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Την 1 8ην Φεβρουάριου 1959 

ή μέραν Τετάρτην καί ώραν 5 
μ. μ. συνήλθεν ή τακτική Γεν. 
Συνέλευσις τών μελών τού Συλ
λόγου τών Υπαλλήλων τής Ε
θνικής Τραπτέξης τής 'Ελλάδος 
εις την αίθουσαν τών Ταμείων 
Τίτλων τοΰ Κεντρικού Κατα
στήματος τταρισταμένου ώς Δι
καστικού αντιπροσώπου τοΰ κ. 
Θεοτικού.

Περί ώραν 5.30 μ.μ. διοπτι- 
στωθείσης τής κατά νόμον α
παρτίας, ό Πρόεδρος τών Συν
ελεύσεων κ. Π. Σπυρόπουλος 
καλεΐ ώς Γραμματείς τούς συν
αδέλφους κ.κ. Μιχ. Άθανασιά- 
δην καί Φιλ. Κατσούλαν καί κη
ρύσσει την εναρξιν τής Σ^υνε- 
δριάσεως.

Ό Πρόεδρος τής Συνελεύσε- 
ως προ τής άναγνώσεως τής η
μερήσιας διατάξεως παρακαλεΐ 
τους συναδέλφους, όπως τηρή
σουν τήιν Συνέλευσιν εις πολι- 
τισμέναν επίπεδον, άποφύγουν 
διακοπάς τών αγορητών, συν ι
στό δέ εις τους άγορητάς, ό
πως είναι σύντομοι, μή έκψεύ- 
γουν τών θεμάτων τής Συνελεύ- 
σεως, μή θίγουν προσωπικά θέ
ματα ώς καί θέμοτα άτι να διέ- 
λαβον έτεροι όμιληταί είς τούς 
λόγους των.

Μεθ’ δ αναγιγνώσκει τήν ή- 
Ιμερησίαν διάταξιν έχουσαν ου- 
τω:

1. "Εκθεσις πεπραγμένων έ
τους 1958.

2. ’Έγκρισις απολογισμού 
έτους 1958 καί προϋπολογι
σμού έτους 1959.

3. Έκθεσις ελεγκτών καί α
παλλαγή Διοικ. ’Επιτροπής.

4. Εκλογή πενταμελούς Ε
φορευτικής ΈπιήρΙοπής.

5. Τροποπο ίησις τοΰ άρθρου 
3 τοΰ Καταστατικού.

Προτάσσεται τό 4ον θέμα 
καί ή Συνέλευσις έκλέγει ώς

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ: κ. Συνάδελ
φοι, πάλιν έγώ έπί σκηνής 
καί θ’ άπορεΐτε μέ τήν υπομο
νήν καί τήν επιμονήν μου. "Ι
σως νά νομίσατε στι είχατε 
άπαλλαγή καί άπό μένα. ’Αλ
λά, κ. Συνάδελφοι, δσοι πρε
σβεύουν άρχάς, δσοι πιστεύουν 
ιδέες, δεν παραιτούνται ποτέ. 
’Επιμένουν καί «άγωνίζονται. 
’Αγωνίζονται μέχρις στου επι
κρατήσουν αί ίδέαι των ή άψα
ν ισθοΰν οί ίδιοι.

’Εγώ λοιπόν, κ. Συνάδελφοι, 
πιστεύω είς τόν Συνδικαλι
σμόν. Πιστεύω τόν Συνδικα
λισμόν ώς μίαν Κοινωνικήν α
νάγκην, Πιστεύω τόν Συνδι
καλισμόν ώς μία δύναίμιν, Καί 
είναι ό συνδικαλισμός μία 
δύναμις που κοτοολλήλως χρη- 
σιμοποιουμένη, έπιδεξίως χει- 
ραγωγουμένη, αποβαίνει άγα-

τακτιικά μέλη τής πενταμελούς 
’Εφορευτικής Επιτροπής τούς 
κ.κ. Π. Κοτσώνην, Γ. Λαμπρι- 
νόπουλον, Ε. ’Αποστόλου, Β. 
Στεργίσυ, Στεφ. Μυτιληιναΐον, 
ώς αναπληρωματικά δέ τούς κ. 
κ. Διον. Σταματελάκην καί Θ. 
Παπαγ ι αννόπουλον.

’Ακολούθως δίδεται ό λόγος 
είς τόν Πρόεδρον τής Δ,Ε. τοΰ 
Συλλόγου κ. Γ. Καραπάναν.

Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ:’Αγαπητοί
Συνάδελφοι, πριν είσέλθομεν 
είς τήν Ήμερησίαν Διάταξιν 
κρίνω έπιβεβληιμένον νά τονίσω 
δτι ή Γεν. Συνέλευσις συνέρχε
ται είς μίαν στιγμήν, καθ’ ήν ό
λα τά άττασχολούντα υμάς ζημ 
τήματα έχουν τοποθετηθή κα
λώς ύπό τοΰ Σ υλλόγου, αί 
συναντώμεναι όμως αντιδράσεις 
δυσχεραίνουν τήν ομαλήν πο- 
ρείαν καί επιβραδύνουν τήν έπί- 
λυσίν των. Δεδομένου δέ ότι τά 
βασικότερα ζητήματα μας, ή
τοι: Τό Οικονομικόν, τό ’Ασφα
λιστικόν, ή άνασύνθεσις τοΰ 
’Οργανισμού καί ή Ένταξις 
εόρίσκονται είς ό σημειον έν τή 
εκθέσει τών; πεπραγμένων άνα- 
φέραμεν, καλώ τήν Συνέλευσιν, 
όπως έγκρίνη ψήφισμα προς 
τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης, 
τούς Υπουργούς Συντονισμού, 
’Εμπορίου καί ’Εργασίας, ώς 
κάτωθι:

ΨΗΦΙΣΜΑ
Γενικής Συνελεύσεως τοΰ Συλ

λόγου τών Υπαλλήλων τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος, τής 1 8ης Φεβρουάρι
ου 1959.

Προς
Τήν Διοίκησιν τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, κ.κ. 
Υπουργόν ’Εργασίας, Υπουρ
γόν Συντονισμού και Υπουργόν 

Εμπορίου.
Ή έτησία τακτική Γ ενική 

Συνέλευσις τών μελών τοΰ Συλ-

θοποιός καί άντιθέτως κατα
στροφή.

Δέν θέλω νά σάς κουράσω 
διά νά σάς απαριθμήσω πα
λαιός αλλά καί πρόσφατες, εύ
στοχες ενέργειες διαφόρων 
συνδι καλιστ ι κών οργανώσεων 
τής χώρας μας αΐτινες υπήρ
ξαν ευεργετικότατες διά τά 
συμφέροντα τών μελών των, 
αλλά καί άστοχες τοιαΰτες, αϊ- 
τινες άπέβησαν καταστρεπτι
κοί.

Οί παλαιότεροι έξ υμών θά 
ενθυμούνται καί ίδικάς μας άν- 
τενδει κνυομένας συνδι καλ ι στ ι- 
κάς ενεργεί ας, αί όποΐαι είχαν 
ώς αποτέλεσμα Συλλογικός 
μας περιπέτειας καί ολέθριας 
συνέπειας διά τά έπαγγελμα- 
τικά μας συμφέροντα. Αλλά 
δέν επιθυμώ νά νομισθή ότι 
τήν στιγμήν αυτήν κάνω κριτι-

λόγου τών Υπαλλήλων τής ’Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
συνελθοΰσα τήν 18ην Φεβρουά
ριου 1959,

Διαπιστώσασα
Ιον. Τάς παρουσιαζομένας 

δυσχερείας είς τήν ίκανοποίησιν 
τών οικονομικών ζητημάτων τοΰ 
προσωπικού τής Τραπέζης.

2ον. Τόν ύποκαίοντα κίνδυ
νον κατά τής αΰτοτελείας τών 
άσψαλιστικών αΰτοΰ οργανι
σμών. Καί

3ον. Τήν βραδύτητα και άβε- 
βαιότητα περί τήν έπίλυσιν τών 
πλείστων έκ τών λοιπών αιτη
μάτων αυτού, έ κ φ |ρΙ ά ζ ε ι 
διά τούπαρόντ ο ς Ψ η- 
ψ ί σ μ ατ ο ς:

Ιον. Τήν βαθεΐαν οδύνην του 
προς πάντα αρμόδιον διά τήν 
έπιδεικνυομένην άδιαφορίαν έ
ναντι τής οίκτράς οικονομικής 
καταστάσεως τοΰ Προσωπικού 
τής Εθνικής Τραπέζης, τού ο
ποίου αί άποδοχαί περίκοπεΤ- 
σαι άπό τού έτους 1953 κατά 
35—40% εξακολουθούν νά πα- 
ραμένουσι εις τά αυτά χαμηλά 
επίπεδα παρά τάς ληφθρΓσας 
είς τό πρόσφατον καί άπώτ^ρον 
παρελθόν υποχρεώσεις καί πα
ρά τήν έκπλήρωσιν τών προϋ
ποθέσεων διά τήν βελτίωσιν 
τής οικονομικής αΰτοΰ θέσεως.

Ή παρέλκυσις τοΰ αιτήμα
τος τής οικονομικής αΰτοΰ ένι- 
σχύσεως άποτελεΐ σαφή ενδει- 
ξιν τής διαθέσεως έπανορθώσε- 
ως, έστω και μερικώς τών άπό 
τής συγχωνευσεως τών Τραπε
ζών καί έντεΰθεν αΰξανσμένων 
είς. βάρος του ζημιών.

2ον. Τήν άπόψασιν αΰτοΰ ό
πως μέχρις εσχάτων ύπεραμυν- 
θή τής αΰτοτελείας τών ϋπο- 
δειγματικώς λειτουργουντων ’Α
σφαλιστικών αΰτοΰ ’Οργανι
σμών καί τήν άξίωσίν του όπως 
διασφαλισθόΰν μονίμως καί ά- 
ναμφ ισβητήτως οί πόροι τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων, τούς οποί

ους άλόγιστός Κρατική ενέρ
γεια κατά τό παρελθόν ,έξηνέ- 
μισεν.

3ον. Τήν πικρίαν καί άπογο- 
ήτευσίν του, διότι παρά τήν αν
τίθετον δήλωσιν καί ΰπόσχεσιν 
τά πλεΐστα τών λοιπών βασι
κών αιτημάτων διακρίνει άβε- 
βαιότης καί βραδύτης περί τήν 
έπίλυσί-ν των. Κύρια χαρακτη
ριστικά τής τοιαύτης καταστά
σεως είναι ή λίαν ανησυχητική 
καθυστέρησις τής διενεργείας 
τών προαγωγών άνωτέρων βα
θμών καί ή ερήμην τών εκπρο
σώπων τών εργαζομένων έπι- 
χειρουμένη τροπσποίησις τοΰ 
’Οργανισμού

’Εκδηλώνει
Τήν πίστιν τών μελών τοΰ 

Συλλόγου προς τήν έικάστοτε 
διά τής έλευθέρας βουλήσεως 
αΰτών έκλεγομένην ηγεσίαν του, 
πέριξ τής όποιας εύρίσκεται 
πάντοτε συαπειρωμένσν, διά 
τήν έπίτευξιν τών δικαίων επι
διώξεων του.

Καί έιντέλλεται
Τήν άπερχομένην Δ.Ε. μέχρι 

ιταραδόσεως τών καθηκόντων 
της εις τήν διάδοχον αυτής, ώς 
καί τήν μέλλουσαν Διοίκησιν 
τοΰ Συλλόγου, όπως διά παν
τός νομίμου μέσου άναλάβουν 
έντονον αγώνα διά τήν οικονο
μικήν άνακούφισιν τοΰ Προσω
πικού, την ΰπεράσπισιν τών 
κεκτημένών δικαιωμάτων του 
καί τήν έπίλυσιν παντός έκκρε- 
μοΰντος αιτήματος του.
Ό Πρόεδρος τής Συνελεύσεως 

Οί Γραμματείς
Ή Συνέλευσις έγκρίνει όμο- 

φώνως το ώς άνω ψήφισμα. .
Τή πρστάσει τοΰ Προέδρου 

τής Δ.Ε. κ. Καραπάνου ή Συν- 
έλευσις άποφασίζει όπως γίνη 
αμέσως συζήτησις έπί τών πε
πραγμένων τής Δ.Ε., καθ’ όσον 
ή σχετική έκθεσις έτέθη εγκαί
ρως ύπ’ όψιν τών μελών διά τής 
«Τραπεζιτικής»

άπό τόν αγαπητόν κ. Μ αυρου
λ ίδην μ’ ένα δημοσίευμά του 
είς τήν ’Εφημερίδα ΤΡΑΠΕΖΙ
ΚΟΣ ΑΓΩΝ:, ύπό τόν τίτλον 
«Πανταχοΰ απών». ’Ήταν ακρι
βώς τότε πού ήσοον περί τό τέ
λος των αί διεξαγόμεναι συν
εννοήσεις διά τήν ιδρυσιν τής 
ΟΤΟΕ. Τοΰ έδωσα καί τότε τήν 
άπάντησιν, άλλά τώρα τοΰ δί
δεται^ έπισήμως.

Σάς διαβάζω σχετικήν περι
κοπήν τοΰ λόγου τοΰ Προέδρου 
τής ΟΤΟΕ κ. Άλευρά είς τό 
Ιον ΠΑΝΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΝ 
ΣΥΝΕΔΡ ΙΟΝ.

«Τήν στιγμήν αυτήν αποτε
λεί καθήκον νά ένθυμηθώμεν ότι 
ή σύνεσις καί ή μετριοπάθεια 
τών τότε διοικήσεων καί τών 
δύο Συλλόγων ύπό τόν κ. Τσου- 
δερόν καί τόν κ. Γκιτάκον, συν- 
έβαλον ιδιαιτέρως είς τήν έπί- 
τευξιν τής όμαλότητος καί τής 
σημερινής αγαθοποιού συν- 
υπάρξεως».

Αυτά εΐπεν ό κ. Αλευράς είς 
τό ΠΑΝΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΝ Συν- 
έδριον.

"Οπως άναφέρεται είς τό 
τρίτον μέρος τής έκθέσεως τής 
Δ. Ε. ή δράσις τοΰ Συλλό

γου είς τόν 'Ομοσπονδιακόν καί 
Πανέρι γατί καιν τοιμέα, άμεΐσωιςι 
ατά τήν συγχώνευσιν διείδοιμεν 
κίνδυνον έξουδετερώσεως n τοΰ 
Συλλόγου μας καί τότε μάς έ- 
Υεννήθη ή σκέψις τής 'Ouo- 
σπονδιώσεώς μας, δπως άλ
λωστε καί είς τήν Γεν. Συν- 
έλευσιν τοΰ 1955 σάς ανέλυσα.

Πρωτοστατήσαμε λοιπόν είς 
τήν ιδρυσιν τής ΟΤΟΕ παρα- 
μερίσαντες προσωρινώς τάς 
Υνωστάς διενέξεις μας καί κα- 
ήιαπνίξάντες τό πικρόν παρά- 
ττονόν μας έναντίαν τοΰ Συλ
λόγου τών υπαλλήλων τής 
Τραπέζης ’Αθηνών.

Διά τής ί δ ρύσεως τής ΟΤΟΕ 
πράγματι καί τόν Σύλλογόν 
μας κατωχυρώσαμεν άλλά καί 
έδηιμιουργήισαμεν, τούλάχιστον, 
τήν έντύπωσιιν γενικώς ότι ή 
Τραπεζιτικοί ισυινηινώθη,μεν.

Τότε λοιπόν ό κ. Μαυρου1- 
λίδηις μάς έγραφε πώς άπου- 
σιάζομεν άπό παντοΰ. Δεν ε’ί- 
χομεν νομίζω όμως ΰποχρέωσιν 
νά κατατοπίσωμεν τόιν κ. Μαυ- 
ρουλίδην έπί τών συλλογικών 
μας ενεργειών.

Τό δεύτερον μέρος τής έκθέ- 
σεως τής Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΗ ΚΑ- 
ΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΗ, θά ήδυνάμην ολό
κληρον νά άντικρούαω διά τών 
αντιθέτων απόψεων πολλών με
λών τής λογοδοτούσης σήμερον 
Δ.Ε. τάς όποιας κατά καιρούς 
ε’ιτε δι’ ανακοινώσεων,^ είτε 
διά δελτίων πληροφοριών είτε 
διά δημοσιευμάτων, άλλά καί 
είς τάς Γενικάς Συνελεύσεις 
Ιμέ κατηγορηματικότητα καί 
αυθεντικότητα διετύπωναν καί 
διεκήρυττον.

Σέβομαι όμως, κ. Συνάδελ
φοι, τήν υπομονήν σας καί στέ
κομαι μόνον είς τό εξής ση
μείο ν τής έκθέσεως.

«’Έχομεν όλοι πείραν ότι δι
οικητική μεταβολή, δηλαδή ή 
αλλαγή τών υπευθύνων είς νευ
ραλγικός θέσεις προσώπων, 
σημαίνει πίστωσιν χρόνου διά 
τά νέα πρόσωπα, ή όποια όμως 
6Γ ή μάς καί τά ζητήματα μας 
είναι απώλεια χρόνου. Μέ τόν 
σκοπόν όπως ή απώλεια αυτή 
τοΰ χρόνον είναι όσον τό δυνα- 
τιόΐν άλιγωτέρα καί ανώδυνος, 
ή Δ. Ε. έπεσκέφθη τον νΰν Δι
οικητήν προ ακόμη τής άναλή- 
ψεως τών καθηκόιντων του και 
τοΰ έπέσυρε τήν προσοχήν^ έπί 
τών ζωτικωτέρων ζητημάτων 
τοΰ προσωπικού τήιςι Τραπέζης 
ενημεριώσασα αυτόν κατά τό 
δυνατόν. 'Ο κ. Χέλμης ήλθεν 
ώς Διοικητής καί έζήτησε τήν 
άναμενομένην πίστωσιν χρόινου. 
Τήν αλλαγήν τοΰ Διοικητοΰ ή- 
κολούθησε μετά δίιμηνον καί ή 
αλλαγή στελεχών είς τάς Δ)- 
σεις τής Διοικήσεως, μέ πρα
γματικήν κοσμογονίαν είς τήν 
ένδιαφέρουσαν ημάς άρμοδίαν 
Δ)σιιν τής Τραπέζης. Ήτο φυ
σικόν καί οί άναλαβόντες νέα

καθήκοντα νά ζητήσουν τήν 
σχετικήν πίστωσιν χρόνου».

Αυτά, κ. Συνάδελφοι, άπετέ- 
λεσε τήν -κυριωτέραν καί βα- 
ρυτέραν κατηγορίαν των εναν
τίον ιμσυ κατά τό παρελθόν, ό
πως ένθυμεΐσθε! Γιατί ν ά 
δώσω π ί σ τ ω σ ιν χρό
νου είς τόν κ . Κ υ- 
ρ ι α κ ό π ο υ λ ο ν.

Δέν θά έπεκταθώ είς τό μέ
ριας αυτό. Σάς παρακαλώ μόνον 
κ. Συνάδελφοι, νά συγκρίνετε 
τάς τότε συνθήκας προς τάς 
σημερινός, «βάλετε τό χέρι 
στις καρδιές σας» καί κρίνατε 
μας αντικειμενικά.

«Πεπραγμένα τοΰ Συλλόγου» 
είναι τό τρίτον μέρος τής έκ- 
θέσεως τής Δ.Ε. ’Ανάγλυφος 
προβάλλει είς τό μέρος τούτο ή 
άδεξιότης, ή άπειρία, ή άγνοια 
άλλά καί τό έκ τούτων θάρρος 
τής Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου. Μέ 
άπεροοντολογίας φροντίζει νά 
καλ ύψη τήν όητραξίαν της ή Δ. 
Ε. Μέ παραθέσεις διαφόρων 
κειμένων προσπαθεί νά άποδεί- 
ξη δραστηριότητα, Είς μάτην 
όμως δυστυχώς δΓ ημάς κ. 
Συνάδελφοι. Τήν διαβΕβαιοΰμεν 
είλικρινώς ότι, θά ήτο άπείρως 
συμφερότερον δΓ αύτήν, νά πε- 
ριορισθή είς τήν παράγραφον 
τοΰ μέρους τής έκθέσεως της, 
«συμπεράσ,υατα καί προοπτι
κοί» πού λέγει:

«Ύπεσχέθημεν όμως σκληρόν 
εργασίαν, άκαμπτοιν εμμονήν 
είς τά δικαιώματα μας, συνέ
πειαν είς τήιν γραμμήν μας καί 
τιμιότητα προς τό καθήκον μας. 
Ή τήρηΐσις τής τοιαύτης ύπο- 
σχέσεως άφίεται είς τήιν ύμε- 
τέραν κρίσιν».

Ημείς τούλάχιστον διαπι- 
στσΰμεν τήν τήρησιν τής ύπο- 
σχέσεώς των, κ. Συνάδελφοι, 
καί δέν μπορούμε παρά νά τούς 
συγ χαρώμεν. ’ Επαναλαμ βάνο- 
μεν όμως ότι, θά ήτο συμφερό
τερον δΓ αυτήν νά περιορισθή 
είς τήν άνωτέρω παράγραφον 
άλλά καί 6Γ ημάς όλους ώψελι- 
μώτερον διά τούς έξης λόγους: 
Είς τά καθέκαστα κεφάλαιο: 
τώιν πεπραγμένων των καταπιά
νονται μετ’ άδαοσύνης καί προ
χειρότητας μέ τόν ΟΡΓΑΝΙ
ΣΜΟΝ, μέ τήιν ΕΝΤΑΞΙΝ, μέ 
τήν ΗΘΙΚΗΝ ΚΑΘΑΡΣ1Ν καί 
άλλα καί περιπίπτουν είς ολέ
θρια σφάλματα.

Ή έπανένταξις, λέγουν, ά- 
μελετήτως, νά γίνη έπί τοΰ ί- 
σχύαντος όργανισμοΰ. Τοΰ ’Ορ
γανισμού εκείνου τοΰ όποιου 
έν συνεχεία ζητούν τή άναμόρ- 
φωσιν, τόν συγχρονισμόν, τήν 
κατάργησιν.

Ευτυχώς όμως ή Διοίκησες 
ή ή Διεάθυνσις Διοικητικού, 
πλείονά γνωρίζουσα τούτων δέν 
έδέχθη τό αίτημά των καί διά 
τής ύπ’ άρ. 1 ) 59 έγκυκλίου της 
ύποκαθιστά μέν δυστυχώς, τόν 
Σύλλογον, άλλ’ επιλαμβάνεται 
όμως πρώτον τής τροπο- 
ποιήσεως τοΰ ’Οργανισμού καί 
άνακοινοΐ τήν σνγκρότησιν τής 
Επιτροπής διά τήν επεξεργα
σίαν αυτού. Ούδέν κακόν αμι
γές καλού, βλέπετε.

Καί έρχόμεθα είς τό αίτημα 
«ΗΘΙΚ Η ΚΑΘΑΡ Σ I Σ». Διά 
τήν ϋπαρξιν τού βασικοΰ τούτου 
αίτήματός μας, φταίω άποκλει-ί 
στικώς έγώ, κ. Συνάδελφοι. 
Ευθύνομαι διά τό αίτημά μας 
τοΰτο έξ όλοκλήρου μόνον έγώ. 
Ί δοΰ τό έγκλημά ιμου, άναφωνώ. 
”Ήμαρτον κ. Συνάδελφοι, ήμαρ- 
τον..

Εύρέθην τότε προς ενός τρα
γικού διλήματος.

’Ασφαλιστικόν θ έ- 
Ιμ α, είναι άλλο κεφάλαιοιν τών 
πεπραγμένων τοΰ Συλλόγου. 
Σάς είναι γνωστή έκ διαφόρων 
ανακοινώσεων τοΰ Συλλόγου 
τών Συνταξιούχων, ή έπί τού
του θέσις τής Λογοδοτούσης 
Δ.Ε. καί κρίνω περιττόν νά σάς 
κουράσω. Είναι άλλωστε ένα 
θέμα πού οϋτε μέ τούς μέν; 
ούτε μέ τούς δέ συμφωνούμε. 
Ε’ίμεθα μέ δύο λέξεις υπέρ τής 
συνενώσεως όλων τών ’Ασφαλι
στικών οργανισμών τών Τραπε
ζιτικών, είς ένα Τραπεζικόν 
ΙΚΑ. Μόνον έτσι θά άντιμετω-

Η ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕ

ΩΣ : Τόν λόγον έχει ό κ. Τσου- 
δερός,

Ό κ. Τσουδερος ευχαριστεί 
τόν κ. Μελισσαρόπουλον διά 
τήν είς αΰτόν παραχώρησιν τής 
σειράς ομιλίας, λόγιρ άρχαιό- 
τητος είς τό Προεδρικόν αξί
ωμα.

Τή πρστάσει τοΰ κ. Τσουδε- 
ροΰ τηρείται ενός λεπτού σιγή, 
είς μνήμην τών συναδέλφων θυ
μάτων τής Δοδώνης, ώς καί ό
λων τών νεκρών συναδέλφων κα
τά τό διαρρεΰσαν έτος. Έν 
συνεχεία; ό κ. Τσουδερός εκφω
νεί τον λόγον του.

0 ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΜΕΛ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ

κήν ή καταλογίζω εϋθύνας καί 
πιρό πάντων κακήν πρόθεσιν. 
Είς τούς εύγενείς άγωνιστάς 
μόνον τίμαί οφείλονται.

Άνέγνωσα, κ. Συνάδελφοι, 
όπως θά άνεγνώσατε καί σείς 
είς τήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ τήν 
έκθεσιν των πεπραγμένων τής 
άπερχομένης Δ.Ε. καί έκράτη- 
Ισα σημείωσιν ώρισμένων περι
κοπών αιύτής.

Δέν νομίζω ότι ήτο ανάγκη 
ν’ άραδιάση τόσα έπιχειρήμα- 
τα ή ΔΕ για νά μάς δικαιολο- 
γήση τήιν Συλλογικήν της α
πραξίαν. Δέν άμφίβάλλοιμιεν, ή 
τούλάχιστον δέν άμφέβαλλον 
έγώ διά τήιν πτωχείαν τής 
Συλλογικής δράσεως. Άλλα 
καί δέν αμφιβάλλω έπίσης διά 
τάς καλάς, διά τάς άγνάς προ
θέσεις τούλάχιστον τοΰ κ. προ
έδρου τής Δ.Ε. καί τινων με
λών αυτής. Έχων όμως ύπ’ ό
ψιν μου τήν άνεπιτυχή σύνθε- 
σιν τής Δ.Ε. καί τήν^ έν πολ- 
λοΐς ανεπάρκειαν αυτής, δύνα
μαι νά εΐπω ότι έκ τών πεποια- 
γμένων της κατώρθωσε νά μήν 
μάς άπογοητεύση.

ΕΤπον ότι έκράτησα σημείω- 
σιν ώρισμένων περικοπών τής 
έκθέσεως τών πεπραγμένων καί 
θά ακολουθήσω είς τήν^ τακτι
κήν τόν Αντιπρόεδρον τής Δ.Ε. 
καί φίλον κ. Διλιντάν, νά πα
ραθέσω δηλαδή τά όσα κατά 
καιρούς κατεμαρτύρουν έναντί- 
ον μου τινά τών σημερινών με
λών τής Δ.Ε., ιδίως ό ίδιος ό

κ. Διλιντάς καί ό Γεν. Γραμ- 
ιμιατεύς κ. Μαυρουλίδης καί τά 
όποια σήμεροινι εκείνοι έν τή 
εκθέσει των αποδίδουν είς τάς 
ιέπιικιόατοΰσαις γενικώς δυσμε
νείς συνδι καλ ι στ ικάς συνθήκας 
κα ίείδικώτερον είς τάς έν τή 
Τραπέζη τοιαυτας.

Είς τό πρώτον μέρος λοιπόν 
τής έκθέσεως περί γενικής κα- 
ταστάσεως έπικαλούνται σει
ράν άντεργατικών Νόμων τοΰ 
1953, 1954, 1955 οϊτινες ά- 
φαιροΰν-—όπως λέγουν—τάς 
ελπίδας καί καθιστούν άπιθά- 
νους σχεδόν τάς δυινατότητας 
βελτιώσεως τών αποδοχών μας, 
έστω καί κατά τό πρώτον μέ
ρος, δηλαδή τής έπανακτήσεως 
τών περικοπέντων.

Άλλά τούς Νόμους αυτούς 
δέν τούς ένεθυμοΰντο όταν η
μείς εΐχομεν τήιν Διοίκησιν τοΰ 
Συλλόγου; Δέν τούς ήξεραν; 
’Ή μήπως δι" ημάς δέν έλει- 
τούργουν ή δέν έπρεπε νά λει
τουργήσουν οί Νόμοι αυτοί τό
τε; Καί άναφέρεται έν συνεχείοι 
είς τό αυτό κεφόιλαιον:

«Νησίδες εντός τής άντεργα’ 
τικής ταύτης πλημμυρίδος ϊ- 
στανται ώρισμέναι πρωτοβά
θμιοι καί δευτεροβάθμιοι έρ- 
γατοϋπαλληλ ι καί ’Οργανώ
σεις . . .

Μεταξύ τών ’Οργανώσεων 
τούτων περιλαμβάνεται καί ή 
'Ομοσπονδία μας. . .

Αυτά τά λέγει ή έκθεσις. 
Έκατηγορήθην λοιπόν κάποτε



τπσθη ό κοτά καιρούς άναφαι- 
νόμενος κίνδυνος.

"Ας το σκεφθούν καλά, οί 
πλούσιοι συγγενείς ίμιας.

Ή ΣΤΕΓΑΣΙΣ ΜΑΣ, άλλο 
ζωτικόν αίτημά μας ηιρχισε,'ν 
ώς ’ίδωμεν νά άπασχολή σοβα- 
ρώς τήιν Διοίκησιν, τα πασά και 
ό χρόνος έξοφλησεως των χο
ρηγούμενων δανείων κρίνον τα ι 
σύχί ευεργετικά. Μελετάται ό
μως, όπως μάς , πληροφορεί καί 
ή ΔΈ ή βελτίωσις τών; όρων 
χορηγήσεως των.

Εις το αίτημα τής ά ν α- 
προσαρμογ ή ς των 
ά π ο δ ο χ ώ ν μας, δεν νομίζω 
νά νομίζη ή Δ.Ε., ότι δεν εϊ- 
μεθα απολύτως σύμφωνοι. Είς 
την τακτικήν της προβολής καί 
τής διεκδικήσεως αυτού είναι 
πού διαφωνούμε. Αυτό, άς μοΰ 
έπιτραπη νά εΐπω ότι είναι υ
πό θεσις πού πρέπει νά συζη- 
τηθη έν στενώ, έν στενοτάτω 
οίκογενετακώ κύκλω. Καί άπο 
την οικογένειαν μας καί 
ιμ όνον πρέπει ν ά 
π ρ ο β λ η 8 ή. Τά έπιχειρή- 
ματά μας δεν συμπίπτουν μέ 
τον εύιρύτερον κύκλον της οικο
γένειας (μας, κ. Σ υνάδελφοι, 
’Ελπίζω ν’ άντιλαμβάνεοτθε τι 
θέλω νά πώ. . . Καί έρχόιμεθα 
είς τούς ηρωικούς μάρΤυρας 
τής Τραπέζηις μας, «τα επαρ
χιακά μας Υποκαταστήματα».

Σάς παρακαλώ νά μου έπι- 
τρέψητε νά σάς άναγνώσω μίαν 
περικοπήν τον κεφαλαίου τού 
μέρους τούτου τής έκθέσεως.

«Σκοπός επίσης τής Δ.Ε. 
ήτο καί ή 6ι’ επισκέψεων έπι- 
κοινωνία μετά των επαρχιών 
προς δημιουργίαν άμεσου άιν- 
τιλήψεως των συνθηκών. Δυ
στυχώς λόγιμ φόρτου εργασίας 
τήις Διοικήσεως τον Συλλόγου 
δεν έπραγματοποιήθη τούτο εί- 
μή είς ελάχιστα ύποκαταστή- 
ματα».

Σέβομαι την Σ υνέλευσ ί ν 
σας καί τον ιδρώτα τών συν
αδέλφων μας τών επαρχιακών 
υποκαταστημάτων ειδεμή -εΐχον 
ύποχρέωσιν νά δώσω την κα
τάλληλον άπάντησιν είς τήιν 
Δ.Ε.

’Αλλά καί ή τελευταία περι
κοπή τού κεφαλαίου έχει τό 
γούστο της. Σάς παρακαλώ α
κούστε την καί αυτήν.

«Γενικώς είς τόν εύαίσθητον 
Τούτον τομέα—Συλλογικής με- 
ρίμνης ή Δ.Ε. ήνοιξε την ορθήν 
οδόν άντιμετωπίσεως τών ζη
τημάτων τών επαρχιακών συν
αδέλφων. Τό έργον δεν έτελεί- 
ωσε. Χρειάζονται πολλοί 
προσπάθειαι άκόμη ϊνα ό έ- 
παρχιακός συνάδελφος βαδίση 
ί κανοποιητ ι κώς τήν οδόν τού
την διά νά έξισωθή με τον 
συνάδελφόν του του Κέντρου. 
'Η Δ.Ε. θά παραδώση τό είς 
Τον τομέα τούτον έπιτευχθέν
έργον είς τούς διαδόχους της, 
όχι μόνον με τήν εντολήν τής 
συνεχίσεώς του άλλά και με 
τήιν σοβαράν προειδοποιησιν 
τοΰ κινδύνου τής υποτροπής.

’Αλλ’ ήμεΐς, κ. Συνάδελφοι, 
καί ίδιαιτήρΙως Συνάδελφοι τών 
Ύπο καταστ ημάτ ω ν προειδο- 
ποιοΰμεν τον κίνδυνον μιάς άλ
λης—υποτροπής.

Διά τά λοιπά έπαγγελμα- 
τικά ζητήματα λέγει ή Δ.Ε. ότι 
έκκρεμοΰν παρά τη Δ)σει προρί 
σωπικού καί αναφέρει ένδενκττ- 
κώς, θέμα Πτοχιούχων, Αύξησιν 
έπιδομάτω-ν διαχειριστών χρη
ματικού, έπίδομα ανθυγιεινής 
έργασίας, άρσιν προσωρινότη
τας είς πριοσληφθέντας άπό τοΰ 
1954 καί έντεύθενί, βελτίωσιν 
τής θέσεως τών έκ μετατάξεως 
προερχόμενων ταμιακών κλπ.

Τώρα νά είμιεθα δίκαιοι, δεν 
ήτο δυνατόν νά τακτοποιηθούν 
όλα, θά έμεναν καί μερικά εκ
κρεμή,

Τό τρίτον μέρος τής έκθέσε
ως: Η ΔΡΑΣ1Σ ΤΟΥ ΣΥΛ
ΛΟΓΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΜΟ
ΣΠΟΝΔΙΑΚΟΝ ΚΑΙ ΠΑΝ- 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΤΟΜΕΑ:

Είναι γεγονός ότι ό ανώτα
τος Συνδικαλιστικός μας;, Ορ
γανισμός, ή ΓΣΕΕ δηλαδή, νο
σεί καί νοσεΐ βαρύτατα. ’Έχω 
ζήσει έκ τού σύνεγγυς! τήιν 
κατάστασιν καί έχω σχηματί
σει Ιδίαν άντίληψιν. Δεν είναι 
όμως τής παρούσης ή έξετασις 
τοΰ θέματος τούτου. Περιορί
ζομαι νά εΐπω ότι μέλη τινά 
τής Δ.Ε. καί θά ονομάσω τι
μητικούς τόν κ. Διλιντάν καί τόν 
κ. Μαυρουλίδην έχουν συμβάλ
λει έν τώ μετρώ των δυνάμεων 
των διά δημοσιευμάτων καί άλ
λων έκδηλώσεωιν είς ^ τήν , έξυ- 
γίανσιν τής ΓΣΕΕ. "Ας έλπί- 
σωμεν ότι θά έπέλθή πληρηΐς 
ΐοοσις αυτής, διότι άνευ υγιούς 
καί καλώς συγκροτημένου ανώ
τατου Συνδικαλιστικού ’Οργα
νισμού, θά άπειλούμεθα κατά 
καιρούς μέ παρόμοια κατά τών 
ασφαλιστικών μας ’Οργανι
σμών Κυβερνητικά μέτρα, s χω
ρίς νά εΐμεθα είς θέσιν ν’ αιντι- 
δράσωμεν άποτελεσματικώς.

Τέταρτον μέρος: ΤΑ ΕΝΔΟ- 
ΣΥΛΑΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. 
Πρέπει νά δηλώσω είς , τήν 
Συνέλευσίν σας ότι ουδέποτε 
ήσχολήθην μέ τήν διαχείρισιν 
τών οικονομικών τοΰ Συλλόγου 
καί δεν είμαι έξ εκείνων που 
έχουν τήν γνώμην ότι ο Σύλλο
γος πρέπει νά σχηματίζη πε
ριουσίαν. Πολλοί μοΰ εΐπον ότι 
τά έφετεινά έξοδα τού Συλλό
γου είναι ηύξημένα. Δεν μ’ ένΙ- 
διαψέρει άπήντησα. Θέλω νά

πιστεύω ότι κοομμιά Δ.Ε. δεν 
θά διαχειρισθή άλογίστως τά 
ιερά οΰτά χιρήματα^

Καίτοι έκατηγορήθημεν η
μείς παρά μελών τής Λογοδο- 
τούσης Δ.Ε. δι* αλογίστους δα- 
πάνας, δέν μνησικακοΰμεν. Θά 
πούμε όμως τό παράπονό^ μας.
’ Εκάτηγορήθηίμεν, όπως ξέρετε, 
διότι εΐχομεν προσλάβει , είς 
τόν Σύλλογον τόν άπολυθέντα 
μετά τήν συγχώνευσιν· Γεν. 
Γραμματέα τοΰ Συλλόγου κ. 
Δ. Τσακίρογλου καί τοΰ κατε- 
βάλλομεν ένα συμπλήρωμα 
τής προώρου συντάξεως του.

Έκατηγορήθημεν, επαναλαμ
βάνω, διατί; Διά τήν πρόσλη- 
ψιν τοΰ Γ. Γραμματέως τοΰ 
Συλόγου μας, τόν όποιον άπέ- 
λυσεν ό Ήλιάσκος μόινον καί 
μόνον διά τόν αγώνα του έν αν
τί ον τής συ γ χωνεύσεως. ’Έ! 
λοιπόν, οί κατήγοροί μας; έ- 
πανέλαβον τό έγκλημά μας. 
Ένίσχυον οίκονομικώς διά τής 
ΟΤΟΕ τόν Γ. Γραμματέα άλλου 
Σωματείου τάνι κ. Τσακίοην 
πού στο κάτω - κάτω, τουλάχι
στον έτσι ένεφανίσθη, άπελύθη 
δΓ άσχετους πρός τόν Συνδι
καλισμόν λόγους. ’Αναφέρω 
τό γεγονός ουχί πρός κατηγο
ρίαν, άλλ’ ώς ασυνέπειαν τών 
κατηγόρων μας.

Τό Κατάστημα τοΰ Συλλό
γου, ή Λέσχη μας δηλαδή , έ
χει φορέσει τά καλά^ της πρά
γματι τώρα. Ενθυμούμαι όμως 
όταν είς τήν Γ εν. Συνέλευσίν 
τού 1955 συνεζητεΐτο τό θέμα 
περί μειώσεως τής εισφοράς 
μας υπέρ τοΰ Συλλόγου εΐπον 
ότι δέν συμφωνώ είς τήν μείω- 
σιν τής εισφοράς, διότι 6 
Σύλλογός μας διήλθε μίαν, οι
κονομικήν κρίσιν καί πρέπει 
νά συνέλθη. Καί έφερα παρά
δειγμα τήν Λέσχην, ή έπίπλω- 
σις τής οποίας — είπαν! — 
χρήζει ριζικής άνακαινίισεως. 
Τί ήταν νά τό πώ;! Μού έπε- 
τέθησαν φωνάζοντες πώς είνςχι 
έ ντροπή νά όμιλώμεν δι’ έπι- 
πλωσιν τής Λέσχης όταν είς 
τό σπίτι μοις δέν έχομεν καρέ
κλα νά καθίσωμεν. Τότε, χ βλέ
πετε, ήτο μιά δημοκοπική έκ- 
δήλωσις καί ή μείωσις τής εισ
φοράς, καί δυστυχώς έπιασε. 
Δέινι μπορούσα όμως νά προ- 
βλέψω έγώ τότε την έκ δραχμών 
200.000 άκατανόητον δΓ έμέ 
είσφρράν τής Τραπέζης; Διότι 
θά ήμουν αφελής ινά μην συμφω
νήσω είς την μείωσιν τής εισ
φοράς. Πρέπει όμωΐς νά σάς 
τονίσω ότι, τοιούτου είδους 
πρίασφοραί κρίνονται ασύμφο
ροι διά συνΐδικσλιστικάς οργα
νώσεις, διά λόγους ευνόητους.

Ή ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ άπό ά- 
πόψεως έμφανίσεως άλλά και 
ύλης δέν υστερεί. Δυνάμεθα ό
μως νά τήιν κατηγορήσωμεν 
διά παραλείψεις καθηκόντων 
της, καί προ πάντων διά τό 
εξής. , . „„

Έπανεκτησε_ το ίδρυμα^ μας 
τόν έντιιμον καί ένδοξον τίτλον 
του. Καί ό 'Ημερήσιος τύπος 
βρήκε τήν ευκαιρία νά χαράήη 
λίγες γραμμές γι’ αυτό. Ή 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ μας δέν βρήκε

δύο λέξεις, δέν βρήκε δύο λό
για, κατάλληλα ινά έξάρη τό 
γεγονός. Καί όμως, είχε καθή
κον. Είχε ύποχρέωσιν. ’Αλλά 
καί μέγ ιστόν συμφέρον1.

Έπίο-ης δυνάμεθα ινά κατα- 
λογίσωμεν είς τήν συντακτικήν 
Επιτροπήν μεροληπτικήν διά- 
θεσιν. ’Επιστολαί συναδέλφων 
έκ τής ΑΘΗΝΩΝ, αϊτινες έκρί- 
νετο σκόπιμον νά δημοσιευθοΰν, 
δέν έδημοσιεύθησαν. Τήιν πλη
ροφορίαν περί προσφυγής τοΰ 
Συλόγου τών Υπαλλήλων^ τής 
ΑΘΗΝΩΝ είς τό Συμβούλιον 
Επικράτειας διά τήν έπανα
φοράν τοΰ τίτλου τής Τραπέ
ζης μας, άινιεγνώσαμεν είς τόν 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΝ ΑΓΩΝΑ, ε
νώ ήτο γνωστή είς, τήν Συντα
κτικήν ’Επιτροπήν. Λόγους 
ισκοπι μότητος ίσως έπικαλε- 
σθοϋν. Ναί, άλλά ή ειλικρίνεια 
σώζει.

Άπό τό μέρος τής έκθέσεως 
«συμπεράσματα καί προοπτι- 
καί» διαβάζω μίαν παράγρα
φον καί τελειώνω. ^ Άφοΰ ομι
λούν περί ανυπαρξίας θεαματι
κών! αποτελεσμάτων γίνεται 
λόγος περί δημιουργίας προ
όδων καί προϋποθέσεων διά τήν 
έπίλυσιν μελλοντικώς τών ζη
τημάτων μας καί συνεχίζουν:

«Οϋτω οί μέλλοντες νά μάς 
διαδεχθούν θά δννηθούν εύκο- 
λώτερον ημών νά προωθήσουν 
τήν έπίλυσιιν τών περισσοτέρων 
έκ τούτων».

Καί έρωτώ τήν Συνέλευσίν 
σας: ΎπάιρΙχει καιμμία αμφιβο
λία γι’ αυτό;

’Αγαπητοί Συνάδελφοι, κατ’ 
έτος είς τάς παραμονάς αρχαι
ρεσιών τοΰ Συλλόγου μας κα- 
•ταβόλλεται προσπάθεια ενιαί
ας έμφανίσεώς μας. Κατ’ έτος 
καί νέα στοιχεία καθιστώντα 
άναγκαίαν τήν συνένωσίν μας 
προοπίθενται είς τά παλαιά. 
Δυστυχώς οϋτε πέρυσι καίτοι 
συνήλθομεν κατ’ έπανάληψιν 
καί διεπιστώθη ή ανάγκη τής 
ένότητός μας καί έπήλθε συμ
φωνία είς τά επί μέρους θέμα
τα, δέν έπετεύχθη πάλιν ή πε
ριπόθητη άλλά καί έπιβεβλη- 
μένη ένότης μας καί πρέπει νά 
σάς διαβεβαιώσω, οΰχί έξ ύ- 
παιτιότητός μας.

’Εφέτος είς τό μέρος τής 
έκθέσεώς της, «συμπεράσματα 
καί προοπτικαί» ή Δ.Ε. άφίνει 
νά διαφανή ότι προσανοαολί- 
ζεται πλέον προς τήν ανάγκην 
αυτήν. Θέλω νά είμαι αισιόδο
ξος. "Αν παρ’ ελπίδα καί έφέ- 
τος πού τείνομεν νά συνεννοη- 
θώμίεν μέ άλλα Σωματεία ,μέ τά 
όποια—ας μη κίρΐυβώμαστε— 
μάς χωρίζει, άν μη τί άλλο 
τούλάχιστον ένα κακό παρελ
θόν, δέν συνεννοήθημεν εμείς, οί 
όμογάλοοκτοι αδελφοί τής ’Ε
θνικής Τραπέζης, τότε ας άνα- 
λογισθώμεν έκαστος τάς εϋθύ- 
ινας του καί άς πράξη, ό,τι τό 
καθήκοντου ώς υπάλληλου τής 
’Εθνικής Τραπέζης του έπιβάλ
λει. "Εκαστος διά τών πράξε- 
ών του, γράφει τήν ιστορίαν 
του.

