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Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Το γνωστόν ζήίτηιμα τής ά- 
π®ιληθείοιης παραιτήσεως τού 
Διοικητοΰ κ. Κυριακοττούλου, 
το προκαλέσαν αληθή σάλον, 
διηυιθετιήθη και ή τταραίτησις 
έματαιώθη. Τό γεγονός τοΰτο, 
σύμφωνα μέ την αρχήν «ούιδέν 
κακόν αμιγές καλού», άπετέλε- 
Οιε μίαν στταυίδαίαν ένίσχυισιν 
τής 1 Εθνικής Τραττέζης καί τού 
Διοικητοΰ της, τού όποιον αΐ 
σώφρσνες καί έτταικοδαμητ ι καί 
ά πάψεις έπεθλήθησαν, Άλλ’ 
Βδωκεν ίάφορμήν καί εί)ς την 
προβολήν έινάς άλλου παράγον
τος δικαιούμενου ινά εχη γνώ
μην επί των γενικών Τραπεζι
τικών ζητημάτων: τού προσω
πικού τών Τραπεζών, ό μόχθος 
τού όποίιοιυ εξασφαλίζει την 
εύημερίαν αυτών, άλλα καί ή 
Ευημερία τών όποιων εις τό ε- 
πακρον ένδιίαψέρει τό προσω
πικόν διότι δι’ αυτής εξασφα
λίζεται τό παρόν καί τό μέλλον 
αυτού.

Ή έξέλιξις τών γεγονότων 
έχει ώς έξης:

‘Η Κυβέρνησις άπεφάσισε 
την ,χρησιμοποίησαν τών διαθε
σίμων τών Τραπεζών, λίαν 
ηύξη,μενων ώς έκ της διογκώ- 
σεως τών ικαταθέσεων, εις με- 
ισοπροθέισίμψίς) καί μακροπρο
θέσμους παραγωγικά; επενδύ
σεις. Ό Διοικητής τής ’Εθνι
κής Τραπέζης άντετάχθη εις 
την άνεξέλεγκτον -καί άπεριά- 
ριστόν εφαρμογήν τής άιριχής 
αυτής κι’ επέτυχε, διά τής σθε
ναρός ιστάσεώς του, την παρο
χήν θετικών εγγυήσεων δτι 
γνώμων τών τοιούτιων τοποθε
τήσεων Θά είναι τό καλώς έν- 
νοούμίενον γενικόν συμφέρον κα
θώς καί ή καταχύρωσι|ς τής ευ
θύνης τής Τραπέζης καί οΰχί 
ή /καμμάτική σκοπι-μότης τών 
πολιτευόμενων καί τό στενόν 
συμφέρον τών οικονομικών συγ
κροτημάτων. Επιστέγασμα τής 
έπιτεύξεως τούτης είναι ή λη- 
φθεΐσα άπάφασι ς όπως τά σχε
τικά (ζητήματα ρυθμίζονται δι’ 
άπ’ ευθείας επαφής τού Διοιϊ 
κητοΰ τής ’Εθνικής Τραπέζης 
κ. Β. Κυριακοποιύλαυ μετά τού 
Πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμαν
λή.

*
Κατά τά; πληροφορίας μας 

ό κ. Κρίριιακόπουιλος συμφωνεί 
άπολύτως επί τής ανάγκης 
χρηματιο|δοτήσ|εωις τήις παραγω
γής, πιστεύει 6μω)ς δτι ή μεσο
πρόθεσμος δανειόδότησις δεν 
εΐναι όριθόν ινά γίνεται έκ βρα
χυπροθέσμων καταθέσεων άλλα 
μόνον έκ μεσοπροθέσμωιν. Ται- 
αΰτα δε κεφάλαια διαθέτει μό
νον ό Ο. X. Ο. Α. Τά κεφάλαια 
ταΰτα έάν διετίθεντσ εις την 
’Εθνικήν Τράπεζαν θά ήτο δν- 
νοσόν αυτή ν’ άσκηση άποτελε- 
σματικώς καί γσνίμως την με- 
σοπρόθεσμον καί την μακρο
πρόθεσμον πίστιιν καί μάλιστα 
μέ έπιτόκια συιντελούντα εις 
τήν αυξησιν τής σιυναγωνιίστι- 
κότητο; τής ’Ελληνικής Βιομη
χανίας, ταύτοχρόινως δέ δεν θά 
προέκολοΰντο ζημίαι εις τήν 
Τράπεζαν, ή οποία, κατά τάς 
άπόψεις τού κ. Διοικητοΰ, συ
νεπείς τών διαφόρων δεαμεύ- 
Ισεω έπί τών διαθεσίμων της, 
εχει λίαν υψηλόν κόστος χρή
ματος.

Έξ άλλου, ζωηρήν ενδιαφέ
ρον έπί τού προκύψαντος γε
ν ικωτέρου ζητήματος, δηλάδή 
τής τύχης τών εις δραχμάς κα

ταθέσεων, έξεδήλωσαν οί Σύλ
λογοι τού Προσωπικού τών 
Εμπορικών Τραπεζών. Οϋτω, 
τήν 9ην τρέχοντος, καί περί 
ώραν 1 2 καί 1 5' συνεκροτήθη 
σύσκεψής εις τά Γραφεία τού 
Συλλόγου τής ’Εμπορικής Τρα
πέζης, εις ήν παρέστησαν οί κ. 
κ. Κοκκινάκης, Μελ ι σσαρόπ ov- 
λ,ος, Μίχας Παππάς, Άθανα- 
Ισιάδης, Τρίμης, Άποστολάκης, 
καί Βιζυηνός.

Δυστυχώς καίτοι προσκλη- 
θέντες δεν προσήλθον οί εκπρό
σωποι τών Συλλόγων Ίονικής 
Λαϊκή); καί τ. ’Αθηνών.

Κατά τήν συζήτησιν διιεπι- 
στώθη πράγματι πλήρης ταΰ- 
τότης απόψεων έπί τού θέματος 
τό όποιον άφορς τόσον τόος 
Εμπορικός Τραπέζας, 'όσον 
καί τούς έν αΰτοΐς έργαζομέ- 
νους.

Έπροτάθη δθεν ή σύγκλησις 
τής ΟΤΟΕ, ϊνα συζητηθή εύριύ- 
τερον τό άνακΰψαν ζήτημα καί 
ληφθοϋν αποφάσεις.

Ώς μάλιστα έδήλωσεν ό κ. 
Μίχας, είναι ιέπάναγκες, δπω|ς 
πάντα τά θέματα Τραπεζιτι
κής πίστεως, αποτελόσουν καί 
άντι κείμενον συζητήσεως τού 
εντός τού έτους συνερχόμενου 
σύνεδρείοιυ τής O.T.Q.E.. Διό
τι δεν πρέπει νά μάς απασχο
λούν μόνον τά ιστενώτερα έπαγ- 
γελματικά μας ζητήματα, αλλά 
πάν ζήτημα τό όποιον ένω φαί
νεται έκ πρώτης όψεως δτι δεν 
άφοιρά τούς Τραπεζοϋπαλλή- 
λους, έν τούτοι ς έξεταζόμενον 
έν λεπτομερείαι,ς, άπτετιαι τής 
ύπάρξεως τών έργαζομένων.

Λόγω διευθετήσεως τού ζη
τήματος ή ώρισθεΐσα σύγκλη- 
σις τού Έ. Σ. τής Ο.Τ.Ο.Ε. δεν 
έπραγματιοποιήθήι.

’Αφ’ έτέρου, τό Προσωπικόν 
τής ’Εθνικής Τραπέζης προέβη, 
πρώτοβαυλίφ τού Συλλόγου υ
παλλήλων, εις τάς έξης ένερ- 
γείας:

Τήν ΙΟην π. μ, τής 9.4.57 έ- 
πράγματοποιήθη μεγάλη συγκέν- 
τρωσις τών άνωτέρων στελεχών 
τής Τραπέζης, Άντ ι κειμενικός 
σκοπός τής συγικεντρώσεως, ώς έ- 
ξήγησειν σ κ. Πρόεδρος, ήτο ή διά 
τής παρουσιάσεως εις τον κ. Δι- 
αιικητήν έκδήλωσις τής1 άντιθέσεως 
τών Υπαλλήλων ιτιής Ε. Τ. Ε, Α. 
προς τά έξαγγελθέντα οικονομικά 
μέτρα, άτινα, ώς: έκ τής θέσεώς 
των δύνανται ινά γνωρίζουν, θά ά- 
πετέλιουν καταστροφήν διά τήν πί- 
στιιν ικαί τήιν έν γένει Οικονομίαν 
τής Χώρας, Πέραν τούτουι, ή πα
ραίτησης τού ικ. ΔιαιΙκητοΰ θά εί
χε ώς άποτίέλεσιμα, γεννκωτέραν 
ψυχολογικήν έπίίδρασιιν έπι τών ά- 
ποαιαμιιευτών καί έπί τής περαιτέ
ρω τήχης τής Τραπέζης.

Προτάοηει του κ. Προέδρου, συ- 
νεστήθη πολυμελής επιτροπή έκ 
στελεχών τής /Τραπέζηςπρός δια- 
δήιλωσιν τών άνωτέρω άπόψεων) 
τόσον προς τον Διοικητήν1 κ. Κυ- 
ριιακόπουλαν όσον καί προς τό 
Γενικόν Συμβούλιον τής1 Τραπέζης.

Τήν ’Επιιτροπηιν ιάπίετίέλεσαν οιί 
κ. ικ. Μελιισσιαρόπαυλας, Βασιλό-ι 
πουλο-ς, Βούλγαρηςι, Πατταδοπου- 
λος, Σαΐγκριώτης, Τσικλητήρας, 
Στολίγκαςί, Τιριανταφυλλόπουλος:, 
Βαλαβανιώτης, Βάρβης, Πίκουλας, 
'Άνιτανιαεήιώτης,: ιΟιίκιοινομόποιυλος,ι 
Μουρκοντάς, Τσοιυιδερόςι, Προκοπί
ου, Κατσάμπας, Κοτιρώτσος (προ
ερχόμενοι έκ τής τ|. ’Εθνικής),, ώς 
καί οί ικ. κ. Δημητρίαυ, Ραζής, 
Ματαράγικας, Δογάνη ς, Μπαροΰ- 
νος, ’Αγγέλου (έκ τής τ. ’Αθηνών).

Τήν ιάνιωτέρω επιτροπήν έπλαι- 
ισίωσαν ικιήΐ οί Ιέπί κειφιαλής τών έν 
τή Έθνιική άδελφών σωματείων 
Κ.Κ. Τρίμης, Άπαστιολιάκης ώς και 
ό Πρόεδρος τοιΰ Συλλόγου Συντα
ξιούχων κ. Ήλίας Χατζηοίνδιρέοιυ.

Εις τήιν έκδήλωσιν τούτην δεν! 
μετέσχεν ή ήγιεοία τοιΰ Σ υλλόγου1

τής τ. ’Αθηνών, ούτε καί άπό 
πλευράς των έξεδηλώθη, οίαδήποτε 
ενέργεια έπί τοΰ γενιικοΰ τούτου 
θέματος.

Την 11,45' π.μ. ιή ’Επιτροπή 
έπαρουσιάσθη εις τον ικ. Διοικητήν, 
παρ ιπταμένων τοΰ Ύποδιοι,κητοΰ 
κ. Παρασκεωοποιύλαυ καί τοΰ Δ) 
τοΰ κ. Μαριιιολέα.

Ό κ. Μελισσαρόπουλος λαβών 
τον λόγον, έξήιγησεν εις τον κ. 
ΔιοιΙκητήν τό ινόημα τοΰ διαβή- 
ματος καί δ ι εδήλωσε τήνι πλήιρη, 
αυμπαράστασιν όλοκλήιρου τοΰ 
προαωπιΐκοΰ τής Ε.Τ.Ε.Α., πρός 
τάς άπόψεις τής Διοικήσεως έπι 
Του θέμιατιοις τών διαθεσίμων τής 
Τραπέζης. Προσέθεσε δε δτι τό 
Προσωπικόν είναι έτοιμον νά ικα- 
τέλθη εις αγώνα, αν παραστή ά- 
νάγκηι.

Ό κ. Διοικητής, ιάπαντών, έδή- 
λιωσιεν δτι|, Ιθέμα παραιτήσεως δεν 
ΰφίσταται πλέον διότι τά πάντα 
διηυθειτήθηισαν κατόπιν τών επα
φών άς εΐχε τήν πρωίαν τής ιδίας 
ημέρας μέ τούς αρμοδίους κυβερ
νητικούς παράγοντας.

‘Η δήλωσις αυτή τοΰ «. Διοικη- 
Τοΰ έγένιετιο δεκτή με αυθορμήτους 
έΚδηλώσεις ίκιαναπαιιήισεως έκ μέ
ρους τών παρισταμένωνί

Προ τής εισόδου εις τό Γραφεΐον 
Ιταΰ κ. Διοικητοΰ, ό Πρόεδρος κ. 
Μελισσαρόπουλος ιεσχε συνομιλίάνΐ 
Ιμιετά τών μελών τοΰ1 Γεν. Συμβου
λίου κ.ικ. Δεμερτζή καί Κούμς, ο'ι- 
τινες ιάνέλαβοιν ινά γινιωστοποιιήσΟυινι 
εις τό Γεν. Σιυιμιβαύλιον τής Τρα
πέζης ^τήν συμπαιριάστιοασιιν τοΰ 
προσωπικού παρά τό πλευρόν τής 
Διοικήσεως εις τό προκΰψαν1 ζή- 
Τημα.

Σχετικώς, έξεδόθησαν οεί έ
ξης άνσκαινώσεΐις,:
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

’Αθήναι, 8—4— 1957 
Οί Σύλλογοι τού Προσωπι

κού τής ’Εθνικής Τροοπέζης τής 
Ελλάδος έν δψει τής απειλού
μενης νέας έπιιδ|ρ|ομής κατά τού 
"Ιδρύματος συνέπεια τών εξαγ
γελλόμενων νιέων οικονομικών 
μέτρων τής Κΐυβερνήσεως κατσ- 
ότρεπτι-κίών δχι μόνον διά τό 
"Ιδρυμα καί τοής, έργαζομένουις 
εις αΰτό, άλλά καί δι’ όλόκιληΓ 
ρον τήν Εθνικήν Οικονομίαν, 
καλούν τό Προσωπικόν τής 
Τριαπέζης, όπως εύ,ρ ίσκεται εις 
συνεχή έπιφυλακήν 
διά νά άγωνιισθή έάν τελικώις 
παραστή ανάγκη, δι’ όλων τών 
(μέσων πρός ματαίωσιν τών νέ
ων «σωτηρίωιν» μέτρων τύπου 
1 953 καί κολεΐ παρά τό πλευ
ράν του πάντα ένδιαφερόμενσν 
διά τό "Ιδρυμα καί τήν ομαλήν 
οικονομικήν έξέλιξιιν τού τόπου.

Τό Προσωπικόν τής ’Εθνι
κής Τραπέζης σφαγιασθέν κα
τά τό παρελθόν συνεπεία τής 
άφρονος Κυβερνητικής πολιτι
κής δέν είναι διατεθεί μένον νά 
έπιτρέψη νέα πειράματα, τά ό
ποια ώ|ς άπέδείχθη καταλήγουν 
πάντοτε εις βάρος αυτού καί 
τής Τραπέζης.

Σύλλογος ’Υπαλλήλων Έθν. 
Τ ραπέιζης— Σ ΰλλογ ος είσπραι- 
κτόρων Έθν. Τραπέζης—Σύλ
λογος Βοηθητ. πριοΐσωπίικοΰ. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
’Αθήναι, 9 ’Απριλίου 1957 
Μετά τήν κοσταστροψικήν 

συγχώνευα ιν τών Τραπεζών 
καί τήιν τριετίαν τής διο-ικήσε- 
ως Ήλιάσκσυ, μέ τήιν διαχείρι- 
σιν τής οποίας άσχολεΐται ή
δη ή βίικαιβσύνη, ή μεταβολή 
τής διοικήσεως τής ’Εθνικής 
Τραπέζης υπήρξε μία λίαν έπι- 
τιυχήςένέργεια τήςΚυβερνήσεως

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ είΓ τήν 3ην σελίδα)

ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΑΥΤΗΣ
Τό άγος Ήλιάσκου βαίνει 

πρήίς όλοκληρωτικήιν κάθαρσιν. 
Ό άνθρωπος ό όποιος είσήλα- 
σεν εις τό Ιερόν τέμενος τής 
Έθν. Τραπέζης ώς Ταύρος έν ύ- 
αλοπωλείωδιά νά τά κόμη γυα
λιά καρφιά. 'Ο άνάλγητος ερ
γοδότης, κατιάλοιρτοΐυι τής νοο
τροπίας τοΰ 19ου αιώνιος, ό ό
ποιος έδυνάστευσε δύο γενεάή 
σκλάβων, κατ’ ευφημισμόν υ
παλλήλων, οί όποιοι, οΰιχ’ ήτ- 
τον, άπό άταβ ιστ ι κόν πλέγμα 
δουλοφρασύνης τόν ένθυμούνται 
εύγνωμόνως καί νοσταλγικώς. 
"0 άδίιστακτος Κερδοσκόπος ό 
όποιος είσήγαγεν, εις τό εθνι
κόν μας ίδρυμα, τάς χυδαίας 
συνήθειας τής «πιάτσας» καί 
του)'; υπόπτους συνδυασμούς 
τής «σπέκουλας», σύρεται έπί 
τέλους πριό τής Δικαιοσύνης, ΐ- 
να δώση λόγον τών πράξεων 
του καί Νέμεσις είναι 6Γ αυ
τόν, αυτό τούτο το προσωπικόν 
τού "Ιδρύματος εις βάρος τοΰ ο
ποίου τόσον πολύ άμέσως καί 
εμμέσως ήσχημόνηισεν.

"Ο πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τρα
πέζης κ. Κωστήίς Μελισισαρό- 
πουιλος, εις έκτέλεσιν σχετικής 
όμοθύμου άποφάσεως τής Γενι
κής Συνελεύσεως τοΰ Προσωπι
κού, τά λεπτομερή πρακτική 

τής όπσίιας έδημσσιεύθησαν εις 
τό προιηγούμεινον φύλλοιν τής 

«Τραπεζιτικής», συνοδευόμενος 
ύπό τών συνηγόρων κ. κ. Άγγ. 
Τσουκάλα, Ήλ. Τσιριμώκου 
καί Άγγ. Προκοπίου', παρου- 
σιάσθη ενώπιον τού κ. Είσαγ- 
γελέως Πρωτοδικών ’Αθηνών 
καί έπέΐδωκε τήν κάτωθι μήνυ- 
σιν:

Μ Η Ν Υ Σ I Σ

Τοΰ ενταύθα έδ(ριεύοντος Σω
ματείου υπό τήν έπωνυμίαν 
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ», νο
μίμους εκπροσωπούμενου ύπό 
τού Προέδρου αυτού Κωνσταν
τίνου Μελισσαροπουλου κατοί
κου Φιλοθέης (Πλοαιεΐια ’Εθνικής 
Τραπέζης 3)

ΚΑΤΑ

Κωνσταντίνου "Ηλιάσκου τ. 
Διοικητοΰ τής Εθνικής Τραιπέ- 
ζης "Ελλάδος καί ’Αθηνών, 
(Πλατεία Λυκαβηττού 2).

Έν Άθήναις τή 9η Μαρτ.1957

Πρός

Τό|ν Κον Εισαγγελέα τών έν ’Α
θήνα ιις Πλη μ μελε ι οδ ι κών

’Ενταύθα.

Κατά ’Ιανουάριον τισΰ έτους 
1953 άπιεφασίΐσιθη Ικαί έξετελέσθη 
έξ όστίνιηις ή σιυγχώντευσις τής Ε
θνικής Τριαιπέζης τής "Ελλάδος με
τά τής Τραπέζης Άθηνώνι, τής ό
ποιας ό έναντι ι μη|νιυόμεινΙος ήτο 
Γενικός Διευθυντής, εις ένιαΐον 
Τραπεζικόν ’Οργανισμόν υπό τήν 
επωνυμίαν «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ», 
εις τήν διοίκησήν δέ τής ινέας αυ
τής Τραπέζης άνειρρήιθη τιαιυτο- 
χράνιως ό ιμηνιυόμίενος.

