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«'Από το χώμα πού θά σέ σκεπάση νά φυτρώνουν λουλούδια πού 
νάχουν τό αιώνιο χαμόγελό σου».

(’Από τον έπικήδειο τού συναδ. Σ. Διλιντά)

ΟΙ ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ
(απόσπασμα άπό τό μύνημά του πρός την Γενική Συ

νέλευση τού Συλλόγου μας τής 15.2.66).
. . . Για σήμερα μέ την εύκαιρία τής Συνελεύσεώς μας, 

έχοντας ύπ’ όψη τις κρίσιμες στιγμές πού διέρχονται τά 
ζητήματα μας καί τις νέες φάσεις άπό τις όποιες διέρχεται 
ή άπό έτών σοβούσα κρίση εις τό συνδικαλιστικόν κίνημα 
τής χώρας, σάς άπευθύνω, σάν χαιρετισμό την εύχή καί 
προτροπή συγχρόνως, εύχή καί προτροπή πού ισχύει τόσο 
για σήμερα δσο καί για πάντα.

Διαφυλάξατε τήν ένότητά σας καί άναπτύξατε τήν αλ
ληλεγγύη μεταξύ σας. Βλέπετε τά ζητήματα των συναδέλφων 
σας σάν ζητήμοσα δικά σας. Γιατί είναι δικά σας. Γιατί 
έτσι οί διεκδικήσεις όλων μας έχουν μιά άλληλοσύνδεση, 
μιά συνέχεια καί μιά πορεία πρός τήν λύση τους. Ή άδια- 
φορία γιά τον άλλον θά φέρη, άντίθετα, τήν άνάσχεση καί 
τήν άποτελμάτωση. Ηνωμένες οί δυνάμεις όλων των συνα
δέλφων, κάθε κατηγορίας, καί κάθε βαθμού, φέρουν σάν ά- 
ποτέλεσμα τήν έπιτυχία. Διαλυμένες καί σκόρπιες όχι μό
νο άδυνατίζουν τις διεκδικήσεις, άλλά οδηγούν καί στην 
ολέθρια γιά τούς έργαζομένους εμφύλια διαμάχη. Ποιος 
λοιπόν θά τό ήθελε αυτό; Εμείς οί έργαζόμενοι; "Οχι, πο
τέ. Μόνον οί σκοτεινές άντεργοπικές δυνάμεις. Σ’ αυτές 
λοιπόν μέ τήν ένότητά μας άς είποΰμε ΟΧΙ. Καί αυτό τό 
ΟΧΙ άς τό μεταλαμπαδεύσουμε καί οπόν συνδικαλισμό τοΰ 
κλάδου μας καί στον Ελληνικό συνδικαλισμό ευρύτερα.

Προ παντός δμως νά τό θεμελιώσουμε στήν Τράπεζά 
μας μέ τήν ΕΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ.

ΕΝΑΝ μέ βάση τήν αλληλεγγύη, τον άλληλοσεβασμό, 
τήν ισότητα δικαιωμάτων καί τήν δημοκρατική του λειτουρ
γία.

ΝΑ ΕΠΕΜΒΗ Ο κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΕ

ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΠΕΦΤΗ ΞΥΛΟ

ΑΘΑΝΑΤΟΙ
’Από μήνες τώρα, ό Γιώργος Καραπάνος, ό άγωνιστής Πρό

εδρός μας είχε βγή σ’ έναν άλλον άγώνα, πού, άλλοι μονσ, δέν 
ήταν σάν τούς άγώνες καί τούς πιο δύσκολους πού εΐχε κάνει 
πρίν. Σάν τούς άγώνες, πού κοντά σ’ αύτόν ένώναμε δλοι τις δυ
νάμεις μας, πολεμούσαμε καί νικούσαμε.

Τον στερνό του αύτόν άγώνα τον έκανε μόνος του, γιατί εί
χε άποκλεισθή στο μέτωπο έκεΐνο πού φαίνεται ή γύμνια τών 
άνθρώπινων κατακτήσεων. Έκεΐ πού ή άνθρώπινη γνώση δέν μπο
ρεί νά βοηθήση τον άνθρωπο. Εκεί πού καί οί πιο στενοί συνα- 
θληταί τού Προέδρου μας στον άγωνιστικό του στίβο, δεν μπο
ρέσαμε, πέρα άπό μιά ήθική συμπαράσταση νά τοΰ δώσουμε τί
ποτα περισσότερο. Πού δέν μπορούσαμε νά κάνουμε άλλο άπό τό 
νά τον βλέπουμε μέρα τήν μέρα νά φεύγη.

Κι’ δμως άν καί ήταν βέβαιο δτι ήταν κοντά ή μέρα, πού 
μ’ ένα σβύσιμο τής καλωσυνότης ματιάς του θά μάς άποχαιρε- 
τοΰσε οριστικά, στάθηκε άπίστευτο δτι ήρθε πραγματικά ή μέ
ρα αύτή. Στάθηκε άπίστευτο, δτι ό Γιώργος Καραπάνος, δέν 
ήταν πιά στήν ζωή. Αύτός, πού τά κύρια στοιχεία πού συνθέ- 
τοΰν τό νόημα τής ξωής, ή πίστη καί άκαμπτη έμμονή στο ήθικό, 
στό τίμιο, στο δίκαιο καί ή δυνατή θέληση νά τά έπιβάλλη βρί
σκανε στο πρόσωπό του τον έκφραστή τους. Καί τό θάρρος καί 
ή εύψυχία μέ τήν όποια άντιμετώπισε τον γολγοθά του μέχρι τήν 
τελευταία του πνοή, κάνουν άκόμα πιο δυνατό τό αίσθημα αύτής 
τής ιδιόμορφης έκπληξης.

’Ανάμικτος μέ τήν έκπληξη ό θρήνος. Θρήνος γιά τον χαμό 
τοΰ άνθρώπου άλλά καί μιάς άνεκτίμητης ηθικής άξίας, πού σή
μερα, σέ περίοδο πού οί ήθικές άρχές διέρχονται κρίση, ή φυσι
κή άπουσία τοΰ Γιώργσυ Καραπάνου είναι άπώλεια πρώτου με
γέθους.

Άλλά στάθηκε ό Πρόεδρός μας καί σ’ αύτό προνοητικός, ά- 
φίνοντάς μας τον πλοΰτο τσΰ έργου του. "Ενα έργο πού οί γε
νεές στήν Εθνική Τράπεζα καί στον Ελληνικό συνδικαλισμό θά 
παραδίνουν σάν ιερή κληρονομιά ή μιά στήν άλλη, θεμέλιο, κύριο 
άξονα καί οδηγό στήν δράση τους.

Έδίδαξε τήν όδό τής θυσίας καί στάθηκε ό ίδιος ολοκαύτω
μα στήν διδασκαλία του αύτή. ’Άψογος σάν υπάλληλος καί στέ
λεχος τής Τραπέζης καί συνάμα άκατάβλητσς συνδικαλιστής έ
δειξε πώς ό έργαζόμενος πρέπει, τίμια προσφέροντας τήν έργα- 
σία του, νά θεμελιώνη άκλόνητη καί άκαταμάχητη βάση γιά παλ- 
ληκαρίσια καί ανυποχώρητη διεκδίκηση τών δικαίων του.

Δείγμα ύπομσνής συγκέντρωνε καί συνεβίβαζε τις κάθε λο- 
γής άντιθέσεις πού παρουσάζουν τά δύσκολα προβλήματα πού 
ένας τίμιος συνδικαλιστής άναλαμβάνει νά λύση, πετύχαινε τήν 
ίσρροπία πού κατέληγε σέ δύναμη καθολική τών άνθρώπων πού 
εκπροσωπούσε, δύναμη - έγγύηση γιά τήν λύση τών προβλημά
των τους.

"Ενα έργο κτισμένο μέ πίκρες, ξενύχτια, άγωνίες καί πό
νους, πού μόνο δσοι τον έζησαν άπό κοντά μπορούν νά σταθμί
σουν σέ μέγεθος καί άποτέλεσμα καί νά δικαιώσουν τήν άναγνώ- 
ριση πού πάντοτε εϋρισκε άπό τούς συναδέλφους του, αύτούς 
πού τόσο άγάπησε καί πού γι’ αύτούς τελικά θυσιάστηκε.

Καί έφυγε μέ τό παράπονο δτι δέν ώλοκλήρωσε τό έργο του. 
Γιατί αύτή είναι ή άρχή τοΰ άνθρώπου άγωνιστή - δημιουργοΰ: 
Μπορεί νά δίνη καί τήν ζωή του σ’ ένα σκοπό άλλά πάντα νά 
είναι άνικανοποίητσς γιά τό άποτέλεσμα. Είχε μέσα του αύτό 
τό κίνητρο τής προόδου. Τήν θέληση γιά τό άκόμα καλύτερο. "Ε
λεγε στό μήνυμά του στήν τελευταία μας Συνέλευση, δτι κάνει 
άγώνα κατά τής άρρώστειας πού θέλει νά τοΰ άφαιρέση τήν ζωή, 
γιατί, αύτός, νοιώθει άκόμα τον έαυτό του νά έχη δυνάμεις νά 
παλαίψη μαζί μας, νά τελειώση αύτό πού άρχισε. Καί σάν νά 
αισθανότανε δτι ό ύπουλος Χάροντας θά τοϋκοβε ξαφνικά αύτές 
τις δυνάμεις του, έδινε τόνο στό μύνημά του αύτό καί, κάθε φο
ρά πού τον βλέπαμε στό κρεββάτι τοΰ πόνου, δσο καί στά έπι- 
θανάτιά του παραληρήματα, τήν άπλή καί μεγάλη υποθήκη του:

«Τήν τίμια σημαία τοΰ γνήσιου καί άγνοΰ συνδικαλισμοΰ 
κρατήστε την ψηλότερα καί τήν ένότητά σας διαψυλάξτε καί δυ

ναμώστε την, γιατί είναι τό πολυτιμώτερό σας άγαθό».
Καί νά πού στήν ήμέρα τοΰ μεγάλου μας θρήνου, αύτός εΐχε 

τήν μεγαλύτερή του νίκη. Τον θρίαμβό του.
"Ολοι γύρω του ενωμένοι σέ μιά σκέψη, μέ μιά άπόφαση. 

Αύτές τις ιερές υποθήκες του, άναβαπτισμένοι στό παράδειγμά 
του δλοι οί συνάδελφοι καί ιδιαίτερα δσοι φιλοδοξούν νά χειρι- 
σθοΰν ύπεύθυνα τις τύχες τοΰ συνόλου, νά τις άκολαυθήσουν κα
τά γράμμα, νά συνεχίσουν τό έργο του, έχοντας τήν θυσία του 
οδηγό.

"Ετσι ό Πρόεδρός μας θά ζή πάντα μεταξύ δλων τών φίλων 
του, άνάμεσα σ’ δλους τούς συναδέλφους του. Τό λαμπερό πέρα
σμά του στήν ιστορία τού Συλλόγου μας θά τον δίνη ζωντανό 
καί σ’ αύτούς πού σήμερα δέν έχουν έλθει άκόμη στήν συναδελ- 
φική μας οικογένεια, αύτούς πού τώρα άγνοοΰν καί αύτόν καί 
έμάς. Άλλά αύτόν θά τον γνωρίσουν αύριο, δπως θά τόν γνωρί- 
ζη ή κάθε γενιά πού θά μπαίνη στήν Τράπεζα άλλά καί κάθε έρ
γαζόμενος πού θά γνωρίζη τόν Ελληνικό Συνδικαλισμό.

’Έτσι ό Γιώργος Καραπάνος είναι σήμερα νεκρός μόνο κα
τά τό στεγνό γράμμα τοΰ ίοσρικοΰ δελτίου. Νεκρός πού δέν πέ- 
θανε καί ούτε θά πεθάνη, γιατί:

«Τότε πεθαίνουν οί νεκροί 
δταν τούς λησμονούνε».

Καί αύτός δέν πρόκειται ποτέ νά λησμονηθή.
"Ετσι καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ Συλλόγου, τόν ά- 

ποχαιρέτησε προσωρινά, γιατί, βαδίζοντας στόν σωστό καί τί
μιο δρόμο τής Συλλογικής μας παράδοσης πού τό πέρασμα τοΰ 
Γιώργου Καραπάνου τής έδωσε καινούργια δύναμη καί ζωή, θά 
τόν εϋρη μαζύ του καί αύριο, θά τόν βρίσκη καί πάντα.

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΑΘΑΝΑΤΟΣ
Πέθανε καί κηδεύτηκε στήν ’Αθή

να τήν 1η ’Απριλίου ό Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου μας Γιώργος Καραπάνος.

Στις τελευταίες του στιγμές πα- 
ραστάθήκαν ό κ. Διοικητής καθώς 
καί τά περρισότερα μέλη τού Δ.Σ. 
τοΰ Συλλόγου.

Ή νεκρώσιμη ακολουθία έγινε 
στόν ‘Ιερό Ναό τοΰ Α' Νεκροτα
φείου, χοροστατοΰντος τοΰ Σεβασμι- 
ωτόττου Μητροπολίτου I ωαννίνων κ. 
Σεραφείμ.

Στήν κηδεία παρέστησαν ό Διοι
κητής τής Τραπέζης μας κ. Γεώργ. 
Μαύρος, οί Ύποδιοικηταί κ.κ. Ίω. 
Παρασκευόπουλος καί Νικ. Γαζής, 
ό Βουλευτής ’Αθηνών καί έπίτιμος 
Πρόεδρος τής Ο.Τ.Ο.Ε. συναδ. Ίω. 
’Αλευράς, ό έπίσης βουλευτής ’Αθη
νών κ. Β. Νεφελούδης, ανώτατοι καί 
ανώτεροι ύπάλληλοι τής Τραπέζης, 
τά Δ.Σ. τών ’Οργανώσεων καί ’Ορ
γανισμών τού Προσωπικού (έν ένερ- 
γεία καί συνταξιούχων), τά έκτελε- 
στικά συμβούλια: τής ‘Ομοσπονδίας 
Τ ραπεζοϋπαλληλ ι κών ’ Ο ργανώσεων 
Ελλάδος καί ‘Ομοσπονδίας Ηλεκ
τρισμού καί 'Επιχειρήσεων Κοινής 
Ώφελείας, τά Δ.Σ. τών λοιπών 
Τραπεζοϋπαλληλικών Συλλόγων καί 
ό Γενικός Γραμματέας τής Ε.Τ.Υ.Κ. 
κ. Γ. Μιχαηλίδης. Έπίσης παρέστη
σαν εκπρόσωποι τοΰ Ε.Κ.Α. καί τών 
συνεργαζομένων μέ τά Τραπεζοϋ
παλληλικά Σωματεία ’Οργανώσεων 
καί συγγενείς καί φίλοι τοΰ μετα- 
στάντος. Πλήθος συναδέλφων κατέ- 
κλυσε τόν Ναόν καί συνώδευσε τόν 
Πρόεδρο μέχρι τον τάφο του που 
σκεπάστηκε άπό δεκάδες στεφάνια.

Μέ επικήδειους λόγους άποχαιρέ- 
τησαν τόν Νέκρό:

‘Ο συναδ. Σπΰρος Διλιντάς έκ 
μέρους τοϋ Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου μας, 
ό συναδ. Ίωάν. ’Αλευράς καί οί συ

ναδ. Κ. Παπαϊωάννου (πρόεδρος τής 
Ο.Τ.Ο.Ε.), Στ. Γκιτάκος (πρόεδρος 
τοΰ Σ.Υ.Τ.Α.) καί Σωτ. Δικαιάκος 
(πρόεδρος Σ. Υ. Τρ. Ελλάδος).

Β IΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
‘Ο Γ ιώργος Καραπάνος γεννήθη

κε τό 1907 στήν Καρδίτσα. Μετά 
τις γυμνασιακές του σπουδές προσε- 
λήφθη τήν 24.9.1926 σέ ήλικία 19 
έτών, στήν έξαρτημένην τότε άπό 
τήν ’Εθνική Τράπεζα, Υπηρεσία 
Διαχειρίσεως Κτημάτων έξ 'Ανταλ
λαγών, ύπηρετήσας στό συνεργείο 
' Ελασσόνας.

