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Ό δημοσιευόμενος ισολογισμός f 
τοΰ 1960 έμφανίζει 69 έκατομ-f 
μύρια κέρδη περισσότερα τώνϊ 
πέρυσινών.Καί όμως ά σκληρός j 
εργοδότης καί οί συνεργάται ί 
του ήρνήβησαν την έπαναχορή- f 
γησιν τοΰ αυγού καί τού γάλα
κτος εις τα παιδιά μας. Αυτήν { 
τήν τακτικήν τής γεννοκτονίαςί 
ουδείς υπάλληλος, ασχέτως τοΰ ' 
αν εχη ή δχι παιδιά, πρόκειται { 

νά την συγχώρηση.
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Την 30ήν τοΰ μηνάς Μαρτίου συνηλβεν ή έτησίσ 
Τακτική Γενική Συνέλευσις των Μετόχω ν 
τής Τραπέζης. Ό κ. Διοικητής είς την εμπε
ριστατωμένη έκθεσίν του έδωσε μίαν είίκόνα τής 
καθ’ όλου Εθνικής Οικονομίας, και τον ρόλο τής 
Τραπέζης έν αυτή Προδιαγραφών εναργέστατα 
τό οίκονομικόν μέλλον, συνέστηισε τήν καθιέρωσιν 
κινήτρων διά τήν πιροσέλκυσιν των καταθέσεων, ύ- 
ποδείξας συγχρόνως τήν υψωσιν των επιτοκίων των 
καταθέσεων προθεσμίας, άναστολήν τής διαφορο
πο ιήσεως των επιτοκίων έπΐ ταχυδρομικών Ταμιευ
τηρίων και τής ’Αγροτικής Τραπέζης, καί μείωσιν 
του ποσοστού δεσμεύσεως των καταθέσεων.

Κατά τήν ομιλίαν τοΰ κ. Χέλμη, τον λόγον έλαδεν 
ικανός αριθμός μετόχων. Δημσσιεύομεν κατωτέρω 
τήν έν τή Συνελεύσει όμιλίοτν τοΰ Προέδρου τοΰ
Συλλόγου μας.

Κε Πρόεδρε, κ. Σύμβουλοι, 
π. Μέτοχοι,

Διά τέταρτον κατά σειράν έτος 
παρίσταμαι έν τή Συνελεύσει ΰπό 
τήν διττήν Ιδιότητα τοΰ μετόχου 
καί τοΰ εκπροσώπου τοΰ παράγον
τος «έργασία».

ΔΓ 6 καί έκφράζω τήν 6αθεΐαν 
ευγνωμοσύνην μου προς τους συν
αδέλφους μου, Υπαλλήλους τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
οί όποιοι, διά τής κατ’ έτος έκ- 
φραζομένης εμπιστοσύνης των, 
μοΰ παρέχουν τήν δυνατότητα νά 
έπιχβινωνώ μεθ’ ύμών καί νά θέ
τω ΰπό τήν κρίσιν σας έκεϊνα τά 
όποια, συνήθως, παραλείπονται υ
πό των αρμοδίων.

Κύριοι Μέτοχοι, 
τό Σώμα τών έν ένεργεία καί 

άπομαχίφ συναδέλφων τής Τραπέ
ζης είναι ό μεγαλύτερος μέτοχος 
αυτής, διότι έχει ΰπό τήν κυριότ 
τητά του μετοχάς ύπερκαλυπτού- 
σας τδ 7% τον συνολικόν μετοχι
κού κεφαλαίου. Οϋδεμίαν δέ ση
μασίαν έχει τό γεγονός δτι άλχη- 
μικαί μέθοδοι όδηγοΰν ώστε ή 
έκπροσώπησις τοΰ μετοχικού τού
του κεφαλαίου νά ανατίθεται εις

διάφορα πρόσωπα, μη άσκοΰντα, 
έν πολλοϊς, τον προσήκοντα έλεγ
χον.

Άντιθέτως έχει Ιδιαιτέραν ση
μασίαν τό δτι τό σώμα τών "Υπαλ
λήλων, πέραν τοΰ ενδιαφέροντος 
τοΰ άπορρέοντος έκ τής ύπ’ αυτού 
προσφερομένης έργασίας, εύρίσκέ
τοι εις άμεσον έπαφήν μέ τήν ζω
ήν τοΰ ’ Ιδρύματος καί ώς έκ τού
του έκφράζει αύθεντικωτέρας αν
τιλήψεις περί τής έν γένει πορείας 
τής Τραπέζης καί της τύχης αυ
τής, ώς τήν συλλαμβάνει καί τήν 
διαμορφώνει.

Κύριοι Μέτοχοι,
Είναι δυστυχώς, σοβαρόν ατύ

χημα τό δτι μόνον άπαξ τού έ
τους καλούμενα καί συναντώμεθα 
έν τή αιθούση ταύτη, μέ κύριον 
σκοπόν νά άπούσωμεν, έν σπουδή, 
τον Κσν Διοικητήν νά μάς διάβα
ση τον απολογισμόν, δστις διανέ
μεται κατά τήν είσοδόν μας ενταύ
θα, και ημείς νά τον χειρσκροτή- 
σωμεν, χωρίς κάν νά μάς δίδη- 
ται ό άπαιτούμενος χρόνος μιας 
εξονυχιστικής έρεύνης, έπί τών 
έν τώ άπολογισμώ άναφερομένων, 
ϊνα άντικειμενικώς διαπιστωθή έ-

άν πράγματι τά χειροκροτήματα 
εϋσταθοϋν, ώς έπίσης καί έάν αί 
έκάστοτε διατυπούμεναι απόψεις, 
καταγγελίαι, ή παράπονα τής έκ- 
προσωπήσεως τοΰ παράγοντος 

«έργασία» είναι βάσιμα, δτε απο
βαίνει έπιβεβλημένη ή λήψις άπο- 
φάσεως έπί τούτων ύπό τοΰ πα
ρόντος άνωτάτου διοικοϋντος τήν 
Τράπεζαν οργάνου.
Ή κατά τά προλεχθέντα κρατήσα- 
σα άντίληψις περί τρόπου διεξα
γωγής τών έργασιών τής Συνε- 
λεύσεως κρίνεται ύφ’ ήμών απολύ
τως εσφαλμένη, διότι τήν Συνέ- 
λευσιν τήν θεωροΰμεν ώς δργανον 
τό όποιον δεικνιιει πράγματι ενδι
αφέρον καί δίδει κατευθύνσεις καί 
ούχί ώς τυπικόν εξυπηρετούν μίαν 
σκοπιμότητα.

Διά τον λόγον αύτόν δεν θά ο
μιλήσω έπί τών πεπραγμένων τής 
δράσεως τής Διοικήσεως βάσει 
τοΰ διανεμηθέντος καί άναγνω- 
σθέντος απολογισμού, αλλά βάσει 
συμπερασμάτων έκ τής στενωτά- 
της παρακολουθήσεως τής πορείας 
τής Τραπέζης.

Αί έργασίαι τής Τραπέζης ώ; 
αΰται έμφανίζονται έν τώ ’Ισολο
γισμό) πρέπει νά κριθοΰν ώς άνελ.- 
θοΰσαι εις επιθυμητόν σημεΐον.

Λυπούμαι δμως, διότι ουδόλως 
μέ ενθουσιάζει ή τοιαύτη άνάπτυ- 
ξις τών έργασιών, μη ούσα ανά
λογος προς τήν προαναφερθείσαν 
έργασίαν καί τάς καταβληθείσας 
προσπάθειας, δι’ δ καί δεν σπεύ
δω νά συγχαρώ τήν Διοίκησιν δι
ότι έκτος τών πολλών πικριών ας 
έδοκίμασεν ό παράγων «έργασία» 
κατά τό έτος 1960 πολλοί αριθμοί 
παραμένουν ανεξήγητοι, παρά τήν 
σοβαρότητά των, ώς ή αΰξησις 
τών γενικών εξόδων άπό 56 έκατ. 
τό 1959 εις 74 τό 1960 καί άλλοι, ι

Κατά τό παρελθόν, όμιλών άπό 
τοΰ βήματος τούτου είπον μεταξύ 
άλλων δτι: «Τά κέρδη μιας έπι- 
χειρήσεως δεν αποτελούν πάντοτε 
τον ασφαλή δείκτην ανόδου αύ- 
τής»._

Τούτο έμφανίζεται έν τή σημε
ρινή καταστάσει τής Τραπέζης, 
καθ’ ήν έν ώ τά καθαρά κέρδη 
τοΰ έτους I960 ύπερέβησαν κατά 
10 καί πλέον έκατομ. τά τοΰ έτους 
1959, παρείχετο δέ ώς έκ τούτου 
ή δυνστότης βελτιώσεως τοΰ με
ρίσματος καί μερικής άνακουφί- 
σεως τοΰ Προσωπικού, βλέπομεν 
έν τώ Iσολογισμφ δτι ή διανο
μή αύτών έγένετο κατά τρόπον 
δε κνύοντα, άν μή τί άλλο, του
λάχιστον αδιαφορίαν τής Διοική- 
σεως τόσον προς ημάς τους με
τόχους, όσον καί πρός τό Προσω
πικόν.

Έπί 4ετίαν ήδη (1957, 1958, 
1959, 1960) κρατείται συνεχώς
σημαντικόν ποσόν έκ τών κερδών 
τής Τραπέζης δι" άντιμετώπισιν 
έπισφαλών απαιτήσεων καί αύξη- 
σιν τών έκτακτων άποθεματικών. 
Βεβαίως ουδόλως δύναται ν’ άμ- 
φισβυτηθή, δτι αποτελεί ύποχρέω- 
σιν τής Διοικήσεως ένός Τραπεζι
κού ' Ιδρύματος καί δείγμα υγι
ούς Τοαπεζιτικής πολιτικής, ή 
δημιουργία άναλόγου άποθεματι- 
κοΰ.

Ή αΰξουσα, δμως πορεία τών 
κρατήσεων διά προβλέψεις πρός

βραχέος χρόνου σπουδή πρός δη
μιουργίαν ύψηλών, έστω καί ά,- 
ναλόγων, άπσοεματ,κών, δημιουρ
γεί τό ερώτημα μήπως τυχόν σο
βαρά μερΐς τών τοποθετήσεων τής 
Τραπέζης δεν έξασφαλίζεται έ- 
παρκώς. ’Επ’ αϋτοΰ θέλομεν πα
ρά τής Διοικήσεως ύπεύθυνον έ- 
νώπιον τοΰ σώματος άπάντησιν 
καί δήλωσιν.

Διότι δέν είναι δυνατόν νά έ- 
ξακολουθήση μία κατάστασις, καθ’ 
ήν τό δημ ιουργούμενσν προϊόν 
συνεργασίας λαϊκής άποταμιεύ- 
σεως, κεφαλαιακής τοπόθετήσεως 
καί μόχθου πέντε χιλιάδων ύποα- 
μειβομένων λειτουργών νά δίδη- 
τε βορά είς ολίγους «έπιτηδείους», 
οί όποιοι, συνήθως, άπολαύοντες 
τής εύνοιας ύψηλών παραγόντων 
μετατρέπουν τά «δανεικά» είς «α
γύριστα» καί είτε μάς χλευάζουν 
είτε εμφανίζονται ύπό τον νόμι
μον μανδύαν τών οφειλετών «τα- 
κτοποιηθέντων» δι’ απεριορίστων 
δόσεων και μέ εκπτώσεις είς βά
ρος αποσβέσεων τής Τραπέζης, 
πέρα τού ήμίσεος τών οφειλών 
των.

Διά νά είμαι δέ ακριβοδίκαιος 
οφείλω νά δηλώσω δτι τά αρμό
δια όργανα είς τον τομέα τσΰτον 
τών έργασιών τής Τραπέζης ώρ- 
βωσαν πράγματι τά ανάστημά 
των ανεξαρτήτως τοΰ αποτελέσμα
τος.

Κύριοι Μέτοχοι,
Είς τάς κατ’ ιδίαν συζητήσεις 

μετά τού κ. Διοικητοΰ έτόνισα 
αΰτώ εύθέως δτι ή άκολουθουμέ- 
νη τακτική ήτο απαράδεκτος, 'όταν 
ήμεΐς μέν έπί σειράν έτών κατά 
τό παρελθόν, δέν έλαμβάνατε, σή
μερον δέ δέν λαμβάνετε, τό πρέ- 
πον μέρισμα, τό δέ μέγιστόν πο- 
σοστόν τοΰ Προσωπικού άντεμε- 
τώπιξε καί αντιμετωπίζει τό πρό
βλημα τής έπιβιώσεώς του.

Δυστυχώς δέν είσηκούσθην, δι
ότι αί παρά τή Διοικήσει κρατοΰ- 
σαι αντιλήψεις είναι ή άρνησις 
βελτιώσεως οίασδήποτε ηύξημέ- 
νης δικαιωματικής παροχής (μέ
ρισμα, μισθοί κλπ.) είς τούς πα
ράγοντας εκείνους, είς τούς ό
ποιους οφείλεται ή πραγματοποί- 
ησις τών αποτελεσμάτων.

Είμαι υποχρεωμένος νά σάς α
πασχόλησα} άκόμη δι’ ολίγων μέ 
τήν έν τή Τραπέζη κρατούσαν κα- 
τάστασίν άπό διοικητικής άπό- 
ψεοις, δηλαδή έπί τοΰ σοβαρωτέ- 
ρου τομέως.

’Οφείλω, έν πλήρει γνώσει τής 
έκ τών λόγων μου άπορρεούσης 
ευθύνης καί τής βαρύτητας αύτών, 
νά βεβαιώσω ύμάς δτι θ’ άπετέ- 
λει έγκλημα έάν δέν έδηλούτο εν
ταύθα, δτι ή ΰπό τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης έπιδεικνυομένη 
σκανδαλώδης εύνοια πρός μερίδ:: 
τοΰ Προσωπικού καί πρός πρόσω
πα, έχει οδηγήσει τό Προσωπικόν ι 
είς άποκαρδιωτικήν κατάστασιν I 
μέ σοβαρόν φυσικόν αντίκτυπον | 
έπί τού ενθουσιασμοί), τού ένδια- 
ιρέροντος καί τής έν γένει άποδό- 
σεώς του.

Δέν είνα^ δυνατόν νά γίνουν ά- 
• εκταί, Κύριοι Μέτοχοι, αί πρά
ξεις τής Διοικήσεως, δι’ ών ανώ
τεροι ικανοί ύπάλληλοι τίθενται 
ύπό τάς διαταγάς κατωτέρων, ού
τε καί άλλαι έξωφρενικαί εΰ- 
νοιαι.

Διότι κριτήριον γενικώς τών 
τοποθετήσεων δέν αποτελούν τά 
προσόντα καί ή πίστις πρός τό "Ι
δρυμα, άλλά ή αχαρακτήριστος ά- 
φοσίωσις πρός ώρισμένους παρά
γοντας.

Είς τάς συζητήσεις μας τοΰ 
I960 έπέστησα τήν προσοχήν τής 
Διοικήσεως έπί τοΰ τέρματος είς 
δ οδηγεί ή οδός τοΰ παραγκωνι- 
σμοΰ τής ιεραρχίας ήν αϋτη άκο- 
λουθεΐ.

