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Ή Τράπεζα, έδήλωσεν ό κ. 
Σπηλιόπουλος, δεν δύνατα; νά 
διάθεση 4 έκατομ. διά την παι
δικήν μέριμναν, διότι καί αί 
πρόσθετοι ώφέλειαι έκ τής μει- 
ώσεως των επιτοκίων, θά χρη-ι 
σιμοποιηθοΰν διά το κλείσιμον 
άνοιγμοττων. Έρωτώιμεν, ώς μέ
τοχοι πλέον, ποιοι φέρουν την 
ευθύνην τής μη ευνοϊκής πορεί
ας των έργοσίων; Μήπως οί έ- 
πιτελείς τού Διοικητοΰ κρίνον-,
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Ώς άνεγράψαμεν εις τό προ- 
ηγούμενον ψύλλον μας, τό Ε
κτελεστικόν Συμβούλιον τής Ο. 
Τ.Ο.Ε. παρά τάς δεδικαιολογη- 
μένας αντιρρήσεις των αντι
προσώπων τής Ε.Τ.Ε. καθώρι- 
σεν τήν 24ωρον απεργίαν διά 
τήν 22αν Νοεμβρίου. Ή τόσον, 
από τής παντραίπεζοϋπαλληλ ι - 
κής συγκεντρώσεως, όπομεμα- 
Ικρυσμένη χρονολογία οΰδόλως 
έκρίθη ή ένδεδειγμένη, διότι α) 
τό μεσολαβούν χρονικόν διά
στημα αναμονής τό μέν θά έ- 
κούραζεν τούς καθ’ όλα έτοι

μους προς απεργίαν Υπαλλή
λους όλων των Τραπεζών, τό δε 
θά παρεΐχεν τήν ευχέρειαν εις 
τούς Τραπεζίτας νά αναπτύ
ξουν πληρέστερα τον άπεργο- 
σπαστικόν μηχανισμόν των καί 
νά έ πα νυπ οβ ά λ ο υ ν 
νέας παραλλαγάς των «δόσε
ων» πράγμα τό όποιον εΐχεν ά- 
ποκλείση κατηγορη ματικώς τό
σον τό ’Εκτελεστικόν Συμβού
λιον εις τήν τελευταίαν του 
προαπεργιακήν συνεδρίασιν ό
σον καί ή πολυπληθής συγκέν- 
τρωσις τού θεάτρου «Κεντρί-

Η ΟΙΚΤΡΑ ΚΑΤΑΑΗΞΙΣ
Ή απροσδόκητος αναστολή πάσηις δράσεως έκ 

ιμέρους τής Όμοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών ’Ορ
γανώσεων Ελλάδος επί του θέματος τής αύξή- 
σεως του 10% είναι γεγονός άνα μφ ισβήτητο ν, τό 
όποιον επέθεσε ν μελανόν σημείον εις τήν όλιγόχρο- 
νον 'Ιστορίαν του δευτεροβαθμίου Τραπεζοϋπαλλη- 
λικοϋ Συνδικαλιστικού ’Οργάνου. 'Έκαστος συνά
δελφος καλοπίστως αναγιγνώσκω ν τα τρία τελευ
ταία φύλλα τής παρούσης έφημερίδος εις ά ιστο
ρείται ή σειρά των γεγονότων δύνατα ι νά συνα- 
γάγη τά συμπεράσματά του καί νά συμφωνήση ή 
όχι μέ τήν τοποθέτηισιν τής συλλογικής του ηγε
σίας επί τοΰ θέματος. Ή έφημερίς μας έν τω 
μετρώ των δυνάμεων της έπεχείρ^σεν καί θά ε
πιχείρηση τήν πλήρηι έξιστάρηισιν των γεγονότων 
οόχί διά" νά άποδώση ευθύνας, αλλά διά νά έλθη 
συμπαραστάτης εις τήν οπωσδήποτε καταβληθησο- 
μένην, εις τό εγγύτατον μέλλον προσπάθειαν όπως 
διά τής έπισημάνσεως των τυχόν σφαλμάτων ή πα
ραλείψεων, ή Ο.Τ.Ο.Ε., εντός συντιοιμωτάτου χρόνου, 
έπανακτήση τήν κλονισθέΐσαν πρός αυτήν εμπιστο
σύνην τής άνωνύμου μάζης των Τραπεζοϋπαλλήλων 
καί όδευση ούχί τήν οδόν τής σκοπιμότητας, αλλά 
των επαγγελματικών συμφερόντων εκείνων οΰς εκ
προσωπεί. Αί προβληθεΐσαι αντιρρήσεις ώς πρός τό 
δικαίωμα τής έφημερίδος νά καταστήση κτήμα των 
συναδέλφων «απόρρητα» τοΰ Εκτελεστικού Συμ
βουλίου τής Όμοσπονδίας καί τήν έκπληρουμένην 
διά τής... παραβάσεως ταύτης σκοπιμότητα, φρο- 
νοϋμεν δτι δεν έχουν θέσιν εις τήν προκεψένην πε- 
ρίπτωσιν. Αί σχετικαί απαγορευτικοί δύο αποφά
σεις τοΰ Εκτελεστικού Συμβουλίου τό μέν ήθελαν 
νά διαφυλάξουν τήν «μονολιθικήν» έμφάνισιν τής 
Ο.Τ.Ο.Ε. ιτό δε νά μην επιτρέπουν εις τον εργοδό
την ή τά όργανά του τήν διάγνωσιν των προικυπτόν- 
των διχογνωμιών καί κατά συνέπειαν αδυναμιών 
τοΰ δευτεροβαθμίου όργάνου.

Εις τήν προκειμένην όμως σοβαράν περίπτωσιν, 
καθ’ ήν ή ηγεσία άπεφάσισεν τήν αναστολήν :

1) 24ώρου άπεργ ίας διά τήν διεκιδίκησιν τοΰ
10%.

2) ’Αγώνων άπεργιακών παρά καί έναντιον του
Νόμου 3239, τούς οποίους κατόπιν ενδελεχούς μελέ
της τής όλης καταστάσεως καί διά ψηφίσματος, αυ
τή ή ιδία έπρότεινεν, καί τό όποιον ψήφισιμα εγενε- 
το ένθουσιωδώς άττοδθκτιόν έκ τής Ποα/τροοττεζντικης 
δημοσίας συγκεντρώσεως, αί άπαγορευτικαί απο
φάσεις δεν Ισχύουν. „ ,

Ή άπροσδόκητος άναστολή της εκτελεσεως
τοΰ ψηφίσματος άνευ τής έκλείψεως των γεν- 
νεσιουργών αίτιων, μέ αποτέλεσμα τήν μεταστρο
φήν τής άγανακτή σειω>ς, τών εις θέσιν μάχης 
συναδέλφων, έκ τοΰ εργοδότου πρός τάς επι 
ιμέρους Συλλογικός των ηγεσίας καί καθ ην 
στιγμήν διά τούς καθ έκαστα Συλλόγους εξε- 
τοξεύθησαν βαρύταται κατηγορίαι (άνικανότης · 
προδοσία), ή γνώσις τής τοποθετήσεως έκαστου εκ
προσώπου εις τάς κατά πλειοψηφίαν ληφθείσας α
ποφάσεις διαλύει τάς τυχόν αμφιβολίας κατά πόσον 
οΰτοιι διά τής ψήφου των έξετέλεσαν ή όχι τήν εντο
λήν των Συναδέλφων των καί στερεώνουν ετιι περισ
σότερον τά ύγιά θεμέλια της ΟΤΟΕ. Γνωσται τών 
γεγονότων οί πολλοί, θά δυνηθουν έν τω πρέποντι 
χρόνω καί τόπω νά κρίνουν τάς ηγεσίας των καί 
αΰται μέ την σειράν των ν’ αναγνωρίσουν ή όχι τά 
σφάλματά των. Έάν ό πέπλος τής σιωπής έκρίνετο 
αναγκαίος έφ’ όσον χρόνον τά γεγονότα έξελίσσον- 
το, τοσοΰτον τό φώς τής αλήθειας επιβάλλεται νά 
ρίξη τάς ακτίνας του είς κάθε πτυχήν, τώρα πού ό 
άγων άπεκλείσθη. Φως, φώς καί πάλιν φώς ζητούν 
εκείνοι, οί όποιοι, καθ’ ήν στιγμήν άνεπτύσσονιο είς

κόν» διά στόματος τοΰ κ. 
’Αλευρά : «Καί ημείς 
α ΐ ρ ο μ ε ν τάς προτά
σεις μας, 8% ή 6% 
κ α ί 4% ικ α ΐ έ π α ν- 
ερχόμεθα ακλόνη
τοι είς τήν αρχι
κήν μας θέσιν: 10% 
καί ά π ό 1.9.60».

β) 'Η μη χρησιμοποίησις 
πρός απεργίαν τής έβδομάδας 
14-20 Νοεμβρίου, χαρακτηρι- 
σθείσης ώς «έβδομάδος τού ’Ε
θνικού Παραγωγικού Δανείου» 
είς τήν κάλυψιν τοΰ οποίου ή 
συμβολή τών Τροατεζώ-ν θά ήτο 
έκ τών έκ «ούκ άνευ», ύπήρξεν 
αντίθετος πρός τήν ορθήν καί 
άνευ1 συμβιβασμών συνδικαλι
στικήν τακτικήν ήτις απαιτεί 
αί έκδηλώσεις νά λαμβάνουν 
χώραν τήν ημέραν καθ’ ήν αΰται 
θά έχωσι τον μέγιστόν δυνατόν 
αντίκτυπον έπί τοΰ έργοδότου 
καί τών λοιπώΐν υπευθύνων διά 
τήν μισθολογικήν μας καθήλω- 
σιν. ’ΙδανικώτοπΌν δέ χρονικόν 
διάστημα διά τον έπιδιωκόμε- 
;νον σκοπόν από τό τής προ- 
ίμνησθείσης έβδομάδος δεν ή δυ
νατό νά ύπαρξη. Είρήσθω δέ έν 
παρόίδω δτι πολλοί υπάλληλοι 
σχολιάζοντες τήν άστοχον εκ
λογήν τής 22ας Νοεμβρίου άν- 
έδραμον είς τό πρόσφατον πα
ρελθόν καθ’ δ ή ηγεσία τής Ο. 
Τ.Ο.Ε. έπεσεν είς τήν παγίδαν 
τών συζητήσεων καί τών παζα- 
ρευμάτων είς χρόνον καθ’ δν ό 
εργοδότης τών εργοδοτών κατ- 
είχετο έξ ετέρου σοβαρού «πο
νοκεφάλου».

Ή έπ’ αύτοΰ παρατήρησις 
δτι αντίθετος θέσις ίσως έξε- 
λαμβάνετσ ώς «πολιτική τοπο- 
θέτησις» ούδόλως εϋσταθεϊ διό
τι ό Συνδικαλισμός οώδεμίαν 
έξ ύπ’ αρχής σχέσιν έχει μέ 
τήν πολιτικήν. Τό γεγονός δτι 
άπειρα πολιτικά γεγονότα έρ
χονται καί παρέρχονται έν ώ 
τά έργατοϋπαλληλίικά αιτήμα
τα ουδέποτε σβύνουν οδηγεί εις 
τήν ανάγκην της έκμεταλλεύσε- 
ως, έκ μέρους τών Συνδικαλι

στών, τών πολιτικών γεγονότων 
πρός όφελος τών έργατοΰπαλ- 
λήλων. Τοιαύτη δέ έκμετάλλευ- 
σις ουδόλως σημαίνει άνάμει- 
ξιν είς τήν πολιτικήν έφ’ όσον 
οί κατ’ αυτόν τόν τρόπον ένερ- 
γοΰντες Συνδικαλισταί είναι ά- 
πηλλαγμένοι πολιτικών έπιρ- 
ροών, άλλα προσανατολισμένοι 
πλήρως πρός τά συμφέροντα 
τών άνθρώπων τούς οποίους 
έκπροσωποΰν.

Ή έμμονή τοΰ Προέδρου τής 
'Ομοσπονδίας είς τήν ημερομη
νίαν τής 22 Ν) βρίου παρά τά

εύλογα έπιχειρήματα τοΰ Προ
έδρου τοΰ Συλλόγου μας ώδή- 
γησαν μάλιστα είς έπεισόδιον 
εντός τοΰ ’Εκτελεστικού Συμ
βουλίου τοΰ όποιου τήν έκτασιν 
περιώρισεν ή άποχώρησις έκ 
τούτου τοΰ κ. Καραπάνου. Εΐ- 
ιναι άξιον σημειώσεως ότι καί 
τά Συνδικάτα τοΰ Ο.Τ.Ε. 
έκριναν σκόπιμον τόν συγχρο
νισμόν τών έκδηλώσεών των μέ 
τάς τών Τραπεζοϋπαλλήλων, 
προέτειναν όπως ή κοινή έκδή- 
λωσις πραγμοποποι ηθή έντός 
τής προειρηθείσης έβδομάδος.

