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ν coots επί τζ« ’ Ε;ζθ£σέ
ως τών πεπ.οαγϋ.ενίον 
τζ,ς * EOvf/.rjS Τοαιπέ- 
ΪΖ5.

’Ελάβοιί,εν ‘/.act SvuAOot 
ΞύΌΐχεν κατωτέρω τας 
παρατηρηθείς τζ,ς Τρα- 
πε'-ιτικζ,ς Ένώ ο ε ω ς 
(Χύλλογος άποιαακρυν 
Οεντων ύπαλλτ,λ<»>ν τζ,ς 
π.ρώτ,ν ’ ΕΗνικζ,ς Τραπέ 
-ζ,ς τζ,ς Ελλάδος) επί 
τζ,ς άναγνωοΟείσζις όπο 
τ*»ΰ κ. Αιοιζζ,τοΰ τζ,ς 
’ ΕΟνικζς ΊΓ ραπ έ t ζ/ς 
’Ελλάδος και ’ Αθζνών 
έκΟεαεως των πεπραγιαέ 
νων εν τζ, ϊ’ενικζ, 2ίυνε- 
λεύοει των ιαετό'/ων 
τζς.

Λ:ν παρατζ.ρζ,οεις αχί- 
ται ε?ονν ώς Ακολού
θως:

Διά της άνακοιχ'ώσεώς της 
ύπο χρονολογίαν 2 ’Απριλίου 
ε.έ ή Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου των 
υπαλλήλων' της Εθνικής Τρα- 
πέξηξ τής Ελλάδος έξέθεσε 
τούς λόγους διά τούς οποίους 
προήλδεν αΰτη εις την από- 
ψασιν, καί όρθώς, όπως ,μή πα- 
ραατη εις την' έφετεινήν Γε
νικήν Συν'έλευσιν' των μετό
χων τής Τραπέζης. Οι λόγοι 
ούτοι ένσωματοΰνται κυρίως 
εις τό έκεΐ διατυπωθέν «ότι ό 
Σύλλογος παρίστατο άλλοτε, 
διότι ή αυθαιρεσία δέν άπετέ- 
λει τον Νόμον τής Τραπέ
ζι».

Μολονότι όλον τό προσω
πικόν, έ\' ένεργεία υπάλλη
λοι, άτίομακ.ιρυνθέντες υπάλλη
λοι, συνταξιούχοι, ξώμεν όλοι 
τό παιςόμενον εις βάρος τού 
"Ιδρύματος καί τοΰ Προσωπι
κού αυτού δράμα, δέν θά άπε- 
τέλει έν τούτοις πλεονασμόν 
ό σχολιασμός σημείων τινων, 
τής έν τη Γενική Συνελεΰσει 
άναγν'ωσθείσης έκθέσεως πε
πραγμένων.

Α) Η ΕΚΟΕΣΙΣ ΩΣ «ΣΥΝΟ
ΛΩΝ»

Ή έκδεσις πεπραγμένων' 
τής Τραπέξης, την οποίαν ό 
Διοικητής αυτής κ. Κων) νος 
Ήλιάσκος άνέγνωσεν έξ ονό
ματος τοΰ Διοικητικού Συμόου 
λίου τής Τραπέξης άποτελεί- 
ται έξ ένδεκα (αραβικός άριθ 
μός 11) σελίδων. Εις την Ελ
λάδα έδιδάχθησαν τό «ούκ έν 
τω πολλω τό εύ» τό «λακωνί
ζει ν έστι φιλοσοφεί ν» τό «σο
φόν τό σαφές». ’Αλλά εις την 
προκειμένην περίπτωσιν μίν 
νομισθη τό παρά π αν ότι πρό
κειται περί εφαρμογής μικς 

έκ των ανωτέρω άρχών, διότι 
ή κυκλοφορήσασα έκθεσις των 
πεπραγμέχ'ων είναι τό γυμχ'ό- 
τεροχ' άπό άπόψεως εννοιών 
τεύχος, τό οποίον ένεφανίσθη 
ποτέ εις τά Τραπεζιτικά ‘Ελ
ληνικά χρονικά. Είναι άπλού- 
οτατα εφαρμογή των συχ'ηθει- 
ών τοΰ Καταστήματος τής ο
δού Σταδίου, μέ τάς όποιας ό 
κ. Διοικητής νομίζει, ότι δύνα- 
ται χ·ά άντικαταστήση τούς

παγίους θεσμούς τού ιερού Τε
μένους τής ©διού Αιόλου.

"Ο κ. Διοικητής, διακόπτωχ' 
πάντα δεσμόν μέ τάς παραδό
σεις τού "Ιδρύματος τού "Ελ
ληνικού Λαού, δέν προτάσσει 
τής έκθέσεως τών καθ’ αύτό: 
πεπραγμέχ'ωχ' τής Τραπέξης μί 
αν άνασκόπηοιν τής διεθνούς 
οΐκοχ'ομίας, τών συμόαιχ'όχ'των 
εις τον έξω τής Ελλάδος κό
σμον, άγχ'οών προφαχ'ώς, πράγ 
μα τό οποίον δέν συνέιόαινε, 
καί όταν ακόμη ή μεταξύ τώχ' 
λαών επικοινωνία διεξήγετ© 
μέ τά πρωτόγοχ'α συγκοιχ'ωνι- 
ακά μέσα, τήν αλληλεπίδραση- 
τών οικονομιών τών πολιτειών 
τής Διεθχ'οΰς Κοινωνίας, τής 
όποιας μέλος... ασφαλώς είχ-αι 
καί ή "Ελλάς.

"Η Γενική Συνέλευσις τών 
μετόχων τής Εθνικής Τραπέ
ζης άπετέλει τό κυριώτερον 
γεγοχ'ός εις τήν οικονομικήν 
ζωήν τής Χώρας μας καί πά- 
σα οικονομική μοχ'άς, πάς "Έλ 
ληχ% άνέμενε τάς γνώμας καί 
συμεράσματα τού οικονομικού 
ηγέτου τής Χώρας (διότι οί- 
χοχ'ομικός ήγέτης είναι ό Διοι
κητής τής ’Εθνικής Τρχπέ- 
ζης) διά χ'ά λάόη πλήρη γνώ- 
αιχ' τής οικονομικής καταστά 
σε ως τής Χώρας καί τώχ' συμ 
έαινόντων άλλαχοΰ καί ρυθμί 
σουν όλοι οί "Ελληνες τήν έπι 
όαλλομέχ’ην έκ τών συμφέρον 
των τής Χώρας πορείαν τωχ'. 
Άχ'τί τούτου, ό κ. Διοικητής 
εις τό άλιγοσέλιδον τεύχος 
του άχ'αλίσκεται εις τό «πόσα 
χρήματα θά έκέρδιζεν ή Τρά
πεζα έάν δέν έμεσολάέει ή 
νόμω θεσπισδεΐσα μείωσις τού 
επιτοκίου» καί εις τό «πόσα 
πράγματι ή Τράπεζα άποκερ- 
δαίνει έκ τού σφαγιασμού τού 
προσωπικού της», τον όποιον ά 
ποτελεί τό αγλάισμα εις τό 
Τραπεζιτικόν στερέωμα.

Β) -ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1) Δέν είναι εΰκοΛν έκ 
τού ’Ισολογισμού Χ'ά συλλαβή- 
τις τήν πραγματικήν εικόνα 
τής Τραπέξης. Διά τούτο έκ
τος τοΰ ισολογισμού- έγίνετο 
πάντοτε καί λεπτομερής απο
λογισμός ενός έκαστου κοχ'δυ 
λίου αυτού, πράγμα τό όποΐοχ' 
δέν γίνεται σήμερβν λεπτομε 
ρώς, όπως άλλοτε, δΓ ό καί 
-δέν δύναται χ'ά γινη ή δέουσα 
ίέπ’ αύτού κριτική. "Οπωσδή
ποτε όμως δύναται *τις νά πα 
ρατηρήοη τά έξης

"Ο δημ©3ΐευθείς ισολογισμός 
ώς καί ό περισυνός τοιοΰτος, 
παρουσιάζει την καινοτομίαν, 
-ότι περιέχει ιδιαίτερον' κεφά- 
λαιον όσον αφορά εις τήν Βιο 
μηχανικήν πίστιν. Είναι μία 
καινοτομία, ή όποια όντως έ
χει πολλά τά ύπέρ’ αυτής, ό
ταν τοσοΰτος γίνηται λόγος 
περί ίδρύσεως νέου Βιομηχα- 
νικοΰ Τραπεζιτικού ’Οργανι
σμού. Είναι όμως πολύ λυπη
ρόν τό γεγονός, ότι ή κατάτά 
ξις τών κονδυλίων γίνεται κα
τά τοιοΰτον τρόπον’, ώστε τό

χαρτοφυλάκιον τών Βιομηχα 
νικών άξιών ήτοι ή συμμετ© 
χή τής Τραπέξης εις τάς Βιο 
μηχανικάς επιχειρήσεις Χ'ά 
προκύπτη έκ τοΰ ισολογισμού, 
ότι έπεκτήθη έκ χρημάτων, 
τώχ' καταθέσεων. Δέν ε’ίμεθα 
εις θέσιν χ'ά γνωρίζωμεν άν ή 
Τράπεζα διά χρημάτων τών 
καταθετών της άπέκτα μετο- 
χάς "Εταιριών καί έν προκει- 
μένω Βιομηχανικών ’Επιχει
ρήσεων'. ’Εκείνο δ’ όμως, τό ό 
ποιον είναι γνωστόν εις όλους 
τούς έν τη Έθχ'ΐκή Τραπέζη 
ξώ-ιπας, άλλά τό όποιον φαί
νεται άγνοών ό κ. Διοικητής, 
είναι, ότι ή Εθνική Τράπεζα- 
έπενέδυε μόνον (τονίζομε ν 
τό μόνον) τά κεφάλαιά της 
εις κι-νητάς έν γένει αξίας. Τί 
χ'ος είδους διά τήν τράπεξαχ' 
κινδύνους -είναι ενδεχόμενον, 
νά δημιουργήσή ή κατάταξις 
αύτή τών κονδυλίων δέν είναι 
τής παρούσης στιγμής χ'ά άνα- 
πτύξωμεν.

2) Αί είσφ-ραί τής Τραπέ- 
ζης εις τά ’Ασφαλιστικά Τα
μεία εις τήν άνάλυσιχ' τού Λο
γαριασμού «Κέρδη καί ζημίαι» 
άχ'έρχοχ'τάι διά τό έτος 1954 
εις δραχμ. 30 περίπου έκατομ 
μύρια. Τό κονδύλιον τούτο έμ 
φανΐζεται πολύ μικρόχ', έξάγε 
ται ό/έ έξ αυτού αυτομάτως τό 
συμπέρασμα, ότι ή Τράπεζα 
δέν περιλαμβάνει εις τό κον- 
-δύλιοχ' τούτο τάς καταόολάς, 
τάς οποίας έκτος τών εισφο
ρών ένεργεϊ προς τό Ταμ-εΐον 
Συχ'τάξεων, διά χ'ά δύναται 
τούτο χ'ά πληρώνμ τάς συντά
ξεις. Τό συμπέρασμα τούτο εί 
χ'-αι άδιάσειστον. διότι ένι- 
σχύεται καί έκ κατηγορηματι
κής δήλωσε ως τοΰ κ. Διοικη- 
τοΰ έν τμ -εκθέσει του, καθ’ ήν 
δήλωσιν «ή χρηματοδότησις 
αΰτη αποτελεί έκταμίευοιν τό 
-σον διά τήν Τράπεζαν όσοχ' 
καί διά τήν διοίκηση- τού Τα
μείου, ήτις δέχ' δύναται χ'ά έ 
ξακολουθήση δανειζομένη μέ 
τόν παρόντα ρυθμόχ', ό οποίος 
κιχ'δυχ'εύει χ-ά -άπορροφήση εν
τός δύο έτών όλόκληρον τήν 
περιουσίαν αύτού.»

