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■HI ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ
Ή Διοικητική Επιτρο

πή του Συλλόγου άφ’ ής ά 
νέλαβε τήν Διοίκησιν του 
Σωματείου μας δι’ υπο
μνημάτων τά όποια άπηύ- 
θυνε προς τήν αύτοϋ εξο
χότητα, τον Πρόεδρον τής 
Κυβερνήσεως Στρατάρ
χην Παπάγον διά τοΰ ;Γενι 
ϊκοΟ ΔιευθυντοΟ του Πολί
τικου Γραφείου Στρατη 
γοϋ Άλέστα προς τον Άν 
τιπρόεδρον τής Κυβερνή
σεως κ. Στ. Στεφανόπου- 
λον, τούς κ. κ. Ύπουρ 
γούς Συντονισμόν, προ 
εδρίας τής Κυβερνήσε
ως καί Εργασίας έ- 
ζήτησεν τήν μεσολάβη, 
σίν των διά τήν έπίλυ 
σιν των από μακροΰ έκ- 
κρεμούντων ήθικών καί 
υλικών ζητημάτων τοΰ 
Προσωπικού τής ΕΤΕ.

'/Ως καί προφορικώς ά- 
νεπτύχθη είς τούς αρμοδί
ους Κυβερνητικούς παρά
γοντας ή ίκανοποίησις του 
δικαίου καί τοΰ μόχθου 
τοΰ Προσωπικού τής ΕΤΕ 
θά είναι συντελεστής τής 
προόδου τοΰ 'I δράματος 
διότι ή Εθνική Τράπεζα 
τής Ελλάδος κατά τήν ύ- 
περεκατονταετή ιστορίαν 
της τήν εύη)μερίαν καί τήν 
εύεργετικήν επί τοΰ "Ε
θνους έπίδρασίν της έστή 
ρίξε κυρίως είς τό αποδο
τικόν ενδιαφέρον των είς 
αύτήν εργαζομένων.

Τό Προσωπικόν τής ’Ε
θνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος δεν ζητεί πα 
ρά άποκατάστασιν Δι
καιοσύνης καί ιμ£νο Δι
καιοσύνης. Καί ή Δικαιο
σύνη θά τοΰ άποδοθή α), 
διά τής εξ ύπαρχής συντά 
ξεως νέου οργανισμού ά- 
ποκαθιστώντος τά δικαι
ώματα καί τήν ιεραρχίαν

τοΰ προσωπικοΰ χωρίς ά- 
κατανόηπα προβοδίσματα 
καί εύνοιας β) Διά τής έν- 
τάξεως τοΰ Προσωπικοΰ 
των συγχωνευθε ισών Τρα 
πεζών κατά τρόπον δίκαι
ον καί μή προκαλοΰντα 
'άπαραδέκτους ανισότη
τας γ) Διά τής χορηγήσε 
ως της είς δλους τούς ερ
γαζομένους κατόπιν τής 
αναπροσαρμογής τοΰ Νο
μίσματος, δοθείσης αύξή- 
σεως τών μισθών δ) Διά 
τής άναθεωρήσεως τών 
γενομένων άπολύσ ε ω ν 
καί καθορισμοΰ τής εξό
δου τοΰ πλεονάζοντας προ 
σωπικοΰ ούχί αύθαιρέτως 
άλλά βάσει κριτηρίων άν- 
τικειμενικών ύπό ’Επιτρο
πής εξ άνωτάτων Δικαστι 
κων ε) Διά τής έπασυνδέ- 
σεως τών άδικαισλογή- 
τως χωρισθέντων Άσφαλι 
στικών Ταμείων καί τής 
ένισχύσεως αυτών ώστε 
οί συνταξιούχοι οί λεύκαν 
θέντες είς τήν υπηρεσίαν 
τοΰ 'Ιδρύματος καί αί χή- 
ραι καί τά ορφανά νά μή 
διατρέχουσι τόν κίνδυνον 
διακοπής τής πενιχρας 
συντάξεως έφ ής έστηρι- 
ξαν τάς ελπίδας τής εν ά- 
πομαχία διαβιβώσεώς των 
στ) Διά τής άποκατα- 
στάσεως τών σκαιώς κα- 
ταπατηθεισών συνδικαλι
στικών ελευθεριών καί ζ)! 
Διά τής επαναφοράς δλων 
τών καταργη θέντων κε- 
κτημένων δικαιωμάτων.

Έφ’δλων τούτων άναμέ 
νομεν τάς άποφάσεις τής 
Κυβερνήσεως βέβαιοι δτι 
ή Κυβέρνησις τοΰ Στρα
τάρχου Παπάγου μέ τά έ 
ξαγγελθέντα νέα μέτρα 
Ιθά μάς άποδώση δικαιο
σύνην.

Αι Απόψεις Μας

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Διά προσφάτου άποφάσεως 

τοΰ Πρωτοδικείου ’Αθηνών, δι- 
κάσαντος επί σχετικής έφέσε- 
ως τής Τραπέζης, έπεκυρώθη 
πρωτόδικος άπόφασις, διά τής 
οποίας έκρίθη δτι ή κατά Νο
έμβριον 1953 γενομένη προα
γωγή κατ’ έφαρμογήν τοΰ άρ
θρου 34 ιδ τοΰ ίσχύοντος ορ
γανισμού και έπί τη βάσει τών 
διατάξεων τοΰ προηγουμένου 
οργανισμού τής Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος παρέχε
ται δικαίωμα είς τούς προα- 
χθέντας νά είσπράξουν τήν έκ 
τής προαγωγής προκύπτου- 
σαν μισθολογικήν διαφοράν ά- 
ναδρομικώς άπό τής ή μέρας 
(Voleur) πού έχορηγήθη ή προ 
αγωγή και δχι μόνον άπό τής 
26 Σεπτεμβρίου 1953, ώς έ- 
πραξεν ή Τράπεζα.

Τό αΰτό ισχύει, έννοεΐται,

και διά τάς κατά Νοέμβριον 
1953 παρασχεθείσας προσαυ 
ξήσεις μισθών.

Διά τών αύτών ώς άνω άπο 
φάσεων έκρίθη δτι υπάλληλος 
απολυθείς τό 1954, δστις εί
χε ζητήσει άλλά δεν έλαβεν έν 
δλφ ή έν μέρει τήν άδειάν του 
διά προηγούμενον τοΰ 1954 
έτος (έτος δηλαδή προηγούμε
νον τοΰ έτους τής άπυλύσεώς 
του), δικαιούται νά λάβη ταύ 
την είς χρήμα.

Πληροφορούμεθα δτι ή Τρά 
πεζά έξετέλεσε τάς άποφά 
σεις ταύτας πληρωσασα τόν 
δικαιοθέντα υπάλληλον.

Πλήν τών αποφάσεων αυ
τών και άλλαι δύο άποφάσεις 
τοΰ Πρωτοδίκου ’Αθηνών άνε- 
γνώρισαν τό δικαίωμα διά τάς

Η ΚΥΠΡΟΣ
Το «ροοωπικον της ΈΒνιχης Τρα,πε-ζιης 

της Ελλάδος, συμμετέχον είς τον Μανελλη» 
νιον Αγώνα διά ,την "Ενωσιν της Κύπρου με
τά της μητρδς ’Ελλάδος, τάααεται άνεπίφολ- 
λάκτως παρά το πλεορδν τών άγωνιατών διά 
την δικαίωαιν τοΰ Εθνικοί» τούτον» πόθον».

Οί δυνάαται της Αύσεως παραγνωρίζοντες 
τά βασικά ιδανικά ποΰ συνθέτουν τό μεγα- 
λεϊον τών λαών, στραγγαλιζοντες κάθε έννοι
αν δικαίου καί ελευθερίας ΰπέρ τών άτομικών 
των συμφερόντων καί της πολίτικης σκοπιμό» 
τητος, διά της έπαισχύντου στάσεως των έγε- 
μισαν μέ πικρίαν καί άγανάκτησεν τόν λαόν 
ποΰ τους έδωσε την ,πρώτην νίκην εις την_Τι
τανομαχίαν διά την έπιβίωσιν τοΰ Αυτικου πο
λιτισμού. ΜΙ 'Ελλάς είς τό διάστημα της 
τρισχιλιετούς της ιστορίας, άπέδειξεν οτι ^ξέ
ρει νά μεταβάλλεται είς Τιττάνα διά την 4ιτι- 
κράτη σιν τοΰ δικαίου καί της ελευθερίας της. 
Ή άκατάβλητη δύναμις της ιδέας καλείται 
καί πάλιν νά άποδείξη την παντοδυναμίαν 
της. Καί ό άνευ χαίτης επί τών ήμερων μα^ 
βρεταννικός λέων θά πεισθη τε^λικώς ότι 
'Ελλάς τών Θερμοπυλών καί τών Ιϊλαταιών 
δεν συγκαταλέγεται μεταξύ τών χωρών ποΰ 
μοιρολατρικώς δύνανται νά Ανεχθούν την δου
λείαν καί την τυραννίαν γνησίων τέκνων των 
Ή Κύπρος είναι 'Ελληνική, Ανήκει είς την 
'Ελλάδα ,καί θά δοθη είς την 'Ελλάδα.

πακτικοΰς όνυχας τοΰ πλέον 
στυγνού κεφαλαιοκράτου. ΗΕΟΗ ΕΤΟΣ

EYXfil ΤΗΣ Δ.Ε. 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΑ MEAN ΤΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΑΠΟΜΑΧΟΥΣ ΤΗΣ
’Επ’ ευκαιρία τών επικειμέ

νων εορτών τών Χριστουγέν
νων καί τοΰ νέου "Ετους 1955, 
Π Διοικητική Επιτροπή απευ
θύνει εγκάρδιον χαιρετισμόν 
πρός τά μέλη τοΰ Σύλλογον 
καί προς τους άπομάχους της 
καί εύχεται όπως διέλθωσι ταύ
τας μετά τών οικογενειών Ιρων! 
έν υγεία καί χαρά.

Τό δΰον έτος υπήρξε ν διά 
τό προσωπικόν ταλαιπωρημέ- 
νον λόγω της έπελθούσης λαί
λαπες καί τοΰ /ασθ,μαίνοντος ά- 
τυχώς ένδιαφέροντος της Διοι- 
κήσεώς μας είς ότι αφορά τάς 
ήθικάς καί ,ύλικάς διεκδικήσεις 
μ*5·

Κατά τό ερχόμενον νέον έ
τος 1955 ή Δ. ’Επιτροπή πι
στεύει ότι θά εκπληρωθούν τά 
δίκαια καί οί πόθοι όλων μας 
καί δηλοί ·ότι, θά εξακολούθη
ση τόν επί τών επάλξεων εύ- 
γενή αγώνα μέ τήν συνδρομήν 
όλων σας .'τόσον διά τήν έπίλυ- 
σιν τών δικαίων αιτημάτων 
μας, όσον καί διά τήν πΙρόοδον 
καί τήν εύη,μέριαν τού "Ιδρύ
ματος .

διαφοράς έξ άναδρομικής προ
αγωγής.

Κατόπιν τών ανωτέρω έφι- 
στώμεν τήν προσοχήν τών αρ
μοδίων όπως καταβάλωσι τήν 
διαφοράν ταύτην, πρός άποφυ 
γήν παραπόνων δεδομένου μά
λιστα ότι υπάρχει τό δεδικα- 
σμένον και δεν είναι πρέπον 
οάτε όφέλιμον διά τήν Τράπε
ζαν οί υπάλληλοί της νά κατα
φεύγουν είς τήν δικαιοσύνην 
διά νά τοΐς άποδοθή τό δίκαι
ον.

ΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ
Πολύ όρθώς ό Σύλλογός 

μας έθεσε ν έπί τάπητος τό ζή
τημα τών αυξήσεων τών μισθών 
μας. Είναι άπαράδεκτον μόνον 
οί υπάλληλοι τής ’Εθνικής Τρα 
πέζης νά άποκλείωνται τών 
διά Κυβερνητικής άποφάσεως 
κατόπιν τής νομισματικής άνα 
προσαρμογής δοθεισών είς ό 
λους τούς εργαζομένους αυξή
σεων πρός άντιμετώπισιν τών 
στοιχειωδών αναγκών τής ζω
ής-

Ή Κυβέρνησις έχει ύποχρέ 
ωσιν πρός άποκατάστασιν τοΰ 
δικαίου όπως έπιβάλη είς τόν 
κ. Διοικητήν τήν χορήγησιν 
τών έν λόγφ αυξήσεων καί είς 
τό προσωπικόν τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος καί Ά 
θηνών. ‘Αδράνεια ή αδιαφορία 
τής Κυβερνήσεως έπί τοΰ ση
μείου τούτου θά δημισυργήση 
δικαίως είς τό προσωπικόν τής 
Τραπέζης τήν πεποίθησιν ότι 
έχει έγκαταλειφθή είς τους άρ 1

HPAP10H ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Είναι γνωστόν ότι είς πολ- 

λάς υπηρεσίας τοΰ τε Κεντρι
κού Καταστήματος και τών 
υποκαταστημάτων, οί Διευθυν- 
ταί και οί προϊστάμενοι ύπηρε 
σιών πιέζουσι τό προσωπικόν 
νά εργάζεται πέραν τών κεκα- 
νονισμένων ωρών εργασίας.

Πρέπει οί συνάδελφοι νά έ
χουν ύπ’ όψιν των ότι ή ύπερ- 
εργασία κατά διαταγήν καί 
παρά τήν θέλησιν τών εργαζο
μένων δέν είναι υποχρεωτική.

Αί ώραι εργασίας έχουν κα- 
θιερωθή Νομοθετικώς καί τούς 
Νόμους τοΰ Κράτους οΰδείς 
δύναται νά παραβή.

OVERTIME
Ό κ. Διοικητής κατά τήν 

τελευταίαν παρουσίασιν τής 
Διοικητικής ’Επιτροπής τοΰ 
Συλλόγου έμέμφθη τά OVER- 

ΤΙΜΕ.
Ή στήλη αυτή κατ’ έπανά- 

ληψιν έτάχθη εναντίον τών ιδι
αιτέρων παροχών ύπό οΐανδή- 
ποτε μορφήν και άν δίδονται 
αΰται διότι έχει τήν άντίληψιν 
ότι τά OVERTIME διαφθείρουν 
τούς ύπαλλήλους, μέ χαράν δε 
ήκουσε τόν πατέρα τών ιδιαι
τέρων παροχών μεμφόμενον 
ταύτας.

Κατόπιν τούτου άναμένομεν 
τήν άμεσον κατάργησιν τών 
είς τούς εΰνοουμένους χορηγού 
μένων ύπό οίονδήποτε τύπον 
ιδιαιτέρων παροχών είτε διά 
φεκέλλων εϊτε ύπό τύπον ύπε- 
ρωριακής εργασίας. Ύπερω- 
ριακή άλλως τε εργασία είναι 
άπολύτως άπαράδεκτος τήν 
στιγμήν καθ’ ήν απολύονται 

1 ύπάλληλοι ώς πλεονάζοντες.

Τοΰ κ. Ξ. I. ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΥ
“Εν έτος μεστόν γεγονότων 

παρήλθε χθες καί έν άλλο αρ
χίζει σήμερον. Εύρισκόμεθα 
πολύ πλησίον, ώστε ή κρίσις 
ημών έπί εκείνου, τό όποιον ύ- 
πήρξε νά μή μένη άνεπηρέα- 
στον άπό συναισθήματα και 
πάθη, τά όποΐα δμως ζωογο
νούν τάς ιδέας καί κινούν τόν 
κόσμον, καί δέν δυνάμεθα νά 
διακρίνωμεν τί θά ύπάρξη αΰ- 
ριον. Ζώμεν καί ύφιστάμεθα 
τάς πραγματικότητας. Είναι 
σκληρόν, άλλ’ ή ζωή είναι αι
ώνια καί οί λαοί, όπως καί τά 
άτομα, πληρώνουν τήν ευτυχί
αν διά τοΰ ίδιου αίματος, διά 
τής άνολώσεως τής ιδίας ζω
ής. ’Ιδιαιτέρως διά τόν ‘Ελλη
νικόν λαόν, τό παρελθόν έτος 
ύπήρξε σκληρόν και τραχύ. 
Π ροσ ατενίζει όμως τό νέον 
έτος μετά θάρρους καί απολύ
του αΰτοπεποιθήσεως είς τάς 
ήθικάς καί πνευματικός δυνά
μεις τής Πατρίδας του.

Ή Ελλάς θά προχωρήση 
είς τόν στίβον τών εΰγενών καί 
εκπολιτιστικών αγώνων τή,ς 
άνθρωπότητος, μεθ’ όλης τή,ς 
άρμοζούσης είς ισχυρά ’Έθνη 
σοβαρότητος καί αύτοπεποι- 
θήσεως.

Τό έτος 1954 ανήκει πλέον 
είς τήν ιστορίαν μέ τάς πολυ
τάραχους φάσεις του, μέ τάς 
γιγαντιαίας κρίσεις του, μέ 
τά εκπληκτικά του γεγονότα. 
Αί σελίδες αΰτοΰ δέν διδά
σκουν μόνον τό μεγαλεΐον τών 
γεγονότων, άλλά προ παντός 
τό μέγεθος τών προβληιμόττων 
πού έγκοττέλειψε. Ό 'Ελληνι
κός λαός αισθάνεται αύτοπε- 
ποίθησιν έπί τήν ίκοονοποίησιν 
τοΰ δικαίου πόθου αΰτοΰ πρός 
έκπλήρωσιν τών άπαραγ ρα
πτών δικαίων τής ‘Ελλάδος, 
ώστε παραβλέπων πάσαν άντι- 
ξοότητα, θά βαδίση μέ ενθου
σιασμόν, μέ αισιοδοξίαν, πλή
ρης αΰτοπεποιθήσεως, πρός 
τήν χαράν μιας ωραίας ανατο
λής, ή όποια προβάλλει ώς ύ- 
πόσχεσις τής νίκης τής θ'ελή-



'ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣ1Σ

Υπεύθυνος έπι τής ύλης :
ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΓ1ΑΝΝΗΣ 

‘Αγίας Λαύρας 71 
(Τέρμα Πατησίων)

Υπεύθυνος τυπογραφείου
ΠΑ:Ν. ΦΡ ΑιΓΚ I ΑιΔΑιΚΗ Σ

σεώς του διά την γαλήνην καί 
την πρόοδον τής ‘Ελλάδος.

Ή χαραυγή τοΰ νέου1 έτους 
1955 προβάλλει ώς ελπίς τού 
τέλους των δεινών καί θά 
χρησιμεύση ώς τάφρος 6αθεΐα 
μεταξύ τής χθες και τής αΐίρι
όν. Ή ‘Ελλάς, ή ιμεγάλη, ή α
θάνατος καί αίωνία ‘Ελλάς, 
δεν πρόκειται ήδη, πού ώς φοΐ- 
νιξ άνέθαλεν εκ τής τέφρας, νά 
σβήση ποτέ. Ή ζωή του νέου 
"Εθνους σφύζει καί τό ροδαλόν 
αίμα τής_ αγνής μεταπολεμι
κής γενεάς, ή όποια δεν έμο- 
λύνθη μέ τό άζωτου τής προδο
σίας, έπι βάλλεται προς πά
σαν κατεύθυνσιν, διότι πιστεύει 
μέ φανατισμόν είς τά ιδανικά 
τής Πατρίδας.

Ή νεότης του "Εθνους, υγι
ής, ακμαία, θαρραλέα καί τολ
μηρά, χωρεΐ .προς τα εμπρός 
μέ πίστιν είς δλα τά εύγενή 
καί' άνθρώπινα ιδεώδη, πλήρης 
ελπίδων διά τό μέλλον τής 
Ελλάδος.

ΙΥΝΑΔΕΛΦΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

I
Την 2αν τρέχοντος μηνάς ή συ

ν αδελφική μας οικογένεια πένθη
σε τό χαμό τοΰ Σπύρου Χεινοπώ- 
ρου Ύποτμηματάρχου.

Ή Τράπεζά μας έχασε έναν ά- 
ριστον υπάλληλόν της καί εμείς 
έναν εξαιρετικό συνάδελφο.

Ό αγαπημένος μας Σπΰρος ή- 
το ένας εκλεκτός φίλος και έξαι- 
ρειτικός άνθρωπος μέ σπάνια αι
σθήματα.

Ή σταδιοδρομία του άποτελεΐ 
'φωτεινόν παράδειγμα έργατικό- 
τητος καί άνωτέρας άντιλήψεως. 
Πράος καί προικισμένος μέ όξείαν 
άντίληψιν άνήλθε κανονικώτατα 
τάς βαθμίδας τής ιεραρχίας.

Την κηδείαν παρηκολούθήσεν 
τό Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου μας 
αρκετοί συνάδελφοι καί πλήθος 
κόσμου.

ποια θά φανούν αντάξια τέκνα 
τοΰ πατρός των.

Έκ μέρους όλων των συναδέλ
φων τής Εθνικής Τραπέζης συλ- 
λυπούμεθα μέ βαθύ πόνον την οί- 
γενένειάν σου καί εύχόμεθα όπως 
τό χώμα τής ’Αττικής πού θά σέ 
σκεπάση νά είναι έλαφρόν.

Αίωνία σου ή μνήμη ’Αγα
πημένε μας Συνάδελφε.

Την 8)12)54 άπέθανε καί έκη- 
δεύθη είς τον ΙΝαιόν τοΰ ‘Αγίου 
Διονυσίου Άρεοοπταγήτου 6 οδον
τίατρος Θεέδωρος Θεοδώρου 
διατελέσας Προϊστάμενος τής 
οδοντιατρικής υπηρεσίας τοΰ Τα
μείου Υγείας τοΰ Προσωπικού 
τής ’Εθνικής Τραπέζης από τοΰ 
1939 μέχρι τοΰ θανάτου του.

‘Ο μεταστάς έσπούδασεν είς 
Την βαρυπενθοΰσαν οικογένειαν j τά όδοντιαατρικόν Σχολεΐον ’Αθη

νών, άργάτερον έλαβε πτυχίον τής

II pin HI until
Τό σκοτεινόν σπήλαιον διά 

μιάς έλαμψεν από άπλετου 
φως. 'Ένα λαμπερό άστέρι κα
τέβηκε ν άπό τον ουρανόν, διε- 
πέρασε την ταπεινήν στέγην 
καί έρριψε τάς μελιχρός ακτί
νας του, ώσάν φωτεινήν δέ
σμην, επάνω είς τό Θειον Ν ή
πιον.

