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’'Αλλο εν κερδοφόρον έτος πα- 
ρήλθεν διά την Τράπεζαν. Ηύξη- 
μένα μάλιστα τά έφετεινά κέρδη 
από τά καβέτως άνελθόντα πε- 
ρυσινά. "Η κίνησις δέ των έργα- 
σιών τής Τραπέζης δεικνύει οτι 
τά κέρδη ταΰτα θά ήσαν ακόμη 
πλέον ηϋξημένα έάν διάφοροι πα
ράγοντες δέν ώδήγουν εις την ά- 
σκησιν παρά τής Τραπέζης ιδί
ας πολιτικής έργασιών. "Ολοι 
δμως αυτοί οί δείκται εϊτε έμφα 
νεϊς εϊτε αφανείς μαρτυρούν την 
μεγάλην αλήθεια. "Οτι ό μεγά
λος δημιουργός των κερδών το 
έμψυχον υλικόν τής Τραπέζης έ- 
μόχθησε, ήναλώθη, ήγωνίσθή ύ- 
περανθρώπως άλλον ένα χρόνο 
διά νά αντιμετώπιση ή Τράπεζα 
έπαξίως καί ντκηφόρως, τά νέα 
καί ηύξημένα καθήκοντα της έκ 
των έξελίξεων τής έθνικής οικο
νομίας. Έξήλθεν ή Τράπεζα διά 
μίαν άκόιμη χρήσιν άσπροτρόσω 
πος, αλλά έδραίωσε ετι μάλλον 
καί ένίσχυσε την οικονομικήν της 
παντοδυναμίαν.

Παρά ταΰτα όμως, ή Τράπεζα 
δέν ήΕέλησε νά σταθή είς ήθικόν 
ύψος άνάλογον τής οικονομικής 
τούτης παντοδυναμίας της. Καί 
συμπεριεψέρθη καί συμπεριφέρε- 
ται προς τούς δημιουργούς αύ- 
τής τής ανόδου της, ως πρός έ- 
παίτας. Παζαρεύει την άμοιβήν 
τού μόχθου των τού έπί πλέον 
καί πέραν των δυνάμεων των κα- 
ταβληθέντος διά νά κερδίση αϋτη 
έν έως δύο εκατομμύρια έτησίως. 
Αυτή αυτή ή Διοίκησις τής Τρα
πέζης διαπιστώνει την μη άμειβο- 
μένην ΰπερεργασίαν των υπαλλή
λων — άλλ’ όταν ελθη ή ώρα τής 
δικαιώσεως τίθεται είς ένέρ- 
γειαν 6 μηχανισμός τής φαλ- 
κιδεύσεως, επιστρατεύεται κάθε 
εϊδους «εξυπνάδα», προσφέρον- 
ται βραβεία «έπινοήσεων» διά 
το πώς αΰτή ή ουσιαστικότατα 
ΰπερωριακή αμοιβή θά είναι όλι- 
γώτερον «έπώδυνος»(!) διά τήν 
Τράπεζαν. Θαυμάσατε νοοτρο
πίαν!...

Τούς πονά ή άμοιβή πρός τούς 
έργαζομένους Ινώ αί δεκάδες ε
κατομμυρίων τά οποία κερδίζον
ται έκ των περιστολών περί την 
ίκανοποίησιν αιτημάτων τού1 Προ 
σωπικοΰ εύχερώς διατίθενται είς 
απρογραμμάτιστους κτιριακάς 
έπιδείξεις καί διά τήν κάλυψιν 
προβλεπομένων, ολως περιέργως 
άμα τή διαμορφώσει των, ζημιών 
διαφόρων τέως χαϊδεμένων καί 
νυν «επισφαλών» χρεωστών.

Άπεδείχθη διά μίαν ακόμη φο
ράν δτι διά τούς ιθύνοντας έν τή 
Τραπέζη, τό Προσωπικόν είναι ό 
παράγων εκείνος δστις καλόν εί
ναι νά αποστραγγίζεται, νά χά- 
νη τήν υγείαν του διά νά δημι- 
ουργή τον πλούτον τού Ιδρύμα
τος, άπό τόν όποιον ανεξαρτή
τως τής άπωτέρας αποστολής 
ταυ θά δημιουργηθοΰν τά περιθώ 
ρια άνέσεως είς τούς πάσης φύ 
σεως «ήμετέρους». "Οταν δμως 
ό παράγων αυτός τής νομίμου, 
τιμίας καί ήθικής έργασίας ζη- 
τήση τό δίκαιόν του, αποτελεί 
τόν ενοχλητικόν επαίτην, ό όποι
ος «ας πάρη κάτι, γιά νά μάς ά- 
φήση ήσυχους καί νά μη μάς 
διαταράσση τήν πέψιν» αν δέ 
ζητώντας τό δίκιο του γίνη: ένο- 
χλητικός, έπικίνδυνος, τότε ας 
λειτουργήση ά μηχανισμός τής 
βίας καί διάφορα δυναμικά «νό
μιμα» μέτρα.

"Οχι κύριοι! Τό Προσωπικόν 
δέν είναι έπαίτης. "Οπως καί ή 

έκπροσώπησις τών συνταξιού
χων έτόνισε, δέν έπαιτεΐ, απαι
τεί. Καί απαιτεί δχι μόνον τήν 
δικαίαν άμοιβήν του, οχι μόνον 
τήν μη περαιτέρω κλοπήν τής 
έργασίας του άλλά καί τήν έξα- 
ψάνισιν πάσης αηδούς σαραφίστι- 
κης νοοτροπίας. ’Απαιτεί τήν πλή 
ρη άμοιβήν τής ΰπερεργασίας 
του, ηΰξημένην μάλιστα διά τής 
επαρχίας ώς άκριβώς ή εκπρο
σώπησές του έ'χει ζητήσει. Πάσα 
άλλη «λύσις», οίοσδήποτε τρό
πος διαφυγής, άποτελεί πρόκλη- 
σιν. Καί αί προκλήσεις τελευτά! 
ως σηιμειοΰνται συνεχώς. ’Αλλά 
είναι γνωστόν πώς, τό ηνωμέναν 
Προσωπικόν άπαντά είς αΰτάς.

ΠΡΠΤΟΜΑΓΙΑ
Πλησιάζει ή ημέρα τού εορτα

σμού τής Εργατικής Πρωτομαγι
άς. Ημέρας συμβολικής πού οί 
εργαζόμενοι είς δλον τόν κόσμο, 
σταματούν τήν δουλειά: Τους καί 
συνέρχονται σέ συγκεντρώσεις 
καί διαδηλώσεις γιά νά δείξουν 
τήν οργανωμένη τους δύναμη καί 
τήν θέλησι ν’ αγωνιστούν γιά τήν 
κατάχτηση τών δικαιωμάτων πού 
τούς άνήκουν.

Τήν ήμέρα αΰτή οί έργαζόμε 
νοι ανεξάρτητα άπό πολιτικές πε 
ποιθήσεις καί τάσεις ένώνονται 
γιά νά τιμήσουν μία ιστορική έ- 
πέτειο καί νά δείξουν τήν άλλη- 
λεγγύη πού τούς ένώνει σέ παγ
κόσμια καί διεθνή κλίμακα.

Ή ’Εργατική Πρωτομαγιά 
δέν είναι ήμέρα γιορτής. Είναι ή
μέρα αγωνιστική. Ήμέρα κοινής 
γενικής διαμαρτυρίας έναντίον 
τών άδικιών κατά τής έργατοϋ- 
παλληλικής τάξεως. Ήμέρα πά
λης Υ·ά καλλίτερους μισθούς, καλ 
λίτερους ορούς ζωής καί εργα
σίας. Ήμέρα ύπερασπίσεως τών 
πιο πολυτίμων άγαθών τής άν-

κινη,ματογραφική έπιτυχία έγχω- 
ρίας παραγωγής. Αυτό τόν τίτλο 
δανειζόμαστε, δχι γιά νά δείξου
με πώς διασκεδάζει ό κόσμος τής 
νύχτας, άλλά γιά νά καταγγεί
λουμε τήν άγρια εκμετάλλευση 
ανθρώπων πού ενώ' τήν ήμέρα ϋπη 
ρετούν τούς συναλλασσομένους καί 
έκτελοΰν αδιάκοπα διαταγές Δι
ό ικήσεως καί Κράτους, τήνι νύχτα, 
6ταν τά διάφορα αφεντικά σκορ
πούν τά υπερκέρδη τους στάι διά
φορα Κέντρα, οΰτοί οί είλωτες έ- 
τοιμάζουν τήν εσωτερική, δουλειά 
γιά νά τακτοποιήσουν τήν συναλ
λαγή τής ή μέρας καί νά προετοι
μάσουν τής έπαμένης. "Οταν οί 
διάφοροι μεγαλοσχήμονες διασκε
δάζουν μέ τά διάφορα σκανδαλι- 
στικά θεάματα τών διαφόρων Κέν 
τρων τής Αθήνας οί είλωτες τών 
’Αθηναϊκών Υποκαταστημάτων 
τής Εθνικής Τραπέζης πέφτουν 
θύματα τού πλέον προκλητικού 
σκανδάλου, τής καταπατήσεως 
τών βασικών κανόνων τής ’Εργα
τικής Νομοθ'εσίας. Μέ τό αίσθη
μα πλέον τού απροστάτευτου, μέ 
τήν απογοήτευση τού απελπισμέ
νου, μέ τήν πικρία του άδικουμένου 
καί Αγνοουμένου, μέ τήν ηττοπά
θεια Κάί τήν μοιρολατρεία τού α
νίσχυρου, ηθικά ράκη, οπτό τόν 
διευθυντή του Ύποκ)τος μέχρι 
τού προσωρινού υπαλλήλου έξου- 
Βενωμένοι άπό τήν δουλειά τής 
ήμέρας συνεχίζουν καί τήν νύχτα, 
σκυμμένοι πάνω στα χαρτιά προ
σπαθούν νά τελειώσουν τά ατελεί
ωτα, νά συμβιβάσουν τά ασυμβί
βαστα.

θρωπότητος: τής ΕΙΡΗΝΗΣ, τής 
ΔΗ Μ Ο Κι Ρ A ΤIΑ Σ, τής ΕΛΕΥΘΕ
ΡΙΑΣ.

Αΰτή είναι ή βαθύτερη σημασία 
καί τό πραγματικό νόηιμα τής 
Πρωτομαγιάς γιά τούς έργαζομέ 
νους

Αυτόν τόν αγωνιστικόν χαρα 
κτήρα ’έχει καί στήν χώρα μας έπί 
δεκάδες χρόνια.

Γι’ αυτό καί σήμερα κανένας 
δέν έχει τό δικαίωμα νά άπογυ- 
μνώνη τήν Πρωτομαγιά άπό τό 
αγωνιστικό της νόημα.

Κανένας δέν έχει τό δικαίωμα 
καί ούτε μπορεί νά μετατρέπη 
μιά καθιερωμένη είς όλη τή Γη 
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗ
ΣΗ σέ κλειστή, τοπική συνεδρία
ση άνωτέρων διοικητικών συνδικα- 
λιστικών οργάνων μέ άποκλεισμό 
τών εργατών καί υπαλλήλων. Πο 
λύ δέ περισσότερον εφέτος πού οχι 
μόνο τά αιτήματα τών Ελλήνων έρ- 
γαζομένων εΰρίσκονται στο πιο 
κρίσιμο σημείο τους άλλά καί αυ
τά τά πιό βασικά ανθρώπινα δι-

Αϋτή τήν άθλια εικόνα παρου
σιάζουν τά Ύποκ)τα τής Τραπέ
ζης τήν νύχτα, πολλά μάλιστα, 
τήν παρέχουν άφοβα σέ κοινή 
θέα. Κατάφωτα καί μέ ορθάνοι
χτη τήν πόρτα «έν πλήρει 10η 
νυκτερινή» τά Ύποκ)τα Χαβρίου 
καί Ίπποκράτους έτοιμα νά κά
νουν καί συναλλαγήν άκόμη. Μέ 
πλέον αναιδή εμφάνιση τά Υπο
καταστήματα Σόλωνος (Νεαπό- 
λεως) καί Κάνιγγος (δ,τι λάμπει 
δέν είναι χρυσός) κατάφωτα μέ 
άρθάνοιχτες τις γυάλινες βιτρίνες 
τους, πραγματικά ενυδρεία τής 
άθλιότη,τος. Βουβές ζώσες υπάρ
ξεις ακίνητες ή βραδέως κινούμε- 
ιΕς ανάμεσα σέ όρχεοειδή.

Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ

Ή αμαρτία είναι πολύ πα
λαιό. Ή βουλιμία τού έργοδότου 
πώς 6ά αποστράγγιση τόν ΰπάλ 
ληλο όσο πιό πολύ μπορεί. Καί 

ί έπειδή ό έργοδότης είναι πανί
σχυρος γίνονται οσα γίνονται. 
Άλλά στήν ισχύ αΰτή τού έργο
δότου άντιπαρατίθεται ή έντονη 
άμυνα τών ’Οργανώσεων τών ερ
γαζομένων. Μία αδιάκοπη πάλη 
συνεχίζεται. Οί Τραπεζοϋπαλλη
λικές ’Οργανώσεις επέτυχαν πολ 
λές φορές τήν έπέμβασι τών 
Κρατικών ’Οργάνων γιά νά πε
ριστολή τό κακό, ιδιαίτερα στις 
επαρχίες. "Εκδηλη ή επέμβαση 
τής Πολιτείας διά τού ύπ’ άριθ. 
313)36)5.1.62 έγγραφου τού 
Υπουργού ’Εργασίας πρός τις 
Διοικήσεις τών Τραπεζών, τό ο
ποίο λέγει μεταξύ άλλων:

(Συνέχεια είς τήν 4η σελίδα)

καιώματά τους τής ζωής, τής έλευ 
θερίας καί τής έργασίας εύρί- 
σκονται σέ κίνδυνο.

"Ολοι αύτοί οί λόγοι έπιβάλ 
λουν τήν συμπαράταξη δλων τών 
εργαζομένων σέ 24ωρη απεργία 
καί πανεργατοϋπαλληλικές συγκεν 
τρώσεις οπού θά προβάλουν τά 
ζωτικά τους ζητήματα μέ έπί κε 
φαλής τήν γενική αΰξησι τών απο
δοχών τους, τήν πλήρη άνάκληση 
τού έκκρεμοΰντος, άπειλητικοΰ διά 
τά εργατικά συμφέροντα νομοσχε 
δ ίου καί αντικατάστασή του μέ 
κανόνες πραγματικά ελευθέρων 
διά τήν έργασίαν θεσμών μέσα 
σέ πραγματικό καθεστώς συνδικα 
λιστικής έλευθερίας.

Οί Τραπεζικοί υπάλληλοι θά 
ακολουθήσουν τις οδηγίες τής ‘Ο
μοσπονδίας τους καί θά έχουν 
σάν σύνθεμά τους καί αυιτό τόν 
χρόνο, κοντά στα παραπάνω ζη 
τήματα καί τά ειδικά του κλάδου 
τους να έξυγιάνουν, νά τονώσουν 
καί νά ανυψώσουν τό πρωτοπόρο 
διά τήν Ελληνική Έργατουπαλλη 
λική τάξη κλαδικό τους κίνημα.

ΑΝΥΠΟΚΡΙΣΙΑ
ξέρετε, αυτοί πού άνακατεύον- 

ται μέ άρθρα ή χρονογραφήματα 
βρίσκουν, κάποτε, χωρίς νά τό θέ

λουν, τό μπελά τους απ’ τούς άνα- 
γνώστές τους. Καί τό κακό είναι 
ότι δέν μπορούν νά τόν άποφύ- 
γουν αυτόν τόν μπελά, γιατί οί 
άναγνώστες πού τόν δημιουργούν 
είναι πάντα άπαιτη,τικοί. Σέ στα
ματά δηλ. στο δρόμο· ό άλλος, κι' 
αρχίζει τις έπικρίσεις ή τά έρωτή- 
ματά του, καί σύ είσαι ύποχρεωμέ 

νος, τούλάχιστόν άπό λόγους φιλο- 
φρονήσεως, εϊτε ν’ άκούς ΰπομονε 
τικά εϊτε ν’ άπαντάς Αδιαμαρτύ
ρητα. ‘Ο άναγνώστης πού μέ στα
μάτησε σ’ ένα δρόμο τής Τραπέ
ζης, έδώ καί λίγες ήμερες, ήταν 

φίλος. Πρόσθετος λόγος αυτός νά 
μή μείνη άναπάντητος ό άνθρω
πος.

— Τί κάθεσαι καί δέν μάς γρά
φεις γιο τό καί γιά τό... — αιτή
ματα που έπίμονα άφήνει ανεπίλυ
τα ή Διοίκησις τόσον καιρό ιΐώ- 
ρα; — μοϋ εΐπεν έπιτιμητικά.

