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.Κατωτέρω δπμοιιεύομεν τά 
πρακτικά τής Γενικής Συνε
λεύσεως τής 16.2.55, ενώπιον 
τής οποίας έλογοδότησεν ή α
περχόμενη Διοικητική ’Επι
τροπή. Ή λογοδοσία έπεδοκι- 
μάσθη πλήρως ιάΐιτ© τό' σύνολον 
των' παραστάντων μελών.

Έν ’Αθήναις σήμερον τη 16.2. 
55 ϋπαοχούσης απαρτίας συνεκλή- 
βη ή τακτική Γενική Συνέλευσις 
των μελών τού Συλλόγου έν τη αι
θούση τοΰ Πρατηρίου Υφασμά
των του Πραμηθ. Συνεταιρισμού.

Πρόεδρος Συνελεύσεως ορίζεται 
ό κ. Άνδρέας Περεσιάδης, καθ’ δ- 
σον ό έκλεγεΐς Πρόεδρος Συνελεύ 
ισεων κ. Παντελής Μουτούσης άπώ- 
λεσε τά δικαιώματα του δυνάμει 
τού Ν.Δ.3072 καί κηρύσσει την έ- 
ναρξιν τής Συνεδριάσεις, ιτροσλαμ 
6άνει ώς γραμματείς διά την τήρη- 
-σιν τών πρακτικών τούς κ.κ. Ε. Βαμ 
6ακάν καί Γ. Βαμδακούσην και α
ναγιγνώσκει τό θέμα ιής ημερήσι
ας διατάξεως, ήτις εχει ώς έξης:

1) "Εκθεσις τών πεπραγμένων 
διά τό λήξαν έτος 1954, 2) ή έγ- 
,κρισις τοΰ προϋπολογισμού τρέχον
τος έτους, 3) Ή εκθεσις διαχειρί- 
,σεως 1 954 καί απαλλαγή τής Διοι 
ικητικής Επιτροπής 4) ’Εκλογή 
5μελοΰς ’Εφορευτικής ’Επιτροπής 
διά την διεξαγωγήν τών ’Αρχαιρε
σιών καί 5) ’Ονομασία έπιτίμωνΙ 
μελών συμψώνως τφ άρθρφ 3 τού 
Καταστατικού.

Προτάσσεται και έγκρίνεται υπό 
τής Συνελεύσεως παρουσίρ καί τοΰ 
Δικαστικού ’Αντιπροσώπου τό θέ
μα τής έκλογής πενταμελούς Έφο 
ρευτικής ’Επιτροπής διά την διε- 
.[νέργειαν άρχαιρεσιών ή οποία άπε 
τελέσθη <έκ τών κάτωθι:

1) Διονυσίου Ο ίκονομοπούλσυ, 
’Αντωνίου Σοφικίτου, Γεωργίου 
Τζεβελέκου, Χρίστ. Μαρτζούκου, 
Διονυσίου Σταματελάίκη ώς ταχτι
κών μελών και των Σπυρίδ. Καπω- 
πόδη καί Γ. Καζαντζή ώς άναπλη- 

ι ρωμανικών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ’Ερωτώ την Συνέ 

λευσιν έαν εγκρίνει τόν ίσολσγ ι- 
σμόν.

(Ή Συνέλευσις άνευ ούδεμιάς 
άντιρρήσεως εγκρίνει τόν ισολογι
σμόν) .

κ. ΝΟΤΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, 
Ιμετά τον ισολογισμόν υπάρχει 6 
προϋπολογισμός καί £·ά ήθελα νά 
έρωτήσω τό εξής: άναφέρεται ενο| 
κονδύλι ον 40 χιλ. δραχ. δΓ έξοδα 
Συνελεύσεως καί ’Αρχαιρεσιών. ‘Ο 
Ό κ. Πρόεδρος τής Δ.Ε. εις σχετι
κήν έρώτησίν μου είπε ότι δεν προ 
ικειται νά γίνη χρήσις τού κονδύλι- 
ου. θά πρέπει ή Συνέλευσις νά γνω 
ρίζη έάν θά γίνη ή όχι χρήσις τού 
κονδυλίου αυτού.

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ : Δεν θά: γίνη 
χρήσις- διά τάς μετακινήσεις άποψη 
φίων εις τάς ’Επαρχίας διά προε
κλογικήν ούτως είπεΐν κίνησιν, αλ
λά διά τάς μετακινήσεις τών συνα
δέλφων, οί όποιοι θά μεταβοΰν εις 
άλλα Υποκαταστήματα διά νά ψη
φίσουν.

κ. Πρόεδρος : Τόν λόγον έχει 
ό κ. Πρόεδρος τής Διοικητικής ’Ε
πιτροπής έπί τών πεπραγμένων.

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ: Κύριοι 
Συνάδελφοι, έπί των πεπραγ
μένων τής Δ.Ε. δέν έχω νά 
εϊπω και πάρα πολλά. ’Ολίγα

άλλωστε είναι έχει να, τά ό
ποια κατωρθώσαμε ν νά επιτύ
χω μεν.

"Οταν άνελάβαμεν την Δι
οίκηση- τού Συλλόγου, ώς εϊ-

εκόικήοωμεν αιτήματα τοΰ 
προσωπικού, ολόκληρον τό Δ. 
Σ., άδιαφόρως ροπών', εξαιρέ
σει έλαχίστων δισταγμών ή 
μάλλον' άτολμιών, έπροχώρη
σε μετά θάρρους, μετά ψυχής 
γενναίας, εις την διεκδίκη
ση' τών' αιτημάτων' μας καί

Ό κ. Βασίλειος Κυριακόπουλος, Υποδιοικητής τής Τραπέζής ΈλΊ 
λάδος, καί ό Πρόεδορς τού Συλλόγου τής Εθνικής Τραπέζης κ, 
Μελχ. Τσουδερος συγχαίρων τόιΐ πρώτον έπί τή άναλήψει τώ·^ 

καθηκόντων του.
ναι εις όλους γνωστόν, κατό
πιν διορισμού, επειδή εΐμεθα 
—“ας μοί επιτροπή ή λέξις ■—· 
διαφόρων' ροπών-, εϊχομεν τόν 
ενδοιασμόν ©τι θά ύπήρχον 
δ,ιαφωνίαι μέσα εις τό Συμβού 
λιον καί ώς έκ τούτου δέν θά 
Αδ/υνάμεθά νά προχωρήσωμεν 
εις θετικά αποτελέσματα. Πα
ρά ταΰτα, οφείλω νά όμολο- 
γήω εις την' Συνέλευσιν ότι, 
όταν' παρέστη ανάγκη νά δι-

εϊχομεν οπωσδήποτε εύεργετι 
κά αποτελέσματα.

Εκείνο τό οποίον πρέπει 
νχ τονίσω εις τήνι Συνέλευ
ση', είναι ή ουμπαράστασις 
τής Γενικής Συνομοσπονδίας, 
εις τήν διεκόίκησιν τών αιτη
μάτων μας. Ή Γενική Συνο
μοσπονδία εις κάδε βήμα μας 
εΰρέθη πλησίον' μας διά νά 
μάς παρακολουθή καί νά μας 
νουθετή. Ή έν γένει ουμπαρά

' BASiSAAKHE KYPiMUsSn&YΑΘΣ

Μέ τήν δεβαιότητα οτι 
[3α προσκρούσω μεν είς τήν 
μετριοφροσύνην Του χαί 
μέ τόν φόβον ότι θά χαρά
κτη ρισθ'ώμεν καυχησιολό- 
γοι, γράψομεν δύο λέξεις 
διά τόν προερχόμενο ν έκ 
τών σπλάχνων μας σημερι
νόν Υποδιοικητήν τής Τρα 
πεζής τής Ελλάδος.

'0 αγαπημένος τοΰ προ
σωπικού Βασιλάκης, μέ τό 
χαμόγελο διαρκώς στα 
χείλη, είναι ό Συνάδελφος 
μέ τόν φωτεινόν Μοΰν-, μέ 
τήν ακατανίκητη Βέλη σι ν, 
μέ τήν ακατάβλητη.' εργα
τικότητα καί τήν ..έκπληκτι 
κή δραστηριότητα.

“Ο,τι καλόν, 8,τι άνώτε- 
ρον, ο,τι αποδοτικόν και

μεγαλόπνοον έργον εις 
τήν Εθνικήν Τράπεζαν, 
φέρει τήν υπογραφήν τοΰ 
κ. Βασιλείου .Κυριακοπ-ού- 
λου.

Δρασις καί πρόοδος εί
ναι ή ζωή τοΰ κ. βασιλεί
ου Κυριακοπούλου,

Σέμνωμα διά τό Πρωσο 
πικόν τής Έθν.κής Τραπέ
ζης·

Τ! πολιτεία δι’ άλλην μί
αν σοοάν προσέψυγε είς 
τό Προσωπικόν τής Εθνι
κής Τραπέζης διά νά έκ- 
λέξη τόν λ-’ Ο Ν διά τάς 
περιστάσεις. Τι.μή διά τό 
Προσωπικόν τής Έιθνικής 
Τραπέζης καί κόλαφος δι’ 
εκείνους πού τό- κακολο
γούν. . · ·

Περίοδος Β' — Άριθ. Φυλλου 1501 (244)

ΚΡΙΣΕΙΣ ΜΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Κατά τήν έτησίαν Γενικήν χθη, ότι καί τό κλίμα συνετέ- 

Συνέλευσιν τ©ΰ Συλλόγου της λεσε λόγω τοΰ άποτελεσμαυ:ς 
16.2 55, ό Πρόεδρος τοΰ Συλ- τών τελευταίων Δημοτικών 
λόγου κ. Μελχ. Τσουδερός ά- εκλογών. Δέν άμφιό αλλομεν, 
νέΤτυξενι έν συντομία, χωρίς άλλά δέν μπορούμε νά αρνη- 
ύπερβόλάς, έγωϊσμοΰς καί μέ θώμεν τήν προσπάθειαν του 
αντικειμενικότητα τόν τρό- Συλλόγου, ήτις η το ταχεία.
πον καθ’ δν ένήργησε.ν ή ΰπ’ 
αυτόν Δ. Ε. καί τά μικρά έ
στω έ πιτεύγματα,άτι να συν'ε- ταν ή Δ. Ε. έπεσκέφθη τον 
τελέσθησαν κατά τό διάστημά κ. Διοικητήν μετά τα αποτε-- η__ ' _ ί «τΓητ «·ν1ι»ΐΗΔΐν.τής διμήνου θητείας του.

1) Αί έπαφαί μεθ’ απάντων 
τών αρμοδίων, παρά τή- Τρα- 
πέζη καί τη Κυβερνήσει, πα
ραγόντων, υπήρξαν σχετικως 
άποδοτικαί. Αί θύραι ήνοί- 
χθησαν' καί ή φωνή τών υ
παλλήλων ιπανταχοθεν είση- 
κούσθη, αποτέλεσμα τής όποι
ας ύπήρξεν ή μικρά αϋτη χο
ρήγησης τών αυξήσεων μέ ώ- 
ρισμένας εξαιρέσεις, διά τάς 
οποίας συνεχίζει τάς διαπραγ 
ματεύσεις καί ελπίζει είς τήν 
ευνοϊκήν λύσιν των. Συγκε- 
κριμένως ύέ διά τήν μ ή εν
σωμάτωση' τών δοθεισών αυ
ξήσεων' ίχπό 1.3.54, ώς επίδο
μα άκριόείας ζωής. ’Επί τού
του έχει ύποόλη&η γνω.μά- 
τευσις τοΰ Νομικού μας Συμ
βούλου, ήν καί δημοσιεύομεν 
είς άλΡ,ην σελίδα προς τό Ύ- 
πουργείον Εργασίας διά τήν 
lit.’ αύτοϋ χορήγησιν οδηγιών 
πρός την Τράπεζαν πρβς 
πλήρη εφαρμογήν της Ύπουρ 
.γικής άπεφάσεως. Έν απο
φατική δε περιπτώσει θά ά- 
ναγικασθή ό Σύλλογος νά κα- 
τα φύγη είς τήν .δικαιοσύνην.

Εις τήν' ομιλίαν' του ό Πρό
εδρος του Συλλόγου κ. Τσου- 
δ,ερός έκαμε λόγον' καί διά 
τήν Γ.Σ.Ε.Ε. Άλλ’ έπί τοΰ 
θέματος τούτου λόγοι σκοπι
μότητες επιβάλλουν νά μή 
δώσωμεν έκτασιν. Ώς γνω
στόν', δύο είναι αί Γ.Σ.Ε'.Ε., 
μία ύπό τόν' Φώτην Μακρήν 
καί ή έτέρα ν'έα ύπό τόν' ’Ε
λευθέριον' Γονήν. Ημείς κρί- 
ίνομεν συμφερωτέραν τήν 
πρώτην (μεταξύ δύο κακών 
τό μή χείρον βέλτιον).

Είς τήν Συνέλευσιν έλέ-

δραστηρία καί επιβλητική, δι
ότι ας μή λησμον'ώμεν' ότι ό-

λέσματχ τών εκλογών, _έτυ- 
χεν ιάπαντήσεων ούχί εύν'οϊ- 
κών' διά το “Προσωπικόν, πα
ρά τήν θερμήν υποδοχήν του, 
έπί όλων τών ζητημάτων, ι
δία δε μέ τάς αυξήσεις. 'Ο κ. 
Διοικητής κατά τήν συζήτη- 
σιν όταν τοΰ προεβλήδη _το 
ζήτημα τών αυξήσεων άπήν- 
τησεν ότι ή Τράπεζα είναι 
άρρωστη καί ότι είναι ένα κα
ράβι μέ πολλές τρύπες,_ αί ό
ποιοι, άν δέν επουλωθούν', εί
ναι αδύνατος ή έπιβάρυνσις 
τών εξόδων διαχειρίσεως. 'Η 
Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου άποκρου 
σασα, τήν άπάντησιν τκύτη ν' 
έδήλωσεν ότι ή Τράπεζα ου
δέποτε έκινόύνευσε καί ούτε 
κινδυνεύει καί ότι ύπάρχεηδυ- 
νατότης καταβολής τών αύξη- 
σεων, τήν χορήγησιν τών ο
ποίων' θά έι.τίδιώξη παρά τη 
Κυβερνήσει. Ό κ. Διοικητής 
ήρκέσθη νά δηλώση οτι θά 
παι-ουσιάση τά χαρτιά του 
διά τήν ιάποφυγήν τής κατα
βολής τώνι αυξήσεων. Παρά 
ταΰτα όμως ύπεχώρησεν _ εις 
τήν χορήγησιν είς ώρισμένην 
κατιηίγορίαν υπαλλήλων κυρι- 
ως τών' μικρών.

Ό Σύλλογος ένήργησε δρα- 
στηρίως με υπομνήματα, με 
παραστάσεις, μέ διαβήματα, 
μέ ανακοινώσεις καί μέ δια
κηρύξεις είς όλους _ γενικώς 
τούς δυντ μένους ν'ά δώσωσι 
χείραν βοήθειας Κυβερνητι
κούς παράγοντας καί1 μή, Xpni- 
σιμοίτοιήσας ακόμη καί προ- 
σωπιζάς γνωρνυία,ς μελών' τοΰ 
Συλλόγου μετά σοβαρών Κυ
βερνητικών παραγόντων δ;ϊά 
τήν πλήρη επιτυχίαν τοΰ σκο
πού του.Εις την' Συνέλευσιν ελε- που του.

wvMvmMVHiwmwuvvnvvwunu-mvwwvvwvvMn
, >rZ\ Atr-ri Λίΐκ. A Auf>ivnTnr και έτιτιναιι^ ξα-στάσίς της υπήρξε τώ όντι συ^ 

ναδελφική. Δέν παραλείπω ν'ά 
εϊπω ότι είς τήν Γενικήν Συ
νομοσπονδίαν* έχομεν τέως 
συνάδελφον, τόν κ. Άνδρ. Κυ 
ριακόπουλον, ό οποίος έπέδει- 
ξεν αδελφικόν ένδιαφέρον.

Διά τάς ένεργείας τής Δ.Ε. 
-παρά τώ Υπουργώ τής Εργα
σίας, έχω νά εϊπω τά εξής: 
’C 'τέως Υπουργός τής ’Ερ
γασίας κ. Γονής κατά τό- πα
ρελθόν- διετείνετο, όπως γνω
ρίζετε, ότι τοΰ επταιεν- ή ά- 
πελθοΐσα Δ.Ε. καί δι’ αυτό 
δέν επέλυε τά ζητήματα τοΰ 
Προσωπικού τής ’(Εθνικής Τρα 
πέζης. ’Ήλθομεν ημείς. Έπή- 
γαμε καί τοΰ είπαμε: Εϊμεθα 
ή νέα. Διοίκησις τοΰ Συλλό
γου των ’Υπαλλήλων- τής ’Ε
θνικής Τραπέζης' έλπίζομεν, 
κ. 'Υπουργέ, τώρα κάτι νά γί
νη. "Ελλειπε ό κ. Διοικητής 
τότε καί μάς λέγει δτη θά πε_- 
ριμένωμε τό- «[αφεντικό» γιά 
νά ϊδοΰμε τί θά εϊπή. Τοΰ ά- 
πηντήσαμεν: Μά κ. 'Υπουργέ, 
τόν κ. Διοικητήν- θά περιμέ
νουμε; Είναι γνωστόν ότι θά 
ιτιή «ΟΧΙ». Δυστυχώς, μάς λέ
γει, έγώ δέν' μπορώ νά σάς 
εϊπω τίποτε, πριν' έλθιι ό Δι
οικητής σας.

ΜΕΛΗ TINA: Τί εννοού
σε μέ τήν λέξιν «αφεντικό»; 
"ΕΥας Υπουργός ήμπορεΐ νά 
άποκαλή τόν Διοικητήν «άρ 
φεντικόή;

κ ΙΥΟΥΛΙΠΟΣ: ΤΗ

ό Διοικητής καί έπήγαμε ξα
νά εις τόν* κ Γονην, ό οποίος 
μάς λέγει: Είδα τόν Διοικη
τήν καί δυστυχώς μοΰ είπεν 
ότι δέν' ύπαρχου ν δυνατότη
τες τής Τραπέζης νά σάς δώ- 
ct αυξησιν κι’ έτσι δέν* ήμπο
ρεΐ ν'ά γίνη τίποτε. Κατεφύ- 
γαυεν, κατόπιν' αύτοϋ, εις άλ
λα^ μέλη τής Κυβερνήσεως. 
Μας είπαν πολλά, τινά έκ 
τών' οποίων' έδιαβάσατε είς ά- 
νακβίνωσίν μας καί άλλα, τά 
όποια έθεωρήσαμεν σκόπιμο ν 
νά μή άναφέρωμεν'. Πολλά 
μέλη τής Κυβερνήσεως έμει
ναν κατάπληκτα άπό τά όσα 
μάς είπεν ό κ. Υπουργός της 

‘Εργασίας. Μάλιστα, .μέλος 
τής Κυβερνήσεως, άπό τούς ε
πιτελείς τοΰ Συναγερμού, μάς 
είπεν ότι είναι απαράδεκτος ή 
τακτική τοΰ κ. Υπουργού, ν'ά 
έπιρίπτη τάς εύθύνας είς άλ
λους. Ξα να πήγαμε καί άλλες 
φορές., καί τήν τελευταίαν 
μιας λέγει: Κύριοι, εγώ μετά 
τρεις ήμέρας δέν θά είμαι 'Υ
πουργός, άλλά σάς λέγω τό ε
ξής: μέ τό νά άλ.λάξη ό Υ
πουργός; τής "Εργασίας, δέν 
αλλάζει ή έργατική πολιτική 
τής Κυβερνήσεως. Δέν νομίζω 
ότι συνέβη αύτό. Διότι μέ τήν 
άντιζατάατασίν- τοΰ κ. Γονή, 
μπορούμε νά πούμε ότι έβελ-



τική της ιΚυ&ερνήαεω?.
ΜΕΛΗ TINA: At Δημοτι

κού ©κλογχί!
κ. ΤΒΟΥΔΕΡΟΣ: ’Hurtβ

ρει νά έπέδρχαχν καί αύταί. 
Πάντως ή Κυέέρνηαι; ήδύνα- 
το νά ιάδιαφβρήση, όπως ήΰ-ια- 
φόρησε καί δι’ άλλα.

■Αυτά είχα νά σάς είπώ, Ο
σον αφορά τάς ένεργείας τής 

Ε. παρά τω τέως 'Υπουρ
γώ Εργασίας.

Ώς προς το επίτευγμα — 
ας τδ_ εϊπωμεν επίτευγμα — 
τής αώξήσεως, εχω νά σάς εϊ- 
πω τά έξης: ’Ήκουσα δτι πα- 
ρεπονέθησαν ©ί μεγάλοι δτι 
δέν «πιμείναμεν νά χορηγηθη 
ή αϊίξησις καί εις αυτούς. Πρέ
πει νά σάς εϊπω δτι έκρατή- 
σαμεν δύο φοράς την απόφα
ση' διά νά μ ή υπογραφή πριν 
ή τροποπβιηθη. Δυστυχώς δ-

" ΜΕΛΗ TINA : Εις βάρος 
τών μικρών;

κ. ΤΈΟΥΔΕΡΌΣ : ’Όχι, 
ποτέ εις βάρος τών μικρών, 
άλλά διά νά έπεκτα&ή καί εις 
τούς μεγάλους, Εϊχομεν δμως 
τούς μικρούς, οι όποιοι ενόμι- 
ζον δτι ή έπέκτασις της αύ-ξή- 
σεως εις τούς μεγάλους, δά ή- 
το είς βάρος τών μικρών. Έν 
πάσΙΙ περιπτώσει, άφησαμεν 
νά ύπογραφη h άπόφασις. Ύ- 
πεγράφη, καί ©πως ξέρετε, ή 
εφαρμογή της δεν γίνεται, 
δυστυχώς, ©πως έπρεπε νά γί
νεται, διότι εις τό βασικόν έ
πρεπε νά είχεν ένσωματωθή 
άπό 1ης Μαρτίου 1954 τό επί
δομα ακρίβειας. Έκεϊ εχομιεν 
σταματήσει, μέχρις ©του ίδω
μεν ποιαν ερμηνείαν 3ά δ-ώ- 
σή ό κ. 'Υπουργός.

Μάς κατηγορούν, κ. Συνά
δελφοι, 'δτι καίτοι κατ’ επανά
ληψη’ οί συνάδελφοι τής Τρα 
πεζής ’Αθηνών δι’ ανακοινώ
σεων των πρίοσεφέρθησαν εις 
συνεργασίαν, ημείς άπεποιή- 
θημεν.

Κύριοι Συΐ’άδελφοι.
Είμαι ές εκείνων, οϊ οποίοι 

έπίστευον καί θέλουν την συ
νεργασίαν αυτήν. Δυστυχώς, 
πρέπει νά σας εϊπω δτι, <ώς ύι
έ πίστωσα εκ τών πραγμάτων, 
ή συνεργασία αυτή, τουλάχι
στον ini το® «ιαμόντος δεν 
είναι δυνατή, άλλ’ ΐσω'ς ούτε 
σκόπιμος, διά πολλούς λόγους.

©ά σάς αναφέρω ένα νωπόν 
παράδειγμα, άς τό εϊπωμεν.

Τώρα πού κάναμε τάς ενερ 
γειας διά νά πάρωμεν την αύ
ξηση', σκέφθηκα, μεταξύ τών 
άλλων, νά "ίδω καί φίλον τέ
ως ’Υπουργόν, συνδεόνενον 
ατενώς μετά τού νΰν Υπουρ
γού τής ’Εργασίας, διά νά τον 
ηαρακαλ.έσω νά μεσολαόήσή 
παρ’ αύτφ νά δ$9ή καί εις η
μάς χύτη ή αϋξησις.

"Εν τώ μεταξύ, κατόπιν κοι 
Λ'ής προσκλήσεως, εϊχομεν ε- 
πισκεφθή τον 'Υπουργόν κ. 
Στρατόν, ό ίΐρόε.δρος τοΰ 
Συλλόγου τής Τραπέζης ’Α
θηνών καί εγώ, διά νά μάς ά- 
νακοινώση την άπόφασιν, 'διά 
την οποίαν εΐπομεν τότε εις 
τον κ, 'Υπουργόν δτι είναι α
παράδεκτο?. χ

Τότε άπεφάσισα καί πήγα 
είς τόν έν λόγω φίλον τέως 
'Υπουργόν καί φίλον τού κ. 
Στρατού, καί τού έ(:έθεσα τό 
ζήτημά μας καί τον πχρεκά- 
λεσχ, ώς φίλον' μου, νά μέ 
βοηθήσμ καί αυτός νά επιτύ
χω είς αύτήν μου την προσπά
θειαν”. διότι, ώς τού -είπον, φι
λοδοξώ κι* έγώ νά κάμω κάτι 
τις ημέρες πού είμαι επί κε
φαλής τού Συλλόγου.,

Δεν είχε προσέξει κατά την 
συνομιλίαν μας, καί διά νά 
βεβαιωθή μέ ήρώτησε,: «'Q 
Στρατός, μοΰ είπες, έκάλεσε 
εσένα καί τόν .Πρόεδρον' τού 
Συλλόγου τής Τραπέζης Άθη 
νών διά νά -σάς άνχκοιν’ώση 
την άπόφασιν;».

—Μάλιστα, τού άπήντησχ. 
Μά γιατί; Ζητούν καί εκεί
νοι ανξησιν; Δικαιούνται, τού 
άπήντησα. Μά καλά, μού λέ
γει, β(έν έπήραν αύτοί τότε 
αυξήσεις καί μάλιστα μεγάλας 
α,ύΐήσεις;

Πήραν, τού είπα, άλλά λό
γω τής ένχάξεώς των, τής έ- 
ξισοισεώς των -δηλαδή μέ μάς, 
άλλά την αύξηση' πού ζητάμε 
τώρα, τήν δικαιούνται καί ε
κείνοι. ...

"Α, δχι φίλε μου, μοΰ λέ

γει, δεν μπορώ νά εϊσηγηβώ, 
πολύ περισσότερον' νά υποστη
ρίξω, κάτι τέτοιο, Νά είμαστε 
λογικοί...

Καί δμως, δπως άντιλαμβά- 
νεσθε κύριοι, είναι λογικώτα- 
τον τδ αίτημα τών' συναδέλ
φων εκ τής Αθηνών'.

Αυτά καί άλλα παρεμφερή 
μέ έκαν'αν' νά πεισθώ, κ. Συ
νάδελφοι, δτι δεν είναι δυνα
τόν νά διεκδικήσωμεν επί τού 
παρόν'τος, άπό κοινού μέ τόν- 
Σύλλογον' τών’ Συναδέλφων' 
τής Αθηνών, ακόμη καί τά 
άφορώντα άμφοτέρους ζητή
ματα,

’Αλλά είναι καί τά σοβα
ρότερα, κ. Συνάδελφοι,

Κατά τό παρελθόν είχον 
προσωπικάς έπαφλς μέ τόν 
'Πρόεδρον, τού (Συλλόγου τής 
Τραπέζης ’Αθηνών. Τού -είπα 
ότι δεν έχομεν κκμμίαν άν- 
τίρρησιν' ν'ά συν'ερ y ασθώμ ε ν', 
άλλά γνωρίζετε ότι μάς χωρί
ζει ή ένταξής. Τοϋ έτόνισα μά
λιστα δτι διά νά δημιουργη- 
θμ φιλία, απαραίτητοι προϋ
ποθέσεις είναι στερεαί βάσεις, 
καί στερεάς βάσεις τής φιλίας 
μας θά αποτελόσουν ή δικαία 
ένταξις καί γενικώς, ή ίση με
ταχείριση;. Δυστυχώς δμως, 
δέν τά. ακούουν' ευχαρίστως 
αύτά οί συνάδελφοι έκ τής 
’Αθηνών.

Κατόπιν' αυτού, νομίζω, δτι 
δ.ίέν «ρέπει νά κατηγοροώμεθα 
δτι δεν” Θέλομεν τήν συνεργα
σίαν άνευ λόγου.

κ. ΝΟΤΑΙΡΗΣ: Έγώ φρονώ 
©τι δι’ όλόκληρον τήν Συνέ- 
λευσιν ή ϋπαρξις κατηγορίας 
δι’ αντδ τδ ζήτημα είναι α
παράδεκτος. Δέν' είναι δυν’α- 
τδν νά υπάρχουν μέλη, τά ο
ποία θά κατηγορήσουν τήν 
οίανίίϊήποτε Διοικητικήν' Επι
τροπήν, διότι δέν χωρεί είς 
αύτήν' τήν συνεργασίαν,

κ. ΤΣΌΥΔΕΡΟΣ : Κύριε 
ίΝοτάρη, πλάι σας είναι ό κ. 
Ά,κριδόπουλος, ό οποίος -είς τό 
χώλ τής. Τραπέζης ιδιετύπωσε 
τήν' άποψη· αύτήν.

κ. NOT ΑΡΗΣ: Δέν -είναι 
δυνατόν' νά ύφίσταν'ται τοιοΰ- 
τοι συνάδελφοι.

κ. ΑΚΡΙΒ-ΟΠΟΥΛΟΣ: Δέν 
πρόκειται περί κατηγορίας, 
τήν οποίαν δίετΰπωσα Άλλά 
έάν στηρίζω,μεν τήν άποφιν 
τής μη συνεργασίας εις αύτά 
τά δύο ασθενή έπιχει.οήιιατα. 
τά όποια είπατε, κ.” Πρόεδρε, 
νομίζω- -ότι ή άρνησις μας δέν’ 
δχει στερεάν βάσιν.Δέν γνωρί 
ζω έάν υπάρχουν καί άλλοι λή 
γοι ισχυρότεροι. Πάντως εάν 
όκαλούμεθα νά κρίνωμεν έπί 
τού θίί’ΐα,τος τής μή συνεργα
σίας βάσει τών' πτωχών σας ε
πιχειρημάτων £->. ή το άστήρι-

κ.. ΤΣΌΥΔΕΡΟΣ: .Αύτά έν 
συντομία είχα νά εϊπω έπί 
τών' πεπραγμένων τής Δ. Ε. 
(χειροκροτήματα).

