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81 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ I ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ EYPHHAiKA ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΑΡΥΜΑΤΑ

Στις 29/4/66 πραγματοποιήθηκε ή ετήσια γενική συνέλευση 
των Μετόχων τής τραπέζης μας. Προς τήν συνέλευση μίλη
σε ό Διοικητής τοΰ Ιδρύματος κ. Γεώργιος Μαύρος. Στήν 
ομιλία του, ό κ. Διοικητής άνεφέρθη κυρίως στά έξης θέματα:
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Οί εξελίξεις τής οικονο
μίας κατά τό 1965 δεν ήσαν δυσμενείς. Ή Ελληνική οικο
νομία άποδεσμεύθηκε άπό τον χρυσό. Υπάρχουν θετικές προ
οπτικές γιά αύξηση των συναλλαγματικών εσόδων τής χώ
ρας. Διαταραχές άπό τήν πολιτική των επιδοτήσεων. Νέες 
μέθοδοι γιά τήν αύξηση των εξαγωγών.
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Επιβάλλεται νά γίνουν μεταρρυθ
μίσεις στο σύστημα ελέγχου πίστεως προς διευκόλυνση τής 
παραγωγής καί ελάφρυνση τής καταναλώσεως. Ή ένδεικνυο- 
μένη πολιτική επιδοτήσεων. Τά δάνεια γιά πάγιες εγκατα
στάσεις τής βιοτεχνίας.
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ : Ουσιώδης αύξηση τών εργα
σιών μέ καθαρά κέρδη 400 έκατ. δραχμές. Επάρκεια Προ
σωπικού μέ μείωση δαπανών. Ή Εθνική Τράπεζα συγκεν
τρώνει τό 62 ο/ο τού συνόλου τών καταθέσεων καί τό 
68 ο/ο τών χορηγήσεων.

Στην αρχή τής ομιλίας του, ό | σημείωσαν ουσιώδη αύξηση καί δτι
------------a- —α,, τ· αποτελέσματα εΤναι ανώτερα άπό

τό 1964. Κατόπιν, ό κ. Διοικητής, 
άνεφέρθη στήν εξέλιξη τών κυριωτέ- 
ρων λογαριασμών οί όποιοι ένεθα
ν ι σαν τ’ ακόλουθα αποτελέσματα:

Καταθέσεις: αύξηση έναντι 
τοΰ 1964 κατά δρχ. 530 έκατ. 

Χορηγήσεις: αύξηση έναντι

κ. Διοικητής άνεφέρθη στον εορτα
σμό τών 125 χρόνων άπό τήν ίδρυ
ση τής Τροστέζης καί στις υπηρεσίες 
πού προσέψερε τό “ 1 δρυμα στήν 
’Εθνική προσπάθεια άναπτύξεως καί 
στήν άνάγκη ΰπάρξεως τοΰ /Ιδρύ
ματος ’Εθνικής Τραπέζης τό όποιο 
θά κάλυψη ώρισμέ,νες ανάγκες καί
ιδιαίτερα ανάγκες τής έλληνικής , τοΰ 1 9:64 κατά δρχ. 344 έκατ.^ 
Παιδείας. Συνεχίζοντας, ό κ. Διοι- j Αποτελέσματα χρήσε- 
κητής άνεφέρθη στις εξελίξεις τής ως: ή πραγματική αύξηση έναντι 
οικονομίας κατά τό 1965 καί έτό- τοΰ 1964 ανέρχεται σέ Δρχ. 175 
νισε ότι οΐ εξελίξεις αυτές δεν υ-; εκατ. ή ποσοστό 16,5 /ο. 
πήρξαν δυσμενείς. "Οσο γιά τό ί- ) Καθαρά κέρδη: Ή πραγμα- 
σοζύγιο πληρωμών, είπε, δεν πρε- τική αύξηση 
πει νά υπάρχουν ιδιαίτερες άνησυ- 
χίες. Άναψερόμενος στις δαπάνες

τών μεγαλύτερων Τραπεζών τής Ευ
ρώπης. Συνίσταται επίσης είς τό 
δτι τόσον εις τήν συνείδησιν τών 
‘Ελλήνων δσον καί είς τήν συνείδη- 
σιν τών οικονομικών κύκλων τοΰ ε
ξωτερικού, άποτελεΐ πράγματι εθνι
κόν "Ιδρυμα, μοναδικόν άπό τής ά- 
πόψεως αυτής είς τον κόσμον. Ή 
θέσις αύτή τής Εθνικής Τραπέζης

διά τήν οποίαν όλοι δικαίως σεμνυ- 
νόμεθα καί υμείς, Κύριοι Μέτοχοι, 
καί ή Διοίκησις καί άπαν τό Προ
σωπικόν της, έπι βάλλει σοβαρωτάτας 
εύθύνας καί υποχρεώσεις. Είμαι βέ
βαιος δτι ή Έθύική Τράπεζα θά εκ
πλήρωσή είς τό άκέραιον τάς υπο
χρεώσεις της είς τό μέλλον, όπως 
έπραξε καί είς τό παρελθόν.

ΑΡΚΕΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤ)ΒΑΟΜΙΟΥ 

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ο.Τ.Ο.Ε.: «Τό έλλειμμα τού προϋπολογισμού τών 
Τραπεζικών 'Υπαλλήλων παραμένει έν ένεργεία»

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΟΝ
01108ΕΙΙΕΪ ΑΪΖΕΙΣ m ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΪ ΠΡΟΣΜΠΙΚΟΤ 
ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΚΟΜΑ Μ ΓΕΝΗ · Η ΕΚΟΠΒΙΗΙΗ 
ΙΙΙΑ TQM ΑΙΜΑΚΙΠΙΚΙΙ ΟΡΓΑΝΙΙΜΟΝ ΙΑ!

Στήν Γενική Συνέλευση τών Μετόχων τής Τραπέζης πού 
πραγματοποιήθηκε στις 29/4/66, τις απόψεις τοΰ Συλλόγου 
τών 'Υπαλλήλων εξέθεσε άπό μέρους τοΰ Δ. Σ. αυτού, ό πρό
εδρος συναδ. Ε. Μϊχος, ό όποιος διεδέχθη τον άείμνηστο 
πρόεδρό μας Γιώργο Καραπάνο, πού τόσο πρόωρα θρηνήσαμε 
τό χαμό του.
Τό κείμενο τοΰ λόγου τοΰ συναδ. Ε. Μίχου έχει ώς ακολούθως:

καί επενδύσεις τοΰ Δημοσίου είπε 
δτι γιά τήν πραγματοποίηση τών 
άπαιτουμένων προσαρμογών θά 
συμβάλη σημαντικά ή ανάσχεση της 
αύξήσεως τών τρεχουσών δαπανών 
τοΰ Δημοσίου, ή εξασφάλιση τής υ
γιούς χρηματοδοτήσεως τοΰ προ
γράμματος δημοσίων επενδύσεων 
καθώς καί ή έπιτευχθεΐσα ηδη^ άπο- 
δέσμευση τής οικονομίας άπό τόν 
χρυσό.

ΕΝΕΡΓΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν είναι δυνατόν, έτόνισεν ό κ. 
Διοικητής, νά άμφισβητηθή ή άνάγ
κη εφαρμογής συνεπούς πολιτικής 
άναπτύξεως τού ανθρωπίνου δυναμι
κού τής Χώρας. Ή ταχεία βελτίω- 
σις καί έπέκτασις τών ευκαιριών δΓ 
έκπαίδευσιν, ή βελτίωσις τού έπι- 
πέδου υγείας τού πληθυσμού, ή έμ- 
πέδωσις τού αισθήματος τής οικο
νομικής άσφαλείας καί τής προο
πτικής βελτιώσεως τού επιπέδου 
διαβιώσεως, αποτελούν βασικούς 
παράγοντας διά τήν διαιμόρψωσιν 
τού κλίματος αισιοδοξίας, τό όποιον 
προϋποθέτει ή οικονομική άνάπτυ- 
ξις, έκεΐ δπου αϋτη βασίζεται κα
τά μέγα μέρος είς τήν ιδιωτικήν 
πρωτοβουλίαν».

’Ακολούθως, ό κ. Διοικητής, αφού 
άνεφέρθη στήν άνάγκη προσαρμο
γής τής Φορολογικής πολιτικής ε
πάνω σέ νέες βάσεις, έτόνισε τόν 
σημαντικότατο ρόλο τών εξαγωγών 
καί τήν άνάγκη άναζητήσεως νέων 
μεθόδων γιά την αξιοποίηση: τού 
σκέλους αυτού τής οικονομίας, έπρό- 
τεινε δέ τήν λήψη ορισμένων συγκε- 
κρι μένων μέτρων.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Συνεχίζων τήν ομιλία του, ό κ. 
Διοικητής, διέγραψε τήν άνάγκη ου
σιαστικών μεταρρυθμίσεων τών πι
στωτικών κανόνων καί υπέβαλλε 
προς τήν Συνέλευση μιά σειρά δοτό 
μέτρα τά όποια σκοπό έχουν τήν 
αντιμετώπιση τών βασικών προβλη
μάτων τά όποια έχει δημιουργήσει 
τό μέχρι σήμερα ίσχΰον σύστημα.

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

Ό κ. Διοικητής, έτόνισε στήν

τών καθαρών κερδών 
έναντι τού 1964 άνέρχεται σέ Δρχ. 
41,6 έκατ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άναφερόμένος στο θέμα τής αύ
ξήσεως τής δυνάμεως τοΰ Προσωπι
κού, ό κ. Διοικητής, είπε δτι κατά 
τό 1 965, ό αριθμός τών Υπαλλήλων 
όλων τών κλάδων άνήλθε σέ 476 
(άπό τούς οποίους 117 καθαρίστρι
ες, εργάτες καί νυκτοφύλακες). 
Στήν συνέχεια εξέθεσε τις (ανωμα
λίες που ΰφίσταντο άπό τήν έλλει
ψη Προσωπικού καί έδήλωσε προς 
τήν Γενικήν Συνέλευση δτι ή πρόσ
ληψη Υπαλλήλων γίνεται ύστερα 
άπό δημόσιους αδιάβλητους διαγω
νισμούς. ’Επίσης έτόνισε δτι μέ τήν 
πολιτική τών προσλήψεων έπετεύχθη 
οικονομία 10 έκατ. δραχμών.

‘Ως προς τήν εκπαίδευση καί με
τεκπαίδευση τού Προσωπικού, ό κ. 
Διοικητής είπε μεταξύ άλλων δτι 
κατά τό 1965 ώρισμένοι Υπάλλη
λοι, κατόπιν διαγωνισμού, εκπαι
δεύτηκαν στήν Τραπεζική μεθοδολο
γία τεσσάρων ξένων χωρών. Επί
σης, ένισχύθηκαν οικονομικά 780 
Υπάλληλοι γιά εκμάθηση ξένων 
γλωσσών, 430 Υπάλληλοι γιά φοί
τηση σέ Πανεπιστήμια κλπ.

Συνεχίζων, ό κ. Διοικητής είπε τά 
έξης:

«Περί'βάλλουσα ή Διοίκησις μέ 
στοργήν τό έν ένεργεία Προσωπι
κόν καί τούς Συνταξιούχους, έξήτα- 
σε μέ πάσαν εΰμένειαν τά έκκρε- 
μοΰντα προβλήματα καί επέλυσε τά 
έξ αύτών κριθέντα εύλογα, έν όψει 
πάντοτε τών δυνατοτήτων τής Τρα
πέζης».

Τελειώνοντας τόν λόγο του προς 
τήν Γενική Συνέλευση, ό κ. Διοικη- 
κής, απευθυνόμενος προς τους Με
τόχους είπε τ’ ακόλουθα:

Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά άπό βίον 125 ολοκλήρων 

έτών, κατά τόν όποιον ή ’Εθνική 
Τράπεζα τής 'Ελλάδος έν μέσφ ε
θνικών περιπετειών καί κρίσεων ά- 
πετέλεσε τόν σταθεροιτερον ίσως 
καί ισχυρότερου έκ τών βασικών θε
σμών τού νεωτέρου ελληνικού Κρά
τους, εύρίσκεται καί πάλιν είς τάς 
προψυλακάς τών προσπαθειών διά 
τήν έξασφάλισιν τής έπιβιώσεως καί 
τής εύημερίας τού "Εθνους είς τόν 
σύγχρονον κόσμον τών κολοσσών. 
Ή ισχύς τής Τραπέζης δεν συνί-

συνέχεια τής ομιλίας του δτι κατά | σταται μόνον είς τό μέγεθος αυτής, 
τό 1965 οί εργασίες τής Τραπέζης τό όποιον τήν κατατάσσει μεταξύ

“Υστερα άπό μικρό σχετικά διά
στημα καί μετά τήν άπόφαση τού 
Π.Δ.Δ.Δ. ’Αθηνών σύμφωνα μέ τήν 
οποία μάς είχε δοθή αύξηση 200 
δρχ. κατά κεφαλή, πράγμα πού προ- 
κάλεσε τήν δίκαιη αγανάκτηση τών 
συναδέλφων όλων τών Τραπεζών, τό 
Δ.Δ.Δ.Δ. ’Αθηνών έξέδωσε απόφα
ση μέ τήν οποία χορηγούνται άπό 
1)2)66 αυξήσεις ώς έξης:

α) Γιά τό τμήμα τού βασικού 
μισθού μέχρι 2.500 δρχ., ποσοστό 
1 5%.

6) Γιά τό τμήμα τού βασικού 
μισθού άπό 2.500 δρχ. έως 4.000, 
ποσοστό 8%.

Το άποτέλεσμα αΰτό χωρίς νά 
κρίνεται απόλυτα ‘ικανοποιητικό, εί
ναι καρπός τών καταπληκτικών ά- 
περγισκών κινητοποιήσεων τών Τρα
πεζοϋπαλληλικών ’Οργανώσεων μέ 
έπι κεφαλής τήν Ο.Τ.Ο.Ε. καθώς καί 
προσωπικών επαφών καί πιέσεων 
πράς κάθε κατεύθυνση τών επικε
φαλής τού κλάδου μας συνδικαλι
στών.

Μέ τήν άπό 14)5)66 άνακοίνω- 
σή της, ή ‘Ο.Τ.Ο.Ε. άνακεφαλαιώνει 
τίς μέχρι τήν έκδοση τής άποφάσε- 
ως ενέργειες της καί καταλήγει: 
«Συνάδελφοι,

‘Η δοθεΐσα λύσις είς τό Μισθο- 
λογικόν μας πρόβλημα δεν είναι α
νάλογος, ούτε προς τάς άνάγκας 
τών συναδέλφων μας, ιδιαιτέρως τών 
μικροτέρων, ούτε προς τήν θυσίαν 
είς τήν όποιαν αΰθορμήτως προέβη- 
μεν προς διευκόλυνσιν τής καταστά-

σεως.
Τά Ελλειμμα τού Προϋπολογισμού 

τών Τραπεζικών Υπαλλήλων παρα
μένει έν ένεργείρ.

Δεχόμεθα ύπό τάς παρούσας συν- 
θήκας τήν δοθεΐσαν λύσιν, ώς μερι
κήν άνακούφισιν τών συναδέλφων 
μας, επιφυλασσόμενοι είς τό προσε
χές μέλλον νά έπιδιώξωιμεν ρύθμισιν 
τοΰ ΜισθΟλογικοΰ μας Γνέματος, α
νάλογου προς τήν αΰξησιν τού ’Ε
θνικού Εισοδήματος ώς δικαιούμεθα, 
άλλα καί πρός τήν συμβολήν τού 
Κλάδου μας είς τήν άνάπτυξιν τής 
Εθνικής Οικονομίας.

‘Η Διοίκησις τής 'Ομοσπονδίας 
μας, έπι τή λήξει τής άγωνιστικής 
φάσεως διά τήν αΰξησιν τού εισο
δήματος μας, αισθάνεται τήν ανάγ
κην νά σάς συγχαρή θερμά καί νά 
σας ευχαρίστηση ένα έκαστον χω
ριστά διά τήν ομόθυμου συμπαρά- 
στασίν σας στον άγώνα τοΰ Κλά
δου, δπου διά μίαν είσέτι φοράν, 
σφυρηλατήθηκε ή ένότης καί ή άπο- 
φα,σιστικότης τών Τραπεζουπαλλή
λων είς τήν διεκ,δίκησιν τών δικαίων 
αιτημάτων των.