— "Ακούσε, αγαπητέ μου — 
άπήντησα, μπαίνοντας στήν Αντε
πίθεση. ’Αρκετά έχω γράψει καί 
έγώ καί οϊ άλλοι συνεργάτες τής 
«Τραπεζιτικής» γιά τά ζητήματα 
αυτά. Νά μέ συγχωρής, δμως,, 
άλλ’ είμαι υποχρεωμένος αυτή τή 
φορά, άποδίδων «τά τού Καίσα- 
ρος τφ Καίσαρι» νά στραφώ κατά 
τών... συναδέλφων!...

^— Φαίνεται πώς έχεις όρεξη 
γι’ αστεία, μου είπε.

— Καθόλου, προσέθεσα. Νομί
ζω δτι έτσι ισχυροποιώ τό ήθικό 
σθένος μας έναντι τού έργοδότου. 
Για στασου, φίλε μου... Τί διαβά
ζει ή Διοίκησις κάθε μήνα στο φύλ 
λο τής «Τραπεζιτικής»; "Ενα σω
ρό ψόγους, κατηγορίες, παράπο
να καί τά τούτοΊς δμοια έναντίον 
της. Καί είναι φυσικό ν’ άναλογί- 
ζεται: «Κύτταξε τούς υποκριτές
πού θέλουν νά μοΰ παραστήσουν 
τούς ανεπίληπτους... "Αμ, αύτοί 
κυττάζουν πώς νά «φάη» ό ένας 
τόν άλλο — υπηρεσιακά — πώς 

θά κροσήση ό καθένας πάση θυ
σία τό μικρό ή μεγάλο πόστο του.

(Συνέχεια εις τήν 2α σελίδα)

«ΚΙ! ΚΗΠΟΙ

Η ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ
"Οταν; cax τά καταστήματα κλείνουν.— "Οταν τά επαγ
γέλματα σταματούν. "Οταν οί νυκτερινές βάρδιες μπαί
νουν ατά εργοστάσια καί κλείνουν τά ταμεία τών θεαμά
των.— Τότε αρχίζουν τά νυκτερινά Κέντρα καί συνεχί
ζεται ή μέχρι βαδείας νυκτός «κλεμμένη» ύπερεργασία τών 
ειλώτων τών Ύποκ)των τής Εθνικής Τραπέζης. Πώς αί 
διαταγαί τού κ. 'Υπουργού ’Εργασίας γράφονται είς τά πε

παλαιωμένα υποδήματα τών ΐ άχυρών.

«Ή ’Αθήνα τήν Νύχτα». Μέ 
αυτόν τόν τίτλο πέρασε πέρυσι μιά

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΕΚ ΤΜΙΤ0ΙΧΕ111 ΤΟΥ ΙΙΟΑΟΓΙΙΜΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ

ΑΑΜΑΤΟΔΗΙ ΑΝΟΙΟΣ ΤΟΝ 
[mill# ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Παράλληλος άνοδος κερδών παρά τήν πολι
τικήν συμπιέσεως αύτών.- Ραγδαία πτώσις 
τοϋ ποσοστοϋ δαπάνης έκ παροχών πρός τό 
προσωπικόν. - Εΰρέα τά περιθώρια αμοιβής 

τής έργασίας.

Ή . έκ τής έξεχούσης συμμετο
χής τών Τραπεζών είς τάς σημερι 
νάς μορφάς οικονομικής έξελίξεως 
προσπόρισις τεραστίων δΓ αύτάς 
ωφελειών άποτελεί τήν -κυριαρχού
σαν εικόνα τών ’Ισολογισμών αύ
τών. Ό ’Ισολογισμός τής Έθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος ίστάμενος 
έπί κεφαλής τών όμοιων τούτων λοι 
πών, εμπορικών τουλάχιστον, Τρα 
πεζών αναβιβάζει εφέτος τά άκα 
θάριστα κέρδη τής Τραπέζης εις 
885 έκατομ. Δρχ. έναντι 777 έ- 
κατ. τού παρελθόντος έτους. Αν
τιπροσωπευτική εΐκών τών παρα
γωγικών έργασιών τής Τραπέζης, 
αί τοποθετήσεις, παρουσιάζουν 
ύψος 16.541 έκατομ. Δρχ. έναντι 
13.329 έκατ. περυσινών. Ή Τρά
πεζα έξ άλλου ήτο ένδεχόμενον 
κατά τάς ύπαρχούσας ένδείξεις 
νά παρουσίαση πολύ μεγαλύτερον 
ποσόν μικτών κερδών. Έκ πρώτης 
δψεως συντηρη-τιικωτέρα πολιτική 

έπενδύσεων είς έτερα σαιχεΐα ένερ 
γητικού (χρεώγραφα, κινητά! ά- 
ξίαι κλπ.) είς Οφελος έτέρων αμέ

σου άποδόσεως έργασιών θά έτει
νε πρός τά τοιούτον αποτέλεσμα. 
Άντιθέτως ενδέχεται νά έπεκρά- 
τησαν συντηρητικώτερα τού δέον
τος κριτήρια, ώς πρός τόν χαρα
κτηρισμόν στοιχείων άναγομένων 
είς Αποτέλεσμα, είς τοιαύτα προ
σωρινού1 παθητικού. Έρευνητέος 
πρός τούτο-, σύν τοΐς άλλοις, ό γε 
νικός λογ)σμός «έκκρεμεΐς».

’Ανεξαρτήτως δμως τής τοιαύ- 
της πολιτικής συμπιέσεως Αποτελε 

! σμάτων ή κατανομή τών έμφανιζο- 
I μένων μικτών κερδών παρουσιάζει 
έφέτος σηιμαντικωτάτην ποσοστιαί 
αν πτώσιν, ώς πρός τας δαπάνας 
άποδοχών καί παροχών έν γένει 
πρός τό Προσωπικόν.

Γ ενικώτερον δέ παρά τούς 
ισχυρισμούς τής Διοικήσεως, τούς 
στη,ριζομένους είς τό Απόλυτον ύ
ψος τών δαπανών υπέρ τού Προσω
πικού, α,ΐ δαπάναι αύται κατά πο- 
σοστόν συμμετοχής είς τό μικτόν 
Αποτέλοσμα παρουσιάζουν ραγ- 

| δαίαν πτώσιν. *0 κατωτέρω πίναξ 
Ιόμιλεΐ εΰγλώτως:

"Ετη Μικτά κέρδη

1958 497 Έκατομ.
1959 529 »
1960 593 »
1961 777 »
1962 855 »

ποσοστόν έπί
Προ)κοΰ μ. κερδών

210 Έκατομ. 42,3%
241 » 45,5%
259 43,6%
298 » 38,4%
317 » 34,8%

Τό 5,2% διαφορά ποσοστού 
1960-1961 αντιπροσωπεύει Δρχ 
40 έκατ. έπί έλαττον, είς βάρος 
τών αιτημάτων τού Προσωπικού. 
Ή έκ 3,6% (38,4% — 34,8%) 
περαιτέρω διαφορά χρήσεων 1961- 
1962 Αντιπροσωπεύει Δρχ. 31 πε 
ρίπου έκατομ. έπί έλαττον τών ό
σων μέ βάσιν τά προπερυσινά δε
δομένα 66 ήδύναντο νά διατεθώσι 

ύπέρ τών έκκρεμούντων αιτημά
των μας. Έάν δέ λάβω-μεν ύπ’ 6- 
ψιν δτι τό σύνηθές καί είς παλαιο- 
τέρας, δχι τόσον κερδοφόρους, χρή 
σεις ποσοστόν συμμετοχής τής δα 
πάνης τού παράγοντος «έογασία» 
ήτο κατά μέσον ορον 43% ή έξα- 
γομένη σήμερον διαφορά έξ 8%

περίπου Αντιπροσωπεύει περί τά 
68,5 έκατομ. δραχμάς (!). Δηλ. 
τό περιθώριον τούτο καλύψεως τών 
αιτημάτων του τό προσωπικόν θά 
τό είχε έάν διετήρει τό ποσοστόν 
δαπάνης τό οποίον είχε κατά τάς 
ίσχνάς περιόδους, δτε έκαλεΐτο να 
προσφέρη θυσίας καί νά κάμη Ίώ- 
βιον ΰπομονή-ν μέχρι τής έλεύσεως 
τών καλλίτερων ήμερών. Καί σή
μερον δτε αι ήμέ,ραι αύται ήλθον, 

το Προσωπικόν δχι μόνον δέν αύ- 
ξάνει τό ποσοστόν συμμετοχής 
του, άλλ’ ούτε διατηρεί κσί τό ΰφι 

στάμενον μέ Αποτέλεσμα νά χάνη 
τά τεράστια Ανωτέρω περιθώρια 
τα οποία τού άνήκουν.

(Συνέχεια είς τήν 4η σελίδα)

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΙ
ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ευρυτατην άπήχησιν είχε τό«περί ποινών» άρθρον τού προη
γουμένου μας φύλλου. Τό οτι αί ποιναί χρησιμοποιούνται ώς μέ
σον πτοησεως του Προσωπικού, συζητεΐται δυσμενέστατα μεταξύ 
των Τραπεζουπαλλήλων καί απασχολεί τάς συνδικαλιστικός όργανώ- 
σεις.

ΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ άποτελεί ή έλλέτψ,ς Συλλογικού 
Φκπροσωπου είς τά Πειθαρχικά Συμβούλια, Οϋτω ό κρινόμενος 
καταδικάζεται χωρίς ν’ άκουσθή ούτε μία λέξ.ς ύπέρ αυτού Τό 
ξηρόν γραμμα τής συνταχθείσης, ώς έπί τό πλεΐστον είς στιγμάς 
αγωνίας καί φόβου άπολογίας του, είναι άσθενέστατος ΰποστη 
ρέκτης του καί έκ τών προτέρων άπορρ,πτέος κατά τήν σκέψίν 
των κριτών, οτι, «ό φταίχτης τί θά κάνη θά δικαιολογηθή» Άμ- 
ψοτερα τά γεγονότα ταΰτα άποτελοΰν ήθικά πλήγματα κατά τής 
Τραπέζης Η ευχέρεια ίπ,βολής σωρείας ποινών καί ή απουσία 
του Συλλογικού εκπροσώπου άπο τά Πειθαρχικά Συμβούλια αί 
συμβαινουσαι μόνον ε ί ς τ ή ν σημερινήν Ε. Τ. Ε. 
προκαλουν ηθικήν βλάβην εις βάρος αυτής μεγαλυτέίραν τής «ώ- 
φελεΙας» έκ τού «μπαμπούλα» τής ποινής μέ τον όποιον οί δημιουο- 
γοι του νομίζουν οτι έξυττηρετοΰντήν Τρόίπεζαν.

"Ας επικρατήσουν συνεπώς λογικώτερα. καί πλέον συγχρονι
σμένοι σκέψεις, να αναθεωρηθούν αί κυριώτεραι τών έπτβληθει- 
σων ποιναι, νά άρθώσιν αί συνέπειαι αυτών, νά τροφοδοτούνται μέ 
τ α τ ι ν ο ς φ ε , δ ο 0 ς τά Πε,θαρχ,κά Συμβούλ,α καί 
το κυριωτερον να μετέχουν είς αυτά Συλλογικοί Εκπρόσωποι

... ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Ποικίλας αντιδράσεις προεκάλε- 

σε τό είς τό προηγούμενον ψύλλον 
μας δημοσιευθέν σχόλιον ύπό τόν 
τίτλον1 «’Αβδηριτισμός». Παρουσία 
ζομεν τάς δύο κυριωτέρας, τήν μέν 

βκ τώ,'ν διαμαρτυρομένων διά τό 
σχόλιον τήν δέ έκ τών1 έπικροτούν- 
των αυτό, ευχαρίστως δέ θά δη,μο-

σιεύσωμεν πάσαν περαιτέρω' κρί- 
σιν.

Ή Αρμόδια Υπηρεσία τής 
Τραπέζης δταμαρτυρομένη ισχυρί
ζεται δτι τά περί όρων Καταθέ
σεων κυικλοφορήσαντα είς τήν Γαλ- 
λ,ΐ'κήνί έ,ντυπα δεν άφορώσι τρύς 
τουρίστας, άλλά τούς έν τή Αλλο
δαπή ένιδιαφερομένους ϊνα ούτοι 
λαμβάνοντες γνώσιν τών έν Έλ- 
λάδι ίσχυόντων μεταφέρουν ένταΰ-



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,

Ε.Ο.Κ. ΚΑΙ ΕΟΚΙΚΗ 
01K0H0HIRH ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ή απροκάλυπτος άρνησις των χωρών-Μελών τής ΕΟΚ νά δια
θέσουν τά άπαιτούμενα διά την έκτέλεσιν τοΰ μακροπροθέσμου προ
γράμματος οικονομικής άναπτύξεως τής 'Ελλάδος κεφάλαια και ή 
δαψιλής ένίσχυσις άνταγωνιστριών χωρών άποτελοΰν θετικάς πα
ραβάσεις τοΰ πνεύματος καί τοΰ γράμματος τής συμφωνίας συνδέ- 
σεως. Έξ άλλου τό ΰφ’ έκάστου συνεταίρου διδόμενον προβάδισμα 
εις τά έθνικά οικονομικά συμφέροντα καί ό υπόκωφος τούτων αντα
γωνισμός εντός τών κόλπων των οργάνων τής ιΕΟιΚ μαρτυρούν δτι 
τό «κοινοτικόν» πνεύμα αίωρεΐται είσέτι εις την σφαίραν των ονεί
ρων. Κατόπιν των άνωτέρω είναι πρόδηλον δτι έπιβάλλεται ή μερική 
τουλάχιστον άναθεώρησις τών κατευθύνσεων τής οικονομικής μας 
πολιτικής προς τον σκοπόν τής ίσορρόπου άναπτύξεως των διαφό
ρων κλάδων τής οικονομίας μας, ακόμη καί τών θεωρουμένων έκ 
πρώτης δψεως καί βάσει τών προθεσμιών τού δασμολογικού άφοπλι- 
σμοΰ ώς μη Απολύτως βιωσίμων, καθώς έπίσης καί ή διεύρυνσις 
τών έμπορικών μας ανταλλαγών μετά τών έκτος τής Ε.Ο.Κ. χωρών.

Ή σύνδεσις τής Ελλάδος μέ

ΣΥΝΗΑΒΕ ΤΗΝ 22“ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΐ 
ΤΗΝ ΜΕΤΟΧΟΝ ΤΗΣ ΤΡΑΝΕΖΜΙ

ΟΞΥΤΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜίΚΡΟΜΕΤΟΧΩΝ
Ολόκληρος ο λόγος τού Προέδρου τοΰ Συλλόγου μας

τήν ΕΟΚ καί αί διαγραφόμεναι 
προοπτικοί ολοκληρωτικής έντάξε- 
ώς μας εις τόν έν λόγφ εύρύτερον 
ευρωπαϊκόν οικονομικόν χώρον συ
νεπάγονται, ώς γνωστόν, σοβα
ρούς κινδύνους διά τήν περαιτέρω 
άνάπτυξιν τής Χώρας ώς αυτοτε
λούς έθΰιικογεωγραφικής περιοχής: 
Ό δασμολογικός αφοπλισμός, δι- 
ευκολύνων τήν εισβολήν τών βιομη
χανικών προϊόντων τών προηγμέ
νων ευρωπαϊκών χωρών απειλεί μέ 
έξόντωσιν τήν είς τό στάδιον τής 
άναπτύξεως εύρισκομένην ελληνι
κήν βιομηχανίαν, ένφ ή ελευθερία 
έγκαταστάσεως ξένων επιχειρήσεων 
μέ μεγάλην πείραν καί άφθονα, 
χαμηλού κόστους, κεφάλαια θ’ άπο- 
6ή ένδεχομένως καταστρεπτική διά 
τάς σμοειδεϊς έλληνικάς τοιαύτας.

Συνείδησιν τών ώς άνω κινδύ
νων έχουν ασφαλώς πάντες οί ο
πωσδήποτε υπεύθυνοι οικονομικοί 
παράγοντες τής Χώρας ακόμη καί 
οί έξ αυτών τεταγμένοι υπέρ τής 
αντί πάσης θυσίας προσδέσεώς 
μας είς τούς "Εξ. Παρά ταΰτα έ- 
πεκράπησε γενικώς ή πεποίθησις 
δτι διά τής έντάσεως τών προσπα
θειών δλων μας θά καταστή δυνα
τή ή έντός τών προβλεπομένων χρο 
νικών περιθωρίων άνύψωσις είς τόν 
έπιβαλλόμενον βαθμόν τής άνταγω 
νιστικής στάθμης τής οικονομίας 
μας καί ή διάσωσίς μας έκ τής 
Ευρωπαϊκής πλημμυρίδας.

'Η δπτοψις αύτη ένισχύθή, έκ τής 
ταχύτατα άναπτυχθείσης πέριξ τοΰ 
όλου θέματος φιλολογίας, ή επω
δός τής όποιας δύναται νά συνο-

τιθεμένην δύναμιν καί ή διά μυρίων 
προφάσεων άθετησις τών ανειλημ
μένων προς τούς αδυνάτους υπο
χρεώσεων, ανεξαρτήτως τών δοθει- 
σών αντιπαροχών.

