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Ιστορικοί άγώνες τού Προσωπικού

Τό ύποβληδέν ύπόμνημα
εις τό Συμβούλιον Διοικήσεως τής Τραπέζης
Ποια ζητήματα άπασχολοϋν τό Προσωπικόν
Τήν ημέραν τής συγκλήσεως Συμ
βουλίου Διοικήσεως ύπεβλήδη έκ μέ
ρους τοϋ Συλλόγου καί τής έπικουρούσης Επιτροπής τό κάτωδι υπό
μνημα κατ' έπιδυμίαν τοϋ Προέδρου
τοϋ Συμβουλίου κ, Άλ. Διομήδους,
δπερ άτυχώς δέν έπηρέασε τήν Διοίκησιν:
«Δύο είναι τά κεφαλαιώδη ζητήματα τά
όποΤα συγκινοϋν σήμερον σύσσωμον τό Προ
σωπικόν τής Τραπέζης καί δή μέχρι σημείου
παρεμποδίζοντας τήν τόσον απαραίτητον
ύπό τάς σημερινός συνδήκας όλόψυχον άφοσίωσιν τούτου εις τό καδήκον.
Τά ζητήματα ταΰτα είναι:
α) Ή πιστή τήρησις των όργανικώς δια
τεταγμένων, ή εφαρμογή δηλονότι του "Ορ
γανισμού έσωτερικής ύπηρεσίας καί τού Κα
νονισμού τής Έντάξεως.
6) Ή πανομοία μ.εταχείρισις τοϋ Προ
σωπικού τής Τραπέζης μας "προς τό" τής
Τραπέζης τής Ελλάδος.
Έπί τού πρώτου ζητήματος έπιδυμοϋμεν
νά Σάς γνωρίσωμεν τά έξής:
Διά τής τελευταίας τροποποιήοεως τοϋ
’Οργανισμού, γενομένης κατά τάς δηλώσεις
τής Διοικήσεως έπί τώ σκοπώ άνασχέσεως
τής παρατηρούμενης συμφορήσεως εις τούς
άνωτέρους βαδμούς, άποστερεϊται τό Προ

