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ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΕΣ |
’Αγαπητοί Συνάδελφοι, __ r _

To Διοικητικόν Συμβοΰλιον τοΰ Συλλόγου σάς εύχεται, 
έπ’ ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και τοΰ Νέου 
’Έτους, ευτυχίαν καί χαράν.

Ειθισται κατά την περίοδον αυτήν να παρα,μεριζωντα,ι 
τά προβλήματα καί εις την σκεψιν και τας^ ενεργειας μας να 
κυρίαρχη ή έορταστική ατμόσφαιρα των άγιων ημερών των
Χριστουγέννων. _ , ,

Δεν δυνάμεθα δυστυχώς νά πράξωμεν και σήμερον το
ΐδΐ°ν"Σωρεία σοβαρών προβλημάτων τά όποια έδημιουργήθη- 

σαν εντός τοΰ έτους τό όποιον αποχαιρετούμε, αναμένουν να 
τά άντιμετωπίσωμε από τάς πρώτας ήμέρας τοΰ Νέου Ετους.

Τά ’Ασφαλιστικά μας Ταμεία δεν έπαυσαν νά ^διατρέ
χουν τον κίνδυνον τής ένοποιήσεως εις τον ενιαΐον αιτροσω- 
πον φορέα που επιχειροΰν να συστήσουν, εις βάρος μας, ενώ 
τό Μισθολογικόν θέμα έκκρεμει είσετι αδικαιολογητως. Η 
τροποποίησις τοΰ ’Οργανισμοΰ 'Τπηρεσιας εξ άλλου είναι το 
έτερον μεγάλον θέμα πού πρέπει, οπωσδήποτε, νά ρυθμισθή 
κατά τό Νέον Έτος. ^ r , ~

Ή σοβαρότης καί τών τριών αυτών θεμάτων^ δεν μας 
επιτρέπει νά τά άντιπαρέλθωμεν έστω και κατα τας αγίας αυ- 
τάς ήμέρας. Αίσθανόμεθα άντιθέτως την ύποχρέωσιν νά τα 
έπισημάνωμεν καί νά διακηρύξωμεν διά μίαν είσέτι φοράν δτι 
εΐμεθα αποφασισμένοι νά διαφυλάξωμεν τα κεκτημένα δικαι-
ώματά μας. , ,

Ή ένότης τοΰ κλάδου μας, υπό την έμπνευσμενην πρά
γματι, ηγεσίαν τής 'Ομοσπονδίας μας, θα αποτρεψη τον κίν
δυνον που έχει έμφανισθή καί απερίσπαστοι ως και προτερον 
θά έπιδοθώμεν εις την έκπλήρωσιν τής αποστολής μας,^ εντός 
τών τραπεζικών οργανισμών, τους οποίους υπηρετώμεν με αφο-
σίωσιν. _ ; _

'Όταν δμως επιχειρούν νά μάς στερήσουν τής ασφαλι
στικής μας προστασίας, τής ίδιας μας δηλαδή τής ζωής, τότε 
εΐμεθα οι προασπισταί τών εστιών μας καί γνωρίζουμε νά δί
δουμε την μάχην. . , , , %

“Ας εΐμεθα, λοιπόν, προετοιμασμένοι, κατα το Ν εον Ητο, * 
1970, νά άντιμετωπίσωμεν παν ενδεχόμενον. ~ x J

Εΰχόμεθα νά μην ύποχρεωθώμεν εις αγώνα. Και με την j 
πίστιν αυτήν εύχόμεθα καί πάλιν όπως τό Νεον Ετος φερη 
εις δλους κάθε ευτυχίαν καί χαράν. ϊ

ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΜΒΟΤΛΙΟΝ ΤΟΤ ΣΤΛΛΟΓΟΤ ? 
ΤΠΑΛΑΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ *

ΜΕ ΣΥΜΕΣΙΝ KHI ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΧΕΙΡΙΖΕΤΜ Η Ο.Ι.Ο.Ε.

TO 8EMH ΤΗΝ ΠΣΦηηΐΣΤΙΚΠΝ ΤΑΜΕΙΠΜ
Τό ασφαλιστικόν θέμα δεν έπαυ

σε νά νφίσταται και ή ηγεσία τής 
’Ομοσπονδίας μας, ή οποία τό χει
ρίζεται υπευθύνω-ς, παρακολουθεί ό
λα ς τάς λεπτομέρειας του, διά νά 
εΐναιι άνά πάσαν στιγμήν εις θ-έσιν

νά αντιμετώπιση κάθε ένδεχάμενον. 
Οΰδεμία απολύτως υπεύθυνος πληρο
φορία δύναταίι νά δσ81ή έπί τοΰ πα
ρόντος διά τήν έξέλιξιν τοΰ θέματος.

Αί δημοσιογραφικά! πληροφορίαι 
σιναι ποικίλλαι καί αί πηγαΐ προ-

ελεύσεως των δεν δύνανται νά θεω-j υπάλληλους όπως επι τοΰ άσφαλι- 
ρηθοΰν υπεύθυνοι. 'Υπό αρμοδίων ι στίχου θέματος δίδουν πίστιν μό-
καί αναρμοδίων προσώπων διοχε
τεύονται καθ’ έκάστην ειδήσεις δια- 
ψευδόμεναι τήν έπομένην. Συνιστά- 
ται συνεπώς εις τούς Τραπεζικούς

γνώμη μας

Ο I
Κατά, το τελεοταιον τετράμ,ηνον, «αρα,τήΟηβαν τής 

•απηρετίας τριάντα τρεις (33) νέοι ύπάλληλοι τής 
Τραπείς μας. Εις άλλην εποχήν, το γεγονός τής «α- 
ραετήσεως ενός ύπαλλήλοο άπετέλεε Γ,εά τήν Δεοέζη- 
βεν τής Τραπέζης θέμα, το όποεον επαοεν Δφεβτάμενον, 
μόνον όταν Ρ,εεπεστοό· ο ότε οΙ λόγογε τής «αραετήβεως 
δεν ώφεέλοντο είς τάς σονβήζας τής έργααεας.

Χήμερον, ούδεες έ’ίήτησε νά πληροφορηθή τά αετεα 
τής «αραετήβεως τρεάντα τρεών νέων υπάλληλων, οε 
όποεοε έμόχόηβαν δεά νά εετέλθουν εες την Τραπε'ζαν- 
Καί δεν έμόχΒησαν, άβφαλως, δεά νά άπολαύσουν τήν 
χαράν τής παραετήβεως.

Ή άδεαφορέα δεά τό γεγονός εξηγεί τους λόγους 
τής παραετήβεως. 'II έδεότης τοΰ τραπεξεζοΰ υπαλ
λήλου δεν ζατοχυρώνεε πλέον τους νέους ανθρώπους.

Α,ε ζΛεοεζήβεες τών ΊΓραπεξών επαυβαν νά θεωρούν 
τους ΰπαλλήλους βυνεργάτας εές τήν προβπάθεεαν άνα- 
πτύξεως τών εργαβεών των ζαε τής έθνεζής οεζονομεας 
ζαε άζολουθοΰν τό βύβτημα τής ύποχρεωτεζής έργαβεας 
δεά τής μεθόδου τής ζαταπεεβεως. Αε αΰτο ζαε αδια
φορούν δεά τάς άπολαυάς των, την εξελεςεν των, τας 
βυνθήζας έργαβεας, τήν προοδον των εντός του ζοενω- 
νεζου βυνόλου.

Πλανώνταε όμως πλάνην οεζτράν.
'Ο Τραπεξεζός υπάλληλος, όταν δεν δεδη εες τήν 

έργαβεαν του, τον εαυτόν του, τήν ψυχήν του, δεν άπο- 
δεδεε. Καί ούδεες προβφέρεταε όταν δεαπεβτώβη ότε ή 
προβφορά του δεν άναγνωρεξεταε ή ότε δεν έζλαμβα- 
νεταε, όπερ ζαε τό βπουδαεότερον, ώς υποταγή, εες τάς 
άνάγζας τής ξωής ή τήν αύβτηρότητα του εργοδότου.

τρεάντα τρεις παραετήβεες πρέπεε νά εεναε άδεά- 
ψευβτοε μάρτυρες τής βημερενής θεβεως τών τραπεξε- 
ζών ύπαλλήλων.

Έλπεξομεν ότε ή 
έζτεμήβη τό γεγονός

Αεοεζηβες τής Τραπέξης μας θά

Αί προαγωγαί
Αί προαγωγαί τών ύπαλλήλων α

ποτελούν ύποχρέωσιν τής Τραπέ- 
ζης, ή όποια πρέπει νά έκπληιρώ- 
νεται εντός τών υπό τών κανονισμών 
πραβ-λεπομένων χρονικών ορίων.

Ή καθυστέ,ρη-σις τής ΰποχρεώσε- 
ως αυτής, ένώ -είς ού'δέν εξυπηρετεί 
τήν Τράπεζαν, προχαλεΐ -εις τούς ύ- 
παλλήλους αισθήματα πικρίας.

Είναι τόσον -δύσκολον άραγε νά 
άπο-φεύγωνται αί καθυιστειρήσει ς 
αύταί. Οΰ-δ-είς λόγος συνηγορεί ώ- 
στε νά δημιουργοΰνται ζητήματα | 
δΓ όλα τά τρέχοντα θέματα τοΰ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΑ A A

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΝΛΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΟΣ

ΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΟΝ ΑΙΟΝΟΝ
’Απόσπασμα άπό τό βιβλίον του Δη μ. Λ. Ζωγράφου (1926) 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Η κοινωνική σημασία καί ό ρόλος 
τών Τραπεζικών Ιδρυμάτων

ττροσωττικΌ'ΰ, όταν μάλιστα δεν α- 
ΉΌΟίτεΐται δι* αυτά ειδική διαίδικα- 
σία η υττουργική άττόψ'ασις ή εγκρι- 
σις.

Ή προαγωγή 
τών λογιστών

Ή Διοίκησις τοΰ Συλλόγου έπι- 
διώκει τήν κατάργησιν τών οργανι
κών θέσεων. Μέχρ ι ς ότου έπιτευχθή 
τούτο είναι ανάγκη και ίδίςι κατά 
τήν περίοδον αυτήν τών προαγωγών 

| νά αύξηθοΰ-ν αί θέσεις τών- ύπο-
τμηματαρχών. Μόνον διά του τρό- 
(ΣΥΝ ΕΧΕ ΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.)

Δι’ ατ>τώ·ν τό άργοπν χ,ςήιμα, το -μι
κρόν ή μέτριον- κεφ-άλαιον, τό αΜρα- 
κτοϋν ή άπο-μ,ένον -δ-ειλόν ή διστακτι- 
κόν είς χείρας ατόμων πόσης τόξέ
ως καί παντός «παιγγέ-λιμαιτος, συγ- 
κεντρ-ούμεναν είς τους πιστωτικούς 
αυτούς ό-ρ-γανιαμούς καί διοχιετ-ευόμε- 
νον άενάω-ς, α-διακό-πω-ς -είς. τήν πία- 
ρ-αγωγικήν ζωήν τής Χώιρ-ας καί εκ 
ταύτης μεταδιδ-άμ-ενον καί -διασκο-ρπι- 
ξάμενον είς τάς μειγόλια-ς κοιινωνικάς 
μάζα-ς, άποφέρει αμοιβήν ή κέ,ρ-δος ό
χι μόνον είς τό δ ρ ώ ν -άτ-ομον, άλλά 
καί εις όλόκληρον τήν κοινωνίαν, 
προς ήν καταλήγουν ο-λαι -αιί δ ρ ώ- 
ο α ι ύλικαί καί ή-θικαί ιδυνάμεις τήις 
ζωής.

Ή τραπεζιτική ζωτικότή-ς καί τει- 
λειότης, οί τραπεζιτικοί τ-ο-οτέστιν δ-ρ- 
γανισ-μοί, άπότοκο-ι ύψηιλο-ϋ κοινωνι
κού κ-αί ηθικού, οικονομικού καί εθνι
κού πολιτισμού, 'έπικονιρούμενοι άπό 
μίαν εύιριείαν συγκοινωνιακήν καί κύ
κλο φ-ο-ριακήν έν γένει -δρ-γάνωσιν, δη
μιουργούν οικονομικόν καθιεστώς, ο-υ- 
τινο-ς ή σημασία είναι πρ-ό-δηιλος δ-ιά 
τούς ερευνώντας τά κοινωνικά καί 
οικονομικά προβλήματα! τής χώρας.

Ούτως, έπί εύ-ρυτάτ-ου καί άριστα 
διωργ-ανωμένου τραπεζιτικού πεδίου, 
άλόκλη-ρ-ος ή οικονομική ζωή ένό-g τό-- 
που, ή άποιρρέουισ-α 'άπό τούς διαφό
ρους -οικονομικούς καί κοινωνικούς 
παράγοντας τής χώρας, συγκεντ,ριού- 
ται είς τάς Τραπέζας καί -δ-ιαισπείριε- 
ται κ-αί διοχετεύεται έιξ -αύτών -είς

τάς ιδίας πάλιν πηγάς, -δ-ιαπλίουτούσ-α 
τούς πόρους αυτών καί διευιρύναυσα 
ούτω τήν οικονομικήν καί κοινωνικήν 
δυναμικότητα τών Λαών. Τά φαινό
μενα ταΰτα παρατηρούνται κυρίως 
είς τον Τραπεζιτικόν ιδ-ργιανισμόν, οΰ- 
τινος ίστορήσαμεν ήδη τόν τρόπον 
τής ίδ-ρύσεώς του κ-αί όστις μεγαλυν- 
θείς καί άνδρωύ'είς παρ’ ήμΐν άπέβη, 
κατά τόν Μάρκον Ριενιέρην, <ώκ τών 
ολιγίστων εκείνων έργων τής νεωτέ- 
ρας 'Ελλάδ-ο-ς, τά δποϊα τιμώ-σιν αυ
τήν καί τά όποια οί ξένοι έίπαινούσι 
καί ύαυμάζουσι».

-Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΣ 
ΒΙΟΣ. "Ηδη νεώτε-ραι ύρ-ευναι -έπί 
τοΰ αρχαίου οικονομικού βίου διεπι- 
στωσαν τήν ύπα-ρξιν πο-λλοΰ λόγου 
άξιων τραπεζιτικών οργανισμών, μο
λονότι οί Λαοί τής έποιχή-ς έκείν-ης 
έστ-ειρούντο εύκολου -επικοινωνίας,, έ- 
στεροΰντο τών μέσων εύρυτέρας καί 
εύχερούς ναμισματικής κυκλιοίφΟ-ρ-ίας. 
συνεχιε-στέρας -συναλλαγής καί τής

Οί Χα-λδαΐοι, οιί Βαβυλώνιοι, oil 
"Ελληνες -είχον εφαρμόσει συστήματα 
άξια πολλής πρ-ο-σο-χής.

«Παρ’ Έίλληισιν, λέγει ό %. Σπου-ρτ 
γίτης, εινα-ι σύνηιθ'ες τό έπάιγγελμαι 
τοΰ νομισμα-ταλλάκτου, ο-στις -δέχεται 
καί ξέν-α χρήματα. Πα-ρ-ατηρ-εΐται δε 
καί κατανομή έργασίας. ’Απαντώ-σιν 
οί τρ-απεζΐτα ι, δ-εχόμενο-ι ξένα 
χρηιματα, οί αργυραμοιβοί, οί κολλυ1- 
βισταί, ο'ίτινες άνταλλάσσ-ουσι τά νο
μίσματα, -οί δανεισταί, οί τοκισταί,

οϊτινες δανείζου-σι συνήύω-ς -έπί ένε- 
χύρφ».

Αί Τ ρ ά π ε ζ α ι τών Άύήινών 
έχρησίμευον προς παρακαταθήκην 
χρημάτων καί προς άνάπτυξιν τής εμ
πορικής πίστεω-ς, ώς τούτο άλλως ε
ξάγεται εκ τίνος χωρίου τού ύπέιρ 
Φορμίωνος λό-γου τοΰ Δημο-σθένους. 
Τήν άρχήν τών συναλλαγματικών ά- 
ναζητοΰντε,ς, άνευρίσκομεν αυτήν είς 
τόν Ίσοκράτην, 8 στις αναφέρει ξένον 
τινά, κ-αμίσαντα -εις τάς Άΰήν-ας σί
τον. Ούτ-ο-ς 6δωκιεν -είς άλλον Έμπο
ρον, καλ-ούμενον Στρατοκλέα, συν
αλλαγματικήν -διά πόλιν τι- 
νά τοΰ -Εύξείνου Πόντου, δίπου είχε 
δανεισμένα χρήματα, οπού ό φόρων 
τό εγγραφ-ον νά μη δ-ιατρέιχη τόν κίν
δυνον τής ληστεύσεως υπό τών πειρα
τών όλοκιλήρ-ου τής περιουσίας το-υ.

’Αλλά τά περί Τραπεζών παρά τοΐς 
άρχαίοις άνευρίσκομεν έν πλ-άτει είς 
τό θαυμάσιον ε-ργον τοΰ πολ,ιτευτοΰ 
καί Δικηγόρου Γ. Α. Ναύτη. Άφ<οΰ 
διά μακρών μας όμιλ-εΐ περί τοΰ νομί
σματος τών αρχαίων 'Ελλήνων -εισέρ
χεται -είς τήν άφήγησιν τής -ιστορι
κής τραπεζιτικής έξελίξ-εως, τόσον 
είς τό Βυζάντιον, ο-σον καί είς τήν 
άρχαίαν Έλλάδ-α.

«’Εκ Τοιούτων έμπο,ρικών αρχών 
περί τής αξίας τών πολυτίμων μετάλ
λων κ-αί περί τής γνησιότητος, καί ά- 
κεραιότητο-ς τών νομισμάτων καί Έν'ε1- 
κα τών πο-λλών ειδών καί τής έ-λευ- 
θέρας κυκλοφορίας τών καλών άλ- 
λοδαπών νομισμάτων, είς τάς 'Ε-λληι- 
νικάς πόλεις, έγεννή-θησαν κατά πρώι- 
τον -είς αύτάς τά τ ρ α π ε ζ ι τ ι κ ά
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.)