Χαρακτηριστικήν έκδήλωσιν τής 
νοοτροπίας ταύτης αποτελεί ή φη- 
μολογουίμένη άνευ δρων εισδοχή 
τής φίλης καί γείτονος Τουρκίας 
είς τήν ΕΟΚ καί ή έπιδειχθεΐσα 
μέχρι τοΰδε εύνοια προς τήν έν 
λόγφ χώραν πείθει περί τής βασι- 
μότητος τών φημών.

Ένθυμούμεθα πάντες όποια ι μα- 
κραί καί έπίπονοι διαπραγματεύ
σεις άπητήθησαν διά τήν κατάρτι - 
σιν τής τόσον πανηγυρισθείσης 
Συμφωνίας Συνδέσεως τής Χώρας 
μας μετά τής Κοινής ’Αγοράς. Καί 
ποΐαι υποχρεώσεις άνελήφθησαν έ- 
κατέρωθεν. ’Εν τούτοις οί εταίροι 
τής ΕΟΚ πριν άκόμη, συμπληρωθή 
έξάμηνον οστό τής ένάρξεως εφαρ
μογής τής Συμφωνίας παραβαίνουν 
τόν διασφαλίζοντα τάς είς τάς 
Χώρας-μέλη έξαγωγάς τών γεωρ
γικών μας προϊόντων, δρον, συμ
φώνους προς τον όποιον δεν επι
τρέπονται μειώσεις δασμών άνευ 
τής συγκαταθέσεως τής Ελλάδος.

Δεν εμπνέει βεβαίως τρομεράς 
ανησυχίας ό τουρκικός ανταγωνι
σμός, παρά τό γεγονός δτι ή γη 
των διαθέτει τά αυτά μέ ημάς έ- 
ξσγώγιμα προϊόντα. ’Εκείνο το ό
ποιον δέον νά προκαλή δέος είναι 
ή ευκολία μέ τήν οποίαν οί εταίροι 
τής ΕΟΚ άθετοΰν άνειλημμένας υ
ποχρεώσεις, χωρίς νά αισθανθούν 
τήιν ανάγκην κάποιας εύλογοφα-

ψιφισθή είς τό δόγμα τού μεγάλου' νοΰς δικαιολογίας. "Ο,τι γίνεται
Έλληνος πολιτικού: "Ή 'Ελλάς 
προώρισται νά ζήση καί θά ζήση»

’Ολίγον κατ’ ολίγον έπείσθη- 
σαν, δτι ή έπανάληψις τών αυτών 
γενι,κοτήττων άπετέλει θαυμασίας 
καί ακίνδυνους λεωφόρους προς έ
να μικρόν παράδεισον είς τον ό
ποιον θά έκυριάρχει τό άστρον τού 
ελληνικού δαιμονίου (δυστυχώς αύ 
τό δεν συμβαίνει διά πρώτην φο
ράν είς τήν ιστορίαν μας. Πολλά- 
κις καί κατά τό παρελθόν είς απο
φασιστικός στιγμάς έξελάβομεν 
τούς πόθους μας καί τούς έρμη- 
νευτάς των ώς μεσσαιωνικόν προσ- 
κλητήιριον διά μεγάλος πραγματο
ποιήσεις) .

’Αποτέλεσμα τής κατά τ’ ανω
τέρω διαμορφωθέίσης ψυχολογίας 
ύπήρξεν ή κατ’ ουσίαν έγκατάλει- 
ψις τής προσπάθειας διά τήν άκρι- 
6ή στάθμισιν τών σημειουμένων οι
κονομικών καί λοιπών εξελίξεων 
είς τήν Ευρώπην καί αλλαχού καί 
τήν βάσει ταύτης χάραξιν τής έπι- 
βαλλομένης διά τήν βιωσιμότητα 
τής οικονομίας μας πολιτικής. Έ- 
θεωρήσαμεν σκοπιμώτερον νά έπι- 
δεικνύωμεν τήν «Ευρωπαϊκήν» μας 
συνείδησιν καί τό υψηλόν «κοιναγο- 
ριτικσν» μας φρόνημα.

Καί αί απογοητεύσεις ήλθον ή 
μία κατόπιν τής άλλης: Ή καταρ- 
γηθεΐσα οικονομική βοήθεαι τών 
Η.Π.Α, δεν πρόκειται νά άναπλη- 
ρωθή είς αξίαν λόγου έκτασιν ύπό 
ούδενος «Κονσόρτσιουμ». ’Εντός 
τών κόλπων τής Ε.Ο.Κ. συγκρού
ονται μέ αγριότητα τά κατ’ ιδίαν 
έθνικά συμφέροντα, ή ισχύς τών 
όποιων άπεδείχθη άπαξ έτι ισχυρό
τερα πάσης «ευρωπαϊκής ή ατλαν
τικής» ιδέας. ι

Διά τήν όλάψυχον καί άπυθμέ- 
νως άφελή προσήλωσίν μας προς 
τό ιδεώδες τής Ευρωπαϊκής όλο- 
κληρώσεως λαμβάνομεν ώς αντάλ
λαγμα περίσσειαν συμβουλών καί 
συστάσεων καί ούχί σπανίως επι
κρίσεων. Μόνον περί χρηματοδοτή- 
σεως τού προγράμματος έπενδύσε- 
ων αποφεύγεται άξιοπρεπώς πάσα 
νΰξις.

A
Ή μέχρι τοΰ σημείου τούτου έ- 

ξέλιξις ύπήρξεν ίσως άναπόφευ- 
κτος λαμβανομένης ύπ’ δψιν τής α
πειρίας μας έν σχέσει μέ τάς χρη
σιμοποιούμενος ύπό τών οικονομι
κών παραγόντων τών Ευρωπαϊκών 
χωρών μεθόδους διά τήν έξυπηρέ- 
τησιν τών ιδίων των συμφερόντων,

Έν τούτοις τελευταίως πληθύ- 
νσνται αί ενδείξεις δτι οί έταΐροι 
τής Κοινής ’Αγοράς, παρά τάς α
παράμιλλους τεχνικός προόδους 
των, διατηρούν ώρισμένας π αγίας 
συνήθειας είς τάς πάσης φύσεως 
συναλλαγάς των. Μεταξύ τών συν
αλλακτικών των ειδών συγκαταλέ
γονται ό σεβασμός προς τήν ΰπο-

τήν στιγμήν αυτήν μέ τήν Τουρκίαν 
δυνατόν νά έπαναληφθή αύριον καί 
μέ τήν Ισπανίαν και Πορτογαλί
αν, τά αμερικανικά καπνά κ.λ.π. 
Πάς τις δύναται νά άντιληφθή τάς 
εντεύθεν συνέπειας διά τήν βασιζο- 
μένην έπί τής γεωργίας οικονομίαν 
τής Ελλάδος.

Αί ώς άνωτέρω εξελίξεις επι
βάλλουν τήν έν τινι μέτρφ άναθεώ- 
ρησιν τοΰ οικονομικού μας προσα
νατολισμού.

Κατά τήν τελευταίαν τριετίαν έ- 
θεωρήσαμεν ώς βεβαίαν τήν τα- 
χεΐαν όλοκλήρωσιν τής Ευρωπαϊ
κής οικονομικής ένοποιήσεως καί 
έπολλαπλασιάσαμεν τάς προσπά
θειας μας διά νά καταστώμεν μία 
κατά τό μάλλον καί ήττον αξιόλο
γος επαρχία τών "Εξ. Αί έρευνα! 
μας έστρέφοντο κυρίως είς τήν ά- 
νεύρεσιν τών κλάδων εκείνων τής 
οικονομικής δραστηριότητος, διά 
τούς οποίους οί Ευρωπαίοι δεν έ- 
δείκνυον ένδιαφέρον, διά νά δημι- 
ουργήσωμεν δι’ αύτών μίαν «συμ
πληρωματικήν» οικονομίαν.

Έν τούτοις ή πραγματικότης 
είναι δλως διάφορος. Έκαστη έκ 
τών έξ χωρών τής ΕΟΚ παρά τήν 
είς τούς λόγους εμμονήν είς τάς 
άρχάς τής Κοινής ’Αγοράς, μετέρ
χεται έν τή πράξει πάν μέτρον διά 
τήν προώθησιν τών ιδίων αυτής 
συμφερόντων κατά τρόπον ήκιστα 
συμβιβαζάμενον μέ τό «κοινοτικόν 
πνεύμα». Βεβαίως ή έπάνοδος είς 
τον προσανατολισμόν τοΰ μεσοπο
λέμου δέν φαίνεται πιθανή, πάν
τως δμως έπί πολύ τά στενά έθΰι- 
κά συμφέροντα θά άποτελοΰν τόν 
γνώμονα τής οικονομικής πολιτικής 
έκάστου κράτους.

Ύπό τάς συνθήκας ταύτας είναι 
προδήλως έπιβείβλημέναι α) ή ίσόρ 
ροπος άνάπτυξις δλων τών κλάδων 
τής Οικονομίας τής Χώρας μας 
καί ή άξιοποίησις πασών τών υφι
σταμένων δυνατοτήτων οικονομι
κής άναπτύξεως. Ή τυχόν ΰπαρ- 
ξις ισχυρών ανταγωνιστικών επιχει
ρήσεων είς τήν Κοινήν ’Αγοράν δέν 
πρέπει νά άποτελή πρόφασιν διά 
τήν άρνησιν τής επιβεβλημένης α
ρωγής είς τάς όμοειδεΐς Έλληνι
κάς Επιχειρήσεις, διότι οΰδέν κω
λύει τήν έν Ανάγκη μονομερή παρά 
τασιν τών προθεσμιών διά τόν δα
σμολογικόν μας αφοπλισμόν, μέ- 
χρις δτου καί αί ελληνικοί έπιχει- 
ρήσεις άνδρωθοΰν, β) ή διεύρυνσις 
τών οικονομικών μας σχέσεων καί 
ή σύναψις διμερών συμφωνιών δι 
άνταλλαγάς προϊόντων μέ οίανδή- 
ποτέ χώραν τής ύφηλίου, είς τρό
πον ώστε νά παύση ή επικίνδυνος 
μονομερής έξάρτησίς μας έκ τών 
διαθέσεων τών χωρών τής Κοινής 
’Αγοράς, αΐτινες έπί τού παρόντος 
έμφανίζονται ήκιστα εύνοϊκαί καί 
διέπονται, ώς έπί τό πλεΐστον, ύπό 
ώρισμένων πολιτικών (καί συνεπώς 
λίαν μεταβλητών) κριτηρίων.

Τήν μεσημβρίαν τής 22.4.1 963 
συνήλθεν ή έτησία τακτική γενική 
συνέλευσις τών μετόχων τής Ε.Τ. 
Ε. ένώπιον τής οποίας ό Διοικητής 
τού Ιδρύματος κ. Δημ. Χέλμης ά- 
νέγνωσε τήν έκθεσιν τών πεπραγμέ
νων τής διοικήσεως κατά τήν χρή- 
σιν 1962. Μετά τόν κ. Διοικητήν 
τόν λόγον έλαβεν ό Πρόεδρος τής 
νεοσυσταθείσης ένώσεως ανωνύμων 
εταιρειών κ. Γ. Μυλωνάς ζητήσας 
τροποποίησιν τού Καταστατικού 
ώστε νά μετάσχη τής διοικήσεως 
τής Τραπέζης εκπρόσωπος τής ώς 
άνω ένώσεως. Προσέτι δέ νά συν- 
δεθή τό μέρισμα ποσοστιαίως: μέ 
τήν χρηματιστηριακήν τιμήν τών 
μετοχών καί δχι μέ τό εταιρικόν 
κεφάλαιον. Προς αύτάς τάς από
ψεις συνέκλιναν και έτεροι όμιλη- 
ταί κάτοχοι μικρού, κατά κανόνα 
Αριθμού μετοχών.

Είς τόν κ. Μ,υλωνάν άπήντησεν 
ό κ. Π. Γουναράκης τέως Υποδιοι
κητής τής Τραπέζης, ό διευθυντής 
δικαστικού κ. Ν. Γαζής κ. ά., άνα- 
πτύξανες επιχειρήματα έξ ών συ
νάγεται δτι νομικώς δέν εύσταθεΐ 
ή άξίωσις περί συμμετοχής εκπρο
σώπων τής ένώσεως μετόχων ανω
νύμων εταιρειών, έκτος άν τούτο 
άποφασισθή ύπό τής πλειοφηφίας

τών μετόχων. Ώς προς τό αίτημα 
τής συνδέσεως τοΰ μερίσματος 
προς τήν χρηματιστηριακήν τιμήν 
τών τίτλων άνεφέρθή δτι είς άπά- 
σας τάς χώρας, τό μέρισμα συνδέ
εται προς τήν ονομαστικήν αξίαν 
τών τίτλων. Έπηκολούθήσεν συζή- 
τησις ώς καί λόγοι τών Προέδρων 
τών Συλλόγων Συνταξιούχων καί 
Υπαλλήλων κ.κ. Μελισσαροπού- 
λου καί Καραπάνου, οί όποιοι προ- 
έβαλον τά ζητήματα τών μελών 
των. Τέλος προτάσει τής Διοική- 
σεως τής Τραπέζης άπεφασίσθή 
ή διά τροποποιήσεως προσαρμογή 
τού Καταστατικού αυτής προς τήν 
ίσχύουσαν νομοθεσίαν ώστε νά κα
θορίζεται κατώτατον δριον μερί
σματος 6% επί τής ονομαστικής ά 
ξία'ς τών μετοχών.

Έπίσης άνενεώθη διά μίαν τριε 
τίαν ή θητεία τοΰ Ύποδιοικητοΰ 
τής Τραπέζης κ. I. Παρασκευο- 
πούλου, έξελέγησαν δέ είς τάς θέ
σεις δύο έξερχομένων συμβούλων 
οί κ.κ. Πανάγος Πρόεδρος Εμπο
ρικού καί Βιομηχανικού Επιμελη
τηρίου ’Αθηνών, κ. Κ. Καυκάς πρώ 
ην ’Αρεοπαγίτης ένφ έτεροι δύο έ- 
ξερχόμενοι, οί κ.κ. Κ. Βερροιόπου- 
λος καί Α. Λαιμός έπανεξελέγη-

5Η ομιλία τοΰ Προέδρου

ιΚατά τήν πραγματοποιηθεΐ- 
σαν τήν 22αν ’Απριλίου έ. έ. 
Έτησίαν Τακτικήν Γεν. Σ υνέ- 
λευσιν τών Μετόχων, ό Πρόε
δρος τοΰ Συλλόγου όμιλήσας 
είπε τά έξης:

Κύριε Διοικητά,
Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά δίμηνον συμπληροΰται 
ολόκληρος πενταετία άφ ’ οτου 
ή λογοδοτούσα Διοίκησις κατευ
θύνει τήν τύχην τού Ιδρύματος. 
Διά τόν λόγον τούτον, ΰπόι τήν Ι
διότητά μου τού μετόχου καί έκ- 
προσώπου τού Προσωπικού, συγ
χαίρω καί εύχομαι είς τόν κ. Δι
οικητήν όπως όστολαύη υγείας, 
ϊνα δυνηθη νά προσφέρη, ώς μέ
χρι τοΰδε, τάς υπηρεσίας του είς 
τό "Ιδρυμα καί γενικώτερον είς 
τήν οικονομίαν τής Χώρας.

Έν τούτοις κρίνω δτι είναι άν 
επιτρεπτόν δπως, τά αισθήματα 
σεβασμού καί άγάπης τού Προ
σωπικού προς τόν Κον Διοικη
τήν, τά όποια άλλως τε έξεδηλώι- 
θησαν έμπράκτως κατά τήν πρό
σφατον άσθένειάν του μέ έμπο- 
δίσουν νά έπισημάνω άπαξ έτι 
— καί δΓ έκτον κατά σειράν1 έ
τος —- τά διαπραχθέντα καί κα
τά τήν άπολογιζομένην περίοδον 
σφάλματα καί παραλείψεις είς 
τήν διεξαγωγήν τών έργασιών 
καί τήν μεταχείρισιν τών έν τή, 

Τραπέζη έργαζομένων, τών πρω
ταγωνιστών έπί τών οποίων έστη 
ρίχθη καί έμεγαλούργησε τό "Ι
δρυμα.

Παρέχω καί πάλιν εις τόν κ. 
Διοικητήν τήν διαβεβαίωσιν δτι 
δύναται νά βασίζηται είς τό 
Προσωπικόν καί προσβλέπη ώς 
τόν είλικρινέστερον συνεργάτην 
του καί παράγοντα δι’ έτι καλλι- 
τέρας διά τήν Τράπεζαν ημέρας.

