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Αντί ή Τράπεζα νά σταβή εις ϋψος άνάλογον τής θέσεώς της καί νά προχωρήση ός αί λοιποί Τράπεζαι εις τήν λύσιν 
τον ζητημάτον τον Προσωπικού, επιστρατεύει ασύστατα «επιχειρήματα» διά νά απόκρουση τά αιτήματα τόν Συλλόγων

ΠΕΝΤΑΩΡΟΙ ΣΥΣΚΕΨΙΣ -Οκ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΡΑΠΕΤΕΥΕΙ
Μετά τήν υποβολήν δι’ ΰπο- 

μνήσεως προς τόν κ. Διοικητήν των 
αιτημάτων τοΰ Προσωπικού παρήλ 
θε διάστημα ενός καί ήμίσεος μη
νάς τό όποιον έκαλΰφθή διά σιω
πής έκ μέρους τού κ. Διοικητοΰ 
παρά τάς τηλεγραφικάς πρός αυ
τόν οχλήσεις τής Συλλογικής η
γεσίας άπό 17.5.63, 29.5.63 καί 
10.6.63.

Παραλλήλως ό κ. Διευθυντής 
Προσωπικού άναβάλλων άπό έβδο- 
μάδος εις έβδομάδα τήν άπό δι- 
μήνου καί πλέον ύπσσχεθεΐσαν 
συζήττησιν έπί τού σχεδίου τροπο- 
ποιήσεως τοΰ 'Οργανισμού Υπη
ρεσίας κατέληξε κατά τάς ή μέ
ρας αϋτάς νά δι αβέβαιοι ότι... 
δέν υπάρχουν πλέον ζητήματα τοΰ 
Προσωπικού.

Τό αποκορύφωμα τούτο ήθελη- 
μένης άγνοιας των ζητημάτων των

εργαζομένων καί έμπαιγμοΰ τής 
Ηγεσίας καί τού συνόλου τοΰ 
προσωπικού ώδήγησε τούς Συλλό
γους εις έντονους διαμαρτυρίας 
τό άποτέλεσμα των οποίων ήτο 
ή σύγκλησις τήν 14.6.63 συσκέψε- 
ως είς τό Γροοφεΐον τοΰ κ. Σπηλιο- 
πούλου, μεταξύ αυτού καί των κυ
ρ ιωτέρων παραγόντων τής Διευθύν 
σεως Προσωπικού άφ’ ένός καί 
των ’ Εκπροσώπων των τεσσάρων 
Συλλόγων άφ’ έτέρου, προς συζή- 
τησιν των... μή υπαρχόντων θε
μάτων. Καί όμως κατά τήν συ- 
ζήτησιν ένεθυμήθη καλώς ό κ. Δι
ευθυντής Προσωπικού ότι υπάρ
χουν θέματα καί δή φλέγοντα, 
πολλά των όποιων οι συνάδελφοί 
του είς τάς άλλας Τραπέζας τά 
έχουν επιλύσει.

Κατά τήν σύσκεψιν ταύτην δυ
στυχώς δτεπιστώθη τάσις έκ μέ

ΟΙ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ

Διανύαμεν τό έτος 1963, τό όποιον προβλέπεται άκόμη, περισσό
τερον κερδοψόρον διά τήν Τράπεζαν.

Και ένώ μέ τά δεδομένα τού 1962, καθ’ ά έξήκοντα ολόκληρα ε
κατομμύρια (60.000.000) άφηρέθησαν άπό τήν μερίδα δαπανών 
ύπέρ τού Προσωπικού έν συγκρίσει μέ τό παρελθόν, θά έπρεπε νά 
προβή ή Διοίκησις άικωλύτως είς τά δσα τούλάιχιστον άπό τό προ- 
παρελθόν έτος είχεν ύποσχεθή, οχι μόνον τούτο δέν -κάμνει άλλα κω
φεύει, αδιαφορεί, έμπαίζει τελείως πολιτικάντικα τούς εκπροσώπους 
τού Προσωπικού καί όταν οΐ τελευταίοι «σφίξουν τά λουριά» ένδί- 
δει δήθεν εις συζητήσεις. Συζητήσεις διά νά παρουσίαση είς αΰτας 
χονδροειδέστατα άνανεωμένην τήν τακτικήν τής παρελκύσεως, μέ 
νέας μόδας φορέματα πλέον, δηλαδή τήν όπως - δπως συγκεντρωθεϊ- 
σαν αρνητικήν επιχειρηματολογίαν της.

Είχεν ή Διοίκησις ύποσχεθή τήν περίψημον «έξομοίωσιν». Ένώ δέ τά 
θέματα τής «έξομοιώσεως» τούτης, τά όποΐρ έχουν ύποβάλει οΐ Σύλλο
γοι, έκκρεμοΰν, ένώ τήν έξομοίωσιν τήν ξ,επέρασαν πια καί αί λοιπαί 
Εμπορικοί Τράπεζαι, ή δική μας, πρώτη είςι τήν ιστορίαν καί εις 
κέρδη, άντιπαρατάσσει είς τήν δικαίαν άξίωσιν τού Προσωπικού τό 
κωμικόν έν πολλοίς άποτέλεσμα μιας έπιστράτεύσεως άρνητικών 
επιχειρημάτων, τά όποια δύνανται ν’ απολαύσουν οί συνάδελφοι είς 
έτέραν στήλην.

Είναι γεγονός σήμερον δτι αί έτεραι άνταγωντζόμεναι τήν ήμειτέ- 
ραν Τράπεζαι, αχι μόνον ή Κεντρική], ή οποία τό ήδη εΰμενέστεροιν 
διά τούς υπαλλήλους της καθεστώς βελτιώνει έτι μάλλον, αλλά καί 
αί ικατώτεραι τής ’Εθνικής έμπορικαί cΤράπεζαι, μή ϋπολογίζουσαι 
φραγμούς καί περιορισμούς έθέσπισαν μέτρα αμοιβής καί έξελίξεως 
τών είς αυτός εργαζομένων, ύπερτεροΰντα τών ήμετέρων είς ύπέρ τών 
ύπαλλήλων συνέπειας. Μάλιστα! Αί κατ’ έξοχήν διά τήν έργοδοτικήν 
των στυγνότητα δικρινόμεναι έμπορικαί Τράπεζαι μέ ύψος κερδών 
άθροιστικώς μόλις φθόνον τό ήιμισυ τών έτησίων κερδών τής ήμετέ- 
ρας Τραπέζης, αμείβουν καλύτερον τούς υπαλλήλους των άπό τήν 
ψιλοϋπαλληλικήν φήμην έχουσαν Εθνικήν Τράπεζαν. Διατί; Δ,ιόγ» έ- 
κεΐναι φαίνεται νά έχουν όρθοτέραν άντίληψιν τής πραγματιστή- 
τος καί επιστρατεύουν δ,τι καλύτερον διαθέτουν καί διά νά άντοπτο- 
κριθοΰν σέ ευρύτερα καθήκοντα καί, φυσικά, νά έπικρατήσουν άντα- 
γωνιστι,κώς. Καί αυτό τό καλύτερον πού έχουν εΐνοθ ή διάθεσις, ή 
θέλησις καί δυνατότης τού Προσωπικού των δι’ άποδοτικωτέραν ερ
γασίαν. Τοποθετούν έκεϊναι τά κεφάλαιά των είς τόν παράγοντα 
«εργασία» μέ τήν βεβαιότητα τής άποδόσεώς των είς γενικόν επίπε
δον. Καί ή ήμετέρα Διοίκησις; ’Επιστρατεύει τήν άρνησιν, σείει τόν 
βούρδουλα τών ποινών στην άντίδρασιν τοΰ Προσωπικού κατά τής 
άρνήσεως αυτής καί διαθέτει τά σχετικά κονδύλια τής Τραπέζης είς 
έπίπεδον κάθε άλλο παρά γενικόν.

’Αλλά τι θά έπι τύχη; Τήν ε'σπραξιν πάλιν άρνήσεως. "Ο,τι σπεί
ρει κανείς θερίζει.