Άπό τής στιγμής εκείνης 
ό Χριστιανισμός έλάμβανεν ώς 
θρησκείαν καί ώς σύστημα 
ζωής, την πρώτην πνοήν. Καί 
ή πορεία τής ιστορίας κατά 
τούς 19 τελευταίους αιώνας, 
δέν δύναται νά έξηγηθή δίχως 
τον Ίησοΰν. Ή έμφάνισις τοΰ 
πνευματικού ανθρώπου συγ
χρονίζεται μέ την έμφάνισιν 
τού Θεανθρώπου. Ή ιδέα κα- 
τήγαγε την λαμπροτέραν νί
κην καί άνεπήδησεν ώς ένα τε
ράστιον πνευματικόν καί ήθι- 
κόν σύνθημα, τό όποιον οδηγεί 
ώς πυρσός την συνείδησιν των 
λαών. Χωρίς την διδασκαλίαν 
τής αγάπης, τής συναδελφώ- 
σεως, τής ηθικής, τής δικαιο
σύνης, τής ισότητας καί τής ε
λευθερίας ή άνθρωπότης θά εΐ- 
χεν έκλειψη άπό προσώπου 
Γης. Ό νέος πολιτισμός είναι 
δημιουργία τού Χριστού, Τήν 
στιγμήν, κατά τήν οποίαν τό 
πνεύμα τοΰ Χριστού παύση 
νά έμπνέη, τήν στιγμήν κατά 
τήν όποιαν θά κρημνισθοΰν οί 
ναοί του, καί θά καταλυθοΰν 
τά ίερατξΐα του1, ό πολιτισμός 
θά κρημνισθή καί νέα περίοδος 
βαρβαρότητας θά άρχίση.

Καί έκτοτε, προ 1954 ετών, 
οτε άνεφάνη: τό λαμπρόν ά
στρου, μένει πάντα φώς σελα- 
γίζον, καταυγάζον, φώς σώ- 
ζον καί διδάσκον. Είναι τό φώς 
τής πίστεως καί τής άγόστης, 
τό άστρου τής ειρήνης;· ΘρηΓ 
σκεΐαι ήλθον καί παρήλθον, 
διδάσκαλοι έγεννήθησαν καί ά- 
πέθανον, δόγματα έζη.σαν καί 
έμαράνθησαν, κηρύγματα ή- 
ικούάθησαν καί διελόθηραν. Τό 
ανέσπερου δμως φώς, τό όποι
ον έξεπορεύθη άπό τής, φωτει
νής φάτνης τοΰ Σπηλαίου τής 
Βηθλεέμ εξακολουθεί λάμπον 
σνά τούς αιώνας.

Ό Χριστιανικός κόσμος ζών 
μέσα είς τά ερεβώδη σκότη τής 
σημερινής περιόδου περισσότε 
ρον ή άλλοτε εορτάζει σήμε
ρον μέ κατόινυξιν καί συγκίνη- 
οιν *τήν Γέννησιν τού Χριστού, 
διότι τό σύμβολου τής Βηθλε
έμ ύψοΰται μέ κοπαυγάζουσαν 
λάμψιν καί σελαγίζει ψηλά είς 
τό στερέωμα τό "Αστρου των 
Μάγων καί λάμπει ^είς τάς ψ_υ- 
χάς τών Χριστιανών μέ τήν 
γλυκεΐαν καί ανέσπερου μαρ
μαρυγήν του.

Ή άνθρωπότης συχνά άπε-

του συλλυπούμεθα καί εύχόμεθα 
νά είναι ελαφρό τό χώμα πού τον 
σκέπασε.

’Επικήδειους έξεφώνησαν.
1) ’Αντώνιος Κοτρώτσος μέ

λος τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου καί 
ώς εκπρόσωπος αϋτοΰ.

2) Εύαγ. Οίκονομίδης Συνάι- 
δελφος Κ)τος Μητροπόλεως.

3) Κώστας Κολαζής, Συγχω
ριανός του.

Ό έκφωνηθείς ύπό τοΰ κ. Κο- 
τρώτσου επικήδειος έχει ώς α
κολούθως :

’Αγαπημένε μας Σπΰρο,
"Ελαχε είς εμέ ό κλήρος ώς εκ

προσώπου τοΰ Συλλόγου τών υ
παλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης 
διερμηνεύοντας καί τά αισθήματα 
ολοκλήρου τοΰ προσωπικού νά σ’ 
απευθύνω τον ύστατον χαιρετι
σμόν

’Ιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών, οδοντιατρικόν |6ί- 
πλωμα τής ιατρικής Σχολής ’Α
θηνών. Προς άρτιωτέραν μόρφυσίν 
του έφοίτησε είς ECOLE DENT AI
RE DE PARIS διαικριθεΐς διά τήν 
άρτι αν επιστημονικήν κατάρτησίν 
του.

Αί ΰπηρεσίαι τάς όποιας προ- 
σέφερεν είς τό Ταμεΐον Υγείας 
υπήρξαν πολύτιμοι. Ώργάνωσε τό 
’Οδοντιατρικόν Τμήμα τοΰ Τ.Υ.Π. 
Ε.Τ. κατά τοιοΰτον αξιοθαύμα
στου τρόπον όντως ώστε, ύπό τήν 
διαρκή καί σταθεράν αυτού έπο- 
πτείαν νά έπιτευχθή πλήρως ό έ- 
πιδιωκόμενος σκοπός.

‘Ο θάνατός του έστέρησε τον 
επιστημονικόν κόσμον ένός πολυ
τίμου μέλους του καί τό Ταμεΐον
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‘Ο πρόωρος καί άδόκητος χα- ; Υγείας ένός τών καλλιτέρων συ 
μός σου έβύθισε σέ μεγάλην λύ
πην καί πόνον δλους εκείνους 
πού σέ γνώρισαν κατά τό μα
κροχρόνιον διάστημα πού υ
πηρέτησες τήν ΤράΙπεζα. "Η
σουν χαρακτήρ αδάμαστος προ1 
σηλωμένος καί άφοσιωμένος 
είς τό καθήκον σου, εΰγε- 
νής προς πάντας τούς συναδέλ
φους σου, καλός καί τίμιος οικο
γενειάρχης καί θά μείνη χαραγ
μένη είς τήν μνήμην μας ή κα- 
λωσύνη σου καί ή εύγενής φυσιο
γνωμία σου. Είθε αγαπημένε μας 
Σπΰρο ή πάροδος τον χρόνου καί 
ή ΰψιστος παρηγορία τοΰ Θεού 
ν’ άπαλύνη τον πόνον τών οικείων 
σου πού τόσο σκληρά καί ανα
πάντεχα τούς κτύπησε ή μοίρα 
καί μάς πού σ’ αγαπήσαμε τόσο.

’Αγαπημένε μας Σπΰρο, ημείς 
οί υπάλληλοι τής ’Εθνικής θά εΐ- 
μεθα άπό έδώ καί πέρα οί προ- 
στόίται τής τόσο δοκιμασθείσης 
οικογένειας σου καί θά παρακο- 
λουθοΰμεν έκ τοΰ σύνεγγυς τήν 
πρόοδον τών παιδιών σου τά ό-

μακρύνθη κατά τούς διαρρ-εύ- 
σαντας έκτοτε είκοσι αιώνας 
άπό τό κήρυγμα τοΰ ένσαρκω- 
θέντος Θεού, άλλα πάντοτε έ- 
πέστρεψε, συντετριμένη. διότι 
παρεπλανήθη, διψώσα παρηγο
ριάν καί φώς καί ελπίδαν είς 
τήν ταπεινήν εκείνην φάτνην 
τής Βηθλεέμ, άπό^ τήν όποιαν 
έπήγασεν τό ανέσπερου φώς 
πού κατηύγασε καί θά καΐταυ- 
γάζη είς τούς αιώνας τόν κό
σμον ολόκληρον.

Ξ. I. ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΣ 
Δικηγόρος

νεργατων του.
‘Η Διοικητική ’Επιτροπή τοΰ 

Συλλόγου έρμηνεύουσα τά αισθή
ματα τών συναδέλφων άπευθύνει 
είς τήν οικογένειαν τοΰ έκλιπόν- 
τος θερμά συλλυπητήρια.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τοΰ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩ
ΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
συνελθόν εκτάκτως επί τώ θλιβε- 
ΡΦ άγγέλματι τοΰ θανάτου τοΰ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
διοίτελέσαντος έπι σειράν έτών 
έκλεκτοΰ συνεργάτου του, άπεφά- 
σισεν όμοφώνως

I 1 ) Νά έκφρασθώσι τά συλλυπη 
τήρια πρός τήν οικογένειαν τοΰ 
μεταστάντος.

2) Νά παρακολούθηση σύσσω-: 
μον τήν εκφοράν.

3) Νά καταθέση στέφανον έπι ] 
τής σωροΰ καί

4) Νά αργήσουν κατά τήν ήμέ- 1 
ραν τής κηδείας τά έν Άθήναις 
καί Πειραιεΐ ’Οδοντιατρεία τοΰ, 
Τ.Υ.Π. Ε.Τ.
Έν Άθήναις τή 8η Δεκεμβρίου

1954
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 

τοΰ Ταμείου Υγείας Προσωπικού 
’ Εθν ικής Τ ραπέζη ς

Κατωτέρω δημοσιεύομεν άν 
τίγραφα τών ύπ’ άρι8. 973 καί 
974)1954 αποφάσεων ίροΰ Συμ
βουλίου της ΊΕΙπικρατείας έκδο 
θεισών κατόπιν προσφυγών τοΰ 
ήμετέρου Συλλόγου.

Διό: της ύπ’ άριδ. 973)1954 ά- 
ποφάσεως άκυροΰται όλοσχε- 
ρώς ή άπόφασις τοΰ κ. ‘Υπουρ
γού Εργασίας, διά της Οποίας 
έτροίπίοποιήδη ύπ’ αύτοΰ παρά 
τον Νόμον το άρδρον 1 / τοΰ 
έν ίσχύϊ ΚανοΛ'ΐσμοΰ τοΰ Τα
μείου Συντάξεων καί δ*’ αύ
τοΰ άφηρέδη ή διοίκηοις τοΰ 
Ταμείου μας άπό τούς Ασφαλι
σμένους, ρύσιαστικώς ,περιελ- 
δοΰσα είς χεΐρας τοΰ ‘Υπουρ
γού διά τοΰ 'διορισδέντος Κυ
βερνητικού ’Επιτρόπου. Ή ά- 
πόφασις τοΰ Συμβουλίου της 
’Επικράτειας επαναφέρει τό 
παλαιόν καδεστώς ίδιοικήσεως 
τοΰ Ταμείου Συντάξεων.

Διά τής έτέρας ύπ’ άριδ. 
974) 1954 ριποφάσεως άκυροΰται 
ή βάσει τής ώς άνω παρανόμου 
τροποπΌιήσεως τοΰ Κανονι
σμού τοΰ Ταμείου, γενο-μένη 
ύπό τοΰ *Υπουργοΰ ’Εργασίας 
συγκροτηοις τοΰ Διοικητικού 
Συμβουίυίου τοΰ Ταμείου Συν
τάξεων, καταργηδέντος καί 
τοΰ Κυβερνητικού ’Επιτρόπου. 
Αί αποφάσεις αύται έχουν £>ς 
άκολούδως.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙ
ΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΝΕΑ6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Έχυκλοφόρήβε είς ώραίαν κα,ί ρΛίμελημέ· 

νην εκδοσεν μελετη τοΰ κ. Γεωργίου Π. Κ»· 
νελλάκΐ), γραμμκτέως της Α.Μ. τοΰ Bast· 
λ έως ΰπο ,τον τίτλον «Έηεστροφή είς το χω
ριό».

'Ο ,σογγρκφεΰς μέ έςκίρετον εηι/ειρημκ- 
τολογίκν άηκριθμεΐ καί άνκπτΰσσει μεθοδικά 
τά. δεινά της άστυφιλίκς καί ΰποδεικνύει^τά 
κατάλληλα εικεΚνα μέσα ποΰ δΰνανται ,νά ξακ· 
ναδώσουν ζωήν κει εύημερίαν είς τό χ,ωριό 
καί γενικά είς την επαρχίαν.
ΙΙωλείται είς όλα γενικώς τά Βιβλιοπωλεία

Αριθμός 973)1954
Συγκείμενον έκ τών μελών αύ

τοΰ Α. Ραγκούση, Συμβούλου τής 
Επικράτειας, Προεδρεύοντας, 
(κωλυόμενου τοΰ τε Προέδρου, 
Άντ)δροΰ καί τοΰ άρχαιοτέρου 
αύτοΰ Συμβούλου) Γ. Ο. Σπυρο- 
πούλου, Γ. Χαρμπούρη, Α. Μαρού 
δα, Ν. Γρηγορίου, Γ. Δ. Σπνρο- 
ποΙύλου, Γ. Μαραγκοπούλου, Συμ 
δούλων τής Επικράτειας, Δ. 
Ψαρροΰ καί Ήλία Γλυκοφρύδη, 
Παρέδρων τοΰ Συμβουλίου τής Έ 
πικρατείας.

Συνεδρίασαν δημοσία έν τώ 
άκροατηρίφ του τή 15η ’Απριλί
ου 1954, παρόντος καί τοΰ Γραμ 
μαιτέως τοΰ Συμβουλίου τής ’Ε
πικράτειας. Παντ. Κατζούρου, 
Vva διΐκάση :

Α) Έπι τή άπό 20ής Νοεμβρί
ου 1953 αιτήσει: 1) Τοΰ έν ’Α
θήνα ις έδρεύοντος Σωματείου, 
ύπό τήν επωνυμίαν «Σύλλογος 
Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος», νομίμως έκπρο- 
σωπουμένου καί 2) άτομικώς 
τών Γεωργίου Κώστη, Δημητρί- 
ου Τσακίρογλου, Παντελή Μου- 
τούση, Θεοφάνους Βενακίδου, 
Γ ρηγορίου Νικολάου καί Ευαγ
γέλου Θωμοπούλου, κατοίκων ά- 
πάντων ’Αθηνών, παραστάντων 
διά τών πληρεξουσίων των δικη
γόρων Ίω. Καποδίστρια καί Ο. 
Ζούκα.

Κατά τοΰ Υπουργού Εργασί
ας, παραστάντος διά τοΰ Βα;σ. 
Κουντούρη, Παρέδρου τοΰ Νομι- 
κοΰ Συμβουλίου.

Περί άκυρώσεως τής ύπ’ άριθ. 
56045)1953 άποψάσεως τού Υ
πουργού Εργασίας, δι’ ής έτρο
ποπο ιήθη τό αρθρον 1 τοΰ έν 
ίσχύϊ Κανονισμού τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων τοΰ Προσωπικού τών 
Τραπεζών Εθνικής, Κτηματικής 
καί Ελλάδος καί

Β) Έπι τή άπό 22 Νοεμβρίου 
1953 αιτήσει : 1 ) Τοΰ έν Άθή
ναι ς έδρεύοντος Σωματείου, ύπό 
τήν έπωνυμίαν «Ένωσις Συντα
ξιούχων τών Τραπεζών ’Εθνικής, 
Κτηματικής καί Ελλάδος», νομί
μως έκπροσωπουμένου καί 2) ά
τομικώς τών Κωνστ. Μάνου, Χρή
στου Νικ. Λαγοπάτη, Ίωάννου Δ. 
Σωτηροπούλου καί Κωνστ. Βασ. 
Τριανταφύλλου, συνταξιούχων τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων τοΰ Προσωπι
κού τών Τραπεζών Εθνικής Κτη
ματικής καί Ελλάδος, κατοίκων 
’Αθηνών, παραστάντων διά τοΰ 
πληρεξουσίου των δικηγόρου ’Ιω. 
Καποδίστρια.

Κατά τοΰ Υπουργού Εργασί

ας, παραστάντος διά τοΰ Βασ. 
Κουντούρη, Παρέδρου τοΰ Νομι- 
κοΰ Συμβουλίου.

Περί άκυρώσεως τής ύπ’ άριθ. 
56045)1953 άποψάσεως τοΰ Υ
πουργού Εργασίας, δι’ ής έτρο- 
ποποιήθη τό αρθρον 1 τοΰ ίσχύϊ 
Κανονισμού τοΰ Ταμείου Συντά1 
ξεων τοΰ Προσωπικού τών Τραπε
ζών Εθνικής Κτηματικής καί "Ελ
λάδος.

Άκούσαν τοΰ Είσηγητοΰ Συμ
βούλου τής Επικράτειας Γ. Χαρ
μπούρη, άναγνόντος καί άναπτίύ- 
ξαντος τήν έκθεσιν αύτοΰ, καθ’ ήν 
τό ιστορικόν τής προκειμένης ύ- 
ποθέσεως έχει ώς έπ-εται:

Διά τής ΰπ’ άριθ. 56045)53 ά 
ποφάσεως τοΰ Ύπουργοΰ τής Ερ
γασίας «περί τ ροποπο ιήσεως άρ
θρου τοΰ Κανονισμού Συντάξεως 
Προσωπικού Τραπεζών Εθνικής, 
Κτηματικής καί Ελλάδος» (ΦΕΚ 
207 τής 28.9.53 τ. Β'.) καί κα
τά τά έν αύτή είδικώτερον δια
λαμβανόμενα, έτροποποιήθη ή 
διάταξις τοΰ άρθρου 1 τοΰ ίσχύον1 
τος Κανονισμού Συντάξεων Προ
σωπικού Τραπεζών Εθνικής, Κτη
ματικής καί Ελλάδος, ήτις έγ- 
κριθεϊσα, διά τής ΰπ’ άριθ. 28358)
1 164)29.7.46 άποψάσεως τοΰ ίδι
ου ‘Υπουργού, καθόριζε τόν τρό
πον καί τήν διαδικασίαν τής συγ 
κροτήσεως τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τοΰ Ταμείου Συντάξεων 
τοΰ Προσωπικού τών Τραπεζών 
’Εθνικής, Κτηματικής καί "Ελλά
δος.

Τής πράξεως ταύτης καί καθ’ 
ο μέρος δι’ αυτής ορίζεται είδικώ
τερον, δτι άπαντα τά ύπό τής 
παρ. 1 αυτής προβλεπόμενα μέλη 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ 
ρηθέντος Ταμείου διορίζονται με
τά τών αναπληρωτών των δι’ άπο- 
φάσεως τρΰ Υπουργού Εργασίας, 
δημοσιευομένης είς τήν Εφημερί
δα τής Κυβερνήσεως έπι τριετεΐ 
θητεία (παρ. (3) καί δτι εις τάς 
συνεδριάσεις τοΰ Διοικ. Συμβου
λίου τοΰ Ταμείου καί τών παρ’ 
αύτώ λειτουργουσών Επιτροπών 
παρίσταται άνευ ψήφου Κυβερνη
τικός Επίτροπος, δστις δικαιού
ται ν’ άναστέλλη την έκτέλεσιν 
πόσης άποψάσεως τοΰ Διοικ. Συμ 
βουλίου ή τών ανωτέρω ’Επιτρο
πών (tod. 5) διώκουσι τήν άκύ- 
ρωσιν δι’ ιδίας αίτήσεωις καί διά 
τούς έν αύτή λόγουε άφ’ ένός μέν 
ό Σύλλογοc ύπαλλήλων ’Εθνικής 
Τροττέζης τής Ελλάδος καί έκ τών 
μελών τούτου οί Γεώργιος Κώστης, 
Αημ. Τσακίρογλου, Π. Μουτούσης 
ΟεοΦ. Βενακίδης, Γρηγ. Νικολάου 
καί Εύάγ. Θωμόπουλος, άφ’ ετέ
ρου δέ ή ένωσις Συνταξιούχων τών 
Τραπεζών Εθνικής, Κτηματικής 
καί Ελλάδος καί τά μέλη ταύτης 
Κ. Μάνος, Χρ. Λαγοπάτη ς, I. Σω- 
τηοόπουλος. !

Έάν άσκώνται παραδεκτώς αί 
σΐ ύπό κρίσιν αιτήσεις καί έάν 
είναι βάσιμοι οί προβαλλόμενοι 
λόγοι άκυρώσεως, είναι τά έπι 
τής προκειμένης ύποθέσεως προ- 
κύπτοντα ζητήματα.

Έφ’ ών ό Εισηγητής ανέπτυξε 
τήν γνώμην αύτοΰ.

Άκούσαν τών πληρεξουσίων 
τών αίτοώντων, άναπτυξάντων καί 
προφορικώς τούς λόγους τών ύπό 
κρίσιν αιτήσεων των καί αίτησα- 
μένων τήν παραδοχήν αυτών, τοΰ 
άντιττροσώπσυ τοΰ "Υπουργοΰ αί- 
τησαμένου τήν άπόρριψιν τούτων.

Ί δ ό ν τ ά σχετικά 
έγγραφα 

Σκεφθέν κατά τόν Νόμον
Επειδή ή ύπό τοΰ Συλλόγου 

τών ‘Υπαλλήλων τής Εθνικής Τρα 
πέζης τής ’Ελλάδος άσκηθεΐσα 
άπό 20 Νοεμβρίου 1953 α’Γτησις, 
διώκουσα τήν άκύρωσιν τής ύπ’ 
άριθ. 56045) 1953 άποψάσεως τοΰ 
‘Υπουργού Εργασίας περί τροπο1 
ποιήσεως τοΰ Κανονισμού τοΰ Τα
μείου Συντάξεων τοΰ Προσωπικού 
τών Τραπεζών Εθνικής, Κτηματι
κής καΐ’Ελλάδος καί ή τήν άκύρω 
σιν τής αυτής πράξειως διώκουσα 
άπό 22 Νοεμβρίου 1953 αϊτησις, 
άκυρώσεως τής Ένώσεως Συντα
ί Συνέχεια εις τήν 7ην σελίδα)

ι
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■μιιμζμβεοϊ

Συνάδελφοί,

Ούδείς δύνοτται νά μέ κατη- 
γορήση δτι λόγφ ή έργψ άντέ- 
δρασα εις την πολιτικήν, τήν 
οποίαν ακολουθεί το Διοικητι
κόν Συμβούλιον, καίτοι, όπως 
δλοι γνωρίζετε, ή πολιτική αύ- 
τή δεν είναι τής έγκρίσεώς 
μου. Άφ’ ής προ οκταμήνου 
μου έδόθη ή ευκαιρία νά εκθέ
σω ενώπιον τοΰ Σώματος τάς 
αντιλήψεις μου, δι’ ών καπέδει
ξα ότι ή ύπό τοΰ τότε Συμβου 
λίου ακολουθούμενη τακτική, 
άντί νά προάγη τό απασχο
λούν ή μάς ζήτη μα οδηγεί εις 
τήν πλήρη κοτταβαράθρωσίν 
του, οΰδεμίαν εΐχον άνάμιξιν 
εις τά πράγματα τοΰ Σωμα
τείου, ούτε σχέσιν ή συνεννόη- 
οιν μέ τους σχόντας τήν πρω- 
τοβουλίοη/ τής συγκλήσεως 
τής παρούσης Σ υνελεύσεως. 
Καί τοΰτο διά νά μη νομισθή, 
δτι μόνος ή μετ’ άλλων Αντι
δρώ κατά μιας πολιτικής τήν 
οποίαν, καλήν ή κακήν, εΐχεν 
εγκρίνει ή Συνέλευσις.

"Αν δε διακόπτω: σήμερον 
τήν σιωπήν μου, είναι διότι ή 
κατάστασις έχειροτέρευσεν εις 
βαθμόν, ώστε τό Διοικ. Συμ
βούλιον εύρέθη είς τήν ανάγ
κην νά συγκαλέση τό κυριαρ
χούν Σώμα διά νά τοΰ άναγ- 
γείλη δπως καί μάς ανήγγει
λε προ όλίγου, δτι πρέπει νά 
εΰρισκώμεθα έν επιφυλακή έν 
δψει σκληρού άγώνος κατά τής 
Τροπτέζης καί τής Κυβερνήσε- 
ως, έξ αφορμής τής άθετήσεως 
των έκ μέρους άμφοτέρων δο- 
θεισών υποσχέσεων περί άνα- 
συγχωνεύσεως των δύο Ταμεί
ων. Τούτο δέ δεν σημαίνει τί
ποτε άλλο, παρά δτι ή πολιτι
κή τήν οποίαν ήκολούθησε μέ
χρι σήμερον τό Συμβούλιον ά- 
πέτυχε παταγωδώς.