’Αργότερα έντάχθηκε στό μόνιμο 
Προσωπικό τής Τραπέζης καί ύπη- 
ρέτησε κατά σειρά στά υποκαταστή
ματα Έλασσόνος, Δράμας, Κοζά
νης, Ρεθύμνης, Καστοριάς, Φλωρί- 
νης, Καρδίτσης, Μητροπόλεως καί 
έν συνεχείςι σάν διευθυντής στά Υ
ποκαταστήματα Καρπενησιού καί 
Άμφικλείας. ‘Επίσης υπηρέτησε ώς 
προϊστάμενος λογιστηρίου στά υπο
καταστήματα Γ' Σεπτεμβρίου καί 
Πλατ. Μητροπόλεως, τοποθετήθηκε 
σάν παρατηρητής τής Τραπέζης 
στήν γεωργική έταιρεία «ΑΕΣΙΝΙ» 
καί στήν συνέχεια ξοίναγύρισε σάν 
προϊστάμενος λογιστηρίου τοϋ υπο
καταστήματος τής άδοΰ Πατησίων.

Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου έξελέγη 
τήν 2)4)1958 ύστερα άπό τις αρ
χαιρεσίες τής 16 - 17)3)58, έκλεγό- 
μενος άπό τότε συνεχώς στό αξίωμα 
αύτό μέχρι τοΰ θανάτου του.

’Επίσης, άπό τό 1958 μέχρι τοΰ 
θανάτου του, ό Γ ιώργος Καραπάνος 
ήταν εκτελεστικός γενικός σύμβου
λος τής Ο.Τ.Ο.Ε, διετέλεσε δε καί 
πρόεδρος τής ‘Ομοσπονδίας άπό 
15)5)59 — 10)5)60.

Πέθανε μέ τόν βαθμό τοΰ Ύπο- 
διευθυντοϋ Τραπέζης.

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΔΕΘΗ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΣΕ 0 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 
ΤΟΝ 125 ΧΡΟΝΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

"ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ,, ΧΑΣΤΟΥΚΙΖΕΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Α,Α.Μ,Μ. 01 ΒΑΣΙΑΕΙΣ · Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΑΙΟΙΚΗΤΟΥ
Σύμφωνα μέ κοτταγγελία τής εφη

μερίδας «ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ ΒΗΜΑ» 
στήν 'Εμπορική Τράπεζα άρχισε νά 
εφαρμόζεται ό θεσμός τοΰ ξυλοδαρ
μού.

Συγκεκριμένα, ό έπιθεωρητής τής 
έν λόγφ Τραπέζης κ. Δεκοϋλος πα- 
ρετήρησε συνάδελφο γιατί χρησιμο
ποιούσε τό υπηρεσιακό' τηλέφωνο 
γιά νά πληροφορηθή γιά τήν υγεία 
τών παιδιών του πού ήταν σοβαρά 
άρρωστα.

Σέ απάντηση τοΰ έν λόγφ συνα
δέλφου γιά τήν σοβαρότητα τοΰ τη
λεφωνήματος ό κ. «έπιθεωρητής» τοΰ 
είπε δτι δέν τόν ενδιαφέρουν τά παι

διά τών συνεδέλφων του παρά μόνο 
ή πιστή εφαρμογή τών εγκυκλίων 
τής Τραπέζης.

"Υστερα άπ’ αυτά ό ίδιος κ. «έ
πιθεωρητής» άνακρίνοντας τόν συνά
δελφο τόν χαστούκισε μπροστά 
στόν διευθυντή τοΰ καταστήματος 
καί τήν πελατεία ή οποία καί αγα
νάκτησε.

Έπίσης, ή ίδια εφημερίδα καταγ
γέλλει καί άλλες αξιόποινες πράξεις 
τής Τραπέζης είς βάρος τοΰ Προ- 
σωπικοΰ της.

Αναρωτιόμαστε: Πότε θά έπέμ- 
βη ό κ. Εΐσαγγελέύς;

ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ 01
"Αρχισαν στις 30)3)66 αί έορτα- 

στικές εκδηλώσεις, μέ τήν συμπλή
ρωση 125 χρόνων άπό τήν ίδρυση 
τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος, ή δράση τής οποίας συνδέεται 
αναπόσπαστα μέ τις έθνικές καί οι
κονομικές έξελίξεις τής Ελλάδος. 
Σημειωτέον δτι ό έορτασμός τής έ- 
κατονταετηρίδος τοΰ Ίδρύμοπος δέν 
έγένετο, διότι συνέπεσε μέ τήν Κα
τοχή. Οί εκδηλώσεις, οί όποιες ύπό 
διαφόρους μορφάς θά εξακολουθή
σουν κατά τήν διάρκεια τοΰ τρέχον
τος έτους, άρχισαν μέ τήν παράθεση 
ύπό τής Διοικήσεως τής Τραπέζης 
στό μέγαρο τοΰ Κεντρικού Κατα

στήματος έπισήμου προγεύματος,

στό όποιον παρεκάθησαν αί Α.Α. 
Μ.Μ. οί Βασιλείς.

Κατά τήν διάρκεια τοΰ γεύματος 
μίλησε ό Διοικητής κ. Μαύρος, ό ό
ποιος άνεφέρθή στό εθνικό έργο τοΰ 
Ι δρύματος καί τοΰ προσωπικοΰ του 
κατά τά μακρά έτη δράσεώς του 
καί διέγραψε τήν σημερινή προσ
πάθεια καί τις προοπτικές τής Τρα
πέζης. Κατά τήν ομιλία του ό κ. 
Διοικητής ανήγγειλε τήν ίδρυση τοΰ 
«Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης», τό 
όποιο ή Τράπεζα προικοδοτεί μέ χο
ρηγία 5 έκατ. δραχμών καί ετήσια 
εισφορά ένός εκατομμυρίου. Σκοπός 
τοΰ Ιδρύματος τούτου θά είναι ή 
προώθηση τών γραμμάτων, τών έ-

πιστημών καί τών τεχνών στήν 'Ελ
λάδα.

Στό πρόγευμα παρεκάθησαν ό 
Μακαριότατος ’Αρχιεπίσκοπος ’Α
θηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Χρυ
σόστομος, ό κ. Σ. Στεφανόπουλος, 
ό πρόεδρος τής Βουλής κ. Δ. Πα- 
πασπύρου, οί θιοικηταί τών Τραπε
ζών Ελλάδος κ, Ξ, Ζολώτας, Αγρο
τικής κ. Α. Βγενόπουλος, Κτηματι
κής κ. Κ. Άρλιώτης, Βιομηχανικής 
Άναπτύξεως κ. Ν. Πορφυρογένης, 
Εμπορικής κ. Σ. Άνδρεάδης, Εμ
πορικής Πίστεως κ. Σπ. Κωστόπου- 
λος, Μ.Τ.Σ. κ. Κ. Ματάλας, Εθνι
κής Τραπέζης ’Επενδύσεων κ. Γ. 
Γόντικας, οί πρόεδροι τών Συλλο

γών τοΰ προσωπικού τής Εθνικής 
Τραπέζης κ.κ. Ε. Μΐχος, Σ. Γκιτά
κος, Γ. Σκουλάκης καί Κ. Τρίμης, 
οί πρώην διοικηταί τής Εθνικής κ.κ. 
Γ. Πεσματζόγλου, Στ. Κωστόπου- 
λος καί Κ. Ήλιάσκος, οί έκπρόσω- 
ποι τών παραγωγικών τάξεων κ.κ. 
X. Πανάγος, Γ. Δράκος, Γ. Άναστα- 
σόπουλος, I. Χριστοδουλίδης, Δ. 
Χαλοΰλος καί Κ. Βογιατζής, τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον καί οί διευ- 
θυνταί τής Τραπέζης.

Στον Βασιλέα προσεφέρθη ύπό 
τοΰ κ. διοικητοΰ χρυσό αναμνηστικό 
μετάλλιο τής 125ετίας τής Εθνικής

(Συνέχεια στήν 3η σελίδα)



Η ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΟ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΦΟΣ
Ή κατωτέρω έιτιστολή όστηυθύνθη προς τον Σύλλογον των 

Υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης παρά 33 Προϊσταμένων Τμη
μάτων καί Υπηρεσιών τού Κεντρικού Καταστήματος, σχετικώς 
μέ τον διά τής άπο 10.3.66 κοινής άνακοινώσεως των 
τεσσάρων Συλλόγων, στιγματισμόν έκδηλωθεισών άν- 
τιαπεργιακών ένεργειών τήν 5ην καί 7ην παρελθόντος μηνός.

Σημειοΰμεν δτι έκ των ύπαγραψάντων τήν έπιστολήν όκτώ 
(8) δέν αποτελούν καν μέλη τού ήμετέρου Συλλόγου.

Τό κείμενον τής έπιστολής παραδίδομεν εις τήν δημοσιότη
τα, τόσον διά νά έκπληρώσωμεν έπιθυμίαν τών ΰπογραψάντων, 
όσον καί διά νά τήν κρίνη γενικώτερον ό συναδελφικός κόσμος, 
ό όποιος εζησε τον πρόσφατον άπεργιακόν σάλον καί τά συντρέ- 
ξαντα κατ’ αύτόν γεγονότα.

«Προς τον Σύλλογον Υπαλλήλων 
«Εθνικής Τραπέζης

Έν Άθήναις τη 15η Μαρτίου 1966 
Άριθ. είσερχ. 344 
Έλήψθη: 18.3.66 
Άπηντήθη: 19.3.66

«Κύριε Πρόεδρε,
Εύθύς ώς έκυκλοφόρησεν ή άπό 

10.3.66 άνακοίνωσίς σας, διά τής ό
ποιας έπικρίνετε τούς Διευθυντάς 
τοΰ Κεντρικού Κατ)τος δτι δι’ απει
λών καί πιέσεων έπεχείρησαν νά πα
ρεμποδίσουν τήν συμμετοχήν τοΰ 
Προσωπικού εις απεργίαν, ώς αμέ
σως καί ήμεΐς θίγόμενοι, διεμαρτυ- 
ρηθήμεν εις υμάς δι’ έκπροσώπων 
μας έντόνως καί σάς έδηλώσαμεν δτι 
ή άνακοίνωσίς σας αϋτη είναι εις μέν 
τήν ουσίαν άδικος, είς δέ το ύφος της 
απολύτως απαράδεκτος.

Τούτο παρεδέχθητε καί ύμεΐς καί 
διά τού Γεν. Γραμματέως τού Συλ
λόγου έξεφράσατε τήν λύπην σας.

Μετά βεβαιότητας δθεν άνεμέναμεν 
μέχρι σήμερον τήν έκ μέρους σας ά- 
ναγνώρισιν τού λάθους, διά τής άνα- 
κλήσεως τόσον είς τήν ουσίαν, δσον 
καί είς τούς τύπους τής άνακοινώσε- 
ώς σας ταύτης προς άποκατάστασιν 
τοΰ τρωθέντος δικαίου. Δυστυχώς δι- 
εψεύσθημεν. Τούτο μάς αναγκάζει νά 
σάς απευθύνω μεν τήν παρούσαν διό
τι, ώς φαίνεται oi πληροφοριοδόται 
σας έπι μένουν έπί τών όσων σάς με
τέδωσαν.

Κύριε Πρόεδρε, έν προκειμένη) α'ι 
πληροφορίαι σας δέν ήσαν ακριβείς. 
Σάς παραθέτομεν κατωτέρω πώς έ
χουν ακριβώς τά πράγματα διότι δ,τι 
έλέχθη, έλέχθή είς ήμάς καί συνεπώς 
έχομεν τό δικαίωμα νά παρέμβωμεν, 
διότι έάν ήσκήθη πίεσις, θά πρέπει 
νά ήσκήθη μέση) ημών καί κατά λο
γικήν συνέπειαν εΐμεθα καί ήμεΐς 
«κοτταπιεσταΐ» τοΰ Προσωπικοί), ώς 
γράφετε.

Είς τό Γραφεΐον τοΰ Δ)ντοΰ κ. 
Γεωργούλα, δπου προσηλθομεν ο! 
Προϊστάμενοι τοΰ Κεντρικού Κατα
στήματος, τρεις ολοκλήρους ήμέρας 
προ τής απεργίας, έγένετο συζήτη- 
σις περί τών συλλογικών 
μας πραγμάτων -καί ύπό πολ
λών έξ ήμών έσχολιάσθη δυσμενώς ή 
μερική μόνον επιτυχία, ήν είχε ή α
περγία είς τήν Εμπορικήν Τράπε
ζαν. Δεδομένου δέ δτι πολλοί ΰπάλ- 
ληλοι έχουν τήν συνήθειαν νά έρωτοΰν 
μεταξύ των «τί θά κάνωμεν αύριο;» 
ήρωτήθηαν οί Δ)νταί παρ’ ένίων έξ

ήμών σχετικώς. Ή άπάντησις ήτο δτι 
«έάν σάς έρωτήσουν πήτε τους τήν 
αλήθειαν δτι ή ’Εμπορική, καί έν μέ- 
ρει ή Ίονική - Λαϊκή είργάσθησαν». 
‘Ο κ. Νυδριώτης δέ, προσέθεσεν έπί 
λέξει «Πάντως απαγορεύω ρητώς κά
θε πίεσιν, προσέξτε το καλά αυτό». 
’Αποτέλεσμα ήτο νά μή παπήση κα
νείς είς τό Κεντρικόν Κατ)μα μέ 
τούς 700 υπαλλήλους του.

Κατά συνέπειαν ή άνακοίνωσίς 
σας ήτο άδικος καί ώς έκ τούτου έ
χετε ηθικήν ύποχρέωσιν νά άποκατα- 
στήσητε τήν αλήθειαν.

Τό ύφος έξ άλλου τής άνακοινώσε- 
ώς σας μάς έξέπληξε καί μάς άπε- 
γοήτευσε.

Διότι, έπιτρέπεται είς τον Σύλλο
γον τών Υπαλλήλων τής ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ νά μεταχειρίζεται τοι- 
αύτην φρασεολογίαν; Νά κατεξευτε- 
λίζη θεσμούς, αξίας καί άξιώματα, 
αλλά καί οϊονδήποτε μέλος του μέ 
τέτοια ευκολία; Δέν έχει ιστορίαν ό 
Σύλλογος, δέν έχει παράδοσιν; Πού 
εύρισκόμεθα; Δέν γνωρίζει ό συντά
κτης τής άνακοινώσεως δτι κάθε υ
πάλληλος τής ’Εθνικής Τραπέζης καί 
ό πλέον νεώτερος, είναι μία προσω- 
πικότης; Δέν γνωρίζει δτι μέλη του 
άνήλθον είς τά ΰψιστα άξιώματα τής 
πολιτείας;

Καί πώς είναι δυνατόν, δύο μέλη 
τοΰ Συλλόγου άπό 40ετίας καί πλέ
ον καί τά όποια, κατά γενικήν άνα- 
γνώρισιν, ούχϊ παρ’ άξίαν, άνήλθον 
είς τήν άνωτάτην βαθμίδα τής ιεραρ
χίας καί προΐστανται τής μεγαλυ- 
τέρας μονάδος τής Τραπέζης, νά 
χλευάζωνται άδίκως κατά τον πλέον 
άπαράδεκτσν τρόπον μέ τήν μεγαλυ- 
τέραν ευκολίαν;

Δέν εΐμεθα συνήγοροι ούδενός, άλ
λα έχομεν οχι μόνον τό δικαίωμα αλ
λά καί τήν ύποχρέωσιν, ώς μέλη, νά 
διαμαρτυρηθώμεν διά τήν
tttcoctiv ex υτήν τής στά
θμης τού Συλλόγου μας. 
Τό ελληνικόν λεξιλόγιον είναι τόσον 
πλούσιον, ώστε δέν παρίσταται ά- 
νάγκη νά καταφεύγη κανείς ε ί ς α
γοραίας εκφράσεις διά νά 
διατύπωση τάς κατηγο
ρίας του, δσον δριμεΐς 
καί άν είναι.