’Οφείλετε νά άντιληφθήτε δτι 
έν τή Τραπέζη έπιχρατεί μία Δι
οικητική έξάθρωσις, όφειλομένη 
είς τήν ανεπάρκειαν τών ύπευθύ- 
νων οργάνων, τά όποια ή ώφει,- 
λον άπό μαπρσΰ ήδη χρόνου νά 
είχον θέσει τάς παραιτήσεις των 
είς τήν διάθεσιν τής Διοικήσεως 
ή ώφειλεν ό κ. Διοικητής νά εί
χε διαπιστώση τήν ανικανότητά 
των καί νά τά άπαλλάξη τών καθη
κόντων των. Ό όμιλών κ. Μέτο
χοι είχεν, δπως έχει τήν στιγμήν 
αυτήν, δλον τό άπαιτούμενον 
θάρρος ν’ άπευθύνη είς τον κ. Δι
οικητήν τήν άπό 3 Αύγούστου 
1959 επιστολήν, έν ή, έκτος άλ
λων, έγραψεν έπί λέξει τά έξης: 
«Οί 'Υπάλληλοι τής ’Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος είναι κάτο
χοι μιας πολυτίμου κληρονομιάς 
άπό τούς προκατόχους των, ήτις 
συν-ίσταται είς τό νά είναι τ ί- 
μ ι ο ι. Δέν δέχονται έπ’ ούδενί 
λόγω νά διασύρονται, πολύ δέ πε
ρισσότερον διότι κακή τή μοίρα 
εύρίσκονται είς νευραλγικός θέ
σεις πρόσωπα έξ ών, έκτος άλ
λων, ελλείπει τό ψυχικόν σθένος 
νά λέγωσι τήν αλήθειαν καί τά ό
ποια είναι ούσιαστικώς υπεύθυ
να δι’ όλα τά έν τή Τραπέζη τε- 
κταινόμενα.

Θ' άγωνισθώσι μέ δλην την δύ- 
ναμίν των καί δι’ όλων τών μέ
σων τά όποια διαθέτουν διά τήν 
διαφύλαξιν τής κληρονομιάς των 
τούτης καί τήν άπομάχρυνσιν τών 
ανικάνων».

Έν συνεχεία κληθείς ύπό τού κ. 
Διοικητοΰ τήν 21.8.59 έπανέλαβον 
καί προφορικός τά ίδια.

Άνέμενον τέλος πάντων δτι ό 
κ. Διοικητής θ’ άντελαμβάνετο ό
τι ύπέρτατον καθήκον ΰπηγόρευεν 
δπως προβή είς άντικατάστασιν 
τών άνικάνων, έπειδή δέ ή κατφ- 
οτασις δχι μόνον δέν έβελτιώθη 
ώλλ’ άντιθέτως χειροτερεύει έπι- 
κινδύνως. έκρινα καθήκον μου ε
πιβεβλημένου νά ένημερώσω καί 
ύμάς, πριν ή τό Προσωπικόν άπο- 
δυβή είς αγώνας διά τήν περι- 
ψρούρησιν τής ύποστάσεως τοΰ 
'Ιδρύματος, τό όποιον οϋτω βα
δίζει έπικίνδυνον δρόμον.

Κύριοι Μέτοχοι,
Αί λέξεις τάς όποιας έχφράζω 

είναι πολύ μικροί έν σχέσει μέ 
τό μέγεθος τών συνεπειών τών 
πράξεων.

Οί περί τον κ. Διοικητήν αρμό
διοι διά τήν κανονικήν λειτουρ
γίαν τής διοικητικής μηχανής, αν
τί ν’ άσχοληθώσι μέ τήν θερα
πείαν τής σωρείας τών ζητημάτων 
τού Προσωπικού καί νά τό ανα
κουφίσουν άπό τά οικονομικά δει,- 
νά του, αντί νά δώσουν είς αύ- 
τό παλμόν καί πνοήν, αντί νά τό 
περιβάλλουν μέ στοργήν καί α
γάπην, κατηνάλωσαν έν ολόκλη

ρον έτος μέ τό τίνι τρόπω θά τό 
διαιρέσουν είς άντιτιθεμένας ο
μάδας καί θά οργανώσουν άπεργο- 
σπαστικόν μηχανισμό καί πώ- τέ
λος θά έξοντώσουν όλους έκείνους 
οί όποιοι άπήργησαν καί άντιτί- 
θενται πρός αύτούς.

Αϋτά υπήρξαν τά έργα τών ί- 
: θυνόντων, διό τά όποια ού οι θά 
' έντρέπωνται έν καιρώ καί θά αι
σθάνονται τύψεις συνειδήσεως.

"Εν χαρακτηριστικόν γεγονός 
τής κρατούσης τοιαύτης άπαραδέ- 
κτου καταστάσεως καθ’ ήν πάσα 
ήθική άρχή κατεπατήθη είναι τό 
εξής:

Πρό τριμήνου έτοποθετήθη είς 
τό δεύτερον Κατάστημα τής Τρα
πέζης, ώς υποδιευθυντής, ύπάλ* 
ληλος περιορισμένης μέχρι τότε ύ- 
πηρεσιακής δράσεως. Παρακαλώ 
καί προκαλώ τον κ. Διοικητήν νά 
έξηγήση είς τήν Συνέλευσιν: 
Ποιαν πρωτότυπον έργασίαν έχει 
νά έπιδείξη ό ύπάλληλος οΰτος, 
ώστε νά δικαιολσγήται ή τοιαύτη 
δ απριτική τοποθέτησίς του καί ή 
περιφρόνησις τών 40 άνωτέρων 
του;

Ή πράξις αΰτη τής Διοικήσεως 
δέν άπεκαρδίωσε Κοι Μέτοχοι 
gggj^*-'H συνέχεια εις τήν 2αν σελίδα
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Τούς συνήντησα τυχαία στο 
δρόμο, εδώ καί λίγες μέρες, να 
κάνουν τον ττερίττατό τους με 
τό τταιδάκι τους. Πόσον καιρό 
ΙεΤχα νά τους ανταμώσω ούτε 
κι’ έγώ θυμάμαι. Και τούτο ή
ταν φυσικό, γιατί, καθώς μοΰ 
εΐτταν, σπάνια μπορούσαν νά 
βγαίνουν μαζί έξω οίκογενε ια- 
κώς. Ό ττερίπατος, βλέπετε, 
είναι για μερικούς ανθρώπους, 
καί σήμερα άκόμη . . . είδος πο
λυτελείας. Κι’ ό λόγος είναι ά- 
π-λός: "Οταν έργάζωνται καί οί 
δύο, άνρδας καί γυναίκα, δχι 
μόνον τις κανονικές ώρες άλ
λά καί «υπερωρίες» για νά μπο
ρέσουν «νά τά φέρουν βόλτα» 
τότε, ττοΰ να τούς μΙείνη καιρός 
καί για περίπατο ή ψυχαγω
γία. .; Σέ τέτοιες περιπτώ
σεις, ό ύπνος πού βαραίνει τά 
κουρασμένα βλέφαρα φαίνεται 
πώς είνα ι. . . προτιμώτερος ά
πό κάθε είδους ψυχαγωγία. Καί 
είναι προτιμώτερος γιατί ται
ριάζει καλύτερα σ’ ένα σώμα 
πού κινείται συνεχώς, ή σ’ ένα 
μυαλό πού δουλεύει εντατικά 
έπί 1 Οωρο κάθε μέρα. Πώς θέ
λετε ένας τόσο έξηντλημένος 
Οργανισμός V’ άποζητήση ψυ
χαγωγία, δηλ. μιά «αλλαγή» 
τού καθημερινού ρυθμού; Ό οι
κογενειακός απογευματινός πε
ρίπατος, πού ενώνει τούς ψυχι
κούς δεσμούς τών μελών τής οί- 
κογενΙείας· τό θέατρο πού μορ
φώνει καί μεταφέρει σ’ άλλες 
καταστάσεις· ή συναυλία πού 
μεταρσιώνει τό ανθρώπινο πνεΰ 
μα, είναι είδη πολυτελείας 
πού εμμέσως κρατούνται μα- 
κρυά άπ’ τον μισθοσυντήρητο. 
Αυτά τά «είδη» είναι προωρι- 
σμένα για Κείνους πού δουλεύ
ουν μέ άνεση. Δέν είναι γΓ 
αύτούς πού «ξεθεώνονται» στις 
ύπψρωρίες. ... Οί τελευταίοι 
θά κάνουν καλά να συμ μαζεύ
ω νται στο σπιτάκι τους καί με
τά τό φαγητό νά πηγαίνουν 
koct’ ευθείαν για ύπνο, για νά 
σηκωθούν τήν έπομένη. Τί νά 
τήν κάνη την ψυχαγωγία ό μι
σθωτός; Ψυχαγωγία είναι νά 
ττάρη ένα μπουκάλι μπάρα 
(Φιξ) στο σπύτι του καί νά τό 
πιή μέ την οίκογένειά του. Τί 
μολογάτε τώρα εσείς περιπά
τους καί θέατρα καί κινηματο
γράφους . · ι, Ή τάξις τών μι- 
σθωτών πρέπει νά κυττάξη και 
λίγο την περικοπή τών περιτ-

4ΙΕΝΕΡ ΙΪΑΝΤ0_Μ1ΗΑΤΙΑ ΝΟΪ...
Ή Χριστιανοσύνη τάς ημέρας αύτάς εχει προση

λωμένη ν την σκέψιν της πιρός ’ Εκείνον πού περι- 
βλη'3εις τον άκάνθινον στέφανον, άνήλθεν τον Γολ- 
γοθάτν διά νά άφίοη το Πνεύμα Του επί ιαΟ, Σταυ
ρού άφοΰ έπ’ αΰτοΰ έψεύθη την πριοσφερθεισαν χο
λήν και τό οξος, καθ’ δν χρόνον πέριξ τοΰ Ιεροΰ ξύ
λου οί Ρωμαίοι στρατιώται έκύ δευαν τά ίμάΚιΐά' 
Του. Ό έν τοΐς όφθ'αλμοΐς Του ήλιος έσκοτίσθη καί 
ή γη, προειδοποιούσα δτι δέν ήτο δυνατόν ή ού'νε- 
λής φθαρτή υλη νά δεχθή είς τάς άγκάλας της, έ
στω καί προσωρινώς ένα (χχραντο σώμα πού ένε- 
σάρκωσε τον θεόν, έσείσιθη καί ήνεώχθηισαιν ’ΐά 
μνημεία. Τό «τετέλεσταί» του έσήιμαινε δι’ Αύτόν 
Ούχί τό ί δικόν Του τέλος άλλά τιό τέλος τής άμαρ- 
τίας, της άδικίας, τοΰ ψεύδους καί τής προδοσίας.

’Από της ήμερος έκείνης ή σκιά του ΣχιαυροΟ 
έπλανάτο έφ’ όλης τής γης. Άπό της στιγμής εκεί
νης οί προδόται έπέστρεψαν τά ά;ργύρΐα καί οί δι- 
κασταί άνεγνώρισαν τήν μεγαλυτέραν δικαστικήν 
πλάνην, ήτις έλα δε ποτέ χώιραν. Άπό τής «έκτης» 
ώρας ό εκατόνταρχος, οί στρατιώται, οί Αρχιε
ρείς και ό όχλος, ά ν τ ε λ ή φ θ η ο α ν 
τό μέγεθος τής Θεϊκής οργής, όταν έν τώ προ- 
σώπω τιου Μονογενούς εθοτνατοΰτο ή άλήίθεια, ή δι
καιοσύνη άλλά πρό παντός ή άγάπη τοΰ ανθρώπου 
πρός τόν άνθρωπον, καθ’ ήν στιγμήν μάλιστα έπλη- 
σίαζεν ή Εορτή τής άγάπης! Τό Πάσχα τών 'Ε
δραίων. Άπό τής ώρας εκείνης 'χιό αίμα του Δικαί
ου άπήλειψε πασιαν άδικίαν καί έθεμελίωσε τόν 
Χριστιανισμόν. \Εθεμελίωσε τό δικαίωμα τής ζωής 
τών δούλων (έργαζομένων) άπέναντι τής αυθαιρε
σίας τής άφαιρέο’εώς της πάρα τών άρχόντων. Καί 
όμως έπειτα άπό τόσα χρόνια ή άλήίθεια, τό δικαί
ωμα τής ζωής, ή Άνάστασις έκ τών στερήσεων ά- 
ίποιστεροΟνται άπό έκείνους πρός χάριν τών όποιων 
έγινεν ή μεγάλη θυσία. Σ’ αύτούς πού και’ ευφημι
σμόν όνομάζονται έν Χριστώ άδελφοί, συγκαταλέ
γονται καί δούλοι τοΰ αίωνοιδίου άποκαλουμένου *1- 
δρύματος. Ό Γολγοθάς των είναι άτελεύτητος. Ση
κώνοντας τόν Σταυρόν τής πείνης εαυτών καί τών 
οικογενειών των, τόν βαδίζουν χρόνια καί χρόνια.

"Οσοι έξ αυτών δέν άφησοον την πνοήν των μέ
σα στον αμαρτωλό ναό τών αργυρίων τόν συνεχί
ζουν καί έν άπομαχία. ’Εξουθενωμένοι βλέπουν τά 
αγαθά τοΰ ιδρώτας των, τής μυϊκής καί πνευματι
κής δυνάμεως νά διαμερίζωνται εαυτούς οί σύγ
χρονοι Πραιτωρίανοί, ύπό τό νίψιμο τών χειρών τών 
πολυαρίθμων Πιλάτων, δάζοντες καί πάλιν κλήρον. 
Εκείνοι πού σήμερον ξανασταυρώνουν τήν Χριστι- 
ιανικήν ιδέαν δέν έπιτρέπουν εις όλους ημάς, ύπέρ 
τών όποιων έγένετο ή μεγάλη θυσία νά έαρτάσωμεν 
τό Πάσχα. ι

άντιμετώπισιν έπισφαλών άπαιτή-

*Η ■ · · · λεωφόρος τής εύτυχίας.
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τών της κονδυλίων — αν θέλη 
νά όρθ'σπσδήση.
Αυτές οΐ «ψυχαγωγίες» είναι ε

πινόηση ώρισμένων έπιχειρημα- 
τικών εγκεφάλων πού εμπορεύ
ονται μικροαδυναμίες τού κό
σμου. ’Αλλά τις μικροαδυναμί- 
ες τώρα θά κυττάξουμε ή τη 
δουλειά πού είναι ιερή καί ευ
λογημένη; ΈκΙεΐ πρέπει νά 
στρέφεται δλη μας ή φροντίδα 
καί ή σκέψη. . . .

Δέν είμαστε έξω άπ’ την 
πραγματικότητα. Οι παραπάνω 
σκέψεις είναι έκεΐνες πού κά- 
μνουν, σχεδόν πάντοτε, οί «έγ- 
κέφαλοι», έπιχειρηΐματίαι παν
τός είδους. Είναι οί σκέψεις τών 
ανθρώπων πού «μεταβαίνουν» 
εις την «εργασίαν» των την 
δεκάτην πρωινήν, αποχωρούν 
την πρώτη ν μεταμεσημβρινήν 
καί σπάνια κανέν’ απόγευμα 
πηγαίνουν «προς τακτοποίησιν 
έπειγουσών υποθέσεων». Ό υ
πόλοιπος χρόνος των διατίθε
ται —εύλόγως— εις τήν «ψυ
χαγωγίαν». Κι’ όπως εΐναι φυ
σικόν ό πέπλος τού εγωισμού 
καί τής φιλαυτίας των τούς 
εμποδίζει ν’ αναγνωρίσουν παρ
όμοια δικαιώματα καί εις τούς 
εργαζομένους των. Καί οί α
τυχείς τελευταίοι «άναλίΐσκουν» 
τόν βίαν των καθημερινώς μέσα 
εις τούς τέσσαρας τοίχους. 
Πρέπει νά έλθουν τά Χριστού
γεννα ή το Πάσχα ή καί άρρώ- 
στεια — καμμιά φορά — γιά 
νά μπορέσουν νά καταλάβουν 
πώς είναι οίκογενειάρχαι. Τόν 
άλλο καιρό ό εργαζόμενος, καί 
ιδιαίτερα το έργαζόμενο ζεύ
γος μοχθεί σκληροί. Καί μοχθεί 
γιατί ό «μισθός» τού συζύγου 
είναι άστεΐος. Γι’ αυτό αναγκά
ζεται καί ή ταλαίπωρος σύζυ
γος, εκτός άπ’ τή φροντίδα τού 
νοικοκυριού, νά επωμίζεται καί 
το βαρύ φορτίο τής καθημερι
νής δουλειάς. Πώς άλλοιώς θά 
σταθή ή οικογένεια;

Καί- υπάρχουν οί «επιχειρη- 
ματίαι» πού, όταν τούς εκτίθεν
ται τέτοιες περιπτώσεις, απε
ρίφραστα δογματίζουν: «Ποι
ος τούς είπε νά παντρευτούν; 
Αυτοί τάθελαν αυτοί τάπα- 
θαν.,·»

Βλέπετε, υπάρχουν καί με
ρικά τόσο πολύ πρωτότυπα μυ
αλά στον 20ό μας αιώνα πού 
θεωρούν αναγκαία τήν αλλαγή 
τής φυσικής τάξεως τού κόσμου 
τούτου.

