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g Ή Γενική Συνέλευσι-ς των μετόχων τής Τραιτέζης εγι-
■ νε. ‘Ο απολογισμός τοΰ έργου τής Διοικήσεως καί ή εκ-
■ θεσις τοΰ κ. Διοικητοΰ αποτελούν σταθμόν διό την έξέ- 

λιξιν των έργασιωΙν τοΰ 'Ιδρύματος, όλλό καί πηγήν
[ χρησιμωτάτων στοιχείων διό τούς όσκούντας την οΐκο- 
| νομικήν πολιτικήν τής χώρας.

Τό διαμείφθέντα όμως έν τή Γενική Συνελεύσει εκτε
νής άναπτάσσσνται εις αλλας στήλας τοΰ παρόντος 

I φύλλου.
’Από τής παρούσης σκοπιάς, θεωροΰμεν την Γενικήν

■ Συνέλευσιν ώς αφετηρίαν διό τήν έκ νέου άντιμετώπισιν
■ των ζητημάτων τοΰ Προσωπικού.
m Τοΰ Προσωπικού εκείνου, εις τον μόχθον καί τάς θυ- 
[ αίας τοΰ οποίου οφείλεται κατά μέγα μέρος, κατά τήν 
| φράσιν τοΰ κ. Διοικητοΰ, ή όναστήλωΟις τοΰ Ιδρύματος 
[ καί τό όποιαν διό τήν τοιαύτην συμβολήν του έλαβεν 
| εύφημον μνείαν έκ μέρους τής πλ-ειοψηφίας των μετόχων.

Πρέπει τό λεχθέντα να εΰρουν τήν όνταπόκριισίν των 
η εις τό πράγματα.

’Από έτους έχουν τεθή ΰπ’ όψιν τής Διοικήσεως τό 
| βασικότερα ζητήματα τοΰ Προσωπικού, "Απαντα έκρί-

■ θησαν δίκαια. Καί έχωρίσθήσαν τό άμεσου έπιλύσεως, 
g διά τό όποια έλάβομεν ΰπόσχεσιν ταχείας ρυθμίσεως, 
* άπό τό λοιπά, των όποιων ή ,ριύθμιίσις ήμποδίζετο έκ τοΰ
■ Νόμου ή έκ των πραγμάτων.

Είναι δμως αληθές ότι πέραν των προαγωγών, πλεΐ- 
ΐ στα άλλα σοβαρά θέματα έκκρεμοΰν.

’Εν τω μεταξύ «τα πάντα ρεΐ» ικαί νέα ζητήματα προ- 
| κύπτουν.

Άναμφιοδητήτως είναι λίαν ενθαρρυντική ή δήλωσις 
= τής Διοικήσεως ότι μέ τήν πρόοδον των έργασιών τής 

I Τραπέζης ή Ικανοποίησις τώίν ζητημάτων τοΰ Προσωπι- 
1 κοΰ θά έχη την πρώτην σειράν.

Καί τό Προσωπικόν θά συνέχιση μοχθούν διά τήν
■ πιρόάδον των εργασιών τής Τραπέζης. Πλήν όμως, δια 
g τήν συνέχειαν ταύτην καί δ ή διό τήν ό π ό - 
| δοσιν τής προσπάθειας του είναι
■ όπαραίτητος ή δι’ έργων έκ μέρους τής Διοικήσεως ένί- 
( σχυσίς ταυ. Διό να χρησιμοποι ήσωμεν τήν οικονομικήν 
y γλώσσαν, θά πρέπη να τεθή τό «κεφάλαιαν κινησεως» 
g τής προσπάθειας ταύτης.

Ή τακτοποίησις τήν υπεσχημένων άλλ’ έκκρεμούντων 
I έίσέτι ζητημάτων (τιινό των οποίων μάλιστα δεν έχουν 
! οικονομικός συνέπειας), ή επιδίωξις δημιουργίας εύνοϊ- 

Β κών συνθηκών διό τήν έπΐλυσιν των κριθέντων ώς «δυ- 
1 σχερων», καί ή ταχεία όλοκλήρωσις τον προαγωγών, καί 
g ή άμεσος έκτέλεσις των λοιμβαναμένων όποψάσεων, θά 
Β όπετέλουν συγκεκριμένην μορφήν τής έκφρασθείσης κοο- 
I τό τήν Γεν. Συνέλευσιν εύνοιας πιρΙός τό Προσωπικόν, 
H —συντελεστήν τονωσεως τής προσπάθειας του και πα- 
g ράγοντα συσφιίξεως των σχέσεων του μέ την Διοικησιν 
| τής Τραπέζης.
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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ...
Γ ιορτάσαμε τήν Πρωτομαγιά 

μέ άπεργίαι.
’Εκδηλώθηκε γιά μι·ά ακόμη φο

ρά ή δύναμη παύ έχουμε σάν τάξη 
καί διατυπώσαιμΒ μέ τήν ευκαιρία 
οοΰτή τις γενικότερες διεκδικήσεις
μας.

"Οταν δμως κάνεις θέληση νά 
άνατρέξη ατά ποληά και συγκε
κριμένα άπ’ τήν ματωμένη Πρωτο
μαγιά τοΰ 1886 μέχρι σήμερα, θά 
παρατήρηση μέ έκδηλη θλίψη, ότι 
τά συνθήματα καί τά αιτήματα μέ- 
ναφ τά ίδια. Λέμε ότι ό Πολιτι
σμός προχώρησε), τό έπίπεδο ζωής 
ίΕγιινε πιο άνθρωπιινό, αί ποικιλό
μορφες εφευρέσεις έκαναν τήν ζωή 
μας άνετώτερη.

Σ1’ όλα αΰ|τά λίγα-πολύ θά σύμ
φωνη σωμΒ...

Πώς όμως συμβαίνει νά ζητάμε 
τά ίδια πράγματα πού ζητούσαν 
αί έργάτες, οί υπάλληλοι, γενικά 
δλ-οι οί έργαιζόμενοι, χειρωνακτικά
ή διουρητικά), εδώ καί έβδομήντα 
χρόνιαν άν όχι παληότερα;

ίΚαί τότε ζήτησαν1 ένα χρονικό 
οριο καθημερινής έργασίας. Τό ο
χτάωρα. Καί τότε ζήτη,σαν ενα με
ροκάματα πού νά ίκανοπαιή τις 
καθημερινές ιάνάγκες. Καί τότε ζή- 
ίτηισαν μια κάποια ιατρική περί
θαλψη, μιιά έγγύηση γιά τό αυ
ριανό άγνωστο, ένα κεραμίδι νά 
σκεπάσουν τις κατάκοπες1 υπάρ
ξεις τους.

Σήμερα, ατόν α’ιώινα τοΰ άτό- 
μομ, ατόν αιώνα τής Δημοκρατίας 
(ιμέ τις διάφορες ονομασίες της 
καί μεταμφιέσεις της), στιό|νι αιώ
να τής Κοινωνικής Δικαιοσύνης 
καί τής («αρμονικής» συνεργασίας 
Ιτιών παραγόντων Κεφαλαίου και 
Εργασίας, όπως βλέιπωμε, τά ί
δια συνθήματα επικρατούν, τά ί
δια αΑτηματα διατυπώνονται. Δεν 
συζητώ μεμονωμένες περιπτώσεις. 
Συζητώ ικαί παρατηρώ τον γενικό 
κανόναν στο Σύνολο.

Μέ πίκρα πρέπει νά ομολογή
σουμε δτν ή πρόοδος εΐιναι ασή

μαντη καί καθόλου παιρήγορη γιά 
Τό πολύ κοντινό μέλλον.

'Η ’ Εργοτοϋπαλληλιική τάξη σέ 
πολλές χώρες βρίσκεται- σε πολύ 
χαμηλό επίπεδο ζωής. Είδικώτε-ρα 
στη χώρα μας, ό ίδιος ό ’Ανώτα
τος "ΑρχΟντας όμολόγησε καί δι
απίστωσε, πρί|ν λίγες μέρες, τό 
χαμηλά επίπεδο τού λαού μας. Το 
6 ιοτικό ΙέΙπίπεδο.

Ξεκινώντας λοιπόν ιάπό τέτοιες 
διαπιστώσεις πού γίνονται δημό
σια καί άπό τά πιό επίσημα στό
ματα ικαί τά (πλέον άρμόδια, μέ 
ανησυχία προσβλέπεις στο μέλ
λον. Διότι τό σήμερα είναι- προϋ-ι 
πόθεσι-ς τοΰ αίίριον ικαί κάθε τι 
πού γίνεται σήμερα στραβά ή 
πρόχειρα, έίχέιι -συνέπειες τρομα
κτικές awjpiov. Συνέπειες πολιτι
κές, οίκοΐνσμιικές, -καινώνιιικές.

Είναι, λοιπόν), άνάγκη -νά κατα
πιαστούν στά σοβαρά δλιαν αόταί 
πού θέλσΰν νά ήγούνται κατά κά
ποιον τρόπο στον τόπο αυτό, μέ 
τά προβλήματά μας-.

Κυβερνητικοί ήγέτες, θρησκευτι
κοί ήγέτες, έργατικοί ήγέτες, ό
λοι σάν ονας άνθρωπος, πρέπει ινά 
ένιώσαυν τις προσπάθειές τους, νά 
συλλάβοων τά προβλήματα στην έ
κταση καί στο βάθος τους, νά τά 
μελετήσουν άπ’ όλες τις πλευρές 
καί ινά δώσουν τίις λύσεις.

Τις λύσεις Ιέκείνες πού άμβλύ- 
ιν',ουν τις ταξικές άντιθέσεις, τις 
λύσεις εκείνες πού στεριώνουν τά 
θεμέλια τής ’Εθνικής ικαί Κοινωνι
κής μας ύπαρξης, τί-ς λύσεις έ- 
κεΐινες πού θά όδηγήσουΐν σ’ ενα 
άνώτερα επίπεδο ζωής, σ’ ένα ά- 
νώτερο ιέπίπέδο πολιτισμού. Σ’ έ
ναν πολιτισμό πού δεν θάχη «βι- 
τρί|να» μόνο, άλλά θ-άχη πραγμα
τικές ρίζες, απλωμένες παντού, ό
που ό παράγοντας «άνθρωπος» 
δέν θ&ναι -νούμερα, άλλά μιά ύπαρ
ξη πού θά γνωρίζη τις πραγματι- 
ικές -ύποχιρεώσεΐις της, άλλά καί τά

(Ή συνέχεια εις τήν 2αν σελίδα)

Τήν 29ην ’Απριλίου συνήλθεν 
-εί-ς την μεγάλη ν Αίθουσαν τοΰ 
Γενικού Συμβουλίου ή έ- 
τησί-οο Γενική Σ-υ-νέλιευισις τών 
Μετόχων τής Έθν. Τραπέζης,

Κατ’ οοΰτήν ό Διοικητής κ. 
Βασ. Κυριακόποιυλος άν-έγνωσε 
τήν έτησίαν εκθεσιιν, ή ό
ποια εσιχε βαθεΐαν άπήχησιν 
μεταξύ τών τραπεζιτικών καί οι
κονομικών κύκλων. Συιμπεπυ- 
κνωμένην άπόβοσιιν τών λεχθέν- 
των παρά τοΰ κ. Διοικητοΰ, πα- 
ραθέτομεν κατωτέρω. Μετά τόν 
κ. Βασ. Κυιριακόπουλον έλαβον 
τον λόγον διάφοροι άλλοι ρή
τορες, τών όποιων ποιούμεθα 
-μνείαν έν συνεχείς:. ’Ιδιαιτέραν 
Ιαίσθησιιν έπροκά-λεσεν ό λόγος 
τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλόγου 
μας ικ. Κωστή Μελ ισσαροπο-ύ- 
ίλου, τυχών τήις -έπιΐδοκιμασίας 
(σύμπαντος τοΰ Έθνικοϋπαλλη- 
λικοΰ κόσμου.

Τέλος, έδευτερολόγηισεν ό 
Διοικητής κ. Βασ. Κιυριακό-που- 
λας, τήν ομιλίαν τοΰ- οποίου 
πρώτοι ήμεΐς δΙημοσιεύαμεν.

ηΈΙεςϊϊ
ιον mam γης ε,τ.ε.α.
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Τά κύρια σημεία τήις έκδέσεως 
τοΰ Διοικητοΰ μας, περί τής ση
μασίας τής όποιας γράφομεν εις 
άλλην στήλην, έχουν ώς κατωτέρω: 
Αί διιεθινίεΐς έξελίξεις χαρακτηρι- 
ζάμιεναι ΰττό συνιεχοΰς αώξήσιεως 
τής παραγωγιικήις δραστηριιότητ,ος, 
εισοδημάτων ικαί εξωτερικών συ
ναλλαγών επηρέασαν σημαντ-νκώς 
τήν οικονομίαν μας αί εξελίξεις 
τής όπσίιας καίΙτσι μή, έμφανίζου- 
σαι τάς αΰτάς μέ τάς άλλας χώ
ρας άναλογίας παρουσιάζουν έν 
τούτοιις τάσιιν ανόδου τής οίκον-, 
δραστηριότητος καί τού ’ Εθνικού 
εισοδήματος.

Κατά τό δεύτερον- ίδίςι έξάμη-νον 
τού παρελθόντος έτους ιύπερειν-ιική- 
θησαιν αί δημοσιιονομικαί άδυιναμίί- 
αι, -κύριος ιέν πολλοΐς παράγων 
ν-ομ ισματιιικής άνιιισσιρροπίας ικάί 
είσήλθομεν όίς όμ-αλωτ-έρας πιστω- 
τιικάς -συινθήκαιςι, γεγονός πι-σιτο- 
ποιο-ύμενσιν διά τής αΰξήσεως τώιν 
καταθέσεων.’Εφ’όσον αί σχετικά! 
ένέργειαι όλοκληρωθαΰν μέ συνέ
πειαν καί σύν|εσιν, δέν θ’ άπέχω- 
μιεν πολύ άπό τήν πλήρη άποκα- 
Τάστασιιν όμιαλότητοις.

--- ----- φ--------- -
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

—♦—-

Διά τού σημαντικού τούτου ε
πιτεύγματος -κατέστησαν δυναταί 
1) Ή διεύρυνσις τής πιιστοδοτή- 
σεως τής οικονομίας. Είδι-κώτιε-ρον 
αί προς τήν βιομηχανίαν- καί tro 
έμπόριαν χορηγήσειίς: ηύιξήθησαν 
κατά 20,5%. 2) Ή έξουδετέρωσις 
τών άριρυθμ-ιών τής πι-στοδοτήσε- 
ως μέ άποτέ-λεσμα τή-ν, διά τής 
έξασφαλίισεως συνεχούς άπασχο- 
λήσεως, ιμΙείωσιν τών επιβαρύνσε
ων τών ιέπιχειρήσεων. 3) 'Η δια
κοπή τής ήπιας βιομηχανικής κρί- 
σεως. 4) Ή μ-είωσιις τώιν περιπτώ
σεων προσφυγής τών έπιχειρήσέ- 
ων εις τήν έ§ωτιραπε;ζιικήν αγοράν. 
5) Ή μεΐίωσιις τώνι πειριιπτώσεωιν 
προσφυγής εις τό έκδοΤιικόν προ- 
νόμιιον.

^Ενδεικτικοί, έν οχέσει προς 
τ’ άνιωτέρω, εΐ-νιαιι αί έξής αριθμοί: 
’Ενώ ή ύψωσιις τώιν τιμών, κατά 
τό διιαριριεΰσαν- έτος, υπήρξε μι
κρά, ή συνολική πιστοδότησις τής 
οί-κοινοιμίας ηύξήθη κατά 28%. Αί 
χορηγήσεις τής Εθνικής Τραπέ- 
ης -καλύπτουν τό 55% τοΰ ποσο-

ΟΙ ΑΛΛΟΙ
στον τοΰτισυ. Τά έκ τ-οΰ έκδατικοιΰ 
πρ-οναμιίσιυ διατεθέ-ντα εις πιστο
δοτήσεις -κεφάλαια ηύιξήθησαν κα
τά 5% ivy τά έκ καταθέσεων ηύ
ξήθη σαν ικοπά 48%.

Ή -δέσμιευσις δμως ί«πλεονιαζόν- 
των» ικεφιαλαίων παρά τή Τραπέζη 
τής 'Ελλάδας παρά τήν κατ’ αρ
χήν σκοπιμότητά της -καθίσταται 
ήδη αιτία υψηλής έπιιβαρύ-νσεως 
γών ’Εμπορικών Τραπεζών στεροΰ- 
-σα έν ταύτώ τ-αύτας τής άπαιτοιυ- 
μιένης προς έξυιπηιρέτηισιιν τής οΐί- 
κανομίίΐας έλαστ-ι-κότητος.

Πάντως τό γεγονός ότι- δέν- κα
θίσταται πλέον άπαραίτητος ή 
προσφυγή εις τό -έκδοτιικαν προ
νομίαν -δέον νά έξαρθή καθ’ όσον 

1 ) ’ Επιτρέπει, kiav περιορισμόν 
τής Κεντρικής Τροεπέ-ζης εις τά 
-κύρια έργα της. 2) Κατανέμει τάς 
πιιστωτιικάς λειταυιργίιας μεταξύ 
τών Τραπεζών -κατά τρόπον άνά- 
λαγαν τής φύσεως καί τών δυνα
τοτήτων τους.

--------—Φ--------------
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΙΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

•—♦— .

Ή προσέλκυσις -καταθέσεων κα
τέστη δυνατή χάρις -εις την ΰψωσιν 
τών έπιτοκίων, σκοπεί δέ τήν βα- 
θμιαίιαν ϋποκατάστασιν τού έξω- 
τραπείζιικοΰ δανεισμού Ιδιά τώιν 
Τ,ραπεζιικών χορηγήσεων. 'Η έπί- 
τε-υξις τούτου θά έπιφέρη τήν μεί- 
ωσι-ν τών ϋψη-λών έπι-βαρ-ύνσεων 
Ιτώιν -έπιχείιρήισεων άλ-λά και τήν 
μμίωσιν τοΰ κόστους τών Τραπε- 
ζι-κών ’Εργασιών διά τής δτ-ευρύν- 
σεως τών χορηγήσεων των-,

Οΰχ’ ήτταν, τώρα μόλις αρχίζει 
ό -κύκλος τών -δυσχερειστ-έρω-ν- προ- 
βλημάτων, τών όποιων -άπαϋτεΐται 
προσεκτική καί μεθοδική άντιιμε- 
τώπιισις.

'Η "Εθνική όποβλέπει ήδη εις 
Τ-ήν δι1’ άναλόγων -μέτρων άνιασύν- 
θεσιν τών καταθέσεων εις τρόπον 
ώστε νά -καθίσταται -δυνατή ή έπ’ 
αυτών θεμελί-ωσις μακιροχιρο-νιωτέ- 
ρων έπιδιιώξεων. Έπιβάλλετα,ι έν 
Ταύτοις προισαχή -εις τή|ν λήψ-ιν 
τώιν έν λόγω μέτρων ίδίςι ΐνα μή 
άνατραπή ή φυσιολογική σειρά 
ήτις συνίσταται- 1) Εις τήν έδραί- 
ωσιιν τών έπανελθοιυσώΐν όποταμι- 
εύσεων. yL) Εις τήν προσήκουσαν 
ιέκμιετάλλευ,σιιν τούτων έπί τώ τέλει- 
ΰπαβι-βασμοΟ τών έπιτ-οχίωιν, 3) 
Εις τήν ΐικανοπαίησιν τών βραχυ
προθέσμων πιστωτιικών άναγκών, 
4) Εις τήν επιδίωξιν μακροχρονιιο 
-τέρων σκοπών ευθύς ώς αΐί συνθή- 
και τό έπιιτιρέψουν.