Είς τήν παροΰσοτν μας παρακα- 
λοΰμεν όπως δώσητε τήν έπιβαλλο- 
μένην δημοσιότητα.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 
Οί Προϊστάμενοι 

τοΰ Κεντρικού Καταστήματος

Επειδή ακριβώς γίνεται λόγος περί όπτοκαταστάσεως τής 
άληθείας, περί ήθους καί ύφους παραθέτομεν έν άρχη τήν ιστο
ρικήν σειράν τών περιστατικών, εχουσα ουτω:

1. Περί τήν μεσημβρίαν τής Παρασκευής 4.3.66, έπομένης 
τής α' 24ώρου απεργίας, έσημειώθησαν αί πρώται κινήσεις είς 
τό Κεντρικόν Κατάστημα διά «νά έμφανισθή τούτο λειτουργούν 
κοαά τάς ήμέρας τής απεργίας τής 8ης καί 9)3)66». Λόγος, ό 
γνωστός, τής λειτουργίας τοΰ ανταγωνισμού. Υπεύθυνοι πληρο- 
ψορίαι Εφεραν καί φέρουν πηγήν έκκινήσεως τών ένεργειών τού
των τήν Διεύθυνσιν τοΰ Κεντρικού Καταστήματος, ήτις είχε προ- 
καλέσει καί ειδικήν προς τούτο σύσκεψιν στελεχών.

2. Τήν πρωίαν τοΰ Σαββάτου 5.3.66 ή κοινή Συλλογική Η
γεσία Εκαμε σχετικόν διάβημα είς τον κ. Δ)ντήν Προσωπικού 
ζητήσασα καί συνάντησιν μέ τον κ. Διοικητήν, ήτις έπραγματο- 
ποιήθη τήν μεσημβρίαν τής ιδίας ήμέρας, Είς άμφοτέρας καί ι
δίως κατά τήν δευτέραν, σαφής ήτο ή δήλωσις άπό πλευράς Δι- 
οικήσεως, ότι αΰτη άντιτίθεται είς πάσαν πίεσιν έπί τοΰ Προ
σωπικού, πλήν όμως τήν όστασχολεΐ σοβαρώς τό ζήτημα τής λει
τουργίας τοΰ άνταγωνισμοΰ κατά τάς απεργίας. Σαφής καί κα
τηγορηματική ήτο ή άπάντησις τής Συλλογικής Ηγεσίας, δτι ή

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΩΝ καί ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ

Είς τό πρατήριον Υφασμάτων τής ’Εθνικής Τρα
πέζης Πεσμαζόγλου 1 (Στοά Παλ. Χρημ)ρΙου) 
καί εντός τής ίδιας Στοάς εύρίσκεται τό Πρα
τήριον Γλυκών Λουτρακιού τό όποιον πωλεϊ διά 
τούς Τραπεζιτικούς Υπαλλήλους λιανικώς είς 
χονδρικός τιμάς τά προϊόντα Λουτρακιού ήτοι:

ΤΙΜΑΙ 4 958
ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ τό κιλό Αρχ. 40
ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ » 34
’Αμυγδαλωτά λευκά, Κούμαρα r 
Βελανίδια καρύδι, φρούτου | » 64
Κοπρνχαγη, Λαϊς, Μπακλαβάς, Καταίφι » 4
Φρουί εκδρομικό τό κιλό » 38
TG. . °ΑΤΗΡΙΟΝ' ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕ! ΚΑΜΜίΑ ΣΧΕΣΙΝ 
VE ' " Α ΑΛΛΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

είς τον ανταγωνισμόν κατάστασις είναι * προϊόν βίας, παρανό
μων καί ανελεύθερων μέσων, τά όποια ούδόλως θά Επρεπε νά Ε
πηρεάσουν τήν είς τήν ήμετέραν Τράπεζαν κατάστασιν, ετι δέ 
μάλλον, νά εϋρουν, Εστω καί κατ’ έλάχιστον, μίμησιν. Ό κ. Διοι
κητής έζήτησε έπανάληψιν τής συζητήσεως διά τήν μεθεπομένην, 
ήμέραν Δευτέραν, παραμονήν άπεργίας 7.3.66, ήτις καί έπρα- 
γματσττοιήθη τήν μεσημβρίαν τής ήμέρας αύτής, δτε καί έπανε- 
λήφθη ή δήλωσις, οτι δέν λαμβάνει ή Διοίκησις θέσιν Εναντι τής 
άπεργίας καί συνεπώς ούδεμία αντίθετος Ενέργεια δικαιολογεί
ται. Κατόπιν τούτου, ύπεύθυνοι καί αναμφισβήτητοι πληροφορίαι 
Εφεραν τον Ενα τών κ.κ. Διευθυντών τοΰ Κεντρικού Καταστήμα
τος νά δίδη τάς σχετικάς, συμφώνους πράς τά ανωτέρω, οδηγίας 
προς τά στελέχη τοΰ Καταστήματος, χρησιμοποιών καί τήν φρά- 
σιν «πάντα τά λεχθέντα νά θεωρηθώσι ώς μή λεχθέντα».

3. "Ομως κατά τό διήμερον, Σάββατον (5)3) καί Δευτέρα 
(7)3), καί παρά τά ανωτέρω μεσολαβούντα, αί ένέργειαι δι’ έ- 
ξεύρεσιν «Εθελοντών» έσυνεχίζοντο καί μόνον είς τό Κεν
τρικόν Κατάστημα, μέ τάσιν έπεκτάσεως είς άπάσας τάς 
Υπηρεσίας αύτοΰ. Τούτο καί κατηγγέλθη είς τήν Συλλογικήν ή- 
γεσίαν άπό αυτούς τούτους τούς δεχθέντας τάς προτάσεις «Εθε
λοντικής Εργασίας» συναδέλφους καί τό διεπίστωσεν αΰτη, πε- 
ριερχομένη τήν πρωίαν τής Δευτέρας τάς υπηρεσίας τοΰ Κεν
τρικού Καταστήματος.

Είναι δέ φανερόν, δτι πρότασις «Εθελοντικής» Εργασίας γε- 
νομένη άπό τον ίσχυρότερον στον ασθενέστεροι άφαιρεΐ αυτομά
τως πάσαν Εννοιαν έλευθέρας βσυλήσεως.

Καί αυτά ώς προς τά γεγονότα.
Τό ένυπογράφως δηλούμενον, δτι ή Διεύθυνσις τοΰ Κ. 

Καταστήματος διά στόματος Ενός τών μελών αύτής άπηγόρευσεν 
πάσαν πίεσιν όιπό τής πρώτης ήμέρας καί ύπό τήν, δεκτήν καλή 
τή πίστει, προϋπόθεσιν, δτι δέν ύπεβοηθεΐτο οϋτω τό μέσσν τής 
άναζητήσεως «Εθελοντών» αποτελεί διά τήν Συλλογικήν Ηγεσίαν 
νέον στοιχεΐον, τό όποιον, άφ’ Ενός μέν μεταθέτει τάς εύθύνας 
τής ύπερβάσεως καθήκοντος είς Ετερα, τά διαπράξαντα ταύτην, 
όργανα, δπερ καί άφίεται είς Ενδεχόμενον διοικητικόν Ελεγχον, 
άφ’ Ετέρου δέ παρέχει Εδαφος άμοιβαίων Εξηγήσεων μεταξύ Συλ
λογικής Ηγεσίας καί τών κ.κ. Διευθυντών τοΰ Κ. Καταστήμα
τος, δι’ άπ’ ευθείας μετ’ αύτών Επαφής, ποός τερμα
τισμόν τοΰ άνακύψαντος θέματος.

"Οσον άφσρά τήν διατύπωσιν τοΰ περιεχομένου καί τό ϋφος 
τής έπιστολής άφήνομεν τούς άναγνώστας λοιπούς συναδέλφους 
μας νά κρίνουν.

Μέ τήν σειράν μας λέγομεν δτι τούτο δέν άνταποκρίνεται 
στο ήθος τών ύπαλλήλων τής Τραπέζης καί πρώτον αύτών τού
των τών ΰπογραψάντων. Διότι, είναι περίεργος ή νοοτροπία τής, 
μετά τοιαύτης ευκολίας καί ανενδοίαστου προθυμίας, ύποστηρί- 
ξεως τοΰ ίεραρχικώς προϊσταμένου διά τής ταυτοχρόνου ήθικής 
προσβολής τοΰ Συλλογικού ’Οργάνου. Τοΰ φρουροΰ δηλ. καί τών 
νΰν καί τών μελλοντικών ίδίψ, συμφερόντων αύτών. Καί διά τον
λόγον τούτον είναι πολλαπλασία ή ύποχρέωσις τοΰ ύπαλλήλου 
προς τό Συλλογικόν του δργανον καί ύπέρτατον τό καθήκον τής 
περιφρουρήσεως αύτοΰ. Ή ομολογία έξ άλλου δτι. . . έν δψει ά- 
περγιών συνηθίζουν νά προσφεύγουν ουτοι είς τά Γ ραφεία τής 
Διευθύνσεως τής Τραπέζης διά νά. . . «συζητήσουν έπί τών συλ
λογικών πραγμάτων»(!) καί νά έρωτήσουν τούς Διευθυντάς τί 
θά κάνουν, είναι άνήκουστος. Πώς ζητοΰν εύθύνας άπό τό Συλλο
γικόν δργανον, δταν οί ίδιοι τό άγνοοΰν είς τάς κρίσιμους περι
στάσεις καί δή έπί θεμάτων τής αποκλειστικής άρμοδιό- 
τητός του καί συνεννοούνται μέ τον «θέσει» τούλάχιστον, άντί- 
παλον; Έάν Επί τοΰ προκειμένου θέματος ήρώτων τήν μόνην 
άρμοδίαν Συλλογικήν Ηγεσίαν, ήν σοβαρώτατα άπησχόλει 
τά θέμα τοΰ άνταγωνισμοΰ, άλλά αυτή τό Εβλεπε καί τό έτοποθέ- 
τει έπί ρεαλιστικωτέρων καί όρθωτέρων βάσεων καί ουτοι θά ένη- 
μεροΰντο ΰπευθύνως καί, άσφαλώς, τά δυσάρεστα Επακόλουθα θά 
άπετρέποντο. Ένέργειαι ώς αί άνωτέρω υποβιβάζουν τήν στά
θμην Ενός Συλλογικού ’Οργάνου καί όχι ή παρ’ αύτοΰ δριμεΐα 
άντιμετώπισις οίουδήποτε περιστατικού.

Τέλος καλόν θά ήτο ό συντάξας τήν έπιστολήν νά άνεγίγνω- 
σκε έκ νέου τήν έπίμαχον άνακοίνωσιν τών Συλλόγων καί νά μάς 
έγνώριζε ποιας φράσεις ταύτης θεωρεί «άγοραίας».

δ
§
§
§
§
§
§
§
§
§
J
§
§

§
§
§

3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ

Κύριοι,
Ευρισκόμενα εις τήν εΰχάριστον θέσιν, νά σάς άναγ- 

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

ΣΩΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & Σια
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑΙ - ΤΗΛ. 2 3 1.845
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ΑΑΦΝΗ ΑΡΗ Π0ΥΛΙΑΝ0Υ
’Ιατρός - Γυναικολόγος

τ. Έπιμ. Χειρουργικής Γυ
ναικολογίας καί Μαιευτικής 
1ου Κρατ. Νοσοκ. Μόσχας.

Δέχεται: Καθ’ έκάστην 5-7 
μ. μ. πλήν Σαββάτου.

Έμ. Μπενάκη 78 
Τηλ. 610.251 - ’Αθήναι

0 Λρ. ΚΟΣΜΑΣ Α. ΚΙ0Σ0ΓΛ0Υ

Παιδίατρος, μετεκπαιδευτείς 
έπί σειράν ετών είς Η.Π.Α., 
επανήλθε καί συμβληθείς μέ 
τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ., δέχεται εις τό 
έπί τής δδοΰ Γ' Σεπτεμβρίου 
112 ίατρεΐον του 5—7 μ. μ. 
καθημερινώς. Τηλ. 831.961.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΣ
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 

Συλλόγου τών Ύπαλλήλων τής ’Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, συ- 
νελθόν Εκτάκτως άμα τώ θλιβερώ 
άγγέλματι τού θανάτου τοΰ Προέ
δρου αύτοΰ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 
’Αποφασίζει όπως:

1 ) Παρακολούθηση έν σώματι τήν 
κηδείαν αύτοΰ.

2) Καταθέση στέφοτνον Επί τής 
σοροΰ του.

3) ’Αργήσουν τά Γ ραφεία καί ή 
Λέσχη τοΰ Συλλόγου κατά τήν ημέ
ραν τής κηδείας.

4) Άναρτηθή μεσίστιος ή σημαία 
τοΰ Συλλόγου έπί τριήμερον.

5) Μή συμμετάσχη ό σύλλογος 
έπί ένα μήνα είς πάσης φύσεως έορ- 
ταστικάς Εκδηλώσεις.

6) Άναλάβη ό σύλλογος τήν δα
πάνην τής κηδείας.

7) Κατατεθούν είς μνήμην τοΰ 
θανόντος ύπέρ τοΰ Ταμείου Υγείας 
Ύπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης ώς 
καί ύπέρ τοΰ Ελληνικού Άντικαρ- 
κινικοΰ ’Ινστιτούτου δρχ. 5.000 άν- 
τιστοίχως.

8) Άναρτηθή ή εΐκών τοΰ έκλιπόν- 
τος είς τήν αίθουσαν τών συνεδριά
σεων τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου.

9) Έκφρασθώσι τά συλλυπητήρια 
τοΰ Δ.Σ. είς τήν οικογένειαν τοΰ έκ- 
λιπόντος.

10) Δημοσιευθή τό παρόν είς τον 
ήμερήσιον Τύπον.
Έν Άθήναις τή 1η Απριλίου 1966 
Ό προεδρεύων ’Αντιπρόεδρος

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΙΧΟΣ
*0 Γεν. Γραμματεύς 

Κ. Π Ο ΥΛΗΣ

Τό ’Εκτελεστικόν Συμβούλιον τής 
‘Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών 
’Οργανώσεων Ελλάδος συνελθόν Ε
κτάκτως άμα τώ θλιβερώ άγγέλματι 
τοΰ θανάτου τοΰ τέως Προέδρου και 
νΰν Γενικού Συμβούλου αύτοΰ καί 
Προέδρου τοΰ Συλλόγου Ύπαλλήλων 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 
Αποφασίζει:

1) Νά παρακολούθηση σύσσωμον 
τήν κηδείαν αύτοΰ.

2) Νά καταθέση στέφανον είς τήν 
σορόν του έκλιπόντος.

3) Νά ύποβάλη τά συλλυπητήρια 
του είς τήν οικογένειαν αύτοΰ.

4) Νά άργήσωσιν τά γραφεία 
τής ΟΤΟΕ κατά τήν ήμέραν τής κη-

I δείας.
ί 5) Νά δημοσιευθή τό παρόν εις 
ί τον ήμερήσιον καί κλαδικόν Τύπον. 
Έν Άθήναις τή 1 ( Απριλίου 1966

‘Ο Πρόεδρος 
Κ. ΠΑΠΑ’ I ΏΑΝΝΟΥ

Ό Γεν. Γραμματεύς 
Γ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΑΟΣ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τών 
Ύπαλλήλων τής Τροστέζης ’Αθηνών 
συνελθόν έκτάκτως άμα τώ θλιβερώ 
άγγέλματι τοΰ θανάτου τοΰ Προέ
δρου τού Συλλόγου τών Ύπαλλήλων 
τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 
‘Αποφασίζει δπως

1 ) Παρακολουθήση έν σώμοαι τήν 
κηδείαν αύτοΰ.

2) Καταθέση στέφανον έπί τής 
σοροΰ του.

3) Αργήσουν τά Γ ραφεία τοΰ 
Συλλόγου κατά τήν ήμέραν τής κη
δείας.