(Χειροκροτήματα) 
---------------

0 ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ· Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
κ. Κ. Μ ε λ ι σ σ α ρ ό π ο υ- 

λ ο ς: Άνεγνώσαμεν. μετά προ
σοχής, παρά τό μέγα μήκος 
της, τήν Έκθεσιν Πεπραγμένων 
1958 τής Δ.Ε. καί συγχαίρο- 
μεν τούς άποτιελούντας αυτήν, 
διά τήν πίστιν τήν οποίαν έχουν 
είς τό έργον τό όποιαν άνέλα- 
βον, τήν αύτοπεποίθησ ιν, τήν 
οποίαν δέν διστάζουν νά επι
δεικνύουν και τάς πράγματι ά- 
γαθάς προθέσεις των.

Κατά τούτο ήμεΐς διαφέρομεν 
αυτών: 'Ότι προθύμως καί ευ
χαρίστως έπαινοΰμεν τά επαι
νετά. Ένφ εκείνοι καί τά επαι
νετά ψέγουν, όταν είς άλλους 
οφείλονται.

Άλλ’ εάν έπαινοΰμεν τά ε
παινετά έχομεν όχι μόνον τό δι
καίωμα, άλλά καί τό καθήκον 
νά ψέξωμεν τά ψεκτέα. Καί, δυ
στυχώς, τά ψεκτέα είναι κατά 
πολύ περισσότερα τών επαινε
τών. "Ας έτοΐίμασθοΰν, λοιπόν, 
νά ύποστοΰν τήν κριτικήν μας.

Έάν αί προθέσεις τών μελών 
τής Δ.Ε. υπήρξαν καί είναι ά
ριστα ι, τά Αποτελέσματα όμως 
τών προθέσεων καί προσπαθει
ών των άπεδείχθησαν πίενιχρά, 
ΐνα μή εΐπωμεν ανύπαρκτα. Δι
ότι περί ανυπάρκτων, δυστυ
χώς, πρόκειται, "Οπως, άλλω
στε καί ή ιδία Δ.Ε. ομολογεί 
καί παραδέχεται. Τί κρίμα, πού 
εΐχάμεν δηλώσει ότι: «Θά εΐ
μεθα ευτυχείς έάν επιτύχουν, 
διότι τούτο θά σημαίνη ότι εί
ναι πλέον άξιοι ημών έν τή ε
ξυπηρετήσει τών κοινών συμφε
ρόντων». (Τραπεζιτική 8.3.58).

Ήμεΐς, σκληρώς άγωνισθέν- 
τες, έΐχομεν κατηγορηθή, ότι ό 
άριθμός τών έπιτευγμάτων μας 
κατά τό 1 957 δέν ήτο έπαρκής. 
Καί βεβαίως δέν ήτο, ούτε ί-

σχυρίσθημεν ποτέ ότι έπετύχα- 
μεν περισσότερα άπό μικρόν 
ποσοστόν έκείνων, τά όποια 
οί υπάλληλοι δικαιούμεθα, κα
τά θειον καί ανθρώπινον δίκαι
ον. Έν τούτοις, κατά τό 1957, 
μολ;θνότι ά Σ ύλλογος άνΥεμετώ- 
πιζε διπλάσιάς δυσκολίας έκεί
νων τού 1958, ήμεΐς, οί κατη- 
γορηθέντες διά πενιχρά αποτε
λέσματα, εΐχομεν επιτύχει συγ- 
κεκριμένως τά κάτωθι:

1 .——Δύο (2) δεκαπενθήμερα, 
ένα κατά ’ I ούνιον και άλλο ένα 
περί τήν λήξιν τής θητείας μας.

2. —Καταβολήν διαφορών έ- 
ττταμήνου έκ προαγωγών καί 
έντάξεως 1953.

3. ·—Τό 10% είς τούς μισθο
δοτούμενους άνω τών δραχμών 
3.000.

4. —Τήν έπανάκτησιν, δΓ ά- 
ποφάσεως τοΰ Γεν. Συμβουλί
ου τής Τραπέζης, τής μετά δι
ετίαν και τριετίαν προσαυξήσε- 
ως είς τούς Ύπολογιστάς και 
Λογιστάς.

5. —Ειδικά επιτεύγματα ώρι- 
σμένων ό,μάδων.

6. —Πανηγυρικήν άναγνώρι- 
σιν ύπό τοΰ τότε Διοικητοΰ κα
τά τήν Συνέλευσίν τών Μετό
χων τής Τραπέζης, ότι οί μι
σθοί τοΰ Προσωπικού, ύπολεί-y 
πόμενοι κατά 30%, πρέπει νά 
βελτιωθούν, και ρητήν ύπόσχε- 
σίν του, παρόντος τοΰ κυρίου 
Ύποδιοικητοΰ, είς τήν Δ.Ε. τοΰ 
Συλλόγου, ότι ή έν λόγφ δικαία 
καί όφειλαμένη αΰξησις θά 
κλιμακωθη είς μίαν τριετίαν, 
διά προσαυξήσεως 10% καθ’ 
έκαστον έτος.

Αυτά εΐχομεν επιτύχει ήμεΐς 
καί έκρίθησαν πενιχρά!

Ποΐαι είναι αί έπιΤεύξεις τής

Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου κατά τό υ
πό κρίσιν έτος 1958;

Είναι ή αποτροπή τής έπι- 
ατροφής τοΰ παρ’ ημών έκμαι- 
ευθέντος δεκαπενθημέρου καί ή 
άνασύνθεσις τής ’Επιτροπής 
Προαγωγών, είς την όποιαν ή
δη παρίσταται καί ό Πρόεδρος 
τοΰ ετέρου Σωματείου, τών Υ
παλλήλων της Τραπέζης.

Μήπως είναι καί άλλο τί 
καί μοΰ διαφεύγει; Ά! ναί! 
Είναι καί ή συμμετοχή είς τά 
ασφάλιστρα. Άλλ’ όλοι γνωρί- 
ζομεν ότι ταύτηις είναι όμολσ- 
γουμένως αθώος ό Σύλλογος, 
πληροφορηθείς τό θέμα έκ τής 
σχετικής εγκυκλίου τής Διοι- 
κήσεως,

Έν τούτοις, έάν ανατρέξετε 
εις τά Πρακτικά τής περυσινής 
Γενικής Σ υνελεύσεως, θά ϊδετε 
ότι οί άποτελοΰντες τήν σημερι
νήν Διοικητικήν ’Επιτροπήν ή- 
oxtv τότε πλήρεις απαιτήσεων. 
Ό φίλος ιμόυ κ. Σπΰρος Διλιν- 
τάς—διότι είναι φίλος μου, ό
πως καί όλοι οί άλλοι, οί όποι
οι ώς όμάς ύφίστανται τήν κρι
τικήν μου, ώς άτομα είναι φίλοι 
μου, τούς όποιους έκτιμώ καί 
αγαπώ, καί έλπίζω ότι και αύ- 
τοί μοΰ κάνουν τήν τιμήν νά μέ 
θεωρούν φίλον των—ό φίλος 
μου λοιπόν, ό Διλιντάς, ό Κέης, 
ό Μαυρουλίδης, ό Παπαχρή
στου ό πηδήσας πέρυσι άπό 
τό έδώλιον του κατηγορουμένου 
είς τήν έδραν τού κατηγόρου 
καί ό σημερινός Πρόεδρος κ. 
Καραπάνος, παρεπονοΰντσ όλοι, 
πέρυσι διά τήν απώλειαν πο
λυτίμου χρόνου άνευ λύσεως 
τών θεμάτων μας.

ιΠοΰ είναι αί λύσεις τάς ο
ποίας αυτοί έπέτυχον;

Άλλ’ έάν ή Δ. Ε. άπέτυχε 
παταγωδώς είς τόν τομέα επι
τυχιών τών επαγγελματικών ε
πιδιώξεων, μήπως έπέτυχεν είς 
άλλους τομείς; π.χ. είς τόν 
τομέα τής έμφανίσεως τοΰ Συλ
λόγου;

Παρέλαβε Σύλλογον ζωτικόν 
καί μέ γόητρον, τοΰ όποιου ή 
ΰπαρξις ήτο αισθητή είς τήν 
Διοίκησιν, είς τό Προσωπικόν, 
είς τούς Υπουργούς, είς τούς 
’Αρχηγούς τών Κομμάτων, είς 
τήν κοινήν γνώμην, εΐς τήν Συν- 
έλε’υσιν τών Μετόχων τής Τρα
πέζης, Ό Πρόεδρος τοΰ Συλλό-ι 
you κατείχε τήν έδραν τοΰ Προ
έδρου τής ΟΤΟΕ, τήν όποιαν ό 
νΰν Πρόεδρος κατώρθωσε ν’ 
άνταλλάξη μέ τήν έδραν τοΰ Β ' 
’Αντιπροέδρου!

Ερωτώ όλους Ύμάς, ύπάρ- 
χει κανείς έξ Υμών, ό όποιος 
σοβαρώς νά φρανή ότι ό Σύλ
λογος, ύπό την σημερινήν ηγε
σίαν του, έχει κερδίσει είς γό
ητρον, είς έμφάννσιν, εις αίίσθη- 
σιν τής παρουσίας του;

Αί όντως άγαθαί προθέσεις 
τών Μελών τής Δ.Ε. έχουν άναι- 
τίως διαβληθή, ώς άποβλέπου; 
σαι είς άλλοτρίους σκοπούς. 
Καί δυστυχώς ή συκοφαντία έ
χει καταστή πιστευτή καί καθι
στά άπιστεύτως δΰσκολον την 
έπιτυχίοα/ τών προσπαθειών τής 
Διοικήσεως τοΰ Συλλόγου. Ά- 
πέτυχον, όχι διότι δέν εΐχον την 
θέληισιν καί τήν έπιμέλειαν, άλ
λά διότι τούς έλλειπε τών πρα- 
γμόττων ή πείρα καί ή ορθή τα
κτική. Άνέλαβον έργον άνώτε- 
ρον τών δυνάμεών των καί φυ
σικόν ήτο νά άποτύχουν. Λαμ
προί είς δευτερεύοντας ρόλους, 
δέν κάνουν ώς πρωταγωνισταί!

Άλλ’ όστις αποτυγχάνει είς 
κοινωφελές έργον, πρέπει νά ά- 
ποσύρεται άπό τό προσκήνιον, 
άναμένων εύνοϊκωτέρας συνθή- 
κας διά τήν έφαρμογήν τής ά- 
ποτυχούσης τακτικής του.

Ό συνδικαλισμός δέν είναι 
θεωρία ύπερβατή καί Ιεραπο
στολική. ’Έχει έπιδιώιξίεις κατ’ 
εξοχήν πρακτικός. ΕΤναι άσκη- 
σις πολιτικής. Καί πολιτική εί
ναι ή έξασφάλισις τών περισ
σοτέρων δυνατών έπιτευγμιάτων 
ύπό τάς έκάστοτε ύφισταμένας 
συνθήκας. Έφ’ όσον αί συνθίν 
και μεταβάλλονται καί ή τακτι
κή έπι βάλλεται νά ιμεταβάλλε- 
ται καί νά προσαρμόζεται είς 
τάς περιστάσεις. "Αλλαι περι
στάσεις έπι βάλλουν έπί δειξιν

πει να γνωρίζη—καί τό τονίζω 
όλως ιδιαιτέρως— ότι θά εύρη 
είς έμέ καί τάς παρ’ έμοί Υπη
ρεσίας, στοργήν κάί δικαιοσύ
νην. Θά κάμω πάν τό δυνατόν, 
διά τήν έπίλυσιν τών δικαίων 
ζητημάτων τοΰ προσωπικού».

Θά διερωτηθή εύλόγως κα
θένας έξ ύμών, πώς άξισποίησεν 
ή Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου τάς λαμι 
πράς ταύτας επαγγελίας τοΰ 
Διοικητοΰ; Νά σάς πώ έγώ, 
πώς τάς άξ ιοποίησεν. ‘Άκουσον, 
άκουσον! Έκάλυψε διά τής ά
γνοιας της τάς δηλώσεις ταύ
τας, αί όποια ι άποκαθ ιστοΰσαν 
τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν είς τό 
ύ ψηλόν βόθρον της καί ύπέ- 
σχσντο τόσον πολλά είς τό Προ
σωπικόν της άρνηθείς είς αύ- 
τάς τήν τιμήν νά τάς αναδημο
σίευση είς τήν «Τραπεζιτικήν» 
έκ τής «Ναυτεμπορικής» τής 
10)9)58, είς τήν οποίαν έδη- 
μοσιεύθησαν.

Διότι ή νΰν Δ.Ε, τοΰ Συλλό
γου δέν αποβλέπει τόσον είς τό 
νά έπαναφέρη τόν ύπάλληλον 
τής ’Εθνικής Τροητέζης τής 'Ελ
λάδος είς τήν παλαιόν αΐγλην 
του, όσον είς τό νά τοΰ δημι- 
ουργήση τήν αΐσθησιν ότι εί
ναι ένας απλός γραφιάς, α
νεπαρκούς άμειβόμένος. "Ετσι 
όμως, θά έπιτόχη, ίσως, ώστε 
ό ύπάλληλος νά κραυγάζη. Δέν 
θά έπιτύχη, όμως, ώστε ό ύ
πάλληλος νά άνυψωθή ύλικώς 
καί ηθικώς. Ημείς όμως φρ>ο- 
νοΰμεν, ότι ό ύπάλληλος τής 
Εθνικής Τροατέζης πρέπει νά 
ύψωθή, καί ύλικώς όοναμφιβό- 
λως, άλλά συνάμα, καί ήθίκο- 
πνίευματικώς. Νά άποτελέση 
καί πάλιν τήν πνευματικήν αρι
στοκρατίαν τοΰ ύπαλληλικοΰ 
κόσμου, καί συνεπώς τήν πρω
τοπορίαν του είς αγώνας ύλι-. 
κής ανόδου, άλλά καί πολιτι
στικής άνυψώσεως.

Φοβούμαι όμως μήπως όμι- 
λοΰμεν Κινέζικα διά μερικούς. 
"Ας προσγε ιοοθοΰμεν, όθεν, καί 
άς έ ρωτήσω μ εν τήν Δ.Ε. τοΰ 
Σ υλλόγου:

I.—· ’Ενώ, άπστυχοΰσα είς 
τά διαβήιματά της πρός τον τό
τε Διοικητήν, μέ τόν όποιον δέν 
κοττώρθοχτε νά έλθη ούτε είς ε
παφήν είχε διατυμπαο/ίσει ώς 
πανάκειαν τήν πρκ>βολήν τήν ό
ποιαν θά έκανε τών θεμάτων 
τοΰ Προσωπικού είς τήν Γενικήν 
Συνέλευσίν τών Μετόχων τής 
Τραπέζης, τί ουσιαστικούς έκα
με κατ’ αυτήν; Κατώρθωσε νά 
προκαλέση κάποιαν αΐσθησιν; 
"Η μήπως έπεσεν άδόξως είς 
τό κενόν ή ασθενής προσπάθειά 
της, ή δέ ύπεράσπισις τών δι
καίων τοΰ Συλλόγου περιήλθεν 
είς αναρμοδίους; Διοττί δέν έτή- 
ρησε διά τής Τραπεζιτικής, λε
πτομερώς ένήμερον τό Προσω
πικόν έπι τών διαμειφθέντων 

συγχωνεύσεως τών Άσφοολιστι-, κατ°( τ,:ινι ^εν· Συνέλευοτιν τών 
κών Ταμείων. Άλλά καί αυτή Μετόχων Απριλίου 1958, 
άκόμη τών Συλλόγων ή συγχώ- '■ 2.—Τί γνώμην έχει διά τό
νεύσις, απαιτεί λεπτούς χειρι- θέαμα, τό όποιον επαρουνίασεν 
σμούς, ώστε νά μή ζημιοοθή τό είς τόν τότε Υπουργόν Εργα- 
γόητρον καί τά συμφέροντα αίας καί νΰν Διοικητήν τοΰ Ι.Κ. 
τών ίμελών τοΰ Συλλόγου μας, 1 Α.. όστις δικαίως εξέφρασε τήν 
άλλ’ οϋτε καί τών επιδόξων με- 1 απορίαν του: « Απεργήσατε 
λών του. "Εχει τήν ικανότητα 1 χωρίς νά έχετε ένηιμερώσει τόν 
καί τήν πείραν ή σημερινή Δ.Ε. | Υπουργόν Έργασίας έπι τών 
νά τούς διεξαγάγη έπιτυχώς θεμάτων, διά τά όποια κατήλ- 
καί έπι δικαίας καί άμερολήν θατιε είς άπεργίοα/;>:

λιθικότης, είναι ή περιοχή τής 
ηθικής. Ευτυχώς τοιοΰτον θέμα, 
άντιθέτως προς άλλα Σωμα
τεία. δέν άττασχσλεΐ τόν Σύλλο
γον Υπαλλήλων ’Εθνικής Τρα- 
πέζης.

Όλίγας λέξεις διά τό ζήτημα 
τών σχέσεων μετά τών αδελ
φών Συλλόγων τών έν τή Τρα- 
πέζη εργαζομένων.

Ή Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου ήλθεν 
είς συμφωνίαν μετά τών άλλων 
Συλλόγων, κατά Σεπτέμβριον 
1 958, όπως κοααρτισθη κοινή 
Συντονιστική ’Επιτροπή. ’Ορ
θή ή ενέργεια. Άλλ’ άπό μο
νολιθικής συνδικαλιστικής ορ
θοδοξίας έλαυνόμενος ό ήίμέτε- 
ρος Σύλλογος, απεμπόλησε τό 
κεκτημένον δικαίωμά του νά 
έκπροσωπή ντέ φάκτο την μεγί- 
στην αναλογίαν τών εργαζομέ
νων, δεχθείς νά συμιμετέχη ό 
Σύλλογός μας είς τήν Συντονι
στικήν Επιτροπήν ί σ ο τ ί μ ως 
μέ τον Σύλλογον Τροατέζης Α
θηνών, Ιμε τόν Σύλλογον Είσ- 
πρακτόρων Εθνικής καί μέ τόν 
Σύλλογον Βοηθητικού Προσω
πικού. Ισότιμοι καί οί 4 Σύλ
λογοι, παρά τόν μεγάλως πσι- 
κίλοντα αριθμόν τών μελών 
των! !

Κατά τό 2ον άρθρον τοΰ 
Πρακτικού «Ή συμμετοχή τών 
Συλλόγων είς τήν Συντονιστι
κήν Επιτροπήν θεωρείται καί 
είναι ισότιμος καί διά τούς 4 
Συλλόγους αδιακρίτως». Καί 
κατά τό 6ον άρθρον «Οί καθ’ 
έκαστον Σύλλογοι μετά τήν 
πραγμοποποιηθεΐσαν σήμερον 
συγκρότησιν τής Συντονιστικής 
’Επιτροπής, αναλαμβάνουν τήν 
ύποχρέωσιν όπως παυσουν έφ’ 
έξης έπιδιώκοντες ή τοποθε- 
τοΰντες -μονομερώς ζητήματα, 
έκτος τής Συντονιστικής Επι
τροπής».

Βεβαίως οί άλλοι Πρόεδροι 
εύφυώς συνεφώνησαν είς τήν ί
σο τ ι μίαν. Άλλ’ ό ίδικός 
μας; Γιατί έξεχώρισεν τό προ
νομίαν τού προβαδίσματος; "Ε
ναντι τίνων ανταλλαγμάτων; Ή 
πάν άλλο ή λεόντειος αΰτη συμ
φωνία, δημιουργεί εύλογους α
νησυχίας διά τήν συναλλακτι
κήν έπιδοξιότητα τών διοικούν-1 
των τόν Σύλλογον.

Κατόπιν τής λογικής καί έν- 
δεδειγμένης επαναφοράς τοΰ τί
τλου τής Τραπέζης μας είς τήν 
παλαιόν καί διεθνώς γνωστήν 
ονομασίαν «’Εθνική Τράπεζα 
τής'Ελλάδος»,δέν ύπάρχει πλέον 
λόγος διττής έκπροσωπήσεως 
τοΰ προσωπικοΰΑΐ φυλετικά! δι
ακρίσεις αυτομάτως αίρονται, 
Μία Τράπεζα, ένιαΐον Προσω
πικόν, ένας Σ ύλλογος, κοινά ’Α
σφαλιστικά Ταμεία. Καί έμεΐς 
έπίκροτοΰμεν τήν ενότητα. Βε
βαίως ή συγχώνευσις τοΰ προ
σωπικού είς ένα Σύλλογον εί
ναι κατά πολύ άπλουστέρα τής

πτου βάσεως; 3.—Διατί έγκατέλειψε τό
Μία άλλη ουσιώδης παράλει- έπίδομα γλωσσομαθών, τό ό-f 

ψις τής Δ.Ε. τού Σ υλλόγου εΐ- 1 ποΐσν εΐχεν έγκριθή έπι τών ή- 
ναι ή έξης: Ό νέος Διοικητής ' μερών μας καί διά τό όποιον 
τής Τροστέζης μας, άμιλών κα- εΐχον άρχίσει οί σχετικοί δια- 
τά τήν Διεθνή "Εκθεσιν Θεσ- γωνισμοί; Τί έγινεν ή χρονική 
σαλονίκης, πρός τούς Διευθυν- προώθησις, κατά περίπτωσιν, 
τάς καί Ύποδιευθυντάς τών τών καθυστερησάντων λογψ α- 
Καταστημάτων τής Β. 'Ελλά- σθενείας; Τί έγινεν ή έφαρμο- 
δος, έπλεξε τό έγκώμιον τής γή νέου συστήματος κοτταρτι- 
Έθνικής Τραπέζης, τήν όποιαν σμοΰ φύλλων ποιότητας δια την 
ώνόμασε «Δημιουργόν τής Οί- έξασφάλισιν άκριβοδικαίας κρί
κονομ ι κής Προόδου τής Χώρας» σεως κατά τάς προαγωγάς;'Ό-
προσθέσας έπι λέξει, μεταξύ 
άλλων, καί τά έξης:

«Ή ’Εθνική Τράπεζα αποτε
λεί ένα άνεκτί.μητον εθνικόν κε- 
φάλαιον, τό όποιον πολλάκις 
μέχρι τοΰδε ήγνοήθη, Ή άξια 
του οΰχί σπανίως ύπετι,μήθη 
καί οΰχί σπανίως επίσης συνήν1 
τη σε τήν αγνωμοσύνην καί τήν 
κακήν μεταχείρισιν». Καί πε
ραιτέρω: «Ευτυχώς έγινεν άν-

πυγμής καί άλλαι ευέλικτου | τιληπτή πλέον ή σηΐμασία τοΰ 
διπλωματίοω. "Οποιος εΐναι μο- Εθνικού μας Ιδρύματος και αι
νοκάμματος δέν μπορεί νά εΐ 
ναι πολιτικός, ούτε συνδικαλι-

δυσάρεστοι συνέπειαι άπό τήν 
πρόσκαιρον ευτυχώς παραγνώ

στης. ’Εκεί όπου δέν χωρεΐ εύε- | ρισίν του». Καί περαιτέρω:«Τό 
λιξία, άλλά έπι βάλλεται μανο- ' Προσωπικόν τής Τραπέζης πρέ-

λα αυτά εΐχον έγκριθή; Διατί 
δέν έπραγματοποιήθησοΕν; Δια- 
τί έγκατελείφθησαν; Διοτί έρ- 
ρίφθησαν είς τήν λήθην; Τί έ
γινε διά τήν επαναφοράν τών 
πατροπαραδότων άργιών κατά 
τάς μεγάλας έορτάς, διά τήν ό
ποιαν εΐχομεν καί τοΰ Μακαριω- 
τότου τήν ύποστήριξίν;

4.—Ήμεΐς δέν ήδυνήθημεν 
νά πραγματοποιήσω!|1εν τήν έν- 
ταξιν. Έπιτύχομεν μόνον νά έ- 
λοττώσωμεν τήν ύποσκέλισιν 
τών ύποΛλήλων τής Εθνικής 
ύπό τούς συναδέλφους των τής 
’Αθηνών. Άφίσαμεν δέ τήν δό
ξαν τής έττιλύσεως τοΰ θέμα-



τος τής έντάξεως εις την σημε
ρινήν Δ. Ε., ή όποια έπηγγέλθη 
τήν έπίλυσίν του, άνευ χρονι
κής καθυστερήσεως, καθώς καί 
τήν έπίλυσίν τοΰ θέματος τών 
εργασίμων ώρών είς τά Επαρ
χιακά Καταστήματα, Τήν έ- 
ρωτωμίεν: Τί ουσιαστικόν έπέ- 
τυχεν έπί τών δύο τούτων ου
σιωδών θεμάτων, έπί τών οποί
ων έστήριξε κυρίως τήν προε
κλογικήν, πέρυσι, προπαγάνδα 
της; "Οχι τί ζητά, αλλά τί έ- 
πέτυχεν;

Ή "Εκθεσις πεπραγμένων 
τής Δ.Ε. άμιλεΐ καί περί Σχε
δίου τοΰ Συλλόγου προς υποβο
λήν, περί τροποπο ιήσεως τοΰ 
’Οργανισμού τοΰ οποίου ανα
φέρει 14, κατ’ αρχήν, κύρια 
χαρακτηριστικά. Αυτά είναι 
προφανώς τά «Φιλολογικά πε
πραγμένα» τής Δ. Ε. τοΰ Συλ
λόγου. ’Αλλά εμείς δέν εΐμεθα 
κριτικοί φιλολογικών δοκιμίων 
καί περιοριζόμεθα έν προκειμέ- 
νφ νά συγχαρώμεν τήν Δ. Ε. 
διά τήν γλαφυρότητα τών έν 
σχεδίφ σχεδίων της.

‘Ως προς τό συνταξιοδοτικόν, 
πλήν τής ήμαρτημένης έκείνης 
άνακοινώσεως, ήτις άνέγραφεν 
ότι τό Συνταξιοδοτικόν δέν εν
διαφέρει τον Σύλλογον τών έρ- 
γαζσμένων, αί προσπάθειαι — 
λέγω— τής Δ. Ε. τοΰ Συλλό
γου μοΰ ΰπενθυμίζουν τήν φυλήν 
εκείνην τών πρωτογόνων ιθαγε
νών, ή οποία έκάστην αυγήν 
προσεύχεται είς τον Θεόν της 
διά τήν ανατολήν τοΰ Ήλιου, 
βεβαία ότι χάρις είς τάς προ- 
σευχάς της ανατέλλει ό "Ηλιος. 
Παρομοίως συνετέλεσεν ή Δ. Ε. 
τοΰ Συλλόγου μας είς τήν Ε
φαρμογήν τοΰ Νόμου περί Τα
μείου Συντάξεως.

Συνεπώς ή "Εκθεσις τής Δ. 
Ε., δέν μάς λέγει τί έπέτυχεν 
ό Σύλλογος, άλλά διατί άπέ- 
τυχε, καί μάς παρηγορεΐ ότι 
ήνοιξε δρόμους διά μίελλοντικάς 
Επιτυχίας.

Καί ενθυμούμαι μίαν φράσιν 
άπό τήν πέρυσινήν προεκλογι
κήν Άνακοίνωσίν μας. Έγρά- 
φομεν τότε: «’Άς κριθή άπό 
τους συναδέλφους ποΐοι είναι 
οι -μάλλον ένδεδειγμένοι, όχι α
πλώς νά προβάλλουν αιτήματα 

1—αυτό είναι πολύ εΰκολον— 
άλλά καί νά επιτυγχάνουν τήν 
πραγματοποίησίν των. Έν τού- 
τοις, ο! τότε άντίπαλοι καί νΰν 
λογοδοτοΰντες, ύπέσχσντο τήν 
άμεσον έπίλυσίν τών τεθέντων 
μέν ύφ’ ήμών, κατ’ αυτούς δέ 
χρονισάντων ζητημάτων.

Ποια έξ άύτών έλυσαν;
Τέλος, άς έρωτήσωμεν τήν Δ, 

Ε. τοΰ Συλλόγου, διατί έγκατέ- 
λειψε τό κεφαλαιώδες αίτημα 
«’ίσης μεταχειρίσεως», ή μάλλον 
τό αίτημα «Νά μή ΰπολειπώ- 
μεθα τών συναδέλφων μας τών 
άλλων Τραπεζών, αϊτννες άπέρ- 
ρευσαν έκ τής ’Εθνικής»; Δέν 
ευρίσκει λοιπόν ή Δ. Ε. τοΰ 
Συλλόγου ότι τό αίτημα τοΰτο 
φέρει έν αύτφ τήν δικαίωσίν 
του καί ότι είναι θεωρητικώς 
άπρόσβλητον; Διατί τό έγκα- 
τέλειψε; Διατί δέ τό προέβαλε; 
Μέ τί τό άντκατέστησε; Καί, 
τέλος πάντων, είς ποια σημεία 
είς τά όποια ήμεΐς άπετύχαμεν, 
αυτή έσχεν έπιτυχίας;

Δέν αποτελεί έπιτυχίαν ή ά- 
περγία. Ή άπεργία είναι ή έ- 
σχάτη διέξοδος, όταν ή διπλω
ματία αποτυγχάνει. Ό πόλε
μος δέν αποτελεί σκοπόν, πα- 
οά διά τούς άποτυχημένους δι
κτάτορας. Εί/τυχεΐς είναι αί 
λαοί οί όποιοι κερδίζουν, όχι 
τον πόλεμον, άλλά τήν Ειρή
νην, Ήμεΐς, κάμνοντες τήν κρι
τικήν μας, δέν αποβλέπω μεν 
είς τό νά κερδίσωμεν τάς έκ- 
κλογάς, άλλά νά ένωθώμεν με
τά τών αντιπάλων μας, είς αρ
ραγές μέτωπον. Διότι εκείνο, 
τό όποιον ναμίζσμεν ότι έπιβάλ- 
λεται. είναι ή ένότης τοΰ Προ
σωπικού Πρέπει νά γνωρίζουν 
καλώς πάντες οί μετά τοΰ Συλ
λόγου διαπραγμαΤευόμενοι, ότι 
η Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου απολαμ
βάνει τής Εμπιστοσύνης ολο
κλήρου τοΰ προσωπικού, καί ό
χι 100 έπάνω n 100 κάτω άπό 
τό ήμισυ τοΰ συνόλου Τότε ό 
Σύλλογος καθίσταται ισχυρός. 
Είς έμέ προσωπικώς τίποτε δέν 
έχει νά μοΰ προσθέση άπό ά- 
πόψεως γοήτρου ό τίτλος τοΰ 
Προέδρου, τόν όποιον άλλωστε 
έχω τιμηθή νά φέρω. Καί είναι

πλέον καιρός ι>ά άποχωρήσω 
τής ΰπηρεσίας, είς τήν όποιαν 
έχω συμπληρώσει έτη παρά έν 
τεσσαράκοντα. Πώς, όμως, εί
ναι δυνατόν νά πραγματοποιή- 
σωμεν τήν ένωσιν τών Συλλό
γων, έάν πρώτον δέν πραγμα- 
τοποιήσωμεν τήν έν Σ υλλόγω 
μας ένωσιν; Ό Σύλλογος διά 
νά είναι ισχυρός πρέπει νά 
συγκίεντρώνη όλας τάς δυνάμεις 
τοΰ προσωπικού Καί όταν ή 
άσπρόμαλλη πείρα καί ό έπι- 
δέξιος χειρισμός συμβαδίζουν 
μέ τήν ορμήν καί τήν πίστιν, 
μόνον τότε έπιτυγχάνονται τά 
άριστα αποτελέσματα. Αυτή 
είναι ή φωνή τής ψρονήσεως 
καί τής λογικής, καί αυτήν έ- 
θεώρησα καθήκον μου νά φέρω 
ένώπιόν σας. Ζητώ συγγνώμην 
έάν σάς έκούρασα.

"Οσον άφορά τόν ’Απολογι
σμόν, έχω νά παρατηρήσω ότι 
είς τά έξοδα διαχειρίσεως, έν 
σχέσει μέ τό παρελθόν έτος, 
βλέπομεν αυξήσεις. Είς τήν μι

σθοδοσίαν Προσωπικού εστια
τορίου δρχ. 53.300 αντί 17. 
500. Είς τά έξοδα έστιατορίου 
18.300 αντί 3.400. Είς τά 
Ταχ)κά - Τηλ)κά 15.300 αντί 
10.400, μέ τάς όποιας ήμεΐς 
εΐχομεν ταχυδρομήσει καί 10. 
000 αντίτυπα τών τευχών περί 
QXOA κάΐ συζητήσεων τής 
Βουλής έπί τών Τραπεζιτικών 
καί Εργατικών ζητημάτων.

Είς τά βοηθήματα - φιλοδω
ρήματα 1 1.900 άντί 2.900. Είς 
τά έξοδα καί Ψυχαγωγίας 28. 
500 άντί 18.300, μέ τάς ό
ποιας ήμεΐς εΐχομεν εορτάσει 
καί τήν 40ετηρίδα τοΰ Συλλό
γου, μέ άψθονον μάλιστα ζυθο
ποσίαν, ή όποια εΐχε τότε σκαν
δαλίσει τόν φίλτατσν Σπ, Δι- 
λιντάν. Πάντως τά οικονομικά 
είναι δευτερευούσης σημασίας.

Ώς προς τήν τροποποίησιν 
τοΰ Καταστατικοΰ έπιψυλάσσο- 
μαι νά λάβω έκ νέου τόν λόγον. 
(Χειροκροτήματα).

0 ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. κ. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑ
----------- ♦-----------

κ. Κ. Κ α τ σ ι ά μ π α fc: 
Προς τόν κ. Πρόεδρον τής Δ.Ε. 
τόν κ. Καροατάνον καί πολλά 
μέλη τής Δ.Ε. τρέφω βαθείαν 
Εκτίμησην καί αισθάνομαι τήινι 
ανάγκην νά εΐπω ότι κατέβαλαν 
άμολογουμένως προσπαθε ί ας 
διά νά Επιλύσουν τά δύσκολα 
ζητήματα, τά όποια μάς ενδια
φέρουν καί μάς απασχολούν.

’Ανεξαρτήτως όμωις τής έκ- 
τιρήσεως τήν. οποίαν τρέφω 
προς τά μέλη τής Δ.Ε. αισθά
νομαι τό καθήκον νά αρχίσω 
μίαν κριτικήν καί νά θέσω τούς 
δακτύλους μου έπί τών τύπων 
τών ήλων καί νά ε’ίπω μερικά 
πράγματα διά νά μαρφώσωμεν 
άντίληψιν μέ τήν ελπίδα όχι 
νά φθείρω τήν σημερινήν Δ.Ε. 
καί τά πρόσωπα τά όποια τήν 
απαρτίζουν άλλά μέ τήν ελπί
δα ότι ή αυστηρά καί αντικει
μενική, όπως νομίζω κριτική 
θά κάνη τά πρόσωπα τά όποια 
απαρτίζουν τήν Δ.Ε. ή μούλαν 
διά νά είμαι πλέον σαφής τήν 
Συντονιστικήν ’Επιτροπήν τής 
Νέας Κινήσεως, ή οποία απο
τελεί τήν πλειοψηφίαν είς τήν 
Δ.Ε., νά άνανήψη καί νά άντι- 
ληίφθή ότι αί περιστάσεις Επι
βάλλουν τήν συνέινωσιν τών δυ
νάμεων τοΰ προσωπικού έάν 
θέλωμεν νά προχωρήσωμεν είς 
λύσεις τών ζητημάτων.

κ. Συνάδελφοι, κατ’ αρχήν 
έκφράζω τό παράπονον προς 
τήν Δ. Ε. διότι διένειμε τήν 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ μόλις προ
χθές, ένώ κοιτά τό καταστατι
κόν έπρεπε νά διανεμηθή είς τά 
μέλη 5 ήμερες προ τής Συνε- 
λεύσεως. Καί τοΰτο είχε τήν ε
ξής δυσχέρειαν δι’ ημάς, οί ό
ποιοι εΐμεθα άπησχολημένοι 
σοβαρώς ίμέ τήν έργασίαν μας, 
ότι καΤεβάλαμεν μεγάλην προ
σπάθειαν διά νά άναγνώσωμεν 
καί μελετήσωμεν τήν έκθεσιν 
πεπραγμένων τής Δ.Ε., ή όποια 
είναι πολυσέλιδος.

Κατά συνέπειαν, κ. Συν
άδελφοι δέν πρόκειται νά άκού- 
σετε άπό έμέ έναν καλλιεπή 
λόγον άλλά θά παρακολουθήσω 
κατά κεφάλαια τήινι Δ.Ε. είς τήν 
έκθεσιν πεπραγμένων της καί 
θά σχολιάσω οΰσιαστικώς τά 
θέματα.

Τό πρώτον κεφάλαιον τής 
έκθέσεωις πεπραγμένων τής 
Δ.Ε. άναφέρεται είς την γενικήν 
κατάστασιν. Καί λέγει:

«Μετά τήν νομισματικήν με
ταρρύθμισην, ή όποια τόν πλού
τον τής πάντοτε εύνοουμένης 
τάξεως ηύξησεν τούς δέ μι
σθούς τών εργαζομένων έμείω- 
σεν κάτω τον ήμίσεος...»

Διαβάζω κ. Συνάδελφοι αυ
τήν τήν περικοπήν, διαβάζω 
πάρα κάτω μίαν άλλην περι
κοπήν καί προσέξατε παρα
καλώ διότι έχει μεγάλην σημα
σίαν τοΰτο ώς προς τήιν θέσιν 
τήν όποιαν λαμβάνει ή Δ.Ε. 
καί τάς δυνατότητας τάς όποι
ας έχει ώς έκ τής θέσεως αυτής 
διά νά λύη ζητήματα.
. . Άναφεροίμένη ή Δ.Ε. είς τόν 
Νόμον ό όποιος προβλέπει τήν 
λύσιν τών ζητημάτων τών ερ
γαζομένων διά τής Διαιτησίας 
είς τόν Ν. 3239)55.

«Αί ανωτέρω ώς καί άλλαι 
νομοθετικοί διατάξεις άγουν 
τόν κλάδον μας είς μαρασμόν, 
συνεργοΰντος δέ καί τοΰ όλιεΓ 
θρίου παράγοντος τής ανεργί
ας ολόκληρον τήν έργατοϋπαλ- 
ληλικήν τάξην είς τήν έξόντω- 
σιιν».

’Αναφέρω άπό μίαν άλλην 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ τήν έξής 
περικοπήν:

«Οϋτω ένώ άπό μιας πλευ
ράς παλαιότερον Τ ράπεζαι 
κύρους ώς ή ΕΘΝΙΚΗ έδόθησαν 
ώς αντάλλαγμα είς μίαν κερ
δοσκοπικήν κλίκα ένώ ή κοπά- 
στασις αυτή ευρε ώς διάδοχον 
τήιν εύνοιαν άλλων συγκροτημά
των μέ τά σκάνδαλα τής άτε- 
λοΰς εισαγωγής 8.000 τόννων 
βάμβακος τοΰ μονοπωλίου τοΰ 
καπνού κλπ.. . .
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"Οπως βλέπετε κ. Συνάδελ

φοι, ή Δ.Ε. δέν περιορίζεται 
είς τό νά κρήνη ώρισμένα Νο- 
μοθετήματα ή ώρισμένα Κυ
βερνητικά μέτρα ώς προς τήν 
επίδρασην τήν οποίαν έχουν 
έπί τών ζητημάτων τών υπαλ
λήλων τής Τροπτέζης, άλλά με
ταπηδά καί κρίνει τά Νομοθε
τικά έργα καί μέτρα καί πσά- 
ξεις καί είς άλλους τομείς, ήτοι 
άσκεΐ, ούτως είπεΐν, μίαν πολι
τικήν, χωρίς νά τό θέλη. ’Αλ
λά, κ. Συνάδελφοι, τό Κατα
στατικόν τοΰ Συλλόγου είς τό 
άρθρον 16 ορίζει: Οΰδέν ζήτη
μα πολιτικής φύσεως ιδΰναται ν’ 
άποτελέση θέμα έπισήμου συ- 
ζητήσεως τής Σ υνελεύσεως τοΰ 
Συλλόγου τών ίμελών αυτής 
ή Συνεδριάσεως τοΰ Δ.Σ. Δέν 
μπορεί ν’ άποτελέση θέμα επι
σήμου συζητήσεως τής Συνε
λεύσεως αυτής, διότι έάν εύρί- 
σκετο κάποιος άλλος καί έλεγε, 
ότι ναι μέν ή άναπροσαρμογή 
τής δραχμής έβλαψε τούς έργα- 
ζομένους άλλά γένικώτερα ωφέ
λησε καί άρχιζε νά άναπτύσση 
τά θέματα, ή Συνέλευσις θά 
μετεβάλλετο είς μίαν Συνέλευ- 
σιν πολιτικήν καθαοώς καί θά 
είχαμε διαπληκτισμούς καί θά 
παρεβλάπτοντο τά γενικώτερα 
συμφέροιντα. Διότι δέν συμφέ
ρει, κ. Συνάδελφοι, νά πέρνωμε 
πολιτικόν χρώμα, διότι ό Σύλ
λογος ■ θά παρουσιασθή είς 
τούς Κυβερνώντας, είς τούς 
αρμοδίους Κυβερνητικούς πα
ράγοντας διά νά λύση ζητήμα
τα καί όταν έχει δημιουργηθή 
μία άτμόσφαιιρα δυσμενής διά 
τό Σύλλογον, έκ τών προτέ- 
ρων, άντιλαμβάνεσθε ποιας ΰ- 
ποδοχής θά τύχη.

Αυτό εΐναι ένα λάθος τό ό
ποιον παρημπόδισε τήν δράσιν 
τοΰ Συλλόγου.

Κατόπιν άναφέρεται, είς τήν 
γενικήν κατάστασιν, είς τήν 
τήν Ηγεσίαν τοΰ Συνδικαλι
στικού μας κινήματος). Νομίζω 
κ. Συνάδελφοι, ότι πρέπει νά 
εΐμεθα πολύ προσεκτικοί είς 
τάς έκφράσεις. Σήμερα υπάρ
χει μία ηγεσία τοΰ Συνδικαλι
στικού κινήματος, έχει καί τάς 
άντιπολιτεύσεις της, πάντως 
όμως εΐναι αυτή, είναι ένα δε- 
δομένον. Δέν μπορούμε έμεΐς 
παρά τάς οίασδήποτε άντιλή- 
ψεις πού έχομεν,έάν πράττη κα
λώς ή κακώς, νά έρχώμεθα καί 
ινά τήν επικρίνωμεν δημοσία 
καί υστέρα άπό λίγο καιρό νά 
πηγαίνωμε καί νά τούς λέμε: 
Βοηθήστε μας, διότι έχομεν ά- 
νάγκην.

Αυτά τά πράγματα πρέπει 
V’ άποφεύγωνται. Τίποτε δέν 
θά έβλαπτε έάν δέν άνεφέροντο 
είς τήιν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ. ’Ε
νώ τώρα πού άνεφέρθησαν μάς 
ζημιώνει. Διότι μέ τί πρόσωπο, 
έάν παραμείνη ή σημερινή Δι- 
οίκησις τής Γεν. Συνομοσπον
δίας, καί χρειασθοΰμε τήν έ- 
νίσχυσίν της καμμιά φορά θά 
πάη ό Σύλλογος νά τήν ζητή-
ση; , ,Εν συνεχεία αναφερεται η
έκθεσις είς τήν κοττάστασιν έν 
τή Εθνική Τραπέζη. Παρέχει 
λοιπόν εξηγήσεις διά τήν μή 
έπίλυσίν τών ζητημάτων τοΰ 
προσωπικού. ’Ανεξαρτήτως τών 
έξηγήσεως όμως ένα είναι τό 
γεγονός τό όποιον παραδέχεται 
καί ή Δ.Ε., ότι τά σοβαρά ζη
τήματα τοΰ προσωπικού παρα
μένουν άκόμη άλυτα καί ανα
μένουν τήιν λύσιν των,

Είς τό Θέμα τοΰ ΟΡ ΓAN I - 
ΣΜΟΥ καί τής ΕΝΤΑΞΕΩΣ 
γράψει ή εκθεσις πεπραγμέ
νων:

Ή νΰν Διοίκησις τής Τρα- 
πέζης άπό τοΰ παρελθόντος 
Νοεμβρίου έδέχθη ότι πράγμα
τι ό ισχύων ’Οιργανισμός χρή- 
ζει ριζικής τροποπο ιήσεως ήδη 
δέ ώς άνεκοινώθη καί διά τής 
ύπ’ άριθ. 1)59 Εγκυκλίου, 
συνεκροτήθη Επιτροπή διά τήν 
σχετικήν έργασίαν.

Πραγματικώς τό νά συντάσ- 
σεται ό ’Οργανισμός ερήμην 
έκπροσώπων τοΰ προσωπικού 
είναι πολύ κακό καί νομίζω ότι

θά πρέπει οί αρμόδιοι νά τό 
σκεφθοΰν αύτό τό Θέμα, άλλά 
δέν νομίζω όμως ότι άποτελει 
καί καμμίαν έπιτυχίαν τήις Δ. 
Ε., τό νά κατορθώση νά μήν 
εΐναι μέσα είς τήν ’Επιτροπήν, 
ή όποία κρίνει καί συντάσσει 
τόν ’Οργανισμόν. Τουναντίον 
όιποτελεΐ κάποιαν άδυναμίαν 
τής Δ.Ε. νά μπορέση νά προώ
θηση τά ζητήματα καί νά πλη- 
οιάση τούς άρμοδίους.

Είς τό ’Ασφαλιστικόν θέμα 
ώμίλησεν ό κ. Μελισσαρόπου- 
λος. Νομίζω καί έγώ ότι ή Δ.Ε. 
είς τό κεφάλαιον αυτό είχε δια
φοράς άντιλήψεων μέ τόν Σύλ
λογον τών Συνταξιούχων ,’Αν- 
τικειμενικώς όμως κρίνων τά 
πράγματα, λέγω ότι ή άπερ
γία, τήν όποιαν έκαμε τότε ή 
Δ. Ε. ίσως δέν θά έπρεπε νά 
γίνη καθ’ όν τρόπον έγινε, διό
τι έπρεπε νά παράσχη τότε πί- 
στωσιν χρόνου, άλλά νόμίζω 
ότι ωφέλησε διά τό συνταξιο- 
δοτικόν καίτοι τό θέμα, βεβαί
ως θά έβαινε προς τήν λύσιν 
του, όμως έπετάχυνε τήν λύσιν 
του, διά νά εΐμεθα δίκαιοι.

Τό θέμα τής στεγάσεως τοΰ 
προσωπικού λέγει είς τήν έκ- 
θεσιν πεπραγμένων ή Δ.Ε.

«Ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
έχει συστήσει ’Επιτροπήν διά 
τήν μελέτην τοΰ θέματος.»

Κύριοι Συνάδελφοι, πρώτην 
φοράν άντιμετωπίζεται αύτό τό 
θέμα καί όπως έχω καί πληρο
φορίας διότι καί έγώ άνήκω 
στο Στεγαστικό Συνεταιρι
σμό καί ένδιαφέρομαι διά τήιν 
στέγασιν, τό θέμα τοΰτο, έάν 
τό χειρισθή καλώς ή μέλλουσα 
Δ.Ε., θά λάβη μίαν καλήν λύ
σιν, θά πά?ιη μίαν ώθησιν.

Άναφέρεται ή Δ.Ε. είς τήν 
συμπαράστασιν τοΰ Συλλόγου 
κατά τόν κίνδυνον -τόν όποιον 
διέτρεξαν τά Ταμεία Υγείας 
έκ τών ηύξημένων άμοιβών τάς 
όποιας έζήτουν οί ’Ιατρικοί 
Σύλλογοι. Νομίζω όμως ότι ή 
συμπαράστ,ασις αύτή τήν όποι
αν έδωσεν ό Σύλλογος άποτε- 
λεΐ μίαν παράδοσιν δι’ όλους 
τούς Συλλόγους διότι καί τό 
1951 καί 1953, όταν άνέκυψε 
τό θέμα τοΰ ’Ιατρικού Κωδικός 
καί ήμουν Δ)ντής τότε τοΰ 
Ταμείου Υγείας καί οί τότε 
Σύλλογοι όλοι άπό κοινοΰ έκι- 
ινήθησαν διά νά ένισχύσουν τά 
Ταμεία Υγείας.

‘Ως προς τάς άποδοχάς τοΰ

προσωπικού, γνωρίζετε ότι εύ- 
ιρισκόμεθα είς τό σημεΐον τών 
έπαγγελιών. Βεβαίως έλύθη έ
να θέμα, τό θέμα τής αΰξήσεως 
κατά 1 5% είς τούς έχοντας τόν 
βαθμόν τοΰ Λογιστοΰ Β' καί 
κάτω συναδέλφους έπί τή συμ
πληρώσει διετίας. Έν συνεχεία 
όμως έγινε 7%. Αύτό όμως τό 
θέμα νομίζω ότι καί άπό τήν 
προηγσυμένην Δ.Ε. εΐχε προω; 
θηθή. Πάντως αύτό άποτελεΐ 
μίαν πρόοδον.

Επίσης πρόοδον άποτελεΐ ή 
ένσωμάτωσις τών δΓ Υπουργι
κών άποφάσεων αύξήσεων είς 
τόν οργανικόν μισθόν καί ή δι- 
αμόρφωσις οΰτω τοΰ νέου, με
τά τυχόν προσαυξήσεων, βασι
κού μισθού, έφ’ ών ό ύπολογι- 
σμός τών οικογενειακών έπι- 
δοιμάτων καί τής πολυετίας, ώς 
τοΰτο έφαρμόζεται είς τάς λοι- 
πάς Τραπέζας καί ’Οργανι
σμούς.

Ή Δ.Ε. τέλος έκφράζει τήν 
ιδέαν τής ένότητος τοΰ Προσω
πικού.

κ. Συνάδελφοι, νομίζω ότι 
πρέπει νά ποΰμε τήν άλήθεια.

I Πέρυσι καί προ πέρυσι ή ένό- 
I της τοΰ προσωπικού δέν έπρα- 
' γ ματοπο ι ήθη, όχι διότι υπήρχε 
διαφωνία ώς προς τάς έπιδιώ- 
ξεις, ούτε διότι υπήρχε διαφω
νία ώς προς τήν τακτικήν, τήν 
όποιαν έδει νά άκολουθήιση ή 
ένιαία έκπροσώπησις τοΰ προ
σωπικού.

Έκεΐ πού ύπήρχε διαφωνία, 
ήταν τό θέμα τοΰ Προέδρου τής 
Δ.Ε. Αύτά όμως έλέχθησαν καί 
είς τήν περασμένην Γεν. Συνέ- 
λευσιν, πάντως όμως νομίζω, 
ότι δέν πρέπει ν’ άποτελέσουν 
ανυπέρβλητον έμπόδιον διά νά 
πραγματοποιηθή ή ένιαία έμ- 
φάνισις τοΰ προσωπικού όταν 
μάλιστα έπιδιώκεται ή ένοποί- 
ησις τών δύο συλλόγων τών έκ 
τής Εθνικής καί τών έκ τής 
Τραπέζηις ’Αθηνών προερχομέ- 
νων.

‘Ως είναι γνωστόν ή Δ.Ε. ά- 
παρτίζεται καπά πλειοψηφίαν 
άπό τήν ^Συντονιστικήν ’Επι
τροπήν τής Νέας Κινήσεως. 
Είς τήιν έκθεσιν πεπραγμένων 
λέγεται ότι έτέθησαν αί βά
σεις διά τήν έπίλυσίν τών ζη
τημάτων τοΰ προσωπικού μελ- 
λοντικώς. Νομίζω ότι αύτό τό 
έπιχείρημα μπορεί νά τό έπι 
καλεσθή, καί νά εύσταθή, ό 
Πρόεδρος τής Δ.Ε. ό κ. Καρα-

πάνος καί τινα άλλα μέλη τής 
Δ.Ε., τά όποια τώρα είτήλθον 
είς τό Δ.Σ. Δέν δυνατοί όμως, 
κ. Συνάδελφοι, νά τό έπι καλε
σθή ή Συντονιστική Επιτροπή 
τής Νέας Κινήσεως, ή όποία 
έπί μίαν τριετίαν διευθύνει ού- 
σιασακώς τόν Σύλλογον, διότι 
διέθετε πάντοτε τήν πλειοψη
φίαν.

Συνεπώς σύτά τά λέγομεν 
διά νά μή παραπλανηθή τό 
προσωπικόν άλλην μίαν φοράν, 
δέν τά λέγομεν διά νά έπικρί- 
νωμεν τούς νέους, οί όποιοι ά- 
παρτίζουν τήν Συντονιστικήν 
Επιτροπήν τής Νέας Κινήσε- 
ως. . .

κ. Ε. ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Ή Νέα Κίνησις όφ’ ής στι
γμής συμμετέσχε είς τήν Δ:- 
οίκησιν τοΰ Συλλόγου έπαυσε 
νά ύφίσταται. Τοΰτο τό γνω- 
ρίζομεν καλώς όλοι άκόμα πε
ρισσότερον εμείς πού άποτε- 
λούσαμε τό Συμβούλιον, ώς καί 
ό κ. Παππάς καί ό κ. Μελισ- 
σαοόπουλος, ό όποιος έκανε ό, 
τι ήθελε.

κ. Κ. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ: ’Α
παντώ είς τόν κ. Ποοναγιωτό- 
πουλαν. Μάλιστα ό κ. Παναγι- 
ωτόπουλος καί άλλα μέλη με
τείχαν τοΰ προηγουμένου Δ. 
Σ. καί φυσικά δέν εΐχον άνά- 
κην τών υπαγορεύσεων τής Συν
τονιστικής ’Επιτροπής τής Νέ
ας Κινήσεως, έν τούτοις όμως 
ή Συντονιστική ’Επιτροπή τής 
Νέας Κινήσεως, ή όποία άπήρ- 
τιζε τήιν πλειοψηφίαν τοΰ Συμ
βουλίου έκείναυ καί τών- άλλων 
είναι γνωστόν ότι ένήργει διά 
προσυνεννοήσειων. ’Εν πάση 
περιπτώσει έπειδή άπετέλει 
τήν πλειψηφίαν τών μελών τοΰ 
Συμβουλίου, διά τούτο δέν έ
χει τό δικαίωμα νά πή σήμερα, 
υετά τρία χράν-ια, ότι έθεσε 
τάς βάσεις τών ζητημάτων διά 
νά έπιλυθοΰν μελλοντικώς, έ- 
πζεπε -νά τά είχε έπιλύση, όπως 
εΐχε τήν άΕίωσιν νά τά έπιλύση 
μέσα είς ένα τετοάμηνον ό κ. 
Τσουδεοός.

Κατόπιν τούτων, κ. Σ υνά- 
δελφοι. νομίζω, ότι πρέπει -νά 
έκφρασθη ή εύχή υπό όλων ό
πως βαδίσουν οί Συνδικαλι- 
αταί είς μίαν Ενωσιν καί είς 
ένα ένιαΐον ΨηΦοδέλτιον διά νά 
έκπροσωπηθοΰν καλλίτερα τά 
συμφέροντα τοΰ προ-σωπικοΰ 
καί πραγματοποιηθούν αί Επι
διώξεις του. (Χειροκροτήματα).

0 ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΚΩΝ. ΠΑΠΠΑ
κ. Κ. ΠΑΠΠΑΣ: κ. Συνάδελ

φοι , ή απερχόμενη Δ.Ε., διά τοΰ 
Ιμ άκρο σκέλους απολογισμού της 
προσπαθεί, ώς ήτο έξ άλλου 
πολύ φυσικόν, νά ύπερασπισθή 
κατά τόν καλλίτεΐιον τρόπον 
τήν θέσιν της. Ό όλος άπολο- 
γισμός της, καλλιεπέιστατος, 
ήτο πλήρης κενολόγων έπιχει- 
ρημάτων καί νομίζω ότι στε
ρείται ώρισμένων πραγματο
ποιήσεων. τάς οποίας εΐχεν ύ- 
ποσχεθή προγραμματικώς καί 
κοσά τρόπον μάλιστα έντονον. 
‘Η Δ.Ε. δέν έξεμεταλλεύθη, πα
ρά τήν καλήν της θέλησην, τής 
εύκαιρίας ή όποία τής έδόθη 
λόγω τήις μεταπολιτεύσεως τής 
Διοικήσεως έν τή Τραπέζη.

Τά προηιγούμενα Συμβούλια 
είχαν συναντήσει μίαν άονησιν 
έκ μέρους τοΰ τότε Διοικητοΰ κ. 
Κυιριακοπούλου, ό όποιος διαρ
κώς έπεκαλεΐτο τήν παροιμίαν 
ότι έάν δέν χορτάριάση τό χω
ράφι δέν θά μπορέσωμε νά φά
με καί κατά συνέπειαν ύπήρξεν 
φ-ειδωλότατος, μέχρις ότου οί 
άριθμοί τόν πείσουν ότι ή οι
κονομική θέσις τής Τραπέζης 
ήρχισε νά μεταβάλλεται έπί τό 
καλλίτερον. Κατά συνέπειαν ή 
τότε περίοδος ύπήρξεν δυσχε- 
ρεοττάτη διά τά προηγούμενα 
Δ. Συμβούλια.

’Ήδη όμως άνεφάνη καί διε- 
πιστώθη, τοιαύτη καλλιτέρευσις 
τών οικονομικών τής Τραπέζης, 
ούτως ώστε έδίδετο πλέοιν- ή δυ- 
νατότης μέ έναν καλόν χειρι
σμόν είς τήν Δ.Ε. νά έχη ώρι- 
σμένας πραγματοποιήσεις. Δυ
στυχώς κατεχομένη άπό μίαν 
ορμήν καί άπό μίαν Επιθυμίαν 
προβολής ισχύος προτού ακό
μα συνέλθη είς Σώμα κατήλθε 
είς άπεργίαν μέ αίτημα,^ τό ό
ποιον νομίζω, ότι δέιν- έπρεπε 
νά στρέφεται κατά τής Διοική- 
σεως. Διότι ό Διοικητής τής 
Τραπέζης τότε εΐχε Εγκρίνει τό 
15θήμεΐρον, άσχέτως τώρα έάν 
άλλοι παράγοντες καί μάλιστα 
έκ τής συναδελφικής οικογένει
ας, Εννοώ άλλα Σωματεία Αξί
ωσαν άπό τήν Κυβέρνησιν ότι 
έφ’ όσον πήραμε Εμείς, έπρεπε 
νά πάρουν- καί αύτοί.

Νομίζω, καί έπί χούι θέματος 
αύτοΰ θά ήθελα νά έπιστήσω 
τήν προσοχήν τής Συνελεύσεως, 
νά δήτε κατά ποιον τρόπον ά- 
σκεΐται ό όρθόδοξος Συνδικα
λισμός, είς τόν όποιον τά πλεΐ- 
στα μέλη τής σημερινής Δ.Ε. 
πιστεύουν.

Ή άπερχομένη Δ.Ε. περί έπε
σε σέ βασικά λάθη τακτικής. 
Άπαλλοτριώσασα Ενα δικαίω
μα προβαδίσματος τό όποιον εΐ
χε ό Σύλλογός μας ανέκαθεν 
έναντι τών άλλων Σωματείων 
έν τή Τραπέζη ήθέλησεν έν ’ισο
τιμία νά συστήση μίαν συντο
νιστικήν Επιτροπήν, ή όποία 
κατά μίαν Επιστολήν, ό όποία 
περιήλθεν -είις, χεϊρας μου έλεγε.

ότι αναλαμβάνεται ή άνάληψις 
ΰποχρεώσεως, όπως Εκαστος 
Σύλλογος παύση έφεξής νά έ- 
πι-διώκη ή τοποθετή μονομερή 
ζητήματα Εκτός τής Συντονιστι
κής ’Επιτροπής. Νομίζω ότι ή
το μέγα σφάλμα όλοι μαζί καί 
δεδομένου ότι τό Σωματείο τό 
δικό μας έιχει ειδικά θέματα, 
έκ τών οποίων καί μερικά δέν 
λέγονται δημοσίως, ήτο άσκο- 
πον αύτό τό όποιον έκαμε ή Δ. 
Ε. νά πάμε όλοι χεράκι-χεράκι 
καί νά προσπαθούμε -νά προω
θήσουμε θέματα τά όποια ήσαν 
κάπως έξω άπό τάς δικάς μας 
Επιδιώξεις.

Παρ’ όλον ότι τά περισσότε
ρα μέλη τής σημειρίινής Δ.Ε. εί
χαν κατηγορήσει τά προηγούμε
να Συμβούλια, ότι ένήργουν 
κατά τρόπον μονομερή χωρίς νά 
έχουν τήν Εντολήν καί άπό τά 
υπόλοιπα μέλη, έν τούτοις πα- 
οεσπόνδησαν προς τήν συμφω
νίαν αύτήν καί παρουσιάσθη τό 
φαινόμενον όχι μόιν-ον νά κατη- 
Υορηθοΰν προφορικώς, άλλά καί 
έγγράφως. Ό Σύλλογος τής 
Τραπέζης Αθηνών διά μιάς Ε
πιστολής του, ούτε λίγο ούτε 
πολύ, έγιρίαφε μέσα, ότι κινεί 
τήν υποψίαν του ή συμπεριφο
ρά τοΰ Συλλόγου μας.

Δέν ξέρω έάν ό κ. Πρόεδρος 
είς το θέμα αύτό άπήντησε κα
ταλλήλως. Άλλ’ έν πάση περι- 
πτώσει τό θέμα ύπήρξεν σοβα
ρόν, διότι είς τάς μετέπειτα 
έκραγεΐ-σας άπεργία-ς, ό Σύλλο
γος τοΰ βοηθητικού προσωπι
κού δέν ήλθε μαζί μας καί διά 
πρώτην φοράν νομίζω είς τήν 
ιστορίαν τής Τραπέζης τό μι
σό προσωπικόν άπεργοΰσε καί 
τό μισό δέν άπεργοΰσε.

Ή Δ.Ε. έπεδίωξε τά θέματα, 
τά όποια ήσαν γενικοΰ Ενδια
φέροντος καί γενικώς έβασίζον- 
το είις τόν οικονομικόν τομέα, 
νά τά θέτη διά τής ΟΤΟιΕ. ’Έ
χετε ύπ’ όψιν τάς τελευταίας 
δηλώσεις τοΰ Ύπουργοΰ τής 
Εργασίας, ό όποιος κατά τήν 
παρουσίασην τής ΟΤΟΕ ίσχυ- 
ρίσθη, ότι οί Τραπεζιτικοί εΐ
ναι οί καλλίτερον άμοιβόμενοι 
ύπάλληλοι. Βεβαίως ό κ. Υ
πουργός είμαι βέβαιος ότι ού- 
δέποτε έπληροφορήθη ότι οί 
Τραπεζιτικοί -έχουν διάφορον 
μεταξύ τους μισθολόγιον. __ 

Μπορεί — καί άσφαλώς — 
θά εΐχε ύπ’ όψιν του τό μισθο
λογίου τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος. Άλλά τό μισθολόγιον 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος ά- 
φίσταται πολύ άπό τό δικό 
μας. "Ηθελα -νά ήξερα ή Δ.Ε. 
έστράφη προς τήν κατεύθ-υνσιν 
αύτήν γιά νά πληροφορήση τόν 
κ. ‘Υπουργόν, ότι Εμείς εΐμεθα 
πάρα πολύ κάτω άπό τό μι
σθολογίου τής Τραπέζης^ τής 
’Ελλάδος; Σφάλμα τακτικής ύ
πήρξεν καί τό νά θέτωμε θέμο 
αύξήσεως: Τό θέμα αύξήσεως

νομίζω δέν έπρεπε νά τεθή έτσι 
διότι σήμερα είναι γνωστόν ότι 
τό έπικρατοΰιν κλίμα είναι οί 
μισθοί καί τά ημερομίσθια νά 
παράμείνουν είς τά αύτά Επί
πεδα. Μπορούσε όμως ή Δ.Ε. 
νά άξιώση τό νά μή ύπολειπώ- 
μεθα. Δηλαδή -Ενα αίτημα τό ό
ποιαν εΐχε τεθή άπό καιρού καί 
τό όποιον δέν τό έξεμεταλλεύθη 
διότι τό νά μή ύπολειπώμεθα, 
θά πή Επιστροφή όλων αύτώ-ν, 
τών οποίων ή συγχώνευσης μάς 
εΐχε άφαιρέσει. Καί Εάν Ετίθετο 
κατ’ αύτό-ν τόν τρόπον καί έ- 
πεδιώκετο ή Επίλυσης τοΰ θέ
ματος, νομίζω ότι δέν θά είχε 
αύτήν τήν έντ/υπωσιιν, ή όποία 
είναι άντιπαθής είς τούς κυ
βερνώντας, περί αύξήσεων. Τό 
νά μήν ύπολειπώμεθα είναι κά
τι τό όποιον μπορούσαμε κατά 
τρόπο σιωπηρόν ή μέ διαφόρους 
ένδοτραπεζιτικάς μεθόδους νά 
τό πάρ-ωμε χωρίς νά γίνη θό
ρυβος Kcci χωρίς ινά άντιληψθή 
ό έξω κόσμος ότι πραγματικά 
έγινε μία αύξησης,

Ή Έμποιριική Τράπεζα, κ. 
Συνάδελφοι, έπληροφορήθην ότι 
κατά τάς παραμονάς τών συζη
τήσεων περί τών Γερμανικών 
πιστώσεων, τό Δ.Σ. τοΰ Συλ
λόγου της θέλον νά έξυπηιρετή- 
ση τόν Διοικητήν της καί Επει
δή εύρισκόμεθα τότε είς παρα
μονάς άπεργίας, έκανε τότε 
μίαν στροφήν: Έπήγε είς τήν 
Διαιτησίαν διά νά μήν ύπο- 
χρεωθή νά άπεργήση, διότι ό 
Άν-δρεάδης τής έδωσε τήν Εν
τολήν ότι ή Τράπεζα πρέπει 
άκιριβώς είς αύτήν τήν κατά- 
στάσιν καθ’ ή-ν στιγμήν είχαν 
προηγηθή προπομποί είς τήν’ 
Γερμανίαν νά προλάβουν τούς 
δικούς μας γιά νά μπορέσουν 
νά προσπορισϋοΰν Εργασίες, 
γιά τήν Τράπεζά τους καί πε- 
ριωρίσθη, καθ’ ή-ν στιγμήν Ε-- 
μ είς άπεργ θύσαμε, νά κάνη δι
αλέξεις καί μάλιστα κατά μίαν 
δήλωσιν τοΰ Γενικού Γραμματέ- 
ως της, ότι αί διαλέξεις αύτές. 
αξίζουν περισσότερον άπό ά
περγίας.

Είς τόν άπολογισμόν της ή 
Δ.Ε.Επικαλείται τό δυσμενές έν 
τή Τραπέζη πνεύμα διά τά ζη
τήματα τοΰ προσωπικού. Νομί
ζω ότι άλλος Σύλλογος, ό Σύλ
λογος τοΰ βοηθητικού προσω- 
κοΰ κατώρθωσε καί έλυσε με
ρικά θέματά του. Κατά συνέ
πειαν πώς δΓ αύτόν δέν ΐσχυ- 
σαν αί δυσμενείς αύταί συνθή- 
και έν τή Τραπέζη;

Είς τό σημεΐον αύτό λόγω 
αναφοράς τοΰ κ.Παππά είς πλη
ροφορίαν σκοπούσαν νά έκθεση 
τόν Σύλλογον ώς δήθεν ά.αμι- 
γνυόμενον είς πολιτικός Ενέρ
γειας, δημιουργεΐται είς όξύ- 
τατον τόνον έπεισόδιον μεταξύ 
τοΰ κ. Ίατρίδη (Ύπ)τος Πει
ραιώς) καί τοΰ κ. Παπαχρήστου
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(μέλους του Δ.Σ.) ένώ ό Πρό-■ 
εδριος Συνελεύσεων καί τα μέ
λη τήις Δ,Ε. προσπαθούν ν’ ά- 
ποκο,ταστ ήσουν τήν τάξιν. Ταύ- 
της άποκαθισταμένης ό λόγος 
δίδεται πάλιν εις τον κ. Παπ- 
πάν.

κ. Κ. ΠΑΠΠΑΣ: Είμαι υπο
χρεωμένος νά δηλώσω εκ των 
υστέρων, δτι ή έρώτησις, την 
οποίαν υπέβαλα εις την Δ.Ε. 
ύπηρξεν άτυχης κατά τοΰτο: 
Διότι έφ’ δσον ό κ. Πρόεδρος 
διέψευσε την άφορώσαν τον 
Σύλλογον κατηγορίαν, τό θέμα 
έπρεπε νά παραμείνη έκεΐ, εις 
την διαβεβαίωσιν του κ. Προ
έδρου καί μόνον.

κ. Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ (Πρόε
δρος Δ. Επιτροπής): Κύριοι 
Συνάδελφοι. Ουδέποτε ανεμι- 
χθημεν καί ουδέποτε θά άναμι- 
χθώμεν εις ζητήματα έχαντα 
χρώμα κομματικόν. ’Ασκοΰμεν 
μόνον τό Συνδικαλιστικόν μας 
καθήκον, ώς το άντιλανβανόμε- 
θα καί δσον αΐ δυνάμεις μας τό 
έπιτρέπουν. . . (Χειροκροτήμα
τα).

Σεβόμενος την θέλησιν τής 
Συνελεύσεως, δίδω τέρμα εις 
τό άτυχες γεγονός, μολονότι έ- 
θίγημεν άδίκως. Πιστεύσατε α- 
κροοδάντως, δτι έφ’ δσον1 εκ- 
πιροσωπώμεν τούς συναδέλφους 
μας, δέν θά πράττωμεν άλλο τι 
εί μη μόνον νά έκπληρώμεν τό 
προς αυτούς καθήκον μας (Πα- 
ρατεταμ-ένα χειροκροτήματα).

κ. Κ. ΠΑΠΠΑΣ: Έπί τού 
θέματος τοΰ απολογισμού, κ. 
Συνάδελφοι, δέν θά ήθελα να 
σάς κουράσω διότι οί προλα- 
λήσαντες νομίζω, δτι αινέπτυ1- 
ξαν δλας τάς πλευράς τοΰ θέ
ματος, θά ήθελα όμως νά άπα- 
σχολήσω την Συνελευσιν με 
ένα ερώτημα, δχι άτυχες ώς τό 
προηγούμενον, τό όποιον, θα υ
ποβάλω είς τον κ. Πρόεδρον. 
Τό Σωματεΐσν των συναδέλφων 
τής Τραπέζης ’Αθηνών κατέθε
σε άγωγήν κατά τής Τραπέζης 
διά την άλλαγήν τοΰ τίτλου 
της. Έπικαλούμενον δτι ή άλ- 
λαγή τοΰ τίτλου1 δημιουργεί δα
πάνα;, ώς επληροφορήθην, διά 
την Τράπεζαν, ύπολογιζοιμενας 
είς 1 00.000 δραχμάς.

Διερωτήθην λοιπόν καί λέγω 
δτι έάν ύποθέσωμεν,. δτι ή ά
πό ψασις ή δικαστική είναι υπέρ 
των άπόψεων τοΰ Σωματείου 
αύτοΰ δέν θά δημιουργηθοΰν άλ
λων 1 00.000 6ρχ. δαπάνη προ- 
κειμένου να μπή τό καί ΑΘΗ
ΝΩΝ; Νομίζω δτι τό επιχείρη
μα είναι άφελές άλλοΰ τείνει. 
’Είλέχθη είς τούς διαδρόμους, 
δτι αυτό είναι τό Νομικόν ,έπι- 
χείιρημα. Τό ουσιαστικόν δμως 
είναι δτι ό Σύλλογος τής Τιρια- 
πέζης ’Αθηνών προσφεύγει είς 
τό Δικαστή,ριον διά την, αλλα
γήν τοΰ τίτλου, διότι θελει να 
κατοχύρωση τά δικαιώματα του 
δσον άφορά τά άσφαλιστικα 
Ταμεία. Καί πάλιν διερωτώμαι 
καί λέγω, δτι, έφ’ δσον άνεξαρ- 
τήτως τίτλου, ή Τράπεζα είναι 
εν καί τό αυτό Νομ. Πρόσωπον 
παρέχον την αυτήν κστοχύρω- 
σιν είς δλους τούς ασφαλιστι
κούς οργανισμούς τοΰ Προσω
πικού της, προς τί ή προσφυ
γή;

Υποπτεύομαι Κύΐρ,ιοι, παρά 
τό γεγονός δτι ό πρόεδρός του 
Συλλόγου τών 'Υπαλλήλων τής 
Τραπέζης ’Αθηνών είς τήν Γε
νικήν Συνέλευσιιν είς την ο
ποίαν παρίστατο καί κατά την 
όποιαν έλήφθη ή άπόφασις τής 
άλλαγής τοΰ τίτλου, είς ουδε- 
μίαν δήλωσιν τότε προέβη, αλ
λά έκ τών υστέρων έδημιοΰργη- 
σε τό θέμα αΰτό,, φοβούμαι μή
πως είναι όδηγίαι άπό τούς 
πρόποδας τοΰ Λυκαβηττού.

’Ήθελα νά ήξερα λοιπόν: Ό 
κ. Πρόεδρος τής Δ. Ε. έπί τοΰ 
θέματος αύτοΰ έλαβε καμμίαν 
θέσιν ή δχι; Κοτά τήν δευτε
ρολογίαν του θά μάς τό πή.

Διότι τό Θέμα, κ. Συνάδελ
φοι εύρίσκεται καί κάπου άλ
λοΰ. Εύρίσκεται καί εις τό έ- 
ξής σημεΐον. Οί συνάδελφοι οί 
προερχόμενοι έκ τής Τραπέζης 
’Αθηνών καί μέ τούς οποίους 
καθημερινώς Εχομεν , έπαφάς, 
νομίζω δτι ούδεμίαν ανησυχίαν 
έξέφρασαν διά τήν άλλαγήν τοΰ 
τίτλου καί δτι ή άλλαγή τοΰ 
τίτλου μάλλον τούς ικανοποίη
σε διότι έσβυσε τελείως άπό 
τή μνήμη τους τό παρελθόν τής 
παλαιάς ύποδουλώσεως τήν ο
ποίαν εΐχον είς τήν Τράπεζαν 
’Αθηνών. Κατά συνέπειαν, έάν 
ό Σύλλογος τής, Τραπέζης 'Α
θηνών προέβη είς αυτήν την 
Ενέργειαν δέν άπηχεΐ τάς ά- 
νησυχίας τών μελών του, αλλά 
κάπου άλλοΰ τείνει. Επειδή δέ 
είς ημάς τούς προερχόμενους 
έκ τής Εθνικής Τραπέζης 
νομίζω δτι είς τό θέμα αυτό ό 
κ. Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου θά 
έπρεπε νά είχε πάρει μίαν θέ
σιν.

Είς τον άπολογισμόν της ή 
Δ. Ε. άναφέρει περί ωραρίου 
έπαρχιών. Τό αίτημα αΰτό των 
'Υποκαταστημάτων,,, γιατί λί
γο πολύ καί έμεΐς έχομε κάνει 
σέ Υποκαταστήματα καί ξέρο
με ύπό ποιους καταθλιπτικούς 
όρους έργάζονται οί Συνάδελ
φοί μας έξω καί Επειδή πολλές 
Φορέςκατά τήν περιοδείαν όταν 
ήμουν είς τον Σύλλογον τό εί
χα διαπιστώσει αΰτό τό πρά
γμα, είναι συιμπαθέστοαον καί 
πρέπει πάντοτε νά άποτελή, μία 
άπό τάς κυριωτέρας Επιδιώξεις 
τής Δ, Ε.

’Αλλά βλέπω δμως δτι τό

θέμα αΰτό τά συνδέει πάλιν με
τά τών άλλων Τραπεζών. "Εχω 
ύπ’ δψιν μου δτι ή Εμπορική 
Τράπεζα, ή οποία είναι καί ό 
κυριώτερος συναγωνιστής μας, 
δέν μπορεί νά δείξη κατανόη- 
σιν είς τό θέμα αΰτό καί ούτε 
μαζύ μέ τήν Εμπορικήν Τρά
πεζαν μπορεί νά έπιλυθή τό θέ
μα αΰτό. Άπόδειξις δτι έδώ 
είς τό Κεντρικόν της εργάζεται 
μισή ώρα πάρα πάνω άπό μάς, 
κατά συνέπειαν πώς είναι δυ
νατόν νά άφήση τά Υποκατα
στήματα της νά περιορίσουν 
τό ώράριόν των σέ 39 ώρες έ- 
βδομαδιαίως.

"Οσον άφορά τήν οικονομικήν 
διαχείρισιν, θά ήθελα νά πώ 
δύο λόγια διότι κατά τό παρ
ελθόν άναμιχθείς καί έγώ είς 
τά τής έκμεταλλεύσεως τοΰ 
'Εστιατορίου καί έν γένει τών 
οικονομικών τοΰ Συλλόγου είχα 
κατηγορηθή ώς διαλυτής. Τό 
ίδιο έγινε καί είς τόν Συνεται
ρισμόν. Σάς πληροφορώ δτι 
αυτήν τήν στιγμήν είς τήν τσέ
πην μου εύρίσκεται μία πράσ- 
κλησίς τοΰ άνσκριτοΰ είς τόν 
όποιον πάλιν παΡιαπέμπεται τό 
Δ. Σ. τοΰ Συνεταιρισμού διότι 
οί ορκωτοί Αογισταί στον έ
λεγχον τόν όποιον έκαναν είς 
τήν Συνεταιρισμόν διεπίστω- 
σαν μίαν άνευ προηγουμένου 
λεηλασίαν τής περιουσίας μας. 
Τό πόρισμα αιΰτό άποτελούμε- 
νον άπό 60 περίπου σελίδες 
κο:ί τό όποιον έχει μέσα θέμα- 
ματα, τά οποία παρ’ δλον δτι 
καθήσαμε καί έμεΐς είς τόν Συν
εταιρισμόν 6 μήνες καί προσ
παθήσαμε νά βρούμε κάποιαν 
άκρη δέν τά πιάσαμε. Τά βρή
καν οί ορκωτοί λογισταί καί 
διεβίβασαν δλο τους τό πόρι
σμα είς τόν Υπουργόν ό όποιος 
παρέπεμψε τήν ύπόθεσιν είς 
τόν Εισαγγελέα.

Τότε έκατηγο(ρή|θημεν δτι έ- 
βάλαμε είς τό έδώλιον τοΰ κα
τηγορουμένου τούς τέως συνα
δέλφους μας Εμφορούμενοι άπό 
συνδικαλιστικόν μίσος.

(Είς τό σημεΐον τοΰτο δια
κόπτεται ύπό τίνος άκροατοΰ 
ό όποιος τοΰ παρατηρεί δτι 
ξεφεύγει τοΰ θέματος).

κ. Κ. ΠΑΠΠΑΣ : Θά κα
ταλήξω είς τό έστιατόριον. 
Έν πάση περιπτώσει τό ίδιο 
έπεδίωξα νά κάμω καί είς τήν 
Λέσχην. ’Έβλεπα δτι γίνεται 
μία διαρροή μεγάλη. Κατορθώ
σαμε εύρόντες τόν κατάλληλον 
άνθρωπον νά ίσορροπήσωμε τά 
έξοδα μέ τά έσοδα τοΰ Εστια
τορίου. Ό κ. Διλιντάς, ό όποι
ος εΐνεν άσχοληθή εΐχεν ύπο- 
στηρίξει έπανειλημμένως δτι 
τό Έστιατόριον μπορεί νά λε,ι- 
τουργήση χωρίς νά έχη ανοί
γματα. Έν πάση περιπτώσει 
μέ μίαν λελογισμόνηΐν παρακο- 
λούθησιν έκ μέρους τοΰ κ. Θε- 
οδωράκη τό κατορθώσαμε αΰτό 
τό πράγμα. Σήμερα δμως πά
λι βλέπω είς τόν ’Απολογισμόν 
δτι τό Έστιατόριον παρουσιά
ζει πάλιν άνοιγμα: Καί έρωτώ, 
κ. Συνάδελφοι, μπορεί είς βά
ρος τής κοινής περιουσίας νά 
γίνεται αΰτό τό πράγμα. Νο
μίζω δτι πρέπει νά λυθή · . . 
Βεβαίως πιστεύω καί αΰτό τό 
όποιον είπε» καί ό κ. Τσουδε- 
ρός δτι ό Σύλλογος δέν! πρέπει 
νά δημιουργή άποθεματικά 
άλλ’ έν πόοση περιπτώσει νά 
μηιν δημιουιργή δμως καί τέτοι
ες αιμορραγίες διότι έν τοιαύ- 
τη περιπτώσει οί συνάδελφοι 
τών έπαρχιών οί οποίοι είναι 
αίμοδόται τοΰ προϋπολογισμού 
τοΰ Συλλόγου καί οί όποιοι 
δέν άπολαμβάνουν τίποτα έ
χουν κάθε δικαίωμα νά μάς έ- 
λέγξουν προς τοΰτο. Διότι έδώ 
γίνεται μία αιμορραγία ή ό
ποια νομίζω δτι μπορεί νά ά- 
ποφευιχθή ευρισκομένου ενός 
καταλλήλου προσώπου τό ό
ποιον νά άναλάβη καί νά παρα- 
κολουθή.

Διότι δπως βλέπω τό έστια- 
τόριον έχει ένα άνοιγμα σο
βαρόν καί μάλιστα διά μίαν 
διαχείρισιν περίπου, όμηνον. 
Αΰτό τό πράγμα πρέπει νά τό 
προσέξωμε, κ. Συνάδελφοι, διό
τι είς αΰτά τά οικονομικά θέμα
τα ε’ίμεθα πάντοτε αδιάφοροι, 
δέν τά προσέχομε, καί καταλή
γομε πολλές φορές έκεΐ πού 
καταλήγομε.

Δεν έπιτρέπεται σέ Λογι- 
στάς, σέ άνθρώπους τών άρι- 
θμών, δπως εΐμεθα έμεΐς καί 
υποτίθεται δτι έχομεν μίαν 
πρακτικήν Ύνώσιν καί έξάσκη- 
σιν νά φθάνωμε είς αΰτό τό κα
τάντημα.

κ. Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: 
Μπορείτε νά μοΰ πήτε σέ ποι
ους λογαριασμούς βρίσκετε τά 
κονδύλια δυσαναλόγως ηΰξημέ
να;

κ. Κ. ΠΑΠΠΑΣ : Μισθο
δοσία πιροσωπικοΰ Εστιατο
ρίου 53.000 δραχ.; ’Έξοδα Ε
στιατορίου άλλες 1 8.000. Πλέ
ον έπιβαρύινσεις άσφαλιστικών 
οργανισμών. Κατά συνέπειαν 
λοιπόν αΰτά τά δύο κονδύλια 
άποτελοΰν 72.000 περίπου. Δη- 
λοοδή είναι_ 10.000 δραχ. πε
ρίπου τό μήνα άνοιγμα.

Καί διά νά τελειώνω κ. Συν
άδελφοι, θά,ήθελα νά,έπιστησω 
τήν προσοχήν σας έπί τοΰ έξης 
θέματος. Κατά τό παρελθόιν 
συνειργάσθημεν μέ τήν, Νέαν 
Κίνησιν. Τώρα ή Νέα Κίνησυς 
δλοι ξέρομε δτι αποτελεί τάς 
άνανεωτικάς δυνάμεις μέσα εις 
τήν Τράπεζα. Τό κίνημα^ ητο 
ώραιότοαον, μπορώ νά πώ ,δτι 
μέ συνεκίνησε καί ένώ ψέχρι

τότε ή'μουν άδιάφορος πρός τόν 
Συνδικαλισμόν, βλέποντας τόν 
ένθουσιασμέν τών εντίμων αυ
τών νέων τούς έδωσα εύχαρί- 
στως τό χέρι μου καί ξεκινήσα
με ώς συνεργάται μαζύ. Θέλω 
νά πιστεύω λοιπόν δτι ή Νέα 
Κίνησις παραμείινασα κατ’ ου
σίαν έπί τριετίαν είς τόν Σύλ
λογον έχει έμπειρα στελέχη, 
τά όποια δύνανται νά χειρι- 
σθοΰν πάρα πολύ καλά τά θέ
ματά μας.

Εκείνο δμως τό όποιον πα- 
ιρετηρήθη παρά τήν έμπει,ΙΡιίαν 
των ήτο τό εξής: ότι ό Σύλλο
γος κατά τήν ύπό κρίσιν περί
οδον παρουσίασε φαινόμενα καί 
ύπερτατικά καί ύποτο,νικά. Έ
νώ άλλοτε ήρχετο περίοδος κα
τά τήν όποιαν εύρίσκετο είς 
Ιμεγάλην δραστηριοποίησιν με
τά έπιπτε είς μίαν ύπότασιν 
καί περνούσε άρκετό χρονικό 
διάστημα 2 καί 3, μήνες καί 
ρωτούσαμε δλοι: Τί γίνεται; ,

Νομίζω δτι είς τό θέμα αΰ
τό ό Σύλλογος έδειξε μίαν κα- 
τάστασιν ή όποια δέν ήτο ε
κείνη, τήιν οποίαν δλοι περι
μέναμε άπό νέους οί όποιοι εί
χαν άλην τήν καλήν διάθεσιιν 
καί πιστεύω δτι έξακολουθοΰν 
νά τήν έχουν.

Θά ήθελα επίσης νά εΐπω 
καί τό έξης: Πολλές, φορές είς 
τις άπΡφάσεις τής Δ. Ε,., είς 
τήν όποιαν συμμετείχαν, έπρυ- 
τάνευε πάντοτε τό πνεΰμα τής 
ορθοδοξίας, δηλαδή νά ασκού
με ορθόδοξον Συνδικαλισμόν. 
Έγώ έρχόμουν είς άντίθεσιν 
καί ύπεστήριζα δτι ή ορθοδο
ξία πολλές φορές είναι αντίθε
τος πρός τό πραγματικόν συμ
φέρον τοΰ Σωματείου. Διότι 
πολλές φορές σέ κοινές ενέρ
γειες, διεπιστώνομεν τις, διά
φορες «πεπονόφλουδες» τις ο
ποίες μάς έβαζαν. ΈνθΙυμοΰμαι 
κατά τό παρελθόν όταν είχε 
προγραμματίσει ή ΟΤΟΕ μίαν 
άπεργίαν μέ θέμα τήν άποδέ- 
σμευσιν τών κεφαλαίων τών α
σφαλιστικών Ταμείων.

"Οπως ξέρετε δλοι, τα ασφα
λιστικά μας Ταμεία δέν είχαν

πεντάρα. Κατά τί λοιπόν θά 
συνεκίνει τόν κόσμο μας ένα 
τέτοιο ζήτημα; Ήγωνίσθημεν 
τότε πάρα πολύ νά βάλωμε έκ- 
κτός τής άποδεσμεύσεως καί 
τήν φράσιν «ένίσχυσις τών ά- 
σθενώιν». Δέν τό θέλησαν αΰτό 
τό ποάγμα. Είχαμε διαφωνίες 
καί ήλθαμε σέ συγκρούσεις 
κλπ. Ποΰ βλέπετε σείς τήν ορ
θοδοξίαν τοΰ Συνδικαλισμού 
άπό τούΐΓ συνεργάτας μας;

Είναι γεγονός δτι πολλές 
φορές έ'ζητησα δπως βγούμε ά
πό τήν ΟΤΟΕ άκοιβώς για νά 
μήν γίνωμε τό φερέφωνον ή οί 
κομπάρσοι τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος. Ειύρήκα τότε, μίαν άν- 
τίθεσιν ζωηράν καί ό κ. Μαυρου- 
λίδης, κατά τόν περυσινόν λό
γον του, μέ έπετίμησε 6Γ αΰ
τό. Έν πάση περιπτώσει έγώ 
πιστεύω, δτι τό Σωματεΐαν 
μας έχει ειδικά θέματα. Έαν 
καί έμεΐς εύρισκώμεθα είς τήν 
αΰτήν βαθμίδα είς τήν οποίαν 
εύρίσκεται ή Τράπεζα τής ‘Ελ
λάδας, βεβαίως μπορούσαμε νά 
πάμε δίπλα τους ανεπιφύλα
κτα, άλλα, έμεΐς δμως είμαστε 
πάρα πολύ κάτω. Κατά συνέ
πειαν πρέπει πρώτα νά πάμε 
δίπλα καί μέτα ινά πηγαίνωμε 
δλοι, άλλά για νά πάμε δίπλα 
δέν τούς συμφέρει. ’Αντιδρούν 
καί δέν τό θέλουν αύτό τό πρά
γμα.

Είς τό τέλος τοΰ άπολογι- 
σμοΰ ή Δ. Ε. κάνει καί μίαν 
έκκλησιν περί ένώσεως. Αυτή 
ή έκκλησις έγινε καί, έκ της 
άντιπέραν όχθης , καί πολλές 
φορές θελήσαμε να δώσωμε τά 
χέρια έφ’ δσον έχομε κοινούς 
σκοπούς, εΐμεθα παιδιά τής αύ- 
τήΐς οικογένειας νά ξεκινήσωμε 
δλοι μαζύ καί μέ τήν σύνεσιν 
τών παλαιών συνδικαλιστών 
καί μέ τήν ορμήν καί τήν καλήν 
θέλησιν τών νέων νά μπαρέσω- 
με νά παρουσιάσωμε ένιαίαν 
έκπροσώπησιν καί έφ’ δσον αί 
σημερινοί δυνατότητες τής Τρα
πέζης καλλιτερεύουν νά έπιτύ- 
χωμε κάτι τό καλλίτερον. (Χει
ροκροτήματα) .

0 ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ χ· Κ. ΔΕΛΕΝΔΑ
κ.Κ. ΔΕΛΕΝΔΑΣ :’Αγαπητοί 

Συνάδελφοι, είναι ή πρώτη φο
ρά πού ανέρχομαι είς τό συν
δικαλιστικόν βήμα καί δέν πρό
κειται νά σάς άπασχολήσω πο
λύ. Είς δλα τά ζητήματα συμ
φωνώ μέ τήν λογοδοσίαν τής 
Δ.Ε. είς ενα διαφωνώ. Είς τό 
ζήτημα τών ’Ασφαλιστικών 
‘Οργανισμών, 
κ. Συνάδελφοι,

Δέν γνωρίζετε τό μέγεθος 
τοΰ κινδύνου τόν όποιον δ ιατρέ-1 
χουν οί ’Ασφαλιστικοί μας ’Ορ
γανισμοί. ‘Ως άπεσπασμένος 
είς τό Ταμεΐον Συντάξεων καί 
γνωρίζων τά πράγματα καλλί
τερον σάς πληροφορώ δτι ό 
κίνδυνος βαίνει όλονέν αύξανά- 
μενος. Τό παρόν Δ. Συμβούλι- 
ον δσον καί έκεΐνάύ τά όποια θά 
εκλεγούν πρέπει νά λάβουν σο- 
βαρώς ύπ’ δψιν τό ζήτηιμα τοΰ
το καί νά φροντίσουν τοΰτο, 
ώς ό^πρόεδρος τών Συνταξιού
χων κ. Χατζηανδρέου.

Υπάρχει έξ άλλου ένας ’Α
σφαλιστικός Όιργανισ|μός τοΰ1 
όποιου τό Συμβούλισν δέν έχει 
συνέλθει έπί τρισήμισυ μήνας 
καί τοΰ Συμβουλίου τούτου μέ
λος εΐναι ό αξιότιμος κ. Πρό
εδρος τοΰ Συλλόγου.

κ. Συνάδελφοι, πρέπει νά 
καταλάβωμε δτι θά γίνωμε καί 
έμεΐς συνταξιούχοι μίαν ήμερον 
καί πρέπει νά προσέξωμε τόν 
’Ασφαλιστικόν μας ’Οργανι
σμόν.