σωπικόν τών δικαιωμάτων του, τά όποΤα τώ
παρεϊχεν ό Οργανισμός, συνταχδείς—τη είσηγήσει άρμοδίων στελεχών τής Τραπέζης—
ύπό νομίμου καί ούχί κατοχικής Διοικήσεως
καί κυρωδείς ύπό τοϋ τότε Γενικού Συμβου
λίου, εις τό όποιον, έκτος Υμών, μετεϊχον
ό κ. Διοικητής καί ό Υποδιοικητής κ. Μανέας.
Τό ληφδέν μέτρον, αυτό καδ’ εαυτό, ήτο
φυσικόν νά έξεγείρη τό Προσωπικόν, πολύ
δέ περισσότερον όταν δέν έπιτυγχάνεται ό
σκοπός διά τόν όποιον έδεσπίσδη, ώς πιστεύομεν ότι δέλομεν άποδείξει κατωτέρω.
Ή συμφόρησις, ή όποια παρατηρεΐται, δέν
είναι συμφόρησις κυρίως είπεΤν άνωτέρων
βαδμών, άλλά είναι συμφόρησις παλαιών
ύπαλλήλων, έχόντων ύπηρεσίαν άνω τών 25
καί 30 έτών, οί όποιοι εΤτε Τμηματάρχαι
όνομασδοΰν εΤτε Λογισταί παραμείνουν, δά
έξακολουδήσουν νά έχουν τά 25 ή 30 έτη
ύπηρεσίας, τά όποια —συντρεχούσης εύσυνειδήτου καί εύδοκίυου άσκήσεως τών καδηκόντων των— άναμφισβητήτως τοΤς παρέ
χουν τό δικαίωμα καί τής ήδικής άμοιβής,
πρό παντός.
Ή διά τού ληφδέντος μέτρου άποστέρησις τοϋ ιερού τούτου δικαιώματος δέν δύναται ή νά έχη ώς άποτέλεσμα τόν άναπόφευκτον μαρασμόν τών διγομένων ύπαλλή
λων καί Τσως τήν τελείαν άχρήστευσιν αύ-
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των, πρός μεγίστην ζημίαν τής Τραπέζης.
Άντιδέτως, ή άναγνώρισις αύτών —διά τής
άναδεωρήσεως τής περί ής πρόκειται τροποποιήσεως— 9ά τονώση τό ήδικόν τών θιγέντων, δά ένισχύση τόν ζήλον των πρός
άποδοτικήν έργαοίαν καί 8ά έμπεδώοη τήν
έμπιοτοούνην ολοκλήρου τοϋ Προσωπικού
έπί την ομαλήν έξέλιξίν των, άνευ τής ό
ποιας έμπιστοούνης ούδεμία έξόομησις τής
Τραπέζης είναι δυνατόν νά έπιτύχη.
Ύπεστηρίχδη δτι δέν είναι νοητόν νά
ύπάρχη Στρατηγός άνευ Στρατιάς καί Τμηματάρχης άνευ Τμήματος ή άλλης τινός ύπευ9ύνου δέσεως. Τό έπιχείρημα τοϋτο δέν
δύναται νά εύσταδήσή, διότι είναι γνωστόν
δτι άπό εικοσαετίας ό βαδμός τοϋ Τμηματάρχου ούδόλως συνεσχετίσδη μέ άντίστοιχον άπονομήν δέσεως —δπως άλλωστε προ
κύπτει καί έκ ρητής διατάξεως τοΰ ’Οργανι
σμού. Καί κατά τάς τελευταίας άλλωστε προαγωγάς δχι μόνον προήχδησαν ύπάλληλοι
κατ’ έκλογήν —συνεπώς άριστοι— εις τόν
βαδμόν τοϋ Τμηματάρχου— χωρίς νά άπονεμηδή πρός αύτούς άνάλογος δέσις, άλλ’
άντιδέτως άνετέδη ύπεύδυνος δέσις εις ύπαλλήλους κατέχοντας κατώτερον βαδμόν.
Τά άνωτέρω άποδεικνύουν πλήρως, νομίζομεν, τήν μή ϋπαρξιν ούδενός συσχετισμοϋ μεταξύ βαδμών καί ύπευδύνων δέσεων,
τάς όποιας ή Διοίκησις άπονέμει κατ’ άπόλυτον έκλογήν εις τά στελέχη της, καταρρίπτουσι δέ εις τήν συνείδησιν τοϋ Προσωπι
κού τό μόνον έπιχείρημα έπί τοΰ όποιου
έστηρίχδη ή τροποποίησις τοϋ ’Οργανισμού
καί κατά φυσικόν λόγον δημιουργεί είς αύτό
τόν δεδικαιολογημένον φόβον,δτι ή τροποποίησις αϋτη άποτελεϊ άπαρχήν μειώσεως
τών κεκτημένων δικαιωμάτων του.
Ό φόβος οΰτος ένισχύεται ετι μάλλον,
είς τάς ψυχάς τών ύπαλλήλων καί έξ άλ
λων άντιφάσεων τής Διοικήσεως, ώς π. χ.
ή περικοπή τής κανονικής VALEUR είς τάς
προαγωγάς, ή μή έφαρμογή τοϋ Κανονι
σμού Έντάξεως διά τάς γυναίκας υπαλλή
λους (ή ύποσχεδεϊσα εύρυτάτη μετάταξις
αύτών θά λύση όλοκληρωτικώς τό ζήτημα
μόνον έάν άπονεμηΒοϋν καί αί άνάλογοι
VALEURS) καί ή μή ένέργεια γενικών προ
αγωγών συμφώνως πρός τάς διατάξεις τών
Νόμων 685 καί 765 τοϋ 1945, παρά τάς κα
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τηγορηματικός περί τούτου γνωματεύσεις
τής Διευδύνσεως Δικαστικού τής Τραπέζης.
Ή ύφισταμένη σήμερον άνώμαλος σύνθεσις τοϋ Ποοσωπ'κοϋ τής Τραπέζης —παροδι
κή άλλωστε καί άναπόφευκτος— όφειλομένη
είς πολλά αίτια, ά'ναγόμενα είς τό άπώτερον
παρελθόν, διά τά οποία δμως ούδόλως εύδύνονται οί έν ύπηρεσίφ τελούντες σήμερον
παλαιοί ύπάλληλοι, ο'ίτινες καλούνται νά ύποστοϋν τάς συνέπειας, πιστεύομεν δτι δέν άντιμετωπίζονται δι’ άποφάσεων, ώς ή άνωτέ
ρω προκριδεΐσα ύπό τής Διοικήσεως, άλλά
διά σειράς άλλων δικαίων καί πράγματι άποτελεσματικών μέτρων, τά όποια καί τό άρκετά μέχρι τοϋδε δεινοπαδεϊσαν Προσωπι
κόν τής έποχής μας δέν δά τραυματίζουν
καί τό καλώς νοούμενον συμφέρον τοϋ Ι
δρύματος δά έξυπηρετοϋν.
Διά τό ζήτημα τής πανόμοιας μεταχειρίσεώς μας πρός τούς Συναδέλφους μας τής
Τραπέζης τής Ελλάδος δά άποφύγωμεν νά
Σάς καταπονήσωμεν διότι έξαντλητικώς έ
χουν ήδη άναπτυχθή ύμίν αί άπόψεις μας.
Λόγοι έντυπωσιακοί, μεγίστης σημασίας
διά τήν Τράπεζαν, έπιβάλλουν είς αύτήν, ώς
τό πρώτον Πιστωτικόν "Ίδρυμα τής Χώρας,
νά μήν ύστερή ούδενός άλλου συγγενούς
"Ιδρύματος είς τήν μεταχείρισιν τοϋ Προσω
πικού της.
’Αλλά καί πραγματικοί σοβαρώτατοι λόγοι
όφειλόμενοι είς τήν προέλευσιν τών ύπαλ
λήλων τών δύο μεγαλυτέρων "Ιδρυμάτων επι
βάλλουν τή^τοιαύτην πανομοίαν μεταχείρίσιν, διότι τό άντίδετον δημιουργεί τερά
στια ζητήματα, λόγω τής ύπάρξεως κοινών
άσφαλιστικών ταμείων.
Είδικώτερον, ή παρεχομένη ύπό τής Τρα
πέζης τής "Ελλάδος πρόσδετος άμοιίή είς
τούς μή όξιωματούχους Λογιστάς καί ανω
άποτελεϊ ούσιαστικώς αϋξησιν άποδοχών με
γάλης κατηγορίας πεπειραμένων καί άποδοτικών ύπαλλήλων. 'Υπεστηρίχδη δτι τοϋτο,
έφαρμοζόμενον καί παρ’ ήμΐν δά άπετέλει
ίσοπέδωσιν μεταξύ τών κατεχόντων ύπεύδυνον δέσιν στελεχών τής Τραπέζης καί τών
λοιπών ύπαλλήλων. Τοϋτο δμως δύναται νά
άποφευχδή, λαμβανομένης προνοίας, ώστε
νά άφεδή, δι’ άναλόγου κλιμακώσεως τής
προσθέτου τούτης άμοιβής, διαφορά ύπέρ