Τήν τακτικήν τής ‘Ομοσπονδίας 
χαρακτηρίζει καί θά χαρακτηρίζη 
πάντοτε ή σύνθεσις τής άγωνιστι- 
κότητος μέ τήν σύνεσιν καί τόν ορ
θολογισμόν έπι αιτημάτων πάντοτε 
δικαίων καί κατ’ άντικειμενικήν κρί- 
σιν λογικών καί μετριοπαθών».

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΤΟ ΕΚΤΕΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕΡΣ
Τού σδ. ΘΡΕΣΤΗ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, προέδρου 
τού Συλλόγου Υπαλλήλων Φωταερίου ’Αθηνών

Απ’ αφορμή τις τελευταίες 
πολιτικές επιστρατεύσεις τών α
περγών διαφόρων κλάδων οί ό
ποιοι νόμιμα διεκδικοϋν τά δι
καιώματα τους, ό σδ. Όρέστης 
Χατζηβασιλείου μάς έστειλε τήν 
παρακάτω μελέτη του τήν οποία 
δημοσιεύουμε γιά τόν πλήρη κα- 
τατοπισμό τών συναδέλφων.

Ή Κυβέρνησις τήν πολιτικήν επι
στράτευα ιν τήν στηρίζει είς τούς ά- 
ναγκαστικούς Νόμους 1984 καί 
1986.

’Ιδού τί λέει είς τό αρχικό του 
κείμενο ό Α.Ν. 1984 τοΰ 1939 «πε
ρί όργανώσεως της πολιτικής καί 
οικονομικής έπιστρατεύσεως τής 
χώρας».

«"Α ρ θ ρ ο ν 1 — 1. Ή Κ υβέρνη- 
σις, υπεύθυνος διά τήν έξασφάλι- 
σιν τής εθνικής άμύνης, μεριμνά

απο του καιρού τής ειρηνης, πε
ρί τής γενικής προς πόλεμον όρ
γανώσεως τού έθνους, ήτοι έχει 
ώς σκοπόν τήν έν πολέμφ χρησι
μοποίησή δλων τών δυνάμεων καί 
δλων τών πόρων τής χώρας προς 
έξασφάλισιν τής ’Εθνικής Άμό
νης».
’Εκ τής απλής άναγνώσεως, ά- 

βιάστως προκύπτει τό σαφές συμ
πέρασμα δτι ό Α.Ν. 1984 είς τήν 
άρχικήν μορφή συνέδεεν απολύτως 
τήν πολιτικήν έπιστράτευσιν, μέ τήν 
πολεμικήν κινητοποίησιν, δΓ αυτό 
καί ούδέποτε ή δικτατορία τής επο
χής εκείνης τόν χρησιμοποίησεν 
εναντίον τών απεργών.

Ή άντεργατική διάταξις προσε- 
τέθη πολύ άργότερα τό 1945, μέ 
τον Νόμο 450 στίς 7 Ιουλίου ("Αρ
θρου 2 παρ. 7) ή οποία λέγει:

«Ή κατά τόν παρόντα Α.Ν. πολι
τική έπιστράτευσις, κηρύσσεται 
(Συνέχεια στήν 3η σελίδα)

Κύριοι Μέτοχοι,
Διαδεχθείς τόν προώρως έκλιπόν- 

τα Πρόεδρόν μας, αείμνηστον Γεώρ
γιον Καραπάνον, δστις έπϊ σειράν 
ετών διετύπωνεν μέ θάρρος καί παρ
ρησίαν άπό τού βήματος τούτου τάς 
άπόψεις του ύπό τήν διπλήν ιδιότη
τά του τού Μετόχου καί τοΰ εκπρο
σώπου τών Εργαζομένων είς τό “ Ι
δρυμα, επιθυμώ νά έκφράσω τό αί
σθημα συμπαραστάσεω ς είς τάς κα
ταβαλλόμενος ύπό τής Διοικήσεως 
προσπάθειας πρός εύό'δωσιν τών ερ
γασιών τής Τραπέζης έν μέσφ τών 
πολλών καί άπροβλέπτων αντιξοο
τήτων τού παρελθόντος έτους.

Πρός τούτοις ώς εκπρόσωπος τής 
μεγαλυτέρας μερίδας τών ύπαλλή- 

! λων τής Τραπέζης μεταφέρω είς τήν 
; Διοίκησιν τάς ευχαριστίας τούτων 
ι διά τάς δοθείσας λύσεις έπϊ θεμά
των άπό μακροΰ έκκρεμουντών καί 
διά την άνταπόκρισιν πρός έπίλυσιν 

I Ετέρων τοιούτων, ή ρύθμισις τών ό- 
, ποιων έκφεύγει τής άρμοδιότητος 
Iτών Διοικουντων τό “Ιδρυμα.

Έν τούτοις ή ίκανοποίησίς μας 
διά τήν κατά το. άπολονιζόμενον Ε
τος πολιτείαν τής Διοικήσεως δεν 
πρέπει νά μάς έμποδίση είς τήν δια- 
τύπωσιν ώρισμένων αμφιβολιών καί 
ανησυχιών ώς πρός τήν γενικωτέραν 
πορείαν τής Τραπέζης. Ή άπόκρυ- 
ψις, έξ άφορμής οίασδήποτε σκοπι- 

' μότητος τών έν τή πράξει έμφανι- 
σθεισών άδυναμιών άποτελεΐ οχι μό
νον τυπικήν παράλειψιν καθήκοντος 
έκ μέρους τών ευρισκομένων εγγύτε
ρον είς τόν εσωτερικόν μηχανισμόν 
τοΰ ιδρύματος, άλλα καί πράξιν ε
πικίνδυνον διά τήν έν γένει ύπόστα- 
σιν τούτου.

( Έν προκειμένω, ύπο-μιμνήσκομεν 
κατ’ αρχήν δτι δεν άρκεΐ ή άπλή 
διαπίστωσις τοΰ γεγονότος δτι ή 
Τράπεζα εργάζεται ύπό δυσμενείς 
δρους, λόγφ τοΰ κοινωφελούς χαρα- 

• κτήρος πολλών δραστηριοτήτων της. 
j Πρέπει νά έπιδιωχθή ή προσήκου
σα άντιστάθμισις τών έκ τούτων ζη
μιών. Καί φρονοΰμεν δτι ή παρούσα 

! Διοίκησις διαθέτει τό απαραίτητον 
πρός τούτο κύρος.

Έξ άλλου, ιδιαιτέρως δέον νά το- 
νισθή ή αδυναμία Επαξίας άναπλη- 
ρώσεως τών κατ’ έτος λόγφ συμ- 
πληρώσεως τού ορίου ηλικίας ή άλ
λως πως άποχωρούντων άνωτέρων 
λειτουργών τοΰ ‘Ιδρύματος.

Βεβαίως, είς τό σημείου τούτο, 
δέν δύναται νά θεωρηθή άπολύτως υ
πεύθυνος ή παρούσα Διοίκησις διότι 

; ή δημιουργία τών άνωτάτων στελε- 
\ χών είναι Εργου απαιτούν χρόνον καί 
| ίδιάζουσαν διαδικασίαν. Παρά ταύ- 
1 τα είς τό “Ιδρυμα ύφίστανται στοι- 
: χεΐα ικανά διά τήν, κατόπιν ώρισμέ- 
νης προετοιμασίας, προώθησίν των 

| είς τάς καίριας θέσεις. Ή έπικρα- 
, τοϋσα έπϊ τοΰ θέματος τούτου έφε- 
| κτικότης έκ μέρους τής Διοικήσεως 
! θά άποδειχθή έέςν συνεχισθή καί είς 
τό μέλλον, λίαν βλαπτική διά τά 
συμφέροντα τής Τραπέζης.

Ή τυχόν πρόχειρος προσφυγή είς 
: τήν μέθοδον τών παρατάσεων τοΰ ο

ρίου ηλικίας έκτος τής δεδικαιολο- 
γημένης αναταραχής καί τών ποικί
λων σχολίων πού προκαλεΐ δέν άπο
τελεΐ ύγιά λύσιν. Διότι, ώς γνωστόν, 
αί άνθρώπιναι δυνατότητες είναι 
δυστυχώς περιορισμένοι καί πέραν 
ορισμένης ηλικίας δέν δύναται νά 
προσδοκάται δημιουργικόν έργον. 
’Αλλά ούτε καί ή εσπευσμένη άναζή- 
τησις νεαρών ή μή στελεχών έκτος 
τής Τραπέζης δύναται νά καλύψη τά 
δημιουργού μένα κενά. Μόνοι οί τί
τλοι σπουδών, άξιάλογα αναμφισβή
τητος τεκμήρια διά τήν ικανότητα 
τών κατόχων των νά ιέργασθούν είς 
ορισμένους τομείς, δέν δύνανται νά 
άνταποκριθούν είς τάς πολύπλοκους 
άπαιτήσεις τών καίριων θέσεων τοΰ 
εσωτερικού μηχανισμού τής Τραπέ
ζης καί τών μετά τής πελατείας συν
αλλαγών. Πέραν τών άπαραιτήτων 
θεωρητικών γνώσεων διά τήν επιτυ
χή άσκησιν τών καθηκόντων τσύ α
νώτερου Τραπεζικού λειτουργού χρει-

I άζεται μακρά εμπειρία καί δοκιμα
σία έν τή πράξει. "Αλλως δύνανται 

! νά προκληθοΰν ζημίαι άπροσμετρή- 
| του έκτάσεως.

Πρός τούτοις, έτέρα εμφανής ά- 
' δυναμία είναι ό σχετικός βραδύς ρυ
θμός είς τήν άναδιοργάνωσιν τής 
Τραπέζης τόσον ώς συνόλου, δσον 
καί τών έπϊ μέρους υπηρεσιών. Ού- 
δείς βεβαίως δύναται νά έπιρρίψη 
καί είς τό σημεΐον τούτο ολόκληρον 
τήν ευθύνην είς τήν παρούσαν Διοί- 
κη,σιν. Ή ρίζα τοΰ κακού, όπως καί 
είς πρόσφατον άρθρον τοΰ δημοσιο
γραφικού ’Οργάνου τοΰ Συλλόγου 
μας έτονίσβη, είναι παλαιοτέρα. Αύ~ 
τό δμως δέν σημαίνει δτι δέν πρέπει 
κάποτε νά κινηθώμεν διά τόν εκ
συγχρονισμόν τού μηχανισμού τοΰ 
' Ι δρύματος μέ τόν έπιβαλλόμενον 
ύπό τών περιστάσεων ρυθμόν. Καί 
εδώ άκριβώς ύφίσταται εύρύτατον 
πεδίον δράσεως διά τήν χρησιμο
ποίησή τής ξένης εμπειρίας καί τών 
γνώσεων τών «ειδικών».

Ή άξιοποίησις τής περιουσίας 
τής Τραπέζης παραμένει άκόμη είς 
τήν σκέψιν τής Διοικήσεως. Καί Ο
μως ώς καί ό κ. Διοικητής έχει δια
πιστώσει, αί έν προκειμένφ δυνα
τότητες είναι σημαντικώταται. Δυ
στυχώς πρός τήν κατεύθυνσιν ταύ- 
την οχι μόνον συγκεκριμένον έργον 
δέν έχει έπιτελεσθή, άλλα ούτε, καθ’ 
δσον δύναμαι νά γνωρίζω, καί προ
σχέδια Εχουν είσέτι έκπονηθή. ‘Η 
περαιτέρω καθυστέρησις τής άξιο- 
ποιήσεως τής περιουσίας τής Τρα
πέζης οχι μόνον αποστερεί ταύτην 
σημαντικών Εσόδων δυναμένων νά Ε
παυξήσουν τά μέσα δράσεως τοΰ 

! ‘Ιδρύματος καί τό διανεμόμενου μέ
ρισμα, άλλα δυνατόν νά σημαίνη 
καί οριστικήν άπώλειαν μεγάλων εΰ- 
καιριών.

j Πολλά ώσαύτως άπομένει νά γί
νουν άπό πλευράς Προσωπικού, τό
σον διά τήν έξάλειψιν τών συγκε- 

. κρι μένων άδικιών τοΰ παρελθόντος,
1 δσον καί διά τήν ευθνγράμ μ ισιν άπό 
, άπόψεως άμοιβής καί δρων Εργασί
ας τών υπαλλήλων τοΰ ' I δρύματος 
πρός τούς Εργαζομένους είς τάς 
λοιπάς μεγάλας Τραπέζας.

Προς τον σκοπόν τούτον δέον α) 
Νά π ραγ μ ατοπο ι η θή τό ταχύτερου 
δυνατόν ή ριζικωτέρα άναμόρφωσις 
τοΰ ’Οργανισμού υπηρεσίας έπί τή 

^ βάσει τών προταθεισών ύπό τής έκ- 
, προσωπήσεως τών εργαζομένων τρο
ποποιήσεων. 6) Νά έκκαθαρισθοΰν 
μετ’ άποφασιστικότητος αί εκκρεμό
τητες καί άδικίαι τού παρελθόντος.

Έν προκειμένφ δέον νά τεθή ΰπ’ 
δψιν σας, κ. Μέτοχοι, δτι συν τοΐς 
άλλοις ύφίσταται ικιχτηγορία τού 

ί Προσωπικού, ή οποία, παραμένει μι- 
j σθολογικώς καί βαθμολογικός καθη- 
ί λωμένη έπί μακράν σειράν έτών. Βε
ι βαίως ή Διοίκησις συνέλαβε τό θέ
μα καί ύπεσχέθη νά δώση λύσιν τι- 

’ νά τήν οποίαν δμως βλέπομεν νά μή 
πραγματοποιήται είσέτι.

γ) Νά έγκαινιασθή νέον σύστημα 
καταρτίσεως φύλλων ποιότητας τού 
Προσωπικού έπί τή βάσει τών πο
ρισμάτων τής Επιστήμης καί τής 
Εμπειρίας.

Έξ άλλου Εμφανείς προσωπικά! 
άδικίαι διεπράχθησαν κατά τό πα
ρελθόν είς ημέρας χαλεπός ή έκ νο
σηρός καί κακώς Εννοούμενης αυ
στηρότητας τών υπευθύνων οργάνων. 
Ή άποκατάστασις τούτων θά έχη 
λίαν εΰεργετικόν αντίκτυπον έπί τού 
ηθικού τών έργαζομένωιν μέ δλας τάς 
εντεύθεν Επιπτώσεις έπί τοΰ ζήλου 
καί τής άποδοτικότητος αύτών.

Είναι Επίσης αξιοσημείωτος ή 
συμβολή καί ή πρωτοβουλία τού κ. 
Διοικητοΰ διά τό τεράστιον θέμα 
τής ένοποιήσεως τών ’Ασφαλιστικών 
Οργανισμών τού Προσωπικού καί 

τής άξιοποιήσεως τής περιουσίας 
αύτών. "Ομως τά θέματα ταΰτα εΰ- 
ρίσκσνται, ώς καί αί λοιπαί υπέρ 
τού Προσωπικού σημαντικοί όντως, 
χειρονομίαι, είς τήν έναρξίν των.

(Συνέχεια στη 2α σελίδα)



*0 Συνεταιρισμός 
«Η ΕΣΤΙΑ»
’Αγαπητή Τραπεζιτική,

Προσφεύγω εις τήν φιλοξενίαν των 
στηλών σου, προκειμένου νά φέρω 
εις τήν δημοσιότητα τό κατωτέρω 
θέμα, το όποιον θέλω νά πιστεύω δτι 
ενδιαφέρει πλείστους συναδέλφους.

Κατ’ ’Απρίλιον 1965 ένεγράφη,ν 
δπως καί πλεΐστοι άλλοι συνάδελ
φοι μέλος τού Οικοδομικού και Στε- 
γαστικοΰ Συνεταιρισμού Υπαλλή
λων 'Εθνικής Τραπέζης «Η ΕΣΤΙΑ» 
κατόπιν τής κυκλοφορησάσης έκ 
μέρους αυτού ΰπ’ άριθμ. 5)15-4-65 
άνακοινώσεως περί διαθέσεως έκτά- 
σεως 350 περίπου στρεμμάτων πα
ρά τήν ‘Αγίαν Μαρίναν Βαρκίζης 
και παρά τό 34ον χιλιόμ. τής Λεω
φόρου Σουνίου κατά άγροτεμάχιον 
500 τ.μ. έκαστον.

