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Την 1 8ην Φεβρουάριου 1958, 

ημέραν Τρίτην καί ώραν 5 μ.μ. 
συνιήλβεν ή τακτική Γεν. Συνέ- 
λευσις των Μελών τοΰ Συλλό
γου 'Υπαλλήλων Εθνικής Τρα- 
πέζη-ς τής 'Ελλάδος εις την αί
θουσαν των Ταμείων Τίτλων τοΰ 
Κ ) κοΰ Κ) τος, παρ ιπταμένου ώ'ς 
Δικαστικού άντιπροσώπου τοΰ 
κ. Ηιρώτοπαππά.

"Ωραν 5.30 μ. μ. διατπστω- 
θείσης τής κατά νόμον απαρτί
ας ό Πρόεδρος Συνελεύσεων κ. 
Ν. Βάραγκας καλεΐ ώς Γραμμα
τείς τους συναδέλφους κ.κ. Κου- 
τσουκάρην καί Νικολαΐδην, μεθ’ 
δ κηρύσσει την εναρξιν τής Συ- 
νελεύσεως.

Προ τής ημερήσιας διατάξε- 
ως ζητεί τον λόγον ό κ. Έπ. 
Μαύρο υλίδης αστι-ς λέγει τά 
κάτωθι:
κ. Έπ. Μαιυρουλίδης: κ. Συνά
δελφοι, αυτές τις τελευταίες ή- 
ΐιέρες εί'χαμε ένα άλλο πλήγμα 
έναντι ον των Συνδικαλιστικών 
ελευθεριών. Ή κατάργησις τών 
άυνδικαλιστιχών Ελευθεριών που 
άρχισε μέ την άπόλυσιν τών 
Συνδικαλιστών τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τοΰ 1953 συνεχίστη

κε άπό προπέρυισι μέ την άπόλυ- 
σιν τοΰ Γραμματέως τής ’ I ονι- 
κής Τραπέζης κ. Τσακίρη, μέ 
την έπέμβασιν κατά τοΰ Προέ
δρου τής 'Ομοσπονδίας καί τώ
ρα πιρΙό ή μερών, κατά τάς παρα
μάνάς αρχαιρεσιών, άπελύθη ό 
συνάδελφος Δη μ. Γ ι αχνής ό Γεν. 
Γοαμματεύις τής Ένώσεως Προ
σωπικού τών 'Ελληνικών ’Ηλε
κτρικών Σιδηροδρόμων, ενός ά
πό τά Σωματεία μέ τά όποια 
είχαμε άγωνισθή προ έτους,-καί 
πλέον διά την σωτηρίαν τών ’Α
σφαλιστικών μας Ταμείων. Προ
τείνω εις την Γεν. Συνέλευσιν 
όπως δεχθή ψήφισμα διαμαρτυ
ρίας δ Γ αυτές τις απαράδεκτες 
έπεμβάσεις ππίός κατάργησήν 
τών Συνδικαλιστικών ελευθε
ριών. (Χειροκροτήματα).

Το προτεινόμενον ψήφισμα 
είναι τό έξης:

ΨΗΦΙΣΜΑ
Συνέλευσις 'Υπαλλήλων ’Ε

θνικής Τραπέζης 18ης)2)1958 
διαμαρτύρεται έντόνω'ς 8Γ άπό- 
λυσιν Γεν. Γραμματέως Ένώσε
ως Προσωπικού 'Ελληνικών ’Η
λεκτρικών Σιδηροδρόμων Δη μ.

Γ ιαχνή, θεωρούσα ταύτην πλή
γμα κατά τών Συνδικαλιστικών 
ελευθεριών, αντιθέτου πςιός Δια
τάξεις Συντάγματος. Αρξαμένη 
δι’ άπολύσεως Συνδικαλιστών 
Εθνικής το έτος 1953 άναπτυι- 
χθεΐσα δι’ άπολύσεως Γένι κοΰ 
Γραμματέως Ίονικής κ. Τσακί
ρη. καί εξαναγκασμέ:) Προέδρου 
Υπολλήλων Τραπέζης 'Ελλάδος 
Αλευρά παραίτησιν, έπίθεσις 

κατά ιμή αρεστών εις έργοδότας 
Συνδικαλιστών, πρέπει νά στα- 
ματήση, δι’ άποκαταστάσεως 
άποιλυθέντων εις θέσεις των καί 
έπανακτήσεως εμπιστοσύνης ερ
γαζομένων προς Συνδικαλιστι
κούς καί Δημοκρατικούς θεσμούς 
τής Χώρας.

Τό Ψήφισμά μας νά απευθύ
νεται προς τον κ. Πρόεδρον τής 
Κυβερνήσεως, άξιότιμον κ. 'Υ
πουργόν Εργασίας, άξιότιμον 
κ. 'Υπουργόν Συντονισμού, Βου
λήν τών Ελλήνων, Γεν. Γραμμα
τέα τής ΓΣΕΕ καί άπαντα τά 
Πολιτικά Κόμματα.

κ. Κ. ΜΕΛΙ ΣΣΑΡΟΠΟΥ- 
ΑΟΣ (Πρόεδρος Συλλόγου) : 
Νομίζω εις ολσυ;ς, τους άλλους, 
έκτος τοΰ Συντονισμού, διότι 
δέν είναι τής άρμόδιοτητός του.

Ή Συνέλευσις συμφωνεί καί 
εγκρίνει τό ψήφισμα.

Μεθ' δ ό Πρόεδρος τής Συνε- 
λεύισεως αναγιγνώσκει την Ή
μερη σί αν Διάταξιν, έχουσαν οϋ- 
τ«:

1 ον. ’Έκθεσις Πεπραγμένων 
διά τό λήξαν έτος 1957.

2ον. Έγκρισις απολογισμού 
έτους 1957 καί προϋπολογισμού 
έτους 1 958.

3 ον, ’Έκθεσις Ελεγκτών καί 
απαλλαγή τής Διοικητικής Ε
πιτροπής.

4ον. Εκλογή πενταμελούς Ε
φορευτικής Επιτροπής διά την 
διεξαγωγήν τών ’Αρχαιρεσιών.

Προτάσσεται τό 4ον θέμα καί 
ώς ’Εφορευτική Επιτροπή ορί
ζονται ο! καί πέιρησυ άπαρτί- 
ζοντες αυτήν κ.κ. Κ. Δημολί- 
τσας, Γ. Λαμπρ ι νόπουλος, Σ. 
Κ Κ αζαντζής, Γ. Δερμετζόπουν 
λος, Π. Κοτσώνης, ώς τακτικά 
μέλη, καί Ζ. Κυπριανός καί Τ. 
Άλεβιζάτος, ώς αναπληρωματι
κά μέλη αυτής.

’Ακολούθως λαμβάνει τόν λό
γον ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
κ. Κωστής Μελισσαρόπουλος, 
οστις αναγιγνώσκει τήν Έκθε- 
σιν πεπραγμένιων έτους 1 957.