Κοτά το νέον αυτό σύστημα 
λογικής των, δικαιώματα στή 
ζωή τούτη έχουν μόνον οί εκλε
κτοί, δηλ. αυτοί έξ ών έξαρτών- 
ται οί άλλοι. Ή χαρά τής συ
ζυγικής καί οικογενειακής ζω
ής πρέπει νά εΐναι προνόμιον 
τών ικανών, δηλ. αυτών πού 
μπορούν νά τά βγάλουν πέρα. 
"Οσοι δέν έχουν τις οικονομικές 
δυνατότητες πρέπει νά μάθουν 
«νά κάθωνται φρόνιμα στ’ αυγά 
τους».. . .

’Αλλά τό άστεΐον τής ύπο- 
θέσεως είναι ότι οί έν λόγψ «έ- 
τιμοι» δογ μάτι στα ί έμφανίζον- 
ται, έξ άλλης πλευράς( καί ώς 
φανατικοί προασπισταί υψηλών 
αξιών καί ιερών καί όσιων Οί 
στραγγαλ ισταΐ τής οικογένει
ας — τού βασικού αυτού θεμε
λίου μιας κοινωνίας καί τού 
πολιτισμού γενικότερα — υ
περαμύνονται συμβόλων καί 
θεσμών καί οσίων. "Ω τού αξι
οθαύμαστου ιερού των ζήλου!...

Νά θελήση ποτέ κανείς νά 
τούς φωνάξη:

—·Έ, φίλοι πού βαδίζετε. . . 
Συνετισθήτε λίγο. Σκύψτε στήν 
αγωνία καί τόν πόνο τού συνο
δοιπόρου σας δουλευτή. Δώστε 
του τό χέρι σας νά περ- 
πατήση πιο σταθερά στή ζωή 
του. Δέν τόν βλέπετε; Κάθε 
λίγο καί γονατίζει. Τό βάρος 
τής βιοτικής μέριμνας τού πέ
φτει λίγο βαρύ. Άλαφρώστέ 
του το λιγάκι. . . Πόσα χρόνια 
θά ζήσΙετε;. . Πενήντα, εκατό; 
Παραπάνω όχι. .

Κάντε καί μιά γενναία χει
ρονομία πού δέν θά λησμσνη- 
θή. . .»

Μάταιος ίσως ό κόπος, γιατί 
εκείνοι έχουν φράξει τ’ αυτιά 
τους σέ τέτοιες επικλήσεις. 
Βλέπετε, ούτε ή φθορά ούτε ό 
θάνατος πρόκειται ποτέ νά 
τούς έγγίσουν, καί γιαυτό τό

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΣ ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΟΝ
— φ Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας
τούς 40 'Υπαλλήλους, άλλά δλους 
εκείνους οί όποιοι φέρουν άνώτε- 
ρον βοθμόν τού τοποθετηθέντος 
καί κατέχουσι πολύ μικροτέρας 
θέσεις. Δηλαδή 300 καί πλέον λει
τουργοί τής Τραπέξης είναι δυ- 
σηρεστημένοι, έκτος άπό τούς κα
τωτέρους οί όποιοι, έκπλαγέντες 
Ιέκ τού γεγονότος, άπεγοητεύθη- 
σαν.

Φυσικόν ήτο, ότι οί ουτω,, υπό 
τά όμματα τού κ. Διευθυντοϋ, ρυ- 
βμίζοντες τά πράγματα εις τόν 
Διοικητικόν τομέα τής Τραπέ- 
ζης καταναλώσαντες τό έτος εις 
τούς προεκτεθέντας σκοπούς των 
ούδέν έκ τών άπό τετραετίας έκ- 
κρεμούντων βασικών ζητημάτων 
τού Προσωιποκύ επέλυσαν, άλλ* 
ούτε καί τούς σκοπούς των, ευ
τυχώς, επέτυχαν.

Πάς όστις φρονεί ότι ΰπ’ αυ
τό τό καθεστώς ή Τράπεζα δυνα
τοί νά προοδεύση καί διεξαγάγη 
ανταγωνιστικόν αγώνα νικηφόρον, 
ας μοί έπιτραπή νά είπω ότι εΰ- 
ρίσκεται έν πλάνη.

Προσωπικώς πιστεύω ότι ή δ' - 
οικητική μηχανή οδηγείται μετά 
μαθηματικής ακρίβειας εις άπο- 
σύνθεσιν, όπερ θά έχη φυσικόν έ- 
πακόλουθον τήν βραδείαν μέν άλλ’ 
ασφαλή διάλυσίν τού ' Ιδρύματος.

Προ τής διαπιστώσεως τούτης 
ευρισκόμενος ό παράγων «έργα- 
σία» δηλοϊ άπό τού βήματος τού
του δι’ έμοϋ, ότι δέν θά έπιτρέψη 
εις οΰδένα νά διαλύση τήν Τρά
πεζαν.

Ό παράγων «έργασία» είναι ε
κείνος ό όποιος διά τού "ιδρώτας 
του, ώδήγησε τό ϊδουμα εις τάς 
Λεωφόρους τής δόξης καί αύτός 
έχει τήν δύναμιν ν’ άποτρέψη τήν 
διάλυσίν.

Άπό τό κάθισμα εις ό κάθηται 
τήν στιγμήν αυτήν ό κ. Διοικη
τής έπέοασαν φυσιογνωμίαι αί ό
ποιοι έλάμπρυναν τήν Τράπεζαν 
καί διέπρειίιαν εις τύν πολιτικήν 
ζωύν τής Ελλάδος (Μάξιμος, Δι
ομήδης , Τσουδεοός, Δηοσόπουλος, 
Κορυίής καί άλλοι). Θά λυπηθώ- 
μεν δέ εϊλικρινώς όταν ό κ. Διοι
κητής ακολουθών τήν σημερινήν 
τακτικήν άποτύχη εις τό έργον 
του.

Καταγνέλων άπό τού βήματος 
τούτου εις ύμάς Κοι Μέτογοι τας 
ποοεκτεθείσας άπαπιδίκτους "ε- 
θόδους oac παρακαλώ όπως ) άβυ- 
τε θέσιν, εάν ποάνματι άνα^άτε, 
ώς πιστεύω, τό "Ιδουωα καί ένδι- 
αιηέρεσθε δ’.ά τήν ζωήν καί πρόο
δόν του.

Κατ’ έμέ είναι άπαράδεκτον ό
σοι διοικούν μέ το ούτας μεθό
δους νά εΰοίοκωνται άπό τής αυ
ριανής ποωΐας εις ας θέσεις κα- 
τένουν σήμεοον.

Άναννωοίζω Κοι Μέτοχοι ότι 
σάς έκοήρσσα παοά τήν επιθυμίαν 
μω). Πριν όμως τερματίσω τήν ο
μιλίαν ιιου θέτω καί πάλιν, ύπό 
τύν κοίσιν σας, τά κυοιώτερα έκ 
τών ζυττυιάτων. τά όποια απασχο
λούν τό Προσωιπκόν καί τά όποια 
είναι:

1. "Ενταξις αυτού βάσει συγ
χρονισμένου προς τά σημερινά δε

δομένα 'Οργανισμού.
Είμαι ύποχρεωμένος νά έπανα- 

λάβω καί πάλιν ότι ό πρώην Δι
οικητής κ. Κυριακόπουλος κατά 
τήν συνέλευσιν τού έτους 1957 
έδήλωσε τά έξης: «"Ενταξις τού 
Προσωπικού μετά τήν άναστάτω- 
σιν πού έπήλθεν εις τήν Τράπεζαν 
ένδείκνυται. Ή ίκανοποίησις τών 
άδ κηθέντων Ύπάλλήλων θά γι- 
νη σύν τφ χρόνω καί σταδιακώς».

"Οιως κατά τήν 4ετίαν, ήτις 
παρήλθεν έκτοτε, προσετέθησαν 
καί νέαι άδικιαι, οϋδείς δέ έκ τών 
ύπευθύνων τολμά νά μέ διαψεύ- 
ση.

Είναι ανάγκη νά γίνη κατανοη
τόν ότι τό βάρος τών υφισταμέ
νων σήμερον αδικιών δέν δύνα- 
ται νά θεραπευθή άλλως, άλλ’ ού
τε καί νά συνεχισθή.

Ή έπίλυσις τών μεγάλων προ
βλημάτων τού Προσωπικού έν οΰ- 
δεμιά περιπτώσει είναι δυνατόν νά 
ζημιώση τήν Τοάπεζαν.

Άντιθέτως θά θεμελιώοη ΰγιά

λόγο δέν ιττοούνται άπό παρό
μοιες υπομνήσεις.

Αυτές τις σκέψεις έκαμα τό 
ανοιξιάτικο εκείνο άπογευμα- 
τάκι πού συνήντηνα στην ακρο
θαλασσιά τό φιλικό μου ζευ
γάρι. Πόσο χάρηκα πού τούς 
ξανάβλεπα έπειτα άπό τόσον 
καιρό έτσι μαζί νά παίρνουν 
τόν περίπατό τους. . .

Τούς καμάρωνα καθώς άπο 
μακρυνόντουσαν κρατώντας άπ’ 
τό τρυφερό χεράκι τό χαριτω
μένο νεαρό βλαστό τους. "Οταν 
πιά τούς έχασα μέσα στο πλή
θος, έβγαλα τό μαντήλι καί 
σκούπισα ένα δάκρυ πούχε κυ- 
λίσει άπ’ τά μάτια μου. Τίτον 
ένα δάκρυ συμπάθειας γιά τούς 
μοχθούντες οικογενειάρχες. 
Αυτό μόνο εΐχα γιά προσφορά 
μου στο βωμό τής συμπαθούς 
προσπάθειας των. . .

Ν.Φ.Ρ.—ς.

κατάστασιν τής ιεραρχίας καί θά 
συντείνη σημαντικώς εις τήν έπαύ- 
ξησιν τού ενδιαφέροντος τών ερ
γαζομένων καί κατά συνέπειαν εις 
τήν πρόοδον τού 'Ιδρύματος.

Ή πείρα έχει διδάξει ότι αδι
κημένοι υπάλληλοι δέν είναι δυ
νατόν νά έργάζωνται μέ τήν έπι- 
βαλλομένην ζέσιν καί άφοσίωσιν ο
πουδήποτε καί άν προσφέρουσι 
τάς υπηρεσίας των.

2. ’Αναπροσαρμογή τών αποδο
χών ούτως ώστε νά μήν ΰπολεί- 
πωνται τών συναδέλφων τών άλ
λων μεγάλων Τραπεζών.

Καί ή τελευταίως άποφασισθεί,- 
σα ύπό τού Διαιτητικού Δικαστη
ρίου αύξησις ουδόλως έθεράπευ- 
σε τήν ύφισταμένην άθλίαν οικο
νομικήν κατάστασιν τών υπαλλή
λων τής Τραπέζης ίδίφ δέ τών κα
τωτέρων βαθμιδών, οί όποιοι πέ- 
νονται, διότι δέν έκάλυψε παρά 
έν μέρος τού τεραστίου ανοίγμα
τος μεταξύ αμοιβής έργασίας καί 
κόστους ζωής.

Ή πλήρης έξίσωσις μέ τούς 
συναδέλφους τών άλλων μεγάλων 
Τραπεζών επιβάλλεται νά πραγμα
τοποιηθώ καί δή τό τα/ύτερον καί 
θά έπέλθη έν πολλοίς, διά τής έν- 
τάξεως περί ής ώμίλησα ήδη.

3. Κατοχύρωσις τής άσφαλί-
σεώς του πατά τού γήρατος.

Ή διά τού Ν. 3662)1957 παρε- 
γομέν-n συμπαράστασις τού Κρά
τους δέν δύναται νά θεραπεύση 
ρ'ζικώς καί άποτελεσματικώς τήν 
συνεπεία τής συνχωνεύσεως δη'11- 
ουργτθεϊσαν κατάστασιν εις τούς 
άσοο ολιστικούς μας όρνανισμούς.

Πότε τέλος πάντων θά ποαγμα- 
τοποιηθή ή πρό 4ετίας ύπόσχεσις 
τού κ. Διοικητού περί έπιλύσεως 
τού ασφαλιστικού μας προβλήμα
τος;

Βλέπομεν άντιθέτως ότι μέ τήν 
στάσιν του, χάριν ίσως τής μη 
έμφανίσεως άντιθέσεως πρός τόν 
συνάδελφον τής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος έξ άπωτέρων λόγων, έ- 
πέτρεψεν εις τόν τελευταΐον τού
τον νά προχωρήση εις τήν άρνη- 
σίν του νά έκπληρώση τήν ύπό- 
σχεσίν του, έστω καί βάσει τού 
Νόσου τούτου.

Ή άρνησις τού κ. Ζολώτα νά 
έφαρμόση Νόμον ένισγυαένον καί 
δι’ άποφάσεως τού Ν. Συμβουλίου 
τού Κράτους, δημιουργεί εις ό
λους ήμάς καί είδικώτερσν εις τήν 
Διοίκησιν επιτακτικόν καθήκον, 
όπως άνωνισθώμεν ινα τό ταχύ- 
τερον τεθη τέοαα εις τήν τοιαύτην 
άπαράδεκτον έμπαικτικήν τακτικήν 
τού Διοικητού της Τραπέζης τής 
'Ελλάδος. Διότι ή ύπάοχει Κοάτος 
τού όποιου οί πολϊται οφείλουν νά 
σέβωνται τούς Νόμους καί πρώ
τος ό κ. Ζολώτας ώς έκ τής θέ- 
σεως ήν κατέχει, ή οί Νόσοι ι
σχύουν δϊ’ ώοισμένους καί δή τούς 
άδυνάτους, ότε όωείλομεν νά άν- 
τιδράσωμεν άρμοδίως καί έντό- 
νως.

’Επί τού τοιούτου σοβαρωτάτου 
θέματος όφείλετε και ύμεΐς κ. Μέ
τοχοι νά λάβητε τήν ένδεικί'υο- 
μένην θέσιν. κρούοντες τάς Κυ
βερνητικός θύοας καθ’ όαον εις 
τήν πεοίπτωσιν τούτην είμαι ύ- 
ποχεωμένος ν' άονηθώ τήν ιδιό
τητά μου τού μετόχου καί νά Εη- 
τύσω όπων τό ύπό τής Τοαπέζης 
τής 'Ελλάδος μη παταβληθέν πο- 
σόν των 25 έκατ. άωαιρεθή έκ τού 
μεριδίου τού μεοίσματος καί οή- 
χί έκ τής άμο βήο τής έργασίας.

