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ΟΙ HTTHMENOI ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Ούδε'ις γνωρίζει έάν ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος, 

θά άφήση τι όοθιον επί τοϋ πλανήτου μας. Γεγονός όμως 
είναι ότι από τής λήξεως τοϋ τελευταίου παγκοσμίου πο
λέμου, ΐοΰ καταστρεπτικωτέρου εις τήν ιστορίαν τής άν- 
θρωπότητος, έχει σημειωθή μία μεγίστη αΰξησις των υλι
κών άγαθών καθ’ άπασαν τήν γήν, ή όποια αναπτερώνει 
τό ήθικόν των ανθρώπων καί τους κάνει νά άτενίζουν 
μετ’ αισιοδοξίας εις τό μέλλον τής άνθρωπότητος. Πλήν 
μιας έξαιρέσεως...

Ή ευημερία είναι κοινόν κτήμα νικητών καί ήττη- 
μένων, Δυτικοϋ κόσμου καί ’Ανατολικού. Ή ’Επιστήμη 
έπετέλεσεν άσυλλήπτους προόδους. Τό όριον τής ανθρώ
πινης ζωής ηύξήθη σημαντικώς, αί πλεΐσται τών ασθε
νειών κατενικήθησαν, οί πληθυσμοί αυξάνουν. Τό βιο
τικόν έπίπεδον έχει άνέλθει εις στάθμην άνευ προηγουμέ
νου. Τά αυτοκίνητα, τα ραδιόφωνα, τά παντοειδή ήλεκ- 
τρικά σκευή, αί ανέσεις τοϋ σπιτιού, ή ευκολία τών πε
ριηγήσεων, ή πλησμονή τής ψυχαγωγίας, όλα έχουν λά
βει μίαν καταπληκτικήν άνιοϋσαν.

Καί αυτή ακόμη ή άλλοτε πτωχή «Ψωροκώσταινα» 
πρέπει νά πλέη εις πελάγη ευπραγίας. Ό πάντοτε έλλειμ- 
ματίας Ελληνικός προϋπολογισμός γνωρίζει, τώρα, 
τύχην Μίδα καί κολυμβά εις τον πακτωλόν τών ύπερεσό- 
δων. Τό εθνικόν εισόδημα έχει αύξηθή σημαντικώς. Ή 
γεωργική παραγωγή βελτιοϋται είς ποσόν καί εις ποιόν 
καί τά αγροτικά προϊόντα προωθούνται είς τάς διεθνείς 
αγοράς. Βιομηχανίαι σπουδαΐαι έχουν δημιουργηθή καί 
προκόπτουν καί συναγωνίζονται είς τήν περιοχήν τής 
’Ανατολικής Μεσογείου έπιτυχώς τάς Εύρωπαϊκάς. Αί 
πολυκατοικίαι έχουν πληθυνθή είς βαθμόν καταπληκτι
κόν, αί έπαύλεις —μικραί ή μεγάλαι —έχουν καταλάβει 
ολόκληρον τήν ’Αττικήν, τά ιδιωτικά αυτοκίνητα έχουν 
έκταπίσει τούς πεζούς από τούς δρόμους καί έχουν κατα
στήσει προβληματικήν τήν δίοδον άπό τοϋ ένός πεζοδρο
μίου είς τό άλλο. Δεξιώσεις, τάς οποίας θά έζήλευον ξέ
νοι Κροΐσοι, διαδέχονται αί μέν τάς δέ. Τουαλέτται βα
ρύτιμοι καί πολυάριθμοι πληρούν τά βεστιάρια. Τοϋ που
λιού τό γάλα διαθέτουν τά καταστήματα, τών οποίων οί 
βιτρίνες αποτελούν σκάνδαλον διά τούς διαβάτας. ’Απε
σταλμένοι τοϋ Κράτους —διπλωματικοί, στρατιωτικοί, 
οικονομικοί, τουριστικοί, παντοΐοι — οργώνουν τά σταυ
ροδρόμια τής ύφηλίου καί συναντώνται είς τά αεροδρό
μια καί τά κοσμοπαλιτικά ξενοδοχεία τής άλλοδαπής. 
Εγκαταστάσεις κλιματισμού, μαγνητόφωνα, μικρόφωνα, 
μεταλλικά έπιπλα, λιμουζίναι ΰπερμεγέθεις, είναι είς τήν 
διάθεσιν τών Υπουργών, τών μεγάλων επιχειρηματιών 
καί τών έπιτελείων των. Έν μια λέξει, εύδαιμσνία, όση

ουδέποτε άλλοτε, μαστίζει—ας μάς έπιτραπή τό όξύμω- 
(?ον— όπως τον άλλον κόσμον, οΰτω καί τήν χώραν μας, 
καθιστώσα τον βίον ευτυχή. Πλήν μιας έξαιρέσεως... 
Τήν όποιαν καιρός είναι νά άποκαλύψωμεν:

Ή έξαίρεσις αυτή είναι οί πραγματικούς ήττημένοι 
τοϋ μεγάλου πολέμου. ’Όχι βέβαια οί μεσουρανοΰντες 
Γερμανοί καί εύημεροΰντες ’Ιταλοί, αλλά οί μόνοι αλη
θώς ήττημένοι: Οί μισθοβίοτοι τής Ελλάδος, ή υπαλ
ληλική ταξις. Οί μισθοβίοτοι τής Ελλάδος, παρέμειναν 
ξένοι προς πάσαν βελτίωσιν τών βιοτικών όρων, ξένοι 
προς πάσαν άνοδον, προς πάσαν ευημερίαν ή καί άπλήν 
χαράν. Ήδη, καί προ τού πολέμου ή κατάστασίς των 
δεν ήτο ρόδινη, καί αί άπολαυαί των—πλήν ολίγων έξαι- 
ρέσεων είς άνωτέρους βαθμούς — ήσαν άπολαυαί βιο
πάλης. Αί άπολαυαί έκείναι έχουν σήμερον ύποδίπλα- 
σιασθή. Οχι μόνον δεν έξηλίχθησαν κατά τήν διαρ- 
ρεύσασαν εικοσαετίαν, αλλά έγύρισαν πίίσω άλλην 
μιαν εικοσαετίαν. Οί "Ελληνες μισθωτοί είργάσθησαν, 
καθ’ όλον αυτό τό διάστημα, όχι διά νά προκόψουν καί 
νά άνέλθουν, αλλά διά νά καταποντισθούν. Είς ένα κό
σμον εύημεροϋντα, μακράν άπ’ άύτούς ή χαρά τής ζωής. 
Χρέη, αντί αποταμιεύματος. Στέρησις, άντί άνέσεως. 
’Επιστροφή είς τάς δυσκολίας τών πρωτοδιορίζομένων, 
άντί τής ευεξίας τών φθασμένων. Έν όνόματι τής χί
μαιρας ένός σταθερού τιμαρίθμου, τού οποίου τά σπα
σμένα καλούνται πάντοτε νά πληρώσουν μόνον οί μισθο- 
βιοτοι, οι πενιχροί μισθοί των, οί όποιοι, έπαναλαμβάνο- 
μεν, θά έπρεπε νά έχουν διπλάσιάν άγοραστικήν άξίαν 
άπό τήν προπολεμικήν (λόγφ τής έν τφ μεταξύ σταδιο
δρομίας ταιν καί τής ανόδου τού γενικού βιοτικού έπίπέ- 
δου), έχουν μόνον τήν ήμίσειαν...

Δεν τό γνωρίζουν αυτό οί άρμόδιοι; Καί δέν άνη- 
συχοϋν; Δέν υπολογίζουν τό παράπονον τών παρηγκω- 
νισμένων, τών άδικημένων;

Καί όμως, οί παραπονούμενοι αυτοί, είναι οί Δημό
σιοι υπάλληλοι, δηλαδή αυτή αΰτη ή σπονδυλική στήλη 
τού Κράτους. Είναι οί Τραπεζικοί υπάλληλοι, δηλαδή 
αΰτή αΰτη ή σπονδυλική στήλη τής οικονομικής δραστη
ριότητας τής χώρας. Είναι οί υπάλληλοι Κοινής ’Ωφέ
λειας, δηλαδή αΰτή αΰτη ή σπονδυλική στήλη τής λει
τουργίας τών οργανισμών έξυπηρετήσεως στοιχειωδών 
βιοτικών άναγκών. Είναι οί παντοΐοι υπάλληλοι, δηλα
δή τό αϊμα καί τό νευρικόν σύστημα τής οικονομίας καί 
τής κοινωνίας.

Καί έπαναλαμβάνομεν τό έρώτημα: Ούδείς άνησυ- 
χεΐ; Ούδείς σκέπτεται τον ψυχολογικόν άντίκτυπον τής 
πικρίας με τήν όποιαν τρέφονται οί μισθοβίοτοι τής

χωράς; Οταν κανείς αισθάνεται παρίας, τί αισθήματα 
πρέπει νά τρέφη προς τούς προνομιούχους; "Οταν κα
νείς άγνοήται είς τάς άνάγκας του καί περιφρονήται, 
ποιος δυναται νά ύπολογίζη έπ’ αυτού; Κρούομεν μετά 
πόνου τον κώδωνα τοϋ κινδύνου καί λέγομεν:

Προσέξατε τούς υπαλλήλους, χάρις είς τούς οποί
ους αί ΰπηρεσίαι σας λειτουργούν. Τούς άψήνετε είς τό 
περιθώριον, άδικημένους, πικραμένους, ξένους προς 
τας κατακτήσεις τού πολιτισμού, προς τάς άνέσεις τής 
προόδου, ξένους προς τήν χαράν τής ζωής, έρμαια τών 
δυσχερειών, τών άδιεξόδων, τής μιζέριας. Είς όλας τάς 
βαθμίδας, άπό τού ταπεινού κλητήρας μέχρι τού μεγα- 
λοσχήμου Διευθυντοΰ — τό Κράτος, αί Τράπεζαι, οί 
’Οργανισμοί, οί Έργοδόται έν γένει — περιβάλλεσθε 
απο ένα κόσμον άνεπαρκώς άμειβομένων καί έντόνως 
κατεχομενων άπό τό συναίσθημα ότι αδικούνται καί ότι 
είναι οί μόνοι ήττημένοι τού μεγάλου πολέμου.

Μήν άφήνετε τό πικρόν αυτό συναίσθημα νά δηλη- 
τηριάζη τάς ψυχάς τών μισθοβιότων. Βοηθήσατε τους 
νά άνακτήσουν τήν θέσιν ή οποία δικαιωματικώς τούς 
άνήκει καί τήν όποιαν άργά ή γρήγορα ΘΑ ΤΗΝ ΚΑ
ΤΑΚΤΗΣΟΥΝ.

Κ. Μ.
---------------------------------------------------------—

ςϊμογος mmm εμιειι τραπεζηι
------------------------—

ΠΡΟΙΚΑΗΙΙΙ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΑΕΪ2Ε0Ι
Έν ΆΘήναις

Συμφώνως ιτιρος τό άριφι 9 
τοΰ έν ίισιχύϊ καταστατικού, κα- 
λοΰμεν τα μέλη του ήμετέρου 
Σωματείου είς Τακτικήν Γεν. 
Σιυνέλευισιν τήν 4)2)1958, η
μέραν Τρίτην και ώραν 5 μ.μ. 
είς τήν α’ίθαυισαν των Ταμ. Τί
τλων τού Κ)κοΰ Κ)τος, μέ τά 
έξης θέματα:

1 ) ’Έκθεσις πεπραγμένων 
διά τό λήξαν έτος 1 957.

2) ’Έγκρισις απολογισμού 
έτους 1957 καί προϋπ)σμοΰ 
τρέχοντος έτους 1958.

3) ’Έκθεσις έλεγκτών καί

τή 25η Ιανουάριου 1958 
απαλλαγή τής Διοικ. ’Επιτρο
πής.

4) Εκλογή πενταμελούς 
Εφορευτικής ’Επιτροπής διά 
τήν διεξαγωγήν των αρχαιρε
σιών.

Είς πψΐίπτωσιν μή απαρτίας 
ή συνέλευσις θέλει έπαναληφθή 
τήν 11)2)58 καί έν περιπτώ- 
ίτει έκ νέου μή άπαρτίας τήν 
18)2)58, ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΩΡΑΝ 
ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΥΤΟ ΜΕΡΟΣ.

Μετά συνοδικών χαιρετισμών

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
... .................".."«.""Μ....... ...................................................... ..................................................................... -........... ....... ............."...ία,,,,.......... ....... ....... ...........................„„„„„„„„„„„„„„...... ...........„„„„„„„.................
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Ο Πρόεδρός τοΰ Συλλόγου κ. Κ. Μελισσαρόπουλος προσφωνών τους επισήμους. Έξ αρι
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ΥΠΟ ΔΠΜ. Θ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ 
ΕΙΣ ΤΜ ΛΕΣΧΗΝ ΜΑΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Τ6Τ NFOT MU. -UUT02U ΤΟΥ κ. ΙΙΟΙΙΗΤίϊ1) ΥΠΟ ΠΟΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΑΣ 
ΙΔΡΥΘΗ
Ή Ελληνική οικονομία, άνα- 

συνιστωμένη κατά την ιτρώτην 
περίοδον τής άπελευθερώσεως 
τής * Ελλάδος έκ τοΰ Τουρκι
κού ζυγού, έστρεψε την προτί- 
μησίν της προς την γεωργίαν 
καί τό έμπόριον.

Ή κατά την εποχήν εκείνην 
οικονομία τής χώρας μας, έξε- 
δηλοϋτο ύπό τήν υποτυπώδη 
αυτής μορφήν, διότι, ώς γνω
στόν, μετά τον μακράν και κα
ταστρεπτικόν αγώνα τής ανε
ξαρτησίας, ό μικρός χώρος, 6- 
στις άπετέλεσε τήν πρώτην 
Ελλάδα, μόνον τό θέαμα τής 
έγκαταλείψεως καί τής κατα
στροφής ένεφάνιζεν.

Αΐ φυτεΐαι καί οί αγροί ήσαν 
κατεστραμμένοι, τό έμπόριον 
εύρίσκετο είς νηπιώδη κατά- 
στασιν, περί βιομηχανίας δε, 
δεν ήτο δυνατόν νά γίνη λόγος:

Ή μόνη παραγωγική άπα- 
σχόλησις διά τον άπελευθερω- 
θέντα λαόν των 850.000 περί
που Ελλήνων ήτο ή καλλιέρ- 
γιεια τής γης, ήτις, έκ παραδό- 
σεως μαζί μέ τήν κτηνοτροφίαν 
καί τήν υποτυπώδη βιοτεχνίαν, 
άπετέλει τήν κυρίαν έπίδοσιν 
τοΰ ελληνικού πληθυσμού κατά 
τούς χρόνους τής δουλείας.

Ή Εθνική Τράπεζα τής Ελ
λάδος, ίδρυθεΐσα τώ 1841 είχε 
κατ’ άρχάς τον χαρακτήρα κυ- 
ρίως ύποθηκικής Τρσπέζης, εις 
ήν έδόθη καί τό προνόμιον έκ- 
δόσεως τραπεζικών γραμματί
ων, καί ό λόγος εΐναι ευνόητος. 
Ή έκ τής μακράς δουλείας ά- 
ναγεννηθεΐσα μικρά Ελλάς (ε
δαφική έκτασις 47.516 τετρ. 
χιλιόμετρα, πληθυσμός 853.000 
ψυχαί) κυρίως εΐχεν άμεσον α
νάγκην οικονομικής βοήθειας 
διά τήν άνάπτυξ.ν τού κτηματι
κού κλάδου, άφ’ ου περί έμπο- 
ρίου ή βιομηχανίας ή τής έπί 
κινητών πίστεως ούδείς, ήδύνατο 
νά γίνη λόγος.

Έπί μακράς δεκαετηρίδας ή 
Εθνική Τράπεζα υπήρξε τό 
μόνον πιστωτικόν ίδρυμα, καί 
ώς τοιούτον κατ’ ανάγκην, έφ’ 
οσον καί τό έμπόριον καί ή βιο
μηχανία καί οί άλλοι κλάδοι 
τής παραγωγής άνεπτύσσοντο, 
έξυπηρέτησεν όλους τούς κλά
δους τής πίστεως μηδενός έξαι- 
ρουμένου.

Μέ αύτάς τάς οικονομικός 
προϋποθέσεις είχε νά άντιπα
λαίση ή Εθνική i ράπεζα τής 
Ελλάδος, ήτις, χάρις είς τήν 
άδιαλείπτως συνετήν διοίκησίν 
της, συντρεχούσης καί τής με- 
γενθύσεως τής 'Ελλάδος, προσ- 
είλκυσε τήν πανελλήνιον έμπι- 
στοσύνην καί τήν διεθνή τοιαυ
τήν καί εθεσεν είς τήν διάθεσιν 
πάντων τών παραγωγικών κλά
δων τής Εθνικής οικονομίας, 
καί αυτού τοΰ Κράτους, καί είς 
τάς πλέον δύσκολους περιστά
σεις, όλην τήν επικουρίαν, ής 
εΐχον ανάγκην.

ΟΰΤω, ή ’Εθνική Τράπεζα 
τής Ελλάδος κατώρθωσε νά ε
πιτυχή απολύτως τον σκοπόν, 
δι’ όν ίδρύθη καί, διά μακρών 
αγώνων καί πολλών θυσιών, νά 
άξιοποιήση τούς πλουτοπαρα
γωγ ικούς πόρους τής Χώρας 
μας.

***

2) Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ε- 
ΒΟΗΘΗΣΕ ΠΟΑΑΑΧΩΣ ΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΛΟΙ- 
ΠΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΜΗΔΕ 
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΞΑΙ
ΡΟΥΜΕΝΗΣ
Δεν πρόκειται νά αναπτύξω 

ενταύθα έν λεπτομερείς* τό έρ- 
γον τής ΈθνιΚής Τροστέζης της 
Ελλάδος άπό τής ίδρύσεώς 
της καί έντεΰθεν.

