ τούτου σεβαστού άπό πάντας 
Συλλογικού ’Οργάνου, οδηγεί μό
νον εις τήιν δημιουργίαν προσωπι
κών κομμάτων,

Ευχαριστώ διά τήν φιλοξενίαν 

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ
------------φ------------

’Αγαπητή «Τραπεζιτ ι κή»,

Λαβών αφορμήν, τό έσχάτως κυ
κλοφόρησαν μηνιαιον δελτίον τής 
Ένώσεως Νέων Συνδιικαλιστιικών 
Στελεχών ΕΤΕ, καί ίδών είς αύτό 
νά γίνεται μνεία τών λόγων τής 
παραιτήσεώς μου έκ τής Διοικητι
κής Επιτροπής τοΰ Συλλόγου, κα
θώς καί τής έκ μέρους μου τηρη- 
θείσης στάσεως κατά τήν συγκέν- 
τρωσιν τήν λαβοΰσαν χώραν είς τό 
Κεντρικόν Κατάστημα τήν προπα
ραμονή,ν τής Πανελλαδικής καί τε- 
λικώς ματαιωθείσης ΰπό τής Γ. 
Σ.Ε.Ε. απεργίας, μετά τών σχε
τικών κολακευτικών σχολίων διά 
τό πρόσωπόν μου, φυσικόν θά ήτο 
νά εύχαριιστήσω τόν συντάιξανται.

Δυστυχώς δμως έπειδή γνωρίζω 
καλώς τήν νοοτροπίαν τοΰ «ιθύ
νοντος νοός» τής Ένώσεως τών 
Νέων Συνδικαλιστικών Στελεχών, 
έκ τής συνεργασίας μιας κατά τό 
πρόσφατον παρελθόν, άντιελήφθην 
ότι τό έν λόγ ω σχόλιον δέν τό 
έπροκάλεσεν ή άντικειιμενική στά- 
θμισις τών γεγονότων, άλλά ή 
διάθεσις έκτοξεύσεως βελών κατά 
τών συνεργατών μου οί όποιοι δι’ 
ειδικούς λόγους, παραμένουν είς τό

Ένεκρίθη καί ύπεγράψη παρά τοΰ κ. Δισικητοΰ πιράξις δι’ 
ήζ άπό 1 .7.57 λαμβάνουν τό 10% οί άνω τών δραχ. 3.000 μι
σθοδοτούμενοι συνάδελφοι.

Ώς γνωστόν, ένώ πάντες οί λοιποί Τραπεζοϋπάλληλοι τό 
έλάμβανον, μόνον οί τής ’Εθνικής έξαιροΰντο.

*Προήχθησαν είς Διευθυντάς Τραπέζης οί κ.κ. Α. Παπαβα- 
σιλείου, Υ. Κασσένας, Π. Κοτοπούλης, 1. Μελανδινός, Ν- Παπα- 
χατζής ώς καί ό κ. Βρυώνης.

*Ύπεγράψη πράξις τής Διοικήσεως δι’ ής προάγονται είς 
τόν βαθμόν τοΰ Ύπολ. Α' πάντες οί εχοντες VALLUR μέχρι 
1.7.56 καί έπιτυχώς διαγωνισθέντες κατά Νοέμβριον π.έ.

*
"Εληξαν καί κοινοποιούνται αί προαγωγαί τών Eicnrpa- 

κτόιρων.
*

’Επειδή αί προαγωγαί είς τόν βαθμόν Τμηματάρχου Α'. 
καί άνω, παρουσιάζουν επιβραδυντικάς δυσχερείας, κατόπιν εί- 
σηγήσεως τοΰ Συλλόγου, έγένετο δεκτόν δπως κοινοποιηθούν αί 
κατά τόν ’Οργανισμόν προσαυξήσεις είς τούς Τμηματάρ'χας Α', 
έπακολουθήσοιυιν δέ έν συνεχεία αί όνομασίαι Συμπραττόντων 
Υποδιευθυντών. Ή κοινοποίησις τών προσαυξήσεων αναμένε
ται εντός τών ημερών.

*
Διά τάς προαγωγάς τών έχόντων δικαίωμα κρίσεως άπόΐ) 1 

και 1)7)57 θά έπιληφθή τούτων τό αρμόδιον υπηρεσιακόν συμ- 
βούλιον έντής τοΰ Αΰγούστου, ώς καί διά τάς μετατάξεις τών 
Είσπρακτόρων καί Κλητήρων.
ΙΙ!ΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙ!Ι·ΙΙΙΙί·ΐ™·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·Ι11ΙΙ·ΙΙΙ·ΙΙΙ  
ύπό τόν κ. Μολιισσαρόποιυλον Συμ- 
βούλιιον.

’Επειδή δέ φυσικόν είναι νά γεν- 
νηθή αυτομάτως τό Ερώτημα είς 
τούς άναγνώστας τής παιρσΰσης 
Ιέπιστοιλήις1 διατί παρητήθηιν δηλώ 
δτν παραίτησί.ς μου δέν έγιένετο 
λόγω τοΰ δτι ήλθον είς διαφωνίαν 
μέ τά ΰπόιλοιπα μέληι τοΰ Συμβου
λίου τά έκ τής Νέας Κιινήσεως 
προερχόμενα 'άλλά διά λόγους ικα- 
Βαοάς συγκρούσειως αρμοδιοτήτων 
μετά τιοΰ κυρίου Προέδρου είς τό 
θέμα τοΰ χειρισμού τών Επαγγελ
ματικών συμφερόντων τοΰ Προσω
πικού, καιίτοι έκ τών υστέρων άπε- 
δείιχίθη δτι ή παρουσία μου θά ήτο 
«ατά κάποιον τιρόιπονι χιρήσιιμος είς 
τήιν «μειοψηφίαν» τιοΰ συμβουλίου 
κατά τήν κρίσιμον αΰτήν περίοδον 
τήν όποιαν διέρχεται ή Διοιιικητική 
Επιτροπή.

