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Διά ττροσκλήσεως τής Διοι

κητικής Επιτροπής του ,Συλλό 
γου των Υπαλλήλων τής Έθνι 
κής Τραπέζης τής Ελλάδος 
συνεκλήθη διά δεύτερον φοράν; 
μή γενομένης απαρτίας κατά 
την πρώτην τής 3 Φεβρουάρι
ου 1955, ή έτησία Τακτική Γε
νική Συνέλευσις των μελών ή- 
τις θά λάβη χώραν καί α6θιή 
είς την αίθουσαν τοΰ Πρατηρί
ου Υφασμάτων τοΰ Προμηθευ
τικού μας Συνεταιρισμού (ο
δός Πεσμαζόγλου 1) τό από
γευμα j-ής 1C Φεβρουάριου 
1955 έ. έ.

Ή εκθεσις τής Διοικητικής 
Επιτροπής προς την συνέλευ- 
σιν έχει ώς ακολούθως :

Αγαπητοί ϊονάδελ· 
φοι,

Το διάστημα άφ’ ής 
ή «αροοσα 4ιοι/ητι/ή 
Έττστροττή διε/εερίσθη 
τα συλλογικά μας ζητή
ματα κατόπιν της κα- 
ταργήβεως δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 
Ύ τοΰ Μ. 1. 3072) 
19S4 των περισσότε
ρων μελών της κατά τάς 
άρχασρεσίας της 2 Β ης 
καί Φεβρουάρι
ου έκλεγείσης Δ. Ε. υ
πήρξε πολύ βραχύ. Κα
τά συνέπειαν αί ενέρ
γεια.! μας καί ή έν γέ- 
νει τακτική μας συνί- 
σταντο εις την εκ των 
ενόντων συμπλήρ ωσιν 
των προσπαθειών τής ά- 
πελθούσης εν μέρει Δι
οικητικής Επιτροπής, 
εφαρμόξωντες τό παρά 
ταύτης άναπτυχθέν πρό
γραμμα, τό όποιον ει- 
χεν υίοθετηθή ύπό τής 
μεγάλης πλειοψηφ ί α ς 
τών συναδέλφων.

Ιϊρωταρχικόν μας μέ- 
λημα ήτο ή περιφρούρη- 
σις τοΰ γοήτρου τοΰ 
Χυλλόγου, διότι πι- 
στεύομεν ότι μόνον όταν 
ό Χυνδικαλιστικός μας 
’Οργανισμός ίσταται υ
ψηλά προωθοΰνται καί 
τα ξητήματά μας.

Δεν θά άνατρέξωμεν 
είς τάς προσπάθειας τής 
Δ. Ε. άπό τάς άρχάς 
τοΰ έτους, καθ’ όσον αί 
ένέργειαι καί ή εν γέ- 
νει τακτική της είναι 
γνωσταί είς πάντας ΰ-

μάς εκ τών στηλών τής 
« Τραπεζιτικής », ήτις 
λεπτομερώς εξέθετε 
ταΰτα άνά πάσαν στι
γμήν. Οά σάς άναπτύ- 
ξωμεν μόνον τάς ήμετέ- 
ρας ενεργεί ας πλησίον 
τών εν τή Τραπέζη αρ
μοδίων καί τών Κυβερ
νητικών παραγόντων.

Πρώτη επιδίωξίς μας 
ήτο νά έλθωμεν εις ε
παφήν μέ την Διοίκησιν 
τής Τραπέζης καί νά 
εκθέσωμεν αύτή εν πλά- 
τει άπαντα τά έκκρε- 
μοΰντα ζητήματα τοΰ 
προσωπικού.

Ή Διοίκησις, την ό
ποιαν έπεσκέφθημεν μάς 
έδήλωσε κατ’ άρχήν ότι 
είμεθα εκείνοι, μέ τους 
όποιους θά ήδύνατο νά 
συνεργασθή.

Εύθΰς όμως ώς προε- 
βάλαμεν τά χρήζοντα ά
μεσου έπιλύσεως ζητή
ματα (ώς επί παράδεί- 
γματι την δοθείσαν αΰ- 
ξηαιν τοΰ ΙΟ ο)ο εις ό
λους τους εργαζομένους 
τής Χώρας, την έντα- 
ξιν κλπ.) , άμέσως συ- 
νηντήσαμεν καί ήμείς 
την γνωστήν άρνησιν τοΰ 
κ. Διοικητοΰ, πράγμα, 
όπερ ήλθε νά επιβεβαί
ωση την κρατοΰσαν γνώ
μην, ότι ή σημερινή Δι« 
οίκησις τής Τραπέζης 
συνεχίζει την γνωστήν 
εις αυτήν τακτικήν καί 
οΰδεν πρέπει νά άναμέ- 
νωμεν.

Έν τούτοίς εδηλώσα- 
μεν εις τον κ. Διοικητήν 
ότι θά τώ ΰποβάλωμεν 
σχετικόν υπόμνημα περί, 
τών ζητημάτων τοΰ προ- 
σωπικοΰ, ή λύσις τών ό
ποιων θά άποκαταστήση 
τό· καταργηθέν δίκαιον 
καί θά έπαναφέρη την 
ήρεμίαν είς τό προσω
πικόν τής Τραπέζης.

Ιϊράγματι, ύπεβάλα- 
μεν τό υπόμνημά μας 
τόσον εις την Διοίκησιν, 
όσον καί εις τους Κυ
βερνητικούς παράγον
τας, ίνα καί οΰτοι λά- 
βωσι γνώσιν καί άντιλη- 
φθοΰν τό μέγεθος τής ά= 
δικίας, ή όποια, προσε- 
γένετο είς τό προσωπι

κόν τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης.

’Από τής ύποβολής 
τοΰ ΰπομνήματος μέχρι 
σήμερον πολλάς έπαφάς 
μετά τών εν τή Τραπέ- 
ζη άρμοδίων είχομεν 
οΰτοι μάς δηλοΰν ότι 
μελετάται τούτο καί ότι 
εν καιρφ θά μάς άνα- 
κοινώσωσι τάς επ’ αύτοΰ 
άποφάσείς τής Διοίκησε 
ως.

’ Επίσης ήλθομεν κατ’ 
επανάληψιν εις επαφήν 
μετά τών άρμοδίων Κυ 
βερνητικών παραγόν
των, είς οΰς καί άνεπτύ- 
ξαμεν εν λεπτομέρεια 
τά άπασχολοΰντα τό προ 
σωπικόν τής Τραπέζης 
μας ζητήματα. Καίτοι 
πάντες άνεγνώρισαν τό 
δίκαιόν μας, εν τούτοις 
μέχρι τής στιγμής ού- 
δέν τών ζητημάτων μας 
έπελύθη, καθυστερεί δε 
είσέτι ή χορήγησις καί 
αυτής τής εις όλους τους 
εργαζομένους τής Χώ
ρας δοθείσης άπό έτους 
αύξησε ως εκ ΙΟ ο ) ο . 
Διά την τοιαύτην καθυ» 
στέρησιν διεμαρτυρήθη- 
μεν κατ’ επανάληψιν τη- 
λεγραφικώς καί διά πα
ραστάσεων προς την Κυ- 
βέρνησιν, εζητήσαμεν 
δε συγχρόνως καί την 
παρέμβασιν τοΰ άνωτά- 
τ ο υ Χυνδικαλιστικοΰ 
’ Οργανισμού τής Γ.Χ. 
Ε.Ε., είς όν ΰπεβάλα- 
μεν αναλυτικόν υπόμνη
μα, ίνα λάβη γνώσιν 
προς συντονισμόν άπό 
κοινού τών ενεργειών 
μας διά την καλυτέραν 
επιτυχίαν τοΰ σκοπού 
μας.

’ Εντός τοΰ τρέχοντος 
μηνός έλπίζομεν ότι θά 
είμεθα είς θέσιν νά σάς 
άνακοινώσωμεν την έξέ- 
λιξιν τών συζητήσεων 
καί τάς πιθανότητας τής 
έπιλύσεως ή καί την έ- 
πίλυσιν είσέτι μέρους 
τών δικαίων αιτημάτων 
μας, δοθέντος ότι εκ 
ταύτης θά έξαρτηθή τοΰ 
λοιπού καί ή τηρητέα 
στάσις τοΰ Χυλλόγου 
μας έναντι τών άρμο
δίων. Η ΔΙΟIΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
1. ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ 30ής Νοεμ

βρίου 1954.
Άναγνωρισθεΐσα παρά Κυβερ- 

νήσεως άνοδος κόστους ζωής καί 
συνεπείςι ταύτης χορηγηθεΐσα από 
πρώτης Μαρτίου 1954 κλιμακωτή 
καί μέχρι ς ώρισμένου ποσού αυ- 
ξησις μισθών καί ημερομισθίων 
εις όλους άνεξαιρέτως τούς έργα- 
ζομένους τής Χώρας δια την εττι- 
βίωσίν των δεν έχορηγηθη είσέτι 
μόνον εις το προσωπικόν τής ή- 
μετέρας Τραπέζης ΣΤΟΠ. Έν 6- 
ψει μελετωιμένων παρά τής Κυβερ- 
νήσεως νέων μέτρων υπέρ έργαζο- 
μένων διαμαρτυρόμεθα έντονώτα- 
τα διά μειωτικήν καί άνισον μετα- 
χείρισιν επικαλούμενοι έπέμβα- 
σιν ΰμετέρας έξοχότητος διά την 
άμεσον καταβολήν καθυστερημέ- 
νων αυξήσεων.

Σύλλογος Υπαλλήλων Έθ 
νικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος.

2. ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ 29ης Δεκεμ
βρίου 1954.
Διοίκησις ήμετέρας Τραπέζης 

συνεχίζουσα απηνή δίωξιν υπαλ
λήλων τέως Εθνικής προέβη σήμε
ρον είς απολύσεις ΣΤΟΠ. Πρόσω 
πίκαν άνάστατον ΣΤΟΠ. Παρά ε
πανειλημμένος διαμαρτυρίας ημών 
καί τής Γενικής Συνομοσπονδίας 
Εργατών Ελλάδος διοίκησις ε
ξακολουθεί διωγμόν μας ΣΤΟΠ. 
Έπικαλούμεθα άμεσον ύμετέραν 
παρέμβασιν προς τερματισμόν 
έξοντώσεώς μας.

Σύλλογος τών Υπαλλήλων 
Τής Εθνικής Τραπέζης.

3. ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ 20ής Ιανου
άριου 1955.
Διοίκησις Τραπέζης κοινοποιεί 

απολύσεις δυνάμει αποφάσεων τέ
ως 'Υπουργού Εργασίας κ. Ε
λευθερίου Γονή ΣΤΟΠ. Αΐτοΰμεν 
αναστολήν αποφάσεων τέως Υ
πουργού ΣΤΟΠ. Άναφερόμεθοί 
ραδιοφωνικήν καί διά Τύπου δήτ 
λωσιν κ. Υπουργού Εργασίας οτι 
Διοίκησις μας θά καταβολή ήμέ- 
τερον προσωπικόν αϋξησιν 10% 
πλέον τής όρισθείσης διά τελευ
ταίας άποψάσεως αΰξήσεως δέν 
έπραγματοποιήθη είσέτι ΣΤΟΠ.

Μελετάται φαλκίδευσις ταύτης 
ΣΤΟΠ.

Συνεχιζομένη άνισος μεταχείρι- 
σίς μας έναντι όλων εργαζομένων 
Χώρας δημιουργεί προσωπικόν 
μας πικρίαν καί δικαίαν άγανά- 
κτησιν ΣΤΟΠ. Αίτούμεθα άμεσον

καί αποτελεσματικήν έπέμβασίν 
σας τερματισθή αδικία καί συνί> 
χιζομένη δίωξίς μας.

