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ΠΟΙΟΙ 01 ΑΝΑΤΡΟΠΕΙΣ;
Ζωηρά ύπάρχει πάντοτε ή 

διάθεσις έκ μέρους των ιθυνόν
των διά τήν λήψιν μέτρων 
άντιϋπαλληλικοϋ, άντικοινωνι- 
κοΰ καί άντιανθρωπιοτικού πε
ριεχομένου. Τά μέτρα ταΰτα 
συνοψίζονται εις το ότι οί υ
πάλληλοι έν γένει πρέπει νά 
έπανέλθωσιν εις τάς συνθήκας 
έργασιας τής προ τοΰ 1909 ε
ποχής...

©εωρητικώς ©ί κ. κ. Κεφα
λαιούχοι δεν έχουν άδικον. 
Εις τάς άποικίας, λόγου χάριν, 
τά κόστος τής παραγωγής εί
ναι πολύ χαμηλόν, διότι οί ι
θαγενείς, όταν δέν έχουν έξε- 
γερθή όπως οί Μάο - Μάο, 
προσφέρουν έργασίαν σχεδόν 
άδάπανον. Καί καθώς ή γη 
είναι σφαίρα καί γυρίζει, κα
τά δέ τήν εποχήν μας εις τήν 
άντιπέραν όχθην τής (Μεσο
γείου οί φελλάχοι απέκτησαν 
άνθρωπίνην ύπόστασιν, είναι 
πολύ φυσικόν, οί δικοί μας έ- 
δώ, είς άντιστάθμισιν, νά έξ- 
ανδραποδισθβϋ ν...

Καί καλά οι Κεφαλαιούχοι... 
’Αλλά οί κυόερνώντες, καί πέ
ραν τούτων ©ί ’Αμερικανοί, 
δέν αντιλαμβάνονται ότι κα
λάν είναι νά μή παίξηκανείς έν 
βύ παικτοίς; "Οτι είς εποχήν 
καθ’ ήν τά κεφάλαιον άπεδεί- 
χβη τόσον άναξιόπιστβν καί 
κακόπιστον, ώστε ένώ κρουνοί 
εύθηνοτάτου κρατικού χρήμα
τος έρρευσαν είς τά θυλάκια 
των κ. κ. Κεφαλαιούχων διά 
νά μεταδληθοΰν είς έπαύλεις, 
αύτοκίνητα, τουαλέτες, δεξιώ
σεις καί άποταμίευσιν είς τά ε
ξωτερικόν, τελικώς δέ είς 
«παγωμένας πιστώσεις», είναι 
όχι άπλώς εγκληματικόν, άλ-

λά κυριολεκτικώς παραφροσύνη 
καί αύτή ή σκέψις νά ,διαιωνι- 
σθη ή έξαθλίωσις των ύπαλλή- 
λων;

Μέ τό εύθηνόν χρήμα πού 
κατέκλυσε τήν "Ελληνικήν οι
κονομίαν, άπά τής έποχής τού 
«δόγματος Τ ρούμαν», μέχρι 
τής έποχής των παραγγελιών 
του ΝΑΤΟ, όλοι εδώ έπρεπε 
νά τρώγωμεν μέ χρυσά κουτά
λια. ’Αντί τούτου, οί έργα$ό- 
μενοι αμείβονται μέ άποδοχάς 
ύπολειπομένας ένίων περιό
δων καί αυτής τής Γερμανικής 
Κατοχής.

Καί έρωτώμεν: Ποιοι οί ά- 
νατροπεϊς;...

Συνιστώμεν είς τούς κ. κ. 
Κεφαλαιούχους καί πέραν τού
των είς τούς Κυβερνητικούς 
παράγοντας, καί πέραν τούτων 
είς τούς ’Αμερικανούς, νά ά- 
ναλογισθούν ότι οί καιροί 
είναι εύμετάβλητοι είς σκέ
ψεις καί προσανατολισμούς, ό
τι πέραν τοΰ λεγομένου «έ- 
λευθέρου κόσμου» δέν ύπάρχει 
μόνον ή Μόσχα, άλλά καί αλ

ί λαι χώραι, όπως π. χ, πράς 
δορράν ά Τίτο καί πράς νότον 

' ά Νασέρ, ότι ό Ελληνικός 
λαός θέλει νά κλείσουν πιά αί 
πληγαί τού κακού παρελθόν
τος καί είναι ψυχή τε 
καί σώματι παρά τά πλευράν 
των αγωνισμένων διά τήν οι
κονομικήν καί εθνικήν των α
νεξαρτησίαν λαών, χειροκρο- 
τών καί θαυμάτων τά έπιτεύ- 
γματα τούτων. Καί άπά τοΰ 
θαυμασμού μέχρι τής μίμήσε- 
ως ή άπόστασις δέν είναι με
γάλη....

H ΕΜΙΙΚΗ Ε«Ε*11Κ«
ιιι ΜΡΐ το ολΕΐΡοη το» κιορι ιμι

ΕΝΤΟΝΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

Ή συγκέντρωσις διαμαρτυρίας τού 
Προσωπικού τής Τραπέ$ης μας.

Ή Β οεταννική τρομοκρατία | 
τήν Κύπρον έφθασεν είς τό 

όψιστον σημεϊον της. "Η Κυβέρ
νησες των Συντηρητικών καί 6 
άπαίσιος Χάρντιγκ εφαρμόζουν τά 
πλέον Απάνθρωπα μέτρα. Αί δι’ 
Απαγχονισμού εκτελέσεις Κυπρίων 
πατριωτών διαδέχονται ή μία τήν 
άλλην. Αί φυλακίσεις καί ραβδι
σμό ί συνεχίζονται. Είς Λευκωσίαν 
καί ’Αμμόχωστον έφηρμόσθη τά 
σύστημα τού αποκλεισμού τού Ελ
ληνικού πληθυσμού επί ημέρας εν
τός των οικιών καί ή καταδίκη 
των είς τό μαρτύριαν Τής πείνης 
καί τών έκ ταύτης συνεπειών. Καί 
όλα ταύτα δια νά καταπονηθή ό 
Ελληνικός Κυπριακός λαός ν’ άρ- 
νηθή τό κίνημα τής άντιστάσεώς 
του καί νά δκχύή τό ψευδοσύντα
γμα πού τού προσφέρει τό Φό- 
ρεϊν "Όφφις διά τών περιπλανω- 
μένων διπλωματών του τύπου 
Ράντκλιφ. Ό Κυπριακός όμως 
λαός μένει ακλόνητα πιστός στον 
πόθο, του δι’ αυτοδιάθεσιν. Καί 
συμπαραστάτης του είναι δ Έλληπ 
ντκός λαός μέ πρωτοπορείαν τούς 
®ρ γαζομένους.

Οήτω τόσον κατά τήν ημέραν 
τής έκτελέσεως τών τριών Κυπρί
ων αγωνιστών Παναγίδη, Κουτσό- 
φτα καί Μαυρομμάτη, όσον καί 
κατά τήν .τροηγουμένην καί έΠσ- 
μένην ταύτης έλαβον χώραν ψηφί
σματα, διαιμαρτυρίαι καί στάσεις 
εργασίας. Ή Ο.ΤΟ..Ε. δι’ ειδικής 
άνακοινώαεως έκάλεσε τάς τραπε- 
ζούπαλλήλικάς οργανώσεις είς δια
κοπήν εργασίας από τής 12ης με
σημβρινής τής 22.9.56.
Έξ άλλου ή Ο.Τ.Ο.Ε., τά Συνδι* 

κάτα Κοινής Ώφελείας- τό Προιε-

δρεΐον τών ’Οργανώσεων τοΰ Ο. 
Τ.Ε., δ Σύλλογος Προσωπικού Έλ. 
Ήλεκτρ. Σ ιδηροι&ράμων (ΕΗ Σ ) 
καί τό ΣωματεΧον Μονίμων Ερ
γατών τού Ο.Λ.Π. διά κοινών τη

λεγραφημάτων άιΠευθυνύμ ένιων 
πράς τήν Βρεταν. Πρεσβείαν, τήν 
Διεθνή ‘Ομοσπονδίαν ’Ελευθέρων 
Συνδικάτων καί τήν Παγκόσμιον 
Συνδικαλιστικήν 'Ομοσπονδίαν, δι- 
εμαρτυΰήρησαν διά τάς αγριότητας 
τών “Αγγλων.

Είς τήν υπό τού Συλλόγου 
μας όργανωθεΐσαν κατά τήν 22αν 
Σεπτεμβρίου είς τήν μεγάλην αί
θουσαν τοΰ Κεντρικού Καταστή
ματος συγκέντρωσιν τού προσω
πικού, ό Πρόεδρος κ. Κ. Μελισ- 
σαρόπουλος ώμίλησεν πρός τούς 
συγκεντρωθέντας συναδέλφους εί_ 
πών τά εξής:

«Νέον έγκλημα συνετελέσθη χθες 
από τον δυνάστην τής Κύπρου.

Νέον ίαλκιμον αίμα έπότισε τό 
αειθαλές 'δένδροι τής ελευθερίας.

Τρία παλληκάιρια, στό άνθος τής 
ηλικίας τους, έστερήθησαν τό δι
καίωμα τής ζωής κάτω από τον 
ήλιον, επειδή ήθελαν νά ζήσουν υ
πό ελεύθερον ουρανόν.

Άλλα ματαίως οί άρνηταί τής 
’Ελευθερίας έβαψαν στό αίμα καί 
πάλι τά χέρια τους.

Ματαίως προσπαθούν νά εξακο
λουθούν δυναστεύοντες τόν λαόν 
τής Κύπρου.

Ματαίως τό συντηρητικόν κόίμ- 
μα τής Μικράς, πλέον, Βρεταν- 
νίας προσπαθεί νά άνακόψη τόν 
ροΰν τής ιστορίας.

Ματαίως προσπαθεί νά διαιώ
νιση τό καθεστώς τών αποικιακών 
λαών, τό έπονείδιστον καθεστώς

MR ΠΗΥΣΗ Ο 

ΕΜΠΗΙΓΜΟΣ

Πρό μηνός καί πλέον έλάβο- 
μεν παρά τοΰ αρμοδίου ‘Υπουρ
γού τήν υπεύθυνον δήλωσιν ό
τι ή εύνοϊκή έπίλυσις τοΰ προ
βλήματος τών ’Ασφαλιστικών 
μας Ταμείων δέον νά θεωρή- 
ται γεγονόις πραγματοποιού- 
μενον εντός τών ημερών. Αυ
τά πρό μηνός...
• · Σήμερον μανθάνομεν ότι, 
ένώ 0ί Διοικηταί τών Τραπε
ζών Ελλάδος και ’Εθνικής1 
συνεφώνησαν, τό ζήτημα σκόν
ταψε στό γραφείο άλλου 'Υ
πουργού, δέν γνωρίζομεν κα
τά πόσον αρμοδίου...

Δηλαδή ένφ τό «πρόβλημα» 
λύεται άπά κυβερνητικής πλευ
ράς διά προτάσεως τού αρμο
δίου Υπουργού μέ τήν οποίαν 
συμφωνούν αί Διοικήσεις τών 
Τραπεζών, ξαναγυρίζα πάλιν 
πρός την κυβερνητικήν πλευ
ράν ήτις εμποδίζει τήν λύσιν 
του.

Ή τόσον επιπόλαια άντιμε- 
τώπισις ένός τόσον σοβαρού θέ 
ματο-ς δεικνύει ή άγνοιαν τής 
αγωνίας ήτις κατέχει τάς χι
λιάδας τών οικογενειών tow 
συνταξιούχων καί έν ένεργείρ 
υπαλλήλων τής Τροπέζης ή έ- 
σκεμμένην δι’ έμπαιγμού παρ- 
έλκυσιν τοΰ ζητήματος, διά νά 
πέσουμε όλοι, άλλοι τώρα, άλ
λοι στό μέλλον, σέ συντάξεις 
πείνας, θύματα μιας αντικοι
νωνικής άσφαλιστικής πολι
τικής.

Άς μάθουν όμως όλοι ό
τι τό έμπαίζειν πέντε χιλιάδας 
οίκο γενείας μισθ οσυ ντηρήτων 
δέν είναι μόνον τραγικόν 'άλ
λά καί έπικίδυνον.

Οί -συνταξιούχοι καί <μ έν έ- 
νεργείμ ύπάλληλοι τής ’Εθνικής 
Τροπέζης θέλουν νά ζήσοην 
καί μάλιστα ανθρώπινα. Γι’ αύ 
τό δέν λυγίζουν στους αγώνες 
τους. Γι’ αύτό συνέπηξαν ένι- 
αΐον μέτωπον μέ κοινήν ηγεί- 
σίαν. Ή μικρή ανάπαυλα είς 
τόν αγώνα τής σωτηρίας τών 
’Ασφαλιστικών μας ’Οργανι
σμών είχε τήν Εννοιαν τής Α
ναμονής τής λύσεως τών προ
βλημάτων καί δ’χι τής μετα
τροπής μας είς αντικείμενα 
έμπαιγμού.

Τόν λόγον τώρα εχει ή 
Συντονιστική ’Επιτροπή τών 
Συλλόγων τοΰ έν ένεργεία 

καί άπομαχίρ προσωπικού τής 
Τροπέζης.

Είναι πιά καιρός νά τεθπ θέμα άνεπαρκείας 
τόν Τραπεζοϋπαλληλικόν άποδοχόν

ΜΙΣΟΟΛΟΓΙΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1956

’Επειδή ύπάρχει ή εσφαλμένη άντίληψις ότι οί μι
σθοί τών Τραπεζιτικών υπαλλήλων είναι υψηλοί, προς έ- 
νημέρωσιν τής κοινής γνώμης δημοσιενομεν κατωτέρω α
ναλυτικόν μισθολόγιον τού Προσωπικού τής ΕΤΕΑ, έπι- 
καλούμενοι τήν δικαίαν κρίσιν παντός τιμίου ανθρώπου.

