
Ο- κ. Διοικητής κατά τήν χθεσι
νήν συνάντησιν τον μέ τους Σολ-' 
λόγους έδήλωσε,ν όϋγνοιαν περί τήν 
παιδικήν μέριμναν, τα αναδρομικά* 
,Ιέκ προαγωγών κλ,π. Εΰλόγως τίθε-| 

αι το ερώτημα, κατά πόσον ό κ,' 
Διευθυντής τού Προσωπικού, ό ό. 
ποιος δΐς τής1 εβδομάδας βομβαρ
δίζεται παρά τών Δισικ.Συμ. γί
νεται κομιστής τών αιτημάτων τούι 
Προσωπικού ή δχι .Έν τοιαύτη πε.] 
ριπτώσε., ποια ή αποστολή του;(
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ΛΞΙΟΠΟΙΗΣΛΤΕ ΤΗΝ Ο.Τ.Ο.Ε.
Ή Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών ’Οργανώ

σεων Ελλάδος έγεννήθη τόν ’Ιούνιον τοϋ 1955. Ύ- 
πηρξεν γέννημα όχι τού πνεύματος, άλλα τής ΰλης. 
Ύλη δέ ήταν και είναι τά προβλήματα τά όποια ή 
ολιγαρχία τοϋ πλούτου — εις τήν πρώτην γραμμήν 
τής οποίας εύρίσκέται τό Τραπεζικόν Κεφάλαιον — 
μέ τήν αδηφαγίαν της έπεσώρευσεν άπό τό τέλος 
τοϋ τελευταίου πολέμου και έντεϋθεν επί τών ώ
μων, τών εντός τών μεγαλοπρεπών μεγάρων της, 
λαλώντων εργαλείων. ’Όγκοι προβλημάτων περί 
την αμοιβήν τής εργασίας, περί ηθικών δικαιωμά-

τ°ΰ εργαζομένου ανθρώπου, περί συνδικαλιστι· 
χών ελευθεριών υπήρξαν αί ύλικαί συνθήκαι καί 
προϋποθέσεις αί όποιαι τήν έγέννησαν. ‘Ομοσπονδία 
επομένως σημαίνει κατ’ άρχήν προβλήματα άλυτα 
καί όχι πρόσωπα. Διευθύνων νοϋς της είναι τό συμ
φέρον τής Τραπεζιτικής ολότητας, άξιοπρέπεια 
της, ή αξιοπρεπής έμφάνισις, καί ή ανώτερα σκέψις 
τοϋ άφανοϋς Τραπεζοϋπαλλήλου καί εγωισμός της, 
ό εγωισμός τών δικαιωμάτων τά όποια δεν έπιτρέ- 
ττουν είς έαυτά νά προσβάλωνται καί νά 
καταπατώνται παρά τής εργοδοσίας. Συμπέρα
σμα: τά πρόσωπα πού έτιμήθησαν διά τήν ή- 
γεσίαν της είναι χεΐρες ύποκύτττουσαι είς τόν «δι- 
ευθύνοντα vow της», ό εγωισμός καί ή αξιοπρέ
πεια τών όποιων δέν έχει τά έρείσματα τών φυσι
κών προσώπων έφ’ όσον αί πράξεις των σφυροκο- 
ποϋνται έκ τής κριτικής τής ύπαγορευομέινης έκ 
τοϋ «διευθύνοντος νοός». Έφ’ όσον αί έκτελεστι- 
καί αδται χεΐραι δεν δύνανται να ύποστοϋν αυτήν 
τήν δοκιμασίαν χωρίς νά χαλαρώσουν τήν ευσυνεί
δητων προθυμίαν των περί τήν έκτέλεσιν τής θείας 
αποστολής των, χωρίς να «λασκάρουν» τήν ένεργη- 
τικότη,τά των, τότε άπό προωστικαί δυνάμεις πού έ- 
τάχθηισαν καθίστανται τίροχοπέδαι καί ώς έκ τούτου 
ανασταλτικοί της προοδου καί τής έξελίξεως συντε- 
λεσταί, οί όποιοι πρέπει νά παραμερίζωνται τό τα- 
χύτερον.

Ή ‘Ομοσπονδία μας καθ’ όλον τό διάστημα τοϋ 
δχρόνου καί πλέον βίου τηις δέν έστερήθη τής ΰλης 
καί τών λοιπών ειδικών συνθηκών πού την έγέννη
σαν. Αύτή ή «τροφή» ακριβώς δέν τής έπέτρεψε νά 
άναπτύξη τάς Ηρακλείους δυνάμεις της. Καί αύτό 
διότι τρέφεται μέν άλλα δέν κινείται, δέν δρά 
διά την ποιοτικήν μετατροπήν των. Οΰτε καν 
προσπαθεί να δοκιμάση τήν δύναμίν της. Κατέστη τό

«μαμάθρεπτον» παιδί, τό όποιον δέν έξήλθε καν τής 
βρεφικής του ηλικίας. Διότι ή ηλικία είς τούς ζων
τανούς οργανισμούς δέν μετράται μόνον μέ τά χρό
νια, άλλα καί άπό τήν δράσιν, προ παντός άπό 
την δημιουργίαν. Ό δημιουργών πολλά έντός ο
λίγων ετών λογίζεται ώς έχων μεγαλυτέραν ζωήν 
άπό τόν μή δημιουργήσαντα αίωνάβιον. Τί λοιπόν έδη- 
μιούργησε μέχρι σήμερον ή ΟΤΟΕ διά νά μην εκ
λαμβάνεται ώς βρέφος; Ύπερέβη εις σκέψιν καί είς 
δράσιν ποσοτικήν καί έκτατικήν τά πρώτο-βά- 
θμία Συλλογικά όργανα, τά όποια τήν απαρ
τίζουν; Ήσχολήθηί, ήγωνίσθη (ούδεμίαν σημα
σίαν έν προκειμένω έχει τό αποτέλεσμα τοϋ ά- 
γώνος) διά τά γενικά Τραπεζοϋπαλληλικά προβλή
ματα, ώς είναι τό μισθολογικόν, τό ασφαλιστικόν, 
ό ενιαίος άργανισμός εσωτερικής ύπηρεσίας, τό ένι- 
αϊον ώράριον, ή ενιαία κλαδική άσφάλισις; ”Η πώς 
συνετέλεσεν ώστε αί άπαρτίζουσαι τούτην πρωτο
βάθμιοι οργανώσεις νά ξεπεράσουν τόν «σωματεια
κόν έθνικισμόν» των καί νά πιστέψουν είς τόν «‘Ομο
σπονδιακόν διεθνισμόν»; Ύπερέβη είς ποσοτικήν 
καί χρονικήν άπεργιακήν δράσιν τά πρωτοβάθμιό 
της μέλη, ή ύπό τήν ΰπαρξιν αδυναμιών, ύπελείφθη 
πολύ τών τελευταίων;

Έάν ή μνήμη δέν μάς έχει έγκαταλείψη δέν έν- 
θυμούμεθα αγώνας ‘Ομοσπονδιακούς όχι υπερβάλ
λοντας, άλλ’ ούτε έγγίζοντας τήν μεταπολεμικήν 
δράσιν τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης, τής 
Τραπέζης Άθηνώνκ. ά. Ζή λοιπόν έν τοαύτη περι- 
πιτώσει ή ΟΤΟΕ διά νά δρά ή απλώς διά νά ζή; Καί 
μέχρι πότε έν τή περιπτώσει ταύτιη θά άναπνέη; Ή 
βιολογία διδάσκει ότι: «έάν ένας άργανισμός δέν 
ξεπεράσει, δέν θραύσει τάς συνθήκας έντός τών ο
ποίων έγονιμοποιήθη,και έγεννήθη μοιραίως θά πεθά 
νη». Πρέπει λοιπόν νά θρηνήσωμεν τό Δευτεροβά
θμιον Συλλογικόν μας όργανον, μάνα τοϋ όποιου ύ- 
πήρξαν τά προ βλήματά μας ώς ατόμων καί ώς συνό
λου; ’Ή όλοι μαζί όφείλομεν νά συμβάΧωμεν είς 
την αλλαγήν τών συνθηκών πού τής έδωσαν τήν ζω
ήν διά νά έξέλθη τό μέν τής βρεφικής της η
λικίας, τό δέ νά καταστή ό Γίγας πού μέ τάς ‘Ηρα
κλείους χεΐρας του θά άφαιρέση τάς παρωπίδας 
τοϋ εργοδότου διά νά τόν βοηθήση νά βαδίση, καί 
οϋτος τόν δρόμον τής κοινωνικής δικαιοσύνης καί 
ούχί τοϋ κοινωνικού χάους καί τής απώλειας;

Καί λέγεται παροχή βοήθειας όταν άφίνεται εύρι-

σκομένη είς τόν λήθαργον πού τήν έβυθισε μέ τό 
κτύπημά του τής 25 Νοεμ. 1960 ό «σοφός» τής έποχής 
μας καί τό όποιον κτύπημα έκ κακής τακτικής δέν 
άπέκρουσεν, ενώ ήδύνατο κάλλιστα ή νά τό άποφύ- 
γη ή νά τό άνταποδώση ;

θεωρείται συμβολή είς τήν βιολογικήν του ά- 
νάπτυξιν ή απουσία τών έντεταλμένων χειρών τοϋ 
«διευθύνοντος νοός» της, ύπό τό πρόσχημα ετέρων σο
βαρών ασχολιών έικ προσφάτου συνεδριάσεως τοϋ 
Εκτελεστικού της Συμβουλίου, τήν όποιαν προεκά- 
λεσαν δι’ έγγράφου των τά σωματεία τής Εθνικής 
Τραπέζης; Ποιος ώρισεν, είμή ό άπουσιάσας, τήν 
ή μέραν καί τήν ώραν τής συσκέψεως, τοιαύτην διά 
νά δύναται ή μή νά είναι παρών; Καί ποιος δύναται 
ν’ άρνηθή τήν δημοσίαν κριτικήν δι’ έργα πού αντί
κτυπον έχουν είς κοινωνικόν συνολον; ”Η μήπως γί
νεται παρεξήγησις καί ταυτίζεται ή ‘Ομοσπονδία 
μέ τό όνομα τοϋ Α ή τοϋ Β φυσικού προσώπου και 
τάνάπαλιν; ’Όχι πρός θεοϋ τοιαύτη άσύγνωστος 
πλάνη. Καί διατί έν τοιαύτη περιπτώσει δέν προσήλ- 
θον είς τήν έν συνεδριάσει ώρισθεΐσαν νέαν σύγ- 
κλησιν; «Δεν... διευκρινίσθη, ύπεστηρ ίχθη έάν ή 
Τρίτηι θά είναι οριστική ή αν ή ώρα θά είναι ή προ- 
ταθεΐσα». Αί τοιϋται δικαιλογίαι μόνον τήν σοβα
ρότητα τοϋ οργάνου κλονίζουν έτι πλέον καί ούδέ- 
να πείθουν. Ή παράκληισις όμως τοϋ όρισθέντος νά 
ττροεδρ,εύσηι τής έκτάκτου συνεδριάσεως τοϋ έκτελεί- 
στικοϋ Συμβουλίου τής ΟΤΟΕ αντί τοϋ... κωλυομέ- 
νου Προέδρου της όπως «πρός έξωμάλυνσιν τής δη- 
μιουργηθείσης καταστάσεως ζηίτηίθή συγνώμη άπό 
τόν κ. Πρόεδρον διά τήν άσκηιθεΐσαν έπί τής τακτι
κής του δημοσίας κριτικής», άφίνει νά διαφανοϋν καί 
αί.. έμποδίσασαι τοϋτον σοβαρώτεραι άσχολίαι.
Οί άσκήσαντες όμως τήν δημοσίαν κριτικήν ουδό
λως προτίίθενται νά ύποβάλουν δήλωσιν μετάνοιας 
Φρονούν όμως ότι δήλωσις μετάνοιας ό φ ε ί- 
λ ε τ ω ι τ #ω ό ν τ ι είς τ ό δεύτερον 
σ υ ν έ δ ρ ι ο ν τής ‘Ομοσπονδίας. ’Ε
κεί οί όφείλοντες ταύτην, θά τήν 
κ ά μ ο υ ν, οί δέ σύνεδροί τόυ άλλα καί πέραν αύ- 
τών ό έν διαρκεΐ επιφυλακή εύρισκόμενος άνώνυμος 
συνάδελφος οφείλει νά περιφρουρήση την ‘Ομοσπον
δίαν μας, τήν μεγάλην γένναν τών έπειγόντων προ
βλημάτων μας, πού μάμμος της ύτιήρξεν ή Παντρα
πεζοϋπαλληλική Οικογένεια.

ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ
ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ

—·—
Τήν 11 ην Ίανοναρίου έγέ- 

νετο είς τα Γραφεία τοΰ Συλ
λόγου, ’Ακαδημίας 60, ή κκ- 
Βιερωμένη κοπή, παρά τοΰ κ. 
Διοικητοΰ, τής Βα<ηλόπιττας 
τΰν μελών τού Συλλόγου μας. 
Μετά τάς συντόμους εύχαιτη- 
ρ ίου ς ομιλίας τοΰ κ. Διοικητοΰ 
καί προέδρου τοΰ Συλλόγου, 
τό Διοικητικόν Σνμβούλιον έ- 
δεξιώθη τούς προσκεκλημένους 
καί άπαντα τά προσελθόντα μέ
λη τοΰ Συλλόγου μας.

Ή σύντομος ομιλία τοΰ κ. 
Διοικητοΰ άπεθάρρυνεν τους 
συγκεντρωθέντας καβ’ οσον δέν 
δίφισεν, αν και προεκλήθη δι- 
πλωματικώτατα παρά τοΰ κ. 
Προέδρου Συλλόγου, νά δια- 
«|Μχνη ούδαμόβεν προθυμία τής 
Διοικήσεως πρός έπίσπευσιν 
τής επιλύσεις τών1 άπό τής 
συγχωνεύσεις καί έντεϋθεν δη- 
μιουργηθέντων καί υφισταμέ
νων σοβαρών προβλημάτων τοΰ 
Προσωπικού, Δόν παρέλειψεν 
όμως ν’ άναφερθή είς την «φι- 
λόστοργον»(;) πολιτικήν του 
και έξήρεν την σημασίαν τών 
ΐμέχρι τονδε έπιλυθέντων προ- 
βλημάτων.

‘Ο πρόεδρος τοϋ Συλλόγου 
προσψωνών τόν κ. Διοικητήν 
εΐπεν μεταξύ άλλων καί τά έ-
ξής:

«Ή σκέψις μας έφιέτος άπό 
πλευράς δράσεως ημών τών 
Υπαλλήλων, ώς λειτουργών 
τοΰ 'Ιδρύματος, φέρνει τήν ί- 
κανοποίησιν, διότι έντός τών 
πλαισίων τής καθωρισμένης 
κατευθύνσεως άπό τους ρυθμι- 
οπάς τής οικονομικής πολιτι
κής και τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης έπράξαμεν δ,τι ήτο

Άπό τό κόψιμο τής βασιλόπιττας: ’Αριστερά: Ό κ. Διρικητής συνεχίζων παλαιόν εθιμρν κόβει τήν πίττα. Δεξιά: Μέ κατα
φανή συγκινητικά αισθήματα ό κ. Διαικητής δέχεται παρά τού Γεν. Γραμματέως τού Συλλόγου μας τό «κομμάτι» του μέ τό

χρυσό νρμισμα.

άνθρωπίνως δυνατόν διά τήν 
έξυπηρέτησιν τής οικονομίας 
Υοΰ τόπου, καί τήν άνοδον τοΰ 
'Ιδρύματος, ώστε νά θεωρείται 
βέβαιον ότι τά μετ’ οΰ πολύ 
άνακοι νωθησόμενα άποτε λ έ- 
σματα θά είναι ικανοποιητικά: 
Άπό πλευράς όμως εμπράκτου 
άναγνωρίσεως τής συμβολής 
,μας αυτής, ό καρπός τής σχέ- 
ψεως μας είναι πλήρης πικρίας.

»’Ελπίζοντας βασίμως ότι 
καί ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
θ’ άνταποκριθή άντιστοίχως,

αί δέ ένέργειαί της, κατάτό άρ- 
ξάμενον έτος, θά διέπωνται α
ληθώς άπό πνεύμα άνταποκρι- 
νόμενσν είς τήν δικαίαν καί ά- 
νευ διακρίσεων μεταχείρησιν 
τοΰ Προσωπικού, τής ίκανο- 
ποιήσεως τών πόθων του καί 
τής πλήρους άξιοποιήσεως τοΰ 
μόχθου του θά θεμελιώσωμεν 
καί μέσα είς τήν Τράπεζαν τήν 
ειλικρινή ειρήνην μέσα είς τά 
πλαίσια τής παγκοσμίου τοι- 
αύτης».
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Ερωταται η Διοίκησις τής Τραπέζης:

1. Είναι αληθές ότι έχορήγησε δεκάδας έκα- 
! τομμυρίων έπί έπιτοκίω 5% ένώ /ράνω σημειοϋ- 
g ται στασιμότης είς τάς Καταθέσεις καί τό σύνο- 
g λον τοϋ κόστους τοΰ χρήματος είναι πολύ μεγα- 
1 λύτερον;
g 2. Πώς καί τίνι τρόπω έπωλήθη ύπό τής Τρα- 
1 πέζης τό επιβατικόν πλοΐον «ΑΔΡΙΑΣ» καί ποΐ- 
I αι, έάν πράγματι έλαβον χώραν, ταχυδακτυλουρ- 
| γικαί πράξεις έμεσολάβησαν;
= 3. Είναι ληθές ότι διά τοϋ ύπό έκποίησιν νέου
| οργανισμού τής Ύπηρεσίας προβλέπεται ή αυξη- 
ι σις τοϋ ορίου ηλικίας τών Διευθυντών καί Ύπο- 
| διευθυντών;
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♦ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ♦

" 01 ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ
« ΜΟΥΧΤΑΡΗΔΕΣ»

—♦—

Στά μακρυνά εκείνα χρόνια 
σ’ ένα χωριό, στά βάθη τής 
Μ. ’Ασίας, ήθελαν να εκλέξουν1 
τόν κψνοΰ^γιο πρόεδρο τής 
Κοινότητας, τόν «μαυχτάρη», 
μά τά πολιτικά ρεύματα τής 
έποχής έκείνης δέν συμφωνού
σαν γιά τό κατάλληλο πρό
σωπο:

Όσα άτομα υποδεικνυόταν 
γιά κατάλληλα άπό τούς μέν-, 
τά άπέρρτπτιον οί δέ. Τό πράγ
μα όμως δέν έπαιρνε αναβολή.

Τήν έποχή εκείνη ζοΰσε στο 
(ίδιο χωριό, άποτραβηγμένος 
άπό τήν κοινωνία κΓ ένας άση
μος κι’ αγαθός χωριάτης, λαϊ
κός τύπος, αγράμματος καί 
μαραζωμένος, πού τόν έλεγαν 
Κέλ Μεμέτ (κασίδης).

Ό άνθρωπος μέ τή φτώχεια 
του καί τήν κακομοιριά του, 
δέν έπαιρνε μέρος στις εκδη
λώσεις καί στήν πολιτική δια
μάχη τών παρατάξεων, γιατί 
δέν είχε ούτε τήν άπαιτούμενη 
κρίση, μά οΰτε καί τόν ένδιέ- 
φερε ή κατάσταση.

Αύτόν λοιπόν τον Κέλ-Με- 
μέτ, γιά τό φαιδρό τοΰ» πρά
γματος, σέ μια στιγμή διαμά
χης, ύπέδειξε κάποιος σαν τόν 
πιό «κατάλληλο» καί «άχρω- 
ψάτισ+το» διοικητικό άρχοντα 
τοΰ τόπου. Κι’ όπως τό άντι- 
μοχόμενο πλήθος βρέθηκε στήν 
ανώμαλη εκείνη ψυχολογική 
στιγμή, βρήκε «σωστή» τήν ι
δέα καί συμφώνησε πώς πρά
γματι δέν υπάρχει άλλος κα
λύτερος άπ’ τόν Κ ελ-Μεμέτ. 
Έτρεξαν λοιπόν καί τοΰ άνε-
■-----► Η συνέχεια είς τήν 8ην σελίδα



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31Η£ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1 960

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

ΑΚΙΝΗΤΑ:
'Οδού Ροΰσβελτ 60 (5ος «<χί όος όροφος)
Σπετσών εκ κλήρο5. Δ. Μπούμπουλη

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
Υπόλοιπον 31)12)59 
’Αγορά! έτους 1960

Μεϊσν αποσβέσεις

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ 
’Υπόλοιπον 31 ) 1 2)59 
’Αγορά! έτους 1960

Μεΐον αποσβέσεις

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 
'Υπόλοιπον 31)12)59
’Αγορά 500 'Ομολογιών Παραγωγικού Δανείου 1960

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΊ 
Όφειλαί 'Υπαλλήλων Συλλόγου κα! έστιατορίου 
Άψείλαί Μελών Συλλόγου 

» Τρίτων
Τρόφιμα καί μετρητά 'Εστιατορίου

1 .— 
18.506,20

15.000.—
3.885.— 1 8.885.-

6.885.-

46.200.—
11.479.— 57.679.-

2.646.025.— 
75.000.—

1 1.1 30.- 
1 1.423.- 
12.694.- 
5.000.-

23.479.-

18.507,20

12.000.—

34.200.—

2.721.025.-

Προκ)λή έ'ναντι δαπάνης διά κατασκευήν επίπλων Λέσχης 10.000.—

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Λσγ)σμός No 480005 Συλλόγου 

» » 481387 Εστιατορίου

TAME Ι ΟΝ 
Μετρητά

Ο! Έλεγκτα!
X. ΚΑΡΔΑΡΑΣ 
Σ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

168.669,35 
43.—

50.247.—

168.712,35

9.970,30

3.014.661,85

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Υπόλοιπον 31) 1 2) 59
Υπόλοιπα Λ)σμοΰ έσοδα καί έξοδα χρήσεως 1960

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 
Τόκος Καταθέσεων Λ)σμού 481387 
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
Πιστωτικοί Λ)σμοί

2.864.618,35
149.340,50 3.013.958,85

43.— 

660.—

3.014.661,85

Ό Πρόεδρος 
Γ. ΚΑΡ ΑΠΑΝΟΣ

Ό Γεν. Γραμματεΰς 
Σ. ΛΙΛ1ΝΤΑΣ

' Ο Λογ ι στη ς 
ΑΠ. ΚΟΤΣΟΥΚΑΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΕΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960

Φόρος Δημοσίου
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
Μισθοδοσία Προσωπικού Συλλόγου
Μισθοδοσία Προσωπικού Εστιατορίου

129.291,50
60.622,10

’Έκτακτα Προσωπικού 19.412,10
Ύδρευσίς - Καθαοιότης Καταστήματος
Συντήρησις Έπίπλ,ων καί Σκευών

3.817,45
3.219.—

Συντήρησις ’Ακινήτων 51.105.-
Φωτισμός Καταστήματος 20.578,80
Θέριμανσίς Καταστήματος 4.512.—
Σύνδρομα! Τηλεφώνων 18.170,85
Διανεμ. Λογ)σμός οίκογ, έπιδ. μισθωτών 2.329,50
Εφημερίδες καί Περιοδικά 4.965,80
"Εξοδα Συνελεύσεων καί Αρχαιρεσιών 42.078,70

» Εορτών καί ψυχαγωγίας 67.115,30
» Δικών καί αμοιβών Δικηγόρων 15.930,40
» Μορφώσεως 5.250 —

Δημοσιεύσεις 9.000.—
’Έξοδα Συνδικαλιστικών Αγώνων 32.695,70
Καταιβολαί εις Ι.Κ.Α. 51.753,50
’Έκδοσις «Τραπεζιτικής» 54.91 1.—
Βοηθήματα - Φιλοδωρήματα 37.531.—
Ταχυδρομικά . Τηλεφωνικά 15.137,80
’Έξοδα ’Αντιπροσωπειών Ύποκ)των 43.402,20
Διάφορα ’Έξοδα 44.253,60
Υλικόν Γραφείου 16.610,60
"Εξοδα Εστιατορίου 18.696,80 772.390,70

541.