Σύλλογος Υπαλλήλων Έθ 
νικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος.

4. ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ 2ας Φεβρουά
ριου 1955.
Χορηγηθεΐσα αϋξησις μισθών 

άπό 1.3.54 είς άπαντας έργαζο- 
μένους Χώρας δέν έχορηγηθη είσέ
τι είς Υπαλλήλους Εθνικής Τρα
πέζης παρά σχετικάς δηλώσεις κ. 
Υπουργού Εργασίας διά τοΰ Τύ
που καί Ραδιόφωνου την 6ην ’Ια
νουάριου 1955 ΣΤΟΠ. Άπόφασις 
χορηγήσεως αΰξήσεως δραχμών 
128 δέν έκτελεΐται παρά Διοικήι- 
σεως Τραπέζης ΣΤΟΠ. ’Απολύ
σεις συνεχίζονται ΣΤΟΠ. Διαμαρ 
τυρόμεθα έντόνως δι’ έμπαιγμόν 
μας ΣΤΟΠ. Άποροΰμεν διά μή έ- 
φαρμογήν έκάστοτε κυβερνητικών 
αποφάσεων υπέρ έργαζομένων 
μόνον παρά Διοικητοΰ ’Εθνι
κής Τραπέζης ΣΤΟΠ. Τοιαύτη τα
κτική Διοικήσεως Τραπέζης, μή 
σεβομένη νόμους Κράτους κρατεί 
έν αναστατώσει καί δημιουργεί 
πικρίαν προσωπικού Τραπέζης.

Σύλλογος Υπαλλήλων Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος.

5. ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ 5ης Φεβρουά
ριου 1955.
Κατ’ εγκύρους πληροφορίας ΰ- 

πογραφεΐσα άπόφασις ύπό Υ
πουργού Εργασίας ερήμην ενδια
φερομένων περί αΰξήσεως μισθών 
Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης 
καί ’Αθηνών καθιεροϊ άνισον μετα- 
χείρισιν έναντι Υπαλλήλων Τρα
πεζών Ελλάδος καί ’Αγροτικής 
ΣΤΟΠ. Μέγα ποσοστόν οικογενει
αρχών Υπαλλήλων έξηρέθη πόσης 
αΰξήσεως ΣΤΟΠ. Διαμαρτυρόμε- 
νοι ζητοΰμεν άμεσον έπέμβασίν 
ύμών δι’ εφαρμογήν ιδίας μετα- 
χειρίσεως μέ Υπαλλήλους Τρα
πεζών Ελλάδος καί ’Αγροτικής.

Σύλλογος Υπαλλήλων Ε
θνικής Τραπέζης.

Σημ. «Τραπεζιτικής». — Τάι α
νωτέρω τηλεγραφήματα έδημο- 
σιεύθησαν καί είς τόν ημερήσιον 
τύπον.

|



Mil ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΙ ΕΒΙΙΙΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ»

Η ΥΠΟΜΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΒΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Η τεΑαιταία διάλεξις τοΰ κ. ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ εις τον «Παρνασοόν»

Ό συνταξιούχος συνάδελφός 
μας κ. Διονύσιος Μεταξάς Μεσ 
σηνέζης, συνεχίζων τό τταλαι- 
όν έργον τής διά διαλέξεων 
διαρκούς προβολής τής ιστο
ρίας τής ’Εθνικής Τραπέζης 
«μίλησε τό προπαρελθόν Σάβ 
6ατον 15ην τρέχοντος, είς τον 
«Παρνασσόν» διά την συμβο
λήν τού πρώτου Βασιλέως μας 
"Οθωνος καί τού πατρός του 
Λουδοβίκου τοΰ Λ'. Βασιλέως 
τής Βαυαρίας εις την Τδρυσιν 
τής Εθνικής Τραπέζης.

Την βαρυσήμαντου αυτήν 
άιάλεξιν τού κ. Μεσσηνέζη, έτί 
μησε διά τής παρουσίας του 
ή Α.Β.Υ. ό Πρίγκηψ Γεώργιος 
ό όποιος εΐχε τιμήσει είς τό 
πορελθον και μίαν άλλην έκ 
των δ ιολέξεων τού εκλεκτού 
αυτού λειτουργού τής Εθνικής 
Τροπτέζης, εκείνην πού είχε δώ 
σει εις τήν ’Αρχαιολογικήν Έ 
ταιρείαν, εις τάς 5 Φεβρουαρί 
ου 1952 πρός έορτασμόν τής 
110ης επετείου άπό τής ή μέ
ρας ένάρξεως των εργασιών 
τού αιωνόβιου Ιδρύματος.

Επίσης τήν έφετεινήν διάλε 
ξιν παρηκολούθησαν καί οί ’Α
καδημαϊκοί κ.κ. Έξαρχόπου- 
λος, Κ ολ ιτσουνάκης, Κουγέας 
Τριανταφυλλόπουλος και Τρικ- 
κολινός έκ μέρους τής ’Ακαδη
μίας ’Αθηνών, ή οποία, μετά 
τήν προαναφερθεΐσαν διόλεξιν 
τοΰ 1952, άπένειμε, τον Δεκέμ 
βριον τοΰ 1952, τον πρώτον έ 
παινον τού έτους εκείνου είς 
τον κ. Μεσσηνέζην, διά τό ι
στοριοδιφικόν του έργον.

'Ωσαύτως παρέστησαν πολ 
λοί Καθηγηταί τού Πανεπιστη 
μ ίου ’Αθηνών με έπι κεφαλής 
τον Πρύτανιν κ. Βλυσίδην.

Τέλος ή μεγάλη αίθουσα τοΰ 
«Παρνασσού» είχε πλημμυρί
σει καί άπό άλλα εκλεκτά μέ
λη τοΰ πνευματικού μας κό
σμου καί τής αθηναϊκής κοί- 
νωνίας καί τής Βασιλικής Αυ
λής ακόμη, όπως εΐναι ή επί 
των τίμών τής Βασιλίσσης 
κυρία Ελένη Τρικούπη.

Ό κ. Μεσσηνέζης αφού ώμί 
λησε διά τον κ. Διοικητήν, ό- 
στίς συνέβολεν έν μέρει είς τά 
έξοδα μεταβάσεώς του είς Μό 
ναχον, πρός άνεύρεσιν καί άξι 
οποίησιν τών έκεΐ ευρισκομέ
νων ανεκδότων, αυθεντικών και 
επισήμων εγγράφων τών ά- 
ναψεραμένων εις τήν ιστορίαν 
τής ϊδρύσεως τής ΈΘ.Τροπτέζης 
ανέπτυξε μέ τέχνην, γλαφυρό- 
τητα καί άνωτέραν πνοήν τά 
θέματα τής ομιλίας του, έκ 
τών οποίων τό κυριώτερον ήτο 
άκριβώς τό ένδιαφέρον τήν Τρά 
πεζαν, καταχειροκροτηθείς έπα 
νειλημμένως καί ένθουσιωδώς 

άπό τό εκλεκτόν καί πυκνόν ά 
κροατήριόν του, κατά τήν διάρ 
κειαν τής ομιλίας του.

Παραθέτομεν έδώ ένα άπό 
τά σημεία τής έν λόγφ ομιλίας 
πού αφορούν τήν Τράπεζοα-, τό

'ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΑΟΙΙΙ

Υπεύθυνος έπι τής Ολης : 
ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Αγίας Λαύρας 71 
(Τέρμα Πατησίων)

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
Κλεάνθης Φραγκιδάκης 

‘Αγ. Φανουρίου 47.

όποιον παρεχώρησεν εύγενώς 
είς τήν «Τραπεζιτικήν» ό πα
λαιός συνεργάτης της :

Ό Βασιλεύς Λουδοβίκος ό 
Α'. τής Βαυαρίας, ό πατήρ 
τοΰ "Οθωνος, ό μέγιστος«έστεμ 
μένος» φιλέλλην όλου τού κό
σμου καί όλων τών έποχών, συ

νέβαλε πολύ είς τήν ϊδρυσιν 
τής ’Εθνικής Τροστέζης, τής ό 
ποιας ήταν ένας άπό τούς πρώ 
τους μετόχους, μέ 273 μέτο
χός. Προήγαγε τήν άνάπτυξίν 
της, όπως τό έπιβεβαιώνη και 
ό πρώτος Διοικητής της ό κ. 
Γεώργιος Σταύρος, σέ μερικές 
άπό τις άνέκδοτες έπιστολές 
πού ηΰρα στά Μυστικά ’Αρχεί
α τής Βαυαρίας.

’Αλλά, τήν ιδέαν νά βοηθή- 
ση είς τήν "Ιδρυσιν τής πρώ
της Ελληνικής Τραπέζης, τοΰ 
τήν ένέπνευσεν ό γυιός του, ό 
Όθων. "Εχω ύπ’ όψει μου όλες 
τις έπιστολές πού έστειλε στον 
πατέρα του άπό τις αρχές τού 
1840 έως τό τέλος τού 1841, 
δηλαδή στήν περίοδο· πού συ- 
νεζητήθη, καί έπραγμοττοποιή- 
θη ή ϊδρυσις τής Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος. Στις έπι 
στολές αυτές ό ’Όθων παρουσι 
άζεται ανάγλυφα ώς ό πρωτερ 
γάτης τής Τραπέζης. Είναι ό
λες εκτεταμένες, γεμάτες πολ
λές ένδιαφέρουσες λεπτό μέρει
ες·

Τον ’Οκτώβριον καί Νοέμ
βριον τού 1840 τού στέλνει 
τρεις έπιστολές όπου όμιλεΤ 
διά μακρών περί τής ανάγκης 
νά συαπαθή τό " I δρυμα αυ
τό καί προσπαθεί νά πεί 
νη όπως τό Βαυαρικόν Κράτος 
έγγραφή ώς μέτοχος τής Τρα
πέζης. Στις 16 Νοεμβρίου 
γράφει έν έπιλόγφ επιστολής 
του τά εξής :

«Ή προς έμέ άγάπη τοΰ 
Ελληνικού Λαού καί ή ησυχία 
τής Χώρας κινδυνεύουν αν δεν 
κατωρθώσωμεν νά ΐδρύσωμεν 
τήν Τρότπεζαν' δώδεκα έως δέ

κα πέντε χιλιάδες άνθρωποι 
άπό διαφόρους επαρχίας ζη
τούν δάνεια. Καί υπάρχει φό
βος νά διαδώσουν οί ίντριγκά- 
λιάδες Ελλήνων θά σάς εύλο- 
τής δυστυχίας τοΰ Λαού μου, 
εάν δέν ίδρυθή ή Τράπεζα. Χι
λιάδες Ελλήνων θά σάς ευλο

γούν, άγαπητέ μου πατέρα) 
έάν τούς βοηθήσητε καί αυτήν 
άκόμην τήν φοράν».