Δέν άποτελοΰν, τό γε νΰν έχοιν 
ιΐιούλάχιστοιν, 'άντιιικΙείί(μιενιο|ν| τής πα- 
ρούσης τά παρασκήνια τών συν
θηκών ΰφ’ ας έλαβε χώραν ή συγ
χώνευα! ς τών Τμοβπεζώινι, ό ρόλος 
(τόν όποιον έπαιιξε|ν! κατά τάς κρί
σιμους έκιεΐνας στ ιγ μάς αυτά ς οΰ- 
τος ό μηινιυόμίεινιαςι, πρός ίικανάποίη- 
σιιν προσωπικών φιλοδοξιών ή όόλ- 
λων ισυμφερόιντιων, ώς καί ή ήν γέ- 
νιει περαιτέρω πολιτεία τιου ώς Δι
ό ικητοΰ τής νέας Τραπέζης, έφ” 
οσοιν" αυτή δέν συνδέεται μέ πρά
ξεις ή παίραλιειίψειις συινιιίστιώσας 
ποινιικώς κολάσιμα άδιικήματα.

Έν τή προόδιψ τής άνακρ ίσεως,

ϊΐνια δέ ή Δίικαιιοίσυνην ή όποια θά 
κλη'θή έν καιιήώ νά λάβη τιήν τελι
κήν άΰτής ικιρίσιιν ιέπί τών κατωτέ
ρω άν απτ υχ θη σο μένων συγκεκρι
μένων καταγγελιών, μορφώση 
γνώμην ίέπί τής κάθόλου προσωπι
κότητας τοΰ κατηγορουμένου: θά 
έκτιεθώσιιν ιάσφαλώς' άναλίυτιΐκιώτε- 
ρον καί θέματα ιάναφερόιμενα εις 
τήιν γενιιικωτέρο|ν τούτου δράσιν, 
κατά τήν πρόσφατον ίδί<χ τετρα
ετίαν. Θά είναι δέ τοσούτω μάλ
λον ιάπαραίτητιος ό κστατοπισμός 
τής ΔικαιΟσΐύνης έπί τής έν γένιειι 
πολιτείας τοΰ μηινυομένου, διότιι! 
θά δώση τήν ιείίικό|νΙα τής καθόλου 
νοοτιροπίας του, πρό οΰδενός όρ- 
ρωδήσαντος προκειμένου νά φέριη 
εις πέρας άτομυκάς — ϊδιοτελιεΐς 
ή μή — επιδιώξεις καί φιλοδο
ξίας, χωρίς καν τά πολλαπλά ά- 
στιοχήιμιατια νά δύνιανται ινά: καλυ
φθούν υπό τό πρόσχημα τής «άν£- 
παρ.^είας», δόθένποις' ότι πράκειι- 
ται, κατά ικοινήν άνιαγνώρΐισιν καί 
όμιολΟγίαν', πειρί προσώπου διία- 
θέτοΜτος μεγάληιν τραπεζικήν πει* 
ραν, προικιίσμιένου δέ μέ άδιαφι- 
λσνιΐκήταυς ικανότητας καί εΰ- 
φυ'ίο)ν).

Άπομιακρυθένιτος τοΰ έναντη 
μην.υομένο'υ έκ τήις διοικήσεως τήις 
Ε.Τ.Ε.Α, κατά Δεκέμβριον 1955, 
Ιτό Γηνιιικόν Συμβούλιοιν τής Τρακ 
πέιζης δυνάμει τής άπό 5ης Μαρ
τίου 1956 άποφάσεως ταυ cnuv£- 
στηισίεν ΈπιτιρΙοπην έλέγχου τής 
Διίαΐχειρίίσεως τιρΰ τιέιως Διοικητοΰ, 
συιγκιειμένήιν· ιέκ τών κ.κ. Άριστο- 
μιένους Ρ 6μ 6ον, Άριστοτέλους 
Πιέ/ππα καί Δημητιρίσυ ΚαλλαΙντζή 
ώς μελών), μέ είσηγητάς τούς κ.ικ. 
Πέτρον Μαριολέαν και Χρηστόν 
Βούλγαρην (τακτικούς) καί Ίω- 
άνινην Τσαγγάριηιν (άναπληιρωμιατ'ΐ- 
τήν τοΰ κ. Μαριιολιέα). "Η ’Επιτρο
πή αυτή, συνελθοΰσα εις έπανει- 
λημμένας συσκέψεις, άπό τής 
14ης Μαρτίου 1 956 μέχρι τής 1ης 
Αύγούστου 1956 ικαί λαβοΰσα ύπ’ 
ρψιιν τά εις τήν διάθεσιν αυτής 
τιεθέντα στοιχεία/ κατέληξεν όμιο- 
φώνως εις συγκεκριμένα συμπερά
σματα Ιέπί τής ένι γένει διαχειρ ί
σεως τοΰ τέως Διοικητοΰ τής Ε. 
Τ. Ε. Α. ιΚ. Ήλιάσκου, δυατυπω- 
θέΙντα είις τό άπό 1ης ΑΰιγούστιοΙυ 
1956 πόρισμα οοΰίτης. Τοΰ πορί- 
σματος τούτου δπερ έδημοσιεύθη 
άφ’ ενός μέν εις τά φύλλα τής 
4ης καί 5ης Δεκεμβρίου 1956 τής 
έν Άθήναις έκδιιδοιμένης καθημε- 
ριΐνήις ’ Εφημειρίδος «Έλευθιερί α», 
άφ’ έτέρου δέ εις τό φΰλ-λον τής 
4ης Ίανιουαρίαυ 1957 τής έφημε- 
ρίδός «Τροτπεζΐιτιική»ι, σψιυπαβάλ- 
λομιεν τή παρΙοίύση πλήιριες άντί- 
γραφαν Ικαί άναφερόμεθα εις τούτο.

Τά πραγματικά περιοτιατικά, 
τά έν τψ πορίισμιατιι τούτψ εκτι
θέμενα, καθιστούν ήδη παρέλκου- 
σαν τήν επανάληψην αυτών έν τώ 
σώματι τής παρούσης, περιιοριζόι- 
μεθα δέ μόνον εις τάς άκολσύ- 
ραυς δύο παρατηρήσΐιις:

α) "Οτι: ύπ’ δψει τών συντοι- 
ξάντων τό πόρισμα ελεγκτών έτέ- 
θησαν τά βιβλία τής Τραπέζης 
καί πάντα τά συναφή στοιχεία; 
εις τρόπον ώστε πάν ο,τι φέρεται 
έν αύτώ ώς διαπιιστωθήν άπεικιο- 
νίζει προδήλως τήιν πραγιματ ιικό- 
ΐηητα. Καί,

β) "Οτι τό πάριιίσμα. διετυπώθη, 
ώς ιεύνόητον, ίκατιά τρόπον συνο
πτικόν, ούτως ώστε έπι βάλλεται 
περαιτέρω προκειιμιέινου νά γ'ίΐνιη 
δικαστική διεριεύνίησιις τής ΰποθέ- 
σεως κάί ιπληρέιστεριος προσδιορι
σμός τών άδιικημάτιων ώς πρός τόν 
χρόνον, τόν τόπον, τά ποσά κ.οι.ικ., 
κατ’ άρχήν μέν ή έξέτασις τώιν 
μαρτύρων τών συνταξάντων τούτο 
έλεγκτών, πρός παροχήν αυμπλη- 
ριωματιικώιν διευκριινίσεωιν, ένδιειχο- 
μένως δέ καί άλλων έν τή Τραπέ» 
ζη προισώπωινι, ή άνάγκη τής έξε,- 
τάσεως τιώιν όποΙίων θέλει προκό
ψει ιέκ τής ώνακρί|σ|εως.

Οίίτω έκ του ώς άνω πορίσμα
τος προκύπτει κατά τρόπον άναμ- 
φ ισβήτητοιν ή παριέ τοΰ' μηνυομέ- 
νου τέλεσις τών άκολού|θω|νι άδι- 
κημιάτωιν:

Α) Πίλεϊσταιι δσαι παραβάισειιις 
τής νομοίθεσίιας πειρί ’Ανωνύμων 
Έτιαιριειιών κιαί δή καταφανώις μέν 
έμπίπτουσαι εις- τάς παραγράφους 
β' καί γ' τίοΰ άρθρου 57 τοΰ Νό
μου 2190 μή ιάποικλιειομιέινης τής 
συΐνίδρομή,ς ικαί ;ά|λλιων παραβάσεων 
τής περί ’Ανωνύμων Εταιρειών

νομοθεσίας. Αί παραβάσεις αΰταΙ 
συνίστανται κυρίως εις τήν σύν
ταξιν ψευδών ή εΐικοινικών ισολο
γισμών, ιβάσει τών όποιων διενε- 
μηιθησοιιι μερίσματα εις τούς με
τόχους, ώς δήθεν προερχόιμενα έκ 
κερδών τής Τραπέζης, άποιρευσάν- 
ίιιωί,ι έκ τών τραπεζικών αυτής έρ- 
γασιών, ενώ πράγματι διΙενεμή,- 
βηισαν έκ τής περιουσίας τής 
Τραπέζης ικαί έπι άντιστοίχω μει
ώσει αυτής. ’ Επανάλαμβάνομεν 
δτι έκ τής1 έκθέάεωςι τών έλεγκτών 
προκύπτουν αί ώς άνιω παραβά
σεις — συνιστώσαι ποινιικώς κο
λάσιμον άδίκημα —■ κατά τρόπον 
συγκέκριμέναν, πιΒανολαγαυμένων, 
οΰιχ ήττον, σαφώς υπό τιάς γραμ- 
ύιάς καί άλλων παραβάσεων τής 
περί άνωνύμων "Εταιριών νομοθε
σίας, τάς όποιας, ιεύχερώς θά δυ- 
νηθή νά άποκαλύψη έν καιιρώ ή 
άνάκριισις).

Β) Παραβάσεις τών περί άπι- 
στίας διατάξεων τοΰ Π. Κ. συνιι- 
στάμΙεναι εις τήν άδικαιολόγητιαν 
καί κατά παρέηςκλιίσιν άπό τών κα- 
θιιερωμέινιωινι τραπεζικών κριτηρίΐων 
αύίξησιιν τών έπισφαλών άπαιτή- 
σεων τής Τραπέζης ΐδίψ διά τής 
χρη μ ατιοδοτησεως,, ώς μή ώφειλεν, 
έπιχειρήσεων προ/δήλως μή βιώ
σιμων καί αφερεγγυών, ιέπί προ-' 
φαν ή ζημία τής περιουσίας τής 
Τραπέζης.

Τοισΰται χρηματοδοτήσεις; κα
τά παρέκκλιισιιν άπό τών κοθιειρω- 
μιένων τραπεζικών κριτηρίων έγέ-
νοιντιο κυρίως πρός τάς έπιίχιειιρή-
σεις: Έριιρυιργία ΆινιαστιασΟποΰ- 
λαυ, ΕΒΥΠ, ’Ατμόπλοια Τ άγια, 
ΥΦΑΝΕΤ, άδελφών Ρετσίνα, ιΚα- 
πνοιβιοίμηχανία Ματσάγικου, Έλ- 
ληνιιική Βιίομηιχανία ξύλου I. Φιλίπ
που), " Ελληινική Έμποιρία Γ ιού— 
νιιαν Μέτιαλ Γαυόρκς κ. λ. π, 
"Ο μηινυόμιενιας τοωτέστιιν —μέ τήν 
πιθανοτάτηιν συμιμ|ετιοχήν καί άλ
λων προσώπων — @χων έκ δίκαιου) 
πραξίας τήν ιέίπιιιμιέλειοαν καί δια- 
χιοίιρισιιν τής Ε.Τ.Ε.Α. έζημιίωσεν 
έκ προιθεσεως τήιν περιουσίαν αυ
τής, ύποπεσώιν εις τό ύπό τοΰ άρ
θρου 390 τοΰ Πι.ιΚ. προιβλίοτόμιει.ιοιν 
άδίκημα.

Έπί τής δευτέρας τούτης κατη
γορίας άδιικημάτων, παρατη,ρητέ-1 
ον είδι κώτιεραν τά άκόλαυθα, έπί 
δύο ιέχ τών άνωτέρω συγκ8κιριμένω|νι 
πε|ρ ιπτώβιεων, ιμνημίανευομένων ώ- 
σαύτως έν τή ιέκιθέισιε ι τών έλεγ- 
κτών καί ιέπί τώιν όποιων: ή ποινι
κή ευθύνη τοΰ μηνιυομένου παρου
σιάζεται έτι μάλλον άνάγλυφος;:
1 ) Ή ιεγκιρίιάιις τής ΰπερμιέτρου 
χρημιατοδοιτήσεως τής Εταιρείας 
ύπό τήν έπωνυμίαν Ελληνική Εμ
πορία- φ γνώσει τής κακής οΐκο- 
ν: μ · :< ή ς καταστάσειως τής Εται
ρείας,, δεδαμέιναυ δτι τό Συμβοώ- 
λιον αυτής άπετελεΐτο άπό άνώ- 
τατα στελέχη τής Τραπέζης τής 
άπολύτου έμπιστοσύινης τοΰ Διοι- 
κη,τοΰ. Έπί πλέον έγκρισις χρη- 
ματιοίδοτιήσιεως τελείως Ιάκαλύπτοιυ 
δρχ. 6.000.000 διά δημιουργίας 
ΐσοπόσοιυ χριεωστιιικοΰ ύπολαίπαυ 
εις λογαρίιασμόιν καταθέσεων. Χρη- 
σιιμιαπιοίήσιις τοΰ μεγαλυτέροιυ μέ
ρους Ιτοιΰ άνωτέρω ποσοΰ έν γνιω- 
σει τοΰ Διοικητιαΰ πρός έξόφλησιΐν 
δανειιστιών τής Έταιιρέίας εις χρυ
σός λίρας μεταξύ τών όποιων πε- 
ριελαμβάνοντο και πρόσωπα τοΰ 
άμεσου οικογενειακού του περι
βάλλοντος. Σιυγκεκαλυμμιένος συμ
ψηφισμός τής έκ διρχ. 6.000.000 
άπαιτήισεως τής Τραπέζης μέ U 
αέποσιον ιύφιιστιαμένιην πολαιόιθεν 
πρέβλΐιψιν, άνευ άποφάσεως τοΰ 
Συμβουλίου τής Τραπέζης καί 
παραλλήλως έξαψάνιισις έκ τών 
βιβλίων τής "Εταιρείας τής όψει- 
λής της τούτης πρός τήιν Τράπε
ζαν. "Η περίπτωσις αΰτη κατ’ αυ
τήν τούτην τήν έκθεσιν τών έλιεγ- 
κτών πιθανολογεί άξιόποινιαν άδί
κημα ο σπίνος τάς πλήρεις άποδε ι
ξέ ις έχει ήδη εις χεΐρας της ή 
Δικαιοσύνη, συν1 τή προσθέτω πα
ρατηρήσει, δτι έπί τοΰ προ κειμέ
νου θέματος δέν δύνσται ό μηινιυ- 
άμιενιος νά έπικαλεσθή οϋτε καν 
έλλειψιιν ιδιοτέλειας υπέρ έαυτού 
ή προσώπων τοΰ άμεσου αύτοΰ 
περιβάλλοντος, τοΰιθ’ δπερ έπιση- 
ιμαίνιετιοω: ίδ.ι’ ηθικούς μόνοιν λόγους, 
δοΐθέντος, δτι ή ιδιοτέλεια δήν ά- 
πστε>.ΐεϊ, ώς γνωστόν στοιχεΐον του 
άδιικήιματος. Καί

2) Ή εγκριισις άκιατοονοήτων 
τραπεζικών χ ρ η μ ατοδοτή σεων έν
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Μετά πάσης Επισημότητας 
έωρτάσθη και εφέτος ή επέτει
ος τής Εθνικής ’Ανεξαρτησίας, 
είς την αίθουσαν των Συναλλα
γών του Κεντρικού

’Από τής 1ης μ. μ. πυκνά 
πλήθη συναδέλφων συν εκεν- 
τρώθησαν, άναμένοντα την ε- 
λευσιν του Διοικητοΰ διά την 
έναρξιν τής καθιερωμένης τε
λετής.

Την 1.30 προσήλθον ό Πρόε
δρος και τά μέλη τής Δ.Ε. του 
συλλόγου μας ύπό τά ενθουσι
ώδη χειροκροτήματα των παρι- 
Ισταμένων.

Μετ’ ολίγον προσήλθεν ό Δι
οικητής, συνοδευόμενος άπό 
τούς Διευθυντάς τής Τραπέζης, 
γενόμενος δεκτός άπό τό Προ
σωπικόν διά παρατεταμένων 
χειροκροτημάτων, άτινια ένεποί- 
ησαν βαθυτάτην έντύπωσιν.

Τον πανηγυρικόν τής ημέρας 
έξεφωνησεν 6 Πρόεδρον του 
Συλλόγου κ. Μελισσαρόπουλος, 

Μετά τό πέρας τής τελετής, 
ό κ. Διοικητής συνέχαρη τον κ. 
Μελ ι σσαρόπουλον, άποχωρή-
σας υπό τής ενθουσιώδεις καί 
συγκινητικάς εκδηλώσεις των 
συγκεντρωθέντων.

Noriy ’Αφρική Εκατοντάδων χι-1 
λιάδων λ!ιιρώ)ν ’Αγγλίας προς Ε
ταιρείας με Ελάχιστα Κεφάλαια 
(της μεγαλυτερας έξ αώτων τής 
Γιοίύνιοιν Μέταλ Γσυόρκς το κεφά
λα ι ον ή το άρχικώς 12.000 Α.Α. 
αύξηιθέν μεταγενεστέρως εις Λ.Α. 
24.000) καί λίαν άμφιβάλο-υ 
βτιωσιμότη-τσς, ;μέ αποτέλεσμα 
Ιτήν ,άκιιινητοποίησίιν χ,ρησί μωιν 
κεφαλαίων, την δημιουργίαν 
ζημιών περίπου δραχμών 40. 
000.000, τήιν εκ παραλλήλου 
μιείωσιν τού αυνάλλαγ ματ ι,κιοΰ 
αποθέματος τής Τραπέζης καί 
τον οικονομικόν μαρασμόν τοΰ έν 
Λονδίνω 'Υποκαταστήματος τής 
Τροπτέζης, τό όποιον πρός έξυγί- 
ανσιιν τής Α.Β.Α. ήιναγκάσθη να 
διάθεση σημαντικόν1 ποσόν έκ τών 
παρ’ αΰτφ κεφαλαίων τής Τρο> 
πεζής. ’Επί τής δεντέρας τούτης 
εί διικωτέρας περί πτώσεω ς έπι-ση- 
μαίινεται επίσης, πρώτον τό γε
γονός, ότι πρόκειται περί χρη μα
τ ο δοτή σεως Επιχειρήσεων έδρευου- 
σών εις τό Εξωτερικόν καί συ
νεπώς ουδόν γενιικωτέρας φύσεως 
επιχείρημα είναι δυνατόν νά δι- 
καιολοτγήση ταύτας καί δεύτερον, 
ως προκύπτει ωσαύτως έκ τής 
έκθέσεως τών ελεγκτών, ΰπήιριχε 
μετοχικόν ενδιαφέρον τοΰ Διοικη- 
τοΰ τής, Ε.Τ.Ε.Α. καί ένίωιν στελε
χών ,εΐς τι-να-ς τών ΰπερμότρως 
χρηματοδοιθειισών τούτων εται
ριών, τοΰθ’ όπερ βαρεΐαν δημιουρ
γεί ,τήιν υπόνοιαν ίδιοτελοΰς σκο
πού τοΰ ιμηνυομήνου καί εις την 
σωγκίεκριμέ-νηιν τάύτηιν περίιπτωσιν.

’Επειδή αί ώς ανω πράξειις τοΰ 
μηνυομένου, ώς καί παντός τρίτου 
ον ήθελε τυχόν άποκαλύψει ή ά- 
νάκρισις, συνιιιστώσιι ποιινικώς κο
λάσιμα άδικήματα, προβλεπόμεν.α 
ύπό τοΰ άρθρου 390 Π. Κ. ώς καί 
υπό τής περί ’Ανωνύμων Εταιρι
ών Νομοθεσίας.

ΈπεΙιΙδή έκ τών ώς άνω ποινι- 
κώς ικΟλασίίμων είς τάς όποιας ό- 
πέπεσεν ό μηνιυόμεΐνος ή Ε.Τ.Ε.Α. 
έζημιιώθη ποσά άνερχόμενα είς άρ- 
κετάς εκατοντάδας έκατομιμυρίών 
δραχμών, ώς καί έξ αυτής τούτης 
τής ιέκΙθέσεως τών Ελεγκτών προκύ
πτει,

Επειδή είς τα περί γραφόμενα 
άδιικήματα τής β' ιδίως κατηγο
ρίας ό ιμηνιυόμενος ενέχεται διά 
τοΰ αποι|χιείου τής προσωπικής ώ- 
Φελείας καί ιδιοτέλειας.

Επειδή ή τοιαύτη είς βάρος τής 
Ε.Τ.Ε.Α. ζημία αντανακλά ευθέως 
έπί τών μετόχων αώτής, τών ό
ποιων ή περιουσίά έμε,ιώθη άνα- 
λόγως, τό δέ ήμιέΙτερον Σωματεϊαν 
κέκτηται- σηιμαντικόν αριθμόν τοιι- 
ούτωιν μιετοχώιν.

Δ I A Τ A Υ Τ A
Καί Ιέν Επιφυλάξει παντός έν 

γέ-νίει δικαιώματος μας, παρακα- 
λοΰμεν όπως ένεργηθώσι τά δέον
τα διά την νόμίιΐμον τοΰ μηνυομέ
νου, ώς και παντός ετέρου όν ήθε- 
λεν άποίκΟλύψει ή άνάκ,ρισις, δίω- 
ξιν καί τιιιμωρίανι

Δηλοΰμεν ότι ιπαριστάμεθα ώς 
πολιτικώς ιένάιγοντες διά πάσαν 
έκ τών ιά(διώημάτων ιπροσγενοιμίένηνι 
ήμΐν Θετικήν ή άποθετ ιικήν ζημίαν, 
έπιφυλασάόμεινοιΐ1 όπως έγείρωμεν 
έν και ρω ιάγιωγήιν ενώπιον τών άρ- 
μοΙδίων Δικαστηρίων, ώααύτως δέ 
διά τήιν έκ τοΰ άδιικήματος προσ- 
γενοιμένηιν ήμΐν Εναντι, τοΰ νομι
κού προσώπου καί τών καθ’ έκα
στον μελών τοΰ Σωματείου ηθικήν 
βλάβην, ήν πρασδιαρίζομεν είς τό 
ποσόν τών 100.000 δραχμών.

Πληρεξουσίους ικαΐ άντικλήτους 
διορίζομεν τους ικι.ικ. "Αγγελον Κ. 
Τσουκαλάς, Ήλίαν Τσιριιμώκανν 
"Αγγελον Γ. Προκοπίου, δικηγό
ρους καί κατοίκους ’Αθηνών.

ΚΑΙ ΠΡιΟΤΕΙΝΟΜΕΝ 
ΜΑΡΤΥΡΑΣ

1. Άριοπομένην Ράμπαν τοΰ 
’Αθανασίου, Ύψηλάντου 4, Δικη
γόρον.

2. Άριστοτέληιν Πέπ,παν τοΰ 
Μιχαήλ, Φειδίου 2 Σύμβουλον Έ- 
λεγκτικοΰ Συμβουλίου.

3. Δημήτριαν Καλατζήν, Στα
δίου 22, Γενικόν Διευθυντήν ΙΚΑ.

4. Πέτρον Μαργιολέαν τοΰ Γε- 
ωργίάμ, Π. Καλλιιιγά, Φιλοθέη, 
Δ)την ’Εθνικής Τραπέζης,

5. Χρηστόν ιΒούλγαρην τοΰ Γε
ωργίου, Νοταρά 11, Έξάρχεια,, 
Ύπ)τήιν ’Εθνικής Τραπέζης,

6. Ίωάννην Τσαγγάρην τοΰ 
Παναγιώταν,, * Επτά νήσου >, ΰ- 
ποδιευθυιντήν Έθν. Τραπέζης.

■-------------------------------------------♦---------------------------------------—

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ

Είς τους τείλέσαντας τούς 
γόμους των συναδέλφους κ. Ά. 
Καραμεαίνην καί Δίδα Ευαγ. 
Σκανδάλη, εύχόμεθα πάσαν ευ
τυχίαν.

-------------φ-------------
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

‘Η κ. Λίτσα Θεοδωράκη, σύ- 
ζυγο|ς τοΰ συναδέλφου τοΰ Πει
ραιώς κ. X. ©|εαδ«ράκη, ετεκεν 
αισίως θήλυ. Είς τούς ευτυχείς 
γονείς εύχόμεθα νά τούς ζήση.

-------------Φ-------------
ΠΕΝΘΗ

Άπέθανε καί έκηδεύθη έν Ν. 
Φιλαδέλφεια ό παλαιός συνά
δελφος Κωνστ. Άγγελίδης, 
πατήρ τοΰ συναδέλφου κ. Έμ. 
Άγγελίδη. Σύλλυποΰμεθα τούς 
οικείους τού μεταστάντος.

Ο ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΤΟΥ

25 Μαρτίου. . . Ό Εύαγγελι- 
σμός τής Θεοτόκου καί ό Ευαγγε
λισμός τής Άναστάσεως τοΰ Γέ
νους. Καί πέραν τούτων, ό συμβο
λισμός τής ένάριξεως κάθε μεγά
λου καί ευγενικού αγώνα. ‘Ο με
γαλύτερος ικιαί εύγε ν ι κώήειρος α
γώνας;, Εκείνος πού γίνεται γιιά 
τήν ’Ελευθερία. Διότι τό βαθύτε
ρο νόημα τής άνθρωπίνης ζωής εί
ναι ή συνειδητή ανάπτυξη τής ’ Ε
λευθερίας. «Την ’Ελευθερία θά 
ψάλω — είπεν ό ποιητής — πού 
είναι τόσο προσφιλής, όσο τη. νιώ
θει εκείνος πού γυ’ αυτήν1 πριοίσφέ- 
ρει. τη ζωή του». Γιατί ή προσφο
ρά τής ζωής για τήν ’Ελευθερία 
είναι,, αυτό τοΰτιο, ή Αθανασία. 
Καί Ελεύθερος είναι εκείνος πού 
δέ νιώθει τά δεσμό τής όλης, έκεί- 
νος πού προσφέρει πρόθυμα ιτή 
ζωή του γιιά τήν ’Ελευθερία.

25 Μαρτίου. . . Ή ’Εθνική μας 
εορτή καί ή γιορτή κάθε ’Ελευθέ
ρου Ανθρώπου.

Καί όπως τον παλιιό καιρό στάς 
Αθήνας —· καθώς μάς τό περι
γράφει. ό Θοωιαίδίδης — κατά την 
ταφή τών νεκρών τοΰ πολέμου άνε- 
βαιινΙε "Ενας στο βήμα γιια νά έξά- 
ρη τις άρετές ’Εκείνων πού Επε
σαν στον άγώνα, Ετσι κ’ έδώ τώ
ρα, άπό 100 καί πλέον χρόνια, 
συνηθίζεται ν’ άνεβαίνει κάποιος 
στο βήμα, σέκάθε συνάθροιση Έλ- 
λήηων, για νά υμνήσει τά "Εργα 
καί 'νά τιμήση τή μνήμη τών ’Α
θανάτων νεκρών ποΰ Επεσαν σπαν 
'Ιερόν άγώνα γιά τήιν ’Ελευθερία.

Ρήγας Φερραΐας, Γρηιγόριος ό 
ΕΥ, ’Αθανάσιος Διάκος, Γρηγό- 
ριος Δίκαιος Παπαφλέσσας, Ό- 
δυσσεύς Άνδροΰτσος, Καραϊσκα
κής, Καριχολής, Αύξεντίαυ, Π άλ
λη καρίδης . . . καί δλοι οί άφανεΐς 
άθάνοποι "Ηρωες, πού είναι τόσο 
περισσότερον Ενδοξοι, όσον εΐνακ 
περισσότερον άφανεΐς, καί Εχουν 
ολόκληρη τη Γή τάφο.

Ή ’Ελευθερία υπάρχει, μέσα στο 
αίμα πού τιρέχειι στί φλέβες τώνί 
'Ελλήνων. Καί είναι πολύ φυσι
κόν, άφοΰ οί "Ελληνες είναι ό εύ- 
γενέστεριος λαός τής Γης, είτε Πε- 
λαπονήσιαι είναι, είτε Στ-ερεολα- 
δίτιες, ιε/ΐτε Μακιεδόνες,, Ήπειρώ- 
τες, Θράκες, Νησιώτες, Κρητικοί, 
Κύπριοι. . . "Ολοι "Ελληνες, όλοιι 
’Ελεύθεροι. Γιατί ή ’Ελευθερία εί
ναι ’Ιδέα, είναι ηθική Ενινοια, καί 
μία ’Ιδέα δέν είναι δυνατόν νά 
σκλαβωθήι.

Τά δημοτικά [μας τραγούδια έκ- 
ψράζουν κατά τον ωραιότερο τρό
πο τόν πόθο Τοΰ "Ελληινος άλκί- 
ΐμου γιά τήν άνιεξαίρτησία.

«Μάνα σοΰ λέω, δεν1 μπορώ τούς 
(Τούρκους νά δουλεύψ,

»δέν ήμπορώ, δέν δύναμαι, 
»έμάλλιασε ή καρδιά μουί.
»θά πάρω τό ντουφέκι μου, νά 

(πάψ νά γένω κλέφτης 
»Νά κατοικήσφ στά βουνά καί 

(στες ψηλές ραχούλες, 
»Νάχω τούς λόγγους συντροφιά, 

(μέ τά θεριά κουβένταν 
»Ν’ άχω τά χιόνια γιά σκεπή, τούς 

(βράχους γιά κρεββάτι, 
»Νάχω μέ τά ικλεφτάπουλα καθη- 

(μερινό λημέρι.
»Θά φύγω μάνα καί μήν κλαΐς, 

(μόν δός μου τήν ευχή σου».

"Ετσι άρχισε νά γεννίιέται ό 
πόθος Ικάί ή πραγματοποίηση! τής 
Ελευθερίας στούς σκλαβωμένους 
Ραγιάδες. Οί ινέοι Επαιρναν τά 
βουνά, οί γέροι δίδασκαν στά 
κρυφά σκολειά. . .

Καί ό καιρός ωρι μάζει. . . ,Οί 
Ιδέες πού γέννησαν τή Γαλλική 
’ Επανάσταση καί διίετύπωσαν τήν 
απαράμιλλη διακήρυξη τώιν δικαι
ωμάτων τού άνθρώπου και τοΰ πο
λίτη διάδίδοινται διαρκώς .πλατύ
τερα. Οί 'Έλληνες τοΰ Εξωτερι
κού ιδρύουν τήν Εταιρεία τώιν Φι- 
λομούσων καί το Ξενόγλωσσου 
Ξενοδαχεΐαν, πού άποτελύΰν προ
πλάσματα τής Φιλικής Εταιρείας,

‘Ο Ρήγας Φερραΐος εξαπολύει 
τό σάλπισμα τής Ελευθερίας.

«Καλύτερα μιιάς ώρας Ελεύθερη 
(ζωή,

παρά σαράντα χράνιια σκλαβιά 
(καί φυλακή!».

Τότε τρεις "Ελληνες Εμποροι 
πατριώτες, ό Νικόλαος Σκουφάς, 
ό Εμμανουήλ Ξάνθος καί ό ’Αθα
νάσιος Τσακάλωφι, ιδρύουν στήν 
’Οδησσό τή Φιλι,κή Έταιρείαι, μτά 
μυστική ’Οργάνωση πού ξαπλώνει 
τά δίχτυα της σ’ όλες Τις ψυχές 
Τοΰ Γένους, πού ενσαρκώνει τούς

κ. ΜΕΛΙ ΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

πόθους όλων τών Ελλήνων καί 
γεννάει τό αθάνατο 21.

Καί ή παντοδύναμη τής ’Ελευ
θερίας αγάπη, παρορμά τούς ά
γων ιστας τοΰ 21 στις υπέρτατες 
θυσίες.

Ο Αλεξ. 'Υψηλάντη ς, έγκατα- 
λείπων τή θέση τοΰ 'Υπασπιστοΰ 
τοΰ Τσάρου στην αύλή τής Ρω
σίας, διαβαίνει Επαναστάτης 
τόν ^ Προύθο καί πεθαί νιει στή φυ
λακή, 300 Ιερολοχίτες, νέοι σπου
δαστές, Εγκαταλείπουν τά μαθή
ματα τους καί πέφτουν μέχρις ε
νός στο Δραγατσάνι, πραΐγματο- 
παιαΟντες τό νόημα τών Πανεπι
στημιακών τους σπουδών. 'Ο Πα
παφλέσσας ξεσήκώίνιει τό Μωριά. 
Ο παλαιών Πατρών Γερμανός εΰ- 

λογεΐ τό λάβαρο τοΰ ιάγώνος. Οί 
Τούρκοι συλλαμβάνουν καί κρε
μούν τόν Πατριάρχη. 'Ο Κανάρης 
πυρπολεί την Τουρκική ναυαρχί
δα. 'Ο δικός μας Γεώργιος Σταύ
ρος είναι τό δεξί χέρι τοΰ Πρωθυ
πουργού Γεωργίου Καυντουριώτη.

'Ο ποιητής Μπάϋρον πεθαίνιείι' 
στ.ό Μεσολόγγι. * ΟΠαπαφλέσσαις 
πέφτει ηρωικά στο Μανιάκι. 'Ό 
Καραίσκάκης σκοτώνεται Εξω άπό 
τήν ’Αθήνα.

Σηκώνοντας ψηλά τά μάτια 
βλέπουμε τις εικόνες τών άθοονά- 
των κατορθωμάτων καί τις αθά
νατες μορφές τών ηρώων. Οί Έλ
ληνες μάχονται πάντοτε σάν ή- 
ρωες ικιαί οί ήρωιες πολεμάνε σάν 

Ελληνες. Τό 'Ελληνικό αΤμα πο
τίζει άφθόνως τό άειθιαλές δέν
δρα τής ’Ελευθερίας, τόσο γνώ
ριμο σΤήιν 'Ελιληινιιική χλωρίδα.

Οί έλιεύθεροι καί πνευματικοί
ανΘρωττοι. τής Ευρώπης ου γ κ ι ν ο0!ν-
ται βαθύτατα. Πολλοί σπεύδουν 
στο πλευρό τών μαχομένων άγωνιι- 
στών τής ’Ελευθερίας, πρασφέρσν- 
τας π.ροθύμως τή ζωή τους γιά τήιν 
Ελλάδα, πού είναι ή παγκόσμια 

Μητέρα όλων τών πνευματικών αν
θρώπων. "Ετσι δημίιαυργιεΐται καί 
πλαταίνει τό ρεύμα τών Φιλελλή
νων. Οί πλούσιοι 'Έλληνες δέν έ- 
πωφελοΰινται τών πολεμικών περι
στάσεων διά νά Επαυξήσουν τά 
πλσύτη τους, άλλα καταναλίισίκοιυν 
‘την περιουσία τους γιά τόν, Εθνι
κόν άγώνα, γιά τήν ’Ανάσταση 
τοΰ Γένους.
. ."Ετσι οί άγώνες καί οί θυσίες 
τών 'Ηρώων τοΰ 21, παρά τή λυσ
σώδη άντίίδραση τών ισχυρών τής 
Γης, οί όποιοι καί τότε τούς ώνό- 
μαζαν τρομοκράτες!, επιβάλλουν 
Ιτήιν αναγνώριση Ενός τμήματος 
τής Ελληνικής Γής ώς ανεξαρτή
του Κράτους. Καί Ετσι ή Ελλάς 
άναγεννάτιαιι δ πως ό μυθολογικός 
Φοΐνι ξ άπό τήν τέφρα του.

Άλλ’ οί αγώνες δέν έτελείωσαιν. 
Οί άγώινιες δέν τιελειώνουνι ποτέ. 
Καί -σήμερα τό Ελληνικόν "Εθνος, 
άφοΰ Εγραψε πυκνοτυπωμένες σε
λίδες άμαράντου δόξης κατά τό 
1912 καί 13, κατά τό 1917 - 21, 
άφοΰ Εγραψε τό αθάνατο "Επος 
τής ’Αλβανίας καί τής καθολικής 
’Εθνικής ιάντιστάσεως κατά τήιν 
κατοχή, συνεχίζοντας αδιάκοπη ή, 
ρωϊκή παράδοση τριών χιλιετηρί
δων, άγωνίζεταιι τώρα γιά τήν Ε
λευθερία τής ’(Ελληνικής Κύπρου.

“Ο ιΚολοκοτρώνιης όνο,μάζετιαι 
τώρα Διιγιενής. 'Ο Παπαφλέσσας, 
Μακάριος.'Ο Καραίσκάκης, Αυξέν
τιος. 'Ο ’Αθανάσιος Διάκος, Ευα
γόρας Παλληικαρίδης.

Καί ή ατελεύτητη σειρά τών 'Η
ρώων καί τών μαρτύρων, πού μά
χονται μέ ελεύθερη θέληση καί πε
θαίνουν μέ τό χαμόγελο στά χεί
λη γιά τήιν ’Ελευθερία, συνεχίζεται/ 
άδ ιάσπαστη.

Καί όπως γιά τιούς άγωιΐιστάς 
τοΰ 21, Ετσι καί γιά τούς άγωνι- 
στάς τής σημερινής Κύπρου, ή 
παντοδύναμη τής ’Ελευθερίας α
γάπη τούς παροιρμά στις εύγενέ- 
στερες θυσίες.

Γ ιατί δέν υπάρχει δυνατότερη 
αγάπη, δέν υπάρχει δυνατότερο 
μεθύσι ψυχής, άπό τόν Ερωτα τής 
’Ελευθερίας.
«’Απ’ τά κόκκαλα βγαλμένη 
τών Κυπρίων τά Ιερός, 
θά προδάλη άνδρειιωμένη 
πάλι τώρα ή Ελευθερίά!! !».

Ο ΩΤΟΙΡI ΝίΟΑΑΡ ΥΓΓΟΑΟΓΟ Σ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΠΙΚΙΟΣ 

Δέχετα τά μιέλη. τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
1 1 — 1 π. μ. ικαί 5 — 7 ιμ. μ. 
’Αίλ. Σούτσου 24, τηλ. 613.513

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ
ΤΡΑΠΕΖΟΎ'ΠΑΛΛΗΛΩΝ

Συνεχώς άναγγέλονται παραβά
σεις τοΰ καθιερωμένου ώραρίου 
έργααίάς, ίδιίώς στα έπαρχιαικά 
καταστήματα. Διαμαρτυρίες τών 
συναΒέιλφων, π]ροει6οπαιηίτιικά [μη
νύματα τών κατά τόπους Επιθεωρη
τών Εργασίας -καί τέλος... μιηινύ- 
αειιις! ! !

Τό ολιγάριθμο προσωπικό τών 
Επαρχιακών καταστημάτων βοά 
μιέ τιούς καταθιλιπτικούς όρους έιρί- 
γασίας. ιΠαΐραβιιάζεται, τό ΔίΙκαιον, 
«Θειον» καί «ανθρώπινον». Οΰτε 
ή ιΚυριάκΐή είναι ήμήρα άρΥίάς. . .

Τό ότι είναι αλήθεια δυστυχώς 
καί πραγματικότητα ή συνεχής 
καί άπιροοχηιμάτιστη, -παραβίαοιις 
τοΰ ώραρίου, οΰτε καί αυτοί σϊ 
Δ ιευθυντή τών - Κ αταστημάτων τό 
άρ/νοΟνται.