κ. ΑΚΡ I ΒΟΠΟΥΑΟΣ : Είμαι ϋ 
ποχρεωμένος, κύριε Πρόεδρε, νά δώ 
<τω ώρισμένας εξηγήσεις εις τήν 
Συνέλευσιν έιτί τού θέματος της 
συνεργασίας, διότι εμφανίζομαι ώς 
δήθεν άντιστρατευόμένος εις δσα 
έξεθέσατε. ’Εγώ ττιστύω δτι μία 
συνεργασία ύπό συνθή,κας τοιαύ- 
τας, κατά τάς οποίας έχει έξουδε- 
τερωθή πάσα μαχητική μας διά- 
θεσις, άπό τούς υπαλλήλου; τής 
Τραπέζης ’Αθηνών 6ά είχε κάπο-ο 
αποτέλεσμα. Πιστεύω είς το καλόν 
Αποτέλεσμα τής συνεργασίας. "Ο
ταν είδε τό ψώς ή άυσκΰίνονσις έκ 
ιμέρους τήν Τραπέζης 'Αθηνών, πολ 
λοΐ ο; οποίοι τήν άνέγνίίσαν είπον 
δτι πρόκειται περί ένός ιστορικού 
εγγράφου μιας ιστορικής προτάσε
ων καί μεγάλης σημασίας διά τό · 
μέλλον τών υπαλλήλων άμφοτερων 
τών Τραπεζών. Διότι, έάν έπραγμσ. 
τοποιεΐτο μία, ειλικρινής και στενή 
συνεργασία πολλά πράγματα θά 
είχον έπιτελεσθή άπό εκείνα τά ό
ποια δέν έπετελέσθησαν καί ούτε 
προ6λ%εται νά έπιτελεσθοΰν. Μό
λον τούτο, παρά τήν πρότασιν έχεί- 

- ’νην, δέν εΐδομεν πρ-οο>'ματοποιου- 
μένην αυτήν τήν ποθητήν συ,εργα
σίαν, δχι άπό άπόψεως συναισθη- 
μοτικής, άλλά άπό άπόψεως πρα
κτικής.

ΜΕΛΗ TINA: Τότε, νά υ
πογράφουμε δ,τι θέλουν εκεί
νοι !!

κ. ΑΚΡIΒΟΠΟΥΑΟΣ : Την πρώ 
την έξήγησιν τήν όποιον έζήτησα, 
τυχαίως μάλιστα εκείνην τήν ήμέ- 

. ραν είς τήν Τράπεζαν, τήν εδοχτε ό

κ. Πρόεδρος μέ τήν δήλωσιν δτι 
δέν βλέπει ειλικρινή διάθεσιν έκ 
μέρους τών υπαλλήλων τής Τροπέ- 
ζης ’Αθηνών καί έστήριζε τήν σκέ- 
ψιν αυτήν είς τό περιστατικόν τά 
όποιον έπεκαλέσθη. ’Εγώ πιστεύω 
-είλικρινώς, Κύριοι, δτι αυτό δέν 
ή μπορεί νά θεωρηθή επιχείρημα διά 
τήν άπεμπόλησιν μιας τοιαύτης 
ουσιώδους καί κολοσσιαίας σημα
σίας προσφοράς. "Οταν λέγω νά 
ενωθούμε δέν εννοώ δτι λύσμεν τό 
σύνολον τών διεκδικήσεών μας, άλ- 
,λά μόνον τό ζήτημα τής οικονομι
κής τακτοποιήισεώς μας. Νά άγωνι- 
-σμώμεν ηνωμένοι επί τοϋ1 συγκε
κριμένου αυτού θέματος. Νομίζω, 
τουλάχιστον, δτι διά μίαν συνερ
γασίαν έπί τού ειδικού αυτού θέ
ματος τών αυξήσεων δέν τίθενται 
οροί έκ μέρους τών Υπαλλήλων 
τής Τραπέζης ’Αθηνών, ώστε δέν 
βλέπω διατϊ καί ημείς, προσκειμέ
νου νά συσκεφθώμεν είς ένα αγώ
να έντοπισμένον, διά τό οικονομι
κόν θέμα, δτι πρέπει νά ζητήσω 
μεν άνταλλάγματα καί 6ή προκα- 
ταβολικώς. Τί ή μπόδιζε παρακαλ.ωι 
νά έδεχόμεθα τήν συνεργασίαν διά 
νά έπιτύχωμεν κάτι καί νά μην ά- 
-νάκινήσωμεν ζήτημα άνταλλαη'μά- 
των καί έντάξεως, τ^άγμα τό όποι
ον είναι απολύτως βέβαιον καί τό 
γνωρίζει ό κ. -Πρόεδρος, δτι δέν) 
ήτο- δυνατόν νά νίνη άποδεκτόν. 
Καί -ένφ τό γνο,-ρίζετε αυτό, θά 
έλεγε τις κακοπίστως διά νά έπι- 
τύχητε έκ τών προτέρων τήν κατάρ 
γησιν πόσης συνεργασίας, ζητεί 
τε -νά θέσουν τήν κεφαλήν τους ΰπό 
τήν λαιμητόμον διά νά- σάς απαν
τήσουν ναι (θόρυβος καί έντονοι 
διαμαρτυρίαι τής Συνελεύσεως έ- 
κόλυψαν τούς τελευταίου; λόγους 
τοΰ κ. ’Ακριβοπουλου).

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ ήσυχί- 
αν.

κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ : Κύριοι 
Συνάδελφοι, ύπάρχει μία πα- 
pscvcnstg. Όταν ημείς λέγω· 
μεν' ουνεργασίαχ', έ ν νοούμε ν 
μίαν συμπαράσταση' είς ©λα 
τά δέματα, τά όποια εχομεν. 
Ένώ όταν λέγουν' συνεργα
σίαν -οί τής Τραπέζης ΪΑ9η- 
νων, εννοούν' τήν' συγχώνευ
ση'. 'Η συγχώνευσις όμως τών' 
Συλλόγων δι’ ημάς είναι ά- 
πα.ράδεκτβς καί δι- άλλους λό
γους, άλλά καί διότι τό θέμα 
παραμένει εκκρεμές καί αϊτό, 
πολιτικής πλευράς, έφ’ όσον 
υπάρχει ή άντιπόλίτευσις, ή ο
ποία είπεν ότι δέν αναγνωρί
ζει τήν συγχώνευση'.

κ. Κ. ΙΑΤΡΙΔΗΣ (τού ψή
φε δελτίου Κατσιάμπα) Άντι- 
.'ολίτενσις δέν ,υπάρχει σήμε
ρον ! Υπάρχει Κυβέρνησις! 
Αύτήν τήν στιγμήν διευθύνει 
ό Στρατάρχης Παπάγος (πολ
λά μέλη διαμαρτύρονται κα
τά τοΰ όμιλοϋντος. Φωναί: κά- 
θησε κάτω!).

κ. ΑΚΡ!ΒΟΠΟΥΑΟΣ: Έχω 
τήν έντύπωσιν δτι είναι δυνατόν νά 
έπιτύχωμεν μερικήν συνεργασίαν 
έπί τών οικονομικών ζητημάτων, 
Έάν τούς εΐπωμ-εν δτι διά νά δε- 
χθώμεν ενα κοινόν μέτωπον, 8α. μάς 
δώσητε ανταλλάγματα, Θά πσραι - 
τη,Θήτε άπό ώρισμένας άξιώσεις - 
αυτό ήννόουν δταν έλεγα περί λαι
μητόμου. - δέν θά κάμωμεν τίποτε. 
Οί υπάλληλοι τής Τραπέζης Άθη? 
νών, καλώς ή κακώς σήμερον απέ
κτησαν δικαιώματα. Δέν τό σχο
λιάζω αυτό (Φωναί καί διαμαρτυ- 
ρίαι κατά τοΰ όμιλοϋντος έκ τής 
Σ υνελεύσεως).

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τό θέμα.είναι 
■σοβαρόν. Νά τό θέσετε αργότερα 
είς τήν Συνέλευσιν.

Τό θέμα τής συνεργασίας κύριοι 
Συνάδελφοι είναι πολύ σοβαρόν 
καί δέν πρόκειται νά απασχόληση 
μόνον ήμδς.

κ. ΦΩΤΕΙΝΟΣ: "Αλλωστε δέν 
υπάρχει θέμα τοιοντο είς τήν ήμε- 
ρηοίαν διάταξιν.

■ C4. ΠΡΌΕΔΡΌΣ : ©ά απα
σχόληση κυρίως τήν νέαν Δι
οικητικήν Επιτροπήν, ή ο
ποία θά «ναδίειχίΐΐ διά της 
ψήφου μας, ώς καί Ειδικήν Ε
πιτροπήν, ή οποία θά έξετάσμ 
τό θέμα. Τώρα εϊμεθα εκτός 
θέμ.ατος.

κ. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ: Έγώ 
έπρότεη'α κάτι διά νά έπιτύ
χωμεν είς τόν οικονομικόν 
τομέα

κ. ΝΟΤΑΡΗΣ: Όταν ό κ. 
Πρόεδρος ώμίλησε περί κατη- 
γορίας, είπον ότι δέν είναι 
δυνατόν νά ύπάίρχη συνάδελ
φος, ό όποιος νά κατηγορή 
τήν ©ίανδήποτε Δ. Ε. ©τι δέν

χωρεί είς συνεργασίαν, υπό 
τήν έννοιαν ότι ή συνεργα
σία κύτη δέν είναι έντοπισμέ- 
ΐ'Π -έπί ένός θέματος οικονομι
κής φύσεως, όπως λέγει ό κ. 
Συνάδελφος, άλλά γενικωτέ- 
ρας σημασίας. Ό κ. Συνάδελ
φος ώμίλησε περί έλλείψεως 
μαχητική? διαθέσεως. "Ηθελα 
νά τοΰ υπενθυμίσω ότι μέχρι 
τής έποχής πού τό προσωπι
κόν έκλήθη νά άγωνισθή, δέν 
νομίζω ότι έδειξε δείγματα 
έλλείψεως μαχητική? διαθέ- 
σεως. "Εκτοτε δέν έκλήθη εί? 
αγώνας. ’Απεναντίας εχομεν 
είς τό διάστημα αύτό δείγμα
τα μαχητικής διαθέσεως τής 
έ τέρας πλευράς τών δύο συμ
βαλλόμενων. Δέν νομίζω, λοι
πόν, έφ’ όσον εϊμεθα υποχρε
ωμένοι ά-'-ό τό παρελθόν νά 
κρίνωμεν, ότι οί δύο πλευρές 
έχουν νά προσφέρουν τά ϊδια 
πράγματα είς ένα αγώνα.

Έ|ν συνεχεία ό κ. Συνάδελ
φος ώμίλησε περί μιας ιστορι
κής ανακοινώσεως. Πράγματι, 
ή άνακοίνωσις αύτή ήταν 
φτιαγμέν'η κατά τρόπον αρ
κετά μελετημένοι', τόσον' με- 
λετημένον, πού μίας κάνει ό
λους, καί τόν κ. Συνάδελφον', 
ν'ά οταμχτήσωμεν. Δέν είναι 
τής παρούση? στιγμής νά ά- 
ν'αλύσωμεν' τήν' ανακοίνωση' 
εκείνην. Εύχομαι μόνον ό κ. 
Συνάδελφος να τήν' διαβάσμ 
πολύ, πάρα πολύ, καί ίσως ά
πό τήν μεγάλην άνάγνωσιν 
νά κχτχλάέιι πολλά πράγμα
τα.

κ. ΠΡΟ-ΕΔιΡΟΣ: Ό κ. Κα- 
τσιάμπας έχει τόν λόγον'.

κ. ΚΑΤΣ IΑΜΠΑΣ : Κύριοι Συν- 
άδελφοι, ήκουσαμε όλα τά λεχθέντσ 
ΰπό τοϋ Προέδρου τής Δ.Ε. κ. Τσου 
δεροΰ. Έσημείωσα τήν διαπίστω
ση) τήν οποίαν έκαμε δτι κατόπιν 
τής άποχωρήσεως τοΰ υπουργού 
τής ’Εργασίας κ. Γονή, ήλλαξεν ή 
Πολιτική τής Κυερνήσεως. Αύτή ή 
διατϊίστωσις προερχόμενη άπό τόν 
κ. Τσουδερόν, ό οποίος ιέπλησία- 
Ισε τά άρμόδια πρόσωπα, κατά τό 
αύτό χρονικόν διάστημα, δίδει είς 
δλους τήν έλπίδσ ότι όπάρχει στά 
διον ένεργείας διά νά βελτιώσωμεν 
τήν κατάστασίν μας.

’Αλλά ημείς οί οποίοι είς το πα
ρελθόν ίσχυριζόμεθα δτι θά έπρε
πε νά μεταδληθή ή τακτική τοϋ 
Συλλόγου, δέν συμφωνοΰμεν άπο- 
ιλύτως ιμέ τό συμπέρασμα τό όποτ- 
ον συνήγαγεν ό κ. Πρόεδρος τής 
Δ.Ε. δτι ή παρουσία -καί μόνον τοΰ 
<κ. Γονη είς τό Ύπουργεΐον ’Εργα
σίας ύπήρξεν1 ό λόγος διά τόν ο
ποίον δέν έπελύοντο τά ζητήμα
τα μας. Ημείς ίσχυριζόμεθα, τό 
πιστεύομεν καί τό διακηρύσσαμε»- 
δτι καί ή Δ.Ε. δέν -έχειρίζετο τά 
θέματα καταλλήλως.

Διότι δέν είναι δυνατόν νά ί- 
σχυρισθή τις δταν ένας ’Υπουργός 
Ύπερυπουργός δπως διαπιστοΰται, 
δεικνύει ενδιαφέρον διά τά, ζητήμα
τα μας νά μή ύπάρχη αποτέλεσμα, 
γεγονός δπερ άποδεικνύει δτι τά δι 
αδήματα καί αί ένέργειαι δέν έγι
ναν, δπως έπρεπε νά γίνουν.

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣ Ε
ΩΣ : ’Απολογία τού κ. Γονή είναι 
-αύτή;

κ. Κατσιάμπας: Δέν ά/τελήφθη 
τε τό νόημα τών δσων λέγω.

Ίσχυρίσθη ο Πρόεδρος τής Δ.Ε. 
ικ. Τσουδε,ρός δτι δέν υπάρχει δυνα- 
τότης συνεργασίας μέ τόν Σύλλο
γον τής Τραπέζης ’Αθηνών, μολονό 
τι τό επιχείρημα τό όποιον έπεκα
λέσθη, ίσως δέν τό εξέθεσε, δπως 
θά ήθελε νά τό έκθέση.Έν τούτοις 
καί ημείς συμφωνοΰμεν, ή πσ.ράτα- 
;ξις τουλάχιστον είς τήν όποιαν με
τέχω, δτι διά νά ΰπάρξη συνεργα
σία μέ τόν Σύλλογον ’Αθηνών, πρέ 
πει νά προηγηθή ή ένταξις έπί ϊσοις 
δροις. Ή συνεργασία είναι έπιθυ- 
μητή,άλλά ΰπό αύτήν τήν βασικήν 
προϋπόθεσιν. Κύριοι Συνάδελφοι, 
έμελετήσσμε τό θέμα καί τό κατέ- 
χομεν άπολύτως. ’Αρκεί νά σάς εί- 
πώ δτι μέχρι τοΰ βαθμού τού Λογι
στού Α.' οί συνάδελφοι τής Τραπέ 
ζης Άθτινών μάς περνούν ένα καί 
δύο βαθμούς βάσει μετα,βοπικών 
διατάξεων του ’Οργανισμού, κατα
λαμβάνουν τούς βαθμσύς τους ο
ποίους είχεν έκαστος παρ’ έκατέρςι 
Τραπέζη. Συνεπώς ιέκεΐνοι οί οποί 
οι είχον πολύ ταχυτέραν έξέλιξιν 
είς τήν ιεραρχίαν, έλαβον ένα καί 
δύο ’βαθμούς πάνω άπό ιήμάς. Αύ
τά είναι άπαράδεκτον δΓ ήμάς καί 
συνεπώς τότε μόνον θά χωρήσω- 
ρεν είς συνεργασίαν, έάν προηγη- 
3ή ή ένταξις έπί ϊσοις δροις καί έάν

ό Σύλλογος τής Τραπέζης ’Αθηνών 
λάβη έπί τοΰ θέματος τούτου συγ- 
κεκρ ιμένην θέσιν. ‘Ημείς τουλάχι
στον, εάν οΐ συνάδελφοι μάς έμπι 
στευθοΰν τήν διαχείριση τών ζη
τημάτων των, θά κσλέσωμεν έπισή- 
μως τόν Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Τραπέζης ’Α
θηνών, νά λάβη συγκεκριμένην θέ
σιν έπί τοΰ ζητήματος τούτου.

κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Καί έπί όλων 
τών άλλων ζητημάτων;

κ. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ: Αύτό__ είναι 
τό βασικόν θέμα τό όποιον μάς χω
ρίζει μέ τόν Σύλλογον τής Τρα
πέζης Ά.θη νών.

κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Είς δλους τούς 
τομείς. '

κ. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ: Είς δλους 
τούς τομείς είς τούς όποιους έχει 
αρμοδιότητα ό Σύλλογος.

κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Είς τούς οποί
ους υπάρχουν συμφέροντα τών συν 
αδέλψων.

κ. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ: Ώς προς 
τά αποτελέσματα τής θητείας τών 
δύο τελευταίων Δ.Ε. δέν έχω νά 
εϊπω τίποτε διότι δλοι μας τά γνω 
ρίζομεν. Είς τά άπαλεσθέντα δικαι 
ώματα κατά τήν διάρκειαν τού πρώ 
του έτους άπό τής συγχωνεύσεως, 
προσετέθησαν δυστυχώς καί τά 
έξης: 1) Ή απώλεια τής αύξήσε- 
ως λόγφ ύψώσ^ως τοΰ τιμαρίθμου 
ακρίβειας ζωής κατά 10% δι' δλα 
τά μέλη τοΰ Συλλόγου άπό 1 
Μαρτίου 1954 μέχρι 31 12 1954. 
Ή έν συνεχεία απώλεια τής αΰξή- 
σεως ταύτης διά τά μέλη εκείνα τοΰ 
Συλλόγου διά τούς υπαλλήλους έ 
κείνους οΐ όποιοι υπηρέτησαν πι- 
ιστώς τήν Τράπεζαν έπί 1 Οετηρίδας 
καί οΐ όποιοι έν τφ συνόλφ των 
σχεδόν είναι σίκογενειάρχαι. Καί 
3) ή αναστολή τών προαγωγών,

Μέ αυτά τά όποια είπον θέλω 
νά δωσω μίαν εικόνα τής έπιδεινώ- 
σεως τής καταστάσεως καί τών 
προσθέτων προβλημάτων τά όποϊοί 
-θά κληθή νά έπιλύση ή μέλλουσά 
Δ.Ε. χωρίς νά θέλω νά καταλογί
σω εύθύνας είς τούς διαιχειρισθέν- 
τας τά ζητήματα μας κατά τήν πε
ρίοδον ταύτην.

Νομίζω, Κύριοι Συνάδελφοι, 
δτι δλοι μας, όλαι αί παρατάξεις, 
εϊμεθα ηνωμένοι ώς προς τούς σκο
πούς, ώς πρός τάς έπιδειώξεις. 
"Ας προχωρήσωμεν είς τάς ’Αρχαι
ρεσίας και άς -έλπίσωμεν δτι τό vs 
ον Συλλογικόν έτος δέν θά είναι 
τόσον κακότυχο ν (χειροκροτήμα
τα).

κ. Πρόεδρος: 'Ο κ. Μα,ρ’-νος Ε
χει τόν λόγον.

κ. ΜΑΡΙΝΟΣ: Κύριοι Συ
νάδελφοι, άπό την έκθεσιν τών 
πεπραγμένων τη,ς Δ. L·., δεν 
απομένουν πολλά πρσ;γματα 
διά νά κρίνωμεν. Ή σύνθεσκ; 
τής Δ. Ε. καί τό ολιγόχρονου 
διάστημα, καθ’ δ διεχειρίσθη 
τά θέματα τοΰ Συλλόγου, διά 
πάντα καλ.ης πίστεως συζητη
τήν, δικαιολογεί μίαν κάπως ε
πιεική κρίσιν. Αί συνθήκαι, υ
πό τάς οποίας εύρίσκεται ση- 
μεοον τό προσωπικόν τής Τρα^ 
πεζής μας —- τό όποιον τελεί 
πράγματι ύπό διωγμόν — δέν 
έπέτρεπου επιτεύγματα πλέον 
τών δσων επέτυχε σήμερον ή 
Δ. Ε.

"Εχω τήν γνώμην δτι θά 
πρέπει, διά την διατήρησιν τής 
επαγγελματικής -μας αξιοπρέ
πειας, νά συνενωθώμεν γύρω 
άπό μίαν ’Επιτροπήν, ή οποία 
δχι μόνον νά διεκδικήση τήν έ- 
πανάκτησιν τών άπολεσθέντων. 
άλλά τουλάχιστον μέχρις ου 
έπέλθη ή στιγμή, νά διατηρή- 
σ'η τά σήμερον υπάρχοντα. 
Τούτο διά νά έπιτευχθή χρειά
ζεται άνάλογον θάρρος, τό ο
ποίον βεβαίως δέν έλλειψεν ά
πό τους κ. κ. συναδέλφους. 
Χρειάζεται καί μία μοιχητικό- 
της, τήν οποίαν θά πρέπει νά 
έπιδείΕωμεν κάπως ιδιαιτέραν, 
άπό τήν επομένη ν τής έκλο-
γης.

Τά επιτεύγματα αυτά, ση- 
μειωθέντα τελευταίως καί δή 
είς τό ζήτη-μσ τών αυξήσεων, 
δέν είναι προϊόν άναμφίσβη- 
τήτως τής καλής διαθέσεως 
τοΰ εργοδότου μας, άλλά ού
τε καί τών ποοσπαθειών τής 
’Επιτροπής. Ταΰτα είναι γνω
στόν πεΰ οφείλονται.

Θά ήθελα, τό προσωπικόν 
τής Τραπέζης μας ηνωμέναν 
κσί μή άφιστάμενον από τους 
άδελφους ’Οργανισμούς τών ά- 
πολυθέντω-ν καί τών συνταξιού
χων, να όιποβλέπη είς ένα καί



μόνον σκοπόν, είς το πώς να 
δημιουργήση τάς προϋποθέ
σεις εκείνος διά νά πέσν! ή ση
μερινή τυραννία.

‘Ως προς την συνεργασίαν 
μέ τό προσωπικόν τής τέως 
Τραπέζης 'Αθηνών, έχω την 
γνώμην, ότι δέν 8ά ύπάμξη συ 
νάδελφος — καίτοι έχω: ΰπ’ 6- 
ψιν μου τούς προλαλήσαντας 
—ό όποιος νά μη την χαρακτη 
ρίση ώς άπαράδεκτον. "Οπως 
και άν τό κρίνωμεν τό πράγμα, 
εϊμεθα διάδικοι μαζύ των σή
μερα. ’Ανεξαρτήτως προς τήν 
ένταξιν, ανεξαρτήτως προς χί
λια άλλα θέματα, υπάρχει και 
ένας άλλος ανόητος υπαινι
γμός, τον όποιον κάνουν, καί 
ό όποιος ΰπέ-^εσεν είς τήν άν- 
τίληψίν μου. Λέγουν: Ναί, μέν, 
έχετε τά τυπικά προσόντα, τά 
όποΐα σάς κοσμούν, αλλά δέν 
έχετε τά ουσιαστικά. Εΐχα ύ- 
ποχρέωσν καί άπήντησα ότι 
οΰδείς υπάλληλος τής ’Εθνι
κής Τ ραπέζης θά έπεθύμει νά 
έχη τά ουσιαστικά προσόντα 
τά όποΐα έχετε υμείς. Δυστυ
χώς όμως δυνατόν νά ^υπάρ
χουν καί μερικοί, οί όποιοι οί- 
κειοποιοϋνται τά ουσιαστικά 
ταϋτα προσόντα καί σήμερον 
απολαμβάνουν. Αυτοί, κύριοι, 
καθ’ ή μάς είναι οί Γενίτσαροι, 
τούς οποίους πρώτους, όταν 
έλθη ή στιγμή, θά πρέπει νά 
άποβάλωμεν τής οικογένειας 
μας.

Προϋποθέσεις συνεργασίας 
μέ τούς υπαλλήλους τής Τρα 
πεζής ’Αθηνών, καθ’ ή μάς, δέν 
υπάρχουν σήμερον. Καί ή έντά 
ξις εάν γίνη και ό,τι δήποτε 
άλλο, δέν είναι δυνατόν ποτέ 
νά προβώμεν είς οίανδήποτε 
παραχώρησιν ή συμβιβασμόν 
διά νά σχηματίσω μεν ένιαΐαν 
οικογένειαν μαζύ των. Ή άν- 
τιπολίτευσις δέν ένέκρινε τήν 
συγχώνευαιν. Θά έλθη τό ζή
τημα έκ νέου.

Διά ποιον λόγον θά προτρέ
ξω μεν ημείς, πριν ή έκπνεύ- 
σουν αί προθεσμίαι ;

κ. ΚΑΤΣ ΙΑΜΠΑΣ : ’Αναφέ
ρετε αάτήν τήν στιγμήν τήν 
cn/τιπολίτευσιν. Κατά το Κα
ταστατικόν, πολίτικα! συζητή
σεις δέν επιτρέπονται.

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κα- 
τσιάμπα, θά διέκοπτα εγώ τον 
κ. συνάδελφον, εάν θά έπεξε- 
τείνετο1 περισσότερον.

κ. ΜΑΡΙΝΟΣ.: Είς^ τήν Γε
νικήν Συνέλευσιν θά ήθελα νά 
είπώ το έξης: Νά μή εϊμεθα 
τόσον πολύ εύθικτοι είς τά ζη
τήματα αυτά καί νά μή στε- 
κώμεθα επάνω είς τό τί λέγει 
τό γράμμα τού Καταστατικού. 
Είναι τό θέμα κρίσιμον καί δέν 
μπορούμε ν’ άποφύγωμεν ώρι- 
σμένα πράγματα.

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τό θέμα 
τής συνεργασίας εϊπομεν ότι 
θά συζητηθή άργότερον είς μί
αν έκτακτον Γεν. Συνέλευσιν, 
είς τήν οποίαν θά κληθούν νά 
έλθουν καί αντιπρόσωποι των 
Επαρχιών. Είναι θέμα γενικώ- 
τερον καί σοβαρότατος.

ΠΟΛΛΑ ΜΕΛΗ : Μέσα είς 
τό θέμα είναι ό κ. Συνάδελφος.

κ. ΜΑΡΙΝΟΣ : Έχω τήν 
γνώμην ότι δέν κάνω παράβα- 
σίν τινα τον Καταστατικού, 
αλλά δέν μπορούσε τό πράγμα 
νά λεχθή καί διαφορετικά έν 
τώ είρμώ των σκέψεων μου.

κ. NOT ΑΡΗΣ: Μή χρησι
μοποιείτε τήν λέξιν άντιπολί- 
-Έυσις. Είπεΐτε ότι ώρισμένα 
πρόσωπα, τά όποια κάποτε 3ά 
πολεμήσουν αυτό τό έργον, διά 
νά τηρήσωμεν τά πο,οσχήματα.

κ. MAP I NO Σ : Εξέθεσα τούς λό 
γους διά τούς όποιους είναι απα
ράδεκτος καθ' ημάς ή όποιαδή,πο- 
τε. συνεργασία μέ τό προσωπικό·, 
τής τέως Τ ραπέζης ’Αθηνών. "Αλ
λωστε τό δλον θέμα τό θεωρού μεν 
ώς εκκρεμές εΐσέτι.

Τελειώνοντας δέν Εχω παρά νά 
ευχαριστήσω τήν προσωρινήν Δ. Ε. 
διά τό έργον τό όποιον έπετέλεσε 
καί διά τό οποίον ·έ μ όχθη σε κατά 
τά δυνατόν καί νά συστήσω1 είς 
τήν Γενικήν Συνέλευσιν νά ψροντί- 
ρη νά αναδείξη Δ. Ε. ή όποια θά 
πσρίχη τά έχέγγυα τής μ ή συναλ 
λαγής καί τής άτέγκτου γραμμής 
πρός. άντιμετώπισιν τής σημερινής 
κατσστάσεως. (χειροκροτήνατα).

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ‘Ο κ. Διλιν- 
τάς έχει τόν λόγον.

κ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Κύριοι Συνά
δελφοι, ηχούσατε εκπροσώπους πα 
ρατάξεων, όπως ώμολόγησαν. ’Εγώ

δέν ανήκω είς παράταξιν. Έάν θ'ό 
λετε μέ άκαυτε, εάν όχι, θεωρήστε 
όλοκληρωμένον τό έργον τής Συν- 
ελεύσεως, έγκρίνατε τάι πεπραγμέ 
να καί άπέλθετε. Ή Συνέλευσις 
είναι Συνδικαλισμός καί Συνδικαλι

σμός θά εϊπή, αγώνας. ’Επειδή λοι 
πόν ένα κομμάτι τής Ελληνικής 
γης αγωνίζεται τόν άγώνα τής: α
νεξαρτησίας, Εξουσιοδοτείστε τό 
προεδρείον νά στείλη διαμαρτυρί
αν είς τό Συνδικάτον των "Αγγλων

.φυλακίσεις τάς όποιας ή Αγγλική 
Διοίκησις ενεργεί είς βάρος τών 
Κυπρίων πατριωτών μας (ζωηοά 
χειροκροτήματα) έξ όλης τής 
Σ υνελεΰσεως.

’Από τόν κ. Πρόεδρον, ό όποι
ος προέδη, είς τήν εκθεσιν τών 
πεπραγμένων ήκούσστε όπως ώ- 
ιμολόγησε καί ό ίδιος τά πτωχά 
επιτεύγματα. Αυτό τό Δ.Σ. είναι 
προσωρινόν. Διορίσθη άπό τήν 
Κυδέρνησιν, ή ότοία καθήρεσε 
τούς νομίμους αντιπροσώπους 
ιμας.

ΕΝ ΜΕΛΟΣ: "Οχι όλους.
κ. ΔΙΛΙΝΤΑΕ: Βεβαίως όχι ό

λους. Είς αυτό τό Δ. Σ. τό πρόσω 
ρινόν, το υπηρεσιακόν, υπεβλήθη 
ένα υπόμνημα υπογεγραμμένο' άπό 
150 συναδέλφους μεταξύ τών ό
ποιων καί οί όρθιοι τώρα, διά τού 
όποιου έζητείτο, ή παρούσα Συνέ- 
Ιλευσις, λόγφ τών πολλών ζητημά
των τά όποΐα έχουν νά συζητηθούν 
νά μή συνέλθη είς αυτόν τόν περιω 
ρισμένον χώρον, άλλά νά συνέλθη 
εϊτε είς τήν αίθουσαν τής Τ ραπέ
ζης. είτε είς τήν αίθουσαν τού 
Παρνασσού. Τό Δ. Σ. προέτεινε λό 
γους περιττής δαπάνης, ίσως διό
τι δέν ήθέλησε νά έρωτήση ότι ή 
δαπάνη διά τόν Παρνασσόν, αϊθου 
σαν μέ μικρόφωνον καί μέ άνετα 
1<αθίσματα, διά νά περί λάθη τό 
σύνολον τών συναδέλφων, κοστίζει 
,^ιόνον 400 δρχ. αί όποΐαι είναι στα 
γών έν τφ ώκεανώ είς τά έξοδα τής 
Σ υνελεΰσεως καί τών αρχαιρεσιών 
που άναφέρονται είς τόν ’ Ισολογι
σμόν έκ 40.000 δρχ.

ΕΝ ΜΕΛΟΣ : "Εχομε συνηθίσει 
εδώ.