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Χρεωστικά υπόλοιπα διαφόρων Άσψ, Όργ. ώς κάτωθι:
1) Έργοδ. Εισφορά υπέρ ’Εργατικής * Εστίας 483.—
2) Χαρτόσημον μισθωτών υπηρεσιών 672,70
3) Εισφορά ύπέρ Ταμείου Έπικ, Άσφαλ. Ζυθεστιατορίου 3.750,90 4.906,60

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
’Επίπλων καί σκευών 
’Επί Βιβλιοθήκης

23.479.
ά.885.

Μεταφερόμενον Πιστωτικόν υπόλοιπον χρήσεως 1960 εις Λογ)σμόν ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

777.297,30

30.364.—

149.340,50

957.542,80

Οί Έλεγκτα ί 
X. ΚΑΡΔΑΡΑΣ 
Σ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

Ό Πρόεδρος 
Γ. ΚΑΡ ΑΠΑΝΟΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΤΟΚΟΙ — ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ — ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
Τόκος Λογαριασμού 48005 
Μςρίσματα Χρεωγράψων

5.479
135.160

ΕΣΟΔΑ 
566.903,80 
250,000 —

140.639.-

957,542,80

Ό Γεν. Γ ραμματεΰς
Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ

Ό Λογιστής 
ΑΠ. ΚΟΤΣΟΥΚΑΛΗΣ

ΠΡΟΎΤΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1961

ΕΞΟΔΑ
Μισθοδοσία Προσωπικού 200.000
Συντήρησις ακινήτων 30.000

» όπίπλων καί σκευών 25.000
Φωτισμός Καταστήματος 20.000
Υδρευσις — Καθαριότης 5.000

Ταχ)κά — Τηλ)κά 18.000
Σύνδρομα! τηλεφώνων 20.000
Υλικόν Γραφείου 15.000
Εφημερίδες — Περιοδικά 4.000
Βοηθήματα-----Φιλοδωρήματα 15.000
©έρμανσις Καταστήματος 6.000
Δημοσιεύσεις 15.000
’Έκδοσις Τραπεζιτικής 50.000
"Εξοδα εορτών καί ψυχαγωγίας 50.000

» συνελεύσεων καί αρχαιρεσιών 40.000
» άντιπροσ, "Υποκαταστημάτων 45.000
» συνδικαλιστικών αγώνων 50.000
» δικών καί άμοιβαί δικηγόρων 16.000
>> Μορφώσεως
» Εστιατορίου

10.000
15.000

Διάφορα απρόβλεπτα έ'ξοδα 46.000
Καταβολαί εις Ι.Κ.Α. 50.000
Φόροι Δημοσίου 5.000

750.000

Σύνδρομα! 
Μερίσματα - Τόκοι Τοκομερίδια

ΕΣΟΔΑ
600.000
150.000

750.000



Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΓΟΝΕΣ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Ή ιείς εξαιρετικές περιπτώ
σεις, Ικαί οπού άλλως είναι α
δύνατον, ή παραβίασις τής ιε
ραρχίας δέον νά γίνεται διά 
την καλλιτέραν στελέχωσιν τής 
Τροπτέζης καί μόνον. Έφ’ όσον 
όμως, ό ύπερκερασμός άρχαιο- 
τέρων υπαλλήλων προκαλεί γε
νικήν άγανάκτησιν και σάλον 
εις εναν εκ των βραχιόνων τού 
Ιδρύματος! καί απειλεί άπο·- 
στελέχωσιν τών υπηρεσιών του 
καί τής Τροπέζης γενικώτερον, 
καλόν θά είναι προ τής Ύπο-

διευθυντοποιήσεως νά είσακού- 
ωνται και εττεραι γνώμαι πέ
ραν τού στενού περιβάλλοντος 
τού προτιμωμένου.

Εΐμεθα βέβαιοι ότι ήδη ο! 
αρμόδιοι έπανεξετάζοντες την 
περίπτωσιν θ’ άναγνωρίσωσιν, 
ανεξαρτήτως έάν δέν το ομολο
γήσουν, ότι διέπραξαν μίαν 
πράξιν εγκληματικήν κατά τής 
Τραπέζης, ή εκτασις καί αΐ 
συνέπειαι τής όποιας είναι α
δύνατον νά προδιάγραφώσι.

ΟΥΔΕΙΣ ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ
Ένώ ή ανεργία είναι μία 

μόνιμος σχεδόν κατάστασις 
διά τήν χώραν μας καί πλήθος 
τέκνων (άρρενα κοιί θήλεα) 
συναδέλφων αναμένουν ^ έναγω- 
νίως τήν κένωσιν θέσεώς τίνος 
εν τη Τραπέζη διά νά «ελθν. 
καί αύτών ή σειρά», καί ένώ νό
μοι καί οργανισμοί καθορίζουν 
σαφώς τά όρια ηλικίας τών ερ
γαζομένων,ή Τράπεζα δυστυχώς 
εφευρίσκει «παράθυρα» διά νά 
έξουδετερώνη τόσον τούς Νό
μους, όσον καί τούς οργανι
σμούς. Ή ιέπί ειδική συμβάσει 
έπαναπρόσληψις, διά μίαν 2ε- 
τίαν, υπαλλήλου καταληφθεί- 
σης υπό τού ορίου ηλικίας μέ 
το αίτιολογικον τής «ειδικής» 
πρασφερομένης παρ’ αυτής έρ- 
γοσίσς, ουδόλως εΰσταθεΐ. Χω
ρίς νά έπιχ'ειρηθή Ιοί «δήποτε 
πρσπάθεια μειώσεως τής αξί
ας πόσης πρασφερομένης ερ

γασίας, διά τούς Υπάλληλους 
τής Τραπέζης δέν χωρεϊ ό νό
μος τού αναντικατάστατου.

Αί τοιαΟται πράξεις ουσαι 
απαράδεκτοι 6ιά τήν Συλλο
γικήν ήγεσίαν τήν υποχρεώ
νουν όπως εν καίρώ τάς καταγ- 
γείλη καί ένώπιον τής Γενι
κής Συνελεύσεως τών Μετόχων.

Δέν ήθελήσαμεν ούτε έπι- 
τρέπομεν εις τόν έοιυτόν μας 
νά ύπίεισέλθη έίς άλλότ ρια 
καθήκοντα, πολλώ μάλλον τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης, άρ- 
νούμεθα όμως εις οΐανδήποτε 
το δικαίωμα νά δημιουργή ψυ
χικούς τραυματισμούς εις το 
σύνολον χάριν ενός, όπως άρ- 
νούμεθοι καί τήν φαυλοκρατίον 
τήν οποίαν έδημιούργησαν μέ 
τοποθετήσεις ικαί άλλος πρά
ξεις περί ών γράφομεν ανωτέ
ρω.

ΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ!
Δέν νομίζει ή Διοίκησις τής 

Τραίπέζης ότι είναι δίκαιον καί 
λογικόν αί μόνιμοι κοθαρί- 
στριαι τής Τραπέζης, αί ύπη- 
ρετοΰσαι το Ίδρυμα έπί σει

ράν έτών, νά λαμβάνουν κά
ποιο έπίδομα πολνετίας καί νά 
μην τίθενται εις τό αυτό μι- 
σθολογικόν έπίπεδσν μετά τών 
νεοπροσλαμβανομένων;

ΤΑ... ΧΑΜΟΓΕΛΑ,..
Δέν διαφωνοΰμεν μέ τούς 

αρμοδίους οι όποιοι άξιοϋν ό
πως οί Υπάλληλοι έξυπηρε- 
τοΰν τούς πελάτας μέ χαμόγε
λα. Πρέπει όμως οί κ. κ. αρμό
διοι νά έχουν ύπ’ όψιν των ότι 
οί περισσότεροι τών Υπαλλή
λων τήν ώραν πού υποδέχονται 
τούς πελάτας άναλογίζονται

πώς θά εξοικονομήσουν τά 
ναΰλα επιστροφής είς τά σπί
τια των.

^ "Ας φροντίσουν λοιπόν να 
θεραπευθή ή οικονομική κατά- 
στσσίς των, ώστε οί "Υπάλλη
λοι νά ύποδέχωνται τούς πε
λάτας μέ... χαμόγελα.

-«χ-

Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σύνηθες φαινόμενον κατέστη 

πλέον έν τή ’Εθνική Τραπέζη, 
τήν έφοδιασμένην μέ ακριβο
πληρωμένους ηλεκτρονικούς έγ- 
κεφάλους, ή ποίράνομος κατα- 
κράτησις άήόκως τής δεδου

λευμένης έργασίας έπί αρκε
τόν χρονικόν διάαττημα, Τά συ
νεργεία καί τά επιδόματα λο
γιστικών μηχανών, διά διαφό
ρους «τεχνικούς» λόγους, κα
ταβάλλονται ε:ίς τούς δικαιού
χους ιμετά πάροδον μηνών. 
Συγκεκριμένως οί δικαιούχοι 
Επιδόματος λογιστικών μηχα
νών τού Καταστήμοτος τής ο
δού Στάδίου δέν εΐχοιν πληρω- 
θή μέχρι τής 2ας Φεβρουάριου 
Τ96Τ τήν δεδουλευμένην έργα- 
σίαν των τού μηνός Νοεμβρίου 
I960.

Τό Μηχοινολογιστίικόν Κέν- 
τρον έν τή περιπτώσει ταύτη 
νίπτει τάς χείρας του προβάλ- 
λον τήν εκπρόθεσμον οΰτώ υ
ποβολήν τών σχετικών κατα
στάσεων.

Δέν νομίζουν έν τοιαύτη πε- 
ριπτώσει οί κ.κ. Προϊστάμενοι 
Λογιστηρίων καί οί κ.κ. Διευ- 
θυνταί τών ιΚαταστημάτων ότι 
οφείλουν νά συμμορφοΰνται 
προς τάς δοθεί σας οδηγί
ας τού Μηχανολογ ιστικοΰ 
σχετικώς μέ τήν έγκαιρον υπο
βολήν αυτή) τών σχετικών Κα
ταστάσεων ήτοι προ τής Τ Οης 
τού επομένου μηνός;

"Η Διεύθυνσις Προσωπικού 
πώς αντιμετωπίζει τήν παρά
νομον κατακράΤησιν τής αμοι
βής τής έργοισίιας;

‘Ημείς πλενστάκις ιύπεδείξα- 
μεν τον ορθόν δρόμον, τής χο- 
ρηγήσεως προκαταβολής έξ 
80% έναντι τού ποσού τού άν- 
τιστοιχοΰντος είς τήν πραγμα- 
τοπαιουμένην έργασίαν. ’Αλλά 
καί είς τήν προκειμένην περί- 
πτωσιν όπως καί είς άλλας πε
ριπτώσεις, ή έλλειψις θελήσε- 
ως καί ή άτολμίσ οδηγεί είς 
δημιουργίαν θλιβερών κατα
στάσεων.