Τό καταπιεζόμενον καί άδικούμενον Προσωπικόν δέν θ ά ά - 
π ο δ ώ σ η μέ τά μέσα πού χρησιμοποιούνται. Μέ ,κακοποιημένην 
τήν διάθεσιν, μέ τήν ψυχολογίαν τού άδικουμένου, με τό αϊσθήμα τής 
δυσφορίας δι’ δ,τι δήποτε τοΰ θυμίζει τήν Τράπεζαν — ακόμη καί 
είς έκδρομάς τής Ε.Φ.Ε.Τ. δέν συμμετέχει — θά άποτελέση καί αυ
τό άρνησιν. Καί πού· πάμε τότε; Είναι εΰκολον νά το| ά,ντι- 
ληφθοΰν οί στρατολόγοι τής άρνήσεως καί ή ν’ άφήσουΐν τό καταστρε
πτικόν αυτά «καθήκον», νά τό άρνηθοΰν εάν τούς επιβάλλεται, ή έάν 
πιστεύουν εις τήν άρνησιν νά άποστρατευιθοΰν οί ίδιοι. Θά προσφέ
ρουν τήν μεγαλυτέραν υπηρεσίαν είς τό σύνολον Τραπέζης καί Προ
σωπικού.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

ΣΚΕΗ-ΈΙΣ
Δέν μπορώ νά σάς άποκρύψω 

ένα παράπονο πικρό πού έχα> τώ
ρα πού μπαίνομε στό καλοκαίρι. 
Αφορμή ή εϊδησις πού δημοσιεύ- 
θηκε αυτές τις μέρες στις έψημε- 
ρίδες, για τό θερινό ωράριο τών 
δημοσίων ύπαλλήλων, άπό 1 5 Μαί- 
ου μέχρι 15 ’Οκτωβρίου. Έπί 
πέντε μήνες εξάωρη εργασία ήμε- 
ρησίως. Καί λέω αφορμή, γιατί 
αυτά είναι γνωστό κάθε χρόνο, 
άλλά, πώς τό θέλετε, τό πράγμα 
μέ έβαλε σέ σκέψη.

Μοΰ πέρασε άπό τό νοΰ, άθελά 
μου, ότι εμάς έδώ στην επαρχία ή 
κατάστασις δέν πρόκειται νά άλ- 
λάξη καθόλου. Τέσσερα απογεύ
ματα εργασία τόν χειμώνα, τέσ
σερα καί τό καλοκαίρι. Νά σοΰ 
κολλάη τό παντελόνι στην καρέκλα 
άπό τόν Ιδρώτα, τό άπόγευμα κυ

ρίως· νά φυσάς καί νά ξεφυσάς, 
| νά νο.ώθής τόν κόσμο έξω νά κάνη 
; τόν περίπατό του, ν’ άπολαμβάνη 
! ησυχία καί δροσιά στα εξοχικά 
κέντρα, κι’ εσύ, ό «τραπεζιτικός», 
νά είσαι καρφωμένος στη δουλειά. 
Ξέρετε τί θά πή νά ζής σέ παρα
θαλάσσιο μέρος καί νά' μή βρίσκης 
κοιρό ν’ άπολαμβάνης τό μπάνιο 
σου;

Καί πώς νά σάς τό πώ, πάρτε 
με καί για αφελή αν: θέλετε, έγώ 
δέν βρίσκω τόν λόγο για τόν ό
ποιο νά επικρατούν στην εργασία 
μας διαρκώς τέτοιες συνθήκες, 
ώστε νά κάταντάη κυριολεκτικώς 
δραματική. Έξήμισυ ώρες έργά- 
ζσνται στό κέντρο οί συνάδελφοί 
μας, έξ οί δημόσιοι υπάλληλοι.κέν
τρου καί επαρχίας, εφτά, λέει, έ- 
(Συνέχεια εις τήν 2αν σελίδα)

ρους τών Διοικητικών παραγόν
των δπως άποκλείσουν τήν προ
βολήν τών Συλλογικών αιτημάτων 
διά τής στρατολογίας αληθοφανών 
καί έτσιθελικών «επιχειρημάτων», 
τά όποια, κατωτέρω, παραδίδσμεν 
είς τήν κοινήν κρίσιν.

Ή σύσκεψις τελικώς «έκλεισε» 
μέ τήν γνωστήν καί άναμενομένην 
άλλωστε επωδόν τής... παραπομ
πής είς τόν κ. Διοικητήν τών προ- 
βληθέντων θεμάτων, ήκολουθήθη 
δηλ. άλλην μίαν φοράν ή μέθοδος 
τής δι’ αναβολής καταπνίξεως 
αυτών. Εις έπιβεβαίωσιν τής σοβα
ρότητας ή όποια δίδεται είς τό 
Προσωπικόν ό κ. Διοικητής... άνε- 
χώρησε διά τό εξωτερικόν.

Οί Σύλλογοι τονίζουν είς σχετι
κήν άνακοίνωσίν των, ότι άρκετά 
ένεπαίχθησαν καί έν τφ προσώπφ 
αύτών τό Προσωπικόν τής Τραπέ
ζης. Ή τελική των άπόφασις εΐναι 
νά άναμείνουν τήν ολιγοήμερον, 
ώς διεβεβαιώθη, απουσίαν τοΰ κ, 
Διοικητοΰ είς τό εξωτερικόν καί έ
άν άμέσως μετά τήν επάνοδόν του, 
έξακολουθήση όμοια κατάστασις, 
τότε θά άποδυθώσι είς σφοδρούς 
αγώνας.
ΤΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

"Απαντα τά άπασχολούντα τό 
Προσωπικόν θέματα άπετέλεσαν 
τό άντικείμενον τής 5ώρου περίπου 
συσκέψε,ως, εΐδικώτερον δέ:
ΓΕΝΙ Κ A
1. ’Οργανισμός Υπη
ρεσίας. Αί έπί τού θέματος 
τούτου απαντήσεις ήσαν πλήρεις 
αντιφάσεων καί υπεκφυγών. Οΰτω> 
προ δύο εβδομάδων είχεν άνανεω- 
θή ή ΰπόσχεσις τοΰ κ. Σπηλιοπού- 
λου πρός τούς Συλλόγους οτι «εν
τός τών ήμερών» θά εκαλούντο οί 
Συλλογικοί ’Εκπρόσωποι νά συιμ- 
μετάσχουν είς τήν άρμοδίαν επι
τροπήν τροποπο ιήσεως, ’Αντί τού
των όμως άνεκοινώθη, κατά τήν 
σύσκεψιν τροποποίησις τής ΰποσχέ 
σεως, άρχικώς μέν οτι θά ένημε- 
ρούται ή Συλλογική Έκπροσώπη- 
σις έπί τών σχεδιαζομένων μετα
βολών τοΰ ’Οργανισμού τελικώς 
δέ οτι ή δ η, ή εργασία αΰτη συν- 
τελεΐται, χωρίς φυσικά νά ένημε- 
ροΰνται οί Σύλλογοι άλλά,... θά 
ένημερωθώσιν όπωσδήποτε.
2. Ώ ρ ά ρ ι ο ν Έ π α ρ χ ι- 
ώ ν: Έπανελήφθη παρά τών Συλ
λόγων τό αίτημα τής, μέχρις έ- 
φαρμογής τού ενιαίου1 ωραρίου τών 
39 ωρών, καταβολής ηύξημένης α
μοιβής καλυιπτούσης την τρίωρον 
διαφοράν έβδομιαδιαίας έργασίας.
3. Συμμετοχή τών Συλ
λόγων είς π ά ν υπη
ρεσιακόν Συμβούλι
ο ν σχέσιν έ χ ο ν μέ 
τ ό Προσωπικόν: (Πει
θαρχικά, Άναθεωρήσεως φύλλων 
Ποιότητας, Μονιμοποιήσεων, Μετα
τάξεων κλπ.).
4. Αλλαγή β ά σ ε ω ς α
ξιολόγησε: ως τών Φ. 
Π,: ώστε ν’ ά ρ θ ή ή γ ε ν ι- 
κ ώ ς παρατηρηθεΐσα 
π τ ώ σ ι ς π ε ρ ΐ τ ή ν κρί- 
σ ι ν τ ο ΰ Π ρ ο σ ω π ι κ ο ΰ: 
Άντετάχθη τό έπιχείρηιμα οτι τό 
ποσοστόν στασιμοτήτων δέν μετε- 
βλήθη. ’Αλλά τούτο έκτος τού ό
τι ουδόλως είναι ενθαρρυντικόν, α
ποτελεί τελείως διαφορετικόν θέ
μα. ΟύΞείς δύ,αται ν’ άμφισβη- 
τήση δτι ό χαρακτηρισμός ένός υ
παλλήλου έπί τά χείρω κατισχύει 
οίασδήποτε σκέψ-εως ότι ήλλαξε 
τό σύστημα Φ.Π. άλλά καί τό α
πόρρητον τών συντελεστών εύνοει 
τήν κατά βούλησιν μεταβολήν των.

Έν πάση, περιπτώσει διά τά 
ύπ’ άριθ. 2, 3 καί 4 θέματα, ώς 
έδηλώθη, θα τεθούν ύπ’ όψιν τοΰ 
κ. Διοικητοΰ αί Συλλογικά! από
ψεις ϊνα ούτος κρίνη τήν αποδοχήν 
ή μή αυτών.
ΕΙΔΙΚΑ

1. Καταβολή προσαυξήσεων είς 
τούς βαθμούς άπό Λόγ ιστού Α' 
καί άνω, Εΐσπρακτόρων Α' καί 
Κλητήρων Α' κατά τά ίσχύοντα είς 
τήν Τράπεζαν Ελλάδος.

2. 'Επιδόματα θέσεως καί ελεγ
κτών.

Τά άνωτέρω άποτελοΰντα μέ
ρος τής εφαρμογής τής αρχής «νά 
μήν ύπολειπώμεθα» έδηλώθη δτι 
θά υποβληθούν εις τόν κ. Διοικη
τήν.

