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ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
Έν οψει της έργοττοϋπαλληλικής άπεργιακής κινητοποιιή]- 

σεως προς διεκδίκησιν τών δικαίων των εργαζομένων, είναι 
έπίκαιρόν νά ύπογραμμισιθή το γεγονός ότι οί υπάλληλοι τής 
ΕΤΕΑ έχουν καί ειδικά ζητήματα, τά όποια κατ’ εξοχήν τούς 
απασχολούν, καί των όποιων τά πλέον επείγοντα καί σημαντι
κά είναι τά ακόλουθα τρία :

0 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗΝ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ κ. Μ. ΑΟΑΝΑΣΙΑΔΗ. 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ. ΑΙ ΑΛΛΑΙ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΕΙΣ

1. At βαρύνουσαι το προσωπικόν τής ΕΤΕ κρατήσεις 
υπέρ τοΰ Ταμείου Συντάξεων κατεβάλλοντο άνέκαθεν υπό τής 
Τραπεζης, ώς πρόσθετος μισθολογική, ένίσχυσις τοΰ προσω
πικού της, προσληφθεντος, κατά κανόνα, κατόπιν επιτυχούς 

δημοσίου διαγωνισμού καί άπαρτιζομένου, κατά τεκμήριον, άπό 
τούς άρισπεϊς τών εργαζομένων. ’Από τής συγχωνεύσεως καί 
εντεύθεν, ή μεν Τράπεζα άπηλλάγη, οί δέ εκ της Εθνικής προερ
χόμενοι ύπάιλληλοι έπεβαριύνθησαν με την εισφοράν ταύτην (5%).

Τούτο αποτελεί προσβολήν κεκτημένου δικαιώματος, ΕΞΑΚΟ- 
ΛΟΥΘΟΥΝΤΟΣ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΑΙΤΙΝΕΣ ΑΠΕΡΡΕΥΣΑΝ ΕΚ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ή προσβολή 
αϋτη κεκτημένου δικαιώματος καθίσταται έτι μάλλον έπώδυνος, 
συγκριινόμενη με την αυτόματον, ώς έκ τής συγχωνευσεως, αύξη- 
σιιν τών αποδοχών τών έκ τής Αθηνών προερχόμενων υπαλλήλων, 
οϊτινες άνέκαθεν εΐχον άποδεχθή άποδοχάς κατωτέρας τών έκ 
τής Εθνικής συναδέλφων των;.

Πρός μερικήν άποκατάστασιν τής διασαλευβείισης έκ 
τής συγχωνεύσεως τάξεως, δέον ή Τράπεζα νά έξακολουϋηση 
να κατα&άλη τήν έργατικη,ν εισφοράν υπέρ τού Ταμείου Συντά
ξεων, τών εκ τής ’Εθνικής προερχόμενων υπαλλήλων της, την 
όποιαν άνέκαθεν κατέβαλλε, κατά τήν αρχήν τής μη Μίξεως των 
κεκτημένων δικαιωμάτων, όπως δεν έθίγησαν αί έπί πλέον 
προσωπικοί άπολαυαι τών έκ τής τέως Αθηνών προερχόμενων 
υπαλλήλων.

2. Κατά Φεβρουάριον 1955 έχορηγήθησαν εις όλους τους 
εργαζομένους τής χώρας αυξήσεις 10% με ανωτατον οριον δρχ. 
500. Τών αυξήσεων τούτων έςηρέθησαν μόνον οί έκ τής ΕΤΕΑ 

λαμβάνοντης ανω των δρχ. 3.000, κατα μήνα, ώς εάν ο μισοος 
ουτος είναι μισθός ηγεμονικός. Είς επανειλημμένα ιδιαοηματα 
του 2. υλλογο-υ ΰπαλληλωνι ΕΤιΕ παντες οι άρμοΰιοι ανεγνωρι- 
σαν το αδικαιολόγητον τής τοιαυτής εξαιρεσεως καί υπεσχε- 
θησαν την θεραπείαν τής αδικίας, η οποία έν τουτοις ειοετι 
δεν απεκατεστάθη.

3. Κατά τόν παλαιόν ’Οργανισμόν τής ΕΤΕ έχορηγειτο 

προσαυξησις ι ο % είς τούς Ύπολογ ιστάς Β' και Α' μετά οιετη 

ευοοκιμον υπηρεσίαν καί είς τούς Λογιστας b' μετά τριετη ευ- 

οοκιμον υπηρεσίαν. Ό μετά τήν συγχωνενσιν ,ν,εος Οργανισμός 

κατάργησε τας τοιαύτας προσαυξήσεις, καοηλων τους υπα/νΛη- 

Λους επι 4 ή ο ετη εις τον αυτόν θαομον, ορευ ουοεμιας προσο,υ- 

ξησεω)ς,, γεγο.ρς οπερ απογοητεύει τον υπάλληλον και καταλή

γει εις οαρος της αποδοτικοτητος και οραστηριοτητος του. αι 

πράο αυξήσεις αυται, αποτελουσαι οργανικήν; ανοιγκην οιν την 

ευρρυρμον (Λειτουργίαν της υπηρεσίας οεον να επανεΛοουν ειν 

ισχυί.

ri Διοικησις τής ΕΤΕΑ, άναγιιωρίζουσα το δίκαιον των 

ανωτέρω αιτημάτων του προσωπικού της, προοολλει οτι dev 

ευρισκεται εις υεσιν να τά ικανοποίηση, αν εν κίνδυνου ανατα

ραχής της οικονομικής ανρροωσεως της ι ραπ έξης. Αωρις νια 

ιίαραοεχωμεοα οί εργαζόμενοι την αποψιν ταυτην της αιοικη- 

οεως ως απαραίτητον προυποθεσιν οια την επίΛιυισιν των αιτη

μάτων μας, υποστηρ|ΐζομεν οτι είναι απολύτως οικαιον και ενοε- 

υειγμείιοιν ινα ελοη είς την ι ραπεζαν συνεπικουρον το Κράτος, 

το οποίον οια της επεμοασεως του υπηρξεν η απώτερα αίτια της 

κρίσιμου οικοδομικής θεσεως εις ην περιηλοεν η I ραπε,ζα απυ 

της συγχωνευσεως καί εντεύθεν, και έξ ης ηοη εςερχεται, ασφα

λώς μεν, Ολλα υραοεως. Οφείλει να της επαναφερη τας εργου

σίας εκεί νιας, αι οποία ι οικαιωματικο^ς της ανήκουν και τας 

οποίας επιζημιως οια την εθνικήν οικονομίαν τας αφηρεσεν 

απ' αυτής, ως άνεπτυχθη εν τη Γεν. Συνελεν,σετ των Μέτοχων 

της ε ΓΕΑ. Ί ουτο δεν αποτελεί σεόαίως ΰπολληλικον αίτημα, 

αλλ' αναγκηνι επιβαιλλομενην ύπο του κοινωνικού καί εθνικού 

συμφέροντος, πρός άποκατάστασuv τής οικονομικής καί Τραπε

ζιτικής όμαλότητος, Συγκινεί όμως ίιδιαιτέ|ρ|ως τούς υπάλλη

λους τής ΕΤΕΑ, διότι έκ τούτου, κατά μέγα μέρος, έξαρτάτοα 

ή ίκανοπαίησις τών δικαίων αιτημάτων των.

Οί υπάλληλοι τής ΕΤΕΑ συμμεριζόμενοτ όλοψύχως τά γε
νικά αιτήματα τής έργατοϋπαλληλικής τάξεως καί χωρίς νά 
άπαχωρίζουνι εαυτούς άπό τής όλης Τραπεζοϋπαλληλικής οικο
γένειας, θά άγωνισθοΰν πρωτίστως διά τήν άπόσπασιν τής 
όφειλομένης αύτοΐς δικαιοσύνης.

Κ. Μ.

Τήν 23ην Μαΐου, έωρτάσθη 
είς τάς αίθουσας τής Λέσχης 
τοΰ Συλλόγου μας, ή 40ετηρίς 
άπό τής ίδρύσεώς του. Είς τήν 
εορτήν παρέστησαν οί ανώτα
τοι καί άνώτεροι λειτουργοί τής 
Τραπέζης, οί διαπελέσαντες 
κατά καιρούς πρόεδροι τοΰ 
Συλλόγου κ; κ. Καπέτης, Τσα- 
λίκης, Χαύτας, Δρεπανόπουλος 
καί Τσουδερός, ώς καί πλε,ΐστοι 
τών συναδέλφων.

‘Εν αρχή τόν λόγον έλαβεν ό 
Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου κ. Με- 
λισσαρόπουλος, δστις άνέγνω- 
σε τήν κατωτέρω χαιρετιστήρι- 
ον επιστολήν τοΰ Διοικητοΰ κ. 
Κ up ι ακοπούλου.

Πρός τ ό ν
Σύλλογον τών Υπαλλήλων Ε

θνικής Τραπέζης τή|ς Ελλά
δος.

Κύριε Πρόέδμε,
Ή Διοικησις τής Τραπέζης 

συμμετέχει τής χαράς τών Υ
παλλήλων έπί τη συμπληρώσει 
40ετίας άπό τής συ στάσεως 
τοΰ Συλλόγου αυτών. Τό πράγ
ματι ιστορικόν διά τούς υπαλ
λήλους γεγονός τούτο, οΰ μόνον 
δέν έχαλάρωσεν, άλλΓ άντιθέ- 
τως συνέσφιγξε τούς δεσμούς 
μεταξύ Διοικήσεως καί Προσω
πικού, δημιούργησαν τόν απα
ραίτητον συνδετικόν κρίκον είς 
τήν μεταξύ τών δύο συντελε
στών αρμονικήν συνεργασίαν 
καί κοινήν προσπάθειαν.

Είς τήν άινωτέραν άντίληψιν 
όΐφ* ενός τών Διοικήσεων τής 
Τραπέζης υπέρ τοΰ Προσωπι
κού, διά τής συνεχούς ύπέρ αυ
τού έκδηλώσεωίςι ειλικρινούς καί 
στοργικού ενδιαφέροντος, καί 
τού Προσωπικού άφ’ ετέρου ύ
πέρ τοΰ Ιδρύματος, διά τής μέ- 
χρις αύτοθυισίας προσηλώσεως 
είς τό έργσν του, οφείλεται κα
τά μέγα μέρος ή προπολεμική 
είς όλους τούς τομείς τής πα
ραγωγικής δραστηριότητας τής 
Χώρας μας συμβολή τού Ιδρύ
ματος μας καί ή πρός πάσαν 
κατεύθυινάτν ιάκτιίνοβολία αυ

τού.
Οί δεσμοί οΒτοι μεταξύ Δι

ό ικήσεως καί προσωπικού, σψυ- 
ρηΐλατηιθέντες είς κοινούς αγώ
νας, ιέπιβάλλονται σήμερον έτι 
στενώτεροι κοττά τήν δυσχερή 
περίοδόν, ήν τό "Ιδρυμα διέρι- 
χεται, πρός άντιμετώπισιν τών 
προ αυτού ύψ θυμένων καθ’ έκά- 
στην έμποδ ίων καί τήν έξοδόν 
του έκ τών προσφάτων περιπε
τειών.

Ή Διοικησις χαιρετίζουσα 
τήν σημερινήν έπέτειον εκφράζει 
τήν πεποίθησίν τη)ς διά μίαν 
καλλιτέίραν αϋριον διά τό "Ι
δρυμα καί τό Προσωπικόν αυ
τού.
Μετά φιλικωτάτων χαιρετισμών

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Έν συνεχ|είς( Ιδιέ απευθυνόμενος 

πιρίας τούς παρ ιισταιμένους είπε τά
έ ξήβ :

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

23 Μαΐου 1917. Πάνε 40 
χρόνια. Νομίζει κανείς ότι εί
ναι μικρό χρονικό δάστημα. 
Είναι όμως πολύ μεγάλο. Τελεί
ωνα τότε τήν Α' τάξη τοΰ Γυ
μνασίου. Ό σημερινός Διοικη
τής μας ήτο τότε υπάλληλος 5 
ετών. Πολλοί άπό σάς δέν εΐ- 
χον ακόμη γεννηθή.

Ό πρώτος παγκόσμιος πόλε
μος έμαίνετο καί έκατόμβαι 
νεκρών παρεσύροντο άπό πο
ταμούς αίματος. Τά τάνκς μό
λις εΐχον έφευρεθή καί τά αερο
πλάνα ήσαν μονοθεσία. Ή Ρω
σία ήταν άκόμη Τσαρική καί ό 
Κάϊζερ έκυβερνοΰσε τή Γερ- 
μανία. Ή Ελλάς ήταν διχασμέ
νη. Ή νόμιμος Κυβέρνησις στήν 
'Αθήνα και ή Κυβέρνησις Εθνι
κής Άμύνης στήν Θεσσαλονίκη. 
Ό αποκλεισμός έταλαιπωροΰσε 
τό λαό. Τά ακραία σπίτια τών 
’Αθηνών έφθαναν στήν πλατεία 
’Αγάμων, ατά Ήλύσια καί στο 
Στάδιον, ένψ τό Νέο Φάληρο α
ποτελούσε κέντρον τής κοσμι
κής κινήσεως, τό δέ Παλαιόν, έ
ρημον ακτήν· Εποχή ειδυλ
λιακή.

Ή Εθνική Τράπεζα τής Ελ
λάδος, διεθνώς άνεγνωρισμένη 
ώς οικονομικός κολοσσός, ήτο ό 
μόνιμος ενισχυτής τοΰ Ελληνι
κού Κράτους είς τάς ποικίλας 
άνάγκας του. Διοικητής ό ’Α
λέξανδρος Ζαΐμης, ό πρώην και 
μετέπειτα Πρωθυπουργός καί 
άργότερα Πρόεδρος τής Έλλ- 
ληνικής Δημοκρατίας. Συν- 
διοικητής ό Άλέξ. Διομήδης 
καί Ύποδιοικηταί ό Ίω. Δρο- 
σόπουλος καί ό Δημ. Μάξιμος,

Υπάλληλοι τής Τραπέζης οί 
άριστεΐς τής κοινωνίας, πλουσι- 
οπαρόχως τότε άμοιβόμενοι.

23 Μαΐου 1917, ή μέραν 
Τρίτην, συνήλθον είς τήν έπί 
τής όδοΰ Πάρνηθας, τωρινήν 
οδόν ’ I ωάννου Δροσοπούλου, 
οικίαν τοΰ υπαλλήλου 1 δετούς 
υπηρεσίας Άλεξ. Κορυζή οί υ
πάλληλοι τής Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος, Θεμ. Κανά- 
ρης, Δημ. Καρατζάς, Νικ. 
Σταυρόπουλος, Σπυρ. Γΐαπα- 
φράγκου, Άθ. Ν ικολόπουλος, 
Φιλ. Καρβούνης, Λέων. Γεωρ- 
γιάδης, Ίω.Ραυτόπουλος, Άλ, 
Κορυζής, άποτελέσαντες Προ
σωρινήν Επιτροπήν, ήτις έθε
σε τάς βάσεις τής Ίδρύσεώς 
τού Συλλόγου τών υπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος, καθορίσασα ώς σκοπούς 
αυτού 1) τήν διαχείρισιν παν
τός θέματος άψορώντος τούς υ
παλλήλους τής Τραπέζης 2) 
Τήν διά καταρτίσεως Βιβλιοθή
κης, διαλέξεων καί παντός άλ
λου μέσου παροχήν πνευματι
κής αναψυχής 3) Τήν δΓ εντευ
κτηρίων στενωτέραν επικοινω
νίαν τών Μελών.

Ή προσωρινή ’Επιτροπή ά- 
νέθεσεν είς 4μελή ’Επιτροπήν 
έκ τών Καρβούνη, Σταυροπού- 
λου, Παπαψράγκου καί Κορυζή 
τήν ρύθμισιν τών λεπτομερει
ών καί τήν σύνταξιν τού Κατα
στατικού.

Πρώτος Πρόεδρος άνεδείχθη 
ό Θεμ. Κανάρης, Τούτον διεδέ- 
χθησαν οί : t

1917 Πρόεδρ. Θ. Κανάρης
1918 » Δ. Καρατζάς
1919-22 » Δ. Νομικός
1923 » Σ. Δυοβουνιώτης
1924-26 » Α. Παπαδημητρίου
1927-28 » Κ. Βλάχος
1928-29 » Μ. Μαυρο-μιχάλης
1930 » Ο. Πλοΰμος
1931 -32 » Δ. Πετυχάκης
1932 » Θ. Θεμενάκης.
1933 » Θ. Πλοΰμος
1934-35» Κ. Μαλαματιανός
1936 » Ν. Δρεπανόπουλος
1937 » 1. Καπέτης
1938-39» Π. Λυκιαρδόπουλος
1939 » Α. Μαυρομμάτης
1940 » Κ. Τσαλίκης
1941-42» Α. Δημητρακόπου-

λος
1942 » Κ. Χαύτας
1943 » Θ. Ευθυμίου
1944 » Σ. Βασιλόπουλος
1945 » 1. Παπαλέτσος
1946-48 » <. Άποστολόπουλος
1949 » Κ.Τζώτζης
1950 ‘Προσ. Διοικ- Έπιτρο-

πή ΰπό I. Παπαλέτσον
1950 Πρόεδρ. Μ. Δρεπανόπου

λος
1951-53 » Γ. Κώστης 
1954 » Μ. Δρεπανόπουλος
1954 Προσ. Διοικ. Επιτροπή

υπό Μελχ. Τσουδερόν
1955 Πρόεδρ. Μ. Τσουδερός 
1956-57 » Κ. Μελισσαρόπου-

λος.
Δέν πρόκειται νά σάς κου

ράσω πλέκων τό εγκώμιου τών 
προκατόχων μου, πρός τούς σ
πόντας έκ τών όποιων στρέφω 
ευλαβή τήν σκέψιν μου, τούς 
δέ έξ αυτών παρόντας ευχαρι
στώ θερμώς διότι έτίμησαν διά 
τής παρουσίας των τόν σημε
ρινόν σεμνόν έορπασμόν καί μάς 
έδωσαν τήν χαράν τής μετ’ αυ
τών έπαφής. Ούτε πρόκειται νά 
σάς κουράσω έκθετων τήν όρά- 
σιν και τάς περιπέτειας τοΰ 
Ζ,υλλόγου μας, τοΰ οποίου ό 
βίος — κατά τά τελευταία 17 
έτη — ουδόλως ύπήρξεν ανθό
σπαρτος. Άλλα τίνος άνδρός 
ό βίος, άφοΰ παρέλθουν τά ει
δυλλιακά τής νεότητας έτη, έξα- 
κολουθεΐ νά είναι ανθόσπαρ
τος; Ή ζωή είναι αγών, είναι 
ευθύνη, είναι δράσις, είναι άν- 
τιμετώπισις δυσχερείων. Και 
είναι φυσικόν τά έκάστοτε Συμ
βούλια τοΰ Συλλόγου νά φθεί
ρω νται έν τή προσπαθείς των 
ύπέρ τών κοινών καί νά αντικα
θίστανται, ακριβώς όπως τά 
κύτταρα τού ανθρωπίνου σώμα
τος φθείρονται καί αντικαθί
στανται.

Έν τούτο ις δέν δύναμαι νά 
παρίδω κατά τόν σημερινόν έ- 
ορτασμόν τής 40ετηρίδος 3 έ- 
πεισόδια τής κατά τήν τελευ
ταίου 15ετίαν δράσεως τοΰ 
Συλλόγου μας, τά όποια απο
τελούν πολυτίμους περγαμηνάς 
δΓ αυτόν και έκ τών όποιων τά 
2 τελευταία δέν παρέλειψα 
νά τονίσω καί κατά τήν Γ εν. 
Συνέλευσιν τών Μετόχων τής 
Τραπέζης, θά έπαναλάβω δέ 
και σήμερον.

Τό πρώτον ανήκει περισσό
τερον είς τήν Ελληνικήν Ιστο
ρίαν και όλιγώτερον είς τήν Ι
στορίαν τής Τραπέζης μας. Εί
ναι ό εορτασμός τής 28ης ’Ο

κτωβρίου ώς Εθνικής Επετεί
ου τού ιστορικού «Όχι», καθι
ερωθείς τό πρώτον είς τήν Ε
θνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος, 
κάτω άπό τήν μύτην τών Ιτα
λών καί Γερμανών, οϊτινες ά
ναυδοι καί έν προσοχή παρη- 
κολούθησαν τό άσμα τοΰ Εθνι
κού μας "Υμνου κατά τήν α’· 
έπέτειον τής 28ης ’Οκτωβρίου.

Τό έτερα δύο είναι τά εξής; 
ώς τά άνεφέραμεν κατά τήν Γ εν. 
Συνέλευσιν τών Μετόχων :

Οί υπάλληλοι τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος είναι 
έκεΐνοι οϊτινες προέταξαν τά 
στήθη τους διά νά σώσουν τό 
χαρτοφυλακίου τής Εθνικής 
Τραπέζης άπό τήν άρπακτικήν 
βουλιμίαν τών Γερμανών κατά 
τήν Κατοχήν καί τό διέσωσαν 
μέ πλήρη περιφρόνησιν τού κιν
δύνου τής ζωής των. Διότι ή 
περιουσία τής Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος εΐναι περιου
σία τοΰ Ελληνικού Λαού, είναι 
περιουσία τοΰ 'Έθνους, είναι 
περιουσία τών φιλανθρωπικών 
Ιδρυμάτων, καί τό προσωπικόν 
τής Τραπέζης μας έχει πλήρη 
τήν συναίσθησιν οτι δέν υπηρε
τεί τόν Μαμωνάν εις μίαν 'Ανώ
νυμον κερδοσκοπικήν Εταιρεί
αν, άλλα τήν Εθνικήν οικονο
μίαν καί τήν Κοινωνικήν ’Αλλη
λεγγύην είς ένα Εθνικόν 'Ίδρυ
μα. Καί εΐναι διά τούτο υπε
ρήφανου καί άφωσιωμένον.

Αΰτη είναι ή δεύτερα περγα
μηνή τοΰ Σωματείου μας. Καί 
ή τρίτη :

"Οταν κατά τόν Ιανουάριον 
1953 άπεφασίσθη ή συγχώ
νευα ις τών Τραπεζών, ή συγ- 
χώνευσις έκείνη ή όποια εΐχεν 
ώς αποτέλεσμα ζημίαν 300 έ- 
κατομμυρίων δραχμών, ένφ οί 
Σύμβουλοι τής Τραπέζης και 
οί άλλοι Μέτοχοι ένέκριναν τήν 
τοιαύτην συγχώνευσιν καί τό 
προσώπου τού έπιβληθέντος 
Διοικητοΰ, οί μόνοι οί όποιοι 
άντέστησαν έμφανώς, μέ δλην 
τήν δύναμιν τής ψυχής των, ή
σαν οί ύπάλ. τής Έθν. Τραπέ
ζης, οί όποιοι διησθάνοντο τήν 
έρχομένην καταστροφήν. Δυ
στυχώς τά πράγματα τούς έ- 
δικαίωσαν πλήρως. “Εν εκατομ
μύριου χρυσών λιρών Αγγλίας 
έστοίχισεν είς τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν τό πείραμα τής συγ
χωνεύσεως καί τό πρόσωπον 
τοΰ Διοικητοΰ της. Και όμως 
οί πρωταγωνισταί τής κατά τής 
συγχωνεύσεως άντιδράσεως 
εύρίσκονται είσέτι έκτος τής 
Τραπέζης, άπολυθέντες ύπό τοΰ 
κ. Ήλιάσκου.

Ποιος πληρώνει —- και θά έ- 
ξακολουθή δυστυχώς νά πληρώ- 
νη τήν έπελθοΰσαν ζημίαν;

Άφ* ένός οί Μέτοχοι-, άψ’ έ- 
τέρου οί υπάλληλοι. Οί μέν μή 
λαμβάνοντες μέρισμα. Οί δέ, 
μή λαμβάνοντες τήν αμοιβήν 
τής έντιμου έργα,σίας των.

Καί οί μέν Μέτοχοι βαρύνον- 
ται, κατά τεκμήριου, μέ τήν εύ- 
θύνην οτι ένέκριναν τήν γενεσι
ουργόν αιτίαν τής ζημίας. Οί 
υπάλληλοι όμως, όχι μόνον δέν 
βαρύνονται, άλλα τό πάν έπρα- 
ξαν διά νά τήν άποτρέψουν.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Άπό τήν θύελλαν τής Ήλια-



σκικής επιδρομής και κατακτή- 
σεως, οΰτε ή Τράπεζα συνήλθε 
πλήρως εϊσέτι, οΰτε ό Σύλλο- 
γος. ’Αλλά τόσον ή μία, δσον 
καί ό άλλος, άφοΰ έπέρασαν 
άπό τό στάδιον τής άναρροόσε- 
ως, είσήλθον ήδη σταθερώς εις 
την οδόν τής άνορθώσεως καί α
νόδου. 'Όλοι ενωμένοι. Διοίκη- 
σις καί προσωπικόν, ανώτεροι 
καί κατώτεροι, με πνεύμα συν
εργασίας, ειλικρίνειας καί συν- 
αδελφώσεως, πρέπει να άποβλέ- 
πωμεν είς ένα καλύτερον καί 
εύτυχέστερον μέλλον. Καί νά 
έργαζώμεθα διά την πραγματο- 
ποίησίν του.

Δεν αμφιβάλλομεν δτι ό ση
μερινός μας Διοικητής έχει τάς 
άρίστας των διαθέσεων, ώς τό 
διεδήλωσεν είς τήν δευτερολο
γίαν του κοιτά τήν Γεν. Συνέ- 
λευσιν των Μετόχων. Δεν αρ
κεί δμως. Πρέπει καί νά τάς 
πραγματοποίηση. Νά τούς δώ- 
ση σάρκα καί οστά. Καί πρέ
πει νά τον βοηθήσω μεν δλοι είς 
αυτό. Μέ λόγους καί μέ έργα. 
Διότι οί λόγοι, άνευ έργων, εί
ναι νεκροί.

Είναι φυσικόν καί άνθρώπινον 
νά διεπράχθησαν καί νά δια- 
πράττωνται σφάλματα, αρκεί 
νά ύπάρχη αγνή πρόθεσις, 
πνεύμα προόδου καί συνεχής 
προσπάθεια. Ό Σύλλογος πα-

’Ακολούθως ώμίλησεν 6 Γεν. 
Γραμματεύς κ. Μιχ. Άθανασιά- 
δης, ό όποιος είπε τά έξης :

Συνάδελφοι,
Τά 40 χρόνια τής ζωής τού 

Συλλόγου μας, καλύπτουν τήν 
πλέον τεταραγμένην καί δρα
ματικήν περίοδον τής Εθνικής 
υας ζωής καί τής ζωής τής 
έονατοϋπαλληλικής τάξεως τής 
χώοαε μας.

Έδημιουογήθη είς ήν επο
χήν. ό Εθνικός προσανατολι- 
ouoc της ποανμστοποιήσεως 
τής Μεγάλης ‘Ελλάδος εύρίσκε- 
το επί θύραις, καί εύρεΐαι ύφί- 
σταντο α! προϋποθέσεις τής οι
κονομικής άναππύξεως τής πα- 
τρίδοο μας.

Έδημιούργηθη εΐή εποχήν/ 
καθ’ ήν ή Τράπεζα έπεκτείνου- 
σα όλοέν τάς έργασίας της-συν- 
έπεια καί άποτέλεσμα τής ά- 
νακτήσεως Ελληνικών έδαφών 
καί όλοκληρώσεως του ’Εθνικού 
χώοου - έδημιούργει τάς προϋ
ποθέσεις τής πλήρους !κανοποι- 
ήσεως των έν αύτή έργαζομένων 
ήθικώς τε καί ύλικώς. 
'Επόμενον ήτο κατά τήν πρώτην 
20)ετίαν άπό τής ίδρύσεώς του, 
νά μήν άντιμετωπίζη προβλή
ματα καί αιτήματα ΰπό τήν ση
μερινήν ΐδίςε όξύτητα καί έκτα- 
σιν. Επόμενον ήτο, ή ίδιότης 
τού μέλους τού Δ. Σ. τού Συλ
λόγου, νά ήτο άξίωμα καί τί
τλος, πέριξ τού όποιου καί διά 
τήν κατάληψιν τού όποιου, νά 
ΰφίσταντο πλεΐσται δσαι ψιλο- 
δοξίαι. Επόμενον ήτο, ό έκά- 
στοτε Διευθυντής Προσωπικού, 
νά ταυτίζη τήν θέσιν του μέ 
τήν θέσιν τού Προέδρου τού 
Συλλόγου καί ουδέποτε ν’ άντι- 
δική μέ τον έαυτόν του ή νά 
προβάλλη αιτήματα είς τήν ί- 
κανοποίησιν των όποιων ν’ άν- 
τιτάσση άρνησιν.

Ή καθ’ εαυτό συνδικαλιστι
κή δράσις τού Συλλόγου μας 
— ώς πραγματικώς συνδικαλι
στική — άρχίζει άπό τής κα
τοχής.

’Αρχίζει άπό τής κατοχής 
καί καλύπτει ήδη μίαν 17)ετίαν.

Ό άγων διά τήν Εθνικήν ά- 
νάστασιν, ό άγων διά τήν έπι- 
βίωσιν, ό άγων διά τήν διάσω- 
σιν τής Τραπέζης, άπετέλεσε 
τήν πρώτην καί μεγαλειώδη ά- 
φετηρίαν τής μικράς έκτοτε 
συνδικαλιστικής δράσεως τού 
Συλλόγου μας. Συλλογική ή- 
γεσία καί προσωπικόν, ώς εΤς 
άνθρωπος, πολαίουν άπεγνω- 
σμένως εναντίον τού κατακτη- 
τού, εναντίον τής πείνης.

Ό άγων αυτός, δστις διήλθε 
πλεΐστα στάδια, έδικαιώθη διά 
τής καθολικής άπελευθερώσεως 
τής χώρας.

Ό Σύλλογος διά τής καθό
λου αυτού δράσεως, άπέδειξεν 
δτι αί παρελθοΰσαι έποχαί ευ
ημερίας ούδόλως ή μπόδισαν

ρέκαμψε τό 40όν. ’Αρχίζει ή άν- 
δρική του ηλικία. Ή ηλικία τής 
ώριμότητος καί των μεγάλων 
έργων. Φιλοδοξοΰμεν τήν χάρα- 
ξιν τού δρόμου. Οί διάδοχοί 
μας έν τή Διοικήσει τού Συλ
λόγου εύχόμεθα νά είναι ευτυ
χέστεροι ήμών έν τή πραγμα
τοποιήσει των κοινών βλέψεων.

Καί δταν μετά μίαν δεκαετί
αν έορτασθή τό χρυσοΰν ίωβι- 
λαΐον τού Συλλόγου — είς άλ
λην βεβαίως αίθουσαν, πλέον 
εύρύχωρον, πλέον προσιτήν, 
πλέον κατάλληλον διά Λέσχην 
—εύχόμεθα ό Πρόεδρος, άνα- 
ψερόμενος είς τήν τελευταίαν 
τότε 1 Οετηρίδα τού Συλλόγου, 
νά έχη νά άναφέρη ευτυχείς καί 
μεγάλας επιτεύξεις καί ή τότε 
θέσις τού υπαλλήλου τής Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
νά μή έχη τίποτε νά ζηλέψη ά
πό τήν θέσιν τήν όποιαν εΐχον 
οί υπάλληλοι, κατά τήν χρυσήν 
έκείνην έποχήν, δταν — ΰπό 
τάς άρίστας τών συνθηκών — 
ίδρύθη ό Σύλλογός μας.

Σάς εύχομαι, Κυρίαι καί Κύ
ριοι, άγαπητοί συνάδελφοι, νά 
παρευρεθήτε εις τον εορτασμόν 
δχι μόνον τού χρυσού, άλλά καί 
τού αδαμαντίνου ίωβιλαίου. 
Καί νά παρευρεθώ καί εγώ μα
ζί σας, δχι βεβαίως ώς Πρόε
δρος τού Συλλόγου.

τήν άνάπτυξιν τού αγωνιστικού 
του πνεύματος, ούδόλως ή μπό
δισαν αύτόν νά ένωθή μέ τάς 
άκαταλύτους δυνάμεις τού Λαού 
καί νά πράξη αύτό τό όποιον 
τού έπέβαλλε τό καθήκον προς
την Πατρίδα, καί ή συνείδησις 
τής άποστολής του εντός τών 
κόλπων τής έργατοϋπαλληλ ι κής 
τάδεως.

"Η δημιουργηθεΐσα έκ τής 
κατοχής καί συνεπείσ ταύτης 
οικονομική άναστάτωσις μέ τά 
γνωστά είς δλους αποτελέσμα
τα, ιδία διά τούς έργαζομένους, 
υπήρξεν ή άφετηοία σειράς ά- 
γώνων διά τον Σύλλογον, έν ει
ρηνική πλέον περιόδψ.

Τό συνδικαλιστικόν κίνημα 
τής χώρας μας, εδρε τον συνε- 
πέστερον μαχητήν είς τάς τά
ξεις του, καί τά έπιτεύγματα 
τού Συλλόγου μας επ’ ώφελείςι 
τών έν τή Τραπέζη έργαζομέ
νων, υπήρξαν ό τηλαυγής φά
ρος, δστις καθωδήγει τούς ερ
γαζομένους παντός κλάδου δ- 
πως διά τού άγώνος των έπιτύ- 
χουν έκεΐνα τά όποΐα έπετύγ- 
χανε ό Σύλλογος τών υπαλλή
λων τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος.

Τό συνδικαλιστικόν κίνημα 
τής χώρας μας πολλά οφείλει 
είς τον Σύλλογόν μας καί έ- 
παξίως τό προσωπικόν τής Τρα- 
πέζης μας θεωρείται ώς ό πρω
τοπόρος τών άγώνων διά τήν 
βελτίωσιν τής θέσεως τών Ελ
λήνων έργαζομένων.

Συνεδέθη μέ τήν ύπαρξιν καί 
τήν τύχην τού Ιδρύματος ή 
ύπαρξις καί ή τύχη του. Καί 
ή μοίρα τού έπεφύλαξεν νά δώ- 
ση τήν μεγάλην μάχην κατά τής 
συγχωνεύσεως ΜΟΝΟΣ έναντί- 
ον δλων, καί καταστή παράδειγ
μα ολοκαυτώματος διά τήν ι
δέαν άλλά καί διά τήν ύπαρξιν 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, ώς αύ- 
τοτελούς καί αύτοδυνάμου οικο
νομικού οργανισμού.

"Οταν μία πανίσχυρος κυ- 
βέρνησις έπετίθετο κατά τού 
Ιδρύματος έν τή εφαρμογή έ
νας δήθεν προγράμματος άνα- 
συγκροτήσεως τής οικονομίας,, 
δταν ένα μεγάλο μέρος — δυ
στυχώς —< τής κοινής γνώμης 
λαύρως έπετίθετο καί έπεδοκί- 
μαζε τά κατά τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τεκταινόμενα μό
νον τό Προσωπικόν διά τού 
Συλλόγου του, έστάθη ό πραγ
ματικός καί συνεπής υπερασπι
στής, ό άνιδιοτελής καί άγνός 
μαχητής τού Εθνικού Οικονομι
κού συγκροτήματος πού λέγε
ται «Εθνική Τράπεζα».

«Τό δέ τήν πόλιν Σοί δούναι 
ούκ έμοΰ έστιν ούτ’ άλλου τών 
κατοικούντων ένταΰθα- κοινή 
γάρ γνώμη πάντες αύτοπροαι- 
ρέτως άποθανοΰμεν μή φειδόμε- 
νοι τής ζωής ήμών».

Αύτή ύτΤηρξεν ή άπάντησις

τού Π αλα ιολόγου προς τόν Μω
άμεθ.

Αύτή ύπήρξεν ή άπάντησις 
τού Προσωπικού τής Τραπέ
ζης διά τού Συλλόγου του, είς 
τήν έπαίσχυντον συγχώνευσιν, 
προς δλους έκείνους πού έπί- 
στευσαν ένσυνειδήτως ή άσυνει- 
δήτως είς τό άλάθητον τού 
δαιμόνιου συντονιστοΰ καί είς 
τήν μεγαλοφυΐαν καί άνιδιοτέ
λειαν ένός «σαράφη»!

Σήμερον ό Σύλλογος άντιμε- 
τωπίζει πλεΐστα προβλήματα. 
Εΐ,ναι προβλήματα άτινα άνα- 
κύπτουν έκ τού σωρού τών ερει
πίων τά όποΐα άφήκεν ή συγ- 
χώνευσις. Είναι τά προβλήμα
τα ·—- αιτήματα δλων έκείνων 
πού έδωσαν τήν μάχην, ένίκη- 
σαν, άλλά παραμένουν, ήθικώς, 
κατά τό πλεΐστον ούχί ικανο
ποιημένοι. Είναι αιτήματα τά 
όποΐα διατυπώνει γενικώτερα ή 
έργατοϋπαλληλική τάξις, άνευ 
τής ίκανοποιήσεως τών οποίων 
δέν δύναται ούδείς νά προσδοκά 
αγαθά οικονομικά αποτελέσμα
τα, έν τή προσπαθείς έφαρμο- 
γής ένός οίουδήποτε υγιούς 
οικονομικού προγράμματος, έφ’ 
δσον τό πρόγραμμα τούτο θ’ 
άγνοή τόν παράγοντα «ΕΡΓΑ- 
Σ IΑ», τόν παράγοντα «ΑΝ
ΘΡΩΠΟΣ».

Προς τήν κατεύθυνσιν τής ί
κανοποιήσεως αύτών έργάζεται 
ήδη ό Σύλλογος καί αναμένει 
κατανόησιν καί ί κανοπο ίησιν ά
πό έκείνους πού κατευθύνουν 
σήμερον τήν τύχην τής Τραπέ
ζης καί οί όποιοι —< εύτυχώς—- 
έζησαν τό δράμα τής συγχωνεύ
σεως, ώστε νά είναι σήμερον είς 
θέσιν ν’ αποδώσουν δικαιοσύ
νην καί νά έπιλύσουν τά ζητή
ματα τού Προσωπικού.

Ή Τράπεζα πανθομολογου- 
μένως οφείλει πολλά είς τό 
Προσωπικόν της διά τούς παν
τοειδείς υπέρ αύτής άγώνας 
του.

Θέλομεν νά πιστεύωμεν δτι 
δέν θά βραδύνη είς τήν δικαίω- 
σιν τών αιτημάτων του, έπ’ α
γαθή) κυρίως αυτής τής ιδίας.

*
Τούς λόγους τόσον τού κ. 

Προέδρου, όσον καί τού Γεν. 
Γραμ ματέως έκάλυψαν θερμά 
και παρατεταμέν]α χειροκροτή
ματα.

Ό κ. Καπέτης, Πρόεδρος τού 
Συλλόγου κατά τό έτο|ς 1937 
έξήιρίε τήν προσωπικότητα τού 
νυν Διοικητοϋ καί άνεφέρθη είς 
τά τότε προβλήματα τού Σ υλλό- 
γου.

Ό κ. Άνδρ. Παπαβασιλείουι, 
Δ)ντής Κεντρ. Καταστήματος, 
άπήντησε δΓ ολίγων είς τούς 
πραλαλήσαντας, άναφερθείς είς 
τάς κούνιάς προσπάθειας Διοι- 
κήσεως καί Προσωπικού, όπως 
έπανέλθη ή Τράπεζα είς. τήν 
προπολεμικήν α’ϊγλην καί οικο
νομικήν αύτής ίσχύν. Περαιτέ
ρω ό μ ίλών άνεγνώρισε τήν δει
νήν οίκοίνομικήιν θέσιν τού Προ
σωπικού, έκφράσας τή ελπίδα 
δτι αί Έργασίαι τής Τραπέζης 
εύοΐδούίμεναι θά έπιτρέψουν τήν 
είς τό αμέσως προσεχές μέλλον 
ίκανοποίησιν τών αιτημάτων 
τού προσωπικού.

Μεθ’ δ έπηκΟλούθησε δεξί- 
ωσις καί ή ώραία έο,ρτή έληξε 
περί τήν 10η μ. μ. υπό τάς έν- 
θουσιώδεις κρίσεις τών παρευ- 
ρεθέντωιν. * •

Ο «ΙΛΙΣΟΣ»
•----♦----

Έικινκιλοιφόρ,ησιε τό τεύχος ’ίου- 
νίιοιυ τού περιοδικού «ΙΛΙΣΟΣ» μέ 
80 σελίδας καί ύλην έκλεκτήν. 
Μεταξύ τών περιεχομένων: Φιλο
σοφική ιμιελΙέτη τού 'Υπουργού Οι
κονομικών Χρι Θηβαίου «Περί ’Α
λήθειας»,Δημ. Ίωανινίδη.«Περί τών 
φιλοσόφων Άλχημιστών», Ίω. Βα- 
σιλή «Μεγαλόπρεπες ψυχές», ό 
Μεφισταφυλής τού Γκαίτε, περί τής 
οαικον,ομ,ιικής κρίσεωςι, «Βέδαι καίΐ 
Βίβλος!», μελέτη Χρι. Ριΐζοπούλοιυ 
περί τών έπιΐδράσεων τιής Βίβλου 
είς τό έργαν τού Άνδρέου Κάλβον, 
συνέχεια τού ’Εγχειριδίου Πει
θαρχίας τών Έσσαίων άπό τούς 
Παπύρους' τής Νεκρός θαλάσσης, 
παιήμοίτοι Παλαιμίά, Λάσκου, Μυσ-
σέ, Τοιγκόρ, Ούΐτμαν κλπ.
♦----- ·-------------------- ·------♦
♦ ♦
♦ ΤΥΠΟΓ ΡΑΦΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ♦
♦ ♦
♦ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» φ
Φ Φ
♦ ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΗ — Κ ΑΖΟΥΡ Η ♦
♦ @ ΑΙΟΛΟΥ 70 · φ
φ (ΣΤΟΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ) φ 
Φ Φ
φ----------------------Φ·Φ----------------------Φ

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ill ΕΥΡΟΠΑΐΚΗ ΑΓΟΡΑ, Ε.Ζ.Ε.Σ. ΚΑΙ ΕΑΑΑΙ
Άφ’ στο,υ ό Ζευς μεταμορφω

θείς είς ταύρον ήιρπασεν άπό 
τάς άκτάς τής Φοινίκης την 
'Ευρώπην καί τήν μετέφερεν είς 
τήν...Ευρώπην, ή γηραιά αΰτη 
ήπειρος δβν έπαυσεν νά άπο- 
τελή έστίαν φωτός καί πολιτι
σμού, άλλά συγχρόνως; καί ε
στίαν αναταραχών καί διενέ
ξεων. Χάρις είς τάς δύο πλού
σιας κληρονομιάς τάς οποίας 
παρέλαβε, τό κλασσικόν δηλ. 
πνεύμα καί τόν χριστιανικόν ου
ρανισμόν κατόρθωσε μέχρι τού 
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου 
θά κράτηση τά σκήπτρα είς τόν 
παγκόσμιον στίβον καί νά άπο- 
βή πολιτικός καί οικονομικός 
ηγέτης. Μετά τόν πόλεμον όμως 
αύτέιν δύο νέοι γίγαντες οϊτι- 
νες άνεψάνησκν ό εις: έκ δεξιών 
καί ό έτερος έξ αριστερών, τής 
άφήρεσαν τά πρωτεία τά όποια 
μέχρι σήμερον κατείχε. ‘Η Ά- 
ί,ιερική άφ’ ένός καί ή Ρωσία 
άφ’ ετέρου, χάρις είς τάς τερά
στιας δυνατότητας τώΐν πλουτο
παραγωγ ικών των πηγών, ύπε- 
σκέλισαν έπΐ τού διεθνούς στί
βου τήν κατακερματισμένην είς 
πολλά κράτη καί κρατίδια Εύ- 
ρΐώπην.

Ή έινιωσις τής Ευρώπης είς 
|ι ί αν ένταί ανΙ πολ ιτ ι κοοι κονομιι- 
κήν μονάδα ΐέκρίθη άπό πολλούς 
πειψωτισΐμέ|Υοιυς πολιτικούς καί 
οικονομολόγους ώς ή μόνη λύσις 
ήτις θά τής επέτρεπε νά άπο- 
Φιύγη τήν έξουθένωσιν καί νά 
διατηρήση τά κεκτημένα, αλλά 
το.υτοχρόΓ ωο καί νά βελτίωση 
αισθητός τό βιωτικόν επίπε
δον τού πληθυσμού τη|ς. ’Ήδη 
μετά τόν πόλεμον τό Εύρωπαϊ- 
κόν κίνημα ήοχισε νά λαμβάνίη 
σάρκα καί οστά καί πολλαί 
ποοσπάθειαιί κοτεβλήθησαν διά 
•τήίνι ένοπο ίησιν τού Εύρωπαϊκού 
χώρου, κυρίως είς τόν οικονο
μικόν τομέα. Ή Εύρωπσϊκή. 
κοινοπραξία ’Άνθρακος καί Χά
λυβας, ό ’Οργανισμός Ευρω
παϊκής /οικονομικής συνεργα
σίας, ή Μπενελούξ, τό Συμβού- 
λιοίν τής Ευρώπης κ. ά. είναι 
ζωντανά παραδείγματα τού 
πνεύματος τής συνεργασίας τό 
όποιον ήρχισε νά άνθη μεταπο- 
λεμικώς F.k τήν Ευρώπην.

Αί έν λόγω δμω/ςι ποοσπά- 
θειαι 6έ|νι άπετέλεσαν τήν ολο
κληρωτικήν λύσιν τού ποοβλή- 
)Λοςτος τής Ευρωπαϊκής ένοποι- 
ήσεως. Τά διάφορα κοάτη δέν 
έδείκνυον άοκετήν προθυμίαν ό
πως θυσιάσουν τήν ’Εθνικήν 
των κυριαρχίαν καί τά ’Εθνικά 
Των σωμφέοοντα χάριν τού κοι
νού σκοπού. Ή κυριαρχία αύ- 
τη ένεφανίζετο, κυρίίως, υπό 
[ιοοφήν συνοριακών φραγμών ί- 
δίςι οικονομικής φύσε ως. (Δα- 
|σμοι, περιορισμοί, προστασία, 
διατυπώσεις κλπ.), οί όποιοι 
δέν έπέτρεπον τήν έλευθέραιν 
κυκλοφορίαν αγαθών καί προ
σώπων έπί τής Ευρώπης. Καί 
έπειδήι ή έλευθέρα διακίνησις 
τών παντός είδους αγαθών άπο- 
τελεΐ άπαραίτητον στοιχεΐον 
πάσης ένοποιήσεωις:, κατέστη 
φανερόν ότι άνευ επαναστατι
κών μεταβολών δέν θά ήτο δυ
νατόν νιά γίνη λόγος περί η
νωμένης Ευρώπης.

Προ ένός έτους περίπου καί 
ΰπό τήν πίεσιν σοβαρών γεγο
νότων (Ουγγαρίαν, Σουέζ, κ. 
λ.π.) έξ κράτη τής δυτικής Ευ
ρώπης —Γαλλία, Γερμανία, ’!- 
ταλ ία, Β έλγ ι ον, Όλλανδ ία, 
Λουξεμοούργον — άπεψάσισαν 
νά ί δράσουν τήν κοινήν Εύρω- 
παϊκήν αγοράν καί τήν κοινο- 
ποαξ ί αν ιάτομ ι κήςέν εργε ί ας. Δέν; 
είναι δέ τυχαΐαν τό γεγονός ό
τι όμοΰ μέ τήν κοινήν αγοράν 
άπεφασίσθη καί ή ατομική κοι
νοπραξία. Διότι εΐναι φανερόν 
ότι ούδέν κράτος τής Ευρώπης 
θά ήτο εί|ς; θέσην νά έκμεταλλευ- 
θή μόνον τοιυ τήν ειρηνικήν χρή- 
σιν τής ατομικής ένεργείας, λό- 
γψ τών τεραστίων εξόδων πού 
απαιτούνται. 'Ως έκ τούτου 
δύναταί τις νά συμπεράνη 
ότι καί άν ακόμη δέν ύ- 
πήιρίχεν άλλος λόγος, θά 
ή'ρκει ή άινάγκη τής άπό κοινού 
έκ μ ετοολλεύισεως τής ατομικής 
ένειρ/γείας ϊνα έπιβάλη θάττον 
ή βράδυαν τήΐν1 πολιτικήν καί 
οικονομικήν ένοπο ίησιν τής Δυ
τικής Εύρώπης.

*Η ύπόθεσίς τής κοινής άγο- 
ράς έλαβε ραγδαίαν έξιέλιξιν. 
Ή σχετική συνθήκη ΰπεγράφη 
τήν 25η|ν Μαρτίου 1957 είς 
Ρώμηγ. Διά τής συνθήκης προ- 
βλέπεται ή σύστασις κοινής ά- 
γοράς μεταξύ τών έξ συμβαλ
λόμενων χωρών. Επίσης προ- 
βλέπεται ή σταδιακή κατάργηι- 
σις τών μεταξύ των δασμώΐν), 
εντός μεταβατικής περιόδου' 1 5 
έτών, ό βαθμιαίος συνοοσπισμός 
τής έν γένει οικονομικής πολι
τικής των, καί ή άρσις όλων τώ|ν) 
περιορισμών είς τάς συναλλα- 
γάς. Τούτο θά έχη ώς αποτέλε
σμα ώστε κάθε χώρα νά άπο- 
λαμβάνη όλων τών πλεονεκτη»

ιμάτων, άτιηα προσφέρει ό τε
ράστιος πληθυσμός τών 1 60 ε
κατομμυρίων τόσον άπό άπό- 
ψεως καταναλωτικής αγοράς, 
όσον καί έργ ατοτεχν ικών δυνα
τοτήτων. Άρκεΐ νά σημειωθή ό
τι ό πληθυσμός τών Η.Π.Α. α
νέρχεται είς 168 έκατ. καί τής 
Ε.Σ.Σ.Λ. 205 έκ.

Τί θά συμβή όμως μέ τά υ
πόλοιπα κράτη τής Ευρώπης τά 
όποια μέσψ τού Ο.Ε.Ο.Σ, συν
εργάζονται στενώίς μέ τά έξ 
κράτη τής Κοινής αγοράς;

Έκρίθη κατ’ αρχήν ισκόπιμον 
όπως τά ύ πόλε into μένα ένδεκα 
κράτη μεταξύ τών οποίων καί 
ή Ελλάς άποτελιέσουν μίαν Ευ
ρωπαϊκήν Ζώνην ’Ελευθέρων 
Συναλλαγών ήτις θά συνδεθή 
διά κοινού δασμολογίου μέ τήν 
Κοινήν αγοράν. ’Εντός τής ζώ
νης ταύτης θά καθιερωθή ή έ
λευθέρα κυκλοφορία εμπορευ
μάτων, ατόμων καί κεφαλαίων, 
διά τής βαθμιαίας άρσεως τώ(ν| 
δασμών καί τών λοιπών προσω
πικών περιορισμών καί ίδιά τής 
άναπτύξεως τών κανόνωΐν τού 
ελευθέρου ανταγωνισμού. ’Εκεί
νο τό όποιο 6ά πρ-ιέπη νά τονι- 
σθή είναι ότι πρώτον είς τήν 
ΕΖΕΣ ίέδήλωισε συμμετοχήν ή 
Μ. Βρεταννία καί δεύτερον ότι 
τό σχέδιον περί ΕΖΕΣ εύρί- 
σκεται εϊσέτι είς τό στάδιον 
τών συζητήσεων ούτως ώστε ιν|ά 
μή δυνάμεθα νά γνωρίζω μ ενι 
επακριβώς ποια θά είναι ή τε
λική μαρφή του. Βεβαίως θά 
είναι κάτι τό παρεμφερές προς 
τήν κοινήν αγοράν. Είς τάς συ
ζητήσεις αί όποίαι έγένοντο τόν 
παρελθόντα ΦεβρουάρΊ'ον είς 
Πσρισίους μεταξύ τών Υπουρ
γών τών χωρών —μελώιν τού 
Ο.Ε.Ο.Σ., άπεφασίσθη κατ’ αρ
χήν ή σύστασις τής ΕΖΕΣ. 
Λόγω όμως έμψανισθεισών δι
αφωνιών είο βασικά ζητήματα 
όπως π. χ. ή συμπερίληψις τών 
γεωργικών, πιοοϊόντων καί ή με- 
ταχείρισις τών ύποανίαπτύκτωιν 
χωρών, ακόμη καί λόγω τού ό
τι κράτη τι να δέν ή σαν έπαρ- 
κώς παρασκευασμένα διά μίαν 
τοιαΰτηΐνΐ συζήΐτησιν άπεφοσί- 
σθη όπως αί τέλι καί διαπρα- 
νματεύσεις άιναβληθοΰν διά τόν 
’! θύννον τού 1957. ’Ανεξαρτή
τως όυως τών ύψισταμένων δια
φωνιών καί δυσχερείων είναι 
γεγονός ότι ή ϊδρυσις τής Κοι
νήν oYopiac θά συιμπαρασύοη 
καί τά ύπόλοιπσ κράτη προ!" 
τήν ΕΖΕΣ δεδομένου ότι κατά 
τήν παρούσαν κοίσιιμίοίν ιστορι
κήν καμπήν ή Ευρωπαϊκή έινιοι- 
ττοίησις αποτελεί σχεδόν μονα
δικήν λύσιν είς τό πρόβλημα 
τής Ιπιβιώσεως τής Εΰρωπαιϊ- 
κής ηπείρου.

Είδικώτερον όσον άφορά τήν 
Ελλάδα, τό θέμα τής ΕΖΕΣ 
Εχει ζωτικήν σημασίαν. Άφ’ ε
νός διότι ή Ελλάς έχει ήδη συν
δεθή οίκονομ ικώς καί πολ ιτ ικώς 
μετά τής Δυτ. Ευρώπης καί άφ’ 
ετέρου ειΰ|ρ|ιΙσκομένη είς τήν κα
τηγορίαν τών καλούμενων ύπο- 
ανΕπτυγμένων νωρών θά δυνη- 
θή διά καταλήίλλου πολιτικής 
νά άποσπάση άπό τού" συνε
ταίρους της τά αναγκαία διά 
τήν βελτίωσιν τής οικονομίας 
της 'βοηθήματα. Έν τούτοις ή 
εΐδησις περί ίδρύσεώς τής Κοι
νής ’Αγοράς έπεσεν δίκην λίθου 
καί έτάραξε τό πλαίσιαν είς 
τό όποιον έκινεΤτο μέχρι σήμε
ρον ή Ελληνική οικονομία, καί 
είδικώτερον ή Ελληνική Βιομη
χανία. Τούτο καταφαίνεται έκ 
τής πληθώρας τών άρθρων, ό- 
μιλιών, συζητήσεων, κλπ. διά 
τών οποίων επίσημοι, καί άνεπ 
πίσημίοι, αρμόδιοι καί άναορό
διοι, είδότες καί μή είδότείς 
πιρρσπαθοβν 'όπως αναλύσουν 

τή|ν δομήν τής Ελληνικής Οι
κονομίας καί προβάλλουν τάς 
μελλοντικάς έπιδρώσεις τής Ε. 
Ζ.Ε.Σ. έπί ένός έκαστου πα
ραγωγικού κλάδου. ’Επίσης εκ
φράζονται πολυάριθμοι γνώμαι 
ώς πρός τήν θέσιν τής Ελλά
δος έναντι τού νιέου θεσμού.

Δυστυχώς ή έλλειψις στατι
στικού βάθρου δέν έπιτρέπει 
τήν αναλυτικήν έμβάθυνσιν είς 
τά αίτια τών οργανικών αδυ
ναμιών ΰπό τάς οποίας εύοί- 
σκεται ή Ελληνική οικονομία. 
Τούτο άναγνωρίζεται έπισή- 
ύως είς τήν έκθεσιν τής ειδικής 
Επιτροπής διά τήν βιομηχανί
αν όπου άναφέρεται μεταξύ τών 
άλλων ότι θά άπαιτηθή προθε
σμία τούλάχιστον τριών έτών 
διά τήν μελέτην καί έρευναν 
τών βιομηχανικών προβλημά
των. "Ωστε ώς πρώτη ευνοϊκή 
συνέπεια τής Κοινής αγοράς δύ- 
ν.αται νά θεωρηθή τό γεγονός 
δτ θά άναγκασθώμεν έπΐ τέ
λους νά μελετήσωμεν τήν οικο
νομίαν μας.

Ώς ποό|ς τήν βιομηχανίαν 
μας θά ήδύνατό της νά προσθέ- 
ση |δτι εύρίσκεται αναμφίσβη- 
τήτως είς μειονεκτικήν θέσιν

έναντι τών λοιπών Ευρωπαϊκών 
χωρών καί κατά μέγα μέρος εΐ
ναι δασμοβίωτος. "Οτι θά πρέ
πει νά ά νάδ ι οργοινωθή καί άνα- 
διαρθρωθή έπΐ νέων βάσεων. 
Προτού γίνουν όμως αυτά θά 
πρέπει νά Ιδοθή άπάντησις είς 
τά έξης ερωτήματα:

α) Ποιοι κλάδοι θά πληγούν 
άνεπανορΙθώτως καί τί ποισο
στό ν εκπροσωπούν ουτοι έπΐ 
τού συνόλου τής βιομηχανίας 
μας;

β) Ποιοι άντιθέτως, εμφανί
ζουν συναγωνιστικάς ικανότη
τας ή δυναμικήν βιωσιμότητα;

γ) Ποϊαι νέαι βιομηχανίαι 
θά ήδύναντο νά ευδοκιμήσουν 
είς τήν Ελλάδα;

δ) Πόσος χρόνος καί πόσα 
κείφιάλαια θά άπαιτηθοΰν, διά 
τήν άναδιάρθρωσιν καί τόν συγ
χρονισμόν τής βιομηχανίας 
μας; Άναφορικώς μέ τόν έτε
ροί'/ μεχάλαν πλουτοπαραγωγ ι - 
κόν κλόδον μας, τήν γεωργίαν, 
τά πράγματα έμφανίζονται ά- 
πλούστερα. Τά Ελληνικά προ
ϊόντα είναι κυρίως έξαγώγιμα 
καί υέ uiav| καλήν όργάνωσιν 
θά δυνηθούν νά συναγωνισθοΰν 
τά ξένα. Έκτος τούτου θά ά- 
παιτηθή ή ειδική μεταχείι,ο'ισις 
δΓ ώ,ρισμένια πρίοϊόντα (καπνός, 
βάμβαξ, σίτος), τά όποια πιθα
νόν νά ύποστοΰν πίεσιν συνα
γωνισμού καθώς επίσης καί ή 
αναγκαία κεφαλαιουχική βοή
θεια διά τήν πλήρη έκμετάλι- 
λευσιν τών περιθωοίων τά ό
ποια έχει άκιό,μη ή Ελληνική 
γεωργία.

Αί συσταθεΐσαι υπό τής Κυ- 
βερνήσεως είδικαί Έπιτροπαΐ 
προς μελέτην τών προβλημάτων 
της Β ιομηχανίας καί τής Γεωρ- 
γίσς, άπέφυγον νά λάβουν σα
φή θέσιν είς τό θέμα τής έντα- 
ξεως ή μή είς τήν ΕΖΕΣ καί 
έπρότειναν όπως ή Ελλάς με- 
τάσχη ώς associe άνευ αμέ
σων ύττοχρεώσεων, τοόπον τι- 
να... έοασιτεχνικώ,ς Επίσης έ- 
πρότετναν όπως ζητήσωμεν με- 
γαλυτέρας πιροθεσμίας (20 έ
τών) διά τήν εναρξιν τής μειώ- 
σεως τ&ιν δασμών, καθώς καί 
ειδικήν βοήθειαν είς κεφάλαια 
διά τήν άξΐοποίησιν τών παρα
γωγικών δυνατοτήτων τής χώ
ρας.

Είς τόν τομέα τής έργασίας 
ϊά άρμάδ'ΐα συινδικαλιστικά όρ
γανα έτάχθήσαν μέ τήιν άποψιν 
τής συμμετοχής μας είΐς τήν 
ΕΖΕΣ. Κατά τήν άντίληψίν 
των, οΰτω θά άντιμετωπισθή 

έπί διεθνούς ιβάσεως τό όξύ 
ποόβλημα τής ανεργίας καί 
τής ύποαπασχολήσεως αί ο
ποίοι μαστίζουν τήν Ελλάδα. 
’Επίσης ή έλευθέρα μετακίνη- 
ίτις τού έογςςτικοΰ δυναμικού έ
πί τού έκτεταμένου Ευρωπαϊ
κού χώρου θά άποβή τελικώς 
υπέρ τών έογαζομένων οί όποιοι 
θά απολαύσουν ύψηλοτέρ,ου βι- 
ωτικοΰ έπι πέδου .

Έν τέλίει θά ήτο σκόπιμον 
νά έξετασθή έν γενικαΐς γραμ- 
μαΐς η θέσις τών Τροπτεζικών 
ιδρυμάτων έν οψει τής ΕΖΕΣ 
δοθέιντος ότι ή στενότης τού 
χώρου δέν επιτρέπει λεπτομερή 
άνάπτυξιν. Λαμβανοιμένου ύπ’ 
δψιν ότι καί! αί Τράπεζα ι εΐναι 
παοαγώγι καί μονάδες αί ό- 
ποΐαι προσφέρουν τάς υπηρεσί
ας τής πίΐστεως, είναι φανερόν 
οτι θά ύποστοΰν αΟται ώρισ,μέ
νους αντίκτυπους καί επιδρά
σεις έκ τής ένδεχομένης συμμε
τοχής μας είς τήν ΕΖΕΣ.

Ευνοϊκήν έπίδρασιν θά α
σκούν' π. χ. ή εύρεΐα κυκλοφο
ρία τών αγαθών, ή εισροή τών 
κεφαλαίων διά τόν έκσυγχρονι- 
ίσμόν τής βιομηχανίας μας, ή 
"δρυσις νέων επιχειρήσεων καί 
γενικώτερον ή δυνατότης πο- 
ρισμοΰ ξένων κεφαλαίων ΰπό 
ευνοϊκούς όρους, καθώς καί ή 
έπί ύψηλοτέρου έπι πέδου άπα- 
σχολήσεως καί έθνικού είσΰδή- 
Ιματος, κί-νησις τής οικονομίας 
/μας.

Άντιθέτω'ς αί Έλληνικαί 
Τράπεζαι θά ύποστοΰν ισχυρόν 
άνταγωνισμόν ξένων Τραπεζών) 
αί όποΐαι, έφ’ όσον βεβαίως 
καθι ερωθή ή έλευθέρα έντός τών 
κόλπων τής ΕΖΕΣ διρκόκτιςι των, 
θά Θελήσουν νά διευρύνουν τάς 
εργασίας των καί είς άλλας 
χώρας. Δοθέντος δέ ότι αυται 
λειτουργούν έπΐ βάσεων όρθο- 
λογικωτέρων, εΐναι πιθανόν (νά 
προκύψουιν ζητήματα κόστους 
χρήματος, καί έν γένει άναθεω- 
ρήσεως τών συστημάτων τά ό
ποια εφαρμόζονται παρ’ ήμΐν 
ώς προς τήν όργάνωσιν τών 

Φορέων τής πίστεως. Τούτο θά 
έπρεπε νιά άποτελέση έγκαίρως 
άντικείμενον σοβαράς μελέτη|ς 
έκ μέρους τών άρμοδίωνι.

Θ.



Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑ ΓΟΥ

'Ο «Τιροϋπβζιικιός ’Αγών» εις το 
τιελιειυτιοοίοιν ψύλλον woo! εις: την d- 
δηίσεογροίΐφΐίιοίνι τής 4ιης σελίδας α
ναγράφει δτιιι «αίτιά τον μήνα. M0r 
ΐοιν οώδιεμία πρόοδος έσημειώθη εις 
την Εττίλιυισιιν των θεμάτων τιοΰ προ
σωπικού τής Ε.Τ.Ε.Α,. Καιί δτι ή 
συλλογική ήγεσίιαι ήσχολήθηι μέ τήή 
όργάνωσιιν και συμμετοχήν εις τό:ν 
άπεργιακον αγώνα. Έν ιτ,ρώτοις 
φροινιοΐΰμιεν οτιι ή κκχΙλή συνάδελφος1, 
προικιειμένιοιυ να άνιαγράφη την εί- 
ιδησίεσγραφίαν της, θά έπρεπε νιά 
έρχεται- εις έποψήν μέ τά αρμόδια 
συλλογικά οργανια, ώστε νιά λαιμ- 
βάνη έπισήιμως τηληροφορίας,. Τού
το θά διηιυκόλυινιε καί Τήν οληιν 
συνδιικαλιιστιικήν προσπαθεί αινι. 'Ο 
Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας θά 
ήτα πολύ ευτυχής νά δίδη πάσαν 
αίτοιυμέινηιν πληράφαρίαν καί έτσι| 
νά αποφεύγεται ή άναιγραφή ειδή
σεων ελεγχόμενων ώς μή οονταπσ- 
κριινομένιων εις τά πράγματα.

Καπά τον μήινα Μάίοιν έκοννο- 
ποιήθησαν αί προαγωγαί Ύπο- 
ήιμημαπιαρχών εις Τμηματάρχας Β' 
καί αί προαγωγαί Τμη ματ αρχών 
Β' εις Α'. Υπήρξε δέ σημαντικός 
ότι ό αριθμός των προαίχθέιντων ΰ- 
περέβη πάσαν προσδοκίαν-, έπιν 
κριαπησάσης φ ιλοϋπαλληλνκής1 έρ- 
μηινείας εις τάς απαγορευτικάς 
διατάξεις τού ’Οργανισμού Ήλι- 
άσκου, εις τρόπον ώστε αί ορ-γα- 
νικαί θέσεις ιέχώριεισαιν πολύ περισ
σοτέρους από οσουςι αί καλύτεροι 
ελπίδες μιας ΰπελόγιζον. Βεβαίως 
υπήρξαν καί οι πιικιραιθέντες. ’Αδί
κως ή δικαίως πικιραθέντες. Αί γί- 
και όμως έχουν πάντοτε τάς απώ
λειας των. Άλλ’ έν τώ συνόλιρ 
τωιν αί προαγωγαί αυται υπήρξαν 
ευτυχής έπίλυισις ζωτικοτάτου 
θέματος.

Πέραιν τώιν προαγωγών; ένεκρί- 
θη ή καταβολή τών διαφορών έν- 
τάξεως άπό 1)3)53 μέχρι 25)9) 
53 είις τιούς συναδέλφους τής ’Ε
θνικής, οττιινιες τάς είχαν στερηθή, 
ενώ οί έκ τής τέως ’Αθηνών τάς 
εΐχοιν λάβει. Καί τό ποισόιν αυτών

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΟ 80%
Τά «Τραπεζοϋπαλληλικά 

Νέα», συνδικαλιστικόν δργανον 
ι— κατά λίαν περίεργον θεω
ρίαν — ούχϊ τοΰ Συλλόγου υ
παλλήλων Τ ραπέζης ’Αθηνών1, 
άλλα τοΰ Ταμείου των Υγείας, 
αναγράφει δτι τά λεχθέντα είς 
την Γεν. Συνέλευσιν τών Μετό
χων τής Ε.Τ.Ε.Α. περί αύξή- 
σεως τών αποδοχών τών έκ τής 
τέως ’Αθηνών συναδέλφων, μετά 
την συγχώνευσιν, κατά 80%, 
δεν άνταποκρίνονται προς την 
αλήθειαν. Τούτο δμως δεν έλέ- 
χθη διά πρώτην φοράν είς την 
Γεν. Συνέλευσιν, ούτε άποτελεΐ 
θρύλον. ’Εκτίθεται κατά τρόπον 
συντριπτικόν είς την περίφημου 
"Εκθεσιν τής Εξελεγκτικής Ε
πιτροπής διαχειρίσεως Ήλιά- 
σκου καί ούδαμοΰ άντεκρούσθη. 
Διατί, λοιπόν, έάν τούτο είναι 
ανακριβές, δέν διαψεύσθη διά 
στοιχείων καί άριθμών; Ημείς, 
άντιθέτως, εχομεν ύπ’ δψιν μας 
μερικούς άλλους ένδιαφέροντας 
αριθμούς μισθολογικών κατα
στάσεων. Ουδόλως ζηλοτυποΰ- 
μεν ή μεμφόμεθα τούς συναδέλ
φους διά την αϋξησιν — ή μάλ
λον αναπροσαρμογήν —- τών α
ποδοχών των, καθ’ ήν μάλιστα 
στιγμήν αί ίδικαί μας έψαλλι- 
δίζοντο, άλλά μάς αρέσει νά 
λέγωμεν τά σύκα - σύκα καί την 
σκάφη - σκάφη.

---------- <$>----------
ΚΩΝΩΨ

ΕΠΙ ΚΕΡΑΤΟΣ ΒΟΟΣ . . .
Σαν ινά μήιν έφθαναν οί άλλες 

μας σκοτούρες, έρχιετα» τά μεση- 
μέρΐι τής παραμονής1 τής απεργί
ας τό «Δελτίιοιν πληροφοριών» τής 
«Ένωσειως νέων συνιδίικαλι'στ ιικών 
στελεχών ΕΤΕ». "Οταν ό Θεός έ
καμε — λένε — τις μέλισσες, ό 
διάβολος έζήλεψε καί έικαιμε τις 
σφήκες. 'Η ψυχαγωγία επιβάλλε
ται σέ κάθε περί στάση]. 'Ο κ. πρώ
ην Γενικός γράφει δτι ΰπεχρεώθή 
νά διιαχωρίση τάς εύθύνας του. 
ΜάλλοΙν τον ΰπιείχριέωισαιν. . . Καί 
έτσι ό κ. Γενικός έχει περισσότε
ρον διαθέσιμον χρόνον διά νά συιν- 
ήάση διασκεδαστιιικάς ’Ανακοινώ
σεις, τόσον ιάπαραιτήτούς διά την 
ψυγαγωγίαν τών σνναδέλφιωινι Εί
ναι αφελής ή πριοσπόθειά του νά 
φέρη είς άντί θέσιν τον Σύλλογον 
πρός τιόιν Συινεταιρισμιόιν καί τό 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Ή ηγεσία: τοίύ Συλλό
γου ούδειμίαιν έχει άνάμιιιξιν είς τά 
τοΰ Συνεταιρισμού καί τιοΰ Τ.Υ. 
Π.Ε.Τ., οί όποιοι αποτελούν ανε
ξαρτήτους τιοΰ Συλλόγου1 ’'Οργανι
σμούς. Τά δέ Μέλη τής Δ. ’Επι
τροπής τού Συλλόγου, ώς άτομα, 
οΰδαμώς κωλύονται νά έχουν την 
γνώμην τους διά τά πράγματα άλ. 
λων ’Οργανισμών. ’Αλλά ή κ-ακοι-

δέν είναι ευκαταφρόνητοι. Τών έν 
λόγω διαφορών δέν δικαιούται δυ
στυχώς τό σύνολαν τών συναδέλ
φων, έν|ώ έξ αντιθέτου δικαιούνται 
πολλοί τών ήδη συνταξιούχων!. 
Τούτο δέν 'άπΟτελεΐ βεβαίως μεί
ωσην τής σημασίας Τιοΰ επιτεύγ
ματος. Διότι ιάφ’ έινός μεν δικαι
ούνται διαφορών τά πλεΐστα τών 
Μελών μας, άφ’ έτεριου δέ ούδείς 
διυσαριεσίτεϊτωι διότι άποίμίακριυν- 

θέντες -συνάδελφοι ι- λαμβάνουν εκεί
να τών όποιων άδιικαιόλογήτως έ- 
στιερήθησαν. Πέραν toutov, έκαλ- 
λιιεργήθη τό έδαφος διά τήιν χορή- 
γησιν Οικονομικής ένισχύσεως, τήν 
όποιαν ό Σ ύλλογος θεωρεί βεβαίαν, 
άλλ’ ή επίτευξις αίίτη δέν άφορά 
τον Μάΐ’σν.

Ώς προς δέ τό άναγριαφέν δτι 
ή Συλλογική ηγεσία ήτιο άπησχο- 
ληιμιένη μέ τήιν όργάνωσιν τού ά- 
περγ-ιαχοΰ άγώνος, πληρ οψοροΰμεν 
τήν συνάδελφον: α) δτι τά Μέλη 
ίμιας δέν έχουν ανάγκην προετοιμα
σιών ικιαί όργανιώσεως διά νά κά
μουν τό Καθήκον τους καί β) δτι 
ή σημερινή ηγεσία τοΰ Συλλόγου:, 
όσανδήιποτιε καί άν ιάπασχολήταν 
μέ ένα θέμα, δέν ίμποδίιζεται νά 
παριακολοιυιθή συγχρονιως1 καί δλα 
τά άλλα ιθέιματα, καθιστάμενη πολ- 
λάκις έξ αΰτιοιΰ τοΰ λόγου κουρα
στική είς τούς αρμοδίους. Έάν δέν 
έπιλύ-ωνταιι δλα τά ζητήματα καί 
αμέσως, τούτο δέν σημαίνει δτι ή 
Συλλογική ηγεσία δένι τό θέλει), 
καί δτι δέν τό προσπαθεί. Άκολαυ- 
θοΰμεν τό άρχαϋον παράγγελμα 
«Στέργε τά παρόντα, ζητεί τά 
βελτίφ» ή —— νεοελληνιστί — 
«Παίρνε καί ζήτα». Πιθανόν άλλοι 
νά έπολιτεύοιντα άλλως, π.χ. νά 
εΐχον πραγματοποιήσαν 3—4 α
περγίας, άλλά ινά μή είχαν επιτύ
χει οίΰδομιίαν παραχώρησιν. "Οταν 
τό σώμα τώιν Μελών τούς αναθέ
σει τήν διαχεί.ρτσιν τών κοινών, νά 
ακολουθήσουν τό πρόγραμμά τους1. 
Έν τώ μεταξύ άς μάς -άφήσουν 
νά άκολοιυθήσωμεν τήιν πολιτικήν 
μας.

π ιστ ία τοΰ κ. πρώην Γενικού πα
ρουσιάζεται ανάγλυφος δταν άπο- 
καλεϊ τιόιν έστιάτορα «προσωπικόν 
φίλον» τού Προέδρου, ένώ ήτο 6 
ίδιος παρών κατά τήν διά πρώτην 
φοράν γνωριμίαν των, δταν προ- 
σήλθεν ό έστιάτωρ διά νά δι-α- 
πριαγματευθή τήιν Ανάληψιν τού Ε
στιατορίου. ΤΗτο πράγματι έπιτυ- 
χής διά τάν Σύλλογον ή άνάληψις 
τιοΰ Έστιιατιορίαυ άπό έπιχειρημα
τ ίαν, έστω καί δΓ ένα μόνον τιρί- 
μηιναν, διότι τό τρίμηνοιν αυτό έ- 
στοίχισεν είς τον Σύλλογον μόνον 
6.000, ήτοι δραιχ. 2.000 ικοπά μή
να, άντί 15.000 πού ήτο κα
τά μέσον άρον ή μηνιαία ζημία 
τού Συλλόγου ίέικι τής λειτουργίας 
τού Εστιατορίου, μιέχριι τής υπό 
τού έπιχιειιρηματίου άπολήψεως τής 
διαιχειιρίσεώς του καί μακάρι νά 
εΰρίσίκιωιμιεν άντικιΟτιαστάτην τού 
έγκαταλιείψαντιοςι τό έστιιατόριοιν 
μιετά τρίμηνον ακριβώς διάστημα, 
λόγψ πολλών ζημιών έπιχειρη μα
τ ίου, ώστε νά ιάπαλλαγώμιεν άπό 
τάς περαιτέρω ζημίας. Λυπούμεθα 
διιότιν ό κ, πρώην Γενικός δέν έμει- 
νεν ιεύχαρ ιστηιμιένος άπό τόν λόγον 
τού Προέδρου είς τήν Γεν. Συνέ- 
λιευσιν τώιν μετόχων Ε.Τ.Ε.Α. Τί 
νά γίνη; Δέν μπορεί νά μείνουν 
δλοι εύχαριιστημένιοι. Ούτε ό κ. 
Πειρουινάκης έμειινεν εύχαριιστημέ- 
νιος. Ώς πρός τήν διττήν ιδιότητα 
τού Προέδρου, ώς μετόχου άψ’ έ- 
νός καί ίέκπροισώποιυ τώιν έργαζο- 
μένιων άφ’ έτέιριου, άς ήσυχάση ή 
συνδικαλιστική συινειίδησις1 τοΰ κ. 
πρώην Γενικού. Την μοναδικήν με
τοχήν Εθνικής, τήιν όποιαν, εΐχεν 
6 Πρόεδρος κατά τήν πειριισννήν 
Γεν. Συνέλευσιν, ώστε νά ποιροστή 
κατ’ αυτήν καί νά όμιιλήση, πρό 
πολλού — φευ! — τήν έπώλησει, 
παραστάθείς κατά τήν έφετεινήν 
Γεν. Συνέλευσιν άποικλειστιικώς ώς 
έκπρόσωπος τών έργάζομένωιν, έκ 
■τών όποιων, οί παρόντες εις1 τήν 
Γεν. Συνέλευσιν, δέν άπεκόμισαν 
τήν Ιδίαν γνώμην μέ τόν άπόντα 
κ. πρώην Γενιικόινι Άλλά ό κ. Γενι
κός γνωρίζει ικαί τί γίνεται είς 
τήν Επιτροπήν προαγωγών καί ό
τι ό Πρόεδρος δέν αντιτάσσεται 
είς τάς περιπτώσεις μή προαγω
γής ή καθυστερήσεωςι. Πώς τό 
γνωρίζει ό κ. Γενικός; Άλλ’ έληη 
σμονήσαμειν τήν σοφήν πολιτικήν 
τού κ. Γενικού: Έάν πράγματι ή 
«Τραπεζιτική® ευρίσκετο είς τό 
ύψος της καί έξύβριίζε καίπηλικώς 
τόν Διοικητήν καί τά Μ-έλη τής 
Επιτροπής προαγωγών, τότε ού
δείς θά παρέμενεν άνειυ προαγω
γής. Τί «ρίμα ινά μή Ακολουθούμε 
μιά τέτοια πιολιτιιικήι! ’ Ιδού διατί 
δέν πρέπει ινά εΐναι «ύπερήλιξ ύ- 
mqpσυνδικαλιστή,ς» ό Πρόεδρος τιοιΰ 
Σιυίλλόγοιυ1! Τόπον1 είς τά μαχητικά 
νιειάτια τιοΰ κ. πρώην Γενικού. . ., ό 
όποιος τ|όισοιν έσκανδαλίσΙθη άπό 
τούς άφρούς τής άφθονου μπάρας 
κατά τόν έορτασμόν τής 40τηρί- 
δος τοΰ Συλλόγου, ώστε παρέμίειι- 
νιειν ώς μηινιύων Άχιλλεύς είς τόιν 
άνω όροφον τής Λέσχης. «ιΟύ συγ. 
χρώνται ’Ιουδαίοι Σαμαρείταις». 
Τέλος, ευτυχώς πού έξεδόθη ή Ά-

ΕΥΘΥΜΑ Κ ΑΙ ΣΟΒΑΡΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
Ή τελευταία απεργία άπέ- 

δειξε διά μίαν εϊσέτι φοράν 
τήν συνεκτικότητα τών εργαζο
μένων καί τήν άπόφασίν τους 
ν’ άγωνισθούν, άνεξάρτητα ά
πό κλάδο προελεύσεως, διά τήν 
βελτίωσιν τής οικονομικής των 
θέσεως.

Βέβαια, δπως πάντοτε, υπήρ
ξαν καί οί άπεργοσπάσται! . . .

Είναι οί ευχαριστημένοι; Εί
ναι οί ύλικώς καί οί ήθικώς 
πλουσιοπαρόχως άμοιβόμενοι; 
Είναι οί έξυπνότεροι τών άλλων 
πού αγωνίζονται; Τίποτε άπ’ 
δλα αυτά. Εΐναι ΑΥΤΟΙ πού 
καί άλλοτε έχαρακτηρίσαμε ά
πό τών στηλών τής «ΤΡΑΠΕΖΙ- 
ΤΙΚΗΣ» καί δέν χρειάζεται νά 
έπανέλθωμεν.

*
"Ερχονται και κλαψουρίζουνε 

σάν γυναικούλες στά γραφεία 
τού Συλλόγου :

-—’Εμένα, πού έργάζομαι νύ
χτα - μέρα ατό... "Ιδρυμα;

-—-Έμενα νά μοΰ κόψουνε 
ΒΑΛΕΡ; Νά μή μοΰ δώσου
νε ούτε τό 10%; Εμένα πού... 
άντικαθιστώ στις. . . απεργίες 
άλλους πού άπεργοΰν! Άκοΰς 
κατανόηση ! Νά μή μέ προαγά- 
γουν!... "Ετσι αμείβεται ό... 
καλός καί ό ευσυνείδητος υπάλ
ληλος;

Αυτούς είδα νά βρίσκωνται 
μέσ’ στήν Τράπεζα, τήν ήμε
ρα τής απεργίας και μάλιστα 
άπεργίας Πανεργατικής μέ 
Πανελλαδικό χαρακτήρα!

„ *
Ενα ώραΐο στιγμιότυπο ά

πό έρωτηματολόγιο, πού μοΰ 
υπεβλήθη άπό τύπον «άγωνι- 
σταρά», πού πιο πάνω περι
γράφω :

ι-—Τί λέει ό κ. Διοικητής γιά 
την απεργία;

—Μάς είπε δτι αυτός θά 
συμμετάσχη τής. . . άπεργίας, 
γιατί κΓ αυτόν τόν συγκινεΐ 
τό αίτημα τής αναπροσαρμο
γής τοΰ μισθολογίου!

-—Μπά; Θά κάνη άπεργία 
γιά τόν. . . Μακρή;

—:Ναί, άπεφάσισε νά κάνη 
και έκεΐνος άπεργία, γιατί δέν 
φοβάται μην πέση έξω τό. . . 
"Ιδρυμα, έχει έσάς τούς «γρα
νίτες» στυλοβάτες! ! !

ινιακοίνωσιις τιοΰ κ. Γειηιικιοΰ καί Ε
τσι 'έττέτυχ'Εΐν ή άπΕιργ ί σ, ή οποίο: 
άνεσ τής πσιριοιριμήσεως: «"Ολοι είς 
τήν άπιεργίισν», άισφαλώςι. . . θά 
έξεφιυιλλίζετο,

-----------Φ---------- -
ΚΑΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

Κατά τήν πρόσφατον απερ
γίαν έπετεύιχθηι ό διαχωρισμός 
τών Υπαλλήλων τής Τραπ-έζης 
είς καλούς καί κακούς.

Είς τήν πρώτηιν κατηγορίαν 
ύπάγρνται οί μή προσελιθόντες 
είς τήν εργασίαν των, είς δέ τήν 
δευτέραν οί έ,ργασθέντες.

Καί οί μεν πρώτοι καλώς έ- 
πραξαιν συμμορφούμενοι είς τάς 
έντολάς τής Συλλογικής τωιν η
γεσίας, Οί δεύτεροι δμως, προ- 
σελθόντες καί έργασθιέντες, ά:- 
πέδειξαν δτι αγνοούν παντελώς 
τό τί απαιτείται διά ν’ άνέλθη 
τις είς τάς άνωτέρας βαθμίδας 
τής Ιεραρχίας τής Τραπέζης.

Διότι παρ’ δλας τάς άστηρί- 
κτους δικαιολογίας τής ένερί- 
γείας των, ό πραγματικός άντι- 
κειμενικός σκοπός των ήτο νιά 
δώσουν εξετάσεις νομοταγών 
καί εργατικών Υπαλλήλων. Δυ
στυχώς δμως δι’ αυτούς, έκτος 
άπό τό δελτίαν παρουσίας κατά 
τάς ή μέρας τής άπεργίας, υ
πάρχουν καί τά φύλλα ποιότη- 
το|ς είς τήν Υπηρεσίαν Προσω
πικού, τά όποια παίζουν καί τόν 
μοναδικόν ρόλον είς τάς προα- 
γωγάς.

Μόνον αποτέλεσμα δέ τής 
παρουσίας τωιν κατά τήιν άπειρι- 
γίαν, ήτο ή άπόκτησις τοΰ επι
ζήλου τίτλου τού απεργοσπά
στη.

ΠΡΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥΣ 
ΠΑΡΑΙΝΕΣΙ Σ 

Τήν αλήθεια δέν πρέπει νά 
τήν κρύβουμε, κΓ αυτή ή αλή
θεια λέει πώς ή πλειοψηφία τών 
συναδέλφων ταμειακών τοΰ Κεν
τρικού Καταστήματος έπήρε θέ
ση καθαρά σαμποταριστική 
στήν άπεργία τής 28)5. Βρι
σκόμαστε σέ καθεστώς Δημο
κρατικό κΓ ό καθένας είναι έ- 
λεύθερος νά έχη όποια γνώμη 
θέλη γιά τήν ήγεσία τών συν
δικαλιστικών μας οργάνων, δέν 
μπορεί δμως ΚΑΝΕΙΣ νά προ- 
δίδη ΑΝ ΕΥ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ τόν 
αγώνα τοΰ συνόλου, πολύ δέ 
περισσότερον δταν εΐναι ό

Καί χωρίς νά καταλαβαίνη 
νό δούλεμα, διεκδικεΐ ό «γρανί
της» νά προαχθή είς Τμημα-
τάρχην Α'.

Αϊ! εΐναι άδικοι ή δέν εΐναι 
αυτοί πού δέν τόν προήγαγον; 
Τέτοια κελεπούρια δέν τά. . . 
προσέχει ή Τράπεζα!

" Ενας άλλος «’Αγωνιστής» 
πού έρχεται στις μέρες απερ
γίας άπό τις 7 τό πρωΐ, ένφ 
συνήθως χτυπά καθυστέρηση, 
μέ ρωτά :

1—Ή Εμπορική θά δούλεψη 
αύριο;

—Πού θές νά ξέρω τί θά κά
νη ή ’Εμπορική καί μάλιστα 
αύριο! . . .

—>Νά, γιά νά δουλέψω με 
καί έμεΐς άν δουλέψη κι’ αυ
τή. . .

—Δέν θά δουλέψη, άπ’ δ,τι 
ξέρω. _

■—Νά ευκαιρία νά δουλέψω- 
με έμεΐς νά τής. · . πάρω με 
τούς πελάτες!

Αυτός ό «’Αγωνιστής» όιεκδι- 
κεΐ τήν θέσιν τοΰ έπί κεφαλής 
τής υπηρεσίας. .,. Προσελκύ- 
σεως Κεφαλαίων, και ή ’Επι
τροπή Προαγωγών δέν τόν προ- 
αγάγει!

Εΐναι αδικία ή δέν εΐναι νά 
χάνωμε τέτοια. . . στελέχη, μέ 
μιά άδικο. . . κρίσι! ! !

*
Λέγουν δτι δσο πιο αδικημέ

νος εΐσαι, τόσο μεγαλύτερο α
γωνιστικό πνεύμα σέ διακρίνει..

Αυτό τό κοινώς λεγόμενον, έν 
εΐδει έπιγράμματος, τό διέψευ- 
σεν ή έμφάνισις τών Τραπεζών 
Ελλάδος καί ’Αγροτικής κατά 
τήν ημέρα τής άπεργίας. Θεο
σκότεινα τά έσωτερικά των καί 
πλήρης έρημία βασίλευσε.

Μόνοι, ολομόναχοι, οί τής υ
πηρεσίας ασφαλείας έκυκλο- 
φόρουν έντός τών αιθουσών. "Ο
χι υπάλληλος, ούτε Διευθυντής, 
ούτε ένας «στυλοβάτης», ούτε 
ένα «στέλεχος»!

Μπράβο σέ τέτοιους «Πρίγ- 
κηπας» άγων ιστός,

Ξαίρουν νά πειθαρχούν, ξαί- 
ρουν ν’ άγωνίζωνται, γι’ αυτό 
καί διοζρκώς βελτιώνουν τη θέ- 
σι τους.

Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

πρώτος πού μεμψιμηρεΐ γιά 
τή δήθεν αδράνεια πού προη- 
γήθηκε, κΓ δταν φτάνη ή ώρα 
τής μάχης νά τρέπεται είς φυ
γήν, άφίνοντας τούς άλλους νά 
γίνουν ή γέφυρα πού θά περάση 
αύριο αυτός άκόπως, έχοντας 
στό μεταξύ έπιδείξη τήν όσφυ- 
οκαμψίαν του στ’ αφεντικά.

Ό Σύλλογος πού σκοπός ύ- 
πάρξεώς του εΐναι ή έξυπηρέ- 
τησις τών ζητημάτων καί αναγ
κών τών μελών του, δέν μπορεί 
άπό τής μιάς πλευράς ν’ αγωνί
ζεται κΓ άπό τήν άλλην νά ύφί- 
σταται ώς αντάλλαγμα κΓ αυ
τός καί τό σύνολαν τοΰ προσω
πικού κυρίως, τήν φυγομαχία 
τών έξυπνάκηδων.

Οί απαιτήσεις τών συναδέλ
φων άπό τόν Σύλλογον οφείλουν 
νά εΐναι ανάλογοι τών καταβαλ- 
λομένων ύπ’ αυτών προσπαθει
ών, κΓ αυτή ή προτεραιότης 
θά εΐναι πάντοτε τό μέτρον τών 
ένεργειών τοΰ συλλόγου, υπέρ 
τοΰ προσωπικού. Οί οΰτω πράτ- 
τοντες είς τόν κοινόν αγώνα 

καί πολύ περισσότερον οί προ- 
δίδοντες, δέν εΐναι δυνατόν κΓ 
ούτε ανεκτόν άπό τό σύνολον 
νά προβάλλουν καί αξιώσεις.
---------------—<$>♦<$>-------------------
ΠΡΟΣ ΙιΔίΡΥΣΙΙΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙ
ΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΩΝ: ΣΥΝΤΑ

ΞΙΟΎΧΩΝ 
■—♦—■

Τήν 1 7ην Μαΐου έίπιραγματοητοι- 
ήθη ή πιρώτιη ισυινΕίδίρίασιιις τών Δ.Σ. 
τών ΣϋλΙλόγωιν τών Τιραιπεζικιών 
σιυντσξΐΌΐύχωιν. Τήν τηρωταβουιλίαν 
'έσιχεν τό Δ.Σ. τοΰ συλλόγου τών 
συνταξιούχων ’ Ιονικής, τήν ormoiif- 
αν ικιαί ιυΐίοθέτησαν άπαντες οί λοιικ 
τποι ,σύλΐλογαι.

Κατά τήν συνεΐδρίασιν, ιάτιιεφαισίΙ- 
οίθη ή “ Ιβρυσιις ‘ΟμοσπανΙδίας, μέ 
σκρτιίάν τή|ν προστασίαν τών σρμι- 
φορόντων τοΰ κλάδου τών ισιυινταίξΐι- 
ούχων.

'Ό Πρόεδρος τοΰ συίλλόιγου συινι- 
τάξιοήχων A.T.E. κ, Παιτιανικολάου, 
άνέλαβεν τήιν σύνταξιν τοΰ κατα- 
στατιικιοΰ, τό όποιον ικαί λίαν1 auvu 
τοιμίως θά τεθή ιϋπ’ δψιν τών έπί 
ιμίειρους συλλόγων.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε I Σ
-------ψ—.

Θ. ΚΩΣΤΟΎΡΟιΥ: «Τό Παλαμίή- 
Si», είκονογράφηρηι Κώστα Παττιπά, 
ΊΑίνάπλί! 1957.

ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΐΗΑΟΑΙΔΑΚιΗ — 
ΚΟΤΣΗΙΡΑ: «Ήταν ιμέγάλος, στο 
θάνατο», ικ|ι’ άλλα διηγήματα.

ΘΛΙΒΕΡΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΙΣ
Ό κ. Ρουσόπουλος, Πρό έδρας τοΰ Τ εχν. Επιμελητη

ρίου τής Ελλάδος δίδει — είς προσψάτως δημοσιευθεΐ- 
ααν σειράν άρθρων του — τούς κατωτέρω αριθμούς, οϊ- 
τινες άποτελοΰν θλιβεράν διαπίστωαιν τής δεινής οίκο- 
(νομικής θέσεως τού Ελληνικού λαού :

Τό έτήσισν ’Εθνικόν εισόδημα άνέρχεται είς δραχ. 
40.000.000.000.

Ό πληιθυσμοίς, τής χώρας είναι : 8.000.000.
’Άρα τό έτησίον εισόδημα κατά κεφαλήν είναι δρχ. 

5.000.
Τό κατά κεφαλήν ετήσιον εισόδημα είς τάς άλλας 

χώρας έχει ώς εξής έν σχέσει μέ τό ίδικόν μας.
Η. Π. Α. 14 φορές μεγάλύτεροιν
Μ. ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ 8 » »

5 » »
4 » »
2,5 »> »

ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ

Περαιτέρω ά κ. Ρουσόπουλος υπολογίζει δτι έν Έλ- 
λάδι :

2.000 οίκογεν. >bοX μην. είσσδ. δρ. 50— 100.000
8.000 » » » » » 20.000

30.000 » » » » » 10.000
400.000 » » » » » 3—■ 5.000

1.160.000 » » » » » 1 —■ 2.000
Ό άνωτέριω πίναξ δέν χρήζει, φρονούμεν σχολίων!

ΕΝΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΧΑΣΜΟΣ
Ό «Τραπεζιτικός Κόσμος», | 

μετά τάς συνεντεύξεις τών κ. κ. 
Ίω. Άλευρά καί Κ. Μελισσα- 
ροπούλου, δημοσιεύει είς τό 
3ον ψύλλον του συνέντευξιν με
τά τού κ. Κ. Κατσούλη, Προέ
δρου τοΰ Συλλόγου Υπαλλή
λων Τ ραπέζης ’Αθηνών. Ό κ. 
Κατσούλη ς ζητεί ενότητα τοΰ 
προσωπικού τής Ε.Τ.Ε.Α. καί 
κακίζει έκείνους πού καλλιερ
γούν τόν διχασμόν. Ε’ίμεθα α
πολύτως σύμφωνοι. Άλλά ποι
ος καλλιεργεί τόν διχασμόν; 
Έπί ένα δεκάμηνον έφέρθημεν 
μετά περισσής άβρότητος, έπι- 
δείξάντες διαγωγήν αυτόχρημα 
αγγελικήν είς τάς σχέσεις μας 
μετά τού αδελφού Συλλόγου. 
Μάς ώμίλησαν περί ένοποιήσε- 
ως τών Συλλογικών οργάνων. 
Δέν άπεκρούσαμεν τήν ένοποίη- 
σιν, έθεωρήσαμεν δμως απα
ραίτητον δπως τό πνεύμα τής 
ένοποιήσεως καλλιεργηθή προ
ηγουμένως είς τούς συναδέλ
φους, ώστε ή ένοποίησις νά 
μή λάβη τήν μορφήν Ελληνο
τουρκικής φιλίας, έπιβληθείσης 
έκ τών άνω, ή οποία θά κατέρ- 
ρεεν είς ένα φύσημα ανέμου, 
σάν χάρτινος πύργος άπό τρα
πουλόχαρτα. Διά νά δημιουρ- 
γηθή τό πνεύμα τής ένοποιή
σεως, θά έπρεπε πρώτα νά ά- 
ποκατασταθοΰν αί άδικίαι τής 
τριετίας, νά λάβουν οί άδικη- 
θέντες τήν δ ικαί αν θέσιν των έν
αντι τών εύνοηθέντων. Εύρομεν 
κατανόησιν μόνον μέ λόγια. Τά 
έργα έξηκολούθησαν νά εΐναι άλ
λα. Ήνέχθημεν, ήνέχθημεν, ήνέ- 
χθημεν. Καί ούτε έμιλήσαμε 
διά τό 80%, δταν έδημοσιεύθη 
ή "Εκθεσις τής διαχειρίσεως 
Ήλιάσκου. Έν τούτοις, τά 
«Τραπεζοϋπαλληλικά Νέα», ά
πό τοΰ β’ φύλλου (18)1)57), 
είρωνεύθησαν τήν «Τραπεζιτι
κήν», ή όποια είς ούδέν τά είχε 
πειράξει. Και είς τό γ' ψύλλον 
(23)2)57) συνεχίζεται ή εναν
τίον μας έπίθεσις έπί τοΰ θέ
ματος τής ποινικής διώξεως Ή
λιάσκου. Ήμεΐς, έν τούτοις, είς 
τό θέμα τών απολύσεων, έκ 
συναδελψικής άβρότητος, έκη- 
ρύξαμεν αύστηράν ουδετερότη
τα. Είς δέ τήν Γεν. Συνέλευσιν 
τοΰ Συλλόγου μας έξηγήσαμεν: 
«... Διότι ούτε τήν άπόλυσιν 
συναδέλφων ήδυνάμεθα νά ένι- 
σχύσωμεν, ούτε νά άποδυθώμεν 
είς αγώνα διά νά άποτρέψωμεν 
έκεΐνο τό όποιον διά τούς πα
λαιούς συναδέλφους μας τής 
Εθνικής δέν ήδυνήθη ό Σύλλο
γος νά άποτρέψη». "Οταν δ
μως κατάπληκτοι εϊδομεν κατά 
τό β’ 15θήμερον Μαρτίου τήν 
υπογραφήν μας είς απειλητικά 
πρός τήν Κυβέρνησιν τηλεγρα
φήματα, τό ποτήρι έξεχείλισε. 
Τήν άβρότητά μας έξέλαβον 
προφανώς ώς αδυναμίαν ή πλα- 
δαρότητα. Ήναγκάσθημεν τότε 
νά ξεκαθαρίσωμεν τήν θέσιν 
μας. Άλλ’ άντί νά δεχθώ μεν ψι

λικά παράπονα καί έπαρκεΐς έ- 
ξηγήσεις, έδέχθημεν βιαίαν άν- 
τεπίθεσιν, άναμεμιγμένην μέ 
προσωπικός έναντίον μας συ
κοφαντίας, τάς όποιας, παρά 
τήν σχετικήν άπόφασίν τοΰ 
Συμβουλίου τής Ο.Τ.Ο.Ε. καί 
τήν άνάληψιν σχετικής ΰποχρε- 
ώσεως έκ μέρους τοΰ άδελψοΰ 
Συλλόγου, δέν εϊδομεν είσέτι 
άναιρουμένας. Ποΐος, λοιπόν, 
καλλιεργεί τήν ενότητα και ποΐ
ος τόν διχασμόν; Καί δταν ζη
τούν κοινήν Γενικήν Συνέλευσιν 
τών δύο Συλλόγων, τί πράγμα
τι ζητούν; Καλλιέργειαν τού 
πνεύματος τής ένότητος ή προ
αγωγήν τού διχασμού είς σύρ- 
ραξιν; ’Άς άφήσουν, λοιπόν, τά 
πολιτικά τερτίπια καί άς γί
νουν ειλικρινέστεροι. Μόνον ή 
άπο κατάστασ ι ς τών αδικιών 
καλλιεργεί τό πνεύμα τής ένό
τητος, τοΰ όποιου εϊμεθα ειλι
κρινείς θιασώται, όχι όμως μέ 
λόγια, άλλά μέ έργα.
♦----------------- Φ*<3>----------------- ♦

ΤΑΜΕΙΩΝ 
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ

—- ♦—

Πρόσκλησις
Γενικής Συνελεύσεως 

—♦—·
Συμφώνως τώ Καταστατικώ, 

καλούνται τά Μέλη τοΰ Ταμεί
ου ’Αλληλοβοήθειας Υπαλλή
λων ’Εθνικής Τραπέζης είς Γενι
κήν Συνέλευσιν τήν 1 1 ην Ιου
νίου 1957, ή μέραν Τρίτην καί 
ώραν 6 μ.μ. έν τώ Προμηθευ
τικό Συνεταιρισμφ (Πεσμαζό- 
γλου 1) μέ τά κάτωθι θέματα:

1) ’Έγκρισις τών κατά τήν 
Γ ενικήν Σ υινιέλευστν τής 5ης ’ Ι
ουνίου έ. έ. ύποβληθέντων:

α) Εκθέσεων λογοδοσίας τής 
Διοικητικής Επιτροπής καί ά- 
πολογισιμού τή|ςι χρήσεως 1956.

β) Έκθέσεως Ελεγκτών.
γ) Προϋπολογισμού χρήσε- 

ως 1957.
δ) Τ ροποπο ι ήσεως τών άρ

θρων 5 καί 8 τού Καταστατι
κού.

2) Εκλογή μελών Διοικητι
κής Επιτροπής καί 3 ’Ελεγ
κτών διά τήν χρήσιν 1 957.

Έν> περ,ιπτώισει μή άπαρτί ας 
καλούνται τά ΙΜέλη είς δευτέραν 
Συνέλευσιν τήν 1 3ην ’Ιουνίου 
έ.έ., ημέραν Πέμπτην έν τώ αύ- 
τώ τόπφ καί χρόνφ καί μέ τά 
αυτά θέματα.

Έν Άθήναις τή 6.6.1957 
Ταμεΐον Άλληλοβοηθείας Υ
παλλήλων Εθνικής Τραπέζης 

Ό Πρόεδρος
Μ. ΜΟΥΡΚΟΥΤΑΣ

----------------- ----------------------
ΠΑΡΑIΤΗΣ ΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΟΥ

Ό κ. Γεώργιο/ς Κέης, ’Επιμε
λητής ’Επαγγελματικών Συμ
φερόντων, ιάπεχώρησε τής Διοι
κητικής Επιτροπής τοΰ Συλ
λόγου.



ΕΠΙΠΟΛΑΙ ΠΡΟΣ THU «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ»
ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ Σ ΕΩ Σ
—♦—

’Αγαπητή «ΤΡ ΑΠ'ΕΖ IT IΚ Η»
)0 κ. Διλιιντάς, άπολακτισθείς 

τέως Γεν. Γραμματεύς τού Σ υλλό- 
γου μα.ς:, 'δια λόγους1 καθαρός συν
δικαλιστικής αύτοσυ,ντηρήσεώς 
ΤΟΜ, έκυκλοφόρησεν έσχάτως, ύ-ιτό 
τον ιμιετιριόψρανιοο τίτλον ΕΝΩΣ I Σ 
ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ, 'ένα έντυπον μέ άξι- 
ώσε/ιις δελτίου πληροφοριών. Διά 
του έντυπου τούτου, μέ την. δια- 
κρίνοωσαν αυτόν έλλειψιν καλής 
πίστεως ή αγαθής προαιρέσεως, 
καταφεύγει είς τήιν προσφιλή εις 
αύτάν μέθοδον τής κατασυκοφαιν- 
τήσεως τών πάντων. Μετκχξύ οόλ.- 
λων συνταρακτικών αναγράφεται:

«‘Ο κ. ’Αντιπρόεδρος τοΰ Συλ
λόγου προσεπάθησεν εις τήν Γενι
κήν Συνέλευσην τής 4)4)1957 νά 
. . .άνατρέψη τό Διοιιικητιιικόν Σνμ- 
βούλιαν τιοΰ Συνεταιρισμού, άλλα 
ΔΥΣΤΥΧΩΣ (;)... άνετ,ράπη καί 
έλα&ε θέσιν ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ 
άπό άριχής μέχρι, τέλους τής συνε- 
δριάσεως».

:Καί ώς προς τήιν άποδιδοιμένηιν 
εις εμέ προσπάθειαν ανατροπής 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, τον 
διαψεύδουν αύτά ταΰτα τά έπί σή
μα πρακτικά τής· Συνελεύσεως τοΰ 
Συν)σμοΰ. Τήιν καλόπιστόν κριτι
κήν μου έπί τών πεπραγμένων1 τοΰ 
Διιαιικητιικιοΰ Συμι&ουΙλίοΐΜ, 6ι.καίωμια 
άνιαίφαίιρετοιν οιίαυίδήπιοτιε Συνεταί- 
ιρομ, μέ τήιν χαρακτηρίζουσα» οώ- 
τον ικακοπιιστίαν καί σόγχυσιν φρέ
νων ήτιις διαρκώς τον κατέχει, ά- 
πέδωσεν εις προσπάθειαν μου ά- 
νιατριαπής· δσοιν άψαρά δέ τήιν θέ- 
σιιν μου «ώς ιάπολογαυμόνου», προι- 
φανώς θά ένινοή ό νεοφανής ύπειρ- 
συνδικάλιιστής κ. Διλιιιντάς τήν ά- 
νάμιιξίν μου εις τήιν1 άποκάλυψι/ιί 
τής είς βάρος τής περιουσίας τοΰ 
Σ'υν)αμιοΰ σοβαρ&ςι ικαταχιρήσεως 
κατά τήιν προμήθειαν άγγλοελλη- 
νιικών ικασίμιηρίων παρά τής τέως 
Διαιικήσεως τοΰ Συν)σμσΰ.

Ό ικ. Διλιιντάς μέ θέλειι ώς α
πολογούμενα» διά τήν ενέργειαν) 
μου ταύτην, διότι συνετέλιεσα εις 
τό νά ιάχθή ή ολη ϋπόθεσνς ενώ
πιον τής Δικαιοσύνης, ήτιις καί ά- 
σχολεΐται περί τοώτης. Δικαίωμα 
τοΰ τέως Γεν. Γραμματεως νά νο- 
μΐίζη δτι ή ιερά αυτή ϋπόθεσις δύ- 
νατιαι ινά άποτιελέση θέμα αντιπο
λιτευτικής τοιυ προσπάθειας.

Μετά συναδελφιικών χαιιρετ ισμών 1 
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

----------------- ----------------------
ΓΝΩΜΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

-----♦-----
’Αγαπητή «Τραπεζιτική» 

Ό Σπϋρος Διλιντάς είναι 
φίλος μου. Συνεργασθήκαμε ώς 
εκπρόσωποι τών Συλλόγων μας 
εις τήν Ο.Τ.Ο.Ε. Καί όμολογου- 
μένως αί γνώμαι μας πάντοτε 
συνέπεσαν. Ή φιλία μας αύτή 
καί ή αγαθή συνεργασία μου 
δίνει καί τό δικαίωμα νά τοΰ πω 
καμμιά φορά καί καμμιά λέξη 
κριτικάροντας τις πράξεις του: 
ΚΓ αύτό τό κάνω σήμερα δημο- 
aiqc πιστεύοντας δτι θά έκτιμη- 
θή αύτή μου ή κριτική πριν άπ’ 
όλους άπό τόν ίδιο τον Σπΰρο.

Άναφέρομαι είς τήν άνακοί- 
νωσιν τής Κινήσεως του, πού 
κυκλοφόρησε τήν παραμονή τής 
απεργίας. Δέν θ’ άσχοληθω μέ 
τό περιεχόμενόν της, τό όποιον 
άφορςι τα έσωτερικα τού προ
σωπικού τής Εθνικής Τραπε- 
ζης. Μονάχα είς τήν χρονικήν 
στιγμήν της κυκλοφορίας τής 
άνακοινώσεως άναφέρομαι. Ή 
στιγμή ήταν τέτοια, πού μόνο 
δυο λόγια έχρειάζοντο άπό κάθε 
έναν ό όποιος έκπροσωπεΐ μία 
μερίδα συναδέλφων. Δύο λόγια 
προτροπής διά μεγαλυτέραν 
καί πιο ένΟουσιώδη συμμετοχήν 
είς τήν απεργίαν. Διά νά μή 
μείνη ούτε ένας συνάδελφος 
πού νά μή μετάσχη είς τήν α
περγίαν. ΚΓ αύτό ό Σπΰρος 
τό κατάλαβε. Καί στήν άρχή 
καί στο τέλος τής άνακοινώσε- 
ώς του ειχεν ακριβώς αύτή 
τήν προτροπήν.

Αλλά κυκλοφορία άνακοινώ- 
σεως μέ περιεχόμενόν κατά του 
Συλλόγου, τήν στιγμήν πού ι
ερά ύποχρέωσις όλων ήταν ^ή 
ένίσχυσις τών συνδικαλιστικών 
οργάνων άπό τοΰ πρωτοβαθμί
ου μέχρι τής Γ.Σ.Ε.Ε., νομίζω 
δτι αποτελεί άστοχον ενέργει
αν, πού δέν έπρεπε νά τήν κάνη 
ό Σπΰρος πού διαθέτει καί συ- 
νείδησιν καί πείραν συνδικαλι
στικήν. Υπήρχε καιρός δΓ αυ
τήν. , „

Πιστεύω οτι στο πρόσεχες 
μέλλον καί στάς νέας άπεργια- 
κάς έκδηλώσεις πού θ’ άκολου- 
θήσουν δλοι θά ενώσουν τάς 
προσπάθειας των διά τήν έπιτυ- 
χίαν των, ή όποια θά έξασφαλί- 
ση τήν έπίλυσιν τών κυριωτε- 
ρων αιτημάτων τής εργατικής 
τάξεως, καί ήμών φυσικά. Καί 
κατόπιν θ’ άκολουθήση ή κρι
τική, ή οποία άποτελεί δχι μό
νον δικαίωμα αλλά καί ύποχρέ- 
ωσιν τών μελών.

Φιλικώτατα
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

Γεν. Γραμματεύς 
Συλλόγου Υπαλλήλων 

Ίονικης Τραπέζης

TO TAME ΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τό Ταμεΐον Υγείας είναι ό 
’Οργανισμός πού παρέχει τήιν 
ασφάλειαν κατά τιή|ς: ασθενεί ας 
είς τούς υπαλλήλους τής Τρα
πέζης και είς τά πραοτατευόμε- 
να μέλη τής οικογένειας των. 
Βασικός σκοπός του είναι ή 
παροχή περιθάλψεως καί όχι ή 
δημιουργία πλεονασμάτων. Το 
Ταμεΐον Υγείας δεγ είναι εμπο
ρικόν κατάστημα για νά έπι- 
όιώκη κέρδη. Τή βασική αύτή 
άποστολή του φαίνεται νά πα
ραγνωρίζουν οί έκάστοτε διοι- 
κούντες τό ΤΥΠΕΤ. Καί σαν 
καλοί ύπάλληλοι προσέχουν 
τιάιντα μέ εξαιρετικόν ζήλον νά 
μή υπερβαίνουν αί χρεώσεις 
τάς πιστώσεις. Δυστυχώς γιά 
τά μέλη τού Ταμείου δεν μπό
ρεσε ποτέ ή ήγεσία του νά δεί- 
ξη τόλμη καί δημιουργική φαν
τασία. Μέ τά μέσα καί τις δυ
νατότητες τοΰ Ταμείου θάπρε- 
πε νά είχε δημιουργηθή ένας 
’Οργανισμός πρότυποι στον τό
πο μας. Δέν μπόρεσαν όμως 
ν’ άποβάλουιν τήν ιδιότητα τού 
εύθυνοφόβου υπαλλήλου καί νά 
γίνουΐν τολμηροί άνακαινισταϊ 
καί θεμελιωταί μιας πολιτικής 
πού θά εϋρισκε τήν δικαίωσή 
της στήν υγεία τών συνάδελφων 
μας. ’Ακολούθησαν πάντα τήν 
πεπατημένη Ικαί τή λογιστική 
παρακολούθηση τών εισπράξεων 
καί πληρωμών. Δέν «τόλμησαν 
ούτε τό λογιστήριον IV’ άνακαι- 
νίσουν, νά τό μηχανοποιήσουν 
καί νά τό τελεί οποί ήσουν. Γ ιά 
νά χαροΰν οί καλοί αύτοί λογ ι
στοί τήν τάξη, τήν καθαριότη
τα καί τήν ταχύτητα.

Οί άνθρωποι πού έτάχθησαν 
άπό μάς τούς ίδιους γιά ν’ α
νακουφίσουν τόν πόνο μας, νά 
δείξουν κατανόηση στί|ς| ανάγ
κες μας, δέχονται τόν άρρωστο 
πού κοίταφεύγει σ’ αυτούς σαν 
ύποπτο. Πάσχουν άπό ένα σύμ
πλεγμα φόβου μήπως τούς ξε- 
γελάση κανένας δυστυχής καί 
έπισκεφθή τόν γιατρό... δυο φο
ρές. "Ολο τό σύστημα τοΰ Τα
μείου μας διέπεται απ’ αύτή 
τή φοβία. Νομίζουν πώς εχουιν 
νά κάνουν μέ υπόπτους καί όχι 
μέ συναδέλφους τό ίδιο αξιο
πρεπείς όπως καί αύτοί. Ή μα
νία τής οίκσνομία|ς τούς έχει 
κάνει νά ξεχνοΰιν τήν άποστολή 
τους καί σπαταλοΰν όλη τή ζω
τικότητά τους καί τή σκέψη 
τους οπό πώς ό άρρωστος θά 
πάρη φάρμακο πιο φθηνό άπό 
εκείνο πού τοΰ ώρισε ό για
τρός.

Καμμιά διοίκηση μέχρι σή
μερα δέν είδε τούς γιατρούς 
τοΰ Ταμείου μας σαν συνεργά- 
τας. Δέν τούς έζήτησε ποτέ ινά 
τής εκθέσουν μέ άκρίβειια ποιό 
είναι τό πρόβλημα, όπως αύτοί 
τό βλέπουν καί ποιέ|ςί είναι οί 
προτάσεις τους γιά τή λύση 
του. Καμμιά ήγεσία δέ σκέψθη- 
κε νά όργανώση ένα συνέδριο, 
νά πάρη πληροφορίες γιά τό 
ποιές είναι οί αιτίες τής κακής 
λειτουργίας, γιά τούς τρόπους 
πού εκδηλώνεται ή ανωμαλία 
τής λειτουργίας τοΰ Ταμείου 
καί τά μέσα τή|ς θεραπείας 
της.

Χωρίς μιά τέτοια αυτοκρι- 
κή πώς είναι δυνατόν ν’ όνα- 
ληψθή ή ευθύνη καί τό έργο 
τής αναδημιουργίας; ’Ιδιαίτε
ρα ή σημερινή Διοίκησις τοΰ 
ΤΥΠΕΤ δέν πίστεψε στο σκο
πό του. ’Αγνόησε τήν έπαρχία 
και θεώρησε πόμίεργο τήν υπη
ρεσία τοΰ Ταμείου. Ή φιλοδο
ξία νά διοικούμε τέτοιους οργα
νισμούς δέν είναι άρκετή. Χρει
άζεται ή δύναμη τής θυσίας 
στον· εύγενή σκοπό. Πρέπει νά 
δώσουμε τά μέσα στον άρρω
στο άνθρωπο ν’ άνακουψισθή ό 
πόνος του καί ν’ άποκατασταθή 
ή υγεία του. Τό Ταμεΐον Υγεί
ας ασθενεί. Δέν κάνουμε κρι
τική τώ|ν διοικούντων σήμερα 
τό ΤΥΠΕΤ. Ώς συνάδελφοι 
μάς εϊναι πολύ συμπαθείς. "Ο, 
τι είχαν όμως νά δώσουν τώδω- 
σαν. Δέν φταίνε αύτοί πού ή 
προσφορά τοιυς ήταν μόνο μιά 
καλή λογιστική έμφήνηση,. Τόσο 
μπορούσαν...

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
----------------- ----------------------

«ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ»
----♦----

ΈκυικλοφάρηισΕ το τεύχος Ίου- 
νΟου τοΰ πείριοβιίκοΰ «‘Ιοταρία καί 
Ζωή».

Άπό τά πόρ)ιειχά|μενά του : *0 
Νικίας τοΰ Πλουτάρχου. Πώς ή 
Κρήτη έΐκήιρυιξε στα 1908 τήν ένω- 
σί της ιμέ τήν ‘Ελλάδα. ' Η * I στορία 
τής ΚρηπιΙκιήΙς βιράκας. Τό πάθηιμα 
τοΰ Βασιιλέιως Κανιδαώίλιηι άπό τις 
"Ιστορίες τοΰ Ήιροβότου. Ή Έλ- 
ληνίδα κυρία Θεολόγου ικαί ό Μέ- 
γας Ναπολέων. Τό ικανά* ,-τοΰ Ό|ρ- 
6ανοΰ άτομοβόιμβα τοΰ 15ου αι
ώνας. ‘Ό Μωάμεθ ό Πορθητής ήταν 
πράγματι ΤοΰρΙκαςΓ'Ο Κλέφτης Ά- 
στραπάγ ιαν-νος. ‘Ο Κόκικιινος άν- 
θρωιπάκος τοΰ ΐΚεραιμειιΙκού κ.λ,π.

Έπί πλέον ήόΙ 3ον φυλλάδιον 
τής Ίσταρίίάς τοΰ Θουκυδίδου 
(Μετάφρασιΐς 1Ελευ|θέρΙίου Βενιζέ- 
λου).

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΕΡΜΟΠΪΡΗΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Τό ήμερολόγιο λέει οτι είναι 

Μάης, ό καθ’ ένας είναι βέβαι
ος ότι δέν κάνει λάθος. Οί σο
φές κεφαλές τών αστρονόμων 
πού τό σύντάξοα/ δέν μπορεί νά 
κάναν καμμιά γκάφα. Ό καιρός 
όμως λέει τό άντίθετο, σοΰ θυ
μίζει φθινόπωρο, καμμιά Φορά 
καί χειμώνα.

Πώς έξηγεΐται αύτό; Ή φύ- 
σις τρελλάθηκε;

Προς Θεοΰ, μην πής ποτέ κά
τι τέτοιο!

Ή λογική της άπό τόν καιρό 
πού εμφανίστηκε ή ζωή στο ά
πειρο έχει άποδειχθή χιλιάδες 
φορές καί τή σοφία της τήν έ
χουν ύμνήσει μέ κάθε τρόπο όλα 
τά ξεχωριστά πνεύματα πού 
παρουσιάστηκοω σ’ αύτόν τόν 
πλάνητη μέχρι σήμερα.

Ή αίτια βρίσκεται κάπου 
άλλου.

Ό εικοστός αιώνας έχει συν- 
τομεύσει τις αποστάσεις.

Μέσα σέ μιά ώρα μπορείς νά 
ξέρης τό κάθε τι πού συμβαίνει 
καί στήν πιο άπομακρυσμένη 
γωνιά τής γης.

Καί τά νέα φθάνουν συνέχεια 
μ’ όλα τά μέσα.

Δέν άκοΰς τίποτα άλλο. Δο
κιμές! Δοκιμές θερμοπυρηνι
κών όπλων, πότε στήν Νεδάδα, 
πότε στή νήσο τών Χριστου
γέννων τοΰ Ειρηνικού. Δοκιμές 
όπλων πού μέσα σέ μιά ώρα 
μπορούν νά καταστρέφουν τήν 
υδρόγειο, μόνο καί μόνο γιά νά 
έξασφαλίσουν τά μονοπώλια σ’ 
αύτούς πού τά κατέχουν.

Έάν ή Κα Κιουρί έβγαινε ά
πό τόν Τάφο της, κΓ έβλεπε τήν 
έξέλιξη τοΰ παιδιού της, τοΰ 
Ραδίου, πού μέ τόση αγάπη έ- 
δημιούργησε, ή άγαλλίαση πού 
αίάθάνθηκε εκείνο τό βράδυ μέ
σα στο έργαστήριό της, όταν 
τό είδε νά φεγγοβολά μέσα στο 
σκοτάδι, θά τής γινόταν βρα
χνάς καί τό γέλοιο τής ικανο
ποίησης, θά έδινε τή θέση του 
σέ βιβλικούς θρήνους γιά τήν 
κατάντια πού έφερε ή συνέχιση 
τών φυσικών έρευνών πού ξεκί
νησαν άπ’ έκεΐ.

’Αλλά κόσμε έσύ πού άκοΰς 
γιά θερμοπυρηνικές δοκιμές μή 
φοβάσαι. Ή εύσπλαχνία δέν έγ- 
κατέλειψε αύτούς πού> τις δη
μιουργούν.

Δέ θά σέ ξεκάνουν μέ τήν 
πρώτη, ώστε νά λυπηθής γιά τό 
χαμό σου. "Εχουν τόν τρόιτο 
τους. Πρώτα θά σοΰ χαλάσουν 
τόν καιρό. "Υστερα τήν ύγεία ! 
θά γερνάς πριν τήν ώρα σου! 
Άρρώστειες καινούργιες θά πα- 
ρουσιασθοΰν, τό δώρο τής άνο 
παραγωγής θά χαθή γιά πάν
τα. Ή ζωή θά σοΰ γίνη έφιάλ- 
της! Τότε σύ ό ’ίδιος θά φω- 
νάξης, άς έρθη τό τέλος. Θά 
εΤναι τό μόνο πού θά περιμένης.

"Ομως αύτοί οί Νέρωνες τοΰ 
πλανήτη μας δέν θά φτάσουν 
μέχρι τό τέλος. ’Όχι γιατί θά 
φοβηθούν γιά τόν έαυτό τους, 
ούτε γιατί θά σκεφθαΰν σάν άν
θρωποι. Κάτι άλλο θά τούς έμ- 
ποδίση.

Μιά βοή διαμαρτυρίας πού 
βγαίνει άπό τά έκατομμύρια 
στόματα τών ψαράδων τής Ι
απωνίας καί τών Εργατών τοΰ 
Σικάγου καί τοΰ Ντητρόϊτ. ’Α
πό τών όρυζοκαλλιεργητών τής 
Κίνας καί τών Ναυτικών τοΰ 
Σαουθάμπτον, άπό τών άναχω- 
ρητών τών Ινδιών καί τών 
κτηνοτροφών τής Πάμπας, ά
πό τών Νομάδων τής έρημου 
καί τών Κυνηγών τοΰ βορρά, ά
πό τών ανθρακωρύχων τοΰ Σά- 
αρ καί τών Γεωργών τών Βαλ
κανίων, όλων αυτών, πού μέ τά 
χέρια τους δημιουργούν τήν 
ζωή, αυτή μόνο θά τούς στα- 
ματήση.

Μέσα σ’ αύτό τό πλήθος κΓ 
έμεΐς σάν άνθρωποι πού μέ τα 
χέρια μας δημιουργούμε τή ζωή 
μας, άς ενώσουμε τή φωνή μας 
γιά νά γλυτώση ή ΖΩΗ άπό τήν 
καταστροφή, πού παράφρονες 
τής προετοιμάζουν.

Κ.
----------------- $>♦<$------ —-------

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΘΕΝΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΗΣ
—♦—

Παρακ-αλοΰνται Π ΑΝΤΕ Σ 01 
ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ ύπάλληλοι 
ΕΤΕ όπως προσέλθωσι τήν 4ην 
’Ιουλίου ιέ.ε. ημέραν Πέμπτην 
καί ώραν 7,1/2 μ.μ. είς τά Γρα
φεία τοΰ Συλλόγου Συνταξιού
χων (Δραγατσανίου 8).

’Ανακοινώσεις σοβαρωτάτης 
φύσεως.

Είς τήν συγκέντρωσιν δύναιν- 
ται νά παρίστανται καί οί τυ
χόν μή έγγεγραμμένοι είς τον 
Σύλλογον.

ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ϋΡΟΦΜΕΙΣ
ΕΙ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ

—■»—

Οί πόσης φύσεως λιποτά- 
κται του Καθήκοντος αισθάνον
ται — έκτής ίβεβαίως σπανίων 
περιπτώσεων διά τάς οποίας 
άρμοδία εΐναι ή Επιστήμη 
καθ’ όσον πρόκειται περί πω- 
ρώσεως ή έτέρας ψυχικής δια
στροφής — δριμύιν τόν έλεγ
χον τής συνειδήσεως διά τήν 
πράξιν των ταύτην. Τό άνηλε- 
ές μαστίγωμά της, άφαιρεΐ τήν 
ψυχικήν των ήρεμία, τούς περι
άγει είς μίαν έκδήλως νευρωτι
κήν κατάστασιν, τούς καθιστά 
έν τελεί πραγματικά ψυχικά ρά
κη. Τοιουτοτρόπως εκμηδενίζε
ται ή αξία παντής ΰλικοΰ ή άλ
λου οφέλους τό όποιον διά τής 
παρασπονδίας των άπεκόμισαν:

Τοΰτ’ αύτό συινιέβαινε μέχρι 
τοΰδε καί μέ τούς άμεσώτερον 
ένδιαφέρσντας ήμάς λιποτά- 
κτας, τούς άπεργοσπάστας. Οί- 
ονδήποτε και άν ήτο τό έλατή- 
ίριον τής επαίσχυντου π|ράξεως 
των — δειλία, προσδοκία κα- 
ταλήψεως θέσεως ή απονομής 
βαθμού — ήσθάνοντο έν πάσει 
περιπτώσει ποιαν τινα εντρο
πήν άντικρύζαντες τών λοιπών 
συναδέλφων των τά έπιτιμητι- 
κά ή θλιμμένα διά τήν «κατάν
τιαν» των βλέμματα καί άπέ- 
φευγον — όσον ήδύναντο —■ 
τάς πρώτης τουλάχιστον ημέ
ρας τήιν μετ’ αύτών επαφήν έκ 
φόβου μήπως υπαινιγμός τις 
άναξέση τήν πληγήν τήν οποί
αν ιδίας χερσίν είς έαιυτούς έ- 
προξόνηισα ι. Πολλών μάλιστα 
ήτο τόσον κατάδηλος ή συντρι
βή και τόσον πειστική ή μετα
μέλεια ώστε έκίναυν τόν οίκτον 
τών εύαισθητοτέρων καί ήσθάν- 
ναντο τήν ανάγκην νά... τούς 
παρηγορήσουν.

Κατά τήν τελευταίαν έν τού
τοι ς απεργίαν παραδάξως τά 
πράγματα τίλλαξαν. Οί άπεργο- 
ισπάσται έπαυσαν έχοντεςχαμη- 
λωμένην την κεφαλήν: Ή συμ
περιφορά ένίωιν εξ αύτών έ- 
μαρτύρει παντελή έλλειψιν συν- 
αισθήσεως τής πράξεώς των. 
"Ετεροι Ιέπέδειξαν μάλιστα καί 
θράσος άπροσδόκητον. Υπάρ
χουν όμως — ολίγοι εύτυχώς 
πλήν όμως ύπάρίχουν — μερι
κοί οί όποιοι ύπερέβησαν όν
τως τά «έσκαμμένα».

Είναι εκείνοι οί όποιοι κατά 
τό κοινώς λεγόμενον «έβγαλα:.) 
γλώσσαν»! ! !

’Αποτελεί τοΰτο σημεΐον τών 
καιρών τής προϊούσης δηλονότι 
έξαχρειώσεως τών ήθών, τής έ-1 

πεμπάλήισεως τών ήΟικών άξι
ων, τής έκτοπίσεως ολίγον 
κατ’ ολίγον τών έννοιώιη ΤΙΜΗ 
καί ΧΡΕΟΣ καί τής άντικατα- 
στάσεώς των ύπό τής περισσό
τερον «απτής» έννοιας ΣΥΜ
ΦΕΡΟΝ.

’Ή μήπως ή κατ’έπανάληψιν 
διάπραξις τοΰ ατοπήματος — 
ώς γινωστάν οί άπεργοσπάσται 
είναι κατά τήν μεγίστη,-,· πλει- 
οψηψίαν των πάντοτε οί αύτοί 
—καί ή υπερβολική αδιαφορία 
αν μή ανοχή, τών λοιπών, συν- 
ετέλεσαν είς τήν προσωρινήν 
αναστολήν ώρισμένων τής συ- 
νείδήσεώς των λειτουργιών;

Δύσκαλον είναι νά άποφαν- 
θή τις μετά βεβαιότητος, άλλ’ 
έν πολλοΐς καί άχρηστον. Προ- 
τιμώτερον νά ’ίδωμεν ποία αυτήν 
τήν φοράν οί άπεργοσπάσται 
έπρόβαλον «έπ ι χε ι ρήματα», ά- 
πεπειράθησαν μάλιστα νά παπ 
ρασύρο-υν δΓ αυτών καί όόλλους 
είς τόν θλιβερόν κατήφορον.

Θά βοηιθήσωμεν τόν Μακρή ό 
όποιος είναι προδότης τής έρ
γατικής τάξεως; Είναι ή πρώτη 
«κο)ραμέλλοο>τήν οποίαν ήδύναν
το νά πιπιλίζουν οί χαμαιλέον
τες προσπάΒοΰντες νά παρου
σιάσουν αύτοί έαυτούς ύπερμα- 
χητικούς καί «φωτισμένους» ή- 
γέτας.

"Οτε ό,μως άποιστομωτική ήρ- 
χετο ή άπάντησις ότι τ,ό κύριον 
κατά τοΰ Μακρή κατηγορητήριά 
όν μας άφεώρα τήν μή κάθοδόν 
του είς άγώνίας,διά τάδίκαιατοΰ 
έργαζομένου λαού. Έ'όλέπομεν 
καθημερινώς τό κόστος τοΰ βί
ου ιάνερχάμενον, τούς γλίσχους 
μισθούς μας έξανεμιζομένους

ΕΠΙΠΟΑΗ ΤΟΥ ΓΕΗ. ΓΡΑΜΜλΤΕΟΙ ΠΕΕ 
ΙΡΟΙ ΤΟΝ ΙΙΕΗΓΗ6 II! Ε.ΤΙ.Α.

ιΔημασιεύομεν κατωτέρω τήν ά- 
ποσταΐλεΐσαν πΐρός τόν Διοιικιηιτήν ικι. 
Βασίλειον Κιυιριακάπουλον 6πι- 
-οποίλήν ταΰ ίΓενιΙκοΟ ΐΠραμίματέωις 
τής Γ. Σ. Ε. ιΕ., ισιχετιικήιν ιμέ τάς 
δήλώισοις -rdD ΔιιοιικιηιτόΟ ικιατά τήν 
τιελευταίαν Γιεν. ΣυινιέΙλευισίιν τών ιμβ- 
τόίχων τής Ε.Τ.Ε.Α.:

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Π,ρός

Τόν κ. Κυριαικιόπούλοιν Βασίλειον 
Διιαιικητήιν Τρ-απέζης Ελλάδος 
—Αθηνών).

Έντοώθα
"Εχομεν τήν τιμήν ινά: γνωρίσω- 

μεν ύμΐν οτι μετ’ ιδιαιτέρας εϋ- 
χαριστήσεως έλάδομεν γνώσιν ύμε- 
τέρων δηλιώσειων ιένώπιοιν τής τε- 
λιευταίιαις Γεν. Συνελεύσεως τών 
μετόχων τής ύφ’ ύμάς Τραπέζης 
κα)ί καθ’ ας ή Διοίκηισιςι τής Τρα- 
πέιζης θεωρεί ζήτημα τιιιμήις νά έ- 
ν ι ο χύση τό προσωπικόν τό όποι
ον, ανευ τών πιέσεων πού ύφίστ,αιτιο

«άτια ήό πρόισφαιτοιν παρελθόν, ό- 
λως άγογγύστως άντιμετώπισε 
τήν αύξησιν τών εργασιών τής 
Τραπέζης άίτιιιν|ες εφθασοον είς 55 
% καί καθ’ ήν στιιιγ μήν αί άπο- 
δαχαί τοιύτομ ΰπολείποιντιαι τών 
άποΐδοιχών τοΰ Προσωπικού τών 
άλλων μεγάλων Τραπεζών κατά 
35%.

Επειδή αί ανωτέρω δηλώσεις 
έφ’ όσον θά τύχουν καί περαιτέρω 
πρακτικής συνεχείας, άπότελονν 
ε,νιδβιιξιν οτν τό άντιϋπαλίληλικόν 
πνιεϋιμα τό όποιον κατηύθΐυινε τάς 
Διοικήσεις τής Τραπέζης κατά τά 
τελευταία έτιη ιάποσκοιραικίζεται 
ικαί ότιι θίεμιελιιιοΰταιι άπαρχή, συινι- 
εργασίιας καί κατανιοήσεως τώιν 
άνιαγκών τοΰ προσωπιΙκού, έκφράμ 
ζοιμιεν ,έπί τιοίύτφ ίικανιοπιοΐίησιν καί 
άναμέναμιεν ώμιετέρας ιάπαφάσεις.