Περαίνων, είς εν σημεΐον θέλω 
νά έπιοτήσω την προσοχήν τοΰ 
συντάξαντος τό δελτίον τής Ε.Ν. 
Σ.Ε.Τ.Ε. : "Οτι διά τής συκοφαν
τίας κιαι τής καπηλείας τών γε
γονότων, οΰδιεμιίαν θετικήν 'συμιβο- 
λήν παιοέχει είς τό ήδη κλυδωνιζό- 
μενιον Συνδιικαλιιστιικόν κίινημαι είς 
τήν Τράπεζαν, άλλά τουναντίον τό 
ύποβοηθεΐ εις τήν παντελή καταβα- 
ράθρωσίν του είς στιγμάς μάλι
στα πού έκ τών γεγονότων Επιβάλ
λεται ή άναισύνταξις δλων τών υ
γιών συνίδιικιαλιστιικώιν δυνάμεων 
διά τήν περιιιφρούρησιν τών έναπο- 
μειινάντων όλίγωιν κεκτημένων δι
καιωμάτων μας κατά τό παρελθόν, 
καθώς καί τήν άνάκτησιν τών ήδη 
καταργηθέντων, έκτος έάν πάντα 
ταΰτα άφίναυν εντελώς άδιάφοροιν 
τόν συντάκτην τοΰ δελτίου, προ- 
κειμιένου οΰτος νά πραγμιατοιποιή- 
ση τήν προβολήν τής προσωπιικό- 
'τητός του, όπότιει όρθώς ένε,ργεΤ.

Εύχαριστώ 
Γ. ΚΕΗΣ

Πρός
τήν Συντακτικήν Επιτροπήν 

τής «Τραπεζιτικής»

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Παρακαλώ δπως δημοσιεύ- 

σητε τά κάτωθι:
Είς άπάντησιν πολυγραφημέ- 

νης άνακοιίνώσεως, τήν σοβαρό
τητα τής όποιας —καθώς και 
τοΰ συντάκτου της— δύναται 
πάς τις νά έκτιμήση, θά εΐχον 
νά εΐπω τά έξής ολίγα:

Ή δράσις μου καί ή πολιτική 
μου ώς Προέδρου τοΰ Συλλόγου 
ύπαγορεύονται πρωτίστως άπό 
ρεαλισμόν καί πρόθεσιν έξυπη- 
ρετήσεως τών συμφερόντων τοΰ 
προσωπικού διά τών σκοπιμω- 
τέρων ένεργειών.

Δέν κατευθύνομαι άπό τήν 
άρχήν τοΰ νά άποδύωμαι είς 
μάχας διά τήν εύχαρίστησιν 
τής μάχης, άλλά —ειρηνόφιλος 
έκ πεποιθήσεως— μάχομαι μό
νον δταν πρέπει καί δπως 
πρέπει.

Διαφωνίαι έντός τών κόλπων 
τοΰ Δ. Συμβουλίου είναι φυσι
κόν καί νόμιμον νά υπάρχουν. 
Υπερισχύει έκάστοτε ή γνώμη 
τής πλειοψηφίας. Ή μειοψη

φία υποτάσσεται. Έκ δημοκρα
τικής δμως παρορμήσεως συνε- 
ψωνήσαμεν νά φέρωμεν τό θέ
μα τοΰ τρόπου συμμετοχής μας 
είς τήν τελευταίαν άπεργίαν

·ΙΙΙΙΙΕΙΙΙΙΙ·ΙΙ1ΙΙ·ΙΙΙΙ·1·1·ΙΙΙΙ·ΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·
ένώπιον έκτακτου συγκεντρώσε-
ως τοΰ ποοσωπικοΰ. όπου άπε- 
Φασίσθη νά λάβη yividcw Ψπφο- 
Φοοία έπί δύο προτάσεων. Κα
τά την διάοκειαν Trie ΟιηΦοΦο- 
οίας τη ΓΣΕΕ άνέσπειλε την ά- 
πεονίαν καί συνεπώς —ίμή ύ- 
πάηΥοντος πλέον θέυατοο— ή 
Umdiocbooia διεκόππ. ούχί ύπ’ έ- 
uou σύθαιοέτωο. άλλά κατόπιν 
άποώάσεωο του Δ. Συυβουλίου.

Άσχηυίαι κατά την συνκέν- 
τοωσιν διεποσγθησαν υόνον ά- 
πο τής πλευοάς τών εΰαοίθυων 
φίλων τοΰ συντάκτου τής άνα- 
κοινώσεως.

"Αλλο θέμα είναι ή ύπ* έμοΰ 
λήψις διυήνου άδείας, τήν όποι
αν δέν ήδυνηθην είσέτι νά χρη
σιμοποιήσω, λόγω τοΰ παοεμ- 
πεσόντος σοβαοωτάτου ζητή
ματος τοΰ Ο.Χ.Ο.Α.

Μέ συναδελφίκούς χαιρετισμούς
‘Ο Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΑΙΡΕΣ ΙΑ! ΕΝΩΣΕΩΣ 

ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Τό διά τής ψήφου τής Γενικής 
Συνελεύσεως τών Μιελώιν τής Ε.Φ. 
Ε.Τ., τής 27ης ’Ιουνίου 1957 ά- 
ναδειχθέν νέον Διοικητικόν Συμ
βούλων αύτής κατηιρτίσθη είς σώ
μα ώς κάτωθι:

Πρόεδρος ό κ. Άνδρέαις' Παπα- 
βασιλείου.

’Αντιπρόεδροι οί κ.κ. Σωτήρι
ος Γερογιάνινης και Εύάγγιελος Mod- 
κρής.

Γεν. Γραμματεύς ό ικ. Νικόλαος 
Βαιμβακας,

Ταμίας ό κ. Κωνστ. Δηιμολί- 
τσαις,

"Εφοροι έκδιριομίΐκοϋ ό κ. Νικό- 
λαος Τσοΰίχλος, ό κ. Παιναιγήις. Θε- 
οδωράκης.

’Έφοροι Ρυθμικής καί Γυμναστι
κής Θηλέων ή κ. ’Αγγελική Σακ
καλή, ή ,κ. Ρούλαι Μαυρίκου1.

Εφορος Σκοπευτικού — ’Α
θλοπαιδιών καί Γυμναστήρ ίου ό κ. 
Λείων ίδας Κ άλογιεριόπουλος.

’ Εφορος Ξιφασκίας ό κ. Ευθύ
μιος Πάλλης.

"Εφορος Άντισφαιρίσεως ή κ. 
Καιίτη Ψαρροΰ.

