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mu muromi nil in ιβιιικβ» ιυμφιροιι
"Οπως sEvont γνωστόν είνα.6 καί άληθές, ότε 

διεπράχθησαν κατά καιρούς εις βάρος τής ’Εθνι
κής Τραπε’ζης Αλλεπάλληλα, Κυβερνητικά αφάλ- 
μ,ατα, ή μ,άλλον-5ιά να ειμ,εθα Ακριβέστεροι—ύ- 
πουργικαί άπερισκεψίαι. Ή ύπό τής Κνβερνή· 
σεως τού Χυναγερμ,οΰ Αποφασισθεισα συγχώνευ
σες των Τραπεζών καί εν συνεχεία ή Ανάθεσες τής 
Λιοικήσεως αύτών εις τον κ. Ήλιάσκον με Χουλ- 
τανεκά προνόμοια καί περαιτέρω ή σύναψες με
ταξύ αύτούι καί τού Δημοσίου χαριστικών έξω» 
τραπεζικών συμβάσεων, υπήρξαν πανθομολο- 
γουμένως Θανάσιμα σφάλματα.

Καί αί συνεπεεαε τών σφαλμάτων αύτών, 
καταστρεπτεκαί διά τήν Ε.Τ.Ε., όβυνηραί διά 
το προσωπικόν της καί έπεζήμεαε διά τήν ’Εθνι
κήν Οικονομίαν.

Καταστρεπτικαί διά τήν Ε.Τ.Ε. διότι 
εκτός τών άλλων, ή δυσμενώς διακειμενη προς 
τον τέως Γενικόν /Διευθυντήν τής Τραπέ- 
ζης Αθηνών, σοβαρά καί Αρκετή πελατεία 
τής Ε.Τ.Ε. έτράπη προς άλλ'ας Τραπέ- 
ζας, όδυνηραί διά τό προσωπικόν της διότι όσον 
δεν Απελύθη ύπεβιβάσθη καί ετέθη εις τό Αρισ
τερόν τού εκ τής τέως Τραπέζης Αθηνών 
εισελθόντος τοιούτου καί έπιζήμιαι διά τήν ’Ε
θνικήν Οικονομίαν διότι διά τήν εκπλήρωσιν τών 
έκ τών έξωτραπεζιτικών συμβάσεων άναληφθει- 
σών ύποχρεώσεων — έκ μέρους τού κ. Ήλιάσκου 
—περιεκόπη ή πιστοδότησες προς τό εμπόριον 
καί τήν Βιομηχανίαν.

’Η ύπο τον σημερινόν Πρωθυπουργόν κ. 
Καραμανλήν σχηματεσθεισα Κυβέρνησες, με 
ύπεύθυνον εις τον οικονομικόν τομέα τον νΰν 
’Αντιπρόεδρον τής Κυβερνήσεως κ. Άνδρ. 
Άποστολίδην, άντελήφθη εύθύς εξ άρχής τήν 
εϊς τήν Ε.Τ.Ε. δημιουργηθεισαν σαθράν κα» 
τάστασεν καί τήν εκτροπήν αύτής έκ τού κοινωφε
λούς προορισμού της καί δεν έδίστασε ούδ’ έπί 
στιγμήν νά προβή εις τήν άπομάκρυνσιν τού 
ύπευθύνου διά τήν εκτροπήν της αυτήν, Λιοεκη- 
τού της.

Καί ή πρώτη ένέργειά της αύτη, έτυχε τής 
Πανελληνίου επιδοκιμασίας.

ΔΙ ελετήσασα έν συνεχεία τά ληπτέα μέτρα 
διά τήν επαναφοράν τής Ε.Τ.Ε εις τήν Εθνικήν 
άποστολήν της καί σταθμίσασα με τήν χαρακτηρί- 
ζουσαν αύτήν θετικότητα τά δεδομένα, κατέληξεν 
εις τήν άπόφασιν όπως ή /Διοίκησες τής Ε.Τ.Ε ά- 
νατεθή εις άνδρα έγνωσμένων ικανοτήτων καί 
Αποδεδειγμένης Τραπεζικής πείρας.

Καί ευτυχώς εύρέθη καί έκρίθη ώς καταλ
ληλότερος ό προερχόμενος έξ αύτής ’Γποδιοι- 
κητής τότε τής Τραπέζης τής Ελλάδος, κ. 
Βαα.Κυριακόπουλος.

ΊΙ συνέλευσις τών μετόχων τής Ε.Τ.Ε. 
έξέλεξε αϋτόν Πανηγυρικούς .

Ή άνάθεσες όμως εις τον κ. Βασ. Κυρια- 
κόπουλον τής Χιοικήσεως τής Ε.Τ.Ε δεν είναι 
δυστυχώς άρκετή.

ΓΙΙ Ε.Τ.Ε έξ αιτίας τών αλλεπαλλήλων 
άφαιμάξεών της, ύπέστη ώς ήτο επόμενον τοιαύ- 
την Αναιμίαν, ώστε νά παρίσταταε άμεσος ή α
νάγκη μεταγγίσεως αίματος εις αύτήν.

Τήν διάγνωσιν αύτήν έκαμε καί ό μετα
κληθείς /Διοικητής—ιατρός. Καί έ’σπευσε νά έκ- 
δώση τό ιατρικόν του δελτίον ( ’Γπόμνημα) καί 
νά τό ύποβάλη Αρμοδίους.

Εις τό δελτίον αύτό ( ' Τπόμνημα) καθορί
ζεται ή άκολουθητέα θεραπεία καί ζητείται ή 
παροχή ταχέως, τών απαραιτήτων μέσων.

Λεν ύπάρχει ούδεμία αμφιβολία ότι ή σημε
ρινή Κυβέρνησις ή όποια κατ’ ευτυχή σύμπτω- 
σιν είναι έκείνη ήτις άνεγνώρισε τάς εις βάρος 
τής Ε.Τ.Ε. προσγενομένας κατά καιρούς αδι
κίας — καί εις τήν όποιαν, τύχη αγαθή μετέχει 
έχουν άναλάβει τήν διαχείρισιν τών οικονομι
κών, ό διαπρεπής καί παρά πάντων παραδε
δεγμένος οικονομολόγος καί έπιτυχών ’Γπουρ- 
γός κ. Λημ. Χ,έλμης — θά θέληση νά παράσχη 
τήν μέριμνάν της δι’ αύτήν καί πρός τό καλόν 
τού Έθνους.

ΑΙ* ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΕΙΤΔΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ 
ΔΙΑΤΑΞΕΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3464)55 ΑΦΟΡΟΣΗΣ ΤΗΝ 

ΚΡΑΤΗΣΙΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
"Η διοικητική έπιτροπή τοΟ 

Συλλόγου μας υπέβαλε εις τον κ. 
υπουργόν τής Εργασίας τό κάτω 
τέρω υπόμνημα δι* οΟ ζητείται ή 
κατάργησις τών σκανδαλωδών δι 
ατόίξεων τον νόμου 3464)55 τών 
τροποποιουσών τάς διατάξεις του 
άρθρου 12 παρ. 1 έδάφ. η τοΰ νά 
μου 2961)1954 περί άσφαλίσε
ως τής άνεργίας δι’ ών διατάξε
ων έπεδιώχθη ή άχρήστευσις τών 
υπέρ τών υπαλλήλων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης έκδσβεισών δικαστικών 
άποφάσεων.

Τό υπόμνημα έχει ώς άκολού- 
βως:

ΠΡΟΣ
Τον κ. Υπουργόν Εργασίας 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
Τοΰ έν Άθήναις έδρεύοντος 

Σωματείου υπό τήν επωνυμίαν 
«Σύλλογος τών Υπαλλήλων 
’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλά
δος».

Λαμβάνομεν τήν τιμήν νά 
άναψέρωμεν Ύμΐν τά ακόλου
θα :

Τά μέλη τοΰ ήμετέρου Σω
ματείου, άνήκοντα εις το προ 
σωπικόν τής Εθνικής Τραπέ
ζης 'Ελλάδος καί ’Αθηνών, τό 
προερχόμενου έκ τής τέως 
’Εθνικής Τραπέζης, τυγχάνου- 
σιν ήσφαλισμένα παρά τφ Άλ 
ληλοβοηθητικφ Ταμείφ τοΰ ή 
μετέρου Σωματείου, παρ’ ώ 
λειτουργεί ειδικός λογαρια
σμός, άποκαλούμενος «Λογά 
ριασμός έπικουρήσεως των πα 
ρά τή ’Εθνική Τραπέζη ύπηρε 
τούντων» δστις ασφαλίζει καί 
τον κίνδυνον τής άνεργίας, πα- 
ρέχων είς πάσαν περίπτωσιν 
άπολύσεως τοΰ μισθωτοΰ, πα

ροχήν μηνιαίος ύπο τύπον 
συντάξεως, είς ποσόν και χρό 
νον διάρκειας κατά πολύ μεγα 
λύτερα τών ύπο του Ν. Δ.
2.961) 54 παρεχομένων είς 
τούς λοιπούς μισθωτούς τής 
χώρας.