Είναι άναμψ ι σβήτητον. Κύ
ριοι Μέτοχοι, δτι αί έργασίαι 
τής Τραπέζης καί κατά τό πα
ρελθόν έτος έση μείωσαν αισθητήν 
άνοδον ώς προκύπτει έκ τοΰ δη- 
μοσιευθέντος ’Ισολογισμού καί 
τών διαλαμβανόμενων είς τόν 
προ ολίγου άναγνωσθέντα απο
λογισμόν. Δέν θά ένεργήσω άνα- 
τομίαν τών άριθμών διότι τούτο 
θά ήτο δυνατόν μόνον έφ’ όσον ό 
είς χεΐρας σας απολογισμός διε- 
νέμετο μίαν τουλάχιστον έβδο
μάδα ένωρίτερον, ώς ΰπεστήριξεν 
καί υποστηρίζει ή Έκπροσώπη- 
σις.

Θά περιορισθώ συνεπώς είς 
τδ νά έπισημάνω τους Ακολού
θους δύο σοβαρούς κινδύνους, οί 
όποιοι δύνανται νά έπιδράσουν 
άποφασιστικώς έπί τής τύχης 
τής Τραπέζης καί έπισύρω έπ' 
αυτών τήν ιδιαιτέραν προσοχήν 
τής Διοικήσεως, χωρίς ή το ι αύ
τη υπόδειξίς μου, ιδία δσον Α
φορά τόν πρώτον, να σημαίνη 
παραγνώρισιν τής έκ μέρους της 
καταβαλλόμενης προσπάθειας.

ΠΡΩΤΟΝ: Έπί τών τοποθετή
σεων τής Τραπέζης.

Ή διαπιστωθεΐσα καί συνεχιζό
μενη ραγδαία άνοδος αύτών καί 
οί έκ ταύτης πολλαπλασιαζόμε- 
νοι κίνδυνοι, πέραν τής έκ τής 
εισδοχής μας εις την (Κοινήν ’Α
γοράν δημ ιουργηθε ί ση ς πράγμα
τι κότητος έπιβάλλουν δπως, πρδς 
πλήρη κατσχύρωσιν τής Τραπέ
ζης, λαμβάνωνται διασψαλιστικα

μέτρα ϋπερκαλύπτοντα τό λαβεΐν 
της έν οίαδήποτε περιπτώσει, εί- 
δικώτερον δέ διά τάς βραχυπρο
θέσμους, ή έν πόση στιγμή ρευ- 
στότης αύτών δέον ν’ άποτελή τό 
βασικόν κριτήριον τής χρηματο- 
δοτήσεως τής πελατείας. Διότι 
δταν τό ύψος τών γενομένων προ 
βλέψεων δι’ έπισφαλεΐς Απαιτή
σεις καθωρίσθή είς 30 έκατ. τό 
1958 καί 35 τό 1960, διά δέ τό 
1961 ηΰξήθη είς 60 έκατ., διά 
νά άνέλθη κατά τό άπολογιζσμε- 
νον είς 85 έκατ. δημιουργοΰνται, 
διά τούς άγνοούντας, εΰλογοι ά- 
νησυχίαι καί έρωτήματα διά τήν 
Ασφάλειαν τών χορηγήσεων, Ανε
ξαρτήτως έάν τό έκ τοΰ νόμου 
πρσβλεπόμενον ποσοστόν των διά 
τόν προλεχθέντα λόγον κρατήσε
ων Αναβιβάζεται είς 1%. Έν πό
ση περιπτώσει ή Έκπροσώπησις 
φρονεί δτι ήτο δυνατόν τό ποσόν 
τών 85 έκατ. νά περιορισθή.

Υποστηρίζω δέ τήν άποψιν 
ταύτην διότι οί έν τή Τραπέζη 
έργαζόμενοι είναι ό μεγαλύτερος 
μέτοχος αυτής, λόγφ κατοχής ά- 
ξιολόγου ποσού μετοχών ύπό τών 
’Ασφαλιστικών των Ταμείων. 

’Έχουν ώς έκ τοΰ λόγου τούτου 
άμεσον καί σοβαρόν ένδιαφέρον 
διά τήν αϋξησιν τοΰ μερίσματος, 
ϊνα έτι περαιτέρω ικανοποιηθώ σι 
καί οί μέτοχοι, μεθ’ ών έπιθυ- 
θοΰμεν τήν στενήν συνεργασίαν 
διά τήν πρόοδον τού Μδρύμοιτος. 
Ή μή πραγματοποίησις τής αύ- 
ξήσεως ταύτης φρονώ δτι δέν 
πρέπει ν’ άποδοθή είς έλλειψιν 
καλής θελήσεως έκ μέρους τής 
Διοικήσεως.

Πάντως δέν είναι γνωστόν είς 
τόν όμιλοΰντα έάν καί ποιοι πα
ράγοντες έπέδρασαν έπί τής λη- 
φθείσης άποφάσεως. Ανεξαρτή
τως δμως τών Απόψεων αί όποΐ- 
αι έπεκράτησαν, εις έμέ προβάλ
λεται τό καθήκον, ϊνα άπό τοΰ 
βήματος τούτου άπευθύνω έκκλη- 
σιν προς δλον τόν πολιτικόν κόι- 
σμον τής Χώρας δπως ϊσταται 
είς τό πλευράν τής Τραπέζης, διό
τι διά τής τοιαύτης τοποθετήσε· 
ώς του έκπληροΐ τό καθήκον του 
έναντι τοΰ συνόλου τοΰ Ελληνι
κού λαού, γνωστού όντος δτι ή 
Εθνική Τράπεζα δέν είναι κερδο 
σκοπική έπιχείρησις, άλλ’ Ασκεί 
καί έπιτελεί έθνικήν καί κοινωνι
κήν Αποστολήν, συμβάλλουσα ά- 
ξιολόγως είς τήν άνύψωσιν τοΰ 
βιοτικού έπιπέδου αΰτοΰ.

ΔΕΥΤιΕΡΟ'Ν: ’Επί τών κατά
τό παρελθόν έτος ένταθεισών φη
μών, καθ’ ας έγένοντσ συγκεκρι
μένοι Ανιχνεύσεις περί ίδρύσεως 
Υποκαταστημάτων ξένων μεγά
λων Τραπεζών έν Έλλάδι. ’Αντι
λαμβάνεται πάς τις έξ ύμών ποΐ- 
αι αί έντεΰθεν συνέπειαι διά τό 
"Ιδρυμα. Ή πείρα τών ξένων τρα
πεζιτών, τά άφθονα καί εΰθηνά 
κεφάλαια καί κυρίως τά τυχόν 
προνόμια τά όποια θά έπετύγχα- 
νον μέ τήν πρόφασιν τής προστα 
σίας τοΰ Αλλοδαπού κεφαλαίου 
συνθέτουν σοβαρωτάτην Απειλήν 
δι’ δλα έν γένει τά Ελληνικά 
Τραπεζικά Ιδρύματα καί είδικώ- 
τερον διά τήν Έθνικήν Τράπεζαν.

Παρά ταΰτα δμως, οΰδεμία έν 
τή πράξει, έξεδηλώθη θετική άν- 
τίδρασις έκ μέρους τοΰ ‘Ιδρύμα
τος. Αί τυχόν παρασκηνιακαϊ κι
νήσεις διά τήν προσωρινήν άνοφ 
βολήν τής εισβολής μικράν έν 
προκει μένφ δύνανται νά έχουν Α
ξίαν. Ή διαγραψομένη άπειλή έ-

πεβάλλετο νά προκαλέση γενικόν 
συναγερμόν κατά πρώτον λόγον 
τών έπιτελικών υπηρεσιών τής 
Τραπέζης καί νά άρχίση προ πολ- 
λοΰ καί μέ γοργόν ρυθμόν ή άνΟ- 
διοργάνωσις, κατ’ άρχήν τών υ
πηρεσιών συναλλαγών μετά τού 
κοινού διά τής καθ'ιερώσεως νέων 
μεθόδων έργασίας, βασιζόμενων 
είς τά ξένα πρότυπα μέ σκοπόν 
την ταχεϊαν, άκριβή καί ευχερή 
έξυπηρέτησιν τών πελατών.

ΙΚατά δεύτερον λόγον έδει νά 
προκαλέση συναγερμόν ημών τών 
μετόχων. Δράττομαι δθεν τής ση
μερινής ευκαιρίας νά σάς παρα- 
καλέσω δπως τελήτε έν έπιφυλα- 
κή, ϊνα έν ή περιπτώσει έπανέλπ 
θη είς τδ προσκήνιον τδ θέμα ί
δρύσεως έν Έλλάδι Ύποκ)των 
ξένων Τραπεζών, άντιμετωπισθή, 
τούτο έγκαίρως καί έν συνεργα
σία ύμετέρας όργανώσεως καί 
τοΰ Προσωπικού προς άποτροπήν 
τοΰ έκ ταύτης κινδύνου δι’ αύτά 
ταΰτα τά συμφέροντα μας.

Συνεχίζων τάς έπί τοΰ θέμα
τος τής όργανώσεως Αντιλήψεις 
τής Έκπροσωπήσεως οφείλω νά 
άναφερθώ είς τήν κατά τήν Γεν. 
Σ υνέλευσιν τοΰ παρελθόντος έ
τους ομιλίαν μου, δτε έπεσήμανα 
τήν Ανάγκην προετοιμασίας διά: 
τήν ομαλήν προσαρμογήν μας 
είς τάς έκ τής συνδέσεως 
μας μετά τής Κοινής ’Αγοράς 
δη μιουργουμένας συνθήκας καί 
νά σημειώσω δτι οΰδέν μέτρον ά- 
ξιόλογον έλήφθη.

Το ήμέτερον "Ιδρυμα έν ώ έδει 
νά άποτελέση τόν πεφωτισμένον 
καθοδηγητήν τών Ελληνικών Ε
πιχειρήσεων είς τήν σκληράν μά
χην τής έπιβιώσεώς των, δέν ή- 
δυνήθη είσέτι ουδέ αυτό τό ’ίδιον 
νά προσανατολισθή ώς προς τήν 
άκολουθητέαν οδόν.

Αί βεβιασμένοι καί έν πολλοίς 
προς τό θεαθήναι γενόμεναι συμ- 
φωνίαι περί ίδρύσεως μεμονωμέ
νων έπιχειρήσεων καί ειδικού φο- 
ρέως διά την διενέργειαν έπενδύ- 
σεων άποτελοΰν σπασμ ωδικός έ- 
νεργείας, στερούμενος γενικωτέ- 
■ρας σημασίας. ’Αμφιβάλλω δέ 
έάν τις έκ τών παρισταμένων ή- 
γετικών στελεχών τοΰ ‘Ιδρύματος 
πιστεύη είς τήν άποτελεσματικό- 
τητα τούτων, συναινοΰν δμως Α
πλώς καί μόνον διά νά μην άπο- 
δειχθώμεν υστερούντες τοΰ άνταπ 
γωνιστοΰ.

Δυστυχώς ή προσαρμογή είς 
τάς νέας συνθήκας άπαιτεΐ σκλη
ρόν συστηματικήν έργασίαν καί 
δημιουργίαν καταλλήλων στελε
χών έκ τών υπαλλήλων τοΰ ‘Ιδρύ
ματος. Οί άκριβοπληρωνόμενοι ξέ 

νοι καί έντόπιοι «ειδικοί» δέν εί
ναι δυνατόν νά έχουν τόν άπαι- 
τούμενον ζήλον καί ένδιαφέρον 
διά τήν προώθησαν καί άνάδειξιν 
τής Τραπέζης έλλείψει Έθνοτρα^ 
πεζιτικής συνειδήσεως. Άντιθέ- 
τως δύναται νά ΰποστηριχθή, ό
τι πολλάκις οϋτοι έχουν άπώτε- 
ρον συμφέρον νά τορπιλλίσουν 
πάσαν σοβαράν προσπάθειαν τεϊ- 
νουσαν είς τήν έπί στερεών1 βάσε
ων Θεμελίωσιν τοΰ μέλλοντος αυ
τής.

Μία έκ τών αιτιών, ή κυριωτέ- 
ρα καθ’ ήμάς, τής κατά τά πρσ- 
λεχθέντα έκτεθείσης άδρανείας 
τού ’ Ιδρύματος ένώπιον τών ση
μερινών γενικωτέρας σημασίας έ- 
ξελίξεων είς τόν τομέα τής δρα- 
στηριότητός του, Αποτελεί καί ή 
άκολουθουμένη έναντι τοΰ Προσω
πικού τακτική παρελκύσεως τής 
ίκανοποιήσεως δικαίων αιτημά
των του, πολλά τών οποίων Αφο
ρούν πρωτίστως είς αυτήν ταύ
την τήν εύόδωσιν τών έργασιών 
τής Τραπέζης.

‘Η έντεΰθεν δη μ ι ουργηθεϊσα ά- 
πογοήτευσις τών έργαζομένων πα
ρεμποδίζει σοβαρώς τήν άνάπτυ- 
ξιν τής δραστηριότητος τούτων 
προς άνάληψιν συγκεκριμένων 
πρωτοβουλιών, αί όποΐαι θά άπε- 
δεικνύοντο λίαν χρήσιμοι είς τήν 
Αποφασιστικήν περίοδον τήν ο
ποίαν διερχόμεθα.
Κύριοι Μέτοχοι,

Θεωρώ περιττόν νά σάς κατα
πονήσω άναγιγνώσκων διά μίαν 
άκόμη φοράν τόν κατάλογον τών 
είς τούς οικείους φακέλλους τών 
αρμοδίων Υπηρεσιακών παρα
γόντων Αναπαυόμενων άδικαιολο- 
γήτως, έπί μακράν, είδικωτέρων 
ζητημάτων, τά όποια Απασχο
λούν τό Προσωπικόν. Θά άναφερ
θώ, ένδεικτικώς καί μόνον, είς τά 
σοβαρότερα έξ αύτών, τά όποια 
είναι:

α) Τ ό τής κ α τ α ρ τ ί
σε ω ς νέου ’Οργανι
σμού καί βάσει αυ
τού τής έντάξεως 
τού Προσωπικού.

Τό ζήτημα τούτο έκκρεμοΰν άπό 
τό 1955 ηχθή ένώπιον υμών κατά

τήν Γενικήν Σ υνέλευσιν τού έτους 
1957, δτε ύπό τού τότε Διοικη- 
τοΰ κ. ιΚυριακοπούλου άνεγνωρί- 
σθη ή άνάγκη τής θεραπείας του. 
Διότι έάν θ’ άπαλειφθούν αί γε
νόμεναι άδικίαι κατά τάς Ανω
μάλους περιόδους τού παρελθόν
τος, θά έδραιωθηί ή σύμπνοια με
ταξύ τού Προσωπικού, ήτις Απο
τελεί δρον άπαράβατον διά τήν 
Αποδοτικήν λειτουργίαν τοΰ ‘[ι
δρύματος.

β) Τ ό τής έφαρμο- 
γ ή ς τοΰ μέτρου νά 
μ ή ν ΰπολείπωύται 
οί έν τή Τραπέζη 
έργαζόμενοι τών 
συναδέλφων των τών 
λοιπών Τραπεζών.

Ή συνεχής αϋξησις τών πά
σης φύσεως ωφελειών τής Τραπέ
ζης καθισιά εύχερώς εφικτήν τήν 
έπίλυσιν τοΰ αιτήματος τούτου, 
είναι δέ Αδικαιολόγητος ή περαι
τέρω παρέλκυσίς του, ήτις μό
νον είς έπιζημίους συνέπειας δύ- 
ναται νά όδηγήση.

γ) Τ ό τής έξυγιάν- 
σ ε ω ς τών ’Ασφαλι
στικών ’Οργανι
σμών:

ιΕΐναι γνωστόν είς υμάς δτι 
συνεπείοι τών κατά το παρελθόν 
ληφθέντων μέτρων ύπό τής Πολι
τείας, τή έπινεύσει τής τότε Δι
ό ικήσεως τής Τραπέζης καί τής 
κατ’ έφαρμογήν τών μέτρων τού
των έξοντώσεως τοΰ Προσωπι
κού, οί άσφαλισικοί οργανισμοί 
ύπέστησαν οικονομικόν κλονι
σμόν. Ή προς τόν σκοπόν τής έ- 
ξυγιάνσεώς των άκολουθουμένη 
ύπό τής Διοικήσεως τακτική δέν 
καλύπτει είμή μόνον μέρος τών υ
ποχρεώσεων τής Τραπέζης μέ Α
ποτέλεσμα οί Απόμαχοι καί κυ
ρίως οί άναιτίως έκδιωχθέντες 
συνάδελφοί μας ν’ άντιμετωπίζω- 
σι τό φάσμα τής πεινης μέ τάς 
πενιχρός συντάξεις τάς οποίας 
λαμβάνουν λόγφ προώρου έξόδου 
των. Επιβάλλεται νά τεθή πλέον 
τέρμα είς τήν τοιαύτην οαταράδε- 
κτον κατάστασιν.