3. Ρύθμισις άτοπων μισθοδοσί
ας (Μισθοί Ύποτμ)ρχών, Τμηματ. 
Β' κλπ.). Εύρυτάτη συζήτησις. 
Τελική τοποθέτησις τού θέματος, 
δπως προηγούνται αί προσαυξή
σεις τών προαγωγών, ώστε νά εί
ναι δυνατή ή διστήρησις τών απο
δοχών τής προηγούμενης βαθμίδος, 
είς ήν περίπτωσιν αύται υπερτε
ρούν. Διαμάχη περί τήν έναρξιν 
ισχύος τοΰ μέτρου. Αΐτησις έκ μέ
ρους τής Δισικήσεως 1 5θημέρου 
προθεσμίας πρός λογισμόν τής σ- 
παιτηθησομένης δαπάνης, Τνα... 
έπακολουθήση ή είσήγησις είς τόν 
κ. Διοικητήν.

4. Προσαύξησις επιδόματος 
πολυετίας διά τής προϋπηρεσίας. 
Προεβλήθή τό... ανυπέρβλητον έμ- 
πόδιον τής μή προβλέψεως αυτού 
ύπό τοΰ Όργανισιμού, ένώ, έλη- 
σμονήθη δτι πλεΐστα δσο έτερα 
θέμοτα μή προβλεπόμενα ύπό τού 
’Οργανισμού έλύθήσαν διά πρά
ξεων Διοιικήσεως.

5. Τακτοποίησις Κλητήρων προσ 
φερόντων λογιστικήν ύπηρεσίαν 
καί έκτακτων έργατών προσφερόν- 
των ύπηρεσίαν κλητήρος. Έδηλώ
θη δτι βαθμηδόν έξαλείφεται τό 
τοιοΰτον άτοπον διά τών μετατά
ξεων, άλλά ή σχετική άναγνώρισις 
τού χρόνου διά τούς ήδη μετατα- 
γέντας προσκρούει είς... τεχνικός 
δυσχερείας!..

6. Άρσις τής διά παραβιάσεως 
τού ’Οργανισμού έπιβληθείσης κα- 
Θυστερήσεως τής έξελίξεως τοΰ με
τά τήν συγχώνευσιν προσληψβέν-

Χρονογράφημα

ΟΙ ΚΕΔΡΟΙ
Είς τά «ψιλά» τών εφημερί

δων είχεν ίοη το φως τής όημο- 
σιότητος, έδώ καί μερικούς μή
νες ή ε’ίοησι. Προήρχετο άπ' 
τόν Λίβανο κι’ ά.έφερε τήν νε
κρολογία πού ανέγραψαν οί έ- 
κεί έφημερίδες, στις πρώτες 
μάλιστα σελίδες τους, για τόν 
χαμό ένός άπ’ τούς θρυλικούς 
κέδρους της χώρας, ό όποιος 
μαράθήκε ή κατέπεσε ένεκα ά
γνωστου άσθενείας. Ή είδησι 
προσέθετεν δτι ή άπώλεια τοΰ 
αιωνόβιου δένδρου θεωρήθηκε 
σάν τραγωδία άπ’ τόν ’Οργα
νισμό Λ ιδανικού Τουρισμού...

Περίεργη, βέβαια, καί λίγο 
απίστευτη ή έκ Βηρυττοΰ εί'δη- 
σι. Ερμηνεύεται, όμως, εύκολώ 
τατα άν σκεφθή κανείς δτι 6 Λί
βανος θεωρεί τά περίφημα αυ
τά δένδρα σαν αιτία προσελκύ- 
σεως περιηγητών καί συνεπώς 
πηγήν έθνικοΰ του πλούτου. Αυ
τή τή στιγμή υπάρχουν στό Λί
βανο μόνον 400 κέδροι καί δια
τηρούνται ώς κόραι οφθαλμού 
άπ’ τις ’Αρχές...

Δίδαγμα μεγάλο αυτό έκ Μέ
σης ’Ανατολής γιά μάς τούς 
«προηγμένους» Ευρωπαίους. 
’’Αν, μάλιστα, περιορισθή; τό... 
οπτικό μας πεδίον άποκΛειστι- 
κά στη Χώρα μας, πού διαθέ
τει δχι μόνον άψυχους έχλλά καί 
έμψυχους πηγάς εθνικού πλού
του είς αφθονίαν, θά πρέπει νά 
κοκκινήσωιμεν άπό εντροπήν ά- 
κριβώς διά τόν έπιπόλα,ιον τρό
πον μέ τόν όποιον χειριζόμεθα 
τόν εθνικόν αυτόν πλούτον, ά
ψυχον ή έμψυχον. Θά χρειαζό
ταν ειδική... πραγματεία γιά νά 
γράψη κανείς καί γιά τούς δύο 
αυτούς παράγοντας. Άλλά δυό 
λέξεις γιά τόν έμψυχον ε
θνικό μας πλούτο, μιά καί δίδε
ται ή ευκαιρία, δέν είναι άσκη
μο νά ειπωθούν. Καί πρέπει νά 
ειπωθούν, γιατί υπάρχει τέτοια 
προχειρότητα στό χειρισμό με
γάλων έθνικών θεμάτων πού α- 
πτονται τής οικονομίας τής Χώ
ρας, ώστε αποτελεί παράβα- 
σιν καθήκοντος ή παρασιώπησις 
τών κακώς έχόντων. Αυτή τη 
στιγμή δέν επικρίνομε τό Κοά· 
τος. Θίγομε τούς τομείς ιδιω
τικής πρωτοβουλίας πού σχέσιν 
έχουν μέ τή γενικώτερη προσ
πάθεια πρός ανάπτυξη τοΰ Του 
ρισμοΰ καί τού έν γένει ’Εθνι
κού Πλούτου. Είδατε, ό Λίβα
νος διατηρεί τούς έναπομείναν- 
τας κέδρους — πηγήν εθνικού 

(Συνέχεια είς τήν 2αν σελίδα)

τος και νεοπροσλαμβανομένου 
Προσωπικού.

'Επιχείρημα τής Διοικήσεως: 
Ή αλλαγή τών περί τήν έξέλιξιν 
τοΰ Προσωπικού (βάσει τού 'Ορ
γανισμού) ίσχυόντων απορρέει έκ 
τής συμβάσεως έργασίας είναι δέ 
νόμιμος διότι περιεβλήθή τόν τύ- 
πον_ τής Πράξεως Διοικήσεως. 
θαύμα νομικής άντιλήψεως καί 
ερμηνείας, αί Πράξεις Διοικήσε- 
ως νά κατισχύουν διατάξεων κυρω- 
θεισών διά Β .Δ. καί έπεχουσών 
θέσιν Νόμου.

7. Οικογενειακά επιδόματα είς 
ήμερομισθίους υπαλλήλους. *Ω τοΰ 
θαύματος!., τό μόνον κριθέν άσυ- 
ζητητί λογικόν άλλά ή ίκανοποίη- 
σίς του θ ά γίνη έν καιρψ.

8. Ταμειακοί έκ μετατάξεως. 
Έφαρ-μογή τών ίσχυόντων έπί με-

Κλητήρων. ’Εξετάζεται συμπληρω 
μστικόν αίτημα τού Συλλόγου.

9. Λογαριασμός Προικοδοτήσε- 
ως θηλέων τέκνων συναδέλφων. Έ- 
δόθη ή βεβαιίωσις δτι ή άναλογι- 
στική μελέτη γίνεται. Έλπίζο- 
μεν τήν ιδίαν γνώμην νά έχη καί 
ο άρμόδιος άναλογιστής.

10. Άπόσβεσις Συλλογικών 
Δανείων.

1 1. Τακτοποίησις διοικητικών 
ύπαλλήλων έπί συμβάσει ώρισμέ- 
νου ή άορίστου χρόνου.

12. Ζητήματα χειριστών καί χει 
ριστριών Λογιστικών μηχανών.

Μετά μακράν συζήτηαιν καί αΰ- 
τά... ύπ’ δψιν τού κ. Διοικητοΰ.