’Εν άλλαις λέξεσιν, λέγει 
καθαρά ό κ. Διοικητής τά χρή 
ματα τά οποία δίδει εις τό Τα 
μεΐον Συχ’τάξεων τά δίδει ού- 
χί έπιχορηγήσεως ένεκε-ν άλ
λά αιτία δανείου δηλαδή δέν 
επιχορηγεί ή Τράπεζα τό Τα 
μεΐον, άλλά δανείζει αύτό. "Ό
λα όμως ταΰτα εΐχ'αι όλως άν- 
τίθετα πρός μίαχ' σοδαρωτάτου 
,περιεχομέχ'ου έπιστολήν, ή ο
ποία πρέπει νά φυλάσσηται 
καί ασφαλώς θά φυλάσσηται έ- 
πιμελώς παρά τώ Ταμείω Συχ' 
τάξεων καί διά τής οποίας ό 
κ. Διοικητής αναλαμβάνει τήι- 
ύποχρέωσιν χ’ά άποκαταστήση 
εις τό Ταμείον πάσαν ζημίαν 
θετικήν τε καί αποθετικήν", ή 
όποια προέκυψε -έκ τής άπο- 
μακρύνσεως προσωπικού διά 
τής έφαρμογής τού Ν. 2510.

Παρατίθεται κατωτέρω τό
(Συνέχεια εις την 3ην σελίδα)

Μέ ώραιοδόνη,τον συγκίνησιν 
καί άνέκφραστον εθνικήν υπε
ρηφάνειαν άπευθύνομεν τάς κα- 
λυτέρας τών ευχών μας πρός 
τούς αδελφούς - άγωνιστάς τής 
Κύπρου.

‘Η νέα φάσις τοΰ άγώνος 
διά τήν ελευθερίαν τών αδελ
φών Κυπρίων αποτελεί ζωντα
νήν άναβίωσιν τών αγωνιστών 
το0 21. Οί αδελφοί Κύπριοι, 
άπό έκείνας τάς μεγάλος μορ- 
φάς του 21, παρέλαβον, ώς ε
θνικήν -κληρονομιάν, τήν σκυ
τάλην τής ελευθερίας καί ήλ
θε τώρα ή μεγάλη στιγμή νά 
τήν λαμπρύνουν μέ μίαν νίκην. 
ΉΗλθεν ή στιγμή, οί Δυνάσται 
τής Δύσεως νά ύποστείλουν καί 
άπό τήν ελληνικήν μας Κύ-

Άπευθυνόμενοι καί άπό τής 
στήλης ταύτης πρός τό προ
σωπικόν τής Τραπέζης μας ύ- 
πενθυμίζομεν τήν ίεράν, τήν 
ανθρωπιστικήν καί συγχρόνως 
έ-θνικήν ύποχρέιοσιν τήνόποίαν 
ίχομεν δλοι μας νά προσφέρω 
μεν όλίγας μόνον σταγόνας ά
πό τό αίμα μας διά τήν σωτη
ρίαν τών τραυματιών καί τών 
πάσης φύσεως ασθενών συναν
θρώπων μας.

’Αποτελεί αληθώς στίγμα 
διά τήν ιστορίαν τοΰ μεγάλου 
πολιτισμού μας καί άρνησιν 
πρός τάς επαγγελίας τής πλον- 
τωνικής πολιτείας νά υπάρ
χουν εις τήν χώραν αυτήν έ- 
παγγελματίαι αίμοδόται επί 
αμοιβή.

έπιστολήν τοΰ εκπροσώπου μετό
χων τής Τραπέξης ’Αθηνών κατό
χων μεγάλου χαρτοφυλακίου με
τοχών τής Τραπέξης ’Αθηνών 
δημοσιευΟεισών εις τήν εφημερί
δα «Έλευβερία» τής 9. 4. 55, 
έχουσαν ώς ακολούθως :

Κύριε Διευίίυντά,

Σχετικώς μέ τήν Γενικήν Συνέ- 
λευσιν τών Μετόχων τής ’Εθνι
κής Τραπέξης ‘Ελλάδος καί ’Αθη
νών, αναγράφεται εις τό χθεσινόν 
φΰλλον τής εγκρίτου έφημερίδος 
σας δτι ή ’Έκδεσις τοΰ κ. Διοικη- 
:οΰ ένεκρίΟη δμοφώνως ΰπό τής) 
Συνελεύσεως. Τοΰτο δέν τυγχάνει 
ακριβές. Παριστάμενος έν τή συν 
ελεύσει κατεψήφισα καί τήν ”Εκ- 
έεσιν τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου 
καί τόν ’Ισολογισμόν τής Τραπέ
ξης διά τόν λόγον δτι, δπως ανέ
πτυξα έν τή Συνελεΰσει, καί εφέ
τος εις μικροτέραν κλίμακα, δπως 
καί πέρυσιν εις μεγαλυτέραν κλί
μακα, ο ’Ισολογισμός τής Τραπέ
ξης παρουσιάσδη ισοσκελισμένος 
διά λογιστικών τεχνασμάτων, ήτοι 
διά τής έν αύτφ αναγραφής ώς 
{κερδών κονδυλίων δεκάδων εκα
τομμυρίων νέων δραχμών προερχο 
μενών έξ υπεραξίας χρεογράφων 
καί ακινήτων τής Τραπέξης, τά ό
ποια κονδύλια, κατά τάς στοιχειοί-

προν τό ρυπαρόν λάβαρου τής 
άποικιακής δουλείας.

Οί άγωνισταΐ τής Κύπρου 
μέ τήν καθολικήν συμπαράστα
σή τοΰ "Ελληνισμού θά ανα
κτήσουν συντόμως τήν ελευθε
ρίαν των. Είς τόν ώραΐον άγώρ 
να των θά στεφθοΰν άπό- τόν 
αμάραντου στέφανον τής νίκης 
καί τής δόξης.

’Αλλά εις τήν ιστορίαν τής 
γηραιάς Άλβιόνος θά παρά
με ίνη άνεξίτηλον τό στίγμα. 
Καί τό στίγμα τοΰτο έχει έν- 
τονωτέραν χροιάν, διότι επιμέ
νουν ακόμη νά διατηρούν ΰπό 
τόν ζυγόν τής δουλείας τά γνή
σια τέκνα τής χώρας πού είσή- 
γαγε πρώτη εις τό λεξιλόγιόν 
της τήν λέξιν «έλευθερία».

’Εάν ή μικρά "Ελβετία α
ριθμεί σήμερον 50.000 έθελον- 
τάς αίμοδότας, είς πάσας ε
κατοντάδας χιλιάδων θά πρέ
πει νά άνέλθουν οί "Ελληνες 
έθελονταί;

"Ολοι, λοιπόν, ανεξαιρέτως, 
οί υγιείς "Ελληνες πρέπει νά 
δείξουν δτι δέν ύστερούν είς 
αισθήματα φιλανθρωπίας, κοι
νωνικής αλληλεγγύης και με
γαλοϊδεατισμού.

Άπό τούς συναδέλφους τής 
Τραπέζης μας, οί όποιοι πάν
τοτε υπήρξαν πρωτοπόροι είς 
όλους τούς μεγάλους καί εύ
γε νεΐς αγώνας τοΰ "Εθνους 
μας, άναμένομεν μίαν άθρόαν 
συμμετοχήν είς τήν μεγάλην 
σταυροφορίαν τής αιμοδοσίας.

δεις λογιστικός γνώσεις, δέν άπο- 
τελοϋσι κέρδη έκ τραπεζιτικών ερ
γασιών άλλά, έφ’ δσον φέρονται 
ώς διανεμηΐέα κέρδη άποτελοΰσι 
φάγωμα τών σαρκών τοΰ Ιδρύμα
τος. Έκ τής έν τή Συνελεΰσει γε- 
νομένης συζητήσεως έσχηιιάτισα 
τήν πεποίΰησιν δτι, πλήν ' έμοΰ, 
καί άλλοι μέτοχοι κατεψήφισαν 
τόν ’Ισολογισμόν τής Τραπέζης, 
χωρίς νά είμαι είς fl-έσιν νά κα
θορίσω τόν αριθμόν τών μετοχών 
τάς όποιας έξεπροσώπουν οί μέτο
χοι ουτοι.

Παρακαλώ· δπως δημρσιεύσητά 
τήν παρούσαν μου πρός αποκατά
σταση τής άλη-Οείας.

Μετά πλείστης τιμής 
ΑΡΙΣΤΌΜ. ΡΟΜΠΟΣ

ΣΗΜ. ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ». Είναι 
τό μόνον σημεϊον.είς τό όποιον συμ 
φωνοΰμεν μέ τούς μετόχους τής, 
Τραπέζης ’Αθηνών, δτι δηλαδή 
τά διανεμόμενα υπό τοΰ κ. Διοικη- 
τοϋ κέρδη ειίς τους μετόχους προ
έρχονται έκ τής διά τής αναπρο
σαρμογής . τών Χ,ρ) φων καί τών 
ακινήτων τής Τραπέζης όπερα 
ξίας, μέ τήν ού-σιωδεστάτην ό
μως διαφοράν, δτι τό τε χαρτοφυ
λάκιον καί τά ακίνητα προέρχον
ται έκ τής Εθνικής Τραπέζης 
καί συνεπώς αί «σάρκες» αυτής 
«φαγώνονται» (δπως τονίζει δ ε
πιστολογράφος) ΰπό τε τοΰ προ
σωπικού όμως τής Τραπέζης ’Α
θηνών καί τών μετόχων αυτής.

iiA tin EruBn mmmm h mmmi
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ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΔΡΑΜΑ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
'Ο κρεμάσας έν ΰδασι την γην, 

κρεμαται επί ξύλου. 'Ο Θεάνθρω
πος, ή ένσάρκωσνς της ’Αρετής, 
του Καλοϋ, τής Τελειότητας, οδη
γείται εις τον τόπον τής θανατικής 
έκτελέσεως. "Ενα ακάνθινο στεφά 
νι τοϋ τρυπάει το "Αχραντο κεφάλι 
του καί μια κόκκινη περιπαικτική 
χλαμύδα τοΰ ντύνει τό ταλαιπω
ρημένο Του κορμί. Ό Ίησοΰς ύ- 
φίσταται υπομονετικά τό μαρτύρι
αν. Κουρασμένος σωματικώς καί 
ψυχικως παρουσιάζει δ'λην την γα
λήνην τής ψυχής Του καί δλον τα 
ίμεγαλεΐον τής αποστολής Του. Δεν 
διαμαρτύρεται, δεν δυσανασχετεί, 
δεν άπαντα εις τούς χλευασμούς, 
■αλλά συγχωρεΐ τούς δημίους Του 
καί προσεύχεται υπέρ αυτών. Προ 
χωρεϊ προς τόν Γολγοδάν πνιγμέ
νος μέσα εις την άνθρωπίνην κα
κίαν, μέσα εις τό πάθος καί τό 
μίσος. "Ενα Σίμωνα Κυρηναίον, 
βοηθόν εις τό άβάστακτον βάρος 
τοϋ μαρτυρικού σταυρού τής κατα
δίκης, ήγγάρευσαν οί ρωμαίοι 
στρατιώται. ’Ολίγον οξος, καί τοΰ 
το μετά χολής, προσέφεραν εις 
την δίψαν Αυτού οί ανδρες των λε 
γεώνιον τής Ρώμης. Οί άγνωστοι 
είδωλολάτραι συνεπάθησαν τόν ά
γνωστον εις αυτούς κατάδικον.· 
Οί θεραπευθέντες σωματικώς, οί 
άναζήσαντες ψυχικως άπό ημερών 
ήδη είχον έγγαταλείψει τόν ευερ

γέτην. Μόνον τρεις γυναίκες συμ 
πάσχουν μέ τόν Ίησοϋν. Ή Πα
ναγία Μήτηρ Του, ή μητέρα τού 
μαθητου του Ίωάννου καί ή Μα
ρία ή Σαλώμη. Τά αργύρια των 
’Αρχιερέων ελαμψαν περισσότε
ρον τών χρυσών ρημάτων τοϋ Θεί
ου Διδασκάλου. Ό έκ τής σκοτίας 
δυνάμεως τών Φαρισαίων φόβος 
εκλόνιζε περισσότερον τάς ψυχάς 
τών αθλίων ανθρώπων, ’ή δσον έ- 
νίσχυε ταύτας ή γλυκεία φωνή 
τοΰ υιού τοΰ ανθρώπου, ό όποιος 
ήθέλησε νά φέρη πάλιν τό φώς 
τών Ουρανών είς τήν άθλίαν αν
θρωπότητα τής γής, τήν όποιαν έ- 
κάλυπτε ώς μαΰρον άδιαπέραστον 
σάβανον τό πυκνόν σκότος τής μαι 
νομένης κολάσεως.