'Ακατανόητος είναι ή τακτι
κή τής Διευθύνσεως Διοικητι
κού έν σχέσει μέ όφείλάς τής 
Τραπέζης προς Υπαλλήλους 
άνεγνωρισμένως απαιτητάς. 
Καίται ταυτόαιμοι απαιτήσεις 
έχουν έπιδικασθή δΓ αποφά
σεων είς βάρος τής Τραπέζης, 
έν τούτοις πρακοίλεΐται δι’ έκά- 
στην νέαν παρομοίαν οφειλήν 
νέα δίκη.

βεβαίως ή ανωτέρω Διεύ- 
θυνσις έχει απεμπολήσει πά
σαν έννοιαν δικαιοσύνης. Καί 
θά εΐμεθα αφελείς άν διηρωτώ- 
μεθο διατί αδικεί τούς έχοντας 
λαβείν άπό τήν Τράπεζαν. Άλ
λα άπορου μεν ποιαν σκοπιμό

τητα εξυπηρετούν αιί δίκαι. 
Μήπως διά νά έξαίρηται είς τά 
Δικαστήρια ή κοκοπιστία τής 
Τραπέζης, ώστε οί δικ αστο ί ό
ταν παρουσιάζεται ένώπιόν 
των μία όποιαδήποτε ύπόθεσις 
τής Τραπέζης νά κινούν τήν 
κεφαλήν και νά λέγουν: «Πά
λιν αυτή ή κακόπιστος Εθνική 
Τράπεζα!»

Μέχρι τίνος ύπεθέταμεν ότι 
Ελλειψις έπαρκοΰς πείρας καί 
γενικωτέρα άνεπα,ρκειιία έμπό- 
διζε νά άναληφθή πρωτοβουλία 
δΓ έκάστην περίπτωσιν καί 
νά δωθή εντολή μέ θάρρος νά 
πληρωθή κάθε δικαιούχος.

ΕΚ ΛΟΝΔΙΝΟΥΗ ΛΥΣΙΣΤΟΥΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ

α'Μ t 'K«SM
ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΚΑ ΚΑΨΑΝΗ

ΙΑΤΡΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

Καρα'ίσκαυ 8ό — Π,ειραιεύς — Τηλ. έργοστ. 43-505 
Δέχεται 8 — 1 & 5 — 6

Συμβεβλημένη μέ τό Ταμεΐον Υγείας Υπάλληλων 
Εθνικής Τραπέζης

Αλλά τήν ορθήν έξήγησιν 
είς τάς άπορίας μας έδωσαν 
οί FINANCIAL TIMES τοΰ 
Λονδίνου είς τό ψύλλον τής 
9ης Νοεμβρίου. ‘Η Αγγλική 
έφημερις σχολιάζουσα υπό τόν 
τίτλο ν'«NATIONAL BANK 
OF GREECE» άκατσνόητον 
πράγματι ένέργειαν τής Τρα
πέζης, ύπενθυμίζουσαν τήν έν- 
ταυθα άσκουμένην πολιτικήν 
τών >δικών, άποκολύπτει ότι 
καί έν τώ έξωτερτικώ άκοιλουθεΐ- 
ται ή αύτή γραμμή όπου βε
βαίως τά δικαστικά έξοδα θά 
είναι μεγαλύτερα,

Τό σχόλιον τής οικονομικής 
έφημερίδος τού Λονδίνου καυ- 
τικώτατον διά τήν Τράπεζαν 
«ΕΥΡΙΣΚΕΙ ΑΠΟΛΑΥΣΙΝ 
είς τούς δικαστικούς αγώνας» 
(ENIOYS LITIGATION), 
και μέ τόν ίύπότπλον «Γελοία 
κατάτασις (LOYD1CROYS 
SITUATION).» καταλήγει μέ 
τήν διαπίστωσιν ότι «είναι α
δύνατον νά άντιληφθή τις τι 
έπιδιώκει ή Τράπεζα μέ τήν 
τακτικήν τούτην, άφοΰ ϋπεχρε- 
ώθη ήδη νά πληρώση πάντα τά 
δικαστικά έξοδα είς έξ παρό
μοιας περιπτώσεις». Καί το
νίζει τήν Β ΑΡΕΙ ΑΝ ΖΗΜΙΑΝ 
(GRAY Ε DIS S E1LVIC Ε) 
τήν οποίαν δυνατόν νά έχη ή 
ΕΛΛΑΣ έν τή Διεθνή αγορά. 
Η ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΛΟΤΕ

Μάς είναι αδύνατον τήν 
στιγμήν ούτήν πού διασύρεται 
καί διεθνώς πλέον ώς κακόπι
στος ή ’/Εθνική Τράπεζα μέ τήν 
δικομανίαν της νά μην ένθυμη- 
θώμεν τά όσα είπεν ό μακαρί
της Δ. Μάξι μας είς τήν πρώτην 
μεταπολεμικήν ΓενΊκην Συνέ- 
λευσιν τώ,ν Μετόχων τής Εθνι
κής Τραπέζης:

«Είμαι ιδιαιτέρως εύτυχής, 
ευρισκόμενος έν μέσω υμών. . . 
ή πίστις τήν όποιαν έχει απο
κτήσει, ώστε ενθυμούμαι—μί
αν προσωπικήν μόνον θά σάς 
εϊπω έντύπωσιν, μίαν προσω
πικήν έπιβεβαίωσιν—όταν με- 
τέβην το 1915 ώς υποδιοικη
τής τής Τραπέζης είς Λανδΐνσν 
δΓ υποθέσεις τού Κράτους 
καί τής Εθνική,ς Τρο|πέζης συ- 
νήντησα τόν Διοικητήν καί Υ
ποδιοικητήν τής Τραπέζης τής 
Αγγλίας, τόν λάρδον Cunlife 
καί τον ^ Montagfu Norman. 
Τούς ύπέβοίλα τάς αιτήσεις 
μου. Άφοΰ τάς ήκουσαν μου 
είπεν ό λόρδος Cunlife: «Κ ύ- 
ρ ι ε Μάξι μ ε, δ ε X ό- 
μ ε θ α τάς α ί τ ή σε ι ς 
σ α ς, διότι ή ξ ε ύ ρ ο
ρέ ν τ ί ‘Ίδρυμα έ ικ- 
προσωπεΐτε, ή ξεν- 
ρο μ ε ν ότι ε ΐ σ θ ε 
τό μεγαλύτερο ν ‘Ί
δρυμα τής έγγύς 
Ανατολής. Σάς δ η- 
λ ώ, ότι δέν έ δ ώ σ ά
με τούς όρους αυ
τούς είς ο ύδ έ ν α 
άλλο ί δ ρ υ μ α τής 
Ευρώπη ς».

Καταλαβαίνετε πόσοιν μιά 
τοιαύτη δήλωσις έκ μέρους 
τού αρχηγού τής πίστεως τήο 
μεγάλης Αγγλικής Αυτοκρατο
ρίας μέ συνεκίνησεν. Αλλά καί 
άλλο παράδειγμα έχω νά 
προσθέσω. Ήσθάνθην μεγάλην 
συγκίνησιν, όταν κατά το 
190S μετ,έβην είς Νέαν Ύόρ- 
κην διά νά μελετήσω τό ζήτη
μα τής Ίδρύσεως Υποκατα
στήματος τής ’Εθνικής Τραπέ-

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Β. Θ. ΛΙΟΛΙΟΥ 
ΕΥΡ Ι Π ΙΔΟΥ Τ 4 — ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 32-466

’Έναντι Καταστημάτων Εύθυμιάδου & Κορδόση 
Συμβεβλημένον μέ τό ΤΥΠΕΤ.

Πλούσια παρακαταθήκη: Φάρμακα, σπεσιαλιτέ, οπτικά, 
αρώματα, κολώνιες, καλλυντικά έν γένει, βρεψικάς τροφάς. 

Πρόκειται περί νέου Φαρμακείου, ίδιοκτηισίρς υιού 
παλαιού Συναδέλφου.

ΒΑΣΙΛ. Μ. ΜΑΡΚΙΔΗΣ 
Ιατρός - Παθολόγος 

Δέχεται τά μέλη τών Ταμεί
ων Υγείας τών Τραπεζών: Ε
θνικής, Αθηνών, Ελλάδος, 
’Εμπορικής, Αγροτικής.

Μ. ’Ασίας 1 καί Ξενίας 
(’Αμπελόκηποι).

τΩραι ’Ιατρείου 9-10 π.μ, 
καί 4-7 μ.μ. Τηλ. 662.978.

ζης. τΗλθον και μέ είδαν διά
φοροι έπιτροπαί και μία, ή και 
πολυπληθεστέρα, μοΰ είπεν: 
Κύριε, πρέπει νά κάμετε έδώ 
Υποκατάστημα, διότι οί έδώ 
'Έλληνες εις δύο πράγματα 
έχουν έμπιστοσύνη: είς τό σε
λάχι τους καί είς τήν Εθνικήν 
Τ ράπεζ α V».
THE FINANCIAL TIME 
Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 1960 

Ύπό LEX
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Κατ’ άντίθεσιν προς τά κα

νό νικώς κρατούντα παρά Τρα- 
πέζαις θά έλεγε κανείς ότι ή 
Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος 
και Αθηνών ευρίσκει εύχαρί- 
στησιν είς τούς δικαστικούς 
αγώνας. Πράγματι, είναι δύ- 
σκολον νά δοθή οίαδήποτε άλ
λη έρμηνεία είς τάς προσφά
τους εξελίξεις τού οχληρού ζη
τήματος τών ομολογιών 1929 
—30 είς στερλίνας τής Εθνι
κής Κτηματικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος. Θά ένθυμήται ό α
ναγνώστης ότι ή τέως ΕΤΕ 
εΐχεν έγγυηθή άνευ όρων τό κε- 
φάλαιον και τούς τόκους τών 
‘Ομολογιών τούτων. ‘Η ΕΤΕ 
συνεχωνεύθη βραδύτερον μέ 
τήν Τράπεζαν Αθηνών καί έσ- 
χηματίσθη ή νΰν ΕΤΕΑ ήτις 
ακολούθως ήρνήθη πάσαν ευ
θύνην ώς έγγυήτρια τών ομο
λογιών τής ΕΚΤΕ, ών οί τόκοι 
εύρίσκονται έν -καθυστερήσει 
άπό τού 1950. Αποτέλεσμα 
ύπήρξεν σκληρός πενταετής δι
καστικός αγών λήξας τόν πα
ρελθόντα Μάϊον έκ δύο αγωγών 
άς ήγειρον ομολογιούχοι καί 
αϊτινες ήχθησαν μέχρι τής Βου
λής τών λόρδων και έγένοντο 
δεκτο/ί. (ΟΊ ένάγοντες, οϊτινες 
ήγειραν τάς άγωγάς άντιπρο- 
σωπεύοντες περίπου τό ήμισυ 
τών έν κυκλοφορία ομολογιών 
έπληρώθησαν τόν τελευταίον 
μήνα διά τόκους καί κεφάλαι- 
ον (κατά τούς όρους τής δικα
στικής άποφάσεως καί ένομί- 
σθη ότι ή όλη δυσάρεστος ύ- 
πόθεσις έληξε. Άλλ’ ούδόλως 
συνέβη τούτο. Υπάρχουν πάν
τα σοβαροί ένδείξεις ότι ή 
Τράπεζα δέν προτίθεται νά 
πληρώση τούς υπολοίπους ομο
λογιούχους τών οποίων ή ά- 
παίτησίς είναι φυσικά ταυτό
σημος. Βεβαίως ούτε τό έν 
Αονδίνφ υποκατάστημα τής 
Τραπέζης, ούτε οί έν Λσνδίνω 
πράκτορες πληρωμών έλαβον 
έξ Αθηνών εντολήν πληρωμής. 
Είδοποίησις περί μή πληρω
μής στάλείσα είς Αθήνας διά 
λογαριασμόν αριθμού τίνος ο
μολογιούχων έμεινεν άνευ άπαν- 
τήσεως. Κατά συνέπειαν οί έ- 
νεργοΰντες διά λογαριασμόν 
τών μή πληρωθέντων ομολογι
ούχων ύπεχρεώθησαν νά έγεί- 
ρουν νέαν σειοάν αγωγών κα
τά τής Τροπέζης».