4) Μή συμμετάσχη ό Σύλλογος 
έπί ενα μήνα είς πάσης φύσεως έορ- 
ταστικάς έκδηλώσεις.

5) Έκφρασθώσι τά συλλυπητή
ρια τοΰ Δ.Σ. είς τήν οικογένειαν τοΰ 
έκλιπόντος.

6) Δημοσιευθή τό παρόν είς τάν 
ήμερήσιον Τύπον.
Έν Άθήναις τή 1η ’Απριλίου 1966

‘Ο Πρόεδρος 
ΣΤΥΛ. ΓΚΙΤΑΚΟΣ

‘Ο Γεν. Γραμματεύς 
Κ. ΠΙΈΡΡΟΥΤΣΑΚΟΣ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Συλλόγου Βοηθητικού Προσωπικού 
’Εθνικής Τροστέζης συνελθόν έκτά
κτως άμα τώ θλιβερφ άγγέλματι τού 
θανάτου τοΰ Προέδρου Ύπαλλήλων 
Ε.Τ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 
’Αποφασίζει δπως:

1 ) Παρακολουθήση έν σώματι την 
κηδείαν αύτοΰ.

2) Καταθέση στέφανον έπί τής 
σοροΰ του.

3) Μή συμμετάσχη ό Σύλλογος 
έπί ένα μήνα είς πάσης φύσεως έορ- 
ταστικάς Εκδηλώσεις.

4) Έκφρασθώσι τά συλλυπητήρια 
τοΰ Δ.Σ. είς τήν οικογένειαν τοΰ έ- 
κλιπσντος.

5) Δημοσιευθή τό παρόν εις τον 
ήμερήσιον καί Συνδικαλιστικόν Τύ
πον.
‘Ο Πρόεδρος ‘Ο Γ. Γραμματεύς 
Κ. ΤΡΙΜΗΣ ιΕ. ιΒΙΖΥΗΝΟΣ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Συλλόγου Είσπρακτόρων Εθνικής 
Τραπέζης συνελθόν έκτάκτως άμα 
τφ θλιβερφ άγγέλματι τοΰ θανάτου 
τού Προέδρου τοΰ Συλλόγου τών Υ
παλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης

τής ‘Ελλάδος
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 

Αποφασίζει δπως:
1) Παρακολουθήση έν σώμοπτ την 

κηδείαν αύτοΰ.
2) Καταθέση στέφανον έπί τής 

σοροΰ του.
3) Μή συμμετάσχη ό Σύλλογος 

έπί ένα μήνα είς πάσης φύσεως έορ- 
ταστικάς εκδηλώσεις.

4) Έκφρασθώσι τά συλλυπητήρια 
τοΰ Δ. Σ. εις τήν οικογένειαν τοΰ 
έκλιπόντος.

Δημοσιευθή τό παρόν είς τον τύ
πον.
Έν Άθήναις τή 1 η Απριλίου 1966

‘Ο Πρόεδρος Ό Γ. Γραμματεύς 
Γ. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ X. ,ΚΙΤΣΙΟΣ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Συλλόγου Ύπαλλήλων Τραπέζης 
Ελλάδος συνελθόν Εκτάκτως έπί τφ 
βλιβερφ άγγέλματι τοΰ θανάτου τοΰ 
Προέδρου τοΰ Συλλόγου Ύπαλλήλων 
Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 
Αποφασίζει:

1) Νά παρακολουθήση σύσσωμον 
τήν κηδείαν αύτοΰ.

2) Νά κοίταθέση στέφανον εις τήν 
σορόν τοΰ έκλιπόντος.

3) Νά ύποβάλη τά συλλυπητήριά 
του είς τήν οικογένειαν αύτοΰ.

4) Νά δημοσιευθή τό παρόν είς 
τάν ήμερήσιον καί κλαδικόν Τύπον.

Ό Πρόεδρος Ό Γ. Γραμμοττεύς 
Σ. ΔΙ ΚΑΙ ΑΚΟΣ Γ. ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ

Τά Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Συλλόγου Ύπαλλήλων Αγροτικής 
Τραπέζης συνελθόν έκτάκτως άμα τφ 
θλιβερφ άγγέλματι τοΰ θανάτου του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 
Προέδρου τοΰ Συλλόγου Ύποιλλήλων 
Εθνικής Τραπέζης, διά τάς πολυτί
μους ύπηρεσίας άς προσέφερεν είς 
τήν υπαλληλικήν μας οικογένειαν 

Αποφασίζει
1) Νά παρακολουθήση σύσσωμον 

τό Διοικητικόν Συμβούλιον τήν κη
δείαν τοΰ μεταστάντος.

2) Νά έκφρασθοΟν τά συλλυπητή
ρια προς τήν οικογένειαν του.

3) Νά κατατεθή στέφανος είς τήν 
σορόν του.

4) Νά διοττεθή είς μνήμην τοΰ με
ταστάντος ποσόν 1.000' δρχ. ύπέρ 
τοΰ Ασύλου Ανιάτων.
‘Ο Πρόεδρος τοΰ Διοικ. Συμβουλίου

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
Ταμείου Συντάξεων τοΰ Προσωπικού 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος 
συνελθόν έκτάκτως άμα τφ θλιβερφ 
άγγέλματι τοΰ θανάτου τοΰ έπί σει
ράν Ετών διατελέσαντος μέλους τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου αύτοΰ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 
Αποφασίζει δπως:

1 ) Παρακολουθήση έν σώματι τήν 
κηδείαν αύτοΰ.

2) Καταθέση άντί στεφάνου είς 
τό Ταμεΐον Υγείας Προσωπικού τής 
Εθνικής Τραπέζης ποσόν δρ. 5.000.

3) Έκφραση: τά συλλυπητήρια 
αύτοΰ είς τήν οικογένειαν τοΰ θοςνόν- 
τος, καί

4) Δημοσιευθή τό παρόν διά τοΰ 
Τύπου.
Έν Άθήναις τή 1 η Απριλίου 1966 

‘Ο Πρόεδρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Εθνικού ΠαντροστεζικοΟ Συλλόγου, 
συνελθόν έκτάκτως έπί τφ άγγέλμα- 
τι τοΰ θανάτου τοΰ αειμνήστου 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 
Προέδρου τού Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου 
Ύποιλλήλων Εθνικής Τραπέζης Ελ
λάδος, άκοΰσαν τοΰ Προέδρου αύτοΰ 
έξάραντος τό εργον καί τους αγώνας 
τοΰ έκλιπόντος είς τήν προάσπισιν 
τών συμφερόντων τών συναδέλφων 
του καί τίμιου καί υπερήφανου συν- 
δικαλιστοΰ παραμείνοαπος κοττά τήν 
μακράν του θητείαν ώς Πρεέδρου τοΰ 
Σ υλλόγου.

Αποφασίζει:
α) "Οπως κατατεθή στέφανος είς 

τήν σορόν του.
6) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον πα

ρακολουθήση σύσσωμον τήν κηδείαν 
του καί

γ) Αργήσουν τά γραφεία τοΰ 
Συλλόγου έπί τριήμερον.
Έν Άθήναις τή 1 η Απριλίου 1966 

‘Ο Πρόεδρος 
Κ. ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ 
‘Ο Γεν. Γαμμοτεύς 

ΙΩΑΝ. Σ ΙΔΕΡΑΚΗΣ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Ταμείου Υγείας Προσωπικού ’Εθνι
κής Τραπέζης συνελθόν έκτάκτως ά
μα τφ θλιβερφ άγγέλματι τοΰ θανά
του τοΰ Προέδρου τού Συλλόγου τών 
Ύπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης 
τής 'Ελλάδος.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 
Άποφασίζει δπως:

1) Ποςχχκολουθήση έν σώματι την 
κηδείαν αύτοΰ.

2) Καταθέση στέφανον έπί της 
σοροΰ του.

3) Έκφρασθώσι τά συλλυπητήρια 
τού Δ.Σ. είς τήν οικογένειαν τοΰ έ
κλιπόντος.

4) Δημοσιευθή τό παρόν είς τον 
ήμερήσιον Τύπον.

‘Ο Πρόεδρος
ΕΥΑΓ. ΜΑΚΡΗΣ



Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
’Αναμφισβήτητα ορθή καί επιβεβλημένη υπήρξε ή α

πόφαση τής Διοικήσεως να έορτάση μέ έκδηλώσεις πού θά 
καλύψσυν όλο τό χρόνο, την 125η έπέτειο από την 'Ίδρυση 
τής Τραπέζης.

Θά δοθή κατ’ αυτόν τον τρόπο ή ευκαιρία, έκτος τών 
άλλων, νά ύπομνησθή τόσο προς τούς υπευθύνους παράγον
τες τής πολιτικής καί κοινωνικής ζωής τής Χώρας, δσο καί 
προς τό ευρύτερο κοινό, ή συμβολή του Ιδρύματος στην 
ανάπτυξη τής ξαναγεννημένης από την στάχτη της νεώτε- 
ρης Ελλάδος καθώς καί ή δυνατότητά του γιά την υποβοή
θηση τής προσαρμογής τής Ελληνικής Οικονομίας στις 
συνθήκες τών συγκροτούμενων εύρυτέρων Οικονομικών Χώ
ρων.

Ή υπόμνηση αύτή είναι δυνατό νά συντέλεση στην α
ναθεώρηση τής τηρούμενης, άγνωστο γιά ποιούς λόγους, α
πό μερίδα «ταγών» τής Ελληνικής κοινωνίας, έχθρικής 
στάσεως έναντι τής Τραπέζης, αποκορύφωμα τής οποίας 
υπήρξε ή διασάλπιση άπό τό βήμα τής Βουλής, κατά την 
περιπέτεια τής συγχωνεύσεως, του αστήρικτου καί έγκλη- 
ματικοΰ ισχυρισμού περί κινδύνων χρεοκοπίας τής ’Εθνικής 
Τ ραπέζης!

Καί ναι μέν δέν μπορεί κανείς νά περιμένη κάποια ση
μαντική βοήθεια πρός τήν Εθνική Τράπεζα έκ μέρους τής 
Κρατικής μηχανής γιά τήν καλλίτερη έπιτέλεση τού προο
ρισμού της, είναι όμως πιθανό νά ώριμάση ή ιδέα τής άρ- 
σεως ώρισμένων φραγμών καί έμποδίων πού παρακωλύουν 
τήν ανέλιξη τού ηθικού καί υλικού δυναμικού τού Ιδρύμα
τος πρός τις έπιβαλλόμενες άπό τις σύγχρονες κοινωνικο
οικονομικές συνθήκες, κατευθύνσεις.

’Αλλά οί έορταστικές έκδηλώσεις δέν θά έχουν έπιτε- 
λέση πλήρως τον προορισμό τους αν δέν αποτελόσουν τήν 
αφορμή νά γίνη έκ μέρους τής Διοικήσεως καί τών στελε
χών τής Τραπέζης μιά ανασκόπηση τής πορείας τού Ιδρύ
ματος, ιδιαίτερα δέ άπό τήν έπσμένη τής άπ’ αυτό άπο- 
σπάσεως τού έκδοτικοΰ προνομίου καί τών κλάδων τής ά- 
γροτικής καί κτηματικής πίστεως.

"Οπως εΐναι γνωστό, άπό τις παροατάνω έξελίξεις ή 
Εθνική Τράπεζα μετετράπη σέ μιά κοινή ’Εμπορική Τρά
πεζα μέ περιωρισμένες όμως δυνατότητες χρησιμοποιήσε- 
ως τών μεθόδων συναγωνισμού τών λοιπών έμπορικών Τρα
πεζών έξ αιτίας τών παραδόσεών της, τής συνθέσεως τών 
μετόχων της κ.λ.π.

Ή ιδιομορφία αυτή εΐχε βέβαια γίνει άμεσα άντιλη- 
πτή καί γι’ αυτό είχε χορηγηθή σέ άντιστάθμισμα τών πα
ραπάνω άφαιμάξεων τής Τραπέζης, τό προνόμιο τής συγ- 
κεντρώσεως μέχρι τό 1950 τών καταθέσεων τών Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Τό προνόμιο όμως αυτό, άνεξάρτητα άπό τό γεγονός 
δτι στήν ουσία δέν ήσκήθη έξ αιτίας τών γενικωτέρων πε
ριπετειών γιά δσο χρονικό διάστημα πρσβλέφθηκε άρχικά, 
δέν ήταν καθ’ έαυτο ικανό νά έπιτρέψη τήν όμαλή προσαρ
μογή τής ’Εθνικής Τραπέζης στο νέο της ρόλο.

’Έπρεπε νά ληφθούν σύντονα μέτρα μέ μακροχρόνια 
προοπτική γιά νά διασφαλίσουν τήν παραπέρα έπιβίωση 
τού Ιδρύματος κάτω άπό τις δη μ ι ουργηθεΐσες συνθήκες.

Τά μέτρα αυτά έλήφθησαν; καί μέχρι ποιο σημείο; Νά 
τό πρώτο θέμα πού πρέπει νά έξετασθή. Πιθανόν, βέβαια, 
ή έρευνα αυτή νά όδηγήση σέ μιά έπανεξέταση προσώπων 
καί πραγμάτων τής Τραπέζης καί ιδιαίτερα τής ΙΟετίας 
1930 - 1940, εΐναι δυνατό δέ νά γκρεμίση ώρισμένα είδω
λα καί νά άκουσθοΰν όξύτατες κραυγές διαμαρτυρίας. Εί
ναι δμως άνάγκη νά έπιχειρηθή όχι μόνο γιά τήν αποκα
τάσταση τής ιστορικής άλήθειας άλλά κυρίως γιά τήν έξα- 
γωγή χρησίμων διδαγμάτων γιά τό μέλλον.

Καί έρχόμαστε οπήν μεταπολεμική περίοδο.
Ή κατοχή εΐχε άφήσει στήν Τράπεζα μόνο τά άκίνη- 

τά της καί τό χαρτοφυλάκιο τών συμμετοχών της στις διά
φορες έπιχειρήσεις. Ή συντήρησή της ήταν έξαρτημένη 
πλέον στήν ουσία άπό κεφάλαια τά όποια έτίθεντο στήν 
διάθεσή της άπό τό έκδοτικά προνόμιο. Οί γενικώτερες πο
λιτικές καί οικονομικές συνθήκες υπήρξαν τραγικές. Τις 
στιγμές έκεΐνες έδείχθη τό άνέτοιμο τής Εθνικής Τραπέζης 
νά ύψώση, όπως σέ άλλες περιστάσεις, τήν φωνή της καί 
νά δώση γνώμη ως πρός τήν κατεύθυνση πού έπρεπε νά 
πάρη ή προσπάθεια τουλάχιστον τού ’Ιδιωτικού τομέα τής

Τό Διοικητικόν καί ’Εποπτικόν 
Συμβούλιον τού Προτύπου Στεγα- 

τττικοΰ Συν)σμοΰ Τραπεζικών Υπαλ
λήλων Ελλάδος, συνελθόντα εκτά
κτως άμα τφ θλιβερφ άγγέλματι τού 
θανάτου τού προέδρου του ’Εποπτι
κού Συμβουλίου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 
’Αποφασίζουν

1) Νά παρακολουθήσουν σύσσω
μα την κηδείαν αύτοΰ.

2) Νά καταθέσουν στέφανον εις 
τήν σορόν του έκλιπόντος.

3) Νά υποβάλουν τά συλλυπητή
ριά των εις τήν οικογένειαν αυτού.

4) Νά δημοσιευθη τό παρόν εις 
πόν ημερήσιον τύπον.

‘Ο Πρόεδρος
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝ-ΙΔΗΣ 
Ή Γεν. Γραμματεύς 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Συνδέσμου Στεγάσεως Προσωπικού 
’Εθνικής Τραπέζης, συνελθόν εκτά
κτως σήμερον τη 1.4.66 άμα τφ θλι
βερή) άγγέλματι τού θανάτου τοΰ 
Προέδρου τού Συλλόγου τών 'Υπαλ
λήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
"Ελλάδος,

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 
Άνδρος ύψίστας προσενεγκόντος υ
πηρεσίας είς τό Προσωπικόν τής ’Ε
θνικής Τραπέζης αποφασίζει όπως:

1) Παρακολούθηση έν σώματι τήν 
κηδείαν αυτού.