4. "Τ"η ιΐΒ-αχείοιΟΌ τών έν 
τή ΤραπέΕη έρνοΆσένιον.

Καί κατά τό παρελθόν έθεσα ύ
πό τήν κοίσιν σας τό ζήτησα τής 
ΐαης ιιεταχειρ'οεως τών έν τή 
Τοαπέζη έογαζοσένων. Διότι, δυ
στυχώς. έν τή Τοαπέζη έφαοσό- 
ζονται δύο μέτοα καί δύο οταθσά 
δ'ά τούς έν αύτή έουοζοσένου'*. 
Πύτ(ο έν ώ οί έν Άθηναις καί 
ΤΤε'οαιεί ΐιπά^ληίοι. τής Το^πεζης, 
Λπλ 5ετί"ς. έονάζονται έβδοσα- 
δ'αίω- 39 ώοας. οί -ί~ι\' έπαονιη- 
<ών Ύποκ)των εργάζονται 42 ώ
ρας.

Ή κατάστασις αϋτη εΐναι απα
ράδεκτος καί ύπό τήν ιδιότητα 
τού μετόχου ζητώ άπό τήν Διοίκη- 
σιν όπως τήν θεραπεύση .Ύπό τήν 
έτέραν ιδιότητα τού εκπροσώπου 
τών έργαζομένωνδηλώ κατηγορη- 
ματιπώς ότι ή μη άποκατάστασις 
δικαίας τάξεως όδηγεΐ εις περιπέ
τειας, αί όποιοι κάθε άλλο ή ώ- 
φέλ· μοι θ’ άποβώσι.

5. Δικαία διανομή τών έξ 
άσφαλίστρων προμηθειών.

Ή έπί τού ζητήματος τούτου 
δοθεισα, κατά τό παρελθόν, λύσις, 
ύπήρξεν άδικος διά τόν όγκον τού 
Προσωπικού όστις συνθλίβεται ύ(- 
πό τήν πίεσιν τής εντατικής εργα
σίας καί τής ύποαμοιβής καί έ
χει ώς έκ τούτου άμεσον ανάγκην 
ένισχύσεως. Δέν εΐναι δίκαιον τό 
0--------------------------------------
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10% τού Προσωπικού τής Τραπέ
ζης νά είσπράττη τά 80% τών έξ 
άσφαλίστρων προμηθειών καί τό 
90% τού Προσωπικού τά 20%.

’Επαναλαμβάνω καί πάλιν ότι 
ούδέν επιχείρημα δύναται νά στή
ριξή τοιαύτα άδικα κατασκευά
σματα, τά όποια επιβάλλεται όπως 
άνατρέψη αύτή αϋτη ή Διοίκησις 
πριν ή άνατραπώσι δι’ άλλης όδού, 
ήτις οδηγεί εις ζημίας.

6. Τέλος τό Προσωπικόν τό ο
ποίον είναι ώς έν αρχή τού λόγου 
μου άνέφερον, ό κυριώτερος τών 
μετά ων δ ατυπώνει τήν παράκλη- 
οιν όπως ό κ. Διοικητής είσηγη- 
θή εις υμάς τήν δι’ εκπροσώπου 
τών έν τή Τραπέζη έργαζομένων 
ουμσετοχήν του έν τώ Δ'οικητικώ 
Συμβουλίω, ήτις έπιβάλλεται, ινα 
άκούηται |ή 'γνώμη έΐκείνων, οί 
όποιοι έξαρτοΰν τήν ζωήν τήν ί- 
δικήν των καί τών οικογενειών 
των σόνον άπό τήν έπιβίωσιν καί 
άνοδον τού Ιδρύματος.
Πιστεύω άκό"η ότι διά τής συχνής 
επαφής τών δύο συντελεστών δρα- 
σεως τής Τραπέζης θά έπιταχύνε- 
ται ή έξομάλυνσις τών έκάοτοτε 
άναφυομένων διαφορών καί ή πο,- 
ρεία τής Τραπέζης θά είναι ομα
λή.

Κύριοι Μέτοχοι,
Ώς έκπρόσωπος τού Σώματος 

τών ’Υπαλλήλων οφείλω νά δη
λώσω κατηγορηματικούς άπαξ έτι 
ότι διακαής έπ'θυμία τής Συλλο
γικής ηγεσίας είναι όπως αρμονι
κά καί μέ τήν έπιβαλλομένην κα
τανόησήν άμφοτέρων τών συντελε
στών δοάσεως προχωρήση ή Τρά
πεζα τόν ίστοοικόν δρόμον της, 
άντί δέ ή Συλλογική ηγεσία νά 
εύρίσκηται εις τήν δυσάρεστον θέ- 
Ο'ν νά έπικρίνη τό έργον τής Δι- 
οικήσεως. πρώτη νά χειροκρότη
ση καί έξάρη τούτο.

Σήμερον εΰρίσκομαι ενώπιον τής 
ύΤοχρεώσεώς μου νά δώσω την 
ψήφον ιιου διά τήν έκλονήν Διοι- 
κητοϋ. ’Αντιμετωπίζω όιιως καί 
τήν συνείδηοίν μου καί τά- παρα,- 
δόσει ς μου ώς μέλους τού Ποοσω- 
πικοΰ τής Τραπέζης, εις τήν πε- 
ρίπτωσιν ύποψηω ■ ότητος τού νΰν 
Διοικητού πρός έπανεκλογήν.

Ώς έπιτρέψαντα έπί τών ήμε
ρων του καί τόν περιορισιιόν τών 
περιθωρίων διά τήν άπόδοσιν 
πλέον ικανοποιητικού μερίσματος 
και τών ποός τό Προσωπικόν πα- 
οοτών. «αί ώς υπεύθυνον διά την 
άπαράδεκτον εις τήν Διοικητικήν 
μηχανήν κατάστασιν επρεπε νά με 
οδηγήσουν εις τήν καταψήφισι,ν 
τής επανεκλογής του. Αί παραδό
σεις μου όμως ώς υπαλλήλου τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής ΈλΧ άδος 
δέν μοΰ επιτρέπουν τήν έξέλιξιν 
τών σχέσεων ποός τό ποοσωπον 
τού κ. Διοικητού, οίουδήποτε Δι- 
οικητού, εις τόν άνώτατον βαθιιον 
όξύτντος. Ένε-ονών συνεπώς κατά 
συνείδηοίν. δηλώ ότι θά τΐινιωίοω 
ύπέο τής άνανεώσεως της θητείας 
τού Κου Διοικητού. παοένων οϋ- 
το) αϋτω τήν είικαιρίαν καί δυνα
τότητα νά ποοβή εις αιιεοον έκ- 
καθάο'Ρ'ν τών είοηνητών εκείνων, 
οί όποιοι έδηιιιουργησαν τήν έν 
τή Τοαπέζη άωόρητον καταστασιν, 
πεοί ής έκτενώς ώμίληοα.

Περαίνων έκιρράζω τήν πίστιν 
μου πρός τό "Ιδρυμα τής ’Εθνι
κής Τραπέζης τής 'Ελλάδος,_το ο
ποίον παρά τά δεινά τά όποια δυ 
ήλθε καί άτυγώς διέρχεται, θά 
έπιζήση χάρις εις τήν εμπιστοσύ
νην πρός αύτό τού ’Ελληνικού 
Λαού καί τήν ανάγκην τής Πολι
τείας καί τής ’Εθνικής οικονομίας 
όπως διαθέτουν ίσχυοόν καί άδν 
άρρηκτον χρηματοκιβώτιον, τό ό
ποιον ουδέποτε θά άιοίσουν νά κα
τάρρευση. Κυρίως όμως βασίζο
μαι εις τήν δύναμιν τού Προσωπι
κού της καί εις 'Υμάς κ.κ. Μέτο
χοι, οΰς παρακαλώ όπως μή έγ- 
καταλείψητε τήν αίθουσαν τούτην 
ποίν ή θέσετε τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης πρό τών ευθυνών καί 
υποχρεώσεων της, όπως θεοη τεο- 
μα εις καταστάσεις έξασθενιζου- 
σας τό "Ιδρυμα, έν αίς καί ή αδι
αφορία της έναντι τών έκτεθέντων 
βασικών ζητημάτων τού Ποοσωπι- 
κού τών όποιων εσείς οί ίδιοι 
ποέπει ν’ άξιώσητε τώρα τήν προ- 
ώθηοιν τής έπιλύσεώο των. Διό
τι εκπίπτει πλέον ή Τραπεζα^τής 
σοβαρότητας της, όταν τά Ιδια 
πανομοιοτύπως έπαναφέρονται ά
λυτα έπί σειράν έτών εις τάς Γε
ν ικάς Συνελεύσεις τών Μετόχων 
της.

/ε.Φ.ε,τ.χ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

J ΙΔΗΣ ΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 Άιτριλίου 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ — ΜΥΚΗΝΕΣ- 

ΤΥΡΙΝΘΑ — ΝΑΥΠΛΙΟΝ

(Τουριστική).
Άναχώρησις 7.30’ ττ.μ. γιά 

τήν Κόρινθο. Σχετική κατατο
πιστική ομιλία, συνέχεια γιά 
Μυκήνες, έπίσκεψη τών εκεί 
περίφημων άρχαιοτήτων και 
συνέχεια γιά τό Ναύπλιο δπου 
γεύμα, έπίσκεψη τής πόλεως 
καί ανάβαση μέ τό πούλμαν ά
νετα στο Παλαμήδι. Το άπό
γευμα στήν έπιστροφή θά έπι- 
σκεφθούμε τήν Τύρινθσ.

Συμμετοχή: Μέλη δρχ. 40, 
τρίτοι δρχ. 50.

Αρχηγός ό κ. Ν. Τσούχλος, 
Ξεναγός ή Δίς Σοφ. Δρίβα. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 Απριλίου και 
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 Απριλίου 
ΔΕΛΦΟΙ — ΑΡΑΧΟΒΑ (Ε
ορτή γραφική Άγ. Γεωργίου)

Σάββατο άναχώρησις 2.30’ 
μ.μ. γιά τήν Λειβαδιά μικρή 
στάση, συνέχεια γιά τήν Άρά- 
χωβα καί τούς Δελφούς όπου 
τακτοποίηση στα σπίτια γιά 
διανυκτέρευση.

Κυριακή πρωί' σύντομη έπί
σκεψη τών αρχαιολογικών χώ
ρων και συνέχεια γιά τήν Ά- 
ράχωβα δπου κάθε χρόνο τού 
Άγ. Γεωργίου γίνεται έκεΤ ή- 
πατροπαράδοτη γιορτή τού Πο
λιούχου τής πόλεως μέ συμμε
τοχή όλων τών κατοίκων ντυμέ
νων τήν έθνική ένδυμασιά και 
δίνοντας μέ τά νταούλια και τις 
πίπιζες ένα ξεχωριστό τόνο ελ
ληνικού γλεντιοΰ.

Συμμετοχή: Μέλη δρχ. 50, 
τρίτοι δρχ. 65, ("Εξοδα διανυ- 
κτερεύσεως ατομικά).

Αρχηγός ό κ. Ε. Μακρής.
29 — 30 Απριλίου καί 
1 η Μαΐου
"Εργα ΜΕΓΔΟΒΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ

’ Επαναλαμβάνεται ή έκδρο- 
μή μας No 1090 πού πραγμα
τοποιήθηκε στις 24, 25 καί 26 
Μαρτίου, μέ τό ’ίδιο ακριβώς 
πρόγραμμα κατ’ έπιθυμίαν 
πολλών συνοτδέλφων πού δέν 
μπόρεσαν νά πάρουν μέρος

I ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ I

• Υπεύθυνος έπί τής Ολης; ·
• ΙΩΣΗΦ ΛΙΤΙΝΑΣ ·

ΧΡΙΣΤΟΣ Π. ΜΗΝΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Οικία: Λεο»φ. Θησέως 125 ΚΑΛΛΙΘΕΑ—Τηλ. 961-059 
Ώραι Ιοττρείου 9-10 ττ.μ. και 5-7 μ.μ.

Δέχεται τους Ασφαλισμένους τών Ταμείων Υγείας: 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ : Εθνικής - 'Ελλάδος - Αγροτικής - Εμπο

ρικής - ‘Αθηνών.

ΓΑΜΟΙ

—Αντώνιος ΚωνσταντινίΒης 
Κατ)τος Πειραιώς.

—ιΕίρήνη Κουμούλσ 
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

-—-Ηρακλής Τσιτσαλής Ναυ
τιλιακόν.

—Μαρία Γεντίδου Κεντρι
κόν Πειραιώς.

Εις άμφότερα τά ζεύγη ά- 
πευθύνομεν θερμές ευχές.

*
ΔΩΡΕΑI ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΥΠΕΤ.

Τή 1)4)61 — Ύπό Δημη- 
τρ-ίου Οίκσνομίδη και τής συζύ
γου του δρχ. ί 50.—

Τή 1)4)61 —- Ύπό Πανα- 
γιώτου και Ελένης Γεωργιάδου 
δρχ. 1 50.—

Άμφότεραι εις μνήμην Χρι
στίνας Χατζή.

στήν έκδρομή αύτή.
Συμμετοχή: Μέλη δρχ. 180, 

τρίτοι δρχ. 240.
Αρχηγοί ό -κ. Ν. Βαμβακάς 

και ό κ. Γ. Πέπττας. 
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 Μαΐου

ΒΙΛΑ ΙΑ—ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ

0- -0

NEON A.JYM)AI0N
Τό έκλεγέν έκ τών Αρχαιρε

σιών τής 16ης Μαρτίου έ.ε. 
νέον Διοικητικόν Συμβούλιου 
τού Συλλόγου Εΐσπρακτόρων 
κατηρτίσθη είς Σώμα ώς κόττω- 
θι·
Σκουλάκης Γρηγ., Πρόεδρος 
Μορφονιός Βασ., Αντιπρόεδρος 
Κίτσος Χρ., Γεν. Γραμματεύς 
Μηλιάς Βασ., Είδ. Γραμματευς 
Δοδόπουλος Ίω., Ταμίας 
Δανήλος Μενέλ., "Εφορος 
Εμμανουήλ ’Άγγ., Σύμβουλος 
Κάγκας Νικόλαος, Σύμβουλος 
Π απαγ ι αννόπουλος Άδάμ »

Δι' άνακοινώσεώς του τό νέ
ον Διοικητικόν Συμβούλιου βέ
βαιοί τά μέλη τού ώς άνω Συλ
λόγου ότι θά καταβολή κάθε 
δυνοητήν προσπάθειαν διά νά έ- 
πιτύχη τήν έπίλυσιν τών έκκρε- 
μούντων αιτημάτων και την 
βελτίωσιν τής θέσεώς των.

Άναχώρηισις 8 π.μ. γιά τά 
Βίλλια. Μικρή στάση γιά ό
σους θέλουν νά πεζοπορήσουν 
στον Κ ιθαι,οώνα. Οί λοιποί θά 
κατεβοΰν στο Πόρτο Γερμενό, 
δπου θά περάση ή μέρα κοντά 
στή θάλασσα.

Γ ιά όσους θα πεζοπορήσουν, 
τρόφιμα μαζύ.

Συμμετοχή: μέλη δρχ. 30, 
τρίτοι δρχ. 40.

Αρχηγός ό κ. ’ I. Πασσάς. 
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 Μαΐου

ΑΡΓΟΣ — ΑΣΤΡΟΣ
ΚΥΝΟΥΡIΑΣ (Παραλία)

Άναχώρησις 7.00 γιάτό "Αρ
γος. Συνέχεια καί μέσψ τού 
νέου δρόμου γιά τό γραφικό 
Άστρος Κυνουρίάς. ’Επιστρο
φή στην Αθήνα μέ μερικές στά
σεις.

Συμμετοχή: Μέλη δρχ. 55, 
τρίτοι δρχ. 70.