Μέσος δρος μηνι-

ύπαλ-λή-λων Βαθ'μός ύιτηρ&σίας
μυσβος

όνσμκτστικι
a ίων καθαρών Α
ποδοχών μεθ5 ό

λων τών έπιδομάτων

550 Δ'όίκιμος 1- 8 1.100 1.300
1.100 Ύποιλι Β' 4-11 1.300 1.600

250 » Α' 8-15 1.500 1.870
340 Λογ. Β' 12-20 1.800 2.240
440 » Α' 17-2,5 2.150 3.300
230 .Υιποτμ. 20-30 2.400 3.710
230 Τιμη'μ, Β' 24-35 2.600 4.070
140 » Α' 28-40 3.100 4.650

(’Υπάρχουν έπί πλέον 55 ύπάλληλοι, είς ©ΰς άπενε- 
μή&ησαν έπί Ήλιάσζου οί νεοδημιουργηθέντες βαθμοί 
Συμπράττοντος, Ύπο-διευθυντοΰ καί Διευθυντοΰ, λαμ- 
βάνοντες πλέον τού Τμημ. Α'., όστίς άποτελοϋσεν ανέ
καθεν τόν άνώτατον βαθμόν τής Ιεραρχίας, δραχ. 600 - 
1.000 κατά μήνα).

10 Είσπρ. Γ' 5-15 950 1.300

70 » Β' 9-20 1.100 1.550
140 » Α' 13-35 1.350 2.700
25Q Κληιτ. Γ' 1-10 800 1.050
150 » Β' 5-15 975 1.320
130 » Α' 9-35 1.100 2.200

τής διακρίσεως τών ανθρώπων σέ 
ελευθέρους καί δούλους.

"Οταν ό πόθος τής ’Ελευθερίας 
ξυπνήση στην καρδιά τών άνθρώ- 
πων, δέν υπάρχει δύναμις ικανή 
νά ΰμπσδίση τήν προαγματοποίησίν 
της. Οί δέ έπιθυμοΰντες νά διαι- 
ωνίσουν τό καθεστώς τής έκμεταΐλ- 
λεύσεως καί τής δουλείας, καθί
στανται άπλώς γελοίοι, όπως είς 
τήν περίπτωσην τοΰ Σουέζ, ή αι
μοσταγείς έγκλημοίτίαι, όπως είς 
τήν Ηερίπτωσιν της Κύπρου.

Ή Κύπρος θά καταστή έλενθέ- 
ρα, είτε τά θέλουν, είτε δέν τά 
θέλουν οί μεγάλοι. 'ΙΟ-σονδήποτ|6 
καί αν φανούν άδύσώπητοίι οί ση
μερινοί δήμιοί της.

Ή Κύπρος είναι ήδη ελεύθερα, 
διότι ή ελευθερία, ώς έννοια ηθι
κή, γεννάται πρώτον είς τήν ψυ
χήν τοΰ άτίθρώιπιου, ή δέ αντικει
μενική πραγματοποίησίς της -είναι 
ζήτημα χρόνου. Ή Κύπρος -είναι 
ελεύθερα, διότι τό λουλούδι τής 
’Ελευθερίας άνθισε πιά στήν ψυχή 
τών Κυπρίων.

Καί κανείς δήμιος, κανείς τύ
ραννός, δέν μαρεΐ νά θίξη την 
ψυχήν τοΰ ανθρώπου.

'Οί εργαζόμενοι δέν εϊμεθα σω- 
βινισταί. Δέν ζητοΰμεν τήν ενω- 
σι* διά νά -αύξήσωμεν τόν χώίρον 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙίΣ ΣΕΛ. 4 στήλη <χ')

Πολύ δικαίως λοιπόν τίθεται ζήτημα τραπεζοϋπαλλη
λικών μισθών. Είναι τό ζήτημα τής ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ των 
πρός τάς άνάνκας τής σημερινής $ωής.

^1Γ¥ιικΠιμτΓΛ
ΕΙΣ ΙΕΙΡΙΙ III I.T.I.E.

Τό ’ίΕκτε,λεστυκόν Σιυμβού- 
λιον τής ΟιΤΟΕ, είς τή,ν τελευ- 
ταία-ν αϋτοΰ' συνεδρίασιν άπε- 
φάσισεν όπως όιαλάβη έντονον 
αγώνα πρός πδσαν κατεώθόν- 
σιν διά τήν Αποδόσιμευσιν τών 
Αποθ'εματιΙκών τών άσφαλισ-τι-

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

ΜΕ 10 ΜΗΟΓΕΙΟ...
Πρέπει νασαι πολύ τυχερός, γι'ά 

νά υπηρέτης στό Συνάλλαγμα, τούς 
θερινούς ιδίως μήνες.

Μπροστά σου παρελαύνουν όλες 
οί φυλές καί έθνικότητες τής Γης; 
"Αγγλοι, Γάλλοι, Σκανδιναυοί, ‘Ε
βραίοι καί "Αραβες...

— Μειρσί, Ντάνκε, Σόρρυ, 
Σκούζατε... χίλιες λέξεις σου σπά
ζουν τ’ αυτιά σέ χίλιες γλώσσες. 
Κυριαρχούσα λέξις τό Έξτσέϊντζ..

’Αμερικανοί μέ τά ντάλλαΐρς, 
φυσώντας στή μούρη σου τό- μι- 
σοκ-αμμένο «βιρτζίνια», Γάλλοι... 
κροΐσοι, πού μέ δύο καί εξήντα 
γαλλικά φράγκα θέλουν νά δοΰν ό
λη τήν Ελλάδα, Γερμανοί γκρίζοι 
άπ’ τή σκόνη τοΰ "Αουτο - στοπ, 
πού μέ λίγα μάρκα θέλουν νά 
φθάσουν μέχρι τίς Ινδίες, καί, 
πόσοι καί πόσοι... Τό Συνάλλαγμα 
ρέειι άφθονο στή χώρα μας...

Οί ύπάλληλοι τών γκισσέ μέ 
τό χαμόγελο (έγκυκΐλίω-ς διατετα- 
γμένον...) μή καί πάρουν οί ξένοι 
κακές αναμνήσεις από τήν ΈλλαΓ 
δα (εμείς έχομε καλές άπ’ αυτούς, 1 
καί πρόσφατες μάλιστα...) γράφουν, 
τά ποσά, κάνουν τίς μετατροπές,' 
δίνουν πληροφορίες, ίδρωκοπούγ, μέ

«ών μας ταμείων, διά τήν γε
νικήν αόξησιν τών άιτοδοχών 
τής τραπεζοϋπαλληλικής οικο
γένειας, βάσει τοϋ δείκτου1 τοΰ 
τιμαρίθμου καί τήν θέσπισιν ε
νιαίου ωραρίου δι’ όλας τάς 
Τράπεζας.

μοναδικό σκοπιό τήν ίνίσχυσι τοΰ 
.Συναλλαγματικού αποθέματος τής 
χώρας.

Οί Γάλλοι βιάζονται καί μιλοΰν 
συγχρόνως, ό υπάλληλος προσπα
θεί νά τούς εξυπηρέτηση. Οί ’Α
μερικανοί γρυλ,λίζουν διά τό χα
μένο τά’ήμ τής σειράς, ένώ στό 
Άμέρικα όλα είναι αυτόματα... Ό 
υπάλληλος προσπαθεί νά τούς κα- 
θησυχάση, μέ τό χαμόγελο...

Οί Γερμανοί ζητούν νά μάθουν 
αν μπορούν χωρίς νά ξοδέψουν 
άλλα μάρκα νά φθάσουν στις 
χώρες τής Μέσης Ανατολής.

Σ ωστή Β αβυλωνία.
Κι’ ανάμεσα στό πλήθος αύτό, 

ή προσφάτως άφιχθεΐσα ‘Ελληνο- 
αμερικάνα Μίς Πάνυ Τσέλμποΰ 
(πριν πάει otroi Άμέρικα ήταν 
Παναγιώτα Τσελεμπεμπέ...) καμιό- 
νοντας πώς λησμόνησε τά Ελληνι
κά, προσπαθεί νά σοΰ έξηγήση ό
τι δέν ήλθε μέ τό πλοίο, άλλά 
Μπάϋ Αΐσ-Μέϊλ...

—Γιέ,ς, μιπάϋ Αΐρ - Μέηλ, τί τό 
παράξενο; Πώς τό λέτε σείς στό 
Έλλάντα... μέ άθροπλάνο, έ; Γου- 
έλ.

Ό υπάλληλος εμβρόντητος άπά 
τά αγγλικά της, προσπαθώντας νά 
κρύψη τό χαμόγελό του (αύτό εί
ναι άλλου είδους χαμόγελο...) τήν 
εξυπηρετεί γρήγοίρια - γρήγορα/ 
για νά μήν ξεχάση αύτός τά...



ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

οΓεΡΤΑςΓμΕΣ ΩΡΕΣ Εΰδυμα καί σοβαρά
Είναι, λοιπόν, τεμπέληδες οί υ

πάλληλοι ι,ιοϋ ζητούν όλιγώτερες 
Εργάσιμες ώρες; ’Ή μήπως, ά\>» 
τιβέτως, οί τεμπέληδες προτιμοΰν 
περισσότερες εργάσιμες ώρες, δι
ότι σέ όλιγώτερ·ες δέν '.χσοφθαί- 
νο«ν να τελειώσουν τήν εργασία 
τους;

Καί πρώτα - πρώτα, ας εξετά
σουμε εάν ή δουλειά βγαίνει μέ 
τις πολλές Εργάσιμες ώρες ή μή
πως μάλλον μέ τήν κατάλληλη 
ψυχικό διάθεση τοΰ εργαζομένου 
καί μέ τό κέφι του γιά τήν έργα- 
σία;

'Εμείς νομίζουμε τό δεύτερο. 
Γιατί 6 άνθρωπος δέν είναι άψυχη 
μηχανή, πού παράγει μέ τήν ώρα. 
άλλα είναι πνευματικός έμψυχος 
οργανισμός, πού ή άπόδοσίς του 
έξαρτάται άπό πολλά άλλα αίτια 
καί κυρίως άπό τήν ψυχικήν του 
διάθεσνν.

ΗΟ ευχαριστημένος! ΰπάλληιλο,ς:
αποδίδει δυό φορές περισσότερον 
άπό τόν δ/υσαρεστημένον υπάλ
ληλον- Αντό είναι πολύ φανερόν 
καί τά γνωρίζουν δλοι οί εργα
ζόμενοι.

Βεβαίως υπάρχουν σέ δλες τις 
επιχειρήσεις καί οί τεμπέληδες, 
καθώς καί οί Εκ φύσεως βρα
δείς. ΑύτΑ ίεΐναι κακοί υπάλλη
λοι. Αίτιοί, είτε πολλές, είτε ολί
γες, είναι οί εργάσιμες ώρες, δέν 
πρόκειται νά αποδώσουν. Καί άλ- 
λοϊμονον ιεΐς τόν πελάτην ποΰ θά 
πέση σ’ εναν τέτοιον ΰπάλλήλον, 
είτε Τραπεζιτικός είναι αύτός, εί
τε εφοριακός, είτε οτιδήποτε άλ
λο.

Δέν είναι δμως τό θέμα μας οί 
έκ φύσεως τεμπέληδες ή βραδείς, 
άιλλά οί κανονικοί υπάλληλοι. ό
πως είναι συνήθως οί Τραπεζιτι
κοί, διότι ανάμεσα στους, Τραπε
ζιτικούς — αντίθετα προς δ,τι 
συμβαίνει σέ άλλους κλάδους — 
είναι πολύ σπάνιοι ο! νωθροί υ
πάλληλοι. Αυτοί, λοιπόν, οί κανο
νικοί υπάλληλοι, γεννάται το ερώ
τημα, δέν θά αποδώσουν πολύ πε 
ρισσότερον εις τήν Επιχείρησιν μέ 
42 εργάσιμες ώρες, παρά μέ 36ί ή 
μέ 39";

Έ, λοιπόν, δχι. Κατηγορημα
τικά δχι! Ό καλός καί ευσυνεί
δητος ύπάλληίλος θά άιποδώση 
πολύ περισσότερον μέ συνεχή έ- 
ξάωοον εργασίαν ήμηρησίως, πα
ρά ιμέ έπτάωρον, ή όποια — συ
νεχιζόμενη — θά τον καπαπσνή- 
ση καί θά τόν έκνευρίση, ή μέ έ- 
ξάωρον συνεχή καί έπί πλέον ένα 
ή δύο τρίωρα απογεύματα, τά ό
ποια θά τόν κουράσουν ακόμη πε 
ρισσότερον, μέ τις δυσκολίες ιδί
ως τής συγκοινωνίας εις τάς με 
γάλας πόλεις, καί θά τοΰ προκα- 
λέσουν ένα αίσθημα κατωτερότη
τας, δταν άλλαι όμοειδεϊς 'επιχει
ρήσει; έχουν πρωινήν μόνον ερ
γασίαν.

Διότι ή ψύσις τής εργασία; του 
υπαλλήλου είναι πολύ διαφορετική

’Αγγλικά του...
Ή δουλειά πάει κορδόνι μέχρι 

τό μεσημέρι, γιά ν’ άρχίση τό 
κλείσιμο Ταμείου... Όταν, τζαύπ! 
νόσου ό αγουροξυπνημένος, πού 
θέλει, σώνει καί καλίή, στις 2 μ. 
μ. νά τοΰ άλλάξης μόνευ...

Προσπαθείς νά τοΰ έξηγήσης ότι 
ή Τράπεζα είναι κλειστή γιά τό 
κοινό άπό τις μία- άλλ’ είς μά- 
την...

— "Έτσι εισαστε... εσείς οί 
Έλληνες, τεμπέληδες.... Στήν Ευ
ρώπη δλα είναι ρολόι...

Τολμάς νά τόν ρωτήσης:
— ,Εσείς Έλλην δέν είσθε;
— ’Ήμουνα, τώρα δχι.... δέν 

βλέπεις τό Πάςς;
Ναί, έχει δίκηοι, τώρα είναι Ά 

μερικανός, τόν προστατεύει καί ή 
ετεροδικία... ένώ έσένα, δυστυχή 
μου υπάλληλε, ποιος σέ προστα
τεύει ;

Μέ τό χαμόγελο, πού λέει πολ
λά, τοΰ εξηγείς δτι άλλο ’Ελλάδα, 
άλλο Άί-ίερική, άλλα πού ν’ ά- 
κοΰση!