δ) Τ ο τοΰ σεβα
σμού τής ιεραρχί
α ξ:

Καί κατά τήν περυσινήν ομι
λίαν μου ήσχολήθην έπί τσΰ ζητή
ματος τούτου καί έπέσυρα τήν 
προσοχήν τού κ. Διοικητοΰ. ’Α
ναγκάζομαι νά τό έπαναφέρω διό
τι ή άνατροπή τής ιεραρχίας προ 
ξενεϊ καταλυτικός Αντιδράσεις 
μεταξύ τών έργαζομένων είς τό 
"Ιδρυμα. Έπί τοΰ σημείου τού
του θά μοΰ έπιτραπή νά έπι στή
σω ιδιαιτέρως τήν προσοχήν σας. 
Κύριοι Μέτοχοι, διότι ή παραβί- 
ασις τής άρχής τής ιεραρχίας 
στερεί ικανούς υπαλλήλους τής 
δυναμικότητας ν’ άντιδράσουν είς 
τάς διδομένας ένίοτε έσφαλμένας 
έντολάς τών αρμοδίων, μέ Αποτέ
λεσμα τήν πρόκλησιν πλείστων 
έμφανών ή Αφανών ζημιών.

Είναι λυπηρόν, άλλα δίκαιον, 
νά τονίσω δτι έν ώ ή γνωστή πα- 
λαιοτέρα Διοίκησις τής Τραπέ
ζης κατεπάτησε τήν ιεραρχίαν, 
διά τοΰ γράμματος, κυρίως, τοΰ 
ΰπ’ αυτής καταρτισθέντος Όργα 
νισμοΰ, μή τολμήσασα νά έφαρμό 
ση τήν έξ αΰτοΰ άπορρέουσαν δι
καιοδοσίαν της, ή παρούσα Διοί 
κησις έξήντλησε πάντα τά σχετι- 

: κά περιθώρια.
Τρεις είναι κυρίως αί πρδς 

τούτο χρησιμοποιηθεϊσαι μέθο
δοι: Αί κατ’ εΰνσιαν προαγωγαί, 
ή ΰπό διαφόρους μορφάς παρο
χή άμοιβών μή δ ι και ολογουμένων 
έξ ούδενος λόγου, καί αί τοποθε
τήσεις είς υπευθύνους θέσεις κα
τά προκλητικόν παραγκωνισμόν 
τών έχόντων σειράν καταλήψεως 
αυτών.

Διά τών κατ’ εύνοιαν προα
γωγών, τάς όποιας, έπαναλαμβά 
νω, δέν διενοήθη νά πραγματο
ποίηση είς εΰρεΐαν ε'κτασιν καί ή 
θεσπίσασα ταύτας Διοίκησις, κα 
ταστρατηγεΐται ή ιεραρχία κατά 
τρόπον άπάδοντα ούχί μόνον είς 
το περί δικαίου αίσθημα, άλλα 
καί είς αυτήν ταύτην τήν σοβα
ρότητα τού ‘Ιδρύματος.

Διά τής διανομής ιδιαιτέρων 
άμοιβών καταλήγομεν είς τό αυ
τό ώς προεϊπον Αποτέλεσμα, Έν 
προκει μένφ οφείλω νά Αναφέρω 
δτι υπάρχουν περιπτώσεις καθ’ 
ας έδημ ιουργήθησαν, ανευ σοβα
ρός υπηρεσιακής Ανάγκης, θέ
σεις, απλώς καί μόνον διά τήν 
νομιμοφανή Απονομήν Αργυρίων 
άφοσιώσεως πρδς τά κελεΰσματα 
τών αρμοδίων.

Πιστεύω δτι ό Κος Διοικητής 
θά σημείωση ιδιαιτέρως τό ση- 
μεϊον τούτο τής ομιλίας μου θά 
έρευνήση καί θά χωρήση άδιστά- 
κτως είς τήν λήψιν τών ένδεικνυο 
μένων μέτρων.

Διότι έν ώ έπιδεικνύεται φειδώ 
(Συνέχεια είς τήν 4ην σελ.)



6α ποσά δι’ ίδιον λογ)σμόν ή έπ’ 
όνόματι συγγενών των. Επίσης 
τούτο γίνεται καί προς διαφώτι- 
σιν των Υπαλλήλων των Πρεσβει
ών. Παραπονεΐται δέ ή αρμόδια 
ΎίΓηρεσία διότι τό λοιπόν, εύρύ 
εις εκδοσιν έντυπων, έργον αυτής 
δέν έσχολιάσαμεν άναλόγως. Ση- 
μειοΰμεν δτι ή γαλλική γλώσσα 
διά τον προβληθέντα σκοπόν, σή
μερον ελάχιστα έξυπηρετεΐ. "Αν 
δέν έξεδόθησαν διά τούς τουρίστας 
διατί διανέμονται εις αυτούς κατά 
μάζας εις τά γκισσέ άγοράς συν
αλλάγματος; "Οσον άφορά τήν 
μνείαν έπί τού λοιπού έργου τής 
Υπηρεσίας, αυτό άποτελεΐ παρά- 
λειψίν μας, αλλά καί τσιαύτην τής 
Υπηρεσίας, ήτις δέν φρονΜζει νά 
μάς άποστέλλη έστω καί εν έντυ
πον έξ έκάστης έκδόσεως. Οΐ έπι 
κρατούντες μάς συγχαίρουν διά 
τήν παρατήρησιν. Διότι έδόθη προ 
τεραιότης εις τό σχολιασθέν έντυ
πον καί όχι εις τοιαΰτα τής άμε- 
σωτέρας ανάγκης διαφωτίσεως 
τών τουριστών. Εις τό σημεΐον 
τούτο, τονίζουν δτι μάς ύπερκέρα- 
σεν ό ανταγωνισμός, έντυπα τού 
όποιου προ έτους καί πλέον κυ
κλοφορούν. ’Υποδείξεις καί σχέ
δια έπί τούτου έχουν προ πολλοΰ 
ΰποβληθή πρωτοβουλίρ τών συναλ 
λασσομένων μετά τού κοινού συ
ναδέλφων, οΐτινες έχουν άμεσον 
άντίληψιν τών αναγκών τής πελα
τείας, ή έργασία δμως έπί του ζω 
τικωτάτου τούτου σημείου ακόμη 
έκκρεμεΐ. Τά κυκλοφορήσαντα έν
τυπα είναι λανθασμένα ώς προς 
τον χαρακτηρισμόν τών Λογ)σμών 
«COMPTES CQM'MUN'S» άντί τού 
ορθού «CGMiPTES JOINTS». Αύτά 
έπί τού παρόντος. "Αν ένδιαφέρων- 
ται οί συνάδελφοι διά περαιτέρω 
συνέχειαν, έδώ είμαστε...

ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ 
ΕΓΚΑΙΡΩΣ

Τονίζομεν καί πάλιν τήν Ανά
γκην-τής έγκαιρου υποβολής παρά, 
τών Karr)των καί Ύποκαστημά- 
των τών Φύλλων Ποιότητας. "Ηδη 
διά πρώτην φοράν ’ίσως αί προα- 
γωγαί παρελθόντος έτους έσημεί- 
ωσαν συντομωτέραν πάση)ς προη
γούμενης περάτωσιν. Μετά δέ την 
διενέργειαν τών προαγωγικών έξε- 
τάσεων κατά τον προσεχή Ιού
νιον θά πρέπη αί προαγωγαΐ σει
ράς 1963 νά διενεργηθοΰν, παρε
χόμενης οΰτω τής δυνατότητος νά 
περατωθοΰν μέχρι τέλους τού Ε
τους. "Ας έχουν λοιπόν ΰπ’ δψιν 
των οί αρμόδιοι Διευθυνταί καί 
Προϊστάμενοι νά υποβάλουν αμέ
σως τά Φ.Π, 1962. Συμφώνως 
πρός τά κεκανονισμένα άλλως τε 
πρέπει ήδη νά τά έχουν υποβάλει. 
’Αλλά έπί τούτου άς έπέμβη έγ- 
καίρως καί ή Διεύθυνσις Προσω
πικού. Ήμεΐς θά παρακολουθήσω- 
μεν καί θά καταγγείλωμεν άπό 

τών στηλών μας πάντα υπαίτιον.
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απεργία τήν Πρωτομαγιά του 1886 στό Σικάγο
Στις τρεις τελευταίες δεκαετίες I 

τού 19ου αιώνα (1870—1900) ' 
πολλές άπεργίες στις ‘Ηνωμένες 
Πολιτείες έπαιρναν τήν οξύτητα 
τοπικών εμφυλίων πολέμων, κάθε 
φορά πού οΐ έργάτες διεκδικοΰσαν 
αποφασιστικά τά δικαιώματα τους 
καί παρατάσσονταν άντιμέτωποι 
στά κυβερνητικά στρατεύματα καί 
στά ώπλισμένα όργανα τών έργο- 
δοτών.

Οί σιδηροδρομικοί στάθηκαν 
στην πρώτη γραμμή τού έξοντω- 
τικού αυτού ταξικού άγώνός. Σάν 
μιά τεράστια έκρηξη πού συγκλό
νισε τή χώρα ξέσπασε τό 1887 ή 
πρώτη γενική άπεργία στήν αμε
ρικανική ιστορία: ή άπεργία τών 
σιδηροδρομικών. Μιά άλλη άπό 
τις πολλές άπεργίες τών σιδηρο
δρομικών ήταν αυτή πού έγινε τό 
1894 άπ’ τήν ’Αμερικανική "Ενω
ση Σιδηροδρομικών.

Πολλές μεγάλες, σκληρές άπερ
γίες έκαναν οι ανθρακωρύχο ι. Ή 
πρώτη άπ’ αυτές, γνωστή σάν 
«μακρά άπεργία», πού κράτησε ά
πό τον Δεκέμβριο 1874 ώς τον 
Ιούνιο 1875, έγινε στις άνθρακο- 
φόρες περιοχές τής ,Πενσυλβανίας 
σχεδόν μέσα σέ συνθήκες εμφυλίου 
πολέμου. Ή άπεργία αύτή κατέ
ληξε σέ μιά άπό τις μεγαλύτερες 
τραγωδίες τού άμερικανικού έργα- 
τιικοΰ κινήματος.

"Εγιναν καί πολλές άλλες ά
γριες άπεργίες τήν περίοδο εκεί
νη. Οί ανθρακωρύχοι τής Πενσυλ- 
ι&ανίας τό 1892 κράτησαν μιά ά
περγία 5 μήνες κάτω άπό συνθή
κες μεγάλης τρομοκρατίας, οί έρ
γάτες άτσαλιοΰ τού Πίτσμπουργκ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ — Δ1ΕΚΠΕ- 
ΡΑΙΩΣΙΣ

’Ενώ Γραφεία άνακαινίζονται 
καί έπιπλα άντικαθίστανται μέ 
πολυτελέστερα καί πανάκριβα, διά 
νά καταΐστήσουΐν καλλιτέραν τήν 
προβολήν τής Τραπέζης καί άνε- 
τωτέραν τήν εις αυτά παραμονήν 
τών ολίγων υπευθύνων οργάνων 
αύτής, διά τούς πολλούς ή άδια- 
φορία έξαντλεΐ τά περιθώρια παν
τός χαρακτηρισμού. Ουτω ένώ ά
πό μακροΰ χρονικού διαστήματος 
ένεκρίθΊ πίστωσις δρχ. 650.000 
διά τήν διαρρύθμισίν τών χώρων 
Πρωτοκόλου καί Διεκπεραιώσεως 
καί διασκευήν αυτών, ώστε νά κα- 
ταστή άνθρώπινη ή έν οιΰτώ πα
ραμονή καί έργασία τών συναδέλ
φων, ή κατάστασις παρατείνεται 
άδικαιολογήτως.

Διοετί;
Μήπως διότι έκεΐ διέρχονται 

τάς περισσότερός ώρας τής ζωής 
των ύπάλληλοι κατωτέρων βαθμών;

Περιοριζόμεθά έπί τού παρόν
τος είς τήν άνω διαπίστωσιν καί 
παρατήρησιν, έπιφυλασσόμενοι νά 
έπανέλθωμεν. ί

| έγραψαν μιά άπό τις ένδοξώτερες j 
σελίδες στά χρονικά τών άγώνων 
τής Εργατικής τάξεως.

Αίμοαηρές άπεργίες έγιναν στό 
Φάρ Ούέστ (Δυτικές Πολιτείες) μέ 
οδηγό τήν Δυτική ‘Ομοσπονδία 
’Εργατών ’Ορυχείων. "Εγινε ή γε
νική άπεργία τών νέγρων έργατών 
στην Νέα ’Ορλεάνη τό 1892. Βα
σική, επιδίωξη τών [οργανωμένων 
έργσδοτών τήν περίοδο εκείνη ή
ταν νά εμποδίσουν μέ κάθε τρό
πο τήν οργάνωση τού συνδικαλι
στικού κινήματος. Ήταν μιά μά
χη χωρίς έλεος πού συνεχίσθηκε 
μέ πρωτοφανή κτηνωδία καί αγριό
τητα καί στά έπόμενα χρόνια.

Στις δεκαετίες αυτές καί μέσα 
σ’ αυτό τό κλίμα τής άγριας τα
ξικής πάλης ξεχωρίζει ή λευκή ά
περγία γιά τό όκτάωρο, τήν Πρω
τομαγιά τού 1886. Ή ιστορική ε
κείνη. άπεργία ξεκίνησε άπό τήν 
απόφαση πού υιοθέτησε ή νεαρή 
τότε ’Αμερικανική ‘Ομοσπονδία 
Εργασίας στό συνέδριό' της τού 
1884. ‘Η απόφαση έλεγε δτι με
τά τήν 1η Μαΐου 1886 ή έργα
τική ημέρα θά διαρκοΰσε πια οκτώ 
μόνο ώρες καί κήρυσσε γιά τήν ή
μερα εκείνη τήν έναρξη ενός εκτε
ταμένου άπεργιακοΰ κινήματος μέ 
σκοπό νά έπιβάλη τό όκτάωρο σέ 
εθνική, κλίμακα.

Αιύτή ή μορφή πάλης θύμιζε τό 
πνεύμα τής Βιομηχανικής ’Αδελ
φότητος, πού δέκα χρόνια πριν 
ζητούσε νά έπιβληθή τό όκτάωρο 
μέ λευκή άπεργία. Τό αίτημα τού

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) ι 
Είς βάρος μερικών άπ’ αυτούς κυ | 
κλοφόρη,σαν πρό μικρού ψίθυροι 
κΓ αναγκάστηκα νά έπέμβω γιά 
νά προλάβω... συμπλοκάς, κι’ έ
χουν άπ’ τήν άλλη μεριά τό θρά
σος νά μέ κατηγορούν δτι τούς πε
ριπαίζω μέ τήν αναβολή καταρτί- 
σεως τού ’Οργανισμού Υπηρεσί
ας καί έπιλύσεως άλλων αιτημά
των τους; "Ας κατορθώσουν πρώ
τα νά υποδείξουν δίκαια καί αύ- 
στηρά πρόσωπα γιά ν’ άναλάβουν 
τή διαχείρισι τού...

— Σταμάτησε, γιαπί μ’ εξα
γριώνεις μ’ αύτά πού λές — μέ 
διέκοψεν ό φίλος, σφίγγοντας τά 
δόντ ια του.

— Μπά, τόν καϋμένο!.... Δέν 
ήξερα δτι σέ κυριεύει τόσο πολύ 
ή Ιερή άγανάκτηση — τού είπα. 
’Αλλά μάθε δτι έγώ ορθοτομώ την 
αλήθεια κι* έτσι, παραδέχομαι δτι 
οΐ παραπάνω ισχυρισμοί τού έργο 
δότου είναι απόλυτα σωστοί. “Ε
χεις συναντήσει ή δχι έπαγγελμα- 
τική άντιζηλία καί φθόνον συνα
δέλφων σου, πού προσπαθούν μ* !

όκταώρου ήταν ζωτικό σύνθημα 
γιά τις έργατικές μάζες άπό τό 
τέλος τού έμφυλίου πολέμου τού 
1865. Τό πρόβλημα ήταν τώρα 
πια νά όδη,γηθή ή έργατική τάξη 
στήν συγκεκριμένη πάλη γιά τή,ν 
πραγματοποίησή του. ‘Ο Τέρενς 
Πάουτερλυ, ηγέτης τών ‘Ιπποτών 
τής ’Εργασίας, πού άντιμαχόταν 
τήν A.F.L. (’Αμερικανική 'Ομο
σπονδία ’Εργασίας) υπονόμευε 6- 
λο τό κίνημα γιά τό όκτάωρο. ’Ε
πίκεντρο τής πρωτομαγιάτικης 
αΰτή,ς άπεργίας τού 1886, στήν 
όποια πήραν μέρος 350.000' έρ
γάτες, ήταν τό Σικάγο. Τό όκτά
ωρο κατακτήθηκε άπό 185.000 
έργάτες, ιδιαίτερα οικοδόμους. 'Η 
άπεργία άπτετέλεσε τεράστια ώθη
ση, γιά τό έργατικό κίνημα άφού 
πολλά συνδικάτα ‘ιδρύθηκαν άπ’ ά- 
φορμή αύτόν τον άπεργιακό άγώ- 
να. ’Εξησφάλισε άκόμη καί τήν έ- 
πικράτηση τής A.F.L. στήν σκλη
ρή πάλη, πού διεξαγόταν τότε άνά- 
μεσα σ’ αύτή την 'Οργάνωση καί 
τούς «Ιππότες τής ’Εργασίας» 
προγενέστερη έπίσημη άλλ’ υπο
νομευτική γιά τις έργατικές διεκ
δικήσεις, έργατική 'Οργάνωση.