Καί τοι αί προσελκυσθεΐσα ι κα
ταθέσεις είναι «ιε-ίς πρώτην ζήτη- 
Τησιιν», τυγχάνουν, οΰχ’ ήττο-ν- πχ> 
λυε-ιδώς εΰεργετιικαί ικαθ’ όσον: 
Ι ον) Καθιστούν δυνατήν τήν ίκα- 
νοποίησίϊν τών πιστωτιικών άναγ
κών βάσει ενιαίων κατευθύνσεων 
2 ον) Διά τής συγκεντρώσεως τών 
κεφαλαίων αύξάΐνεται ή άποτελε- 
σματιΐόότης τών 3ιον) Συντείνουν 
εις την διίαμόρφωσιιν φυσιολογικω- 
τέρων έπιτοκίων τό μέν λόγιο αύ- 
ξήσεως τής ρευστότητοςι, το δέ 
λόγφ μ'ειώσεως τού Τραπεζικού 

κόστους διά τής ιδιευρύνσεως τοΰ 
κύκλου ’Εργασιών τών- Τραπεζών, 
Ρύτω εις τήν Ε,Τ.Ε.Α. τό κόστος 
τούτο έμ-ειώ|Βη κατά 1,3% πλήιν 
όμως, τό γιεγανιός τιοϋτο δέν έσχε 
τον οΐαν έδει άντιίικτυποιν λόγφ τών 
έπιβαριύνσιεων ιέκ τών 'Ασφαλιστι
κών Ταμιείωνι 4ον) Καθιστούν δυ
νατήν τήν έν τίρ μέλλοντι καί διά 
κιαταλλήλοιυ δ-ιαφοριίσμού τών έπι- 
ίτακί(ων προσέλκυσιΐν προθεσμιακών

ΑΓΟΡΗΤ ΑΙ
καταθέσεων έίς τρόπον ώστε νά 
άττοβαίνη άκίινδυνος καί άπό άπό- 
ψεως ρευστότητος τών Τραπεζών 
καί ασφαλείας τών καταθέσεων ή 
ίκανοποίησις μακροπροθέσμων πι
στωτικών- άναγκών.

--------------<$>-------------
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Είναι βεβαίως δυνατή ή χρησ-ι- 
μοπσίησις τών ήδη ϋπαριχουσών 
καταθέσεων εις μακροχρονιιωτέρας 
έπιδιώξεις, Ουδόλως δμως πρέπει 
νά παρορόιται τό γεγονός ότι έπί- 
κεντιρον- τοΰ πιστωτιιικού προβλήμα
τος είναι σήμερον τά υψηλά επιτό
κια τά όποια ώς είκός άποτελούν 
κίνδυνον διά τήν άποδοτικότητα 
τών επιχειρήσεων καί συνεπώς τήν 
έξάφλη-σι-ν τών ύποχρεωσεών τωνι.

Αϊ παντοειδείς προσέτιι δεσμεύ
σεις τών -καταθέσεων ,αΐτινες εις 
τήν περίπτωσιν τής Ε,Τ.Ε.Α. έ- 
ξιικνοΰνται μέχρι- τών 40% τούτων 
καθιστούν δυσχερή τήν λειτουργίαν 
τών Εμπορικών Τραπεζών.

’Επιβάλλεται ή εΰ-ριυτέρα χρη- 
ματαδ-ότησις τής οικονομίας, καθ’ 
όσον ΰφίσταται είσέτ-ι άνιι-κανοποί- 
ητο·/· άν-άγκαι. Άπόδειξις τούτου 
είναι ή ύπαρξις εί-σέτι έξωτραπετ 
ζικής άγ-ορας. ‘Η άντίρρησις περί 
δυσμενών άντιικτύπων εις τό ισο
ζυγίαν πληρωμών λόγω τυχόν 
στροφής τών αΰξηθησομένων εισο
δημάτων πρός τά είσαγόμονα είδη 
δέν εΰστοθή καθ’ δσον ό περιορι
σμός τ-ώ-ν εισαγωγών δέον ν-ά έπι- 
διωχθή διά τής αΰξήσεως τής πα
ραγωγής καί ούχί δ-ιά συσταλτι
κής έπιδράσεως έπί τής οικονομι
κής δραστηριότητος. Πρός τούτοι ς 
εύρυτέρα χρηματοδότησι-ς θά έπι- 
τρέψη τήν έν ττώ έσωτερ ικψ καλυ- 
τέραν δι-ακί-νησιν τών αγαθών,

Ένδύκνειται είσέτι πριν ή οτρ-α- 
φώμεν εις μακρ οιχρον ι ωτέρας τοπο
θετήσεις, όπως ικανοποιηθούν αιί 
μεσοπρόθεσμοι πιστωτικά! άνάγ- 
και, ικαθ’ όσον αί δυσμενείς συνέ- 
πειαι τής άνεπαρικε-ίας τών κεφα
λαίων -κιινήσεως τώιν επιχειρήσεων 
έπί τοΰ κόστους καί τής άπασχο- 
λήσεως, εΐιναι πασίγνωστοι.

Αί Τράπεζαι, εις οικονομίας ώς 
ή 'Ελληνική, πέραν τού ρόλου των 
ώς φορέωνιβριαχυπροίθέσμαυπίστεως 
συντείνουν:, δοθείσης τής άποστιρο- 
φής πιρός τούς τίτλους, εις τήΐν 
διοχέτευ-σιν ικεφαλαίων πρός -μα
κροπροθέσμου ς επενδύσεις. Δι’ δ 
καί έπιβάλλεται άφεύκτως ή προ- 
σέλκυσιςι προθεσμιακών καταθέ

σεων, διά τού, ώς έλ-έχθη, διαφο- 
ρισμοΰ τών έπιτοκίων.

Δεν πρέπει έν τούτοι ς νά παρο- 
ρώνται αί δυσχέροιαι διά τήν διια- 
μόρφωσιιν αγοράς -κεφαλαίων, ά- 
πορρέσυσαι έξ αιύτής ταύτης τής 
διαρθρώσεως τής 'ίΕΧληνικής οίκο- 
ΐνρμίας ώς καί αί γεν-ι-κώτερατ δυ
σμενείς συνθή-και έκ τής μή άπο- 
«αταστάσεως έμπιατοσύινης έπί 
τής δυινατότητος βιομηχ-αινιιικής ά- 
νοπιτύξεως, τού γλίισχρου τώιν δια
νεμόμενων μερισμάτων καί τών μή 
λογικών επιπέδων τόκων. Πρώτον 
μετράν όπερ θά έδει νά ληψθή διά 
τήν άνροζωογάνησιν τής χιρηματιι- 
στηριακής αγοράς θά ήτο ή χο- 
ρήγησις πιστώσεων ύπό τών Τρα
πεζών έπ’ ένεχύρω τίτλων. Βελτι- 
ουμένης, ο(ϋτω, τής ρευστότητος 
τών τίτλων, θά ήδύνοοτο νά δημι- 
ουργηθή ένδιαφέρον τού κεφαλαίου 
ΰπέρ νέων μετοχικών1 καί ομολογι
ακών τοποθετήσεων καί ουτω θά 
-καθίστατο έφικτή ή -κιαθιέρωσι-ς 
ομολογιών), εις έθνικόν νό-μισμα, 
χρημιατικώς δ-ιαπραγμοτευσι μων, 
πρός διευκάλυνσιιν τών καταθετών 
έπί προθεσμίςι. Διά τής λειτουρ
γίας τής ’Εθνικής Τραπέζης ώς 
μιετασχημ-ατ ιστού, θά ήδύινατο νά 
προσελικυσθή τό -κοινόν εις μετοχι
κούς τιίτλους ήλεγ μόνης άποδόσε- 
ως καί άσφαλεμαςι, έκδιδομένους 
μέσφ αυτής.

Ή πλήρωσις τώιν άν-ωτέρω προ
ϋποθέσεων θά -καταστήση δυνατήν 
τήν διοχιέτευσιν κεφαλαίων εις μοο- 
κροπροθέσμους επενδύσεις. Δοθέν- 
τος όμως ότι τά σχετικά περιθώ
ρια είναι στιεινώταιται -έπιιβάλλεται 
όπως αί σχετικαί χορηγήσεις 
πραγμ-ατοποιούνται ύπό τού κα
ταλλήλου φορέως καί ταιοϋτος εί

ναι άναντιρρήτως ή Ε,Τ.Ε.Α., ή- 
τι-ς διά τής μακράς πείρας καί 
τών -καλώς ώργανωμόνων- καί έξει- 
δι-κευμένων υπηρεσιών της αποτε
λεί έγγύησιν διά τήν άποτροπή-ν 
τώιν συναφών πρός τάς μακροπρο
θέσμους έπενδύσεις κινδύνων, 

------------- φ--------------

Ε,Τ.Ε.Α. — Ο.Χ.Ο.Α.

Διά νά μή έπανοληφθοΰν τά 
σφάλμ-ατα τ-οΰ π-αρελ-θόντος, χρει
άζεται ή εφαρμογή τρόπων υπευ
θύνων -καί -συστηματικών καί ώριι- 
μιος -μελέτη, Ή ’Εθνική Τράπεζα 
είναι ή πρώτη καί μόνη ή οποία 
είχ-εν άρχίοει τήν προσπάθειαν πι- 
-στοδοτήισεως τής βιομηχανίας· εί
ναι καί ή μόνη ικανή όπως επιτυ
χή τήν πρασέλκυσιιν κεφαλαίων 
πόσης πραελεύσεως δι’ έργα απαι
τητικά εις κεφάλαια. Σήμερον αυ
τή διαθέτει τό 55,8% τών ύψ’ όλων 
ιτών Τραπεζών χορηγούμενων προς 
τάς βιομηχανίας πιστώσεων καί 
πλησιάζει τό μέγιστον- μέρος τών 
πραγματικών βιομηχανικών χάρη- 
γήσεων,έάν ληψθαΰν ύπ’όψιν μόνον 
αί έμπαριικαί Τράπεζαι. Τό έργον 
της -υπέρ τής βιομηχαν)ίας θά ε;Τ- 
χεν όλακληρωθή οον δέν είχε παρεμ- 
δληθή ό Ο.Χ.Ο.Α. Εις τόιν- ’Ορ
γανισμόν τούτον, έστερημέναν τής 
αναγκαίας είιδικεύσεως ικαί λει
τουργικής -συγγενείας πρός τό πι
στωτικόν σύστημα τής χώρας, ό- 
νετέθη ή διαχείρισις τεραστίων 
κεφαλαίων μέ αποτέλεσμα τήν α
τελή καί -έλ-αττωματ ικήν άσκησιιν 
τής ιβιιομηχ-ανικής καί πιστωτικής 
πολιτικής καί ματαίωσιιν τής ά- 
ινοληφιθείσης προσπάθειας έκβιο- 
μηχανί-σεως τής χώρας, καθώς καί 
γενικωτέριας άνιωμιαλιίας έκ πιστω- 
Η ικώιν άκιινητοποιήισεων-.

Μία ώλοκληρωμένη, διανο-ημένη 
καί συστηματική βιομηχανική πο
λιτική άπαιτεΐ τήν έντσξιν τοΰ 
Ο.Χ.Ο.Α. -εις τήν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν.

--------------<«>--------------

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ

■—♦—

Ό τσμεύς τής βιομηχανικής 
πίιστεως δέν επιδέχεται πλέον- πει
ραματισμούς καί δέον νά προσοβ- 
ινατολιιοιθή πρός τήν πρ-οώθησιιν 
τοποθετήσεων άποκλετ-στιικώς εις 
άπό πόσης άπόψεως υγιείς έπι- 
χειρήσεις. Mice εύρυτέρα μελέτη, 
κατά -κλάδους τής βιομηχανίας, 
ήρχ-ισιεν ήδη άπό τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν καί θά δημοσιεύεται έ- 
ικάστιοτε διά τού δελτίου της, καί 
αποβλέπει εις τήν -έξακρίβωσιν 
τής βιωσι-μότητος τώιν έπιχειρή- 
σεων πρός θεμελίωσιν υγιούς βι
ομηχανίας. Ταιαύτη θεμελίωσις 
προϋποθέτει άνακαίν-ισι-ν τών έπι- 
χίειρήσεωη, άπομάκρυνσιν τών δα- 
πανηροτέρων έγκαταστάσεων, συγ- 
χώνευσιν τών υγιών έπιχειρήσεων 
καί γενιΐκώτεροιν άλλαγήν προσανιοβ- 
τΟλισμιοϋ πρός- δημιουργίαν πρα
γματικής παραγωγικότητας. Δια
δοχικοί θά είναι αί έπιδιώξεις τή-ς 
βιομηχανίας πρός: τήν κατεργα
σίαν άλλων πρώτων υλών ή με
τάλλων καί τήν άξιοποίησι-ν τού 
ανθρωπίνου παράγοντας,

'Η ’’Εθνική Τράπεζα πιστεύει 
ότι άμεσον -πρόβλημα διιά την 
'Ελληινιι,κ^ιν οικονομίαν- άποτελεϊ ή 
άπό τουο-ε φρανιτίς αΰξήσεως τής 
παραγωγικής της ικανότητας καί 
όχι ή άρνητική υποταγή εις τας 
ουσχε-ρείας τού ιέμπρριικάΰ Ισοζυ
γίου διά τής συσταλτικής πιστω
τικής πολιτικής, b-ασικη επιο-ιω- 
ξιις τής Τραπέζης ει|νιαι ή ύπο- 
δοηθησις των έξαγωγικώ-ν προσ
παθειών τής χωράς.

’Εκτός τών άλλων οργανωτικών 
καί μεσολαβητικών προσπαθειών^ 
,τάς όποιας -ή Εθνική 1 ραπεςα 
σκοπεί ;νά προσφερη ε-ίς το εξα 
γωγ-ικόν έμποριον της χωράς, εί
ναι καί ή πραγματιοιπο-1ησι ς, -κα
τά προτεραιότητα, της μειωσεως 
τ-οΰ επιτοκίου εις την χρηματοοο- 
τη-σιν τού -έξαγωγιιικου- εμπορίου-, 
tia επιδίωξη να πρ-οχωρηση εν 
συνεχείς, καί στιιντομως, εις την 
χορηγη-σι|ιι πιιιστωινικης υποστη-ρ-- 
ςεως διά ινά δυινηθουν οι εςαιγω- 
χεις νά τοποθετούν ‘ άλληνιικια 
προ-όντα εις το εςωτιερικαν επι 
ιτιστωσει. Άποδλεπει, τε/.ος, εις 
την μακροπρόθεσμον πιιστιο-υ-ιηο-.υ 
επιχειιρη-αιεων, αί όποια ι παίρουσι-

(Ή συνέχεια εις τήν 4ην σελίδα)



ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ !...
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ της 1ης σελίδος)

άπαράβατα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ της1. 
"Οσο κι' αν πρσχωράμ-ε στην τε
χνική έξέλΐιιξη, όσο κι’ ίχν ή Επι
στήμη έρευνή το μέχρι χθες άγνω
στο κοοϊ σήμερα βελτιώνει τό γνω
στό, ό άνθρωπος παρα-μόν'ΐε-ι- ή βα
σική άφετηρ ίοο -καί τόι άσφαλέστερο 
τέρμα. Γ ιΐ’ αύιτόιν γίνονται ολα.

Σάν ιέργαζόμίΕΐνοΙιί περ|άσα(με και 
περνάμε και θά περνάμε ιάπό άλ- 
λεπάλληλα στάδια δοκιμασιών.

Πρέπει- όμως σί δοκιμασίες αυ
τές να πάς-οιι/ν κάποτε ένα τέλος-. 
'Αλλά κι? άν- αύτό δεν είναι- δυ-vah 
‘πή, μποιροιν-μΐΒ όμως ivioc τις- περ-ιο4 
ρίσωμΒ ή καί ινά τις άπαλύνωμ©, 
Πρέπει τό μιεροκάμΟίτο νά φτάιν-η 
γιΐά ιηά ζήση ό -κάθε έργαζόμενος 
άΙνΡρωπιινά -καί vf Απολαμβάνει Τα 
άγιοϋθά τού πο-λιτισμοΰ, τού οποίον 
είναι -κατά ποσοστόν ό μεγαλύτε- 
ρος αυντίελεάτηιςι, -όχι -όμως καί ό 
μέτοχος.

Πρέπει ινά ξεφύγη ιάπ’ την άνη- 
σνχία τής ,άνερ'γίας, άπ’ τήίν ανη
συχία της έπιβίωσης.

Πρέπει νάχη μια σίγουρη Ια
τρική περίθαλψη!, μια στέγη δική 
τοίμ, |ένα καθαρισμένο χρονικό ό
ρια Εργασίας, πού ινά: μή μπορή 
ό Εργοδότης), ιεϊτιε Κράτος λέγε
ται ιεϊτε ’Ιδιώτης-, -νά τό πα-ραβαί- 
νη με τό «Δίκαιον τού ’Ισχυρότε
ρου».

Πόσα πρέπει! ! 1
Κι’ όμως, άπ’ όλ’ αύτά, τίπο

τε δεν γίνιεται. Γίνεται ίσως ακρι
βώς τό άντ ί θετο.

Φοβοίινταιι τις -πυρηνικές δοκι
μές καί κλε ίν-οΜν· ανεύθυνα τά μά
τια στις βόμβες ποΰ βάζουν -μέσ’ 
τις ανθρώπινες ψυχές, στις ανθρώ
πινες συνειδήσεις, βόμβες- που 6- 
τιο|μ ιέκραγοΰν μιά μέρα θάχουν πο
λύ χειρότερα αποτελέσματα, άπ’ 
οτι ιείχαν οί «πολιτισμένες» βόμ
βες τού Ναγκασάκι- καί της Χι
ροσίμα)!

Ό Μέτοχος, πολιτευτής Πει- 
ΐΡίαιώς κ. Γ. Εξηντάρης, εΐπε τά 
έξης, κατά την ιΓενι-κή-ν- Συν-έ- 
Ιλευισι-ν των -Μετόχων τής Ε. 
Τ.Ε.Α :
Κύριε Πρόεδρε, (Κήριοι Σύμβουλοι;

Κύριοι Μέτοχοι,
Μίαν ήμέριαν εις -φλογερός πα

τριώτης, ό ιάείμνηαπο-ς Γεώργιος 
Σταΰρο-ς, ίδρυε την ’Εθνικήν Τρά- 
πεζαν- ’ Ελλάδος, -νιίζν Έθνι κ-ήν Τρά
πεζαν "Ελλάδας καί Αθηνών, ήτιις 
προσέφερε τίεραστί,αις υπηρεσίας, 
τόσον εις τό "Εθνος, τό όποιον έ- 
σωσ-ειν εις δύσκολους ατιγμάς, ό
σον ικαί εις τον Ελληνικόν λαόν. 
Τ-ήν Τράπεζαν αυτήν, τγτιιςι άλλοτε 
έφερε τόιν τιιμη-τι-κόιν- ιάριθμον 7 εις 
ηό|ν πίνακα τών τραπεζιτικών ι
δρυμάτων τή,ς Ύφηλίου, προσε- 

πάθησαν -κυριο,-λίεκτιικώς ινά άνατιιι- 
,νιάξουν ιέί-ς ιτάν άέρ-α, αϊ διάφοροι 
κυβερνήσεις, καί άφοΰ τής άφηρε- 
σαν τα Εκδοτικόν προνόμιον, ίδρυ
σαν καί τόν π|εριΐ6όη|τ|οιν Ο.Χ.Ο. 
Α,, όστ-ις -κατά κυριολεξίαν- τής 
άφήρει τιήν βιομηχανικήν πίστην, 
ή δέ Τράπεζα 'Ελλάδος τήν- απο
γύμνωσε Τών περισσοτέρων αύ- 
τήςι -έργ-ασκών

Αλλά άς ϊδωμίειν- τί προσφέρει 
ό ΟΧΟΑ τόσον εις τό Κράτος ό
σον -καί εις τήν ’Εθνικήν Οικονο
μίαν τής Χώρας, Ύπόθέσατε κύ
ριοι- -Μέτοχοι, ότι- μία ’Ανώ
νυμος Εταιρεία αιτεί δάνειον 
καί, διά ινά ιέπι-τύχη, τούτο, 
Εδει νά -ύπΟβάλη αίτησι-ν εις τον 
ΟΧΟΑ διά τής Έθ-νικήις Τ,ραπέζης 
οπότε έάν έγκρίινη ό ΟΧΟΑ καί 
έγγυηθή ή ’Εθνική Τράπεζα ότι 
θά πλήρωσή αύτή τό δάνειον έάν 
δέν τό έπιιστρέψη ή Ανώνυμος Έ- 
Ιιαιιρεία, τότε -χορηγείται τούτο νπ’ 
εύθύιι-η-ν τής Τραπέζης ό δέ ,ΟΧΟιΑ 
-λαμβάνει τό ’/ζ τής προμήθειας 
χωρίς νά προσφέρη -άπολύτως τί
ποτε, τούτέστιιιν- δημιιουργεΐται -κ-α- 
|τά -κυριολεξίαν φαύλος κύκλος, 
ΙΚατόπιιν τούτου έρχομαι νά σάς 
παρακαλέσω όπως έξοσιοδοτηθή 
έκ μέροινς ιύμών ό κ. Πρόεδρος τής 
Σιυνέλίεύσιεως, ϊινα ζητήση άπό τήν 
-Κυβέρνη-σιιν τήν ικατόργησιν- τού 
ΟΧΟΑ ή τήν είσοδον τούτου εις 
Τ-ήν, ’Εθνικήν Τράπεζαν καί τούτο 
διότι ό άνω ’’Οργανισμός αποτελεί 
πληθωρισμόν καί -ζημίαν προς τήν 
’Εβνιικήν Ο-ίκονομίαν τής Χώρας.