ΤΟ “ΡΗΓΜΑ,, ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Είς τήν ίστόρησίν μας κρίνο- 

,μεν απαραίτητον, χωρίς τοΰτο 
νά σημαίνη «έπέμβαισιν είς τά 
έσωτερικά», ν’ άναφέρωμεν τήν 
έν τη Τραπέζη τής Ελλάδος 
δη μι ουργ ηθείσαν κ ατάστ ασιν. 
Ή αναφορά τής καταιστάσεως 
αυτής τυγχάνει αναγκαία, 
διότι α ΰ τ η ύπήρ
ξεν ή αιτία τής α
ναστολής τής έ ξ
αγγελθείσης 24ώρου 
απεργίας. Ή παρασυλ
λογική κίνησις τών Τ.μη ματ αρ
χών άνεφέρθη είς τό ’Εκτελε
στικόν Συμβούλιον τό πρώτον 
παρά τοΰ Προέδρου τοΰ Συλ
λόγου τών Ύποολλήλων τής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος είς τήν 
συνεδρίασιν του τής 12)11) 
60. Είτε όμως έξ ύπεραισιο- 
ιδσξίας είτε έκ κακής έκτιμή- 
σεως τοΰ γεγονότος, ό κ. Πρό
εδρος έδήλωσεν τότε ότι ή κί- 
νησις αυτή θά άντιμετωπίζετο 
έπιτυχώς καί δεν έτίθετο θέμα. 
Ή επιτροπή αϋτη έδήλωσεν, 
πάντοτε κατά τόν κ. Άλευράν, 
ότι έκρινεν i κανοποι ητι κάς 
τάς προτάσεις τοΰ κ. Ζο- 
λώτα καί ότι είς περίπτωσιν ά- 
περγιακών έκδηλώσεών οί τμη- 
ιματάρχαι δέν θά συμμετεΐχον1 
είς ταύτας. 'Η τοιαύτη κατη
γορηματική των δήλωσις, ώς 
καί ή κατά τό Συμβούλιον τής

Ο.Τ.Ο.Ε τής 18)11)60 γνω- 
σθεϊσα άπόφασίς των όπως .πέ
ραν τής αποχής των έκ της α
περγίας, παρακινήσουν είς άν- 
τίστασιν κατά τών άποψιάσεων 
τής Συλλογικής των ηγεσίας, 
τούς υφισταμένους των, έδημι- 
ούργησεν άναμφισβητήτως σο
βαρόν ρήγμα εντός τών κόλπων 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος. 
Έξ αιτίας τούτου ό Πρόεδρος 
τής Ο.Τ.Ο.Ε, παρεκάλεσεν, κα
τά τό προμνησθέν Συμβούλιον, 
όπως ληφθή σοβορώς ύπ’ όψιν1 
ή πιθανή διαρροή είς τήν ’Εκ
δοτικήν Τράπεζαν καί έζήτησεν 
όπως έπανεξετσσθή τό θέμα 
τής 24ώρου απεργίας τής 22ας 
ίίδίου μηνάς. Ή τοιαύτη τοπο- 
θέτησις τοΰ ζητήματος ήνάγκα- 
σεν τό ’Εκτελεστικόν Συμβού
λιον νά συζητή—παρά τό σα
φές ψήφισμα τής συγκεντρώ
σεως τοΰ θεάτρου «Κεντρικόν» 
—έάν θά πρέπη νά δεχθή τά 
νέα ποσοστά, άτι να ό κ. Ζολώ- 
τας διά τής έπιτροπήςτώνΤμη- 
ματαρχών διεβίβασεν ή καί νά 
ΰποβάλη αντιπροτάσεις. Πα
ρά τάς διστυπωθείσας έν τή 
άρχή τής συνεδριάσεως από
ψεις έν ίων Προέδρων ότι ή α
πό δοσις τής 'Ομοσπονδίας έχει 
έξαντληθή καί ώς έκ τούτου νά 
θεωρηθή τερματισθεί-ς ό άγων 
διά τής αποδοχής τών προτά
σεων τοΰ έργοδότου, τό Έκτε-

Ιαπεργογιιαςτικη

τάξιν μάχης διετάχθηισαν άπροσδοκήτως νά κάμουν 
όπισθεν ολοταχώς.

Τό ταχύτατα συγκληίθη|σό|μεινον Γενικόν Συιμ- 
βούλιον και έν συνεχεία τό Δεύτερον Συνεδρίαν τής 
Όμοσπονδίας οφείλουν, άφοΰ καταμερίσουν τάς εύ- 
Θύνας διά τήν μάχην πού .δέν έδόθη, νά καθορίσουν 
τά άμεσα καθήκοντα τοΰ Εκτελεστικού Συμβουλίου 
τής Ο.Τ.Ο.Ε καί τόν ιμέγιστόν χρόνον έκπληιρώσεώς 
των. Διότι τιά αίτια τής απεργίας δέν έξηφανίσθη- 
σαν, τοϋναντίον έπηιυξήθηισαν.

Ή άπομελάνωσις τής Όμοσπονδίας μόνον δι. 
άναγεννήισεώς της καί διά συντόμων άγώνων της, 
θά έπιτευχθή.

λεστικόν Συμβούλιον διά πλει- 
οψηφίας 23 ψήφων (Ελλάδος, 
Αγροτική, Εμπορική, Παντρα- 
πεζιτικός) κοτά 14 (’Εθνική, 
’Αθηνών, ’Iονική-Λαϊκή, Βοηθη
τικού καί Είσπρακτόρων ’Ε
θνικής) άπεφάσισεν όπως έκ- 
ιψύγη τοΰ ψηφίσματος τής συγ
κεντρώσεως (10% άπό 1)9) 
60) καί ύποβάλλη αντιπροτά
σεις, μέ τήν ΰποχρέωσιν όπως 
προχωρήση είς τήν προγραμ- 
ίματισθεΐσαν 24ωρον άπεργίσν 
είς περίπτωσιν μή άποδοχής

των. ’Εκτατός Συνέλευσις τών 
Μελών τοΰ Συλλόγου τών Υ
παλλήλων τής Τ ραπέζης τής 
Ελλάδος, ήτις εΐχεν όρισθή 
διά τήν ιδίαν ημέραν, πρός άν- 
τιμετώπισιν τής κινητοποιήσε- 
ως τών Τμηματσρχών, άνεβλή- 
θη δι’ εύθετώτερον χρόνον. Τήν 
έπομένην συνήλθεν καί πάλιν 
τό ’Εκτελεστικόν Συμβούλιον, 
τό όποιον ένημερώθη κυρίως έ- 
πΐ τής άνησυχαστικής έξαπλώ- 
σεως τής κινήσεως Τμηματαρ- 
χών καί τών πιεστικών μέτρων 
τά όποια ή Διοίκησις τής Τροο 
πέζης έθεσεν είς έψαρμογήν. 
Μέ τάς νέας εξελίξεις ό αρι
θμός τών -μή απεργών ύπολογί- 
ζετο παρά τοΰ κ. Άλευρά, είς 
200 έως 250. Παρά ταΰτα άπε- 
ψασίσθη όπως πραιγματοποί η
θή ή 24ωρος άπεργ ί α, έτοιμα- 
•σθή δέ έγκαίρως ή σχετική ά- 
νακοίνωσις τής Ο.Τ.Ο.Ε. πρός 
τόνωσίν τοΰ οπωσδήποτε κλο- 
νισθέντος ηθικού τών Υπαλλή
λων. Ή έν λόγφ άνακοίνωσις 
θά παρελαμβάνετο παρά τών 
Συλλόγων πρός διανομήν τήν 
1 Οην ώραν τής 21)11)60. Οί 
δέ Σύλλογοι ανελάμβανον τήν 
ΰποχρέωσιν νά κυκλοφορήσουν 
καί ίδικήν των παρομοίου πε
ριεχομένου άνακοίνωσιν.

ΤΟ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ 21.11.60

Ούτως εΐχον τά πράγματα ό
ταν τήν παραμονήν τής απερ
γίας, καί άφοΰ οί Σύλλογοι 
τού Προσωπικού τής Τραπέζης 
μας εΐχον κυκλοφορήση τήν ίδι
κήν των άπεργ ι ακή ν άνακοίνω- 
σιν καί διά επισκέψεων είς 
τά διάφορα Υποκαταστήματα 
άνέπτυσον τήν μεγάλην σημα
σίαν τής έπικειμένης άπεργ ια- 
κής έκδηλώσεως διαψεύδοντες 
Ισυνάμα κατηγορηματι κώς τάς 
έπιμόνους ψήμας', τάς προερ- 
χομένας δήθεν έκ τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, περί αναστο
λής τής άπεργ ι ακή ς έκδηλώσε
ως, τό ’Εκτελεστικόν Συμβού
λιον τής ΟΤΟΕ έκλήθη άπροσ- 
δοκήτως κα ίπάλιν είς συνεδρί- 
ασιν διά τήν 1 1 ην πρωινήν. 
Έν τώ μεταξύ αν καί εΐχεν πα- 
ρέλθη ή 10η πρωινή καί έζη- 
τεΐτο ή άνακοίνωσις πρός δια
νομήν, έκ τών γραφείων τής Ο. 
Τ.Ο.Ε έδηλοΰτο ότι ή άπεργ ι α
κή άνακοίνωσις δέν ήτο ακόμη 
έτοιμη. Οί Σύλλογοι τοΰ Προ- 

Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα
0--------------► 0
♦ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ♦

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΔΥΣΙΙ
Ό κόττως παρατεταμένος ά- 

πογευίματινος περίπατος μάς 
είχε φέρει μέχρι ς εκεί. Θελή
σαμε λίγο νά ξαποστάσουμε 
καί ν’ απολαύσουμε συνάμα 
καί τήν δύση τοΰ ήλιου, πού 
πλησίαζε νά χαθή πίσω άπ’ τις 
μάκρυνες άχνοφορεμένες βου
νοκορφές. Καθήσοόμε στο πα
γκάκι. Στην άλλη, άκρη του κα
θόταν ένας γηραιός κύριος, πού 
τό όλο του παρ ουσ ι αστ ικό έ
δειχνε άνθρωπο αξιοπρεπή καί 
καλλιεργημένο. Ήταν κι’ αυ
τός συνεπαρμένος άπό τό με
γαλοπρεπές θέαμα τής Φθινω- 
πορινης δύσης,

—Πραγ μ αττικά υπέροχη δύ
ση !, εΐπεν ό φίλος μου.

—Ναί, είναι μία άπ’ τις λί
γες που Εχω- δή στη ζωή (μου, 
προσέθεσα, κι’ άθελά μου γύ
ρισα πρός το μέρος τοΰ γηραι
ού κυρίου πού καθόταν 
πλάι" (μας. «Πόσες τέτοιες Φθι
νοπωρινές δύσεις 6ά έχη δή 
μέχρι τώρα», σκέψθηκα. Τόν 
είδα νά σκύβη μπροστά του
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σκεπτικός και να κουνά τό κε
φάλι, σαν να έδειχνε απογοή
τευση. Δεν άργησε νά την εκ
δήλωσή .

—-Στη ζωή ιμας, γύρισε καί 
μάς εΐπε, εΐδα πάμπολες δύ
σεις... Καί κάθε φορά πού τις 
άπελάμβανα, ένοιωθα μέσα μου 
ιμία ψυχική ικανοποίηση καί 
δόξαζα Έκεΐνον πού μέ κατα
ξίωσε ν’ απολαμβάνω τα θαύ
ματα τής Δημιουργίας. Μά, 
τρεις δύσεις σ’ όλη την ζωή 
μου πού είδα παραμένουν 6α- 
θειά χαραγμένες στη μνήμη 
μου. Δεν μοιάζουν αυτές μέ τις 
ήρεμες δύσεις τοΰ άστρου τής 
ημέρας. Είναι άλλου είδους 
δύσεις: δύσεις στον πνευματι
κόν τομέα τής ανθρωπότητας. 
Ή πρώτη πού παρακολούθησα 
ήταν τό ξέσπασμα τοΰ πρώτου 
Παγκοσμίου πολέμου, ή δεύ
τερη ήταν ό δεύτερος Παγκό
σμιος πόλεμος και ή τρίτη φαί
νεται τώρα νά πλησιάζη. Δέν 
θέλω νά είμαι απαισιόδοξος, 
προσέθεσε, άλλα τά πράγμα
τα αυτό δείχνουν. Πώς τό βλέ
πετε εσείς τό κατάντημα αυτό 
πού παρουσιάζει ό σημερινός 
πολιτισμός μας; ’Εγώ, φίλε, 
μου, βλέπω πώς τά διδάγματα 
δύο πολέμων οπόν περίφημο 
20όν αιώνα μας στάθηκαν ά- 
δύνατα νά μάς φρονηματίσουν. 
Ποιά εκδήλωση τοΰ πολιτι
σμού μας θέλετε νά πάρουμε 
για νά ίΒούμε άν στέκεται στο 
ύψος της; Την 'Επιστήμη, την 
Πολιτική, την Οικονομία, την 
Οικογένεια ή την Κοινωνική 
ζωή; Σπάνια νά συνάντηση 
κανείς κάποιο ίχνος ανωτερό
τητας.

Π άρκτε ποιο χειροπιαστό πα
ράδειγμα γιά τήν ’Επιστήμη 
καί γενικότερα τή μόρφωση: 
"Ενας Καθηγητής Πανεπιστη
μίου είναι σήμερα μηδέν μπρο
στά σέ μιά αρτίστα τοΰ ελα
φρού Θεάτρου, άπό άπόψεως 
τόσο κοινωνικής προβολής ό
σο καί οικονομικής άξιοποιή- 
σεως.

Άπό τήν άλλη πλευρά πά
λιν ό μορφωμένος υπάλλη
λος ή τίμιος εργάτης είναι ό 
«κατάδικος» τής ρουτίνας τής 
έπιχειρήσεως ή τοΰ εργοστα
σίου. Ή άλυσσίδα των «ύψη- 
λών» γνωριμιών μαζί μέ τήν 
κολακεία τών ισχυρών τοΰ α
ποκλείουν κάθε δυνατότητα ά- 
ναπτύξεωις τής τψωιτοι&ουλ ίας 
καί δραστηριότητός του.

Καί ή άλυσσίδα α,ύτή είναι 
τόσον/ άρστοπεχνικά .ασφαλι
σμένη άπ’ όλες τις μεριές, 
που μόνο το ξίφος τοΰ..Μεγά- 
γάλου Αλεξάνδρου θά συνέτρι- 
βε... ’Ακόμη, ό πτωχός νέος ή 
ή νέα πού καταναλίσκουν χρό
νια ολόκληρα προσπαθειών 
•καί μελέτης διά τήν κατάρτι
σή τους ή δέν μπορούν νά 
βρουν δουλειά ή όπαν βρουν 
παραγκωνίζονται εξ αιτίας 
μιάς «Femine Sans Merei» 
πού συγκεντρώνει επάνω της 
τήν εύνοια των άνωτέρων της...

Π άρτε, επίσης άγίαπημένε 
μου —· συνέχισε ό γηραιός 
συνομιλητής μας ■— αυτό πού 
γίνεται μέ τούς υπαλλήλους 
πάλι. Δέν ξέρω άν εΐσθ'ε σείς
υπάλληλοι, μά θά γνωρίζετε 
πώς οΐ άνθρωποι αύτοί, ζη.τοΰν 
μία λογική αμοιβή διά τον κο- 
πον πού παρέχουν. Καί δικαί
ως, γιατί χάρι σ’ αυτούς κινεί
ται ό μηχανισμός τοΰ Κρά
τους καί τών επιχειρήσεων.

=*·· ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ · *= -Β Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 1960

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
Ύπό τοΰ κ. 'Υπουργού Εμ

πορίου κατηρτίσθησαν καί έ- 
νεκρίθησοιν ύπό τής Οικονομι
κής έξ Υπουργών ’Επιτρο
πής δύο Νομοσχέδια: Π ρ ώ- 
τ ο ν: τό «περί ιδίων κεφα
λαίων τών εμπορικών Τραπε
ζών καί μέτρων τινών προς 
άνάπτυξιν τής Κεφαλαιαγο
ράς καί Δεύτερον: τό 
«περί τ ροπ οποιήισεως καί 
συμπληρώσεως τοΰ Ν. 2190) 
1920 περί ’Ανωνύμων Εται
ρειών».