"Υστερα άπό πέντε μήνες, 
άψοΰ δέν καπώρθωσε έν τφ με 
ταξύ ό "Οθων, παρ’ όλες τις 
άλλεπάλληλες καί τόσον θερ
μές παρακλήσεις του, νά πεί
ση, μέσφ τοΰ ποπρό ς του, τό 
Βαυαρικόν Κράτος νά ένδια- 
φερθή διά τήν "Ιδρυσιν τής 
Τ ραπέζης,γράψει, στον πατέ
ρα του πάντοτε, τά ακόλουθα; 
στις 15 ’Απριλίου 1841 :

«Άπεφάσισα προ ολίγου 
καιρού νά ιδρύσω τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος, όμοί 
αν περίπου μέ τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν τής Βαυαρίας. Πρός 
τούτο διέταξα νά δημοσιευθοΰν 
οί όναγκαΐοι νόμοι καί τό Κα- 
ταστοττικόν, γιά νά έπισπεύ- 
σω τό πράγμα. Δέν υπάρχει 
πλέον άνάγκη, άγαπητέ μου 
πατέρα, νά σάς γράψω πάλιν 
διά τήν σπουδαιότητα αυτού 

; τοΰ Ιδρύματος. Σάς συνιστώ 
θερμώς νά συμμετάσχητε καί 
Σείς προσωπικώς είς αυτό καί 
νά παρακινήσητε νά κάνουν τό 
’ίδιον όσον τό δυνοττόν περισσό 
τεροι άπό τούς συγγενείς μου 
καί γενικώς τούς Βαυαρούς. 
Τό παράδειγμά Σας θά εΐναι 
τοσοΰτον μάλλον χρήσιμον,,1 
έπειδή ή Ελλάς έχει κυρίως ά 
νάγκην ξένων κεφαλαίων καί έ- 
πειδή είμαι υποχρεωμένος νά 
άποθέσω τάς έλπίδας μου κυ
ρίως είς τήν Bocuapiav. Μία έν 
θάρρυνσις, προφορική ή έμπρα 
κτος, έκ μέρους τού Πολυαγα- 
πημένου Βασιλέως είναι άπα 
ραίτητος. Προς τούτο κατέβα-ι 
λα κάθε προσπάθεια διά νά

έπιτύχω τήν ταχεΐαν πραγμα
τοποίησή τού σκοπού μου.

Διά νά μήν χάσω τό προσε
χές ατμόπλοιου, άφοΰ άσχολή 
θηκα σήμερα, έπι δύο ώρες, 
μέ διάφορα άλλα καθήκοντα, 
έργάσθηκα χωρίς διακοπήν έπι 
δώδεκα ώρες διά τήν τελικήν 
διατύπωσιν τού Καταστατικού 
τής Τ ραπέζης, μόλις μοΰ τό 
παρουσίασαν, καί είς τό όποι
ον έλειπαν πολλά σπουδαία 
σημεία. " Εως τής 1 OVi ή ώρα 
τό βράδυ, δέν έφαγα τίποτα ό 
λη τήν ήμερα, ούτε πρόγευμα, 
ούτε γεύμα. ’Εργαζόμενος συ
νεχώς έπήρα μόνον λίγο ψωμί, 
νερό καί λεμονάδα. Συνεχίζω 
τώρα τάς εύχάς ενός πιστού 
καί έργατικοΰ θεράποντος, 
προσθέτω στις συστάσεις μου 
καί τήν αϊτησίν μου περί βοη 
θείας τής Τ ραπέζης».

Ό Λουδοβίκος, κατόπιν τού 
του, έγγράφεται άμέσως ώς μέ 
τοχος είς τήν ’Εθνικήν Τράπε
ζαν τής Ελλάδος διά ποσόν 
200.000 (διακοσίων χιλιά
δων). Καί ό "Οθων τον εύχαρι 
στεΐ στις 27 Μαΐου :

«Ή άπόφασίς σας ή τόσον 
υποχρεωτική νά συμμετάσχη
τε είς τήν "Ιδρυσιν τής Τραπέ 
ζης μέ πληροί μεγάλης χαράς. 
Οί "Ελληνες είς τούς όποιους 
άνεκοίνωσα τήν ευχάριστου αΰ 
τήν είδησιν συνεμερίσθησαν 
τήν χαράν μου. Σάς παρακα
λώ νά άνακοινώσητε καί Σείς 
είς τον Βαυαρικόν Λαόν τήν ά- 
πόφασίν Σας, ώστε τό παρά
δειγμά Σας νά εύρη μιμητός».

Τελειώνουσα τό σημείωμα 
αυτό, ή «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» ρί 
πτει τήν ιδέαν όπως παρακλη 
θή ό κ. Μεσσηνέζης άπό τον 
Σύλλογον τών υπαλλήλων τής 
’Εθνικής Τ ραπέζης νά έπανα- 
λάβη τήν έθνικής σημασίας διά 
λεξίν του καί είς τήν αίθουσαν 
διαλέξεων τής Λέσχης τών Υ
παλλήλων μας, πρός τόνωσιν 
τοΰ αίσθήμοπΌς σεβασμού αυ
τών πρός τάς τι μίας παραδό
σεις τού Ιδρύματος.

«Η ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»
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Κατά τήν τελευταίου διετί
αν, άπό τής συγχωνεύσεως τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος μέχρι σήμερον άπελύθη 
σαν άριστοι καί έπιστημονι- 
κώς κοτταρτισμένοι υπάλληλοι 
μέ μόνον αίτιολογικόν ότι οΰ- 
τοι ώς εκπρόσωποι τού Σώμα
τος τών υπαλλήλων τής Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος ή 
προσκείμενοι πρός τούς ώς άνω 
έκπροσώπους ,ύψωσαν φωνήν δι 
α μαρτυρίας διά τήν άνισον με- 
ταχείρισιν τού προσωπικού 
τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Έάν έξετασθώσιν οί άτομι- 
κοί φάκελλοι τών οΰτω άπολυ- 
θέντων υπαλλήλων θά έξακρι- 
βωθή ότι πρόκειται περί άρι
στών άπό πάσης πλευράς ύπαλ 
λήλων καί τό μόνον αμάρ
τημά των εΐναι άτι ηγούντο τοΰ 
Σωματείου τών Υπαλλήλων 
τής Έθνικής Τραπέζης τής 
’ Ελλάδος ή, ή σαν προσκείμενοι 
πρός τήν ώς άνω ηγεσίαν. Ή 
συνείδησις κάθε λογικού άνθρώ- 
που έξετάζοντος τούς άτομι- 
κούς ψακέλλους τών άπολυθέν- 
των λόγς) συνδικαλιστικής δρά 
σεως υπαλλήλων 8ά έξεγερθή
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Έν συνεχείς τής άπό 14 Δε 
κεμβρίου π.ε. άνακοινώσεώς 
μας, γνωρίζομεν ύμϊν, ότι τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ., πρός άμβλυνσιν 
τών μεταξύ αυτού καί τού Τα
μείου Συντάξεων Προσωπικού 
της ’Εθνικής Τραπέζης σχέσε 
ων καί πρός φιλικόν διακανο
νισμόν της έπιδίκου διαφοράς, 
άπεφάσισεν όπως παραιτηθη 
έπι τού παρόντος τού· δικογρά
φου της κατά τού έν λόγω Toe 
μείου αγωγής, ύπό την προϋ 
πόθεσιν ότι τό Ταμεΐον Συν
τάξεων θά εξακολούθηση ένερί 
γούν, άπό τού άρξαμένου έ
τους 1955, τάς υπέρ του ημετέ- 
ρου Ταμείου κρατήσεις έξ εΐσ 
φορών καί οφειλών τών μελών 
του Συνταξιούχων καί θά κα 
ταβάλλη ήμιν ταύτας άνελλι 
πώςκατά μήνα καί ότι τό Διοι 
κητικόν Συμβούλιον τούτου 
θά καταβάλη πάσαν προσπά
θειαν διά τήν εντός συν
τόμου χρονικού δια
στήματος ρύθμισιν της 
μέχρι τής_ 31)12)54 ύφισταμέ- 
νης οφειλής του πρός ήμας έκ 
δραχμών νέων περίπου 1.950. 
CCC.

Τό Διοικητικόν Συμβούλι
ο ν τοΰ Ταμείου Συντάξεων, 
διά τού ύπ’ άριθ. 277)43 τής 14η
1)55 εγγράφου του, μάς έγνώ- 
ρισεν ότι αποδέχεται την ύπά 
τάς άνωτέρω προϋποθέσεις πα 
ραίτησίν μας έκ τοΰ δικογρά
φου τής άγωγης.

Κατόπιν τών άνωτέρω, αί 
κρατήσεις έξ εισφορών καί ο
φειλών τών Συνταξιούχων με 
λών τού Τ.Υ.ΠΙΒ.Τ. θά έξα- 
κολουθήσωσιν ένεργόύμεναι 
άπό τοΰ μηνός Ία,νουαρίου έ, 
έ. ώς καί πρότερον παρ,ά τού 
Ταμείου Συντάξεων,
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λήψις μέτρων διά την πρόσλη- 
ψιν τών παιδιών τών συναδέλ
φων παρά τής Τραπέζης. Σκό 
πιμον κρίνομεν όπως, τά λαβόν 
τα μέρος είς τον εισαγωγικόν 
διαγωνισμόν προτιμηθώσιν. Τό 
μέτρον τούτο άλλωστε έφήρμσ- 
ζεν ανέκαθεν ή Εθνική Τράπεζα 
τής Ελλάδος.

ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙ
ΚΟΝ ΣΥΝ)ΣΜΟΝ
Διά μιας κοινής ανακοίνωσε 

ως άπό 24. 11. 54 !ό Σύλλογος 
καί ό Συν)σμός άνελάμβανον 
τήν ΰποχρέωσιν έναντι τοΰ προ 
σωπικοΰ «δτι ό δεύτερος ‘;δέν θά 
ένεργήση κράτησιν κατά τον 
’ Ιανουάριον ή Φεβρουάριον ή 
Μάρτιον έ. ιέ. καί τούτο ΐνα δια 
τηρηθή τό έθιμον τήν αναστο
λής τών κροττήσεων υπέρ αυ
τού, κατά τάς έορσάς Χριστου
γέννων καί Πάσχα όπερ οΰτος 
δέν έπραξεν κατά τον παρελ
θόντα Δεκέμβριον». >

’Ήδη είσήλθομεν είς τον δεύ 
τερον μήνα καί έντολή διά τήν 
αναστολήν τής έν λόγψ κρατή- 
σεως δέν έδόθη.

Δεδομένου ότι θά έπακολου- 
θήση καί ή αναστολή τής κρα- 
τήσεως λόγιψ τοΰ Πάσχα φρο- 
νοΰμεν ότι ιέδει ή !τών Χριστου
γέννων νά εΐχε τακτοποιηθή.

Πάντως έλπίζομεν ότι ό Προ
μηθευτικός Συν)σμός «θά εχη 
κάμει τον ίλογαριασμόν του».

διότι, άριστοι υπάλληλοι ,έρί- 
ψθησαν είς τούς δρόμους ώς μή 
αρεστοί είς τον κ. Διοικητήν.