Η ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΚΟΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
κ. Κ. Μελισσαρόπουλος (πρό

εδρος Δ.Ε.): Κύριοι Συνάδελ
φοι,

Διαιροΰμεν καί εφέτος τήν λο
γοδοσίαν μας εις 3 κεφάλαια:

1. Επαγγελματικά ζητήματα.
2. Συνδικαλιστική δράσις.
3. Ένδοσυλλογικά ζητήματα. 
Προσθέτομεν όμως καί 4ον

κεφαλαίου: Προοπτικοί τοΰ μέλ
λοντος.

Θά εϊμεθα καί πάλιν κατά το 
δυνατόν σύντομοι, διά νά δώσω- 
μεν τό παράδειγμα τής βραχυ
λογίας καί διότι μόνον έάν εϊμε- 
θα σύντομοι ό λόγος δύναται νά 
είναι πραγματικά έλεύθερος δι’ 
όλους.

’Αρχίζω άπό τό 1 ον κεφάλαι-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Είς μίαν άγονον διά τούς έρ- 

γαζομένους περίοδον, όπως ήτο 
τό ΰπό κρίσιν έτος 1 957, ηύτυ- 
χήσαμεν νά έπιτύχωμεν τήν λύ- 
σιν περισσοτέρων ζητημάτων ά
πό κάθε άλλον Σύλλογον Τρα
πεζικών υπαλλήλων καί παρε- 
σκευάσαμεν τήν περαιτέρω επι
τυχή λύσιν καί άλλων σημαντι
κών ζητημάτων.

‘Αλλά διά νά σχηματίσωμεν 
καθαρωτέραν τήν εικόνα τών 
πραγμάτων, είναι ανάγκη νά 
προσφύγωμεν είς τήν περυσινήν 
μας λογοδοσίαν, διά νά ένθυμη- 
θώμεν τί έλέγομεν τότε:

Έλέγομεν ότι, πλήν τής δημο- 
σιεύσεως τοΰ Νόμου περί ένι- 
σχύσεως τοΰ Ταμείου Συντάξε
ων, ώς και τής διενεργείας τών 
προαγωγών, εϊχομεν έπιτύχει 
τήν επιστροφήν ώρισμένων —· 
κατά τήν άποψίν μας κακώς 
γενομένων — κρατήσεων, τήν 
αναστολήν τών κρατήσεων 

διά τά δάνεια, τήν χορήγησίν ε
πιδόματος λογιστικών μηχανών, 
τήν κατάργησιν τής άπογευμα
τ ινής έργασίας καί τόν περιορι
σμόν τών έβδομαδιαίων ωρών ά
πό 42 είς 39 (είς τήν περιοχήν 
Πρωτευούσης, όπου αί αποστά
σεις είναι μακραι καί αί συγκοι- 
νωνίαι δαπανηροί). Έκκρεμοΰ- 
σαν δέ τά θέματα τής ζώνης τών 
πρόσω; τής προωθήσεως τών 
μεταταγέντων έξ ε’ισπρακτόρων, 
τής αύξήσεως τών οργανικών 
θέσεων Τμηματαρχών, τής αύ
ξήσεως τοΰ Ταμιακού έπιδόμα- 
τος, τό θέμα τής χορηγήσεως 
τής έκ δρχ. 300 αύξήσεως Φε
βρουάριου 1955 (τής οποίας εΐ- 
χον έξαιρεθή μόνο) οί έκ τής Ε. 
Τ.Ε.Α. λαμβάνοντες άνω τών 
δρχ. 3.000), τό θέμα τής χορη
γήσεως είς τούς έκ τής Εθνικής 
τών διαφορών άποδοχών έκ τής

έντάξεως διά τό έπτάμηνον, ώς 
καί τό θέμα τών ασθενειών. Αυ
τά ήσαν πέρυσι τά κατά τήν Γ εν. 
Συνέλευσιν προβληθέντα καί έκ- 
κρεμοΰντα τότε θέματα. Καί έκ 
τούτων, κατά τό ύπό κρίσιν έτος 
1 957, εϊμεθα υπερήφανοι λέγον- 
τες, ότι έλύθησαν δλα τά ανω
τέρω, πλήν τής προωθήσεως τών 
μεταταγέντων έξ είσπρακτό- 
ρων καί τοΰ θέματος τών ασθε
νειών, τών όποιων δμως άμφοτέ- 
ρων ή λύσις, έστω είς ήλαττω- 
μένην κλίμακα, δηλοΰται άρμο- 
δίως δτι είναι εγκεκριμένη καί 
μόνον ό φόρτος έργασίας τοΰ 
Τμήματος Προσωπικού καθυ
στέρησε τήν πραγ ματοποίησ ι ν, 
ή οποία οπωσδήποτε θά συντε- 
λεσθή εντός τών βραχύτατων 
δυνατών προθεσμιών.

Κατά τό ύπό κρίσιν έτος 
1 957, έκτος τών ανωτέρω, τών 
οποίων σπουδαιότερα ήσαν ή 
χορήγησις τής έκ δρχ. 300 αύ
ξήσεως τών άνω 3.000 καί ή κα
ταβολή τών διαφορών έντάξεως, 
έγένοντο τά κάτωθι:

1. Ώλοκληρώθησαν αί πέρυ
σι ναι προαγωγαί, πλήν τών είς

τούς ανώτατους βαθμούς, ήτοι 
Συμπραττόντων καί Υποδιευ
θυντών, αί όποια ι θά καθυστερή
σουν είσέτι επί μικρόν.

2. Σ υνετελέσθη τό πλεΐστον 
τών προαγωγών 1957, ύπολει- 
πομένων 2 βαθμών, οί όποιοι θά 
συμπληρωθούν τό βραδύτερον 
εντός μηνός, κατά ρητήν διαβε- 
βαίωσιν τών αρμοδίων.

3. Προήχθησαν οί συμπληρώ- 
σαντες χρόνον κρίσεως έκ τών 
έπιτυχόντων τοΰ προαγωγικοΰ 
διαγωνισμού Νοεμβρίου 1956 
καί έλαβε χώραν νεώτείρος προ- 
αγωγικός διαγωνισμός ’Οκτω
βρίου 1957, οί έπιτυχόντες τοΰ 
οποίου, έφ’ δσον δικαιούνται

κρίσεως, θά προαχθοΰν επίσης 
ένπός μηνός, ώς ανωτέρω.

4. Ένεκρίθη ή κατ’ έξαίρεσιν 
διενέργεια κατά προτεραιότη 
τα προαγωγών είς τούς δικαίου 
μένους άπό 1.1.58 Λογιστάς 
Β', λόγφ τής μακράς παραμο
νής των έν τφ βαθμφ.

5. ’Εχορηγήθησαν είς πάντας 
ανεξαιρέτως αί άδειαι 1 957.

6. Έξηκολούθησεν ή αναστο
λή τών κρατήσεων διά τά δά
νεια.

7. Έχορηγήθη έν 1 5)θήμερον 
κατά ’Ιούνιον 1957, τό οποίον 
είσέτι δέν έλαβον οί συνάδελφοι 
Τραπέζης Ελλάδος και ’Αγρο
τικής.

8. Διενεργοΰνται έν Άθήναις 
εξετάσεις γλωσσομαθών, έφ’ ρ· 
σον οί ’ίδιοι τό επιθυμούν, διά 
τήν χορήγησίν άξιολόγου χρη
ματικού έπιδόματος, καί θά 
συνεχισθοΰν διά τούς είς τά ε
παρχιακά Ύποκ)τα ύπηρετοϋν- 
τας.