των κατεχόντων αξίωμα στελεχών.
"Οσον αφορά τήν πρός τούτο άπαιτουμένην δαπάνην, αΰτη —διά της ανωτέρω προταδείσης κλιμακώοεως, ώς άναλυτικώτερον
άνεπτύχδη εις τόν Υποδιοικητήν κ. Γουναράκην— είναι πολύ μικρότερα άπό τό συν
ολικόν ποσόν, τό άρχικώς ύπολογισδέν ύπό
τής Διοικήσεως.
Ή έπίλυσις των λοιπών οικονομικών αιτη
μάτων, τών άπορρεόντων έκ τής αρχής τής
'ίσης μεταχειρίσεώς μας πρός τούς Συναδέλ
φους τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, είναι μι
κρός οικονομικής σημασίας διά τήν Τράπε
ζαν καί διά τούτο δέν δά σάς κουράσωμεν
μέ τήν άνάπτυξίν των. Τούτο μόνον λέγομεν δτι ή έπίλυσις των δά συντελέση πολύ
είς τήν ήρέμησιν τού Προσωπικού.
Έπ’ εύκαιρίςι παρακαλοΰμεν, δ πως τό ζήτη
μα τής εύρυτέρας μετατάξεως των φιλόπο
νων καί φιλότιμων κλητήρων εις τόν βαδμόν τού Είσπράκτορος καί τών Είσπρακτόρών εις τό κύριον Προσωπικόν, διά τή; άναγνωρίσεως ώς προσόντος μετατάξεως καί
τής λογιστικής τούτων ύπηρεσίας, άνπμετωπισδη έκ μέρους τής Διοικήσεως μέ φιλούπαλληλικήν διάθεσιν,τοσούτω μάλλον καθόσον πιστεύομεν, δτι έν τών μέτρων τής
άποφυγής τής συμφορήσεως είς τούς μεγά
λους βαδμούς τού Κυρίου Προσωπικού είναι
καί ή υίοδέτησις τών αιτημάτων τούτων.
Πιστεύομεν δτι ή έκ νέου έπανεξέτασις
τών ανωτέρω ζητημάτων ύπό τού Σεβαστού
Συμβουλίου Διοικήσεως καί ή ικανοποιητική
αύτών λύσις δά έχη τά ύπό τής Διοικήσεως
καί τού Προσωπικού προσδοκώμενα άποτελέσματα έπ’ άγαδώ τού 'Ιδρύματος.
Έν Άβήναις τή 28 Φεβρουάριου 1947».

κατά τόν ίσχύοντα 'Οργανισμόν μετά 27
ετών ύπηρεσίαν είς Τμηματάρχας Α’’ τάξεως.
Τούτο δέν σημαίνει είμή δτι έχουν πολυετή
ύπηρεσίαν, μέσην άπόδοσιν καί ευσυνειδη
σίαν. Ούτε ηγετικήν δέσιν σημαίνει, ούτε άξίωσιν εύλογον πρός τούτο δημιουργεί.
Συνάδελφος έχων τά προσόντα ταϋτα δά
άποχωρήση άπό τήν Τράπεζαν μέ τόν βαδμόν αύτόν δταν καταληφδή ύπό τού ορίου
ηλικίας. Ή Τράπεζα έπιφυλάσσει τό δικαίωμα
τής απονομής τών ήγετικών δέσεων καί γε
νικώς τής στελεχώσεως τού Προσωπικού είς
έαυτήν καί δή ανεξαρτήτως βαθμού. Μόνον
αί ήγετικαί δέσεις έχουν ϊδιάζον περιεχόμενον καί δικαιοδοσίαν καί αύτάς δά πρέπει
νά προσέχη ή Τράπεζα είς ποιους δά τάς
άπονείμη καί πόοαι δά είναι αΰται. Συμπέρα
σμα τών ανωτέρω είναι δτι ή Τράπεζα δέν
έχει τό δικαίωμα καί τό συμφέρον νά καδυστερήση τόν βαδμόν είς τόν έχοντα συμ
πληρώσει χρόνον καί μέσην άπόδοσιν ύπάλληλον. Ό αριθμός τών πολλών Τμηματαρχών μαρτυρεί δτι ή Τράπεζα έχει παλαιόν
Προσωπικόν καί δχι δτι έσκόρπιζε κατά και
ρούς βαθμούς. Έάν δέν ένεργήση οΰτω α
χρηστεύει διά τοϋ μαρασμού πεπειραμένον
καί χρήσιμον Προσωπικόν. Δέν έξευτελίζομεν διά τών ώς άνω ύποστηριζομένων τόν
βαδμόν τοϋ Τμηματάρχου, δστις άπό 25ετίας
έπαυσε τυπικώς καί οΰσιαστικώς νά σημαίνη
«άρχειν Τμήματος», αλλά παύομεν όριστικώς νά τόν ύπερτιμώμεν, δσον δέν συνέβαινε ποτέ. "Οταν ήγετικαί δέσεις δέν ύπάρχουν, δέν είναι δυνατόν νά άξιώνη τοιαύτην ούδείς, άλλ’ ούτε καί νά απογοητεύεται
δσον δταν τοϋ άρνοϋνται τόν βαθμόν.

Τό επίδομα Λογιστοΰ καί άνω

Ώς γνωστόν, αί κρατήσεις ύπέρ τού Τα
μείου Συντάξεων ένεργοϋνται έπί τών πάσης
φύσεως άποδοχών, συνεπώς καί έπί τού επι
δόματος θέσεως καί έπιδόματος ευθύνης.
Φυσικόν δθεν είναι ή σύνταξις νά καθορί
ζεται έπί τών πάσης φύσεως άποδοχών. ”Αν
Λυπηρόν
σήμερον αυτό δέν γίνεται, ούδόλως σημαί
Διά τήν κυκλοφορήσασαν άνακοίνωσιν
νει δτι δέν θά γίνη σύντομα, άφοϋ καί δί
τών κ. κ. Διευδυντών Τμημάτων λυπούμεδα.
καιον είναι καί κεφαλαιώδη επιδίωξιν τών
Τίποτε άλλο......
Συλλόγων Εθνικής καί 'Ελλάδος άποιελεΐ.
Ό βαδμός τοϋΤμηματάρχου
Έάν λοιπόν τό είς τήν Τράπεζαν τής 'Ελλά
Οϊ μέσης άποδόσεως φιλότιμοι καί εύσυνεί- δος βεσπισδέν έπίδομα εύδύνης Λογιστών
δητοι ύπάλληλοι πρέπει νά έξελίσσωνται δέν καθιερωδή παρ’ ήμίν τι θά συμβή:
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ΣΗΜΕΡΟΝ : Ό ΐδικός μας Λογιστής δά είσπράττη σήμερον μηνιαίως 33 ο)ο περίπου όλιγώτερον του όμοιοβάδμου του ΛογιστοΟ τής
Τρσπέζης τής Ελλάδος. Έάν άποδάνη έν
ύπηρεοίρ σήμερον ό Ϊδικός μας Λογιστής
καί άνω —μή έπιδοματοΰχος— 8ά είσπράττη
ή οικογένεια του έπί εξ μήνας 33 ο)ο περί
που όλιγώτερον του Λογιστοϋ τής Τραπέζης
τής 'Ελλάδος. ΑΥΡΙΟΝ : Έάν ή σύνταξις άρχίση νά λογίζεται έφ’ δλων των άποδοχών,
ή οικογένεια τοϋ ϊδικοϋ μας Λογιστοϋ 8ά
εισπράττω έφ' δρου ζωής μειωμένην σύντα
ξιν έν συγκρίσει πρός τήν σύνταξιν τής οικο
γένειας τοϋ όμοιοβάδμου Λογιστοϋ τής Τρα
πέζης τής Ελλάδος. Έάν ό ’ίδιος άποχωρήση
τής 'Υπηρεσίας δι’ οίονδήποτε λόγον, 8ά
λαμβάνη σύνταξιν αίσδητώς μικροτέραν τής
τοϋ όμοιοβάδμου του τής Τραπέζης τής 'Ελ
λάδος. Καί τώρα έρωτώμεν: Μήπως πρόκει
ται περί παρανυχίδας καί συνεπώς νά πρέπη
ό Σύλλογος νά ύποχωρήση; Ή σημερινή Διοικ.
Επιτροπή τοϋ Συλλόγου, ή όποια έπέτυχε
τήν ύπόσχεσιν τής Διοικήσεως περί πανόμοι
ας μεταχειρίσεώς μας πρός τήν Τράπεζαν
τής 'Ελλάδος είναι δυνατόν νά άφήση τήν
έπιτυχίαν ταύτην νά τής φύγη άπό τά χέρια
της; Ή Διοίκησις άντιτάσσει δτι παρ’ ήμϊν
είναι πολλοί οί Λογισταί. ’Ακριβώς διότι είναι
πολλοί καί πρό παντός οί πλέον χρήσιμοι,
έπιμένομεν νά μή άδικηδοΰν.
Ή