"Εναντι τής έκ δρχ. 32.000 αξίας 
έκάσταυ αγροτεμαχίου κατέβαλαν 
προκαταβολήν έκ δρχ. 4.000 διά δέ 
το ύπόλοιπον άπεδέχθην 40 συναλ- 
λαγματικάς έκ Δρχ. 700 έκάστη. 
Διά τήν χαρτοσήμανσιν των έν λό- 
γφ συν)κών κατέβαλαν τό ίσόπο- 
σον τής αξίας τού χαρτοσήμου ήτις 
ύπελογίσθη άπο τής ημέρας τής ά- 
ποδοχής τών συν) κών μέχρι τής λή- 
ξεώς των.

Μετά παρέλευσιν έτους καί πλέον 
ή Διοίκησις τού Συν)σμοΰ υπό τήν 
πίεσιν τών δικαίως άνυπομονούντων 
Συνεταίρων άπηύθυνεν είς ώρισμέ- 
νους έξ αυτών (έκ τών1 υστέρων δια- 
πίστωσις) τήν άπό 12)5)66 πρόσ- 
κλησιν δπως προσέλθουν εις τήν έπί 
τής οδού Μενάνδρου 4 αίθουσαν έν
θα τό Δ.Σ. ήθελε προβή είς άνα- 
κοινώσεις σχετικάς μέ τά άγορα- 
σθέντα αγροτεμάχια καί έν συνε
χεία τήν λήψιν αποφάσεων διά τάς 
άπαιτουμένας περαιτέρω ένεργείας 
προς άξιοποίησιν καί τελικήν μετα- 
βίβασιν.

Μετά τάς γενομένας ανακοινώσεις 
έκ μέρους τού Προέδρου κ. Χαρίση, 
αϊτινες κάθε άλλο παρά ενθαρρυντι
κά! ύπήρξαν διά τήν υπαγωγήν τής 
περιοχής εις τό σχέδιον πόλεως, ε- 
λαβον τον λόγον καί άνεκοίνωσα δτι 
έχω βάσιμους πληροφορίας δτι διά 
μέρος τής άγορασθείσης έκτάσεως 
οΐ τίτλοι κυριότητας δέν ήσαν καθα
ροί καί προέτεινον τήν συγκρότησιν 
έπιτροπής έκ Συνεταίρων ϊνα έν συ
νεργασία μετά Νομικών έπιληφθή 
κατά έμπεριστατωιμένον τρόπον τής 
έπανεξετάσεως τών τίτλων. ‘Ο πρό
εδρος κ. Χαρίσης άνεκοίνωσε πρός

καθησύχασιν τών μελών τό κατα
πληκτικόν δτι «ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ ΟΨΕ- 
ΩΣ ΤΙΤΛΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ» καί θέ
λει θέσει είς τήν διάθεσιν τών με
λών τήν ύψισταμένην γνωμάτευσιν 
τού Δικηγόρου είς δν εΐχε ανατεθεί 
ή έξέτασις τών τίτλων. ’Εν συνε
χείς πλήρης εκνευρισμού έξετράπη 
είς άπειλάς καί ύβρεις είς βάρος 
μου άποκαλέσας μέ έγκάθετον.

Τήν συμπεριφοράν αυτήν τού κ. 
Χαρίση δέν θά ήθελα, νά χαρακτη
ρίσω, έπαφιέμενος είς τήν1 κρίσιν 
τών μελών τού Συν)μού. "Εχω ό
μως ύποχρέωσιν δχι μόνον έναντι 
τού εαυτού μου αλλά καί έναντι τών 
συναδέλφων νά απευθύνω· δημοσίως 
είς τον κ. Χαρίσην τά κάτωθι ερω
τήματα είς τά όποια έχει τήν ήθί- 
κήν ύποχρέωσιν ν’ άπαντήση. Καί 
πρέπει ό κ. Χαρίσης ν’ άπαντήση, 
διότι δι' όσα είπε έν τή συγκεντρώ
σει δέν έτηρήθησαν πρακτικά, ώς θά 
έδει.

1 ) Πώς είναι δυνατόν νά πιστεύη 
δτι «ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ ΟΨΕΩΣ ΥΠΑΡ
ΧΟΥΝ ΤΙΤΛΟΙ» δι’ ολόκληρον τήν 
έκτασιν;

2) Ή άνάγνωσις, είς προσεχή 
συγκέντρωσιν τών μελών, τής γνω- 
ματεύσεως τού έξετάσαντος τούς τί
τλους Δικηγόρου είναι αρκετή διά 
νά πείση τά ένδιαφερόμενα μέλη δτι 
οΐ τίτλοι είναι καθάροί;

3) Ποιος έκαρπώθη τήν διαφοράν 
τής χαρτοσημάνσεως τών Συν)κών, 
δεδομένου δτι αΐ είς χεΐρας μου έ- 
ξωφλημέναι τοιαύται δέν φέρουν τό 
ίσόποσον τής αξίας τού παρ’ έμού 
καταβληθέντος χαρτοσήμου διά τήν 
πλήρη χαρτοσήμανσιν αυτών;

4) "Εχει ό Συν)σμός είς χεΐρας 
του τήν σχετικήν άδειαν κατατμή- 
σεως τής πρός οίκοπεδοποίησιν έκ
τάσεως;

Ή έπ! τού προκειμένου άπάντη- 
σις τού κ. Χαρίση ύπήρξε αόριστος 
(δέν έχουμε άλλά δυνάμεθα νά τήν 
πάρουμε).

5) Πώς είναι δυνατόν νά ύπάρ- 
χουν στοιχεία μή ανακοινώσιμα είς 
τά μέλη λόγφ τής παρουσίας έν τή 
αιθούση καί μή μελών τού Συν)σμοΰ 
καί διατί δέν έλήφθη πρόνοια ϊνα 
άποφευχθή ή παρουσία αυτών έν τή 
αιθούση;

Είς τ’ αγωνιώδη ταύτα έρωτήμα- 
τα μεγάλης μερίδος συνεταίρων έ
χει τήν ήθικήν ύποχρέωσιν νά δώση 
συγκεκριμένος απαντήσεις ό κ. Χα- 
ρίσης.

Ευχαριστώ διά τήν φιλοξενίαν 
Γ. ΓΚΙΡΤΖΑΣ

ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΝ ΟΙΚΟΝ)ΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

Ή «Οικονομική καί Λογιστική Εγκυκλοπαίδεια» κα
τέστη διά τών ύπερτριακοσίων επιφανών συνεργατών της, 
τό μόνιμον έκσυγχρονισμένον ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΑΝΕ- 
ΙΊΙΣΤΗΜΙΟΝ, μέ 17 επιστημονικούς κλάδους. Οί κλάδοι 
ούτοι άναπτύσσονται είς τούς εννέα (9) τόμους τής Οικο
νομικής καί Λογιστικής Εγκυκλοπαίδειας» λίαν άναλυτι- 
κώς, συγκεντρωτικώς δέ περιέχονται είς τό Γενικόν Εύρε- 
τήριον όπερ αποτελεί τον ΙΟον τόμον τοΰ έ'ργου, περιέ
χουν δέ καί συμπληρωματικήν ύλην. Οί επιστημονικοί κλά
δοι είναι:

1) Γεωοικονομία—Γεωπολιτική—Οικονομική Γεωγρα- 
^ φία. 2) Γεωργική Οικονομία, 3) Δημοσία Οικονομική — 
S Δημόσιον Λογιστικόν, 4) Έμπορευματολογία, δ) Ίδιωτι- 
§ κή Οικονομική, 6) "Ιστορία Κοινωνικών καί Οικονομικών 
§ Θεωριών, 7) ’Ιστορία Οικονομικού Βίου, 8) Λογιστική — 
§ Κοστολογική--Ελεγκτική, 9) Μαθηματικά — Οικονομικά 
§ —Εμπορική ’Αριθμητική, 10) Οΐκονομικοτεχνικά, 11) 
" ’Οργανισμοί — Σχολαί — Ίστιτοϋτα — Συνδικαλισμό:, 12) 

’Οργανωτική, 13) Πολιτική Οικονομία Έφηρμοσμένη 
(Οικονομική Πολιτική), 15) Στατιστική, 16) Χρήμα — Τρά- 
πεζαι—-Χρηματιστήρια καί 17) Κλάδοι Δικαίου άφορών- 
τες τήν Οικονομίαν (Άγορανομικόν, ’Αστικόν Διεθνές, 
Διοικητικόν, ’Εμπορικόν, Οικονομικόν, Ποινικόν, Συγκοι
νωνιακόν καί Φορολογικόν).

Τό δλον έ'ργον, ή αξία τοΰ οποίου ανέρχεται εις δραχ. 
3.000 ανευ ετέρων εξόδων, παραδίδεταί ανευ προκαταβο
λής τινός, τής εξοφλήσεως πραγματοποιούμενης διά 30 
μηνιαίων δόσεων έκ δραχ. 100 έκάστη. Ή πρώτη δόσις 
ά'ρχεται μετά παρέλευσιν μηνός άπό τής παραλαβής τοΰ 
έ'ργου-

Οι έπίθυμοΰντες νά αποκτήσουν διά τής παρεχόμενης 
εύχερείας τό απαραίτητον αύτό έ'ργον παρακαλοΰνται δπως 
απευθυνθούν ε!ς τήν κάτωθι διεΰθυνσιν:
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ 

Λέσχη "Υπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης 
’Ακαδημίας 60. Τηλ. 613.959
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ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΚΟΙΝΩΗΙΚ A

Έκδρομαί μηνός Ιουνίου
Α'. ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Κυριακή 5)6: ΩΡΩΠΟΣ — ΕΡΕΤΡΙΑ — AEYKANT1 — ΧΑΛΚIΣ 

— ΑΘΗΝΑ I 
Άναχώρ. 7 π.μ.
Συμμετοχή: Μέλη Δρχ. 50 — Τρίτοι Δρχ. 65.
Δηλώσεις μέχρι τής 3)6.

Κυριακή 12)6: ΑΡΓΟΣ — ΠΑΡΑΛΙΟΝ ΑΣΤΡΟΥΣ 
Άναχώρ. 7 π. μ.
Συμμετοχή: Μέλη Δρχ. 60 — Τρίτοι Δρχ. 80.
Δηλώσεις μέχρι τής 9)6 (άτομα 38).

Σάββατον - Κυριακή 18 - 19)6: ΑΙΓΙΟιΝ -— ΡΙΟΝ — ΑΝΤΙΡΙΟΝ 
— ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ (Διανυκτέρευσις)
Άναχώρ. 2.45’ μ.μ. τής 18)6, διανυκτέρευσις είς πολυτελές =ενο- 
δοχεΐον τής Ναύπακτού.
Συμμετοχή: Μέλη Δρχ. 100. — Τρίτοι Δρχ. 140.
Δηλώσεις μέχρι τής 13)6 (άτομα 38).

Κυριακή 26)6: ΝΑΥΠΛΙΟΝ — ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
Άναχώρ. 8 π.μ. διά Ναύττλιον καί τό άπόγευμα μετάβασις είς ’Ε
πίδαυρον πρός παρακολούθησιν τής παραστάσεως τού Εύριπίδου 
IΚΕΤΙΔΕΣ.
Συμμετοχή: (Πούλμαν καί είσιτ. θεάτρου)
Μέλη Δρχ. 100 — Τρίτοι Δρχ. 120.
Δηλώσεις μέχρι τής 20)6 (άτομα 40).

Πληροφορίαι:
Είς κ. Άθαν. Ραγάζον, Κεντρ. Κατ)μα, τηλ. 339.

Β'. ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡ1 ΣΜΟΥ 
ΑΚΤΗ ΠΑΞΩΝ

Ξεκουρασθήτε πολιτισμένα στο σύγχρονο παραθεριστικό συγκρότη
μα τής ΑΚΤΗΣ ΠΑΕΩΝ (BUNGALOWS). Μιά ξεχωριστή γωνιά 
γιά τίς διακοπές σας.
Διά τά Μέλη καί φίλους τής Ε.Φ.Ε.Τ. μειωμένοι τιμαΐ διά τους 
μήνας ’Ιούνιον και Σεπτέμβριον.

Πληροφορίαι — Δηλώσεις:
Πρακτορεΐον «ΔΩΡΙΚΟΝ» Αμερικής 9 (έντός τής Στοάς), τηλ. 
626.656 καί 632.495.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Μειωμέναι τιμαΐ διά τά Μέλη καί φίλους τής ΕΦΕΤ.
Τριήμερα RELAX. 'Ορχήστρα χορού. Θαλάσσιον Σκί,
Διάφορα σπόρ, Κινηματογράφος.
Είδικαί αναχωρήσεις 3, 10, 17, 24 Ιουνίου καί 1 Ιουλίου. 

Πληροφορίαι — Δηλώσεις:
ΟΛΥΜΠΟΣ, Βουκουρεστίου 4, τηλ. 237.671 καί 228.642.

ΓΖ. ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ — ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ (’Αεροπορική)

Διάρκεια: 15 ήμέραι (Άναχώρ. 2)7, έπιστροφή 15)7).
Τιμή Δρχ. 4.900.

Πληροφορίαι — Δηλώσεις:
Είς τά Γραφεία τού Έλληνοτσεχοσλοβακικού Συνδέσμου (Ακαδη
μίας 78δ, τηλ. 627.480) καθ’ έκάστην 6-9 μ.μ. 

ΠΙΟΡΤΌΓΑΛΛΙΑ,— ΙΣΠΑΝΙΑ (μέ τό πολυτελές Υ)Κ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ) 
Διάρκεια: 25 ήμέραι (Άναχώρ. 7)9, έπιστροφή 3)10).

ΙΤΑΛΙΑ (μέ τό πολυτελές Υ)Κ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ)
Διάρκεια: 12 ήμέραι (Άναχώρ. 7)9, έπιστροφή 18)9). 

Πληροφορίαι — Δηλώσεις:
•Είς τό ιΓραφεΐον Ταξειδίων ΚΡΗΤΗ, Δεωφ. Αμαλίας άρ. 4α, τηλ. 
223090.

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ — ΑΥΣΤΡΙΑ — ΓΕΡΜΑΝΙΑ — ΕΛΒΕΤΙΑ (Μέ
Πούλμαν)
Διάρκεια: 17 ήμέραι (Άναχώρ. 2)7, έπιστροφή 18)7).
Τιμή Δρχ. 3.900.

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ — ΑΥΣΤΡΙΑ — ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ — ΟΥΓ- 
ΓΑΡ IΑ (Μέ Πούλμαν)
Διάρκεια: 16 ήμέραι (Άναχώρ. 23)7, έπιστροφή 7)8).
Τιμή Δρχ. 3.700.

ΣΟΦΙΑ __ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ — ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ — ΒΑΡΝΑ (Μέ
Πούλμαν)
Διάρκεια: 15 ήμέραι (Αναχώρ. 10)9, έπιστροφή 25)9).
Τιμή Δρχ. 3.600.

Πληροφορίαι — Δηλώσεις:
Πρακτορεΐον «ΑΣΤΟΡΙΑ», όδ. Αιόλου 102, τηλ. 315. 520.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ:
— Κωνστ. Τσιπλακίδης, ιατρός 

— Λούλα Ν. Τσαντούλα, έδωσαν ά- 
μοιβαίαν ύπόσχεσιν γάμου·.

— Αικατερίνη Μανωλάκη (κατα
στήματος Ηρακλείου — Ευστρά
τιος Στρατηγάκης (Ίονικής - Λαϊ
κής).

— Ευάγγελος Φουκανέλλης (κα
ταστήματος Αγρίνιου) — Αλεξάν
δρα Άγγέλη.

— Χρηστός Συρώκος (κοπήτος 
Αγρίνιου) — Παρασκευή Καραθά- 
νου.

ΓΑΜΟ I:
— Θεόδωρος Καλιγιώργης (’Άν

δρου) — Ευαγγελία Πάυλάκη,
— Δημήτρ. Παπαδοπούλας (Να- 

ούσης) —· Μαρία Όρδουλίδου.
—· Παναγιώτης Καραμεσίνης (Μο- 

ναστηρακίου) — Θεοδούλη· Μπου- 
λιέρα.

— ’Ιωάννης Μπάκας (Πλ. Συν
τάγματος) — Γεωργία Κόμματά.