ίΚήριΟί Μέτοχοι,
’Αληθές τυγχάνει οτι ή παρού-

Γιορτάσαμε καί γιορτάζουμε 
τήν Πρωτομαγιά.
Τό Άληθιινό -νόημα τής Πρωτο
μαγιάς- ποιός τό αϊσθάνθηκε;

Τό ινόημά της εΐνρι τόσο- ανθρώ
πινο ικιιΐ’ είμαστε τόσοι μακρυά έ- 
τισιθελίιικα ή τεχινιιικά άπ’ τόιν άν
θρωποί, ώστε πολύ λίγο δαν-ίζει τις 
καρδιές μας,

’Άν θελησαυμε- όμως, μπορούμε 
V-ά τό -συλλάβαυμε τό πανίαΐνίθ-ρώ- 
πιιν-ο αυτό -νόημα ικιί’ έχομε -καί τή 
δύναμη ινά τό μ-ετ-αυσιώσουμε σέ 
πράξη, σέ πρόγραμμα.

Θά χρειαστή βέβαια προσπά
θεια καί -μόχθος καί εύρύτητα σκέ
ψης -καί πνεύμα δικαιοσύνης καί 
κυρίως συνείδηση τον "Εργου. 
Γιιατί -αύίτό πού θά γί ν-η δέν- άν-ο> 
ψέριεται μό-νια στό σήμερα, καθο
ρίζει τό αύριο.

Θά αφορά κάθε εργαζόμενο άν
θρωπο, πού,χεί! διικιαίωμιαι νά ζήση 
έφ’ όσον προσφέρειι γιά τήν- κοινή 
ευημερία, γιά τό Σύνολο.

Τό πρόγραμμα αύτό δέν- χρειά
ζεται νά μάς τό ικαβαρίί σοίυυ άλ,λοιι, 
ούτε χρειάζεται διαπραγματεύσεις 
καί υπογραφές πρωτοκόλλων.

Χρειάζεται καθάρια σκέψη καί 
καρδιά.

Κι? όταν τό πρόγραμμα αύτό 
ψομμιαριστή ικαί -έψαρμιόστή;

"Ε! τότε θάχ-ουΐμΐε ξανάβριει τόν 
έαυιτό μας, θάχουμε ξανάβρει 
τόν Ιάληθιινό προορισμό μας, Βά- 
χουμε ξανιάβρει τήν ανθρωπιά μας, 
(καί έχει ή έπρχή μας τόση ανάγ
κη άνίθρωπνάςι!).

Θάμίαστιε ,άξι-οιι νά λεγόμαστε 
άνθριωπαιι

Σάν άινθοωποι τής πνευματτ-κής 
δουλειάς, εΐμα-ι βέβαιοίς ότι έχου
με τή διάθεση νά εργαστούμε πρός 
τήν κάτειύθυνση-αύτή τό λόγο- όμως 
-τόν έχει -καί -ή απέναντι μας ο- 
χθη...

’Άς -έλ-πίΐσουμιε -ότι τό νόημια 
τής Πρωτομαγιάς θά φτάσει μέ
χρι ς -έκεί.

σα Διοίκησες κατά τήν- άνάληψιιν 
(τού ‘Ιδρύματος τής Έθνιικής Τρα
πέζης ‘Ελλάδας ικαί Αθηνών εΰ- 
ρήκε μεγάλα -έλλείμιματα έκ, μέοους 
Ιτής πΐροκα|τό|χΟυ Δισι’κήσιεω-ς καί 
Ιτά όποια ήιναγκάσθη νά κιάλύψη.

ιΚατόπιιν των ανωτέρω εύρέθη 
πρό τού τραγικού διλήμματος νά 
δώση μέρισμα όπότε ταύΤο θά έ- 
δίδατο άπο ιτάς σάιρκας- τής Τρα
πέζης —«τιάς αάρΙκας μας»—- ή 
νά ιμή δώση μέρισμα καί νά κσι- 
Χύψη τια έλ,Χείμμοπ-το φέρου-ja. τήν
Τράπεζαν πρός τιήν ιεύη-μερίαν.

Έπρρτίμησε τό δεύτερον, καί 
Κίχτά τήν γνώμην μ-ο-υ έπρα-ξε κάλ- 
λιστα, διότι ικαλυιφθέντιων -ήδη τώ-ν 
έλλειμμάτων ή Τράπεζα εισέρχεται 
ήδη εις τήν εώημ|ερίαΐΊ, -κατά δέ τή 
έρχόμΙενιοιν έτος θέλει- δοθή ικανό 
ποιητιι|χόν μέρισμα. Καί οίλτω άπκ- 
φύγαμε-ν ίτόν αί«1οινιο|μιικό(ν κλο-νισμόν 
τής Τραπέζης.

Θά παρακαλέσω κ. Πρόίεδιρε: 1) 
όπως γίινη έ-ντ-αξις τού προσωπι
κού βάοφ τών πιροσάντ-ων -καί έ- 

’τών ύπηρεσίας ώστε ινά έκλείψορν

φοτέρων, 2) έπίσης όπως δημι- 
ουργήθη ινιέος ’Οργανισμός: στηρι- 
ζόμενος εις ήθιΐκάς βάσεις ώστε 
οί -υπάλληλον (Απερίσπαστοι νά 
κάμιουν ,τό -καθήκον των έναντι 
Γής Τραπέζης καί 3) τά Ασφάλι
στρα ινά δίδωνται εις τά Ταμεία 
ρων -εργαζομένων καί οΰχί νά τά 
ινιέμωνται ολίγοι.

-Κολακΐΐυάμίενίας νά πιίστίεύω οτι 
ιταύτην τήν στιγμήν γίινσμαιι διερ- 
Ιμιηνιευς ικαί τής γνώμης όπτάντων- 
-‘Υμών κύριοιιι Μέτοχοι έρχομαι νά 
ΰποβάλω τά εγκάρδια συγχαρητή
ριά -μιας πρός τό Προσωπικόν τής 
Τ-ραπέζης τά όποιον Ιέπέδειξε καί 
ιέπιδειίκνώει φιλεργίαν καί έργατ-ι- 
κότητα πρός τό "Ιδρυμα, καί νά 
παρακαλέσω τούτο όπω ς συ νεχ ί - 
ση έηιδειικνϋοιν τιήν αυτήν αύτο> 
πάρν/ησιΐν πρός τό καλώς έν-ν-οού- 
μεναν συμφέρον άμφο|τέιρων διά 
τήν ιεύημερί-αν τού Ιδρύματος.

Περαίινιωη, κολακιεύοΙμαι νά πι
στεύω κύριε Πρόεδρε, ότι θέλετε 
μάς οδηγήσει εις ΙμΙί-αν καλυτέραν 
αΰριον καί ότι ε-ίς τοιαιύτην θε- 
λει οδηγηθεί αύτή αυτή ή Εθνική 

Οΐίΐκονομιία τής Χώριαςι.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΜΑΗΣ - ΛΟΥΑΟΪΑΙΑ
ΚΑΙ mum

-—♦—·

Πρωταμιαγισ. . .
-Χέρι ιχέρι πΐιαοίμένας ό νέος μέ 

τήν νέου πιεριιμένοιυΐν το λεω-φο,ρεΤο 
γιά το ,λσύλουίδέινιιο προάσιε-ιο, τήίν 
έξοχή. Ό -κόριμιοϊς γύ|ρω τους άγν-ω- 
στος άλλα τούς ικίαμ-αρώνει·. Εκεί
νοι Ιδέν Ιβιλέιπσυιν άλλο 'πα’ρίά τόν ί
διο τόν έ-αυ-τό τους ό ένας στά1 μάΗ 
τιια τ.οΰ άλλου. ιΠοΙλιυ λίγο ιμ-ιλαΟ|ν 
"Ό|αα λεν, τά λέν μέ τά μάτια, 
Β-αθει-Βς γλυκειές βειλόνε-ς, τά βλέιμι- 
ιματά τους, πείρνοΰν μέσα στις ψυ
χές τους άήρατα τά ινήματα τής 
σύνδΕίσης· ικιαί άφ-ω|σϋωΐση|ς. Φτιά- 

χΙνιου-ν το αύριο ,μέ ελπίδα, έστω 
φτιωχοί άλλα -μέ πίάτιη στά -νειάτα 
τους, στο-ν άνθρωπο. Τό λεωφορείο 
ερίχεται-. Τό ιρ-αδίιοφωνάκι του κελα:- 
ϊδάει, τελειώνοντας σ-’ ενα βαλσάκ». 
Ό κόσμος ιμίπαίνειι -σ|ιγά - σ;ΐγά. Ό 
σπιηχιερ τώρα ίκιάηΐιι λέέι -γιά νέες 
πάρηνιικ-ές &|κιιμέις. Σ-κάβιι ή ,-μιπόμ- 
πα στή- ιμνά γωνιά τής: γή|ς καί οι 
σΒ:ΐσμιαγιΡάφάι άπ’ τήν ά,ντίθετη ά- 
«ΐρ;Ι6ώς ιμπάριοΟν νά καταγράφουν 
τιήν ΒόνηΙση. «Κατα|ραμΐέινο|ι νάστε» 
λέει το ιείσπριακταράκ-ι -καί γυρίζει 
τό κουμπί. Ένα γρ|ήγόρο- σύννεφο 
π-έράσε άπ’ τά ιμίάτια τής νέας. Ό 
νιέε|ς έσφιξε -φά Ιδάντ-ια, τήν βοήθη
σε ικαί (ανέβηκαν.

ιΠΙρώτρμαγιά. , .
Ή ιμιάνα τελείωνε τό στόλισμα 

τής κφιαύλαις της, -γιά τήν γ-ιορίτιή 
τών λαυλου|3ιΐών, πίρνώιντάς στϊις 
χρίύαές ιμίποιυΐκιλίτσ-ες τής ιμ|ιάν άλι
κη -κρρΒελλα ικαί οΐτό ιμΙπραΤσάκιι 
της τό -:<-αλα6ά:<.·ι: ιμέ -βιολέτες, ζουμ
πούλια ικαί τρανηιάφυλλα. Μιά τε- 
λουταί-α ιματιά -στό λουλουδάτο ψο- 
ρειμιατάκι- ικαί έτοιίιμοιι.

Περνά ό Ιέφιηιμερίδσπώλης άφί-νον1- 
τιάς τό φύλλο στό άνοιγμα τής πόρ
τας. Τής ιμάνας ή ραγκά- πέφτει 
σε κάτι φάτσες γαλονάτες -καί θερ
μές χ)ε:|ράψίΒς. ΆτοιμιΙκές βάσιειιή, 
ιέ)9ώ. ΙΓιά νά ρΓΙξονν σπιοίις άλλους. 
Καί dl άλλοι ιέΐδώ. Έξαφάννιση κά
θε σιηΐμίείουι -ζωής σέ άκτ-ίνα έκατοιν- 
πάδων ΐχυλιαμιέγρωιν. Ασυναίσθητα 
τά μπράτσα της σφίγγονται γύρω 
στό ικιρριμάκι τής -κορούλας. Ή 
γλώσσα της ικολλά-ει-, . . Παιδί 
,μο-υ. . .

ΙΠίρωΤαμαγκά. . .
Σ’ -όλες τΐίς ιχώρες τού κόσμου 

ή ίέΙρΥατ-ιιά σταμστάει τήν δουλειά 
ικαί γιορτάζει τή ιμΙέρα τής άλληι- 
λεγγιύης. «Ε-Ι-ΡΗΝΗ. "Όιχι- άλλο 
πόλεμο». «Νά σταμιοτήσουν σί πμμ 
.ρηνιικές ίδιο-:<ιΐ|μές». «ιΜά Ικιατ-αΙργηθ-ονν 
τά πυρηνίικά ιόπλ-α». Οί χιλιάδες 
‘-Εΐλιλ-ηνι-κων έργατϊ-χιών χεριιιών πού 
σ-ήκώναυιν τά πλακιάπ ιμέ τά συνθήμ 
ματ-α αύτά, έ-νιώνο-νται ιμέ τά έιχαι- 
ταμμύριια τών έ)Ργειπώιν όλου τοΰ 
κόσμου σηιχώνοιντας τήν σημαία 
το,Ό ΟΙΧΙ στά ικελεύσμ-ατ-α τής κα
ταστροφής τού Νλανήτη.

«”ΟΙχι» -φωινσίζουν οί πραγμ-ατι- 
κοί Επιστήμονες. «’Όχι» εΤναι- ή 
.μυΐρίόστίοίμη κραυγή τών- -μανάδώιν 
σ’ όλο τόν κόσμο. ΟΧΙ ενώνεται 
ή φωνή τών ίήρΥ-ατών ιδλιης τ(ή,ς γής, 
■κάθε ιδεολογίας. «Εμείς πού ψά
χνομε τόν κόσμο δέν θά άφίσουμε

πολλές ψοίρές ματοκυλίίφατε τήν γη 
γιά νά κάμετε κέιρβή. Δέν θά σάς 
ιάφ-ίΐσοιυψΕ αυτή τή φαριά νά τ’ αύ- 
γατί-σετε πατώντας πάνω στή 
στάχτη τών κορμιών τού νεαρού 
ζευγαριού, -στό καμένο άπο τό 
σήρόινδιο σύμπλεγμα τής άγκαλια- 
σμένης άπ-’ τή μάνα της παιδού
λας μέ τήν κορβελιίτσα καί τά λου
λούδια, δέν θά ιμετουσιώσΕΤΕ ξανά 
τόν Τρόμο σιέ δολλάρ.ιά καί λίρες. 
Έάν ό ίπόλεμος είναι ή ζωή σας 
γιά νά κειρΒίσετε τά παγκόσμια 
μονοπώλια τού πετρελαίου, τών 
Ιδιαμαντιών καί τ-οΰ- χρυσαφιού, 
■καλλίτερα νά πιεθάνετιε σείς, ή φού
χτα, γιιά νά -ζήση ή ΡίΙχουΙμίένη. Τά 
μέσα ,πχού βρήκατε γιά νά εξοντώ
σετε τήν άνθίρωπότητα είμαστε Ε
μείς ισέ θέση ινά τά ιμιεπισΤρέψο-υμε! 
σέ πηγές ζωής γιιά όλόυς-.
-στή χυτή σου τή φω-τιά,ώ,ΤΪ μοίρα! 
μόνη σου θά πέσης νά καής 
τριισαπιελπισμένη τής ζωής.

Ν.

ΙΩΑΝΝ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ 
Παθολόγος - Νοσ. Θώ-ρακας 

Δέχεται τά μέλη τοΰ Τ.Υ.Π.Ε. 
Τ. -και Ταμ. Υγείας τ. Τ. Ά- 
θηνών. Δευτέρα — Τετάρτη — 
Παρασκευή 6 — 8 μ. μ. καί έπί 

* σ-υνεντεύξει.
Δ)σις: ’ Ιουλιαν-οΰ - Άχαρινώι-ν 51 

Τηλ. 815.709.
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ΩΤΟΡ ΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΑΟΓΟίΣ 

ΓΕΩΡΓ. ιΠΙΠΙΚΙΟΣ

Δέχετα ι τά μέλη τιώ|ν- ΤαμΙείων 
Υγείας τής ’Εθνικής Τραπ-έ- 
Ιζης τής "Ελλάδος καί Άθη- 
ινιών 1 1 — 1 ικαί 5 — 7 μ.ιμ. 
Αυκαβηττιοθ ικαί “Αλιείξ. Σού- 
τισο-υ 24 — Τηλ. 613.513

-♦

] , ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ, ΚΟΥΤΣ/ϋΡΕΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ — ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ MONTPEULIER (ΓΑΛΛΙΑΣ) 
ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 31 ΚΑΙ ΖΑΓΟΡΑΣ 1 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΤΕΡΜΑ)

·,
Δέχεται τα μέλη τοΰ Ταμείου Υγείας τής ’Εθνικής 
Τραπέζης ‘Ελλάδος καί ’Αθηνών είς το ίατ|ρ|εΐον του 
άρτι ως έξωπλισμένον μέ τά τελειώτερα μηχανήματα 

ο’ίκον Siemens, καθ’ έκάστην 4 — 7 μ. μ.

ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙ1Ι·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ1·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΕΙ!ΙΙΙ·«Ι·ΙΙΙ·ΙΙΙ!·ΙΙΙΙ·1ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ|

1 Δρ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ- ΓΚΟΥΣΚΟΣ !
| ΜΑΙΕΥΤΗΡ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
■ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 15 — ΤΗΛ. 615.075
■ΐΙΙ!Ι·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ!·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙ1ΙΙ·ΙΙ1Ι!·)ΙΙΙΙ·Ι!ΠΙ·ΙΙ1Ι!ΗΙΙΙΙ·!ΙΙΙΙ·ΝΙΙ!·Ι!!ΙΙ·ΙΝΙΙ!·!>ΙΙΙΙ·!ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΠΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ίίϊΓ

Α.

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

0 ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. Γ. ΕΞΗΝΤΑΡΗ

όρι-στι-κώς αί άδΙικέαι -και επελθει 
άρίμονιιΐκή συνεργαισία προσωπικού 
καί Τραπέζης πρός τό -καλάν ιάμ-

νά τόν χ-αλάΐσετΕ. Μπσρόύμιε κ-αι θ& 
ζήσοΜμε Εΐίρηνιικά. ΟΧΙ ικόρισι έ- 
παγγΐελματίαιι τού πολέμου πού

ME 24Ρ0ΙΙ ΑΠΕΡΓΙΑΝ ΜΙ ΠΟΑΥΠΑΝΠΕΙί IlMPlffi 
01 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ TOM ΤΟΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΙΡΟΤΟΜΑΓΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΟΥ 
ΣΥΝΔΙίΚΑΛΙ ΣΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Υπερήφανοι οί εργαζόμενοι 
τής χώρας μας έώρτασαν τήν 
Εργατικήν Π ρωτρμαγ ι ά μέ 
24ωρον ιάπε-ργίαν καί πανεργα- 
τικάς σιυ!γκεντ|ρώσεις δίδοντας 
έντονον άγωνιστι κόν χρώμα 
-στην μεγάλην ήμερα τής Ερ
γατικής τήξεως.

Οί περισσότεροι κλάδοι τό
σον είς τά?; Άθήιναις καί τόιν 
Πειραιά άσον -καί είς τά μεγά- 
ίλα αστικά κέντρα τών επαρχι
ών έκήριυιξαν 24ω-ρον απεργίαν 
ή επιτυχία τής οποίας ΰπήρ- 
ξεν έ,ξαιιρειτι,κή. Συγκ-εκριμίνως 
οί Τραπεζιτικοί, τό προσωπι- 
κόν τών έπιχειρήσεων κοινής ω
φελεί ας, οί φορτοεκφσρτωταί, 
οί έςγάται ,οί τυπογράφοι, οί

μεταλλωρύχοι, -οί ύποδηματερ- 
γάται, οί έργάται ξύλου, οί μη- 
χανουργοί, οί έργάται χημικής 
βιομηχανίας καί άλλοι βασικοί 
κλάδοι έώρτασαν τήν Πρωτομα
γιά μέ 24ωρον απεργίαν. Οί 
εργαζόμενοι ιεις τούς κλάδους 
κινήσεως στάς Αθήνας καί τόν 
Πειραιά κατήλθον είς δίωρον 
στάσιν έ-ργασίαις άπό 10 —-12 
π,μ. ή Ιόποίια έσημείωσε κατα
πληκτικήν επιτυχίαν. Οί εύρι- 
σκόμενοι· έξ άλλου έν κινήσει 
άιδηροδρομικοί συρμοί τών Σ. 
Ε.Κ. καί Σ.Π.Α.Π. έ-στάθμευ- 
σαν άκ(ρίι-βώς στάς 1 2 τό μεση- 
ιμιέρ-ι έπί 10 λεπτόν.