‘Ως γνωστόν, τό θέμα τής 
δημιουργίας παρ’ ήμνν κεφα
λαιαγοράς απασχολεί άπό ε
τών μεγάλως τόσον τό Κράτος 
όσον καί τό έκδοτικόν "Ιδρυμα. 
Παρά τών ήμετέρων αρμοδίων 
όσον καί ξένων ειδικών έχει ά- 
ναγνωρισθή ότι παραλλήλως 
προς τήν1 επιδίωξιν εισροής ξέ
νων κεφαλαίων πρέπει νά δη- 
μιουργηδή καί εγχώριος δυναι- 
τότης άντλήσεως κεφολα ίων 
εις Δραμχάς διά τήν προώιθη- 
σιν τών προγραμμάτων άνα- 
πτύξεως. Παρά τινων ξένων έ- 
τέθη μάλιστα ή ΰπαρξις έγχω- 
ρίου κεφαλαιαγοράς ώς ποοϋ- 
πόθεσίς πάσης περαιτέρω ά- 
νοπτύξεως.

Ή άποκατάστοσις τής νο
μισματικής σταθερότητος, ή 
μακρά πολιτική όμαλότης, ή 
ανοδική πορεία τής οικονομί
ας τής χώρας, ή βελτίωσις 
τοΰ ύψους τοΰ ’Εθνικού εισο
δήματος καί τά ελκυστικά επι
τόκιο! εΐχον ώς αποτέλεσμα 
τόσον αί άποθησαυρισμέναι 
χρυσαΐ λίρατ νά μετατραπώ- 
σιν εις καταθέσεις^ εις Δρα- 
χμάς, όσον καί ή νέα άποτα- 
μίευσις νά στρέφεται κατά μέ- 
γα μέοος κατ’ ευθείαν προς τάς 
Τραπέζας.

Οΰτω όμως συνεκεντρώθησαν 
πολύ μεγάλα ποσά ώς κατσθέ- 
καί άφοΰ ί κανοποι ήθησαν σχέ
σεις ’Όψεως καί Ταμιευτηρίου 
δον όλαι αί άνάγκαι τοΰ έμπο- 
ρίου καί τής βιομηχανίας εις 
βραχυπροθέσμους άνάγκας ά-

Καί ώς άπάντησι τών αιτημά
των των δέχονται τήν αδιαφο
ρίαν καί τήν ψυχρότητα. Αλ
λά σάς ερωτώ μπορεί ;μ ιά κοι
νωνία, καί γενικά ένας πολιτι
σμός, νά προοδεύσουν όταν λέ
με γιά τον συνάνθρωπόν μας 
«καί μέ νοιάζει ,μένα γι’ αυτόν; 
"Ας κόψη τό λαιμό του»;

—Βεβαίως, όχι, τοΰ απαν
τήσαμε.

----Αλλά’ φίλοι μου, συνί,χι-
σεν εκείνος, τί θά λεγάτε και 
γιά τήν στάθμη τής οικογενεια
κής καί κοινωνικής μας ζωής: 
Βλέπετε πουθενά τήν ανωτερό
τητα νά λάμπη σαν σφραγίδα 
τοΰ πολιτισμού τοΰ αίώνος 
μας; Νομίζετε ότι έπαυσε λ.χ. 
νά ύφίσταται στίς ,μέρες μα:ς ή 
Εκμετάλλευση τής άπροστα- 
τεύτου γυναικός; Ή έλλειψη εν
διαφέροντος γιά τον πλησίον 
μας, ή απουσία άνατάσεως 
στις σκέψεις καί τήν δραστη- 
ριότητά μας καί ή ανικσνότης 
μας νά εκτιμήσουμε ίεραρχικά 
τις πνευματικές άξίθς, 6λ’ αύτα 
νά... μοΰ φέρνουν έντονα μπρο
στά μας τήν εικόνα τοΰ δύον
τας πολιτισ,μοΰ τών ημερών' 
μας...

—’Έχετε άπόλντα δικηο — 
άτταντήσαμε κι’ εμείς. Τή δια
πίστωσή .μας τήν έχουμε^ κάμει 
ήδη, άπ’ δ,τι βλέπουμε νά συμ- 
βαίνη, γύρω μας. Αλλά ποιά 
νομίζετε σείς ότι είναι ή λύση 
Τοΰ άθορυβου αυτου δράματος 
πού παίζεται είς βάρος όλων

πέμειναν ποσά διαρκώς όγ- 
κούμενα, άτι να βαρύνουσι τάς 
Τραπέζοις, μέρος τών οποίων 
διατίθεται^ κατά παρέχκλισιν 

τών ορθοδόξων κανόνων υπό 
τύπον μακροπροθέσμων δανεί
ων. Τό πλεϊστον τών χορηγή
σεων τούτων αποτελεί είδος 
νέων παγωμένων πιστώσεων, 
έφ’ όσον διατίθενται διά παγί- 
ας έγκατκοπάσεις καί δέν προ- 
βλέπεται ή εντός ώρισμένου 
χρονικού διαστήμοπος διά χρε- 
ωλυσίου ή άλλως πως εντός 
τής δυναμικότητος τών έπιχει- 
ρήσεων άπόσβεσις αυτών.

Τήν κατάστασιν ταΰτην θέ
λει ή Κυβέρνησις νά ρυθμίση 
καί προσπαθεί νά έπιτύχη τήν 
στροφήν μέρους τής άποταμι- 
εύσεως προς τήν αγοράν κεφα
λαίων διά τών καταρτισθέντων 
ώς άνωτέρω δύο νομοσχεδίων.

ΑΥΞΗΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Οΰτω. διά τοΰ Νομοσχεδίου 
περί Κεφαλαίων τών Εμπορι
κών Τραπεζών κλπ. σκοπεΐται 
κοτά πρώτον λόγον ή αϋξησις 
τών κεφαλαίων τών Τραπεζών 
δΤ έκδόσεως νέων τίτλων. ‘Ως 
μέτρον διά τήν τοιαύτην αυξη- 
σιν τού Κεφαλαίου λαμβάνεται 
διά τάς μεγάλας Τραπέζας (μέ 
καταθέσεις άνω τών 500 εκ.) 
ποσοστόν 7% επί τοΰ συνόλου 
τών καταθέσεων αυτών, διά 
δε τάς λοιπάς θά κα&ορισθώσι 
κατώτερα όρια κεφαλαίου βά
σει ειδικών άποφάσεων τής 
Νομισματικής ’Επιτροπής.

Οΰτω, έκτος τής μεγσλυτέ- 
ρας άσψαλείας δίαιτάς κα
ταθέσεις, θά πλουησθή ή αγο
ρά διά τίτλων ωρίμων^ επιχει
ρήσεων, έκτιμωμένων ήδη πα
ρά τοΰ άποταμιευτικρΰ κοινού 
καί οϊτινες σπανίζουσι σήμερον 
είς τό Χρηματιστήριον, θά έ- 
νισχυθώσι δε κσί αι Τραπεζαι 
δι’ ιδίων κεφαλαίων δυναμένων 
νά διαιτεθώσιν είς μακροπρο
θέσμους τοποθετήσεις

μας; Δέν νομίζετε πώς πρέπει 
νά άντνδ ράσου μ-ε στήν κατωψε- 
ρική αυτή πορεία τοΰ πολιτι- 
σίμοΰ μας;

—. Βεβαίως, άπήντησε. Ό 
καθείς έφ’ & έτάχθη. Καί στα- 
τικώς καί δυναμ νκώς πρεπει ο 
καθένας άπό μάς ν’ αντίδραση. 
Καί ή αρχή πρέπει νά γίνη^ μέ 
τήν άναγνώρισηι πώς δέν πάμε 
καλά. Ή δέ αρχή, καθώς έλε
γαν καί σΐ αρχαίοι μας, προγο
νοί, είναι «τό ήμισυ τοΰ παν
τός.».

Καί λέγοντας αύτά, σηκώ
θηκε άπ’ τό παγκάκι κ’ ετοιμά
σθηκε νά μάς άφήση. Δέν τοΰ 
άποκρύψαμε την ίκανοποιησίυ 
μας γιά ό,τι ιμάς είχε πή.

—Σάς ιεύχαϊρνατούμει πολύ 
γιά τήν πνευματική άπόλαυση 
πού μάς χαρίσαπε απόψε μέ τις 
εμπνευσμένες σας σκέψεις, τοΰ 
είπαμε.

•—ιΚι’ έγώ σάς εύχα|ριστω, 
μάς άπήντησε, γιά τήιν καλή 
συντροφιά που μοΰ κάματε. 
Θέλω μόνον άπό σάς νά μετα
δώσετε τις σκέψεις αυτές πού 
ακούσατε καί στούς άλλους γύ
ρω σας;, μέ τήν πιεητοίθησιν πώς 
έκτελεΐτε ένα χρέος.

-—Βεβαιότατα, τοΰ απαντή
σαμε πρόθυμα...

Καί, καθώς βλέπετε, έτήρη- 
σα τήν υπόσχεση πού είχα δώ
σει στον παλιό συνομιλητή μου 
εκείνο τό Φθινοπωρινό βραδι
νό...

Ν. ΦΡΑΓΚΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
--------- ► Ί----------

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Ελευθερία Δ. Γκίνου — Ά- 
θαν. Β. Ροΰφος, ήρραβωνίσθη- 
σαν.

Θερμά συγχαρητήρια. 
------------®-----------

ΚΗΔΕΙΑΙ

Κωνστ. Μπάκας, Συνταξι
ούχος.

Τούς οικείους του συλλυπού- 
,μεθα.

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
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ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
No 1077

Κυριακή 4)12)1960: ΜΑΖΙ 
ΟΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ (ορειβα
τική).

Άναχ. 8.30' γιά τό Βιλια- 
ρί. Μικρή στάση στην Άγ. Σω- 
τήρα. Συνέχεια γιά τό Μάζι 
Λεύκα, πού άπ’ έκεΐ όσοι θέ
λουν νά περπατήσουν θ’ ανε
βούν μέ τά πόδια στο μεγάλο 
μοναστήρι. Οί λοιποί θά ψθά-

Άν ύπολογίσωμεν τάς ση- 
ιιερινάς καταθέσεις τών τριών 
’Εμπορικών Τραπεζών, αϊτι-

„ Καταθέσεις
Εθνική 11.121.365

’Εμπορική 3.908.738
Ίονική - Λαϊκή 1.580.261
Δέν γνωρίζσμεν υπό ποιους 

όρους θά έκδοθώισι τά νέα τσΰ- 
τα κεφάλαια, τα όττοΐα θά δια- 
τεθώσιν υπέρ τών παλαιών με- 
τόχων, έάν όμως έκδοθώσιν είς 
τήν ονομαστικήν άξίαν τής γε- 
νομένης έσχάτως άνοπροσαρ- 
μογής, τότε θά Εχωμεν τά ώς 
άνω ποσά χαρτιών (855.170 
τίτλοι τιμή έκδόσεως 288.534. 
000), άτι να θά είναι άξιόλσγσς 
ένίσχυσις τής άγοράς είς χαρ
τιά.

Επίσης παρέχεται ευχέρεια 
είς τάς Τραπέζας νά πωλήσω- 
σι χρημοτιστηριακάς άξίας, 
τάς οποίας εχουσιν είς τά χαρ
τοφυλάκιά των μέ χαμηλάς τι
μάς τό δέ έκ τούτων μέλλον νά 
προκύψη κέρδος δέν θά προσ
τίθεται είς τά φορολογητέα 
κέρδη τής Τραπέζης, άλλα θά 
φέρεται είς ειδικόν άποθε μ ση
κόν άφορολόγητον προς κάλυ- 
ψιν τυχόν μελλοντικών ζημιών 
έξ αντιστοίχων εργασιών. Οΰ
τω διευκολύνονται μεγάλως σί 
Τράπεζαι νά έκποιώσι χρημα
τ ι στη,ρ ίσκας άξίας, όταν φθά- 
σωσιν είς ύψηλάς τιμάς καί 
νά τροψοδοτώσιν οΰτω έπαρ- 
κώς τήν άγοράν, χρησιμοποιοΰ- 
σαι τά εντεύθεν κεφάλαια; είς 
νέας έπωψελεστέρας τοποθετή
σεις δη μ ι ου ργ θυμένου οΰτω τοΰ 
πυρήνος εργασιών έκδόσεως, ά- 
ναλήψεως, αυξήσεων κεφαλαί
ων καί λοιπών σχετικών ερ
γασιών, οοΐτινες εΐχον τελείως 
έγκαταλείφθή παρά τών Τραπε
ζών.

Μ Ε Τ Ρ A
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Δια τοΰ έτερον σκέλους τών 
μέτρων, ήτοι διά τοΰ Νομο
σχεδίου «περί τροποποιήσεως 
καί συμπληρώσεως του Ν. 
2190)1 920 περί ’Ανωνύμων Ε
ταιρειών» σκοπεΐται ή έμπέ- 
δωσις τής έμπιστοσύνης τοΰ 
άποτάμιευτικοϋ κοινού είς τάς 
έταιρικάς άξίας, μετοχάς καί 
ομολογίας, ή ένίσχυσις τών ευ
θυνών τής Διοικήσεως, ή τόνω- 
σις τών δικαιωμάτων τής μειο
ψηφίας Koci δοκιμάζονται τρό
ποι άμβλύνσεως τού άγχους 
’τών Διοικήσεων διά τήν κατο
χήν τής απολύτου πλειοψηφίας 
τών μετοχών, οϊτινες φόβοι εΐ
χον ώς συνέπειαν μεταξύ άλ
λων καί τήν αποφυγήν πάσης 
αύξήσεως κεφαλαίων, ήτις θά 
διετάρασσε την ύφισταμένην 
κατάστασιν καί τήν προσφυγήν 
είς παντός είδους επαχθείς 
δανεισμούς, προς έξεύρεστν τών 
άναγκο ιούντων κεφαλαίων ή 
τήν άναστολήν πόσης έξελίξε- 
ως τών εταιρειών τούτων.

Τούτο προσπαοεΐται νά έπι- 
τευχθή διά δημιουργίας νέων 
τύπων μετοχών άνευ δικαιώμα- 
,ματος ψήφου (non; votinsr 
shares) διά δεσμευμένων ονο
μαστικών μετοχών, μεταβιβα-

νες Εχουσι ποσά ύπερβαίνοντσ 
τα 500 έκ., θά εχωμεν ·

Έκδοθ. Άρ. Μετόχ. 
Κ )λαια Κ)λαιον είς όν. αξίαν 
609.431 169.064 117.700
154.142 119.470 737.470
125.205 —- —

ζομένων έγκρίσει τής διοικ'ή- 
σεως τής Εταιρείας και διά 
τής παροχής νομικής εύχεθεί
ας συνάψεως έγκυρων συμβάσε
ων μεταξύ μετόχων όπως ψη- 
φίζωσι προς ώρισμένην κατεύ- 
θυνσιν.