Το Βαιτραχοχώρι, έδωσε τή θέ- 
σι του στό Νιοϋ Γιόρκ Σίτο, ή 
δραχμούιλα τή θέσι της στά Ντάλ- 
λαρς, καί ή σεμνότης τή θέσι της 
στό δίκαιο τοΰ πιλουσιωτέρ,ου...

Αύτός ντάλλαρς, ύπολογιστάκο 
μου! Καί σύ, χαμόγελο, χαμόγελο 
ΰποχρειωτυκό σ’ δ,τι κι’ δ,τι κι’ ! 
αν άκσύσης. Κι' άικοΰς τόσα...

Αδς

εκείνης τοΰ δΓ ίδιον λογαριασμόν 
®ργαζομιέν|ου, (Εκείνου πού έχει 
/«μεράκι» γιά τή δουλειά του, ή 
τοΰ Εθελουσίου πνευματικού δη
μιουργού. Ή εργασία τοϋ τελευ
ταίου είναι βεβαίως δυσκολωτέρα, 
άλλα δέν κουράζει, μάλλον ξεκου
ράζει, ένφ ή πρώτη, παρατεινομέ- 
νη πέρμν τοΰ δέοντος, φθείρει 
τόν άνθρωπον.

Καί ακριβώς, διά νά ιμή φθεί
ρεται ό διανοητικά); Εργαζόμενος 
άνθρωπος καί άφ’ ετέρου διά νά 
άποδίδη τό μάξιμοημ τής δυνα
μικότητας του, δέν πρέπει ή επαγ
γελματική Εργασία του νά παρα- 
τείνεται πέραν ενός άρΐου, τό δ- 
πκΛον Εκιρίθη δτι πρέάιει νά ε'ναο 
τό εξάωρον διά τόν διανοητικό»; 
εργαζόμενον, όπως έπί τοΰ παρόν1 
τος είναι τό οχτάωρον διά τόν 
χειρωνακτικώς Εργαζόμενον, κα
κώς, .κατά τήν γνώμην μας, διό» 
καί τούτου ή εργασία δέν έπρε.τε 
νά ΰπερβαίνη τό επτάωρον καί μά
λιστα εις τόν αιώνα τών μηχανών 
καί τής ανεργίας.

Ό έργαζόμενος, μετά τό πέρας 
τής επαγγελματικής του εργασί
ας, δέν νοείται δτι ιθά πάη νά τε- 
ιμπελιάση εις τό καψενεϊον. ’Ο
φείλει άφ’ Ενός μέν νά ψυχαγω- 
γηθή καί νά κάμη σΐπήρ ιπιρός δι- 
ατήρησιν καλής υγείας, άφ’ έτέ- 
ρου δέ νά έξυπηρετήση τον προο
ρισμόν του ώς άνθρώ'πιουι, ,μελεα 
τών διά νά μορφωθή .περαιτέρω, 
ώστε νά άποτελέση συνεχώς βελ- 
τιούμενον στοιχεϋον Κοινωνικής 
προόδου καί πολιτισιμοΰ. Αύτός, εί
ναι ό «υριώτερος λόγος διά τόν 
όποιον ή .επαγγελματική εργασία 
του δέν πρέπει νά τοΰ αφαίρεση 
κάθε ικμάδα καί τόν απαραίτητον 
διά τάς μελέτα; του χρόνον.

Ή δέ ωφέλεια έκ τής καλής 
υγείας, ώς καί έκ τής γενικωτέ- 
ριας μορφώσεως τοΰ εργαζομένου, 
δέν αντανακλά ιμόνον εις τό ψυχι
κόν του είναι, άλλά προσφέρεται 
εμμέσως καί ει1ς τήν έπιχείρησιν, 
τής Οποίας οί υπάλληλοι θά. έχουν 
τώιουτοίτιρήπως εθρυτέραν Ιάντίλτί- 
ψιν, καί αγωγήν, καί έπομένως με 
γαλυτέιραν άποδοτικότητα, αντί 
νά είναι ιμονομειρώς ανεπτυγμέ
νοι εις τόν κύκλον τής επαγγελ
ματικής ασχολίας των, μέ τάς 
συνοδευούσας τήν μονομέρειαν ά- 
τελείας καί μειονεκτήματα.

Έτσι πρέπει νά άντιλαίμβάνων- 
ται τά πράγματα οί ελεύθεροι αν- 
θρωπιοι στις ελευθερίες Δημοκρα
τίες, οίτίς1 όιφίίεςι ό ά»(3!ρ|ώπί.νοις 
παράγοχν δέν θυσιάζεται ποτέ ®ίς 
καμμίαν σκοπιμότητα. Διότι ακρι
βώς ή ακσπιμότης τής Δημοκ,ρατί 
ας είναι νά έξυπηρετήση πρό παν 
τός τόν ΑΝΘΡΩΠΟΝ καί τήν 
καλλιέργειαν του άνθρωπίνου ,τνεύ 
ματος. Αύτός είναι ό κυριώτείρος 
σκοπός μιάς πολιτισμένης κοινω
νίας, καί δχι ή αΰξησις τοΰ μερί
σματος τών Μετόχων οίασδήποτε 
έπιιχειρήσεως.

Κ. ΜΕΛΙΣ ΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

’Οδός Δραγατσανίου 8 
Ά θ ή ν α ι

Παρακαιλοΰνται ώπαντες ot Συν
ταξιούχοι τής Εθνικής Τρσπεξης 
οί μή εγγεγραμμένοι είσέτι εις 
τόν Σύλλογόν μας δπως έπιστρέ,- 
ψωσιν ®1ς τήν ανωτέρω διεύθυνσιΥ 
συμπειπιλήρωμένα καί ύπογεγραμμέ_ 
να τά ϋπό τοΰ Δ. Συμβουλίου ά- 
ποσταλέντα ταχ)κώς εις έκαστον 
Εντυπα (αϊτησιν καί εξουσιοδοτή
σεις) διά νά έγγραφώσι ώς Τακτι
κά Μέλη.

Οί έν Άθήναις καί τά πιροάστεια 
διαμένοντες δύνανται νά προσέρ- 
χωνται αύτοπροσώπως εις τά 
Γραφεία.

Τό φάσμα τών προσεχών εξε
τάσεων, ύπερίπταται τών κεφα
λών τών ένδ-ιαφερομένων συνα
δέλφων.

Διλιντικοί καί Περαντωνικοί 
εις συναγερμόν πρός άντιμετώπι- 
σιν τών «έγκυκλίως καθοριζόμε
νων» . · .

Οΰτω άπό μηνάς εις τήν Λέ
σχην μας, παίζεται καί μέχρι τής 
4ης Νοεμβρίου, τό εργον «Ή 
Ζούγκλα τοϋ Μαυροπίνακιοςΐ». .

Άπό τής 5ης Νοεμβρίου', άλ- 
λαγή προγράμματος, μέ τό- εργον 
<’Τπό τήν Σκιιιν τής Λαιμητό
μου» . .

Εις τό πρώτον εργον τό Σενά
ριο είναι παρμένοι άιπιό τό Λογι
στικόν σύστημα τής Ε.Τ.Ε.Α. 
Σκηνοθέται ο! κ.κ. Διλιντάς καί 
Περαντώνης. Συμμετέχουν περή 
που πεντακόσιοι ηθοποιοί άπό δ- 
λην τήν ΈλΜ@α...

**
Είναι, ζήτημα τιμής, νά έπιτύ- 

χουν δλοι οί συμμ,ετέχοντείς εις 
τάς προσεχείς εξετάσεις. Άλλ’ 
ας μή ξεχνούν, δτι καί ή αντα
μοιβή τους θά είναι πλούσια. Ό
ταν θά γίνουν ΰπο,λ. Α'. (περί 
τά τέλη τού αίώνοξ μαςί), θά πά
ρουν διαφορά μισθού κάπου 150 
—200 δραχ., πιοσόν τεράστιον γιά 
τήν εποχήν μας, μέ κίνδυνο νά 
χρεωκοπήση ή Τράπεζα, διά τής

Ή βιβλιοθήκη τοϋ Συλλόγου 
άπό τοϋ Ετους 1944 παρεδίδέιτσ καί 
παρελαμβάνετο ανευ πρωτοκόλ)- 
λου αιαραλαιβής καί παραδόσεως.

Κατ' οούτόν τόν τρόπον παρε- 
δόθη καί ήμΐν. Προέβημεν αμέ
σως εις άπογραφήν τών βιβλίων 
καί διεπιστώσαμεν τά κάτωΒ.:

Ό αριθμός τών έν τώ μητρώφ# 
τής βιβλιοθήκης κατεχωρημένων 
βιβλίων, έκτος των περιοδικών, α
νέρχεται είς 3.868.

Δέν εδρέθησ^ν K*C τήν* θέάιν 
των 325 βιβλία, τά όποια άνα,γρά- 
φονται άναλυτικώς εις συν)νην 
κατάστασίν.

Έκ τών 325 έλλειπόντων βιβλί
ων υπάρχουν αποδείξεις παραλα
βής μόνον διά 214.

Διά τά βιβλία τά παραληφθέντα 
μΐέχρι τοΰ Ετους 1953 οί προηγού
μενοι βιβλιοθηκάριοι έξήντλησαν 
κίάθε μέσον δά νά τά περισυλ- 
λέξονν, άλλ’ ούδέν κατώρθωσαν.

Δά τά βιβλία τά παραληφθέντα 
άπό τοΰ Ετους 1953 μέχρι μηνάς 
Μάΐου έ. Ε· έστάλησαν ειδοποιη
τήρια. μέ τήν παράκλησιν τής επι
στροφής των. Επειδή όμως τά 
στοιχεία τά αναγραφόμενα έπί 
τών δανεισθέντων τά βιβλία είναι 
έλλετπή, ελάχιστα έκ τών ειδοποι
ητηρίων εφθασαν εις τόν προορι
σμόν των. Σημειωτέον δτι αρκετά 
βιβλία Εχουν παραληφθή άπό πρό
σωπα ξένα πρός τόν Σύλλογον.

Τά 111 βιβλία, διά τά όπιοϊα 
δέν ύπάρ,χοΜν αποδείξεις, χωρί
ζονται εις 2 κατηγορίας.

α) Είς 41 βιβλία τά οποία, ώς 
προκύπτει έκ τοΰ πρωτοκόλλου 
παραλαβής καί παραδόσεως τής 
βιβλιοθήκης τοΰ Ετους 1942, κα- 
τεστράφησαν ώς Κομμουνιστικού 
ή Σοσιαλιστικού περιεχομένου.

β) ΕΙς 70 βιβλία τά όποια ελ
λείπουν άδικίαιοιλογήτως (μεταξύ 
αυτών καί δ 11ος τόμος τοΰ Έγ- 
κυκλοπαιδικοΰ Λεξικού ’Ελεύθεροί' 
δάκη).

Σημειωτέον δτι, παρά τόν εκ
δοτικόν οργασμόν τών τελευταίων 
Ετών, ούδεμία άνανέωσίς πής βι
βλιοθήκης έγένετο, πλή,ν δι' ολί
γων τόμων, ώς έίπί τό1 πλεΐστον 
απίθανων αγνώστων συγγραφέων, 
ανευ ούδέμιάς έπιστημονίκής Ιή 
φιλολογικής αξίας.

αύξήσεως τών Γεν. έξόδών δια- 
χειρίσεως...

”Ας πετύχουν δμως καί ή Τρά
πεζα κάτι θά τούς δώση άπό τό 
ύστέρημά της.

Α
Συνάδελφοι έρωτοΰν, μήπως 

ύπάρχει πιθανότης νά δοθή Εκτα
κτος οικονομική ένίαχυσις πρός 
άντιμετώπισιν έκτακτων αναγκών 
έν οψει τοΰ χειμώνΟς. Μά, π,οΰ 
ζοΰν; στόν ’Άρη;

Δέν Εμαθαν τόσα χρόνια δτι 
στήν Τράπεζα Εφαρμόζεται ό κα
νών: «Τά έκ τής προόδου τών Ερ
γασιών κέρδη είναι άντιστρόφως 
άνήλογα πρός τήν ίκανοποίησιν 
τών α’ιτημάτων τοϋ προσωπικού;;»

Α
ΠληροφοΙρούμεθα δτι τό 'Τ- 

πουργείον ’Εμπορίου έζήτησεν Ε
πειγόντως άπό τήν Ε.Τ.Ε.Α. νά 
τοϋ ύ.τοβάλη κατάστασίν τών Εξό
δων της, πρός καθορισμόν τοΰ. .. 
Τραπεζικού κόστους. ..

Φαίνεται κάποιος έσφύριξε στόν 
κ. Παπαληγούρα, τό ύπέρογκον 
ποσόν πού πήραν οί νεοπροαχθέν- 
τες Δόκιμοι, ώς άναδίρομικά, καί 
ανησυχών μήπως πρόκυψη... πλη
θωρισμός, έζήτησε τήν κατάστα- 
σιν...

Νά, σέ τί δύσκολη θέσι βάζομε 
τήν Τράπεζαν, δταν ζητάμε αότά 
πού μάς οφείλονται, Εστω κι’ ένός 
εξαμήνου μόνον.. . ·

Ή παρούσα Εκθεσις δέν δυνα
τοί νά θεωρηθη πλήρης, ώς έκ 
τής μή ένημερώσεως τών Λογιστι
κών βιβλίων τοΰ Συλλόγου. Δέν 
γνωρίζομεν τόν αριθμόν τών βι
βλίων τών άγορασθέντων κατά τό 
τελευταίον διάστημα.