9. Θά χορηγηθούν ομοίως 
χρηματικά βραβεία δακτυλο
γραφίας.

10. Έρρυθμίσθη όριστικώς τό 
θέμα μετατάξεων και προεκηρύ- 
χθη έσωτερικός διαγωνισμός διά 
τήν 2αν Μαρτίου, προς τακτό- 
ποίησιν τών ένδιαφερομένων.

11. Ένεκρίθη παρά τοΰ Γεν. 
Συμβουλίου τής Τραπέζης ή 
αίτηθεΐσα τροποποίησις τοΰ 
’Οργανισμού περί προσαυξήσε- 
ων 15% μετά διετή εύδόκιμον υ
πηρεσίαν είς τούς Ύπολογιοτάς 
καί μετά τρι,ετή είς τούς Λογι- 
στάς Β'. Ή σχετική τροποποί- 
ησις προωθήθη ταχύτατα, ανα
μένεται δέ ή υπογραφή τοΰ κατά 
Νόμον άπαιτουμένου Βασ. Δια
τάγματος. Άπεφασίσθη ή προσ- 
αύξησις νά είναι άπό 1.1.58 και 
ετοιμάζεται ή κρίσις, ώστε νά 
μη καθυστέρηση ή πραγματο- 
ποίησις μόλις υπογραφή τό σχε
τικόν Β. Διάταγμα.

12. Τέλος, άπεφασίσθη ή χα- 
ρήγησις ενός 15)θημέρου, άντί 
συνεργείου, διά τάς ύπερεργα- 
σίας, αϊτινες έγένοντο κατά 
τούς παρελθόντος μήνας Δεκέμ
βριον 1 957 και ’ I ανουάριον 
1958 λόγφ τοΰ ’Ισολογισμού 
τής Τραπέζης καί αναμένεται 
άπό στιγμής -είς στιγμήν ή σχε

τική προφορική Υπουργική έγ- 
κρισις διά νά καταβληθή.

Λίαν σημαντικόν επίσης θε- 
ωροΰμεν ότι έδόθη διαταγή αμέ
σου μελέτης καί τάχιστης εφαρ
μογής νέου συστήματος καταρ
τισμού τών φύλλων ποιότητας, 
διά νά εξασφαλίζεται τό ακριβο
δίκαιου τής κρίσεως δι’ έκαστου 
υπάλληλον καί νά άποφεύγων- 
ται, κατά τό άνθρωπίνως δυνα
τόν, αί σημειωθεΐσαι κατά τό 
παρελθόν άδικίαι.

Τοιουτοτρόπως, έξ εκείνων τά 
όποΐα ή Διοίκησις ύπεσχέθη, τά 
πλεΐστα μέν έπραγματοποιήθη- 
σαν ήδη, τών υπολοίπων δέ ή

; πραγματοποίησις έδόθη έπίση- 
j μος διαβεβαίωσις ότι θά τερμα- 
τισθή τό ταχύτερου δυνατόν 
(προβλέπω καί ελπίζω διά τό 

; σύνολον αύτών έπ’ ούδενί λόγφ 
: πέραν τοΰ δ ι μήνου).

Τούτο δέν σημαίνει ότι δέν υ
πάρχουν άλλα εκκρεμή ζητήμα- 

; τα τοΰ προσωπικού. Υπάρχουν 
I τά άπορριψθέντα, τι-νά τών ό- 
■ ποιων ή νέα Δ. ’Επιτροπή πιθα- 
’ νώτατα θά έπαναφέρη. Ύπάρ- 
, χουν καί άλλα, επί τών οποίων 
επιβάλλεται ή μυστική διπλω
ματία. Καί ανακύπτει πλέον τό 
παλαιόν αίτημα τής ’ίσης μετα- 
χειρίσεως μετά τών συναδέλφων 
τών Τραπεζών Ελλάδος, ΚτηΓ 
ματικής καί ’Αγροτικής, αϊτινες 
πάσαι άπέρρευσαν έκ τής ’Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος. 
Κατά συνέπειαν, ή νέα Δ. ’Επι
τροπή δέν θά έχη μόνον παρακο
λούθησή τής πραγματοποιήσε- 
ως τών διατεταγμένων, άλλα 
καί τήν βαθμιαίαν πραγματο
ποίησή τής ϊσης μεταχειρίσεως, 
ακόμη δέ καί άποκατάστασ ι ν 
τών ’Ασφαλιστικών Ταμείων είς 
τήν παλαιάν των οικονομικήν 
ίσχύν, ώς καί τήν λύσιν τοΰ στε- 
γαστικοΰ προβλήματος τών ερ
γαζομένων.

Τοιαύτη -είναι ή θέσις τών ε
παγγελματικών μας ζητημάτων, 
τών όποιων ό χειρισμός κατά τό 
ΰπό κρίσιν έτος, κολακευόμεθα 
νά πιστεύωμεν ότι υπήρξε λε
πτός, δεξιός καί ικανοποιητικά 
αποτελεσματικός, έν μέσφ τών 
τρομερών δυσχερειών τής επο
χής καί τοΰ άντιϋπαλληλικοΰ 
πνεύματος, τό όποιον, δυστυχώς 
καί επί ζημίςτ τής Εθνικής Οίκο* 
νομίας, έπικρατεί είς τήν χώραν 
μας.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ
Άναφερόμενοι είς τόν τομέα 

τής συνδικαλιστικής δράσεως, 
διά νά μή μακρολογώ μεν, παρα- 
πέμπομεν τήν Συνέλευσιν είς 
τήν δημοσιευθεΐσαν είς τήν τε- 
λευταίαν «Τραπεζιτικήν» (σελ. 
5) είσήγησιν άπό τήν Λογοδο
σίαν τοΰ Δ. Συμβουλίου τοΰ ά- 
δελφοΰ Σωματείου υπαλλήλων 
Τραπέζης τής Ελλάδος ενώπιον 
τής τελευταίας του Γεν. Συνε- 
λεύσεως, όπου εκτίθεται ή όλη 
κατάστασις τοΰ συνδικαλισμού 
είς τήν χώραν μας.

Είς ταΰτα, άπό ίδικής μας 
πλευράς, έχομεν νά προσθέσω* 
μεν, μετ’ εύλογου ίκανοποιήσε- 
ως, τήν έπιτυχή προσπάθειαν 
του Συλλόγου μας προς διαφώ- 
τισιν τών Μελών του καί άνύψω- 
σιν τής συνδικαλιστικής των συ- 
νειδήσεως, διά τής έκδόσεως 2 
ειδικών τευχών.