Ή μεγάλη άπεργία τού 1886 
π,ρσκάλεσε ένα άπό τά πιο έπαί- 
σχυντα έγκλήματα τών κεφαλαιο
κρατών είς βάρος τής έργατικής 
τάξεως. Σέ μιά συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας πού έγινε στίς 4 
Μαΐου στό Χαίημαρκετ τού Σικά
γου γιά τήν πρόσφατη τότε κτη
νώδη δολοφονία έξη άπεργών στό

αυτό τόν τρόπο ν’ άμαυρώσουν την 
| υπηρεσιακή σου άξια; "Αν, λοι
πόν, οί συνάδελφοί σου διαπρόττ- 
τουν αύτό τό άνοσιούργημα είς 6ά 
ρος σου (άντί νά προσπαθούν νά 
σέ φθάσουν ή νά σέ ξεπεράσουν μέ 
τίμια μέσα), αν οί προϊστάμενοι 
άντί ν’ άποδίδουν τό δίκαιον, υπο
κύπτουν καί ένδίδουν είς προσωπι
κός συμπάθειας ή συμφέροντα, 
πώς αυτοί Εχουν, κατόπιν, τό θάρ
ρος νά κατηγορήσουν τόν Εργοδό
τη τους δτι τους άδικεΐ; ’Αφού καί 
αυτοί κάνουν τό "ίδιο — καί χει
ρότερο!.. «’Εάν εϊπωμεν δτι α
μαρτίαν ούκ έχομεν, έαυτούς φρε- 
ναπατώμεν». Ανάγκη, λοιπόν, έ- 
πείγουσα νά στραφούμε προς έαυ
τούς. Μέ σύνθημα τό: «έκκοόθάρω- 
μρν έαυτούς» άς άρχίσάυμε την 
προσπάθέια γιά νά Επιτύχουμε τά 
αιτήματα μας.

Παράδοξο, βέβαια, έξ δψεως τό 
σχήμα αύτά, άλλα νομίζω πώς Ε
χει σωστή καί άκλόνητη βάση. 
«Τεθεμελίωται γάρ έπί τή,ν πέ
τραν». Καί δέν ύπαρχε ι φίλε μου, 
σταθερώτερο θεμέλιο άπ’ -rijv άνυ-

έργοστάσιο Μακόρμικ στο Χάρβε- 
στερ, κάποιο άγνωστο πρό
σωπο έρριξε μιά βόμβα καί σκό
τωσε έπτά άστυνομικούς, τέσσα- 
ρες έργάτες καί τραυμάτισε πο
λύ περισσότερους. Ή άστυνομία 
συνέλαβε άρκετούς Εργατικούς ή- 
γέτες. ‘Ύστερα άπό μιά καμπάνια 
ώργανωιμένης υστερίας καί σκηνσ- 
θετημένων συκοφαντιών, οί Πάρ- 
σανς, Σπάϊς, Φίσερ καί Ένγκελ 
άπαγχονίσθηκαν στις 1 1 Νοεμ
βρίου 1877, ένώ οί Νή,μπ, Σβάμπ 
καί Φίλντεν κοπαδικάσθηκαν σέ 
πολλά χρόνια φυλακή. "Ενας άλ
λος, ό Αίνγκ, βρέθήκε νεκρός στό 
κελλί του. Ή άστυνομία είπε ό
τι αύτοκτόνησε.

"Ολος ό Εργατικός κόσμος δο- 
νήθηκε άπό διαμαρτυρίες γιά τήν 
άνθρώπινη τραγωδία τού Χαίη
μαρκετ μέ τήν οποία τά δικαστή
ρια έπεσαν ατό Επίπεδο τών 
γκάγκστερς, στήν απεγνωσμένη 
τους προσπάθεια νά τσακίσουν τό 
άμερικανικό κίνημα.

Σέ άνάμνηση αΰτής τής μεγά
λης μάχης, καθιερώθηκε ή Πρωτο
μαγιά σάν παγκόσμια ημέρα τής 
έργατικής τάξεως, ύστερα άπό ά- 
πόφαση πού πήρε τό ιδρυτικό συ
νέδριο τής Δεύτερης Διεθνούς στό 
Παρίσι τό 1889. Ή άπόφαση έ- 
λήφθη ύστερα άπό γαλλοαμερικα- 
νική πρότασηι.

‘Η Έργατική Πρωτομαγιά ξε- 
πέρασε σιγά - σιγά τούς σκοπούς 
μιάς άπλής έργατικής έκδηλώσεως 
καί έτεινε νά μεταβληθή σέ 24ωρη 
γενική άπεργία σέ διεθνή κλίμα
κα. ’Αργότερα ή Πρωτομαγιά έ
λαβε τόν χαρακτήρα τής παγκό
σμιας ήμέρας πού είναι άφιερωιμέ- 
νη ατούς Εργαζομένους καί Εορτά
ζεται μέ άπεργίες καί συγκεντρώ
σεις σ’ δλες τις χώρες τού κόσμου. 
Εκτός άπό τις ‘Ηνωμένες Πολιτείες 
δπου ή διαρκώς καί περισσότερο 
συντηρητική ’Αμερικανική ‘Ομο
σπονδία ’Εργασίας (A.F.iL.) κα
θάρισε σάν ημέρα τών έργαζομέ- 
νων τήν πρώτη Δευτέρα τού Σεπ
τεμβρίου άντί τής Πρωτομαγιάς, 
vwwwwwwwwwwwwww

ποκρισία καί τό καθαρό μέτωπο. 
Γιατί, άν συνεχίσουμε τήν πορεία 
μας έτσι φορτωμένοι μέ τά «υπη
ρεσιακά» μας Ελαττώματα — έν 
πολλοίς φοβερά — κινδυνεύουμε 
ν’ άκούσουμε άπο στιγμή σέ στι
γμή τή δίκαιη Επιτίμηση, τού Ερ
γοδότου μας: «ύποκρ ιταί»!

Ό φίλος εΐχεν έν τώ μεταξύ ή
ρε μήσει καί μ’ άκσυγε μέ σκυμ
μένο τό κεφάλι, σέ σιωπηλή άπο- 

δοχή τών ισχυρισμών μου.
Θά θελήσαυν άρα γΒ νά κάμουν 

τό ‘ίδιο καί πολλοί άπ’ τους άνα- 
γνώστες τής στήλης αύτής;...

Ν.Φρ—ς.

ΑΝΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

ΚΟΙΜΒΜΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ

Ναπολέων Παπαγγελής (Λογ. 
Κέντρου).

Θεοδώρα Κουζιάκη (Ύπ)τος 
Πτολεμάίδος).

Κώστας Κατσούλης (Διοίκη- 
σις) Ελένη Κανελλάκου. Θερμάς 
εϋχάς.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

‘Ο συνάδελφος κ. Δημ. Δούκας 
(Διοίκησις-Γ ραμματεία) απέκτησε 
υιόν.

‘Ο συνάδελφος κ. Κυριάκος Γε- 
ωργόπουλος (Κεντρικόν Κατ)μα) 
άπεκτησε δίδυμα.

Νά τούς ζήσουν.
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ 
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ)ΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝ. Π.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣIΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Συμφώνως πρός τά άρθρα 24 

έως καί 29 τού Καταστατικού, κα- 
λούμεν τούς κ.κ. Συνεταίρους είς 
Α'. συνεδρίασιν ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕ
ΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ έν τή 
αιθούση τού Πρατηρίου Υφασμά
των τού Συν)σμοΰ (αίθουσα πα
λαιού1 Χρηματιστηρίου) οδός Πεσ. 
μαζόγλου άριθ. 1 τήν ί 9ην Απρι
λίου έ. έ. ήμέραν ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ 
καί ώραν 5.30 μ.μ. καί έν περιπτώ 
σει μή άπαρτίας, τήν 26ην Άποι- 

λίου έ. έ. ήμέραν ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ 
καί ώραν 5.30 μ.μ. έν τφ αύτφ 
χώρψ μέ τά έξης θέματα:

1. — "Εκθεσις τού Διοικητικού 
Συμβουλίου έπί τών πεπραγμέ
νων τού έτους 1962.

2. -—■ Υποβολή 'Ισολογισμού 
καί ’Απολογισμού διαχειρίσεως 
τού έτους 1962,

3. — "Εκθεσις τού ’Εποπτικού 
Συμβουλίου1.

4. — 'Εκθεσις τού Έλεγκτοΰ.
5. — "Εγκρισις τού ’Ισολογι

σμού καί ’Απολογισμού διαχειρί
σεως τού έτους 1962.

6. — ’Απαλλαγή έκ τών ευθυ
νών τού τε Διοικητικού καί ’Επο
πτικού Συμβουλίου ώς καί τού Έ- 
λεγκτοϋ.

7. — ’Υποβολή καί εγκρισις 
Προϋπολογισμού Εσόδων καί Εξό
δων διαχειρίσεως έτους 1963.
Έν Άθήναις τή 5 ’Απριλίου 1963

‘Ο Προϊστάμενος 
τού ’Εποπτικού Συμβουλίου 
ΔΗΜ,ΗΤΡIΟΣ ΜΑΝΙΑΚΗΣ

ι..................... .............................................1
Υπεύθυνος "Υλης

ί ΕΠΑΜΕΙΝ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ »
ι
J Φωτάκου 4 — Βεΐκου ι

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛ
( ΚATΑ ΣΤΑΣI

Ο Γ ι Σ Μ Ο Σ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1962
Σ ΤΗ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1 9 6 2 ) ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Δ I Α Θ Ε Σ I Μ Ο Ν
Ταμεΐον ....................................
Καταθέσεις παρά Ε.Τ.Ε..

Χρεόγραφα κτηθέντα προ τού 19 56 
Χρεόγραφα κτηθέντα τό έτος 19 62

Α,ΠΗ Σ ΧΟ ΛΗΜΕΝ Ο Ν
'Εμπορεύματα :

α) Πρατηρίου Υφασμάτων....................
β) » Τροφίμων.........................

Πιστώσεις:
α) Είς Συν)ρους λογ)σμώ Ε.Τ.Ε. (έξ ύψ)των) ................ .. . ...
β) Είς Συν)ρους έκ Τροφίμων...................................................................
γ) Είς Συν)ρους Κτηματικής καί λοιπούς συμβεβλημένους ορ

γανισμούς (έξ ύφ)των)......................................................................
δ) Είς τό Προσωπικόν τού Συν) σμοΰ...................................................

ΑΚ1ΝΗΤΟΠΟIΗΜΕΝΟΝ
Είδη έγκαταστάσεως καί Μεταφορών............................................... ....
Εκκρεμείς Λογ)σμο1.........................................................................................
Διαφορά άποκαταστάσεως Κεφαλαίου .....................................................
Λογ)σμοί Τάξεως..............................................................................................

107.333,10
634.488,95

148.009,70 
212.500'.—

3.480.169,80 
628.994.—

76.759.—
427.5'87.—

1.026.882,85 
161.784.—

741.822,05

360.509,70

4.109.163,80

1.693.012,85

451.854,80 
631.035,70' 
883.348.— 

77.1 19,25

8.947.866,15

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
"Ητοι Συν)κα1 Μερίδες 4.484X1.000'...........................................
Άποθεματικόν Κεφάλαιον ’Αποσβέσεων..........................................
Διαφορά άναπροσαρμογής (τών πρό τού 1956 χρεογράφων)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
Δάνεια έκ Χρηματοδοτ. Τραπ. Ελλάδος . . 
Όφειλόμενοι Τόκοι τών ώς άνω' Δανείων .

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ 
Όψειλόμενα είς έξελθόντας Συν) ρους μέχρι 31)12)62 
Μέρισμα έτους 1962 .......................................................................

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΈΜΠΌΡΙΟΝ
’Ανοικτοί λαγ)σμοί Προμηθευτών ...........................
Γραμμάτια Πληρωτέα......................................................

ΛΟΙΠΑ-Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Λογ)σμοϊ πρός διακανονισμόν .
Λογίσμοί Τάξεως..........................
Πιστωτικόν Υπόλοιπον είς Νέον

X Ρ Ε Ω Σ I Σ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

4.484.000.— 
256.248,80 

83.256,50

191,647.— 
585.1 56.— 776.803.—

312.343,45 
443.678.— 756.021,45

.583.902,70 
251.500.— 1.835.402,70

677.192,90 
77.1 19,25 

1.821,55

8.947.866,15

Π 1 Σ Τ Ω Σ 1 Σ

"Εξοδα Διαχειρίσεως
Τ όικο ι...............................
’Αποσβέσεις................

Πιστωτικόν υπόλοιπον (καθαρόν κέρδος χρήσεως)

1.916.288,35
73.028.—

130.070,80

2.1 19.387,15 
445.499,55

2.564.886,70

Υπόλοιπον Χρήσεως 1961 
"Εσοδα έξ Υφασμάτων . . 
"Εσοδα έκ Τροφίμων . . ,

Πρόσοδοι έκ Χρεογράφων..............................................................................
Έκ στρογγυλαποιήσεως διαφοράς άπακαταστάσεως Κεφαλαίου

838,65
2.030.982,50

515.725,55

16.062.—
1.278.—

2.564.886,70

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ (Πιστωτικού Υπολοίπου) ΧΡΗΣΕΩΣ 1962
’Υπόλοιπον Πιστωτικόν Χρήσεως 1 962 .........................................................................................................................

Διατιθέμενον ώς έπεται:
α) Δραχ. 97 κατά συνεταίρον είς 4.484 συνεταίρους, ήτοι 4.484X97 . . . .................................. Δραχ. 434.948.
β) Δραχ. 97 κατά δικαιούχον είς 90 συνεταίρους έξελθόντας τήν 31)12)62, ήτοι 90X97 .. » 8.730.—

Υπόλοιπον Πιστωτικόν είς Νέον

445.499,55

443.678.—

1.821,55

Ό Προϊστάμενος 
τού ’Εποπτικού Συμβουλίου 
ΔΗ'ΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΑΚΗΣ

Έν Άθήναις τή 1 6 Μαρτίου 1963 
Ό Πρόεδρος

τού Διοικητικού Συμβουλίου 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ό Προϊστάμενος 
τού Λογιστηρίου 

ΘΑΝΟΣ ΘΑ'ΝΟΠΌΥΑΟΣ



Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΒΙΑΙΑΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ

ΥΓΙΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

ιιορρτ 
των χρονιοόντων

Οί ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

ιωοων Βίτρτων ρο[
Αναμένονται σοβαροί εξελίξεις.- Δίωξις 

παραβατών ώραρίου.-
01 Σύλλογοι του Προσω-πι-κοΰ 

τής Τροστέζης, είς έκτέλεσιν των 
κοινών αποφάσεων τών διοικήσεων 
των περί τής κοινής προβολής καί 
επιδιώξεως τής έπιλύσεως τών αι
τημάτων τών έν τή Τραπέζη ερ
γαζομένων έπανέφερον ενώπιον τού 
κ. Διοικητοΰ τά έκκρεμοΰντα βασι
κά τοιαϋτα — 'Οργανισμού, ενιαί
ου ώραρίου,φύλλων ποιότητας,κατα 
νομής ασφαλίστρων, οικονομικής 
θέσεως τού Πρσσωπικού,σεβασμοΰ 
προς τήν ιεραρχίαν καί ασφαλιστι
κού. ’Επί τούτων ύπεβλήθηι σχετι
κόν ανακεφαλαιωτικόν υπόμνημα, 
διά τού όποιου έν_ κατακλέΐδι ζη-

Η ομιλία τού Προέδρου

(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδος)
διά την έπιβαλλομένην, ώς έλέ- 
χ9η, άναδιοργάνωσιν τών υπηρε
σιών προς άντιμετώπισιν τών έκ 
τών νέων συνθηκών απαιτήσεων 
τού έπιχειρηματικοΰ κόσμου, δεν 
είναι έπιτρεπτόν νά διασπαθίζη- 
ται έστω καί μια δραχμή διά νά 
καταστήσωσιν υποτακτικούς καί 
δουλοπρεπεΐς τούς Υπαλλήλους.

Έπί τών εις υπευθύνους θέσεις 
τοποθετήσεων προσκειμένων προ
σώπων έναντι άρχαιοτέρων μή 6- 
πολειπομένων είς ικανότητας, έ
χω νά σημειώσω τούτο: "Οτι α
νώτεροι κατά βαθμόν ή άρχαιότε 
ροι έτέθησαν ύπό τάς διαταγάς 
κατωτέραν των καί πολλοί παρη- 
γκωνίσθησαν. Άντιλαμβάνεσθε, 
Κοι Μέτοχοι, εάν ύπό τοιαύτας 
συνθήκας είναι δυνατόν νά σημειω 
θή πραγματική πρόοδος είς οίαν- 
δήποτε έπιχείρησιν καί ποια είναι 
τα επακόλουθα, ώστε νά μήν ά- 
παιτήται άνάλυσις.