ΚΩΜΙΚΗ (ΚΑΤΑ ΣΤΑ Σ I Σ 
Αυτή ή κατάστασις είναι φυ

σικά κωμική. Ύπό τό φως τής 
προσφάτου άποφάσεως τής 
Βουλής τών Λόρδων είναι αδύ
νατον νά Ίδη τις τί έπι διώκει 
νά κερδίση ή Τράπεζα υίοθε- 
τήσασα τοιαύτην στάσιν, ένώ 
ΰπεχρεώθη ήδη νά κστο,βάλη 
τό σύνολον τών έξόδων δΓ έξ 
ύποθέσεις. Ούτε δύναται ή 
στάσις αϋτη νά έχη άλλο άπο 
τέλεσμα είμή νά έπιφέρη σο- 
βαράν ζημίοίν είς τήν θέσιν 
τής Ελλάδος Εΐίς τήν διεθνή 
κεφαλαιαγοράν.

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΑΡΓΥΡΗΣ Σ. ΝΑΝΟΣ
Αριστούχος ιατρός, ειδικός παθολόγος, Αρχίατρος έ.ά. 

Τ. Διευθυντής παθολογικών Κλινικών καί Κλινικής Λοι
μωδών Νόσων, καί καθηγητής τής ύγιεινής καί ’Ιατροδι

καστής είς Σ.Χ. καί Σ.Σ.Ε.
Συμβεβλημένος μέ τά Ταμεία Υγείας Εθνικής Τραπέζης, 
Ελλάδος, ’Εμπορικής καί Ταμείου Υγείας Δικηγόρων. 

Δέχεται καθ’ έκάστην 8—10 π.μ. καί 5—7 μ.μ. καί έπί 
συνεντεύξει.

Ίατρεΐον Κεδρηνοΰ 6 Τηλ. 665-006
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ΚΥΡΙΑΚΗ 5)2)61 
ΠΑΡΝΗΘΑ 

Άναχώρησις 8.30'. Επι
στροφή είς ’Αθήνας 6 μ.μ. ’Έ
ξοδο: συμμετοχής: Μέλη δρχ. 
25.— Τρίτοι δρχ. 32.— Αρ
χηγός ή Κα Άγγ. Σακαλλή.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12)2)61 
ΛΕΙΒΑΔΙΑ — ΔΙΣΤΟΜΟ — 

ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 
Άναχώρησις 8 π.μ. Επι

στροφή είς ’Αθήνας 8 μ.μ. 'Έ
ξοδα συμμετοχής: Μέλη δρχ. 
40.— Τρίτοι δρχ. 55,— Αρ
χηγός ό κ. Άντ. Καττάκης. 
Σαββατοκύριακο 18-19)2)61 
ΠΥΡΓΟΣ —(ΟΛΥΜΠΙΑ — 

ΠΑΤΡΑ —- ΑΙΓΙΟ 
Άν/αχώρ. 2.30'μ,μ. διά Πύρ

γον (Διανιυκτέρευσις). Κυρια
κή πρωΐ έπίσκεψις ’Ολυμπίας 
και έν συνεχεία άναχώρησις 
διά Πάτρας, παρακολούθησις 
Καρναβάλου κοί άλλων έορτα- 
στικών έκδηλώσεων. Αργά τό 
βράδυ άναχώρησις διά τό Α’ί- 
γ ι ον (Δ ι ανυ κτ έρ ευσι ς ).

Καθαρά Δευτέρα άναχώρη- 
σις 6Γ Αθήνας μέ ένδι αμέ
σους στάσεις ικατά τήιν κρίσιν 
τού Αρχηγού.

’Έξοδα συμμετοχής: (πούλ
μαν - διανυκτερεύσεις) : Μέλη 
δρχ. 190.— Τρίτοι δρχ. 270 
(’Άτομα 37). Θά προτιμηθούν 
μέλη τής ΕΦΕΤ. Αρχηγός ό κ. 
Γεώργιος Πέππας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26)2)61 
ΧΑΛΚΙΔΑ — ΣΤΕΝΗ 

Άναχώρησις 8 π.μ. διά Θή
βα - Χαλκίδα καί έν συνεχεία 
διά Στενή. Παραμονή μέχρι 
τό απόγευμα. Άναχώρησις δΓ 
Αθήνας στις 4 μ.μι. ’Έξοδα 
συμμετοχής: Μέλη δρχ. 40.— 
Τρίτοι δρχ. 55.— ’Αρχηγός ό 
κ. Νικ. Τσοΰχλος

Δηλώσεις συμμετοχής διά 
τάς ανωτέρω έκδρομάς είς τόν 
κ. Άθαν. Ραγάζαν τηλ. 339.

Κάθε δήλωσις πρέπει άπα- 
ραιτήτως νά συνοδεύεται άπό 
τό άντίτιμον τού εισιτηρίου.

’Ισχύει πάντοτε r ή σειίρά 
ποοτεραιότητος δηλώσεων, για 
τις άντίστοιχες θέσεις στο 
Πούλμαν.

Ύπενθυμίζομεν έπίσης, ότι 
γιά ένα ώρισμένο χρονικό διά

στημα, άπό τής άνακοινώσεως 
τών έκδρομών, ό έπι τών δη
λώσεων κ. Α. Ραγάζος διαθέτει 
τις θέσεις τού Πούλμαν ώς έ
ξης: Θέσεις αριστερά 20 γιά 
τήν Διοίκησιν και τά Κεντρι
κά Καταστήματα. Θέσεις δε
ξιά 17 γιά τά περιφερειακά 
Ύτηοκ)τα.

Στις μεγάλες διαδρομές ή 
έναλλαγή θέσεων είναι υποχρε
ωτική.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ (Μ. ΠΕΜΠΤΗ 

— ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ) 
ΑΤΜΟΠΛΟ·I ΚΩΣ 

Προκειμήνου νά πραγμοτο- 
ποιηθή Πασχαλινή εκδρομή είς 
Κρήτην (Ηράκλειον —— Ρέθυ- 
μνον — Χανιά), παρακαλοΰν- 
ται οί ένδιαφερόμενοι νά δη
λώσουν τούτο έκ τών προτέρων 
γιά τήν καλύτερη όργάνωσι 
τής εκδρομή ς.
ΙΔΡΥΣΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Άνοφερόμενοι είς τήν άπό 

16.11.60 σχετικήν άνακοίνω- 
σίν μας, γνωστοποιοΟμεν πρός 
οαταντας τούς υπαλλήλους τής 
Τραπέζης τά κάτωθι:

Επειδή αί μέχρι σήμερον 
προσπάθεια! μας διά τήν δυ
νατότητα ίδρύσεως Ποδοσφαι
ρικού Τμήματος καί τήν συγ- 
κρότησιν μιας έστω στοιχειώ
δους αλλά βιώσιμου όμάδος, 
δέν άπέδωκαν τά πρσσδοκώμε- 
να άποτελέσματα, έπανερχόμε- 
θα έπί τής ώς άνω άνακοινώ- 
σεώς μας, άπευθυνόμενοι καί 
αυθις πρός τά Μέλη τής Ένώ- 
σεως ώς και πάντας τούς έν 
τή Τραπέζη εργαζομένους, ό
πως μάς ένισχύσουν είς τήν έν 
λόγω καταβαλλομένην προσπά- 
θειάν υας.

ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ 
ΤΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ 

Τήν Κυριακήν 22 Ίανουαοί- 
ου ή ορειβατική όμάς τής Έ- 
νώσεως έκοψε τήν Βασιλόπιτ- 
τα είς τήν παρά τά Λεγρσινά 
τοποθεσίαν Αγία Μαρίνα. ‘Η 
εκδρομή έση μείωσε μοναδικήν 
έπιτυχίσ. Τό χρυσοΰν νόμι
σμα έκέρδισε ή Δίς Τατιανή 
Σ. Ίωαννίδου (Λογιστικόν 
Κέντ,ρον).

01 «ΜΟΥΧΤΑΡΗΔΕΣ» ΜΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΙ ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΔΙ,Κ.ΕΥΘΕΙιΣ ΕΙΣ BADEN - BADEN
Συμβεβλημένος μέ τά Ταμεία 
Υγείας Εθνικής — Ελλάδος 

—Αγροτικής
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 77 ΑΘΗΝΑΙ 
Τηλ. 532.354—Δεχ. 4 — 7

a-----► Συνέχεια έκ της 1ης σελίδοτ
κοίνωσαν πώς τόν έκλέγονν 
μουχτάρην.

Ό άνθρωπος, ξέροντας τόν 
έαυτό του, άρχιαε νά διαμαρ
τύρεται :

—Τζάνουμ, δέν κάνω μπέ έ- 
γώ γιά τέτοια πράματα... Δέν 
,μ’ άφίνετε ήσυχο;

—Τίποτα, τίποτο ! τού φω- 
νάζσνε. Εσένα θέλουμε!

—Αμάν, άφέντηδες ! Για- 
γνίς όλντοΰ...

—Τίποτα. . . Τίποτα...
Καί άφοΰ βεβαιώθηκε ό φου

καράς ό Κέλ-Μεμέτ πώςκαμιμιά 
υποχώρηση δέν μπορούσε νά 
γίνη, αναγκάσθηκε —τί νά κά
νη; νά δεχθή, άλλα ύπό... έναν 
όρον. Τό πλήθος σταμάτησε 
τις φωνές γιά ν’ άκούση τήν 
πρόταση τοΰ ύποψήφιου μου- 
χτάρη,

—Θά γίνω, είπε, μουχτά- 
ρης, άλλα μέ έναν όρο: Νά μην 
θάβετε κανένα νεκρό χωριανό 
μας άν δέν τόν βλέπω έγώ λίγο 
πριν απ’ τόν ένταφίασμό του.

—Τό δεχόμαστε...Τό δεχό
μαστε. . . φώναξαν όλοι.

Καί ό Κέλ-Μεμέτ, μιά πού 
οί συγχωριανοί του άπεδέχθη- 
σσιν τήν άνευ αξίας, οίλλωστε, 
αξίωσή του, άνέλαβε τά νέα 
καθήκοντα τού μαυχτάρη.

—Μπουγτουρούιμ, Μουχτάρ 
έφέντη! άπ’ έδώ, τεμενάδες 
τού μουχτάρ άφέντη άπό κεΐ...

Δέν πέρασε πολύς καιρός 
καί πέθανε ένας συγχωριανός. 
Σύμφωνα μέ τήν διαταγή τού 
μαυχτάρη, έπρεπε νά είδσποιη- 
θή ό ίδιος.

Σέ λίγο έ'φθασε στο σπίτι 
τού /νεκρού μέ, μεγαλοπρεπέ
στατη έμφάνιση σύμφωνα μέ 
τόν τίτλο του. Διατάζει αμέ
σως καί αδειάζουν τόν όντα 
όλοι οί βαρυπενθοΰντες συγ
γενείς και φίλοι τοΰ νεκρού, 
βεβαιώνεται 6 Κέλ-Μεμέτ πώς 
έμεινε μόνος του καί, ενώνον
τας τά δυό του χέρια στο αυ
τί τοΰ νεκρού, τού λέγει «κά
τι» ψιθυριστά. Δίνει έπειτα 
εντολή νά γίνη ο ενταφια
σμός...

Σέ κάθε κηδεία γινόταν τό 
’ίδιο.

Σιγά-Σιγά όμως τό πράγμα 
έκορύψωνε, καθώς ήταν φυσι
κό, τήν περιέργεια τών συγ
χωριανών του, σαν τί τάχα νά 
λέη στο αυτί κάθε νεκρού ό 
πολυχρονεμένος μσυχτάρης.