Χειροκροτώ τόν απολογι
σμόν τοΰ Συλλόγου άλλά δέν 
χειροκροτώ τό δτι τό Δ.Σ. δέν 
έβαλε δλα τά δυνατά του γιά 
νά έξασφαλίση τό ψωίμί τών 
γηρατειών μας. Καί δλοι οί 
προλαλήσαντες άντιπαρήλθσν 
τό ζήτημα τούτο,

Νά ζητήσωμεν άπό τό νέο 
Συμβούλιον τό όπρΐον θά έκ-ι 
λεγή μεγαλύτερη ζωντάνια διά 
νά γλυτώσωμε τά Ταμεία μας.

(Χειροκροτήματα)

0 ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ Α. κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
κ. Α. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

Κύριοι Συνάδελφοι, είναι αλή
θεια δτι ή Διοικητική Επιτρο
πή κατά τό διαρρεΰσαν χρονι-ι 
κόν διάστημα δέν κατώρθωσε 
νά έπιτύχη θετικάς λύσεις έπί 
τών σοβαρών θεμάτων πού α
πασχολούν τήν τάξιν μας. Αυτό 
τό παραδέχεται καί ή ιδία καί 
ώς δικαιολογίας προβάλλει τήν 
ανώμαλον κατάστασιν, τήν άν- 
τεργατικήν πολιτικήν τής Κυ- 
βερνήσεως, τάς έσωτραπεζιτι- 
κάς μεταβολάς, τήν αδιαφορίαν 
καί τήν κωλυσιεργείαν τών άρ- 
μοδίων κλπ.

Είς τό σημεΐον τοΰτο κύριοι 
συνάδελφοι, διαπράττεται καί 
τώρα και πάντοτε ένα βασικόν 
σφάλμα. Τά Διοικητικά Συμ-1 
βούλια τών έπαγγίελματικών 
’Οργανώσεων κρίνσνται πάντοτε 
βασικά άπό τά θετικά αποτε
λέσματα τών ένεργειών των καί 
δέν αναφέρουν τάς παρουσια- 
ζομένας δυσκολίας καί εμπόδια 
διά νά δικαιολογήσουν αποτυ
χίας, άλλά διά νά τονίσουν και 
έξυψώσουν έτι περισσότερον 
τάς έπιτεύξεις.

Πάντως είς τήν Διοικητικήν 
Επιτροπήν ανήκει ένας δημό
σιος έπαινος διά την εύθύτητα 
καί τήν ειλικρίνειαν τήν οποίαν 
έπέδειξε, διά την μετρημένην 
στάσιν καί διά την σχετικήν

συνοχήν της. ’Επίσης διά τήν1 
περισυλλογήν τήν όποιαν έκα
νε είς τά οικονομικά τοΰ Συλ
λόγου μας.

Λάθη είτε έξ φγνοίας, είτε 
έξ έλλείψεως πείρας, είτε έκ 
κακών πληροφοριών είναι αν
θρώπινα. Νομίζω λοιπόν δτι 
δέν πρέπει νά κρίνωμεν τήν 
Διοικητικήν Επιτροπήν, ή ο
ποία καθ’ όλους μας, μέ γνώ
μονα πάντοτε τό συμφέρον του 
Προσωπικού έπραξε δ,τι ήδΰ- 
νατο νά πράξη καί δέν έπρα- 
ξεν δ,τι ήτο άνώτερον τών δυ
νάμεων της.

”Ας άφίσωμεν λοιπόν τόν 
παρελθόν καί άς έχωμεν τοΰτο 
ώς δίδαγμα -καί νά έξετάσωμεν 
τό παρόν καί τό μέλλον, τά ό
ποια είναι πολύ έπείγοντα καί 
•τλήθος ζητημάτων άναμένει τήν 
λύσιν των. Κατά τό παρελθόν 
σάς είχα έγκαίρως ειδοποιήσει 
διά τήν κατάστασιν τού Συν
εταιρισμού μας, άδιαψορήσατε 
καί πληρώσαμε μέ τό ήμισυ 
τής συνεταιριστικής μας με
ρίδας.

"Αλλοτε πάλιν μόνος έν μέσω 
εκνευρισμένης ατμόσφαιρας, 
είχα υποστηρίξει δτι ή μήνυσις 
κατά τοΰ πρώην Διοικητοΰ Ή- 
λιάσκου δέν ήτο θέμα τών υ
παλλήλων, οί όποιοι έπ’ ούδενί 
δέον νά μετέρχωνται τήν ιδιό

τητα τοΰ Μετόχου, έρχόΙμενοι 
οΰτω είς άντίθεσιν έπί ζημίςτ 
των μέ τήν ιδιότητα τοΰ Υπαλ
λήλου. Δέν είσηκούσθην καί τό 
τε. Έκτοτε πέρασε πολύς χρό
νος καί κανείς δέν έμίλησεν ού
τε έμαθε περί τών αποτελεσμά
των αΰτής τής έπικινδύνου έ- 
νεργείας, μέ τήν όποιαν καί έ- 
ξετέθημεν καί οικονομικήν δα
πάνην ύπέστημεν. ’Επίσης κα
τά καιρούς σάς κατετόπισα έπί 
τών κινδύνων τής μορφής ή ο
ποία ήδη ένεψανίσθη, πού διέ- 
τρεχαν τά ’Ασφαλιστικά μας 
Ταμεία. "Ηδη είς τάς χεΐρας 
τής Δ.Ε. υπάρχει έμπιστευτι- 
κή αναφορά μου, περί τών θε
μάτων αύτών.

Καί τώρα σάς ειδοποιώ δτι 
κατά τό αμέσως προσεχές μέλ
λον έχωμεν νά άντιμετωπίσωμεν 
σοβαρά θέματα. Έκτος άπό τά 
ήδη υπάρχοντα έπείγοντα θέ
ματά μας, σοβαρά, τό οικονο
μικόν, ό οργανισμός ή Ενταξις, 
αί κανονικαί προαγωγαί, προσ
τίθεται είς αΰτά δλα καί τό θέ
μα τών ’Ασφαλιστικών μας Τα
μείων. ’Ήδη, δπως εΐναι γνω
στόν είς δλους, έπιχειρεΐται ά
νωθεν ή διαφοροποίησις τής 
βασικής άσφαλίσεως είς τήν 
Χώραν μας, ήτις περιλαμβάνει 
τήν ασθένειαν ικα! τήν σύνταξιν, 
δέν αποκλείεται δέ νά έπεκταθή 
και είς τήν Επικουρικήν τοιαύ- 
την.

Έν δψει όλων αύτών λοιπόν, 
.επιβάλλεται ή ένότης, ή σύνε- 
σις καί ή πειθαρχία όλων μας..

Καί τώρα θά κάνω μίαν ει
λικρινή πρότασιν είς τήν Συν- 
έλευσιν. Έπίειδή όλες οί συν
δικαλιστικές τάσεις άντιλαμβά-, 
νονται ότι πρέπει νά ενωθούν 
είς αυτήν τήν κρίσιμσν περίο
δον διά νά μπορέσουμε νά αν
τιμετωπίσουμε τά θέματα τοΰ 
ιτροσωπικοΰ, πλήν όμως μέχρι 
στιγμής τίποτε δέν έχει έπι-ι 
τευχθή, προτείνω είς τήν Συν- 
έλευσιν όπως, άφοΰ σταθμίσει 
τά συμφέροντα τής οικογένειας 
μας καί τάς εύθύνας της, έπι- 
βάλλει διά βοής είς δλας τάς 
συνδικαλιστικός τάσεις, τήν 
συνένωσιν ϊνα άπό κοινού όλοι 
άγωνισθώμεν διά νά έπιτύχωμεν 
τήν λύσιν τών θεμάτων μας.

Έάν τούτο δέν καταστή ε
φικτόν, πράγμα λυπηρόν καί 
έπιπόλαιον. άς παραμεοίσωμεν 
όλοι πρός τό παρόν καί άς έ- 
πιστιρατευθή πρός τοΰτο τρί
τος συνάδελφος, Εγνωσμένου 
κύρους, Εμπιστοσύνης καί ίκα- 
νότητος. Νά παρασχεθούν είς 
αυτόν απόλυτος Ελευθερία Εκ
λογής συνεργατών καί επίση
μος διαβεβαίωσις όλων μας, 
ότι θά πειθαρχήσω μεν καί θά 
καταβάλλωμεν πάσαν προσπά
θειαν διά την έπίλυσιν τών θε
μάτων μας.

Δέν νομίζω νά ύπάρχη συν
άδελφος είς τόν οποίον θά προ- 
ταθή τό τοιοΰτον καί θά άρνη- 
θή νά προσφέρη τάς ύπηρεσί- 
ας του. Θά άρη τάς αμφιβολίας 
καί τάς αντιρρήσεις του καί θά 
παρακάμψη κάθε Εμπόδιο, ώ
στε νά τεθή έπί κεφαλής τού 
Σωματείου μας, κατόπιν τής; 
πανηγυρικής έκκλήσεως τών 
συναδέλφων του, πρός έπίτευ- 
ξιν τών άντικειμενικών μας 
σκοπών.

(Χε ιιροκροτήματα)

0 ΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

—♦—
κ. Γ. Παπαίιωάννου: Κύριοι 

Σ υνάδελφοι, αντιλαμβάνομαι 
οτι θά κουρασθήκοτε, δπως καί 
έγώ κουράσθηκα, δΓ αΰτό θά 
είμαι σύντομος, σύμφωνα άλ
λωστε καί μέ τήν ύπόδειξιιν τοΰ 
κ. Προέδρου. Δέν θά έλάμβανα 
τόν λόγον έάν οί προηγούμενοι 
όμιληταΐ Εξαντλούσαν δλα τά 
θέματα. Επειδή δμως άντελή- 
φθην δτι δέν τά έξήντλησαν δι* 
αΰτό Αναγκάζομαι νά πώ δυο 
κουβέντεις.

Ή Διοιίκηιτική Επιτροπή 
τοΰ Συλλόγου, έπαναφέρουσα 
έν ισχύ» τήν σχετικήν διάταξιν 
τοΰ Καιταστατικοΰ έδημοσίευσε 
τήν άπολογιστικήν της εκθεσιν 
είς τήν Τραπεζιτικήν, άντί νά 
τήν άναγνώση Ενώπιον τής 
Γενικής Συνελεύσεως. Καί κα
λώς έπραξεν ή Δ.Ε. νά τηρήση 
τό Καταστατικόν καί τήν συμ

βουλεύω νά τό τηρή πάντοτε 
καί ιδίως νά άποφευγη κάθε 
τόσο καί λιγάκι νά ζητή τρο- 
ποιήσεις, δπως είδα είς τήν 
τελευταία» Τραπεζιτικήν. Διό
τι έάν άπέφευγε ή τότε Δ.Ε. 
τήν τροποποίησιν είς δ,τι άφο
ρά κυρίως τάς συνδρομάς τών 
μελών, δέν θά είχε φθάσει ό 
Σύλλογος είις αυτό τό οικονομι
κόν -κατάντημα, νά στέκεται 
στά πόδια του χάρις είς τήν1 
ένίσχυσιν τής Τραπέζης. Ε
κείνοι πού είχαν συ.τάξει έτσι 
τό Καταστατικόν, ώστε ό Σύλ
λογος νά εΐναι οίκονομικ'ώς Ι
σχυρός, κάτι ήξεραν. Δέν τό έ
καναν άπό χουβαρντοσύνη, άλ
λα διέθεσαν πολλήιν1 σοφίαν καί 
πείραν.

> Ό Σύλλογος σήμερα είναι 
πτωχός, ό πρώτος Σύλλογος 

'Τής Χώρας καί ζεί μέ ψιλσδω- 
ιρήματα. Αύτό τοΰλάχιστοιν1 προ
κύπτει έκ τοΰ δημοσιευθέντος 
Ισολογισμού του. Τό πράγμα 

είναι κακόν, θά τό άντιληφθοΰ- 
με όταν χρειασθοΰμε καμμιά 
φορά τήν ένίσχυσιν τούτου, δ
πως συνέβη κατ’ έπανάληψιν 
είς τό παρελθόν. Αΰτά είς δ,τι 
άφορά τά οικονομικά τοΰ Συλ
λόγου καί τάς μελετωμένας 
τροποποιήσεις.

Ή Διοικητική ’Επιτροπή, δ
πως καί ή ιδία άνέφερε, μέ 
πέντε βασικάς Επιδιώξεις κα- 
τήλθεν πέρνσιν είς τάς έκλο- 
γάς: Τήν ένταξιν, τόν ’Οργα
νισμόν, τό ’Ασφαλιστικόν1 θέ
μα, τό Μισθολογικόν,, τήν ύπσ- 
στήριξιν τών Επαρχιακών σσν- 
αδέλφωιν1 καί τό Στεγαστικόν.

Πάντοτε αγαπητοί συνάδελ
φοι, ήμουνα αντικειμενικός εις 
τάς κρίσεις μου καί κατά συνέ
πειαν άντικειμενικόις θά είμαι 
και τώρα. "Εστι είμαι υποχρε
ωμένος νά άναγνωρίσω δτι ή 
Δ.Ε. κατέβαλε κάθε τηοοσπά- 
θειαν διά τά τέσσαρα τούλά- 
χ ιστόν πρώτα θέματα. Τούς 
παρακολουθώ καί είμαι υπο
χρεωμένος νά ομολογήσω δτι 
κατέβαλεν πολύν κόπον είς δ- 
λην τήν θητείαν της. Δυστυχώς 
δμως, κατά γενικήν παραδοχήν, 
οί κόποι της πήγανε έπί ιμα- 
ταίω. Οΰτε τό Μισθολογικόν, 
οϋτε τό Ασφαλιστικόν έσημεί- 
ωσαν καί τήν έλοοχίστην πρό
οδον. Διά τά άλλα δύο συν- 
εκροτήθησαν, λέγει, ΈπιΤρο- 
παί.

Τό πώς τά άσχοληθοΰν αί Επί
τροποί αΰταί εΐναι έκ τών πιρο- 
τέρων γνωστόν. Διότι δυστυχώς 
είς τόν τόπον μας, δταν θέλουμε 
νά παρακάμψουμε ένα ζή|τη.μα 
τό παραπέμπομεν σέ ’Επίτρο
πός. Άποτελμόττωσις λοιπόν 
τών ζητημάτων μας, ’Αντί τής 
ίσης μεταχειρίσεως τών Επαρ
χιακών συναδέλφων, βλέπομεν 
παραμερισμόν αύτών είς τά η
θικά ζητή,μ,ατα. "Οπως είς τάς 
τελευταίας κατ’ Εκλογήν προ- 
αγωγάς, όπου έπί 20 προσ- 
χθέντων κατ’ Εκλογήν δύο μό
νον—έάν καλώς γνωρίζω—- 
προήχθησαν προερχόμενοι άπό 
τάς Επαρχίας.
Τοΰτο τό λέγω άνεξαρτήτω ς τής 
αποστροφής τήν όποιαν αισθά
νομαι διά τάς κατ' Εκλογήν 
προαγωγάς είςτούς κατωτέρους 
βαθμούς καί γνωρίζετε διατί.

Είπα παραπάνω δτι ή Δ.Ε. 
κατέβαλε πολύν κόπον διά τάς 
τέσσαρας Επιδιώξεις της. Ή 

I πέμπτη δμως, ή όποια άφορά 
ντο Στεγαοπικό, δυστυχώς εΐμαι 
I υποχρεωμένος νά τονίσω, δτι 

οΰδόλως φαίνεται νά τήν ά- 
πη σχόλη σε. Διότι Ενα τόσον 
σοβαρόν θέμα δΓ Ενα μέρος 
τοΰ Προσωπικού, άντί νά 
εχη έκ τών πρώτων, διά νά μή 
είπώ τό πρώτον είς τό νεοϋπο- 
βληθέν είς τήν Διοίκησιν ‘Υ
πόμνημά της, το'· κατεχώρησε 
κάπου εις τό τέλος. Είς δέ τόν 
άπολογισμόν της, τόν μακρό- 
Torrov ώς λεωφόρος Συγγροΰ, 
μέ πέντε Εως! δέκα γραμμάς 
μόνον ήσχολήθη.

Καί δμως άγαπητοί συνάδελ
φοι, τό ζήτημα αΰτό εΐναι τό 
σοβαρότερον, διά μέγα μέρος 
έπαναλαμβάνω, τοΰ προσωπι
κού. Και άπό αΰτάς άκόμη τάς 
αυξήσεις, γιατί οίανδήποτε 
αϋξησιν καί άν ύποτεθή: δτι 
παίρνουμε, ποτέ δέν εΐναι δυ
νατόν ό υπάλληλος νά ζήση μέ 
τό Ενα μόνον 1 δθήμερον, άφοΰ



τό άλλο θά τοΰ το παίρνει ό 
σπιτονοικοκύρης. Καί ποτέ δεν 
είναι δυνατόν ό υπάλληλος να 
είναι άψοσιωμένος καί απερί
σπαστος στο καθήκον του, ό
πως μάς θέλει ή Τράπεζα καί 
όπως πρέπει όντως νά είναι 
όταν διά νά άνταποκριθή εις 
τάς υποχρεώσεις του, θά ανα
γκάζεται παρά πάσαν άπα- 
γόρευσιν, νά άσχολήται κοτ έ
ξω τής Τίραπέζης, προς ζημίαν 
καί τήις Τραπέζης καί τής αξιο
πρέπειας του, άλλά καί αυτής 
τούτης τής υγείας του.

Πολύ φοβούμαι ότι ή Δ.Ε 
δεν κατέχει το θέμα, διά τούτο 
ήρκέσθη εις την συγκρότηοτν 
,μιάς επιτροπής. Διά τούτο άς 
μοΰ έπιτραπή νά το εκθέσω 5'" 
ολίγων:

Έν έτει 1951,. ό τότε σύν
δεσμος των αστέγων, έπεισε 
την Διοίκησιν τής Τραπέζης 
νά συγκρότηση μίαν Επιτρο
πήν Στεγάσεως. Ή Έπιτοοπή 
αυτή έργασθεΐσα μετά ζήλου, 
συνέταξε τον Κανονισμόν Στε
γάσεως, τον όποιον ύπέβαλεν 
εις την Διοίκησιν καί ό τότε 
Διοικητής συνεκάλεσε τό Γενι
κόν Συμβούλιον τής Τραπέζης, 
τό όποιον δι’ άποφάσεώς του 
έπεκύρωσε τον Κανονισμόν αυ
τόν, τον όποιον τό Συμβούλιον 
αυτό, τό Γενικόν Συμβούλιον 
δηλαδή, ουδέποτε κατήργησεν 
διά νεωτέρας άποφάσεώς καί 
συνεπώς εΰρίσκεται καί σήμε
ρον έν Ισχύϊ.

Επίσης συνεκροτήθη καί 
μόνιμος Επιτροπή Στεγάσεως, 
υπό την Προεδρείαν τοΰ τότε 
"Υπσδιοικητοΰ τού κ. Γ ου να- 
ράκη, τοΰ Συμβούλου τής 
Τραπέζης κ. Βαλαωρίτου, τού 
Διευθνντοΰ τής Τραπέζης, μα
καρίτου Δάρμου, τοΰ Διευθυν- 
τοΰ των Οικονομικών Υπηρεσι
ών κ. Δελένδα τοΰ Άρχιτέκτο- 
νος κ. Ζουμπουλίδη τοΰ Δικη
γόρου κ. Πετραυνάκαυ καί τοΰ 
Προέδρου τοΰ Συλλόγου κ. 
Κώστη, τοΰ Προέδρου τών α
στέγων κ. Χριστοδουλιά καί 
τοΰ κ. Μουτούση.

Άργότερον τήν Προεδρείαν 
κατέλαβεν ό τέως Διοικητής 
μας κ. Κυριακόπουλος. Επίσης 
συν,εστήθη ειδική ΥπηρεσιαΣτε- 
γάσεως. Τό ξργον τήις ’Επι
τροπής έκείνης, καίτοι βραχύ 
ύπήρξεν λίαν γόνιμον, εάν λη- 
ψθοΰν μάλιστα ύπ’ όψιν καί αί 
οικονομικοί συινθήκαι υπό τας 
όποιας εύρίσκετο τότε ή ’Εθνι
κή Τράπεζα. Έχορήγησεν υ

πέρ τά 20 δάνεια ολοκληρωτι
κής στεγάσεως, δηλαδή άνω 
τών 130.000 δραχμών εις έκα
στον καί υπέρ τά 300 δάνεια 
6Γ αποπερατώσεις ή έπεκτά-' 
σεις τών 30 καί 40 χιλιάδων 
δραχμών εις έκαστον, μέ έλά- 
χ ιστόν τόκον.

Τό έργον εκείνο κατεστράψη 
ύπό τής Ήλιασκικής πλημμυ- 
ρίδος. ’Εάν λοιπόν εΐχεν όλα 
αυτά ύπ’ όψιν της ή Δ.Ε. θά 
έπρεπε νά ζητήση τήιν έπανα- 
σύστασιν τής προβλεπομένης 
ύπό τοΰ ίσχύοντος πάντοτε Κα
νονισμού Στεγάσεως Επιτρο
πής καί Υπηρεσίας, ή οποία 
νά ένεργήση άπογραφήν τών 
πραγματικώς αστέγων ύπαλ- 
λήλων, νά συντάξη νέον Κανο
νισμόν, σύμφωνα μέ τά σημε
ρινά δεδομένα καί νά προχωρή- 
ση εις τήν στέγασιν τοΰ προσω
πικού, όπως γίνεται καί εις 
τάς άλλας Τραπέζας.

Δεν τό έκανε αυτό ή Διοικ. 
Επιτροπή καί διά τούτο είμαι 
υποχρεωμένος νά τήν ψέξω α
πόψε εις τήν αίθουσαν τούτην.

Έπΐ τή εΰκαιρίςι, άγαπητοί 
συνάδελφοι, άς μοΰ έπιτραπή 
νά τονίσω, ότι ήτο σφάλμα 
μας ή διάλυσις τοΰ Συνδέσμου 
τών ’Αστέγων, ό όποιος τόσον 
λαμπράν δράσιν έπέδειξε καί 
ή άντ ι κατάστασ ίς του ύπό δύο 
θνησιμαίων στεγαστικών Συν
εταιρισμών, οί όποιοι μάλλον 
τροχοπέδην αποτελούν εις τήν 
στέγασιν μας.

Ή μέλλσυσα Δ.Ε. πρέπει νά 
πάρη τό πράγμα εις τά σοβαρά 
καί νά έπιδιώξη τήν λύσιν του, 
βεβαία δτι θά προσφέρη τήιν 
μεγαλυτέραν υπηρεσίαν εις τά 
περισσότερα μέλη τοΰ Συλλό
γου.

Νά σηραφή έπίσης καί πρός 
τόν Συνεταιρισμόν τής Φιλοθέ
ης καί νά ζητήση τήν δωρεάν 
διόθεσιν άναλόγου αριθμού οι
κοπέδων. Οί κύριοι αυτοί να 
δείξουν κατανόησιν καί άλ>η- 
λεγγύην πρός τούς νεωτέρους 
συναδέλφους των, διότι χάρις 
εις τήν αλληλεγγύην δεν τους 

| άποβάλει τό έν ένεργείςι προ- 
: σωπικόν άπό τό ’Επικουρικόν 
των Ταμεΐον, αφού οί περισσο- 

( τεροι έξ αυτών οώδέποτε κατέ
βαλαν εις τό Ταμεΐον τούτο έ- 

’ στω καί μια πεντάρα, άφοΰ 
άλλωστε, τό Επικουρικόν συιν- 
ειςροτήθη μετά τήν άπσχώρησ ί ν 
των έκ τής Τραπέζης.

(Χε ιροκροτή ματα)

0 ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ κ. θ. ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗ
-Φ-

κ. Θ. ΧΟΝΔΡΟΜΑΤ ΙΔΗΣ : 
"Ολοι οί πριολαλήσαντες έπε- 
τέθησαν κατά τής παρούσης Δ. 
Ε. Συμφωνώ μέν μέ τόν κ. Με- 
λισσαρόπουλον, ότι ό άγων μας 
δεν πρέπει ν’ άποτελή αντιδι
κίαν πρός την Διοίκησιν άλλά 
άναγινωρίζομεν δτι ό άγων μας 
πρέπει νά εΐναι σθεναρός καί 
έπίμονος. Πρέπει νά σταθώμεν 
βοηθοί καί συμπαραστάται τής 
Διοικήσεως εις τό έργον της 
διά τήν άνάρθωσιν καί επιτυ
χίαν τοΰ "Ιδρύματος, άλλα πρέ
πει νά ε’ίμεθα καί άκαμπτοι 
μοίχηταΐ τήις διεκδικήσεως τών 
υπαλληλικών συμφερόντων.

Τά έπιτεύγματα τής Δ.Ε. 
κατά τό 1958, οφείλονται καί 
εις τήν καλήν διάθεσιν τής Δι- 
οικήσεως τής Τραπέζης, άλλα 
καί εις τήν σθεναρότητα καί έ- 
νεργητ ι κότητα τής παρούσης 
Διοικ. Επιτροπής, ή οποία α
ποτελεί σύνολον καί δχι Νέαν 
Κίνησιν ή παλαιούς.

’Εν συνεχεία τών ανωτέρω 
έκτεθέντων, ινομίζομεν δτι ή 
παρούσα Δ.Ε. είναι ικανή διότι 
έτακτοποίησε τό ^ ζήτημα των 
άσφοολίστ,ρων, τάς προσαυξή
σεις εις τους Λογιστάς Β' καί 
Ύπολογιστάς. Είργάσθη σθε- 
ναρώς διά τό ζήτημα της_ έντά- 
■ξεως, τό όποιον αποτελεί θέμα 
συζητήσεως τής Διοικήσεως, ε
πέτυχε τήν ένσωμάτωσιν τών ε
πιδομάτων, τήν ένίσχυσιν τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων, απομένει 
δέ ή όλοκλήρωσις τής ένισχύ- 
σεως ταύτης ώς καί ή έφαρμο- 
γή τήις αρχής τοΰ νά μή ύπο- 
λειπώμεθα τών συνάδελφων μας 
τών λοιπών μεγάλων Τραπεζών, 
τό όποιον πρέπει νά έπιδιωχθή 
καί δχι ή αυξησιςι.

Ό ομιλητής έν συνεχεία έ- 
πικρίνει τούς κ.κ. Κατσιάμπαν, 
Παππάν, διότι άνέμιξοον τήν 
Κριτικήν έπΐ τής λογοδοσίας με 
τήν πολιτικήν, τονίσας δτι η 
έθνικοφροσύνη άποδεικνύετ α ι 
εις τά πεδία τών μαχών, ακο
λούθως δέ ψέγει τόν κ. Μελισ- 
σαρόπουλον διά τήν άπροκαλυ- 
πτον ύπ’ αυτού ύποτί μησιν τής 
νοημοσύνης τών συνάδελφων 
διά τής φράσεως, δτι τα ύπ 
αύτοΰ λεγάμενα πιθανόν να έκ-

ληφθοΰν ώς «κινέζικα» ύπό με
ρικών.

Ό κ. Χονδρομοοτίδηις συγκρί
νει περαιτέρω τήν θητείαν τοΰ 
κ. Μελισσαροπούλου καί τήν 
τοΰ παρόντος Δ.Σ. ώς ακολού
θως:

«’Ενώ τά έπιτεύγιματα τής 
παρούσης Δ. Ε. δύνανται νά 
χαρακτηρισθοΰν ώς ένας σκλη
ρός τοκετός, ή Διοίκησις τοΰ 
τέως Προέδρου κ. Μελισσαρο- 
πούλου έγενετό κατά στεγανά 
διαμερίσματα, χωρίς καμμίαν 
έπικοινωνίαν καί συνεννοησιν 
μετά τών λοιπών μελών τής Δ. 
Ε. μέ αποτέλεσμα ινά,χαρακτη
ρίζω νται λιποτάκται έκεΐΐνοι, οί 
όποιοι παρέμειναν πιστοί εις 
τήν αποστολήν των, τήν συνει- 
δησιν των καί τήν συνείδησιν 
εκείνων, οί όποιοι τούς έξέλε1- 
ξαν. Καί διά τήιν διοίκησιν του 
αυτήν ό κ. Μελισσαρόπουλας 
έλαβε τήν άπάντησιν εις τήν 
Γενικήν Συνέλευσιν τής 18)2) 
58 καί τάς έν συνεχεία αρχαι
ρεσίας. Ή τακτική τοΰ κ. Με- 
λ ισσαροπούλου, άφαιραυμενων 
τών περιτέχνων φραστικώιν κα- 
ρυκευυάτων, συνίστοττο εις τήν 
έξάρτοο-ιν της λύσεως τών προ
βλημάτων τοΰ Προσωπικού εκ 
τής καλής θελήσεως τών αρμο
δίων. ’Ήρκει κατά την γνώμην 
τοΰ πρώην Π ροέδρου η^ προβολή 
των, έθεωρεΐτο (δέ αμάρτημα 
θανάσυμον καί ή άπλή τούτων 
ύπόμνησις. Εις περιπτωσιν δε 
καθ’ ήν άντεμετωπίζετο άρνη- 
σις, άντΐ τής εις πρώτη ν ευκαι
ρίαν έπανόδου τοΰ θεματοις: και 
έντονου ΰποστηρίξεώς του, έ- 
κρίνετο σκοπιμωτέρα καί πλέον 
ακίνδυνος ή έκ τοΰ σχετικοΰ πί
νακας διαγραφή καί άπεμποληΗ 
σίς του. "Ως αιτιολογία τής α
νωτέρω τακτικής κατά κόρον έ- 
πανελαμβάνετο, δτι «δυστυχώς 
ούκ ήν άλλως γενέσθαι». (Εις 
τό σημείο ν τοΰτο γίνεται συ- 
στασις ύπό τοΰ Προέδρου πρός 
τόν ..ρήτορα, δτι έκφεύγει τοΰ 
θέματος, καθ’ όσον η κριτική 
του ανάγεται εις πεπραγμένα 
τήις πρσγενεστέρας τής κρινο- 
μένης Διοικ. ’Επιτροπής.^

Τό Προσωπικόν τής Εθνι
κής Τραπέζης ύπέστη όμολσ-

γουμένως έπίθεσιν, τήν όποιαν 
δεν έγνώρισαν οί έργαζόμενοι 
άπό τής συ στάσεως τοΰ "Ελλη
νικού Κράτους. Αί άπώλειαί 
του, ήθικαί καί ύλικαί υπήιρξαν 
τεράστιαι. Δεν έκάμφθη όμως, 
άντέστη θαυμασίως καί παρά 
τά τραύματα τής τριετίας άνε- 
λαβε τήν προσπάθειαν τής ά- 
νορθώσεως (ΧειροκροτήιματαΟ. 
"Η άπορρόφησίις του εις τήν 
προσπάθειαν ταύτην παρείξηγή- 
θη δυστυχώς, έξελήφθη ώς αδυ
ναμία μέ συνέπειαν τήν αδικαι
ολόγητον παρέλκυσιν πολλών 
αιτημάτων του' καί τήν άπόρρι- 
ψιν όίλλων.

"Η ύποχωρητικότης δμως καί 
ή υπομονή έχουν ώρισμενα ό
ρια, ή ύπέρβασις τών οποίων 
δημιουργεί ζωη,ράν αντίδρασήν. 
Οΰτω τό Προσωπικόν διά τής 
ψήφου του ύπέρ τής «ΗΝΩΜΕ
ΝΗΣ ΠΑΡΑΤ ΑειΕΩ Σ » έκανε 
μίαν ίσχυράν ΰπόμνησιν πρός 
πάσαν κατεύθυνσιν. "Οτι δηλ. 
ύπαρχουσών πλέον δλων τών 
σχετικών προϋποθέσεων, ή έ- 
πίλυσις τών πρό πολλάΰ έκκρε- 
POuvtcjv ηθικών αιτημάτων του 
δεν δύναται νά βροοδΰνη περισ
σότερον. "Οτι ή μόνιμος οικονο
μική του άνόρθωσις δέον ν’ ά- 
ποτελέση τό κύρ ι ο ν μέλη μα τώ ν 
εντός καί έκτος τής Τραπέζης 
αρμοδίων. Ή τυχόν έγκατάλει- 
ψίς των δημιουργεί μεγίστους 
κινδύνους διά τό κοινωνικόν κα
θεστώς καί τήν οικονομίαν τοΰ 
τόπου. Τά διανεμόμενα κέρδη 
κάθε άλλο παρά _καθαρά εΐναι. 
Είναι άναμεμιγμένα μέ αυτό το 
αίμα τοΰ Προσωπικού τό όποι
ον τά έδημιούργησε. ^

"Ας έλπίσωμειν δτι δεν θα 
παροοστή ανάγκη προσφυγής

εις τά έσχατα μέσα. "Οτι ή ει
λικρίνεια καί ή κατοΓνόοσις θά 
πρυτανεώση, ότι θά άποδοθή δι
καιοσύνη εις τό ύπόσταν τά 
πάνδεινα προσωπικόν τής’Εθνι- 
κής Τραπέζης, καί τότε ηνωμέ
νοι πάντες, ώς εΐς άνθρωπος ά
πό τοΰ άνωτάτου μέχρι τοΰ κα- 
τωτάτου θά έργασθώμεν __ διά 
τήν περαιτέρω αϋξησιν τής ι
σχύος τοΰ "Ιδρύματος, έπ’ ώφε- 
λεία τής ’Εθνικής Οικονομίας 
καί τών έν αΰτώ εργαζομένων.

Οΰδείς έχει έναντι αυτής τής 
χώρας, ήτις είναι διεθνώς άνε- 
γνωρισμένη ώς πτωχή, απαιτή
σεις μεγαλυτέρας τών δυνάμε
ων αυτής.

"Ο μολογουμένως τό συμφέρον 
τής Τραπέζης προηγείται τοΰ 
άλλα καί ό υπαλληλικός κόσμος 
συμφέροντος τών υπαλλήλων, 
πρέπει νά έξυψωθή.

"Η προσπάθεια διά τήιν καλ- 
λιτέρευσιν τής τύχης τών αν
θρώπων δεν μπορεί νά έχη τέρ
μα, πρέπει συνεχώς νά βσ.ίνη 
ποός τά έμπρός. Κοινωνικής δι
καιοσύνη μέσα είς τά πλαίσια 
τοΰ συμφέροντος τής ’Εθνικής 
Τραπέζης. ’Ιδού τί ζητεΐ ή ε
ποχή μας. Καί ό κ. Χονδροματί- 
δης έκλεισε τόν λόγον του ποι- 
ών έκκλησιν υπέρ της ένότητος 
οΰτω:

Έν τή ένωσες ή ισχύς. Δεν 
δύναται νά νοηθή σεβασμός έ- 
κατέρωθεν τών μαχομενων^στρα
τευμάτων, έάν αί έκατέρωθεν 
δυνάμεις δεν είναι ίσχυιραί. Μέ 
τήν ενωσιν—έπανοολαμβάνω α
γαπητοί συνάδελφοι—- μέ τήιν 
εΰτολμίαν καί σταθερότητα ή 
νίκη μας εΐναι βεβαία...

(Χε ι ρ οκροτ ή ματα)

0 ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. Δ. ΒΛΑΣΗ
<-------------------♦-------------------

κ. Δ. ΒΛΑΣΣΗΣ : Κύ
ριοι Συνάδελφοι, αναγνωρίζω 
δτι εΐσθε κουρασμένοι γι* αυ
τό δεν θά σάς ταλαιπωρήσω 
πολύ. Θά θίξω μόνον^ ένα ζή
τημα τό όποιαν ίδέν έχει θιγή 
άπό τούς προλοίλήσαντας. Τό 
ζήτημα τής τακτικής ένίων προ
σώπων τοΰ απερχομένου Διοι
κητικού Συμβουλίου, είς τήν ο
ποίαν τακτικήν των, κατά τήν 
γνώμην μου, αποδίδω τήν ^ μή 
έπίλυσιν ώρισμενων αιτημάτων 
μας.

"Ως γνωστόν κύριοι συνάδελ
φοι, τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
είναι ή ένωσις τών προσώπων 
τής Νέας Κινήσεως, τά όποια 
διέπραξαν τά βαρύτατα σφάλ
ματα, παρά τάς συστάσεις καί 
παρά τά συμφέροντα τών συνα
δέλφων, τό νά συνειριγασθοΰν 
καθ’ έπανάληψιν μετά τοΰ κ. 
Μελισσαροπούλου. Και τών 
προσώπων έκείνων τά οποία 
|·,έ συνδικαλιστικήν ωριμότητα, 
προεΐδον τόν κίνδυνον τόν ό
ποιον διέτρεξεν τό ανανεωτικόν 
συνδ ι καλ ι στ ι κόιν μας κίνημα.

"Εχοντες ύπ’ δψιν λοιπόν αυ
τήν τήν σύνθεσιν τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου, θά πρέπει νά 
άσκήσωμεν μίαν φιλικήν^ κριτι
κήν έπΐ τών πεπραγμένων ή 

’ καλλίτερα, έάν θέλετε, νά κάμω 
ώρισμένες παρατηρήσεις, οί ό
ποιες σκοπόν θά έχουν να υπο
βάλλουν τά πρόσωπα αυτά είς 
μίαν αυτοκριτικήν. Να διορθώ
σουν τά λάθη των και να οδη
γήσουν τό υπερφορτωμένου από 
τά αίτήματά μας σκάφος είς έ
να λιμένα ασφαλές, άλλά με 
τόν πλέον ένδεδειγμένον τρό
πον.

"Ημουν άπό εκείνους οί ό
ποιοι όμοΰ μετά τών περισσότε
ρων μελών τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου, έσήκωσαν τό βά
ρος τής γονίμου αντιπολιτευτι
κής δράσεως κατά τό δεύτερον 
έτος τής θητείας τοΰ κ. Μέ
λι σσαροπούλσυ. Καί πάλιν έξ 
έκείνων οί όποιοι, μή άντικρού- 
οντες τήν συνεργασίαν μέ τήν 
πτέρυγα τήν κατ’ έπανάληψιν 
συνεργασθεΐσαν μετά του κ. 
Μελισσαροπούλου, δμως δεν έ- 
πεθύμουιν καί τήν άνευ^ δρων 
μετ’ αυτής σύμπραξτν. ‘Η συν
εργασία έπεβαλλετο διά τήν ε- 
νοποίησιν τών ανανεωτικών δυ
νάμεων τής Τραπέζης μας. ’Αλ
λά έπεβάλλετο έπίσης καί η 
είς δευτερευούσας θέσεις τοπο- 
θέτησις τών προσώπων έκείνων 
τά όποια υπήρξαν όχι μόνον 
στενοί συνεργάται τοΰ κ. Με
λί σσαροπούλου , μέχρι τήις 12ης 
παρά 1 ' λεπτό, άλλά τρόπον 
τινά καί οί μυστ ι κοσύμβουλο ί 
του καί οί βοηθοί του είς τήν 
προσπάθειαν του νά απαλλαγή 
άπό τόν ένοχλητικόιν τότε. Γε
νικόν Γραμματέα καί νΰν άντι- 
πρόεδρον τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου.

’Ήμην αντίθετος τής κλει- 
σθείσης συμφωνίας, ήτις προέ- 
βλεψεν είς τήν παρούσαν σύν- 
θεσιν τοΰ απερχομένου Διοικη
τικού Συμβουλίου, διότι, κατα 
τήν γνώμην μου, τόσον ό κ. 
Μαυιρουλίδης, Γενικός Γραμμα- 
τεύς, όσον καί ό κ. Κέης στε
νός φίλος καί συνεργάτης τοΰ 
πρώτου, ή σαν τά πρ ό σωπα ε
κείνα τά όποια ό κ. Μελισσα- 
ρόπουλος συνεβουλεύετο διά 
πάσαν έκδήλωσίν του. Καί τό 
γεγονός ότι έστάθησαν ανεπαρ
κή μαζί μέ τά υπόλοιπα μέλη 
τής Νέας Κινήσεως, τά ευρι
σκόμενα είς τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τοΰ κ. Μελισσαρο-

πούλου, νά άνακόψουν τόν συν
δικαλιστικόν κατήφορον.

Καί έπρεπε έφ’ όσον θά 
είχαν μετριοφροσύνην, θά είχαν 
τό γνώθι σ’ αυτόν, νά μ ή επι
ζητήσουν τάς θέσεις ας κατέ
χουν έν τώ Συμβουλίω καί άπό 
τάς όποιας τά μέγιστα έπηρε- 
άζουν τήν έξέλιξι τών ζητημά
των μας. Τό γεγονός ότι 6 μέν 
κ. Κέης παρητήθη είς τάς δώ
δεκα παρά τέταρτο, ό δέ κ. 
Μαυρουλίδης είς τάς δώδεκα 
παρά ένα λεπτό καί τό γεγο
νός ότι είς τήν πέρυσι νήν Γ ε
νικήν Συνέλευσιν, ιδέν ήσκησαν 
τήν πρέπουσαν κριτικήν, επί 
τών έαυτών των καί δέν έζήτη- 
σαν συγγνώμην άπό τό σώμα 
διά τήν βοήθειαν τήν όποιαν 
έκ συνδικαλιστικής1 άνωριμότη- 
τος παρέσχον είς τόν , κ. Μέ
λι σσαρόπουλ ον, έδη μ,ι ούργησεν 
τήν έντύπωσιν ότι καί ή μή πα- 
ι-ιαίτησίς των όφείλετο είς τήν 
φιλαρχίαν των καί είς τήν με
γάλο δοξί αν των, ή δέ κατάλη- 
ψις έκ μέρους των τών καίριων 
θέσεων εν τώ Συμβουλίω και 
είς τήν έκ μέρους των έφαρμο- 
γήν ιδίας τακτικής, διά τήν έ- 
πίλυσιν τών ζητημάτων μας τό 
γεγονός αυτό εΐχεν ως, ςτυνέ- 
πειαν νά δηαιουργηθή ή έντύ- 
πωσις δτι τό νΰν Διοικητικόν 
Συμβούλιον έξηκολούθη τακτι
κήν Μελισσαροπούλου καί άπε- 
μακρύνθη έκείνης πού ώς άντι- 
πολίτευσις έπεζητει.

Συνεπεία δμως δλων αυτών 
έχω τήν γνώμην δτι άπωλέσθη 
πολύτιμος χρόνος καί τά έπι-& 
τεύγματα ίσως νά ή σαν περισ
σότερα μέ μίαν διάφορον σύν- 
θεσιν τοΰ άπερχομένου Διοικη
τικού Συμβουλίου.

κ. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ : Κύριε 
Βλάση μέ συγχωρεΐτε νά 
κάνω μίαν έρώτησιν στον κ. 
Πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, εΐσα- 
στε άλληλέγγυοι μέ τό Συμ- 
βούλιόν σας;

κ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ : Μά κύ
ριε Θεοδώρου είναι έρώτησις 
αυτή πού κάνετε;

κ. Ν. ΔΟΥΣΑ Ι ΤΗΣ : 
Κύριε Βλάση μέ συγχωρεΐτε. 
Κάνετε διαστολή στα πρόσω
πα.

κ. Δ. ΒΛΑΣΗΣ : Τελει
ώνοντας, κύριοι συνάδελφοι, 
θεωρώ ύποχρέωσίν μου νά συγ
χαρώ τό Διοικητικόν: Συμβού
λιον διά τά έπιτελεσθέντα. 
Είναι μέν ολίγα έμπρός εις τό 
έξαγγελθέν πρόγραμμά του, 
άλλά πολλά έμπρός, είς τάς 
ένδοσυμβουλ ι ακάς καί έξωσνμ- 
βουλιακάς αντιξοότητας, είδι- 
κώτερα δέ νά χειροκροτήσω τον 
κ. Πρόεδρον ό όποιος ήχθη ύ- 
περάνω τών παρατάξεων καί 
είργάσθη εΰσυνειδήτως δια 
τήιν άνοδον τοΰ συνδικαλισμού 
καί τήν έπίλυσιν των ζητημά
των μας. (Χειροκροτήμςέτα).

ΟΙΟΓΟΣ
ΤΟΥ κ. 1ΤΣ0ΛΑΚΗ

κ. Α. ΤΣΟΛΑΚΗΣ: Δέν εί
χα σκοπό κ. Συνάδελφοι νά 
πάρω τόν λόγον άλλά λόγω 
τοΰ δτι είς τήν αποψινήν Συν· 
έλευσιν έθίγησαν ζητήματα Ι
διαιτέρου ενδιαφέροντος έπΐ τών 
όποιων έχω γνώμην!, πράττω 
τοΰτο.

Πριν κρίνω τό έργον τής Δι
οικητικής ’Επιτροπής, θά μοΰ 
έπιτρέψητε νά έπιληψθώ ένος

σοβαρού θέματος τό όποιον 
έθιξαν δλοι οί προλαλήσαντες 
οί όποιοι παρά τήν συνδικαλι-1 
στικήν των πείραν καί τήν εύ- 
Φράδειάν των, άπέψυγον νά 
διασαφηνίσουν ορισμένα ση
μεία, διά τά όποια εΐχον ανα
πτύξει τάς αντιρρήσεις μου εΐς 
τήν τελευταίαν συγκέντρωσιν 
πού έγινε σήν Λέσχην.
Καί συγκεκριμένως πρόκειται 
περί τοΰ θέματος τής ένότητος 
τοΰ Προσωπικού, Θά μοΰ έπι
τρέψητε νά εΐπω δτι είμαι έξ 
έκίείνων οί όποιοι πιστεύουν α
πολύτως είς τό δτι πρέπει νά 
εναλλάσσονται τά διοικητικά 
Συμβούλια είς όλους τούς ’Ορ
γανισμούς. Νά εναλλάσσονται 
καί νά ανανεώνονται. Θά έπρε
πε μάλιστα τοΰτο νά κατωχυ- 
ρωθή καί ικαταοσταατκώς. "Η μή 
κοτταστοπΊκή κατοχύρωσίς του 
είχε δυσμενή άποτελέσματα 
καί είς τόν Σύλλογον, άλλ’ ώς 
δλοι γνωρίζετε, ιδίως είς τόν 
Συνεταιρισμόν.