Το πρώτον, ύπό τόν τίτλον 
«Τό Τραπεζικόν πρόβλημα και ό 
Ο.Χ.Ο.Α.», έκυκλοφόρησετόν ’Ι
ούλιον 1957 και περιέχει, είς Α' 
μέρος, τό διά πρώτην φοράν δη- 
μοσιευθέν υπόμνημα άπό 25)4) 
57 τοΰ Διοικητοΰ προς τήν Κυ- 
βέρνησιν επί τοΰ θέματος τοΰ 
Ο.Χ.Ο.Α., Είς τό Β'. μέρος δη
μοσιεύονται ούσιώδεις σταχυο- 
λογήσεις άπό τά επίσημα πρα
κτικά τής ’Επιτροπής Νομοθετι
κής Έξουσιοδστήσεως τής Βου
λής έπί τοΰ θέματος του Ο.Χ. 
Ο.Α., διά τών οποίων παρέχον
ται λίαν διαψωτιστικαΐ πληρο
φορία! έπί τοΰ ζητήματος. Και 
είς τό Γ'. μέρος άναδημοσιεύον-

ται αί άνακοινώσεις τοΰ Συλλό
γου μας καί τής Ο.Τ.Ο.Ε., ώς 
καί άπανθίσματα άπό τήν άρ- 
θρογραφίαν καί τά σχόλια τοΰ 
Τύπου έπί τοΰ θέματος τής πι- 
στοδοτήσεως Τής βιομηχανίας 
καί τοΰ περί Ο.Χ.Ο.Α. Νόμου. 
Τοΰ όλου έργου προτάσεται πε
ρισπούδαστος είσήγησις τοΰ 
Συλλόγου μας, ύπό τόν τίτλον 
«Διά νά προλάβω μεν ό,τι είναι 
άκόμη καιρός». Τό έν λόγφ τεύ
χος είχε σημαντικήν άπήχησιν 
καί έδημοσιεύθησαν ευμενή περί 
αΰτοΰ σχόλια είς τόν Τύπον.

Τό δεύτερον τεΰχος, ύπό τόν 
‘τίτλον «Ή Νομοθετική Επιτρο
πή τής Βουλής τών 'Ελλήνων διά 
τά Τραπεζ-κά καί τά Εργατικά 
ζητήματα» , έκυκλοφόρησε τόν 
‘Οκτώβριον 1957 και περιέχει 
ούσιώδεις σταχυολογήσεις άπό 
τά επίσημα πρακτικά τής Επι
τροπής Νομοθετικής Έξουσιοδο- 
τήσεως τής Βουλής, α'. μέν, έπί 
τοΰ θέματος τής εξαγοράς ύπό 
τής Εμπορικής Τραπέζης τών έν 
Έλλάδι περιουσιακών στοιχείων 
τής Ίονικής καί β'., έπί τής συ- 
ζητήσεως τών Νομοσχεδίων τής 
Εργατικής Νομοθεσίας, ή όποια’ 
υπήρξε λίαν διαφωτιστική έπί 
πολλών έργοοτοϋπαλληλ ι κών ζη
τημάτων.

Ή έκδοσις τών έν λόγφ τευ
χών κατέδειξεν έμτψάκτως τό έν- 
διαψέρον τοΰ Συλλόγου μας διά 
γενικώτερα θέματα, άμέσως συν
δεόμενα μέ τά συμφέροντα, άφ, 
ενός μέν τοΰ Ιδρύματος είς τό 
οποίον έργαζόμεθα καί τό όποι

ου δέν είναι —όπως καί άλλοτε 
έτονίσαμεν—· μία απλή κερδο
σκοπική έπιχείρησις, άλλά είναι, 
αύτό τούτο, ένα Εθνικόν 'Ίδρυ
μα, ατενώς συνυφασμένον μέ τήν 
ύπόστασιν τοΰ Ελληνικού "Ε
θνους, άφ’ ετέρου δέ, μέ τά συμ
φέροντα τής όλης έργατοϋπαλ- 
ληλικής τάξεως, ή οποία άποτε- 
λεΐ τήν σπονδυλικήν στήλην τοΰ 
’Έθνους.

Είς τό σημείου τούτο δέν πρέ
πει νά λησμονήσω μέν τήν ένερ- 
γητικήν έπέμβασιν τοΰ Συλλό
γου μας είς τό θέμα τής άπειλη- 
θείσης παραιτήσεως, κατά τάς 
άρχάς ’Απριλίου, τοΰ Διοικητοΰ 
μας, λόγφ τών προς στιγμήν 
μελετηθέντων άψυχολογήτων καί 
έπιζημίων διά τήν οικονομίαν τής 
χώρας κυβερνητικών μέτρων. Ή 
εϊδησις περί τών μελετωμένων 
μέτρων καί τής θαρραλέας άντι- 
δράσεως τοΰ Διοικητοΰ μας 
προεκάλεσεν άμεσον Συλλογι
κήν κινητοποίησιν, μετά σχετι
κών άνακοινώσεων είς τόν Τύ
πον, είς τήν όποιαν, πλήν του 
Σ υνόλου τών άνωτέρων στελεχών 
τής Τραπέζης μας τών προερ
χόμενων έκ τής τέως ’Εθνικής, 
έλαβον ενεργόν συμμετοχήν καί 
εκλεκτά στελέχη έκ τής τέως 
Αθηνών. ’Ήτο δέ λίαν συγκινη
τική ή στιγμή, όταν, άφοΰ έξη- 
γήσαμεν είς τόν κ. Διοικητήν 
τήν σημασίαν τοΰ Συλλογικού 
μας διαβήματος, έλάβομεν παρ’ 
αύτοΟ τήν εύχάριστον πληροφο
ρίαν, ότι μόλις προ ολίγου τά 
πάντα διηυθετήθησαν έπωφελώς 
διά τήν Τράπεζαν καί θέμα πα- 
ραιτήσεώς του δέν ύπάρχει.

Επίσης όφείλομεν νά σημει- 
ώσωμεν τήν είύπρόσωπον παρά- 
στασιν τοΰ Συλλόγου κατά τήν 
Γεν. Συνέλευσιν τών Μετόχων 
τής Τραπέζης μας τής 29ης 
’Απριλίου 1957, καθ’ ήν άντι- 
μετωπίσαμεν έπιτυχώς τήν άν- 
τιϋπαλληλικήν διάθεσιν έλαχί- 
στων —ευτυχώς— Μετόχων καί 
έτονίσαμεν τάς έξαιρέτους υ
πηρεσίας τάς οποίας οί υπάλ
ληλοι κατά καιρούς προσέφερον 
είς τήν Τράπεζαν, έκθέσαντες 
τήν προς τήν Τράπεζαν άγνω- 
μοσύνην καί άστοργίαν τοΰ 
Κράτους καί τόν όλέθριον ρό
λον τοΰ Ήλιάσκου, ζητήσαντες 
έν κατακλείδα ϊσην μεταχείρισιν 
μετά τών συναδέλφων μας τών 
Τραπεζών Ελλάδος καί ’Αγρο
τικής καί συμμετοχήν τοΰ Συλ
λόγου είς τό Γενικόν Συμβού
λιου τής Τραπέζης.

Πρέπει νά προσθέσω μεν όλί- 
γας λέξεις, άπό τής πλευράς 
μας, διά τήν άπεργιακήν κίνη- 
σιν τής ΓΣΕΕ τών άρχών Ιου
νίου. Διοικεΐν έστί προβλέπειν. 
Προεβλέψαμεν έπιτυχώς καί έγ- 
καίρως τά άποτελέσματα τής 
άπεργιακής έκείνης κινήσεως 
τής ΓΣΕΕ. Ή πολιτική δέν εί
ναι μία θεωρητική, άλλά μία 
κατ’ έξοχήν πρακτική ύπόθε- 

σις, ΰπό τόν όρον βεβαίως ότι ή 
μέριμνα δέν άποβλέπει είς τά 
άτομα τά διαχειριζόμενα τά κοι
νά, άλλά είς τό σύνολον τών 
ύπ’ αύτών έκπροσωπουμένων. 
Επετύχομεν, όθεν, όρθώς καί 

έντίμως τήν χορήγησίν τοΰ 15) 
θημέρου και έξήλθομεν, άβρό- 
χοις ποσίν, άπό τό τέλμα τής 
περιπέτειας έκείνης, δικαιωθέν- 
τες πλήρως έκ τών άποτελεσμά- 
των είς τάς προβλέψεις μας.