Καί τότε βρέθηκε ό πιο έξυ
πνος τού χωριού πού άνέλαβε 
νά λύση έπί τέλους οριστικά 
τό «μυστήριον» τούτο.

Πρασποιήθηκε τόν νεκρό, ά
φοΰ συννενοήθηκε πρώτα μέ 
τούς συγγενείς του. Προτού α
ναχώρηση ή πομπή γιά τό νε
κροταφεία, νάτος σάν πάντα 
ό μαυχτάρης.

Αμέσως έσπευσαν όλοι, 
συγγενείς καί φίλοι, νά έγκα- 
ταλείψουν τόν οντά, όπου και- 
τόταν ό «πσλύκλαυστος νε
κρός», γιά νά τόν άφήσουν μό
νο, νά ψιθυρίση καί σέ τούτον 
τόν «μακαρίτη» τήν απόρρητη 
παραγγελία του.

Μόλις βεβαιώθηκε ό Κέλ- 
Μεμέτ πώς δέν υπάρχει πια 
κανείς μέσα στόν οντά, σκύβει 
μέ εύλάβεια έπάνω στό φέρε
τρο ικαί ένώνοντος τά χέρια 
του σάν χωνί κοντά στό αντί 
του νεκρού τοΰ λέει ψιθυριστά:

—Αδερφέ μου, τί θά λένε 
τάχα οι αείμνηστοι συμπατρι
ώτες μας πού θ’ άνταμώσης έ- 
κεί πάνω, όταν μαθαίνουν σέ 
«ποια» χέρια ήταν γραφτό νά 
πέση τό χωριό μας καί γιά 
τό κακά πού κάνω κάθε μέρα 
μέ τήν άτζαμωσύνη μου...; 
Χρειάζεται μεγάλο κουράγιο, 
νάσαι τενεκές καί νά παρι στά
νης τό χρυσάφι... Αύτή όμως 
είναι ή μοίρα τών ανθρώπων 
έδώ κάτω. Πες, σέ πορακαλώ, 
τουλάχιστον, νά μέ συγχωρέ- 
σουν αυτοί, άφοΰ οί ζωντανοί 
δέν μπόρεσαν δυστυχώς νά 
κρίνουν ποτέ παρά μόνο σάν 
είναι πολύ αργά... Καί αν δέν 
μπαρής νά τά θυμάσαι όλα 
τούτοι, πές τους μόνο πώς τό 
χωριό μας ξέπεσε στοΰ · Κέλ- 
Μεμέτ τά χέρια. . . Αύτοϊ θά 
καταλάβουν. . .
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ΤΑ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑ TQ, ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Κατόπιν αίτήσεώς των τά 

Διοικητικά Συμβούλια των Συλ 
λόγων τού Προσωπικού τής 
Τραπέζης,εκπροσωπούμενα πα
ρά των Προέδρων (ό κ. Διοικη
τής εξακολουθεί νά μην δέχε
ται όχι τή,ν ολομέλειαν των 
Συμβουλίων, άλλ’ ούτε τους 
Γενικούς Γραμματείς) έγένον- 
το δεκτά χθες ύπό τού κ. Διοι- 
κητοΰ.

Οί Πρόεδροι ανέπτυξαν τά ε
πίμαχα προβλήματα τού Προ
σωπικού, τά όποια κατά τον 
διαρρεύσαντα μήνα εΐχον τεθή 
έπανειλημμένως ύπ’ όψιν τού κ. 
Διευθυντοΰ Προσωπικού. ’Επει
δή όμως διέρρευσαν άρκεταί ε

βδομάδες άνευ άπαντήσεως, τά 
Διοικητικά Συμβούλια έζήτη- 
σαν όπως αναπτύξουν ταύτα 

ι εις τον κ. Διοικητήν άπ’ ευ
θείας.

Έπϊ τής προταθείσης δικαί- 
ας ανακατανομής των άσφαλί- 
στρων ό κ. Διοικητής έδήλωσεν 
ότι ώς έγένετο ή τάκτοποίησις 
πρέπει νά ίκανοπσιή κατά τήν 
γνώμην του, το προσωπικόν, 
δοθέντος ότι αυτός πρώτος κα
θιέρωσε τήν γενίκευαιν τής δι
ανομής τών ασφαλίστρων. Τού
το καθ’ ή μάς, ύπεστηρίχθη όχι 
μόνον δεν ικανοποιεί άλλ’ άντι- 
θέτως είναι άδικον διότι αΐ έξ 
ασφαλίστρων προμήθειαι πα-

ση σχετικώς. (Τί πράττει έν 
τοιαύτη περιπτώσει ό κ. Διευ
θυντής Προσωπικού;)

Διά τήν έκ προαγωγών τού 
1955 καί 1956 οφειλήν τής 
Τ ραπέζης έδήλωσεν ότι θά δο- 
θή εντολή πληρωμής.

Οσον άφορρ τήν παιδικήν 
μέριμναν καί τήν προικοδότη- 

έδήλωσεν, ότι κατόπιν τής έκ- σιν ώς έδήλωσεν, ή άρμοδία 
δόσεως Δικαστικών άποφάσεων, | Λιεύθυνσις ούδέν τού έσηγήθη !

ράγονται διά τής συμβολής ο
λοκλήρου τού Προσωπικού.

Έάν δέ ή Τράπεζα θέλει νά ε
νίσχυση τά στελέχη της ώς ύ- 
ποχρεούται δύναταίι έξ άλλης 
πηγής ν’ άντληση τά προς τού
το άπαιτού,αενα ποσά.

Έπϊ τού ζητήματος καταβο
λής τής δευτέρας δόσεως τών έκ 
τής ένσωματώσεως όφειλομένων

I

καθ’ άς ή άπό 24)1)56 αϋξη- 
σις δεν ένσωματούται άμφισβη- 
τεΐται ή ύποχρέωσις τής Τρα- 
πέζης νά καταβολή τάς διαφο
ράς, έζήτησε δέ όπως τώ. . 
δοθώσιν στοιχεία ϊνα άποφασί-

ΤΑ Δ. Σ. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΖΗΤΟΥΝ 

ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΗΣΙΝ ΤΩΝ Ε.Σ. ΤΗΣ ΟΤΟΕ
Έν όψει τής λήξεως τής ύπό 

τού Ν. 3239 τασσομένης διμή
νου προθεσμίας διά τήν άναστο- 
λήν πόσης άπεργιακής έκδηλώ- 
σεως, τά Διοικητικά Συμβούλια 
τών Συλλόγων τού Προσωπικού 
τής Εθνικής Τ ραπέζης, έζήτη- 
σαν, διά κοινού εγγράφου των, 
τήν 20ην ’ I ανσυαρίου έ.έ., καί 
λόγω τής όπάρξεως πλείστων 
ζωτικών ζητημάτων τού κλάδου 
μας, τήν σνγκλησιν τού ’ Εκτε- 
λεστιφΰΐ Συμβουλίου τής Ό- 
ιμοσπονδίας Τ ραπεζοϋπαλληλι- 
χών Οργανώσεων. ‘Ως γνωστόν 
τό Εκτελεστικόν Συμβούλιου 
τής ‘Ομοσπονδίας δεν συνήλθεν 
άπό τής 25)11)60 καθ’ ήν έ
λαβε ν κατά πλειοψηφίαν τήν 
άπόφασιν τής μή άπεργίας έ- 
ναντίον τού Ν. 3239.

Τό άποσταλλέν έγγραφον έ
χει ώς εξής:
«Κύριε Πρόεδρε,

Έχομεν τήν τιμήν νά παρα- 
καλέσωμεν υμάς όπως συγκοο- 
λέσητε εις Σύσκεψιν τό ’Εκτε
λεστικόν Συμβούλιου τής ‘Ο
μοσπονδίας ιμας, τό όποιον άπό 
τής 25ης Νοεμβρίου παρελθόν
τος έτους άδρανεϊ, παρά τήν 
υπαρξιν πλείστων ζωτικών ζη
τημάτων τού κλάδου μας καί 
τήν κώφευα :ν τών εργοδοτών 
μας, ϊνα άσχοληθή μέ τό κατω
τέρω θέμα:

Άνάληψις όπτεργιακοΰ άγώ- 
νος δι’ έκτακτον οικονομικήν έ- 
νίσχυσιν μετά τήν έκπνοήν τού 
60ημέρου, άπό τής 24)11) 60».

Δυστυχώς παρά τήν σοβαρό
τητα τού ύποδειχθέντος θέμα
τος τής ήμερησίας διατάξεως 
και τών γενικών συνθηκών ΰφ’ 
άς διατελοΰμεν, ό κ. Πρόεδρος 
τής ‘Ομοσπονδίας, όστις ώρισε 
τήν ή μέραν καί τήν ώραν, δεν 
προσήλθεν λόγ<*> κωλύματος.

Προήδρευσεν ο κ. Μαντέλος, 
Πρόεδρος τού Συλλόγου τών Υ
παλλήλων τής ’Αγροτικής, ό- 
στις είσηγήθη τήν άναβολήν τής 
συνεδριάσεως δΓ εΰθετώτερον 
διά τον άπουσιάσαντα Πρόε
δρόν της χρόνον καί παραλή- 
λως έζήτησε παρά τού Προέ
δρου τού Συλλόγου μας, όπως 
ζητήση ■ · . συγνώμην άπό τον 
κ. Άλευράν διά τήν κριτικήν ήν 
ό πρώτος ήσκησε διά τής εφη
μερίδας μας · έπί τής άκολου- 
θηθείσης τακτικής εις τον άγώ-

να διά τό μισθολογικόν.
Ένώ δέ άπεφασίσθη όπως ά

νευ έτέρας είδοποιήσεως τό Εκ
τελεστικόν Συμβούλιου συνέλθη 
τήν Τρίτην 11)1)61, καί πά
λιν λόγφ μή προσελεύσεως τών

Πάντως μετά μακράν συζήτη- 
σιν,κατόπιν τής ύπό τής ήγεσί- 
ας ένημερώσεώς του περί τού 
άπαιτουμένου ποσού διά τήν 
καταβολήν τής παιδικής μερί- 
μνης,έδήλωσεν ότι έπί τού πα
ρόντος ή οικονομική κατάστα- 
σις τής Τραπέζης δέν έπιτρέπει 
τήν άνάληψιν τοιούτων βαρών.

Η Συλλογική ηγεσία προ 
τής τοιαύτης καταστάσεως συσ 
κόπτεται ένώ έκδίδεται ή Έφη 
μερίδα μας ϊνα λάβη άποφά- 
σεις πρός άντιμετώπισίν της.

Η ΠΡΟΩΘΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

ΝΕΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

Ως καί εις τό προηγούμε
νων ψύλλον μας άνεγράφη, ένε· 
κρίθη ή ϊδρυσις έν Άθήναις 

περισσοτέρων μελών του δέν έ- ^ δύο υποκαταστημάτων τήςΤρα 
γένετο συζήτησις έπί τού τε- ; πεζής.
θέντος θέματος. j Τά εγκαίνια τού μέν έπί

Πληροφορούμεθα ότι νέα σύν- ΤΠ9 οδού Ιτπτοκράταυς Ύπο- 
οδος τού Ε. Σ. θέλει όρισθή καταστήματος έτελεσθησαν τήν

, I I ην I ανουαριου τού δέ «’Αγ
γελοπουλ ου - Πατησίων» τηνδιά τό τέλος τής τρεχούσης 

εβδομάδας.