Αρχηγός ό κ. Ν. Βαμβακάς. 
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 Μαΐου 
ΧΑΛΚI Σ — ΑΧΜΕΤ ΑΓΑ

Άναχώρησις 7 π.μ. γιά τή 
Χαλκίδα και συνέχεια γιά τό 
«οΠΌΠτράσινο Προκόπιον (Άχ- 
μέτ - Αγά). ’Επίσκεψη τής 
Μεγαλόπρεπης εκκλησίας, 6^ 
που τό ιερό σκήνωμα τού Άγ.
’ Ιωάννου (Ρώσσου). Ή μέρα 
θά περάση κοντά στις ρεμοπτες 
μέ τά έπιβληΐτικά πλοττάνια.

Συμμετοχή: Μέλη δρχ. 50, 
τρίτοι δρχ. 65.

Αρχηγός ή κ. Ά. Σακκαλή. 
ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΗ καί 
ΔΕΥΤΕΡΑ 27, 28, 29 Μαΐου 
ΜΟΝΗ ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ (όρει- 

βατική, τρόφιμα μαζύ)
Άναχώρησις Σαββάτο 1 μ. 

μ. γιάτό Ρ ΙΟ ΑΝΤΙ ΡΡ ΙΟ μέ 
ένδιάμεση στάση, συνέχεια γιά 
τήν ώραιοτάτη αυτή μονή, όπου 
τά μέλη τής ΕΦΕΤ θά φιλοξε
νηθούν έκεΐ. Τήν έπομένη περί
πατος στή γύρω περιοχή, όλάν- 
θιστη αύτή την έποχή. Τή Δευ
τέρα έπιστροφή γιά τήν Αθή
να μέσφ Άμφίάσης —■ Δελφών 

■—Αράχωβας —· Λειβαδιάς.
Σημείωσις: Γεύματα θά 

πραγματοποιηθούν στο Μονα
στήρι, γι’ αυτό πρέπει νά ύ- 
πάρχη πρβλεψις.

Συμμετοχή: Μέλη δρχ. 90, 
τρίτοι δρχ. 120 ("Ατομα 25).

Αρχηγός ό κ. Ν. Βαμβακάς. 
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ’Ιουνίου

ΧΑΛΚIΣ ΣΤΕΝΗ

Αναχώρησις 7 π.μ. γιά τή 
Θήβα, Χαλκίδα. Μικρή στάση 
συνέχεια γιά τήν ώραιοτάτη το
ποθεσία Στενή πού βρίσκεται 
στή Δίρφυ. Υπάρχει ωραιότα
το εστιατόριο καί ξενοδοχείο.

Συμμετοχή: Μέλη δρχ. 50, 
τρίτοι δρχ. 65.

Αρχηγός ό κ. Μακρόπουλος. 
Διαλέξτε τήν έκδρομή σας 

και δηλώσατε συμμετοχή τό 
ταχύτερου. Κάθε δήλωση πρέ
πει νά συνοδεύεται άπό μιά 
σχετική προκαταβολή.

Τις δηλώσεις είς κ. Α. Ραγά- 
ζον — Τηλ. 339. 
Σημείωσις: Ή άκτο- 

πλοΐα ’ I. ΛΑΤΣΗ παρεχώ- 
ρησε στην ΕΦΕΤ και γιά τό 

φετεινό καλοκαίρι εισιτήρια 
γραμμής ΑΡ ΓΟΣΑΡΩΝ I ΚΟΥ 
μέ τιμές ιαειωμένες. Οί ένδιαφε- 
ρόμενοι (Μέλη τής ΕΦΕΤ) μπο
ρούν νά προμηθεύονται τά ει
σιτήρια άπό 1ης ’Απριλίου, ά
πό τόν κ. Α. Ραγδζον.

Ν. Α. ΧΑΑΑΖΩΝ1 ΤΗ Σ 
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ 

Διπλωματούχος τού Λονδίνου 
ΔέχΙεται τούς ήσφαλισ μένους 
τού Ταμείου Υγείας Τραπέζης 
’Αθηνών:
ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ 53 8 - 1 καί 
5 - 7.30' (Στάσις Μοβρασλείου 

Τηλέφ. 77.483
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Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΚΑΤΑΦΑΝΗΣ ΠΑΡΑΦΩΝΙΑ

ΣΚΙΤΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ένφ δλοι ανεξαρτήτως oi Μέ
τοχοι όμιληταί—ουδέ τού κ. 
Πειρουνάκη εξαιρούμενου — 
έζήτησαν τήν ίκανσποίησιν τών 
αιτημάτων τοΰ Πρασωπικοΰ 
εντός τών πλαισίων τών δυνα
τοτήτων τής Τραπέζης κατά
γει,ροκροτηθέντες ΐπτό τοΰ Σώ
ματος, ή άττροσδόκητος ομιλία 
τοΰ ικ. Θεοδώρου, Προέδρου τοΰ 
Συνεταιρισμού μας καί Προϊ
σταμένου τής Υπηρεσίας Προ- 
σωτπκοΰ παρά τή Διοικήσει, ά- 
ττετέλεσε μίαν άνευ προηγου
μένου παραφωνίαν.Ό κ. Θεοδώ- 
ρου, συνεχίζων το καύσιμον άρ- 
κετοΰ λιβανωτού προς τον ερ
γοδότην έξήρε τήν Διοικητικήν 
μέριμνα προς τό Προσωπικόν 
διά τής ασφαλούς τοπσθετή- 
σεως τών διαθεσίμων τής Τρα- 
πέζης προς έπιτόκιον 7% διά 
τής άναλήψεως τών πιστώσεων 
εν τώ Προμηθευτικφ Συνεταιρι- 
σμώ. Και έάν βέβαια ό κ. Θε
οδώρου περιώριζε τον ύμνον 
του είς ότι αφορά τον Συνεται
ρισμόν δεν θά ήετχολούμεθα μέ 
τό θυμίαμά του, άλλά ύπσκα-

θιστών τούς εκπροσώπους τοΰ 
Προσωπικού καί έν άντιθέσει 
προς αυτούς άνελύθη είς ευχα
ριστίας διά τήν έπίλυσιν τών 
σοβαρών ζητημάτων τοΰ Προ
σωπικού! ! Δέν έ'φθασεν όμως 
άκόμη ή στιγμή καθ’ ήν τό Προ
σωπικόν θά έναποθέση τάς τυ- 
χας τών άλυτων προβλημάτων 
του είς τον κ. Πρόεδρον τοΰ Συ
νεταιρισμοί Έάν δέ ό τίτλος 
τοΰ Προέδρου τόν όποιον φέρει 
τοΰ έπιψέρει σύγχυσίν τινα ώς 
προς τήν έκτασιν τών αρμοδι
οτήτων του, τότε τό Προσωπι
κόν θά φροντίση, έν καιρώ τψ 
δέοντι νά τόν άπαλλάξη άπό 
τήν πρακαλοΰσαν τήν συγχυσιν 
αιτίαν.

Πάντως τό άκροατήριον τών 
Μετόχων τό όποιον έχειροκρο- 
τοΰσεν όλους τους όμιλητάς, ά- 
πεδέχθη τήν ομιλίαν τοΰ κ. 
Προϊσταμένου τής Υπηρεσίας 
Προσωπικού, ώς τής ήξιζεν. 
Οΰδέν ήκούσθη χειροκρότημα 
καθ’ ότι τό νόημον άκροατήριον 
συνεφώνησε μ’ ένα άσπραμάλ- 
λην μέτοχον όστις κινών την κε
φαλήν είπε «Χΐς μάστερς βόϊς».

ΕΚΡΑΤΗΣΑΜΕΝ ΚΑΛΗΝ ΣΗΜΕΙΩΣΙΝ
Ό κ. Διοικητής, πλέξας ώς 

συνήθως, κατά τήν Γενικήν Συ- 
νέλευσιν τών Μετόχων, τό έγκώ- 
μιον προς τους κολλήγους τής 
Τραπέζης εΐπεν έπί λέξει τά 
έξης: «Τέλος ή Τράπεζα οητε- 
δέχθη άπόφασν τοΰ Διαιτητι
κού Δικαστηρίου ’Αθηνών περί 
αΰξήσεως τών αποδοχών τού 
Προσωπικού κατά 6% άπό 25. 
11.60 καί 3% άπό σήμερον». 
Ή ενώπιον τής Γενικής Συνε- 
λεύσεως τοιαύτη πανηγυρική 
δήλωσις τοΰ κ. Διοικητιτοΰ ση

μαίνει ότι δεν παρίσταται ά- 
νάγκη αναμονής τής δημοσιεύ- 
σεως τής άποψάσεως τού Δι
αιτητικού Δικαστηρίου καί ότι 
έν πάση περιπτώσει ή Τράπε
ζα δέν δεσμεύεται άπό τόν χρό
νον τής δημοσιεύσεώς της διά 
τήν ίσχύν τού 3%.

Τό Προσωπικόν, κρατήσαν 
καλήν σημείωσιν τών λεχθέντων 
έκπλήττεται διά τήν μή εΐσέ- 
τι έκδοσιν τής σχετικής έγκυ- 
κλίου ήτις θά κάνη πράξιν τούς 
Διοικητικούς λόγους.

ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΠΟΛΥ
Ό κ. Διοικητής άναγιγνώ- 

σκων τόν απολογισμόν του έν 
τή Γενική Συνελεύσει τών Με
τόχων εΐπεν: «Ή Τράπεζα. . . 
άνέλαβεν έξ ιδίας πρωτοβουλί
ας άπό 1ης ’Ιουλίου 1959 τήν 
καταβολήν εισφορών είς ’Ασφα
λιστικά Ταμεία, βαρυνουσών 
τους ύπαλλήλους, έξ ών προέ- 
κυψεν αυξησις τών καθαρών α
ποδοχών των κατά 8% έώς 11 % 
Έάν βεβαίως ή τοιαύτη διατό- 
πωσις έγένετο «διά νά μήν προ- 
καλέση αντιδράσεις άπό Κυ
βερνητικής ή άλλης πλευράς», 
ώς έλέχθη παρά τοΰ κ. Διοικη- 
τοΰ, όταν κατά Μάϊον τοΰ 1959 
εξήγγειλε τάς αποφάσεις του 
περί τό μισθολογικόν καί α
σφαλιστικόν, έχει καλώς. Διότι 
έλέχθη τότε ότι «ικανοποιείται 
εντός τόν όρίοον του δυνατού τό 
αίτημα τής αΰξήσεως τών άπο- 
δοχών τοΰ Προσωπικού. Διά 
τούς μέχρι καί τού βαθμού Αο- 
γιστοΰ Α'. τό ποσοστόν αΰξή
σεως εΐναι 1 1 %. Διά τούς άπό 
τοΰ βαθμοΰ Τμηματάρχου Α'. 
καί ανω 8% καί διά τους 
βαθμούς Ύποτμηματάρχου καί 
Τμηματάρχου Β'. ένδιάμεσα: 
ποσά. Η τυπική αΰτη 
μορφή ουδόλως παραβλάπτει

τάς ασφαλιστικός παροχάς, 
τουναντίον θά έπηρεάση αύξη- 
τικώς τάς συντάξεις καί τάς 
έφ’ άπαξ άποζημιώσεις». Έφ’ 
όσον δέ αί υπέρ τών ασφαλι
στικών φορέων κρατήσεις υπο
λογίζονται έν κατακλείδι καί έ
πί τής δοθείσης αΰξήσεως καί 
αί έφ’ άπαξ αποζημιώσεις έπί 
τοΰ προκύπτοντος νέου βασικοΰ 
μισθού, καί συμφώνως προς τάς 
διαβεβαιώσεις τής Διοικήσεως 
είς ήν περίπτωσιν έδίδοντο υπό 
τής Κυβερνήσεως νέαι ποσοτι
κά! αυξήσεις, αυται θά ΰπελο- 
γίζοντο έπί τοΰ κατά τ’ ανωτέ
ρω προκύπτοντος νέου βασικού 
μισθού, τ ε κ μ α ί ρ ε τ α ι , 
ότι αί πενιχραί αυξήσεις τής 
ϋπ’ άριθ. 4)1961 άποφάσιεις 
τοΰ Δευτεροβαθμίου Διαιτητι
κού Δικαστηρίου οφείλουν νά 
ϋπολογισθοΰν έπί τοΰ άφανοΰς 
μισθού, όστις προέκυψεν έ:< τών j 
κατά Μάϊον 1959 έξαγγελθέν- 
των μέτρων τής Διοικήσεως.

Προειδοποιοΰμεν ότι τυχόν 
άντίθετος προσπάθεια καί επι
νοήσεις θά επιφέρουν σάλον έν- ! 
τός τής τραπέζης, τήν εύθύνην 
τοΰ οποίου θά έχουν οί Σύμ
βουλοι τής Διοικήσεως.

Είς την έψετεινήν Γ. Σ. τοΰ 
Συλλόγου μας έλειψε, δυστυ
χώς, ή άνωτερότης κατά την ά- 
σκηθεΐσοα* κριτικήν.

—Στείρος όλως διόλου χο> 
ρίς τήν έπνβαλλομένην σοβα
ρότητα ό έλΙεγχος τών πεπρα
γμένων τής Δ. Ε.

—·Άήθεις προσωπικά! επιθέ
σεις εναντίον τοΰ κ. Προέδρου 
τοΰ Συλλόγου, μέ παντελή έλ- 
λει-ψι τάκτ, έλαβαν χώραν.

Καί ή συνήθης πλέον καί ά- 
ληθώς περίεργος έπωδός, ότι 
δι’ όλα όσα ύπέστη τό προσω
πικόν κατά τήν κρινομένην πε
ρίοδον υπεύθυνη είναι ή ήγεσία 
τοΰ Συλλόγου, ένώ ή Διοίκησις 
καί τά διάφορα Γραφεία Παρα- 
γραφεϊα καί Παραδιευθύνσεις 
κλπ. κλπ. ό Κρατικός μηχανι
σμός κλπ., κλπ. είναι. . . αθώ
α ι περιστεραί.

—Δέν έλειψαν εύτυχώς οί δι
άφοροι εύθυμοι σχολιασταί τών 
ομιλητών, πού μέ τό άρκετά έ
ξυπνο χιοΰμορ τους, διεσκέδα- 
ζαν κάπως τάς δυσμενείς έντυ- 
πώσεις πού έδηιμιουργοΰντο έ- 
κάστοτε άπό τήν όχι σεμνά ά- 
σκηθεΐσαν κριτικήν.

Μεταφέρουμε έδώ τούς εύθυ
μους χαρακτηρισμούς τών συν
αδέλφων γιά τούς όμιλητάς, ό
πως τούς ακούσαμε ή όπως μάς 
τούς μετέδωσαν, μέ μόνη τή 
πρόθεση, άν μπορέσουμε, νά 
σάς κάνουμε νά γελάσετε.

Τόν κ. Πρόεδρο τοΰ Συλλό
γου έσεβάσθησαν τοΰλάχ ιστόν 
οί χιουμορίστες καί εις έπίκ,ρι- 
σιν άμιλητοΰ, ότι «ήπιε κάπου 
κάποιον καφέ».

Περιωρίσθη,καν νά ποΰν: Εΐ
ναι έλάττωμα φαίνεται τών 
Προέδρων νά πίνουν καφέδες, 
γιατί γι’ αυτό κατηγορήθηκε 
καί ό κ. Τσουδερός.