Δικαιολογία: Ό Συναγωνι
σμός . . .

Δικαιολογία: ιΚαΐ ποΰ νά πάνε 
καλύτερα νά. . . πειράσουν τήν ώ
ρα τους;;;!!!...

Δικαιολογία: 'Ο βουλευτής τής 
πείριφερκίας ιμέ ώπειλεί (λέιγε/ι 
Διευθυντής κατασιτήιματος) ότι θά 
με ιμεταθέση, άν ,δεν Εξυπηρετώ 
τους ,πρλ'ίτας άνά πάσαν ώραν καί 
ημέραν...

Σ·έ ,μιά μου επίσκεψη of Επαρχι
ακό Κατάστημα, έας συνάδελφος 
ιμέ πήρε παράμεροι καί σε τόνο 
«σότο βότσε» γιά νά μήν άκουσθή 
ιμρΰ είπε:

—-Συνάδελφε, Εχω δυο μήνες
ινά. . . πλυθώ. . .

—Δυο μήνες;;;
—:Ναΐ, δουλεύω άπ’ τις άκτώ τό 

πωΐ. . . σταματώ ισΤΐς μία τό ιμέ- 
ισηιμέρι. . . ξ-αναγυ|ρΙίζω ιστϊς δυό- 
μιιση ικαί πάω. . . ζαβλακωμένοι; 
στο ,σπήτιι μου στις. . . δέκα τό 
βράδυ. .,

Τον κύτταζα σάν χαζός, μή πι
στεύοντας στ’ αάπιά μου.

—ΙΚ-αλά καί τήν. . . Κυριακή;;; 
τόλμησα νά πώ.

—ίΠοιά Κυριακή. . . τήν Κυρια
κή Εχομε παζάρι... Καί είμαστε 
Επί ποΙδΙός πολέμου. . . ιΚυριάκή 
οΰτε νά τό σίκεμΒοΰιμε μποΐροΰμίε. · .

Πήγα ιστόν Διιιευίθυντή τοΰ κατα- 
στήιματο,ς νά ιδίιαμαρπυ|ρηθώ διά 
τήιν παρουριιαζοιμένη κ-ατάισταση, 
mi κείνος χωρίς ινά μάΰ διαψεύση 
τί,ς -πληιρσφρρίες μου είπε:

—Τή πειρασμένη Πρωτομαγιά, 
άπιοιφααίσαμε νά. . . μή δουλέ- 
ψω-μ-ε λόγω μιιάς τόπιικήις Εορτής 
καί νά πάμε καί ιμεις σάν άνθρω
ποι ιστό πανηγύρι. Κατά τό με
σημέρι ικιι’ Evy όλος: ό κόσμος τώ- 
χε μίξη στο γλέντι ικαί στο χορό... 
μίέ πλησιάζει Ενας -χωρικός καί ιμοΰ 
λέει:

—ιΚύιρ-Διιε-υΙθυνται... Ομώλω διακό
σια φράγκα. . . Ιάπ’ τό βιβλιάριό 
μου... ιθά τά φάω- στοΰ κακορέτσι...

—Καί βρήΐκες τώρα τήν ώρα: 
[χριστιανέ μου. . . νά ιμοΰ τά ζηη 
τήση-ς;; Ή Τράπεζα είναι κλειστή 
■σήιμίερα.

—-ΊΕγώ. . . δέν ΘΕρω ικλειίστή - 
ξεχίλειστή. . . -Εγώ θιελω τό παρα- 
δ-άκι ιμόυ. . . Μι* Έπειτα ό κιύργιος 
Κ. ό βουλευτής είναι μιπάρμπας 
μου. . . σ/κιέψ’ το ικαλά ικαί πάμε...

Τί νά κάνω; πήγα, άνοιξα τό 
κατάστημα ικαί Εκαμα. . . άπόδσ- 
σιν ταμιευτηρίου. . . μάλιστα φί
λε μου.. .

—ιΝόμιίιζω ότι υπάρχει σχετική 
έγικύκλιος καθορΙίζουσα σαφώς τό 
ώρ/άΡιαν κι. Διευθυντά, άπήντησα.

—Ai έγκιύκλ-ιοι, καταρτίζονται 
άφ’ ΰψηλοίΰ ιάγαπηιτέ μου. ’Βδώ μάς 
χορεύοιυν στο ταψί. . . άφησε τις 
στατιστικές πού μάς ζτροΰν κάθε 
τόσο. . . ΙΚαί γώ θ-έλω μιά Κυρια
κή νά μείνφ σπήτι μου, νά ξεσκά
σω, ιμίά που τέτοια τύχη. . . Νά 
συμίπληΐρώσ-φ -τά συντάξιμα κι’ α-ν 
ιμέ δοΐΰν μιέ γράφουν, οΰτε ιμΐιά μέ
ρα παραπάνω. . .

Αυτή δυστυχώς είναι ή, κατά- 
στασις άπό άπόψεως Εργασίας, 
στήν πλειονότητα τών Επαρχιακών 
καταστημάτων. Δεν υπερβάλλω 
οΰτε κατά κεραίαν.

Ύστερα άπό όλα αύτά -καί ύπό 
τούς πλέον άντιανθρωπιστικούς ό
ρους Εργασίας, άσφαλώς θα πφι- 
μένη κανείς, ότι αύτό αναγνωρί
ζεται ικαί άνταμβίβεται ό ΰπάλληι- 
λας ήθιικά ή υλικά. Θεός φυλάξει...

Ή Τράπεζα Εχει γιά «όλους» 
τους γνώστΟύς καί φερέγγυους 
«πελότας» δέν Εχει όμως πρντάρα 
γιά τούς κ ο ύ λ η δες πού 
λέγονται ύπάλλήλο'ί της. . .

Καί νάπχν ιμόνον οί «πελάτες»; 
ΐΒχάμιε ικαί τα ικατάλοιττα τής συγ- 
χωνεύσεως που ζητούν Επέιβυσινι 
είς χρυσόν γιά νά μάς άποιλλάξουν 
τής παρουσίας των.

Βλέπετε, Εσωσαν τήν Τράπεζα 
με τήιν «περιουσία» τους ικαί τό 
ιμόχθά τους ικαί ζητούν, άποζηιμιί- 
ωση «καλών ύπήρεσιών». . .

Μ. Ά0ς.
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’Από τό περιοδικόν «’Ιλισός»
■—Πατέρα, νομίζεις ότι είμαι 

πολύ μιιίφός διά να συζητώ πολι
τικά;

—"Οίχιι Ρόιμπιν. Δέν τό νρμίζω-, 
’Αλλά γιατί ιρωτάς;

—-"Ακούσε λοιπόν. Χθες, ειίς τήν 
τάξιν άκούσαμιε μ,ίαν άπό τις σχο
λικές ραδιοφωνικές Εκπομπές. "Ο
ταν ΤελεΐωΙσε άρχίΐσαμε νά συζηη 
τάμε μεταξύ μας γι’ αυτά πού 
συμβαίνουν είς τόν κόσμον.

—ΙΠολΰ καλά κάνατε, Ρσμπιιν.. 
Πές μου όμως ποιίά είναι τά συμ
περάσματα, είς τά όποια κιατσλή- 
ξατε Εσύ καί ο! φίλοι σου;

^ —ιΜά άκρι&ώς γι’ αύτό θέλω 
νά μιλήσψ ΐμαζΐ σου, πατέρα. Δέν 
μπρρούμε νά καταλάβαμε πολλά 
πράγματα άπό αύτά που συμβαί
νουν. ’Επειδή δέ ιέσΰ εΐάαι Συν- 
τη-ρητι ικ-ός, ό ΜπόσγουΟρ, ό 
ιΚό,λλιιερ Μάϊνερ ικαί ό TEA-( 
ΦΡΡ/ντ, οί συιμιμαθηταίι ,μιου, 
ιμοΰ ε-ΐίπαν νά ισέ ρωτήσω γιά 
νά μάς έξηγή,ση-ς. Είναι άληθεια 
ότι ε-ίς τήν Βουδαπέοπηιν πολλά 
άπο τά παιδιά που πολέμιησαν Ε
ναντίον τών ρωσσιΐκών τάνκς ήσαν 
μαθη-ταί τοΰ σχολείου όπως Εμείς;

-—Είναι πράγματι, άληθεια, 
Ράμπιν. Άλλα ποια είναι- ή άπο- 
ρία -σου;

—ιΚαΐ γι’ αύτά τά παιδιά, πα
τέρα, γράφουν αί έφηίμειριίΐδές ότκ 
είναι ήρωες;

—ΙΝαί, παιδί- μου. Καί πρέπει 
νά ξερής ότι είναι πάντοτε ήρίω- 
ες όλοι ΕκίεΤυοι οί όποιοι πολεμούν 
διά τήν Ελευθέρίαιν τής πατρίδας 
των. Δέν πιστεύεις κι’ έσΰ τό ί
διο, Ράμιπιν;

—ΙΝαί, ποοέρα. "Ετσι νομίίζώ- 
κι’ Εγώ. Άλλα πριν λίγες έβδομά
δες δεν Ελεγαν ότι ικαί είς τήν Κύ
προ -πολεμούν διά τήν ελευθερίαν 
τής πατρίδος των άκάμή καί οί 
,μάθηταί ποΰ σχολείου; ΙΓιιατί όιμως 
αυτούς δέιν τούς -είπαμε ποτέ, 6m 
είναι ήρωιες; Αύτό θέλω να ιμοΰ έ- 
ξηγήσης.^

—Έ|8ώ, -Ράμπιν, τά πράγματα 
είναι- διιαφοίριετιικάι. Είς τήν Κύπρον 
οί στρατιώται Εναντίον τών ό'ποίωιν 
πολεμούν οί ,μάθηταί δέν είναι Ρώ
σοι-, άλλα Β,ρεταννσίί ίΚατόλάβιες-; 
Γι’ αύτό δέν είναι ήρωες. Έπειτα 
εί-ς τήν ΙΚύπραν, ,Ρήμπ ιν, Εμείς ο! 
Άγγλοι Έχομε ώόιοιμένα συμφέ
ροντα. Καί είναι πάντα δίκαιον 6,τι: 
βλέπε/ις σύμφωνα μέ τό συμφέρον 
σου.

—-Τά ξέρω αύτά, πατέρα. Αλ
λά Εάν ΰποθέσωιμιε ότι τό ίδιο συμ
φέρον εχε ι ικαί ή Ρωσία είς τήν 
Οιΰγγσρία, τότε γιατί δςν Έχει καί 
αιύτή δίκαιο;

—ιΡήμίπιν! ΝομΙίΙζω ότι δέν κα
ταλαβαίνεις τί θέλω -νά σοΰ πώ· · ·

—*Ό|χι, πατέρα. Δέν καταλά- 
βαίνω τίποτα ,άπ’ όσα μου λες. 
Αλλά. μπορείς νά ιμοΰ έξηγιήσης 
τώρα ικαί ικάτπιι άλλο; -Είναι σωσπό 
αύτό που είπε κάποια ημέρα ό 
δάσκαλός μας, ότι δηλαδή τό χε
ιρότερον πράγμα πού ίμΙπορ/εΐ νά 
κάνη -μία ιχώιρα, εΐνα,ι νά στέλινη

είς -ιήν φυλακήν πολλούς ανθρώ
πους χωρίς νά τούς διικάζη;

—Είναι σωστό. Ράμπιν.
—ιΚαί είναι άληθεια ότι, σι 

Ρώσοι Έκλεισαν είς τήν φυλακήν 
πολλούς άνθρώπους χωρίς νά τούς 
δΐιΐκάσουν;

—ίΠολΙυ ,φοβούμιαι, ΡόμΙπιν, 6m 
αυτό πού λές συνέβη, πράγματι 
είς τήιν ΟύγγάρΙίάν. "Ηθελα όιμως 
νά μάθω τί σκέπτεσαι εσύ ικαί οί 
φίλο» σου -γιΐ’ αύτό.

—-Νομίζομε ότι είναι αίσχος!
—Μπράβο, Ράμπιν. Άλλα 

γιατί ιμέ ρώτησες; Τί δέν καταλα
βαίνεις;

-—Ό Μπόσγουορ μου είπεν ότι 
είς τήν Κένυα Έχουμε 30.000- φυλα
κισμένους, οί όποιοι δέν Έχουν δ1— 
κασθή. Είναι αλήθεια αύτό, πα- 
τέιρα;

—Ναι, ΡόμΙπιν. Άλλα αύτοί εί
ναι τ|ρο|μοίκ|ράιταιι Μάου—Μάου.

—"Ολοι, πατέρα;
—ΙΝαί, παιδί ιμοα. "Ετσι -νομίζω.
—-Αλλά πώς νομίζεις ότι είναι 

πριοιμοκίράπαι, άφοΰ δεν Έχουν δικα- 
σθή;

—Ρόμπιν, πιστεύω- ότι ή κου- 
βεντούλα μας είναι πράγματι έν- 
διαφέρουνα, άλλα δέν μπρροΰίμε νά 
συνεχίίσωιμε. Ή ώρα είναι περα
σμένη και πρέπει νά ικοιμιηθής...

—Πολύ ικαλά, πατέρα. Αλλά 
πριν -πάω είς τό κρεββάτι μου, θέ
λω νά σε ρωτήσω γιά ικάτι άκόμα. 
ΎπασχέθηΙκα di-ς τούς φίλους ιμου 
νά ισέ ιρωτήσω- -γιά όλα όσα: θέν 
καταλαβαίνουμε. Είναι ,μήπως κα
κό, πατέρα;, νά άνακατεύωνται ε-ίς 
τά ποίλιιτιικά καί οί ιερείς;

—-Δέν νρμίΐζω, Ράμπιν, ότι είναι, 
ικακιό. ’Αλλά γιατί αύτή ή άπαρΙία 
-σου;

—Γ ιατί οί Ρώσοι, είχαν φυλα
κίσει τόν καρδινάλιο τής Ούγγα- 
,ρίας; Δέν μοΰ είναι εύκολο νά 
προφέρω τό όνομά του, άλλα ξέρω 
ότι είναι καρδινάλιος καί ότιι Εττε-ιι- 
θή άνακατεύίθηικε είς τήν πολιτικήν 
οί Ρώσοι Τό φυλάκισαν.

—ιΔέν Έπρεπε νά τόν φυλακί
σουν, ,παιδί μου. "ιΕινας ίβρεύς Έ
χει τά ίδια δικαιώματα μέ ικίάθε άλτ 
λο πολίτη. Μπορεί Επομένως- ινά 
μιλά -γιά πολιτικιά χωρίς νά τόν 
κλείνουν γι’ αύτό είς τήν φυλακήν.

—Αύτό άκριβώς νομίζω κι’ έγω, 
πατέρα.

—ΙΕΤιμαι εύχαρ|ιστημέινος πού 
συμφωνούμε, επί τέλους, Ράμπιν.

—-Τότε, πατέρα,, γιατί Εμείς οί 
Βιρεταννοί Ιέξωρίσαμε τόν Μακάριο; 
Δέν ιμίΧησιε κι’ αύτος γιά πολιτικά;

—Ράμιπιν, νομιί/ζω ότι είναι πο
λύ άργά τώρα γιά νά συνεχίίσωιμε 
τήν κουβέντα μας. Πιες τό γάλα 
σου ικαί γρήγορα νά πας γιά ύπνο.

■—Καλά, πατέρα, θά πάω καί 
σ’ εύχαριστώ γιά όσα μου είπες. 
Άλλα ξέρεις ικάτι; Δεν είμαι κα
θόλου βέβαιος γιά τό τί θά πώ αύ
ριο είς τους συμίμαθητάς μου. Δέν 
Έμαθα Τίποτε τό σωστό γιά νά 
τούς Εξηγήσω τις απορίες τους... 
Καλή νύχτα, πατέρα....
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Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
οοχΤοαΤ

Ή δ ιεύρυινσις τών αρμοδιοτήτων 
του ΟΧΟΑ σ-υνέποι-α τής όττοίοος 
ιεΐίνιοΰΐ' ήπροσθήκη -ένόςΤρ-αιπιεζιτιικοΰ 
* Ο ργσν- σ-μοΰ εις τους ήδη ύττσρ- 
χοντας, αποτελεί πασιφανή άπό- 
δειιξιιν τοΰ ανερμάτιστου τήιςι α
σκού μέ-νη ς οΐίικονομ-ιικής πολιτικής. 
Καθ’ ήν στιγμήν διασαλπίζεται1 
έξ «υπευθύνων πηγών» δτι υπάρ
χει πληθώρα τραπεζών, τά γενι
κά έξοδα τώνΐ όποιων βαρύνουν ύ- 
περμέτρως το κόστος τοΰ χρήμα
τος, 5ημ ιουργεΐται άν-ειυ άποχρώ-ν- 
τος, λόγου ιμία Βισέτιι τράπεζα 
τής όποιας ή διοίκησις -και ή έν 
γένει λειτουργ ία Θά είναι ώς έκ 
τής φύσεώς της και τών ικρατουσών 
συνθηκών άσυγκρίΐτως δαπανηρόν 
Τέραν τών λοιπόν.

Αποτελεί προσέτι ή δημιοιυρ- 
γία τής ταιαύτης τραπεζηις πρό- 
κλησιιν προς τάς έίκατοντάδας τών1 
υπάλληλων τής Εθνικής τών σφα- 
γιασθέ-ντων διά τής διαβόητου

συγχωνεύσεως, έν άνόμοπι τής έξ- 
υγιάνσεως τοΰ Τραπεζιτικού συ
στήματος.

Πλήιν τών άνωτίιρω όμως είναι 
άν μη έπιίκίινδιυνος τουλάχιστον 

άπαιράδεκτος ή έγκοοτάλειψι-ς τής 
Βιοιμηίχαννκής ΠίΙστεως καί ό έξ 
αυτής έπηρεασμός τής καθόλου 
όίκανσμιΐκής ιάναπτήξεως τοΰτόπου, 
άπό οργανισμόν μέ συμμετοχήν 
ξένου. Είναι εντελώς φυσικόν καί 
άπαλύτως βέβαιον δτι ό ξένος θά 
έναρμονίση τήν δραστηριότητα του 
μέ τά συμφέροντα τής χώρας του, 
τά όποια προκειμένου περί ma- 
πτύξεως Βιομηχανίας είναι πολ- 
λάκις έκ διαμέτρου αντίθετα προς 
τά ή μέτερα.

Το γεγονός τής δήθεν πλειοψη- 
φίας εις τήν Διοίκησην ή άλλων 
κατοχυρώσεων, είναι άπλή φενάκη 
διότι οί Ξένοι διαθέτωσι παντοει
δή μέσα πίστεως προς έπιβολήιν 
τοΰ «βέτο» των...