ΘΑΝΑΤΟΣ
ΣΥΝΑΙΚΑΛΙΣΤΟΥ

Ψ Η Φ I Σ Μ A
Τά Διοικητικά Συμβούλια 

τών Συλλόγων Υπάλληλων Ί- 
σνικής καί Λαϊκής Τραπέζης' 
συνελθόντα εκτάκτως έπί τζ> 
θλιβερό άγγέλματι τού έπί 
σειράν ετών διατελέσαντος 
προέδρου τού Συλλόγου Υπαλ
λήλων ’ Ιονικής Τ ραπέζης καί 
τής ‘Ομοσπονδίας Υπάλληλων 
‘Ελληνικόν Τραπεζών.

ΠΕΤΡΟΥ Σ-ΠΗΛΙΩΤΗ 
Ψηφίζουν

1 ) Νά κατατεθή βαρύτιμος 
στέφανος είς την σωρόν τού 
έκλι πόντος.

2) Νά παρακολουθήσουν τήν 
κηδείαν άμψότερα τά Διοικη
τικά Συμβούλια έν σώμοσπ.

3) Νά άπαχοιρετήση τον 
νεκρόν έκ μέρους τού Προσω
πικού ό Πρόεδρος τού Σ.Υ.Ι.Τ. 
συνάδ. Θεοδωράπουλος.

4) Νά έκφρασθοΰν τά συλ
λυπητήρια τού Προσωπικού εις 
την οικογένειαν ταυ υπό τών 
Προεδρείων των·δύο Συλλόγων.

5) ‘Η κηδεία νά γίνη δα- 
πόϋναις τών Συλλόγων.

6) Νά δημοσιευθη τό παρόν 
Βί τόν τύπον.

Έν Άθήναις τή 9-1-1961 
Τά Διοικητικά Συμβούλια

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Τό άναδειχθέν κατά τάς άρ- 
χαιρεσίας τής 25ης ’ I ανοικχ- 
ρίου 1961 Διοικητικόν Συμ
βούλιου τού Συλλόγου 'Υπαλ
λήλων Ίονικής Τ ραπέζης, κα- 
τηρτίσθη εις σώμα, ύπό τήν α
κόλουθον σύνθεσιν:

Πρόεδρος: ’Ιωάννης Θεοδω- 
ρόπουλος.

’Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Βε- 
λιώτης.

Γεν. Γραμιματεύς: Στυλιανός 
Παπαϊωάννου.

Ταμίας: ’Απόστολος Γιαν-
νιάς.

"Εφορος: ’ I ωάννης Ματζού-
νης.

Σύμβουλοι

14ηίν ίδιου μηνός^ Άρμοδίως 
παρεσχέθη ή πληροφορία, ότι 
είς τό έγγύτατον μέλλον θέ
λουν γίνη καί τά έγκαίνια τών 
Υποκαταστημάτων Άμπελοκή 

πων καί Εΰρυπίδου.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΑΜΩΝ

ΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Έξ άφορμής τής ταλαιπορί- καί ’Ανώτατου Δικαστικού Συμ
ας ήν υψι-σταται η προσφυγή 
μας εις τό Δευτεροβάθμιον Δι
αιτητικόν Δικαστήριον διευκρι
νίζεται ότι ή Νομοθεσία περί 
Συλλογικών διαφορών έργασίας 
ορίζει ότι τού Δευτεροβαθμίου 
Διοικητικού Διαιτητικού Δικα
στηρίου μετέχει ώς Πρόεδρος, 
ό Πρόεδρος τών Έψετών τής έ
δρας τού Διαιτητικού Δικαστη
ρίου, ώς Έφέτης διοριζόμενος 
κατά πρότασιν τού Υπουργού 
Δικαιοσύνης καί ότι ή συγκρό- 
τησις τού Δικαστηρίου τούτου 
γίνεται δι’ άποφάσεως τού Υ
πουργού τής Έργασίας καθ’ 
έκαστον τρίτον έτος καί έντός 
τού μηνάς ’Ιανουάριου αυτού.

Πρόσφατος Νόμος (Ν. 4126 
άρθρ. 14) μετέβαλεν τ’ ανωτέ
ρω, ώς πρός τόν Πρόεδρον 
τού Δικαστηρίου, άρίσας ότι 
ό διορισμός Δικαστικών λει
τουργών εις συμβούλια και έ- 
πιτροπάς, (μεταξύ τών όπαίΙων 
πρέπει νά εννοηθούν καί τά έν 
λόγορ Διαιτητικά Δικαστήρια 
κατ’ όνομα) γίνεται δι’ άποφά
σεως τού Υπουργού Δικαιοσύ
νης μετά πρσηγουμένην άπόφα- 
σιν τού Ανώτατου Δικαστικού 
Συμβουλίου, έν περιπτώσει δέ 
διαφωνίας μεταξύ Υπουργού

βουλίου τήν τελικήν ύπόδειξιν 
κάμνει ή ολομέλεια τού Άρεί- 
ου Πάγον.

Τό Άνώτατον Δικαστικόν 
Συμβούλιον υπέδειξε δι’ άπο- 
φάσεώς του τόν Έφέτην κ. Κ. 
Ζαχαρήν ιμέ αναπληρωτήν του 
τόν κ. Ε. Μπλίτσαν, ώς Πρόε
δρον διά τό 1961 τού Δευτερο
βαθμίου Διαιτητικού Δικαστη
ρίου Αθηνών.

Έκ τού Υπουργού Έργασί
ας έπληροφορήθημεν ότι ό Υ
πουργός τής Δικαιοσύνης διε- 
φώνησε προς τήν άπόφασιν ταύ- 
την (προηγούμενοι φήμαι έ- 
φερον διαφωνούντο τόν Υπουρ
γόν Έργασίας ώς προς τό πρό 
σωπον τού κ. Ζαχαρή) κα'ι κα
τόπιν τούτου άνεμένετο ή άπό- 
φασις τής ολομέλειας τού Ά
ρε ίου Πάγου, ό όποιος τελικώς 
επέλυσε τήν διαφοράν άποφαν- 
θείς ότι αρμόδιον· όπως όρίση 
τούς Προέδρους τών Διαιτητι
κών Δικαστηρίων είναι τό Άνώ- 
τατον Συμβούλιον. Οΰτω έξέλι- 
πεν ό λόγος διά τόν όποιον δέν 
έχει είσέτι λειτουργήσει τό 
Δευτεροβάθμιον Διαιτητικόν Δι- 
καστήριον, τό όποιον θά έπιλη- 
φθή τού γνωστού θέματος τής 
αύξήσεως τών μισθών μας.

Ό καινούργιος χρόνος έχαι- 
ρετίθη εφέτος άπό τό Ύπ)μα 
με το καθιερωμένον κόψιμο τής 
Πίττας τήν ημέραν των Θεο- 
φανείων εις τό θαυμάσιο έξοχι 
κόν κέντρον «Αλμυρός».

Ένα λεωφορείο γεμάτο άπό 
τό προσωπικό τού Κατ)τος μέ 
έπι κεφαλής τόν Διευθυντήν μας 
κ. Ε. Πατεράκη μάς έφερε στο 
ώραΐο αυτό παραθαλάσσιο ά- 
πόκτημα τής Καλαμάτας. Ή 
ευουμία καί τό κέφι ήταν ζω 
γραφισμένα σ’ όλων τά πρό 
σωπα για τήν ωραία αυτή συ
ν αδελφική έκδήλωσι 

I Μέ φαγοπότι, χορό καί τρα
γούδια περάσαμε 4 ευχάριστες 

Γλυκερία Αεβεν- “ρες σε άτμόσφιαίιρα συν αδελ
φότητος καί αγάπης καί μοι
ράστηκε ή βασιλόπιττα σ’ όλο 
τό προσωπικά μέ θερμές ευχές 
γιά τόν καθένα άπό τόν Διευ
θυντή μας, ιδίως στόν τυχερό 
συνάδελφο κ. Μαργετίδη στον 
όποιο έτυιχεν τό Ιχρυσό νόμι
σμα.

’Έτσι τραγουδώντας πήραμε 
τό λεωφορείο μας γιά τήν έπι- 
στροφη γεμάτοι αισιοδοξία 
γιά τόν καινούργιο χρόνο πού 
άρχισε μέ τούς καλλίτερους οι
ωνούς γιά τό Ύποκ)μα καί το 
προσωπικόν ευχόμενοι νά γιορ- 
Τάσωμεν καί τού χρόνου μέ τήν 
ίδια υγεία, σύμπνοια καί συ- 
νοδελφότητα.

τάκου, Ανάργυρος Άδριοοάς, 
Εμμανουήλ Κατσαμποξάκης 
καί Εμμανουήλ Λασκαρίδης.

Κατά τάς αρχαιρεσίας τού 
Συλλόγου Βοηθητικού προσω
πικού ’Εθνικής Τραπέζης, διε- 
νεργηθεισών κατά τήν 10-1-61 
έπανεξελέγησαν οί κάτωθι:

Πρόεδρος Συνελεύσεων:
Τσαντούλας Νικόλαος τού 

Κων) νον.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 ) Τρίμης Κωνσταντίνος τού 
Δημητρίου.

2) Παπαδόπουλος Νικόλαος 
τού Κων)νου

3) ΒΓζυηνός Ελευθέριος τού 
’ Ιωάννου.

ΣΠΟΥΔΑ1—ο—
Έξεδόθη τό ύπ’ άριθ. 4 τεύ

χος τού ΙΑ' τόμου τού επι
στημονικού οργάνου τής Ανώ
τατης Βιομηχανικής Σχολής 
είς j 11 σελίδας, περιέχων λί
αν ένδιαφερούσας μελετάς τών 
κ. κ. Στρ. Κ. Παπαϊωάννου: 
Πολιτική άγαγή καί προπα
γάνδα. Γεωργ. Παποίλεξανδρή: 

ΜηνάΓ το,ϊ Εισαγωγή είς την κοινωνικήν 
^ ζ ; πολιτικήν. Άνδρ. Γ. Παπαν- 

δρέου: Ή θεωρία τών παιγνί- 
Βρεττός Γεώργιος τού «ν είς την οικονομικήν. Γρ. Π.

4) Άγάθος Δη μητριός τού 
Νικολάου.

5) Άναστασάκης Άνδρέας 
τού Ίωάννου.

6) Βλαβιανός 
Πέτρου.

7)
Σπυρίδωνος, Κασιμάτης: Ή εκλογή τού κ. 

Κέννεντυ. Ίω. Δ. Φράγκου: 
8) Νί κας Ζαχαρ ίας τού Άν- Ανάγκη ένιαίας κατευθύνσεως

των ίου.
9) Πατητός Ευάγγελος τού 

Σπυρίδωνος.

..  ♦ο*=φ@

Ή ήμίσεια χρυσή λίρα τής 
πίττας τού Συλλόγου Υπαλ
λήλων Τραπέζης Αθηνών κα
τά τήν σχετικήν εορτήν του, 
την 26ην Δεκεμβρίου 1960 
είς τά Θέατρο ΙΝίΤΕΑΛ, έτυ- 
χεν είς τόν συνάδελφον κ. Σω
τήριον Λοΰκον (Ύπο)μα Πο
λυκλείτου) καί ή έτερα ήμ ί
σε ία χρυσή λίρα, ή όποια είχε 
τεθή είς τά πτττάκια, έτυχεν 
είς τόν συνάδελφον τού Πει
ραιώς (Ύπο)μα Λεωψ. Εθνι
κής Αντιστάσεως) κ. Χαρά
λαμπον Χαρΐτον.

♦ο*=φ@

τής φορολογικής μας πολιτι
κής. ^ Άθ. Π. Κανελλοπούλου: 
Ηύξήθη ή παραγωγική ίκανό- 
της τής ελληνικής οικονομίας; 
Επίσης πειρέχεται αξιόλογος 
παρακολούθηίσις τής οικονομι
κής καί κοινωνικής ζωής, ώς 
καί πολύτιμος βιβλιογραφία.