Κύριοι, τό θέμα πού μάς α
πασχολεί δέν χωρεΐ ούτε αντι
δράσεις, ούτε πείσματα, ούτε, 
προσωπικά. Πρόκειται κυριολε- 
κτικώς περί τοΰ ψωμιού 2.500 
οικογενειών. "Αν διαφωνούμεν,, 
καί διαφωνούμεν ριζικά, είναι 
διότι βλέπομεν δτι φερόμεθα 
κατά κρημνού, αν συνεχίσωμεν 
τήν τακτικήν πού ήκουλουθή- 
σαμεν μέχρι σήμερον.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
μάς καλεΐ εις αγώνα σκληρόν. 
’Αλλά πώς θά άναλάβωμεν 
τον αγώνα αύτόν μέ έλπίδας 
επιτυχίας, άφοΰ έκεΐνοι κατά 
των οποίων θά διεξαχθή ό ά
γων αυτός είναι τά ’ίδια πρό
σωπα πού επί μήνας τώρα χα- 
ρακτηρίζομεν είς δλας τάς α
νακοινώσεις μας, ώς τούς με
γαλύτερους προστάτες καί βο
ηθούς μας;

Πώς θά στραφώμεν κατά τού 
κ. Ήλιάσκου, πού ήταν κατά 
τάς ανακοινώσεις αύτάς, ώς 
χθές ακόμη, ό μεγαλύτερος 
ευεργέτης καί σύμμαχός μας;

Πώς θά στραφώμεν κατά 
τής Κυβερνήσεως, όταν είναι 
γνωστόν δτι προ ολίγων μόλις 
μηνών ή Γενική Συνέλευσις, 
διά ψηφίσματος πού συνέτα-

ξεν ό ίδιος ό σημερινός πρόε
δρος τοΰ Διοικ. Συμβουλίου ε
ξέφραζε τήν ευγνωμοσύνην τού 
Σώματος διά τήν υπέρ τών υ
παλλήλων φιλεργατικήν πολιτι 
κήν της; Καί ποίοτν πολιτικήν; 
Αυτήν τής όποιας υ
πήρξαμε ν τά τ ρ α γ ι κ ώ- 
τιε ρ α θύ μία τ α.

Ερωτώ: ’Αποτελεί τούτο
συνδικαλισμόν ή καθάράν μω
ρίαν;
Κύριε Πρόεδρε,

Αί εύθύναι σας καί αί προ
σωπικά! καί τών έν τφ Συμ- 
βουλίορ Συναδέλφων σας είναι 
βαρύταται, ακριβώς διότι έξε- 
τρέψατε τό δλον ζήτημα άπό 
τήν μόνην ορθήν βάσιν, τήν 
συνδικαλιστικήν, άπό τής ο
ποίας δέν έπρεπε ποτέ νά εΐ
χεν άπαμακρυνθή. Καί ορθότα
τα σάς απέδειξε τοΰτο ό παρι- 
στάμενος Εκπρόσωπος τοΰ Έρ 
γατικοΰ Κέντρου Άθήνών.

Μέγας προστάτης μας ό κ. 
Ήλιάσκος, μέγας ευεργέτης ό 
κ. Γονής καί φυσικά, άκόμη 
μεγοώύτερος ό κ. Παπάγος. 
Ποιος λοιπόν είναι ό εχθρός, 
κατά τοΰ οποίου βάλλομεν;

Οί υπάλληλοι τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, μάς λέγει τό 
Συμβούλιον, πού δέν μοες ήκου 
σαν καί έχώρισαν τά Ταμεία.

I ’Αλλά τά Ταμεία έχώρισαν μέ 
κάποιον Νόμον. Καί τον Νό
μον αυτόν μπορεί νά ηύνόησεν 
ή καί νά προεκδίλεσεν ή Τρά
πεζα τής Ελλάδος κρίνουσα 
έλευθέρως τά καθ’ έαυτήν, αλ
λά ή Κυβέρνησις διά τού άρ- 
μοδίου Υπουργού είναι έκείνη 
πού τό έκαμε. ’Αντί λοιπόν νά 
στραφώμεν κατά τοΰ Υπουρ
γού αυτού, ήμείς τον άνακη- 
ρύσσομεν μέγαν ευεργέτην 
μας καί έξαντλούμεθα είς σύμ
βουλός καί παραινέσεις προς 
τήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος 
καί τούς υπαλλήλους της. Μά
ταιος ό κόπος. Αυτοί ξέρουν 
τί κάμνουν. Μάς επιστρέφουν

μας καί κάνουν τήν δουλειά 
τους.
Κύριοι Συνάδελφοι,

Πού οφείλεται ή αδυναμία, 
είς τήν οποίαν εύρίσκεται τό 
Ταμείον Συντάξεων διά νά έκ- 
πληρώση τάς υποχρεώσεις 
του; Είς τήν πρόωρον άπόλυ- 
οιν ένός τεραστίου1 αριθμού υ
παλλήλων τής Τ ραπέζης, τούς 
οποίους τό Ταμείον εύρίσκεται 
είς τήν ανάγκην νά συνταξιο- 
δοτή. Είς τρία ολόκληρα δισε
κατομμύρια μηνιαίως ανέρχε
ται ή πρόωρος αυτή έπιβάρυν- 
σις τού Ταμείου, χωρίς νά ύ- 
πολογίσωμεν τήν έξ ’ίσου πρό
ωρον στέρησιν τού Ταμείου ά
πό τάς εισφοράς, τάς οποίας 
οί προώρως συνταξιοδοτούμε- 
νοι θά κατέβαλλαν άν δέν έξήρ- 
χοντο τής Τ ραπέζης.

Ποίος απέλυσε τον όγκον 
αύτόν τού προσωπικού; Ή 
Τράπεζα χρησ ι μοπο ιήσασα τά 
κυβερνητικά μέτρα, τών οποί
ων αυτή ή ’ίδια ύπήρξεν έμ- 
πνευστής. Αυτή, λοιπόν, είναι 
υπεύθυνη διά τήν ζημίαν, τήν 
οποίαν έκ τού λόγου τούτου ύ- 
πέστη τό Ταμείον, άφοΰ άλ
λωστε αυτή έκαρπώθή τό έκ 
τής άπολύσεως κέρδος.

Βέβαια ευθύνες απέναντι τού 
Ταμείου έχει καί ή Τράπεζα 
τής Ελλάδος. Καί ευθύνες με
γάλες, περί τών οποίων δέν εί
ναι τώρα ή στιγμή νά όμιλή- 
σωμεν. Άλλ’ έφ’ δσον γνωρί
ζω, ή Τράπεζα τής Ελλάδος 
δέν άρνείται τάς εύθύνας της 
καί ώς πληροφορούμαι, είναι 
πρόθυμος νά ένισχύση δσο 
χρειάζεται τό Ταμείον, διά τήν 
έκπλήρωσιν τών ύποχρεώσεών 
του. Διατί λοιπόν δέν στρεφό- 
μεθα κατά τής ’Εθνικής διά νά 
έκπληρώση καί αύτή τό ίδικόν 
της καθήκον, αλλά κατατριβό- 
μεθα είς άσκοπους λογομαχί- 
ας κοττά τού προσωπικού τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος;

Είς τό σημείον τούτο πρέ
πει νά τονίσω, κ. Συνάδελφοι, 
δτι ή δυσχέρεια τήν οποίαν 
Αντιμετωπίζει τό Ταμείον μας 
είναι προσωρινή καί οφείλεται 
καί είς τό γεγονός βέβαια δτι

ώς αχρήστους τάς σύμβουλός αί δύο Τράπεζαι δέν έξεπλήρω

ΕΟΚΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΗ
ΠΡΑΚ Τ ΟΡΕΙΟΑ

ΛΟΥΚΙΑΝΟ! ΓΙΑΝΝΑΙΗ
Συνταξιούχου Εθνικής Τραηέζης

ΜΕΓΑΡΟΑ ΤΑΜΕΙΟ*· 

iil’A Τ ΑΞΕίϊΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ*

Πλατεία ΚλαυΘμώνος (εντός της στοάς)

ΪΡΑΑΑΕΛΦΟΙ»
Αγοράσετε τά .λαχεία χας ά«ο το ΤΙΆΕΡΟ 
Πρακτορειον μας. ΊΕ κλήρωσες πλησιάζει.

Αιαθέτομεν ΑΑΧΕΙΑ ΪΡΑΤΑΚΤΩΑ

σαν τάς προς τό Ταμείον υπο
χρεώσεις των, αλλά κυρίως είς 
τό δτι έξ αιτίας τών μέτρων βι- 
αίας Εξόδου μεγάλου αριθμού 
υπαλλήλων, ή λεωφόρος τής Ε
ξόδου τού προσωπικού έκ τής 
Τραπέζης καί άντιστοίχως τής 
εισόδου του είς τό Ταμείον, εί
ναι δσον εύρεΐα γνωρίζετε δτι 
είναι σήμερον.

Άλλ’ είναι γνωστόν δτι ή 
λεωφόρος αύτή ήμέρφ τή ήμέ- 
ρςχ θά βαίνη σμυκρινομένη. 
Πρέπει νά έλπίσωμεν δτι κά
ποιαν στιγμήν θά σταματήση 
αύτή ή μανία τών άπολύσεων 
τής σημερινής Διοικήσεως. 
Καί θά έλθη ώρα, κοττά τήν ο
ποίαν τό Ταμείον θά άνακτή- 
ση τήν ισορροπίαν του,τήν ο
ποίαν, έπαναλαμβότνω, άπώλε- 
σε χάρις είς άπάνθρωπα καί 
ανελεύθερα μέτρα Τ ραπέζης 
καί Κυβερνήσεως, καί θά άνα- 
κτήση άκόμη, μάλλον γρήγο
ρα παρά άργά, ολόκληρον τήν 
παλαιάν αυτού άκμήν.

Προσωρινή λοιπόν θά είναι 
ή έκ μέρους τών δύο Τραπε
ζών ένίσχυσις τοΰ Ταμείου 
πρός έκπλήρωσιν τών ύποχρε
ώσεών του. Καί ή ένωσις τών 
Ταμείων; θά έρωτήσετε.

Τί νά τήν κάνωμε τήν ένωσιν 
αυτήν, άφοΰ δέν γίνεται;

Τρις είσήχθη τό σχετικόν 
Νομοσχέδιον είς τό Συντονι
στικόν Συμβούλιον καί τρις ά- 
πεσύρθη. Διότι, δπως τήν ζη- 
τοΰμεν τήν ένωσιν δέν είναι δυ
νατόν νά περάση. Καί τό εί
παν καθαρά.

"Επειτα, πώς νά φαντασθώ- 
μεν, κ. Πρόεδρε, ότι ή Κυβέρ- 
νησις καί ιδιαιτέρως ό Πρόε
δρός της, θέλει πρόιγματι νά 
κάμη τήν συγχώνευσιν, άλλά 
εμποδίζεται άπό όρατάς ή Αο
ράτους έξωκυβερνητ ικάς δυνά
μεις; Ημείς γνωρίζομεν δτι ό 
κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 
ώς στρατιωτικός Επιμένει είς 
τάς διοτταγάς του καί όταν ά
κόμη δέν άρεσε νά έπιμένη... 
Πώς μπορούμε νά δεχθούμε ό- 
τι είς τήν περίπΤωσίν μας δέν 
Εχει τήν δύναμιν νά έπανορθώ- 
ση μίαν κακήν πράξιν τών υφι
σταμένων του, τήν οποίαν έχα-

ρακτήρισεν, δπως δλοι γνωρί
ζομεν, τόσον βαρέως; Αυτά τά 
πράγματα, κ. Πρόεδρε, δέν 
στέκονται είς τήν κοινήν λογι
κήν.

Ή συγχώνευσις δέν γίνεται 
διότι ή Κυβέρνησις δέν τήν θέ
λει. Καί έγώ πιστεύω δτι δέν 
τήν θέλει καί ό κ. Ήλιάσκος, 
δσον καί αν φαίνεται δτι τήν 
θέλει. Καί διαφωνώ είς τό ση- 
■μεΐον αυτό μέ δλους Εκείνους 
πού πιστεύουν δτι ή συγχώ
νευα ις τών Ταμείων είναι συμ- 
φέρουσα είς τον κ. Ήλιάσκον. 
’Όχι, Κύριοι, δέν τον συμφέ
ρει, διότι προτιμά νά είναι ε
λεύθερος νά βάλλη κατά τών 
ήσψαλισμένων Ανενόχλητος, ά
πό τάς Επεμβάσεις τής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος καί τοΰ προ
σωπικού της.

’Αφήστε λοιπόν, κ. Άπο- 
στολόπουλε, 'τάς συμβουλάς 
καί τάς παραινέσεις καί τούς 
λιβανωτούς σας πρός τήν γνω
στήν κατεύθυνσιν. Άπευθυνθή- 
τε μέ σθένος καί Αποφασιστι
κότητα πρός τάς Διοικήσεις 
τών δύο Τραπεζών καί ζητή
σατε νά καταβάλουν είς το 
Ταμείον δ,τι τοΰ οφείλουν, διά 
νά τοΰ επιτρέψουν νά έκπλη
ρώση τάς πρός τούς ήσφαλι- 
σμένους υποχρεώσεις του1. Καί 
κάτι άκόμη. Πήτε τους δτι πρέ 
πει νά σταματήση ό έξευτελι- 
σμός, είς τον όποιον μάς υπο
βάλλουν μέ τήν πληρωμήν τών 
συντάξεων είς δόσεις, πού μάς 
θυμίζει Κατοχήν καί δέν τιμά 
ούτε τήν μίαν Τράπεζαν ούτε 
τήν άλλην, άφοΰ καί αί δύο εί
ναι όφειλέτιδες πρός τό Τα
μ εΐον. Πήτε τους άκόμη, δτι ή 

.υπομονή τών ήσφαλισμένων έ
ξη ντλήθη καί δτι άν δέν δώ
σουν μίαν ταχεΐαν καί ικανο
ποιητικήν λύσιν είς τό ζήτημα, 
θά Αντιμετωπίσουν, είτε τό θέ- 
λομεν είτε δχι, κοττάστασιν ή 
οποία θά βλάιψη καί 
αύτάς καί τήν Κ υ- 
β έ ρ ν η σ ι ν. Ύπό τάς συν- 
θήκας αύτάς είμαι πρόθυμος 
νά παράσχω είς τό Συμβούλι
ον πάσαν πίστακτιν χρόνου πού 
θά έχρειάζετο.

min m *■ μετρ. ϊμιιϊιοϊ
Συνάδελφοι,

’Αθώα μελλοντικά καί ευγενι
κά θύματα τής ακόρεστης βουλή 
μίας τών μεγιστάνων τής πλουτο- 
κρατορικής ολιγαρχίας, σάς στελ 
νω μέσα άπό τά βάθη τής ψυχής 
μου τον πιο εγκάρδιο συναδελφι- 
κό χαιρετισμό καί σάς δηλώνωάπό 
τή θέση αύτή πώς θέτω ολόκληρο 
τόν έαυτόν μου είς τήν άνάλωση 
τοΰ άγώνα πού άρχίζει αύτή τή 
στιγμή.

Δέ θά σάς μιλήσω σήμερα μο
νάχα σά συνάδελφος, άλλά καί 
σάν κοινωνιολόγος γιατί πιστεύω 
πώς οί περισσότερο άπό σάς ξέ
ρετε πώς άπό χρόνια Ασχολού
μαι καί μέ τά κοινωνικά ζητήματα, 
καί ή ϊδιότης μου αύτή μου Επι
βάλλει τήν υποχρέωση, νά πώ σέ 
σάς καί πρός δλους τούς συναθρώ 
πους καί πρός τον Εαυτό μου άι 
κόμα δτι πρέπει νά είμαι πιστός 
πρός τό καθήκον καί τήν επιταγή 1

τής συνειδήσεώς μου.
Θά προσπαθήσω νά μπ σάς 

κουράσω άλλά νά είμαι σύντομος 
άν καί θά Εξετάσω τό ζήτημά 
σας καί άπό τις δύο πλευρές 
γιατί πρέπει νά ξέρετε πώς τά 
ζήτημα αύτό είναι τοποθετημένα 
σέ πλατύτερα κοινωνικά πλαίσια 
καί είναι μεγάλο καί άπό ηθικής 
πλευράς.

Συνάδελφοι,
Γιά νά εύημερεΐ μιά Πολιτεία 

πρέπει νά εύημεροΰν πρώτιστα οί 
πολίτες τής Πολιτείας αύτής, για
τί ή Πολιτεία δέν είναι κάτι τό 
άφηρημένο άλλά αώτοί οί πολίτες 
καί χωρίς τήν εύημερίαν τών πο
λιτών, είναι άδύνατον νά ύπαρξη 
εΰη μεροΰσα Πολιτεία. Ό Πλού
ταρχος πάνω σ’ αύτό λέει «ού τό 
είδος τών Πολιτειών άλλά τά χρη 
στά ήθη εύδαιμονίαν τούς πολί- 

1 τας παρέχουσι» καί αύτό είναι



άδιάσειστο είναι αληθινό γιατί 
είναι τό φως, είναι ή άλήθεια, εΐ 
ναι φως καί τό φως, έν τη σκοτίςί 
φέγγει και ή σκοτία αύτό οϋ κα-> 
τέλαβε λέγει ό Ναζωραίος, ό με
γάλος κοινωνικός Επαναστάτης 
καί μεταρρυθμιστής. *0 Πλούταρ 
χος όμιλεΐ για χρηστά ήθη. Πολύ 
όρθά καί πολύ σωστά. Γ ιατί πώς 
είναι δυνατόν μια Πολιτεία νά εύ- 
ημερη, όταν οί άρχόμενοι διοικούν1 
ται οστό άρχοντας οί όποιοι κά
θε άλλο παρά άπό χρηστά ήθη; 
καθοδηγούνται;

Τι περιμένει κανείς άπό μιά 
τέτοια κατάσταση; Τή διαφθορά 
τον έξευτελισμό, τό αίσχος καί 
την καταστροφή.

Τό Βυζάντιον γιατί κατεστρά- 
φη καί τό ύιτεδούλωσε τό 1453 
ό Μωάμεθ ό κατακτητής; Ή Ρώ
μη γιατί παρήκμασε; Διότι οί άρ 
χοντες τους είχανε παραδοθή στο 
άκόρεστο όργιο τής ηδονής τού 
πλουτισμού καί τής διαφθοράς, 
(καί σήμερα άκόμα δυστυχώς ζοΰν 
στη γή αύτή τής Παλλάδας άνθρω 
ποι που φαντά ,ονναι τώς μπο
ρούν νά είναι τύραννοι προς τούς 
όμοεθνεΐς καί συνανθρώπους τους.

Λησμονούν όμως πώς όταν τό 
404 π. X. οί 30 τύραννοι τών ’Α
θηνών μέ Επικεφαλής τον ώμον 
Καί σκληρόν Κριτίαν επέβαλαν 
την ειδεχθή τυραννίδα τής πλούτο 
κρατικής άριστοκρατίας, τής τότε 
ίπ°χής, οί δημοκρατικές δυνάμεις 
διαπνεόμενες άττό τά ιδανικά τής 
έλευθερίας καί τής Δημοκρατίας 
καί καθοδηγούμενες άττό τον δη
μοκράτην στρατηγόν Θρασύβου
λον τό 403 π. X. αφού κατέλα
βαν τον Πειραιά, κατέστρεψαν τάς 
δυνάμεις τού σκότους στη μάχη 
τής Μουνυχίας όπου καί Επεσε 
ό Κριτίας μαχόμενος, κι* έτσι ά- 
πέδιδαν την ελευθερία καί τά δη' 
μοκρατικά ιδεώδη καί πάλι στους 
πολίτας τής 'Αθήνας.

Φαντάζεσθε πώς ή τυραννία! 
τών κρατούντων, πού μάς κατάν
τησε έπί πέντε (5) καί πλέον μή
νας, επαίτες, είναι δυνατό νά γί- 
νη άόμα ανεκτή; ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ 
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΛΛΑ 
ΑΓΩΝΕΣ ΕΡΓΩΝ. ΤΑ ΛΟΓΙΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ 
ΙΣΑΜΕ ΕΔΩ.

ΚΓ οί άγώνες. αύτοί άπαιτουν 
θυσίες, καί σάς ρωτάω;

Είσαστε διατεθημένοι καί άπο- 
φασισμένοι γιά τίς θυσίες αυτές; 
Φ ω ν α ί. Ναι. "Ολοι μαζύ σου.

Καλά. Είμαστε σύμφωνοι. *0 
συμπαθής μου Πρόεδρος τού Δι
οικητικού Συμβουλίου μας μίλησε 
διεξοδικώτοττα γιά τίς ενέργειες 
Καί τον χειρισμόν τού όλου ζητή
ματος μας.

Νά μου έπιτρέψη όμως ό άγα 
πητός μου κ. Άποστολόπουλος 
νά διαφωνήσω βασικά σ’ ένα ση
μείο μαζύ του.

Δεν θεωρώ μόνον ώς τον ύπ’ 
άριθ. 1 έχθρόν τάν κ. Γ. Μαντζα 
βίνον τόν Διοικητήν τής Τραπέ- 
ζης τής Ελλάδος, αλλά καί τόν 
κ. Κωστήν Ήλιάσκον, Διοικητήν 
’Εθνικής Τροστέζης καί ’Αθηνών.

Φ ω ν α ί. Μάλιστα καί ό Ήλι- 
άσκος, καί ό Ήλιάσκος.

Καί ιέπειδή θεωρώ καί αύτόν| 
ώς τόν ύπ’ άριθ. 1 έχθρόν θά ά- 
νατρέξω γιά λίγο σέ μερικά ιστο
ρικά γεγονότα.

"Οταν δώ καί πολλά χρόνια 
οί Ήλιάσκοι ξεκινώντας άπ' τήν 
Πόλη Ερχόσαντε στήν ’Αθήνα μπή 
κάνε στήν οικονομική ζωή τού τό 
που καί γιά πρώτη Επιδίωξή τους 
κατακτήσανε τή Τράπεζα ’Αθη
νών. Άπό τότε σάν «κάρφος πρό 
τών όφθΟΛμών των» στεκότανε ή 
Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος; 
πού ό άείμνηστος Γεώργιος Σταύ 
ρου ίδρυσε προς ώφέλειαν εθνι
κήν καί τού συνόλου. Δυστυχώς 
γιά μάς τά πράγματα ήρθαν καί 
αύτή τή φορά εύνοΐκά γιά τόν κ. 
Κωστή Ήλιάσκο, ό όποιος διά 
τής πολιτικής καί τής σκανδαλώ
δους συνδρομής τής Κυβερνήσε- 
ως κατόρθωσε νά κατακτήση καί 
τήν ’Εθνικήν Τράπεζα. Στο ση
μείο αύτό είμαι υποχρεωμένος νά 
δηλώσω γιά νά μή παραξηγηθώ 
πώς δεν άναμιγνύομαι καθόλου 
στήν πολιτική, δεν άνήκω σέ καμ 
μιά φατρία καί άπό πολλών έτών 
έπαυσα κάν νά ψηφίζω.