Τούτο, διότι τό εργον τοΰ 
’Εθνικού τούτου Ιδρύματος, 
έχει κατά κόρον έξαντληθή ύπό 
άλλων είδικωτέρων καί διότι έ
χει καταστή συνείδησις είς ό
λους τούς "Ελληνας, ότι τό 'Ί
δρυμα τούτο συνύφανε τήν ύ- 
πόστασίν του μέ τήν ΰπαρξιν 
τοΰ "Εθνους καί τήν ευημερίαν 
αυτού. ι

"Οπου, κατά τό παρελθόν, 
υπήρξε πρόοδος, είς πάσαν οι
κονομικήν έκδήλωσιν, έκεΐ υ
πήρχε καί ή συμπαράστασις 
τής Τραπέζης ταύτης, ήτις ένί- 
σχυε τούς διαφόρους τομείς, 
άνιδιοτελώς, έν πολλοΤς, άρκεΐ 
νά υπήρχε έθνική σκοπεί μότης 
καί άνάγκη καί νά ωφελείτο γε
νικώς τό σύνολον.

Δεν υπήρξε έν Έλλάδι εργον, 
απαιτούν τραπεζικήν άρωγήν 
καί προστασίαν, τό όποιον νά 
μή φέρη τήν σφραγίδα τής Ε
θνικής Τραπέζης, άρκεΐ τό έρ- 
γον τούτο νά άπέβλεπεν είς 
τήν έθνικήν έξυπηρέτησιν καί 
νά έτύγχανε τής Κρατικής έγ- 
κρίσεως.

Δέν υπήρξε, εξ άλλου, έθνική 
άνάγκη, μηδέ τής περιπτώσε- 
ως τής διεξαγωγής τών πολέ
μων έξαιρουμένης, πού νά μήν 
έσπευσε τό "Ιδρυμα τούτο νά 
παράσχη τήν συνδρομήν του 
καί νά θέση εύχεκρίστως ύπό 
δοκιμασίαν αίύτήν ταύτην τήν 
ΰπόστασίν του, χάριν τοΰ εθνι
κού συμφέροντος.

Καί όταν ακόμη τό "Εθνος

είχε πλήρως άνασυγκροτηθή 
καί δέν είχε πλέον ανάγκην τής 
υλικής βοήθειας τής Τραπέζης 
ταύτης, καί πάλιν ή .’Εθνική 
Τράπεζα, κατά τήν έκδηλωθεΐ- 
σαν κ,ρίσιν τοΰ 1931, έσπευσε 
νά βοηθήση τάς Τραπέζας, 
μηδ’ αυτής τής Κεντρικής έξαι- 
ρουμένης, παρασχοΰσα οΰτω 
μεγίστην έθνικήν υπηρεσίαν, 
ώστε ή έκδηλωθεΐσα έν τώ Κό- 
σμφ κρίσις νά μή έχη διά τήν 
Χώραν μας οδυνηρός συνέπειας.

3) ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΣΚΕΠΤΕΤΟ 
ΜΟΝΟΝ ΕΟΝΙΚΩΣ ©A Η- 
ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΧΗ ΤΕΡΑ- 
ΣΤ1ΑΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΝ
Προσθέτω, ότι ή Έθνική Τρά

πεζα τής 'Ελλάδος, μέσα είς 
τήν μακροχρόνιον δράσιν της, 
έάν δέν έσκέπτετο μόνον έθνι- 
κώς, θά ήδύνατο νά έχη ύπό 
τήν κατοχήν της τεραστίαν 
σταθεράν περιουσίαν.

Διότι αΰτη δέν έπεδίωξε τήν 
δημιουργίαν οικονομικών πλε
ονασμάτων, μηδέ τήν διανομήν 
ύπερόγκων κερδών. "Οταν δέ, 
κατά τήν διαδικασίαν τής είσ- 
πράξειως τών άπαιτήσεών της 
έγένετο κυρία ξένης περιουσί
ας, πάντοτε, καί αποτελεί τού
το έξαίρεσιν, έφαρμοσθεΐσαν 
μόνον ύπό τής Τραπέζης ταύ
της, έξαντλοΰσα τήν έπιείκειάν 
της, έδέχετο τήν έπιστροφήν 
τών ακινήτων έπί είσπράξει τού 
λαβεΐν της, έστω καί τμηματι- 
κώς.

Καί διά τούς γνωρίζοντας τά 
πράγματα έχει μεγάλην ιστο
ρικήν σημασίαν τό γεγονός, ότι 
διά νά δανεισθή τό 'Ελληνικόν 
Δημόσιον είς τήν ξένην χρημα
ταγοράν, άπητεΐτο ή έγγύησις 
τής Εθνικής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος, ή δέ έξεύρεσις δα
νείων έν τώ έσωτερικώ ύπό τού 
Δημοσίου, έδει νά πραγματο- 
ποιηθή διά τής Τραπέζης ταύ
της, διότι έκ τών θυρίδων της 
έστέλλετο τό σήμα τής εθνικής 
ανάγκης διά νά γίνη τούτο πι
στευτόν ύπό τοΰ Ελληνικού 
λαού.

4) Η ΕΞΕΙΔΙ ΚΕΥΣ I Σ ΤΗΣ 
ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 
ΜΟΝΟΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙ
ΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΙΣΤΕΩΣ
‘Αλλά ο καιροί παρέρχονται. 

Αί συνθήκαι μεταβάλλονται καί 
αί άντιλήψεις τών ατόμων, τών 
κοινωνιών γενικώς ύφίστανται 
επιδράσεις καί ροπάς καί εις 
τιινας περιπτώσεις ή μνήμη μάς 
εγκαταλείπει.

’Αφού λοιπόν έτελείωσαν οί 
Βαλκανικοί πόλεμοι καί ή Μι
κρασιατική έκστρατεία, διά 
τούς όποιους ή Έθνική Τράπε
ζα τόσα προσέφερε καί τόσας 
θυσίας ύπέστη καί τό Ελληνι
κόν Κράτος έξηπλώθη περισ
σότερον, έτέθη έπί τάπητος τό 
θέμα τής άναμορφώσεως τής 
οικονομίας έπί τη βάσει τών 
συγχρόνων τότε μεθόδων καί 
κατίσχυσεν ή άποψις τής διία- 
χωρίσεως καί έν Έλλάδι^ των 
φορέων τής πίστεως, έπί τη βά
σει τής αρχής τής έξειδικεύσε> 
ως τών κυριωτέρων πιστωτι
κών τομέων, ώστε αΰτη νά πα- 
ραμείνη μέ τήν έμπορικήν, βιο
μηχανικήν καί ναυτικήν πίστιν.

Έπρόκειτο δηλονότι νά σπο- 
σχισθή έκ τής Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος τό έκδοτικόν 
προνόμιον, ή Κτηματική Πίστις 
καί βραδύτερον ή__ ’Αγροτική 
Πίστις, ώς άποτελοΰντα ίδιους 
διαχωριστικούς τομείς.

Πριν ή άποφασισθή ή "5puu 
σις έκάστης τών κατά τά άνω 
Τραπεζών, έξ όσων γνωρίζομεν, 
έγένοντο μακραί συνεννοήσεις 
έκ μέρους ειδικών προσωπικο
τήτων, είς τάς οποίας συνεν
νοήσεις μετείχε μ έ π ρ ο - 
έχουσαν γνώμην, ή 
Έθνική Τράπεζα, τά δέ πορί
σματα τών συνεννοήσεων έτέ- 
θεσαν ύπ’ οψιν τών άρμοδίων 
καί μετά μακράν μελέτην, 
συναινούσης καί τής Εθνικής 
Τραπέζης, ίδρύθησαν αί ^ έπί 
μέρους Τράπεζαι, άφεθέντων 
πολλών προνομίων είς τήν γη
ραιόν Μητέρα «Έθνικήν Τρά
πεζαν τής Ελλάδος», ϊνα αΰ
τη συνέχιση τά πεπρωμένα 
της, χωρίς νά ύποστή ακρωτη
ριασμόν.

***
5) ΗΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟΝ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΣ IN 
ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΩΣΙ ΔΥΣ- 
ΧΕΡΕΙΑΙ
Τοιαύτη περίπου ήτο ή σύν- 

θεσις τών Τραπεζών έν Έλλάδι 
μέχρι τού δευτέρου παγκοσμί
ου πολέμου, αί συνέπειαι τοΰ 
οποίου ύπήρξαν ιδιαιτέρως κα- 
ταστρεπτικαί διά τήν Χώραν 
μας. ,

Δέν είναι μονον τα ανθρώπι
να θύματα, ή απώλεια τών ο
ποίων άφήκε βαθεΐαν χαραγήν 
είς τάς ψυχάς τών 'Ελλήνων, 
μηδέ αί παντοειδείς ύλικαί κα-

ταστροφαί, προς άποκατάστα- 
σιν τών οποίων τόσα ύπέφερεν 
ό ελληνικός λαός, αλλά ό θα
νάσιμος τραυματισμός τής πί
στεως ιεΐναι εκείνος ό όποιος 
ούσιαστικώς παρημπόδισε τήν 
ταχεΐον άνασυγκρότησιν τής 
Χώρας μας καί συντελεί είς 
τήν παράτασιν τής κακοδαιμο
νίας μας, ώστε αΰτη, εις τινας 
περιπτώσεις, νά ώθήταιι είς έ- 
παιτείαν.

Έτο έπόμενον, τό " Ιδρυμα 
τούτο, στερηθέν τών πόρων του 
έκ τοΰ άποταμιευτικοΰ κεφα
λαίου, νά ύποστή τάς συνέπει
ας τής έθνικής καταστροφής 
καί άγωνιζόμενον ματαίως προς 
άποκατάστασιν τής πίστεως, 
νά ζητήση Τήν βοήθειαν τής 
έκδοτικής μηχανής, ώστε νά 
δυνηθή νά έπιζήση, άνταποδί- 
δον, έν καιρώ, μέ τήν σειράν 
του, είς τό "Εθνος τήν παρα- 
σχεθεΐσαν ύπ’ αυτού βοήθειαν.

’Αλλά ή Κεντρική Τράπεζα, 
έπωφεληθεΐσα τής ευκαιρίας, 
καί γεραίρουσα έαυτήν διά τήν 
έκδστικήν της μηχανήν, βαθμι- 
αίως παρεξέκλινε έκ τής κυρίως 
αποστολής της καί προς στι
γμήν, διά τής έπεκτάσεως τών 
τε παντοειδών εργασιών της καί 
τοΰ δικτύου της, έθετε έκποδών 
τά λοιπά πιστωτικά Ιδρύματα 
καί ιδιαιτέρως τήν Έθνικήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος.

Ύπεδείκνυε έπιμόνως τό έκ
δοτικόν " Ιδρυμα προς, τήν Κο
ρωνίδα τής Πίστεως τήν ανά
γκην ύπάρξεως ίδιων διαθεσί
μων, είς έποχήν καθ’ ήν ή προσ- 
έλκυσις καταθέτου άπετέλει έν 
τή ουσία Οβριν.

Ώς έπόμενον, έσημειώθησαν, 
τότε, αί πρώται δυσχέρειαι διά 
πρώτην φοράν είς τό Ιερόν 
τούτο Τέμενος τής, Πίστεως 
καί αντί τό Κράτος νά συγκι- 
νηθή καί νά σπεύση προς βοή- 
θειάν της, ώστε νά έξέλθη έκ 
τής προσωρινής δυσχερείας 
της, έβιάσθη νά δώση τήν χει- 
ροτέραν λύσιν καί συνεχώνευσε 
τήν ιεΰεργέτιδά του Τράπεζαν 
προς τήν τέως Τράπεζαν ’Αθη
νών, ή οποία μόνον βάρος τής 
προσέφερε, έκ τής συχωνεύσε- 
ως δέ έξήλθεν περισσότερον έ- 
ξηντλημένη ή Έθνική Τράπεζα, 
ώς τούτο περιτράνως άπεδείχθη.

Τό τί έπηκολούθησεν, εΐναι 
γνωστόν είς όλους τούς "Ελλη
νας, άρκεΐ μόνον νά σημειωθή, 
ότι αύτά τούτο τό έπίσημον 
Κράτος άνεγνώρισεν, ότι ή 
συγχώνεύσις τής Έθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος μετά τής 
Τραπέζης ’Αθηνών ύπήρξεν «ά- 
τυχές σχέδιον».

A
6) Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΑ 

ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΝΕ- 
ΒΙΩΣΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙ 
ΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ

ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΩΣ
Παρά ταΰτα όμως, ή Έθνική 

Τράπεζα, ύπό τήν νΰν πεφωτι- 
σμένην Διοίκησίν της, έπανεΰρε 
τον δρόμον της κα:ί, συνεπής 
προς τάς παραδόσεις της, ή- 
γωνίσθη ύπέρ έαυτής καί ύπέρ 
τού "Εθνους τών Ελλήνων.

Βλέπομεν, οΰτω, νά έκδηλοΰ- 
ται, έντός ολίγου χρόνου, τό 
τεράστιον είς απόθεμα δυναμι
κόν τής Έθνικής Τραπέζης, νά 
συλλαμβάνη τούτο έγκαίρως τό 
νόημα τής ιδιωτικής άποταμι- 
εύσεως καί νά πραγματοποιή 
αυτό έντός συντόμου χρονικού 
διαστήματος, καθιστών οΰτω 
πραγματικότητα, τό μέχρι πρό 
τίνος «όνειρον τών 'Ελλήνων» 
τής άναβιώσεως τής πίστεως, 
καί παρέχον είς τήν Πολιτείαν 
ιό «Θειον δώρον» τής σταθερο- 
ποιήσεως καί τής χρηματικής 
έπαρκείας.

1 Οΰτω πως ή ’Εθνική Τράπε- 
ζα τής Ελλάδος, έκτος τοΰ ότι 
κατέστη αυτοδύναμος, απέδειξε 
είς τό Πανελλήνιον καί τον κό
σμον ολόκληρον, ότι, παρά τά 
άντιθέτως ύποστηριχθέντα έκ 
μέρους τών επισήμων χειλέων 
τής Πολιτείας, εΐναι τεράστιος 
καί βιώσιμος ’Οργανισμός, τά 
περιουσιακά στοιχεία τού όποι
ου δέν εΐναι δυνατόν νά προσ- 
διορισθώσιν, λόγφ άκριβώς τών 
ικανοτήτων της καί τής μεγά
λης έμπιστοσύνης τοΰ λαού 
προς αυτήν.

Πού λοιπόν εύρίσκεται ή έλ- 
λειμματικστης τής Τραπέζης 
ταύτης καί πού ή δήθεν ανυπαρ
ξία κεφαλαίων, όταν αΰτη είς 
βραχύ διάστημα συνεκέντρωσε 
τόσα άδρανοΰντα κεφάλαια, ώ
στε ήδη νά γεννάται δΓ αυτήν 
καί τήν Πολιτείαν τό: πρόβλημα 
τής χρησιμοποιήσεώς των;

***

7) ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕ
ΡΑ ΣΤΟΡΓΗ ΤΟΥ ΚΡΑ
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙ
ΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΚΑΙ ΕΓ- 
ΚΑΤΑΛΕΙΨΙΣ Σ Κ ΕΨΕΩΝ 
ΜΕ ΑΒΕΒΑΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟ
ΜΙΚΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
Διά πόιντα ταΰτα τό ΕΘΝΟΣ

θά έπρεπε μετ’ εύλαβείας νά 
συμπεριφέρεται προς τήν Εθνι

κήν Τράπεζαν, έπιδίωξις τής 
οποίας εΐναι ή ευημερία του 
καί όχι ή ίδική της. ’Αντί τού
του καθημερινώς πληροφορού- 
μεθα καί νέας ένεργείας, α'ίτι- 
νες κατατείνουν προς ένα καί 
μόνον σκοπόν. Είς τήν ίκανο- 
ποίησιν ίσως προσωπικών φιλο
δοξιών, ανεξαρτήτως τής φθο
ράς τοΰ Ιερού Τεμένους τής 
•πίστεως, καί είς πιστωτικούς 
πειραματισμούς άμφ-ιβόλου α
ποτελέσματος, είς τούς όποιους 
ή οικονομία τής Χώρας μας δέν 
αντέχει.

Καί ένώ πανηγυρικώς δια
κηρύσσεται ή άνάγκη τής έξει- 
δικεύσεως τών Τραπεζών, έν τή 
πραγματικότητι ακολουθείται 
άσταθής πιστωτική πολιτική, 
διότι ή μέν Κτηματική Τράπε
ζα ένισχύεται διά τής χαρηγή- 
σεως βιομηχανικών δάνειων, 
άν καί αΰτη ίδρύθη διά τήν ά- 
σκησιν τής Κτηματικής Πίστε
ως, ή δέ Κεντρική Τράπεζα κα- 
τήλθεν είς τον συνάγω ν ι στ ι κό ν 
στίβον καί άσκεΐ παντοειδή πί- 
στιν, έγκατολείψασα τον άρχι- 
κόν καί βασικόν προορισμόν 
της, ώς Τραπέζης τών Τραπε
ζών.

'Έκτος τούτου, ή έπίσημος 
Πολιτεία, παραβλέπουσα τά 
ανωτέρω καί τάς προσγινομέ- 
νας καταστροφάς καί μή συνε- 
τιζομένη έκ τού κακού τής συγ- 
χωνεύσεως, παρά τάς διατυ- 
πουμένας αντιρρήσεις περί δη
μιουργίας άφορήτου τραπεζικού 
κόστους, άπεφάσισεν, όπως ί- 
δρυθή έν Έλλάδι ιδιαιτέρα 
έπεκτάσεως τών έργασιών τού 
Ο.Χ.Ο.Α., όπερ σημαίνει άφαί- 
ρεσιν τής Βιομηχανικής Πίστε- 
Βνομηχανική Τράπεζα, διά τής 
ως έκ τής Έθνικής Τραπέζης, 
ήτις, ώς γνωστόν, διά τήν με
λέτην τοΰ κλάδου τούτου, τήν 
έξειδίκευσιν τοΰ Προσωπικού 
της καί τήν μέχρι τοΰδε άσκησιν 
αυτού έχει ύποστή τεράστιας 
δαπάνας.