Ό ωραίος Διδάσκαλος τής αγά
πης επάνω είς τόν Σταυρόν, έν τώ 
μέσω τών δύο ληστών, περιστοι
χισμένος άπο τάς λόγχας τών πραι 
τωριανών καί άπό τήν ΰβριν τού 
δχλου καί τήν αδιαφορίαν τών υ
πολογιστών έξεπλήρωσε τήν Μοί
ραν δλων τών μεγάλων προσπαθεί 
ών, δλων τών φωτεινών ελπίδων, 
δλων τών ονείρων, είς τά όποια 
ή ανθρώπινη ψυχή διά μέσου τών 
μακρών αιώνων τής αγωνίας καί 
τοΰ τρόμου έζήτησε την παρηγο
ριάν καί τήν έγκαρτέρηριν καί 
τήν ύπόσχεμιν μιας βεβαιοτέρας, 
γαληνιαίας εύτυχοΰς επαύριον.

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
Θηριώδες τό ανθρώπινον μίσος, 

όταν εκείνος έζη, μετεβλήθη τιόρά 
είς φόβον καί συγκρατεί είς έπι- 
θανάτιον αγωνίαν τούς συλλαβόν- 
τας καί έκτελέσαντες τά μυσαρόν 
έγκλημα. ’Εκείνος ό Πλάνος προ- 
είπε τριήμερον τήν έν τώ τάφιιι 
παραμονήν του. ’Εάν έπηλήθευε ή 
πρόρρησίς του; ’Εάν οί μαθηταί 
έδωροδόκουν τούς φύλακας καί ε
άν άλλως πως έκλέπτετο τό πτώμα 
τοΰ Ναζωραίου, ό μανιασμένος 8- 
χλος έντρομος καί τύπτων εαυ
τόν διά τό ανόμημα θά έστρέφε- 
το κατά Καϊάφα καί ’Άννα καί 
τών λοιπών συνενόχων, θά έξεδι- 
κείτο καί θά άνηγόρευε τόν Χρι
στόν αληθή υιόν τοΰ Θεού καί Βα
σιλέα τών ’Ιουδαίων. Έφοβοΰντο 
καί έτρεμον μετά τόν θάνατόν 
Του εκείνοι πού τόν έμίσησαν καί 
έπεζήτησαν καί έπέτυχον τήν θα- 
νάτωσίν Του. Γύρω είς τόν τάφον 
Του αγρυπνούν ό εκατόνταρχος 
καί ή κουστωδία. ’Επί τοΰ τάφου 
ογκώδης ή πλάξ, ή καλύπτουσα 
τόν έξαφανισμόν μιας μαρτυρικής 
ζωής. "Ολα έπρόδιδον δτι οίαδήπο

τε ανθρώπινη δύναμις καθίστατο 
άνίσχυρος νά προσβάλη τά λη- 
φθέντα μέτρα. Καί όμως. . . Ό 
Χριστός άνέστη! Καί έκτοτε, καθ’ 
όλους τούς διαρρεύσαντας αιώνας 
καί έκείνους προς τούς όποιους χω 
ρεί ό κόσμος, άπό τής Βηθλεέμ 
προς τό ορος τής Γαλιλαίας καί 
έκεΐθεν πρός τόν τοΰ Κρανίου τό
πον, ανευρίσκουν εις τήν Άνάστα- 
σιν τήν υπερπέραν δύναμιν διά 
μίαν άνωτέραν ζωήν. τήν έξαφά- 
ViOiv τοΰ μίσους, τήν έξάπλωσιή 
τής άγάπης πέραν κάθε νοητού 
σημείου.

Ό Σταυρός παρέμεινε είς τή\1 
άνάμνησιν τών ανθρωπίνων γενε
ών ώς τό αιώνιον σύμβολον τής υ
πέρτατης θυσίας διά τήν Ιδέαν, 
Τής θυσίας πρός τήν όποιαν ή ά- 
πηυδισμένη, ή πληγωμένη ψυχή 
τών ανθρώπων θά στρέφεται διά 
νά ζητή τήν παρηγοριάν καί τήν 
ελπίδα τής άναστάσεως - τής άνα- 
Ιμενομένης άναστάσεως, ή οποία 
επακολουθεί τήν άπολύτρωσιν τοΰ 
βαθύτατου πόνου.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΙΊΕΣΤΗ
Ό "Άδης ένικήθη, ό υιός τον 

Θεοΰ άνέστη,, τό Θαΰμα συνετε- 
Χέσθηι ,καί τό θειον φώς, τό άνέ- 
σπερον φώς, άνέλαμψεν έκ τοϋ 
τάφου. "Ο Σταυρός, τόν όποιον 
δέν κατενόησεν ό Επίκτητος 
καί έστιγ,μάτισεν ό Τάκιτος, 
κατέστη τό σύμβολον της νέας 
-πίστεως. Ό πολύς Άνατόλ. Λου 
νατσάρσκυ είς τό σύγγραμμά 
του «εισαγωγή είς τήν ιστορίαν 
τών θρησκειών» έξαντλεΐ τάς 
πνευματικάς του Ικμάδας, δ,τι 
έμελέτησε καί δ,τι έφαντάαθη,, 
διά νά απόδειξη τόν Χριστόν — 
άνθρωπον καί άπατηλήν τήνθρη 
σκείαν του. "Οταν όμως φθά'-ει 
είς τήν Άνάστασιν. . . ’Εκεί μή
τε οί λόγοι, μήτε τά πειράματα 
κατίσιχισαν. Έικεΐ καί 6 σκεπτι
κισμός, καί ή επιστήμη, καί ή 
■άρνησις, ολα αφήνουν τόν πυο- 
σόν τής έρεύνης, καί μέ τήν 
λαμπάδα ταπεινών προσκυνη
τών άνά χεΐρας, κλίνουν εόλα- 
βώς τό γόνυ "καί παρακολου
θούν τήν θειον άνάβασίν Του 
είς τούς ουρανούς. Έικεΐ ή ποί- 
ηισις άρύεται τά ώραιότερα 
χρώματα καί τά ευωδέστερα 
■άνθη διά νά στολίση τά πτερά 
της.

Τό χριστός ανεστη· είναι το 
μελωδικώτερον άσμα τό όποιον 
μέλπουν τά χείλη τών ανθρώ
πων. ιΕΐναι ή ιβάθυτέρα γοητεία 
τής ανθρώπινης ψυχής. Τό έψέλ- 
λισαν τά τρέμοντα χείλη τής 
Μαγδαληνής επί τοΰ Γολγοθά

καί έγινε κτήμα δλων τών αν
θρώπων. Ούδεμία άλλη κατά_- 
κτησις έπεβλήθη, δσον ή έκ τοΰ 
Γολγοθά έκπορευθεΐσα καί έ- 
ξαπλωθεΐσα επί τής γής. Καί 
πάντοτε, έφ’ δσον υπάρχει αί
σθημα είς τάς καρδίας τών αν
θρώπων, τό Χριστός άνέστη. θά 
είναι ή δύναμις ή όποια θά &- 
ποκορυφώνη τή,ν χαράν καί θά 
είναι πάντοτε έν μέσω τών αι
ώνων τό συνεχώς άνυψούμενον 
ανάβαθρου τής πίστεως, τής ελ
πίδας, τής άνακουφίσεώς.

Τό Χριστός άνέστη θά είναι 
πάντοτε ή νέα αφετηρία τής ε
πιμόχθου πορείας τής ανθρωπό
τητας, ή όποια θά γοητεύεται 
άπό τό άσμα τής Άναστάσεως 
καί θά κάθοδηγήται άπό τάς 
λάμψεις τοΰ άφθαστου μεγα
λείου της. Μέ τό μελωδικώτε- 
ρον τοΰτο άσμα θά τελήται ή 
Ιεροτελεστία τής _ χαράς,^ τής 
παρηγοριάς καί τής έλπίδος. 
Ή διδασκαλία τοΰ Ναζωραίου 
Διδασκάλου, ή όποια ώλο-κλη- 
ρώθη μέ τήν σταυρικήν θυσίαν, 
είναι β αθεΐα, υψηλή, αλλά συγ
χρόνως άπλή καί διαυγής όπως 
τά κρυστάλλινα νερά ζωοδοτεί- 
ρας πηγής. ’Αγάπη πρός _ τόν 
πλησίον, αγάπη τών ανθρώπων 
μεταξύ ίων, άγάπη πρός πάν- 
τας άποτελεΐ τήν συνοπτικήν ά
πο κρυστάλλωσιν τής θείας δι
δασκαλίας Του.

SEN. I. ΧΑΤ2ΗΣΑΡΑΝΤΟΣ 
Δικηγόρος

ΜΙΑ ΘΕΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ 
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ΕΝΣΏΜΑΤΟΣ IN ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΖΟΗΣ
■Κατόπιν τής γνωματεύσεως 

τοΰ Υπουργείου ’Εργασίας, δι’ 
ής αναγνωρίζεται ή ένσωμά- 
τωσις τοΰ επιδόματος ακρίβει
ας ζωής είς τόν βασικόν μισθόν 
άπό 1.3.54, ή Διούκησις, ώς μάς 
έπληροφόρησεν ή αρμόδια υ
πηρεσία, υπέβαλε νέον ερώτημα 
έπί τοΰ ίδιου θέματος, συνεχί- 
ζουσα οΰτω τή,ν άθλίαν τακτι- 
κήν τής άρνήσεως καί τής κω
λυσιεργίας.

Ό Σύλλογος δηλοΐ δτι θά 
πράξη τό καθήκον του παοά 
τοΐς άρμοδίοις μή δικαιούμενος 
πλέον ν’ άνεχθή τοιούτου είδους 
ραπίσματα κατά τοϋ προσωπι
κού, άτινα κλονίζουν τά θεμέ
λια τής συνεργασίας υπαλλή
λων καί Τραπέζη,ς καί γενικώς 
τερον τής Κοινωνίας.

Ή άποστσλεϊσα γνωμάτευσις 
τοΰ έπί τής ’.Εργασίας Υπουρ
γού κ. Άύδρ. Στρατού πρός τή,ν 
Τράπεζαν εχει οΰτω:

Άθήναι τή 7 Μαρτίου 1955 
Διεύθ. Σ,Δ.
Τμήμα 11
Αρμόδιος Χρυσανθόπουλος 
Άριθ. Πρώτ. 14252)1064 
Θέμα: Περί όπολογισμοΟ αύ

ξήσεως αποδοχών Προσωπι
κού Ε.Τ,Ε.Α.

Πρός τήν
’Εθνικήν Τράπεζαν Ελλάδος 

καί ’Αθηνών.
Ένταΰθα

Έξ ΰποβληθείσης ήμΐν σχετι
κής αναφοράς, έλάβομεν γνώσιν 
οτι άπό τής 1.3.54 ύφίσταται 
ζήτημα μεταξύ υμών καί τοϋ προ
σωπικού σας, σχετικώς μέ τόν 
υπολογισμόν τής διά τής ΰπ’ άρ. 
27333)54 άποφάσεως μας χορη
γηθεί σης αύτώ αύξήσεως. Τό έν 
λόγφ ζήτημα έκδηλωθέν έξ αφορ
μής τοΰ όπολογισμοΟ τής προσ
φάτου αύξήσεως τών άποδοχών 
τοϋ προσωπικού σας καί άφορών 
ήδη κυρίως τους έξ αυτού λαμ- 
βάνοντας κατά τήν 1.5.54 άπο
δοχάς πλέον τών 3.000 δραχμών 
συνίσταται, ώς μάς άνεφέρθη, εις 
τοΰτοΙ:

"Οτι τό πρώην έκ 12 - 7% έ
πί δομα ακρίβειας, οπερ δυνάμει 
τής νπ’ άριθ. 27333)54 άποφά
σεως ημών ηνξήθη μεταγενεστέ- 
ρως, άπό 1.3.54, άντιστοίχως 
εις 15-10% καί μετετράπη είς 
παγίαν αϋξησιν τών άποδοχών 
ένσωιματωθεΐσαν είς αΰτάς, δέν 
ένεσωματώσατε είς τάς τακτικάς 
άποδοχάς τού προσωπικού σας υ
πό τήν έννοιαν άναλόγου προ- 
σαυξήσεωίς έκαστου τών άπατε- 
λούντων αΰτάς κονδυλίου, αλλά 
προσεθέσατε ταύτην καί δή, ώς 
μάς άνεφέρθη, καθυστερημένως 
μετά δίμηνον, ήτοι άπό τής 1.5. 
54, είς τό σύνολον τών τότε κα
ταβαλλόμενων άποδοχών υπό μορ
φήν κεχωρισμένου, ούτως είπεϊν 
έπιδόματος.