Έσημειώθησαν διαφωνίαι είς 
τό Συμβούλιου μας. ’Αλλά είς



όλα τά Συμβούλια σημειοΟνται 
διαφωνίαι. Ή ιτλειοψηφία, κατά 
τταγίαν δημοκρατικήν αρχήν, δι
οικεί, και ή μειοψηφία, έκθέτου- 
σα έλευθέρως τάς απόψεις της, 
ύποτάσσεται είς τήν γνώμην 
τής πλειοψηφίας. Ούδείς δικαι
ούται νά εχη παράπονου καί ή 
έλευθερία τής σκέψεως καί τής 
γνώμης είναι ιερά καί απαρα
βίαστος.

Ώς προς το θέμα τής στάσε
ως τού Συλλόγου μας έπί τού 
Νομοσχεδίου περί απολύσεων, 
ή θέσις τήν όποιαν έλαβεν ό ή- 
μέτερος Σύλλογος εκτίθεται είς 
το άπό 28)11)57 ύπόμνημά 
μας, δημοσιευθέν καί είς τήν 
Τραπεζιτικήν, τήν έκδοσιν τού 
οποίου προεκάλεσεν ό Σύλλο
γος ΎποΑλήλων Τραπέζης ’Α
θηνών, διά τής παρουσιάσεώς 
του είς τήν Νομοθετικήν Επι
τροπήν τής Βουλής. Κατεβάλα- 
μεν πάσαν προσπάθειαν διά νά 
άποφύγωμεν λυπηράν έπιδείνω- 
σιν των σχέσεων μεταξύ των 2 
Συλλόγων καί εΰρισκόμεθα είς 
τήν εΰχάριστον θέσιν νά καυ- 
χηθώμεν δτι τό έπετύχομεν, βο- 
ηθηθέντες καί έκ τής άλλης 
πλευράς, διατηρηθείσης οΰτω

αρραγούς τής έν τη ΟΤΟΕ συν
εργασίας.

Θά θέλετε ίσως νά μάθετε καί 
νεώτερα έπί τής μηνύσεως κατά 
Ήλιάσκου. Ή άνάκρισις ακο
λουθεί τον δρόμον της καί μάς 
διεβεβαίωσαν άρμοδίώς δτι τα
χέως θέλει τερματισθή, οπότε 
ο τέως Διοικητής ή θά κριθή ά- 
παή,λακτέος ή θά παραπεμφθή 
είς τό Ακροατήριου. Εχομεν 
έμπιστοσύνην είς τήν Δικαιο
σύνην τής Πατρίδος μας.

Μετ’ ιδιαιτέρας ίκανοποιήσε- 
ως έδημοσιεύσαμεν είς τήν τε- 
λευταίαν Τραπεζιτικήν, άφ’ ένός 
μέν τάς ένεργείας μας διά τήν 
έπαναφοράν τού προπολεμικού 
εορτολογίου, άφ’ έτέρου δέ τήν 
έπελθοΰσαν συμφωνίαν μεταξύ 
ΑΔΕΔΥ, ΟΤΟΕ καί συνδικάτων 
Κοινής Ώφελείας, περί στενής 
συνεργασίας προς άνύψωσιν τού 
βιοτικού έπιπέδου τής ύπαλλη- 
λικής τάξεως. Κατ’ έπιτυχή δέ 
συγκυρίαν, τό κύριον άρθρον τής 
Τραπεζιτικής «Οί ήττημένοι τού 
πολέμου», άφεώρα αυτό τούτο 
ακριβώς τό θέμα τού βιοτικού 
έπιπέδου τών Ελλήνων μισθο- 
βιότων καί εΰρεν έντόνως ευμε
νή άπήχησιν.

ΕΝΔΟΣΥΑΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Έρχόμεθα είς τά ένδοσυλλο- 

γικά ζητήματα, τά όποια είναι, 
ίσως, ό πλέον αχάριστος το- 
μεύς.

Καί κατά τό ύπό κρίσιν β'. 
έτος τής ύφ’ ήμών διαχειρίσεως 
τών Συλλογικών μας πραγμά
των έξηκολούθησε τό νοικοκύρε- 
μα τού Συλλόγου μας. Τά έξο
δα διαχειρίσεως περιωρίσθησαν 
είς τό έλάχιστον, χωρίς τούτο 
νά μειώση τήν αξιοπρεπή πα- 
ράστασιν τού Συλλόγου, ύλικώς 
καί ήθικώς, ό όποιος συνεχώς 
καί σταθερώς ανέρχεται είς τήν 
έκτίμησιν τών άνωτάτων, άνωτέ- 
ρων, μεσαίων καί κατωτέρων υ
παλλήλων τής Τραπέζης μας, 
άνταποκρινόμενος συνεχώς πλη- 
ρέστερον είς τον προορισμόν 
του.

Ό εορτασμός τής 40ετηρίδος 
τού Συλλόγου μας έδωσεν α
φορμήν συγκινητικών έκδηλώσε- 
ων καί συνδέσεως τού παρελ
θόντος μέ τό παρόν.

Τό ώραΐον έθιμον τής συγκεν- 
τρώσεως για τό κόψιμο τής πίτ
τας έωρτάσθη έφέτος μετά πρω
τοφανούς λαμπρότητας, μέ τήν 
παρουσίαν τού Διοικητοΰ καί 
τού Ύποδιοικητοΰ, ώς καί τών 
Υπουργών Εμπορίου καί Ερ
γασίας καί τού Γεν. Γραμμα- 
τέως Υπουργείου Εργασίας, 
ή στενωτέρα γνωριμία τών ο
ποίων δέν είναι άνωφελής διά τά 
συμφέροντα τού Συλλόγου μας.

Έξ άλλου ή όργάνωσις καί 
άψογος λειτουργία έορταστικών 
συγκεντρώσεων διά τά παιδιά 
τών συναδέλφων, ώς καί κατά 
τάς Άποκρέω, συνετέλεσεν είς 
τήν συναδέλφωσιν τών Μελών 
τού Συλλόγου καί έκαλλιέργη- 
σε τό συναδελφικόν πνεύμα καί 
τήν κοινωνικότητα τών Μελών.

Ή έξυπηρέτησις τών νεωτέ- 
ρων συναδέλφων, ώς καί έπιδό- 
ξων τοιούτων, διά τής όργανώ- 
σεως καί στεγάσεως φροντιστη
ρίων έν τή Λέσχη μας, τονίζει 
τήν χρησιμότητα αυτής.