Ή Α.Β.Υ. ό πρίγκηψ Γεώργιιος συγχαίρων τον κ. Μεσσηνέ 
ζην, μετά τό τέλος τής διαλέ ξεώς του περί τής 'Ιστορίας 
τής ’Εθνικής ‘Τραπέζης. Άρια τερά τού Πρίγκηπος ό Πρύτα-· 

νις τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Βλησίδης



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΤΗΣ ΕΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣΤΗΣ ΕΛΛΛΑΑΟΣ
ΙΙΟΛΟΠΙΜΟΖ ΤΗΧ 51ης ΔΙΚΕΜΒΡΙΟΥ 1954

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

TAME ΙΟΝ ....................................................................... 16.051.65.—

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ 
ΑΘΗΝΩΝ

Α)σμός 500028 Συλλόγου ................Δρ. 5.160.45
Λ)σμός 500093 «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ».. » 794.— 5.954.45

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Υπόλοιπον 31)12)1953 .................... » 2.253.917
Άγορα! έτους 1954 ..........................  » 30.000 2.283.917

Μεΐον ’Αξίας πωληθέντων Μετοχών.. » 160.814

2.123.103

Πλέον διαφοράς έξ αναγωγής είς τιμήν
31.12.54......................................... » 159.046 2.282.149.—

ΑΚΙΝΗΤΑ

‘Οδού Ροΰζβελτ 60 ............................. *
’Ακίνητον έν Σπέτσαις κληροδοτήμα

τος Δ. Μπούμπουλη........................  » 18.506.20-— 18.507.20

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Υπόλοιπον τή 31.12.53 .................... » 5.000
’Αγορά! έτους 1954 .................... -. . » 8.125 13.125.—

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υπόλοιπον τή 31.12.53 ...... » 72.000
Προσθήκαι έτους 1954 ........................... > 6.903 78.903.—

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Χρεωστικά υπόλοιπα ......... .. » ε 280.153.50

2.694.843.80

Έν Άθήναις τή
Οί Έλεγκτα!
Κ. ΠΟΛΙΤΗΣ Ό Πρόεδρος
Γ. ΘΕΟΔΩΡ ΙΔΗΣ Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ................................. .......................................... Δρχ. 2.525.1 17.60
ΛΟΓ)ΣΜΟΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ».......................................... » 794.—
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΠΣΜΟΙ ........................................ » 168.932.20
Πιστωτικά υπόλοιπα

26 Ίανουαρίου 1955

‘Ο Έντετ. Σύμβουλος Ό Λογιστής
Α. ΜΠΌΓΔΑΝΟΣ Ε. ΒΑΜΒΑΚΑΣ

Άνάλυσις μερίδος, "Εσοδα καί "Εξοδα τής 31ης Δεκεμβρίου 1954

ΕΞΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ ΔΙ ΑΧΕΙ Ρ IΣΕΩΣ
Μισοοδ. προσ. Συλλόγ. καί / χ-υχης Δρχ.
Άντίτιμον Συσσιτίου Προσ)κοΰ. . . »
Έκτακτα έπιδόματα ··.»... »
Καταβολα'ι είς τό Ι.Κ.Α................... »
Θέρμανσις .............  »
"Υδρευσις ...................................... »
Φωτισμός — Κίνησις .................... »
Σύνδρομα! Τηλεφώνων .................... »
Ταχυδρομικά — Τηλεγραφικά .... »
Έξοδα συντηρήσεως ακινήτων .... »
Έξοδα συντηρήσεως Εστιατορίου » 
Έξοδα καθαριότητας Κατ)τος .... »
"Εξοδα συντηρήσεως ιέπίπλων καί

σκευών ...................................... · · »
"Εξοδα ψυχαγωγίας Μελών ..... »
Υλικόν Γ ραφείου καί Έντυπα ... *
Σύνδρομα! είς εφημερίδας κα! περι

οδικά .......................................... *
Εισφορά! — Βοηθήματα — Φιλοδω

ρήματα — Σεισμοπαθείς ......... »
Βοηθήματα είς οικογένειας θνησκόν-

των Συναδέλφων .................. ... »
Διάφορα έξοδα ............................... »
"Εξοδα Γραφείου Δ. Σ. ......... »
"Εξοδα δημοσιεύσεων και εκτυπώ

σεων άνακοινώσεων .................... »
Άμοιβαί Δικηγόρων—Έξοδα δικών » 
"Εξοδα συνελεύσεων κα! αρχαιρε

σιών ........................   *
"Εξοδα ’Αντιπροσωπειών Ύπ)των »

172.745.—
1 1.984.80 
5.905.—

27.723.80
25.280.—
3.713.85 

22.642.40 
13.782.45 
2.612.30 
8.956.—

51.351.55
3.099.30

275.50
7.887.50
6,878.10

6.485.—

74.921.60

10.826.—
26.492.95
25.312.20

3.500 —
1.217.60 513.592.90

39 504.35
11.594.80 51.099.15 564.692.05

ΣΥΝΔΡΟΜΑI ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑ
ΦΗΣ ΜΕΛΩΝ κλπ.

Ε Σ Ο Δ A

α) Διοικήσεως — Κεντρικού Κ)τος Δρχ. 210.797.75 
β) Καταστημάτων περιφερείας ’Α

θηνών -— Πειραιώς .................... » 50.669.60
γ) ’Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης » 36.613.10

298.080.45
δ) Λοιπών Καταστημάτων ........... » 108.950.20 407.030.65

ΤΟΚΟΙ — ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ — ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Τόκοι Λ)σμοΰ 500028 . 
Μερίσματα Μετοχών μας

21 0.-— 

68.706.30 68.916.30

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

200 δρχ. εισφορά υπέρ Γ.Σ.Ε.Ε.. . »
Διάφορα έσοδα ............................... » 69.

10.40
557.30 69.367.70

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΝ ...λ*»........................ 168.506.70

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ............... .............................. 79.870.30
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙΝ ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» ................................. 51.000.—
ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ........................................................ ................. .. 18.259.—

713.821.35 713.821.35

Οΐ Έλεγκται 
Κ. ΠΟΛΙΤΗΣ 
Γ. ΘΕΟΔΩΡ ΙΔΗΣ

Έν Άθήναις τή 26 Ίανουαρίου 1955

Ό Πρόεδρος 
Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

‘Ο Έντετ. Σύμβουλος 
Α. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ

’:·μ·Φ Ό Λογιστής 
Ε. ΒΑΒΜΑΚΑΣ



ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ 31 πςΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1954
ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ

Δάνεια Προσωπικοί) ............................... ............................... Δρχ. 3.710.—
Διάφοροι όφειλαΐ ... . ............ ι ....  ......... .. » 14.720.—
Προκαταβολαί έπ! άποδόσει λογαριασμού............................... » 2.000.—·
Όφειλαΐ Μελών -έκ προκ)λών απεργίας Ιανουάριου 1953 .... » 550.—
Σύλλογος Βοηθητικού Προσωπικού ............................. ............ .. . . . » 10.000—
Διαχείρισις Εστιατορίου ................................................................. » 99.173.50
Τ.Υ.ΙΠ.Έ.Τ..............·. ...................................................... ".................... » 1 50.000.—

Δρχ. 280.153.50

1 ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ

ΕΙσπραττόμενα δι’ αξίαν μη έπιστρεψομέ- 
νων βιβλίων εις τήν Βιβλιοθήκην τής
Λέσχης .................................................    Δρχ. 792.—

Σύλλογος Υπαλλήλων ’Αγροτικής Τραπέζης ............   » 389.90
Χαρτόσημον ..............................................   » 323._
Χαρτόσημον μισθωτών υπηρεσιών ........................................... ’ » 4.627.60
Φόρος 8 % υπέρ Δημοσίου έπί αμοιβών Ζ' κατηγορίας ............ » 388.—
Εϊσφοραΐ Προσωπικού υπέρ Γ.Σ.Ε.Ε.  ........................ » 1.459._,
Εϊσφοραΐ Προσ)κοΰ υπέρ ’Εργατικής Εστίας ................  » 432._-
Εϊσφοραΐ υπέρ Ταμείου Έπικουρ. Άσφαλ.

Υπαλλήλων Ζυθεστιατορίων ...............     » 1.085.50
Εϊσφοραΐ Προσ)κοΰ υπέρ ’Εργατικής Κατοικίας ......... » 389.20
Διαφοραΐ έξ αναγωγής Χρεογράφων ........................   » 159.046.—

168.932.20

Ο! Έλεγκταί 
Κ. ΠΟΛΙΤΗΣ 
Γ. ΘΕΟΔΩΡ ΙΔΗΣ

Έν ’Αθήναις τή 26 ’Ιανουάριου 1955

Ό Πρόεδρος 
Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

Ό Έντετ. Σύμβουλος 
Α. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ

Ό Λογιστής 
Ε. ΒΑΜΒΑΚΑΣ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΗ 31-12-1954

189 Μετοχαΐ ’Εθνικής Τραπέζης προς 10.600.—· Δρχ. 2.003.400.—
32 » Τραπέζης τής Ελλάδος » 1.205.— » 38.560.—
45 » Έθνικ. Κτηματικής Τρα-
_πέζης ............................................. » 255.— » 1 1.475.—
50 » ’Εμπορικής Τραπέζης. . » 158.— » 7.900.—ι
5 » Τραπέζης ’Αθηνών .... » 870.— » 4.350.—>'

140 » ’Ασφαλιστικής Εταιρίας
«ΕΘΝΙΚΗ» ........................  » 1.300.— » 182.000.—
5 Όμολογίαι εις χρυσόν 500 έκατ.
5 % 1914 ............................   » 166.— » 830.—

274 » Κτηματικής Πίστεως 7%
1925 .................................   » 5.50 » 1.507.—

197 » Κτηματικής Πίστεως 7%
1926 ............... ........................ . ... » 5.50 » 1.083.50
1 » Δανείου ’Εθνικής 2, Υ2%
1904 .................     » 1.20 » 1.20
1 » Δανείου ’Εθνικής 300 έ
κατ’ 5% 1920 .....................................» 1.60 » 1.60

37 » Άναγκ. Δανείου 6.1)2%
1922 ......................  » 1.10 » 40.70
1 Μετοχή Προμ. καί Πιστ. Συν)σμοΰ
Ύπαλλ. Έθν. Κτημ.  .................. » 1.000.— » 1.000.—

200 Όμολογίαι ’Εθνικού Παραγωγικού
Δανείου ............................  » 150.— » 30.000.—

Δρχ. 2.282.149.—

Οΐ Έλεγκταί Έν Άθήναις τή 26 ’ Iανουαρίου 1955
Κ. ΠΟΛΙΤΗΣ Ό Πρόεδρος Ό Έντ. Σύμβουλος Ό Λογιστής

Γ. ΘΕΟΔΩΡ ΙΔΗΣ Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Α. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Ε. ΒΑΜΒΑΚΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓ. ΜΕΛΩΝ

α) Διοικήσεως καί Κεντρικού Κατ)τος.................. Δρχ. 375.000
β) Κοτ)των Περιφέρειας ’Αθηνών — Πειραιώς. . » 120.000
γ) Καταστημάτων ’Επαρχιών ................................. » 225.000
δ) ’Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης ........... ............ » 35.000 Δρ.755.000

ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ........................................ » 20.000
ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ........................................ » 5.000

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗ 31-12-1954

1. ΑΑουσικά όργανα................................................................................. Δρχ.
2. Είδη φωτισμού ....................................................... ’........... "......... »
3. Μαγειρικά σκεύη και σκεύη Κυλικείου.......................................... »
4. "Επιπλα Λέσχης ........................ ................... " »

1.000
1.000

10.864
66,039

Δρχ. 780.000

Δρχ. 78.903

Οΐ Έλεγκταί Έν Άθήναις τή 26 " I ανουαρίου 1955
Κ. ΠΟΛΙΤΗΣ Ό Πρόεδρος Ό Έντετ. Σύμβουλος Ό Λογιστής

Γ. ΘΕΟΔΩΡ ΙΔΗΣ Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Α. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Ε. ΒΑΜΒΑΚΑΣ

ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1955
ΕΞΟΔΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ . ;....................................................... Δρχ. 15.000
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Μισθοδοσία Προσ)κόύ Συλλόγου ......................... . „,η
Μισθοδοσία προσωπικού Εστιατορίου.................. ' υ
Καταβολαΐ εις το Ι.Κ.Α............................   » 30.000
Θέρμανσις ..................................................  » 15.000
Ύδρευα ις ................................................... .. . . . . » 5.000
Φωτισμός — Κίνησις .......................................  » 25.000
Σύνδρομα! Τηλεφώνων ............................................ » 15.000
Ταχ)κά — Τηλεγραφικά ...................................... » 5.000
"Εξοδα Συντηρήσεως ’Ακινήτων ........................... » 10.000
"Εξοδα συντη ρήσεως Εστιατορίου ....................... » 60.000
"Εξοδα συντηρήσεως επίπλων καί σκευών ......... » 10.000

"Εξοδα καθαριότητας Κατ)τος ...................... » 5.000
"Εξοδα ψυχαγωγίας μελών ......................  » 10.000
"Εξοδα Εορτών κλπ. ’Εθνικών Σκοπών. ................. » 10.000
Έξοδα Συνελεύσεων καί ’Αρχαιρεσιών................ » 40.000
’Υλικόν Γραφείου και Έντυπα ............................. » 8.000
Σύνδρομα! είς Έφημ. και Περιοδ.........................  » 7.000
Εϊσφοραΐ — Βοηθήματα —Φιλοδωρήματα........... » 15.000
Βοηθήματα είς οίκογ, θνησκ. συν) φων.................. » 15.000
Διάφορα έξοδα......................................................  » 15.000
Έξοδα Γραφείου Διοικ. Συμβουλίου..................... » 20.000
"Εξοδα μορψώσεως ...............................   » 5.000
"Εξοδα αντιπροσωπειών Κατ)των ......................... » 15.000 Δρχ. 600.000

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ............................. .. » 100 000
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣ IN ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» . . . .’......... » 50 000
ΔΙ’ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ...................................... '... . » 10 000
ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ ...................................................... » 5.000

Δρχ. 780.000

05 Έλεγκταί ^
Κ. ΠΟΛΙΤΗΣ 
Γ. ΘΕΟΔΩΡ ΙΔΗΣ

Έν Άθήναις τή 26 ’ I ανουαρίου 1955

Ό Πρόεδρος 
Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

Ό Έντ. Σύμβουλος 
Α. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ

Ό Λογιστής 
Ε. ΒΑΜΒΑΚΑΣ

Ε Κ Ο Ε Σ I Σ 
Των Ελεγκτών τού Συλλόγου 

των υπαλλήλων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης τής ' Ελλάδος 
έπΐ τής διαχειρίσεως ]κατά 
το έτος 1954.