μετάταξις τών Γυναικών

Τό ζήτημα τής μετατάξεως τών Γυναικών
Συναδέλφων δέν έχει, άτυχώς, κατανοηδή
ύφ’ δλων τών άρρένων Συναδέλφων, άλλ’
οϋτε καί ύπό τών άρμοδίων έν τη Τροπέζη.
’Αποτέλεσμα τούτου είναι δτι, δσα καί άν
λέγωνται, δέν πρόκειται νά έπιλυδή καδ’ δν
δίκαιον τρόπον ύποστηρίζει ό Σύλλογος καί
έάν δέν άγωνισδώμεν σδεναρώς, δά δημιουργηδή εις μίαν κατηγορίαν έξ 145 Γυναικών
Συναδέλφων τελεία άπογοήτευσις. Δέν πρό
κειται νά είσαγάγωμεν καινοτομίας. Άπλούστατα ή καινοτομία υπάρχει μέσα εις τόν
ϊσχύοντα ’Οργανισμόν. Ημείς ζητοϋμεν νά
έφαρμοσδοΰν αί μεταβατικοί διατάξεις τοϋ
Κανονισμού Έντάξεως διά μίαν κατηγορίαν,
τήν όποιαν άπαρτίζουν παλαιοί Συνάδελφοι
Γυναίκες, αϊτινες ήργάσδησαν καί έργάζονται λίαν φιλοτίμως καί λίαν άποδοτικώς καί
αί όποΐαι έχουν καί υπηρεσιακήν κατάρτισιν
καί άγωγήν καί έγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν.
Καί τούτο δά γίνη δταν ή κρίσις τοϋ έτους
1944 άναδεωρηδή καί μετ’ αυτήν έπακολουδήσουν έν συνεχεία μέχρι τοϋ ’Ιουνίου 1948
δύο είσέτι κρίσεις μέ πιστήν έφαρμογήν τών
διατάξεων περί VALEUR, διότι ή VALEUR κυ
ρίως ένδιαφέρει καί πρέπει νά ένδιαφέρη
τάς μή μεταταχδείσας μέχρι τοϋδε.

Ή άνησυχία τών Δοκίμων
‘Εκλεκτοί και διά διαγωνισμού προσληφδέντες
Συνάδελφοι πρόκειται λίαν προσεχώς νά δώσουν έξε-

τάσε|ς_"να προαχθοϋν είς τόν βαθμόν Βοηθού καί
οι όποιοι κατόπιν τής τελευταίας καταπατήσεως τοϋ
‘Οργανισμού άνησυχοΰν διά τήν VALEUR, ήτις θά
τους δοθή άφοΰ ύπηρετοΰν είς τήν Τράπεζαν
έπΐ
5τιαν περίπου.^ Τό δίκαιόν τους εΐναι άκόμη μεγα
λύτερων διότι ένώ αί γυναίκες συμπεριελήφθησαν είς
την ενταξιν, αυτοί διότι τούς έλειπον μερικοί μή
νες άπεκλείσθησαν; ’Αλλά το ζήτημα τής VALEUR
τούτων διά τόν Σύλλογον άποτελεΤ ζήτημα πιστής
εφαρμογής τού Όργανισνοϋ, διά τήν τήρησιν τοϋ
οποίου αγωνίζεται σήμερον καί θά άγωνίζεται δι
αρκώς ο Σύλλογος "να μή καταπατηθή ού μόνον
θεμελιωδώς, ώς είς τήν άνω περίπτωσιν, άλλά καί
είς δευτερευούσας διατάξεις του.

Τά αιτήματα τών Κλητήρων
καί Είσπρακτόρων.
Τό αίτημα τών Κλητήρων περί εύρείας μετατάξε
ως καί μή χρησιμοποιήσεως τοϋ Βαθμοϋ ‘Αρχικλη
τήρας, είμή μόνον είς σπανίας περιπτώσεις καί τό
αΥτημα τών Είσπρακτόρων περί εύρείας έπίσης μετατάζεως τούτων άνεξαρτήτως υπευθύνου διαχειρίσεως καί άσχέτως τοϋ προβαλλομένου έκάστοτε άνυπάρκτου έν τοΤς πράγμασι επιχειρήματος τών κενών
θέσεων, δέν είναι αιτήματα μόνον τών Ενδιαφερο
μένων, άλλά.καί α’ίτημα τοϋ Συλλόγου υπαλλήλων,
άποσκοποΰν τήν άνάσχεσιν τής συμφορήσεως, ήτις
συμφόρησις είναι άναπόφευκτος διά τής προσλήψε
ων Κυρίου Προσωπικού. ‘ιδοϋ διατί δά έπρεπε νά
είχεν υιοθετηθή ύπό τής Διοικήσεως έξ ιδίας αυτής
πρωτοβουλίας καί λόγω προβλεπτικότητας.