Έν τφ άρθρφ 12 παργρ. 1 
περίπτωσις η τοΰ Ν. Δ)τος
2.961) 1954 καθωρίζετο δτι 
έξαιροΰνται τής άσφαλίσεως 
άνεργίας οί ήσφαλισμένοι διά 
τον κίνδυνον τής άνεργίας είς 
έτερον ασφαλιστικόν φορέα.

Διά τών ύπ’ άριθ. 4938)54 
καί 4939)54 άποφάσεων τοΰ 
κ. Πρωτοδίκου ’Αθηνών έπικυ- 
ρωθεισών διά τών ύπ’ άριθ. 
2755 και 2756)1956 άποψά 
σεων τοΰ κατ’ έφεσιν δικάσαν 
τος Πρωτοδικείου ’Αθηνών, έγέ 
νέτο δεκτόν δτι τό ούτως άσφα 
λιζόμενον προσωπικόν τής τέ
ως ’Εθνικής Τραπέζης έξηρεΐ 
το τής άσφαλίσεως τοΰ Ν. Δ. 
2961)54 καί κατ’ ακολουθίαν 
δέν ύπέκειτο είς τήν έξ 1% εισ
φοράν έπί τών άποδοχών ύπέρ 
τοΰ Όργ) σμοΰ Άπασχολήσεως 
καί Άσφαλίσεως τής Άνεργί
ας.

Δέον νά προστεθή έν προκει 
μένφ δτι τό αυτό προσωπικόν 
τής τέως ,Εθνικής Τραπέζης 
τυγχάνει ήσφαλισμένον καί είς 
τό Ταμεΐον Συντάξεων τοΰ 
προσωπικού τής Τραπέζης 
(πρώην) ’Εθνικής, παρ’ ού με
τά τήν συμπλήρωσιν 15ετοΰς 
ύπηρεσίας παρά τή Τραπέζη

λαμβάνει σύνταξιν (άμα δέ καί 
έπικούρησιν παρά τοΰ είρημέ- 
νου Λογαρισμοΰ Έπικουρήσε- 
ως. "Αρθρ. 7 παροτγρ. 1 έδ. ε' 
τοΰ Κανονισμού τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων, άρθρ. 4 τοΰ Κανό 
νισμοΰ τοΰ Λογαριασμού Έπι 
κουρήσεως).

Οΰτω κατά τούς ήμετέρους 
άσφολιστικούς όργανισμούς 
ό παρά τή ’Εθνική Τραπέζη 
ύπηρετών ύπάλληλος, κλητήρ 
ή ύπηρέτης Απολυόμενος μέ 
οίονδήποτε χρόνον ύπηρεσίας 
μή συμπληροΰντα τήν 15ετίαν, 
λαμβάνει παροχήν ύπο τύπον 
συντάξεως περιοδικώς κατά μή 
να καταβαλλομένων παρά τοΰ 
Λογαριασμού Έπικουρήσεως 
είς διάρκειαν καί ποσόν κατά 
πολύ μεγολύτερον τών παρο
χών τοΰ Ν. Δ. 2961)54, άπο
λυό μ ενός δέ μετά τήν συμπλή 
ρωσιν 1 δετούς ύπηρεσίας λαμ 
βάνει σύνταξιν ισόβιον παρά 
τοΰ Ταμείου Συντάξεων καί 
έπί πλέον έπικούρησιν παρά 
τοΰ Λογαριασμοΰ Επίκουρη 
σεως.

Διά νά τύχη τών τοιούτων 
παροχών ύπόκειται ύποχρεωτι- 
κώς είς τάς ύπο τών Kocvovi 
σμών τών είρημένων Ασφαλι
στικών ’Οργανισμών εισφοράς 
κατά μήνα έπί τών άποδοχών 
του, (5%) διά τό Ταμεΐον Συν
τάξεων καί 3% διά τον Λογά 
ριασμόν Έπικουρήσεως.

Διά τής διατάξεως τοΰ άρ
θρου 23 παραγρ. 1 τοΰ Α.Ν. 
2961)54 ορίζεται δτι ή παρο 
χή τοΰ έπιδόματος άνεργίας 
διακόπτεται έφ’ όσον ό άνερ
γος τύχη συνταξιοδοτήσεως ή 
οίασδήποτε παροχής τύπου 
συντάξεως παρ’ Ασφαλιστι
κού ’Οργανισμού.

Οΰτω διά τό προσωπικόν 
τής Εθνικής Τραπέζης, δπερ 
έν πάση περιπτώσει κατά τά 
προεκτεθέντα άπολυόμενον λαμ 
βάνει. οπωσδήποτε; παροχήν 
ύπο τύπον συντάξεως (έπικού 
ρησιν) προ τής συμπληρώσεως 
15ετίας, σύνταξιν δέ καί έπι 
κούρησιν μετά τήν συμπλήρω- 
σιν 1 5ετίας άποκλείεται έκ τοΰ 
Ν. Δ. 2961)54 ή κτήσις τών 
παροχών αύτοΰ καί άποβαίνει 
ή ύπαγωγή του καί μόνον είς 
τήν ύποχρέωσιν καταβολής 
τής εισφοράς, καθαρά φορολο
γική έπιβάρυνσις, άνευ ούδε 
νός ύπέρ αύτοΰ δικαιώματος.

Καί ένφ ύπο τό Κράτος τής 
ισχύος τοΰ Ν. Δ. 2961)54 
προ τής τροποποιήσεώς του 
έκρίθη ή έξαίρεσις τοΰ Πρόσω 
πικοΰ ημών έκ τοΰ Ν. Δ)τος, 
2961)54 διά τών είρημένων 
δικαστικών άποφάσεων, έ- 
πήλθον αί ύπο τοΰ Ν. 3464) 
31.12.1955 έπενεχθεΐσαι τρο 
ποποιήσεις είς τό Ν. Δ. 2961)
1954 άίτινες άνέτρεψαν τήν έ 
ξαίρεσιν ήμών διά τής προσθή 
κης είς τό άρθρον 12 παραγρ.
1 περίπτ. η’ οτι έξαιροΰνται 
τής άσφαλίσεως άνεργίας οί 
ήσφαλισμένοι διά τον κίνδυνον 
άνεργίας παρ’ έτέρω· Ταμείφ 
Άσφαλίσεως, έχοντος τήν μορ 
φήν νομικού προσώπου δημοσί
ου δικαίου, ένφ έκ παραλλήλου

διετηρήθη ή άπαγόρευσις κτή
σεως παροχής παρά τοΰ ’Ορ
γανισμού Άσφαλίσεως Ανερ
γίας (άρθρον 23 παραγρ. 1 
τοΰ Ν. Δ. 2.961)54) ένεκα 
τής παρ’ ήμών ύπο τοΰ Λογα
ριασμού Έπικουρήσεως δντος 
νομικού προσώπου ιδιωτικού 5ι 
καίου, λαμβανομένης έν περι- 
πτώσει περιοδικής παροχής.

Ή ώς άνω τροποποίησις έ 
γένετο είσηγήσει τοΰ Όργσνι- 
σμοΰ Άπασχολήσεως καί Ά
σφαλίσεως τής Άνεργίας διά 
τήν άνατροπήν τών είς βάρος 
αύτοΰ έκδοθεισών άποφάσεων 
ώς τούτο όμολογείται άνευ έν 
τροπής είς τήν ύπ' άριθ. 2) 
18.1.1956 εγκύκλιον αύτοΰ 
(Κεφ. Β' παργρ. 7, δημοσιευ- 
θεΐσαν είς τό ύπ’ άριθ. 252) 
1956 τεύχος σελ. 169 τοΰ Δελ 
τίου Έργοτπκής Νομοθεσίας).