2) Κοσαθέση άντΐ στεφάνου, δρχ. 
500 υπέρ τοΰ άνπκαρκινικοΰ άγώ-

νος.
3) Μή συμμετάσχη ό Σύνδεσμος 

έπί ένα μήνα είς πάσης φύσεως έορ- 
ταστικάς εκδηλώσεις.

4) ’Εκφρασθωσι τά συλλυπητήρια 
τοΰ Δ.Σ. είς τήν οικογένειαν τοΰ έκ
λιπόντος.

5) Δημσσιευθή τό παρόν είς τον 
ήμερήσιον Τύπον καί τήν Τραπεζιτι
κήν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Γ. I. ΠΑΠΑ-1 -ΩΑΝΝΟΥ 

Ό Γεν. Γραμματεύς
ΓΕΩΡ. ΣΑΚΕΑΛΑΡΟΠΟΥΔΟΣ

Ή Διοίκησις τοΰ Προμηθευτικού 
καί Πιστωτικού Συνεταιρισμού τών 
'Υπαλλήλων τών Τραπεζών ’Εθνικής 
καί Κτημ)κής συνελθούσα έκτάκτως 
έπί τφ θλιβερφ άγγέλματι τού θα
νάτου τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλόγου 
τών 'Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τρα
πέζης

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 
’Αποφασίζει

1) Νά παρακολουθήση σύσσωμος 
τήν κηδείαν αύτοΰ.

2) Νά κοπαθέση στέφανον είς τήν 
σορόν τοΰ έκλιπόντος.

3) Νά υποβολή τά συλλυπητήριά 
της είς τήν οικογένειαν αύτοΰ.

4) ιΝά δημοσιευθη τό παρόν είς 
τον ήμερήσιον Τύπον.
’Εν Άθήναις τή 1η ’Απριλίου 1966 
Ό Προϊστάμενος τοΰ ’Εποπτικού 

Συμβουλίου 
ΔΗΜ. ΜΑΝΙΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΤΑ 125 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα)

Τραπέζης, ώς καί χάλκινο άντίγρα- 
ψον αγάλματος έφηβου τοΰ 6ου π.Χ. 
αίώνος. Στήν Βασίλισσα, έξ άλλου, 
προσεφέρθή άντίγραφον βυζαντινού 
κοσμή ματος.

Η ΑΝΤΙ ΦΩΝΗΣ I Σ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

Στον λόγο τού κ. Γ. Μαύρου ά- 
πή,ντησε ό Βασιλεύς, ό όποιος άνε- 
μνήσθη τών μεγάλων προσπαθειών 
καί θυσιών, «αΐ όποιαι ευθύς άπό 
τής άπελευθερώσεως τής Πατρίδος 
μας, κατεβλήθησαν, ϋπό έξαιρέτων 
'Ελλήνων, ώς ό πρώτος τής χώρας 
Κυβερνήτης ’Ιωάννης Καποδίστριας, 
ό Γεώργιος Σταύρος, ό Κσυντονριώ- 
της, ό Όρλάνδος καί υπό μεγάλων 
φιλελλήνων, πρός αναδημιουργία 
τής κατερειπωμένης οικονομίας, τής 
έκ τής τέφρας τότε άναγεννωμένης 
‘Ελλάδος.

Οί ένθερμοι αυτοί 'Έλληνες πα- 
τριώται καί οί φιλέλληνες, άπέβλε- 
ψαν είς τήν δημιουργίαν Ελληνικού 
Ιδρύματος Πίστεως καί σχηματι
σμού κεφαλαίων πρός άνόρθωσιν ΒΓ 
αυτών, τής γεωργίας καί τής κτημα
τικής ιδιοκτησίας, πρός άνύψωσιν έκ 
παραλλήλου τής βιοτεχνίας, πρός ά- 
νάπτυξιν του εμπορίου καί τής ανυ
πάρκτου ή υποτυπώδους τότε βιο
μηχανίας, τών όποιων ή πρόοδος

πεζής τής ‘Ελλάδος κ. Γ. Μαύρος σ
μιλών κοτά τήν διάρκεια τού γεύ
ματος έξήρε τήν συμβολή τοΰ Ιδρύ
ματος καθ’ δλην τήν διάρκεια τής 
νεωτέρας εθνικής καί οικονομικής ’Ι
στορίας τής Ελλάδος.

Ό κ. Γ. Μαύρος είπε μεταξύ άλ
λων τά εξής:

«Είναι προφανής ό ρόλος τον ο
ποίον έκαλεΐτο νά παίξη είς την δη
μιουργίαν τοΰ νεωτέρου ελληνικού 
Κράτους ένα Ίδρυμα, εις τό ό
ποιον θά άνετίθετο ή όργάνωσις καί 
ό έλεγχος τής κυκλοφορίας τοΰ χρή
ματος καί ή δημιουργία τής πίοτε- 
ως. Ή πρώτη απόπειρα πρός τον 
σκοπόν αύτόν έγένετο άπό τον Κυ
βερνήτην Καποδίστριαν μέ την Χρη- 
ματισπκήν, ώς άπεκλήθη, Τροστε- 
ζαν τοΰ ’Έθνους. Ή πρώτη αυτή 
προσπάθεια άπέτυχε. Διά τήν έπι- 
τυχίαν τής δευτέρας έχρειάσθη τό 
θερμόν ένδ ιαφέρον ενός Βασιλέως 
καλοπροαίρετου καί άγαπώντος τον 
λαόν του, ό φλογερός φιλελληνισμός 
τοΰ Ελβετού ιππότου Έϋνάρδου καί 
ή πείρα του, ή ευφυΐα καί ό πατρι
ωτισμός ένός Ήπειρωτου, τοΰ θρυ
λικού Γεωργίου Σταύρου, πού εΐχε 
κατανοήσει τά διδάγματα τής έμ- 
πειρίας τής αναπτυσσόμενης Δύ- 
σεως.

Εκατόν είκοσι πέντε χρόνια διέρ- 
ρευσαν άπό τήν νύκτα τής Άναστά- 
σεως τοΰ 1841. Μέσα εις αυτά, τά 

προσέκρουεν, είς πολλά εμπόδια ά-| βήματα τής Τραπέζης τοΰ Έθνους
ναγόμενα κυρίως είς τήν έλλειψιν ε
σωτερικής καί εξωτερικής ασφαλεί
ας ώς επίσης καί έπί τής έπικρα- 
τούσης είς τήν χώραν μεγάλης νο
μισματικής αναρχίας.

Τό "Ιδρυμα τούτο άπετέλεσεν ή 
συσταθεΐσα τφ 1 841 ’Εθνική Τρά- 
πεζα τής ‘Ελλάδος διά τής θαυμα
στής επιμονής του ίδρυτοΰ καί πρώ
του Διοικητοΰ αυτής μεγάλου τρα
πεζίτου καί διακεκριμένος οικονομο
λόγου Γεωργίου Σταύρου. "Εκτοτε 
ή πρός τά πρόσω πορεία τής Τρα
πέζης ύπήρξεν αδιάκοπος καί πρός 
άλας γενικώς τάς κατευθύνσεις. ’Α
ποστολή της ύπήρξεν ή άνάπτυξις 
τής οικονομικής δραστηριότητας τής 
χώρας είς όλους τούς κλάδους. Ού
τως έπέτυχεν ή Εθνική Τράπεζα 
Ελλάδος, χωρίς υπερβολήν όχι μό
νον τήν οικονομικήν άνάπτυξιν, άλ
λά συνέτεινε κατά πολύ, καί διά τών 
χρηματοδοτήσεων τών (Απελευθερωτι
κών αγώνων, είς τήν πολιτικήν πα
λιγγενεσίαν τής Πατρίδας, τήν οποί
αν διά τών πολλαπλών καί πολυτί
μων υπηρεσιών της ανύψωσε καί ανυ
ψώνει συνεχώς έπί οίκονομικώς ύ- 
ψηλοτέρκχς στάθμης».

Ό Βασιλεύς άπηύθυνε, έν τελεί, 
ευχές πρός τήν Διοίκηση, καί το Προ
σωπικό τής Τραπέζης, όπως συνέ
χιση περαιτέρω «άκλόνητον τήν συ
νεχώς έπεκτεινομένην γόνιμον υπέρ 
τοΰ έλληνικοΰ λαού, πιστωτικήν, οι
κονομικήν καί κοινωνικήν δράσιν 
του».
Ο ΑΟιΠΟΣ ΤΟΥ κ. Γ. ΜΑΥΡΟΥ

τών ',Ελλήιιων καί τά βήματα τής 
Τραπέζης του είναι παράλληλα. ’Α
πό τάς ιδίας κρίσεις καί τάς ίδιας 
περιπετείας έπέρασαν. Μαζί έμεγά
λωσαν -καί ήνδρώθησαν. Είς άλας 
τάς δύσκολους στιγμάς, πού δ ι ήλ
θε τό ελληνικόν Κράτος κατά τον 
πολυκύμαντοι αιώνα τής ελευθερίας, 
ΰπελόγισε, έστηρίχθη, καί ήντλησεν 
άπό τό άποθεματικόν υλικής καί η
θικής δυνάμεως, πού εΐναι ή ’Εθνική 
Τράπεζα τής 'Ελλάδος.

Ή βασική υπηρεσία τής Τραττέ- 
ζης πρός τό "Εθνος ύπήρξεν ή έκ- 
δοσις τοΰ εθνικού νομίσματος. Τά 
τραπεζογραμμάτια τής Εθνικής 
Τραπέζης αντικατέστησαν τήν παν
σπερμίαν τών διαφόρων νομισμάτων, 
πού έκυκλοφόρουν μετά τήν άπελευ- 
θέρωσιν. Ύπερεπήδησαν τάς παγκο
σμίους κρίσεις, τάς έθνικάς περιπέ
τειας, τή,ν πτώχευσιν τοΰ 1 892, τους 
πολέμους, Βαλκανικούς καί παγκο
σμίους, καί έτίμησαν τήν έκδότριάν 
των Τράπεζαν καί τήν Χώραν.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ

Κατά τά θλιβερά έτη 1 847 - 50 
ή Ελλάς εύρίσκεται είς τήν άνάγκη,ν 
νά στράγγιση τά ταμεία της διά νά 
πληρώση παραλόγους αποζημιώσεις 
είς ξένους. Τά Κράτος ύπερπηδά 
τον σκόπελον μέ την βοήθειαν τής 
’Εθνικής Τραπέζης. Είς τά 1866 ένα 
τμήμα τοΰ "Εθνους αλύτρωτον έπα- 
ναστατεΐ. Είναι ό σηκωμός τής Κρή
της, τοΰ όποιου τά έκατό χρόνια έ- 
ορτάζομεν έφέτος. Ή έπανάστασις

Ό διοικητής τής ’Εθνικής Τρα-δημιουργεί συνθήκας επικειμένου πο-

Έλληνικής Οικονομίας καί τήν έπωφελή χρησιμοποίηση 
τής ξένης βοήθειας.

Εΐναι φανερό ότι ή αδυναμία αύτή έχει τις ρίζες της 
στήν έπιδειχθεΐσα κατά τήν παραπάνω δεκαετία 1930 - 40 
σχετική αδράνεια.

Εΐναι πολύ χαρακτηριστικό, αν είναι αληθινό, αυτό τό 
όποιο έλέχθη άπό κάποιο έπιφανές στέλεχος τής Τραπέζης 
καί κατόπιν Διοικητοΰ αυτής. «Νά κάμωμεν μελέτας κλά
δων καί επιχειρήσεων; ας μάς δώσουν τό πρσνσμιον άσκή- 
σεως τής βιομηχανικής πίστεως καί θά κάμωμεν μελέτας». 
Νά ένα άπό τά βασικά σφάλματα. Ή νοοτροπία τής άγκι- 
στρωσεως έπάνω στά προνόμια άντί τής υπομονετικής προ- 
παρασκευής γιά τον έλεύθερο συναγωνισμό στον όποιο τό 
κύρος, οί ηθικές καί υλικές δυνάμεις τής Τραπέζης χρησι
μοποιούμενες καταλλήλως, θά έθριάμβευαν.

Άλλά καί γιά τήν άξιοποίηση τής σημαντικωτάτης πε
ριουσίας τής Τραπέζης ουδέποτε κατεβλήθη συστηματική 
προσπάθεια. ’Ορθότατα παρετήρησε κάποτε ό νΰν Διοικητής 
ότι ή άρμοδία Διεύθυνση υπήρξε άνέκαθεν ένα Ληξιαρχείο 
καί περιωρίζετο σέ καταγραφές.

Θά μπορούσαμε νά παραθέσουμε τό ίδιο καί γιά τήν 
Διεύθυνση τοΰ προσωπικού. Ή άξιοποίηση τοΰ έμψυχου υ
λικού τής Τραπέζης διά τής πραγμοοτικής άνόδου τοΰ μορ
φωτικού του επιπέδου δέν τήν άπησχάλησε ποτέ κατά τρό
πο συστηματικό. Έπανεπαύετο στά φροντιστήρια γιά τις 
προαγωγικές έξετάσεις καί τις άστεΐες επιδοτήσεις γιά 
τήν εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Πικρές εΐναι οί παροατάνω άλήθειες. Άλλά άν θέλου
με νά προχωρήσουμε καί νά μην είμαστε «σάν πλάτανος 
πού γέρασε καί πέφτουν τά κλαδιά του», πρέπει νά ανα
γνωρίσουμε τά σφάλματα καί τις παραλείψεις μας στούς 
οργανωτικούς καί μορφωτικούς τομείς πού εΐναι καί ή κυ
ρία αιτία γιά τήν μή άνάλογη πρός τις δυνατότητές της 
άνάπτυξη τής Τραπέζης, καί νά έργασθοΰμε συστηματι
κά γιά τήν επανόρθωσή τους. Ή νωχελική αύτοθεοποίηση 
τών στελεχών τής Τραπέζης μέ τήν άπομόνωσή τους σέ πο
λυτελή γραφεία μέ προθάλαμους πού βρίθουν άπό ιδιαίτε
ρες γραμματείς καί κλητήρες πρέπει νά σταματήση.

Πρέπει νά κληθοΰν, πέρα άπό τήν τυπική διεκπεραίω
ση τών τρεχουσών υποθέσεων στήν οποία συνήθως μετέ
χουν απλώς υπογράφοντας, νά άναλάβουν θετικές καί συγ
κεκριμένες πρωτοβουλίες οί όποιες καί άπτελοΰν καί τό 
μέτρο τής κρίσεώς τους.

λέμου. Είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν 
καταφεύγει τό Κράτος διά τήν συμ- 
πλήρωσιν τοΰ εξοπλισμού του.

Μετά δέκα έτη καί πάλιν παρί- 
σταται άνάγκη ή Εθνική Τράπεζα 
νά σώση τήν κατάστασιν μέ εκτά
κτους χορηγήσεις πρός τό Κράτος 
διά τάς πολεμικός του παρασκευάς. 
Καί όταν μετ’ ολίγον τό συνέδριον 
τοΰ Βερολίνου παραχωρεί τήν Θεσ
σαλίαν είς τήν 'Ελλάδα, μέ τήν βοή
θειαν τής ’Εθνικής Τραπέζης ή μι
κρά 'Ελλάς τής Λαμίας απλώνει τάς 
άγκάλας της διά νά παραλάβη νέον 
ελληνικόν πληθυσμόν.

Κατά τό τέλος τοΰ δεκάτου ενά
του αίώνος δύο γεγονότα συγκλονί
ζουν τά "Εθνος. Ή θλιβερά περιπέ
τεια τοΰ 1897 καί ή προηγηθεΐσα 
πτώχευαις τοΰ έλληνικοΰ Κράτους. 
,Μέ κατάρρευσιν απειλείται τά οικο
δόμημα τοΰ 1821. Ευτυχώς, μέσα 
είς τήν γενικήν έξουθένωσιν ένα "Ι
δρυμα στέκεται δρθιον καί άκλόνη
τον, ή ’Εθνική Τράπεζα. Είς αυτήν 
στηρίζεται τό Κρότος διά νά άντι- 
μετωπίση καί αυτήν τήν καταιγίδα.