Ό «είρημένος Σύλλογος»
Έν τή ανακοινώσει των (;) οί κ. κ. Διευθυνταί
Τμημάτων μεταξύ άλλων λέγουν : «Κατά τήν γενομένην σύσκεψιν μετά τών έκπροσώπων
τοϋ ΕιΡΗΜΕΝΟΥ Συλλόγου...... Διατί «είρημένου» καί
όχι τοϋ Συλλόγου ΜΑΣ; Καί δμως δ,τι παίρνουν οί
κ. κ. Διευθυνταί καί δΛοι μας τά όφείλομεν είς τόν
«είρημένον» Σύλλογον και τά ζητήματα Συν
τάξεων καί Αύτασφαλείας πάλιν όβεϊρημένος»
Σύλλογος θά τά λύση.

Ή νέα δεωρία
Μέχρι τοϋδε ένομίζομεν, δτι αί ψηφοφορίαι γενι
κώς γίνονται διά νά έξακριβώνεται ή βούλησις τών
περισσοτέρων καί λαμβάνωνται αί άνάλογοι αποφά
σεις. Εΐχομεν, φαίνεται, λάθος,
διότι κατά
τήν
ύποστηριχθεϊσαν ύπό τινων Συναδέλφων νέαν θεω
ρίαν, αί^ψηφοφορίαι γίνονται χάριν παιδιάς, μή
έχουσαι άλλόν τινα πρακτικόν σκοπόν.
Πράγματι, έάν μετά τό άποτέλεσμα τής ψηφοφο
ρίας οί μειοψηφίσαγτες δέν άκολουθοϋν τήν πλειοψηφίαν είς τάς ένεργείας της, δέν βλέπομεν τίνα
πρακτικόν σκοπόν έξυπηρετοϋσιν αί ψηφοφορίαι.
Άλλά φαίνεται, δτι καί είς τάν συλλογισμόν μας
αυτόν πάλιν λάθος έχομεν. Διότι έάν έμβαθύνωμεν
περισσότερον είς τήν θεωρίαν θά εϋρωμεν πρακτικωτάτους σκοπούς, διά τούς μειοψηφούντας βέβαια.
Π. χ. ώς πολϊται νά μή πληρώνουν φόρους έπιβαλλομένους άπό τήν Κυβέρνησιν τής πλειοψηφίας, έάν
είναι μέτοχοί έταιρείας νά μή
άναγνωρίζωσι τόν
ύπό τής πλειοψηφίας τής
Συνελεύσεως έκλεγέντα
Διευθυντήν τής έταιρείας, άλλά νά δικαιούνται νά
έχωσι καί τόν ίδικόν των Διευθυντήν.
Καί διά νά γίνωμεν πειστικώτεροι μεταφέρομεν τά
πράγματα έντός τής Τραπέζης. Οί Συνάδελφοι δέν
πρέπει νά άνησυχοΰν πλέον διά τό πόρισμα τής
’Επιτροπής έκπονήσεως νέου ,Οργανισ οΰ, δοδέντος
δτι διαθέτουν μίαν ψήφον είς τήν
έπιτροπήν διά
τοϋ Προέδρου τοϋ Συλλόγου των, Εχουν έξασφαλίσει τόν ‘Οργανισμόν τής άρεσκείας των.
Άπλούστατα θά ίσχύοουν δύο οργανισμοί, εις τής πλειο
ψηφίας (τής Διοικήσεως) καί Ετερος τής μειοψηφίας,
ό ϊδικός μας.
_
’Αλήθεια, δέν είναι καί τόσον άφελεΤς οί ύποστηρικται τής νέας θεωρίας,
τήν όποιαν πρέπει
σοβαρώς νά προσέξωμεν.....
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