Προς
Τήν Γενικήν Συνέλευσιν

των μελών τής 3)2)1955 
Κύριοι Συνάδελφοι,

’Εκλεγέντες Έλεγκταί υπό 
τής Γενικής Σ υνελεύσεως των 
μελών του Συλλόγου μας τής 
21 καί 22)2)1954 διά τήν χρή 
σιν 1 954, προέβημεν είς τον έ
λεγχον τής Διαχειρίσεως τοΟ 
Συλλόγου |βιά τό υπόλογον έ

τος.
Ό έξ ημών Γεώργιος Θεοδω- 

ρίδης έμπίπτων είς τάς διατά
ξεις -τού Ν.Δ. 3072)1954 έ
παυσε νά είναι μέλος ταυ Συλ
λόγου άπό τής 9.10.54. Συνε
πώς ό ύπ’ αυτού ένεργηθείς έ
λεγχος άφορφ τήν διαχείρισιν 
του Δ.Σ. μέχρι τής ανωτέρω

χρονολογίας. Διά τό υπόλοι
πον χρονικόν διάστημα τον έλε
γχον ένήργησεν ό έτερος τών 
ελεγκτών Κωνσταντίνος Πολί
της·

Έκ του ελέγχου διεπιστώθη 
πλήρης τάξις και άκρίβεια είς 
τάς έγγραφός είς τα βιβλία 
του Σ υλλόγου προς τα του ’ I -

σολογισμοΰ αναγραφόμενα καν 
δόλια.

Έν Άθήναις τή 26 1 1955
Οί ’ Ελεγκταί 

Γ. ΘΕΟΔΩΡ ΙΔΗΣ 
Κ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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Προς την
A. Ε. Πρόεδρον Κυβέρνησε ως

Στρατάρχην Παπάγον 
» Άντιπρ. Κυβερνήσεως

κ. Σ. Στεφανόπονλον 
» Άνίτιπρ. Χυβερνήσεως

κ. Π. Κοενελλόπουλον 
» Υπουργόν Συντονισμού
» Υπουργόν Εργασίας
» Υπουργόν Εμπορίου

ΕΝΤΑΥΘΑ

Κύριε .Πρόεδρε,
Ζ .η τήματα Προσω

πικού Εθνικής Τ ρ α- 
πεζής.

Ευθύς μετά την αναγγελίαν 
τής άποφασισθείσης συγχω- 
νεύσεως των Τραπεζών Εθνι
κής καί ’Αθηνών (Ιανουάριος 
1953), ή Κυβέρνησις διά τών 
τότε Υπουργών Συντονισμού 
καί Εργασίας, τόσον t πρός
τήν Βουλήν δσον καί ττρός τήν
Γ.Σ.Ε.Ε. καί τον ’Αντιπρόε
δρον /τής Διεθνούς Συνομοσπον
δίας ’Ελευθέρων ’Εργατικών
Συνδικάτων, παρέσχε τήν δια
βεβαίωσιν (Βλ. Επίσημα πρα
κτικά 20. 1 . 53 καί ,Άθηναϊ-
κάς ’Εφημερίδας 23. 1. 53) δ-
τι «ή σ υ γ^ωνευσις
θ’ ά π ο β ή μέτρον λ α μ
π ρ ό ν δ ι ά τ ίρ ύ ς ύ-
π α λ λ ή λ |ο υ ς» δτι ή Κυ-
βέρνησις «ο ύ δ έ π ο τ ε β ι-
ε ν ο ή θ η ν’ ά δ ι κ ή σ η
αυτούς» και τέλος δτι
«πλήν πεν τ ή κ ο V τ α τ ό
πολύ ά ν ω Τ έ ρ ω ν ύ-
π α λ λ ή λ ω ν τούς ό-
ποιους βαρύνουν ώ-
φ\σ μέναι ε υ θΰ ν α ι
ούδείς έ κ τού προ-
σωπικοΰ θά θ ι γ ή
καί δ 'τ ι }τ ά δικαι-
ίόμα τ ά τ ώ ν ( ύ π η-
ρ ε σ ι α κ ή/ θ έ σ ι ς, ά-
ποδοχα ί, Ά ,σ φ α λ ί
σ τ ι κ ά Τ α μ ε (ΐ α κλπ. θ' ά
π α ρ α ιμ ε ίί ν ο υ V σέβα-
σ τ ά.

"Οτε έκ τών διατάξεων τού 
Νομοσχεδίου «περί ρυθμίσεως 
ζητημάτων τινών τού Προσωπι 
κοΰ) συγχωνευομένων Άνων, 
Τραπεζιτικών Εταιριών» κα> 
τέστη φανερόν τί προητοιμάζε- 
το διά τούς υπαλλήλους τής

Εθνικής Τραπέζης, ή ΙΑιοίκη- 
σις τής ΓΣΕΕ, εσπευσε διά τού 
ΰπ’ άριθ. 9537)23)6)53 Ύπο 
μνήματός της καί πραφορικώς 
νά έπιστήση , την προσοχήν 
τών μελών τού Συντονιστικού 
Συμβουλίου επί τών συνεπειών 
άς θά εΐχεν είς βάρος τού Προ 
σωπικοΰ )τής Τραπέζης ή ψήφι- 
σις τυχόν τού έν λόγφ Νομο
σχεδίου, δι’ οδ άνεγνωρίζοντο 
είς τον εργοδότην ζ έν πλήρει 
Δημοκρατίρ δικτατορικά δικαι 
ώματα, νά ρυθμίζη τούτέστιν 
τά πάντα κατά την ίβούλησίν 
του.

Αί υποδείξεις τής Γ.Σ.Ε.Ε. 
δεν (είσηκούσθησαν, τό σχέδιον 
κατέστη Νόμος τού Κράτους 
με άκόμη περισσοτέρας άντερ- 
γατικάς ή τό αρχικόν σχέδιον 
διατάξεις καί άφέθη :ά Διοικη
τής τής ’Εθνικής Τραπέζης ε
λεύθερος - θά έλέγομεν ασύδο
τος - ν’ άποφασίζη τον ίάποκε- 
φοώισμόν παντός υπαλλήλου, 
μέ υποκειμενικά καί μόνον κρι
τήρια καί άνευ περιορισμού τί
νος ώς πρός τον άριθμόν, ύπό 
τάς ευλογίας είδικώς συστα- 
θείσης επί πούτφ ’Επιτροπής.

Ή λέξις «αποκεφαλισμός» 
δεν είναι σχήμα λόγου αφού 
διά τού έπακολουθήσοο/τος χω
ρισμού είς δύο τού Ταμείου 
Σ υντάξεως Π ροσωπι κοΰ Τρα- 
πεζών ’Εθνικής, Ελλάδος καί 
Κτηματικής (Ν.Δ. 2626)53); 
οϊ απολυόμενοι υπάλληλοι τής 
Εθνικής Τραπέζης οί όποιοι 
«προνομιακώς έστερήθησ α ν 
τής άποζημιώσεως τού Νόμου 
2112, άφέθησαν ήσφαλισμένοι 
είς ’Οργανισμόν, διά τον όποι
ον έλήφθη μέριμνα νά μην είναι 
είς θέσιν νά έκπληρώνη τάς 
πρός τούς συνταξιούχους υπο
χρεώσεις του.

’Οπλισμένος μέ παντοδυνα
μίαν έκ τού Ν. Δ. 2510)6.8.53 
ό Διοικητής τής Εθνικής Τρα
πέζης έθεσεν είς έκτέλεσιν τό 
σχέδιον άποδεκοττισμού τού 
Προσωπικού, ασεβών πρός πά 
σαν ηθικήν άρχήν.

Τά συνδικαλιστικά στελέχη 
έχαρακτηρίσθησαν ώς απόβλη
τα καί άπελύθησαν έκ τών 
πρώτων, άδιαφόρως άν έπρόκει 
το περί έκλεκτών υπαλλήλων.

’Ακολούθως ήλθεν ή σειρά άλ
λων καί άλλων. ’Αληθής εκα
τόμβη είς τήν όποιαν ούτε τά 
ήθος, ούτε ή έργατικότης, ούτε 
ή ιστορία έν πή Τραπέζη, ού
τε τά πνευματικά έφόδια τών 
άπολυομένων λαμβάνονται ΰπ’ 
δψιν. Καί ή προγραφή συνεχί
ζεται άκόμη καί σήμερον, δέκα 
εξ ολοκλήρους μήνας μετά τήν 
ψήφισιν τού Ν. Διατάγματος.

’Έναντι jroO αριθμού τών πεν 
τήκοντά τον όποιον άνέφερον οί 
άρμόδιοι Τότε Υπουργοί προ 
ένός καί ήμίσεος έτους, έχουν 
άπολυθή μέχρι τέλους J μηνός 
Νοεμβρίου έ.έ. έκ μόνης τής 
’Εθνικής Τραπέζης, 833, άδια- 
κρίτως βαθμού, φύλου, ικανο
τήτων δελτίου ποιότητας κλπ. 
Δεν ήσαν δμως μόνον αυτοί τά 
θύματα τού I άντι υπαλληλικού 
μένους τής Διοικήσεως. Καί έκ 
τής Τραπέζης ’Αθηνών άπελύ
θησαν οΰκ ολίγοι. ·ί

Ή Διοίκησις τής Γ.Σ.Ε.Ε., 
έκφράζουσα τήν ύπερεκχειλί- 
σασαν άγανάκτησιν τού ; κό- 
σμοΰ τών εργαζομένων, φρονεί 
δτι ούδ’ έπί στιγήν πλέον δόνα- 
ται ή Κυβέρνησις νά μείνη Αδι
άφορος ένοωτι τού πρωτοφα
νούς τούτου είς βάρος τών υ
παλλήλων g-ής Εθνικής Τραπέ- 
ζης οργίου.