"Αμα τώ πόρατι τής καταχωρή 
σεως τών Λογιστικών βιβλίων θέ- 
λημεν ΰπσβάλει. συμπληαω,ματικήν 
Εκθεσιν μέ τόν αριθμόν, τό ποιόν 
καί τήν τύχην τών άγορασθέντων 
κατά τό τελευταίον διάστημα βι
βλίων.
Άθήναι τή 31 Αύγουστου 1956 

(Έκ τής Επιμελητείας 
Μορφώσεως)

ΟΤΑΝ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ 
Η ΕΡΓΑΣΙΑ

Άττό τήν εκθεσιν τοΰ Διοικ. Συμ
βουλίου τής First National 
City Bank of New York 
•πρός τήν Γεν. Συνελίΐι/σιν των 
μετόχων τής 31)12)55.
Ή καλή υγεία ενός Τραπεζιτι

κού 'Ιδρύματος έξαρτάται. κυρίως 
έκ τής ίκανότητος, τοΰ Ενθουσια
σμού καί τής άφοσιώσεως τών υ
παλλήλων του. Τά μέλη τοΰ προ
σωπικού μας Εχουν ανεπτυγμένος 
τάς ιδιότητας ταύτους εις υψηλόν 
βαθμόν, τούτο δέ συνεχώς τό το
νίζομε»·, τόσον εις τούς πελότας 
μας, δσον καί εις τούς Μετόχους, 
ή δέ παρούσα Συνέλευσις αποτε
λεί άλλην μίαν ευκαιρίαν, (να έ,κ- 
φράσωμεν τήν ειλικρινή έκτίμησίν 
μας δά τήν έξαίρετον Εργασίαν 
των.

Τό σύναλον τοϋ προσωπικού μας 
άνέρχεται εις 13.913 άτομα. Έκ 
τούτων 2.222, ήτοι τό 1)6, Εχουν 
υπηρεσίαν άνω τών 25 ετών. Ή 
πείρα τών έν λόγο.) υπαλλήλων εί
ναι ανεκτίμητος διά τήν έκπαίδευι- 
σιν Εκείνων, οίτινες γνωρίζουν ό- 
λιγώτερον τάς μεθόδους μας καί 
τάς άνάγκας μας, τους θεωρούμε») 
δέ ώς τήν καρδίαν τοΰ Όιργανι- 
σμοΰ μας.

Ή Τράπεζα μας αναγνωρίζει τήν 
ατομικήν ικανότητα ενός έκαστου 
τών ύπαλλή/λων της καί Ενθαρρύ
νει τάς δυνατότητάς των πρός 
πρόοδον,δι" ειδικών ιέπιχοίρηγήσεων 
δά σπουδάς καί ταξίδια, τά ό
ποια Εχουν ώς σκοπόν τήν άνά- 
πτυιξ,ιν τοΰ ατόμου....

ΕΚΘΕΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συνάδελφοι,

Τήν «Τραπεζιτική» δέν 
τήν γράφει ή Συντακτική 
της Επιτροπή. Αύτής εργον 
είναι ό συντονισμός τής ύ
λης.

Συντάκται καί συνεργάται 
της εϊσ9ε δλοι.

’Αποστέλλετε τήν συνερ
γασία σας έφ’ οίουδήποτε 
δέματος επαγγελματικού, 
οικονομικού κοινωνικοί» κλπ.

ΗΑΒΗΜλΙλ ΑΠΛΙΚΗΐ EMUOV ΕΗΙΜΟΡΦΒΤΙΙΟΥΙΗΪΤΙΤΟΪΙΒΥ
ΠΑΝ Σ>1ΑΤΣ (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ) 1 — Τμλ. 36-161

Τό ΈλληνοαμειρικανικίίΛ' Έπιί; 
μορφωτικόν Ίνστιτοΰτον διά τή; 
άπό 18)9)56 πρός τόν Σύλλογον 
επιστολής φέρει εις γνώσιν τώνκ.κ, 
Συναδέλφων δτι άίπεφάσισ,εν δπω,ς 
καί κατά τά τρέχσν σχολικόν Ετος: 
χορηγήση εις τούς έπιθυμοϋ»ιτας νά 
παρακολουθήσουν μαθήματα εις τάς 
σχολάς του Συναδέλφους, εκπιτω- 
σιν 20% έπί τών έν ισχύ,· διίδάκ-'

Γτρων.
’Επ’ εϊκαιρία γνωρίζει δτι παίραρ 

νήματα τών σχολών του λειτουργοΰγ 
σχεδόν εις κάθε Επαρχιακήν πάλιν. 
Επίσης δτι 6ύνια|ται. νά διαιθέση 
καθηγητάς του καί δι’ ομάδας υ
παλλήλων, οί όιτοΐο.ι Επιθυμούν νά 
διδ.άσκωνται τήν Αγγλικήν γΙλώσ- 
σαν, συμπεριλαμβανομένιης καί τής 
Τραπεζικής ορολογίας, Εντός χώρωγ 
τής Τραπέζης.

Αρραβώνες
Άρ, Καραμεσίνης — Λίτσα 

Σικανδάλη, ήρρα&ωνίσθη'σαν. 
Θερμά) συγχαρητήρια.
Γάμοι

Ίωάν. Μρυτάφη,ς) — Αΐκ. ;Κα- 
ποΰ, ένυιμφεύθησαν. Νά ζήσουν 
ευτυχισμένοι.

Πένθη

ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΠΕΠΠΑΣ
Σήμερα, πού διαβάζετε αύ- 

τεςΙ τις γραμμές, δέν ζή ε,να έ- 
κ,λεκτό μέλος της συναδελφικής 
μας οικογένειας. Οί παλαιότε- 
ροι τόν θυμούνται ,μέ ουγκίνη- 
σιν Ήαί οί νεώτε ροι μέ σεβα
σμόν κί’ άγαπην.

ΤΗταν δ Φίλιππος 6 Πέππας, 
ό πάντα γιελααιτιός, ό πιάντα χα
ρούμενος... πού σέ κατακτούσε 
υέ τό Εγκάρδιο ύφος του καί 
τήν '.κατανόηση, ήταν ό άνθρω
πος πρώτα κι’ υστέρα ό ανώ
τερος, δ ωίλσς πρώτα :καί υστέ
ρα δ επιθεωρητής...

’’’Ηταν τό κοπαφύγιο τών κα
τωτέρων κι’ ή συμπάθεια τών 
ίσων καί τών άνωτέ-ρων... Στις 
έπιθεω,ρήρεις του, στις; κρίσεις 
του-, στις επιβλέψεις του, στους 
,έκάστοτε διαγωνισμούς, πάντα 
δίκαιος, πάντα καλόκαρδος, 
πάότα φίλος...

Α.ίωνία το-υ ή μνήμη:

Ό Σύλλογός μας τιμών τήν 
μνήμην τοΰ έκλαπόντος συναδέλ 
φου Φιλίππου Πέππα, άντί στε
φάνου κατέθεσεν εις τόν λογ) 
σμόν τοΰ Ταμείου Υγείας πεν- 
τακοσίας δραχμάς.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Τό Δ. Συιμβούλιον τοΰ Συλ

λόγου Είοπιρακπϊόρων Εθνικής 
Τραπέζης, συνελθόν έικτάκτωο 
έιπι τώ θλίΐ'βερώ άγγέλματι 
τοΰ θανάτου τοΰ Συμβούλου 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΜΑΛΔΗ 
άκούσαν τοΰ Προέδρου αύτοΰ, 

Ψηφίζει
1) Νά κατοπτθή στέφαιας είς 

ηήν σορόν τοΰ μεταστάντος,
2) Νά παρακολουθήοη τό Συμ- 

■βούλιον τήν κηδείαν του.
3) Νά έκφρασθώσι τά συλλυπη

τήρια τοΰ Συλλόγου -είς τήν 
χήραν καί τούς οικείους του 
καί

3) Νά δημοσιευθή τό παρόν 
είς τήν έψημερίδα «Τραπεζι
τική'».

’Εν Άθήναις τη 4η Σ)βρίου 
1956

Ό Πρόεδρος 
Δ. ΠΑΠ Α · IΌ A NNOY 
Ό Γεν. Γραμματεύς 
Α. ΠΑΠΑ,ΝΤΩΝΊΟΥ

Ό ’Αρχαίος ’Εκδοτικός Οίκος 
Δ. Δημπτράκου παρέχει 'διευ
κολύνσεις είς τούς ύπαλλή- 
λους τής ΕΤΕΑ διά τήν άπό- 
κτησίι») τοΰ Λεξικού.
"Ο «'Αρχαίος Εκδοτικός Οίκος Δ. 

Δημητροοκου μας γνωρίζει 6τι διά vcc 
δοηθήση τους ύπαΧΧήλους τής ΕΤΕΑ 
ν* Αποκτήσουν τά ύπ* cc&coO έκδοθέν 
«Μέγα Λεξ,υκόν τής ‘Ελληνικής Γλωσ- 
σης» τό τζρκχτψέρει είς αυτούς είς τήν 
τιμήν τών δρχ. 1.800, άντί τής κα
νονικής του έκ δρχ. 2.2Ό0., και είς 
18 μηνιαίας δόσεις προς δρχ. 100’, 
Ιέίκόίστην,

Τά εργον τούτο άποτελοόμενον έξ 
9 μεγάλων δερματόδετων τόμων πε
ριέχει δλόκληρον τήν 'Ελληνικήν 
γλώσσαν, ήτοι τήν Άρχαίαν (περι- 
λαμβανομέχίης κοΑ τής ‘Ομηρικής) 
Μεσαιωνικήν τήν Καθαρεύουσαν και 
την Δημοτικήν, κρινάμενον άπαραί- 
τητσν διά: κάθε "Ελληνα που γράψει 
καί διαβάζει καί γενικώς έχει εφεσιν 
πρός βελτίωσιν τής μορφώσεως του.

Διά τήν συγγραφήν του είργάσθη-ι 
σαν έπί δεκαετίαν ύπερεκατον δό
κιμοι καθηγηταί καί λεξικογράφοι 
Έχσρακτηρίσθη ύπό τής Ελληνικής 
καί ξένης κριτικής ώς εργον ΜΟΝΑ
ΔΙΚΌΝ καί ΤΙΤΑΝΙΟΝ, άπέσπασε 
δέ καί Βραδεΐον τής ‘Ακαδημίας 
’Αθηνών.

ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ
Τό έστιατόριον 
τής Λέσχης μας

Καθαρή τροφή, χαμηλές 
τιμές, ταχεία έξυπηρέτησις.



' Η Γνώμη μας
ΑΓΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΠΕΙΝΑ 

0 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ
Ό δήμιος τής μαρτυρικής Ελληνικής Μεγαλονήσου 

Χάρντιγκ συνεχίζει τό δργιον αίματος μέ άκάματον δραστη
ριότητα. At εκτελέσεις πατριωτών διαδέχονται, ή μία τήν 
άλλην. Δέκα πέχ'τε χιλιάδες Ελλήνων τής Λευκωσίας έδο- 
κιμασαν τήν μέθοδον τοΰ διά πείνης θανάτου. Τα δέ πομπω- 
δώς έξαγγελθέντα μετά τήν λήξιν τοΰ Β' παγκοσμίου πολέ
μου περί προστασίας τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έλευθε- 
ρίας τώ\' Λαών κ. ά., παραμένουν νεκρο-xi γράμμα.

Ή έργατοϋπαλληλική τάξίς τής έλευθέρας Πατρίδες συμ
πάσχει μέ το δράμα τών άδελφών Κυπρίων καί εύρίσκεται 
παρά το πλευράν τών ήρωϊκ.ών άγωχτστών.

Οί ήρωϊκοΐ νεκροί $οϋν μέσα στις καρδιές μας καί ή θυσία 
των διά το μεγάλο ιδανικόν τής Ελευθερίας, παραμέχ'ει παρά
δειγμα διά τούς έπι$ώντας.

’Ο άνεμος τής έλευθερίας θά πνεύση όπως δήποτε εις τήν 
Κύπρον μας — όπως καί σέ κάθε ύπόδουλ© τμήμα τής Γής — 
οπού οί ύπόδουλοι εχουχ' τό θάρρος, τό σθένος καί τήν γενχ'αι- 
ότητα ν’ άγωιν»$ωνται. "Εχει καταστή δόγμα παναχ’θρώπινον 
καί συνείδησις εις τούς ελευθέρους ανθρώπους ότι έκεί όπου
οί Λαοί ξυπνούν, οί τύραννοι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ

Κΰχαριστοΰμεν ολους τους κα
λούς φίλους καί συναδέλφους ο5- 
όποϊοι .το οθυμοπ οιοϋντσι να μάς 
μεταδίδουν έκάστοτε τάς απόψεις 
των καί να μάς προσφέρουν τάς 
συμβουλάς των διά τήν διαχείρι- 
σιν τών κοινών. Δέν πρέπει ό
μως νά παροράται τό γεγονός δα 
υπεύθυνος διά τόν χειρισμόν τών 
άπασχολούντων τά μέλη ζητη
μάτων είναι ή Δ. Επιτροπή, ήας 
καί θά λογοδοτήση έν καιρό) ενώ
πιον τής Γεν. Συνελεύσεως, μό
νης άρμοδίας νά χειροκρότηση ή 
νά άποθοκιιμάση τάς ένεργείας 
της καί τήν τακτικήν ήν 
εφαρμόζει ίδιά τήν επιτυχίαν τών 
στρατηγικών της σκο-πών. Σηνι- 
στώμεν εις τούς συναδέλφους νά 
διατηρούν την ψυχραιμίαν τους 
καί νά μή δίδουν πίστιν είς άνευ- 
θύνους διαδόσεις, άναμένοντες νά 
πληροφορούνται έκάστοτε έγκύρως 
τά πράγματα άπό τάς ανακοινώ
σεις τοϋ Συλλόγου ή από τήν 
«Τραπεζιτική».

----*----
ΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΔιετωιώΘησαν καί διατυποΰντα; 
εις τόν Σύλλογον έντονα παράπο
να συναδέλφων, οΐτινες έχουν με- 
τατεθή -είς Καταστήματα τής Τρα- 
ιιϊέ]ζης μακράν τοΰ τοπίου κατα
γωγής των, μέ οδυνηρά; 6ι’ αυ
τούς καί τάς οικογένειας των οί- 
κονομικάς συνέπειας.