ΚΓ αύτό γιατί έχω άντίθετες 
γνώμες γιά τήν πολιτική. Καί 
τίς γνώμες μου αύτές τίς εκθέτω

στο τελευταίο μου έργο.
Πρό δύο έτών γίνονται οί έκλο 

γές. Ή Κυβέρνηση τού Κέντρου 
πέφτει καί τήν διαδέχεται ή Κυ- 
βέρνησις τού στρατάρχου κ.Παπά 
γου. Ξέρετε τίνος αποτέλεσμα ή- 
το ή τεραστία έπικράτησις καί ή 
έμπιστοσύνη αυτού τού λαού 
προς τό πρόσωπο τού κ. Παπά- 
γου; Ήτο ή άπογοήτευση έκ τών 
άλλων κομμάτων. Ήλπιζαν ότι σ' 
αύτάν θά εϋρ ίσκαν τόν Μεσσίαν 
πού θά έσωζε τό κλειδονιζόμενον 
σκάφος. Δυστυχώς ή ελπίδα αύ
τή, διεψεύσθη καί τό περίφημο 
συμβόλαιο τής Θεσσαλονίκης πή
γε περίπατο. 'Οταν ή Κυβέρνηση; 
πήρε τήν άρχή. οί σκοτεινές δυνά 
μεις πού κρύβονται πίσω άπό τή 
Κυβέρνηση κινήθηκαν έναντι οή 
μας καί κοιτάξανε νά μάς πετά- 
ξουν στούς πέντε δρόμους μέ τόν 
νόμο 251 0.

Τό Συμβούλιό μας διεμαρτυρή- 
θη προς τήν Κυβέρνηση γιά τόν 
σκανδαλώδη χωρισμό των Ταμεί
ων Συντάξεων, άλλά ποιά άπάν- 
τηση έδωσε ή Κυβέρνηση γι’ αύ
τό; Ότι αύτό πουγινε είναι αί
σχος, είπε ό κ. Πρωθυπουργός., 
"Αν κΓ όμως περάσανε 10 μήνες 
άπό τότε τί έκαμε ό κ. Πρωθυ
πουργός, γιά νά εξάλειψη αύτό 
τό αίσχος; ’Απολύτως τίποτε. Τό 
μόνον πού έκανε ήταν νά μάς έ- 
μπαίζη καί ν’ άδιαφορή.

’Εγώ εΐμουνα, κύριοι συνάδελ
φοι, Εκείνος πού, σ’ όλες τίς συγ1 
Κεντρώσεις μας προσπαθούσα νά 
συγκρατώ όλα τά ζωηρά στοιχειά 
μέ σκοπό νά μή όξυνθή ή κατά- 
στασις. Μάς είπατε ότι ό κ. Ή 
λιάσκος έδωσεν έγγραφον ύπόσχε; 
σιν πώς ή Τράπεζα θά τηρήση 
τάς ύποσχέσεις πού άπορρέουν 
Ιάπό τήν άποσυμφόρηση, άλλά λη 
σμονεΐτε κ. Πρόεδρε τού Διοικητι; 
κοΰ Συμβουλίου ότι ό κ. Ήλιά- 
σκος κατόρθωσε νά ψηφισθή τή εί 
σηγήσει του ό Νόμος διά τού ό
ποιου άπαλλάσσονται οί Τρόπε 
ζες άπό τάς υποχρεώσεις τους 
προς τά Κλαδικά ’Ασφαλιστικά 
μας Ταμεία;

Είναι άληθές αύτό κ. Πρόεδρε; 
ή όχι; Σάς παρακαλώ νά μοΟ ά- 
παντήσεσε.

Ό κ. Πρόεδρος άπαντά κατα- 
φατικώς.

Καί τώρα προχωρώ στο ζήτη] 
μα τής πληρωμής τών συντάξεων. 
Τά χρήμοπα πού δίνει προς τό 
Ταμείον συντάξεων γιά τή πληρώ 
μή τών συντάξεών μας υπό ποιαν 
μορφήν τά δίνει ό κ. Ήλιάσκος; 
’Ερωτώ γιατί λέγεται, πώς αύτά 
τά ποσά δίνονται ώς δάνειον προς 
τό Ταμείον Συντάξεων.

Εις τό σημεΐον αύτό ό έκ τών 
συμβούλων κ. Μόνος άπαντών εις 
τόν κ. Σ οκόπουλον λέγει ότι τά 
χρήματα αύτά δίδονται έναντι μελ, 
λοντικών παροχών προς τό Ταμεί 
ον Συντάξεων καί όχι ώς δάνειον.

Ο κ. Σοκόπουλος συνεχίζει :
Σημειωνουμαι λοιπόν τά λόγια 

τού κ. Μάνου ότι τά χρήματα αύ
τά δίδονται έναντι μελλοντικών 
παροχών προς τό Ταμείον Συντά
ξεων καί όχι ώς δάνειον.

Ο κ. Σοκοπουλος συνεχίζει :
Σημειώνομεν λοιπόν τά λόγια 

του κ. Μάνου οτι τά χρήματα αύ- 
τα δεν δίδονται στο Ταμείον ώς 
δάνεια, άν καί εγώ έχω φόβους 
γι’ αύτό, γιατί άν τό Ταμείον Συν 
τάξεων γιά τόν άλφα ή βήτα λό
γον παρουσιάζει άπέναντι τής 
’Εθνικής Τραπέζης χρεωστικό λο
γαριασμό, εύκόλως ό κ. Ήλιά- 
σκος μπορεί νά άρνηθή, νά συνέ
χιση.

Μάς εΐπεν ό κ. Άποστολόπου- 
λος ότι ό κ. Ήλιάσκος διά τής 
τροποποιήσεως τού νόμου 2510 
πώς επέτυχε τήν έξακολούθησι με 
ρικών μικροεπιδομάτων άσημάν- 
του ποσού καί πώς αύτό είναι μιά 
άποδειξι γιά τήν καλή πίστη τού 
κ. Ήλιάσκου. Νά μοΰ έπιτρέψη ό 
κ. Άποστολόπουλος ν’ άμφιβάλω 
γι’ αύτό.

Περαιτέρω σάς Ερωτώ, κ. Πρό
εδρε, κάνανε ή δεν κάνανε μιά σύμ 
βασι μέ τήν Τράπεζα οί Εθελου
σίως έξελθόντες;

Άλλά γιατί τή σύμβασι αύτή 
τής Τραπέζης δεν τήν έσεβάσθη- 
κε ό κ. Ήλιάσκος, άλλά Επέταξε 
στο δρόμο αύτούς τούς ανθρώ
πους καί τώρα θέλει νά στέρηση

τής συντάξεώς τους καί όλους 
τούς άπομάχους;

Κύριοι Συνάδελφοι,
’Εγώ φοβούμαι τούς Δαναούς 

καί δώρα φέροντας.
Άλλά τί πρέπει νά γίνη; Πέ

ρασαν 10 όλόκληροι μήνες καί ά
πό μέρα σέ μέρα καί άπό μήνα 
σέ μήνα μάς ύπόσχοντο πώς θά 
έλύετο τό επίμαχο ζήτημά μας 
καί όμως εξακολουθούμε νά ζού- 
με ύπό τό κράτος τής άέναης ά- 
γωνίας.

Καταντήσαμε όλοι νευρασθενι
κοί, γιατί ύστερα άπό τίμια καί 
ειλικρινή Εργασία 40 όλάκαιρων 
χρόνων προς τό μεγάλο αύτό Πι
στωτικό "Ιδρυμα, τό όποιον Επ’ 
άγαθφ τού τόπου εΐργάσθη πάν
τοτε καί τού οποίου οί στυλοβά- 
τες υπήρξαμε Εμείς οί άπόμαχοι, 
οί όποιοι καί έν καιρφ πολέμου 
δέν έδιστάσαμε νά προσφέρουμε 
τό τίμιο αίμα μας, έρχονται σή
μερα οί έμποροι τού θανάτου καί 
θέλουν νά έκμεταλλευθοϋν κΓ αύ
τό τό οίίμα μας, άδικοΰντες μας.

"Εχω τήν γνώμη πώς μ’ αύτόν 
τόν τρόπο δέν προσβάλλουν μό
νο τό δικαίωμα τής ζωής μας, άλ
λά καί τό δικαίωμα τής άνθρωπί- 
νης αξιοπρέπειας μας. Μέ ποιο 
δικαίωμα όμως; Μήπως ένόμισαν 
πώς είναι παραδεκτοί αύταί αί 
μέθοδοι είς τήν Ελλάδα μας;

Σ’ όλους Εμάς απομένει ν’ ά- 
ποδυθοΰμε σ’ έναν άγώνα γιατί

Κύριε Πρόεδρε τών Συνταξιού
χων.

Έκτιμήσας δεόντως τάν χαρα
κτήρα σας καί τά λοιπά προσόν
τα σας έγινα άκραιφνής οπαδός 
σας. Υπήρξα πάντα ίδεολόγος 
καί άνιδιοτελής. Μετέσχον τών ά 
γώνων σας καί είχα τό μερίδιόν 
μου είς τάς αναπότρεπτους θυσί
ας. Είκοσι οκτώ Έπιθεωρηταί 
καθηρέθημεν διότι καίτοι έπιτε- 
λεΐον τής Διοικήσεως τής Τραπέ
ζης τυγχάνοντες έτάχθημεν παρά 
τό πλευράν σας καί ΰπεστηρίξα- 
μεν τόν άγώνα σας. Καί μετά τό 
πάθημά μου δέν έδίστασα έν Γε
νική Συνελεύσει τού Συλόγου καί 
παρουσίφ τών Εκπροσώπων τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης νά σάς 
Επαινέσω.

Διατηρών τήν αύτήν έκτίμησιν 
καί πίστιν έπί τών ικανοτήτων 
σας καί έχων ύπ’ όψει τούς δε
σμούς σας μέ τόν αρμόδιον Υ
πουργόν καί ότι εΐσθε προσκεί
μενος εις τούς σήμερον Διοικοΰν- 
τας, απογοητευμένος δέ καί φο
βισμένος άπό τήν κατάστασιν, ή 
τις είχε δημιουργηθή άπό τόν χω
ριστικόν τών άνέκαθεν κοινών Τα 
με ίων Νόμων, αφού συνεννοήθην 
μέ μέλη τινά τού τότε Διοικητικού 
Συμβουλίου σάς έπεσκέψθην διά 
νά σάς προτείνω όπως δεχθήτε 
νά έλθετε είς τό Διοικητικόν Συμ 
βούλιον τού Συλλόγου Συν
ταξιούχων έπί τφ τέλει όπως 
άποτραπούν οί έκ τού χωρισμού 
τού Ταμείου Συντάξεων άνακύ-

έχουμε άπόλυτο δίκαιο καί ήθικό 
καί νά είστε βέβαιοι ότι ή ηθική 
καί τό δίκαιο Επικρατούν. Τό σκο 
τάδι δέ τής άδικίας γκρεμίζεται 
στά βάθρα.

Δέν τούς ζητάμε νά μάς χαρί
σουν τίποτα. Ζητάμε μονάχα τά 
έπί τόσα χρόνια όστερήματά 
μας γιά. τήν εξασφάλιση τών γη 
ρατειών μας.

Τί άλλο μπορούμε νά κάνουμε 
kai πού αλλού μπορούμε νά βα
σιστούμε όταν οί σκοτινοί άνθρω
ποι έχουνε τή δύναμη ν’ άκυρώσου 
νε τίς διαταγές Ενός μεγάλου 
πρωθυπουργού! |

Ενός Παπάγου!
Συνάδελφοι,
Δέν έχω νά σάς πώ τίποτα 

άλλο παρά μονάχα ένα : Πρέπει 
νά χαλυβδώσουμε τίς ψυχές μας 
μέ τήν πίστη πρός τόν ιερόν μας 
άγώνα καί νά εϊμεθα έτοιμοι γιά 
κάθε θυσία πού θ’ άπαιτήση ό 
άγώνας αύτός.

Οί άρχαΐοι πρόγονοί μας όταν 
ξεκινούσαν γιά τή μάχη ψάλανε 
τόν νικητήριο παιάνα «Είτε παί- 
δες Ελλήνων τήν πατρίδα σώσα
τε τά ιερά καί τάς Εστίας υπέρ 
πάντων ό αγών». Καί μ’ ούτόν 
τόν παιάνα σάς καλώ νά έξορ- 
μήσουμε πρός τόν άγώνα πού 
θάνε άγώνας γιά τήν Επικράτη
ση τής ήθικής καί τής δικαιοσύ-

ψαντες κίνδυνοι. Τήν δευτέραν 
έπίσκεψίν μου έκανα συνοδεύομε 
νος άπό τόν κ. Γρηγόριον Σειρα- 
χίδην εις τάς μετέπειτα δέ τοι- 
αύτας τούς δύοι μάς συνώδευον 
οί κ. κ. Γ. Κατσιφός. Γ. Στεφό- 
πουλος και Π. Σακελάριος.

Κοττά τάς συναντήσεις μας έ
γινε πάντοτε λόγος περί Επανα- 
συγχωνεύσεως τού Ταμείου Συντά 
ξεων, σείς δέ, κύριε Πρόεδρε τών 
Συνταξιούχων, έξεφράζεσθε υπέρ 

τής συγχωνεύσεως όλων άνεξαιρέ 
πως τών όμοειδών Ταμείων, συγ- 
χώνευσιν ήν έθεωρεϊτε ώς μόνην 
λύσιν δυναμένην νά μάς Εξασφά
λιση. Είχατε δέ τήν γνώμην ότι 
έπρεπε νά τό έπιτύχωμεν τό ταχύ
τερου διότι ώς έλέγατε, χαρακτη 
ριστικώς, «γρήγορα, γιατί θά ψά 
χνωμε σύντομα γιά νεκροθά 
πτην».

Ό άξιότιμος τότε Πρόεδρος 
τού Διοικ. Συμβουλίου κ. Χρή- 
στος Λαγοπάτης, έπέδειξε κατα- 
νόησιν καί χάριν τού κοινού συμ
φέροντος λίαν άξιεπαίνως σάς 
παρεχώρησε τήν προεδρίαν, ήμεΐς 
δέ οί 5, έχάρημεν πού σάς ένεκολ 
πώθησαν καί έπαύσαμεν νά άνα- 
μιγνυώμεθα ένεργώς πλέον, δεδο
μένου ότι ό μοναδικός σκοπός 
μας είχεν έπιτευχθή καί μάλιστα 
χωρίς νά έπέλθη διχασμός τών με
λών τού Συλλόγου μας.

Σείς λοιπόν, Κύριε Πρόεδρε 
τών Συνταξιούχων, έξελέξατε τούς 
συνεργάτας σας, κοσηρτίσατε τό 
ψηφοδέλτιόν σας καί έψηφίσθητε

πανηγυρικώς ώστε νά δύναται νά 
λεχθή ότι άπό τής πλευράς τού
της άντλούσοττε όλην τήν άπαιτου 
μένην δύναμιν διά τήν Επιτυχίαν 
τού Επιδιωκομένου σκοπού. Πολ
λοί Εξ ημών, ιδιαιτέρως δέ ό ύπο- 
ψαινόμενος, καίτοι έκτος τού Συμ 
βουλίου ευρισκόμενοι Εδέχθημεν νά 
κινηθώμεν πλειστάκις Επί τφ τέλει 
όπως συμβάλωμεν είς τήν εμόδω- 
σιν τού Επιδιωκομένου σκοπού είς 
όν καί μόνον, Επαναλαμβάνω, ά- 
πεβλέπομεν.

Μετά πάροδον 2 — 3 μηνών 
άπό τής ύφ’ ύμών άναλήψεως τής 
Προεδρείας καί παρά τό υπό χρσ 
νολογίαν 5 Μαρτίου 1954 έγγρα
φον τού Υπουργού ’Εργασίας κ. 
Γονή έχον ούτω : «Ή Κυβέρνησις 
μελετά τό αίτημά σας τό όποιον 
ευρίσκει κατ’ άρχήν δίκαιον καί 
Ενθυμείται τήν δήλωσίν της περί 
άντιμετωπίσεως τών έκ τού χωρι
σμού κινδύνων καί Ελπίζει νά εΰ- 
ρεθή είς τήν θέσιν νά Εξαγγείλη 
εύχάριστα μέτρα», καί τάς μετέ- 
πειτα αφειδώς παρεχομένας ΰμΐν 
υποσχέσεις, ώς σείς μάς έλέγατε, 
ήρχισαν πολλοί καί έκ τών ύμνη 
τών σας άκόμη, νά: άνησυχούν διό 
τι δέν έγίνετο τίποτα καί νά μοΰ 
λέγουν είς τό αύτί ότι ή μην ό ηθι
κός αυτουργός καί διηρωτώντο Ε
άν έγίνετο καί ή δική μας δουλειά, 
τούτο δέ καίτοι σείς έν συνεχείς 
μάς είχετε εϊπει ότι καί ό Πρόερ 
δρος τής Κυβερνήσεως είχε χαρα
κτηρίσει τόν χωριστικόν Νόμον 
«αίσχος» καί είχε διατάξει τήν ά- 
Μρωσίν του.

Αί διαμαρτυρίαι μου διά νά άλ 
λάξετε τακτικήν καί νά έστερνι- 
σθήτε σθεναρωτέραν τοιαύτην ει- 
χεν ήδη άρχίσει καί ήσκεϊτο ό- 
σημέραι παρ’ Εμού έντονωτέ- 
ρα πίεσις έφ’ όσον μάς ά- 
νηγγέλλατε νέας ύποσχέσεις 
προφορικώς καί δΓ Εγγράφων άνα- 
κοινώσεών £ σας χωρίς τίποτα άπσ 
λύτως νά έπιτ·> -χάνεται Εκάστοτε.

Μπορεί νά λησμονήση κανείς τό 
τοσάκις λεχθέν ότι τό Νομασχέδι- 
ον καί ότι θά είσήγετο τούτο άπό 
τόν κ. Γονήν μόλις θά Επέστρεφεν 
οδτος έκ Γενεύης. Μετά δέ τήν Ε
πάνοδόν του μάς έλέγετε έπί πολ 
λάς Εβδομάδας σήμερον θά περά 
ση καί αυριον θά περάση. Τό άλ
λον πάλιν ότι ό κ. Γονής σάς εί
χεν εϊπει φύγετε Εγώ είμαι ό δίκη 
Υόρος σας, ή ΰπόθεσίς σας θά τα 
κτοποιηθή.

"Ολα δέ τά ανωτέρω δΓ ΰπόθε- 
σιν ή όποια έδει νά είχε τακτοποι 
ηθή ΑΥΤΟΒΟΥΛΩΣ άπό τήν άρ 
χήν, ή οποία είσηγήθη καί Εψήφί
σε τόν χωριστικόν Νόμον όχι μό
νον πρός άπόδοσιν δικαιοσύνης 
άλλά καί πρός άποκατάστασιν τού 
ίδιου αύτής γοήτρου, άφού άλλω
στε καί αύτός ό κ. Πρόεδρος τής 
Κυβερνήσεως, ώς προείπον, έφερε 
το ώς χαρακτηρίσας αύτόν «αί
σχος» καί διοπάξας τήν άκύρωσίν 
του.

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑ
ΡΑΔΕΚΤΟΣ ΜΥΣΤΊΚΟΤΗΣ.

Έτηρεΐτε, κύριε Πρόεδρε τών 
Συνταξιούχων, άκραν μυστικότη 
τα πρός μέλη Συλλόγου ώριμα 
τήν ήλικίαν τά όποια έναγωνίως 
άνέμενον νά μάθουν άν είχε κατο- 
χυρωθή ή σύνταξίς των ή είς ποιον 
σημεΐον εύρίσκετο ή δικαία καί 
σοβαρωτάτη ΰπόθεσίς των,δηλαδή 
ή έξασφάλισις τού ψωμιού τών παι 
διών των καί ή άντιμετώπισις 
τών στοιχειωδών βιωτικών αναγ
κών 2.500 οικογενειών συνταξιού
χων καί 2ον νά τεθή τέρμα είς τήν 
κοσαρράκωσιν τής άξιοπρεπείας 
των έκ τού τρόπου καθ’ όν έπετυγ- 
χάνετο ή Εκάστοτε καταβολή τής 
συντάξεως.

Πρό μηνών είχον διαμαρτυρηθή 
διά τήν μυστικότητα ήν ΕτηρεΤτε 
καί σάς είπον ότι είς τήν περίπτω 
σιν ταύτην δέν θά μπορούσατε με
τά παρέλευσιν άρκετοΰ χρόνου νά 
μάς είπητε «δέν έγινε τίποτα» καί 
ότι θά ύπείχετε μεγάλην εύθύνην 
έναντι ήμών.

’Εν τούτοις, κύριε Πρόεδρε τών 
Συνταξιούχων, όχι μόνον είχατε 
Εγκαινιάσει τό σύστημα τούτο είς 
ισωματεΐον άνεπτυγμένων προσώ- 
πων έχόντων έπίγνωσιν της σοβα
ρότητας τού Επίμαχου θέμαπος καί 
τής ϋποχρεώσεως τής τη ρήσεως 
τής έπιβαλλομένης Εχεμύθειας, άλ 
λά τό συνεχίσατε άποψυγόντες έ- 
πιμελώς νά μεταδώσητε είς ημάς 
σοβαράς φάσεις του ήτοι ότι τό

ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ - ΠΙΖΑΜΑ!
ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΑΧΗΧ ΠΟΙΟΤΗΤΟΖ

ΚΟΥΛΑ ΑΗΜ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ
Χύζυγος τέως Συναδέλφου

ΓΕΡΜΑ ΚΓΙΑΟΪΑΡΓΟΓΪ - ΟΙΟΖ 
ΜΑΪΤΡΑΧΑ 1-4 - A. KOSMOI

ΤΑΓΚΑ ΑΡΙΧΤΗΧ ΠΟΙΟΤΗΤΟΖ 
ΕΡΓΑΧΙΑ ΓΙΙΙΜΕΛ11ΜΕΑ11 
— ΤΙΜΑ! ΙΙΡΟΖΙΤΑΙ —
ΕΤΚΟΑΙΑΙ ΠΑΗΡΩΜΗΧ

1ΕΧΟΜΕΟΑ 
ΤΦ ASM ΑΤΑ 

ΠΡΟΙί Ρ ΑΦΗΛ

νης.

οιιιω ιοί ί γ. ifflomw



Νομοσχέδιου δίς είχε περάσει άπο 
το Συντονιστικόν Συμβούλιου 
Καί εΐχεν άττορριφθή.

Τό Εμαθα έξωδίκως, μετά _ τή,ν 
δευτέραν άπόρριψίν του, πράγμα 
δπερ μέ άνησύχησε καί μέ Εκαμε 
να Επιδιώξω άκρόασιν παρά τοΰ 
κ. Υπουργού Εργασίας. Μετέβηυ 
μετά των συναδέλφων κ. κ. Άβρα- 
μίδη καί Σειραχίδην διά νά Εχω 
μάρτυρας.