Έπί τούτοις, έχομεν τήν τιμήν

miwmm mil
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ΙΟΥ ΒΗΑΕΟΙ ΠΡίΙϋϋΙΗΡΤ
Υπάρχει μία κατηγορία συνα

δέλφων, αί προσωρινοί Δακτυλο- 
γράφοι τοΰ 1948, 1949, αί όποΐαι 
μονιμοποιηθεΐσαι, μετά τήν κεκα- 
νονισμένην δοκιμασίαν είς τήν ό
ποιαν μάλιστα ήρίστευσαν πολ
λοί έξ αυτών, παραμένσυσιν είς 
τόν βαθμόν τής Δοκίμου Δακτυ- 
λογράφου.

Αί έν λόγφ συνάδελφοι συνε- 
πλήρωσαν ήδη υπηρεσίαν 6 καί 7 
ετών είς τήν Τράπεζαν, χωρίς νά 
αξιωθούν τού βαθμού τής Δακτυ- 
λογράφου Β', τόν όποιον αί 
προσληφθε'σαι διά τοΰ διαγωνι
σμού 1950 έχουσιν ήδη.

Είναι απορίας αξιον καί δι
καίως προκαλεΐ τήν άγανάκτησιν 
ή άνισος αυτή μεταχείρισις υπαλ
λήλων τοΰ αυτού "Ιδρύματος. Μή
πως είναι καί αυτό έ'να τών μέ
τρων τής Διοικήσεως διά νά έ- 
παναφέρη τήν γαλήνην καί τήν 
ηρεμίαν είς τά Προσωπικόν της;

νά γνωρίσωμεν 6μΐν οτι, καθ’ η
μάς, δυνάμει τής, ΰπ’ άριθ. 27. 
333)54 ήμετέρας άποφάσεως τά 
πρώην έπίδομα ακρίβειας έκ 12- 
7% οπερ κατ’ αρχήν είχε χορηγη- 
θή έπί τού άθροίσματος τοΰ βα
σικού μισθού συν τοΐς έπιδόμασι 
οικογενειακών βαρών, πολυετούς 
υπηρεσίας καί ευδόκιμου παραμο
νής έν τώ αΰτφ βαθμφ μόνον, ηύ- 
ξήθη μεταγενεστέρως διά τής ά
ποφάσεως ταύτης άντιστοίχως 
είς 15 - 10% καί ένεσωματώθη ά
πό τής έκδόσεώς της, ήτοι άπό 
1.3.54 είς τάς τακτικάς άποδοχάς 
τών μισθωτών.

Οΰτω άπό τής χρονολογίας 
τούτης 1.3.54 διά τού ένσωμα- 
τωδέντος ποσού αύξήσεως προσ- 
ηυξήθησαν παγίως κατά ποσο- 
οτόν 15-1 0% έκαστον έκ τών ά- 
ποτελούντων τάς άποδοχάς τοΰ 
προσωπικού κονδυλίων καί ΰπό 
τήν έννοιαν ταύτην καί τό σύνο
λον τών άποδοχών τοΰ προσωπι
κού. Διότι αντίθετος τοΰ τρόπου 
τούτου υπολογισμός, θά αφηνεν 
άνευ έννοιας τίνος τήν ΰπό τής 
άποφάσεως 27333)54 έπιτασσο- 
μένην ένσωμάτωσιν είς τάς άπο-

Διά τής νπ’ άριθ. 1209)1955 ά
ποφάσεως τοΰ Πρωτοδικείου Ά-

ΕΗΔΙΑΦΕΡΟΥΪΑ ΕΚΑΟΪΙΪ
"Υπό τόν τίτλον «Ό ’ I ησοΟς 

άπό τήν άποψη τοΰ ορθολογι
σμού καί τοΰ μυστικισμοϋ» έ- 
■κυκλαφόρησεν ένα πολύ έπίκαι- 
ρον καί ιέξαιρετικοΰ ένδιαφέ- 
ροντος ιβιβλίον τοΰ συγγραφέ- 
ως κ. Κ Μελισσαροπούλου. Μέ 
αδιάσειστο έπ ιχε ι ρηιματολο γ ί- 
αν ,καί πλήθος στοιχείων πού ά- 
ρύιεται άπό τήν μεγάληγ "ιστο
ρίαν τής χριστιανικής έπανα- 
στάσεως, ό συγγραψεύς έπιτυγ 
χάνει νά δόση μίαν άρτιωτάτην 
■μελέτηιν περί τό κεφαλαιώδες 
τοΰΦο θέμα, έπί τοΰ όποιου στη: 
ρί'ζεται ή δημιουργία καί ό 
προορισμός τοΰ ανθρώπου έπί 
τής γής.

Πλή"ροφορούμεθα ευχαρίστως 
δτι ό άποχωρήσας τής υπηρε
σίας τής Τραπέζης δικηιγόρος 
κ. Ευθύμιος Γρ. Καρατζάς διω- 
ρίσθη συμβολαιογράφος ’Αθη
νών έγίκαταστήσας τό γραφεϊ- 
ον του είς τό έπί τής όδοΟ Σαν- 
ταρόζα άριθ. 1δ Μέγαρον.

8954)733)7.2.55 άπόφσσιν ημών 
περί αύξήσεως τών άποδοχών του 
προσωπικού σας, τά αποτελέσμα
τα τής εσφαλμένης εφαρμογής εί
ναι πλέον εμφανή διότι ένφ διά 
τό προσωπικόν σας οπερ έλάμβα- 
νε τήν 1.5.54 άποδοχάς μέχρι 
3,000.— δρχ. όρθώς υπολογίζετε 
άπό 1.1.55 έπί τοϋ βασικού αυ
τού μισθού τήν αϋξησιν τής 27. 
333)54 καί προσθέτετε περαιτέ
ρω έπ’ αυτού τήν αϋξησιν τής 
28050)54 άποφάσεως, άντιθέτως 
διά τό προσωπικόν σας οπερ έ- 
λάμβανε κατά τήν 1.5.54 άποδο
χάς πλήν οικογενειακών επιδομά
των πλέον τών 3.000.— δρχ. α
κολουθείτε διάφορον, βλοπττικόν, 
διά τό προσωπικόν σας τούτο, υ
πολογισμόν, ΰπολογίζοντες τοΰ- 
τέστιν, τήν αϋξησιν τής ΰπ’ άριθ. 
28050)54 άποφάσεως μας έπί 
μόνον τοΰ βασικού μισθού τής 
9.4.53 καί οΰχί έπί τοΰ τοιούτου 
προσηυξημένου κατά τήν προσαύ- 
ξησιν τής 2/333)54 άποφάσεως.

Κατόπιν τούτου παρακαλοΰμεν 
όπως ένεργήσητε ο,τι δει διά τήν 
ορθήν εφαρμογήν τών κατά τά α
νωτέρω αποφάσεων.

θητών άνεγνωρίσθη τό νπο τήν ε
πωνυμίαν «Τραπεζιτική "Ενωσις 
Σύλλογος Άπομακρυθέντων ’Υ
παλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος» Σωματεϊον έγκριθέντος 
τοΰ άπό 11)1)1955 Καταστατικού 
,αύτοΰ έκ 38 άρθρων δι’ ών καθο
ρίζονται τά τής Διοικήσεως καί 
εκπροσωπήσεως αύτοΰ, τά τής 
εγγραφής καί άποχωρήσεως τών 
μελών καί τά τής εκλογής τής Δι- 
Όΐκήσεως, έδραν δέ έχοντος τάς 
Άθήινας καί σκοπόν τήν είς τάς 
θέσει; αυτών επαναφοράν τών ά
πομακρυθέντων υπαλλήλων τής 
Ιπρώην ’Εθνικής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος ,συνεπείοι τής έπελθού- 
σης συγχωνεύσεώς της μετά τής 
πρώην Τραπέζης ’Αθηνών καί ή 
προαγωγή τών οικονομικών καί ε
παγγελματικών αύτών συμφερόν
των κλπ.
Άθήναι τή 17 Φεβρουάριου 1955 

Ό Πληρεξούσιος Δικηγόρος 
ΝΙΚ. Γ. ΧΡΙΣΤΑιΚΗΣ

"^ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,

ΕΒΛ0Μ44ΙΑΙΛ ΕΚ40ΙΙΙ

Υπεύθυνος έπί τής ϋλης : 
ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

"Αγίας Λαύρας 71 
(Τέρμα Πατησίων)

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
Κλεάνθης Φραγκιδάκης 

Άγ. Φανουρίου 47.
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ΠΡΛΚΤΟΡΕΙΟΛΙ

ΕΘΝΙΚΟΙ* ΛΑΧΕΙΟΡ

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΓΙΑΜΜΑΚΗ
Μεγχρον Τχ^είου Χχιντά^εων

Πλατεία ΚλαυΟμώνος καί Άγ, φ>εοδώρων 
(έτος της στοάς)

Συνάδελφοί,
Προμηθευθητε τά λαχεία σας άπο το ΙΙρα- 

κτορεϊον μας δπου θά εΰρητε μεγάλην ποικιλίαν 
αριθμών, πρόθυμον έξυπηρέτησιν, ενημερότητα, 
ειλικρίνειαν καί προ παντός τύχην,

Ή νέα έκδοσις άρχισε.
................................................................................................

αύξήσεως.
"Ηδη δέ μετά τήν ΰπ’ άριθ.

Ό ‘Υπουργός 
Α. ΣΤΡΑΤΟΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ



ΤΗΣ
ΠΩΣ ΓΡΑΦΕΤΑΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
πε'ριεχόμενον τής ανωτέρω ε, 
πιστολης·.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕ-Α ΕΛΛΑ

ΔΟΣ ΚΑΙ ΘΑΗΝΩΝ 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Έν Άδήναις τή 1η Σειττεμ 
βρίου 1953

Προς το Ταμείον Συντάξε 
ων τοϋ Προσωπικού των Τρα
πεζών Εθνικής, Ελλάδος καί 
Κτηματικής.

Έ ν τ α ΰ 8 α 
Κύριοι,

Είς άπάντησιν τοϋ άπό 29 
’Ιουλίου 1953 ϋμετέρου έγγρά 
φου γνωρίζομεν ύμιν ότι, ώς 
καί προφορικώς εδρλώσαμεν, 
ή Τράπεζα Θέλει καλύψει πά
σαν πραγματικήν ζημίαν, ην 
ήθελε ν ύποστή το Ταμείο ν συ 
νεπεία τής άπολύσεως Πρόσω 
,πικοΰ κατ’ εφαρμογήν τών δια) 
τάξεων τοϋ Ν. Δ. 2510)1953,

Οϊκοθεν νοείται οτι προς έ 
ξακρίδωσιν τής ανωτέρω εν
δεχόμενης πραγματικής ζημί
ας θέλει προηγηθή άναλογι- 
στική γνωμάτευσις. Πάντως ή 
καταβολή τής ζημίας ταύτης, 
έφ’ οσον δεν παρουσιάζεται ά 
ναποτρεπτος ταμειακή ανάγκη 
τοϋ ϋμετέρου Τοίμείου, θά λά- 
βη χώραν πολύ (Βραδύτεροι1, 
τμηματικώς κα. ίκατ’ αραιά δι 
«στήματα, ώς έν καιρώ θέλο- 
μεν καθορίσει κατόπιν συνεν- 
νοήσεως.

Το αύτό μέτρον θέλει ίσχύ- 
σει καί διά τούς παραιτηθέν- 
■τας άπό τοϋ ’Ιανουάριου έ. έ. 
μέχρι τοΰδε.

(Σ η μ : Διωρθώθη μετα- 
γενεστέρως μέχρι 31.12,53).