Διά πλείστων διατάξεων τοΰ 
Νομοσχεδίου σκοπεΐται νά δο- 
θή ί κ αν οπο ίησις εί ς τά αιτή
ματα τής μειοψηφίας. Πρέπει 
νά όμολογήσωμεν ότι τό βήμα 
είς τό όποιον προβαίνει ό κ. 
Υπουργός προς Ικανσπσίησιν 
τοΰ αιτήματος τής μειοψηφίας 
περί συμμετοχής της είς τήν 
Διοίκησιν είναι πολύ θαρραλέ- 
ον, τά λαμβανόμενα όμως προ
ληπτικά και καταστοολτικά μέ
τρα αμβλύνουν κάπως τούς δι
καίους φόβους. Αί λοιπαί δια
τάξεις αί άφορώσαι τά δικαιώ- 
ιματα τής μειοψηιφίας πρέπει νά 
όμολογήσωμεν ότι είναι επι
τυχείς καί έν συνδυασμώ »έ 
τάς άιξιολόγους διατάξεις, δι’ 
ών επαυΙξάνεται σπουδαίως ή 
εύθύνη τής Διοικήσεως καί τών 
ελεγκτών, εΐμεθα βέβαιοι ότι 
θά τονώσωσι μεγάλως τό αΐ- 
σθημο' άσφάλείας τοΰ μετόχου, 
ώς καί τό γεγονός ότι έφ’ ε
ξής δέν θα εΐναι τελικώς αμε
λητέα πσσότης καί θά δύναται 
νά εχη κάποιαν συμβολήν είς 
τήν λειτουργίαν τής έταιρεί- 
ας μέ τήν οποίαν θά συνδεθή 
περισσότερον.

Μεγίστης σημασίας διάτοο- 
ξις είναι ή καθορίζουσα τον 
τύπον τοΰ ’ I σολογ ι σμοΰ τών 
’Ανων. Εταιρειών, (λογιστικόν 
σχέδιον), αί όποια ι πολλάκις 
μέχρι σήμερον σΰδέ είς τους 
έντριβεΐς περί τά λογιστικά 
παιρεΐχσν άξιολόγους πληροφο
ρίας. ’ Ιδίςι τό καθιερούμενον 
περιεχόμενον τοΰ λογαριασμού 
άποτελεσμάτων διά τής άναλυ- 
πικής παροχής τοΰ συνολικού 
κύκλου εργασιών, τοΰ κόστους 
παραγωγής καί τών λοιπών ε
ξόδων τής έπιχειρήσεως διδο- 
μένων μάλιστα είς δύο στήλας 
ίμέ άντίστοιχα όμοειδή ποσά 
τής παρελθούσης χρήσεως προς 
ισύγκρισιν, θά άποτελή άξιόπι- 
στον καθρέίπτην τής παραγωγι
κής δραστηριότητας τής έται- 
ρείας.

Τέλος, τό κατώτερον Κεφά- 
λαιον τών Άνων. Εταιρειών ο
ρίζεται εφεξής είς 5.000.000 
δραχ. οΰτως ώστε νά περί βά
λω νται τον τύπον τής Άνων. 
Εταιρείας μόνον αξιόλογοι ε
πιχειρήσεις, τσυταχρόνως ^ δέ 
λύεται τό ζήτημα τής καλύψε- 
ως τοΰ Κεφαλαίου είτε διά δη
μοσίας εγγραφής είτε παρά 
τρίτων προσώπων έκτος τών ι
δρυτών, θέμα όπερ τόσας δυσ- 
χερείας έίχε παρουσιάσει κατά 
τό παρελθόν.

Τρόφιμα μαζύ μας.
Επιστροφή γιά την Αθήνα 

στίς 4 άπό τό μοναστήρι, 5.30' 
άπό τό Μάζι.

Συμμετοχαί: Μέλη Δρχ. 28.
Τρίτοι » 40.

Αρχηγός ό κ. Ν. Τσοΰχλος. 
No 1078

Κυριακή 11)12)60: ΑΡΑΧΩ- 
ΒΑ-ΔΕΛΦΟΙ (τουριστική).

Άναιχ. 8 π.μ. γιά τή Λειβα
διά. Μικρή στάση καί συνέχεια 
γιά τούς Δελφούς. Ήμερο έ- 
λεύθερη γιά έπισκέψεις Μου
σείου κ.λπ. αρχαιολογικών χώ- 
οων.

Έπιστρρφή γιά τήν Αθήνα 
στις 4 μ.μ.
Σ υμμετοχαί: Μέλη Δρχ. 50.

Τρίτοι » 60.
Αρχηγός ό κ. Ν. Βαμβακάς

No 1079
Κυριακή 18)12)60: ΩΡΩΠΟΣ

- ΕΡΕΤΡΕΙA - ΑΛΙΒΕΡΙ (Δ. 
Ε.Η).

Άναχ. 8 π.μ. γιά τή Σκάλα 
Ώρωποΰ. Άπ’ εκεί θά περάσω- 
με στήν ’Ερέτρια μέ τό Φέρυ- 
Μπώτ. Μικρή στάση καί συνέ
χεια γιά τό ’Αλιβέρι. ’Επίσκε
ψη τοΰ έκεΐ θερμοηλεκτρικού έρ
γο στσσ ίου τής Δ.Ε.Η. ’Επι
στροφή νωρίς γιά τήν Αθήνα 
μέ στάση στον ΑΜΑΡ IΝΘΟ. 
Συμετοχαί: Μέλη Δρχ. 50.

Τρίτοι » 60.
"Αρχηγός ά κ. Ε. Μακρής 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΙ 

ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
Τετάρτη 7)12)60: Τουριστι
κόν Περίπτερον Λίμνης Μαρα
θώνας.

’Αρχηγός κ. Γ. Πέ-ππας 
Τετάρτη 14)12)60: Κηφισιά, 

Δεκέλεια, Βαρυμπόμπη. 
Αρχηγός ,. Ν. Τσοΰχλος 

Τ ετάρτη 21) 1 2) 60: Χαλάνδρ ι, 
Πεντέλη.

’Αρχηγός κ. Α. Ραγάζος. 
Τ ετάρτη 28)12)60: Άγ. Πα

ρασκευή, Ραφίνα.
Αρχηγός κ. Α. Σακκαλή 

Συμμετοχαί: Δδρ. 15.
Άναχώρησις 4.30'. ’Επι

στροφή (’Αθήνας 8.30' περί
που) .

Δηλώσεις συμμετοχής είς κ. 
Ραγάζον, τηλ. 339.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΔ,ΚΚΕΥΘΕΙιΣ ΕΙΣ BADEN - BADEN
Συμβεβλημένος μέ τά Ταμεία 
Υγείας ’Εθνικής — ‘Ελλάδος 

—’Αγροτικής
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 77 ΑΘΗΝΑ! 
Τηλ. 532.354—Δεχ. 4 — 7

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1960

Μετρητά έν ιφ Ταμείφ, παρά τή Τραπεζη τής Ελλάδος, TOKO 3 08g .632.053,55 
ϋεοίδια, έπιταγοοί καί έντοκα ταμενακα γρ)τια ,

Εις χρυσόν, παρά Τραπέζα.ς ’Εξωτερικού και ξένα τραπεζικά ^ _563.645,50
Yoau μάτια

Κεφάλαιο ν Μετοχικόν
Κεφάλαιον Άποθεματικόν 
"Εκτακτον Άποθεματικον

3.248.195.699,05
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
1. Πρός ’Εμπόρους καί Έπαγγελματιας
Προεξοφλήσεις

722 .447.144,40

"Οψεως
Ταμιευτηρίου 
’Επί προθεσμία
Δημοσίων ’Οργανισμών

Δάνεια καί Λογαριασμοί: _ ,
Ήγγυημ. διά δικαιογράφων καί άλλων εγγυήσεων
Ήγγυηίμ. 6Γ εμπορευμάτων καί φορτωτιικών
Ήγγυημένοι διά χρεογράφων 
’Επί υποθήκη
Τρέχοντες λογαριασμοί καί άντεγγυησεις

1.622 .527.619,80
1 310 .704.392,20 

102 .397.980,85 
15 .491.655,20 

1.567 .446.953,70

ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ Ο.Χ.Ο.Α. (Μακροπρόθεσμα δάνεια 

. Άνασυγκρστήσεως)
ΕΠΙΤΑΓΑΙ ΚΑΙ ΕΝΤΟΑΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑΙ

5.341.015.746,15 ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ1
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

II. Πρός Βιομηίχάναυς καί Βιοτεχνας:
Προεξοφλήσεις
Δάνεια καί Αογαριασμιοί: ^ 5
Ήγγυημ. διά δικαιογράφων καί άλλων εγγυήσεων
Ήγγυημένοι δι’ εμπορευμάτων καί φοιρτωτιΐκών 
’Επί υποθήκη
Τρέχοντες λογαριασμοί καί άντεγγυήσεις
Δάνεια ’Ανασυγκροτήσεως

139.090.635,85

3.965.112.914,50 
495 .050.333,05

5 .809.080,50 
674 .211.974,45 
685 .192.807.— 5.964.467,745,35

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Χαρτοφυλάκ ιιον χρεογράφων
Κτίρια καί Κτήιματα Τιραπέζης 
’Εγκαταστάσειιςι, έπιπλα, χρηματοκιβώτια

693 .108.839,50 
375 .786.198,15 
45 .027.150,25 1.113.922.187,90

Δρχ. 15.667.601.378,45

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

581 .407.680.—
12 .023.851.—
16.000.000.— 609.431.531

3.759 .808.214 
5.146 .903.882 
1.593 .512.014 

829 .303.313

,15
,45
,75
,20 11.329.527.424,55

2.676.127.608.—

685.192.807.— 
110.315.878,40 
84.609.317,95 

172.396.811,55

Δρχ. 15.667.601.378,45

Ό Διοικητής
ΔΗΜ. Ε. ΧΕΛΜΗΣ

Ό Διευθυντής τοΰ1 Γενικού Λογιστηρίου 
ΣΠ. X. ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ
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Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Ή άρνησις έπαναφοράς τής 
παιδικής μερίμνης, την οποίαν 
κατήργησεν — δείγμα τού τυ
φλού κοοτά τών συνανθρώπων 
του μίσους — ό «έξυγιαντής» 
Ήλιάσκος άποδεικνύει ένεργώς 
οτι δυστυχώς ή αυτή νοοτρο
πία εξακολουθεί να διέπη τούς 
αρμοδίους. Ή στενόκαρδος και 
(μυωπική άντιμετώπισις ζητη
μάτων μή συνεπαγόμενων μάλι
στα αξίαν λόγου έπιβάρυνσιν 
εις τήν Τράπεζαν έχει ώς απο
τέλεσμα τήν άποκαρδίωσιν με
γάλης μερίδος του προσωπικού 
μέ δλας τάς εντεύθεν επιπτώ
σεις έπι τής καθόλου συμβολής 
του είς τήν ένίσχυσιν τής ακτι
νοβολίας τού Ιδρύματος.

Φρονούμεν δτι τουλάχιστον 
έπι τοΰ έν λόγω θέματος διά 
τό όποιον δεν δύναται νά προ- 
βληθή ώς πρόφασις ή (πολλά- 
κις ανύπαρκτος) Κυβερνητική 
άντίδρασις, δοθέντος δτι παι
δική μέριμνα χορηγείται καί είς 
τάς λοιπάς μεγάλος Τραπέζας 
επιβάλλεται νά δοθή μία άμε
σος καί ευνοϊκή λύσις. ’Αρκετή 
οικονομία έγένετο λόγω τής ε
πί μίαν δετίαν άδικαιολογήτου 
περικοπής. Έκτος έάν τό δχι 
αποτελεί μόνην λέξιν, τήν ο
ποίαν έχουν καί είπαν διά τά 
ζητήματα τών συναδέλφων οί 
αρμόδιοι.

Ε=
ΕΠΚΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ*
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0 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΣ
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 

τοΰ Συνεταιρισμού μας αφορ
μήν λαβόν έκ τής παρά τής 
Τραπεζιτικής απλής αντιγρα
φής ένίων δρων τής συμβάσε- 
ως, ήτις τή μερίμνη του συνά- 
πτεται μεταξύ τής Τραπέζης 
καί τών συνεταίρων, έκυκλοφό- 
ρησεν τήν ύπ’ άριθ1. 13)21.11. 
60 άνακοίνωσίν του δι’ ής ήρ
θη είς ανάρμοστα προς αυτό 
επίπεδα. Τά έν αυτή αναγρα
φόμενα έπίθετα, «άργοσχόλων» 
τής Συντακτικής Επιτροπής 
τής «Τραπεζιτικής», οϊτινες πέ
ραν τής άργίος των έχουν τήν 
άξίωσιν (προς όφελος τίνος;), 
καί τής καταβολής άναλόγου α
μοιβής διά τάς δημοσιεύσεις, 
άτόχως έκσφενδον ίσθησαν μή 
δυνάμενα δμως νά αίωρώντσι, 
έπικολλώνται είς έκείνους δπου 
πράγματι αρμόζουν.

Είναι λυπηρόν δμως διό
τι ή δισέλιδος άνακοίνωσις 
δεν διέθεσεν μίαν αράδα (άριθ.
1) περί τών καταθλιπτικών δ
ρων, οϊτινες κυρίως άπετέλεσαν 
τό άντικείμενον τοΰ χρονογρα
φήματος μας. Καί τούτο, διότι 
πράγματι κρίνονται καταθλι- 
τγτ ικοί, απαράδεκτοι καί οπωσ
δήποτε μειωτικοί τής αξιοπρέ
πειας καί τής κυριότητας τού 
συνεταίρου. 'Ο παραλληλισμός 
των μέ παρομοίους ή χειρο- ; 
τέρους όρους έτέρων συμβολαί

ων, χωρίς νά δίδη άπάντησιν 
είς τό καλόπιστόν σχόλιόν μας. 
Θεωρείται υπεκφυγή.

Έρωτώμεν δμως τούς ύπευ- 
θύνσυς, οί όποιοι ματαίως έπι- 
χειροΰν νά έμφανίσουν τήν 
^Τραπεζιτικήν» ώς στρεφομέ- 
νην κατά τής υπό τής Τραπέ
ζης άναλήψεως τών πιστώσεων, 
διατί ή σύμβασις δεν συνήφθη 
μεταξύ Συνεταιρισμού καί 
Τραπέζης οπότε οί όροι καί οί 
τόκοι θά έβάρυνον άπ’ ευθείας 
τό Νομικόν πρόσωπον καί έμ- 
ίμέσως τον Συνεταίρον; Μήπως 
ή Διοίκησις τής Τραπέζης δεν 
έχει έμπιστοσύνη προς τό Νο
μικόν πρόσωπον τοΰ Συνεται
ρισμού καί προς τά έκάστοτε 
Διοικητικά του Συμβούλια; "Η 
μήπως ό νΰν Πρόεδρός του έι< 
τής υψηλής του έν τή Τραπέζη 
θέσεως (Προϊστάμενος Υπηρε
σίας Προσωπικού) είναι φυσι
κόν νά έξασφαλίζη περισσότε
ρον τήν Τράπεζαν ή τον Υπάλ
ληλο καί έκ τής οποίας θέσεως 
του αγνοεί δτι τόσον οί Συντά- 
κται τής Τραπεζιτικής όσον 
καί οί πλεΐστοι Υπάλληλοι 
δειπνούν πράγματι μέ φασόλια 
καί ρέγγα;

Εμείς προκαλοΰμεν τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον τοΰ Συν
εταιρισμού νά μας άναλύση 
τούς... ευμενείς όρους τής συμ- 
βάσεως καί τότε θά συνεχίσω- 
μεν τήν άπάντησιν μας.

ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ ... ΚΙΝΗΣΙΣ!
'Ο κ. ’ Ιθακήσιος λόγφ τής 

όξυτάτης... διορατικότητός του 
δεν άνέμενεν νά πληροψορηθή 
ύπευθύνως κατά πόσον έκρατή- 
σαμεν συνεπή ή όχι άγωνιστι- 
κήν γραμμήν έν τή ΟΤΟΕ καί 
νά μάς ψέξη διά τό τόλμημά 
μας νά φέρωμεν ώς παράδειγμα 
τούς Τμημο τάρχας τής Τραπέ
ζης Ελλάδος. 'Η... συνδικαλι
στική του οξυδέρκεια δέν τον έ- 
βοήθησεν νά έννοήση δτι κάθε 
άλλος ή οί Τμηματάρχαι τής

Τραπέζης Ελλάδος πταίουν, 
διά τήν ματαίωσιν τών άπερ- 
γιακών έκδηλώσεων. Ουτοι, άν 
καί μεσολαβηταί καλοπροαίρε
τοι, συμμετείχαν πάντες είς τήν 
μετέπειτα 3ωρον άπεργίαν τής 
Τραπέζηςτων,διοφωνήσαντες μέ 
τό δόγμα τοΰ κ. Ιθακήσιου: 
«Νά μήν δ ίδωμεν μαχαιριές είς 
τήν Τράπεζαν» ή «είς παραμο- 
ινάς έορτών δέν πρέπει νά δια- 
ταράσσωμεν τήν ηρεμίαν τής 
Τ ραπέζης».

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
'Η Διοίκησις τής Τραπέζης 

διά προσφάτου έγγράφου της 
προς τον Σύλλογον Τραπέζης 
1 Αθηνών, υπαναχωρούσα έκ τής 
θέσεως ήν αυτή έλαβεν κατά 
τον παρελθόντα ’Ιούλιον όσον 
άψορά τό πρώτον βήμα διά* τήν 
πραγματοποίησιν τής ένιαίσς 
άσφαλίσεως, θέτει προ διλλή- 
ματος τήν ηγεσίαν τοΰ άδελψοΰ 
Συλλόγου ή νά δεχθή είς τό

σύνολον τάς νέας προτάσεις 
της μέχρι τέλους τοΰ έτους ή 
νά πάψη νά έλπίζη είς τήν ρύ- 
θμισιν τοΰ έν λόγω σοβαρού 
ζητήματος. Φρονούμεν δτι, άνε- 
ξαρτήτως τού περιεχομένου τών 
νέων προτάσεων, ή παράθεσις 
τής έκβι,αστικής άπειλής ύπήρ- 
ξεν άστοχος έκ μέρους τών συν
τακτών τοΰ έγγράφου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ
Ή έγγραφος διαμαρτυρία, 

τήν όποιαν άπηύθυνε προς τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης πα
λαιόν στέλεχος, τό όποιον, καί- 
τοι αί ύπηρεσίαι καί ή ίκανό- 
της του πανταχόθεν αναγνωρί
ζονται, παραγκωνίζεται συνε
χώς προς προώθησιν διαφόρων 
«ήμετέρων, καταλήγει ώς εξής:

«Μέχρι άρσεως τής άδικίας 
ταύτης παρακαλώ νά τεθώ είς 
τήν διάθεσιν τοΰ Προσωπικού. 
Διότι, ομολογώ, δέν έχω πλέον 
τήν ψυχικήν άντοχή νά έξακο- 
λουθήσω μετά τριακονταετή πε

ρίπου υπηρεσίαν, ή όποια ού- 
δεμίαν ίκανοποίησιν μοΰ πρσσ- 
επόρισε, νά ύποδύωμαι τον ρό
λον τοΰ Έκπαιδευτού τών συν
αδέλφων μου, είτε άφοΰ γίνουν 
είτε διά νά γίνουν Προϊστάμε
νοί μου».

Είναι άξιον έξάρσεως τό γε
γονός, δτι χάρις είς τούς ση
μερινούς «έγκεφάλους» τής Δι- 
οικήσεως προβάλλεται κατά 
τόσον άνάγλυφον τρόπον ή σε
μνή προσφορά άφωσιωμένης 
έργασίας ώς υπόδειγμα προς 
αποφυγήν. Ή Τράπεζα συνε-

Δημοσιεύομεν κατωτέρω 
<τήν προς τον «Τραπεζικόν 

άγώνα» άποσταλεϊσαν έπι- 
στολήν ύπό τοΰ Προέδρου τοΰ 
Συλλόγου μας, τήν οποίαν ή 
έφημερίς αυτή, άγνωστον 
διά ποιούς λόγους, δέν ήθέ- 
λησεν νά δημοσίευση.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕ- 
ΡΙΔΟΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ Α
ΓΩΝ»

ΕΝΤΑΥΘΑ
Φίλε Κε Διευθυντά,

Έν συνεχείςι χθεσινής πρωι
νής συνομιλίας μας καθ’ ήν 
σάς έδήλωσα δτι δλαι αί έν- 
δείξεις έπειθον δτι όδηγούμεθα 
)μετά μαθηματικής άκριβείας 
είς τήν ματαίωσιν τοΰ υπό τής 
Ο.Τ.Ο.Ε., διά σήμερον, προ- 
γαμματισθέντος άπεργιακοΰ ά- 
γώνος, θά έχητε ήδη πληροφο
ρηθή, έν ώ χρόνω γράφεται ή 
παρούσα, δτι ή έπακολουθήσα- 
σα έξέλιξις έδικαίωσε, δυστυ
χώς, τάς προβλέψεις μου.

Λέγω δυστυχώς διότι έπί- 
στευα καί πιστεύω δτι τό ζήτη 
μα τό όποιον πραεκάλεσε τον 
όπεργισκόν σάλον, είς ούδένα 
έπέτρεπεν έτέρας ΰποχωοήσεις 
πέραν έκείνων αί όποΐαι εΐ- 
χον ήδη γίνη, έν ώ άντιθέτως 
έπέβαλε τοιαύτσς είς τήν έρ- 
γοδοτικήν πτέρυγα, κατόπιν 
μάλιστα τής τελευταίας αλμα
τώδους αύξήσεως τών τιμών 
διαφόρων είδών πρώτης άνά- 
γκης.

Γνωρίζετε καλώς φίλε Κε 
Διευθυντά καί γνωρίζει δλος ό 
συναδελφίκός κόσμος δτι οΰτε 
υπήρξα οΰτε καί είμαι θιασιώ- 
της, πολλώ μάλλον υπερασπι
στής, τών έξτρεμιστικών τάσε
ων. Άντιθέτως είμαι πολέμιος 
αυτών. Επειδή πιστεύω δτι 
δι’ δλατά ζητήμα
τα τών ανθρώπων 
υπάρχουν λύσεις καί έπι τοΰ 
ζητήματος τής βελτιώσεως τών 
άποδοχών τών Τροπτεζικών Υ
παλλήλων θά έξευρίσκέτο τοι- 
αύτη έάν έπεδεικνύετο έλαχί- 
στη έκ μέρους τών Τραπεζών 
καί άπεδίδετο δικαιοσύνη.

Δυστυχώς τοιαύτη κατανόη- 
σις δέν έπεδείχθη έν ώ έκ μέ
ρους τών έργαζομένων έγένον- 
το αξιόλογοι υποχωρήσεις.

Έπιτρέψατέ μου νά έπανα- 
νάβω ένταΰθα δ,τι έπανειλημ- 
μένως κατά τό παρελθόν διεκή- 
ρυξα, δτι τό Συνδικαλιστικόν 
κίνημα έν Έλλάδι εύρίσκεται 
είς τοσοΰτον χαμηλόν έπίπεδον, 
έλείψει ύγειοΰς ηγεσίας, ώστε 
δέν πρέπει τά διαδραματιζόμε
να γεγονότα όσονδήποτε καί 
έάν ε’ίς τινας περιπτώσεις έμ- 
φανίζονται μυστηριώδη νά μάς 
έκπλήσσουν. Διότι είναι τό ά- 
ποτέλεσμα τής προβολής καί έν 
γένει τής θέσεως τής ηγεσίας.

Έν τή προκειμένη περιπτώ- 
σει πιστεύω δτι προσωπικώς 
έποαξα είς τό άκέραιον τό κα
θήκον μου καί ή τακτική ήν ή- 
κολούθησα καί σθεναρώς ύπε- 
στήριξα είς τό Εκτελεστικόν 
Συμβούλιον τής Ο.Τ.Ο.Ε. ΰ- 
πήρξεν ή ένδεδειγμένη. Έάν τέ
λι κώς αΰτη δέν έπεκράτησεν 
καί ήκολουθήθη δ,τι έν καιρώ 
θά γνωσθή είς ολόκληρον τήν 
Συναδελφικήν οικογένειαν καί 
έάν έξ αΰτοΰ απορρέουν εύθΰ- 
ναι, αρμόδιοι προς κρίσιν εί
ναι αί Γένι καί Συνελεύσεις τών 
καθ’ έκαστα Σωμοαείων.

Πάντως γεγονός παραμένει, 
γνωστόν άλλως τε, δτι έν ώ 
έξεδηλήθη μία τάσις παρ’ έ
νίων Τμηματαριχώιν τής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος, απειθαρχίας 
προς τήν Συλλογικήν των ηγε
σίαν καί έν ώ έδίδοντο υπο
σχέσεις παρά τοΰ κ. Προέδρου 
τής Ο.Τ.Ο.Ε. δτι ή αδυναμία 
αΰτη θά ύπερεπηδεΐτο τέλι κώς, 
ή αδυναμία αΰτη; άπετέλεσε 
τον ανασταλτικόν παράγοντα 
τοΰ άγώνος, ή δέ προς άποσό-

βησίν της όρισθείσα συγκέν 
τρωσις τών Υπαλλήλων τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος καθ 
ωρίοτθη είς χρόνον παράκαιρον 
διά νά ματαιωθή τέλι κώς έκ 
τών γεγονότων.

Κατά τήν προσωπικήν μου 
γνώμην ή έκδηλωθεΐσα άδυνα· 
ίμια μόνον ώς άστειότης ήδύνα- 
το καί έπρεπε νά έκληφθή, είς 
οΰδεμίαν δέ περίπτωσιν ν’ ά- 
ποτελέση σοβαρόν έμπόδιον ά· 
ναστολής ένός Παντροπεζιτι- 
κοΰ άγώνος. Διότι ε’ϊτε τό θέ- 
λομεν είτε δχι άδυναμίαι είς τό 
Συνδικαλιστικόν κίνημα ύπάρ 
χουν καί θά υπάρχουν δυστυ 
χώς λόγω τοΰ χαμηλού Συδι- 
καλιστικοΰ επιπέδου τών έργα
ζομένων. Έάν τοΰτο ήτο ύψη 
λόν, φρονώ δτι δέν θά ύπήρχεν 
λόγος οί έργαζόμεοι νά κατέρ- 
χωνται είς άπεργίαν, άλλ’ αί 
μετά τών έργοδοτών σννεννοή 
σεις θά έλυον τά ζητήματα.

Πέραν δλων αστών τά όποια 
μαρτυρούν άν μή τί άλλο, του
λάχιστον άδικαιολόγητον μα- 
ταίωσιν τοΰ άπεργιακοΰ άγώ 
νος, τό γεγονός καί μόνον 
αυτό καθ’ δ ή Ο.Τ.Ο.Ε. διά τής 
άπό 16)11)60 άνακοινώσεώς 
της έπραγρμμάτΓίσεν είς τόσον 
άπαμεμαικρυσμένον έκ τής πρώ
της έκδηλώσεως χρόνον τον διά 
σήμερον άπεργιακόν άγώνα,τόν 
όποιον τέλι κώς έματαίωσεν τήν 
14.1 5' ώραν τής χθές (21 Νο
εμβρίου) άνευ είδοποιήσεως 
τών Συναδέλφων, οί όποιοι ή- 
σαν πανέτοιμοι νά άγωνισθοΰν 
μέ μείζονα θέρμην άπό δ,τι κα
τά τήν 11)11)60 άσκεί νομίζω 
νά σχηματίσουν γνώμην έκεΐ- 
νοι πού έκλέγουν τούς έκπρο- 
σώπους των.

Έάν τέλος ό χειρισμός ύπό 
τών υπευθύνων οργάνων καί εί- 
δικώτερον ύπό τοΰ κ. Προέδρου 
τής 'Ομοσπονδίας τοΰ ζωτικω- 
Τάτου τούτου ζητήματος τής 
οικονομικής βελτιώσεως ή μάλ
λον τής μή περαιτέρω άνοχής 
ύπό τής ηγεσίας τής οικονομι
κής έξαθλιώσεως τών Συναδέλ
φων ύπήρξεν ορθός καί ένδε- 
δειγμένος, τίμιος καί ηθικός, 
τοΰτο άπόκειται είς τούς Συν
αδέλφους του νά τό κρίνουν.

Μέ φιλικούς Χαιρετισμούς 
καί μέ άγάπη 

Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ
22)11)1960
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ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΣΥΚΟΦΑΝΤΟΥ

Τήν 19ην Νοεμβρίου έξεδι- 
κάσθη είς τό Τριμελές Πλημμε- 
λειοδικεΐον ’Αθηνών ή μήνυσις 
τοΰ Γενικού Γραμματέως τοΰ 
Συλλόγου μας κοιτά τοΰ διανο- 
μέως τής συκοφαντικής καί 
δυσφημιστικής άνακοινώσεώς | 
τοΰ παρελθόντος ’Ιουλίου Θεμ. 
Μπούα. Τό δικαστήριον έπέ
βαλε ν είς τον κατηγορούμενον 
40θήμερον φυλάκισιν. Ό κατα- 
δικασθείς ήρνήθη καί έν τφ δι- 
καστηρίω ν’ άποκαλύψη τά 
πρόσωπα τά όποια τοΰ έδωσαν 
τον συκοφαντικόν λίβελλον.