Μετίά τιιιμήις 
Εντολή Διο|ιικήαεως 
Ό Γ εν. Γραμματεύς 

Φ. ΜΑΚΡΗΣ
-------*-·>·*-»-♦--------
Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΑ! ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Παραλαμβάνομεν άπό τήν «'Η

μέράν» τών Πατρών :

Καθώς άνεκοινώθη, κατά τήν 
είς ’Αμερικήν μετάβασίν του ό 
υποδιοικητής τής Τραπέζης 
Ελλάδος κ. Γαλάνης «επέτυχε» 
νά γίνωνται δεκταί άπό τάς με
γάλος ίδιωτικάς- ίΤραπέζας τών 
Ήνωμέηιων Πολιτειών έγγυη- 
τικαί έπι-στολαί τοΰ ΟΧΟΑ. 
Τοΰτο περιγράφεται ώς «πρόο
δος εξς τήν διεθνή πίστιν τής 
χώρας, διότι οί ενδιαφερόμε
νοι "Ελληνες δέν έχουν άνιάγ- 
κην νά προσφεύγουν είς ξένας 
Τροτπέζας διά τήν άπόκτησιινι 
έγγυήσεως εφόσον ό ΟΧΟΑ θά 
τούς καλύπτη». Δυισκολευόμεθα 
νά έννοήισωμεν διατί είναι τηρ)ό- 
οδος τής διεθνούς πίστεως τής 
χώρας τό ότι άπλώς θά γίνιωιη- 
ται δεκταί έγγυητικαί έπιστο- 
λαί τοΰ ΟΧΟΑ, δεδομένου ότι 
μέχρι τοΰδε παρεΐ|χον τοιαύτας 
έπιστολάς αί κανοινιικαί Τράπε- 
ζαι, αί όποΐαι έχουν μεγάλα 
κοσαστήιματα είς ’Αμερικήν καί 
άριστα εξυπηρετούν τούς ένδι- 
αφερομένους. 'Ημείς βλέπομεν 
μόνον μετατόπισιν τής πίστε- 
ω|ς άπό τάςΤραπέζας,αίόποΐαι 
είναι οί φυσικοί φορείς, είς έ
να οργανισμόν άμφίσβητουμιέ- 
νης αξίας καί σκοπιμότητας. 
Καί δέν έιΐυοοΰμεν άκόμη διατί 
θεωρείται ώς επιτυχία ή τρό

πον τινα διεθνής άναγνώρισις 
τοΰ οργανισμού αύτοΰ ώς Τιρα- 
πέζης, άφοΰ έχη έγχωρίως δια- 
τυπωθή σοβαρά άπαίτησις περί 
καταργήσεώς του καί ισυγχωι- 
νεύσεώις του είς την μόνην οΰ- 
ισίφ βιομηχανικήν Τράπεζαν, 
τήν ’Εθνικήν. Μήπως, ή έξ ’Α
μερικής έγκρισις περί άναγνΊω- 
ρίσεως τών έγγυητικών επιστο
λών τοΰ ΟΧΟΑ ένέχει τήν ση
μασίαν επιβολής τοΰ όργανι- 
σμοΰ; ’Εν τσιαύτη περιπτώσει 
δέν έπιτριέπεται νά γίνεται λό
γος περί προόδου είς τήν διε
θνή πίστιν τής χώράς, άλλά 
μάλλον περί ύποχωρήσεως, ό
ταν δέν άρκοΰν είς τούς ’Αμε
ρικανούς -αί εγγυήσεις τών κα
θαυτό Τραπεζώιν, έκτος τοΰ ότι 
ή προβαλλόμενη έξωθεν διατή- 
ρησις τού όργανισμοΰ ένέχει 
καί γενικωτέραν μείωσιν τής 
ελληνικής πολιτικής ηγεσίας. 
Νομίζομεν δέ δτι θά έπρεπε νά 
έπιληφθή τοΰ θέματος ό κ. Κα- 
ραμανλής, βάσει τής προσφά
του δηλώσεώς του περί αυτο
πρόσωπου έπιλύσεως τών σο
βαρών τραπεζικών θεμάτων, εΐ
ναι δέ, ασφαλώς, σοβαρόν θέ
μα ή έπιχειρουμένη τεχνηέντως 
αΰξησιίς τοΰ αριθμού τών κ ρ α- 
τ ι κ ώ ιν Τραπεζών κατά μίαν 
εις βάρος τοΰ όλου πιστοδατι- 
κοΰ μηχανισμού τής χώρας.

.................................................................. ..
καί μή έπαρκοΰντας διά τήν κά- 
λυψιν καί αύτών έτι τών στοι
χειωδών διά τήν έπιβίωσιν α
ναγκών, κύμα άγανακτήσεως έ- 
πλημμύριζε τά στήθη μας καί 
έκμιαυγάζομεν διά τήν άνάληψιν 
έντονου άγώινο|ς. Είσηκούσθημενι 
έν τελεί. Ή έριγατοϋπαλληιλική 
τάξις σύσσωμος καί έπιβλητική 
κατήρχετο είς τόν υπέρ όλων 
άγώνα. Τό σύνθημα απλώς έδρ- 
θη άπό τόν Μακρήν. Ήδύνατο 
κάλλιστα νά δοθή και άπό τόν 
Πλατύν ή Υψηλόν: Άδιάφορον 
ποιος συμπτωματικώς ήτο ό 
’Αρχηγός. 'Ο Άγων ήτο αναγ
καίος καί περί αυτού μόνον δι- 
ανοητικώς ανάπηροι ήδύναντο 
νά έχουν αντιρρήσεις, οί άπερ- 
γοσπάσται άνελάμβανον έκ τοΰ 
θυλακίου των τήν δευτέραν, κα- 
ραμέλλαν.

Ναί, Ή Εμπορική όμως θά 
εργασθή. Καί τά πρόσωπά 
των έκαλύπτοντο διά κροκοδει
λ ίων δακρύων άναβλυζάντων έκ 
τής έσωτέρας των αγωνίας διά 
τήν «τύχην» τοΰ ' I δ,ρύματος! ! 
’Ισχυρός ανταγωνιστής μας 
βλέπεις ή Εμπορική. Θά μάς 
καταπίη όπως προηγουμένως 
καί ή ’Αθηνών (Φυσικά δέν ή- 
δύνοίτο νά φαντασθοΰν ότι οί 
συνάδελφοι τής Εμπορικής δέν 
θά τούς εκαμνον τό χατήρι νά 
προδώσουν).

Μά άγαπητέ μου ήρχιετο ή 
άπάντησις, μέ μίαν ημέραν 
δέν «χάθηκε ρ κόσμος» . Ή 
ύψικάρηνος δρΰς έχει πο
λύ βαθείας ρίζας διά νά φοβή- 
ται την απαλήν αύραν. Καί άν 
μάς «πλημμύρισε, κάποτε ή 
Τουρκία δέν ήρθανε μέ πόλεμο, 
μέ προδοσία μάς πήραν. Τ’

άσπρα πούλησαν τό Χριστό τ’ 
άσπρα καί μάς πουλήσαν».

‘Αλλά καί ό Σύλλογος κατά 
βάθος δέν θέλει τήν απεργίαν, 
ή τρίτη καί τελευταία καραμέλ- 
λα. Αί ανακοινώσεις; κατ’ αύ
τούς στερούνται σημασίας. Εί
ναι βλέπετε εϊθισμένοι είς τά 
άλλα νά λέγουν καί άλλα νά 
σκεπτωνται. π.χ. όταν λέγουν 
Γ Ιδρυμα νά σκέπτωνται φοκελ- 
λάκι.

’ Ητο έπομενον οί έκ τών 
συναδέλφων «νουν έχοντες» δη
λαδή ή συντριπτική πλειοψηψία 
ουδόλως έπηρεάσθη άπό τά δή- 
θες «Επιχειρήματα» διότι τάχι- 
στα άντεληψθη — εϊμεθα τόσον 
γνωστοί μεταξύ μας — ότι έ- 
προκειτο δι’ άπλάς προφάσεις 
«έν άμαρτίαις». Ήκολούθησε 
τόν δρόμον τής ΤI ΜΗ Σ καί τοΰ 
ΧΡΕΟΥΣ ό όποιος είς τελευ
ταίαν άινάλυσιν είναι καί ό μο
ναδικός διά τήν ώπεράσπισιν 
τών ιερών δικαίων μας άπό 
τήν άρπακτικήν βουλιμίαν τών 
ολίγων τοξικομανών τοΰ πλού
του καί άπό τήν εγκληματικήν 
αδιαφορίαν μιάς άναλγήτου 
Κυβερνήσεως.

Κ. Π.
------------------- ΦΦΦ-------------------

Τ)0 ΘΕΜΑ ΤΣΑΚΙΡΗ
ΕΝ ΕΙΚΡΕΜιΟΤΗΤΐ

■—♦---------

Έκκρεμεϊ είσέτι είς τό Έφε- 
τιεΐον ή αγωγή διά τήν πα,ράβασιν 
τιοΰ ν. 1 80S πειρί προοτασίας τώιν 
συνδικσλιιστιιικώιν στΒλειχώνι, τοΰ κ. 
Εύαγγ. Τισαικιίρη,. ‘Ως "ττληροφορού- 
μιεθα ίκοπιετέθη π,ριοισφιυγή είς τό 
Συιμβοΐύιλιιον ΈπιιικιρατΒίιοΟς,, διά τό 
Διοικητικό» μέρος τής άπολύσεως 
τιοΰ ικ. Τσακίρη ίέπί τή βάσει τοΰ 
ν. 516. Τήιν έν λόγω προσφυγή» θά 
ύπο,στη,ρίξη ό διαπρεπής Νομικός 
κ. θεμ. Τσάτσος.



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΟΝ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ :ΖΗΤΗΜΑ

Ό Σύλλογος είσπροχτόρων Ε
θνικής Τραπέζης ύπέβο.λε προς τήν 
ΔΐΌΐκησιιν το κάτωθι υπόμνημα :

Π ρ ό ς τήν
Σεβαστήν Διοίκησιν τής Εθνι

κής Τραττέζης Ελλάδος καί
Αθηνών.

Ενταύθα.
Κύριε Διοικητά,

Ααμβάνομεν τήν τιμήν να ύ- 
ιτοβάλωμεν ύπό τήν δικαίοεν 
κρίσιν Υμών τά κάτωθι ζητή
ματα, τά όποια άφοροΰν τά 
μέλη τού Συλλόγου μας και νά 
παρακαλέσωμεν όπως εύαρε- 
σπηθήτε νά έξετάσητε εύμενώς 
ταΰτα καί δώσητε τάς αίτουμέ- 
νας παρ’ ήμών δικαίας λύσεις.
ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΟΝ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
Ώς καθωρίσθη διά τού νέου 

’Οργανισμού τής Υπηρεσίας, ή 
έξέλιξις των Είσπρακτόρων κα
τέστη λίαν δυσχερής διότι :

α) ηύξήθησαν τά χρονικά ό
ρια χορηγήσεως των προσαυ- 
ξήσεων λόγφ παραμονής εις 
τον αυτόν βαθμόν, άπό δύο είς 
τρία έτη.

β) έμειώθη τό ποσοστόν 
προσαυξήσεως άπό 15% είς 
10%.

Διά τού τρόπου αυτού ηύξή
θησαν τά χρονικά όρια έξαντλή- 
σεως τής μισθολογικής ίεραρ- 
νίας των Είσποακτόοων Α' καί 
Τεχνιτών, άπό 10 έτη είς 18 
καί μέ ιάνώτατον επίτευγμα τό 
60% επί τού υισθού των (ποο- 
σαυξήσεις 6X10 = 60) άντι 
των 75% (προσαυξήσεις 5 X 
15).

ΛαιΆανουένου όμως ύπ’ διϋιν 
οτι οι Είσποάκτοοεο τής Εθνι
κής Τοσττέζης ποοέοχονται έυ 
τΰ συνόλω ι-τντδόν έκ υετατά- 
Ρεως, μετσπανέντες είς τον Βσ- 
θυόν τούτον μετά εικοσαετή η 
καί εΐκοσιπενταετή ύπηοεσίαν 
έν τΰ Τοαπέζη, ποοκύπτει ότι 
διά νά β)Ρ>άση tic είς τό άνώτσ- 
τον ιιισθολονικόν έπίτευΎΐια 
τού κλάδου τούτου θά χοειασθή 
40 έτη υπηρεσίαν, όοιον τό ό
ποιον ούδείς εΐναι δυνατόν νά
φθάση.

Πλέον τούτου ένένετο ή εν- 
■πγξic των Είσποακτόοων καί 
Τεχνιτών επί τή βάσει τών δια- 
τάξεων τού νέου ΌανακισμΟ" 
τού * I δούαατος τής Ε.Τ.Ε.Α. ή 
όποια άνέτοεξεν είς τον χοόνον 
καθ’ ον Εκαστος ώνομάσθη 
Είσποάκτωο η Τεχνίτης, χωοίς 
νά ληφθούν ύπ’ όιΐιιν ύπό 
τάς ύπηοεσίας τά διανυθέν- 
τά έτη είς τον κλάδον του 
Κλητήοοο. ενώ έν τώ συνό
λω έκτελοΰσαν υπεύθυνον ύ- 
-^ηρεσίαν Είσποάκτορος η 
Τεχνίτου τά ποώτα έτη τού δι- 
op'rruou των έν τή Τραπέζη.

Τό αυτό συμβαίνει και σήυε- 
ρον, μενάλος άοιθυ,ός Κλητή
ρων έκτελεΐ ύπηοεσίαν Είσποά- 
κτηοοο η και υπαλλήλου καθώς 
καί είσπράκτοοες έκτελοΰν υ
πηρεσίαν υπευθύνου διαχειρι
στή ΰ ή καί είς τά Αησσυοοφυ- 
λάκια. είς τά Ταμεία Τίτλων, 
είς τό Αογιστήριον, είς τάς ά- 
οιθμουηνανάς, παντού καί πάν
τοτε ο! Είσπράκτορες έρνάζον- 
ται λίαν φιλοτίμως καί άποδο- 
τικώς, καί ιιόνον όταν κοίνονται 
προανωχικώς λησμονεΐται η 
υπηρεσία καί ό ζήλος των προς 
τό καθήκον.

Μέ την ένταξιν τού νέου ’Ορ
γανισμού οι Είσπράκτορες καί 
Τεχνίτες ήδικήθησαν ποικιλο- 
τρόπως: Διότι είς τους ιιετατα- 
γέντας Κλητήρας είς Είσπρά- 
κτορας, δεν ύπελογίσθησαν είς 
τήν ένταξιν τά διανυθέντα έτη 
είς τον βαθμόν τού Κλητήρας, 
ούτε καί αΐ τυχόν προσαυξή
σεις των. Δηλαδή συμβαίνει 
είς πολλούς Είσπράκτορας νά 
έχουν λάβει πέντε προσαυξή
σεις είς τον βαθμόν τού Κλη
τήρας 5X15% = 75% επί όο- 
γανικοΰ μισθού δρχ. 1.100- ΟΙ 
αΰτοι δέ Είσπράκτορες έχουν 
λάβει 2 ή καί 3 προσαυξήσεις 
έπι οργανικού μισθού δρχ. 1. 
350. καί μέ τήν ένταξιν νά φέ- 
ρωνται μέ 0% ή τό πολύ με 
10%. Λαμβάνουν μέν τάς άπο- 
δοχάς πού έλάμβανον ποό τής 
έντάξεως μέχρις ότου διά νέων 
διαδοχικών ποοσαυξήσεων έπι 
τού νέου μισθού ύπερκαλύψουν 
αύτάς. ’Αλλά εΐναι καταφανής 
ή αδικία των.

Ένφ άντιθέτως είς τούς υ
παλλήλους τής τέως Τραπέζης 
’Αθηνών άπό τήν χορήγησιν τής 
πρώτης προσαυξήσεως έκ 10% 
είς τον νέον βαθμόν η υπηρεσία 
προσθέτει τήν αναλογίαν της 
χορηγουμένης νέας προσαυξή
σεως είς τον μισθόν τών δραχ
μών 1.350. καθώς καί τάς πα
λαιός προσαυξήσεις τού πα
λαιού μισθού καί καταλή.γει ώ
στε ό Είσπράκτωρ αυτός νά 
λαμβάνη ώς άποδοχάς τάς τού

παλαιού βαθμού πλέον τής νέας 
προσαυξήσεως.
π. χ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΩΡ Α\ λαμ
βάνει πρώτη προσαύξησιν ί 0% 
’Οργανικός μισθός δρ. 1.350.—■ 
Πρώτη προσαύξη-s

σις προς 10% » 135·—
Πλέον 2 προσαυ- 

ξήσεων προς
15% = 30% » 405.—

δρ. 1.890.—

καί συνεχίζει μέχρι νά καλύψη 
τά 60% πού προβλέπει ό νέος 
’Οργανισμός.

Δεν είναι έργον δικαιοσύνης 
διότι ώς έγένετο αυτή ή εντα- 
ξις μετά τήν συγχώνευσιν, πα- 
ρετηρήθη τό φαινόμενον υπάλ
ληλος τής τέως Τραπέζης ’Α
θηνών μέ όλιγώτερα έτη υπηρε
σίας και χωρίς προσόντα νά ε
ξελίσσεται είς μισθόν και βα
θμόν πολύ ένωρίτερον τών υπαλ
λήλων τής Εθνικής Τραπέζης 
μέ περισσότερα έτη υπηρεσίας 
καί περισσότερα προσόντα.

ΟΙ ανάπηροι Είσπράκτορες, 
οΐ μεταταγέντες, μικρόν μόνον 
χρόνον υπηρέτησαν ώς Κλητή
ρες είς τήν Τράπεζαν, μετετά- 
γησαν καί δικαίως, λόγφ τής 
έκ πολεμικών γεγονότων ανα
πηρίας των. Είς τήν ένταξιν έ
πληγησαν κυριολεκτικώς έξ ί
σου μέ τούς συναδέλφους των, 
ένφ άνάπηοοι Είσπράκτοτες 
τών Τραπεζών Ελλάδος ’Αγρο
τικής και άλλων Εταιρειών 
κρίνονται προνομιακώς είς τάς 
έκάστοτε προαγωγάς. Δέν εί
ναι νομίζομεν, σωστόν ούτε δί- 
κο:ιον, οί άφήσαντες τά μέλη 
τού σώματός των είς τά πεδία 
τών μαχών και θυσιασθέντες διά 
τό καθήκον των προς τήν Πο 
τοίδσ νά παοαμένουν 12 ή 15 
έτη άνευ ούδεμιάς αύξήσεως 
τού μισθού των.

Δυστυχώς υπάρχει έσφαλμέ- 
νη άντίληψις ότι οί Είσπράκτο
ρες και Τεχνίτες τυγχάνουν 
προνομιακής μεταχειρήσεως έν 
συγκρίσει μέ άλλους κλάδους 
ποοσωπικοΰ. Ποιος όμως άλλος 
κλάδος τού προσωπικού θέλει 
νά ύπηοετήση 40 ολόκληρα 
χρόνια διά νά φθάση τό άνώτα- 
τον μισθολογικόν επίτευγμα 
αυτού; Ποιος άλλος κλάδος θά 
διανύση 10 ή καί 12 έτη άνευ 
ούδεμιάς αύξήσεως τού μισθού 
του:

Ή τοιαύτη μεταχείρισις τών 
Είσποακτόοων καί Τεχνιτών έ
χει προκαλέσει τήν άποΥΟητευ- 
σίν των ή όποια πιστεύομεν η
μείς ότι δέν θά εΐναι προς τό 
συμφέοον τής υπηρεσίας διότι 
πώς εΐναι δυνατόν νά έξακολου- 
θήσουν νά έογάζωνται φιλοτί- 
μως καί άποδοτικώς άψοΰ γνω- 
οίζουν ότι αδικούνται άπό τον 
έογοδότην των καί ότι δέν πρό
κειται νά λάβουν αΰξησιν μι
σθού σνεδόν ποτέ όσα χοόνια 
καί αν έογάζωνται; Τ! εΐναι τό 
αντάλλαγμα τής εύσυνειδήτου 
εργασίας των:

ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ : Δέν πρό
κειται νά πάρουν προαγωγήν 
μέ τον νέον όονανισμόν.

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ : Ούτε 
καί προσαυξήσεις ποόκειτοπ νά 
πάρουν σΦοΰ διά τής έντάξεως 
ύπεβιβάσθησσν είς Βαθμόν καί 
είς μισθόν, αφού μάλιστα είναι 
καί χοεωυέυοι καί άνωνίζονται 
διά νά καλύψοί'ν αυτόν πού εί
χαν κατά τήν ένταξιν.

ΤΕΧΝΙΤΑΙ : Οί συνάδελφοι 
τεχνΐται έκοίθησαν καί αύτοί 
καπά τήν ένταξιν μέ τά ’ίδια 
μέτρα πού έκρίθησαν και οί 
συνάδελφοί των Είσπράκτοοες 
τής ’Εθνικής Τοαπέζης καί ήδι
κήθησαν καί αυτοί έξ ίσου, ένφ 
έν τφ συνόλφ έκτελούν υπηρε
σίας είς άνθυγιεινούς χώοους 
είς τά υπόγεια τού Μεγάρου 
τής Τραπέζης. Έξ αύτών πολ
λοί έχουν πληρώσει μέ τήν υ
γείαν των ή καί τήν ζωήν των 
την ανθυγιεινήν καί έπικίνδυνον 
αύτήν υπηρεσίαν. Κατηργήθη 
μέ τον νέον Όογανισμόν τής 
Τραπέζης ό βαθμός τού Εργο
δηγού καί Σχεδιαστού καί ώνο
μάσθη σαν Τεχνΐται, ένώ πολλοί 
έξ αύτών έχουν όλα τά προ 6λε
πόμενα υπό τού νόμου προσόν
τα. Ό υποβιβασμός τών εργο
δηγών καί σχεδιαστών, νομί
ζομεν δέν άποτελεΐ δικαιοσύνην. 
’Επίσης κοπηργήθη τό ανθυγι
εινόν τεχνικόν έπίδομα, ή δα
πάνη του δέ δέν υπερβαίνει μη- 
νιαίως τάς πέντε χιλιάδας δραχ- 
μάς, διότι ό άοιθμός τών Τεχνι
τών εΐναι περίπου 30. Καί είς 
αύτούς άποτελεΐ αδικίαν νά έρ- 
γάζωνται τόσον φιλοτίμως καί 
είς ανθυγιεινούς χοίρους καί νά 
παραμένουν έπι δεκαετίαν άνευ 
ούδεμιάς αύξήσεως τού μισθού 
των.

Οί Είσπράκτορες Α’. τάξεως 
καί οί Τεχνΐται Α'. τάξεως τής 
’Εθνικής Τραπέζης αριθμούν 
135, Β' τάξεως 40 καί Γ' τά

ξεως 5. Έν όλφ 180. Έξ αύ
τών ένας μεγάλος αριθμός Είσ
πρακτόρων καί Τεχνιτών Α’ έ
χει λάβει τάς 5 προσαυξήσεις 
προς 15% = 75% τού οργανι
κού μισθού τών δρχ. 1.350. 
Επομένως οί άδικηθέντες δέν 
6ά υπερβαίνουν τούς 1 00, και 
σημειωτέον ότι εΐναι όλοι οίκο- 
γενειάρχαι μέ οικογενειακά βά
ρη. Μέρος έξ αύτών προσεχώς 
συμπληρώνουν τό όριον της ηλι
κίας των και θά δοκιμάσουν άλ
λην άπογοήτευσιν όταν θά πλη- 
ροφορηθοΰν άπό τό Ταμεΐον 
Συντάξεων, ποιαν σύνταξιν δι
καιούνται.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΚΟ
ΔΟΤΗΣ ΕΩΣ : Ό λογαρια
σμός αυτός ίδρύθη ύπό τής 
Τραπέζης καί έλειτούργει έξ 
εισφοράς μέρους τών προμηθει
ών έξ ασφαλίστρων καί κρατή
σεων έπι τού μισθού τών συνα
δέλφων. Δυστυχώς ή προκάτο- 
χος Διοίκησις έπαυσεν νά είσ- 
πράττη παρά των έδιαφεοομέ- 
νων τήν σχετικήν υπέρ τού λο
γαριασμού εισφοράν. Παρακα
λοΰμεν όθεν όπως διατάξητε 
τήν έπαναλειτουργίαν τού λο
γαριασμού αυτού ό όποιος τό
σον χρήσιμος εΐναι διά τούς γο
νείς υπαλλήλους, τούς έχοντας 
θυγατέρας.

Σεβαστέ κ. Διοικητά,

Επειδή ή τάξις τών είσπρα
κτόρων καί τεχνιτών, εΐναι ή 
μόνη τάξις ή όποια ήδικήθη ό
σον ούδεμία άλλη έκ τού νέου 
οργανισμού, παρακαλοΰμεν ό
πως δώσητε δικαία. λύσιν.

1) Επαναφοράν 
τών άπολυθέτων υ
παλλήλων καί μ ή 
δ ικαιωθέντων συν
τάξεως.

2) Επαναφοράν 
τού οργανισμού τής 
Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος.

3) Άκύρωσιν τών 
πράξεων τών έ κ δο
θεί σ ώ ν είς έ ψ αρ
μό γ ή ν τού νέου ό .ο- 
νανισμοΰ τής Ε. Τ. 
Ε. A. Vr ε ρ ϊ έντάξεως 
Είσπρακτόοων καί 
Τεχνιτών ώς αδί
κων πράξεων.

4) Επαναφοράν τών άπο- 
λεσθεισών προσαυξήσεων είς 
τούς Είσπράκτορας καί Τεχνί- 
τας καί τήν συνένισιν κρίσεων 
των διά ποοσαυξήσεις άναλό- 
νως τών έτών υπηρεσίας έν τή 
Τοαπέζη καί τών προσόντων 
έκάστου. Αύτό θά εΐναι έργον 
δικαιοσύνης.

5) Μετάταξιν Είσπρακτόρων 
είς τό κύριον προσωπικόν τών 
έκτελούντων υπεύθυνον δισχεί- 
ρισιν ή καί είς λογιστικήν υπη
ρεσίαν, ώς καί τών ύπηρετούν- 
των είς τά θησαυροφυλάκια καί 
τά Ταμεία Τίτλων.

6) Τακτοποίηση; Ταμειακού 
επιδόματος. Ή αϋξησις πού έ- 
δόθη δέν καλύπτει τούς συνα
δέλφους και απέχει κατά πολύ 
τής Τοαπέζης τής Ελλάδος, 
δρχ. 400, είς τούς διαχειρι- 
στάς καί δρχ. 262 είς τούς κα- 
ταμετρητάς.

7) Έπαναχορήγησιν τεχνι
κού επιδόματος, άσή μαντό ν δα
πάνην διά τά 30 μέλη τά όποια 
αποτελούν τούς τεχνίτας.

8) Έποα/αχοοήγησιν της 
προϋπηρεσίας. Νομίζομεν δέ 
ότι υπάρχει καί νομική ύποχρέ- 
ωσις τής Τραπέζης.

9) Είς τά παρουσιαζόυενα 
κενά έν τή υπηρεσία τής Τρα
πέζης, παρακαλοΰμεν όπως 
προτιμώνται τέκνα συναδέλφων 
καί αδελφοί αναπήρων συναδέλ
φων.

10) Νά χορηγηθούν στεγα
στικά δάνεια μέ μικρόν τόκον 
είς τούς αστέγους συναδέλφους.

1 1) Επαναφοράν παιδικής 
μερίμνης. Αύξησις τού οικογε
νειακού έπιδόμοττος.

Πιστεύομεν ότι ή Σεβαστή 
Διοίκησις θά θέληση νά Ικανο
ποίηση τά ανωτέρω αίτήματά 
μας, τόσον προς άποκατάστα- 
σιν τής δικαιοσύνης, διά νά τύ- 
χωμεν καί ημείς τής αύτής 
στοργής των υπολοίπων συνα
δέλφων; όσον διά τό συμφέρον 
αότοΰ τούτου τού 'Ιδρύματος, 
καί νά εΐσθε βέβαιος κ. Διοικη- 
τά, ότι ήμεΐς καί τά μέλη μας 
θά Σάς εόγνωμονοΰμεν αιωνίως 
διά τήν δικαίαν αύτήν πράξιν 
Σας.

Εντολή Δ. Συμβουλίου 
Μετά Σεβασμού 
Ό Πρόεδρος 

ΑΝΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 
Ό Γεν. Γραμματεύς 

Δ ΙΟΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

«Ή Έλλογος χρη|σι(μο)τΓοίηισιΐς 
ttoO άνθίρωπίνου παράγοντος εί
ναι άπό τά πλέον σημαντιΐκά — 
αν όχι τό σημαντιΐκώτερον — 
τήις ισιηιμ|ϊ|ρινήις Έπιιστηιμονικήις 
’Οιργ-ανώσιεωις».