Αί άπεργιακαί έκδ-ηλώσετς 
τής έφετει-νής Πρωτομαγιάς ά

πό άπόψεως χρονικής διάρκει
ας, συμμετοχής τών έργαζομέ- 
νων, διαθέσεων τών συμμετα- 
Ισχόντιων καί συνθημάτων είχαν 
τεραστίαν διαφοράν άπό τάς 
παρομοί-ας εκδηλώσεις τώ-ν τε
λευτά ίων έτ-ών.

‘Ο έφετεινάς έσρτασμός τής 
Πρωτομαγιάς μέ ένωμένας τάς 
δυνάμεις καί ικαινάς εκδηλώσεις 
χαρακτηρίζεται υπό τών συνδι
καλιστικών κύκλων ιώς ση-μεΐον 
άνάδαυ τοΰ -συνδικαλιστικού 
-μας κινήματος καί σημαντικός 
ι σταθμός -εις τήνι πορείαν τών α
γώνων τών ‘Ελλήνων έργαζο- 
μένων.

"ΜΟΝΟΝ ΕΤΣΪ ΟΑ ΓΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ,,

ΕΠΙ ΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟ Σ ΤΗΝ
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ»

ΛΩΡΟΝ ΑΔΩΡΟιΝ

’Αγαπητή «Τ}ρσπεζιτιικήί»,

Παρακαλώ όπως Βημοσίιεύσητε 
τήν κιοπωτίέρω έπυσιτιοίλήν:

:Πολλοί αυνάδέλφσΐ' Ιδ-ΐΕ|ρωτωινται 
Τί προσιφέρίεκ el-ς τά μέλη της ή 
"Εινωσιιις Φιλάθλων,

Ά-φοιρρήν πολλών σχολίων εκτός 
περιπτώισεωιν τού παίριελθόιντΌς, 
έδωσε ή ανακοίνωσης τής 13.2.5-7 
σΐχετιικιώς ιμέ δνεινεργη|θ;ησιο!μόνάς 
έ:<β|ροίμώς, ικιαί ιαυγίκιεκιρΙμένως ή 
διήιμιφο-ς ιέκ|5|ρόμιή όίά Τρίπαλιιν μέ 
δύο Ι9;σνυΐ<τΕ(ρεύαειις ικ,λι.π. άιντιί 
Βραχ. 23-0.

Θά ήθέλαμιεν νά πληροφαρηθώ- 
μιεν Βάν -σαμιμιετέχη εις τήν δαπά
νην, ικαί ιμέ ποιον πασόΐν δ>Γ έκα
στον ιμέλο,ς, ή Έΐνωάις Φιλάθλων 
είς τάς Ιέκ)δρο:μιάς.

’Επειδή τό ποσόν τών 23-0 διρχ. 
διά τά μέλη καί 280 |δ|ιιά τά ίμή 
μέλη μάς έφάνη ύπεριβολιικόν, άπε- 
τόίθηιμιεν -εις τά (ΕΕ<|5)?ρμ|:Ικΐόν Γιρά-- 
φεΐα-ν _ Γ. Καχονά Ν1ί|:<ιηιτα(ρά 9, 
τηλεφ. 968.041 καί 25.0-61 τό ό
ποιαν τήιν αυτήν -έ|;<|δ|ραμή'ν ιμέ δίύο 
διανυχτερεύσειις καί έπί πλέον μιε- 
τά'βασιν έίς τήν μαγευτικήν θέσιν 
Τ-ΡΥΙΠ(Η άνσλαιμίβάνει- νά έΐκιτελέσΐη 
μ-έ Πούλμαν κ α ί ο ύ χ ί ιμ. έ 
λεωφορείου άντί δ|ρχ:. 1 90 
κατ’ άτοΙμίον ήτο-ν -έπί έλΐχττιοιν 4-0 
8ρ-αχ. διά τά μέλη καί 9 θ' διά 
τ ά |μ ή ιμ έ: λ η. . .

Χαρακτηριστικόν τήίς ’Όΐργανώ- 
σίεως έκίδρομών 6:< ιμέρους της Έ- 
νώο-εω-ς -μέ ιμή συμφέροντος όΐρουίς 
Βιά τούς συναδέλφους εΐναιι καί τό- 
Κάτωθι περστατικόν τού παρελθόν
τος':

Σ τό Φεστιβάλ Έπ ιιδαήριου 1955 
έλάβοιμεν είς ίΠειίραιά άνακιαίνιωσιν 
τής 'Ενώσεως όιιά τής όπαί-ας μάς 
έγνώριζεν ότι θά έγίνετο -έκδίροίμή 
είς Έ:πί|δάυ|ραν ιάνιτί όρχ. 90 Ιδιά 
τά ,μέ-λη καί 1 1 -0- διά -πάντα -ηρίτοιν:

Αμέσως Β'νά τού ισιυίμβούλου -Πιεπ- 
ραιώς έτηιλεφωνήιααμεν 6ιά 1 5 θέ
σεις συναδέλφων, καί ή άιπάντ-η|σις 
τήιν όποιαν ελάβαμεν ήτρ, ότιι, «έ- 
κιλείσ@η|σαν απασαι αί θέσεις»—αύ
τό Ιδέκα λεπτά ιμΙετιά τήν έκ, -μέρους 
μας λήψιιν τής άνακισινώσεωις.

Άγανακτιιίσμένον έΐκ τιής τοιαύτιης

Ύπό τόν ανωτέρω τίτλον, ή 
έγκριτος ήμερησία έφημερίς 
«Βήμα» -έδημοσίευισε τό κάτωθι 
άρθρον, έπί τής έκθέσεως τοΰ 
Διο -χητ-οΰ μας :

"Ειθεαεν ένα και(ρίίάς σημασίας 
ζήτημα ®.ά τάς πάραγωγ ιίκάς τά
ξεις τής χ-ώΐράς μάς Ικιαί δ!:ά τήιν 
‘Ελληνικήν Θ6ί<ονΐαμ(ίαν έν γένει ό 
Διοικητής τής ΊΕΘνιΙκιής ΤΙραπέζηΙς 
‘Ελλάδος καί ’Αθηνών -κ. Β. Κυυ 
ριαίκιόπο-ύλος, μέ τήν προχθεσινήν 
τιου ΊΕχΙθεσιιν ιένώπι-ον τής Γενικής 
ΣιύνέλεύσΕως τιών Μετρχών τής 
ΤιρΙοίπέζης: Τό ζήΐτιημία τθΰ ύτηοίβιι- 
βασμοΟ τού τόκιου τών ίχόόη-Υήσε- 
ων, -ώστ-ε νά μιειιωΐθή τό ,κάσιτος τής 
τταραγωγήΙς ικαί νά κατ-αστιή ή Έλ-

ικ-ατ-άστ-άσεωις σιυνειννοήίθημιεν μέ ι
διοκτήτην -λεωφοιρείου ικαί ιμάς S-iel· 
θεχτεν λζώφοιρείάν π|ρ|ός 70 6|ρ(χ. 
-κιατ’ άτρμίον, 20 Ιδίριχ. έπί έλαττον
ό-ττ-ο τήιν 5 ι-Εντιργ-η-Βυ v-O'CC1/ έ-κΐ5|ρ.αμ)ήν
τιήίς Έ:νώσιεως.

Κατόπιν τών άνωπίίρω ένδ-ι-αφε- 
ιρόιμίεΙθα νά μιάΒ'ώμέν παία -ή ώφέ- 
λιειά μας τής όρΥαωώισΒως έίκ- 
δρίομών - ΙέΙκ ιμιέιριους τής '-Ενώαε,ωίς 
Φιιλάθλων, ττοΐοίς ό σκοπός τής ύ- 
ποχρεωτιΐκίής έίίσφόράς τών 3 καί 
5 Ι9ρα)χίμιών ιμΐηνιαίώς, όταν όχι μά
ναν 6έν ΙσυιμΙμέτέιχει el-ς τήιν ΙδΙοπτάμ 
Μην, Ιάλλά ό|όγάνώνη έ-κΙδρο|μάς 6bi- 
πανηΙροτέΙρΟς άπό ότι, αταιίχιίΐζοόν 
έκΒρρμ-αί άνευ τής ιμεσολαβήσεώς
της·

Καί ιπιαΰ Ιδ.ατίίΒεντα,ι αϊ συνβρο- 
ΐμαί τών συνάδέλφων πού, ώς έξώ- 
δίίχιως πλη|ριθΙφο|ρ|οώ:μεθά, συιμιποι- 
-σαΰντιαι el-ς Θόκια χ-ιιλιάόας πφί- 
που ιμηνιαίως;

Εύχαριστώ διά τήν φιλοξενίαν.
X. ΜΠΟιΜΑΣ

ιΚετρικιόυ Κατάστημά Πιειίρα:ιώς

ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ «ΒΗΜΑΤΟΣ»
ληνιίκή ΟΐίκόνοιμΙίά Ικανή -νά συνα- 
γωνι-σθή τάς ξένας. Μέ Τά σ-ημε- 
ιριί,ά άφόρήτως όψηλά έπιτόκ,ια 
τών χόρήγήσεων, Ιδέν είναι- δυνα
τόν νά γί-νη υγιής καί αποδοτική 
-έπένΙδυσις κίεφαλάίων είς παραγω
γικός -μαχι'ρΐόπριοίθέσμους έγικατα- 
σΤάσιεις, ιο-ΰτε νά ιάπακιτήαη συνα- 
γωνιιστιιχιότητα ή ΌίκόνρμΙία ιμας. 
Καί όρ|9ώίς ό ικ. Κυριακόπουλος έ- 
Ιτανιίσιε τήν άν-άγΙκην τάΰ όποβ.ιβα- 
αμίοϋ τού αημερσ,ιοΰ κιατ-αίθλιπτιιι- 
-κιαΟ έπι-πέδοω τών τάχιω-ν, τό όποι
ον προιχάλεΐ άνάσχρσιν τής παρα
γωγής,, Ιμέίωιαύ τής ποΐράγωγιικήις 
-διραστ-ηρίιότητος τάΰ .λαού μας, έ- 
λάττωσιν τής ιάγαρασπΐκΐής Βυινά- 
ιμΕιως mo-ϋ καταναλ'ωτιίχιού κοιναΟ, 
ικιαί γενιΐχίώς ουρπολήν. τής Έλλη- 
ΙνιΙκής Οΐίκιανόμίας. Τό κήρυγμα τή-ς 
-μΒιώσεωις τών τόκιων εΐμέθα βέ
βαιοι ότι θά εΰίρη -άπ|ήχη|αιν πλη- 
αί)ο·ν τών -χΒΐίρ|ιιζοιμένων τά Ο-ΐικΙο- 
-νομιιίχά θέματα ΤοΙΰ τόπ-ουι|μάς;, διότι 
-άνταπιοίχιρίίνιεταί έιςέιξώίφθάλμον καί 
ύντιικιε:|μΙεΜ:ί<ήν άνάγικίην. Έάν Ιδέιν
μιει-ωβή ό τόκος ικκχν £>έν άπολυ- 
φριωΐθή ή -ΟίΙκιονοίμΟα μας άπό τήν 
κιυριαρΙχίαν τής Μ-ούΐρίηΙς ’Αγοράς, 
ή όποια υπονομεύει τήν λειιτουρ- 
γίίαιν των- Τίραπεζίών παρεμίπόδίζου- 
σα τιήν έπιάνοδόιν τών άποταμιεύ- 
αεων είς αϋτάς, δέν θά δύνηθώμέν 
νά έξελθωιμέν άπό τόν αημε-piVvdivi 
ψαύλ-αν ικιύιχίλιαν.

ιΠρωτοΙστατήαασα έίς τά περυι- 
σινά πι-στωτιίχιά μέτρα ή Διοίΐκιηπ 
-σιις τής Εθνικής Τίράπέζης, εΰλά- 
γως έκιαμίεν εόρϋν απολογισμόν 
‘τών ώψελειώιν αϊ όιποΤαι προήλθαν 
άπά τήν αύξησιίν τών Καταθέσεων, 
τό μέγαλύτεραν μέρος τών όποιων 
ε-ίσέιρίρίειυισιεν ειίις τήν ϊιδίαν τήν Τράί- 
πεζαν, π|ρίάγμα πο-ύ τής έπέτιρεψε 
νά αύξήιση τάς πιστώαε|ις τιής-, 
πρός τήν Άγο|ρ|άν πέραν Τοΰ 56% 
-καί νά βσηβιήση ιεΐΐδιίκώτιείρα τήν 
Β-ιιαμίηιχανίαν, τήν όποίάν αύτή κυ- 
ιάίίως έξυπηίρετεΐ, άλλα καί τό έξω- 
Ιτερικόν έμίπόρι-ονι διά τήν άναπτυ- 
ξι/ν -καί πίροώθήσιΐν τιοίύ όποιου άί- 
ινήγγειλεν ήδή τήν 'ίδρΙύσιν ε-ίδιΙχής 
Διε-υθύνσεως. Άλλα δέν θά στα
θεροποιηθούν αύτά τά ώψελήιματα 
ούτε θά ώποδώσαυιν καρπούς διά 
(τήν μακίρόιχρονίαν άνασυγικρότησιν 
τής ιΟΙϋκονρμί'άς ιμάς, έάν δέν λη- 
Φ'θοΰν δΙιάδ-οχικιώς ικαί άλλα μέτρα, 
κατόπιν προσεκτικής ιμίελέτης καί 
σταθιμίισεως, -καί τά όποια νά έ- 
φαρμοσθούν ιμέ φιρόΐνησιν καί συ
νέπειαν. Ή Εθνική Τ|ράπεζα τά 
ϋποιδειικινύειι, Ικαί οϊ οΐΐκονσμίιίκοί 
παράγοντες -ώς άρμόδιοι- -θά τά 
κιρύνουιν. Είναι 6μως άξιον σημεν- 
ώσεως τό γεγονός ότι- ή Εθνική 
Τιράπεζα, συ-νεπής πρός τήν ώραί- 
<χν της πιάΡ,άβ-οαιιν, θέτει- καί πά- 
λιιν τήν πρόοδον καί τήν ευημερίαν 
το|0 -συνόλου ύπεράνω τών ίδιών 
της ΙότήιΙδίιώξεων. Άπάδε-ιξις δτι 
ούτε μι έ ρ -ι, σ ιμ- α διανέ
μει είς τούς μίετ-όχους της, ούτε 
το,ύς μισθούς τών ύπαλλήλων της 
αύξάνε». Φι-λόδΟξεΐ ή ’Εθνική Τρά
πεζα νά γίνη ό ικήριος μοχλός τής 
έκιβιο,μίηχανίΐσεως τής χώρας μιας, 
«αί είναι άσψαλώς είς θέσιν άπό 
ΐάτηόψεως έπιτελ|ι|κής όργανώσεως 
ικαί λόγφ τής μακράς της πεί,ρας 
νά γίνη. θρέφει δμιως ινά τήιν 6oq- 
Βήση καί τό Κράτος, -καί νά ιμ|ή 
τής δεσμΒύη τό ιμ-εγαλύτεραν μέρος 
τών ικκχταθέαίεών της όπως πιράπ- 
τει σήίμέρα, οΰτΐε νά τής άφαιιρή 
καταθέσεις διά τήίν πραγΐμιοποπιοιίΙ- 
ησιν -χοιρήγήσεων άπό άλλων Τρα
πεζών ώς συνέβη τελευταίως, ού
τε νά -άναθέτη έίς άλλους Ό-ργα- 
Ινιίσμίοιύς τήν άσκήσιν τής Βιοιμηι- 
-χανιικής ΠίίοπεωΙς.

Ό ‘ΙΕιλληνιικίάς λαός έσυνήθ,ιισε 
-νά έμΝιστειύεται καί νά τιιμά τήν- 
ΈθνιΙκιήν Τίράπεζαν, ικάί ΙδΙιΓ αύτό 
δέν ιάντιιΙλάμΙβάΜεται -πώς -είναι δί> 
ίνατιόΐν -νά ιύ-πονομειύετάι- αΰτη είΐς 
τό ήργον της.

//β 6,ό>/ "ψ° “α/
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Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΕΝΤΑΞΙΣ - ΕΠΕΤΗΡΙΣ

Ή έν τή Γεν. Συνελεύσει των 
Μετόχων δήλωσις τοΰ κ, Διοικη- 
τοΰ -ότι ύπό τάς παρούσας άνω- 
μΐάλους συνθήικας δισβαθμίσεως 
τού Προσωπικού, δεν ε/ΐναιι δυνατόν 
νά γίίνη ένταξνς τού τελευταίου, 
άπετέλ'εσε πλήγμα διά τιοΰς έρ- 
γαζομένους ειίς τήιν Τράπεζαν οί 
όποιοι διιακαώς ποθούν τήν έπά- 
νοδον τής όμαλότητος εις το "Ί
δρυμα.

‘Ο Σύλλδγος έτόνισεν εις τό 
παρελθόν καί έξακολουθεϊ m ύπο- 
γραμμίζη τήν σημασίαν τής έν- 
τάξεως διά τήν έξάλ&τψιιν τών δια- 
φορών μεταξύ τού Προσωπικού, 
τάς όποιας έκιμετάλλευόμεινοι οί 
έχθροί τής Τραπέζης δύνανται νά 
Ενεργούν διαβρωτικώς κατ’ αΰτήςι

’Ασφαλώς τά ιέπί τοϋ θέματος 
τούτου λεχθέντα ύπό τού κ. Διοι-

ικηταΰ %ουν Εννοιαν ούχί άπορρι- 
πτ ιικιήν άλλα άναβλητικήν. Τούτο 
άλλωστε βεβαιοΰται καί έκ τής 
δοθείσης ιΰπ’ αυτού ΰποσχέσεως 
περί τής έν και-ρω συντάξεως νέου 
’Οργανισμού Υπηρεσίας.

“•Εκ τής Ιδηιμναυργήθείσιης όμως 
ιοΐίτιω ικαταστιάσεως γεννάται· ή ά
μεσος άνάγιχιη δημιοσιιέύσειως ’ Επε- 
τιηιρίδος 6 ι όλοκλήρον 
τό Προσωπικόν. ©ά έμιφανιισθή ον- 
τω άνάγλιυφας ή ύπάριχοιυσα ανω
μαλία καί τά αίτια αύτής· ή ανάγ
κη καί οί τρόποι άνΙττιμετωπίσεώς 
της θά γίνουν συνείδησις ΒΪς τό 
εύμύ κοινόν καί συνεπώς ή Διαι- 
κησις θά διιευικολυνθή εις: τό έ’ργον 

! τής ιάποκατασπιάσεως τής ίσορρο- 
ί ιπίας έν τή ίεραρχίρ καί δη τό 
' συντσμώτερον.

ΔΙΚΑΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ

"Οταν ό ΐΐδιίας ό Διοικητής ε|ις 
τήν δευτερολογ ίάν του κατά τήν 
Γεν. Συνέλευσιν τών μετόχων όπηεν 
κάλυψεν δτι αί άποδοχαί μας υπο
λείπονται κατά 30—35% τών α
ποδοχών τών (λο-ιπών συναδέλφων 
τώ|ν άλλων μεγάλων Τραπεζών 
(καθ’ ή μάς εί ναι μεγαλύτερον τό 
ποσοστόν), Εθεσεν αυτομάτως καί 
έπιίσήίμως ιέπί τάπητος τό θέμα'— 
αίτημα τής ’ίσης μεταχειρίσεως, 
τιούλάχιστιον άπά μισθολογικής ά- 
πόψεως.

Βέβαια δεν άπεκάλυψε κάτι τό 
άγνωστον δ ι’ήμάς.Διεπίστωσε mil 
δκεκήρυξεν Ενα γεγονός, τό όποιον 
πολλάκις άπό τών στηλών αύτών 
άνεφέρθη.