ε) Τ ό τής έ-ψ αρμο
γής ενιαίου ωράρι
ο υ:

Ή συνεχιζομένη, επί οκταετί
αν ήδη, άνισος μεταχείρισις τών 
συναδέλφων μας τών επαρχιακών 
Ύποκ)των, εργαζομένων έπί 42 
ονομαστικός ώρας έβδομαδιαίως, 
έναντι 39 τών τής Πρωτευούσης, 
αποτελεί άπαράδεκτον διάκρισιν. 
Ή Έκπροσώπησις καί άπό τού 
βήματος τούτου διαμαρτύρεται 
έντόνως καί παρακαλεΐ διά μίαν 
είσέτι φοράν τήν Διοίκησιν δπως 
προέλθη είς τήν λήψιν άποφάσε- 
ως ρυθμίσεως τού ζητήματος τού
του, είτε διά τής καθιερώσεως τού 
αυτού ωραρίου, είτε, έφ’ δσον είς 
τούτο συναντά δυσκολίας έξ άντα- 
γωνιστικών λόγων, διά τής πλη
ρωμής ιδιαιτέρας αμοιβής, τών 
έπί πλέον ωρών έργασίας.

στ) Τής συμμετο
χής τής Έκπροσω- 
πήσεω ς είς τ ό Δ.Σ. 
τής Τραπέζης.

Είμαι υποχρεωμένος νά έκφρά 
σω τάς ειλικρινείς ' ευχαριστίας 
ολοκλήρου τού Σώματος τών Υ
παλλήλων προς τον (Πρόεδρον τού 
Συνδέσμου τών Μετόχων διά τήν 
ένθερμον ΰποστήριξιν τής άπό ε
τών αίτήσεώς μας περί συμμετο
χής είς τό Δ.Σ. τής Τραπέζης 
έκπροσώπου τών έργαζομένων. Εΐ- 
πον, έπαναλαμβάνω καί τονίζω, 
δτι διά τής συμμετοχής ταύτης 
θ άκούηται ή φωνή τού παράγον
τος έργασία καί αί λαμβανόμε- 
ναι αποφάσεις θά αμβλύνουν τάς 
σχέσεις μετά τού κεφαλαίου, έκ- 
φέρων δέ προσωπικήν άντίληψίν 
μου, τολμώ νά προεξοφλήσω ότι 
έν τή περιπτώσει τούτη θά έκλεί 
ψουν αί προστριβαί μεταξύ τών 
δύο τούτων συντελεστών δράσεως 
και θά όδηγηθώμεν είς συνεργα
σίαν έποικοδομητικήν.

Διά παρόμοιον, αν μή σοβαρώ- 
τερον λόγον, επιβάλλεται ή συμ
μετοχή τού έκπροσώπου τής όργα- 
νώσεώς σας, ήν καί ΰποστηρί- 
ζω, παρακαλώ δέ τούς έκπροσω- 
ποΰντας τά διάφορα 'Κοινωφελή 
'Ιδρύματα, οί όποιοι πιστεύω' ότι 
δέν δεσμεύονται έξ αντιθέτων έν- 
τολών, δπως τήν υποστηρίξουν, 
διότι οΰτος, ώς οίκονοτολόγος 
πείρας, πολλά δύναται νά προσ- 
φέρη είς τά "Ιδρυμα.

Κύριοι Μέτοχοι,
Τερματίζων τήν σύντομον ομι

λίαν μου φρονώ καί έπ’ αυτού πι
στεύω δέν θά έχη άντίρρησιν κα
νείς έξ υμών, δτι ή Διοίκησις 
τής Τραπέζης δικαιούται έπαί- 
νου διά τήν έπιτευχθεΐσαν πρόο
δον είς τάς έργασίας τού Ιδρύ
ματος, καί ή Έκπροσώπησις τής 
απευθύνει τούτον. ’Οφείλω δμως 
νά προσθέσω δτι: Δέν δικαιοΰ-

τεϊται ή άνευ περαιτέρω αναβολής 
έπίλυσις τών ανωτέρω' ζητηματοσν. 
Σηιμειοΰμεν δτι παρόμοια βασικά 
αιτήματα είς τάς Τραπέζας ’Αγρο
τικήν καί Εμπορικήν έχουν ήδη. έ- 
πιλυθή μέ σημαντικός, φυσικά ώ- 
φελείας τών έργαζομένων. Οί Σύλ
λογοι είναι άποψασισμένοι νά έξαν 
τλήσουν πάσαν προσπάθειάν των 
ί’να έπιλυθώσι τά ζητήματα ταύτα, 
ώστε τό Προσωπικόν τής Τραπέ
ζης νά ΐσταται άπό πλευράς ίκα- 
νοποιήσεώς του εις άνάλογον θέσιν 
εκείνης είς ήν εύρίσκεται ή Τράπε
ζα, έν συγκρίσει προς τάς έτέρας, 
άπό πλευράς εργασιών καί κερδών. 
Ώς έκ τούτου αναμένονται σοβα
ροί εξελίξεις έφ’ ών οί Σύλλογοι 
θά ενημερώσουν1 καί θά οδηγήσουν 
σχετικώς τά μέλη των.

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ
' Ο Διευθυντής τού 'Υποκ)τος 

Κατερίνης κ. Μπαλαμώτης κατεδι- 
κάσθη είς δέκα πέντε ημερών φυλά- 
κισιν διά παράβασιν τού ώραρίου, 
περί ής έκτενώς είχομεν γράψει είς 
προηγούμενον φύλλον μας. Λόγφ 
τής έκ συστήματος παραβάσεως 
τού ώραρίου παρά τού έν λόγφ 
διευθυντοΰ έκκρεμούν κατ’ αυτού 
καί έτεραι μηνύσεις τών έποπτικών 
οργάνων. Αυπηράν έντύπωσιν έπρο 
κάλεσεν ή έμμονή τούτου είς τήν 
άποψ'ιν δτι τό ώράριον δεν τηρείται 
λόγφ... κακής ποιότητας τών υπαλ
λήλων. Άναμένομεν άπό τήν Διοί- 
κησιν τής Τραπέζης τήν στάσίν της 
έναντι τού κ. Μπαλαμώτου μετά 
τού οποίου καί τού προσωπικού 
τού ϋποκ)τος,πάς δεσμός ψυχικός 
καί υπηρεσιακός έχει πρό> πολλού 
κοπή.

ΚΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑ!Σ 
Κατόπιν τής τηλεγραφικής δια-

Μεγάλος σάλος προεκλήθη άπό 
τήν κινητοποίησιν τού1 ιατρικού 
κόσμου κατά τον παρελθόντα μήη 
να. Μέγα μέρος τού πολιτικού κό
σμου καί τού Τύπου έτάχθησαν μέ ■ 
τό μέρος των. Τό σύνολον δέ τών 1 
συνδικαλιστικώς ώργανωμένων ερ
γαζομένων ώς καί αί ’Οργανώσεις 
αυτών έτήρησαν στάσιν ούδετερό- 
τητος έναντι τής άναπτυχθείσης 
τοιαύτης δράστη ρ ι ότητο ς. Διά 
τής σιωπής των ταύτης αί συνδι
καλιστικοί οργανώσεις τών μισθο- 
συντηρήτων τάξεων, αϊτινες ασφα
λίζουν τή,ν ΰγείοίν των είς κλαδι
κούς ’Οργανισμούς έδειξαν τήν 
κοινωνικήν των ωριμότητα μή άν- 
τιδράσασαι είς τήν προβολήν αιτη
μάτων συνδεόμενων μέ σχέσιν έρ- 
γασίας, δεδομένου δτι τό πλεΐστον 
τών έν λόγφ αιτημάτων άφεώρα 
έξηρτημένην ιατρικήν εργασίαν 
(προς Νοσοκομεία, Ι.Κ.Α., Ιδρύ
ματα) .

“Ομως τά ιατρικά αιτήματα πα 
λαιόθεν καί νύν φυσικά περιλαμ
βάνουν σημεία, πάρα πολλά μάλι
στα, βολάς κατά τών Ταμείων Υ
γείας καί τής Κλαδικής γενικώτε- 
ρον άσφαλίσεως τής Ύγείας,’Απσ 
κορύφωμα τούτου αποτελεί τό ύπό 
τού προσφάτου πανελ. ’Ιατρικού 
Συνεδρίου είς ’Ιωάννινα προβληθέν 
αίτημα τής υπαγωγής τής άσφαλί 
σεως ύπό ένιαΐον φορέα. Καί τού
το έπανέλαβε προσφάτως ό Πα
νελλήνιος ’Ιατρικός Σύλλογος είς 
τήν προς τον κ. 'Υφυπουργόν Προ 
νοίας άπάντησίν του δταν ό τελευ
ταίος έθεσε ζήτημα οικονομικής 
υπσστάσεως τών Ταμείων έναντι
τών ιατρικών άξιώσεων. Προβάλλει 
δηλ. ό Π.Ι.Σ. ώς πανάκειαν ισορ
ροπίας τής άσφαλίσως τής Υγείας 
τον ένιαΐον φορέα, καί το ι έχει προ 
οφθαλμών ώς ζωντανόν παράδειγ
μα τήν άπό τής πλευράς ταύτης

μαρτυρίας τού Συλλόγου προς τον 
κ. Υπουργόν Έργασίας διά παρά- 
βίασιν τού ώραρίου έν Άθήναις, τά 
εποπτικά όργανα, ώς έπληροφορή- 
θημεν, κατόπιν επιτόπιων διαπιστώ
σεων1 τών καταγγελθέντων, ύπέβα- 
λον μηνύσεις κατά τών παραβα
τών.

ΕΥΡΕΑ ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ 
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
Διά νά καταδειχθή τό τί θά ήδυ- 
νατο νά έπιτευχθή έκ τής έκκρε- 
μούσης σωρείας ζητημάτων άναφέ 
ρομεν δτι τά όσα πέρυσι (1962) 
διέθεσεν ή Διοίκησις πρός αποδο
χήν αίτημάτων τού Προσωπικού, 
συμπεριλαμβανομέ
νων καί τών σ υ ν τ ά
ξιο ύ χ ων δεν ΰπερέβησαν τά 
30 εκατομμύρια.

Αντιθέτως, τά λοιπά στοιχεία 
δαπανών παρουσιάζουν κατά κα
νόνα είτε σταθερότητα ώς πρός

"Ετη 1958
Ποσοστόν έπί μικτών κερδ. 6% 
Ποσοστόν έπί ύψους.

τοποθέτ, 0,34%
Ποσαστόν είς έκατομ. δρχ. 30

τό ποσοστόν είτε αΰξησιν. Είς πε 
ρίπτωσιν δέ κάμψεως, έλαφράν τοι 
αύτην. "Οταν παραμένη σταθερόν 

τό ποσοστόν τών λοιπών δαπα
νών, ακόμη δέ περισσότερον δταν 
αυξάνεται, άπορροφά, ώς είναι φυ 

σικόν, τά άνήκοντα είς τό έλαττού 
μενον μέγεθος τής υπέρ τού Προ
σωπικού δαπάνης, ποσά. Χαρακτη 
ριστική είναι ή έξέλιξις τού παρά
γοντος «προβλέψεις είς άντιμετώ- 
πισιν επισφαλών απαιτήσεων» δ- 
στις παρουσιάζει πολύπλευρον 
αΰξησιν. Οϋτω:

1959 1960 1961 196-2
5,6% 5,9% 7,7% 10%

0,30% 0,30% 0,44% 0,51%
30 35 60 85

Αί είδικαί έπί τής διαμορφώ- ί είναι ή προσφορά τής δυνάμεως 
σεως καί έξελίξεως τού παράγον- | τού ανθρωπίνου παράγοντος δέν 
τος τούτου κρίσεις αποτελούν αλ- | στηρίζεται έπί διατιμήσεων, έχει 
λο θέμα. ί άμεσον σχέσιν μέ τό αποτέλεσμα,

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης άν- | έφ’ δσον αΰτη τά δημιουργεί, συ-
τιπαρατάσσει τό επιχείρημα δτι, ---- Λ* c------ " ’ ~ '
αί δαπάνα ι αμοιβής τής έργασίας 
αποτελούν παράγοντα ανεξάρτη
τον τού ύψους τού αποτελέσμα

τος. Τείνει δηλ. νά καταστήση τόν 
παράγοντα τούτον έκ τών μή με
ταβλητών, πράγμα τό όποιον δέν 
κάμει ούτε διά τά γενικά έξοδα,
τά όποια, πρακειμένου περί Τρα· 
ττεζης, συνιστοΰν ώς έπί τό πλεΐ- 
σον καθαρώς υλικά στοιχεία δυνά
μωνα λόγφ μακράς διατιμήσεως 
νά σταθεροποιηθούν. “Ομως ταύτα 
ακολουθούν τά μικτά κέρδη κατά 

ποσοστόν κυμαινόμενου 8—12% 
καί δή μέ αυξητικήν τάσιν κατά 
τήν λήξασαν περίοδον.

Εδώ δι-αίφωνούμεν μέ τήν Διοί- 
κησιν τής Τραπέζης. Ή έργασία

ται, άλλ’ ούτε είναι έπιτρεπτόν 
νά έπαναπαυθή είς τάς καί διά 
τού ίδρώτος τού Προσωπικού κτη- 

θείσας δάφνας καί έπιβάλλεται 
νά έπιδείξη τό άπαιτούμενον διά 
τήν έπίλυσιν τών ζητημάτων του 
ενδιαφέρον. Διότι άλλως υπονο
μεύεται αυτή αύτη ή υπαρξις τού 
'Ιδρύματος.

νεπώς δικαιούται άναλόγου 
συμμετοχής είς αυτό. Ημείς δέν 
ζη,τοΰμεν τήν άνάλογον αΰξησιν 
κατα ποσοστον αύξήσεως κερδών.
Ας μείνηι τούλάχ ιστόν τό ποσοσ

τόν σταθερόν ώστε τό αναλογούν 
είς αυτό έκάστατε ποσόν νά κα- 
λύπτη, τάς δικαίας αξιώσεις μας 
άντί νά καλύπτη τάς διαφόρους 
«έπισφαλεΐς».

ΙΠΑΡΑΛΕΙΨΙΣ
Είς τόν δημοσιευθέντα είς τό 

προηγούμενον φύλλον μας πίνακα 
δωρητών τού χορού τού Συλλόγου 
παρελείφθησαν έκ παραδρομής αί 
κάτωθι επιχειρήσεις πρός τάς ο
ποίας έκψρ'άζομεν τάς ευχαριστίας 
μας ζητοΰντες συγχρόνως συγνώ
μην διά τήν παράλειψιν.

1. Σάββας Άρζιμάνογλου έρ- 
γοστάσιον Ζέρσεϋ, Καλαμιώτου 10.

2. 'Ελληνική Εταιρεία 'Ετοίμων 
’Ενδυμάτων ΑΕ, Άθήναι.

κατάστασιν τού υφισταμένου γενι- 
κοΰ φορέως Της ’Ασφαλίσεως. Φυ
σικά έχουν λεχθή καί έχουν γραφή 

I πολλά έπί τών χαμηλών αμοιβών 
| τάς οποίας λαμβάνουν οί ιατροί ώς 

συμβεβλημένοι μέ τά Τ.Υ. Δέν ά- 
! φίστοσαι όμολογουμένως τής πραγ 
μαΤικότητος ότι εις τινας περιπτώ 

! σεις αί άμοιβαί τών ιατρών είναι 
πολύ χαμηλαί — ιδία διά τάς 

κατ’ οίκον επισκέψεις — μή κα- 
^ λύπτουσαι καί τάς δσπάνας τής 
' ιατρικής έπισκέψεως. Άλλα: ή θε- 
' ραπεία τού κακού θά είναι νά τε- 

θή δυναμίτις είς τά θέμελια τών 
Ταμείων ‘Υγείας; Εις τήν ανατρο
πήν τής άσφαλίσεως δεκάδων χι
λιάδων έργαζομένων, οί όποιοι ή
δη είναι θύματα μιάς γενικωτέρας, 
μαστιζούσης τόν τόπον μας αι
τίας; Τού διτΐΐ προσφέρουν δηλ. 
τό εΰθηνώτερον αγαθόν, τήν εργα
σίαν; Διότι Ο'ύδείς πρέπει νά ληρ 
σμονή δτι τά Τ.Υ. στηρίζονται έπί 
εισφορών τού εργοδότου καί ήσφα- 
λισμένων, λογιζομένων ποσοστιαί- 
ως έπί τής αμοιβής τών τελευταί

ων. Χαμηλαί συνεπώς άμοιβαί έρ- 
ζομένων, συνεπάγονται χαμηλά 
έσοδα τών Ταμείων, μή δυνάμενα 
νά αϋξηθώσι δι’ άναλόγου αύξή
σεως τού άσφαλίστρου. Διότι τά 
περιθώρια αντοχής τών αποδοχών 
τών έργαζομένων έχουν προ πολ- 
λού έξαντληθή, αί δέ ανάλογοι έρ 
γοδοτικαί δυνατότητες προσκρού
ουν είς «άνωθεν» απαγορεύσεις λό
γφ... κόστους παραγωγής. Άν οί 

ιατροί έχουν τό λογικόν παράπο- 
νον, ότι έπί σειράν έτών έσπούδα- 
σα-ν διά νά γίνουν έπιστήμονες 
καί δέν δύνανται είς τά πρώτα έ
τη τής καρριέρας των όχι μόνον1 νά 

άποσβέσουν τά έξοδα τών σπου
δών των άλλ’ ίσως νά καλύψουν 
καί τά έξοδα τής συντήρήσεώς 
των, πόσες χιλιάδες έπι στη μόνων 

εργαζομένων (διοικητικοί υπάλλη
λοι, προσωπικόν έπιχειρήσεων πά- 
σης φύ-σεως, τεχνικοί) δέν έχουν τά 
ίδιον παράπονον;

Οί ιατροί συνεπώς θά πρέπει 
έν τή προβολή τών διεκδικήσεών 
των νά λάβουν ύπ’ όψιν των τήν 
πολύπλευρον μορφήν τού προβλή
ματος καί νομίζομεν ότι θά πρέ
πει νά είναι φειδωλοί είς τάς κατά 
τών αυτοτελών Ταμείων βολάς. Οί 
άγώνες των θά είναι μεγαλειωδέ- 
στεροι καί θά τύχουν τής ύποστη- 
ρίξεωις τών λοιπών κλάδων εργα
ζομένων όταν έχουν περισσότερον 
κοινωνικόν περιεχόμενον.