Ed. Cutgatz

Τό ζήτημα τής ορθής κατα
νομής τού προσωπικού αποτε
λεί δασική·ι προϋπόθεσιν τής 
επιτυχίας τών σκοπών μιας ο'ι- 
ασδήποτε Έπιχειρήσεως.

Είδικώτερον είς τήν Τράπε
ζαν τό ζήτημα τούτο χρήζει 

τής αμέσου καί ιδιαιτέρας προ
σοχής τής Διοικήσεως.

Ό όγκος καί ή έκτασις τών 
εργασιών, αί ίέπι βαλλόμεναι 
i'&XPι σχολοστικότητρς ενίοτε 
διατυπώσεις, ή έξειδίκευσις 
τών ποικιλόμορφων εργασιών 
αυτών καθ’ εαυτών, διακαιολο- 
γοΰν απολύτως τήν άνάληψιν 
τής μελέτης καί έπιλύσεως τού 
ζητήματος τούτου.

Φρονοΰμεν ότι ή άπόδοσις 
ποιοτική καί ποσοτική, δέν έ- 
ξαρτάται μόνον άπό τήν παν- 
θομολονουμίένηιν Φιλοτιμίαν τών 
υπαλλήλων, άνεξαοτήτως βα- 
θ"θν καί θέσεωτ, άλλα καί άπό 
τήιν έφαομογήν ενός· καλώς συν
τεταγμένου σχεδίου, επιτελικής 
'νο.οιφήις, τό όποιον θ’ άνταπο- 
κοίνεται κατά τόν πληςέστεοοΎ 
τρόπον προς τάτ όσημέοσι πα- 
ρουσίιοιΐ ο μ ένας όνάγκας.

Τό ζήτημα τήτ ορθής καί οί- 
κονομίκώς ΜΦελίυου τοποθέτη
σε ως - κοττανομής τού Προσω
πικού, άπετιέλεσε καί άποτελεΐ 
τόσον είς την ’Αμερικήν1, όσον 
καί είς την Ευρώπην, άντι κείμε
νον ενδελεχούς υελιέτης τών ει
δικών ε9τ τήν Όογάνωσιν τών 
Έπινρι -ήσεων, τά ποοίσυστα 
τής όπο ' ας έώαοΊΐρζό' ι ενα άνσ· 
λ'όγως τώ” κλάδων ΘΓ οΰς γί
νεται ή μελ έτη, απέδωσαν καί 
αποδίδουν άοιστο: άποτελέσμο: 
τα.

Είς τήν χώραν μας, ήοχισεν 
τελευταίως νά σηιιειοΰται μια 
κάποια πρόοδος είς τό ζήτημα 
αυτό.

Αί μέχρι σήμερον έφαρμοζό- 
μεναι ε.μπειρικαί καί έμβαλω™ 
ΐματικαί λύσεις (εποχιακή με- 
τακίνησις προσωπικού άπό υ
πηρεσίας είς υπηρεσίαν, ύπε- 
οωρίαι, καταστρατήνησι ς τού 
ώραοΙίου, πιέσεις προϊσταμένων 
κ. ά.) είς ούδέν ώφελοΰν, άντι
θέτως δέ καθίστανται πρόξενοι 
παραπόνων καί διενέξεων υέ 
ούδέν έν τή πρσγμιατι κότητι ό
φελος διά τήν Έπιχείρηισιν.

Έάν λάβωαεν ώς παράδει
γμα τά έν τή Τραπέζη μας 
συιυβαίνοντα έπι τού Θέματος 
τούτου, θά ίδωμεν μέ πικρίαν, 
πλήρη τή(ν εφαρμογήν τών έμ- 
πειοικώινι καί έήχβαλωματικών 
αύτών λύσεων.

Παροοτηρεΐται, εις τινας υ
πηρεσίας οί υπάλληλοι νά έρ- 
γάζωνται μέ πλήρη άνεσιιν (καί 
ούδέν τό ,μεμπτέον έπι τού π|ρο- 
κειμίνου), είς άλλας όμως υπό 
τό άχθος υπέρογκου εργασίας.

Παρατηρεϊται είς μίαν ακόμη, 
καί τήν αυτήν υπηρεσίαν ό έ
νας υπάλληλος νά είναι βεβα- 
ρυμένος μέ περισσοτέραν έρ- 
γασίαν, ό οίλλος δέ νά έχη ση- 
ίμαντικώς όλιγωτέραν είς όγκον 
καί σπουδαιότητα.

Ώς μοναδικόν ιφιάρμακον έ- 
ξαλείψεως, τών έκ τής έκτάσε- 
ως καί τού όγκου τών εργασιών 
λόγω ιστενότητος προσωπικού 
προ ερχομένων δυσμενώ·, συνε
πειών διά τήν Τράπεζαν καί τό 
•πιςοσωπικόν, προβάλλεται ύπό 
πάντων τών «αρμοδίων» ή πρόσ- 
ληψις νέων υπαλλήλων.

Ή πρόσληψης προσωπικού, 
εΐναι βέβαια μίαλύσις.

Πριν όμως προχωρήσωμεν είς 
ταύτην, έξητάσθη τό ζήτημα τής 
ανακατανομής τού ύψισταμένου 
προσωπικού. Διότι είναι βέ
βαιον ότι μΐία ανακατανομή τού 
ύψισταμένου προσωπικού, έπι 
τή βάσει ’Οργανωτικού 'Υπη
ρεσιακού ελέγχου, θά εΐχε πο
λύ καλύτερα αποτελέσματα τό
σον διά τήν Τράπεζανι, όσον 
καί διά τούς έν αυτή έργαζομέ- 
νους.

Ό έλεγχος θά έλάμβανεν ώς 
αφετηρίαν τής τοιάύτης ανακα
τανομής, έν συναρτήσει πρόβ 
τά αριθμητικά δεδομένα τής δυ
νάμεων τού προσωπικού, τον 
βαθμόν ανΙ σήμερον κατέχει ό 
υπάλληλος, τά προσόντα τού 
υπαλλήλου (τυπικά καί ουσια
στικά), τήν υπηρεσιακή^! αυτού 
μέχρι τοΰδε κατάρτιαιιν καί ά- 
άπόδοσιν.

Έκκινοΰντες όθεν άπό τάς 
ώς άνω αφετηρίας διά τήν άνα- 
κατανομήν, θά ε’ιχομεν ασφαλή 
αγαθά αποτελέσματα έπι τής 
καθόλου προόδου τής Τ ραπέζης 
αλλά καί αύτής ταύτης τών ερ
γαζομένων.

Διά τής ορθής καί δικαίας 
άνακατανόμήίς τού προσωπικού 
θά έπιτυγχάνετο ασφαλώς καί 
ή ί κανοπο ίησις τώ|νι οίκοινομι-

κών καί ήθικώιν αύτοΰ αιτημά
των.

Θά έδίδετο ή ευκαιρία άνο
δε! ξεως περισσοτέρων είς θέ
σεις καί αρμοδιότητας, ένθα ό 
παράγων τής ποιοτικής άποδό- 
σεως είναι ανώτερος κατά πο
λύ τού ποσοτικού τοιούτου.

Θά έδίδετο ή ευκαιρία Μα 
διαπιστωθή μέ απόλυτον ακρί
βειαν ή δεινή οικονομική κατά- 
στασις τών εργαζομένων έν τή 
Τραπέζη, τών όποιων βεβαίως 
ή τοιαύτη κατάστασις δέν εξα
λείφεται διά τής προσλήψεως 
νέων άνεπαρκώς καί αύτών ά:- 
μ οι β ο μενών.

Πέραν όμως τών ανωτέρω, 
διά τής άνακοττανομής τού υφι
σταμένου προσωπικού καί τής 
συνεπεία ταύτης άξιολογήσεώς 
του θά έπετυγχάνετο καί ή δι
κά ιολόγησις τού βαθμού τον 
όποιον Εκαστος κατέχει έν τή 
'Ιεραρίχικιή κλίμακι τής Τραπέ
ζης. χ

Δέν είναι νοητόν Ύποτμη- 
ματάοχης ή Τμημ. Β' νά κρα- 
τή τήν Λογ. κατάσπασιν τμή
ματος ! καί ό Ύπολ. Β' ή Α' 
νά έχη τήν εύθύνην καί αρμο
διότητα διά τάς τοποθετήσεις!

Ούτε είναι νοητόν νά παρα- 
πονοΰνται άνώτεοοι είς βαθυόν 
ότι δέν διακρινόνται, διότι δέν 
τούς έδόθη «πόστο» καί αύτό 
ν’ άποτελή στοιχεΐονι κρίσεως 
δυσμενές δΓ αύτούς, όταν ή ι
δία ή υπηρεσία δέν τούς έδω- 
σεν ποτέ μίαν τοιαύτηνι ευκαι
ρίαν άναδείξεως καί διακρί- 
σεως.

Π άντα ταύτα έν γέν ι καις 
Υοαμμαΐς διοσυπούμενια, φρο
νώ ότι έπαρκώς δικαιολογούν 
τήν άμεσον άντιμετώπισιν τού 
προβλήματος τής ανακατανομής 
τού προσωπικού. ’Άλλωστε ή 
ανακατανομή "πλήν τών λοιπών 
άναθών αποτελεσμάτων, θά έ
διδε καί πλήρη στοιχεία τών 
αναγκών τής Τ οαπέζης είς ύ- 
πολλήλουις, οπότε ό αριθμός 
τώ ν οΰτω π ριοσλ α μ β αν ο μ έ νων 
ίσως νά ήτο κατά πολύ κατώ
τερος έ κείνου τον όποιον νά έ
χη σή μεοον έν τή πόαν μάτ ι κό
τητ ι ανάγκην. Επιβάλλεται ό
θεν ή ανακατανομή τού προσω
πικού ποίν ή προχωρήσωμεν είς 
άλλας λύσεις, μέ δυσμενείς συ
νέπειας ήθικάς καί οίκονομι- 
κάς διά τήν Τοάπεζαν καί τούς 
έν αύτή έοναίουένους.

MIX. ΑΘΑΝΑΣIΑΔΗΣ

Έξ άφοιρμής τής έντάσεως τών 
Δοικιμιώιν τών θεριμοττυρηνικών ο
πλών έκ μέρους τών Μεγάλων Δυ
νάμεων, ιοί πραγματικοί ιέπιιιστήμο- 
νες ολιου τού κόσμου οί όποιοι ώς 
πλέον ειδικοί είναι είς θέσιν νά 
προιβλέψοιυν καλύτεριον ποίΐντός άλ
λου τάς καταστιροιφικάς συινεπείας 
τάς όποιας θά έχη διά τούς ζών- 
τας οργανισμούς τής γης, οχι 
μόνον ή χρησιμοποίησίς τωιν είς 
ένα νέιον Πόλεμον Ιάλλά καί αί .συ
νεχώς είς άριιθμόιν αύξανόμΕιναι δό
κιμα ί, άπίεφάσιισαν νά έγκαταλεί- 
ψουν τήιν μέχρι σήμερον έκ μέρους 
των έπιΐδειιχθίεΐσαν άδιράνειαν καί 
νά άναλιάβουιν σταυιροιφοιριίιαιν διά 
τον τερματισμόν των.

Οί Ζολιό — Κιουρί ο! όποιοι1 
πρώτοιιι έφεΰιρον τήν τεχινιικήν διά- 
σπασιν τοιΰ ατόμου, ήσαν καί οίί 
πρώτοι οί όποιοι έπεσήμανον τον 
κώδωνα τού Κινδύνου διά τήν αν
θρωπότητα. Συινεπίκοιυροιι τών 
πρωτοπόρων αύτών επιστημόνων 
είς τήν σταυιροψορ ίαν των- κατά 
τών πυρηνικών οπλών καί υπέρ 
τής διεθνούς ύφέσεως καί ειρήνης- 
ήλιθοιν δλα τά μεγάλα πνεύματα 
του Δυτικού καί ’Ανατολικού Κό
σμου.

Τελευταίως δέ είς αύτιούις- πιροσε- 
τέθηισιαν οί 17 κορυφαίου Δυτικό- 
Γερμανοί έπιστήμονες μεταξύ τών 
όποίωιν ό παγκοσμίου φήμης Χάϊ- 
ζεμπεριγκ ώς και δλοιι οί ’Αμερικα
νοί όπομιΐίκοί έπιιστή μιοινες πολλοί 
τών όποίωιν έχουν τιιμηθή διά τού 
Βραβείου Νό-μπελ μέ έπιικεφαλής 
τόν Δρ. Πάουλιιγκ.

Είς πά-ντας είναι γινωστόν, πο
λύ ή ολίγον, ποια εϊναΐι τά άπο- 
τβλιέσματα τών θερμοπυρηνικών δο
κιμών. "Οτι διά τών άτομιικώινί 
έΐφήξοων προικαλεΐταιι τοιαύτη 
συισσώρειυσις ραδιιεινειργείας- είς 
τήν ατμόσφαιραν καί ειίς1 τά ίίδια- 
τα ώστε νά είναι λίαν πιθανά τά 
πλέον καταστροφικά άποτελέσμα- 
τα έπι τής ώγείας «αί τής ζωτι
κότητας τής σήμερον ζώσης καί 
τών έπερχομιένωιν γενεών.

Είς τον λόγον του ό Δρ. Πάου- 
λιγκ ιάπό τήιν τηλεόρασινι, έτόνι- 
σεν οτι «ή ραδιενεργός σκόνη ή 
όποιία προέρχεται άπό τάς πυρη- 
νιιικάς δοκιμάς, άρκεΐ νά πιροκαλέ- 
ση κατά τήν διάρκειαν κάθε μιας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

—♦—·

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ1Σ

Συνάδελφοι,
1. Κεχτά τήν λήξασαν Εβδο

μάδα άπεστάλη τό κάτωθι τη- 
λεγράφημσ :

«Υπουργούς Συντονισμού, 
Οικονομικών, ’Εμπορίου, ’Εργα
σίας

’Ενταύθα.
«’Εργαζόμενοι καί συνταξι

ούχοι ’Εθνικής Τραπέζη^ άνα- 
μένουν συμμόρφωσιν πιρός νόμ 
)ιιους Κράτους τής Διοικήσεως 
Τραπέζη|ςι 'Ελλάδος άρνουμένης 
καταβολήν εισφοράς υπέρ Τα
μείου Συντάξεως όρισθείσης 
διά ψηφισθέντος κατόπιν μα
κρών ταλαιπωριών νόμου1 3662) 
1957.

Π ρόεδροι Συλλόγων ί Κωστής 
Μελ ισσαρόπουλος, Ήλίας Χα- 
τζηανδρέου.

Εύρισκόμεθα είς τήν εΰχάρι- 
ίστον θέσιν νά άνακοινώσωμεχ 
ότι έδόθη εντολή καταβολής ύ
πό τής Τραπέζης τής Ελλάδος 
τού έν λόγω ποσού είς τό Τα
μεΐον Συντάξεων.

2 Ή καταβολή τών διαφορών 
τής Έντάξεως (1)3)53 μέχρι 
25)9)53) θά ένεργηθή κατά 
τήν τρέχουσαν έ βδομάδα, τόσον 
ποός τούς είς Αθήνας, όσον 
καί προς τούς είς τά έπαρχιακά 
Καταοπήιματα ύπηρετσΰντσς 
συνο,διέλίφσυς. Συγχρόνως καί έν 
συνεχείςχ θά καταβληθούν αί έν 
λόγω διάφορά! καί εί!ς· τούς έκ 
τών ίδικαιουμένωιν κοταστόντας 
έν τφ μεταξύ συνταξιούχους

3. 'Ο Σύλλογος Εχει πάντα 
λόγον νά πιστεύη ότι θά δοθή 
λίαν συντόμως εύνοϊκή άπάντη- 
σις είς τό αίτημά του περί χο- 
ρηγήσεως έκτακτου όίκσνομικής 
ένισχύσεως ενός 1 5θημέρου.

Άθήναι 3 ’Ιουνίου 1957

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς

άπό τάς προσεχείς 20 γενεάς τήν 
γέννησινν πάρα πολλών, χιλιάδων 
άνωμιάλων παιδιών». Είς τον αύ- 
τόν λόγον του ό ’Αμερικανός έπι- 
στήιμωιν ιεΐπεν ότι ή ραδιενέργεια 
έστω καί σέ σχετιικώς μικράν πο
σότητα, δύνοοταιι νά πριοκαλέση 
καρκίνον), λευχαιμίαν ή νά εξασθέ
νιση τήν άνιτίδρασιν τού οργανι
σμού είς τάς μολυσματ ιικάς νό
σους.

’Αλλά δέν άρκοΰν μόνον1 αί έκ- 
κλήσειις καί αί διαμαρτυιρίαι τών 
έπιιστημόινων. Πρέπει όλοι οί άν
θρωπον άνεξαρτιήτως έθν ικότητος, 
οί όποΐοιι «ατά κάποιον τρόπον 
γνωρίζουν ποια είναι τά ολέθρια 
αποτελέσματα τών θερμοπυρηνι
κών Δοκιμών νά ένώσουν τάς 
προισπαθίείας των κατά τής ’Ατομι
κής Παραφροσύνης, τής όποιας 
μοιραία ικοτάληιξις θά είναι ό θά
νατος, είδίνκώήεροιν δέ οί κάτοικοί 
τών χωρών έχείνων αί όποιαν έχουν 
καταστή ή πρόκειται νά καταστούν 
είς τό μέλλον βάσεις ατομικών ό
πλων, Α&ται είς περίπτωσιν κηρύ- 
ξεως νέου πολέμου Αντιμετωπίζουν 
καθολικήν γενοκτονίαν'.

Διά τούς λόγους αύτοιύς αί είς 
όλας τάς χώρας τής υδρογείου 
συσταθεϊισαι επίτροποί διά τήν δι
εθνή ΰφεσιιν καί ειρήνη ν ίάνέλαδον 
τήν διαφώτιισιν τού πλήθους περί 
του κινδύνου ενός νέού1 πολέμου 
καθώς και τήν διά κάθε δυνατού 
τρόπου διιατήρησιν ικαί σταθειρο- 
πόίησίν της,

Καί είς τόν τόπον μας ή πρό 2ε- 
τίας συσταθεΐσα έπιτροπή διά τήν 
Διεθνή ύφεσιν καί ειρήνην;, διά τόν 
λόγον ότιιι ή Ελλάς ώς χώρα είύ- 
ρισκομένη μεταξύ τών συνόρων τών 
άντιμαχομένων κόσμων), θά είναι ή 
πρώτη ή όποια θά ΰποστή τάς συν
έπειας τής ιχρήσεως τών όπλων 
αύτών), άπεφάσισε όπως έπιστήση 
τήιν προσοχήν τού Πολιτιικοΰ κό
σμου καί τής Κοιινής Γνώμης έπι 
ίτοΰ τρομερού τούτου κινδύνου, μέ 
τήν βεβαιότητα ότι απαντες οί 
"Ελληνες είναι σύμφωνον ότι ή άν- 
Ιτιμιετώπισις ένός τόσον τεραστί
ου θέματος πρέπει νά καταστή έρ
γον), όχι μόνον ένός άνθρώπου, 
μιας όμΙάδος, μ-ιάς όργαινώσεως ή 
ένός κόμματος, άλλά όλων τών 
Ελλήνων,

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
-*ο*ο*-

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ 
ΑΙ ΘΕΡΜΟΠΥΡΙΝΙΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑ!
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Η ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
Παρά τάς φωνασκίας των κυ

βερνητικών μεγαφώνων περί 
«αποτυχίας» ή άρξαμένη την 
28ην Μαΐον άπεργιοοκή κίνησις 
«φουντώνει» εις ολόκληρον την 
Ελλάδα. Παρά την κινητοποί- 
ηισιν του άπεργοσπαστικοΰ μη- 
χανισιμσΰι, την έπιστράτευσιν 
της ψυχολογικής βίας καί 
των αφειδώς έξαπολυθεισών 
εις τάς συνδικαλιστικάς οργα
νώσεις καί /μέλη των σωματείων 
διαλυτικών σπερμολογιών περ 
ρί του «ματαίου» τοΰ άγώνο|ς 
ή περί διαταράξεως τής ισορ
ροπίας τής «εύμενείας») καί 
«μεγαλοψυχίας» των έργοδο- 
τών, οί Εργατοϋπάλληλοι ά- 
δελφωμένίοι Λαμβάνουν μ’ ένθου- 
σιασμό μέρος στην απεργία 
διατρανώνοντας την άπόφασίν 
των νά διεκδικήσουν μέ δλα τά 
νόμιμα μιέσα τά ιερά δικαιώμα- 
τά των. Διότι οί "Ελληνες έρ- 
γΟζόμΙενοι δεν τον λαμβάνουν 
τον αγώνα αυτόν σάν «Μακρή» 
ή άλλου εΐδο-ής προσωπικήν Ε
πιδίωξιν. Βλέπουμε ότι ήλθε ή 
ώρα ώστε αύτή ή πεινασμένη, 
ή έπί έτη Εμπαιζόμενη, δεσμευ
μένη μέ δρακόντειους άντεργα- 
τικοΰς -νόμους έργατοϋπαλληλι- 
κή τάξις νά μπή στον δρόμο τών 
συντονισμένων μαζικών αγώ
νων, μέ τέτοια όρμή καί τέτοια 
δύναμη ώστε καί αυτός άκόμη 
ό «ελεύθερος συνδικαλισμός» 
έπί τοΰ οποίου- ή ολιγαρχία τών 
500 οικογενειών έπί δεκαετίαν 
εΐχεν ίπαναπαυθή διά την έξου- 
δετέρωσιν τής εργατικής άγα- 
-νακτήσεως, όχι μόνον νά ξεπερ- 
νιέται, άλλά καί αυτοί οί εκ
πρόσωποί του νά τίθενται έπί 
κεφαλής τοΰ ξεσηκώματος.

Ή απεργία επέτυχε. Καί 
είς την ’Αθήνα — Πειραιά καί 
στην Θεσσαλονίκη καί σ' όλες 
τί)ς άλλες πόλεις τής ’Ελλάδος. 
ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΤΥΧΗ ΚΑΙ Η ΜΕ
ΓΑΛΗ Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ Α
ΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ. 
"Ας οργιάζει: ό άπεριγοσπαστι- 
κός μηχανισμός. Οί καθημερι
νώς θησαυρίζοντες λεωφορειοΰ- 
χοι που κινούν τά σαράβαλά 
τους οί ίδιοι καί μέ μερικού|ςι 
παρασυρμένους απεργοσπά
στες, τά 30 — 40 τρόλεϋ καί 
τραμ τών "Αγγλων καί οί 1 5 
συρμοί τοΰ τραπεζίτου — κοο- 
θηγητοΰ — έφοπλιστοΰ πού Ερ
γάζονται μέ "'Ελληνες αστυνο
μικούς, δέν αλλάζουν την συνο
λικήν -εικόνα. Οί νεκρωμένες βα
σικές επιχειρήσεις, τά άκινηρ 
τοποιημένα άτμοπλονκά σκάφη, 
τά ερημωμένα γιαπιά, τά στα- 
ματημένα Εργοστάσια, τά κλει
σμένα καπνομάγαζα, τό άνοιγ
μα τοΰ πουγγ ιοΰ ώρισ,μένων ερ
γοδοτών γιά νά δώσουν τσιγ- 
γουνεμένες μερικές πενταραδε-

χειρήσεών τους μέ σκόπο τό 
σπάσιμο τής συνοχής τοΰ κλά
δου, -είναι ή απόδειξής δτι ή α
περγία επέτυχε καί ή έπιτυχία 
θά γίνεται όλοένα μεγαλύτερη 
όταν οί εργαζόμενοι καταλα
βαίνουν δτι ή τάξη τους κλεί
νοντας όριιστικά τήν πόρτα σ* 1’ 
ένα κακό παρελθόν, είναι Ενω
μένη σέ μία τεράστια δύναμη 
διά ν’ απαλλαγή άπό τήν μέγ
γενη τής οικονομικής ολιγαρ
χίας που τήν εχει καταδικάσει 
σ’ Εναν βέβαιον άφανισίμό.

Ή Κυβ-έρνηΟις άς μήν αΰ- 
τ-απατάται εμφανιζο-υισα τόν πά- 
σης φυσεως ηθικόν έξαναγκοο- 
σμο τών άπεργοσπαστών ώς 
νομιμοφροσύνη, ούτε τήν δίψα 
γιά δουλειά τών ανέργων πού 
τό φασμα τής πείνας τούς ωθεί 
ν αναπληρώνουν τά κενά τών 
άπεργών, ώ£ συνδρομήν είς τό 
«έργον» της. Διότι δέν γνωρίζει 
αν αυτοί που με κουρελιασμένη 
τήν αξιοπρέπεια Εργάζονται 
κατα την απεργίαν Εχουν ’ίσως 
μεγαλύτερον μίσος κατ’ αυτής 
παρά οί άπερίγοί. ’Άς μήν 
σπερνη α-νεμους. . . Ν* άφίσουν 
αυτή καί οί εργοδότες τήν τα
κτικήν τών υποσχέσεων, τοΰ 
βαυκαλισμοΰ, τής παρελικύσεως 
καί τοΰ κυνικοΰ έμπαιγμοΰ καί 
νά έπιλύσουιν τά προβαλλόμενα 
αιτήματα. Οί Εργαζόμενοι ζη
τούν άιναπροσαρμογή τών απο
δοχών. Ό μύθος περί ανατρο
πής τοΰ τιμαρίθμου δέν καρπο
φορεί πλέον. Ή άνισος διανο
μή τοΰ εισοδήματος — όσα 
κερδίζουν 1 500 άφέντες, βιαμή
χανοι, τραπεζίτες, μεγαλοεισα-ι 
γωγεΐς, άλλα τόσα καί λιγώτε- 
ρα κερδίζουν Ενα έκ-ατομμύριο 
έργάται, — τόν διαψεύδει. Οί 
Εργαζόμενοι ζητούν Ελεύθερες 
συλλογικές Συμβάσεις καί 
δχι τις παγίδες τοΰ Νόμου 
3239. Ζητούν Συνδικαλιστι
κές ελευθερίες -καί δχι συνδι
καλισμόν τών «γιέσμεν». ’Ισχυ
ρά ασφαλιστικά ταμεία καί δχι 
ξετιναγμένα ή πηγές αφαιμά
ξεις χάριν σκοπών έκ διαμέ
τρου αντιθέτων προς τόν προο
ρισμόν των. ’Ανθρωπίνους όρους 
εργασίας καί δχι τόπους Εργα
σίας -κρεματόρια σωματικά καί 
ψυχικά. Κατάργηση τών άντερ- 
γατι-κών νόμων τής τριετίας τοΰ 
Συναγερμού πού έξερίζωισε όλα 
τά δικαιώματα τώιν εργαζομέ
νων. Δέχονται; ’Έχει καλώς. 
Κάνουν τό καθήκον τους ώς ή- 
γέται τής χώρας. Δέν δέχονται; 
Οί εργαζόμενοι θά συ-νεχίσσυιν 
τόν άγών-α τής έπιβιώσεως έκ- 
τελοΰντες συγχρόνως καί ΕΘΝI - 
ΚΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝ γιατί τόν Ε
να πνεύμονα τοΰ Εθνους τόν α
ποτελούν αύταί κι’ δχι οί πεν
τακόσιες -διεθνείς κοσμοπολιτι- 
κές οικογένειες τής οικονομικής 
ολιγαρχίας.κάρες στο 'προσωπικό τών έπι-

Η ΠΡΛΓΜΑΤΟΠΟΪΗΘΕΙΣΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ή πραγματοποιηθεΐσα τήν 

28ην Μάίου είς τάς ’Αθήνας α
περγία έσημείωσεν Επιτυχίαν 
100% είς τάς Τραπέζας τής 
’Ελλάδος, Κτηματικήν καί ’Α
γροτικήν, 80% είς τήν ΕΤΕΑ 
καί ’Εμπορικήν και άνάλογον 
είς τάς λοιπός. ’Επίσης Επιτυ
χίαν 100% εΐχεν είς τάς Επι
χειρήσεις Κοινής Ώφελείας, 
Κρατικόν Έργοστάσιον ’Αερο
πλάνων, ΟΤΕ (δπου ήτο 48ω- 
ρος), άρτεργάτας, κεραμοποι- 
ούς, οικοδόμους, λατόμους, έρ- 
γάτας Τύπου, ύποδηματεργά- 
τας, βυρσοδέψας καί μερικούς 
άλλους κλάδους, 30% είς τούς 
αύτοκινητιστάς καί έμποροϋ- 
παλλήλους, 70% είς τούς ήλε- 
κτροτεχνίτας, 80% είς τούς ξυ
λουργούς, 90% εις τήν χημικήν 
Βιομηχανίαν, 60% είς τήν Βιο
μηχανίαν ’Ελαστικού, 50% είς 
τήν κλωστοϋφαντουργίαν. Λό- 
γφ τής άπεργίας δέν Επαιξαν

τά Θέατρα καί δέν έξεδόθησαν 
Εφημερίδες, πλήν τριών Κυβερ
νητικών, τών οποίων τά τυπο
γραφεία είργάσθησαν μέ προ
σωπικόν Εκτός τοΰ κλάδου. Ση- 
μειωτέον δτι τό Σωματείου Ερ
γατών Τύπου ήξίωσε καί Επέ
τυχε τήν άπόλυσιν τών άπεργο
σπαστών — αρχιεργατών τών 
έν λόγφ Εφημερίδων.