Ενώπιον τής άσυστόλαυ α
πό μέρους τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης ^χαταχρήσεως 
τής εξουσίας ήτις έδόθη αύτή 
διά Νόμου, έπιβάλλεται δπως 
ή Κυβέρνησις λάβη αμέσως ,τά 
ύπό τών ήθικών κανόνων καί 
τού Δικαίου έπιβαλλόμενα μέ
τρα καί ώς Υοιαύτα ή Διοίκη- 
σις τής Γ.Σ.Ε.Ε. έχει νά πρσ- 
τείνη τά εξής,:

1. 'Άναθεώρησιν τών απολύ
σεων, βάσει αντικειμενικών κρι 
τηρίων καί τού φακέλλου ποιό
τητας, παρ’ ’Επιτροπής )συμπε 
ριλαμβανούσης έκπροσώπους 
τής ΓΣΕΕ καί τού Συλλόγου 
τών Ύποιλλήλων τής ’Εθνικής 
ή ’Αθηνών, άνολόγως τής κρι- 
νομένης περιπτοάσεως.

2. Καθορισμόν ύπό τής Κυ
βερνήσεως ώς άνωτάτου ορίου 
απολύσεων τού αριθμού ,Εκα
τόν, διά τό προσωπικόν άμφο- 
τέρων < τών συγχωνευθε ισών

Μάς έπεβλήθη είσηγήσει 
τού έπί τής ’Εργασίας Ύπουρ 
γοΰ ό καταρτισθείς ύπό τού κ. 
Διοικητοΰ αναχρονιστικός ορ
γανισμός.

Ό οΰτω καταρτισθείς κατά 
τήν άπολυτον κρίσιν καί βουλή 
σιν τής παρούσης Διοικήσεως 
καίέν άπουσίφ τών έκπροσώπων 
τών εργαζομένων ή .έστω καί 
τρίτου άρμοδίρυ προσώπου 
υίοθετήθη καί έκυρώθη άνευ ού 
δε μ, ι ας τροποποιήσεως διά 
Β. Δ.

Βαθμοί, μισθοί, ένταξις προ 
σωπικοΰ, μεταβατικαί διατά
ξεις , κατάργησιν κεκτημένων 
δικαιωμάτων (επιδόματα, προσ 
αυξήσεις, κρατήσεις ύπέρ 
Ταμείου Συντάξεων κλπ.) έθε- 
σπίσθησαν κατά τήν απόλυτον 
κρίσιν τού κ. Διοικητοΰ. Άπό 
τήν άρχήν μέχρι τέλους τού όρ-

Τραπεζών. Είς τον άριθμόν 
τούτον δεν θά συμπεριληφθώ- 
σιν οί κατοληφθέντες ύπό τού 
ορίου ιήλικίας.

3. Καταβολήν ύπό τής Τρα
πέζης τής άποζημιώσεως τού 
Ν. 2112 είς τούς ιελικώς άπολυ 
θησομένους, πλήν τών κοτταβα- 
λομένων ύπό τού ορίου ηλικίας,

4. Επαναφοράν τών λοιπών 
είς τήν σειράν αρχαιότητας ήν 
κατείχαν προ τής άπολύσεώς 
των καί καταβολήν είς αυτούς 
τής διαφοράς μεταξύ /τών ό
σων, κατά τό διάστημα τούτο 
έλαβον ύπό μορφήν συντάξεως 
ή Επιδόματος.

5. 'Ένταξίν τού προσωπικού 
άμφοτέρων τών συγχωνευθει 
σών Τραπεζών είς τάς ύπό το0 
νέου ’Οργανισμού προβλεπομέ 
νας θέσεις παρ’ /’Επιτροπής 
είς ήν νά έκπροσωπηθούν οί 
Σύλλογοι τού Προσωπικού.

Ή Διοίκησις Τής ΓΣΕΕ θεω 
ροΰσα τήν τακτοποίησιν τών ά 
νωτέρω θεμάτων, άτινα προεκά 
λεσεν ή παρασχεθείσα είς τον 
έργαδότην ασυδοσία, ώς ζήτη
μα ήθικής τάξεως διά τήν Κυ- 
βέρνησιν, έλπίζει δτι χάριν τού 
κύρους τής Κυβερνήσεως ή ό
ποια τοσαύτας διαβεβαιώσεις 
είχε παράσχει, καί πρός άπο- 
κοττάστασιν όμαλότη/τος είς τό 
μεγαλύτερον ^Πιστωτικόν "Ιδρυ 
μα τής Χώρας, θά γίνουν άπο- 
δεκταί αί έν τφ παρόντι ειση
γήσεις.

Μετά πλείστης τιμής 
’Εντολή Διοικήσεως 
Ό Γεν. Γραμματεύς 

Φ. ΜΑΚΡΗΣ

γανισμοΰ ύπάρχει τό δ ύ ν α- 
τ α ι καί μόνον τής Διοικήσε- 
ως ή οποία είναι ό άπόλυτος 
άρχων διά τήν ρύθμισιν όλων 
τών ζητημάτων /τού Προσωπι-* 
κοΰ. Τό προσωπικόν έκλήθη νά 
ύποδουλωθή καί ύπεδουλώθη 
είς τάς ορέξεις τού έργοδότου.

Αυτόν τον οργανισμόν ό αρ
μόδιος διαιτητής μεταξύ έργο
δότου καί Εργαζομένων ύπουρ- 
γός έπί τής Εργασίας υίοθέτη 
σεν έν άπουσίρ τής φωνής τών 
εκπροσώπων τών Εργαζομένων 
έπιτελέσας τήν Εντολήν καί μό 
νον τού έργοδότου καί ίδιά Bj 
Δ. τον έφερεν είς ψώς πρός κα- 
τάπληξιν όλων τών έργαζομέ 
νων τής Χώρας παραδόσας δέ- 
σμιον τό προσωπικόν τής τέως 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος είς τήν διάθεσιν τού ’Εργο
δότου. Έντόνως καί ικατ’ έπα- 
νάληψιν δ ιεμαρτυρήθησαν τά έ 
κάστοτε Δ.Σ. τού Συλλόγου, 
άλλά ούδείς ήθέλησε νά άκού- 
ση τήν /φωνήν των.

Τό προσωπικόν τής τέως Ά 
θηνών έδωκε τό παρόν είς τό 
Νέον "Ιδρυμα έντεταγμένον, έ- 
νφ τό προσωπικόν τής τέως ’Ε
θνικής ένετάχθη είς τό Νέον 
"Ιδρυμα κατά τήν βούλησιν 
τού κ. Διοικητοΰ.

Έκ τής έντάξεως παροφτη- 
ρεΐται τό εξής : ύπάλληλοι τής 
τέως ’Εθνικής μέ έτη ύπηρεσί- 
ας 18-22 Εντάσσονται είς βα
θμόν τον όποιον κατείχαν συνά 
δελφοι τής τέως ’Αθηνών έν τή 
Τραπέζη ’Αθηνών ιμέ ύπηρεσί- 
αν 12 - ,15 Ετών.

Μισθολογικώς : Γενικώς οί 
ύπάλληλοι προερχόμενοι έκ 
τής ’Εθνικής Τραπέζης. άπώ- 
λεσαν λόγφ φίαταργήσεως δια
φόρων Επιδομάτων ποσοστόν 
20% - 40% τής μισθοδοσίας 
των ένφ άντιθέτως οί ύπάλλη- 
λοι οί προερχόμενοι έκ τής τέ
ως ’Αθηνών ηύξησαν τάς άπο- 
δοχάς των κατά* 40% — 70% 
(Οΰδέν παράπονον έκφράζαμεν 

διά τήν τοιαύτην αΰξησιν τών 
συναδέλφων μας τής τέως ’Α
θηνών αν καί τό τοιοΰτον έγέ- 
νετο είς βάρος τών άποδοχών 
ημών (τών προερχσμένων έκ 
τής τέως ’Εθνικής). To παρά- 
πονόν μας δμως είναι καί θά 
παραμείνη παράπονον μέχρι 
τής ,άποκαταστάσεως τής άδι- 
κίας, διότι διά τού Όργανι 
σμού έτέθημεν είς τό άριστερόν 
τών συναδέλφων τής τέως/Αθη 
νών καίτοι έχομεν πολύ περισ-
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Έπειτα άπό τήν άποδοκιμα 
σίχν τήν όποιαν εύρον είς όλην 
τήν συναδελφίκην οικογένειαν 
αί έπανειλημμέναι ανακοινώ
σεις τοΰ Συλλόγου των Συντα 
ξιούχων καί Ιδίως ή άνακοίνω 
σις ή άναφερομένη «είς το έ- 
«ερχόμενον ©ΐκοκύρευμα τής 
Εθνικής Τραπέζης διά τοΰ κ. 
Ήλιάσκου μέ την συγχώνευ- 
οιν» 0ά άνέμενέ τις ότι οί έκ- 
προσωπονντες τον Σύλλογον 
θά περιέστελλον άν μή τάς έν- 
ειργείαςς των, τουλάχιστον την 
φρασεολογίαν των, όσάκις θέ 
τουν είς τό στόμα των το προ 
σωπικόν (έν ένεργεία καί άπο 
μακρυδέντας ύπαλλήλους) τη? 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος.

Παρά τούτα ό Σύλλογος των 
Συνταξιούχων αδιαφορών — 
όπως τούλάχιστον τόν εμφανί
ζει ή ήγεσία του — δι’ όλα τά 
διαπραχδέντα κατά τοΰ πρόσω 
πικοΰ έγκλήματα, έπιμένει εις 
τήν συνέχισιν μιας τακτικής ή 
όποια φέρει τόν Σύλλογον των 
Συνταξιούχων εξω τής πραγ- 
ματικότητος καί συνεπώς συνε 
χώς άπομακρυνόμενον άπό τά 
πλαίσιον έκεΐνο, τό όποιον δια 
γράφουν αί παραδόσεις τοΰ 
'Ιδρύματος.
mwwwmwMwwwM
σότερα ετη εύδοκίμου ύπηρεσί 
ας έν τή Τραττέζη.

Τό νά χάνη κανείς ύλικάς 
καί ήθικάς άμοιβάς είναι ή Α
πελπισία: του, είναι ή άπογοή- 
τευσις, είναι τέλος ή άρνησις, 
διότι ή προσγενομένη προς ή- 
μάς άδικία είναι καί υλική καί 
ηθική.

Ό ’Οργανισμός τοΰ νέου 'Ι
δρύματος στηρίζεται έπί των 
κάτωθι βάσεων : άς προσέξη 
καλά ο άναγνώστης.

1) ιΚαταργεί τήν μονιμότη
τα των υπαλλήλων.

2) Δημιουργεί βαθμολογίαν 
κατά τοιοΟτον τρόπον ώστε 
μάς βάζει ,άπό πάνω· μας τούς 
ύπαλλήλους τής τέως ’Αθηνών 
μέ όλιγότερα ετη υπηρεσίας 
καί προσόντα.

3) Καταργεί 'τά υπηρεσια
κά Συμβούλια είς τά όποια 
συμμετείχαν καί εκπρόσωποι 
τοΰ Σώματος τών υπαλλήλων.

4) Δημιουργεί βαθμούς, pi 
όποιοι θίγουν τήν ολότητα των 
άνωτέρων υπαλλήλων τής ’Εθνι
κής.

5) Τσακίζει 'τούς ,κατωτέ
ρους υπαλλήλους καταργών 
τάς προσαυξήσεις καί έπιμηκύ 
νων ουτω τον χρόνον ^ρίσεως.

6) Τό σύνολον των κατωτέ
ρων υπαλλήλων θά συσωρευθή 
είς τόν Θασμόν τοΰ Αογιστοΰ 
Α'. τόν όποιον μέχρι τής τελευ 
τής τοΰ υπηρεσιακού των βίου 
Θά έχουν.

7) Καταργεί επιδόματα θέ- 
σεως, λογιστικής μηχανής, τε
χνικόν, λογιστικόν κλπ. μειώ- 
νων οΰτω τάς μηνιαίας μας ά
ποδοχάς.