νον είς τάς ανακοινώσεις τής ’Ο
μοσπονδίας καί τοΰ Συλλόγου. Ο 
χειρισμός τοΰ Θέματος, λόγτρ τής 
φύσεώς του, διεξάγεται μέ την έπι- 
βαλλομένην σύνεσιν καί άποψασι- 
στικότητα.

Ή πραγματοποιη-Θεΐσα; προ ήμε
ρων συζήτησι ς τού άσφαλιστικοΰ 
θέματος, είς τό ύπουργικόν συμβού- 
λιο-ν, οΰδέν νέο-ν στοιχεΐον προσέθε
σε είς τό δλον θέμα καί ή θέσις τής 
'Ομοσπονδίας παραμένει ή αύτή. 
Πάσα άλλαγή είς τήν πορείαν του 
θέματος, δεδομένου ότι τούτο πα-ρα
κολουθείται είς δλας τάς λεπτομέ
ρειας, μη έξαιρ-συμένου καί τον αι
φνιδιασμού, θά άντιμετωπισθή άνα- 
λόγως υπό τών Τραπεζικών ύπαλ
λήλων, συμφώνω-ς προς τάς υποδεί
ξεις τής ‘Ομοσπονδίας.

Ή τελευταία άνακοίνωσις έπί 
τοΰ άσφαλιστικοΰ θέματος είς τήν 
οποίαν προέβη ή ’Ομοσπονδία έξ 
ά-φορ-μής τών δηλώσεων τοΰ υπουρ
γού Κοινωνικών Υπηρεσιών, μετά 
τήν πρώτη,ν ενημερωτικήν συζήτη-σιν 
τοΰ «Κωδικός» είς τό υπουργικόν 
συμβούλιου είναι ή ακόλουθος:

«Άνεγνώσαμεν -μετά τής έπιβαλ- 
λομένης προσοχής τάς δηλώσεις τοΰ 
κ. υπουργού Κοινωνικών ‘Υπηρεσι
ών έπί τοΰ άσφαλιστικοΰ θέματος, 
τάς γενομένας μετά τήν ένημερωτι- 
κήν συζήτησίν του είς τό 'Υπουργι
κόν- Συμβούλιον.

Πράγματι, ή σοβαρότης τοΰ κοι
νωνικό - ασφαλιστικού προβλήμα
τος έπιβάλλει τήν ένδελεχή μελέ
την του, ώς έτόνισεν ό κ. υπουργός.

Άπό- τής πλευράς μας, έπανα- 
λαμβάνομεν τήν δήλωσίν μας ότι εΐ
μεθα είς τήν διάθεσιν παντός αρμο
δίου διά νά ύπο-βοηθήσωμεν είς μί
αν προσπάθειαν άναμορφώσεως τής 
Κοινωνικής Άσφαλίσεως, είς τά 
πλαίσια τών δυνατοτήτων τής ’Ε
θνικής οικονομίας καί τής διασφα- 
λίσεως τών ηθικών καί υλικών δι
καιωμάτων τών ήσφαλ ισμένων».

Ώς διαπιστοΰτα-ι, οί Τραπεζικοί 
ΰπάλλ,ηλοι έν τώ συνόλω των εΐναι 
οπωσδήποτε άποφασισμένο-ι νά άγω 
νισθοΰν διά παντός νομίμου μέσου, 
προκειμένου νά διατηρήσουν τήν αυ
τοτέλειαν τών Ταμείων των.

Αϋξησις 
τών μέτοχων 
τής Έδνικής

Κατά τόν παρελθόντα μήνα ιδι
αιτέρως πολλάς συναλλαγάς έση- 
μείωσαν αί μετοχαι τής Εθνικής 
Τραπέζης, διά τάς οποίας τό αγο
ραστικόν ενδιαφέρον παρέμεινε ά- 
μείωτον, ένώ ή τιμή των άνήλθεν κα
τά 300 μονάδας.

Τούτο οφείλεται είς τό δτι άπο 
24 Νοεμβρίου ήρχισεν ή κυκλοφορία 
τών νέων μετοχών, έπ’ ανταλλαγή 
τών παλαιών.

Μειωμένον είσιτήριον 
διά τάς συναυλίας

Τό Καλλιτεχνικόν Γρα-φεϊον ’Αθη
νών -δ-ι’ ιέγγράφου του πρός τήν Διοί- 
κησ-ιν τής Τραΐϊέζης κατέστησε γνω
στήν άτεόφ-ασΐν του όιιτως παιράσ-χη Ι
διαιτέρας διευκολύνσεις -είς τούς υ
παλλήλους τής Τ-ραιπέζης, τούς &Μ- 
θυιμοϋντος νά εγγράφουν συνδρομη- 
τα ί του, διά τή ν Τα ο αν.-ολ ούθη σι ν συ 
ναυλιών.

Οί έν-διαφ-ερόμενο-ι δΰναντίαι νά ά- 
πευ-θύνωνται είς τήν Γραμματείαν 
τοΰ Συλλόγου.

ΑΤΤΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑΙ
ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ

Οί ’Αντιπρόεδροι τοΰ Δ.Σ. κ.-κ. 
Θ. Μπελέκος καί Ζα-φ. Βασιλόπου- 
λος εΰρίσκο-νται κ-αθ’ έκάστην καί 
άπό 7ης μ.μ. ω-ρας, είς τά Γρ-αφεΐα 
τής Λέσχης (’Ακαδημίας 60) -Καί 
παρέχουν πάσαν πληροφορίαν είς 
τούς συναδέλφους οί όποιοι δεν δύ- 
νανται νά έπισκεφθ-οΟν -τά γραφεία 
τοΰ Συλλόγου τάς πρωΐνάς ώρας.



Η γνύιιη μας
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΑ.) 
που αΰτοϋ 8α καταστή δυνατόν να 
ικανότγοιηθοΰν οι άναμένοντες ττρο- 
αγοαγήν λογισταί, οι όττοΐοι συνε
χώς ιτληθυνοντοα, διότι έττΐ σειράν 
ετών δέν 'ΤΓροάγονται έκ τής έλλεί- 
ψεως οργανικών θέσεων.

Την ανάγκην αυτήν ττιστεύομεν 
δτι εχει έττισημάνει και ή Διοίκη
σές, εις το ττλαίσιον τών προσιτα- 
θειών διά την άρτιωτέραν λειτουρ
γίαν τών υπηρεσιών τής Τραπέ
ζης· „

’Άνευ σημαντικής επιοαρνυσεως, 
ή Διοίκησις έφ’ όσον προχωρήσει 
εις την αϋξησιν τών οργανικών θε- 
σεωιν τών υποτμημοτταρχών, θά έπι- 
τύχη και τάς υπηρεσίας νά επάν
δρωση καλύτερον ικαΐ μίαν μεγάλη ν 
κατηγορίαν υπαλλήλων της νά ά- 
'τταλλάξη τής πικρίας την οποίαν 
δοκιμάζει έκ τής συνεχούς παρα
μονής της εις τον αυτόν βαθμόν.

Ανεύθυνος
άρθρογράφος

Εις άλλην στήλην δημοσιεύεται 
Επιστολή τού προέδρου τοΰ Συλλό
γου κ. Μελχισεδέκ Τσουδεροϋ προς 
την Διεύδυνσιν Της έφημερίδος 
«Ναυτεμττορική». Ο Ανεύθυνος ορ
θογράφος ττού έιτεχείρησε νά θίξη 
μέ ψευδή στοιχεία το Ταμεΐον μας, 
ελαβε την άπάντησιν ττού τοΰ ήρ- 
μσζε καί δέν χρειάζεται νά σχολια- 
σωμεν περισσότερον τό γεγονός.

Σύσταοις
Συνιστώμεν εις τους συναδέλφους 

νά άναγνώσουν τό δημοσιευομενον 
εις άλλας στήλας άρθρο ν υπό τον 
τίτλον «ΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΔΙΑ ΜΕ
ΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ».

Χωρίς περιττολογίας θά γνωρί
σουν τήν Τραπεζικήν ιστορίαν από 
τών αρχαίων χρόνων μέχρι σήμερον.

Ή διαιτησία
Ή άττόφασις τοΰ Πρωτοβαθμίου 

Διαιτητικού Δικαστηρίου διά τό 
μισθολόγιοιν των Τραπεζικών υπαλ
λήλων δέν έξεδόθη μέχρι σήμερον.

Εΰχόμεθα ή καθυστέρησις τής έκ- 
δόσεως τής άποφάσεως νά σημαίνη, 
ότι τό θέμα μελετάται καί ότι έκ 
τής μελέτης του 'θά προκόψουν τά 
αναμενόμενα άγαιθά Αποτελέσματα.

Ή «Τραπεζιτική» εκφράζει την 
βαθύτατη,ν θλίψιν της διά τό τρα
γικόν αεροπορικόν δυστύχημα και 
συλλυπεΐται τούς οικείους τών θυ
μάτων.

HI ΤΡΜΙΕΖΜ Din ΜΕΣΟΥ ΤΟΝ ΑΚΙΜίΙΝ

ΔΩΡΕΑΙ
Υπέρ τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καί εις μνή

μην τής άποβιωσάσης μη,τρός τοΰ κ. 
Πέτρου Καντιανή κατέθεσαν:
• Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 

Συλλόγου Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης δρχ. 500.
e Τό προσωπικόν του Τ.Υ.Π.Ε.Τ, 

δρχ. 750.
Εις μνήμην τών τέκνων της Κων

σταντίνου καί Μίνας Παπαγιάννη ε
πί τή σμπληρώσει τριετίας άπό τοΰ 
θανάτου των ή κ. Μάντα ιΠαπαγιαν- 
νάκη κατέθεσε δρ,χ. 1.000 ΰπέρ τοΰ 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Μ Ι Κ ΡΟΐΒ ΙΟΛΟΓ IKON 
ΕιΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

Δρ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΣΟΝΤΟΥ 
— ΠΟΥΛΑΚΗ

Μαυρσμματαίων 6 (2ος όροφος) 
Τηλ. 885.624 - ΑΘΗΝΑI (147) 
Δέχεται 7-9 π.,μ. & 5 - 7 μ.μ.

ϊ
ΑΡΗΣ ΛΙΑΚΟΣ 

Νευρολόγος — Ψυχίατρος
Diploma in phychological § 
(D.P.M.) Royal College of * 
physicians and surgeons 

LONDON
Δέχεται τά μέλη τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
"Ιπποκράτους καί Ναυαρινου 8 

5 — 8 μ.μ.
Τηλ, 820-972

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον οργανον τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής 'Ελλάδος.

Δ)νσεις συμφώνως τώ Νόμω: 
'Υπεύθυνος "Υλης: 

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 
Μητροπόλεως 43—Άμαρούσιον

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 319.306

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΑ.)
όναμασθέντα επαγγέλματα τών Αργυ
ραμοιβών, τών κολλυβιστών κ,αί τών 
νοίμισματοπωλών. Έκτος τού κέρδους, 
δπε,ρ <οί πωλοΰντες τά νομίσματα κατ’ 
Ελευθέρ-αν συμφωνίαν ,μέ Τους Αγο- 
ρα,στάς Απελάμβανον έκτος τής αμοι
βής, την οποίαν οί κ α λ λ υ β ι - 
■α τ α ί έλάιμβανον, Ανταλλάσσοντες 
είς κέρματα τά μεγάλα νομίσματα, έ- 
γεννήθ'η καί ή θήρευσις τοΰ κέρι&οιυς 
καί τό έμπόριον τής καταλλαγής 
(CHANGO AGIO). Διά την ακρί
βειαν τών λογαριασμών τής δοσ'οιλη- 
ψίας Επρεπε ν’ Αναφέρεται ,είς αυτούς 
τό είδος καί ή πόλις παντός νομίσμα
τος καί τό ποσόν τής κατ'αιλλα'γής. Οί 
■θρασείς ίχθυοπώλ,αι τής εποχής εκεί
νης έπρότεινον έν ’Ατθήναις την τιμήν 
τών ιχθύων είς οβολούς ή εις ,δραχμάς 
άορίστως, έζήτουν δε την πληρωμήν 
είς νόμισμα τής ΑΙγίνης, καί ούτως 
έκέρδαινον την κατ,αλλαγήν. Τοσού- 
τον γενική κατε,σπάθη 'διά την διαφο
ράν τών νομισμάτων ή τής καταλλα- 
γής πραξις.

Φαίνεται δέ ότι είς τό Βυζάντιον, 
διά τήν έκ πολλών καί διαφόρων τόι- 
πων συρροήν τών έμπορων καί τών 
νομισμάτων τό Εμπόριον τής καταλ
λαγής αύτών ήτο τοσοϋτον επικερδές, 
ώστε ή Βυζαντινή Κυβέρνησ-ις Εν 
τινι Εποχή μεγάλης ανάγκης χρημά
των, ,οίκειοπο'ΐή'θη τό δικαίωμα τοΰ1 
εμπορίου τούτου, πωλ,ήσασα τό προ- 
νόίμιον τής ένεργείας -αύτοΰ είς μίαν 
μόνην Τ ρ ά π ε ζ ,α ν.

ϊ-Σονεστήιθήσαν ,δέ είς τάς Έ,λληνι- 
κάς πόλεις καί αί δανειστικοί Τ ρ ά- 
« ιε ζ α ι πρ'ός χρήσιν κυρίως καί 6tn- 
κόλίαν Τοΰ εμπορίου.

»Τ'ά τοιαΰτα καταστήματα δέν δΰ- 
νανται νά υπάριξωσι καί νά εΰδοκιι- 
μήσωσιν οπού καί όταν δέν ΰπάριχη 
πληιρεστάτη ασφάλεια καί δίκαια προ
στασία τής ιδιωτικής περιουσίας. Είς 
τήν ’Ασίαν ή τυραννία καί αυθαιρε
σία τοΰ δεσποτισμοΰ' είς άλλους τό
πους τά στασιαστικά ή|θη τοΰ όχλου 
καί ή άσέβεια πιρός τήν ιδιοκτησίαν· 
άλλαχιοΰ, οί επικείμενοι κίνδυνοι τών 
ξένων εισβολών, καί άλλαχιοΰ τά ε
λαττώματα τών νόμων καί ή κακή, 
διαχείρισιΐς τής δικαιοσύνης, ήιμπόιδι- 
σαν κατά τννας έπ,αχάς τήν σύσταισιν 
τοιούτων καταστημάτων. Οί ζώντες 
ύπό τον κίνδυνον τών είρημένων πε
ριστάσεων έκρυπτον τά χρήματά των 
ύπό τήν γήν, ή πιαιρεκατέδιετον καί 
έφύλαττον -αΰτά είς άσυλα, φοβούμε
νοι νά παραδώ,σω,σιν ,αύτά είς τήν κυ
κλοφορίαν, καί νά φανώσιν οτι πλου- 
τοϋισιΐν. Άπηγό,ρευον οί νόιμοι τής 
Σπάρτης τήν κτήσιν καί χρήσιν τοΰ 
χρ,υσσΰ καί αργύρου, άλλά τινες τών 
Σπαρτιατών άπέκτων, όταν ήδύναντο, 
αυτόν, καί τον έφύλαττον είς τήν 
’Αρκαδίαν εκτός πάσης κυκλοφορίας. 
Διά τούς κινδύνους τών πολέμων καί 
ξένων εισβολών έφύλαττον τά συνει
σφερόμενα 6ι’ ανάγκην κοινού ΰπέρ 
τών Ελλήνων πολέμου χρήματα, είς 
τήν ,σεβίασθεΐσαν καί ύπό τοΰ στόλου 
τών Περσών ίεράν Δήλον μέχρι τοΰ 
Περικλεούς. Έν τή ’Aoig ό μέγος 
Ναός τής Εφέσου, κατέστη μεγάλη, 
Τ ρ ά π ε ζ α παρακαταθηκών, ειδι
κής διά ταύτας υπαρχούσης ΰπηρε- 
σίας. Καί είς τούς Ναούς τής Άκρο- 
πόλεως τών ’Αθηνών καί είς άλλους 
Ναούς έγίνοντο τοιαΰται προς φύλα- 
ξιν χρημάτων παρακαταιθήκαι. Ή 
ποινή καί 6 φόβος τής ιεροσυλίας έ-
(ρύλαττον τούς -θησαυριούς..................
......................Είς τάς έμπορικάς πό
λεις, ως είς τάς ’Αθήνας, είς τήν Αί
γιναν, είς τήν Κόρινθον, είς τό Βυ
ζάντιον, είς τήν Σιΐνώπην καί είς άλ
λας, όπου έπεκράτει ή δικαιοσύνη καί 
ή πίστις είς τάς δοσοληψίας, συνε- 
στήθησαν αιί ίδιωτυκαί Τ' ρ ά π 6 - 
ζ α ι, μικρά όμως Βχουσαι χρηματι
κά κεφάλαια, διότι δέν συνιστώντο 
διά πολυμελών έταιριών καί διά πολ
λών μικρών καταθέσεων. Ή έν Ά- 
θή,ναις Τ ρ ά π ε ζ α τοΰ ονομαστο- 
τέρου τών Τ ρ α π ε ζ ι τ ώ V Πα- 
σίωνος, δέν είχεν ΰπέρ τ'ά πεντή,κον- 
τα τάλαντα, τά όποια έδ,ανείσθη επί 
τή ΰπο'θήκη τής ακινήτου περιουσίας 
του, έχούσης αξίαν είκοσι ταλάντων.