Ώς προς τήν λειτουργίαν τού 
‘Εστιατορίου, τό όποιον έπίσης 
εξυπηρετεί πολλούς τών συνα
δέλφων καί καλλιεργεί τό συνα
δελφικόν πνεύμα, εχομεν νά ά- 
πονείμωμεν τον δίκαιον έπαινον, 
μετά δάφνης, είς τον συνάδελ
φον Ύπ)τος Πειραιώς κ. Χαρί
λαον Θεοδωράκην, ό όποιος, με
τά τήν άποχώρησιν τού ένοικια- 
στού τού Εστιατορίου, άνέλα- 
6εν άπό 1 5 Μα'ί'ου 1957 τήν 
διεύθυνσίν του, ένφ συγχρόνως 
δέν έπαυσε νά έργάζεται είς τό 
Ύπ)μα Πειραιώς καί διά τής 
σΤιβαράς διευθύνσεώς του καί 
τής άγρύπνου παρακολουθήσε- 
ώς του, οχι μόνον άνέκοψε τήν 
ανέκαθεν παθητικότητα τού Ε
στιατορίου, αλλά καί έκάλυψε 
τάς ζημίας, άνευ μειώσεως τής 
ποσότητας καί ποιότητας τών 
μερίδων, πραγματοποιήσας ά- 
θλον, έγγίζοντα τά όρια τού 
θαύματος. Τοιαΰτα τά άποτελέ- 
σματα τής χρηστής διοικήσεως.

Ή έκδοσις τής «Τραπεζιτι
κής» (60 σελίδες μεγάλου σχή
ματος) έξηκολούθησε κανονικώς, 
έσημειώθη δέ σταθερά βελτίωή

σις, όχι μόνον άπό άπόψεως 
έμφανίσεως, άλλά καί περιεχο
μένου, ώς προκύπτει άπό τάς 
κρίσεις πολλών τών αναγνωστών 
της, ό κύκλος τών οποίων, πέ
ραν τών Μελών τού Συλλόγου 
μας, εύρύνεται διαρκώς περισ
σότερον. Είς τήν «Τραπεζιτι
κήν» πρέπει νά δοθή έτι μεγα- 
λυτέρα προσοχή, διότι ή έπιρ- 
ροή τού Τύπου κατά τήν έπο- 
χήν μας είναι τεραστία.

Θά προσθέσωμεν όλίγας λέ
ξεις διά τά οικονομικά, ώς καί 
διά τήν άνοιθεώρησιν τού Κατα
στατικού τού Συλλόγου μας.

’Απευθυνόμενοι είς Τροπτεζι- 
κούς υπαλλήλους δέν είναι ανάγ
κη νά μακρολογήσωμεν περί 
τών οικονομικών τού Συλλόγου, 
έφ’ όσον οί δημοσιευθέντες είς 
τήν τελευταίαν «Τραπεζιτικήν» 
άριθμοί ομιλούν άφ’ έαυτών. Μέ 
τήν ήλαττωμένην είς Vz% εισφο
ράν, δχι μόνον άνταπεκρίθημεν 
είς δλας τάς άνάγκας τού Συλ
λόγου, διοργανώσαντες τάς ώς 
άνωτέρω έορτάς καί έκδόσοτν- 
τες, πλήν τής «Τραπεζιτικής», 
τά περί ών ήδη έγένετο λόγος 
2 τεύχη, άλλά καί ηύξήσαμεν 
τήν περιουσίαν τού Συλλόγου, 
δΓ άγοράς 190 Μετοχών τής 
Τραπέζης μας, αί όποΐαι τοιου
τοτρόπως άνήλθον είς 1 900. ’Α
πλό ΰν βλέμμα είς τον δημοσιευ, 
θέντα ισολογισμόν δεικνύει καί 
έδώ τά άγαθά τής χρηστής καί 
λελογισμένης διοικήσεως. ’Αλλά 
τά οικονομικά άφοροΰν κυρίως 
τό 2ον θέμα τής Ημερήσιας 
Διατάξεως.

Έρχόμεθα, δθεν, τελευταίου, 
είς τό θέμα τής άναθεωρήσεως 
τού Καταστατικού τού Συλλό
γου,

Τό θέμα είναι γνωστόν. Κα
τά τήν πέρυσι νήν Γεν. Συνέ- 
λευσιν έξελέγη μία εύρυτάτη 
’Επιτροπή διά νά μελετήση τάς 
άναγκαίας τροποποιήσεις. Ή 
Επιτροπή συνήλθεν είς αλλε
παλλήλους συνεδριάσεις καί κα- 
τέληξεν είς τήν διατύπωσίν τών 
τροποποιήσεων, αί όποΐαι έπε- 
βάλλετο νά γίνουν, διά τήν άρ- 
τιωτέραν λειτουργίαν τού Συλ
λόγου συμφώνως καί προς τάς 
διατάξεις τού Νόμου. Ό Σύλλο
γος έξετύπωσε καί διένειμε τό 
νέον Καταστατικόν καί συνεκά- 
λεσε Γεν. Συνέλευσιν, προς συ- 
ζήτησιν τών προτεινομένων τρο
ποποιήσεων καί καθορισμόν η
μερομηνίας προς διεξαγωγήν 
σχετικής ψηφοφορίας. Ή Συνέ- 
λευσις έλαβε χώροίν τήν 21.1 1. 
57, συνεζήτησε διεξοδικώς τάς 
προτεινομένας τροποποιήσεις 
καί, άφού όμοφώνως τάς έτροπο- 
ποίησεν είς δύο σημεία, ώρισεν 
ώς ήμέραν διεξαγωγής τής ψη
φοφορίας τήν 5.12.57. Κατά 
τήν όρισθεΐσαν ήμέραν έλαβε 
χώραν ή ψηφοφορία καί ένεκρί- 
θη τό σχέδιον τού νέου Κατα
στατικού. ’Αλλ’ οί ψηφίσαντες, 
ένφ άπετέλουν τήν άπαρ- 
τίαν ή όποια άπαιτεΐται διά 
συνήθη πρώτην Γενικήν Συ- 
,νέλευσιν, ύπελείποντο τού ηύ- 
ξημένου αριθμού, ό όποιος κατά 
Νόμον άπαιτεΐται διά τροπο-

ποίησιν τού Καταστατικού. Κα
τά συνέπειαν, ή ψηφορία δέον 
νά έπαναληφθή καί θά έπανα- 
ληφθή κατ’ άνάγκην, συγχρονί- 
ζομένη μέ τάς προσεχείς άρχαι- 
ρεσίας, κατά τάς οποίας οί συμ- 
φωνοΰντες μέ τάς τροποποιήσεις 
θά ψηφίσουν «Ναι» καί οί δια- 
φωνούντες «’Όχι». Είς τό ση- 
μεΐον τούτο πρέπει νά διευκρι- 
νισθή πλήρως δτι τό νέον Κατα
στατικόν δέν αυξάνει τήν εισ
φοράν, ή όποία παραμένει ’/2%, 
ώς έχει σήμερον, καί μόνον δ:’ 
άποφάσεως τής Γεν. Συνελεύσε- 
ως δύναται ν’ αυξηθή, έάν παρα- 
στή άνάγκη.