'Α/ναμένομΙεν, όθενι, όπως έξτσω- 
θώμΙειν μισθρλογιΐίκώς προς τούς 
συναδέλφους τούς προσφέροντας 
τάς αύτάς ύπηρεσίας εις τάς άλ- 
λας Τροτέζας, α'ίτ ινιες άπερρευ- 
σαν έκ τής Εθνικής), έπ’ άγαθώ 
τόσον τής Τραπέζης, όσον καί τών 
έν αϋτή Εργαζομένων.

--------- <$>---------
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

•—♦--------- -

Μία Επιτόπιος Ερευνα θά πείση 
καί τόν πλέον άμφιβάλλοντα διά 
τούς άνθαγιεινούς όρους, οϊτιινες 
επικρατούν εις τά υπόγεια τής 
Τραττέζη ς, Ενθα εΐνιαι έγ κατέστη- 
μέναι αί Ύπηρεσέαι Συναλλαγών 
έπί χρεωγράψων, Ταμεία τίτλων» 
κ. ά.

"Ελλειψις άέρος καί επαρκούς 
φωτισμού καθιστούν τήν άτμό- 
σφαίραν κατα®λΙιπτ»ικήνι καί άκρως 
έπιΐκίίινίδυινον διά τήν ύγέίάν τών 
έργαζομένων.

Ή τσιαύτη διαπίοτωσις εΤχε γί- 
Vflv προ μαίκρού χρόνου καί, άν 
ένθυμούμΐθα καλώς1, εΐχεν άποψον 
σισθή όπως οί συνάδελφοι οί όπη- 
ρετούντες εις τάς ύπηρεσίας αύ
τάς, άποχωροΟν ήμίσειιαν ώραν έ- 
ν,ωμίτεροιν τής κεκανον,ισμένης.

Πρέπει αί άρίμόδιαι Ύπηρεσίαι 
τού Τεχνικού Τιμήμοτος1 νά έπιλη- 
φθούν άμέσως τού έν λόγφ θέμα
τος, διιστιι ούδέίς εχειιι δικαίωμα 
Μα άδιαφορή διά τήν ΰγέίαν τών 
έργαζομένων.

------------ -φ--------------

ΟΙ ΜΕΤΑΤΑΓΕΝΤΕΣ ΤΑ
ΜΕΙΑΚΟΙ
Ή έπιδίωξις κάθε έργαζο- 

μένου είναι ή ποιοτική βελτίω- 
σις τής εργασίας του καί ή κα
τά στάδια αΰξησις τών αποδο
χών του, όταν εΰσυνειδήτως έκ- 
τελεΐ τήν υπηρεσίαν του καί ή 
άπόδοσίς του είναι ικανοποιη
τική. |

"Ομως, αυτό δέν συμβαίνει 
μέ μίαν τάξιν καθ’ δλα συμπα
θών συναδέλφων πού οί περισ
σότεροι έλευκάνθησαν ε'ίς τήν 
ύπηιρεσίαν της Τραπέζης καί 
διά τιην προκοπήν τιοΟ ιστορι
κού μας Ιδρύματος.

Πρόκειται διά τούς μετατα- 
γέντας είσπράκτορας είς δοκί
μους ή ύποταμίας Α' καί Β' 
άναλόγως τής περιπτώσεώς 
των Καί τών προσόντων των. Οί 
συνάδελφοι αύτοί, άκόμη καί 8 
Εως 12 έτη νά έργασθοΰν τί- 
μίως καί εΰσυνειδήτως, δέν 
πρόκειται νά λάβουν ούτε δραχ
μήν αύξήσεως.

ΕίΓναι τρομερόν νά εΰρίισκε- 
ται κανείς καθηλωμένος έπί Ενα 
τόσον μακρόν διάστημα χωρίς 
νά ΰπάρχη προοπτική βελτιώ- 
σεως τών άποδοχών του, περι- 
μένοντας τό πλήρωμα τοϋ χρό
νου ή νά έξέλθη τής Ύπηρεσί
ας μέ τήν μειωμένην σύνταξιν 
τού ιείσπράκτορος (άφοΰ δια
τηρεί τάς άποδοχός αυτού τού 
βαθμού) ή νά προαχθή δύο ή 
καί περισσοτέρας φοράς, διά νά 
έξισώση τάς σημερινάς άποδο- 
χάς τάς όποιας λαμβάνει·

"Η Δ.Ε. τού Συλλόγου ά
πό τής πρώτης ή μέρας τής ά- 
ναλήψεως τών καθηκόντων της 
υιοθέτησε τό ήθικώτατον τούτο

θέμα ζητήσασα τήν δικαίαν 
προώθησιν τών έκ μετατάξεως 
Δοκίμων καί Ύποταμιών άνοτ 
λόγως τών προσόντων έκαστου, 
τοϋ μισθού, τών έτών καί έν γέ- 
νει τής υπηρεσιακής αύτοΰ κά- 
ταρτισεως. Καί είχε τήν τύχην 
ν’ άναγνωρισθή τό δίκαιον αί
τημα παρά πάντων τών ιθυνόν
των τάς τύχας τού προσωπι
κού, έπέκειτο δέ ή έπίλυσίς 
του, λόγφ τού δτι δέν υπάρχει 
ούδεμία οίκονομική έπιβάρυνσις 
διά τήν Τράπεζαν, κατά κακήν 
δμως τύχην παρέμεινεν καί αυ
τό έκκρεμές λόγφ τών μεσολα- 
βησάντων γεγονότων έκ τής τε
λευταίας άπεργίας.

Ή προ ήμερών δμως έπί- 
σκεψις τής Δ. Ε. παρά τφ 
Δ)ντή Τμ.Προσωπικού κ. Κορο
γ κχννάκη, δίδη τήν έλπίδα τής 
οριστικής τακτοίτοιήσεως, καθ’ 
δσον κατηγορηματικούς έδηλώ- 
θη δτι άμα τφ πέρατι τών προ
αγωγών θά έπιλυθή κατά τόν 
καλλίτερον τρόπον καί τό ηθι
κόν και δίκαιον τούτο θέμα.

_------------ <$>------------- ■
Ο «ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΓΩΝ»

-—♦—

Ή συνάιικσίΜστιική έφημιερίς 
(«Τραπιεζιικός ’Α|γών»>ι, ή όποια υ
ποτίθεται οττιΐ! δέν άναμιΐίγνύεται 
ιείς τά (έσωτΐεριικά τών Συλλόγων 
είς τό φύλλον τής 1.3.57 έλαβε 
σαφή Εχθρικήν θέσιιν Εναντι τού 
ψηφοβελτ ίοιυ κ. Μειλισσαροπούλοιυ, 
διίά ούχί όλτιγοτέρων τώιν 1 0 δημο
σιευμάτων. Δέν ήθελήσαμιεν νά 
διαπ'υπώσωμίεν παράποινιον πρός 
τήν κο«λην συνάδελφον, φρονονντες 
ότιι ή έμιπιιστοσύνη τών Μελών τοϋ 
Σωματτιείιου μιας είναι- ίικανή διά νά 
αντιστάθμιση τήν πιικρίαν τών- α
ναίτιων έναντιίσν μας Επιθέσεων 
τρίτων. ’Αλλά καί είς τό φύλλον 
τής 1.4.57 ή καλή συνάδελφος κα
κοποιεί ‘έλαφρώς τήν άλήθειαν έν 
|τή άνοτγιγελίςι τών αποτελεσμάτων 
αρχαιρεσιών τοΰ Συλλόγου μαις. 
Διότι αναφέρει ώς εξής τά άποτε- 
λιέσματα: Ψηφοδέλτιον Μελι-σσο- 
ρ-οπούλου 763 άντί τοΰ όρθίοΰ 777. 
Ψηφοδέλτιον Τσουδεροΰ όρθώςάνατ 
φέρει 593 -καί ψηφοδέλτιον Κσροο- 
πάνου - Διλιιντά 316 άντί ,τοΰ ορ
θού 292. "Οχι, δηλαδή, ότι έχουν 
ικαμμιιά σημασία 10 ή 20 ή 30 
ψήφοι έπάν-ω ή κόπω, άλλα διά τήν 
ακρίβειαν τών άριίθμών καί τήν 
πίστιν τής αγαπητής συναδέλφου. 
Έξ άλλου, είναι- γεγοινός ότι τό 
φύλλοιν 1.5.57 όύδεμίαν αιχμήν Ε
χει έναντίιο,ν ιμας.

----- -------φ--------------
ΤΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑ

Τό ιμιέχρ» σήμΐεροιν διδόμιενον τα- 
ιμιακόν έπίδοιμα είναι- μάλλον συμ
βολικόν.

Φρονούμενι ότι ιοί αρμόδιοι θά 
θελήισοιυν νά έπανιεξετάσοων- εύ-με- 
,νώς τό άϊτημα τών συναδέλφων 
μας τοΰ Ταμειακού κλάδου, όπως 
αΰξηθή τΟύτο είς τά όρια τοιύ άν- 
Τιστόίχσυ έπιδόματος τό όποιον 
δίδεταιι Ιπαιρά τών λοιπών Τρα
πεζών.

‘Η δαπάνη άλλωστε έκ μιας τοιι- 
αύτης αύξήσεως είναι ασήμαντος 
διά τήν Τράπεζαν, όταν ιμάλιστα 
ληφθή ιύπ)’ όψιιν ή λεπτή θέσις 
Ιτών διαχιειριιζομένων έκατοιμιμιύρΐια 
δροίχμών ύπό τάς πλέον ικαιταθλιι- 
πίτιικάς ισυνθήκας έριγοοσίαςλ 
------------------------- ------------- ----------------—

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣIΣ
Πληροψοροΰμεν τούς συνα

δέλφους οτι ύπό τον τίτλον 
«Αογιστικά καί Μαθηματικά» 
έξεδάθη βιβλίον τού διακεκριμέ
νου τ. συναδέλφου κ. Νικολ. 
Κονταράΐτου, περιλαμβάνον θε
ωρίαν, πράξιν; καί θέματα δια
γωνισμών τών Τραπεζών Ελ
λάδος καί Εθνικής.

"Οσοι έκ τών κ. κ. Συναδέλ
φων Επιθυμούν νά τό αγοράσουν 
δύνανται νά δηλώσουν τούτο 
είς τά έν τή Τραπέζη γραφεία 
τοΰ Συλλόγου, έγγραφόμενοΓ 
ιείς ειδικήν κιατάστασιν, βάσει 
καί τή|ς όποιας θά τό προμη- 
θευθώσι άντί δραχ. 50.

ΣΤΑΘΜΟΣ
—♦-----

‘Η Ε^θεσις τοΰ Διοιικητοΰ μας 
προς την Γενικήν Συνέλευσιν, έκτε- 
νή περίληφιν τής οποίας δημοσι- 
εύομιεν είς τήιν πρώτήν σελίδαι, έ- 
σχολιάσθη ποιικιλοίτιρόιπως καί ώς 
έπί τό πλεΐστοιν ευμεινέστατα ύπό 
τοΰ τύπου .καί τών έγικύρων οικο
νομολογικών κύΐκιλωνι. Δίικαίως δέ. 
Αί έν ούτή διολαμίβανόμεΐναι δια
πιστώσεις ίάποτελοΰν πολύτ-ιμον 
συμβολήν είς τήν άποίκρυστάλλω- 
σιιν λελογιισμιένωινί άποψεων- διά τήν 
άντιιμιετιώπισιν ούχί μόινον τών πι- 
στωτιικών ιάλλά καί τών γενικωτε- 
ρων οίκοίνίαμιιικών ,πρόβληιμάτων τής 
χήρας μιας. Σαφήνειαν άπλυτης, 
λογτική τραχύτης ικα|ί διοροττικότης 
είναι τά βασάά χαρακτηριστικά 
της. Καί θαυμαστή ή μεθοδιικότης 
είς τήν ικιατάτάξιν τών προβλημά
των τήν διακιρίβωσιίν τών μεταξύ 
των σχέσεων 'καί αλληλεξαρτήσε
ων. Έπισημαίνουσα τό έπίκεντρον 
|τοιΰ πιστωτικού προβλήιματος, ήτοι 
τά υφιστάμενα είσέτι ύψηλά έπι- 
Ιτόικια Ιάπίοιδειίκνύεΐι ένιαργώςι ότι ά- 
νευ σιυμπιέσεως τούτων πρός έπί- 
ιπεδα ικαθιστώιντα άποδάτ νκήν ^ τήν 
μακροχρόνιον Ιέπένβυσιν ουδόλως 
δυν·άμε9α νά έλπίζωμεν είς ουσια
στικήν έξήγίάνσιιν τήςι οικονομίας 
μας. Υποδεικνύει άπολαύθως τά 
μέσα καί τάς μέθόδους διά τών1 ό- 
πο|ίων θά καταστή δυνατή ή έν^ λό
γφ συμπίεσις καί ή κατάπολέμη- 
σις τής μαύρης άγοράς τού χρή
ματος.

Ή τόλμη ρώς προτεινομιένη διεύ- 
ρυνισις τής χρημοττοδοτήσεως ώς 
έν τών μέσων πρός έπίτευξιν τών 
σκοπών τούτων καί αί έκφερόμεναι 
απόψε ι ς ώς πρός τ οιΰς πιθανούς 
δυσμενείς αντίκτυπους έπί τού 
' Iισοζυγίου Πληιρωμών καί τόν 
Τρόπον άντ ιμετωπίσεώς των έπιν 
βάλλεται όπως μελετηθώσιν έπι- 
σταμένως ύπό τών αρμοδίων οϊτν- 
ινες (καΐτιέΧαντιαιι ΰπόι τής φοβίας 
τού«έλλείμμιατος»—απόρροια δογ
ματικής καί μυωπικής θεωρήσεως 
τής ίκαθόλου Οικονομικής άνελί- 
ξεως.

‘Η ιπρόταίξις τής ίκανοποιήσεως 
Των βραχυπροθέσμων καί τών 
ιμιεσοπροθέτμων πιστωτικών αναγ
κών, καί μόνον έφ’ όσον καί κα|θ’ 
δ ιμέτραν έπιτυγχάνεταιι ή άνασύν- 
θεσιις τώνι καΐταθέσεων τών μακρο- 
χρανιωτέρων ταιιούτιωνι, μαρτυρεί 
σύνεσιΐν — καρπός πολυετούς πεί- 
,ρας — καί συναίσθησιν ευθύνης 
άπέναντι τόσον τών έμττι στευσμέ- 
νιων είς τάς ΤραπέΙζας τάς1 οικονο
μίας των όσον καί εκείνων οϊτινες 
τάς χρησιμοποιούν), πράγματα τά 
όποια δυστυχώς ελλείπουν παντε
λώς είς τά έν σπουδή σνντασσόμε- 
να « ύπο μ ν ή ματ σ'» -καί «σχέδ ί α» με- 
ρι κών, ·6γ)Κλ1η!μιθΐτΐίκ.ώς' ά.-ευθυνών,
μανίδαρίνων. Άλλ’ ό,τιιι πράγματι 
έκπλήσσει, ctvan ή όργιανιική έντα- 
ξιΐς τών βλέψεων καί έπιδιώξεων 
τής Τραπέζης -κα|ί τοΰ Τραπεζικού 
κλάδου γενικώτερον είς τά πλαί
σια Ενός γενιίικαΰ σχιεδίου διαλαμ
βάνοντας τάς μακροχρονίους άπακ- 
τήσεις μιιας υγιούς οικονομικής 
πολιτικής βασιζόμενης έπί τής 
προσπάθειας πρός αόξησιν τών έ- 
ξαγωγών καί τής (κατόπιν αύστη- 
-ροϋ προγραμματισμού) άνιαπτύξε- 
ως τής Ιβιιαμηιχανίαιςι.

Δέν γνωρ Ιζομεν ικοοτά πόσον τε
λικός ή Εκθεσις θά έπηρεάση τούς 
Εχοντας άποφασιστική,ν γνώμην 
'έπί τής Οικονομ ικής πολιτικής πα
ράγοντας. ΙΝομίιζομεν όμως ότι έν 
διμει τής κοσμογονίας όποια συ»· 
τελείται διά τής άποφάσεως προς 
ΐδρυσιν ικοιινής ευρωπαϊκής άγοράς 
θα πρέττη, άν μή τι άλλο, νά με
λετήσουν καί ο0το|« τά αίκονιαμΊΐκά 
|μας προβλήματα μέ σοβσρότηταά- 
νάλογον τής σπουδαιότητός των. 
Η έκθεσις τοΰ Διοιικητοΰ μας πρός 

τήιν συνέλευσιν τών ιμιετιόχων άς 
γίίμη τοΰλάχιιστον άπό τής άπό- 
ψεως ταύτης παράδειγμα πρός μί- 
ιμησιιν.
---------------- ----------------------

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ 01 ΑΛΛΟΙ
—♦—

(Άπό τήν Έφημειρίβα «Ή Ήιμέρια»
Παηρών)

<$>
ΤΡΑΠΕΣΙΤΙ'ΚΗ ΠΙΣΤΙΣ

-—-♦—-

Ή Κιυβερνησις ήιναγκάσθη είς 
ιμεριικήν ύποχώρησιιν έπί τή απει
λή παραιιτήσεως τού Διοικητού τής 
"Εθνικής Τραπέζης. Πρώτοι», έγκα- 
τέλειψε τά σχέδιο» τού παρακρα
τήματος μέρους τών καταθέσεων 
(τών έμπρριικών τραπεζών διά τήν 
χορήγησαν [μεσοπρόθεσμων δανείων 
άπά τόν ΟΧΟΑ, ήτοι τήν παρα
φυάδα τής Τραπέζης 'Ελλάδοςι. 
Καί Ικαθορίζεΐι, ότιι τά δάνεια αυ
τά, τά όποια εΐνιαι1 χρήσιιμα διά 
τήν παριαγωγήνι, θά παρέχωνται 
άπό τάς ιδίας τάς έμποριικάς Τραι- 
πέζας, αί όποϊαιι Εχουν τάς κατιοο- 
θέσειις, μέ τά Ιίθιικά τιωιν κριτήρια 
καί τήιν ίιδιικήν των εΰθύνηιν, ώστε 
νά μιήιν άνοιιχθή ινιέαν κεψάλαιον είς 
τάς: «παγωμέινιας πιστώσει ςί». Διεύ- 
‘τιεραν, ύπεσχέθη, δτιιι ικαμμίαι έπόμ- 
βασιις δεν θ’ άσκήται διά τήν πα
ρά τών Τραπέζώιν χιορήγησιν τώιν 
δανείων. “Εάν πρίοχιωρήση καί είς 
τήν κοίτάργησιν τοΰ ΟΧΟιΑ, ώστε 
ή τροπεζιτιΐκή πϋ'στις νά άσκήται| 
διά τώιν κανονικών φορέων^ θ’ ά- 
ποκιατασταθή πλιήρης τάξις είς τόν 
τομέα τής πιστρδοτήσεως τής Ε
θνικής οικονομίας. Καί (πρέπει ή 
Κιυβερνησις ινά προσέξη τάς προ- 
ειΐδοπαιήσεις τής ’(Εθνικής Τραπέ
ζης, αί όποιαν δέν άποβλέπουν πα
ρά είς τήν έξυπηιρέΐτιηισιιν τιοΰ γενι
κού συμφέροντος τής χωράς.

ΑΙ Ϊ1Γ. ΣΪΝΕΛΕΪΙΙΝ 
ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΟΝ Ε.Ϊ.Ε.Α.

Ή έψετεινη Γενική Συνέλευσής 
πώτ^ ιμΙετόχων τής Ε.Τ.Ε.Α. εδω 

αεν είς τήν ΔιιοιίΙκησιν τής Τραπέ- 
ζη|ς τήν εύκίαιιρίαν νά Εμφάνιση 
έύαΐργέσπείρισν τά πιράβλήματα ά- 
■τινα άντιίμετιωπίζιουν οί διάψοιρίοιι 
ικλάΐδίιή τής Οιΐκονοίμίαις τής χώ
ρας ικ'αί Τον ιρόλον τον όποιαν κα
λείται νά παίιξη διά ιμίαν είσέτι 
φοράν ή ’Εθνική Τράπεζα.