Τέλος έδηλώθη δτι πρός διευ- 
θέτησιν τού άσφαλιστικού θέματος 
θά συγκληθή σύσκεψις υπό τήν 
Προεδρίαν τοΰ κ. Διοικητοΰ.ταταγεντων είς Είσπράκτορας

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
iMtPDnnnin τιι ιπετειιυι ;

Ή 20ή Μάίου αποτελεί διά τή Κρήτην άλλά καί δι’ όλόκληρον τήν 
Ελλάδα μίαν Εθνικήν Επέτειον. Εκφράζει 6 έορτασμός τής ημέ
ρας αϋτής τό πνεύμα τής άντιστάσεως τού Ελληνικού Λαού κατά 
τής φασιστικής καί ναζιστικής βίας. 28η ’Οκτωβρίου, 6η ’Απριλίου 
καί 20ή Μαίου είναι επέτειοι — άρχή μιας έποποιΐας — τήν οποί
αν ώς ίεράν διαθήκην θά παραβώσωμεν είς τάς έπερχομένας γενεάς. 
Κάνδανος, Βιάνος, Λοχριά, Βρύσες, Άνώγεια, Τυμπάκι κλπ. είναι 
τά νέα ’Αρκαδία. "Ολοκαυτώματα χάρις στα όποια οί σιδηρόφρακτες 

I στρατιές τής χιτλερικής βίας ήρχισαν νά αίμορροοΰν καί νά προετοι
μάζεται ή αυγή τής νίκης τών φιλελευθέρων δυνάμεων. Τήιν1 ημέραν 
αύτή,ν ά Κρητικός Λαός τιμά καί τούς νεκρούς τού ήρωϊΙκοΟ του1 άγώ- 
νος. Διά τόν λόγον αυτόν καί μέ Βασ. Διάταγμα ,ή 20ή Μαίου έκη- 
ρύχθη τοπική δι ολην τήν Κρήτην άργία. Τήν επέτειον αύτήν δέν έ- 
τίιμησαν οί κ. κ. Τραπεζίται — μηδέ τών Κρατικών Τραπεζών έξαι- 
ρουμένων — καί παρεβίασαν τήν άργίαν. Τό γεγονός είναι άχαρα- 
κτηριστον. Ποια τά έλατήρια; Ή ταπεινή κερδοσκοπία μερικών άρ- 
μπιτρατζήδων πού συμπαρέσυρε δλα, σοβαρά καί ιμή Τραπεζικά ‘Ι
δρύματα; Η, δπως λέγεται, διά τόν φόβον τής δυσαρέσκειας τών 
γερμανών μεγαλοτραπεζιτών καί οίκονοιμικών κύκλων; Δουλικωτέραν 
στάσιν τής τελευταίας ουδείς δύναται νά φαντασθή, όταν καί εις 
αυτήν τήν Γερμανίαν σήμερον, ενώπιον τών Δυτικών Συμμάχων καί 
μέ αρκετήν μεγαλοπρέπειαν εορτάζονται αί νίκαι τής Βέρμαίχπ, συμ- 
περιλαμβανομένης ιδιαιτέρως τής νίκης τής Κρήτης; "Οσοι τιμούν 
τό "Εθνος καί σέβονται τόν Ελληνικόν Λαόν καί πρωτίστως αί άρμό- 
διαι Αρχαι νά δώσουν τήν δέουσαν άπάντησιν.

ΟΤΙ 0 8Ε0ΙITMEZETSEN...
«...Άνθρωπος μή χωριζέτω». 

Λέγουν αί γραφαί τάς οποίας σε- 
βόμεθα δλοι. Άλλά φαίνεται οί 
ό.νόρωποι πού θέλουν νά χωρίσουν 
εΰς ό Θεός συνέζευξε ευρίσκουν 
τήν «μεθόδευαιν» τοΰ ιερού νόμου 
μέ τήν ιδιότητά των ώς εκπροσώ
πων ’Ανωνύμων Τραπεζιτικών Ε
ταιριών μιά καί αυτές δέν είναι 
άνθρωποι άλλά νομικά πρόσωπα, 
τά όποια δέν υπήρχαν δταν έγρά- 
Φησαν αί γραφαί. Ουτω παλαιό- 
τερον τό συγκρότημα Άνδρεάδη 
είχε χωρίσει ένα συναδελφικό ζεύ
γος μεταθέσαν τόν ένα είς τά Βό
ρεια καί τόν άλλον είς τά Νότια 
καί έγένετο σάλος τόσος, ώστε 
ύπέκυψεν ό άνάλγητος προ τού 
θεσμού τής οικογένειας. Άλλά 
ό θόρυβος φαίνεται έλησμονήθη 
και σήμερον ή ήμετέρα Τράπεζα 
παρουσιάζει δύο ζευγάρια χωρι
σμένα, κατά τά μέχρι στιγμής 
στοιχεία. Τό ένα, μετατεθειμένος 
ά σύζυγος — δημόσιος υπάλληλος 
— μήνες τώρα καί ή αΐτησις τής 
συζύγου, ίδικής μας συναδέλφου, 
έκκρεμεΐ. Τό άλλο, συνάδελφος 
αυτός, στην ’Αθήνα, συνάδελφος 
εκείνη στην έπαρχία, νεόνυμφοι, 
ζητούν έπί τέλους νά ζήσουν ύπό 
τήν αύτήν στέγη τού συζύγου. Βέ
βαια καί κατά περνεχόμενον καί 
κατά χρόνον αί ήμέτεραι υποθέ
σεις δέν φθάνουν τήν τού «συγ
κροτήματος» άλλά έάν παραταθή 
ή έκκρεμότης αύτών θά τήν φθάση 
καί θά τήν ξεπεράση καί ιιάλιστα 
μέ... ηύξηιμένον «σκόρ» (2-1). Θά 
φθάση ό άνταγωνισμός καί σ’ αυ
τό τά σημείο;

ΙΑΙΑΙΤΕΡΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
Αί διενεργηθεΐσαι τήν 9.6.63 

έξετάσεις φαίνεται είχον χαρα
κτήρα έπισημότερον άπ’ δ,τι είς 
τό παρελθόν. Δι’ ιδιαιτέρων εγ
γράφων έκλήθησαν νά παρακο

λουθήσουν ταύτας οί Πρόεδροι 
τών Συλλόγων, άποκλειομένων 
οϋτω εμμέσως τών Άντιπροέ- 
δρω καί τών Γεν. Γραμματέων, 
οϊτινες πάντοτε παρίσταντο. Συγ 
χαρητή,ρια διά τό τακτ μέ τό ό
ποιον άπαλλάσσεται ή Διεύθυνσις 
Προσωπικού άπό τούς άνεπιθυμή- 
τους, Αί ψυχαί τών συγγραφέων 
τού SAVOIR VIVRE θά πάλ- 
λωνται άπό άγαλλίασιν, Άλλά ά- 
ψσΰ τρώγοντας έρχεται ή δρεξις 
δέν άποκλείεται είς μελλοντικάς 
παρομοίας εκδηλώσεις, οί τών 
«Πρωτοκόλλων» νά απευθύνουν καί 
εις τούς Προέδρους εγκαρδίους έ- 
πιστολάς δΓ ών θά τούς έκφρά- 
ζουν τόν φόβον των, μήπως άπό 
τήν συγκίνησιν τής θέας τών δια- 
γωνιζομένων συναδέλφων κλονι- 
σθή ή υγεία των καί ',δΓ αύτόι προ- 
τιμωτέρα θά είναι ή άνάπαυσις 
κοντά στην οίκογένειάν των ή τήν 
έξοχήν, ώστε (έδώ σταματά ή δι
πλωματική γλώσσα) νά ξεφορτω
θούμε τό Συλλογικό βραχνά πού 
θέλει ν’ άνακατεύεται παντού.

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΙΣ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ

Καί άλλοτε ώμιλή,σαμεν διά 
τήν άνθυγιεινήύ εργασίαν στα 
υπόγεια τών διαφόρων καταστη 
μάτων καί εγκαταστάσεων τή,ς 
Τραπέζης. Μερικά έτακτοποι- 
ήθησαν, πολλά όμως όχι. Μετα
ξύ τών τελευταίων, είς τήν αλυ
σίδα τοΰ γραφείου καταμετρή- 
σεως κερμάτων, τού Πρωτοκόλ
λου - Διεκπεραιώσεως, Τηλεφω
νικού Κέντρου Κεντρικού Κατα 
στήματος κλπ., προστίθεται ή 
Υπηρεσία Τηλετύπων καί Τη- 
λεγρ)των Διοικήσεως. Στα χα
μηλοτάβανα υπόγεια τού Κεν
τρικού Κατ)τος, τά όποια μό
νον ώς γκαρνταρόμπες καί πρό 
χειρες άποθ'ήκες υλικού έχρησι



Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ

ΥΓΙΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΒΙΑΙΑΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ II

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ή άπά των άρχών τού έτους άρ- 

ξαιμένη έργασία διά την άνα,μόρ- 
φωσιν τοΰ ’Οργανισμού Υπηρε
σίας, κατά τάς ύφισταμένας έγκυ
ρους πληροφορίας, έπερατώθη, υ
πεβλήθη δέ εις τον Διοικητήν κ. 
Άποστολίδην προς τελικήν κρίσιν 
και περαιτέρω είσήγησιν εις το 
Δ.Σ. τής Τραπέζης προς έπικύρω- 
σιν. Κατά τάς αύτάς πληροφορί
ας διά τού νέου ’Οργανισμού ικα
νοποιείται απαν το Προσωπικόν, 
ή θέσις τοΰ όποιου, άπό πλευράς 
έξελίξεως κυρίως, βελτιοΟται λίαν 
αισθητός. Έξ άλλου το εργον θε
ωρείται άρτιον καί άπό τής ουσια
στικής καί της νομοτεχνικής πλευ
ράς.
ΤΡΑΠΕΖΑ I ΑΝΔΡΕΑΔΗ

*Ως εΐχομεν άναγράψει εις προ- 
ηγούμενον φύλλον μας (23.3.63) 
αΐ Τράπεζαι Άνδρεάδη (Εμπορι
κή, Ί ονική-Ααϊκή) κατόπιν έντονων 
άγώνων των Συλλογικών Όργανό 
σεων άνοπτροσήριμοσαν το μισθολό- 
γιόν των βάσει τής αρχής «νά μην 
ΰπολείπωνται τής Εθνικής». Οΐ 
ένεργήσαντες όμως τήν τοιαύτην 
άναπροσαρμογήν όέν παρέβλεψαν 
τήν ύφισταμένην εις τάς Τραπέ- 
ζας ταύτας πραγματικότητα ώς 
καί τούς φυσιολογικούς κανόνας 
καί όρους μιας μισθολογικής και 
ίεραρχικής κλιμακώσεως. Δέν έ- 
λαβον οΰτω τά ϊσχύοντα εις τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν ώς φραγμόν 
καί προκει μενού νά έφαρμόσουν 
έν μέτρον πλήρως, ΰπερέβησαν έν 
πολλοΐς τά ίσχύοντα εις τήν Ε.