Δέκα περίπου χιλιάδες άπερ
γών — ύπαλλήλων καί Εργατών 
•—· συνεκεντρώθησαν τήν πρωί
αν τής 28ης εξωθι τοΰ Εργα
τικού Κέντρου ’Αθηνών καί 
καθ’ δλον σχεδόν τό μήκος τής 
όδοΰ ’Αγησιλάου. Προς τούς 
συγκεντρωθέντας ώμίλησεν ό 
Γεν. Γραμματέως τής Γ.Σ.Ε. 
Ε. κ. Μακρής, ό όποιος έχα- 
ρακτήρισε τόν ύπουργόν Συντο
νισμού κ. Χέλμην «δχι απλώς 
δργανον, άλλά δοΰλον τής ολι
γαρχίας».

Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής

συγκεντρώσεως, ή άτμόσφαιρα 
έδονεΐτο άπό αγωνιστικά συν
θήματα.

Είς τήν ομιλίαν του ό κ. Μα
κρής έτόνισε μεταξύ άλλων δτι 
«ή Εργατική τάξις είναι βαθύ
τατα τραυματισμένη άπά τήν 
αδικίαν, ή όποια τής γίνεται, 
δχι μόνον έκ μέρους τών Εργο
δοτών, άλλά αυτής τής -δίας 
τής Κυβερνήσεως».

Συνεχίζων, άνέφερεν δτι 
τουλάχιστον 250.000 Εργαζό
μενων συγκεντρώνουν μόλις 
100 ήμερομίσθια τόν χρόνον, 
ένφ Ετεροι 50.000 έργάται — 
μικράς ήλικίας—- αμείβονται 
μέ 12, 14 καί 15 δραχμάς ή- 
μερησίως. «Πρόκειται —έτόνι
σε— περί καθαρός σωματεμ
πορίας». ’Ακολούθως, άνέφερεν 
δτι έτεραι 300 χιλιάδες Εργα
τών είναι υποχρεωμένοι νά ζοΰν 
μέ 32 ή 42 δραχ. ήμερησίως 
καί μόνον 100.000 Εργαζομέ
νων Εχουν τήν «λαμπράν τύχην» 
νά λαμβάνουν 60—70 δραχ. ή
μερησίως. Ό Υπουργός Συν
τονισμού εΐπεν δτι τό Εθνικόν 
εισόδημα άνήλθεν άπό 1 πού 
ήτο προπολεμικώς είς 1.50. 
Καί έρωτώμεν τόν κ. Χέλμην: 
Ποιος είργάσθη διά νά άνέλ- 
θουν τό Εθνικόν εισόδημα καί ή 
παραγωγή είς τό ύψος αυτό; 
Ποϊοι είναι οί χρυσοκάνθαροι, 
ο! όποιοι νέμονται τούς κόπους 
τής έργαζομένης τάξεως; Μό
λις προ ολίγων ήμερων εις Εξ 
αυτών Εδωσε μίαν χοροεσπερί
δα, ή όποια έστοίχισε ί 000 
χρυσός λίρας».

«Κατά τήν άντίληψίν μας καί 
τήν άντίληψίν τής πλειοψηφίας 
τοΰ ‘Ελληνικού λαού», συνέχι- 
σεν ό ομιλητής, «ή Κυβέρνησις 
εύρίσκεται είς τήν υπηρεσίαν

τής οικονομικής ολιγαρχίας. 
Κατηντήσαμεν κράτος ώργανω- 
μένων συμφερόντων».

Μετά τόν κ. Μακρήν, ώμίλη- 
σαν οί κ. κ. Παπαδάτος, Ρά
πτης καί ό Εκπρόσωπος τοΰ 
προσωπικού Επιχειρήσεων Κοι
νής Ώφελείας κ. Όρ. Χατζηβα- 
σιλείου.

Ή συμμετοχή τών Εργαζομέ
νων Πειραιώς είς τήν απεργίαν 
ανήλθεν είς ποσοστόν 70—« 
80%. Αί φορτοεκφορτωτικαί έρ- 
γασίαι είς τόν λιμένα διεξήχθη- 
σαν διά μονίμων καί Ελευθέρων 
εργατών, αί δέ συγκοινωνιακά! 
διά λεωφορείων γραμμαί, έλει- 
τούργησαν διά τής χρησιμοποι- 
ήσεως άπεργοσπαστών καί τών 
ιδιοκτητών τών λεωφορείων. 
Άντιθέτως διεκόπη ή κίνησις 
τών τρόλλεϋ τής γραμμής Κα- 
στέλλας. Ή συμμετοχή τών 
άρτεργατών καί τών τυπογρά
φων υπήρξε καθολική. Ές άλ
λου, τά πληρώματα τών ακτο
πλοϊκών σκαφών έγκατέλειψαν 
τήν όρισθεΐσαν ώραν τήν Εργα
σίαν των, μόνον δέ μετά τήν 
λήξιν τής άπεργίας άπέπλευσαν 
τά σκάφη έκ τοΰ λι μένος προς 
έκτέλεσιν τών δρομολογίων των.

Είς τά Εργοστάσια τών Σ.Ε. 
Κ. καί Σ.Π.Α.Π. ή απεργία έ
σημείωσεν Επιτυχίαν. Ή απο
χή είς τά καπνεργοστάσια καί 
τά υφαντουργεία ύπήρξε μερι
κή. Ή αστυνομία προέβη είς 
συλλήψεις πολλών συνδικαλι
στικών στελεχών, άτινα άργό- 
τερον άφέθησαν Ελεύθερα.

Τήν ιδίαν ήμέραν έσημειώθη 
Επιτυχής απεργία καί είς τά 
βιομηχανικά κέντρα Ελευσίνας 
καί Λαυρίου. Οί χαλυβουργοί 
Έλευσΐνος μετέτρεψαν τήν α
περγίαν των είς διάρκειας.

ΕΙΣ ΙΕΣΣΑΑΟΗΙΚΗΝ ΚΑΜίΕΗΤΡίκΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!
Τήν 3Οην Μαιΐου ο,ί Εργαζόμε

νοι τής Κεντρικής Μακεδονίας Ε
δωσαν ιό παρόν· είς τήιν 24ωρον 
απεργίαν. Απτόητοι οί Εργαζό
μενοι τής θεσσαλίοίνιίικιηις τινμώντες 
τήν άγωνιιιστιίικήιν πιαιράδοσιιν τής 
πάλεως έστάθησαιν είς τάς: Επάλ
ξεις τοΰ άγώνος. Τό ποσοστόν 

συμμετοχής είς τήιν απεργίαν ά- 
νήλθΕιν είς 75%.

Ή άπιεργίαι ήτο καθολική: στους 
άρτεργόπας, μμλιεργάτιας,, οικοδό
μους, Εμιποροϋπαλλήλοιυς, ιδιωτι
κούς ύπιαλλήιλοιυις, Εργάταις καθαριι- 
ότητος τοΰ Δήιμου, έργατοτιεχνίτας 
Ελαστικού, έργάΐταις .κανσερίβοπονΐ- 
ας, ύπιοιδημαιτιειριγάταις κ.ά.

Έπίισηις Ελαιβον μέριος είς τήιν 
άπεργ ίαν ο,ί τραπεζιτικοί όλων τώιν 
Τραπεζών, Εκτός τοΰ Ενός έκ τών 
δύο Ύποικ)τιωιν τής Εμπορικής 
Τραπέζης, κατά ποσοστόν 90 — 
95%. Τό προσωπικό μεγάλων κλω- 
στιοΰφιαντουιργικώιν Επιχειρήσεωνι, 
δπιως τής ΥΦΑΝΕΤ., «Τσίτση καί 
υιοί» κ.ά. άπήργησε κατά 85 — 
100% ικιαί ολόκληρος ό κλωστοϋ
φαντουργικός κλάδος κατά 75 — 
80%. Οί μηχαινοξυ-λουργοί κατά 
60 %.

Είς γιενομώνιηιν προ τοΰ Έργοο- 
τικοΟ (Κεντροιυ ογκώδη συγκέντιριω- 
αιιν περίπου 30.000 άπεργών, ώ- 
,μίλησαν ό Γεν. Γριαμματιεύς τής 
ΓΣΕΕ κ. Μακρής ΐκια,ί ό Πιρόεδριοις 
τού Ε.Κ.Θ. κ1. Θεοδώροιυ, κατακρίί- 
ναντες τήν Κυβειρινητιικήν πολιτιιικήν 
Εναντι τών Εργαζομένων.

Κατά ληφθείσας πληριάφσρ ίας.

ήσκιήθη τροιμΌικραιτ ίαι μέ άποτέλε- 
σιμία νά μή κατέλθη είςι τήν απερ
γίαν τό προσωπικόν δλιωιν τώιν 
κλάδων. Άπό τής πρωίας είχαν 
σ'υλληφθή αί Πρόεδροι ώρ-ισμένων 
σωματείων αί όποιοι άφέθηισσιν Ε
λεύθερο, ι μιετά τρίωρον.

Είς τιά μεταλλεία Στρατών ίου 
Χαλίκιιδικής ή απεργία1 ύπήρξε κα
θολική. Επίσης είς Λαγκαδά υ
πήρξε καθολική ή συμμετοχή είς 
τήν απεργίαν τώιν ύπαλλήλων των 
‘Υπακιαταστηιμάτιωιν τών Τραπεζών 
καί τών ΓβωρΙγικών Συνέταιρέ 
σμιώιν. Είς τήιν ΒΕρριοιαν ή ά,πεογία 
έσημιέίωσε πλήρη έπιτιυχίιαν ώς 
καί είς Κατερίνην καί Κ'ΐλκίς. 

---------- — -------------
ΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ
----------♦—-

Μέ πριωτοπόροιυς τούς ήρωϊ1- 
κούς ιέργατιοιϋπαλλήλ,ους τής Και- 
βιόιλας τό σάλπισμα τής απεργίας 
αντήχησε τήνι 3ην ΐΜαιΐαυ είς όλες 
τις μεγάλες πόλεις· τής περιοχής, 
Ξάνθη, Κομοττνή, Δράμα, Σέρρες, 
Άλεξανδριούπολ ι. Τά Εργοστάσια 
Εκλεισαν,, οί τοίπιΙκιές έψηιμίερίδες 
δέν ΕξιειδοΊθησαν ή Εμπορική κίνησιις 
διεκόπη.

Είς Καβάλαν άπήργησε τό 
94% τών Εργαζομένων. Αί Τρά
πεζα ι πλήν τής 11 Εμπορικής άπήρ- 
γησαν κιατά 100%. Έπρσγματο- 
παιιήθη όγκ-ώιδης συγκέντρωσις 6. 
000 περίπου Εργατοϋπαλλήλων 
πιρός τούς οποίους όμίλησαν ό
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I ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΣ... I
S

Ή απεργία είς τόν κλάδον μα-ς έσημείωσεν' έπιτυ- ■ 
Ε χίαν άπόλυτοιν. Τόσον είς τό Κέντρον σσον καί είς τάς ■ 
Η Επαρχία^; οί συνάδελφοι έδωσαν τό παιρών στον1 τίμιο ■ 
■ αγώνα.
Η Αυπηράν έξαίρεσιν άπετέλεσαν οί ύπάλληλοι τής — 
g Έ,μπαρικής Τραπέζης, οΐτιιήες καταστάντες έπιλήσμονες | 
g τών ύπαχρεώσεών των Εναντι ΟΛΩΝ τών συναδέλφων J 
Ε των, τών λοιπών Τραπεζών, απέδειξαν πόσον χαμηλή Ε 

1 είναι ή στάθμη τοΰ άγωνιστικοΰ των πνεύματος καί πό- ϋ 
I σον ευκόλως Εντυπωσιάζονται άπό τά «ψίχουλα» τού κ. Ε 

β Καθηγητοΰ - Τραπεζίτου!
"Όλοι οί "Ελληνες - πλήν Λακεδαιμονίων!
'Όλοι οί "Ελληνιες ’Εργαζόμενοι - πλήν τών τής | 

| ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ!!! |
1:ΐυΐ·ΙΙ111·1Ι111·ΙΙΙ1!·Ι11ΙΙ·Ι!:ΐΙ·ΙΙίΙί·ΙΙ!ί!·ΙίΙ!Ι·ΙΙΙ!Ι·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙί·ΙΙίΙΙ·Ι!!!Ι·ΙΙΙΙί·Ι!Ι!Ι·Ι1Ι1Ι·ΙΙΙΐ:·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙ!Ι!·ΙΙΙΙΙ·ΐΐΐί Ι|

Πρόεδρος τοΰ Ε. Κ. κ. Νόστος καί 
ό Γεν. Γραμίμάτιεύς τής· ΓΣΕΕ κ. 
Μακρής.

Είς Δράμαν (Επί 5.000 Εργαζο
μένων ιάπή,ργησαν οί 4.700. Είς 
τούς Τραπείζιτιικούς, πλήνι τής 
’Εμπορικής,, ή άπιεργία Ιέσημιείω- 
σεν Επιτυχίαν 100%. Τό αύτό πο
σοστόν καίτά πληιροψοιράας μας 
παρουσίασαν οί καπνεργάτσι, οι
κοδόμοι, μυΐλιειργάταιΐ, ίδ. ύπάλιλη- 
λσι καί σερβιτόροι. Είς πραγμα- 
'τοποιηίθεΐσαν όγικι4|δη. σιυγκέντρω- 
σιιν ώμίλησριν ό Πρόεδρος τοΰ Ε. 
Κ. Δ. καί ό Γραμματεύς τής Ό- 
μίασπανδίιας Καπνεργατών-.

Άνόιλογον έπιτιυιχίιανι έσημείω- 
σεν ή απεργία είς Σέρρας, Κομο- 
ΤΊΐνήν καί ’Αλεξανιδρούπολίΐνι.

Είς Εύβοιαν καί Κεντρικήν Στε
ρεόν. Είς Χαλκίδα ή συμμετοχή 
ύπήρξε σχεδόν καθολική- τό έρ- 
γοιστιάσιιιον παραγωγής Ιεκλει-σεν αί 
δέ συγκοινωνίαι άπιήργηισανι κατά 
50%. Είς Λαμίαν Επί 1600 Εργα
ζομένων άπιηιργησαν οί 1300, πα
ρά τάς πιέσιειις τάς όποιας ή- 
σκη,σαν οί έκπρόισωποι τήςι Κυβερ- 
νήσεως. Είς ’Άμφισσαν ιέπί συνό
λου Εργαζομένων 484 άπήργησαΥ 
οί 420.

Αί ώς άνιω άπειργίαιι Εγένοντο 
τήν 30.5.57.

· -------------------------

ΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ
■—♦---------

Ή πραγμιατιοπανηθεΐοια τήν ιδί
αν ήιμέιραΐν άπειρίγίια Ιειίς Κοζάνην 
κιαί Φλώρινα ιεΐχιε ικαθ'ολιικήν Επιτυ
χίαν. ΚοΙτιά ληιφθείσιας πληροφο
ρίας αί κυρ,ιΐώτιρροι κλάδοι ήτοι:

Τραπεζιτικοί, ιάρτίεργάΦαιι, μυλερ- 
γάταιι, Εμπορίοιϋπάλληιλοιίν ξυλουρ
γό)!, λιγινιιτωρίήχάιι ιάπήργησαν κα
τά 1 00% καί οί λοιποί κατά 70— 
80%.

ΐΟΰτω ή πρώτη έβδαμάς τών ά
περγ ι ακών ιέκδηλώοπεων- Εκλεισε 
ίικανοπαιηΐτιιικιή. 250 χιλιάδες περί
που Εργαζόμενοι ελαιβον μέρος καί 
όλόικληρες περιοχές ήισθάνθήσαν 
τήν άγανάκτη.στιν τών Εργαζομέ
νων.

’Ήδη ιάπό τής Τρίτηίς 4ης τρέ
χοντος, αί άπειργιιακαί κινητοποι
ήσεις είσήιλιθαν ειίς τήν δευτέραν Ε
βδομάδα ικαί διά τάς περιφέρειας 
Θεσσσλ ι'σς, Κρήτης, Πελοποννή- 
σου, Δυτιικήιςι Ελλάδος, Νήσων.

Πρέπει νά σημιειιωθή δτΐ|, Κυβέρ- 
νησις καί έργοδόται μέ πάν μέσον 
προσπαθούν νά σπάσουν τό1 ήθικόν 
τών άγωνιιζομένων. "Ομως τά μέ
σα ταΰτα δέ πτοοΰιν τιοιός έργατο- 
ύπαιλλήλοιυςι, άντιθέτως τοίύς φοοναμ 
τ Οζουν, διά νά σημιειόνουν ουτω 
αί άπεργ ίαι, καθημερινώς καί μεκ 
γαλυτιέραν Επιιτυιχίαν.

---------- φ----------
Α Π Ε Ρ Γ I A I 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΑΙ

Παραλλήιλως πρός· τήνι κλιμακω
τήν κατά περιίφιερεί'ας ικιινιητοποί- 
ησιιν προβιλέποιντιαι καί κιινητοποιί- 
ήσεις 'κλαδιίκαί. Οΰτω πλήν τών 
Χαλυβουιργών Έλευσΐνιος οί όποΐοιι 
σιυινεχ Οζουν πέραν τής έβδομάδοις 
Τήν ιάπεργίιαν διαρικείως, καί τό, 
πριασιωπιικόιν τών Ε. Η. Σ. προατοι - 
μάζετιαι διά κάθοδον είς άίγώνα μέ 
ειδικά αιίτήματα τοΰ κλάδου.

-ΦΟ-Φ-Φ-»

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ή Δ. ’Επιτροπή τοΰ Συλλό
γου ώς 6Γ ιδιαιτέρας άινακοινώ- 
σεως έκοινοποιήθη, έγένετο προ 
μηνός δεκτή άπό τόν κ. Διοικη- 
τήνΐ εί]ς: μακράν ιάκρόασινι, κατά 
τήν όποιαν, ιάφοΰ τόν ηύχιοηρίί- 
στήσε διά τά παρ’ αώτου λε- 
χθέντα κατά τήν δευτερολογίαν 
του είς τήν Γ εν. Συνιέλευσιν τών 
Μετόχων, ανέπτυξε λεπτομερώς 
τα ζητήματα τοΰ προσωπικού, 
καταθέσασα καί σχετικόν ση
μείωμα τών αιτημάτων τοΰ Συλ
λόγου.

Ό κ. Διοικητής άνεγινίώρισε 
προιθύμως τό δίκαιον τών αίτη- 
μάτων, ή ίκανοποίησις τών ό
ποιων'—αποτελούσα διακαή Ε
πιθυμίαν του—έξαρτάται άπό 
τήν καλήν Εξέλιξίινί τών έργα- 
σιών τήν Τραπέζης καί ύπε- 
γράμμισε τήν είς εώρεΐαν κλίμα
κα διενέργειαν τών προαγωγών.

Ή Δ. Επιτροπή έπέμειινιεν ι
διαιτέρως έπί τής ανάγκης τής 
οικονομικής Ενισχύσεις τοΰ 
προσωπικού ώς καί τής εΰΒυ- 
γρίαμμίσεως τών ωρών Εργασί
ας τών επαρχιακών Καταστημά
των πρός τά κρατούντα Εν Άδή- 
ναις, άκόμη δέ καί είς τήν ίκα- 
νοποίησιν τών αιτημάτων έκεί|- 
νων τά όποια δεν συνδέονται μέ 
οικονομικήν Ιέπιβάρυνσιν καί 
συνεπώ)ς εΐιιαι δυνατόν νά ικα
νοποιηθούν άνευ άναβολής.

Ο κ. Διοικητής ύπεσχεθη τήν 
με ευνοϊκόν πνεύμα μελέτην τώινι 
αιτημοττων τοΰ Συλλόγου καί 
τήν κατά τό δυνατόν σταδιακήν 
ικανοποιησιινι των. Εν συναρτή
σει πάντοτε πρός τάς δυνατότη
τας τής Τραπέζης, άναγνωρί- 
σας τήν δύσκολον θέσιν είς τήν 
οποίαν εύρίσκεται τό προσωπι- 
κόν· άπό οικονομικής πλευράς 
καί άποδεχθείς τό αίτημα τής 
τακτικής Επαφής Διοικήσεως 
Συλλόγου, διά τήν καλυτέραν 
προώθησιν τών ζητημάτων τοΰ 
προσωπικού, τήν όποιαν ή Δ. 
Επιτροπή θεωρεί βεβαίαν.

Τά αιτήματα τοΰ Συλλόγου 
ύπαλλήλων, διοτυπωθέντα Εν 
σημειώματι. Εχουν ώς Εξής :

1. —‘ ΤιαιχιεΐΙα όλοικλήιρωσιις προ
αγωγών,

2. — Δημασίευσις Έπιετη,ρίδο,ς.
3. —’Αναδ ιρργάνωσις; συιστήμα-

τος κοπαρτισμοΰ ’Εκθέ
σεων.

4. — Χορήγησις 10% (δραχ.

300) ε!ίς τούς ,μή λαβόιν- 
ταις- (έχοντας μισθόν αινώ 
3.000).

5. —'Άκΐύριωσις: άτοπου άφαιιρέ-
σειως χρόνου άσβΒνβιώιν κα
τά τήιν "Ενταξ·ινΐΗλιιΐάσκ.ου<,

6. — Οικονομ ική έν ίσχυσις προ-
σωπιικοΰ. Εστω καί ύπό
μορφήν δανείομ.

7. —’ Επαιναχορήγησιςι Παιδικής
Μερίμνηςι.

8. — Καταβολή, ύπόι Τριαπέζης
έργιατιυκής εισφοράς ύπέρ
ΤαιμΒίοιυ Συντάξεων είς
τούς μέχρι 31)12)52 υ
παλλήλους Έβνιιικήςν βά-
σει χεκτημένου δικαιώμα
τος.

9. —’ Επαναφορά προσαυ|ξή,σεως
μετά διετίαν είς βαθμούς 
Ύπολαγιιστοιΰ Β’. -και Α'. 
καί μετά τριετίαν1 είς βα
θμόν λογ ιστού Β '.

1 0.— Προσμέτρηισις χρόνου προ
ϋπηρεσίας είς όμοΊοειιδεϊς 

Επιχειρήσεις (Τραπέζας:, 
’Ανωνύμους Εταιρείας; λοο 
γιοτιικάς υπηρεσίας Δημο
σίου, κ.λ.π.).

11. —Προσιμέτρησι ς: χιρόινου στρο»-
τιιωτΊικής ύτιηρεσίας είς μΊ- 
ικρόιν άιριιθμόνι στριατειυθέν- 
των προ τήις μονιμσποιή- 
σεώς των καί άκολούθως 
έπιτυχόιντων είίις προαγιω- 
γτκόν διαγωνιίσμόν.

12. — Ετήσια πριοώθησις πτυχι-
ούχων Άνωτάτων1 Σχολών;

13. — Βαθμολογιικήι πριοώθησις
(άνευ οικονομικών- συνεπειι- 
ών) είς μεταταγέντας Εξ 
είισ,πρακτόρων.

14. —'Εμφανής, κιαί διικαία κατα
νομή ασφαλίστρων (άντΐ 
Επιδόματος θέσεως).

15. —- Προστασία Ισεισμοπλήκτων
Θεσσαλίας.

16. — Καθορισμός1 ωρών Εργασί
ας Επαρχιακών Καταστη
μάτων είς 39 ώρας έβδο- 
μαδιιαίως, συμπληρουμώ- 
νων είς 42 ώρας δπου ύ
παρχε»1 -κιαθυστΕρησιι-ς .

17. — Τα,κτιοποίησις ζητήματος
-απολυθέντων άνευ συντά
ξεως -καίί ισυνιδιικ-αλτ-στώ'νν

18. — Μελέτη -άνιαπροισαρμ-ογής
Συντάξεως καί Έπικου- 
-ρήσεως,.

19. — Μετεγγραφή είς Ταμεΐοιν
Συντάξειωιν Έθίνιιικήςι τώιν 
αίτιο ύντων έκ τών νέων υ
παλλήλων- Ε.Τ.Ε.Α.

20. —Επιχορήγησης -είς Σύλλο
γον δτ’ έκπαιιδευτ-ικούς 
σκοπούς -καί λειτουργίοδν 

Εστιατορίου Λέσχης.
21. —Έκπ,ροσώπησις Συλλόγου

είς Γβνι Συμβούλιον Τρια- 
πέζης.

22. — Τακτικοί -άκροάσε-ις Συλ
λόγου.