Έμεινα κατάπληκτος δταυ διε- 
πίσπωσα δτι συνεργάται σας έν 
τφ Συμδουλίφ, έπληροφοροΰντο έ 
νίοτε άπό έμέ την πραγματικήν θέ 
σιν τού ζητήματος μας, άπορώ δε 
πώς ευρισκόμενοι ούτοι προ τοι- 
αύτης τακτικής δεν προεκάλεσαν 
Κρίσιν Διοικητικού Συμβουλίου 
μέ τάς φυσικάς συνέπειας της Τνα 
ώτταλλαγοΰυ τής εύθύνης τήν όποί 
αν φέρσυσι σήμερον δτι άφησαν νά 
χαθούν τόσοι μήνες άκάρπως. Τό 
Καταστατικόν τού Συλλόγου προ 
βλέπει ούχί μονομελές άλλά πολύ 
μελές Συμβούλιον. Ούτω θά εΐχοτ- 
μεν προλάβει τήγ λήξιν των εργα
σιών τής ’Επιτροπής Έξουσιοδο- 
τήσεως είς τήν όποιαν τόσον εύκό- 
λως έπέρασαν 500 περίπου Νομο 
σχέδια μεταξύ δέ αύτών καί τά No 
μοσχέδια τά ενδιαφέροντα τήν Ε
θνικήν Τράπεζαν Ελλάδος καί ’Α
θηνών διά των όποιων νέα βάρη^ερ 
ρίψθησαν είς τό άτυχές αητό I α- 
μεΐον Συντάξεως πριν ή κατοχυ- 
ρωθή τούτο. Ώς άκόμη καί πρόσω 
τπκά Νομοσχέδια χωρίςνά συνεχρο 
νίζετο τουλάχιστον, ή τακτοποίη- 
σις τής δικαιοτάτης ΰποθέσεως 
τής έπανασυγχωνεύσεως τών άνέ- 
καθεν κοινών Ταμείων, ουσης ΐε- 
ρ&ς καί περιεχομένου μή δυναμέ- 
νου νά συγκριθή πρός τά ψηφισθέν 
τα άντιθέτως ύπό τής επιτροπής 
Νομοσχέδια.

"Οχι μόνον εγώ, άλλά είμαι βέ
βαιος δτι καί οί ΠΑΕΙ ΣΤΟ I τών 
συναδέλφων θά μένουν μέ τήν άπο- 
ρίαν πώς καί διατί μάς διέφυγεν 
ή ευκαιρία τής ’Επιτροπής Έξου- 
σιοδοτήσεως.

Μέ κατέπληξεν δέ έτι περισσό
τερον ή έξακρίβωσις ύπ’ Εμού τού 
μή δυναμένου ν’ άμφισβητηθή παρ’ 
ούδενός, γεγονότος δτι ΰπάρχει 
πρακτικόν τού Συμβουλίου σας, 
κύριε Πρόεδρε τών Συνταξιούχων, 
-διά τού όποιου έλήψθη ομόφωνος 
άπόφασις δπως δσα' σείς νομίζετε 
-μυστικά καί δυνάμενα, &ν γνω- 
σθούν, νά βλάψουν τήν ύπόθεσιν, 
θά έλέγετε τούλάχιστον είς τόν Άν 
τιπρόεδρον κ. Λαγοπότην καί είς 
τόν κ. Μάνον , πράγμα δπερ παρά 
τούτο δέν έγίνετο εκ μέρους ύμών, 
βιοικοΰυτος ώς μονάρχου.

Καί υστέρα, εύλόγως γεννάται 
τό Ερώτημα, πώς νά μή κερδίσουν 
τήν ύπόθεσιν οί έν άδίκφ ευρισκό
μενοι κ. Διοικητής τής ΤΙραπέζης 
τής "Ελλάδος καί συνάδελφοι τής 
Τραπέζης ταύτης, οί όποιοι μόλις 
εΐδον δτι ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΚΑ
ΦΟΣ ώς ένόμιζον τάς έγκατέλει- 
ψαν καί μάς άφησαν νά καταποντι 
σθούμε μή άναγνωρίζοντε^ ύπο- 
γραψάς καί συμβατικάς προς τό 
Ταμείου Συντάξεων υποχρεώσεις 
kai μή αιρόμενοι είς τό ύψος τής 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ, ή όποια δτε ήσκει τό 
ιέκδοτικόν προνόμιον ΑΣΜΕΝΩΣ 
ΈΦΟΡΤΩΘΗ είς τήν ράχιν της 
kai τούς Εχει καί σήμερον ώς συν
ταξιούχους τό προσωπικόν πτω- 
χευσασών κατά τό παρελθόν Τρα
πεζών.

Είμαι υποχρεωμένος, φίλε Κύ
ριε Πρόεδρε τών Συνταξιούχων 
νά τονίσω δτι παρά τήν ιδιοσυγ
κρασίαν σας καί τόν μαχητικόν 
χαρακτήρα σας ήσκήσατε έπί 10 
όλοκλήρους μήνας χλιαράν τακτι
κήν καί ήνέχθητε άναριθμήτους ά- 
ναβολάς πραγμοττοποιήσεως πάρε 
χομένων ύμϊν, ώς μάς έλέγετε, 6- 
ποσχέσεων περί Έπανασυγχωνεύ
σεως δλων άνεξαιρέτως τών κατά 
κλάδους Ταμείων, τήν όποιαν συγ
χώνευα ιν έκόπτεσθε δτι εδει νά έ- 
πιτύχωμεν ώς τήν μόνην έξασφαλί- 
ζουσαν ή μάς λύσιν.

’Αναρίθμητοι δέ ήσαν καί αί 
$ιαμαρτυρίαι άλλων καί Εμού, άς 
προεκαλέσατε είς δημοσίαν συζή- 
Υησιν τού έτπμάχον θέματος tv 
τφ Έντευκτηρίφ μας.

Καί ένώ καί κατά ΕνΤυπον ά- 
νακοίνωσίν σας τής 25ης Ιουνίου
i.E. άνεμένετο ή πραγματοποίησις 
τής έπανασυγχωνεύσεως τών άνέ- 
καθεν κοινών Ταμείων ώς βόμβα έ- 
νέσκηψεν ή άνακοίνωσις τού—ΑΝ

,ΤΙΠΑΛΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΠΩΣ 
' ΚΑΤΗΝΤΗΣΕ — Συλλόγου τής 

Τροστέζης τής "Ελλάδος δι’ ής έγ- 
νωστοποιειτο δτι πρό διμήνου σχε
δόν εΤχεν έπισκεφθή τού τόν κ. Δι
οικητήν τής Τραπέζης μας καί εί- 
χον διεξαχθή διαπραγματεύσεις 
ΕΡΗΜΗΝ ΥΜΩΝ, φίλτατε κ. Πρό
εδρε τών Συνταξιούχων, βάσει δέ 
τών ίδικών των άπόψεων καί συμ
φερόντων. Τού παρίσμασος τούτου 
εΤχε λάβει γνώσιν καί ό έπανελθών 
έξ ’Αμερικής Διοικητής τής Τρα
πέζης τής "Ελλάδος, εΤχον δέ συ
ζητήσει τό ζήτημα εύρέως καί οί 
2 Διοικηταί.

Είτε δμως τό έγνωρίζετε, είτε 
μή ΕΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ διότι είς 
άμφοτέρας τάς περιπτώσεις έπι- 
βαρύνεσθε φίλτατε κ. Πρόεδρε τών 
συνταξιούχων, καί εϊσθε, άς μοί ε
πιτροπή νά εΐπω, άνευ δικαιολογί
ας.

Μετέβητε είς τόν κ. Διοικητήν 
ΜΟΝΟΣ ΣΑΣ καί είχατε έπί δίω
ρου εξηγήσεις είς τόνον καί Εκφρά
σεις λίαν ζωηράς λέγεται.

’Ερωτώ είναι δυνατόν νά πείση- 
τε οΐονδήποτε δτι προκειμένου πε
ρί ένός αίφνιδίως άνακήψαντος τό
σον σοβαρού ζητήματος ή σκοπιμό 
της δέν έπέβαλε τήν παρουσίαν 
παρά τώ κ. Διοικητή άν μή ΟΛΟ
ΚΛΗΡΟΥ τού Συμβουλίου τούλά
χιστον έτέρων 2 Συχβούλων;

Μόνον τό γεγονός αύτό δτι ά- 
φέθητε νά μεταβήτε μόνος, φίλτατε 
κ. Πρόεδρε τών Συνταξιούχων, είς 
τόν κ. Διοικητήν χωρίς νά άκούση 
κανείς τί διημείφθη μεταξύ ύμών 
καί Εκείνου θά ύπεχρέωνε, κατά 
τήν γνώμην μου, τούς κ.κ. Συμβού 
λους νά υποβάλουν παραίτησιν καί 
νά πλαισιωθήτε άπό άλλα πρόσω
πα (διά νά χυθή νέον αίμα) ζωηρά 
καί μαχητικά, διατεθειμένα δέ νά 
άγωνισθοΰν σθεναρώς, όπότε είμαι 
βέβαιος, φίλτατε κ. Πρόεδρε τών 
Συνταξιούχων, δτι θά έπανευρίσκε- 
τε τόν παλαιόν Εαυτόν σας. Δέν 
μπορώ νά εξηγήσω τί σάς συμβαί
νει καίτοι δέν πιστεύω στά μάγια.

Προτού τελειώσω Επιθυμώ:
1. Νά σάς διαβεβαιώσω δτι δέν Ε

χω τίποτα μαζί σας ώς καί μέ 
τούς συνεργάτας σας τούς όποι
ους θεωρώ έξ ίσου μέ σάς ευϋπολή 
πτους καί εξαιρετικούς συναδέλ
φους καί οτι κατ’ έπανάληψιν είπα 
μέχρι σήμερον διαμαρτυρόμενος, 
τό Εκαμα έκ καθήκοντος καί λόγω 
τής ίδιαζούσης θέσεώς μου, κοττό- 
πιν τής άναμίξεώς μου είς τήν συγ 
κρότησιν τού παρόντος Συμβουλί
ου τού οποίου υπήρξα ό πρώτος 
θιασώτης. "Αλλωστε, έφ’ δσον έ- 
πανειλημμένως διεκήρυξα, διά νά 
καταστήσω τάς διαμαρτυρίας μου 
πλέον ίσχυράς καί δυνσμένας νά 
τελεσφορήσωσι, δτι ΟΥΔΕΜΙΑΝ 
ΔΙΑΘΕΣΙΝ Εχω νά Ελθω είς τό 
Συμβούλιον είς τί άλλο δύναται 
ν’ άποδοθή ή τακτική μου αΰτη άν 
μή είς τό Ενδιαφέρον μου καί ΜΟ 
NON διά τήν κατοχύρωσιν τού Τα
μείου Συντάξεων τήν όποιαν ΠΑΝ 
ΤΕΣ ΕΠΙ ΘΥΜΟΥΜΕΝ.

2. Νά τονίσω δτι οί θορυβηθέν 
τες καί μή σχόντες τό θάρρος νά 
είπωσι φοίνερά τήν γνώμην των κ.κ. 
συνάδελφοι ώς καί οί αϊσιοδοξούν 
τες καί οί ύμνολογοΰντες μμάς, κ. 
Πρόεδρε τών Συνταξιούχων, καί 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον μετά

λών καί έμού, ΕΒΛΑΨΑΝ τήν ύπό 
θεσιν.

3. Ύφ* δς τελοΰμεν περιστά
σεις, ή θέσις τού Συμβουλίου δέν 
Είναι ΑΠΛΩΣ ΤΙΜΗΤΙΚΟΝ Α
ΞΙΩΜΑ ούτε παρέχεται ώς άντα- 
μοιβήείς τούς προσενεγκόντας καί 
τά τά παρελθόν Εστω· καί πολυτί
μους υπηρεσίας. Είναι δυνατόν πολ 
λά τών μελών τού Συμβουλίου νά 
συγκέντρώνουν πολλά προσόντά 
άλλά νά διοικούν έν καιρώ ειρήνης 
ΟΥΧΙ ΔΕ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΧΑΑΕΠΑΣ 
ΤΑΥΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ. ’Ας έπιλε- 
γοΰν συνεπούς οί νεώτεροι, δυναμι 
χώτεροι, μέ θέλησιν νά έργασθοΰν 
kai νά άγωνισθοΰν όρμητικά μεθ’ 
ύμών.

Οί Συνταξιούχοι τής Τραπέζης 
τής ‘Ελλάδος πολύ φοβούμαι δτι 
θά κλάψουν μίαν ήμέραν πικρά 
6ι’ δσα Εγκληματικά αυτόχρημα 
συνδικαλιστικώς πράττουν σήμε
ρα.

4. Ούδεμία απολύτως, φίλε κ. 
Πρόεδρε τών συνταξιούχων, νά ά 
ναληφθή ύποχρέωσις ύπό τού Διοι 
κητικοΰ Συμβουλίου σας έάν δέν 
άχθη πρότερον ή ύπόθεσις πρός 
ΕΞΟΝΥΧΙΣΤΙΚΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΙΝ 
ενώπιον Εκτάκτου Γενικής Συνε- 
λεύσεως, ή οποία προκειμένου πε

ρΐ ένός τόσον σοβαρού ζητήματος, TOg Κεντρικού τής ’Εθνικής ώς seed
άπαρεγκλύτως έξουσιοδοτήση ή μή 
τούτο άναλόγως τής ληφθησομέ- 
νης άποψάσεώς της .

5. Δέν νομίζετε δτι σάς έπιβάλ 
λεται, είς τάς δύσκολους ταύτας 
στιγμάς νά συνεργασθήτε μέ 
τούς έκπροσωποΰντας τούς έν ένερ 
γείςι συναδέλφους καί τούς έκπρο 
σώπους τών προώρως άπομακρυν 
θέντων τής Τραπέζης νύν δέ συντα 
ξιούχων; Είναι τούτο δχι μόνον 6ί 
καιον διότι καί αυτούς Ενδιαφέρει 
ή σύνταξις άλλά καί συμφέρον 
/μας νά τούς άκούσωμεν καί νά 
τούς εχωμε συναγωνιστάς.

Τί άλλο νά είπω, φίλτατε κ. 
Π*όεδρε τών Συνταξιούχων, Α
ΓΩΝΙΩ, ΑΚΩΝΙΟΥΜΕΝ ΟΛΟΙ. 
Εύχομαν δπως Εφεξής τάς άποτυ- 
χίας καί τάς πικρίας διαδεχθούν 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ 
ΓΑΛΗΝΕΥΣ I Σ ΑΝΑΞΙ ΟΠΑΘΟΥ 

ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΧΩΝ οί όποιοι νά ΐ- 
δουν νά ΘΡΙΑΜΒΕΥΗ τό καταφώ 
ρως στραγγαλισθέν δίκαιον των κα 
τόπιν ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΥΣΤΟ
ΧΩΝ, ΘΑΡΡΑΛΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑ
ΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ 
ΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΣΦΟΡΩΝ, Α
ΓΩΝΩΝ.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
. Κύριοι Συνάδελφοι,

Συνεκεντρώθημεν εδώ μέ πλήρη 
αγωνίαν, συνεπείμ τής μεταρυθμί- 
σεως τοΰ Τραπεζιτικού μας συστή
ματος ύπό τής Κυβερνήσεως τού 
Συναγερμού.

Ό 'Ελληνικός λαός πιεζόμενος 
έκ τής άσταΟείας τών μεταπολεμι
κών Κυβερνήσεων, αί όποϊαι δέν 
συνεκέντρωναν απόλυτον πλειοψη- 
φίαν έπεζήτησε διά τής ψήφου τού 
Νοεμβρίου τού 1952 μίαν αλλαγήν 
καί Ενεπιστεύθη τάς τύχας τής 
διακυβερνήσεώς του, μέ πρωτοφα
νή ε’ις τά 'Ελληνικά χρονικά πλειο- 
ίψηφίαν, εις ενα συγκρότημα πα
λαιών καί νέων πολιτικών άνδρών 
ύπό τήν ηγεσίαν τοΰ Στρατάρχου 
κ. Άλεξ. Παπάγου.

Τά 90% τών Τραπεζιτικών υπαλ
λήλων έτάχΰησαν υπέρ τής σημε
ρινής Κυβερνήσεως. "Ολοι δέ οί 
"Ελληνες μετά τήν περιφανή τοΰ 
Συναγερμού νίκην διεπίστωσαν δτι 
τά έξαγγελθέντα προεκλογικά πρα| 
γράμματα, αί έπαγγελίαι περί χρη| 
στής διοικήσεως κοινωνικής δικαι
οσύνης, τό Συμβόλαιον Θεσσαλο
νίκης καί σωρεία άλλων ρητών υ
ποσχέσεων ΰά έπραγματοποιούντο, 
διότι λόγφ τής απολύτου πλειοψη- 
φίας, ούδέν έμπόδιον ή άντίδρασις, 
ΰά ένεψανίζοντο εν τή Βουλή, 
Άτυχώς ούδέν τούτων έπραγματο- 
ποίησεν ή Κυβέρνησις τοΰ Συνα
γερμού.

Δέν ύέλομεν νά ύπεισέλύοιμεν 
είς αλλα ζητήματα πέραν τής άρ- 
μοδιότητός μας,ούτε καί νά Ελέγξω 
μεν αύτά διότι άλλοι είναι οί άρμό- 
διοι. Θά περιορισθώμεν απολύτως 
είς τά ζητήματα τής άρμοδιότητός 

άπό κάθε διαμαρτυρίοο/ άλλων με- μας ώς Τραπεζιτικών καί είς τά
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συμφέροντα ημών καί τών οίκογε- 
νειό>ν μας.

Έρχόμεύα είς τό ζήτημα τής 
Τραπεζιτικής καί Νομισματικής 
μεταρρυΰμίσεως διά νά εϊπωμεν, 
έλευΰέρως τήν γνώμην μας.

Ή Κυβέρνησις τοΰ Συναγερμού 
εκαμεν δύο αίφνιδιαστικάς μεταρ
ρυθμίσεις μέ τάς γνωστάς είς Ο
λους αιτιολογίας: έξυγίανσις Οι
κονομικών, υποβιβασμός τοΰ τόκου, 
άνύψωσις βιωτικοΰ Επιπέδου τοΰ 
λαοΰ κλπ.

Ή πρώτη μεταρρύύμισις ήτο ή 
συγχώνευσις των Τραπεζών καί ή 
δευτέρα ή Νομισματική.

Διά τής πρώτης μεταρρυΟμίσε- 
ως, εχει συγχωνεύσει τήν Τράπε
ζαν ’Αθηνών, ήτη διάθετε τότε 
κεφάλαιον παλαιών δραχμών 60' 
δισεκατομμυρίων, μέ τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος ήτις διέ
θετε κεφάλαιον παλαιών δραχμών 
400 δισεκ. κατά τάς Επισήμους 
πάντοτε Εκθέσεις τών ύπευθννων.

’Αποτελέσματα τής Συγχωνεύσε 
ως ήσαν:

1) Ή σταθεροποίησις τής θέσε- 
ως τοΰ σημερινού διοικητοΰ φίλού 
τής Κυβερνήσεως κ. $8. Ήλιάσκου, 
τοΰ οποίου ή έν τή Τραπέζη ’Αθη
νών θέσις του είχε καταστή Επι
σφαλής, κατά γνωστήν ομολογίαν.

2) Ή άπομάκρυνσις 850 περί
που υπαλλήλων τής τέως ’Εθνικής 
Τραπέζης καί δή ανευ κριτηρίων. 
’Απέλυσε δηλαδή υπαλλήλους ά- 
ριστεΐς, υπαλλήλους οί όποιοι ήσαν 
έπί κεφαλής τοΰ Συλλόγου, τά 
3)4 τών διευθυντών τών Κατα
στημάτων, διά νά τακτοποιηθούν 
οί έκ τής Τραπέζης ’Αθηνών προ
ερχόμενοι, καί έξηνάγκασε τέλος 
είς παραίτησιν 136 Εκ τών πλέον 
Εκλεκτών, οί όποιοι δέν ήδύναντοι 
ν’ άνεχθώσι τήν ύπό ’Ηλιάσκον! 
διοίκησιν, ούτε καί τήν συγχώνευ- 
σιν τήν όποιαν έκριναν ακρως έ- 
πιζημίαν διά τήν Χώραν.

3) ’Απεμάκρυνεν έκ τών επικαί
ρων θέσεων τούς περισσοτέρους υ
παλλήλους τής ’Εθνικής Τραπέζης 
καί έτοποθέτησεν ώς γνωστόν τοι- 
ούτους τής Τραπέζης ’Αθηνών.

4) ’Επεβάρυνε τό νέον "Ιδρυμα 
κατά τό διαρρεΰσαν έτος άπό τής 
συγχωνεύσεως, μέ διαφοράν απο
δοχών τών 2.0Θ0: περίπου υπαλλή
λων τής Τραπέζης ’Αθηνών, ώς 
καί θήλεως προσωπικού μέ τό τε
ράστιον ώς πληροφορούμεθα πό
σον τών παλαιών δραχμών 3Ο1 δισε: 
κατομμυρίων (έτησία Επιβάρυνσις) 
δηλαδή μέ τό ήμισυ τών κεφαλαί
ων τά όποια είχεν ή Τράπεζα ’Α
θηνών κατά τόν χρόνον τής συγ
χωνεύσεως πράγμα τό όποιον δέν 
εκαμεν ώς ώφειλε είς τούς υπαλλή
λους τούτους πρό τής συγχωνεύσε
ως.

5) ’Επεβάρυνε τό νέον "Ιδρυμα 
δι’ εύπρεπισμόν τών κτιρίων ίδίρ.

άλλων τινών καταστημάτων, μέ 
ποσόν παλαιών δραχμών 30' δισε
κατομμυρίων καί πλέον ώς πληρο
φορούμενα.

Δηλαδή ό νέος Τραπεζιτικός 
’Οργανισμός είς διάστημα ένός Ε
τους πεβαρύνθη μέ ολόκληρον τό 
ποσόν τών 60 δισεκατομμυρίων, τό( 
όποιον είχεν ώς κεφάλαιον ή Τρά
πεζα ’Αθηνών όταν συνεχωνεύθη.

Πώς δικαιολογείται ή τοιαύτηι 
Επιβάρυνσις τοΰ νέου 'Ιδρύματος, 
μέ τό σύνολον τών είσφερθέντων 
κεφαλαίων τής Τραπέζης ’Αθηνών, 
άφ’ οΰ ή Κυβέρνησις τοΰ Συναγερ
μού, διά τών Υπουργών της πα
ρουσίασε τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν 
ώς χρεωκοπημένην, μέ ποια κεφά
λαια Εργάζεται δ κ. ’Ηλιάσκος σή
μερον.

6) Έμποροι — Βιομήχανοι — 
Έπαγγελματίαι οί όποιοι είχον δύο! 
Τραπέζας τήν ’Εθνικήν καί ’Αθη
νών, δπου Ενήργουν τάς συναλλα- 
γάς των καί ύποβοηθοΰντο1 ποικιλο- 
τρόπως διά τής συγχωνεύσεως, εϊ- 
■δον κλεισμένην άφ’ ένός τήν μίαν 
Τραπεζιτικήν θύραν, καί άψ’ Ετέ
ρου, ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΠΕΡΙΟΡΙ
ΣΜΟΝ ΤΩΝ I ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΛΕΙΟΝ ΜΑΡΑΣΜΟΝ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΏΝ. Συνέπεια δέ 
τούτου ύπήρξεν ή άθρόα άπόλυσις 
τών Εργαζομένων ’Εργατοϋπαλλή
λων καί ή δυστυχία.

Μανθάνομεν Εξ άλλου άπό τόν 
τύπον οτι αί πιστώσεις δίδονται 
σκανδαλωδώς καί άφθονοι είς ώρι- 
σμένας, ακρως περιορισμένου αριθ
μού, Επιχειρήσεις ή συγκροτήματα) 
’Εφημερίδων δι’ εύνοητους σκο
πούς.

7) Καί ένφ παρουσίασεν ή Κυ- 
βέρνησις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν 
τής 'Ελλάδος ώς χρεωκοπημένην, 
διά νά κάμη τήν ασκοπον καί δκ- 
ρως Επιζημίαν διά τήν χώραν συγ- 
χώνευσιν, ό ευφυέστατος Τραπεζί
της π. ’Ηλιάσκος, δχι μόνον κατη- 
νάλωσεν είς διάστημα ένός καί μό
νον Ετους δλα τά κεφάλαια τής 
Τραπέζης ’Αθηνών άνερχόμενα είς 
60 δισεκατομμ. είς αυξήσεις μι
σθών τών υπαλλήλων τής Τραπέ
ζης ’Αθηνών καί διαρρυθμίσεως 
κτιρίων, ΑΛΛΑ ΚΑΤΏΡΘΩΣΕ 
ΝΑ ΔΩΣΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟ
ΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑ,. Διότι εύ- 
ρήκε τεράστιας αξίας χρεώγραψα, 
είς τά θησαυροφυλάκια τής ’Εθνι
κής Τραπέζης, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕί- 
ΤΥΛΑΞΑΝ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΤΗΣ ήμείς οί απόμαχοι, καί Εκεί
νος προσηύξησε τήν τιμήν των διά 
νά διανείμη καί μέρισμα.

8) Πολύ καλά γνωρίζει ό συναλ
λασσόμενος Εμπορικός, Βιομηχα
νικός καί ’Επαγγελματικός κόσμος 
πόσον ανεπαίσθητη ύπήρξεν ή μείω 
σις τού τόκου τοΰ νέου 'Ιδρύματος 
άλλά καί τής Έλευθέρας αγοράς 
(κατά τά αναγραφόμενα είς τόν 
τύπον 2 1)2% μηνιαίως Εφθασει 
στά 4% μηνιαίως) ή οποία ρυθμί
ζει τούτον άναλόγως δταν αί Τρά
πεζαν περιορίζουν τάς πιστώσεις.

Ή δεύτερα αιφνιδιαστική με
ταρρύθμισή ύπήρξεν ή Νομισματι
κή.

Τά αποτελέσματα τής μεταρ- 
ρυθμίσεως ταύτης είναι γνωστά 
εις δλους διότι Επήλθεν αυξησις 
τοΰ τιμαρίθμου της ζωής κατά 40%· 
επληξε δέ αΰτη καιρίως τήν τάξιν 
τών Εργαζομένων, λόγφ τής μή 
αναπροσαρμογής τών μισθών καί 
τών ημερομισθίων ώς καί τήν με- 
σαίαν τάξιν.

9) Καί ένφ τό νέον "Ιδρυμα ώ- 
φελεϊται Ετησίως έκ τών απολύσε
ων υπαλλήλων καί άλλων περικο
πών Επιδομάτων κλπ. δνω τών 60 
δισεκατομμυρίων παλαιών δραχ
μών, έκ τών όποιων τό ήμισυ ήτοι 
30 δισεκ. ανήκουν είς τό Ταμεΐον 
Συντάξεων τών Υπαλλήλων τής 
τέως ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελ
λάδος ό κ. ’Ηλιάσκος, δέν καταβάλω 
λει αύτά ώς Εχει ΰποχρέωσιν είς τό 
Ταμεΐον Συντάξεων, διά νά έκπλη- 
ρώνη τήν Ιην έκαστου μηνός τάς 
υποχρεώσεις του, άλλά άψή,νει τούς 
Συνταξιούχους, εις άγωνίαν καί ά- 
πόγνωσιν, αν θά πληρωθούν ή δχι 
καί παρακρατεί τέλος καί τάς έ- 
νεργουμένας ύπό τοΰ Ταμείου Συν
τάξεων κρατήσεις Εκ μέρους τών 
Συνταξιούχων, δι’ όφειλάς των, 
πρός τόν Προμηθευτικόν Συνεται
ρισμόν των, ίνα καί ό Συνεταιρι
σμός περιέλθη είς μαρασμόν καί 
διάλυσιν, ώς Επίσης παρακρατεί



καί τας ένεργουμενας κρατήσεις 
υπέρ τοΰ Ταμείου 'Υγείας διά νά 
διάλυση καί τούτο.

Πού είναι αί υποσχέσεις σας κ. 
Πρόεδρε, των Συνταξιούχων; 
Πώς δέν έξετελέσθη ή Εντολή τού 
κ. Παπάγου νά γίνη ή έπανασυγ- 
χώνευσις των ’Ασφαλιστικών Τα
μείων, πού είναι και τί έπραξεν ό 
δικηγόρος σας "Υπουργός ’Εργασί
ας κ. Γονής.

Κατηγορώ τό Διοικητικόν Σύμ
βουλων.

1) Διότι Ενφ είχεν όπ’ όψιν τον 
την 1 Σ)6ρίου 1958 επιστολήν τον 
Διοικητοΰ τού νέου 'Ιδρύματος ύ- | 
πέρ προέκυψεν από τήύ συγχώνευ- 
σιν, δτι θά καλύψη πάσαν πραγμα
τικήν ζημίαν ήν ήθελεν ύποστή τά 
Ταμείον Συντάξεων συνεπεία ά- 
πολΰσεως τοΰ προσωπικού κατ’ ε
φαρμογήν τοΰ Ν. Διατάγματος 
2510)53 ούδέν αποτέλεσμα έφερεV 
καί ούδέν ένηργησε περιορισθέν εις 
πλατωνικάς διαμαρτυρίας καί μό
νον.

2) Κατηγορώ τό Δ. Συμβούλων.
Διότι βάσει τής από 1 Σ)6ρίον 

1958 Επιστολής ένφ έ'δει νά λάβη: 
εξασφαλιστικά μέτρα καί διά τούς 
υπαλλήλους τούς παραιτηθέντας 
άπό τόν ’Ιανουάριον 1958 μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 1953, σύμφωνα μέ τήν 
παρασχεθεΐσαν διαβεβαίωσιν, ού
δέν ένήργησε καί ούδέν ποσόν εί- 
σέπραξε.

3) Κατηγορώ τό Συμβούλων
Διότι όταν τό πρώτον μετέβην παρ’ 
αύτφ καί έπέδειξα τό σχέδιον Ν.Δ. 

«περί συμπληρώσεως διατάξεων 
»τινων τοΰ Ν.Δ. 2510)1953 περί 
»ρυθμίσεως ζητημάτων τινων 
»πρσοωπικοΰ Τραπεζιτικών Ίδρυ 
»μάτων καί άλλων τινών διατά- 
»ξεων» ΕΤΕΛΕΙ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ 

έξ’ ου έξάγεται δτι δέν παρακολου
θεί καν τά ζωτικά ταΰτα ζητήματα 
τών συνταξιούχων.

4) Κατηγορώ τά Δ. Συμβούλων 
Διότι δταν κατετέθη καί έπρό-

κειτο νά γίνη συζήτησις τοΰ ανωτέ
ρω συμπληρωματικού Νομοσχεδίου 
τοΰ 2510, άπέφυγε καν νά προβή 
εις τάς ένδυκνειομένας τροπολο
γίας.

Καί ένφ άπό συμφώνου μετά 
τοΰ κ. Προέδρου ένεργήσαμεν κα- 
τάθεσιν τροπολογιών μέσω φίλων 
Βουλευτών, αί όποΐαι περιείχαν με
ταξύ άλλων, τήν ύποχρέωσιν τοΰ, 
νέου Ιδρύματος, διά τήν άπρόσκο- 
πτον πληρωμήν τών συντάξεων νμ 
καλύψη, πάσαν ζημίαν θετικήν καί 
άποθεματικήν ήν ύφίστανται ή ήθε- 
λον ύποστή τά ’Ασφαλιστικά Τα
μεία τοΰ προσωπικού τής τέως 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
συνεπείφ τών προώρως άπολυθέν- 
των κατ’ έφαρμογήν τών διατάξε
ων τοΰ Ν.Δ. 2510) 51, ή παραίτη- 
θέντων κατά τό έτος 1952 καί άπό 
7 ’Ιανουάριου 1953 καί εφεξής υ
παλλήλων τής τέως ’Εθνικής Τρα- 
πέζης καί νά καταβάλη τάς συντά
ξεις καί ’Επικουρήσεις μέχρι κατα- 
λήψεως τούτων υπό τοΰ ορίου η
λικίας τό Δ. Συμβούλων ήρνήθη νά 
περιλάβη τήν τροποποίησιν τούτην 
ώς άνεκοίνωσεν είς τήν άπό 31 
’Ιουλίου 1954 άνακοίνωσίν του, καί| 
Ερχεται σήμερον διά τοΰ ΰπ’ άριθ. 
10 συνθήματος καί υιοθετεί τάς 
όρθάς καί λογικωτάτας άπόψεις 
μας, αίτινες άλλως τε άναφέρονται 
καί είς τήν Επιστολήν τοΰ κ. Ήλιά- 
σκου τής 1.9.1953 προς τό Ταμεϊον 
Συντάξεων.

Δηλαδή υπάρχει ή Εγγραφος ύ- 
ποχρέωσις τής Τραπέζης, άλλά νο- 
μοθετικώς δέν κατωχυρώθη αΰτη.

5) κατηγορώ τό Δ.Σ.
Διότι ήρνήθη νά περιλάβη είς 

τάς ύποβληθείσας τροπολογίας 
του, τήν ύποβληθείσαν παρ’ ήμών| 
μέσω 4 βουλευτών (έξ’ δλων τών 
κομμάτων) περί κανονικής έντάξε- 
ως τοΰ προσωπικοΰ βάσει τής 1 
Μαρτίου 1953, ίσχυρισθέντος δτι 
δέν ένεγράφησαν δλοι οί 136 πα- 
ραιτηθέντες συνάδελφοι είς τόν 
Σύλλογον τών Συνταξιούχων παρά 
μόνον Ελάχιστοι τούτων καί δτι άρ- 
μόδιος είναι ό Σύλλογος τών EV 
ένεργείφ διά τήν τροπολογίαν ταύ- 
την.

Έφρόντισεν 6 κ. Άποστολόπου-

λος νά τεθούν διατάξεις είς τό Νο
μοσχέδιου, ρυθμίζουσαι προσωπι
κός του διεκδικήσεις.

ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΙ σχετικήν διά- 
ταξιν τοΰ Νομοσχεδίου καί παρα- 
δίδει τούτο καί είς τόν παριστάμε- 
νον τοΰ ’Εργατικού Κέντρου ’Αθη
νών.

Είς τό σημεΐον τούτο γίνεται 
πανδαιμόνων έν τφ αιθούση καί 
λαμβάνει τόν λόγον ό Εκπρόσωπος 
τοΰ ’Εργατικού Κέντρου κ. ’Ιωάν
νης Πιτιλάκης δστις Επιτίθεται 
δριμύτατα κατά τοΰ Προέδρου κ. 
Άποστολοπούλου.
(μεσολαβεί ό λόγος τού κ. ΐΠίιτιί 
κη)

Συνεχίζων ό κ. Χριστοδούλου 
λέγει:

6) Κατηγορώ τό Δ.Σ. καί ίδίφ 
τόν Πρόεδρον αύτοΰ διότι προέβη| 
είς άνακοίνωσίν δημοσιευθείσαν είς 
τό φύλλον τής «’Αθηναϊκής» τής 
14.9.1954, είς ήν λέγει δτι αί ση
μερινά! δυσχέρειαι τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων δέν οφείλονται είς χα
ριστικός συντάξεις καί είς τάς άθρό 
ας απολύσεις υπαλλήλων άλλ’ είς 
άλλην αιτίαν.
7) Κατηγορώ τό Δ. Συμβούλ. διότι 
ένφ έδημοσίευσεν ανοικτήν Επιστο
λήν είς τόν «Τραπεζιτικόν Συντα
ξιούχον» τήν 1 Αύγούστου 1954 
περί τών υφισταμένων οφειλών Εκ 
παλαιών δραχμών 600 δισεκ. Εκ 
μέρους τών τριών Τραπεζών, ούδέν 
ένήργησεν καί Εσχάτως πληροφο- 
ρούμεθα δτι δ κ. Ήλιάσκος ώς 
Πρόεδρος τοΰ Ταμείου Συντάξε
ων, ήγειρεν αγωγήν κατά τοΰ Τα
μείου Συντάξεων τής Τραπέζης 
τής ‘Ελλάδος άξιών μεταξύ άλλων 
καί ποσόν δρχ. 300' δισεκ. παλαιών 
δραχμών, χωρίς ό ίδιος νά κατατ 
θέση είς τό Ταμείον τά ετερα 300 
δισ. πού οφείλει.

Είς τό σημεΐον τοΰτο ό κ. Χρι
στοδούλου άνέφερε τήν Επίσκεψίν 
του προς τόν κ. Γεωργιάδην άπου- 
σιάζοντος τοΰ κ. Ήλιάσκου, διά 
τήν πληρωμήν τών συντάξεων, καί 
τά διαμειφθέντα μετ' αυτού.

8) Κατηγορώ τό Δ.Σ. διότι Ενφ 
ύπεδείξαμεν δτι πρέπει νά άρθρο- 
γραφήσωμεν, ΚΑΙ ΝΑ ΕίΠΙΔΙΩ- 
ΕΩΜΕΝ ΟΠΩΣ Η ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΠΕΡΙΟΡΙΣΘΗ 
ΕΙΣ ΤΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟΙ ΠΡΟΝΟ- 
ΜΙΟΝ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΝΑ ΕΝΕΡ
ΓΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ούδέν επραξε καί σήμερον φέρει 
τό ζήτημα τούτο ώς σύνθημα ύπ’ 
άριθ. 221.

'Ημείς δι’ Επιστολής μας προς 
65 Βουλεντάς ύπεκινήσαμεν τό ζή
τημα τούτο, μετά τών άλλων ζητη-

0 ΠΡΟΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΙΓΙΙΟΡΙΖΕΙ

TUI ΠΡΟΣΓΕΝΟΜΕΝΗΝ ΑΙΟΞΙΗ 
ΤΟΥ ΠΡΙΜΟΥ ΤΙΣΕ.Τ.Ε.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ

Έν ΆΘήνοας τη 8η 12 1954 
Άνακοίνωσις No 3 

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
"Η Διοικητική Επιτροπή 

τοΰ Συλλόγου1 συνεχίζουσα 
τάς ένεργείας της έπεσκέφθη, 
προ έβδομάδος τον κ. Διοικη
τήν τής Τραπέζης άπό τόν ό
ποιον καί έζήτησε τήν έπίλυ- 
σιν τών άπό πολλοΰ έκκρεμούν 
των υλικών καί ηθικών ζητη
μάτων μας, ώς ταΰτα λεπτομε
ρώς άναφέρονται είς τό άπό 
13.11.54 υπόμνημά μας (ήτοι 
χορήγησις τής είς όλους τούς 
Εργαζομένους τής χώρας δο- 
θείσης αΰξήσεως τοΰ μισθού 
άπό 1.3.54, ένταξις τοΰ προ- 
σωπικοΰ τών συγχωνευθεισών 
Τραπεζών κατά τρόπον δίκαι
ον καί μή προκαλοΰντα άν ισό
τητας, ’Ασφαλιστικά Ταμεία, 
Επαναφορά Επιδόματος πολυε
τούς υπηρεσίας, προαγωγάς 
κλπ.).

’Αντί τής άναμενομένης 
άπό όλους μας άνταποκρίσεως 
είς τά δίκαια ταΰτα αίτήμα- 
τά μας μέ όδυνηράν εκπληξιν 
συνηντήσαμεν τήν άρνησιν τοΰ1 
κ. Διοικητοΰ τής Τραπέζης.

Έν συνεχεία έπεσκέφθημεν 
τήν παρελθοΰσαν Δευτέραν 
6ην τρέχοντος τόν Υπουργόν 
τής Εργασίας κ. Ελευθέριον 
Γονήν ύπ’ οψιν τοΰ όποιου έθέ 
σαμεν τήν άρνητικήν άπάντη- 

Διοικητού καί έζητήσιν του κ.
σαμεν τήν έπέμβασίν του ώς 

μάτων. Ό Σύλλογος ήρνήθη τήν , Αρμοδίου Υπουργού.
ύποβοήθησίν μας.

9) Κατηγορώ τό Δ. Συμβούλων 
διότι έ'καμεν ανακοινώσεις πλήρες 
άνακριβειών. (δρα άνακοίνωσίν 25 
’Ιουνίου 1954)

«Τήν οίποψίν μας ταύτην (περί 
»συγχωνεύσεως τών Ταμείων) 
»υίοθέτησαν πάντες οί αρμόδιοι 
^παράγοντες καί ή Διοίκησις 
»τής Τραπέζης μας, δ δέ Πρό- 
»εδρος τής Κυβερνήσεως Στρα- 
»τάρχης Άλ. Παπάγος έ'δωσε 
»διαταγήν νά γίνη τό συντομώ- 
»τερον»

Κύριοι,
Χαρακτηρίσατε τό περιεχόμενον 

τής άνακοινώσεως ταύτης. Χαρα
κτηρίσατε τούς δωικούντας τόν 
Σύλλογόν μας.

ιΠώς είναι δυνατόν ένας πανίσχυ 
ρος Πρωθυπουργός ώς είναι ό 
ΣΤΡΑΤΑΡΧΙΚΕΣ ΠιΑΠΑΓΟΣ ΝΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗ ΡΙΖΗ ΩΣ ΑΙΣΧΟΣ 
τό Νομοθέτημα 2626)53 περί χω
ρισμού τών ’Ασφαλιστικών Ταμεί
ων, νά δώση Εντολήν καί νά μή 
Εκτελεσθή ή Εντολή του περί Επα- 
νασυγχωνεύσεως τών ’Ασφαλιστι
κών Ταμείων;

Κύριοι Συνάδελφοι,
Παρ’ δλα ταΰτα πρέπει νά γνω- 

ρίζητε δτι δ κ. Άποστολόπουλος 
ώς Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου εχει 
ύποσχεθή κατ’ Επανάληψιν είς Ο

λους μας δτι θά φέρη είς αίσιον πέ
ρας τό δλον ζήτημα Εν συνεργασία) 
μετά τών Συμβούλων του. ’Επειδή 
δέ θεωρώ τούτον αξισν καί τίμιον

‘Ο κ. Υπουργός, άφοΰ πα-
^W7WW77W9WW9W9WWWWVY22g27?W7792?:

άνθρωπον φρονώ δτι ή Γενική Συ- 
νέλευσις δέον νά παρασχη κατόπιν 
τών Εξαγγελθέντων συνθημάτων, 
)ιικ.ράν είσέτι πίστωσιν χρόνου με 
τήν Ελπίδα δτι είς τό διάστημά 
τοΰτο θά φανή άντάξιος τών προ
σδοκιών δλων μας. Κατά τό διά
στημα τοΰτο είμαι πεπεισμένος οτι 
θά καταβάλη προσπάθειας ώστε νά 
διευκρινισθή, καί τό ζήτημα τής μή 
Εκτελέσεως τής Εντολής τοΰ Στρα
τάρχου κ. ΙΠΙαπάγου καί θά φρο- 
ντίση νά Εκκαθάριση τάς όφειλάς 
προς τό Ταμείον Συντάξεων τοΰ 
νέου υπό Ήλιάσκον Ιδρύματος.

ρεδέχθη τό δίκαιον τών αϊτηΓ 
μάτων μας, μάς έδήλωσεν ότι 
«ούδέν δύναται νά πράξη, δι
ότι ό κ. Ήλιάσκος άρνεϊται νά 
ίκανοποιήση καί τό1 πλέον δί
καιον αίτημά μας, ότι αναγνω
ρίζει καί αύτός ότι τό προσω
πικόν τής Ε.Τ.Ε. ΰφίσταται 
άπό διετίας μίαν άνευ προηι- 
γουμένου δίωξιν δΓ ήν αύτός, 
καίτοι άνάδοχος όλων τών είς 
βάρος μας μέτρων, είναι άθώ- 
ος, διότι ό κ. ’Ηλιάσκος δΓ 
άπ’ ευθείας έκάστοτε προσφυ
γής του προς τό Συντονιστι
κόν Συμβούλιον κατώρθωνε νά 
τοΰ τά έπιβάλη ώς άποφάσεις 
τοΰ Συντονιστικού Συμβου
λίου, χωρίς ποτέ νά άκουσθή 
ή γνώμη του ώς υπευθύνου Υ
πουργού».

Έν κατακλείδι μάς έδήλω
σεν ότι «αύτός είναι τό θΰμα 
τής άσκηθείσης πολιτικής καί 
ότι κακώς ζητοΰνται παρ’ αύ
τοΰ εύθΰναι καί καλείται μό
νον αύτός νά πληρώση τά σπα 
σμένα».
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μένσμεν κατάπληκτοι προ 
τών άνωτέρω δηλώσεων τοΰ κ. 
Υπουργού τής Εργασίας έ- 
πιρρίπτοντος σήμερον τήν ευ
θύνην δλων τών είς βάρος τής 
τάξεώς μας συντελεσθέντων, 
είς τό Συντονιστικόν Συμβού
λ ιον.

Χωρίς νά σχολιάζωμεν τήν 
όψιμον μεταστροφήν τοΰ κ. ‘Υ
πουργού, τοΰ ύπενθυμίζομεν 
τούς άπό τοΰ βήματος τής Βου 
λής βαρείς χαρακτηρισμούς 
του είς βάρος τών ύπαλλήλων 
τής Εθνικής Τραπέζης τής 
‘Ελλάδος.

Μακράν άπό τά φυσικά ψυ
χικά συναισθήματα, τά όποια 
έδηιμιούργησεν ή προσγενσμέτ 
νη είς βάρος μας άδικία, θά έ- 
πιδιώξώμεν νά γίνωμεν δεκτοί 
παρά τοΰ Πρωθυπουργού Στρα 
τάρχου Παπάγου, τοΰ Υπουρ
γού κ. Στεφανοπούλου καί ό
λων τών άρμοδίων Κυβερνητι
κών παραγόντων, παρ’: ών θά 
ζητήσωμεν μετά θάρρους έν ό- 
νόματι του δικαίου τήν άνοο- 
θεώρησιν τής είς βάρος μας ά
σκηθείσης πολιτικής.

Μετά Συναδελφικών χαι
ρετισμών

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ

Ό κ. Πρόεδρος τής Ένώσε- 
ως τών Συνταξιούχων ’Εθνικής 
καί ’Αθηνών αδυνατεί φαίνε
ται νά εγκατάλειψη την τόσον 
προσφιλή εις αύτόν εύκολο ν 
δημαγωγίαν.