Τ.Ε. μέ τήν ευνοϊκήν διά τό Πρόσω 
πικάν των έν λόγφ Τραπεζών συνέ
πειαν, νά ύπερπηδώνται αί ϋφιστά- 
μεναι έκ τής στενότητος τής μισθό 
λογικής κλιμακώσεως δυσκολίαι 
και, εις πλεΐστα σημεία, νά ύπερ- 
τεροΰν κατά μισθόν των άντιστοί- 
χων βαθμών τής Εθνικής. Έάν δέ 
ληφθή ύπ’ δψιν1 καί ή, μέχρι στι
γμής, δικαιότερα καί εύρυτέρα 
καταβολή ασφαλίστρων εις τάς 
Τραπέζας Άνδρεάδη, εις τάς πε
ριπτώσεις ταύτας, τό Προσωπικόν 
τής Έθν,κής Τραπέζης υπολείπε
ται.
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙ 
ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ

Περαιτέρω, ώς άνεγράφη καί 
είς προηγούμενον φύλλον μας, ή 
έξελιξις είς τάς Τραπέζας Άνδρεά 
δη γίνεται κατά κανόνα εις συντο- 
μώτερον χρονικόν διάστημα, χω
ρίς νά παρεμβάλλεται τό έμπόδιον 
των προαγωγικών δ.αγωνισμών. 
Οϋτω ό Λογιστής Α' έκεΐ γίνεται 
μετά ]4ετή υπηρεσίαν ένώ είς τήν 
Ε.Τ.Ε. μετά 15-18 έτη κλπ. Λαμ- 
βανομένης δέ ύπ" δψιν καί τής γε
νικής μειώσεως τήν όποιαν τό Προ 
σωπικόν τής Ε.Τ.Ε, έχει έναντι 
των συναδέλφων του των Τραπεζών 
Ελλάδος καί Αγροτικής καταιάσ- 
σεται είς τήν Τρίτην (τήν τελευταί- 
αν σχεδόν) θέστν ένώ ή Εθνική 
Τράπεζα κατέχει τήν πρώτην θέ- 
σιν είς Τραπεζικός έργασίας καί 
όή μέ διαφοράν πολλών έκατοντά- 
δων εκατομμυρίων, μέ άνάλογον 
φυσικά αντίκτυπον έπί τών κερ
δών.

μοπΌΐοΰντο άλλοτε, είναι στιβα- 
γμενοι ·σε στενότατο χώρο δέ
κα καί πλέον άτομα με συνεχή 
έντασιν τής προσοχής στο μι
κρόφωνο, το ακουστικό καί τήν 
ταινία τού τηΛετύπου. Κουδου
νίσματα, συνεχής ϋόρυβος ομι
λιών καί διαλαλήματα τών μονί 
μως εγκατεστημένων έξω: άπό 
τά ανοικτά παρα τήν οροφήν 
παραθυρα (τό μόνον μέσον ε- 
ξαερισμοΰ) τής οδού Αιόλου, 
μικροπωλητών ’Ιδού ή ατμό
σφαιρα μέσα στην όποιαν διε
ξάγεται ή κλονίζουσα το νευρι
κόν σύστημα του ανθρώπου τοι- 
αύτη έργασία. Δέν θά όρτσθή 
κανένας καταλληλότερος χώρος 
καί δΓ αυτούς τούς είλωτας; 
Δέν χρειάζεται είμή μέρος των 
όσων έχουν διαρρυθμισθή, πο- 
λυτελώς μάλιστα, διά^ μεμονω
μένους συναδέλφους, άνωτέρων 
όέβαια βαθμών.

ΑϋΤΙΚΑϊΑΙΙΑΙΙΣ ΦΑΗΙΑΣΗΑ
Καί έφ* δσον όμιλοΰμεν περί 

ανθυγιεινής έργασίας, έπανερ- 
χάμεθα εις τό θέμα τών χειρι- 
στριών Λογιστικών Μηχανών. 
Αί περισσότεροι συνάδελφοι 
τής κατηγορίας ταύτης έχουν 
συμπληρώσει άνω: τοΰ διπλάσι
ου χρόνου1 δστις απαιτείται διά 
τήν φυσιολογικήν των οπτασχό- 
ληισιν ώς χειριστρτών. Είς πολ- 
λάς τά ’ίχνη τής κοπώσεως καί 
τής φθοράς είναι έκδηλα, πέραν 
καί τών σημειωθέντων κρούσμα 
των βλάβης τής υγείας των. Δι- 
ατί ή άρμοδία υπηρεσία δέν 
προβαίνει είς τήν βαθμιαίαν άν- 
τικατάστασίν των, ώς έχει ύ- 
ποχρέωσιν καί ώς άλλως τε δια
κηρύσσει έκάστοτε, οσάκις 

προσλαμβάνει θήλυ προσωπικόν; 
Τί άναμένει δηλ. "Ελεγχον καί 
έπι βολήν τής έκτελέσεως τής 
ΰποχρεώσεώς της παρά τών αρ
μοδίων Άρχών;

ΠΡΟΟΔΟΣ
Καταγγέλλομεν τό έξης κατα

πληκτικόν. Προϊστάμενοι τοΰ Κεν 
τρικοΰ Κατ)τος έχουν επιβάλλει 
ίδιον καθεστώς ωραρίου είς τάς 
υπηρεσίας των, φυσικά έπαχθέστε 
ρον τοΰ ίσχύοντος. Καλούνται οί 
υπάλληλοι ΰποχρεωτικώς ήμίσει 
αν καί πλέον ώραν τής πρωίας έ- 
νωρίτερον καί αναγκάζονται ν’ ά- 
πέρχωνται πέραν τής μιάς ώρας 
μετά τήν κανονικήν μεσημβρινήν 
άποχώρησιν. Τά απόγευμα ύπο- 
χρεοΰνται είς προσέλευσιν δΤ ύ- 
περωριακήν εργασίαν μέ αμοιβήν 
όλιγωτέρων ωρών.

Παραλλήλως είς τινας υπηρεσί
ας τής Διοικήσεως καλείται διά 
τον αυτόν λόγον τό Προσωπικόν 
(κυρίως μητέρες καί οίκοκυραί) 
νά έργάζηται ΰποχρεωτικώς ύπε- 
ρωριακώς καί νά προετοιμάζεται 
οτι δέν θά λάβη έφέτος τάς κανο
νικός του άδειας. ’Ιδού ή πρόο
δος... Νά φροντ ίζωμεν νά έφαρμό- 
ζηται ή δίκαια μεταχείρισις τοΰ 
Προσωπικού είς τά άίπομεμακρυ'· 
σμένα Ύποκ)τα κα οΐ φωστήρες 
τής άπομυζήσεως τού Προσωπικού 
νά μεταφέρουν τό κακό είς τήν καρ 
δίαν τοΰ Κέντρου.

Ζητοΰμεν νά παυσουν αί τοιαΰ^ 
ται άτασθαλίαι, άλλως ή Συλλο
γική ‘Ηγεσία θά τάς καταγγείλη 
ώς οφείλει, είς τάς Αρμόδιας 
Άρχάς.

ΟΙ ΚΕΔΡΟΙ

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
του Πλούτου — ώς κόρας όφ- 
όάλμοϋ. Αί Επιχειρήσεις του το- 
που μας που κόπτονται για τήν 
άναπτυςη τής Εθνικής Οικονο
μίας, με ποια φροντίδα περι
βάλλουν τούς έμψυχους παρά
γοντας άναπτύξεω,ς της, όηλ. 
τούς έργαζομένους των; Μη μοΰ 
πήτε ότι φέρονται φιλόστοργα 
απέναντι τους, γιατί υπάρχουν 
τόσα παραδείγματα πού πεί
θουν περί τοΰ άντιΒέτου. Αλλά 
και ή στοργή, πού κατόπιν πιέ
σεων άναγκαζονται νά έπιόεί- 
ςουν, είναι τόσο φειδωλή καί με 
τρημένη πού χάνει τήν άξια της.