κ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Μία συνήθεια κ. 
Συνάδελφε, είναι καλή άλλά είναι 
Καί κακή.

’Επίσης προβάλλει το θέμα, έφ 
όσον ή πρώτη Συνέλευσις έκλήθη 
διά έδώ, έπρεπε καί αί τρεις τήν 
ιδίαν ημέραν καί ώραν καί έν τώ 
ίδίιρ τόπφ νάι συνέλθουν έδώ. "Ο
μως ήλθεν τό Δ. Σ. διά τής άλλςί 
γης τής ή μέρας νά διάψευση καί 
αυτήν. "Επρεπε νά είναι Πέμπτη 
καί είναι Τετάρτη.

ΕΝ ΜΕΛΟΣ: ‘Ο χρόνος μπορεί
νά μετα'οληθή ό τόπος όμως
όχι.

κ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Λέγων ότι Εδε; 
νά λσγσδοτήση ό κ.Μπαρούμης δι’ 
δλον τό άπελθόν Συμβούλων του 
οποίου άπετέλεσεν μέλος.

Τήν εκθεσιν τών μή πεπραγμέ 
νων θά σάς τήν δώσω άναφέροντας 
σας, ποια ήταν τά No μοθετήματσ 
εκείνα, τά όποια έπληξαν τόσον 
τούς υπαλλήλους τής τέως Εθνικής 
Τ ραπέζης, όσον γενικά και τόν ερ
γαζόμενον κόσμον. Διότι μ ον φαί
νεται ότι ένα Δ. Σ., ώς συνδικαλι 
στικόν "Οργανον, δέν πρέπει νάι πε 
ριορίζεται μόνον είς τά θέματα πού 
απασχολούν μόνον τούς Εργαζομέ
νους πού έχπροσωπεϊ άλλά, στε
νή συνεργασίςτ μέ όλους τούς Συλ
λόγους, μέ όλα τά: Συνδικάτα, μέ 
άλας τάς ‘Ομοσπονδίας, νά άντι- 
μετωπίζη τήν γενικήν άντεργατι- 
κήν πολιτικήν.

’Επιτρέψατε μου, επαναλαμβά
νω, νά σάς απαριθμήσω ολίγα άπό 
τά νομοθετήματα, τά πλέον ουσιώ
δη. Βέβαια όλοι διαβάζομεν έφημε 
ρίδας, άλλά πιθανώς περισσότερον 
τό τί παίζεται διά τό πρωτάθλημα. 
Είς τό έτος τό όποιον διέρρευσεν, 
έψηψίσθη νομοσχέδιον διάι τοΰ1 ό
ποιου κατηργήθη, δίελύθη τό κα
πνεργατικόν επάγγελμα, καί συνε
πείς: αυτού τού Νομοθετήμστος υ
πήρξαν 20.000 άνεργοι καπνεργά 
ται. (Φωναί καί διαμαρτυρίαι έκ 
τής Συνελεΰσεως). "Εγινε ή συχχώ 
νεύσις τών Τραπεζών καί άποτέλε 
σμα αυτής ύπήρξεν ή άπόλυσις 2. 
000 συναδέλφων.

κ. -ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΕΐσθΕ έκτος θέ 
μοττος. ’Από τής ημέρας πού διωρί 
σθη ή προσωρινή διοίκησις δέν ή- 
μποροΰμε νά έλέγχωμε τήν παλαι
όν. ’Εάν παρίσταται ό κ. Μπαρού 
βΡής, μέλος τής παλαιός Διοικήσε- 
ως, δέν σημαίνει ότι εκπροσωπεί 
καί ολόκληρον τό Συμβούλιού Σάς 
παρακαλώ νά περιωρισβήτε ε’ς τά 
θέματα τά συγκεκριμένα.

κ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: "Εχετε δίκαιον 
κ. Πρόεδρε. Άλλά μού φαίνεται ό
τι ή Συνέλευσις θά πρέπει νά δώ 
ση καί τήν κατευθυντήριον γραμ
μήν είς τό Συμβούλιον εκείνο·, τό ό 
ποιον θά έκλεγή. Λοιπόν πώς θά 
έπινοήσωμεν τήν κατευθυντήριον 
γραμμήν, έφ’ όσον δέν έχομεν ΰπ’ 
όψιν μας εκείνα τά όποΐα σέρνομεν 
είς τήν πλάτην; ’Εάν σείς ώς συ- 
νέλευσις, δέν θέλετε νά ακούσετε 
έν έκτάσει αυτά τά πράγματα ή-

Νά μή έπεκτεί

κ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Ή Συνέλευσις 
είναι τό άνώτατο-ν' συνδικαλιστικόν 
οργανον.

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ’Επί τοΰ θέμα 
τος τής άπελθούσης Δ. Ε. θά σάς 
άπαντήση ά κ. Βενακίδης.

κ. ΒΕΝΑΚΙΔΗΣ: Κύριοι Συνά
δελφοι, ό κ. Δρεπανόπουλος καί 
εγώ δέν αποτελούμε μέλη τού Συλ 
λόγου. Έκλήθη μεν έδώ άπό μίσν 
εύγενή πρωτοβουλίαν τής Δ. Ε. διά 
μόνον τόν λόγον ότι ώρισμένη διάρ 
κεια τοΰ υπό κρίσιν έτους, αφορά 
τά μέλη τής άπελθούσης Δ. Ε. 
Έγώ δέν συμφωνώ μέ τόν κ. Πρό
εδρον, ότι ή λογοδοσία δι’ έν έτος 
είναι ενιαία, αφορά μόνον τήν περί 
οδον κατά τήν οποίαν ϋποκαθίστα 
ται ή μία Διοίκησις είς τήν άλλην. 
Καί έγύ σύμφωνων απολύτως ότι 
ή έκθεσις τών πεπραγμένων τής 
Δ. Ε. ώφειλε νά περιλάβη καί τάς 
Ενεργεί ας τής προκατόχου της Δ. 
Ε. Θά περιμένω νά τελειώσητε καί 
έάν τό έπιτρέψη ή Συνέλευσις είμαι 
πρόθυμος νά άπολογηθώ δι’ ό,τι ά 
φορά τήν άπελθοϋσαν Δ. Ε.' Δέν 
•εϊμεθα απλώς πρό°υ;ΐοι νά λογοδο 
τήσωμεν. "Εχομεν ΰποχρέωσιν καί 
καθήκον νά λογοδοτήσωμεν. (Χειρο 
κροτήμοτοί).

κ. ΔϊΛΙΝΤΑΣ: Κατηργήθη κ. 
Συνάδελφοι, ό Ν. 21 12 είς “ρισμέ 
νας. κατηγορίας επαγγελμάτων. 
Κατηργήθη ό Ν. 2222 περί Ελέγ
χου απολύσεων. Άπηγορεύθη νά 
έργάζωνται είς τάς Αθήνας καί 
τόν Πειραιά όσοι έγκατεστάθησαν 
είς αύτάς τάς δύο πόλεις μετά τό 
1949. Έψηψίσθη ό Ν. 2500 ό ό
ποιος έσφαγίασε τούς Δ.Υ.Κατηρ 
γήθη ό Ν. 1 1 8, ό όποιος συμπαρέ
συρε καί τόν Ν. τοΰ· 1 922 περί Ε
λέγχου απολύσεων. Ό Ν. 118 εί
ναι ό βασικώτερος Νόμος διά τούς 
εργαζομένους. Έψηψίσθη τό 1945 
όχι είκή καί ώς έτυχε άλλά μέ με
γάλα άνταλλάγματα πρός τούς έρ 
γοδότσς, οί όποιοι πήραν το διχαί 
oil1.α άπό τήν Κυδέρνησιν νά δανεί 
ζωνται μακροπρόθεσμα δάνεια πρός 
10% άπό τά σχέδια Μάιρσαλ καί 
τά δόγματα Τροΰμαν.

κ. ΘΕΌΔΩΡΟΥ: Αύτό είναι θέ
μα κριτικής τοΰ ανώτατου Συ,δικά 
λιστικοΰ ’Οργανισμού, τής Γεν. 
Σ υνελεΰσεως.

κ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Τό ανώτατον 
συνδικαλιστικόν οργανον αποτελεί- 
ται άπό ήμάς.

(Πολλά μέλη της Συνελεΰσεως 
διαμαρτύρονται διά τήν μακρυγcpi 
αν τού όμιλοΰντος.

MEAH TINA,: Αφήστε τόν κ. 
Συνάδελφον νά μάς Ενημέρωση).

χ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ : "Εχετε ύπσχρέω 
σιν νά μέ προστατεύσετε κ.. Πρόε
δρε.

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θά μέ άναγκά 
σετε νά σάς άφαιρέσω τόν λόγον.

κ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Σάς παρακαλώ 
νά μού τόν άψαιρέσετε (Διαμαρτυ 
ρίαι και θόρυβος έκ τής Συνελεύ-. 
•σεως).

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σάς παρακα
λώ νά συντομεύσετε, "Αλλως θά 
σάς δισκάψω.

κ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Άνέφερα τελευ 
ταΐα τόν Ν. 2510 επειδή ό κ. Πρό 
εδρος έπλεξε τό έγκώμιον τής Γεν. 
Συνομοσπονδίας. Ό νό-μος αυτός 
περιείχε μίαν διάταξιν ή οποία ή- 
το θανάσιμος δι’ όλους τούς έργα 
ζομένους εις ΑΕ καί τελικά δέν ξ.έ 
ρομεν μέ ποιαν συναλλαγήν ή Γεν, 
Συνομοσπονδία έδεχθη καί τά δει
νά τού Νόμου αυτού τά ΰψιστάμε- 
θα σήμερον μόνον ημείς.
Ένθυμεΐσθε τάς ανακοινώσεις τής 

προκηρύξεως τάς οποίας έβγαζε ι 
ή Γ. Σ)νδία έξ αιτίας ού.-σΰ τβϋ 
Νόμου. Μάς καλοΰσε είς τό πεζό 
δρόμιον. Άνεμνήσθην τήν λαχανί
δα τής κατοχής δι’ αυτού τού νό
μου. Τι έχινε λοιπόν; ώστε ημείς 
τά θύματα τής Γεν. Σ υνομοσπονδΐ 
ας νά θυσιασθώμεν μέ αυτόν τό^ 
νόμον καί νά εξαιρεθούν όλοι οί 
άλλοι; Επειδή ακόμη ό κ. Πρόε
δρος έπλεξε τό έγκώμιον τής Γεν. 
Συνομοσπονδίας θά ένθυμεΐσθε ότι 
ή Γεν. Συνομοσπονδία μάς έγκο 
τέλειψε είς τόν μηνιαίον άγώνα μας 
ικατά τίς πρώτες ημέρες τής συγ· 
χωνεύσεως ένφ είχε καθήκον νά χα 
τεβάση είς απεργίαν, είς διαμαρ
τυρίας τά αδελφό, συνδικάτα ή 
καί όλους τούς εργαζομένους.

Άλλά ή Δ. Ε. συνέχισε τό έρ- 
‘γον της όπωςήκούσατε έπεσκέφδη 
τόν Α. τόν Β. καί τά άποτελέσμα 
τα είδαμε ποια ήσαν. Δέν άμφιδάλ 
λω ότι έκινήθη δραστήρια τό υπό 
τόν κ. Τσουδερόν Δ.Σ. "Εκρουσε 
πολλάς θύρας άλλά τχάς εϋρηκεκλει
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ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1 ) UPOSTAXIA '8’Sa^, 01»ΪΑ%ΛίΙ-

y.) 8Ri'Ziv.r, ρύθμισες τοΰ Ζγ,ττ,μκ,τος τοΰ ΊΓα.» 
μείοο ί$χ>ντάξε<$>ς οιά. τ?,ς κατοεργήσεωε τοΰ 
Λ.1. S6S6)S3.

6) ΊΓχμείον Ί^γείας τοΰ ΙΙροσεοπιζοΰ τής 
Ε.Τ.Ε.

V) 18 ρο μη 6 ε ο τ ιχο ς και ΙΙιστωτικος 3» ον ) 
σμος ΪΙροσωπικοΰ Τραπεζών ’Εθνικής και 
Κτη μγ.τι κ η ς .

':■£ ) Λ\Α«ί->8ύ5ίϊ'·ΕΒ3ίΙ3. .-8lI10v%V-
3ίΕ»ΐν - 3ί1»3ίAIIvL.A A1MAI 
ΜΗ BASEI ΑΛί Τ ΙΜ.ΕΙΜΕΒ(Ι'Μ. ίϊΛΙ 
Μ Β»Ι ΊΓΗΡ-Μϊΐν .

ί$) ΪΤ^ΑΙΚΛΛΙΧΤΙΚΜ ΒΙ1»03ίΓ*Ά-
3ΪΑ. (Νομοθετική ρύθμισες)

Λ ) STAMATHM.1 ΤίίΑΓ ΛίΙΟΛ I'· 
^ESS A. (Α ο μ. ο θ ε τ ε κ η ρύθμισες)

Η) ASM Ι1Ι';·|·ΑΑ.Ε1Β»Β3,12ϋ ME I8i»4b- 
ZimiKO.I ΕΛΛΛ·

14. Λ1 ΛΙΙΌΤΙΜΙΙΖ

(Α5τη περιλαμβάνει άπαντα τά κατωτέρω,:)

1) * Οργανισμός εσωτερικής ΰπηρεσίας 
προσωπικού.

ίί) "Ενταςις τοΰ προσωπικού της Έ*ρ-Λπε- 
τβς.

) Ί ήρησις τής ίερα,ρχεας τοΰ ΙΙροσωπι-
κοΰ,

Λ ) Χ,ορήγησίς α,ύξήσεων»

2» ) ΙΙροχγωγκε.

<>) Επίδομα πολοετοΰς ΰπηρεαίαις.

Ύ ) ΙΙροστκσία ΙΙολεμιστών A. J ί>ί> ) 
Ζ )4ίΗ, 1836.

Η) "2£ράριον Έργικσικς-

ί>) ΙΙροσκοίςήβεις-

1 Ο) ' Επίδομα προϊσταμένου καί βαθ
μού.

Β I ) » Αογιστικών μηχανών.

S %i) » /Ίέσχης.

I ΖΙ) Ιϊαιδική μ.εριμνα.

5 5) Ματάργησις τών τελεοταίων έπι- 
βληθεντων κρατήσεων ύπερ τοΰ ΊΤαμείου ά- 
νεργεεας καί στεγάοεως.

ΑΙΑ ΤΑ AHflTEΡΟ

ΜΕΑΕΪΑΤΑΙΣΥΣΤΑΣΙΣ ΕΙΙΙΡΟΕ Κ ΕΞΕΪΑΣΙΙΙ

Τραπεζιτικών Υπαλλήλων διά τάς μπορείτε νά όπτοφανθήτε.
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

νεσβε.



οτάς διότι όπως λέει καί ό Έθνι; 
κός μας Ποιητής, δεν είναι εύκο
λες οί θύρες αν 6 Εχθρός δεν κρω- 
ταλεϊ....

ΠΟΛΛΑ ΜΕΛΗ: Τις άνοίξαμ9 
κ. Σ υνάδελφε.

κ. ΓI ANNO Π ΟΥΛΟ Σ: Σάς 
έμίλησαν όμως για τό «Αφεντικό» 
-καί τι έκάματε σείς;

κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Κατηργήσαμε; 
τον κ. Γονή.

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώνετε κύ 
ριε συνάδελφε.

κ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ : *0 Πρόεδρος μου 
άφαιρεΐ τον λόγον.

κ. NOT ΑΡΗΣ: Δεν έτέθη χρο
νικός περιορισμός διά τάς ομιλίας.

κ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Έν νομίζετε κ. 
Συνάδελφοι δτι τό ζήτημα τής έρ 
γατικής Στέγης είναι θέμα Εκτός 
τής ήμερησίας διατάξεως, ευχαρί
στως νά σταματήσωμεν.'Ο κ. Πρό 
κδρος ώμίλησε διά την αΰξησιν τήν 
όποιαν έπήραμε, βέβαια μέ τόσην 
καθυστέρησιν.Λές καί ή αϋξησις 
αυτή, καλύπτει τήν άνοδον τοΰ τι
μαρίθμου.

ΜΕΛΗ TINA: Δέν το είπε κα
νείς αύτό.

κ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Τό δτι έπήραμε 
αυτά τά ψίχουλα, δέν έπεται δτι 
πρέπει νά εϊμεθα ικανοποιημένοι,, 
τήν στιγμήν πού ή διαφορά μεταξύ 
τής αΰξήσεως πού πήραμε καί τοΰ 
τιμαρίθμου τοΰ τελευταίου έτους 
είναι τεραστία. *0 τιμάριθμος σύμ 
φω,να μέ τά στοιχεία τοΰ Οικονο
μικού Ταχυδρόμου έχει άνέλθει 
κατά 40% καί κατά τήν δήλωσιν 
τοΰ Υπουργού τοΰ Συντονισμού 
έχει άνέλθει κατά 38% άπό τής ύ 
ποτιμή,σεως καί Εφεξής. Ημείς έ
πήραμε αΰξησιν 20%, Επομένως ύ 
πολείπεται ακόμη νά πάρουμε μί
αν μεγάλην αΰξησιν. Δέν τήν ζη
τάμε διά νά καλυψωμεν άνάγ- 
κας πολυτελείς, άλλα τάς στοίχε- 
ώδεις Εκεινας άνάγκας τάς όποιας 
δέν ίκο.νοποιοΰμεν λόγφ ακριβώς 
τής ανόδου τού τιμαρίθμου.

Αντί νά άπαλλαγώμεν λόγφ 
τήο ανόδου τοΰ τιμαρίθμου άπό 
τάς ποικιλλωνύμους εισφοράς, μάς 
φορτώνουν εις τήν πλάτην καί νέ
ας. Είναι ή νέα εισφορά υπέρ τοΰ. 
Ταμείου ’Ανεργίας. Λες καί ημείς 
οί Εργαζόμενοι δήμιοιργοΰμε τήν 
ανεργίαν καί εϊμεθα υποχρεωμένοι 
ήμεΐς καί όχι έκεϊνοι οί οποίοι α
πολύουν τους εργαζομένους, νά εΐ 
σψέρωμεν. Μάς φορτώνουν εισφο
ράν διά τήν εργατικήν στέγην,σάν 
νά μήν εϊμεθα ήμεΐς εις θέσιν έφ’ 
δσον θίλομεν σπίτι, καί ποιος δέν 
θέλει, νά ιδρύσουμε ένα συνεται
ρισμόν Οικοδομικόν καί τά λεπτά 
μας νά τά διαχειριζώμεθα οΐ ίδιοι, 
δπως συμβαίνει καί εις άλλα κρά 
τη. ’Εάν θέλετε, έχω στατιτιστικά 
στοιχεία άπό δλες τίς Ευρωπαϊ
κές χώρες, τά όποια -έδη-μοσίευσε 
πρό μηνάς λ «Οικονομικός Ταχυ
δρόμος», διά νά σας δείξω πώς τό 
Κράτος μεριμνά διά τήν έργατικήν 
Στέγην. Διά νά μή σας κουράσω 
'σάς λέγω μόνον δτι είς τήν ’Αγ
γλίαν, εις τήν Γ ερμσνίαν, είς τήν 
‘Ιταλίαν, αύτό τό ζήτημα τό Εχουν 
άναλάβει τό Κρότος καί οί έργοδό 
ταϊ.

"Ο εργαζόμενος μόνο πού παρσ. 
λαμβάνει τό σπίτι ,μέ ένα ασφαλι
στικό τοκοχρεωλύσιο άποκτά σπί 
τι 5 δωματίων είς την τιμήν τών 70. 
000 σημερινών δραχμών τάς όποί 
ας έξο-φλεΐ -Εντός 40 -Ετών.

Αυτά τά διάφορα εναντίον μας 
νομοσχέδια έψηψίσθησαν τον τε
λευταίο» καιρόν καί μπορείτε σείς, 
νά βγάλετε, τό συμπέρασμα ποια 
Επρεπε νά είναι ή δράσις τής Δ.Ε. 
τής Γ. Σ. καί νά κάμετε τήν έκθε- 
σιν τών μή πεπραγμένων.

Αλλά ό Σύλλογος δέν άποτε- 
λεϊται μόνον άπό τό Δ. Σ. "Εχει 
καί τούς Έπιμελητάς, οί όποιοι εΐ 
ναι οί ίδιοι οί όπο-ΐο-ι συμ-μετεΐχού 
ΐείς τό παλαιόν Δ. Σ. Τά έργον τών 
επιμελητών δέν είναι μικρόν. Κατ’ 
έμέ ό Επιμελητής τής Λέσχης 6έύ 
είναι μόνον διά: τήν Λέσχην. Οί Έ- 
πιμεληταί εκείνοι οί όποιοι έκαμαν 
τίς Επιμελητείες, ’ίσως νά ήθελαχΙ 
μέ αυτά νά συγκαλύψοον καί νά 
καμουφλάρουν μίαν συνδικαλιστι 
κήν δρόσιν. Οί Έπιμεληταί έχουν 
καθήκον νά άναπτύξουν τόν συνδι
καλισμόν. Διότι ό ’Επιμελητής κ. 
Προκοπίου ψερ’ εϊπε.ϊν τών εξωτε
ρικών σχέσεων, θά εΐχεν ΰποχρέω- 
σιν φαντάζομαι νά φέρη τον Σύλ
λογον μας είς Επαφήν μέ τούς άλ
λους Συλλόγους τών έργαζομένων 
και νά λογοδοτήση διά τήν δράσιύ 
του. *0 ’Επιμελητής Επί τής Μορ- 
φώσεως θά Επρεπε νά μας είπή

καί αυτός τι Εκαμε πάνω είς τό 
πεδίον αύτό, πόσες διαλέξεις μορ 
ψωτικές Εγιναν καί πώς διά τής 
μορφώσεως μάς ανέπτυξε τον συν
δικαλισμόν ή μάς ά,νέπτυξε τά διά 
φορά οίκρνομικά ζητήματα. Διότι 
έφ’ δσσν εϊμεθα υπάλληλοι τοΟ 
πρώτου Ιδρύματος, Οικονομικού 
τής Χώρας, θά, πρέπει νά μήν α
σχολούμεθα μόνον μέ τό γράψιμο 
είς τό Γραφεΐαν, αλλά καί νά μορ 
φωνώμεθα, νά κατατοπιζώμεθα είς 
δλα τά ζητήματα οικονομικής ψύ- 
σεως, τόσον τά τοπικά, δσον καί 
τά διεθνή.

Μου φαίνεται δτι ό συνάδελφος 
έπί τής μορφώσεως δέν έχει νά μάς) 
παρουσιάση καμμίαν τοιαότηνί 
δρασιν, οίκος ό συνάδελφος έπί 
τής ψυχαγωγίας δέν είδα ποτέ νά 
μάς ψυχαγωγήση παρ’ δλον δτι 
είς τον ισολογισμόν άναφέρεται 
ένα κονδύλιον άπό 7 Εκατομμύριο: 
δρχ. Ή ψυχαγωγί είναι μέσον διά 
νά έλθουν οί σ- νάδέλφοι εις επα
φήν έξω άπό τά γραφεία των,ψυχα 
γωιγούμενοι δέ νά συζητούν καί 
τά Ρέματα τά οποία τους άπασχο- 
λοΰν, ώστε τά θέματα αυτά νά γί- 
νωνται άντικείμενον έρεύνης άπό δ 
λους καί δχι μόνον άπό τό Δ. Σ.

"Ολοι οί προλοίλήσαντες συνά
δελφοι έθεσαν τό ζήτημα τής συν
εργασίας ή τής ένοποιήσεως μέ 
τούς συναδέλφους τής τέως Τραπέ- 
ζης ’Αθηνών. Παρ’ δλον πού είδα 
τήν άγανάκτησίν σας διά; σύνεργα 
σίαν ή ένοποίησιν, Επιτρέψατε μου 
νά σάς ε’ίιτω δτι δέν είναι ορθή αυ
τή ή θέσις τής μή συνεργασίας 
Διότι είναι σάν νά διαπνεώμεθα ά- 
κόμα άπό εκείνην τήν κατάπτυστον- 
φράσιν ή όποια έτυπώθη καί ειπώ
θηκε χίλιες φορές: Έξω- οί βέβη
λοι! Δέν είναιβέιβηλοι ό πτωχός ύ 
πάλληλος τής Τραπέζης ’Αθηνών 
πού τό πανταλόνι του τρίβεται εις 
την καρέκλαν, δπως καί τό δικό 
μας, καί τά παιδιά των πεινάνε. 
Πώς νά Επιζητήσουμε την συνεργα
σίαν τους, πώς νά μάς άκούσουν, 
τήν στιγμήν πού τούς ονομάζουμε 
βεβήλους καί ψωριάρηδες! !

ΦΩΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΙ 
ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ: Δέν 
τά είπε κανείς αυτά:

κ. ΚΑΕΙ ΔΗ Σ : "Οταν μπήκαν 
είς τήν Τρότττεζάν μας καί άπεπει- 
ράθησαν νά, σπάσουν τίς πόρτες 
τά Γ ραφεία μας, τότε εις τήν ορ
γήν μας τούς είπαμε βεβήλους.

Ποΰ ήσαν οί συνδικαλισταί των 
τότε διά νά τους άπστρέψο-υν νά 
είσέλθουν;
,κ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Διότι καλλιεργοΰ- 
μεν ήμεΐς οί ’ίδιοι τάς -άντιθέσεις, 
θά τά -βάλω μεν μέ τούς συναδέλ
φους τής Τραπέζης: ’Αθηνών;

ΠΟΛΛΑ Μ-ΕΑΗ: Ν-ά σεβασθήτε, 
τήν Συνέλευσιν και νά μή λέτε αϋ* 
τά τά πράγματα.

(Φωναί θόρυβος).
κ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Καλλιεργούμε 

κ. Συνάδελφοι τάς άντιθέσεις τάς 
τάς ΰφισταμένας, -ένώ θά έπρεπε 
νά τάίς -έξομαλύνωμεν προς το κο! 
λόν όλων τών υπαλλήλων τοΰ νέου 
ιδρύματος.

κ. ΤΣΟΝΑΚΗΣ: Υπάρχει μία 
μεγάλη διαφορά μεταξύ εκείνων οί 
όποιοι έπήραν αυξήσεις καί ήμών 
οί όποιοι είδαμε Τάς άποδοχάς, 
μας μειωμένος. Δέν μπορούμε νά 
άκοΰμε αυτά τά πράγματα.

κ. ΣΤΕΡΓΙ ΟΥ: Δέν ζηλεύουμε 
τούς συναδέλφους διότι Εβελτιώθτ* 
ή θέσις των. "Οχι όμως νά πάρουν 
καί τό δικό μας πορτοφόλι.

κ. ΚΑΕΙΔΗΣ: Κύριοι Συνάδελ
φοι, πρέπει νά έπανέλθω- έπί τοΰ 
εξής:

Είπε ό κ. Συνάδελφος δτι οί 
συνάδελφοι τής τέως ’Αθηνών ώμο- 
μάσθησαν βέβηλοι. Τό παρόν Δ. 
Σ. δέν τούς ώνόμασε βεβήλους. 
"Αν παρά τίνος έλέχθη- ή λέξις αΰτη 
έν οργή δταν ένφ ήμεΐς άγωνιζό- 
μεθα εκείνοι έσπασαν τά συρτάρια, 
μας καί έμπαιναν είς τά Γραφεία1 
μας, διά νά εύρίσκονται σήμερα, 
είς τον σβέρκον όλων μας καί νά σ 
μοίβωντα,ι περισσότερον άπό ή- 
μάς, τό Δ. Σ. δέν είναι υπεύθυνον.

κ. MAP I NO Σ : Θά ήθελα: νά συ 
στήσω είς τούς κ. κ. Συναδέλφους 
νά μή μεταφέρουν τάς προσωπικός 
των αντιθέσεις τάς όποιας είναι 
Ενδεχόμενον νά έχουν μετά τών συν 
αδέλψων τής τέως ’Αθηνών διότι 
είναι καί αυτοί έργαζόμενοι άν
θρωποι.

ΠΟΛΛΑ ΜΕΛΗ: Δέν στρεφό- 
μεθα κατά τών συναδέλφων.

κ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Ακριβώς αύτό 
ήθελα νά τονίσω, δτι θά πρέπει νά 
στρεψώμεθα Εναντίων τών ύπευθύ- 
νων καί δχι Εναντίον τών συνα
δέλφων.

κ. ΜΑΡΙΝΟΣ: Έγώ είπα δτι 
είναι άπαράδεκτος ή συνεργασία. 
Τούτο δέν σημαίνει δτι ή μπορεί νά 
ϋβρίζωμεν καί τούς Εργαζομένους 
μέσα είς τήν Τράπεζαν. Κάθε άλ
λο.

Τά γεγονότα τά όποια έπήλθος 
,καί οί υπεύθυνοι δΠ αύτό, είναι 
είς όλους γνωστοί. Δέν -μάς Επιτρέ
πεται δμως νά χαροχτηρίζωμεν 
τούς συναδέλφους μέ λέξεις καί 
Φράσεις αϊτινες είναι, τοΰλάχιστον 
διά τήν άξιο,πρέπειάν μας ώς ϋπαλ 
λήλων τής Τραπέζης τής ’Εθνικής, 
άποράδεκτος. Συνεπώς κάθε συζή 
τηστς ή όποια θά γίνη έπί τοΰ1 
άντικειμένου αΰτοΰ, 6ά παρακα- 
λέσω νά σταθή εις Επίπεδον ευπρέ
πειας.

κ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Νά μοΰ έπιτρέ 
ψητέ νά διαβάσω ποια πρέπει νά 
είναι τά καθήκοντα τοΰ νέου Δ, Σ.

κ. Πρόεδρος: "Οχι κ. Συνάδελ
φε.

ΠΟΛΛΑ ΜαΛΗ: ’Αρκετά, αρκε
τά.

κ. ΤΣΟΛιΑΚ-ΗΣ : Κύριρι 
Συνάδελφοι, θεωρώ ύ,τοχρέω- 
οίν iusu νά .συγχαρώ τό Δ. Σ. 
καί εΐόίικώτερον τόν Πρόε
δρόν του κ. Ί’σευδερόν. χάρις 
εις τόν srceiev ήνείχθησαν <χι 
CCp> ι, αί όιτοϊαι ήσαν κλει
στά! (πολλά χειροκροτήμα
τα). Μετά τήν συγχώνευση’ 
μίδη-μιουργήθη ;μίά κατάστα- 
σις, ή -όποια δέν πρέπει νά 
κρίνεται μέ τήν θεωρίαν’, τήν’ 
οποίαν’ μας άνέπτυξεν ό προ 
Ολίγου όιμιλήάας συνάδελφος. 
£ήιμερον εύ,ρισκόμεθα πρό 
στυγνής πραγματικότητος. Θά 
όποφέρω-μεν, θά ύπομείνωμεν 
καί C-x ©πιμείνωμεν είς τάς ε
πιδιώξεις μας. ‘Η πολιτική, 
τήν οποίαν θέλουν νά μας πα
ρουσιάσουν είναι δημαγωγική, 
είναι άπαράδεκτος.