"Οσον άφορφ τάς έναντι τοϋ 
Ταμείου ενδεχόμενα; υποχρε
ώσεις τής τέως Εθνικής Τρα- 
πέζης τής 'Ελλάδος έκ τών κα 
τά τό έτος 1952 άίποχωρησάν- 
των ύπαλλήλων αυται θέλου- 
σι άποτελέσει άντικείμενον 
μελέτης.
Διατελοϋμεν μεθ’ ύπολήψεως 

Ό Διοικητής 
Κ. I ΗΛΙΑΣΚΟΣ

Έρωτάται: Δέν φέρει ή ε
πιστολή αϋτη τήν υπογραφήν 
τοϋ κ Διοικητοϋ τής Τραπέ- 
ζης; Καί αν τήν φέρή, ο πως 
πράγματι τήν φέρει, διατί ό 
κ. Διοικητής υποστηρίζει έν 
τή εκθέσει του οτι προβαίνει 
.εις τόν δανεισμόν τοϋ Ταμεί
ου Συντάξεων δϋά τών κατα
βολών τούτων είς αύτό καί 
•δέν έγγράφει εις τόν ’Ισολο
γισμόν αύτάς ώς έξοδον τής 
Τραπέζης;

Πρόκειται περί μιας περι- 
πτώσεως ένταϋθα, ή οποία συγ 
κινεί οολυς τούς, συνταξιού
χους, ©ί όποιοι βλέπουν τήν 
περιουσίαν τοϋ Ταμείου των 
ώς μίαν ίεράν παρακαταθήκην 
όπως τήν έβλεπον πάντοτε ό
λοι ©ί Διοικηταί τής Εθνικής 
Τραπέζης, καί ©ύχί ώς μίαν 
περιουσίαν, ή όποια κατά τήν 
δήλωσιν τού κ. Διοικητοϋ, τείι 
νει νά έξαφανισθή έντός δύο 
•ετών.

3) Αί εκποιήσεις τών κτη 
μάτων (καταστημάτων πλπ.) 
τής ’Εθνικής Τραπέζης διαδέ
χονται ή μία τήν άλλην. Τί 
διά τών εκποιήσεων τούτων 
Επιδιώκεται δέν είναι δύσκο- 
λον νά ντιληφθή τις. Έξ ενός, 
άφ’ ©ύ έξεδιώχθη έκ τής Τρα 
πέζης όλοκληρον σχεδόν τό 
προσωπικόν τής ’(Εθνικής άν- 
τικατασταθέν υπό τοϋ προσω
πικού τής Τραπέζης ’Αθηνών, 
εκποιούνται τώρα καί τά κα

ταστήματα τής Εθνικής, απο
βάλλονται τώρα καί αύτά τά, 
άψυχα, ώστε νά μή ύπάρχη τι 
τό θυμίζον «’Εθνικήν» έστω· 
καί αν τό έμψυχον καί 
άψυχον ύλικόν άποτελεΐ τό 
άπαντον τής κιβωτού αύτής 
τοϋ 'Ελληνικού Λαού. ’Εξ έτέ 
ρου δμμιουργοΰνται διά τών: 
εκποιήσεων1 τών ακινήτων δι 
αφοραί (μεταξύ τής τιμής ϋφ’ 
ήν τά ακίνητα έμφανίζονται 
έν1 τοΐς βιβλίοις καί τήν πραγ 
ματοποιουμένου — όταν δέν 
πρόκειται περί δωρεάς) — 
τιμήματος λογιστικαί όχι πρα 
γματικαί δηλαδή ώφέλειαι, 
αϊτινες παρέχουν τήν εύ- 
χέρειαν διογκόσεως τών κερ 
δών καί διανομής μερί
σματος. Έν άλλαις λέ- 
ξεσι διά τών1 έκποιήσεων 
τών1 ακινήτων1 συντρεχούσης 
•καί τής αναπροσαρμογής τού 
είς χρηματόγραφα χαρτοφυλα, 
κίου συντελεΐται τό φάγωμα 
τών σαρκών όχι τής Τραπέζης 
’Αθηνών, αλλά τής Εθνικής 
Τραπέζης διότι τής δευτέρας 
ταύτης είναι τά εκποιούμενα 
ακίνητα καί αύτής είναι τό 'είς 
χρηματόγραφα χαρτοφυλά
κιο ν.
Γ) ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
Ό κ. Διοικητής δέν παρα

λείπει ευκαιρίαν άπό τού νά 
επιτίθεται κατά τής Εθνικής 
Τραπέζης όμιλών πάντοτε πε
ρί τών •άκινητοποιημένων το
ποθετήσεων. Είς τοιαύτην επί 
θεσιν προέ&η καί κατά τήνί 
έφετεινήιν Γενικήν Συνέλευ
ση1 τών1 Μετόχων1. Δέν1 εύρί- 
σκοντο είς αύτήν1 ούτε άλλωσ
τε ήτο δυνατόν νά παρευρε- 
θώσιν έκεΐνοι, οί όποιοι Θά 
τού έδιδον τήν προσήκουσαν 
άπάντηαιν. 'Οπωσδήποτε ό
μως ιέκ τής περικοπής τής έκ- 
Θέσεως περί τών «κινητοποιη
μένων τοποθετήσεων1 συνάγε
ται τό έξ αντιδιαστολής συμ
πέρασμα ότι ούδεμία τοποθέ- 
τησις, ή όποια έγένετο, Ήλι- 
άσκου άρχοντες, πέριέπεσεν 
είς τήν κατηγορίαν1 τών «κι
νητοποιημένων τοποθετήσεων. 
Άλλ’ ώς γνωστόν, τό έξ άντι 
διαστολής συμπέρασμα είναι 
πολλάκις Επισφαλές, διό θά έ
πρεπε ό κ. Διοικητής νά προ- 
ίβή είς μίαν σαφή έν1 προκει- 
μένω δήλωσιν καί μίαν1 τοιαύ- 
την δήλωσιν ύστερα άπό τήν 
ιυνεχιζομένην κατά τής ΈΘνι 
κής Τραπέζης πολιτικήν1 τοϋ 
κ. Ήλιάσκου θά άνέμενον άπό 
αύτόν οί πάντες.
Δ) Η ΜΕΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙ

ΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΩ 
ΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕ
ΖΏΝ.
"Όλοι ένθυμοϋνται τήν1 πρώ 

την1 ραδιοφωνικήν ομιλίαν τοϋ 
άλλοτε Υπουργού τού Συντο
νισμού·, ό οποίος έτόνιζεν ότι 
θά, έθεώρει άποτυχοϋσαν τήν 
αποστολήν αύτού, έάν δέν έρ 
ριπτε τόν τόκον1 εις τήν1 χρη
ματαγοράν. ’Όχι δηλαδή ότι 
θά έμείωνε μόνον τόν Τραπε
ζιτικόν. τόκον άλλά γενικώς 
καί τό έν τή Χρηματαγορά έ- 
πιτόκιον. ΤΗτο τούτο μία με
γάλη «κουβέντα», τήν οποίαν, 
καθώς ένθυμούμεθα, είχε κά
μει καί ό αείμνηστος Σοφού- 
λης άπό τού βήματος τής Βου 
λής, ό όποιος όιμως έξήρ- 
τα τήν μείωσιν ταύτην έκ 
τής εισροής είς τήν Χώ
ραν μας κεφαλαίων1. Πε
ραιτέρω, ό τέως Υπουρ
γός τού Συντονισμού νο- 
μίζων, ότι έξεύρε τό φάρμακον

τής μειώσεως τού επιτοκίου 
(εξήγγειλε, κατά τήν άποφρά- 
δα διά τούς Τραπεζιτικούς ή- 
μέραν, τήν συγχώνευση1 τών 
Τραπεζών, τήν όποιαν, έν συν 
εχεία ©δικαιολογεί μέ τό έπι 
χείρημα τής μειώσεως τών έξό) 
δων καί συνεπώς τής μειώσε
ως τού επιτοκίου, ή όποια Θά 
έπέφερε μείωσιν καί τού έν1 
τη Χρηματαγορά έν γένει έ- 
πιτοκίου. Έπί ματαίω τότε ό
λα ι αί προσωπικότητες έν Έλ- 
λάδι άπήντων ότι ή μείωσις 
τού Τραπεζιτικού Επιτοκίου 
δέ νθά έπιφέρη καί τήν1 μείω- 
σν τοϋ Επιτοκίου έν τή Χρη
ματαγορά καί μείωσιν συνε
πώς τού κόστους τών1 προϊόν- 
των

Έν συμπεράσματι τό μόνον 
τιχείρημα μέ τό όποιον ό τέ 

ως Υπουργός τοϋ Συντονισμού 
ύπεστήριζε τήν συγχώνευσιν 
τών1 Τραπεζών είναι ή μείω- 
σις τοϋ Επιτοκίου.

'Όλοι γνωρίζομεν1 είς ποια 
ύψηλά, ύψηλότερα Επίπεδα εύ 
ρίσκεται τό έπιτόκιον.” Ιδωμεν 
όμως τώρα τί γράφει ό κ. Ή- 
λιάσκος είς τήν έκθεσίν του.

Γράφει λοιπόν1.·
«'Όσον1 άφορα τήν1 κατά τάς: 

άρχάς τοϋ 1954 άποφασισθεΐσαν 
μείωσιν τοϋ Επισήμου τόκου, 
ή έπίόρασις αύτού έπί τοϋ κά 
στους παραγωγής κα ίτών τι
μών είς μίαν οικονομίαν, ώς 
ή ήμετέρα, καί μάλιστα ύπό 
τό καθεστώς τής ποσοστώσεως 
τών πιστώσεων είναι λίαν1 πε 
ριωρισμένη καί δέν δύναται ά 
κόμη νά χρησιμεύση, όπως είς 
ίάλλας χώρας, ώς άσφαλιστική 
δικλείς διά τόν περιορισμόν ή 
τήν1 δημιουργίαν1 πληθωρικών 
τάσεων».

’Αλλά τώρα ό κ. Ήλιάσκος 
Επέτυχε τήν συγχώνευσιν καί 
οΰδέν πλέον φοβείται γράφων 
όσα ανωτέρω σημειούνται.

Ό κ. Ήλιάσκος δευτέραν 
χρήση1 τής Τραπέζης ονομά
ζει τό ήμερολογιακόν έτος 
1954. Διότι είναι τό δεύτερον 
Ετος άπό τής συγχωνεύσέως 
τών1 Τραπεζών. Θέλει μέ τοϋ 
το ν άδείξη ότι ή νέα Τράπε
ζα δέν έχει καμμίαν συνέχει
αν μέ τήν Εθνικήν Τράπε
ζαν. ’Όντως δέν ήμπορεί νά 
άποτελοΰν τά μετά τήν 7 ’Ι
ανουάριου 1953 γενόμενα ίστο 
ρίαν τής Εθνικής Τραπέζης. 
Elvjeci; άπλώς μία παρένθεσις 
καί παρέν’Θεσις θλιβερά διά 
τήν1 Εθνικήν Τράπεζαν1, ήτις 
ήνοιξε μέ τήν συγχώνευσιν 
καί συνεχίζεται μέ άπόπειραν 
τοϋ (πλήρους άποχρωματισμοΰ 
της. Άλλ’ ή παρένθεσις αϋτη 
όσονδήποτε μακρά καί αν εί
ναι θά κλείση.Καί κλείσιμον 
τής παρενθέσεως ύπόσχονται 
είς τόν1 κ. Ήλιάσκον οί υπάλ
ληλοι τής Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος,

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ

11 ΕΚ TQN U2S10J19j] & 30/2)54 IVNE1EI9I ΕΙΣ ΒΑΡΟΪ
τοϊ mmm mi m ιςφιειμ ιιει

Κατωτέρω· δημοσιεύονται παρα
τηρήσεις μας έπί τών διατάξεων 
τών είρημένων Ν.Δ., δι’ ών προσ- 
6άλ?.ονται κεκτημένα δικαιώματα 
τών έν ένεργείςι υπαλλήλων καί 
τών συνταξιούχων μας καί έπιρρί- 
πτονται πρόσθετα βάρη έπί τών 
Ασφαλιστικών ’Οργανισμών μας. 
Αί έπί τών νομοθετημάτων τούτων 
παρατηρήσεις μας καί αί έπενε- 
κτέαι τροποποιήσεις αυτών, αϊτινες 
άποτελοΰν έπιδιώξεις τοϋ Συλλό
γου μας, είναι αί ακόλουθοι:

Α'. Κατηργήθησαν αί διά τών 
συμβάσεων έθελουσίας εξόδου με
τά τοΰ ·Προσωπικοΰ τής τέως Ε
θνικής, άναληφθεϊσαι ΰπ’ αύτής 
ύποχρεο'ισεις καταβολής τών έν έ
νεργείςι αποδοχών, μέχρι τής κα- 
ταλήψεώς των ύπό τοΰ ορίου ηλι
κίας (άρθρ. 3 Ν. Δ. 2510). Κα
τηργήθησαν1 ωσαύτως αί υποχρε
ώσεις τής αύτής Τραπέζης Εναν
τι τοϋ Ταμείου Συντάξεων, περί 
καταβολής είς τοΰτο τών συντά
ξεων τών έθελονσίως έξελθόντων, 
ιός ειδικής εισφοράς βάσει συμ
βάσεων μεταξύ αύτής καί τοϋ τα
μείου Συντάξεων. Ή κα,τάργησις 
έγένετο άναδρομικώς, προς απαλ
λαγήν τής Τραπέζης έκ τών ύπ’ 
αύτής καθυστερουμένων, δι’ α ει- 
χεν έγερθεϊ καί ήτο έκκρεμής α
γωγή τοΰ Ταμείου Συντάξεων1 
κατ’ αύτής. Άντιθέτως διά τήνί 
αντίστοιχον περίπτωσιν τής Τραπέ 
ξης τής Ελλάδος έθεσπίσΰη οτι 
ή Τράπεζα θά έξακολονθήση, κατα 
βάλλουσα τάς προς τό Ταμείοθ 
Συντάξεων συντάξεις αύτών (αρ- 

7 παρ. 5 Ν. Δ. 2510). 
’Επιβάλλεται οθεν ή κατάργησις 

τοΰ άρθρου 3 τοΰ Ν. Δ. 2510)53 
(ώς έτροποποιήθη ύπό τοΰ Ν. Δ. 
307,2)54) καί έν πάση περιπτώσει 
έξίσωσις τής αύτής ύποχρεώσεως 
πρός τήν Τράπεζαν Ελλάδος (άρ
θρο ν 7 παρ. 5), τής Τραπέζης ’Ε
θνικής — ’Αθηνών.