’Επίμονος άλλ’ ανεπιβεβαίω
τος έπί τού παρόντος πληροφο
ρία λέγει ότι, διά τού εκπο
νούμενου, παρά τής συσταθεί
σης πρός τούτο ’Επιτροπής, 
νέου οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας τής Τραπέζης δί
δεται προώθησις ενός μόνον έ
τους είς τούς Πτυχιούχους Ά- 
νωτάτων Σχολών. 'Ως έκ τούτου 
τό μέν Διοικητικόν Συμβούλι
ον τού Συλλόγου ήναγκάσθη νά 
προβή είς τήν θερμήν παράκλη- 
σιν πρός τόν κ. Διευθυντήν τού 
Προσωπικού όπως χάριν τής 
αξιοπρέπειας καί τής σοβαρό
τητας τών κατόχων τού Πτυχί
ου, αλλά καί πρός έπίδειξιν 
τού όψειλομένου σεβασμού πρός 
αυτό τό πτυχΐον καί πρός τά 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά ‘Ιδρύ- 
Β-------------------------------------------

ματα τα οποία· το παραχωρούν, 
παραιτηθή ή Σεβαστή Διοίκη- 
σις τής... γενναιοδωρίας της. 
Παραλλήλως οί αμέσως ένδια- 
ψερόμενοι συνάδελφοι κινούνται 
δι’ επιτροπών όπως άπστρέ- 
ψουν τήν προσβολήν ήτις τούς 
έπιγίγνετατ έν τή διεκδίκηση 
ενός ήθικωτάτου καί δικαιωτά- 
του θέματος.

’Ελπίζομεν τέλος πάντων ότι 
ή Διοίκησίς θά σκεψθή, ότι καί 
ή κατηγορία αότη τών Επιστη
μόνων είς ούδέν υπολείπεται 
τών Μηχανικών, Τεχνικών καί 
έτέρων Διπλωματούχων τούς ό
ποιους ή τράπεζα προσλαμβά
νει έπί ειδική σνμβάσει καί 
ουχί μέ εύκαταφρονήτους μι
σθούς.

-Β

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Β-

’Αγαπητή Τραπεζική,
Λαβών άφορμήν έκ τού δημο- 

σιευθέντος είς τό ήμέτερον ψύλ
λον τής 16)11)1960 ΰπό τόν 
τίτλον «Τό Πάθημα» άξιολόγου 
χρονογραφήματος, ώς καί έκ 
τής είς άπάντησιν αυτού πομ
πώδους άνακοινώσεως τού Συν
εταιρισμού μας, έπανεμψανίζο- 
;μαι μετά μακράν χρόνον σιωπής 
και ζητώ τήν φιλοξενίαν τών 
στηλών σου πρός σχολιασμόν 
τών άτοπων καί άπό άλλης 
σκοπιάς.

"Εχομεν προμηθευτικόν συν
εταιρισμόν. Ποιαν όμως έξυπη- 
ρέτησιν άπολαμβάνομεν έξ αυ
τού; "Εκπτωσιν πρός 10% —- 
μάς λέγουσιν — έπι τών τιμών 
τής έλευθέρας άγοράς. Άλλα 
καθ’ ήν στιγμήν πλεϊστα όσα ι
διωτικά καταστήματα λιανικής 
πωλήσεως παρέχουσι διπλάσι
άς καί πλέον εκπτώσεις ή άλ
λος διευκολύνσεις τών αυτών, 
ειδών, τί άξίαν έχει ή άσή,μαν- 
τος ώς άνω έκπτωσις;

Ύπό' τάς συνθήκας αΰτάς 
άναμφισβητήτως ό συνεταιρι
σμός μας, όστις πάλαι ποτέ υ
πήρξε πρότυπον είς τό είδος 
του, έξέφυγε παρασάγγας τού 
σκοπού του, όστις καπά τεκμή- 
ριον είναι ή έξασφόλισις χαμη
λού κόστους ειδών είς τούς ύ
πό την... σκέπην του συνεταί
ρους, οί όποιοι, ώς γνωστόν, 
γενναίως τό έχουσιν επιχορη
γήσει διά τών συνεταιρικών 
των μερίδων, καλυπτουσών κα
τά πρόχειρον υπολογισμόν έπί 
διελθόντων καί υφισταμένων υ
παλλήλων πολλά εκατομμύρια.

Μάς λέγουσιν άκόμη, ότι ό 
τοιΰτος προστάτης συνεταιρι
σμός μας βοηθεΐται πρός καλυ- 
τέραν άνταπόκρισιν είς τά... 
προστατευτικά του καθήκοντα 
καί διά πιστώσεων, τάς όποί- 
ας, ή έργοδότις μας ΕΤΕ, πα
ρέχει έν τή επιθυμίά της να. . . 
ενίσχυση ή μάς ώς προσωπικόν 
της.

Τις όμως καί ή έκ τούτου 
ώφέλεια;

Η πιστωτική σύμβσσς, ώς 
είχε την καλωσύνην νά μάς 
πληροφορήση το ύμέτερον άνω 
χρονογράφημα, διαλαμβάνει έ- 
ξαιρετικώς αυστηρούς όρους 
(7% τόκον κ.λ.π.), ώστε ή πί- 
στωσις νά έχη υπό τοιούτους 
όρους χαρακτήρα μάλλον επω
φελούς τοποθετήσεως χρημά
των καί ουχί δευκολύνσεως τού 
πρσωπικοΰ κλπ. κατά τά δια
τυμπανίζομε να.

Εκόντες-άκοντες αυτό βλέπο- 
μεν καί άν τυχόν πλανώμεθα 
άς μάς διαφωτίσουν άλλοι ί-

♦-------------------—--------^Β
κ ανώτεροι περί τής σχέσεως 
μεταξύ έκπτώσεως πρός 10ο) ο 
καί τοκοδοσίας πρός 7ο)ο, ώ
στε μαζύ μέ ή μάς νά κατατο- 
πισθώσι καί οί αρμόδιοι τού 
Συνεταιρισμού μας, άλλα προ 
παντός καί τού Συλλόγου μας.

Έπί τού παρόντος ή.μεΐς άς 
καρπόμεθα τήν . . . εκπτωσιν 
τού 10ο)ο καί φαλκιδευόμενοι 
καθ’ έκαστον 15θήμερον άπό 
τάς κρατήσεις, αφού θέλομεν 

■—δέν θέλομεν είς τόν συνεται
ρισμόν θά προσφύγωμεν, άς 
μή ένθυμούμεθα τάς συνεταιρι- 
στικάς μερίδας μας κάί τόν 
Συνεταιρισμόν καί τόν Σύλλο
γόν μας κλπ. ώστε νά κατωρ- 
θώσωμεν νά τρώμε άνευ στε- 
νοχωρίας τά. . . ελληνοπρεπή 
φασόλια καί τις ρέγγες τού 
εκλεκτού χρονογράφου σας'. . 
έν αναμονή τών αποτελεσμά
των τής. . . ηρωικής δράσεως 
τού Συλλόγου μας, έκ μέρους 
τού όποιου, είςί α^ντάλλαγμα 
τής πειθ'αρχικότητός μας είς 
τά κατά καιρούς κελεύσματά 
του (στάσεις έργασίας είς βά
ρος τών γιλίσχρων άποδοχών 
μας κλπ.) άφθονους λαμβάνο- 
μεν υποσχέσεις έπί τών έκά- 
στοτε επιδιώξεων ιμας, διά τάς 
οποίας ή στραγγαλιζόμεθα δΓ 
άσυμφόρων διαιτησιών, άποτε- 
λουσών κατάφορον έμπαιγμόν 

j μας ή είς τό τέλος έκαστου 
έτους. . . μάς παρέχοντα πο
λυτελή άντίτυπα τών Έλλη,- 
νικών Καλλενδών, είς τάς ο
ποίας αί επιδιώξεις μας κατα- 
χωροΰνται. . διά ν άμή πραγ
ματοποιηθούν.

Ευχαριστών 
ΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Αγαπητή «Τραπεζιτική»
Πολλές φορές κατά τό πα

ρελθόν, ήκούσθη νά λέγεται, 
οτι ή ένωσις τού προσωπικού 
έχει συντελεσθή καί ότι έντός 
ολίγου θά έπραγματάποιεϊτο 
καί ή τυπική αύτού ένωσις.

Δυστυχώς, παρά ταύτα καί 
παρά τήν έπιθυμίαιν τού Προ
σωπικού, νά ΐδη τήν Συλλογι
κήν Ήγεσίογ του ήνωμένην, έ- 
ξακολουβούμεν νά έχω1 μεν 4 
Συλλόγους, 4 Προέδρους καί 4 
Διοικ. Συμβούλια.

Πότε, τέλος πάντων, τά τε- 
τράδυμα αυτά θά δώσου τήν 
θέσιν των είς Ενα καί μοναδι
κόν Σύλλογον ύπό τήν έπωνυ- 
μίαν «Σύλλογος Προσωπικού 
Εθνικής Τροπέζης»;

Δέν νομίζουν οί ικ.κ. Πρόε
δροι, πρός τούς όποιους τρέ- 
φομεν βαθυτάτην έκτίμησιν, ό
τι καιρός είναι πλέον νά πρα
γματοποιήσουν τήν έπιθυμίαν 
ταύτην τού /προσωπικού τής 
Τραπέζης μας;
’ Αθήνα ι, 17 ’! αν. 1961 
Μέ συν)λφικούς) χαιρετισμούς

Ε. ΤΖAN IΚΟΠΟΥΛΟΣ
Κ. Δ. ΚΑΛΑ ΙΔΗΣ

Ο «ΙΑ1ΣΣΟΣ»

Μέ τό 20άν τεύχος (Δεκέμ
βριος 1960) ό «ΙΛΙΣΣΟΣ» 
συμπληρώνει τό δον έτος τής 
έκδόσεώς τον. Άπό τά περιε
χόμενα τού τεύχους: Ό κοσμι
κός ρόλος τού ανθρώπου. Ό 
Αποκρυφισμός καί ή έρευνα 
τοΰ^ διαστήματος. Υπάρχει 
ζωή στο άπωτερο διάστημα; 
Υπάρχει ζωή μετά θάνατον; 
Αΐ μ εταναστεύσ ε ι ς τών πουλι
ών. Ίω. Βασιλή:Ό άνθρωπος. 
Δ. Ίωαννίδή Ή χειμερίινη 
τροπή τού Ήλιου, Χρ. Ριζο- 
πούλάυ: pi ’Ολύμπιοι. Χοο- 
νιχά. Ποιήματα κ.λ.π.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ I
ΚΕΝΤΡΟΝ «ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ» *

14η Φεβρουάριου, ήμέροη/ Τρίτην, ώραν 9 μ.μ.
Πλούσιο καί φτηνό μενού, ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΠΛΗΡΗΣ, 

καλλιτεχνικό πρόγραμμα, Λαϊκοί χοροί μέ τοπικές 
ενδυμασίες, κοτιγιόν.

Τιμή διάτα μέλη δρχ. 55 διά τά μή μέλη δρχ 70 
Ζητήσατε εγκαίρως προσκλήσεις.

Πρός την Γενικήν Συνέλευ- 
σιν τών μελών τού Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος 
Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμφώνως πρός τήν δοθεί- 
σαν ήμΐν ύπό τής Γενικής Συν- 
ελεύσιεως τής 21ης καί 22ας 
Μαρτίου I960 εντολήν προέβη- 
μεν είς τόν έλεγχον της διαχει- 
ρίσεως τού Συλλόγου κατά τήν

χρήσιν 1960.
Έκ τού έλέγχου διεπιστώθη 

ή άκρίβεια τών έγγραφών είς 
τά βιβλία τού Συλλόγου, τά ύ- 
πόλοιπα τών όποιων συμφωνούν 
πρός τά έν τώ ίσολαγισμφ ά- 
ναγραφόμενα ποσά.
Έν Άθήναις τή 31)1)1961 

Οί Έλεγκταί 
Σ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ 
Σ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ


