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ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
Πλήγμα; Λέξη άδθία μπροστά στην έκταση τής οδύνης 

πού δοκιμάζουμε βλέποντας τις άδειες θέσεις των συνα
δέλφων μας, πού μόλις προχθές περιμένοντας τήν άγια 
μέρα τής Χριστιανοσύνης άιλληλοσφίγγαμε τά χέρια 
καί ευχόμαστε ό ένας στον άλλο «Καλό Πάσχα». Τούς 
περιμέναμε πάλι στά γραφεία τους πλάι μας στην πέννα, 
στην καταχώριση, στο EXTRAIT, στη λογιστική μη
χανή, να μάς πούνε καί νά τούς πούμε γιά τό πώς περά
σαμε όλοι μας τις διακοπές μας, ν’ απαλύνουμε, όπως 
συμβαίνει πάντα, τις πρώτες μέρες τής έπαναλήψεως τής 
σκληρής δουλειάς, με μια κάποια παράταση τής χαράς 
που δοκιμάσαμε στή γιορτή. Τίποτα όμως άπ’ αυτά. 
’Αντί γιά τό χαρούμενο «πούλμαν» μέ τά λουλούδια τής 
εξοχής καί τά τραγούδια τής επιστροφής, υποδεχτήκαμε 
τις «ντακότες» μέ τά φέρετρα καί τά φορεία. ’Άδικα 
στή γκαρνταρόμπα ή ποδιά τής Λέλας καί τής Νινέττας 
περιμένουν. Τά χέρια δέν γράφουν. Τά μάτια βουρκώ
νουν. Ή κουβέντα γίνεται κόμπος στο λαρύγγι μας. Τό 
«Χριστός Άνέστη» ανάκατο μέ οίμωγές καί λυγμούς.

*
Τί ζητήσανε τ’ αδέλφια μας πού χάθηκαν; Τί ποθή

σανε καί τό πλήρωσαν τόσο ακριβά; Αυτό πού ζητάμε 
όλοι κάθε μέρα. Λίγη χαρά, κοντά στή φύση μέσα σέ εγ
κάρδια συντροφιά, γιά ν’ άλλάξη τό χρώμα τής καθημε
ρινής ζωής, νά σπάση τό άγχος, ν’ αναζωογονηθούν ψυ
χικά, νά ξεκουραστή τό μάτι, τό σώμα, τό μυαλό. Μ’ 
άλλους λόγους νά πάρουν καινούργια δύναμη γιά νά 
μπορέσουν νά διατηρήσουν την χρησιμότητα 'τους στην 
σημερινή ζωή, πού σέ τελική ανάλυση ή χρησιμότητα αυ
τή, τον κυριώτερο άντίκτυπο θά τον είχε στην εργασία 
τους.

Καί γι’ αυτή τή χαρά, στερήθηκαν ίσως άλλες ανά
γκες τους, πήραν την ευκαιρία μέ τό δώρο τού Πάσχα

ή τήν «έπιστρεπτέα» οικονομική ενίσχυση καί έκάλυψαν 
τά έξοδα τής χαράς τους. Τής χαράς τους; Τραγική ει
ρωνεία.Ό Χάρος, λές καί βρήκε τήν ημέρα νά έκδηλώση 
τή συμμαχία του μ’ εκείνους πού απαγορεύουν στούς 
ανθρώπους τής δουλειάς κάθε χαρά, έσυρε τό δρεπάνι 
του καί χάρηκε νεανικά καρμιά στήν άγρια χαράδρα τής 
’Ηπείρου.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΟΛΛΑΝΔΕΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΝΙΝΕΤΤΑ 

ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 

ΓΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τά αδέλφια μας ξεψύχησαν επάνω σέ μιά εκδήλωση 
αγάπης γιά τή ζωή. Γιά τή ζωή τή δημιουργική, τή 
ζωή πού αξίζει κανείς νά τήν ζή. Τή ζωή π°ύ τον κόπο 
τον δικαιώνει ή χαρά καί τις αδυναμίες τις θεραπεύει 
ή κοινή πίστη, ή κοινή προσπάθεια καί ή αγάπη στον συν
άδελφο καί τον συνάνθρωπο. Τή ζωή πού τόσο αγαπού
σαν καί γιά τήν όποια τόσα πολλά είχαν νά δώσουν ακόμα.

Σ’ αυτό τό κλίμα πού μαζί καλλιεργήσαμε καί μέσα σ’ 
αυτό ζήσαμε, καί στον ήθικό δρόμο πού ξεκίνησε άπό 
αυτό, τ’ αδέλφια μας πού έφυγαν, έστάθηκαν φωτεινά 
σημάδια. "Ολοι όσοι τούς γνωρίζαμε τούς θρηνούμε, για
τί ξέρουμε άμεσα τί χάσαμε. Καί όσοι άπ’ τήν πλατειά

μας συναδελφική οικογένεια δέν τούς γνώρισαν σάν άτο
μα, πάλι τούς θρηνούν, γιατί αυτούς, τις ψυχές τους, τον 
εσωτερικό τους κόσμο, μπορούν νά τά ίδούν στον διπλανό 
τους, στον καλό εκείνο συνάδελφο, τον σύντροφο τής μι- 
σής ζωής τους, πού μέ όλο του τον μόχθο καί τά καθημε
ρινά του προβλήματα, αίσιοδοξεΐ στήν ιδέα μιας χαράς 
καί είναι έτοιμος νά τήν δόση καί στον άλλο.

*
Είναι αυτές σκέψεις πού δύσκολα μπορούν νά ξεκαθα

ρίσουν μέσα στο θολό άκόμα άπό τό κτύπημα μυαλό μας.
’Ακόμα θρηνούμε πάνω στούς φρέσκους τάφους.
Σιγά-σιγά όμως ή ψυχική μας ταραχή θ’ άρχίση νά 

σιγάζη καί τό σύννεφο τής σκοτοδίνης άπ’ τον πόνο, θ’ 
άρχίση νά διαλύεται.

Καί τότε, άς σκεφθαύμε τό δημιουργικό πιά καθήκον 
πού έχουμε άπέναντι στή μνήμη τών νεκρών μας. Νά συν- 
εχίσουμε τον όμορφο δρόμο, πού μαζί τους βαδίζαμε. ’Έ
τσι πού οι ψυχές τους, γιά όσους πιστεύουν πώς μπορεί 
νά συμβαίνη κι’ έτσι, νά χαίρωνται κοντά μας, ή γιά ό
σους πιστεύουν άλλοιώς, νά είναι περήφανοι ότι έτσι τι
μούν τήν μνήμη τους. Γιατί ό κάθε ένας συνάδελφος εί
ναι καί ένας Αιμίλιος καί ή κάθε κοπέλλα τής Τραπέζης 
μας είναι καί μιά Νινέττα πού έχουν τόσο τή δίψα τής 
ζωής καί τήν ανάγκη τής άγάπης άλλά καί τή δύναμη 
νά τις δώσουν. Αύτά τά χαρίσματα τού συνανθρώπου— 
συναδέλφου άς τά βλέπουμε έγκαιρα, όταν άκόμα οι 
άνθρωποι σφύζουν άπό ζωντάνια καί άς τά άξιοποιοΰμε, 
διοχετεύοντάς τα ό ένας στον άλλο σέ κοινή ωφέλεια ό
λης μας τής συναδελφικής οικογένειας. Άς συνεχίσουμε 
έτσι... κι’ όπως λέει ό ποιητής...

«Πάνω άπ’ τούς τάφους, λίγο πιο πέρα, 
πάντοτ’ εμπρός»
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Τό αποτέλεσμα τών εκλογών διά τήιν ανάδειξιν τής νέ- =

■ ας Δ.Ε. ουδόλως άπετέλεσεν «εκπληξιν». Άνεμένετο υπό m 
Μ πάντων τών άιντικειμενικώς σκεπτομένων συναδέλφων αν- = 
1 εξαρτήτως τής «παραταξιακής» των ταποθετήσεως, ώς φυ- ^ 
j§ σική συνέπεια τής έμμονης τού κ. τέως Προέδρου εις τήν jjj 
_ συνέχισιν τακτικής άποτυιχούσης έν τή πράξει καί απο- Β

δοκιμασθείσης διά τούτο όμοθύμως υπό τής Γενικής Η 
= Συνελεύσεως τής 18)2)58. Μ

Ή τακτική αΰτη, άφαιρουμένων τών περιτέχνων φροο- g 
Β στικών καρυκευμάτων της, συνίστατο εις τήν ουσιαστι- g 
Ε κήν έξάρτησιν τής λύσεως τών ζητημάτων τού Προσωπι- _ 
Β κού έκ τής καλής θελήσεως τών άριμοδίων. Ηρκει, κατά ^
■ τήν γνώμην τού κ. τέως Προέδρου, πλήρως ή προβολή ~ 
Β των, έθεωρεΐτο δέ αμάρτημα θανάσιμον καί ή απλή έστω Β 
g περί τούτων ΰπόμνησις οσάκις διέρρεεν αρκετός χρόνος g 
Μ άνευ σχετικής άπαντήσεως. Εις περίπτωσιν δέ κατά τήν g

όποιαν άντεμετωπίζετο μία κατ’ ά|ρ]χήν άρνησις, άντί τής Β 
Μ εις πρώτην ευκαιρίαν επανόδου έπί τοΰ θέματος καί έν- J 

τόνου ύποστηρί ξεώς του, έκρίνετο σκοπι μωτέρα καί ψ, 
1 πλέον ακίνδυνος ή έκ τοΰ σχετικού πίινακος διαγραφή g 
Β καί ή άπεμπόλησίς του. Β
1 Ώς αιτιολογία τής ανωτέρω τακτικής κατά κόρον | 
Β έπανελαμβάνετο ότι δυστυχώς «ούκ ήν άλλως γενέσθαι» = 
| δοθείσης τής, κατά τον κ. τέως Πρόεδρον, άδυναμίας g 
g τού Προσωπικού νά άποδυθή, εάν εκαλείτο πρός τούτο, 
a εις κάπως έντονώτε-ρον αγώνα, διά τήν έπίλυσιν τών ^ 
Ε ζητημάτων του. __ *
I Μοιραίον σφάλμα διαπραττόμενον ύπό πάντων τών Ε.

ί ηγετών οίουδήποτε κοινωνικού συνόλου, οι όποιοι διά ρ 
Β τον ένα ή τον άλλον λόγον έχασαν την ουσιαστικήν έπα- g 
H ψη των μετά των (μελών του καί βλέπουν τά πραγματα g 
1 «άφ’ υψηλού» καί κυρίως μέσω τών φακών τών ίόικών = 
Β των πεποιθήσεων καί κοσμοθεωρητικών προκατολή- g 
Β ψεων. g
■ Τό Προσωπικόν τής Εθνικής Τραπέζης ύπέστη άμο- a 
1 λογουμένως έπίθεσιν όμοίαν τής οποίας άσφαλώς δεν = 
g έγνώρισαν οί εργαζόμενοι άπό τής συστάσεως τοΰ Έλ- F 
_ ληνικού Κράτους. At άπώλειαί του ήθικαί καί ύλικαί Β

ί υπήρξαν τεράστιοι. Δέν έκάμφθη ρμως. Άντέστη θαυ- Β 
μασίως καί παρά τά τραύματα τής τριετίας άνέλαβε ρ 

ϋ τήν προσπάθειαν τής άνορθώσεως τών ερειπίων. Με g 
m την έξαρσιν καί τήν άνιδιοτέλειαν, ή οποία τό χαρακτη- g 
Β ,ρίζει έθιεσε προθύμως τήν θεραπείαν τών ιδίων αυτού = 
Β -τραυμάτων εις δευτέραν μοίραν. Ή άνάρρωσις τοΰ I- Ε 
Ε δρομαίος προηγείτο.
§§ ('Η συνέχεια εις τήν Σαν σελίδα; Ε
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Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΑΣ

ΔΙΑΤΙ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΣΥΣΣΩΜΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Τάς έπομένας γραμμάς ας διαβάσουν μετά προσοχής όλοι 
οί συνάδελφοι. 'Οποιαδήποτε αντίθετος γνώμη καί άν ύπάρξη 
ή όποιαδήποτε αμφισβήτησις τής ακρίβειας τών παρατιθέμε
νων γεγονότων, παρακαλοΰμεν, όπως ΐδη τό φως τής δημοσιό- 
τητος άπό τών στηλών μας, ή άς λάβη καθ’ οΐονδήποτε τρόπον 
τον χαρακτήρα τής επισήμου δημοσιεύσεωςι. Αί δι’ άλλου 
τρόπου διασπειρόμεναι φήμαι εΐναι υπόπτου προελεύσεως μέ 
σκοπόν τήν κατασυκοφάντησιν μιας τιμίας καί δικαιας προσ
πάθειας.

----------ψ----------
Πριν,ακόμη ή παρούσα Διοικ. 

Επιτροπή συσταθή είς σώμα 
ήναγκάσθη νά άναλάβη ένα α
γώνα έναντίον μιας ανήθικου έ- 
πιθέσεως προς άνάσχεσιν τής 
πραγματοποιήσεως τοΰ άπό ε
τών πόθου τών έργαζομένων έν 
τή Τραπέζη δηλ. τής οικονομι
κής των άνακουφίσεως καί 6ελ- 
τιώσεως τών άποδοχών των.

Διότι πώς εΐναι δυνατόν νά 
πιστευθή ότι θά βαδίσωμεν είς 
τήν μισθολογικήν μας βελτίω- 
σιν, δτςχν χαλκεύωνται άπαγο- 
ρευτικαί διαταγαί διά τήν κα
ταβολήν υπολειμμάτων ενός 
δεκαπενθημέρου; Μένουν ή δέν 
μένουν έν τοιαύτη περιπτώσει 
νεκρόν γράμμα αί συγκινητικαί 
εκδηλώσεις, διότι οι μισθοί μας 
υπολείπονται κατά 30% των 
Τραπεζοϋπαλληλικών μισθών, 
ώς καί αί εύχαί καί επαγγελία; 
διοικούντων τήν Γρόστεζαν καί 
μετόχων περί βελτιώσεώς των; 
Άνταποκρίνονται είς τά ήθη 
τής Εθνικής Τραπέζης καί τάς 
παραδόσεις αυτής, ώς πρός τήν 
άναγνώρισιν τής συμβολής τοΰ 
παράγοντος «εργασία» είς τό 
έργον της, αί δήθεν άντιπλη- 
θωριστικαί καί κατ’ ουσίαν κα- 
θηλωτικαΐ είς επίπεδα ύποκατσ- 
νοίλώσεως «οίκονομικαι» θεωρίαι 
τού Διοικητού τής Τραπέζης 
της ' άλλάδος, αί υίοθετηθεΐσαι 
ύπό τοΰ τέως καί νΰν Υπουργού 
τού Συντονισμίού ώς βάσεις διά 
τήν Νομισματικήν καί Κοινω
νικήν πολιτικήν τής Κυβερνήσε- 
ως; Τό προσωπικόν τής Εθνι

κής Τραπέζης άγωνιζόμενο-ν κα
τά τών άπαραδέκτων τούτων, η
θικώς καί κοινωνικώς αρχών, εϋ- 
ρίσκεται ή όχι εντός τών πλαΗ 
σίων μιας ύγιοΰς συνδικαλιστι
κής τοποΰετήσεως ώς καί επί 
τής γραμμής τήν οποίαν ή ιστο
ρία τής Τραπέζης έχει χαράξει;

Έπί ολόκληρον π ε ν τ α ε -ι 
τ ί α ν ύπέστη μεν τά πάνδε ινα 
μοχθοΰντες διά τήν έπάνσδον 
τής Ί ραπέζης είς τήν οδόν τής 
οικονομικής εύρωστίας. Οί διά-ι 
φοροι κ.κ. θεωρητικοί καί έφαρ- 
μοσταί τής οικονομικής έξαθλι- 
ώσεως των έργαζομένων, κλεί
ουν τούς οφθαλμούς ένώπισν τοΰ 
αναξιοπρεπούς μ4σθολογίου 
μας, τών χιλιάδων άπληρώτων 
ωρών τής ύπερεργασίίας μας, 
τών εκατομμυρίων έκ τής καθυ- 
στερήσεως τών προαγωγών μας 
έπί τριετίαν καί τών εκατομμυ
ρίων δρχ. οικονομιών έκ καταρ- 
γηθέντων κεκτημενών δικαιωμά
των μας, καί μάς λέγουν διά τής 
πράξεώς των καθαρά:

Είτε ή Τράπεζα π η -< 
γ α ί ν ε ι καλά είτε όχι 
βλτίωσιν τών άποδο- 
χ ώ ν σας δέν έπιτρέπο- 
μ ε ν.
Αυτήν τήν αναίσχυντο ν συμπε

ριφοράν άποκρούομεν διά τοΰ 
άγώνος μας.

Αί άπεργίαι μας άσφαλώς 
πλήττουν τήν Τρά πεζαν, ένώ ί
σως δέν ένδιαφέρουν την Κυβέρ- 
νησιν καί τούς θεωρητικούς της. 
Είς αυτό όμως δέν πταίει τό 
Προσωπικόν.

Τό Προσωπικόν έ γ - 
κατελείφθη ν’ άγωνι- 
σθή μόνον του. Καί άλλα α
ποτελεσματικά μέσα άγώνος δ;·’ 
αυτήν είδικώς τήν περίπτωσιν 
δέν διαθέτει. Τά ανώτερα περί 
τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης 
όργανα ύπέχουν τάς εύθύνας.

Τά όργανα ταύτα δύνανται 
νά δώσουν λύσιν είς τό φλέγον 
ζήτημα. Συγκεκριμένον τρόπον 
έχει ύποδείξει ό Σύλλογος. Ή 
άναβλητικότης καί ή άβεβαία 
στάσις έναντι τών ’Οργανώσεων 
τού Προσωπικού δημιουργεί αν
ησυχίας, όδηγοΰσας είς ανάλο
γους αντιδράσεις.

Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
Προ τής καταβολής τοΰ α’ 

δεκαπενθημέρου ’Απριλίου έ- 
γένετο γνωστόν ότι τούτο θά ή-< 
το περικεκομμένον κατά τό ήμι- 
συ τής διαφοράς μεταξύ τού λη- 
φθέντος κατά τήν 8)3 έκτακτου 
δεκαπενθημέρου καί τού έξ 
800 δρχ. όοηθ. καυσίμων. Εί- 
χεδέ κυκλοφορήσει καί σχετική 
πρός τούτο μυστική έγκυκλιος 
πρός τά Υποκαταστήματα. Ή 
άρτι τότε έκλεγείσα Δ.Ε. τοΰ 
Συλλόγου έξηκριβωσε τήν βε
βαιότητα τών άνωτέρω καί συγ- 
κεκριμένως, ότι ή έπιστρο-ψή 
τού οΰτω Ληφβέντος ποσο-υ ώ- 
φείλετο είς οιαταγήν του Υ
πουργείου Συντονισμού. Γό γε
γονός ήγειρε τούς δικαιολογη
μένους φόβους τοΰ Προσωπικού 
καί τών ’Επαγγελματικών του 
’Οργανώσεων, διότι έκτος τοΰ 
παρανόμου τής κρατήσεως, ήτο 
Φανερά πλέον ή ένόειξις, ότι καί 
έάν άκόμή υπάρχουν αί οίκο νο
μικοί δυνατότητες τής Τραπε- 
ζης διά νά ένισχύση οίκονομ η 
κως τό Προσωπικόν της, τή 
έπεμβάσει Κυβερνητικών παρα
γόντων αποκλείεται ή έλπϊς αυ
τή. ’Άς σημειωθή ότι τό περιε- 
χομενσν τής καταβολής άφεωρα 
κατ’ ουσίαν ύπερωριακάς άμοι- 
βας έτους 195/ καί ’Ιανουάρι
ου 1 958, ώς άλλωστε είχε πα- 
ρουσιασθή καί είς τήν [ εν. Συν- 
έλευσιν των μελών τοΰ Συλλό
γου μας τής 1 8)2)58. Άπεψα- 
σίσθη ή άντιμετώπισις τοΰ ζη

τήματος διά κοινών ένεργειών 
τών Συλλόγων Προσωπικού, 
Πρώτη ένέργεια τών Συλλόγων 
ήτο διάβημα πρός τήν Διοικη- 
σιν τής Τραπέζης (Δ)νσιν Προ
σωπικού) τό Σάββατον 29-3- 
58 μέ αίτημα τήν καταβολήν 
τοΰ Α' δεκαπενθημέρου ’Απρι
λίου άνευ των κρατήσεων—δε
δομένου ότι ή σχετική έργασία 
τής μισθοδοσίας ήτο πλήρης 
πρός αυτήν τήν κατεύθυνσιν—ϊ- 
να έν τώ μεταξύ δοθή καιρός είς 
τούς Σ )γους νά προ βουν είς τά 
σχετικά διαβήματα πρός τήν 
Κυβερνητικήν πλευράν. Ή ά- 
πάντησις ληφθεΐσα τήν Δευτέ
ραν 31.3.58, ήτο άρνητική. 
Γούτο, άποτελέσαν ένδειξιν δυ
σμενούς έξελίξεως τοΰ ζητήμα
τος, συνηντησε τήν άντιδρασιν 
των Συλλόγων τοΰ Προσωπικού 
έκόηλωθεϊσαν μέ δίωρον στάσιν 
έργασίας 12—2 μ.μ. τής αυ
τής ημέρας, διά τά Κεντρικά 
Καταστήματα καί Καταστήμα
τα Μητροπόλεως καί Πειραιώς 
Α'. Έν τώ μεταξύ (Δευτέραν 
31.3.58) έγένετο διάβημα πρός 
τον Υπουργόν Συντονισμού κ. 
Άρλιώτην μέ αίτημα τήν άρ- 
σιν τής σχετικής μέ τήν κράτη- 
σιν διαταγής. Ό κ. Υπουργός 
ήρνηθη, ίσχυρισθείς ότι θεωρεί 1 
την παροχήν, ούχί ώς ύπερωρ:- 
ακήν αμοιβήν, διότι δέν 
τού έτέθη οΰτω, οπότε 
οέν εΐχεν αρμοδιότητα, πλήν ό- 
(ΊΗ συνέχεια είς την 4ην σελίδα)
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΒΑΘΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ 01 ΡΙΖΕΣ...!
Ποτέ δεν πίστευα, δτι ό τί

τλος ενός θεατρικού έργου, θ’ 
αποτελούσε σύνθημα προεκλο
γικού άγώνος στα συνδικαλι
στικά^ πράγματα τής Τραπέζης 
μας. "Εγινε δμως κι’ αυτό και 
ακολούθησε δλα εκείνα τα συν
θήματα πού κατά καιρούς ρί
χνονται ώς «μομφή» καί «σκιά 
υποψίας» των μέν κατά των 

δέ.
Άφοΰ άνεσύρθη άπό το Δι

εθνές Δίκαιον ή «μυστική δι
πλωματία», άπό το Συνταγμα
τικόν «ή πλειοψηφία κυβερνά 
καί ή μειοψηφία ελέγχει», άπό 
τά μαθηματικά τά ποσοστά 
«Έ! τί είσθ'ε.,.τό 1 0%»,άπό τή 
Θεοσοφία το «νάσαι πολεμι
στής χωρίς νά πολεμάς», φτά
σαμε καί ατούς κύκλους τής 
Τέχνης καί τραβήξαμε αυτό 
πού μάς έκανε γι’ αυτή τήν ώ
ρα. Τον τίτλο ενός θεατρικού 
έργου: «Βαθειές είναι οΐ ρί
ζες»! Καί μεταξύ τής Γεωπο
νίας καί τής Τέχνης, χάθηκε τό 
παιχνίδι, γιατί αυτοί πού τό έ
λεγαν ποτέ δεν πίστεψαν στις... 
ρίζες άλλά μόνον στά... φύλλα, 
τά οποία δμως συνήθως φυλ
λορροούν, ενώ οΐ ρίζες μένουν! ! 
Οί εκλογές γιά τήν ανάδειξη 
τού νέου Συλλόγου, είχαν τό 
χαρακτηριστικό μιάς άναμε- 
τρήσεως, μεταξύ των ύποστη- 
ρικτών τής τακτικής τού άνεκ- 
δότου «Βάρα νομή...» καί εκεί
νων πού πίστευαν—πού πι
στεύουν δμως—-στη θεωρία 
καί στήν πράξη, δτι ό εργαζό
μενος έκτος άπό τίς υποχρεώ
σεις του, έχει καί ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΤΑ, τά όποΐα καμμιά' δύναμη, 
δσο ψηλά κΓ αν βρίσκεται δέν 

μπορεί νά τοΰ άμφισβητήση^ πο- 
λύ δέ περισσότερον νά τοΰ κα
ταπατά ! 'FT πλειοψηφία τοΰ 
προσωπικού , ή υγιής αυτή 
πλειοψηφία, ή χρυσή έλπίδα τής 
Τ ραπέζης με τήν έλεύθερη έτυ- 
μηγορία της, κατεδίκασε ανέκ
κλητα τό Θεοσοφικό Συνδικα- --------------------------------------

λισμό, τούς έκπροσώπους, ΰ- 
ποστηρικτές καί οπαδούς του! 
Βοοθειές είναι οΐ ρίζες! !

Πόσο προσπάθησαν καί πό
σο φιλότιμα έργάσθηκαν γιά 
νά τίς ^άποκόψουν! Άλλ’ εύτο- 
χώς είχαν βάθος. ΚΓ ένώ τό 
συνδικαλιστικό δένδρο στην 
Τράπεζα, ολοένα έχανε τούς 
κλώνους του κΓ ό κορμός του 
δεχότανε άπανωτά τά χτυπήμα
τα τοΰ Ήλιασκικοΰ τσεκουριού, 
έφτασαν οΐ ρίζες του γιά νά 
τοΰ ξαναδώσουν τήν πνοή καί 
τή δύναμη τοΰ ξαναφουντώμα- 
τος. Αυτές τίς ρίζες αμφισβη
τούσαν καί τή δύναμή τους. 
ΚΓ οΐ υλοτόμοι άνίκανοι καί 
καταπτοημένοι, κάθιδροι άπό 
τήν άγωνία άπεχώρησαν στά 
’Ίδια, γιαπί κατάλαβαν στο τέ
λος δτι τό δέντρο αυτό δέν ή
ταν εύκολη λεία, είχε βαθειές 
ό'ζες! ’Ήταν τό δέντρο πού 

άντεξε στο σίφουνα τής ^Ηλια- 
σκοκρατίας καί θάπεφτε άπό 
τό μπατζανέμι τής «μυστικής 
διπλωματίας»;

Τό προσωπικό, τό χιλιοχτυ- 
πημένο αύτό δέντρο, μ’ έμπι 
στοσύνη στίς ρίζες του, καί κά
τω άπ’ τή νέα του Συλλογική 
ήγεσία, προχωρεί στήν άξιο- 
πρεπή διεκδίκηση των αιτημά
των του, χωρίς νάχη άνάγκη ά
πό λιπάσματα τύπου «Κρισνα- 
μοΰρτι».

Ό Ίλισσός σκεπάσθηκε καί 
πάνω του απλώθηκε ή πλατειά 
λεωφόρος των νέων Δυνάμεων, 
πού καλούνται νά έργασθούν 
σήμερα καί νά κυβερνήσουν αύ
ριο τήν Τράπεζα, ζητώντας μέ 
κάθε νόμιμο μέσά τά δικαιώμα
τα έκεΐνα πού τούς άφαιρέθηκαν 
παρά πάσαν έννοιαν ήθικής καί 
άνθρωπίνης συναντιλήψεως, δι
καιώματα ποΰχουν βαθειές τίς 
ρίζες, πού τούς άμφισβητοΰνται 
άπό πολύ καιρό, άπό πάρα πο
λύ καιρό!

Μ. Αδς.

Η 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΩΝ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ

«Τής Ρούμελης οΐ μπέηδες 
καί τού Μωρηά οί πασάδες 
στά Δερβενάκ ιακοίτουνται 
κορμιά δίχως κεφάλια».

Γράψαμε δτι οΐ έκδρομές μας 
είναι μία έθνική άποστολή μο
ναδική στο είδος, διότι ανα
πτύσσουν τήν πνευματικότητα 
των έκδρομέων, τήν πνευματικό
τητα έν γένει των κατοίκων τής 
Χώρας.

Είπαμε δτι μέ τίς έκδομές

θνη τά όποΐα έχουν μεγάλη ι
στορία οφείλουν πάντοτε νά σέ- 
βωνται αυτήν, διά νά μπορούν 
νά έχουν τήν άξίωσι νά συγκα- 
ταλεχθοΰν εις τήν χορείοεν των 
πολιτισμένων λαών.

Ιστορία είναι ή έπιστήμη, ή 
οποία μάς^διδάσκει τά διάφορα 
στάδια τού πολιτισμού έκάστης 
χώρας, κατά χρονολογικήν σει
ράν γεγονότων καί κατά τάξιν.

Πολιτισμός δέ είναι ό αϋτο-

μάχη των Δερβενακίων τοΰ ’Ιου
λίου I 822, τήν μεγαλύτερη τοΰ 
άπελευθερωτικοΰ άγώνος. Στο 
Μεσολόγγι τό 1826, πολεμού
σαν 5.000 "Ελληνες μαχηταί 
μέ τά ήνωμένα στρατεύματα 
25.000 Τούοκων καί Αιγυπτίων 
ύπό τον Ρεσίτι καί ’Ιμβραημ 
πασά. ’Ενώ στά στενά τών Δερ 
βενακίων 10.000 "Ελληνες ύπό 
τον Κολοκοτρώνη κατετρόπω-

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΤΩΝΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΝΤΩΝΥΠΑΛΛ. Ε.Τ.Ε.

Ό Σύλλογος’ τών Άπομα- 
κρυνθέντών Υπαλλήλων Εθνι
κής Τ ραπέζης υπέβαλε είς τον 
κ. Διοικητήν τής Ε.Τ.Ε.Α. τό 
κάτωθι άπό 3)4)58 υπόμνη
μα, δπερ καί έκοινοποίησε είς 
τον Διευθυντήν Προσωπικού κ. 
Κορογιαννάκην καί τούς Συλ
λόγους Προσωπικού τής Ε.Τ.
Ε.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟΝ κ. 
ΔΙΟΚΗΤΗΝ ΕΘ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Τό ζήτημα τής άπομακρύν- 
σεως τών ύπολλήλων τής Ε
θνικής Τραπέζης μετά τήίν συγ
χώνευα ιν ταύτης τό όποιον εί
χε συγκινήσει ζωηρώς τήν κοι
νήν γνώμην καί προκολέσει 
άναστάτωσιν είς τήν Τράπεζαν 
εξακολουθεί άναμφ ισβητήτως 
ν’ άποτελή θέμα ήθικής τάξε- 
ως. Δέν είναι υπερβολή νά λε- 
χθή δτι ή ’Εθνική Τράπεζα δέν 
δύναται νά έπανεύρη τον δρό
μον τών ωραίων παραδόσεων 
της καί τον κανονικόν της ρυ
θμόν εάν δέν δοθή μία λύσις 
ικανοποιούσα τό κοινόν αί
σθημα καί τό δίκαιον.

Ή τεραστία ήθική σημα
σία τού ζητήματος άνεγνωρί- 
σθη ύπό τοΰ κ. Διοικητοΰ άπό 
τών πρώτων ημερών τής άνα- 
λήψεως τής Διοικήσεως ύπ’ αυ
τού δστις καί ύπεσχέθη δτι ή 
έπίίλυσίς του θ’ άπετέλει κύ
ριον μέλημά του.

Ή δήλωσίς του αΰτη έκανε ν’ 
άναθαρρήσουν καί νά στηρί
ξουν έπ’ αύτοΰ πολλάς ελπί
δας οΐ ύπερχίλιοι ύπάλληλοι 
τής Έθν. Τραπέζης. Παρά τάς 
άγαθάς ελπίδας καθ’ δλον τό 
διαρρεύσαν έτος 1957 ουδέν 

μέτρον έλήφθη. Ώς έκ τούτου 
τό Διοικ. συμβούλιον τού Συλ
λόγου άπομάκρυνθέντων υπαλ
λήλων θεωρεί έπιβεβλημένον νά 
θέση καί αυθις ύπ’ °ψει τού 
κ. Διοικητοΰ τ’ άπασχολοΰντα 
αυτούς ζητήματα μέ τήν έλπίδα 
δτι θά δοθή μία λύσις ρεαλιστι
κή καί δικα[α τό συντομότερου.

Τά βασικότερα τών ζητημά
των είναι τ’ άκόλουθα:

1 ) ’Επαναφορά τών άνευ 
Σ υντάξεως άπολυθέντων:

2) Επαναφορά τών ’Αναπή
ρων καί Τραυμ. Πολέμου, ώς 
καί τών Συνδικαλιστών.

3) Επιστροφή τών κρατη- 
θέντων δανείων.

4) Χαρήγησις, προσαυξήσε- 
ως μιας τριετίας ή τοΰ ήμίσε- egm

ως διαφοράς άνωτέρου βαθμού.
5) Παροχή πλασμοπΊκής 

συντάξεως, άναλόγως τών ετών 
μέχρι τοΰ ορίου ήλικίας.

6) Προτίμησις κατά τάς 
προσλήψεις, τών τέκνων άπο
λυθέντων ύπολλήλων.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιού 
τοΰ Συλλόγου άπομακ,ρυνθέν- 
των ύπολλήλων έχει τήν πεποί
θησή δτι ό κ. Διοικητής καί ό 
κ. Διευθυντής τοΰ Διοικητικού 
οιτινες προέρχονται έκ τών 
σπλάχνων τού προσωπικού καί 
έχουν καταννοήσει τούς πόνους 
του καί ένστερνισθή; τάς χαράς 
του, θά θελήσουν νά γίνουν άν- 
τιλήπτορες τών αιτημάτων του 
καί νά χωρήσουν είς ταχείας 
καί ριζικάς λύσεις, ϊνα τερμα- 
τισθή ή έκκρεμότης ή κρατούσα 
έν άναταραχή χιλίους καί πλέ
ον άνθρώπους.
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Τό πελώριο άγαλμα τοΰ Θ. Κολοκοτρώνη στά Δερβενάκια, 
πού ήγειρε ή Ελληνική Κυβέρνησις τό 1956. Σ’ αύτό φαί 

τούς όποιους κατέθεσεν ή Ό μοσπονδία, τά έκδρομικά Σω 
θλων Εθνικής Τραπέζης κατά τον πανηγυρισμό τής

μαθαίνουμε έπί τόπου περισσό
τερα γιά τούς αγώνες τής α
νεξαρτησίας καί τής άποκατα- 
στάσεως τοΰ Ελληνικού "Ε
θνους. Βλέπουμε τα σημεία, δ- 
που έγιναν αΐ μάχες, άναμε- 
τράμε τίς δυνάμεις τών άγων:- 
στών έναντι ον τώ νέπιδρομέων, 
δυναστών, κατακτητών, έκπλησ- 
σόμεθα διά τό άνισον τοΰ α
γώνα καί θαυμάζομε τά ήρωϊκά 
κατορθώματα τών πολεμιστών 
διά τήν άπόκτησι τής έλευθε- 
ρίας, τήν οποία παρέδωσαν καί 
είς ή μάς. Τά Έθνη^ τά όποια 
δέν έχουν ιστορία, δέν μπορούν 
νά θεωρηθούν πολιτισμένα. "Ε-

■III

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)

Ή άπορρόφησίς του είς τήν προσπάθειαν ταύτην παρε- 
ξηγήθη, δυστυχώς. Έξελήφθη ώς αδυναμία, μέ συνέπει
αν τήν αδικαιολόγητον παρέλκυα ιν τής λύσεως αιτημά
των του ή καί τήν πλήρη άπόρριψιν άλλων.

"Ομως ή ώποχωρητικότης καί υπομονή έχουν ώρισμέ- 
να όρια, ή ύπέρβασις των όποιων δημιουργεί άπαραιτή- 
τως ζωηράν άντίδρασιν. Έκδήλωσις δέ ασφαλώς ταύ
της ύπήρξεν ή έπικράτηισις τής «Ηνωμένης Παρατά- 

ξεως».
Τό Προσωπικόν διά τής ψήφου του έκαμε μίαν I ΣΧΥ- 

ΡΑΝ ΥΠΟΜΝΗΣΙΝ ΠΡΟΣ ΠΑΣΑΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΙΝ 
ΟΤΙ, ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΑΕΟΙΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙ- 

ΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΕΠΙΑΥΣΙΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΒΡΑΔΥΝΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΝ. 
"Οτι ή μόνιμος οικονομική του άνόρθωσις, δέον ν’ άπο- 
τελέση τό κύριον μ έλη μ α τών εντός καί έκτος τής Τρα
πέζης αρμοδίων. "Αλλως τά διανεμόμενα κέρδη κάθε άλ
λο παρά «καθοφα» είναι. Είναι άνεμψεγμένα μετ’ αύ
τοΰ τούτου τοΰ αίματος τοΰ Προσωπικοΰ, τό όποιον τά 
έδημιούργησε. Διαιώνισις δέ τής τοιαύτης καταστάσεως 
θά έχη ώς αποτέλεσμα τήν πλήρη έξουθένωσίν του, "Ο
μως, ώς ή ψήφος του διεδήλωσε, τό Προσωπικόν είναι 
αποφασισμένου ν’ άγωνισθή 6Γ όλων τών δυνάμεων του 
διά τήν αποτροπήν της. Ώς προς αύτό δέν πρέπει νά 
ύπάρχη ούδεμία (αμφιβολία. Ώς επίσης καί ώς προς τά 
δρια τής αγωνιστικής αντοχής του.

Έλπίζομεν δμως, δτι δέν θά παραστή άνάγκη συνε
χούς προσφυγής είς τά έσχατα μέσα. "Οτι ή ειλικρίνεια 
καί ή κατανόησις θά πρυτανεύσουιν, "Οτι θά άπσδοθή 
δικαιοσύνη είς τό ύποστάν τά πάνδεινα Προσωπικόν 
τής ’Εθνικής Τραπέζης. Καί τότε ηνωμένοι πάντες, ώς 
είς άνθρωπος, άπό τοΰ άνωτάτου μέχρι τοΰ κατωτάτσν 
βαθμού θά έργασθώμεν ίδιά τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τής 
ισχύος τοΰ ' Ιδρώμοτος, έπ’ ωφελείς τής ’Εθνικής οικονο
μίας καί τών έν αύτώ εργαζομένων.

ΙΙΙΙΙΙ·ΙΙΙ!Ι·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙ

σεβασμός, ή πρακτική σκέψι 
καί ή πρόβλεψν.

Τό Εκδρομικόν Τμήμα τής 
Ένώσεως Φιλάθλων ώργάνωσε 
τήν έκδομή τής 25ης Μαρτίου 
1958 στά Δερβενάκια, στο μο
ναστήρι τοΰ άγιου Σωστή, εκεί 
πού ή Ελληνική Κυβέρνησι τό 
1 956 έ'στησε τον άνδριάντα τοΰ 
Κολοκοτρώνη, ώστε ό έορτα- 
σμός τής 137ης επετείου νά γί- 
νη μέ θερμότερο πατριωτικό αί
σθημα. Μετά τον Άκροκόρινθο, 
τά Δερβενάκια (Δερβέν τουρκι
κή Λέξψ που σημαίνει στενω
πός), είναι ή δευτέρα σιδηρά 
πύλη τής Πελοπόννησου, πού 
ένώνει τήν πεδιάδα τού "Αργους 
μέ τον κάμπο τής Κορινθίας. 
Δέν εϊμεθα μόνον ήμεΐς εδώ. ’Α
πό ψηλά, άπό τήν πλαγιά τοΰ 
μοναστηριού άγναντεύόμε στήν 
άμαξητή γραμμή νά καπαφθάυ 
νουν πολλά «πούλμαν» έκδομέ- 
ων. Είναι τά έκδρομικά Σωμαν 
τεΐα τής 'Ομοσπονδίας πού θά 
γιορτάσουν μαζύ μας. Πλήθη 
καί πλήθη έκδρομέων, άνδρες, 
γυναίκες, παιδιά σκαρφαλώνουν 
τις πετροπλαγιές τοΰ άγιου 
Σωστή, ώς νά φτάσουν στη θέσι 
τοΰ ανδριάντα. Οί έφοροι τών 
εκδρομών τους κρατούν άπό έ
να δάφνινο στεφάνι στά χέρια 
τους μέ τά εθνόσημα καί τήν 
πανηγυρική χρονολογία. Τά 
πλατάνια, οί λεύκες, τά κυπα
ρίσσια και οί πολλές βρύσες^ 
μπερδεύουν τά μονοπάτια άπό 
τά όποια πρόκειται νά ξεδιαλε- 
χτούν οΐ εκδρομείς έως δτου 
φτάσουν κοντά στο άσπρο γι- 
γάντιο άγαλμα. Ρωτούν θά 
βγούμε καλά άπό δω γιά ν’ α
νέβουμε κεΐ ψηλά; Τό τρόπαιον 
μάς θυμίίζει τον τάφο τοΰ Ναπο- 
λέοντα στο Παρίσι, που γύρω- 
γύρω γράφονται αί μάχες πού 
κέρδισε—έδώ δμως γύρω-γύρω 
στο άγαλμα τοΰ Γέρου τού Μω
ρηά διαβάζουμε τις έλληνικές 
μάχες «Δερβενάκια—Δολιανά 

-—ι Βαλτέτσι —- Τριπολιτσά—1 
Καρύταινα».

Τήν εκδρομή μας τήν διακρί
νει ή άψογη εμφάνιση ή παρά
σταση ή άναπαράσταση ή υ
περοχή.

Μάς γίνεται ομιλία γιά τήν 
ιστορία τοΰ Άκροκορίνθου. Με
τά ό ομιλητής τής εκδρομής 
μας, μάή άναλύει μέ συντο-ι 

μΐία τά 370 χρόνια Τής μαύρης 
και ελεεινής τουρκικής σκλα
βιάς, άπό τό 1453—1821. "Ε
πειτα γιά τά κατορθώματα τών 
Ελλήνων στο πρώτο έτος τής 
έλλη,νίκης έπαναστάσεως καί 
κατόπιν γιά τήν περιλάλητη

έργου τοΰ γλύπτου Σώχου, 
νονται οί δάφνινοι στέφανοι 
ματεΐα καί ή Ένωσις Φιλά- 
25ης Μαρτίου 1958.

' /ΓΞΒ
σαν 40.000 Τούρκους ύπό τον 
Μαχμουτ Πασδα/ Δράμολην.

Ό αρχιστράτηγος Δράμαλης 
έχασε 25 χιλιάδες νεκρούς καί 
τραυματίες μεταξύ τών οποίων 
καί πολλούς πασάδες (Τούρ
κους υποστρατήγους διοικητάς 
μεραρχιών του). "Εχασε δλες 
τίς έφοδιοπομπές του, δλα τά 
μεταγωγικά του, δλη τήν επι
μελητεία του, δλες τίς άποσκευ-ι 
ές του καί δλα τά λάφυρά του 
τα όποΐα / είχε αρπάξει άπό 

τούς δυστυχείς έλληνικους πλη
θυσμούς.' /Εκεί βρήκε τή νίλα 
του. Μέ τά λείψανα τού στρα
τού του κλείσθηκε στον Άκρο- 
κόρινθο, δπου πέθοινε τον μήνα 
’Οκτώβριον 1 822, άπό τήν θλΐ- 
ψι του καί τον τρόμο του μή
πως άνακαλέση αύτόν ό σουλτά
νος Μαχμουτ ό Β' στήν Κων- 
σταντινούπολι- καί τόν άποκεψα- 
λίση διά τήν αποτυχία τής έκ- 
στρατείας.

"Υστερα άπό τήν ένδοξη αύ- 
τή μάχη ή^ ‘Ελληνική Κυβέρνησι 
τό 1 822, ύπό τόν Θεόδωρον Νέ- 
Υρην άνεκήρυξε τόν Θεόδωρον 
Κολοκοτρώνη αρχιστράτηγον 
τής Πελοπόννησου.

Είμαστε μ παρατά στο άγαλ
μα, μέ, τήν πανοραμαπικήν θέα 
τοΰ αγίου Σωστή προς τόν κάμ
πο τής Κορινθίας.

Τά Συμβούλιον τής ΕΦΕΤ έ-ι 
χει ετοιμάσει ένα εξαίρετο δά
φνινο στεφάνι μέ τά εθνόσημα. 
Ξεχωρίζομε άπό τάλλα έκδρο^ 
μικά Σωματεία γιατί άνεβήκα- 
με πρώτοι άπ’ δλους. Είμαστε 
μπροοπά στο άγαλμα μαζεμέ
νοι. Ό συνάδελφος ομιλητής 
μας κάνει μιά προσφώνηση πού 
γιά τήν ιστορική ήμερα αξίζει 
νά τήν αναγράψουμε:
«Κυρίες, Δεσποινίδες καί Κύ

ριοι,
Μέλη καί φίλοι τής ΕΦΕΤ καί 

ελεύθεροι Έλληνες Πολίται. 
Ή "Ενωσις Φιλάθλων Εθνι

κής Τραπέζης, οί Υπάλληλοι έν 
γένει τής Εθνικής Τραπέζης 
καί ή ’Εθνικής Τράπεζα τής 'Ελ
λάδος, έκτιμώντες μεγάλως τήν 
μεγίστην συμβολήν τοΰ άρχΗ 
στρατηγού τής Πελοπόννησου 
Θεοδώρου Κολοκοτρώνη είς 
τούς αγώνας τής άνεξαρτησίας 
1 821—-1 828, ό όποιος μαζύ μέ 
τόν στρατάρχην τής Ρούμελης 
Γεώργιον Καραϊσκάκην, έλάμ- 
πρυνε τίς σελίδες τής ιστορίας 
τής συγχρόνου 'Ελλάδος μέ τά 
τρόπαια τών μαχών του, στε·* 
Φανώνουσι τόν είς τά στενά τών 
Δερβενακίων άνδριάντα τοΰ ή- 
ρωος είς αίωνίαν δόξαν αύτοΰ». 
Τό στέφανον τιμής ένεκεν κατα-ί

Β= =0

Ξ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
Β===κ —

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
—♦—

Ήλίας Θ. Καρατζάς—Ά- 
θηναις Ν. Τσεκούρα συνάδελ
φος, ή ρραβωνίσθησαν έν Άθή- 
ναις τή 16.3.58.

Εύχόμεθα ταχεΐαν τήν στέ- 
ψιν.

Λ.Α.Α.

Ψ Η Φ I Σ Μ A

Η Διοικητική. Επιτροπή τοΰ 
Σ υλλόγου των Υπαλλήλων τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά- 
δος, συνελθοΰσα σήμερον έκ- 
τάκτως έπί τώ άγγέλματι τοΰ 
τραγικού θανάτου των μελών
του:

Στεργίου Γεωργίου 
Ολλανδέζου ' Ελένης

Πανουργία Νι-νέττας
Βαμβακά Αιμίλιου καί
Γιακωβάκη Αθανασίου 

Ψηφίζει
1) Νά έκφρασθη ή βαθύτατη 

οδύνη και τά συλλυπητήρια 
της Δ.Ε. προς τάς οικογένειας 
τών θανόντων.

2) Ν’ άκολουθήση τό Δ.Σ. 
τοΰ Συλλόγου τήν κηδείαν των.

3) Ν’ άναρτηθή ή σημαία 
τοΰ Καταστήματος τοΰ Συλλό- 
γομ μεσίστιος έπί τριήμερον.

4) Νά διαπεθή είς μνήμην 
των τό ποσον τών δρχ. 2.500 
(δύο χιλιάδων πεντακοσίων) 
υπέρ τοΰ Ασυλου ’Ανιάτων καί 
ετέρων 2.500 (δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων) υπέρ τοΰ Ταμεί
ου Υγείας Προσωπικού ’Εθνι
κής Τραπέζης (ΤΥΠΕΤ) καί

5) Να δημοσιευθή τό παρόν 
είς τόν ήμερήσιον τύπον.

Έν Άθήναις τη 16)4)58
Εντολή Διοικ. ’Επιτροπής 

Ό Πρόεδρος 
Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ
Ο Γ εν. Γραμματεύς

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιο! 
της Ένώσεως Φιλάθλων Έθνι 
κής Τραπέζης σννελθόν σήμε 
ραν εκτάκτως έπί τώ θλιβερή 
αγγέλμοττι τοΰ τραγικοΰ θα 
νατού, τόν όποιον ευρον τ< 
Μέλη της:

Στεργίου Σ. Γεώργιος 
Βαμβακας Α. Αιμίλιος 
Γιακωβακης Β. ’Αθανάσιος 
Ολλανδέζου Κ. 'Ελένη κα 

Πανουργία Α. Νινέττα 
κατά τήν έκδρομήν των τοί 
Πάσχα εις ’Ιωάννινα 

Ψηφίζει
1) Να εκφρασθώσι ή βαθύ- 

^τατη οδύνη καί τά συλλυπητή
ρια τοΰ Δ.Σ. προς τάς οικογέ
νειας τών μετοοστάιντων.

2) Νά άκολουθήση τό Δ.Σ, 
τήγ κηδείαν των.

3) Να διατεθή είς μνήμην 
των τό πΟσόν τών δραχμών 
1.000.— (χιλίων) υπέρ το£ 
Ταμείου Υγείας Προσωπικοί 
Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελλά
δος καί

4) Νά δημοσιευθή τό παρόν 
διά τοΰ ήμερίησίου Τύπου. 
’Εντολή Διοκητικ. Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΑΕΙΟΥ 

‘Ο Γεν. Γραμματευς 
NIK. Κ. ΒΑΜΒΑΚΑΣ

®ετει Τό άρχαιότερον μέλος τής 
ΕΦΕΤ εκ τών παρευρισκομένων, 
με την άναφώνησι: «όρθιος χώ- 
Ρ£ι, χενναήε στρατηγέ διδάσκων 
τους λαούς άνά τούς αιώνας, 
πως οΐ δούλοι γΐίνονται ελεύθε
ροι».

, ‘Η, ΕΦΕΤ έκφράζει καί πάλι 
τη λύπη της διότι πολλούς συν
άδελφους,^ οΐ όποιοι έδήλωσαν 
συμμετοχή στήν έκδρομή στις 
τελευταίες μέρες, δέν μπόρεσε 
να τους πάρη μαζύ της.

Μάς είναι γνωστό δτι στις 
παραμονές μεγάλων έορτών εΐ- 
V?1, εντελώς προβληματική ή 
εξευρεσις «πούλμαν», διότι τά 
κοοπαρωνουν άπό 15θήμερο πριν 
τά Σωματεία.

ΟΙ ’Αθηναίοι μιμούμενοι τίς 
Ευρωπαϊκές χώρες, δέν θέλουν 
πλέον να μείνουν στήν πόλι τίς 
μεγάλες γιορτές, γιά νά βλέ
πουν μονότονα τούς τοίχους τών 
πολυκατοικιών καί νά ροφοΰν 
τή σκόνι τών άσφαλτοστρωμέ- 
νων_δρόμων της.

Ξεχύνονται στο πράσινο καί 
στη ρομάντζα τής υπαίθρου γιά 
νά περί ποιηθούν τήν υγεία τους. 
Εγιναν πλέον πολύ πρακτικοί. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠ. ΝΟΥΣ ΙΑΣ

0 
♦Β
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Φλυαρούν ρί έτΓίτιμηται της κινητοποιήσεως τού Προσωπι
κού δια την άμυναν των άπαραγράπτων δικαιωμάτων του, δτι 
ή απεργία έπιδρά δυσμενώς επί της άναμενομένης άπαφάσεως 

πουργών Εργασίας καί Εμπορίου διά την ένίσχυσιν τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων διά την έπομένην διετίαν. Πολύ συγκινη
τικόν πράγματι το ενδιαφέρον. ’Εάν οί αρμόδιοι Υπουργοί 
επικαλεσθουν την «υπηρεσιακήν» των ιδιότητα καί το συζητή
σουν, οί ενδιαφερόμενοι διά την μείωσιν τής εισφοράς των 
προς τό Ταμεΐον έχουν τά έπιχειρήματά των ανεξαρτήτως των 
κινήσεων τοΰ Προσωπικού.

Οί έπιχειροΰντες την σύνδεσιν των δύο τούτων θεμάτων δεν 
επιτυγχάνουν είμή την ένίσχυσιν έκείνων, οϊτινες άποβλέπουν 
εις τον τορπιλλισμον άμφοτέρων. Μία είναι ή όδάς. Κοινή 
προσπάθεια τοΰ έν ενεργείς* καί υπό σύνταξιν Προσωπικού 
διά την άνόρθωσιν τοΰ Ταμείου μας Συντάξεων, βάσει των 
ανειλημμένων νομικών ικαΐ ηθικών υποχρεώσεων καί συμπαρά
στασή εις τούς αγώνας τοΰ έν ένεργεία -Προσωπικού, διότι 
το Αγωνιστικόν φρόνημα τούτου άποτελεΐ την έγγύησιν διά 
1*ΐν_ ^παρξιν καί επιβίωσιν τών ’Ασφαλιστικών μας Ό-ργανι-

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ»

σμων.
-Φ-

ΟΥΑΟΛΩΖ ΑΝΗΣΥΧΟΥΣΑΝ
Δεν έπήραν ανάσα οί δύο 

Κωστήδες άπό τον εκλογικόν 
τους «αγώνα» καί «έσπευσαν» 
νά κυκλοφορήσουν άνακοίνω- 
σιν δια νά μάς εΐπουν δτι ου
δόλως θά Ανησυχούσαν διά 
την γενομένην κράτησιν τών α
ποδοχών, διότι, διά μέν τους 
μικρούς ήτο μηδαμινή ή διαφο
ρά, διά δέ τούς μεγάλους—α
κόυσαν, άκουσον—αυτά που 
τούς κρατούνται δέν είναι τί
ποτα έναντι αυτών πού πρέπει 
νά πάρουν (!) Επομένως τι θέ 
λετε και γυρεύετε οικονομικές 
ενισχύσεις. Τά λίγα μήν τά γυ
ρεύετε.

Από πολλά υποφέρουμε. Τά 
πολλά δέν μάς τά δίνουν άφοΰ 
δέν μάς δίνουν καί τά λίγα, ε
πομένως ζήστε φτωχοϋπάλλη- 
λοι μέ τό όνειρο τής ΝΙΡΒΑ
ΝΑ

Δέν ανησυχούν λοιπόν, δι, 
αυτό δέν μάς είπαν τίποτα έ- 
νφ έγνώριζον καί προ τών 
αρχαιρεσιών δτι θά γίνουν 
κρατήσεις.’Αλλά διά ποιον άλ
λο ζήτημα ανησύχησαν; Μόνον 
ίσως διά τό δτι ή παρούσα Δ 
Ε. «έχει λαμπρώς κατηρτισμέ- 
υας μαχητικός δυνάμεις». Δι’ 
αυτό, θέλοντας και μή, τά έ 
πήραν τά δεκανίκια.

------------- ---------------
ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ

Επί τοΰ διενεργουμένου δια
γωνισμού διά την πρόσληψιν 
υπαλλήλων, έχομεν νά παρα- 
τηρήσωμεν, δτι ή Ε Τ Ε Α, 
ώς Εθνικόν και Κοινωφελές 
'Ίδρυμα, θά έδει νά άναθεωρή- 
ση πως, τους ορούς τούς αρχι
κής προκηρύξεως, ϊνα μή απο
κλεισθούν της περαιτέρω δο
κιμασίας υποψήφιοι ικανοί καί 
εχοντες πραγματικήν ανάγκην 
εργασίας, πλήν μή δυνηθέντες 
νά έκμάθουν πλήρως ξένας 
γλωσσάς, ελλείψει τών άπαι-

τουμένων προς τούτο οίκονομι 
κών πόρων. Επίσης ή πρόσλη
ψή άριθμοΰ τίνος υπαλλήλων, 
πέραν τοΰ καθωρισμένου τοιού- 
του, εκ τών τέκνων τών συνα
δέλφων (έν ένεργείςτ, συνταξι 
ούχων καί άπολυθέντων) επι
βάλλεται καί έλπίζομεν δτι, ή 
Διοί-κησις, προερχόμενη έκ τής 
τάξεώς μας, δέν θά έχη ανάγ
κην περαιτέρω άναλύσεως τών 
λόγων οϊτινες συνηγορούν υπέρ 
τής τοιαύτης άπόψεώς μας, ϊ- 
να την υίοθετήση.

ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
--------- ♦---------

Ό εύτυχώς ελαφρός τραυ
ματισμός συναδέλφου άπό ά- 
ποσπασθέντα ύαλοπίνακα φω
ταγωγού τής μεγάλης αιθού
σης συναλλαγών τού Κεντρ. 
Κοπαστήματος ας κινήση την 
προσοχήν τής άρμοδίας διά 
την συντήρησιν των κτιρίων 
τής Τραπέζης Υπηρεσίας.

Πέραν τού δτι, ουδέποτε το
ποθετούνται γραφεία κάτωθι 
φωταγωγών, καί μέ τούτο ας
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ασχοληθούν οί διαρρυθμίσαν- 
τες τούς χώρους εργασίας, τά 
παρουσιαζόμενα έκάστοτε πα
ρόμοιας φύσεως άτυχήματα ά- 
ποδεικνύουν δτι αί πάσης φύ
σεως επιδιορθώσεις κατά τάς 
εργασίμους ώρας, ίδια δέ αί 
αψορώσαι τούς φωταγωγούς, 
Αποτελούν πηγήν κινδύνων εις 
βά!ρος τών συναδέλφων καί τοΰ 
συναλλακτικού κοινού.

ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΊ*ΖΤΑΜΕΝΟΙ
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Προϊστάμενοι τινες τού Κεν- δτι αποτελεί υπηρεσιακόν κα-
τρικοΰ Καταστήματος, εύτυ
χώς έλάχιστοι, συμπεριφέρον- 
ται προς τούς υφισταμένους 
των, κοιτά τρόπον άπάδοντα 
προς την θέσιν καί την ύποτι- 
θεμένην μόρφωσίν των.

Θεωροΰμεν έπιβεβλημένον 
νά ΰπομνήσωμεν είς τούτους.

θήκον, ή προσηνής προς τούς 
υφισταμένους συμπεριφορά 
των καί δτι, έν έναντιρ περι- 
πτώσει, αί συνέπειας τάς ο
ποίας έπιθυμοΰμεν νά άποφύ- 
γωμεν, θά είναι δυσάρεστοι δι’ 
αυτούς.

Κύριε Διευθυντά,
Επειδή κατά την Γεν. Συνέ- 

λευσιν τών μελών τού Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 
Τ ραπέζης 'Ελλάδος τής 18ης 
Φεβρουάριου έ.έ., τά πρακτικά 
τής οποίας δημοσιεύετε είς τό 
ψύλλον τής 8ης Μαρτίου, ό Συν
άδελφος καί υπάλληλος τού Υ
ποκαταστήματος μας κ. Ψα- 
ρουδάκης, άγορεύων άνέψερεν Α
νακρίβειας, α'ίτινες πιθανόν νά 
έδημιούργησαν ψευδείς έντυπώ- 
σεις, τόσον είς τούς παρευρε- 
θέντας, όσον καί είς τούς άνα- 
γνώσαντας την άγόρευσίν του 
κ.κ. Συναδέλφους, έχω τήν τιμήν 
νά Σάς παρακαλέσω, δπως δη- 
μοσιευσητε τήν παρούσαν μου 
προς άποκατάστασιν τής άλη 
θείας.

Ό κ. Ψαρουδάκης μεταξύ άλ
λων αναφέρει: Αν μπορούσα 
ύά σάς πώ μέ πόσην ύπηρεσίσν 
είμαι έγώ άτομικά επιφορτισμέ
νος,... ίσως δέν θά μέ πιστεύε
τε—Δια να διευκολύνω τον κ. 
Συνάδελφον να μοΰ επιτρέψετε 
να σάς πώ έγώ τάς υπηρεσίας 
είς άς άσχολεΐται.

Ό κ. Ψαρουδάκης μέ ένα άκό- 
Ρή Υπολογιστήν Α.' Ασχολούν
ται είς τήν πληρωμήν επιταγών 
και έντολών ’Εσωτερικού καί ’Ε
ξωτερικού καί τήν αγοράν Ξένων 
Τρ) τίων.

Η εργασία των διεξάγεται μέ 
άνεσιν καί αξιοπρέπειαν έντός 
τών 42 ώρών έβδομαδιαίως.

Τόσον ό κ. Ψαρουδάκης, ό
σον καί οι λοιποί Υπάλληλοι 
τοΰ Υποκαταστήματος ουδέ
ποτε είργάσθησαν πέραν τών 
κεκανονιισμένων ώρών.

'Οσάκις παρέστη ανάγκη 
λόγιρ εποχιακής αύξήσεως ερ
γασιών, συνήθως έξαγωγικών, 
ή Διοίκησις τή αιτήσει μας 
πάντοτε μάς ένίσχυσε δι’ ά- 
ποσπασεως Ύπαλλήλ,ων καί 
δημιουργίας συνεργείων ύ- 
περεργασίας.

Διά τήν έξυπηρέτησιν τοΰ 
Προσωπικού του Ύποκατα-ι 

ο-τήματός μας, έχομεν καθιε
ρώσει τον μέν χειμώνα δύο α
πογεύματα τό δέ θέρος έν τοι- 
οΰτον εργασίας.

'Ως προς τάς συνθήκας ερ
γασίας Αρκεί νά σάς γνωρίσω 
δτι τό Κατάστημά μας είναι 
νεότευκτον πολυτελούς κατα
σκευής μέ θέρμανσιν διά κα-ί 
λοριφέρ μέ τέλειον έξαερισμόν 
μέ περιστρεφομένην θύραν ει
σόδου, μέ έξουδετέίρωσιν τού 

θορύβου διά ηχομονωτικών πλα
κών έπί τής οροφής καί μέ 
DOUCHES διά τό προσωπι
κόν.

Ηδη ιάντ;#:αΒίάΤαίντ!αι καί 
τά γραφεία καί καθίσματα διά 
συγχρονισμένων μεταλικών τοι- 
ούτων.

Οπως άντ ιλαίμβάνίερίθεΐ έκ 
τών ανωτέρω άναφερομένων οί 
όροι και αί συνθήκαι εργασίας 
είς τό Υποκατάστημά μας εί
ναι έκείναι τάς οποίας τόσον 
ό Αγορητής όσον και όλοι οί έν 
τη Τραπέζη εργαζόμενοι έπι
θυμοΰμεν 5V άπαντα τά Ύ- 
ποκαταστή ματα.

Μετά πλείστης τιμής 
ΚΩΝΣΤ. IΑΤΡΟΠΟΥΑΟΣ 

Διευθυντής Ύπ)τος Ηρακλείου 
Σ. Σ. Ό κ. Ψαρουδάκης, ώς
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Έκυκλοψόρησε τό 9ον τεύχος, 
Απριλίου 1 958, τού τριμηνιαί

ου περιοδικού ’Ελευθέρας Σκέ- 
ψεως «ΙΛΙΣΟΣ». Διευθυντής 
Κωστής Μελισσαρόπουλος. Τι
μή τεύχους δρχ. 10. Έτησία 
συνδρομή δρχ. 30.

’Από τά περιεχόμενα: Ν. 
οn Ram «Σπούτνικ καί Ειρή
νη», Δ. Ίωαννίδη «Οί τεχνητοί 
δορυφόροι», Ίω. Βασιλή» Οί Α
γώνες για τήν ’Ελευθερία», Κ. 
Δεσποτοπούλου «Υπέρ καταρ- 
γήσεως τής ποινΙής τού θανά
του», Χρ. Ρ ιζοπούλου «300 
χρόνια θρησκευτικής έλευθερΙί-ί 
ας», _ Leadbeater «Πάσχα», 
Perkins «Όδός αρμονίας», Ή 
θεία Κωμωδία ώς συμβολικόν έ
πος, _ Ό Αιώνιος Δεΐπνος, Ή 
ανθρώπινη πλευρά στο βασίλειο 
τών φυτών, χρονικά, Ποιήματα 
Παλαμά, Σικελιανοΰ, Προβε- 
λεγγίου, Σκίπη, Μαμμέλη, Φι
λύρα.

ill

ΩΤΟ ΡIΝ ΟΛΑΡ ΥΓΓΟΛΟ ΓΟΣ
ΓΕΩΡΓ. ΠΙΠΙΚΙΟΣ

Δεχεται τά μέλη των Ταμείων 
Υγείας τής Έθνιιικής Τροπτέ- 

ζηις τής 1 Ελλάδος καί ’Αθη
νών 11 — 1 καί 5 — 7 μ.μ. 
Λυκαβηττού καί ΆΧεξ. Σού- 
τσου 24 — Τηλ. 613.513

συνεπής συνδικαλιστής εκπρό
σωπων -επαρχιακόν Υποκα
τάστημα, ώ μ ίλη σε περί των 

συνθηκών εργασίας τών επαρ
χιακών Υποκαταστημάτων, 
αί τινες δεν παύούν νά ισχύουν, 
ίσως εί^ έλαφροτέραν κλίμα

κα, καί διά τό 'Υποκατάστη
μα Ηρακλείου. L ότι άλλως 
δέν έξηγοΰνται αί επανειλημ
μένοι, ώς πληροφορούμεθα, 
καταγγελίαι τοΰ ’Επόπτου 
’Εργασίας.

*
’Αγαπητή «Τραπεζιτική»,
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01 ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΑΙ

Εις τάς σημερινάς έψημερί- 
δας είδε τό φως τής δημόσιό-' 
τητος μία θρασεία δσον και ε
ξοργιστική άνακοίνωσις τού 
Συλλόγου Συνταξ,ιούχων τής 

Εθνικής Τ ραπέζης μέ τήν υ
πογραφήν τού Προέδρου του. 
κ. Ήλ. Χατζηανδρέσυ, άναψε- 
ρομένη είς τάς προσφάτους ε
πιτυχείς άπρργίας σας, τάς ό- 
ποίας χαρακτηρίζει ούτε λίγο 
ούτε πολύ ώς.. «τραγικώς θλι
βερόν ιστορίαν».

Δέν πρόκειται νά σέ άπα- 
σχολήσω μέ τό περιεχόμενον 
της^ όντως τραγικώς θλιβερός 
αυτής άνακοινώσεώς του, διότι 
δεν αξίζει και τόσον πολύ τον 
κόπον. Θά ήθελα απλώς άπό 
τών στηλών σου νά έρωτήσω 
τούς συναδέλφους μου συντα
ξιούχους τής ’Εθνικής Τραπέ- 
ζης, εκείνους οί όποιοι είναι 
τακτικά μέλη τού Συλλόγου 
τών Συνταξιούχων καί πληρώ
νουν την συνδρομήν των (διότι 
ό υποφαινόμενος δέν είμαι μέ
λος καί δέν πληρώνω συνδρο- 
μην),, εαν εγκρίνουν τήν έπι- 
κρατήσασαν κατά τά τελευταία 
ετη τακτικήν τών έκάστοτεΠρο- 
έδρων του, νά δημοσιεύουν είς 
τον ημερήσιον τύπον πολυέξο
δους ανακοινώσεις διά νά επη
ρεάζουν τήν συνήθως άκατατό- 
πιστον κοινήν γνώμην μέ τον 
αποκλειστικόν σκοπόν, άλλοτε 
μέν τήν ΐκανοποίησιν προσωπι
κών επιδιώξεων, άλλοτε δέ, ώς 
εν προκειμένφ, την κατασυκο- 
φάντησιν τού τίμιου συνδικα
λιστικού άγώνος τών έργαζο- 
μένων συναδέλφων μας, διά 
τής ϋποστηρίξεως τών απόψε
ων τών έργοδοτών.

Είς όσους δέν εγκρίνουν τήν 
τακτικήν αυτήν ή όποια δχι μό
νον δεν λύει τά ζητήματα των 
(είναι γνωστόν δτι οΰδέν ζή
τημά των έλύθη),, άλλα μάλλον 
σκοπίμως τά περιπλέκει, τα
πεινός- θά συνεβούλευα (μέχρις 
δτου αναφανούν οί ικανοί συν
άδελφοι, οί όποιοι θά φΙλοδο-ί 
ξήσουν νά διοικήσουν τον Σύλ
λογον), νά σπεύσουν νά ζητή
σουν τήν διαγραφήν των, είδο- 
ποιοΰντες ταύτοχρόνως καί τό 
Ταμεΐον μας Συντάξεως νά 
σταματήση τήν κράτησιν τής 
συνδρομής των. "Ετσι τουλά
χιστον τά έξοδα παρομοίων ά- 
νακοινώσεων θά καλύπτονται 
άπό τήν Διοίκησιν τής Τροπτέ- 
ζης καί δχι άπό τό υστέρημά 
των.

Ύμέτερος 
Θεόφιλος Γ. Μακεδών 

Συν)χος τής Έθν. Τ ραπέζης 
Όδός Ί. Δροσοπούλου, 74).

t Μελανά στίγματα άπετέλουν 
οί σποραδικοί άπεργοσπάσται 
οϊτινες, άλλοι μέ δειλίαν, άλλοι 
με τύψεις, άλλοι δέ μέ άναι- 
σχυντίαν, έπρόβαλαν τάς φυ
σιογνωμίας των πίσω άπό τά 
κενά γκισσέ κατά τήν διάρκειαν 
των απςργιακών έκδηλώσεων 
του Προσωπικού.

Είναι τα συνηθισμένα πρό
σωπα, τά όποια καί είς παλαιο- 
τερας κινητοποιήσεις τού Προ
σωπικού είτε άπό ταπεινόν συμ
φέρον είτε λόγφ τής προσηλώ- 
σεώς των εις άνοήτους αντιλή
ψεις, προσέρχονται διά νά δη
μιουργήσουν είς τον εργοδότην 
των την πεπλανημένην έντύπω- 
σιν, δτι προσφέρουν την άχρητ- 
στον κατ’ ουσίαν έργασίαν των.

Δέν^ άναφερόμεθα εις τούς 
συναδέλφους τών μικρών (κάτω 
τού ύπολογιστού) βάθμών, ιδία 
τούς^ εκτάκτους, οί όποιοι είς 
το'.αύτας περιπτώσεις τελούν υ
πό τό κράτος ψυχολογικής βίας 
άσκουμένης ύπό τών Προϊστα
μένων των.

Καυτηριάζομεν δμως, τούς 
άσκοΰντας τήν πίεσιν διά τό 
«σπάσιμο» τής άπεργίας καί 
τούς συστηματικούς άπεργο- 
σπάστας, οί όποιοι και αυτοί 
έν τή κενοδοξία των δημιουρ
γούν ατμόσφαιραν φοβίας καί 
κάμψεως τού ηθικού, πολλών έ- 
χόντων πρόθεσιν1 ν’ άγωνισθοΰν.

Οί ολίγοι εκείνοι Προϊστάμε
νοι τού Κ. Καταστήματος, τά

αύτοκαλούμενα φυτώρια «στελε
χών» ^ τής Bjop. Πίστεως καί 
τών Εργασιών Έσ)καΰ, ώρι- 
σμένοι διευθυνταί περιφερεια
κών Υποκαταστημάτων καί οί 
«μέντορες» τοΰ Μηχανολογιστι- 
κοΰ Κέντρου, πλήν ελάχιστων 
Φωτεινών εξαιρέσεων, άς ξεύ- 
ρουν δτι τό στέλεχος τής Τρα
πέζη ς δέν διακρίνεται άπό τήν 
κάμψιν τής όσφύος άλλα άπό 
τό ήθικόν του ανάστημα. Τήν 
έξαίρετον στάσιν τού λαμπρού 
συναδέλφου Τμηματάρχου Α' κ. 
Σακκά, άς την έχουν ώς παρά
δειγμα.

Κατά τών άσυνεπών τούτων 
μελών του, ό Σύλλογος θά λά- 
βη τά υπό τοΰ Καταστατικού 
προβλεπόμενα πειθαρχικά μέ
τρα, περιοριζόμενος προς τό 
παρόν ιείς έγγραφους προσω
πικός παρατηρήσεις.

"Ολοι γνωρίζομεν, δτι έχομεν 
πλεΐστα όσα σοβαρά αιτήματα 
νά έπιλύσωμεν. Διά πολλά, ’ί
σως χρειασθοΰν άγώνες διά την 
έπίλυσίν των. ’Εάν οί κύριοι αυ
τοί προχωρήσουν μέ τήν διέ- 
πουσαν αυτούς νοοτροπίαν τού 
«δραγάτη» ή τού ταπεινού δού
λου, πώς νομίζουν δτι θά συμ
βάλουν είς την επιτυχίαν τών 
προσπαθειών τοΰ συνόλου; Καί 
δταν αί έπιτυχίαι αυται πρα
γματοποιηθούν, μέ ποιαν ηθικήν 
ΐκανοποίησιν θά συμμεθέξουν 
είς την άπολαυήν τών καρπών 
τής προσπάθειας τών άλλων;

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΗΣ ΟιΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΣ

Μ1ΧΑΛΑΚΗΣ Δ. ΔΡΕΠΑΝΟΠΟΥΑΟΣ
Βλαστός μιάς αρχοντικής 

οικογένειας μ’ άρχές και παρα
δόσεις, μπήκε στην Τράπεζα 
στίς^ 16 Μαρτίου τοΰ 1915, σέ 
ηλικία 1 9 χρόνων, μέ τά προσ
όντα τοΰ νέου, πού έγγυάται 
πολλά.

Μ’ εργατικότητα, μ’ εντιμό
τητα, μ’ άνθρωπιά.

Μια—μιά ανέβηκε τις βαθμί
δες τής υπαλληλίας καί χρησι-
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΦΩΤΟ ΦΑΝ 
ΟΠΤΙΚΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΦΑΝΗΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ

Έμμ. Μπενάκη 9ε —- Άθήναι 
Τηλ. 35.813

Έκτελοΰνται συνταγαί Ταμεί
ου Υγείας Τραπεζών 
Εθνικής —ι Ελλάδος 

’Αγροτικής

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Δ. Επιτροπή τοΰ Συλ

λόγου Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε. συ^ 
νεχίίζει τώρα μέ εκείνο άπό τό 
όποιον έπρεπε νά εΐχεν άρχί- 
ση, δηλ. άπό τήν παρουσία- 
σίν της έίς τον Διοικητήν τής 
Τραπέζη ς.

Αντί τούτου, ήρχισε, πριν 
ή συγκροτηθή είς σώμα, μέ έ
να οξύτατον αγώνα, διά θέμα τό 
οποίον - ημάς τουλάχιστον - 
ουδόλως θά μάς ανησυχούσε. 
Διότι έκ τής, κατόπιν έξωτρα- 
πεζιτικής έπεμόάσεως, αδικαι
ολογήτου βεβαίως έπιστροφής 
τών χορηγηθέντων, οί μέν κα
τώτεροι κατά βαθμόν τελικώς 
ουδεν άπώλεσαν, οί δέ άνώτεπ 
ροι έχουν νομίμως λαμβάνειν 
πολύ περισσότερα άπό όσα 
αυθαιρέτως καί άψυχολογήτως 
έκρατήθησαν, είς τρόπον ώστε

ούτε καί αυτοί τελικώς θά ήτο 
δυνατόν νά άπωλέσουν τι καί 
μάλιστα κεκτημένον δικαίωμα.

Άλλ’ ένφ ή νέα Δ. ’Επιτρο
πή, ώς άπεδείχθη έκ τού άπερ- 
γιακοΰ άγώνος, είς ον λίαν 
προώρως άπεδύθη, έχει λαμ- 
πρώς'1 καταίρτισμένας ΙμαχηΤν-, 

κάς δυνάμεις, στερείται όμως 
διπλωματικής δεξιότητας ή 
μάλλον την θεωρεί περιττήν. 

’Εν τούτοις ή ιστορία διδά
σκει δτι άνευ καταλλήλου πολι- 
<<τικου χειρισμοί) και αί μεγα- 
λύτεραι στρατιωτικά! νίκαι ά- 
ποβαινουν οχι μόνον αναποτε
λεσματικά!, άλλα καί άπωτέ- 
ρω επιζήμιοι. Εύχόμεθα είς τήν 
προκειμένην περίπτωσιν νά μή 
άποβοΰν επιζήμιοι.

Ή ταπεινή μας γνώμη είναι 
δτι ή Δ. ’Επιτροπή «είναι και
ρός νά θέση έπι τάττητος τό

μοποιήθηκε σ’ δλους τούς το- 
υεΐς πού^ απαιτούν φρόνησι, 
δραστηριότητα, ήθος.

Διευθυντής Ύπ)των -πολλά 
χρόνια καί κατόπιν ’Επιθεωρη
τής και συνέχεια εκπρόσωπος 
τής Τραπέζη ς σέ διάφορες επι
χειρήσεις και Βιομηχανίες. 
Πάντα άξιος, έβγαζε πέρα κάθε 
αποστολή του, δσο δύσκολη κι’ 
άν ήταν. Καί κέρδιζε τήν έκτί- 
μησι τών Προϊσταμένων του καί 
τον σεβασμό καί την αγάπη 
τών υφισταμένων του.

Αυτό δμως τό κέρδος μόνον, 
έπεδίωκε κι’ ό Μιχάλης. Αυτά 
ήταν γι’^αύτόν ή μεγαλύτερη α
μοιβή κι’ ίκανοποίησι.

Μά ή ανθρωπιά του, δέν τον 
άφησε νά σταθή αδιάφορος καί 
για την άδικομεταχείρησι τών 
συναδέλφων του, πού τά τελευ
ταία χρόνια γινότανε άπροσχη^ 
μάτιστα μάλιστα, καί προ πάν
των σαν αυτή, γινόταν μ’ επι
κίνδυνες συνέπειες για τό "Ι
δρυμα, πού τόσο αγάπησε καί 
πού κι’ άλλοι βλαστοί τής οι
κογένειας του, πιστά είχαν υπη
ρετήσει κι’ είχαν δώσει τη ζωή 

Αυτό.
οετησει 
τους γ

Ή; άγνή καί μεγάλη ψυχή 
του, επαναστατούσε μπροστά 
στην άδικία. "Επρεπε ν’ άντ:-

θέμοι_ τής ίσης μεταχειρίσεως 
μετά τών συναδέλφων τών άλ
λων Τραπεζών αϊτινες άπέρ- 
ρευσαν έκ Τής Εθνικής Τραπέ- 
ζης τής Ελλάδος καί γενικώ- 
τερον τό θέμα τών ίσων άμοι^ 
βών δι’ ΐσην ςργασίάν όλων 
τών Τραπεζικών υπαλλήλων, 
ώς καί τών συνταξιούχων. Τό 
αίτημα τούτο είναι κρύσταλλά 
νης διαύγειας καί άναντιρρή- 
του δικαιοσύνης.
Μετά συναδελφικών χαιρετι

σμών
Κ. ΜΕΛΙ ΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣ 
Άθήναι, 8 ’Απριλίου 1958

Σ.Σ. ’Άς σημειωθή δτι ό κ. 
Μελ ι σσαρόπουλος ΰπεστήριξε 

την ιδέαν τής κινητοποιήσεως 
τοΰ Προσωπικούς έπρότε,μνεν 

δέ, δπως ύποστηρίξη τήν άπο- 
ψ:ν ταύτην καί ενώπιον συγκεν- 
τρωσεως τοΰ Προσωπικού.

δράση. Και θυσιάζοντας θέσεις 
καί τίτλους κι* έγκαταλεΐίπον- 
τας άνέσεις, έθεσε τον εαυτόν 
του είς τήν διάθεσι τών συναδέλ
φων του.

Κι’ οί συνάδελφοί του, άνα- 
γνωρίζοντές του1 τις αρετές, τον 
έθεσαν Πρώτο τους. Τον έβα
λαν επικεφαλής τους.

Στή θέσι αυτή, πάνω στο 
νησάκι ποΰχε μείνει, σύμβολο 
ιερό, τον βρήκε άγωνιζόμενο ή 
Ήλιασκική λαίλαπα.

Καί γι’ αυτό μόνο καί μόνο, 
μαζύ μέ τούς άλλους μας συν
αγωνιστές του, τον κτύπησε κι’ 
αυτόν.

Δέν νοιάστηκε καθόλου. Έξ, 
ακολούθησε ν’ αγωνίζεται μέ 
υεναλύτερη^ πίστη στον αγώνα 
του κι’ ευτύχησε νά δή δ,τι ή 
αγνή ψυχή του πόθησε.

Ό Μιχαλάκης μπορούμε νά 
πούμε, πώς ανάλωσε, μ’ δλη 
τήν κυριολεξία, τον εαυτόν του 
στα κοινά.

Στην Τράπεζα δέν επανήλθε 
κι ίσως νάφυγε άπ’ αυτόν τον 
κόσμο, μ’ αυτό τό παράπονο.

’Ίσως, δέν ιεΐναι^ βέβαιο. Βέ- 
βαο είναι, πώς έφυγε χωρίς 
την παραμικρή κακία για κα
νένα.

Γ ιατί, <<Μέσ’ τό πελώριο σώ
μα του, είχε μι’ αθώα καρδιά...» 
καί γι’ αυτό τον αγαπήσαμε, 
γι αύτό τόν έθρηνήσαμε, γι’ 
αυτό θά τον θυμόμαστε! Μ. I .Τ. 
ΡΤ—

ΠΕΝΘΗ
*
♦
♦

=0
Βασίλειος Παντούλης, ’Επί

τιμος Διευθυντής Ε.Τ.Ε.
Έμμ. Γαρέζος, Συνταξιού

χος Τμηματάρχης Ε. Τ. Ε., 
Σύμβουλος Οίκοδ. Συνεταιρι
σμού Φιλοθέης.

Απεθανον καί έκηδεύθησαν 
έν Άθήναις.

Τούς οίκέίους των συλλυπού- 
μεθα.

ΨΗΦΙΣΜΑ

τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ., έπί τώ άγγέλ- 
ματι τοΰ θανάτου τού αειμνή
στου Μιχαήλ Δρεπανοπούλου, 
διατελεσαντος Προέδρου αυτού. 

Ψηφίζει:
1) "Οπως έκφρασθώσιν έγ- 

γράφως τά συλλυπητήρια είς 
τήν οίκογένειάν τοΰ μεταστόιν- 
τος.

2) "Οπως, άντί καταθέσεως 
στεφάνου, διατεθή ποσόν δρχ. 
1.000 ύπέρ τοΰ Ασύλου Ανιά
των.

χ 3) Οπως άνακοινωθή τό πα
ρόν ψήφισμα διά τού τύπου.

ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠ. EON. Τ ΡΑΠΕΖΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ν. ΜΟΥΡΚΟΥΤΑΣ 

Ό Διευθυντής
Α. ΠΕΡΕΣΙΑΔΗΣ

ΡΟΖΥ Κ. ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΥ 
ΙΑΤΡΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΓΥΝΑΙΚΟ
ΛΟΓΟΣ

Διδότου 53 καί Χαριλάου 
Τϊρικοΰπη

ΑΝΘΗ ΚΙΛΙΜΙ ΡΗ 
ΧΕΙΡ. — ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

ΙΛΙΔΟΣ 4 —■ Στάσις Ζέρβο 
(Αμπελόκηποι) 

Συμβεβλημένη μετά τοΰ Τ.Υ. 
Π.Ε.Τ. και τοΰ Ταμείου Υγεί
ας Υπαλλήλων Τ ραπέζης 

Αθηνών.
Δέχεται καθ’ δλην τήν ήμέρκχν,
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ΕΙΡΗΦΙΣΘΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
-4-

Ή Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή ’Αρχαιρεσιών τοΰ 
Συλλόγου των Υπαλλήλων τής 
Εθνικής Τραπέζηίς Ελλάδος 
συνεδριάσασα παριοπαμένου 
και τοΰ Δικαστικού ’Αντιπρο
σώπου Πρωτοδίκου ’Αθηνών κ. 
Δ. Καρατσιώλη προέβη εις τήν 
διαλογήν τών ψηφοδελτίων τών 
αρχαιρεσιών τής 16ης Μαρτί
ου 1958 δι’ άνάδειξιν νέας 
Διοικητικής ’Επιτροπής τοΰ 
Σ υλλόγου.

Έκ τών έγκυρων 1774 ψη
φοδελτίων, ελαβον τό ψηφοδέλ- 
τιον τής ΗΝΩΜ. ΠΑΡΑΤΑΞΕ- 
ΩΣ ψήφους 999 έναντι 775 άς 
έλαβε τό υπό τον κ. Κ. Μέλια- 
σαρόπουλον.