Εϊμεθα βέβαιοι, ότι, καί τήν 
τελευταίαν στιγμήν, τό άνακΰ- 
ψαν θέμα θά τύχη προσεκτικω- 
τέρας μελέτης, διότι άλλως, 
μετ’ ού πολύ, θά εύρεθώμεν είς 
τήν ανάγκην νά όμολργήσωμεν 
τήν έφαρμογήν καί νέου, έκτος 
τής συγχωνεύσεως «άτυχούς 
σχεδίου» αλλά τήν φοράν ταύ
την το σχέδιον τούτο θά είναι 
περισσότερον καταστρεπτικόν 
διά τούς πάντας καί αί εΰθΰναι 
βαρύτατοι.

Οίανδήποτε όμως έξέλιξιν καί 
άν λάβη τό θέμα τής ίδρύσεώς 
ιδιαιτέρας Β ιομηχανιικής Τρα
πέζης, ή εύεργέτις τοΰ Έλληνιν- 
κοΰ Έθνους Έθνική Τράπεζα 
δύναται ύπερηφάνως νά στραφή 
προς αυτό καί νά έκφράση τήν 
πικρίαν της διά τήν ποα/τοειδή 
κακομεταχείρησίν της, καθ’ ήν 
έποχήν αΰτη διεξήγε τον σκλη
ρόν αγώνα τής έπιβιώσεώς της 
καί θά έδει νά τύχη ιδιαιτέρας 
περιθάλψεως καί προσοχής.

8) Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΟΥ Ο.Χ.Ο.
Α. ΚΑΤ’ ΑΝΑΓΚΗΝ ΘΑ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΚΟΝ ΚΟΣΤΟΣ
'Οπωσδήποτε, πιστεύομεν, 

ότι ή Έθνική Τράπεζα μέ τήν 
λαμπρόν της παράδοσιν, τήν 
τελείαν όργάνωσιν καί τήν κτη- 
θεΐσαν πείραν της, κειμένη δέ, 
έξ άλλου, μακράν τής έπιδιώ- 
ξεως έπιχείιρηματικών κερδών, 
καί έκ λόγων παραδόσεως αλλά 
κυρίως λόγφ τής κατατμήσεως 
τών μετοχών της μεταξύ πολυ
αρίθμων μετόχων, οί περισσό
τεροι τών οποίων τυγχάνουν Νο
μικά Πρόσωπα καί ευαγή Ι
δρύματα, θά ήδύνατο αποτε
λεσματικούς νά συμβάλη είς τήν 
οικονομικήν άνάπτυξιν τής Χώ
ρας, έάν τής άνατεθή υπό τής 
Πολιτείας ή ένάσκησις τής Βι
ομηχανικής Πίστεως.

Τά ύποστηριζόμενα άρμοδί- 
ως, ότι ό Ο.Χ.Ο.Α. καί ύπό τήν 
νέοο/ του μορφήν δέν θά συντε- 
λέση είς τήν αΰξησιν τοΰ τρα
πεζικού κόστους, λόγφ δήθεν 
χρησιμοποιήσεώς μικρού άρν- 
θμοΰ ύπαλλήλων, νομίζομεν, 
ότι δέν δύνανται βασίμως νά 
εύσταθήσουν, έπικαλούμεθα δέ 
προς τούτο τό προηγούμενον 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
ήτις, ώς γνωστόν, ήρχισε τάς 
έργασίας της μέ 430 ύπαλλή- 
λους, διά νά φθάση σήμερον 
τούς 3.564.

Ύπό τάς προϋποθέσεις ταύ- 
τας εύκταΐον θά ήτο νά άναθετ 
ωρηθώσιν αί ληφθεΐσαι αποφά
σεις καί νά έξετασθή έξ ύπαρ- 
χής τό όλον θέμα, ΐνα μή, άλ
λως, άντιμετωπισθώσι μεταγενε- 
στέρως νέα οικονομικά προβλή
ματα είς τήν Χώραν μας, ή ά- 
ποκατάστασις τών οποίων θά 
άπαιτήση σοβαρός θυσίας.

Τήν 9ην ’Ιανουάριου έλαβε 
χώραν έν τή Λέσχη μας ή καθιε- 
ρωθεΐσα εορτή γιά τό κόψιμο 
τής πίττας. Είς τήν έορτήν πα
ρέστησαν οί Υπουργοί κ.κ. Π. 
Παπαληγούρας (Εμπορίου καί 
Βιομηχανίας) καί Λέων. Μπουρ- 
νιάς (Έργασίας), ό Γενικός 
Γραμματεύς τού Υπουργείου 
Έργασίας κ. Κ. Χρυσανθόπου- 
λος, ό Διοικητής τής Τραπέζης 
μας κ. Βασ. Κυριακόπουλος 
καί ό Υποδιοικητής κ. ’ Iωάν, 
Παρασκευόπουλος. Επίσης πα
ρέστησαν οί Διευθυνταί Τραπέ
ζης κ.κ. Πετρ. Μαριολέας, Σπ. 
Καπάνταης, Ύπ. Κοσσένας, Π. 
Κοτοπούλης, Νικ. Κορογιαννά- 
κης, Άθ. Καρυωτάκη,ς, Π. Ευ

αγγελιστής, οί πλεΐστοι τών 
Διευθυντών καί Υποδιευθυντών 
Τμημάτων καί Περιφερειακών 

Υποκαταστημάτων, άλλα άνώ- 
τερο: στελέχη, πολλοί έκ τών 
νεωτέρων λειτουργών τής Τρα
πέζης, ώς καί έκλεκται αντι
πρόσωποι τού ώραίου φύλου.

< Επίσης τά Προεδρεία τοΰ Τα
μείου Υγείας, Προμηθευτικού 

Συν)σμοΰ, Ένώσεως Φιλάθλων, 
Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνι
κής Τραπέζης, Συλλόγου Είσ- 
πρακτόρων καί Συλλόγου Βοη
θητικού Προσωπικού. Χαρακτη
ριστικόν τής συγκεντρώσεως ή
το ή άπλότης, έγκαρδιότης καί 
συναδελφικόν πνεύμα τό όποιον 
έπεκράτη,σε μεταξύ τών παρευ- 
ρισκομένων. Ή είσοδος τών κ.κ. 
Υπουργών καί Διοικητών, συν- 
οδευομένων ύπό τοΰ Προεδρεί
ου τοΰ Συλλόγου, έγένετο δε
κτή μέ ζωηρά χειροκροτήματα.

Προτού κοπή ή πίττα, έλαβε 
τον λόγον ό Πρόεδρος τού Συλ
λόγου, όστις ηύχαρίστησε τούς 
κ.κ. Υπουργούς, Γεν. Γραμμα-

Τήν 4.1.58, ό Δ)ν-ηής τοΰ 
Καταστήματος μας Κοίλαμών, 
εΐχον την ώραίαν έμπνευισιιν ό
πως καλιέση όλους τούς συνα
δέλφους τοΰ καταστήματος με
τά τών οικογενειών των στο 
σπήτι του γιά τό κόψιμο τής 
βαισιλόπιττας.

Στο φιλόξενο σαλόνι καί 
μέσα σέ οικογενειακή ατμό
σφαιρα, ό κ. Μαυρογένης έκοψε 
τήν βασιλόπιττα. Τό χρυσόΰν 
νόμισμα ύπό τά στοιχεία «Ε.Τ. 
Ε.Α. Κ)μα Καλαμών-έπί Δ) 
σεκ)ς Γ. Μαυρογένους 1958» 
έπεσε στο κομμάτι τό προορι- 
ζόμενον διά τό Κατάστημα. 
Άφοΰ ένας έκαστος τών συνα
δέλφων έλαβε τό κομμάτι .του, 
έπηκολούθησεν γλέντι καί χο
ρός μέχρι πρωίας, υπό τούς ή- 
χοσς έκλεκτών δίσκων μουσικής!, 
τών όποιων σημειωτέον μανιώ
δης συλλέκτης τυγχάνει ό κ. 
Μαυρογένης.

Οί οίκοδεσπόται μέ τήν δια- 
κρίνουισαν αυτούς ευγένειαν, 
κατόρθωσαν νά δημιουιργήσουν 
μιά ζεστή άτμόσφαιρα καί νά 
τονώσουν έτι περισσότερον 
τούς συναδελφικούς δεσμούς, 
οί όποιοι ένώνουν τούς συνα
δέλφους τοΰ Κατ)τος, τοΰ ό-

κ.κ. Διοικητάς διά τήν παρου
σίαν των είς τήν έορτήν, άνε- 
φέρθη είς τό καθιερωθέν έθιμον 
τής κοπής τής πίττας, έτόνισε 
τήν άφοσίωσιν καί έμπιστοσύ- 
νην τοΰ προσωπικού προς τον 
σημερινόν του Διοικητήν, όστις 
κυριολεκτικός έσωσε τήν Τρά
πεζαν άπό τό χάος είς τό όποι
ον τήν έρριψε κακή μοΐρα, καί 
ό όποιος ήδη τήν οδηγεί μέ 
σταθεράν χεΐρα είς τήν έκπλή- 
ρωσιν τών πεπρωμένων της.

Άπαντών ό κ. Διοικητής συ- 
νεχάρη καί ηύχαρίστησε τό 
προσωπικόν διά τήν εργώδη 
προσπάθειάν του καί τάς θυ
σίας είς άς ύπεβλήθη προς άν- 
όρθωσιν τής Τραπέζης, ήτις

ηΰξησε σημαντικώς τάς εργα
σίας της, αί δέ προοπτικαί διά 
τό άρξάμενον έτος 1958 εΐναι 
λίαν ικανοποιητικά!, είς τρόπον 
ώστε νά καθίσταται βέβαιο,ύ 

ότι ή Έθνική Τράπεζα θά άντα- 
ποκριθή πληρέστερου είς τον 

ιστορικόν καί εθνικόν ρόλον της, 
τής ένισχύσεως τής οικονομίας 
τής χώρας. Τέλος, ό κ. Διοικη
τής έτόνισεν ότι κατά τό 1958 
θά άντ ι μετωπισθοΰν καί τά 
προβλήματα έκεΐνα τών ύπαλ
λήλων, τά όποια παρέμειναν 
άλυτα κατά τό 1957.

Μετά τό πέρας τής ομιλίας 
τού κ. Διοικητοΰ, τήν οποίαν 
έκάλυψαν ζωηρά καί παρατετα- 
μένα χειροκροτήμοτα, ό κ. Δι
οικητής ήρχισε τό κόψιμο τής 
πίττας, βοηθούμενος ύπό τού 
Προέδρου τοΰ Συλλόγου.

’Ακολούθως προσεφέρθησαν 
αναψυκτικά καί οί παριστάμενοι 
άπήλθσν, διατηρήσαντες τήν 
άνάμνησιν μιας έγκαρδίου έορ- 
ταστικής συγκεντρώσεως τών 
παραγόντων άνορθώσεως τής 
Έθνικής Τραπέζης τής Έλ-

ποίου ή πρόοδος τώ'ν έργασιών, 
αποτελεί παράδειγμα άιθορύβοιυ 
καί ύποδειγματίικής εργασίας:. 
Κατά τήν διάρκειαν τής έορτοί- 
στικής αύτήΐς συγκεντρώσεως, 
έγένετο 'καί μιά κριτική τρόπον 
τιινά τών μέχρι τοΰδε πεπρα
γμένων καί έτέθησαν αί βάσεις 
(μιας περαιτέρω τηροσπαθείας 
έπ’ άγαίθφ τής Τραπέζης καί 
Τών εις αυτήν εργαζομένων.

Εΐναι βέβαιον ότι τό Κατά
στημα Καλαμών ύπό τήν Δ)σιν 
τοΰ κ. Μαυρογένους θά συνέχι
ση τήν Ανοδικήν του πορείαν, 
διότι πέραν τής σύμπνοιας ή- 
τις ενυπάρχει μεταξύ τών έκεΐ 
συναδέλφων/ ύφίσταται καί μία 
πλήρης κατανόησις άπό τής 
πλευράς τών άνωτέρων στελε
χών. Ή πρωτοβουλία τοΰ κ. 
Δ)ντοΰ διά τήν ανωτέρω συγ- 
κέντρωσιιν είναι άξια πάσης έ- 
ξάρσεως καί έλπίζομεν ότι καί 
άλλοι Δ) νταϊ θά τήν άκολοιυθή- 
σουν, διότι τό πνεύμα αυτών 
τών συγκεντρώσεων, είναι τό 
μυστικόν τής άδιασπάστου έ- 
νότητος, ή όποια διακρίνει 
τούς υπαλλήλους τής Ε.Τ.Ε.Α., 
ανεξαρτήτως θέσεως καί βοο* 
θμοΰ.

Ό Διοικητής κόπτει τήν πίτταν.

τέα τοΰ Υπουργείου καί τούς λάδος.
-------------------------------------------------

ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΕΟΡΤΗ ΕΙΣ ΚΑΛΑΜΑΣ

ΕΥΤΥΧΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΕΣ ΤΟΥ ΑΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤ)Τ0Σ



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3Γ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1957

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

TAME ΙΟΝ ..........................
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ: !
Λ)σμός No "480.005 «Συλλόγου» .......................................... .. 119.054.10

» » 481.387 «Εστιατορίου».......................................... 43.

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
Υπόλοιπον τη 31)12)56  ......................  ......... .................. 1.241.335.—
’Αγορά 190 Μετοχών Ε.Τ.Ε.Α........................................................ 138.096.—
Προκύψασα διαφορά; |ξ αναγωγής χρεογρ. εις τιμήν 31.12.57 310.669.—

ΑΚΙΝΗΤΑ
Όδός Ροΰσβελτ 60 (5ος,6ος όροφος) · . . 
Έν Σπέτσαις έκ κληροδ. Δ. Μπούμπουλη

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Υπόλοιπον τη 31.12.56 
Άγοραΐ έτους 1957

10.000.—
6.553.—

Ϊ,Ι I'rHii
Μεΐον: ’Αποσβέσεις χρήσεως 1957
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)
Υπόλοιπον τή 31.12.56  ......................... 51.000.—
Προσθήκαι έτους 1957 ......... ............ ............... 17.573.65
Μεΐον: ’Αποσβέσεις χρήσεως 1957 ... ................................

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Όφειλαι Υπαλλήλων Συλλόγου και Εστιατορίου ............
Όφειλαι Μελών Συλλόγου ........................................................... ·
Όφειλαι Τρίτων . ..................... .. . . . . .·. . .. ...........
Τρόφιμα και Μετρητά Εστιατορίου ........................................... ι·
Προκαταβολαί είς Δικηγόρους διά μήνυσιν κατά Ήλιάσκου. .

... j£S Χ , _ ί .. ί.ϊ !

1.—
18.506.20

16.553.-

6.553.-

68.573.65
17.573.65

Οί Έλεγκτα!
ΑΛΕΞ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Κ.

1 1.411.95

119.097.10

1.690.100.—

18.507.20

10.000.—

51.000.—

6.870.—
13.070 —
12.694.—
5.000.—

35.000.— 72.634.—

1.972.750.25

Ό Πρόεδρος 
ΜΕΛΙ ΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Υπόλοιπον τή 31.12.56 . . · . ·,................................. 1.598.066.25
Προκύψασα διαφορά εξ αναγωγής χρεογράφων

χρήσεως 1957 ................................... .. 310.669.—
Πιστωτικόν Υπόλοιπον χρήσεως 1957 ......... ,5.561.50 316.230.50 1.914.296.75

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ .......................... 43.—
Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού 481.387 ..................................
Πιστωτικά υπόλοιπα υπέρ διαφόρων Άσφαλ)κών Όργ)σμών 23.410.50
Πρόβλεψ.ς άποσβέσεως προκαταβολών διά μήνυσιν Ήλιάσκου. 35.000.— 58.41 0.50

Ό ’Εντεταλμένος Σύμβουλος 
ΕΜ. ΠΑΝΑΓ ΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ό Λογιστής 
ΧΑΡ1Λ. ΘΕΟΔΩΡ ΑΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1957

ΕΞΟΔΑ:
ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 23.224.—

ΕΞΟΔΑ ΔΙ ΑΧΕΙ PJ ΣΕΩΣ
Μισθοδοσία πρ)κοΰ Συλλόγου...........·.............

» » Εστιατορίου .......................
"Εκτακτα πρ)κοΰ ...............................■...............
Καταβολαι είς Ι.Κ.Α.............................·..............
Συντήρησις ’Ακινήτων...........................................

» Επίπλων και Σκευών...........·..............
'Ύδρευσις και καθαριότης Κατ)τος................
Φωτισμός Κατ)τος ............................ ■...............
Θέρμανσις Κατ)τος................................^............
Υλικόν Γροίφείου — ’Ανακοινώσεις — "Έντυπα
Ταχ)κά — Τηλ)κά ..................... .. ....................
Σύνδρομα! Τηλεφώνων..................  . ....................
Εφημερίδες και περιοδικά ..... ....................
Βοηθήματα —■ Φιλοδωρήματα. ... ....................
’Έξοδα Μορφώσεως................ ..............

» Εορτών καί Ψυχαγωγίας . . ;................
» Συνελεύσεων και ’Αρχαιρεσιών ... . .
» ’Αντιπροσωπειών Ύπ) των.................. ·
» Δικών και Άμοιβαί Δικηγόρων ...........
» Εστιατορίου................... .. ....................