’Οφείλω -έπιπροσθέτως νά 
συγχαρώ τούς -άιποχωρήσαντας 
συναδέλφους τής τελευταίας 
Δ. Ε., οί όποιοι έπραςαν’ είς 
τό ακέραιον τό καθήκον των’. 
"Εκαμαν δ,τι μίπίοροϋσαν. Κοή 
σείς έκάματε ο,τι μπορούσατε 
καί χάρις είς σας, κ. Πρόεδρε, 
μας ήνοίχθησκν αί θϋραι, αί 
έπ-οΐαι ήσαν μέχρι τώρα κλει- 
σταί. ’Οφείλω κχί πάλιν νά 
σας συγχαρώ. (Χειροκροτή-
LI0CTX ^ ,
’ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Κύριε Πρό
εδρε, δύο λέξεις νά μου έπι- 
τρέψητε, διά νά απαντήσω 
είς μερικά ζητήματα, τά όποια 
έτέθησαν.

ικ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Προηγου
μένως είπατε δτι θά λογοδο
τήσετε.

κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ώρισμέ
νας απαντήσεις θά δώσω.

κ. -ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νά θέσητε 
ώρισμένα συγκεκριμένα θέμα
τα, διά νά σάς απαντήσουν.

κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Λέγω ότι ή πά 
ροΰσα Δ. Ε. δέν διατείνεται δτ-, 
Επέλυσε τά ζητήματα διότι καί εάν 
έπελύοντο καθ’ δν τρόπον έχουν 
έπιλυθή είς τάς άλλας τραπέ,ζας 
σήμερον ό βίος έχει ξεφύγει τόσο 
πού οίαδήποτε λύσις ιδία είς τόν 
οικονομικόν τομέα, δέν θά ήτο ίκα 
νοποιητική. Αυτό δμως τό όποιον 
Επέτυχε ή παρούσα Δ. Ε. είναι δτι 
ήνοιξε τίς πόρτες. ‘Ίσως νά εϋρή- 
Κε ένα κλίμα ευνοϊκόν. Χάρις εις 
τήν επίμονον καί άκαμτττον στάσιν 
της, κατώρθωσε νά άνοιξη τίς πόρ 
τες καί γίνη διά Επιχειρημάτων 
πιστευτή.

Δέν Επέλυσε Επαναλαμβάνω, τά 
ζητήματα ολοκληρωτικούς. Κατώρ- 
6ωσε δμως νά Επιτυχή τήν πρώτη,ν 
νίκην μας ή τήν προάτην ήτταν τοΰ 
κ. Ήλιάσκου. Διότι εΐχεν έχδοθή 
άπόφασις, δταν μάς Εκάλεσε ό κ. 
"Υπουργός, διά τής δποίσς μάς 
έδίδετο αύξησις 10% καί 5%. Τήν, 
άπόψασιν αυτήν εΐχεν υπογράψει) 
ό κ. Ήλιάσκος. Τήν άπέτρεψεν δ 
ΐμως κατόπιν Ενεργειών τοΰ Δ.Σ. 
ό Υπουργός τής ’Εργασίας. Ού 
σισστικά δέν ένικήσαμεν. ‘Αλλά ή 
ΔιοίΥησις ήσ6ά·νετο τήν πρώτην 
της ήτταν.

κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ: Είς τήν 
Συνέλευσιν μας, κατόπιν’ πρσσ 
κλήσεως τής Δ. ΓΕ;., παρίσταν- 
τχι τά μέλη, τά όπσΐχ έπεσαν 
έπί τών επάλξεων είς τίϋς 
ουνδικαλιστικβύς άνώνας. Πα
ρακαλώ τήν Συνέλευσιν νά 
έκφρασή τήν’ ευγνωμοσύνην 
τη; ποός αυτούς, διά τ·χς υπη
ρεσίας. τάς όποιας προσέφε
ρε ν (χειροκροτήματα).

κ. ΒΕΝΑ.ΚΙΔΗΣ: Επιθυμώ

νά ιεΐύχαριστήσω έκ μέρους 
της άπελθούσης Δ. Ε. τήν Συ
νέλευση’ διά τά αισθήματα, 
τά οποία έξέφρασε προς η
μάς. Νομίζω ότι ή Δ. Ε. μάς 
έκαμε ό,τι ήτο δυνατόν’ νά 
κάμη. ’Ήνοιξε καί αύτή τάς 
θύρας. Έγένετο καί αύτή δε
κτή, αλλά ύπό ένα κλίμα, τό 
οποίον όλέπομεν συνεχιζόμε- 
νον ώκόμη καί τώρα, παρά 
τόν προσφερθέντκ ,κλάδον ε
λαίας.

’Ήκουσχ τόν κ. Συνάδελ
φον νά όμιλή περί έκθέσεως 
μή πεπραγμένων’. Τ,ά μή πε
πραγμένα δέν’ κρίνονται μό
νον έκ τών αποτελεσμάτων. 
Κρίνονται καί έκ τών’ αντι
δράσεων κχί τών ενεργειών’. 
’■Εκ του ότι δέν’ ιέπετεύχθη μία 
επιδίωξις, δέν έπεται ότι κα
κώς έγιναν αί ένέργειαι. "Ε
πρεπε νά άναφερθοΰν συγκε
κριμένοι περιπτώσεις καί νά 
καυτηριασθή ή τακτική, ή ο
ποία ήκολονθήθη, οπότε έπρε
πε νά ιέλεγχθή ιέν τώ συνόλω 
της ή Δ. |Ε. :Είς τό σημεΐον αύ
τό φρον'ώ ότι καί ή- άπελθοΰ- 
σα Δ. Έ. καί ή παρούσα έκα
μαν’ απολύτως το καθήκον 
των, "Ηλέγχθησαν οί Έπιμε
ληταί, οί όποιοι μετεϊχον εις 
τήν προηγουμένην Δ. Ε. Μά, 
κύριοι Συνάδελφοι, είς ένα 
κατακλυσμόν, ό όποιος μάς έ
δερνε, διαλέξεις θά προσέχα
με;

’Όσον’ άφο-ρά τάς έξωτε,ρι- 
κάς σχέσεις, δέν ύπήρχε περί- 
πτωσις πού ό έ,πιμελητής κ. 
Προκοπίου νά μή έπεδίωξε νά 
έλθουν είς συνεργασίαν οί 
Σύλλογοι. ’Αλλά ποιοι Σύλ-

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΤΗΣ ,ΕΛΛΑΔΟΣ

Έν ΆΘήναις τη 18η ΦΙρίου 1955 
Πρης τήν

’Αντιπροσωπείαν Συλλόγου ‘Υ
παλλήλων Εθνικής Τραπέζης 

Τής "Ελλάδος

Συμφώνως τίρ άρθριρ 14 τού 
Καταστατικού παραγ. 5 καί κα
τόπιν προκηρύξεως εκλογών τήν 
13ην καί Μην Μαρτίου 1955 διά 
τήν Εκλογήν νέας Διοικητικής Έ- 
Τητρσπής τοΰ Συλλόγου μας, πα- 
ρακαλοΰμεν ύμάς δπως, συγκεν- 
τροΰντες τά τακτικά μέλη τοΰ 
Συλλόγου, προβήτε είς τήν έκλο 
ιγήν τοπικής ’Εφορευτικής ’Επι
τροπής περιλαμβανούσης τρίεΐ 
η3) τακτικά μέλη καί δύο (2) 
;άναπλη ρω μ ατ ι κά.

Αί τοπικοί ’Εφορευτικοί Έπι- 
Τροπαί δέον νά συγκροτηθώσι 
το- βραδύτερον δύο ημέρας προ 
τής διά τήν ψηφοφορίαν καθαρι- 
-σθείσης ημερομηνίας.

Παρακαλοΰμεν δπως άμα τή 
συγκροτήσει τής ’-Εφορευτικής 
’Επιτροπής μάς γνωρ-ίσητε τού
την.
"Η Κεντρική Έφορευτ. ’Επιτροπή 

Διον. Ο ϊκονομόπουλσς 
Γεώργ. Τζεβελέκος 
Άν. Σοφικίτης 
Σπυρ. ΚαζαΛΗ-ζής 
Διον. Σταματελάκης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΕΦΟΡΕΥΤΙιΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έν ΆΘήναις τή 17η Φλρίου 1955 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ ΙΣ

‘Η Κεντρική ’Εφορευτική Ε
πιτροπή τοΰ Συλλόγου τών ‘Υ
παλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής ‘Ελλάδος

παρακαλεΐ 
όσοι έκ τών τακτικών μελών τοΰ 
Συλλόγου μας έπιθυμοΰσι νά έκ- 
θέσωσι υποψηφιότητα κατά τάς 
προκη,ρυχθείσας έκλογάς τής 
13ης Μαρτίου 1955 πρός ά- 
νάδειξιν νέας Διοικητικής ’Ε
πιτροπής κλπ. συμψωνως προς; 
τήν ύπό σημερινήν χρονολογίαν) 
προκήρυξίν μας, προσκομίσωσινι 

8$% τήν Κεντρική!' Έφορεντική’-ν

λσγοι; Σύλλογοι οί όποιοι κχ- 
τοπιν τοϋ -Ν. 2626 ήτο επόμε
νον' νά αΰτοδ-ιαλυθοΰν; Δέν 
θέλω νά καταλογίσω εϋθύχα;, 
ούτε νά άνχκινήσω τό θέμα, 
διότι δέν ξέρω πώς θά προχω- 
ρήση ή Δ. Ε. "Ένα τό όποιον' 
ήτο -άναγκαίον άπό άποφεως 
Επιμελητείας, ήτο τό κατά
στημα τής ψυχαγωγίας. ’Έχει 
κανείς παράπονονι; Νομίζω, 
ότι ό αγαπητός ,κ. Καραγιάν- 
νης διαθέτει όλην τήν δύνχ- 
μίν του καί όλην τήν’ ψυχήν’ 
του διά νά λειτουργήσω τό 
Κατάστημα, μολονότι έαρύνε- 
ται καί μέ εργασίαν εΐ; τήν' 
«Τραπεζιτικήν».

_ Αυτά είχα νά σάς εϊπω καί 
σάς ευχαριστώ θερμώς διότι 
είχατε τήν καλωσύνη-ν νά μέ 
άκούσητε. (Χειροκροτήματα).

κ. ΔΡΕΠΑΝΘΠΟΥΛΟΣ : 
Δέν θά μας παιεξπγήσητε, ε
άν άπέλθω-μεν τοσούτω μάλ
λον, καθ’ όσον' δίέν εϊμεθα καί 
μέλη τοϋ Συλλόγου.

(’Ακολούθως τά μέλη τής άπελ 
θούσης Διοικητικής ’Επιτροπής ύπά 
τά: χειροκροτήματα τής Συνελεύ 
σεως Εξέρχονται τής αιθούσης).

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ’Απομένει κ. 
Συνάδελφοι τό τελευταϊον θέμα τής. 
ήμερησίας διοιτάξεως. ’Ονομα
σία Επιτίμων μελών κλπ. Συμψώνωη 
τω όρΰρώ 3 τοϋ ΚαταστοτικοΟ 
,άπο,σύρεται άπό τή,ν Συνέλευσιν1 
διά νά έπιληψθή τό Συμβούλιο» έν. 
εΰθετωτέρω -χρόνιψ.

ΠΟΛΛΑ ΜΕΛΗ: Μάλιστα, μά 
λίστα.

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεπώς ή 
Συν-έλευσις θεωρείται τερματίσασq 
το έργον της.

’Επιτροπήν (Γραφεία Συλλόγου 
Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος) μέχρι καί τής 24ης 
Φεβρουάριου 1955 τά ψηφοδέλ
τιά των (συνεννοούμενοι μετά τής 
Διοικητικής Επιτροπής διά τήν 
έκτύπωισιν αύτών) συντεταγμένα 
-συμφώνως τψ άρβρω 14 τοΰ ίσχύ- 
οντος Καταστατικού.

Τά Εν λόγφ ψηφοδέλτια θέλο- 
μεν σφραγίσει καί άποστείλει Εγ
καίρως εις τάς τοπικάς ^-Εφορευ- 
τικάς Έπιτροπάς τών Επαρχια
κών- Κέντρων προς άμαλήν διε
ξαγωγήν τής ψηφοφορίας κατά 
τήν ταχθεΐσαν ώς άνω χρονολογί* 
αν.

Μετά τήν παρέλευσιν τής ώι) 
άνω ταχθείσης προθεσμίας οΰδε- 
νός συνδυασμού ψηφοδέλτιον θέ< 
λει γίνει αποδεκτόν.
‘Η Κεντρική Έφορευτ. Επιτροπή 

Διον. Οίκονομόπουλος 
Γεώργ. Τζεβελέκος 
Άντ. Σοφικίτης 
Σπυρ. Καζαντζής 
Διον. Σταματελάκης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
-ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
EONIΚ Η Σ ΤΡ ΑΠΕΖΗ Σ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έν ΆΘήναις τή 17η Φ)ρίου 1955 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

‘Η Κεντρική ’Εφορευτική ’Επι
τροπή ή Εκλεγείσα υπό τής Γενι
κής Συνελεΰσεως τών μελών τού 
Συλλόγου μας κατά τήν 16ην 
Φεβρουάριου 1955 άποτελουμένη; 
έκ τών κ.κ. Δ. Οίκο-νομοπουλου, 
Γ. Τζεβελέκου, Λ Σσψι-κίτου,, Σ. 
Καζαντζή, Δ. Σταματελάκη, συμ 
ψώνως τώ άρθριρ 9 τοΰ Καταστιχ 
τικοΰ, καλεΐ τά μέλη προς ένερ- 
γειαν αρχαιρεσιών τήν 13ην και 
Μην Μαρτίου 1955 ήμέρας Κυ
ριακήν και Δευτέραν διά τήν έκλο-
γην:

1. -Προέδρου Σ υνελεύσεων
2. Ένδεκα (11) Συμβούλων
3. Έξ (6) Επιμελητών
4. Δύο (2) Ελεγκτών
5. Πέντε (5) τακτικών καί δύο»

άναπληρωματικών αντιπροσώπων 
είς τό Εργατικόν Κεντρον Αθη
νών καί

6. Πέντε τακτικών καί δύο άνοί 
πληρωματικών άντ (προσώπων εις 
τό Πανελλαδικόν ’Εργατικόν Συνέ 
δριον.

Ή Εκλογή, ώς πρός τά μέλη, 
τά εργαζόμενα είς τά- Καταστή
ματα τής τέως Διοικήσεως Πρω-



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΟΝ
ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΑΙ ΤΟΠΙΚΑΙ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΑ! ΕΠΙΤΡΟ- 
ΠΑ1 - ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ - ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Προς τούς Αντιπροσώπους τοΰ 
Συλλόγου εις τά επαρχιακά Κατα 
στήματα τίθεται ύπ’ οψιν ή κάτω 
θι άνακοίνωσις τής Δ.Ε. τοΰ Συλ 
λόγου.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε

ΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝ
ΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛ
ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ Ε
ΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ- 
ΣΙ.
Συμφώνως προς τό άρθρον 12 

του Καταστατικού αί ψηφοφορίαι 
προκει μενού περί συναδέλφων ΰ
πηρετούντων ή κατοικούντων είς 
τά Επαρχιακά καταστήματα, λαμ 
βάνουσι χώραν εις τους τόπους 
ένθα έδρεύουσι καταστήματα, είς 
ας ύπηρετοΟσιν ή κατοικοϋσιν 7 
τουλάχιστον τακτικά μέλη τοΰ 
Συλλόγου.

Ή Δ. Επιτροπή τοΰ Συλλόγου 
κατ’ άκολουθίαν τής ανωτέρω δι 
ατάξεως καί συμφώνως τώ άθρφ 
14 αυτού Καταστατικού, ορίζει 
ώς έκλογικά κέντρα τούς τόπους 
Ενθα έδρεώουσι τά κάτωθι Ε
παρχιακά Καταστήματα.

Ή Δ. Επιτροπή ορίζει επίσης 
κατωτέρω είς τίνα έκλογικά κέν
τρα θά ένασκήσωσι το δικαίωμα 
τής ψήφου των ο! συνάδελφοι τα
κτικά μέλη τοΰ Συλλόγου, οί ΰ- 
πηρετοΰντες ή κατοικσϋντες είς 
Καταστήματα ών ή εκλογική δύ- 
ναμις είναι κατωτέρα τών 7. Τά 
Καταστήματα ταΰτα έμφαίνονται 
είς παρένθεσιν έν έκάστψ έκλογι- 
Κφ Κέντρφ.

Εφιστάται ή προσοχή είς τούς 
κ.κ. ’Αντιπροσώπους τοΰ Συλλό
γου, τούς ΰπηρετοΰντας είς Κατα 
στήματα, είς τάς Εδρας τών ό
ποιων θά λάδη χώραν ή ψηφοφο
ρία, όπως ευθύς ώς λάβωσιν Επι
στολήν τής έν Άθήναις έκλεγη- 
σομένης Κεντρικής Εφορευτικής 
Επιτροπής καθορίζουσα τήν ήμέ- 
ραν ένεργείας τών άρχαιρεσιών, 
συγκεντρώσωσι τό ταχύτερον, 
πάντως δέ οΰχί βραδύτερον τών 
δύο ημερών προ τής ημέρας τής 
καθορισθείσης διά τήν ψηφοφο
ρίαν, τά τακτικά μέλη τά ύπηρε- 
τοΟντα ή κατοικοΰντα είς τό Κα
τάστημα καί προβώσιν είς τήν £κ 
λογήν τοπικής Εφορευτικής Επι
τροπής έκ τριών τακτικών μελών
V**-VW%%***A%VMr*%%*%*%\^**%
τευούσης καί τά Καταστήματα: 
Κορίνθου, Πόρου, Κυθήρων, Πο
ταμού Κυθήρων, Μεγάρων, Θη- 
βών, Λεβαδείας, Άμφ-ίσσης, Κιά- 
του, αυλοκάστρου καί ’Ιτέας θέ
λει λάβει χώραν ενώπιον τής Κεν
τρικής ’Εφορευτικής Επιτροπής 
έν Άθήναις καί είς τό Πρατήριου 
Υφασμάτων τού Προμηθευπικούι 
Συν)σμοΰ από τής 9ης π.μ. μέ
χρι τής 8ης μ.μ διά δέ τά λοιπά 
μέλη τά εργαζόμενα είς τά λοι
πά Καταστήματα είς τάς πόλεις 
τάς όρισθησομένας ώς ’Εκλογικά 
Κέντρα, ώς ταΰτα θ’ άναφερθώσιν 
είς τό Συλλογικόν Δελτίον καί 
καί Ενώπιον' τών έκλεγησομένων, 
βάσει τοΰ άρθρου 14 τού Κατα
στατικού τοπικών ’Εφορευτικών 
Επιτροπών, αΐτινες καί θέλουσι 
καθορίσει τον τόπον καί ώραν δι- 
ενεργείας τής εκλογής.
Ή Κεντρική Έφορευτ. ’Επιτροπή 

Διον. Οίκονομόπουλος 
Γεώργ. Τζεβελέκος 
Άναστ. Σοψικίτης 
Σπυρ. Καζαντζής 
Διον. Σταματελάκης

καί δύο άναπληρωματικών, ήτις 
καί θά διεξαγάγη τάς αρχαιρεσί
ας. Έφιστώμεν επίσης τήν προ
σοχήν τών κ.κ. ’Αντιπροσώπων 
τού Συλλόγου τών ΰπηρετούντων 
είς τά ανωτέρω Καταστήματα, ό
πως λάβωσι πρόνοιαν καίπαρίστα 
ται Δικαστικός 'Αντιπρόσωπος 
κατά τήν ημέραν τών προς άνά- 
δειξιν τής Διοικητικής Έπιτρο- 
πής αρχαιρεσιών.

Μερίμνη τής Διοικητικής Έπι 
τροπής, θέλουσιν αποστολή έγκαί 
ρως είς τούς αντιπροσώπους τού 
Συλλόγου τά ψηφοδέλτια τών προ 
βληθεισών υποψηφιοτήτων, άτινα 
ουτοι άμελητί δέον νά παρα- 
δώσωσιν είς την τοπικήν Εφο
ρευτικήν Επιτροπήν καί θέσωσιν 
ύπ’ δψιν τών τακτικών μελών τού 
Συλλόγου.

Έφιστώμεν έπίσης τήν προσο
χήν τών κ.κ. ’Αντιπροσώπων τοΰ 
Συλλόγου τών ΰπηρετούντων ή κο! 
τοικούντων είς Καταστήματα μέ 
συλλογικήν δώναμιν κάτω τών έ- 
πτά (7) μελών όπως κατατοπίσω 
σι τούς συναδέλφους, τακτικά μέ
λη τών Συλλόγων, περί τών τό
πων είς ους δέον νά μεταδώσιν 
ούτοι προς ένάσκησιν τού δικαιώ 
ματος τής ψήφου των καί έπϊ παν
τός θέματος άψορώντος τάς Αρ
χαιρεσίας.

Αί τοπικαί Εφορευτικοί Επίτρο
ποί δέον νά διεξάγωσι τάς άρχαι 
ρεσίας άκολουθοΰσαι μαθηματι
κούς καί πιστώς τάς διατάξεις 
τών άρθρων 3, 4, 6, 12, καί 14 
τού Καταστατικού καί έξασφαλί- 
ζουσαι τό άδιάβλητον τής Εκλο
γής-

’Εφιστάται έπίσης ή προσοχή 
τών συγκροτηθησομένων Τοπικών 
Εφορευτικών ’Επιτροπών, όπως 
τό Πρακτικόν τών ’Αρχαιρεσιών 
μετά τών έσφραγισμένων φακέλ- 
λων τών ψηφοδελτίων άποστείλω- 
σιν Αμελλητί πρός τον κ. Λέων. 
Οίκονομόπουλον Πρόεδρον τής 
Κεντρικής Εφορευτικής ’Επιτρο
πής POSTE RiESTANT-E, ’Αθήνας, 
καθ’ α έν τφ άρθψ 14 τοΰ Κατα
στατικού ορίζεται.

Πρός πλήρη κατατόπισιν, πα- 
ραθέτομεν τά άρθρα 3, 4. ό, 12 
καί 14 τοΰ Καταστατικού, έχοντα 
οϋτω :

"Αρθρον 3ον

Τακτικά μέλη τοΰ Συλλόγου 
δύνανται νά είναι α) πάντες οί 
έκ τού κυρίου Προσωπικού μόνι
μοι υπάλληλοι τής Τραπέζης καί 
αί μόνιμοι Δ)φοι. Πάντες ουτοι 
δέον νά έχ-ωσι συμπληρώσει τό 
Ιόον έτος τής ηλικίας των.

Πάντες οί μόνιμοι υπάλληλοι 
τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος οι'τινες άπελύθησαν ή πα- 
ρητήθησαν μετά τήν 7ην ’Ιανουά
ριου 1953 ή θέλουσιν άπολυθή ή 
παραιτηθή είς τό μέλλον πρό τής 
συμπληρώσεως τού ορίου ηλικίας 
των, όπερ ϊσχυε κατά τον χρόνον 
τής έξόδου των δυνάμει τοΰ ’Ορ
γανισμού τής Γραιιέζης καί κατέ 
στησαν συνταξιούχοι. “ήν ίδιότη 
τα τού μέλους διατηροΰσιν ουτοι 
μέχρι συμπληρώσεως τού ορίου 
τούτου ήλικίας των.

Οί άνωτέρω δέν θά ψηφίσουν 
κατόπιν τού ψηφισθέντος Ν. Δ. 
3072 άρθρον 7 «Περί συμπληρώ

σεως διατάξεών τινων τού Ν.
2510)53 κλπ.», έχον οϋτωι 

"Αρθρον 7 
Μέλη έπαγγελματικοΰ σωμα

τείου άπόλλυσιν αυτοδικαίως την 
ιδιότητά των ταύτην, άφ’ ής παύ- 
σωσι νά εΰρίσκωνται είς ένεργόν 
άσκησιν τού άσκουμένου παρά 
τών μελών τοϋ Σωματείου Επαγ

γέλματος. Ή διάταξις αΰτη Ε
φαρμόζεται Επί τών Σωματείων 
τοΰ προσωπικού Τραπεζών καί 
τών Σωματείων υπαλλήλων ’Ορ
γανισμών Δημοσίου Δικαίου.

"Εκτατα μέλη δύνανται νά εί
ναι οί δόκιμοι οΐ νομικο- σύμβου 
λοι τής Τραπέζης και ο: συνταξι

ούχοι τέως τακτικά μέλη τοΰ Συλ 
λόγου. Δύνανται έπίσης νά γί- 
νωνται δεκτά ώς έκτακτα μέλη 
καί άλλα πρόσωπα μετά προηγου 
μένην άπόφασιν Συνελεύσεως τών 
τακτικών μελών τού Συλλόγου.

’Επίτιμα μέλη δύνανται νά ό- 
νομασθώσι πρόσωπα διακεκριμέ
νος παρασχόντα υπηρεσίας είς 
τον Σύλλογον, ή επωφελώς δρά- 
σαντα υπέρ τής ιδέας ήν ό 7. έλ
λογος έπιδιώκει κατόπιν άποφά- 
σεως Συνελεύσεως τών τακτικών 
μελών.

Δέν επιτρέπεται ν’ άνήκη τις 
ύφ’ οίανδήποτε ιδιότητα ώς μέ
λος είς έτερον Επαγγελματικόν 
Σωματεΐον υπαλλήλων τής Τρα
πέζης, έπιδιώκον τούς αυτούς ή 
παρεμφερείς πρός τούς έπιόιωχο- 
μένους ΰπό τοΰ Συλλόγου τούτου 
σκοπούς. Υπάλληλος δστις είναι 
συγχρόνως μέλος ετέρου επαγ
γελματικού Σωματείου προσωπι 
κοΰ τής Τραπέζης, προσκαλούμε
νος δέ άρνεϊται νά ζητήση τήν δι- 
αγ'ραφήν του έκ τού Σωματείου 
τούτου, διαγράφεται δι άποφά- 
σεως τής Διοικητικής ’Επιτρο
πής τού Συλλόγου.

’Άρθρον 4ον
Τά τακτικά μέλη καταβάλλου- 

σι δικαίωμα -έγγραφης, όριζόμε- 
μενον ύπο τής τακτικής Συνελεύ
σεως, δυναμένης νά τροποποιή 
τούτο άναλόγως, μηνιαίαν δέ συν 
δρομήν άνάλογον πρός τάς ώς υ
παλλήλων τής Τραπέζης άποδο-

ΑίΤΗΣΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟ
ΨΗΦΙΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛ
ΤΙΟΥ ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ

Ή Κεντρική Εφορευτική Επι
τροπή τού Σ.Υ.Ε.Τ. μάς άπέστει- 
λε πρός δημοσίευσιν τήν κάτωθι 
Επιστολήν τοΰ υποψηφίου Έπιμε- 
λητοΰ Γ. Καψετζιδάκη αίτοΰντος 
τήν διαγραφήν του έκ τοΰ ψηφο
δελτίου Πινδάρου Μαρίνου.

Έν Άθήναις τή 5 Μαρτίου 1955
Πρός τήν Κ.Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.Τ.

Ενταύθα
Παρακαλώ όπως μέ διαγράψη- 

τε άπό κάθε ψηφοδέλτιον καί ν’ 
άναγ^ελθή δτι τούτο γίνεται κα
τόπιν αίτήσεώς μου.

Μετά τιμής 
Γ. ΚΑΦΕΤΖΙΔΑΚΗΣ. 

’Ακριβές άντίγραφον αυθημερόν 
Ό Πρόεδρος τής Κεντρικής Εφο

ρευτικής Επιτροπής 
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΗΜ. ΙΥΝΤ.—Ή ώς ανω αϊτη- 
σις κατόπιν νεωτέρος σημερινής 
έπιστολής τοϋ Κυρίου Καφετζι- 
δάκη άπεσύρδη.
χάς των, όριζομένην είς ένα τοΐς 
έκατόν (1%) έπί τών έν συνόλψ 
Αποδοχών των ήτοι οργανικού μι
σθού, τακτικού Επιμισθίου καί 
τών καθ’ έξαμηνίαν ποσοστών.

Οί υπάλληλοι τών Υποκατα
στημάτων τής Τραπέζης, εξαιρέ
σει τών υπαλλήλων τού ’Υποκα
ταστήματος Πειραιώς, οϊτινες έν 
παντί έξομοιοΰνΤαι μέ τούς ΰπαλ 
λήλους τού Κεντρικού Καταστή
ματος, ΰποχρεοΰνται είς καταβο
λήν τριών τετάρτων έπί τοΐς έκα
τόν (3Α%) έπί τών έν συνόλψ Ε
πίσης αποδοχών των.

"Αρθρον 6ον
’Η Διοικητική Επιτροπή τού 

Συλλόγου δύναται κατόπιν άπο-

ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
1. ΚΕΜΤΡΙΚΟΛ' KATASTHMA

Κόρινθος, Πόρος, Κύθηρα, Ποταμός Κυθήρων, Μέγαρα, 
θηβαι, Λεβάδεια, "Αμφισσα, Κιατον Ξυλόκαστρον ικαί 

’ 1 τέα.
KATASTIIMA yAITPIMIOV
Μεσολόγγιον, Αίτω-λικόν, "Αρτα.
ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ Λ.1ΕΙ61·
Καλάβρυτα.

4. ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΑΑΕΕΑΑΑΡΟΓ- 
ΠΟΛΕιίϊΧ
Διδυμότειχον, Λήμνος, Σουφλίον, Όρεστιάς.

2». ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΛΡΙΌΙ'Ϊ
-Ναΰπ-λιον.

β. KATAAiTHMA JLSOyAOA·
Αλμυρός.

Τ. KATASTHMA APAMAS 
8. ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΖΑΚΙΆΘΟΡ 
3. ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΗΡΑΚΑΕΙΟΤ

"Αγ. Νυκάλαος, Σητεία, Μοΐραι, Ίεράπετρα, Ρ-έθυμνον.
ί Ο. ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ©ΕΪΪΑΑΟΜ· 

ΚΗΪ
Βέρροια, ’Έδεσσα, Κιλκίς, Λαγκαδάς, Νάουσα, Γιαννι
τσά, Κατερίνη.

11. ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΑΑ1 ίϊ7\'
Πρέβεζα.

1%. Μ..Α.Ί',Arl'11 AS,Α ΚΑΒΑΑΑΪ
Ξάνθη,

13. ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ
Κυπαρισσία, Μεσσήνη, Πΰλος, Γαργαλιάνοι.