8) Δίδει τό δικαίωμα τής 
αύξήσεως τοΰ ώραρίου κατά βού 
λησιν τοΰ εργοδότου.

9) Άνασπέλλει κατά βούλη- 
σιν τό ιερόν δικαίωμα τών προ 
αγωγών καί τήν απονομήν 
προσαυξήσεων κατά τριετίαν.

10) Βραβεύει τούς ανευ καί 
τυπικών , προσόντων υπαλλή
λους.

11) Καταργεί τήν ιεραρχί
αν καί τοποθετεί άνώτερον υπό 
τάς νδιαταγάς κατωτέρου κατά 
βαθμόν.

Αυτά δλα άς τά προσέξη 
ό κ. -Υπουργός τής ’Εργασίας 
καί αν θέλη νά άποκαταστήση 
τό δίκαιον, άς συγκράτηση 
μίαν ’Επιτροπήν προς έπανόρ- 
θωσιν τών άδικιών. 1

Οΰτω προ ήμερων έκυκλοφό 
ρησεν ή ύπ’ άριθ. 1)26.1.55 σχοι 
νοτενης άνακοίνωσις τοΰ Συλ
λόγου Συνταξιούχων τής Έθνι 
κήξ Τραπέζης 'Ελλάδος καί ’Α
θηνών.

Ή άνακοίνωσις αΰτη ενώ έμ 
φανίζεται πολέμια κατά ίπάσης 
διασπαστικής καί άπομόνωτι- 
κής προσπάθειας, περιέχει έν 
έαυτή, όχι τό σπέρμα πλέον, 
άλλα αύτήν τούτην τήν διάσπα 
σιν καί άπομόνωσιν.

Οί συντάκται τής άνακοινώ- 
σεως ώφειλαν νά διακρίνουν 
ότι διά τών έπακολουθηοασών 
τήν συγχώνευσιν τών δύο Τρα 
πεζών ενεργειών τής Διοική- 
σεως τής νέας Τραπέζης δέν 
ιπροσεέλήθησαν μόνον τά οίκο 
νομικής φύσεως κεκτημένα δι
καιώματα τοΰ προσωπικού, άλ- 
λά κυρίως καί τά ήθικής φύσε
ως τοιαΰτα.

Άλλ’ ό Σύλλογος τών Συντα 
ξιούχων μεταμορφούμενος κα
τά 'Οβίδιον ανοίγει τόν χώρον 
του διά νά περιλάβη καί τήν ά- 
ποκατάστασιν τής άπό τής 7.1. 
53 έπελθούσης ήθικής καί οικο
νομικής άνωμαλίας καί τήν έμ 
πέδωσιν τής ήθικής τάξεως.

Τό θέμα έν τούτοις είναι εύ- 
ρύ, είς εκτασιν καί μέγεθος καί 
προϋποθέτει χώρον άναλόγου 
εύρύτητος.

Ό ήδη όμως Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου τών Συνταξιούχων 
μή συλλαβών ή μή θελήσας νά 
συλλάβη τήν ήθικήν ανωμαλί
αν τήν προελθόΰσαν ιέκ τής πο
λιτικής πράξεως τής 7.1.53 καί 
άναλαβών τήν Διοίκηση· τοΰ 
συλλόγου τών Συνταξιούχων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Έλ 
λαδος είς ον προσετέθη; ύπ' αύ 
τοΰ - είς έκδήλωσιν φαίνεται εύ 
γνωμοσύνης - καί ό τίτλος «Καί 
Α©ΗΝίίΝ».άπ’ άρχής κατέστη 
σε τόν χώρον αύτόν στενόν.

Καί έξηγούμεδα !
"Οταν τήν 7ην Ίανουαρίου 

1953 άνηγγέλλετο ή συγχώνευ 
σις καί όλόκληρον τό προσωπι 
κόν τής Έδνικής Τραπέζης, έν 
ένεργεία καί άπομαχία, ώς είς 
(άνθρωπος έξηγέρθη, είς ώρισμέ 
να παρασκήνια τά όποια κατηύ 
θυνεν ό ήδη Πρόεδρος τοΰ Συλ 
λόγου τών Συνταξιούχων, έκαλ 
λιεργείτο ή άντίληφις ότι ή 
Συλλογική ιένέργεια δέν ήτο 
ή όρθή καί ότι έπρεπε νά σημει 
ωδή υποταγή είς τήν πολιτικήν 
πράξιν. Έκδήλωσιν τών παρα
σκηνίων τούτων άπετέλεσεν ή 
έμφάνισις τής γνωστής όμάδος 
συναδέλφων έν τή Συνελεύσει 
τής 29)1)1954.

"Οταν βραδΰτερον ήρχι- 
ζε είς όλην αύτήν τήν έκ- 
τασιν ή διάπραξις τών άνο- 
μημάτων — παρά τόν προσφερ 
δέντα κλάδον ελαίας υπό τών 
έκπροσώπων τοΰ' έν ένεργεία 
προσωπικού — οΰδεμία φωνή ή 
κούσθη έκ ηέρους^τοΰ Προέδρου 
τοΰ Συλλόγου τών Συνταξιού
χων, μή άνακαλύφαντος φαίνε 
ται τότε, τόν χώρον ό όποιος 
δά ήδύνατο νά περιλάβμ καί 
τόν αγώνα κατά τής ηθικής α
ταξίας.

"Ολως τούναντίον ένεκωμιά 
ζετο ή σημερινή Διοίκησις τής 
νέας Τραπέζης, ώς έμπεδοΰσά 
φαίνεται διά τών ενεργειών 
της, τήν έννοιαν τής ήθικής τά 
ξεως καί έγγυωμένη τήν έπέ- 
λευσιν καλλιτέρων ήμερων διά 
τό προσωπικόν. Καί διά νά σχή 
ματίσουν καλλιτέραν γνώμην 
οί συνάδελφοι, παραδέτομεν 
έπί λέξει σχετικήν περικοπήν 
τής άνακοινώσεως τοΰ Συλλό
γου τών Συνταξιούχων τής 25- 
6-1954.

«Πιστεύομεν άκραδάντως ότι 
θά άνατείλουν ΰπό τήν νέαν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης μας 
ήμέραι εύτυχέστεραι διά τόν 
έν ένεργεία καί άπομαχία Συν 
αδελφικόν Κόσμον διότι τό "I 
δρυμα έπανευρίσκει πάλιν τόν 
δρόμον τοΰ νοικοκυρεύματος 
καί τής άμίλλης τοΰ προσωπι

κού. Τήν έποχήν τής καταπα- 
τήσεως τών ώραίων παραδόσε
ων τοΰ 'Ιδρύματος, έξ ύπαιτιό- 
τητος τών μεταπελευθερωτι- 
κών Διοικήσεων, διαδέχεται 
διά τό έν ένεργεία προσωπικόν 
ό ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΣΤΙΒΟΣ. 
ΔΙ’ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ 
©Α ΑΝΑΔΕΤΧΟΟΥΝ ΚΑΙ 
©Α ΕΥΤΥΧΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ. 
Τούτο ήτο ή^βαθεΐα άνέκαθενπί 
στις μας καί μεθ’ ίκανοποιήσε- 
ως βλέπομεν νά πραγματοποι
είται ή έξοχος αυτή, όσον καί 
δίκαια καί δημιουργική τακτι
κή. τήν όποιαν άσπάζεται άναμ 
φισβν.τήτως ή ύγιώς σκείπτομέ- 
νη μεγίστη μερίς τοΰ Προσωπι 
κοΰ καί ό έν άπομαχία συνα- 
δελφικός_ κόσμος ...»

Τήν έποχήν έκείνην, όπως 
θά ένθυμοΰνται όλοι, ό Σύλλο
γος τοΰ έν ένεργεία προσωπι 
κοΰ ήτο Σύλλογος ζώντων καί 
©ύχί νεκρών.

Τήν νέκρωσιν τοΰ Συλλόγου 
έπεδίωξεν ό έργοδότης, ό όποί 
ος καί έξεκόλλαψε τό πολυδρύ- 
λητον Ν.Δ)γμα 3072 τής 6.10. 
1954 διά τοΰ όποιου έόίδετο 
καίρια βολή κατά τοΰ έΧευθέ- 
ρου Δημοκρατικού Συνδικαλι
σμού, είς εφαρμογήν τών και
νοφανών θεωριών τοΰ Έλληνι 
καΰ Συνδικαλισμού, τάς όποιας 
πομποδώς διακηρύσσει «ό νέος 
’Αρχηγός τής νέας Γ.Σ.Ε.Ε, 
καί επιστήθιος φίλος του Προ
έδρου τών Συνταξιούχων κ. Ε
ΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΟΝΗΣ».

Τότε καί πάλιν όταν ή βολή 
αΰτη άπετέλει καίριον κτύπη
μα κατά τής ήθικής τάξεως, ή 
χώρος του Συλλόγου' τών Συν
ταξιούχων ήτο καί πάλιν στε 
νός διά νά περιλάβη τήν άντι- 
μετώπισίν της καί έκρίθη φαί
νεται προτιμοτέρα ή χρησιμο- 
ποίηαις τοΰ τότε άνοικτοΰ Υ
πουργικού Γραφείου ϊνα καί 
άπό τής πλευράς τών Συνδικα 
λιστών διευκολυνθή ή έπιδίω- 
ξις τής νεκρώσεως τοΰ Συλλό 
you τοΰ έν ένεργεία ιπίροσωπι- 
κοϋ.

Παρά ταΰτα ό Σύλλογος τοΰ 
έν ένεργεία προσωπικού δέν έ- 
νεκρώδη.

Τό προσωπικόν της Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος έχει 
τόσην ψυχικήν δύναμιν, ώστε 
παρά τάς άντιξοότητας νά πα- 
ραμένη ζών.

Τά πράγματα έπίσης άποδει 
κνύουν ότι προ τής «άναστά- 
σεως»!! τοΰ Συλλόγου τών συν 
ταξιούχων δέν ύπήρξε χάος και 
έξ αύτοΰ έπελδοΰσα άνάστασις.

Αί ένέργειαι καί τά κείμενα 
τά μαρτυροΰντα τούς άγώνας 
ϊνα προληφδη τό κακόν είναι 
γνωστά καί άπό τών στηλών 
άκόμη τής «Τραπεζιτικής».

Συναισδανόμεδα κάλλιον 
παντός άλλου ότι είναι άναγ 
καία ή ΰπαρξις ένότητος. Ή έ
νατης όμως τότε είναι αρραγής 
όταν δέν παραγνωρίζεται καί 
δέν κακοποιείται ή ιστορία. Διό 
τι ή ιστορία τοΰ παρελθόντος 
είναι ό άριοτος καθοδηγητής 
τοΰ μέλλοντος.

Τήν ένότητα δημιουργεί ή 
πίοτις είς τήν διαπραχδεισαν 
αδικίαν καί όχι ή πεποίθησις!! 
«Είς τήν άγανάκτησιν τήν όποί 
αν αισθάνεται ό σημερινός Δι
οικητής τής Τραάέζης όταν τοΰ 
καταλογίζεται πρέδεσις καί 
προδιαγεγραμμένη τακτική εις 
τάς γενομένας καί συνεχίζομε 
νας άδικίας».