Τό αποτέλεσμα αυτό νομίζω 
θά έπρεπε νά γίνη μάθημα. Έξ 
αφορμής αύτοΰ, θέλω νά εΐπω, 
ότι δΓ όλους τούς Όργανισμούς 
μας, Ταμεΐον "Υγείας, Σύλλο
γον καί Σνν)σμδν θά πρέπει 
τά Διοικητικά Σουμβούλια νά 
ένοΛάσσονται. Έλέχθηι λοιπόν 
καί ΰπεοτηρίχθη ή ένότης τοΰ 
Προσωπικού. Ποιον ένότητα, 
κύριοι, εννοείτε; Τήν θεωρητι
κήν ή την πρακτικήν;

’Εγώ τήν θεωρητικήν τήν 
παραδέχομαι, τήν πρακτικήν 
δμως τήν θεωρώ ουτοπίαν. Καί 
εξηγούμαι: ^

Έπΐ Προεδρίας τοΰ φίλου κ. 
Τσουδεροΰ, υπήρχε δυαδικόν 
Συμβούλιον. Παρητήθησον (ορι
σμένοι Σύμβουλοι διαφωνούν-1 
τες. Έγώ στην θέσι τοΰ κ. 
Τσουδεροΰ θά παρητούίμην, Τ- 
να, άνονεώνων τήν εκλογήν μου, 
προχωρήσω είς την όλακλήρω- 
σιν τοΰ έργου μου. Τοΰτο δέν έ- 
γένετο.

Δυαδικόν Συμβούλιον υπήρχε 
καί επί κ. Μελισσαροπούλου. 
Ή πράξις μάς άποδεικνύει, ότι 
εΐναι μοιραΐον νά υπάρχουν διά
φοροι τάσεις. ’Αποτέλεσμα τώ
ρα τής επιμονής τών κ.κ. Τσου- 
δεροβ καί Μελισσαροπούλου,, 
ήτο νά δημιουργηθή καΐ' ν’ άνα- 
πτυχθή ή Νέα Κίνησις ή οποία 
κατ’ εμέ δέν αποτελεί κόμμα. 
Εΐναι μία κατάστασις ή οποία 
προεκλήθη έξ αυτών των ίδιων 
διότι έπιμένοντκς νά έπιβάλουν 
ώρισμενας άρχάς κατά την 
γνώμην τους όρθάς καί έγώ 
τάς παραδέχομαι,άλλά έφ’ όσον 
αυτές οί - αρχές δέν έτυχον τής έ- 
πικροτήσεως τής όλότητος τοΰ 
Προσωπικού θά έπρεπε νά τούς 
πείσουν νά άφίσουν τό πίεδίον 
ελεύθερον είς νέους συνδνκαλι- 
στάς. Δέν ομιλώ διά τόν έ αυτόν 
μου αύτήγ τήν στιγμήν. Δέν 

%χω καμμίοη/ πρόθεσιν προβο
λής άλλά υποστηρίζω ότι θά 
"ήτο αποκαρδιωτικόν δα’ Evocv 
(οργανισμόν έκ τριών έως τεσ
σάρων χιλιάδων υπαλλήλων νά 
μή δύνοτται κατ’ έτος ή kocra 
διετίαν τουλάχιστον νά άναδείη 
κνύη άνανεωμένον Διοακητικόν 
Συμβούλιον ικανόν ν’ άναλάβη 
εύθύνας.

"Αλλωστε δέν άποτελοΰμεν 
πολιτικά κόμματα διά νά άνα- 
λαμβόοωμεν έξ ιδιοτέλειας τά 
κοινά. Εΐμεθα συνάδελφοι οί 
όποιοι ένδιαφερόμεθα διά τό 
συνολικόν συμφέρον, τόν συν-! 
αδελφικόν. Καί θά έπρεπε όλοι 
μας νά συνεπικουροΰμεν τό έ- 
κάστοτε Διοικηίτικόν Συμβού
λιον άντι,νά τό άντιμαχόμεθα 
δΓ εντύπων, άνακοινώσεων καί 
άλλων άστοχων ένεργειών πρά
γματα τά όποια έγώ άτομνκώς 
δέν παραδέχομαι όσον αγαθήν 
προαίρεσιν καί αν έχουν.

Δια τήν ένότητα ρίπτω τήν 
γνώμην, ότι θά έπρεπε νά άνα- 
ζητηθή ένα νέο σχήμα καί νά 
έπιστρατευθούν διακεκριμένοι-

συνάδελφοι καί όσοι έκ τοΰ 
παρελθόντος έχουν συνδικαλι
στικήν πείραν διά νά προσφέ
ρουν τάς υπηρεσίας των. Ου
δέ ίς συνάδελφος θά είχε τό 
δικαίωμα ν’ άρνηθή τσιαύτη,ν 
ΰπηρεσίαν. Δι’ αύτοΰ τοΰ τρό
που έάν όλοι μας έφθάναμεν 
στό άποτέλεσίμα τοΰτο, πρά-ι 
γμα τό όποιον ύπεστήριξε καί ό 
Κ. Λυμπερόπουλος θά έπρα- 
γμα Γοποιεΐτο ή ένότης τήν ο
ποίαν ζητοΰμεν.

Θά προχωρήσω τώρα δΓ ο
λίγων είς τήν κρίσιν τοΰ έργου 
τής Διοΐίκητικής ’Επιτροπής.

Κύριοι, έγώ άτομικώς έπί- 
στευσα σέ σάς τους νέους, διότι 
έμεΐς πλέον έλευκάνθημεν έν 
τή ύπηρεσίςι καί φυσικόν εΐναι 
νά άψίσωμεν τόν δρόμον ανοι
κτόν. Είμαι άπό εκείνους πού 
πιστεύουν καί είς τήν συνάδελ- 
φικήν καριέρα περιβάλλω ό
λους τούς νέους μέ έκτΐμησιν 
μέ συμπάθεια καί προσπαθώ 
νά βοηθήσω έίς την προώθη- 
σίν των όσον τό δυνατόν διότι! 
είς αυτούς άνήκΙει τό μέλλον.

Περίμενα πολλά πράγματα 
δυστυχώς δμως δέν μπόρεσαν 
νά μέ ικανοποιήσουν. Καί τού
το τό αποδίδω ίσως είς άγνοιαν 
’ίσως είς υπερβολικόν ζήλον. 
Καί λέγω τό εξής συγ'κεκριμέ- 
νως:

Έκλείσατε κύριοι, τήν θύραν 
στον κ. Κυριακόπουλο, όποιος 
καί νά ήταν, ήταν ό κ. Διοικη
τής είχατε ύποχρέωσίν έφ' 
όσον σάς έκλεισε τήν θύραν νά 
παραιτηθήτε άπό τόν Σύλλο
γον, αύτό θά έκανα έγώ του
λάχιστον καί νά άνανεώσητε 
την εντολήν σας, έφ’ όσον έ- 
πισΤεύοττε ότι ή γραμμή, τήν 
όποίαν ήκολουθεΐτε ήτο ή όρθω- 
τέρα.

Δεύτερον: 'Έπρεπε νά προσ- 
εγγίσητε τόν κ. Χέλμην καταλ
λήλως. "Όπως δέν έπρεπε διά 
τών άλλεπαλλήλων άστοχων ε
νεργειών σας νά κλείσητε την θύ 
ραν τοΰ κ. Κ up ι ακσπούλου δέν 
έπρεπε διά τόν ίδιον λόγον νά 
δημ ιουργήσητε τήν ψυχρότητα 
μέ τόν κ. Χέλμην. Ή απεργία, 
αυτό τό μεγάλο όπλο, τό όποιον 
διαθέτει ό συνδικαλισμός πρέ
πει νά φυλάσσεται καί νά χρη- 

Έιμοποιήται εΐς εξαιρετικός, ά- 
νατχκαΐας περ ι πτώσει ςόπότε καί 
εΐναι άποτελεσματικόν. Καί είς 
αΰτάς τάς περιπτώσεις πρέπει, 
χωρίς βέβαια νά άφίστασθε 
άπό τά ιδεώδη σας, νά σταθμί
ζετε σσβαρώς όλα τά πράγμα
τα καί κατόπιν νά προχωρήτε.

Λαμβάνω έπίσης αφορμήν 
άπό έν δημοσίευμα τής «Τρα
πεζιτικής» σχετικώς μέ τούς 
άπεργιοίκους αγώνας τών τρο- 
χιοδρομικών «’Αλγεινήν έξ άλ
λου έντύπωσιν δημιουργεί είς 
τόν επιβατικόν κοινόν ή άδι- 
αφορία μέ την οποίαν τό 
"Ελληνικόν Κράτος αντιμετω
πίζει τήν προκλητικήν στάσιν 
τής ξένης Εταιρίας, καλύ- 
τττον την άσυδοσίαν της διά 
τών ιδίων αύτοΰ μεταφορικών 
μέσων, δαπανών μάλιστα πρός 
τοΰτο τόννους καυσίμων είς βά
ρος τοΰ " Ελληνικού Δημοσίου».

Δέν καταλογίζω εύθύνας έξ· 
τρεμιστικάς.

Θέλω νά υποσημειώσω τό 
οφάλμα είς τό όποιον περιέπε- 
σεν καί ή παρούσα Διοίκησις 
τοΰ Συλλόγου διά τό όποιον 
εΐχον κατηγορήσει καί τό Συμ
βούλιον τοΰ κ. Μέλι σσαροπού
λου παλαιότερον κατά τήν Γ)εν. 
Συνέλευσιν είς τήν αίθουσαν 
ΤΡΙΚΟΥΠΗ.

Δέν μάς ένδιαψέρει, κύριοι, 
τί θά κάνη τό ‘Ελληνικόν Κρά
τος. Διότι κινδυνεύομεν νά θεω- 
ρηθώμεν ότι άσκώμεν πολιτικήν, 
πράγμα τό όποιον άποβαίνεν 
είς βάρος τών ζητημάτων μας;

τΗτο τοΰτο μία αστοχία, τήν 
οποίαν καταλογίζω είς τό πα
θητικόν σας καί παράδειγμα 
διά τήν μέλλουσαν πολιτείαν 
σας. (Χειροκροτήματα).
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κ. ΚΩΝ.ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ: Καίτοι 
απαράσκευος, λαμβάνω τόν λό
γον διά νά έπισημάνω μίαν
θλιβεράν διαπίστωσιν επί τών 
συμβαινόντων είς τό συνδικαλι
στικόν στερέωμα τής συναδελ- 
ψικής μας οικογένειας.

Τό νά παρελαύνουν έκάστοτε 
άπό τοΰ βήματος τούτου οί αυ
τοί πάντοτε άνθρωποι, οί πλεΐ- 
στοι τών οποίων όμολογουμέ- 
νως άπέτυχαν σ-υ νδ ι καλ ι στ ι κώς, 
δηιμιουργεΐ τήν έντύπωσιν ότι



δεν υπάρχουν ανανεωτικοί δυ
νάμεις μεταξύ ημών.

’Αποτέλεσμα τής τοιαύτης 
άνεπαρκείας τής τάξεώς μας 
είναι νά διευθύνουν τά συνδι
καλιστικά μας άνθρωποι, οί ό
ποιοι φροντίζουν πώς να ανε
βαίνουν αί μετοχαί των εις το 
χρηματιστήριον τής Διοική- 
σεως...

(Εις το σημείου τούτο, λόγφ 
διαμαρτυριών τών κ.κ. Μελισ- 
σαροποΰλου και Τσσυδεροΰ και 
τού έκ τούτων θορύβου, διακό
πτεται ή συνεδρίασις έπί πεν- 
τόολεπτον). Επαναλαμβανόμε
νης τής συνεδριάσεως ά κ. 
Μαυρουδής συνεχίζει:

κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ:Κύριοι συν
άδελφοι, ομολογώ δτι ήτο άτυ- 
χεστάτη ή διακοπή έκ μέρους 
τών συναδέλφων οί όποιοι διώ- 
κησαν τά τού οίκου μας. Σάς 
είπα όμως καί έτόνισα, ότι ε
πισημαίνω τή(ν θλιβερών κα- 
τάτττωσιν τού συνδικαλιστικού 
κινήματος μεταξύ ημών. ’Οφεί
λεται δέ τούτο εις αυτό τούτο 
τό Σώμα τών Υπαλλήλων, το 
όποιον δεικνύει αδιαφορίαν 
καί άπόδειξις πασιφανής εί
ναι ή πενιχρά, αυτήν τή,ν στι
γμήν, Γενική Συνέλευσις.

’Ερχόμενοι εις τήν κριτικήν 
μας έπί τών πεπραγμένων τής 
Δ.Ε. έχομεν να ε’ίπωμεν, οτι τό 
έργον της δεν είναι όμολογου- 
μένως ιμέγα. Τα έπιτεύγματα 
είναι ολιγάριθμα άλλα κατ’ έ- 
μέ έπραξε έκεΐνο πού μπορούσε 
να πράξη. Καί θα έπραττε ά- 
πεί-ρως περισσότερα, έάν είχε 
τήν όμόθυμον συμπαράστασιν 
τού προσωπικού. Μή σάς δια
φεύγει κ. Συνάδελφοι, οτι έπί 
τών έκάστοτε Διοικήσεων τού 
Συλ)γου μας ασκούνται πολλαί 
πιέσεις. Δια να δυνηθή ή έκά
στοτε Διοικ. Επιτροπή νά 
σταθή εις τό ύψος της, έχει ά- 
νάγκην τής συμπαραστάσεως
ολοκλήρου τού προσωπικού. 
Τούτο όμως δεν βλέπω νά συμ- 
βαίνη καί εις αυτό οφείλονται
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κ. Κ. Μ ε λ ι σ σ α ρ ό - 
π ο υ λ ο c : κ. Συνάδελφοι, 
δεν πρόκειται νά κάταχρασθώ 
τής υπομονής σας, έζήτησα τον 
λόγον έπί προσωπικού θέμα1· 
(τος. ’Όχι δμως μόνον έπί προ
σωπικού, αλλά καί έπί θέμα
τος άποκαταστάσεως τού δλου 
μας Σωματείου καί τού Συνδι
καλισμού. Ό κ. Μαυρουδής εί
πε προ ολίγου οτι οί Συινδι- 
καλισταί αναλίσκονται έν τή 
έξυπηρετήσει τών κοινών. ’Ο
λίγα δμως λεπτά προηγουμέ
νως ώμίλησε περί προσπάθειας 
τών Συνδικαλιστών «διά τήν 
άνύψωσιν τών μετοχών τους 
παρά τή Διοικήσει».

Ή φράσις αυτή, ανεξαρτή
τως τού οτι δεν είναι καθόλου 
κοσμία άντιστρατεύεται ^ πλή
ρως προς τήν πραγματικότητα 
καί θά έπιστήσω έπζ αυτού δι’ 
ολίγων τήν προσοχήν σας.

Μήπως ήθέλησε ό κ. Τσουδε- 
ρδς νά άνέλθουν αί μετοχαί του 
παρά τή Διοικήσει, δταν τόσον 
λυσσώδη πόλεμον έκανε κατά 
τού Διοικητοΰ Ήλιόοσκου; Μή
πως ήθέλησα έγώ νά άνέλθουν 
αί μετοχαί μου παρά τή Διοι
κήσει δταν έκήρυξα τήιν απερ
γίαν; Καί ένώ ό Κυριακόπου- 
λος έξέδωσε μίαν έγκύκλιον 
καί έζήτησε νά μήν ακολουθή
σουν οί συνάδελφοι τήν απεργί
αν ,έντός ή μισεί ας ώρας έκυκλο- 
φόρησα νέαν άνακοίνωσιν τού 
Συλλόγου καί έλεγα ότι εμείς 
οπωσδήποτε θά άπεργήσωμε. 
Διατί έλησμανήθησαν οί αγώ
νες καί οί δυσαρέσκειες τις ο
ποίες έπροξενήσαμεν έμεΐς εις 
τον Κυριακόπουλον, δστις έπί 
δύο μήνας μάς είχε κλείσει την 
πόρταν; Δεν ύπεβάλαμεν τήν 
παραίτησίν ιμας, δπως ύπέδει- 
ξεν ό κ. Τσολάκης, διότι. δεν 
είναι τόσον απλά τά πράγμα
τα. Ή υποβολή τής παραιτή- 
σεως ενός Συμβουλίου, με τήν 
δλην διαδικασίαν τής έπακο- 
λουθήσεως αρχαιρεσιών, με 
τάς δαπάνας τάς οποίας α
παιτούν αί άρχαιρεσίαι, άλλα 
καί μέ τήν άναστολήν ή οποία 
έπέρχεται τών δλων προσπαθει
ών τού Συλλόγου άπό μίαν πα- 
ραίτησιν, δεν καθιστά καθόλου 
ευχερή τήν υποβολήν παραιτή
σεων καί δι’ αυτό δεν εύστα- 
θοΰν αί κατηγορίαι, δτι δεν έ
χουν τήν φιλοτιμίαν τά Συμ
βούλια νά παραιτούνται. Τήν 
έχουν τήν φιλοτιμίαν άλλά ά- 
ναμετρούν καί τάς άλλας δυσ
κολίας.

Άντετάχθην λοιπόιν εις τον 
Κιυιριακόπουλον. ’Εάν κατόπιν 
μετέβαλα πολιτικήν, ή^ κριτική 
τής μεταβολής τακτικής, κατά 
τό δεύτερον κυρίως έτος τής

τά ολιγάριθμα έπιτεύγματα 
τής Δ.Ε.

Έρρίφθη άπό πεπειραμένους, 
κατ’ αυτούς, συναδέλφους, τό 
σύνθημα τής ένότητος τού προ
σωπικού καί ενότητα αυτοί οί 
Κύριοι έννοοΰν τήν έκ τών άνω 
ενότητα. 'Υπό ένός συναδέλφου 
έρρίφθη τό σύνθημα νά έπι- 
ότρατεύσωμεν, τρόπον τινά, 
ένα κάποιο συνάδελφο καθ’ δλα 
επαρκή εις τήν^_ υπαλληλικήν 
του καριέρα καί νά τού είποΰμε 
σώνει καί καλά θά σέ κάνωμε 
συνδικαλιστήν.

κ. Συνάδελφοι,
Οί Συνδικαλισταί γίνονται 

άφ’ έαυτών. Συνδικαλισταί ά
νοδε ι κνύονται έκεΐνο ι οί όποιοι 
έχουν μέσα τους τήν φλόγα τής 
υπέρ τών άλλων άναλώσεώς 
των. Καί εΐσθε νομίζω, εις θέ- 
σιν νά κρίνετε έάν μπορή νά 
ύποδειχθή κάποιος νά γίνη 
συνδικαλιστής έπειδή τον έπί-ι 
εσε μία μερίς συναδέλφων χω- 
ρίς αυτός νά έχη έπίγνωσιν έπί 
τάς δυνάμεις του, δτι μπορεί 
«ά έπαρκέση εις ένα τέτοιο 
έργο.

’Επίσης άπό προλαλήσαν- 
τας συναδέλφους ρίπτεται τό 
σύνθημα, δτι αί Διοικήσεις τού 
Συλλόγου πρέπει νά μήν έπι- 
δεικνύουν «σκληρότητα» έναντι 
τής Διοικήσεως. Τούτο είναι 
ζήτημα στρατηγικήςΐ καί τακ 
κτικής καί θά ήθελα νά κάμω 
εις τό σημεϊσν αυτό ώρισμένας 
συστάσεις εις τήν Διοικ. ’Επι
τροπήν.

Καί ρίπτεται τώρα τό σύν
θημα νά ένωθή τό Προσωπικόν 
6πό τήν σκέπην ώρισμένων συν
αδέλφων, οί όποιοι απέκτησαν 
Tnv ικανότητα νά λέγουν πέντε 
δέκα λόγια καί προπαρασκευα- 
σμένοι άπό χειρογράφου καί υ
πό τήν σκέπην αυτών νά «ένω
θή» τό Προσωπικόν. ’Όχι κύ
ριοι, τό Προσωπικόν έχει συν- 
αίσθησιν τής πραγματικότητας 
καί τό κριτήριο νά προβγματο- 
ποιήση τήν ενότητα μόνο του, 
έκλέγον έκείνσυς τούς όποιους 
κρίνει ικανούς.

θητείας μου, έκριτικαρίστηκε 
κατά τή πέρυσινήν Γεν. Συνέ- 
λευσιν καί επομένως δεν απο
τελεί καθόλου θέμα τής παρού- 
σης Συνελεύσεως. ’Εάν έγώ ά·* 
νεφέρθην εις τά έπιτεύγματα, 
τά όποια επέτυχα, ήτο δια μό
νον τον λόγον δτι ήθελα νά ψέ
ξω τήν σημερινήν λογοδοτού
σαν ’Επιτροπήν, δτι ένώ έκρι
νε τάς ίδικάς μου επιτεύξεις, 
βασιζομένας εις μίαν πολιτικήν 
διπλωματικότητος, άνεπαρκεΐς, 
αυτή, μέ τήν συνέπειαν ή ο
ποία τήν δ ι έκρινε καί μέ τήν 
πίστιν εις μίαν πολιτικήν τήν 
όποιαν πιστεύει, δέν εΐχεν ά- 
ποτελέσματα. Τό θέμα είναι τε
λείως άσχετον μέ τήν υβριν, 
τήν φοβέραν, τήν όποίανι έξ,έφε- 
ρεν ό κ. Μαυρουδής. δτι οί α
σχολούμενοι περί τά Συνδικα
λιστικά φροντίζουν διά τήν ά- 
νύψωσιν τών μετοχών τους. 
Δέν τό βλέπω καθόλου αυτό. 
’Απεναντίας οί ασχολούμενοι 
μέ τά Συνδικαλιστικά ύφίσταν- 
ται ζημίας καί μόνον ζημίας.

’Αλλά πρέπει νά εΐμεθα ο
λίγον σκληροί εις τούς άμαρτά- 
νοντας. Ό κ. Μαυρουδής. 'ό
σον καί ό κ. Χονδρομμοιτίδης 
αντιλαμβάνονται . ίδιορρύθμως 
τον Συνδικαλισμόν, έπειδή δεν 
έπέτυχαν προσωπικά ρουσφέ- 
τια έστράφησαν βιαίως έναν- 
τίον μου καί οί δύο άλλ’ έστρά
φησαν μέ κάθυστέρησιν τουλά
χιστον ενός έτους διότι μόνον 
πέρυσι εδικαιούντο νά κάνουν 
έπίθεσιν έναντίον μου καί τήν 
έ'κανε ό κ. Χονδρομματίδης. ’Ε
φέτος ή ομιλία του δέν είχε 
καμμίαν έννοιαν.

Έν σχέσει μέ δσα εΐπεν ό κ. 
Δελένδας σχετικά μέ τό Τα- 
ιμεΐον Συντάξεων, δέν έχει δί
καιον διότι αγώνες έγιναν καί 
έπί τής ίδικής μου Δ. Ε. καί 
έβοηθήσαμεν εις τήιν ψήψισιν 
τού Νόμου, άλλά καί ή σημερι
νή Δ. Ε. ήγωνίσθη διά τήν έ- 
φαρμογήιν τού Νόμου.

Συνεπώς, είναι δίκαιον νά έ
χη κανείς τάς άπόψεις του καί 
νά τάς εκθέτη, άλλά είναι πολύ 
λυπηρόν νά έπικαλήται ανακρι
βή γεγονότα. Νά έγκαλή δηλα
δή τά Συμβούλια δτι έγκατέ- 
λειψαν τό θέμα τό συνταξιοδοτι- 
κόν, τό όποιον, τόσον ή δική 
μου Επιτροπή δσον καί ή πα
ρούσα, τό έταξεν εις τήιν πρώ- 
την γραμμήν τών προσπαθειών 
της.

'Όσον άψοιρά τήν πρότασιν 
τού κ. Τσολάκη, έγώ δπως έδή- 
λωσα καί εις τήν συγκέντρω- 
σιν τού Συλλόγου δέν έχω καμ
μίαν προσωπικήν άπαίτησιν 
καί είμαι_ πρόθυμος, έάν πα- 
ρουσιασθή ένα πρόσωπον τό ό
ποιαν νά συγκεντρώνη τάς συμ
πάθειας δλων νά τό υποστηρί
ξω μέ πάσαν δύναμιν.

0κ· ίί ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
κ. Μ. Τσουδερός: 

κ. Συνάδελφοι, καίτοι νομίζω 
δτι ή Συνέλευσις σας άπεκόμί
σε τήν ήν ήξιζε έντύπωσιν περί 
τό πρόσωπον τού κ. Μαυρουδή, 
έν τούτοι ς είμαι ΰποχοεωμένοις 
προς διάλυσιν τυχόν έσφαλμέ- 
νων έντυπώσεων νά εΐπώ δυο 
λόγια. Δηλαδή δταν κατηρτίζα- 
με τό ψηφσδέλτιον τού 1954 έ- 
χων κι έγώ έσφαλμένην έντύ- 
πωσιν διά τον κ. Μαυρουδή ά- 
πετάθηιν εις αυτόν δπως μεθέ
ξη τού Ψηφοδελτίου. Ένώ έδέ- 
χθη κατ’ άιρχήν, ήλθε τήν τε- 
λευταίαν στιγμήν πελιδνός καί 
κάτωχρος, δπως είναι καί τώ
ρα, καί μοΰ λέγει: Προς Θεού, 
βγάλε με άπό τό ψηφοδέλτιο 
διότι έχω παιδιά κλπ. Ευχα
ρίστως, τού λέγω, σέβομαι τήν 
οίκογένειάν σου. . . καί θά σέ 
σβύσω.

Δέν μπορεί λοιπόν νά όμιλή 
περί έξ έπαγγέλματος Συνδι
καλιστών ό κ. Κ. Μαυρουδής, 
δταν δέν δέχεται εις ώρας κρί
σιμους νά προσφέρη τάς υπη

ρεσίας του εις τά κοινά. (Χει
ροκροτήματα) .

-<$>-

0 Κ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
—*—

κ. Θ ε ο δώρου: Θά ή
θελα νά έκφράσω τήν λύπην 
μου διότι ήκούσθησαν τέτοιαι 
έκψράσεις αί όποια ι καί τό 
γόητρον τού Σώματος, άλλά 
καί συναδ^φους άρίστους θί
γουν.

’Ελέχθη δτι υπάρχουν κατ’ 
έπάγγελμο συνδικαλισταί. Τό 
νά είναι κατ’ έπάγγελμα συν
δικαλιστής κάποιος τούτο ση
μαίνει δτι ζεΐ άπό τον Συνδι
καλισμό. Τουλάχιστον έγώ δέν 
γνωρίζω τέτοιον άνθρωπο στο 
Σώμα μας, άντιθέτως γνωρίζω 
δεκάδα συναδέλφων, οί όποιοι 
ήσαν άριστοι υπάλληλοι, άλλά 
διότι ήθέλησαν νά άναμιχθοϋν 
εις τον συνδικαλισμόν είναι εις 
τον δρόμο σήμερα.

Αυτή είναι ή άμοιβή τών άν- 
θρώπων αύτών, νά άκοΰνε αυτά 
τά λόγια εις τήν σημερινήν 
Συνέλευσιν.

-Φ-

ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕ

ΩΣ : 'Η Συνέλευσις έρωτάται 
έάν έγκρίνη τήν λογοδοσίαν 
τής Δ, Επιτροπής διά τά πε
πραγμένα 1958, ως καί τόν ά-

πολογισμόν 1958 καί προϋπο
λογισμόν 1959.

’Αναγνωσθείσης καί τής Έκ- 
θέσεως τών ’Ελεγκτών ή Γεν. 
Συνέλευσις απαλλάσσει τήν Δ. 
Επιτροπήν πόσης ,ευθύνης.

Η ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εΐσερχόμεθα ως τού Διοικητικού. Σκεφθήτε 
είς τό θέμα τής τροπσποιήσε- έάν εισάγω μεν είςτόν Σύλλογόν
ως τού άρθρου 3 τού καταστα
τικού. Τόν λόγον έχει ό κ. 
Τσουδερός.

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ: Ώς προς 
τήν τροποποίηρτν τού άρθρου 
τού Καταστατικού κ. Συνάδελ
φοι, έχω νά πώ τά εξής: Δέν 
ξέρω βέβαια είς τι άποβλέπει. 
Έπειδή τό άρθρον προβλέπει 
περί υπαλλήλων ΕΘΝI Κ Η Σ & 
ΑΘΗΝΩΝ έν τφ μεταξύ δέ έ- 
πανήλθεν ό τίτλος τής Τραπέ- 
ζης μας καί συνεπώς τό άρθρον 
πρέπει κατά τούτο νά διορθω- 
θή, έχει καλώς.

Έάν δμως αποβλέπει φις 
άλλον σκοπόν δηλαδή τήν συγ- 
χώνευσιν τών δύο Συλλόγων 
ΕΘΝΙΚΗΣ καί ΑΘΗΝΩΝ δέν 
νομίζω δτι είναι ή κατάλληλος 
εποχή. Έάν σκεψθοΰμε μόνον 
δτι διά τής συγχωνιεύσεως τών 
δύο Συλλόγων τώρα, απεμπο
λούμε αυτομάτως τό Συλλογι
κόν μας αίτημα περί έποονεν- 
τάξεως είμαι τής γνώμης δτι 
θά συμφωνήσητε δλοι δτι δέν 
πρέπει νά ψηφισθή ή τροπο-* 
ποίησις τού Καταστατικού—ή 
τουλάχιστον νά τεθούν φραγ
μοί. Διότι—άς μή γελιόμαστε 
—έδώ ήλθεν ένας Ύποδ ιευιθυν-ι 
τής εις την Δ)νσιν τού Διοικη
τικού καί λίγο πολύ επηρεάζει 
τάς άποφάσίεις τής όλης Δ)νσε-

μας υπαλλήλους τής Τραπέ- 
ζης ΑΘΗΝΩΝ χωρίς φραγμούς. 
Είναι ενδεχόμενον νά περιέλθη 
καί ά Σύλλογος είς εκείνους.:

Συμφωνώ ώς προς τήν 
τροποποίησιν τού άρθρου νά 
άπαλειφθή τό καί ΑΘΗΝΩΝ. 
Κατά τά άλλα νομίζω δτι πρέ
πει νά μείνη τό άρθρον ώς έχει. 
Τουλάχιστον έπί τού παρόντος.

κ. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ: κ. Συν
άδελφοι, ή τροποποίησις διά 
τής άψαιρέσεως τών διατάξεων
ώρισμένων προτάσεων τού άρ
θρου 3 καταλήγει είς τό εξής: 
«Είσάγσνται είς τόν Σύλλογον 
τά μέλη του Συλλόγου τής 
Τραπέζης ’Αθηνών καί άκόμη 
καί οί Κλητήρες».

Έπειδή έγώ καί εις τό πα
ρελθόν είχα τήν γνώμην δτι 
είναι επιθυμητή ή συνεργα
σία μέ τόν Σύλλογον τής Τρα
πέζης ’Αθηνών ύπό τήν προ- 
ϋπόθεσιν νά λυθούν προηγου
μένως τά ζητήματα τά χωρί- 
ζοντα τούς δύο Συλλόγους. Νο
μίζω δτι ή μέλλουσα νά έκλε- 
γή Δ.Ε. πρέπει νά μελετήση 
πρώτον καλώς τό θέμα τών πε
ριουσιακών στοιχείων τών δύο 
Σ υλλόγων.Δεύτερον νά έξετάση 
άν ό Σύλλογος τής Τραπέζης

’Αθηνών είναι σύμφωνος, έπί 
τού θέματος τής έπανεντάξεως 
τού προσωπικού καί νά έχη την 
σύμφωνον γνώμην του. Τρίτον 
νά λάβη τήν ύπόσχεσιν τού 
Συλλόγου τής Τραπέζης ’Αθη
νών δτι θά άπόσχη, πάσης 
προσπάθειας διά την τροποποί- 
ησιν τού τίτλου τής Τραπέζης. 
Διότι ό Σύλλογος τής Τραπέ
ζης ’Αθηνών, όπως είναι γνω
στόν, έχει κότύει μίαν προσφυ
γή καί ζητάει ό τίτλος ΕΘΝ

τού προσωπικού καί θά άπόσχη 
πασης ενεργειας διά τήν μετα
βολήν τού τίτλου τής Τραπέζης 
νά μεριμνήση διά τήν συγκρό- 
τπσιν κοινής Επιτροπής είτε 
έκ μέρους τών δύο Συλλόγων 
είτε έξ δλων τών συνδικαλιστι
κών αποχρώσεων καί τών δύο 
Σ υλλόγων ή οποία νά μελετήση 
τό θέμα τής συγχωνεύσεως τών 
Συλλόγων καί νά είσηγηθή 
σχετικώς είς μίαν έκτακτον 
Συνέλευσιν ή τήν τακτικήν με-

ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ- j Tcc ενα ετος'
ΔΟΣ πού έχομε σήμερον, νά κ. Κ. ΜΕΛΙ ΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ^ί 
μεταβληθή καί_νά γίνη ΕΘΝ I- J Νομίζω δτι θά άποτελέσωμεν

μίαν καλήν απαρχήν τής ένότη-ΕΑΛΑΔΟΣΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ.

Έψ’ δσον ό Σύλλογος τής
τος τού Συλλόγου μας έάν πα- 
ρακαλέσωμεν την Δ.Ε. καί ή

Τραπέζης ’Αθηνών παράοχη ‘ Δ Ε έγκρίνη νά άποσύ^ αάτήν
αυτας τας διαβεβαιώσεις, οτν τήν πρότασιν. Κατά 2-
ειναι σύμφωνος δια την επανεν- Χ|Λ. ν- '' „ , μην μου οια τον έξης λογον:ταξιν του προσωπικού των τ- - , „ ,, ', τ !. Γ„ , 1 , 10( ζητήματα του Καταστα-Τραπεζων και οτι είναι συμψω-1
νος είς τον τίτλον τής Τραπέ-1 
ζης τόν σημερινόν ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 
νομίζω δτι πρέπει νά συσταθή 
μία Επιτροπή είτε έκ τών δύο 
Συλλόγων ή καί έξ δλων τών 
παρατάξεων καί τών δύο Συλ
λόγων, ή όποια νά μελετήση 
τό θέμα τής συγχωνεύσεως καί
νά ύποβάλη τάς απόψεις της ^ κα, να ^οφασ·ισ 
εις μιαν έκτακτον Γ. Συνελευ- μεταβολήν τοϋ Καταστατικού

τικου είναι λεπτότατα Είχαμε 
καθιερώσει πέρυσι τήν μετά-1 
βολήν τού Καταστατικού νά 
τήν κάνωμεν τή συνεργασίψ δ
λων οσοι θέλουν νά προσφέρουν 
τάς υπηρεσίας των εις τά Συλ
λογικά, ’Από τής αρχής αυτής 
νομίζω δεν έπρεπε νά άποστή 
ή σημερινή Διοικητική Έπιτρσ^

σιν ή οποία νά συγκληθή έπί 
τούτψ ή είς τήν τακτικήν τού 
επομένου έτους. "Αλλως νομίζω 
δτι διακινδυνεύσμεν πολλά ζη
τήματα.

Αυτό το υποβάλλω ώς μίαν 
πρότασιν είς τήν Συνέλευσιν 
μας.

κ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ^Υπεβλή
θη καμμία πρότασις έκ μέρους 
τού Συλλόγου τής τέως Άθη-ι 
νών νά συγχωνευθοΰν είς τόν 
ήμέτερισν Σ ύλλογσν;

κ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ: Πρότα- 
σις δέν ύπάρχίει ούτε άπό μέ
ρους μας, ούτε άπό μέρους 
τους.

κ. Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Μπορώ νά 
δώσω μίαν έξήγησιν; Η τρο- 
ποποίησις τού άρθρου1 αυτού 
ουδόλως όμιλεΐ περί συγχωνεύ- 
οεως τών Συλλόγων. Τό άρθρον 
λέγει τά εξής:

(’Αναγιγνώσκει την προτει- 
νομένην τροποποίησιν ώς άνα- 
γράφεται είς τό προηγούμενου 
φύλλον τής «Τραπεζιτικής»).·

Δηλαδή δχι μόνον δέν όμιλεϊ 
ττερί συγχωνεύσεως τών Συλλό
γων άλλ* αναγνωρίζει τήν ΰ- 
παρξιν τού έτέρου Συλλόγου 
καί μάλιστα έάν πρόσωπον έκ 
tqO έτέρου Συλλόγου θέληση 
νά παρεισφρύση είς ή μάς καί 
δέν διαγραφή καί δέν έγκριθή 
ή είσοδός του είς τον Σύλλογόν 
μας άπό τό Δ.Σ. δέν μπορεί νά 
γίνη μέλος.

κ. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ: Κύριοι,, 
θέτω ύπ’ δψιν τής Συνελεύσεως 
καί Τής Δ.Ε. τήν έξής πρότα- 
σιν:

Ή μέλλουσα νά έκλεγή Δ. 
Ε. ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι ό 
Σύλλογος τών υπαλλήλων τής 
Τραπέζης ’Αθηνών θά συμ- 
ψωνήση είς τήν έπανένταξιν

κατά κάποιον τρόπον έξ άπή- 
νης. "Επρεπε πάλιν νά άκο- 
λουθηθή ή καθ^ιερωθεΤσα δια
δικασία, τής προσκλήσΙεως ό
σων κατα καιρούς άνεμ ίχθησοον 
είς τά Συλλογικά, ώστε < νά 
γίνη μία εξονυχιστική έξέτασις 
τού θέματος. 'Ομολογώ δτι 
αυτήν τήν στιγμήν εΐμαι άνέ- 
τοι,μος νά έχω γνώμην έπί τών 
λεπτομερειών.

’Απέκλεια έγώ τό βοηθητικόν 
προσωπικόν διότι έχω την γνώ
μην δτι δέν πρέπει νά είναι 
μαζύ είς τόν Σύλλογον. "Εχει 
διαφορετικήν νοοτροπίεχν τό 
βοηθητικό προσωπικό.

Έν πάση περιπτώσει πέρυ
σι έκρίθη δτι είναι άνώριμον 
τό πράγμα. Λοιπόν φοβούμαι 
δτι ακόμα εξακολουθεί νά είναι 
άνώριμον, κυρίως άπό τής 
πλευράς δτι δέν εΐμεθα έτοιμοι 
καί μελετημένοι διότι τά πρά
γματα είναι πολύπλοκα. Έάν 
ΰπσθέσωμεν δτι διαλύεται ό 
Σύλλογος ΑΘΗΝΩΝ καί έρ
χονται τά μέλη του είς τόν ί- 
δ.ικσν μας, επέρχεται αυτό πού 
ύπηνίχθη κάποιος. Ένοΰται έ
νας Σύλλογος μέ περιουσίαν 
καί ένας Σύλλογος χωρίς πε
ριουσίαν...

Έφ’ δσον ήμεΐς δέν έχομεν 
ενότητα καί τσακωνόμαστε με
ταξύ μας θά έλθη μία συμπα
γής μάζα νέων μελών ή οποία 
μπορεί νά καταλάβη τήν αρχήν 
καί αυτό θά είναι έπί βλάβη. 
Δέν λέγω δτι δέν πρέπει νά 
γίνη ή ένωση, απλώς κάνω έκ- 
κλησιν προς την Δ.Ε. νά άπο- 
σύρη τήν πρότασιν.

Η ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ- . Επιτροπή. Τόν λόγον έχει ό 

ΩΣ : Θά δευτερολογήση ή Δ. ! κ. Κέης.
-------------------------------<$>—----------------------

Ο κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΗΣ
Κύριοι συνάδελφοι.

Κατόπιν έξσυισιαδοτήισεως 
τής Διοικητικής Επιτροπής, 
θά απαντήσω είς τούς όμιλη- 
τάς έκείνους, οί όποιοι έκριναν 
τό έργον μας είς τόν τομέα προ
βολής καί χειρισμού τών έπαγ- 
γελματικών ζητημάτων, ώς Ε
πιμελητής Επαγγελματικών 
Συμφερόντων.

Πριν άναφερθώ κατά σειράν 
είς τούς όμιλητάς έπιτρέψατέ 
μου νά απαντήσω είς ένα τε- 
λευταΐον έξ αυτών. Είς τον κ. 
Βλάσσην, ά όποιος παρά τήν 
σύστασιν τού κ. Προέδρου τής 
Συνελεύσεως έθιξε ζητήματα 
προσωπικά. ’Ίσως ό κ. Βλάσ
σης νά εΐναι παρών διά νά 
λάβη τήν άπάντησιν, έάν όχι 
θά έχη τήν ευκαιρίαν νά τήν 
διαβάση είς την Τραπεζιτι
κήν.

Έκεΐνο δμως τό όποιον μάς

προξενεί έντύπωσιν έκ τών ό
σων ιέλέχθησαν ύπό τού κ. 
Βλάσση εΐναι ή ΰπάρχουσα έν- 
τός αυτών μεγάλη άντίφασις.

Είς τήν αρχήν τού λόγου του 
καθώς καί είς τό τέλος συν
έχαιρε τήν Διοικητικήν Επι
τροπήν διά τό έπιτελεσθέν ύπ’ 
αυτής έργον.

Έκ παραλλήλου έψεγε δύο 
άπεσπασμένα μέλη αυτής είς 
τά Γραφεία τού Συλλόγου καί 
χειριζόμενα ύπευθύνως τά έ- 
παγγελματικά ζητήματα—τόν 
Γεν. Γραμματέα κ. Μαυρουλί- 
δην καί τόν ύποφαινόμενον Ε
πιμελητήν Έπαγγ. Συμφερόν
των—δτι δέν έτη,ρήσον τήν 
πρέπουσαν τακτική. Καί ερω
τώ τούς παρευ ρ ι σκομ ένου ς, 
πώς έξηγεΐται ένα Συμβούλιον 
νά έχη αξιέπαινα αποτελέσμα
τα άξια συγχαρητηρίων, δταν 
τά δύο έκ τών τριών μελών, τών

ύπευθύνως χειριζομένων τά ζη
τήματα τού Συλλόγου έτήρουν 
τήν υπό τού κ. Βλάσση άναψερ- 
Θεισαν τακτικήν;

'Η Διοικητική Επιτροπή ή
το άλληλέγγυος μέ μάς ώστε 
δσα μάς έκατηγόρησεν ό κ. 
Βλάσσης, απευθύνονται είς δ
λην τήν Διοικητικήν ’Επιτρο
πήν.

Μετά τήν μικράν αυτήν ει
σαγωγήν απαντώ είς τούς ό
μιλητάς κατά τήν σειράν ομιλί
ας ένός έκαστου.

Ό κ. Τσουδερός έτοποθέτη- 
σε τήν κριτικήν του, κοσμημέ- 
νην μέ μερικός συναισθηματι- 
κάς έξάρσεις, είς σφαίρας υψη
λής συνδικαλιστικής πολιτικής. 
Τά έπαγγελματικά ζηιτήΐματα 
τά δ ι ήλθεν ακροθιγώς, ίσως 
άπό συνήθειαν, ίσως άπό ά
γνοιαν. 'ΟΦιδήπερτε οίμως καί 
έάν συμβαίνει τόν εΰχαιριιστώ 
πού μέ απαλλάσσει τού κόπου 
νά τού απαντήσω.

Ό κ. Μελ ι σσαρόπουλος άνε- 
γνώρισε κατ’ αρχήν δτι ,μάς 
χαρακτηρίζει θέλησις καί έπι- 
μονή. Δέν έχομεν παρά νά τόν

εΰχαρ ιστήσωμεν,. Είς την πα- 
ιρατήρησίν του δμως, οτι εΐ
μεθα καλοί διά ρόλους δευτε- 
ραγωνιστοΰ καί δχι πρωταγω- 
νΓστοΰ ας μάς έπιτριέψη νά έ- 
χωμεν ώρισμένας άντιρρήσεις. 
Πολλές φορές έχει παρατηρηθή 
δτι είς ώρισμένα έργα πού ό 
πρωταγωνιστής κακώς έπελέγη 
διά τόν ρόλον πού τού ανέθε
σαν νά έρμηνεύση, αποτυγχά
νουν καί κρατώνται είς τήν 
σκηνήν χάρις είς τάς δυνατό
τητας τών δευτεραγωνιστών.

Κάτι παρόμοιο ίσως νά 
συνέβη είς τό ύπό τόν κ, Μελισ- 
σαρόπουλσν Συμβούλιον. 'Η 
συνέλευσις τού 1958 καί τά 
άποτελέσματα τών αρχαιρεσι
ών έκριναν.

Επίσης ό κ. Μελισσαρόπου- 
λος μάς έκατηγόρησεν δτι στε- 
ρούμεθα πολιτικότητος. Αύτό 
εΐναι άπαράδεκτον. Καί είναι 
άπαράδεκτον διότι οσάκις τό 
άπήτησαν αί περιστάσεις: έ- 
χρησιμοποιήσαμε καί τό όπλο 
τής άπρργίας είς τά κόκκινα 
πεδία τών μαχών καί τήν δι
πλωματίαν είς τό πράσινο τρα
πέζι της. Διά τό μόνον τό ό-



ποιον μπορεί νά μάς κατηγοοή- 
ση, είναι ότι δεν έχρησιμοποι- 
ήσαμε διά την προβολήν καί 
έπίλυσίν των ζητημάτων μας 
την «μυστικήν διπλωματίαν» 
τής οποίας ένθερμος οπαδός 
της ήτο ό κ. Μελισσαρόπουλος.

Διπλωματία τύπου Μέττερ- 
νιχ δεν έταίριαζε οϋτε εις τήν 
Ιδιοσυγκρασίαν μας άλλ’ οϋτε 
καί εις όλην γενικώς τήν πολι
τείαν μας.

'Ο κ. Μελ ισσαρόπουλος άνέ- 
φερε σέ αντιπαραβολή των έ- 
πιτευγμάτων μας τά έπιτελε- 
σθέντα έπί ίδικής του Προεδρί
ας. Δεν θά έπεκταθώ εις τήν 
σύγκρισιν σεβόμενος τήν κού- 
ρασιν τής Συνελεύσεως.