Καί άκολουθεΐ ή εποχή τής άνορ- 
θώσεως. Ή 'Ελλάς άνδροϋται καί 
διεκδικεΐ τήν άπελευθέρωσιν τών υ
ποδούλων τέκνων της. Τό ελληνικόν 
"Εθνος ύπό τή,ν πολιτικήν καί στρα
τιωτικήν ηγεσίαν τών Βασιλέων Γε
ωργίου καί Κωνσταντίνου καί τοΰ 
μεγαλυτέρου τών πολιτικών άνδρών 
τής νεωτέρας ‘Ελλάδος ’Ελευθερίου 
Βενιζέλου, συνεχίζει μέ καλπασμόν 
τό έργον τών αγωνιστών τοΰ 21. ’Α
νυπολόγιστος είναι είς τάν αγώνα 
αυτόν ή συμβολή τής Εθνικής Τρα
πέζης. Ό πρύτανις τής ελληνικής 
δημοσιογραφίας 'Βλάσης Γαβριηλί- 
δης, έγραψε χαρακτηριστικός διά 
τούς Βαλκανικούς πολέμους «έάν ό 
Βενιζέλος έκήρυξε τον πόλεμον, ό 
Βαλαωρίτης, δηλαδή ό Διοικητής 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, τον έκράτη- 
σεν οίκονομικώς. Χωρίς τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν, προσθέτει, ό πόλεμος ή- 
το αδύνατον όχι νά στηριχθή, άλλά 
ούτε καί νά κηρυχθή». Μετά τό τέ
λος τών νικηφόρων Βαλκανικών πο
λέμων, όταν πρός στιγμήν ήπειλήθη 
υπεροπλία τής Τουρκίας είς τό Αί- 
γαΐσν, χάρις είς τήν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν τής Ελλάδος καί μόνον κα
τέστη δυνατή ή άποκατάστασις ι
σορροπίας είς τό Αίγαΐον διά τής 
χρηματσδοτήσεως παρ’ αυτής τής α
γοράς τών θωρη,κτών «Λήμνος» καί 
«Κιλκίς» καί τοΰ εΰδρόμου «"Ελλη».

Καί έρχεται ή πυρκαϊά τοΰ πρώ
του παγκοσμίου πολέμου. Ή Ελ
λάς μέ τό οπλον άνά χεΤρας διεκδι- 
κεΐ τήν εθνικήν της αποκατάστασην 
είς τό ακέραιον. Ό πόλεμος διεξά
γεται τώρα έν συμπράξει μέ τούς 
μεγάλους συμμάχους τής Ελλάδος. 
Ή ’Εθνική Τράπεζα δέν εΐναι απλώς 
ή Τράπεζα τοΰ έλληνικοΰ πολέμου, 
άλλά καί όλου τοΰ συμμαχικού πο
λέμου είς τό ανατολικόν μέτωπον. 
Ή μοίρα ήθέλησε νά γίνη είς τον 
μεγάλον εκείνον πόλεμον τό θαύμα 
πού άνέμενον α! ελληνικά! γενεά! 
άπό τής εποχής Κωνσταντίνου τοΰ 
Παλαιολόγου. Ή Ελλάς ηπΛώθη είς 
δύο ήπείρους καί ήγγισε πέντε θα- 
λάσσας. Ή ’Εθνική Τρόπεζα άκο
λουθεΐ τό "Εθνος είς τήν ευτυχίαν 
του καί τήν ακμήν του. Μάζί μέ τούς 
πρώτους "Ελληνας στρατιώτας πού 
έπάτησαν τά χώματα τής ’ I ωνίας, 
έφθάναν εις τήν Σμύρνην καί υπάλ
ληλοι τής ’Εθνικής Τραπέζης μέ τον 
’Αλέξανδρον Κοριζήν έπί κεφαλής. 
Ή συμβολή τής Εθνικής Τραπέζης 
είς τήν σπερέωσιν τής 'Ελληνικής 
διοικήσεως καί είς την διεξαγωγήν: 
τοΰ πολέμου έν Μικρά Άσίς( είναι 1 
μία ακόμη χρυσή σελίς είς τήν ιστο
ρίαν αύτοΰ τοΰ ιδρύματος.

Μετά τήν μικρασιατικήν κατα
στροφήν, ή συμβολή τής ’Εθνικής 
Τραπέζης είς τήν άποκατάστασιν 
τών προσφύγων, τήν διαχείρισιν τών 
ανταλλαξίμων, τήν έκδοσιν ομολο
γιακών δανείων, υπήρξε καταστατι
κής σημασίας διά τήν έκ νέου καί 
έπί άλλης βάσεως άνόρθωσιν τής 
οικονομικής ζωής τοΰ τόπου.

Κατά τήν διάρκειαν τοΰ μεσοπο
λέμου, άπό τά σπλάγχνα τής Εθνι
κής Τραπέζης ξεπηδά ένα όλόκλ.η- 
ρον τραπεζικόν σύστημα καί έξειδι- 
κευμένσι, ώς ιάπαιτοΰν αΐ νέαι συν- 
θήκαι, οργανισμοί. Ή Τράπεζα τής 
‘Ελλάδος, ή ’Αγροτική Τράπεζα καί 
ή Κτηματική Τράπεζα εΐναι τέκνα 
τής ’Εθνικής Τραπέζης. Στελέχη τής 
’Εθνικής Τραπέζης επανδρώνουν 
τούς νέους οργανισμούς. Καί μέσα 
εις τό νέον σύστημα, ή Εθνική Τρά
πεζα παραμένει πάντοτε ή Τράπε
ζα τοΰ "Εθνους, ή Τράπεζα τής ε
θνικής παραδόσεως, ή Μήτηρ - Τρά
πεζα. Ό χαρακτηρισμός αυτός εκ
φράζει ίσως καλύτερον παντός άλ
λου τον ρόλον τοΰ 'Ιδρύματος είς τήν 
ελληνικήν οικονομίαν. Διότι ή ιστο
ρία αυτής τής διαρκούς συμπαρα- 
στάσεως πρός τό Κράτος καί τής 
διαρκούς ένισχύσεως τής οικονομι
κής ζωής τοΰ τόπου, κατέστη δυνα
τή άπό τήν έπιτυχίαν τής Εθνικής 
Τραπέζης είς τήν δημιουργίαν τής 
πίστεως. Ή ’Εθνική Τράπεζα έδη- 
μιούργησε καί συνετήρησεν άνεπά- 
φους τους μηχανισμούς, οί όποιοι 
έπέτρεψαν τήν κινητοποίησιν τών οι
κονομικών δυνάμεων τοΰ Έθνους, 
τής έθνικής άποταμιεύσεως είς τήν 
ένίσχυσιν τών εθνικών αγώνων, άλ
λά καί τής παραλλήλου διαρκούς 
παραγωγικής προσπάθειας τοΰ Έ
θνους. -

Θά ήτο παράλειψις άν δέν έξή-

ρετο σήμερον καί ή σπουδαία συμ
βολή τών στελεχών, τά όποια εϊρ- 
γάσθησαν καί εργάζονται είς τό "Ι
δρυμα τούτο. Μακροί εΐναι οί κατά
λογοι τών στελεχών τής ’Εθνικής 
Τραπέζης παντός βαθμού, τά όποια 
προσέφερον τήν ζωήν των είς όλους 
τούς έθνικούς πολέμους καί κατά τήν 
ξένην κατοχήν. Χαρακτηριστικόν τοΰ 
πνεύματος, τό όποιον διήπε την 
δράσιν των, είναι τό γεγονός δτι είς 
πλεΐστα σημεία τής 'Ελλάδος, στε
λέχη τής Τραπέζης καί Διευθυνταί 
Καταστημάτων αυτής έπελέγησαν ει
δικός άπό τον καταχτητήν διά νά 
πληρώσουν μέ τήν ύπερτόπην θυσίαν 
τήν άφοσίωσίν των είς τό καθήκον 
καί τό "Εθνος.

Ίδιάζουσα είναι ή θέσις, τήν ο
ποίαν κατέχει σήμερον ή ’Εθνική 
Τράπεζα είς τήν οικονομικήν ζωήν 
τής Χώρας. Τό μέγεθος τοΰ 'Ιδρύ
ματος, ή Ιστορία του, ή σύνθεσις τοΰ 
μετοχικού του κεφαλαίου, ή συγκέν- 
τρωσις είς αυτό έπι βλητικού ποσο- 
στοΰ τής λαϊκής άπσταμιεύσεως, ε
πιβάλλουν είς τήν Εθνικήν Τράπε
ζαν καθήκοντα καί εΰθύνας πού ξε
περνούν τά καθήκοντα καί τάς εΰ
θύνας μιας εμπορικής Τραπέζης. 
Συνίστανται τά καθήκοντα αυτά είς 
τήν ύπσβοήθησιν τοΰ άναπροσανατο- 
λισμοΰ τής ελληνικής οικονομίας άπο 
τά στενά εθνικά πλαίσια εις τά ευ
ρύτερα πλαίσια τών μεγάλων οικο
νομικών χωρών τής Ευρώπης.

Ή ’Εθνική Τράπεζα δέν δύναται 
νά χαρακτηρισθή ώς "Ιδρυμα κερδο
σκοπικόν ύπό τήν συνήθη έννοιαν τής 
λέξεως. Κατά τήν διεξαγωγήν τών 
τραπεζικών εργασιών, προθύμως, α
ναλαμβάνει τήν χρηματοδοτησιν κλά
δων μή αποδοτικών τραπεζικώς, άλλ* 
έξυπηρετούντων τό γενικώτερον συμ
φέρον τής Χώρας. Χαρακτηριστικόν 
παράδειγμα εΐναι ή χρη,ματοδότησις 
τοΰ καπνεμπορίου.

Είναι αξιοθαύμαστα τά επιτεύ
γματα τής ελληνικής οικονομίας άπό 
τής έθνικής ανεξαρτησίας μέχρι σή
μερον. Τό δτι τά επιτεύγματα αύτά 
έπρανματοποιήθησαν 'καθ’ ήν στι
γμήν τό "Εθνος ήγωνίζετο διά τήν 
όλοκλήρωσίν του ή καί ένίοτε αύτήν 
ταύτην τήν έπιβίωσίν του, άποδει- 
κνύουν τήν δύναμιν τής φυλής, άλ
λά καί τήν Ικανότητά της νά προ
σαρμόζεται πρός τάς μεταβαλλόμε
νος ίστορικάς συνθήκας.

Θά ήτο πλάνη νά πιστευθή δτι τά 
προβλήμοττα, τά όποια (Αντιμετωπί
ζει σήμερον ή ελληνική οικονομία, 
εΐναι ευκολότερα άπό έκεΐνα, τά ό
ποια άντεμετώπισε κατά τον πρώ
τον αιώνα τής ελευθερίας. Κατ’ αύ
τόν τόν αιώνα ή ελληνική, οικονομία 
έζησε καί άνεπτύχθη ύπό δασμολο
γικόν καθεστώς, τό> όποιον τήν έ- 
προστότευεν άπό τόν ανταγωνισμόν 
τών έξειλιγμένων οικονομιών τής Δύ- 
σεως. ΑΙ συνθήκαι έχουν σήμερον 
αλλάξει έκ βάθρων. Αί τεχνολογι και 
έξελίξεις, ιδίως μετά τόν δεύτερον 
παγκόσμιον πόλεμον ώδήγησαν είς 
τήν διαμόρφωσιν δχι μόνον πολιτι
κών, άλλά καί οικονομικών κολοσ
σών, διά τήν (Αντιμετώπισιν τών ό
ποιων ουδόλως άρκοΰν τά δασμο
λογικά τείχη τοΰ παρελθόντος. Διά 
νά δυνηθή νά έπιζήση ή ελληνική οι
κονομία, πρέπει νά προσαρμοσθη 
πρός τάς νέας τεχνολαγικάς έπιτα- 
γάς, νά προσανατολισθή πρός τήν 
παραγωγήν τήν κατευθυνομένην είς 
τάς κολοσσιαίας αγοράς, μέ μίαν 
λέξιν νά γίνη συναγωνιστική έπί δι
εθνούς επιπέδου. Πρός τον νέον κό
σμον τών κολοσσών δέν οφείλει μό
νον νά προσαρμοσθή; ό έπιχειρηματι- 
κός τομεΰς τής έλληνικής οικονομί
ας, άλλά καί οί βασικοί θεσμοί τής 
Χώρας. Βασικής σημασίας είναι διά 
το μέλλον τής Χώρας ό εκσυγχρονι
σμός τής λειτουργίας τής δημοσίας 
διοικήσεως καί τών έλληνικών βασι
κών θεσμών, μεταξύ τών οποίων πε
ριλαμβάνεται καί τό πιστωτικόν σύ
στημα.

Ή έννοια τής διαρκούς βελτιώσε- 
ως τής παροιγωγικότητος πρέπει νά 
είσαχθή είς δλα τά ιδρύματα. Ή 
έπιτάχυνσις τής έξυπη ρετήσεως τών 
πελατών, ή εφαρμογή όλων τών προ
ηγμένων τεχνικών μεθόδων όργανώ- 
σεως, ταυτοχρόνως μέ τήν έπέκτα- 
σιν καί την βελτίωσιν τής ποιότητας 
τών παρεχομένων υπηρεσιών, πρέπει

(Συνέχεια @τήν 4η σελίδα)

ESKIMO

Φερρών 10 (Πάροδος Πατη
σίων - Παρά τό πεδίον τοϊ· 
’Άρεως).

1. ’Ηλεκτρικά! συσκευιά. 
Ψυγεία Κουζίνες - ΙΙλυντή 
ρια - Τηλεοράσεις - Ραδιόφω
να κ.λ.π.).

2. "Επιπλα (παντός τύπου) 
Βιομηχανίας «Π. Χριστοφο- 
ρίδη».

Διά τους Υπαλλήλους τής 
Έθ-νικής Τραπέζης ειΉκαί tl- 
μαί καί μεγάλαι εύκολίαι πλη
ρωμής.



Παρουσία των Προέδρων των Συλλόγων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ

Κατά τήν έναρξη τής παντραπε- 
ζσϋπαλληλικής άπεργίας τής 8ης 
Μαρτίου συνελήφθη έξω βατό τήν 
Ίονική - Λαϊκή Τράπεζα ο Γενικός 
Γραμματεΰς τοΰ Συλλόγου των Υ
παλλήλων αυτής συνάδελ. Στέλιος 
Παπαϊωάννου και παρεπέμφθη σέ δί
κη για τον λόγο ότι παρημπόδιζε 
τους συναδέλφους του νά προσέλ- 
θουν οπήν Τράπεζα καί νά έργα- 
σθοΰν. Τό άδικη μα χαρακτηρίστηκε 
αυτόφωρο1 πλημμέλημα καί δικάστη
κε ιάπό τό Γ' Μονομελές τήν 14.3. 
1966.

Είναι ή πρώτη φορά, στά τελευ
ταία τούλάχιστόν χρόνια, πού τρα
πεζικός συνδικαλιστής εστάλη στό 
δικαστήριο καί δεν άφέθη ελεύθερος, 
λίγες ώρες μετά τήν σύλληψή του, 
όπως συνέβαινε παλαιότερα, κυρίως 
οπήν Εθνική Τράπεζα, παρά τις 
προς τούτο ενέργειες τής ‘Ομοσπον
δίας.

’Αλλά «ούδέν κακόν άμιγές κα
λού». Γιατί ό συνάδ. Στέλιος Παπα- 
ιωάννου αθωώθηκε πανηγυρικά καί 
μάλιστα με προηγηθεΐσα σύμφωνη 
γνώμη τοΰ Είσαγγελέως. Καί όχι 
μόνο αύτό άλλα έξεκαθαρίσθη μιά 
γιά πάντα τό θέμα, πότε οί άστυ- 
νομικοί μπορούν νά επεμβαίνουν κα
τά νόμιμο καθήκον είς τήν δράση 
ενός συνδικαλιστού προ ή κατά τήν 
απεργία.