ΠΡΟΣ ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟΥΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΑΤΟΡΑΣ

Έδιαβάσαμεν τό δίρθρον τοΰ 
«Τραπεζικού υπαλλήλου» ατά 
«’Ελεύθερα Συ-νδικότα».Λυπού- 
;μεθα που δεν μπορούμε νά τον 
ευχαριστήσουμε για τις συνδι
καλιστικές συμβουλές που δεν 
τοΰ ζητήσαμε. Καταλαβαίνου
με πολύ καλά τήν στενοχώρια 
— αΰτοΰ καί μερι κών άλλων — 
που δέν έτέλίεαψόρησεν ή εναν
τίον τού Διοι-κηταΰ τής Εθνι
κής σταυροφορία.ι Ό Σύλλο
γος τών υπαλλήλων ’Εθνικής, 
υπερασπίζοντας τον Διοικητήν 
τής ’Εθνικής κατά τήν τελευταί- 
αν εναντίον του Επίθεσιν, έξέ- 
φραζε χωρίς Αμφιβολίαν τις 
σκεψεις και τούς πόθους τής 
μεγίστης πλει-ονότητος τοιΰ 
προσωπικού καί τής ολότητας 
τών Μελών του. ’Εάν αυτό δεν 
άρέση εις μίεμικούς - μερικούς, 
λυπουμεθα, άλλα θά πράξωμεν 
τό καθήκον μας, που είναι πρω- 
τίστώς νά συμμορφαύμεθα πρό-ς 
τήν θέλησιν εκείνων τούς οποί
ους έχομεν τήν τιμήν νά έκπρο- 
σωπώιμεν. Καί ήταν τόσον εκ- 
δηλος ή άνακούφισις καί Ικα
νοποίησες που ήσθανθησαν όλοι 
οί συνάδελφοι όταν έπληροψο- 
ρήιθησαν έπί τέλους τήν άπο- 
τροπήν τής παραιτήσεως τοΰ 
Διοικητοΰ, ώστε σύ|δείς νά χω- 
ρή δισταγμός δτι ή Δ. Έπιτ|ρ|ο- 
πή, ένεργήσασα ώς ένήργησεν, 
εύρίσκετο εις πλήρη αρμονίαν 
tic την γνώμην όλων τών συνα
δέλφων, Εκτός βεβαίως μερι
κών Αδιόρθωτων «συνδικαλι
στών» τοΰ τύπου τοΰ άθρογρά- 
φου. Δυνατόν νά Εχωμεν διαφο
ράς αντιλήψεων μέ τό|ν κ. Διοι
κητήν είς ώρισμένα θέματα πού 
Ενδιαφέρουν τό προσωπικόν — 
καί Ασφαλώς Εχομεν—, άλλ’ α
πέναντι τών εξωτερικών εχθρών 
τής Τραπέζης, όιρ-θώς, ορθότα
τα, -έτέθημεν παρά τό πλευράν 
του καί δέν υπάρχει περί αΰ
τοΰ δεύτερα γνώμη, έκτος βε
βαίως τοΰ έν λόγω άρθρογρά- 
φου καί τών σύν αύτώ.

Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ

Ή επανεκλογή τοΰ ψηφοδελ
τίου Μελιισσαροπούλον - Νέας 
Κινήσεως, ΰπήρξεν ή Εμπρα
κτος έκ μέρους τής πλειοψηφίας 
του Προσωπικού Αναγνώρισις, 
τών προσπαθειών τάς οποίας 
κατέβαλεν ή Δ. Ε. κατά τό 7 
μηνο τής διαχειρίσεως τών 
συλλογικών πραγμάτων, όπως 
Αποκοταστήση έν τφ μετρώ τοΰ 
δυνατοΰ τάς προσγενο-μένοις, είς 
τό παρελθόν αδικία); καί προί- 
χωρήση είς τήιν όλοκλήρω- 
σιν τοΰ προγράμματός της, ιέν 
συναρτήσει πάντοτε προς τήν 
Αναδιοργάνωσιν τοΰ διοικητι
κού μηχανισμού τοΰ συλλόγου, 
οστις ώς γνωστόν ήτο ανύπαρ
κτος κατά τήν τελευταίαν τε
τραετίαν.

Ή έκ νέου έκδηλωθεΐσα έμπι- 
άτοσύνη καθιστά βαρύτερα τά 
καθήκοντα τής Δ.Ε., αλλά εί
ναι βέβαιον δτι έπιτυχώς θά 
άνταπεξέλθη καί παλιν, δεδο
μένης άλλωστεκαί τής έν τώ με- 
ξύ κτηθείσης πείράς-· Τό προ
σεχές συλλογικόν Ετος άσψα
λώς θά είναι μεστόν θετικών α
ποτελεσμάτων έπί τών κατά 
πάντα δικαίων αιτημάτων τοΰ 
πολυπαθήσαντος Προσωπικού.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ
Ή παρατηρούμενη απροθυ

μία τών συναδέλφων, ίδίςι τοΰ 
θηλεος προσωπικού περί τήν 
προσέλευσιν κατά τάς έκάστο- 
τε συνελεύσεις τών οργανισμών 
|μας Αποτελεί φαινόμενον Απο
γοητεύει κόν καί έν ταυτώ έπι- 
ζήμιον.

Είναι είς δλαυς μας γνωστή 
ή σημασία τών οργανισμών μας 
καί πολλά ώφέλη δυνάμεθα νά 
αποκομ ίσωμεν έκ τής ομαλής 
και εΰρύ θμου λειτουργίας των. 
Εΐιναι όμως Αδύνατον νά σχη- 
(ματίσωμεν σαφή γνώμην περί 
τής -πολιτείας τών βιαικαύντων 
χωρίς νά παρερριισκόμεθα είς 
τας συνελεύσεις κατά τάς όποι
ας γίνεται ό Απολογισμός τών 
-Εργων των καί διενεργεΐται ό 
έπ’ αυτής Ελεγχος. Αί έπακο- 
λουθοΰσαι συζητήσεις διαφωτί
ζουν την δρασιν τών λογοδο- 
τούντων άπό πόσης πλευράς 
και καθίσταται Εναργές τό όρ- 
θάν ή μή τών ληφθεισών άποφά- 
σεων καί τής ακολουθούμενης 
έν γένει τακτική^ Τοιουτοτρό
πως είς Ενα Εκαστον έξ ημών 
ολοκληροΰται ή είκών τής κα- 
ταστάσεω(ς τοΰ Όργανισμοΰ 
καί καθίσταται δυνατή ή έξα- 
γωγή συμπερασμάτων περί τής 
Ιμελλοντικής του πορείας καί 
τών ληιπτέων μέτρων διά τήν 
εΰόδωσίιν τών σκοπών του. Έ- 
δραιοΰται επίσης ή πί-στις πε- 
ρι τοΰ ποιοι έκ τών ήγουμένων 
ή φιλαδοξαΰιντων νά ήγηθοΰν 
συγκεντρώνουν τά σχετικά προ
σόντα καί οϋτω έκλείπει τό ά- 
ξιοθρήνητον κατά τάς έκλογάς 
φαινόμενον νά προσερχώμεθα 
είς τάς κάλπας χωρίς νά γνω- 
ρίζωμεν ποίίοιυς νά προτιμήσω- 
|μεν καί άποψοοσίζομεν πάντοτε 
τήν τελιευταίαν στιγμήν, έπη- 
ρεαζόμενοι παλλάκις άπό προ
σωπικός συμπάθειας ή φιλίας 
ή «σιυστάσειςΐ», μέ αποτέλεσμα 
τήν άνάδειξιν .διοικήσεων άκα- 
ταλλήλων, αί όποΐαι ώς καλώς 
γνωρίζομΙεν ώδήγησαν ώρι-σμέ- 
νους έκ τών οργανισμών μας είς 
τό χείλος τής χρεωκοπίας.

Συναισθανόμενοι δλοι τήν ε
πί τοΰ προκειμένου ευθύνην μας 
θά πΐριέπη τοΰ λοιποΰ νά μή πα- 
ιραλείπωμεν τήν έκτέλεσιν τοΰ 
καθήκοντος τούτου.

ΑΠΟΤΥΧΟΥΣΑ
ΗΡΩΟΠΟ ΙΗΣΙΣ

^Επειδή άνακριβώς διεδόθη 
καί μερι κοί αφελείς τό έπί απού
σαν δτι ό κ. Σπ, Διλιντάς, έ- 
πρόκειτο νά τοπ-αθετηθή είς 
Κρήτην, κατηγαρηματικώς τό 
διαψεύδομεν. Διότι είς διάβημα 
τοΰ Προέδρου προς τον κ. Προ
σωπάρχην, όπως ό πρώην Γεν. 
Γραμματεύς τοΰ Συλλόγου πα- 
ραμείνη εί|ς ’Αθήνας, έδόθη ή 
άπάντησις, δτι ούδεμία σκέψις 
έγένετο περί τοποθετήισεως τοΰ 
κ. Διλιντά μακράν τών ’Αθηνών.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ
ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

Έκοινοποιήθησαν αί προα- 
γωγαί Λογιστών Α' είς Ύπο- 
τμηματάρχας καί έτελείωσεν 
ή έργασία κρίσεως τών Ύπα- 
τμηματαρχών διά τον βαθμόν 
Τμηματάρχου Β'. Ή σχετική 
π|ρ)άξις Διο-ικήσεως ύπογράψε- 
ται καί έντός της έβδομάδος 
θά λάβη χώραν ή καινοποίησις, 
καθώς καί ή -Εναρξις κρίσεως 
τών Τμηματαρχών Β' είς Α'. 
Θά έπακολούθήση ή κρίσις διά 
τήν χορήγησιιν προσαυξήσεως 
είς τούς Τμηματάρχας Α'. — 
Ακολούθως ή Επιτροπή προο«- 
γωγών θά έπιληψθ-ή τής κρί
σεως τών έπιτυχόντων κατά τον 
ένεργηθέντα τό Φθινόπωρον 
προαγωγικόν διαγωνισμόν Υ
πολογιστών Β', προκειμένου 
νά προαχθώσιν έξ αυτών είς ‘Υ
πολογιστής Α' ίδσοι Εχουν δι
καίωμα κρίσεως μέχρι 1ης ’Ι
ουλίου 1956. Μετά ταΰτα, α
φού έξετασθή τό θέμα μετατά- 
ξεως είσπρακτόρων καί κλητή
ρων θά ιΕλθη ή σειρά κρίσεως 
είς όλους τούς βαθμούς τώιν έ- 
χόντων δικαίωμα κρίσεως τήν 
Ιην ’ Ιανουάριου 1957, πιθανώ- 
τατα δέ μετ’ αΰτώιν καί τών έ- 
χόιντιω/ν δικαίωμα κρίσεως τήν 
Ιην ’Ιουλίου 1957.

ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ;
Κατά πληροφορίας, -αί Διευθύν

σεις των -είς Ιωάννινα Τραπεζών 
δύνανται νά συμφ-ωνή-σαυν ιέπϊ τοΰ 
ζητήματος τοΰ έινιαίου ώραρίοιυ, 
πλή-ν όμως 6 Διευθυντής τοΰ ήμε- 
τιέιροιυ καταστήμίατ-ος ΐσχυρίζεταν 
οτιι δέν δύνοτται νά λάβη θέσιν ώς 
«δεσμευόμενος έκ τής έγκωκλίσυ 
τών τριών -απογευμάτων1!»

Φρονοΰμ-εν δτι έφ’ δσον δέν ύ- 
φί-στοιται: ζήτημα ιάνταγ-ωιν-ισμ-ο-ΰ 
δεδομένης τής συμφωνίας, πρέπει 
οί αρμόδιοι τοΰ προσωπικού νά 
εξετάσουν τό θέμα καί -νά δώσουν 
Ιτιήν ένδε-δειγμένη-ν λύσιν, άπαλ- 
λάσσαντες τής ταλαιπωρίας τούς 
συναδέλφους τοΰ Κ σπαστή ματος 
’ Ιωαν-νίνιων.

ΔΙΑ ΤΟ Τ. Υ. Π. Ε. Τ.

Σ υνεχώς καταφθάνουν παρά
πονα τών συναδέλφων τών Ε
παρχιακών καταστημάτων, οΐ- 
τιν-ες διαμαρτύρονται -έιντόνως 
διά τήν πλημμελή ύγειονομικήιν 
των περίθαλψιν.

Τό ΤΥΠΕΤ πέραν τοΰ Κέν
τρου, έλαχίστην βοήθειαν προ
σφέρει είς τούς λοιπούς συνα
δέλφους.

Οί ιατροί τής Κρήτης, ά|ρΙ- 
νοΰνται τάς υπηρεσίας των είς 
συΐνάδέλφους, διότι ή παρεχο- 
μένη ,αΰτοΐίς αμοιβή είναι μάλ
λον συμβολική έκ μέρους τοΰ 
ΤΥΠΕΤ.

Οί τής Δυτ. Μακεδονίας, πα- 
Ιραπανοΰνται δτι -είναι υποχρε
ωμένοι νά πληρώνουν τά -φάρ
μακα καί τούς ιατρούς έξ ιδίων 
καί μετά δίμηνον τό ΤΥΠΕΤ νά 
τούς άποστέλλη τό «έγκριθέν» 
ποσόν. . .

Φρονοΰμεν δτι ή λυπηρά αύτή 
κατάστασις δέν πρέπει νά έ- 
ξακολουθήση, διότι στο τέλος 
- τέλος ΟΛΟΙ εχομεν τά αΰτά 
δικαιώματα ei-ς τάς αυτάς θυ
σίας ύπαβαλλόμεθα διά τήν ίί- 
παρξιν καί διατήρησιν τοΰ Τ. 
Υ. Π. Ε. Τ.

Έψιστώμεν δθεν τήν προσο
χήν τών άρμοδίων τοΰ Ταμείου 
Υγείας καί τούς καλοΰμεν ό
πως έπίληφθοΰν τών ζητη|μάτων 
καί παραπόνων τών συναδέλ
φων τών Επαρχιών

ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΕΟΡΤΗ
ιΜί&ς γράψουν ικΟθυστιερημένω-ς 

άπό τό 'Ηράκλειον (Κιρήτης):

Τήν 25-ην Φεβρουάριου, είς την 
πολυτελή αίθουσαν τοΰ Κέντρου 
«Απόλλων» ιέδοθη ό ικαθιειρωίμ-έινος 
έτήισιος χορός τών Τραπεζικών 
ΰπαλλήλών τής πόλΐεώς ιμας.

Αί είιστηράΐξει-ς 6κ τής χρΙροεσπε- 
Ρί|δος αύτής θά διατεθούν διά τήν 
πιρριίκοβότηριιν άπορων -κοιρασίδων 
τής περιφέρειας Ή|ρακλείου.

"Ολως -συγικινητιική· ϋπήρίξβν ή 
άθρό-α -πΐροίσέλευσιις ττολλοΰ -καί 6-

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΚΟΥΤΣΑΝΑΡΕΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ — ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ MONTPELLIER (ΓΑΛΛΙΑΣ) 
ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 31 ΚΑΙ ΖΑΓΟΡΑΣ 1 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΤΕΡΜΑ)

9 rΔέχεται τά μέλη τοΰ Ταμείου Υγείας τής ’Εθνικής 
Τραπέζης Ελλάδος καί ’Αθηνών είς τό ίατίριεΐον του 
άρτι ως έξωπλιισμένον μέ τά τελεί ώτερα μηχανήματα 

οίκου Siemens, καθ’ έκάστην 4 — 7 μ. μ.

ικλεκιτοΰ ικόσμου. Τον -χαράν έποίΐκιι- 
λον πρωτότυποι Άτιραξιάν. 
Γνωστοί καλλιτέχναι- ώς ό Μη|- 
τσάρσς καί ό Ξύδης έξετέλεσοον Ε
να πλούσιο -καλλιτεχνικό πρόγρσμ- 
ιμα τό όποιαν ικιατεχειιρακροτήθηι. 
Ή ορίχή-σπρα τοΰ έξαίρετου Μαέ- 
σηρου Γ. Μυρογιιάννη- καί ό γλυκός 
νήρίαγο-υίδιισπήις Φρειδερίκος έσκάρ- 
πιισαν άφθονο -κέφι καί έχά-ρισαν 
μΐίά άξέχαοπη βραδόά είς τούς πα- 
ρευρείθέντας. Ώς ήτο φυσικόν δέν 
Ελειψε ικαί τό Κιριητιικό χρώμα τό 
όποιον ζωντάνεψε ό γνωστός καλ
λιτέχνης Ο. ΣκιορΙδάλάς.

Κατά γεύιικίήν -ομολογίαν ή χο- 
ροεσπερί-ς τών Τ'ραπεζοϋπαλλήλων 
Ηρακλείου έοπέφθη ύπό πλήρους 
έπι-τυχίας, ένείποίηισιεν δέ βαθυτάμ 
την αΐσθησιν είς τήν κοινήν γνώ
μην ό εΰγενής -σκοπός διά τον ό
ποιαν αΰτη έδόθη.

Γ. ΨΑΡΟ ΥΛΑΚΗΣ 

ΛΑΜΠΡΑ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ 
Ή Διεύθυνσις καί τό προ

σωπικόν τοΰ Ύποκ)τας Ηρα
κλείου Κρήτης τής Τραπέζης 
{υιας συνεισέφερον τό ποσόν τών 
δριεχμ. 1.331 τό όποιον καί κα- 
τετέθη είς άναπαλλοτρ ίωτον 
λογ)σμόν διά την προικοδότη- 
σιν τής απόρου κορασίδος "Ολ
γας Άντωνογιαννάκη έτών 2, 
είς μνήμην τοΰ άποβιώσαντος 
Πατρός τοΰ συναδέλφου των 
Νικολάου Πρωϊμάκη.
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛ

ΦΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
Τό παλαιόν καθεστώς, κατά 

τό όποιον οί συνάδελφοι τών έ- 
παρχιών εγροοφον προς την 
Δ. Επιτροπήν, χωρίς νά λαμ
βάνουν άπάντησιν, όριστικώς 
ΜατηργήΙθη;. Έλήφθη μ-έρ ι μνα ώ
στε παν Εγγραφον -νά απαν
τάται τό βραδύτερον έντός 10 
ή μερών άπό τη|ς λήψεώς του-. 
Κατά αυινιέπειαν, οστις δέν λά
βη εγκαίρως άπάντησιν είς Ε
πιστολήν του, νά γνωρίζη δτι ή 
Επιστολή του δέν Εφθασεν είς 
τά Γραφεία τοΰ Συλλόγου. 

----------------------♦---------------------
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Είς τό 5ον τεύχος του περι
οδικού «ΙΛΙΣΟΣ» δημοσιεύε
ται Εκτενής μελέτη τοΰ κ. Χρ. 
Ριζαπούλου διά τήν θρησκευτι
κήν καί μεταφυσικήν πλευράν 
τοΰ Εργου- τοΰ Δι-ον. Σολωμο-ΰ.