»Τό τ ρ α π ε ζ ι τ ε ύ ε ι ν ήτον 
ιδιωτικόν εργον καί έμπόριον. Δέν ή- 
τον ,ομως ευκολον καί πρόχειρον τό 
τοΰ Τραπεζίτου επάγγελμα. Μ,ακρά 
δοκιμασία καί γενική ΰπόληιψις τής 
άκρυβεστέρας περί τάς δοσοληψίας π ι
στέ ω ς καί τιμιότητας ήτο κατ’ ε
ξοχήν αναγκαία δι’ αυτό. Άφ’ οΰ 
δέ ή κοινή κρίσις καί ή κοινή ύιπόλη- 
ψις συνίστα τόν Τ' ρ α π ε ζ ί τ η ν, 
οί νόμοι καί τά δικαστήρια έθεώρουν 
αυτόν ώς άίξυον ειδικής τίνος νομικής 
πίστεως, τής όποιας ΰπήρχιεν άφευ
κτος ανάγκη διά τήν ευκολίαν καί 
ταχύτητα τής ΰπηρεσ'ίας τοΰ έμπορί- 
ου διά τών τραπεζιτικών 
εργασιών. ’Ισχυρά 'διά τοΰτα ήσαν 
τά συμβόλαια τών τ ,ρ ,α π ε ζ ι τ ι- 
κ ώ ν καί άνε,υ μαρτύρων, κατ’ έ- 
ξαίριεσιν τοΰ γενικού κανόνας γινό
μενα.

»Οί χ ρ ,α π ε ζ ϊ τ α ι έδιανείζόν
το καί έδάν'ειζον. Έιδέχοντο παρακαι- 
ταθήκας χρημάτων καί πολυτίμων 
πραγμάτων. Συνέταττον καί έφΰιλ,α,τ- 
τον έγγραφα άφορώντα τ'ά συμφέρον
τα άλλων, έξετέλουν παραγγελίας 
χρηματικών πληρωμών καί είχον α
νοικτούς λογαριασμούς μετά τών εμ
πόρων. Πάντες οί έμποροι μετίεχειρί- 
ζοντο Τ ρ ά π ιε ζ α ν τινά, καί αί, 
έξωθεν ερχόμενοι συνιστώντο είς τινία 
Τ ρ α π ε ζ ί τ η ν ύπό τυνος γνω
ρίμου. "Οστις ήθελε νά πληρώ,ση χρή

ματα ε,ϊς τινα παρόντα ή άπόντα έ- 
δύν'ατο νά κατιαθ'έση αΰτά ,είς τήν 
Τ ρ ά π ε ζ α ν μετά τής παραγγε
λίας τής πληρωμής. ’Εάν δέ δ μέλ- 
λωιν νά λάβη τά χρήματα ήτο άγνω
στος είς τόν Τ ρ α π ® ζ ΐ τ η V, ό 
παραιγγέλλων τήν πληρωμήν 'Ελεγε, 
καί ο Τραπεζίτης Κγραφεν 
έκεΐνον, οστις Εμελλε νά βεβαιώση 
τήν ταυτότητα τοΰ λήπτορος. Τά βι
βλία τών Τραπεζιτών ή
σαν άκριβή καί προσήγοντο π,ρός ά- 
πόιδειξιν. Μετά μεγίστης 'άκριβείας 
καί πίστεως έξεπλήρουν οί Τ ρα
π ε ζ I τ -α ι τά Εργα των. Ό Δη
μοσθένης αναφέρει, οτι πολλ,οί τών 
Τραπεζιτών έστερήθησαν πά- 
σης τής περιουσίας των. ‘Όταν συι- 
νέβαινε νά έκπέ,σωσιν είς τήν άδυνα- 
,μύαν τήις έ,κ,πληρώσεωις τών όφειλομέ- 
νων παρ’ αύτών πληρωμών, άνέτρε- 
πον ή κατέστρεφον τήν Τ ,ρ ά π ε - 
ζ α ν, έπί τής οποίας ένήργουν, καί 
ήτις Εκειτο είς έμφανή, είς τό κοι
νόν, θέσιν. Έ,κρΰπτοντα δέ έν τοιαύ- 
τη περιπτώσει οί Τ' ρ α π ε ζ ϊ τ α ι, 
φεύγοντες τάς απαιτήσεις τών δανει
στών, καί άνεφιαίνοντο άμα έλάμβα- 
νον τά άναγκαΐα διά τάς εργασίας 
των χρήματα.

»Τά δάνεια έξηισφαλίζονΤο δι’ ενε
χύρων κινητών πραγμάτων, δι’ υπο
θήκης ακινήτων, καί δι’ εγγυητών.

»'Η χρησιμότης τής δημοσιότητος 
τών ύπο'Θηκιών δέν διέφυγε τήν νομο
θετικήν σύνεσιν τών Αρχαίων Ελλή
νων κ,αί ή δημοσιότης έπραγματοποι- 
εϊτο διά καταφ,ανεστάτου τρόπου είς 
τάς ’Αθήνας. Παν ένυπόθήριον κτή
μα εφιε,ρεν εξωτερικόν πασιφανές γνώ
ρισμα τής ΰποχρεώσεώς του, διά τί
νος στήλης, ή διά τίνος λίθου, κ,αί 
έλέγετο Ενστικτον χωρΐον, διακρυνόι- 
μενον άπό τό άστικτον, ήτοι τό ελεύ
θερον ΰποιθήκης. Έγένετο δέ αυτή 
μετά προηγηθεΐσαν έκτίμησιν τοΰ 
κτήματος, καί δ νόμος δέν έπέτριε,πεν 
οΰδεμ,ίαν άπαίτησιν ούτε τ'οΰ ΰποθη- 
κεύματ'οις, οΰτε τών κληρονόμων αΰ- 
τοΰ κ,ατά τοΰ ούτως έξ,ασφαλισθέντο,ς 
δανείου.

»Ηΰκ'όιλυνε δέ δ νόμος «αί τάς έγ- 
γυήσεις, μή έγκαταλείπων είς τήν 
διάθεσιν τοΰ δανειστοϋ καί τοΰ οφει
λέτου τήν διάρκειαν τής έγγυήσεως 
καί περνορίζων τήν ΰπαχρέωσιν αΰ-

μεροδανίεισταί, δανείζοντες έπί ήμε- 
ρησΐψ τόκφ, καί τοιοϋτος ΰιπήρξεν δ 
αίσχρόβιος κυνικός Μένιππος, άλλ’ 
ή κοινή καταφρόνησις έπέπιπτεν άδυ- 
σώπητος κατ’ αυτών...».

ΤΌ ΝΟΜΙΣΜΑ. Πριν ή είσέλθω- 
μιεν είς τά άφορώντα τήν ίστόρησιν 
τού Τραπεζιτικού μεσαιωνικού βίου, 
κρίνομεν σκόπιμον νά άμιλήσωμεν δι’ 
έλαχίστων περί τοΰ νόμισμα- 
τ ο ς, οπερ είναι τό οργανο-V, τό 
συνδέον δύο μεγάλης σημασίας καί 
αποστολής οργανισμούς, τόν κοινωνι
κόν καί τόν τραπεζιτικόν οργανισμόν, 
είναι τό όργανον, τό έκμηδενίζον τήν 
άπόστασιν τοΰ τόπου καί χρόνου καί 
τόν όγκον καί τό βάρος βραδυτεροΎ, 
διά μέσου τών πιστωτικών οργανώ
σεων.

Ή άνθρωπό'της διαιρείται είς δύο 
περιόδους, είς τήν περίοδον τής ά - 
νταλλαγής καί τήν περίο
δον τοΰ ν ο μ ί σ μ α τ ο ς. Μετα
ξύ τών δύο αύτών περιόδων υπάρχει 
Ενα μεταβατικόν νομισματικόν σύ
στημα, μετέχον τής ανταλλα
γής καί τοΰ νομίσματος. Είναι δέ 
τοϋτσ ή διά μετάλλων ώς 
βάρους ανταλλαγή τών πωλουμένων 
ειδών, κατά μίμησιν τών Βαβουλω- 
νίων καί Φοινίκων, Τό νόμισμα επί
σης δύναται νά ΰποδιαιρεθή είς δύο 
κατηγορίας, είς τήν χ α ρ τ ί ν η ν 
νομισματικήν έξέλιξιν. Ή περίοδος 
τής άνΐτ,αλλαγής φθάνει ενίοτε καί μέ
χρι τών ήμερων μας. "Οπου ά πολι
τισμός — διά τής έλλείψεως συγκοι
νωνίας κυρίως — βρ,αδυιπορ,εΐ, έκεΐ ι
σχύει καί σήμερον είσέτι ή ανταλλα
κτική περίοδος διά τοΰ συστήματος 
τών «μ ε τ ,α 6 α τ ι κ ώ ν» έμπόΙριων, 
οί όποιοι ανταλλάσσουν καί ,είς τά χω
ρία τής ’Αττικής ακόμη, τάς πραγμα
τείας των πρ'ός εγχώρια προϊόντα. 
Είς τήν ’Αμερικήν μέχρι τέλους τοΰ 
18ου αίώνος αί εφημερίδες άντηιλλά- 
σσοντο προς σίτον καί βούτυιρον, «δ 
νο,μοθ'έτη,ς έκανόνιζε τήν ανταλλακτι
κήν σχέσιν μεταξύ κρέατα ς, 
σίτου καί καπνό ΰ» «ίαΐί οιί 
παΐδες έφώναζον είς τους δρόμους «ά
λας αντί κηρίων, καπνός αντί άρτου». 
Έν τούτοις τό ά V τ ,α λ λ α κ τ ι- 
κ ό ν σύστημα Αποβαίνει δυσχερές 
καί ή άνθ'ρωπότης άν.εζήτησε συναλ
λακτικόν οργανον δυνάμενον νά δι,ευ-

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΪ ΪΙΆΛΟΓΟΪ 

«IIΑ Ι»ΧΛ2: SOS»

ΡΕΣΙΤΑΛ ΚΥΜΒΑΛΟΥ (ΤΣΙΜΠΑΛΟ)
ΚΩΣΤΑ ΛΑΒΙΔΑ

«Ο SEKEMBPIOV 1969 - ΩΡΑ 8 μ.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΡΟΧ Ιον

1) TURKISH MARCH τοΰ Μόζαρτ
2) ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΡΑΨΩΔΙΑ τοΰ Λίστ
3) MENUETT SOL MAJEUR τοΰ Μττετόβεν
4) REYES DE PRIN,TEMPS τοΰ Γιόχαν Στρόίους
5) MENUETT D—DUR τοΰ Μόζαρτ 
5) TRAUMEREI τοΰ Σοΰ'μαν
7) ΚΕΣΣΑ,ΚΟ (Κινέζικο).

HI IPOS Si ον

1) ΤΣΑΡΔΛΣ τοΰ Μόντι
2) ΝΥΧΤΕΣ ΜΟΣΧΑΣ Ότσιτσό,ρνια
3) ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΑ — ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ

Τιμ,ίΐ sistuvjpioo δρχ. ίίΚ

τής είς εν Ετος.
»Ουδείς δέ υπήρχε νόμος κανονί- 

ζων τήν συμφωνίαν τών τόκων. Ή 
τελευταίον είσαχθεϊσα έν Άγ'γλίςι, έν 
Σαρδηνίρι καί άλ,λαχ'οϋ, έλευθερία πε
ρί τάς συμφωνίας τών τόκων ΰπήρ- 
ξεν εΰρυτάτη είς τάς ’Αθήνας κ'ατά 
νόμον τοΰ Σόλων,ος. Κατά τάς έρευ
νας καί κατά τήν γνώμην πάντων 
τών περί τά τοιαύτα άσχοληθέντων, 
εις μόνην τήν περΐστασιν καθ’ ήν δ 
σύζυγος άπέπεμπε τήν σύζυγόν του, 
μή παριαδίδων συγχρόνως τήν προί
κα, διέτταττε ρητώς δ ’Αττικός νό
μος νά δίδεται διά τήν υπερημερίαν 
τής άποδόισεως τής προικός, δ έπί 
έννέα διβολοϊς τόκος, ήτοι 18 τοΐς ε
κατόν. Είς τούτο ΰπεχρεοΰτο καί δ 
λαβών τήν προίκα προ του γάμου, ο
φείλει δέ μή έκτελέσας αΰτόν νά τήν 
αποδώ,ση. Είς οΰδεμίαν άλλην περί- 
σταΐσιν εΰρίσκεται τόκος υπό τοΰ νό
μου οριζόμενος.

»'Τ'πήρχε γενικόν μέτρον τοΰ τό
κου, διιαφέρον κατά τάς πόλεις καί 
κατά τάς άνάγκας τών χρημάτων, 
ύπό τής έκτιμή,σεω'ς τών εμπόρων καί 
τών Τραπεζιτών ιόριζόμε- 
νος, κατά τάς περιστάσεις, ώς ή Αγο
ραία τιμή πάντων τών 'έν τφ έμποριίφ 
πραγμάτων. Ό συνήθης καί 'επιεικής 
τόκος έν Άθήναις ήτον δ έπί 
δραχμή, ήτοι δώδεκα τοΐς εκατόν, ο- 
στις διαιωνίσθη ώς νόμιμος τόκος είς 
τήν Ελλάδα καί τήν ’Ανατολήν.

»Κατά πάσης ΰπαρχούσης ελευθε
ρίας ,είς τάς συμφωνίας τών τόκων 
έπεκράτει ώς άλλος νόμος «τό μήι 
λαμβάνειν πολλούς τόκους». 'Τ'πήρξαν 
οί τοκογλύφοι καί ,οί καλεσθέντες ή-

κολύνη τάς απειροπληθείς άνάγκας 
τού Ανθρώπου. !0 πολιτισμός έστρά- 
φη προς άλλους βρίζοντας, τ'ό Εμπο
ρικόν πνεύμα ή'σθάνιθη τήν Ανάγκην 
τής έξ,ευρέσεως υλικού οργάνου δε- 
ξιωτέρου είς τάς συναλλαγάς καί Ικα
νού νά δια'χωρίζη εύχερώς τήν Αξίαν 
τών άνταλλακτέων ειδών σύμφωνα 
προς τάς άνάγκας τής κοινωνίας ή 
τοΰ Ατόμου. Τ'ό ανταλλακτικόν αυτό 
οργανον σταθερός μορφής διήλθε πλεί 
στας έξελικτ-ικάς βαθμίδας διά νά κα- 
ταλήξη είς τό μ έ τ α λ λ ο ν καί 
κυρίως είς τόν χρυσόν καί τόν άργυ
ρον. Έκεΐθεν μετεπήιδησε διά τών 
τραπεζικών θεσμών είς τό χ α ρ - 
τ ί ο ν καί τό ν ό μ ι σ μ α Ελαβιεν 
εκτοτε ΰπερτάτην θέσιν είς τήν κοι
νωνικήν, εμπορικήν καί Εκπολιτιστι
κήν ζωήν τής Άνθρωπότητος.

Η ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ ΕΞΕΑΙΞΙΣ 
ΑΠΟ ΤΌΤ 12 - 19 ΑΙΩΝΟΣ μ.Χ. 
ΤΑ ΕΛΛΙΠΗ ΚΑΙ Ε,ΦΘΑΡΜΕΝΑ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ. Ό νεώτεροις Δυτι
κός οικονομικός βίος είναι επίσης γιο
μάτος άπό ένδιαφέρουσαν Τραπεζιτι
κήν δριασιν.

Είναι γνωστόν, καί έπί τών ήμερων 
ιμας ακόμη, οτι τά χρυσά κυρίως νο
μίσματα Αποβαίναυσιν άντικείμενον 
εύκολου κερδοσκοπίας διά τής άφαι- 
ρέαεως έλαχίστων μορίων βάρους με
τάλλου έξ έκαστου νομίσματος. Τά 
μόρια ταΰτα, Αποσπώμενα Από μεγά
λος ποσότητας νομισμάτων, άποκο- 
μίζουσιν είς τόν ασυνείδητον κερδο- 
σκόπον σπουδαία είς χρυσόν ωφελή
ματα, άποδΐδοντα είς αυτόν αύτούσι-

ον ποσότητα χρυσού. Κ,αί Εφόσον τά 
έλλιποβορή ταΰτα νομίσματα κυκλο- 
φ,οροΰσιν είς χεΐριας αδαών, Απείρων 
ή άπροσέκτων πελατών ή Αποτελούν 
τό συναλλακτικόν νόμισμα τών μεγά
λων κοινωνικών μαζών, ή μείωσις 
τοΰ βάρους έκάοτου χρυσού νομίσμα
τος παρέρχεται απαρατήρητος, όταν 
όμως τ,αΰτα φθάσουν προ τής Τραπε
ζιτικής θυρίδος καί ΰποστοΰν τήν 6ά- 
σανον τοΰ ζυγίσματος καί Αποδει- 
χθοΰν Εχοντα βάρος όλιγώιτεριον Τοΰ 
νομίμου, υφίστανται καί τήν ,Αν,άλο
γον μείωσιν τής αξίας των είς βάρος 
τοΰ έπίφέροντοςάτυχώς καί ούχί τοΰ 
Αρχικού εργάτου τής αίσχροκερίδείας 
ταύτης. Καί αν ταΰτα δύνανται νά 
συμβαίνουν σήμερον ύπό τό ,άπλετον 
φως τού συγχρόνου πολιτισμού, είναι 
εύκολο ν νά φαντασθώιμεν τήν Εκτ,α- 
σιν τής καταχ,ρήσεως τ,αύτης καιτά 
τόν Μεσαίωνα.

Ήτο τοσοϋτον κατά τήν έπαχήγ Ε
κείνην διαδεδομένη ή μέθοδος αυτή, 
ώστε ,καί αΰταί αί Κυβερνήσεις ένα- 
μίλλως προς τούς ίδιώτας ΰπέκλεπτον 
μέρος τοΰ μετάλλου τοΰ κυικλοιφιαιροΰν- 
τος νομίσματος καί έδημιούργουν ού
τως Εξαιρετικήν Ανωμαλίαν καί Ανυ
περβλήτους δυσκολίας είς τάς έμπίΟ1- 
ρικάς συναλλαγάς. Ούτως αί συναλ
λαγματικοί, αίτινες έ,ξεδίδοντο έκ 
τής αλλοδαπής, έπί τών πόλεων τής 
Βενετίας, τής Γενούης, τής Στοκχόλ
μης κ.τ.λ., είς ας εί-σέρρεον παντοϊα 
νομίσματα Ελλιπή καί Εφθαρμένα, 
μέλλουσαι νά πληρωθώσι διά τοΊούτου 
κυκλοφ,οροΰντος νομίσματος, Ειξεποι- 
οΰντο μέ ζημίαν τών Εκδόντων αύ- 
τάς .καί αί συναλλαγματικοί >οί Εκδι- 
δόμεναι έπί τής αλλοδαπής, ιμέλλου- 
σ,αι νά πληρωθώσι διά καλοΰ νομίσμα
τος, παρεχωρ'οΰντο είς τόν τόπον, 2- 
που έκυκλοφόρει τό Ελλιπές νόμισμα, 
ΰπέρ τό άρτιον, καθότι ό λήπτης τής 
συναλλαγματικής ιέπλήρωνε τό Αντί- 
τυμον αύΐτή,ς δι’ έφθα,ρμένων νομισμά
των.