Έδημιουργήθη δμως μία ά
νευ προηγουμένου άδικία είς 
βάρος τοΰ προσωπικού ήμών 
οπό τής ισχύος τής τοιαύτης 
τροποποιήσεώς (11)1)56) δι
ότι δι’ αύτής άφ’ ενός μέν έπι- 
βάλλεται κατά τοιοΰτον τρό
πον καί παρά πάσαν έννοιαν ή 
θικής καί δικαίου, μέ κατάφο- 
ρον παραβίασιν τών Σύνταγμα 
τικών δικαιωμάτων τοΰ πολί
του, ή έξ 1% εισφορά ύπέρ τοΰ 
’Οργανισμού Άνεργίας, άφ’ 
ετέρου δέ τό προσωπικόν μας 
στερείται πάσης προστασίας 
ή παροχής έκ τοΰ ’Οργανισμού 
τούτου.

Ή άρσις τής άδικίας ταύ- 
της δέον νά πραγ ματοπο ιηθή 
τό συντομώτερον διά τής κα- 
ταργήσεως τής έπενεχθείσης 
τροποποιήσεώς είς τό άρθρον 
12 παγρ. 1 περ. η' καί διατη- 
ρήσεως τής άρχικής διατάξεως 
τοΰ Ν. Δ. 2961) 54, περιλαμβα 
νούσης πάντα άσφολιστικόν 
φορέα δημοσίου ή ίδιωτικοΰ δι 
καίου.

Δέν είναι ούτε δίκαιον οΰτε 
ήθικόν τό ήμέτερον προσωπι
κόν νά έπιβαρύνεται διά κρα- 
τήσεως ύπέρ ’Οργανισμού, 
παρ’ οΰ ούδεμιάς παροχής δι
καιούται καί έκ τής προστασί
ας τοΰ οποίου άποκλείεται 
διά θετικής διατάξεως (άρθρ. 
23 παραγρ. 1 Ν. 2961)1954) 
καί μάλιστα όταν ή έπιβάρυν- 
σις αΰτη έπεβλήθη κατά τοιοΰ 
τον παράνομον καί άντισυντα 
γματικόν τρόπον διά τής άνα 
τροπής τών τελεσιδίκων κοπά 
τοΰ ’Οργανισμού άποφάσεων 
τοΰ 'ήμετέρου Σωματείου.

Παρακαλοΰμεν, δθεν, Υμάς 
όπως ένεργήσητε τά δέοντα 
πρός άρσιν τής καταφορού 
ταύτης άδικίας είς βάρος τών 
μελών ήμών καί τής άντισυντα 
γματικής καί παρανόμου μετά 
χειρίσεως αύτών.
Άθήναι τή 28 Μαρτίου 1956 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ό Πρόεδρος 
Ό Γεν. Γραμματεύς 

Ή διοικητική έπιτροπή θά προ 
βή είς ανάλογα διαβήματα καί 
πρός τον κ. Πρόεδρον τής κυβερ
νήσεως κλπ. αρμοδίους, διά τήν 
κατάργησιν των ανωτέρω σκανδα 
λ ωδών διατάξεων τοΰ νόμου 3464 
—‘-1955.
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Τ Α Μ Ε I Ο Ν .............................................................................. Δρχ. 38.728.40
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ

Λ)σμός No 500028 Συλλόγου ................ Δρχ. 20.819.40
» No 500093 «Τραπεζιτικής» .... » 810.00 1
» No 501832 'Εστιατορίου ........ » 1.202.00 » 22.831.40

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
'Υπόλοιπον τή 31.12.1954 ...................... » 2.282.149.00
Πωληθέντα χρεόγραφα κατά την χρήσιν 1955 » 394.951.50

» 1.887.197.50
Μεϊον διαφοράς εξ αναγωγής χρεογράφων

εις τιμήν τής 31.12.1955 .................... » 484.079.85 » 1.403.117.65

ΑΚΙΝΗΤΑ
Όδοΰ Ρούζβελτ 60 (5ος καί 6ος δροφ.) » 
Έν Σπέτσαις, έκκληροδοτ. Δ. Μπουμπούλη »

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
'Υπόλοιπον τή 31.12.1954 ...................... »
Άγοραί έτους 1955   »

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
'Υπόλοιπον τή 31.12.1954 ...................... »
Προσθήκαι έτους 1955 ........................... »

1.00
18.506.20 » 18.507.20

13.125.00
4.335.00 » 17.460.00

78.903.00
2.793.40 » 81.696.40

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Χοεωστικά 'Υπόλοιπα ....................................................................... » 548.567.65

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1955 (ανείσπρακτοι) .......... » 456.684.35

Δρχ. 2.587.593.05

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ .....................................................................................  Δρχ. 2.066.957.00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» ............................................... » 810.00
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Πιστωτικά 'Υπόλοιπα .......................................................................... » 11.939.70
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» .................................................... » 1.202.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ

Λογαριασμός οφειλής μας έκ προκαταβολής ................................... » 50.000.00
,ΜΗΠΩ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ 1955 .. » 456.684.35

Δρχ. 2.587.593.05

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΑΙ 
Not. Τσιρίβας 
Νικ. Κωστόπουλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Μελχ. Τσουδερός

Ο
Έν Άθήναις τή 22 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Άνδρ. Προκοπίου

Φεβρουάριου 1956
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Εύαγ. Βαμβακάς

Άνάλυσις μερίδος, "Εσοδα καί "Εξοδα τής 31ης Δεκεμβρίου 1955
ΕΞΟΔΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ .................................. ........................................ Δρχ.
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
Μισθοδοσίαι Προσωπικού ..................... Δρχ.
Άντίτιμον Συσσιτίου Π ροσωπικοϋ .. »
"Εκτακτα έπιδάματα Προσωπικού .. »
Καταβολαί εις τό Ι.Κ.Α......................... »
Θέρμανσις ...............................   »
"Υδρευσις ............................................... »
Φωτισμός — Κίνησις ............................. »
Συνδρομαί Τηλεφώνων ....................  »
Ταχυδρομικά — Τηλεγραφικά ............. »

11.208.30

’Έξοδα
Έξοδα
"Εξοδα
"Εξοδα
"Εξοδα
'Υλικόν

συντηρησεως
συντηρήσεως
συντηρήσεως

ακίνητων .... »
'Εστιατορίου .. »
επίπλων & σκευών »

καθαριότητος Καταστήματος »
ψυχαγωγίας Μελών ............ »
Γραφείου καί "Εντυπα .... »

Συνδρομαί εις έφημερίδας & περιοδικά » 
Είσφοραί - Βοηθήματα - Φιλοδωρήματα »
Διάφορα "Εξοδα .............................. »
"Εξοδα Γραφείου Διοικ. Συμβουλίου » 
Άμοιβαί Δικηγόρων - "Εξοδα δικών »

"Εξοδα Συνελεύσεων καί αρχαιρεσιών » 
’Έξοδα ’Αντιπροσωπειών Ύποκ)των »

272.821.10
7.300.80
6.000.00

44.708.50 
6.336.00 
3.887.75

28.296.30
20.377.10
3.888.70

15.385.90 
34.947.00

635.00
3.996.30
5.650.30

17.611.40 
5.329.00

23.838.00
32.257.40
20.313.90

2.745.70

29.533.35
31.485.50

Δρχ. 556.326.15

61.018.85 617.345.00

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ .................................... Δρχ. 74.856.00
Δαπάναι έκδόσεως ’Εφημερίδας «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»  .......... » 53.550.00

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΑΙ 
Νικ. Τσιρίβας 
Νικ. Κωστόπουλος

Δρχ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Μελχ. Τσουδερός

756.959.30

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ * ΚΑΙ'"ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓ Ρ ΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΕΣΟΔΑ

α) Διοικήσεως — Κεντρικού Κ)τος .. 
6) Καταστημάτων Περιφέρειας ’Αθη

νών — Π ειραιώς ............................ ·
γ) Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης -----

Δρχ. 91.895.20

25.893.00
41.709.70

159.497.90
73.817.75δ) Λοιπών Καταστημάτων ............... »

ΤΟΚΟΙ — ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ — ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Τόκοι Λ)σμοΰ No 500028 ......................... »
Μερίσματα χρεογράφων μας ................ » ------

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ ΕΙΣ «ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΝ»

Λρχ. 233.315.65

400.00 
65.083.05 65.483.0S

458.160.6»

Δρχ. 756.959.30

Έν Άθήναις τή 22 Φεβρουάριου 1956 
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Άνδρ. Προκοπίου ' Εύαγ. Βαμβακάς

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,, ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ 1955
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ"

ΤΑΜΕΙΟΝ ........................................................... 311.50 'Υπόλοιπον χρήσεως 1955 ............................ 3.771.50
* ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Λογ)σμός 500093 έφ. «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ».............. 810.00
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ...............................

. ,,.ίΑΜί
2.650.00

Δρχ. 3.771.50 Δρχ. 3.771.50

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

“■ ε’ξ θ' δ α
ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ

’Εκτυπώσεις ........................ ............
’Αξία χάρτου ................................
Διεκπεραίωσις ................................
Συνεργασία1. .....................................
Διορθώσεις δοκιμίων ....................
CliCHETS ....................................