’Επίσης στις- 96 σελίδες τοΰ 
περιοδικού, πλουσίως είκονο- 
γραφήιμένας, περιλαμβάνονται 
τό πλήρες κείμενον τοΰ «’Εγ
χειριδίου Πειθαρχίας» τοΰ 
Τάγματος τών Έσσαίων έκ τών 
άνακαλυιφθέντων εις τήν Νε
κρόν θάλασσαν παπύρων, μέ 
σχόλια τοΰ καθηγητοΰ τοΰ Πα
νεπιστημίου Καλούμπια Ο. 
Γκάσπερ, μελέται διά τήν ζωήν 
καί φιλοσοφίαν τοΰ θανόντος 
είς τήν πυράν Τζι-αρντάνιο 
Μπρούνο ύπό Ά. Ζάννου, διά 
τά Αιγυπτιακά Μυιστήρι-α ύπό 
Ίω. Βασιλή, διά τούς Ραδο- 
σταύρους ύπό Κ. Μελισσαρο- 
πούλου, διά τον Γκάντι, καί 
πολλά άλλα. Διευθυντής: Κω- 
στής Μελισσαρόπουλος, Πλ. 
Έθν. Τραπέζζης 3, Φιλοθέη.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΙ το ΤΑΜΕΙΟΝ 
ΑΠΟ ΤΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Έπί τοΰ θέματος τοΰ Τα
μείου Συντάξεων (περί ου 
γράφομεν είς τήν τελευταίαν 
σελίδα) ό ’Αθηναϊκός τύπος 
έδημοισίευσε τάς έξή;ς κρίσεις: 
«ΚΑΘΗΙΜΕΡI ΝίΗ»

0 νόμος 3662)57, ό όποιος 
καθορίζει τά τής ένισχύσεως 
τοΰ ταμείου συντάξεων τών ΰ- 
παλλήλων τής ’Εθνικής Τροττέ- 
ζης τής Ελλάδος, έψηφίσθη 
koeτlόπιv μακράς επεξεργασίας 
και βασει τών έπι τών φοβερών 
ελλειμμάτων τοΰ ταμείου δια
πιστώσεων. Έν τούτοις, δπως 
κοτταγγ-έλλουν οί -ένδι-αφερ-όμε- 
ιν-ο ι /κοπαβαλλετα ι τώραπροσπά- 
θεια -νά άπστραπσΰν άρδην αί 
δι-ατάξει-ς που άφοροΰιν είς τάς 
έκ μέραυ-ς τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος υποχρεώσεις πρός 

τό ταμεΐον. Π-ρόκ-ειται περί 
Ιμιάς ένεργείας, ή οποία δέν 
η μπορεί να εύρη δικαιολογίαν 
καί τήν οποίαν οφείλει ή Κυ- 
βέρνησις νά έξουδετερώση. 
Διότι, πλην τής ουσιαστικής 
πλευράς τοΰ θέματος, θ’ άπετέ- 
λει π|ρ)οσβολην ε^ς- βάρος καί 
τής Κυιβερνήσεως καί τής Ε
θνικής ’Αντιπροσωπείας ή α
νατροπή ενός -νόμου, 6 όποιος 
εψηφισθη μόλις προ δύο μη
νών, μετά Εξονυχιστικήν συζήΓ 
τησιν καί αναγνώρισιν τής όρ- 
θότητος τών δι-ατόιξεών το-ν. 
«ΙΕΑΕΥΘΕΡ ΙΑ»

Πολλά Εχει ύποστή τό προ
σωπικόν τής Εθνικής Τραπέ
ζης από την κυ&ερνώσαν κατά- 
στασιιν. Καί εν-α άπό τά πολ- 
λα είναι οτι μέ τήν άνοογκαστ-ι- 
κήν συγχώνευσιν καί τά έπα- 
κολουιθήσαντα βί-αια μέτρα, πε
ρί ήγαγε τό Ταμ-ειον Συντάξε
ων των εί|ς άδυιναμίαν ν’ άντοι- 
ποκριθή -είς τόν προορισμόν 
του. Πρός μερικήν έπανόρθωσιν 
τοΰ κακόΰ έψηφίσθη όμοφώνως 
καί έδημοσιεύθη, τόν παρελθόν
τα Φεβρουάριον νόμος, πρόβλέ- 
πω|ν ώρισμένας εισφοράς τών 
Τραπεζών ’Εθνικής, Ελλάδος 
καί Κτηματικής, ούτως ώστε 
νά έξυγιανθή τό Ταμεΐον. Άλλ’ 
ιδού τώρα δτι ή Τράπεζα Ελ
λάδος και το Δημόσιον Εχουν 
αντιρρήσεις καί άντί νά έφαρ- 
μ-οσθή ό ψηφισθείς νόμος, πρό
κειται νά τροποπαιηθή, διά δι- 
αταξεως μολιστα, ή οποία πα- 
ρενεβλήθη είς κάποιο άσχετον 
νομοσχέδιον. Αύτά δέν είναι ά- 
πλώς ήθικώς άπαράδεκτα, ϋ- 
στείρά άπό δσα Εγιναιν -είς βά
ρος τοΰ προσωπικού. Γελοιο
ποιούν κωριολεκτικώς τήν εννοι-

ΐιρτητω-ς του αατιοτεΛΒσιμιΟϊ- toV 7°^ κράτους ^καί τοΰ νό-μου-. 
Εκλογών, χαρακτηριστικόν Και (πρέπει νά έγκοοαληφθή 
ότι TialEvc καί εύπιοέπεια Υωοί-c συ-Γητ,ή-σπΓ η Λ-ττ-Λ,-π-,-

—^Μεγάλη άγωνία διά τήν 8κ- 
βασιν τών τελευταίιων έκλογών, ττα- 
ρετηιρήθη -άπό -μέρους δλων τών Υ
ποψηφίων.

‘Ο ίκ. Τσουβείρός -μέ τήν χαρα- 
κτηρίζοιυισαν αύτάν νηφαλιότητα; 
έφερετο άπό πολλούς ός «γκανιάν» 
ικκχί τ-αΰτο Ιδέν τό άπέικρυπτεν οΰτε 
ό ’ίδιος.

—-Άν ό ... σύντεκνος σάς 
φάει -καμιά τετρακοσαριά, βγήκα... 
έλεγε καί ξανάλεγε.

Σύντεκνο σηροφανώς Εννοούσε 
ηόν -κ. Διλιντά, δστις έκίινη-σε Τύίί- 
θσν Επί λίθου 6ιά νά έπιτιύχη άν 
δχι αύτός, τουλάχιστον ό κ. Τσου- 
δερός...

*
Ό κ. Διλιντάς έτερμάτισε τήν 

πραεικλσγιικην του περιοδείαν εί-ς 
Λάρισαν καί Βόλον.

Ή -έκ-εΐ παρουσία του έξώιργησε 
Φαίνεται καί αύτάν τόν Εγκέλαδον, 
διότι άλλως δέν Εξηγείται- ή άμε
σος άμα τη άφίξ-ειι του, εναρξις τών 
-σεισμών -και ιή άρον - ά.οαν φυγή 
του ΙέΙκεϊθεν...

__ -Είς τούς -συιμπαθεΐς συναδέλφους 
τής Θεσσαλίας μας, εύχόμεθα δ- 
πως γρήγορα ξεχάσουν -καί τούς 
σεισμούς -καί τό πέρασμα τού κ. 
Διλιντά. . . Μωιρέ ποδαρικό! !

*
Τό -αποτέλεσμα τών Εκλογών ύ- 

πήρΙξε ικαταπιέλιτης διά τούς ικ.ικι. 
ΤισσυΙδιειρόν -καί 'Καροπάνον.

Ό ικ. Τσουδειρός κινούσε πιειρίί- 
λυπος τό κιεφάλι του, ιένφ ό ικι. Kah 
ρατοάνος Εδήλωνε:

—-Είμαι εύχαριιστημίένος Εκ τοΰ.. 
αποτελέσματος, άλλ’ επρεπιε νά 
κινηθώ -άπό πιά. . . μπροστά...

Καί εις τών ακροατών Ερώτησεν 
άπορων:

—ιΝά κιι νη-θή' αυτός ή ό -μάνετζε-ρ 
κ. ΔιλινΤάς;;;

*
*0 -κ. Ίοαννίδης, ΰποψήφιος τοΰ 

ψηφοδελτίου ιΚαραπάνον και «π-ρω- 
τοπαλλήΐκαρο» τοΰ κ. Διλιντά, εκίιι- 
νήθη δραστηρίωις, πλήν άνεπιτιυχώις, 
διιά να προσεταιιρισθη τούς NeoKih 
νησιακούς συναδέλφους.

Μέ -δυιακόλως άποΙκ|ρυπτομΕνην ά- 
πογοήτε-υσιν, πραοιέίβλεπε πρΙός 
τήιν κόλπηιν ήτις... ιέικάλπαζε πρός 
τά σχήιμ-α Μελισσσροπούου ■—- Ν. 
Κ ινήσεως, Ιδιά μ-ίίαν είσέτιι φοράν.

:Κώνειον τοΰ Σιωκίράτους, ΰπήρΐ- 
ξε 6ιι* αύτάν τά άποτελέσματα 
τών άρχαιιρεαιών...

*
Πολλούς κΐαφέδες κατηνάλωσαν 

τά μέλη τής έφορευ-τιικιής Έπιτ.ρο- 
πής -κατά την διάρκειαν της δια
λογής τών ψηφοίδίελτ-ίιων. Τό γεγο
νός δέν -Εμεννεν άποιρ-ατήιρητον -άπό 
τόν -κ. ιΠαναγ-ι-ωτιόπουλον οστις ά- 
νησυχών φώναξε γιά ιμιά στιγμή :

—Νισάφι, τί Ταμεΐον θά παρα- 
δώσωιμεν είς τούς... διαδόχους 
-μας...

Κ-άποι-α ώρα ιετυίχε ν’ -άποισφρα- 
γίζωνται συνεχώς φάκελλο-ι- -με πε- 
ιριεχ-όΐμ-εναν τό ψηφΟδέλτιον Μελισ- 
σαροπούλου — Νέας 'Κ-ινήισεως. Ό 
Εκ τών ιμελών τής Εφορευτικής έπι- 
•ηροπής ικ. ΛαμΗΡινόπο>υλος γυίρί- 
ζεη ικαί λΕγει- αφός τόν παριιίστάι- 
μενον κ. Άθανασιάδηιν:

—iM-ιΐχιάλη... Καλαμάτα είναι
τούτα ή (Κοζάνη.

*
’Ανεξαρτήτως τοΰ *5ητοτελέσ[μια>- 

τας τών Εκλογών, χαρακτηριστικόν 
ΰπήρξεν οτι τάιξις -καί ευπρέπεια 
έπεκιράτηισαν τόσον προεκλογιΙκώς 
δσον και -κ-ατά τήιν διάρκειαν αύ- 
Των. ’-Ειξαί|ρ|8σιν ιάπετέλεσεν ή 
έμ-παίθήις, έπίΒεσι-ς τοΰ ικιραυγαλέου 
•ηρίτου ψηιφοίδελτίόυ, εί-ς δ έπεφυΗ 
λάιχίθη, π(βός παράδέιιγματισμιόν, ή 
αύτή τύχη ήτιις άινέιμενε καί τό 
περυσινόν, δπως θά Ενθυμούνται οί 
-κ„ κ. Συνάδελφοι.

η iipiiiiiii imimmii
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 

καί -απέδωσε τά γνωστά ευνοϊ
κά άποτελέσματα διά τήν άπο- 
κατάστασιν τής πίστεως έν τή 
χώρα. Συνεσωρεύθησαν είς τά 
ταμεία τής ’-Εθνικής Τραπέζης 
καί τών -λο-ιπών Τραπεζών κα
ταθέσεις μεγίστου ϋψους, διά 
τών όποιων έξησφαλίσθη ή ο
μαλή χρημοαιοΐδότησις τής πα
ραγωγής καί ή σταθερότης τοΰ 
νομίσματος. Κατάπληξι-ν όθεν 
καί μεγίστην άνησυχίαν προε- 
κάλεσαν τά έξαγγελθέντα via 
οικονομικά μέτρα. Τό προσωπι
κόν τής Εθνικής Τραπέζης, μέ 
τήν διαίσθησιν, ή όποια τό δι
ακρίνει καί ήτις είναι αποτέ
λεσμα μακράς περί τά οικονο
μικά πείρας, εΐχεν εγκαίρως 
άντιληψθή τό άλίσθημα τής 
«συγχωνεύσεως». Δυ σ τ υ χ ώ ς 
δέν -είσηκούσθη, τότε. "Ας είσα- 
κουισθή τώρα. Τά ζητήματα τής 
πίστεως είναι λίαν ευαίσθητα 
-καί δέν επιτρέπουν πειραματι
σμούς, οί όποιοι δυνατόν να Ε
χουν όλέθρι οιν άντί κτύπον είς 
τό κεφάλαιαν τής έμπιστοσύ- 
νης τοΰ κοιινοΰ διά τήν τύχην 
τών οικονομιών του. Οί έν έν-ερ- 
γεία καί άπομαχίςι Επάλληλοι

------- χωρι-ς συζητήσεις ή απόπειρα
έπεκιράτηισαν τόσον προβκλογικως τροποπο-ιήσεως τών θεσπισθέν- 
ο-σαν -κιαι -κ-ατα τη[ν δισρκοιαν αυ-

«101 ιΚΙΟΝΟΙΜ ΙιΚίΟΣ 
Τ-ΑΧΥΔΡ-ΟΙΜΟΣ»

Δέν γνωρίζοιμεν κατά πόσον 
είναι άκριι-βή τάκαταγγελλόμενα 
απο τόν Συλ. συνταξιούχων υ
παλλήλων τής Έθν. Τ|ρ|απέζης 
σχετικώς μέ τάς προσπάθειας 
τ,ροποπαιήσεως τοΰ νόμου 
3662)57, άλλ’ ούτε δυνάμεθα 
νά πιστεύωμεν ότι νόμος ψη- 
φισθείς πρό μηνών κοττόπι ν μα
κρών συζητήσεων -καί έπιλύιων 
κατα κοοποιιο|ν τ|ρ-όπον ζωτικόν 
διά τούς υπαλλήλους τής Ε
θνικής θέμα τοΰ Ταμείου Συ-ν- 
τάξεώς των, ιεΐνιαι δυνατόν σή- 
ίμειριον ινά τροποπαιηθή ύπό τών 
ίδιων τών συντακτών ταυ καί 
(μάλιστα κατά τρόπον τελείως 
αντίθετον πρός τόν πρωταρχι
κόν σκοπόν του. Πάντως νομί- 
ζομεν στι τό δλον θέμα θά πρέ- 
πη ινά έξετασθή προσωπικώς 
ύπό τών άρμοδίων ώστε ταχύ- 
τατα ό ισχύων νόμο|ς; νά έφαρ- 
μοσθή ώστε νά απαλλαγή άπό 
τήν αγωνίαν μία μεγάλη τάξις 
Εργαζομένων.
mmmmummmmmmm

τοΰ πρώτου πι-στωτικοΰ ίδρύμα- 
τα(ς τής χώρας, σκληρώς κοιτά 
τό παρελθόν δοκιμασθέντες, εί
ναι αποφασισμένοι νά άγωνι- 
-σθοΰν έντόνως διά νά άποτρέ- 
ψαυν τόν έπικρεμάμενον κίνδυ
νον δι’ αύτή-ν ταύτην τήν ϋπαρ- 
ξι-ν τής Τραπέζης και τήν ίδι- 
κήν των, αλλά καί διά τήν ά- 
πειλουιμένην διοίταραχήν τής οι
κονομίας τής χώ|ρ|ας καί τήν ά- 
νατσλήν τής έμπι-στοσύνης τοΰ 
κοινού διά τήν κατάθεσιν τοΰ 
περισσεύματος τη#; Εργασίας 
του είς τά πιστωτικά ΐ-δρύιματα. 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΑΝΕΥ ΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Διαθέτομεν πλαυσιώτατην συλλογήν ωρολογίων 
τών καλλίτερων Ελβετικών Εργοστασίων 
καί κοσμήματα άρίστης τέχνης, Εξόφλησες είς 

δέκα 15θημέρους δόσεις 
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φυλακές; γρηγορειτε

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΑΣ ΕΝ ΚΙΝΔΥΝΩ 
ΑΠΡΟΟΠΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΠΑΛΙΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ κ Ξ. ΖΟΛΩΤΑ

"Εως νά ε’ΐπωμεν «δόξα σ»ι 
ό Θεός», άναφωνοΰμεν «Πανα
γία βόηθα». Τό θέμα τής ένι- 
άχύσεως του Ταμείου Συντά
ξεων μας τό όποιον εΐχε τύχει 
ευνοϊκής Χύσεως διά πανηγυρι
κής αναγνωρίσεις του δικαίου 
μας παρά τής Κυβερνήσεως 
καί τή ςΒουλής, υποτροπιάζει 
καί πάλι ν. Τό θέμα τούτο, ζή
τημα ζωής ή θανάτου διά τούς 
συνταξιούχους μας σήμερον, δΤ 
ημάς τούς ίδιους αΰριον, είναι 
ζωτικότατου δι’ ολόκληρον τον 
υπαλληλικόν κόσμον τής Εθνι
κής Τραπέζης, είναι ό άρτος 
των γ ήρατε ίων του, ή ελπίς των 
οικογενειών μας, καί μάς φέρει 
καί πάλιν όλους εις τάς επάλ
ξεις —καί θά μάς κατεβάση, 
ή ανάγκη καί είς τά πεζοδρό
μια.

Εϋγλωττον άνάπτυξιν τού
του, αποτελεί ή κατωτέρω δημο
σιευόμενη άνοκοίνωσις τού προ
έδρου τοΰ Συλλόγου Συνταξι
ούχων υπαλλήλων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, έπί τής όποιας πά
σα προσθήκη είναι περιττή.

Προς τον κ. Πρόεδρον τής Κυ
βερνήσεως, την Βουλήν των 
Ελλήνων, τόν κ. ’Αντιπρόε
δρον τής Κυβερνήσεως, τσύ|ς 
κ. κ. υπουργούς έπί τοΰ Συν- 
τιοίνισμοΰ, των Οικονομικών, 
τοΰ Έμποΐριίου καί ’Εργασί
ας καί τόν κ. Διοικητήν τής 
Τραπέζης τής ‘Ελλάδος.
Τήιν\ 9ην Φεβρουάριου 1957 έ- 

όη.μασιεύθη είς τό ύπ’ άριθ’ 19 
ψύλλον της «’Εφημερίδας τής Κυ- 
βερνήτέως» ό Νόμος 3662 «Περί 
οικονομικής ένιισχύσεως τοΰ Τό
με ίου Συντάξεων Προσωπικού των 
Τραπεζών (πρώην1 Εθνικής), όρι
ζαν έν τώ άρθρω 1 οτιν πρός οι
κονομικήν έξυγίανσιιν τοΰ Ταμείου1 
αί Τράπεζα)ι Ελλάδας, "Εθνική 

καί Κτηματική, ύπσχρεοΰνται, ό
πως, άρχή ς γινόμενης άπό τοΰ 
1956, έν ισχύουν οίκο νομ ικώς τό 
Ταμεΐον τούτο διά τής εις αυτό 
καταβολής ετησίων εισφορών, έν 
δέ τώ άρθρω 2, ότι οιί Ύπαυ,ργοϊ 
των Οικονομικών,, Εμπορίου κιαΐ 
’Εργασίας έξουσισδοτοΰνται, όπως 
διά κσΐ(νών ιάπαψάσεων αύτών καί· 
κατόπιν γνώμης τώιν· ιένδιαφερομέ- 
νων Τραπεζών, καθαρίζουν, άνά 
διετίαν, τάς πέραν τής πρώτης 
διετίας εισφοράς τώιν έν τώ άρ- 
θρφ 1 Τραπεζών.

Ή συνόδειύοοσα τό σχεδίαν Νό
μου εισηγητική έκθεσι ς τού κ. ‘Υ
πουργού έπί των Οικονομικών Ε
χει ώς έξης:

(Την ιέν λόγω Εκθεσιν έδημοσι- 
εύσαμειν εις τό προηγούμενον φύλ- 
λον τής «Τραπεζιτικής»),

ΆνΟφερόμεθα είς την Εκθ'ε- 
σι,ν τούτηV προς πλήρη κατατοπι- 
σμόν έπί τοΰ θέματος καί έκείνων 
προς τούς όπόίους απευθύνεται ή 
παροΰσα, άλλά καί των εϋρυτέρωή 
στρομάτων τής κοινής γνιήμης μέ 
τήν προσθήκην, ότι ό Νόμος έψη- 
φίσθη, συμφωνούσης, διά νά μη 
εϊπωμεν πλειοδοτούσης τής άντι- 
πολιτεύσεως. Τόσον Εκδηλος ήτο 
ή ανάγκη τής ψηφίσεώς του.

Ή έκ δρχ. 70.000.000 εισφορά 
τής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος διά 
τάς χρήσεις 1956 — 1957, ήτο 
καταβλητέοι, κατά τήν παράγραφον 
2 τοΰ άρθρου 1, άμα τή δημοσι
εύσει τοΰ Νόμου.