=&
Τ) κ. ’Ιθακήσιος είς μίαν 

στιγμήν τής ομιλίας του, είπε 
πώς είναι παλαιός συνδικαλι
στής. Καί κάποιος προφανώς ο
παδός του, ήκούσθη λέγων: 
ΚρύβΙε λόγια Ντΐνο καί καήκα
με. . . »

Ό κ. Τσουδερός άπεκλήθη 
έφέτος «Μετανοούσα Μαγδαλη- 
νή». Δέν έκρίθη όμως ώς απο
λύτως ακριβής ό χαρακτηρι
σμός καί έκρίθη άκριβέστερος 
ό τοιοΰτος «Όμονοοΰσα Μα- 
γδοληνή».

Καιί τόν δεχόμαστε κΓ εμείς 
ώς έπιτυχέστερον, άφοΰ ό κ. 
Τσουδερός εΰθυγραμμίσθη σχε
δόν μέ τήν λογοδοτούσα Δ. Ε.

Ό κ. Θεοφανόπουλος άπε
κλήθη «His Masters Voice» 
καί προχωρώντας στήν κριτική 
του, έδικαίωσε τόν χαρακτηρι
σμό.

Ό κ. Πρόεδρος τής Γ. Σ. 
μάλιστα ήναγκάσθη νά τόν πα- 
ρακαλέση νά μήν έπαναλάβη τά 
λεχθέντα παρά τοΰ κ. ’Ιθακή
σιου.

Επειδή δέ ό κ. Θεοφανόπου
λος έπέμενε είς τήν «His Ma
sters Voice» ήναγκάσθη ό κ. 
Πρόεδρος τής Γ. Σ. «ν’ άλλάξη 
πλάκα», (έδωσε τόν λόγον είς 
έτερον ομιλητήν).

Ό συνάδελφος κ. Δελένδας

είπε μεταξύ άλλων νά σταμα- 
τήση ή έρώτησις: Ποΰ εΐναι ό 
Άδρίας καί ποΰ εΐναι ό Ά- 
δρίας.

Καί έδήλωσε είς τήν Γ. Σ. 
ότι εΐναι είς θέσιν νά τήν πλη
ροφόρηση ότι «ό Άδρίας εΐναι 
στήν. . . θάλασσα».

Συνάδελφος όμως ήμφεσβή- 
τησε τήν ακρίβειαν τής πληρο
φορίας τοΰ κ. Δελένδα είπών 
ότι, υπάρχει αντίθετη καί άκρι- 
βεσ—έρα πληροφορία κατά τήν 
οποίαν ... «ή Θάλασσα εΰρί- 
σκεται είς τόν Άδρία».

Ποιος άπό τούς δύο άραγε 
νά έχη δίκηο;

***

Χαριτωμένος ό κ. Χαρΐτος 
καί χαριτωμένα τά όσα είπε.

Άπό κάποιο συνάδελφο έχα- 
ρακτηρίσθησαν ώς σουρεαλι
στικά. Δέν μποροΰμε όμως νά 
δεχθούμε ώς. . . άπόλυτα ορ
θό τόν χαρακτηρισμό.

Συγκεχυμένες βέβαια κάπως 
οί ιδέες του, έχουν ανάγκην φορ
μαρίσματος. Καί στο ξεψορμά- 
ρισμά τους, μεγάλη προσοχή, 
γιατί άπρόσεκτο ξεφαρμάρισμά 
τους θάχη σάν συνέπεια νέο 
φορμάρισμα, μέ αμφίβολη πλέ
ον επιτυχία τοΰ νέου ξεφαρμα- 
ρίσματος. Ρήτωρ δέν είναι. "Ο
μως, τόνον, ύψος καί έντυπώ- 
σιεις, δέν τοΰ άρνούμεθα.

Ανευρίσκει εύκολα τις λέξεις 
χωρίς όμως περιέργως νά τις 
χρησιμοποιή καταλλήλως. Χω
ρίς πάλι όμως αυτό, νά τόν κά
νη. . δυσνόητο.

Τή Δαλάϊ-λαμίστικη άπολυ- 
τότητά του, δικαιολογεί ή άνω- 
ριμότητά του.

Κατά τά άλλα προμηνύει έ
ναν καλόν- . . συνδικαλιστήν.

***
Ό κ. Λίτινας άπήντησε έκ μέ 

ρους τής ΔΈ. είς τάς έπικρί- 
σεις τάς άφορώσας τάς άρμο- 
διότητάς του.

Μέ σοβαρότητα καί θετικό- 
τητα άντέκρουσε τούς έπικρι- 
τάς.

Ή αναβολή τής τακτσποιή- 
σεως τοΰ θέματος κληροδοτή
ματος Μπουμπουλη εΐπε, οφεί
λεται είς τόν έπισυμβάντα εφέ
τος θάνατον τοΰ άδελφοΰ τοΰ 
κληροδότου.

Καί κάποιος συνάδελφος ή
κούσθη. . . Κατηγορώ τήν λο 
δοτοΰσαν Δ. Ε. ποΰ δέν έφρόν- 
τισε νά μάς κληροδοτήση κιΙ’ ό 
μακαρίτης τό μερίδιόν του, ο
πότε τά θέμα θά εΐχε λυθή.

*
**

Τέλος ό κ. Διλιντάς έκ μέ
ρους τής ΔΈ. άπήντησε είς ό- 
λας τάς ύπολοίπους έπικρίσεις 
τών ομιλητών.

Καί μετά τά παρατεταμένα 
χειροκροτήματα τής Συνελεύ- 
σεως, συνάδελφος λέγάι:

«Μωρέ μπράβο του, όλους έ
ναν - έναν τούς «κάθησε κάτω».

ΚΓ ό άδιόρθωτος χιουμορί
στας: «Σάν πραγματικός- · · 
δάσκαλος».

Ό κ. Πρόεδρος τοΰ Συλλό
γου έκλεισε τήν Συνέλευσιν μέ 

τήν άπόκρουσιν τών ένοίντίοντου 
προσωπικών έπιθέσεων, έπικα- 
λεσθείς έγγράφους άποδείιξεις.

ISCRIPTA ΓΑΡ ΜΑΝΕΝΤ
Καί τοΰ χρόνου.

Ο ΣΚ ΙΤΣΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

0! ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΪΗΝ ΕΥΘΥΜΗ ΠΛΕΥΡΑ

ΕΙΣ YHIHA0N ΕΠΙΠΕΔΟΝ
Δέν δυνάμεθα δυστυχώς νά 

εϊπφμεν ότι ό κ. ’Ιθακήσιος καί 
ή ακολουθία του έκράτησαν είς 
ύψηλόν επίπεδον τήν συνδικα
λιστικήν ιδέαν κατά τάς προε
κλογικός των περιοδίας.

Είδικώς τά υβριστικά των 
λόγια είς τήν συγκέντρωσίν των 
τής Θεσσαλονίκης μειώνουν ό
χι μόνον τούς έκστομίσαντάς 
τα άλλά καί τό σώμα τών υ
παλλήλων. Δέν νομίζομεν ότι 
διά τών ύβρεων κερδίζεται ή 
εμπιστοσύνη τών ακροατών. Τό 
άντελήφθησαν βεβαίως καί έ-

σπευσαν είς αϊτησιν συγνώμης. 
"Ομως τοιαύτη συμπεριφορά 
εΐναι απαράδεκτος άπό τούς ύ
παλλήλους, οί όποιοι καί διά 
ϊτόν λόγον τούτον άντήμειψαν 
αναλόγως, τούς ϋβριστάς.
Β~··~...  ---- U Β
• Ό Ωτορινολαρυγγολόγος ·
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΠΙΚΙΟΣ ·
• Δέχεται τούς ήσφαλισμέ- ·
• νους τοΰ ΤΑΠ — ΟΤΕ ·
• Λυκαβηττού και Άλεξ. ·
• Σούτσου 24 ·
• Π—1 ττ.μ. & 5—7 μ.μ. ·
• Τηλέφωνον 613.513 ·

------ Β

Εκλογικό Κέντρο τό Κατά
στημα τοΰ Συνεταιρισμού. Τά 
πάντα σκεπασμένα μέ τέντες 
γιά νά μή ... σκονίζωνται.

Ό κ. Δημσλίτσας άπό τις 9 
τό πρωί, άγρυπνος φρουρός πά
νω άπό τό σφραγισμένο κουτί, 
άποφασισμένος νά έξασφαλίση 
τή κάλπη άπό κάθε απρόο
πτη . . εισβολή καί νοθεία.

Ό τέως καί υποψήφιος Πρό
εδρος κ. Καραπάνος φρεσκο
σιδερωμένος καί κόντρα ξυρι
σμένος, βέβαιος διά τό σέξ-ά- 
πήλ του ύποδέχεται τις ψηφο
φόρους μέ ένα χαμόγελο, πού 
καί τούς άρσενικούς ακόμα 
μπορεί νά - ρίξη.

"Εξω άπό τό Κατάστημα ό... 
ίστάμενος πάλι στήν ίδια θέση 
τοΰ υποψηφίου τής άντιπολιτεύ- 
σεως, όπως ά ’ίδιος έπανειλημ- 
μένα έτόνισε στή Σ υνέλευσι. . . 
«έδώ άπό τήν ίδια θέση...κλπ. 
κλπ.» βαρύγδουπος καί λιγομί-

λητος δέν προσπαθεί καθόλου 
νά πλησιάση τό ώραΐο φύλο, 
γιατί έχει πλήρη έπίγνωσι τής 
υπεροχής τοΰ άντιπάλου του. 
Μόνον κατά τό άπογευματάκι 
πλησιάζει προς τό τραπεζάκι, 
πού μοιράζονται τά ψηφοδέλ
τια. Προσέρχονται οί. . μεγά
λοι καί νομίζει ότι αΰτοί μπο
ρεί νά έπηρεασθοΰν άπό τό 
βάρος του.

Άξια αντιμετωπίζει καί άν- 
τιμάχεται τόν κ. Καραπάνο ό 
κ. Χαρίτος μέ. . . χαριτωμένο 
χαμόγελο γεμάτο ύποσχέσεις 
καί. . . άνύπανδρος γάρ!

‘Ο κ. Ξυνόγαλος μέ γλυκό καί 
μελιστάλαχτο χαμόγελο έρχε
ται σ’ ενίσχυση τοΰ τέως Προ
έδρου, ένώ ό κ. Χαρίτος κατα- 
θοσυβημένος καλεΐ τό κ. Λάππα 
νά τόν ένισχύση. Εκείνος όμως 
μόλις βλέπει τίς. . . ενδείξεις 
προτιμά νά συνοδέψη τό έτερον 
του ήμισυ. . . νιόπαντρος γάρ.

Κατά τήν τακτικήν Έτησίαν 
Γενικήν Συνέλευσιν τών Μετό
χων τής Τραπέζης μεταξύ τών 
ομιλητών Μετόχων άναφέρομεν 
κα ίτόν κ. Κώσταν Σωτηρόπου- 
λον. Οΰτος έν άρχή τής όμιλίας 
του άναφερθείς είς τό Προσω
πικόν τής Τραπέζης εΐπε τά 
έξής:

«Νομίζω ότι διερμηνεύω τήν 
γνώμην όλων μας, άν βεβαιώ
σω τούς παρισταμένους εκπρο
σώπους τών υπαλλήλων τής 
Τραπέζης, ότι οί Μέτοχοι έκτι- 
μοΰν κατ’ άξίαν τήν άποδοτι- 
κότητά των καί γενικώτερον τήν 
συμβολήν των είς τήν πρόοδον 
τοΰ Ιδρύματος. |

Προσωπικώς πιστεύω ότι τό I 
"1δρυμα έμεγαλούργησε μόνον 
όταν υπήρχε αρμονική συνεργα
σία Διοικήσεως — Μετόχων 
καί ‘Υπαλλήλων. ‘Ως Μέτοχοι 
λοιπόν τοΰ ‘Ιδρύματος όχι μό
νον δέν άντιδροΰμεν κατά τών 
Υπαλλήλων, άλλά τουναντίον 
έπικροτοΰμεν πάν μέτρον πού 
αποβλέπει είς τήν οικονομικήν 
ένίσχυσίν των, ώστε άπερί'σπα- 
στοι ν’ άφοσιωθοΰν είς τό έργον 
των, διά τήν περαιτέρω έξέλι- 
ξιν καί πρόοδον τής Τραπέζης.

Οί Υπάλληλοι δύνανται νά 
ύπολογίζουν άνεπίφυλάκτως είς 
τήν συμπάθειάν μας καί είς τήν 
ήθικήν μας συμπαράστασιν καί 
τώρα καί μελλοντικώς, οσάκις 
δημιουργοΰνται ζητήμοττα είτε 
ύλικά είτε ήθικής τάξεως, ώς 
έπί παραδείγματι ή περίπτω- 
σις τής Θηλυκιάς ύπαλ- 
λήλου, ήτις έκρίθη άπαραίτη- 
τος διά νά παροτταθή ή θητεία 
της, μέ άποτέλεσμα αναταρα
χήν μεταξύ τών υπαλλήλων καί 
δημιουργίαν έντυπώσεως ψυχο
λογικής τοιαύτης, ώστε διά τοΰ

Τό άπόγευμα τής Δευτέρας 
λαχανιασμένος καί. . . συνο
φρυωμένος καταφθάνει καί ό κ. 
Διλιντάς άπό τήν Θεσσαλονίκη.
‘ I κοη/οποιημένος άπό τή χαλά- 
στρα πού έκεΐ έκαμε στον άν- 
τίπαλο μεταφέρει τήν αισιοδο
ξία του στούς υποψηφίους τοΰ 
Κέντρου.

Ό χώρος τής μετεκλογικής 
«Τραπεζιτικής» ,είναι πιασμέ
νος καί δέν έπιτρέπει έπεκτά- 
σεις, άν καί θά χρειαζότανε ί
σως νά μάθουν περισσότερες 
λεπτομέρειες γιά τό τί χάνουν, 
όσοι άμελοΰν νά πάνε νά ψηφί
σουν καί νά φροντίσουν νά εί
ναι περισσότερο επιμελείς στήν 
άσκηση τοΰ έκλογϊκοΰ τους δι- 
δικαιώματος, άλλά δέν είναι 
δυνατόν νά άντιπαρέλθη κανείς 
καί τήν αφοσίωση τοΰ κ. Προέ-
ψ...... ........................

τύπου νά ξεσηκωθούν οί υπάλ
ληλοι εναντίον τής Διοικήσεως, 
ούχί αδίκως.. Καταδικάζομεν έ- 
πίσης τήν τακτικήν τής Διοική- 
σεως ευρισκόμενης είς συνεχή 
αντιδικίαν μέ άνεγνωρισμένα 
δικαστικώς νομικά συμφέροντα 
τών Υπαλλήλων, έπιδεικνύουσα 
συνεχώς έριστνκότητα μέ άπο
τέλεσμα νά δημιουργοΰνται ο
ξείς δικαστικοί άγώνες, οί Δι- 
κασταί νά κινούν τάς κεφαλάς 
των μέ αίνιγμοΓτιικούς χαρακτη
ρισμούς, ή Τράπεζα νά χαρα
κτηρίζεται άναξιόπιστος καί γε
νικώς νά διασύρεται τό κύρος 
καί τό γόητρον αυτής, μέ άπο
τέλεσμα νά διασπάται ή ένό- 
της, ή τόσον ότταραίτητος είς 
τά συμφέροντα τής Τραπέζης, 
διότι νομίζω ότι καί ή Διοίκη- 
σις τής Τραπέζης θά πρέπει 
κάποτε νά συμφωνήση μαζύ 
μας ότι τό "Ιδρυμα έχει γενι
κώς άνάγκην φίλων καί όχι έ- 
χθρών καί μάλιστα έχθρών «έν- 
δοτραπεζιτικών», είτε Υπάλλη
λοι εΐναι αυτοί εϊτε Μέτοχοι».
Έπικρίνων έν συνεχείρ τήν Δι- 

οίκησιν τής Τραπέζης καί άνα- 
φερόμενος είς κατ’ έτος προ
βλέψεις διά επισφαλείς άηται- 
τήσεις καί τό κονδυλιον «Εκ
κρεμείς Λογαριασμοί» εΐπεν: 
«,Από τριετίας ιεύρισκόμεθα ε
νώπιον μιάς πρωτοφανούς, εξορ
γιστικής καί άπαραδέκτου τα
κτικής τής Διοικήσεως τής Τρα
πέζης τής οποίας ή όλη δρα- 
στηριότηις έξαντλεΐται πώς νά 
έφεύρη τρόπον προς παγίδευ- 
σιν τών κερδών καί διοχέτευσιν 
καί εξόγκωσιν κονδυλίων μή ά- 
παραιτήτων, άρκεΐ καί μόνον 
νά μή διανεμηθοΰν είς τούς 
Μετόχους».