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,............ .
'Υπόλοιπον μεταφερόμενον εις νέον

17.452.—
5.573.50
1.690.50 
5.000.— 
1.500.—

44.— Δρχ. 31.260.—

» 25.871
» 3.771.50

Δρχ. 60.902.50

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΑΙ
Νικ. Τσιρίβας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικ. Κωστόπουλος Μελχ. Τσουδερός

ΕΣΟΔΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΤΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ε.Τ.Ε.

κατά τό έτος 1955 .............................................................................. Δρχ. 53.550'.—
Τόκοι καταθέσεων......................:.................................................. » 16.—
Εισπράξεις έκ δημοσιεύσεων ........................................................... » 3.000.—
'Υπόλοιπον προηγούμενης χρήσεως ............................................... » 4.336.50

Δρχ. 60.902.50

Έν Άθήναις τή 22 Φεβρουάριου 1956
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ‘ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Άνδρ. Προκοπίου Άναστ. Ιίαραγιάννης



ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ 31ηςΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1955
ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ

, Δάνεια Π ροσωπικοΰ ................................ ...................... ......
Διάφοροι όφειλα'ι ........................................... ...........................
Προκαταβολαί έπ'ι άποδόσει λογαριασμού .........................
Όφειλα'ι μελών έκ προκ)λών απεργίας ’Ιανουάριου 1953
Σύλλογος Βοηθητικού Προσωπικού .....................................
Διαχείρισις Εστιατορίου ........................................................
Τ.Υ.Π.Ε.Τ.................................. ................................................

. Διαφορά έξ αναγωγής Χρεογράφων ...................................
Σύνδεσμος ’Αστέγων Προσωπικού Ε.Τ.Ε. .........................

Δρχ.
»
»
»

»
»
»
»
»

21.741.00
34.478.00

,2.000.00
550.00

10.000.00
68.372.30
80.000.00

325.033.85
6.392.50

Δρχ. 548.567.65

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΑΙ 
Νικ. Τσιρίβας 
Νικ. Κωστόπουλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Μελχ. Τσουδερός

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΗ 31-12-1955
37 'Ομολογίαν Α' Άναγκαστ. Δανείου 6'/2% 1922 προς 0.85 31.45

1 'Ομολογία Δανείου Κτηματικής 21/2% 1904 » 1.20 1.20
197 » Κτηματικής Ηίστεως 7% 1926 » 1.50 295.50

1 » Δανείου 5% 1920 » 1.50 1.50
5 » » 5% 1914 » 95.00' 475.00

•274 . » Κτηματικής (Πίστεως 7% 1925 » 1.501 411.00
100 » Παραγωγικού Δανείου 5% 1954
V Σειράς ΣΤ. .................... » 161.00 16.100.00

90 » Παραγωγικού Δανείου 5% 1954
Σειράς Α’ Β.Γ................. » 124,00 11.160.00

,156 Μετοχαί ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος . » 8.000.00 1.248.000.00
50 » Εμπορικής Τραπέζης ..... » 140.00 7.000.00

5 » Τραπέζης ’Αθηνών .............. » 600.00 3.000.00
60 » ’Ασφαλιστικής 'Εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ» .. » 1.215.00 72.900.00
45 » Κτηματικής Τραπέζης .......... » 235.00 10.575.00
32 » Τραπέζης τής 'Ελλάδος .... » 1.010.00 32.320.00

1 » ιΠρομ. καί (Πιστ. Συν)σμοϋ 'Υπαλλήλων
Τραπεζών ’Εθνικής καί Κτηματικής .. » 847.00 847.00

Δρχ. 1.403.117.65

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΑΙ 
Νικ. Τσιρίβας 
Νικ. Κωστόπουλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Μελχ. Τσουδερός

, c , , ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ
Εισπραττομενα δι’ αξίαν μή έπιστρεφομένων βιβλίων είς Βιβλιοθήκην Δρχ. 792.00
Σύλλογος Υπαλλήλων ’Αγροτικής Τραπέζης ........ .............................. >>
Είσφοραί Προσωπικού υπέρ Γ.Σ.Ε.Ε............................................................. »
Μήπω πληρωθεϊσαι Έπιταγαί .......................................................................... »
Είσφοραί Προσωπικού υπέρ «’Εργατικής Εστίας» .................................. »

» » » ’Επικουρικοί} Ταμείου Άσφαλίσεως
Υπαλλήλων Ζυθεστιατορίων ..................................................................... »

Είσφοραί Προσωπικού υπέρ ’Οργανισμού ’Εργατικής Κατοικίας___  »

389.90
1.459.00
1.500.00
1.252.00

4.350.60
2.196.20

Δρχ. 11.939.70

Έν Άθήναις τή 22 Φεβρουάριου 1956 
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ανδρ. Προκοπίου Εύαγ. Βαμβακάς

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗ 31-12-55
Μουσικά όργανα .......................................
Είδη φωτισμού .......................................
Μαγειρικά σκεύη καί σκεύη Κυλικείου 
"Επιπλα Λέσχης

Δρχ. 1.000.00
1.000.00

11.450.40
68.246.00

Δρχ. 81.696.40

W" Έν Άθήναις τή 22 Φεβρουάριου 1956

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Άνδρ. Π ροκοπίου

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
Εύαγ. Βαμβακάς

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1956
ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟ ΣΥΝΔΟΜΑΣ! ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡ. ΜΕΛΩΝ

α) Διοικήσεως καί Κεντρικού Κατ)τος ....................... Δρχ. 370.000.—
β) Κατ)των Περιφέρειας ’Αθηνών Πειραιώς .. » 120.000.—
γ) Καταστημάτων ’Επαρχιακών .................... » 210.000.— 700.000.—

Δρχ. 700.000.—

- I
ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ 
Μισθοδοσίαν Προσωπ. Συλλόγου 200.000.— 
Μισθοδ. Προσωπ. Εστιατορίου 70.000.— 
Διάφοροι Παροχ. είς τό Προσωπ. 10.000.—

Ιίαταβολαί είς τό Ι.Κ.Α. κλπ. Άσφ. Όργ.
θέρμανσις ................................................................
"Υδρευσις ....................................... ........................
Φωτισμός .............................................. ...................
Συνδρομαί Τηλεφώνου ...............................
Ταχυδρομικά — Τηλεγραφικά .................
"Εξοδα συντηρήσεως ’Ακινήτων .................
"Εξοδα συντηρήσεως Εστιατορίου ..........
"Εξοδα συντηρήσεως επίπλων καί σκευών 
"Εξοδα καθαριότητας Καταστήματος .... 
"Εξοδα εορτών καί ψυχαγωγίας μελών ...
Υλικόν Γραφείου καί "Εντυπα .................
Συνδρομαί είς εφημερίδας καί περιοδικά .. 
Είσφοραί — Βοηθήματα — Φιλοδωρήματα
Διάφορα "Εξοδα .........................................
"Εξοδα Γραφείου Διοικ. Συμβουλίου ....

"Εξοδα Συνελεύσεων καί ’Αρχαιρεσιών .. 
"Εξοδα ’Αντιπροσωπειών Κ)των ’Επαρχιών 
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙΝ ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
ΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ........
ΔΙ’ ΑΓΟΡΑΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ

Ε Ξ Οι Δ A 
Δρχ. 20.000.—

280.000.—

45.000.—
10.000.—
4.000.—

25.000.—
20.000.—
4.000.— • ' i

15.000.— 
32.000.— 
10.000.— 
5.000.—
5.000.—

15.000.— ,r
5.000.— '

15.000.— ·.·; ;

15.000.—
20.000.— 525.0001.—

30.000.—
20.000'.— δΟ'.ΟΟΟ.—

2
25.000.—
60.000.—
10.000.—
10.000.— 680.000.—

Δρχ. 700.000.—

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΣΤΙ ΑΤΟΠΟΥ 31.12.1955 

ΤΑΜΕΙΟΝ
Μετρητά ..................................... 13.882.95
Δάν. είς Άλ. Άλεξόπουλον ... 900.—
Προκαταβολή διά ψώνια ...... 3.800.—
’Οφειλα'ι εστιαζόμενων ............. 4.980.—

ΤΡΟΦΙΜΑ

Έν Άθήναις τή 22 Φεβρουάριου 1956 
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ό Έντ. Σύμβουλος Ό Λογιστής 
Νικ. Τσιρίβας Μελχ. Τσουδερός Α. Προκοπίου Γ. Βαμβακούσης 
Νικ. Κωστόπουλος

ΕΚΘΕΣΙΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Δρχ. 23.562.95 

» 2.642.—

Δρχ. 26.204.95

ΔΙΑ ΤΟΝ "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΝ ΑΓΩΝΑII

Π p ό ς

Την Γενικήν Συνέλευσιν τών με
λών τοΰ Συλλόγου τών Υπαλ
λήλων τής Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος.

Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμφώνως προς την δοθεΐσαν 
ήμϊν ύπό τής γενικής συνελεύσε- 
ως τής 13 καί 14)3)55 έντολήν, 
προέβημεν είς τον έλεγχον τής 
διαχειρίσεως τοΰ Συλλόγου κα
τά την χρήσιν 1955.

Έκ τοΰ ελέγχου διεπιστώθη ή 
ακρίβεια τών έγγραφών είς τά βι 
δλία τοΰ Συλλόγου, τά υπόλοιπα

τών οποίων συμφωνούν προς τά 
έν τώ ίσολογισμώ αναγραφόμενα 
ποσά.
Αθήναι τή 22 Φεβρουάριου 1956 

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΑΙ 
ΝΙΚ. ΤΣΙΡΙΒΑΣ 

ΝΙΚ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

'τραπεζιτική]"
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ

Υπεύθυνος έπ'ι τής ϋλης : 
ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

‘Αγίας Λαύρας 71 
(Τέρμα Πατησίων)

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
ΚΛΕΑΝΘ. ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ 
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Ή Έφημερίς «Τραπεζιτικός 
’Αγών» είς τό ψύλλον της τής 
1ης ’Απριλίου 1956 έπιδιώκου 
σα νά άντιπολιτευθή την Δ. Ε. 
τοΰ Συλλόγου μας γράφει δτι 
ή διά Την 28 Φεβρουάριου έ. ε. 
άναγγελθεΐσα Γενική Συνέλευ- 
ις τών μελών τοΰ Συλλόγου 
μας έματαιώθη κατόπιν ένστά

Την 13ην Μαρτίου έ. έ. έπρα- 
γ μ άτοποι ήθη είς την αίθουσαν 
«Τρικούπης» ή τρίτη έπαναληπτι- 
κή γενική συνέλευσις τών μελών 
τοΰ Συλλόγου μας, προς λογοδο
σίαν τής απερχόμενης Δ.Ε. καί 
εκλογήν εφορευτικής έπιτροπής. 
διά την διενέργειαν αρχαιρεσιών.

Κατ’ αΰτήν παρέστησαν μόνον 
περί τά 154 μέλη τοΰ Συλλόγου 
έναντι 426 που έπρεπε νά παρί- 
στανται διά νά ΰφίσταται απαρ
τία.

Κατόπιν τούτου διαπιστωθεί- 
σης τής ύπό τοΰ δικαστικοΰ αντι
προσώπου πρωτοδίκου κ. Κυριά
κου Παυλίνη τής μή έπιτεύξεως 
τής υπό τοΰ νόμου όριζομένης ά 
παρτίας έματαιώθη ή συνέλευσις

σεως, δι’ έλλειψιν απαρτίας, ύ- 
ποβληθείσης ύπό τής Διοικητι 
κης ’Επιτροπής τοΰ Συλλόγου, 
έν συνεχείς»: δέ τονίζει δτι θά 
είναι εγκληματικόν ή Δ. Ε. 
νά παρατείνη τον βίον της μέ 
τοιούτους Δικολαβισμούς έπι 
τεραστία ζημία τών συμφέρον 
των τοΰ Προσωπικού.

συνταγέντος τοΰ σχετικού πρακτι
κού. !

Ή νέα γενική συνέλευσις τών 
μελών τοΰ Συλλόγου δέον νά προ- 
κηρυχθή ύπό τής διοικητικής ε
πιτροπής μετά ένα μήνα άπό 
τής ματαιωθείσης ώς άνω τρίτης 
έπαναληπτικής, ώς ορίζει ό νό
μος.

’Ηδη κατόπιν τής ύπ’ άριθ. 
8)7)4)56 άνακοινώσεως τοΰ Συλ 
λόγου, καλούνται τά μέλη αΰτου 
είς τακτικήν γενικήν συνέλευσιν 
τήν 16ην Απριλίου έ.έ. ημέρου 
Δευτέραν καί ώραν 8 μ.μ. έν τή 
αιθούση τοΰ γυμναστηρίου παρά 
τώ Κεντρικώ Καταστήματι τής 
Τραπέζης (4ος όροφος) μέ τά 
αυτά θέματα.

Μία έφημερίς θέλουσα νά 
εμφανίζεται ώς αμερόληπτου 
οργανον τών Τραπεζιτικών Ύ 
παλλήλων δεν έπρεπε, νά με- 
ταφέρη είς τάς στήλας της 
τάς αντιλήψεις τής αντιπολι
τευόμενης τήν Δ. Ε μας καί 
θορυβούσης μίκράς όμάδος νέ
ων συναδέλφων, χωρίς προη
γουμένως νά έξακριβώση ταύ- 
τας.

’Εάν ό Διευθυντής τής έν λό 
Υώ έφημερίδος κ. Κ. Μαγκλι- 
βέρας ύπεβάλλετο είς τον κό
πον νά παρακολούθηση τήν 
Συνέλευσιν τής 13.3.56 καί 
ούχί 28.2.56 ώς γράφει, θά 
Άντελαμβάνετο δτι ή ευθύνη 
τής ματαιώσεως τής Συνελεύ- 
σεως δεν βαρύνει, τήν Δ. Ε. τοΰ 
Συλλόγου, αλλά έκείνους ο! ό 
ποιοι τοΰ παρέσχον τάς πληρο 
ψορίας, οϊτινες καί έξηνάγκα- 
σαν διά τοΰ θορύβου των και 
αυτόν άιήόμη τον Πρόεδρον 
τής Γενικής Συνελεύσεως κ. 
Έμμ. Π αναγ ι ωτόπουλον, νά 
παραιτηθή διότι άντετάχθησαν 
εις τήν κατόπιν συμφωνίας αύ

ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΕΜΑΤΑΙΩΘΗ 
Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΙΣ
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Αι Απόψεις Μας

ΑΝΑΧΤΕΛΕΧΩΧΙΖ ΤΗΖ ΤΡΑΠΕΖΗΖ

Πατρίς τής συνεταιρικής ΐδέ 
ας είναι ή ‘Ελλάς. ΟΙ συνεταιρι 
σμοί των Άμπελακίων Θεσσα
λίας, των Μαντεμοχωρίων τής 
Χαλκιδικής καί οΐ ναυτικοί συνε 
ταιρισμοί των νήσων τοΰ Αίγαί 
ου κατά τον IΗ' καί ΙΘ' αιώνα 
είναι οΐ πρώτοι πού άπαντών- 
ται. Στη Γαλλία ό Κάρολος 
Φουριέ άργότερα έμεινε στην ι
στορία ώς ό άπόστολος τής συ 
νεταιριστικής ιδέας. Έκτοτε οί 
συνεταιρισμοί έξηπλώθησαν έ 
κατομμύρια δέ υπάρχουν σήμε 
ρα τέτοιοι εις δλον τον κόσμον.

"Ετσι καί σε μάς προ 40 ε
τών ακριβώς, μερικοί ανώτατοι 
υπάλληλοι τής Εθνικής Τραπέ 
ζης (πού δεν είχαν δά καί τό
σην άνάγκην) έθεώρησαν άναγ- 
καίαν την σύστασιν τοΰ υπάρ
χοντας σήμερον Προμηθευτικού 
Συνεταιρισμού. Ουτος ατελής 
κατ’ άρχάς ήνδρώθη σιγά-σιγά 
καί έφτασε είς σημεΐον νά κα- 
λύπτη απολύτως τάς άνάγκας 
τοΰ Προσωπικού.

"Ετσι τον βλέπομεν το 1941 
νά γίνεται ή στοργική μάννα 
τών συναδέλφων, δταν γυμνοί 
καί άθλιοι έγύριζαν άπό τό μέ 
τωπον.

Τον βλέπομεν ακόμη περισ
σότερον κατά τό διάστημα τής 
κατοχής νά μεριμνά διά την έ- 
πιβίωσιν ήμών καί τών οίκογε 
νειών μας. Ποιος δέν ένθυμεΐται 
π.χ. τόν χαλβά πού μάς έμοί 
ραζε στά σοκάκια τού Ψυρρή;

Τόν βλέπομεν έπίσης νά με
ριμνά καί διά την ίδικήν του έ 
πιδίωσιν όταν τα σώφρονα έκεΐ 
να Συμβούλια ήσφάλιζαν είς 
κρύπτας μέγα μέρος τού Στοκ 
διά νά άποτελέση τούτο την μα 
γιά διά την απελευθερωτικήν 
έξόρμησί του.

Μεταπολεμικώς τά διοική- 
σαντα τόν Σν)σμόν Συμβούλια 
πολλά παρέλειψαν διά τήν άρ
τιον καί σώφρονα λειτουργίαν 
του.

Παρά ταΰτα ό Συν)σμός δέν 
έπαυσε νά έξυπηρετή τούς συ 
ναδέλφους έπαρκώς.

Τό 1948 οΐ συνάδελφοι τής 
Τραπέζης Ελλάδος μέ πάσαν 
δυνάμτθα νά εϊπωμεν πρόχειρό 
τητα καί προς ζημίαν καί τών 
ίδιων άπεχώρησαν τοΰ κοινού 
συνεταιρισμού καί ίδρυσαν ίδιον 
τοιοΰτον.

'Επιτείνεται ουτω ή κρίσις 
τοΰ συνεταιρισμού μας διά τής 
μειώσεως τής καταναλωτικής 
του δυνάμεως.

’Αλλά δλα αυτά ήδύναντο νά 
άντιμετωπισθοΰν εάν δλοι μας 
ένδιαφερόμεθα καί έφροντίζα- 
μεν νά άναδεικνύονται συμβού 
λια ικανά νά οδηγήσουν αυτόν 
είς τήν τελικήν άνάρρωσίν του.

Δυστυχώς δέν ένδιεφέρθη- 
μεν δσον έπρεπε καί τελευταί 
ως άνήρχοντο είς τήν διοίκησιν 
τοΰ συνεταιρισμού πρόσωπα 
τά όποια έθεώρησαν τό λειτούρ 
γημα τοΰ συνεταιρισμού, ώς 
έπάγγελμα ώς π.χ. ένια τών 
προκατόχων τοΰ σημερινού διοι 
κητικοΰ συμβουλίου, τά όποια 
έπέδειξαν τήν οΐαν καταγγέλε 
ται ύπό τοΰ σημερινού συμβου 
λίου άπιστίαν.

Καί τούτο δμως δέν ήτο 
προς θάνατον. Διότι ή σημερινή

τοΰ καί τής Δ. Ε. διακοπήν 
τής Συνελεύσεως διά τήν 22 
Μαρτίου ΐνα προληφθή ή μα- 
ταίωσις ταύτης έλλείψει άπαρ 
τίας καί ή έπανάληψίς της με
τά ένα μήνα, ώς ορίζει ό Νό
μος.

Καλόν θά είναι διά τόν κ. 
Μαγκλιβέραν εάν θέλη νά στα 
θή ή έφημερίς του ώς αντικει
μενικόν δργανον τών Τραπεζιτι 
κών Ύποίλλήλων νά παύση κά 
μνων πολιτικήν καί νά έλέγχη 
προηγουμένως αύστηρώς τά 
δσα γράφει έν σχέσει μέ τά 
σωματεία τών Τραπεζιτικών.

Τοΰ ουναδελφου κ. Γ. I. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
διοίκησις τού συνεταιρισμού 
μέ τά γενναία μέτρα πού έν άρ 
χή έλαβε, έσταμάτησε τό κακό 
καί σιγά — σιγά ό συνεταιρι 
σμός άρχισε νά άναρρώνη. Δυσ 
τυχώς δμως τό άρχικόν θάρρος 
της φαίνεται νά τήν έγκατέλει 
ψεν διότι τήν βλέπομεν, μετά 
λύπης νά παρουσιάζεται είς 
τήν γεν. συνέλευσιν καί νά ζη- 
τή ούτε λίγο ούτε πολύ τήν ού 
σιαστικήν διάλυσιν τού συνεται 
ρισμοΰ. Είναι πρωτάκουστου 
καί δέν υπάρχει προηγούμενου 
Δ.Σ. προσερχόμενον νά κατα
θέτη τήν έντολήν, νά προκαλή 
άπόφασιν τής συνελεύσεως δε- 
σμεύουσαν τό νέον Δ.Σ. νά δια 
λύση τόν οργανισμόν τόν όποι
ον καλείται τούτο νά διοικήση. 
"Ενας μάλιστασύμβουλος μετά 
τόσης πειθοΰς και φορτικότη- 
τος έπεζήτη τήν έγκρισιν άπορ 
ρίπτων κάθε άλλην λύσιν, ώστε 
νά παρεξηγηθή παρά πολλών 
συνεταίρων, ιδίως λόγφ τής έ- 
ξαρτήσεως, πού ώς ό ίδιος εί
πε δτι έχει παρά έμπορικής τι 
νος έπιχειρήσεως.

Ημείς τούς έκαλέσαμεν είς 
τήν διοίκησιν τοΰ συνεταιρι
σμού διά τήν άναςτυγκρότησίν 
του όχι διά τήν διάλυσιν αυτού.

Θά μάς ποΰν ίσως μερικοί 
άφελεΐς δτι δέν πρόκειται περί 
διαλύσεως άλλά περί νέου προ 
σανατολισμοΰ. ’Αλλά δταν κατά 
τήν είσήγησίν των, τό ένεργη- 
τικόν εμπόρευμα διανεμηθή είς 
τούς συνεταίρους καί τό παθη
τικόν πωληθή είς τρίτους (καί 
κάτω τοΰ κόστους) τότε τί θά 
άπομένη διά νά ΰπάρχη ό συ
νεταιρισμός; ‘Απλώς ό δρος «νέ 
ος προσανατολισμός» δέν είναι 
τίποτε άλλο παρά μία ένεσις 
ευθανασίας.

Δέν μάς χρειάζεται λέγουν 
πολλοί. Γίνονται κλεψιές. Θά 
παίρνωμεν διατακτικές καί θά 
πηγαίνουμε όπου θέλουμε. Άλ 
λά έρωτάται;

1) "Οταν τό έτος 1916 είς 
έποχήν πού κατά τό δει λεγό
μενον έτρωγαν καί τά σκυλλιά 
τηγανίτες καί ή έμπορική συ- 
μείδησις ήτο είς περιοπήν έκρί 
θη αναγκαίος ό συνεταιρισμός, 
δέν θεωρείται σήμερον άναγκαί 
ος δταν συνείδησις έγινε δυσ
τυχώς τό άκοπον καί εύκολου 
καί άνομον κέρδος, καί δταν ή 
οικονομική δυνατότης τών ύπαλ 
λήλων δέν άνταποκρίνεται ούτε 
είς τόν 15% τοΰ 1916;

2) Θά έξυπηρετηθώμεν τάχα 
καλλίτερα παρά τών έμπορων; 
’Αλλά διά τούτο λοιπόν ΠΑΓΙ
ΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΟΝ αίτημα 
τοΰ έμπορικοΰ κόσμου είναι ή 
διάλυσις τών συνεταιρισμών. 
Δηλαδή κατακαίονται ύπό τής 
έπιθυμίας νά μάς έξυπηρετή- 
σουν;

Καί μόνον διότι τό ζητούν 
οί έμποροι δέν πρέπει νά διαλυ 
θοΰν οί συνεταιρισμοί.

3) Θά σταματήσουν οΐ κλε
ψιές καί ή συναλλαγή τών έκ
τος τιμής Δ.Σ. μέ τό σύστημα 
τών διατακτικών; Τουναντίον 
θά έπεκταθοΰν είς όλους. Καί 
έκεΐ πού έκαναν μερικοί διαμε
ρίσματα τώρα θά κάμουν δλοι 
πολυκατοικίες. Γ ιατί κανείς 
τρόπος έλέγχου δέν θά ύπάρ 
χη. Ένώ σήμερα μετά τό ΦΙ

ΆΣΚΟ τοΰ άμαρτήσαντος Δ.
Σ. γιά πολλά χρόνια θά τό 
σκεφθή κανείς νά λερώση τά 
χέρια του.

Δυστυχώς οί άτιμοι στον κό 
σμο φοβούμαι δτι θά άργίσουν 
νά έκλείψουν. ’Αλλά δέν κλείουν 
οί Τράπεζες π.χ. έάν γίνονται 
καταχρήσεις ούτε καταργοΰν- 
ται τά τραίνα έπειδή γίνονται 
δυστυχήματα . Δέν καίμε τήν 
κάπα μας έπειδή μάς τρώνε οί 
ψύλλοι. Τήν καθαρίζομεν.