—■ Νίκος Άριστ. Ζέρβας (Κατα
στήματος Σταδίου 38) — Εύη Γ. 
Χειλά, έτέλεσαν τούς γόμους των 
τήν 7)5)66 έν Άθήναις.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:

— Ή σύζυγος τού σδ. Πέτρου 
Κολλάρου έτεκεν άρρεν.

— ‘Η κ. Έρμιόνη σύζ. Δημητρίου 
Χαρίση (Ελασσόνας) έτεκεν άρρεν.

—. Ή κ. Αγγελική σύζ. Σπυρί
δωνος Αντωνίου (Ίωοιννίνων) έτεκεν 
θήλυ.

—. Ή κ. Μιράντα σύζ. Χρίστου 
Σάκκου (Θεσσαλονίκης) έτεκεν θή
λυ.

—· Ή κ. "Αννα σύζ. Χριστοφόρου 
Παντουβάκη (Ηρακλείου) έτεκεν θή
λυ.

—. Ή κ. Κωνσταντίνα σύζ. Σω
τηρίου Μούκα (Ίστιαίας) έτεκεν θή
λυ.

— Ή κ. Πελαγία. σύζ. Δημητρίου

Παυλίδη (Ναυτιλιακού) έτεκεν θή
λυ.

ΠΕΝΘΗ
—· Πέθανε στήν Αθήνα καί κη

δεύτηκε στην Άετορράχη ’Ηπείρου 6 
Γεώργιος Πουλής, πατέρας τού συ- 
ναδ. Κωνστ. Πουλή, ΙΓ;ενικού Γραμ- 
ματέως τού Συλλόγου μας.

Στήν οικογένεια του ή «ΤΡΑΠΕ
ΖΙΤΙΚΗ» εκφράζει τά ειλικρινή της 
συλλυπητήρια.

Πέθανε και κηδεύτηκε τήν 
περασμένη εβδομάδα, ή μητέρα 
τοΰ συναδ. "Υποδ)τοϋ Έπιθεω- 
ρήσεως Γεωργίου ΙΙοτηροποΰ- 
λου.

Στήν οικογένεια του ή Τραπε
ζιτική εκφράζει τά πιο ειλικρι- 
\ή της συλλυπητήρια.

—■ Πέθανε καί κηδεύτηκε τήν πε
ρασμένη έβδομάδα ή μητέρα τού 
συναδ. Κωνσταντίνου Δεληγιάννη.

— Πέθανε καί κηδεύτηκε τον πε- 
I ρασμένο· Μάρτιο στο Ηράκλειο ό 
πατέρας τού συναδ. Γιάννη Παπα- 
δάκη, Κώστας Παπαδάκης, συνταξι
ούχος. ‘Ο μεταστάς διετέλεσε γιά 
πολλά χρόνια προϊστάμενος λογιστη
ρίου τού κατ)τος Ηρακλείου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Θερμά ευχαριστώ τούς συναδέλ

φους τής υπηρεσίας Κινήσεως Κε
φαλαίων τού Κεντρικού Καταστήμα- 

|τος γιά τήν ηθική καί ύλική συμπα- 
j ράσταση πού μοΰ πρόσφεραν στις 
δύσκολες στιγμές πού διέρχομαι λό- 

| γφ άσθενείας τού πατέρα μου άπό 
ανίατο νόσο.

j ’Επίσης αισθάνομαι τήν ανάγκη 
ί νά ευχαριστήσω τούς συναδέλφους 
ίΔημήτριο Κουφόγεωργα καί Ιωάν
νη Χατζημικέ γιά τήν προσφορά αϊ- 

| ματος ύπέρ τοΰ πατρός μου.
Γ. Φωτόπουλος

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα)
Χρειάζεται έντασις είς τήν συνέχι- 
σίν των, διά τήν όλοκληρωσιν αυ
τών, διότι τότε μόνον τό έργον τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης θά άπο- 
τελέση ιστορικόν σταθμόν είς τήν 
ζωήν τού Ιδρύματος καί τότε σύσ
σωμου τό Προσωπικόν τάς σημερι- 
νάς ευχαριστίας καί έλπίδας θά τάς 
μετατρέψη είς αληθή καί ειλικρινή 
έκφρασιν ευγνωμοσύνης, ήτις ύπό 
τάς αληθείς ταύτας καί μόνον βά
σεις θά μείνη είς τήν ιστορίαν τής 
Τραπέζης.

Τέλος έκφράζομεν τήν ευχήν άλ
λά καί τήν έλπίδα δτι διά τής συγ- 
κεντρώσεως τών προσπαθειών δλων 
μας ή έκτη είκοσιπενταετία θά άπο- 
τελέση μίαν λαμπρόν περίοδον εις 
τήν ζωήν τοΰ ‘Ιδρύματος έπ’ άγαθ'ώ 
τής Εθνικής οικονομίας καί ήμών.

Άπό τήν συνεστίαση πού ώργάνωσε τό Προσωπικό τοΰ 
Καταστήματος Ναυπλίου μέ τήν ευκαιρία τοΰ έορτασμοΰ 
τών 125 χρόνων άπό τήν ’ίδρυση της Εθνικής Τραπέζης. 
Στή φωτογραφία : Ό Δ)ντής τοΰ Καταστήματος συναδ. 
Β. Μόκκαλης άνάμεσα ατούς προσκεκλημένους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΣ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ

Κύριοι,
Εύρισκόμεθα εις τήν εύχάριστον θέσιν, νά σάς άναγ- 

γείλωμεν δτι, κατόπιν άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τού Συνεταιρισμού σας συνεβλήθημεν μετ’ αυτού 
καί θέτομεν είς τήν διάθεσίν σας τήν πλουσιωτάτην είς 
ΩΡΟΛΟΓΙΑ καί ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ συλλογήν μας.
ΔΓ ΑΓΟΡΑΝ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ: ΕΚΠΤΩΣΙΣ 15 ο/ο

ΣΩΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΑΟΣ & Σια
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9 — ΑΘΗΝΑΙ — ΤΗΛ. 2 31.845
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΛΕΣΑΝΔΡΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

(εκ Κωνσταντινουπόλεως)
Είδικευθείς είς Παρισίους ε
πί πενταετίαν. Έξέτασις κλι
νική, άκτινογραφική, ήλεκ- 
τροκαρδιογραφική.
Δέχεται καθ’έκάστην 5-8 μ.μ. 

Λεωφόρος ’Αλεξάνδρας 1 
Τηλέφωνον 822.678

ΠΑΓΚΡΑΤΙ είς τό Άλσος 
Θέσις προνομιούχος πω- 
λοϋνται διαμερίσματα 1,2, 
3 καί 4 Δωματίων πολυτε
λούς κατασκευής. Τιμαΐ 
λογικαί καί εύκολίαι. 
Πληρ. 6-9 μ.μ. τηλ. 
928.860, 629.248.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 
Έμπορορράπτης 
Κολοκοτρώνη 29 

3ος όροφος

1 ΕΥΣΤΡ. ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΑ §

— 1S Διδάκτωρ τοΰ Πανεπιστη- ζ
§ μίου ’Αθηνών. Τ. επιμελή- | 
| τής τής Α" Μαιευτικής καί ^ 
^ Γυναικολογικής κλινικής καί § 
| τοΰ Δημοσίου Μαιευτηρίου. § 
ξ Έκπαιδευθείς είς ’Αγγλίαν. § 

§ Δέχεται καθ’ έκάστην: §
S 5-7 μ.μ. Βουκουρεστίου 27 | 

§ Τηλ. 611.064.

ί §
§

ι ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ '
Τό βιβλίο πού σάν κύριο σκοπό του εχει τήν προ

αγωγή τής υγείας τών έργαζομένων.
Πολύτιμο άπόκτημα γιά τήν διαφύλαξη τής ύγείας 

τοΰ άνθρώπου, άποτελεΐ τήν εισαγωγή στήν καθιέρωση 
τής προληπτικής ύγιεινής.

«...Εις τό ύπό τον τίτλον «Σύγχρονος ’Ιατρικός Σύμ
βουλος» έκδιδόμενον σύγγραμμα, οί συγγραφείς προσε- 
πάθησαν νά πληροφορήσουν τον άναγνώστην ποια έπεί- 
γοντα μέτρα πρέπει νά λαμβάνη, μέχριζ δτου προσέλθη 
ό ιατρός και άντιμετωπίση τήν κατάστασι, ’Ακόμη δέ 
δίδονται καί χρήσιμοι όδηγίαι, γενικώτερον μέν πρός 
διαφύλαξιν τής ύγείας, άλλά καί είδικώτερον πρός άπο- 
φυγήν ώρισμένων νόσων...»

«...Μέ τά προσόντα ταϋτα τοΰ άνά χεΐρας βιβλίου, 
δέον νά έπαινεθή καί ή άκριβής καί εμπεριστατωμένη 
μετάφρασις, ώς καί ή άρτια έκδοτική του έμφάνισις...»

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ 
Τακτικός Καθηγητής, ειδικός Νοσολογίας καί Παθολο
γικής, Προπαιδευ τικής κλινικής Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

Τό βιβλίο διατίθεται στήν τιμή τών δραχ. 480 άπό 
τον Κλεισθένη Μπάρλα στήν όδό "Αγ. Κωνσταντίνου 4, 
τηλ. 532.493, 777.578. Γίνονται καί εύκολίες πληρωμής.
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΠΕΛΑΤΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΙΣ 

ΑΝΑΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ
Τοΰ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Α,ί γενικά! άρχα'ι αί όττοΐαι πρέ
πει νά διέπουν κάθε τραπεζιτικήν το- 
ποθέτησιν είναι τρεις.

α) Ή ασφάλεια,
6) ή ρευστότης καί
γ) ή άποδοτικότης.
Α! άρχαΐ αύταΐ αί όποιαι εις την 

Τραπεζιτικήν ορολογίαν ονομάζονται 
καί «Τραπεζιτικά κριτίρια» είναι τό
σον θεμελιώδεις ώστε άπεκλήθησαν 
«Χρυσούς Τραπεζιτικός Κανών».

Οϊ Χρηματοδοτούμενοι πελάται 
(πιστοΰχοι) τής Τραπέζης κατά κα
νόνα καί ύπό τάς ανωτέρω προϋπο
θέσεις, συνεργάζονται έξακολουθητι- 
κώς μετ’ αυτών χρηματοδοτούμενοι 
- ρευστοποιοϋντες - χρηματοδοτού
μενοι καί πάλιν κ.ο.κ.

Διά νά έπιληφθή συνεπώς το αρ
μόδιον διά τάς χορηγήσεις δργανον 
τής Τραπέζης (Συμβούλων ή Διευ
θυντής), μιας α κτήσεως χρηματοδο- 
τήσεως, έκ&όσηως εγγυητικής επι
στολής, παροχής ειδικών όρων συν
εργασίας καί γενικώτερον οΐουδήπο- 
τε συναφούς αιτήματος πελάτου της, 
πρέπει νά έχη προ αυτού πλήρη ει
κόνα καί τών τριών ώς άνω κριτη
ρίων, δηλαδή άφ’ ενός μεν τής α
σφαλείας καί ρευστότητας, τόσον 
τής αϊτού μένης χρη ματοδοτήσεως ή 
εγγυητικής επιστολής, όσον καί τών 
τυχόν υφισταμένων κινδύνων τού αί- 
τούντος πελάτου, άφ’ ετέρου δε τής 
άποδοτικότητος τούτου καί τών ανα
τεθειμένων εις την Τράπεζαν εργα
σιών του. Διότι είναι φυσικόν διά 
πάσαν Τράπεζαν, οί αποδοτικοί πε
λότα ι νά είναι καί ο! περισσότερον 

-επιθυμητοί.
Τά στοιχεία τής ασφαλείας καί 

ρευστότητας δίδονται εΰχερώς διά 
τής Position, συμπληρουμένης όσον 
αφορά την ρευστότητα, ύπό άναλύ- 
σεως τοΰ εις ένέχυρον χαρτοφυλα- 
κείου τοΰ πελάτου κατ’ αποδέκτην 
(εΰρεία κατανομή κονδύνων), λήξεις 
κ.λ.π.

‘Η άπόδοσις όμως διά νά εύρεθή 
απαιτούνται άλλα στοιχεία κατά τό 
πλεΐστον έξωλογιστικά τά όποια 
δέον νά τηρούνται συνεχώς δι ’ έκα
στον πελάτην καί νά άκολουθηθή μία 
ώρισμένη μέθοδος υπολογισμού δι’ 
όλους τούς πελότας καί δι ’ όλας τάς 
χρήσεις, ώστε νά έχωμεν ομοιόμορ
φον καί κοινόν μέτρον συγκρίσεως.

Τά στοιχεία αυτά καί τον τρόπον 
υπολογισμού άποδόσεως θά προσ
παθήσω μεν νά άναπτύξωμεν κατω
τέρω!.

Α) "Οταν ύπολογίζωμεν τήν άπό- 
δοσιν ενός πελάτου καλούμεθα νά 

-άπαντήσωμεν είς τό ερώτημα:
Πόσον τονς % απέδωσαν τά ίδια 

κεφάλαια τής Τ ραπέζης τά όποια

ποιον ύψος κατά μέσον όρον άνήλ- 
θον ταΰτα, εντός τού ύπό έξέτασιν 
έτους;

1) Έάν εις ένα πελάτην εΐχομεν 
χορηγήσει ένα ή καί περισσότερα 
δάνεια μέ τό αυτό όμως έπιτόκιον, 
χωρίς οϋδεμίαν άλλην εργασίαν νά 
μάς είχε αναθέσει ούτος, τότε ή ά- 
πόδοσις τών κεφαλαίων μας θά ί- 
σοΰτο μέ τό έπιτόκιον χορηγήσεως 
καί δεν παρίστατο άινάγκη νά άσχο- 
ληθώμεν περαιτέρω. Π.χ. Πέντε δά
νεια προς 10% έκαστον. Ή άπόδο- 
σις προφανώς είναι 10%.

Έάν όμως τά πέντε αυτά δάνεια 
έχορηγήθησαν μέ διαφορετικόν επι- 
τόκιον έκαστον, τότε ή άπόδοσις θά 
είναι ϊση μέ τό μέσον έπιτόκιον όλων 
τών δανείων τούτων.

Διά νά εΰρωμεν τό μέσαν έπιτό
κιον δανείων χορηγηθέντων μέ δια
φορετικόν έπιτόκιον πρέπει νά ύπο- 
λογίσωμεν τον μέσον όρον τών έτη
σίως άπασχοληθέντων κεφαλαίων 
μας ύπό τού πελάτου μας. Τό δεύ
τερον τούτο στοιχεΤον έξ άλλου μάς 
είναι έξαιρετικώς διαφωτιστικόν προ- 
κειμένου νά άξιολογήσωμεν τήν τε
λικήν άπόδοσιν αυτού.

Δύο τρόποι υπάρχουν έξευρέσεως 
τού μέσου άπησχολη μενού κεφα
λαίου:

1 ) Νά άθροίσωμεν όλα τά ημε
ρήσια υπόλοιπα τών καρτελλών καί 
τό άθροισμα τούτο νά διαιρέσωμεν 
διά τοΰ 365. Π.χ. Ήνοίξαμεν έναν 
λογ)σμόν τή 1.8.65. Μέχρι 31.12. 
65 έχομεν 153 ή μέρας ( = 153 ΰπό- 
λοιπα). "Εστω ότι τό άθροισμα τών 
153 αυτών κονδυλίων ανέρχεται εις 
730.000.000. Καί 730.000.000 διά 
365 = 2.000.000 μέσος όρος ετή
σιας άπασχολήσεως.

Ό τρόπος αυτός είναι φανερόν 
ότι πρέπει νά άπορριφθή αμέσως, 
διότι άπαιτεΐ έξαιρετικώς μεγάλην 
άπασχόλησιν, όταν μάλιστα έχωμεν 
πολλούς λογ)σμοϋς μέ συνεχώς με
ταβαλλόμενα ύπόλοιπα. Προς μετρια- 
σμόν τής άπασχολήσεως, πολλοί α
θροίζουν τά κατά 5θήμερον ή 10ή- 
μερον ύπόλοιπα, έπιτυγχάνοντες οΰ- 
τω ένα κατά προσέγγισιν αποτέλε
σμα.

2) Νά ΰπολογίσωμεν τον μέσον 
όρον τών άπησχοληθέντων έτησίως 
κεφαλαίων συναρτήσει τών καταλο- 
γισθέντων τόκων καί τοΰ επιτοκίου 
έκάστου λογ)σμοΰ.