Τό κριτήριο είναι αν ό συνδικαλι
στής ήσκησε βία ή μετήλθε 
απειλή, σέ βάρος των συναδέλ
φων του, οπότε καί μόνον, είναι αυ
τός ένοχος ποινικού αδικήματος. 
Αυτό κανείς έκ των μαρτύρων άστυ- 
νσμικών δεν ήδυνήθη νά τό δηλώση 
διότι δέν υπήρξε, όπως καί κανείς έκ 
των άστυνομικών οΐ όποιοι παλαιό- 
τερον άπεμάκρυναν τά συνδικαλιστι
κά στελέχη άπό τούς χώρους τής ’Ε
θνικής Τ ραπέζης δέν θά ήδύνατο νά 
τό ίσχυρισθή, διότι καί τότε καί ουδέ
ποτε οί Τραπεζικοί συνδικαλισταί 
είχαν χρησιμοποιήσει τέτοια ή πα
ρόμοια μέσα.

Ή δικαστική άπόψασις στηρίχθη- 
κε, όπως και ή κατηγορία άλλωστε, 
είς τό άρθρο 332 τοΰ Ποινικού Κώ- 
δικος, κατά τό όποιο:

«"Οστις διά βίας ή απειλής ε
ξαναγκάζει τινα νά συμμετάσχη 
είς ενωσιν, σκοπούσαν τήν ομα
δικήν παΰσιν τής εργασίας προς 
επιτυχίαν ή μεταβολήν των όρων 
τής περί αυτής συμβάσεως, ή 
παρεμποδίζει τινα νά αποχώρηση 
τοιαύτης ένώσεως, τιμωρείται διά 

φυλακίσεως μέχρις ένός έτους ή 
διά χρηματικής ποινής».

Τό παράνομο δηλ. καί τό κολά
σιμο είναι νά άναγκάση ό συνδικα
λιστής τον συνάδελφό του μέ βία 
καί απειλή (κακής είς βάρος του 
πράξεως, ή αντιποίνων πάσης φύ- 
σεως) νά άπεργήση ή μέ τά ίδια 
μέσα (βία καί άπειλή) νά έμποδι- 
σθή τυχόν μεταμεληθείς απεργός νά 
έπιστρέψη στήν εργασία του.

Κατά συνέπεια ό συνδικαλιστής 
νομιμώτατα καί κατά πλήρες δικαί
ωμά του έρχεται σ’ επαφή μέ τους 
συναδέλφους του προ καί κατά τήν

απεργία γιά λόγους ενημερωτικούς 
πάσης φύσεως, άναπτύξεως τού δι
καίου τού άγώνος τους, συστάσεως 
καί προτροπής άκόμη συμμετοχής 
σ’ αυτόν ώς καί γιά κάθε συζήτηση 
γενικά καί ενέργεια μακρυά άπό πε
ριεχόμενο 6ίας καί απειλής, οπότε 
καί μόνο καί έψ’ όσον άποδεικνύον- 
ται τά δύο τελευταία αυτά στοιχεία, 
έχει δικαίωμα τό αστυνομικό όργα
νο νά έπέμβη. "Αλλως τούτο ενερ
γεί καταχρώμενον τής εξουσίας του 
καί ΰπόκειται σέ διοικητικές τουλά
χιστον κυρώσεις.

ΤΑ 125 ΧΡΟΝΙΑ
(Συνέχεια άπό τήν 3ϊ| σελίδα)

νά άποτελοΰν τό κύριόν μας μέλη- 
μα. Διά νά κατανοηθή ή σημασία 
των νέων αυτών μεθόδων διά τήν α
ποδοτικήν λειτουργίαν των θεσμών 
μας, θά σάς άναφέρω τά εξής: Μέ 
τήν μηχανοργάνωσην μιας καί μόνον 
λειτουργίας τής ’Εθνικής Τ ραπέζης, 
ή οποία καί έπίκειται, υπολογίζεται 
ότι θά πρακύψη οικονομία τής τά- 
ξεως των 40 έκατ. δραχμών έτησίως.

Ή ’Εθνική Τράπεζα έχει πλήρη 
συναίσθησιν τοΰ καθήκοντος, τό ό
ποιον πρέπει νά έκπληρώση εις τήν 
παρούσαν φάσιν τής ζωής τοΰ "Ε
θνους. "Εχει πλήρη έπίγνωσιν τής 
άνάγκης νά όργανωθή έτσι ώστε νά 
δύναται νά κατευθύνη τους επιχειρη
ματίας, νά τούς συμπαρίσταται, ό
χι μόνον διά χρηματοδοτήσεως, άλ
λα καί διά τής παροχής όλων εκεί
νων τών υπηρεσιών, τάς οποίας δύ- 
ναται νά τούς παράσχη λόγφ τού 
μεγάλου μεγέθους καί τών δυνατο
τήτων της. Είς τό πλαίσιον αυτών 
τών κατευθύνσεων περιλαμβάνεται 
καί ή ϊδρυσις, μέ τήν πρωτοβουλίαν 
τής 'Εθνικής Τ ραπέζης τής Ελλά
δος καί τήν συμμετοχήν δεκατεσσά
ρων έκ τών μεγαλύτερων πιστωτικών 
ιδρυμάτων τού κόσμου, τής Εθνικής 
Τραπέζης ’Επενδύσεων Βιομηχανικής 
Άναπτύξεως, τής οποίας αί έργα- 
σίαι άρξάμεναι προ ένός καί ήμί- 
σεος έτους προχωρούν ήδη, μέ γορ
γόν ρυθμόν καί μέ άρίστην προοπτι
κήν. Τό νέο τούτο τέκνον τής 'Εθνι
κής Τ ραπέζης έχει νά έπιτελέση 
σπουδαίαν αποστολήν συνισταμένην 
είς τήν σύνδεσιν ελληνικών επιχειρή
σεων μέ τάς προηγμένος επιχειρή
σεις τού εξωτερικού καί τάς διεθνείς 
πηγάς χρηματοδοτήσεως βιομηχανι
κών επενδύσεων καθώς καί μέ τήν 
έγχωρίαν άποταμίευσιν.

Ή Εθνική Τράπεζα κατά τήν 
διαδρομήν τού μακροΰ βίου της συμ- 
παρεστάθη πάντοτε είς πάσαν προσ
πάθειαν προωθήσεως τών γραμμά
των, τών επιστημών καί τών τεχνών. 
Διά τήν επί καλυτέρων βάσεων όρ- 
γάνωσιν τής δραστηριότητός της 
αυτής, ή ’Εθνική Τράπεζα αγγέλλει 
σήμερον τήν ϊδρυσιν τού «Ιδρύματος

Τό Γενικό Συμβούλιο τής Ο.Τ.Ο. ι 
Ε. τά όποιο συνήλθε τήν 28)3)66, I 
εξουσιοδότησε τήν Ε.Ε. όπως λάβη 
όλα τ’ απαραίτητα μέτρα γιά τήν 
έκδοση ευνοϊκής άποφάσεως άπό τό 
Δευτεροβάθμιο Διαιτητικό Δικαστή
ριο στό όποιο έχει προσφύγει γιά 
τήν αύξηση τοΰ μισθολογίου μας.

’Επίσης τό Γενικό Συμβούλιο δι- 
ετράνωσε τήν θέληση τού Κλάδου νά 
μήν άκολουθήση αρχές οί όποιες δια
σπούν τό Συνδικαλιστικό κίνημα τής 
χώρας όπως οί διαγραφές Σωματεί
ων οΰτε νά δεχτή μεθόδους οΐ ό
ποιες προσβάλλουν την αξιοπρέπεια 
τών Τροστεζιτικών.

Είδικώτερα γιά τό μισθολογικό, ή 
ανακοίνωση τής Ο.Τ.Ο.Ε. τής 31) 
3)66 γράφει τ' ακόλουθα:

«Τήν 8ην λήγοντας κατετέθη ή έ- 
φεσίς μας είς τό Δευτεροβάθμιον 
Δ.Δ.Δ. έπί τής ΰπ’ άριθ. 10)1966 
άποφάσεως τού Πρωτοβαθμίου Δ.Δ. 
Δ. διά τής όποιας, ώς γνωστόν, 
μάς έχορηγεΐτο αυξήσις 19% μέχρι 
τοΰ ποσού τών δραχμών 2.000 έκ 
τών άποδοχών μας.

» Κατόπιν ενεργειών τοΰ ’Εκτελε
στικού Συμβουλίου ή συζήτησις τής 
έφέσεώς μας ενώπιον τοΰ Δ.Δ.Δ. εΐ- 
χεν όρισθή διά τήν 24ην λήγοντας, 
ήτις όμως άνεβλήθη λόγφ άσθενείας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
’Απο βάθους καρδίας ευχά

ριστου μεν θερμότατα πάντας 
τους καθ’ οίονδήττοτε τρόπον 
συμμετασχόντας είς τό βαρύ- 
τατον πένθος μας διά τήν α
πώλειαν τοΰ λατρευτού μας 
συζύγου, πατέρα, αδελφού, 
πάππου καί θείου

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ

ι τού Προέδρου αυτού Έφέτου κ. Κ. 
1 Καρβελά.

» "Ηδη ή συζήτησις πραγματο
ποιείται σήμερον 31 ην λήγοντας καί 
ώραν 6 μ.μ. Κατ’ αυτήν θά χορηγη- 
θή, ώς συνήθως, προθεσμία 10-15 
ή μερών προς υποβολήν τών εγγρά
φων υπομνημάτων τών ενδιαφερομέ
νων. Μετά δέ τήν κατάθεσιν τούτων 
θά συνέλθη έκ νέου τό ,Δ.Δ.Δ.Δ. 
προς έκδοσιν τής άποφάσεως.

» Συνάδελφοι,
» Τό ’Εκτελεστικόν συμβούλιου έ

χει λάβει άπαντα τά μέτρα, όντως 
ώστε νά θέση ΰπ’ όψιν τοΰ Δ.Δ.Δ.Δ. 
πλήρη τ’ απαραίτητα στοιχεία τά 
όποια καθιστούν ίσχυράν τήν άπο- 
ψίν μας ότι ή αϋξησις τών άποδο- 
χών μας, ιδιαιτέρως δέ τών άσθενε- 
στέρων συναδέλφων μας, πρέπει νά 
είναι ανάλογος προς τά άπό μακροΰ 
υφιστάμενον άνοιγμα έκ τής αλμα
τώδους αΰξήσεως τού κόστους δια- 
βιώσεως.

» Αί προηγηθεΐσα ι δύο 24ωροι ά- 
περγιακαί διαμαρσυρίαι μας πρέπει 
νά έπεισαν άπαντας τούς αρμοδίους 
ότι δέν είναι δυνατόν νά δεχώμεθα 
ΑΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΤΟΣ τήν 
καθήλωσιν τών άποδοχών μας ούδε 
άποφάσεις αΰξήσεως προσβαλλού- 
σας τήν αξιοπρέπειαν τού Κλάδου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

"Ολους δσους συμμετέσχσν 
στό βαρύτατο πένθος μας γιά 
τήν απώλεια τοΰ αγαπημένου 
μας φίλου, συναδέλφου καί 
Προέδρου τοΰ Συλλόγου μας 
Γ ιώργου Καραπάνου, θερμό
τατα ευχαριστούμε.

ΤΟ ΔΙΟIΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΑΡΟΥ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΟΣ

Έν Λευκωσία τή 12η Μαρτίου 1966.
Κυρίους
Ε. Μΐχον, ’Αντιπρόεδρον 
Κ. Π ουλήν. Γεν. Γραμματέα 
Συλλόγου Υπαλλήλων 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος,
’Αθήνας.

Έλάβσμεν τό άπό 16ης παρελθόντος μηνός Φεβρουά
ριου ψήφισμα τής Γενικής Συνελεύσεως τών μελών τοΰ Συλ
λόγου τών Υπαλλήλων τής Εθνικής Τ ραπέζης τής 'Ελλά
δος καί θερμώς ευχαριστσΰμεν.

Παρακαλοΰμεν όπως δεχθήτε καί διάβιβάσητε προς 
πάντα τά μέλη τοΰ ύμετέρου Συλλόγου τήν εκφρασιν τής 
βαθυτάτης έκτιμήσεως ήμών διά τήν βεβαιαυμένην αλληλεγ
γύην σας προς τον αγώνα τοΰ Κυπριακού λαοΰ δι’ ενωσιν 
μετά τής μητρός πατρίδας Ελλάδος.

Προς πάντας υμάς άπευθύνομεν τον έγκάρδιον ήμών 
χαιρετισμόν.

Έν Χριστφ Ευχέτης 
Τ’ ό Κύπρου Μακάριος

Παράνομη ή απομάκρυνση 
συνδικαλιστών άπό τόν τόπο τής 

άπεργίας όπως καί κάθε άπαγόρευση 
επαφής τους μέ τούς συναδέλφους 

τους απεργούς καί μή

Σοβαρωτάτη άπόψασις τοΰ ΤΥΠΕΤ

ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
Ώς γνωστόν, τό Ταμεΐον Υγείας 

εφαρμόζει άπό ετών σύστημα προ
ληπτικής έξετάσεως τήν υγιεινής κα- 
ταστάσεως τών ήσφαλισμένων τέκνων 
τών μελών του, ηλικίας μέχρι 18 έ- 
τών. Τό σύστημα τούτο απέδωσε έ- 
ξαιρετικά αποτελέσματα, λόγφ τής 
εγκαίρου διαγνώσεως καί θεραπείας 
παθήσεων, αΤτινες παρέιμενον άγνω
στοι.

Ή επιτυχία τοΰ συστήματος άφ’ 
ένός καί ή ανάγκη άμεσου καί τα
χείας άντιμετωπίσεως ώρισμένων α
σθενειών έπικινδύνως σήμερον εξελισ
σόμενων άφ’ ετέρου, επιβάλλει την 
έπεκτασιν τής προληπτικής έξετάσε
ως καί έπί τών ενηλίκων μελών τοΰ 
Ταμείου. Ή έκ ταύτης ωφέλεια θά 
είναι σημαντική όχι μόνον διά τά μέ
λη, διά τά όποια αί πιθανότητες ίά- 
σεως άφανώς ή βραδέως εξελισσόμε
νων παθήσεων αυτών θ’ αΰξηθώσιν

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
τής ’Εθνικής Τ ραπέζης». Τό κοινω
φελές τούτο " I δρυμα, τά όποιον ή 
’Εθνική Τράπεζα προικοδοτεί μέ 
μίαν χορηγίαν 5 εκατομμυρίων 
δραχμών καί μέ έτησίαν εισφοράν 1 
εκατομμυρίου αποβλέπει είς τήν συ- 
στηματικωτέραν έκπλήρωσιν τής πο
λιτιστικής αυτής άποστολής.

Ή ’Εθνική Τράπεζα καταλέγεται 
μεταξύ τών μεγαλύτερων Τραπεζών 
τής Ευρώπης. Μέ αυτήν δέ την οι
κονομικήν ίσχυν συνδυάζει καί τήν 
δύναμιν, την οποίαν αντλεί άπό την 
άκλόνητον καί άδιατάρακτον συνεισ
φοράν της είς τήν ευημερίαν τού "Ε
θνους καθ’ όλην τήν διάρκειαν τοΰ 
βίου της και άπό τήν μακράν εθνι
κήν της παράδοσιν.