ΘέΛετε παράοειγμα;... Ιο 
στεγαστικό πρΟΛημα τών εργα
ζόμενων πού ανέκυψε οξυτατο 
μετά τον ο' παγκόσμιο πόλεμό 
έΛΛειψει οίασδηπστε Κρατικής 
μερίμνης, άντιμετωπίσθηικεν έκ 
των ένοντων. ι ιολΛές Επιχειρή
σεις έδωσαν μιά -, κάποια λύση 
τού προβλήματος αύτοΰ, πρό
χειρη, συνήθως για νά «ξεφορ
τωθούν» τους ενοχλητικούς, χω
ρίς νά ποΛυσκεφθόυν ότι οι όροι 
παροχής δάνειων προς τούς α
στέγους των, είναι έν πολλοΐς, 
ασύμφοροι καί δυσβάστακτοι 
οιά το βαλάντιον των υπαλλη
λίσκων.

Κι’ άν οί τελευταίοι παραπο- 
νεοαϋν οτι οί κρατήσεις γιά τήν 
αίτια αύτή καταβροχθίζουν τό 
μισό τους «μισθό», οί χρηματο- 
δοται έξεγείρονται.

—· Ναι, άλλά πώς άλλοιώς 
θέλετε ν’ αποκτήσετε καί σπίτι; 
Πώς άλλοιώς, κύριοι ν’ άποκτή- 
ση κανείς σπίτι άν δέν άναλά- 
βη ή έπιχείρησι - κηόεμων, του 
τήν ύπόθ'εσι αύτή. πέρα γιά πέ
ρα, όπως άναλαμβάνει π.χ. την 
άσκησι τής Βιομηχανικής Πί- 
στεως στη Χώρα μας; Θά έπρε 
πεν ή κάθε έπιχείρησι, αντί νά 
λέη: «Νά, πάρτε αυτά τά λε
πτά καί φροντίστε μόνοι σας 
νά βρήτε σπίτι», νά πή: «Γιά 
τή στέγασή σας, παιδιά μου, 
θ’ αγοράσω έ γ ώ οικόπεδα σέ 
κάθε περιοχή πού θά μοΰ δηλώ
σετε πώς έπιθυμεΐτε, θά βάλω 
τούς μηχανικούς μου νά μοΰ 
φτιάξουν ώραΐα σχέδια, θά χτί- 
σω μέ τά λεπτά πού θά σάς έ
δινα καί θά έχετε νά κάμετε μ έ 
μένα, τον έργοδότη καί κηδε
μόνα σας, κι* όχι μέ τον τυχόν
τα τυχοδιώκτη κΓ απατεώνα».

Ναί, άλλά τότε — μπορεί νά 
πή κάποιος — οί έπιχειρήσεις 
θά μεταβληθοΰν σέ... οικοδομι
κούς οργανισμούς. Γιατί όχι, ό
μως, κύριοι; Πώς άλλοιώς θά 
δείξουν πατρικό ενδιαφέρον γιά 
τούς έργαζομένους των, άν δέν 
ένεργήσουν έτσι;... Ή κάθε έπι- 
χείρησι πρέπει νά πόνεση γιά 
τά ειδικά προβλήματα έκείνων 
πού φθείρονται καθημερινώς γιά 
ν’ αύξήσουν τά κέρδη της, καί 
πού ακόμα αποτελούν τον έμ
ψυχον εθνικόν πλούτον. «Χαίρε
τε μετά χαιρόντων καί κλαίετε 
μετά κλα ιόντων* δέν παρήγγει- 
λεν ό Χριστός;...

Νομίζω όμως, ότι ό θρήνος 
μιάς Χώραο. όπως ό Λίβανοα 
γιά τον ναμό ένός δένδρου 
—- παράγοντος έθνικού πλού 
του, αποτελεί δοιμύταταν έλεγ
χον γιά μάς πού καυχώμεθα: ύ- 
περηφάνως ότι «άπσδεκατοΰμεν 
όσα κτώμέθα». Ν. Φρ -ς. I

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΟΕΣΕΩΣ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Απάντησις τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλόγου
Έν Άθήναις τή 5η ’Ιουνίου 1963 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Έπί τής άπό 28.5.63 άνακοινώ 

σεως τοΰ Ταμείου Αλληλοβοήθει
ας ύπογραφομένης υπό τοΰ ά- 
πελοόντος Προέδρου αότοΰ, δΓ ής 
κατεβλήθή προσπάθεια ΰπό τών υ
πευθύνων όπως άποσείσωσι τάς 
εύθύνας των έπί τής όλης διοική- 
σεως τών τοΰ Ταμείου Υγείας, 
τάς όποιας εις προη,γηθείσας συ
ζητήσεις, παρουσία τρίτων προ
σώπων, άνεγνώρισαν, δέν πρόκει
ται νά δώσω ούδεμίαν συνέχειαν, 
διότι αϊ αντιλήψεις καί προθέσεις 
μου σαφώς έξετέθηΑχν διά τής 
άπό 27.5.63 άνακοινώσεώς μου.

Αΰται, επαναλαμβάνεται καί διά 
τής παρούσης, υπήρξαν απόρροια 
βαθείας μελέτης καί έκτιμήσεως 
τής προς τήν συναδελφικήν οικογέ
νειαν βαρείάς ΰποχρεώσεώς τής 
Συλλογικής ‘Ηγεσίας.

Διότι είναι άναιμφισβή,τητον οτι 
αΰτη ελέγχεται είς οΙανδήποτε δυ
σμενή έξέλιξιν παντός ζητήματος 
σφορώντος τά έπαγγελμοσικά μας 
συμφέροντα, έν οΐς ή ζωή καί πο
ρεία τής άσφαλίσεώς ,μας.

Θά έπεκρίνετο δέ δριμύτατα 
παρ δλων οίαδήποτε άνοχή παρα- 
τάσεως τής ζωής μιας καταστάσε- 
ως έγκυμονούσης κινδύνους έπί τοΰ 
λεπτότατου Ασφαλιστικού ’Οργα
νισμού τής Υγείας, έάν ή άνοχή 
αυτή ώδήγει είς οΙανδήποτε ζημί
αν του. Συνεπώς ή Έκπροσώπησις 
φρονεί οτι έξετέλεσε έν προκειμέ
νη τό καθήκον της τούτο.

Οΰτω πράξασα πιστεύει οτι 
προσέφερε σοβαρωτάτην υπηρεσί
αν εις τήν συναδελφικήν οικογέ
νειαν.

Έφ’ δλων όμως θά ομιλήσουν 
το προσεχές καί άπώτερον μέλλον. 
"Ας όπλισθώμεν δθεν απαντες μέ 
την έπιβαλλομένην υπομονήν καί 
άς άναμείνωιμεν, χωρίς τούτο νά 
σημαίνη οτι ή Έκπροσώπησις ή
δη θά έφησυχάση. Θά συνέχιση 
έπαγρυττνοΰσα. Παρέχει δέ καί 
σΰθις την διαβεβαίωσίν οτι θά πρά 
ξη εις τό ακέραιον τό προς τήν όλό 
τητα καθήκον της, αδιαφορούσα 
έάν ή τοιαιύτη τακτική της Ερχεται 
είς άντίθιεσιν μέ τάς αντιλήψεις 
και έπιδιώξεις ώρισμένων προσώ
πων.

Μέ συνοδελφικοϋς χαιρετισμούς, 
Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΌΣ 

Πρόεδρος Συλλ, "Υπαλλήλων ΕΤΕ

Μ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗΝ ΜΕΡΙΜΝΑΝ

Έφιστ&ται προσοχή τών συνα 
δέλφων γονέων νεογέννητων τέ
κνων δπως υποβάλλουν έγκαίρως 
τά συιμφώνως προς τήν ’Εγκύκλιον 
ΰιτ’ άριθ. 133)61 (Σειράς Β') ά- 
παιτούμενα στοιχεία, ϊνα τύχουν 
τής μετά έξάμηνον άπό τής γεννή- 
σεως προβλεποιμένης παροχής. "ΑΧ 
λως αΰτη θά τούς καταβάλλεται 
μέ καθυστέρηισιν τουλάχιστον Ε
τους άπό τής γεννήσεως τού τέ
κνου.

ΣΚΕΨΕΙΣ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 

μεΐς. ’Έστω: κύριοι. Άλλά γιατί 
νά μή εΐναι πράγματι εφτά, καί 
νά γίνωνται πολλές φορές οχτώ 
καί δέκα καί περισσότερες; Γιατί 
καθορίζεται τότε τό ώράρ ιο; Γ ιά 
ειρωνεία; ΚΓ επεται οτι, έπειδή 
ή δουλειά δέν βγαίνει, γιατί έκ συ
στήματος οί εμπορικές τράπεζες 
δέν επανδρώνουν τά υποκαταστή
ματα μέ τό απαραίτητο προσωπι
κό, θά πρέιπη νά τό πάρωμε ξεκο- 
πή; “Ωστε ζοΰμε γιά νά έργαζώ- 
μαστε μόνο;

ΚΓ άν συνέβαινε ώστε, οί καϋ- 
μένες οί τράπεζες νά περνούν μιά 
δύσκολη, καμπή, καί νά μή μπο
ρούν νά τά βγάλουν πέρα, θά λέ
γαμε δτι υπήρχε τέλος πάντων κά
ποιος λόγος, άν καί ποτέ δέν δι
καιολογείται παράβασις νόμου. 
Καί τό προσωπικό, φιλότιμο καί 
ευσυνείδητο καθώς εΐναι, θα Εσκυ
βε τό κεφάλι του, καί μέ κάθε τρό
πο θά Εβαζε πλάτη «νά ξεκολλή- 
ση» ή έπιχείρησις. Γιατί περιμέ
νει, καί γνωρίζει καλά, καλύτερα 
άπ’ δ,τι διάφοροι τό φαντάζονται, 
δτι ευημερία κάί πρόοδος τής τρα
πέζης σημαίνει καί βελτίωσιν τής 
δικής του καταστάσεως.