δραυ τοΰ Συνεταιρισμοΰ στήν 
εκτέλεση τοΰ καθήκοντος του. 
ώς Κ αταστημ ατάρχου.

Εΐναι πραγματικά συγκινητι
κή ή προσήλωσίς του αυτή στά 
καθήκοντα τοΰ Προέδρου. Εγ
καταλείπει τά άλλα ύψηλά του 
•καθήκοντα καί υποχρεώσεις έκ 
τοΰ παρά τή Διευθύνσει Προσω
πικού θώκου του, θρονιάζεται 
άπό όρθρου βαθέος στο βάθος 
τοΰ Καταστήματος καί. . . βλο
συρός μέ μάτι άγρυπνο, παρα- 
κολουθεΐ τίς κινήσεις τών ψηφο
φόρων. Λίγο τόχεπε νά τραβή- 
ξη κανένας ένα ψαλίδι απτό τή 
κ.. . . τσέπη καί νά άψαιρέση 
μερικούς πήχεις. . . κάποτε! ! 1

Τέλος καί τοΰ χρόνου μέ 
τόν κ. ’Ιθακήσιο. . . πάντα 
στήν Τδια θέση! ! 1

Ό παρών
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ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΕΥ ΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΣΕ 15 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥΣ ΔΟΣΕΙΣ

Έπισκετπόμενοι τό Κατάστημά μας δύνασθε νά τρομηθενθήτε 
ι<ς τιμάς βιτρίνας:
ΩΡΟΛΟΓΙΑ (Χειρός, Τσέπης, Τοίχου, ’Εγερτήρια, Κσύκσυ, 

Ηλεκτρικά, Μπαταρίας κ.λ.π.).
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Άρίστης τέχνης (Σταυρούς, Βέρες, Δακτυλίδια, 

Ταυτότητες, Βραχιόλια, Καρφίτσες, Κολιέ, 
Σκουλαρίκια κ.λ.π.).

ΔΙ’ ΑΓΟΡΑΝ TOIΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΕΚΠΤΩΣΙΣ 10% 
ΣΩΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΩΠΟΥΛΟΣ & Ιια 

Άριστείδου 9 -— Τηλέφ. 31.845 — Άθή να ι
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ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Π. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ)ΝΟΣ Γ. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Παιδίατρος 
τ. ASSISTANT ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Οικία: Τριβωνιανοΰ 64 
Τηλέψ. 76.914

Ί α τ ρ ε ΐ ο ν: Κορδικτώ- 
νος 63-Τηλ. 817.749 (5-8)μ.μ.

ΑΘΗΝΑI

Όφθαλ μ ιατρός
τ. Έσωτ. βοηθός νοσ)μείου 

«ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ » 
Συμβεβλημένος μέ τό Ταμεϊον 
Υγείας Προσωπικού Εθνικής 

Τ ραπέζης
ΔΕΧΕΤΑΙ: 5 — 7 μ.μ.

Ί α τ ρ ε ΐ ο ν: ΑΛΑΡΝΗ 7 
Τηλέψ. 533.574 

Τηλέφ. Οικίας: 663.641

ΑΛΚΜΗΝΗ ΛΕΒΕΝΤΗ 
Χειρουργός —— ’Οδοντίατρος 

Πλατεία Λαυρίου
Γ' Σεπτεμβρίου 18 (7ος όροφος Γροφ. 6) Τηλ. 525.528 

ΔΕΧΕΤΑΙ: Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατον 9—12.
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 5—8.

Συμβεβλημένη μέ τά Ταμεία Υγείας:
Εθνικής — Άθη νών —- Ελλάδος
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ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ 
ΕΠΙΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΤΟΥ

Ώς άνεγράφη εις τήν άττό 
23)3)61 άνάκαίνωσιν των Συλ
λόγων, ή Διοίκησις τής Τραπΐ- 
ζης τής Ελλάδος δεν συμττεριέ- 
λαβεν είς τον δημοσιευθέντα ι
σολογισμόν τής 31)12)60 πρό- 
βλεψιν διά τήν οικονομικήν ένί- 
σχυσίν του Ταμείου Σ ντάξεως 
των Υπαλλήλων τής Εθνικής 
διά τήν διίετίοη» 1960 — 1961.

Ύττήρχον βεβαίως ττληροψο- 
ρίαι δτι ή Διοίκησις τής Τραττέ- 
ζης τής Ελλάδος έττροτίθετσ. 
οττως άττοστή των υποχρεώσε
ων, άς τής επιβάλλει ό Νόμος 
3662)1957, οί αρμόδιοι δμοος 
τής Εθνικής δεν ήθελον νά επι
βεβαιώσουν ταύτας. Ίδοΰ όμως 
ότι ή δημοσίευσις τού ’Ισολο
γισμού έπεβεβαίωσε τούς φό
βους των υπαλλήλων καί τών

απομάχων τών όποιων το Τα- 
μεΐον αποστερείται 50 έκατομ. 
δραχμών. Ή μή πρόβλεψις ε- 
χει βεβαίως τάς αμέσους επι
πτώσεις της είς τούς συνταξι
ούχους μας, αλλά καί -είς τούς 
έν ένεργεί<χ υπαλλήλους οΐ ό
ποιοι μέ τό άλάθητον κριτήριον 
πού διαθέτουν διαισθάνονται ότι 
ό κ. Διοικητής θά έτπκαλήται 
τήν νέαν αυτήν έπιβάρυνσιν τής 
Τραπέζης διά νά άποκρούη εις 
τό διηνεκές την έπίλυσιν τών 
φλεγόντων ζητημάτων των.

Διά τον λόγον τούτον τά Δι
οικητικά Συμβούλια τών Συλ
λόγων τής ’Εθνικής, ευθύς ώς 
προέκυψε το σαβαρώτατον τού
το θέμα έπέστησαν επί τούτου 
τήν προσοχήν τόσον τής Κυβερ- 
νήσεως καί τών αρμοδίων Ύ-

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

ΚΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΜΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
άπεδέχθη καί κατέβαλε είς τό 
Προσωπικόν τό έν τέταρτον 
τών μηνιαίων αποδοχών έναντι 
τής υπό τού Δευτεροβαθμίου 
Διαιτητικού Διοικητικού Δικα
στηρίου καθορισθείσης αύξή- 
σεως. Καί είς την περίπτωσιν 
τούτην οί αρμόδιοι μέ τά ζη
τήματα τού Προσωπικού έδειξαν 
την ιδίαν προχειρότητα ήν επι
δεικνύουν είς κάθε βήμα 
των. Διότι έν ώ τά δε
δουλευμένα άναδρομικά τού 6% 
μέχρι καί τόν μήνα ’Απρίλιον 
ανέρχονται ακριβώς είς 40% 
τών μηνιαίων άποδσχών, εί- 
σηγήθησαν καί κατεβλήθη- 
σαν μόνον τά 25%. Πέραν 
αυτού, τής προκαταβολής έξη- 
ραίθησαν οί προσωρινοί καί οί 
επί συμβάσει Υπάλληλοι άνευ 
ούδεμιάς νομικώς θεμελιωμένης 
δικαιολογίας, μέ αποτέλεσμα 
νά δημιουργηθή καί έτερον θέ
μα μερίδας τού Προσωπικού. 
Έφ’ όσον ή άπόφασις τού Δι
καστηρίου ούδεμί'αν διάκρισιν 
κάνει διά τάς διαφόρους κατη
γορίας τού Προσωπικού, καλά 
θά πράξουν οί σύμβουλοι καί 
είσηγηταί τής Διοικήσεως νά 
διορθώσουν έν έπί πλέον σφάλ
μα των.

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
Είς τόν συνάδελφον κ. Παν. 

Μπιμπίλαν έχορηγήθη τό δεύ
τερον βραβεΐον είς τόν διαγωνι
σμόν τής Γλωσσολογικής Εται
ρείας ’Αθηνών διά τήν ύπ’ αυ
τού ΰποβληθεϊσαν χειρόγραφον 
συλλογήν υπό τόν τίτλον: Συλ
λογή δημώδους γλωσσικού υλι
κού έκ τών ιδιωμάτων τής νή
σου Λέσβου».

Η Τραπεζιτική συγχαίρει 
τόν άνωτέρω συνάδελφον έγκαρ- 
δίως.

Οχ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ό Διοικητής τής Τραπέζης 

κ. Χέλμης, συΐνοδευόμενος καί 
παρά τού Διειθυντοΰ τού Προ
σωπικού κ. Σπηλιοπούλου άνε- 
χώρησε την Μ. Τετάρτην προς 
έπίσκεψιν ένίων Επαρχιακών 
"Υποκαταστημάτων. ’Ελπίζομεν 
ότι ό κ. Διευθυντής τού Προσω
πικού όχι μόνον θά θέληση νά 
Τδη τάς συνθηκας εργασίας τού 
προσωπικού καί ν’ άκούση τά 
παράπονά του, αλλά καί νά 
προβή ιεα’ςτήν ίκανοποίησίν των. 
’Εάν οί έπισκέπται μείνουν ι
κανοποιημένοι άπό την έπάρ- 
κειαν τού προσωπικού, άπό τήν 
πληρωμήν πάσης δεδουλευμένης 
εργασίας καί άπό τήν χσρήγη- 
αιν τών κανονικών έτησίων ά- 
δειών τού προσωπικού, τότε 
σημαίνει ότι απλώς «ίττήγον, 
τΐδον καί άπήλθον».

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

"Ο Διοικητής τής Τραπέζης 
τής ' Ελλάδος έξέδωκεν εγκύ
κλιον διά τής όποιας έγνωστο- 
ποίησίεν είς τό προσωπικόν 
τροποποίησιν τού ’Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας τής 
Τροπέζης. Ή έπελθοΰσα τρο- 
ποποίησις άφορά τά ποσοστά 
τής πολυετίας διά τούς συμ- 
πληρώσαντας 1 Οετίαν.

Ουτω οί συμπλη,ροΰντες 1 θ
ετή εύδόκιμον υπηρεσίαν, θά 
λαμβάνουν επίδομα πολυετίας 
ούχί 5%, ώς μέχρι τοΰδε ίσχυ- 
εν, άλλα 10%.

Ή τροποττοίησις είναι σοβα- 
ρωτάτη καί άποσκοπεΐ είς τήν 
ένίσχυσιν τών μεσαίων κυρίως 
βαθμών. Ή Διοίκησις τής Ε
θνικής Τραπέζης οφείλει, κά
νοντας άποδίεικτόν σχετικόν άρ- 
θρον τού ’Οργανισμού Έσωτ. 
Υπηρεσίας, ώς τούτο προτεί- 
νεται έν τω ύποβληθέντι αυτή 
παρά τού Συλλόγου μας σχε- 
δίφ, νά εύθυγραμ μ ισθ'ή ώς προς 
τό σημεΐον τούτο μέ τήν Τρά
πεζαν τής "Ελλάδος:

Είς επανειλημμένης παραστά
σεις τής Συλλογικής 'Ηγεσίας έ- 
τονίσθη είς τους αρμοδίους πα
ράγοντας τής Διοικήσεως ή ανάγ
κη τής προτιμήσεως τών τέκνων 
τών συναδέλφων είς διαφόρους, 
οίαοδήποτε, θέσεις τής Τραπέζης.

Οί αρμόδιοι καίτοι αναγνωρί
ζουν ότι επιτακτική ανάγκη έπι- 
βάλλει τοΰτο καίπαρά τό άναμφι- 
σβήτητον γεγονός ότι ΰπάρχουοι 
σήμερον πλείστα κενά, τινά τού
των καλύπτουν διά προσλήψεως 
προσώπων ήμετέρων καί 
οϋδεμίαν σχέσιν έχόντων μέ τήν 
Τράπεζαν, περιφρονούντες τούς 
συναδέλφους των.

Άναγκαζόμεθα συνεπώς νά έπα- 
νέλθωμεν καί νά παρακαλέσωμεν 
όπως ή ύπηρεσία έπιληφθή τής 
ταχείας ίκανοποιήσεως τού αιτή
ματος τής προσλήψεως τών παι
διών τών συναδέλφων μας, είτε 
έν ένεργεία εύρίσκονται ούτοι, εί
τε έν άπομαχίςι.

ΠΕΝΘΗ
Τόν αίφνιδίως στερηθέντα τοΰ 

πατρός του Γενικόν Γραμματέα 
τού Συλλόγου μας κ. Σπ. Διλιν- 
τάν, θερμώς συλλυπούμεθα.

πουργών, όσον καί τής Διοική- 
σεως. Ή τελευταία, αν καί τό 
θέμα έτέθη, παρ’ ημών έν τή 
Γενική Συνελεύσει τών Μετό
χων, δεν φαίνεται συγκινουμένη 
καί τόσον, όσον ήθέλησε νά δι
αβεβαίωση τήν συλλογικήν η
γεσίαν ό κ. Διευθυντής Προσω
πικού κατά τήν σχετικήν συζή- 
τησιν, ήν έν τφ Γραψείφ του 
προεκάλεσεν ή τελευταία.

"Ως έτονίσθηι είς τόν κ. Σπη- 
λιόπουλον τό Θέμα καί σσβαρώ- 
τατον καί έτήεΐγον είναι καί 
καθιστά άναγκαίαν τήν έπί τού
του συνεργασίαν Διοικήσεως 
καί Προσωπικού. Πέραν όμως 
τών προαναψερθέντων δύο πα
ραγόντων καί οί έν άπσμαχίςτ 
συνάδελφοι διά τούς όποιους ό 
κίνδυνος είναι άμεσος, οφείλουν 
νά έγκαταλείψουν την κηττοκαλ- 
λιέργειαν, τάς κοσμικάς εσπε
ρίδας καί τά καφενεία καί διά 
ομαδικών συνεχών παραστάσε
ων προς πάσαν κατεύθυνσιν, δι’ 
έντονων διαβημάτων, δι’ ειρηνι
κών πορειών διαμαρτυρίας ή 
καί δι’ άλλων ιεκδηλώσίεων ακό
μη, νά επιτύχουν τήν εφαρμο
γήν τών ίσχυόντων νόμων. Τό 
μεγαλύτερον βάρος αυτής τής 
προσπάθειας πίπτει έπί τών 
ώμων τών Συνταξιούχων, οί ό- 
ττοΐοι, έν άντιθέσει προς τό έν 
ένεργεία προσωπικόν, έχουν έν 
και μόνον α'ίτηιμα προς έπίλυ- 
σιν. Τό έν ένεργεία Ποοσωπι- 
κον είς τήν καταπληκτικήν του 
πλειοψηφίαν άντιμετωπίζον τό 
είς μεγίστην οξύτητα ίδικόν του 
οικονομικόν πρόβλημα, ναι μέν 
δεν θ’ άρνηθή τήν συμπαρά
στασή του, άλλ’ ώς καί κατά τό 
παρελθόν, έτονίσθη δεν είναι 
διατεθειμένσν να δίεχθή είς τό δι
ηνεκές τό συνταξ ιοδοτ ι κόν νά 
ρεμβάλληται ώς ανασταλτικός

παράγων έπιλύσεως τής σωρεί
ας τών υλικών καί ηθικών ποο- 
βλημάτων καί κατά συνέπειαν 
δεν θά έπιτρέψη είς την Διοίκη- 
σιν τήν έπίκλησιν τοΰ άσψαλι- 
στικοΰ διά τήν μή ίκανοποίησίν 
τοΰ αιτήματος τής συντάξεως 
τοΰ νέου οργανισμού καί τής 
έπανεντάξεως τού Προσωπικού 
βάσει αυτού, τής έπαναχορηγή- 
σεως τής παιδικής μερίμνης1, 
τής προικοδοτήσεως καί όλων 
τών λοιπών ζητημάτων, τά ό
ποια απασχολούν ζωηρώς τούς 
έν ενεργεί ς( συναδέλφους.

ΗΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΙΣΤΗΣ ΠΡΟ Ϋ ΠΗΡΕΣΙΑΣ
"Υπό σεβαστού αριθμού συν

αδέλφων υπεβλήθη προς τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον τού Τα
μείου Συντάξεως Προσωπικού 
τής ’Εθνικής Τραπέζης την 21 
3)61 α’ίτησις διά τής οποίας 
αίτείται όπως τό έν λόγφ Τα- 
μεΐον έξίετάση, κατόπιν τού Ν. 
4052)60, τάς έκπροθέσμως 
υποβληθεί σας αιτήσεις των πε
ρί πρσσμετρήσεως είς τον συν
τάξιμον χρόνον τής προϋπηρε
σίας των είς έτέρας Τραπέζας, 
’Ανωνύμους "Εταιρείας, Δημό
σιον καί Ν.Π.Δ.Δ.

Έφ’ όσον δέ συμφώνως προς 
τόν άνωτέρω Νόμον ύπό τών 
κανονισμών τών Ταμείων καί 
ύπό τών διατάξεων τών άνωτέρω 
κανονισμών καί άπό τής ισχύος 
αυτών άποκλειστικώς καί μόνον

ρυθμίζονται «τά θέματα τά ά- 
φορώντα είς τήν ασφάλειαν αυ
τών πρόσωπα, τόν υπολογισμόν 
τών συνταξίμων ετών, τον κα
θορισμόν τών εισφορών καί πα
ροχών ...» παρακάμπτεται το 
θέμα τής εκπροθέσμου υποβο
λής τής αίτήαεως, τό Ταμεΐον 
Συντάξεων οφείλει νά έξετάση 
μίαν έκάστην τών ύποβληθει- 
σών περιπτώσεων.

"Επί τή ευκαιρία τοαύτη θά 
έκάναμεν τήν σύστασιν, τής διά 
προσωπικού ένισχύσεως τού 
Ταμείου μας, ώστε νά δυνηθή 
τοΰτο έπί τέλους νά είναι είς 
θέσιν νά δίδη τουλάχιστον πλη- 
οοφορίας είς τούς ένδιαφερομέ
νους διά τήν πληρότητα ή όχι 
τών ΰποβαλλομένων παρ’ αυτών 
αίτ ιολογ ικών.

Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ 
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Έξεδόθη ή ύπ’ άριθ. 4)1961 
άπόφασις τοΰ Δευτεροβαθμίου 
Διαιτητικού Δικαστηρίου σχ|ε- 
τικώς μέ τήν αΰξησιν τών μι 
σθών. Προς καταταττισμόν τών 
συναδέλφων δημοσιεύομεν τά 
κυριώτερα σημεία τής άποψά- 
σεως.

1) Τό Δικαστήριον αναγνω
ρίζει τό δικαίωμα είς τόν ‘Υ
πουργόν τής Εργασίας διά 
τήν άπ’ ευθείας παραπομπήν 
τών συλλογικών διαφορών ένώ- 
πιον τού Δικαστηρίου τού Ν. 
3239 άνευ τηρήσεως τής υπό 
τούτου προβλεπομένης προδι
κασίας παραπομπής καί ότι 
επομένως είς τήν προκειμένην 
περίπτωσιν ένήργησε νομίιμως 
εντός τών αρμοδιοτήτων του.

2) Άττερρίφθη ή έφίεσις τών 
Συλλόγων όσον άφορά τήν νο
μιμότητα τής κλιιμακώσεως καθ’ 
όσον τά Δευτεροβάθμια Διαι-

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έν Άθήνοοις ττ) 4τ) ’Απριλίου 1961 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το έκ τών άρχαιρεσιών τής 19ης καί 20ής 

Mojptiou άναδειχθέν νέον Διοικητικόν Συμβού
λιον αυνελθών έν όλομελεία σήμερον κατηρτί- 
σθη είς Σώμα ώς ακολούθως:

Καραπάνσς Γεώργιος Πρόεδρος.
Σύιρος Βασίλειος, Μιχος Ευστάθιος ’Αντι

πρόεδροι.
Διλιντάς Σπυρίδων Γεν. Γραμματευς.
Λίτινας ’Ιωσήφ Είδ. Γραμματεύς, Ταμίας, 

’Έφορος Τύπου.
Οικονόμου Χαράλαμπος 

σιημάτων. Έφορος Κατα -

Καβαλάκη Σοφία ’Έφορος Λέσχης.
Σύμβουλοι: Βλάσσηις Δηιμήτριιος, Γιακου- 

μής Στυλιανός, Γ,κοτζαμάνης ’ I ωάννης, Δρ-α- 
μουντάνης Ζαχοιρίας, Ίωαννίδης Σωκράτης, 
Μπανάνας Γεώργιος, Ξυνόγάλος Κωνσταντίνος, 
,Παπαδοπούλας ’Ιωάννης, Πιττένης Κωνστίαντί- 
νος, Χατζη στέλιος Χρη στός.

Μέ βαθυτάτην συγκίνησίν άπευθύνομεν 
προς ολους σας τάς θερμοτάτας εύχαιριστίας 
μας καί τά συγχαρητήριά μας διά τήν έτυμη- 
γοιρίαν σας.

Ή διά τέταρτον κακά σειράν έτος έπανεκ- 
λογή τοΰ ίδιου σχήματος έφερε καί πάλιν ώς 
ύπευθύνους διαχετριστάς τών Συλλογικών σας 
πραγμάτων τά πρόσωπα έκεΐνα, τά όποια άνέ· 
λαβον τήν βαρεΐαν αποστολή ν καί έπέτυχον τήν 
θεμελίωσιν έντός τοΰ "Ιδρύματος χής ύγιους 
συνδικαλιστικής Ιδέας καί δράσεως.

"Η είς τοιοΰτον μέγεθος περιποιούμενη είς 
ή μας τιμή μάς έπιφοριτιίζει μέ ηύξη μένας ύπο· 
χρεώσεις περί τήν όλοκλήρωσιν καί συμπλήρω- 
σιν τοΰ έργου,, τό όποιον εύσυνειδήτως έκτε- 
λοΰμεν.

Μέ τήν διαβεβαίωσίν δτι ή Συνδικαλιστική 
μας δράσις θά έλαφρύνη τόν Γολγοθάν σας, 
τόν όποιον ή έργοδοτική σκληρότης καθιστά ά- 
τελεύτη,τον, σφίγγομεν τό χέ|ρι δλων σας.

ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦIΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

τητικά Δικαστήρια ύττοχρεθύ
με να νά λαμβόίνωσιν ύπ’ όψιν 
καί τάς μεταγενεστέρας τού 
χρόνου έγέρσεως τής συλλογι
κής διαφοράς ύφισταμένας οίκο- 
νομικάς συνθήκας, δύνανται νά 
προβλέψωσι ικαί τήν κλιμάκοκην 
χρονικώς καί ποσοτικώς, τής 
ύπ’ αυτών δ ιατασσομένης ρυ- 
θμίσεως τών αποδοχών τών μι- 
σδωτών. Τό δικαίωμα, όμως τού 
το δεν έξικνεΐται είς χρόνον ά- 
πώτερον τής έκδόσεως καί θέ- 
σεως ε ίς έφ αρ μογήν τής Διαι
τητικής άποφάσεωςκαί πάντως 
άπώτερον τής υπό τής διατά- 
ξεως τοΰ άρθρου 1 0 παραγρ. 3 
τού Νόμου 3755)57 όριζομένης 
προθεσμίας.

3) ’Αναγνωρίζεται ότι οί 
Τραπεζοϋπάλληλοι εξ άττόψεως 
μισθολογίου κατατάσσονται είς 
δύο ατηγορίας (Τράπεζ-acv Έλ 
λάδος, ’Αγροτικήν, Κτηματικήν 
άφ’ ενός καί εμπορικός άφ’ ε
τέρου) καί ότι τό μισθολογικον 
επίπεδον τής δευτέρας κατηγο
ρίας υπολείπεται τοΰ τής πρώ
της, πλήν όμως ή τοιαύτη δια
φορά δικαιολογείται έκ τής δι
αφόρου οικονομικής έπιφανείας 
καί αποστολής (;) τών Τραπε
ζών τών δύο κατηγοριών. Ή 
παρά τών Τραπεζών γενομένη 
έπίκλησις τής αΰξήσεως τών 
μισθολογικών των δαπανών δέν 
οφείλεται είς αύξησιν τών μι
σθών, άλλά είς λαβούσας χώ
ραν βαθμολογικός προαγωγάς, 
είτε είς την συνέχισιν καταβο
λής ύπ’ αυτών άλλων παροχών,

έν αΐς καί αί υπέρ ’Ασφαλιστι
κών κλπ. ’Οργανισμών είσφοραϊ 
τοΰ Προσωπικού.

4) Έκ τών προσκομισθέντων 
! στοιχείων συνάγεται ότι ή μι-

σθολογική κατάστασις τών έν 
διενέξει μισθωτών, εμφανίζεται 
σχεδόν αμετάβλητος άπό τού 
έτους 1 956 καί ότι αί τυχόν έ- 
πελθοΰσαι επουσιώδεις διαρρυ
θμίσεις μισθολογικαι άφεώρων 
ώρισμένην κατηγορίαν Προσω
πικού καί δέν ήκολούθησαν πάν 
τως τόν ρυθμόν τών οκτοτε έ- 
πελθουσών μ|£.ταβολών, ώστε νά 
παρίσταται εύλογον τό αίτημα 
τών μισθωτών «Οΰχ ήττον», α
ναφέρει έπί λέξει ή άπόφασις, 
«κατά τήν έπιταγήν τού νόμου 
μετά τών άνωτέρω στοιχείων 
δέον όπως συνεκτιμηθή καί τό 
γενικώτερον συμφέρον τής Ε
θνικής οικονομίας, σπερ έν προ- 
κειμένφ συνίσταται είς την 
συγκράτησιν τοΰ Τραπεζικού 
κόστους είς χαμηλά έπίπεδα 
προς έξασφάλισιν υπέρ τής οι
κονομίας εύθηνοΰ χρήματος».

5) Δέχεται έν κατακλείδι την 
πρωτόδικον άπόφασιν ώς προς 
τά ποσοστά, καθ’ όσον δέ ά- 
φοράτόν χρόνον ένάρξεως τής 
καταβολής τού δευτέρου τμή
ματος τής αΰξήσεως, κατά 
πλειοψηφίαν, άπεφάνθη δτι έ- 
σφαλμένως προσδιωρίσθη ή 
1)10)61 καί ορίζει τούτο ώς 
τοιοΰτον τόν τής ικαταθέσεως 
τής άποφάσεως είς τό Είρηνο- 
δικεΤον ή τής δημοσιεύσεως 
ταύτης είς την έφηιμερίδα τής 
Κυβέρνησε ως.

Η ΕΚΠΡΟΙΟΠΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 

τού Συλλόγου, άττηύθυνε προς 
τάς άντ ιπροσωπΙείαςι τών Ε
παρχιακών ‘Υποκαταστημάτων 
τής Τραπέζης, τήν άπό 1ης 
τρέχοντος εγκύκλιόν του, διά 
τής όποιας συνιατά τήν διενέο- 
γειαν τοπικών αρχαιρεσιών διά 
τήν νόμιμον καί δημοκρατικήν 
άντιπροσώ/πευσιν τών Κατα
στημάτων.

Η «Τραπεζιτική» συνιστά 
εις όλους τούς συναδέλφους ό

πως μή αμελήσουν είς τήν ά- 
σκησιν τοΰ προσθέτου αυτού δι
καιώματος των τό όποιον τό 
μέν θά κατοχυρώση τούς εκπρο
σώπους τοΰ Καταστήματος 
των, τό δέ θά ϋποβοηθήση τά 
μέγιστα τήν προσπάθειαν τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου διά 
τήν άνάπτυξιν τοΰ υγιούς Συν
δικαλιστικού πνεύματος καί 
τήν έπίλυσιν τών τοπικών ζη
τημάτων τών "Υποκατάστημά-

ΤΑΜΙΑΚΟΙ
ΕΚ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΣ - - ·- -

Παρά τάς έπανειλτιμμένας πι
στώσεις χρόνου, αί όποΐαι έδόθη- 
σαν είς τήν Διεύθυνσιν Προσωπι
κού, ήτις συνεχώς ύπόσχεται ότι 
θά τακτοποίηση κατά τρόπον ικα
νοποιητικόν καί οριστικόν τό προ
σωπικόν τής άνω κατηγορίας, τό 
όλον ζήτημα κατά τελευταίως 
παρασχεθεϊσαν ύπό τών αρμοδίων 
πληροφορίαν, θ" απαίτηση ώρισμέ- 
νον χρόνον ακόμη.

Δέν έκπλησσόμεθα διά τήν βρα
δύτητα, διότι γνωρίζομεν καί με- 
τεφέραμεν καί είς τούς συναδέλ
φους τόν τρόπον, καθ’ όν οί αρ
μόδιοι αντιμετωπίζουν τά προ
βλήματα τοΰ προσωπικού. "Άς 
είναι όμως βέβαιοι ότι έχουν ή
δη καταδιπασθή είς τήν συνείδη- 
σιν τών συναδέλφων, οί όποιοι 
ποικιλοτρόπως έξεδήλωσαν τοΰτο.

Δυστυχώς άλλοι · ■ ■ δέν άντε- 
λήφθησαν ώς ώφειλον τί πρέπει 
νά πράξουν, προς άναμόρφωσιν 
τής πρατούσης τούτης άπαραδέ- 
κτου καταστάσεως.

ΔΕΛΤΙΑ noiomroi
ί «poiomm
Καθ’ όν χρόνον ή «Τραπεζιτι

κή» εύρίσκέτο ύπό έκτύπωσιν έπί 
τού πιεστηρίου έκυκλοφόρησεν ό 
νέος Κανονισμός Συντάξεως Δελ
τίων Ποιότητας τοΰ Προσωπικού.

Χαιρόμεθα κατ’ αρχήν, ιδιαιτέ
ρως, διά τόν μετά τόσον μακράν 
(4ετή) έπώασιν έκκολαφθέντα κα
νονισμόν, διότι ήτο άπαράδεκτον 
νά έξακολουθή είσέτι ισχύων ό 
άπό ■ · · τής συστάσεως τής Τρα
πέζης έκπονηθείς τοιούτος, μέ ό
λα τά έν τφ μεταξύ έκ τής εφαρ
μογής του διαπιστωθέντα σοβαρώ- 
τατα τρωτά αυτού.

Έπιφυλασσόμεθα όμως, μετά 
ενδελεχή μελέτην, έφ’ όσον, άτυ- 
χώς διά τό "Ιδρυμα, τοσαύτης 
σημασίας ζητήματα ρυθμίζονται 
ερήμην τών ’Οργανώσεων τού 
Προσωπικού, νά άσκήσωμεν τήν 
δέουσαν κριτικήν.