Σύμβουλοι οί ιΚ.κ. Εύάγγ. ,Οίκο- 
νορίδης1, Άθανάσ. Μαστραγιαννί- 
της καί Λουκάς Ζαμάνος.

Συμφώνως τώ Καταστατικώ ά- 
νετέθηισαιν καθήκοιντα:

Είδιικοΰ Γραμιματέως ειίς τόν κ. 
Αντώνιον Καττάικην.

’Αρχηγού Τμήμαιτος ’Αθλοπαι
διών είς τόν κ. Σπυρίδωνα Λοβέρ— 
δον.

’Αρχηγού Τμήματος Σκοποβο
λής είς τόν κ. Λουκάν Ζαμάνον.
---------------------------------------------------------------------------------------------- —

H ΥΠΟΘΕΣΙΖ TOW ΚΑΙΜΗΡΙΟΝ
—♦—

Έπί τής γνωστής υποθέσεως 
τώιν ικασμηρίων, πληροφορούμε- 
θα δτι έξεδόθη παραπεμπτικόν 
βούλευμα, δι* οΰ παραπέ,μπον- 
ται ένώπιον τοΰ άκροοτηρίου 
έπί άπάτη οί :

’Αφοί Μπαρδαβίλια, Π. Τσοο- 
βλής, I. Χαρίσης, Χ|ρ. Χρυσο- 
χοΰ, Π. Μαρίνος, Ν. Οικονόμου 
καί I. Κατακουζηνός.
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Τά τελευταίως άπό των στηλών των εφημερίδων λαβόιντα 
ευρείαν δημοσιότητα μέτρα τής κυβερνήσεως ύιτέρ των εργα
τοϋπαλλήλων, ττρουκάλεσαν τά δυσμενή σχόλια των εργατικών 
κύκλων καί ιδιαιτέρως των Τραπεζοϋπαλλήλων. Οϋτω οί έπί- 
σημοι συινδι καλιστικοΐ κύκλοι αυτών, θεωρούν τά μέτίρα ταΰτα 
ώς καθαρόν έμτταιγμόν καί ώς άπσσκοποΰντα εις περαιτέρω 
σφαγιασμόν τών δικαιωμάτων τών εργαζομένων καί εις περιο
ρισμόν τών συνδικαλιστικών ελευθεριών.

’Αλγεινήν έντύπωσιν προυκάλεσεν επίσης ή εξαγγελία 
μέτρων κατά τού προσωπικού τών Τραπεζών Ελλάδος καί ’Α
γροτικής, αϊτινες μέχρι τοΰδε εΐχον πεφαμείνη έκτος τού κύ
κλου αίματος, οστις εΐχεν άρχίση από τού 1953 μέ πρώτον στό
χον καί θύμα τό προσωπικόν τής Εθνικής Τραπέζης.

Ύπό τού συνόλου τών εκπροσώπων τών Τραπεζοϋπαλλη
λικών οργανώσεων, έδηλοΰτο ότι τυχόν έπιψήψισις τών άντεργα- 
τικών αυτών νομοσχεδίων θ’ άντιμετωπισθή διά σειράς ενεργει

ών, τών οποίων την ευθύνην άκεραίαν θά ψειρή ή κυβέρνησις, η 
όποια καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν προς συμπίεσιιν τής άλο- 
νέν αύξανομένης λαϊκής δυσφορίας, συνεπεία τών ύπ’ αύτής λαμ- 
βανομένων άντεργατικών καί άντιϋπαλληλικών μέτρων.

Ή Ο.Τ.Ο.Ε. εντός τών ήμερων θά προβή εις διαμαρτυρίας 
διά τηλεγραφημάτων πρός τούς αρμοδίους κυβερνητικούς παρά
γοντας καί την ηγεσίαν τής ΓΣΕΕ καί έν συνεχεία θά θέση έν 
επιφυλακή τούς Τραπεζοϋπαλλήλους, αϊτινες δεν πρέπει νά επι
τρέψουν την συνέχισιν τής εις βάρος των πολιτικής οΰχΐ μόνον 
τών εργοδοτών των, άλλα καί τής κυβερνήσεω|ς.

Πληροφορούμεθα ότι ή Συλλογική ηγεσία τού Προσωπικού 
των Τραπεζών Ελλάδος καί ’Αγροτικής, ήρχισεν ήδη τάς πα
ραστάσεις της πρός τούς αρμοδίους, κατόπιν τής διαγραφομένης 
απειλής κατά τών δύο τούτων πρωτοπορεί ακών Σωματείων τής 
Τραπεζοϋπαλληλ ική ς οίκογενεία|ς.

Χρονογ ράφι κώς, ή έξέλιξις τών γεγονότων έχει ώς εξής :

ΜΙΤΟΝ ΙΗΙΒ ΤΙ MIUUη ιμιπειτι a m an
Έφ* δσον έφαρμόζεται τό δίκαι
ον, νά έφαρμοσθή καί ή ηθική 

Ό Σύλλογος απομακρυνθέν-

Ένώ αΐ προετοιμασίαι διά 
την πραγματοποίησιν τής 24ώ- 
ρου πανεργατικής πανελλαδι
κής άπεργίας τής 1 8ης ’Ιουνίου 
έπροχώρουν εις ολόκληρον την 
χώραν, ή Λιοίκησις τής ΓΣΕΕ 
την μεσημβρίαν τής 1 5ης ’Ιου
νίου ανήγγειλε την αναστολήν 
τής άπεργίας, άνευ ούδεμιάς 
απολύτως διαβεβαιώσεως ή έγ- 
γυήσεως έκ μέρους τής Κυβερ
νήσεως ότι θά προχωρήση εις 
την έπίλυσιν τών αιτημάτων 
τών εργαζομένων.

Το κείμενον τής σχετικής άνα- 
κ,οιινώαεως τής ΓΣΕΕ εΐχεν οίίτω:

«'Η κυβέρνησις εμμένει εις την 
άοχήν ότ ι ύπό την cars ίλήν τής α
περγίας 6έιν δέχεται, νά συζητήση 
τά προβλήματα τής εργατικής τό> 
ξεως.

Έν1 τούτοι ς ή κυβέρνησις εΐχεν 
όλον τόν καιρόν πρό τής έκδηλο- 
σεως τού άπεργ ιαικού άγωνος νά 
έξετάση τούτο καί νά δόση τάς 
ένδεδειγμένας λύσεις.