Ωσαύτως ή Κ.Ε.Ε. προέβη 
εις τήν διαλογήν τών ψηφοδελ
τίων διά τήϊ/ έγκρισιν ή μή τών 
τροποποιήσεων τοΰ Καταστα
τικού τοΰ Συλλόγου τών Υ
παλλήλων τής ΕΤΕ, τα απο
τελέσματα τής οποίας έχουσιν 
ώς ακολούθως:

Έψήφισαν έν συνόλφ 1798 
’Έγκυρα ψηφοδέλτια ΝΑΙ 1 363 

» » ΟΧΙ 408
"Ακυρα κλπ. 27.

Κατόπιν αΰτοΰ τό αποτέλε
σμα τής ψηφοφορίας άπέβη υ
πέρ τής έγκρίσεως τών τροπο
ποιήσεων τοΰ Καταστατικού 
δεδομένου δτι έψήφισαν ΝΑΙ

άνω του απαιτουμενου υπο 
τοΰ Νόμου ποσοστού 75% τών 
ψηφισάντων.

Έν συνεχεία ή έκλεγεΐσα 
νέα Δ.Ε. συνελθοΰσα εις α'. 
συνεδρίασιν αυτής συνεκροτή- 
θη είς σώμα ώς ακολούθως:
ΔIΟIΚ) Κ ΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-Ν

Καραπάνος Γεώργ. Πρόε-ί 
δρος, Μΐχος Εΰστάθ., Διλιντάς 
Σπυρ. ’Αντιπρόεδροι, Έπαμ. 
Μαυρουλίδης Γεν. Γραμματεύς, 
Μαραγκού Άγγ., Παπαδάκης 
Έλευθ., Π ουλής Κων., Παπα- 
χρήστου Άθαν., Άναστασιά- 
δης Ίωάν., Μπονάνος Γεώργ., 
Μαρκαντωνάκης Έμμ. Σύμ
βουλοι.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΑΙ
Κέης Γεώργ. Έπαγγ. Συμ

φερόντων, ΊωοΎίδης Σωκρ. 
Γραφείου, Κιουπάκης Έμμ. 
Μορφώσεως, Τσάκαλης Σ. Υ
ποκαταστημάτων, Λοβέρδος 
Σ. Εξωτερικών Σχέσεων, Πα
τρικός Σ. Καταστήμοττος.

*
Ή Δ.Ε. έκφραζει τάς ευχα

ριστίας της τόσον προς τό έκ- 
λέξαν ταύτην προσωπικόν, ώς 
και προς παν πιριόσωπον ή Σω- 
ματεΐον διά τά προς αυτήν 
συγχαρητήρια επί τή έκλογή 
της καί διά τάς εύχάς των δΓ 
επιτυχίαν τοΰ έργου της.

ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΙΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ ΚΛΑΛΟΝ

Τό Διοικ. Συμβούλιου τοΰ 
Συλλόγου τοΰ Βοηθητικοΰ 

Προσωπικού ΕΤΕ, προέβη είς 
διάβημα σχετικώς προς τον 
διενεργηθέντα τήν 9)3)58 δια
γωνισμόν προς μετάταξιν με
λών του είς τον Λογιστικόν 
Κλάδον. Είδικώς δέ είς τάς πα- 
ρουσιάσεις του έζήτησεν, όπως 
οί άποτυχόντες είς τήν ξένην 
γλώσσαν μεταταγοΰν είς τον 
βαθμόν τοΰ δοκίμου, με τήν ΰ- 
ποχρέωσιν νά υποβληθούν έν

κα ρφ είς έπανοιληπτικήν έξέτα- 
σιν, είς δέ τον βαθμόν τοΰ Είσ- 
πράκτορος ό Σύλλογος Β. Π. 
ζητεί νά μεταταγοΰν οί παλαι
οί κλητήρες οί έχοντες τά ά, 
παι τού μένα προς τοΰτο προ
σόντα.

Τό ζήτημα τής μετατάξεως 
τών άποτυχόντων είς τήν ξένην 
γλώσσαν κλητήρων, θέλει έξε- 
τασθή συντόμως καί υπό τοΰ 
Συλλόγου τών υπαλλήλων.

-♦♦♦-

Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΑΣ
(Συνέχεια έκ της 1ης σελίδας)

μως δεν ήδύνατο έκ τών υστέ
ρων νά τήν θεώρηση ώς τοιαύ- 
την άλλά ώς έκτακτον παροχήν, 
τήν όποΙίαν ώς ό προκάτσχός 
του, δεν έγκρίνει διά λόγους 
νομισματικής ισορροπίας ( ! ), 
όπως δέν ένέκρινεν αυξήσεις 
προς τούς δημ. υπαλλήλους, 
συνταξιούχους, Υπαλλήλους 
Τραπ. Έμπορ. Πίστεως κλπ., 
καίτοι κατά τήν άντίληψίν του 
ή σαν δίκαιαι. Παρά τάς άνα- 
πτυχθείσας έκ μέρους τών Συλ
λόγων απόψεις ό κ. Υπουργός; 
έπέμεινεν είς τήν άρνησίν του. 
Κατόπιν τούτου τά Διοικ. Συμ
βούλια τών Συλλόγων είς ένδες- 
ξιν διαμαρτυρίας έκάλεσαν τό 
τό Προσωπικόν τών Καταστη
μάτων περιοχής ’Αθηνών—Πει
ραιώς είς δίωρον απεργίαν διά 
τήν Τρίτην 1.4.58 και άπό ώ
ρας 8—<10 π.μ.

"Αμα τή λήξει τής απεργίας 
οί Σύλλογοι έπεσκέψθησαν τήν 
Διεύθυνσιν Προσωπικού μετά 
τής οποίας συνεζητήθη ή δυ- 
νατότης έξευρέσεως λύσεως μή 
άντιβαινούσης προς τάς από
ψεις τής Κυβερνήσεως, κατωχυ- 
ρωμένης νομικώς καί καλυπτού- 
σης τήν ουσίαν τοΰ, θέματος. 
Ή Διεύθυνσις διεβεβαίωσε τούς 
Συλλόγους, ότι ή λύσις^ ήτο 
σχεδόν έτοιμη, έζήτησε δέ προ
θεσμίαν 48 ώρών διά τήν ορι
στικήν διατύπωσιν ταύτης. Έν 
τφ μεταξύ τό Προσωπικόν εί- 
δοποιήθη υπό τής Συλλογικής 
του ηγεσίας, όπως είσπράξη 
τάς περικεκομμένας άποδοχάς 
του «ύπό έπιφύλαξιν παντός 
νομίμου δικαιώματος του» δΓ 
ένδεχομένην περίπτωσιν διεκδι- 
κήσεως τής κρατήσεως διά τής 
δικαστικής όδοΰ.

Μετά τήν έκπνοήν τής προθε
σμίας,παρουσιασθέντες οί Σύλ
λογοι είς τήν Διεύθυνσιν Προ
σωπικού ελαβον τήν άπάντησιν, 
ότι ούδεμία λύσις μέχρι στι
γμής είχε δοθή είς τό ζήτημα.

Οί Σύλλογοι καίτοι έτέλουν 
έν όψει άποφάσεως διά νέαν ά- 
περγιακήν έκδήλωσιν άνέστει- 
λαν ταύτην κατόπιν άποφάσεως 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
τοΰ Συλλόγου τών Υπαλλήλων 
τής ΕΤΕ, όπως προτείνη συγ
κεκριμένη ν λύσιν διά τον τερμα
τισμόν τοΰ ζητήματος, ήν καί έ- 
γνώρισεν είς τήν Διεύθυνσιν

Προσωπικού τήν πρωίαν τής 
Παρασκευής 4.3.58. Ή προτα- 
θεΐσα λύσις έκρίθη ώς εύστα- 
θοΰσα, έπροτάθη μάλιστα παρά 
τής Διευθύνσεως καί τροπολο
γία προς ήν συνεφώνησεν ό 
Σύλλογος, άνεμένετο δέ ή άι 
πάντησις μέχρι τής μεσημβρίας 
τής αυτής ή μέρας, ώς εΐχεν ό- 
ρισθή. Ή άναμιενομένη άπάν- 
τησις δέν έδόθη καί οί Σύλλογοι 
εύρέθησαν είς τήν ανάγκην νά 
πραγματοποιήσουν τήν τρίωρον 
απεργίαν τοΰ Σαββάτου 8—1 
1 1 π.μ. είς ένδειξιν διαμαρτυ
ρίας τόσον κατά τών άντιΰ- 
παλληλικών αποφάσεων ^ τής 
Κυβερνήσεως, όσον καί διά τήν 
ασυνεπή τακτικήν τής Τραπέ-
ζης.

'Ήδη ή Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου 
τών υπαλλήλων έζήτησε τήν 
πραγ μ ατοπο ί η σ ι ν τής καθιε
ρωμένης μετά τήν έκλογήν της 
συνάντησιν μετά τοΰ κ. Διοικη- 
Τοΰ, ήν ήμπόδισεν ή πορεία 
τών έκτεθέντων γεγονότων. ^ Ή 
περαιτέρω έξέλιξις τοΰ ζητήμα
τος θά έξαρτηθή έκ τοΰ αποτε
λέσματος τής μετά τοΰ κ. Δ.οι- 
κητοΰ συζητήσεως.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.

Έπί τής ένεργηθείσης κρα
τήσεως τών αποδοχών μας τό 
Εργατικόν Κέντρον ’Αθηνών ά- 
πέστειλε προς τον Πρόεδρον 
Κυβερνήσεως, Υπουργούς 
Συντονισμού καί Έργααήας καί 
Διοίκησιν ΕΤΕΑ τό κάτωθι τη
λεγράφημα:

«Προσωπικόν Εθνικής Τρα- 
πέζης Ελλάδος ’Αθηνών δισ- 
μαρτυρόμενον δΓ ΰμετέραν έντο- 
λήν όπως Διοίκησις Ί ραπέζης 
κράτηση έκ τής τρεχούσης μι
σθοδοσίας καταβληθεΐσαν προ 
20ημέρου έφ’ άπαξ οικονομικήν 
ένίσχυσιν έκ ποσού ίσου προς 
έν δεκαπενθήμερον άποδοχών 
του κατήλθεν είς δίωρον στάσιν 
έργασίας άποφασισμένον προς 
προστασίαν συμφερόντων του 
κατέλθη είς αγώνα διάρκειας 
STOP. Διοίκησις Ε.Κ.Α. συ μ
παρ κσταμένη δίκαιον αγώνα 
Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης 
θεωρεί απαραίτητον έπικοελε- 
σθή προσοχήν σας καί ζητήση 
άνάκλησιν έντολής έπί πλέον 
δέ συστήση Διοίκησιν Τ ραπέζης 
ΐνα μεριμνήση δΓ έπίλυσιν έκ- 
ρεμούντων αίτημόπων του».

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΗΕΑΠ - ΟΤΕ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΤΟΑΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΑΜΟΙΒΗΝ

Διά κοινής άποφάσεως τών 
Υπουργών Πρόνοιας, Οικονο
μικών καί Έργασίας ώρίσθη, 
όπως τό όριον τής Ιατρικής ά- 
μοιβής προκειμένου δΓ ήσφαλι- 
σμένους είς τά Ταμεία Υγείας 
μειοΰται κατά 50% τοΰ καθορι- 
ζομένου διά τούς έλευθέρους έ- 
παγγελματίας ιατρούς. Ή ά- 
πόφασις αΰτη προεκάλεσε τήν 
άντίδρασιν τών ιατρικών Συλ
λόγων, οϊτινες διά παρουσιάσε- 
ώς των καί τηλεγραφημάτων 
των προς τήν Κυβέρνησιν ήξίω- 
σαν έπί άπειλή άπεργίας τών 
ιατρών τής χώρας, τήν άναστο- 
λήν τοΰ μέτρου τούτου. Ό Υ
πουργός Προνοίας κ. Μαλα- 
σπίνας έδήλωσεν ότι ή μείωσις 
αΰτη έγένετο διά νά μή έπιβα- 
ρυνθοΰν άποτόμως τά Ταμεία 
λόγφ τής αύξήσεως τής ΐατρι·

κής άμοιβής. "Ας σημειωθή ότι 
πρό τίνος τό κατώτερον διά τά 
Ταμεία όριον ήτο 17,1/2 δρχ. 

’Ήδη γίνεται 25 δρχ. δεδομέ
νου ότι τό κατώτερον όριον ια
τρικής άμοιβής δι άτούς έλευθέ
ρους έπαγγελματίας είναι 50 
δρχ. και ήδη πολλά Ταμεία έ
χουν υπογράψει συμβάσεις μέ 
όρια άμοιβής πλησιάζοντα τήν 
Υπουργικήν άπόφασιν. Οί ια
τρικοί Σύλλογοι έπικαλοΰνται 
προσέτι τό έπιχείρημα, ότι ό 
σχετικός νόμος προβλέπει μείω- 
σιν τών άμοιβών μόνον έπί ά- 
σφαλιστικών ’Οργανισμών περι- 
ωρισμένων οικονομικών δυνατο
τήτων.

"Εναντι όλης αυτής τής κι- 
νήσεως έκινητοποιήθησαν τά 
Ταμεία Υγείας τών Τραπεζών 
Ελλάδος, Εθνικής—’Αθηνών,
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Κατά τήν άποψιν τών αρμο

δίων Υπηρεσιών τοΰ Υπουρ
γείου Έργασίας, ή άπαιτουμέ- 
νη διά τήν έν λόγφ προσαύξη- 
σιν τροποποίησις τοΰ ’Οργανι
σμού τής Τ ραπέζης δέον νά 

κυρωθή ύπό τοΰ Τμήματος Κα
νονισμού Έργαάίας τοΰ Έθνι- 
κοΰ Γνωμοδοτικοΰ Συμβουλίου 
Κοινωνικής Πολιτικής, όπερ 

προβλέπεται ύπό τού έν τψ με
ταξύ ίσχυσαντος Νόμου 3789) 
12.10.57. Κατά τήν αυτήν σ- 
ποψιν ό κανονισμός λειτουργίας 
τοΰ έν λόγφ Τμήματος δέον νσ 
κυρωθή διά Β. Διατάγματος διά 
τήν είσήγησιν τοΰ οποίου ό Υ
πουργός Έργασίας κ. Καποδί- 
στριας δηλώνει αναρμοδιότητα 
λόγφ τής ύπηρεσιακής του ί- 
διότητος. Ή ώς άνω άποψις τοΰ 
Υπουργείου είναι άμφισβητή- 
σιμος καθ’ όσον κατά έτέραν 
Νομ. Γνωμόαευσίν 6 Ν. 3789) 
57, προκειμένου περί ’Οργανι

σμών Υπηρεσίας θεσπισθέντων 
δΓ ειδικών Νόμων, ώς συμβαίνει 
μέ τον τής ήμετέρας Τραπέζης 
έκδοθέντα ώς γνωστόν βάσει 
τοΰ Ν. 2510)53, δέν άπαιτεΐ 
γνωμοδότησιν τοΰ Τμήματος 
Κανονισμών Έργασίας έπί θε
μάτων μή προβλεπομένων ύπό 
τοΰ άρθρου 1 αύτοΰ. Τοιοΰτον 
πράγματι τυγχάνει τό θέμα 
τών προσαυξήσεων.