Β'. Ώς πρός τούς δυνάμει τοϋ 
Ν. Δ. 2510)53 (άρθρ. 4) έκκαθα· 
ριθέντας καί καταστάντας συντα 
ξιούχους τοϋ Ταμείου Συντάξεων, 
έθεσπίσθη δπως τάς συντάξεις αύ
τών έπιβαρυνθή έξ ολοκλήρου τό 
Ταμείον Συντάξεων, καίτοι ύφί- 
σταται ή άπό 1.9.1953 έπιστολη 
τοΰ Διοικητοϋ τής νέας Τραπέζης 
’Εθνικής — ’Αθηνών, δι’ ής άνα 
γνωρίζει καί αναλαμβάνει τήν ύ- 
ποχρέωσιν δπως τήν έκ τής άθρό 
ας άπολύσεως τών ύπαλλήλων, ζή 
μίαν αντιμετώπιση: έξ ολοκλήρου ή 
Τράπεζα, ώς καί έν άντιθέσει 
πρός τήν αντίστοιχον περίπτωσιν 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος, δι’ 
ήν αΰτη αναλαμβάνει τήν πληρω
μήν τών συντάξεων αυτών καί ού- 
yi τό Ταμείον αύτής (αρθρον 7 
παρ. 3 τοΰ Ν. Δ. 2510).

’Επιβάλλεται ή έξίσωσις τών υ
ποχρεώσεων τών Τραπεζών Ελλά
δος καί ’Εθνικής καί ή θέσπισις 
τής αύτής διατάξεως (άρθρ. 7 
παρ. 3) καί διά τήν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν, ήτις νά ύποχρεωθή δι’ αυ
τού είς τόν σεβασμόν, τής διά τής 
είρημένης έπιστολής της άναλη- 
φθείσης ύποχρεώσεως.

Έπί τών δύο ώς άνω περιπτώσε 
ων δέον νά έπιβληθή ή αύτή καί ϊ 
ση μεταχείρησις διά τούς ύπαλλή 
λους(έκκαθαρισθέντας) καί συντα 
ξιούχους τών ΤραπεζώνΈλλάδος 
καί τέως ’Εθνικής. Τροποποιούμε 
νου τοΰ Ν.Δ. 25ΐ!θι) 53 νά θεσπι- 
σθή:

1) Ή κατάργησις τής γενομέ- 
νης καταργήσεως τών συμβάσεων 
τής έθελουσίας έξοδον καί ή έπα-
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Κατά νόμον χορηγείται κατ’ ε- | νά είχε χορηγηθή ή άδεια, έν τού
τος κανονική άδεια απουσίας α
ναλογώ ς τών έτών υπηρεσίας 
κλπ. εις δλους τούς έργαζομέ- 
νους πρός άνάπαυσίν των. Είς Ο
σους δέ διά λόγους υπηρεσιακούς 
δέν έχορηγήβη αϋτη, καταβάλλε
ται ή ανάλογος άποζημίωσις. Ή 
έν λόγω άδεια δύναται νά χορη
γηθή καί μέχρι τοϋ μηνός Μαρ
τίου τοΰ έπιόντος έτους.

Έν προκειμένφ, καίτοι έξέ- 
πνευσεν ή περίοδος καθ’ ήν εδει

τοις πολλοί τήν έστερήθησαν.
Κατά συνέπειαν, είς τούτους 

πρέπει νά καταβληθή άπσζημίω- 
σις, ήτις όμως δέν κατεβλήθη μέ
χρι τοΰδε.

Εΰελπιστοΰμεν οτι ή αρμόδια 
υπηρεσία τής Τραπέζης θά μερι- 
μνήση καί διά τοΰτο, ϊνα μή εΰ- 
ρεθή ό Σύλλογος είς τήν δυσάρε- 
στον θεσιν καί άποταθή είς τό 
αρμόδιον Ύπουργεΐον Εργασίας 
διά τά περαιτέρω.

ναφορά είς τό προ τοΰ Ν. Δ. 2510 
καθεστώς, σεβασμού τών συμβά
σεων, τοϋ Προσωπικού έναντι τών 
Τραπεζών.

2) Ύποχρέωσις τών Τραπεζών 
νά καταβάλουν (ώς ειδικήν εισφο
ράν) τάς συντάξεις τών έθελουσί 
ως έξελθόντων είς τά’Ασφαλιστικά 
Ταμεία ώς συνέβαινεν καί πρότε- 
ρσν καί τήν πληρωμήν πρός αύτά 
τών μέχρι σήμερον καθυστερουμέ
νων ήτοι επαναφορά πρός τά πρό 
τοΰ Ν. Δ. 2510 καθεστώς σεβα
σμού τών συμβατικών υποχρεώσε
ων τών Τραπεζών έναντι τών ’Α
σφαλιστικών Ταμείων.

3) θέσπισις καί διά τήν ’Εθνικήν 
— ’Αθηνών τής αύτής ύποχρεώσε- 
ως οΐας καί διά τήν Τράπεζαν Έλ 
λάδος τ. έ. νποχρέωσιν αύτής νά 
καταβάλη είς τό Ταμείον Συντά
ξεων τάς συντάξεις τών διά τοΰ 
Ν. Δ. 2510)53 έκκαθαρισθένΤων 
ύπαλήλλων μέχρι καταλήψεως τού 
των ύπό τοΰ ορίου ηλικίας.

Γ'. Έγένετο ή έκκαθάρισις τοΰ 
(Προσωπικού τών Τραπεζών καί 
ίδια ’Εθνικής, ούχί ποιοτικώς καί 
κατόπιν γνιόμης ’Επιτροπής (ού- 
σιαστικής άποφάσεως) είς ήν δέν 
μετείχαν έκπρόσωποι τών υπαλλή
λων καί δη έρήμην αύτών καί ανευ

mu
EDI HIE ΕίΡΠΙΙ ΙΟΙ ΠΑΣΧΑ

Ό Σύλλογος τών υπαλλή
λων τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος εύχεται δπως τά έν 
ένεργεία ικαί άπομαχία υέλη 
του διέλθωσι μέ τάς οΐικογενεί- 
ας των, τάς 'Αγίας ήιμέρας τοΰ 
•Πάσχα έν ύγεία καί χαρά.

δικαιώματος προσφυγής. ’Επιβάλ
λεται ή τροποποίησις τής διατάξε- 
ως τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν. Δ. 2510)
53 είς τρόπον ώστε νά έπανακρι- 
θώσιν απαντες οί άπολυθέντες υ
πάλληλοι ύπό ’Επιτροπής προεδρευ 
ομένης άπό άνώτατον δικαστικού 
καί είς ήν νά μετέχωσιν καί έκπρό 
σωποι τών Συλλογικών οργανώσε
ων τών Υπαλλήλων καί τής ’Ερ
γατικής 'Ομοσπονδίας. Νά καλή- 
ται πάντοτε ό υπάλληλος καί νά 
θεσπισθή καί 2βάθμιος έπιτροπή, 
μέ μείζονας έγγυήσεις ορθής καί 
άμερολήπτου κρίσεως. Οί επανερ
χόμενοι 'Υπάλληλοι νά ανακτήσουν 
άπαντα τά κεκτημένα δικαιώματά 
των.

Δ'. Διά τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν. 
Δ. 2510 κατηργήθησαν οί προστα 
τεύοντες κατά Συνταγματικήν έπι 
ταγήν τά συνδικαλιστικά Στελέχη 
καί τά μέλη τοΰ Δ. Συμβουλίου 
τών 'Ασφαλιστικών οργανισμών 
A. Ν. 1803)51 καί Ά. Ν. 694)37 
είδικώς μόνον διά τάς Τραπέζας 
’Ελλάδος καί ’Εθνικής — ’Αθη
νών,. Κτηματικής καί ’Αγροτικής. 
’Επιβάλλεται ή κατάργησις τοϋ αρ 
θρου 6 τοϋ Ν. Δ. 2510)53.

Ε', Διά τοϋ άρθρου 1 παρ, 2 
έδ. δ. τοΰ Ν. Δ. 3072)54 κατηρ- 
γήθη ό Α. Ν. 759)37 είδικώς διά 
τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν ’Ελλάδος 
καί ’Αθηνών καί έρρίφθησαν αί 
ύποχρεαόσεις τής Τραπέζης ταύτης, 
πληρωμής τών Συντάξεων τών είς 
τόν νόμον τούτον ύπαγομένων ύ
παλλήλων της (μείωσις ορίου ηλι
κίας κατά τήν έξοδον) είς τό Τά- 
μείον Συντάξεων ’Εθνικής. ’Επι
βάλλεται ή κατάρτησις έξ ολοκλή
ρου τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν. Δ. 3072)
54 έπεκτείνοντας τάς απαλλμγάς 
τής Τραπέζης έκ τών υποχρεώσε
ων της, έναντι τών συνταξιούχων 
ύπαλλήλων της καί τών άσφαλιστι 
κών ταμείων.

Έν γένει τό IN. Δ. 3072)54 
χρήζει έξ ολοκλήρου καταργήσεως, 
ώς συμπληροΰν τό Ν. Δ. 2510)53 
ώς έπί τό πλεϊστον είς τάς κατά 
τά ανωτέρω ύπό κατάργησιν διατά 
ξεις αΰτοΰ καί δ ή, έπί τοι σκοπώ 
παροχής μεγαλύτερων έτι άπαλα- 
ίγών τών ύποχρεώσεων τής Τρα
πέζης Εθνικής .·— ’Αθηνών έναν
τι τοΰ έν ένεργείρ καί έν συντάξει 
προσωπικοΰ της καί τών οικείων α
σφαλιστικών οργανισμών.
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Έιτληροφορήθημεν μετ’ εύ- 

χαριστησεωξ δτι έγένοντο προ 
«γωγαί Συμπρχττιίντων Ύ- 
ιτόδίιευδυντων προς συμπλήρω 
οιν των ώπαρχουσών κενώ’ 
δέσεων.
' Τούτο ώέν μας ξενίζει <5ιοτι 
τοιαϋτην τακτικήν ακολουθεί 
ήδη ή Διοίκησις, νά κάμν'η, δή 
λαδή προαγωγας κατά τήν 
«ροτίμησίν της.

©εωροΰμεν όμως σκοπιμον 
νά ύπομνήσωμεν τή Διοικήσει 
μας ©τι έχει ψηφίσει οργανι
σμόν, άπαράδεκτον μέν δι’ η
μάς, άλλ’ εν πάση περιπτώσει 
ύποχρεωτικόν, άφού κατέστη 
νόμους του Κράτους. Διατί 
δέν τόν εφαρμόζει;

Αί προαγωγαί είναι ώς καί 
άλλοτε ύποστηρίζαμεν ένα θέ
μα^ έκ των σοόαροτέρων, το ό
ποιον απασχολεί το προσωπι
κόν καί διά τοΰτ© πρέπει ού
τε επ’ έλάχιστον νά διαφυγή 
της προσοχής των άρμοδίων, 
διότι άπό τήν προαγωγήν του 
αναμένει ό υπάλληλος τήν ή- 
8ικήν καί υλικήν ίκανοποίη- 
σίν του, δηλαδή τήν αϋξησιν 
των αποδοχών του καί τήν ή- 
8ικήν του αμοιβήν έκ τής εν
τεύθεν έκδηλουμένης άναγνω 
ρίσεως ΰπό τής Τραπέζης των 
,πρρσφερομένιων . υπηρεσιών 
του.