Παρά τούτα, ή Διιοίκησις τής 
ΓΣΕΕ καίτοι τό δίκαιον ευριισκε- 
ται πλήρως μέ τό μέρος της, διά 
ν’ απόδειξη δι* άλλην μίαν φοράν 
την ειλικρινή της πρόθεσιν άπεφά- 
σισε ν’ άναστείλη τόν άπεργιακόν 
αγώνα τής προσεχούς Τρίτηςι, α- 
ναμέναυσα την έκδήλωσιν τών κυ
βερνητικών μέτρων, έπί τών προ
βλημάτων τά όποια άπασχολοΰν 
την εργατικήν τάξιν ή μ ή έπίλυσις 
τών οποίων και μόνον ύπεχρέωσε 
ταύτηιν νά κιατελθη εις τόιν άπερ
γ ιακόν άγώνα».

Έπηκολούθησαν έπαφαί έκ- 
προσώπων τής ΓΣΕΕ μετά τού 
Πρωθυπουργού μετά τάς οποί
ας 6 Γεν. Γραμματεύς τής Γ.Σ. 
Ε.Ε. κ. Μακρής έδήλωσεν εις 
την συνελθοΰσαν κατά το τέλος 
τού παρελθόντος μηνάς 1 Ιην 
ολομέλειαν τής Συνομοσπονδί
ας ότι ό κ. Πρωθυπουργός έπέ- 
δειξεν κατανόησιν καί έδωσεν 
όδηγίας εις τούς άρμοδίους διά 
την άντιμετώπισιν τών έργατι
κών ζητημάτων. Κατόπιν τούτου 
ένεκρίθη ύπό τής ολομέλειας ή 
έγκατάλειψις τού άπεργιακοΰ 
άγωνος έξεδόθη δε ή άκόλουθος 
άνακοίνωσις.

«Ή συνελθούσα (Σ.Σ. 25.6.57) 
εις τά γραφεία τής ΓΣΕΕ 1 Τη ο
λομέλεια τής Διοικήσεως αύτής, 
λαβούσα ύπ’ οψιν την γενομένην 
ύπό τον Γενικού Γραμματέως κ. Φ. 
Μακιρή έκθεσιν έπΐ τών συνομιλι
ών αΐ όποίαι έγένοντο κατά την 
συνάντησιν τής 27ης τρέχοντος 
μετά τού αξιότιμου προέδρου τής 
Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλή,, 
παρουσία «αΐ τών αρμοδίων Υ
πουργών, διεπίσιτωσεν ευχαρίστως 
δτι ό κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσε- 
ως έπέδειξε κατανόησιν τών άπα- 
σχολούντων την εργατική,νι τάξιν 
έκκρεμών ζητηιμιάτων καί 8τ» πρός 
σύντομον προώθήσιν κα αντιμετώ
πισήν των έδωσεν άρμοδίως σχε- 
ήικάς όδηγίας.

*Η όλομέλεια τής Διοικήσεως 
τής ΓΣΕΕ έχουισα έπίγνωσιν τών 
άπαιτουμένων διατυπώσεων διά 
την άντιιμετώπΐισιν τών προβλημά
των πού άπασχολοΰν την τάξιν, θε- 
τικώς άναμένει την έκδήλωσιν τών 
κυβερνητικών ένεργειών και ελπί
ζει ότι εις την προσεχή όλομέλειαν 
αύτής θά εΰρεθή εις το ναύτην θέσιν 
ώστε νά έπικροτήση τάς κυβυμ
νητικός αποφάσεις».

Τά εργατικά ζητήματα έτέθη- 
σαν ύπ’ όψιν τής Κυβερνήσεως 
ύπό τού εκπροσώπου τής Γ.Σ. 
Ε.Ε. καί κοντά τό συνελθόν την

28ην παρελθόντος μηνός Συμ- 
βούλιον τών Παραγωγικών τά
ξεων τής χώρας καί προφορικώς 
καί δ,ιά κατατεθείσης δηλώ- 
σεως.

’Επηκολούθησαν συναντήσεις 
καί συνομιλίαι μεταξύ Γ.Σ.Ε.Ε. 
καί Κυβερνήσεως, τή μεσολα
βήσει τού Γεν. Γραμμαετέως τού 
Υπουργείου Εργασίας κ. Χρυ- 
σανθοπούλου, αί όποΤαι δύναν- 
ται νά χωρισθοΰν είς τά ακό
λουθα στάδια :

1) Προβολή ύπό τής Γ.Σ.Ε. 
Ε. τών αιτημάτων της καί κυρί
ως την αναπροσαρμογήν τών α
ποδοχών καί την προστασίαν 
τών άνεργων. Έπί τού πρώτου 
θέματος έζητήθη, κατά πληρο
φορίας μας, όπως ή χορηγηθη- 
σομένη αυξησις δοθή διά πρά- 
ξεως τού Ύπουργ. Συμβουλίου 
ϊνα μή χρονίση παραπεμπομένη 
είς τάς συλλογικός συμβάσεις.

2) Μετά επεξεργασίαν περί
που μιας εβδομάδας τών έργα
τικών αιτημάτων, διατύπωσις 
τών κυβερνητικών απόψεων ότι, 
δηλαδή, θέμα αυξήσεως τών μι
σθών καί ημερομισθίων δεν αντι
μετωπίζεται καίτοι τό αίτημα 
τής αναπροσαρμογής τών άπο- 
δοχών κρίνεται ύπό ταύτης δί
καιον. Πιθανή μελλοντική αΰξη- 
σις προεβλέπετο να δοθή μόνον 
μέσφ τών συλλογικών συμβά
σεων.

Ή Συνομοσπονδία έπέμεινε 
εις τάς αρχικός της απόψεις ά- 
ναμένουσα δέ τάς τελικάς κυ
βερνητικός αποφάσεις είς ού- 
δεμίαν άπόψασιν προέβη περί 
έπαναλήψεως ή μή τού άναστα- 
λέντος άπεργ ιακοΰ άγωνος.