Η ΙΌ ΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΙΖΑ. ’Αλλά 
καί κατά τήν σύγχρονον Εποχήν ε- 
χομεν Ανάλογα νομισματικά φιαινόμε- 
να, ίζ'ανά νά Επισύρουν 'τήν προσοχήν 
μας καί υπερπηδώντας χρονολογίας 
ας ίστορήσωμεν δι’ ολίγων συμβάντα 
μεταγενέστερα (188,3—1840) διά νά 
εΰρεθώμεν μετ’ ολίγον χ,ρονολίογικώς 
είς τόν ΙιΒ' μ.Χ. αίώνα.

Κατά τό 1:840 ίδρύθη ,είς Κέρκυραν 
ή «Ίσνική Τράπεζα Προεξοφλήφε- 
ω,ς», οΰδέν τό ’Γονικόν Εχ,ουσια πέραν 
τοΰ ονόματος, έφ’ οσον καί οιί έταΐ- 
ροι τής ’Ανωνύμου τ,αύτης Εταιρεί
ας καί τά συμφέρίοντα ήσαν Απαντα 
Αγγλικά. Σύσταθεΐσα κατ’ Απόφασιν 
τής Ίονίου Βουλής, ήρχισε τάς Ερ
γασίας της μέ μίαν νομισματικήν ε
λαστικότητα, ή δποία Εκίνησε τήγ ά- 
γανάκτησιν τοΰ Ελληνικού πληθυ
σμού τής Επτάνησου. Κ,αί τούτα δι
ότι Εθεσεν εις κυκλοφορίαν διά τοΰ 
Εγχωρίου Ταμία τής Κέρκυρας σελ- 
λήνια ελλιπή, τά όποια ώς υλικόν εΐ- 
χεν Αγοράσει είς τήν ’Αγγλίαν. Τά 
νοίμίσμάτα ταΰτα,, παραβαλλόμενα 
προς τά Ακέραια, τά κυκλοφοροΰντ,α 
εις τήν Μ. Βριεταννίαν, είχον διαφο
ράν.

Ευθύς ώς παρετηρήθη ή κατάχρη· 
σις ιαΰτη καί Εγινε θόρυβος, δ Γενι
κός Ταμίας έπελήφθη Ανακρίσεων καί 
άπεψιασίσθη πρό πάσης Αλλης ένερ
γείας νά σφραγισθοΰν ,οί σάϋκοι, οί 
περιέχ,σντε,ς τά Εφθαρμένα νομίσμα
τα, άνέλαβε δέ τόν περαιτέρω διακα
νονισμόν τ,οΰζη'τήματος 6 Άρμσστής 
Δούγλας, ύστις ήτο καί δ κυρίως ι
δρυτής τής ’ Γονικής Τραπέζής. Έίκ 
τοΰ γεγονότος τούτου λαμβάνοντες 
Αφορμήν, έπεκτείνομεν τάς έρεύνας 
μας έπί τού νομισματικού συστήμα
τος, τοΰ έπικρατήσαντας κατά τήν 
έγκατάσταισιν τής Άντιβασιλείας. Ή 
Άντιβασιλεία τήν τιμήν τών νομι
σμάτων καθώρισ,εν ούιχί κατά τήν Ε
σωτερικήν Αξίαν έκάστου ξενικού νο- 
μίσμάτος, Αλλά κατά τήν συγκριτικήν 
αυτών Αξίαν προς τά Ελληνικά νο
μίσματα. Επομένως ΰπελογίσθησαν 
ταΰτα έκτος τής φυσικής Αξίας, συιμ- 
περιλαμίβανομένων καί τών Εξόδων 
τής έκτυπώσεως αυτών. ΓΏς Εκ τού
του Εχάθησαν Από τήν Ελλάδα 'τά Ε
θνικά νομίσματα καί αντ’ αύτών Εκυ- 
κλεφόρ,ουν ξένα καί πρό πάντων 
Γερμανικά, τά όποια είσήγε: τό Εμπό- 
ριον μεταφέρον τά ίδικά μας είς τήν 
Τουρκίαν. Καί έπερρίπτίετο τότε ή 
μαμφή είς τήν Άντυβασιλείαν, οτι 
ένφ τά ’Αγγλικά νομίσματα ήσαν 
σχεδόν τά καθαρώτερα τής Εΰρώπης, 
ταΰτα διά τοΰ Διατάγματος τής 8)20 
Φεβρουάριου 1833 άπεκλείσθησαν με
ταξύ τών νομισμάτων, 6σα θά έγί- 
νοντο δεκτά είς τό Δημόσιον Ταμεΐον 
καί ιέπροτιιμήθηισαν αλα τά -διαφόρων 
ειδών Γερμανικά νομίσματα, μή διΟτ 
κρινόμεν,α διά τήν Εσωτερικήν των Α
ξίαν, Εφ’ δσον δ Αργυρος αυτών εί
ναι κατά 1)11 κατωτέρας ποιότητΟς 
Από τά ’Αγγλικά καί 1)13 Από τά 
Γαλλικά. Είς τό Γερμανικόν είκοσά- 
ριον, τό κοινώς οφότζυκον, τό χίαιρα- 
κτηρισθέν τότε ώς «καλπουζ,αλήκι», 
έ'δόθη ή αύτή κατ’ αναλογίαν αξία 
μέ τήν Δραχμήν, ιένώ ό αιργυροις αύ
τοΰ είναι περίπου κατά 1)3 κατωιτέ- 
ρας ποιιότητος καί διετάχθη ή παρα
δοχή του είς τά ταμεία, εν φ τό ’Αγ
γλικόν Σελλήνιον δέν Εγινε δεκΙτόν.

(ΣΤΝΕΙΧΙΖΒΤΑΙ)

ΕΠΙΣΤΟΛ ΑΙ
Κύριοι,

Πα,ρακαιλώ δττως Θελήσητε νά δη- 
μο-σιιεύτητε τά κάτωθι, σχετικώς μέ 
τήν έξεύρ,εσιν οίκοιτέδου διά την ά- 
νέγερσιν τοΰ «Ευγηρίας Μέλαθρον».

’,Ειτειδή, ύ-ΓΓοθέτω δτι τό θέμα 
τοΰτο ένδι-αφέρ-ει καί τούς έν ένερ- 
γείςι συνοδέλφους, θά ήτο μεγίστη 
ιταράλειψις νά μή κληίθοΰν νά Εκ
φέρουν γνώμην καί αυτοί ώστε ή 
τυχόν ά-ττόψασις, νά είναι πλαισιω
μένη, διά τής έγκρίσεως όλων τών 
συναδέλφων.

Είς προηγουμένην έπιστολή,ν1 μου, 
προς τόν κ. Πρόεδρον τοΰ Συλλό
γου, τό πιε,ρ ι εχόιμιενον τής όποιας 
ουδόλως άνεφέρ'ίή: κατά τήν1 Συνέ- 
λευσιν τής Ι4ης ’Οκτωβρίου, ύπε- 
δείκνυον τήν περιοχήν Πλεζάνς Πα
λαιός Πεντέλης, είς τήν οποίαν θά 
ήδύνατο νά άναζητηιθή τό κατάλ
ληλον οίκόπεδον. Μεταξύ τών άλλων, 
άνέφερον δτ'ι θά πρέπει, διά νά έ» 
πιλεγήι τό καλύτερον οίκόπεδον οί 
έκφέροντιες σχετικήν γνώμην1 νά έ
χουν μεταβή έπί τόπου, οΰχί άπαξ, 
αλλά κατ’ έπανάληψιν διά τήις συγ- 
κρίσεως -δέ καί άποκλεισμοΰ καί α
φού1 ληφ'θηι ΰπ’ δψιν καί ή, γνώμη: ει
δικών ιατρών - Γεροντολόγων - Ψυ
χολόγων, προτιμηθή τό οϋτως έν- 
δεικνυόμενον. Εις τήν περίπτωσιν 
ταύτην ή σίασδήποτε άλλης ήτις ή
θελε προκριθή θά ήτο- φρόνιμον' έπ’ 
ώφζιλείςι τοΰ Ταμείου' μας, νά λη- 
φ©ή ΰπ’ δψ'ΐν καί το ένδεχάμενΌν τής 
αύξήισεως τής οίκοπεδικής ά'ξία,ς 
γύρω οικοπέδων, ώς έκ τής άνεγέρ- 
σεω,ς τοΌ οικοδομήματος καί νά 
προβή τό Ταμεΐον είς άγοράν μεγα- 
λυτέρας πέριίξ έκτάσεως.

Έκ τών όσων άνεφέροντο είς τό 
σχ,ετιικόιν δελτίον τοΰ Συλλόγου Συν
ταξιούχων τής 22.10.69 ώς έκτε- 
θέντα παρά τών κ.κ:. Συναδέλφων 
ώς προς τό πρατιιμητέσν οίκόπεδον, 
νομίζω οτι τό πλέον ένδ,εδειγμένον 
είναι το παρά τοΰ Ταμείου 'Υγεί
ας, δωρεάν προσφ-ερόμενον είς τή,ν 
περιοχήν Βριλησσίων τό άναφερθέν, 
ώς μειονέκτημα τοΰ1 οικοπέδου1 τής 
άποστάσεως 800 μέτρων χω ματο
δρόμο, y άπό τής άσφαλτο,στρώτου 
οδού Πεντέλης νομίζω δτι δέν πρέ
πει νά άττοτελέσηι σοβαρόν έμπό- 
διον διά τή,ν μή, αποδοχήν τής πρά
γματι άπολύτως συναδελφικής χει
ρονομίας τοΰ Ταμείου Υγείας· διό
τι, μέ μόνον τόν τόκον ένός ή δύο 
έτών τών χρημάτων τής άιγοράς (4. 
500.000) τοΰ οικοπέδου τής ’Εθνι
κής Τραπέζης είς ‘Αγίαν Παρασκευ
ήν, είναι εύκολώτατον νά γίνη, θαυ
μάσιος ά'σφιαλτόστρωτος ο δρόμος 
τών 800 μ.

‘Υπέρ τής προτιμήσεως τής λ,ύ- 
σεως ταύτης συνηγορεί έκτος βε
βαίως τής δωρεάν προσφοράς κα:ί 
τό γεγονός δτι νπό τήν προϋπόθε- 
σιν ταύτην, θά είναι δυνατόν νά άρ- 
χίσηι άμέσω-ς τό Εργον.

Επίσης νομίζω δτι διά λόγους 
ψυχολογικούς ή άνάπτυξις τών ό
ποιων έχψιεύγει τοΰ παρόντος, θά 
πρέπει νά άποκλεισθη καί ή Φιλο
θέη, έστω καί αν, πράγμα τελείως 
άπίιθανσν βεβαίως, διότι δέν εχομεν 
τοιαΰτα συναδελ,φικά δείγματα τών 
νοικουραίω'ν τής Φ'ιλοθέηις, π,ροσέ- 
φερον τό σχιετικάν' οίκόπεδον δω
ρεάν.

Ώς προς τήν πρόσκλη,σιν τών 
μελών τοΰ Συλλόγου είς ψηφοφορί
αν ώς αυτή, άναφέριεται έν άρχή τοΰ 
συλλογικού- δελτίου, θά είχε νά πα
ρατήρηση κανείς δτι ΰπηρξε πρόω
ρος διότι, κατ’ άρχήν δέν ένεκρίθη 
παρ’ ένός σεβαστού άριθ'μοΰ μελών 
τοΰ Συλλόγου, τό ένδεδειγμένον οί
κόπεδον, άλλά καί διά τόν άνωτέ- 
ρω άναφερόμενον σοβαρώτατον λό
γον τής μή συμμετοχής είς τήν συ- 
ζήτη,σιν καί Εγικρισιν τών έν ένερ- 
γείςι συναδέλφων.

Μετά πλείστης τιμήις 
Κ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
Συνταξιοΰχος

Ή κοινωνική 
άσφάλιοις 
κατά τό 1967

Είς τό κυκλοΙφΌρήισαν ύπο τής Ε
θνικής στατυστικής 'Τπηρεσίας τεΰ'χος 
σχετικόν μέ τή,ν δρΑσΰν τών δργ'ανι- 
σμών Κοινωνικής Άσφ'αλίσεως κατά 
τό 1967, άναιφιέιρεται δτι ό Αριθμός 
ιών ήισφια,λ'ΐσμένων άνήρ,χε,το είς 2. 
40ι9.20'2 διά τόν κλάδου συντάξεως 
καί 5.427.960 διά τόν κλάιδον Ασθέ
νειας. Οΐ -συνταξιούχρι ήσαν Εετίσης 
706.399 ατοιμα έκ τών διτοίων 77,5% 
έλάμΐβανον σύνταξιν γήρατος 14,7% 
σύνταξιν θανάτου καί 7,8% σύνταξιν 
Αναπηρίας. Επίσης ΑναφΕρεται δτι 
κατά τό 1967 συνέβησαν 47.033 Ερ
γατικά Ατυχήματα (άλιγώτερα τοΰ 
1:966 κατά 11%) έκ τών δίπ,οίων 
0,39% θανατηφόρα, 86,47% προκαλέ- 
σαντα αποχήν έκ τής Εργασίας καί 
έπ-.δόΐτησιν, 2,83% προκαλέσαντα πΐρό- 
σκαιρον -Αναπηρίαν καί συνταξιοΐδιόΐτη· 
σιν, 0,6'8% 'διαρκή Αναπηρίαν καί συν- 
ταξιοδίότηισιν καί 9,63% σωμα,τικάς 
βλάβας, ανευ διακοπής τής ικανότη
τας προς εργασίαν. Είς τήν εισαγω
γήν τοΰ τεύχους παρατίθενται πίνα
κες έκ τών όποιων συνάγεται σαφώς 
ή βε,λίτίωισις τών παροχών Ιατροφαρ
μακευτικής καί νοσοκομειακής περι- 
θάλψεως κατά τό 1967, έν σχέσεις 
προς τά Αμέσως προηγούμενα Ετη.



ΗΥΞΗΜΕΝΑΙ ΑΔΕΙΑΙ ΜΕΤ’ ΑΠΟΛΑΥΩΝ

Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΕΑ ΣΥΜΒΗΣΙΣ
ΒΙΕΒΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Τού Γ. Γ. τής Ε.Τ.Υ.Κ. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΑΗ

Ή ομιλία τοϋ κ. Τρίμη εις την συγκίντροσιν 
τών Σύλλογον διά τό ασφαλιστικόν θέμαΥΠΟ ΤΟΥ

Κάθε εργαζόμενος έχων συμπλη- 
ρώσει εν έτος ύπηρεσίας θά πρέπει 
νά δικαιούται κατ’ έλάχιστόν δριον 
εις τριών έβδομάδων άδειαν άνα- 
παύσεως μετά πληρών αποδοχών, 
συμφώνως προς τό προσχέδιον τής 
άναθεωρηθείσης συμβάσεως τό όποι
ον ήτοιμάσθη εις τό τελευταΐον συ- 
νέδριον τού Διεθνούς Γ ραφείου Ερ
γασίας καί τό όποιον ϋπόκειται εις 
τελικήν ιέγκριισιν κατά την προσεχή 
σύνοδον.

Τό θέμα ’Αδειών μετ’ άπολαυών 
ήτο μεταξύ τών κυκριωτέρων τα ό
ποια άπησχόλησαν την 53ην σύνο
δον τού Διεθνούς Γ ραφείου ’Εργασί
ας τον παρελθόντα ’Ιούνιον ό δέ Γ. 
Γ. τής ΕΤΥΚ κ, Γ. Μιχαηλίδης άπε- 
τέλεσε μέλος τής έπΐ τούτω συστα- 
θείσης ’Επιτροπής ήτις κατηνάλωσε 
δεκοοέξ συνεδρίας προτού έπεξεργα- 
σθή τό τελικόν κείμενον.

‘Ο Πρόεδρος τής ’Επιτροπής ήτο 
6 κ. Μπρίκι έξ ’Αλγερίας (κυβερνη
τικός εκπρόσωπος) αντιπρόεδροι δέ 
οι κ. Γιοσιμούρα, ’ Ιαπωνίας καί 
Γούσταψσον, Σοηδία, έκπροσωπούν- 
τες τούς έργογδότας καί έργοδοτου- 
μένους.

Ό ραπόρτερ ήταν ό κ. Φάγκελ 
τής ‘Ολλανδίας.

Ή Συντακτική ’Επιτροπή άπετε- 
λέσθη οστό τον ραπόρτερ καί τούς 
κ.κ. Ζακότ (Ελβετία), "Οστμπεργκ 
(Νορβηγία) καί Αίττλγουντ (’Αγ
γλία).

Αί κυριώτεραι πρόνοιαι τού προ
σχεδίου τής νέας συμβάσεως, ώς αύ- 
ται συνωψίσθησαν ΰπό τού είσηγη- 
τού κ. Φάγκελ είναι αί εξής:

—Κάθε εργαζόμενος καλυπτόμε
νος ύπό τής συμβάσεως θά δικαι
ούται εις κατώτατον δριον άδειας 
μετ’ άποιλαυών καί τό τοιοΰτον κα- 
τώτοπον δριον δεν θά είναι όλιγώ- 
τερον τών τριών έβδομάδων διά συμ- 
πληρωμένον εν έτος ύπηρεσίας.

—Εις τά άλλα κράτη - μέλη έ- 
παφίεται νά αποφασίσουν εάν αί 
δημόσιαι άργίαι μέχρι έξ ή μερών 
δι’ έκαστον έτος περιληφθοΰν ή μή 
εις τον ύπολογισμόν τής άδειας.

