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Κατά τάς έορταστικάς αύτάς ήμέρας, άναντιρρή- 
τως, ή καρδία δλων των ανθρώπων, πιστών και μή, 
γίνεται τρυφερωτέρα και περισσότερος ή όλιγώτερος 
ανθρωπισμός άναβλΰζει οπωσδήποτε έξ αυτής.

Κα'ι δσοι πιστεύουν είς τήν υπερφυσικήν θεϊκότη- 
τα τοϋ Χριστού, καί δσοι δέχονται τήν ΰπέροχον άν- 
θρωπινότητα τοϋ ’Ιησού, έμπνέονται καί οί μεν καί 
οί δέ, από τήν άνεξάντλητον αγαθότητα καί φιλαν
θρωπίαν Του, επηρεάζονται από τήν άσΰγκριτον ήθι- 
κήν διδασκαλίαν Του.

Έξ άλλου, έπί τή ευκαιρία τού άρχομένου νέου ή- 
μερολογιακού έτους, πας τις κλείνει ένα σταθμόν καί 
τάσσει μίαν νέαν αφετηρίαν είς τήν επίμοχθον καί πε
ριπετειώδη πορείαν του είς τον ανωφερή καί αυχμη
ρόν δρόμον τής ζωής του.

Ύπό τό κλίμα των ήμερων αύτών, τό όποιον 
ασφαλώς είναι κοινόν δι’ δλους τούς συναδέλφους καί 
δλους τούς ανθρώπους, άπευθυνόμεθα προς απαντας 
τούς παράγοντας τού ιερού τεμένους τής εργασίας μας 
καί τού μόχθου μας, καί προς τούς άνω καί προς τούς 
γύρω, διά νά έκφράσωμεν τήν πεποίθησιν δτι κριτή
ρια δικαιοσύνης καί αγάπης θά έμπνεύσουν τάς πρά
ξεις δλων, δπως εμπνέουν καί τάς ίδικάς μας.

Οί άνω, κρατούν άνά χεΐρας τά νήματα τής ευτυ
χίας τών παρ’ αύτών διοικουμένων, τήν ψυχικήν γα
λήνην τών υπαλλήλων, ώς καί τών οικογενειών των, 
τό μέλλον τών παιδιών των, τήν αξιοπρέπειαν τών συ
ζύγων των, αυτήν ταύτην τήν υλικήν ΰπόστασιν πάν
των ήμών.

Οί γύρω, διατηρούν είς καλήν λειτουργίαν τον ορ
γανισμόν τής Έπιχειρήσεως καί διέπουν τήν τύχην αυ
τής διά τής εύσυνειδήτου καί όλοψύχου προσηλώσεώς 
ιων είς ίό καθήκον.

Μία αμοιβαία κατανόησις, έν εύρυτάτη έννοια, 
είναι θεμελιώδης προϋπόθεσις τής εύημερίας καί προ
κοπής τοΰτεΊδρύματος καί τών έν αύτω διακονούντων.

Άναγνώρισις καί προαγωγή τών ανθρωπίνων καί 
κεκτημένων δικαιωμάτων μας παρά τών ιθυνόντων, 
φιλοτίμησις καί λογίκευσις έκ μέρους μας, αποτελούν 
τήν άπυρόβλητον ζώνην, μέσα είς τήν οποίαν είναι 
δυνατόν νά συναφθή μία διαρκής καί αδιάβλητος 
συμφωνία Κυρίων, δι’ άνέφελον καί άνυστερόβουλον 
συνεργασίαν.

"Οσον δ’ αφορά τά μεταξύ ήμών καί ήμών ζητή
ματα, δηλαδή μεταξύ έργαζομένων, τρέφομεν τήν ελ
πίδα δτι, ύπό τήν έμπνευσιντών άναζωπυρουμένων κα
τά τάς ήμέρας αύτάς χριστιανικών αρχών, είναι δυνα
τόν νά ύποστοΰν ταΰτα τάς επιθυμητός άπαμβλύνσεις 
καί με γνώμονα τήν λογικήν, τήν αντικειμενικότητα 
καί τήν ανιδιοτελή δικαιοσύνην, νά τύχουν τής έφικτο- 
τέρας καί όλιγώτερον όδυνηράς ρυθμίσεως.

Με τοιαύτην ψυχικήν διάθεσιν καί τοιαύτας σκέ
ψεις, άπευθύνομεν τάς έγκαρδίους καί ειλικρινείς εύ- 
χάς μας, έπί ταΐς έορταΐς αύταΐς, προς απαντας, καί 
προσδοκώμεν καλυτέρας ήμέρας δι’ δλους.

ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙ ΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΡΣΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΘάρΘουν; Δέ θάρθουν; Πανη

γύρι ποΰχει νά γίνη !
Τούς ψάγαμε, σήμερα δέν 

γλυτώνουν οί..αρκούδες! !
Ετοιμάστηκαν τά μπαϊράκια 

ξεσκονίστηκαν τά λάβαρα, α
ναδιπλώθηκαν οί σημαίες, ή Ε. 
Ν.Σ.Ε.Τ.Ε. έξορμά.

Τρέμε κόσμε! Ετοιμάστη
καν οί λόγοϊ!

Οί καρέκλες τοποθετήθηκαν, 
τά άσσανσέρ άνεβοκατέβαιναν.

Μην ανησυχείτε, δέν άνέβα- 
ζαν κόσμο, ζεστό αέρα κουβα
λούσαν απ’ τά καλοριφέρ τού 
’ I σογείου, στο κατάψυχρο Γυ- 
μναστήριο.

Κι’ ήρθε ή άναμενομένη ώρα, 
τό ρολόι" χτυπά 5.30 απόγευ
μα καί μόνον τό «’Επιτελείο», 
ήτο παρόν. Οί στροπΊές, οί ά- 
γανακτησμένοι, εΐχαν προτιμή
σει νά μή δώσουν τό «παρών» 
παρά τις αυστηρές διαταγές
των αρχηγών ι ι ι

ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙ [ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ 
ZHTHMATQN ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΟΝ
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Έπί τού ύπό ψήφισιν σχεδί
ου Νόμου έδημιουργήθη θόρυβος 
ούχί απολύτως δικαιολογημέ
νος. Τό άδελφόν Σωματεΐον τής 
τέως Τραπέζης ’Αθηνών χαρα
κτηρίζει τον Νόμον άπαράδε- 
κτον. Ημείς δέν συμφωνοΰμεν 
εις τούτο, διότι φρονσΰμεν δτι ό 
Νόμος αποβλέπει είς έξυγίαν- 
σιν τού προσωπικού τής Τρα
πέζης καί συνεπώς δέν εΐμεθα 
σύμφωνοι είς την άντίδρασιν διά 
τήν ψήφισίν του.

Καί επειδή ανακριβή επικα
λούνται στοιχεία καί ανακρι
βείς άνεφέρθησαν αριθμοί, καί 
καταβάλλεται προσπάθεια με- 
τατοπίσεως ευθυνών καί δημι
ουργίας έσφαλμένων ένυπώσεων, 
εΐμεθα ύποχρεωμένοι νά άπο- 
καταστήσωμεν τήν αλήθειαν.

Δέν μάς άγει πρόθεσις τα
πεινής έκδικήσεως. Κάθε άλλο. 
Παθόντες τά πάνδεινα διά τής 
συγχωνεύσεως, ήτις σήμερον 
πανταχόθεν συνομολογεΐται ώς 
σφάλμα, δέν άποβλέπομεν τώ
ρα, είμή είς τήν άνόρθωσιν τής 
Τραπέζης καί τήν έξυτιηρέτηστν 
του καλώς εννοούμενου συμφέ
ροντος του συν -λου τών έν αυτή 
έργαζομένων, έστω καί έπί θυ- 
σίς< τών κατά μέρος συμφερόν
των. "Αλλωστε ή έξυγίανσις δέν 
αφορά μόνον τούς έκ τής τέως 
Τραπέζης ’Αθηνών προερχομέ- 
νους. Πιθανώτατα θά θί’ξη καί 
Μέλη τού Σωματείου μας.

Δέν εΐναι ακριβές δτι άπελύ- 
θησαν 600 υπάλληλοι έκ τής 
τέως Τραπέζης ’Αθηνών.

Δέν εΐναι άκριβές δτι πρασε- 
λήφθησαν 503 νέοι υπάλληλοι 
έν τη Τραπέζη.

Δέν εΐναι άκριβές δτι τό Τα- 
μεΐον Συντάξεων προσωπικού 
τέως Τραπέζης ’Αθηνών κατε- 
βαραθρώθη έκ τών απολύ
σεων. Πάντα ταΰτα θά άποδεί- 
ξωμεν δι’ άριθμών.

------------------®------------------

ΤΑΜΕΊΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Το «παταγωδώς άποτυχόν» 
Διοικ. Συμβούλιον, έτοιμο νά 
δεχθή τούς μύδρους, άνεμενε τό 
...μοιραΐσν! !

Γίνεται έξη παρά, ψυχή. 
Βρέ για μέτρα τους. Μετράμε, 
ξαναμετράμε τίποτα. Ψάξτε 
μήν εΐναι κρυμμένοι, τίποτα.

"Αντε ν’ άραιώσωμε, μπάς 
καί βγούμε πιο πολλοί, άμ δέ.

Φεύγει τό «δυναμικό» ’Επιτε
λείο, ακολουθεί ή Δ.Ε., διαλύ
ονται οί περίεργοι, καί μένουν 
οί καρέκλες σιωπηλοί μάρτυρες 
τού φιάσκου τής Ε.Ν Σ.Ε.Τ.Ε.

Τ’ άλλο πρωΐ νάσου ό πρώ
τος «άγανακτησμένος».

—Καλώς τον! Ποϋσουν έ- 
χθές; Δέν ήξερες δτι είχαμε έ
κτακτο Γεν. Συνέλευση;

—Τώξερα... άλλα τι νάρθω 
νά κάνω;

—Νά μάς... ρίξης, αύτά ή
ταν τό θέμα τής Συνελεύσεως..

—Καί γιατί; Δέν ε’ίσαστε

’Αριθμός συνταξιούχων τή 
31)12)1952 (προ τής συγχω
νεύσεως) 374. Έξελθόντες έκ-

χειρότεροι άπό τούς προηγου- 
μένους καί δυστυχώς δέν βλέ
πω... καλυτέρους σας..! !

Παρηγοριά, σκέφθηκα. Δέν 
είπα τίποτα. "Ας περιμένω.

Νάσου ό δεύτερος «άγανα
κτησμένος»· τον έγκαλώ γιά τήν 
χθεσινή απουσία του.

—"Ακου νά σοΰ πώ! Δέν εΐ- 
σθε τέλειος Σύλλογος, άλλα, γι
ατί νά σάς άρω τήν έμπιστοσύ- 
νη μου; Στή θητεία σας είδαμε 
αρκετά πραγματάκια, πού, δ- 
σο καί νάναι, κι’ ανάλογα μέ 
τό κλίμα, δέν μένουν άπαρατή- 
ρητα άπ’ τό Προσωπικό...

—ιΔηλαδή, είσαι ευχαριστη
μένος;

—Σχετικά, ναί! Μές τή θη
τεία σας, πήραν δυο χιλιάδες 
συνάδελφοι προαγωγές. Πήραν 
οί μεγάλοι τό 1 0%, πήραμε κά
τι διαφορές έντάξεως άν δέν ά- 
πατώμαι, έπεσε κΓ ένα δεκα
πενθήμερο... έτσι δέν εΐναι;

1— ‘Υποστηρίζεις τις άρκοΰ- 
δες... δηλαδή;

— "Οχι... αλλά συχαίνομαι 
τούς λιονταρισμούς! ΚΓ έπει
τα, διάβασα, δτι παίρνομε οί

τοιε λόγφ θανάτου 14. Παραι- 
τηθέντες οίκσθελώς 37. Έξελ- 
θόντες λόγφ κοτταλήψεως ύπό 
τακτικού ορίου ήλικίας 128. 
Έξελθόντες λόγφ συντμήσεως 
ορίου ήλικίας κατά 3 έτη 55 
Άπολυθέντες δυνάμει Ν. 2510 
143.

"Ητοι ή έπιβάρυνσις τού Τα
μείου έκ τού Ν· 2510 προέρχε
ται μόνον έκ τής συνταξιοδοτή- 
σεως τών 143 άπολυθέντων καί 
τών λόγφ συντμήσεως όρίου ήλι
κίας 55 έξελθόντων. Συνεπώς οί 
αριθμοί οί όποιοι έδόθησαν άλ- 
λοθεν εΐναι ανακριβείς. Σημειω- 
τέον δτι ή έπιβάρυνσις διά τούς 
55 έξελθόντας περιορίζεται μό
νον διά μίαν τριετίαν άπό τής 
έξόδου των, διότι μετά την πά
ροδον τής τριετίας, ήτις έν τφ 
μεταξύ παρήλθε, θά έξήρχοντο 
οπωσδήποτε, καταλαμβανόμε
νοι ύπό τού τακτικού όρίου ήλι
κίας.

Άψ’ έτέρου δμως το Ταμεΐον 
Συντάξεων ώφελήθη σημαντι

κούς έκ τής μεγάλης αύξήσεως

τών άποδσχών τού έν ένεργεία 
προσωπικού τέως Τραπέζης ’Α
θηνών άπό τής συγχωνεύσεως 
καί έντεΰθεν(αΰξησις 50-125%) 
ήτις έπέφερεν αντίστοιχον αΰξη- 
σιν των εσόδων τού Ταμείου, 
ένισχυθέντος προσέτι και διά 
τών εισφορών το συνόλου τών 
έπί Ήλιάσκου διορισθέντων. 
Τήν σημαντικήν ταύτην βελτίω- 
σιν τών έσόδων έκ τής αύξήσε
ως των είσφορών(ήσφαλισμένων 
και Τραπέζης) ή Διοίκησις τού 
Ταμείου έξεμηδένισε διά τής όλ- 
ματώδους αύξήσεως τών συντά
ξεων.

Μέση σύνταξις 374 συνταξι
ούχων προ Της συγχωνεύσεως 
δρχ. 747. Μέση σύνταξις ’ιδίων 
συνταξιούχων μετά τήν συγχώ- 
νευσιν δρχ. 1382. Μέση σύντα
ξις των έξελθόντων μετά τήν 
συγχώνευσιν δρχ. 2736. Μέση 
σύνταξις παλαιών καί νέων συν
ταξιούχων δρχ. 2062. Μέση 
σύνταξις συνταξιούχων τέως 
Εθνικής Τραπέζης 1765.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
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έκατέρας τών Τραπεζών

ΕΘΝΙΚΗΣ

Καταβαλ
λομένη

Συντά σύνταξις,
ξιμος είτε μετά

χρόνος Βαθμός οϊκ. βα-
ΰπηρε- ρών είτε

σίας ανευ βα-
ρών

έτη 30 Λογ. Α’ 30% 2.256
» » Τμημ. Β' 10% 2.308
» » » » 20% 2.402
» » Τμημ. Α’ 10% 2.653
» » » » 20% 2.793

έτη 35 Tμημ. Β' 20% 2.795
» » » » 30% 2.938
» » Τμημ. Α’ 10% 3.099
» » » » 20% 3.251
» » » » 30% 3.392

0 Η Ν Q Ν

Καταβαλλόμενη σύνταξις

ανευ
οΐκ.

βα
ρών

2.418
2.466
2.661
2.878
3.111
3.104
3.332
3.358
3.629
3.900

μετά
συζύ

γου
2.660
2.712
2.927
3.166
3.422
3.414
3.665
3.694
3.991
4.000

μετά συζύγου καί 

τέκνων :

12 3
2.781 2.902 3.023 
2.836 2.959 3.082 
3.060 3.193 3.326 
3.309 3.453 3.597 
3.577 3.688 3.843 
3.569 3.724 3.879 
3.830 3.997 4.000 
3.862 4.000 4.000 
4.000 άνωτάτη 
άνωτάτη

Συνεπώς τό μηνιαΐον έλλειμμα 
τού Ταμείου Συντάξεων προσω
πικού τέως Τραπέζης ’Αθηνών,

μικροί τό 15%... έτσι; Τελειώ
νουν καί ο! προγαγωγές τού 57 
μέσα στην καθωρισμένη προθε
σμία.. "Ε! δέν νομίζεις δτι υ
ποτιμάτε τό έργο σας;

—Έγώ δέν τό ύποτιμώ.. άλ
λά οί συνάδελφοι θέλουν νά μάς 
ρίξουν, δέν είδες Έκτακτη Γεν. 
Συνέλευση μέ θέμα «άρσις εμ
πιστοσύνης»;

—Οί συνάδελφοι δέν είναι 
τόσο αφελείς δσο νομίζουν αυ
τοί πού τούς κάλεσαν. Υπάρ
χουν βέβαια παράπονα κΓ έχουν 
γίνει σφάλματα—δχι δμως σ’ 
έκταση τέτοια πού νά δικαιο- 
λογή άρσιν εμπιστοσύνης. Οί 
συνάδελφοι παρακολουθούν τι 
γίνεται κΓ έξω άπό μάς, κάνουν 
συγκρίσεις και κρίνουν δτι έ
στω καί μέ βραδύ ρυθμό προ
χωρούμε. Πίσω νά μήν πηγαί
νουμε...

"Εφυγε κι’ αυτός ό «άγανα
κτησμένος», πήρα λίγο ανάσα 
καί σκέφθηκα:

—’Ή δέν είχε κανένα προσω
πικό ζητηματάκι νά λύση, ή 
Θεσοφιστής θάναι...

Μ. Άδς.

άνερχόμενον σήμερον είς δρχ. 
850.000 περίπου, οφείλεται κυ
ρίως είς τάς ώς άνωτέρω γενο- 
μένας αύξήσεις συντάξεων.

Ή υλική ωφέλεια τής Τραπέ
ζης έκ τής άπομακρύνσεως υ
παλλήλων, οί όποιοι — μολο
νότι στερούμενοι προσόντων—■ 
λαμβάνουν δυσαναλόγως ύψη- 
λάς άποδοχάς, ή εΐναι μειωμέ
νης άποδόσεως, έστω καί άν ή 
Τράπεζα έπιβαρυνθή μέ τήν έν- 
ίσχυσιν τού Ταμείου Συντάξεων 
διά τήν πρόωρον συνταξιοδότη
σα τών υπαλλήλων τούτων μέ
χρι τής καταλήψεώς των ύπό 
τού όρίου ήλικίας, είναι σοβα- 
ρώς υπολογίσιμος. Ή ήθική δ
μως ωφέλεια εΐναι ανυπολόγι
στος, διότι διά τής άπομα
κρύνσεως των άνευ προσόντων 
καί μή άποδιδόντων άναλόγως 
προς τάς ύψηλάς άποδοχάς των, 
ο'ίτινες—είς την περίπτωσιν των 
έκ τής τέως Τραπέζης ’Αθηνών 
προερχομένων — θά συνταξιο- 
δοτηθούν διά συντάξεως κα
τά πολύ ύψηλοτέρας τού μι
σθού δν θά έλάμβανον έργαζό- 
μενοι εάν δέν έλάμβανε χώραν 
ή συγχώνευσις τών Τραπεζών, 
θά άνοιγή διάπλατος ό δρόμος 
διά τήν έξέλιξιν τών νεωτέρων 
καί κατά πάντα ικανών ύπαλ-

λήλων, έξ άμφοτέρων τών Τρα
πεζών, έπί πλέον δέ θά προσ- 
ληφθοΰν αμέσως ισάριθμοι τών 
άπομακρυνθησομένων νέοι υ
πάλληλοι, μέ πλήρη προσόντα 
καί κατάρτνσιν, περιοριζσμένης 
οΰτω καί τής όπαρχουσης ανερ
γίας, ιδίως τών νέων τελειόφοι
των.

----------Φ----------
TAME ΙΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ·
■— ♦—

Βασικός λόγος τής έλλειμμα- 
τικότητος τού Ταμείου Πρόνοι
ας εΐναι ό τρόπος καθ’ δν έρρυ- 
θμίσθησαν αί παροχαί. ’Ενώ, 
δηλαδή, θά επρεπεν οί έξερχό- 
μενοι έπί μίαν 15ετίαν τουλά
χιστον άπό τής ίδρύσεως του 
Ταμείου νά λαμβάνουν άποζη- 
μίωσιν μειωμένην, καί ούχί ακέ
ραιον, έκ τού λόγου δτι είσέφε- 
ρον είς τό Ταμεΐον έπί βραχύ 
μόνον χρονικόν διάστημα, άντι- 
θέτως ή έκπτωσις αύτη περιω- 
ρίσθη είς μίαν μόνον πενταετί
αν, ήτοι μέχρι τού 1956, άπό 
τού έτους δέ τούτου πάς έξερ- 
χόμενος λαμβάνει «κεραίαν τήν 
άποζημίωσίν του.

Ένδεικτικώς άναφέρσμεν δτι, 
όταν ίδρύθη τό άνάλογσν Τα
μεΐον τού Προσωπικού τών ύ- 
παλλήλων τής τέως Τροατέζης" 
Εθνικής κατεβάλλοντο μειωμέ
νοι αποζημιώσεις, άναλόγως 
τών έτών, έπί μίαν ολόκληρον 
δεκαπενταετίαν.

-------- -<$>----------
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

ΝΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
—·—

Δέν εΐναι άκριβές δτι προσέ- 
λήφθησαν 500 νέοι υπάλληλον,

Προσελήφθησαν υπάλληλοι:
Έπί Ήλιάσκου, κοιτά τά έ

τη 1954 καί 1955 (ύπαχθέντες 
τότε σχεδόν πάντες είς τό Τα
μεΐον Συντάξεων προσωπικού 
τέως Τραπέζης ’Αθηνών). "Αρ-
ρενες · ·................... 157
Θήλεις ............· ·. 163 320

Έπί Κυριακοπού- 
λου, κατά τά έτη 
ί 956 καί 1957, 
προσληφθέντες ύ- 
ποχρεωτικώς δυνά
μει τού Ν. 1836)
1951 «Περί προ
στασίας πολεμι
στών» ................... 18

Πλέον έπαναπρο- 
σληφθέντων έκ τών 
άπολυθέντων ύπό 
Ήλιάσκου.........  10 28

Σύνολον ................ 348
----------Φ----------

ΕΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
—φ.—

Ή προβαλλομένη μή ΰπαρ- 
ξις μεγάλου αριθμού άπαχω- 
ρούντων λόγφ όρίου ήλικίας έκ 
τής τέως Τραπέζης ’Αθηνών ο
φείλεται κατά έν μέρος είς την 
εύχέρίειαν τήν (παρασχεθεΐσαν 

ύπό τού ’Οργανισμού τής νέας 
Τραπέζης περί διορθώσεως τής 
ήλικίας διά μόνον τους έκ 
τής τέως Τραπέζης ’Αθηνών 
προερχομένους υπαλλήλους. 
Τοιουτοτρόπως, ό άριθμός των 
φυσιολογικώς (λόγφ όρίου ή- 
λικίας) έξερχομένων έχει περισ- 
ρισθή καί προκύπτει ή ανάγκη 
ψηφίσεως τού Νόμου, διά την 
άπομάκρυνσιν τών ήλικιωμένων 
καί δυσαναλόγως προς τάς
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ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
1) Αίτια κακοδαι- 

μ ο ινι ί α ς τ ώ ν- Τ ρ α π ε- 
ζ ώ ν :

Τό θέμα τής έξυγιάνσεως τού 
έν 'Ελλάδι Τραπεζικού μηχα- 
νιισίμοΰ κατέλαβε μετοτπολεμικώς 
προέχουσαν θέσιν και πολλά- 
κις έπ,ρατάθηισαν, ύπό των αρ
μοδίων, λύσεις, αϊτινες ή ουδό
λως έφηρμόσθησαν ή, έφαρμο- 
σθείσαι, άπέτυχον.

Τό γεγονός, δτι, ύφ’ όλων 
τών μεταπολεμικών Κυβεενήσε- 
ων έπρογραμματίσθη ή έξυγί- 
ανσις τής πίστεως έν 'Ελλάδι, 
χωρίς μέχρι σήμερον νά κατα- 
στή τούτο ιδυινατόν, μαρτυρεί 
δτι δέν έΐχσυισι συλληφθή ύπό 
των αρμοδίων τά αίτια, άτινα 
προεκάλεσαν την διαταραχήν 
τού τραπεζικού μηχανισμού ή 
άλλως, δπερ τιό χειρότερον, δια- 
πι,στωθέντα ταΰτα Εξακολουθούν 
ivioc παραμένουν αθεράπευτα, ε
πί ζημία τής οικονομίας τής 
Χώρας.

Έτονίσαμεν καί άλλοτε την 
χρησιμότητα των Τραπεζών καί 
έσηιμειώσαμεν, δτι, τά τόσον α
ναγκαία διά την οικονομικήν ά- 
νάπτυξιν τών χωρών σχέδια, εί
ναι δυνατόν νά επιτύχουν μόνον 
έφ’ δσον υποβοηθούν προς τού
το αί καλώς λειτουργοΰσαι Έμ- 
πορικαί Τράπεζαι.

Διά νά υποβοηθήσουν όμως 
αί Έμπορικαί Τράπεζαι εις τήν 
Επιτυχίαν! τού άνωτέρω σκοπού, 
έχουν καί αύται άνάγκηιν ειδι
κής προστασίας, άνευ τής όποι
ας δέν δύνανται νά Εκπληρώ
σουν τόν προορισμόν των ώς 
οικονομικών ποριστιικών μονά
δων.

Είδικώτερον, είς τήν Χώραν 
μας συνετέλεσαν πολλοί λόγοι, 
ώστε, βαιθμιιαίως, νά διαταρα- 
χθή ή έξισορρόπησις τών φο
ρέων τής πίιστεως, νά άγνοηθή, 
έν πολλοΐς, ή χρησιίμότης τών 
Τραπεζών καί νά τεθούν είς ε
φαρμογήν μέτρα, άτινα δέν υ
πήρξαν συντελεστικά διά τήν

προσφερομένας υπηρεσίας άμει- 
βομένων καί ή άντικατάστασίς 
των διά νέων έχόντων πλήρη 
προσόντα καί άρτίαν κατάρτι- 
σιν, απαραιτήτων δέ σήμερον 
διά τήν ομαλήν λειτουργίαν τής 
Τραπέζης, ιδίως εις τά Υπο
καταστήματα, έπερχομένης καί 
γενικωτέρας κοινωνικής ώφελεί- 
ας (άπορρόφησις νέων ανέρ
γων), έψ’ δσον μάλιστα αί άπα- 
μακρυνθήσόμενοι θά λάβουν 
ολοι έπαρκεΐς συντάξεις, άπο- 
χωροΰντες μέ δλας τάς τιμάς 
λόγφ λήξεως τής σταδιοδρομί
ας των.

Σήμερον υπάρχουν έν τή Ύ- 
πηρεσίςι τής Τραπέζης περί 
τούς 150 ύπάλληλοι στερούμε
νοι καί τών τυπικών προσόντων 
(απολυτηρίου Γυμνασίου), μέ 
δυσαναλόγως ύψηλάς άποδοχάς 
λόγφ τής παραμονής των έπί 
μακρά έτη είς τόν αυτόν βα
θμόν καί λήψεως προσαυξήσε- 
ων αϊτινες αναβιβάζουν τάς ά
ποδοχάς των είς τά ανώτατα έ- 
πίπεδα, ένφ δεν δύνανται νά ά- 
ναλάβουν ευρύτερα καί ύπεύθυ- 
να καθήκοντα καί " υπηρετούν 
κατ' ανάγκην ύπό τάς διατα- 
γάς νεωτέρων των, έπί βλάβη 
τής ευρύθμου λειτουργίας τής 
Τραπέζης. Ό μέσος όρος μη
νιαίων αποδοχών τών έν λόγφ 
υπαλλήλων όσων προέρχονται 
έκ τής τέως Τραπέζης ’Αθη
νών, είναι δραχ. 4.572, έναντι 
μέσου όρου άποδοχών τούτων 
παρά τή Τραπέζη Αθηνών 
(προ τής συγχωνεύσεως) δρχ. 
2.070, ήτοι έπραγματοποίησαν 
αΰξησιν 125%, ένφ τών ύπαλ- 
λήλων τής Εθνικής οί μισθοί έ- 
μειώθησοον.

Συνεπώς αί έπί Ήλιάσκου 
γενόμεναι απολύσεις δέν έγέ- 
νοντο μέ υπηρεσιακά κριτήρια, 
έψ’ δσον άπελύθησαν έκατοντά- 
δες ΰπαλλήλων μέ πλήρη προ
σόντα καί παρέμειναν πφΐ τούς 
150 άνευ προσόντων, τών όποι
ων ήδη έπιδιώκεται ή άπομά- 
κρυνσις μαζί μέ όσους άλλους 
είναι άναπόψευκτον ν’ απομα
κρυνθούν διά νά έπέλθη ή έξυ- 
γίανσις τού προσωπικού τής 
Τραπέζης καί ή κανονική περαι- 
Τέρω έξέλιξις αύτοΰ είς τήν βα
θμολογικήν κλίμακα.

Ούτως έχουν τά πράγματα 
άντικειμενικώς εξεταζόμενα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

άναγέννιησιν τήις τόσον τρωθεί
σης πίιστεως καί τήιν έδραίωσιν 
τού Τραπεζικού 'μηχανισμού, ό- 
στις, ή το επόμενον, μετά την 
λήξιν τού πολέμου νά παρου
σίαση άνωιμαλίας.

Ή οικονομική άνίασυγκρότη- 
σις, ό οικονομικός προγραμμα
τισμός καί ή άνσβίωσις τής πί- 
στεως, έδει νά αρχίσουν άπό 
τάς Τραπέζας, διότι δι’ αύτών 
θά έπραγ ματοπο ιού ντο οί έπι- 
διωκόμενοι σκοποί καί θά Ετί
θεντο είς κίνησιν τά χρη,ματοι- 
κσναμικά μέσα τής Χώρας μας.

Ώς κατεδείξαμεν είς προη
γούμενα άρθρα μας ή βασική 
αιτία τής κακοδαιμονίας τών 
Τρπεζών, καί δή τών έμπορι-· 
κών τοιούτων, ύπήρξεν ή έξαφά- 
νισις τής πίστεως, άνευ τής ό
ποιας, ώς γνωστόν, καθίσταται 
άδιανίόητος ή Τραπεζική λει
τουργία, Ελλείψει τού απαραι
τήτου άποταμιευτικαΰ χρήμα
τος.

"Οθεν, ήτα επόμενον αί Εμ
πορικοί Τράπεζαι, στερηθεΐσαι 
τών ίδιων μέσων, νά καταφύγω- 
Ισιν είς τήν Εκδοτικήν μηχανήν 
προς άντλησιν τού απαραιτήτου 
χρήματος, ή τοιαΰτη 6έ μέθοδος 
πορισμοΰ χρήματος, άφ’ ενός 
ιμέιν περιόριζε τά περιθώρια 
κέρδους, άτινα δέον νά ύφίσταν- 
ται είς τάς περιόδους ομαλής 
πιστωτικής λειτουργίας, άφ’ έ
τερον δέ έδημιούργει άντιοικο- 
νομικάς μεθόδους λειτουργίας, 
λόγφ τής αύξήσεως τού Τραπε
ζικού κόστους.

Διά τής κατά τά άνω καθιε-

Κατεδείχθη ήδη, είς προη
γούμενα μας άρθίρα, δτι ή ’Εκ
δοτική μας Τράπεζα, άπό τής 
ίδρύσεώς της παρεξέκλινε τού 
προορισμού της καί, έν πολλοΐς, 
έκινήθη είς τά πλροίσια τών κα- 
θαρώς Εμπορικών Τραπεζών, 
τάς όποιας ήρχισε ινά ανταγω
νίζεται.

Προπολεμικώς, ότε ή χρημα
ταγορά έκαλύπτετο πλήρως υπό 
τών ’Εμπορικών Τραπεζών, δέν 
ύπήρχεν οΰδεΐς λόγος Ενέργειας 
χορηγήσεων ύπό τής Κεντρι
κής Τραπέζης, ή δραστηριότης 
τής όποιας έδει νά περιορισθχ 
είς τά αύστηρά πλαίσια τού 
* Εκδοτικού ' I δ θύματος.

Υπεστηρίχθη ύφ’ ύμών, άλ
λοτε, δτι ή τοιαύτη έπέκτασις 
τών δραστηριοτήτων τής Τρα
πέζης τής ‘Ελλάδος, έν τίνι μέ- 
τρφ έπεβλήθη προς άποσυμφό- 
ρηισιν γού λίαν ηύξημένου προ
σωπικού της, άιλλ’ έρωτάται 
διατί τό "Ιδρυμα τούτο άπρο- 
γραμματίστως π|ρ;οέβη ε ί ς 
προσλήψεις προσωπικού καί 
διατί νά εχη τήν άξίωσιν, ό
πως τό σφάλμα τούτο έπιπέση 
έπί τών Εμπορικών Τραπεζών^ 
διά τού περιορισμού τών1 έργα- 
σιών αύτών;

Ή Πολιτεία, ήτις, ύποτίθε- 
ται ότι προγραμματίζει καί· 
παρακολουθεί τάς σΐκονομικάς 
έκδη Χώσει ς καί δραστη ρίιότητσς 
έν γένει, φρονούμεν, ότι θά έ- 
δει νά εΐχεν λάβει προ παλλού 
θέσιν έπί τού ζητήματος τού
του, τού όποιου αί συνέπειαι. 
πολύ συντόμως 8ά καταστώ- 
σιιν όξεΐαι καί ΐένοχλητικαί.

Θέμα πιστοδοτικής παρεμβά
σεως τής Τραπέζης τήις 'Ελλά
δος έγεννήθη μόνον μετά τήν ά- 
πελευθέρωσιν, άλλ’ ώς ήδη ά- 
πεδείξαμεν, καί ή τοιαύτη πα
ρέμβασις ύπήρξεν εσφαλμένη 
καί κατέτεινε είς τό πώς θά πε- 
ριορισθή ή Ιδράσις τών λοιπών 
Τ ραπεζώνι.

Έφ’ όσον μεταπολεμικώς δέν 
ύπήρΙχεν άποταμιευτικόν χρήμα, 
ώστε αί Έμποριίκαί Τράπεζαι 
νά κινηθώσιν αύτοδυνάμως, έδει 
ή Κεντρική μας Τράπεζα νά 
διαθέτη τούτο είς τάς Έμποιρι- 
κάς Τραπέζας καί νά παρακο- 
λουθή τήν διάθεσιιν1 αυτού, συμ- 
φώνως πρός τήν οίκονομ ικήνι καί 
νομισματικήν σκοπιμότητα.

’Αντί τούτου, ή Τράπεζα τής 
'Ελλάδος έχορήγει ή ίδια τά 
προκαθοριζάμενα πασά μέ τήν 
δικαιολογίαν τής άδυναμίας 
τών ’Εμπορικών Τροοπεζών, ά- 
σκή,σασα μέ τήν σειράν της, ό
λους τούς κλάδους τής Π ίστεως, 
6ι’ δ γεγονός παρέστη ανάγκη 
τροποποιήσεως ώρισμένων δια
τάξεων τού Καταστατικού της 
(όρα καταστατικόν της Μετα
βατικά! διατάξεις άρθρο ν 75).

Παρήλθον ήδη άπό μακροϋ 
αί πρώται ενθουσιώδεις έντυ- 
πώσεις περί τήις σκοπιμότητοις 
τής τόσον διατυμπανισθείσης

Χέγχου αί Έμπορι καί Τράπε
ζα ι άπεμακρύνθησαν έκ τού 
ιδεατού κόστους παραγωγής 
καί κατέστησαν, έν τή ούσίςχ, 
παθητικοί όργανι- 
σ μ ο ί, έφ’ όσον δέν άφήνον- 
το τά απαραίτητα περιθώρια 
πρός ιδημιαυιργίαιι οικονομικού 
πλεονάσματος καί έψ’ όσον δέν 
ήδύναντο αύται, περιοριζόμεναι 
έκ τών Plafond χορηγήσεων 
νά τοποθετήσουν ανάλογα κε
φάλαια, ώστε νά καλύψουν τά 
έξοδα διαχειρίσεώς των.

’Εντεύθεν, έδηιμιουργήθηι τό 
ζήτημα τής έλλει μματ ι κότητο ς 
ένίων Τραπεζών, δπερ, κακώς 
βεβαίως, άπεδόθη κυρίως είς 
πολυτέλειαν δαπανών, ώς καί 
κακήν δισχείριισιν τώιν πιστοδο- 
τικών θεμάτων.

’Ίσως άναγνώστης τού πα
ρόντος έρωτήση, καί πολύ όρ-ι 
θώς, διατί ή έίλλειμματικότης, 
παρουσιάσθη μόνον είς ώρισμέ- 
νας Τραττέζας καί ούχί είς όλας 
τάς ’Εμπορικός Τραπέζας.

Είς τόν ούτως διαποροΰιντα 
άναγνώστην άπαντώμεν, ότι τό 
θέμα τούτο είναι λίαν λεπτόν 
καί δέν διυνάμεθα νά άπαντήσω- 
μεν γενικώς.

Πάντως, όμως, μία λεπτομε
ρής άνάλυσις τών ισολογισμών 
τών Έμπφιικώιν Τραπεζών κα
τά τήν έποιχήν έ κείνην, θά κα- 
ταδείξη, ότι αί ώφέλειαι εύρί- 
σκοντο ε’ίς τινα δυσαναλογίαν 
πρός τά τοποθετημένα κεφά
λαια, τούθ’ δπερ μαρτυρεί τήν 
προσαύξησιν αύτών προφανώς 
έκ λοιπών έπιχειρηματικών 
προσόδων.

Ώς συνέπεια τής άνωτέρω 
τακτικής τής Κεντρικής μας 
Τραπέζης /παρετηρήθη ή χαρα
κτηριστική _ άντινομίια έν τή 
χρηματοδοτήσει τών αναγκών 
τής Χώρας μας, καθ’ ήν ή μέν 
Κρατική Τράπεζα διέθετε τό έκ 
τής εκδοτικής μηχανής χρήμα 
είς τήν έκ τών Εμπορικών Τρα
πεζών άποσπασθεΐσαν πελατεί
αν (έξαγωγικόΐΜ Ιέμπόριον, κα~ 
πνεμιτήριιον κλπ.), αί δέ Έμιτο- 
ρικαί Τράττεζάι καί δή ή ’Εθνι
κή Τράπεζα,, μνήμων τών έθνι- 
κών της παραδόσεων, νά ένι- 
σχύπ, τή ΕΓΓΥΗΣΕΙ ΤΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ ή καί άνευ τής έγ- 
γυήσεως, τούς συμμοριοπλή- 
κτους έπαγγελματίας, τούς 
Συν)σμούς Δημοσίων 'Υπαλλή
λων, τούς Σεισμοπλήκτους κ.λ, 
π. Τοιαΰται χορηγίαι έξε- 
πλήρουν επιτακτικήν K|piorri- 
κήν αναγκαιότητα καί συνε
πώς έδει ν ά έ ν ε ρ γ η - 
6οΰν μόνον διά τής 
Εκδοτικής Τ ρ α π έ-
ζ η ς·

’Ιδού λοιπόν διατί ύπεστηρί- 
ξαμεν κατ’ έπανάληψιν, ότι έ
χει έκτροπη, ή (Κεντρική Τράπε
ζα έκ τού βασικού και μόνον 
προορισμού της, δστις συνίστα- 
ται είς τήν, έν συν εργασία με
τά τού Κράτους, διατήρησιΐνΐ τής 
νομισματικής σταθερότητος καί 
τήν έπιτυχίαν τής οικονομικής 
άναπτύξεως τής Χώρας.

Τοιαύτη δέ είναι ή ζημία τής 
πίστεως καί !δή τών ’Εμπορι
κών Τραπεζών έκ τής παραλ
λήλου πιστοδότη
σε ω ς τής αγοράς έκ μέρους 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος, ώ
στε θά ήδυΐνίάμεθά άδιστάκτως 
νά ύποστηρίξωιμενι, ότι, καί άν 
έτι δεν έμεσολάβει ά δεύτερος 
παγκόσμιος πόλεμος, όστις διά 
τήν Χώραν μας, συν τοΐς άλ- 
λοις, εΐχεν ώς συνέπειαν τόν 
άφο . ισμόν τής πίστεως, θάττον 
ή βράδιοιν αί Έμπορικαί Τρά- 
πεζαι θά άντιίμετώπιζον δυσχε- 
ρείας, διότι είς τήν περίπτωσιν 
ταύτην πρόκειται άνισος αντα
γωνισμός μεταξύ τής Κεντρι
κής Τραπέζης, διαθετούισης 
άτοκον χρήμα,^ καί τών ’Εμπο
ρικών Τραπεζών, αϊτινες κατα
βάλλουν υπερβολικούς τόκους 
διά τάς καταθέσεις.

’Εκ πάιντων τών άνωτέρω κα
θίσταται φανερόν, ότι ή έξυγί- 
αήσις τώιν ’Εμπορικών Τραπε
ζών δέν είναι απλή υπόδεσις, 
άλλ’ ούτε καί δύναται αϋτη νά 
μελετηθή, πολύ δέ περισσότε
ρον ινά τεθή είς ιέφαρ,μογήν, άν 
!μή πΙριοηγουμένως καθορισθώ- 
σι ν ά μ ε τ α κ ι ν ή τ ω ς, τά 
πλαίσια δράσεως τής Κεντρι
κής Τραπέζης.

συγχωνεύσεως ένίων Τραπεζών, 
ώστε καί οί μή ειδικοί είς τά 
ΤΙρίαπεζικά θέματα νά έχωσιν 
ήδη σχηματίσει σαφή, περί τής

αποτυχίας τού μέτρου, γνώμην.
Ή συγχώνευα ις των Τ ραπε- 

ζών καί ’ιδιαιτέρως τής Τραπέ- 
πέζης Αθηνών πρός τήν Εθνι
κήν Τράπεζαν, καί δή αί συνθή- 
και ύφ’ ας αυτή, έλαβε χώραν 
καί ή έκ συστήματος καί κατά 
κόρον διυσφήμησις τής Εθνι

κής Τραπέζης δέν ύπήρξεν 
έν άπλοΰν «ατυχές 
ο- χ έ δ ι ο ινι. » άλλά έιν με- 
γάλ ο ν παλ ι τ ι κό—οίκονσμ ι κόινι 
σφάλμα, αί συνέπειαι τού ό
ποιου έπί σειράν έτών θά κατα
πονούν τιήιν Πόλιτικήν 'Ηγεσίαν 
καί θά απασχολούν τούς αρμο
δίους μέ τήν οικονομίαν αυτής.

"Απασαι αί έν τή Χώ|ρςι μας 
Έμπορικαί Τράπεζαι, μέχρι τής 
έκρή,ξεως τού δευτέρου παγκο
σμίου πολέμου; εΐχον επιτύχει, 
έν τή παραγωγική τωνί διαδικα
σία, έν είδος OPTIMUM, όπερ 
έπέτρεπεν είς αύτάς νά έκπλη- 
ρώσιν άρτίως τόν προορισμόν1 
των καί νά παρέχουν ποικιλο- 
τρόπως τήν ισυνδρομήν των είς 
τήν οικονομίαν τής Χώρας.

’Εάν, καί τούτο πρός στιγ
μήν; ένεψανίσθησοον, δυισχέ- 
ΐρειαι, αύται δέν προήλθαν ύπαι- 
τιότι τών Τραπεζών καί κατά 
συνέπειαν, έδει αί τελευταΐαι 
αύται, διά παντός τρόπου 
νά ύποβοηθηθοΰν, ώστε ά- 
θορύβως καί δή άζημίως διά 
τήν οικονομίαν ινά έξέλθουν έκ 
τώιν δυσχερειών καί νά συνεχί- 
σουν τόν προορισμόν των.

’Αντί τής αναμενόμενης τοι- 
σύτης ευεργετικής συνδρομής, 
έγένετο όλως τό άντί θετόν, είς 
πείσμα τών άντιθέτως ύτΓοστη- 
ίριχθεισών απόψεων, αϊτινες, 
ουδόλως έλιήφθησαν ύπ’ όψιν.

Συνιετνεία τού άβασανίστου 
μέτρου τής συγχωνεύσεως έδη- 
μιουργήθη ιδία διά τήν ’Εθνι
κήν Τράπεζαν καί τό -προσωπι
κόν της Ενα τεράστιον πρόβλη
μα,, τοϋ οποίου τάς συνεπείας 
έπωμίισθη, μόνον τό "Ιδρυμα 
τούτο καί τό Προσωπικόν του.

"Ολοι γνιωρίζομεν κατά ποι
ον ενθουσιώδη τρόπον, έθρι- 
αμβολογήθη ή ομαδική άπόλυ- 
σις ύπερχιλίων ύπαλλήλων τής 
τέως ’Εθνικής καί ένίων τοιού- 
των τής τέως Τραττέζης ’Αθη
νών.

Οί αρμόδιοι Στατιστικολά
ν οι καί οί άναλογισταί Ασφα
λιστικών ’Οργανισμών, μετ’ έ;« 
πισταμένην έρευναν, δύνανται 
νά απαντήσουν κατά ποιον τρό
πον, εΤς Ασφαλιστικός ’Οργα
νισμός 4.500 μελών δύναται νά 
έπιβίωση, όταν απολυθούν προ- 
ώρως 1.000 μέλη του; σικνιεισφέ- 
ιροντα κατά τό μεγαλύτερον 
μέρος είς τούς πόρους του, καί 
όταν 6 συνήθης αριθμός τών Ε
τησίων έξόδων ανέρχεται είς 80 
—1 00 περίπου.

Τό δύσκολον τούτο θέμα1 τοϋ 
Ταμείου Συντάξεων τοϋ Προ
σωπικού τής Εθνικής Τ,ρΙαπέ- 
ζης δέΐνι /είναι δυνατόν εί μή νά 
έπηρεάζη σοβαρώς τήν τύχην 
τού ‘Ιδρύματος τούτου, όπερ, 
συν τοΐς άλλοις, άνέλαβε τά 
βάρη έκ τής αύξήσεως τών μι
σθών τών έκ τής τέως Τραπέ
ζης ’Αθηνών προερχομένων; ώς 
έπίσης καί τής συνταξιαδοτή- 
σεως αύτών, δεδομένου ότι προ 
τής συγχωνεύσεως ή συνταξιο- 
δότησίς των ήτο υποτυπώδης.

Βεβαίως, σύδείς δύναται νά 
ΰποστηρίξη τήιν άποψιν, ότι ή 
Πολιτική 'Ηγεσία, έστω καί 
άν άνεγνώρισε τά σφάλματα 
τής προκατάχου τοιαύτης, θά 
ήδύνατο νά καταβάλη άποζημί- 
ωσιν διά τάς πεοξενηθείσας 

ζημίας.
Οά πρέπει όμως νά έξετα- 

σθή μετά μεγίστης προσοχής, 
μήπως ή Πολιτεία ώψειλε, είς 
άποκατάστασινιτιής, ύπαιτιότη- 
*Π της, προξενηθείσης αναταρα
χής, νά __ βοηθήση εμμέσως είς 
τήν έπο,ύλωσιν τών τραυμάτων 
διά τής ηθικής συμπαραστάσε- 
ως καί βοήθειας τού άναιτίως 
τραυ μ ατ ισθέντο ς ’ Οργ αν ι σμ ού, 
ώστε, βαίίμιαίως, μέ θυσίαν, 

αύτοΰ τούτου τού ‘ Iδρύματος 
καί τού Προσωπικού του (έν έν- 
εργεία καί έν άπομαχίφ) νά έ- 
ξέλθη έκ τών δεινών, άτινα τώ

Διεκηρύχθη ύπό τών άρμοδί- 
ων), έν καιρώ, ότι, διά τής συγ
χωνεύσεως τών Έμπορι κών 
Τραπεζών θά έπετυγχάνετο ό 
περιορισμός τών έξόδων δια
χειρίσεώς των καί κατά συνέ
πειαν θά ωφελείτο τό κοινωνικόν 
σύναλον διά τής μειώσεως τών 
τόκων χορηγήσεων.

Έκ τών πραγμάτων άπεδεί- 
χθη, ότι ή άνωτέ:ω Επαγγελία 
άπέτυχε παταγωδώς διά δύο 
βασικούς λόγους, ήτοι:

α) Διά τής αύξήσεως τών

έπεσώρΙρίευσαν οί οικονομικοί 
πειραματισμοί.

Άλλ’ άντί τής αναμενόμενης^, 
κατά τά άνω ένισχύσεως, καί 
χωρίς κάν νά δοθή ό άπαιτον- 
μένος χρόνος άνασυγκροτήσεως 
τής Εθνικής Τραπέζης, έκ τής 
δίνης είς ήν αϋτη περιέπεσεν, 
άποφασίζεται ή ΐδρυσις _ νέας 
Τραπέζης^ (Ο.Χ.Ο.Α.), ή λει
τουργία τής οποίας θά αφαίρε
ση τήν Βιομηχανικήν πίΐστιν ά- 
πο τήν Τράπεζαν, ήτις συστη- 
ιματικώς μέχριι τοΰδε ^ ήσκησε 
ταύτηιν; καί περαιτέρω έγκρινε- 
ται ή πώλησις τών Τραπεζών 
Ίονικής καί Λάϊκής, είς τήν 
τόσον εύνοϊθεΐσαν έκ τής συγ
χωνεύσεως (Εθνικής —- ’Αθη
νών) Εμπορικήν Τράπεζαν; 
ώστε ινά καταστή αϋτη περισ
σότερον ’ισχυρά, έν πολλοΐς έκ 
συμπτωματικών γεγονότων.

"Οθεν, εύλόγως, μάς γεννά- 
ται ή άπορία, είς ποιαν σκοπι
μότητα άπέβλεψαν τά Χηφθέν- 
τα μέτρα καί διά τίνα σκοπόν 
έπροξενήιθη τόση άνατα|ρ|αχή είς 
τό Ιερόν1 Τέμενος τής Πίστεως, 
άφ’ ού έν τή ούσία ούδείς έκ 
τών τόσον διατιιμπανι|σΘέντωιν 
σκοπών έπετεύχθη;

Είναι, βεβαίως, 'ικανοποιη
τικόν, τό γεγονός ότι ή νυν ‘Η
γεσία τής ’Εθνικής Τραπέζης 
ήρχισε τήν περισυλλογήν και 
τήν άπακατάστασιν τών ζημι- 
ώ\\ ώς έπίσης είναι παρήγορσν 
to έξ Επισήμων- χειλέων διακη- 
ρυχθέν, ότι ή ’Εθνική Τράπε
ζα είσήλθεν ήδη είς τό στάδιον 
τής άναρρώσεως.

Διά τούς μή γνωρίζοντας ό
μως τά πράγματα θά πρέπει νά 
ύπενθΜμίΙσωμεν, ότι, πρός κάλυ- 
ψιΐνι τών έκ τής συγχωνεύσεως 
δημιουργηθέντων βαιρών; ή Έ 
θνική Τράπεζα δέν έχει νά άν- 
τι μετωπίση τά έξοδα τής μι 
σθοδοσίας τού έν ένεργεία προ
σωπικού της, οΰτινος σημειωι 
τέαν αντιμετωπίζει μεγίστην1 
στενότητα, κατόπιν τών ομαδι
κών απολύσεων, άλλά καί τά 
τοιαΰτα τών ’Ασφαλιστικών Τα
μείων, διά τήν κάλιυψιν τώιν1 ο
ποίων κρίνεται ανεπαρκής ή έγ- 
κριθεΐσα είσφοίρά τής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος.

’Ιδού διατί ϊτιεστηρίξαμεν 
μετά ττείσματος τήν γνώμην, 
δτι, ικατά τήιν παρούσαν περί
οδον, τό Επίσημον Κράτος θά 
έπρεπε νά προσέξη Ιδιαιτέρως 
τήιν Εθνικήν Τράπεζαν, τήν τό
σον δεινοποίθήισασαν ούχί έξ ύ- 
παιτιότητός της, άλλ’ έξ ε
σφαλμένης ιΚυβερνιητικής γραμ-
μης.

Διά τήιν Εθνικήν Τράπεζαν, 
όσονδήποτε καί άν αϋτη έβελ- 
ΐτίωσε τήν θέσιν της, χάρις είς 
τήν περισυλλογήν καί τήν σώ- 
φρανα Διοίκησιν τής νΰν 'Ηγε
σίας της, θά παραμένη πάντο
τε σοβαρόν τό πρόβλημα τής 
άντιμετωπίσεως τών έξόδων 
τών ’Ασφαλιστικών ’Οργανι
σμών τοϋ Προσωπικού της, τά 
όποια έξοδα δέν δύναται νά 
παρίδη, διότι οΰδεΐς έκ τών έν 
ένεργεία υπαλλήλων της θά 
Εξακολούθηση παρέχων μεθ’ 
ύπερβολικής άφασιώσεως τάς 
ύπήρεσίας του; όταν δέν είναι 
βέβαιος, περί τής έξασφοίλίσε- 
ως τής συντάξεως του.

Τούτο καθίσταται Επιβεβλη
μένοι' νΰν εϊπερ ποτέ καί άλ
λοτε, διότι ό έργαζόμενος άν- 
εξαρτήτως τής τύχης τής έπι- 
χειρήσεως δέν πρέπει νά έγκα- 
ταλείπηταΐί, άλλά καί είς τάς 
πλέον δύσκολους] περιπτώσεις 
δέον νά λαμβάνη τά στοιχειώ
δη μέσα πρός τό ζην, τόν κοι
νωνικόν δηλονότι μισθόν.

’Ιδού λοιπόν τεράστια προ
βλήματα, άτινα έδημιαυργήθη- 
σαν έκ τής συγχωνεύσεως, τήν 
λύσιν τών οποίων ή διαπριάξα- 
σα τά σφάλματα Πολιτεία ανέ
θεσε μόνον είς τήν Τράπεζαν, 
χωρίς, ώς έδει, νά παράσχη 
τήν παντοειδή συνδρομήν της 
πρός μερικήν έπανόρθωσιν αυ
τών.

Υπάρχει όμως καιρός πρός 
διόρθωσιν τού κακού καί άς έλ- 
πίσωμεΐν, ότι οί άρμόδιοι θά έ- 
ξεύραυν τάς ένδεικνυο μένος 
λύσεις έστω καί αργά, ώστε νά 
άποκατασταθή ή διασαλευθεΐσα 
τάξις έν τή Τραπεζική πίστει.

άποδοχών τών έκ τής Τραπέ
ζης Αθηνών προερχομένων ύ- 
παλλήλων καί έξομοιώαεως αύ- 
τώιν μισθολογικώς πρός τό έκ 
τής τέως Εθνικής Τραπέζης 
προιερχόμενον προσωπικόν ού 
μόνον έμιειώθησαν τά έξοδα 
τής νέας Τραπέζης άλλά του
ναντίον ηύξήθησαν ταΰτα.

Διά τής συγχωνεύσεως δη
λονότι τών Τραπεζών τούτων 
προσεγένετο ή πρωτοφανής ά- 
δικία τόσον είς τό 'Ίδ|ριυμα 
όσον καί τό προσωπικόν, ήτις

συνίσταται είς τήν άπομάκρυν- 
σιιν τούΐιλίαν πεπειραμένοιυ προ- 
σωπικοΰ τής ’Εθνικής καί τήν 
άνπικατάστασιν αύτοΰ διά τού 
προσωπικού τής τέως Τραπέ
ζης ’Αθηνών, αρκετόν ποσοστόν 
τού οποίου στερείται καί αύτών’ 
%ώιν τυπικών προσόντων.

Οΰτω, ή νέα Τράπεζα, στε- 
ρηθεΐσα έν τίνι μέτρφ τώιν ύ- 
π-ηιρεσιών τού πεπειραμένου 
προσωπικού, έπεβαρύνθη μέ εν 
ποσοοπόν άκαταλλήλου τοιού- 
του, τήν έκ τού οποίου απαλ
λαγήν δέν βλέπαμεν κατά ποιον 
τρόπον θά έπιτύχη ή νέα Δισί- 
κησις, άν μή ύποβοηθηθή έκ 
μέρους τής Πολιτείας.

β) Διά τής συγχωνεύσεως, 
δέν έτηρήθη, ώς προανηγγέλθη 
τό τραπεζικόν STATUS OUO, 
οπότε θά ε’ιχομεν αύτόματον αϋ- 
ξησιν τών Εργασιών τής νέας 
Τραπέζης καί ευχερή δυνατό
τητα άντιμετωπίσεως ύπ’ αύ- 
τής τών πολλαπλών υποχρεώ
σεων της; άλλά εύθυς αμέσως 
επετράπη είς τήν Εμπορικήν 
Τράπεζαν νά ίδρυση 'Ϋποκ)τα, 
όπου αϋτη έκρινεν ωφέλιμον δι* 
αύτήν καί οΰτω, αυτομάτους αΰκ 
τη ηϋξησε τάς Εργασίας της είς 
βάρος τών συγχωνευθεισών 
Τραπεζών έκ τών οποίων, αύτο- 
Ινοήτωςΐ, άπεσπάσθη μέρος πε
λατείας, έφ’ όσον κατ’ έπανά1- 
ληψιν έτονίσθη, δέν εΤναι δυνα
τόν νά στηριχθώμεν είς σύστη
μα μοινοπωιλήσεως τής πίστεως.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Έκ πάντων τών άνωτέρω κα

ταδεικνύεται, ότι τό εργοιν τής 
συγχωνεύσεως τών Τ,ριαπεζών 
ύπήρξεν προϊόν Εσφαλμένων αν
τιλήψεων καί ότι, παρά τήν ό- 
ιμαλογίαν τής αποτυχίας αύτοΰ, 
ουδέ μ ία άρ,μοδίως κατεβληθή, 

προσπάθεια πρός άπακατάσπα- 
σιν, έστω καί μέρους, τών προ- 
ξενηθεισών ζημιών, τούναντίον 
Ιμάλι στα έξεδηλώθησαν προθέ- 
σεις περαιτέρω] κακομεταχειρί- 
σεως τής Εθνικής Τ|ρ]απέζης.

Ή έξυγίανσις τών Τραπεζών, 
έδει νά άρχίση πρωτίιστως έκ 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος, ή- 
τις δέον νά περιορισθή είς τά 
εκδοτικά της καί μόνον καθή
κοντα, έψ’ όσον δύναται νά 
έλιέγχη τήν χρηματαγοράν διά 
τών λοιιτώινι Τραττεζών.

Περαιτέρω, ή έξυγίανσις τού 
έν 'Ελλάδι τραπεζικού μηχανι
σμού έδει νά συμπείρΐϊλάβη τόν1 
Εκσυγχρονισμόν^ τών μεθόδων 
λειτουργίας ^ τών Εμπορικών 
Τραπεζών, τήν άνανιέωσιν τού 
έμψυχου υλικού έπί τή βάσει 
τών αξιώσεων τής συγχρόνου 
οικονομίας, ώς έπίσης καί τών 
τρόπων διαθέσεως τών οίκονο- 
ίμικώιν αυτών πλεονασμάτων, 
ώστε άφ’ ενός μέν νά έπι- 
τευχθή βαθμιαίως ή μείω- 
σις τών τόκων χορηγήσεων, 
άφ’ Ετέρου δέ νά ένταχθώ- 
αι ν αύται είς τά πλαίσια 
τής συγχρόνου αποστολής των, 
συμφώνως πρός τάς ιέπικρατού- 
Ισας κοινωνιστικάς οίκονΡμικάς 
αντιλήψεις καί νά άποφεύγηται 
ή άνώμαλος διοχέτευσις τών πι- 
στοδοτήσεων.

Αύτά, κυρίως, τά θέμοαια θά 
πρέπει νά άποοσχολήσουν τήιν 
Πολιτείαν,έφ’όσον αυτή, όντως 
επιθυμεί νά άσχοληθή μέ τήν 
απόκτηισιν ένός συγχρόνου καί 
υγιούς τραπεζικού μηχανισμού, 
όστις, εΐμεθα (βέβαιοι, ότι, κα
λώς λειτουργών θά συντέλεση 
είς τήν έπιδιωκομένην οικονομι
κήν άνάπτυιξιν τής Χώρας μας, 
ώς Επίσης καί είς τήν διατή- 
ρησιν τήις νομισματικής σταθε
ρότητος.

Δημ. Ο. Κοντογιαννόπουλος
------------------Φ+Φ-------------

Ο «ΙΛΙΣΟΣ»
ΔΙΑ ΤΟΝ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΝ 

—♦—Τό τεύχος Δεκεμβρίου τού 
περιοδικού «’Ιλισός», μέ τρί
χρωμον καλλιτεχνικόν Εξώφυλ

λου άφιερωμένσν είς τόν Ν. Κα- 
ζαντζάκην, δημοσιεύει πολυσέ- 
λιδον μελέτημα τού Χρ. Ριζο- 
πούλου ύπό τόν τίτλον «Νίκος 
Καζαντζάκης, Προφήτης τής 
Πανελευθερίας». ’Επίσης βιο
γραφίαν καί τρεΐς ψιλοσοφικάς 
ομιλίας τού μεταστάντος Αν
τωνίου Άδριοα/οπούλου, άρθρον 
Άθ. Γεωργιάδη περί τοϋ ονεί
ρου τής παγκοσμίου ειρήνης, 
Κωστή Μελισσαροπούλου «Ή 
άποψις τής μετενσαρκώσεως», 
Ίω. Βασίλη «Ή καλωσύνη καί 
τά γνωστικά Επιτεύγματα τού 
ανθρώπου», Δημ. Ίωαννίδη «Ή 
ινδική σοφία», Κρισναμοΰρτι 
«Άπλότης καρδιάς», πολλά άλ
λα άρθρα ,χρονικά καί ποιήμα
τα Παλαμά, Σ ι κελί οίνου, Σκίπη, 
κλπ.

ρωσεως των πολύπλοκων συ
στημάτων συναλλαγής καί έ-

----- ------- <$>♦<$--------- ----
2. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
--------- φ----------

3. Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΟΛΕΘΡΙΟΝ ΜΕΤΡΟΝ

4. ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΕΝ ΕΠΕΤΕΥ- 
ΧΘΗΣΑΝ ΟΙ ΕΠΙΔΙΩΧΘΕΝΤΕΣ ΣΚΟΠΟΙ
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Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Β- -Β

Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Σε οίλλη στήλη δημοσιεύου

με έκκληση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για 
αιμοδοσία. Στην έκκληση εξη
γείτο: ι πόσο είναι ακίνδυνη για 
τον αιμοδότη ή προσφορά αύτή 
και πόσο είναι ευεργετική για 
ανθρώπους που παλεύουν μέ τό 
θάνατο. Είναι συνεπώς περιτ
τό νά προσθέσουμε, εμείς, έπι- 
χειιρήματα. ’ Εκείνο πού θά θέ
λαμε νά κάνουμε, θά ήταν νά 
χρωματίσουμε ζωηρότερα την 
εικόνα ένός ασθενούς πού ή ζωή 
του έξαρτάται άπό λίγο αίμα 
πού πρέπει νά τού μεταγγί
σουν. "Αν αυτό τό αΐμα δε βρε
θεί, αυτός ό άνθρωπος, αυτός 
ό συνάνθρωπος, πού μπορεί νά 
είναι μιά μητέρα, ένας νέος

στην ακμή του, ένας βιοπαλαι
στής μ’ ευθύνες, θά σβύσει, θά 
πάει χαμένος —για ένα μπου
κάλι αίμα πού εμείς, ό καθένας 
άπό μάς, άρνήθηκε νά δώσει. 
Χωρίς ύπε|ρ|βολή μπορούμε νά 
πούμε ότι ό κάθε άνθρωπος πού 
δεν προσφέρει αΐμα, γίνεται 
φυσικός αυτουργός ένός θανά
του.

Ή αιμοδοσία είναι εντελώς 
ακίνδυνη, είναι καί ώφέλιμη. 
"Αν μάς εμποδίζει παθολογι
κή ευαισθησία, <χς τήν κατανι- 
κήισουιμε μέ θέληση. "Αν αμέ
λεια, νά μή τήν συγχωρήσουμε 
στον εαυτό μας. "Ας άνταπο- 
κριθοΰμε όλοι πρόθυμα ιστό αν
θρωπιστικό μας καθήκον.

ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
Κατά τον μήνα Δεκέμβριον 

έκοινοποιήθησαν αί προαγωγαί 
Υπολογιστών Α'. είς Λογι- 
στάς Β' καί Λογιστών Β' είς 
Λογιστάς Α'. Επίσης κοινο
ποιούνται αί προαγωγαί Είσ- 
πρακτόρων καί Κλητήρων. Άψ’ 
ετέρου ήρχισεν ή κρίσις Λογι
στών Α' διά τον βαθμόν Ύπο- 
τμηματάρχου.

Υπολείπονται δύο βαθμοί. 
Δέν δυνάμεθα, παρά νά εΐμεθα 
ευχαριστημένοι. Έν τούτοις ή 
αισιόδοξος πρόβλεψίς μας ότι 
όλοκλήρωσις τών προαγωγών 
θά έπραγματοποιεΐτο μέχρι 
22ας Δεκεμβρίου δέν έπεβε- 
βαιώθη έκ τών πραγμάτων. Βέ
βαιον εΐναι δτι δέν ύπάρχεικακή 
πρόθεσις ή διάθεσις κωλυσιερ
γίας έκ μέρους τών άρμοδίων, 
άλλά δτι ό φόρτος τής άλλης 
τρεχουσης έργασίας ή μπόδισε 
τήν έγκαιροτέραν διενέργειαν 
τού συνόλου τών προαγωγών. 
'Έχομεν πάντα λόγον νά έλπί- 
ζωμεν δτι εντός τού ’Ιανουάρι

ου αί προαγωγαί θά πραγματο
ποιηθούν έν τφ συνόλφ των είς 
τούς ύπολειπομένους ανώτε
ρους βαθμούς, καθώς καί, άμα 
τή έπανόδφ τού κ. Διοικητοΰ, 
είς τούς άνωτάτους.

Μία άλλη επιδίωξις τού Συλ
λόγου, διά τήν όποιαν υπάρ
χουν αισιόδοξοι ελπίδες, είναι 
νά γίνωνται έφ’ εξής αί προα
γωγαί καθ’ εξαμηνίαν καί δχι 
κατ’ έτος. Επιτακτική ’ιδίως 
προβάλλεται ή ανάγκη διιενερ- 
γείας τών προαγωγών Λογι

στών Β' είς Α' μέ VALEUR 
1.1.58, δεδομένου δτι οί έν 
προκειμένφ ενδιαφερόμενοι συν
άδελφοι, λόγφ τής μακράς (5- 
ετούς) θητείας έν τφ βαθμφ 
τούτφ είναι οί μόνοι μή κρι- 
θέντες κατά τάς περισυνάς καί 
έφετεινάς προαγωγάς. Και ού- 
δεΐς συντρέχει λόγος νά άνα- 
μένουν μέχρι τού φθινοπώρου 
διά νά λάβουν εκείνο τό όποιον 
δικαιούνται άπ’ αρχής τού έ
τους καί τό όποιον οπωσδήπο
τε θά τό λάβουν.

-ΦΨ<$>-
ΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

Μέ μεγάλην ίκανοποίησιν τό 
προσωπικόν έπληροφορήθη τήν 
παρά τού Γενικού Συμβουλίου 
τής Τραπέζης έγκρισιν τροπο
ποιήσεως τού ’Οργανισμού διά 
τήν επαναφοράν τών προ τής 
συγχωνεύσεως ίσχυουσών δια
τάξεων περί χορηγήσεως προ- 
σαυξήσεως — ως συμβαίνει 
καί παρά τή Τραπέζη τής Ελ
λάδος — 15% μετά διετή εύ- 
δόκιμον υπηρεσίαν είς τούς 
βαθμούς Ύπολογιστοΰ Β' και 
Ύπολογιστού Α' καί μετά τρι- 
ετή εύδόκιμον υπηρεσίαν είς 
τον βαθμόν Λογιστού Β'. Τοι
ουτοτρόπως γίνεται δεκτόν ένα 
βασικόν αίτημα τού Συλλόγου

μας και έπανερχεται εν ισχυϊ 
μία δικαιοτάτη διάταξις, διότι 
δέν είναι νοητόν οί φίλοτίμως 
εργαζόμενοι καί άνεπαρκώς ά- 
μοιιβόμενοι νά παραμένουν έπί 
ολόκληρον τετραετίαν ή πεντα
ετίαν άνευ τής παραμικρός αύ- 
ξήσεως τών πενιχρών αποδοχών 
των.

Ή έν λόγφ τρσποποίησις δέ
ον νά τύχη τής έγκρίσεως τών 
Υπουργών Έργασίας καί Εμ
πορίου — καί δέν άμφιβάλλσ- 
μεν δτι προθύμως θά τύχη — 
ΰπογραφομένου σχετικού Βασ. 
Διατάγματος. ’Έχομεν πάντα 
λόγον νά πιστεύωμεν δτι αί 
προσαυξήσεις θά ίσχύσουν άπό 
1)1)58.

0 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ
Aiocv εύμενήι άπήχησιν εΐχεν 

είς τό προσωπικόν ή ύπ’ 
άριθ. 188)23.12.57 Εγκύκλι
ος Διοικήσεως, περί διιενεργεί- 
ας διαγωνισμού τήν 2ocv Μαρ
τίου 1958 μονιμοποιήσεως τών 
προσωρινών καί μετατάξεων 
Ταμειακών, Είστψακτόρων και 
Κλητήρων (έκ τών κεκτημενών 
βεβαίως τά ανάλογα προσόν
τα). Τοιουτοτρόπως διά τής 
παρεχομένης ευκαιρίας έκ τού 
έν λόγφ διαγωνισμού τακτο
ποιείται ένα πλήθος πληγών,

αί όποΐαι έδη μ ιουργήθησαν έκ 
τού παρελθόντος καί παρέχε
ται ή δυνατότης είς πάντας 
τούς έν τή Τραπέζη διακονοΰν- 
τας νά καταλάβουν τήν άνή- 
κουσαν αύτοΐς θέσιν, δχι έπί 
τή βάσει ρουσφετολογικής εύ
νοιας, άλλά έπι τή βάσει τών 
προσόντων καί τής έπιμελείας 
των. Τοιουτοτρόπως έξυγιαίνε- 
ται καί άνορθοΰται τό "Ιδρυ
μα. Άλλά ή έξυγίανσις πρέπει 
νά όλοκληρωθή...

-Φ4Φ-

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π ιθανολογεΐται ή διενέρ

γεια διαγωνισμού προσλήψεως 
200 νέων υπαλλήλων κατά τάς 
άρχάς Φεβρουάριου. Έπικρο- 
τούμεν απολύτως τήν τοιαύτην 
σκέψιν, κρίνοντες επιτακτικήν 
τήν ανάγκην άνανεώσεως τού 
προσωπικού τής Τ ραπέζης διά 
προσλήψεως νέων ύπαλλήλων 
κατόπιν δημοσίου διαγωνισμού 
καί δχι διά τού παραθύρου, 
προς κάλυψιν τών αναγκών τού 
'Ιδρύματος καί δχι προς ΐκα- 
νοποίησιν τών απαιτήσεων τών 
ισχυρών τής ημέρας. Ή εισα
γωγή ύπαλλήλων άνευ διαγωνι

σμού εΐναι έπί βλάβη τής Τρα- 
πέζης. Ή εισαγωγή ύπαλλή
λων κατόπιν δημοσίου διαγωνι
σμού εΐναι επ’ ώφελείςι τής 
Τ ραπέζης.

-<$>-

ΤΑ ΤΕΚΝΑ 
ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

"Οπως όμως συμβαίνει καί 
διά τάς στρατιωτικάς Σχολάς, 
θά έπρεπεν ένα ώρισμένον πο- 
σοστόν τών εισερχομένων — 
τό ήμνσυ ή τό έν τρίτον ή τό έν 
τέταρτον —-νά λαμβάνεται ά- 
ποκλειστικώς άπό τά τέκνα τών 
συναδέλφων ή συνταξιούχων

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΑΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Τήν 5ην Δεκεμβρίου έλαβε 

χώραν ή ψηφοφορία διά τήν 
τροποποίησιν τού Καταστατι
κού. Έψήφισαν έν δλφ 760, 
δηλαδή πλέον τού I) 3 τών Με
λών καί συνεπώς έσχηματίσθη 
ή κατά Νόμον απαρτία διά Α' 
Συνέλευσιν. Πλήν διά νά ληφθή 
άπόψασις τροποποιήσεως Κα
ταστατικού δέν άρχεΐ ή συνή
θης απαρτία, άλλ’ άπαιτεΐται 
νά ψηφίση τουλάχιστον τό ήμι- 
συ τών Μελών, τής τροποποιή
σεως άποφασιζομένης διά τών 
3)4 τών ψηψισάντων. Συνεπώς 
θά πρέπει νά έπαναληφθή ή 
ψηφοφορία. Ή Δ. Επιτροπή 
δέν άπεφάσισεν είσέτι εάν θά 
θέση τό θέμα τροποποιήσεως 
τού Καταστατικού είς Β' ψη
φοφορίαν μεμσνωμένως ή έάν 
θά άναβάλη την έν προκειμένφ 
ψηφοφορίαν, ώστε νά διενερ- 
γηθή ταύτοχρόνως μέ τάς αρ
χαιρεσίας, εκλεγόμενης τής Δ. 
Επιτροπής έτους 1958 κατά 

τό έν ίσχύϊ Καταστατικόν, έφ’

δσον ούτως ή άλλως ό χρό
νος πλέον δέν έπαρκεΐ διά νά 
ένεργηθοΰν αί άρχαιρεσίαι κα
τά τό νέον Καταστατικόν. Ή 
Δ. Επιτροπή λυπεΐται διότι 
ή αμέλεια τών Μελών νά προσ- 
έλθουν κατά τήν ψηφοφορίαν 
αναβάλλει έπί 1 έτος τήν εφαρ
μογήν τού νέου Καταστατικού, 
τό όποιον άπό πάσης άπόψε- 
ως είναι πληρέστερων τού πα
λαιού. Έπί τή εύκαιρίςς χρή
σιμον εΐναι νά τονισθή δΓ 
άλλην μίαν φοράν δτι τό νέον 
Καταστατικόν δέν αυξάνει 
τήν μηνιαίαν εισφοράν τών Με
λών προς τον Σύλλογον —ό
πως περιέργως διεδόθη —, 
άλλ’ απαιτεί —ρπως καί το 
έν ίσχύϊ Καταστατικόν— άπό- 
φασιν Γεν. Συνελεύσεως διά 
τήν αύξομείωσιν τής εισφοράς, 
δυναμένης νά όρισθή μεταξύ 
κατωτάτου 0,50% καί άνωτά- 
τοΰ 1%.

Έν ίσχύϊ εισφορά υπέρ τού 
Συλλόγου εΐναι 0,50%.

ΑΠΕΖΗΜΙΩΘΗ 0 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑ ΤΑ ΨΕΥΔΟ - ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΣΜΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΝ

Ενώπιον τού Έφετείοϋ ’Α
θηνών έξεδνκάσθη τήν 21ην Δε
κεμβρίου ή έφεσις, άψ’ ενός 
τού Παύλου Μπαρδαβίλια καί 
Περ. Τσαβλή καταδικασθέν- 

των είς 2Ί/ζ καί 2 έτών ψυλάκι- 
σιν άντιστοίχως καί άφ’ ετέ
ρου τού είσαγγελέως κατά τών 
άπαλλαγέντων συγκατηγορου
μένων των διά τήν γνωστήν ύ- 
πόθεσιν τής προμήθειας κα- 
σμηρίων ελληνικής κατασκευής 
ως δήθεν ’Αγγλικών ύπό τού 
Προμηθευτικού Συν)σμοΰ.

Άμα τή ένάρξει τής δίκης 
οί συνήγοροι τού Συν)σμοΰ κ. 
κ. ’Άγγελος Τσουκαλάς καί 
Κυριλλόπουλος έδήλωσαν δτι 
κατόπιν έπελθόντων προ τής 
δίκης συμβιβασμών καί ίκα- 
νοποιήσεως τού Συν)σμοΰ διά 
τήν ζημίαν ήν ύπέστη, δέν 
πρόκειται πλέον να παραστα-

τής Τ ραπέζης. Διότι ή οικογε
νειακή παράδοσις καί ό δεσμός 
μέ τό "Ιδρυμα βαρύνουν πολύ 
έπί τής δλης σταδιοδρομίας 
τών ύπαλλήλων καί αποτελούν 
μίαν έγγύησιν δΓ έν έπάγγελμα 
διά τό όποιον ή έντιμότης και 
τό ήθος παίζουν μέγιστον ρό
λον, είς τρόπον ώστε ή καθιέ- 
ρωσις ένός τοιούτου λογικού 
καί δικαίου μέτρου θά εύρη λί
αν ευμενή άπήχησιν καί έντός 
καί έκτος τής Τ ραπέζης. Έπι- 
καλούμεθα τήν προσοχήν τών 
(χρμοδίων έπί τού εύλογωτάτου 
τούτου αιτήματος.

----------φ----------
ΟΦΕΙΛΩΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΙΣ

θοΰν ως πολιτικώς ένάγοντες.
Τό δικαστήριον κατόπιν συν

οπτικής διαδικασίας έξέδωσε 
τήν άπόφασίν του, καθ’ ήν λό
γφ αμφιβολιών Απαλλάσσονται 
άπαντες οί κατηγορούμενοι.

Κατά βεβαιωμένας πληρο
φορίας ή ζημία τοΰ Συν)σμοΰ 
ύπελογίσθη είς δραχ. 1.100· 

000, έκ τών οποίων έν μέρος 
κατεβλήθη τοΐς μετρητοΐς καί 
τό ύπόλοιπον θά είσπραχθή είς 
9 μηνιαίας δόσεις διά συναλ
λαγματικών κεκαλυμμένων καί 
δΓ εμπραγμάτου ασφαλείας.

Τοιουτοτρόπως χάρις είς τήν 
επιμέλειαν καί τούς κόπους 
τών συναδέλφων κ. κ. Άθαν. 
Τσολάκη, Κώστα Παππά, Σωτ. 
Χάμψα, Άνδρ. Άθανασέλη, σϊ- 
τινες άνεκάλυψαν τήν έν λόγφ 
ύπόθεσιν κατά τήν θητείαν των 
ως μέλη τοΰ Δ. Συμβουλίου 
του Συλλόγου, ώς και είς 
τάς προσπάθειας τής σημερι
νής διοικήσεως τοΰ Συν)σμοΰ, 
έπετεύχθη ή συμφερωτέρα λύ- 
σις καί άπεφεύχθη σημαντική 
ζημία τού Συν)σμοΰ.
----------------- ---------------------- -

Τό είς τον «Οικονομικόν Τα
χυδρόμον» άρθρον τοΰ έκλεκτοΰ 
συνεργάτου μας κ. Δ. Κοντο- 
γιαννοποΰλου, «Προσόντα Τρα
πεζικών Ύπαλλήλων», τό άνα- 
δημοσιευθέν είς τό φύλλον τής 
«Τραπεζιτικής» τής 2.12.1057, 
περιέχει μειωτικώς άδικους 
κρίσεις περί τών συναδέλφων 
τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος καί 
τοΰ μορφωτικού των έπιπέδου.

Τό έν λόγφ άρθρον τοΰ συν
εργάτου μας περιέχει χρησί
μους σκέψεις καί σοβαράν έπι- 
χειρηματολογίαν. Διαφωνοΰμεν 
δμως πλήρως προς τούς χαρα
κτηρισμούς διά τούς συναδέλ
φους μας τής Τ ραπέζης τής 
' Ελλάδος, τών όποιων καί τό 
μορφωτικόν έπίπεδον και αί 
γνώσεις καί ή έργατικότης των 
εΐναι παραδειγματική.

Ή δημιουργία άλλωστε τής 
Σχολής Τραπεζικών Σπουδών 
δέν οφείλεται είς τήν διαπί- 
στωσιν έλλειποΰς μορφώσεως 
τών Υπαλλήλων τής Τ ραπέζης 
τής Έλλάδοι;, άλλά είς τήν καθ’ 
έξιν διδακτορικήν κλίσιν τοΰ 
Διοικητοϋι-Κ αθηγητοΰ κ. Ζολώ-
τα. L Α

ΤΟ ΘΕΜΑ
ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

—♦—■

ΜΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Παρά τών Ταμείων ύγείας Προ
σωπικού Τραπεζών καίΉλεκ- 
τρικών Εταιρειών, έστάλη τό 
κάτωθι τηλεγράφημα:

Πρόεδρον Κυβερνήσεως
Ενταύθα

Εκπρόσωποι Ταμείων Ύγεί
ας Ύπαλλήλων Τραπεζών και 
’Ηλεκτρικών Εταιρειών ΔΙΑ
ΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ έντονώτατα 
δΓ αδιαφορίαν κ. Ύφυπουρπ 
γοΰ Κοινωνικής Προνοίας έπί 
θέματος ρυθμίσεως ιατρικών 
άμοιβών, δπερ Απασχολεί χι
λιάδας ήσψαλισμένων ύφιστα- 
μένων πιέσεις ίδίψ ’Ιατρικών 
Συλλόγων Επαρχιών, οϊτινες 
καθορίζουν καί απαιτούν δυσ
βάστακτους διά τά Ταμεία ά- 
μοιβάς. ’Ήδη καί παρά ληφθεΐ- 
σαν άπόφασίν Επιτροπής τι
μών και τιμολογίων έπί είρη- 
μένου θέματος, έξακολουθεΐ ή 
άπό διετίας εφαρμοζόμενη πα
ρελκυστική τακτική άπό μέρους

II
Η

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
εύχεται προς τούς άνα- 
γνώστας της καί προς ά- 
παν τό προσωπικόν τής 
Τ ραπέζης ύγείαν, προκο
πήν κΓ ευημερίαν κατά τό 
ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 1958

II

Κατόπιν τής νέας έκκλήσεως 
τοΰ Ελληνικού Ερυθρού Σταυ
ρού, περί προσφοράς αίματος 
διά τήν δωρεάν χρησιμοποίησιν 
τούτου είς τούς έχοντας ανάγ
κην απόρους ασθενείς, τό Τ. 
Υ.Π.Ε.Τ. προσκαλεΐ πάντα τά 
μέλη τά δυνάμενα νάπρσσψέρω- 
σιν αΐμα δπως σπεύσωσι νά 
δηλώσωσι συμμετοχήν είς τό 
ανθρωπιστικόν τούτο έργον.

Θεωροΰμεν περιττόν νά έξά- 
ρωμεν τήν σημασίαν τής πρά- 
ξεως αυτής τής οποίας τά α
ποτελέσματα;, σημαντικώτατα 

διά τούς πάσχοντας, επιτυγ
χάνονται διά θυσίας πραγμα
τικούς ασήμαντου.

Υπενθυμίζεται σχετικώς ό
τι ή δλη διαδικασία τής αι
μοδοσίας δέν δι αρκεί περισσό
τερον τών δέκα λεπτών 
ή δέ ύπηρεσία τού Ερυθρού
---------------------------- ----------»φ

Σταυρού έξετάζει τά προσφε- 
ρόμενα προς αιμοδοσίαν άτο
μα καί έφ’ δσον διαβλέψη έ
στω καί πόρρωθεν τον παρα
μικρόν κίνδυνον διά τον προσ- 
φέροντα, αποφεύγει τήν αιμο
ληψίαν ή λαμβάνει ποσότητα 
αίματος κατώτερον τής συνή
θους. 'Ως γνωστόν μετά τήν αι
μοδοσίαν έξετάζεται τό αΐμα 
καί άνακοινοΰται είς τον έν- 
διαφερόμενον ή όμάς αίματος 
είς τήν οποίαν ανήκει ώς καί 
τυχόν παρουσιαζομένη πάθη- 
σις.

Μέ σχετικά έντυπα δηλώσε
ων θέλομεν έφοδιάσει τά Υ
ποκαταστήματα καί διά νεωτέ- 
ρας άνακοινώσεώς μας θέλομεν 
γνωρίσει είς τά μέλη τήν ημε
ρομηνίαν καί τον τόπον πρα- 
γματοποιήσεως τής αιμοδο
σίας. Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

ΚΙ’ ΕΠΕΙΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥΜΕΘΑ...
Κατά τό παρελθόν ύφίστεχν- 

το πλεΐστα παράπονα κατά 
τών έκάστοτε Δ. Ε. τοΰ Συλ
λόγου μας, συνιστάμενα είς τό 
δτι δέν ένημερώνετο τό Προ
σωπικόν διά πάν γενικόν ή ει
δικόν θέμα, πού είτε άμεσα εί
τε έμμεσα τό ένδιέφερε.

Σήμερον οΰδείς δικαιούται 
νά κατηγορήση τήν παρούσαν 
Δ. Ε. δτι δέν έπραξε τό καθή
κον της είς τον τομέα τής ένη- 
μερώσεως. Καί ή «Τραπεζιτι
κή» έκδίδεται Ανελλιπώς και Α
νακοινώσεις λαμβάνουν χώροα», 
καί ειδικά φυλλάδια καί τεύχη 
έξετυπώθησαν, είς τά όποια έν 
πλάτει άναφέρονται πάντα δσα 
μάς ένδιαφέρουν και ώς τάξιν 
καί ώς έργαζομένους.

Παρατηρεΐταν δμως τό θλιβε
ρόν καί έν ταύτφ άπογοητευτι- 
κόν ψαινόμενον —πλήν ελάχι
στων έξαιρέσεων— οί συνάδελ
φοι, δχι μόνον νά μή διαβάζουν 
τάς έκάστοτε ανακοινώσεις ή 
έντυπα τού Συλλόγου, άλλά 
και αν τά διαβάζουν, νά τά δια
βάζουν κατά τόσον έπιπόλαιον 
τρόπον, ώστε νά μή εΐναι είς 
θέσιν νά σχηματίσουν οίανδή- 
ποτε κρίσιν έπί τών θεμάτων 
τά όποια άμέσως τούς ένδια
φέρουν.

Οΰτω, τό έκτυπωθέν ύπό ψή- 
φίσιν Καταστοττικόν έγένετο 
άντικείμενον παρερμηνειών, ώ
στε συνάδελφοι νά τό καταψη
φίζουν διότι... άπλούστατα^ 
δέν τό εΐχον διαβάσει καί έάν 
τό έδιάβασαν, δέν ήννόησαν τήν 
μεγίστην διαφοράν μεταξύ τού 
ίσχύοντος καί τοΰ νέου.

Πολλοί κοτεψήφισαν τό νέ
ον καταστατικόν, διότι... ηύξά- 
νετο ή εισφορά! ! !

Άλλ’ άψοΰ τούς ένδι έφερε 
τό θέμα, διατί δέν παρετήρη- 
σοtv είς τά δημοσιευθέντα είς 
τήν «Τροστεζιτικήν» πρακτικά 
τής Γεν. Συνελεύσεως δτι διά 
νά έπιτραπή οίαδήποτε αϋξη- 
σις χρειάζεται άπόψασις Συν
ελεύσεως, έπί τούτφ συγκα- 
λθυμένης; Αυτό κατέδειξεν δτι 
τό Προσωπικόν βαδίζει τον ο
λισθηρόν δρόμον παντοειδών δι
αδόσεων τών διαδρόμων και 
δέν εΐναι είςθέσιν νά κρίνη πρά
γματα, θεσμούς καί καταστά
σεις πού άμέσως τό ένδιαφέ
ρουν.

Καί δμως, έπί τοΰ θέματος 
τοΰ Καταστατικού έξεδόθησαν 
ανακοινώσεις και ή «Τραπεζι
τική» άνέγραψε τά σχετικά μέ 
τά τροποποιούμενα άρθρα καί

κ. Υφυπουργού, μόνου αρμοδί
ου δΓ έπίλυσιν έν λόγφ ζητή-ι 
ματος .Έπικαλούμεθα ύμετέραν 
παρέμβασιν δι’ άμεσον ρύθμι- 
σιν ζωτικωτότου τούτου θέμα
τος, προς αποτροπήν δημιουρ
γίας σάλου καί αναταραχής 
έκ δ ι καί ας άγανακτήσεως καί 
άντιδράσεως χιλιάδων ήσφαλι- 
σμένων ήμετέρων ’Οργανισμών.

Ταμεία Ύγείας Προσω
πικού Τραπεζών καί 
’Ηλεκτρικών Έταιρει-

διεμοίρασεν ό Σύλλογος τό 
νέον Καταστατικόν έγκαίρως, 

ώστε πάντες νά γνωρίζουν τό 
περιεχόμενόν του καί νά εΐναι 
είς θέσιν νά τό συζητήσουν είς 
τήν έκτακτον Γεν. Συνέλευσιν,

Άλλά καί ή έκτακτος Γεν. 
Συνέλευσις, ή οποία έγένετο 
διά νά συζητηθή τό ύπό ψήφΐΜ 
οιν Καταστατικόν, παρουσία
σε μίαν Αναιμικήν προσέλευ- 
σιν, ή όποια άποτελεΐ δείγμα 
καταπτώσεως καί αδιαφορίας, 
πράγμα που δικαιολογεί πολ
λά παθήματα μας.

"Ας μή παράπονού μέθα λοι
πόν δΓ δσα είς βάρος μας γί
νονται, άφοΰ δέν εΐμεθα είς θέ
σιν νά κρίνω μεν τά τού οίκου 
μας.

Γνώσται τών ζητημάτων μας, 
ηνωμένοι καί αξιοπρεπείς είς 
τάς επιδιώξεις μας, και μέ γνώ
μονα τά καλώς έννοαύμενα συμ- 
ψέροντά μας, τότε μόνον θά 
προχωρήσωμεν είς βελτίωσιν 
τής θέσεώς μας, δταν οί ίδιοι 
μεριμνώμεν καί δέν άφήνωμεν 
παθητικώς είς άλλους τήν δια- 
χείρισιν τών ύποθέσεών μας. 
Διότι άλλως θά εΐμεθα άξιοι 
τών παθημάτων μας.

----------Φ----------.
ΤΟ ΘΗΛΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

Ανέκαθεν παρατηρεΐταί δτι 
τό θήλυ προσωπικόν ούδόλως 
σημειώνει έμφάνισιν είς τάς 
έκάστοτε συγκεντρώσεις τοΰ 
Συλλόγου και τάς Συνελεύ
σεις.

Καί δμως τό θήλυ προσωπι
κόν καί ζητήμοιτα έχει, και α
ξιώσεις ισοτιμίας μέ Το άρρεν. 
Ουδέποτε δμως έλαβέ μέρος 
είς οίανδήποτε συζήτησιν καί 
ή παρουσία του ουδέποτε έγέ
νετο αισθητή. Μόνον κατά τάς 
έκλογάς λαμβάνει μέρος καί ά- 
ναλόγως συμπαθειών καί πα
ροτρύνσεων τής τελευταίας στι
γμής, ψηφίζει πλειστάκις έν 
πλήρει άγνοίψ προσώπων καί 
πραγμάτων...

Φρονοΰμεν δτι αί συνάδελ
φοι πρέπει νά λαμβάνουν θέσιν 
είς τά ποικίλα θέματα πού μάς 
Απασχολούν ώς έργαζομένους, 
καί νά διατυπώνουν τάς κρίσεις 
καί γνώμας των έλευθέρως, διό
τι δέν νο-εΐται είς τήν έποχήν 
μας μία τοιαύτη άδιαφορία.

Αί σποραδικαί έξαιρέσεις 
δέν ανατρέπουν τον κανόνα τής 
αδιαφορίας, ή όποια δέν εΐναι 
ύπέρ τών συμφερόντων τού θή- 
λεος προσωπικού1.

----------φ----------
ΕΥΓΕ!

'Ένα μεγάλο εύγε οφείλεται 
είς τούς συναδέλφους τών έπαρ- 
χιακών καταστημάτων, οϊτινες 
παρά τάς δυσμενείς καιρικάς 
συνθήκας έσπευσαν νά ψηφί
σουν, είτε ύπέρ, είτε κατά τοΰ 
νέου Καταστατικού. Σημειοΰ- 
μεν τό γεγονός, ώς παρήγορον 
ψαινόμενον ένδιαψέροντος διά 
τά συλλογικά πράγματα, έν άν- 
τιθέσει προς τήν αδιαφορίαν 
πού έπι κρατεί είς τό Κέντρον.

Εύγε καί πάλιν ατούς Ε
παρχιακούς συναδέλφους.
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ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΑΤΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ

“ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΨΩΜΙ 
ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ,,

ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ζ. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ

ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ III ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΟΣ 
ΠΡΟΣ API ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΑΙ0ΙΚΗΤ1ΚΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ
Θλιβόμεθα είλικρινώς διότι 

ε’ίμεθα ύποχρεωμένοι νά άτταν- 
τήσωμεν εις την άπό 10 τρέχ. 
Άνακοίνωσιν του Συλλόγου 
των Συνταξιούχων τής τέως 
Τραπέζης ’Αθηνών και διότι ή 
συζήτησις δεν είναι καλόπιστος 
καί διά τούτο, μακράν άττό τού 
νά έξυπηρετή το εργον τής δια- 
φωτίσεως των ένδ ιαφερομένων, 
ττροσθέτει νέαν σύγχυσιν καί 
διότι, οπωσδήποτε κρινομένη, 
εκθέτει εις κίνδυνον τά συμφέ
ροντα των Συνταξιούχων, ανε
ξαρτήτως προελεύσεως.

Καί οΐ μέν συνταξιούχοι τής 
τέως ’Αθηνών, που έκοιμήθησοιν 
ένα βμκάδυ με μέσον δρον συν
τάξεως δραχ. 747 καί έξύπνη- 
σαν μέ τον μέσον αυτόν δροιν 
άνελθόντα διά τούς μετά τήν 
συγχώνευσιν έξελθόντας εις 
δρχ. 2.736, ζοΰν επί τέλους, ό
πως φαίνεται άπό την άπάντη- 
σίν των, μέ το δνειρον Ήλιά- 
σκου καί άνυπομονοΰν νά έπα- 
νακτήσουν τά χαμένα μεγαλεία 
των...