‘Ως θά δειχθή αμέσως κατωτέρω, 
ό δεύτερος τρόπος είναι ταχύτατος, 
ακριβέστατος καί άπλούστατος.

Παράδειγμα υπολογισμού διά τής 
δευτέρας μεθόδου.

"Εστω ότι ό πελάτης Α έχει είς 
ημάς τούς κάτωθι λογ)σμούς:

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

I. Χρυσοβιτσιώτη - I. Σταυ- 
ρακοπούλου : Α ξικον Άγγλο 
- ελληνικόν καί Έλληνο - αγ
γλικόν οικονομικών καί εμ
πορικών ορών.

"Εχει γίνει αντιληπτό από καιρό 
ότι ένώ μεταφράζονται κάθε χρόνο 
είς τήν Ελληνικήν εκατοντάδες ξέ
νων βιβλίων ποικίλου περιεχομένου 
αί μεταφράσεις άξιολόγων οικονομο
τεχνικών συγγραμμάτων, πού θά 
βοηθούσαν θετικά είς τήν έκ μέρους 
μας έκμετάλλευσιν τής πείρας καί 
τών προόδων τών ανεπτυγμένων χω
ρών είς τούς διαφόρους τομείς τής 
οικονομίας, κυριολεκτικά σπανίζουν.

Ή καθυστέρηση αυτή ώς ένα μό
νο σημείο εξηγείται άπό τήν τυχόν 
αμφιβολία γιά τήν εμπορική έπιτυ- 
χία τών σχετικών εκδόσεων λόγψ 
τοΰ περιωρισμένου κατ’ ανάγκην α
ναγνωστικού κοινού.

‘Η κύρια αιτία είναι ή έλλειψη 
βοηθημάτων γιά τήν ακριβή σημα
σία τών ξένων οικονομοτεχνικών κλπ. 
όρων οί όποιοι πολλαπλασιάζονται 
μέ τοιχύτατο ρυθμό καί τών οποίων 
ή απόδοση είς τήν Ελληνικήν εμφα
νίζει ανυπερβλήτους πολλάς φοράς 
δυσχερείας πού άπομακρύνουν τούς 
ύποψηφίους μεταφραστάς αλλά καί 
τούς μελετητάς τών ξένων συγγραμ
μάτων. Αυτό ακριβώς τό κενό ήλθε 
πολύ επίκαιρα νά καλύψη τό «’Αγ- 
γλοελληνικό καί Έλληνοαγγλικό Λε
ξικό οικονομικών καί έμπορικών ό
ρων» τών συναδέλφων μας I. Χρυ- 
σοβιτσιώτη καί I. Σταυρακοπούλου. 
Μέ φιλεργία καί ύπομονή συνεκέν- 
τρωσαν πρωτοφανή αριθμό οικονομι
κών, έμπορικών, τραπεζικών, ναυτι

λιακών, χρηματιστηριακών κ.λ.π. ό
ρων τούς όποιους απέδωσαν είς τήν 
Ελληνικήν μέ θαυμαστήν ακρίβειαν 
αλλά καί μέ πολλάς επεξηγήσεις είς 
τρόπον ώστε τό ογκώδες αυτό Λεξι
κόν νά άποτελή ταύτοχρόνως καί μι- 
κράν οικονομοτεχνικήν εγκυκλοπαί
δειαν.

"Ετσι ή ευσυνείδητος αυτή έργα- 
σία διά τήν όποιαν όλοι οί συνάδελ
φοι τής Εθνικής Τ ραπέζης πρέπει 
νά εϊμεθά ύπερήφανοι προσφέρει ά 
νεκτίμητον υπηρεσίαν είς όλους όσους 
έχουν κατά τον ένα ή τον άλλο τρό 
πο επαφή μέ την οικονομικήν σκέ- 
ψιν καί δραστηριότητα τοΰ έξωτερι- 
κοΰ καί άσφαλώς θά ένθαρρύνη έκεί- 
νους, πού έξ αιτίας τού σοβαρού εμ
ποδίου τής ειδικής ορολογίας απο
φεύγουν τήν μελέτην τών ξένων οικο
νομοτεχνικών έργων καί ώς έκ τού
του μειονεκτοΰν είς τήν άντιμετώπι- 
σιν τών προβλημάτων τής εργασίας 
των, νά θελήσουν νά ένημερωθοΰν 
σχετικά μέ τό πώς αντιμετωπίζονται 
αύταί είς τάς προηγμένος χώρας τού 
εξωτερικού.

Κ. Π.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ III

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

‘Ο συνάδελφος κ. ’Ιωάν. Α. Νού- 
σιας έξέδωσε ένα ώραΐο σύγγραμμα 
άπό 385 σελίδες μέ τίτλο «Πρωτό
τυπη Μουσική Ποίηση». Περιέχει 
500 πρωτότυπα τραγούδια.

Ή έκδοσις είναι περιωρισμένη. 
Περιλαμβάνει μόνον 1200 τεύχη.

Πωλείται είς τά κεντρικά βιβλιο
πωλεία καί ιδιαιτέρως είς τό 6ι- 
βιλιοπωλεΐον Γεωργίου Λαδιά, οδός 
’Ακαδημίας 28 καί 66.

Πρός τούς εργατοϋπαλλήλους ’Αθηνών

Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΤΗΣ ΕΝΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΙΝΗΣΕΟΣ ΑΒΗΝΠΝ
Γιά τό 7ο τοπικό Συνέδριο τοΰ ΕΚ Α

-άπησχόλησεν ό πελάτης καί είς

Λογ)σμοί Έπιτόκιον & Προμήθειαι Καταλογισθέντες τό
κοι εντός τού έτους

1) Βιομ. Πίστωσις 
.2) Διά Δικ)φων 
.3) Έξαγωγικάν 
-4) Μεσοπρόθεσμον 
.5) Έν καθυστερήσει

Ή μέση έτησία άπασχόλησις κε- 
φελαίου 6Γ έκάστην περίπτωσιν μάς 
δίδεται διά τού ννωστοΰ τύπου:

Τ. 1 00
Κ =———· (ένθα Κ = Κεφάλαι- 

Ε
«ον, Τ = Τόκος καί Ε = Έπτιόκιον). 

Έφαρμόζοντες τον τύπον διά τήν 
Κεφάλαιον

(9+1)% 
(7,5+1)% 
(5,5+0,5)% 
(7+1)%
1 1%

746.100 
233.900 

15.500 
133.400 

1 1.000

πρώτην περίπτωσιν θά έχωμεν:
746.100.100

Κ =--------------------= 7.461.000.
10

Ένεργούντες κατά τον αυτόν τρό
πον τάς πράξεις καί διά τούς λοι 
πούς λογ)σμούς θά έχωμεν:

Τόκοι

7.461.000 
2.752.000 

258.300
1.667.700

100.000

12.239.000

746.100 
233.900 

15.500 
133.400 

1 1.000

Σύνολον 1.139.900

Ευκολον είναι 
Τ.100

τώρα να ευρώ μεν το μέσον επίτοκων. 
1.139.900X100

Τούτο θά είναι:

!Ε = = Ε = - = 9,31% ( = άπόδοσις).
Κ 12.239.000

"Ωστε έχομεν:
1) Μέσον όρον άπασχοληθέντων κεφαλαίων μας έτησίως δρ. 12.239.000 

12) Προκύψασαι ώφέλειαι έκ τοκοπρομηθειών » 1.139.900
3) Μέση έτησία άπόδοσις

Πράγματι Κεφάλαιον δραχμ. 12. 
239.000 πρός 9,31% μάς δίδει τό
κον δρχμ. 1.1 39.900 έτησίως, με έ- 
λαχιστοτάτην άπόκλισιν.

Σημειοΰμεν ότι α) τούς τόκους 
τούς λαμβάνομεν καθαρούς, δηλαδή 
άνευ Φ.Κ.Ε., χαρτοσ. κλ.π..

6) Τό έπιτόκιον πρός ευκολίαν 
,ΐμας τό λαμβάνομεν ηύξημένον κατά 
τήν προμήθειαν διότι εντελώς ασή
μαντος είναι ή διαφορά είς τό απο

τέλεσμα.
Β) Άνεπτύξαμεν άνωτέρω τόν 

τρόπον υπολογισμού άποδόσεως ό
ταν ό πελάτης έχη μόνον όφειλάς- 
καΐ ούδεμίαν άλλην εργασίαν μάς 
-αναθέτει.Τοιαΰται περιπτώσεις όμως 
είναι μάλλον σπάνιαι. Κατά κανόνα 
ή μετά τών χρηματοδοτούμενων πε
λατών συνεργασία είναι ποικίλη π.χ. 
έχουν καταθέσεις, ανοίγουν πιστώ
σεις, εκδίδουν έγγυητικάς έπιστο- 
ίλάς, ενεργούν εμβάσματα, παραδί- 
δουν άξίας πρός είσπραξιν κ.λ.π.

Διά νά έχωμεν λοιπόν ακριβή ει
κόνα τής άποδόσεως δέον νά προσ-

» 9,31%
θέσω μεν είς τούς κοταλογισθέντας 
τόκους καί τάς ώφελείας τάς όποιας 
είσεπράξαμεν άπό τάς εργασίας αΰ- 
τάς. Συνεπώς πρέπει:

α) Νά ΰπολογίσωμεν τόν μέσον 
όρον τών καταθέσεων του (βάσει 
τών χρεωστικών τόκων και τό έπι
τόκιον διά τού αυτού ώς άνω τύπου) 
καί νά άφαιρέσωμεν τούς μέν τόκους 
τούτους άπό τάς ώφελείας, τάς δε 
καταθέσεις άπό τόν μέσον όρον ά
πησχοληθέντων κεφαλαίων.

6) Τό αυτά νά πρά ξωμεν καί έν 
περιπτώσει άναπροεξοψλήσέως παρά 
τή Τραπέζη Ελλάδος κονδυλίου τί
νος (νά θεωρήσωμεν τήν άναπροεξό- 
φλησιν ώς κατάθεσιν).

γ) Έν περιπτώσει, λόγη) άνακα- 
τατάξεως τοΰ λογ)σμοΰ καταθέσεως, 
ήθελον προκύψει καί τόκοι χρεωστι
κοί (πρός 10%), τούς μέν τόκους 
τούτους νά τούς προσθέσωμεν είς 
τάς ώφελείας μας, τό δέ αντιστοι
χούν ποσόν είς τάς χορηγήσεις.

(Συνέχι-ια στο επόμενο)

Συνάδελφοι,
‘Η Ένωτική Συνδικαλιστική Κί 

νησις ’Αθηνών (Ε.Σ.Κ.Α.) δημιούρ
γημα καί έκφρασις τής πανεργατι
κής θελήσεως, 6Γ ένα ενιαίο, μαζικό, 
δημοκρατικό Συνδικαλιστικό Κίνη 
μα, συνεπές στην αποστολή του καί 
πρωτοπόρο στους αγώνες γιά Κοι
νωνική Δικαιοσύνη, καί Δημοκρατία, 
θέτει ένώπιόν σας, τις θέσεις καί το 
Πρόγραμμα διεκδικήσεων τής Έργα- 
τοϋπαλληλικής Τάξεως τών ’Αθηνών, 
όπως θά τά υποστηρίξουν οί εκπρό
σωποι τής Ε.Σ.Κ.Α. είς τό 7ον Συ
νέδρων τού Ε.Κ.Α.

I. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ 
— ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ

1 ον. Πρωταρχική άξίωσις είναι, ή 
συμμετοχή όλων τών νομίμως έκλε- 
γέντων αντιπροσώπων χωρίς περιο
ρισμούς ή διακρίσεις. Ή Μακρική 
Διοίκησις διέγραψε αύθαιρέτως, 
πρός νόθευσιν τής θελήσεως τών έρ- 
γαζομένων τής πρωτευουσης, 29 μα
ζικές καί συνεπείς οργανώσεις έκ 
τής δυνάμεως τοΰ ΕΚΑ, αΐτινες εί
χαν νομίμως εκλέξει 1 88 αντιπροσώ
πους. Μέ όλα τά είς τήν διάθεσίν 
μας μέσα, νομικά κ.λ.π,, θά άξιώ- 
σωμεν τήν συμμετοχήν των είς τό 
Συνέδριον.

2σν. ‘Η Μακρική Διοίκησις κατε- 
σκεύασεν έσπευσμένως καί ένέγρα- 
ψεν την 18)3)1966, 26 άντ[συνδέ
σμους, τήν δέ 3)5)66 ετέρους 6, 
είς τάς αρχαιρεσίας δέ, τών περισ
σοτέρων έξ αυτών, έση μειώθησαν 
χονδροειδείς νοθείες καί παραβάσεις 
νόμων. Θ’ άξιώσωμεν όπως, οί αν
τιπρόσωποι τών άντισυνδέσμων αυ
τών, άποβληθοΰν άπό το Συνέδριο.

3ον. Παρά τήν όμόφωνον άπόφα- 
σιν πού έλαβε ή Μακρική Διοίκησις, 
κατά τήν ολομέλειαν τής Διοικήσεως 
τοΰ ΕΚΑ τής 15)1)66, διά τήν εγ
γραφήν είς τήν δύναμιν τού ΕΚΑ 
τών μή έγγεγραμμένων οργανώσεων, 
αΐτινες έπλήρουν τάς κοα-αστατικάς 
προϋποθέσεις, άπέρριψεν εντός όλί- 
γων λεπτών τής ώρας, μετά 1 Ομηνον 
άπό τής υποβολής τών σχετικών δι- 
καιολογητικών, τάς αιτήσεις 57 ορ
γανώσεων.

Θά ύποστηρ! ξωμεν όπως τό Συ- 
νέδριον άποφασίση, την έγγραφήν 
τών ‘Οργανώσεων αυτών είς τήν 66- 
ναμιν τοΰ ΕΚΑ καί τήν συμμετοχήν 
τών 210 νομίμως έκλεγμένων <χντι- 
προσώπων των είς τό Συνέδριον.

4ον. Θά θέσωμεν ΰπ’ όψιν τού 7ου 
Συνεδρίου τήν οργανωτικήν κατά- 
στασιν τού Συνδικαλιστικού Κινήμα
τος τής Πρωτευοόσης είς τόν χώρον 
τοΰ οποίου αί ύπάρχουσαι 500 πε
ρίπου Συνδικαλιστικά! ’Οργανώσεις 
έχουν ένεργά μέλη τους μόλις τό 
1)4 τοΰ Εργατικού Δυναμικού της 
πρωτευούσης. Θά ύποδεί ξωμεν δέ, 
πρακτικά καί δημιουργικά μέτρα 
διά τήν καθολικήν, εί δυνατόν, συμ-

μέ κορυφαίαν έκφρασιν τής Συνδι
καλιστικής Ένότητος τό Εργατικόν 
Κέτρσν νά καταστήσωμεν τό Συνδι
καλιστικόν Κίνημα τών ’Αθηνών, πα- 
νίσχυρον καί δημιουργικήν δύναμιν, 
προόδου και κατακτήσεων.

II. ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΣ ΥΠΕ,ΡΑ- 
ΣΠΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝίΟΤΗΤΟΣ — 
ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣ ΠΑΣ ΕΩΣ 
— ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

ΟΡΚΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ
Ή ϋπαρξις μαζικού και ενιαίου 

Συνδικαλιστικού Κινήματος, αποτε
λεί τήν προϋπόθεσιν διά την άπο- 
τελεσματικήν καί αγωνιστικήν προ
βολήν τών Έργατοϋπαλληλ ι κών δι
εκδικήσεων.

Διασπασμένόι οί ’Εργαζόμενοι, 
είναι άδύναμοι διά ν’ αντιμετωπί
σουν τήν έργοδοτικήν έκμετάλλευσιν 
καί τήν κρατικήν άδιαφορίαν. Ενω
μένοι γίνονται δυνατοί στην κοινω
νική αναμέτρηση, οϊ αγώνες των έ
χουν νικηφόρες λύσεις.

Διά τόν λόγον αυτόν, υπερασπί
ζουμε αδιάλλακτα τήν Ενότητα τής 
Εργατικής Τάξεως. Γι’ αυτά εϊμε- 
θα πολέμιοι στήν πολιτική τής δια- 
σπάσεως πού εκφράζει καί εφαρμό
ζει ό Φώτης Μακρής καί ή υπόλο
γος Διοίκησις του. Γιατί ή πολιτι
κή τους αυτή, ζημιώνει τούς Εργα
ζομένους, είναι βαθύτατα άντεργατι- 
κή καί υπηρετεί μόνον τήν οικονομι
κήν ολιγαρχία καί τά προσωπικά 
τους ΐδιστελή συμφέροντα.

’Αρνούμεθα, ώς ελεύθεροι καί Δη
μοκρατικοί άνθρωποι, τούς κατά
πτυστους καί μειωτικούς, διά τήν 
άνθρωπίνην αξιοπρέπειαν «όρκους 
πίστεως», πού άξιοΰν οί Μακρήδες 
παρά τόν νόμον και τό καταστοπΊ- 
κόν, διά νά διαχωρίσουν τούς Ερ
γαζομένους καί νά διασπάσουν τό 
Συνδικαλιστικό Κίνημα.

Είς τά Συνδικάτα μας ούδεμίαν 
θέσιν έχουν αί πολίτικα! διακρίσεις 
καί οϊ τεχνητοί «ιδεολογικοί διαχω
ρισμοί». Τά Συνδικάτα είναι τά όρ
γανα διά τών όποιων ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡ
ΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, αδιακρίτως τής πολι
τικής τοποθετήσεώς των, προβάλλουν 
τάς διεκδικήσεις των. Καί ώς τοι- 
αΰτα θά τά διστηρήσωμεν χωρίς νά 
έπιτρέψωμεν νόθευσιν τής αποστο
λής των. Τήν αρχήν αυτήν θά τήν 
ύποστηρίξωμεν άνενδότως είς τό 7ο 
Συνέδριον. Καί ε’ίμεθα βέβαιοι ότι 
ή άναμέτρησίς μας μέ τις δυνάμεις 
τής άντιδράσεως θ’ άποβή υπέρ η
μών. Ή Δηιμοκρατική θέλησις καί ή 
ταξική ένότης τών εργαζομένων θά 
θριαμβεύση.

III. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡ
ΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥ
ΣΗΣ — ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Κ.Α.

ΕΠ’ ΑΥΤΏΝ

’Ιούνιος «έν δψει». τΗρθε - ζε
στός, καυστικός, απολαυστικός. 
Ή θερμοκρασία ανέβηκε πολύ, οί 
κάμποι κιτρίνισαν καί ατά βουνά 
άκούγεται — τί άλλο — ή φλο
γέρα τοΰ τσοπάνη. Οί ακρογια
λιές γεμίζουν καί πάλι άπό γέλια, 
άπό χαρές, άπό ανθρώπους. Ή 
θάλασσα γαληνεμένη, σαγηνευτι
κά γοητευτική ξαναβρίσκει τή 
συντροφιά τών λουσμένων. 'Όλοι 
αυτόν τόν καιρό νοιώθουμε τήν 
ανάγκη νά ξεκουραστούμε, νά μα- 
ζεύσουμε ήλιο, νά κολυμπήσουμε. 
Ή περίοδος τών άδειων άρχισε 
ήδη. Βέβαια δλοι οί συνάδελφοι 
δέν θά ικανοποιηθούν μέ τήν κα
τανομή των. ’Αρκετοί οί δυσαρε- 
στημένοι, αλλά καί έξ ίσου πολ
λοί οί ευχαριστημένοι. Γιά τούς 
μή ευχαριστημένους Εχουμε νά 
ποϋμε, πώς θά ξανάρθη καλοκαί
ρι καί γιά τούς μή δυσαρεστημέ- 
νους πώς τοΰ χρόνου φυσικά δέν 
θάχουν τήν ίδια τύχη. Γενικά ή 
στήλη εύχεται σ’ δλους τούς συ
ναδέλφους νά περάσουν χαρούμε
να καί ευχάριστα τις ήμέρες τής 
άδειας των καί νά ξανάρθουν κον
τά μας γεμάτοι πίστι καί ζωτικό
τητα.

Ό ’Ιούνιος δέν είναι μόνο ζε
στός. Είναι καί κουραστικός, γε
μάτος αγωνία καί ιδιαίτερη πνευ
ματική εντασι γιά τούς σπουδά
ζοντας. Καί αότό γιατί μέ τόν 
’Ιούνιο συμπίπτουν καί οί έξετά- 
σεις προόδου στις ανώτερες σχο- 
συναδέλφους πού Εχουν τήν τύχη 
λες. Σκέπτομαι τούς αγαπητούς 
ή τήν ατυχία — διαλέγετε καί 
παίρνετε — νά σπουδάζουν σ’ α
νώτερες σχολές. Ό ’Ιούνιος είναι 
γι’ αύτούς μήνας ύπερεντατικής 
προσπάθειας. Είναι πολύ ή ρ ω ϊ- 
κ ό καί αξίζει κάθε έπαίνου νά 
ίργάζεται κανένας καί νά σπου- 
δάζη μαζύ. Κουράζεται τόσο σω

ματικά, δα α καί πνευματικά. Ζή 
σ’ ένα κόσμο ασταμάτητης Ενερ
γητικότητας, αλλά καί σιοματικής 
Εξάντλησης. Εργασία, μελέτη 
μαζύ. Τί άλλο άπό τά δύο αυτά 
Εξαντλεί περισσότερο τόν άνθρω
πο;

Οί Εξεταζόμενοι συνάδελφοι θά 
χρειασθοΰν άδειες γιά τις Εξετά
σεις των καί οπωσδήποτε θά ίκα- 
νοποιηθή τό αίτημά τους. Καί θά 
πρέπει δχι μόνον νά τούς δοθή 
μία άδεια 2-3 ωρών αλλά καί 
νά βοηθηθοϋν μέ κάθε τρό
πο καί μέ κάθε μέσο. Είναι έπα- 
ναλαμβάνομεν ηρωική ή προσπά
θεια καί άξίζει κάθε φροντίδας. 
”Ας μήν εύρεθοΰν προϊστάμενοι, 
πού νά γκρινιάσουν καί νά βα- 
ρυγκομήσουν. ’Αντίθετα πρέπει 
νά δείξουν δτι συμμερίζονται καί 
καταλαβαίνουν άπό τήν προσπά
θεια καί τήν ύπερέντασι πού κα
ταβάλλει ό καθένας. Δέν χρειά
ζεται νά δίδεται μόνον ή άδεια 
αλλά καί νά μή βλάπτεται μέ τήν 
χορήγησι αυτή ή δλη ψυχολογική 
κατάστασι τοΰ συναδέλφου. Εύ- 
χόμεθα στούς συναδέλφους καλή 
Επιτυχία.

Γράφτηκε στήν «Τραπεζιτική» 
δτι στο Κατ) μα Όμονοίας οί συν
θήκες καί οί οροί Εργασίας δέν 
είναι οί κατάλληλοι. Νομίζομεν 
δτι καί τό Κατ) μα τής δδοΰ Πει
ραιώς 13 δέν... μειονεκτεΐ σ’ 
αότό. Καί Εκεί ασφυκτική στενό
τητα χώρου. Έλλειψι κάθε ευκο
λίας. Πλημμελής ο καθαρισμός 
καί δ έξαερισμός. ’Αρκετή ή σκό
νη. ’Ακόμη δύο συνάδελφοι μοι
ράζονται Ενα γραφείο. Κάτι πρέ
πει νά γίνη καί σύντομα. Γιατί 
αυτή ή κατάστασι, προπάντων ή 
σκόνη πού καταπίνεται, μπορεί 
νάχη δυσμενείς Επιδράσεις στήν 
υγεία τών συναδέλφων.

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕΙ

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα)
ομοίως, πρός τόν σκοπόν άντιμε- 
τωπίσεως ανωμαλιών, πάσης φύ- 
σεως, δυναμένων νά παρακωλύσω- 
σι τήν οικονομικήν άνασυγκρότη·

ροντα διά τής πολιτικής έπιστρατεύ- 
σεως, δέν επιδιώκουν νά προστατεύ
σουν οΰσιαστικώς τήν βιομηχανικήν 
και οικονομικήν άνάπτυξιν τής χώ
ρας, ώς ψευδώς ισχυρίζονται. ’Αλλά 
στρέφονται ευθέως εναντίον τών οί-

σιν η νά δ,αταραξωσ, τήν κρατι-1 κονομικών αίτημάτο)ν τών έργαζομέ- 
,κην η κοινωνικήν ζωήν της χω-1 νων< έτΓ,τυγχάνοντας οϋτω εύχερώς 
Ρ«9>)· . , (τήν καθήλωσιν τών μισθών καί ήμε-
Η ας avu οιαταξις Κ6ι γενικά η ρο,μισθίων. Ή πολιτική έπιστράτευ- 

άναγκαστ,κή εργθίσία καί ή πολιτι-! σιξ τόν τελευταΐον καιρόν διεμορφώ- 
κη επιστρατευσις. θεωρήθηκαν ως · Λ. , ^ ^ ,, ,

- θη εις χειρας της σημερινής Κυβερ~
νήσεως, ή όποια εχει συγκροτήση

κατηργημεναι με την επτκυρωσιν της 
105 Δ Σ Ε «περί καταργησεως της ' χ , Λ Λ ,Γ t.. 
αναγκαστικής εργασίας». j και ε^ίτελε,?ν ε^ ΥπουΡΥων δία Χα

Ή ώς άνω σύμβασ,ς πού κυρώ-' κατευ?υνΓ> Τη-ν καταστολήν των α
περγιών, αντί απ ε ρ γ ι κ ο ν ο

ι, π λ ο ν μεγάλου βεληνεκούς διά ν’ 
ί άχρηστεύη τό συνταγματικόν δικαί- 

,. I ωμα τής άπεργίας.
«Παν μέλος της Διεθνούς Οργα-1

θηκε μέ τό Ν.Δ. 4221)61 και απο
τελεί ήδη εσωτερικόν δίκαιον ανα
φέρει στο άρθρο 1:

νώσεως Εργασίας έπικυροϋν την Έδώ πλέον δέν πρόκειται περί
παρούσαν Σύμβασιν, ύποχρεοΰτα, "ττοραδικής έπ.στρατεύσεως, αλλά 
νά κατάργηση τήν αναγκαστικήν ί ^ Ατηστρατευσεως χιλιάδων α- 
ή υποχρεωτικήν εργασίαν καί δ- ^ οι οποίο, νομ,μως αγωνι- 
πως μή προσφεύγη είς το,αύτην I <0VT“! δι“ τα κλαδ,κα των α,τημα- 
ύπό ούδεμίαν μορφήν. τα· Κα1 εϋ τροκε,μενφ δεν τηροον-
α) Είτε ώς μέτρον εξαναγκασμού! υπο τ,η·ς Κυβερνησεως ούτε καν 
ή πολιτικής δ,απα,δαγωγήσεως ή iτα ^Χηματα. Εξετασ.ς δηλ των

προβαλλόμενων αιτημάτων, μελετη 
και έπίλυσις αυτών. ’Αλλά, πολλές

ύπό μορφήν κυρώσεως έκφρόζον- 
τα πολιτικός γνώμας ή έκδηλοΰν- 
τα τήν ιδεολογικήν αυτών άντίθε- 
σιν πρός την καθε,στηικυΐαν πολι
τικήν, κοινωνικήν και οικονομικήν 
τάξιν.
6) Είτε ώς μεθόδου έπιστρατεύ-1 

σεως και χρησιμοποιήσεως τού] 
εργατικού δυναμικού διά σκοπούς ’ 
οικονομικής άναπτύξεως. 
γ) Είτε ώς μέτρον πειθαρχήσεως 
έν τή εργασία. j
6) Είτε ώς κολασμού διά τήν 
συμμετοχήν είς άπεργίας. 
ε) Είτε ώς μέτρον φυλετικής, κοι
νωνικής, εθνικής, ή θρησκευτικής 
διακρίσεως». (
Καί τό άρθρο 2 τής 105 ΔΣ Ε ; 
αναφέρει.
«Πάν μέλος τής Διεθνούς Όργα- 
νώσεως Εργασίας έπικυροϋν τήν 
παρούσαν Σύμβασιν ύποχρεοΰται 
νά λάβη αποτελεσματικά μέτρα 
διά τήν άμεσον καί πλήρη κατάρ- 
γησιν τής αναγκαστικής καί υπο
χρεωτικής εργασίας ώς άναφέρε- 
ται αυτή έν τφ άρθρφ 1 τής πα- 
ρούσης Συμβάσεως».
Έκ τής παραθέσεως τών νομικών 

κειμένων εδραιώνεται ή πεποίθησις,! 
δτι τό μεταγενέστερον δημιουργηθέν 
εσωτερικόν δίκαιον (κύρωσις τής ύπ’ 
άριθμ. 105 Δ. Σ. Ε. μέ τό Ν.Δ. 
4221)61) είναι έπικρατέστερον, 
τών παλαιοτέρων διατάξεων, αί ό-01 ’Εργαζόμενοι τών ’Αθηνών

καί όλης τής Χώρας, διέρχονται δύ-1 froToci έρχονται εις πλήρη άντίθεσιν
μετοχήν τών 400.000 Έργατοϋπαλ- σκοΛες στιγμές. Τό βιοτικό τους έ- · μαζ> του·
λήλων τών ’Αθηνών, είς τάς Συνδι-1 z χ I ’Αλλά ώς είναι γνωστόν, ή Κυ-
καλιστικάς των ‘Οργανώσεις, ώστε I (Συνέχεια στην 4η σελίδα) j βέρνησις καί τά οργανωμένα συμφέ-

0 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
Μηνιαΐον ’Όργανον τής Έ- 
νώσεως Τραπεζικών Υπαλ
λήλων Κύπρου.

(Μέλος τής Ο.Τ.Ο.Ε.) 
Γραφεία : Όδ. Άνδρέα Δη- 

μητριου 2
Ταχυδρ. κιβώτιον 1235 
Τηλέφωνον 74.575 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Στον «ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ» 9ύ 
βρήτε δλη τήν συνδικαλιστι
κή κίνηση καί δράση τών συν
αδέλφων μας της Κύπρου κα
θώς καί τήν γενικότερη συν
δικαλιστική κίνηση τής Με- 
γαλοιήσου.

Έγγραφήτε συνδρομηται 
απευθυνόμενοι στήν άνωτέ
ρω διεύθυνσιν.
Έτησία συνδρομή δρχ. 100 j



01 ΜΑΜΕΣ, 01 ΟΡΚΟΙ ΠΙΣΤΕΟΣ 
ΚΑΙ Η ΔΙΕΟΝΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΟΙ Μακρήδες και τά διάφορα όργανά τους ζητούν άπό τούς 
εργαζομένους, τελείως παράνομα καί άντισυνταγματικά, ορκους 
πίστεως οί όποιοι στρέφονται έναντίον πολίτικων κομμάτων, 
παρατάξεων καί ξένων χωρών μέ τό πρόσχημα δτι οί δρκοι αυ
τοί είναι σύμφωνοι μέ τό ιδεολογικό πιστεύω τής Διεθνούς 
Συνομοσπονδίας Ελευθέρων Εργατικών Συνδικάτων.

Ή ίδια δμως ή Διεθνής Συνομοσπονδία μέ τό μανιφέστο 
της πού κυκλοφόρησε γιά τήν φετεινή Πρωτομαγιά τούς δια- 
ψεύδει οίκτρότατα. Τό μανιφέστο αυτό πού έκφράζει πραγματι
κά τις γνήσιες καί σωστές ιδεολογικές - συνδικαλιστικές από
ψεις έχει ως εξής :

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΤΟΥ 1966 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ:
Ή Διεθνής Συνομοσπονδία των Ελευθέρων Εργατικών Συν

δικάτων σάς στέλνει τόν πιο θερμό καί αδελφικό της χαιρετισμό 
μέ τήν ευκαιρία τής ημέρας αυτής τής διεθνούς αλληλεγγύης- τής 
Πρωτομαγιάς, ημέρας γιορτής των εργαζομένων, ημέρας πού μάς 
θυμίζει τούς σκαπανείς πού μάς ώδήγησαν στις νίκες τού παρελ
θόντος, ημέρας πού μάς ανοίγει τόν ορίζοντα τού μέλλοντος γιά 
νά μάς προετοιμάση γιά τις μελλοντικές νίκες.

Χάρις στις προσπάθειες των ελευθέρων συνδικάτων, οί ερ
γαζόμενοι πολλών χωρών γνώρισαν μίαν ανοδικήν πρόοδον στον 
τομέα τής σταθερότητας τής άπασχολήσεως, τών περισσοτέρων 
ωρών άναπαύσεως καί τής περισσότερον δικαίας κατανομής τών 
αγαθών πού αυτοί οί ίδιοι παράγουν.