Άλλα οί ιατροί πρέπει νά εξε
τάσουν έάν συμψέρη καί δι’ αυτούς 
τους ίδιους ή έξάρθ'ρωσις καί τελι
κή διάλυσις τών Τ.Υ. Άνώτατον 
συνδικαλιστικόν στέλεχος τού ια

τρικού κόσμου έδήλωσε προσφά
τως ότι τά 9)10 τών ιατρικών έρ 
γασιών καλύπτουν οί άσφαλιστικοί 
οργανισμοί. Τί θά γίνη λοιπόν έάν 

αυτοί οΐ ασφαλιστικοί οργανισμοί 
παυσουν νά ϋφίστανται; Ό ενιαί
ος ψορεύς, είς όν οΟτσι θά παρα
χωρήσουν τήν θέσιν των, έκ τής 
παντοδυναμίας την οποίαν θά τού 
παρέχη τό μονοπώλιον τής άσφα- 
λίσεως άφ’ ένός καί ή πληθώρα 
τής προσφερσμένης ιατρικής έργα 
σίας άφ’ ετέρου θά άποτελέση τόν 
πράγματι στυγνόν δι’ αυτούς καί 
ιδίως διά τούς νεωτέρους καί μή 
συστημένους ιατρούς, εργοδότην. 
Όμιλοΰμεν φυσικά περί ‘Ελλάδος, 
όπου ή θέσις τού Κεντρικού φορέ
ως Άσφαλίσεως ώς ουτσς υπάρ
χει σήμερον είς τινας Εύρωπαϊκάς 
Χώρας, δέν δύναται προ τής πά
ρε λεύσεως εικοσαετίας τουλάχι
στον οΰτε ώς όνειρον νά θεωρηθή.

Παραλλήλως ό ανταγωνισμός 
μεταξύ τών ιατρών είς μίαν «έλευ- 
θέρα,ν» άνευ ουσιαστικής άσφαλί
σεως «κοινωνίαν» περί οριζόμενος 
μεταξύ ζορισμένης οικονομικής έ- 
πιφανείας κοινού θά ρίψη τό ιατρι
κόν επάγγελμα είς νέας, όξυτέρας 
τής παρούσης, μορφάς κρίσεως.

Ορθόν συνεπώς 6'ά είναι νά έ- 
πέλθη συνεννόησις μεταξύ τών έ- 
παγγελ,ματικών οργανώσεων ια
τρών καί λοιπών εργαζομένων διά 

τήν έξεύρεσιν κοινής βάσεως πρός 
στήριξιν καί άνάπτυξιν τής κλα
δικής άσφαλίσεως. Ουδόλως θά 
πρέπη νά έπι κρατήσουν μονόπλευ
ροι καί έγωϊστικαί τάσεις καί φθά 
σωμεν είς βιαίας, αντιδράσεις αί 
όποια ι καί αν ακόμη καταλήξουν 
υπέρ τών ήσφαλισμένων λόγφ τής 

j τεράστιας — ώς άπεδείχθη άλλω- 
ί στε — δυνάμεως τών οργανώσεων 
j των, δέν θά έχη τό ποθούμενον 

σήμερον άποτέλεσμα. 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
Τοπική Επιτροπή Θεσσαλονίκης

Τήν 7ην λήγοντας είς τήν α’ίθου 
σαν Τραπεζικών 'Υπαλλήλων Θεσ
σαλονίκης άπό ώρας 10 π.μ. μέ
χρι 6 μ.μ. ενώπιον 4μελοΰς Έφο- 
ρευτ. ’Επιτροπής καί τού ’Αντι
προέδρου ταΰ Συλλόγου κ. Γ. Αιό
λου έγένετο ψηφοφορία διά τήν 
εκλογήν Τοπικής Επιτροπής Συν
ταξιούχων Θεσ) νίκης.

Έπεκράτησεν άμειγώς τό κά
τωθι ψηφοδέλτιον.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Βαρόνος Γεώργιος, Βάμβαλης

ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ίΡΓΛΖΟΜΕΝΟΥΣ
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Οΐ ϊραττεζοϋπάλληλοι άττοδοκιμάζουν
Είς τάς κυκλοφορήσασας εγκυ

κλίους ύπ’ άριθ. 26) 17.4.63 τής 
Γ.Σ.Ε,.Έ. καί 1 36) 1 9.4.63 τού Έρ 
γατοϋπαλληλικοΰ Κέντρου Αθηνών 
(ΕΚΑ) ορίζεται ό εορτασμός τής 
Πρωτομαγιάς διά 24ώιρου απεργί
ας. Ό τρόπος καί ό τόπος τής έορ- 
ταστικής συγικεντρώσεως μέχρι τήν 
στιγμήν πού συντάσσεται τό πα
ρόν, παραμένει άγνωστος άφιέμε- 
νος νά γνωσθή διά νεωτέρας εγ
κυκλίου. Κατά τάς ύπαρχούσος 
πληροφορίας πρόκειται καί εφέ
τος ή Πρωτομαγιά νά άποτελέση 
ιδιωτικήν ϋπόθ'εσιν «κλειστής συγ- 
κεντρώσεως» τών διοικητικών συμ
βουλίων, μίαν εκδηλωσιν δηλαδή κα 
θαρώς πλατωνικήν.

Εκείνο όμως τό όποιον αποτε
λεί πρόικλησιν καί εξαγριώνει τούς 
εργαζομένους είναι ή προβολή, με
ταξύ τών «αιτημάτων» καί τής επα
ναφοράς τού ύπό τήν πίεσιν τού υ
γιούς εργατικού κόσμου έγκαταλει- 
φθέντος Νομοσχεδίου «περί έργα- 
τικώιν καί άσφαλιστικών ζητημά
των». Δήλοι τό Ε.Κ.Α. είς τήν εγ
κύκλιόν του, δίδον μάλιστα καί τήν 
έντονον έντύπωσιν τής κατακλείδας, 
ότι θά άγωνισθή υπέρ «... τής έπι- 
ψηψ'ίσεως τού κατατεθειμένου είς 
την Βουλήν Εργατικού Νομοσχε
δίου μέ τάς ύπ’ αυτού ύποβληθεί- 
σας τροπολογίας τής ΓΣΕ,Εκλπ».

Τάς τροπολογίας ταύτας ή Γ.Σ. 
Ε.Ε. δέν τάς έχει γνωστοποιήσει, 
τουλάχιστον είς τά Τραπεζοϋπαλ
ληλικά σωματεία. “Ομως ό κ. Γε
νικός και Πρόεδρος τού Ε.Κ.Α. κα
τά τό ΣΤ' τοπικόν Συνέδριου τού

τού τελευταίου, φέρεται είπών ότι,, 
τό Νομοσχέδιον θά έπαναφερθή 
πρός ψήφισιν ολόκληρον
συμπεριλαμβανομέ
νου καί τού άρθρου 
2 7. Τού άρθρου δηλ. τό όποιον 
παρέδιδε τάς διοικήσεις τών ’Α
σφαλιστικών ’Οργανισμών είς τήν 
διοίκησιν τής Γ.Σ.Ε.Ε. και τήν τύ
χην αυτών είς τήν έλευθέραν κρί
σην τού έκάστοτε Υπουργού ’Ερ
γασίας.

Ο ί τραπεζουπάλληλο ι καί οί έ- 
χοντες συναίσθησιν τής θέσεως καί 
κοινωνικής των αποστολής εργα
ζόμενοι, ώς καί αί γνήσιαι έργα- 
τοϋπαλληλικαί Οργανώσεις δέν δι 
ατίθενται νά άποτελέσουν έστω καί 
μέ τήν μορφήν τής «μειοψηφίας» 
παράγοντας έπικυρώσεως νόθων 
καί άντεργατικών επιδιώξεων, όταν- 
μάλιστα οι νικηφόροι εναντίον αυ
τών άγώνες των είναι ακόμη πρό
σφατοι καί ή διασφάλισις αυτής 
τής νίκης αποτελεί τό κυριώτερον 
μέλημά των.

Η 'Ομοσπονδία τών Τραπεζοϋ- 
παλλήλων είς τήν τελευταίαν σχε
τικήν συνεδρίασιν τού Εκτελεστι
κού Συμβουλίου αυτής άπεφάσισε 
τόν συνεορτασμόν τής Πρωτομα
γιάς μετά τών συνδικάτων τά ό
ποια εκπροσωπούν τόν πραγαματι- 
κόν όγκον τών εργαζομένων. Ό τό 
πος καί ό χρόνος καί τά αιτήματα 
θά γνωσθοΰν δι’ ειδικής άνακοινώ- 
σεώς της τάς οδηγίας τής όποιας 
καλούνται ν’ ακολουθήσουν άπσντες 
οί συνάδελφοι.

Η ΑΘΗΝΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)

« Επειδή, εις πλείστας πε
ριπτώσεις ώς δικαιολογητικόν 
τής τοιαύτης παρανόμου εργα
σίας, οί Προϊστάμενοι τών 
Τραπεζικών Κατ)των προβάλ
λουν τό άστήρικτον καθ’ ημάς 
δικαιολογητικόν δτι οί υπάλ
ληλοι έργάζονται οίκειοθελώς 
καί άνευ ούδεμιάς έντολής 
τών Προϊσταμένων των έχο<μεν 
τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν 
υμάς ςπως διά διαταγής ΰ-

τι ένώ οί ενέργειες καί οί κα
ταγγελίες παλαιότερα κύριον 
στόχον είχαν τά επαρχιακά Υ
ποκαταστήματα, ή έργοδοτική 
απληστία έφερε, άπό σεβα
σμό ( !) ίσως, τήν κατάσταση αυ
τή κάτω άπό τήν μύτη τού κ. Υ
πουργού, στο Κέντρο τής ’Αθή
νας. Καί έρωταται ό κ. Ύπουρ- 
γάς τής ’Εργασίας: Θά άφήση 
εις βάρος τού γοήτρου αυτού 
καί τής θέσεως του νά έπικρα-

. . - ΤΠ ή “Ρχή τής ζούγκλας, «Τό δι-
μων ^ πρός τούς Διευθυντάς ι καιον τού ίσχυροτέρου;». Διότι 
τών Ύποκ)των καί Ύπηρεσι- αύτό συμβαίνει δταν άπό τό με- 
ών συστηθή αϋστηρώς νά μή έ- γαλύτερο εμπορικά Κατάστημα 
πιτρέπουν τήν^ παραμονήν ύ- μέχρι τό πιό μικρό μπαχαλικάκι 
παλληλων είς ώρας πέραν τών οί έργοδόται διώκονται χωρίς 
κεκανονισμένων ουδέ νά επι- καμμιά έπιείκεια καί τό ωράριο 
τρέπουν είς τούτους τήν ε’ίσο- δέν παραβιάζεται οϋτε έπί πεν-
δον είς τά Τραπεζικά Κατα
στήματα κατά τάς απογευμα
τινός ώρας καθ’ ας συνήθως 
αί Τράπεζαι δέν εργάζονται.

»Έπί τούτοις γνωρίζομεν ύ- 
μϊν, δτι λόγφ τών ση,μειωθει- 
σών πολλαπλών παραβάσεων 
διετάχθησαν τά εποπτικά όρ
γανα να παρακολουθούν συστη 
ματικώς τήν τήρησιν τού ώρα
ρίου έργασίας είς όλους τούς 
τόπους έργασίας καί συνεπώς 
καί τών Τραπεζικών υπαλλή
λων καί λαμβάνουν πάν νόμι
μον μέτρον κατά τών παρα
βατών».
Άλλα τά καταγγελλόμενα στο 

παρόν άρθρον δείχνουν πόση ση
μασία δίδεται είς τάς διαταγάς 
τού κ. Υπουργού. "Οχι μόνο δέν 
εμποδίζεται ή είσοδος τών υπαλ
λήλων «κατά τάς πέραν τών κε- 
κανονισμένων, ώρας», αλλά μέ 
Την πληρωμήν δήθεν υπερωριών 
(ανώτατον δίωρον) απασχολούν
ται οί υπάλληλοι, ειδικά τις α
πογευματινές ώρες, έπι τετράω'- 
ρον καί πεντάωρον. Τό άκρον ά- 
ωτον δέ τής θρασύτηιτος είναι δ-

τάλεπτον, είς τήν Εθνική Τράπε
ζα παρά τις αυστηρές διαταγές 
του πρός τά εποπτικά Οργανα, 
γίνονται τά δσα παραπάνω άνα- 
φέραμε.

Λυπηρόν είίναίι δτι τήν άίΒλία 
αύτή εικόνα παρουσίασαν Υπο
καταστήματα μόνον τής 
’Εθνικής Τραπέζης.

Ώς πρός τούτο οί κ. κ. Σπη- 
λιόπουλος καί Μαυρογένης οί ό
ποιοι υπογράφουν τήν ύπ’ άριθ. 
28JΒ)28.2.62 Εγκύκλιο ή όποια 
κοινοποιεί τό άνωτέρω έγγραφο 
τού Υπουργείου καί συνιστά 
την «αύστηιράν έφαρμογήν» αύ- 
τοΰ, πώς θά σεβασθοΰν τήν υπο
γραφή τους;
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η αλήθεια τών άνωτέρω άπε- 
δείχθή διά μίαν ακόμη φοράν κα
τά τόν διεν^ργηθέντα τήν 8ην 
τρέχοντος, αιφνιδιαστικόν έλεγ
χον πολλών Ύποκ)των περιοχής 
Αθηνών παρά τού Προέδρου καί 
Γενικού Γραμματέως τού Συλλό
γου, οι όποιοι καί διεπίστωσαν 
τάς ακολούθους παραβάσεις:

Ύποκ) μα όδοΰ Πατησίων ώρα 9 παρά 20' Άπασχ. ύπάλ. 8 
2· » Πλατ. Κάνιγγος » 9 » 10' » » 8
3· » Όδ. Άθηνάς » 9 καί 10' » » 3
4· » » Χαβρίου » 9 » 25' » » /
5· » » Σόλωνος » 10 παρά 20' » » 4
6· » » ' I τπτ) τους » 10 και 5' » » 3
Τά άνωτέρω κατηγγέλθησαν ά- λική. Οί συνάδελφοι πρέπει νά

μεσως τήν έπομένην είς τόν κ. 
Υπουργόν ’Εργασίας τηλεγραφι- 
κώς. Αναμένονται αί ενέργεια! 
του.

Η ΣΤΑΣΙΣ 
ΤΩΝ I.YNAAtA0ON 

’Επαναλαμβάνομεν όμως ότι ή 
άντίδρασις πρέπει νά είναι καθο-

Κοσμάς, Άγβαζής Θεόδωρος, Βου 
τσάς Κωνστ., Καλδρυμίδου Ελέ
νη, Πρασουλίδης Ιωάννης, Τζιο- 
βαρίδης Νικόλαος.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Άθανασιάδης Πέτρος, Γεωργό- 
πουλος Πέτρος, Δούφος ’Ιωάννης.

βοηθούν τον Σύλλογον είς τό έρ- 
γον του. Νά μή δέχωνται πιέσεις. 
Νά άρνούνται νά έργασθούν άνευ 
καί πέραν τού ύπερωριακώς άμοι 
δομένου χρόνου. Άντί νά προβάλ
λουν καί είς τόν Σύλλογόν των 
γελοίας δικαιολογίας ότι, μόλις 
προσήλθον εις τήν εργασίαν των» 
(άς ή το ή ώρα 9 μ.μ.) νά υψώ
νουν τό ήθικόν των ανάστημα καί 
νά προστατεύουν τόν εαυτόν των. 
Διότι τότε καί αί ένέργειαι τού 
Συλλόγου θά είναι άποτελεσματι- 
κώτεραι.