Τό Ύπουργεΐον όμως Εργα
σίας έπυμένει ότι, καί τήν περί- 
πτωσιν τής άναρμοδιότητος τοΰ 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής 
θά τήν άποφασίση αυτό τοΰτο< 
τό Τμήμα, οΰτινος ή λειτουρ- 
γία έπί τοΰ παρόντος είναι ά- 
δύνατος.

Ό Σύλλογος προβαίνει είς έ- 
νεργείας' διά τήν παράκαμψιν 
τοΰ σκοπέλου τούτου έντός τοΰ 
χρόνου τής θητείας τής Υπηρε
σιακής Κυβερνήσεως.

Η ΣΤΟΡΓΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΥΣ
-------- ------------

Ένφ τό δευτεροβάθμιον δι
αιτητικόν δικαστήριον ένέκρι- 
νεν αυξησιν κατά 10% τών βα
σικών μισθών τοΰ προσωπικοΰ 
τής Τραπέζης Εμπορικής Πί
στεως, ώστε νά πραγματοποκ 
ηθή σχετική εύθυγράμμισίς των 
μέ τάς άποδοχάς τοΰ προσω
πικού τών άλλων έμπορικών 
τραπεζών, ή ύπηρεσιακή κυ- 
βέρνησις έμείωσε τό ποσοστόν

τοΰτο είς 3%. Σ η μειωτέο ν ότι 
ή διαιτητική αυτή άπόψασις 
έξεδόθη συμφωνούντων τών δκ 
αδίκων. Διερωτώνται, λοιπόν, 
εύ^όγως οί ύπάλληλοι: Διατί 
αυτή ή δυσμενής παρέμβασις 
τής ύπηρεσιακής κυβερνήσεως; 
Μήπως διά νά μή άνατραπή ή 
άντιΰπαλληλική πολιτική τής 
προκατόχου της;
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ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ I

Β0
’Απρεπής όχι μόνον άπό άπόψεως συναδελφικής συμ

περιφοράς άλλα καί άπό άπόψεως κοινωνικής άγωγής 
ή έκστομισθεΐσα φράσις μέλους τής Ύποδιευθύνσεως 
Προσωπικού, δισρκούσης τής δίωρου άπεργίας τής 
1.4.58. Δέν άναφερόμεθα είς τήν συνδικαλιστικήν ίοτο- 
ιριίαν τοΰ άνδρός, αφού ή στάσις αύτοΰ είς τό πρόσφατον 
παρελθόν άπέδειξεν ότι δ ι έκοψε κάθε δεσμόν μέ αυτήν.

Καθιστώμεν όμως τούτον προσεκτικόν είς τάς εκφρά
σεις του, διότι είναι <χί έκφράσεις ύπευθύνου στε
λέχους τής Τ ραπέζης καί ας μή λησμονώμεν ότι καί οί 
«βολταΐροι» άλλου είς τό παρελθόν ύπευθύνου στελέ
χους, έχρησιμοποιήθησαν ώς μάχαιρα είς τά πλευρά τοΰ 
σώματος τών ύπολλήλων τής Εθνικής Τ ραπέζης],

"Ας μή λησμονώμεν έπίσης ότι τάς θέσεις είς τήν Τρά
πεζαν τάς κατέχομεν καί βάσει τοΰ παράγοντος «ήθος», 
ό όποιος έχει μεγαλυτέραν βαρύτητα, όσον άνωτέραν 
θέσιν κοττέχομεν.
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Συνάδελφοι,

Τήν «Τραπεζιτική» δέν τήν γράφει ή Συντακτική 
της Επιτροπή. Αυτής έργον είναι ό συντονισμός 
τής ΰλης.

Συντάκται καί συνεργάται της είσθε όλοι.

’Αποστέλλετε τήν συνεργασίαν σας έφ’ οίουδήπο- 
τε, συμφώνου προς τό είδος καί τήν αποστολήν τής 
εφημερίδας σας, θέματος.
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’Αγροτικής, Εμπορικής, Ίονι- 
κής, Η.Ε.Α.Π. καί Ο.Τ.Ε. άπο^ 
στείλαντα προς τον Πρόεδροι/ 
τής Κυβερνήσεως καί τούς Υ
πουργούς Κοιν. Προνάίας, Έρ
γασίας καί Οικονομικών τό κά
τωθι τηλεγράφημα:

«Οί εκπρόσωποι τών Ταμεί
ων Υγείας Τραπεζών, Ηλεκτρι
κών Εταιρειών καί έπιχειρήσεζ 
ων κοινής ώφελείας έπισημαί- 
νουν τόν έπαπε ιλού μενον κίνδυ
νόν έκ τής άναστολής τής έφαρ- 
μογής Νομοθετικού Διατάγμα
τος ρυθμίζοντας τό ποσοστόν 
έκπτώσεως τών άμοιβών, λόγφ 
παρεμβάσεως τών ’Ιατρικών 
Συλλόγων καί δηλοΟν ότι τυχόν 
αναστολή τής έφαρμογής τού 
ανωτέρω Διατάγματος θά προ-ι 
καλέση τήν άμεσον καθολικήν 
καί έντονωτάτην άντίδρασιν διά

τής καθόδου είς άπεργιακόν ά- 
γώνα,δεκάδων χιλιάδων αμέσως 
θίγόμενων, προς αποτροπήν κα
ταστρεπτικών συνεπειών είς 
βάρος τής ύγείας των καί υπο- 
στάσεως τών ’Ασφαλιστικών 
’Οργανισμών των».

Κατά νεωτέρας πληροφορίας, 
ή Κυβέρνησις μελετά, όπως ά- 
ναστείλη τήν άπόφασιν καί δε- 
χθή ώρισμένας μειώσεις διά 
τάς ίατρικάς άμοιβάς τών Τα
μείων άπό 10—60%.

Αί Διοικήσεις τών ’Ασφαλι
στικών ’Οργανισμών Ύγείας 
και αί έπαγγελματικαί οργανώ
σεις τών εργαζομένων παρακο-ι 
λουθούν τήν έξέλιξιν τοΰ ζητή
ματος έτοιμοι ν’ άντιδράσουν 
κατά παντός κινδύνου άπει- 
λοΰντος τήν άσφάλισκν τής ύ
γείας τών μελών των.

ΤΟ ΜΙΣΘ0Λ0ΓΙ0Ν 
ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ-Ι0ΝΙΚΗΣ

ΑΙ ΑΠΟΨΕΙςΊγωΓΣΥΛΛΟΓΩΝ
Είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν 

τών μετόχων τής Εμπορικής 
Τραπέζης, ήτις έπραγματοποι- 
ήθη τήν 29ην Μαρτίου, ό πρόε
δρος τοΰ Συλλόγου έκπροσω-ι 
πών μετοχάς τής περιουσίας 

τοΰ Συλλόγου, έγνωστοποίησε 
προς τούς μετόχους ότι κατό
πιν τοΰ σαφούς έμπαιγμοΰ, τόν 
όποιον ύφίσταται τό προσωπι
κόν παρά τών άσκούντων τήν 
διοίκησιν τής Τραπέζης, οί ύ- 
πάλληλοι εΐναι υποχρεωμένοι 
νά άποδυθοΰν είς αγώνα έπιβι- 
ώσεως. Δέν εΐναι δυνατόν νά 
ύφίστανται, προσέθεσε, τήν 
συνεχή κωλυσιεργίαν είς μ:- 
σθολόγ ιον δυστυχίας τής 1.2.56

συνεχώς εΐναι τεράστια, αί δέ 
πόσης μορφής δαπάναι εΐναι 
αυτόχρημα τρομακτικοί. Μέ τά 
μισθολόγια δέ τής Εμπορικής 
έναντι αύτών τής Εθνικής Τρα
πέζης ύφίσταται καθεστώς ύ- 
πέρ τής Εμπορικής άπαραδέ- 
κτου αθεμίτου ανταγωνισμού.

Έν τφ μεταξύ δΓ έγκυκλίου 
της άπό 7.4.58 ή κοινή Διοίκη- 
σις τών Τραπεζών Εμπορικής 
—; Ίονικής—Λαϊκής, αύξόα/ει 
τούς βασικούς μισθούς κατά 
8—10%. Οί Σύλλογοι δΓ άνα- 
κοινώσεώς των τονίζουν ότι ή 
αΰξησις αΰτη εΐναι δεκτή μόνον 
ώς απαρχή γεν.κωτέρας καί ου
σιαστικής βελτιώσεως τοΰ μι-

τήν στιγμήν, καθ’ ήν τά κέρδη σθολογίου.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε. ΕΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙ
Πραγματοποιοΰντες σχετικήν 

άπόφασιν τής Συλλογικής των 
ήγεσίας οί έργαζόμενοι είς τόν 
Ο.Τ.Ε. κατήλθον είς 48ωρον 
απεργίαν τήν 21 ην καί 28ην 
Μαρτίου, ή οποία έσημείωσεν 
άπόλυτον έπιτυχίάν. “Εξ χιλιά
δες διοικητικοί καί τεχνικοί ύ- 
πάλληλοι καθ’ άπασαν τήν χώ
ραν ελαβον μέρος είς τόν άπερ- 
γιακόν αυτόν άγώνα, ό όποιος 
άπετέλει τήν πρώτην φάσιν, 
προγραμματισθεισών ύπό τής

ήγεσίας τοΰ κλάδου απεργιών, 
είς περίπτωσιν μή έπιλύσεως 
τοΰ κυρίου αίτήματός των, τής 
αύξήσεως τών άποδοχών ολο
κλήρου τοΰ προσωπικού, κατό
πιν μάλιστα τής άποφασισθεί- 
σης αύξήσεως τών άποδοχών 
τοΰ ανώτερου καί άνωτάτου 
προσωπικού, κατά 15%.

Ό Υπουργός Έργασίας πα- 
ρεπέμψε τήν διαφοράν είς τό 
Πρωτοβάθμιον Διαιτητικόν Δι
καστή ρ ιον Αθηνών.

Eli ΙΙΑΙΤΙίΙΑΜ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΑΑ.ΤΡΑΠΕΖΗΙ ΕΑΛΑΑΟί
Ό Υπουργός Έργασίας πα- 

ρέπεμψεν είς διαιτησίαν τάς δι
αφοράς μεταξύ Προσωπικού καί 
Διοι κήσεως τής Τραπέζης Ελ
λάδος, διά τήν έπίλυσιν τών 
οποίων τό πρώτον έχει άποδυ- 
θή, ώς γνωστόν, είς σκληρόν 
άγώνα. Κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ 
Συλλόγου, ή μεσολάβησις τοΰ 
Υπουργείου Έργασίας αποδί

δεται είς ένέργειαν τής Διοική- 
σεως τής Τραπέζης διά ν’ άπο- 
φύγη αΰτη περαιτέρω άπεργιά
κου ς αγώνας τοΰ Προσωπικού.

Τήν παραπομπήν είς τήν δι
αιτησίαν άμφισβητεΐ νομικώς ό 
Σύλλογος, ό όποιος προτίθεται 
νά συνέχιση συμφώνως προς 

τήν άπό 5.4.58 άνακοίνωσ)>ν 
του, τόν άρξάμενον άγώνα.

ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ 
ΕΙΣ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Οί μεταφερθέντες ένταΰθα 
Ισυνάδελφοι τραυματίαι έκ τοΰ 
δυστυχήματος κατενεμήθησαν 
είς τά άκόλουθα Νοσοκομεία: 
Είς Άσκληπιεΐον Βούλας:

Κούσουλα — Δεμερτζή Μα
ρία: Κάταγμα λεκάνης.

Είς χειρουργ. Κλινικήν «Πανα
γία» οδός Χάριτος 22:

Σωτηρόπουιλος Γ εώργιος: 
Κάταγμα δεξιάς ποδοκνημικής 
Άποστολίδου Ελένη: Έπιπε- 
πλεγμένον κάταγμα δεξιάς πο
δοκνημικής.

Τσαπαλύρα Εύσταθία: ’Ε
λαφρά διάσεισις εγκεφάλου.

’ I Μαννίδου Τατιανή: Κάτα
γμα άριστεράς ποδοκνημικής.

Άνδρέου Ευαγγελία: Θλά- 
σις όσφύος.

Επίσης είς τήν αυτήν κλι
νικήν νοσηλεύονται καί οί κ.κ. 
Κ. Δεμερτζής σύζυγος τής 

<συναδ. Μαρίας Δεμερτζή, μέ

κάταγμα δεξιού άντιβραχίονος 
ώμοπλάτης καί έπιγονοπίδος 
καί Χο. Άπσστολίδης σύζυγος 
τής συναδέλφου Ελένης Άπο- 
στολίδου, μέ πολλαπλάς εκχυ
μώσεις καί θλάσιν μαλακών 
μορίων.

Οί υπόλοιποι συνάδελφοι 
τραυματίαι Λ έλα Κωνσταντι- 
νί δου καί Νι κ. Σ αλούβαρδος 
παρόυσιάζοντες θλάσιν λεκά
νης, παραμένουν νοσηλευόμε
νοι είς ’Ιωάννινα μή επιτρεπό
μενης καθ’ α πληροφορούμεθα 
τής μετακινήσεώς των. Ή συν
άδελφος Χριστ. Κομνηνάκη, 
παρουσ ιάζουισα ελαφρούς μώ
λωπας παραμένει είς ’Ιωάννι
να, παρακολουθούσα τήν σοβα- 
ρώτερον τραυμοαΊσμένην άδελ- 
φήν της Άνθήν, Οί Σοφ. ’Αρ
βανίτης καί Κων. Κουιμαριανός 
άναμένονται ν’ άφιχθοΰν είς 
’Αθήνας.