—’Επίσης προνοεΐται δπως δι’ υ
πηρεσίαν μέχρις έξ μηνών ό εργα
ζόμενος θεωρείται δτι δικαιούται ά
δειας μετ’ αποδοχών καί δι’ ύπηρε- 
σίαν μή συμπληρωμένου έτους χορη
γείται άδεια κατ’ άναλογίαν,

—’Απουσία λόγφ άσθενείας ή α
τυχήματος κατά τήν διάρκειαν τής 
άδειας δεν θά περιιλαμβάνεταίΐ εις 
τήν άδειαν άπουσίας.

Οί εκπρόσωποι τών εργατικών ε
νώσεων είς τήν ’Επιτροπήν έξέφρα- 
σαν ίκανοποίησιν διά τήν προτεινο- 
μένην άναθεώρησιν τής Συμβάσεως 
52 καί υπέδειξαν δτι τό γεγονός 6- 
τι ή Σύμβασις δεν άνεθεωρήθη ένω- 
ρίτερον συνετέλεσεν εις τό νά πά
ρε μποδ ισθή η καθυστερηθή πρόοδος 
εις τον τομέα αυτόν ενώ ό σκοπός 
τού μηχανισμού τού Διεθνούς Γ ρα
φείου ’Εργασίας είναι νά ώθή καί νά 
ένθαρρύνη τήν πρόοδον.

Ύπεστήριξαν δτι θά ήτο εξαιρετι
κής σημασίας δπως τό νέον νομικόν 
έγγραφον λάβη τήν μορφήν συμβά
σεως καί οί σκοποί του νά διευρυν- 
θούν ώστε νά περιλάβουν έλάχιστον 
δριον άδειών μετ’ ιάπαλαυών αϋξηθή 
εις τρεις τουλάχιστον εβδομάδας.

Τούτο έκρίθη σκόπιμον, τόσον 
προς ίκανοποίησιν τών απαιτήσεων 
ύγείας, δσον καί προς τον σκοπόν 
αποφυγής συντόμου νέας άναθεωρή- 
σεως.

Οί εργατικοί εκπρόσωποι τού Κα
ναδά έτόνισαν τήν ανάγκην ένός νο
μικού έγγράφου μακράς διαρκείας 
και μακράς πνοής καί υπέδειξαν Ο
τι αί επιστημονικά! πρόοδοι έχουν 
καταστήσει δυνατήν τήν αΰξηισιν 
τού ορίου άδειας.

Οί εκπρόσωποι τής Δυτικής Γερ- 
μανίας άφ’ έτέρου υπέδειξαν δτι ό 
σκοπός τής άδειας μετ’ άποιλαυών 
ήτο νά βοηθήση τον έργαζόμενον νά 
άνανεώση τίς δυνάμεις του καί δεν 
ήτο δυνατόν νά γίνεται σύγκρισις 
μέ άδειας άλλων μορφών ώς ή άδεια 
άσθενείας ή δημόσιαι άργίαι, Ε
πομένως είς τον καθορισμόν τού μέ
τρου τής άδειας τά κριτήρια έπρεπε 
νά είναι οί παράγοντες τής ύγείας 
έξ ου καί ή άνάγγκη αύξήσεως τής 
περιόδου τής άδειας.

01 εκπρόσωποι τών Βρετανών ερ
γατών έδήλωσαν δτι είναι λυπηρόν 
τό δτι οί έργόδόται πριοέβαλον δυ
σκολίας έπικαλούμενοι τήν άνάγκην 
ελαστικότητας είς τό θέμα τής διάρ
κειας τής άδειας. Δεν θά ήτο δύσκο
λος ή σύνταξις ένός ελαστικού κει
μένου άλλά τότε ήάξία ένός τοιού- 
του έγγράφου θά ήτο κατά πολύ μει
ωμένη. Οί Βρεττανοί έργατικοί έκ- 
πρόσωποι σθεναρώς ύπεστήριξαν ό
τι ή έτησία άδεια άποτελεΐ φυσικήν 
άνάγκην καί κοινωνικόν δικαίωμα τό 
όποιον αί τεχνολογικά! μεταβολαί 
κατέστησαν έπιτακτικώτερον καί 
τσύτοχρόνως εύχερέστερον.

Χαρακτηριστικώς, ό Βρεττανός 
έργατικός έκπρόσωπος κ. Λιττλ- 
γουντ έδήλωσεν δτι έκεΐνο τό όποιον 
καλείται τά Διεθνές Γραφεΐον νά

πράξη, συγκρίνεται μέ έκεΐνο τό ό- 
κονομικάς συνθήκας τού 1936 καί 
ποιον έπραξεν ύπό τάς δυσμενείς οί- 
θά πρέπει νά καθορίσηι υψηλά καί 
μακράς διαρκείας έπίπεδα, έστω καί 
αν ώρισμέναι χώραι δεν πρόκειται 
νά επικυρώσουν τοιαύτην σύμβασιν. 
Ύπό τό φώς αυτό, έτόνισε, ή ’Επι
τροπή πρέπει νά ένισχύση τό κείμε
νον καί δχι νά τό άποδυναμώση.

Συναφώς ό Γενικός Γραμματεύς 
τού Διεθνούς Γ ραφείου διά Κοινω
νικόν Τουρισμόν έπληροψόρησε τήν 
’Επιτροπήν δτι ό ‘Οργανισμός τού 
οποίου προΐσταται ένδιαφέρεται διά 
πολλά θέματα σχετιζόμενα μέ τάς 
έτησίαςι άδειας, περιλαμβανόμενου 
τού θέματος μακροτέρων άδειών καί 
καί καλλιτέρων δρων διά νεαρούς 
έργάτας καί τήν χρηματοδότησιν 
τών άδειών.

’Εκείνο δμως είς τό όποιον ένδ'.έ
τριψε περισσότερον ήτο τό θέμα τής 
έναλλαγής τής περιόδου άδειών. Εί- 
δικώς είς τάς έκβιομηχανοποιημένας 
χώρας, ή συγκέντρωσις των άδειών 
είς τούς καλοκαιρινούς μήνας σημαί
νει δτι καθίσταται αδύνατος ή κα
τάλληλος έξυπηρέτησις δλων τών έπ’ 
άδείςτ προσώπων καί είδικώτερον έ- 
κείνων οί όποιοι δέν διαθέτουν τά 
μέσα τής «δαπανηρός» άδειας. Διά 
τής μεθόδου τής έναλλαγής καθίστα
ται εύχερεστέρα ή παροχή διευκο
λύνσεων άφ’ ένός, καί, άφ’ έτέρου, 
αποφεύγεται ή άδράνεια σημαντι
κών παραγωγικών μονάδων λόγφ 
τού ετησίου κλεισίματος. ΟΒτος συ- 
νέστησεν είς τήν ’Επιτροπήν νά έξε- 
τάση τό θέμα καί νά ένθαρρύνη τήν 
έξεύρεσινν τρόπων άντι μετωπίσεως. 
Ό Γενικός Γ ραμματεύς τού ’Οργα
νισμού διένειμεν είς τά μέλη τής ’Ε
πιτροπής έκτενές έγγραφον διά τό 
θέμα τούτο καί τάς άπόψεις τού 
Γ ραφείου.

Έν τέλει ένεκρίθη ψήφισμα διά 
τού οποίου συνιστάται ή υίοθέτησις 
νέας συμβάσεως διά τό θέμα τών 
’Αδειών (μετ’ άπολαυών, ήτις νά ιάν- 
τικαταστήση τήν Σύμβασιν τού 
1936

ΨΗΦΙΣΜΑ
Τό ψήφισμα συνιστά δπως οί δ- 

ροι τής Συμβάσεως, οσάκις ούτοι 
δέν περιλαμβάνονται είς συλλογικός 
συμβάσεις, διαιτησίας, δικαστικός 
άποφάσεις ή μηχανισμόν καθορισμού 
ημερομισθίων ή καθ’ οίονδήποτε άλ
λον τρόπον συνάδοντα μέ τά θέσμια 
τής χώρας, καθίστανται έγκυροι διά 
νομοθεσίας ή διά διαταγμάτων.

Τό ψήφισμα κοιθορίζει τάς πρό
νοιας τής Συμβάσεως ώς έξης:

—Ή Σύμβασις θά καλύπτη παν 
έργαζόμενον πρόσωπον.

—Δύνανται νά ληφθοΰν μέτρα πε- 
ριωρισμένης εφαρμογής είς ειδικός 
περιπτώσεις κατόπιν συννενοήσεως, 
μεταξύ τών ενδιαφερομένων οργανώ
σεων έργοδοτών καί έργοδοτουμένων 
δπου ύφίστανται τοιαΰται, προς τον 
σκοπόν έξαιρέσεως τών προνοιών 
τής συμβάσεως ειδικών κατηγογριών 
προσώπων έν σχέσει μέ τό έπάγγελ- 
μα, των όποιων δημιουργοϋνται ει
δικά προβλήματα σοβαράς φύσεως 
άφορώντα είς τήν έφαρμογήν ή είς 
νομοθετικά ή συνταγματικά θέσμια.

■—"Εκαστον μέλος τό όποιον έπι- 
κυροί τήν Σύμβασιν, οφείλει νά κα- 
τονομάση είς τήν πρώτην άπό τής 
έφαρμογής τής Συμβάσεως έκθεσιν, 
ύποβληθησομένην βάσει τού "Αρ
θρου 22 τού Καταστατικού τού Δι
εθνούς Γραφείου Έργοίσίας, τάς κα
τηγορίας προσώπων, τά όποια έξαι- 
ρούνται βάσει τής προηγουμένης 
παραγράφου καί νά αίτιολογήση τήν 
τοιαύτην έξαίρεσιν. Είς έκάστην με- 
ταγενεστέραν έκθεσιν πρέπει ν’ άνα- 
φέρεται ποια είναι ή θέσις τού νό
μου καί ή συνήθης τακτική δσον ά- 
φορά τάς έξαιρουμένας κοπηγορίας 
καί κατά πόσον έτέθησαν ή πρόκει
ται νά τεθούν έν ίσχύϊ αί πρόνοιαι 
τής Συμβάσεως έν σχέσει μέ τά έ- 
παγγέλματα αυτά.

—Πάν πρόσωπον τό όποιον καλύ
πτεται ύπό τής Συμβάσεως θά δι
καιούται είς έτησίαν μετ’ άποδοχών 
άδειαν, καθωρισμένης κατωτάτης δι
άρκειας.

—"Εκαστον μέλος τό όποιον έπι- 
κυροΐ τήν Σύμβασιν πρέπει νά καθο- 
ρίζη είς δήλωσιν ήτις θά έπισυνό- 
πτεται είς τό έπικυρωτικόν έγγρα
φον, τήν χρονικήν διάρκειαν τής ά
δειας.

—Ή άδεια κατ’ οϋδένα λόγον θά 
είναι μικρότερα τών τριών εβδομά
δων δι’ υπηρεσίαν ένός έτους.

—Κάθε μέλος τό όποιον έπικυ- 
ροΐ τήν Σύμβασιν δικαιούται άργό- 
τερον νά πληροψορήρη τον Γενικόν 
Διευθυντήν τού Διεθνούς Γ ραφείου 
’Εργασίας διά περαιτέρω δηλώσεις 
δτι ή περίοδος άδειας ενΐαι μικρο- 
τέρα έκείνης ή οποία άρχικώς έδη- 
λώθη.

—Πρόσωπον τού όποιου ή υπηρε
σία καθ’ οίονδήποτε έτος είναι μι- 
κροτέρα τού καθοριζόμενου δρίου τό 
όποιον θά τού έδιδε τό δικαίωμα διά 
πλήρη άδειαν, θά δικαιούται είς ά

δειαν άνάλογον τής διαρκείας τής 
ύπηρεσίας του κατά τό ρηθέν έτος. 
Διά τής λέξεως «έτος» έξυπακούε- 
ται ήμερολογιακόν έτος ή οίαδήπο- 
τε περίοδος παρόμοιας διαρκείας, 
καθοριζομένη ύπό τής αρμόδιας αρ
χής ή τού αρμοδίου μηχανισμού έκά- 
στης χώρας.

—’Απαιτείται κατώτατον χρονι
κόν δριον ύπηρεσίας δΓ άδειοι μετ’ 
άποδοχών.

—Τό μήκος τοιαύτης ύπηρεσίας 
καθορίζεται ύπό τής άρμοδίας άρ- 
χής ή διά τού καταλλήλου μηχανι
σμού είς έκάστην χώραν άλλά δέν 
δύνοσαι νά ύπερβαίνη τούς έξ μή
νας.

—’Επί τή βάσει δρων καθοριζο- 
μένων διά νομοθεσίας ή διασαγμά- 
των καθ’ οίονδήποτε τρόπον ώς συλ
λογικοί συμβάσεις, διαιτησία, άπο- 
φάσεις δικαστηρίου ή μηχανισμός 
καθορισμού ήμερομισθίων, άπουσία 
έκ τής εργασίας λόγφ άσθενείας, 
σωματικής βλάβης, μητρότητας ή 
διά λόγους έκτος τής θελήσεως τού 
εργαζομένου, δέν θά θεωρήται ώς 
διακοπή συνεχούς ύπηρεσίας.

—■’Εργαζόμενα πρόσωπα ήλιικίας 
μικροτέρας τών 1 8 έτών δικαιούνται 
είς άδειαν μετ’ άποδοχών μεγαλυ- 
τέρας διαρκείας άπό τό έλάχ ιστόν 
δριον έτησίας άδειας τού κατωτά- 
του ορίου έτησίας άδειας μετ’ άπο
δοχών ήτις καθορίζεται ύπό τής 
Συμβάσεως. Νοείται βεβαίως, δτι έ
καστον μέλος δύναται νά περιλάβη 
δημοσίας ή συνήθεις άδειας μετά 
πληρωμής, αί όποΐαι θά ή σαν πέ
ραν τών έξ έτησίως είς τον ύπολογι- 
σμόν τής ούτω καθοριζομένης τρίτης 
έ βδομάδας.

—Αί ήμέραι καθ’ άς έργοδοτού- 
μενον πρόσωπον καθίστασαι άνίκα- 
νον προς έργασίοτν ένεκεν άσθενείας 
ή σωματικής βλάβης, ανεξαρτήτως 
τού άν αί ήμέραι αΰται εύρίσκοντο 
εντός τής περιόδου τής έτησίας ά
δειας μετ’ άποδοχών, ήτις καθορί
ζεται ύπό τής Συμβάσεως.

—Πάν πρόσωπον τό όποιον λαμ
βάνει τήν άδειαν ήτις καθορίζεται 
είς τήν Σύμβασιν, πρέπει νά λαμβά- 
νη δΓ δλην τήν περίοδον τής άδειας 
τήν κανονικήν ή κατά μέσον δρον 
απολαβήν (περιλαμβανομένου καί 
τού είς χρήμα ισαξίου οίονδήποτε 
μέρους τής άμοιβής ήτις πληρώνε
ται είς είδος) υπολογιζόμενης κατά 
τρόπον ό όποιος άποψασίζεται ύπό 
τής άρμοδίας άρχής είτε διά τού 
αρμοδίου μηχανισμού είς έκάστην 
χώραν.

—Ό τεμαχισμός τής έτησίας ά
δειας μετ’ άπολαυών δύναται νά έγ- 
κριθή ύπό τής άρμοδίας άρχής ή διά 
τού αρμοδίου μηχοονισμοΰ είς έκά
στην χώραν. Έκτος έάν άλλέως προ- 
νοεΐται είς συμφωνίας μεταξύ έργο- 
δότου καί εργάτου ή τών οικείων ορ
γανώσεων, έν τεμάχιον τής άδειας 
θά είναι τουλάχιστον δύο συνεχείς 
έργάσιμοι έβδομάδες, νοουμένου δτι 
ή περίοδος ύπηρεσίας τοϋ ενδιαφε
ρομένου προσώπου τού παρέχει τό 
δικαίωμα άδειας τοιαύτης διαρκείας.

—Τό κατώτατον δριον έτησίας ά- 
δείας ιμιεΤ’ άπολαυών τό καθοριζάμε- 
νον είς τήν Σύμβασιν πρέπει νά χο- 
ρηγήται καί νά λαμβάνηται οϋχί άρ- 
γότερον τού ένός έτους άπό τού τέ
λους τού έτους διά τό όποιον δη- 
μιουργεΐται δικαίωμα άδειας,

—Ό χρόνος κατά τον όποιον θά 
ληψθή ή άδεια πρέπει νά άποφασί- 
ζεται κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ 
τού ένδιαφερομένου έργογδότου καί 
έργάτου ή τών οικείων έπαγγελμοσι- 
κών όργανώσεων, λαμβαναμέων ύπ’ 
δψιν τών άπαιτήσεων τής έργασίας 
καί τών ευκαιριών δΓ άνάπαυσιν καί 
άργίαν πού έχει τά έργαζόμενον 
πρόσωπον.

Είς τό προηγούιμενοιν φύλλον 
ιμας άπεδόθη ιέσφαλμένως ή άμιΐ- 
λία τού προέδρου τού Συλλόγου 
Βοηθητικού Προσωπικού κ. Κ. 
Τρίμη, είς τήν καινήν συγκέντρω- 
σιν τών Συλλόγων Προσωπικού 
’Εθνικής Τραπέζης διά τό άσψα- 
λιστικόν θέμα.

Τό πλήρες κείμενον τής ομι
λίας τού κ. Κ. Τρίμη έχει ώς 
έιξής:

«’Αγαπητοί Συνάδελφος
Ό Σύλλογος τού Βοηθητικού Προ

σωπικού :μαζί ιμέ τον Σύλλογο Υ
παλλήλων καί Είσπρακτόρων Εθνι
κής Τραπέζης πού σάς έικάλεσεν είς 
τήν σηιμεριινήιν μας συγίκέντρ,ωσιν, 
ισάς χαιιρίετίζει άπό' βάθους καρδίας 
καί σάς συγχαίρει γιατί παρ’ δλον 
τόν κόπον σας, άφήσατε τά σπίτι 
σας, τίς οικογένειες σας, κουρασμέ
νοι καί νηστικοί, για νά δώσετε τό 
παρόν στην πρόισκλησί μας. Αυτό 
μάς συγκινεΐ ιδιαίτερα.