Ή ’Εθνική Τράπεζα, ένεργοΰσαι 
κατ’ έντολήν καί διά λογαριασμόν 
τοΰ Ταμείου, έζήτησον άπό τήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος διά των 
άπό 15.2. καί 16.3.57 έγγρα
φων της τήν καταβολήν τοΰ ποσού 
τούτου. ’Αντί τούτης Ελαβε τό κά
τωθι ικαταπλήκτικαν Εγγραφον, διά 
τοΰ οποίου ό κ. Διοικητής τής 
Τραπέζης δηλσΐ, ρητώς καί κατη- 
γορημιατιικώς, ότι άρνεΐται νά έ- 
φαρμόση τον Νόμον προτού άπ:- 
λειφθή ή ύποχρεοΰσα τήν Τράπε
ζαν τής ‘Ελλάδος διάταξις τιΰ 
άρθρου 2 καί ότι,, έπί τής άρνή- 
σεώς του αυτής Εχει καί τήν σύμ
φωνον γνώμην τοΰ είσηγηθέντος 
τήν ψήφισιν τοΰ Νόμου κ. έπί τών 
Οiκονομι-κω ν Υπουργού! ’Ιδού τό 
Εγγραφον τούτο:
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
»Ι ’Απριλίου 1957 
»Γ.Δ. 24 Εγγραφά σας 2709) 

15.2.57 και 4131)16.3.57

»Είς τήν Νομισματικήν Επι
τροπήν έδήλωσα ότι, ώς άρχι- 
κώς ρητώς καί κατηγορηματι- 
κώς συνεφωνήθη καί μεθ’ υμών, 
διά τοΰ ποσοΰ τών δρχ· 70 Ε
κατομμυρίων θά έξηντλειτο ή 
έκ μέρους τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος ύποχρέωσις ένισχύσε- 
ως τοΰ Ταμείου Συντάξεων ’Ε-

0Α0ΚΑΗΡ0Σ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΑΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
θνικής Τραπέζης. Συνεπώς τό 
περιεχόμενον τοΰ άρθρου 2 τοΰ 
Νόμου 3662)57 ουδόλως άντα- 
ποκρίνεται προς τά συμφωνη- 
θέντα, και έψ’ δσον δέν άπαλει- 
φθή ή διάταξις αυτή, ή Τρά
πεζα τής Ελλάδος δέν θέλει 
κάνει έναρξιν έκτελέσεως κατα
βολής οίουδήποτε ποσοΰ. Προ* 
σέθεσα δέ δτι δέν εΐναι νοητδν 

Οργανισμός ’Ασφαλιστικός, 
ώς τό Ταμεΐον Συντάξεων, νά 
στηρίζεται είς συνεχείς παρ<> 
χάς τρίτων, ένφ εδει νά στηρί
ζεται μετά τήν διά τής έφ’ ά
παξ ένισχύσεως έξυγίανσίν του, 
επί τών ιδίων του πόρων καί 
δυνάμεων ή έπί ένισχύσεως αν
τλούμενης άπό τό Πιστωτικόν 

Ιδρυμα, άπό τοΰ οποίου τά 
μέλη του προέρχονται. Ή 
πρόοδος δέ κατά τό λήξαν έτος 
καί ή συνεχιζομένη ευνοϊκή έ- 
ξέλιξις τών έργασιών τής ’Εθνι
κής Τραπέζης δημιουργεί ευ
νοϊκός προϋποθέσεις περαιτέ
ρω στηρίξεως τοΰ Ταμείου Συν
τάξεων.

»Ό παριστάμενος μετά τήν 
συνεδρίασιν ’Υπουργός τών Οι
κονομικών έδήλωσεν ότι ιδιαι
τέρως ένδιαφέρεται, ώς Δημό
σιον, διά τήν έκ τοΰ Νόμου προ- 
κύπτουσαν έπιβύρυνσιν ταύτην, 
ήτις, έν τελευταία άναλύσει, δέν 
εΐναι έπιβάρυνσίς Τής Τραπέ- 
ζης τής Ελλάδος, άλλά τού 
κρατικού προϋπολογισμού καί 
συνεψώνησε μέ όσα έδήλωσα 
είς τήν ’Επιτροπήν.

-»Μέ τάς απόψεις ταύτας συ- 
νεφώνησαν καί τά άλλα μέλη 
τής Νομισματικής Επιτροπής.
’Ανέλαβε δέ ό Υπουργός τών 
Οικονομικών νά κατοιθέση Νο- 
μοσχέδιον προς άπόλειψιν τής 
διατάξως τοΰ άρθρου 2.

»Τελοΰμεν συνεπώς έν ανα
μονή τών ένεργειών τοΰ Υ
πουργού τών Οικονομικών.

Μετά τιιμής
ΞΕΝΟΦΩΝ ΖΟΛΩΤΑΣ»

’ Εχσρακτηρίσαμιεν ώς καταπλη* 
-κτιικσν τά Εγγραφον τούτο τοΰ κι. 
Ζολώτα, διότι μέ τον σεβασμόν 
πού πρέπει νά εχωμ-εν ημείς οΐ 
-κοινοί άνθρωποιι π,ρός τούς κατέ
χοντας τόσον υψηλά άξιώματα, 
‘μάς είναι άδύνοτοιν -νά έννοήσωμον 
πώς ή υπογραφή τοΰ κ. Διοιίκητοΰ 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος έτέιθη 
κάτω άπό παρόμοιων Εγγραφον]. 
Ποια προηγούμενα, έσκέφθημεν, 
ήμ-πορεΐ νά εχη ό κ. Διοικητής μέ 
τιήν Κυβέρνησιν καί ιδιαιτέρως 
τούς συγίκιριοτσΰντας τήν έξ υ
πουργών αίκοναμ ιικήιν επιτροπήν, 
διά νά θέλη νά τούς γελοιοποί
ηση;

Γελοιοπόίησις κάθε έννοιας 
κρατικής σσβαρότητος, εΐναι τό 
ά6ίαστον( συμπέρασμα κάθε αν
θρώπου, ό όποιος,, πιστεύων ότι 
ζώμεν ϋπό δημοκρατίαν Ικαί εί'με- 
θα Κράτος Δικαίου,, λαμβάνει 
γνώσιν τοΰ ζητήματος.

Ή έν τφ εγγράφω ώπογραφή 
δέν είναι ή τυχοΰσα:

Ξενοφών Ζολώτας, Διοικητής 
τής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος, δια
κεκριμένη προσωπικότης τοΰ έ- 
πιστη,μονιιικοΰ κόσμου τής χώρας,, 
ηθική προσωπικότης ολκής; έκ τών 
πνευματικών ηγετών τοΰ τόπου καί 
άκόμη, ώς άκούομεν, θρησκευόμιε- 
Ινας άνθρωπος καί καλός χριστια- 
νός...

Γνωρί ζει έν τούτο ι ς τό δράμα 
μας. Καί άν, λόγω τοΰ ύψους τής 
θέσεώίς του, δέν ιεΐχον φθάσει ποτέ 
μέχρι ς αΰτιοΰ αί άγωνιώδεις έκ- 
ικλήισεις τών θυμάτων, τής πανά
θλιας θύτης ΰποίθιέσεως, ήλθε, διά 
νά τον πληροφόρηση περί οούτοΰ, 
ή εισηγητική Εκθεσι ς τοΰ Νόμου, 
διά τής όποιας τό Κράτος μέ τήν 
υπογραφήν τοΰ κ. υπουργού έπί 
τών Οικονομικών, προβαίν/ειι τιμιί- 
ως, ευθέως καί άνευ περιστροφών 
ιείς τήν άναγνώριισιιν τών ευθυνών 
του κ,αί άπόδσσιν τοΰ δικαίου. Τον 
Νόμον, λέγει ή εκθεσις, ύπηγό- 
-ρευσε «ρεαλιστική άντίληψις -καί 
ήβική ίέπιταγή».

"Ανθρωποι τοΰ λαοΰ ήμεΐς, δια- 
βάζομεν είς τον Νόμον:

Παύλος, Βασιλεύς τώιν Ελλήνων, 
Ψηφισάμιεναι άμαφώνως μετά τής 
Βουλής άποφασίζομιεν καί διατιάσ- 
σοιμεν. Καί είς τό άρθρον 4: ‘Ο 
παρών Νόμος ψηψισθείς ΰ|πό τής 
Βουλής καί παρ’ ημών σήμερον 
κυρωθείς (5 Φεβρουάριου 1957) 
έκτελεσθητω ώς Νόμος τοΰ Κρά
τους. ‘Υπογραφή Παύλος Β ‘Ο 
έπί τών Οικονομικών υπουργός

Χρ. Θηβαίος, Ό έπί τής Δικαιο
σύνης Κ. Παπακωνσταντίνου

Άλλ’ είς τήν υψηλήν αύτήν- έπι- 
ταγήν ά κ. Ζολώτας αντιτάσσει τό 
βέτ,ο τοιυ. Λέγει έιν τή έπιστολή 
του: «Έφ’ όσον δέν άπαλειψθή ή 
διάταξις τοΰ άρθρου 2, ή Τράπε
ζα τής Ελλάδος δέν θέλει κάμει 
Εναρξιν έκτελέσεως καταβολής οί- 
ουδήποτε ποσοΰ». Καί περαιτέρω: 
«‘Ο παριστάμιενος υπουργός τών 
Οικονομικών συνεψώνησε ιμέ όσα 
έδήλωσε ιείς τήν έπιτροπήν». Ά- 
νέλαβέ δέ ό ύπουργός τών Οικονο
μικών ινά ικατιαθέση Νομοσχέδιαν 
προς άπάλειψιν τής διατά,ξεως τού 
άρθρου 2.

Είναι ιδς, ώς γνωστόνν ό κ. υ
πουργός τών Οίκσνομιικών ό άνα- 
λαβών -νά έκτελέση την έντολήν τοΰ 
κ, Διακητσΰ, ΐεραρχικώς, προϊστά
μενος τοιΰ τελευταίου. Πρέπει νά 
συμπεράνωμιεν έκ τούτου ότι είς 
τόν περίβολον τής Νομισματικής 
Επιτροπής οΐ ρόλοι, τις οΐδιε κα
τόπιν ποιας μυστηριώδους επιρ
ροής,, αντιστρέφονται καί ό κ. υ
πουργός δέχεται εκεί άνΤί νά δίδή 
διαταγάς... (Αΰτά πάντοτε κατά 
Ζολώτιαν).

Θά προσέλθη λοιπόν αύριρν ό 
κ. υπουργός ένώπιοιν τής Βουλής, 
τής Βουλής τών Έλλήινιωνι, λησμο,- 
ιν,ών, φυσικά, τήν έξ ηθικής έπιτα- 
γής ψήφισιν τον Νόμου 3662 καί 
θά είσηγηθή νέιοιν Νόμον (όχι πλέ
ον έξ ηθικής, άλλ’ έξ απλής έπιτα- 
γή-ς τοΰ «. Ζολώτο;, έκ τών μελών 
τής Νομισματικής Επιτροπής, 
ένεργούσης, φαίνεται, ώς ύπε,ρικυ- 
βερνητιικής -τίνος εξουσίας) Νόμον 
άπαλλάισσανίτα τήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδος τών υποχρεώσεων τοΰ 
άρθρου 2 τοΰ Νόμου 3662.

,Καί αί σεβασταί υπόγραψα! 
(τάς όποιας φέρει ό Νόμος ουτος 
τί θά γίνουν; Καί τό κύρος τής 
Βουλής τών Ελλήνων,; Καί ή σο- 
βαρότιης Τής Κυβερνήσεως;

Είναι δέ τούτο τό σοβαρόν ,μό- 
νομ μέρος τής ΰποθέσεως,. Διότι, 
υπάρχει, άτιυχώς, -καί τό όλ,ιγώτιε- 
ρον σοβαρόν μέρος -αυτής. ‘,0 κ. 
ύπουργός έπί τών Οικονομικών, ευ
θύς μετά τήν λή,ξιιν τής αυινιεδριά- 
σεως τής ιέξ ΰπουργώιν Οίκονομιι 
κής Επιτροπής, τής σ.υνελθοΰσης 
τήν 6ην Ναε,μΙβρίου 1956 διά νά 
άποφαν,θή έπί τοΰ σχ,ετιΐκσΰ υπο
μνήματος ίμιας ιύπό τήν προεδρίαν- 
τοΰ -κ, ΆντιΙπροέδρου τής Κυβερ
νήσεως, ΙάνεικοΙίινωσεν έπισήμως -είς 
τήν Διοίκησιιν τής ’Εθνικής Τρα
πέζης τήν άπόφασιιν τής Κυβε,ρινή- 
σεως, όπως είσηγηίθή είς, τήν Βου
λήν την ψήφισιν τοΰ σχετικού Νό
μου, έπί των διατάξεων, τοΰ όποι
ου εΐχον ήδη μείνει σύμφωνοι αί 
δύο ιΔιοικήσεις, κατόπιν μακρών 
συνιεννοήσιεων. Τήν ιδίαν ημέραν ό 
κ. Άνιτιπρόεδρος τής Κυβερνήσε
ως, ιδιαιτέρως, ώς γνωστόν, έν- 
διιαφειρθείς διά τήν λύσιιν τοΰ ζη- 
τήματός μας, πράγμα διά τό ό
ποιαν τοΰ εϊμεθα -εύγνώμονες, έκά- 
λεΐι παρ’ έαυτώ τούς ίκπροισώποΐυις 
τοΰ έν ένεργεία προσωπιικΌΐΰ τής 
Τραπέζης ικοΐί τόν ύποφαινόμονιον,, 
διά νά όοναγγείλη είς αΰτιούς πε
ριχαρής τήν λώσιιν τοή ζητήμιατός 
μας. Τήν δέ έπομένην, ό κ. υπουρ
γός ιέπί τοΰ Συντονισμού, έπανε- 
λάμβανβν είς τούς ίδιους έκπρο- 
σώπους τήν περίί τής κνβερνητ ιικής 
αύτής άπαφάσεως δήλωσιιν τοΰ κ. 
ύπαΜριγοΰ έπί τών Οίκονομι,κώιν 
προς τήν Τράπεζαν. Έπρόκειτο 
δέ περί τοΰ ίδιου κειμένου Σχε
δίου Νόμου τοΰ ΰποχριεαΰντος τήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος κατά τήν 
διιάταξιιν του άρθρου 2 τοΰ Νόμου 
3662. ‘ Οκ. ώποιυργός τοιΰ 'Εμ
πορίου είναι ό χβιρισθεΐς., ώς κου- 
ράντ,ες τοίυ, είναι ή λέξιις, τήν ύ- 
πόιθεσιιν καί δή ό μεισολαβήσας είς 
τάς μεταξύ τών δύο Διοικήσεων 
συνον,νοήσεις καί ό δοΰς είς τούς 
εκπροσώπους τοΰ Προσωπικού τής 
Εθνικής, τοΰ έν ένιεργεϊφ καί του 
ύπο σύνταξιν τήν βεβαίωσιν, ότι 
τό ζήτημά τον θά έλύετα όρΐιστι- 
κώς προ τής είς τό εξωτερικόν ά- 
ναχωρήσεως τοΰ κ. Ζολώτα 99,99%, 
όπως καλώ-ς θά ένθυμήται.

Αί', λοιπόν, αί ΐδιαι άκριβώς 
κυβερινητικαί προσωπικότητες, αί 
άποφασίισασαι τήν ψήφισιν τιοΰ 
Νόμου ιβάσει τοΰ είς χιεΐρας Των 
κειμένου τής συμφωνίας καί άναγ- 
γείλαισαι τήν όατόφασίιν των ταύτηιν 
είς τούς ένδιαφερομένοιυς, τά ϊδια 
δηλαδή φυσικά πρόσωπα, ύπό τον 
μανδύαν τοΰ μέλους τής Νομισμα
τικής Επιτροπής, άπεφάσισαν 
τήν άχρήστευαιιν τοΰ προ ολίγων 
μόλις ήμε,ρώιν ψηφισθέιντος ΰπό 
#τής Βο,υλής Νόμου. Καί τό χειρό
τερον ό ίδιος ό κ. υπουργός τώιν 
Οίκο,νομικών, ό ιείσηγηθείς τόν Νό- 
μανι, ό ίέπιμεληθείς τής ψηφίσεώς 
του καί ό δοΰς τήν έντολήν τής 
έκτελέσεως του, συμφωνεί τώρα μέ 
τόν ικ. Ζολώταν, δηλοΰντια είς τήν 
Νομισματικήν ’Επιτροπήν ότι άρ- 
νεΐται ινά τάν έκτελέση. Προσψέ- 
ρεται μάλιστα ,νά τόν άκυρώση, ρί- 
πτων οΰτω τήν ιδίαν του υπογρα
φήν είς τόν κάλαθον τών άχρη

στων... (πάντοτε κατά τό Εγγρα
φον Ζολώτα).

Καί διατί όλα αυτά τά ωραιϊα 
πράγματα; Διότι ό κ'. Ζολώτας ά- 
νιεκάλυψεν έκ τών υστέρων ότι Ε
χει- ιάντΊιριριήσεις..

’Αλλ’ ό Νόμος Επρεπε νά γίνη 
μιεθ’οίασδήποτε άντιρρήσεις του κ. 
Διοιίκητοΰ. Ήρωτήιθη μήπως ή Ε
θνική Τράπεζα, όταν, κατόπιν τής 
γνωστής έκείινης προεκλογικής 
συμφωνίας μεταξύ τοΰ έκλ «πόν
τος Διοικητοΰ καί τοΰ κ. Μα-ρκε- 
ζίνη, άπεψασίζετιο τό ΑΙΣΧΟΣ 
εκείνο (Ετισι τό έχαραΐκτήιρισεν ό ά- 
είμινιηστας -Ποοπάγος) τοΰ χωρι
σμού τιοΰ ικΟινοϋ Ταμείου μας διά 
τοΰ Ν. Δ. 2626; (Τούτο έπα ια- 
λαμβάνειι,, μέ άλλα-ς λέξεις, καί ή 
εισηγητική Εκθεσις, λέγουσα έπί 
λέξει «ό ιέκ μονομερούς πρωτοβου
λίας καί παρά τάς έντονους διια- 
μαρτυρίας τής έτέρας πλευράς, 
διαχωρισμός ουτος κ.λ.π. κ,λ.π.).

Διατί τώρα, προικειμένο,υ περί 
ό.πΡδόσεως τοΰ διικαίοη, προικει- 
μέινου περί έπανορθώσεως τής 
προιτγίενιοιμώνης πρός τό Ταμεΐον 
καί τούς ήσφαλισμένΟυς του άδι- 
κίας, ώς όμολογεΐτ-αι έν τή έκθέ- 
σειι, διά τής άποδόσεως είς αυτό 
Τώιν άοφάλιστικών του κεφαλαίων-, 
-τών όπόίιων βία τό έστιέρησαν, 
(τών χρημάτων, δηιλαΐδιή, τά όποια 
έπί δεκαετιηριίΒας ολοκλήρους κα
τέβαλλαν οί ήσφαλισμένοι), εΐναι( 
άπαραίΤητιοιν νά συμφωινιήση έπ’ 
α,ύτοϋ ή Δ-ιοΐίκησις τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος;

Βεβαίως, αν ό κ. Ζολώτας έκή- 
δετο περισσότερον τιοΰ ηθικού κύ
ρους τοΰ μεγάλου ‘Ιδρύματος, τό 
όποιαν έκπροσωπεΐ> όχι μόνον δ-έν 
θά Επρεπε νά εΐχεν αντιρρήσεις, 
άλλά 8ά ώψειλιε -νά εΐχεν άναλάβειι 
ό ’ίδιος τήν πρωτοβουλίαν τής 
ρνθμ-ίοεως τοΰ ζητήματος, άφοΰ 
γν.ωρ'ζει τάς έπί τοΰ θέματος εΰ- 
θύνας τής Τραπέζης τήν οποίαν 
διοικεί καί γνωρίζει ακόμη, καλύ
τερον παντός άλλου, ότι ή ’Εθνι
κή Τράπεζα δέν δύινοτται κιαί δένΙ 
πρέπει νά έπωμιισθή μόνη τό σχε
τικόν τεράστιον βάρος.

’Αντί το-ύτοιυ, λησμονών ότι τό 
Εκδοτικόν ‘Ίδιριυμα όιντλκΐ τό κύ
ρος του, "να μή έϊπωμεν τά κέρ
δη τοιυ, άπό ένα Πριονόμιιιοιν πού α
νήκε κάποτε είς άλλον, βάλλει άπό 
πολλόΰ κατά τοΰ άλλου αΰτοΰ.

ιΚαί δέν άρκεΐται μόνον είς τά 
κατά τοΰ Ιδρύματος αλλεπάλλη
λα πλήγματα. Θέλει νά συντρίψη 
καί τό προσωπικόν τοιιι, στερώιν) 
χιλιάδας οικογενειών συνταξιοιύ- 
χων, μεταξύ τών όποιων πλήθος 
χηρών καί ορφανών κ,αί αιύτοΰ τοΰ 
έπιαυσίου1 των.