Δημοσιεύσεις................................. .. ........... .■·
Διάφορα έξοδα.................. ........... .. ...........
Έκδοσις 2 τευχών (περί Ο.Χ.Ο.Α. κλπ.) . . · ■

129.550.— 
17.497.05 
19.345.— 
31.915.— 
1 1.358.—
6.554.50 
6.315.80

31.568.20
6.230.50 

18.695.—
10.465.60 
15.689.85
8.407.—
2.878.50 

10.355.— 
1 8.336.—
47.928.60 
25.272.90
4.275.20
3.416.20 

20.455.— 
18,992.30 
52.755.70 518.256.90

Δαπάναι έκδόσεως έφημ. «Τραπεζιτική» 
"Έξοδα Συνδικαλιστικών ’Αγώνων 
Βοηθήματα είς Σεισμοπλ. Συναδέλφους

52.294.—
24.317.—
66.000.— 142.611.—

2.892.30
35.000.—

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:
Εισφορά! υπέρ Εργατικής Εστίας......................... , ■ · · ·,····
Πρόβλεψις άποσβέσεως Προκ)λών διά μήνυσιν κατα Ηλιάσκου
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ: ' : :7 ' '· |

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ ΕΙΣ Λ0Γ)ΣΜ0Ν «ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»
1. Προκύψασα διαφορά έξ αναγωγής χρεογράφων 1957 ......... 310.669.—
2. Πιστωτικόν Υπόλοιπον χρήσεως 1957 ................................. 5.561.50

37.892.30

40.862.65

316.230.50

1.079.077.35

Οί Έλεγκται 
Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

Π. ©ΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Ό Πρόεδρος
Κ. ΜΕΛΙ ΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΟΔΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ ...................................... 557.401.10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ... . ............................. .. 200.000.—
ΤΟΚΟΙ — ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ *— ΜΕΡΙΣλΛΑΤΑ: ; . ,
Τόκοι λογαριασμού No 480.005 .................................................. 6.298.—>
Μερίσματα Χρεογράφων μας.... .............................................. 4,709.25 11.007.25

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΊ: !
Προκύψασα διαφορά έξ αναγωγής χρεογρ. χρήσεωο 1957.· ....................... 310.669.—■

1.079.077.35

Ό Έντ. Σύμβουλος 
ΕΜ. ΠΑΝΑΓ ΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ό Λογιστής 
X. ©ΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

ΠΡΟ Ϋ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1958

ΕΞΟΔΑ ί
Φόροι.............  ...............................·.................... 25.000
Μισθοδοσία προσωπικού ................................... 180.000
"Έκτακτα προσωπικού................................................ 20.000
Καταβολαι είς Ι.Κ.Α........................... ·............. 35.000
Συντήρησις ακινήτων................   10.000

» επίπλων καί σκευών..................... 10.000
’Αγορά βιβλίων και σκευών ........................................ 10.000
"Υδρευσις καί καθαριότης Καταστήματος ... 10.000
Φωτισμός Καταστήματος ............................................ 30.000
θέρμανσις Καταστήματος .......................................... 10.000
Υλικόν Γ ραφείου-’Ανακοινώσείς-"Εντυπα. . . . 20.000
Ταχ)κά — Τηλ)κά ............................................ 10.000
Σύνδρομα! τηλεφώνων.................................................. 20.000
Εφημερίδες και Περιοδικά.........................  10.000
Βοηθήματα - Φιλοδωρήματα ............................ 10.000
"Έξοδα μορφώσεως..............   20.000

» εορτών και ψυχαγωγίας........................... 20.000
» Εστιατορίου . . ·...................................... 20.000
» Συνελεύσεων καί άρχαιρεσιών................  50.000
» ’Αντιπροσωπειών Ύπ)των....................... 30.000
» Δικών κα! άμοιβά! δικηγόρων............... 30.000
» Συνδικαλιστικών αγώνων........................ 20.000

Δημοσιεύσεις.........................................-............. 20.000
"Έκδοσις Τραπεζιτικής ...................................... 50.000
Διάφορα "Έξοδα . .    30.000

Δρχ. 700.000

Σύνδρομα! καί δικαιώματα εγγραφής Μελών.
Τόκοι και Μερίσματα ... .................................
Οικονομική ένίσχυσις Διοικήσεως.....................

ΕΣΟΔΑ
500.000

50.000
150.000

Δρχ. 700.000



ΙΫΙΙΑ ΩΡΑΙΑ ΕΟΡΤΗ
ΤΗΣ “ΕΝΩΣΕΩΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ Ε.Τ.,,

--------- *---------

ΓΥΜΝΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ
Την Κυριακήν 19 'Ιανουάριου 

έγινε κι* εφέτος ή καθιερωμένη 
έορτη του κοψίματος τής Βασι- 
λότπττας τής ΕΦΕΤ.

Παρ’ όλη την ακαταστασία 
τοΰ καιρού, στην εορτή έλαβαν 
μέρος 140 συνάδελφοι. Ή με
γάλη καί άνετη αίθουσα τοΰ 
νεοκτισμένου κέντρου «Χρυσή 
’Ακτή» μεταξύ Κινέττας—Άγ. 
Θεοδώρων, δίπλα στή θάλασσα, 
ή τέλεια όργάνωσι, ή έγκαρ- 
διότητα καί τό κέφι των εκδρο
μέων συνετέλεσαν στή δημι
ουργία μιας έξαιρετικής γιορ
τής στο πλαίσιο μιας θερμής 
συναδελφικής ατμόσφαιρας.

Τήν πίττα τής Ένώσεως έ
κοψε γιά τρίτη κατά σειρά χρο
νιά ό Διεύθυνσής Προσωπικού 
κ. Νικ. Κορογι αν νάκης. Τό κατ’ 
έθιμον νόμισμα έπεσε στή χα
ριτωμένη κορούλα τοΰ Προϊ
σταμένου τού προσωπικού κ. 
Μιχ. Ζάκουρα. Το άντίτιμον 
τού νομίσματος κοαετέθη παρά 
τοΰ ανωτέρω υπέρ τοΰ Τ.Υ.Π. 
Ε.Τ.

Μετά τό γεύμα έπηκολούθηπ 
σε χορός καί διανομή δώρων 
ατό μεγαλύτερο ποσοστό των 
συναδέλφων μέσα σ' ένα απε
ρίγραπτο πανδαιμόνιο ένθου^
σιασμοΰ καί χαράς, τό όποιον 
έπέτειναν oi ήχοι άπό τις σφυ
ρίχτρες μικρών καί μεγάλων 
καί τό σπάσιμο των μπαλονιών.

’Ιδιαιτέραν επιτυχίαν έση- 
μείωσεν ή άπονομή χαρακτηρι
στικών δώρων στους παρευρε- 
θέντας κ.κ. Διευθυντάς καί Ά- 
νωτέρους Υπαλλήλους έκ μέ
ρους τής ΕΦΕΤ διά τοΰ Εφό
ρου Εκδρομών κ. Νικ. Τσσύ- 
χλου καί τά χαριτωμένα καί 
πνευματωδέστατα επίκαιρα τε
τράστιχα άπό τά κάλαντα τής 
Ένώσεως.

Ό χορός, μέσα σέ μιά ατμό
σφαιρα αυθόρμητου κεφιού έ-

συνεχίσθη μέχρι τήν καθωρι- 
ο-μένην ώρα τής επιστροφής.

Γενικά έπεκράτησεν ή έντύ- 
πωσι ότι ή έφετεινή γιορτή τής 
ΕΦΕΤ. ή όποία ΰπήρξεν άπό 
κάθε άποψι ύποδειγματική, θά 
μείνη αλησμόνητη.

Σταχυολογοΰμεν μερικά άπό 
τά νόστιμα κάλαντα, καίτοι ή 
έπικαιρότης των παρήλθε:

’Αρχιμηνιά κι’ αρχιχρονιά 
κι* αρχή καλός μας χρόνος 
Πρώτα ευχές στην Τράπεζα 
μήν τήν ξανάβρη πόνος.

"Αγιος Βασίλης έφθασε 
τό πάν φέτος θά πράξη 
Ταμεία τ’ ασφαλιστικά 
θά μποΰν σέ κάποια τάξη.

( Στο ΔιοιΙκητή)
Τό δώρο μας είναι μικρό, μέ 

(τήν καρδιά τοΰ δίνουμε 
άπό τήν πίττα τής ΕΦΕΤ τό 

(πρώτο τό κομμάτι 
κανείς δέν έχει άντίρρησι καί 

(στήν ύγειά του πίνουμε 
Νάναι ή Τράπεζα γερή κι’ οι 

(Υπάλληλοι χορτάτοι.
Τό δεύτερο κομμάτι μας πρέπε[ 

ί (καί θά τό πάρη 
ό αγαπητός πού έγραψα στάς 

(3 αύτάς γραμμάς 
Ήτοι: Παρασκευόπουλος πρα

γματικό καμάρι 
τόσο στούς έπιστήμονας καί 

(πιο πολύ σέ μάς.
Μαζύ μέ τής πατρίδος μας, 

(διπλό κομμάτι δίνουν 
τά μέλη δλα τής ΕΦΕΤ στής 

(Κύπρου τό νησί 
Βρισκόμαστε λίγο μαζύ, μ’ 

(αυτούς πού αίμα χύνουν 
καί δείχνουν πώς ή ράτσα μας 

(μόνο σκλαβιά μισεί.

Καί τοΰ χρόνου λοιπόν....

Παρά τάς καταβληθείσας έ- 
πϊ μίαν πενταετίαν επιμόνους 
έκ μέσους τών υπευθύνων προ
σπάθειας, διά νά κλείση τό τό
σον οδυνηρόν διά τήν εύαισθη- 
σίαν των θέμα τής αδικαιολογή
του καί παρά πάντων άποκη- 
ρυχθείσης άνοσίου πράξεως 
τής συγχωνεύσεως τής αιωνό
βιου ’Εθνικής Τραπςζης, αί έξ 
αΰτής συνέπειαι, είς πείσμα 
τών δραστών, τό διατηροϋσιν 
άνοικτόν.

Τούτο είναι βέβαιον καί ά- 
ναμφισβήτητον, πιστοποιείται 
δέ έναργέστερον άπό τήν κατά- 
θεσιν υπό τοΰ αρμοδίου Ύπουρ- 
γοΰ, έστω καί μετά μακράς ά- 
ναβολάς καί κομματικός ομφα
λοσκοπήσεις τού Νομοσχεδίου, 
δι’ οΰ παρέχεται ή ευχέρεια α
ποβολής έκ τής Τραπέζης 200 
εΐσέτι ύπαλλήλων αυτής (περί 
300 άρχικώς έπρόκειτο) καί άν- 
τικατάστασίν των δι’ ισαρίθμων 
νέων, προσλαμβανόμενων διά 
διαγωνισμού.

Αΐ άπολύσεις αυται, έψ’ δσον 
ή σημερινή Διοίκησις τής Τρα- 
πέζης ,τάς θεωρεί αναγκαίας, 
δέν είναι δυνατόν, παρά νά ά- 
ποβλέπωσιν είς τήν άπαμά- 
κρυνσιν ύπαλλήλων μή άνταπο·- 
κρινομένων είς τάς απαιτήσεις 
τοΰ βαθμού καί τής θέσεως, ήν 
έκαστος έξ αυτών κατέχει.

Τό άντίθετον σήμερον δέν εί
ναι νοητόν. Προγραφαϊ δέν γί
νονται.

Άλλ’ αυτό τούτο τό γεγονός 
τών νέων απολύσεων σημαίνει 
δτι, ή ’Επιτροπή τοΰ περιφήμου 
Ν. 2510)1953, ήτις έκρινε τάς

γενομένας έπί τής προηγουμέ- 
νης Διοικήσεως απολύσεις, δέν 
έπραξεν εύσυνειδήτως τό καθή
κον της, άφοΰ άφήκεν έν ύπη- 
ρεσίς£ τόσους άκαταλλήλους 
διά τήν έργασίαν τής Τραπέζης 
υπαλλήλους καί δή άνωτέρους, 
ώς φημολογεΐται δτι θά είναι 
οΐ άπολυθησόμενοι, τούτο δέ 
δέν είναι προς τιμήν της.

Άγόμεθα άρα είς τό λογικόν 
συμπέρασμα, πράγμα, άλλως 
τε,γνωστόν κι’άναμφισβήτητον, 
δτι αί όμαδικαί άπολύσεις τών 
ύπαλλήλων τής ’Εθνικής, αί γε- 
νόμεναι μετά τήν συγχώνευσίν 
της, δέν έστηρίχθησαν είς υπη
ρεσιακά κριτήρια- κριτήρια δη
λαδή προσόντων, Ικανοτήτων 
και ποιότητας τών ύπαλλήλων, 
άλλ’ άπέβλεπον είς τον αποκε
φαλισμόν τών Κεντρικών υπηρε
σιών καί Καταστημάτων τής 
1 ραπέζης άπό- ικανά καί δοκι
μασμένα στελέχη τής ’Εθνικής 
καί τήν παράδοσιν τού ‘ I δρά
ματος είς πρόσωπα, προερχό
μενα κυρίως έκ τής άλλης Τρα
πέζης, ατινα, προς τον σκοπόν 
αύτόν, ανεξαρτήτως προσόντων 
καί ποιότητας, προωθήθησαν 
βαθμολογικώς καί μισθολογι- 
κώς, έξουδετερωθέντος οΰτω 
καί τού έπιχειρήματος τών οι
κονομιών, άίτινες προεβλέπον- 
το άπό τήν θυσίαν 1500 περί
που ύπαλλήλων, διότι,, ώς προ- 
έκυψεν και άπό τούς μετέπειτα 
ελέγχους, οίκονομίαι άξιαι λό
γου ουδόλως έπραγ ματοπο ιή- 
θησαν, έκ τών όποιων, ώς διε- 
τυμπάνιζον οΐ άσεβοΰντες προς 
τήν νοημοσύνην τοΰ Ελληνικού

Λαού, άνέμενον τήν μείωσιν 
τών έπιτοκίων καί τοΰ τιμαρίθ
μου.

Ή ’Επιτροπή, κατά συνέπει
αν, δέν δύναται νά ΰπερηφανεύ- 
εται διά τά έργα της έκεΐνα καί 
πολύ περισσότερον, οι τάξαν- 
τες αυτήν διά τήν έκτέλεσιν τοι- 
ούτου άντικοινωνικοΰ έργου έφ’ 
δσον, πλήν τών διαγραφέντων 
άπό τούς περιβόητους πίνακας, 
κατ’ έπιταγήν τών ισχυρών τής 
ή μέρας, άνεξάρτήτως ικανοτή
των, άφήκε 200 ή 300 ακόμη, 
κρινομένους άκαταλλήλους καί 
άποβλητέους.

*
Οΐ άνθρωποι- οΐ ριφθέντες, δ- 

λως άναιτίως είς τον δρόμον, 
μετά 20, 30 καί 40 έτών τι μίαν 
καί εΰδόκιμον υπηρεσίαν, χωρίς 
ένα λόγον συμπάθειας καί χω
ρίς νόμιμον άποζημίωσιν μέ 
περικεκομμένην δέ σύνταξιν 
καί ύβρισθέντες σκαιώς διά τής 
«ρετσινιάς» τής άπολύσεως, 
διά νά δοθούν είς άλλους αΐ θέ
σεις των, μεταξύ τών όποιων 
και οΐ σημερινοί 200 καί εκείνοι 
οϊτινες, άνεξάρτήτως ΐκανότη- 
τος, εΐχον προστάτας τούς ι
σχυρούς, καθώς έπίσης καί διά 
νά διορισθοΰν νέοι προς ρου
σφετολογίαν, αναμένουν μίαν 
τιμίαν χειρονομίαν, διά τήν ά- 
ποκστάστασίν των καί μίαν 
πράξιν, ήτις θά τούς άπήλλασε 
τής ύβρεως καί τής μειώσεως, 
ήν φέρει μεθ’ έαυτοΰ ό ταπειι- 
νός τίτλος τοΰ «απολυμένου», 
δστις άπετέλεσεν ουχί άπαξ 
έμπόδιον είς τήν άνεύρεσιν άλ- 
λαχοΰ, έκείνου δπερ τούς έ- 
στέρησεν ή Τράπεζα.

Αΐ άδικίαι δέν παραγράφον
ται διά τού χρόνου, άλλά διά 
τής έπανορθώσεως. Αύτήν ανα
μένουν οΐ άδικηθέντες.

Γ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ε. Τ. Ε. Α.

--- 4»---
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Νοό 

—♦—-
Συνάδελφοι,

Ή τροποποίησις τοΰ ’Οργα
νισμού παρά τοΰ Συμβουλίου 
τής Τραπέζης τη 19.12-57 ά
πετέλεσεν μίαν καλήν ά|ρχήν.

Είς αύτήν συμπεριελήφθησαν 
καί οΐ Είσπράκτορες καί Τεχνί- 
ται Γ' καί Β' τάξεως καί θά 
λάβουν προσαύξησιν 15% μετά 
διετή εύδόκιμον ύπηρεσίαν. 
’Αλλά δέν συμπεριελήφθησαν οΐ 
Είσπράκτορες καί Τεχνίται- Α' 
τάξεως ήτοι τά 90% τών μελών 
τοΰ Συλλόγου μας. Ή παρά- 
λειψις αυτών, δικαιολογημένως 
άπεγοήτευσεν ή μάς.

Κατά διαβεβαίωσιν όμως κ. 
Διευθυντοΰ Διοικητικού μελετά- 
ται ή έξεύρεσις λύσεως τής 
μισθολογικής μας στασιμότη- 
τος. Καί ό κ. Διοικητής έχει 
άναγνωρίσει τούτο ώς δίκαιον 
αίτημα καί έχει δώσει έντολήν 
έξευρέσεως τρόπου τακτοποιή- 
σεως. Ή κολντέρα λύσις θά εί
ναι ή επαναφορά τών διετιών 
διά τροποποιήσεως τοΰ ’Οργα
νισμού.

Θέλομεν νά πιστεύωμεν καί 
προς τό συμφέρον τής ύπηρε- 
σίας δτι ή τακτοποίησις τοΰ ζη
τήματος δέν θά βραδύνη, Τνα 
καί ή Α' τάξις τύχη Τσην με- 
ταχείρισιν.
Μετά συναδελφικΰν χαιρετισμών 

ΤΟ ΔΙΟ! Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Σ-ννέχ-ειια ’Ισολογισμοί) έκ τής 3ης σελί.δος

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗ 31—12—1957 (ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ) ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ: ί-ή Τ” Γ ή ; 1
Υπόλοιπον 31.12.56 ..................... .............................................. 10.000.—-
’Αξία 5 ALBUMS διά δίσκους.................... 160.—
’Αξία 47 διαφόρων δίσκων............................ 2.761.50 2.921.50

Σύνολσν Δρχμ...................................... .. ............................................................ 12.921.50
Μεΐον: ’Αποσβέσεις χρήσεωο 1957 .......................................... 2.921.50

ΕΙΔΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-
Υπόλοιπον 31.12.56..............................................................
ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ:
Υπόλοιπον 31.12.56........... ... ............................................
1 καυστήρ άκαθάρτου πετρελαίου διά κουζί
ναν Εστιατορίου άμερικανικής κατασκευής 
εργοστασίου OIL - Ο - MATIC τύπου Κ 150 7.500.—-
’Αγορά διαφόρων σκευών κυλικείου................. 3.331.40
’Αγορά τραπεζονδομανδύλων ............................ 3.446.05

Συνολον Δρχμ............... . . . . .
Μεΐον: ’Αποσβέσεις χρήσεως1957

10.000.—-

14.277.45

24.277.45
14.277.45

10.000.—

1.000.—

10.000.—

1 900 Μετοχαί Ε.Τ.Ε.Α...................................
25 » Τραπέζης Ελλάδος
20 » Κτηματικής Τραπέζης . . .
50 » ’Εμπορικής Τραπέζης . .
15 » Άσφ. Έτ. ή «ΕΘΝΙΚΗ»

1 Μερΐς Προμ. και Πιστ. Σ)σμοΰ . .

845 1.605.500
1870 46.750
205 4.100
185 9.250

1600 .. 24.000
500 1 500

1.690.100

ΚΙΝΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1957

Ίανουαρι. 1957 10 Μετοχαί Ε.Τ.Ε.Α. προς 685 6.850.—>
80 » » » 680 54.400.—

Πλέον: εξόδων μεταβιβάσ. φόρου

Α Γ Ο Ρ A I

61.250.—

490.— 61.740.—

ΕΠΙΠΛΑ ΛΕΣΧΗΣ:
Υπόλοιπον 31.12.56 ..................., ............. .................................. 30.000.—
’Αξία 1 κορνίζας μετά ύάλου............ ................ 100.—
’Αξία 1 θερμάστρας Ηλεκτρικής..................... 260.—.
Διάφορα . .............. .. .......................................... 14.70 374.70

Αΰγουστ. 1957 10 Μετοχαί Ε.Τ.Α. προς 750 7.500.— (
60 » » » 760 45.600.—

, 30 » » » 755 22.650.— 75.750.—
Πλέον: εξόδων μιεταβιβ. φόρου ...... .............. 606.__ 76.356.__<

Σύνολον Δρχμ............................. .. .
Μεΐον: ’Αποσβέσεις χρήσεως 1957

30.374.70
374.70 30.000.—

51.000.—

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1957

ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ:
Όφειλαΐ Ύπαλλήλων Συλλόγου και Εστιατορίου .............. .......................... .. 6.870.·__
Όφειλαί μελών Συλλόγου ................................................................................................ 13.07θ!__
Όψειλαί Τρίτων................................................................................................................. 12.694.'__
Τρόφιμα καί. Μετρητά Εστιατορίου.........................................................................  5.000__
Προκαταβολαί είς δικηγόρον διά μήνυσιν κατά Ήλιάσκου.............................. 35Ό00.·__·

72.634.—

Είσφορσί πρ)κοΰ υπέρ Έπικ. Ταμ. Άσφ. Ύπαλ. Ζυθεσπ................
Χαρτόσημον Μισθωτών υπηρεσιών. ...................................................
Φόρος καί Χαρτόσημον ύπέρ αμοιβών τρίτων......................... ..
Είσφοραί πληρωτέοι είς Ι.Κ.Α.................................................... ..
Μήπω πληρωθεΐσαι έπιταγαί................ ....
Ήμερομ. πρ)κοΰ υπέρ ’Εργατικής Εστίας.............................. ν " " ’ "
Πρόβλεψις άποσβέσεως προκαταβολών διά μήνυσιν κατά Ήλιάσκου

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 
11.844.— 

372.50 
90.— 

8.700.— 
1.274.— 
1.130.— 

35.000.—

58.410.50

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ " '
ΤΑΜΕΙΟΝ........................................................................................... ί 393 __
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ...................................................  2.650.__

Όφειλαί συναδέλφων προηγ. χρήσεων...............................  4.043.__

■ .ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ” 31 η* ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1957
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1957 ..................

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
4.043.—

4.043.—

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ «ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ»
ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ:
Εκτυπώσεις.........................
’Αξία χάρτου.........................
Διορθ. Δοκιμίων...................
Διεκπεραίωσις......................
CLICHETS....................

31.498.—
14.042.—
3.900.—
1.021.—

345.—

ΕΠ ΙΧΟΡΗΓΗΣ1Σ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1957
ΕΙΣΠΡ. ΕΚ ΔΗΜ)ΣΕΩΝ ............
ΥΠΟΑ. ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΣ ................

50.806.—

52.294.—
1.160.—
2.900.—

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ . 
Υπόλοιπον είς Νέον 1.505.—

4.043.—

56.354.—

Οΐ Έλεγκταί
ΑΛΕΞ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

ΠΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

56.354.—

Ό Διαχειριστής 
MIX. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ



I Ε Σ-ΜΥΣΤΡΑ-ΕΡΙΓΟΝ ΜΟΝΟΙ
Ύπό ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠ. ΝΟΥΣΙΑ

Ή των τόπων, αέρων, ΰ- 
δάτων καί κλίματος αλλα
γή ικανή έστί τόνον ψυχής 
αϋξειν καί ασθενεί ας κατα- 
βαλεΐν. «' I πττοκράταυς τά 
άπαντα»

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
τής Ένώσεως Φιλάθλων Εθνι
κής Τραπέζης, στο όποΐο βρί
σκομε πάντοτε τό προηγμένο 
τουριστικό πνεύμα, είχε την ε
πιτυχημένη έμπνευση νά μάς 
όργανώση μία Χριστουγεννιάτι
κη εκδρομή στην Πελοπόννησο, 
για νά γνωρίσωμε τόν τόπο τής 
χερσονήσου αυτής, την παρα
γωγή της, την παμπάλαια Ι
στορία της καί τά αιώνια μνη
μεία της. Εΐχε χρηματοδοτήσει 
την εκδρομή μέ τό ήμισυ τού 
κόστους της. Οί συνάδελφοί 
μας δεν είναι πολύ έκδρομόψι- 
λοι, τούς άρέσει ή αστική κλει
σούρα. Εΐχαν όμως τιμήσει την 
έκδρομή καί αντιπροσωπείες α
πό υπαλλήλους τοΰΠρωτοδικεί- 
ου ’Αθηνών, τού Ύπουρ. Συγ
κοινωνιών, τού Κεντρικού Κατ) 
τος Β' καί τής Τουριστικής Ε
ταιρίας «Άστήρ»., Περάσαμε 
τά γραφικά ακρογιάλια τής βό
ρειας Πελοπούνήσου1 ντυμένα 
μέ τά ώμορφα δασάκια άπό 
πορτοκαλιές καί λεμονιές, φορ
τωμένα μέ τά έλκυστικά φρού
τα τής εποχής. Μέ διάνυσι 326 
χ)τρων φθάσαμε στην πρωτεύ
ουσα τής "Ηλιδος, τόν Πύργο. 
Πολλές χάρες χρωστάμε στους 
συνάδελφους τού Κ)τός μας, 
πού μάς φροντίσανε γιά ξενο
δοχεία στην πόλι τους, άπό 
πολλές μέρες πριν. ’Αλλά δέν 
ήταν νά μείνουμε πολύ. Στο 
ρεβεγιόν τής παραμονής μιλή
σαμε γιά την 1957ην επέτειο 
τής γεννήσεως τού Θεανθρώπου 
καί τη μετάβασι άπό τής θρη
σκείας τού Δωδεκαθέου στο 
Χριστιανισμό πού είχε σχέσι 
καί μέ την πολύ παληά λατρεία 
την Ιερά Άλτι. Τό πρωί τά 
Χριστούγεννα ξεκινήσαμε γιά 

τό πανελλήνιο ιερό τής ’Ολυ
μπίας, τό όποιον άπό την επο
χή τού Μυκηναϊκού πολιτισμού 
άπό τήν Μην εκατονταετηρίδα 
π.Χ. μέχρι τό 393 μ; Χ.^έθέρ- 
μαινε τό άσβεστο πΰρ τών Έ- 
στιάδων. Αυτό έδιδε τή θέρμη 
στις τελετές τών ολυμπιακών 
αγώνων καί στους πανηγυρι

σμούς τών έορτών εις τούς να
ούς τής Ίεράς ’Άλτεως. Μετά 
τήν έττίσκεψι τών ναών καί τού 
μουσείου τής ’Ολυμπίας, όπου 
έγιναν πολύ κατατοπιστικές ό- 
μιλίες, άναχωρήσαμε γιά τό 
μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό ερ
γοστάσιο τής Ελλάδος πού 
είναι στο ποταμό Λάδωνα. 
’Από τήν ’Ολυμπία δέν άπέχει 
παρά 36 χ)τρα στά Β.Α. της 
προς τήν ’Αρκαδία. Είναι άπό 
τά θαύμασα τών υδατοπτώσεων 
πού τόσο βοηθούν στήν παρα
γωγή καί στήν οικονομία τής 
χώρας.

Σ’ ενα άγριο φαραγγι^ των 
παραφυάδων τού Χελμού έγινε 
μιά τεχνητή λίμνη τήν οποίαν 
τροφοδοτεί ό Λάδωνας. Τό νε
ρό τής λίμνης, άφοΰ τρυπήσαν 
μία βραχώδη κορυφή βουνού 
περνάει σέ τούνελ 9 χ)τρων. 
"Οταν φθάσει άπό έπάνω στο 
εργοστάσιο, δύο μεγάλοι σω
λήνες ύψους 421 μέτρων καί 
περιμέτρου 6.50 μέτρων ^ έκα
στος δίδουν τήν κατακρήμνιση 
τήν πτώσιν στο νερό.Μέ τήν πί- 
εσί του κινεί δυο στροβίλους. 
Καί κάθε στρόβιλος κινεί μιά 
γεννήτρια.

Οί δυο γεννήτριές του παρά
γουν 62.500 Ω.Χ.Β. τό εικοσι
τετράωρο. Μέ τό δίκτυο συμπυ- 
κνώσεως, ζεύξεως καί μεταφο
ράς ή μεγάλη αυτή ενέργεια 

ηλεκτροφωτίζει τις πόλεις τής 
Πελοποννήσου καί ήλεκτροκινεί 
Τις βιομηχανίες τους. Μέγα μέ
ρος τής ήλεκ. ένεργείας μετα- 
φέρεται στο δίκτυο τού νομού 
’Αττικής.

Τό έργοστάσιο έξωπλισμένο, 
λειτουργεί μέ αΰτόματα ’Ιταλι
κά μηχανήματα, εΐναι μια κου- 
κλίτσα αρχιτεκτονικής.^ Τό προ
σωπικό του άποτελεΐται άπό 
ένα ήλεκτροτεχνίτη καί άπό έ
να ηλεκτρολόγο μηχανικό. Τά 
πατώματα του εΤναιι έντελώς 

άπό μονωτικές ουσίες. ’Από ύ- 
ποχρέωσι εκφράζουμε τις πολ
λές μας ευχαριστίες στο προ
σωπικό τής Δημοσίας Έπιχει- 
ρήσεως Εξηλεκτρισμού καί 
στο φυλάκειο Χωροφυλακής, 
γιατί μάς έπέτρεψε τήν του
ριστική έπίσκεψί μας, στο έ- 
σωτερικό τού έργοστασίου καί 
είδαμε τή λειτουργία του.

Στή διαδρομή μας μάς έγι
νε μέ ειδική ομιλία πλήρης 
κατατόπισις τών υδροηλεκτρι
κών εργοστασίων τής Δ.Ε.Η. 
άπό τόν ομιλητή τής εκδρομής 
μας. ί

’Αφήσαμε τις μεγάλες ^ χα
ράδρες τών ’Αροανίων μέ τά 

ποτάμια τους Λούσιο, Λάδωνα- 
καί ’Ερύμανθο καί , φθάνομε 
στήν τουριστική πολίχνη Βυτί- 
να, τήν πατρίδα των καθηγητών 
τού Πανεπιστημίου Οίκονομή 
δη καί Παπαρηγοπούλου. Οί 

έκδρομεΐς μας γοητεύονται άπό 
τις ώμορψες έλατόφυτες πλα
γιές τού Μαινάλου καί στόν αύ-

χένα τήςΆλωνίσταινας στήνουν 
άγριο Xρ ιστουγεννιάπικο χιο1- 

νοπόλεμο μεταξύ του.ς γιά νά 
ζεσταθοΰν.Μιά φωνή άκούγεται 
«καλή χρονιά παιδιά»:φεύγου
με γιά τήν τουριστική Τρίπολ.ι. 
Έδώ σπάσαν τή μύτη τους οί 
Τούρκοι πασάδες κατά τούς α
γώνες τής ανεξαρτησίας τού 
1821 —J 1828. "Οπως στόν 

Πύργο, έτσι καί στήν Τρίπολη 
οί συνάδελφοι τού Κ )τός μας 
μάς έψράντισαν έγκαίρως γιά 
ξενοδοχεία ύπνου καί εστιατό
ρια, εις τούς όποιους εκφράζο
με τις πολλές ευχαριστίες μας.

αη μερώνει' ή δευτέρα μέρα 
τών Χριστουγέννων. Πρωί — 
πρωί στάς 7 π. μ. είμαστε γιά 
τό Μυστρά. Τά πούλμαν τών 
εκδρομικών Σωματείων τών ’Α
θηνών καί Πειραιώς καί τά πο
λυάριθμα εκδρομικά κουρσάκια 
οργώνουν τήν κεντρική καί νό
τια Πελοπόννησο. Τούς τραμ 

βάει ό τουρισμός! Κατεβαί
νοντας, τό υψίπεδο τής Τριπό- 
λεως, βλέπομε, γύρω μας τις 
υψηλές σιλουέττες τών βουνών 
Πάρνωνα, Μαινάλου καί Ζήρει- 
ας. Εΐναι χωμένες στά χιόνια. 
Οί πρωινές άχτίδες τού ήλιου 
χρυσίζουν τις όλόασπρες κορυ
φές τους. Στόν τράχηλο τού υ
ψιπέδου άντικρύζομε τόν περή
φανο, πολύκορφο Ταΰγετο κά
τασπρο άπ’ τά χιόνια. Είναι ό 
ψηλότερος στόν Μωρηά, μέ 
2418 μ. ύψος. Στις βάσεις του 
σχηματίζεται ό κάμπος) τήΐς 

Σπάρτης τόν όποΐο διαρρέει ό 
Ευρώτας. Σέ λίγο φθάνομε 
στή Σπάρτη. ΕΡναΙι εξαιρετι

κά τουριστική πόλι. Μέ πλα
τείς καί καθαρούς δρόμους, μέ 
ώμορφα πάρκα. Μέ κομψές οι
κοδομές καί μέ πολλά καθαρά 
εστιατόρια καί ξενοδοχεία. _Τό 
έκτακτο μουσείο της στολίζει 
άρκετα τήν πόλι μέσα στόν κα
τ απράσινο κήπο του1. Βγαίνον
τας δεξιά τής πόλης είναι, 4-5 
χ)τρα μακρυά της, ή νεκρή βυ
ζαντινή πόλι τού Μυστρά. Μάς 
γίνεται έδώ μιά ιστορική όμιλία 
γιά τό Μυστρά, πού ήταν πρω
τεύουσα τού Δεσποτάτου τού 
Μωρηά καί εΐχε 42.000 κατοί
κους. Κτίσθηκε τόν 13 καί 14 
αιώνα άπό τούς Φράγκους πρί- 
γκηπες καί ήτο τό θαύμα τού 
Μωρηά. «Mistra, mostra dis 
Moria» λέγουν οί Ενετοί. Βλέ
πομε στήν κορυφή τό φρούριο 
τού Βιλαρδουΐνου τού 1249. Τό 
άνάκτορο τών δεσποτών καί τις 
περίφημες βυζαντινές εκκλη
σίες, τής Περιβλέπτου, τήν Μη- 
τρόπολι τού Αγίου Δημητρίου, 
τήν Παντάνασσα, τήν Ευαγγε
λίστρια, τούς άγίουςΘεοδώρους 
καί τού Βροντοχίου, κτισμένες

άπό 1310—1439. Εΐναι άξιό- 
λογες γιά τήν άγιογραφική βυ
ζαντινή ζωγραφική στήν οποία 
διακρίνεται ή πνευματική καί ή 
καλλιτεχνική δραστηριότητα τού 
μέσου βυζαντινού αιώνα. "Υστε
ρα άπό τό Μυστρά ξεκινάμε 
γιά τήν ’Αθήνα. Περνάμε τό 
γραφικό Κεφαλάρι τού "Αρ
γους καί προχωρούμε προς τά 
Δερβενάκια όπου μάς γίνεται 

όμιλία γιά τή μεγάλη μάχη τού 
1 822. Έδώ ό Κολοκοτρώνης μέ 
10.000 οπλίτες συντρίβει τή 
στρατιά 40.000 άνδρώΰ τού 

Μαχμούτ Πασά Δράμαλη. Φο
νεύει- εξ αυτών 25.000 καί τόν 
άναγκάζει νά κλεισθή στόν Ά- 
κροκόρινθο δπου πέθανε άπό τή 
θλίψι του τόν μήνα Αύγουστο 
1 822.

Μέ τή συνέχεια τής πορείας 
μας περνάμε τόν Ισθμό τής 
Κορίνθου δπου μάς γίνεται 
ειδική όμιλία περί τού μεγάλου 
αυτού έργου δημοσίου συμφέ
ροντος καί μέσφ τού Λουτρα
κιού κινούμεθα προς τήν ’Αθή
να. Οί έκδρομεΐς μας ένθουσια- 
σμένοι έξεδήλωναν τήν ευγνω
μοσύνη τους προς τήν Ένωσιν 
φιλάθλων Εθνικής Τ ραπέζης, 

διότι τούς προσέφερε μιά τέ
τοια μορφωτική έκδρομή καί 
μπόρεσαν νά γνωρίσουν τόν Μω
ρηά.