Δέν είναι' σχήμα λόγον όταν λέ
γω περί κόπου σας, διότι είναι γνω
στόν ιδτι ή 'άνάπτυιξίς τών εργασιών 
τής Τραπέζης, τό άνοιγμα νέων Κα
ταστημάτων της καί προ πάντων οί 
πρόσφατες παραιτήσεις 1,500 περί
που 'έμπειίρων συναδέλφων ιμας, πα- 
ραιτηθέντων ιέκ τού θορύβου πού έ- 
δημιούργηισεν ό Υπουργός: κ. Πά
τρας, άφησαν άνοιγμα τόσον σοβα
ρόν, ώστε δέν είναι δυνατόν νά κλεί- 
σηι μέ 50ι κοριτσόπουλα πού ποιος 
ξέρει κι1’ αύτά πάτε θά προσλη- 
φθοΰν.

Μεταξύ τών ύψηλών καλεσμένων 
μας 'ΰπάρχουν καί έικπρόσωποι τού 
Τύπου, τούς εΰχιαριστοΰιμεν διότι μό
λις τούς άφιέθη, 'ελευθερία άμέσως έ- 
σπευσαν νά κάμουν τό καθήκον τους..

Κατόπιν έναργενών τοπ Δ.Σ. τοϋ 
Συλλόγου, ένεκρίΐΐή ιύπύ τής Διοική- 
Ρεως ή καταβολή τοϋ έιαδόΐματος 
στεγάσεως είς τους ύπο'λο'γ'υο’τάς β'

Μαδήματα άλγεβρας
Οί έπΐιθτιμ,οΰντ'ες νά ιμετάσχουν τοΰ 

ΈοωτβρΊκοϋ βιαγωνιηιμοϋ 6-ιά τήν εκ
λογήν προ γρ αμμιατ ιατών ή'λεΐκ'τρονι
κών ύπολογκίτών (έγκυκλιος Διτική- 
Οεως 63), δύνανται νά πιαρακολ»- 
θήσουν μαθήματα Άλγέδρας, διοΐρ- 
γανούμενα vuA τοΰ συν. Βασιλείου 
Κορνιλάικη. Οί έΥδ-ιαφειρόμενοι πρέ
πει νά επικοινωνήσουν μετά τοϋ ίδιου 
είς τήν υπηρεσίαν στατιστικής τηλ. 
344.185)389.

(χειροκροτήματα) ... διότι είναι κα
θήκον τού Τύπου καί όλων μας νά 
πραστατεύωμε τούς εργαζομένους 
καί όχι νά καλύπτωμεν τούς φαύλους 
κΒφαλια ιοκράτας.

Δέν θά άναφερθώ είς άλλας άσφα1- 
λιστιικάς περιπτώσεις, άλλά μπορώ 
νά πώ κάτι σύντομο διά τό ίδικό 
μας άσφιαλιστικό θέμα.

Είς τό Τάμεΐσν ιμας εΐχε δηιμιουρ- 
γηθήι, έκ τών πολύ γνωστών μας αι
τιών τού παρελθόντος, ένα κάποιο 
έλλειμμα. Ό δηιμιουργηιθείς θόρυβος 
έκ τών προτεινομένων μέτρων τοΰ κ. 
Πάτρα, ήνάγκασε 1.500' περίπου 
συναδέλφους μας νά έγκαταλείψονν 
τήν Τράπεζαν καί νά φορτώσουν 
πρόωρα τά Ταμεία μας, ένώ ή Τρά
πεζα ωφελήθηκε τούς άναλόγους μι
σθούς των. ’Από έκεΐ καί πέρα βρέι 
θηκε τό φάρμακον καί ό ιατρός.

Λέγει ό κ. Υπουργός: Σάς αυ
ξάνω' τό δριον, σάς αυξάνω τάς εισ
φοράς, 6ά νοσηλεύεσθε τοΰ λοιπού 
είς Γ' θέσιιν διά νά ύπάρξουν τά Τα
μεία σας.

Άλλά Ιδέν ,μπορώ νά καταλάβω 
γιατί άφού άνελλειπώς καταβάλλαμε 
τήν ικεκανον ιισιμένην εισφοράν μας, 
ώς καί αυτήν που έπ 1'βάλΛεται νά 
καταβάλληι ικατά τά διεθνώς: παραδε
δεγμένα ό έργόδότης ιμας, θά πρέ
πει νά ύποστΌΰμε τέτοιες θύσίες;

Σαν τί έχει γίνει άραγε καί δέν 
βγαίνουν πέρα τά Ταμεία μας; Δέν 
νομίζω δτι είναι άνάγκηι νά τά έπα- 
ναλάβωιμεν. Μοΰ δόθηκε ή ευκαιρία 
σε μίαν 'έπίσηιμιη συγκέντρωισιν νά 
καταγγείλω καί νά καυτηριάσω' τήν 
Διοίκησιν τής ’Εθνικής Τραπέζης:, 
διότι δέν θέλει νά δώση: εκείνα τά ό
ποια πιθανόν νά λείπουν προς τό 
παρόν έξ .ύπαιτιόιτητός της, άπό τά

μετά προσαυίήσεως.
Τοϋτο θά καταβάλλεται Ιεψι’ δίσσν 

προ'αχθοϋν καί άνω τοΰ βαιθιμοϋ αϋ- 
τοϋ.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

0 ΜΕΙΖΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
’Αχιλλέως Γρηγορογιάννη

Είς τό έργον του αύτο 6 κοινωνισ- 
λάγ'ος σπγγιραίφίεΰς ιτριαγιματοπο,ΐ'εϊ ιμκά 
σύνθεση τής ελληνικής ιστορίας άτο 
Ιμιά σκοπιά, ή διποία δέν είναι ή <W- 
νή|θης. «Μειίζων Έλληνισιμος» είναι ή 
καθολική ιδραστηριότης τής φιυιλής 
ιμας, ή όποία έκίδηΐλώνεται δχ,ι ιμόνον 
εντός, άλλά καί έκτος τής κυρίωις 
'Ελλάδος. Είχε δέ στο παρελθόν ώς 
κύριο πεδίο της τήν περιοχή τής ’Α
νατολικής Μεσογείου, ποή δ συγγρίαι- 
φιεύς τήν άίιϊοκαλεϊ «Μιείξονα 'Ελλη
νικόν Χώρον». Ή έξάιπλωισις αυτή 
τοΰ ελληνικού στοιχείου ετροίφοδοτή- 
9η κυρίως άπδ τον θαλάσσιον συν
τελεστή καί είχιε προπαντός πολιτι
στικό χαρακτήρα. Φορείς της υπήρ
ξαν καίτά κανόνα οί περισσότερο 
προοδευτικές δυνάμεις τοϋ ’Έθνους 
— άπό τήν άθηναϊκή δημοκρατία τοϋ 
Περικλεούς, μέχρι τδ Βενιζίέλιο. Ή 
άνοδος κατά καιρούς τοϋ Ελληνισμού 
υπήρξε άλληλ ένδ έτος μέ τήν κατάΙ- 
κπηση καί τήν άξιοποΐηιση τού Μεί- 
ξονας 'Ελληνικού χώρου. Ένώ» αντί
θετο όταν δ Χώρος αυτός έ στένευε 
'δ'ΐεγράφΌντο περίοδοι παρακμής.

Διαγωνισμός 
δια 16 Θήλεις 
σπαΛΛήλους

Ή Δισίκηρις τής Τραπέζης προ
κήρυξε διαγωνισμόν διά τήν πρόσλη- 
ψιν 1 6 θηλέων υπαλλήλων.

Ταμεία μας.
Λέγω προς τό παρόν, διότι τά 

Ταμεία τής ’Εθνικής Τραπέζης, δ
πως εΐπεν ό κ. Τσουδερός καί ό κ. 
Μελισσαρόπουλος, αλλά καί δλη ή 
Ελλάς γνωρίζει, έδηιμ ι συργήθησαιν 
προ 100 ετών, δταιν δηλαδή εργαζό
μενοι σέ προηγμένες χώρες, ’Αγ
γλία, Σουηδία ικλπ. δέν είχαν έριγα- 
σιακές σχέσεις, δέν υπήρχαν συλλο
γικές συμβάσεις, κάθε ένας δούλευε 
έως οτσυι άρρωστήσει ή πεθάνειι, σέ 
χώρες τόσον (Ανεπτυγμένες πού οί 
ανθρακωρύχοι τους έβγαλαν πρωθύ- 
πουργό' σαν τον Άτλυ1.

ΚΓ αμως οί υπάλληλοι της ’Εθνι
κής Τραπέζης «δημιούργησαν τήν έ- 
ποχήνΐέκείνην τά Ταμεία των που 
λειτουργούν πλέον τών 1 00 έτών τό
σον ιΰπαδειγμιοπ ιικά, ώστε αυτά (Αν
τέγραψαν οί υπάλληλοι τής, Τραπέ
ζης Ελλάδος καί τής ’Αγροτικής, 
γιά νά λειτουργήσουν κι’ αύτά μιά 
χαρά.

Πλήθος εργαζομένων ζητά τά κα
ταστατικά μας ώς πρότυπα λειτουρ
γίας τών Ταμείων των.

Έ! λοιπόν αύτά τά Ταμεία Ύ
γείας καί Συντάξεων ήλθε σώνει καί 
καλά ό κ. Πάτρας νά μάς διάλυση. 
Συνάδελφοι,

Τό αίτημά ιμας ιποιά νομίζετε δτι 
ήτο; ,Νά 'ζητάμε άπό τόν Εξοχότα
το ικ. Υπουργό νά μάς δώση κΓ έ- 
μάς ένα σχέδιο τοΰ Νόμου του ή τού 
κώδικος, γιά νά πριοτείνωιμε κάποια 
τυχόν τροιποποίησιν, νά τόν βοηΐθή- 
σωιμεν είς τό έργον του, διότι έμεΐς 
δέν εΐμεθα εναντίον τής ενιαίας τρα
πεζικής ιάσφαλίσεως, άλλά νά μάς 
δείξη πρώτα ό κ. Πάτρας πώς, έμεΐς 
δέν θά παίρνωμε λιγώτερα καί πώς 
αί άλλοι συνάδελφοι, μέ τά μέτρα 
του, θά πάρουν περισσότερα.

Σάς βεβαιώνω δτι ή ‘Ομοσπονδία 
μας, μέ τόνκ. ΠαπαρροΙδόπουλο καί 
με τό 'Επιστημονικόν της έπιτελεΐον, 
είδε, δτι ιμέ τά ύπάρχοντα στοιχεία 
ούτε οί άλλοι συνάδελφοι λαμβάνουν 
περισσότερα, άλλά ούτε κΓ έμεΐς 
μένομε στη θέσι πού βριίσκόμεθα.

Ή δράσις τής ’ Ομοσπονδίας ιμας 
είχε φθάσει μέχρι τοϋ σημείου τής 
υποβολής ϋπαμνηιμάτωιν, μελετών καί 
έν τέλει τηλεγραφημάτων διαμαρτυ
ρίας διά τήν ιμή άπάντηισιν επί τοΰ 
αΐτήματός μας έκ τών αρμοδίων.

Άλλά κάποτε ήλθε κόποιιο έγγρα
φο τό όποιον ώντί νά δίδηι άπάντη- 
σιν είς άγωνίαν ιμαις, μάς έρωτά: 
Άραγε αυτό' πού υπογράφει ό Πρό
εδρος τής Ο.Τ.Ο.Ε. κ. Παιπαριροδύ
πουλος ικΓ δλ'ΟΊ οί πρόεδροι - μέλη 
τής ‘Ομοσπονίας μας, τό γνωρίζουν 
τά συμβούλιά των ή μήπως δέν έχουν 
τήν έγκριιισίν των;

Αύτό καταλαβαίνετε δτι έδηιμ ιούρ- 
γηισε μεγαλυτέραν άκόμη. α:γανάκτηΓ 
σιν είς την ‘Ομοσπονδίαν μας γι’ 
αυτό σας καλέσαμε σήμερα έδώ γιά 
νά μάς πήπε συνάδελφοι, κάναμε κά
ναμε καλά πού ύπογράψαμε υπομνή
ματα καί τηλεγραφήματα1 διαμαρτυ
ρίας; "Η έπρεπε πρό' πολλοΰ νά εί
χαμε κάνει αύτή,ν τήν συγκέντρωισιν 
ή, άλλου1 είδους ιέντονώτερες διαμαρ
τυρίες; (Χειροκροτήματα παρατετα- 
ιμένα).
Συνάδελφοί μου,

'Νά ιμή σάς κουράσω άλλο, τό θέ
μα ιμας είναι τόσο γνωστόν. Θά ή- 
θελια ιμόνον νά σάς ρωτήσω: Τά Σω
ματεία σας, μέχρι τώρα, -καλώς έ- 
πραξον καί διεμαρτύροντο στον κ. 
Υπουργό', Πρωθυπουργό καί στους 
αρμοδίους; Θά πρέπει νά σταματήΓ 
σωμεν έκεΐ ή θά πρέπει νά συνεχί- 
σωμεν μέχρις δτου έπιλυιθή τό θέ
μα ίμιας;

Δηλαδή δώστε ιμας τόνΚ ωδικά νά 
αάς πούμε τίς απόψεις ιμας ή άπο- 
σύρατέ τον καί άφήσατέ μας ήσύ- 
χους νά έργασθαΰμιε γιά τό ίδρυμα 
καί τίς οικογένειες μας... (Χειρο
κροτήματα) .

Εύχαρίστως ακόυσα τόν Πρόεδρο 
τοΰ Έργαικοΰ μας Κέντρου συνάδελ
φο ιΠαπαΙδάτο, δτι δλες οί ‘Ομο
σπονδίες μας είναι έτοιμες νά συγ
κεντρωθούν σ’ ένα κινηματοθέατρο 
γιά νά διατρανώσουν τήν θέλησίν 
των νά άφήσουν ήσυχα τά καλώς 
λειτουργοΌντα Ταμεία.

Έκεΐνο πού δημιουργεί κάποιαν 
περίεργον έντύπωσιν είναι ή στάσις 
τής Γ.Σ.Ε.Ε. καί ιδιαίτερα τοΰ Γε
νικού της Γραμιματέως κ. Καμπαν-έ
λη. Ό κ. Καιμιπανέλης είνα'ι διωρι- 
σιμένος άπό τήν Κυβέρνηισιν διά νά 
προσχώρηση' σ’ ένα ΈλεύΕίερο Δη
μοκρατικό Συνέδρια, ώστε αιρετοί 
εκπρόσωποι, τών έργαζομένων νά 
διοικήσο'υν τόν άνώτατον ιμας ’Ορ
γανισμόν. Άντ’ αΰτοΰ διμως ό κ. 
Καμπανέληις ιάσχολείται ιμέ τά άσφα 
λιστικά ιμας καί μάλιστα λίαν πε
ριέργως.

"Οσον «Αφορά τά άδικά του Τα
μεία, διότι είναι έκπρόσωπος τή|ς 
‘Όμοσπονδίας Δ.Ε.Η., λέγει είς τά 
συνέδριά του: «ΆφήσοΠΈ ήσυχο τό 
Ταμεΐον μου, δσον «Αφορά τών άλ
λων, φάτε τα.

-Προφανώς, λόγφ διπλής ύποχρε- 
ώσεωις, έκεΐ πού είναι αιρετός λέγει 
αύτά πού πρέπει νά πή, έκεΐ αμως 
πού τόν έχουν διορίσει λέγει άλλα. 
Υποχρεώσεις 'βλέπετε. "Ας προχω
ρήσει λοιπόν σ’ αυτό πού ή Κυ'βέρ- 
νηισις τόν διόρισε καί άς άφή,σηι τά 
Ασφαλιστικά μας Ταμεία. Αύτά 
εΐμεθα σέ θέσι, μέ τήν (δικήν σας 
μόνον ισυιμπαράστασι, νά τά τακτο- 
ττιοιήσωιμεν».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΧΕΤΕ ΣΥΜιΦΈιΡΟΝ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉΤΕ 
ΤΑ ΠΑΣΗ-Σ ΦΥΣΕΩΣ ΔΩΡΑ ΣΑΣ 

ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ)ΣΜΟΥ ΣΑΣ

Πρό πάση,ς αγοράς δ: ώ ιρ< ω ν' έπσκεφθήίτε τά τελείως άνα- 
καινισθέντα καί πλουτισθέντα Πρατήρια τού' Συνεταιρισμού σας.

Θά είίιρητε πλουσιωτάτην συλλογήν ΠΑ1ΓΝΙΙΔΙΩΝ ήτοι παιγνί
δια, έγχώρια καί ευρωπαϊκά', κουρδιστά, ξύλινα, κούκλες EL 
GRECO κλπ. είς ιμεγάλην ποικιλίαν καί είς τιμάς σημαντικώς μι- 
κροτέρας τών καταστηιμάτων τή,ς έλευθέρας άγαράς.

Θά διαπιστώσητε ωσαύτως δτι τό ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ 
ΕΤΟΊΜΩΝ ΕΙΔΩιΝ έπλουτίσθη μέ 8,τι καλύτερον διατίθεται εις 
τή.ν άγοιράν τών Άθη,νών.

Εκτός τούτων δμως, καί τά λοιπά ΤΜΗΜΑΤΑ τού Πρατη
ρίου Υφασμάτων έχουσιν έψοδιασθή μέ έκλεκτά είδη έκ τών 
οποίων τά πιλεΐστα είναι κατάλληλα καί διά ΔΩΡΑ (ώς τά δερ
μάτινα είδη, ήτοι Πορτοφόλια, Μανικετόκουμπα, Σιγαροθήκες κλπ.).

Είδικώτερον σάς καλούμε νά δήτε τά ΧΑΛΙΑ καί τις ΦΛΟ
ΚΑΤΕΣ τού Συνεταιρισμού μας.

Τέλος, κατάλληλα διά ΔΩΡΑ είναι καί ώρισμένα είδη τού 
Πρατηρίου μας ΤΡΟΦΙΜΩΝ ώς τά προϊόντα Ποτοποιίας ΚΑΜΠΑ 
καί METAcA άτινα διατίθενται είς έαιριταστιικήιν1 συσκευασίαν.