Ημείς δμως, οί όποιοι ζώ- 
μεν ακόμη μέ την αγωνίαν τής 
αΰριον, δέν έχομεν δικαίωμα, έ
στω καί μετά μίαν θρασεΐαν 
πρόκλησιν, νά παρεμβάλωμεν, 
διά τής παρατάσεως τής θλιβε
ρός αυτής συζητήσεως, νέα εμ
πόδια εις τον υπέρ τών ’Ασφα
λιστικών μας Ταμείων άγώνα, 
ό όποιος δυνατόν νά είναι επί 
θύραις. Εϊμεθα έν τούτοις υπο
χρεωμένοι νά άπαντήσωμεν...

Οί άποτελοΰντες το Δ. ΣυμΓ 
βούλιον τού Συλλόγου τών Συν
ταξιούχων τής τέως ’Αθηνών, 
άπορροφημένοι, φαίνεται, άπό 
τάς έπί τής πολιτικής ’Αγωγής 
των ασχολίας των, παρημέλη- 
σαν την συνδικαλιστικήν των 
ανατροφήν, καί έδωσαν εις τήν 
άπάντησίν των χαρακτήρα προ
σωπικόν καί σχεδόν υβριστι
κόν. Πρέπει νά έλπίσωμεν ότι 
οί καλοί κοιτά τά άλλα συνά
δελφοι έκ τών οποίων δύο μόνον 
ηΰτυχήσαμεν νά γνωρίσωμεν 
προσωπικώς, διατηρούντες μετ’ 
αυτών τάς άγαθοτέρας τών 
σχέσεων, θά άποφύγουν τού 
λοιπού τό ατοπον αυτό, το ό
ποιον μόνον τούς ίδιους άδι- 
κεΐ...

Τά περί Ήλιάσκου, ώς ’Ια
τρού είδικώς μετακληθέντος ή- 
σαν, βέβαια, πολύ διασκεδα- 
στικά καί όφείλομεν διά τούτο 
χάριτας εις τούς διατριβογρά- 
ψους. Πέραν δμως τής εύτρα- 
πέλου πλευράς των πρέπει., νο- 
μίζομεν, νά προκαλέσουν τήν 
προσοχήν τών άρμοδίων τής 
Τραπέζης, ώς χαρακτηριστικά 
τής νοοτροπίας μιας μικρός,, 

πιστεύομεν, κατηγορίας προσω
πικού τής νέας Τραπέζης. Διό
τι αύτά δέν είναι λόγια συντα
ξιούχων. ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΛΗ
ΨΕΙΣ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ, καί εί
ναι ανάγκη νά γνωρίζωμεν 
ποιους δφεις έκτρέφομεν εις 
τούς κόλπους μας. Οί αθερά
πευτοι αυτοί νοσταλγοί τής Ή- 
λιασκικής κατοχής, είτε καλύ
πτονται ε’ίτε δχι ύπό τον μαν
δύαν τού ’Αδελφού Σωματείου, 
πρέπει νά άποκαλυφθοΰν τό τα- 
χύτερον, προς δφελος ολοκλή
ρου τού προσωπικού τής Τρα
πέζης ανεξαρτήτως προελεύσε
ως.

Οί άριθμοί τούς οποίους έ- 
πεκαλέσθημεν έπαναλαμβάνοι- 
μεν διά τελευταίαν φοράν δτι 
είναι επίσημοι καί δέν είναι 
διά τούτο δεκτικοί διαψεύσεως. 
"Οσοι καλοπίστως έχουν οίαν- 
δήποτε άμφιβολίαν, δέν έχουν 
παρά νά άπευθυνθοΰν εις τούς 
έπί κεφοίλής τών άρμοδίων υ
πηρεσιών τής Τροατέζης, διά νά 
πεισθοΰν περί αυτού. Είναι 
οί ’ίδιοι άριθμοί τούς όποιους 
έχρησι μοποίησεν ό Σύλλογος 
τών έν ένεργείφ εις την άπό 28. 
11. 57 Άνακοίνωσιν του. Ό 
Σύλλογος τής τέως ’Αθηνών 
κληθείς νά τούς άντικρούση, ά- 
πέφυγε νά τό κάμη.

Ό μέσος δρος τού έν ένερ- 
γεία μισθού τών υπαλλήλων 
τής τέως Τραπέζης ’Αθηνών 
προ τής συγχωνεύσεως άνήρχε- 
το εις δραχ. 1.526. Ό μέσος 
δρος τού έν ένεργεία μισθού 
τού αυτού προσωπικού ανέρχε
ται σήμερον εις δραχ. 3.153. 
Ηΰξήθη δηλ. κατά 107% (συμ
περιλαμβανομένων εις τον άρι- 
θμόν αυτόν καί τών έν τφ μετα
ξύ δοθέντων έπιδομάτων άκρι- 
βείας). Άψαιρέσατε άπό τό 
ποσοστόν αυτό δ,τι νομίζετε διά 
τάς γενομένας μικροαυξήσεις 
δι* Υπουργικών ’Αποφάσεων 
διά νά έχετε τό τεράστιον πο
σοστόν τής έπελθούσης μετα
βολής.

Ό άριθμός τών 550 φερομέ- 
νων ώς άπολυθέντων ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ. Οί άπολυθέν- 
τες βάσει τού Νόμου 2510 
καί τυχόντες συντάξεως είναι 
μόνον 143, αυτοί πού άνεφέ- 
ραμεν. Οί κοίτοίληφθέντες ύπό 
τού ορίου ηλικίας ούτε είναι, 
ούτε θεωρούνται άπολυθέντες. 
Διότι ένα Ταμεΐον Συντάξεων 
χωρίς δριον ήλικίας δέν εί
ναι ’Οργανισμός Κοινωνικής 
Άσφαλίσεως. Είναι Όργάνω- 
σις Φιλοίνθρωπική, όπως καί 
πράγματι ήτο προ τής συγχω
νεύσεως, μέ τούς 374 βοηθημα- 
τούχους του, κληρονόμους, ώς 
έπί τό πλεΐστον, θανόντων υ
παλλήλων.

Τά περί άνθηρότητος τοιού- 
του «Ταμείου Συντάξεων» προ- 
καλοΰν τον γέλωτα. Πράγματι 
άν αί έξ 747 δραχ. κατά μέσον 
δρον, συντάξεις τού Ταμείου 
ήσαν άκόμη μικρότεραι καί οί 
347 συνταξιούχοι του άκόμη 
όλιγώτεροι, τό «Ταμεΐον Συν
τάξεων» των θά ήτο, μέ τήν λο
γικήν των αυτήν ΑΚΟΜΗ ΑΝ- 
ΘΗΡΟΤΕΡΟΝ...

Καί δέν μένει παρά νά τούς 
έρωτήσωμεν: Διατί τότε έδέ- 
χθησαν νά θυσιάσουν τήν άνθη- 
ρότητά του αυτήν εις τήν ση
μερινήν παθητικότητά του; Καί 
τί τούς έμποδίζει νά παραιτη
θούν τών σημερινών συντάξεών 
των καί νά έπανέλθουν εις τάς 
παλαιάς διά νά έπιτρέψουν εις 
τό Ταμεΐον των νά άνακτήση 
τήν άπολεσθεΐσαν άνθηρότητά 
του;

Καί έπειδή ομιλούν περί εύ- 
ρωστίας τής τέως ’Αθηνών, δέν 
μάς έξηγοΰν διατί, μέ τόσην 
εύρωστίαν, οί μισθοί τών έν έ- 
νεργείςί υπαλλήλων δέν ύπερέ- 
βαινον τάς δραχ. 1.526 κατά 
μέσον δρον, ώς ε’ίδομεν άνωτέ- 
ρω, έναντι σημερινών 3.153;

Διατί ό πά-ρων των τούς «έ
βγαλε τό λάδι» κατά τό δή λε
γόμενον, δταν ήτο Γενικός Δι
ευθυντής τής Τραπέζης καί έ- 
περίμενε νά έπιβή, καθ’ δν έ- 
παίσχυντον τρόπον έπέβη τής 
Εθνικής Τραπέζης, διά νά δι- 
πλασιάση μέ ϊδικά της κεφά
λαια (τά κεφάλαια τού πτωχού) 
τάς άποδοχάς τού προσωπικού 
τής «έν πλήρει άκμή καί εύρω- 
στίςο> Τραπέζης του; Διατί δέν 
ηΰξανε τάς συντάξεις των μέ τά 
κεφάλαια τού άνθηροτάτου Τα
μείου των άλλ’ έπερίμενε νά 
καταληστεύση, δπως κατελή- 
στευσε τά Ταμεία μας, διά νά 
τό κάμη;

Λέγουν είς τήν άνακοίνωσιν 
των: «Δηλοΰμεν δτι ούδεμία 
μεταβολή τής άπό μακροΰ 
κρατούσης καί είς χρόνον εν
τελώς, άνύποπτον θεσπισθείσης 
συνταξιοδοτικής μας καταστά- 
σεως έγένετο μετά τήν συγχώ
νευα ιν τών Τραπεζών». Οίοσδή- 
ποτε Τρίτος, μή γνωρίζων περί 
τίνος πρόκειται θά έδικαιοΰτο 
νά συμπεράνη δτν ούδεμία αΰ- 
ξησις συντάξεων έσημειώθη. 
’Αλλά ποιαν άξίαν έχει τό δτι 
δέν εύρέθησαν είς τήν άνάγκην 
νά μεταβάλουν τό προ τής συγ
χωνεύσεως συνταξιοδοτικόν κα
θεστώς των, άφοΰ χάρις είς τήν 
προσαρμογήν τού μισθολογίου 
των είς έκεΐνο τής ‘Εθνικής, έ-

διπλασίασαν τάς συντάξεις τών 
προ τής συγχωνεύσεως συντα
ξιούχων, τον δέ μέσον δρον 
συντάξεων τών μετά τήν συγ
χώνευσήν έξελθόντων άνεβίβα- 
σαν είς δραχ. 2736; Ποιον 
προσπαθούν νά παραπλανήσουν 
έν τή άθώςί προσπαθείς: των «νά 
ποκαταστήσουν τήν άλήθειαν»;

Αί συντάξεις τού «άνθηροτά
του» Ταμείου των έρρυθμίζοντο 
βάσει μέσου δρου μισθού ένερ- 
γείας έκ δραχ. 1.526. Μέ τήν 
αυξησιν τού μέσου δρου είς 
3.153 ηΰξήθησαν κατά 107%. 
Καί τούτο πέραν τής, αΰξήσεώς 
των έκ τού λόγου δτι οί μετά 
τήν συγχώνευσιν έξελθόντες ά- 
πέκτησαν συντάξεις ίδίφ δικαίφ 
καί έπομένως διπλάσιάς τών 
κληρονομική) δικαίφ συντάξεων 
τάς όποιας είσέπραττον οί προ 
τής συγχωνεύσεως δικαιοδόχοι. 
Τί έκέρδισαν; Τά έξής ολίγα: 
’Εάν δεν έμεσολάβει ή συγχώ
νευα ις θά έταλαιπωροΰντο έπί 
80 χρόνια (έάν έπέζων) λαμβά- 
νοντες μισθούς ένεργείας πολύ 
κάτω τής συντάξεως τήν όποιαν 
λαμβάνουν σήμερον είς τά 59 
ή 62 χρόνια των. Καί αυτό, δ
πως εΐπομεν, μέ ξένα κόλλυβα. 
'Ως νά μήν ήρκουν δέ δλα αυτά, 
παραπονοΰνται καί διαμαρτύ
ρονται διά τί νομίζετε; Άκου- 
σον! άκουσον!

Διότι δέν φεύγουν πλέον είς 
τά 80 χρόνια των, άλλά μέ 6- 
ριον ήλικίας! !

Τά περί εύθυγραμμίσεως τών 
άποδοχών προσωπικού τών έκ 
συγχωνεύσεως Τραπεζών θά ή
σαν ορθά άν έπρόκειτο πράγμα
τι περί συγχωνεύσεως κατόπιν 
κοινής συμφωνίας. Έξέχασαν 
οί κύριοι αυτοί δτι ή συγχώνευ
ες τής ’Εθνικής έγινε βιαίως 
κατόπιν τής γνωστής άπάτης. 
’Εξέχασαν τήν δωρεάν τήν ο
ποίαν οί Μέτοχοι τής ’Εθνικής 
έξηναγκάσθησαν νά κάμουν είς 
τούς Μετόχους τών ’Αθηνών; 
Έξέχασαν μέ μιά λέξι τά ΑΙ
ΣΧΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ; 
Καί κατά ποίαςν λογικήν έπρεπε 
νά διπλασιασθοΰν οί μισθοί τού 
προσωπικού τής μιας Τραπέζης 
καί δή τής προσφερθείσης νά 
σώση τήν έν κινδύνφ (;) εύρί- 
σκομένην ’Εθνικήν διά νά μειω
θούν οί μισθοί τού προσωπικού 
τής άλλης, ή οποία υποτίθεται, 
ειχεν άνάγκην ένισχύσεως καί 
δχι έφαιμάξεως; Ποια έκ τών 
δύο έσωσε τήν άλλην; Ή ’Αθη
νών τήν ’Εθνικήν ή ή Εθνική τήν 
’Αθηνών;

Υπάρχουν λοιπόν, άκόμη καί 
σήμερον, άνθρωποι οί όποιοι υι
οθετούν καί έπιδοκιμάζουν τάς 
άθλιότητας αύτάς τής συγχω
νεύσεως; .....................................

Ποιος τώρα τούς είπε δτι οί 
υπάλληλοι τής Εθνικής δέν κα
τέβαλλαν άσφαλιστικάς εισφο
ράς; Δέν γνωρίζουν δτι αυτό 
πού ύπαινίττονται, κατά τον 
πλέον άντισυνδικαλιστικόν τρό
πον, συμβαίνει καί μέ άλλα ’Α
σφαλιστικά Ταμεία καί άποτε- 
λεΐ καθαρόν αυξησιν άποδοχών 
καταβαλλομένην ύπό τύπον ά- 
σφαλιστικής εισφοράς;

Μάς κατηγορούν δτι έχομεν 
καί Επικουρικόν. Αυτό τό μί
ζερο Επικουρικόν πού έχομεν. 
’Αλλά ποιος τούς ή μπόδισε μέ 
αυτόν τον μεγαλόψυχον έργοδό- 
την πού εΐχον νά άποκτήσουν 
καί αυτοί; ’Έπειτα δέν τούς 
φθάνουν τά 12 τον χρόνο; Δέν 
τούς φθάνουν τά 13.700.000 
τού Ταμείου Προνοίας; Θέλουν 
καί άλλα;

Άπό πού έπληροφορήθησαν 
δτι τό τελευταΐον βοήθημα ά- 
νήλθεν είς δρχ. 1.000-1.500; 
Πού έβασίσθησοεν διά νά μάς 
διαψεύσουν; Δέν γνωρίζουν δτι 
μέγας άριθμός καί συγκεκριμέ- 
νως δλοι; οί μή δικαιωθέντες 
συντάξεως εισπράττουν έπικού- 
ρησιν έκ 2-5 έκατονταδράχμοΰν, 
δτι μέγας άριθμός συνταξιού
χων μας λαμβάνουν συντάξεις 
άπό 500-1000 δρχ. καί δτι ό

λοι αυτοί έλαβον πράγματι τά 
ολίγα εκατοντάδραχμα περί 
τών οποίων ώμιλήσαμεν;

Ποια: εΐναι αί άλλαι ένισχύ- 
σεις τάς όποιας έλάβομεν ή- 
μεΐς καί δέν τάς έλαβον αυτοί; 
Δέν γνωρίζουν δτι αυτά πού 
γράψουν έδόθησαν έναντι τής 
δΓ ύπουργικής άποφάσεως αύ- 
ξήσεως 7-12% τού Μαρτίου 
1954 τήν όποιαν αυξησιν ΑΥ
ΤΟΙ ΜΕΝ ΕΛΑΒΟΝ ΕΚΤΟΤΕ 
διότι τό Ταμεΐον των έθεωρήθη 
άνθηρόν, ένφ είς ημάς ό τότε 
Πρόεδρος τού Ταμείου μας Ή- 
λιάσκος, δέν τήν έδωσε μέ τήν 
δικαιολογίοα/ δτι τό Ταμεΐον 
μας ήτο έν άνεπαρκεία;

Παραπονούνται δτι δέν έπή- 
ραν τήν τελευταίαν αυξησιν 
10% πού άπεφάσισε τό Ταμεΐ
ον των.

Πρόκειται περί τής τελευταί
ας αύξήσεως πού έδόθη είς 
τούς έν ένεργείςι καί ή όποια 
δέν έδόθη άκόμη είς τούς συν
ταξιούχους. Ούτε είς ή μάς ού
τε είς έκείνους τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος.

Οί Συνταξιούχοι τής τέως Α
θηνών έχουν ένα ’Οργανισμόν 
πού καθορίζει τάς συντάξεις 
βάσει τού μισθού τών ήσφαλι- 
σμένων κατά τήν έξοδόν των, 
έξ ου καί ή τεραστία αΰξησις 
τών συντάξεων τών, μετά τήν 
προσαρμογήν τού μισθολογίου 
τής Αθηνών προς έκεΐνο τής 
Εθνικής, συνταξίοδοτηθέντων. 
Ήμεΐς, δπως καί οί συνταξιού
χοι τής Τραπέζης τής Ελλάδος 
συνταξιοδοτούμεθα, δπως είναι 
γνωστόν, ύπό άλλο καθεστώς 
δυσμενέστερον τού ίδικοΰ των. 
Εΐναι ό λόγος διά τον όποιον 
αί συντάξεις μας ύπολείπονται 
έκείνων τού Ταμείου των. (’Ίδε 
πίνακα σχετικόν δημοσιευθέντα 
είς τήν άπό 28)11 Ανακοίνω
σήν τού Συλλόγου τών έν ένερ- 
γείςι).

Έψθάσαμεν τοιουτρόπως είς 
τήν έξής τραγελαφικήν κατά- 
στασιν: Οί συνταξιούχοι τής
τέως Αθηνών μέ Ταμεΐον έλ- 
λειμμοτικόν ,νά έχουν τήν ευχέ
ρειαν νά αυξάνουν τάς συντά
ξεις των ευθύς μετά πάσαν αΰ- 
ξησιν τών άποδοχών τών έν έ
νεργεία δΓ άπλής άποφάσεως 
τής Διευθύνσεως τού Ταμείου 
των, ένφ τό ίδιον πράγμα, ή
μεΐς μέν δέν δυνάμεθα νά τό έ- 
πιτύχωμεν διότι δέν μάς τό έ- 
πιτρέπει ή Τράπεζα, λόγφ ά- 
νεπαρκείας τού Ταμείου, τό δέ 
Ταμεΐον τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος, παρ’ δλην τήν πραγμα
τικήν άνθηρότητά του ,δέν τό 
έπέτυχεν άκόμη, διότι ό άρμό- 
διος Υπουργός, κατά Κυβερ
νητικήν έντολήν, άρνεΐται νά 
έγκρίνη γενομένην ήδη τροπο- 
ποίησιν τού Καταστατικού. 
Εισπράττουν δηλαδή οί κύριοι 
αυτοί μέ Ταμεΐον, έπαναλαμβά- 
νομεν, έλλειμματικόν, συντάξεις 
μεγαλυτέρας καί τών ϊδικών 
μας καί έκείνων τών συνταξιού
χων τής Τραπέζης τής Ελλά
δος ! Βάσει αυτής τής έξωφρε- 
νικής καταστάσεως προέβησαν 
τον παρελθόντα ’Ιούλιον είς 
νέαν αυξησιν τών συντάξεών 
των κατά 10% καί έδωσαν έντο
λήν είς τήν Τράπεζαν νά τήν 
πληρώση! Καί έπειδή ή Τρά
πεζα ήρνήθη, κατήγγειλαν είς 
τήν Κυβέρνησιν τήν Διοίκησίν 
της έπί άνίσφ μεταχειρίσει τών 
δύο Ταμείων καί τά έβαλαν μα
ζί μας διότι τούς τρώμε τό δί- 
κιο τους!...

"Οσον άφορά τό Ταμεΐον 
Προνοίας των, δέν έχομεν νά 
προσθέσωμεν τίποτε είς δσα έ- 
γράψαμεν είς τήν άπό 5 τρεχ. 
άνακοίνωσιν μας. Έρωτώμεν 
μόνον διατί έπροτίμησαν τάς 
άποζημιώσεις τού μόλις προ 
πενταετίας ίδρυθέντος Ταμείου 
των καί δχι έκείνας τού Νόμου 
2112.

Τά περί «σοφίας τών λαών» 
ώς θέματα ύψηλής φιλοσοφίας, 
άφήνομεν προς τέρψιν καί δια-

Είς τό προηγούμενον ψύλλον 
τής «Τραπεζιτικής» έδημοσιεύ- 
θη πρόσκλησις έκτάκτου Γ εν. 
Συνελεύσεως, κατόπιν αίτήσεως 
Μελών τού Συλλόγου, μέ θέμα 
«Άρσις έμπιστοσύνης προς τήν 
Δ. ’Επιτροπήν».

Άλλ’ ούτε κατά τήν Α' Συν- 
έλευσιν τής 7ης Δεκεμβρίου, 
ούτε κατά τήν Β' τής 12ης Δε
κεμβρίου, προσήλθε κανείς. 
Τοιουτοτρόπως άνεμένετο ή Γ' 
Συνέλευσις διά τήν 19ην Δε
κεμβρίου, συμφώνως προς τήν 
διά τής «Τραπεζιτικής» πρόσ- 
κλησιν, κοιθώς καί δύο υπομνη
στικός άνακοινώσεις τού Συλ
λόγου.

Τήν 1 8ην Δεκεμβρίου έκυκλο- 
φόρησεν ή κάτωθι άνακοίνωσις 
τής «Ένώσεως νέων συνδικαλι
στικών στελεχών ΕΤΕ»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Ή ένωσις τών Νέων Συνδι

καλιστών έπικροτούσα άνεπι- 
φυλάκτως τήν πρωτοβουλίαν 
τών Συναδέλφων έκείνων, οί ό
ποιοι δΓ αίτήσεώς των, έζήτη- 
σαν τον τερματισμόν τής θη
τείας τού ποΕταγωδώς άποτυ- 
χόντως Δ. Σ. τού Συλλόγου 
μας, υπενθυμίζει είς τούς Συν
αδέλφους δτι αΰριον Πέμπτην 
1 9ην Δεκεμβρίου, εΐναι ή τρίτη 
κατά σειράν ή μέρα προσελεύ- 
σεως τής διά τον σκοπόν τού
τον συγκληθείσης έκτάκτου 
συνελεύσεως.

Καλεΐ δθεν όλους έκείνους, 
οί όποιοι κοώώς έθεσαν τήν ύ- 
πογραψήν των είς τό έγγραφον 
τής αίτήσεως δπως φοΕνοΰν 
συνεπείς προς τήν πρώτην τους 
ένέργειαν, προσερχόμενοι είς 
τήν αίθουσαν τού γυμναστηρίου.

Καλεΐ τούς έκ συναισθημα
τισμού ή άδιαφορίας μή ύπο- 
γράψαντας, δπως, θέσουν ύπε- 
ράνω όλων τά δικαιώμοσά των, 
ώς εργαζομένων καί μή απου
σιάσουν τής συγκεντρώσεως τής 
οποίας τό άποτέλεσμα θά έχη 
οπωσδήποτε θετικήν έπίδρασιν 
έπί δλων τών ζητημάτων μας.

Απευθύνει έκκλησιν προσε- 
λεύσεως είς έκείνους, οί όποιοι 
διά τής άποχής των ή τής άρ- 
νητικής των ψήφου άπεδοκίμα- 
σαν τήν έπί τά χείρω τροποποί- 
ησιν τού καταστατικού τού 
Συλλόγου μας.

Οί συνάδελφοι, θύματα, ύπαι- 
τιότητι τού παρόντος Δ. Σ., 
τής μή έφαρμογής τών έλαχί- 
στων νόμων προστασίας τών έρ- 
γαζομένων (στρατεύσεως, α
σθενεί ας κλπ.), οφείλουν νά έ- 
νώσουν τήν άγανάκτησίν των μέ 
έκείνην τών προσφάτως καί ά
πό στόματος τού κ. Προέδρου 
έμπαιχθέντων, δσον άφορφ τήν 
άπώλειαν εξαμήνου Valeur καί, 
έν τή συνελεύσει ν’ άπαγγεί- 
λουν τό κατηγορώ τους καττά 
τών ήθικών αυτουργών.
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σκέδασιν τών άναγνωστών τής 
άνακοινώσεως.

Περαίνοντες, θεωρού μεν ύπο- 
χρέωσίν μας νά έπιστήσωμεν 
τήν προσοχήν τών ονειροπολούν 
τού Ήλιασκικοΰ παραδείσου έ
πί τού γεγονότος δτι διά τών 
δημοσιευμάτων των έγινοcv ήδη 

I πρόξενοι κακού είς βάρος τών 
Ταμείων μας. Καί άς μή λη
σμονούν δτ ιτό κακόν δέν θίγει 
μόνον ή μάς. Παίζουν μέ τό ψω
μί τών άνθρώπων τούς όποιους 
εκπροσωπούν. ’Άν, δ μή γένοι- 
το διακινδυνεύση ή θέσις τών 
Ταμείων μας, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΚΑΝΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΕΞΑ
ΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΕΙΣΠΡΑΤ- 
ΤΟΝΤΕΣ ΤΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 
ΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ 
ΕΝ ΚΑΤΑΡ ΡΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΚΕ
ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

Ή Τράπεζα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΗ 
ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΟΤΑΝ ΔΥ
ΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑ
ΒΑΛΛΗ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΟΦΕΙ
ΛΕΙ.

Εΐπον καί έλάλησα. Άμαρ- 
ticcv ούκ έχω.

ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ

Ή έπίτευξις άπαρτίας κατά 
τήν Πέμπτην θά δημιουργήση 
ιστορικόν προηγούμενον, τό ό
ποιον δέν θά έπιτρέπη είς τά ά- 
νίκανα Συμβούλια νά έπανα- 
παύωνται έπί τών «δαφνών» των 
μέχρι τής λήξεως τής έπιβλα- 
βοΰς θητείας των.

Πάντες, άναβάλλοντες κάθε 
άλλην έργασίαν ή κοινωνικήν 
ύποχρέωσιν, όφείλομεν νά πα- 
ρευρεθώμεν είς τήν έκτακτον 
συνέλευσιν τής Πέμπτης (Κεν
τρικόν Κατάστημα - Γυμναστή- 
ριον) ώρα 5.30 μ. μ.

<$>

Είς άπάντησίν ταύτης τήν έ-ι 
πομένην έκυκλοφόρησαν ή κά
τωθι άνακοίνωσις «Όμάδος 
συναδέλφων»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Δέν γνωρίζομενι ποιοι καί 

πόσοι, πέραν τής γνωστής δυ
άδας, άποτελούν τήν «" Ενωσ ιν 
νέων συνδικαλιστικών στελεχών 
Ε.Τ.Ε.» καί θά εϊμεθα περίερ
γοι νά τους γνωρίσωμεν, έάν 
δέν εϊχωμεν σοβαρότερα πρά
γματα νά κάμωμεν, άπό τό νά 
προσέλθωμεν είς τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν τήν όποιαν προε- 
κάλεσαν διά νά προσλάβουιν 
κάποιον κύρος, έμφανιζόμενοι 
ώς άντιπολίτευσις τού Λιοικ. 
Συμβουλίου τού Συλλόγου μας.

Δέν θά τούς κάμωμεν τήν χά- 
ριν νά προσέλθωμεν είς τήν 
Συνέλευσιν καί νά μειώσωμεν 
τό κύρος τού Συλλόγου μας, 
παρουσιάζοντας τά Μέλη του 
διχογνωμοΰντα χωρίς λόγον.

Ή Διοικ. ’Επιτροπή διαχει
ρίζεται μέ σύνεσιν καί σωφρο
σύνην τά ζητήματα τον προσω
πικού, καί, χωρίς εργατοπατε
ρισμούς καί παρά τάς δυσκολί
ας, δσα υπόσχεται τά πραγμα
τοποιεί, κατά τό μέτρον τού 
δυνατού. ’Αντί νά τής έπιφέρω- 
μεν προσκόματα είς τό εργον 
της, άς τήν βοηθήσωμεν, συ- 
σπειροΰμενοι πέριξ αυτής, διά 
νά έπιτύχη είς τάς προσπάθει
ας της. Καί οποίος δέν είναι 
ευχαριστημένος, έχει κάθε δι
καίωμα νά έλθη είς τήν Τακτι
κήν Γεν. Συνέλευσιν τού ’Ια
νουάριου καί νά τήν έλέγξη, 
χωρίς κωμικούς χαρτοπολέμους;, 
χωρίς «συνδικαλιστικά στελέ
χη», χωρίς άκαιρες καί άχρη
στες Συνελεύσεις συγκαλούμε
νες κατά τον τελευταΐον μήνα 
τής θητείας τού Συμβουλίου.

’Άς άφήισωμεν μόνα των τά 
παιδία νά παίζουν μέ σαπου
νόφουσκες...

<$>
Τοιουτοτρόπως ή προσέλευ- 

σις ή άποχή άπό τής Γενικής 
Συνελεύσεως προσελάμβανεν 
ίδιαίτηρον ένδιαφέρον σφυγμο 
μετρήσεως τών διαθέσ ε ω ν 
τής κοινής γνώμης έναντι τής 
Δ. Επιτροπής τού Συλλόγου 
καί άνεμένετο μέ ένδιαφέρον ό 
σχηματισμός ή μή τής κοοτά 
Νόμον άπαρτίας, άποτελουμέ- 
νης άπό τό 1)5 τών έν Αθή
να ις καί περιχώροις Μελών ή
τοι 271 παρόντων.

Άλλ’ οί συγκεντρωθέντες, 
περιλαμβανομένων τού Προέ
δρου καί Μελών τής Δ. Επι
τροπής δέν ύπερέβησαν τούς 
35.

Ό Πρόεδρος τών Συνελεύσε
ων κ.Ν.Βάραγκας διαπιστώσας 
τήν 6ην μ. μ„ ήτοι μετά πάρο
δον ήμισείας ώρας άπό τής 
όρισθείσης, τήν έλλειψιν άπαρ
τίας, ή ρώτησε τούς προκαλέ- 
σαντας τήν Συνέλευσιν έάν 
συμφωνούν είς τήν άποχώρησιν 
τών έλαχίστων παρευρισκομέ- 
νων ή έπιθυμοΰν νά άναμένουν 
είσέτι. Ό κ. Γ. Καραπάνος 
συνεφώνησεν διά τήν άποχώρη- 
σιν άλλ’ ό κ. Σ. Διλιντάς έζή- 
τησε νά παραταθή έπί τι να εί
σέτι χρόνον ή άναμονή προσε- 
λεύσεως Μελών. Μή πρσσελθόν- 
των δμως άλλων, περί ώραν 6, 
20 άπεχώρησαν οί παρευρι- 
σκόμενοι, ματαιωθείσης τής 
Σ υνελεύσεως.