Πέπλος μυστηρίου καλύπτει 
τας περί τοΰ ’Οργανισμού έρ
γασίας τής αρμόδιας έπιτρο- 
πής. Είς τά έπίμονα έρωτήμα- 
τα τών έκπροσώπων τών Συλ
λόγων δίδεται πάντοτε ή ιδία 
στερεότυπος άπάντησις :«'Η έ- 
πιτροπή έπεξεργάζεται τό ΰπο- 
βληθεν ύπό τοΰ Συλλόγου σχέ- 
διον. Είς περίπτωσιν καθ’ ήν 
υπάρχουν άντιρρήσεις ώς προς 
τι να έκ τών προτεινομένων τρο
ποποιήσεων ή βελτιώσεων θά 
κληθούν οί έκπρόσωποι τοΰ 
Προσωπικού, διά τήν συζήτη- 
σίν των». Τοιαύτη πρόσκλησις 
άξία λόγου δέν έγένετο προς 
•τό παρόν. Νά συμπεράνωμεν ό
τι δλα βαίνουν κατ’ ευχήν καί 
δτι συνεπώς είναι τελείως πε
ριττή ή έκδήλωσις οίασδήποτε 
εττι του ττροκει μένου ανηίσυιχ ί- 
ας; Πολύ θά τό εύχόμεθα. Δυ
στυχώς ή μακρά περί τά τοι- 
αΰτα πείρα έδίδαξεν, δτι ή ε
πίμονος σιωπή τάς περισσοτέ- 
ρας τουλάχιστον φοράς καλύ
πτει άνυπαρξίαν ένδιαφέροντος 
περί τήν προώθησιν τοΰ έργου. 
Έκτος δέ τούτου αί διαρρέου- 
σαι έκ τών κύκλων τών αρμο
δίων πληροφορίαι δημιουργούν 
την ύπόνοιαν δτι· τό βασικόν 
τούτο θέμα θά χρησιμοποιηθή 
ώς μέσον διά τήν διαίρεσιν τών 
συναδέλφων καί τήν κατά «νο
μιμοφανή» τρόπον διάπραξιν 
ευνοίων, είς πολύ μάλιστα με- 
γαλυτέραν έκτασιν <χπό δ,τι 
συνέβη κοαά τό παρελθόν μέ 
τάς διαβαήτους κατ’ έκλογήν 
προαγωγάς τάς όποιας εμμέ
σως, πλήν ρητώς, άποκηρύσ- 
σουν ήδη καί αυτοί οΰτοι οί δι- 
ενεργήσαντες ταύτας.

Καίτοι δέν πιστεύομεν σο- 
βαρώς, δτι είναι δυνατή ή διά 
τής προειδοποιήσεως συγκρά- 
τησις τών αρμοδίων άπό τον ο
λισθηρόν κατήφορον τον όποιον 
πεισμόνως άκολουθοΰν θεωρώ- 
Ιμεν καθήκον μας νά φέρωμεν 
είς γώσιν των δτι ή ευαισθη
σία τών συναδέλφων πολλάκις 
μέχρι τοΟδε έτρώθη μόνον καί 
•μόνον διά νά ύποστηριχθοΰν 
καπά τόν ένα ή τον άλλον τρό
πον οί «ήμέτεροι» ή διά νά δη- 
Ιμιουργηθή «κομματική βάσις» 
είς τούς έπιλεγέντας διά τήν έ- 
ξυπηρέτησιν σκοτεινών σχεδί
ων έκλεκτούς. Αί περαιτέρω έ- 
πί τοΰ προκειμένου προκλήσεις 
θά δημιουργήσουν κατάστασιν 
έκρηκτικήν άπό τή,ν όποιαν

πολλά έχουν νά ζημιώσουν οΐ 
περί ών πρόκειται αρμόδιοι. Ή 
προσωρινή καί έκ τών περι
στάσεων έπιτευχθεΐσα «νίκη» ή 
οποία «έπεσφρογίσθη» μέ διώ
ξεις συνδικαλιστών καί προω
θήσεις «ήμετέρων» ας μή τούς 
ιένθαρρύνει ώστε νά ύποπέσουν 
είς νέας παρεκτροττάς. Καί 
προς διασκέδασιν τών λυπηρών 
καί δικαιολογημένων φόβων τοΰ 
Προσωπικού, ας άρουν τόν πέ
πλον τοΰ μυστηρίου πού καλύ
πτει τόν οργανισμόν. Διότι μό
νον οί τά φαύλα πράσσοντες 
μισούν τό φώς.

ΤΟ ΤΥΠΕΤ

Τήν 3ην τρέχοντος συνήλθε» 
ή τακτική έτησία Γενική Συνέ- 
λευσις τοΰ ΤΥΠΕΤ καί τοΰ 
Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας 'Υ
παλλήλων Ε.Τ.Ε. Παρά τήν σο
βαρόν καί λεπτήν άποστσλήν 
τοΰ ύποδειγματικοΰ άσφ ολι
στικού μας οργανισμού, έλάχι- 
στοι ήσαν οί προσελθόντες έν 
αυτή. Ή συνέλευσις άφοΰ ή- 
κουσεν τόσον τούς λογοδοτοΰν- 
τας,δσον καί έτέρους όμιλητάς, 
άπήλλαξε τό Δ.Σ. πάσης ευ
θύνης.

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ 
ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ

Αί πολυπληθείς μας ύπηρε- 
σίαι όργανώσεως δέν είναι δυ
νατόν νά έξεύρουν έναν καλλί- 
τερον τρόπον έλέγχου τών τα
μείων των; Τά κρούσματα μέ
σα είς τήν Τράπεζαν γίνονται 
όλονέν πολυαριθμώτερσ. Δέν 
είναι πολύς καιρός πού είς 
χρηματαποστολήν εύρέθη έλ
λειμμα σημαντικόν, δπερ έπρε
πε νά καταλογισθή είς βάρος 
τών άνεπαρκών έγκεφάλων πού 
δέν κατώρθωσαν νά έξεύρουν 
κατάλληλον τρόπον έλέγχου.

Αλλά πρέπει έπίσης νά γί
νεται καί κάποια αυστηρά έκ- 
λογή διαχειριστών. Έλπίζομεν 
δτι είς τό κεφάλαιο» αυτό θά 
λαμβάνονται ύπ’ δψιν περισσό
τερα κριτήρια παρ’ όσα έλή- 
φθησαν κατά τήν μέχρι τοΟδε 
πρόσληψίν των.

ΕΛΕΥΘ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
’ I ατρός—Καρδιολόγος 

Συμβεβλημ μένος μετά τοΰ 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Δέχεται: Σόλωνος καί Δη
μοκρίτου 8. 5.30'-7.30' Άθή- 
ναι, τηλ. 623.160.

ΝΕΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

'Η ’Εθνική Τράπεζα άνα- 
πτύσσει τό δίκτυον τών ύποκα- 
ταστημάτων της εντός τοΰ χώ
ρου τής πρωτευούσης. "Ηδη έ- 
νεκρίθη ή ϊδρυσις τριών ύπο- 
καταστημάτων, τά όποια θά ί- 
δρυθοΰν έπι τής όδοΰ Πατησί
ων καί είς τήν στάσιν Λεβί- 
δου, είς τήν Λεωφόρον Συγ- 
γροΰ καί είς τούς ’Αμπελοκή
πους.

Ένεκρίθη έπίσης ή ιδρυσις 
τριών νέων παραρτημάτων της 
είς τάς περιοχάς τών Δήμων, 
Δάφνης, Μοσχάτου καί Ν. Φα
λήρου1.

χώς παραπονεϊται δτι «δέν έχει 
στελέχη». ’Αλλά δταν οί έγκέ- 
φαλοί της έπιτυγχάνουν κατά 
τόσον θριαμβευτικόν τρόπον 
τήν άχρήστευσιν τών ικανών

στελεχών, άπσδεικνύεται δτι ή 
Τράπεζα δέν πάσχει έξ έπικτή- 
του άναιμίας είς στελέχη, αλ
λά έκ συγγενούς άνεπαρκείας 
τών «έγκεφάλων» της.

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Έγράψαμεν κοσ’ έπανάλη- 

ψιν είς τό παρελθέιν καί πλει- 
Ιστάκις έτονίσσμεν προφορικώς 
είς τούς αρμοδίους, δτι ή δι- 
καιοτέρα πράξις των είναι: Ή 
άνευ διατυπώσεων πρόσληψις 
τών τέκνων τών συναδέλφων είς 
τήν υπηρεσίαν τής Τραπέζης.

"Οσον καί αν φανή άστεΐον 
ύποστηρίζομεν δτι τά παιδιά

αυτά είναι συνδεδεμένα ψυχι- 
κώς μέ τήν Τράπεζαν άπό τήν 
ή μέραν πού ένοιωσαν τόν έ αυ
τόν των. Συνεπώς πρέπει νά 
θεωρήται βεβαία ή έπιτυχής 
σταδιόδρομία των έντός τής 
Τραπέζης έπ’ ώφελεία τόσον 
αυτών, όσον καί τής τελευταί
ας.

ΑΡΓΥΡΗΣ Σ. ΝΑΝΟΣ
’Αριστούχος ιατρός, ειδικός παθολόγος, ’Αρχίατρος έ.ά. 

Τ. Διευθυντής παθολογικών Κλινικών καί Κλινικής Λοι
μωδών Νόσων, καί καθηγητής τής ύγιεινής καί ’Ιατροδι

καστής είς Σ.Χ. καί Σ.Σ.Ε.
Συμβεβλημένος μέ τά Ταμεία Υγείας Εθνικής Τραπέζης, 
Ελλάδος, Εμπορικής καί Ταμείου Υγείας Δικηγόρων. 

Δέχεται καθ’ έκάστην 8—-10 π.μ. καί 5—7 μ.μ. καί έπι 
σμνεντεύξει.

’ I ατρεΐον Κεδρηνοΰ 6 Τηλ. 665-006

Ε Λ Δ A
Σχολή Μαθημάτων δΓ άλληλογραφίας 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
δΓ άρχαρίους καί προχωρημένους 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΤΟΙΚΗΤΕ 
ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 

ΒΓΗΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ 
Γράψατε γιά πληροφορίες - άνολυτικό φυλλάδιο 

Ε Λ Δ A
Σχολή Μαθημάτων δΓ άλληλογραφίας 

Κυψέλης 47 Άθήναι.
Lower - Proficiency κ.λ.π.

Β-

*vmmprmAr/wmm

ό · ΤΗΛ.26.570·55.Ι28
Δέχεται διατακτικός τοΰ Συνεταιρισμού τών Υπαλλήλων 

τής Ε.Τ.Ε.
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ΑΚΡΟΑΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΣΤΥΝ. ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Σοβαρά έπεισόδια έν τώ 

Κεντρικφ Κατ)τι τής Τραπέ- 
ζης, ύπαιτιότητι τής Διοικήσε- 
ως, άπεσοβήθη,σαν προχθές 
Σ«6βατόν, 3ην τρέχοντος, μά
γον χάρις εις την ψυχραιμίαν 
τής ηνωμένης Συλλογικής Η
γεσίας των ύπάλλήλων.Οί σύλ
λογοι τού1 προσωπικού έττεσκέ- 
ψθησαν την Παρασκευήν 2α:ν 
Δεκεμβρίου τον κ. Διευθυντήν 
Προσωπικού καί εξήγησαν 
παρ’ αυτού, όπως έντός τής ή- 
μέρας, εί δυνατόν, παρουσιά- 
ση τά Δ.Σ. είς τον κ. Διοικη
τήν. Ή παρουσίασις σκοπόν 
εΐχε νά καταστή κοινωνός ά κ. 
Χέλμης τής δυσαρέσκειας, ά- 
γανακτήσεως και πικρίας των 
υπαλλήλων, σί όποιοι άντι τής 
πενιχρός αύξήσεως την οποίαν 
ζητούν, και αντί τού επιδόμα
τος ακρίβειας τό όποιον υπα
γορεύουν αί τελευταίοι αλμα
τώδεις αυξήσεις των ειδών 
πρώτης ανάγκης, έδέχθησαν 
συσσωρευμένας καί αναδρομι
κός κροαήσεις υπέρ τών ποικι
λώνυμων οργανισμών τού υ
πουργείου Εργασίας καί τού 
Νόμου 1943)52. Ό κ. Σπη- 
λιόπουλος κατ’ αρχήν προέβα- 
λεν αντιρρήσεις, αί όποιαι ύπε- 
χώρησαν προ τής επιμονής τής

συλλογικής ηγεσίας ήτις, μη 
άποχωρήσασα, άνέμενεν έν τώ 
προθαλάμφ άμεσον άπάντησιν. 
’Ενώ δέ καθωρίσθη ή συνάντη- 
σις μετά τού κ. Διοικητοΰ τήν 
13ην ώραν τού Σαββάτου, έδη- 
λώδη άρμαδίως δτι θά έγένοντο 
δεκτοί μόνον οί πρόεδροι. Η 
τοιαύτη προσβολή καί περιφρο- 
νησίς προς τήν ηγεσίαν άπερ- 
ρίφθη, κατηγγέλβη δέ είς έκτα
κτον συγκέντρωσιν τού προσω
πικού, ήτις έλαβεν χώραν μετά 
τό πέρας τής έργασίας είς τό 
Κεντρικόν Κατάστημα.

Ή Διοίκησις όμως, μή σεβό
μενη ούτε τό " Ιδρυμα ούτε τους 
έν αΰτώ μοχθοΰντας καί πενο
μένους, ειδοποίησήν από τής 
προηγούμενης — ποιος γνωρί
ζει περί τίνος — τήν Γενικήν 
’Ασφάλειαν ’Αθηνών, ήτις άφοΰ 
έκάλεσεν παρ’ αυτή τούς κ.κ. 
Καροπτάνον καί Γκιτάκον διά 
νά τούς κάμη... συστάσεις (κα
τά παραγγελ ίαν βέβαια τού 
εργοδότου), -$πέιστειλεν όργανά 
της έν πολιτική περί βολή καί 
έν στολή εντός καί έκτος τής 
Τ ραπέζης, άτι να άπό τής πρω
ίας τού Σαββάτου...περίεφρου- 
ρουν τον κ. Διοικητήν.

Ή ειρηνική αλλά συγκινητι
κή διά τον παλμόν της έκτακτος

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΣΤΕΡΕΙ ΤΟ ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΑΛΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΑΔΕΝΟΠΑΘΗ ΤΕΚΝΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ

Τά Διοικητικά Συμβούλια 
Τών Συλλόγων είς πρόσφατον 
έπίσκεψίν των προς τον Διευ
θυντήν Προσωπικού, έζήτησαν 
νά πληροφορηθούν περί τής τύ
χης παλαιοτέρων υπομνημάτων 
των έν οις καί τό ζήτημα τής 
επαναφοράς τής παιδικής με- 
ρίμνης τήν όποιαν άφήρεσεν τό 
Ήλιασκικόν καθεστώς.