14L. ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΚΑΡΑΙΤΪΗΪ 
16$. ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΚΕ1»Ι£.1·Ι»ήΑΧ 
16. ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ K.OZAIVHS

Φλώρινα. Καστοριά, -Πτολεμαΐς, Άιμύνταιον, Γρεβενά.
11. ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΚΟΜΟΤΙΑΉΪ 
18. ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ /AAIMIAS

’Αταλάντη-, Άιμφί-κλεια, Καρπενήσιον.
13. ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ

Έλασσών, Φάρσαλα.
^Ο. K-AKTALSTHAIyA ALE1$KAa/AOS

’ 1 θιάκηι, Ά ργοστόλ ιον.
*1. ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΜΤΤΙΛΗΑΓΗΪ

Πλωμάριον, -Π(χπάδος.
%®. ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΗΑΤΡΩΜ

Ναύπακτος.
%3. ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ IE!,Ir'TOka

Άμαλιάς.
‘^.1. ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ

Κως, Κάλυμνος.
25. ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΞΕ-Ϊ^Ζ^ΏΜ

Νιγρίτα.
%6. ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ

Γύθειον.
SST. ΚΑΤΑΪΤΗΜΑΜΑ ΪΡΡΟΤ

Θήρα "Ανδρος.
8Α. ΚΑΤΑΪΤΗΑΙΑ ΤΒ »ΙΚ Μ Α ΑίΙΑ 

5ίΟ. ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΊΓΖ®ΖΠΟΑΕΩϊ 
Δημη,τσάνα, Μεγαλόπολις.

36. ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ Χ.Α.ΤΜΙΩΙΜ 
31. ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΧΑΑΚΙΑΟΪ 

Ίστιαία, Κύμη.
3^. ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΧΙΟΡ

-Καρδ-άμυλα.
33. ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΚΑΡΑΟΒΑΪΙΟΡ

Λιμήν Βαθέος Σάμου.
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φάσεως τής λαμβονσμένης Ξιά 
μυστικής ψηφοφορίας καί διά 
πλειοψηφίας των 3 4 των συνέδρια 
ζόντων μελών αυτής νά έπιβάλη 
πειθαρχικός ποινάς είς τά μέλη. 
Αί αποφάσεις τής Διοικητικής Έ 
πιτρσττής περί Επιβολής πειθαρ- 
χικών ποινών, ώς άνω, λαμβάνον- 
ται, έπί τή Βάσει σχετικών προ
τάσεων τοΰ ύπό τής Δ. ’Επιτρο
πής όριζομένου καθ’ Εκαστον 
Συλλογικόν Ετος τριμελούς Πει
θαρχικού Συμβουλίου, δπερ ενερ
γεί εις πάσαν περίπτωσιν παρα
πτώματος τάς αναγκαίας ανακρί
σεις, καί αφού προηγουμένως κλη 
θή έγγράφως είς απολογίαν γρα-1 
πτήν ή προφορικήν κατά την κρί- 
σιν τής, Διοικητικής ’Επιτροπής 
ύπ’ αυτής τό υπό κατηγορίαν με- 
λος.

Αί έπιΒαλλόμεναι ποιναί δύ- 
νανται νά είναι α) έγγραφοι πα
ρατηρήσεις, 8) αποβολή άπό τού 
Καταστήματος τού Συλλόγου 
προσωρινή, γ) διαγραφή άπό μέ
λους τού Συλλόγου.

Έπί τής ύπό τής Διοικητικής 
Επιτροπής επιβαλλόμενης ποι
νής δύναται κατ’ εφεσιν ν άπο- 
φανθή όρισΤικώς ή Γενική Συνε- 
λευσις.

Διαγραφή μέλους γίνεται, εκ
τός ώς τό άρθρον 15 τοΰ από 15 
Μαΐου 1920 Β.Δ. περί Επαγγελ
ματικών Σωματείων ορίζει, και 
Ενεκα ασυμβιβάστου πρός τήν 
Ιδιότητά του ώς μέλους τού Συλ
λόγου διαγωγής. Έν τή περιπτώ- 
σει τούτη ή Διοικητική ’Επιτρο
πή έντέλλεται τό Πειθαρχικόν 
Συμβούλιου δπερ Ενεργεί ανακρί
σεις καί καλεΐ έγγράφως τό ύπο 
κρίσιν μέλος όπως ιέντός έπτα 
ήμερων ΕμφανισΒή Ενώπιον του 
καί δώση τάς δεούσας Εξηγήσεις.

Τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον υ
ποβάλλει τό πόρισμα των άνακρί 
σεκν μετά των δοθεισών έςηγησ#·-- 
ων είς τήν Δ. ’Επιτροπήν, ήτις ά- 
ποφα,σίζει διά μυστικής ψηφοφο
ρίας περί πκραμπομπής τού μέ- 

'λους ύπό τήν κρίσιν τής Συνελεΰ- 
σεως πρός διαγραφήν ή άπαλλάσ 
σει τούτο πόσης κατηγορίας.

τοΰ Συλλόγου, τά μέλη ταΰτα ψη- 
φίζουσιν έν Άθήναις ή είς τήν Ε
δραν Ετέρου Ύπ)ματος, όριζομέ
νου ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου τοΰ Συλλόγου.

‘Η Συνέλευσις θεωρείται εύρι- 
σκομένη έν άπαρτίςι δτσν παρί- 
σταται είς αυτήν ό ύπό τού νόμου 
άπαιτούμενος αριθμός τών έχάν- 
των δικαίωμα ψήφου μελών τών 
άνηκόντων εις τά έν ’Αθήναις,, 
Πειραιεϊ καί Περιχώροις καταστή 
ματα τής Τραπέζης καί τών αυ
τοπροσώπως παρισταμένων έν αύ 
τή έκ τών είς τά λοιπά καταστήι· 
ματα άνηκόντων τακτικών μελών.

Έν περιπτώσει μή άπαρτίας 
συγκαλοΰνται νέαι Επαναληπτι
κοί Συνελεύσεις καθ’ α ό νόμος 
ορίζει, ταΰ δΓ αΰτάς κατά τον 
νόμον άπαιτουμένου ποσοστού 
παρόντων λογιζαμένσυ έπί τή βά
σει τών έν τή. προηγούμενη παρα
γράφω οριζόμενων.

’Άρθρον 14ον

1 ) Ή ψηφοφορία πρός διεξα
γωγήν αρχαιρεσιών ώς καί πά- 
σαι αί ψηφοφορίαι 5Γ ας οσταιτει

ται κατά τό άρθρον 12 ή ψήφος 
καί τών έν ταϊς Έπαρχίαις τα
κτικών μελών τοΰ Συλλόγου, διε
ξάγονται ώς κατωτέρω καθαρίζε
ται διά ψηφοδελτίων έγκλειομέ- 
νων Εντός φακέλλων οίτινες δέον 
νά σφραγίζωνται.

Τά ψηφοδέλτια ταΰτα προκει- 
μένου μέν περί αρχαιρεσιών περι- 
έχουσι τά ονόματα τών ψηφιζο- 
μένων υποψηφίων, προκειμένου 
δέ περί ψήφου Εμπιστοσύνης άφο- 
ρώσης είς Ερώτημα τιθέμενον ύπό 
Την κρίσιν τοΰ ψηφοφόρου, τήν 
λέξιν ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

2) Ή ψηφοφορία διεξάγεται 
κατά τήν αυτήν ημέραν τόσον είς 
τάς ’Αθήνας, όσον καί είς τάς 
Εκτός τών ’Αθηνών, Πειραιώς και 
Περιχώρων Επαρχιακός πόλεις 
Ενθα έδρεύουν Καταστήματα τής 
Τραπέζης.

3) Υποψήφιοι δύνανται νά 
είναι πάντα τά τακτικά μέλη τοΰ 
Συλλόγου. Τά ονόματα τών προ- 
βληθέντων υποψηφίων προκειμέ- 
νου περί άρχαι ρέστων ή τά Ερω
τήματα τίθενται μερίμνη τής Δ. 
Ε. τοΰ Συλλόγου ύπ’ οψιν τών έ- 
χοντων δικαίωμα ψήφου μελών ευ

θύς ώς καταστούν γνωσταΐ είς 
τήν Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου αί προολη 
Οείσαι υποψηφιότητες.

4) Οί ψηφοφόροι δικαιούνται 
νά διαγράφουν έλευθέρως εν ή 
πλείονα ονόματα υποψηφίων ή 
νά τά άντικοϊθιστοΰν διά τών ο
νομάτων άλλων τακτικών μελών 
τοΰ Συλλόγου.

5) Ή ψηφοφορία διεξάγεται 
κατά τόπους υπό τής Κεντρικής 
Εφορευτικής Επιτροπής καί 
τών τοπικών Εφορευτικών Επι
τροπών. ‘Η συγρότησις τών ε’ις 
τάς έπαρχιακάς πόλεις Εφορευ
τικών Επιτροπών ένεργεΐται ώς 
ακολούθως:

Ή Διοικητική Επιτροπή τοΰ 
Συλλόγου διορίζει αντιπροσώ
πους αυτής είς τά κατά τόπους 
Επαρχιακά Υποκαταστήματα, 
Οίτινες έντολή τής Κεντρικής Ε
φορευτικής Επιτροπής συγκεν- 
τροΰσι τά τακτικά μέλη τά άνη- 
καντα είς τό Υποκατάστημα, άτι 
να προβαίνουν είς τήν εκλογήν 
τής Εφορευτικής Επιτροπής πε- 
ριλαμβανούσης τρία τακτικά μέ
λη καί δυο -αναπληρωματικά ή 
καί όλιγώτερον έφ’δσον ή δύναμις

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ
Διά τάς άρχαιρεσίας του Συλλόγου τών Υπαλλήλων^ τής Εθνικής 

Τροπτέζης τής ‘Ελλάδος, τής 13 καί 14 Μαρτίου 1955
ΠΡΟΕΔΡΟΣ’ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
I σουδερός Μελχισεδέκ 

Δημητρόττινυλος Β ασίλε ιος 
Ζήκος Δημήτριος 
Μπαρούμης ’Εμμανουήλ 
Μττελεζίνης Ίάσων 
Πατταδάκης Βασίλειος 
Πατταϊωάννου Γεώργιος 
Προκοπίου Άνδρέας 
Σπυρόπουλος Γρηγόριος 
Στεργίου Βασίλειος 
‘Ωρολογάς 'Αρχέλαος

ΕΠΙΜΕΛΗΤΑΙ
Γλεντζάκης Κωνσταντίνος 
Καραγιάννης ’Αναστάσιος 
Κλειδής ’Αναστάσιος, 
Κυριακόγκωνα Φιλομήλα 
Τσαγκάρης Παντελής 
Τσάκωνας Ιωάννης

(Άθήναι) 
(Μητρ)λεως) 

(Λάρισα) 
(Πειραιεύς) 

(Πάτραι) 
(Κρήτη) 

(Άθήναι) 
(Άθήναι) 
(Αγορά) 
(Άθήναι) 

(Θεσσαλονίκη)

Παναγιωτόπουλος Εμμανουήλ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ! Δ!' ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ1 ΚΕΝΤΡΟΝ

(Άθήναι) 
(Μητρ)λεως) 

(Πειραιεύς) 
(Άθήναι) 
(Άθήναι) 
(Άθήναι)

Τσουδερός Μελχισεδέκ 
Δη μητρόπουλο ς Β ασ ί λ ε ι ος 
Μπαρούμης ’Εμμανουήλ 
Μπόγδανος Άνδρέας 
Στεργίου Βασίλειος 
Καραγιάννης ’Αναστάσιος

πυρόπουλος Γρηγόριος (Αγορά)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔίΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
Τσουδερός Μελχισεδέκ 

(Άθήναι) Κιάντος Κωνσταντίνος
(Άθήναι) Κοροβέσης Παναγιώτης

» λΑιτόγδανος Άνδρέας
» Γΐαπαδάκης Βασίλειος
» Μπαρούμης ’Εμμανουήλ
» Στεργίου Βασίλειος

ΕΛΕΓΚΤΑΙ
Κωστόπουλος Νικόλαος Γσιρίβας Νικόλαος

(Άθήναι) 
(Θεσσαλονί κη) 

(’Άργος) 
(Άθήναι) 
(Κρήτη) 

(Πειραιεύς) 
(Άθήναι)

Τακτικόν μέλος παΰσν νά δια 
τελή έν Τη ύπηρεσίςι τής, ι ραπέ- 
ζης καί μη γενόμενον εργοδότης 
ή μή τραπέν είς άλλο Επάγγελμα 
δύναται νά έξακολρυθή νά είναι 
τακτικόν μέλος Εάν άποφασίση 
τρϋτο η Συνελευσις οια μυστικής 
ψηφοφορίας, όριζούσης έν κατα
φατική περιπτώσει καί τό ποσόν 
τής συνδρομής τούτου.

Διά τής διατάξεως ταυτης, ου
δόλως θίγονται αί διατάξεις του 
άρθρου 3ου περί τής δέσεως τών 
μετά τήν 7ην Ίοςνουαρίον 1953 
απολυόμενων ή παραιτούμενων υ
παλλήλων. «

"Αρθρον ΐ2ον

Δικαίωμα ψήφου εχουσι πάντα 
τά είς τό Κεντρικόν Κατάστημα 
τής Τραπέζης, ε.ς τά έν Αοή- 
ναις, Πειραιεϊ, Περιχώροις καί 
Έπαρχίαις ‘Υποκαταστήματα σύ 
τής άνήκοντα τακτικά μέλη του 
Συλλόγου (είτε ώς έν ενεργείς: 
υπάλληλοι, είτε μη, καΤα τό. εν 
άρθρο 3 οριζόμενα), ψηφίζουσι 
δέ μόνον έφ’ 'όσον εύρίσκονται 
αυτοπροσώπως εις τους τοπους 
Ενθα διεξάγεται ή ψηφοφορία.

Προκειμένου περί θεμάτων α- 
φορόντων: 1) Αρχαιρεσίας, 2) 
Εκφρασιν Εμπιστοσύνης,, 3) τρο- 
ποποίησιν Καταστατικού καί 4) 
διάλυσιν τοΰ Σύλλογον, τα τακτι 
κά μέλη τοΰ Συλλόγου τα ανήκον 
τα είς τά έν τσίς Επαρχίαις : 1 σ
τ αστό ματα τής Τραπέζης ψηφί- 
ζουσιν είς τον τοπον τής παρα
μονής των Ένθα Εδρεύει Υποκα
τάστημα, έφ’ οσον εν τή έδρρι τοΰ 
*Υ)ματος τούτου παραμένουσιν 
έπτά τουλάχιστον τακτικά μέλη 
τοΰ Συλλόγου. Είς περίπτωσιν 
καθ’ ήν Έν τή έδρα οιουοηποτε 
Ύπ) ματος παραμένουσιν όλιγώ- 
τερα τών έπΤα τακτικών μελιών

Διά τάς άρχαιρεσίας τοΰ Συλλόγου 
Τραπέζης τής ‘Ελλάδος τής 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ :
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒ0ΥΛ10Ν

Ααρίνος Πίνδαρος 
’οιζούρας Παναγιώτης 
"ια,ννόπουλος Βασίλειος, 
^ραμσλιώτης Κωνσταντίνος 
ίάσσαρης Νικόλαος 
(ιόντος Κωνσταντίνος 
Ααροΰδης Δημήτριος 
ίαπαθανασοπούλου Νίρα 
Ίολίτης Κωνσταντίνος 
’οδόπουλος Χρηστός 
Ωοολογάς Αρχέλαος

ΕΠΙΜΕΛΗΤΑΙ
ΐαβός Γεώργιος 
ίσφετζιδάκης Γεώργιος 
ζουϊρίνης Νικόλαος 
/αυρουλίδης Νώντας 
νίπλάνας Γ εώργιος 
"Ίόϊλας Ελευθέριος

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ , .
* - - - - τών Υπάλληλων της Εθνικής 

3 και 14 Μαρτίου 1955 
Λουκάς Άποστολόπουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΓ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
Μαρίνος Πίνδαρος 
Βαζοΰρας Παναγιώτης 
Γιαννόπουλος Βασίλειος 
Μαροΰδης Δημήτριος 
Ροδόπουλος Χρήστος 
Ζαβός Γεώργιος 
Μπλάνας Γεώργιος

(Άθήναι) 
(Πειραιεύς) 

(Άθήναι) 
(Βόλος) 

(Πάτραι) 
(Θεσσαλονίκη) 

(Άθήναι) 
(Πειραιεύς)

(Άθήναι.) 
(Αγορά) 

(Θεσσαλονίκη)

(Άθήναι) 
(Άθήναι) 
(Αγορά) 

(Μητροπόλεως) 
(Άθήναι) 

(Πειραιεύς)
ΕΑΕΓ

Δεδόπουλος Νικόλαός

(Άθήναι)
(Πειραιεύς)

(Άθήναι)
(Άθήναι)
(Αγορά)
(Άθήναι)
(Άθήναι)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
Μαρίνος Πίνδαρος 
Άρβανιτάκης Φώτιος 
Πόί'λας ’Ελευθέριος 
Μιαρού δη ς Δημήτριος 
Πολίτης Κωνσταντίνος 
Γαννόπουλος Βασίλεος 
Κάφετζιδάκης Γεώργιος 

ΚΤΑΙ
Μπακανάκης ’Ιωάννης

(Άθήναι) 
(Κυπαρισσία) 

' (Πειραιεύς) 
(Αθήνα)

»
»

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ
.<____.·λ τ.ΛΛΑ,Α, τAm ΎπαλλήλωΔιά τάς άρχαιρεσίας τοΰ Συλλόγου 

Τραπέζης τής ‘Ελλάδος τής 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒ ΟΥΛΙΟΝ 
ατσιάμ,πας Κωνσταντίνος 
ακουμής Στυλιανός 
αλοδίκης Μιχαήλ 
υμπερόπουλος Αντώνιος 
αγανός Λάμπρος

τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 
13 και 14 Μαρτίου 1_955
Γρυπονησιώτης Ηρακλής

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΓ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ

. τερακης Εμ μανουήΛ 
ΐτορίδης Στέφανος 
χϊκος ’ I ωάννης 
πγκουράκος Μενέλαος 
χρίσης Κωνσταντίνος 
χτζηαντωνίου Ιωάννης

ΕΠΙΜΕΛΗΤΑΙ
ατρίδης Κωνσταντίνος 
ωαννίδου Σοφία 
ολιός Νικόλαος 
ενδρίνοΰ Άλικη 
ιχτεράκης Χρήστος 
ενδηγιάννης ’ I ωάννης

(Άθήναι) 
(Θεσσαλονίκη) 

(Άθήναι) 
(Άθήναι) 
(Άθήναι) 

(Ηράκλειον) 
(Άθήναι) 
(Λάοισσ.) 
(Άθήναι) 
(Άθήναι) 

(Θεσσαλονίκη)

Κατσιάμπας Κωνσταντίνος 
Καλοδίκης Μιχαήλ 
Λυμπερόπονλ.ος Αντώνιος 
Π αγανός Λάμπρος 
Ρητορίδης Στέφανος 
Τσιγκουράκος Μεν^σος 
Χαρίσης Κωνσταντίνος

(Άθήναι)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ!
Κατσιάμπας Κωνσταντίνος 
Ί ατρίδης Κωνσταντίνος 
Λυμπερόπουλοο; Αντώνιος 
Σενδηγκχννης Ιωάννης 
Παπεράκης Χρήστος 
Ράϊκος ’Ιωάννης , 
Χατζηαντωνίου ‘ I ωάννης 

ΕΛΕΓΚΤΑΙ
Στράγκας Λουκάς Ήλιόπουλσς Δημήτριος

ΔΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

(Πειραιεύς)
(Άθήναι)
(Άθήναι)
(Άθήναι)

(Μητρ)λεως)
(Άθήναι)

(Άθήναι) 
(Πειραιεύς) 

(Άθήναι) 
(Άθήναι) 

(Μητροπόλεως) 
(Λάρισα) 

(Θεσσαλονίκη)

τοΰ Υποκαταστήματος είς τακτι 
κά μέλη τοΰ Συλλόγου δέν συμ- 
πληροϊ τον ώς άνω άριθμόν.

Αί τοπικοί Εφορευτικοί Επί
τροποί δέον νά συγκροτηθώσι τό 
βρσδύτερσν δύο ημέρας προ τής 
διά τήν ψηφοφορίαν καθορισθει- 
σης τοιαύτης.

6) Οί ψηφοφόροι οφείλουν να 
ψηφίζουν υποχρεωτικός έπτά 
Συμβούλους ανήκοντας είς τήν 
περιφέρειαν ’Αθηνών Πειραιώς, 
καί Περίχωρων καί τέσσαρας είς 
τά Επαρχιακά Υποκαταστήμα
τα. Πρός τοΰτο δέον νά άναγρά- 
φεται είς τά ψηφοδέλτια ό τόπος 
ένθα υπηρετεί έκαστος υποψήφι
ος. Οί Έπιμεληταί δέον νά προ- 
έρχωνται έκ τών τακτικών μελών 
τών άνηκόντων είς τήν περιφέρει
αν ’Αθηνών, Πειραιώς καί Περι
χώρων, λόγω τής φύσεως τών είς 
αυτούς άνατιθεμένων καθηκόντων, 
ψηφοδέλτιον μή περιέχον τοιαύ- 
την σύνθεσιν θεωρείται ΑΚΥ- 
ΡΟΝ.

7) Τά ψηφοδέλτια δέον νά εί
ναι Εντυπα ή δακτυλογραφημένα. 
Έπί τούτων γίνονται αί διαγρα- 
φαί καί άντικαταστάσεις οιά μο- 
λυβδίδος ή μελάνης άπαγορευομέ 
νης τής χρησιμοποιήσεως άλλων 
ψηφοδελτίων.

8) Τά μέλη τοΰ Δ. Συμβουλί
ου, οί Έπιμεληταί, ό Πρόεδρος 
τής Συνελεύσεως καί οί Ελεγ- 
κταί αναγράφονται πάντες επι έ- 
νός ψηφοδελτίου.

9) Οί ψηφοφόροι εισέρχονται 
είς τήν αίθουσαν ψηφοφορίας Ε
καστος χωριστά, ό δέ επόμενός 
δικαιοΰται νά είσέλθη είς ψηφοφσ 
ρίαν μόνον άφοΰ ό προηγούμενος 
ρίψη τόν φάκελλον εις την ψηφο
δόχον. ’Απαγορεύεται καθ’ ολην 
τήν διάρκειαν τής ψηφοφορίας 
ή έν τή αιθούση τής ψηφοφορίας 
πσρομονή οΐουδήποτε άλλου προ
σώπου πλή-ν τών μελών τής Εφο
ρευτικής Επιτροπής καί δύο τά 
ττολυ ψηφοφορίαν.

10) ‘Έν τών μελών τής Εφο
ρευτικής Επιτροπής, όριζόμενον 
ύπ’ αυτής, παραδίδει εις έκαστον 
είσερχόμενον ψηφοφόρον τά ψηφο
δέλτια όλων τών υποψηφίων, προ 
κειμένου περί αρχαιρεσιών η δύο 
ψηφοδέλτια (2), φέροντα τό έν 
τήν λέξιν ΝΑΙ καί τό έτερον τήν 
λέξιν ΟΧΙ προκειμένου περί έρω- 
τημάτων μεθ’ ένός φακέλλου, ό 
δέ ψηφοφόρος ΰποχρεοΰται να πα- 
ραλαμβάνη πάντα τά ψηφοδέλτια 
καί άποχωρών είς ιδιαίτερον χώ
ρον έπί τοΰτο π ροο ρ ι ζόμ εν ον, 
ώστε νά άσφαλίζεται τό απόρρη
τον τής ψηφοφορίας, κλείει εν 
τψ φακέλλφ τό ψηφοδέλτιον τής 
προτιμτ^σεώς του. Ακολούθως ρί
πτει τόν φάκελλον ίδιοχειρως και 
έπί παρουσία τής ’Εφορευτικής 
Επιτροπής έντός τής ψηφοδόχου, 
ΰποχρεούμενος νά άποχωρήση 
τής αιθούσης αύθορεί.

1 1) ‘Η ψηφοδόχος Ενθα ψηφί
ζουν τά έν τή περιφερειςι Αθη
νών Πειραιώς καί Περίχωρων έρ- 
γαζόμενα μέλη τοΰ Συλλόγου δέ
ον νά είναι ήσφαλισμένη έξ δλων 
τών πλευρών δια σιδηρών ελασμά
των καί κλείθρου, τοΰ οποίου τας 
■κλείδας κρατεί ό Πρόεδρος τής 
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτρο
πής σφραγίζει "Γηιν ψηφοδόχον 
δι’ ισπανικού κηροΰ, άσφαλίζων 
τό άπαραβίαστον αυτής και πα- 
ραδίδει ταύτην είς τά λοιπά μέλη 
τής Κεντρικής Εφορευτικής Επι
τροπής πρός φύλαξιν μεχριο οΟ 
συγκεντρωθούν καί τά ψηφοδέλ
τια τών Επαρχιακών Υποκατα
στημάτων κατά τά άνωτέρω ορι
ζόμενα.

12) Ματαιωθείσης δΓ οίονδή- 
ποΐε λόγον τής ψηφοφορίας, αυτή 
ένεργεΐται μετά έπτά (7) ήμέ- 
ρας άπό τής ματαιώσεις της 
ύπό τών αυτών Εφορευτικών Ε
πιτροπών (Κεντρικών κάί Τοπι
κών).

13) Άμα τώ πέροπι τής ψη
φοφορίας είς Την πόλιν ένθα ε
δρεύει έκαστον Υποκατάστημα, ή 

(Συνέχεια είς τήν 9ην σελίδα)
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ΤΟΥ.-ΑΙ ΕΥΘΥΝΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΝ ΣΥΝ- 
ΤΑΞΙΟΥΧΟΝ.-ΖΗΤΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΤΑ.-Η ΣΥΝΕΧΙΣΙΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙ
ΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΜΑΤΟΣΙΝ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ.-ΑΝΑΓ- 
ΚΗ ΑΜΕΣΟΥΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΗΦΘΟΥΝ 01 ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΕΣ ΤΟ 

ΖΗΤΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ.-ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΗΛΙΑ ΧΑΤΖΗΔΝΔΡΕΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κύριε Πρόεδρε,
"Η περί τό ζήτημα τοΰ Τα

μείου μας Συντάξεων έκκρεμό- 
της συνεχίζεται καί ,μαζύ μέ αυ
τήν καί ή συνέχουσα τούς συν
ταξιούχους αγωνία διά την αΰ- 
ριον.

Ή αγωνία αυτή δέν θά στα- 
ματήση παρά τότε μόνον όταν 
τό Ταμεϊον άνακτήση τήν [ικα
νότητα νά καταβάλλη αύτοδυ- 
νάμως τάς συντάξεις.

Ό γράψων εΐχεν ειδοποιήσει 
εγκαίρως περί τον κινδύνων 
πού ήπείλουν τήν ύπόθεσιν έκ 
της ύπό τοΰ Δ. Συμβουλίου α
κολουθούμενης τακτικής. Δέν 
εί-σηκούοίθη, διότι ο[ πολλοί έ- 
πίστευον τότε εις τάς θάυμα- 
τουργικάς ικανότητας ώρισμέ- 
νων προσώπων καί τούς προσω
πικούς δεσμούς των...

-Είναι γνωστή σή,μερον ή σΐ-κ- 
τρά τύχη, των δεσμών αυτών. .

‘Ο αλησμόνητος εκείνος Γο
νής, φεύγων τάς άράς τής γενι
κής κατακραυγής, αναπαύεται 
τώρα κάπου προσπαθ-ών νά α
πόσειση. τό βάρος των άνομιών 
του. Έν τή εσπευσμένη δέ φυγή 
του άπεκόμισεν εις τάς άπο- 
σκευάς του καί τον Φάκελλον 
τής ύπσδέσεός μας, τής όποιας, 
κατά τάς -έπανειλημμένας ανα
κοινώσεις σας, ύπήρξεν ό μεγα
λύτερος συνήγορος... ’Αλλά 
καί των άλλων δεσμών ή τύχη: 
δέν υπήρξε καλλιτέρα.

ιΚάτά τά λοιπά έξηρτήσατε 
τήν άνόρθωσιν τοΰ Ταμείου άπό 
τήν ύποστήριξιν τής σημερινής 
Διοικήσεως τής Εθνικής Τραπέ- 
ζης καί τοΰ μέχρι πρό τίνος Υ
πουργού τής Εργασίας.

ΊΕγνωρίζετε έν τούτοις, ότι 
τό Ταμεϊον μας περιήλθεν εις 
τή'ν σημερινήν κρΐσιμον θέσιν 
του έξ αιτίας, ακριβώς, τών 
μέτρων πού -έλαβον κατά τής 
Τραπέζης καί τοΰ προσωπικού 
της οί δύο αύτοί παράγοντες. 
-Καί είναι δύσκολον νά έννοή- 
σ.ηι κανείς κατόπιν ποιας σειράς 
συλλογισμών έπιστεύσατε. ότι οί 
άνθρωποι αύτοί, οί όποιοι κατά 
κοινήν ομολογίαν, έμελέτησαν 
έν ψυχρώ καί έθεσαν εις εφαρ
μογήν όλα τά εις βάρος τοΰ 
προσωπικού τής Τσαπέζης μέ
τρα, θά έβοήθουν είλυκρϊνώς τό 
εργον τής άνορθώσεως τοΰ Τα
μείου καταδ· κάζοντες οϋτω τήν 
πολιτικήν, τής όποιας υπήρξαν 
οί ένθερμοι «πολογηταί,

’Ατυχείς λοιπόν υπήρξατε εις 
τήν εκλογήν τών συνηγόρων τής 
ΰποθέσεως.

Ή όλη ύπόθεσις έν τούτοις 
ήτο πολύ απλή καί πολύ σαφής 
ή διαγραφσμένη πορεία σας. 
Άλλ’ είναι ανάγκη μιας μικρας 
αναδρομής εις τό παρελθόν, 
διά νά ίδωμεν, πώς τό Ταμεϊον 
μας, εις όκ τών ισχυρότερων 
’Ασφαλιστικών ’Οργανισμών 
τής Χώρας, περιήλθεν εις τήν 
σημερινήν κατάστασίν του.

Θά άναχθώμεν, μετά λύπης, 
εις τήν εποχήν τής συγχωνεύσε- 
ως τών δύο Τραπεζών.

Ό κ. Ήλιάσκος, ώς γνωστόν, 
κληθείς νά άναλάβη τή\; Διοί-κη.- 
σιν τής ’Εθνικής, άνεμνήαθη 
τών οικογενειακών παραδόσε
ων πού τόν συνέδεον φεϋ Γ μέ 
τήν Τράπεζαν ’Αθηνών, Καί ε
πειδή,, όπως, αντιλαμβάνεται 
πας τις, δέν ήτο ευκολον νά θυ- 
σιασθοΰν αί παραδόσεις αύται, 
ιέθεωρήθη άκοπώτερον νά παρα- 
Ιδοθή ή ’Εθνική Τράπεζα, τό 
γνωστόν μικρσμάγαζον τής 6- 
δοΰ Αιόλου, εις τον κ. Ήλιά- 
σκον, δ όποιος μάλιστα τήν ε
ποχήν εκείνην ιεχων άπωλέση 
τήν πλειοψηιφίαν τών μετοχών 
τής Τραπέζης ’Αθηνών, έκινδύ- 
νεύε νά εύρεθή, έκτος αύτής.