ΟϊκοΘεν νοείται ότι τό άν- 
τί&ετον περιάγει τόν υπάλ
ληλον εις μαρασμόν καί του 
εμπνέει τήν άδιαφορίαν περί 
τήν έριτέλεσιν των υπηρεσι
ών του.

Αί κατηγορίαι κατά βαθμί
δας τών Επαλλήλων είναι διά
φοροι, όπως διάφοροι είναι 
καί αί οικονομικά άνάγκαι ό
νος έκαστου τούτων καί έξη- 
γοΰμεθα άρχίζοντες άπό τής
κατωτάτης υπαλληλικής 6>α 
Βμίδος, ήτοι άπό τό πρώτον 
προσλαμβανομένους ώς προ
σωρινούς έπί συμβάσει υπαλ
λήλους δακτυλογράφους κλπ. 
Όύτοι είναι μία κατηγορία υ
παλλήλων, οϊτινες τό πρώτον 
εισερχόμενοι εις τήν Τράπε
ζαν άμοίβονται Ιπενιχρώς, ώσ
τε νά μή όΰνανται νά άν- 
ταποκ'ριθώσιν καί εις τάς πρός 
μόρφωσίν των δαπάνας των, 
έκ τής οποίας μορφώσεως έ- 
ξαρτάται ή μέλλουσα εξέλι- 
ξις καί σταδιοδρομία των. Πα- 
λαιότερον ή ’Εθνική Τράπε
ζα διέθετε σεβαστά ποσά διά 
τήν έκπαίδευσιν τού προσωπι
κού. "Ηδη μέ τά νέα Τραπε
ζιτικά συστήματα οϋδεμία, έν- 
δειξις ενδιαφέροντος έκδη- 
λοΰται, είμή μόνον άξίωσις 
πρός εργασίαν ασχέτως άν εις 
τό μέλλον οί υπάλληλοι ούτοι 
προαγόμενοι δέν θά ιδίόνανται 
ν’ άνταιπκριθώσιν επαρκώ ς 
εις τά άνώτερα καθήκοντά 
των, έκτος έάν μονιμοποιηθώ- 
σιν εις τήν αρχικήν των ερ
γασίαν μέχρι τού ιπέρατος 
τής σταδιοδρομίας των, άσχέ
τως βαθμολογική έξελίξεως.

’Αλλά τό τοιουτοί' καθ’ η
μάς είναι εντελώς άπαράδε
κτον.

Ή κατηγορία αυτή πρέπει 
νά μονιμοποιηθη τό ταχύτε- 
ρον μέ τήν κανονικήν της 
VALEUR καί τήν αναδρομικήν 
καταβολήν τών διαφορών της 
καθόσον ούδέίς τυπικός ή ού- 
σιαστικός συντρέχει λόγος ο- 
στις επιβάλλει τήν στασιμότη
τά της.

(Σημειωτέον μάλιστα ότι
αί προσλήψεις τών ύπαλλή- 
λων εις τήν Τράπεζαν συμ- 
φώνως τώ νέω Όργανισμώι 
τής εσωτερικής ύπηρεσίας τής 
Τραπέζης πρέπει νά γίνων- 
ται μέ τόν βαθμόν τού δο
κίμου ).

’Ακολουθούν μετά τούς "ά- 
νωτέρω οί Δόκιμοι καί οί Ύ- 
πολογισταί Β'. καί Α'. οϊτι- 
νες μέ χαμηλάς καί ούτοι ά- 
ποδοχάς προσπαθούν νά ζή- 
σουν, νά μορφωθούν καί ν’ ά- 
ναδειχθούν εις τήν Τράπεζαν,

ύφιστάμενοι καί ούτοι τήν ι
δίαν τύχην μέ τούς προηγου- 
μένους.

ΊΕτι περαιτέρω έχομεν 
τούς Λογιστάς Β'., Λογιστάς 
Α'. Ύποτμηματάρχας, Τμη- 
ματάρχας κλπ. ήτοι υπαλλή
λους ώριμου ηλικίας καί συνε
πώς κατά τό πλεϊστον οίκογε- 
νειάρχας βεβαρυμένους μέ 
μείζονας άνάγκας. Καί εις 
τούτους ή προαγωγή είναι έ- 
πιτακτική.

Διατί νά μή έφαρμόζωνται 
αί όργανικαί διατάξεις τής τα
κτικής προαγωγής τών υπαλ
λήλων;

Διά τούς κατέχοντας άνω- 
τάτας θέσεις Διευθυντάς κλπ. 
είναι λελυμένον τό πρόβλημά 
των άπό τής οικονομικής 
πλευράς ώστε νά μή παρέχε
ται έδαφος παρεμβάσεως μας.

Δοθέντος ότι οΰτω οί ύπάλ- 
ληλοι πλήττονται θά πρέπει 
νά εύρεθη έκ μέρους τής Διοι 
κήσεως τρόπος ίκανοποιήσε- 
ώς των διά τής πλήρους έφαρ- 
γής τούλάχιστον τών όσων νο 
μοθετικώς δ;ΐά τού ’Οργανι
σμού της έθέσπισε ώς πρός τάς 
προαγωγάς. (Εις τήν προκει- 
μένην περίπτωσιν δέν όμιλοΰ- 
μεν δι’ εκείνους οϊτινες άμοί- 
βονται διά φακέλλων).

’Εάν ή Διοίκησις προτάσσει 
τό ζήτημα τής οικονομικής α
δυναμίας τής Τραπέζης πρός 
έκπλήρωσιν τών τοιούτων ύ-

ποχρεώοεών της, άν καί τούτο 
δέν είναι πιστευτόν, έν πάσή 
περιπτώσει ποιος είναι υπεύ
θυνος; ’Υπεύθυνος είναι αυτή 
ή Διοίκησις καί ούχί το προ
σωπικόν τό όποιον προσφέρει 
τάς ύπηρεσίας του ύπεραν- 
θρώπως χωρίς τάς έξυπακουο- 
μένας ύλικάς καί ήθικάς ά- 
μοιβάς, αϊτινες έξασφαλίζουν 
καί τήν εύρυθμον διεξαγωγήν 
τής εργασίας.

©ά πρέπει ή Διοίκηοις νά 
σκεφθή ώς καλός νοικοκύρης 
ό όποιος ώς πρώτον μέλημά 
του έχει τήν έξασφάλισιν τής 
καλής ζωής τής οικογένειας 
του, διαθέτων πρός τούτο τό 
άνώτερον δυνατόν μέρος τών 
οικονομικών του καί κατόπιν 
επιδιδόμενος εις άποταμίευ- 
οιν, έπαύξησιν τής περιουσίας 
του, εις κέρδη καί εις τήν χο- 
ρήγηοιν μερισμάτων.

Έάν πολιτευθή άντιθέτως 
καί άποκεφαλίση τήν οικογέ
νειαν του διά των στερήσεων, 
ή εντεύθεν τυχόν αΰξηοις τής 
περιουσίας του η ή χορήγησις 
μερισμάτων ούδεμίαν έχουσιν' 
άξίαν καί ό τοιούτος οικογε
νειάρχης έχει οίκτρώς άποτύ- 
Ζει.

Έν πάσμ περιπτώσει ό Συλ 
λογος θά πράξη τό καθήκον 
του ένεργών καί εις τούτο μέ 
κάθε τρόπον' διά νά έπιτύχη, 
ό,τι είναι δίκαιον τιμίως καί 
χωρίς συναλλαγήν.

ΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Πληροφορούμεθα Οτι ή Διοίκη- 
σις άνέστειλε τάς ιτροαγωγάς διά 
τον ’Ιούλιον καί τούτο διότι τήν 
απασχολεί το ζήτημα τής άναδρο- 
μικής καταβολής τών διαφορών 
άπό τής χορηγήσεως τής VAiLEUR 
(ώς γνωστόν ύπεχρεώθη αίίτη διά 
δικαστικής άποφάσεως εις τήν 
καταβολήν τών διαφορών).

Διερωτώμεθα τί σκέπτεται νά 
κάνη έν προκειμένο,) ή Διοίκησις, 
χωρίς νά δυνάμεθα νά καταλήξω- 
μεν εις θετικόν τι συμπέρασμα. 
Έάν σκέπτεται νά μεταβάλη τήν 
σχετικήν άπόφασιν θά προσκρού
ση εις ένα ανυπέρβλητον έμπό- 
διον, διότι θέλομεν νά πιστεύω- 
μεν δτι παρήλθεν η «μακαριό» ε
κείνη εποχή, καθ’ ήν διά τοΰ 
γνωστού Υπουργού της συνέτασ
σε καί έψήφιζε νόμους τής άρε- 
σκείας της καί εις βάρος τού 
προσωπικού. Επομένως μία τοι- 
αύτη λύσις αποκλείεται. Φρονοΰ- 
μεν λοιπόν δτι τό καλύτερον πού 
έχει νά κάνη ή άρμοδία υπηρεσία 
εΤνα' νά μεσολάβηση εις τήν Δι
ό ίκησιν νά προβή εις τήν διενέρ
γειαν τών προαγωγών μέ τήν α
ναδρομικήν χορήγησιν τών VA- 
L'EUR καί τήν καταβολήν τών 
διαφορών.

Διότι άλλως θ’ άναγκασθώμεν 
νά καταφύγωμεν πάντες εις τήν 
δικαιοσύνην, οπότε φαντασθήτε 
ποία έντύπωσις θά σχημστισθή 
εις τήν κοινήν γνώμην άψ' ένός 
καί άφ’ ετέρου πόσα έξοδα θά α
παιτηθούν κατά τήν έκδίκασίν 
των.

"Ας σκεφθή ή Διοίκησις καί ή 
άρμοδία υπηρεσία καί ας πράξη. 
ΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

Τά δεινά καί οί διωγμοί εναν
τίον συναδέλφων μας έκ μέρους 
τής Διοικήσεως συνεχίζονται. Έ· 
πισκεφθέντες τούς αρμοδίους, έ- 
πληροφορήθημεν μέ κατάπληξιν, 
δτι αληθώς κοινοποιούνται απο
λύσεις.

Τούτο, ώς μάς διεβεβαίωσαν 
οί αρμόδιοι, έγένετο κατόπιν αί- 
τήσεώς των. Δέν νομίζομεν δτι 
μέ τούτο ελαφρύνεται ή θέσις 
τής Διοικήσεως τής Τραπέζης, 
διότι διά νά ζητή κανείς νά εγ
κατάλειψη προώρως τήν έργασί 
αν του καί μάλιστα εις τό στά- 
διον τής έξελίξεως του, θά συμ- 
βαίνη κάτι, τό όποιον δέν τοΰ έ- 
πιτρέπει νά συνέχιση τήν σταδι
οδρομίαν του.

Πρέπει νά έχη ΰπ’ δψιν της ή

Διοίκησις, δτι οί άπό τής 7ης 
’Ιανουάριου 1953 οπωσδήποτε έ- 
ξελθόντες θά αξιώσουν τήν επα
ναφοράν των έν καιρώ, διότι δέν 
ευρίσκουν ώς δικαιολογημένην 
τήν άπόλυσίν των ή παραίτησίν 
των. Κατά συνέπειαν δημιουργεϊ- 
ται άποτακτικόν ζήτημα.

’Αληθώς Θλιβερά διαπίστωσις, 
ή οποία θά πρέπει νά μάς κρατά 
άγρυπνους καί ηνωμένους διά νά 
έπιτύχωμεν τήν κατάρρευσιν τοΰ 
οικοδομήματος τής αδικίας καί 
τών αχαρακτήριστων καταπιέσε
ων τής Διοικήσεως έναντίον τών 
συναδέλφων μας.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Πληροφορούμεθα δτι τελευταί
ως πολλαί έκ διαφόρων λόγων δι
καστικά! άποφάσεις έξεδόθησαν 
εις βάρος τής Τραπέζης, κατόπιν 
αγωγών συναδέλφων τής Τραπέ
ζης.