Διίά -τιοΐΰ - ιάΝολογιίσμίοΰ τής χρΙή- 
σεως 1956, 6 kl Διοικητής έτόνι- 
σιεν τάς ©ιχηοείΡΡΚ»; τάς όποιας 
άνΤιιμετωπΙίΙζει ή ΟΙΐΙκιανοιμιία μας, 
άπεικάλυψε τάς πηγάς τών δυσχρ- 
ιρίειών αύτών ικαί δ|ιέγριοψε σαφώς 
Ιτήν ποίρειίΙοαι ταύτηις, έν συναρτή- 
αει πάντοτε πραζ τόν ρόλον τής 
’ΕΒνιικιής Τιραπόζης, ©ιιά τήιν ύπειρ- 
πήίδηισιν καί ώντι|μετώπιιστν τών 
θυσχερ^ιών, ΐνα ή 'Οικονομία μας 
άπατάξινώθή ικαί άποτελέση βασιι- 
ικάν παιράγαντα τής εύημιερίας τής 
χώρας.

*

Ή έπίθεσ)ΐζ τήν όποίάν ΰπέστη 
φάσαν ή ΔιαίΙκήσιις όσον καί τό 
ΠΙράσωιπιΙκιόιν έκ μήραυίς ένίων με
τόχων, άψοριμήν εΐχίε τήν μή δια
νομήν ιμήρίσιμοσπος, αίτια 18έ πολλά 
καί διάφορα1.

Υπήρξαν μέτοχοι οϊτινες τήν ιμή 
διανα,μΐήν ιμε,ρία.ματας έθεώρίησαν ώς 
άφειλοίμιένην είς τάς... ΰψήλάς ά- 
ποίδοχιάς τοΰ έν έΰεργείΐφ ιΠΙροσωπι- 
ικιαΰ, είς τάς... μεγάλος ισυιντάξεΐις 
ικαί έίς τήν διάθεσιν τής Διοιίκήπ 
σεως δπωις άπασχάλήται μόνον 
ιμέ... τό ίΠ|ροίσω!πιικιόν ικιαΐ τά... αί- 
•τήματά ταυ! !

ΠαίρίάδίΒίγιμα ήμφιαθαΰς καί 6ν 
πολλοΤς ισυΐκοφαντιΐκής έπιθέσεωίς 
κατά τοΰ ΠΙροσωπιΙκοΟι, 'ύπήρξεν ό 
λόγος τοΰ ίκ. Ναπ. Πειίρούνάκη, 6- 
στιις έξετόξευαε |μιύδ|ρουις κατά 
τών έργαζομένων.

Όπως, διά τήν Ίιστο'ιρίίάν, πρέ
πει νά άναφέρωμείν τούς μετόχους 
κ. ικ. Γερ. Βααιιλιειάιδή,ν, Έξιηιντάρηιν, 
Αίλιανάν κ. ά. οϊτινες ιΕτηλεξαν τό 
Εγκώμιο» τού ΙΠρααωπιικοΰ καί 6- 
Φόνιισαν την σητούδάιότητα καί τήν 
σημασίαν, την όποιαν ένέχ.ει διά 
πάσαν ΰγιά 6πιχεί|ρηισιν ικαί δή 
Τράπεζαν, ή ΪΙκιανάποίηισίις τών έν 
αΰτη Εργαζομένων.

*
ΎπήρΙξοον μέτοχριιι, ώς ό κ. ‘Ε- 

■ξηιντάριης, οϊτιινες ιέφίθασαν μέχρι 
ιτοιΰ ισιηιμίείόυ νά υποστηρίξουν θέ- 
ιμοίτα έν έκικιρεμόττρίι Τοΰ Πρασιω- 
πιιχιοΰ, ώς ή "Ενταξιις, ό Όργανι- 
αμός ικ.. ο). “ΑλγιειιΜηιν ΙεΙντύπωσιν Ιέ-
προικάλεσΕΐν ή είς τήν Γεν. Συνέ- 
λευαιν άποκάλιυψις τοΰ μετόχου κ. 
"Εκτωρος ιΠαπαΙδαπαύλαυ, όσης ά- 
νέψερεν ότι ό τ. Διοικητής κ. Ήι- 
λιάσκας, προαεπάθηριεν έν τφ Χρηι- 
ιμοηΐιισ-τηιρίφ, ιμέαφ ποιλιΤιΙκων προ
σώπων, νά μίξη τάς μειταχάς τής 
Τιραπέιζης, :διά ν’ άρ9ή ή Εμπιστο
σύνη τοΰ λααΰ ιάπό τό " I δρυιμ1®, 
ψθάσας ιμέχριι τοϋ σημείου νά... 
πληρώνη τήν διαψαράν τής ζηιμιίας 
έΐκ τής πτώσεως των μιετοχών, είς 
οϋς τήν ίύφΐίΐσταντο άρΙκεΐ ή τιμή 
τών ιμΕτοιχών νά έπιπτε:! ! !

*

Τήν |άκ|ρως δυσμενή ατμόσφαι
ραν τής Γεν. Συνελίεύσεως, τήν διηι- 
ιμιιοιυργηιθεΐσαν συνεπείςι τών άλλε:- 
παλλήΐλίλωις έκτοίξευρμέινωιν ΙκΙατά τοΰ 
ιΠίρασωπιιχαΰ κατήιγοριών, ήλθε. νά. 
μιεταβάλη άρΙδήιν ό σπουίδαϊος καί 
ικαπά γενιΙκήν ήμιοίλογίαν 'βαθείας ά- 
πηχησεωις λόγος τοίΰ Προέδρου 
,τοΰ Συλλόγου ιμίοης. κΐ Κ. Μελισσα- 
ροπιουλου.

ιΜιέ ΕύχιέΙρειαν ρητορος, μιέ 
άκαταμάχηιτα ΙέΙπιχΒΐιρήματα, μέ 
πειριισήν ισαφήνειιαν ικαί μιέ τό θάΡ1- 
ροις πού β)διει τό δίκαιον, 6 κ. Πρό
εδρος άνέτρεψεν Εν πρίός εν τά ε
πιχειρήματα τών μετόχων, έδωσε 
νέαν πνοήν ειίς τήν ίξυνίέλειυσιν καί 
έφθασε ιμέχΐρν τοΰ σημεΐίόυ νά έξα- 
(ναγικάση τοϊις pEToxof-K να κατα
στούν έν συνεχείς:... ύπιέριμιαχΌΐι τών 
διίχιαιιωμάτων τοΰ ΙΠ|ροαωπ:ικιοΰ καί 
ένθουσιώδεις ύπαστηιριικταί τών αί- 
τημιάτων αύτοΰ! ! !

Ό ικ. ΜιελιισΙσαιρόιποσλος έτόνι
σεν έμίφαντ.ικιώς είς τούς δυσανα- 
σχετούνταις 6κ τής μή καταβολής 
ιμρρ^ματος μετόχιαυς, ότι ή 6κ 
ήής ισυγχιωνειύισεως ζημία ανέρχε
ται είς χιρυιάάς λίρας ’Αγγλίας 1. 
000.000 καί έκεΐ άνάτρέχοντες θά 
εύρουίν τά αίτια τά άδηγοΰντα σήη 
ίμερον είς τήν ιμή ικιοπαβολη,ν μερί
σματος.

Ψ

Ό Διαιικητήις κι. ΚυΐριαΙκόπουλοςι, 
δευτειροιλογών καί άποτντών είς τούς 
μετόχους, έθΙεισε τά πράγματα είς 
τήν άκμιΐβή αύτών θέσιν, δηλώισας 
ρητώς ότι ή Τράπεζα, πλήν τοΰ ό- 
φειλομένου πίριάς τό ΙΠ|ρρσωπι,κόιν δι
καίου έπαινοι», πρέπει ένιειργώς ν’ 
ίάπασχοληθή κατά πρώτον μέ τήν 
Ιικιαναποίιησιν τών αίΦηιμάιτων τοΰ ιέν 
ένείργέιΐς ΐΠίροσωττίιΙκιοΟ, έν συΜεχείς 
ιμέ τά ταιαΟτα τοΰ ϋπά' Σύνταξιν 
ικαί άκίοίλαύθίωις ιμέ τό... μήριισμα.

Τήν σειράν ταύτιην άκοιύων ό ik 
τών μετόχων καθηγητής Τοΰ Πανε
πιστημίου κ. Ν. Βιειηις, ήκούσθή λό
γων πράς τήν 'παίρίακιαθηιμιέινην σύ
ζυγόν του: «Βιλέπεις τήν τσποίθέ- 
τιησιν πού ικάνειι; :Αύτό θιά πη Δι
οικητής προίρρχόιμενιο-ς ιάπ’ τό σώ- 
,μα τών ύπαλλήλων, "ιΟιμιιλεΐ μάλ
λον ώς... υπάλληλος παρά ώς έκ- 
πρόσωπος τών...μετόχων»'

Ό Ά...μέτοχος

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

Κάθώς άνεγράψαμεν καί είς τό 
προηγοήμενοιν φύλλίοιν ,μαςι, κατά 
τάς τιληιριοφοιριίίας μας, ή όλακλή- 
ρωσιις τών προαγωγών θά άκολοι- 
θήση τήιν .έξης σειράν: λΑετά τήν 
κοννοποίησιν τών προαγωγών Ύ- 
ποιτίμηΐματιαρχών είς Τμημ. Β' (ή 
όποια ικαθυστέρησε διά τυπικούς 
λόγους), θά έπαικολουθήση σχεδόν 
αμέσως ή καιινοποίησις τών προ-1 
αγωγών Τ μη ματαρχών Β'. είς 
Τιμημιατάρχας Α'. καί άκολούθως 
αί προσαυξήσεις Τμηιμι. Α'. Αί 
άνω τοΰ βαθμού Τμηματάρχου Α' 
προαγωγιαί εΐνιαι άποκλενστικόν 
έ'ργον τής Αιισιικήσειως, Έν τφ με
ταξύ θά ιένεργηθοιύν αί προαγωγαΐ 
Είσπρακιτόρων ικαί τών1 έπιτμχόνη 
των ιείς τόν προαγωγικόν διαγω
νισμόν 4.11.56 Υπολογιστών Β' 
είς Α', έφ’ όσον Εχουν δικαίωμα 
ικιρίσεως μέχρι 1.7.56, Ακολού
θως θά γίνουν αί μετατάξεις είσ- 
πρακτόρων καί κλητήρων, ώς: καί 
αί προαγωγαΐ είς όλους τους βα

θμούς τών ιέχόντων δικαίωμα κρί-ι 
σεως τήιν 1.1.57 καί τήν 1.7.57. 
Έν τφ μεταξύ θά λάβη χώραν ό 
νέος προαγωγιικός διαγωνισμός 
διά τούς μή έπιτυχόιντας τήν 4. 
11.56, Εΐνα» λίαν ικανοποιητικόν 
ότι ό άριιθμός τών προαγωμένων 
Τμηματαρχών είναι,, κατά τάς πλη
ροφορίας, σημαντικός μεγαλύτε 
,ρος τοΰ πραδλεπομένου, έπικρατη- 
σάσης φιλοΰπαλληλικής έρμηινείας 
τών διιατάξεων τοΰ ’Οργανισμού. 
Τούτο βεβαίως δέν σημαίινειι ότιι 
είναι δυνατόν νά προαχθαΟιν όλοι, 
έφ’ όσον ό Ό,ργαν ισμός προβλέπει 
ό,ργανικάς θέσεις καί άνέκαθεν αί 
προαγωγαΐ είς τούς, άνωτάταυς 
βαθμούς ήααν περιωρισμέναι, έ- 
νεργούμεναι μέ αυστηρά κρι (ήρια. 
Αί έργασίαι τής Επιτροπής προ- 
αγωγώιν είναι αύστηρως έμπιστευ- 
Τιικαί καί ώς ίέκ τούτου ό Πρόε
δρος τοΰ Συλλόγου αδυνατεί νά 
ΧΡΡηΐΥή οίανδήποτε πληροφορίαν
έπ’ αύτώνι.

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ή έψημερίς «Βήμα» γΐράφει :
ΠΑΜΨΗΦΕΙ ή Γονική Συνέλευ- 

σις τών Μετόχων τής Εθνικής 
Τραπέζης Ελλάδος καί .Άθηινώιν 
έπανεξέλειξεν ώς Ύποδίιιοίικητήν τής 
Τραπέζης τόν» κ, I. ΠαριασκιευόποιίΛ- 
λον. Ή έπανεκλογή τοΰ Ύποδιοι- 
κητοΰ θά τύχη τής γενικής έγκριί- 
σεως. Διότι πρόκειται περί άνδρας 
ίμέ άρτίαιν Επιστημονικήν κατάρτι- 
σιν, μέ άψργον ήθος καί μέ πλού
σια» τραπεζιτικήν πεΐρανι. Ή συμ
βολή του είς τήν προαγωγήν όχι 
απλώς τών συμφερόντων τής Τρια- 
πέζης, είς τήν όποιαν ανήκει άλ
λα τής Ελληνικής Οικονομίας γε
ν ιικώτερα ύπήρξε καηά τά τελευ
ταία Ετη πολύτιμος1.
-------------- -----------φψ<5>----------------:--------

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

—♦—

Κατόπιν τού έγερθέντος θο
ρύβου έλπίζομεν ΐοτι πάσα 
ισκέψις ύτταναχωιρήισεως τών άρ- 
ιμόδίων έπί τώνάποφασισθέντων 
καί νομοθετηθέντων θέλει όριι- 
στικώς έγκοτολειφθή καί οτι 
ιοί Ή-αλυτταθεΐς συνταξιούχοι θά 
λαμβάνουν ,μέ ήρεμίαν ψυχής 
την πενιχράν σύνταξίν των, διά 
την όποιαν τόσα όνειρα Εκαναν 
έπί μακριά Ετη. . . Αλλά τά 
πλεΐστα τών όνειρω ν ούδέποτε 
— ψεΰ! — πραγματοποιιοΰν- 
ται. . .
-------------------------φφφ------------------------

Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΕΩΣ

—♦—

Ή καταβολή τών διαφορών 
προαγωγών καί έντάξεων άπό 
1.3.53 μέχρι 25.9.53, πρός 
άπονομήν δικαιοσύνης είς τούς 
έκ τής Εθνικής προερχομένους, 
είναι ζήτημα ολίγων ήμερών. 
Οί συνάδελφοι οί όποϊοι άνέμει- 
ναν έπί τετραετίαν τήν λύσιν 
τοϋ θέματος τούτου πρέπει νά 
όπλισθοΰν μέ ύπομονήν ολίγων 
άκόμη ήμερών, διά νά λάβουν 
έκεΐνα τά όποια οί συνάδελφοί 
των έκ τής τέως ’Αθηνών άπό 
τετραετίας ελαβον
-------------------------<$>♦<$------------------ ------
Η ΛΕΣΧΗ ΤΡΑΠΕΖΟ Υ ΠΑΛΛΗ

ΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
—-----

Εις τήιν τφλευταίαν συνεδρίασιν 
τής ΟΤΟΕ έτέΐθη ύπό τού Προέ
δρου μας τό θέμα τής άνεγέρ- 
σεως ιδιοκτήτου Μεγάρου, άνήκοιν- 
ΐτος κατά δικαίωμα συνιΐδιωχιτησίαις 
είς τούς οικείους Συλλόγους τώιν 
Τραπεζών. Είς τό άνιεγιεριθιησόμεινιοινί 
Μέγαρο», τό όποίαν πρέπει νά εί
ναι άπό πάσης άπόψεως τέλειον, 
θά στεγασθοΰν άξιοπρεπώς οί 
συνάδελφοι ι0Βσ)ικης. Καί τούτο 
θά άποτελέαη άπαρχήν ίδρόσεως 
καιινών Λεσχών τών Τιραπεζοϋπαλ- 
λήλων καί άλλων μεγάλων πόλεων. 
Ή ΟΤΟΕ θά λάβη λίαν προσεχώς 
τή όιριίστικήν της άπόφασιιν.
------------------------ <$>ψφ------------------ ------

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΔΙΑ ΤΟΥΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΘΗΣΟΜΕΝΟΥΣ 
—♦—Ό Σύλλογός μας διωρνάνω- 

σε, τελείως δωρεάν διά τούς 
ενδιαφερομένους, φ ραντιστήρι ον 
έκθέσεως ιδεών διά τούς άποτυ- 
χόντας είς τό μάθημα τής έκ
θέσεως κατά τόν προαγωγικόν 
διαγωνισμόν τής 4.11.56 ύ- 
πολογιστάς Β'. Τά μαθήματα 
γίνονται υπό τοΰ κ. Περαντώνη 
είς τήν Λέσχην έκάστην Τετάρ
την 7—8,30' μ.μ. Οί συνάδελ
φοι τών έπαρχιών πρέπει νά 
άπευθυνθοΰν πρός τήν ’Επιμε
λητείαν Μορφώσεως, διά νά 
λαμβάνουν καί αυτοί τά μαθή
ματα δι’ άλληλογραφίας.

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΚΛΟΓΗ
—♦—

Τό προσωπικόν τής ’Εθνικής 
Τραπιέζης λίαν εύμενώς ελαβε 
γνώσιν τής τοποθετήσεως τού 
κ. Ν. Παπαχατζή είς τήν Διεύ- 
θυνσιν τοΰ εξαγωγικοΰ εμπορί
ου. Αί ιμελέται καί ή κοτάρτι- 
ισις τοϋ κ. Ν. Παπαχατζή, άλ- 
λά καί τό άνώτερον αύτοΰ ήθος 
τυγχάνουν οϋτω τής δεούσης ά- 
ναγνωρίσεως. Ή Διοίκησις τοΰ 
Σιυλλόγου συγχαίρει τόν εκλε
κτόν συνάδελφον.
-------------------------ώΦΦ------------1------------
ιο «ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»

•-----♦----- -
Είς τό 2ον τεύχος μηνός Απρι

λίου 1957 τοΰ έποονεκδσθέντος 
«Τραπεζιτικού ,Κόσμιου» δημοσιεύ
εται ισυνέντιευιξις τοΰ1 Προέδρου μαις 
<κ. Κ. Μελισσαροπούλοιυ έπί τών 
ζητημάτων πού απασχολούν τιούς 
υπάλληλους τής Έθνιικης, εις τήιν 
όποιαν, μεταξύ άλλων, τονίζονται 
αί πιροσφερθεϊσαι- ύπό τών Μελών 
!τοιΰ Σιυλλόγου μας πρός τό "Ιδρυ
μα πολλατιλαί ΰπηιρεσίαι. καί έκτί- 
θεται τό θέμα τοΰ Ταμείου Συντά
ξεων.
-------------------------<£♦<$-—------------------—

ΧΡΟΝΟΥ ΦΕΙΔΟΥ

Πολλοί τών συναδέλφων, γρά 
φάντες πράς τόν Σύλλογον, έκφ,ρά 
ζονται διά μακρών. ’Άς Εχουν ύπ’ 
όψιιν τωιν οί συνάδιελφοι ότι ό 
ίΚίοΛπάζων ρυθμός τής Εποχής μας 
δέν άνέχιεται μακροισκελιεΐς: έταστο- 
λάς ικαί ιάς τιροσπαθοΰνι νά έκφ,ρά 
ζοιυιν δι’ ολίγων πολλά. Αΐτησις ή 
έπιστίολή, έπεκτειινομένη πέιραν τής 
μιας σελίδας, διαθέτει δυσμενώς 
τόν παραλήπτην καί καταλήγει είς 
βάρος τού αίτοΰντος.
—------------------ <$>ΨΦ-------------------------

ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ 1956
-—♦—

Εΰιρισκόμυθα είς τήν εύχάριιστον 
θέσιιν νά διαπιστώσωμεν ότι όλοι 
οί συνάδελφοι Εχουν λάβει τάς ά
δειας των Ετους 1956. Ή άδεια 
είναι εκείνη πού αναζωογονεί 
τόν υπάλληλοι» καί τού έπιιτρεπει 
νά έπανέλίθη άκμονος καί μέ νέαν 
ορεξιιν είς τήν έργασίαν του.
----------------------------------------
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΙΣ ΦΙΛΟΘΕΗΝ

Ό ΟΙκοδομικός Συνεταιρι
σμός Φιλοθέης άπεφάσισε τήν 
διάθεσιν άριθμοΰ τίνος οικοπέ
δων είς τούς υπαλλήλους 'Ε
θνικής, άπό 1.000 πήχιεις και 
άνω, άντι δρχ. 45—65 κατά 
πήχυν. Τό 1)3 προκαταοολή 
καί τό ύπόλοιπον εξοψΛητεον 
εντός τετραετίας. Ή μεταοί&α- 
σις μετά τήν άποπληρωμην καί 
ύπό τόν όρον τής οίκοοαμησεως. 
Οί ένδιαφερόμενοι δύνανται νά 
άπευθύνωνται είς τά Γραφεία 
τού Οικοδομικού Συνεταιρισμού 
ή καί είς τον Σύλλογον.
-------------------------------------------- ------------------------------- —-------------------

Η ΠΡΟΣ Τ|0ΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗ
ΚΤΟΥΣ ΑΛΛΗΛΕΓι ΥΗ Ι ΟΥ 

ΣΥΑΑΟίΙ -ΟΥ ΜΑΣ

Ή τηρός τούς σεισμοπλήκτους 
τής Θεσσαλίας συμιβοΛι.ική έκση,/ιΐω- 
σις συναδελφιικής άλληλεγγυης 
τών Μιελών τοΰ Σύλλογον μας έ- 
πριαγματοπσιιήθη διά καταβολής 
δριαχ. 66.000, ήτιαιι άνά δραιχ. tiuU 
πρός τους συναδέλφους ύαλου, 
Λαιρίσης, Άλμυ-ρομ, Φαρσάλων καί 
άνά ιδραχ. 500 πιρος τους συν
αδέλφους Καρδιταιης και ιρνκο- 
λων, ΈλπίζαμΒν και εϋχαμμοα -νια 
Εχη όριιαττιιικώς ικαταιπαυσειν ή Ορ
γή τοΰ Εγκέλαδου. 
-------------------------ΦΨΨ—----- ----------------

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ

Είς τους τελέσαντας τούς 
γάμοιυΐς των κ. Κωνιστ. Κολιό- 
πουλο.ν μιετά τής Δίδος Χαρι- 
τίινης Π απιαχρήισταυ τοΰ Κ εντίρι. 
Καταστήματος, εύιχόμεθα τόιν 
βίαν άν'Βόσπαρτον.