Άλλά τώρα; Μέ τά αυξανόμενα 
κάθέ χρόνο κέρδη, καί μέ τά «Εκ
τακτα άποθεματικά»; Πρέπει νά 
έξακολουθήση νά είναι ό αιώνιος 
κατάδικος; Προς; Θεού! Μοΰ Ερχε
ται πολλές φορές νά βάλω μιά φω
νή: Διάφοροι κύριοι αρμόδιοι, χί
λια χρόνια δέν θά ζήσωμε σ’ αυ
τόν τον κόσμο. Αφήστε μας νά 
χαροΰμε κΓ έμε,Τς λίγο τή ζωή. Τά 
δικαιούμαστε νομίζω. Μή δημιουρ- 
γήτε κατάσταση τέτοια, ώστε, κΓ 
όταν βρισκόμαστε μακρυά άπό τήν 
Τράπεζα, νά μή μπορούμε νά πού
με καί καμμιά άλλη κουβέντα, πα
ρά άπορροφημένοι συνεχώς, νά συ
ζητάμε μόνο γιά τήν δουλειά μας 
καί τά χάλια μας καί τις καθυ

στερήσεις τις αιώνιες, πού μάς 
άφαιροΰν πάντα τήν ήσυχία και 
τήν γαλήνη, άκόμα καί στον ύπνο.

Δέν λέμε νά μή έργαζώμαστε 
καί νά κοροϊδεύουμε. Μάς εύχαρι- 
στεΐ ή έργασία, δίνει περιεχόμενο 
στή ζωή μας. “Οταν δμως είναι 
έργασία. Καί δχι νά Ερχεται ή ώ
ρα ν’ αποχωρήσουμε άπό τήν Τρά
πεζα καί νά μή σηκώνεται κανένας, 
καί νά στριφογυρίζωμε τά κεφάλια 
μας, γιά νά δούμε νά κάνη κανένας 
άλλος τήν αρχή, νά μή «κακοχάρα- 
κτηρισθοΰμε» έμεϊς δτι φεύγομε ά- 
μέσως κιόλας, ένώ οί δουλειέο 
δέν τελείωσαν. "Οχι νά Ερχεται ή 
Κυριακή, που δλοι τήν περιμένουν 
γιά ανάπαυση, κΓ έμεϊς ν' αναγ
καζόμαστε νά περάσωμε γιά λί
γες ώρες κΓ άπό τό γραφείο. Νά 
μή πηγαίνομε πολλές φορές γιά 
φαγητό στις 4 καί στις 5 τό από
γευμα, γιατί ντρεπόμαστε κΓ άπό 
τούς γείτονες, καί δέν ξέρομε κηΐ 
τί νά τούς λέμε κάθε τόσο, "Εχο
με καί τόν έγωϊσμό μας.

Πας μισή ώρα γρηγορότερα τό 
ττρω'ϊ καί βρίσκεις συναδέλφους νά 
Εργάζονται κανονικά.

— Βρέ παιδιά, έδώι κοιμηθήκα
τε άπόψε έσεΐς;

— Ά, δέν ξέρεις; Πήραμε καί 
τά κρεβάτια μας. Είναι εύκολίσ. 
Εργάζεσαι δποτε θέλεις καί μέ 
τήν άνεσή σου.

Καί ή ειρωνεία είναι δτι, οί πολ
λοί Εξω μένουν ακόμη μέ τήν έντύ- 
πωση δτι παίρνουμε παχυλούς μι
σθούς. Τί παχυλή άγνοια! "Ετυχε 
νά βρεθώ σέ κύκλους πού άνοιξαν 
συζήτηση γιά άποδοχές καί αμοι
βή, καί ντράπηκα, γιατί δέν μπο
ρούμε νά παραβληθούμε, κΓ έρχό- 
μαστε πάτος. Γ ιά μάς, σκέφτηκα, 
τά ποσά είναι αντίστροφος ανάλο
γα. Πολλή δουλειά καί λίγα χρή
ματα. "Εχετε μήπως αντίρρηση;

«X»

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΝ ΑΥΤΟΥΣΙΟΝ
Διά τό φαγητόν σας, τήν σαλάταν σας προτιμάτε τό αΰ- I 

τούσιον έλαιόλαδον (χωρίς προσμίξεις).
Τό αΰτούσιον έλαιόλαδον εΐναι τό μόνον πού σάς έγγυά- I 

ται τήν γνησιότητά του, διότι εΐναι εΰγευστον, φέρει Εντονον J 
τέ· άρωμα τής έλιάς, είναι παχύ καί χηιμικώς έλέγχεται εύκό- I 
λως. ^ j

Αύτό τό έλαιόλαδον έμπορευόμεθα. Τό προμηθευόμεθα άπ’ I 
ευθείας άπό τον τόπον παραγωγής (Ζάκυνθο — Καλαμάτα 
-— Μάνη) καί σάς τό πρασφέραμε εις τήν οικίαν σας, είς I 
δοχεία τών 6, 10 καί 17 κιλών, είς έξαιρετικήν ποιότητα, 
ψυσ. όξύτης ΔΕΚΑΤΑ (0 —- 1) καί ύπευθύνως ήγγυημένσν.

Ευχαρίστως νά μάς τό έπιστρέψητε έάν δΓ οίονδήποτε λό- J 
γον δέν σάς ικανοποίηση. I

Συνηθίσατε τό αΰτούσιον έλαιόλαδον. Είναι ύπέροχον.
Τηλέφ. Έξυπ. 710.424 — 224.376 κ. Κακολύρην Φιλολάου 14 ι

I
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ΙΤΕΦΜ 18Ε0ΜΠΙΙΣ
Ιατρός Μικροβιολόγος

Συμβεβλημένος μέ τό Τ.Υ 
Π.Ε.Τ. καί τό Ταμεΐον Υγεί
ας Προσωπικού Τραπέζης Ά 
θηνών ■—- Καποδιστρίου 1 ί 
— Τηλέφ. 632.244.

IHUTM 8. ΜΙΚΡΗΣ
Διδάκτωρ τής Μαιευτικής 

καί Γυναικολογίας έν τζι Πα- 
νεπιστημίφ Αθηνών τέως ’Ε
πιμελητής Μαιευτηρίου «Μα- 
ρίκα Ήλιάδη.» ("Ελενας Βενι- 
ζέλου), οδός Άβέρωψ 3 (Μου- 
σείον) — Τηλέφ. 531.356 
6 — 8 μ. μ. πλήν Σαββάτου

ιι κ omiiii in ιεμι *ιιι
ίΐ mi min m n miiiuniii

At 82 συνεργαζόμεναι Έργα- 
τοϋπαλληλικαι ’Οργανώσεις ’Αθη
νών - Πειραιώς, είς τόν έντονον 
καί συντονισμένον αγώνα τών ό
ποιων οφείλεται ή αποτροπή τής 
ψηψίσεως τοΰ1 περιβοήτου νομοσχε
δίου, έτοιμάζονται έκ νέου διά τήν 
άνάληψιν άγώνων. Κατά τάς αρ- 
χάς τοΰ τρέχοντος μηνός ή Εκ
τελεστική ’Επιτροπή αυτών συ
νήλθε καί μετ’ έξέτασιν τής κα- 
ταοτάσεως έξ έδωσε ν άνακοίνωσιν 
διά τής οποίας καλεΐ είς έπιφυλα- 
κήν τά μέλη των ’Οργανώσεων, 
άψ’ ενός μέν διά τήν άπόκραυσιν 
τής διαφανείσης πάλιν απειλής 
ψηφίσεως τοΰ νομοσχεδίου, άψ* έ- 
τέρου δέ τήν προβολήν καί διεκδί- 
κησιν τοΰ θέματος τής αύξήσεως 
τών άποδοχών κατά 1 5% έν συνδυ
ασμό) μέ τήν προάσπισίν τών συν- 
δικοίλιστικών μας έλευθεριών.