Ό κ. Σπηλιόπουλος άπερι- 
φράστως άπήντησεν ότι ή έκ 
τής μελέτης τού θέματος προ- 
ϋπολσγισθεΐσα δαπάνη τών 4

εκατομμυρίων δραχμών δεν εί
ναι δυνατόν νά καλυφθή παρά 
τής Τραπέζης καί ώς έκ τούτου 
ή Διοίκησις άπέρριψεν τό αί
τημα.

Ό κ. Διευθυντής είς τον ο
ποίον παρετηρήθη ότι ή δαπά
νη είναι ασήμαντος έν συγκρί
σε ι μέ τάς έκ τής μειώσεως τών 
έπιτοκίων προκυπτούσας ώφε- 
λείας τής Τραπέζης, άπέφυγεν 
νά δώση συγκεκριμένην άπάν- 
τησιν.

0 Ο.Χ.Ο.Α. ΔΪΑΜΟΡΦΟΥΤΑΙ ΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΝ

Συνεχίζονται αί συνομιλίαι 
μεταξύ τών αρμοδίων τού ’Υ
πουργείου Συντονισμού, Τρα
πέζης ’'Ελλάδος καί ’Αμερικα
νικής Πρεσβείας διά τόν τρό
πον άποχωρήσεως τών ’Αμερι
κανών έκ τού ΟΧΟΑ καί τήν 
νέαν μορφήν τού έν λόγω ορ
γανισμού. Ώς γνωστόν άπό 
μακροΰ έπι κρατ εί ή σκέψις ό
πως οί ’Αμερικανοί αποχωρή
σουν άπό τήν Διοίκησιν τού 
ΟΧΟΑ άναμορφωθή δέ ό ’Ορ
γανισμός ουτος ώς ανώνυμος 
τραπεζιτική εταιρία. Ώς πλη- 
ροψορούμεθα αί σχετικαί συ
ζητήσεις ιδία μετά τήν άφι ξι ν

τού νέου Διευθυντοΰ Προγραμ
μάτων βοήθειας τής έδώ αμε
ρικανικής Πρεσβείας εΰοδοΰν- 
ται, πιστεύεται δέ ότι μέχρι 
τέλους τού έτους θά έχουν ό- 
ναγγελθή αί σχετικαί μεταβο- 
λαί. ’Ήδη οί ’Αμερικανοί, έν- 
διαφεράμενοι διά τήν τύχην 
τών κεφαλαίων των καί τήν 
διασφάλισιν τού σκοπού τού 
ΟΧΟΑ κατατοπίζονται έπί 
τής προτεινομένης υπό τών 
’Ελλήνων διαδικασίας καί τής 
μελλοντικής μορφής τού υπό 
έκκόλοοψιν νέου πιστωτικού ορ
γανισμού.

συγκέντρωσις διαμαρτυρίας, 
καταδικάσασα έν άγα,νακτήσει 
τήν δλην συμπεριφοράν τής Δ,- 
οικήσεως, είς ταύτην μέν έδει- 
ξεν ότι τό ποτήριον ύπερεξε- 
χείλισεν ικαί ώς έκ τούτου έχει 
άκεραίαν τήν ευθύνην, διά νέας 
έκδηλώσεις τών υπαλλήλων, τά 
δέ έν διατεταγμένη υπηρεσία 
διατελούντα καί παρακολου- 
θοΰντα όργανα, ότι ή έκ μέ
ρους τού έργοδότου κλήσις των 
ύπήρξεν άστοχος καί έπιζημία.

Τά Διοικητικά Συμβούλια, 
διά τήν ανωτέρω άνήκουστον 
ενέργειαν τής Διοικήσεως άπέ- 
στείλαν τό κάτωθι τηλεγράφη
μα :
«Πρόεδρον Κυβερνήσεως - Βου

λής,
Υπουργόν ’Εργασίας,

‘Υπουργόν ’Εμπορίου 
Γ.Σ.Ε.Ε.,
Ε.Κ.Α. ’Ενταύθα

Διοικητικά Συμβούλια Συλ
λόγων Προσωπικού Εθνικής 
Τραπέζης καταγγέλλουν, ότι 
Διοικητής αυτής κ. Χέλμης άν- 
τϊ πραγμοτοποι ήσεως όρισθεί
σης άκροάσεως άνω Διοικητι
κών Συμβουλίων έκάλεσεν ’Όρ
γανα ’Ασφαλείας, άρνηθεΐς πα
ρουσία αυτών, μέσ(ο Δ ι ευθυ ν- 
το ΰ Προσωπικού, νά δεχθή εί- 
ρημένα Συμβούλια. Τοιαύτη ε
νέργεια Διοικητοΰ αποτελεί ά- 
παράδεκτον ένέργειαν προκα- 
λούσαν άγανάκτησιν έργαζομέ- 
νων διά καταπάτησιν καί στοι- 
χειωδεστέρων δικαιωμάτων. Π α- 
ρακαλοΰμεν παρέμβητε άρμο
δίως.

Ύπό τής Συνομοσπονδίας 
’Εργατών άνεκοινώθη ότι κα
τόπιν έρεύνης τών τιμών ειδών 
λαϊκής καταναλώσεως διεπι- 
στώθη ότι ή τελευταία κατά 
1 0% άναπροσαρμογή τών κατω- 
τάτων ορίων μισθών καί ήμε- 
ραμισθίων έκαλύφθη κατά τά 
9% έκ τής άνατιμήσεως καί 
ότι ή τάσι ς τών ανατι μήσεων 
αποτελεί έκδήλωσιν έκμεταλ- 
λεύσεως καί ταχυπλουτισμοΰ. 
Κοττόπιν τών ανωτέρω διαπι
στώσεων ή Συνομοσπονδία 
’Εργατών ζητεί τήν άμεσον λή- 
ψιν θετικών μέτρων προς απο
τροπήν νέων ανατιμήσεων καί 
τήν άποκατάστ ασ ι ν τών τιμών 
είς τά «φυσικά των έπίπεδα. 
Έής περίπτωσι]ιΓ μή έγκαιρου 
έκδηλώσεως άποτελεσματ ι κών 
κυβερνητικών μέτρων, τονίζε
ται, τυχόν συνέχισις τώΐν άνα-

ΗΜ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΛίΙί ΥΙΙΓΡ 10H TPAOEZITDN 
n ι.ι.ι.ί. wrmi nrenim immi! m m me η»
Ό κ. Υπουργός έπί τής ’Ερ

γασίας (έργοδοσίας) κατόπιν 
τής έπιτυχοΰς μεμονωμένης 3 
ώρου άπεργιακής έκδηλώσεως 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος ή- 
τις έλαβεν χώραν τήν 24ην Νο
εμβρίου, είς ένδειξιν διαμαρτυ
ρίας διά τήν ύπαναχώρησιν(;) 
τού κ. Ζολώτα καί ή όποια έ- 
δειξεν ότι ό διαγράφεις κίνδυ
νος έκ τής κινήσεως τής έπι- 
τροπής τών Τμηματαρχών έξέ- 
λειπεν, άφοΰ καί τά ίδια τά 
;μέλη τής επιτροπής μετέσχον 
τήςάπεργίας καί τής διαφανεί- 
σης προθέσεως τών ’Εμπορικών 
Τραπεζών, όπως κεχωρισμένως 
συνεχίσουν τάς άπεργια,κάς εκ
δηλώσεις διά τήν ίκανοπο ίησιν 
τού 10%, παρέπεμψεν τήν διέ- 
νεξιν περί τήν αϋξησιν είς τό 
Διαιτητικόν Διοικητικόν Δικα- 
στήριον τού Νόμου 3239.

Ή νεοδη μ ι ο-υ ργηθεΐσα κατό
πιν τής Υπουργικής έπεμβάσε- 
ως κατάστασις συνεζητήθη είς 
τό ’Εκτελεστικόν Συμβούλιον 
τής Όμο-σπονδίας τήν 25ην πα
ρελθόντος μηνός. Έν αυτή συν
εζητήθη πρότασις τών Συλλό
γων τής ’Εθνικής Τραπέζης ό
πως είς έκτέλεσιν παλαιό τέρας 
άποφάσεως τού ίδιου τού ’Εκτε
λεστικού Συμβουλίου καί έν 
συνεχεία τών όσων έξ ονόματος 
του ό κ. ’Αλευράς εΐπεν έν τή 
συγκεντρώσει τού Κεντρικοΰ«ό- 
σον άψορά διά τήν υποχρεωτι
κήν διαιτησίαν τονίζομεν ότι ό 
Νόμος 3239 ό όποιος τήν έπι- 
βάλλει, καταδικασμένος άπό 
τήν άνεξαίρετον άγανάκτησιν 
όλων τών έργαζομένων κ ε I- 
τ α ι ημιθανής. Πι
στεύω ότι δεν θά 
έ χ η τ ό κουράγιο 
νά μάς έμποδίση. 
’Ά ν τό έπιχειρήση,

Η Ο.Τ.Ο.Ε. ΑΠΑΡΝΗΘΗ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ
(Συνέχεια έκ τής 1ης Σελίδας) 
σωπικοΰ δι εμαρτυρήθησαν τό
τε καί έπανειλημμένως διά τήν 
άδικαιολόγητον βραδύτητα τής 
έκτυπώσεώς της καί έτόνιζον 
ότι τό έναπομένον χρονικόν 
διάστημα δεν έπήρκει διά τήν 
διανομήν της. Έξ άλλου έκρι
ναν περιττήν τήν σύγκλησιν 
Συμβουλίου έφ’ όσον δεν εΐχον 
γίνει άποδεκταί αί τελευταίως 
ύποβληθεΐσαι «άντιπροτάσει ς» 
τής ΟΤΟΕ, καί έτόνισαν ότι ή 
άπασχόλησις τών Προέδρων 
κατά τάς τελευταίας ώρας τής 
παραμονής τής άπεργίας θά ά- 
πέβαινεν είς βάρος τής τελευ
ταίας. Ή μία όμως έκπληξις 
διεδέχετο τήν άλλην. Καθ’ ήν 
στιγμήν οί πρόεδροι τών Συλ
λόγων ή σαν έτοιμοι νά μετα- 
βοΰν είς τό Συμβούλιον τής 1 1 
ης καί δεν διέθεσαν εαυτούς 
διά νά έξσυδετερώσουν ώρισμέ- 
να ση μεία τού άπεργοσπαιστ ι - 
κοΰ μηχανισμού τής Διοίκησε» 
ως, τηλεφωνήματα έκ τού Γ εν. 
Γραμματέως τής ΟΤΟΕ μετέθε
ταν τήν έν λόγφ συνεδρίασιν 
διά τήν 13 η ν ώραν τήν 
δέ διανομήν τής άνακοινώσεως 
τήν... 1 2ην. Κατέστη πλέον καί 
τοΰήλίου φαεινότερον ότι προσ
πάθεια συστηματική κατεβάλ- 
λετο διά τήν μή έπιτυχίαν τής 
άπεργιακής έκδηλώσεως καί 
τήν έκ τού λόγου τούτου ματαί-

ωσίν της. Έν τώ μεταξύ δια- 
ισταυρούμεναι πληροφορίαι έ
φεραν τήν Συλ.ήγεσίαν τής Τρ. 
τής ‘Ελλάδος ώς άποδε- 
χθεϊσαν τάς προτάσεις τού κ, 
«Σοφού» καί τήν κατόπιν τού
του αναστολήν τού άγώνος. Μέ 
τήν πάροδο τών ωρών ή σύγ- 
χυσις καί ή άβεβαιότης έπετεί- 
νετο,μέ αποτέλεσμα τά τηλέφω
να καί τών τεσσάρων Συλλό
γων μας νά εΰρίσκωνται είς συ
νεχή λειτουργίαν δεχόμενα τά 
εύλογα έρωτήματα τώνΎπολλή- 
λων, τό δέ διαβιβάζοντα οδη
γίας ότι ή άπεργία θά πρα- 
γμοαοποιηθή ζητούντο συγχρό
νως παρά τού γραφείου τής 
ΟΤΟΕ τήν άνακοίνωσιν.

Ή 1η μ.μ. ώρα εύρεν τούς 
Συλλόγους άνα μέν όντας είς τά 
Γραφεία τής ΟΤΟΕ τόν Πρόε
δρόν της, δστις προσήλθεν τήν 
13,20' χωρίς καί πάλιν νά ά- 
νευρεθοΰν παρά τάς άναζητή- 
σεις αί άνακοινώσεις. Ή έπι- 
βράδυνσις τής προσελεύσεως 
τού κ. Προέδρου όφείλετο είς 
παρατοθεΐσαν σύσκεψιν, ήν 
ουτος εΐχεν 'μετά τού Συμβου
λίου του καί έν συνεχεία μετά 
τής παρασυλλογικής έπιτρο- 
πής τών Τμη ματ αρχών.

Ό κ. ’Αλευράς ήνοιξεν τήν 
συζήτησιν διά τής έμφανίσεως 
τής νεωτέρας είκόνος ήν θά έ- 
νεφάνιζεν ή Έλλοτράπεζα κατά

τήν ή μέραν της απεργίας και ή 
όποια άναπαραστοΰσεν ταύτην 
ώς κανόνικώς έργαζομένην μέ 
350 περίπου άν όχι περισσο
τέρους άπεργοσπάστας.

«Ή Τράπεζα τής Ελλάδος 
εΐπεν ό κ. ’Αλευράς θά σπάση 
καί έν όψει αυτής τής κατα- 
στάσεως, ό άγων εί
ναι δυνατόν ν ά δ ι- 
εξαχθή μετά δίμη- 
ν ο ν. Πρέπει νά έκτιμηθοΰν 
άπό όλους εσάς αί δυσμενείς 
έπιπτώσεις έκ τού σπασίμα
τος». Έ π ρ ό τ ε ι ν ε ν δ έ 
τέλι κώς τήν άπο- 
δοχήν τών προτά
σεων τού Έργοδό
του. Δεν παρέλειψεν δέ νά 
γνωρίση είς τό συμβούλιον ότι 
ήδη ό κ. Πρόεδρος τού Βοηθη
τικού Προσωπικού τής Τραπέ
ζης τής ’Ελλάδος, κοαόπιν 
πρωτοφανών πιέσεων, έδέχθη 
τάς προτάσεις. Ή ‘Ομοσπον
δία έκτιμήσασα τήν σημασίαν 
ήοΰ μή κλεισίματος τού Θύλα
κος είς τό σώμα τών υπαλλήλων 
τής ΕΤΕ, τό όποιον έκ παρα- 
δόσεως δέν έμφανίζει άπεργο
σπάστας, άπεφάσισεν κατά 
πλειοψηφίαν διά ψήφων 21 
(Ελλάδος, ’Αγροτική, Εμπο
ρική) κατά 15 τήν άναστολήν 
τής 24ώρου άπεργιακής έκίδη- 
λώσεως.