Κωνστ. ιΚαλικάνης τοΰ Κατοο- 
στήματος Πειραιώς — Δίς 
Στέίλλα Αύδίκου, ένυμφεύθη- 
σαν. Εγκαρδίους Εΰχάς;.



Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΕΙΕ ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΟΝ ΤΗΣ Ε. Τ. Ε. Α.
(ΣΥΝΕΧΕΙΑίΕΚ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ)

όζουν ικανότητας εξαγωγής των 
•προϊόντων των. Έξυγια™όμ£,ν!α>ι 
καί ιέκσΜγχρονιζόμβναι ίέπιχειρή- 
σιειις:, έφωδιαζόμεναι· μέ έπαρκή 
καί εύθηνά κεφάλαια, δύνανται 
όχι ιμάναν να έπι&ιώσουν εις την 
έγχώρ ιον άγοράν ικαΐ εις την πε
ρί πτωσιιν συμ μετοχής τής ' Ελλά
δος βίς τελωνειακός ενώσεις, άλ
λα καί ιν’’ άνταγωνιίσθούν έττιτυ- 
χώς τάς ξένίας, Τίρύς τους σκο
πούς τούτους, ή Εθνική Τράπε
ζα προέ&η εις σύστασιν ειδικής 
Διιευθόνσεως Εξωτερικού Εμπο
ρίου.

ΑΙ ΣΙ ΟΔΟΞΟ Σ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Ή ‘Εθνική Τράπεζα, αντλεί τάς 
κατευθύνσεις της, τόσον από το 
ένδοξον παρελθόν της, όσον καί 
άπό την μελέτην των προβλημά
των ύπο τήν σημερινήν των μορ
φήν Σήμερον έχει καί τήν συναί
σθησήν τής ευθύνης τής έ|ν\ισχύσε>· 
ως, τήν ιόπόίοιν τής παρέχει τό 
έθνος δια τής εις αυτήν σνγκεν- 
τρώΙσεως των άποταμ νευμάτων ταυ 
διά να εξυπηρέτηση τούς βραχν- 
χραν ίους καί μακροχρονίους βα
σικούς σκοπούς έξασψαλ ίαεως μι
ας εύηιμερούσης ικαί σταθεράς^ οι
κονομίας. Τά τραύματα, τα ό
ποια έδέχθη ή Τράπεζα κατα τά 
τελευταία έτη, δεν ιέπουλώιθησαν 
είσέτι. ιΜέγα έλλειμμα έκ των 
’Ασφαλιστικών Ταμείων του Προ
σωπικού, άκινητοποιήσεις ή απώ
λειας λόγψ γιενιικωτιέρων σφαλ
μάτων τού παρελθόντος, αποτελούν 
προσκόμματα εις τήν έπιτυχίαιν 
τής προσπάθειας·. Αλλα δϊαθετεί 
αϋτη απαραιτήτους δυνάμεις ανα- 
νεώσεως καί προσαρμογής. Η 
Διιόίικησις τής ΤραπέΙζης, εμπνιεκ 
ο,μένη άπό πίστιν πρός τάς με
γάλος δυνατότητας τού ιδρύματος, 
έχει άκλήνηταν ,όητόφασιν νά μή 
εγκατάλειψη κατ’ ούδένια τρόπον 
καί παρά πάσαν αντιξοότητα και 
πρόσκομμα τήν (πραγματιοπο ί η,σι ν 
πών γεν: κωτέρων, πρός όφελος τής 
εθνικής οίκονομ ί ας, επιδιώξεων αυ
τού.

01 ΑΛΛΟΙ
ΑΓΟΡΗΤΑΙ

—♦—

Μετά τόιν κ. Βασ. Κυριάκό-;
ποιυλον τόιν λόγον ελαβον τιινεις
των κ.κ. Μετόχων, των όποιων
τά λεχΙθέντα, εχοιυιν έν περιλήψει
ώς εξής :
Ό ις. (Μ. AIΛΙΑΝΟΣ σημειώνει 

καί έξαίρβι τρεις γ,ραμμάς οι
κονομικής -πολιτικής1 πας όποιας 
πιερνέχίει ή "Εκθεσις τού Διοικητοϋ. 
•Η πρώτη χαραχίθίεΐσα πέρυσι, ε- 
φερειν εφέτος τά άγοίθά άποτελέ- 
σματά της, τά όποια είναι η τό
νωσες τής πίστεως καί ή ραγδαία 
αυξησις τής άποταμιεύσεως ^ εις 
τάς Τροτέζας, εις τρόπον ώστε 
νά μή μάς βασανίζη πλέον η σκέ- 
ψιν ότιι δεν έχομεν καταθέσει ς, άλ
λα ή σκέψιΐς πώς θά χιρησιψνποιή- 
σωμεν τά χρήματα των καταθέσε
ων. ’ Εφέτος χαμάσσονται δύο νέαι 
μεγάλοι γραμμαί οικονομικής που 
λιτικής. Ή μία είναι ή επιδίωξις 
τής ’Εθνικής Τραπέζης νά περιλά- 
6η εις τούς κόλπους της τον Ο.Χ. 
Ο.Α. Ή Βιομηχανική πίστας πρέ
πει νά περιέΐλθη εις τά όργανα τά 
αρμόδια καί εις τούς φυσικούς 
της άγωγους, όπως άκριδώς έγε
νετό καί διά τήν άποταμίευ,σιν, 
ώστε νά εύρεθώμεινι έτοιμοι κατά 
τήν βαθμιαίων προσχώρησιν εις 
τήν κοινήν Ευρωπαϊκήν Αγοράν. 
Ή έτέρα γραμμή άψορά τά μέτρα 
προς άναζωογάνησιν τής χρημα
τιστηριακής άγοράς, οπειρ ένδ ια- 
φέρει άμεσώτιοοτα τήνι Έθνιιικήν Οι
κονομίαν καί θά στερεώση τήν πι- 
στιιιν τής χώρας* έάνι μάλιστα συν- 
δυοοσθή μέ τήν έξυπηρέτηστν τού 
Δημοσίου χρέους; καί μάλιστα ί- 
δίρ ήμών πρωτοβουλίρ καί άνευ 
πιέσεως έκ τον έξωτερικον.

,'Ο κ. ΤΣΙ ΡΙΓΩΤΗΣ έξαίρβι τό 
γεγονός ότι προ ολίγων ήμερων 
παρέστημεν μάρτυρες μιας εύθαρ- 
αοΰς στάσεως τού κ. Διοιικητού έν 
•τή ενασκήσει των καθηκόντων του, 
ιμή διστάσαντος ινά ϋπαβάλη τήν 
παραίτησήν του, όταν άντελήψθη 
όττ κινδυνεύουν υψιιστα συμφέρον
τα, όχι: μάναν τοϋ 11 δράματος, άλ
λα καί τού ".Εθνους καί τον λαού. 
Ή χειρονομία ούτη, συνοδευομέινη 
μέ σεμνότητα, ιΰπεχρέωσε τάν> κ. 
(Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως νά δια- 
φωνήση πρός τούς Υπουργούς:, 
σύμφωνων μέ έκ$ιϊνα τά όποια ύπιέ- 
δειιΐξεν ό κ. Διοικητής. Πολύ όρθώς 
ή σημερινή "Εκθεσις τονίίζει; τήν 
ανάγκην χρηματοδοτήσεως τού έ- 
ξωτ,εριικοΰ Ιέμπορίου, άλλα καί τού 
εσωτερικού τοιιαύτου. Τό έμπάριιονι 
έξυπηιρετεϊ τήν όληιν οικονομίαν τής 
χώρας, αποτελούν τον θεμέλιον λί
θον έινός καλού ισοζυγίου πληρω
μών καί ώς έκ τούτου οιί δεσμεύοινν 
τες αύτό φραγμοί δέον νά άρθοΰν, 

Ό Πρόεδρος τού (χρηματιστη
ρίου κ. ΚΟΛΙΑΣ έξαίρβι τήν· α
ναγκαιότητα τής άπακατοοστάσεως 
Τής πίστβως τού Κ ράτους, ή όποια 
άπακαθιιατά τήν πίοιτιιν των πολι
τών έπί τάς συναλλαγάς, διότι»

τούς έδραιώνβι τό αίσθημα ότι τό 
•Κράτος ιήμφορεΐται ΰπό τιμιότη
τας ικαί καλής προθέσεως. Τό 
Κράτιρς όφόίλβι όχι μόνον νά προ- 
τείνη, άλλα ικαί ινά πραγμαιτοπαιή 
ιμέ πνεύμα πρόθυμον κιαλοπλη- 
ρωτιοΰ. Τό ύψος των 'επιτοκίων κα-' 
θορίζεται όχι τόσον άπό τάς σχέ
σεις πριοσφοιρίάς καί ζητήσειως Κε
φαλαίου, όσον άπό τάς άυνθήΐκας 
αταξίας, αί όποΐαι επικρατούν 
εις τάς συναλλακτιΙκιάς σχέσετίςι. 
’Εάν έπέλθη τάξις, αυτομάτως τό 
έπιτόκιον θά κιάτ'έλθ'η. Την τάξιν 
δύναται νά έπιφέρη μάναν ή συνε
χής έπέκτασις τής πιστωτικής 
δράσεως των Τραπεζών.

Ώμΐίίλησαν έπίσης ό κ. Έξην- 
τάρηίς, τον λόγον τοϋ όποιου 5η·μθ- 
αιβύομίεν εις τήν β'. σελίδά, ό κι. 
Μυλωνάς, ό «. Ήλ. Χατζηανδρέου 
ώς Π|ρρΕβ|ρσς τοϋ Συλλόγου Συν
ταξιούχων άναπτύξας το γνωστόν 
θέμα τού Ταμείου Συντάξεων πειρίί

’(Εκ μέρους τού Συλλόγου υ
παλλήλων τής ” Εθνικής, ώμί-
λησιεν ό Πρόεδρος αύιτοΰ κ.
ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ εΐίπών τά έξης :

Σεβόμενος τον κάματον τή)ς 
Συνελεόσείός, θά περιορίσω 
τον λόγον εις ολίγα μόνον λε
πτά.

Έξ όνόμοττος των υπαλλή
λων τής ‘Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, τους οποίους έχω 

τήν τιμήν νά έκπροσωπώ, απευ
θύνω θερμάς ευχαριστίας προς 
τον κ. Διοικητήν, Ιδιά τον δί
καιον έπαινον τον οποίον άπέ- 
νειμεν Ιείή τό προσωπικόν τής 
Τραπέζης, τού οποίου τους 
κόπους καί τήν άφασίωσιν πρός 
τό 'Ίδρυμα, ούδεις δύναται νά 
άμΙψιισβητήση ή νά παρίδη.

Ή συνεργασία Κεφαλαίου 
καί Εργασίας έν τή Εθνική 
Τ|ρ(απέζη τής 'Ελλάδος είναι 
εφικτή καί εύκταία, άποτελεΐ 
δέ ίπαράδοσιν κατ’ έπανώληψιν 
έκδηλιωθεί|σαν κατά τό παρελ
θόν.

Οί υπάλληλοι τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος είναι 
εκείνοι — τό λέγω διά τινας 
των νεωτέρων Μετόχων αϊτινες 
ενδέχεται νά τό αγνοούν — εί
ναι εκείνοι οϊτινες πραέταξαν 
τά στήθη τους διά νά σώσουν 
τό χαρτοφάλάκιον τής ’Εθνικής 
Τραπέζης άπό τήν άρπακτικήν 
βουλιμίαν των Γερμανών κατά 
τήν Κατοχήν καί τά διέσωσαν 
μέ πλήρη πιεριφρόνησιν τού κιν
δύνου τής ζωής των. Διότι ή 
περιουσία τής Εθνικής Τρα
πέζης τής ’’Ελλάδας είναι περι
ουσία τού Ελληνικού Λαού, 
είναι πήριουσία τού ’Έθνους, 
είναι περιουσία των Φιλανθρω
πικών Ιδρυμάτων, καί τό προ
σωπικόν τής Τραπέζης μας ί- 
χει πλήρη τήν συναίσθησιν ότι 
δεν υπηρετεί τον Μαμωνάν εις 
μίαν ’Ανώνυμο^ κερδοσκοπικήν 
'Εταιρείαν, άλλα τήν Έθνικί|ν 
οικονομίαν καί τήν Κοινωνικήν 
’Αλληλεγγύην εις ένα Εθνικόν 
'Ίδρυμα. Καί είναι διά τούτο 
ύπερήψανον καί άφωσιωμένον.

’Από τούς κόλπους τού προ
σωπικού τούτου, γαλουχηθέντος 
Ιμέ τοιαύτας παραδόσεις, προ
έρχεται ό σημφινος Διοικητής 
της ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος, καθώς καί ό Υποδιοι
κητής αυτής, όπως καί οί αεί
μνηστοι Διοιικηταί Άλεξ. Κο- 
ρυζής, Ίω. Δροσόπουλος, Δημ. 
Μάξι μας, διατελέσαντες Υ
πουργοί καί Πρωθυπουργοί τής 
Ελλάδος.

Ταΰτα διά τό άπώτερον πα
ρελθόν. Άλλ’ υπάρχουν καί 
ι νεότερα ι ύπηρεσίαι τού προ
σωπικού πρός τήν Τ(ρ|άπεζαν. 
"Οταν' κατά τόν ’ I ανουάριαν 

1953 άπεφασίσθη ή συγχώνευ- 
σις τών Τραπεζών, ή συγχώ- 
νευσις εκείνη ή οποία εΐχεν 
ώς άποτέλεσμα ζημίαν 300 ε
κατομμυρίων δραχμών, ενώ οί 
Σύ)μβούλοι τής Τραπέζης καί 
οί άλλοι Μέτοχοι ένέκριναν τήν 
τοιαύτην συγχώνευσιν καί τό 
πρόσωπον τού έπιβληθέντος Δι- 
οικητοΰ, οί μόνοι οί όποιοι άν>- 
τέστησαν έμψανώς, μέ όλην τήν 
δύναμιν τή|ς ψυχής των, ήσαν 
οί ύπάίλλήλοι τής ’Εθνικής

τοΙΟ όποιου ΙέκτΒνώς ιέγράψσμίεν ειίς 
Το ιηριοηγούμενον ψύλλον τής «Τρα- 
π8ζιτιικής>>, ύ κ. Καλογή,ρου ϋπε|ρ- 
σμίυύθείς τής άπΐόψεως oti ή Τρά
πεζα eTwccii ιμία έτοιιχείίρησις καί 
πρ(έπει όπωσϊδήποτε άί μέτοχοι νά 
λαμβάνουν μέρισμα, ό Πρόεδρος 
τού Συλλόγου μάς κ·. Κ. Μελιισσα:- 
ιρόττιαυλας τοϋ οποίου ό λόγος δήμιο- 
otiBuErriai κατωτέιρω, ό κ. Παίπα- 
δόπουλας, ό κ. Γφ. Βασιιιλειάδης 
ΰπεοάμυνθεΐς τών δικαίων τών υ
παλλήλων καί συνταξιούχων, ό k. 
Παπαγιάννηις ικαί ό «ι. Ν. Πηρου- 
νάκης έπιιτέθείς κατά τής Διοιική- 
σιεως ‘διά Τήν ιμή δνανομήιν μερί
σματος ικαί κατά τών υπαλλήλων 
καί συνταΐξ ιούχων τούς όποκιαυίς 
θεωρεί έπαιρκιώς άμαιβΟμόνους. Εις 
ΤαΌταν άπήντησεν έκ ·νέου καταλ
λήλως ό ΠΐράεΙδρος τοϋ Συλλόγου 
ιμας, ανασκευάσας ιμέ Οψος έντονον

Τραπέζης τής Ελλάδος, οί ό
ποιοι διησθάνοντο τήν έρχομέ- 
νην καταστροφήν. Δυστυχώς τά 
πράγιματα τούς έδικαίωσαν 
πληρκ)ς(. 'Έν έκατομμύριον χρυ
σών λιρών ’Αγγλίας έστοίχισεν 
εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν τό 
πείραμα τής συγχωνεύσεως καί 
τό πρόσωπον τού Διοικητοϋ 
της. Καί όμως οί πρωταγωνι- 
σταί τής κατά τής συγχωνεύ- 
ίσεως άντιδ|ρ,Ιάσεως εΰριίσκονται 
είσέτ ι έκτος τής Τραπέζης, ά- 
πολυθέντες ΰπό τού κ. Ήλιά- 
σκαυ.

ΐΠοΐος πληρώνει — καί θά 
έξ ακόλουθή δυρτυιχώς νά πλη- 
ρώνη τήν έπελθοΰσαν ζημίαν;

Άφ’ ένός οί Μέτοχοι, άφ’ 
έτέρου οί υπάλληλοι. Οί μέν, 
μή λαμβάνοντες μέρισμα. Οί 
δέ, μή λαμβάνονΐτες άκεραίαν 
τήν αμοιβήν τής έντιμου εργα
σίας των.

Κ·οοί οί μέιν Μέτοχοι βαρύ-
νονται, κατά τεκμήρισν, μέ τήν 
ευθύνην ότι ένέκριναν τήν γε- 
νεσιουργιόν αιτίαν τής ζημίας. 
Οί υπάλληλοι όμως, όχι μόνον 
δέν ίβαρύνονται, άλλα τό παν 
(επραξαν διά νά τήν άποτρέ- 
ψουν.

Δέν είναι όμως ό σκοπός μου 
νά όλοφύρωμαι, άλλα νά υπο
δείξω τά μέσα τής θΕρρπείας.