Ή παράδοσις αυτή αποτελεί πο
λύτιμον κεφάλαιον, τού όποιου τήν 
καταμέτρησιν έρχεται, κατά ,μακράς 
περιόδους, ή κεφαλή τού "Εθνους, ό 
Βασιλεύς τών 'Ελλήνων, νά ενεργή- 
ση κάτω πό αυτήν τήν στέγην. Προ 
εξήκοντα πέντε ετών ήλθεν εδώ, Με- 
γαλειότατε, ό αείμνηστος προπάπ
πος σας καί τού παρεδόθη άπό τόν 
τότε Διοικητήν Στέφανον Στρέϊτ ό 
απολογισμός τοΰ εθνικού αυτού κε
φαλαίου. Προ δεκαετίας έπεσκέφθη 
τό "Ιδρυμα τούτο ό αείμνηστος πα
τήρ σας Βασιλεύς Παύλος. Σήμερον, 
είς τήν ιδίαν περίπου θέσιν παρα- 
λαμβάνετε υμείς άθικτον, ύστερα 
οστό τόσας εθνικός περιπετείας, τήν 
ιδίαν εθνικήν κιβωτόν: Τήν σιδηράν 
παράδοσιν τής ’Εθνικής Τροστέζης, 
τήν παράδοσιν τού νά ύπηρετή τό 
"Εθνος έν παντι καί πάντοτε».

είς τό μάξιμουμ έκ τής έγκαιρου δια- 
γνώσεως τούτων, άλλά καί διά τό 
Ταμεΐον, αί έπί τού όποιου επιπτώ
σεις θέλσυσιν επηρεάσει εΰμενώς 
τήν έν γένει οικονομικήν κατάστασιν 
αυτού.

Τό Δ. Σ. τού Ταμείου, κατόπιν έ- 
πισταμένης έξετάσεως τών άνωτέρω 
παραγόντων, άπεφάσισε τήν έπέκτα- 
σιν τοΰ θεσμού τής «Προληπτικής 
Υγιεινής» κατ’ αρχήν είς τά μέλη 
τού Ταμείου ηλικίας 50 έτων καί ά
νω. Μέ τήν εφαρμογήν τοΰ θεσμού 
τούτου είς τά κάτω τών 50 ετών μέ
λη, τό Συμβούλιον θέλει άσχοληθή 
έν καιρώ, δοθέντος ότι τούτα τυγ- 
χόη/ουσιν έν ένεργείςε υπάλληλοι καί 
θ’ άπαιτηθή ιδιαιτέρα μελέτη καί έ~ 
ξέτασις τών ληφθησομένων μέτρων 
διά τήν επιτυχίαν τού έπιδιωκομένου 
αποτελέσματος.

Διά τήν πραγματοποίησιν τοΰ ά
νωτέρω σκοπού, ’Επιτροπή έξ ια
τρών εγνωσμένης ικανότητας καί πεί
ρας, θ’ άναλάβη τόν καταρτισμόν, 
άπό επιστημονικής πλευράς, τού 
προγράμματος, τό όποιον συμπληΓ 
ρούμενον ύπό τής Υπηρεσίας όργα- 
νωτικώς, θ’ άνακοινωθή συντόμως είς 
τά μέλη τοΰ Ταμείου.

Μέ τήν ελπίδα ότι θέλει έκτιμηθή 
ύπό πάντων ή βαθύτερα σημασία τής 
προσπάθειας ταύτης, άποσκοπούσης 
είς τήν διά τής προληπτικής έξετά
σεως διασφάλισιν τής υγείας τών έ- 
νηλίκων ήσφαλισμένων, τό Δ. Σ. α
πευθύνει θερμήν έκκλησιν προς ά
παντα τά μέλη τοΰ Ταμείου, όπως 
συνδράμωσι τούτο· διά τής πιστής 
ΰπ’ αυτών εφαρμογής τών δοθησο με
νών προσεχώς σχετικών οδηγιών.

ΤΑΜΕΪΟΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Ε.

Άρχισαν 
οί προαγωγές
Στις 4—4—66 άρχισαν οί 

προαγωγές. Αυτή τήν στιγμή 
κρίνονται άπό τό συμβούλιο τών 
προαγωγών οί Υπολογιστές Β'.

Πιστεύεται ότι μέσα στον μήνα 
’Απρίλιο θά έχουν περατωθεΐ οί 
προαγωγές στους περισσότερους 
βαθμούς.

Σννεοτίαοη

Στις 31)3)66 έπραγματοποιήθη 
στην Λάρισσα συνεστίαση τοΰ έν 
ένεργείφ Προσωπικού καί τών Συν
ταξιούχων έπ’ ευκαιρία τών 125 
χρόνων άπό τήν ίδρυση τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος.

’Απόφαση τής Νομισματικής Επιτροπής

ΕΝΕΚΡΙΘΗΣΔΝ ΔΡΧ. 25.000.000 
ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Κατά τήν συνεδρίαση τής Νομι
σματικής ’Επιτροπής πού πραγμα
τοποιήθηκε τήν 1)4)66, έλήφθη α
πόφαση σύμφωνα μέ τήν όποια έγ- 
κρίνεται ή καταβολή Δρχ. 25.000. 
000 γιά τήν συνέχιση τής έκπληρώ- 
σεως τοΰ στεγαστικοΰ προγράμμα

τος τής ’Εθνικής Τραπέζης.
"Υστερα άπ’ αυτό, ή υπηρεσία: 

Προσωπικού ειδοποιεί μέ ταχύτοττο· 
ρυθμό όλους τους δικαιούχους στε
γαστικών δανείων προκειμένου νά 
προετοιμαστούν έγκαίρως.
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'Ο ’Αγώνας γιά τήν αποκατάσταση τής ομαλής συνδι
καλιστικής λειτουργίας στήν ’Εμπορική Τράπεζα, άρχισε νά 
δίνη τούς πρώτους καρπούς του. ’Ήδη τά δύο δυναμικότερα 
καί έπικεφαλής στοιχεία τοΰ ’Αντίσυλλόγου ύπέβαλαν ξανά 

τήν παραίτησή τους, γιατί οί αρχικές τους δέν είχαν γίνει 
δεκτές άπό τό Διοικ. Συμβούλιο.

”Ας έλπίσουμε δτι σύντομα θά καταρρεύση ολόκληρο τσ 
άντισυνδικαλιστικό δημιούργημα.

Παραθέτουμε τά κείμενα τών παραιτήσεων:
Ο κ. «ΠΡΟΕΔΡΟΣ»

Κύριοι,
"Ελαβον γνώσιν τής όστοψάσεως 

υμών όπως μή γίνη. δεκτή ή άπό 4ης 
τρέχ. ύποβληθεΐσα ύμΐν παραίτησίς 
μου, ώς Συμβούλου τού Συλλόγου 
μας.

’Επιμένω είς τήν παραίτησιν ταύ- 
την καί, έξηγώ οΰχϊ έκ λόγου άλ
λου, άλλ’ έκ τοΰ ότι ή ίδιότης τοΰ 
Προϊσταμένου τής Τραπέζης άφ’ έ
νός καί τού Συνδικαλ ιστού άφ’ ετέ
ρου, όσον καί άν συνδυάζωνται έπι- 
τυχώς παρά τού αυτού προσώπου, 
ουδέποτε θά λάβουν τήν άναμενομέ- 
νην εκατέρωθεν άναγνώρισιν, όσον 
άφορά τήν άσκησιν τών διπλών τού
των καθηκόντων.

Ευχαριστών διά τήν μέχρι σήμε
ρον πολύτιμον συνεργασίαν υμών, 
χάρις είς τήν όποιαν εϋρομεν κα- 
τανόησιν καλήν έκ μέρους τοΰ εργο
δότου μας καί άρκετά έπετύχομεν, 
θεωρώ καθήκον μου νά ευχαριστήσω 
καί όλους όσους μέ έτίμησαν διά 
τής ψήφου των».

Ύμέτερος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΙ Ο κ. «ΓΕΝΙΚΟΣ»
■sg·») imwu:* zawsav- ■·

Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν τής ύπό τού κ. Προέδρου 

ύποβληθείσης παραιτήσεως ήν θεω
ρώ δίκαιον, λόγφ τής μή τηρηθεί- 
σης άποφάσεως όλων ήμών διά τήν 
κάθοδόν μας είς άπεργιακόν αγώνα, 
τής 3ης τρέχ. μηνός, καί τής πολυ
άριθμου διαμαρτυρίας πολλών έκ 
των μελών τοΰ Συλλόγου μας. 
διά τήν έν γένει στάσιν μας (κατά: 
τήν ή μέραν τής 24ώρου άπεργίας) 
είμαι υποχρεωμένος όπως πράττων 
εΰσυνειδήτως υποβάλω τήν παραίτη- 
σίν μου άπό τό αξίωμα τού Γ ενικού 
Γραμματέως ώς καί μέλους τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου.

Λόγφ όμως τής άδιαλλακτικότη- 
τος καί τών ακροτήτων (άς θεωρώ 
απαράδεκτους 6Γ έμέ) τού παλαιού 
Συλλόγου, εξακολουθώ νά παραμέ
νω μέλος τού Συλλόγου Στελεχών 
Υπαλλήλων ’Εμπορικής Τραπέζης. 
'Ελλάδος.

Μετά τιμής 
Ύμέτερος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΥΡΛΑΣ

Ή επιβαλλόμενη λύσις γιά ενα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα

ΑΠΕΦΑΣΙΣΟΗ Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΑΙΔ, ΣΤΑΘΜΟΥ
Αί διαμορφωθεΐσαι μεταπολεμικώς 

συνθήκαι έργασίας μετέτρεψαν 
βασικώς τόν τρόπον διαβιώσεως τών 
εργαζομένων καί συνέτεινον είς τό νά 
δημιουργηθούν ποικίλα κοινωνικά 
προβλήματα, τών οποίων ή λύσις δέν 
είναι δυνατόν νά έξευρεθή είς τά στε
νά πλαίσια τής ατομικής ή τής οι
κογενειακής πρωτοβουλίας.

Τήν θεραπείαν τών προβλημάτων 
τούτων καλούνται άναγκαστικώς ν’ 
άναλάβουν, άναλάγως τών τομέων 
δραστηριότητός των οί συλλογικοί 
οργανισμοί, οί όποιοι είναι ύποχρεω- 
μένοι νά αναπτύσσουν, νά επεκτεί
νουν καί νά προσαρμόζουν έκάατοτε 
τήν δράσιν των αναλογώ ς τών απαι
τήσεων τών κοινωνικών αναγκών.

"Οσον ένωρίτερον καλύπτονται αί 
άνθρώπιναι άνάγκαι, τόσον όλιγώτε- 
ρα προβλήματα δημιουργοΰνται.

Τοιαΰτα προβλήματα ΰφίστανται 
φυσικά καί είς τούς εργαζομένους 
είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, τά όποια 
οί συλλογικοί καί ασφαλιστικοί ορ
γανισμοί, άλλά καί αυτή ή Διοίκη- 
σις τής Τ ραπέζης είναι υποχρεωμένοι 
νά αντιμετωπίζουν διά τών μέσων τά 
όποια διαθέτουν.

Μεταξύ τών οργανισμών τού προ
σωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης, οί 
όποιοι αντιμετωπίζουν τήν έπεκτασιν 
τής δραστηριότητός των είς τομείς 
έφαπτομένους τών σκοπών των, πριω- 
τεύουσοον θέσιν κατέχει τό Ταμεΐον 
Υγείας. Ή ϊδρυσις νοσηλευτικού ι
δρύματος, αναρρωτηρίου, γηροκομεί
ου, παιδικού σταθμού, ή έπέκτασις 
τής προληπτικής υγιεινής εις τούς 
ενήλικας, ή παρακολούθησις τής έξε- 
λίξεως είς τήν εφαρμογήν συγχρόνων 
μέσων θεραπείας ,κ.ά. άποτελοΰν θέ
ματα τά όποια, μελετώνται προσεκτι- 
κώς ύπό τής Δισικήσεως τοΰ Τα
μείου.

"Ηδη, τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τού Ταμείου Υγείας, άπεφάσισε τήν 
άνέγερσιν προτύπου Παιδικού Στα
θμού, τού όποιου τήν ϊδρυσιν είχεν 
αποφασίσει ή Γενική Συνέλευσις τών 
Μελών του.

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης ένέ- 
κρινε τήν παραχώρηιν προς τόν σκο
πόν τούτον εις τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ., οικο
πέδου παρά τόν Χολαργόν, όπου 
συμφώνως προς τήν γνώμην τών ει
δικών ύφίστανται οί καλλίτεροι όροι, 
έξ όλης τής περιοχής ’Αθηνών, διά 
τήν υγιεινήν διαβίωσιν τών παιδιών.

’Εν αύτφ θά άνεγερθή συγκρότη
μα δυνάμεως άρχικώς 100 παιδιών 
ηλικίας 2-5 έτώ,ν

Τά προσχέδια ΰπεβλήθησαν πρός 
έγκρισιν είς τό Ύπουργεΐον Πρόνοι
ας, έν συνεχείρ δέ τά οριστικά σχέ
δια θά κατατεθούν είς τό Πολεοδο

μ ικόν Γραφεΐον ’Αθηνών διά τήν λή- 
ψιν τής άδειας άνεγέρσεώς του.

Ή διαμονή τών παιδιών θά είναι, 
άρτια άπό πάσης άπόψεως υπό τήν 
φροντίδα ειδικευμένου προσωπικού, 
τό όποιον θα έπιλεγή μετά προσο-
χης·

Ή μεταφορά θά γίνεται διά τής 
έφαρμογής ειδικού συστήματος είς 
σημεία συγκεντρώσεως είς τά Υπο
καταστήματα Αθηνών - Πειραιώς.

Τά παιδιά θά παραμένουν είς τόν 
σταθμόν άπό τής πρωίας μέχρι τής 
5ης απογευματινής, οπότε καί θά 
παραδίδωνται είς τούς οικείους των 
είς τά ίδια σημεία: συγκεντρώσεως. 
Συμφώνως πρός τήν γνώμην τών ει
δικών ή έπιστροφή τών παιδιών είς, 
τάς οικίας των πρέπει νά γίνεται ό
ταν οί γονείς έχουν πλέον άναπαυθή 
και θά είναι ευχάριστος ή υποδοχή 
των.

Ή υγεία των καί τό διαιτολόγιον,. 
δεδομένου ότι τό φαγητόν θά παρέ
χεται είς τόν σταθμόν, θά παρακο- 
λουθοΰνται καθημερινώς ύπό τού ια
τρού τού σταθμού.

Ειδικός Κανονισμός θά καταρτι- 
σθή πρός τόν σκοπόν τής άρτιας λει
τουργίας του σταθμού, τόν όποιον 
θά ύποχρεοΰνται νά εφαρμόζουν τό 
προσωπικόν τοΰ σταθμού καί οί γο
νείς.

Διά τής ίδρύσεως τοΰ παιδικού 
τούτου σταθμού, ή Διοίκησις τού Τα
μείου επιδιώκει:

— τήν έξυπηρέτησιν τών εργαζο
μένων μελών του διά τής υγιεινής και 
φροντισμένης άπασχολήσεως τών τέ
κνων των κατά τάς ώρας τής έργα
σίας.

— τήν άμεσον παρακολούθησιν 
τών παιδιών όσον αφορά τήν άνόπτυ- 
ξιν τής υγιεινής καταστάσεώς των.

— τήν απαλλαγήν τών γονέων έκ. 
τής ύποχρεώσεως άναθέσεως τής 
φροντίδας τών παιδιών είς πρόσωπα 
ακατάλληλα καί συνήθως επικίνδυνα, 
πράγμα όπερ αποβαίνει μοιραίως 
είς βάρος τής ομαλής ψυχολογικής 
άναπτύξεώς των καί

— τήν οικονομικήν άνακούψισιν 
τών νέων είς ηλικίαν μελών κατά τά 
πρώτα ιδίως έτη τής οικογενειακής 
των ζωής.

Πλήρης Κανονισμός, περιέχων ό
λους τούς κανόνας λειτουργίας τοΰ 
Παιδικού Σταθμού, θέλει κυκλοφορή
σει συντόμως.

Ή Διοίκησις τού Ταμείου αισθά
νεται ότι διά τής άποψάσεώς της 
ταύτης έπιτελεΐ κοινωνικόν καθήκον 
έναντι τών μελών του, έκ τών σπου
δαιότερων.

ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Ε,