’Αλλ’ ερωτώ τον κ. Μελισ- 
σαρόπουλον: Άνέφερε σήμερον, 
άνέφερεν καί πέρυσι εις τήν 
Γενικήν Συνέλευσιν, ώς έπί- 
τευγμα τον υπό τής Τραπέζης 
διοργανωθέντα διαγωνισμόν 
γλωσσομαθών διά τήν χορήγη- 
σιν σχετικού επιδόματος. Καί 
μάς κατηγορεί ότι τό έγκατα- 
λείψαμε. Επ’ αυτού δεν έχω 
παρά νά συμφωνήσω. Πρά
γματι δέν έφροντίσαμε διά τήν 
χορήγησιν τού επιδόματος ξέ
νης γλώσσης εις τους έπι τυ
χόντος τού διαγωνισμού. Καί 
δέν έφροντίσαμεν, όχι διότι 
εΐμεθα αντί θετοί πρόις τό ζή
τημα αυτό, αλλά διότι ό δια
γωνισμός εΐχε γίνει μόνον εις 
τό Κέντρον ενώ είναι γνωστόν 
ότι καί εις τάς επαρχίας υπη
ρετούν συνάδελφοι, οί όποιοι 
γνωρίζουν άπταίστως ξένας 
γλώσσας μή δ ι άγωνισθέντες, ο
πότε δέν θά έλάμβανον τό χο- 
ρηγηθησάμενον επίδομα.

Τούτο έτέθη ύπ’ όψιν τής 
Δ)σεως Προσωπικού. Ή δέ 
άπάντη-σις ήτο ότι ό διαγωνι
σμός θά έγενικεύετο, ώστε νά 
λάβουν μέρος εις αυτόν καί οί 
εϊς τά επαρχιακά Υποκατα
στήματα ύπηρετοΰντες συν
άδελφοι .

Άντ’ αυτού ό/μως, άς μοΰ 
έπιτραπή ν’ αναφέρω, έθέσαμεν 
εις τήν Διοίκησιν αιτήματα 
βασικά τά όποια, οϋτε πλατω- 
νικώς έτέθησαν, κατά τήν διε
τίαν καθ’ ήν ό κ. Μελισσαρό- 
πουλος εΐχε τό προεδρικόν ά- 
ξίωμα.

"Εν έξ αυτών είναι ή ένταξις. 
Εις τήν δημΟσιευθεΐσαν εκθεσιν 
πεπραγμένων άναφέρεται λε
πτομερώς ό τρόπος υποβολής 
του, καθώς καί ή έξέλιξίς του.

'Όλοι γνωρίζετε τους λό
γους, οί όποιοι επιβάλλουν τήν 
έπίλυσίν του, καθώς καί όλοι 
είναι σύμφωνοι μέ τον τρόπον 
κατά τον όποιον τό έτοποθέτη- 
σεν ή Δ.Ε. Θέμα τό όποιον είχε 
έγκαταλειφθή έπί δύο συνεχή 
έτη διά νά έπανέλθη εις τό 
προσκήνιον τον τρίτον χρόνον, 
φυσικόν ήτο νά αντιμετώπιση 
έντονον άρνησιν καί δυσκολί
ας μεγαλυτέρας διά τήν πρα- 
γματοποίησίν του. Ή πάροδος 
τού χρόνου εΐχεν αμβλύνει τήν 
έπιτακτικότητα τού αιτήματος.

Παρ’ όλα ταΰτα, ύπερηφάνως 
αναφερομεν εις τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν, καθώς καί εις τό 
σύνολον τού Προσωπικού, ότι 
τό θέμα τής έντάξεως τό έτο- 
ποθετήσαμεν εις τήν όρθή,ν 
του βάσιν καί τό γεγονός, ότι 
τούτο συζητεΐται σήμερον ύπό 
τριμελούς επιτροπής τής Δ)σε- 
ως Προσωπικού είδικώς προς 
τούτο συσταθείσης, αποτελεί 
μεγάλην πρόοδον καί δέν απο
μένει παρά ή εντός τού άπαι- 
τουμένου λογικού χρονικού δια
στήματος πραγ ματοπο ίησίς 
του. ,

Τό Θέμα τούτο άνέφερεν, ώς 
καί εις τήν αρχήν εΐπα, ακρο
θιγώς καί ό κ. Τσουδερός τό 
μόνον έξ άλλου επαγγελματι
κόν ζήτημα τό όποιον έθιξε. 
Καί εΐπεν, ότι ευτυχώς, πού ή 
Διοίκησις μά<5 έπρόλαβε συ- 
σχετίσασα τό θέμα τής έντά
ξεως μέ τήν τροποποίησιν τού 
’Οργανισμού διότι ένταξις μέ 
τόν ίσχύοντα οργανισμόν δέν 
είναι δυνατόν νά γίνη. Δι’ αυ
τόν τόν λόγον μάλιστα άπέ- 
σπασε διά μίαν είσέτι φορά ή 
Διοίκησις τά συγχαρητήρια 
τού κ. Τσουδεροΰ.

Έπ’ αυτού παρατηιριούμεν, ό
τι πάντοτε τό Θέμα τού ’Ορ
γανισμού ήτο συνταυιτισμέναν 
μέ τό θέμα τής έντάξεως αλλά 
ειδικά τό δεύτερον δύναται νά 
πραγματοποι ηθή καί μόνον του

διότι τό σχετικόν άρθρον τού 
’Οργανισμού περί ιεραρχίας βά
σει τού όποιου θά γίνη ή έντα- 
ξις δέν χρήζει τροποποιήσεως.

1 Επιβάλλεται ή τ ροποπο ίη- 
σις τού ’Οργανισμού, μάλλον 
ή ριζική διαμόρφωσίς του εϊς 
τά υπόλοιπα 31 άρθρα καί όχι 
εϊς τό άρθρον περί ιεραρχίας.

"Ας μάς έπιτρέψη λοιπόν ό 
κ. Τσουδερός νά έχωμεν τήν 
γνώμην ότι όρθώς έθέσαμεν τήν 
ένταξιν.

Επίσης ό κ. Μελισσαρόπου- 
λος μάς έκατηγόρησεν ότι έγ- 
κατ αλείψαμε τό αίτημα τής έξι- 
σώσεως μέ τήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδος. Έπ’ αυτού θά ήθε
λα μίαν διευκρίνισιν από τόν 
κ. Μ ελ ι σσαρόπουλον. Τόν πα
ρακαλώ νά έλθη εις τό μικρό
φωνο, καί νά γνωρίση εις ή- 
μάς, καθώς καί εϊς τήν Γεν. 
Συνέλευσιν, πώς θά έθετε τό 
θέμα τής έξισώσεως μέ τήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος έάν ή
το Πρόεδρος.
κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ : Έ

θετως εις τούς ύπαλήλους τής 
Εθνικής χορηγούνται τά στα
θερά ποσά τά οποία καθώρισεν 
6 Υπουργός τού Συντονισμού.

Συνεχίζω μέ τάς προσαυ
ξήσεις. Εις τόν βαθμόν τής 
Τραπέζης Ελλάδος τόν αντί
στοιχον μέ τόν ίδικόν μας Λο
γιστήν Β'. αϋτη είναι 20% 
μετά διετίαν καί όχι μετά τρι
ετίαν, ομοίως καταβάλλεται 
μετά διετίαν καί εις τούς άπό 
τού Λογιστού Α' καί άνω βα
θμούς έκ 1 5% καί όχι 10%.

Ημείς αίτοΰντες τήν τροπο
πο ίησιν τού άρθρου 7 τού Όιρ*· 
γανισμού, άναφορικώς μέ τάς 
προσαυξήσεις, καλύπτομεν έν 
μέρος τής 6/ιαφοράςν αυτής. 
Άλλη αιτία τής ύπαρχούσης 
διαφοράς αί ένσωματωμ ένα ι αυ
ξήσεις αί χορηγηθεΐσαι κατό
πιν Υπουργικών ’Αποφάσεων·. 
Έζητήσαμεν καί έπετύχαμεν 
τήν ένσωμάτωσιν τών αυξήσε
ων. Οΰτω έκάναμεν έν ακόμη 
μικρόν βήμα προς τήν έξίσω- 
σιν.

πειδή θά φωνάξω δυνατά δέν 
χρειάζεται νά έρθω στο μικρό
φωνο. Τήν έξίσωσιν τήν έξέθε- 
σα στον κ. Κυριακόπουλον καί 
είπε, μάλιστα. Παίρνετε 30% 
λιγώτερο άπό τούς υπαλλήλους 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος 
καί θά σάς δώσω άπό 1 0% κά
θε χρόνο. Αύτό είχε πή ό κ. 
Κ υρι ακόπουλος. Καί δέν τό 
είπε μόνον σέ μάς ένώπιον τού 
κ. Παρασκευοπούλου. ’Αλλά τό 
είπε καί εις τήν Συνέλευσιν 
τών Μετόχων. Καί εΐπεν εις 
τήιν Συνέλευσιν τών Μετόχων 
ότι, πρώτα τό προσωπικόν, οί 
συνταξιούχοι, καί ύστερα οί 
Μέτοχοι. Αύτό τό εΐπεν όταν 
δέν έδωσε μέρισμα εις τούς 
Μετόχους, κατά τήν Συνέλευσιν 
τού 1957.

Κατά τήν Συνέλευσιν τού 
1958 οπότε εΐχε τεθή τό θέμα, 
έπρεπε νά τού πήτε: Κύριε 
Κυριακόπουλε πέρυσι είπατε 
ότι πρώτα οί εργαζόμενοι καί 
ύστερα οί Μέτοχοι. Τώρα δί
δετε μέρισμα ατούς Μετόχους. 
Δώστε, λοιπόν, πρώτα τό 10% 
πού χρωστάτε καί τό παραδε
χθήκατε στους υπαλλήλους καί 
ύστερα προχωρήστε εις τούς 
Μετόχους. Δέν τό είπατε αύτό 
τό πράγμα καί γι’ αυτό σάς λέ
γω ότι δέν διαχειρίσθητε κα
λώς τά θέματα. ’Όχι διότι λέ
γω ότι δέν διεχειρίσθητε κα- 
δέν τά καταφέρατε. Είναι φυ
σικόν νά μή τά καταφέρετε τό
σον καλά όσον έγώ πού έχω 
40 χρόνια περισσότερο άπό 
σάς. Μετά 40 χρόνια θά είστε 
καί εσείς διδάσκαλοι, 
κ. Γ. ΚΕΗΣ : Ευχαριστώ τόν κ. 
Μελισσαρόπουλον διά τήν δι- 
ευκρίνισιν έκ τής οποίας προ
κύπτει σαφώς, ότι δέν έγκατα- 
λείψαμε τό θέμα τής έξισώσε
ως άλλά καί τό ύπερκαλύψαμεν. 
Διότι ένώ έπρεπε νά ζητήσω- 
μεν αϋξησιν 10% διά τό έτος 
1958 έζητήσαμεν αϋξησιν- 30% 
όχι διά νά έξ ισωθώ μεν μέ τήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος άλλά 
λόγιρ τής ύπαρχούσης ανάγκης 
αύξήσεως τών όιποδοχών έκ τής 
ανόδου τού Τιμαρίθμου.Έκ τών 
όσων θά αναφέρω κατωτέρω θά 
έξαχθή ότι οϋτε τήν έξίσωσιν 
μέ τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος 
έγκαταλείψαμε ούτε καί τήν Γε
νικήν αϋξησιν. Εις τό σχετικόν 
μέ τήν έξομοίωσιν σημεΐον 
είμαι υποχρεωμένος νά έπε- 
κταθώ προς κατατοπισμόν τής 
Γ. Σ. Έκ τών στοιχείων τά 
όποια έχσμεν εις χείρσς μας 
προκύπτει ότι διαφορά μεταξύ 
ήμών καί τών Ύπαλήλων τής 
Τ. Ε. εις τόν βαθμόν τού 
Δοκίμου -είναι περίπου 3% διά 
τήν ακρίβειαν μάλιστα 3,70% 
καί ανέρχεται εις 33% διά τόν 
Τμημ. Α' μέ προσαύξησιν. 
Μέσος όρος τής διαφοράς 17, 
10%. Έάν προσθέσωμεν καί τό 
5% υπέρ τού Ταμείου Συντά
ξεων διά τού όποιου έπιβαρυ- 
νόμεθα εμείς καί όχι οί τής 
Τραπέζης Ελλάδος ή διαφορά 
ανέρχεται εις 22%. Υπόλοι
πον, ποσοστόν, 8%, τό όποιον 
καλύπτεται διά τών χορηγού
μενων προσαυξήσεων ύπό τής 
Τραπέζης Ελλάδος μέχρι καί 
τού βαθμού τού Ύπολογιστοϋ, 
αντιστοίχου βαθμού Ύπολ. Α' 
τής Εθνικής, ή οποία ανέρχε
ται εις ποσοστόν 1 5% έπί τού 
συνολικού μισθού. Ένώ άντι-

κ.ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ :Ή ένσωμάτω- 
σις αφορά τούς έκ τής Τ,ραπέ- 
ζης ’Αθηνών προερχομένους.

κ. ΚΕΗΣ: "Ωστε θά θέλατε κ. 
Τσουδερέ νά έγκαταλείψωμε τό 
αίτημα αυτό διότι θά ωφελη
θούν καί οί έκ τής Τραπέζης 
’Αθηνών προερχόμενοι; Πώς τό 
εννοείτε; Οί έκ τής Εθνικής 
δέν έχουν προσαυξήσεις; ”Η 
μήπως ύπάρχει κανένα άρθρο 
τού ’Οργανισμού τό όποιον α
παγορεύει τήν χορήγησιν προσ- 
αυ-ξήσεων εις τούς έκ τής Ε
θνικής προερχομένους ύπαλλή- 
λους;
κ. ΜΕΛΙ ΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ :Ε
πιτρέπετε νά σάς πώ. Ελπίζω 
ότι δέν θά γράψετε ότι ή δια
φορά δέν είναι 30% άλλά είναι 
22%. Νά μή γραφή αύτό παρα
καλώ, νά μείνη ό κόσμος μέ τήν 
έντύπωσιν ότι ή διαφορά είναι 
30%.

κ. ΚΕΗΣ:’Όχι, θά τό γρά- 
ψωμε κ. Μελισσαρόπουλε. Δέν 
είναι ψευδές. Δέν έσταμάτησα 
εις τό 22%. ’Αμέσως θά άπο- 
δείξω ότι αί διαφοραί, αί ό
ποια ι ύπάρχουν ακόμη, καλύ
πτουν ποσοστ-οιν ίσως καί με
γαλύτερου τού 8%. Λοιπόν, ή 
διαφορά εΐπα έγκειται εις τάς 
προσαυξήσεις, εις τήν ένσωμά- 
τωσιν τών αύξήσεων διά τούς 
μεγάλους βαθμούς, Έπί πλέον 
εις τά ηύξημένα έπιδόματα πο
λύ ετί ας — λόγω τού ότι ανα
γνωρίζεται ή προϋπηρεσία— 
εις τήν χορηγσυμέν-ην παιδικήν 
μέριμναν, εϊς τά έπιδόματα βα
θμού. Καί αναφέρω ότι τό έπί- 
δομα βαθμού εις τόν Λογιστήν 
Α είναι 550 δρχ., 800 διά τόν 
Τμημ. Β' καί 1.150 διά τόν Α. 
έπιδόματα τά όποια δέν χορη
γούνται εις τήν Εθνικήν Τρά
πεζαν. Άντ’ αύτών εξακολου
θούν. νά χορηγούνται τά γνωστά 
φακελλάκια μέ τό άγνωστον πε
ρί εχόμενον.

Έάν, κύριοι συνάδελφοι, έ· 
πιτευχθή ή τροποπο ίησις τού 
’Οργανισμού καθ’ δν τρόπον 
τήν αίτούμεθα καί άν-οογνωρι- 
σθή ή προϋπηρεσία διά τό έπί- 
δομα πολυετίας — ή παιδική 
μέριμνα—τά έπιδόματα βαθμού 
καθώς καί όλα όσα ισχύουν 
εις τήν Τράπεζαν τής Ελλά
δος, προώθησις τών πτυχιού- 
χωιν-, ηύξημένα ταμιακά έπιδό
ματα καί έπιδόματα χειριστών 
Λογ)κών μηχανών, έπίδο-μα άν- 
θυγιεινής έργασίας, τότε κα- 
λύπτομεν τήν διαφοράν καί έτι 
περισσότερον οπότε ό κ. Με
λ ισσαρόπουλος δέν μπορεί νά 
μάς κατηγορή ότι έγκαταλεί- 
ψαμε τό αίτημα τής έξομοιώ- 
σεως.
κ. ΜΕΛΙ Σ ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ :Δέν 
σάς κατηγόρησα ότι τό έγκα
τ αλείψατε άλλά διότι δέν ά- 
ξιοποιήσατε αύτήν τήν άναγνώ- 
ρισιν σάς κατηγόρησα.

κ. ΚΕΗΣ :Μέ συγχωρεΐτε άλ
λά είμαι βέβαιος ότι έτσι ά- 
κουσα καί άς μοΰ έπιτρέψη ό 
κ. Μ ελ ι σσαρόπσυλος νά παρα
τηρήσω ότι έρριψεν τό θέμα 
τής έξομοιώσεως εϊς τήν Γενι
κήν Συνέλευσιν μάλλον διά νά 
δημιουργήση έντυπώσεις παρά 
διά νά φέρη κάποιο άποτέλε- 
σμα.

Απαντώ εϊς τόν κ. Παππάν. 
Ό κ. Παππάς άνεψέρθη καί εΐ
πεν ότι τό βοηθητικόν προσω
πικόν έπέλυσε διά τής τακτι-

κής του πολλά ζητήματά του, 
ένώ έμεΐς άντιθέτως δέν έπε- 
τύχομεν τίποτα.

Έάν έννοεϊ ό κ. Παππάς ώς 
έπίλυσίν αιτήματος τού βοηθη
τικού προσωπικού έκείνην τήν 
αμφίβολον χορήγησιν, κατά 
παράβασιιν τού ’Οργανισμού, 
εκ 200 δρ. εις τούς στάσιμους 
λογιρ πολλών προσαυξήσε
ων δηλαδή τούς κλητήρας Α καί 
Είσπράκτορας Α έκ τής Εθνι
κής προερχομένους, οί όποιοι 
είχαν προσαύξησιν άνω τού 
60%, έμεΐς δέν τό θεωρού μ εν 
ώς έπίτευγμα άξιον λόγου καί 
μάλιστα νά συζητήται όταν 
γνωρίζομεν πολύ καλώς, ποιον 
ήτο τό άντάλλαγμα αύτής τής 
χορηγήσεως.

Είμαι βέβαιος ότι τό σύνο
λον τών συναδέλφων δέν θά ή
θελε ούδέποτε ό Σύλλογος νά 
έπιτύχη 6Γ έν μικρόν μέρος 
αυτού μίαν πηνιχράν ένίσχυσιν 
ώς τήν έκ 200 δραχ. μέ παρό
μοιον άντάλλαγμα. Ό κ. Κα· 
τσιάμπας πάλιν, έθιξε τό ζή
τημα τής τροποποιήσεως τού 
’Οργανισμού καθώς καί ό κ. 
Παππάς. Καί ό κ. Κατσιάμπας 
εΐπεν ότι ή Διοικητική Επι
τροπή δέν είναι εις θέσιν, νά 
πλησιάση τούς άρμοδίους, οί 
όποιοι έπεξεργάζονται τήν τρο
ποπο ίησιν τού Όιριγανισμοΰ. 
Επ’ αύτού έχομεν τάς άντιρ- 

ρήσεις μας.
Δέν συμμετέχομεν εϊς τήν 

επιτροπήν όχι άπό άδυναμίαν 
αλλά διότι κατά τήν στιγμήν 
αύτήν οί έντεταλμένοι μέ τήν 
μελέτην τής τροποποιήσεως 
τού ’Οργανισμού εύρίσκονται 
εις τό στάδιον τής συλλογής 
στοιχείων σχετικών μέ τό τι 
ισχύει εις τάς άλλας Τραπέζας 
καθώς καί εις τάς Τ ραπέζας 
τού έξωτερικοΰ διά νά ύποβάλη 
ένας έκαστος έξ αύτών τό πό
ρισμά του, Έκ παραλλήλου ή 
Δ.Ε. έχει έκπονήσει σχέδιον 
καί έάν θά εΐναι ή ίδια εϊς τήν 
αρχήν, τήν έποχήν πού θά πρέ
πει νά ύποβληθή αύτό, θά τό 
ύποβάλη, άφοΰ βεβαίως έγκρι- 
θή καί άπό τούς συναδέλφους, 
έπίσης δέ πάση θυσία θά παιρί- 
σταται εϊς τήν Επιτροπήν.

Ό κ. Παπαϊωάννου άνεφέρθη 
εις τάς κατ’ εκλογήν προαγω- 
γάς. Διά τό ζήτημα αύτό ,νο- 
μίζομεν ότι έχει γίνει αρκετά 
μεγάλη συζήτησις καί άπό τών 
στηλών τής Τραπεζιτικής καί 
δι’ άνακοινώσεων όπότε περιτ
τεύει ή περαιτέρω συζήτησις 
καί ά,άπτυξις τού θέματος κα
τά τήν παρούσαν Γεν. Συν- 
έλευσιν.

Δέν πρέπει όμως ν’ άντ ι πα
ρέλθω μεν τάς δυσκολίας, αί 
όποΐαι προέκυψαν κατά τήν 
διενέργειαν τών προαγωγών.

Αί προαγωγαί τών μικρών 
βαθμών ήκολούθησαν παρά τό 
έπι κρατούν φαλκιδευτικόν πνεύ
μα μίαν ομαλήν όδόν, ώς έκ 
τούτου δέν δυνάμεθα νά ψέξω- 
μεν τήν Διεύθυνσιν Προσωπι
κού. Εκεί όμως όπου παρατη- 
ρείται μεγάλη δυστοκία καί 
καθυστέρησις παρά ποτέ είναι 
εις τάς προαγωγάς τών μεγά
λων βαθμών. 'Ως μόνη δικαιο
λογία, ή όποια άπολύτως δέν 
εύσταθεϊ εΐναι τό ότι αί Όρ- 
γανικαί θέσεις έχουν περιορι- 
σθή εϊς τό έλάχιστον. Καί ό κ. 
Μελ ι σσαρόπουλος ένθυμεΐται 
καλώς, ότι τήν έποχήν κατά 
τήν όποιαν έγένοντο αί προα
γωγαί τού έτους 1956 κατέλα- 
βεν Όργανικάς θέσεις πολύ 
μεγαλύτερος άριθμός συναδέλ
φων άπό τάς ύπό τού ’Οργα
νισμού πραβλεπομένας. Διότι 
δέν έτηρήθη ή σχετική παρά
γραφος τού άρθρου 32 τού ’Ορ
γανισμού.

κ. ΜΕΛΙ ΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: 
Υπέρ τού Προσωπικού.

κ. ΚΕΗΣ : Βεβαίως υπέρ τού 
Προσωπικού τού τότε κρινομέ- 
νου, άλλά έναντι ον τού Προσω
πικού τού σήμερον ύπό κρίσιν, 
διότι διά τού μέτρου έκείινου, 
τού τότε θεσπισθέντος, έκλει
σαν αί θέσεις καί παρατηρείται 
σήμερον ή δυστοκία ή έχουσα 
ώς άποτέλεσμα τήν δικαίαν ά- 
γανάκτησιν τών ενδιαφερομέ
νων.

κ. ΜΕΛΙ ΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: 
Έγώ εΐχα άποσπάσει ύπόσχε- 
σιν περί αύξήσεως τών θέσεων.

κ. ΚΕΗΣ: Προφρρικαί ύπο- 
σχέσεις άπό πρόσωπα τά ό

παλαιόν λογαριασμόν ύπό τίποια δέν είναι μόνιμα εις τάς 
θέσεις των καί δέν στηρίζονται 
εϊς τόν ’Οργανισμόν, ό όποιος 
’Οργανισμός είναι Νόμος, άνά 
πάσαν στιγμήν δύνανται ν’ ά- 
νοσραπούν όπως άνετράπησαν 
πάντα τά τότε θεσπισθέντα. 
. ΜΕΛΙ ΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Καί 

περισσοτέρους είχαμε προαγά- 
γει, παρά τόν Όργανισμόν καί 
1 5θήμεΐρον παρά τάς άπαγορευ- 
τικάς διαταγάς έλάβομεν.

κ. Κ ΕΗ Σ : 1 5θήμερον πήραμε 
καί έμεΐς κ. Μελισσαρόπουλε 
έκείνο τό όποιον παρουσιάζετε 
ώς καταβληθέν έπί τών ή με
ρών σας, μάς τό πήρανε πίσω 
καί τό ξαναπήραμε, καθώς καί 
τά ασφάλιστρα, ύστερα άπό 
τήν άπεργίαν άλλά δέν έπιθυ- 
μώ ή συζήτησις νά γίνη διαλο- 
γική. Έάν ό κ. Μελ ισσαρόπου
λος θέλη καί ή συνέλευσις σύμ
φωνη ας δευτερολογήση έπί 
τής δευτειριολογίας μας.

Θά τελειώσω άπαντών εις 
ώρισμένας παρατηρήσεις σχε- 
τικάς μέ τήν διαχείρισιν" τών 
Οικονομικών τού Συλλόγου.

Ό κ. Μελ ισσαρόπουλος καί 
ό κ. Παππάς παρετήρησαν ότι 
ή μισθοδοσία τού Προσωπικού 
τού Εστιατορίου ηύξήθη έπί 
τώιν ημερών μας εις τό τριπλά
σιον, έάν δέν κάνω λάθος, τής 
περυσινής χρήσεως. Άλλά μοΰ 
προξενεί κατάπληξίν πώς καί 
οί δύο, οί όποιοι έχουν τόσον 
ίσχυιράν μνήμην καί διεισδυτι
κήν ικανότητα, έξέχασαν, ότι 
κατά τόν μήνα Φεβρουάριον 
1957 ή μισθοδοσία ήτο ήλατ- 
τωμένη διότι κοιτά τάς 15 τού 
αύτού μηνός εΐχεν άναλάβει τό 
έστιατόριον ό επιχειρηματίας 
κατόπιν άποφάσεως τού Συμ
βουλίου συμφωνούντων τών κ.κ. 
Μελ ι σσαροπούλου καί Π αππά, 
ό όποιος επιχειρηματίας ύπε- 
χρεούτο εϊς τήν καταβολήν τής 
μισθοδοσίας τού Προσωπικού.

Οΰτω τόν μήνα Μάρτιον 
1 957 δέν κατέβαλε ό Σύλλογος 
οϋτε μίαν δραχμήν, άντιθέτως 
τόν Μάρτιον 1958 κατέβαλεν 
διά μισθοδοσίαν 10.000 δραχ. 
κατά μήνα Απρίλιον 1957 κα- 
τεβλήθησαν εις τό προσωπικόν 
1.497 δριαχ. τόν αύτόν μήνα 
έτους 1958 κατεβλήθησαν 15. 
000 περίπου, τό αύτό δέ ισχύει 
καί διά τόν Μάϊον.

Έξ αύτών καί μόνον τών 
στοιχείων προκύπτει, ότι έτη- 
ρήσαμεν τήν αύτήν επιμέλειαν 
περί τήν διαχείρισιν τού έστι- 
ατορίου μέ τήν προηγουμένην 
Δ.Ε. σημειωτέον δέ ότι άπό 
τού Ιουνίου 1958 ή μισθοδο
σία προσωπικού εστιατορίου 
έμειώθη κατά 2.000 δραχ. έν 
συγκρίσει μέ τούς αύτούς μή
νας τού έτους 1957.

Έπίσης κ. Συνάδελφοι ύ- 
πάρχει καί έτερον σημαντικόν 
στοιχεΐον. Ή χρήσις 1957 
(Συμβούλιον κ.κ. Μελισσαρο-

τλον «Διαχείρισις Εστιατο
ρίου». Τόν λογισμόν τούτον 
τόν έκλεισε τό τότε Συμβούλι
ον τό δέ υπόλοιπον αύτού έκ 
δρχ. 27.000 περίπου, ήχθη εις 
πίοτωσιν τού Λο)σμοΰ «Μι
σθοδοσία Προσωπικού Εστι
ατορίου» καί «’Έξοδα Εστια
τορίου». ’Ιδού άλλη σοβαρά 
αιτία τών μειωμένων υπολοί
πων.

Όμοίως λόγος έγένετο διά 
τήν αϋξησιν τών ταχ)κών καί 
τηλ)κών έξόδων. Πάλιν ή μνή
μη τού κ. Μέλι σσαροπούλου 
δέν τόν έβοήθησε. Έξέχα- 
σεν ότι ύπήρχε ένα κονδύλι 
έκ 2.500 διά τηλ)κά έξοδα ύ- 
ποκαταστήματος /Θεσσαλονίκης 
έτους 1 957 τό όποιον δέν εΐχεν 
καταχωρηθή πέρυσι διότι δέν 
τό ένέκρινε ά κ. Παναγιωτόπου- 
λος καί τό οποίον έπεβάρυνε 
τήν χρήσιν 1958. 
κ. Π ΑΝ ΑΓIΩΤΟΠ Ο ΥΛΟ Σ :τ Η - 
το πολύ ορθή ή άπόφασις περί 
μή καταχωρήσεως του.

κ. ΚΕΗΣ: 'Όπως θέλετε κ. 
Παναγιωτόπουλε πάντως έμεΐς 
τό καταχωρήσαμε καθ’ όσον μέ 
αυτό τό κονδύλι μάς εΐχεν χρε
ώσει τό Ύποκ)μα Θεσ)νίκης;.
Οσον άφορά τήιν αϋξησιν τού 

λογαριασμού «Διάφορα έξοδα 
κλπ.» μετά λύπης μου αναφέρω, 
ότι εις χρέωσιν αύτού ήχθησαν 
τά ποσά τά όποια κατετέθησαν 
εις τό Άσυλον Ανιάτων καί τό 
ΤΥΠΕΤ εις μνήμην τών συνα
δέλφων θυμάτων τής Δοδώνης 
καθώς καί τά έξοδα διά κατάθε- 
σιν στεφάνων εϊς τούς άποθα- 
νόντας κατά τό διάστημα τής 
θητείας μας. Έπίσης τήν πα
ρούσαν διαχείρισιν έπεβάρυνε 
καί εισφορά μας εϊς έκτακτον 
έρανον ύπέρ τής Κύπρου διά 
δραχ. 5.000.

Άπήντησα, όσον ήδυινάμην 
πλέον συνοπτικώς, εϊς τούς ό- 
μιλητάς, οί όποιοι έκριναν τόν 
τρόπον κοττά τόν όποιον ό Σ ύλ- 
λογος έχειρίσθη τόσον τά Ε
παγγελματικά ζητήματα όσον 
καί τά οικονομικά του, μέ τήν 
βεβαίωσιν ότι τά έχειρίσθημεν 
κατά τόν καλλίτερον τρόπον, ώ
στε νά αίσθανώμεθα ύπερήψα- 
νοι έναντι τών συναδέλφων.

Καί τελειώνων έκφριάζω τήν 
εύχήν όπως τό μέλλον νά μάς 
διαδεχθή Συμβούλιον άκολου- 
θήση τήν αύτήν μέ ή μάς άκαμ- 
πτον καί ορθήν τακτικήν τόσον 
διά τήν προβολήν όσον καί διά 
τήν έπίλυσίν τών ζητημάτων 
μας καί εΐμεθα βέβαιοι ότι 
όσα δέν έπραγμα,τοποιήθηισαν 
έπί τών ήμερων μας λόγιρ τής 
στενότητος τού χρόνου, θά 
πραγματοποιηθούν κατά τήν 
θητείαν τού έπομένου Συμβου
λίου, τηρουμένων πάντοτε τών 
ώς άνω προϋποθέσεων, διότι 
εΐναι ζητήματα άπολύτως ήθικά 
καί κατά συνέπειαν δίκαια.

(Χειροκροτήματα)πούλου καί Παππά) εύρεν ένα
:------------- ^-------------

Ο κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΛΙΝΤΑΣ
κ. ΣΠ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ : Έκ μέ

ρους τού Διοικ. Συμβουλίου θ1’ 
απαντήσω εις ώρισμένα μόνον 
θέματα τά όποια έθιξαν οί προ- 
λαλήσαντες όμιληταί.

Καί πρώτον θά απαντήσω 
εις εν θέμα το όποιον έθιξε κυ
ρίως ό κ. Κατσιάμπας.

Ο κ. Κατσιάμπας έσχολία- 
σεν, άς μοΰ έπιτραπή νά εΓίπω, 
ότι έκατηγόρησε τήν Διοικητι
κήν ’Επιτροπήν, ότι έν μέρει 
άσκεΐ πολιτικήν, σχολιάζουσα 
κυβερνητικάς ένεργείας.

Δυστυχώς, κύριοι συνάδελ
φοι, είτε τό θέλομεν, είτε όχι, 
αί Κυβερνήσεις θεσπίζουν Νό
μους, είτε γενικούς, αφορώντας 
ολόκληρον τόν Ελληνικόν Λαόν 
είτε ειδικούς δι’ ώρισμένας κα
τηγορίας, δι’ ώρισμένα στρώ
ματα ή δι’ ώρισμένας τάξεις 
αύτού. Πολλοί έκ τών Νόμων 
τούτων αφορούν καί θίγουν τούς 
εργαζομένους. Έάν λοιπόν ε
κείνοι εϊς τούς οποίους ή τάξις 
τών εργαζομένων ένεπιστεύθη 
τάς τύχας της, δέν κατακρίνουν, 
δέν σχολιάσουν δέν διαφωτίσουν 
τήν κοινήν γνώμην έπί τώ κιν
δύνων τούς οποίους περικλεί
ουν οί Νόμοι οΰτοι, τότε ποία 
εΐναι ή άποστολή των; Νά χει
ροκροτούν τούς Νόμους τού
τους ή·νά σιωπούν. "Ετσι δηλ. 
θά έπρεπε νά υποδεχθούμε τούς

Νόμους τής συγχωνεύσεως, τόν 
Ν. 2510, τόν Ν. 3072 κ.λ.π. 
Τότε δέν θά ύπήρχε συνδικαλι
σμός, οϋτε θά ήτο ανάγκη νά 
συνερχώμεθα καί ήμεΤς εις την 
αίθουσαν αύτήν.

Επομένως, εΐμεθα υποχρεω
μένοι νά δηλώσωμεν ότι τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον ουδόλως 
άσκεΐ πολιτικήν. Ουδόλως στρέ
φεται κατά τής οίασδήποτε Κυ- 
βερνήσεως. Στρέφεται κατ’ ε
κείνων τών πράξεων καί Νόμων, 
οί όποιοι έρχονται εις άντίθε- 
σιν υέ τά συμφέροντα μας ώς 
εργαζομένων ανεξαρτήτως άπό 
ποίαν Κυβέρνησιν προέρχονται.

’Επίσης ό κ. Κατσάμπας εΐ
πεν ότι τό Διοικητικόν Συμβού
λιον διοικεΐται άπό μέλη άνή- 
κοντα εϊς τήν Νέαν Κίνησιν.

‘Οφείλω, έκ μέρους τού Δ ι
οί κ Συμβουλίου, νά δηλώσω, 
προς τούτο δέ επικαλούμαι και 
τήν μαρτυρίαν τού κ. Μέλι σσα
ροπούλου, ότι τόσον ή Νέα Κ ί- 
νησις, ή οποία ώς όρθώς έτό- 
νισεν εΐς ομιλητής, ήτο δημι
ούργημα μιάς άσχημης διά τά 
συνδικαλιστικά μας πράγματα 
χαταστάσεως, αΰτοδιελύθη άψ’ 
ής έγινε τό πρώτον Συμβούλιον 
τού κ. Μελνσσαοοπούλου. ’Επί
σης ή νέα κατάστασις, τήν ο
ποίαν πάλιν έδημιούργησεν ή ά- 
δεξιότης τού κ. Μελ ι σσα,οοπού-
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λου αΰτοδιελύθη μόλις Εγινε Δ. 
Συμβούλιον δηλαδή τό νυν λο
γοδοτούν Διοικ. Συμβούλιον. 
‘Επομένως δεν πρέπει νά άμι- 
λώμεν περί μελών τής Νέας Κ ι- 
νήσεως, ούτε καν περί Νέας 
Κ ινησεως.

Τά πρόσωπα έκεΐνα τά όποια 
όνεδείχθησαν έξ οώτής της Κι- 
νήσεως είναι σήμερον μέλη τού 
Δ. Σ. καί δέν Εχουν κανένα 
σκοπόν πλήν Εκείνου τον όποι
ον άνέψερεν ό ικ. Τσουδερός, ν’ 
άγωνίζωνται δηλ. μέχρις δτου 
πραγματοποιηθούν αί ύπέρ τού 
Προσωπικού Επιδιώξεις των ή 
μέχρις δτου ταφούν οΐ ίδιοι.

Διά τό θέμα τής ένότητος τού 
Προσωπικού, ας μοΰ Επιτροπή 
καί πάλιν ν’ ανατρέξω εις τήν 
δημιουργίαν τής Νέας Κινήσε- 
ως. "Οταν Εδημιουργήθη αύτό 
τό σχήμα ο! πρωταγωνισταί 
του έκάλεσαν δλους τούς συνα
δέλφους, οί όποιοι ήθελαν τήν 
καλλιτέρευσιν τού συνδικαλι
στικού κινήματος, νά συνεργα- 
σθούν. Οΰδένα άπέκλεισαν καί 
ό κ. Παππάς ήτο Εκ των πρώ
των συνεργατών. Ό κ. Μελισ- 
σαρόπουλος Εστηρίχθη είς Εκεί
να τά πρόσωπα τής Ν. Κινήσε- 
ως διά νά Επίλυση τά ζητήμα- 
τά μας, διά τής τακτικής, τήν 
όποιαν οδτος ένόμιζεν ορθήν. 
Έφ’ δσσν λοιπόν, ή Ν. Κίνησις 
οΰδένα άπέκλεισε, είργάσθη 
κατά τής διαιρέσεως τού Προ
σωπικού είς νεοκινησιακούς καί 
μή. Ώς Επίσης καί τό νΰν Διοικ. 
Συμβούλιον οΰδένα θά άπέκλει- 
εν Εκ τής μετ’ αΰτού συνεργα
σίας. Άλλ’ Εξαρτάται άπό τό 
ποιαν συνεργασίαν θά πραγμα-

τοποιήσωμεν. Συνεργασίαν διά 
'νά βαδίσω μεν προς τά Εμπρός 
ή πρός τά όπίσω;

Μία συνεργασία, ή οποία θά 
εχη ώς σκοπόν καί αποτέλεσμα 
νά κωλυσιεργήση είς τήν άνά- 
πτυξιν τής γνήσιας καί άνο- 
θεύτου συνδικαλιστικής δράσε- 
ως, ή οποία εΤναι ικανή νά έπι- 
λύση τά προβλήματά μας Εν
τός βραχυτάτου χρονικού δια
στήματος, μία τοιαύτη συνερ
γασία, Επαναλαμβάνω, δέν 
μπορεί νά γίνη δεκτή.
Μία συνεργασία, ή οποία θά 
περίκλειση είς τούς κόλπους 
της τά πρόσωπα τά όποΐα τό 
σύνολον τών συναδέλφων άπε- 
δοκίμασεν ή θά άποδοκιμάση, 
πώς εΐναι δυνατόν νά Επιβληθή 
δι’ Ενός «οικουμενικού» ψηφο
δελτίου είς τούς συναδέλφους;

Έάν πράγματι άναπηδήσουν 
νέαι δυνάμεις, νέα τελείως πρό
σωπα, τά όποια θά παραμερί
σουν καί ημάς καί τήν «παλαι
όν φρουράν», ευχαρίστως θά 
χειροκρατήσωμεν τήν διά τής 
ψήφου τών συναδέλφων άνάδει- 
ξίν των.

Επομένως διά νά μή δημο- 
κοπούμεν περί τήν Εννοιαν τής 
ένότητος, δηλώ ότι τήν Ενότητα 
τήν θέλαμεν δλοι. Άπόδειξις 
δέ δτι τό Προσωπικόν θέλει τήν 
Ενότητα, είναι τό δτι ήνωμένον 
ύπό οίονδήποτε Διοικητικόν 
Συμβούλιον, Εκτελεΐ πιστώς τάς 
Εντολάς αΰτού καί οσάκις κα
λείται είς τήν μάχην τήν δίδει, 
δσον άκληρη καί αν εΐναι αΰτη, 
σύσσωμον, μέ πρωτοπορείαν τό 
Διοικ. Συμβούλιον (Χειροκρο
τήματα).

-<$>-

Ο κ ΕΠ. ΜΔΥΡΟΥΛΙΔΗΣ
κ. ΕΠ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ:

Κύριοι Συνάδελφοι,
Ή έκθεσις πεπραγμένων έ- 

τελείωνε μέ μίαν εκκλησιν προς 
τήν Γενικήν Συνέλευσιν, όπως 
τά Εν αυτή μέλη τού Συλλόγου 
συμβάλουν δι’ ύποδείξεως μέ
σων καί τρόπον Ενεργεί ας, ώ
στε νά ύπερπηδηθοϋν αί άδυ- 
ναμίαι τάς όποιας ώς ήτο φυ
σικόν έπαρουσίασεν ή απερ
χόμενη Δ.Ε. κατά την θητεί
αν της. ’Αδυναμίας βεβαίως 
περί τήν πραγματοποίησιν τού 
έγκριθέντος υπό τής πλειοψη- 
φίας τού Προσωπικού προγράμ
ματος της, τό όποιον συνίστα- 
το είς τό τετράπτυχον: Έντα- 
ξις—’Οργανισμός, Μισθολογι- 
κόν, Συνταξ τοδοτικόν, Άνόρ- 
θωσις συναδέλφων Επαρχια
κών Ύποκοτοοστημάτων.

Δυστυχώς, πλήν Ελάχιστων 
περιπτώσεων, οί πλεΐστοι τών 
ομιλητών μετέθεσαν τήν βάσιν 
τής συζητήσεως, άπό τού οΰτω 
τεθέντος Εποικοδομητικού σκο
πού τής Συνελεύσεως, είς τήν 
προσπάθειαν όπως δικαιολογή
σουν πράξεις ή παραλείψεις 
των τού άπωτέρσυ παρελθόντος.

Ώς γνώιμαι Εποικοδομητι
κά! διά τό έργον τής μελλούσης 
Λιοικήσεως τού Συλλόγου, δύ- 
νανται νά ληφθούν ώρισμένα 
σημεία τών ομιλιών τών κ.κ. 
Τσουδεροΰ, Κατσιάμπα, Λυιμ- 
περοπούλου καί Ποατανωάννου.

*0 κ. Τσουδερός εΐπεν, δτι 
διά τήν λύσιν τού ’Ασφαλιστι
κού προβλήματος, θά πρεΤτει 
νά άκολουθήσωμεν τήν όδόν τής 
Κλαδικής Άσφαλίσεως, τού 
Τραπεζικού ΙΚΑ. Όρθωτάτη 
καί ώς γνώμη καί ώς βάσις άν- 
τιμετωπίσεως τού προβλήμα
τος. Πλήν όμως ή παρούσα 
στιγμή, καθ’ ήν τελοΰμεν έν 
αυστηρά Επιφυλακή διά ν’ άπο- 
τρέψωμεν τήν Επιβουλήν κατά 
τής αΰτοτελείας τών ’Ασφαλι
στικών μας Ταμείων, δέν προσ- 
φέρεται πρός προβολήν τού 
μέσου τούτου. Διότι, Εκτός τού 
δτι μερικοί τών συμμάχων μας 
είς τόν αγώνα τούτον δέν προσ
ανατολίζονται είς τήν ’ιδέαν αυ
τήν, χρησιμοποιείται τό σύνθη
μα τής «κλαδικής» άσφαλίσε
ως, ώς μέσον δχι έξυγιάνσεως 
τής άσφαλίσεώς μας, άλλ’ ώς 
μέσον διασπάσεως τού αμυν
τικού μας μετώπου, ή τουλάχι
στον, ώς Ενδιάμεσος σταθμός 
διά τήν ολοκληρωτικήν μας ύ- 
παγωγήν είς τόν Γ ενικόν Κεν
τρικόν Φορέα.

’Επίσης ό κ. Τσουδερός, 
.Ερχόμενος μάλιστα είς άντίθε- 
σιν μέ τόν κ. Κατσιάμπαν, εΐ-

πεν δτι ή κριτική μας διά τό 
εργον τής ηγεσίας τής ΓΣΕΕ. 
ήτο όρθώς τοποθετημένη καί 
δυνάμεθα νά εΐπωμεν, δτι ή 
γνώμη του βαρύνει έν προκειμέ
νη διότι ό κ. Τσουδερός γνωρί
ζει τά τής ΓΣΕΕ πολύ καλώς.

Ό κ. Κατσιάμπας άντιθέ 
τως, εΐπεν δτι διεβάλομεν τήν 
ηγεσίαν τής ΓΣΕΕ Εάν Ενθυ
μούμαι καλώς...

Κ. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ: Είπα οτι 
ή εκψρασίς σας έβλαψε, διότι 
θά χρειασθήτε τήν βοήθειαν 
τής ΓΣΕΕ.

Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ:Μπορώ νά 
σάς διακόψω; "Ηθελα νά ε’ίπω 
δτι συνεβάλλατε είς τήν ΐασιν 
αυτής διά τών δημοσιεύσεών 
σας.

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Είς 
τήν ϊοοσιν δχι, διότι δέν έπρα- 
γματοποιήθη αϋτη. Πάντως 
συνεβάλομεν έστω καί έπ’ έ- 
λάχιστον είς τό νά γίνη ή αρ
χή τής δημιουργίας Ενός υγι
ούς συνδικαλιστικού κινήματος 
καί πρός τήν κατεύθυνσιν' αυ
τήν, νομίζω ήθέλατε νά εϊπήτε, 
δτι ωφέλησαν τά δημοσιεύματα 
μας.

Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ: Μάλιστα.
Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Περιο

ρίζομαι λοιπόν είς αύτό καί 
σάς εΰχαριστοΰμεν πού Επικρο
τήσατε τό εργον μας.

Πέραν δμως τούτου αύτά τά 
όποΐα άναφέρομεν διά τήν Γ ε
νικήν Συνομοσπονδίαν δέν εΐναι 
τίποτε άλλο, παρά Εν συνάψει 
η άσκηθεΐσα είς τό 13ον Πανελ
λαδικόν Συνέδοιον κρατική. 
Εΐναι αί γένι καί διαπιστώσεις 
τώιν συνδικαλισμένων έργατο-1 
υπαλλήλων καί τών ’Οργανώ
σεων των μελών τής ΓΣΕΕ 
διαπιστώσεις τάς οποίας καί ό 
ίδιος ό Γενικός Γραμματέας 
τής ΓΣΕΕ έδέχθη καί αί όποΐ- 
αι άπετέλεσαν τάς βάσεις διά 
τάς ληφθείσας είς τό Συνέδριον 
άποφάσεις, αί όποΐαι Επεκυ- 
ρώθησαν καί άπό τήν Διεθνή 
τών ’Ελευθέρων Συνδικάτων.

Άνεμένομεν άπό τόν κ. Κα
τσιάμπαν, ώς παλαιόν συνδι
καλιστήν κατέχσντα τά ζητή
ματα μας, νά άσκηση μίαν βα- 
θυτέραν κριτικήν νά προβή εις 
συγκεκριμένας υποδείξεις πλήν 
δμως περιωρΐσθη είς τό νά δι- 
έλθη'τά θέματα ακροθιγώς.

Κ. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ: Κοθυ- 
στέρησεν ή κυκλοφορία τής έκ- 
θέσεως πεπραγμένων καί δέν 
είχα τόν χρόνο νά τήν μελε
τήσω.

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Θά 
σάς απαντήσω καί είς αύτό. ‘Η 
λογοδοσία μας δημασιευθεΐσα

είς τήν ύπό ημερομηνίαν Σαβ
βάτου 14)2)59 «Τραπεζιτι
κήν», έτέθη, διά λόγους τεχνι
κούς, είς τήν διάθεσιν τού με
γαλύτερου μέρους τού Προσω
πικού τήν Δευτέραν 16)2)59. 
Πιθανόν τύποις νά είμεθα Εκ
πρόθεσμοι, άλλά τό δτι διά 
πρώτην φοράν τηοοΟμεν τό Κα
ταστατικόν θέτοντες τήν λο
γοδοσίαν μας είς διάθεσιν ο
λοκλήρου τού Προσωπικού έ
στω καί τρεις ή μέρας προ τής 
συνελεύσεως εΐναι μεγάλο βή
μα, τό όποιον θά έπρεπε νά 
μάς άναγνωρισθή.

Εία τήν παρούσαν Συνέλευ- 
σιν έλέχθη δτι δέν θά ήθέλσ- 
μεν αυξήσεις άλλά ΐσην μετα
χείριση/ μετά τώιν συνάδελφων 
μας τών λοιπών Τραπεζών Ελ
λάδος καί ’Αγροτικής.

Κύριοι Συνάδελφοι, ουδέπο
τε πρέπει νά θέτωμεν τά ζη- 
τήμοτά μας διαζευτικώς. Άμ- 
φότερα τά αιτήματα ταύτα εΐ
ναι ζωτικώτατα άφορώντα αυ
τήν ταύτην τήν ΰπαρξίν μας.Ζη- 
τοΰμεν καί αυξήσεις διότι οί 
μισθοί μας έχουν χάσει τήν 
αγοραστικήν των δύναμιν άλλά 
άξιούμεν καί ΐσην μεταχείρισιν 
διότι ήτο κεκτημένον δικαίωμά 
μας, τό όποιον μάς άφήρεσαν.

(Χειροκροτήματα)
Ό κ. Λυμπερόπουλος εΐπεν, 

δτι άνεφέρθη δΓ έπιστολής του 
είς τό Διοικ. Συμβούλιον διά 
θέμα σχετικόν μέ ένα έκ τών 
’Ασφαλιστικών ήμών ’Οργανι
σμών. ’Ήδη προ τής λήψεως 
τής έπιστολής τού κ. Λυμπερο- 
πούλου,τό Δ.Σ.είχε συνεργασθή 
Επί τού θέματος μέ Ετέρους 
συναδέλφους γνώστας τού ζη
τήματος καί κοτετοπίσθη έπ’ 
αΰτού.

Δέν έγένετο ακόμη συνεδρία- 
σις τού Δ.Σ. τού έν λόγορ ’Ορ
γανισμού, ό δέ Σύλλογος δέν 
δύναται νά προκολέση ταύτην 
είδικώς έπί Ενός θέματος τό ό
ποιον, κατόπιν τής ώς άνω γνώ
μης, δέν θά ήτο σκόπιμσν νά 
συζητηθή.

Ώ κ. Παπαϊωάννου μάς έπέ- 
κρινε, διότι δέν έχειρίσθημεν 
τό ζήτημα τής στεγάσεως καθ’ 
δν τρόπον τό είσηγήθη είς τήν 
παρούσαν Συνέλευσιν. Πληρο
φορώ τόν κ. Παπαϊωάννου καί 
τήν Συνέλευσιν, δτι ή ΰποβλη- 
θεΐσα πρός την Διοίκησιν τής 
Τραπέζης έκθεσίς μας διά τό 
αίτημα τής Στεγάσεως, περι
λαμβάνει είς τό ιστορικόν μέ
ρος αυτής, δλα δσα μάς άνέ- 
γνωσε πρό ολίγου ό κ. Παπα- 
ϊωάννου.

Μέ τήν σειράν μου διαμαρ
τύρομαι διά τά λεχθέντα ύπό 
τού κ. Βλάσση καί παροπο- 
νοΰμαι καί πρός τόν κ. Πρόεδρον 
τής Συνελεύσεως,' διότι άφή- 
κε τόν κ. Βλάσσην νά ένερ- 
γήση προσωπικάς Επιθέσεις, 
παρά τήν σχετικήν έν τη άρχή 
τής Συνελεύσεως γενικήν προει- 
δοποίησιν.

Μέ τήν σειράν μου Επίσης, 
δηλώ, δτι τό Συμβούλιον, εΐναι 
αρραγές καί τά μέλη του άλ- 
ληλεγγύως ύπεύθυνα διά τήν δ- 
λην διαχείρισιιν τών κοινών, ώ
στε ξεχωριστοί εύθΰναι δέν εύ- 
σταθοΰν.

Λυπούμαι πολύ πού ό κ. 
Βλάσσης, παλαιόν μέλος τού 
Συλλόγου μας,, δέν γνωρίζει 

στοιχειώδη πράγματα περί τήν 
λειτουργίαν τού Δ. Συμβο^ 
λίου.

"Ας μοΰ έπιτραπή είς τό 
σημεΐον αύτό κ.κ. Συνάδελφοι 
νά κάμω μίαν διακοπήν είς τήν 
συζήτησιν έπί τών Επικρίσεων 
τού έργου τής Δ.' Επιτροπής, 
διά νά Εκθέσω τάς απόψεις τής 
Δ.Ε. έπί τού θέματος τής τρο- 
ποποιήσεως τού Καταστατικού,

Κύριοι συνάδελφοι, τό έτος 
1959, ίσως νά προδιαγράφε
ται ώς έτος βασικών Εξελίξεων 
διά τά πάσης ψύσεως Επαγγελ
ματικά μας ζητήματα. Έν ή 
περιπτώσει λοιπόν έπεβάλλε- 
το νά έχωμεν μεταβολάς είς 
τάς ’Οργανώσεις μας, ιδία τάς 
’Αλληλοβοηθητικάς, αί όποΐαι, 
ώς γνωρίζετε, εΐναι τμήματα 
τών Συλλόγων καί δή πρός τήν 
κατεύθυνσιν τήβ συγκεντροποι- 
ήσεως αΰτών, δεν πρέπει τό 
Καταστατικόν τού Συλλόγου 
μας νά παρουσιάζεται ώς έμ- 
πόδιον.

Διευκρινίζω δτι, δπως άνα- 
φέρεται άλλωστε καί είς τήν

*

εισηγητικήν έκθεσιν, ή ψήφισις 
τής τροποπο ι ή,σεως ούδόλως 
ηθελεν επιφερει άμεσον μετα
βολήν, Διότι τά μέλη άλλου 
Συλλόγου δύνανται νά γίνουν 
μέλη τού Συλλόγου μας, έφ, 
δσον παύσουν ν’ αποτελούν μέ
λη ετέρου Συλλόγου καί ύπό 
τήν προϋπόθεαιν δίτι ήθελε 
προηγηθή έγκρισις τού Διοι
κητικού Συμβουλίου διά τήν εγ
γραφήν των είς αυτόν. Τήν α
νάγκην δέ τής τοιαύτης έγκρί- 
σεως ηθελεν έπιβάλη ή μελλον
τική διαμόρφωσις τών συνθη
κών, άπαραίτητα στοιχεία τής 
οποίας, θά ήσαν ή ομοφωνία 
τών Συλλόγων καί ή δημιουρ
γία εν τώ μεταξύ συνειδήσεως 
εις το Προσωπικόν, δτι ή τοι
αύτη έξέλιξις είναι αναγκαία.

Τό Καταστατικόν μας άλ
λωστε σήμερον δέν πρέπει, με
τά τήν άνάκτησιν ύπό τής Τρα- 
πέζης τού παλαιού της τίτλου, 
να θεωρή τούς νεοεισερχομένους 
υπαλλήλους τής Τραπέζης ώς 
υπαλλήλους τής Εθνικής Τρα- 
πέζης Ελλάδος καί ’Αθηνών 
καί νά ταλαιπωρή τούτους δι, 
αίτήσεως εγγραφής πράγμα τό 
όποιον ουδέποτε συνέβαινε 
πολαιοτερον εις τόν Σύλλογόν 
μας.

Είς τό ζήτημα τού Καταστα
τικού, ό κ. Κατσιάμπας ώρισε 
προϋποθέσεις διά τήν είσοδον 
εις τον Σύλλογόν μας συναδέλ
φων έκ τής τέως ’Αθηνών καί 
κλητήρας. Ημείς ούδεμίαν 
συ'γ κ εκρ ι μ ε νοπο ί ησ ι ν έΐνεφανί- 
σαμεν, επειδή δμως διά τής 
τοιαύτης τοποθετήσεως τού 
πράγ μ ατος δη μ ι ου ρ γοϋ ντα ι, ευ - 
λόγως, Ερωτήματα, απαντώ:

1) .Η περιουσία τού Συλ
λόγου μας δέν άποτελεΐ έμπό- 
διον συγκεντρώσεως τών Συλ
λόγων, δεδομένου δτι αϋτη ανή
κει εις το Νομικόν Πρόσωπον 
τού Συλλόγου καί δχι είς τά 
φυσικά τοιαΰτα, τά μέλη του, 
τά όποια κατ’ ούδεμίαν περί- 
πτωσιν αποτελούν μετόχους 
τών Κεφαλαίων τού Συλλόγου.

2) Τήν έπανένταξιν έχει δε- 
χθή καί ό Σύλλογος τών 'Υ
παλλήλων τής Τραπέζης ’Αθη
νών, ύπό ιούς ίδιους ακριβώς 
όρους, οϋς έθεσεν καί ά ήμέτε- 
ρος Σύλλογος.

κ. Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ :Έγγρά- 
ψως τήν έχει άποδεχθή;

" Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Βε
βαίως εγγράψως, διά συνοπτι
κού υπομνήματος. Τό γράφομεν 
άλλωστε καί είς τόν ’Απολο
γισμόν μας.

3) Πράγματι ό Σύλλογος 
τής Τραπέζης ’Αθηνών έχει 
κάμει προσφυγήν πρός τό Συμ
βούλιον τής ’Επικράτειας κατά 
τής Επαναφοράς τού παλαιού 
τίτλου τής Τραπέζης. Πλήν ό
μως αισθανόμενος ό έν λόγιρ 
Σύλλογος τήν ανάγκην συνεννο- 
ήσεως όλων τών μερίδων τού 
Προσωπικού ώς προτιμωτέιραν 
καί πλέον ωφέλιμον άπό μίαν 
έκδήλωσιν συναισθηματισμού, 
έχει άναστείλει τήν δικάσιμον 
μέ τάσιν ματαιώσεως τής συ
ζητήσεως.

"Οταν δέ έγένετο γνωστή ή 
προσφυγή αϋτη έκοάηγορήθη- 
ιμεν διατί δέν ήγείραμενι θόρυ
βον. Καί Ερωτώ τώρα :

Τί θά προσέφερεν ό ταιοΰτος 
θόρυβος ό όποιος θά προσέθετε 
άλλην μίαν μορφήν κρίσεως 
συναισθηματικού παροξυσμού 
είς τόν Σύλλογόν μας; Περισ
σότερον όιπό δτι προσέφερε ή 
έκδήλωσις αμοιβαίας κατανοή- 
σεως;

Άναφέραμαι τώρα είςι τάς 
Επικρίσεις τάς γενομένας ύπό 
μελών τού Συλλόγου, τά όποια, 
μή έννσήσαντα τόν πραγματικόν 
σκοπόν τής Συνελεύσεως μετέ
θεσαν τήν συζήτησιν έπί άλ
λων βάσεων, δη/μιουργήσαντα 
Εντυπώσεις.

Έκρίθη ή παρούσα Διοικη
τική ’Επιτροπή ώς στερουμένη 
κύρους, Ελλείψει ώρτσμένων ι
κανοτήτων τών άπαρίτιζόντων 
αυτήν προσώπων.

"Εν Σωματεΐον, αγαπητοί 
συνάδελφοι, αποκτά κύρος άπό 
τήν Εμπιστοσύνην τής βάσεως, 
τού συνόλου δηλ. τών μελών, 
πρός τήν ηγεσίαν. Αϋτη ή Εμπι
στοσύνη δίδει είς αυτό τήν δύ- 
ναμιν τής προβολής του. Άλλά 
ή Εμπιστοσύνη αϋτη καί συνε
πώς τό κύρος τού Σωματείου 
δέν αποκτάται ούτε μέ τήν ά-

πραξίαν, οϋτε μέ τήν εύθυ- 
γράμμιάιν πρός τάς απόψεις 
τών Εργοδοτών— λαμβάνω τήν 
περίπτωσιν ταύτην ώς μίαν 
καλοπ,ροαίρετον άντίληψιν ή ό
ποια δμως καθ’ ήμάς δέν εύ- 
σταθεΐ—οϋτε μέ τήν αστάθειαν 
εις άναλαμβανομένους αγώνας, 
τών οποίων νά καταβάλλεται 
προσπάθεια έξουδετερώσεως 
δΓ άπεργοσπαστικών κλιμακί
ων καί άλλων άκατανοήτων ε
νεργειών. Τουναντίον ή εύθύ- 
της καί ή συνέπεια, ή ύπό τό 
φώς τής ημέρας θαρραλέα προ
βολή τοΰ δικαίου τών αξιώσεων 
συγκεντρώνει την έμπιστοσύνην 
τών μελών είς τό Συνδικαλιστι
κόν "Οργανον, ή οποία τοΰ δί
δει δύναμιν καί άνυψώνει τήν 
ηθικήν του θέσιν έναντι έκεί- 
νων μετά τών όποιων θά συν
διαλλαγή.

Έάν δέν συμβαίνη αύτό δέν 
όμιλοΰμεν περιί κύρους Τοΰ Νο
μικού Προσωπικού άλλά περί 
προβολής τής προσωπικότητος 
τοΰ φυσικού προσώπου, τοΰ Εκ
προσώπου τοΰ Συλλόγου. Τότε, 
ύπό τήν εύνοΐκωτέραν περίπτω- 
σιν, τό άποτέλεσμα εΐναι, ή 
άνάπτυξις ικανής Επιχειρημα
τολογίας άλλά μέσα σέ δρια 
δωματίου ή σαλονιού.

Ή παρούσα Διοικητική Ε
πιτροπή έπροτίμησε νά στήρι
ξή τό κύρος της είς τήν δύναμιν 
τήν όποιαν τής παρέσχεν ή 
έμπιστοσύνη τών μελών τού 
Συλλόγου, οπότε τό κύρος α
σφαλώς αντανακλά καί είς τά 
πρόσωπα τά άπαρτίζοντα τήν 
Διοίκησιν τοΰ Συλλόγου, καί 
.τούτο δΓ Εκείνους έκ τών Επι
κριτών μας, οί όποιοι δέν θέ
λουν νά βλέπουν ιδίαν προσω
πικότητα είς τά μέλη τής Δ.Ε.

Έν πάση περιπτώσει, οϋτω 
πιστεύοντες, ούδέποτε, όπου ά- 
πετάθημεν, εΰρομεν θύρας κλει
στός.

Έχρησιμοποιήθη καί ή λέξις 
«σύνθεσις» είς τήν έννοιαν τοΰ 
κύρους τοΰ Συλλόγου. Λέγουν 
δηλ. δτι έχομεν Συμβούλιον 
έκ συναδέλφων μιιςρών βαθμών 
καί δΓ αυτό στερείται τούτο 
κύρους.

κ. ΜΕΛΙ Σ ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ : 
Δέν έλέχθη τέτοιο πράγμα, 
κ. Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: "Ισως 
νά μην έλέχθη άπό σάς προσω- 
πικώς. Έπεκρίθη δμως τό Δ. 
Συμβούλιον δτι δέν έχει κύρος 
λόγψ της συνθέσεώς του.

Κύριοι συνάδελφοι, άπό τής 
συγχωνεύσεως καί Εντεύθεν, λό
γψ ακριβώς τής Εκβολής έκ τής 
Εθνικής Τραπέζης των συν
αδέλφων συνδικαλιστών άνωτέ- 
ρων βαθμών, τό συνδικαλιστι
κόν κίνημα έν τή Τραπέζη περι- 
ήλθεν, ώς ήτο έπόμενον, είς 
τούς συναδέλφους μι^ρστέρων 
βαθμών.

Τό ύπό τόν κ. Τσουδερόν Δ. 
Συμβούλιον τών Ετών 1954 καί 
1955, άν Ενθυμούμαι καλώς, 
είχε τήν ιδίαν σύνθεσιν μέ τό 
παρόν. Επίσης τό σώμσ των 
μετέπειτα ύπό τόν κ. Μελισ- 
σαρόπαυλον Συμβουλίων άπήρ- 
τιζε κατά μέγα μέρος τό σώμα 
τού παρόντος Δ. Συμβουλίου.

Τό παρόν Δ. Συμβούλιον, 
προήγοτγε καί Επέλυσε περισ
σότερα ζητήματα άφορώντα 
τούς συναδέλφους τών άνωτέ- 
ρων βαθμών άπό έκεΐνα τά ό
ποια άφεώρωιν κατωτέρους βα
θμούς. Καί τούτο δχι διότι τό 
Συμβούλιον έκαμε διάκρισίν 
τινα, άλλά τούναντίον ασκούν 
πίεσιν Επί τών αρμοδίων, ώδή- 
γησε τά θέματα είς τήν όδόν 
τής έπιλύσεως, ανεξαρτήτως 
σειράς καί Ενδιαφερομένων 
προσώπων.

Επομένως, κ. Συνάδελφοι, 
τό σύνθημα αύτό ρίπτεται άπό 
Εχθρούς τού Συλλόγου μέ σκο
πιάν νά διοίσπάση αυτόν. Μή 
ύπαρχσύσης αληθούς βάσεως, 
τά μέν απλά μέλη τού Συλλό
γου πρέπει νά παύσουν νά α
ποτελούν φερέφωνα μιας τοι
αύτης προθέσεως, οί δέ τιμίως 
συνδικαλιζόμενοι δέν πρέπει 
χάριν προχείρων άντιπολντευ- 
τικών σκοπών νά γίνωνται , ά- 
κουσίως βέβαια, όργανα τών 
Εχθρών τού Συλλόγου. Κα
τόπιν τών διευκρι
νίσεων τούτων, νο
μίζω δτι έάν τό 
διαβρωτικόν αυτό 
σύνθημα είσήλθεν

είς τήν σκέψιν μας 
πρέπει άπό αυτής 
τής στιγμής νά 
παύση νά ύπάρχη.

Ρ ίπτεται Επίσης τό σύνθημα 
και πολύς λόγος γίνεται, περί 
«ένότητος» τοΰ προσωπικού 
διά τής συνεργασίας τών υπο
ψηφίων ήγετών.

Κύριοι συνάδελφοι, ή έ
νατης τού Προσω
πικού υπάρχει.

Τό νά έχη έν ώρισμένον πο- 
σοστόν συναδέλφων μίαν δια
φορετικήν άπαψιν έπί τοΰ τρό
που χειρισμού τών ζητημάτων, 
ουδόλως άποτελεΐ έλλετψινι έ- 
νότητος.

Τήν Ενότητα δπως ακριβώς 
διεκηρύξαμεν καί πέρυσι, δπως 
διεκηρύξαμειν κατά τήν διάρ
κειαν τής θητείας μας καί δια- 
κηρύσσομεν καί τώρα, τήν έννο- 
οΰμεν ώς προσήλωσιν, πειθαρ
χίαν καί συσπείρωσιν δλων πε
ρί τήν νόμιμον ή^γεσίαν) τοΰ1 
Συλλόγου, ή οποία δέν είναι 
άλλο τι εϊ μή οί φορείς τοΰ 
προγράμματος σκοπών καί μέ
σων Επιδιώξεως αυτού, τό ό
ποιον ένεκρίθη ύπό τής πλειο- 
ψηφίας τών συναδέλφων.

Ή ένότης ύπ’ αυτήν τήιν έν
νοιαν υπάρχει. "Οταν λέγωμεν 
τόι αντίθετον, δέν πράττοίμεν 
άλλο τι -εί μή νά είσάγωμεν Εν
τός τής πολυτίμου Όργανώσε- 
ώς μας τό σαράκι τής διαλύσε-
«ς.

Απαντώ είς ώρισμένα ζητή
ματα τά οποία έθεσεν ό κ. 
Τσουδερός. Εΐπεν ό κ. Τσουδε
ρός δτι οί Νόμοι οί όποιοι 
ήμπόδισαν τό έργον μας ϊ- 
σχυον καί έπί τής ίδικής του 
προεδρίας καί δμως τόν ε’ίχο- 
φιεν κατηγορήσει δΓ απραξίαν.

Πρήπει αγαπητοί συνάδελ
φοι, νά σάς γνωρίσω δτι διε- 
μαρτυρήθημεν πρός τόν κ. 
Γσουδερόν τότε διά τού συνδι
καλιστικού τύπου, δτε ή απρα
ξία τού ύπ’ αυτόν Συμβουλίου 
εΐχεν οδηγήσει είς τήν ανυπαρ
ξίαν τοΰ Συλλόγου. Κατόπιν, 
δτε παρά τάς Επιφυλάξεις του, 
τάς οποίας, πρός τιμήν1 του, 
παρεμέρισε καί συνεστήθη ή 
‘Ομοσπονδία, τόν συνεχάρημεν 
χωρίς δμως καί αύτό νά έσή- 
μαινε δτι ήτο αρκετόν διά νά 
άποτινάξη ό Σύλλογος τήν 
κληρονομιάν τής ανυπαρξίας.

Έπί τή ευκαιρία τονίζω καί 
είς τούτο διαφωνώ μέ τόν κ. 
Παππάν, δτι ή ϋπαρξι^ τής 'Ο
μοσπονδίας εΐναι απαραίτητος. 
"Ας μή λησμονώμεν δτι ή διά- 
σωσις τών ’Ασφαλιστικών μας 
Ταμείων τό 1956 καί ή απο
τροπή μέχρι στιγμής τοΰ κιν
δύνου τής διαλύσεώς των οφεί
λονται είς τήν ΰπαρξιν τής ‘Ο
μοσπονδίας.

Ώς πρός τήν θιγεΐσαν παρά 
τοΰ κ. Τσουδεροΰ μισθοδοσίαν 
Τσακίρη, διευκρινίζω δτι αϋτη 
κατεβάλλετο άπό τοΰ έτους 
1957 ύπό τής Όΐμοσπονδίας 
τής οποίας ουτος ήτο ύπάλλη- 
λος μετά τήν, διά τήν συνδικα
λιστικήν του δράσιν, άπόλυ- 
σίν του Εκ τής Ίονικής Τρα- 
πέζης.

Τό παρόν Δ.Σ. είσήλθεν είς 
τήν Διοίκησιν τής 'Ομοσπονδί
ας άπό τοΰ ’Απριλίου 1958, 
δτε ό κ. Τσακίρης εΐχειν άπολυ- 
θή έξ αυτής, ώς άναμιχθεί,ς είς 
τήν πολιτικήν.

Οί κ.κ. Παππάς και Μελισ- 
σαρόπουλος ώμίλησαν περί τής 
Συντονιστικής Επιτροπής τών 
Συλλόγων τού Προσωπικού 
τής Τραπέζης. Ή Δοικητική 
Επιτροπή άσπαζομένη τήν 
αρχήν της ειλικρινούς συνερ
γασίας έδέχθη τήν έν ισοτιμία 
σύστασιν τής Επιτροπής αυ
τής. "Οταν δίμως: διεπυστώθη 
δτι δέν ύπήρχον αί προϋποθέ
σεις έκείναι διά νά συνεχισθή 
ή ειλικρινής συνεργασία, ή 
Συντονιστική Επιτροπή έ
παυσε νά ύφίσταται.

Ή Συντονιστική Επιτροπή 
διά τήν οποίαν τόσος θόρυβος 
έγένετο και άρκετή μελάνη κα- 
τηιναλώθη, δέν εΐχεν ήλικίαν 
πέραν, τής έβδομάδας.

Έν συνεχεία είς τάς Επικρί
σεις τού κ. Μελισσαροπούλου 
δτι: 1 ) ή Τιραπεζιτική δέν έ- 
δημοσίενσε λεπτομέρειας τής 
Γεν. Συνελεύσεως τών Μετό
χων 2) δέν άνεφέρθη ή Δ.Ε. είς 
τόν τότε 'Υπουργόν Εργασίας 
κ. Καποδίστριαν διά τήν κατατ



κράτησιν του πέρυσι νου έκτα
κτου δεκαπενθημέρου 3) δεν 
διετήρησεν ή Δ. Ε. την Προε
δρίαν τής 'Ομοσπονδίας, ήν ου- 
τος κατείχε καί έγκοττελείφθη 
τό αίτημα τής έπαναψοράς τοΰ 
προπολεμικού έορτολογίου διά 
το όποιον εΤχεν ουτος, ώς Προε- 
βρεύων, κάμει διάβημα εις τον 
Μακαριώτατον καί 4) δεν έπε- 
λύθη αμέσως τό ώράριον των 
'Υποκαταστημάτων ώς εΐχεν ύ- 
ποσχεθή ή παρούσα Δ.Ε. προ
εκλογικούς, 6 κ. Μαυρουλίδης 
διακοπτόμενος συνεχώς, Εδωσε 
τάς κάτωθι απαντήσεις:

1 ) Τό δσέλιδον ψύλλον τής 
«Τραπεζιτικής» τής 16)2)1 958 
ήτο άφιερωμένον κυρίως είς την; 
Γενικήν Συνέλευσιν των Μετό
χων καί τά Εν αυτή λεχθέντα 
εΐχον διοαυπωθή κατά τρόπον 
μη ύπολειπόμενον των1 έκτε- 
Βέντων είς τό αντίστοιχον ψύλ
λον τής Προεδρίας τοΰ κ. Με- 
λισσαροπούλου.

2) Ό κύριος υπαίτιος τής 
κοααιςριατήσεως τοΰ 1 δθημέρου 
ήτο ό τότε Υπουργός Συντο
νισμού προς τον όποιον καί έ- 
στράφησαν δλαι αί ένέργειαι.

3) Καθήκοντα Προέδρου τής 
"Ομοσπονδίας ήσκει ά κ. Με
λ ισσαρόπουλος λόγο) ασθενεί ας 
τοΰ Προέδρου τής ΟΤΟΕ καί 
παραιτήσεως τού Α", αντιπρο
έδρου αυτής. Δεν προεβλήθη 
τό έορτολόγιον διότι τό Εκτε
λεστικόν Συμβούλιο/ τής 0. 
Τ.Ο.Ε. ήσχολήθη έψέτος μέ τά 
σοβαρά ζητήματα τοΰ κλάδου, 
ώς ταΰτα διετυπώθησαν είς 
τάς αποφάσεις τοΰ Α'. Παν
ελλαδικού Τραπεζοϋπαλληλικού 
Συνεδρίου.

4) Ούδείς ύπεσχέθη άμεσον 
έπίλυσιν τοΰ ώραρίου ώς καί 
των λοιπών βασικών ζητημά
των. Τά θέματα έτέθησαν έπί 
τής ορθής αυτών βάσεως, διε
ξάγεται άγων διά την Επιτυ
χίαν τών Επιδιώξεων μας, πρά
γμα τό όποιον οΐ επαρχιακοί 
συνάδελφοι δύνανται νά γνωρί
ζουν καλλίτερον παντός.

Ό άμιλητής συνέχισε καί ε- 
πέρανε τόν λόγον του ώς ακο
λούθως :

Έπεκρίθημεν διότι δήθεν ε’ί- 
πομεν, ότι τό συ νταξιαδοτικόV 
δεν ενδιαφέρει τόν Σύλλογον 
τών έν Ενεργεία. Καλώ τόν Επι
κριτήν μας νά διαβάση πάλ ι ν 
τις ανακοινώσεις μας.

Εκείνο τό όποιον διεκηρύξα- 
μεν είναι: νά μη δίδεται είς τό 
συνταξιοδστικόν, έν συγκρίσει 
μέ τά λοιπά αΐτήματά μας, έν
νοια διαζευκτική. Εΐπσμεν, ότι 
ουδέποτε θά έπιτρέψωμεν νά 
προβάλλεται τό συνταξιοδοτι- 
κόν ώς κώλυμμα διά την έπί- 
λυσιν τών λοιπών αιτημάτων 
μας.

Καί τό συνταξιοδστικόν καί 
τά λοιπά αιτήματα πρέπει νά 
λυθούν.

"Ας μοΰ συγχωρήση ή Συν- 
έλευσις τό δτι ήσχολήθην διά 
μακρών μέ τους μεταθέσαντας 
τό έργον αυτής έπί άλλων βά
σεων, άλλά νομίζω δτι θά συμ- 
ψωνήση έπί τοΰ απαραιτήτου 
τής εύρείας μου ταύτης παρεκ- 
κλίσεως.

Τελείώνωιν μέ την πεποίθη- 
σιν δτι ή έπερχομένη Διοικητι
κή Επιτροπή δέν μπορεί παρά 
νά άφίσει βαθειά είς τήν συν- 
είδησιν έκαστου μέλους τοΰ 
Συλλόγου ανεξαρτήτως αν τού
το Εκφράζεται ή όχι, τήν πί- 
στιν, δτι, έβάδισεν είς τό ερ
γον της μετά παρρησίας, δτι 
ανύψωσε τό κύρος τοΰ Συλ
λόγου καί δτι είς τήν θητείαν 
της, ή οποία ήτο θητεία περι
συλλογής Εντός Εξαιρετικών 
αντιξοοτήτων, Επέτυχε αρκετά 
υλικά Επιτεύγματα, πέραν τοΰ 
ηθικού κέρδους τό όποιον είναι 
άνεκτίμητον.

Παραδίδει δέ είς τούς δια
δόχους της τήν σκυτάλλην μέ 
τήν Εξής Εντολήν.

Βάδιζε άκαμπτος. "Εχε τήν 
άγάπηιν τών συναδέλφων σου 
καί ή νίκη είναι δική σου.

(Χειροκροτήματα)

Ο Κ· Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
κ. Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Κύ

ριοι Συνάδελφοι. Είμαι ό προ
τελευταίος άπό τούς όμιλητάς, 
δέν θά σάς απασχολήσω περισ
σότερον τοΰ πεντάλεπτου και 
τούτο έχω ύποχρέωσιν νά κά
νω, διότι κατά τήν ομιλίαν τών 
Επικριτών τοΰ έργου τής λογο- 
δοτούσης Διοικητικής Επιτρο
πής, έθίγηισαν καν ζητήματα 
αφορώντα τήν Επαρχίαν. Και 
ένας άλλος λόγος ό όποιος μέ 
υποχρεώνει νά λάβω τόν λόγον, 
είναι αί ατυχείς καί Θλιβερά! 
παρεμβάσεις ώρισμένων συν
αδέλφων αί όποΐαι εΐχον ώς 
συνέπειοα/ νά διασαλεύσουν τήν 
τάξιν τής Σ υνελεύσεως μέ τον 
κίνδυνον τής Εκτροπής αύτής 
άπό τόν προορισμόν της.

Καί αρχίζω άπό τό τελευ
ταίο.

Κάποιος άπαντών είπε: Κρί
μα, αυτό είναι τό ευχαριστώ;

Κύριοι συνάδελφοι, καταδι
κάζω τά όσα έξεστόμισε ό συν
άδελφος ό όποιος θέλησε νά 
κατηγορήση συναδέλφους του 
άναμιγνυομένους είς τά συνδι
καλιστικά καί τονίζω, δτι όλοι 
οί όποιοι κολούμεθα νά διαχει- 
ρισθώμεν τά κοινά, διαπνεόμε- 
θα μόνον άπό τήν όρεξιν νά 
ψςχνώμεν χρήσιμοι είς τήν έξυ- 
πηρέτησιν τών κοινών συμφε
ρόντων καί όχι μόνον δέν έχομεν 
βλέψεις ιδιοτέλειας, άλλά πολ- 
λάκις κα ισυνήθως μόνον τήν 
καταστροφή είς τό τέρμα τής 
καριέρας μας.

Τό δεύτερον σημεΐον τής ά
τυχούς παρεμβολής προεκλήθη 
Εξ αιτίας υπαινιγμού τού κ. 
Παππά. Θρασεία παρεμβολή 
συναδέλφου θέλησε νά άποδώ- 
ση μομφήν είς τήν συνδικαλι
στικήν θέσιν τής παρούσης Δι
οικητικής Επιτροπής. Είς τόν 
κύριον αυτόν, έχω τούτο νά πώ:

Αίσθανάμεθα τόσον μεγάλο 
τό άνάστημά τών πεποιθήσεων 
μας, ώστε δέν θά τό ρυπάνωμεν 
κοταβ ι βάζσντες αυτό τόσον 
χαμηλά ώστε νά -κάνωμεν απο
λογισμόν τών τοιούτων πεποι
θήσεων μας, προς άνθρωπον 
ό όποιος έταύτισε τήν σοβαρά· 
τητά του μέ τήν σοβαρότητα

πεζαν καί αυτή σάς ένεπιστεύ- 
θη τόν κάλαμον καί τά γραμ- 
ματοεντάλματά της. Εμείς είς 
τήν ήλικίοη/ αυτήν έπεφορτίσθη- 
μεν ιμέ πολύ μεγολύτερον βά
ρος. Ή Πατρίδα μάς έινεπιστεύ- 
θη τό δπλον καί μέ τό δπλον 
αύτό έξασφολίσαμεν αυτήν 
τήν ζωή σας Εδώ μέσα.

( Χε ι ροκροτή ματα)
Εχομεν Επομένως τήν άξί- 

ωσιν νά σέβεσθε τήν θέσιν μας 
αΰτήν, διότι ή μακρόχρονος υ
πηρεσία μας είς τό στράτευμα 
μάς έφερε Εδώ μεγάλους είς τά 
χρόνια. Τί Εννοείτε δταν λέτε 
δτι δέν υπάρχει γόητρον; Μή
πως κρίνετε τό γόητρον καί τό 
ανάστημα μιας Διοικούσης Ε
πιτροπής άπό τό μέγεθος τών 
σώματικών κα|μπυλοτή|των;
’Αλλά θά σάς πούμε τότε ημείς 
διά νά μή δημιουργηθή Εξ αν
τιθέτου παρεξήγησις, δτι δέν 
εΐχομεν λάβει ποτέ ώς πρότυ
πον τά σωματικά προσόντα 
τοΰ Δισκοβόλου τοΰ Μύρωνσς.

Μήπως Εννοείτε τό ύψος τών 
βαθμολογικών βαθμιδών τής έν 
τή Τροστέζη ιεραρχίας; Τότε 
Επιχειρείτε Εμμέσως νά αμαυ
ρώσετε αυτήν τήν καλήν ιδέαν 
τοΰ συνδικαλισμού καί νά κα
θιερώσετε τήν αρχήν τών Εγκα
θέτων.

Έν τοιαύτη περιπτώσει δέν 
έχετε παρά νά καλέσετε τόν 
κ. Σπηλιόπουλον νά άνολάβη 
αύτός τήν Διοίκησιν τοΰ Συλ
λόγου, πλαισιούμένος άπό τούς 
υπολοίπους Διευθυντάς. Διότι 
άλλως δέν βλέπω διά ποιον λό
γον δέν έχουμε κύρος καί άνά
στημα.

Είς τό ζήτημα τών επαρχία 
κών Επιτεύξεων έκατηγορήθημεν 
ώς Διοικητική Επιτροπή, δτι 
βέν έδώσαμε τήν πρέπουσαν 
προσοχήν. Επειδή τυγχάνω 
αντιπρόσωπος τής Θεσσαλο
νίκης καί κατά συνέπειοα/ τής 
Επαρχίας, έχω νά διευκρινίσω 
τούτο:

Έκάναμε πολλούς άγώνας, 
διότι είναι γεγονός, δτι, δσσν 
περισσότερον προς τό κέντρον 
εΰρισκόμεθα, τόσον αί εΰκολίαι 
αύταί άπηχοΰν περισσότερον 
καί όσον άπομακρυνόμεθα, τό

τών ΰπ’ αυτού άναφερθέντων 
προσώπων.

Διά τόν κ. Παππά, τό πά
τρωνα τού Επεισοδίου αυτού,—- 
ας μέ συγχωρήση διά τήν οξύ
τητα τών προς αυτόν έκφρά- 
σεών μου—ιέχω νά πώ τούτο: 
Λυπούμαι, διότι μάς γνωρίζει ό 
κ. Ποαπτάς καί ό κ. Πατητάς 
έπρεπε ν’ άποφύγη τήν κακο
τοπιά αυτή, διότι πάντοτε 
θά υπάρχουν οί κακοθελη- 
ταί, οί όποιοι θά θελήσουν 
νά κάνουν έκμετάλλευσιν Ενός 
ζητήματος τό όποιον μπορεί 
άλλως πώς καί καλοπροαιρέ- 
τως νά είχε θέση ό κ. Πατητάς.

Κύριοι συνάδελφοι, Επειδή 
έγένετο λόγος πολύς διά τήν 
Νέαν Κ ίνησίιν,; έχρ τούτο νά 
σάς πώ:—Φαίνεται δτι υπάρ
χει Εκείνη ή ποληά παρεξήγη- 
σις δτι ημείς οί μικροί τόν βα
θμόν, θελήσαμε νά όρθώσω- 
μεν τό άνάστημά μας διά νά 
γίνωμεν πρόξενοι ενός διχα
σμού τοΰ προσωπικού είς μι
κρούς καί μεγάλους.

Τόν κίνδυνον αυτής τής νοο
τροπίας έπεσημάναμεν καί άλ
λοτε καί ε’ίπαμεν δτι είναι κα
κόβουλος ό χαρακτηρισμός διό
τι ημείς ουδέποτε έσκέφθημεν 
τοιοΰτσν τι.

Ή άπραξία όμως ή οποία 
παρετηρήθη ευθύς μετά τήν 
Ήλιασκικήν κατοχήν, άπό τήν 
τότε Διοικούσαν Επιτροπήν 
ύπό τόν κ. Τσουδερόν, μας ή- 
νάγκασε νά σκεφθώμεν δτι 
πρέπει νά κινηθώμεν έντονώτε- 
ρον. Έν τή έπιθυμίςο μας αύτή 
συμπήξάμεν μία ομάδα τής ό
ποιας αί προθέσεις δέν ήσαν 
άλλαι παρά σκοποί άνανεώσε- 
ως τών συνδ ικαλ ιστικών μας 
πραγμάτων. Δυστυχώς Εξακο
λουθεί νά διατηρήται ή άντίλη- 
ψις αυτή, δπως τουλάχιστον 
αντιλαμβάνομαι καί κρίνω έκ 
τοΰ γεγονότος, δτι ό κ. Μελ ισ
σαρόπουλος μάς κατηγόρησεν, 
δτι δέν είχαμε τό γόητρον καί 
τό ανάστημα Εκείνο ώς Σύλλο
γος διά νά προβάλωμεν ώς έ
πρεπε τά αΐτήματά μας.

Κύριε Μελισσαρόπουλε, δταν 
Εσείς είχατε τό ευτύχημα νά 
μπήτε μειράκιον είς τήν Τρά-

τήν δεινώς χειμαζομένην τάξιν 
των.

Προέτεινα καί είμαι βέβαιος 
ότι ή μέλλουσα νά έκλεγή Δι
οικητική Επιτροπή θά τό έν- 
στερνισθή. Επειδή πρέπει διότι 
δλοι Εκεί βαδίζομεν, νά μήν 
άφίσωμεν άνυπερασπίστους αυ
τούς τούς πατέρες μας, νά εΐ- 
μεθα κοντά σέ κάθε ζήτημά 
τους καί νά τό φροντίζομεν ώς ί- 
δικόν μας. Άλλά διά νά γίνη 
αύτό πρέπει νά τό συνδέσωμεν 
μέ τά ίδίκά μας.

Π ροσεφέρθην, τούλάχ ιστόν 
όσον άνήκω είς τήν Διοίκησιν 
τοΰ Συλλόγου, νά άποτελέσω 
τόν συνδετικόν κρίκον τής Ε
κεί άντ ιπροσωπείας τών συν
ταξιούχων μέ τήν άντιπροσω- 
πείαν τοΰ Συλλόγου καί παρε- 
κάλεσα νά κάνουν καί' αυτοί 
τό ίδιο ορίζοντας ένα Εκεί άν- 
τιπρόσωπόν των διά τάς συν
εννοήσεις μας.

Τώρα ζητώ άπό τήν Συν- 
έλευσιν νά Επιβολή είς τήν 
μέλλουσαν νά έκλεγή Διοικη
τικήν Επιτροπήν, νά ψροντίση 
ώστε μέλος τού Διοικητικού 
Συμβουλίου νά παρίστοπαι ώς 
Εκπρόσωπος τοΰ Συλλόγου 
παρά τφ Συλλόγφ Συνταξιού
χων καί άντιστρόψως μέλος 
τού Συλλόγου Συνταξιούχων νά 
παρίσταται ώς Εκπρόσωπος 
παρά τφ Συλλόγφ τοΰ έν έ-

κά, ήλθεν ό κ. Μαυρουλίδης 
μέ τόν Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου 
Τραπέζης Αθηνών κ. Γκιτάκαν. 
Εκεί <άπό καιρού, έχουμε καλ
λιεργήσει τό πνεύμα αύτό τής 
ένσποιήσεως δλων τών Συλλό
γων. Εδρεν άπήχησιν θαυμα- 
σίαν, οί δέ άντιπρόσωποι τών 
δύο Συλλόγων έμειναν κατά
πληκτοι προ τής συνοχής τού 
Προσωπικού τής Θεσ)νίκης.

Διεβεβαιώθην δτι ό Σύλλο
γος τών Υπαλλήλων Τραπέζης 
’Αθηνών έπί τοΰ ζητήματος 
τής έντάξεως δέν έχει αντιρ
ρήσεις καθ’ δν τρόπον τό προ- 
βάλσμεν καί Επομένως δέν υ
πάρχει οΰδείς λόγος ό όποιος 
νά μάς άναγκάση νά μή προ- 
χω ρήσωμεν είς τήν ένοποίησιν 
τών Συλλόγων. Εναπόκειται

είς ημάς νά μελετήσωμεν λε
πτομέρειας καί νά προχωρή- 
σωμεν. Βέβαια αύτό δέν γίνε
ται τώρα, δέν γίνεται αΰτήν 
τήν στιγμήν, άλλά έν πάση 
περιπτώσει δέν πρέπει νά ά- 
κουσθή καμμία συζήτησις δτι 
γτρέπει νά -καταδικασθή.

Κύριοι Συνάδελφοι, άποχω- 
ροΰμεν μέ τήν πεποίθησιν δτι 
έπράξαμεν τό καθήκον μας είς 
τό άκέραιον, διαβεβαιοΰμεν δέ 
καί πάλιν δλους δτι ή μόνη 
σκέψις μας ύπήρξεν ή έξυπη- 
ρέτησις τών συμφερόντων τοΰ 
Προσωπικού καί δτι δέν θά κου- 
ρασθώμεν νά προσφέρωιμεν τάς 
υπηρεσίας μας αύτάς, έψ’ ό
σον θά ήθελε τό Προσωπικόν νά 
τάς έκτιμήση.

(Χειροκροτήμοττα)

0 κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΗΟΣ
κ. Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ: Δέν θά 

σάς κουράσω περισσότερον άτ 
πό δύο λεπτά. Πολλοί έξ υμών 
γνωρίζετε δτι ότοον προ διετί
ας τό 1957 άπεψάσισα νά κα- 
τέλθω είς τόν συνδικαλιστικόν 
στίβον, δέν έκινήθην άπό φιλο
δοξίαν νά διοικήσω τόν Σύλλο
γον, άλλά άπό δύο αναμφισβή
τητα γεγονότα.

Τό έν ήτο ή συνεχιζομένη
νεργεκχ προσωπικού, 
ζητήματα τά όποια θά άπα- 
σχολοΰν τάς τάξεις μας άπό 
κοινού.