"Εχοιμεν τήν γνώμην ότι καί ν- 
πηρεσιακώς σκόπιίμσν, άλλά καί έ- 
νίσχυσις διά τούς οϊ-κονομικώς χει
μαζόμενους συναδέλφους θά ήτο ή 
τοποθέτησης των είς τά Καταστή 
ματα τών πόλεων έξ ών κατάγον
ται.

Ή άρμαδία υπηρεσία τής: Διοι- 
κήσεως άς έπιίληφθή καί έξετάση 
τό θέμα τούτο καί άς δώση ταχέ
ως τήν άρμύζουσαν λύσιν.

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
Είναι γνωστόν ότι τά έξοδα εγ

γραφής -άπό τοΰ άρξαμένου Σ χολι
κού έτους έ διπλασιάσθησ αν, βάσει 
ψηφισθέντος εσχάτως Νόμου. Ή 
Διοίκη.σις τής Τραπέζης, έν τή έ- 
πιθυμίρ της όπως έλθη άρωγός είς 
τό θέμα τούτο, διά τελευταίως κυ- 
κλοφορηάάσης εγκυκλίου έν έκρινε 
τήν παροχήν δανείων δι* εκπαιδευ
τικά τέλη είς τούς έχοντας τέκνα 
φοιτώντα είς τήν Μέσην καί "Ανω 
τάτην Έκπαίδευσιν. "Εξήρεσεν ό
μως τούς έχοντας τέκνα είς τήν 
Στοιχειώδη τοιαύτην. Καλάν θά 
ήτο καί Θά ικανοποιεί πλήρως τούς 
πολυπληθείς ενδιαφερομένους ή 
συμπλήρωσις τής εγκυκλίου καί διά 
τά εκπαιδευτικά τέλη τής Στοι
χειώδους. Καί έκεϊ δέν είναι όλι- 
•γώτερον δυσβάστακτα τά έξοδα, 
μάλιστα όταν καί δπως συμβαίνει, 
υπάρχουν πλείονα τοΰ ενός τέκνα 
φοιτώντα είς τό Δημοτικόν.

----#----
ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ

Ή δημοσίευσις είς άλλην στή
λην της ύπ" άιριθ. 144)17.9.56 εγ
κυκλίου τής Διοικήσεως θέτει τέρ
μα εις τάς ανησυχίας τοΰ προσω
πικού διά τάς προβαλλομένας συ
νήθως ύπό τών Διευθυντών τών 
‘ΤποκαταστημάτΙωτν δυσκολίας είς 
τήν ιέγκρισιν τών ών δικαιούνται 
πάντες οί εργαζόμενοι αδειών α
πουσίας. Ή Διοίκησις τής Τρα
πέζης έπιρ-άξε τό καθήκον της. 
Τώρα πρέπει καί οί κ.κ. Δνευθύν-

πεθαιχχυν.

ταί τών 'Υποκαταστημάτων νά πρά

Ιθουν τό ίδικόν τους. Καί ας είναι 
βέβαιοι όΐι ή ίκαναποίησις τών υ
παλλήλων καί τό ξεκούρασμά τους 
θά προσφέρουν είς τήν υπηρεσίαν 
πολλαπλάσια τής έκ τής απουσί
ας των ζημίας-

----*----
Αί ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΤΟΥ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ

‘Ο κ. Διοικητής συνοδευόμενος 
καί ύπό τοΰ κ. Κορογιαννακη επε. 
σκέψθη πρό ήμερων τά Καταστή
ματα Πελοπόννησου.

Αί έπισκέ-ψεις αύται συμβάλλουν 
ασφαλώς έησικοδαμηπικώς είς | 
τάς σχέσεις Διοικήσεως καί Προ
σωπικού.

Δίδεται δι’αύτών μία πρώτης τά 
ξεως ηύκεψρία είς τόν κ. Διοι
κητήν νά διαπίστωση καί προσω- 
πικώς τήν κατάστασιν τών συνα
δέλφων τών έπαρχιακών Κατα
στημάτων άπό πόση; άπύψεψς και 
πλευράς.

Οντω διευκολύνεται καί ό Σύλ
λογος είς τά έκάστοτε διαβήματα 
του παρά τή Λ) dn, διότι ιπιθ'ανώς 
πολλά έξ αύτών νά έθεω-ροΰντο ώς 
στερούμενα ερείσματος, ίσως δέ 
καί ύπερβολαί. ’Από πλευράς Συλ 
λόγου, αί επισκέψεις αύται κρί- 
νονται Ιάπαλύτως αναγκαίοι, ύπό; 
τήν προϋπόθεσιν βέβαια ότι τά 
έξ αύτών Αποτελέσματα θά οδη
γούν είς τήν λύσιν τών .-π-οΑλα- 
πλών προβλημάτων τά όποια άν- 
τιμετωπίζουν οί έν τή Τοαπέζη 
εργαζόμενοι..

ΤΟ «ΛΑΔΩΜΑ»
• - Πολλοί καλοθεληταί έσπευσαν 
νά είποΰν δτι ό Σύλλογος «έλαδω 
θήκε» παίρνοντας 100.000 δρχ. άπό 
τήν Διοίκηση. Ξεχνούν δτι Ενα άπό 
τά αιτήματα τού Συλλόγου μας 
ήταν καί ή άξίωσίς του δια 
τήν οικονομικήν του ένίσχυ- 
σιν ώς έ π α ν ό ρ θ ω σ ι ν 
έναντι τών ζημιών τάς οποίας 
τοΰ έπροξένησεν ή προκάτοχος Αί 
οίκησις. Ξεχνούν δτι τό εστιατο- 
ριον τής Λέσχης δέν έχει καλύ
ψει ακόμη τόι :έλλίειμμά του τά δη 
μιοηργηθέν σννεπείφ τής περικο- 
3ΐ)ής. τίοιΰ έιπήδΙόμοήτο-ς! έστυάσείωξ. 
Παραβλέπουν τό δτι ό Σύλλλο- 
γος διά πρώτην φοράν συμβάλλει 
εις τήν πληρωμήν τών διδάκτρων 
τών υποψηφίων τών προαγωγι- 
κών εξετάσεων. Βέβαια εμείς' 
διά τήν άντνμετώπισιν τών δα
πανών προτιμώμεν τοιούτου eth 
δους «λάδωμα» άπό τήν έλαφρά 
τή συνειδήσει, παράλληλον έλά- 
φρυύσιν τοΰ χαρτοφυλακίου τοΰ 
Συλλόγου.

Ο ΣΑΛΤΙΜΠΑΓΚΟΣ

Μέσα στήν αγωνία διά τήν πο
ρείαν τών φλεγόντων ζητημάτων 
μας, μέσα ιστήγ κατάθλιψη κμϊ 
πικρία πού αισθάνεται Σύλλογος 
καί Προσωπικόν όταν ή λύσις των 
παρελκύεται, μέσα στήν εναγώνια 
άποιρία τών συναδέλφων πού σκέ
πτονται πώς θά μπορέσουν νά εξο
φλήσουν τόν μπακάλη, τόν ρόψ 
φτη καί πως θά πληρώσουν τά δί
δακτρα, ήρθε σάν ιντερμέτζο 
θυμηδίας ή πλήρης αντιφά
σεων καί αστείων φαμφαρονισμών 
άνακοίνωσίς τού γνωστού θορυβο
ποιού., πού ξΙεπήδησε σάν σαλτι
μπάγκος μέσα σέ φτωχογειτονιά.

"Οταν όμως έχοντας δ κύριος 
αύτός τόσα καθήκοντα απέναντι έ- 
κείνων τούς οποίους φέρεται νά

1 M9§Vli 11 Mil
Κατόπιν έπανειλημμένων καταγ_ 

γέλιων προς τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης περί παραβάσεως ύπό 
πολλών υποκαταστημάτων τών δι
ατάξεων περί κανονικών αδειών, 
έξεδόθη ή κάτωθι εγκύκλιος ής 
άναιμένομεν τόσον τήν έφαρμογήν 
έκ μέρους τών κ. κ. διευθυντών 
τών υποκαταστημάτων δσον καί 
τήν έκπλήρωσιν τών έκ ταύτης ά- 
,τορ,ρεουσών υποχρεώσεων τής Δι- 
ευθύνσεως Διοικητικού.

ΕΓΚΤΚΛΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ύπ’ άριθ. 144

Πρός τάς Διευθύνσεις, τά Κεντρι
κά Κατ)ματα καί τά 'Τπυκατα- 
στήματα τής Τραπέζης.

ΚΑΝΟΝΙΚΑΙ ΑΔΕΙΑΙ^ 
ΑΠΟΤΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Παρατηροϋντες δτι ένια τών 'Τ- 
ποκ)μάτων άκοίλουθούσι βραδύν ρυ
θμόν είς τάς χορηγήσεις τών κανο
νικών άδειων τοΰ τρέχοντος έτους, 
άναγκαζόμεθα νά ύπομνήσωμεν τό 
περιεχάμενον τής ύπ* άριθ. 80 έ. 
ε. Εγκυκλίου ημών καί νά συστή- 
σωμεν καί πάλιν, δπως σπαν τό 
1 Προσωπικόν χρήσιμοι;τοιήση εγκαί
ρως τήν κανονικήν του άδειαν άπου 
σίας.

Κατά ταύτα, οί κ.κ. Διευθυνταί 
δέον δπως μεριμνήσωσιν, ίνα κατά 
τό ύπολειπόμενον μέχρι τέλους τού 
τρέχοντος έτους χρονικόν διάστημα 
χοιρηγήσωσιν, ανυπερθέτως καί ά- 
αροφασίστως τάς κανονικά; άδει
ας είς τούς μήπω χρησιμαποιήσαν- 
τας ταύτας, έχοντες ύπ’ δψει των, 
οτι θά ελέγξωμεν αύστηρόίς πάσαν 
παράλειψιν ή κάθυστέρησιν περί 
τήν έκτέλεσιν τών έπί τοΰ σημείου 
τούτου εντολών μας.

Έν τώ μεταξύ. ϊνα κρίνιωμεν 
τάς έν προκε,ιμένορ ένεργείας τών 
κ.κ. Διευθυντών, έντελλάμεθα δπο>ς, 
έπί τή λήψει τής παρούσης, ύπο&λη 
θή ήμϊν πίναξ περιλοίμδάνων τόν 
άριθμόν τών ύπηρετούτων ΰπαλλή_ 
λων, τό σύνολον τής ής ούτοι δι
καιούνται άδειας εις έργασίμους 
ημέρας, καί τό σύνολον! τών μέχρι 
σήμερον χορηγηθεισών κανονικών 
άδειων.

Ό Διοικητής
ΒΑΣ. I. ΚΤΡΙΑΚ'ΟΠΟΤΛΟ Σ

Η ΣΤΕΓΗ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Λειτουργό Οσα ύπό τήν διεύθυνσιν 
τοϋ γλύπτου κ. Γ. Βεντούρη παρου
σιάζει, είς τήν αίθουσαν δπί τής όδοΟ 
Ξενοφωντος άριθ. 10, τήν μεγάλην 
"Εκθεσιν Ζωγραφικής, Γλυπτικής καί 
Δ ιακοσμη-; ική ς τών νεωτέρων ‘Ελλή
νων καλλιτεχνών, έπαγγελματιών 
καί έρασίτεχνών.

ιΣυμμετέχει καί ή συνάδελφος Κα 
Αγγελική ‘Ιωάν. Ρούσου, έκθέτουσα 
Εργα της ζωγραφικής.

n*4**>*l*0t*\r+>4AS**********»*0^+«*+l+*r**·

έκπροσωπή, τούς άφήνει σέ πλή
ρη εγκατάλειψη καί άσχολεΐται 
μέ τήν ανάλυση — κατά τον τρό
πον του φυσικά — τών άνακοι- 
νώσεΐων το® Συλλόγου μας ένι- 
σχύων οΰτω κάί κάποιου; «άλ- 
λους> (σύμπτωσις;) τότε δέν ή- 
μίτοροϋμεν νά όμι,λούμεν περί συν 
δικαλισμοΰ, άλλά περί συνδικα
λιστικής χυδαιότηττος.-*-
ΤΟ ΠΑΝΤΕΣΠΑΝΙ 
ΤΗΣ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΤΑΣ

Τό δργανον τής Ένώσεως τών 
Ελλήνων Β ιοιμηχότνων σέ σχόλιό 
του μέ τόν τίτλο «Τα έττιδόματα» 
ειρωνεύεται- τά αιτήματα τών συν
αδέλφων μας τής ’Αγροτικής. "Ε
τσι τό έττίδομα παιδικής μεσίμνης 
γίνεται επίδομα νταντάδων, πασ- 
σάρυται κακοπίστως ενα «έττίδομα 
ήμερησίων αποζημιώσεων» διά 
νά γί-νη απαξ ετι λόγος περί πα
χυλών μισθών. Άλλά τό προνό
μιο τών νταντάδων τό έχουν μόνον 
τά παιδιά τής «άνωτέρας» κοινω
νίας — δταν τό επιτρέψουν οί 
γραμμές τής «μά-μυ» ή τά γλέν 
τια τοΰ «ντάντυ» καί ικατ’ άτυχή 
σύμπτωσιν γεννηθούν — διά νά 
έχουν όταν μεγαλώσουν ήμερήσιον 
χαρτζηλήκι ίσον πρός τόν «παχυ
λόν» μισθόν ένός υπαλλήλου. Άλ
λά δταν ομιλούν οί βιομήχανοι 
περί τέκνων καί μισθών, μάς θυ
μίζουν τήν πασίγνωστον φράσιν 
τής Άντουανέττας όταν τής εί
παν δτι 6 γαλλικός λαός δέν έ
χει ψωμί.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ,,

Έν Άθήναις τή 14η Σ-επτε-μ-
βρίου 1956 

Πρός τήν εφημερίδα
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

ΈνταύΘ'α
Κύριοι,
Κατ’ άρχήν σάς ευχάριστο) διά 

τήν φιλοξενίαν τήν οποίαν μοί 
παρέξατε είς τό προηγούμενον ύπ’ 
άριθ. 16'6) 10.9.56 ιρύλλον σας.