(Καί έ’τσι έτακτοποιήθη. κατά 
τόν καλλίτερον τρόπον καί 6 κ. 
Ήλιάσκος καί αί οικογενεια
κοί. . , παραδόσεις του. . .

’Αλλά, συναίβαινον τότε καί 
άλλα τινα. "Ημείς οί Τραπεζι
τικοί μέ τούς σχετικώς -καλούς 
μισθούς κάί τάς συντάξεις μας, 
μέ τό κόπος ήσυχο ψωμί μας. 
Ιέφαινόμεθα μέσα εις τό άλλο 
πλήθος τών έργάζομένων «προ- 
νομιοΟχοι» καί κακόν παράδειγ
μα πρός μίμησιν, διότι ή έκ τών 
κάτω πίεσις έτεινεν εις τήν -εύ- 
θυγρό-μμισιν τών μισθών πρός 
τούς ΐΐδικούς μας.

ΤΕιπρεπε λοιπόν νά κτυπηθοΰν 
οί «προνομιούχοι» εις τήν φω
λεόν των.

Είναι εϋκολον νά άντιληφθή 
κανείς τήν τεραστίαν σημασίαν 
πού θά είχε τό πράγμα ίδιά τό 
συ-υφέρον τοΰ μεγάλου κεφα
λαίου.

’Έπρεπε άκόμη νά εύρεθή 
κάποιος τρόπος διά νά κτυπη- 
θή τό συνδικαλιστικόν κίνημα 
τών Τραπεζών. Πώς άλλως; έ
πρεπε νά πέση· ή ’Εθνική Τρά
πεζα, τό προπύργιον τοΰ Τρα
πεζιτικού Συνδικαλισμού.

Καί εύρέθησαν τά προσχήμα- 
μα:

ι.Π ,ρ ό σ χ η μ α πρώτο ν: 
Τ ό Χαλάνδρι.

«Βάθύ σύμπτωμα σήψεως», 
εϊπεν ό ένεδρεύων έξυγιαντής.

"Αλλά τό Χαλάνδρι, είναι και
ρός νά λεχθή, δέν ήτο σύμπτω
μα σήψεως. ‘Υπήρξε πράγμα
τι, ένα σοβαρώτατον ατύχημα 
άλλ’ ή δημοσία άπακάλνψίς του 
ήτο έκϋήλωσις υγείας -καί όχι 
σήψεως. Διότι αν ή κατάστα- 
σις τής Τραπέζης ήτο πράγματι 
σάπια, ή σχέτική ύπόθεσις δέν 
θά άπεκαλύπτετο ποτέ, θά ει- 
χεν εύκάλως συγικαλυιφίθή, όπως 
-συγκαλύπτονται, συνήθως, τόσα 
ανομήματα -μέσα εις τόν άμαρ- 
τωλόν κύκλον δράσεως τοΰ με 
γάλου κεφαλαίου, ύπό τήν ένο
χον, πολύ συχνά, προστασίαν 
τής πολιτικής. . .

Καί, τό κάτω κάτω τής Γρα
φής, ένα -ατύχημα τοΰ -είδους αυ
τού, οσον δήποτε σο-βαρόν καί 
άν ήτο, δέν είχε τίποτε τό ιδιαι
τέρως ανησυχητικόν, δΓ ένα κο
λοσσόν. μάλιστα, ώς ή ’-Εθνική 
Τ ράπεζα.

Δεύτερον πρόσχη- 
μ α :

-120 δ ι σ ε κ α τ ο μ μ ό
ρια έ λ λ ε ι μ μ α -μιας 
μόνον χ ρ ή σ ε ω ς.

’Άτιμος έπινόησις. Γνώρίζο- 
μεν σή,μερον, δτι ολόκληρον τό 
-έλλειμμα αύτό, ακριβώς διότι 
κατά τό μ-έγιστον -μέρος ήτο 
φανταστικόν, έκαλύφ-θη άκό- 
πως εντός τής αύτής χρήσεως. 
μέ μίαν έλαφράν άναμόχλευσιν 
τού τεραστίου ενεργητικού τής 
Τραπέζης.

Καί ό περί πτωχεύσεως τής 
Τραπέζης μΰθος τί άπέ'γ-ινεν;

Τόν παρέλαβε καί αυτόν είς 
τάς άποσκευάς του ό έφευρέ- 
της του...

Τρίτον πρό οχ η, μα:
«Ή Τράπεζα στενάζει ύπό τό 

συντριπτικόν βάρος χιλιάδων 
ολοκλήρων περιττού προσωπι
κού». ’Άτιμος καί αύτή συκο
φαντία. Ή Εθνική, Τρέπεζα ύ
πήρξεν ή περισσότερον ανθεκτι
κή είς τάς πάσης φύσεως πολιτι- 
κάς πιέσεις προσλήψεως προ
σωπικού.

Ό κατωτέρω πίναξ αύξήσε- 
ως προσωπικού τών 5 μεγάλων 
Τραπεζών όμιλε! εΰγλώττως επ’ 
αύτοΰ.

1936 1951 ποσοστόν
---- —"— αύξήσεως

’Αγροτική Τράπεζα . . . 4319 113%
Τράπεζα "Ελλάδος . . . . . . . . 2051 4090 100%
’Εμπορική Τράπεζα 1423 57%
Τράπεζα ’Αθηνών ........ . . . . . 1319 1884 43%
’Εθνική Τράπεζα . . . . . 4230 42%

-Ούοεμία λοιπόν ανάγκη α
πολύσεων είς τήν ’Εθνικήν, μέ 
πσσοστόν 42%, άφοΰ δέν προέ- 
ιχυψεν ανάγκη απολύσεων είς 
τήν ’Αγροτικήν, μέ ποσοστόν 
αύξήσεως 113% καί τήν Τράπε
ζαν "Ελλάδος, μέ ποσοστόν αύ
ξήσεως 100% ή τήν ’Αθηνών μέ 
ποσοστόν 43%. Άλλα ποιαν ση
μασίαν είχον, τήν έποχήν έκεί- 
νην, οί αριθμοί όσονδήποτε πει
στικοί καί ocv ήσαν; Έπρεπε 
νά έφευρεθή κάτι, πού νά μπο-

ρή νά δικαιολογήση τά έπακο- 
λουθήσαντα κύματα άπολύσεων 
ή καί τών αναγκαστικών παραι
τήσεων, πού ίσσδυναμοΰν μέ α
πολύσεις.

"Ώστε λοιπόν, θά έρωτήση 
τις, δλα «πήγαιναν καλά είς 
τήν Εθνικήν;

'Όχι. Ύπήρχον μερικά κακά 
συμπτώματα πού έπρεπε νά έκ- 
λείψουν. ΤΗσαν συνέπειαι τής 
κατοχής -καί ήσαν κοινά είς δ- 
λας τάς Τραπέζας. Ήμερα δέ

τή ημέρα έξέλειπον. Κατά τά 
λοιπά -έπήν,αιναν καλά, οσον -κα
λά, βεβαίως, έπέτρεπε νά πάνε 
ή πολιτική τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, ή 6-ποία άπό ‘Ί ίδρυμα 
’-Εκδοτικόν πού ήτο, μέ προορι
σμόν νά ρυθμίζη τήν Πίστιν, με- 
τεβλήθη, ύπό τά δμματα τοΰ 
Κράτους, εις σκληρόν συναγω
νιστήν τών ’Εμπορικών Τραπε
ζών, χρησιμοποιήσασα, άτυ-χώς, 
ύπέρ τών άμεσων συμφερόντων 
της καί είς βάρος δλων τών άλ
λων Τραπεζών τήν έκ τού εκδο
τικού προνομίου θέσιν της καί 
τά έκ τού ίδιου προνομίου μέσα 
τη ς...

Ίίδοΰ διατί, Κύριε Πρόεδρε, 
ή ’Εθνική Τράπεζα,, ό Κολοσσός 
-εκείνος, άνευ τοΰ όποιου δέν θά 
-ύπήρχε σήμερον Ελλάς, παρε- 
δάθη έν μ ιός νυκτί δέσμιος είς 
χεΐρας τοΰ δημίου της. . .

'"Εικτοτε, ή νέα Τράπε
ζα άπσβαλοΰσα πάντα δε
σμόν μέ τόν παλαιόν εαυ
τόν της, -εργάζεται, έν τελευ
ταία άναλύσει, ύπό τήν έζυ- 
γιαντικήν πνοήν τής νέας Διοι- 
-κήσεώς της καί μέ δλας τάς έκ 
τής αιωνόβιου -δράσεως της δυ
νάμεις, διά τήν ΠΡΟΑΓΩΓΉΝ 
ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ τών 
-δύο «’Αστέρων», έκπληρω- 
© έ ν τ ω ν, τοιουτοτρό
πως, τών γενικότε
ρων κοινωνικών 
σκοπών τής -Συγχω 
ν -ε ύ σ ε ω ς! !

Θά έρω,τήσετε τώρα, Κύριοι 
Συνάδελφοι, διατί αύτή ή ανα
δρομή είς τό παρελθόν;

Διότι ιδλη _ ή πολιτεία τοΰ 
Συμβουλίου σας μαρτυρεί δτι 
Αλησμονήσατε τήν πρόσφατον 
αύτήν ιστορίαν, άπό τήν όποιαν 
έν τούτοις αρχίζει τό ΜΑ ΡΤΥ- 
Ρ ΙΟΝ τών συνταξιούχων καί 
επί τής οποίας θεμελιούται όλό- 
-κληρον τό ΔΙ,Κ,ΗΟ μας.

Αύτά διά τήν Συγχ-ώνευσιν, 
πού ύπήρξεν ή κυρία άφ-αρμή 
τής κακοδαιμονίας μας.

Αλλά μήπως περιωρίσση μό
νον είς τάς έκ τής συγχωνεύσε- 
ως απολύσεις ό κ. Ήλιάσκος; 
Χθές ακόμη, απευθυνόμενος είς 
τό Δ. Συμβούλιον τοΰ Συλλό
γου 1 Υπαλλήλων Τραπέζης *,Ελ
λάδος καί είς παρατήρησιν τοΰ 
τελευταίου, δτι ή Τράπεζα ώφει- 
λε \ά καταβάλη τάς πρός τό 
Ταμεϊον υποχρεώσεις της, «Δέν 
δυνάμεθα νά καταβάλωμεν τοι- 
αύτας υποχρεώσεις, άπήντησε, 
διότι έγώ άνέλαβα νά έξυγιάνω 
τήν Τράπεζαν καί δχι τά ’Ασφα
λιστικά της Ταμεία».

Ί-δοΰ ό άνθρωπος!
Ρίπτει είς τούς δρόμους -χιλί- 

ους ύπαλλήλους -καί αδιαφορεί 
διά τούς Ασφαλιστικούς ’Οργα
νισμούς των! !

* 'Καί δέν εύρέθη, άτυχώς, κα
νείς μέχρι σήμερον, διά νά εΐ- 
πη είς τόν κ. Διοικητήν δτι οί 
άνθρωποι τούς όποιους έρριψεν 
είς τούς δρόμους, μέ δσην εύ- 
■κολίαν δέν θά άπεμάκρυνεν, ώς 
γνωστός φιλόζωος, τούς σκύ

λους τοΰ σπιτιού του, ακόμη καί 
λυσσώντας, δέν διάθέτουν οί -πε
ρισσότεροι τουλάχιστον έξ αυ
τών, άλλον πόρον ζωής έκτος 
άπό τήν σύνταξίν των -καί δτι 
τή,ν σύνταξίν των αύτήν είναι α
ποφασισμένο ινά τήν προστατεύ
σουν μ έ κ ά θ ε θυσί
α ν. Διότι άν αύτή κινίδυνεύση 
νά χαθή, ό καθένας ή- 
μπορεϊ νά -φαντα- 
σ -θ ή τ ί θ ά έπ α κ ο λ ο υ- 
θ ή σ η. . .

Τ;ί λοιπόν έπρεπε νά 
κάμωμεν; θά έρωίτήσετε. '"-Επρε 
πε νά κάμετε έκεΐνο τό όποιον 
-γνωρίζει καί ό τελευταίος συν
ταξιούχος δηλαδή,:

1) Νά στραψήτε πρός τήν 
Κυβέρνηοιν, διά νά ζητήσετε 
τήν άπλήν καί κάθαράν άνα- 
συ-γχώνευσιν τών δύο Ταμείων, 
-είς έ-κπλήρωσιν τής ΰποσχέσεως 
τοϋ -κ. Πρωθυπουρη,οΟ καί δχι 
αύτό πού έκάματε, διά τό όποι
ον ‘θά όμι-λήσωμεν κατωτέρω.

2) Νά ζητήσετε άπό τήν Κυ- 
βέρνηοιν νά έκπληρώση τήν ύ- 
πόσχεσίν της, δτι θά ένίσχυε τά 
Ά-όφαλιστικά μας Ταμεία διά 
τή;ν άντιιμετώ-πισιν τοϋ τεραστί
ου βάρους πού έπεβαλε είς αύ
τά διά τών είς βάρος τοΰ προ
σωπικού τής Τραπέζης μέτρων.

Τό Ταμεϊον, διά τής προώρου, 
-άπομαχρύνσεως χιλίων τόσων 
ύπαλλήλω-ν έστερήιθη τών έπί 
χρόνον μακρόν εισφορών των, 
ενώ, ·έξ άλλου, ύπέστη. άλόχλη-.- 
ρον τό -καταθλιπτικόν βάρος τής 
προώρου συνταξ,ιοδοτή σ ε ώ ς 
των. Τέσσαρα περίπου δισεκα
τομμύρια μηνιαίως έπέρασαν 
άπό τό ενεργητικόν τοΰ Ταμεί
ου εις τό Παθητικόν του καί δ- 
πως ήτο φυσικόν, τό συνέτριψαν.

Κ ράτος καί Τ ράπεζα είχον ύ- 
ποχρέωοιν νά τοΰ παράσχουν τά 
μέσα τής άποικαταστάσεώς τής 
τόσον βιαίώς διαταραχθείσης ι
σορροπίας του. Ή Τράπεζα, 
μάλιστα, διά τόν πρόσθετον λό
γον, δτι έιοσφίσθη ολόκληρον 
τό έκ της άπολύ-σεως τοΰ Προ
σωπικού τούτου κέρδος, ύπερ- 
βαΐνον τά 60 έιχατσ,μμύρια ση
μερινών δραχμών έτησίως, ήλατ 
τωμένον, τό πολύ, κατά τήν έκ 
τής -εύθυγραμμίσεως τών αποδο
χών του προσωπικού τής Τραπέ
ζης Αθηνών διαφοράν, άν γίνη 
δεικτόν δτι τά έξοδα τής εύθυ- 
γραμμίσεως αύτής, πρέπει νά τά 
πληρώσουν οί συνταξιούχοι τής 
Εθνικής! !

3) Νά ζητήσετε άπό τήν Δ ιοί 
ικησιν τής Εθνικής νά καταβά
λη είς τό Ταμεϊον τήν έκ των 
άθρόων άπολύσεων βάσει τοΰ 
-Ν.Δ. 2510)53, ζημίαν, ώς καί 
Ακείνην είς ήν. ύπεβλήθη έκ τής 
προώρου συνταξιοδοτήσεως τών 
άνηκόντων είς τήν κατη,γορίαν 
τής εθελούσιας εξόδου τών έ 
τών 1946 καί 1952.

4) ‘Νά ζητήσετε καί άπό τάς 
δύο Τραπέζας νά καταβάλουν 
δλας τάς. πρός τό Ταμεϊον, έ·κ 
τών γνωστών λόγων, παλαιάς



καί νέας όφειλάς των.
5) Νά ζητήσετε παρά τής Ε

θνικής νά λάβη μέτρα διά τήν 
εύθυγράμμισιν τής κυρίας καί 
’Επικουρικής Άσφαλ ί σ ε ω ς 
προς έκείνην τής Τραπέζης τής 
Έ'λλάδος.

Διά τή,ν επιτυχίαν των προ
σπαθειών σας διεθέτετε, Κύριοι 
Συνάδελφοι, άτελείωτον σειράν 
έπιχει ρημάτων.

Μέ πίστιν εις τό πελώριον δί- 
ικηο μας, δέν θά έδυσκολεύεσθε 
νά έπιτύχητε τήν άναγνώρισιν 
του1, αν ά Πρόεδρος τού Δ.Σ. 
ό όποιος, μέ τήν γνωστήν εγω
κεντρικήν τακτικήν του, χειρί
ζεται μόνος τήν τεραστίαν αυ
τήν ύπόθεσιν, δ ι έ 8 ε τ ε ν 
έ λ ε υ θ' ε ρ ί α ν γνώμης 
καί ο ν νε ι δ ί σ ε ω ς.

Δυστυχώς, δμως, φαίνεται δτι 
τοΰ ελλειψαν καί τά δύο, διότι 
Ικαμε άσυγχώρητον 
σύγχισιν των έ κ 
τής πολιτικής του 
τοποθετή,σεος αισθη
μάτων, μ έ τήν έ κ 
τ ή, ς ί δ ι ό τ η, τ ό ς του 
ΰποχρέωσιν ευθαρ
σούς ά π ο δ ο κ ι μ α σ ί
α ς δ λ ω ν τ ώ ν εις 
6άρος τοΰ προσωπι-1 
,κοΰ τής Τραπέζης 
μέτρων βίας, αλλά καί 
κάτι χειρότερον:

Έκινδύνευσε νά θυσιάση τήν 
ύπόθεσιν εις τύς προσωπικούς 
του δεσμούς, ώς εκείνοι πού τόν 
άνέμιξαν εις τό φοβερόν εκείνο 
σκάνδαλον τής «Μίελίσσης».

’Έτσι εξηγούνται τώρα ώρι- 
σμέναι ένέργειαι ε’ις τάς όποι
ας παρεαυρθη τό Δ. Συμβούλι
ού, περί ών αμέσως κατωτέρω:

1) Άνεκήρυξε τόν κ. Γονήν 
μέγαν συνήγορον τής υποθέσε
ις.

2) Διεκήρυξε διά ψηφίσματος 
τής Συνελεύσεως, τό όποιον 
συνέταξε αυτός οδτος ό Πρόε
δρος τοΰ Δ. Συμβουλίου, τήν 
φιλεργατικήν πολιτικήν τής Κυ 
έερνήσεως (’Άκουσον, άκου- 
σον!), τής όποιας, έν τουτοις, 
οί Σ νταξιοΰ]χοι υπήρξαν τά τρα- 
,γ,ιικώτερα θύματα,..

3) Δι’ έπανειληυμένων άνα- 
ΚΟίνώσεών του έδικαίωσεν δλα 
τά εις βάρος τοΰ Προοωπικοΰ 
Κυβερνητικά μέτρα διά τοΰ 
χαρακτηρισμού αυτών, ώς μέ
τρων έξυψιάνσεως!, έπιβληθέν- 
των έξ άνωίτέρας βίας.

4) Ό κ. Ήλιάσκος κατά τήν 
τελευταίαν Γενικήν Συνέλευσιν 
των Μετόχων τή ς’Βθνιΐκής, εΐ- 
fCEv, απάντων είς προσφώνησιν 
τοΰ προέδρου τοΰ Δ. Συμβουλί
ου, δτι, καίτοι τό ζήτημα τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων δέν αφορά 
τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης, συμ 
παθώς βλέπει τήν ύπόθεσιν τών 
συνταξιούχων καί θά κόμη δ,τι 
μπορεί διά νά τούς βοηθήση. 
Ό κ. Πρόεδρος τοΰ· Δ. Συμβου
λίου άντί νά έξαναστή καί νά 
ύ.πενθυμίση, εις τόν κ. Διοικητήν, 
δτι άφ’ ής συνεστήθη τά Ταμεΐ- 
ον μας Συντάξεων, ή Δοίκησις 
τής Τραπέζης είναι εκείνη; πού 
διαχειρίζεται τά κατ’ αύτό, ά- 
ψοΰ καί τήν στιγμήν πού έξεστό 
μιζε τήν φράσιν του ό κ· Διοικη
τής έτέλει ύπά τήν ιδιότητά του 
ταύτην, Πρόεδρος αύΥοΰ, έ - 
τήρησε χ α ρ α κ τη, ρ ι- 
Οτική,ν σιγήν αφη- 
σας τήν Συνέλευσιν 
μέ τήν έντύπωσιν 
δτι ή Τράπεζα ή δ ό
νο, τ ο νά άντιμετοπί- 
ζη Τήν ύπόθεσιν τοΟ 
Ταμείου- ώς ζή τη μ α 
φιλανθρωπίας.

5) "Ότε συνήλθε τήν 5 πα
ρελθόντος Νοεμβρίου ή Γενική, 
Συνέλευσις τών μελών τοΰ Συλ 
λόγου μας διά νά πλη.ροφορη- 
θή δτι Επρεπε νά εύρίσκεται έν 
Επιφυλακή, έν δψει σκληρού ά- 
γώνος κατά τής Τραπέζης ώς ά- 
έετησάσης τάς υποσχέσεις της 
περί άνασυγχωνεύσεώς τοΰ χω- 
ρισθέντος Ταμείου, τό Δ, Συμ
βούλιού ούδέν άνέφερε περί τών 
έτηοήμων διαπραγματεύσεων,

αί όποΐαι διεξήγοντο μεταξύ 
τών δύο Τραπεζών, βάσει προ
τάσεων τής Τραπέζης Ελλάδος, 
©πως τό ζήτημα λυθή διά συνεν- 
νοήσεως μεταξύ αύτών προς έ- 
νίσχυσιν τοΰ Ταμείου διά νά δυ- 
νηθή. τοΰτο νά -καταβάλη τάς 
συντάξεις έκ τών ’ιδίων.

■Κα έν τούτοις, ώς προέκυψεν 
έκ τοΰ μετ’ όλίγας ήμέρας κυ- 
κλοφορήσαντος εντύπου τοΰ 
Συλλόγου «Πώς Εχει τό ζήτη
μα τής κοινής άσφάλίσεώς» ό 
Σύλλογος έτηρήθη ένήμερος 
τών διαπραγματεύσεων τού
των.

Έπί τοΰ σοβαρωτάτου τούτου 
ζητήματος, άνακύψαντος πολύ 
πρό τής 5ης Νοεμβρίου, τό Δ. 
Σ. περέλειψε, καθ’ ήν ειχεν 
ΰποχρέωσιν, νά τηρήση ένήιμε- 
ρον τό κυρίαρχον Σώμα, μ ό
νον αρμόδιον νά ά- 
π ο φ α σ ί σ η, ά ν ή τρο
πή τήν οποίαν έλάμ 
β α ν ε τ ό ζ ή τ η μ α, ή - 
τ ° ή; όχι, σ υ μ φ έ ρ ο υ- 
σ α κ α ί ά ν ή σχετι
κή π ρ ό τ α σ ι ς, Επρε
πε νά γ ί ν η δέκτη 
ή νά άπορριφθή.

Καί είναι μέν αληθές, δτι αί 
διαπραγματεύσεις αΰται έναυά- 
γησαν, προσκρούσασαι είς τήν 
Αδιαλλαξίαν τής Διονκήσεως 
τής ’Εθνικής, ώς ισχυρίζονται 
οί κύκλοι τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος ή λόγω τής άρνήσε- 
ώς τής τελευταίας νά καταβά- 
λη, τό ποσόν πού έζήτει ή Εθνι
κή ή, ίσως ίσως, λόψη> παρεμβο
λής έκ μέρους τής Έίθνκκής άλ
λων αξιώσεων, μή συνδεόμενων 
αμέσως μέ τό ύπό διαπραγμά- 
τευσιν θέμα, αλλά τό ναυάγιον 
τών διαπραγματεύσεων έπήλθε 
είς χρόνον μεταγενέστερον τοΰ 
χρόνου συγκλήσεώς τής Γενι
κής Συνελεύσεως καί έπομένως 
παραμένει ακέραια ή εύθήνη 
τοΰ Συμβουλίου διότι άπέκρυ- 
ψιεν από το σώμα σπουδαιότα- 
τον στοιχεΐον τής δλης ύποθέ- 
σεως παρέχον λύσιν τοΰ προ
βλήματος, ή όποια., ύπό ώριαμέ- 
νας προϋποθέσεις, ή τ ο Εν
δεχόμενον ν ά ά π ο
δέ ι χ θ ή συμφερωτέ- 
ρα τής διά τής συγ 
,χ ω ν ε ύ σ ε ω ς τών δύο 
Ταμείων έ π ι δ ι ω: κ ο μ ε
ν η ς. Καί μόνον τό βαρυσή- 
μαντον αύτό γεγονός, είναι αρ
κετόν διά νά εμφάνιση, άνάγιλυ- 
φον τόν κίνδυνον ε’ις τόν όποιον 
είναι Εκτεθειμένη, ή άπόθεσις, 
-άπό τόν τρόπον κατά τόν όποι
ον τή,ν χειρίζεται ό Πρόεδρος 
τοΰ Δ.Σ. έν άγνοια τοΰ κυριάρ
χου Σώματος καί ένίοτε, ώς ά- 
κοΰαμεν, έν άγνοια καί τών έν 
τώ Συμβουλίω ουνεργατών του.

6) Άπό κοινού μετά τής Δι- 
οικήσεως τής Εθνικής, ένεφάνι- 
σεν ένώπιον τής Κιίβερνήσεως 
το δλον ζήτη,μα ύπό νέαν δλως 
μορφήν, άποκλείουσαν 
έκ τών πραγμάτων 
τήν λύσιν α ό τ ο ΰ. Διό
τι άντί τής απλής άνασυγχω- 
νεύσεως τών δύο Ταμείων, έφ’ 
ής ύπήρχεν ή ύπάσχεσις τοΰ κ. 
Πρωθυπουργού, έζήτησε τήν δη_- 
μιουργίαν νέου Ασφαλιστικού 
’Οργανισμού περιλαμβάνοντας 
,πλήν τών Ταμείων Συντάξεων 
τών Τραπεζών ’Εθνικής καί 
Ελλάδος, τά Ταμεΐον Συντάξε
ων τής ’Αγροτικής« μετά τών 
Ταμείων Επικουρικής Άσφαλί- 
σεως δλων τών Τραπεζών τού
των. Καί τοΰτο, καθ’ δν χρόνον 
ή Διοίκησις τής Εθνικής ήρνεΐ- 
το νά έκπληρώση τάς πρός τό 
Ταμεΐον υποχρεώσεις της, προ- 
φασιζομένη άδυναμίαν τής Τρα
πέζης.

Τό σχέδιον, ευφυές είς έπι- 
νόησιν, θά Ελυεν άμολογουμέ- 
νως τό ζήτημα κατά τόν ίδα- 
νικώτερον τρόπον, ά ν ύ π ή ρ- 
χε πιθανότης νά γί
νη δεκτόν άπό τ ή ν ά λ- 
λ η ν πλευράν τοΰ λό- 
φου. Έθεωρήθη δμως δτι ύ- 
πέκρυπτε προσπάθειαν τής Δι- 
οικήσεως τής Εθνικής νά έπι-

τύχη τήν καταβολήν τών συν
τάξεων τής τελευταίας ά ν α- 
λώμασιν άλλων, δη
λαδή έκ τών περισσευμάτων 
τών άλλων Ταμείων, έ ξ ο δ 
καί ή άτεγκτος «ρ- 
ν η σ ι ς, ή ν ά ν τ έ τ α- 
ξαν καί αί Διοική
σεις τών ενδιαφε
ρομένων Τραπεζών 
καί τό προσωπικόν 
τ ω ν.

Αυτός είναι ό λόγος διά τόν 
όποιον τρις είσαχθέν τό σχετι
κόν Νομοσχέδιον είς τό Συν
τονιστικόν Συμβούλιον, τρις ά- 
,πεσύρθη, διότι καί ό τότε Υ
πουργός τοΰ Συντονισμού καί 
ό κ. Τσουδερός έδήλωσαν δτι 
τοιοΰτον Νομοσχέδιον δέν ήτο 
δυνατόν νά έγκριθή.

Έν τώ μεταξύ έχάνετο καί 
ή ελπίς τής απλής άνασυγχω- 
νεύσεως τών δύο Ταμείων, βά
σει τής Πρωθυπουργικής ύ- 
ποσχέσεως, διότι έπρόκειτο 
πλέον περί- νέας μορ
φής τοΰ ζητήματος, τήν ό
ποιαν ούδείς άλλος, πλήν τής 
Εθνικής, άπεδέχετο καί ή ό
ποια διά τοΰτο, δέν είχεν, έπα- 
ναλαμβάνομεν, ο ΰ δ ε μ ί α ν 
πιθανότητα πραγ- 
ματοποιήσεως.

",Ως πρός τήν πλευράν τής 
Τραπέζης τής "Ελλάδος πρέπει 
νά έννοηθή καλώς άπό δλοΟς 
μας δτι, διά νά πληρώση ή 
Τράπεζα τής Ελλάδος ή διά 
νά άναλάβη οίανδήποτε ύπο- 
χρέωσιν, πρέπει νά προ- 
η γ η θ ή ή Εθνική.

Διότι δέν είναι δυνατόν νά 
πληρώνη ή Τράπεζα τής "Ελ
λάδος καί ή Εθνική νά... παί- 
ζη τόν Παπά. Νομίζω δτι έπ’ 
α'ύτοΰ κάτι πρέπει νά γνωρίζη 
τό Συμβούλιού τοΰ Συλλόγου 
μας.....

‘Όσον αφορά τήν άνασυγ- 
χώνευσιν τών δύο Ταμείων, 
αϋτη πρέπει νά έπιδιωχθή διά 
συγκαταθέσεως πρός τοΰτο 
καί τής Τραπέζης τής "Ελλά
δος.

Είς τό σημεΐον τοΰτο ϋχο- 
μεν τήν γνώμην, δτι, καί μετά 
τήν έπί τοΰ ζητήματος τοΰ Τα
μείου Αύτασφαλείας γνωστήν 
Δικαστικήν άπόφασιν, είναι α
δύνατον νά ύποχρεωθοΰν οί ή- 
σφαλισμένοι τής Τραπέζης τής 
"Ελλάδος νά παραμείνουν ^ ά- 
κοντές ύπό τήν αυτήν 
στέγην, τώρα ίδια μετά τήν έκ 
τής συγχωνεύσεως, εισροήν είς 
τήν Εθνικήν καί νέου Προσω
πικού Εχοντος ίδιαν άσψάλισιν. 
Διότι, έπί τέλους, δέν δυνάμε- 
θα νά άγνοήσωμεν τό γεγονός, 
δτι τόσον αί Διοικήσεις τών 
ένδιαφερομένων Τραπεζών, 8- 
σον καί τό προσωπικόν των, 
καλώς ή κακώς, δέν επιθυμούν 
τήν ύπό κοινήν στέγην συμβί- 
ωσιν μέ τό Ταμεΐον μας, έφ’ 
οσον προΐσταται τούτου ή ση
μερινή Διοίκησις τής Τραπέ
ζης. Τό διατί, τό γνωρίζομεν 
δλοι....