Τά θύματα τοΰ κ. Ήλιάσκου 
ώς ζώντες όργανισμοί καί τίμι 
οι πολϊται, μέ συνέχειαν καί 
συνέπειαν καί έντάς τών πλάι 
σίων τών παραδόσεων της Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
είναι ώπλισμένα μέ τήν πίστινι 
είς τήν διαπραχδεισαν άόικίαν 
καί μέ τήν στερράν άπόφασιν 
νά έπιδιώξουν μέ όλην τήν φυ 
χήν των καί δύναμιν των καί 
όλα τά νόμιμα μέσα τήν έπα- 
νόρθωσιν τούτης διά τής άιπο- 
καταστάσεως τής ήθικής τάξε-

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς

Τήν ΑΰτοΟ Εξοχότητα τόν ’Αντι
πρόεδρον τής Κυβερνήσεως κ.
Στέφανον Στεφανόπουλον
Διά τοΰ σχεδίου άποφάσεως 

αύξήσεως τών μισθών τών υπαλ
λήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης κα- 
θιερουται άνισος μεταχείρισίς 
μας έναντι τών άλλων εργαζομέ
νων καί ίδίςι έναντι τών υπαλλή
λων Τραπεζών Ελλάδος καί ’Αγ
ροτικής.

Αί καθιερούμεναι ανισότητας 
είναι αί έξης:

1) Αί αυξήσεις χορηγούνται 
άπό 1.1.55 άντί τής 1.3.54 χρο
νολογίας άφ’ ής έχορηγήθησαν είς, 
τους τών άλλων Τραπεζών. Οΰτω 
νομιμοποιείται ή άντιϋπαλληλική 
τακτική τοΰ έργοδότου νά μή συμ 
μορφοΰται πρός τήν έκάστοτε ερ
γατικήν Πολιτικήν τής Κυβερνή
σεως.

2) 'Ο υπολογισμός τών αυξή
σεων γίνεται οϋχί έπί τοΰ βα
σικού μισθού, ώς ύπελογίσθη δι’ 
ολους τούς εργαζομένους άλλά 
έπί τοΰ συνόλου τών άποδοχών 
μετ’ άφαίρεσιν μόνον τών οίκογε 
νειακών έπιδομάτων.

3) Αί αύξήσεις διά τό τμήμα 
μέχρι τών δρχ. 3.000 δέν χορη
γούνται, ώς τούτο, έγένετο δι’ 
ολους τους έργαζομένους, είς τους 
έχοντας άποδαχάς πέραν τών 3. 
000. Οΰτω έξαιροΰνται πάσης 
αύξήσεως πάντες οί έχοντες 25 
έτών ύπηρεσίαν και άνω, δηλαδή 
τό σύνολον τών οικογενειαρχών, 
οί όποιοι παντός άλλου έχουν ά- 
νάγκην ένισχύσεως.

Έκτος τών άνωτέρω άνισοτήτων 
έναντι τών συναδέλφων μας 'Ελ
λάδος καί ’Αγροτικής δημιουρ- 
γούνται αί κάτωθι διαφοροποιή
σεις μεταξύ τών υπαλλήλων τής 
ιδίας Τραπέζης καί τοΰ ίδιου βα
θμού διά τούς έξής λόγους.

Βάσει τοΰ ’Οργανισμού τής τέ
ως ’Εθνικής Τραπέζης διά νά προ 
αχθή είς, τόν βαθμόν τοΰ Τμημα- 
τάρχου Β' τάξεως άπητεΐτο 24 έ
τών έν τή Τπαπέζη υπηρεσία.

Άντιθέτως ό ’ίδιος βαθμός είς 
τήν τέως Τράπεζαν ’Αθηνών άπε- 
νέμετο είς τό 18ον έτος τής ύπη- 
ρεσίας τοΰ Υπαλλήλου.

Οΰτω έχομεν Τμηματάρχας Β' 
μέ ύπηρεσίαν άνω τών 25 έτών 
προερχομένων κατά 95% ίκ τών 
υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης καί Τμηματάρχας Β' μέ υπη
ρεσίαν κάτω τών 25 έτών.

Βάσει τής άποφάσεως περί αύ
ξήσεως τών μισθών μας παρατη- 
ρεΐται τό έξής άτοπον:
Α' Τμηματ. Β' άνω τών 25 έτών

Βασικός μισθός 2.600
’Επίδομα πολυετίας 25% 650

3.250

κατά τήν άπόφασιν ό άνωτέρω 
ούδεμιάς αύξήσεως δικαιούνται δι 
ατηρών μόνον τό έπίδομα άκρι- 
βείας ζωής έκ δρχ. 300.
Β) Τμηματ. Β' κάτω τών 25 έτών 

Βασικός μισθός 2.600
Επίδομα πολυετίας 15% 390

2.990
Ουτος κατά τήν ιδίαν 
άπόφασιν δικαιούται 
αύξήσεως 523.50

3.513.50
Διά τών άνω δύο παραδειγμά

των καταδεικνύεται τά μέγεθος 
τής άδικίας είς βάρος τών άρχαι- 
οτέρων υπαλλήλων τοΰ αύτοΰ 
βαθμού τών προερχομένων έκ τής 
’Εθνικής Τραπέζης, οί όποιοι λό-
ως. Τούτο μακράν ά,πό τοΰ νά 
σημαίνη διασπαστικήν καί ά- 
πομονωτικήν προσπάθειαν, ό- 
λως τούναντίον δημιουργεί τήν 
δύναμιν έπανορθώσεως τοΰ γε- 
νομένου κακού.

Οί άπομακρυνθέντες τής Τρα 
πεζής ύπάλληλοι είναι βέβαιοι 
ότι θά έπικουρηθούν άπό τόν 
Σύλλογον τών Συνταξιούχων, 
αρκεί τά μέλη αύτοΰ νά πιστεύ 
σουν ότι τήν ήγεσίαν του δέον 
νά απαρτίζουν πρόσωπα έ- 
χοντα συνειδητοποιημένηιν τήν 
πίστιν έπί τό ανόμημα καί τήν 
άπόφασιν άγώνος έπανορθώσε- 
ως τοΰ άνομήματος.

3 Φεβρουάριου 1955 
ΑΠΟΜΑΚ ΡΥΝΘΕΝΤΕΣ ΥΠΑΛ
ΛΗΛΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

γφ τής συγχωνεΰσεως τών Τραπε- 
ζών ΰπέστησαν μειώσεις καί περι- 
κοπάς τών άποδοχών των. Άντι- 
θέτως εύνοοΰνται οί νεώτεροι ό- 
μοιόβαθμοι υπάλληλοι οί προερ
χόμενοι έκ τής Τροητέζης ’Αθηνών, 
τών όποιων αί άποδοχαϊ μετά τήν 
συγχώνευσιν ηύξήθησαν κατά 60 
70 %.

Παρακαλοΰμεν, κύριε Πρόεδρε, 
δπως έπέμβητε καί άρθοΰν αί ά
νωτέρω έξώφθαλμοι άδικίαι ϊνα μή 
προστεθή μία είσέτι αιτία τής 
πικρίας τών υπαλλήλων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης, διά τήν άδικον καί 
άνισσν μεταχειρισιν ής έτυχον μέ
χρι σήμερον.

Ή ΔΙΟΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙ ΙΟΪ ΠΙΕΠΝΡΙΟΪ
Καθ’ ,ήν στιγμήν ή «Τραπεζιτι

κή» εύρίσκετο έπί τοΰ πιεστηρί
ου έλάβομεν γνώσιν τής άποφά
σεως τοΰ ύπουργοΰ ’Εργασίας 
«περί αύξήσεως άποδοχών froi) 
προσωπικού τής Έθν. Τραπέζης. 
τής Ελλάδος καί ’Αθηνών» τήν 
οποίαν και δημοσίευα μεν κατω
τέρω :

«"Εχοντες ύπ’ δψιν κλπ. άπο- 
φοσίζομεν :

1. "Οπως, είς το έν γένει έμ
μισθον προσωπικόν τής /Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος καί Αθη
νών, δπερ έλάμβανε κατά τήν 1- 
5-54 άποδοχάς πλέον τών 1.000 
δραχμών ,μηνιαίως καί δέν έτυ- 
χεν, ώς έκ τούτου, τής διά τής, 
ύπ’ άριθ. 27653)1)54 άποφάσε
ως ήμών χορηγηθείσης αύξήσεως, 
χορηγηθή , άπο 1ης Ίανουαρίου 
1955, αΰξησις ώς άκολούθινς : 
α) Οί έχοντες κατάι τήν 1.5.54 
άποδοχάς μέχρι 1.100 δραχμών» 
λαμβάνουσιν αυξησιν έξ 25% έπί 
τοΰ κατά τήν 9.4.53 καταβαλλο- 
ιμένου βασικού μηνιαίου μισθού. 
6) Οί έχοντες κατά τήν 1.5.54 
άποδοχάς άπό 1.101 καί άνω μέ
χρι 3.000 δρχ. λαμβάνουσιν / έπί 
τοΰ κατά τήν 9.4.53 καταβαλλο 
μένου βασικού μηνιαίου μισθού, 
αυξησιν, έπί μέν τοΰ τμήματος 
αύτοΰ άπό 1 — 1500' δραχμών» 
έξ 20%, έπί δέ τοΰ τμήματος άπό 
1.501 ·— 3,000 δρχ. αυξησιν έκ 
15%.

Ώς άποδοχαϊ τής 1.5.54, διά. 
τήν εφαρμογήν τής παρούσης, νο
είται τό σύνολον τών κατά τήν 
χρονολογίαν ταύτην καταβάλλομε 
νων τακτικών άποδοχών, πλήι* 
τών .οικογενειακών έπιδομάτων.

2. Δέν δικαιούνται τής διά τής 
παρούσης παρεχσμένης αύξήσεως 
οί λαμβάνοντες κατά τήν 1.5.54 
άποδοχάς, πλήν οϊκογενειακών 
έπιδομάτων, πλέον τών 3.000 
δρχ. μηνιαίως. ΟΟτοι έξακολου- 
θοΰσι νά λαμβάνωσι τάς κατόπιν 
τής ύπ’ άριθ. 27333)54 άποφά
σεως ήμών διαμορθωθείσας άπο
δοχάς, προσαύξαναμένας περαιτέ
ρω κατά τά ύπό τής ύπ’ άριθ. 
28050)54 άποφάάεως ήμών ορι
ζόμενα.

3. 'Η άνωτέρω έν παρι. 1. έδ. 
α' καί 6' χορηγούμενη , αΰξησις 
ύπολογίζεται έπί τοΰ βασικού μι
σθού τής 9.4.53 καί ένσωματοΰ- 
ται είς αυτόν, συμψηφίζεται δέ 
πρός αύτήν τό διά τής ύπ’ άριθ. 
41.100)53 άποφάσεως ήμών χο- 
ρηγηθέν έπίδομα άκριβείας, ώς, 
τούτο ηυξήθη καί ένεσωματώθη 
είς τάς βασικάς άποδοχάς τών 
μισθωτών διά τής ύπ’ άριθ. 27. 
333)54 άποφάσεως ήμών.

4. Ό κατ’ έφαρμογήν τών δια
τάξεων τής ώς άνω παραγράφου 
1 διαμορφωθησόμενος βασικός μιι 
σθός τοΰ περί ού ή παρούσα προ
σωπικού θέλει προσαυξηθή πε
ραιτέρω κατά: τά ύπό τής ύπ’ άρ. 
28050)54 άποφάσεως ήμών ορι
ζόμενα.

Ή παρούσα κοινοποιούμενη, 
άπό τής παρ’ ήμών ύπογραφής 
της θέλει δημοσιευθή διά τής. 
.«Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως».

Σημ. «Τραπεζιτικής». — ’Επί
σης θα λάβουν πάντες καί τήν χο- 
ρηγηθεΐσαν άπό 1ης Ίανουαρίου 
έ. έ. αυξησιν, τήν δοθεΐσαν είς 
όλους τούς μισθωτούς, ήτοι 128 
δρχ. διά τούς άνδρας, 111 διά 
τάς γυναίκας και 98 διά τούς κλη 

I τήρας.