Θά μοί έπιτρέψητε δμως νά πα
ρατηρήσω, δχι χωρίς κάποιο- πα
ράπονο, δτι ή παρατυθέμένηι τής 
συνεργασίας μου σχετική σημείων 
σίς σας δεικνύει, άν μή τί 5λ)α>, 
δτι δέν έτυχον τής δεούης έκ μέ
ρους σας προσοχής.
Ή πρότασίς μου είναι σαφής καί 

ούδεμίαν παρερμηνείαν έπιτρέπει.
Έφ* δσον, συμφώνως πρός Ι,δε- 

κάς σας πληροφορίας (φύλλον 
165) 11,'8'56, |ίελ. 1η· στήΐλ, Δη, 
παρ. 1) «Η ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΝΕΟΤ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕιΠΙ 
ΤΟΤ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΝΕΦΙ
ΚΤΟΣ» καί ϊχ'α μή παρατείνηται 
έπί πλέον ή ύφισταμένη σήμερον 
είς βάρος τών έκ τής Εθνικής 
Τραπέζης προερχόμενων υπαλλήλων 
άδικος κατάστασις, μέ κίνδυνον 
δημιουργίας καί νέων άνεπανορθώ- 
πων τήν φοράν ταύτην κακών, έ- 
πρότεινα:

«...ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι Θά 
»παραμείνη ώς βασική μας έπιδίω- 
»ξις ή άναΘεώρησις τού Ισχύοντος 
»Όργανισμού ευθύς ώς αί έν τίή 
»Τραπέζη συνθήκαι τό έπιτρ-έψ,ουν, 
»νά έπανέιλθώμεν, ΤΑΧΙΣΤΑ, είς 
»τό παλαιόν αίτημα τοϋ Συλλόγου 
»—ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝ- 
»ΤΑΞΕΩΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ α)1 
»τών ετών υπηρεσίας, β) τών προ 
»σόντων έκαστου, γ) τής εϋ-δοκί- 
»μου ύπηρεσίας».

Δηλαδή νά έπιδιο'ιξωμεν τήν ά
μεσον άναθεώρησιν τής έντάξεως 
τοΰ 1953, τούθ’ δπερ μόνον, ένή> 
ούδεμίαν ίσως οικονομικήν έπιβά- 
ρυνσιν τής Τραπέζης συνεπάγι.ται 
άποκαθιστφ έν αυτή τήν ήθικίήν 
τάξιν.

Ή έν τφ σημειώματί σας άν- 
τικατάστασις τής λέξέως «τάχι
στα» διά τής έκφράσεως «παληώ- 
ση» καί μία μικρή αλλαγή τής 
σειράς τών φράσεων τής ανω πα
ραγράφου, σάς ώδήγησαν είς παρ
ερμηνείαν.

Σάς παρακαλώ δπως, «πρός διά. 
λυσιν τυχόν εσφαλμένων έντυπώ- 
σεοιν» ιδημοσιεύσητε ιήν παρούσαν
WW

Εύχαριστών θεομώς 
ΙΩ. ΖΟΤΓΚΟΣ

Σ. Σ.— Ό αναγνώστης κα
ταλαβαίνει δτι έν γενικαίς γραμ- 
μαΐς ή ακολουθούμενη ύπό τοϋ 
Συλλόγου πορεία, δέν διαφωνεί 
πρός τά ύπό τοΰ επιστολογράφου 
μας υποδεικνυόμενα., "Οσον άφο- 
ρφ τήν λέξιν «παληώση» διευκρινί 
ζομεν δτι δέν άφεώρα τήν πρότα- 
σιν τού κ. Ζούγκου άλλά τούς προ 
κατόχους μας οΐτινες, κατά τόν 
κ. Ζούγκον, ,είχον θέσει την έν- 
ταξιν ώς αίτημα τού Συλλόγο-υ-, 
πλήν δμως λόγή) τής παρόδου τοϋ 
χρόνου έγένετο «παλαιόν» πάλιν 
κατά τήν Εκφρασιν τού έπιστολο- 
γιράφου μας.

Έν Άθήναις τή 24 Σ επτεμβρύ
ου 1956

Πρός
τήν Συντακτικήν Επιτροπήν 

τής «Τραπεζιτικής»
Ενταύθα

Κύριοι,
Παρακαλώ θερμώς, δπως δημο- 

σιεύσητιε είς τήν «Τραπεζιτικήν» 
τήν παρούσαν, πρός διευκρίνισιν 
τοΰ άφορώντος με μέρους τή-ς δη- 
ιμοσιευθείσης είς τήν τελευταίαν 
«Τραπεζιτικήν» έπιστο-λής τοϋ κ. 
Άνδρέου Προκοπίου.

Ό κ. Άνδρ-έας Προκοπίου είς 
τήν προαναφερθεΐσαν έπιστολήν 
του ήθέλησε νά μέ έμφανίση ώς 
βεβαιώσαντα έπί Δικαστηρίου δτι 
«ό κ. Λυμπερόπουλο-ς ελαβε ώς λύ 
τ,ρα δρ-αχ. 250 άπό συνάδελφον διά 
νά σβήση τό δνο,μά του -άπό τόν 
τόν λίβελλόν του».

Παραποιεί τήν άΐίυήθειιαν δ κ. 
Προκοπίου δταν λέγη- δτι τοιοΰ- 
τον τι κατετέθη ύπ’ εμού, σχο- 
λιάζιον τήν μαρτυρικήν κατάθε- 
σιν, ένώ δέν έπιτρέίπιε,ταιι, 'δαΐ 
Θέντος δτι ή σχετική ΰπόθεσις 
πρόκ,ειται νά έκδικασθή ύπό τον 
Έφετείουι

Άνίεξαρτήτως τού γεγονότος, 
οτι δέν πρόκειται νά μΐιμη(9|ο» τό 
παράδειγμά του καί νά σχολιάσω 
τά τής δίκης είς τό Πλημμελειοδι

κείον, έφόσον ή άπόφασις δέν κα 
τέστη τελεσίδικος, πάντως διά τήν 
άποικατάστασιν τής αλήθειας, άς 
μοΰ έπιτραπή νά αναφέρω πώς 
έχει ή ύπόθεσις είς τήν οποίαν 
άναφέρεται δ κ. Προκοπίου.

Ό συνάδελφος τον όποιον υ
παινίσσεται, εις συνάντησιν προ- 
κληθείσαν ύπ’ αντοϋ, παρε,κάλεσε 
ένωπιόν μου τόν κ. Λυμπερόπαυ- 
λον, χοτρίς μέχρι τής στιγμής ε
κείνη; νά έχω έγώ γνώσιν περί 
τίνος, νά μή τόν άναφέ,ρη είς τήν 
άνακοίνωσίν του μεταξύ εκείνων 
πού έλαβο-ν έκ τού Προμηθευτι
κού Συν)αμοΰ π,ίστοισιν καί είς 
μετρητά, διά νά μή γίνουν σχό
λια περί τό όνομά του κατ’ εκεί
να ς τάς ήμέρας πού έπρόκειτο νά 
διαπραγματευθή μετά ίμιας Εται
ρίας ζητήματα άφορώντα μερίδα 
συναδέλφων, οπότε ενδεχομένως 
θά έτίθετο ώς πρός τό πρόσωπόν 
του ζήτημα έκπο οσωπήσ ε οι ς, μέ ά- 
ποτέλεσμα νά ιάναβλήθ|οϋν Ισως αί 
μετά τής Εταιρίας συνεννοήσεις.

Ό κ. Λημπερόπουλο-ς -διά νά μή 
έπέλθη ενδεχομένως έπιβράδυνσις 
είς τάς μετά τής Εταιρίας συ
νεννοήσεις καί διά νά μή προίκλη- 
θή τυχόν — ώς είπε — καί ή 
παραμικρά ζημία είς τήν ώς άνω 
μερίδα συναδέλφων, έκ μιάς α
ναβολής τών συζητήσεων, έδέχθη 
νά άχρηστεύση τά αντίτυπα της 
εκτυπωμένης άνακοινώσεως, άτι- 
να δέν είχαν κυκλοφορήσει είς τά 
καταστήματα τής Τραπέζης Αθη
νών — Πειραιώς καί πλεϊστα ε
παρχιακά καί νά έπανεκτυπώση 
άντίγραφα τής άνακοινώσεως χω
ρίς τό όνοματεποόννμον τοΰ συνα
δέλφου.

Κατά τήν συζήτησιν ταύτην δ 
έν λόγω συνάδελφος προσεφέρθη, 
ώς ήτο- επόμενον, νά καταβολή 
τήν άξίαν τών άχρηστευθέ-ντων χι
λιάδων άντιτύπων τής άνακοινώ- 
σεως τοϋ κ. Λυμπεροπούλου.

Ουτο) έχει ή ύπόθεσις αύτη τών 
δήθεν «λύτρων» τών διακοσίων ..τε_ 
νήντα (250) ! δραχμών.

Εύχ-αριστών διά τήν δημοσίευσιν 
τής παρούσης.

Μετά πλείστης τιμής
ΚΩΝ ΣΤ, ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ
Σ. Σ.— Άπό δημοσιογραφικόν 

καθήκον έδ-ημοσιεύσαμεν τήν ώς 
άνω έπιστολήν ύπείκοντες είς αί
τημα συναδέλφου, ίσχυριζομένου 
δτι διεστρεβλώθησαν τά ύπ’ αυ
τού λεχθέντα.

Ή Σ. Ε. δηλοΐ δη έπί τής έ- 
πίσταλής τοϋ τέως Εντεταλμένου 
Συιμβούλου δέν θά δεχθή άλλα; 
δημοσιεύσεις άφ’ ένός μέν λόγο.) 
τοΰ χώρου δστις θ’ άπιητεΐτο διά 
τήν άπαρίθμησιν μόνον, τών έν 
αύτή άνακριβειών, «*)>’ έτέρου δέ 
διότι πιστεύει δτι τό Προσωπικόν 
γνωρίζει πλέον πρόσωπα καί πρά
γματα καί τήν έκτίμησίν του ξεύ- 
ρει νά τήν έκδηλώνη, ώστε περιτ 
τεύει πασα διά τού Τύπου κατα- 
πόνησίς του.

Η ΕΝΩΣιΙιΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠιΟΛΥΝΙΚΗΣ ΕΙΣ 
ΤΟΥΣ ΣΚΘΠΙΕΥΤΙΚΟΥΣ

Κατά τούς διεξαχβέντας κατά 
τόν παρελθόντα -μήνα διασυλλο- 
γικούς σκοττεκτικούς αγώνας έπε- 
τρύχθησαν τά κόπωθι όπτοτελέ- 
σμοπα:

Α' Αυτόματον π-ιστόλιον κατά 
ττέντε ανδρεικέλων άττό 25 μ. 
Βολαί 601:

1) Μαρμαρίδης Γ. ΠΑΟ 60)60 
έττιτ. 548)600. 2) Ζοεμάνος Λ.
ΕΦΕΤ 60)60 έπιτ. 543)600. 3) 
Τσεττατταδάκης Χαρ. ΠΡΟ 59)50 
530)600 . 4) Καλογερό-ττουλος
Λ, ΕΦΕΤ 54)60, 456)600.

Β' Τυφέκιον τών 22 άττό 50 μ. 
πρη-νηδόν. Βολαί 60.
’) Τσίρος I. ΠΑΟ- 589)600.
2) Πατρίκιος I. ΕΦΕΤ 584)600
3) Γιανναράχης Κ. Π-ΣΕ 578) 
600. 4) Δερμιτζάχης Α. ΠΣΕ 
569)600.

Εις τήν βαθμολογίαν έττρώτευ- 
σεν ο ΠΙΛΟ1 με 25 βαθμ-ους μέ 
δεύτερον τήν ΕΦΕΤ 24 β.

Ι
Ο ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ^

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΠΙΚΙΟΣ ί 
δέχεται τά μέλη τοΰ 2 

ΤΥΠΕΤ 2
? 11—<1 π. μ. καί 5—-7 μ.μ. ?
\ Ύηλέφ. 613-513 \
ξ ΛυχαθητοΟ καί καί Α. Σούτσου 24 2
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Συλλόγου έκοκλοφόρησεν την ύπ’ 
άριθ. 15 άνακοίνωσιν ύπό χρονο
λογίαν 9)10)56 εχουσαν οΰτω:

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
1. 1Η Πράξτς Διοικήσεως διά 

τάς προαγωγάς Υπολογιστών Β' 
εις Α' ύπεγράψη χθες. Ή κοινο- 
ποίησι ς τούτων θά γίνη οι" ά- 
τομικών εγγράφων- ώς έγένετο καί 
διά τούς προαχθέντας Δοκίμους 
εις Ύπολογιστάς Β'. Αί οίκονομι- 
καϊ συνέπειαι τών προαγωγών θά 
εΐναι οΐαι καί αί τών Δοκίμων. 
Αί κατ’ Ικλογήν προαγωγαί άνε- 
βλήβησαν.

1. Ή ’Επιτροπή προαγωγών 
ουνΙεπληρώθη διά δύο είσέτι Με
λών καί θά συνειχίση μέ έπιταχυνό 
ιμενον ρυθμίάν τό εργον της κρίσε- 
ως τών ’Υπολογιστών Α'. διά 
τον βαθμόν του Λογ ιστού 
Β', τών οποίων αί προαγωγαί έ- 
δοθη ύπο του κ, Διοικητοΰ ή εν
τολή νά κοινοποιηθούν κατά τήν ά- 
πονσίαν του. "Υπο τής ιδίας Ε
πιτροπής θά συνεχισθή ή κρίσις 
τών Λογιστών Β' εις Α'.

3. Ύπεγράφη ή Πράξις Διοική- 
σεως περί χορηγησεως έπιδόματος 
χειριστών λογιστικών μηχανών έπϊ 
τή βάσει τής μηνιαίας άποδόσεως 
έκάστου, ώςέπίσης καί ή Πράξις 
περί άναγνωρίσεως τής προϋπηρε
σίας έν τή συγχωνευθείση Τραπέ- 
ζη ’Ανατολής

4 .Τά υπόλοιπα ειδικά θέματα 
(προνπηιρεσία εις όμαειδεΐς έπιχει- 
ρήσεις, ζώνη τών πρόσω, περικο- 
πεΐσαι άσθένειαι, κλπ) έδόβη έντο- 
λή εις τούς αρμοδίους νά μελετη
θούν οπτό πάσης πλευράς, ϊνα τε
θούν ύπ’ δψιν του κ. Διοικητοΰ 
ιμετά τήν επάνοδόν του.