(Χειροκροτήματα)
Πολύ πιθανόν καί ίδίκά μας 

σφάλματα, πολύ πιθανόν καί 
σφάλματα τοΰ ίδικοΰ των Συλ
λόγου νά ώδήγησαν είς προσ- 
τριβάς. Κύριοι, σέβομαι τούς 
άνθρώπους αυτούς καί παρα-

ΰ, διά τά κατάρρευσις τοΰ συνδικαλι
στικού κινήματος έν τή Τραπέ- 
ζη καί τό άλλο ή απαράδεκτος 
έν αυτή κρατούσα κατάστασις.

Δύναμαι αυτήν τήν στιγμήν 
νά ίσχυρισθώ ύπερηφάνως δτι 
τό πρώτον έπετεύχθη χάρις είς 
τήν ίδικήν σας διορατικότητα 
άφ’ Ενός καί άφ’ Ετέρου τήν θέ- 
λησιν, τήν οποίαν Εξεδηλώσατε 
κατά τήν περυσινήν ψηφοφο-

καλώ νά μήν άφίσωμεν καμμί- ρίσν.
αν στιγμήν νά μή δείξωμεν αύ- j Άλλά έξ ίσου δύναμαι, νά υ- 
τήν μας τήν άγάπην. - I περηφανευθώ ότι καί ημείς ποι- 

'Ένα ζήτημα, τό τελευταίο, | ουντες καλήν Χρήσιν τής δυνα
τό οποίον μοΰ έκανε έντύπωσιν - μεως τήν οποίαν σείς μάς έδώ- 
ένώ συνεζητεΐτο καθ’ δν τρό- J σατε, επαναψέραμεν τό yuv- 
πον συνεζητήθη, ήτο ή έκκλησις δικαλιστικόν κίνημα εις τό υ- 
τήν όποιαν ώρισμένοι άπό τούς ψος εις τό οποίον σήιμερον. εύ- 
όμιλητάς έξέπεμψαν προς έ- ρίσκεται καί τό οποίον άπό δ- 
νότητα. | λα τά Σωματεία είναι ζηλευ-

Κύριοι Συνάδελφοι, παρου- τόν.
σον αί δυσκολίας άντιστρόψως, ι σιαζόμεθα κατ’ έτος στο προ- j Δυστυχώς ή έν τή Τραπέζη
είναι μεγαλύτεροι.

Νά μή σάς πώ περισσότερα, 
ένα μικρό παράδειγμα: Τό ζή
τημα τών ώρών Εργασίας τών 
ΰποκ)των Θεσ)νίκης. Έκυνή- 
γησα τό ζήτημα αυτό έπί έ- 
νάμισυ ολόκληρο έτος καί δταν 
ό κ. Μελ ισσαρόπουλος ήταν 
Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας. 
Άτυχώς δέν έπελύθη έπί τών 
ή μερών του, έν τούτοις όμως 
κατορθώσαμεν τώρα νά τό τα- 
κτοποιήσωμεν κατά κάποιον 
τρόπον οπωσδήποτε ίκανσποιη·: 
τικόν.

Ουδεμία ύπέρβασις γίνεται 
πέραν τών κεκανον ισμένων ώ
ρών Εργασίας, ουδέ καί δευτε
ρολέπτου. Κατορθώσαμεν πα
ρά τό κατά τόν κ. Μελισσαρό- 
πουλάν, μικρόν άνάστημά μας, 
νά δώσω μεν νά καταλάβη είς 
τήν Εκεί Διεύθυνσιν δτι δέν 
μπορεί νά σκέπτεται δπως ό κ. 
Μελισσαρόπουλος. Καί θά το
νίσω Επ’ αυτού, δτι τήν πόρτα 
δέν μάς τήν έκλεισε κανείς. 
Μάς τήν έκλεισοπ μόνον δταν ό 
κ. Μελ ισσαρόπουλος ήτο Πρό
εδρος.

Είς τήν Επαρχίαν έχομεν 
συνδεθή μέ άντιπροσώπους μας 
μέ τούς όποιους έπικοινωνοΰ- 
μεν τακτικά καί οί όποιοι μάς 
διαβεβαιώνουν δτι τουλάχιστον 
έφ’ δσον δέν Επιτυγχάνεται ή 
έξομοίωσις στο ζήτημα τών 
συνθηκών καί ώρών Εργασίας, 
μέ τό Κέντρον, δέν γίνεται πλέ
ον καταστρατήγησις τού κανο
νικού ώραρίου.

Κύριοι Συνάδελφοι, δέν προ
χωρώ περισσότερον στά ζήτη
μα πού έθιξα προηγουμένως. 
Μέ δύο πράγματα άκόμηι συμ- 
πληρώνων τήν μικρή όιμιλιίανί 
μου, θά τελειώσω.

Είς τήν Θεσσαλονίκην προ 
ημερών έγένετο μία συνέλευσις 
τών Εκεί συνταξιούχων. Έκλή- 
θην καί παρέστην. Εκεί ήκου- 
σα καί ένοιωσα τόν πόνον τών 
άνθρώπων αυτών οί οποίοι πα- 
ρεπονοΰντο δτι, μακράν άπο 
ημάς δέν έχουν ούδεμίοπ δυνα
τότητα νά άγωνισθοΰν καί οΰ- 

ί δεμίαν Ελπίδα νά Επιτύχουν

σωπικό ώς Σύλλογος, τού λέμε κρατούσα κατάστασις, παρά 
τί έπράξαμ,ε, μάς κρίνει, μάς τήν αλλαγήν τών προσώπων, 
κατακρίνει ή Επικροτεί- και κα- τά όποια εύρίσκονται Επί σκη- 
λεϊται νά Εκλέξη τούς άνθρώ- νής, Εξακολουθεί νά μή παρου- 
πους, οί όποιοι τό Επόμενον σ,άζη ουσιώδεις μεταβολάς. 
έτος θά τό διοικήσουν. Υπάρχουν άκόμη ώρισμένα

Ύποτιμώμεν καί τήν νοημο- πρόσωπα, ώρισμένα παράσιτα 
σύνην τών συναδέλφων δλων, μ-πορώ νά πώ, τά όποια έξα- 
άλλά καί τό δικαίωμα πού έ- κολουθοΰν νά βάλλουν κατά
χουν, τό άναψαίρετον δικαίω
μα νά Εκλέγουν τους άνθρώπους 
πού θέλουν αυτοί, μέ τό νά 
θέλωμεν νά έπιβάλλωμεν Εμείς, 
οί τέσσερες, πέντε, δέκα όμι- 
ληταί, τούς άνθρώπους oh ό
ποιοι πρέπει νά τό διοικήσουν.: 
Τό προσωπικόν είναι Ελεύθερον 
καί μόνον αρμόδιον νά Εκλέξη 
Εκείνους οί οποίοι πρέπει νά 
τό διοικήσουν.

Άλλά ήθελα νά καταλήξώ 
στο Εξής, μέ τήν νΰξιν αυτήν 
πού κάνω: Επειδή ήκουσα 
άντιρρήσεις πολλές έξ αιτίας 
τής συζητήσεως περί τήν τρο- 
ποποίησιν τοΰ άρθρου 3 τοΰ 
Καταστατικού, άπορώ πώς οί 
ίδιοι άνθρωποι ζητούν Ενότητα 
στο δικό μας Σύλλογο καί ά- 
πεμπολοΰν τήν Ενότητα δλων 
τών Συλλόγων, Διότι otocv λέ- 
γομεν δτι θέλομεν νά εΐμεθα 
ηνωμένοι, νά έχωμεν ένα ψηφο- 
δέλτιον, αυτό σημαίνει, δτι 
σκεπτόμαστε πώς έτσι θά μπο
ρούμε μέ μεγολύτερον κύρος μέ 
μεγαλύτερη δύναμι νά προβάλ- 
λομεν τά ζητήματά μας.

Άλλά δίατί δέν είναι άκόμη 
πιό μεγάλη, δέν είναι πολλα- 
πλασίως ίσχυροτέρα ή δύνα- 
μις Ενός Συλλόγου ό όποιος ά- 
παρτίζεται άπό ολόκληρον τό 
προσωπικόν, διότι καλώς ή 
κακώς εΰρισκόίμεθα προ μιάς 
καταστάσεως.

Ή συγχώνευαις έγινε, άπο- 
συγχώνευσις δέν συζητεΐται 
καί κατά συνέπειαν βαδίζομεν 
πλέον προς γεγονός τό όποιον 
δέν πρόκειται νά άπογίνη,πστέ;

Μόνον δσοι ένδιαφέρονται 
διά τό «Διαιρεί καί Βασίλευε», 
μόνον Εκείνοι δέν θέλουν αυτήν 
τήν ένοποίησιν.

Είς τήν Θεσσαλονίκην τόν 
Δεκέμβριον, κατόπιν προσκλή-

ί κάτι τό όποιον θά άνακούφιζε σεώς μας διά ζητήματα τοπι-

τοΰ Προσωπικού.
Π ιστεύω όμως άκραδάντως 

καί δύναμαι νά σάς δταβεβαιώ- 
σω, δτι Εάν ή μέλλουσα νά προ- 
έλθη Εκ τών προσεχών άρχαι- 
ρεσιών Διοικητική Επιτροπή 
έξακολουθήση νά τηρήση τήν 
γραμμή, τήν όποιαν ημείς μέ
χρι τοΰδε έτηρήσαμεν, νά εΐ- 
σθε βέβαιοι δτι τά άτομα θά 
Ενδώσουν καί θά άκολουθή σουν 
τόν δρόμον τής δικαίας και η
θικής άποκαταστάσεως τής 
τάξεως έν τή Τραπέζη.

Διότι, κύριοι συνάδελφοι, 
ένας καί μόνον είναι ό δρόμος. 
Ό δρόμος αυτός είναι ή άπο- 
νομή δικαιοσύνης είς τούς Ερ
γαζομένους καί ή δίκαια καί 
ίση μιεταχείρισις αυτών. Δυ
στυχώς οί κύριοι ουτοι προ
σπαθούν νά δημιουργήσουν 
νέες κλίκες,' νά δημιουργήσουν 
πρόσωπα ευνοούμενα, τά ό
ποια νά καταβάλλουν προσπά
θειαν καί τό συνδικαλιστικόν 
κίνημα νά άνατρέψουν. άλλά 
καί νά Επιβληθούν, παρ’ αξίαν, 
ώρισμένοι έξ αυτών έπί τών 
συναδέλφων των.

Προσωπικώς κύριοι συνάδελ
φοι, θά ήθελα διά λόγους υγεί
ας, τούς οποίους οί περισσό
τεροι έξ υμών γνωρίζετε νά ά- 
ποσυρθώ τοΰ συνδικαλισμού.
Άλλά ένας τίμιος άνθρωπος, ό 
όποιος άγωνίσθηκε καί άγω- 
νίζεται είς δλην του τήν ζωήν, 
δέν δύναται νά παράλειψη καί 
νά μήν ύποταχθή είς τάς πα
ρακλήσεις τών μέχρι χθές συν
εργατών του. Είμαι υποχρεω
μένος λοιπόν ύποτασσό μένος 
είς τάς παρακλήσεις τών συνερ- 
γατών μου άφ’ Ενός, άφ’ Ετέρου j 
δέ είς πολλούς συναδέλφους οί j

όποιοι καίαύτοί δέν παρέλειψαν 
νά μέ παρακαλέσουν, νά Εξακο
λουθήσω τόν άγώνα καί θά τόν 
Εξακολουθήσω μέχρις έπικρα- 
τήσεως τών ορθών καί υγιών 
άντιλήψετ-ίν.

Υγιείς δέ—4δπως είπα προ
ηγουμένως- —και όρθαΐ άντιλή- 
ψεις είναι ή άπονομή δικαιοσύ
νης καί ήθική άποκατάστασ ι ς 
τών έν τή Τραπέζη Εργαζομέ
νων.

Δέν θά σάς κουράσω, δέν 
υπάρχει ούδείς λόγος νομίζω 
έπειτα άπό δσα άνέπτυξαν οί 
κ. Σ υνεργάται μου, οί όποιοι 
άνέ> μσαν τό έργον τής Διοικη
τικής Επιτροπής καί άνέτρε- 
ψαν χάς Επικρίσεις τών άγορη- 
τών τής σήμερον, οί όποιοι θέ
λησαν νά δημιουργήσουν Εντυ
πώσεις, άλλά θά σάς διαβε- 
βαιώσω καί πάλιν ώς κατά τό 
παρελθόν δτι ό συνδικαλισμός 
χρήζει έξυγιάνσεως, έχει άμε
σον άνάγκην άνθρώπων ύγιώς 
σκεπτομένων, άνθρώπων οϋχί 
μέ διπλωματίαν, άλλά άνθρώ
πων προβαλλομένων κατά τήν 
δύναμιν τήν όποίοίν άποκτοΰν 
έκ τής όλότητος τού ουναδελ- 
φικοΰ κόσμου.

Πάς συνδ ι κολ ι ζό μ ενός οφεί
λει πρώτος νά είναι υγιής, ά
ψογος εάν θέλη νά Επιτυχή 
είς τό έργον του, διότι μόνον 
ύπό τήν προ’ύπόθεσιν ταύτην 
δύναται νά προβάλλη τά αι
τήματα τών συναδέλφων του, 
νά άγωνισθή δι’ αύτά καί νά 
φέρη τό προσδοκώ μενον άπο- 
τέλεσμα.

Κλείνω άγαπητοί ιμου συν
άδελφοι, τήν σημερινήν Γενικήν 
Συνέλευσιν καί Επαναλαμβάνω 
καί πάλιν δτι ή Εμπιστοσύνη 
τήν όποίοον μάς έδώσατε τήν 
16ην καί 17ην Μαρτίου τοΰ 
1958 καί ή έξ αύτής άπορρεύ- 
σασα δύναμις, έχρησιμοποιήθη 
κατά τόν τιμιώτερσν καί εύσυν- 
ειδητότερον τρόπον.

Είμαι υπερήφανος διότι ά- 
πέρχομαι άψογος έκ τοΰ έργου 
τό όποιον μάς ένεπιστεύθητε,εύ
χομαι δέ καί είς τήν μέλλουσαν 
Διοικητικήν Επιτροπήν νά τη- 
τήση τήν αυτήν τακτικήν καί 
νά εΐσθε άπολύτως βέβαιοι, 
δτι τά άπστελέσματα θά είναι 
άσυγκρίτως ίκανοποιητ ικώτερα 
τών έφετεινών.

(Χειροκροτήματα)

Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΠΕΣΥΡΘΗ 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σάς παρακακ 
λώ, διά τό άρθρον 3 Εγκρίνετε 
τήν τροποποίηση/; ΔΓ άνατά- 
σεως τής χειρός παρακαλώ.

Έπί τοΰ άρθρου 3 άποσύρε- 
ται ή πρότασις.

ΩΡΑ ΛΗΞΕΩΣ 12.40'
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑΙ 
ΤΗΣ ΚΕΝ. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

---------♦---------

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
—♦-------

Συμφώνως πρός τό άρθρον 
12 τοΰ Καταστατικού, προκει- 
μένου περί συναδέλφων ύπηρε- 
τούντων ή κατοικούντων είς τα 
επαρχιακά ύποκαταστήματα, 
ή ψηφοφορία λαμβάνει χώραν 
είς τον τόπον ένθα εδρεύουν 
ύποκαταστήματα είς τα όποια 
υπηρετούν ή κατοικούν 5 του
λάχιστον μέλη τού Συλλόγου.

Ή Κεντρική Εφορευτική 
’Επιτροπή κατ’ ακολουθίαν 
τής ανωτέρω διατάξεως καί 
συμφώνως τω άρθρω 14 τού 
Καταστατικού ορίζει ώς εκλο
γικά κέντρα τους τόπους ένθα 
έδρεύουσι τά έν τω σχετικφ 
πίνακι αναγραφόμενα Κατα
στήματα. 'Ομοίως ή ’Εφορευ
τική ’Επιτροπή ορίζει τά έκλο- 
γικά κέντρα ένθα θά ψηφίσουν 
οί συνάδελφοι μέλη τοΰ Συλλό
γου οί ύπηρετοΰντες ή κατοι- 
κοΰντες είς ύποκαταστήμοσα 
των οποίων ή έκλογική δύναμις 
εΐναι κατωτέρα των 5. Τά ύπο- 
καταστήμοπα ταΰτα αναγρά
φονται κάτωθι των ύποκατοο- 
στημάτων έικλογικών κέντρων.

Έφίστάται ή προσοχή των 
ύπό της Κεντρικής Εφορευτι
κής Επιτροπής, όριζομένων 
αντιπροσώπων των έπαρχιακών 
καταστημάτων, τά όποΐα ώρί- 
σθησαν ώς εκλογικά κέντρα, 
όπως ευθύς ώς λάβουν έπιστο
λήν τής έν Άθήναις έδρευούσης

Κεντρικής ’Εφορευτικής Έπι-; 
τροπής, συγκεντρώσουν, τό τα- 
χύτερον, πάντως όχι βραδύτε- 
ρον των δύο ήμερων προ των 
διά τάς αρχαιρεσίας όρισθει- 
σών, τά μέλη τά ΰπηρετοΰντα 
ή κατοικοΰντα είς τό ύποκατόο- 
στημα καί προβοΰν είς τήν έκ- 
λογήν τής τοπικής ’Εφορευτι
κής ’Επιτροπής άποτελουμένης 
έκ τριών τακτικών μελών- καί 
δύο άναπληρωμοτ ικών ήτις καί 
θά διεξαγάγη τάς αρχαιρεσίας 
Έφίστάται επίσης ή προσοχή 
είς τάς έκλεγησομένας τοπικάς 
Έφορευτικάς Έπιτροπάς όπως 
λάβωσι πρόνοιαν διά τήν συμ
μετοχήν είς αυτάς δικαστικού 
αντιπροσώπου κατά τήν ημέ
ραν τών αρχαιρεσιών.

Μερίμνη τής Κεντρικής Ε
φορευτικής Επιτροπής θέλει 
άποσταλή εγκαίρως είς τούς 
τοπικούς άντ ι προσώπου ς τό 
άπαιτούμενον εκλογικόν υλικόν 
ίνα παραδοθή είς τήν έκλεγησο 
μένην τοπικήν Εφορευτικήν 
Επιτροπήν.

Παρακαλοΰνται αί κατά τό
πους έκλεγησόμεναι ’ίΕφορευ- 
τικαί Έπιτιροπαί όπως κατατο
πίσουν πλήρως καί λεπτομε
ρώς, συμφώνως προς τό Κατα
στατικόν, τούς προσερ χαμέ
νους προς ψηφοφορίαν συναδέλ
φους.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΕΝΘΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ

21ης ΚΑΙ 22 ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1959ΤΗΣ

ΟΔΗΓΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΤΟΠΙΚΑΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΑΣ
Έφίστάται ή προσοχή τών 

συγκροτηθησομένων τοπικών 
’Εφορευτικών Επιτροπών, ό
πως τό Πρακτικόν τής ψηφοφο
ρίας έπι τοΰ όποιου θά αναγρά
φεται ό αριθμός τών ψηψισάν- 
των ώς καί αί ύπό τής Κεν
τρικής Εφορευτικής Επι
τροπής άποσταλεΐσαι κα
ταστάσεις ψηφοφόρων, ύπο- 
γεγραμμέναι ύπό τών ψηφισάν- 
των έναντι τού ονόματος ένός 
έκαστου, μετά τών έσψραγι- 
σμένων ψακέλλων τών ψηφοδελ
τίων τεθούν εντός μεγάλου ψα- 
κελλου έσφραγισμένου δι’ ι
σπανικού κηρού καί άποστα- 
λοΰν αμέσως καί έπι συστάσει 
προς τον κ. Π, Κοτσώνην ύπεΰ- 
θυνον τής Κεντρικής Εφορευτι
κής Επιτροπής Post Restante

ΑΘΗΝΑΣ.

Τά ψηφοδέλτια καί οί φάκελ- 
λοι θά δίδωνται παρά -μέλους 
τής τοπικής Εφορευτικής Ε
πιτροπής είς τούς προσερχομέ- 
νους κατά τάς αρχαιρεσίας, οί 
όποιοι εισερχόμενοι είς τό πα- 
ραβάν θά κάμουν έπιλογήν ώς 
καί πιθ'ανάς διαγραψάς, άντι- 
καταστάσεις υποψηφίων ή 
προσθήκας άλλων ονομάτων.

Ψηφοδέλτια μη φέροντα τήν 
σφ-ραγΐδα τοΰ Συλλόγου θά εΐ- 
ναιάκυραόπωςάκυραθά εΐναιέφ’ 
όσον καί οί φάκελλοι έντός τών 
όποιων θά είναι τοποθετημένα 
τούτα δεν θά εΐναι έξ εκείνων 
ο’ίτινες θά φέρωσιν ωσαύτως 
τήν σφραγίδα τοΰ Συλλόγου.

Μέλη ψηφίζονται μακράν τής 
έδρας των θά μεταβοΰν είς τό 
οίκεΐον εκλογικόν κέντραν διά 
τών συνήθων συγκοινωνιακών 
μέσων.

Έν ή περιπτώσει θά άναγρά- 
φωνται είς ψηψοδέλτιον ονό
ματα περισσότερα τοΰ ένός 
διά τό αξίωμα τοΰ Προέδρου 
τών Συνελεύσεων ή περισσότε
ρα τών 17 τακτικών καί 9 α
ναπληρωματικών διά τούς συμ
βούλους τά τυχόν πέραν τών 
αριθμών τούτων ψηψιζόμενα 
ονόματα δεν θά λαμβάνωνται 
ΰπ’ δψιν. Έν τη περιπτώσει 
ταύτη ό ψηφιζόμενος διά τήν 
θέσιν τοΰ Προέδρου τών Συν
ελεύσεων ή ό άρ θμός τών συμ
βούλων θά λααβάνετάι κατά 
τήν σειράν τής έν τφ ψηφοδελ- 
τίφ άναγραφής των μέχρι συμ- 
πληρώσεως τών ύπό τού Κα
ταστατικού καθοριζόμενων θέ
σεων.

ΣΚΙΤΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τελείωσε καί αυτή ή Γενική 

Συνέλευση. "Οπως κάθε χρόνο, 
έτσι κι’ εφέτος ακούσαμε την 
κριτική τών πεπραγμένων άπ’ 
τούς καθιερωμένους πλέον «ρή
τορας» !

*
Ό κ. Τσουδερός έση-μείωσε 

προόδους περί τήν ορθήν δια- 
-τύπωσιν έννοιών έκ τού προχεί
ρου, μέ -μόνη τη διαφορά ότι ή 
κριτική του περί απραξίας τής 
Δ.Ε έπεσεν είς τό κενόν. Διό
τι κανένας συνάδελφος δεν έπί- 
στεψεν ότι ό κ. Τσουδερός εΐ
ναι ό κατάλληλος νά -καταλογί
ση απραξία είς τήν Δ.Ε., όταν 
έπι τών ή μερών του, καθώς έτό- 
νισε δευτερολογών ό κ. Μαυ- 
ρουλίδης, ό Σύλλογος έκινδά
νευρε άπό τήν άνυπαρξία. . .

*
Οί κ.κ.Μ-ελισσαρόπουλος καί 

Τσουδερός έταράχθησαν «σφο
δρά» όταν ήκουσαν όξύτατον 
καί άστοχον χαρακτηρισμόν συ
ναδέλφου όμιλήσαντος περί ά- 
νόδου. . . μετοχών.

Ή ταραχή τοΰ πρώτου όμως 
ήτο τόσο μεγάλη, ώστε έγερ-

θείς έκ τής θέσεώς του, διέσχισε 
δραμαίως τήν αίθουσα καί άπε- 
μακρύνθη αυτής έπ’ ολίγον. 
Ή έσπευσμένη άποχώρησίς 
του έσχολιάσθη κι’ ήκούσθη κά
ποιος άπ’ τούς άκροατάς λέ
γω ν: «Γιαπί τρέχει καί φεύγει; 
Μήπως έφοβήθη πτώσιν καί πά
ει νά προλάβη;»

*
"Εχει -καί τό καλό του ό οΐ- 

σ-ρος τής ρητορικής. Κάνει τον 
ρήτορα νά ξεφεύγη άπό τό πρό
γραμμα καί νά λέη καί λίγη α
λήθεια.

"Ετσι ό κ. Πρόεδρος τής 
προκατόχου τής λογοδοτούσης 
Δ. Ε„ παρομοίασε τήν τελευταί- 
αν, σχετι-κώς μέ τήν ΰπόθεσι-ν 
τής ένισχύσεως τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων, ώς εκείνον τον πρω
τόγονον τον πιστε,ύοντα ότι ό 
ήλιος ανατέλλει χάρις είς την 
προσευχήν του. Έν συνεχείρ 
δέ άνεγνώρισε ότι καί ή παρού
σα Δ.Ε. ήγωνίσθη διά τήν ε
φαρμογήν τοΰ Νόμου.

"Ο κ. Κατσιάμπας δεν μπό-

1) ΒΟΛΟΣ ('Αλμυρός).
2) ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ (Μοΐραι)
3) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Γιαν

νιτσά. Κιλκίς, Λαγκαδάς, Νι
γρίτα)

4) ΚΑΒΑΛΑ
5) ΚΑΑΑΜΑΙ (Μεσσήνη, 

Πΰλος)
6) ΠΑΤΡΑΙ (Καλάβρυτα)
7) ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ίε- 

ράπετρα)
8) ΑΓΡΙΝΙΟΝ

10) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΑI Σ
(Διδυμότειχον, Σουφλίον)

11) ΑΡΓΟΣ (Νεμέα)
12) ΆΡΓΟΣΤΟΑΙΟΝ
13) ΑΡΤΑ
14) ΑΤΑΛΑΝΤΗ
15) ΒΕΡΡΟΙΑ
16) ΔΡΑΜΑ
17) ΕΔΕΣΣΑ (Φλώρινα)
18) ΖΑΚΥΝΘΟΣ
19) ΘΗΒΑ
20) ΙΤΕΑ (’Άμφισσα)
21) ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Μέτσοβον)
22) ΚΑΛΥΜΝΟΣ
23) ΚΑΡΔΙΤΣΑ
24) ΚΑΡΑΟΒΑΣ I
25) ΚΑΣΤΟΡΙΑ
26) ΚΑΤΕΡΙΝΗ
27) ΚΕΡΚΥΡΑ (’Ηγουμενί

τσα)
28) ΚΙ AT ΟΝ (Ξυλόκα-

στρον)
29) ΚΟΖΑΝΗ (Άμύνταισν, 

Γρεβεν-ά, Πτολεμαΐς)
30 ΚΟΜΟΤΙ ΝΗ

31) ΚΟΡΙΝΘΟΣ
32) ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ (Γαρ- 

γαλιάνοι)
33) ΛΑΜΙΑ (Καρπενήσιον)
34) ΛΑΡΙΣΑ (Έλασσών)
35) ΛΕΒ ΑΔΕΙΑ (Άμφί-

κλεια, Όρχομενός)
36) ΛΕΥΚΑΣ
37) ΜΕΓΑΡΑ
38) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (Αίτωλι-

κόν)
39) ΜΥΤΙΛΗΝΗ (Λήμνος,

Πλωμάρι)
40) ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
41) ΝΑΟΥΣΑ
42) ΝΑΥΠΛΙΟΝ
43) ΞΑΝΘΗ
44) ΟΡΕΣΤΙΑΣ
45) ΠΡΕΒΕΖΑ
46) ΠΥΡΓΟΣ (Αμαλίας)
47) ΡΕΟΥΜΝΟΝ
48) ΡΟΔΟΣ (Κώς)
49) ΣΕΡΡΑΙ
50) ΣΗΤΕΙΑ
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚ. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καθίσταται γνωστόν είς τούς -κ.κ. συναδέλφους, οί όποι
οι κατά τάς ή μέρας τών αρχαιρεσιών εύρίσκονται μακράν 

I τής έδρας των, ότι δύνανται νά ψηφίσουν είς το έκλογικόν 
gj Κεντρον τής πόλεως ένθα εύρίσκονται.
5 Αί Τοπικαι Εφορευτικά! Έπιτροπαί ύττοχρεοΰνται όπως 5 

εγγράφουν τούτους είς τάς Καταστάσεις τών εκλογέων, 
κατόπιν έξακριβώσεως τής ταυτότητάς των
■ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·:,ΊΙΙ·ΐίΐΐΐ·ΐΜΜ··,ΜΙ,... . —.. . . . «1.7... . . . . . . . . . . —.. . . . . . . . . . . . . 1 ΰ*

ΠΙΜ ΑΞ
1111*111111

ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΣΑΗΦΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 
ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1958 ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΚΑΤΑ 

ΤΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 21ης καί 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ.
-— ------------------------®-----------------------------------

ΣΠΑΡΤΗ (Γύθειον) 
ΣΥΡΟΣ (Θήρα, Μύκο-

Ι1·ΕΙ*Ι·ΙΙΙ

51)
52) 

νος)
53) ΤΡΙΚΑΛΑ
54) ΤΡΙΠΟΛΙΣ (Δημητσά- 

ν-α, Μεγαλόπολις)
55) ΦΑΡΣΑΛΑ 
5δ) ΧΑΛΚIΣ (Ίστιαία,

Κύμη)
57) ΧΑΝΙΑ
58) ΧΙΟΣ (Καρδάμυλα)

| 59) ΒΑΘΥ—ΣΑΜΟΥ.
Ι1!·!Η·!·!Η·!ΙΙ·ΙΙΜ1·ΙΙΙΙ!·Ι]||Ι·1·ΙΙΙΙΙ··Ι·ΙΙΙΙ!·!1

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΑΣ

Έφίστάται ή προσοχή τών κ.κ. συναδέλφων, όπως είς 
περίπτωαιν διαγραφής ύποψηφίων νά μην άντικαθίστανται 
υποψήφιοι σύμβουλοι τοΰ Κέντρου δι’ ύποψηφίων Συμβού
λων τών επαρχιών καί τ’ άνάπαλιν.

Διότι ψηφοδέλτια περιέχοντα περισσοτέρους τών δώδε
κα (12) συμβούλων τοΰ Κέντρου ή περισσοτέρους τών 
πέντε (5) επαρχιακών συμβούλων εΐναι άκυρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν είς τάς αντικαταστάσεις διά νά μην
παη χαμένη η ψήφος σας. 

Μ·ίΙΙΙΙ·Ι1ΙΙΙ·ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙ·ΙΙΙΙ1·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ1·ΙΙΙΙ1·]ϋ

ρεσε ν’ άποφύγη τάς κοινοτυπί
ας καί τάς. . . συμβουλάς περί 
τήν εφαρμογήν τής θεωρίας 
«Σφάξε μ’ άγά μου ν’ άγιά- 
σω! !». Ούτε λίγο - ούτε πολύ 
ίσχυρίσθη ότι ή Δ.Ε. πολιτεύ
εται όταν αντιτάσσεται είς τά 
άντεργατικά μέτρα.

Ό κ. Διλιντάς έδωσε δευτε
ρολογιών αποστομωτικήν άπάν- 
τησιν διά τής φράσεως «. . δεν 
κρίνομεν τάς κυβερνήσεις, έπι- 
κρίνομεν τούς θεσπιζόμενους 
Νόμους, οΐτινες αντιβαίνουν- 
προς τά συμφέροντα τών εργα
τοϋπαλλήλων· . .» Καί όρθώς, 
διότι κατ’ εφαρμογήν τής θεω
ρίας τοΰ κ. Κατσάμπα, θά έ
πρεπε νά εϊμε&α ευτυχείς διά 

ήν συγχώνευσιν, υπερήφανοι 
ίιά τον Νόμον - ’Οργανισμόν 

τής Τ,ραπέζης -καί. . .τρελλοί...
ιά τούς υπολοίπους Νόμους, 

πού μάς έφεραν είς άπόγνωσιν. 
Αυτό θά πή νάσαι · · . άπό κα- 
θέδρας συνδικαλιστής! Άψεριμ 
κ. Κατσιάμπα.

*
Ό συνάδελφος κ. Δελένδας 

μέ λίγα λόγια έτόνισε τήν α
νάγκη τής έκιθύμου υποστήριξε- 
ως τών άσψοΑιστικών ’Οργανι
σμών μας, τών όποιων ή ΰπαρ- 
ξις καί ή άρτια λειτουργία προς 
εΰίόδωσιν τών σκοπών των πρέ
πει νά εΐναι κύριον -μέλη-μα τής 
έκάστοτε Διονκήσεως τοΰ Συλ
λόγου. Διότι όπως έτόνισεν «... 
οί φοντέδες, καί σούπα-,μουπες, 
τά ασφάλιστρα -καί όλα τά 
τοιαΰτα, έχουν φυσική κατάλη- 
ξι νά γίνης μιά -μέρα ένας ά- 
πλός φάκελλος στο Ταμ. Συν
τάξεων».

Πολύ φιλοσοφημένη παροαή- 
ρησις, οΰ πολύ άπέχουσα τοΰ: 
Ματαιότης ματαιοτήτων, τά 
πάντα ματαιότης!

Πόσοι άραγε άπ’ αυτούς που 
μία λέξις τους ήτο Νόμος είς 
τήν Τράπεζα, πόσοι άραγε άπ 
αυτούς πού σέ παρωχημένες ή 
καί πρόσφατες έποχές, υπήρ
ξαν τά «φόβητρα» τοΰ Προσω
πικού, σήμερα δεν άποτελοΰν
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ένα Νούμερο στο Ταμ. Συντά
ξεων; Sic transit gloria!

*
Ό άλλοτε αντιπρόεδρος τοΰ 

Συλλόγου κ. Πατητάς, έκάθητο 
είς το · . .διπλωματικόν θεωρεΐ- 
ον, περιστοιχιζόμενος άπό συν
αδέλφους τής Υπηρεσίας πλη
ροφοριών. Λαβών τον λόγον, ή- 
σχολήθη μέ «υπονοούμενα» τά 
όποΐα εΐχον κακάς συνέπειας 
έν γένει διά τήν Σ υνέλευσιν. Ό 
λόγος έδημιούργησε δυσμενείς 
εντυπώσεις καί ή ατμόσφαιρα 
τής Σ υνελεύσεως έταράχθη έπ’ 
αρκετόν. Άποκοττασταθ-είσ η ς 
τής τάξεως, έσπευσε ό -κ. τέως 
αντιπρόεδρος νά τελείωση τον 
λόγον του καί κάτωχρος έπα-, 
νήλθεν είς τήν θέσιν του, κατα- 
ρώμενος εαυτόν διότι ώμίλησε. 
Ό όγκος τών επιχειρημάτων 
του δέν ύπήρξεν ανάλογος τοΰ 
. . . όγκου του καί άπό τάς α
παντήσεις τών μελών τής Δ.Ε. 
κατέρρευσεν. Ποΰ ό Πατητάς 
τοΰ Συνεταιρισμού! Μεγάλη 
πτώσις. Άν καί τμηματάρ-χης 
Πληροφοριών αί. . . πληροφο
ρία ι του έπι τών ενεργειών τής 
Δ.Ε. εΐχον συλλεχθή πλη-μμε- 
λώς.

*
Ό κ. Τσουδερός κατά τήν 

διάρκειαν τοΰ λόγου του καί δη 
είς τό σημεΐον «ήθι-κή κάθαρ- 
σις» ένθυμηθείς φαίνεται καί 
πόσον έβοήθησε σ’ αυτό ή θε
ωρία του περί «άλλαγής τακτι
κής» άπηυθύνθη προς τήν Συνέ- 
λευσι-ν καί μέ τρέμουλο εΐπε: 
«'Ήμαρτον, ήμαρτον, ήμαρτον, 
κ. Συνάδελφοι». Πολλά μάτια., 
βούρκωσαν! ! "Ενας γνωστός 
θρησκευόμενος συνάδελφος εΐ- 
πεν προς τον παρακαθήμενόν 
του: «Άναβίωσις τής Μαρίας 
τής Μαγδαλη-νής». Καί ό άλλος 
άπαντά συλλογισμένος: «Ναι 
αλλά σήμερα θά τήν ποΰμε 
Μαρία ή Ρ-εθυμνιώτισσα».

*
Π αραξενεύθηκ αν πολλοί συν

άδελφοι. Πώς ό μέ διαστάσεις 
πρωτοπυγ-μάχου Πρόεδρος τών

Γεώιριγιος Λομβαρδός, Ελένη 
Ραφαήλ, Γεώργιος Φλώρος, 
Ελ. Θεοδωράτο-υ, Εύστρ. Κράλ- 

λης, Μ. Γεωργιάδου, Ε. Μου- 
τζουρέλλης, 'Ελ. Γαβριηλίδου, 
Αγλαΐα Φουστάνου, Νινέττα 
Μάτσα, Αίκ. Λιναρδή, Ζωή 
Γκριτζά, Φραγκισκη Βαγενά,

I Αίκ. Κο-υτουμπλή, Άγγ. Μπε- 
ράτου, Βασιλική Λύκου, Καλ
λιόπη Τάταρη, Καλλιόπη Κα- 
,μπανη. Γεωργία Σαμίου, Βαρ
βάρα Ροσοπούλου, Μαρία 
Παυλιδου, Αίκ. Πάτρα, Μαρία 
Φουρνάρου, Τρ. Παπαγιαννο- 
πούλου, Αίκ. Ποοτσούρη, Άθ. 
Κ ω νσταντόπουλ ος, Γ. Τζαρ- 
μπατζακη-ς, Νικόλαός Φουτου- 
δάκης, Βασίλειος Άλεξανδριί- 
δης ’Αθανάσιος Καλυβιώτης, 

Άναστ. Μαρτζοΰκος, Χρυ
σάνθη Άθανασιάδου, ’Ιωάννης 
Μπιζίμη,ς, Δηιμήτριος Παπα
δοπούλας, Δημ. Δημητριάδης, 
Δηιμήτριος Τζιάκος Στέφανος 
Παπανικολάου Ζήσης Παπαζή- 
σης Σοφία Γκρίλα, Γεώργ. Ση- 
φάκης, Έλ. Μπαρτζελ ι ώτου, 
Παναγιώτης, Γκίνης, Δημήτριοις 
Αγγελόπουλος ’Αναστάσιος 
Γιαπράκης Στυλιανός Κανα- 
κ-άκης Στεφ. Παπαστεφανάκης 
Κωστούλα Καλαποδά, Άναστ. 
Χατζόπουλος Γρηγ. Παπαντω- 
νόπουλος, Χρίστος Τεγουζίκ,

Μπέρτς Στεπανιάν, Κυριακή 
Κοττικα, Βασιλική Καραμίχου, 
Γεώργιος Λαζαρίδης, Φωτεινή 
Γρηγοριάδου Χαρίλαος Τρακο-Ι 
σόπουλος Κων. Γ ιακουμάκος, 
Άθαν. Σταθακόπουλος, Ίωάν. 
Μαρούδας, Π. Παπανδρεόπου- 
λος ’Ιωάννης Άλεβίζος, Κων. 
Σταματίο-υ, 'Ελ. Γεροβασίλη, 
Ν. Άνοοστασοπούλου, X. Ρο- 
μπούλου, Άφρ. Άγγελάκη, 
Άσημ. Βαρβαρέσου, Έλ. Κ α
λί νόγλ ου, Δημ. Δικαιάκου, 
Άγγελ. Ξανθά Κλεοπ. Τράμ- 
που, Κων. Πολίτου, Αίκ. Άλυ- 
ίιατύρη, Χρυσ. Τούτση, ’Ισμήνη 
Κάνουλα Μαρ. Άμπου-σαλέμ, 
Στυλ. Άδαμαν-τίδου, "Αννα 
Έλευθεράτου Γεωργία Σαρα- 
σίτου, Π. Άναγνωστοπούλου 
Μαργαρίτα Κανελαΐδου, Δέ
σποινα Τσαγκάρη, Αγγελική 
Σιδηρά, ’Άννα Κάζου, Ευτυ
χία Λαναρά, Σοφία Μπακανά- 
κη, Αίκ. Σκληά, Άναστ. Ζαχα- 
ριάδου, Γ. Κουμουνδοΰρος, 
Άργυρ. Μπάζος, Σταύρος ΒΙγ- 
γος, Μ. Σαλοΰστρος, Γ. Αου
τ ράκης, ’Ιάκωβος Φριζής, ’Άν
να Ποταμιανοΰ, Αικατερίνη 
Θεοδώρου, Κων. Μι ν-ωτάκης, 
Μιχελάκης Μενέλαος, Παντελής 
Κωτσόβος, Άντ. Κοτρωνάκης, 
Νικόλαος Ζακυνθινός, Παναγ. 
Ηλιόπουλος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ Κ. Ε. Ε.

'Η Κεντρική Εφορευτική Ε
πιτροπή, ή έκλεγεΐσα ύπό τής 
Γενικής Σ-υνελεύσεως τού Συλ
λόγου τών υπαλλήλων τής Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος κατά τήν 1 8ην Φεβρουάριου 
1959 άποτελουιμένη έκ τών κ.κ. 
Γεωργίου Λαμπρ ι νοπούλ ου,
Παναγιώτη Κοτσώνη, Βασιλεί
ου Στεργίου, Ευαγγέλου Απο
στόλου καί Στεφάνου Μυτιλη- 
ναίον, συνελθοΰσα είς συνεδρί 
ασιν σήμερον τήν 28.2.59, ά- 
πεφάσισε τήν ενέργειαν άρχαι 
ρεσιών διά τήν 21 ηνι καί 22αν 
Μαρτίου 1959 ή μέρας Σάβ βα
τόν καί Κυριακήν και συμφώνως 
τώ άρθρω 9 τοΰ Καταστατι
κού

Κ A Α Ε I
Τά μέλη τήν 21 ην καί 22αν 

Μαρτίου 1959 καί ή μέρας 
Σάβ βατόν καί Κυριακήν διά 
τήν εκλογήν ύπ’ αυτών:

1 ) Προέδρουι Συνελεύσεων, 
2) δώδεκα (12) συμβούλων 
περιοχής Κέντρου, 3) πέντε 
(5) συμβούλων επαρχιακών 
υποκαταστημάτων, 4) έξ (6) 
αναπληρωματικών; συμβούλων 
περιοχής Κέντρου, 5) τριών

Συνελεύσεων άφισε καί διεσα- 
λεύθη ή τάξις -μερικές στιγμές;

Μά! Άπήντησε κάποιος. Ό 
άνθρωπος έπιερίμενε νά διευθύ- 
νη Σ υνέλευσιν. Άλλως θά είχε 
κάνει. . ι προπόνηση.

*
Έν άντιθέσει προς πολλά 

μέλη τής Δ,Ε. τά όποΐα έπα- 
ρουσίαζαν έκδηλον εκνευρισμόν, 
ό Πρόεδρος αυτής κ. Καραπά- 
νος διεκρίνετο διά τήν άταραξί- 
αν του. Καίτοι πυρέσσων, πα- 
ρηκολούθει μέ εξαιρετικήν νηφα
λιότητα τά όσα τοΰ κατειμαρτύ- 
ρουν κινών άπό καιρού είς και
ρόν τήν κεφαλήν σάν νά έλεγε 
«ό λύκος κι’ άν έγέρασε. . .» 
γιά μερικούς, ή «Αυτές ήταν οί 
βόμβες σας; Τό φρούριο εΐναι 
γερό καί δέν πέφτει. .»

(3) αναπληρωματικών συμβού
λων επαρχιακών ύποκατοοστη- 
μάτων καί 6) δύο (2)έλεγκτών.

Ωσαύτως συμφώνως πρός τό 
Καταστατικόν τής Ο.Τ.Ε. διά 
τήν έκλογήν 1 ) δεκαπέντε (15) 
εκπροσώπων διά τό πανελλαδι
κόν συνέδριον τής Ο.Τ.Ο.Ε. ώς 
καί 1) έπτά (7) τακτικών αν
τιπρόσωπων διά τό Εργατικόν 
Κ έντρον ’ Αθηνώ ν.

'Η έκλργή ώς πρός τά μέλη 
τά εργαζόμενα είς τά Καταστή
ματα τής περιοχής τοΰ Κέντρου 
καί τά ΰπ)τα Πόρου, Κυθήρων, 
Ποταμού Κυθήρων καί Άνδρου, 
θέλει λάβει χώραν ενώπιον τής 
Κεντρικής Εφορευτικής Επι
τροπής έν Άθήναις, είς τό πρα- 
τήριον ύφασμάτων τοΰ Προμη
θευτικού Συνεταιρισμού τών υ
παλλήλων τής Εθνικής Τραπέ
ζης άπό ώρας 9 π.μ. μέχρι τής
8 μ.μ. καί κατά τάς ώς άνω ό- 
ρισθείσας ή μέρας (Σάββατον, 
Κυιριιακήν).

Διά τά λοιπά μέλη τά έργα- 
ζόμενα είς τά λοιπά ύποκ)τα, 
είς τάς πόλεις τάς όρισθείσας 
ώς εκλογικά Κέντρα ώς ταΰτα 
αναγράφονται είς τό Συλλογι 
κόν Δελτίον καί παρουσία τών 
έκλεγησομένων, βάσει τοΰ άρ
θρου 14 τοΰ Καταστατικού, Το
πικών ’Εφορευτικών Επιτρο
πών, αϊτινες καί θέλουσι καθο
ρίσει κατά τάς ώς άνω ή μέρας 
(Σάββατον, Κυριακήν) τόν τό
πον καί ώραν διενεργεί ας τών 
Αρχαιρεσιών.

Τά ύπό τήν άνω σύνθεσιν 
ψηφοδέλτια ύποψηφίων δέον ό
πως συμφώνως πρός τό άρθρον
9 τοΰ Καταστατικού, κατατεθώ- 
σι μέχρι τής έσπέροος τής 4ης 
Μαρτίου 1959 είς τήν Κεντρι
κήν Εφορευτικήν Επιτροπήν 
(Γραφεία Συλλόγου, Ακαδημί
ας 60).

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Γ εώργ. Λαμπρ ι νόπουλο ς, Παν. 
Κοτσώνης, Βασ. Στεργίου, Εύ- 
άγγ. Αποστόλου, Στεφ. Μυτι- 
ληναΐος.