Θυμηθήκαμε τήν προηγούμε
νη μεγάλη έκδρομή πού ώργά- 
νωσε ή Ε.Φ.Ε.Τ. στή Δυτική 
Μακεδονία καί στά σύνορα ’Αλ
βανίας καί Γ ισυγκοσλαυΐας, 
τήν 28 ’Οκτωβρίου 1957. Στά 
ακραία σημεία τής Ελληνικής 
Πολιτείας, στά φυλάκια κοντά 
στις λίμνες Πρέσπες, οί συνά
δελφοί μας γνώρισαν τό Βέρνον, 
τό Β ίτσι, τό ’ I βάν, τή Μόροβα» 
τήν Καστοριά. Χόρεψαν μέ τούς 
άξιωματικούς καί οπλίτες τών 
συνόρων λεβέντικους έλληνικούς 
χορούς καί κράτησαν λαμπρή 
άνάμνησι τής 1 8ης έπετείου άπό 
τής κηρύξεως τού ’ 1 ταλοελληνι- 
κοΰ πολέμου. Τό Διοικητικό 
Συμβούλιο τής Ένώσεως Φιλά
θλων, διά νά τιμήση τους φρου
ρούς τών συνόρων καί διά νά 
δείξη έκτίμησι στο υψηλό πα
τριωτικό έργο τους, μοίρασε 

σ’ αυτούς πολλά πακέτα σιγάρα 
καί διάφορα γλυκά. "Οπως πολ- 
λάκις έτσι καί τώρα ή Ε.Φ.Ε.Τ. 
μάς άπέδειξε τήν πολύ καλή 
τουριστική άντίληψί της, καί 
τήν ιεΰγενή χειρονομία της, δτι 
προκειμένου νά ψυχαγωγήση 
καί νά εύχαριστήση τά Μέλη 
καί τούς φίλους της, εΐναι πάν
τοτε πρόθυμη νά χρηματοδότη 
τις έκδρομές, άπό τις μικρές 
εισφορές τών μελών της, έστω 
καί αν προκύπτουν ζημίες άπό 
αυτές.

01 ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ 
ΚΑΙ ΑΡΩΓΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ

‘Η Α.Μ. ό Βασιλεύς, συνεχί- 
ζωιν άικαμάτως τιάς προσπάθει
ας του διά τιήν επιτυχίαν τοΰ 
ιερού έργου τής προικοδοτησε- 
ως τών άπορων κορασίδων, 
μετέβη κατά τήν τελευταίαν πε
ριοδείαν του και εκ τό Καρ
πενήσι ον δπου άπένει μεν-, έν 
σεμνή τελετή 360 βιβλιάρια 
ΠροικόΙς..

Οί κάτοικοι τής πόλεως τού 
Καρπενησιού καί τών περίχω
ρων έπεφυλαξαν ενθουσιώδη υ
ποδοχήν εις τήν Α.Μ. τόν Βα
σιλέα, τόν όποιον προσεφώ νη- 
σοαν ό Δήμαρχος κ. Δ.^ Κοτσι- 
μπός καί ό Πρόεδρος τής Ερα
νικής Υποεπιτροπής Καρπενη
σιού κ. Γ. Μηλακώτης, ΕΙσαγγε- 
λεύς. Κατά τάς προσφωνήσεις
Β =Β
♦ ♦Β ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Β 
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ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Άντ. Άντωνιάδης — Φωτού- 
λα Γ. Μπραχάλη ήρραβωνίσθη!- 
σαν έν Άθήναις τή 1 .Τ .58. Εύ- 
χάμεθα ταχεΐαν τήν στέψιν.

ΤΟ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟΝ 
ΑΠΟΚΎΗΜΑ

ο
"Ενας τόμος «ΙΛΙΣΟΥ» Ε

τους 1956 μέ 288 σελίδες ή 
ένας τόμος «ΙΛΙΣΟΥ» Ετους 
1957 μέ 372 σελίδες είναι τό 
ώραιότερον άπόκτηιμα |διά κάθε 
μορφωμένον ανθ|ρ|ωπον. "Εκα
στος τόμος δρχ. 30.—
♦-------------------------------------------♦

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

ΓΕΩΡΓ. ΠΙΠΙΚΙΟΣ

Δέχεται τά μέλη τών Ταμείων 
‘Υγείας τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής 'Ελλάδος καί Αθη
νών 11 — 1 καί 5 — 7 μ. μ. 
Λυκαβηττού καί Άλεξ. Σοιύ- 
τσου 24 — Τηλ. 613.513

ταύτας καθώς καί κατά τό 
κλείσιμον τής τελετής τό όποι
ον έγένετο ύπό του κ. Γ. Κανει- 
λάκη εντεταλμένου συμβούλου 
τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως έπΐ 
(τών κοινωνικών καί πνευματι
κών αυτού έργων, έξήρθη τό 
γεγονός τής έκ δολλαρίων 
8.000.— εισφοράς τών εν ’Α
μερική Εύριυτάνων τίό ΒΕΛΟΥ
ΧΙ, εξ ής έξεδόθησαν 241 έκ 
τών έπιδοθέντων βιβλιαρίων.

Εις τήν επιτυχίαν τοΰ Εργου 
τούτου συνετέλεσαν έκτος τού 
Προέδρου τής Ερανικής Υποε
πιτροπής καί τοΰ Διευθυντοΰ 
τής Ε.Τ.Ε.Α. κ. Σπ. Σπαθάρου 
καί τά λοιπά μέλη αΰτής κ. κ. 
Κων)ινος Ποπτανικολάου Αρχι
μανδρίτης, Άνδρέσς Άφεντά- 
κης Δ)ντής Α.Τ.Ε., Γ. Μονα- 
ίστηριότηις Δ)ντής Κέντρου 
Πρσνοίας, I. Άντωνόπουλος 
’Έμπορος,, Β. Καυτσοθόδωρος 
’Έμπορος καί Π. Κωστοπανα- 
γιώτης Προϊστάμενος Ε.Τ.Ε.Α.

Κ. I.

ΠΕΝΘΗ
Άνηγγέλθη έκ Στοκχόλμης 

ό θάνατος τοΰ εκλεκτού συνα
δέλφου τοΰ ΚαταστήμοΓΓος 
Θεσ)νίκης Ματθαίου Εύστρστι- 
άδη.

Ό μεταστάς ΰπηρξεν έκ τών 
πλέον ικανών καί αγαπητών 
συναδέλφων τοΰ Καταστήματος 
6 θάνατός του δέ συνεπείφ καρ
διακού Νοσήματος ύπήρξεν 
πραγματική απώλεια διά τήν 
συναδελφικήν οικογένειαν.

Εις τήν οικογένειαν τοΰ με- 
ταστάντος εύχόμεθα τήν έξ ύ
ψους παρηγοριάν.
------------------<$>♦«$>——-----------

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Τό προσωπικόν τής Ε.Τ.Ε.Α. 

έκφράζει τά Θερμά του συλλυ
πητήρια εις τούς οικείους τοΰ 
άποθανόντος συναδέλφου Χρή
στου Καρατσίκη καί εύχεται 
δπως ό χρόνος έπουλώση γρή
γορα τήν ψυχικήν πληγήν των.

(Ό ανωτέρω Χρήστος Καρσ- 
ιτσίκης υπήρξε ταμίας τοΰ Κατ) 
τος Καρπενησίου· άπέθανε τόν 
Δεκέμβριον τοΰ 1957).

ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΠΜΕΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΩΜΕΝ 
ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ
Δημοσιούομεν ικατωτέρω τήν εΐσή- 

γησνν άπό τήν λογοδοσίαν τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ 
Συλλόγου υπαλλήλων τής Τρα- 
πέζης τής Έλλάιδος, κοπά τήν 
τελευταίαν Γενικήν Συνέλευσιν, 
λόγφ τοΰ γενιικοΰ ενδιαφέρον
τος τό όποιον αυτή παρου
σιάζει.
Τό λήγον Συλλογικόν ’Έτος 

διήλθεν έν μέσφ δραματικών γε
γονότων, τόσον εντός τής ιδίας 
μας οικογένειας, όσον καί έκτος 
αυτής. Καί τά γεγονότα αυτά 
δέν υπήρξαν άσχετα μεταξύ 
των.

Ή Κυβέρνησις, μεθ’ όλων 
τών οικονομικών της συμβού

λων συνεχίζουσα τήν πολιτικήν 
τής καθηλώσεως τών άμοιβών 
εργασίας άντετάχθη δΓ όλων 
της τών μέσων, καθ’ δλον τό 
1957, κοιτά πάσης κινήσεως 
τών εργαζομένων, διά τήν βελ- 
τίωσιν τής θέσεώς των.

Έμφαντική εΐκών τής τοιαύ- 
της κατευθύνσεως καί τακτικής 
έδόθη κατά τήν άρξαμένην τήν 
28ην Μαΐ’ου λήξαντός Ετους 
Π ανεργατοϋπαλληλι κήν ’Απερ
γίαν καθ’ ήν, δχι μόνον ό Κρατι
κός μηχανισμός ολόκληρος διε- 
τέθη διά τήν κατάπνιξιν τής α
περγίας, αλλά καί πάντες οί ε
πί μέρους έργοδοτικοί παρά
γοντες, έκινήθησαν μέ ασυνήθη 
δραστηριότητα προς τόν σκο
πόν τούτον.

Καί ναι μέν, ή κατάρρευσις 
τής Πανελλαδικής απεργίας ο
φείλεται εις πληθύν άλλων αιτί
ων καί εσωτερικών άδυναμιών, 
αλλά ταΰτα πάντα έξεδηλώθη- 
σαν έντόνως, κατόπιν τών σφο
δρών κρατικών καί έργοδοτικών 
άντιδράσεων.

Χαρακτηριστικόν δείγμα τών 
κατά τών εργαζόμενων τοιούτων 
αντιδράσεων καί τοΰ παρά τών 
αρμοδίων επιτεινόμενου άντισυν
δικαλιστικού πνεύματος, αποτε
λεί καί ή απεργία τών 26 η
μερών, κατά τόν παρελθόντα 
Οκτώβριον, τοΰ Προσωπικού 

τών ’Ηλεκτρικών Σ ιδηροδρόμω'ν. 
Οί εργαζόμενοι τής άνθούσης 
ταύτης Έπιχειρήσεως έζήτησαν 
τήν ύπεσχημένην άνανέωσιν τής 
άπό καιρού ληξάσης Συλλογι
κής των Συμβάσεως καί προ 
τών επιμόνων άρνήσεων, άπήρ- 
γησαν.

Ήγωνίσθησαν μέ πίστιν διά 
τό δίκαιόν των αίτημα, άλλά 
συνήντησαν ατενώς συνησπι- 
σμένην καί έδώ, τήν Κρατικήν 
καί Έργοδοτικήν πολεμικήν καί 
τελικώς, έν τφ μέσφ ενός ήττη- 
μένου καί έξηρθρωμένου Συνδι
καλιστικού Κινήματος, ύπέκυ- 
ψαν, διά νά συναντήσουν έν συ
νεχείς τι μωρόν καί εκδικητικόν 
πνεύμα έκ πάσης πλευράς. Καί 
τούτο διότι ήσκησαν τό Συντα
γματικόν καί νόμιμον δικαίωμα 
τής άπεργίας!

Έξ όλων τών άλλων στοιχεί
ων, άλλωστε, άτινα συνθέτουν 
τήν επί τής κοταστάσεως ταύ
της σημερινήν πραγματικότητα 
προκύπτει ότι, οί υπεύθυνοι δέν 
ήθέλησοτν ώργοωωμένον καί ισ
χυρόν Συνδικαλισμόν.

’Απεναντίας διά μιάς σταθε- 
ράς τακτικής έπεδίωξαν τήν εις 
πάσαν ευκαιρίαν έξάρθρωσίν 
του, ϊνα μή άποτελή ουτος έμ- 
πόδιον εις τήν άκολουθουμένην 
νυν πολιτικήν τής καθηλώσεως 
τών άμοιβών εργασίας καί εις 
τήν συνεχιζομένην καί έπιτεινο- 
μένην αν ίσον κοττανομήν τού 
Εθνικού Εισοδήματος.

Οϋτω, εις εφαρμογήν τής τα
κτικής καί κατευθύνσεως ταύ
της, έπεδιώχθη καί ό έξοοκχγκα- 
σμός εις παραίτησιν τού Προέ
δρου τού Διοικητικού Συμβου
λίου τοΰ Συλλόγου κ. Ίωάν. 
Άλευρά, καθ’ όν τρόπον έν λε
πτομερείς σάς έξετέθη εις τήν 
Εκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν 
τής 23ης ’Οκτωβρίου π. Ετους.

Ό κ. Ίωάν. Αλευράς τιμώ
μενος άνεπιφυλάκτως έπΐ δύο 
καί ήμισυ περίπου ετη τόσον 
παρ’ ημών όσον καί παρά τού 
συνόλου τής Τραπεζοϋπαλληλι
κής τάξεως, ώς Πρόεδρος τής 
‘Ομοσπονδίας αυτής καί συγ
κεντρώνουν τήν ηγετικήν εμπι
στοσύνην άλλων ευρύτερων ι
σχυρών ’Οργανώσεων εις κοι
νούς άγώνας, έξεπροσώπει τό

ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ενεργόν καί άδάμαστον πνεύμα, 
τό όποιον επικρατεί μεταξύ ό
λου τοΰ συνδικαλιστικούς ωρί
μου τούτου κόσμου τών εργαζο
μένων.

Καπά τοΰ υγιούς τούτου 
πνεύματος καί τής ισχύος του, 
έπεξετάθη ή άσυνήθων μέσων 
τακτική τής ολοσχερούς έξασθε- 
νήσεως τοΰ Συνδικαλισμού καί 
ύπεχρεώθη εις παραίτησιν ό 
τέως Πρόεδρός μας.

Θά άπετέλει, νομίζομεν, 
σφάλμα όλέθριον κατά τών έ- 
αυτών μας καί τοΰ μέλλοντος 
μας, νά πιστευθή ότι πρέπει 

νά άδρανήση ή προσπάθεια 
μας διά τήν ένδυνάμωσίν τού ή
δη βαρέως νοσοΰντος Συνδικα
λισμού.

Ούδεμία συλλογική σοβαρά 
παρ’ ήμΐν, ή αλλαχού, μεμονω
μένη επιδίωξις εΐναι δυνατόν νά

ευδοκίμηση, ουδέ νά διατηρή- 
ση τήν επιβολήν του τό ϊδιόν 
μας Σωματειακόν όργανον, άν 
γύρω ■ μας έξαρθρωθή ό Συνδι
καλισμός.

‘Ο ισχυρότερος καί υγιέστε
ρος ’Οργανισμός καταβάλλε
ται, ζών εις ατμόσφαιραν άπο- 
συνθέσεως.

Εΐναι ανάγκη όθεν ζωτική, 
όχι μόνον νά διατηρήσωμεν 
τήν ιδίαν μας ανεξαρτησίαν καί 
ίσχύν, άλλά νά συμβάλωμεν θε- 
τικώς:

α) Διά τήν διατήρησιν τής 
ώργανωμένης δυνάμεως τοΰ 
συνδικαλισμού καί,

β) Διά τήν έξυγίανσιν αύτοΰ.
Ό Συνδικαλισμός, ώς διεκη- 

ρύξαμεν, πλειστάκις άλλοτε, α
ποτελεί όργανον Κοινωνικής ί- 
σορροπήσεως καί ώς τοιοΰτον 
πρέπει νά διοετηρηθή υγιές καί 
ισχυρόν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΐΤΕΓΑΠΙΚΙΤ ΪΥΗΕΤΑΙΡΠΜΟΪ Υ9ΑΑΑΗΑ0Η ΕΘΝΙΚΗ! ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Π ρ ό ς τ ή, ν
ν<Τ ροτπεζ ιτική ν» Ενταύθα
Κύριοι,

’Αφορμήν λαβόντες άπό δια
φόρους οχλήσεις Συνεταίρων 
μάς, οΐτιινες άνέγνωσαν εις τό 
φύιλλοινί τοΰ «Τραπεζιτικού ’Α
γώνας» τοΰ παρελθόντος μηνάς 
’ Iανουιαρίου έ.Ε. τήν πληοοφο- 
ψιίαν ότι ό Στεχαστικός Συνε
ταιρισμός τών ‘Υπαλλήλων τής 
Τ ραπέζης τής Ελλάδος ύπέ- 
γραιψεν Σύμβασιν Χρηματοδο- 
τήσειως τών Μελών του·, μετά 
‘τής Έταιοίας Βάλληνδα, πλη
ροφορία ήτις διεψεύσθη εις το 
κυκλοφάρΐήσαν φιύλλον του τοΰ 

1 μηνάς Φεβρουάριου μέ τήν δι
καιολογίαν (ότι υπεβλήθη παρ’ 
άλλου Χρηματιρδότου σχέδιο.1, 
συμβάσεως μέ σημαντικάς βελ
τιώσεις τών όρων τής συμβά
σεως Βάλληνδα, άνακοινοΰμεν 
τά κάτωθι: Πράγματι ό Στε- 
Υαστικός Συνεται|ρ|ισυός τών 
Υπαλλήλων τής Τ ραπέζης τής 
Ελλάδος συνεζήτησε μετά τής 
Εταιρίας Βάλληνδα ύποβλη- 
θείσας προτάσεις Χρηματοδο- 
τήσεωις τών Μελών του, πλήν ό
μως, ώς μάς έδήλωσεν ό Πρόε
δρος τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συν)σμοΰ κ. 
Ζέρμαςν όστις μετά τής δεού- 
σης προσοχής έμελέτησε τούς 
ύποβληθέντας όρους διεπιστοο- 
θη ότι οΰτοι ήσαν τελείως ά- 
σύμφοροι και άνιτιοικονομικοί 
καί Ιδιά τόν λόγον καί μόνον 
αυτόν έματαιώθη ή ύπογραφή 
τής συμβάσεως.

Έπΐ τή εΰχαιρία άνακοινοΰ- 
μεν ότι άπό τοΰ παρελθόντος 
’Οκτωβρίου εάρισκόμεθα εις 
διοπιραγματεύσεις μετά Οικο
νομικού Συγκροτήματος τής 
Νέας Ύόρκης διά τήν χορήγη- 
άιν Στεγαστικοΰ Δανείου προς 
τά Μέλη τοΰ Συν)σμοΰ μας.

Οί προταθέντες όροι, τους ο
ποίους κα άπείδέχθημεν κατ’ 
αρχήν, είναι λίαν ευνοϊκοί καί 
άναμένομεν τήν άποστολήν τής 
(σχετικής Σιυμβάσεως ϊνα προ- 
χωρήσωμεν περαιτέρω.

Κληθείς καί >ό Στεγαστικής 
^Ι!!!Η]ΙΙΙΗ!!!Ι!^!!!ΙΙ·ΙΙΙΜΙΙΙ!ΙΒ!!!!!ίΞΙ1·Ι·Ι·1ΙΙ!!Β1

Συν)ΐσμιός τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος έδέχθη νά λάβη μέ
ρος καί ουτος εις τήν έν λόγω 
Χρη ματοδότησι ν, οίλαι δέ αί έ- 
νέργειαι άπό τρΰδε καί είς τό 
εξής θέλουν γίνει άπό κοινρΰ 
π(ρός πραγματοποίησίιν της.

Μ ετ ά τιμής 
‘Ο Πρόεδρος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ 
‘Ο Γεν. Γραμματεΰς 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙιΝΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΥΠΕΡ 
ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Εις μνήμην τοΰ άποβιώσαν- 
τος συν)φου Μιχ. Καλοδίκη 

α) Ή Δ)σις καί τό Προσω
πικός τή|ς «Περιουσίας Εθνι
κής Τ ραπέζης» δρχ. 600.— 

β) ‘Η Δ) σι ς καί τό Προσω
πικόν τοΰ Ταμείου ‘Υγείας 
Προσωπικού ’Εθνικής Τ ραπέζης 
διά στέφανον δρχ. 230.— 

γ) Ό Σύλλογος ‘Υπαλλή
λων ’Εθνικής Τ ραπέζης δραχ- 
μάς 500.—

Ό αείμνηστος συνάδελφος 
Μιχαήλ Κ αλοδίκης

ΙΙΙ!!Ι·1]1!!Β!!!!!Β!!!ίί9Ι!Ηίί!!!Β!!!Ι!·Ι1Β1ΗΙ!Η1|ϊ

ΚΩΝΙΤ. ΚΑ Ϊ ΛΑΣ
ΒΜΑΣ Σ ΕΡ — Κ IΝΗ Σ IΟΘΕΡ ΑΠΕΥΤΗ Σ 

Είδικευθείς καί είς Β IΕΝΝΗΝ 
g Θεραπευτικά μασσάζ—Χειρομασσάζ—Μηχανομασσάζ Π

Ήλεκτραμασισάζ—Κ ινηισιοθειραπεία.

I ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ μιέ τό Ταμεΐον Υγείας τοΰ Προσ)κοΰ | 
τής Εθνικής Τραπέζης καί τών λοιπών Τρ)κών Ταμείων = 

ΔΕΧΕΤΑΙ: 'Οδός Γ' Σεπτεμβ|ρ|ίαυ 58 (Μουισεΐον)
| ΤΗΛ. 812.898 καί 36.632—’Επισκέψεις καί κοπ’ οίκον, g
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1ΔΡ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ· ΓΚΟΥΣΚΟΣ 1
ΜΑΙΕΥΤΗΡ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 15 — ΤΗΛ. 615.075
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΛΩΡΟΚΩΣΤΑΣ 

’Οφθαλμίατρος Τ. Υ. Π. Ε. Τ.

Διδάκτωρ τοΰ Πανεπιστημίου τής LYON

τΩραι 5-7 καθημερινώς πλήν Σαββάτου καί Κυριακής 
Τζώρτζ 26 (Πλ. Κάνιγγος)—Τηλ. 616-993 ’Αθήναι
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ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ
I I '! 10

Ύπεγράφησεχν και Koivorroir 
ο Οντα ι αί παραγωγού και προσ
αυξήσεις Λογιστών Α'. από 
1ης Ιανουάριου και 1ης Ιου
λίου 1957. ’Από τής προσεχούς 
έβδομάδος θά άρχίση ή κρίσις 
τών Ύποτμηματαρχών διά τον 
βαθμόν Τμηματάρχου Β'. καί 
ακολούθως των Τμηματαρχών 
Β'. Τοιουτοτρόπως έντός τοΰ 
Φεβρουάριου, ή το πολύ μέχρι 
μέσων Μαρτίου, κλείνει ό κύ
κλος των προαγωγών 1957. 
Προηγουμένως όμως, βεβαιοΰ- 
ται δτι θά λάβη χώροιν ή κρί
σις τών Υπολογιστών Β'., οί 
όποιοι έπέτυχον είς τον τελευ- 
ταΐον προαγωγικόν διαγωνι
σμόν και έχουν σειράν προαγω
γής διά τον βαθμόν Ύπολογι
στού Α'. την 1 ην Ιανουάριου 
ή την Ιην Ιουλίου 1957. Έξ 
άλλουέδόθη ύπόσχεσιςταχίστης 
τακτοποιήσεως τού ζητήματος 
τής VALEUR τών μεταταγέν- 
των έπί Ήλιάσκου έξ Είσπρα- 
κτόρων, καθώς και τής είς ένί- 
ους τών Τ μηματαρχών Α'. κα- 
θυστερουμένης VALEUR, ως 
επίσης και τής τακτοποιήσεως 
τού θέματος τών ασθενειών. 
Τοιουτοτρόπως πάντα όσα ή 

Διοίκησις εΐχεν ύποσχεθή διά 
το 1 957 θέλουν πραγματοποιη- 
θή. Έν τφ μεταξύ τό θέμα τής 
τροποποιήσεως τοΰ 'Οργανι
σμού διά την έπαναφοράν τής 
προσαυξήσεως 15% είς τούς 
Ύπολογιστάς μετά διετή εύδό- 
κιμον υπηρεσίαν καί είς τούς 
Λογιστάς Β’. μετά τριετή ευ
δόκιμου υπηρεσίαν εύρίσκεται 
είς άριστόν σημεΐον, διαβιβα- 
σθέν, ευθύς άμα τή έγκρίσει 
τής τροποποιήσεως ύπό τοΰ 
Γεν. Συμβουλίου τής Τραπέζης, 
είς τό αρμόδιον Υπουργείουσωπικοΰ 
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ΕΥΤΥΧΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Ή τάχιστη καί πολιτισμένη 
έξυπηρέτησις τών απομάχων 
Συναδέλφων εϊλκυσε τό ενδια
φέρον τού Διοικητοΰ κ. Βασ. 
Κυριακοπούλου.

Πράγματι έδόθησαν έκ μέ
ρους του έντολαΐ προς τάς αρ
μόδιας Υπηρεσίας, Έπιθεωρη- 
ταί δέ τής Τραπέζης παρηκο- 
λούθησαν την πληρωμήν τών 
συντάξεων καί έδωσοΕν οδηγίας 
άξιοπρεποΰς μεταχειρίσεως τών 
συνταξιούχων, ώς καί άπλου- 
στεύσεως τών διατυπώσεων.

Σημειοΰμεν τό γεγονός μέ 
ιδιαιτέραν ίκανοποίησιν.

Ουδέποτε καί ουδένα πρέπει 
νά άπολείπη ό σεβασμός προς 
τούς άπομάχους. Είναι τούτο 
Ιερόν κοιθήκον.

Καί ό κ. Διοικητής δίδει 
πρώτος τό παράδειγμα.

καί παρεπεμφθέν ήδη είς τό 
Συμβούλιου Επικράτειας, έλ- 
πιζομένης τής υπογραφής τού 
άπαιτουμένου Βασ. Διατάγμα
τος εντός τού Φεβρουάριου. Πα- 
ραλλήλως έδόθη εντολή τής 
σχετικής προεργασίας ώστε ευ
θύς μετά τήν υπογραφήν νά μή 
καθυστέρηση ή κρίσις διά τό 
ευδόκιμου τής υπηρεσίας καί 
συνεπώς νά λάβη τό ταχύτερου 
χώραν ό άπό 1.1.58 υπο
λογισμός τής προσαυξήσεως. 
Ώς προς τήν καθιέρωσιν τού νέ
ου συστήματος καταρτισμού 
τών φύλλων ποιότητας, αποβλέ
ποντας είς τό νά εξασφαλίζεται 
τό ακριβοδίκαιου τής κρίσεως 
δΓ έκαστου υπάλληλου, διά τήν 
οποίαν, ευθύς άμα τή είσηγή- 
σει- μας, ό κ. Διοικητής έξεδή- 
λωσεν ζωηρόν ενδιαφέρον, εΐ- 
μεθα είς τήν ευχάριστου θέσιν 
νά άνακοινώσωμεν δτι έδόθησαν 
διαταγαί άμέσου μελέτης καί 
τάχιστης εφαρμογής της. Ώς 
προς τήν όλοκλήρωσιν όμως 
τών προαγωγών 1956 είς τούς 
άνωτάτους βαθμούς Συμπρατ- 
τόντων και Υποδιευθυντών, οί 
παλαιοί συνάδελφοι θά πρέπει 
ίνά έχουν μικράν ακόμη ύπομο-. 
νήν.

Τέλος, άπεφασίσθη δπως ή 
κρίσις τών Λογιστών Β'. διά 
τον βαθμόν Λογιστού Α'., δΓ 
όσους συνεπλήρωσοίν πενταετί
αν τήν 1 . 1.58, ένεργηθή κατ’ 
έξαίρεσιν, λόγφ τής μακρ-άς 
παραμονής των έν τφ βαθμφ, 
ευθύς άμα τή λήξει τών προα
γωγών 1 957. Δεν έχομεν, παρά 
νά έκφράσωμεν τάς θερμάς 
μας ευχαριστίας προς τήν Σε
βαστήν Διοίκησιν διά τό φιλοϋ- 
παλληλικόν ενδιαφέρον της, ώς 
καί προς τήν Διεύθυνσιν Προ-

ΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 
Ή γενομένη εορτή γιά τό 

κόψιμο τής πίττας έδειξε γιά 
άλλη μία φορά πόσον είναι α
κατάλληλον, άβολου καί ασυγ
χρόνιστου τό κτίριον τής Λέ
σχης μας καί πόσον έπιτακτική 
είναι ή ανάγκη νά άποκτήση ό 
Σύλλογός μας ευπρόσωπον οί
κημα. Ή παρούσα Δ. Επιτρο
πή κατ’ έπανάληψιν ήσχολήθη 
μέ τό θέμα καί κατόπιν τού έ- 
πιδειχθέντσς ένδιαφέροντος ύπό 
τού Διοικητοΰ κ. Βασ. Κυρια- 
κοπούλου βασίμως έλπίζει δτι 
τό ώραΐον αυτό δνειρον δύναται 
ταχέως νά λάβη σάρκα καί ο
στά, δπως δλοι τό έπιθυμοΰμεν 
έκ βάθους καρδίας.

-------------Φ-------------
ΛΕΣΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΘΕΣ

ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
'Ιδιαίτερον ένδιαφέρον ό 

Πρόεδρός μας δεικνύει διά τήν 
πραγματοποίησιν τού ωραίου 
σχεδίου τής έγέρσεως ίδιου κτι
ρίου διά τήν στέγασιν κοινής 
Λέσχης τών Τραπεζικών υπαλ
λήλων τής Σ υμπρωτευούσης. 
Τό θέμα συζητεΐται έκάστοτε 
κατά τάς μεταβάσεις τών Προ
έδρων ή Μελών τών Δ. Συμβου
λίων τών καθ’ έκαστον Συλλό
γων είς Θεσ) κην καί δίδονται 
πάντοτε υποσχέσεις άμερίστου 
βοήθειας. Ό Πρόεδρός μας τό

έθεσε προ εξαμήνου ενώπιον 
τής ΟΤΟΕ καί έγένετο μακρά 
συζήτησις, ήτις δυστυχώς δεν 
κατέληξε τότε είς αποτέλεσμα. 
Καιρός είναι νά έπανέλθη έπί 
τάπητος τό θέμα καί έάν ύπάρ- 
ξη καλή διάθεσις, εύκολη είναι 
καί ή καλή λύσις. Διότι έν τή 
ένώσει ή ισχύς. 1

------------- φ-------------
ΟΡΘΩΣ «ΑΠIΣΤΕΥΤΟΝ»
Ό «Τραπεζικός ’Αγών» 1ης 

Φεβρουάριου, είς τήν 6ην σελί
δα του, δημοσιεύει δηλώσεις 
τοΰ Προέδρου μας έπί πού θέ
ματος τοΰ Ν.Δ. περί άπολύσε- 
ων, αί όποιοι αναγράφονται ώς 
ακριβώς έλέχθησαν καί είναι α
κριβείς. Δεν είναι δμως άκριβές 
δτι αύται έγένοντο αφού έτέθη 
ύπ’ δψιν τού κ. Κ. Μελισσαρο- 
πούλου τό έν σελίδι 5 τοΰ αυ
τού φύλλου σχόλιου ύπό τό τί
τλον «ΑΠ I ΣΤΕΥΤΟΝ», τίτλον 
όρθώς τεθέντα, διότι πράγματι 
τό περιεχόμενον τού έν λόγφ 
σχολίου δέν πρέπει νά γίνη πι
στευτόν, καί άπό ούδένα όρθο- 
Φρονούντα θά γίνη πιστευτόν, 
όχι μόνον διότι στηρίζεται είς 
άνακριβεστάτην πληροφορίαν, 
άλλά καί διότι καί τά έν αύτφ 
άναφερόμενα ώς λεχθέντα ύπό 
τού κ. Κ. Μελισσαροπούλσυ, 
έκ λογικής καί μόνον συνέπει
ας, αποκλείεται νά έλέχθησαν. 
"Οπως αποκλείεται νά έτέθη 
ύπ’ οψιν του τό έν λόγφ σχό
λιου, διότι αί δηλώσεις του δέν 
άναφέρονται είς τό περιεχόμε
νον τού σχολίου. Ταΰτα προς 
άρσιν πάσης παρεξηγήσεως. 

-------—----------
ΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ
ΔΓ οσους δέν άνέγνωσαν 

τάς ώς ανωτέρω δηλώσεις τοΰ 
Προέδρου μας, προβαίνομεν είς 
άναδημοσίευσίν των:

«Αί άπόψειίς τού Συλλόγου 
Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε. έπί τού θέ

ματος τοΰ ιΝ.Δ. περί απολύσε
ων είναι γνωσταί έκ τού δημο- 
σιευθέντος υπομνήματος είς τήν 
«Τραπεζιτικήν» τής 30)12)57, 
υπομνήματος τού όποιου τήν 
έκδοσιν προΰκάλεσεν ό Σύλλο
γος Υπαλλήλων τής τ. Τραπέ
ζης 'Αθηνών διά τής παρουσι- 
άσεώς του είς τήν Επιτροπήν

ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
Ό Διοικητής τής ’Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος κ. Βα
σίλειος Κυριακόπουλος, δΓ έπι- 
στολής του προς τά Ταμεία Υ
γείας Εθνικής Τραπέζης καί 
Τραπέζης ’Αθηνών, έκδηλώνει 
ζωηρόν τό ένδιαφέρον τής Διαι- 
κήσεως διά τό έργον αυτών.

«Ή Διοίκησις τής Τραπέ
ζης», λέγει τό κείμενον, «περι
βάλλει μέ θερμήν στοργήν πάν- 
τας τούς συνεργάτας της, τούς 
έν ένεργιείρ καί έν συντάξει, οΐ 
όποιοι έστήριξαν καί στηρίζουν 
διά τών υπηρεσιών των τό "Ι
δρυμα καί προς τούς οποίους 
έπί πλέον αισθάνεται καί προ
σωπικούς δεσμούς συναδελφό- 
τητος».

Καί συνεχίζει ή έπιστολή 
τού κ. Διοικητοΰ: «Πιστεύω, 
δτι ή περίθαλψις τών μελών τής 
μεγάλης συναδελφικής μας οι
κογένειας δέν άρκεΐ νά είναι 
πλήρης, έάν δέν συνοδεύηται 
συγχρόνως άπό τόνον θερμού 
ένδιαφέροντος, ό όποιος έχει 
ευεργετικήν καί θεραπευτικήν 
ακόμη, πολλάκις, έπίδρασιν».

Τό ύπό τοΰ κ. Διοικητοΰ έκ-

δηλωθέν ένδιαφέρον, ορθότατα 
τοποθετημένου ψυχολογικούς, 
δέν είναι πλατωνικόν. Διότι ό 
κ. Διοικητής ζητεί διά τής έπι- 
στολής του νά τηρήται ένήμέ
ρος παντός σοβαρού περιστα
τικού, τό όποιον σημειοΰται είς 
τήν ύγείαν τών έν λειτουργίςι 
καί συντάξει λειτουργών τοΰ Ι
δρύματος καί τών μελών τών οι
κογενειών των, τοΰτο δ’ έπί 
σκοπφ «νά καθίσταται καί 
προσωπικώς χρήσιμος».

Αί έκδηλώσεις αυται τοΰ κ. 
Διοικητοΰ, τόσον πρόθυμοι, αυ
θόρμητοι καί «συναδελφ ικαί», 
εύρίσκουν βαθεΐαν άπήχησιν είς 
τήν ψυχήν τών συναδέλφων, οί 
όποιοι αισθάνονται, δτι έπα- 

«ευρίσκουν τήν θέσιν των είς 
τούς κόλπους ενός στοργικοΰ 
'Ιδρύματος, θέσιν τήν οποίαν 
μία αλόγιστος καί καταστροφι
κή λαΐλαψ έπεζήτησεν π αντί 
τρόπφ νά κλονίση.