(Συνέχεια. έ'Ζ τής 1ης σελίδος) 
τής Ελληνικής ‘Επικράτειας. Ζη 
τοήμεν απλώς διά τούς αδελφούς 
μας Κυπρίους το δικαίωμα πού 
εχει κάθε λοοός νά ξίή ελεύθερος 
άπο κάθε δυνάστην. Ζητοϋμεν τήν 
εφαρμογήν τοϋ δικαιώματος τής 
αύτοδιαθέσεως. Ζητοϋμεν τήν απαλ
λαγήν παντός ανθρώπου άπίό πά
σης δουλείας, πολιτικής, οικονομι
κής, πνευματικής. Ζητοϋμεν τό ι
ερόν δικαίωμα τής ’Ελευθερίας. 
Τής ’Ελευθερίας, διά τήν όποιαν 
τό 'Ελληνικόν Έθνος δεν ιίπαιυσε 
νά προσφέρη προίθύμως τό αίμά 
του.

"Οταν, κατά τον τελευταΐον 
παγκόσμιον πόλεμον, συνηντήθησαν 
τό πρώτον εις τόν ’Ατλαντικόν ε
πί πο λεμικού πλοίου 6 Ροΰσβελτ μέ 
τόν Τσώρτσιλ συναδευόμενον από 
τόν τότε "Τπουργόν τών ’Εξωτερι
κών καί νΰν πρωθυπουργόν τής 
’Αγγλίας, καί υπέγραψαν τόν πιε- 
ρίφημαν χάρτην τοϋ ’Ατλαντικού, 
διά τού οποίου έχαράσσοντο αί 
γενικαί γραμμαί τής διαπλάσεως 
τού μεταπολεμικού κόσμου μετά 
τήν συντριβήν τού Χιτλερισμού, 
δλοι 0ί φιλελεύθροι άνθρωποι- σέ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣIΣ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ή Διοικ. ’Επιτροπή τοϋ Συλ
λόγου άπεψάσισεν όπως κα 
ταβληθώσιν εικ τού Ταμείου τού 
Συλλόγου άνά 100 δραχ. εις ε- 
κ αστόν υποψήφιον του ιτρο αγώγι- 
κοΰ διαγωνισμού τής 4ης Νοεμ
βρίου 1956, ώς συμβολήν εις τά 
ύπό τούτων καταβαλλόμενα δί
δακτρα φροντιστηρίων.

Ή καταβολή τού έν λόγω πο
σού εις μεν τούς έν Άθήναις και 
Πειραιεΐ ύπηρετοΰντας θά λαμβά" 
νη χώραν εις τά Γραφεία τού Συλ 
λόγου (’Ακαδημίας 60) καθ’ έ- 
κάστην 6 — 9 ,μ.μ., είς δέ τους έν 
τή έπαρχίςι ύπηρετοΰντας, κατά 
τήν ημέραν τών έξετάσεων ύπό 
τών εκπροσώπων τού Συλλόγου.

Ο κ. ΩΝΑΣΗΣ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ 
ΤΑ ΠίΕΡΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Είς ήμερη,σίαν οικονομικήν εφη
μερίδα τής 16)10)56 έδημοσιεύ- 
θη τηλεγράφημα ληφθέν έκ τής 
έν Μόντε Κήρλο έδρας τής Εται
ρίας τοϋ κ. ’Ωνάση διαψεΰδον 
τάς φήμας περί έξαγορ&ς τής Ί- 
ονιικής Τραπέζης ύπό τού έν λά- 
γψ έπιχειρηματίου.

5. Ένεκρίθη ή χορήγησις δανεί
ων διά προμήθειαν καυσίμων είς 
τούς υπαλλήλους τών ορεινών Κα
ταστημάτων έκ δραχ. 1.000 έξο- 
φλητέων διά 7 μηνιαίων δόσεων.

6. Ένεκρίθη οικονομική ένίσχυ- 
σις προς τόν Σύλλογον έκ δραχ. 
100.000 καί προς τό Τ.Υ,Π.Ε,Τ. 
έκ δραχ. 200.000.

7. Τά θέματα τής εκτάκτου οι
κονομικής ένισχάσεως και τής πα
ραμονής τών έργασίμων ωρών ώς 
έχουν αντιμετωπίζονται ώς γενι
κά Παντραπεζι τιικά ζητήματα, τά 
όποια θά λυθούν διά τών από κοι
νού μ-έτά τών άδελφών Συλλόγων 
ενεργειών μας καί έλπίζομεν νά 
λυθούν εύνοϊκώς.
Μετά συναδελφι,κών χαιρετισμών 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αί προαγωγαί τών υπολογιστών 

Β' εις Α' έκ ο ι νοπο ιήθησαν ήδη α
πό τού παρελθόντος Σαββάτου 
14ης τρέχοντος, καθ’ ά δέ πληΡο- 
φοιρούμεθα ή ’Επιτροπή Προαγω
γών έπελήφθη ήδη τοΰέργου τής 
προαγωγής τών Υπολογιστών Α' 
είς λογιστάς Β'.

Διευκρινίζεται δέ οτι ή προς 
τόν Σύλλογον καί τό ΤΥΠΕΤ οι
κονομική ένίσχυσις έπέχει θέσιν 
συμβολής προς έπανόρθωσιν οικο
νομικών ζημιών, ας ύπέστησαν οί 
έν λόγφ οργανισμοί τού Προσω
πικού συνεπείςι τής συγχωνΙούσε- 
ως τών τροητεζών καί τών έπακο- 
λουθησάντων άντιϋπαλληλικών μέ
τρων. Ή ένίσχυσις πρός τό ΤΥ 
ΠΕΤ άνηγγέλθη μόνον πρός τόν 
Σύλλογον, τών σχετικών ένεργει
ών διά τήν παροχήν ταύτης γε" 
νομένων διά τού Διοικητικού Συμ
βουλίου τού Ταμείου.

δλον τόν κόσμον, άνέπνευσαν πι- 
στεύσα-ντες οτι τά δεινά τών Αν
θρώπων Εληξαν.

Αί περίφημοι αυταί άρχαί τού 
Χάρτου τοϋ ’Ατλαντικού, γνωστού, 
ώς «Αί 4 ΈλευΟερίαι», ήσαν ή ά- 
πελίευθέρωσίς τού μεταπολεμικού άν 
θρώπου από τήν βίαν, άπό τόν 
φόβον- άπιό την ά|μάθειαν καί α
πό τήν Ενδειαν.

’Ατενίσατε πρός τήν Κύπρον 
καί ιδατε τήν άπελευθέρωσιν από 
τήν βίαν καί άπο τόν φόβον. ’Α
τενίσατε πρός τούς άνά τόν κό
σμον αναλφάβητους καί ιδατε τήν 
άπελευθέρωσιν άπο τήν αμάθειαν. 
’Ατενίσατε τριγύρω Ο,ας καί Εδα- 
τε τήν απαλλαγήν άπο τήν Ενδει
αν.

Άλλ’ όταν οί μεγάλοι δεν τη
ρούν τάς υποσχέσεις των, τό α
νώνυμο πλήθος παίρνει στά χέρια 
ταυ τήν ύπεράσπισιν τών δικαιω
μάτων του. Καί τότε γεννώ νται 
οί "Ηρωες. Καί οί Ηρωες δέν 
αποθνήσκουν, όσονδήποτε καί αύ 
άπαγχονίζωνται.

Ζοϋν είς τήν ψυχήν δλων ημών 
καί είς τάς Δέλτους τής 'Ιστορίας.

ΑΛΑΚΟΙΛΩΣΙΣ

’Εν συνεχείη πρσσκλήσεώς ιμας 
διά τής «Τραπεζιίτιικής» καί προσω
πικών επιστολών πρός τούς έκ δα
νείων δφειλέτας τοϋ Συλλόγου- κα 
λοΰμεν καί αΰθις τούτους — διά 
τελετταίαν φοράν — νά σπεύσουν 
νά εξοφλήσουν τάς πρός τόν Σύλ
λογον όφειλάς των, διότι θά εόρ&- 
θώμεν είς τήν δυσάρεστου θέσιν νά 
έπιδιώξωμεν τήν εΐσπραξίν των δι’ 
δλων ,τών είς τήν διάθεσίν μας 
μέσων.

(Έκ τής Γραμματείας τού Συλ 
λόγου). #1 a

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 
Μ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΤΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Τό Εκτελεστικόν Συμβού
λιου τής Α.Δ.Ε.Δ.Υ., κατόπιν 
έξετάσε ως τή ς δη,μ ιου ργ ηθε ίση ς 
τάς τελευταίας ήιμέρας καταστά 
σεως, - κατέληξε ν είς τήν άπόφα- 
σιν δρτως, διά τήν -καλυτέροον 
δ,ργάνωσιν τής απεργίας, άνα- 
βάλη τήν κιήιρυξίν τη,ς έπί χρο
νικόν τι διάστημα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠιΕΖΗΣ'

’Αθήναι τή 1η Οκτωπρίου 1956
ΑΝΑΚΟ Ι'ΝΩΣΙΣ No 27 

Κύριοι Συνάδελφοι,
ΙΣχετικώς μέ τον έσφαλμένον ύπολο 

γισίμον ιών Συντάξεων υπό του Τα- 
ιμείου μας καί επειδή πληροφορού με
θά ότι μερικοί συνάδελφοι έχουν τήν 
γνώμην οτι ό Σύλλογός μας ήδράνη- 
σεν έπί του θέματος αύτου πρός άρ- 
οιν πάσης εσφαλμένης έντυπώσεως 
έξ ύποθολίιμιαίων διαδόσεων, άνακοι- 
νουμεν πρός πάντ-ας τους συναδέλφους 
τά έξης:

‘Ο Σύλλογός μας ΠΡΏΤΟΣ αύτός 
έθεσεν τό θέμα τούτο άπο του έτους 
195>0. Τήν 10.11.50 άπηυθύνοςμεν τό 
υπ’ άριθ. 79 έγγραφόν μας πρός τόν 
Σύλλογον τών Υπαλλήλων τής ΕΤΕ, 
μέλη τοϋ όποιου ή σαν άντιπρόσωποι 
είς τό ταμεΐον, καί έζητούσα;μεν όπως 
οι εκπρόσωποι του προσωπικοί) φέρουν 
τό θέμα είς τό Συμβούλιον τοϋ τα
μείου πρός τακτοποιησιν. Τό έγγρα
φον αότό έκοινοποιήσ.αιμεν καί είς 
τό Ταμεΐον Συντάξεων διά τοϋ ύπ’ 
μεροιμηνίας.
άριθ. 80 έγγράφου μας τής αύτής ή-

Τήν 12ην Δεκεμβρίου 1950 άπ>ε- 
στείλαιμεν νέον έγγραφον πρός τό τα- 
μεΐον καί έζητούσαμεν άπάντησιν έ
πί τοϋ π,ρω του έγγράφου μας. Τό 
τα;μεΐον ού δε μίαν άπάντησιν έδωσεν.. 
’EY τώ μεταξύ κατά το τέλος του 
1951 διωρί,σθ’η καί ίίδικός μας αντι
πρόσωπος είς τό ταμεΐον καί τήν 
ΤΟην ΊΑπριλίου 1952, έστείλαμεν
νέον έγγραφον πρός τό Ταμεΐον, τό 
ύπ* άριθ. 149, το όποιον μάς άπέστει- 
λεν τή-ν κατωτέρω άπάντησιν:

ΤΑΜιΕ 10 Ν ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΏΝ ΤΡΑΠΕ
ΖΏΝ ΕΘΝΙΚΗΣ — ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ 
No 1260)138,7
’Εν ’Αθήναΐς τή 10τ) ’Ιουνίου 1952 

Πρός τόν
ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΙΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Έινταϋθα

Κύριοι,
’Έχομεν τήν τιμήν νά γνωρ ίσω μεν 

ύμΐν ότι τό Δ. Συμβούλιον του Τα
μείου μας λαβόν ύτύ όψει κατά τήν 
συνεδ^ίασίν του τής 6.5.52, τό ύπ’ 
ά,ριθ. 149)10.4*52 έγγραφον ί\μών, 
ανέβαλε τήν έπί του άναφερομένου 
θέματος συζήτησιν έιπιφολαιχθέν όπως 
τό ζήτημα τΟυ τρόπου ύπολογισμοΟ 
τών προσαυξήσεων, κατά τόν διάκονο
ν ιταμόν τών συντάξεων έξετασθή έν 
ευδέτω χρόνω όμου μέ τήν καθ’ δ
λον οικονομικήν κατάστασιν του Τα
μείου καί τάς έπενεκτέας είς τον Κα 
νανισμόν μας τροποποιήσεις 

Μετά τιμής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΚΑΙ Α. Ε, ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΏΣ
Μετά ταϋτα έμεσολάβησεν ή συγ- 

χώνευσις τών Τραπεζών καί τά έκ 
ταύτης δεινά τοϋ π;ροσωπικοϋ τής 
Τ,ράπέζης καί ό διαχωρισμός τοϋ τα 
μείου. Ούδείς θά ήτο δυνατόν νά έ- 
παίνέλθη έπί τοϋ θέματος αύτου, διό
τι δλοι εΐμεθα μέ σφιγμένη καρδιά 
άν θά ήτο δυνατόν νά έπιβιώση τό 
Ταμεΐον.

’Ήδη άπηυθύναμεν νέον έγγραφον 
πρός τό ταμεΐον διά του όποιου έ- 
παναφέραιμεν τό ζήτημα καί ζητοϋ
μεν τή-ν τακτοποιησιν του. Τήν ά- 
πάντησιν τοϋ ταμείου θά σάς άνα- 
κοινώσωιμεν έν καιρώ. *Ώς προκύπτει 
έκ τών άνωτέρω, ό Σύλλογός μας 
δέν παρέλειψεν νά κάιμη τό καθήκον 
του καί έπί τοϋ θέματος αύτου. 
ΠΡΏΤΟΣ ΑΥΤΟΣ άνεκίνη,σεν τό έν 
λόγω θέμα. Συνεπώς πάσα διάδσσις 
οτι ό Σύλλογός μας άδράνει ή οτι 
προσπαθεί νά ματαίωση τήν λύσιν 
τοϋ ζητήματος είναι κακόβουλος καί 
συκοφαντική καί προέρχεται άπο 
έχθρούς του Συλλόγου.