Καιρός είναι νά σοβαρευθη 
καί νά μή τοΰ δίιαφεύγη τό κρί 
σιμόν τών περιστάσεων τάς ό
ποιας δερχόμεθα.

ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑΠΡ0ΣΕΞ0ΥΝ

Οί ύπεύθυνοι Σύμβουλοι τοΰ 
Ταμείου Συντάξεως ας λάβουν 
ύπ’ οψιν των καί τάς είς άλλας 
Σελίδας δημοσιευομένας άπο-ι 
φάσεις τοΰ Συμβουλίου· τής έ 
πικρατείας.

ΜΕΙΟΗ 1ΡΪ ΙΥΑΑΡΓΟΥ
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ό Σύλλογός μας κατά τήν 
πρόσφατον Ιστορίαν του διεξή- 
γαγε μεγάλους αγώνας, βασι
ζόμενους είς τήν δύναμιν τή$ 
θελήσεως τών μελών του αλ
λά καί είς τήν ύ λ ι κ ή ν δύ- 
ναμίν του, τήν όποιαν τά μέ
λη διά τής μηνιαίας εισφοράς 
των, έδιδον είς αυτόν.

ίΕΙναι νομίζομεν, περιτόν 
νά τονίσωμεν ποιαν σημασίαν 
έχει διά τόν Σύλλογόν μας ή 
οικονομική του επάρκεια.

Σκοπός τής παρούσης είναι 
νά καταστήσωμεν ήδή γνω
στόν εις τά μέλη ότι, άφ’ ής 
εϊσπραξις τών συνδρομών δέν 
ένεργείται ύπό τής ύπηρεσίας 
τής Τραπέζης ώς άλλο τε, ό 
Σύλλογός μας έστερίθη ικανού 
ποσοστού εισοδημάτων του δυ- 
σχανρεχ'ομένης οΰτω τήξ απρό
σκοπτου λειτουργίας του.

’ΪΕΙπιίθυμοΰμεν όθεν νά έπιστή 
σωμεν τήν ΐπιροσοχήν τών με
λών επί τοΰ ουσιώδους τούτου 
ζητήματος καί νά παρακαλέσωι 
μεν όπως μή παραλείπωσι νά 
καταβάλωσι τήν μηνιαίαν εισ
φοράν των.

Εύελπιστοΰντες 'ότι άπαντα 
τά μέλη θά δείξουν κατανοη- 
σιν.

Διατελοΰμεν
Μετά συχ'αδελφ. χαιρετισμών 
Η ΔΙΟΙΚΗΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εημ. «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»
Είς τόν «ΦΙ ιΥΟΟίΕΑΤΗΝ» 

τής 16.11 καί 1.12. 1954 έδήμο- 
σιεύθη όλόκληρος ή όμιλία τοΰ 
Προέδρου τής Ένώσεως Συν
ταξιούχων κ. Κ, Άποστολο- 
πούλου κατά τήν Συνέλευσιν 
τών Συνταξιούχων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης τής 5ης Νοεμ
βρίου 195*.

twwwwwwxwwxwwvwwwwwwvxxxxw

Αί όμιλίαι τής παρούσης έκ- 
δόσεώς μας παρεδόθησαν ύπό 
τών Ιδίων όμιλητών πρός δη- 
μοσίευσιν εις τήν «Τραπεζιτι
κήν».

ΠΕΡΙΠΤΜΙΣ ΑΦΟΡΙΣΑ ΜΕΙΠΣΙΜ ΑΠΟΑΟΧΟΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ 

ΤΗΣ ΕΟΗΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1) Τριετίας εις τόν βαθμόν τήν 1. 1. 54
2) Περικοπείσα άναγνώρισις πολυετίας άπό 1.1.54

3) ’Επίδομα λογιστοϋ Δραχ. 75.CC0

4) Παιδική μέρΐιμνα » 125.000
5) Έπιβάρυνσις ύ)Ταμ. Συντάξεως
6) Μή χορήγησις τελευταίως δοθείσης αΰξήσεως είς

όλους τούς έργαζομένους τής χώρας

15ο)ο 
10ο) ο

7ο)ο 
5ο)ο

10ο)ο 

Σύνολον 47ο) ο
’Ήτοι μείωσις μισθοδοσίας κατά μήνα δρχ, 1.500. 

Παρόμοιαι περιίπτώσεις ύπ! άρχουν καί είς άλλας 

κατηγορίας Συναδέλφων



ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΑΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣίΝ ΤΟΥ Α.Σ. ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδος)

ξιούχων των Τραπεζών ’Εθνικής, 
Κτηματικής καί Ελλάδος, συνεκ 
δικαστέαι τυγχάνουσι λόγω συ
νάφειας.

Επειδή αί αιτήσεις αΰται, δι’ 
ας κατεβλήθησαν τά νόμιμα τέλη 
καί παράβολα, έκδοθέντων τών 
ΰπ’ άριθ. 3206, 3207 καί 3208, 
3260, 3261 καί 3262)1954 δι
πλοτύπων τού Ταμείου δικαστι
κών εισπράξεων ’Αθηνών, εΤναι τύ* 
ποις δεκταΐ καί έξεταστέαι κατ’ 
ούσίαν.

’Επειδή κοτγ’ εφαρμογήν τών 
διατάξεων τοΰ Ν. 2868)1922, ώς 
οΒτος τροποποιηθείς έκωδικο- 
ποιήθη διά τοΰ 6. Διατάγμα 
τος τής 8)21 Δεκεμβρί
ου 1923, έπιβάλλοντος τήν παρ’ 
έκαστη έπιχειρήσει διατηρούση 
προσωπικόν άνω τών έβδομη κοντά 
υπαλλήλων, σύστασιν ταμείου υ
ποχρεωτικής άσφαλίσεως τών' 
παρ’ αυτή έργαζομένων, συνεστή- 
θη τό Ταμεΐον Συντάξεων τοΰ Προι 
σωπικοΰ τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής "Ελλάδος, έγκριθέντος τοΰ κα 
νονισμοΰ αΰτοΰ διά τής ΰπ’ άριθ. 
103381 τής 20 ’Ιουλίου 1926 πρά 
ξεως τοΰ "Υπουργού ' τής Έθν. 
Οικονομίας (Έφ. Κυβ. Δελτ. Άν. 
"Ετ. 2)1926). Τό Ταμεΐον τοΰτο 
μετωνομάσθη εις Ταμεΐον Συντά
ξεων τοΰ προσωπικού τών Τραπε
ζών ’Εθνικής, Κτηματικής καί "Ελ
λάδος, κατόπιν τής ίδρύσεως καί 
τών Τραπεζών τούτων διά τροπο- 
ποιήσεως τοΰ Κανονισμού αΰτοΰ, 
έγκριθείσης διά τής ΰπ’ άριθ. 
39806 τής 16 Ίανουαρίου 1929 
άποφάσεως τοΰ αυτού1 "Υπουργού 
(Έφ. Κ. Παράρτ. 106)29).

’Επειδή τά κατ’ επιταγήν τού 
Ν. 2868)1922 συσταθέντα Τα
μεία υποχρεωτικής άσφαλίσεως 
τών έργαζομένων εις βιομηχανι
κός καί εμπορικός επιχειρήσεις 
μισθωτών άποτελοΰσι νομικά πρό
σωπα δημοσίου δικαίου, ώς τούτο' 
καταφαίνεται έκ τής επιβαλλόμε
νης έκ τού νόσου υποχρεωτικής 
τις αυτά άσφαλίσεως τών έργοίζοΐ 
μένων μισθωτών καί τής ωσαύτως 
έκ τοΰ νόμου επιβαλλόμενης εις 
τούς^ έργοδότας ΰποχρεώσεως εισ
φοράς προς τό Ταμεΐον, ίσης κατ’ 
άρχήν προς τήν τών άσφαλιζομέ- 
νων μισθωτών, έκ τού υπό τής Πο
λιτείας άσκουμένου ελέγχου διά 
τήν σύστασιν καί λειτουργίαν αυ
τών, καί τής έπιτρεπομένης διά 
διατάγματος τροποποιήισεως τοΰ 
τρόπου διοικήσεως τών ταμείων 
τούτων. ’Αλλά καί έικ τού συνόλου 
τών διατάξεων τού νόμου τούτου 
καταφαίνεται ή άναγωγή τής ά
σφαλίσεως τών έργαζομένων μι
σθωτών εις κρατικόν θεσμόν1, άνα- 
γνωρισθείσης τής άνάγκης τής 
άσφαλίσεως τούτων ώς δημοσίου 
συμφέροντος· ή άρχή δ’ αυτή κα- 
θιερώθη γενικώτερον διά τού άρ
θρου 3 παρ. 2 τοΰ Α.Ν. 1495) 
1938 όρίσαντος, ότι οΐ φορείς τής 
κοινωνικής άσφαλίσεως λογίζον
ται νομικά πρόσωπα δημοσίου δί
καιου, άφ’ ής καί έφ’ όσον ή παρ’ 
αύτών διενέργεια τής άσφαλίσεως 
γίνεται πρός πραγμάτωσιν τών κα 
νάνων τής έννόμου τάξεως, αΐτι- 
νες διατάσσουν εις τούς φορείς 
τούτους ώρισμένην άσφαλιστικήν 
δράστν υπέρ ώρισμένων προσώ
πων, τά όποια υπάγονται εις τήν 
άσφάλισιν ΰποχρεωτικώς. Συνε
πώς τά ουτω καί κατ’ έφαρμογήν 
τού νόμου καί πρός έξυπηρέτησιν 
τών κρατικών επιδιώξεων συστα- 
θέντα Ταμεία δεν δύνανται νά χα- 
ρακτηρισθώσιν ώς σωματεία άπο- 
λαύοντα τής κατά τό άρθρον II 
τού Συντάγματος άναγνωριζομέ1· 
νης εις τούς ελληνας πολίτας 
προστασίας τοΰ δικαιώματος τού 
συνε τ α ι ρίζεσθαι. Ουδέ δύναται ν’ 
άσκήση επιρροήν άπό τής άπόψε- 
ως ταύτης, ώς πρός τό Ταμεΐον 
Συντάξεων τοΰ προσωπικοΰ τής 
Εθνικής Τραπέζης τής "Ελλάδος, 
τό έπικαλούμενον γεγονός τής 
προϋπάρξεως προ τοΰ Ν. 2868) 
1922 ειδικού άπό τοΰ έτους 1867 
παρά τή Τραπέζη λογαριασμού,

εις ον συνεισέφερον βάσει άνα- 
λαμβανομένων υποχρεώσεων ιδιω
τικού δικαίου οί παρ’ αυτή έργα- 
ζόμενοι πρός σχηματισμόν κεφα
λαίου διά τήν παροχήν συντάξεως, 
άνεξαρτήτως τής νομικής μορφής 
τοΰ ειδικού τούτου λογαριασμού 
καί τοΰ σχηματισμού ή μή συνεται 
ρισμοΰ έμπίπτοντος εις τό άρθρον 
11 τοΰ Συντάγματος, διότι τού 
Ν. 2868)1922 καθωρίσθη καθ’ ο
μοιόμορφον τρόπον έξ ΰπαρχής 
ή υποχρεωτική άσφάλισις τών έρ
γαζομένων καί βάσει τών διατά
ξεων τούτων συνεστήθη καί τό διά 
τό προσωπικόν τής τότε ’Εθνικής 
Τραπέζης τής "Ελλάδος Ταμεΐον 
Συντάξεων, δέν άνήχθη δέ ΰπό τοΰ 
νόμου εις νομικόν πρόσωπον δήμο· 
σίου δικαίου είδικώς ό οΰτω προ- 
ϋπάρχων λογαριασμός, ή συνέχι- 
σις τοΰ οποίου άλλωστε δέν άπε- 
κλείετο ΰπό τού νόμου. Καί είναι 
μέν άληθές, ότι διά τοΰ άρθρ. 25 
τού Καταστατικού τοΰ Ταμείου 
τοΰ 1926 ώρίσθή, ότι ή ΰπάρχου- 
σα περιουσία του Ταμείου μεταβ ι' 
βάζεται εις τό συνιστώμενον νο
μικόν πρόσωπον, έκ τούτου όμως, 
δέν άλλοιοΰται ή μορφή τοΰ Ταμεί 
ου τούτου, έάν δέ τυχόν Ιή τοιαύτηι 
εισφορά άντέκειτο εις συνταγμα
τικός ή νομοθετικός διατάξεις ή- 
δύνατο νά ζητηθή παρά τών ενδια
φερομένων ή κατά τού μέτρου 
τούτου δικαστική προστασία. Συ
νεπώς ό προβαλλόμενος λόγος ά- 
κυρώσεως, ότι ή έπέμβασις τής 
Διοικήσεως εις τά τής λειτουργί
ας τοΰ Ταμείου τούτου (άντίκειται 
εις τό άρθρον 11 τοΰ Συντάγμα
τος, άπορριπτέος τυγχάνει.

’Επειδή διά συμβάσεως μετα
ξύ τοΰ "Ελληνικού Δημοσίου καί 

I τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 23 
Φεβρουάριου 1928 κυρωθείσης διά 
τοΰ Ν. 3483) 1928 ορίζεται, ότι 
τά ταμεία συντάξεων καί αΰτασφά 
λίσεως τών υπαλλήλων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης, ε’ΐτε περιλαμβά- 
νοντα πάντας τούς υπαλλήλους 
τών Τραπεζών ’Εθνικής, Κτηματι
κής καί Τραπέζης τής "Ελλάδος, 
εΐτε άναδιοργανούμενα εις ειδικά 
Ταμεία τών υπαλλήλων έκάστης 
τών ώς άνω Τραπεζών, άποτελοΰ- 
σιν αώτονόμους ’Οργανισμούς, 
διοικουμένους κοπά τάς διατάξεις 
τών κανονισμών αυτών καί μή δυ- 
ναμένους νά περΐλάβωσιν ώς με
τόχους όπαλλήλους άλλων έπιχει- 
ρήσεων. Έκ τής διοαάξεως ταύτης 
καταφαίνεται, ότι εις τό Ταμεΐον 
συντάξεων τοΰτο άνεγνωρίσθη ΰπό 
τοΰ νόμου ιδιαίτερα έναντι τών 
λοιπών όμοειδών ταμείων αυτονο
μία διοικήσεως κατά τον κανονι
σμόν αΰτοΰ, οΰτω δέ δέν δύνανται 
νά τ,ύχωσιν εφαρμογής καί έπί τοΰ 
Ταμείου τούτου γενικά! νομοθετι
κά! διατάξεις έπιτρέπουσαι τήν 
διά πράξεων τής Διοικήσεως τρο
ποπο ίησιν γενικώς τών κανονι
σμών τών άσφαλιστικών οργανι
σμών, έφ’ όσον ό δι’ αυτών θεσπι 
ζόμενος τρόπος μεταβολής τών 
κανονισμών είναι διάφορος τοΰ 
έπ’ αΰτοΰ τούτου τοΰ Κανονισμού! 
τοΰ Ταμείου Συντάξεων όριζομέ- 
νου τρόπου. "Όθεν, έφ’ όσον διά 
τοΰ κατά τον χρόνον τής έκδόσεως 
τής προσβαλλομένης πράξεως ΐ- 
σχύοντος κανονισμού ορίζεται, 
ότι ουτος τροποποιείται δι’ άπο
φάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου καί τή έγκρίσει τοΰ αρμοδίου 
"Υπουργού, ή έφ’ ών έρείδεΤαι ή 
προσβαλλομένη πράξις διάταξις1 
τοΰ άρθρου 2 τοΰ Ν. 2070)1952 
οριζουσα, ότι ό τρόπος τής συν- 
θεσεως τών διοικητικών συμβουλί
ων τών ταμείων κυρίας ή έπικου- 
ρικής άσφαλίσεως ή προνοίας τών 
ΰπαγομένων είς τήν αρμοδιότητα 
τοΰ "Υπουργείου 'Εργασίας, κα
θορίζεται έκάστοτε δι’ άποφάσε
ως τοΰ "Υπουργού εργασίας μετά 
γνώμην τοΰ Διοικητικοΰ Συμβου
λίου έκάστου τούτων καί γνωμά- 
τευσιν τοΰ παρά τώ ‘Υπουργείy 
Συμβουλίου Κοινωνικής Άσφαλί1 
σεως, ώς έπίσης καί αί διατάξεις 
τών άρθρων 59 παρ. 1. Α. 
Νόμου τής 11 Νοεμβρίου 1953 
και αρθρ. 1 Τοΰ Ν. Διατάγμ. 
2520)1953, δι’ ών άνεξαρτήι-

τως τής συνταγματικότητος αυ
τών, έπιτρέπεται ώσαύτως ή διά 
πράξεως τής εκτελεστικής έξουσί 
ας τροποποίησις κανονισμών τών 
άσφαλιστικών οργανισμών, ώς γε
νικοί διατάξεις μή προϋποθέτου- 
σαι τήν παρά τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοΰ ’Οργανισμού έκ- 
δοσιν άποφάσεως περί τής τροπρ 
ποιήσΐως τοΰ κανονισμοΰ αΰτοΰ, 
δέν ήδόναντο νά τύχουν εφαρμογής 
έπί τοΰ ρηθέντος Ταμείου. Κατ’ 
άκολουθίαν ή κατ’ έφαρμογήν Τών 
διατάξεων τούτων γενομένη διά 
τής προσβαλλομένης άποφάσεως 
τοΰ "Υπουργείου τής ’Εργασίας 
έπί τή απλή καί μή συμφώνφ γνω- 
μοδοτήσει τοΰ Διοικ. Συμβουλίου 
τοΰ Ταμείου τροποποίησις τών 
διατάξεων τοΟΚανονισμοΰ τοΰ Τα 
μείου τούτου, τών άφορωσών τήν 
συγκρότησιν τής διοικήσεως αΰ
τοΰ, άκυρωτέα τυγχάνει κατά τον 
βασίμως προβαλλόμένον σχετικώς 
λόγον άκυρώσεως. \

’Επειδή ή κατά τά άνωτέρω ά- 
κυράτης τής προσβαλλομένης πρά 
ξεως δέν έπηρεάζεται έκ τών δια
τάξεων τοΰ Ν.Δ. 2626)1953, διά 
τοΰ οποίου τό Ταμεΐον Συντάξεως 
τοΰ Προσωπικού τών Τραπεζών 
Εθνικής, Κτηματικής καί "Ελλά
δος άναδιοργανοΰται εις δύο Τα
μεία, διότι, συμφώνως τώ άρθρο 
1 παρ. 4 τοΰ ν.δ. τούτου έκαστον 
τών νέων Ταμείων διέπεται ΰπό 
τών καταστατικών τών άναδιοργα 
νουμένων άντιστοίχων κοινών Τα
μείων άναπροσαρμοζομένων καθ’ 
δ μέτρον αί έκ τής άναδιοργανώ- 
σεως ταύτης άνάγκαι έπιβάλλουν.

Διά τ ά ΰ τ α
ι Συνεκδικάζον τάς ΰπό τοΰ Συλ- 

'■ λόγου "Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέ 
! ζης τής "Ελλάδος Ικαί τής "Ενώσε
ι ως Συνταξιούχων τών Τραπεζών 
I Εθνικής, Κτιματικής καί Έλλά- 
ί δος άσκηθείσας αιτήσεις άκυρώ- 
\ σεως.
! Δέχεται ταύτας.

Άκοιροΐ τήν ΰπ’ άριθ. 56045) 
j 1953 άπόφασιν τοΰ "Υπουργού 
Ι τής ’Εργασίας.
| Διατάσσει τήν είς τούς αίτοΰν 
τας άπόδοσιν τών κατατεθέντων 
παραβολών, καί έπι βάλλει τ’ώ 
Δημοσίω τήν δικαστικήν δαπάνην 
τών αίτούντων έκ δραχμών χιλίων 
πεντακοσίων (1.500) νέας έκδό
σεως.

Έκρίθη καί άπεφασίσθη έν 
’Αθήναις τή 27η Μαΐου 1954.

"Ο Πρόεδρεύων Σύμβουλος 
Α. Ραγκούσης

έδημοσιεύθη δ’ αυτόθι τή 10 η 
’Ιουνίου 1954.

I Ό Πρόεδρος
Σ. Ν.Σολιώτης 

"Ο Γραμματεύς 
Παν. Κατζοΰρος

’Αριθμός 974)1954

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙ
ΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συγκείμενον έκ τών μελών αΰ
τοΰ, Α. Ραγκούση, Συμβούλου 
τής Επικράτειας, Προεδρεύοντας, 
(κωλυομένων τοΰ τε Προέδρου, 
Αντιπροέδρου καί τοΰ άρχαιοτέ- 

ρου αΰτοΰ Συμβούλου), Γ. Θ. 
Σπυροπούλου, Γ. Χαρμπούρη, Α. 
Μαρούδα, Ν. Γρηγορίου, Γ. Δ. 
Σ πυροπο υλου, Γ. Μαραγκοπού- 
λου. Συμβούλων τής ’Επικράτει
ας, Δ. Ψαρού καί Ήλ. Γλυκοφρύ- 
δη. Παρέδρων τοΰ Συμβουλίου 
Τής Επικράτειας.

Συνεδρίασαν δημοσίςι έν τώ 
άκροατηρίφ του τή 15η ’Απριλί
ου 1954, παρόντος καί τοΰ Γραμ- 
ματέως τοΰ Συμβουλίου τής Έπι 
κρατείας Παντ. Κατζούρου, ΐνα 
δικάση τήν κατωτέρω έκτιθεμένην 
ύπόθεσιν έπί τή άπό 1 5ης ’Ιανου 
αρίου 1954 αιτήσει :

1) Τοΰ έν Άθήναις εδρεύοντας 
Σωματείου, ΰπό τήν έπωνυμίαν 
«Σύλλογος Υπάλληλων Έθν'ικής 
Τραπέζης τής "Ελλάδος», νομί-

μως έκπροσωπουμένου καί 2) ά- 
τομικώς τών Γεωργίου Κώστη, 
Δημητρίου Τσακίρογλου, Παντε
λή Μουτούση, ©εοφάνους Βενα- 
κίδου, Γ ρηγορίου Νικολάου, Εύ- 
αγγέλου Θωμοπούλου καί Ίω. 
Τζωρτζοπούλου, κατοίκων ’Αθη
νών, παραστάντων διά τών πλη
ρεξουσίων των δικηγόρων Ίω. 
Καποδίστρια καί Θ. Ζούκα.

Κατά τοΰ "Υπουργού ’Εργασί
ας, παραστάντος διά τοΰ Β. 
Κουντούρη, Παρέδρου τοΰ Νομι
κού Συμβουλίου.

Περί άκυρώσεως τής ΰπ’ άριθ. 
53747)24.1 1.1953 πράξεως τοΰ 
"Υπουργού Εργασίας.