Σάς περιμένομεν και σάς εύχαριστούμεν έκ τών προτέρων.
Μέ ΣυναδελφικΟ'ύς χαιρετισμούς 

ΤΟ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜιΒΟΥΛIΟΝ

Ύπό τήν έπίβλεψιν τοϋ Γεν. ιΓραμματέως τοΰ Συλλόγου ικ. Δημ. 
Παπαΐωάννου, έγινε ή συσκευασία τών δώρων πού άπεστάλησαν ήδη είς 
τά επαρχιακά ύποικιαταστήματα, προς διανομήν είς τά τέκνα τών συνα
δέλφων.

ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ 
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΑΣ Β'



ΤΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣΤΗΣ ΕΤ Υ Κ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ

'Ο καθορισμός τής πολιτικής έ- 
ττΐ των Τιμών καί των Εισοδημάτων 
εις Κύπρον, εύρίσκεται εις τό έπί- 
κεντρον τής έπικαιρότητος. Ένετά- 
θη δέ ή έπικαιρότης αυτή έκ τής πα
ρουσίας εις Κύπρον τοΰ κ. "Ωμπρυ 
Τζόουνς, Προέδρου τού Συμβουλίου 
Τιμών και Εισοδημάτων τοΰ Ηνω
μένου Βασιλείου, ό όποιος προσκλη
θεί τής Κυβερνήσεως, θά μελετήση 
τάς έπικρατούσας εις την Κύπρον 
συνθήκας καί θά βοηθήση την συ- 
σταθεΐσαν είδικώς Συμβουλευτικήν 
Επιτροπήν διά νά συντάξη εισηγή
σεις προς τήν Κυβέρνησιν επί τοΰ 
θέματος αΰτοΰ.

Ή ΕΤΥΚ, προσδίδει ιδιαιτέραν 
σημασίαν εις τήν παρουσίαν τοΰ κ. 
Τζόουνς καί θεωρεί άκρως σοβαρόν 
τό εργον είς τό όποιον -άνέλαΙβεν ή 
Συμβουλευτική Επιτροπή.

Ό καθορισμός ορθής πολιτικής 
έπί τοΰ θέματος τών τιμών καί εισο
δημάτων θά συμβάλη, ώστε νά προ- 
ληψθοΰν οίαι δήποτε πληθωριστικά! 
τάσεις επικίνδυνοι διά τήν οικονο
μίαν τοΰ τόπου, θά διατυπωθή ορ
θός και δικαιότερος καταμερισμός 
τών άπολαυών τών έργογτοϋπαλλή- 
λων είς τό δλον εθνικόν εισόδημα καί 
θά δη μ ιουργηθοΰν συνθήκαι αρμονι
κών εργατικών σχέσεων.

‘Ο ρυθμός καί ή μορφή τής οικο
νομικής δραστηριότητος, ή διάρθρω- 
σις τής οικονομίας καθιστούν περισ
σότερον εμφανή τήν άλληλοεξάρτη- 
οτν τών διαφόρων τομέων τής οικο
νομικής δραστηριότητας καί κατά 
συνέπειαν επιβάλλουν τον καθορι
σμόν πολιτικής, διαμορφωθείσης διά 
κοινής άποφάσεως τών τριών πλευ
ρών, ήτοι τής Κυβερνήσεως, τών

Συνεργασία μι τον εισηγητήν 
επιτροπής χρονίζονταν θεμάτων

Ό ’Αντιπρόεδρος τοΰ Δ. Σ. τοΰ 
Συλλόγου κ. Θ. Μπελέκσς, κατόπιν 
εξουο ιοδοτήσεως ΰπό τοΰ Δ. Σ., 
συνειργάσθηι μετά τοΰ είσηγητοΰ 
τής ’Επιτροπής χρονιζόντων θεμά
των κ. Κ. Βουγιούκα έπί διαφόρων 
θεμάτων έκκρεμούντων είς τήν έν 
λόγψ Έπι τροπήν.

Σχετικώς μέ τά θέματα τών ά- 
νηκόντων είς τήν κατηγορίαν τών 
Πολεμιστών έδηλώθηι κατ’ άρχήν Ο
τι ταΰτα θά είσήγοντο είς τήν Ε
πιτροπήν μέχρι τής 10ης τ.μ., άνε- 
β-λήθη δμως ή συζή,τησις διά τά 
μέσα ’Ιανουάριου 1970.

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 
ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΤΗΡΕΣ

Αιτήματα του Συλλόγου Βοηθητικού Προσωπικού

Τό Διό ΐ'κη,τ ΐ'κόν Σ υιμ6ούλ ιοιν 
του Συλλόγου1 Βοηθητικού Π ρο- 
σοοπτικού1 Εθνικής Τραπτέζης ύ- 
βάλε είς την Διοίκησιν τό κα
τωτέρω1 έγγραφον, διά τοΰ όποι
ου ζητεί τήν ρΰθμισιν εκκρεμών 
θεμάτων τοΰ Βοηθητικού1 Προσω
πικού.

ΆξιότιΙμε κ. Διοικητά,
Λαιμιβάνομεν τήν τιμήν νά θέσω- 

ιμεν ΰπ’ σψιν Ύιμών τά κάτωθι αίτήΓ 
ιματά μιας, ιμέ τήν ΘερΙμή-ν παιράκλη- 
σιν ιδπως δώσητε εντολήν διά τήν έ- 
πίλυσίν των:

ΜΕΤΑΤΑΞΕI Σ

Κατόπιν τοΰ ιδιαγωνισμιοΰ μετατά- 
ξεως καί τών προαγωγών, ή μετά- 
ταξις τών άξιων Κλητήρων είς Είσ- 
πράκταρας, προς κάλυψιν τών δημι- 
ουργηθέντων κενών έκ τής καταλή,- 
ψεως τοΰ ορίου ήιλικίας Είσπρακτό- 
ρωιν, ιάλλά καί έκ τής αύ'ξήισεως τών 
έργασιών τής Τραπέζης, ένώ» θά ά- 
πετέλει μίαν ηθικήν αμοιβήν καί εύ- 
γιενή άμιλλαν διά τους συναδέλφους 
μας, δεν θά έπεβάρυνε τά οικονομι
κά τής Τ ραπέζης.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Προ κάθε προσλήψεως προτιμον-

σιαν πάντοτε αί Διοικήσεις τά τέκνα 
τών σνναιδέλψων μας. Ή Διοίκησίς 
μας οφείλει νά τηρήση τό άπό αιώ
νας έθιμον.

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Ή τακτοποΐησις είκοσι πέντε πε
ρίπου1 οικογενειαρχών νυκτοφυλάκων 
διά τής βαθμολογικής έξελίξεώς των, 
τούς άπήλλοσε άπό τό άγχος τής ά- 
βεβαιότητος, ανευ έπιβαρύνσεως τήις 
Τραιπέζης.

ΣΤΟΑΑ,Ι ΚΛΗΤΗΡΩΝ

Ή καλύτερα ποιότης των στο
λών, τών ραπτικών κλπ., ως καί ό 
τρόπος παροχής των, έτέθη ΰπ’ δ- 
ψιν τοΰ κ. Διευθυντοΰ καί έλπίζομεν 
ατι δεν θά ϋπάρξη άντίρρησις έκ 
ιμέρους Ύιμών ώς προς τήν εφαρμο
γήν, άπό τό προσεχές έτος.

Μέ τήν 'βεβαιότητα δτι τά ανω
τέρω αιτήματα μας θά λάβουν τήν 
άναμενομένην λιύσιν των, 

Δκχτελοΰμεν 
Μετά πάσης τιμής

Διά τό Διοικητικόν Συμβσύλιον 
Ό Π ρόεδρος 
Κ. ΤΡΙΜΗΣ 

Ό Γεν. Γραμματεύς 
Ε. ΒΙΖΥΗΝΟΣ

'Αντιδρά ό Σύνδεσμος Βιομηχάνον 
είς τήν αί ξησιν τών ήμερων άδειας

Συντεχνιών καί τών ’Εργοδοτών.
Ή ΕΤΥΚ πιστεύει δτι δεν είναι 

εύκολος ή έξεύρεσις μιας πολιτικής 
αποδεκτής ύφ’ δλων. Είναι δμως δυ
νατή παρά τάς ΰφισταμένας διαφο
ράς απόψεων μεταξύ τής έργ-οδοτι- 
κής καί τής εργατικής πλευράς. Ή 
έπίτευξις δμως μιας συμφωνίας θά 
καταστή πραγματοποιήσιμος έάν 6- 
λα τά επηρεαζόμενα στρώματα έ
χουν τήν ευκαιρίαν νά έκφράσουν 
τάς απόψεις των καί υποβάλουν τάς 
εισηγήσεις των. Μόνον ΰπό τοιαύτας 
συνθήκας θά έπιτευχθή ή άποδοχή 
ύφ’ δλων μιας πολιτικής βιώσιμου.

Ή ΕΤΥΚ, εκπρόσωπό Οσα μίαν 
σοδαράν μερίδα τής υπαλληλικής 
τάξεως, διαθέτει δλα τά εφόδια καί 
την έμπειρίαν διά νά συμβάλη είς 
τήν χάραξιν ορθής πολιτικής Τιμών 
καί Εισοδημάτων. Ή παρουσία της 
είναι επιβεβλημένη είς την Συμβου
λευτικήν ’Επιτροπήν έπί τοΰ θέμα
τος Τι-μών καί Εισοδημάτων.

Καί αί τρεις πλευρά!, ή Κυβερνη
τική, ή Έργοδοτική καί ή ’Εργατι
κή, πρέπει νά αισθανθούν την ανάγ
κην τής παρουσίας τής ΕΤΥΚ είς 
τάς διεξαγομένας συνομιλίας διά 
τον καταρτισμόν εισηγήσεων προς 
τήν Κυβέρνησιν έπί τού θέματος αύ- 
τοΟ.

’ Ιδιαιτέρως την παρουσίαν τής Ε
ΤΥΚ είς την ’Επιτροπήν πρέπει νά 
θεωρήσουν απαραίτητον αί Συνδικα
λιστικοί 'Ομοσπονδίαι αί όποΐαι εκ
προσωπούνται είς τήν ’Επιτροπήν. 
Αί 'Ομοσπονδία! αύταί πρέπει νά ϊ- 
δουν απαραίτητον τήν έκπροσώπησιν 
είς τήν Επιτροπήν δλων τών Συνδι
καλιστικών 'Ομοσπονδιών. Τά θέμα 
πού μελετάτα ι κατ’ αύτάς είναι ά
κρως σοβαρόν κακί έκ τής ορθής έ- 
πιλύσεώς του θά έξαρτηθοϋν άκρως 
σοβαρά προβλήματα πού αναφύον
ται είς τήν οικονομίαν καί τάς έρ- 
γατικάς σχέσεις τής Νήσου.

Τήν προσοχήν τών αρμοδίων υ
πηρεσιών τοΰ υπουργέ ίου Εργασί
ας έφιστά ό Σύνδεσμος Ελλήνων 
Βιομηχάνων έξ αφορμής ΰπο&ληΒΙεί- 
σης πρός συζήτησιν είς τήν προ
σεχή σύνοδον τής Διεθνούς Συνδια- 
σκέψεως ’Εργασίας προτάσεως σχε
τικώς μέ τό θέμα τής παροχής ά
δειων είς τούς έργαζομένους.

Είδικώτερον, πρόκειται νά είσα- 
χθήι πρός συζήτησην είς τήν' έν λό
γψ Συνδιάσκεψιν, τον ’Ιούνιον τοΰ 
1970, σχεδίαν συμβάσεως τό όποι
ον θά προβλέπη έλαχίστην έτησίαν 
άδειαν έκ τριών' έιβδομάδων άντΐ 
τώιν δύο, αί όποΐαι προετάΒησαν ΰ
πό τοΰ Διεθνούς Γ ραφείου ’Εργα
σίας, έπί πλέον δέ τό- σχέιδι ον αυ
τό προβλέπει τήν παροχήν μεγαλυ- 
τέρας άδειας είς τούς έργαζοιμένους 
τούς έχοντας υπηρεσίαν άν'ψ τών 
18 ετών. Ό Σ.Ε.Β. υποστηρίζει είς 
άναφοράν του πρός τό ΰπουργεΐον 
’Εργασίας δτι ή τυχόν υίσθέτησις 
τοΰ σχεδίου αΰτοΰ έκ ιμέρους τής 
'Ελλάδος θά έχη άμεσον καί δυσμε
νή επίπτωσην έπί τοΰ κόστους τών 
παραγομέν'ων προϊόντων. Είδικώτε
ρον, άναφέρεται είς τό ύπόμινημα 
τοΰ Συνδέσμου ιότι τό σχέδιον αυτό 
καθίσταται ιδιαιτέρως διά τήν Ελ
λάδα δυσεφάρμαστόν διότι καί διά 
τής νομοθεσίας καί διά τής πρακτι
κής έχει καθιερωθή τό έπίδομα ά
δειας, τό όποιον αποτελεί ουσιαστι
κήν έπιβάρυνσιν1 διά τάς επιχειρή
σεις, είναι ένας θεσμός εντελώς ά
γνωστος είς δλας σχεδόν τάς χώ
ρας - μέλη τοΰ Διεθνούς Γραφείου 
’Εργασίας.

Πρός τούτα ό Σ.Ε.Β., έπισημαι- 
νων τή,ν1 σοβαρότητα τοΰ όλου θέ
ματος διά τήν έλληνιικήν οικονομί
αν, ικιαλεΐ τάς άρμοδίας υπηρεσίας 
νά συντελέσουν άπό τής πλευράς 
των είς τήν άποτροπήν τής ένδεχο- 
μένης ψηφίσεως τοΰ σχεδίου αΰτοΰ.

Σ,Σ.— Είς άλλας στήλας δημο- 
σιεύομεν αναλυτικόν άρθρον τοΰ Γ. 
Γ. τής Ε.Τ.Υ.Κ. διά τήν άνωτέρω 
πρότασιν τοΰ Διεθνούς Γραφείου 
’Εργασίας.

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ 
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ό 6θετής Κάρλ Κλάξίεν, μέλος 
τοΰ Δ.Σ. τής .μεγαλύτερος Ιέμιοορι- 
κής Τραπέξης τής Γερμανίας, Ιδιίωιρί- 
αθη ΰπό τήις Κυβερνήσεως, Διοικη
τής τής 'Ομοσπονδιακής Τραπίέζης, 
ίδιά τήν προσεχή οκταετίαν.

'ΤποΙδυοικηιτής διωιρίσιθη & δβετήις 
"Οτμαιρ ’Έμμιγκερ, μέλος τοΰ Δ.Σ. 
τής ‘Ομοσπονδιακής Τραπέίζης.

Οί διορισμοί ΰπόΐκιεινται είς τήν έ- 
πικέιρωισίν των ΰπό τοΰ προέδρου1 
τής Δημοκρατίας κ. Χάίνεμαν.

Ό κ. Κλάζεν διετέλεσε μέλος τοΰ1 
Δ.Σ. τής Ντόϋτσε Μπάνχ άπό τοΰ 
1952. Προηιγιουμένως έχρημάτισε Δι
οικητής τής Τ ραπέζης "τοΰ ΆίμΙβοΰρ- 
γου.

Νέοι συνάδελφοι
’Ανεκο ινώίθησαν προ ημερών τά 

Αποτελέσματα τοΰ διεινεργηθέντος 
τήν 8ηιν Νοεμβρίου διαγωνισμού, 
διά τήν πρόσληψιν υπαλλήλων ά- 
ποφΌ-ί των Μέσης Έκπαι δεύσεωις.

ΟΙ έπιτυχόντες κατά σειράν έπι- 
τυχίας είναι οί εξής:

1) Τρίμηι Μαρίνα, 2) Γεωργιάδου 
Χριστίνα, 3) Μπουρδοπούλου' Ελέ
νη, 4) Βορρέα Μαρία, 5) Καρα- 
στεργίου ’Αναστασία, 6) ’Ελευ'θε- 
ράτου Βασιλική,, 8) Βουλγαρέληι 
Ευαγγελία, 8) Πατίτσα Κυριακού
λα, 9) Ρηγοπούλον ’Ιωάννα, 10} 
Μοσχονά Αύρα, 11 ή Τόγκα Βασιλι
κή, 12) Παπαϊωάννου ’Αρετή, 13) 
Μπινύινιστε ’Αναστασία:, 14) Κου- 
τσίμπου Ελένη, 15) Μπουγά Ζωιη, 
16 Πάσχου ’Αναστασία, 17) Μονα
χού Αικατερίνη, 18) Βαμβακοπού^ 
λου Μαρία, 19) Χιονίδου ’Άννα; 
20) Βακροΰ Μαρία, 21) Καραπέ- 
τρου Αικατερίνη, 22) Μελαχροινοΰ 
'Άννα, 23) Μορφοπούλου Σταμα- 
τία, 24) Βελλέ Μαρία, 25) Μπου- 
λουγούρα Ιωάννα, 26) Μοσχσβάκη 
Ζαμπέλα, 27) Ψωμοπούλου Φωτού- 
λα, 28) Μπίκου Δέσποινα, 29) Πα- 
παϊωάννου Μαρία, 30) Ζαχαράκης 
’Αθανάσιος, 31) Παπαστεφάνου 
Λαμπρινή, 32) Κουντουριώιτου Βα
σιλική, 33) Προφαντοπούλου Φανή, 
34) Αίολίον ’Αντωνία, 35) ΜπαβαΓ 
ρέζου Στυλιανήι, 36) Βακσνδίου Μα 
ρία, 37) ιΚωνσταντινοπούλου ’Ιωάν
να, 38) Μουτάφη Δωροθέα;, 39) Κυ- 
ριοπούλου Άννα, 40) Άγγελίδης 
Άγγελος, 41) Σιδέρη ’Αναστασία, 
42) Καστρινοΰ Μαρία, 43) Γαλιά- 
τσου Γεωργία, 44) Κωιστοπούλου 
Μαρία, 45) Γρηγοριάδη Φανή, 46) 
Στεφανάκη Όλγα, 47) Κύρωνα ’Άν
να, 48) Τζαρτοΰ Θεοφάνιά, 49) 
Ζιώτα Γλυκερία, 50) Καραπατσά 
’Ιφιγένεια.

ΑΠΟΣΤΟΜΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
Είς τήν Δ)νσιν τής εφημερίδας 

«Νοουτεμποιρικιή» άπεστάλη ή κα
τωτέρω επιστολή τοΰ Δ.Σ., ώς 
άπάντησις είς κακοήθες δηιμασί- 
ευμα, αφορούν τό Ταμεΐον τοΰ 
Συλλόγου.
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΙΦΗΜ. «ΝΑΤΤΕΜΠ OP IΚΗΝ» 
ΙΙΒΊΡΑΙΩΣ 9 - 11 
ΕΝΤΑΤΘΑ

Κύριε Διευβυντά,
’Έχομεν τήν τιμήν νά σας παρ'α,κία- 

λέσωμεν δπίως δημόσιευθή; είς τήν έγ
κριτον εφημερίδα σας ή παροΰσία' είς 
άπάντηισιν τής είς τό -ψύλλον τής 3. 
12-1969 έιπιστολής ΰπό τόιν τίτλον 
«Πειρί τοΰ Ταμείου Τυπογρ-άψιων καί 
ΓιραΐφΊκών Τεχνών», ΰποιγραφιομένης 
παρά τοΰ κ. Κ. Καιράβα.

Λογοιμαχών δ χ. Κ Καρώβας μετά 
τοΰ κ ,Νιτούβα περί τοΰ Τ'αμείου Τυ1- 
πογρώφίων καί Γραφικών Τεχνών κ'αί 
είς έπιχευρημιατολογίαν τοΰ κ Ντοΰβα 
περί τοΰ «αν τό Τ.Α.Τ. τό 6διοιΐκοΰ- 
Οαν οιί ίδιοι οί ήισίφ αίλ μσίμιε vol ΙΘά Ε- 
πρόκοιβε δίπως καί άλλα», πήρε, δ κ. 
Κ. Καράίβας δ'πως λέγει «είς τήν τύ
χην» διά νά άντικρούση τον κ. Ντού1- 
βαν, ένα άιπιό τά δ'-οα Ταμεία οΐτος 
(δ κ. Ντοΰβας) παιραιθιέτει είς ένί- 
σχυ-σιν τής γνώμης του, καί Τοΰ έ
λαχε τό τής Εθνικής Τίραπέζης.

Λυποΰιμεθα όμως είλικ,ρινώς, που ή 
τύχη ήΐδίκηισε τον κ. Κ. Καιράίβαν τό
σον ιοίκτρώς.

’Αλλά θά ήτο προτιιμώτ&ρον διά 
τον κ. Κ. Καρώβαν νά πάΐη κόιντρια 
τής τύχης του καί νά μή άσχοληθή 
μέ τό θέμα τοΰ Ταμείου Συντάξεων 
Προσωπικιοΰ ’Εθνικής Τρατέζης. ά- 
φ-οΰ ως καταδεικνύεται έκ τών γρα
φόμενων του έχιειι παχυλήν άγνοιαν 
αΰτοΰ. Διότι έν τή άγνοια τιου καί ιμή 
εΰρίσκων επιχειρήματα, παοε-ουοθη 
είς ά'δίκον επίθεσιν εναντίον τών 
πάντων καί «πήρε σβάρνα» μέ τόσην 
άνευλάβιειαν, Μητροπολίτας, Διοιικη- 
τάς τή|ς Τραπέξης καί μοιραίως κ'αί 
τους ήισφαλισμένους υπαλλήλους.

Δέν έπυθυμοΰμ'εν νά τοΰ άπαντή- 
σωμεν μέ λεπτομέρειας δεδομένου δτι 
ή γνώμη του, καί μή πρός κακοφανι
σμόν του, δέν προκαλεί Ιέθδΐαφ'έιρον 
είς ήμας καί μόνον πού θά άπασχολή- 
σωμεν τάς πολυτίμους στήλας σας.

Περιοριζόμεθα νά τόν ιπαρακαλέΐ- 
-σωμεν νά ΰποβιληθή είς τόν κόπον νά 
μελε'τήιση τήν είσηγηιτικήν έκθεσιν 
καί τόν Ν. 3662)57 (Καί είναι άδια- 
νόητον πώΐς, άρθρ-ογιράφος ειδικός πε
ρί τά άίσφ'αλιστικά τδν αγνοεί) όπό- 
τε ενδέχεται νά αίσιθ'ανθή τήν ανάγ
κην ν’ άποκατα-σταθή, 'διόίτι θά δια- 
πνστώση οτι ιέξειτέθη φοβερά, 8χι, ας 
είναι βέβαιος τόσον έ'ναντ,ι ήμών, δ'- 
σον έναντι υμών, ώς άρθρογράφος 
σας.

Μετά πλ&ίστης τιμής 
Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ 

Μ. ΤΣΟΤΑΕΡΌΣ 
Ο ΓΕΙΝ. ΓΡΛιΜΜΛΤΕΤΣ 
Α. ΠΑΠΑ-ΙΩΑίΝΝΟΤ

Καθυστερεί 
τό μισδολογικόν

Τό Πρωτοβάθμιον Διαιτητικόν 
Δικαστήριον δέν έξέδωσε τήν άπό- 
φασίν του έπί τής προσφυγής τής 
Ο.Τ.Ο.Ε. διά τόν καθορισμόν τοΰ 
μισθολογίου τών Τραπεζικών υπαλ
λήλων.

Κατά τάς πληροφορίας μας, ή 
άπόφασις θά έκδοθή μετά τήν έξαγ- 
γελίαν τής Κυβερνητικής άποφάσε
ως έπί τής συλλογικής συμβάσεως 
των ύπαλλήλων τής Ίονικής κ 
Λαϊκής Τραπεζης, διά νά ύπάρξη 
ένιαία άντιμετώπιαις είς τό θέμα 
τών ποσοστών αύξήσεως 6Γ δλας 
τάς Τραπέζας.

Ίήν 22αν Δεκεμβρίου 
Λ διανομή τών δώρων

Είς τό Θέατρον Χατζηχρήστου θά 
πραγματοποιηθή τήν Δευτέραν 22 
Δεκεμβρίου καί ώραν 4 μ.μ. ή έτη- 
σία εορτή τοΰ Συλλόγου τοΰ προ
σωπικού τής ’ Εθνικής Τ ραπέζης καί 
θά γένη ή διανομή τών δώρων είς

τά τέκνα τών μελλών τοΰ Συλλό
γου.

Δώρα άπεστάλησαν είς τά παι
διά τού υίοιθετηθέντος ΰπό τοΰ Συλ
λόγου, χωρίου Μ ολυβδοσκέπαστ ον 
’ I ωαννίνων.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ

Φοιτηταιθά έκπαιδεύωνtai 
εις ιό «’Υγείας Μέλαθρον»

Ό' καθηγητής κ. Γαρδίκας έπέ- μείου1 μας, αποτελεί ιδιαιτέραν α- 
τρεψεν τήν ά'σκησιν μερίδας τρι- ναγνώρισιν τής υψηλής στάθμης τής 
τοετών φοιτητών τής ’Ιατρικής, είς I λειτουργίας της. 
τήν κλινικήν τοΰ Ταμείου Εθνικής Ό1 κ. Σπϋρος Μαιρκεζίνη,ς έξ αλ- 
Τραπέζης «Υγείας Μέλαθρον».

Δεδομένου δτι ή πρακτική, έξά- 
σικησις τών φοιτη,τών τής Ιατρικής 
πραγματοποιιεΐται μέχρι σήμερον 
μόνον είς τάς Πανεπιστημιακάς 
κλινικός, ή άδεια έξσσκήσεως τών 
φοιτητών είς τήν κλινικήν τοΰ Τα-

λου, έπισκεφθείς τάς τελευταίας ή
μερος είς τήν κλινικήν μας άσθενή 
συνάδελφον, συνεχάρη δλους δσους 
συν έβαλαν καί συμβάλλουν είς τήν 
τόσον άρτίαν λειτουργίαν της καί 
ύπεσχέθη άμέριστον την συμπαιρά- 
στασίν του.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

'Η έκικρεμότης τών προαγωγών τερματίζεται. Κατόπιν έντολής τής 
Διαιικήσεωις ή αρμόδια Επιτροπή, ή,ρχιαεν τό εργον Της καί ήδη. -άνεκοινώ- 
θηισαιν αί προαγωγαί είς τούς άνωτέρους 'βαθμούς.

Ή διανομή οικοπέδων
Τό Δ.Σ. τοΰ Συνεταιρισμού Στεγάσεως υπαλλήλων Τ ραπέζης Ελ

λάδος, έξέδωσε άνακοίνωσιν είς τήν οποίαν παραθέτει άναλυτικώς δλας 
τάς λεπτομέρειας έπί του προκύψαντο-ς θέματος διά τοΰ όποιου έμαται- 
ώθη ή κλήρωσις τών οικοπέδων τής ιδιοκτησίας τοΰ Συνεταιρισμού Στε
γάσεως, τών ευρισκομένων είς τήν περιοχήν «Κατα'φύγι - Άναβύσσου». 
Πάντως, ώς τονίζεται είς τήν άνακοίνωσιν καί δεδομένου δτι, ΰπό του 
Δ.Σ. τοΰ Συνεταιρισμού θεωρείται ώς παράτυπος ή προβαλαμένη- ΰπό τοΰ 
νΰν ύπουργοΰ Γεωργίας άρνησις υπογραφής τοΰ σχετικού τίτλου κύριό- 
τητος, ένώ ουτιας είχε ι υπογραφή τόσον υπτό τού τπροκιοατόχου του υπουργού, 
δσν καί ΰπό τοΰ νΰν ύπουργοΰ Δημοσίων ‘Έργων, ή διοίκησίς τοΰ Συνε
ταιρισμού συνεκάλεσε Γενικήν Συνέλευσιν τών τακτικών μελών τοΰ Συνε
ταιρισμού ιμέ θέματα: 1) Διάφοροι Ανακοινώσεις, άψορώσαι είς τήν προ- 
ώθησιν τών έκκρεμούντων θεμάτων τοΰ Συνεταιρισμού καί 2) Έγκρισις 
άποφάσεως τοΰ Δ.Σ. καί διεξαγωγή κληρώσεως τών οικοπέδων τής είς 
θέσιν «Καταφύγι», ιδιοκτησίας τού Συνεταιρισμού.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
• Διαγωνισμός προσλήψεως 100 υπαλλήλων πρόκειται νά προκη- 

ρυχθή ΰπό τής Α.Τ.Ε. διά τήν κάλυψιν υφισταμένων αναγκών.
1 Κατ’ αύτάς πρόκειται νά άρχίση συνεδριάζουσα ή Δευτεροβάθμιος 

’Επιτροπή διά τήν έπανεξέτασιν τών κριθέντων ώς στάσιμων ΰπό τής 
πρωτοβαθμίου τοιαύτης.

β Άνακίνησιν τοΰ θέματος τών Γραμματέων - Γραφέων άπεφάσισε 
ή συλλογική ήγεσία διά παραστάσεων πρός την Διοίκησιν τής Α.Τ.Ε. 
Πάντως, ώς πληροψορούμεθα άρμοδίως, άντιμετωπίζεται η ΰπερωριακή 
καταβολή άποζημιώσεων είς τούς Γραμματείς - Γραφείς, αλλά δέν έχει 
είσέτι τό θέμα υλοποιηθεί.

ΙΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ
Κατόπιν έντονων παραστάσεων τής συλλογικής ηγεσίας καί Τοΰ Προ

έδρου τού Δ.Σ. τού Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ. έπετεύχθη, όπως ή Διοίκησίς τής Τρα- 
πέζης καταβάλλει τό ύπόλο'πον του έκ δραχμών οκτώ έκατομμυρίων δα
νείου άτόκως, ώς άλλωστε ύπεχρεοΰτο.

—Πλη.ροφορούμεθα δτι έπίκειται ή σύγκλησις τοΰ Συμβουλίου Παρα
πόνων διά τήν μελέτην καί ίξέτασιν τών έκκρεμούντων κατά τής Τραπέ- 
ζηις αιτιάσεων τών ύπαλλήλων. Τό Συμβούλιον παραπόνων, θά άρχίση ερ
γαζόμενον, εΰθώς ώς πέρσι ωθούν αί έργασίαι τοΰ Πειθαρχικού Συμβουι- 
λίου.

—Ποσόν 80.000 δρχ. έθεσεν είς τήν διάθεσιν τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου 
τών υπαλλήλων τής Ίονικής - Λαϊκής, ή Διοίκησίς τοΰ Ιδρύματος, ώς 
συμμετοχήν είς τάς δαπάνας διά τήν έπικειμένην Χριστουγεννιάτικην εορ
τήν διά τά τέκνα τών συναδέλφων τήν όποιαν προαναγγέλλει ό Σύλλογος 
τών ύπαλλήλων.

Ε. Τ. Β. Α.
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΝ

’Εξακολουθούν είσέτι νά εύρίσκωνται έν έκκρεμότητι τό Μισθολογι- 
κόν, τό όποιον είναι άνεξάρτητον ώς έπιδίωξις άπό τήν γενιικωτέραν προ
σπάθειαν βελτιώσεως τούτου ΰπό τής Ο.Τ.Ο.Ε. καί τό Στεγαστικόν.

Ή προγραμ-ματισθεΐσα συνάντησις μεταξύ Ύπουργοΰ Βιομηχανίας 
καί Διοικητοΰ τής Τραπέηζης, κατά την όποιαν θά έξητάζοντο τά δύο ανω
τέρω θέματα, άνεβλήθη.

"Ηδη τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου τών υπαλλήλων τής Ε.Τ.Β.Α τελεί έν 
άναμονή τής έξελίξεώς, τήν οποίαν θά λάβουν τόσον τό μισθολογι.κόν, 
δσον καί τό Στεγαστικόν, έκ τής έπικειμένης προγραμματοποιήσεως συ- 
ναντήσεως μεταξύ τών κ.κ. Υπουργού Βιομηχανίας καί τού κ. Διοικητιύ 
γοΟ ' I δρύματος.

ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ

NEON ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΝ
Ύπεγράφη ή νέα συλλογική σύμβασις διά τής όποιας χορηγούνται 

αυξήσεις είς τούς υπαλλήλους τής Τ ραπέζης Άμέρικαν ’Εξπρές. Διά τής 
έν λόγψ συμβάσεως παρέχονται αί κάτωθι αυξήσεις: Μέχρι ποσού 2.500 
δρχ. -αύξησις 12%, άπό τού1 ποσοΰ 2.501 μέχρι 5.000 αΰξησις 6% και 
άπό τού ποσού τών 5.001 μέχρι 7.000 δρχ. αύξησις 3%.

Έξ άλλου έτροποποιήθη ή διάταξις διά τής όποιας ήτο απαραίτη
τος ή παραμονή εις τόν βαθμόν τού λογιστοΟ β' έπί μίαν τετραετίαν 
διά τής περιστολής κατά έν έτος, ήτοι έπιβάλλεται πλέον παραμονή είς τόν 
έν λόγψ βαθμόν ίδιά προαγωγήν -είς τόν αμέσως άνώ-τερον 'βαθμόν τοΰ λο- 
γιστού α'.

Μετά τήν ύπογραφεΐσαν νέαν συλλογικήν σύμβασιν αί άμοιβαί τού 
προσωπικού διεμορψώθησαν ώς εξής: (Οί εντός παρενθέσεως άριθμοί ύπο- 
δηλοΰν τάς προηγουμένας άμοιβάς). Δόκιμος δακτυλογράφος β' 2.600 
(2.250), δόκιμος λογιστής ή δόκιμος δακτυλογράφος α' 2.900(2.5001, 
υπολογιστής β' ή δακτυλογράφος β' 3.550 (3.200), ύπολογιστής α' ή 
δακτυλογράφος α' 3.950 (3 600), λογιστής β' ή γραμματεύς β' 4.600 
(4.200), λογιστής α' ή γραμματεύς α' 5.350 (4.900), ύποτμηματάρχης 
5.950 (5.500), τμηιματάρχης β' 6.700 (6.200), τμηματάρχης α' 7.500 
(7.000), υποδιευθυντής 6' 8.350 (7.800), ύποδιευθΰντής α' 9.350
(8.800) και Διευθ'υντής 10.550 (10.000).

Έξ άλλου αί άμοιβαί τοΰ βοηθητικού προσωπικού διεμορφώθησαν 
ώς εξής: Κλητήρ γ' 2.600 (2.250), κλητήρ β 2.900 (2.500) καί κλη- 
τή-ο α' 3.300 (2.950).

Τέλος, καθ’ δσον άφαοά τήν παραμοννή είς τόν αυτόν βαθμόν, τά 
έτη παραμονής είναι τά κάτωθι: Δόκιμος δακτυλογράφος β' 2 έτη, δόκι
μος λογιστής ή δόκιμος δακτυλογράφος α' 2 έτη υπολογιστής β' ή δα
κτυλογράφος β' 3 έτη, υπολογιστής α' ή δακτυλογράφος α' 3 έτη, λο
γιστής β' ή γραμματεύς β' 3 έτη καί λογιστής α' ή γραμμοςτεύς α' 4 
έτη. Καθ’ δσον αφορά τάς ποοαγωγάς τών υπολοίπων βαθμών αυται πλέον 
πραγματοποιούνται κατ’ έκλογήν, πλήν ποσοστού 28% τΰ βαθμού τών 
υποτμηματαρχών, δστις είναι υποχρεωτικός κατ’ αρχαιότητα.

^**********************************************Ά
To iSoiJj€o0Xtov τοΰ ΧυλΧόγοο

Βοηβητιζου ΠροβωπίΖ.οΰ ’ Εβνίζης Τρα,ηέζης, 

εΰχετβκ.6 εις τά. μ.έΧ7ΐ του ζχΐ τάς οέζογενεέας των, 

ΕΠ'ΙΙ^ΙΚΟ^. XAPOl'MEMOW ΚΙ’ ΕΤ- 

ΤΡΧΙΪΜΕΜΟΛ τον ζν.ινούρι*» χρόνο.