Δέν νομίζω δμως δτι διά 
τούς Συνταξιούχους τής Εθνι
κής τό πράγμα Εχει οπουδαίαν 
σημασίαν, παρά μόνον προσ- 
καίρως. Διότι, μετ’ ομ πολύ, 
θά άρχίσουν καί είς τάς άλλας 
Τραπέζας τά βάσανα τοΰ Τα
μείου των, ευθύς ώς, μετ’ ολί
γα Ετη, άρχίσουν αί άθρόαι Ε
ξοδοι προσωπικού. Ά ρ κ ε ΐ 
νά έξευρεθή ό τρό
πος τής καλύψεως 
τού κενού πού δη
μιουργεί σήμερον 
όχωρισμός.

’Έπειτα, άκόμη καί διά λό
γους ομαδικής αξιοπρέπειας, 
δέν πρέπει νά συστεγαζώμεθα 
μέ συνεταίρους, οί όποιοι δΓ 
οίονδήποτε λόγον δέν έπιθυ- 
μοΰν τήν συστέγασιν αυτήν.

Άλλοΰ, νομίζομεν, δτι πρέ
πει νά τοποθετηθή τό ζήτημα. 
Οί έκ τής Τραπέζης τής "Ελλά
δος, άς άφεθοΰν έλεύθεροι νά 
κανονίσουν τά τοΰ οί,κου των, 
δπως αυτοί νομίζουν.

’Αλλά πρό παντός χωρισμού 
πρέπει ν ά κανονί
σω μεν τούς λογα
ριασμούς μας, αυ
τούς πού δένε κα
νονίσαμε ν τά 19 2_8, 
διότι λόγω τών δυσχερειών 
πού συμπαρομαρτοϋν, αί δύο 
Τράπεζαι έπροτίμησαν τότε τήν 
κοινήν άσφάλισιν.

Και οί λ)σμοί αύτοί δέν

πρέπει νά κανόνι- 
σθοΰν, βέβαια, μέ 
τόν αφελή τρόπον 
πού προβλέπει τό 
έπί τοΰ χωρισμού 
Διάταγμα, τοΰ όποιου 
πρέπει νά έπιδιώξωμεν τήν τρο- 
ποποίησιν. Νομίζω δτι μ έ 
τήν συμμετοχήν καί 
τοΰ ζητοΰντος'τόν 
χωρισμόν Ταμείου 
τής Τραπέζηςτής 
"Ελλάδος είς τό Πα
θητικόν τοΰ: Ταμ ί
ου μας, δηλαδή εις 
τό Σ u ν τ α ξ ι ο δοτι
κόν βάρος του κ α ί 
οχι μόνον μέ τόν 
ύπολογισμόν αύτοΰ 
διάτόν καθορισμόν 
τοΰ ποσοστού δια
νομής τής περιου
σίας του, πού δέν Εχει 
καμμίαν ή εχει πολύ μικράν 
σημασίαν (αύτό__εκαμεν ή Ε
πιτροπή διανομής) , δ ν α- 
ταινά έξευρεθή λ ύ- 
σιςδυναμένη νά γί
νη αποδεκτή παρ’ 
άμφοτέρων τών με
ρών. Είναι λύσις ορθή καί 
δικαία. Τά ύπέρ αυτής _ έπιχει- 
ρήματα είναι πολλά καί αδιά
σειστα. ’Αρκεί νά πρυτανεύση 
κατά τάς σχετικάς διαπραγμα
τεύσεις, έκ μέρους τής Τραπέ
ζης τής "Ελλάδος καί τοΰ προ
σωπικού της, τά πνεύμα έκεΐ- 
νο τής άμοιβαίας κατανοήσε- 
ως, ποΰ πρέπει νά διέπη τάς 
σχέσεις τών Διοικήσεων καί 
τοΰ Προσωπικού τών δύο με
γάλων Τραπεζών, άκόμη δέ 
καί ένας βαθμός κατανοήσεως 
τής άκρως δυσχερούς θέσεως, 
είς ήν εύρίοκονται οί συνταξι
ούχοι τής Εθνικής, έν πολλοΐς 
— πρέπει νά όμολογηθή άπό 
τήν άλλην πλευράν — λόγω 
τής συμπεριφοράς 
τής θυγατρός Τ ρ_α- 
πέζης απέναντι τής 
μητρός της Έθνι- 
κ ή ς....

Καί διά νά συνοψίσωμεν.
1) Έγκαταλειψατε, Κύριοι 

Συνάδελφοι, τοΰ Διοικ. Συμ
βουλίου, τήν προσπάθειαν δη
μιουργίας νέου ’Ασφαλιστικού 
Όργανισμοϋ, πού όδηγεΐ είς 
τήν άποτελμάτωσιν τοΰ _ ζητή
ματος καί περιορισθήτε είς τήν 
έποινασυγχώνευσιν τών δύο Τα
μείων πού σάς ύπεσχέθη ό κ. 
Πρωθυπουργός, άφοϋ προηγου 
μένως προσπαθήσετε νά πείθε
τε τήν Διοίκησιν καί τό προ
σωπικόν τής Τραπέζης τής "Ελ
λάδος νά συγκατατεθή πρός 
τοΰτο.

2) "Αν τούτο προσκρούση 
είς άνυπέρβλητα έμπόδια, άρ- 
κέσθήτε είς τήν άνάληψιν έκ 
μέρους τών δύο Τραπεζών τής 
συμβατικής ύποχρεώσεως πρός 
τό' Ταμεΐον μας Σ υντάξεων, νά 
καταβάλωσιν είς αδτό κατά 
ποοοστόν καθοριζόμενον άπό 
τοΰδε, πάν ποσόν ο
πέ ρ ή θ ε λε ν ά π α Τ- 
τ η θ ή διά νά κατα- 
στη τοΰτο ικανόν 
νά καταβάλη άπρο- 
σκόπτως καί αύτο- 
δυνάμως τάς συν
τάξεις μας, τ ώ ν __ ή- 
σφαλισμένων τής 
’Εθνικής άκολου- 
θούντων έν παντί 
τήν τύχην τών συ
ναδέλφων τής Τρα
πέζης τής Ελλά
δος, βάσει τής αρχής τής 
ίσης μεταχειρισεως, τόσον 
ώς πρός τήν κυρί
αν, δσον καί ώς πρός 
τήν έπικουρικήν 
Άσφάλισιν.

3) Άντιταχθήτε, δση ύμΐν_ή 
δύναμις, κατά τής έπιμελώς 
καλλιεργούμενης άκόμη καί 
άπό έπισήμους άτυχώς κύ
κλους, άγνόοΰντας τά πράγμα
τα, άντιλήψεως δτι ή Τράπεζα 
τής Ελλάδος είναι ό πλούσιος 
Εργοδότης καί ή Εθνική _ό 
πτωχός ή ό πτωχεύσας. Ο ύ- 
δέν τούτου άναλη- 
θ έ σ τ ε ρ ο ν. Άπό τήν άν- 
τίληψιν αύτήν, τήν όποιαν έπι
μελώς καλλιεργεί ή Διοίκησις 
τής ’Εθνικής ά π ο ρ ρ έ ε ι 
τό σύνολον τών δυ
σχερείων, είς τ α ς 
όποιας προσκρούει 
σήμερον ή ρύθμι- 
σις τοΰ ζητήματος.

Πρόκειται άναμφισβητήτως 
περί δύο Κολοσσών. Ή μόνη 
διαφορά μεταξύ των Εγκειται 
είς τούτο :

‘ Οτι, ένώ εις τήν Τράπεζαν 
τής Ελλάδος ύπάρχει, μεταξύ 
Διοικήσεως καί Προοωπικοΰ, 
απόλυτος κατανόησις καί αρ
μονική συνεργασία, είς τήν Ε
θνικήν, διά τούς γνωστούς λό
γους, ύπάρχει χάσμα ά- 
γεψύρωτον καί μί
σος άθεράπευτον.

Καί κατά τής άπαραδέκτου 
αύτής, δσον καί εξοργιστικής 
καταστάσεως, πρέπει νά στρα
φούν, αφού δέν έστράφησαν ή
δη, αί. προσπάθειαι καί οί α
γώνες, καί τοΰ έν ένεργεία καί 
τοΰ ύπό σύνταξιν προσωπικού.

Μετά Σ υναδελφικών 
χαιρετισμών

Έν Άθήναις τή 18η Φεβρου
άριου 1955.

ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗ ΑΝΔΡ ΕΟΥ 
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Χαλάνδρι.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άριθ. Πρωτ. 390

Έν Άθήναις τή 17 ΦΟρίου 1955 
ι Πρός

Τούς Άξιοτίμους 
κ.κ. Δ. Οίκονομόπουλον, Άντ. 
Σοφμάτην, Διον. ΣταμαπελάΚην,. 
Χρηστόν ΜαραζοΟχον, Γεώργ, 
Τεβελέκον, Σπνρ. Κατωπόδην καί 

Σπυρ. Καζαντζήν
Ενταύθα

Κύριοι Συνάδελφοι, !
Γνωρίζομεν ύμΐν ευχαρίστως 

δτι ή Γενική Συνέλευσις τής 16ης 
Φεβρουάριου 1955- έξέλεξεν ύ-μάς 
όμοφώνως τακτικά μέλη, τής KeV 
τρικής ’Εφορευτικής Επιτροπής 
διά τήν ένέργεισν αρχαιρεσιών 
πρός άνάδειξιν ένός (1) Προέ
δρου Συνελεύσεων, ένδεκα Συμ
βούλων, έξ (6) ’Επιμελητών- καί 
άντιπροσώπων παρά τώ Εργατι
κή) Συνεδρίφ καί παρά τώ ΈρΥ« 
τιι<ώ Κέντριρ Αθηνών.

Συγχαίροντες υμάς έπί τή έκλο 
γή σας παρακαλοΰμεν δπως έπι- 
ληφβήτε τών καθηκόντων σας συμ 
ψώνως τώ Καταστατικώ·
Μετά συντχδελμικών χαιρετισμών 

Ό Πρόεδρος 
*0 Γεν. Γραμματεύς 

ΚΟΙΝΌΠΟΙΗ-ΣΙΣ

Δ. Οίκονομόπουλον 
Λ. Σοφικίτην ι
Δ. Σταματελάκην 
X. ΑΛπαρτζοΟκον 
Γ. Τζεδελέκον
Σ. Κατωπόδην Άναπληρω-ματ, 
Σ. Καζαντζήν »

'ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΑΟΣΙΣ

‘Υπεύθυνος έπί τής Βλης : 
ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Αγίας Λαύρας 71 
(Τέρμα Πατησίων)

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
Κλεάνθης Φραγκιδάκης 

*Αγ. Φανουρίου 47.
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ΟΔΗΓΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΤΙΠΡΟΣΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΑΑΟΓΟΥ
ΚΑΙ ΤΑΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΑ! ΕΠΙΤΡΟΠΑΣ ΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ»

Έν δψει των αρχαιρεσιών τής 
13ης καί 14ης τρέχοντος, παρέ
χονται προς τούς (Αντιπροσώ
πους του Συλλόγου εις τά ε
παρχιακά; Καταστήματα καίτά ς 
Έφορευτυκάς Έπιτροπάς των 
Καταστημάτων — Εκλογικών 
Κέντρων, έκ μέρους της Δ. Ε. 
αϊ κάτωθι όδηγίαι :

Ή Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου: πα- 
ρακαλεΐ τούς kjk. αντιπροσώ
πους τοΰ Συλλόγου τούς υπη
ρέτου ντας εις τά επαρχιακά 
Καταστήματα, όπως συντάξωσιν 
ύπ’εύθύνην των κατάστασιν τών 
ύπη ρετούντων παρά τώ Κατα- 
στήματί των Σ υναδέλφων—τα
κτικών μελών τοΰ Συλλόγου 
Ιήν κατάστασιν ταύτην τών έξ 
έκάστουΚ αταστήματος έχόντων 
δικαίωμα ψήφου θέλουσι κατα
θέσει τό ταχύτερον εις την έκ- 
λεγεΐσαν τοπικήν Εφορευτικήν 
Επιτροπήν τοΰ εις δ υπάγονται 
Καταστήματος — Εκλογικού 
Κέντρου.

Έκαστη, τοπική Εφορευτική 
Επιτροπή; παρακαλεϊται όπως 
παρακολούθηση τήν έγκαιρον ύ- 
ποδολήν εις αυτήν τών ώς ά
νω καταστάσεων εκ μέρους δ- 
λ.ων τών Καταστημάτων τής δι
καιοδοσίας της. Ή Τοπική Ε
φορευτική Επιτροπή .μετά τήν 
λήψιν τών καταστάσεων δλων 
τών Καταστηιμάτων, άτι να θέ~ 
λουσιν ασκήσει τό εκλογικόν 
των δικαίωμα είς τό Κατάστη
μα — Εκλογικόν Κέντρον, είς 
δ έκαστη εδρεύει, θά ύποδάλη 
ταύτας δεόντως κεκυρωμένας 
είς τούς αρμοδίους Διχαστικούς 
αντιπροσώπους.

ΟΊ κ. κ. (Αντιπρόσωποι τοΰ 
Συλλόγου παρακαλοΰνται ό
πως μας ύποδάλούν έ'γκαίρως 
άντίγραφον είς διπλοΰν τών ώς 
άνω1 καταστάσεων.

Αΐ κατά τόπους Εφορευτικοί 
Επίτροποί παρακαλοΰνται ό
πως μας γνωρίσουν τηλεγραφι- 
κώς : Ιον) Τήν εκλογήν των 
συμφώνως πρός τάς οδηγίας 
τής Κεντρικής ’Εφορευτικής Ε
πιτροπής καί 2ον) τή,ν έικτέλε- 
σιν τής διά τής παρούσης ανα
τιθέμενης αύταΐς εργασίας.

Τέλος, ή Δ. Ε. γνωρίζει πρός 
τάς Έιφορευτιικάς Έπιτροπάς, 
δτι ένεκρίθη ή καταβολή, χρε
ώσει τοΰ Συλλόγου, δραχμών 
200.000 -είς έκαστον Δικαστικόν 
αντιπρόσωπον ώς άποζημίωσίν 
του.

ΤΟ ΑΔIΑΒΛΗΤΟΝ 
ΤΩ:Ν ΕΚΛΟΓΩΝ

Ή Δ. Ε. έν τη μελέτη τών 
τρόπω-ν, καθ' οϋς θά ή το δυνα
τόν νά έξασφαλισθή ή έλευθέρα 
έχδήλωσις τής θελήσεως τών με 
λών τοΰ Συλλόγου τόσον τοΰ 
Κεντρικοΰ Καταστήματος, δσον 
καί τών Υποκαταστημάτων, κα- 
τέλ|ηίξεν, -έν συνεννοήσει μετά 
τής Κεντρικής Εφορευτική ς’Ε- 
πιτροπής τής έκλεγείση.ς παρά 
τής Γενικής Συνελεύσεως τών 
μελών, είς τήν άπόφασιν νά ά- 
ναλάδη ό Σύλλογος τήν δαπά
νην έκτυπώσεως τών ψηφοδελ
τίων τοΰ συνδυασμοΰ ή των συν
δυασμών, οιτινες θά διεκδική- 
σωσι τήν ύψίστην τιμήν τής δια- 
χειρίσεως τών Συλλογικών ύ- 
ποθέσεων. Ταΰτα θά έκτυπωΒώ- 
σιν έπί χάρτου τής αύτής ποιό- 
τητος, διά τών ίδιων τυπογρα
φικών στοιχείων καί θά είναι 
τοΰ αύτοΰ μεγέθους. Οί φάκελ- 
λοι ωσαύτως, έντος τών όποι
ων :θά τοποθετηθώ σι τά ψηφο
δέλτια, θά είναι οί ίδιοι ακρι
βώς κατά τε τό μέγεθος καί τό 
χρώμα καί τήν ποιότητα, τόσον 
διά τό Κεντρικόν, δσον καί διά 
τά Υποκαταστήματα. Τά ψηφο
δέλτια, καθώς καί οί φάκελλοι, 
δΓ ών θά έφοδιασθώσι παρά 
τοΰ Συλλόγου άπασαι αί Έφο- 
ρευτικαί Έπιτροπαί τόσον τοΰ 
Κεντρικού Καταστήματος δσον

καί τών περιφερειακών Εκλο
γικών Κέντρων, θά φέρωσιν ει
δικήν σφραγίδα τοΰ Συλλόγου 
μέ τήν ήμέρομηνίαν τών αρχαι
ρεσιών. Τά ψηφοδέλτια ταΰτα 
καί οί φάκελλοι θά δίδωνται 
παρά τών Προέδρων τών Εφο
ρευτικών ’Επιτροπών είς τούς 
προσερχομένους κατά τάς αρ
χαιρεσίας καί έξ αύιτών ό ψη
φίζω ν, εισερχόμενος είς τό πα- 
ραδάν, θά κάμη επιλογήν, δια- 
γράφάς, άντικαταστάσεις ονο
μάτων υποψηφίων, ή προσθήκας 
άλλων ό ναμάτων

Παν ψηφοδέλτιον, μή φέρον 
τήν ώς άνω σφραγίδα τοΰ Συλ
λόγου, θά είναι άκυρο ν, όπως 
άκυρον θά είναι έφ’ δσον καί 
ό φάκελλος, εντός τοΰ όποιου 
6ά είναι τοποθετημένον τό ψη- 
φοδέλτιον, δέν είναι έξ έκείνων, 
οιτινες βά φέρωσιν ώσαύτως 
τήν κατά τά ανωτέρω ειδικήν 
σφραγίδα τοΰ Συλλόγου

Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Ψηφοδέλτιον, έν ώ θά άνα- 
γράφωνται ό',όματα περισσότε
ρα τοΰ ενός διά τό άξίωιμα τοΰ 
Προέδρου τών Συνελεύσεων η 
περισσότερα τών ένδεκα διά 
τούς Συμβούλους ή περισσότε
ρα τών έξ διά τούς Έπιμελη- 
τάς, ή περισσότερα τών δύο 
διά τούς Έλεγκτάς, τά τυχόν 
πέραν τών αριθμών τούτων ψη- 
ΐφιζόμενα ονόματα δέν θά λαμ
βάνω νται ύπ’ δψιν. Έν τή πε- 
ρυπτώσει ταότη ό ψηφίζόμενος 
διά τήν θέσιν τοΒΠροέΙδρου τών 
Συνελεύσεων, η ό αριθμός τών 
Συμβούλων ή Επιμελητών ή 
Ελεγκτών θά λαμδάνηται κα
τά τήν σειράν τής έν τώ ψηφο- 
δελτίω αναγραφής των, μέχρι 
συμπλη ρώσεως τών ύπό τοΰ Κα 
ταστατικοϋ καθοριζόμενων θέ
σεων.

Τά ψηφοδέλτια καί οί φάκελ- 
λοι, οιτινες θά χρησιμοποιηβώ- 
σι παρά τών εκλογέων κατά 
τάς αρχαιρεσίας τής 13ης καί 
14ης Μαρτίου, θά άποσταλώσιν 
εγκαίρως, μερίμνη τής Διοικη
τικής ’.Επιτροπής τοΰ Συλλό
γου, είς τάς κατά τόπους Εφο
ρευτικός Έπιτροπάς διά συστη;- 
μένου ταχυδρομικού δέματος 
καί θά άνοιχθώσι παρά τοΰ Προ 
,έίδρου τής άρμοδίας Εφορευτι
κής ’.Επιτροπής έν συνεδριάσει 
κατά τήν ή μέραν καί τήν ώραν 
τής ένάρξεως τής ψηφοφορίας. 
Τό o&rm ένεργηθησόμενον ά
νοιγμα τοΰ δέματος τών ψηφο
δελτίων καί τών φακέλλων θά 
μνημονευθή είς τό πρακτικόν, 
δπερ θά σύνταξη ή Εφορευτι
κή Επιτροπή έπί τώ πέρατι τής 
ψηφοφορίας.

Τά ανωτέρω θά έφαρμοσθοΰν 
αύστηρώς καί πανομοιοτύπως 
τόσον παρά τής έν Άθήναις 
Κεντρικής Εφορευτικής Επι
τροπής, δσον καί παρά τών πε
ριφερειακών ’Εκλογικών Κέν
τρων.

Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΥΣΤΙΚΗ

Ή χρησις τών παρά τοΰ Συλ
λόγου άποσταλησομένων ψηφο
δελτίων καί φαχέλλων, τόσον 
παρά τών έν Άθήναις όσον καί 
παρά τών έν τοΐς Ύποκαταστή- 
μασι συνάδελφων τό πανομο ιό- 
τυπον τών ψηφοδελτίων καί τών 
φαχέλλων, ΕΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΏ 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙ ΚΩΣ 
ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΚΑ
ΘΟΡΙΖΟΜΕΝΑ, ού μόνον έξα-

σψαλίζουσι τήν Ελεύθερον έκ- 
Ιδήλωσιν τών μελών, άλλ.ά διιευ- 
κολύνουσι καί έξασφαλίζουσιν 
άπολύτως καί τήν μυστικότητα 
τής ψηφοφορίας. Έπί πλέον ή 
προβλεποιμένη άνάμιξις τών φα 
κέλλων, μετά τήν ένταΰ,θα απο
στολήν των, παρά τών Εφορευ
τικών Επιτροπών, ΠΡΙΝ ”Η Α
ΝΟΙΓΩ Σ IN ΟΥΤΟ I, τούτέστιν 
ΠΡΙΝ ΓΙΝΗ Η ΔΙΑΛΟΓΗ, κα- 
Θιστώσιν αδύνατον π α ν- 
τ £ λ ώ ς νά γνω,σ,θή παρ’ οίου- 
δήποτε ποιος έψήφισεν, είς ποι
ον Υποκατάστημα ανήκει καί 
πώς έξέφρασε τήν θέλησίν του.

ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Ή Δ. Ε., έρμηνεύουσα τέλος 
τό Καταστατικόν τοΰ Συλλό-

Προς τήν A. Ε. τον "Υπουργόν 
τής Εργασίας κ. Άνδρ. Στρά
ταν.

’Ενταύθα
Κύριε ‘Υπουργέ,

"Εχσμεν τήν τιμήν νά άναψέ- 
ρωμεν Ύμΐν τά ακόλουθα:

Ή Διοίκησις τής ’Εθνικής 
Τραπέζης "Ελλάδος και ’Αθηνών, 
παρερμηνεύουσα τήν ΰπ’ άριθ, 
27333)54 Ύμετέραν ‘Υπουργι
κήν Άπόφασιν, δΓ ής ένεσΜ μ α

ί Συνέχεια έκ τής 6ης σελίδος)
Τοπική Εφορευτική ’Επιτροπή α
νοίγει τήν ψηφοδόχον, σφραγίζει 
καί μονογραφεί τούς φακέλλους 
καί συντάσσει πρακτικόν τής ψη
φοφορίας, έπί τού όποιου άναγρά 
φει τά ονόματα τών ψηφισάντων. 
Τό πρακτικόν τούτο μετά τών έ- 
σφρσγισμένων ψακέλλων τών ψη
φοδελτίων θέτει εντός μεγάλου 
ψοίκέλλου τόν όποιον σφραγίζει 
δΓ ισπανικού κηρού, ώστε νά α
σφαλίζεται πλήρως τό άπαραιδια- 
στον αυτού καί στέλλει άμελητ! 
διά συστημένης επιστολής όνο- 
μαστί πρός τόν ΔιονΰσιονΟίκονο- 
,μόπουλον Πρόεδρον τής Κεντρι
κής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής, 
Πόστ—Ρεστάντ, είς ’Αθήνας.

14) Τήν 15ην ήμέραν άπό της 
ένεργείσς τής ψηφοφορίας, ό Πρό 
εδρος τής Κεντρικής ’Εφορευτι
κής ’Επιτροπής έν Άθήναις, συν
όδευα μ ενός καί ύπό τών λοιπών 
μελών τής ’Εφορευτικής ’Επιτρο
πής , προσέρχεται είς τό Ταχυδρο 
μεΐον καί παραλαμβάνε: Τούς έπ’ 
όνόματι αύτοΰ συστημένους φα
κέλλους τών ψηφοδελτίων, τούς ό
ποιους καί μεταφέρει είς τόν τό
πον ένθα ενρισκεται ή ψηφοδόχος 
τής περιφερείας Αθηνών. ’Εκεί ή 
Κεντρική ’Εφορευτική ’Επιτροπή 
ών συνεδριάσει ανοίγει Τους συγ- 
κεντρωθέντας φακέλλους τών ’Ε
παρχιακών ‘Υποκαταστημάτων 
καί ελέγχει τους φέροντας τά ψη
φοδέλτια φακέλλους αν είναι σύμ
φωνοι πρός τά πρακτικά τής ψη
φοφορίας. Ακολούθως άνοίγουσα 
τήν ψηφοδόχον ρίπΤει τούτους 
εντός αύτής καί προβαίνει είς 
τήν καταμέτρησιν τών ψήφων.

15) Περί τοΰ άποτελέσμοττος 
συντάσσεται λεπτομερές πρακτι
κόν δΓ ού προκειμένου περί αρ
χαιρεσιών, άνακηρύσσονται οί έ- 
πιτυχόντες, δπερ δημοσιεύεται ά 
μέσως, διά τοιχοκολλήσεως, είς 
τά Γραφεία τοΰ Συλλόγου καί κα-

γου, καθ’ δ οί συνάδελφοι τών 
Ύποικαταστιηίμάτων, έφ’δσον εύ- 
ρίοικονται αυτοπροσώπως κατά 
τήν ημέραν τών αρχαιρεσιών είς
τό Κέντρον, δύνανται νά άσκή- 
σωσι τό έικλογικόν των δνκαίω- 
μα ένταΰθα, άπεφάσισαν όπως, 
ιέάν συνάδελφοι τοΰ Κεντρικού 
Καταστήματος ή Υποκαταστη
μάτων, οιτινες κατά τήν ημέραν 
τών αρχαιρεσιών 8ά εύρίσκων- 
ται μακράν τοΰ Εκλογικού 
Κέντρου, ένθα έχει όρισθή ότι 
θά άσικήσωσι τό δικαίωμά των, 
δυνηθώσι νά προσέλθωσιν είς 
τά πλησιέστευον πρός τόν τό
πον τής διαμονής των Εκλογι
κόν Κέντρον καί έπί τή έπιδεί- 
ξει τοΰ δελτίου ταυτότητάς των 
άσκήσωσι τό δικαίωμά των.

τώθη τό διά τής ύπ’ άρ. 41100) 
53 Ύμετέρας Άποφάσεως παρα- 
σχεθέν έπίδομα ακρίβειας, τό δο- 
θέν είς απαντας τούς μισθωτούς 
τής Χώρας, ποιείται ένσωμάτω- 
σιν αύτοΰ, οϋχϊ εις τάς βασικάς 
τακτικάς άποδοχάς, έφ’ ών δέον 
νά συνυπολογισθώσι περαιτέρω 
αί κατά τόν Οργανισμόν υπηρε
σίας νόμιμοι προσαυξήσεις, άλ
λα διατηρεί τούτο διακεκριμένος 
συμποσοΰσα άπλώς έν τώ συνό-

τά τό δυνατόν εΰρείας κυκλοφο
ρίας άνακοινώσεως μεταξύ τών 
μελών είς πάντα τά Καταστήμα
τα τής Τραπέζης.

16) Πρακτικά καί φάκελλοι 
ψηφοφορίας λαμβανόμενοι μετά 
τήν ημέραν τούτην, δέν λαμβά- 
νονται ύπ’ δψει.

17) Τό αποτέλεσμα τής ψηφο
φορίας θεωρείται έγκυρον έάν έ- 
λοβον μέρος εις τήν ψηφοφορίαν 
τό ποσοστόν τού συνόλου τών 
τακτικών μελών, τό άπαιτσύμενον 
διά τήν κατά νόμον απαρτίαν. Τό 
γεγονός τούτο πιστοποιείται διά 
μόνης τής ρυθμίσεως τών έσψρα- 
γισμένων φακέλλων. Έάν έκ τών 
οαιγκεντρωθέντων φακέλλων προ- 
κύπτη, δτι έψήφισαν όλιγώτερα 
μέλη, ή Κεντρική Εφορευτική ’Ε
πιτροπή αναβάλλει έπί έπτά (7) 
ή μέρας τό άνοιγμα τών φακέλλων 
έφ’ δσον διαπίστωση δτι έλλεί- 
ποντα τυχόν πρακτικά μετά φα
κέλλων *Υ)μάτων είναι δυνατόν 
νά συμπληρώσουν τόν άπαιτούμε- 
νον άριθμόν διά τό έγκυρον τής 
εκλογής. Έάν καί μετά τήν πάρο
δον τής έπταημέρου τούτης προ
θεσμίας δέν συμπληρωθή ό άπαι- 
τούμενος αριθμός, ή ψηφοφορία 
έπαναλαμβάνεται μετά 15 ημέ
ρας, τής Κεντρικής Εφορευτι
κής ’Επιτροπής είδοποιούσης α
μέσως περί τούτου δΓ έπειγού- 
σης άνακοινώσεως τάς τοπικάς 
Έφορευτικάς Έπιτροπάς, ώς 
καί τά έν τή περιφερείς Αθηνών 
Πειραιώς καί Περιχώρων καί τά 
έν τοίς Έπαρχίαις μέλη. Μή έπι- 
τευχθείσης καί αυθις άπαρτίας, 
ή ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 
κατά τήν αυτήν διαδικασίαν μέ
χρι ς οΰ σχηματισδή ή κατά νά
νον απαρτία.

1 8) ‘Ως έκλεγέντες θεωρούνται 
οί λα,μβάνοντες κατά σειράν τάς 
περισσοτέρας ψήφους καί δΓ ήν ι
διότητα έψηφίσθη έκαστος κατά 
τάς ανωτέρω διακρίσεις.

‘Η Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου, λα- 
SoGoa ό,π’ δψιν της ότι, τινά 
τών Καταστηιμάτων εύρίσκον- 
ται πολύ μακράν τοΰ είς δ υ
πάγονται Έκλογίίκοΰ Κέντρου, 
πρός άντιμετώπισιν τών υπηρε
σιακών αναγκών καί πρός διεν- 
ικάλυνσιν τών είς αυτά ύπηρε- 
τοΰντων συναδέλφων, άπεφάσι- 
σισεν όπως, έφ’ όσον ή μετα
φορά τών έν λόγω συναδέλφων 
διά τών τακτικών συγκοινωνια
κών ιμέσων καθίσταται δυσχε
ρής ,καί ώς έκ τούτου θέλει τυ
χόν βραδύνει ή είς τάς Εδρας 
των έπιστροφή, χρη σιμοποπ:θώ- 
σιν ύ.π’ αυτών, δαπάναις τοΰ 
ιΣυλλόγου, ειδικά μέσα μετα
φοράς.