4) Μέ τό παραμικρό συνέ- 
φιασμα τού διεθνούς όρίζοντος 
ή τόν παραμικρό κλονισμόν τής 
δραχμής θά εύρεθή, έμπορος νά 
δεχθή διατακτικός; Άκαριαίως 
θά σταματήσουν οί πιστώσεις 
Καί θά άποκρυβοΰν τά άγαθά; 
καί ή μ είς θά εΰρεθώμεν είς τήν 
θέσιν τών μωρών Παρθένων.

5) Συνεταίροι ευρισκόμενοι 
είς τήν άνάγκην δέν θά πέσουν 
θύματα τών διαφόρων έκμετα- 
λευτών πωλούντες τάς διατακτι 
κάς μέ έκπωσιν 25-50%; Δέν 
θέλω νά κάνω τόν κηδεμόνα άλ
λά άνάγκας έχομεν δλοι και μετ 
οΰ πολύ θά εΐμεθα καταχρεωμέ 
νοι καί ξυπόλητοι.

Διατί δέν παραδιγματιζόμε- 
θα άπό τήν έκμετάλευσιν πού 
ύφίσταται τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. άπό 
τάς διαφόρους κλινικός καί τά 
Φαρμακεία; Καί έκεΐ διατακτι 
καί οΰσιαστικώς χορηγούνται. 
Θά έξοδεύαμε τόσα έάν είχαμε 
μία δική μας κλινική, καί ένα 
δικό μας Φαρμακείου μέσα στήν 
Τράπεζα;

6) Τί θά άπογίνη τό προσω
πικόν τού συνεταιρισμού; Δέν 
είναι ηθικόν δταν ήμεϊς εΐμεθα 
έργαζόμενοι νά καταφερώμεθα 
έναντι ον τών μέτρων τών άπολύ 
σεων καί δταν γινόμεθα έργοδό 
ται νά τά ύπερθεματίζωμεν; Έ 
στω είς γνώσιν όλων μας δτι 
ή άποζημίωσίς των θά είναι ά
πό 5 — 15 χιλ. δραχμές.

Άλλά θά έρωτήσουν δμως 
μέ τήν σειράν των καί δικαίως 
οί άντιφρονοΰντες. Τί πρέπει 
νά γίνη άφοΰ παρουσιάζει συ
νεχώς παθητικόν; Καί άπαν- 
τώμεν. Νά καταβληθή προσπά 
θεία διά τήν αΰξησιν των έσό- 
δων των καί τήν μείωσιν τών έ- 
όδων των. Είδικώτερον.

Νά στραφή δραστηρίως τό 
Δ.Σ. προς τήν Τράπεζαν, τήν 
Ν.Ε. καί τήν Κυβέρνησιν καί 
νά ζητήση χρηματοδότησιν. "Ο 
ταν χρηματοδοτούνται τόσες 
χρεωκοπημένες έπιχει ρήσεις 
διά νά ορθοποδήσουν, διατί δέν 
θά ένισχυθή καί ό συνεταιρι
σμός μας πού έχει τήν έγγύη- 
σιν 5.000 συνεταίρων; Νά κό
μη οικονομίες παντού. Νά άπαλ 
λαγή ιδίως τοΰ ένοικίου τών 
14.000 δρχμ. μηνιαίως τού πρα 
τηρίου τροφίμων καί τών κα 
κών υπαλλήλων του. Έν έσχάτη 
άνάγκη νά ζητήση τό ΰπόλοι 
πον προσωπικόν του νά ύπο 
βληθή είς θυσίας τινάς έπΐ τών 
αποδοχών του δι’ ώρισμένον 
διάστημα.
"Οταν λάβη τά μέτρα αυτά 
θά δύναται νά στραφή καί πά 
λιν πρός τούς συνεταίρους καί 
νά τούς ζητήση μικράν συνδρο 
μήν έπΐ τής συνεταιριστικής 
των μερίδας. Μέ 50 καί 100 
δραχμ. δέν πρόκειται νά γίνω- 
μεν πτωχότεροι. ΐ

Άς προσέξωμεν δλοι. Άπό 
τίνος καταβάλλεται μιά συστη 
ματική προσπάθεια παρ’ ώρι- 
σμένων, διαλύσεως τών πάν
των. Έπεχείρησαν νά διαλύσουν 
πρώτα τόν Σύλλογόν μας άρ- 
νούμενοι τήν συνδρομήν των. 
"Ηδη έστράφησαν κατά τοΰ συ 
νεταιρισμοΰ. Αΰριον θά τούς ά 
κοΰμε νά λέγουν: «Τί μάς χρει
άζονται τά ταμεία συντάξεως 
αΰτασφαλίσ. κλπ. σέ 25 χρό
νια ή σέ 35 πού θά γίνομε ή- 
μεΐς 60 χρονών ποιος ζή ποιος 
πεθαίνει». Νά διαλυθούν λοιπόν 
καί αύτά.

Είναι οί νέοι Ήρόστρατοι.
"Οπως έκεΐνος θέλων νά με! 

νη τό όνομά του αθάνατον καί 
μή δυνάμενος νά πράξη κάτι 
καλόν ένέπρησε τόν Ναόν τής 
Άρτέμιδος στήν ’Έφεσο, έτσι 
καί αυτοί καταστρέφουν δ,τι ώ 
ραίου, θέλοντες νά κάμουν τήν 
παρουσίαν των αισθητήν.

'Επανερχόμενοι έπΐ σχολίου 
μας δημοσιευθέντος είς τό ψύλ
λον τής 4ης Φεβρουάριου έ. έ. πι 
στεύομεν ότι ένα έκ των σημαν
τικότερων μέτρων διά τήν άνόρ- 
θωσιν τής Τραπέζης μας είναι καί 
ή άναστελέχωσις αυτής μέ υπαλ
λήλους τής' Ε.Τ.Ε. ικανούς και 
δεδοκιμασμένους νά συμβάλλουν 
είς τήν άνόρθωσιν. Καί τοιούτων 
στελεχών ευτυχώς δέν στερείται 
ή Τράπεζα μας.

Δυστυχώς τό σπουδαΐον αύτό 
βήμα πρός τήν άνόρβωσιν γίνεται 
μέ δραδύτατον ρυθμόν, μεταξύ 
δέ τών ολίγων μεταβολών πού εγι 
ναν δς μάς επιτρεπτή νά σημειώ- 
σωμεν καί μερικός αί όποιαι οχι

ΜΙΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ TCY 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

.Η έβδομαδιαία έφημερίς 
«Οικονομικός Ταχυδρόμος» έ- 
φιλοξόνηβεν είς τάς οτήλας- 
της προ καιρού, σειράν ασυ
νάρτητων δημοσιευμάτων, μέ 
την άξίωσιν τοΰ ύυτβγράφον- 
τβς ταΰτα, νά ηρβκαλέσβυν 
δημοσίαν αυζήτησιν ώς έπιστη 
μβνικά οικονομικά άρθρα.

Πολλοί τών αναγνωστών 
τοΰ «Οίκονομικού Ταχυδρό
μου» διηρωτώντο τότε, πώς σο 
βαρά οικονομική έφημερίς έ- 
φιλοξένει τοιαΟτα δημοσιεύ
ματα. Άλλά αύτό είναι θέμα 
άφβρόν άπβκλειστικώς τήν 
Διεύθυνσιν τής έφημερίδος,

Ώς ήτο επόμενον λοιπόν 
«τά άρθρα ταΰτα παρήλθον ά- 
παρατήρητα καί οΰδεμία κρι
τική •‘έξεδηλωθηι» άπο τον επι
στημονικόν κόσμον.

Σέ κάποιο δημοσίευμα άπ’ 
αύτά,ό γράφων ή θέλησε νά ά- 
σχοληθη καί μέ τάς Τραπέζας
καί έν τή ρήμη........ τής πέν-
νας του, καταφέρθη έναντίον 
τών συνδικαλιστών καί τοΰ 
Σώματος τών Τραπεζικών, Υ
παλλήλων.

Ό ήμέτερος Σύλλογος γνω- 
ρίζων «πρόσωπα καί πράγμα
τα» δέν έθεώρησε ύποχρέωσίν 
του νά ιάπαντήση είς τόν γρά- 
φοντα.

Δυστυχώς, συνάδελφοι τι- 
νές έ νόμισαν εαυτούς θίγόμε
νους καί άνευ πρβηγουμένης! 
συνεννβήσεως μετά τοΰ Συλ
λόγου προέδησαν είς απαντη
τικά δημοσιεύματα.