Τούτο σημαίνει, άναμφισβητή- 
τως, δτι ή Τράπεζα ήδίκησε τούς 
δικαστικώς δικαιωθέντας υπαλλή
λους της. Τό φαινόμενου τούτο 
ουδέποτε είχε παρουσιασθή κατά 
τά παρελθόν εις τάς σχέσεις τών 
υπαλλήλων μετά τής Τραπέζης, ή- 
τις καί έάν ακόμη είχε δίκαιον, 
άπέφευγε κατά τό παρελθόν τήν 
διά τής δικαστικής οδού λύσιν 
τής διαφοράς.

Τό ζήτημα τούτο είναι πολύ 
σοβαρόν καί πρέπει νά τό π ροσ έ
ξη ιδιαιτέρως ή Διοίκησις, διότι 
έν έναντία περιπτώσει ό Σύλλο
γος θά καταγγείλη τήν τακτικήν 
της αυτήν εις τήν Κυβέρνησιν 
πρός λήψιν τών ένδεικνυομένων 
μέτρων. Θά πρέπει νά σέβεται ή 
Τράπεζα τούς Νόμους, οΰς ή Πο
λιτεία έθέσπισεν.

Εις τό προσεχές ψύλλον τής 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» θέλομεν δη
μοσιεύσει τούς αριθμούς τών α
ποφάσεων καί τάς περιπτώσεις 
έκάστης τούτων.
ΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Είναι άξιοσημείωτον τό γεγο
νός τών κρατήσεων τοΰ μηνάς ’Α
πριλίου. ’Ενώ κατά κανόνα ή μι
σθοδοσία τοΰ ’Απριλίου, λόγψ 
τών κατ’ αυτόν εορτών τοΰ Πά
σχα, άπηλλάσσετο πάσης κρατή- 
σεως, άντιθέτως εφέτος δλαι αί 
κρατήσεις συνεκεντρώθησαν κατ’ 
αυτήν. Τώρα άνεκαλύφθησαν αί ά- 
ναδρομικότητες τοΰ Ο.Ε.Κ. τρι
πλή κράτησις, τώρα εύρέθη τό 
Ταμεΐον ’Ανεργίας (έπ’ άμφοτέ- 
ρων τών περιπτώσεων υπάρχουν 
άντιρρήσε-.ς παρ’ ημών, έάν καί
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Χαψϊΐς i] έ-
τυΐΛϊίΥορίαι. τών αυνα- 
δελφων, ά,θρόως ηρο- 
αελθόντων εις την ψη
φοδόχον. Αΰτη άπετέ-

Άναπληρωτής
Σύμβουλοι:

λεαε τίιν ζ-χθολικνιν ά- 
να.γνώρισιν τ^ς ά«ό υ.ε- 
ρους τ^ς Αιοικνιτικ^ς ’ Ε 
πιτρο«5)ς πιστές διερμ.7). 
νεύσεως τών δικαίων αι- 
τηιαάτων του.

’Εν Άθήναις τη 29η Μαρτίου 1955 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Νο'ΐ 

Συνάδελφοι,
Οί 'κατά τάς άρχαιρεσίας τής 13ης καί 14ης Μαρτίου έ.ε. 

έκλε-γέντες Σύμβουλοι τοΰ Συλλόγου κ.κ. Μελχισεδέκ Τσουδε- 
ρός, Έ-μμανουήλ Μπαρούμης, ’Αρχέλαος ‘Ωρολογάς, Άνδρέας 
Προκοπίου, Βασίλειος Στεργίου, Βασίλειος Παπάδάκης, Γεώρ
γιος Παπαϊώάννου, Δηιμήτριος Ζήκος, Βασίλειος Δημητρόπου- 
λος, Γρηγόριος Σπυρόπουλος, Ίάσων Μπελεζίνης καί Έπιμελη- 
ταί Κ)νος Γλετζάκης, ’Αναστάσιος Καραγιάννης, ’Αναστάσιος 
Κλειδής, Φιλομήλα Κυριακόγ.κωνα, Παντελής Τσαγκάρης καί 
Ίοάννης Τσάκωνας συνελθόντες τήν 28ην Μαρτίου έ.ε. εις πρώ- 
την συνεδρίασιν συνεκροτήθησαν εις Σώμα συμφώνως τώ άρ- 
θρω 17 τοΰ Καταστατικού, ώς εξής:

Πρόεδρος: Μελχισείδέκ Τσουδερός 
’Αντιπρόεδρος Α'.: ’Εμμανουήλ Μπαρούμης 

» Β'.: ’Αρχέλαος Ωρολογάς
Έντετ. Σύμβουλος: ’Ανδρέας Προκοπίου 

» » Βασίλειος Στεργίου
Γεώργιος Παπαϊώάννου, Δημήτριος Ζήικος, Ίά- 

σων Μπελεζίνης, Βασίλειος Παπάδάκης, Γρηγόριος. Σπυρόπου
λος, Βασίλειος Δημητρόπουλος.

Αί Έπιμελητεϊαι κατενεμήθησαν ώς εξής:
’Επιμελητεία Έπαγγ. Συμφερόντων: Κων)νος Γλεντζάκης 

» Έξ) κών Σχέσεων: ’Αναστάσιος Κλειδής
» ’Επαρχιακών Κατ)των: Παντελής Τσαγκάρης
» Μορφώσεως: ’Ιωάννης Τσάκωνας
» Κ)τος καί ψυχαγωγίας: Άναστ. Καραγιάννης
» Γραφείου: Φιλομήλα Κυριακόγκωνα — Α. Κα-

ραγιάννης.
Συνάδελφοι,

Καί αί έκλογαί πρός άνάδειξιν Διοικητικού Συμβουλίου 
τοΰ Συλλόγου είναι, ώς γνωστόν, μία μορφή, άγώνος. Ένός ά
γω νος εις τήν προκειμένην περίπτωσιν, ό όποιος ήνοιξε από τής 
συγχωνεύσεως καί συνεχίζεται. Καί εις τήν έκλογικήν αυτήν πά
λην, έξήλθε πάλιν θριαμβευτής, όπως ήτο φυσικόν, τό προσω
πικόν, τό όποιον εις κάθε έμφανιζομένην ευκαιρίαν ή εις ευκαι
ρίαν, τή,ν όποιαν γνωρίζει πώς νά δηιμιουργή, παρέχει δλας καί 
πλήρεις τάς αποδείξεις δτι εύρίσκεται έντός τών έθνοτραπεζιτι- 
κών παραδόσεων. Τών παραδόσεων τών όποιων, ολοι γνωρίζο- 
μεν, «βαθειές είναι οί ρίζες».

Δέν θά δια κρίνω μεν τούς συναδέλφους εις ψηφίσαντας καί 
καταψηφίσαντας ημάς,. άλ?νά θά τούς θεωροΰμεν ώς έν ένιαίον 
καί άδιάσπαστον σύνολον, εκτός Βέβαια, τών ολιγάριθμων εκεί
νων εξαιρέσεων, τάς όποιας τό προσωπικόν γνωρίζει νά στιγ- 
ματίζη. Καί υπέρ τοΰ συνόλου αύτοΰ σύμφωνα μέ τάς υποσχέ
σεις μας θά άφιερώσωμεν δλας μας τάς δυνάμεις.

ιΕϋχαριστοΰμεν μέ συγκίνησιν δλους σας, διά τό αποτέλε
σμα τών αρχαιρεσιών καί έπαναλαμβάνομεν, δτι έχαμεν τήν ά- 
πόφασιν νά μή θεωρήσωμεν καμμίαν θυσίαν μας μεγαλυτέραν 
τής έμπιστοσύνη,ς, μέ τήν όποιαν μάς περιεΒάλατε καί μέ τήν 
άπόφασιν αύτήίν η,ρ ο χ ω ρ ο -ΰ μ ε ν.

Μέ έγκαρδίους Συν. χαιρετισμούς: Η Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΩ
Σ IN ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
Τό Προεδρείου ευθύς μετά τήν 

συγκρότησίν του εις Σώμα έζή- 
τησε νά γίνη δεκτόν παρά τού 
Προέδρου τής Κυβερνήσεως Στρα 
τάρχου Παπάγου, τών άρμοδίων 
Κυβερνητικών παραγόντων καί 
τής Διοικήσεως τής Τραπέζης, 
ΐνα έκθεση έν πλάτει άπαντα τά 
έκκρεμοΰντα δίκαια αιτήματα τοΰ 
προσωπικού.

Μετά τό πέρας τών επαφών 
του, δι’ εκτάκτου φύλλου τής 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» ή δΡ άνακοι- 
νώσεώς του, θά καταστήση ένή-

κατά πόσον ύποχρεούμεθα εις 
τάς κρατήσεις αυτός), τώρα εύ- 
ρέθησαν τά ήνοποιημένα δάνεια, 
τώρα εύρέθη τό ’Εθνικόν Παραγω
γικόν Δάνειον, τώρα εύρέθη ή 
Εργατική Εστία καί τέλος τώρα 
εύρέθη καί ό Προμηθευτικός Συ
νεταιρισμός, οστις οχι μόνον δέν 
έματαίωσε τήν κράτησιν τοΰ πα
ρελθόντος Δεκεμβρίου, ώς άνέλα- 
6εν ΰπαχρέωσιν, όιλλ’ εισπράττει 
καί τήν τοΰ Πάσχα. ’Από πού ν’ 
άρχίσωμε καί πού νά τελειώσω- 
μεν; "Ας έχουν ΰπ’ οψιν των οί 
αρμόδιοι, δτι ή υπομονή έχει καί 
δρια. Ό Σύλλογος εύθαρσώς καί 
μετά παρρησίας δηλοί δτι θά 
πράξη τό καθήκον του εις δλους 
τούς τομείς.
ΕΞΟΦΘΑΛΜΟΣ ΑΔΙΚΙΑ

Μεταξύ τών πολλών και ποικί
λων ανορθογραφιών έκ τής συγ
χωνεύσεως τής Εθνικής μετά τής 
’Αθηνών υπήρξε καί ή ύποσκέλι- 
σις τών συναδέλφων τής ’Εθνι
κής. ‘Ως γνωστόν, ή ’Εθνική Τρά
πεζα προσελάμβανε τούς ύπαλλή- 
λους της κατόπιν διαγωνισμού

μερον τό προσωπικόν επί τών 
διαμηφθησομένων, καθώς καί τήν 
πορείαν ήν θά άκολουθήση, διότι 
πρέπει νά έχουσι ΰπ’ δψιν των οί 
αρμόδιοι δτι παρήλθεν ή έποχή 
τών πειραμάτων καί δτι οί υ
πάλληλοι τής ’Εθνικής Τραπέζης 
θά χωρήσουν πλέον εις έργα.

Τρόποι δ ιεκδικήσεως τών αι
τημάτων υπάρχουν πολλοί καί α
ποτελεσματικοί, οί όποιοι ή μπο
ρεί νά είναι σκληροί μέν διά τους 
υπαλλήλους, άλλά ένέχουν πολλά ς 
καί βαρυτάτας εΰθύνας διά τους 
αρμοδίους.

ώς προσωρινούς καί κατόπιν διε
τούς εΰδοκίμου υπηρεσίας τούς 
προήγεν εις τόν βαθμόν τού Δο
κίμου, μετά δέ έτερον καί πάλιν 
διαγωνισμόν καί μεθ’ έτέραν διε
τίαν τούς προήγεν εις τόν βαθμόν 
τοΰ Βοηθού, νΰν τού *Υπολογι
στού Β'. Άντιθέτως, ή Τράπεζα 
Αθηνών προσελάμβανε τούς υ
παλλήλους της αμέσως μέ τόν 
βαθμόν τοΰ Δοκίμου καί μετά δι
ετίαν τούς προήγεν εις τόν βαθ
μόν τοΰ Ύπολογιστοΰ Β'. Έκ 
τής μετά τήν συγχώνευσιν τών 
δύο Τραπεζών έντάξεως τού προ
σωπικού τής Αθηνών μέ τό τής 
Εθνικής, προέκυψεν έ'κτοτε ή βα
ρεία αδικία διά τό προσωπικόν 
τής Έθΰικής, τό όποιον ουτω 
μειοΰται ηθικώς καί ΰλικώς.

Θά πρέπει νά μείνη αδιόρθω
τος ή προσγιγνομένη οίίτω αδι
κία εις τό προσωπικόν τής Ε
θνικής;

‘Ημείς νομίζομεν δχι. Διότι 
καί ορθόν είναι καί λογικόν είναι 
καί δίκαιον είναι. Κατά συνέπει
αν ή έξόφθαλμος αΰτή αδικία έπι 
βάλεται νά άποκατασταθή.