ι σ η ο τ ι 
τ ό ό ρ ι- 

το υ τέλος»,

ά ς ύ π ο λ ο γ 
θά έπέλθη 
σ τ ι κ ό ν 
ή ΟΤΟ Ε προγραμ ματ ί ση άμέ- 
σως άγώνας παρά τήν παρα
πομπήν τού θέματος είς τήν Δι
αιτησίαν, κατόπιν μάλιστα τής 
ευχάριστου διοητιστώσεως ότι 
τό ρήγιμα τής Έλλοτραπέζης 
έκλεισεν. Δυστυχώς όμως καί 
πάλιν ή ‘Ομοσπονδία κατά 
πλειοψηφίαν (Ελλάδος, ’Αγρο
τικής, ’Εμπορικής) άπεφάνθη 
έναντι ον τής προτάσεώς μας. 
Θά ήτο παράλειψις έάν δέν δι- 
ευκρινίζετο ότι υπέρ τής προ
τάσεώς μας έψήφισεν αυτήν 
τήν φοράν καί ό εκπρόσωπος 
τού Βοηθητικού Προσωπικού 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος.

Ή διένεξις θά έκδικασθή 
τήν 10η τρέχοντος καί ημέραν 
Σάββατον, έν τώ ΓΙρωτοδικείω 
’Αθηνών κεχωρισμένως, συμφώ- 
νως προς έτέραν ατυχή άπόφα- 
σιν τής ΟΤΟΕ, δΓ έκάστην 
Τ ράπεζαν.

Τά Διοικητικά συμβούλια 
τών Συλλόγων τού Προσωπικού 
τής ΕΤΕ διαμαρτυρόμενα προς

τόν υπουργόν ’Εργασίας διά 
τήν παραπομπήν τού θέματος 
είς τήν Διαιτησίαν, τού άπέ- 

I στειλον τό άκόλουθον τηλεγρά
φημα:
ΥΠΟΥΡΓΕΙ ΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΤΑΥΘΑ

Διοικητικά Συμβούλια: Συλ
λόγων Προσωπικού Έθνοτρα- 
πέίζης διαμαρτύρονται έντονώ- 
τατα δΓ ύμετέραν ένέργειαν 
παραπομπής είς Διαιτησίαν 
ύφισταμένης καί έπηυξημένης 
λόγω καταπληκτικής άνόδαυ τι
μαρίθμου συλλογικής διαφορα- 
μαρίθμου συλλογικής διοφοράς 
μεταξύ αυτών καί έργοδότου 
Στόπ. Ύπομιμνήσκομεν Ύμΐν 
ότι διά δευτέραν φοράν έντός 
4μήνου Ύμετέρα ύπαιτιότητι 
οί έν τή Έθνοτραπέζη εργαζό
μενοι στερούνται διεθνώς κοτο- 
χυρωμένου δικαιώματος απερ
γίας καί τών έκ τούτου όφελη- 
/μάτων Στόπ. Περαιτέρω ’ισχύς 
Νόμου 3239 καθιστά τούτον ό- 
πλον έργοδοτών έναντι ον έργο- 
ζομένων χειριζόμενον παρ’ ‘Υ
μών εντολή τών πρώτων.

Η ΑΠίΡΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΙΟίΟΜΝ
Μετά τά αιματηρά γεγονό

τα, κατά τήν άπεργίαν τών οι
κοδόμων ή Διοικ. τού Έρ. Κέν
τρου ’Αθηνών συνήλθεν έκτά- 
κτως καί έλαβε γν-ώισιν αυτών, 
ώς τούτα άνεπτύχθησαν ύπό 
τού Προεδρείου τού Εργατικού 
Κέντρου καί τού Γεν. Γραμμα
τέως τής ‘Ομοσπονδίας Οικο
δόμων κ. Αυκιαδροπούλαυ, οί 
όποιοι ήσαν αύτόπται μάρτυ
ρες τούτων. Μετά τήν σύσκεψιν 
έξεδόθη άνακοίνωσις είς τήν ο
ποίαν τονίζεται ότι «τά γεγο
νότα δίδουν μίαν έπί πλέον, αι
ματηρόν άτυχώς, εικόνα τής 
εκρηκτικής καταστάσεως είς 
τήν όποιαν εύρίσκονται οί έρ- 
γάζόμενοι συνεπεία τής απα
ράδεκτου μεταχειρίσεως τής ό
ποιας τυγχάνουν έκ μέρους τών 
αρμοδίων. Ή ευθύνη διά τά αι
ματηρά γεγονότα καί τήν κατά- 
στασιν είς τήν όποιαν έχουν 
περιέλθη οί έργαζόμενοι βαρύ
νει ευθέως καί έξ όλοκλήρου 
τούς άρ ροδίους παράγοντας 
καί ιδίως τόν υπουργόν τής 
Έργασίας, ό όποιος τετράκις 
άνεγνώρισεν τό δίκαιον τών αι
τημάτων τών οικοδόμων καί 
διεβεβαίωσεν περί τής άμεσου 
ρυθμίσεώς των, άλλα άτυχώς 
δέν έπραγματοποίησεν τάς υ
ποσχέσεις του». Πάντως ή Δι- 
οίκησις τού Εργατικού Κέν
τρου θλίβεται διά τά γεγονό
τα, τά όποια άποδοκιμάζει.

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ

Κύριον αίτημα τών οικοδό
μων, υφιστάμενον άπό μακροΰ, 
ήοΰ όποιου τήν ίκανοποίησιν 
εΐχεν ύποσχεθή ή κυβέρνησις 
είναι ή άναγνώρισις 150 ημε
ρομισθίων κατ’ έτος καί άπό 
τού έτους 1 948—1954, είς κά
θε ήσφαλισμένον οικοδόμον, έκ 
τών «υπέρ άγνώστων» ημερομι
σθίων, διά τά όποια τό I ΚΑ έ
χει είσπράξει άσψαλιστικάς 
εισφοράς. To I ΚΑ πράγματι, 
λόγω τού τρόπου μέ τόν όποιον 
ένήιργει τόν έλεγχον είς τάς οι
κοδομάς, δέν συνέβαλεν είς τήν

υπαγωγήν είς τήν άσφάλισιν 
τών έργαζομένων οικοδόμων καί 
ούτω προέκυψε τό μέγα τούτο 
διά τούς οικοδόμους θέμα, νά 
εισπράττω νται μέν εισφορά ί 
διά λογαριασμόν των, νά μή 
τούς άναγνωρίζωνται όμως τά 
ένσημα είς τά άσφαλιστικά των 
βιβλιάρια, νά κοοταχωροΰνται 
τούτα είς τάς καταστάσεις τού 
I ΚΑ «υπέρ άγνώστων».

Ή αύξησις έξ άλλου δυνάμει 
τού προσφάτου νόμου, τών ά- 
παιτουμένων διά τήν χορήγη- 
σιν συντάξεως προϋποθέσεων, 
στερεί τούς οικοδόμους τής δυ- 
νατότητος νά συνταξιοδοτηθοΰν 
καί ζητούν ουτοι τήν μείωσιν 
τών ημερομισθίων άπό 4.050 
είς 2.500."Ετερον αίτημα είναι 
ή μείωσις τού ορίου ηλικίας 
συνταξι οδοτήσεως τών οικοδό
μων άπό τού 65ου έτους είς τό 
55ον.

Οί οικοδόμοι ζητούν έπίσης 
τήν άναστολήν έπί έν έτος ,τής 
δημιουργίας τών προβλεπομέ- 
νων ύπό τού νέου νόμου περί 
ΙΚΑ άσφαλιστικών συνεταιρι- 
σμώΐν,διά τών όποιων θά άσψα- 
λίζωνται οί έργαζόμενοι είς 
έργασίας άξίας μικροτέρας τών 
10.000 δροχμών, οί έργοδόται 
τών όποιων απαλλάσσονται 
τής εισφοράς τήν όποιαν ύπο- 
χρεοϋνται νά καταβάλουν οί ί
διοι οί έργαζόμενοι,

’Αξιώνουν έπίσης όπως τό 
Ταμεϊον Επικουρικής Άσφοολί- 
σεώς των άναγνωρίζη ολα τά η
μερομίσθια διά τά όποια έχουν 
έπικοληθή ένσημα είς τό βιβλι- 
άριον τού ΙΚΑ καί όχι μέρος 
τούτων ώς προβλέπει ό νέος 
κανονισμός τούτου. Τέλος ζη
τούν τήν αύξησιν κατά 30%τών 
χορηγουμένων ύπό τού ΙΚΑ καί 
τού Επικουρικού Ταμείου Συν
τάξεων. * •

• Υπεύθυνος έπί τής Ολης: ·
• ΙΩΣΗΦ ΛΙΤΙΝΑΣ ·
• Γρηγορ. Αυξεντίου 6 ·
• "Ανω Ήλύσσια ®

τιμήσεων είς βάρος τού έργα-» 
ζαμένου λαού δέν θά παραμεί- 
νη άνευ κοινωνικών συνεπειών, 

ΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΤΥΠΟΥ

Έξ άλλου, ή Όμοσποδία 
Εργατών Τύπου ‘Ελλάδος δΓ 
άνακοινώσεώς της διαμαρτύρε
ται διά τήν τελευταίαιν1 αλμα
τώδη ύψωσιν τών κυριωτέρων 
ειδών διατροφής, ή όποια έξη- 
νέμισεν έξ όλοκλήρου τήν χο- 
ρηγηθεΐσαν αϋξησιν 1 0% έπί 
τών κατωτάτω ν ή μ ερ ο μ ι σθ ί ων5 
τών 47,50 δραχμών, ένώ διά 
τούς λοιπούς μισθοβιώτους ση
μαίνει μείωσιν1 τών άποδοχών 
των άφοΰ δέν έλαβον ούτε καί 
τό 10%. Είς τήν άνακοίνωσιν 
τονίζεται ότι ή έπι βολή τών1 
νέων φορολογιών διά τήν συν- 
ταξιοδότησιν τών αγροτών έπι- 
βαρύνει κυρίως τούς μισθοβιώ- 
τους καί άγρότας, ένώ τά βάρη 
τής συνταξ ιοδοτήσεως τών α
γροτών ώφειλον νά προέλθαυν 
έκ περικοπής τών άντιπαραγω- 
γικών δαπανών καί έξ έπιβα- 
ρύνσεως τών οίκονομ ικώς ισχυ
ρών τάξεων.

Ωσαύτως, είς άνακοίνωσιν 
τού Συνδέσμου Προσωπικού 
‘Υπηρεσίας Λεωφορείων! Η.Ε. 
Μ., διεκτραγωδείται ή κατά- 
στασις τών μελών του, τά πε
ρισσότερα τών όποιων άπελύ- 
θησαν έκ τής έργασίας των ά
πό τού παρελθόντος Δεκεμ
βρίου καί λαμβάνουν σύνταξιν 
1 8 δραχμών ήμερησίως καί το
νίζεται ότι αΰτη έγένετο ήδη 
άπελπιστική μέ τάς άποτόμους 
οινξήσεις τών τιμών βασικών 
ειδών διατροφής. Ή "Ενωσις 
Προσωπικού Η.Ε.Μ. είς έτέραν 
άνακοίνωσιν, διαμαρτύρεται 
διά τάς προσφόαους άνατψή
σεις καί ζητεί τήν άμεσον 
προσαρμογήν τών άποδοχών 
τού προσωπικού τής Εταιρείας 
προς τά σημερινά έπίπεδα κό
στους ζωής.
ΟΙ ΕΜ Π Ο Ρ Ο · ΥJ Π ΑΛΛΗ AOI

Τέλος, ό Σύλλογος Έμπορο- 
ϋπαλλήλων ’Αθηνών διαμαρτύ
ρεται διότι παρά τήν σημειω- 
Θεϊσαν άνοδον τών τιμών τών 
ειδών διατροφής τό Διαιτητι
κόν Δικαστήριον ’Αθηνών καί- 
τοι παρήλθον 60 ήμέραι άπό 
τής έκδικάσεως τής διαφοράς 
διά τήν άναπροσαρμογήν τού 
μισθολογίου των δέν έξέδωσε 
τήν άπόφασίν του καί ζητεί 
τήν άμεσον αυτής έκδοσιν και 
συγκρόιτησιν τών τιμών.

Έκ τού Εργατικού Κέντρου 
’Αθηνών άνεκοινώθη ότι κατά 
σύσκεψιν τών άντι προσώπων 
τών 120 βασικών έργατοϋπαλ- 
ληλικών οργανώσεων άπεφασί- 
σθη όπως οί έργαζόμενοι άνα- 
λάβουν έκ νέου άγώνας διά 
τήν γενίκευσιν τής αύξήσεως 
άών μισθών καί ημερομισθίων,

Η Γ.Σ.Ε.Ε.

Ύπό τής ΓΣΕΕ άνεκοινώθη 
ότι ή διοίκησις αυτής έζήτησεν 
άκρόασιν άπό τόν Βασιλέα, 
προκειμένου νά κατοποπίση 
τόν Άνώτατον "Αρχοντα έπί 
τής θέσεως είς τήν όποιαν εύρί- 
σκονται οί έργαζόμενοι ολοκλή
ρου τής χώρας συνεπεία τής 
καθηλώσεως τών άποδοχών είς 
χαμηλά έπίπεδα, τής συνεχούς 
άνόδου τών τιμών τών βασικών 
ειδών διατροφής καί τού μεγά
λου άριθμού τών άν έργων. Ή 
ηγεσία τής έργατικής τάξεως 
θά άνοφέρη συγκεκριμένα πα
ραδείγματα άδιαφορίας τών 
αρμοδίων διά τήν έπίλυσιν τών 
ζητημάτων τών έργαζομένων, 
θά έπισημάνη τούς κινδύνους 
διά τό κοινωνικόν καθεστώς 
τής χώρας έκ τής διαβρώσεως 
τών κομμουνιστών καί θά ζητή- 
ση τήν προσωπικήν του έπέμ- 
βασιν ώστε νά έπιδειχθή ύπό 
τών αρμοδίων κυβερνητικών 
καί έργοδοτικών παραγόντων 
κοίτανόησις τώ!ν προβλημάτων 
καί ληφθοΰν μέτρα βελτιώσεως 
τής θέσεως τών έργατών καί ύ- 
παλλήλων.

Προχθές τήν πρωίαν, έξ άλ
λου, συνήλθεν ή Εκτελεστική 
’Επιτροπή τής ΓΣΕΕ, ή όποια 
συνεζήτησεν έπί τών αιματη
ρών γεγονότων μέ τούς άπερ- 
γούς οικοδόμους καί θά λά- 
βη άποφάσεις άντιμετωπί- 
σεως τής δημιουργηθείσης κα
ταστάσεως έκ τής συνεχιζομέ- 
νης άδι αφορίας τών αρμοδίων 
όπως έπιλύσουν τά προβλήμα
τα τής έργατικής καί ύπαλλη- 
λικής τάξεως.