Προτού τερματίσω μεν τό Κε
φαλαίου τών ένδοσυλλογικών 
ζητημάτων, πρέπει νά έξάρωμεν 
τήν προθυμίαν τού προσωπικού 
νά συνεισφέρη έκτάκτως έκου- 
σίως ύπέρ τών συναδέλφων του

σεισμοπαθών Θεσσαλίας. Τήν 
άλτρουΐο'Πκήν ταύτην διάθεσιν 
τό προσωπικόν καλείται ήδη νά 
συμπλήρωσή, διά έθελοντικής 
προσφοράς αιμοδοσίας, τήν ο
ποίαν 6ά όργανώση τό ΤΥΠΕΤ. 
Δέν εΐναι δυνατόν νά ζητώμεν τό 
παραμικρόν, έάν παραλλήλως 
δέν εχωμεν τήν διάθεσιν τής 
προσφοράς καί τής ύπηρεσίας 
τού -πλησίον. "Αλλωστε ή αιμο
δοσία εΐναι αβλαβής διά τον αι
μοδότην, ε!ς τον όποιον προσ
φέρει. τήν χαράν τής έκτελέσε- 
ως μιας άλτρουϊστικής πράξεως.

Έ/ πίζομεν δτι δέν παρελεί- 
ψαμεν σημαντικά θέματα άπό 
τήν ένδοσυλλονικήν δράσιν. Δέν 
άναφέρομεν τάς σκέψεις περί 
νέου κτιρίου τής Λέσχης μας, 
άφ’ ένός μέν ώς προώρους, άφ’ 
έτέρου δέ ώς άνανομένας είς το 
1958.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΑ! ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
'Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δέν έχει σημασίαν ή κριτική 
τού παρελθόντος, έάν δέν άπο- 
βλέπη είς βελτίωσιν τού μέλ
λοντος. Ζωτικοί δέ είναι οί ορ
γανισμοί έκεΐνοι, οί όποιοι α
σχολούνται όλιγώτερον μέ τό 
παρελθόν και περισσότερον μέ 
τό παρόν καί τό μέλλον

Άποβλέπομεν μετά δικαιολο
γημένης αισιοδοξίας είς τό 
μέλλον, τόσον των Συλλογικών 
μας πραγμάτων, δσον καί τής 
έπαγγελματικής σταδιοδρομίας 
μας. Διότι ή εύόδωσις τών πρώ
των είναι άναγκαία συνάρτησις 
τής ικανοποιητικής έξελίξεως 
τής δευτέρας.

Έξηγοΰντες τον χαρακτηρι
σμόν τής αισιοδοξίας μας ώς 
«δικαιολογημένης», βασίζομεν 
τούτον, άψ’ ένός μέν είς τήν ά- 
ρίστην άνάπτυξιν τών έργασι- 
ών τής Τραπέζης, άφ’ έτέρου δέ 
είς τήν έπίσης άρίστην φιλοϋ- 
παλληλικήν διάθεσιν τού σημε
ρινού μας Διοικητοΰ, χάρις είς 
τήν πανθομολογουμένην ικανό
τητα καί ήθικήν ακεραιότητα 
τού όποιου, βοηθουμένου ΰπό 
τού άνταξίου Ύποδιοικητοΰ 
μας, άνεγεννήθη ή Τράπεζα. Ή 
άναγέννησις αϋτη έγένετο έντός 
βραχυτάτου χρονικού διαστήμα
τος καί ή Τράπεζα έσώθη άπό 
τό χείλος τού τάφου, είς τό ό
ποιον τήν έψερεν ανάξιος σκλη
ρός άνθρωπος, εύρισκόμενος είς 
τούς ήθικούς άντίποδας τού ση
μερινού Διοικητοΰ, τεθείς έπί 
κεφαλής τού Ιδρύματος, διά νά 
συσσωρεύση τάς γνωστάς συμ
φοράς είς τό προσωπικόν καί 
είς τήν Τράπεζαν, τής όποιας ή 
ζημία, κατά τήν έπάρατον τριε
τίαν —ώς καλώς γνωρίζετε, άλ
λά πολλοί δυστυχώς έξακολου- 
θοΰν νά άγνοοΰν, άνήλθεν είς 
1.000.000 χρυσών λιρών ’Αγ
γλίας.

Τά περί φιλοϋπαλληλικής 
διαθέσεως τού σημέρινοΰ Διοι- 
κητοΰ δέν είναι ούτε ατυχής προ
σπάθεια ευτελούς κολακείας, 
τήν οποίαν τόσον καί ό ίδιος ά- 
πεχθάνεται, ούτε φιλολογικόν 
σχήμα λόγου, στερούμενον πρα
γματικής ύποστάσεως. Έξεδη- 
λώθη κατ’ έπανάληψιν, δχι μό
νον είς λόγους, άλλά καί είς έρ
γα, άλλα τών όποιων έπραγμα- 
τοποιήθησαν ήδη —- ώς έν τψ 
πρώτφ κεφαλαίφ τής Λογοδο
σίας μας έξεθέσαμεν—·, άλλων 
δέ έχομεν απερίφραστους ύπο- 
σχέσεις τάχιστης πραγματοποι- 
ήσεως. Ή εύρυτέρα κοινοποίη- 
σις τινών έξ αύτών θά έβλαπτε 
τήν πραγματοποίησίν των. Προ- 
τιμοΰμεν δέ την πραγματοποίη
σή τών εύλόγων καί δικαίων 
συμφερόντων τών έργαζομένων, 
άπό την έκ τών χειροκροτημά
των των ίκανοποίησίν μας.

Άλλά τήν φιλοϋπαλληλικήν 
καί ψιλοσυλλογικήν διάθεσιν τού 
Διοικητοΰ πρέπει νά ένισχύσω- 
μεν καί ήμεΐς άπό τής πλευράς 
μας —δέν λέγω δΓ έντάσεως 
τών προσπαθειών μας προς έρ- 
γασίαν, διότι αυτή έχει ήδη προ 
πολλσΰ φθάσει είς τό κατακό- 
ρυψον-— άλλά διά κατά πάντα 
άξιοπρεποΰς παραστάσεως καί 
άνυψώσεως τής ατομικής καί 
κοινωνικής στάθμης τού ύπαλλή- 
λου τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος. Θά πρέπει ό σημερι
νός Διοικητής τής Τραπέζης καί

κάθε Διοικητής, νά βλέπη είς έ
να έκαστον τών σημερινών ύπ- 
αλλήλων ένα πιθανόν μελλοντι
κόν Διοικητήν. Τοιαύτη πρέπει 
νά είναι ή στάθμη τών ύπαλλή- 
λων. Ό δέ Σύλλογός μας εΐναι 
τό ένδεδειγμένον δργανον καλ
λιέργειας τής ήθικοπνευματικής 
άνυψώσεως τής στάθμης τών 
Μελών του. Είς τούτο ά Σύλ
λογός μας δέον νά έντείνη την 
προσοχήν του. Είναι δέ τούτο 
ή καλώς νοουμένη συνδικαλιστι
κή δράσις. Δηλαδή ή συνειδητο- 
ποίησις τών δικαιωμάτων τών 
έργαζομένων, προς* άνύψωσιν 
τού βιοτικού έπιπέδου των, ή ό
ποία οδηγεί είς τον έκπολιτι- 
σμόν τού ατόμου καί τής κοι
νωνίας. Ή αξιοπρεπής, λοιπόν 
καί άνευ υποχωρήσεων ύπερά- 
σπισις τών δικαιωμάτων τών έρ
γαζομένων, πού εΐναι ΰπεράσπι- 
σις τών δικαιωμάτων τού ανθρώ
που, πρέπει νά εΐναι τό ύπ’ άρ. 
1 μέλη μα τού Συλλόγου μας.