3) Ύποχώρησις τής ΓΣΕΕ 
ώς πρός την λύσιν τών αυξήσε
ων διά πράξεως τού Υπουργι
κού Συμβουλίου, προτείνουσα 
την ύπογραφήν πανελλαδικής 
συμβάσεως εργασίας ή οποία 
έφ’ όσον ύπογραφή καί ύπό τών 
έργοδοτικών ’Οργανώσεων είναι 
έγκυρος, μή ύποκειμένη είς 
προσβολήν ώς αί διαιτητικαί α
ποφάσεις. Τό συζητηθέν οΰτω 
ποσοστόν αύξήσεως έκυμαίνετοι, 
κατά πληροφορίας μας, μεταξύ 
8 καί 10%. Έμμονη του Υ
πουργείου Εργασίας είς την 
λύσιν διά τού ύφνσταμένου μη
χανισμού τώνκλαδικών συλλογι
κών συμβάσεων, ενώ έκ παραλ
λήλου άντίδρασις τών έκπροσώ- 
πων τών εργοδοτών προβαλλόν- 
των, παρά τάς κυβερνητικός ύ- 
ποδείξεις, έπίπτωσιν των δοθη- 
σομένων αυξήσεων έπί τού κό
στους τής παραγωγής.

4) Οί έργοδόται θέτουν ώς ό
ρους διά την αποδοχήν τών αυ
ξήσεων μισθών καί ημερομισθί
ων την μείωσιν τών φορολογικών 
καί άλλων επιβαρύνσεων.
Έν τφ μεταξύ, κοπόπιν συνερ

γασίας τών Υπουργών ’ Εργα
σίας καί Συντονισμού, κατηρτί- 
σθησαν νομοσχέδια άψορώντα 
την Εργατικήν Κατοικίαν, ό
ρους λειτουργίας μικτών κατα
στημάτων, κανονισμούς εργο
στασίων καί οργανώσεων τής 
Υπηρεσίας Έπιθεωρήσεως ερ
γασίας, τά όποια κρίνονται ύπό

των Συνδικαλιστικών κύκλων ώς 
λεπτομέρεια! σκοποΰσαι την ά- 
πόσπασιν τής προσοχής τών ερ
γαζομένων άπό την έπίλυσιν 
τών κυριωτέρων ζητημάτων των, 
"Οσον άφορφ την τροποποίησιν 
τού Ν. 3239 περί συλλογικών 
συμβάσεων, ό κ. Προοθυπουργός 
έδέχθη μόνον τόν καθορισμόν 
άνωτάτου καί κατωτάτου ορίου 
έπεμβάσεως τών Υπουργών 
Συντονισμού καί Εργασίας 
πρός τροποποίησιν τώνσυλλογι- 
κών συμβάσεων καί τών διαιτη
τικών αποφάσεων.

Ή Γ.Σ.Ε.Ε. κατόπιν τών α
νωτέρω έτόνισεν είς τόν κ. Υ
πουργόν Εργασίας ότι παρά 
την δήλωσιν τού κ. Προέδρου 
τής Κυβερνήσεως ότι θά δοθούν 
συντόμως λύσεις είς τά εργατι
κά ζητήματα, διαπιστώνει άδι-

Άξιότιμιον κύριον 
Βοοσίλειοιν Κυριαικόποιυλοιν, Διοιικηρ 

την τής Έθνικκής Τραπέζης τής 
‘Ελλάδος «αί Πρόεδρον τού Γε
νικού Σομιβιοιυλίον αύτής.

Κύριε Διοαικητά,
Τά έν τή Έτησίφ τακτική Γεν. 

Συνελεύσει τών Μετόχων τής 
Τραπέζης άπο στόματος 'Υμών λρ- 
χθέντα ύιτέιρ τιοΰ Προσωπικού, δι’ 
ά έκφράζομεν Ύμΐν τάς θειρμοταί
τιας ευχαριστίας μας, Σάς διαβε- 
βαίιούμεν ότι έχαράχθησαν βαθύται- 
τα είς τάς καρδίας όλων μας.

Ή άναγνώρισις έκ, μέρους Υμών 
τών πολλαπλών θυσιών τού Προκ 
σωπικσΰ διά τήν άνάστασιν1 τού 
' Ιδρύματος, είναι άναντ ιρρήτως 
μία ίκανοποίησις ηθική, δη μι ουρ- 
γο Οσια πολλάς καί βάσιμους ελπί
δας διά τήν, σΰν τώ χρόνω, δημι- 

Ουργοιυιμέινων τώνδυνοίτιοτήτιων,θερα- 
πείαν τών άνοιγεισών πληγών έκ 
τής παιντοιειδώς καί πολλαπλώς 
καταστροφιικής σιυγχωνειύσεω ς, ί- 
δία είς τόν κιλάδον μας τόνι όποιον 
ό άπαισίςι τή μνήμη ττροκάτοχός 
Σας,, έθεσε κυριολεκτικώς υπό δι
ωγμόν.

Ή κατά χαίιρέικακον τρόπον άπο- 
στέιρησις τής μερίμνης τού 'Ιδρύ
ματος άπό τά τέκνα μιας, ή αρπα
γή άπό τά ισχνά σώματά μας τού 
κατόπιν άμοθύμοιυ έγκρίσεως χο>- 
ρηγηθέ. τος έπαινωφιορίρυ, άποκα- 
κάλουμένοιυ Εκτατέ «παλτό τού 
κλητήρας»!, είναι χαρακτηριστικά 
τής απάνθρωπου ψυχοσυνθέσεω ςι, 
τού ζωοΐφίλιοα/, όμως έκείίνρυ κο- 
λυβ ιστού.

Καίτοι δεν διαφεύγουν τήν 'Υ- 
μετέραν άντίληψιν καί τά τόσα 
άλλα διά τήν έξόντωσιν τού προ
σωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης 
καί περιο-σότερου τού κλάδου μας, 
ΐκτοξενθέντα Ήλιασκικά βέλη, άς 
μάς έπιτιραπή νά ιάπαριθμιήσωμιεν 
έξ αυτών τά δηλητηριωδέστερα, 
διά τήν έποιύλωσιν τών τραυμάτων 
τών όποιων έπαφιέμεθα είς τήν Ύ- 
μετέραν Πατρικήν μέριμναν καί 
στοργήν.

1) ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ: Θά 
ήδύνατο νά καταβάλεται έπί τού 
παρόντος μόνον ειίς τά άποδεδε-ιγ- 
ιμένως κοίχεικτικιά τέκναι μας διαπι- 
σταυμέναυ τούτου παρ’ έπιτροπής 
ιατρών.

2) ΠΑΛΤΟ ΤΟΥ ΚΛΗΤΗΡΟΣ: 
©ά ήδύνατο νά χορηγήται άνά 
5ετίαν έπιμηκιυνομένου έστω τού 
χρόνου τής χσρηγήσεως αυτού κατά 
2 έτη.

3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΣΤ,ΟΛΗ: 'Η 
διάκρισις κοπά τήν χαρήγησιν αύ-

καιολόγητον κωλυσιεργίαν καί 
έπέστησε τήν προσοχήν τού κ. 
Υπουργού έπί τών συνεπειών 
τής τοιαύτής τακτικής.

Τέλος, αί περίφημοι λύσεις 
έδόθησαν, έπιγραμματικώτερον 
δέ χαρακτηρισμόν τούτων απο
τελεί ή χορηγηθεΐσα αυξησις 
μιας (άρ. 1) δραχμής κατά ή- 
μερομίσθιον. Ούχ’ ήττον, αί είσ- 
φοραί πρός τήν «Έργοίτικήν 
Εστίαν» έρρυθμίσθησαν ικανό- 
ποιητικώς.

Χαρακτηριστικόν, έπίσης, εί
ναι ότι ό ύπουργός Εργασίας 
κ. Μπουρνιάς, απευθυνόμενος 
πρός τούς Εργατοϋπαλλήλους, 
έδήλωσεν ότι βελτίωσιν τής θέ- 
σεώς των δέον νά προσδοκούν 
μόνον άπό τήν εύόδωσιν τής γε
νικής οίκσυομίας τής χώρας.

τής είς ΰπηρετούντας είς Τουρι
στικά καί μή καταστήματα, απο
βαίνει παντάπασιιν άδικος;. *Η χο- 
ρήγησις αύτής είς πάντας άνε- 
ξαιιρέτως, είναι λύσνς δικαιοτάτη 
έξαλείιφουσα τήν ΰφισταμιένην άνιι- 
σσν μεταχεί ρ ι σ ι ν καί τήν συνεπείςι 
ταύτης εύλογον πικρίαν.

Είδιικώτειρον ή ιμή χοιρήγησις 
στολής μέ τό διικαιολοίγητιικόν ότι1 
ό κλητήρ χρησιμοποιείται1 άλλως 
καί δη ώς υπάλληλος, δημιουργεί 
ώς γνωστόν καί ευθύνην τής Τρα
πέζης.

4) ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ: Τήν 
Σκοπιμότητα τής έπανα|χορηγήσε- 
ως τών εξόδων κινίσεως, καθαρι
σμένων είς δρ. 150 μηνιαίως, είς 
τους χρηισ ι μιοπο ι ο υιμέ νοιυ ς δΓ έξω- 
Τερικάς εργασίας τής Τραπέζης 
κλητήρας, φρονοΰμειν ότι είναι πε
ριττόν ν’ άνιοηττύξωμεν1. . .

5) ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟ-Υ ΠΗΡΕΣΙ- 
ΑΣ: Κρίνομεν ασύμφορο» διά τό 
" Ιδρυμα τόν έξαναγκασμόν τών έν- 
διαφεροιμένων νά προσφεύγουν είς 
Τήν Δικαιοσΰνηιν1. Δεδικασμένον 
(Άπόφαισις ’ Εφετείου 13548)55), 
υπάρχει. ’Άς έπιδ ιώκεται έκάστο- 
τε, έξεύρεσις συμβιβαστικής Χύ
σεως.

. 6) ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣIΣ ΠΡ(ΟΣΩ-
Ρ ΙΝΟΤΗΤΟ Σ : Ο ί έπί πολλά έτη 
έργασθέντες είς τήν Τράπεζαν ώς 
ημερομίσθιοι, ή έπί μισθώ ώς έρ- 
γάται καί μαν ιμιοποιιηθέντιες, υπο
λείπονται βαθμολογικώς: καί μ ισθο 
λογικώς τών συναδέλφων των, τών 
προισληφθέιντων έπί Ήλιαισκοικραι- 
τίας, διότι, οΰτοι προσελήφθησαν 
άπ* ευθείας ώς κλητήρες.

Καί παρουσιάζεται τούτο, τό 
άδικον καί άτοπαν: Προηγούνται 
ύπηρεσιακώς νέοι 16 «αί 18 έτών 
ΜΕ ΤΑ ΑΥΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, συναν 
6έλφων των οικογενειαρχών 30 
καί 40 ετών, ΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΕ
ΟΝ ΤΗΝ), ΕΠΙ ΣΕΙΡΑΝ ΕΤΩΝ, 
ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΝ ΚΑΙ ΥΠΟ 
ΣΥΝΟΗΚ ΑΣ Σ ΚΛΗΡΑΣ, ΠΡΟ- 
Ύ-ΠΗΡΕΣ ΙΑΝ ΕΝ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΗ.

7) ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ: α) Ή πρόσληψις 
προσωρινώς υπαλλήλου κρίνεται 
άναγικαία διά τήν μόρψοσιν γνώ
μης περί τής καταλληλότητας αυ
τού διά τήν υπηρεσίαν τής Τραπει- 
ζης. Άλλ’ έπίσης άναγκαιία κρίνε- 
Ται καί ή έντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος μονιιμοποίησις αυτού, 
πρός άποΙκΟτάστασιν τής αγωνιώ
δους ψυχικής ταυ καταστάαεως, ήν 
δημιουργεί άναμψιβόλως ή έκκρε- 
μότης αίίτη.

β) Ή έν συνεχείφ μετάταξις τών

των Υπαλλήλων τη® Εθνικής 
Τραπέζης, διά ψηψίσματός του 
πρός τόν Πρόεδρον τής Κυβερι- 
νήσεως καί τούς άρμοδίους Υ
πουργούς, διεμαρτυίρήθη διά 
τήν έπανοοψοράν είς τήν ύπηρεμ 
σίαν τής Τραπέζης, δικαιωθέν- 
των προσιφάτως υπό τού Συμ
βουλίου Επικράτειας υπαλλή
λων τής τέως; Τροπέζης ’Αθη
νών.