’Αλλά ή πείνα βασανίζει ακόμα καθημερινά τό μισό καί παρα
πάνω πληθυσμό τής άνθρωπότητος. Τό χάσμα πού χωρίζει τά 
πλούσια Κράτη άπό τά πτωχά βαθαίνει καί θά βαθαίνει διαρκώς 
καί περισσότερον εφ’δσον δέν θά ενεργήσω μεν αποφασιστικούς.

Έκτος τών τελευταίων φρουρίων τού αποικιακού καθεστώ
τος στήν Ροδεσία, στήν Νότιο ’Αφρική καί τάς άλλας Πορτογα
λικός αποικίας, δ αγώνας διά τήν ’Εθνικήν ’Ανεξαρτησίαν έχει 
παντού επικρατήσει. Γιά τά εκατομμύρια τών πεινασμένων τού 
κόσμου, αυτό θά ή το μάταια νίκη εφ’ οσον δέν θά μπορέσουν νά 
καταστήσουν τά νεαρά αυτά Κράτη οίκονομικώς βιώσιμα.

Τό έργον αυτό ανήκει κατ’ αρχήν εις τά νεαρά Κράτη αυτά 
καθ’ έαυτά : χάρις στις προσωπικές των προσπάθειες, στις ριζο
σπαστικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, δπ υ χρειάζεται, πρέπει νά 
δημιουργήσουν συνθήκες ικανές νά στηρίξουν τήν οικονομικήν ά
νοδον καί τήν κοινωνικήν πρόοδον. ’Αλλά τά Κράτη αυτά έχουν 
ακόμη ανάγκη άπό τήν βοήθειαν τών πλουσιωτέρων Κρατών. Ή 
Διεθνής Συνομοσπονδία τών ’Ελευθέρων Εργατικών Συνδικάτων 
δέν θά παύση νά πιέζη τά οίκονομικώς εύρωστα Κράτη προς τόν 
σκοπόν μιάς μεγαλυτέρας βοήθειας καί άπελευθερώσεως τού εμπο
ρίου.

Οί (οργανωμένοι εργαζόμενοι τών νεαρών άνεξαρτήτων Κρα
τών μπορούν νά θέλουν νά διαδραματίσουν έίς τό ακέραιον τόν 
ρόλον τους γιά τήν θεμελίωσιν τού ’Έθνους. Αυτό θά τό επιτύ
χουν μόνον σάν ελεύθεροι ά'νθρωποι μέ τά ΐδικά των ανεξάρτητα 
συνδικά α.

Ή Διεθνής αναλαμβάνει έκ νέου νά συνέχιση παρέχουσα τήν 
βοήθειαν της εις τά νεαρά συνδικαλιστικά κινήματα τών υπό άνά- 
πτυξιν χωρών. Βοήθειαν γιά τήν κατάρτισιν ηγετών, γιά τήν όρ
γανο» σί, γιά τήν επεξεργασία κοινωνικών προγραμμάτων καί τήν 
προστασία τής ελευθερίας καί άνιξαρτησίος των.

"Οπως καί στο παρελθόν ή Διεθνής Συνομοσπονδία τών Ε
λευθέρων Εργατικών Συνδικάτων είναι έ'τοιμη νά υποστήριξή τά 
δικαιώματα τών εργαζομένων γιά νά φτιάξουν, νά συνενώσουν 
καί νά οργανώσουν συνδικάτα τής εκλογής των. Καί δπως πάντα 
θά περιφρούρηση τά δικαιώματα αύτά έναντι δποιασδήποτε απει
λής.

Τά Ελεύθερα Συνδικάτα γνωρίζουν δτι πρέπει ή Ειρήνη νά 
βασιλεύη άνάμεσσ στα ’Έθνη γιά νά πραγματοποιηθή ή κοινωνι
κή πρόοδος. Οί διαφορές πρέπει νά λυθούν στο τραπέζι τών δια
πραγματεύσεων. Πρέπει νά δεχθούν έ'να ελεγχόμενο παγκόσμιο α
φοπλισμό. Καί κατ’ αυτόν τόν τρόπον νά εξοικονομήσουν σημα
ντικά ποσά γιά ν’ άγωνισθοΰν κατά τής πείνας καί τής αθλιότη
τας.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ένισχύσατε τά Ελεύθερα Συνδικάτα σας γιά νά υπερασπίσε
τε τήν Ειρήνην καί τήν Ελευθερίαν, γιά νά πραγματοποιήσετε 
τήν κοινωνικήν δικαιοσύνην.

Εμπρός μέ τήν Διεθνή μας γιά τό ΨΩΜΙ, τήν ΕΙΡΗΝΗ 
καί τήν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ όλων τών εργαζομένων δπου τής γής.

0 ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Στήν γενική συνέλευση τών 

Μετόχων μίλησε εκ μέρους τού 
Συλλόγου Άπομακρυνθέντων Υ
παλλήλων Ν. 2510/53 δ συναδ. 
κ. Τσούκας.

Παραθέτουμε τό πλήρες κεί
μενο τής ομιλίας του, τό οποίο 
έχει ως ακολούθως:
Σεβαστή Διοίκησις,

Κύριοι Μέτοχοι,
Έκ μέρους τού Συλλόγου τών Ά- 

πομακρυθέντων υπαλλήλων τής ’Ε
θνικής Τραπέζης, δυνάμει τού επα
ράτου Νόμου 2510)1953, όν έχω 
τήν τιμήν νά εκπροσωπώ, σάς απευ
θύνω τον προσήκοντα μετά σεβα
σμού χαιρετισμόν.

Είς τήν περυσινήν Γενικήν Συνέ- 
λευσιν, έξετέθη παρ’ εμού λεπτομε
ρώς τό θέμα που μάς απασχολεί 1 3 
χρόνια τώρα, ώστε είναι περιττόν νά 
έπαναλάβω λεπτομέρειας αϊτινες 
σάς είναι ήδη γνωστοί.

’Εν τοσούτφ είς τήν σύντομον 
ταύτην ομιλίαν, θά προσπαθήσω νά 
σάς κατατοπίσω έπί τών ενεργειών 
μας κατά τό διαρρεΰσαν έτος καί νά 
ζητήσω τήν ήθικήν σας συμπαρά- 
στασιν διά τήν αίσίαν έκβασιν τού 
άγώνος μας ό όποιος είναι τίμιος, 
ηθικός καί δικαιώτατος.

Πικρία καί άπογοήτευσις Σεβα
στή Διοίκησις καί κύριοι Μέτοχοι 
κατέχει εμέ καί τούς συναδέλφους 
μου άπό τάς έπανειλημμένας καί 
συχνοτάτας έπαφάς πού έπραγμα- 
τοποιήσαμεν κατά τό ΰπό κρίσιν έ
τος μέ τόν κ. Πρωθυπουργόν, τούς 
αρμοδίους υπουργούς, τούς αρχη
γούς κομμάτων καί πλείστους όσους 
βουλευτάς, οί όποιοι ένώ αναγνωρί
ζουν τό δίκαιόν μας καί υπόσχον
ται τήν δικαίαν έπίλυσίν του, δέν 
προβαίνουν είς οΰδεμίαν θετικήν έ- 
νέργειαν.

Έχομεν άποκάμει νά άκοΰμε δι
αρκώς τό «έχετε δίκαιο, αυτό πού 
έγινε είς βάρος σας είναι έγκλημα», 
άπό στόματα Υπουργών καί «θά τό 
τακτοποιήσωμεν λίαν προσεχώς», 
αυτή τήν έβδομάδα, τήν έρχομένη ε
βδομάδα καί πάντοτε δέν γίνεται τί
ποτε, διότι πάντοτε βρίσκεται κά
ποια αδικαιολόγητος δικαιολογία.

Τό μόνον παρήγοριον σημεΐσν είς 
τήν ύπόθ'εσιν είναι ή ευμενής άντί- 
ληψις ήν έπέδειξεν ή Σεβαστή μας 
Διοίκησις καί ή ειλικρινής θέσις τήν 
οποίαν έλαβε κατά τάς έπανειλημ- 
μένας συναντήσεις μετά τού κ. Υ
πουργού Εργασίας, Τής έκφράζο- 
μεν διά τούτο τάς ευχαριστίας καί 
τήν ευγνωμοσύνην μας.

Δυστυχώς ώς απόμαχοι τής Τρα- 
πέζης δέν διαθέτομεν τήν υλικήν δύ- 
ναμιν ΐνα έξαναγκάσωμεν τούς: αρ
μοδίους νά λύσουν τό άπό μακροΰ 
χρονίζον δίκαιον ζήτημά μας καί θά 
μοΰ έπιτρέψη ό Σεβαστός μου κ. 
Διοικητής νά διαφωνήσω μέ τό λε- 
χθέν παρ’ αυτού, κατά τό' κόψιμον 
τής ‘Αγιοβασιλιάτικης πίττας, είς

τόν Σύλλογον τών Συνταξιούχων, ότι 
ή δύναμις τού δικαίου είναι μεγαλυ- 
τέρα πασών. Πρέπει νά είναι μεγα
λύτερα πασών, άλλά δυστυχώς δέν 
είναι.

‘Απτόν παράδειγμα έχουμε τό ότι 
πέρασαν 13 χρόνια άφ’ ότου διε- 
πράχθη τό έγκλημα είς βάρος μας 
καί ένώ καί οί δράσται ακόμη το 
έχαρακτήρισαν ώς αίσχος, ώς έπι- 
γραμματικώς είχε δηλώσει καί αυ
τός ό τότε πρωθυπουργός στρατάρ
χης Παπάγος, δέν έγένετο είσέτι οΰ- 
δεμία έπανόρθωσις.

Είς τήν Τράπεζαν είσήλθομεν είς 
νεαράν ηλικίαν μέ τά ωραιότερα ό
νειρα καί εϊργάσθημεν μέ ζήλον καί 
άφοσίωσιν έπί μακράν σειράν έτών, 
λευκαθέντες είς τήν ύπηρεσίοτν καί 
ψέροντες ΰπερηφάνως τόν τίτλον τού 
λειτουργού τού πρώτου Πιστωτικού 
ιδρύματος τής χώρας, έλπίζοντες ό
τι είς τάς δυσμάς τού βίου μας θά 
εϊχαμεν εξασφαλίσει στοιχειώδεις ό
ρους διαβιώσεως.

Κατά την τελευταίαν περίοδον τής 
υπηρεσιακής μας ζωής, ήτις ώς γνω
στόν είναι ή άποδστ ικωτέρα είς τήν 
Αΰτασφάλισιν, είς σύνταξιν, είς ά- 
ποδοχάς έν γένει, ήλθεν ή Ήλιασκι- 
κή λαΐλαψ καί έγκρέμισε αλύπητα 
τά όνειρά μας καί χωρίς νά φταίμε 
σέ τίποτα μάς π έταξε στο δρόμο η
μάς καί τά ανήλικα τέκνα μας.

Ένόμισε καί αυτός, ότι έκδικου- 
μενος καί συκοφαντών τούς αθώους 
δΓ ανόμους καί ίδιοτελεΐς σκοπούς 
του, θά μείνη αιώνιος στον πρόσ- 
καιρον τούτον κόσμο καί δέν έ γνώ
ριζε ότι τόσον δΓ αυτόν, όσον καί 
διά π όντας ισχύει πάντοτε τό λε- 
χθέν ύπα τού φιλοσόφου Χάϊνε ρη
τόν, όπερ έχει ώς έξης: «Έρώτησα 
τήν γην έγώ τής γής διαβάτης, πού 
βαίνω ένώ στρέφεται περί τόν άξο
να της καί εκείνη μοΰ άπήντησε: 
θνητέ είς πάν σου βήμα, βαδίζεις 
πρός το μνήμα».

’Αλλά άς μη κάνω κατάχρησιν 
τής υπομονής σας.

Σεβαστέ μου, κ. Διοικητά, άπό 
σάς όστις άνεγνωρίσατε το δίκαιόν 
μας, ευθύς έξ αρχής καί ήγωνίσθη- 
τε πρός ματαίωσιν τής συγχωνεύ- 
σεως προβλέψαντες μέ τήν διακρί- 
νουσαν υμάς διορατικότητα τάς δυσ
μενείς επιπτώσεις είς βάρος ημών 
καί τής Εθνικής Οικονομίας, άνα- 
μένομεν, όπως συνεχίσητε καί έντεί- 
νητε τάς προσπάθειας σας, έκ πα
ραλλήλου πρός τάς ήμετέρας, διά 
τήν έστω καί μερικήν άποκατάστα- 
σίν μας.

Ζητοΰμεν νά άναλάβητε προσωπι- 
κώς τό θέμα μας καί είμαστε βέ
βαιοι ότι με τό τεράστιο κύρος καί 
τήν ακτινοβολίαν σας, θά πείσητε 
τούς άρμοδίους κυβερνητικούς παρά
γοντας ότι έπί τέλους δέν επιτρέ
πεται νά μάς εμπαίζουν περαιτέρω 
καί έχουν ύποχρέωσιν νά τερματί
σουν τήν ύπόθεσιν.

Σάς εϋχαριστοΰμεν καί θά σάς 
εϊμέθα βαθύτατα καί έσαεί εϋγνώ- 
μονες.

Η προγραμματική διακήρυξη 
τής Ένοτικής Συνδικαλιστικής 

Κινήοτος Αθηνών 
γιά τό 7ο Συνέδριο τού Ε.Κ.Α.

ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ

φορές πριν καν κηρυχθή ή απεργία, 
επιστρατεύει αδιακρίτως τούς εργα
ζομένους, ώς είς τήν ΔΕΗ, Μεταφο
ρά, ΟΤΕ, Νοσηλ. ιδρύματα, Φωτα- 
έριον, Έλλ. Εταιρία Ύδάτων, Σι
δηροδρομικούς κλπ. μέ μοναδικήν ε
πιδίωξιν, νά έκφοβίση τούς απερ
γούς, νά κάμψηι τήν άγωνιστικότητά 
τους καί έτσι ν’ άχρηστεύση τό ό- 
πλον τής απεργίας.

’Εμπρός είς αυτήν τήν κατάστα- 
σιν διαγράφονται τεράστιες καί ηύ- 
ξημένες οί ευθύνες τών συνδικαλιστι
κών οργανώσεων, πού πολιτικώς έπι- 
στρατεύθησαν. Διότι ό αγώνας κα
τά τής πολιτικής έπιστρατεύσεως, 
συνδέεται απόλυτα, μέ τό σεβασμό 
τού δικαιώματος τής απεργίας καί 
γενικά, τού σεβασμού τών συνδικα
λιστικών δικαιωμάτων, τής εργατι
κής τάξεως. Συνδέεται ακόμη καί μέ 
τήν προσβολήν τής ανθρώπινης α
ξιοπρέπειας, όταν είς τήν σημερινήν 
έποχήν έπι βάλλεται άνεπιτρέπτως ή 
καταναγκαστική εργασία είς έλευ- 
θέρους ανθρώπους καί είς χώραν ό
που έγεννήθη ή Ελευθερία. Ουσια
στικά καί πρακτικά μέτρα, λυσσι- 
τελούς άντι μετωπ ίσεως, τού μέτρου

τής πολιτικής έπιστρατεύσεως, προ- 
τείνονται:

α) Διαφώτισις, εντατική, τών ερ
γαζομένων, διά τις φοβερές επι
πτώσεις πού έχει τό μέτρον τής 
πολιτικής έπιστ ρατεύσεως.
6) Ένημέρωσις τής κοινής γνώ
μης, διά τών έφημερίδων καί συμ- 
παράστασις είς τούς αγώνες μας, 
όλων τών κοινωνικών τάξεων καί 
έπιστημονικών οργανώσεων, 
γ) Διεθνής καταγγελία, τού ανε
λεύθερου μέτρου τής πολιτικής έ
πι στρατεύσεως, είς τούς Διεθνείς 
συνδικαλιστικούς οργανισμούς καί 
Διεθνές Γραφεΐον ’Εργασίας καί 
αποστολή άντιπροσοΥπων είς το 
Εξωτερικόν.
δ) Συγκεντρώσεις έργαζο μενών 
καί αγωνιστική συσπείρωσις όλων 
τών οργανώσεων μέ μοναδικό σύν
θημα ΟΧΙ είς τήν πολιτικήν έ
π ι στράτευα ιν καί

ε) Συνεπής καί αρραγής αλλη
λεγγύη μεταξύ όλων τών οργανώ
σεων πού πολιτικώς έπιστρατεύ- 
θησαν, τών οποίων τά μέλη ανέρ
χονται ήδη περίπου είς 70.000.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
ί Έπερατώθη ή κρίσις καί κοινο
ποιούνται εντός τών ήμερων αί προ
αγωγές Δοκίμων σέ Ύπολογ ιστός 
Β' τάξεως, Τεχνιτών Α' σέ ’Εργο
δηγούς, ώς καί οί προσαυξήσεις 
Είσπρακτόρων καί Τεχνιτών.

Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Στις 5 τρέχοντος διενεργεΐται ε
σωτερικός διαγωνισμός Υπολογι
στών Β' καί μονι μοποιήσεως τών 
Υπαλλήλων έπί συμβάσει.

Τήν 3 1 η Μαΐου έληξε ή προθεσμία 
υποβολής αίτήσεως γιά τήν συμμε
τοχή στον διαγωνισμό μετατάξεως 
τής 13ης Νοεμβρίου έ.έ.

Α Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Συνεχίζονται μέ γοργό ρυθμό οί 
προετοιμασίες γιά τήν λειτουργία 
τών Παιδικών Κατασκηνώσεων Διο

νύσου.
Μεταξύ τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καί τής 

Δ.Ε.Η. ύπεγράφη σύμβασις γιά τήν 
ήλεκτροδότηση τού χώρου τών Κα
τασκηνώσεων. Έλπίζεται ότι, έντός 
τού τρέχοντος έτους θά έχη πραγμα
τοποιηθή τό έργο.

Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΙΡΟΣΛΗΨΕΩΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Έντός τών ημερών αναμένεται ή 
έκδοση τών αποτελεσμάτων τών δια
γωνισμών προσλήψεως άρρένων υ
παλλήλων Πτυχιούχων Άνωτάτων 
Σχολών καί μή.

‘Ομοίως άρχισε ή πρόσληψη, τών 
έπιτυχουσών στον διαγωνισμό θηλέ- 
ων τέκνων υπαλλήλων καί συνταξιού
χων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

'Όσοι συνάδελφοι έχουν 
χάσει εξάμηνα VALEUR εξ 
αιτίας διαφοράς ήμερων 
κατά τήν πρόσληψή τους 
(προσληφθέντες στις άρχές 
τοΰ πρώτου ή δευτέρου ε
ξαμήνου) παρακαλο ϋ ν τ α ι 
νά τό γνωρίσουν γραπτώς 
στα γραφεία τοΰ Συλλόγου. 
Αίολου 86.

Διαμορφώνεται 
ή άuτ ή Νηρέως

1 Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
Προτύπου Στεγαστικού Συνεταιρι
σμού Τραπεζοϋπαλλήλων Ελλάδος 
προήλθε σέ συμφωνία μέ τήν Τεχνι
κή Εταιρία Δοξιάδη, ή οποία άνέ- 
λαβε τήν έκπόνηση τής τοπογραφι
κής καί ρυμοτομικής μελέτης τής 
«’Ακτής Νηρέως».

Έξ άλλου, ευθύς μετά τήν εκτέ
λεση τών ρυμοτομικών εργασιών, ό 
Συνεταιρισμός προτίθεται νά έλθη 
σέ συμφωνία μέ τήν ώς άνω ή άλλη 
εταιρία γιά τήν οικοδόμηση καταλ
λήλων οικιών στήν έν λόγω περιο
χή·

(Συνέχεια άπό τήν 3η σελίδα)
πίπεδο δέχεται τήν ανελέητη έπί θέ
ση τού τιμαρίθμου κόστους ζωής. 
’Εξευτελιστικοί μισθοί καί ήμερομί- 
σθια, συντάξεις πείνας, πλήρης πε- 
ριφρόνησις τής έργατικής Νομοθε
σίας άπό τήν εργοδοσία, καθημερι
νή αύξηση τών εργατικών ατυχημά
των, μέ νεκρούς καί αναπήρους. Καί 
πέραν τούτων, καθήλωση τών άπο- 
δοχών μέ τόν άντεργατικόν Νόμον 
3239 καί τις κυβερνητικές επιτρο
πές τιμών, επιστρατεύσεις απεργών, 
συλλήψεις καί τρομοκρατία είς βά
ρος στελεχών, ανοδική αΰξησις τής 
έθνοικτόνου μεταναστεύσεως. Αυτή 
είναι ή εικόνα πού εμφανίζει ή ση
μερινή θέσις τών Εργαζομένων με
τά τήν εικοσαετή διαχείρισιν τών 
Συνδικαλιστικών μας πραγμάτων 
άπό τόν Φώτη Μάκρη.

Ή Ένωτική Συνδικαλιστική Κί- 
νησις ’Αθηνών, μετά μελέτην τών οι
κονομικών δυνατοτήτων τής χώρας 
μας, καθώρισεν πλήρες καί θεμελιω
μένο Πρόγραμμα Διεκδικήσεων τής 
Έργατοϋπαλληλικής Τάξεως τών 
’Αθηνών τό όποιον, δΓ ειδικών αγο
ρητών, θά προβάλη είς τό 7ον Συ- 
νέδριον. Αί θέσεις αύται τής Ε.Σ. 
K.A. ρεαλιστικά! καί προσγειωμένα ι 
είναι δυνατόν νά ικανοποιηθούν χω
ρίς οΰδεμίαν οικονομικήν αναταρα
χήν.

Αί βασικώτεραι τών δι
εκδικήσεων μας είναι:

Ιον. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ή 
άμεσος αΰξησις μισθών, ημερομισθί
ων καί συντάξεων κατά 30%. Είναι 
δυνατή χωρίς κλονισμόν τής οικονο
μίας. Άντιθέτως θά έχη ευεργετικήν 
έπίδρασιν είς τήν αϋξησιν τής παρα
γωγής καί τής παραγωγ ικότητος τής 
εργασίας. Τά υψηλά περιθώρια τού 
έργοδοτικοΰ κέρδους επιτρέπουν ά- 
νέτως τήν αΰξησιν τού 30%. Αυτό
ματος τιμαριθμική προσαρμογή τών 

ί αποδοχών, πρός τάς αυξήσεις τού 
' κόστους ζωής, ώστε νά διατηρούν 
τήν αγοραστικήν δύναμίν των. Κα

ί τάργησις τού άντεργατικού Νόμου 
! 3239)55 καί τής έξ ‘Υπουργών έπι-
τροπής τιμών πού συνεστήθη. διά 

; τήν καθήλωση τών αποδοχών μας, 
ελεύθερες συλλογικές Συμβάσεις καί 
καθορισμός τών αποδοχών ανάλογα 
μέ τήν αϋξησιν τής παραγωγ ικότη
τος καί τού Εθνικού εισοδήματος. 
Κατώτατον όριον αποδοχών ασφα
λείας βάσει τού έκάστοτε ύψους κό
στους ζωής. Κ ατώτατον όρ ιον συν
τάξεων δρχ. 1.000. "Ιση αμοιβή, δΓ 
ϊσην έργασίαν μεταξύ άν'δρών καί 
γυναικών. Καθορισμός τών αποδο
χών τών μαθητευομένων είς τό 80% 
τών ανειδικεύτων έργατών.

) 2ον. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑ,- 
. ΣIΑΣ — ΑΔΕΙΑ. Γενική μείωσις 
τών χρονικών ορίων έργασίας είς 45 
ώρες έβδομαδιαίως μέ καθολίκευσιν 

j τής ημιαργίας τοΰ Σαββάτου δΓ 6- 
1 λους τούς κλάδους τών Εργαζομέ
νων.

’Εφαρμογή τής συνεχούς εργασί
ας είς όλους τούς ’ I διωτικοϋπαλλη- 
λικούς κλάδους, 7ωρον διά τούς έρ- 
γοζαμένους είς τήν Βιομηχανίαν καί 
τις οικοδομικές εργασίες, άωρον διά 
τούς έργαζομένους μαθητάς. Αυστη
ρά! ποιναί είς τούς παραβάτας τών 
χρονικών ορίων έργασίας καί άπα- 
γόρευσιν τών έξαντλητι κών υπερω
ριών.

Αΰξησις τών ήμερων άδειας καί 
δημιουργία θερέτρων διά τους έργα
ζομένους.

3ον. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΣ

Γενική μείωση τού ορίου ηλικίας 
κατά 5 έτη.

Χορήγησις Συντάξεως άνευ ορίου 
ηλικίας μετά συμπλήρωσιν 6.000 η
μερών εργασίας διά τις γυναίκες 
καί 9.000 διά τούς άνδρες.

Διασφάλισιν τών πόρων τών α
σφαλιστικών ’Οργανισμών καί χορή- 
γησιν κρατικής έπιχορηγήσεως είς 
τό Ι.Κ.Α.

Διααφάλισιν τής Επικουρικής Ά- 
σφαλίσεως καί γενίκευσιν αυτής 
πρός κάλυψιν όλων τών έργαζομέ- 
νων.

Βελτίωσιν τής Ιατροφαρμακευτι
κής καί Νοσοκομειακής περιθάλψεως 
βάσει τών συγχρόνων εξελίξεων καί 
μεθόδων τής επιστήμης.

Έργοαική αιρετή πλειοψηφία είς 
τά Συμβούλια τών ’Οργανισμών 
Κοινωνικής Πολιτικής.

4ον. ΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
— ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Αΰξη- 
,σις τού χρόνου καί τοΰ ύψους τών 
επιδομάτων ανεργίας.

Άπαγόρευσις τής διαθέσεως τών 
άποθεματικών τοΰ Ο.Α.Α.Α. διά 
σκοπούς ξένους πρός τήν βασικήν α
ποστολήν αυτού, ήτοι, τήν έπιδότη- 
σιν τών άνεργων.

Έπιτάχυνσιν τής άνοικοδομήσεως 
Εργατικών κατοικιών — αΰξησιν 
τού αριθμού αυτών καί χορήγησις 
δανείων αΰτοστεγάσεως μέχρι τού 
ποσού τών δραχμών 150.000.

Κρατικήν οικονομικήν έπιχορήγη- 
σιν πρός πραγματοποίησιν τής τα-

χυτερας εργατικής στεγασεως.

5ον. ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ» 
— ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ — 

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ,
Έπάνδρωσιν τών ’ Επι θεωρήσεων ■■ 

Έργασίας δΓ ειδικευμένων προσώ
πων ών ή κυρία μέριμνα θά είναι 
ό έλεγχος διά τήν διααφάλισιν καί- 
προψύλαξιν τών εργαζομένων.

Επιβολή αυστηρών αστικών ποι
νών είς τούς υπαιτίους έργοδότας.

Κατάργησιν πάσης ύπερωρίας είς. 
τούς επικινδύνους καί ανθυγιεινούς, 
κλάδους έργασίας.

Αυστηρόν άπαγόρευσιν χρησιμο-- 
ποιήσεως άνειδικεύτ&ϊν έργατών είς 
επικινδύνους μηχανικός έργασίας.

Προληπτικήν, κατά τακτά δια,στή— 
μοαα,. ιατρικήν έξέτασιν τών έργα
ζο μένων είς ανθυγιεινός έργασίας.

Άπαγόρευσις χρησιμοποιήσεως, 
άνθυγιειών χώρων έργασίας.

6ον. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

"Αμεσον έφαρμογήν τής ύπ’ αρι
θμόν 100 Διεθνούς Σ υμβάσεως.

Αΰξησιν τής προστασίας τών εγ
κύων γυναικών καί τών έπιτόκων. 
Έπέκτασιν τής ’Ιατρικής περιθάλ- 
ψεως τοΰ IΚΑ καί είς τά τέκνα τών 
εργαζομένων Γυναικών. Δημιουργίαν 
βρεφικών καί παιδικών σταθμών. Δί- 
ωρον ήμερησίως άδειαν διά τάς θυ- 
λαζούσας.

Άπαγόρευσις τών υπερωριών είς, 
τούς νέους καί τάς έγκύους γυναί
κας.

Ειδική προστασία τών έργαζομέ- 
νων νέων μαθητών.

Αΰξησιν τών Σχολών μαθητείας 
καί δημιουργία Κέντρων ταχύρρυ
θμου Έκ?ταιδεύσεως ειδικευμένων ερ
γατών.

Κατάργησιν τοΰ ημερομισθίου 
τής Εργατικής Εστίας καί τών αρ
μοδιοτήτων έπιχορηγήσεων ύπό τού 
'Υπουργού Έργασίας.

Προορισμός της, άποκλειστικώς 
είς τήν ψυχαγωγίαν τών εργαζομέ
νων (Εκδρομές, Λέσχες, Βιβλιοθή
κες, Εργατικός Αθλητισμός).

7ον. ΑΝΤΕΡΓΑΤ I KOI ΝΟΜΟΙ 
ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ---- ΣΥΝΔΙΚΑ

ΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

Κατάργησις όλων τών άντεργατ ι— 
κών Νόμων καί ψηφισμάτων.

Κατάργησις τού άπεργοσπαστι- 
κοΰ μηχανισμού.

Διεύρυνσιν τού Ν.Δ. 4361)64 ώ
στε νά εξασφαλίζεται πάντοτε ή έ- 
λευθέρα καί Δημοκρατική λειτουργία 
τών Συνδικαλιστικών ’Οργανώσεων.

Καθιέρωσιν τής αναλογικής έκ- 
προσωπήσεως είς τά Συνδικάτα.

Κατοχύρωσιν τού Συνταγματικού 
δικαιώματος τής άπεργίας.

8ον. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ — METANA- 
ΣΤΕΥΣΙΣ — ΠΑΡΑΓΩΓ Ι,ΚΟΤΗΣ

Ουσιώδης συμμετοχή τών αιρετών 
εκπροσώπων τών εργαζομένων είς 
τήν κατάστρωσιν καί έφαρμογήν τών 
έκάστοτε μέτρων διά τήν οικονομι
κήν άνάπτυξιν τής Χώρας μας. Οί 
εργαζόμενοι αποτελούν, άπό τήν θέ- 
σιν τους είς τήν παραγωγικήν διαδι
κασίαν, τόν βασικώτερον παράγοντα 
διά τήν ταχεΐαν άνάπτυξιν τής Ε
θνικής Οικονομίας.

Δημιουργία ευκαιριών άπασχολή
σεως διά τού προγραμματισμού πα
ραγωγικών έργων, ώστε ν’ άπορρο-- 
ψηθή τό πλεονάζον έργοαικόν δυνα
μικόν καί νά προσελκυσθη τμήμα έκ
του μ εταναστεύσαντο ς.

Άνάπτυξιν τής έπαγγελματικής 
έκπαιδεύσεως, διά ορθήν αϋξησιν τής 
παραγωγικότητας τής έργασίας.

Ή δίκαια αμοιβή τής έργασίας, 
άναλόγος πρός τάς άνάγκας τής. 
ζωής καί τήν αΰξησιν τής παραγω
γ ικότητος, θά άποτελέση έν συνδυα- 
σμφ μέ τήν αϋξησιν τών ευκαιριών 
άπασχολήσεως, τόν μόνον ορθόν 
τρόπον διά ν’ άποτραπή ό Εθνικός 
κίνδυνος τής τεραστίας μεταναστεύ
σεως.
9ον. ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟIΗ- 

ΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Μοναδικός τρόπος διά τήν έπι— 
τυχίαν τών δικαίων αιτημάτων μας, 
είναι οί αγώνες. Καί οί άγώνες, οί 
αδιάκοποι, οί πεισματικοί, θάχουν 
θετικόν αποτέλεσμα όταν εϊμεθα ό
λοι ενωμένοι μέσα στις Συνδικαλι
στικές ‘Οργανώσεις καί όλες οί 
’Οργανώσεις μας στο Εργατικό μας 
Κέντρο.

Φιλοδοξούμε νά καταστήσουμε τό 
Ε.Κ.Α. προμαχώνα τής Τάξεως μας.

Υπερασπιστήν συνεπή τών συμ
φερόντων μας.

Συντονιστήν καί συμπαραστάτην 
τών αγώνων μας.

Πολεμούμε τήν διάσπασιν καί 
τούς κήρυκές της.

ΖΗΤΩ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡ
ΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ.

Άθήναι 19 Μαΐου 1966 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Κ.Α..