λω τών αποδοχών. ΤοΟτο πράττει 
ή Διοίκησις τής Τροητέζης μας 
άπό τής 1.5.1954, άψ’ ής δέ η
μέρας παρά πάσαν έ'ννοιαν δι
καίου παρέσχεν ήμΐν καθυστερη
μένες τό ώς άνω έπίδομα, ένώ 
τούτο έχορηγήθη άπό τής 1.3. 
1954 είς απαντας τούς μισθω
τούς τής Χώρας, στερήσασα ή- 
μάς αύτοΰ έπί δίμηνον. Έκ τής 
τοιαύτης ένεργείας τής Διοική- 
σεως τής Τραπέζης μας επέρχε
ται σοβαρά ζημία είς τάς άποδο
χάς τοΰ προσωπικού, έπ’ ('ψι: λ Πό
της Τραπέζης, ήτις φαλκιδεύει 
ταύτας παρερμηνεύουσα τάς σα
φείς διατάξεις τής κείμενης νο
μοθεσίας είς τήν παροχήν τοΰ 
στοιχειώδους τούτου επιδόματος, 
δπερ μετατραπέν είς αΰξησιν α
ποδοχών ένεσωματώθη είς ταύτας. 
Χαρακτηριστικόν δείγμα τής οϋ- 

I τω άνευ νομίμου δικαιώματος ύ
πό τής Διοικήσεως τής Τραπέ
ζης γενομένης φαλκιδεύσεως τών 
αποδοχών μας, τυγχάνει ή πρόω
ρος ενέργεια αυτής κατά τήν ε
φαρμογήν τής προσφάιτως έκδο- 
θείσης άποφάσεως Υμών, δΓ ής 
παρέχεται ή έν αΰτώ αΰξησις 
τών αποδοχών τοΰ προσωπικού 
διά τάς μέχρι 3.000 άποδοχάς. 
Διά τής κυκλοφορησάσης έγκυ- 
κλίου αύτής ή Διοίκησις τής Τρ« 
πεζής ένσωματώνει, ώς πρέπει 
τήν αΰξησιν (έπίδομα ακρίβειας) 
τήν παρασχεθεϊσαν διά τής ύπ’ 
άριθ. 27333)54 άποφάσεως ‘Υ
μών, διά τούς λαμβάνοντας άπο
δοχάς μέχρι 3.CC0 δρχ, κατά τήν 
1.5.1 954, ένώ άντιθέτως διά τούς 
λαμβάνοντας άνω τών 3.000 α
πορρίπτει τή,ν ένσωμάτωσιν θύ
της, παρά πάσαν έννοιαν δικαίου 
καί εξακολουθεί τήν φαλκίδευσιν, 
καίτοι διά τούς λαμβάνοντας 
τοιαί'τας άποδοχάς δέν παρέχε
ται είμή ή διά τής ΰπ’ άριθ. 
28050)54 Ύμετέρας Άποφάσεως 
πενιχρά αΰξησις τών 128, 1 11 
καί 98 δραχμών κατά τής έν αύ- 
τώ διακρίσεως.

Απευθυνόμενοι πρός ‘Υμάς, 
πορακαλοΰμεν, δπως δοθώσι δι’ 
έγγραφου Υμών αί δέουσαι όδη- 
γίαι προς τήν Διοίκησιν τής Ε
θνικής Τραπέζης Ελλάδος καί 
Αθηνών δπως 1) πχράοχχ1 ev- 
οωματωμένον τό τέως επίδο
μα ά,κριέείας της ζωής (α£|η- 
σιν - ιένσωμάτωσιν τής ΰπ’ ά
ριθ. 27333)54 άποφάοεως Υ
μών’), ώς «ΰτη -δέον συμφώνως 
τή Υπουργική τούτη άποφά- 
σεΐ ν'ά γίνηται επί τών’ τακτι
κών αποδοχών άπό 1ης Μαρ
τίου 1954 καί 2) ενσωμάτωση 
τοϋτο ώς πρέπει καί διά τούς 
λαμβάνοντας υπέρ, τάς 3.000 
άποδοχάς είς τόν τακτικόν 
μισθόν, μετά τήν’ ενσωμάτων 
σιν τοΰ έίποίου καί εν τώ σύ- 
νόλω των νά συνυπολογισθώ-
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Εις προγενέστερα φύλλα τής 
«Τρεττεζιτικής» διά μακρών ήσχο 
λήβημεν μέ τά πολλά είσέτι έκ- 
κρεμοΰντα ζωτικά μας ζητήματα. 
Τά πλε'στα έξ αυτών ειχεν υπο
χρέωσην νά επιλύση άμέσως αυ
τή αίίτη ή Τράπεζα, διότι καί 
σχετικά! δικαστικά! αποφάσεις 
κα&ώς κα! υπουργικά! τοιαύται 
υπήρχαν κα! πολλά έξ αυτών προ- 
βλέπονται άπό τον ’Οργανισμόν, 
όπως αί προαγωγα! κλπ.

Ή έπίλυσις όλων αυτών τών 
έκκρεμούντων ζητημάτων είναι 
γνωστόν δτι θά άπέ,βαινεν όχι 
μόνον επ’ ώψελεία τοΰ προσωπι
κού, αλλά κα! αυτού τούτου τού 
" Ιδρύματος.
ΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ

Ή άγωνία, ή οποία συνέχει τό 
προσωπικόν, είναι άγωνία πάλης 
μέ τήν ζωήν άφ’ ενός κα! άφ’ ε
τέρου μέ την νοοτροπίαν τού 
στυγνού έργοδότου μας κ. Ήλιάτ 
σκου. "Εν μετράν Κυβερνητικόν 
κατόπιν έπισταμένης μελέτης δι’ 
δλ,ον τον εργαζόμενον υπαλληλι
κόν κόσμον είναι αΐ αυξήσεις άπό 
1.3.54. Αί αυξήσεις αύται κατε- 
βλήβησαν διά ποικίλων τρόπων 
καί υπό διαφόρους μορφάς είτε ώς 
επίδομα άχριβείας ζωής εϊτε με
ταγενεστέρων ένσωμοττωθεΐσαι 
εις τον βασικόν οργανικόν μισθόν 
κλπ. Αίίτη κατεβλήβη εις όλους 
τούς υπαλλήλους καί έργάτας 
πλήν τών υπαλλήλων τής Τραπέ- 
ζης μας καί τούτο διότι ή Διοί- 
κηοις ήμπόδιζε τήν λήψιν ‘Υ
πουργικών αποφάσεων διά τήν κα 
το.βολήν κα! εις τούς, υπαλλήλους 
τής Εθνικής, ώς έάν ούτοι δέν 
έχουν στόμαχον, ούτε οικογενεια
κός άνάγκοίς κα! γενικώς κοινω
νικός υποχρεώσεις. ΟΙ Σύλλογοι 
διεδέχοντο άλλήλους διαμαρτυ- 
ρόμενοι εις δλους τούς Κυβερνη
τικούς παράγοντας, αρμοδίους 
καί μή. Δυστυχώς δμως έπ! μα- 
ταίιρ!... .0 τέως Υπουργός τής 
Εργασίας κ. ’Ελευδέριος Γονής 
έσήκωνε τούς ώμους του υψηλά, 
λόγων άλλοτε μέν δτι δέν ή μπορεί 
νά έκδώση άπόφασιν πριν ή ’ίδη 
τον κ. Ήλιάσκον, άλλοτε δτι πρέ
πει διά Συλλογικών Συμβάσεων 
νά δοδή είς ημάς ή αύξησις. Κα! 
πρός τούτο μάς συνίστα νά τον 
έπανίδωμεν μετά μίαν έβδομάδα. 
Cύτω 5έ ό καιρός περνούσε! Έν 
τφ μεταξύ ό κ. Γονής διά Νομο- 
θετήματός του καταργούσε τούς 
ένοπομείναιπας αιρετούς συνδι- 1 
καλιστάις.

Παρήλθεν έκτοτε αρκετός χρό
νος κα! μ έ τον ανασχηματισμόν 
τής Κυοερνήσεως άνέλαβε τό Ύ- 
πουργεΐον τής Εργασίας ό νΰν 
Υπουργός κ. Άνδρέας Στράτος. 
Τούτον άμέσως έπεσκέφθη ή Δ.Ε., 
τού εξέθεσε τά πράγματα ώς έ
χουν, έπείσθη, κα! έκαμε τήν έπο- 
μένην είς τόν Τόπον τήν επίσημον 
δήλωσίν του, δτι θά χορηγηθούν 
αι αυξήσεις ώς αύται έχορηγήθη- 
σο.ν καί είς τούς λοιπούς έργαζο- 
μένους. Κατόπιν τούτου έπι- 
στεΰαμεν πάντες δτι έληξε πλέον 
τό ζήτημα τών αυξήσεων. Άλλ’ ά
τυχος ή Διοίκησις έχει άντιθέ- 
τους απόψεις περί τούτου.

Τό δράμα δέν έσταμάτησε μέ
χρι ς έδώ. ‘Ο κ. Υπουργός, τον ό
ποιον έπεσκέφθημεν άμέσως, μάς 
έδήλκσε μέσω τού Διευθυντοΰ 
του, δτι πρόκειται περί λάθους 
κα! δτι πρόκειται εντός τών ή
μερων νά έκδώση τήν άπόφασίν 
τον, δΓ ής αί αυξήσεις θά περιό
ριζα ντο μέχρι τού ποσού τών 
2Δ03 δρχ. Τότε κα! ημείς έξα- 
νέστημεν, άπεστείλαμε τηλεγρα
φήματα διαμαρτυρίας είς δλους

otv α.ί κατά τόν ισχύοντα 
'Οργανισμόν 'Υπηρεσίας νό
μιμοι _ πρεσαυξήσεις πολυε
τούς υπηρεσίας, παραμονής 
εις τον' αυτόν βαθμόν κλπ., 
ώς τούτο γίνεται δΓ άπαντας 
τούς, μισθωτούς τής Χώρας καί 
είδιχώτεραν διά τό Προσωπικόν 
άπασών τών έν Έλλάδι Τραπε
ζών.

Μετά τιμής 
Ό Πρόεδρος 

ΜΕΛΧ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

τούς Κυβερνητικούς παράγοντας, 
ζητήσαντες ακροάσεις παρ' όλων 
τούτων, κα! τέλος έφθασε τό ζή
τημα τών αυξήσεων μέχρι τοΰ 
ποσού τών 3.000 δρχ.

Φαντασθήτε, κύριοι, σαραφιλί- 
κια!

Αί ένέργειαι τοΰ Συλλόγου κα
ταβάλλονται μέχρις οριστικής 
ρυβμίσεως τού ζητήματος δΓ δ
λους τους, βαθμούς, ώς τούτο έ· 
γένετο κα! είς τάς Τραπέζας 
Ελλάδος, ’Αγροτικήν, εις τάς ό
ποιας θέλομεν νά πιστεύωμεν δτι 
6ά έπιτύχωμεν.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Διά τής. Υπουργικής Άποφά- 

σεως Ν. 27333)54 παρεσχέθη 
τό επίδομα ακρίβειας ζωής άπό 
1.3.54, τό όποιον συνεχωνεύθη 
άργότερον είς τον βασικόν μι
σθόν, επί τή βάσει τού οποίου 
θά ΰπελογίζοντο δλα τά έπιδό- 
ματα, οικογενειακά, πολυετούς υ
πηρεσίας κλπ. Ή ’Εθνική Τράπε
ζα δέν συνεμορψώθη πρός ταϋτα, 
μολονότι ύπεχρεώθη διά τής ΰπ’ 
άριθ. 41 100)53 "Υπουργικής Ά- 
ποφάσεως.

Νομίζομεν δτι κα! είς αυτό θά 
έπρεπε νά είχε δοθή τέρμα, ώστε 
νά μή άναγκαζόμεθα νά ύποβά- 
λωμεν διαμαρτυρίας καί γνωμα
τεύσεις, τοΰ Νομικού μας Συμ
βούλου πρός τό Ύπουργεϊον Ερ
γασίας, Υνα άσκηση πίεσιν είς 
την Τράπεζαν νά συμμορφωθή 
πρός τον Νόμον.
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΑ

ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Πληροφορούμεθα δτι τά αποτε
λέσματα τού διενεργηθέντος εισα
γωγικού διαγωνισμού διά τήν 
πρόσληψιν δακτυλογράφων παρά 
τή Τραπέζι) υπήρξαν ούχ! ικανο
ποιητικά, δεδομένου δτι έλάχι- 
στα, αν καλώς έπληροφορήθημεν, 
έκ τών τέκνων τών συναδέλφων, 
φέρονται έπιτυχόντα. Φρονοΰμεν 
δμως δτι διά τά τέκνα τών συ
ναδέλφων, άρρενα κα! θήλεα, πρέ 
πει νά γίνη, ώς κα! κατά τό πα
ρελθόν συνέβαινε, χωριστός εισα
γωγικός διαγωνισμός, ούτως ώ
στε νά υπάρχουν περισσότεροι 
πιθανότητες εισαγωγής των.

Ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου κ. 
Μελχ. Τσουδερός έχει κάνει σχε
τικήν είσήγησιν έπ’ αυτού κα! έλ
πιζε ι είς τήν πραγματοποίησίν 
του.

Παλαιότερον, ή ’Εθνική Τράπε
ζα ένήργει εισαγωγικούς διαγω
νισμούς μεταξύ τών τέκνων τών 
συναδέλφων κα! είχε πάντοτε πο
λύ καλά αποτελέσματα. Διότι, 
οίίτω διεδέχετσ τό παιδί τόν πα
τέρα ή τήν μητέρα. Είναι δέ πο
λύ φυσικόν τά παιδιά τών συνα
δέλφων πού έχουν γαλουχηθή είς 
τήν Τράπεζαν νά τήν αγαπούν 
περισσότερον άπό κάθε άλλον. 
Κατά συνέπειαν, συμφέρον δΓ 
άμφοτέρους. είναι νά προσλαμβά
νονται είς τούτην. Έλπίζομεν ό
τι ή Διοίκησις θά έξετάαη κα
λώς τό ζήτημα κα! θά δάση ευ
μενή λύσιν.
ΔΙΑΦΟΡΑ! ΕΠί ΠΡΟΑΓΩ

ΓΩΝ
Κατά κανόνα κα! άνεγνωρισμέ- 

νην αρχήν, πρέπει ό προ αγόμε
νος νά λαμβάνη τήν διαφοράν 
τών αποδοχών του άφ’ ής επο
χής έλάμβανε τήν VALEUR. Είς 
τήν προκειμένην περίπτωσιν υ
πάρχουν1 δικαστικοί αποφάσεις 
έπικυρωθεΐσαι καί ΰπό τού Έφε- 
τείου, εις ό κατέφυγεν ή Τρά
πεζα. Κατά συνέπειαν πρέπει νά 
δοθή τέρμα κα! είς τήν ύπόθεσιν 
αυτήν, διά νά μή άναγκάζωνται 
σΐ δικαιούχοι υπάλληλοι νά kotcc- 
φεύγουν είς τήν Δικαιοσύνην κα! 
ούτε νά ταλαιπωρούνται, ή δέ 
Τράπεζα νά εκτίθεται ηθικώς.

ΘΗΛΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
Υπάρχει μιά κατηγορία συ

ναδέλφων, θή λε«ς προσωπικού 
ή όποια κατόπιν διαγωνισμού

Τό ζήτημα τών προαγωγών εί
ναι κα! αυτό έν έκ τών σοβαρό
τερων ζητημάτων, τά όποια άπα- 
σχολοΰν τό προσωπικόν.

Ή στήλη αυτή διά πολλοστήν 
φοράν έχει άσχοληβή, πλήν δμως 
μέχρι τής στιγμής τούτης, μόνον 
μικρά πρόοδος έσημειώθη.

Δέν θέλομεν νά μιμηθώμεν τούς 
Συναδέλφους τής ’Αγροτικής Τρα 
πεζής, οϊτινες άφού άπεδύδησαν 
είς άπεργιοχάν άγώνα, επέτυχαν 
την δικοί αν λύσιν τών ζητημά
των των.

Πάντως, δηλούμεν κα! ημείς ό
τι, τήν συμπαράστασιν τού Πο
λιτικού Γραφείου τού κ. Προέδρου’ 
τής Κυβερνήσεως κα! τής Γενικής, 
Συνομοσπονδίας Εργατών Έλ-

(έμονυμοποιήθη είς τόν βαθμόν 
τοΰ Δοκίμου άπό τοΰ Δεκεμβρί
ου τοΰ 1950 καί τοΰ Νοεμβρίου 
1951.Ή κατηγορία αδτη. είδει νά 
είχε προαχβή είς τόν βαθμόν 
τοΰ Ύπολογιστοΰ Β '. μετά διε
τίαν άπό της μονιμοποιήσεις 
της.

Παράδόξως πληροφορούμεθα 
δτι πρόκειται είς τάς προσεχείς 
προαγωγάς νά προαχιθιώσι καί 
νά τούς περικόψουν τήν VALEUR 
κατά ένα έτος. Έάν τούτο είναι 
αληθές νομίζομεν δτι ή αδικία 
είναι πλέον ή καταφανής καί 
κατά συνέπειαν θά μάς άναγικά- 
σουν νά καταφύΫωΙμεν καί πάλιν 
είς τήγ δικαιοσύνην.

’Έχομεν τήν γνώμην δμως δτι 
ή Διοίκησις θά τό προσέξη: και 
δέν θά έπιτρέψη τήν αδικίαν αυ
τήν.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

799)42, 75ι1)49, καί 1836
Πληροφορούμεθα δτι έζεδό- 

8η πρωτόδικος Άπόψασις καθ' 
ήν ύπεχρεώθη ή Τράπεζα είς 
τήν προώθησιν κατά ένα βαθ
μόν είς τούς πολεμιστάς τής ζώ
νης των πρόσω τοΰ· ’Αλβανικού 
Μετώπου, είς όσους δέν έγένετο 
μέχρι σήμερον ή είς δσους■ έγέ
νετο καί κατόπιν περιεκόπη.

Καί εις τήν προκειμένην πε- 
ρίπτωσιν ελαμψεν τό δίκαιον.

Νομίζομεν δμως δτι λογικόν 
καί δίκαιον είναι όπως καί είς 
τούς τοΰ Νόμου 751 καί 1835 
τοΰ συμμοριτοπόλεμου είς δσους 
δέν Ιέδάθηι τό προβάδισμα, κατά 
ένα χρόνο νά δοθή καί ^είς αυ
τούς διότι ώς γνωστόν είναι μία 
κατηγορία συναδέλφων ή όποια 
είναι άξια πάσης προστασίας 
καί ύποστηρίξεως.

ΩΡΑΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διά τό ζήτημα τής εφαρμογής 
τού ωραρίου έργασίας, έχομεν ά- 
σχοληθή άπό μακροϋ. Δυστυχώς 
όμως ή φωνή μας δέν είσηκούσθη 
παρ’ ούδενός. Έάν τούτο συνεχι- 
σθή θ’ άναγκασθώμεν νά τό κα- 
ταγγείλωμεν είς τό Ύπουργεϊον 
’Εργασίας, οπότε τόν λόγον θά 
έχη τούτο.
ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΣΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΔΓ Υπουργικών ’Αποφάσεων, 
τελευταίως έπεβλήθησαν κρατή
σεις έπ! τής μισθοδοσίας τού 
προσωπικού. α) Υπέρ τοΰ Τα
μείου Άπασχολήαεως κα! Άσψα- 
λίσεως τής ανεργίας καί 6) υπέρ 
τού Ταμείου Στεγάσεως.

Έπ’ άμφατέρων τών περιπτώ
σεων, τό προσωπικόν δέν έχει νά 
κερδίση τίποτε, δεδομένου ότι είς 
μέν τήν πρώτην περίπτωσιν έχει 
τό προσωπικόν ’Ασφαλιστικούς 
’Οργανισμούς, διά τούς οποίους 
γίνεται κράτησις καί μάλιστα έ- 
παχδής. Διά δέ τήν δευτέραν πε
ρί πτωσιν υπάρχει Οικοδομικός 
Συνεταιρισμός ΰπό τόν κ. Τσου- 
δερόν, δ στ ι ς έχει μελετήσει κα
λώς τό ζήτημα, τό όποιον εύρί- 
σκεται είς λίαν προκεχωρημένον 
στάδιον.

Καί είς τάς δύο αύτάς περι
πτώσεις ό Πρόεδρος τού Συλλό
γου κ. Τσουδερός ήλθεν είς συ- 
νεννόησιν τόσον μέ τούς αρμοδί
ους τής Τραπέζη ς μας, καθ’ ό
σον είς τήν προκειμένην περίπτω 
σιν δασύνεται είς μεγαλύτερον 
ποσοστόν κα! ή Τράπεζα, όσον

λάδος, τήν έχομεν. Υπολείπεται 
ό άγων. Καί διά τον άγώνα ε’ί- 
μεθα πρόθυμοι κα! έτοιμοι. ’Άλ
λωστε τό προσωπικόν τής. Εθνι
κής Τραπέζη ς έχει δώσει πρός 
τούτο έξετάσεις, κα! ήρίστευσε.

Ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου κ. 
Μ. Τσουδερός έχει κα! πολιτικήν 
ικανότητα, άλλα καί αγωνιστικήν 
τοιάύτην, (άγων πεζοδρομίου), 
καί κατά συνέπειαν ή νίκη θά εί
ναι εξασφαλισμένη καί χωρίς τήν 
συμπαράστασιν ούδενός είς τόν 
άγώνα.

’Έχομεν τήν γνώμην ότι δέν 
θά φτάσουν τά πράγματα μέχρις 
έκεΐ, ή δέ Διοίκησις θά δώση κα! 
αυτή τήν δικαίσν λύσιν τών θε
μάτων μας.

καί μετά τοΰ Συλλόγου τών Υ
παλλήλων τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος, οϊτινες ΰφίστανται κα! 
ούτοι τάς κρατήσεις αύτάς.

Διά τό ζήτημα αυτό συνετάγη 
σχετικόν υπόμνημα παρά τού Νο
μικού μας Συμβούλου, τό όποιον 
υπεβλήθη εις τήν Τράπεζαν πρός 
μελέτην παρά τών Νομικών 
τής Τραπέζης.

Το υπόμνημα τούτο συνεβου- 
λεύθη κα! ό Σύλλογος τής Τρα
πέζης, τής Ελλάδος, δστις προ
χωρεί άπό κοινού είς την προσπά 
θειον διά τήν απαλλαγήν τών 
κρατήσεων τούτων.

Έλπίζομεν ότι θά είναι αίσιον 
τό τέλος τον.

OVERTIME

Ένομίζα,μεν ότι άφού ήτο κα! 
ή έπιθυμία τοΰ κ. Διοικητοΰ, τά 
OVERTIME θά κατηργούντο. Δυ
στυχώς όμως ταϋτα συνεχίζονται 
υπέρ ώρισ μόνων προνομιούχων!.. 
Τοΰτο μάς προξενεί κατάπληξιν, 
ώς έπίσης κατάπληξιν μάς προ
ξενεί καί ή δΓ ιδιαιτέρων φακέλ- 
λων συνέχισις παροχών 
είς ώρισμένους ήμετέρους.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ

Πρωτάκουστο; μέθοδος χορηγή- 
σεως, έργασίας κατ’ αποκοπήν 
οϊκοι. Νομίζομεν είς τήν περί- 
πτωσιν αυτήν ή έργασία πρέπει 
νά παραδίδεται είς όμοιοβάθ- 
μους, κα! δή είς υπαλλήλους μι
κρών βαθμών, ώστε νά είναι καί 
ισότιμη ή αμοιβή, διότι δέν νοεί
ται ή αυτή εργασία έκτελουμένη, 
νά αμείβεται δυσανάλογος. Δη
λαδή, νά μη παραδίδεται είς τούς 
«ήμετέρους» μέ βαθμόν Τμηματάρ 
χου κα! είς τούς άλλους μέ μι
κρόν βαθμόν, διότι είναι κολοσ
σιαία ή διαφορά, ή τουλάχιστον 
ή αμοιβή τών ύπαλλήλων μέ μι
κρόν βαθμόν νά είναι μεγαλύτε
ρα καί ούχ! ανάλογος πρός τον 
βαθμόν των, ώστε ή διαφορά τής 
αμοιβής νά είναι ελάχιστη.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΙΣ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 

ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

Ή Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου λαβοΰ 
σα ΰπ’όψιν της ότι, τινά τών 
Καταστημάτων εΰρίσκονΤαι πολύ 
μακράν τού είς ό υπάγονται εκ
λογικού κέντρου, π;ρος άντιμετω- 
πισιν τών έητηρεσιακών άναγκών 
καί πρός διευκόλυνσιν τών είς αυ
τά ΰπηρετούντων συναδέλφων, ά· 
πεφάσισεν όπως, έφ’ όσον ή με
ταφορά τών έν λόγω συναδέλφων 
διά τών τακτικών συγκοινωνια
κών μέσων καθίσταται δυσχερής 
κα! ώς έκ τούτου θέλει τυχόν βρα
δύνει ή είς τάς έδρας των έπιστρσ 
ψή, χρησιμοποιηθώσιν ΰπ’ αυτών,
δαπάναις τού Συλλόγου, ειδικά 
μέσα μεταφοράς.

Ή Δ.Ε. εΰελπισΤεΐ, ότι οί κ. 
κ. Συνάδελφοι θά κάμουν χρήσιν 
τής παρεχόμενης εΰχαιρίας μετά 
τής δεούσης φειδοΰς.

ΜΕΦΪΡΙΤΟΝ TO Ifliil 
III TIE ΤΙΜΙΕ
Σ υνεζητήθη έττίσης τό ζήτη

μα τής συνεργασίας τοΰ ήιμε- 
τέρου Συλλόγου μετά τοΰ Συλ 
λόγου τής Τραπέζης ’Αθηνών.
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΠΑΣΑ ΣΥ- 

ΖΗΤΗΣΙΣ
^ Εΐναι^ πολλά τά αίτια, διά 

τά οποία ό ήμέτερος Σύλλο
γος δέν δύναται νά συνεργα- 
σθή καί

1) Βασικόν αίτιον εναι ή 
ταπείνωαις τοΰ αιωνόβιου ‘Ι
δρύματος, ήτις έγένετο διά 
τής σι/γχωνεύσεως αύτοΰ ύπο 
τής τέως Τραπέζης ’Αθηνών 
καί ούχ! τής Τραπέζης Αθη
νών είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν 
τής ‘Ελλάδος.

2) Ή ταπείνοχπς τού προ
σωπικού τής ’Εθνικής Τραπέ- 
ζης τής ‘Ελλάδος έναιπι τού 
προσωπικού τής Τραπέζης ‘Α
θηνών καί ούχ! τού προσωπικού 
τής Τραπέζης ’Αθηνών έναντι 
τού προσωπικού τής ’Εθνικής 
Τ ραπέζης.

3) Ή ένταξις τού προσωπι
κού, ήτις πλήττει τό προσωπι
κόν τής ^ ’Εθνικής Τραπέζης 
τής "Ελλάδος μέ τήν άνισον 
και έπή τά χείρψ μεταχείρισιν 
αυτού έναντι τού προσωπικού 
τής Τραπέζης ’Αθηνών κυρίως 
μέ τήν βαθμολογικήν ένταξιν, 
ήτις δέν ήκολούθησεν ώρισμέ
νους κανόνας έξασφαλίζο'/τας 
ϊσην κα! δικαίαν μεταχείρισιν. 
("Ορα μεταβατικάς διατάξεις 

’Οργανισμού, άρθρ. 34 έδ. β, 
γ, ζ). ’Ελλείπει ή αντικειμενι
κή κρίσις κα! πολλά! έλαβον 
χώραν άδικίαι είς βάρος τού 
προσωπικού τής ’Εθνικής Τρα 
πεζής, είς τρόπον ώστε δίκαια 
νά ύψοΰυται πανταχόθεν παρά
πονα άπό τού άνωτάτου μέχρι 
και τού κατωτάτου υπαλλή
λου.

4) Αϊ μετά τοΰ κ. ’Ελευθ. 
Γονή έπαφαί τοΰ Συλλόγου 
τών υπαλλήλων τής Τ ραπέζης 
’Αθηνών, αϊτινες καθ’ ημάς εί
ναι έντελώς απαράδεκτοι, δο- 
θέντος δτι ό κ. ’Ελευθ. Γονής 
ηγείται νέας Γεν. Σ υνρμοσπον 
δίας ’Εργατών ‘Ελλάδος, τήν 
οποίαν ούτοι κεχωρισμένως ά- 
κολουδσΟν.

Τά τραύματα τού ‘Ιδρύμα
τος καί τού Προσωπικού, τά 
προκληθέντα ύπ’ αυτού τούτου 
τοΰ κ. ’Ελευθ. Γονή είναι ακό
μη νωπά, κα! κατά συνέπειαν, 
εκείνοι οι όποιοι τον Ακολου
θούν εΐναι δΓ ημάς εχθροί.

Τόν κ. Γονήν τόν γνωρίζει 
πολύ καλά κα! άπό πολλού τό 
προσωπικόν τής ’Εθνικής Τρα
πέζης τής ‘Ελλάδος, διότι τόν 
περιέθαλψε, τόν ένίσχυσε, τόν 
έψήφισε κα! τέλ,ος τόν έκαμε 
δύο φοράς Βουλευτήν κα) Υ
πουργόν. Ουτος, δμως, άντα- 
πέδωσεν άντΐ τοΰ μάνα, χολήν. 
’Έστρεψε τά βέλη, του μέ δλην 
του τήν δύναμιν εναντίον τής 

I ραπέζης, εναντίον τοΰ πρόσω 
πυκοο της καί έναντίον τών συν
δικαλιστών της. Ό κ. Γονής, μό
νον τούς προσωπικούς του φί
λους εξυπηρέτησε, πράγμα τό 
όποιον τό προσωπικόν τής Ε
θνικής Τ ραπέζης τής Ελλά
δος ουδέποτε θά τό λησμονή- 
ση.

5) Ιεραρχία: Ή παρα- 
βίασις τής ιεραρχίας τοΰ1 προ
σωπικού είναι καί αστό μία 
ήίθική· μείωσις τού προσωπικού 
τής Εθνικής, Δηλαδή νά το
ποθετούνται οί ΰπάλλήλο'ι τής 
’Εθνικής Τραπέζης άνιοτέρων 
βαθμών ύπό υπαλλήλους τής 
τέως ’Αθηνών κατωτέρων βαθ
μών. Έπ’ αύτοΰ έξεδόθη και 
ή ύπ’ άριθ. 401)54 άπόψασις 
τοΰ Άνωτάτου Διοικητικού Δι
καστηρίου, ήτις δέν επιτρέπει 
τήν τοιάύτην μεταχείρισιν. Πα
ρά ταύτην ή Διοίκησις πράττει 
τό αντίθετον. ·

ΔΓ αυτούς και πολλούς άλ
λους λόγους, είναι απαράδε
κτος ή συνεργασία τοΰ ήμετέ- 
ρου Συλλόγου μετά τοΰ Συλ
λόγου τών υπαλλήλων τής τέ
ως ’Αθηνών.