Οϋτω ό γράφων, νομίσας ό
τι έπέτυχε εκείνο τό όποιον 
έπεζήτει, είς τό ύπ’ άριθ. 103 
τής 5-4-50 φύλλον τοΰ «Οικο
νομικού Ταχυδρόμου» επα
νέρχεται..... δριμύτερος.

Ή Δ.ΕΙ. του Συλλόγου παρα 
καλεί θερμώς πάντας, τούς έν 
ένεργεία άπβλυθέντας καί συν 
ταξιούχους συναδέλφους νά 
μή παρασυρθβϋν είς άπαντή- 
οεις, τούς δε άπαντήσαντας, 
νά μή δώσουν τουλάχιστον 
συνέχειαν.

"Ας είναι βέβαιοι οί συνά
δελφοι ότι, όπου παρίσταται 
άνάγκη, ό Σύλλογος δέν πα
ραλείπει τό καθήκον του.

ΜΙΑ ΑΔΙΚΙΑ ΧΡΗΖΟΥΣΑ ΑΜΕ 
ΣΟΥ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΩΣ

Ή ενταξις τής Διοικήσεως κ. 
Ήλιάσκου, έγράψαμεν κατ’ έπα- 
νάληψιν, δτι αποτελεί κατάφορον 
αδικίαν καί ηθικήν καί υλικήν μεί 
ωσιν διά τό Προσωπικόν τής Ε
θνικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος έ
ναντι τού Προσωπικού τής τέως 
Τραπέζης ’Αθηνών.

Τούτο ισχύει ιδιαιτέρως διά 
τούς νεωτέρους υπαλλήλους τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος 
καθ’ δσον κατά τήν ένταξιν αυ
τήν δέν ΰπελογίσθη ό χρόνος προ 
σωρινότητος.

Νομίζομεν δτι ό κ. Διοικητής 
έπανεξετάζων τήν περίπτωσιν θέ
λει επανορθώσει τήν κατάφορον 
αυτήν αδικίαν. ’Εν συντομίςι τό 
θέμα έχει ώς έξης:

‘Ως γνωστόν ή ’Εθνική Τράπεζα 
τής 'Ελλάδος διετήρει τόν βαθμόν 
τοΰ προσωρινού υπαλλήλου είς 
τόν όποιον περέμενον οί υπάλλη
λοι έπΐ μίαν διετίαν καί πλέον, 
έν συνεχείςι δέ προήγοντο είς τόν 
βαθμόν τοΰ δοκίμου. Ή τέως Τρά 
πεζά ’Αθηνών προσελάμβανε τούς 
υπαλλήλους της άπ’ ευθείας μέ 
τόν βαθμόν τού δοκίμου. Κατά 
τήν γενομένην τοΰ προσωπικού 
τής Ε.Τ.Ε. ένταξιν δέν ΰπελογί
σθη ό χρόνος προσωρινότητος.

Ουτω προέκυψεν προκλητική

μόνον δέν ικανοποίησαν τό αΐσθηρ 
μα τοΰ δικαίου, άλλά προεκάλε- 
σαν καί τήν άπαγοήτευσιν, διά νά 
μή εϊπωμεν, δυσφορίαν τού προ
σωπικού.

Γνωρίζομεν τάς πιέσεις τάς ό 
ποιας ΰπέστη καί ύφίσταται ή Δι- 
οίκησις άπό διαφόρους παρόιγον 
τας υποκινούμενους άπό κακούς, 
συναδέλφους. Γ νωρίζομεν δμως 
καί τόν άκαμπτον καί ακέραιον κ. 
Διοικητήν καί πιστεύομεν δτι το 
λικά θά κλείση τήν θύραν είς πά
σαν πίεσιν καί θά πρσχωρήση εύ» 
θαρσώς είς τήν λήψιν δλων τών 
μέτρων διά τήν άνόρθωσιν τής 
Τραπέζης, ένα τών όποιων είναι, 
καί ή άναστελέχωσις.

είς βάρος τών υπαλλήλων τής Ε.. 
Τ.Ε. άδικία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΥ

Άπό όκταμήνου ήρχισαν 
διάφοροι συνάδελφοι νά φέρουν 
είς τήν δημοσιότητα τάς άντι- 
λήψεις των, σχετικώς μέ τά 
Συλογικά μας πράγματα, διά 
τής κυκλοφορίας προσωπικών 
έντυπων άνακοινώσεων.

Μέχρι πρό όλίγου, αί τοιαϋ- 
ται άνακοινώσεις, προήρχοντο 
άπό νέους συναδέλφους, δυνα- 
μένους νά έχωσι ύπέρ έ αυτών 
τήν άγνοιαν του τρόπου διεξα 
γωγής τών συνδικαλιστικών ά- 
γώνων καί διά τούτο άπεφύγα 
μεν νά σχολιάσωμεν τήν πρά- 
ξιν.

Τελευταίως δμως έκυκλοφό- 
ρησεν καί έντυπον φέρον τήν 
ύπογραφήν παλαιού συναδέλ
φου τοΰ κ. Κωστή Μελισσαρο- 
πούλου. Συνιστα καί οδτος 
πολλά, πρός άνάδειξιν συνδι
καλιστικής ήγεσίας ικανής νά 
άνταποκριθή είς τάς σημερι
νός περιστάσεις καί νά δώση 
λύσιν είς τά πολλά ζητήματα 
τά όποια μάς άπασχολούν. 
Προσφέρεται δέ έν τέλει νά 
ήγηθή ό ίδιος μιας τοιαύτης. 
κινήσεως, έάν δλοι μας συμφω 
νήσωμεν εις τό πρόσωπόν του. 
Άρνούμεθα είς τόν κ. Κωστήν 
Μελισσαρόπουλον τό δικαίωμα 
νά όμιλή περί τών συνδικαλι
στικών μας πραγμάτων, καί. 
του τό άρνούμεθα διότι ό κ. 
Κωστής καθ’ δλον τό διάστη
μα καθ’ δ όλόκληρον τό σώμα 
τών ΰπαλλήλων τής Ε.Τ.Ε. έ- 
στέναζεν ύπό τό πέλμα τής 
Ήλιασκιακής κατοχής, αυτός 
άνήκεν είς τήν κατηγορίαν 
τών, όλίγων εύτυχώς, ύπαλλή- 
λων τής Τραπέζης οί όποιοι 
δέν παρέλειπον εύκαιρίαν άπό 
τοΰ νά πράττουν δτι ήτο αρε
στόν είς τόν κατακτητήν. Ό 
ίδιος μάλιστα ίέπιμελεΐτο τής 
κατα6:6άσεως έκ τών Γ ραφείων 
τής Τραπέζης τής είκόνος τοΰ 
ίδρυτοϋ αυτής Γεωργίου Σταύ
ρου,

Κατά συνέπειαν ουδέν δικαίω
μα έχει νά ζητή σήμερον τήν 
ήγεσίαν τοΰ συνδικαλιστικού 
μας όργάνου και μάλιστα κοι 
νή συμφωνία δλων τών συνα
δέλφων.

ίΕίς ένα άλλο έντυπον ύπγρα- 
φόμενον ύπό τοΰ κ. Λυ,μπερο- 
πούλου, άναφέρονται διάφορα 
σχόλια θίγοντα συναδέλφους.

Αποτέλεσμα τοΰ τοιούτου 
έντύπου κουτσομπολιού ήτο, 
ώς πλη ροφορούμεθα, ή παρα
πομπή τοΰ ύπογράφοντος τό 
έντυπον τούτο κ. Λυμπεροπού- 
λου είς τό 3) μελές Πλη μ) κεΐ- 
ον, διά τοΰ ύπ’ άριθ. 4517)56 
Βουλεύματος, έπΐ συκοφαντι
κή δυσφημίσει.

’Αποτέλεσμα ώς άντιλαμβα- 
νόμεθα πάντες λυπηρόν.

Διά τούτο καί διά πολλούς 
άλλους λόγους πρέπει νά στα 
ματήση πλέον τό έντυπον αύτό 
κουτσομπολιό.

Τό Βήμα τών Συνελεύσεων 
τοΰ Συλόγου είναι έλεύθερον 
είς πάντας πρός έπίκρισιν καί 
έλεγχον τής Διοικητικής ’Επι
τροπής του Συλλόγου καί 
πρός άνάπτυξιν τών περί τά 
συνδικαλιστικά μας πράγματα 
γνωμών τών συναδέλφων.

Επίσης καί αί στήλαι τής 
«Τραπεζιτικής» είναι είς _ τήν 
διάθεσιν παντός συναδέλφου 
διά μίαν κοσμίαν καί αντικει
μενικήν κριτικήν, δυναμένην νά 
προαγάγη τά ζητή ματ ά μας.