Καί τι πλέον: μαρτυρούν τον 
άπό μέρους τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης σεβασμόν τοΰ παρά
γοντος «έργασία», ό όποιος 
γνωρίζει πάντοτε νά άναγνωρί- 
ζη καί νά άνταποδίδη.
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’Εξοιυσισδοτήσεως τής Βουλής.

,»Τό θέμα τών απολύσεων τών 
υπαλλήλων τής ΕΤΕΑ δέν δη- 
μιουργεΐται διά πρώτην Φοράν 
τώρα. Υπάρχει ανοικτόν καί 
ολέθριου άπό τοΰ 1953 καί έ- 
πληξε κυρίως τούς υπαλλήλους 
τής Εθνικής. Τό ύπό ψήφισιν 
Ν.Δ. ιέρχεται νά κλείση μίαν 
ανοικτήν πληγήν. Είναι ό απα
ραίτητος ιθερμοκαυιστήρ, διά 
τοΰ οποίου άποκαθαίρεται ή 
πληγή καί θά επέλθη πλέον ή 
θεραπεία ολοκλήρου τοΰ σώμα
τος τών έν τή ΕΤΕΑ εργαζομέ
νων, πραπερχομένων έξ άμψοτέ- 
ρΐων τών Τραπεζών.

»Εύχής έργον θά ήτο ή έπά- 
νοδος δλων τφν άπολυθέντων, 
άλλ’ έφ" δσον τοΰτο φοβούμεθια 
δτι είναι ανέφικτου, θεωρού μ εν 
άπάνθρωπσν νά δ ίδωμεν ματαί- 
ας ελπίδας είς τούς άπομα- 
κρυνθέντας συναδέλφους μας.

»’Έχομεν τέλος, κατέληξεν ό 
κ. Μελισσαριόπουλος, λόγους νά 
πιστεύωμεν- δτι ή Τράπεζα θά 
έξετάση τό θέμα τών άπολυ
θέντων άνευ συντάξεως».

-------------<$>-------------

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ -ΟΜΙΛΟΥΝ

Άπό τήν «Τραπεζιτικήν» 
30)12)57, σελ. 3:

«Τοιουτοτρόπως, χάρις είς 
τήν επιμέλειαν καί τούς κόπσυ|ς 
τών συναδέλφων κ. κ. ,Αθαν. 
Τσολάκη, Κώστα Παππά, Σωτ. 
Χάμψα, Άνδρ. Άθανασέλη, οΐ- 
Τινες άινεκάλυψαν τήν έν λόγφ 
υπόθεσιν κατά τήν θητείαν των 
ώς μέλη τού Δ. Συμβουλίου 
τοΰ Συλλόγου, ΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣ 
ΤΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤ) ΣΜΟΥ, έπε- 
τεύχθη ή συμφερωτέρα λύσις 
καί -άπεφεύχθη σημαντική ζηρ 
μία τοΰ Σ)σμοΰι».

Άπό τον «Τραπεζικόν ’Αγώ
να» 1) 2) 58, σελ. 1 :

«’Επί τή ικανοποιητική,, ώς 
ήδη έγράψαμεν, λήξει τής ΰπο- 
θέσεως τών κασμήρΤων τοΰ 
Προμηθευτικού Σ )σμοΰ ’Εθνι
κής — Κτηματικής ή «Τραπε
ζιτικής άπηιύθυνεινι ευχαριστίας 
είς τούς κ. κ. Άθ. Τσαλ-άκηιν, 
Κ. Παππ&ν, Σ. Χάμψαν καί Α. 
Άθανασέλην διά τήν έπιμέλει- 
αν καί τούς κόπους των. Εΐ- 
μεθα βέβαιοι δτι θά σύμφω
νη ση μεθ’ ημών ή συνάδελ
φος δτι χάριτας όφείλομεν καί 
είς τό ύπό τον κ. Γ. Θεοδώρου 
Δ. Σ. τοΰ Σ )σμοΰ διά τον έπι- 
δέξιον χειρισμόν τή|ς δλης ύπο- 
θέσεως καί τήν αίσίαν λήξιν 
της».

Συμπέρασμα: Π άρτο ν 
στον γάμο σου, νά σου πή «καί 
τοΰ χρόνου».

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝ
Διά τής ύπ’ άριθμ. 1026)

8.11.57 άποφάσεως τής Νομι
σματικής ’Επιτροπής δημοσιευ- 
θείσης είς τό ύπ’ άριθ. 240)
25.11.57 φύλλον τής Εφημερί
δας τής Κυβερνήσεως, ή ΕΛ
ΛΗ ΝΟ--ΑίΓΥΠΤΙ ΑΚ Η ΤΡΑ
ΠΕΖΑ Α.Ε. έτέθη ύπό έκκαθά- 
ιριισιν.

"Ηδη τής έκκαθαρίσεως εύ- 
ρισκομένης έν εξελίξει, άπελύ- 
θη τό ήμισυι τοΰ Προσωπικού 
άής έν λόγφ Τραπέζης, τού υ
πολοίπου ήμίσεως ευρισκομέ
νου ύπό άπόλυσιν.

Διά τής θέσεως ύπό έκκα- 
θάρισιν τής έν λόγω Τραπέζης, 
δέκα τ-έσσαρες (14) πεπειρα
μένοι υπάλληλοι εύρίισκονται 
κυ,ριαλεκτικώς είς τό-ν δρόμον 
καί, ισάριθμοι οίκαγένειαι άντι- 
Ιμετωπίζουν τό φάσμα τής Πεί- 
νης, πο^ρί’ δλας τάς εκκλήσεις 
‘των προς τούς αρμοδίους.

-Πρέπει τό ταχύτερον νά λη- 
φθοΰν ριζικά μέτρα διά τήν ά- 
πορρόφησιν τών άπολυθέντων 
συναδέλφων είς αλλας ύπηρεσί- 
ας„ ύπουργεία, όργανισμούς:, 
διά νά μή πρόκυψη κοινωνικόν 
πρόβλημα, άλλά καί διά νά μή 
άχρηστευθή ή πολύτιμος διά τό 
κοινωνικόν -σύνολον πείρα καί 
ίκανότης δεδοκιμασμένων ύποολ- 
λήλιων.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕΝ 
Τό κύριον άρθρον τοΰ «Τρα

πεζικού Άγώνος» τής 1 ης 
Φεβρουάριου, ύπό τον τίτλον 
«’Άς θέσω μεν τάς χεΐρας μ ας 
είς τον τύπον τών ήλων», μάς 
ευρίσκει συμφώνους είς τά ύπ’ 
αυτού ύποστηριζάμενα καί έπί 
πλέον συγχαίρομεν τον άγνω
στόν μας άρθρογράφον διά τήν 
λιτότητα καί άδρότητα τοΰ ύ
φους καί διότι όρθώς συνέλαβε 
τήν ουσίαν τών θεμάτων τοΰ 
Τραπεζοϋπαλληλικού Κλάδου-, 
τά όποια συνοψίζονται -είς δύο: 
1 ) Μισθοδοτικόν καί 2) ’Ασφα
λιστικόν.

ΟΙ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΙ 
Ό Θάνατος άφήρπασεν ε

κλεκτούς συναδέλφους, έκ τών 
απομάχων: Τό ν AIΜ1ΛI ΟΝ 
ΤΣΟΚΟΠΟΥAON, τόν ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΦΙΝΤ1 ΚΑΚΗΝ, 
τόν ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΝ ΙΩΑΝ- 
ΝΙΔΗιΝ (τών Πατρών).

Άποχωρήσαντιε)ς προώ-ρως 
έκ τής ύπφιεσίας τής Τραπέ
ζης, άπεχώρησαν προώρως καί 
έκ τής ζωής καί ’ίσως ή πικρία 
καί ό μαρασμός έκ τοΰ πρώτου 
νά έπετάχυναν καί τό δεύτερον.

Ή Τραπεζική μας οικογέ
νεια πενθεί διά τήν απώλειαν 
εκλεκτών συναδέλφων, τών ό
ποιων ή άνάμνησις θά παρα- 
μείνη ζωηρά είς τάς καρδίας
ιμα)ς.

ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ ΣΤΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΔΕΔΥ-ΟΤΟΕ-ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

—_—ψ-------------

Κατόπιν επανειλημμένων επαφών μεταξύ τών εκ
προσώπων της ΑΔΕΔΥ, τής ΟΤΟΕ και τών συνδικά
των Κο-ινής Ώφελείας, άπεφασίσθη ή στενή συνεργα
σία- των προς άνύψωσιν τοΰ βιοτικού επιπέδου τών υπαλ
λήλων, τό οποίον δωδεκαετίαν όλην μετά τήν λήξιν τοΰ 
πολέμου παραμένει δυσαναλόγως χαμηλόν έν Έλλάδι. 
Είναι προφανής ή ύψίστη σημασία τής συμφωνηθείσης 
συνεργασίας. Δημίουργεΐται ούτω ένα σημαντικόν δυνα
μικόν, τό όποιον είναι βέβαιον δτι θ’ άποτελέση ένα ισχυ
ρόν δπλον είς χεΐρας τής υπαλληλικής τάξεως, διεκδι- 
κούσης τά καταπατημένα δικαιώματα της.

Η MUTimiS
111 ΙΡΟΠΟΑΕΜΙΚ8Υ EOPIUWIOI

-------------♦-------------

ΔΙΑΒΗΜΑ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ
Τό Εκτελεστικόν Συμβούλι

ου τής ΟΤΟΕ έπεσκέφθη τόν 
Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον 
Άθη-νώυ καί πάσης Ελλάδος 
κύριον Θεόκλητον, προς τόν ό
ποιον ό κ. Κ. Μελ ι σσαρόπουλος 
ανέπτυξε τό θέμα τοθ μεταπο
λεμικού εορτολογίου, διά τοΰ 
όπο-ου ■ /εκρίθησαν εργάσιμοι 
μεγάλαι θρησκευτικά! έορταί, 
τάς όποιας ή Εθνική παράδο- 
σις άνέκαθεν είχε καθιερώσει 

ώς αργίας.
Ό Μακαριώτατος Αρχιεπί

σκοπος ένέκρινε άνεπιφυλάκτως 
τό διάβημα τής ΟΤΟΕ, έτόνισε 
τήν ανάγκην τής λογικής άνα- 
παύσεως τών έργαζομένων προς 
έπανάκτησιν τών σωματικών καί 
ψυχικών των δυνάμεων, καί έζή- 
τησε σχετικόν έγγραφον διά 
νά προκαλέση άπόφασιν τής ' I. 
Συνόδου καί ζητήση παρά τής 
Κυβερνήσεως τήν επαναφοράν 

τοΰ προπολεμικού έορτολογίου.
Τό Εκτελεστικόν Συμβούλι

ου τήό ΟΤΟΕ έξέφρασε τάς ευ
χαριστίας του προς τόν Μακα
ριώτατον Αρχιεπίσκοπον διά 
τό προς τούς ’Εργαζομένους εν
διαφέρον του καί άπηΰθυνε τό 
κάτωθι- έγγραφον:

ΠΡΟΣ
τήν Α. Μ. τόν Αρχιεπίσκοπον 
’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος 
Κύριον Θεόκλητον ’Ενταύθα 
Μακαριώτατε,

Έν συνεχείφ τών όσων προ- 
φορικώς έξεθέσαμεν, λαμβάνο- 
•μεν τήν τιμήν νά άναφέρωμεν 
Ύμΐν δτι πολλαί μεγάλαι έορ
ταί, καθ’ ας άνέκαθεν τά Δημό
σια Γραφεία καί αί Τρ-άπεζαι 
ήσαν κλειστού, έκηρύχθησαν 
μεταπολεμικώς έργάσιμοι, είς 
τρόπον ώστε παρακωλύεται άφ’ 
ένός μεν ή μετάβασις κατά τάς 
μεγάλας ταύτας έορτάς είς 
τούς 'Ιερούς Ναούς τοΰ Χρι- 
στεπωνύιμου πλήθους τών έργα
ζομένων, άφ’ ετέρου δέ ό κατ’ 
ϊθιμον οικογενειακός έορτασμός 
τών φερόντων τήν όνομαστ ικήιν 
των έο-ρτήιν.

ΠαρωΒέτομεν πίνακα τών ε

ορτών-, αίτινες [Μεταπολεμικώς 
έκηρύχθησαν έργάσιμοι καί πα- 
ρ ακαλοΰμεν όπως μεσολ αβή ση- 
τε καταλλήλως παρά τή Σεβα
στή Κυβερνήσει, ΐνα αί έν λό
γφ έορταί έπανέλθωσιν ώς άρ- 
γίαι, ώς άνέκαθεν ήσαν, δεδο
μένου δτι δχι μόνον δέν θέλει 
βλαβή ώς έκ τούτου ή Εθνική 
οίκονοιμία, άλλ’ άντιθέτως οΐ 
έργαζόμενοκ, άναπαυόμεΐνοι κα
τά τάς έορτάς, θά έπανέρχων- 
ται είς τάς εργασίας των μέ ά- 
νανεωμέινας δυνάμεις καί ανα
πτερωμένου τό ήΐθνκόιν, καθ’ δ
σον ό άνθρωπος δέν εΐναι ύλι-κή 
μηχανή,, άλλά ήθ ι κοπνευ ματ ι κόιν 
δν καί ώς έκ τούτου- ή ψυχική 
αύτοΰ ΐκανοποίησις καθιστά 
τούτον άπείρως- άποβοτικώτερο-ν 
είς πάσαν έργασίαν καί δή είς 
τήν διανοητικήν τών έν τοΐς 
Πρίαψείο-ις έργοοζο-μέινων.

Οί Άιμερικανοί, cvνοήσ-αντες 
τήν αλήθειαν ταύτην, έχουν κα
θιερώσει τήν καθ’ έκάστην έ- 
βδαμάδα άργίοον Σαββάτου — 
Κυριακής. Δέν ζητο-ΰμεν είμή 
τήν έπαναφοράν τοΰ άνέκαθεν 
ίσχύσαντος προπολεμικού εορ
τολογίου, προς έκπλήρ-ωσιψ 
τών θρησκευτικών καθηκόντων 
μας καί άνύψωΐσιν τοΰ θεσμού 
τής οικογένειας διά τοΰ έν αυ
τή εορτασμού τών μεγάλων ε
ορτών.
Άπεκδειχόμενοι τάς ευλογίας 
τής Ύ μετ-έριας Μακαριότητας 

Διατελοΰμεν μετά Σεβασμού 
’Εντολή Εκτελεστικού Συμβ.

'Ο Πρόεδρος
Κ. ΜΕΛΙ ΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

‘Ο Γεν. Γραμματεύς:
Σ. ΓΚΙ ΤΑΚΟΣ

ΚΑΤΑΡ ΓΗ ΒΕΙ ΣΑΙ ΕΟΡΤΑΙ:
Άγ ί ου Γ εωργ ίου 
Κωιν)νου καί 'Ελένης 
Άναλήψεως 
Πέτρου καί Παύλου 

Μετ-αμορφώσεως τοΰ Σωτή-ρος 
Ύψώσεως τοΰ Τιμ. Σταυρού 
Αγίου Δημητρίου 
Είσοδίων τής Θεοτόκου 
Αγίου Νικολάου 
Άγίοιυ Σπυρίδωνος

ΑΡΡΑΓΗΣ Η ΣΥΜΠΝΟΙΑ 
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Mil ΕϋΙΠΟΐΓΙΚΣ 0.1.0. Ε.
Ύιτό τής Ο.Τ.-Ο.Ε. έστάλη ή 

κάτω-θι έπιιστολή:
Έ φ η μ ε μ ί 6 α 

«Τραπεζικός ’Αγών» Ενταύθα 
Κύριε Διευιθίυντά,

Άναφεράμενοι -είς δημοσίευ
μα τής έφηίμερίδος σας: (φύλ
λον 1.1.58) ύπό τόν τίτλον 
«Ή Ο.Τ.Ο.Ε. εύρίσκεται ούσι- 
αστι-κώς έν διαλύσει» έπιθυ.μοΰ- 
,μεν νά σάς πλ ηρ ο φ ω-ρ-ή σω μεν 
άρμοδίως δτι αί έπί τοΰ πρρ- 
κειμένου διοττυπούμε-ναι διαπι
στώσεις είναι κατά βάσιν έ- 
σφαλμέναι.

Δραττόμέθα μάλιστα τής εύ- 
καιρίας νά έκφράσωμεν τήν λύ
πην -μάς, διότι έκ τής αναγρα
φής παρομοίων Ιδημασιευμάτων 
δημίουργεΐται σύγχυσις καί 
βάλλεται to Δευτεροβάθμιον 
Συνδικαλιστικόν ’Όργανον τής 
(τάξεώς μας, έκ τής ύπάρξεως

του οποίου εν παση περιπτω- 
σει πολλά αγαθά πραέκιυψαν.

Πάντως καί χάριίν τής αλή
θειας σάς καθιστώμεν γνωστόν 
δτι ή Ο. Τ. Ο. Ε., μέ τήν σύμ
πνοιαν τών ’Οργανώσεων — 
ίμελών της, συνεχίζει, ώς καί 
πρότήρ-ον, τήν προσπάθειάν της 
διά τήν ίύποστήρηξιν καί ίκα- 
νοποίησιν τών δικαίων τής τά- 
ξεώς μας, αποτελούσα καί νΰν 
τήν -συν-ισταμένην τών δυνάμεων 
τοΰ Κλάδου μας.

Φιλικώτατα
Τό Εκτελεστικόν Συμβο-ύλιαν
♦----- ·----♦—·<$>·—♦-----·--------«

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Β

«Τό τραγούδι τής Κύπρου» 
(επικολυρικό ποίημα) τοΰ έν 
Χοώκίδι συναδέλφου μας κ. 
Βασίλη Συναπίδη.