‘Ως πρώτην έκδήλωσιν τοΰ άνα- 
λαμβανομένου άγώνος ή Ε.Ε. άπε- 
φάσισεν τήν σύγκλησιν τών Δ.Σ. 
τών 82 ’Οργανώσεων.
Η Α.ΝΑΚ01ΝΩΣ1Σ

Μετά τήν συνειδρίασιν, ή Έκτελεστι 
κή Επιτροπή έξέδωκεν τήν κατωτέ
ρω άναικοίνωισιν:

Ή ’Εκτελεστική Επιτροπή τών 82 
ουνεργαζομένων έργατικών όργανώ- 
οεων συνελθουοα είς τήν τακτικήν της 
συνεδρίασιν διεπίστωισε τά κάτωθι:

α) "Οτι ή Κυβέρνηοις προτίθεται νά 
ψέρη συντόμως ένώπιαν τής Επιτρο
πής έξουσιοδοτήσεως πρός ψήφισιν τό 
άντεργατικόν νομοσχέδιο ν παρά τήν γε 
ννκήν έξέγερσιν τής ’Εργατικής Τάξ,ε- 
ως είς τό παρελθόν έναν ιίον αΰτου- 

6) Τό αίτημα τής γενικής άναπρο- 
σαρμογής τών μισθών καί ήμερομισθί- 
ων τό όποιον κατέστη ειπιτακτικόν λό
γω τών ραγδαίων ανατιμήσεων τών 
βασικών ειδών καταναλώσεως, ή Κυ- 
βέρνησις τών μεγάλων συμφερόντων τό 
αφήνει άνικανοποίητον ένώ ή φιλοκυ- 
βερνητ^κή ΓΣιΕΕ δέν τολμά οϋτε έγ- 
γράψως οΰτε προψορικώς νά θέση τό 
όλον θέμα τής αναπροσαρμογής μισσών 
καί ήμ&ρΌμισθίων.

"Ως έκ τούτου καθίσταται άναγκαιον 
όπως αί 82 ισυνεργαζόιμεναι όργανώ- 
σεις δι* έντονου καί άποφασιστικου ά
γώνος τών χιλιάδων εργατοϋπαλλήλων 
μελών τών όργα,νώσεών των προβάλλουν 
το αίτημα τής άναπρασαρμογής τών μι 
σθών καί ήμεροιμισθΐων.

γ) "Οτι ύφίσταται άνάγκη τής διαρ
κούς έπαγρυπνήσεως τών έργατικών 
δυνάμεων διά τήν περιφρούρησιν τών 
συνδικαλιστικών καί δημοκρατικών δι
καιωμάτων τών εργαζομένων καί

δ) ’Αποφασίζει όπως συντόμως 
συγκαλέση ούσικεφιν τών Διοικητικών 
Συμβουλίων .82 οργανώσεων διά νά 
λάβουν συγκεκριμένος άγωνιστικάς ά- 
ποφάσΞίς πρός άπάκρουσιν τής νέας άν- 
τεργατικής έπιΐθέσεως τής κυβερνήσεως 
καί ΓΣ/ΕιΕ διά τήν ψήψισιν τοΰ άντεργα 
τικου Νρμοσχεδίου καί τήν καθήλωσιν 
τών μ ιάθών και ήμερομισθίων.

miflUEH 8 OlOMtlEI* Ιίϊ U. ΙΟΙ ΙΪΙΙΟΓΟ!
Ή συνελθοϋσα τήν 21ην τρέ

χοντος ‘Ολομέλεια τού Διοικ. 
Συμβουλίου τού Συλλόγου έξήτα- 
σε τήν δλην ιόοιτάστασιν άττό 
πλευράς αιτημάτων καί συνθηκών 
έργαχτίας τού Προσωπικού) τής 
Τραπέζης καί Ελαβεν άπόψασιν

δπως έν συνεργασία μετά τών 
λοιπών Συλλόγων αντιμετώπιση 
τήν δαα,μορφωθεΐσαν καπόίστοκπν, 
βιά μέσων άτινα θά γνωσθοΰν κα
τά την δέουσαν στιγμήν είς τό 
Προσωπικόν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΤΥΠΕΤ
Κέρκυρα τή 1] Ιουνίου 1963 

Κύριε Πρόεδρε,
Βαθύτατα συγκε-κινημένος άπό 

τάς φροντίδας πού έπεδαψιλεύσα- 
τε εις τήν σύζυγόν ιμου καί τό 
θερμόν ένδιαψρέρον πού έπεδείξα- 
τε κατά τό ατύχημα τού υιού μου1, 
ώστε διά τών άμεσων ενεργειών 
σας νά τφ παρασχεθή ή άπαιτου- 
μένη ιατρική περίθαλψις πρός ά- 
ποκατάστασιν τής υγείας του, πα 
ρακαλώ Κύριε Πρόεδρε, νά δεχθή- 
τε τάς απείρους εύχάριστίας μου 
καί τήν πρός υμάς Εκφρασιν τοΰ 
βαθυτάτου σεβασμού καί ευγνω
μοσύνης μου.

Γεώργ ιος Κ αρύδης 
Κλητήρ Α'. — Ε.Τ.Ε. Κέρκυρα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ 
’Ιατρός Παθολόγος 

Τέως Υποδιευθυντής τοΰ 
Παθολογικοΰ Τμήματος καί 
Διευθυντής τοΰ Καρδιολογι
κού Τμήματος τοΰ Έλληνι- 
κοΰ Νοσοκομείου Καΐρου. 
Πατησίων 63 Τηλ. 836.850 

"Ωραι έπισκέψεως 
12-1 π.μ. καί 5-8 μ.μ.

Υπεύθυνος "Υλης 

ΕΠΑΜΕΙ-Ν. MAYΡΟΥΛΙΔΗΣ 
Φωτάκου 4 — Βεΐκου

ΔΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ 
ΪΥΜΕΤΚΙΡΙΪΜΟΚ

Έν Άθήναις τή 22qc Ιουνίου 
1963

Αγαπητή «Τραπεζιτική»,
Συμφώνως πρός τό Καταστατι

κόν τού «Νέου Συνεταιρισμού 
Στεγάσεως ‘Υπαλλήλων τέως ’Εθ
νικής Τραπέζης τής Ελλάδος», ή 
Γενική Συνέλευσις τών συνεταίρων 
αυτού δέον δπως συγκαλήται εν
τός τοΰ πρώτου τριμήνου έκα
στου Ετους.

"Ηδη, παρήλθε καί τό δεύτε
ρον τρίμηνον τού τρέχοντος Ετους 
χωρίς νά Εχη συγκληίθή αΰτη καί 
κατόπιν τούτου πλεΐστοι έκ τών 
συνεταίρων διερωτώμεθα πότε έπί 
τέλους θά συγκληθή ή ήδη εκπρό
θεσμος Γενική Συνέλευσις τού ώς 
άνω Συνεταιρισμού.

Μετά τιμής 
Α. ΣΤΡΟΥΑΙ ΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 1
ΓΑΜΟΙ
Πέτρος Κολλάρος 

Ζωή Παπαδήμα 
Θερμές Ευχές

ΔΩΡΕΑΙ
Εις μνήμην τής άποβιωσάσης 

Ελένης Δ. Λάρου αδελφής τού συ
ναδέλφου Γ. Λάρου κατετέθησαν 
ύπο τών συναδέλφων τού Τμήματος 
Χρηιματοδοτήσεως Βιοτεχνίας ΰπέρ 
τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δρα-χμαί 250.

........ ..............-................ ............................ .........................................
I

ΕΞΟΧΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ί
«ΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚI»

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ (ΤΕΡΜΑ)

ΣΠΑΡΤΑΡΙΣΤΑ ΨΑΡΙΑ — δυκτιάρικα καί παραγαδίσια. ! 
ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ — ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΤΗΣ ! 
ΣΟΥΒΛΑΣ — ΠΙΤΣΟΥΝΙΑ ΣΧΑΡΑΣ — ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙ- ι 

ΚΟ — ΜΑΡΙΔΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ — ΘΕΑ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ.
ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΣΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΥΚΟ ΚΑΙ ΠΑΝΩ · 

ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΜΑ.
Η ΚΟΥΡΣΑ ΣΑΣ ΠΑΡΚΑΡIΣΜΕΝΗ ΥΠΟ ΣΚΙΑΝ. 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΔΩΡΕΑΝ.
ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ

Η ΣΑΛΑ ΜΑΣ ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΖΑΚΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΙΑ ΓΑΜΟΥΣ, ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ κ.λ.π.
Σημειωσις: Πεδίσν τοΰ ’Άοεωσ η άώιηιτεοίη τών Arr.xhnnriMv

I
I Νέοι Συνάδελφοι,
ί *Εγγραφητε μέλη τοϋ Προμηθευτικού Συνετοί- ! ί ρισμοϋ. ®ά προμηθευθήτε τά δασικά σας είδη ί 
ι ένδύσεως καί τρόφιμα είς λίαν συμφεροϋσας« 
; τιμάς. j

Έξόφλησις είς 12 μήνας.
'Επίσης ή έκ δρχ. 1.000 συνεταιρική μερίς! 

ί εΐναι εξοφλητέα τμηματικώς διά δόσεων έκ ί 
| δρχ. 50 καταδαλλομένων δίς τοΰ έτους.