Άκοΰσαν τοΰ Είσηγητοΰ Συμ
βούλου τής Επικράτειας Γ. Χαρμ 
πούρη, άναγνόντος καί άναπτύ- 
ξαντος τήν έκθεσιν αΰτοΰ, καθ’ 
ήν τό ιστορικόν τής προκειμένης 
ΰποθέσεως έχει ώς έπεται :

Διά τής ΰπ’ άριθ. 56045)53 
άποφάσεως τοΰ Ύπουργοΰ Ερ
γασίας «περί τροποποιήσεως 
άρθρου τοΰ Κανονισμού Συν)ξεως 
Προσωπικού Τραπεζών ’Εθνικής, 
Κτηματικής καί "Ελλάδος» (Φ. 
207 τής, 28.9.1953 τ.Β.) καί 
κατά τά έν αΰτή είδικώτερον δια
λαμβανόμενα, έτροποποιήθη ή 
διάταξις τοΰ άρθρου 1 τοΰ μέχρι 
τοΟδε ίσχύοντος Κανονισμού Συν 
τάξεων Προσωπικού Τραπεζών 
Εθνικής, Κτηματικής καί "Ελλά
δος, ήτις καθώριζε τον τρόπον 
καί τήν διαδικασίαν τής συγχρο- 
τήσεως του Διοικητ. Συμβουλίου 
τοΰ Ταμείου Συντάξεων τοΰ Προ
σωπικού Τραπεζών, Εθνικής, 
Κτηματικής καί "Ελλάδος.

Έπηκολούθησε τό Ν.Δ. 2626) 
29.10.53, δι’ οΰ άπό τής 1.10.53 
τό ρηθέν Ταμεΐον άναδιωργανώθη 
είς δύο έτερα Ταμεία, ήτοι είς τά 
Ταμεΐον Συντάξεων Προσωπικού 
τής (πρώην) ’Εθνικής Τραπέζης 
άφ’ ενός καί είς τό Ταμεΐον Συν
τάξεων Προσωπικού τών Τραπε
ζών "Ελλάδος καί Κτηματικής 
άφ έτέρου. Συμφώνως τώ ν ό μ ιο 
τούτφ έκαστον τών Ταμείων τού
των έξακολουθεΐ νά διέ-ίΓηται ΰπό 
τοΰ Καταστατικού τοΰ άναδιορ- 
γανομένου κοινοΰ Ταμείου. Έπί 
τή βάσει τής διατάξεως ταύτης 
καί κατά τόν ΰπό τής ΰπ’ άριθ. 
56045) 1953 άποφάσεως όριζόμε 
νον τρόπον άναδείξεως. τοΰ Διοι
κητικού αΰτοΰ Συμβουλίου, έξέ- 
δόθη ή ΰπ’ άριθ. 53747)4.53 τής 
24.11.53 άπόφασις τοΰ Ύπουρ
γοΰ Εργασίας, δι’ ής συνεχρο- 
τηθη τό Διοικητικόν Συμβούλιου 
τοΰ Ταμείου Συντάξεων Προσωπι 
κοΰ τής (πρώην) ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής "Ελλάδος.

Τής πράξεως ναύτης διώκεται 
ήδη ή άκύρωσις διά τής ΰπό κρί- 
σιν αίτήσεως, άσκηθείσης ΰπό 
τού Συλλόγου τών "Υπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής "Ελ
λάδος καί τών μελών τούτου Γ. 
Κώστη, Δ. Τσακίρογλου, Π. Μου 
τούση, Β. Βενακίδου, Γρ. Νικολά
ου, Ε. Θωμοπούλου.

Τά έπί τής προκειμένης ΰποθέ- 
σεως προκύπτοντα ζητήματα, εί
ναι άντίστοιχα τών προβαλλο- 
μένων λόγων άκυρώσεως.

Έφ’ ών ό Εισηγητής άνέπτυξε 
τήν γνώμην αΰτοΰ.

Ακοΰσαν τών πληρεξουσίων 
τών αιτοϋντων, ανοηττυξαντών και 
προφορικώς τους λόγους της, υττό 
κρίσιν αιτησεώς των καί αίτησα- 
μένων τήν παραδοχήν αότής, τοΟ 
Αντιπροσώπου τοΰ 1ΥπουριγοΟ αί- 
τησαμένου τήν άπάρριψιν ταύ-
της·

Ί δ ό ν τά σχετικά
έγγραφα

Σκεφθέν κατά τόν Νόμον
Επειδή διά τήν άσκησιν τής 

σπο κρίσιν αίτήσεως άκυρώσεως 
κατετέθησαν τά νόμιμα Τέλη καί 
τό παράβολον, έκδοθέντων τών 
ΰπ’ άριθ. 9160, 9161 καί 9162 
έτους 1954 διπλοτύπων τοΰ Τα
μείου δικαστικών εισπράξεων ’Α
θηνών.

Επειδή διά τής ΰπό κρίσιν αί
τήσεως διώκεται ή άκύρωσις τής

ΰπ’ άριθ. 53747 τής, 23 Νοεμβρί
ου 1953 πράξεως τοΰ Ύπουργοΰ 
τής ’Εργασίας, διά τής όποιας 
συνεκρστήθη τό Διοικητικόν Συμ 
βούλιον τοΰ Ταμείου Συντάξεων 
Προσωπικού τής Εθνικής Τραπέ 
ζης τής "Ελλάδος. "Η αϊτησις αυ
τή έμπροθέσμως άσκηθεΐσα, τύ- 
ποις δεκτή καί έξεταστέα κατ’ 
ούσίαν τυγχάνει.

’Επειδή τό Ταμεΐον Συντάξεων 
τοΰ Προσωπικού τής Τραπέζης 
(πρώην) ’Εθνικής, προήλθεν έκ 
τής γενομένης διά τοΰ Ν.Δ. 2626 
(1953) (293) άναδιοργανώσεως 
τοΰ άλλοτε κοινοΰ Ταμείου τού 
προσωπικοΰ τών Τραπεζών ’Εθνι
κής, Κτηματικής καί "Ελλάδος 
είς δύο Ταμεία, ήτοι τά Ταμεΐον 
Συντάξεων τοΰ προσωπικού τής 
Τραπέζης (πρώην) Εθνικής καί 
τό Ταμεΐον Συντάξεων τοΰ προ
σωπικού τών Τραπεζών Κτηματι
κής καί "Ελλάδος.

’Επειδή, κατά τάς παραγρ. 4 
καί 5 τοΰ άρθρου 1 τοΰ αΰτοΰ Ν, 
Δ. 2626)1953, έκαστον τών ειδι
κών τούτων ταμείων διέπεται ΰπό 
τών καταστατικών διατάξεων τών 
άνσδιοργανουμένων άντιστοίχων 
κοινών ταμείων άναπροσαρμοζο
μένων καθ’ δ μέτρον αί έκ τής ά- 
ναδιοργανώσεως τάύτης άνάγκαι 
έπιβάλουν. "Η διοίικησις έκάστου 
τών ειδικών ταμείων άσκεΐται ώς 
ορίζεται έν τοΐς κατασταττκοίς 
τών άντιστίχφν κοινών ταμείων, 
ώς διά τοΰ ν.δ. τούτου τροποποι
είται. Τά μέλη τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου έκάστου είδικοΰ τα
μείου περιορίζονται είς τούς έκ- 
προσώπους τοΰ προσωπικού τοΰ 
ΰπαγσμένου είς έκαστον ειδικόν 
ταμεΐον, είς τούς, έκπροσώπους 
της οικίας Τραπέζης, ώς καί τόν 
εκπρόσωπον τοΰ Ύπουργοΰ τής 
Εργασίας καί τών συνταξιοΰ 
χων, έφ’ οσον βρίζονται τοιοΰτοι.

’Επειδή ώς έν τφ προοιμίω 
τής προσβαλλομένης άποφάσεως 
μνημονεύεται, ό διορισμός τών 
μελών τοΰ Διοικητικού Συμβουλί 
ου τοΰ ρηθέντος Ταμείου έγένετο 
έπί τή βάσει τής άνωτέρω διαλη- 
φ9είσης διατάξεως καί τών κατα
στατικών διατάξεων τών διεπου- 
σών τό τέως Ταμεΐον συντάξεων 
προσωπικού τών Τραπεζών ’Εθνι
κής, Κτηματικής καί "Ελλάδος, 
ώς έτροποποιήθησαν διά τής ΰπ* 
αριθ. Φ. 56045) 1953 άποφάσεως 
τοΰ Υπουργοΰ τής Εργασίας. 
Αλλ ή τελευταία αίίτη άπόφασις 
τοΰ "Υπουργοΰ τής ’Εργασίας, 
διά τής όποιας έτροποποιήθησαν 
αι διεπουσαι τήν συγκρότησιν 
τοΰ διοικητικοΰ συμβουλίου τοΰ 
Ταμείου καταστατικοί αΰτοΰ δι
ατάξεις, ήκυρώθη διά τής ΰπ’ 
αριθ. 973)1954 άποφάσεως τοΰ 
Δικαστηρίου τούτου. Συνεπώς ή 
προσβαλλομένη άπόφασις, έπί 
τής άκύρου ταύτης πράξεως έρει- 
δομένη καί μή δυναμένη νά εύρη 
έρεισμα είς τάς προγενεστέρας 
καταστατικός διατάξεις τοΰ Τα
μείου, άκυρωτέα τυγχάνει κατά 
τον βασιμως προβαλλόμένον σχε 
τικώς λόγον άκυρώσεως.

Διά τ α ΰ τ α
Δέχεται τήν ΰπό κρίσιν αΐτη- 

σιν άκυρώσεως.
__ Άκυροι τήν ΰπ’ άριθ. Φ. 53747 

της 24 Νοεμβρίου 1953 άπόφα- 
σιν τοΰ Υπουργοΰ τής ’Εργασί
ας.

Διστάσει τήν είς τό ναΐτοΰντα 
άπόδοσιν τοΰ κατατ'εθέντος παρα 
βόλλου καί

Επιβάλλει τξ> Δημoσίy τήν 
δικαστικήν δαπάνην τοΰ αίτοΰν- 
τος εκ δραχμών έπτακοσίων 
(700) νέας έκδόσεως.

Έκρίθη καί άπεφασίσθη έν 
Άθήναις τή 27η Μαΐου 1954.

"Ο Προεδρεύων Σύμβουλος 
Α. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 

"Ο Γραματεύς 
ΠΑΝΤ. ΚΑΤΖΟΥΡΟΣ

Έδημοσιεύθη δ’ αΰτόθι τή 10η 
’Ιουνίου 1954.

"Ο Πρόεδρος 
Σ. Ν. ΣΟΛΙΩΤΗΣ 

"Ο Γ ραμματεύς 
ΠΑΝ. ΚΑΤΖΟΥΡΟΣ
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Πρόεδρος Κυβερνήσεως 
ΙΠολιτικόν Γραφείον 
Γενικόν Διευθυντήν 
Άριδ. Πρωτ. 7C708 )Φ.ΙΙ 
Συν: I

Άδήναι τή * Δ)βρίου 195* 
Π ρ ό ς

Τόν κ. Υπουργόν Εργασίας 
Ενταύθα

Έχομεν την τιμήν νά <5ια- 
βιβάσωμεν ύμίν αυνημμένως 
κατ’ έντολήν τοΰ κ. Προέ 
όρου ής Κυβερνήσεως το από 
1.12.5* τηλεγράφημα τής Γ4Σ. 
Ε.Ε. μέ την παράκλησιν ό
πως εν τή άρμοδιοτητι υμών 
έξετάσητε τό άναφερόμενον 
ζήτημα αποδοχών των ύπαλ- 
λήλων Έδνικης Τραπέιζης και 
Άβηνών.

Ό Γεν. Διευδυντής 
ΛΟΥΚΑΣ! ΑΛΕΣΤΑΣ 

Κοινοποίησις: Γ.Σ.Ε.Ε., 28ης 
’Οκτωβρίου 69—Ενταύθα 
Άντιγρ. Γ.Σ.ΕΙΕ.

Βουλή τών Ελλήνων 
Γραφείον Προέδρου.
’Αριδ. Πρωτ. 6521)1556

Άδήναι, τή 2)12)1954 
340)7.12.54

Πρός Σύλλογον ’Υπαλλήλων 
’Εθνικής Τραπέιζης ’Ελλάδος.

Ένταΰδα
Έλαβον γνώσιν τής άπό 

30.11.54 άναφορας σας.
Αΰτι^ θέλει άνακοινωθή ενώ 

πιον τής Εθνικής Άντιπροσώ 
πείας.

Παραλλήλως θέλω προδή 
είς τάς δέουσας ένεργειας πικ
ρά τοίς άρμοδίοις, ών τό άπο- 
τέλεσμα δα γνωρίσωσιν ύμίν 
εν καιρω.

Ό Πρόεδρος τής Βουλής 
Κ. Γ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

Βουλή τών Ελλήνων 
Άριδ. Πρωτ. 6521)1556 
Άριδ. Διεκπ. 3674

Άδήναι, 3)12)195* 
Προς τό Ύπουργεϊον Έργα 

οίας (Γραφείον κ. Υπουργού) 
Ένταΰδα

Έχομεν τήν τιμήν νά δια- 
βιδάσωμεν ύμίν συνημμένως 
τάς ύποδληδείσας ήμΐν τήν 
30.11.54 άναφοράς τών Συλλό
γων ’Υπαλλήλων καί Είσ- 
«ρακτόίρων Έθν.κής Τρα- 
πέζης της Ελλάδος, περί κα
ταβολής τών καδυστερουμέ- 
νων αύξήσεων των μισθών καί 
νά παρακαλέσωμεν όπως, λό
γω άρμοδιότητος, ένεργήοητε 
τα καθ’ ύμϊάς.

Ό Γεν. Γραμματεϋς 
Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΧΧΗΣ 

Κοινοποίησις: Σύλλογον ’Υ
παλλήλων ’Εθνικής Τρχπέ* 
ζης τής Ελλάδος.

14142 112.54
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ 

Πρόεδρον Κυβερνήσεως
Ένταΰδα

Διοίκησις Εθνικής Τίραπέ- 
ζης καί Αθηνών παρ’ ολον ό
τι άναγνωρίζει μειονεκτικήν 
θέσιν προσωπικού της έναντι 
οικονομικής καταστάσεως δμ- 
μιουργηθείαης συνεπεία έπελ- 
Θούσης άνατιμήσεως βιοτικών 
άγαδών, έξακολουδεϊ άρνου- 
μένη ίκανοποιήσπ δίκαιον αί
τημα Στοπ Φρονούμεν ότι εί
ναι στοιχειώδης ύποχρέωσις 
Ισχυρότερου οικονομικού ’Ορ
γανισμού τής χώρας νά παρά- 
σχη είς προσωπικόν της γενι
κώς άναγ νωρισδείσαν άναπρο 
σαρμογήν αποδοχών ή δε άρ- 
νησίς της προσλαμβάνει μορ
φήν έργοδοτικής σκληρότητος 
καλυπτόμενης όπισδεν νομι
κών τύπων Στόπ Παρακαλοΰ» 
μεν συστήοητε Διοίκηοιν Τρα 
πέζης δώση συντόμως Ικανο
ποιητικήν λύσιν πρός μετρια- 
σμόν δυσμενών έντυπώσεων 
καί αισθημάτων άδικίας τών

ύπαλλήλων.
Συνομοσπονδία Εργατών 

ΜΑΚΡΗΣ

Έργατοϋπαλληλικόν Κέντρον 
Αθηνών — Τμήμα Γ.Σ.Ε.Ε. 
Άριδ. Πρωτ. 910)1

Άδήναι, 4 Δ)βρίου 1954 
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ 

Πρός
Πρόεδρον Κυβερνήσεως Στρα

τάρχην Παπάγον 
Υπουργόν Συντονισμού 
Υπουργόν Προεδρίας Κυβερ

νήσεως
’Υπουργόν Εργασίας 
Διοικητήν ’Εθνικής Τραπέζης 

Ελλάδος καί Αθηνών 
Γ. Σ. Ε. Ε. Ένταΰδα

Έξαίρεσις προσωπικού Ε
θνικής Τραπέζης άπό 1ης Μαρ 
τίου 1954 γενικώς είς εργαζο
μένους Χώρας χορηγηθείσης 
αύξήσεως μισθών καί ημερομι
σθίων έιπεκταθεΐσης άκολού- 
δως καί Τραπεζιτικούς ’Υπαλ
λήλους, άποτελεΐ κατάφωρον

είς βάρος των άδικίαν Στοπ 
’Επικαλούμενοι σχετικώς προ
σοχήν Σας παρακαλοΰμεν εν 
όψει αποφάσεων Κυβερνήσε
ως γενικωτέρας Ιρυδμίσεως μι- 
σδολογικοΰ προβλήματος συ- 
σχετισδή άναδρομική αύξησις 
αποδοχών άναφερομένων δι
καίως παραπονουμένων διά 
τοιαύτην μειωτικήν καί άνι- 
σον μεταχείρισίν των έφ’ ό
σον πρόθεσις Κυβερνήσεως ύ- 
πήρξεν όπως άνακουφίση ά- 
παντας ανεξαιρέτως μιαθοβιώ- 
τους Χώρας καταθλιπτικής 
καταστάσεως είς ήν περιήλ- 
δον συνέπεια περιορισμού ά- 
γοραστικής αμοιβής εργασίας 
των.
Εργατικόν Κέντρον Αθηνών 

Άντ)δρος 
Β. ΡΑΠΤΗΣ

Γεν. Γραμματεύς 
Α. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 

Κοινοποίησις: Σύλλ. Ύπαλλ. 
Έθν. Τραπέζης. β) Σύλλ. 
Είσπρακτ. Έθν. Τραπέζης.

ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩ
ΠΙΚΟΥ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

(Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)

Άνακοίνωσις 
Πρός άπαντα τά μέλη τοΰ 

Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Ώς είναι ήδη γνωστόν, άπό 
τοΰ μηνός Μαΐου έ. έ. τό Τα- 
μεΐον Συντάξεων έπαυσε νά 
καταβάλλη είς τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
τάς υπέρ αυτού εισφοράς τών 
συνταξιούχων μελών του, καί- 
τοι αδται ένεργοϋνται κανονι- 
κώς κατά μήνα. Ήδη τό σύνο- 
λον τής όφειλής τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων έκ τών ώς άνω κα- 
Θυστερουμένων κρατήσεων ά- 
νέρχεται περίπου είς ν. Δρχ. 
1.700.000.

Παρά τά επανειλημμένα δι
αβήματα μας παρά τή Διοική
σει καί τοΐς εν τή Τραπέζη 
άρμοδίοις, διά την ρύθμισιν

τοΰ ζητήματος διά καταβολών 
είς τό ΤΥΠΕΤ έστωι καί έναν
τι τών είς αυτό όφειλομένων 
καί παρά τάς υποσχέσεις τοΰ 
άντιπροέδρου τοΰ Ταμείου Συν 
τάξεων κ. Χονδροδήμου, ούδέν 
έπετεύχθη.

Ή κατακράτησις τοΰ ίεροΰ 
χρήματος τών συνταξιούχων 
συναδέλφων καί ή έκ τής αιτί
ας ταύτης προκληθεΐσα τα
μειακή δυσχέρεια τοΰ ΤΥΠΕΤ, 
ήνάγκασε τό Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον αύτοΰ νά έγείρη άγω- 
γήν κατά τοΰ Ταμείου Συντά
ξεων, ήτις συνεζητήθη τήν ΙΟην 
τρέχοντος μηνός.

Μέχρι τής παραμονής τής 
δικασίμου, ό Πρόεδρος του 
ΤΥΠΕΤ παρεκάλεσε πλειστά- 
κις τόν κ. Χονδροδήμον και 
τούς έν τή Τραπέζη αρμοδίους 
νά καταβληθή μέρος τουλάχι
στον έναντι τών όφειλομένων, 
μέ τήν ύπόσχεσιν αναβολής 
τής δίκης πλήν όμως, τήν πα
ραμονήν ό Διευθυντής τοΰ Τα
μείου Συντάξεων, ενεργών· 
κατ’ έντολήν τοΰ Άντιπροέ 
δρου κ. Χονδροδήμου, ήξίωσεν 
έκβιαστικώς τήν άναβολήν τής 
δίκης άνευ ούδεμιάς καταβο
λής, άπειλών δτι, έν έναντία 
περιπτώσει, τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τοΰ Ταμείου Συν
τάξεων θά λάβη άπόφασιν δια 
κοπής τής είσπράξεως τών 
εισφορών τών συνταξιούχων.

Αί τεθεΐσαι είς κυκλοφορί
αν διαδόσεις, καθ’ άς τό Τα- 
μεΐον Συντάξεων προέτεινε 
συμβιβαστικήν λύσιν διά κατα 
βολής σημαντικού ποσού, ήν 
ήρνήθη τό Διοικητικόν Συμβού 
λιον τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ., είναι κα
κόβουλοι καί άνάξίαι καν δια- 
ψεύσεως.
Έν Άθήναις τή 14.12.1954 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜ- 
ΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε

ΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΠΡΩΗΝ) Ε

ΘΝΙΚΗΣ 
7457)4413

Έν Άθήναις τή 15η 12 1954 
Πρός

Τό Ταμεΐον ’Υγείας τοΰ Προ
σωπικού τής Εθνικής Τραπέ- 

. ζης (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)
Ενταύθα 

Κατόπιν τής ύπό τής Διοι- 
κήσεως τοΰ Ύμετέρου ’Οργα
νισμού, έπιδειχθείσης συμπε
ριφοράς καί τής έκδικάσεως 
καθ’ ήμών άγωγής κατά τήν 
ΙΟην τ.μ. δΓ ήν ήρνήθητε ά- 
κάμπτως πάσαν συζήτησιν 
πρός άναβολήν αυτής διά φιλί 
κήν διευθέτησιν τής έπιδίκου 
διαφοράς, έχομεν τήν τιμήν 
νά γνωρίσωμεν ΎμΤν δτι ήρθη
σαν αί προϋποθέσεις πρός 
συνέχισιν τής ^ξυπηρετήσεως 
τοΰ Ύ μετέρου ’Οργανισμού, 
διά παρακρατήσεως τών υπέρ 
Υμών εισφορών τών συνταξι
ούχων μελών σας καί κογγ’ άκο 
λουθίαν δηλοΰμεν Ύμίν δτι ά
πό τής 1ης ’Ιανουάριου 1955 
θέλομεν παύσει παρακρατοΟν- 
τες τάς ΰπέρ Υμών εισφοράς 
ταύτας καί. παρακαλοΰμεν δ- 
πως μεριμνήσητε έγκαίρως 
διά τήν άπ’ ευθείας ρύθμισιν 
τοΰ ζητήματος τούτου μετά 
τών συνταξιούχων μελών σας, 
δεδομένου δτι καί τήν όρνάνω- 
σιν καί τήν ευχέρειαν καί τήν 
δυνατότητα πρός τούτο έχετε. 

Μετά τιμής
).0 Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού; 

Συμβουλίου
Π. ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ [ΜΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΪΟΪ ΠΡ0Σ1ΙΚ0Υ
ΕΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΟΡΟΣ ΙΟΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑΝ

ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΩΣ ΕΙΣ ΜΑΤΗΝ ΘΑ ΔΝΑΖΗΤΗΤΑΙ 

Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1) Χορήγησις αύξήσεως (άπό 1-3-54)
2) Χορήγησις επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας
3) Προαγωγαί
4) Ταμεΐον Υγείας
5) Έπανασύνδεσις 'Ασφαλιστικών Ταμείων
6) Προστασία Πολεμιστών Ν. 1799, 751 καί 1836
7) Προμηθευτικός Συνεταιρισμός.