'Ο Σύλλογος άπομακρυνθέν- 
των θεωρεί άκρως μεροληπτικήν 
τήν έν λάγφ άπόψασιν τής Δι- 
οικήσεως τής Τραπέζης καθ’ ήν 
στιγμήν έξακολουθοΟν νά παρα
μένουν έκτος ώπη|ρ;εσίας υπάλ
ληλοι τής τέως ’Εθνικής, δνκαι- 
ωθέντες άπό μακροΰ χρόνου ύπό 
τού Συμβουλίου Επικράτειας, 
Δικαστηρίων καί 1 Επιτροπών 
τού Νόμου 244.

Πέραν τούτου όμως, είς τά 
ύπό τού Συλλόγου τών ’Υπαλ
λήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης 
ύποβληθιέντα πρός τήγ Διοίκη- 
ρτν αιτήματα, ττίεριλαμβάνεται 
καί τό τή;ς επαναφοράς τών έπί 
Ήλιάσκου άπολυθέντων άνευ 
συντάξεως συναδέλφων ώς καί

Ή έν τή Βουλή συζήτησις 
περί τήν τροπεζοποίησιν τού Ο. 
Χ.Α. έληξεν διά τής κατ’ άρχήν 
κυρώσεως τής συμβάσεω^,

Ό Σύλλογος διά τών κ. κ. 
Μελ ι σσαροποώλ ου, ’ Αθανασι ά- 
δη, Μαυρουλίδη καί Μαραγκού 
έπεσκέφθη τούς1 βουλευτάς συμ- 
ττολιτεύσεως καί άντιπολ ιτεύσε- 
ως αϊτινες θά συνεζήτσυν τό 
νομοσχέδιον καί έζήτηισιεν παρ’ 
αΰτών δπως καταψηφίσουν τό έν 
λόγφ νομοσχέδιο!

Έξ άλλου ό Σύλλογος 
διά δημοσιεύσεως είς τάς ημε
ρήσιας καθημφ)ινάς έψ η μερίδας 
τής 19.7.57 έξέθεσεν τάς από
ψεις του έπί τής τροπεζοποιή- 
σεως τού ΟΧΟΑ. Τάς δημοσι-

Τό Δ. Σ. τού Συλλόγου ένέ- 
κρι νεν αϊτησιν περί χορηγήσεως 
2μήνου άδειας είς τόν Πρόε
δρον κ. Κ. Μελισσαρόπουλονίζ 
πλήν όμως οδτος δεν έκαμεν εί- 
σέτι χρήσιν ταύτης, λόγφ άφ’ 
ενός τής παρεμβολής τού σο- 
βαρωτάτου ζητήματος τής Τρο>

έχόντων πρός τοιύτο τά τυπικά 
καί οΰσικχστικά προσόντα είς τό 
βοηθητικόν προσιωπικόν τού Τα
μιακού κλάδου, θά εΐχεν ώς άπα
τε λεσ μα τήν αποφυγήν, ;έπ’ ώφε- 
λείςι τής Τραπέζης, πρασλήψεως 
προσωπικιοΰ μέ βαθμόν είσπράκτο- 
ρος. ’Αλλά καί ή περαιτέρω έξέλι- 
ξις τών άποκτώντων έν τφ μιετα- 
ξύ τά άπαντούμένα προσόντα (’Α
πολυτήριον Γυμνασίου, πτυχίον 
’Εμπορικής Σχολής κ.λ.π.) έν συν
δυασμέ μέ τήν κτηθεΐσαν ΰπαλλη(- 
λικήν συνείδηισιν καί τό ενδιαφέ
ρον αΰτών διά τό "Ιδρυμα, θέλει 
έούς 'καταστήσει άναμψισβητήτως 
άφσσιωμέναυς λειτουργούς αύτοΰ.

8) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ: Ή αυ- 
ξησις τού χρόνου τής χορηγήσεως 
τών πρασαυξήσεων άπο 2ετίας είς 
3ετίαν και ή μείωσις άντιστοίχως 
τοίΰ ποσοστού αύτών άπό 15 είς 
10%, είναι μία διττή άδιικία προσ- 
γενομένη είς τόν κλάδαν μας, κο- 
ρυφουμένη κατά τήν βάσει τού όρ- 
γασισμοΰ τής Ε,Τ.Ε.Α. ενταξίν 
μας, καθ’ ήν ΰπεβ ιβάσθηιμεν βαθ- 
μολογικώς είς σημείο ν ώστε πλεϊ- 
στοι τών συναδέλφων οβδεμίαν ιμι- 
σθολαγικήν διαφοράν προσδοκούν 
μέχρι τής καταλήψεως αύτών υπό 
τιοΰ ορίου ηλικίας. Άλλα καί πολ
λοί έκ τών νέων συναδέλφων, τών 
έχόντων είσέτι 15 έτών καί πλέον 
υπηρεσιακήν ζωήν, πρόκειται νά 
Χάβουν προσαύξησιν μόνον μετά 6 
καί 1 0 έτη. θά ήδύνατο), δθεν, μέ-

τών συνδικαλιστών. Τό αίτημα 
τούτο δεν στηρίζεται εις οΰδε- 
μίαν δικαστικήν άπόφασιν είμή 
μόνον είς τήν ηθικήν. Έφ’ δσον 
λοιπόν ή Διοίκησις εξαναγκά
ζεται υπό τών δικαστηρίων νά 
έκτελέση τάς άποψάσεις των, 
πρέπει νά προβή είς τήν έκτέ- 
λίεσιν καί τού ηθικού καθήκον- 
τος, νά έπανατηροσλάβη καί ε
κείνους οϊτινες εύρίσκονται έ
κτος Τραπέζης, άνευ ούδενός 
πόρου ζωής.