'Ό Σύλλογος έπραξεν καί πράττει 
πάντοτε τό καθήκον του έφί δλων 
τών ζητημάτων. Ταϋτα τηρός κατα- 
τοπισμόιν τών συναδέλφων καί είς 
άπάντησιν τών συκοφαντικών διαδό 
σεων.

"Οσον άφορά δέ τά λοιπά θέμα
τα τοϋ κλάδου μας, άνακοινοϋμεν, 
ότι είς τήν Σ),στήν Διοικησιν τής 
Τραπέζης μας όπεβάλαμεν έπιανε ι- 
ληιμμένως ύπο μνήματα διά τήν τα- 
κτοπόίησιν τής έξελΐξεως τών Εί- 
σπρακτόρων,., τήν αΰξησιν τοϋ τα
μιακού έπιδόματος τήν έπαναχορή- 
γησιν τοϋ τεχνικού επιδόματος μετά 
τήν άπόφασιν έπαναχορηγήσεως τού 
έπιδόματος λογιστικών μηχανών, τήν 
επαναλειτουργίαν τοϋ Ταμείου προικο- 
θοτήσεως τήν έπαναχορήγη,σιν τής 
παιδικής μερίμνης ή τήν αΰξησιν τού 
επιδόματος τέκνων κλπ. ’Επί’ αύτών, 
μετά μακράν άναβολήν, ό κ. Διευ
θυντής τού Διοικητικού μας άπήντη- 
σεν οτι θά μάς καλέση τήν προ
σεχή εβδομάδα είς μίαν άπογευ,μα
τ ινήν σύίσκεψιν διά τήν έιξέτασίν των. 
Είδικώς όμως διά τήν αΰξησιν του

Έττ’ εύκαιρίςι της κατά τήν 
διάρκειαν τής μάχης διά τά ’Α
σφαλιστικά Ταμ)εΐαι γνωριμίας 
τών Τραττεζιτικών υπαλλήλων με
τά τών συναδξλψων των τών Ε
πιχειρήσεων Κοι νής Ωφελεί ας,
τής Εταιρίας Υπεγγύων Προσό
δων τών Ηλεκτρικών Σ ιδηροδρό- 
μων, του Ο.Τ.Ε. και του ’Οργα
νισμού Λιμένος Πειραιώς, ό Σύλ
λογός ,μας προσεί<άλεσ€ τό άπό- 
γευμα τής 4ης Όίκτωβρίου είς 
τήν Λέσχην τά Προεδρεία τών 
Συλλόγων τών Υπαλλήλων τών 
λοιπών τρεχπεζών, καί τών 

Συνίδικαλ ι στ ικών * Οργανώσεων

φους. Διεπιστωσε τάς συνθήκας 
εργασίας των, ήπουσε τά παράπο
νά των, τους κατετόπισε έιπιί τών 
αποριών των καί τών απασχολούν 
των αίιτούς ζητημάτων, έσημείω- 
σε τά δίκαια αιτήματα των, τά ο
ποία καί δι'εβίβασεν ήδη είς τούς 
αρμοδίους.

"Ετερα μέλη του Συμβουλίου 
έπεσκέφϋησαν τά ιΤποκ)ματα τής 
συ,μπρωτευούσης. Είς γενικήν 
συγκέντρωσιν τών τριών καταστηί- 
ιμάτων ήτις ελαβεν χώραν είς τό 
κεντρικόν Κατάστημα τής πόλε ως 
άνεπτΰχθη ή πορεία τών γενικών

Εις τήν Τράπεζαν υπηρετεί α
ριθμός τις υπαλλήλων, οί όποιοι έ- 
στ,ρ(χιτεόθησαν κατά τήν διάρκειαν
τοϋ ανταρτοπόλεμου ένφ ήσαν 
ακόμη έπί συμβάσει.

Παρά τόν νϋν ίσχύοντα νόμον ό 
όποιος ορίζει οτι «ό χρόνος υπη
ρεσίας είς τάς ενόπλους δυνάμεις, 
θεωρείται ώς χρόνος υπηρεσίας είς 
τήν υπηρεσίαν είς ήν έκαστος υ
πηρετεί» ή Τράπεζα έθεώρησεν τήν 
σύμβασιν εργασίας των ώς μή ύφι- 
σταμενην, λόγο) τής στοατευσεώς 
των καί ένεκα τούτου τά έτη στρα. 
τεύσεως τών έν λόγω υπαλλήλων 
νά μή Θεωρήσουν ώς έτη υπηρε
σίας.

’Αποτέλεσμα τής ένεργείας ταύ
της ύπήρξεν ό'τι υπάλληλοι 
προσληφθέντες είς τήν Τράπεζαν 
τήν αυτήν ημερομηνίαν μέ τούς αϊ

τού ή Δ. ’Επιτροπή, τόσον είς τάς 
προγραμματικός της δηλώσεις, δσον 
καί είς τό πρός τόν Κον Διοικητήν 
ύπόμνημά της, έθεσε πρωταρχικόν 
το θημα της «Δικαίας Έντάξεως». Τά 
ύπέρ τής Έντάξεως έπιχειρήματσ 
άναπτύσσονται είς τό άπο 18ης Ι
ουλίου έ. έ. ύπόμνημά μας, είς τρό
πον ώστε δέν θά ύπηρχε λόγος νά 
έπανέλθωμεν έπί έκκρεμοΰντος γνω
στού θέματος, εάν ειδικός λόγος δέν 
τό έπέτασσεν.

Ό λόγος οδτος είναι οτι δύο έκ 
τών συνεπειών τής γενομένης έπί 
Ήλιάσκου μονομςρώς άδικου έντάξε
ως περιήλθον μόλις έσχάτως ύπί’ δ
ψιν μας. (Ή προκάτοχος Δ. ’Επι
τροπή του Συλλόγου μας, δέν ή- 
σχολεΐτο μέ τέτοια «μικροπράγματα»,

ταμιακοί) έπιδόματος μας είπεν οτι 
εχει τεθη ΰπ· όψιν τοΟ κ. Διοικητοΰ., 
εΰνοϊκή είσήγησις αύξήσεώς του.

Τήν τελικήν άπάντησιν της Σ)στής 
Διοικήσεως θά σάς άνακοινώσωμεν 
εΰθϋς μόλις μάς δοθή. Δέν άποκρύ- 
πτομεν όμως τήν πικρίαν μας έκ τής 
,μακράς άναθολής έπιλύσεως τών ζη
τημάτων μας. "Ας ελπίσω μ εν ότι τού. 
λάχιστον θά είναι εύνοϊκή ή άπάν- 
τησις.

Διά τό Διοικ. Συμδούλιον.
‘Ο Πρόεδρος 

Δ. ΠΑΠΑ-ΠΩΑΝΝΌΥ 
Ό Γ. Γραμματεΰς 
Α. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

τών άναψερθέντων κλάδων_ μέ τόν 
σίκοττόν αιτως χαιρετισθή ή συμ- 
μαχία αίίτη τών ζωτικωτέρων 
κλφδφτ εργαζομένων, ώς ό κμτ
ριος παράγων τής έπιτευχθεί,σης 
νίκης. Κατά τήν συγκέντρωσιν 
ύπεγραμμίοθη ύπό τών ομιλητών 
ή σημασία τής ένώσεως ταύτης 
και διεπιστώθη ή άνάγκη τής πε
ραιτέρω ένισχύσεως τών δεσμών 
μεταξύ τών συνεργασθεισών όρο 
γανωσΐιων, δχι μόνον διά τήν 
ματαίωσιν είς τό μέλλον τών 
σχεδίων τής άντεργατικής μανίας, 
άλλά καί διά την άπο κοινού προ
βολήν τών διεκδικήσεων μας είς 
κοινον άγώνα διά τήν έπιβίωσιν.

ευπνντήν τού εκεί καταστήματος,, 
οστίς μέ προθυμίαν συνεζήτη-σεν μέ 
τούς εκπροσώπους τής Δ. Ε, αλλα; 
δέ έτεθησαν ύπ' δψιν τής Διευβύν- 
σεως τού ιΔίοικητικοΰ.

"Ετερα μέλη, είς εφαρμογήν γε 
νικαπέρου προγράμματος τού 2υμ· 
βουλίου έπεσκέφ-βησαν διά τόν ίδε 
ον λόγον τά Καταστήματα Αιτω
λοακαρνανίας, Ηπείρου, Κερκι> 
ρας καί Δυτ. Μακεδονίας.

Ή Δ. Ε. ζητεί συγγνώμην από 
τούς συναδέλφους τών ‘Τποκ)ιμάΗ 
των, τά όποια λόγφ ανυπερβλή
των δυσκολιών δέν ήδυνήθη νά. 
έπισκεφΓύή.

νωτέρω καί στρατ-ευθέντες μετά, 
την μονιιμοαοίησίν των νά (προη
γούνται τών ανωτέρω κατά 3 καί 
πλέον ετη.

Παρατηρείται λοιπόν οτι ένφ δι’ 
άλλους ή υπηρεσία είς τάς .ενόπλους 
δυνάμεις έγένετο πΐρονόμι,ον (Ν. 
751) καί προσελήφθησαν είς τή,ν 
Τράπεζαν ανευ προσωρινότητος,διά, 
τους εν τή.Τρφιϊέξη ήδη ύπηρ,ετοιϋν 
τας, έγένετο αίτια σημαντικής και., 
ύυστερήσεως.

Τό δίκαιον απαιτεί όπως διοιρθω- 
ύ'ή ή αδικία αυτή ή όποια πλήττει 
ολίγους συναδέλφους, καύ* ήν στι
γμήν είς τήν Τράπεζαν ’Λάηνών 
λόγφ τού οτι δέν ύπήρχεν ή αρχή 
τής προσλήψεως υπαλλήλων έπί, 
συμβάσει ούδειμία καθυστέρη,σις τής 
ώς άνω μορφής ελαβεν χώραν.

οψιν μας φάκελλος ύποθέσεώς τί
νος). Αί έν λόγω συνέπειαι άποτε
λουν θε,ματα χρήζοντα άμεσου ρυ~ 
δ’μίσεως, πρός δικαίαν άποκατάστα- 
σιν «ίσης μεταχειρίσεως» τών έξ έ- 
κατέρας τών συγχωνευθεισών Τρα
πεζών προερχόμενων συναδέλφων.

Τά θέματα ταϋτα εΐναι:
1) "Οτι αί κατά τόν ’Οργανισμόν 

της ΕΤΕΑ γενόμεναι περυκοπαί λό
γω άσθενείας δέν περιλο:μβάνουν 
τους έκ τής τέως ’Αθηνών συναδέλ
φους, εί μή άπο τού έτους 1947 καί 
έντεΰθεν. Είναι, επομένως, φανερόν 
ότι αί γενόμεναι περυκοπαί ασθε
νειών μέχρι 31) 12)46, καταλογισθεΐ 
σαι άποκλειστικώς καί μόνον είς, 
τούς έκ τής ’Εθνικής προερχόμε
νους, δέον ΑΜΕΣΩΣ νά άκυρωθοϋν.

2) "Οτι αί διαφοραί άποδοχών, 
ώς έκ τής γενο,μένης έπί Ήλιάσκου 
έντάξεως, κάτεβλήθησαν είς μέν 
τούς έκ τής τέως ’Αθηνών συναδέλ
φους άπο 1)3) 53, είς δέ τούς έκ 
τής ’Εθνικής άπο 26)9)53. Είναι, 
έπομέινως, φανερόν οτι είς τούς έκ 
τής ’Εθνικής οφείλονται αί έκ τής 
έντάξεως διαφοραί άποδοχών άπο 
1)3)53 μέχρι 26)9)53 καί ότι και 
μετά τήν χορήγησιν αύτών οί έκ τής 
’Αθηνών συνάδελφοι παραμένουν 
πάντοτε κερδισμένοι μέ τήν διαφο
ράν τής άγοραστικής άξίας τών 
εκτοτε είσπραχθέντων

Ή άμεσος ρύθμισις τών δύο τού
των θεμάτων άποτελεΐ ζήτημα ήθι- 
κής κυρίως τάξεως καί ώς έκ τού- 
του καθίσταται έπιτακτική.
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Αίωνία αύτών ή μνήμη!»

8 1. Ε. ΙΟΥ ΙΥΜΟΓΟΪ ΕΙΣ
Τον παρελθόντα Σεπτέμβριον 

κλιμάκων τής Δ. Επιτροπής 
τοΰ Συλλόγου- μέ επικεφαλής τόν 
Πρόεδρον, έπεσκέφθη τά κυριώτε- 
ρα τών 'Υποκαταστημάτων τής 
Πελοποννήσου καί ήλθεν είς άμε
σον επαφήν ;μέ τούς εκεί συναιδέλ-

καί ειδικών αιτημάτων τοΰ προ
σωπικού. ’Ακολούθως έν τή Λέσχη 
τό κλιμάκιον ήκουσεν τάς απόψεις 

- καί τά ειδικά αιτήματα τών συν- 
! αδελφών, τά όποια άλλα μέν δτε- 

βιβάσθησαν πρός λύσιν είς τόν Δι-

TIMQPQYNTRI ΔΙΟΤΙ ΕΠΟΛΕΜΗΣΑΜII!

ΑΥΟ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΖΟΝΤΑ ΑΜΕΣΟΥ ΑΥΣΕΟΣ

Πολλαί θεθαίω; είναι αί άδικοι _ ούδέ έτέθη άλλωστε ΰπ' αύτής ΰττ' 
συνέπειαι αΐ προκύπτουσαι έκ τής έ-' 
πί ’Ηλιάσκου έντάξεως. Ώς έκ τού-