Άλλ’ Εστω ό κ, Ζολώτας έπι- 
μέ’,ίει νά διατηρή τάς άντιρρήσεις 
του. Ποιαν αξίαν, πο-ΐαν ηθικόν ή 
νομ,ικόιν βάρος δύνοται ινά Εχουν 
αί οΙιαιδήποτε άντιρρήσεις του, ό
ταν είναι βέβαιον,, διότι ρητώς ό- 
μολ-ογεϊται καί έν- τή συινοδευσάση 
τό Νομοσχέδιαν ’Εκθέσει τής Γενι
κής Διευθύινισεως Δημοσίου Λογι
στικού ικαί έν αύΤώ τούτω τφ έγ- 
γράφω Ζολώ,τα, ότι, κατ’ ουσίαν1, 
πρόκιΒίται πειρί έπιβαρόνσεως τοΰ 
ΔημοσίΙορ, είς ιάναγνώρισιιν, προ
φανώς, τών έπί τοΰ θέματος εύθυ- 
Ινιών του; Πόθεν άν-τλιεΐ ό κ. Διοι
κητής το δικιαίωμα νά ικηδεμονευη 
τό Δημόσιον· καί νά τοΰ άρνήταιι 
τήν έκπλήρίωσιιν ένός όφειλομένοιυ 
καθήκοντος, προς ιέπανόριθωοιν ώ- 
Ιμ,ολαγημένης ύπ’ αύτοΰ άδικίας;

Άιλλά τό Εγγραφον Ζολώτα πε
ριέχει καί άλλα τιινά, τά οποία 
,μάς ύπο,χριεώΐνοΐυν 'νά πιστεύωμεν,, 
μετά λύπης, ότι, όταν υπέγραφε 
Τό πρός τήν ’Εθνικήν Εγγραφόν 
του, άψΊΐνεν Εκθετον τήν σοβαρό
τητα τοΰ αξιώματος1 του.

Διότι, ένθυμηθείς τόν κ. Καθη
γητήν, φθέγγεται άπό κ-αθέδρας: 
«Προσέθεσα δέ ότι -δεν είναι νοη
τόν, ’ Ο ργαι νιισμός ’ Ασφαλ ι στ ι κό ς j 
ώς τοΰ Ταμείου Συντάξεων, νά 
στηρίζεται είς συνεχείς παροχάς 
τρίτων, ένώ Εδει νά στηρίζεται με
τά τήν διιά τής έφ’ άπαξ ένισίχύ- 
σ-εως έξυγίιανισίν του, έπί τών ίδι
ων του πόρων καί δυνάμεων».

Γνωρίζει, έν τοΰτοις, ότι τό 
συσσωιρευθέν ελλ,ει μμα άνερχεταιι 
είς δρχ. 145.000.000 καί ότι μέ 
μέ τό ποσόν τώιγ δρχ. 70.000.000, 
τής είσφο-ράς του πρόκειται 'νά κα- 
λυφθή μέρος μόνον αύτοΰ καί ότι 
παραμένει είς τό άκέραιοιν1 τό πρό
βλημα τοΰ έξ 80.000.000 καί πλέ- 
ανι έ'κατομμυρίιων τακτιιΙκιοΟ έτη σ ί
ου έλλείίμματος. Π'οϋ βλέπει τήν 
έξυγίανσιιν τοΰ Ταμείου διά τής 
έφ’ άπαιξ -ένιισιχόσεώς τοιυ-, περί τής 
οποίας όμιλεΐ; Πού βλέπει τούς 
πόρους καί τάς ίδιάς του δυνά
μεις, έπί τών όποιων πρέπει τοΰ 
λοιπού νά σιτηήίίζεταιι; Τοιιαύτας 
άνακριβείας μετιέδωσεν είς τά μέ
λη τής -Νομισματικής Επιτροπής;

’Αλλ1’ ό ικ. Ζολώτας όμιιλεί καί 
περί τής Εθνικής, «Ή πρόοδος) 
γράφει, κατά τό λήξαν Ετος κιαΐ 
ή συνεχιζόμενη ευνοϊκή έξέλινξις 

τών έργασιών τής Εθνικής Τρα-

πέζης,, Ιδημιιουργιεί -εΰνΟϊκάς προϋ- 
πο,θέσε/ις περαιτέρω στηρίξεως 
τιοΰ Ταμείου Συντάξεων».

Καί ή μ-έν ’Εθνική Τράπεζα πη
γαίνει,, βεβαίως, καλά, καί θά πάη 
άκόμη καλύτεροι χάρις είς τήν μιε- 
γιάληιν εμάιστοίσύνην μέ τήν όποιαν1 
δέν] Επαυ-σεν νά τήν περι,βάλλη ό 
Ελληνικός Λαός. Καί όχι, -βέβαια, 
διότι τήν βοηθεΐ πρός τούτο ό κ. 
Ζολώτας... Ό Θεός καί ό ’ίδιος 
ξεύρει τί τής Εχει κάμει μέχρι σή
μερον... Άλλά διότι- διοικεΐται ό
πως διαιΙκεΐται σήμερον.

Διοικητής όμως τής Τραπέζης 
Τής Ελλάδος, ισχυρίζεται σοβά- 
-ρώς ό κ. Ζολώτας ότι ή ’Εθνική 
Τράπεζα, μεθ’ οίανδήποτε βελτίω- 
σιν τής θέσειώς της, δύνοται νά 
καλύψη ΜΌΝΗ τό έξ 80. καί πλέ
ον έκατομμορίων τακτικόν αύτό έ- 
ΤήσιΙαν ελλίειμιμα τοΰ Ταμείου1 μας; 
Δύνοται, δηλαδή, ινά συντηρήση 
έπί μακράν τάς 4.000 τοΰ έν ενερ
γείς! προσωιπικοΰ της καί τάς 2. 
500 τών συνταξιούχων της;

Δέν γνωρίζει ότι ή Έθ,νιι-κή Τρά
πεζα άντνμιετωπί'ζει ίπρωτιοφανιές' 
συντάξιοΐδο'τΊκιόιν πρόβλημαι, άφοΰ 
τά υπό σύνταξιν μέλη τοΰ Ταμείου 
μας -είναι περισσότερα τών έν έ- 
νιεργείςι ήσφαλισμένιωιν μελών του; 
Δέν γνωρίζει ότιιτό πρόβλημα τού
το είναι άλυτος, άν, είς, τάς ιδίας 
της μεγάλος προσπαθείιας δεν 
προστεθούν καί εκείνοι τών συινιυ- 
-πευθύνων είς τήν δημιουργίαν τοΰ 
προβλήματος αύτοΰ, δηλ. τοΰ 
Κράτους καί τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος; Δέν γνωρίζει ότι, τό 
πρόβλημα αΰτά έδημιισυργήθη διιότ» 
ό Νόμος ,2510 τήν μονι Τράπεζαν 
Τήις Ελλάδος ΰπεχρέωσε νά κατα- 
βάλη -αιντιή τάς συντάξεις τών, λό
γω άποσυμφορήσεως, άπολυθέντιωνί 
ΰποιλλήλωιν της, ένώ, τήν ’Εθνικήν; 
λόγω τήζ τότε άσυνειιδησίας τοΰ 
’Ηλιάσκο,υ, άφήκ-εν έλιευιθέραν νά 
έπι,ρρίψη όλόκληρον, τό βάρος τήις; 
συντάξιοΐδοτήσεως τώιν 1.500 ά- 
πολυθέντων ύπάλλήλων της επί του 
Ταμείου, έξ οΰ καί ή έπελθοϋσα 
άμεσος συντριιβή τοΰ τελευταίου; 
ΔένΙ γνωρίζει τάς έπί τοΰ θέματος 
εύθύνας τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος ιέκ τιοΰ ανωμάλου τρόπου χω
ρισμού τού κοινού των Ταμείου 
δια τού Ν.Δ. 2626, ττρονοήστχιτος 

-Ιμόναν περί διανομ-ης τού ένεργη- 
τικοΰ τοΰ Ταμε ί ου ικαί άφήσαντος 
όλόκληροιν σχεδόν τό- συνταξιοδοτΊ- 
κον βάρος έπί τώιν ώμων τοΰ ήδη 
έκ τών γνωστών (άφορμώιν κλονι
σμένου Ταμείου τής ’Εθνικής; Τώ
ρα, τό πρώτον, λαμβάνει μήπως 
γνώσιν των πραγμάτων αύτών ό κ. 
Διοικητής; Δέν γνωρίζει ότι ά- 
νευ αυτών δέν θά εϊχαμβν σήμερον1 
ανάγκην τών έν τώ πρός τήν Ε
θνικήν έγγρΙάψω τοιυ, άδαπάνων 
συμβουλών του; Καί κότιι άλλο:

«Έδήλ,ωσα, λέγει έν τή έπι-στο- 
λή του, είς τήν ’Επιτροπήν ότι, 
ώς άρχικώς συνεφωνήθη καί μέθ* 
ύμών, διά τοΰ ποσοΰ τών δρχ· 70. 
000.000 θά έξηιντλεΐτο ή έκ μέρους 
τής Τ-ραπέζης τής Ελλάδος ύπο- 
χρέωσις ένισχύσεως τοΰ Ταμείου».

Άναψέρεται, δηλαδή, ό κ. Δι
οικητής -είς τήν γνωστήν! συμφωνί
αν μεταξύ τών δύο .Διοικητών είς 
τό Γριαφεϊον τοΰ ικ, ’Υπουργού τοιΰ 
Εμπορίου. Δέν ή'μέθα παρόντιες 
είς τήν συμφωνίαν, άλλά όλίγαις 
ώρας μετ’ αΰτήμ, ήικούσαμεν άπό 
πρόσωπον μέτασχόιν! τής 'συμφωνί
ας (ρχι τον κ, Διοικητήν1 τής Ε
θνικής) τούς όρους οίΰτής ο-ί ό
ποιοι- επαναλαμβάνονται έν, τή ώς 
άνω πρός τήν Τράπεζαν τής ‘Ελ
λάδος επιστολή τής Διοικήσεως 
τής Εθνικής Τραπέζης.

Δύναμαι άκόμη νά υπενθυμίσω 
είς τόν ικ. Διοικητήν τά εξής α
διάψευστα: Δύο ημέρας προ τήςι 
ιστορικής συμφωνίας είχα ζητή
σει,, ικάτόπιν τοΰ άπό 3 Σεπτεμ
βρίου ύποιμινήματός ‘μου πρός τον 
κ. Διοικητήν τής Τροοπέζης τής 
Ελλάδος, νΐά γίνω δεκτός είς ά- 
κράασιιν. Έζήτουν διά τοΰ -υπο
μνήματος μο|υ ώς μόνον μέσον διά 
τήν λιύσιν τοΰ προβλήματος μακρο
χρόνιον δάνειον μέ μικρόν συμβο
λικόν τόικαν, τό περίφημαν δεκά- 
λεπτον τοΰ έ κ ά ρ καί τό ποσόν 
τών διρλ. 150.000.000 έφ’ άπαξ. 
Μετά τήν ‘τυπικήν! χειραψίαν τής 
υποδοχής καί άφοΰ καί οί δύο ή- 
ριεμήσαμιεν ιάπο τήν* βιια)ίοον εκείνην 
στιιχομιυΐθΐαν έπί τοΰ θέματος τοΰ 
Δανείου, ό κ. Διοικητής μέ έβε- 
βιαίωσιε περί τοΰ μεγάλου ένδια- 
φέρσνΤός του διά τό' ζήτημα, τήν 
οριστικής λιύσιν τοΰ όποιου ήτο 
διατεθειμένος νά βοηθήση, καμίνων 
ό,τιι- ιέξηιρτάτο άπό αΰτόιν. «"Εχετε 
δίίκαιιοιν], μ-οΰ ιεΐπε, ικανε'ίς δέν ή-μ- 
πορεΐ ινά σάς τό άρνηθή. Τό Δά
νειον πού μιοΰ ζητείτε δέν ήμποιρώ 
νά σάς τό δώσω· Αλλά θά σάς 
δώσω κάτι άλλο πού θιά σάς 
άποδώση προσόδους πολύ μεγα
λύτερος άπό αΰτάς πού περιμένε
τε άπό τό Δάνειανι. (Τούτο ύπελο- 
γίζετο ότι θά άπέδιίδεν έτιησίως 
το ποσάνι 25—30 έίκατοίμ.). Θά 
σάς δώσω άκόμη καί τό «δεκαρά- 
κι». Εΐναι ή λέξιις την όποιαν- έ- 
χρησιμοποίησει, δηλαδή τό γνω

στόν δεκάλεπτον τοΰ έ ικ ά ρ. Θά 
σάς δώσω άκόμη καί τά 150 έκατ. 
διά τήν συμμετοχήν της Τραπέ
ζης .είς τό συνταξιιοδοτιιΐκόινι βάρος 
τοΰ Ταμείου». Καί προσέθεσε- (ά- 
ναφέ'ρω τούτο έκ καθήκοντος ειλι
κρίνειας) : «Δηλαδή, μπορεί ινά μή 
εΐν|αι καί 150. ©ά εΐνιαι, πάντως^ 
μία πολύ μεγάλη «contribution» 
Εΐναι ικαί πάλιν ή λέιξις πού έ- 
χιρηισ Ιμοπαίησε.

«Αυτή ή μεγάλη^ Contribution 
δέν μοΰ ,άρέσει, τοΰ άπήντησα. "Ο
ταν λέμε 1 50 ένινίαόΰμενι, φυσικά, 
κάτι γύρω άπό τό ποσόν αΰτό. Νά 
έξηγούμεθα, κύριο Διοικη-τά, πρός 
άρσιιν πασης παρεξηγήσεως». 
-«Κ αλή, καλά, μοΰ άπήντησε. Δέν 
θά διαφωνήσωμειν...

Καί Εφυγα μετά παραμονήν 45 
λεπτών τής ώρας, θεωρήσας όπο- 
χρέωσίν μου ινά εύχαριστήσω τόν 
κ. Διοικητήν διά τάς σοβαρωτά- 
τας οΰήάς διαβεβαιώσεις του, αί 
όποΐαι άπετέλουνί, όντως, πολύτι
μον συμβιολήν διά τήν λύσιν τοΰ 
όλου ζητήματος. Αΰτά μετέδωκα 
ευθύς άμέσως είς τόν κ. Πρόεδρον 
τοΰ Συλλόγου τοΰ ιέν ενεργείς! 
,ΠιροσωπιΙκΟΰ τής Τραιπέζης τής 
Ελλάδος καί ιέν συνεχείς! είς τούς 
κ. κ. Διιοιίίκηηήν καί ‘Υποδιοικητήν 
τής Εθνικής Τραπέζης.

Ερωτώ τώρα τόν κ. Ζολώταιν 
'τί έμιεσολάβη.σενν ώστε, μετά δύο 
ημέρας, τήν παραμονήν τής. είς ’Α
μερικήν άναχωρήσεώς του, νά λη- 
σμονήση τάς (βεβαιώσεις του αϋ- 
τιάς, αί όποΐαι θά Εδιδιοιν είς τό 
Ταμοΐοιν, κατά τήν διάρκειαν τής 
Ιίσχύος τών σχιετικώινι μέτρων, έκα- 
τοντάδας έκατομμυρίων, διά νά 
φθάση, όπως ισχυρίζεται τώρα, 
εις την προσφοράν τώιν 70 έκατ., 
καλύπτουσαιν, ώς .έλέίχθη, τό ή- 
ιμιισυ μόλις τοΰ -συσσωρευθέντος 
έλλείμματος, ικαί ‘άφίινουααν άλυ- 
τοιν το πρός ικάλυψιιν ολοκλήρου 
τοΰ έτησίου ιέλλείμιματος, τεράστιι- 
ον πρόβλημα;

Προφανώς ή μνήμη τοΰ1 κ. Δι- 
οιικ-ητοΰ δέν τόν βοηθεΐ ικαί αί πρός 
τήν Νομισματικήν Επιτροπήν δη
λώσεις του κακοποιούν δειινώ-ς τήν 
άλήθειαη, άνεξαρτήτως τών άλλων 
λόγων, διά τιόΰςι ό,ποιους1 εΐναι, 
τύπαις καί ουσία, απαράδεκτοι.

Ιδού τώρα (καί τό ΚΛΟΥ τής 
ΰποθέσεως:

‘Ο κ. Υπουργός τώνι -Οικονομι
κών φέρεται έν τώ εγγράφω τοΰ κ.
Ζολώτα, ιάνισίΧαβών τήν ύττοχρέω- 
σιιν ν cc ιέξαλείψη 8ιά νιεωτέρου Νό
τιον τήιν άψιοιρώισαν τάς ύποχρ-εώ- 
σεις τής Τραπέζης τής Έλλάδοςι 
διάταξιιν τοΰ άρθρου 2 τοΰ Νόμου 
3662.

Πληροφορώ τώρα τούς άναγνώ- 
στας μου ότι "προς άποφυγήν τής 
διΐκαιιολογημένης άντ'ΐδράσεως τής 
Βουλής καί πρός παραπλάνησιν 
αυτής, πάρει σέψρησεν ήδη είς τό 
Σχεδίαν Νόμου, έντελώςι ξένον 
πρός τήν ύπόθεσιιν, διάταξις ά- 
παλλάσσοιυσα τήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδος τών πρός τό Ταμεΐον ΰ- 
ποχρεώσεών- της μετά τήν1 1 ην διε- 
Ιτίοιιι. Άπίιστευτον, άλλ’ άλ-ηθές. 
ληθές.

Δέν γνωρίζομεν, οΰτε θέλ-αμεν 
ινά πιστεύοωμεν ότιι β ικ. Ζολώτας 
τελεί έν γνώσει τήις άθλιότηΐτος 
αυτής. Τό πράγμα πρέπει ινά στα- 
ματήση άμέσως έν τή γενέσει τοιυι. 
Τό ικαταγγέλλομεν ικιατά ικαθήκαν 
είς τόν Κύριον Πρόεδρον τής Κυ
βερνήσεως καί τόν Κύριον Π,ρόέ- 
δ,ρον τής Βουλής διά τά καθ’ αυ
τούς.

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Τό θέμα είναι μεγάλο καί άξιο,ν 

τής ιίδιιαιτέρας προσοχής σας. Ή: 
’Εθνική Τρόίπεζα ειΐινιαι βέβαιον ότιυ 
θά κάμιη είς τό Ιάκέραιαν τό κα
θήκον της, ίέψαρμόζουσα πιστώς 
τάν ψηφισθέντα Νόμονι. Άλλά τού
το, όπως γνωρίζετε, δέν άρκεΐ. 
Πρέπει τό Κράτος καί ή Τράπεζα 
τής Ελλάδος ινά κάμουν τό ίδι- 
ικάν των. Διότι, άλλως, δύο λύσεις 
Ιμόνον υπάρχουν: Τό σβήσιμο τής 
Τραπέζης, πού ίσοδυναμεΐ μέ σβή
σιμο τής '/Ελλάδος, ή ή καταδίκη 
τώιν 2.500 σημερινών συνταξιού
χων! τοΰ ΤαΙμείου ικαί τών αίκσγε- 
ινίειών των, ώς καί τών 4.500 ή- 
σφαλισμένων μελών τών δύο Τα
μείων ’Εθνικής καί Αθηνών, όταν) 
Ελθη ικαί αυτών ή σειρά, είς τόν 
έξ ασιτίας θάνατοινι. Τόν κίνδυνον 
ιτιοΰ φοβερού αύτοΰ διλήμματος ήλ
θε νά άποιμακριύνίη ό πρό 8ΰο μό
λις μηνών ψηφιάθείς Νόμοςι 3662.

Άλλ’ ό κ. Ζολώτας άρνεΐται ινά 
τόινι έφαρμόση.

Είς τήν χώραν τοΰ Σωκράτσυς 
καί τοΰ Πλάτωνος κάποιος πρέπει 
νά 'εϋιρεθή διά νά πείση τόινι κ. Δι
οικητήν ότι, άν μή τιί άλλο, Εχειι’ 
ύπ-οχρέωσιιν νά σέβεται τούς Νό
μους τον Κράτους.

Έντόλή τοΰ Διαιικητικοΰ Συμ- 
βαυλίίιοιυ τοίΰ Συλλόγου τώνϊ 
Συνταξιούχων τής ’ Εθνικής 
Τραπέζης τής ‘Ελλάδος.

‘Ο Πρόεδρος
ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΒΗΑΝΔΡΕΟΥ

Είς τήν 3ην ισελίδα 6ημοσ·ιεύο- 
μεν σχόλια τοΰ ’Αθηναϊκού Τύ
που έπί τοΰ σοβαρού τούτου 
θέματός τοΰ Ταμείου μας 

Συντάξεως.