<$>

ΣιχΕττιιΙκιώς ό Σ'ΰλλογσς Άπομσ- 
κίρΐυνθέντων kaXeiT τά μέλη, του είς 
έκτάκτιαν Πεινιικιήν Συνέιλευριιιν τήν 
6ην Αΰγούστου ήιμέραν ΤρΙίΤην καί 
(Spoiv 7 ;μ.|μι. είς τήν αΐθάυΟαν τού 
Συλλόγου Συνταξιούχων, Δραγα- 
τσχχνίου 8 μέ θέ,μιατα :

’Ανακοινώσεις!, παρα;ίτη|σις Δι- 
οικιητικοΟ ΣυιμΙβουλίόυ, Έίκλογήι Έ- 
φο|ρ|ευτ·ικής ’Επιτροπής διά τή|ν διε
ξαγωγήν άρχαιιρεσιών. Είς τήν ά- 
πόφασιν ταύτη,ν ήχθη|σαν τά: μέλη; 
τωΟ Δ.Σ. τού έν λόγω Συλλόγου 
είς ένδέιξιν διαμαρτυρίας διά την 
,άναλγησίαν, άδιαίφορίαιν καί πειρι- 
φρόνησιν, ώς λέγουν, τήν όιποίΐαν έ- 
πιΙδειΙκίνύΕΐ ή Διιοίκησις της Τραπέ
ζης τηρός τό δράμα τών ύπε|ρ!χΐιλ!ων 
βιαίως άπομακρυνθέντωιν έΤπί Διοιι- 
κήσεως Ήλιάσκιαυ.

ευθεία ας άπόψεις μας διενείμα- 
|ιεν 6ι’ ειδικής άνακοινώσεως 
πρός τούς συναδέλφους. ’ΑίφΓ 
ετέρου έτοιμάζεται ειδικόν τεύ
χος μέ τήν όληιν έν1 τή Βουλή συ- 
ζήτηισιν περί Ο.Χ.Ο.Α. (έπίση- 
Ιμα πρακτικά τής Βουλής 16ης 
17ης καί 18ης ’Ιουλίου 1957) 
τό όποιον θά διενεμηθή προς έ
να έκαστον τών συναδέλφων 
πρό|5 έ'νημέρωσιν, ‘κατατοπισμόν 
καί περαιτέρω παρακσλούθιησιν, 
δεδομένου στι τό σλον θέμα τής 
Τραπεζιτικής καί πιστωτικής 
πολιτικής τής Κυβερνήσεως θά 
συζητηθή είς τήν Βουλήν έν όλο- 
μελεία κατά τόν ’Οκτώβριον ώς 
μάς έδήλωσεν έπισήμως ό κ. Π. 
Κανελλόπουλσς.

πεζοποιήισεως τού Ο.Χ.Ο.Α. 
καί τής άνάγκης καθολικής άν- 
τιμετωπίσεως τούτου, άφ’ έτε
ρον δέ ένεκα τής άναμενομένης 
άπό ημέρας είς ημέραν παρά 
τού κ. Διοι,κητοΰ άπαντήσεως 
είς τά πρό καιρού ύποβληθέντα 
αύτώ αιτήματα τού προσωπικού

έφ’ εξής αί προσαυξήσεις έστω 
καί ύπό τήν «οΛιερωθεΐσοον είς βά
ρος μας κλίμακα δηλ. άνά διετίαν 
10%.

9) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Είναι τοϊς 
πάσι γνωστός ό άδικος καί αντί
θετος πρός πάσαν έννοιαν λογι
κής, τρόπος τής άπο νομής τών συν
τάξεων ειίς τό βοηθητικόν Προσω
πικόν. Τά «ατά καιρούς διοβή,μαι- 
τΟ, Συλλογικά «αί μεμονωμένα, 
έσχον ώς άποτέλεσμα την σύ στά
σιν ειδικής έπιτροπής' πρός1 μό- 
λέτηιν τού ζητήματος καί ΰπόδειξιν 
τρόπου διειυθετήσεως αύτοΰ.

Ή έν λόγφ ιέπιτροπή ΰπέδειξενι, 
ώς πληροφοραύμεθαι, τόν τρόπον 
καί άποΙμέινει ή έγικρισις αύτοΰ έκ 
μέρους ‘Υμών.

Κύριε Διο'ίικητά,
Πάντα τ’ ανωτέρω, μή άπο,τε

λούντο νέας υπέρ τού κλάδους μας 
παραχωρήσεις, άλλα τοιαύτας κρι» 
θείοτας κατά τό παρελθόν ώς λογι
κός, ήθιικάς και δικαίας, τάς όποι
ας δμως ή Ο λ ι βέρά 3ετί«, 
άρνουιμένη πάν τό άνθρώπιινον καί 
πάσαν κοινωνικήν σκοπιμότητα, 
κατήργηισιε καί «ιοοτιεπάτησε, εϊ μέθα 
άκραδάντως πεπεισμένοι δτιι, τιι- 
θέμενα ύπό τήν "Υμετέραιν εύρυτά- 
Ηην άντίληψιν ικαί άκριβοδικαίαύ 
κρίσιν, δεν είναι δυνατόν οιί μή νά 
τύχωσιν τής δεούσηις τακτοπσιήσε- 
ως, άφοΰ, «ΟΤΑΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ 
ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΝ, ΟΙ ΛΑΟΙ ΕΥ
ΦΡΑΙΝΟΝΤΑΙ».

Μετά Σεβασμού
Ό Πρόεδρος Ό Γ. Γ]ρσμματεύςχρι τής τροποπσιήσεως τού έν χρή- 

σει άναχρονιστικιοΰ οργανισμού, 
νά χορηγηθούν καί νά χορηγούνται | Κ. Τριμης Έλ. Βιζυηνός

ΙΡΙ η ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
[ΟΥ ΟΡΟΙ ΤΙ έ

ϋϋτιιοι
01Κ ΗΣ

Η ΚΥΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
ΠΕΡΙ Ο.Χ.Ο.Α. ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΪΥΗΒΕΪΙΙ ΤΗΣ ΛΙΟΙΚ. ΕΠΙΙΡΟΗΗΣ ΠΑΡΑΜΕΗίΙ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 
0 κ. ΜΕΑΙΣΣΑΡΟΠΟΥΑΟΣ ΛΕΝ ΕΚΑΜΕ ΧΡΗΣΙΝ ΤΗ! ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ

ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ·!Ι!Ι·ΙΙΙΙΙ·Ι[|Ι·ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·Ι!ΙΙΙ·!!ΙΙΙ·!Ι!!Ι·ΙΙΙΙΙ·ΙΙ!!!·|Ι!Ι·ΙΙ!ίΙ·||!·!|||!·||||·!|||·|||||·|||||Β||||||