Ή ζημία εΐναι παρα πολύ 
,μεγάλη, διά νά τήν ΰποστούν 
:μόνον οί υπάλληλοι τής Εθνι
κής. ’Αρχή δικαίου είναι τό 
αξίωμα. «Ό τρώσας καί ίάσε- 
ται». Ό τρώσας είναι ή κρατι
κή παρέμβασις, Ή κρατική πα
ρέμβασις οφείλει νά επανόρθω
ση τήν ΰπ’ αυτής προξενηθεΐ- 
σαν ζημίαν. Ούχί διά τού πε- 
ριορι|σμοιϋ τών δαπανών (αί ό
ποιοι έχουν ττεριορισθή εις τά 
μή περαιτέ|ρω), άλλα διά τής 
έπανξήσεως τών εσόδων. Τό 
Κράτος οφείλει νά προσβλέψη 
μετά στοργής πρός τήν Εθνι
κήν Τράπεζαν, ή όποια τοσαύ- 
τας υπηρεσίας παρέσχεν εις 
αύτό καί εις τό κοινωνικόν σύ- 
νολον, κατά τόν μακράν βίαν 
της. Καί όχι μόνον νά άπατρέ- 
ψη τάς εναντίον τής ’Εθνικής 
Τραπέζης έπιβοιυλάς, άλλα καί 
νά τής άποδώση τά όφειλόμε- 
να. Τάς εργασίας εκείνος αί 
όποΐαι τής ανήκουν, καί τάς 
όποιας, κακώς καί έπιζημίως 
διά τό σύνολον τής Εθνικής 
Οικονομίας, έστερήθη.

Έλησμόνησαν ότι ή Εθνική 
Τράπεζα είναι Εθνικόν 'Ίδρυ
μα καί έπετέθησαιν κατά τής 
Εθνικής Τ]ρ|απέζης, ώς έάν ήτο 
έχθρός τού ’Έθνους. Είναι και- 
ΐρ|άς νά σταματήση ή καταστρο
φική μανία καί ή έπι βουλή, 
'Η ’Εθνική Τράπεζα είναι πο
λύτιμος παράγων διά τήν ευη
μερίαν τής Χώρας καί οφείλει 
τό Κράτος, τό όποιον τόσον τήν 
έκακοίμεταχειρίσθη κατά τό 
πρόσφατον παρελθόν, νά τήν 
προσέξη καί νά τήν περιβάλη 
ιμέ τήν στοργήν τής ευγνωμοσύ
νης του ®ι’ όσα παλαιόθεν 
τής οφείλει. ’Ακόμη καί διά 
λόγους τύψεων διά τήν έγκλη- 
ματικήν παρέμβασίν του, όταν 
ιέλαφρά καρδίςι άπεφάσιζε τήν 
συγχώνευσιν καί τήν επιβολήν 
τής Διοικήσεως Ήλιάσκον, τάς

ισυνεπείας τών όποιων νϋν 6- 
φιστάμεθα. Μέτοχοι καί υπάλ
ληλοι, άφοϋ τάς ύπέστη έπί 
ηριετίαν τό προσωπικόν τής 
’Εθνικής, τό Έμπόριον, ή υ
γιής Βιομηχανία, ή Βιοτεχνία, 
καί ή Εθνική έν γένει Οικονο
μία.

Ό Σύλλογος υπαλλήλων Ε
θνικής Τραπέζης έθεώρησε κα
θήκον νά ύποβάλη μήνυσιν κα
τά τού αναξίου τέως Διοικη- 
τοΰ Κωινίστ. Ήλιιάσικοιυ, ούχί 
έκ λόγων έκδικήσεως, άλλα 
Δικαιοσύνης. Παριστάμενος δέ 
ώς Μέτοχος έν τή αιθούση 
τούτη καί αγόμενος άπό τήν 
Ισκέψιν ότι ευνομούμενα είναι 
τά Κράτη εκείνα, όπου ή Δι
καιοσύνη βοηθεΐται νά έκτελέ- 
όη τό καθήκον της, προτείνει 
6ι’ εμού όπως όλόκληρος ή 
Συνέλευσις τών Μετόχων έν-_ 
διαφερΘή ένεργώς διά τήν απο
νομήν Δικαιοσύνης.

Κατά τήν Γενικήν Συνέλευ- 
σιν τού έτους 1955 ό Μέτοχος 
τότε καί νϋν Μέλος τοϋ Γεν. 
Συμβουλίου τής Τραπέζης κ. 
Άριστομ. Ρόμπας άπεκάλυψεν 
έκτοτε τάς ποιίνικάς παραβά
σεις τού τότε Διοικητοϋ, διά 
τάς οποίας σήμερον τόν έγκα- 
λιοϋμεν, καί έχαρακτήιριισε τήν 
διανομήν μερίσματος έξ ανυ
πάρκτων κερδών, παρουστα- 
σθέντων διά «λογιστικών τε
χνασμάτων», ώς φάγωμα τών 
σαρκών τού Ί Ιδρό ματας. Σήμε
ρον τό φάγωμα τών σαρκών τού 
Ιδρύματος, ευτυχώς, έσταμά- 
τησε. ’Εξακολουθεί όμως, δυ
στυχώς, τό φάγωμα τών σαρκών 
τού πίριοσωπικοΰ τής Εθνικής, 
τό όποιον λόγω τής περικοπής 
τών ιάπαδοχών του τρώγει τάς 
ιδίας αυτού σάρκας.

Κτυπητιήν άντίθεσι ν πρός τήν 
όλην πολιτείαν Ήλιάσκαυ απο
τελεί ή πολιτεία τού νΰν Διοι- 
κητοΰ τής Εθνικής Τραπέζης. 
Προερχόμενος έκ τών κόλπων 
τοΰ προσωπικού της, άποτελεΐ 
ένσάρκωσιν τής άρετής καί τής 
άφοσιώισεως εις τό 'Ίδρυμα. 
Απλούς, απέριττος καί σεμνός. 
Δέν ικάμνει πολιτικήν, δέν προ
σπαθεί νά είναι ευάρεστος εις 
τούς ισχυρούς, ούτε — φεΰ — 
είς τούς υπαλλήλους. Δέν κά-

(Κατά τάς σημειώσεις τού 
συντάκτου μας). —-

Ό κ. Διοικητής, άπαντών είς 
τούς ρήτορας τής Συνελεύσεως, 
είπεν δτι πριν άπαντήση είς τά 
παράπονα ενίων μετόχων διά 
τήν μή διανομήν μερίσματος, 
επιθυμεί νά ευχαρίστηση τούς 
μετόχους εκείνους οϊτινες έπή- 
νεσαν τό έργον του και έξέψρα- 
σαν τήν έμπιστοσύνηγ τους. Ή 
Διοίκησις δέν ή μπορεί παρά νά 
λυπήται διότι δέν εΐναι δυνατόν 
νά διανεμηθή μέρισμα διά τό 
1956. Μία περίοδος ουδέποτε 
κρίνεται αύτοτελώς αλλά συν
δεόμενη μέ τό παρελθόν. Ή ση
μερινή Διοίκησις διεδέχθη μίαν 
κατάστασιν δχι εύχάριστόν διά 
τό "Ιδρυμα. Οί μέτοχοι δέον νά 
εξετάσουν τά α’ίτια είς τά ό
ποια όφείλεται ή σημερινή 
δυσχέρεια. Έάν δέν άντελήφθη- 
σαν άφ’ έ αυτών πώς έχουν τά 
πράγματα, θά έπρεπε νά έχουν 
διαψωτισθή άπό την δημοσιευ- 
θεΐσαν ο<θεσιν τής Επιτροπής 
Ελέγχου Διαχειρίσεως τής τέ
ως Διοικήσεως καί κατά συνέ
πειαν νά γνωρίζουν τάς δυσχε- 
ρείας τάς όποιας είχε νά άντι- 
μετωπίση ή σημερινή Διοίκη- 
σις τής Τραπέζης, ή όποια δέν 
φοβείται τόν έλεγχον, άλλ’ ά- 
πεναντίας, τόν επιζητεί. Επει
δή μερικοί μέτοχοι διεμαρτυρή- 
Θησαν διά τάς ύπέρ τοΰ προσω
πικού δαπάνας τής Τραπέζης 
καί δήθεν πρόσληψιιν νέου προ
σωπικού πληροφορώ τήν Συν- 
έλευσιν δτι ουδέ εις διορισμός 
έγένετο, πλήν τών είς λίαν πε- 
ριωρισμένον άριθμόν έπιβληθέν- 
των ύπό τοΰ Νόμου περί παλαι
ών πολεμιστών.

ναιών. ’Εργάζεται' ευσυνείδητα 
καί αθόρυβα. Καί φέρει άπο- 
τελέσίματα. ’Αποτελέσματα ά- 
νώτφα πάσης προσδοκίας. ’Άς 
τόν άψήσουν λοιπόν, άπερίσπα- 
στον, νά έργασθή καί νά άπο- 
δώση.

Ή σημερινή έκθεσίς του ά
ποτελεΐ φωεινόν δείγμα τής εύ- 
ρύτητάς τοΰ πνεύματός του καί 
τοΰ ρεαλισμού μετά τοΰ οποίου 
άντιμετωπίζει καί λύει τά προ
βλήματα. 'Η σημερινή έκθεσίς 
του άποτελεΐ Ιέπιίστημονικήν οι
κονομολογικήν μελέτην, μεγά
λης βαρύτητας καί αξίας. Πέ
ραν όμως τής διοικητικής ικα
νότητάς του καί τής οικονομο
λογικής του αυθεντίας, δέον νιά 
έξσρθή τό ήθος του.

Μικρόν δείγμα τοΰ αδαμαντί
νου χαρακτήρας του, πού τόν 
τοποθετεί είς τόν αντίθετον πό
λον τού πιροκατόχαυ ταυ, είναι 
ότι ένώ ό κ. Ήλιάσκος εΐχεν 
αύξηση καί δή κατά τρόπον 
προκλητικόν πρός τήν Συινέλευ- 
σιιν τάς ίδία|ς αύτοΰ άποδοχάς 
είς 45.000 μηνιαίως, ό νΰν Δι
οικητής, άμα τή πο|ρ’ αύτοΰ ά- 
νάλιήψει τών καθηκόντων του, 
έσπευσε νά μειιώση, αύτοβού- 
λως καί άθορύβως, είς τό 1)3 
τάς άποδοχάς του, παρέχων 
μοναδικόν ίσως παριάδειγμα 
ιέν Έλλάδι.

Πιρίν τερματίσω τόν λόγον 
έχω νά ίέκφράσω τό παράπονον 
τοΰ Συλλόγου υπαλλήλων Ε
θνικής Τραπέζης ότι δέν εκ
προσωπείται αμέσως έν τώ 
Γεν. Συμβουλίφ τής Τραπέζης.

Περαίνων, διατυπώνω ζωη- 
ρώς τήν διάητυραν εύχήν όπως, 
ή έν αγαστή καί ειλικρινή σμν- 
εργασία Κ(ρ|άτους—Διοικήσεως 
—ιΠριοσωπικού πρόοδος τών 
’Εργασιών τής Τραπέζης, έπι- 
τρέψη τήν ταχυτέραν άποκατόο- 
στασιν τών πιραγμάτων, ώστε 
καί οί Μέτοχοι νά ί κανοπο ιη,- 
θοΰν καί οί υπάλληλοι νά έπα- 
νακτήσονν τά άπολεσθέντα. 
Διότι δέν νοείται διαφορετική 
μεταχείρισις τών ΰπολλήλων 
τής Έθνικήίς Τραπέζης τής 'Ελ
λάδος, άπό τήν μεταχείρισι ν, 
ής δικαίως καί έπάξίως απο
λαμβάνουν οί συνάδελφοί των 
τών Τραπεζών εκείνων αϊτινίρς 
άπέρρευσαν έκ τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος.

Πρέπει νά άποδοθή δίκαιος έ
παινος είς τό τηροσωπικόν τής 
Τραπέζης, τό όποιον, παρά 
τήν κατά 50% αϋξησιν τών ερ
γασιών, ττροσέψερεν οίκειοθε- 
λώς έπί πλέον εργασίαν, μέ 
πλήρη άντίληψιν τοΰ καθήκον
τος διά τήν άντιμετώπισιν τής 
αύξήσεως τών εργασιών. Συχνά 
γίνεται σύγχυσις είς τό ζήτημα 
τής σχέσεως έξόδων Τραπέζης 
καί έσόδων αυτής. Ό υπάλλη
λος τής Τραπέζης δέν εργάζε
ται έργολαβικώς καί δέν πλη
ρώνεται έπί τή βάσει τών κα
θαρών κερδών, αλλά βάσει τοΰ 
Όΐργανισμοΰ τής Τραπέζης καί 
τών ίσχυουσών διατάξεων. Τό 
παρελθόν έτος ύπήρξεν έτος 
πραγματικής άναδημιουργίας 
τής Τραπέζης. Άναστήλωσις 
όμως τής Τραπέζης έν μιςι νυ- 
κτί δέν εΐναι δυνατή. Ή Τράπε
ζα ήλλαξε τόν ροΰν τών πεπρω
μένων της. Ή σημερινή Διοίκη- 
σις δέν έχει ώς έμβλημα «μεθ’ 
ή μάς ό κατακλυσμός», άλλά 
προνοεΐ και διά τό μέλλον, άν- 
τιμετωπίζουσα μέ πίστιν, μέ 
θέλησιν, μέ μαχητικότητα πάν 
θέμα. Ή Διοίκησις, θέσασα τά 
θεμέλια τής άναδημιουργίας 
τής Τραπέζης, θά ίκανοποιήση 
πλήρως το προσωπικόν, τό ό
ποιον άδίκως πλήττεται, ώς καί 
τούς μετόχους, οϊτινες επίσης 
δέον νά τύχουν ΐκανοποιήσεως, 
Ύποχρέωσις τής Τραπέζης εί
ναι νά ίκανοποιήση τό προσω
πικόν, τούς συνταξιούχους, τούς 
μετόχους. Αί παγωμένοι πιστώ
σεις, τά διατεθέντα είς κτίρια 
καί ξενοδοχεία καί άλλαι χο
ρηγήσεις τοΰ παρελθόντος, ά

λα ια, άπό τόν άπλούν τόκον 
τών οποίων θά ήδύναντο καί οί 
υπάλληλοι νά ικανοποιηθούν, 
καί οί συνταξιούχοι νά μή λη
σμονηθούν, καί οί μέτοχοι νά 
λάβουν ικανοποιητικόν μέρισμα. 
Ή έξέλιξις τών έργασιών τής 
Τραπέζης εΐναι ήδη άνωτέρα 
πασης προσδοκίας .Αί έργασί- 
αι τοϋ α'. τριμήνου 1957 είναι 
λίαν ικανοποιητικοί. Έάν ξέναι 
επεμβάσεις δέν άνακόψουν καί 
παρεμποδίσουν τήν άνοδικήν 
έξέλιξιν τών εργασιών, δυνάμε- 
θα νά εΐμεθα βέβαιοι δτι κατά 
τό προσεχές έτος και μέρισμα 
ικανοποιητικόν θά δοθή, άλλά 
καί οί υπάλληλοι, ώς καί οί 
συνταξιούχοι, θά ικανοποιη
θούν. Οί υπάλληλοι τής ’Εθνι
κής Τραπέζης άμοίβονται κατά 
30 —' 35% όλιγώτερον τών υ
παλλήλων τών άλλων μεγάλων 
Τραπεζών. Καί έάν θέλωμεν ή 
Τράπεζα νά όρθοποδήση καί νά 
ίδη ένα καλύτερον μέλλον, θά 
πρέπη οί υπάλληλοι νά ένισχυ- 
θοΰν. Λυπούμεθα διότι τά ά- 
ποτελέσματα τής ύπό κρίσιν 
χρήσεως δέν μάς έπι τρέπουν 
νά φανώμεν άπό τοΰδε γενναιό
δωροι. Ή Διοίκησις τής Τρσπέ- 
ζης αισθάνεται ίεράν ύπρχρέω- 
σιν καί άπέναντι τών συνταξι
ούχων Τής Τραπέζης, οί οποίοι 
υπηρέτησαν τδ " I δρυμα έπί μσ- 
κρά έτη. Ή δέ ένίσχυσις τών 
’Ασφαλιστικών Ταμείων εΐναι 
εκείνη ή οποία πρωτίστως εν
θαρρύνει και τό έν ένεργείφ 
προσωπικόν είς τήν έκτέλεσιν 
τοΰ καθήκοντος καί τήν άφοσί- 
ωσιν πρός τήν Τράπεζαν. Ό κ. 
Εξηντάρης ώμίλησε περί Έν- 
τάξεως και νέου ’Οργανισμού. 
"Ενταξις του προσωπικού, μετά 
τήν άναστάτωσιν πού έπήλθεν 
είς τήν Τράπεζαν, πράγματι 
ένδείκνυται, άλλά δυστυχώς δέν 
εΐναι δυνατόν νά έψαρμοσθή. Ή 
ίκανοποίησις τών άδικηθέντων 
υπαλλήλων θά γίνη συν τφ χρό- 
ινcp καί σταδιακώς, διά τών έ- 
κάχττοτε προαγωγών. "Εχομεν 
ΰπ’ δψιν νά συντάξω μεν νέον 
'Οργανισμόν, μέ κριτήρια 
πραγματικώς εύδοκίμου ύπηρε- 
ρεσίας, διότι τά σημερινά κρι
τήρια είναι άνεπαρκή διά νά 
μορψωθή άκριβής άντίληψις πε
ρί τής άποδόσεως έκαστου.

Άναψερόμενος είς τό ζήτη
μα τοΰ Ο.Χ Ο.Α., λέγει δτι ή 
Διοίκησις τής Τραπέζης έξεπό- 
νησεν υπόμνημα, ΰποβληθέν είς 
την Κυβέρνησιν, έπιμένουσα 
είς την ένταξιν τού ΟΧΟΑ είς 
τούς κόλπους τής Εθνικής Τρα
πέζης, διότι ή λύσις αυτή εΐναι 
ή μόνη ένδεδειγμένη. (χειροκρο
τήματα) ’Επαναλαμβάνει έμ- 
φαντικώς δτι ή Τράπεζα ένδια- 
φέρεται όχι μόνον διά τήν Βιο
μηχανικήν πίστιν, άλλά καί διά 
τδ έξαγωγικόν έμπόριον.

'Άναψερόμενος δέ είς τό πό
ρισμα τής επιτροπής έλέγχου 
διαχειρίσεως τής τέως Διοική- 
σεως, λέγει δτι τούτο έχει πο(- 
ραπεμφθή είς τό Ύπουργεΐον 
Εμπορίου, άλλ’ έν τφ μεταξύ 
ό Σύλλογος υπαλλήλων Εθνι
κής Τραπέζης ύπέβαλεν μήνυ- 
σιν κοτά τοΰ κ. Ήλιάσκου καί 
έπομένως τό θέμα εύρίσκεται 
είς τάς χείρας τής Δικαιοσύνης,
------- --------------ΦΦί$>-------- ------------

ΜΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ
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πρός τόν Δόιικητ,ήν τής ΕΤΕΑ 
’Αξιότιμε κ. Διοιίΐκητά,

Παρακαλαυθήισαντιες τούς άγώ- 
νο)ς σας διά χα-λιναγώγησιν τήις 
άποταιμ ιεύσεως πρός παραγωγικήν 
χρησιμοποίίησίν τηις, οίτινες καί 
έδιικαιώθησαν απολύτως έπ’ άγαμ 
θζ> τής έθνιικήις μας οικονομίας, ώς 
καί τήν πρόσφατον σθεναρόν στά
σιν σας διά τήν σιυγικιράτηςπν τής 
πίστβως είς ύγιά ιμιέτιρα, αίσθανό- 
:μιεθα τήν ιύποχ,ρεωσιν νά συγχαρω- 
:μεν υμάς θερμώς.

Έχιοιμίειμ διί’ έλπίδος δτυ θά θΐε- 
λήσετβ νιά συνεχίσητε καί είς τό 
υέλλοιν τάς καρποφόρους προσπά
θειας σας διά τήιν άξιοποίησιν 
τοΰ έλληνιικιοΰ μόχθου καί διατε- 
λσϋμεν.

Μετ’ άπειρου έκτιιμήσιεως
Ν. ΒΕΤΣΟΣ

Πρόεδρος ’Εμπορικού καί Βιομη- 
περρόφησαν πολύτιμα κεφόιμ χανικού ’Επιμιεληττιρίου Ποαρών»,

τά πα|ρ’ αύτόΟ λΐεχθέντα.

0ΛΟΓΟΣ ΤΟΥΠΡΟΕΛΡΟΥ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ

μνει έπίδειξιν υψηλών εύ·
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