Ώς άνωτέρω έτονίσαμεν, ά 
σημερινός Διοικητής, κατ' άσυ- 
νήθιστον έξαίρεσιν, είς τό έρ- 
γον τούτο εύρίσκεται παρά τό 
πλευράν μας καί έπιθυμεΐ περισ
σότερον παντός άλλου την άνύ-

ψωσιν τού βιοτικού έπιπέδου τών 
διακονούντων είς τό "Ιδρυμα, 
έντός πάντοτε τών δυνατοτήτων 
τής Τραπέζης. Φρονοΰμεν, δθεν, 
δτι δέν θά χρειασθοΰν σκληροί 
αγώνες προς τήν πλευράν ταύ
την. Ή έπέμβασις δμως τού 
συγχρόνου Κράτους εΐναι —ώς 
γνωρίζετε— λίαν έκτεταμένη 
καί έν πολλοίς καταθλιπτική. 
Προς τά έκεΐ, λοιπόν, άφείλομεν 
νά στρέψω μεν τήν προσοχήν μας 
καί νά έπιβάλωμεν τον σεβα
σμόν τών δικαίων μας.

Άλλά διά νά εΐμεθα ισχυροί, 
πρέπει νά εΐμεθα ήνωμένοι. ’Ε
άν μαχώμεθα άναμεταξύ μας 
καί έάν έξαντλώμεν την δρα
στηριότητα μας είς ένδοσυλλο- 
γικάς διαμάχας περί μικρά, τα
πεινά καί ασήμαντα, δχι μόνον 
καταβιβάζομεν τήν στάθμην τής 
κοινωνικής μας τοποθετήσεως, 
άλλά καί καθιστάμεθα ανίσχυ
ροι άπένοντι τών πολεμίων τών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας, 
οί όποιοι δυστυχώς δέν λείπουν.

Τείνω, κατά συνέπειαν, φιλι
κήν χεΐρα προς πάντας τούς πα
ράγοντας τής έξυπηρετήσεως 
τών συλλογικών μας πραγμάτων 
καί τούς καλώ είς ειλικρινή συν- 
ένωσιν καί συνεργασίαν, προς 
άνύψωσιν τού βιοτικού έπιπέδου 
τών έργαζομένων γενικώς καί 
τών ύπαλλήλων τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος είδικώ- 
τερον, καί δέν αποκρύπτω τάς 
περαιτέρω βλέψεις μου προς εΰ- 
ρυτέραν συνεργασίαν καί συνέ- 
νωσιν, πέραν τών στενών Συλ
λογικών μας ορίων. Βεβαίως μία 
τοιαύτη άπόφσ.σις θά πρέπει νά 
εΐναι απόρροια έπιμελοΰς στα*- 
θμίσεως τών πραγμάτων καί κοι
νής συγκαταθέσεως. Καί τούτο 
εΐναι άλλος ένας λόγος, συνη- 
γορών ύπέρ τής συνενώσεως ό
λων τών διαθεσίμων δυνάμεων.

Ηνωμένοι θά ΰπερασπίσω- 
μεν πολιτικώτερον καί άποτελε- 
σματικώτερον τά δικαιώματα 
μας, ώστε νά παύσωμεν ο! "Ελ
ληνες μισθοβίοτοι νά εΐμεθα οί 
μόνοι ήττημένοι τού πολέμου.

(Χειροκροτήματα).

ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ
------------------------♦—.—

0 ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΕΠ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗ
Πρόεδρος Συνελενσεως: Άρχε- 

ται ή συζήτησις έπί τήις λογοδοσί
ας. Τον λόγον έχει ό κ. Μανρουλί-
δης.

κ. Ε. Μοϋνροιυλίδης: ικ. Συνόιιδελ- 
φοι, λαμθάινω τον λόγον συναισθα
νόμενος τήν :ύποχρ'έωσΐ'ν:, τήν όποι
αν Εχω απέναντι των μελών τού 
Συλλόγου ικαί ώς τέως μέλος τής 
άπε,ρχομένης Δνόαικητιικής ’Επιτρο
πής νά φέρω εί·ς γνώσιν αύτών 
στοιχεία, διά τών οποίων θά όλο- 
κληρώσουν τοώτοο τήν γνώμην των 
έπί τής ύπό τού κ. Προέδρου άνα- 
πτυχθείσης Λογοδοσίας. Ύποχρέ- 
ωσίς μου, ή όποία προσέτι πηγάζει 
άπό τήν ευθύνην τήν όποιαν άνελόί- 
6 ο μεν ώς μιέλη έινος ανανεωτικού 
κινήματος εις τήν Τράπεζαν, τό 
όποιον έπί διετίαν οί συνάδελφοί 
έτίμησαν διά τής ψήιφου των. Τά 
λόγια μου ίσως πικράνουν ώρισμέ- 
ναυς αξιότιμους καί σεβαστούς έν 
πολλοίς συναδέλφους πλήν ομιως ή 
προσωπική μου έΐκτίμησις προς 
αύτούς δέν μπορεί καί δέν πρέπει 
νά είναι ικανή νά έπισκιάση τήν 
εύθύνην μας έκ τής εντολής πού 
μάς Εδωσαν οί συνάδελφοι μέ τό 
μικρό άψυχο χαρτάκι τής ψήφου 
των, το όποιον δμως περικλείει τό 
μεγάλο μας χρέος τής υπερασπίσει- 
ως τών δικαιωμάτων τού μόχθου 
<των ικαί τον πόθον τών οικογενειών 
των διά μίαν άνθριωπίίνηιν1 ζωήν.

Ή κατευθύνουσα τάς ένεργείας 
Υής άπεριχομένης Διοικητικής Ε
πιτροπής Ά,ρχή ήτο ή τής εύθυ- 
γραμμίσεως τών έπί τών ζητημά
των μας απόψεων προς τάς τοι- 
αύτας τών διαχειιριζομένων αυτά 
αρμοδίων οργάνων είτε ταύται άνήμ 
κουν είς τήν Διοίκησιν τής Τραπέ- 
ζης, είτε ανήκουν πιο πέρα. Απο
φυγή οίασδήποτε ένεργείας 6Γ ής 
θά ήθελον έχδηλωθή αί φύσει αντί
θετοι απόψεις τού Συλλόγου διά 
τον λόγον οτι ή στάσις μας αϋτη 
θά έθεωρήτο εχθρική καί τά αιτή
ματα μας δέν θά έπελύοντο. Παρά 
τάς ύφισταμένας ύπό τών έν τή 
Διοικητική Επιτροπή ώρισμένων 
μελών — τών περισσοτέρων μπο
ρώ νά πώ — αντιδράσεις είς τάς 
οποίας οφείλεται ικιαί κατά μέγα 
μέρος ή πραγματοποίηισις τώιν1 ό
σων παροιυάίασεν ό κ. Πρόεδρος ώς 
Επιτεύγματα τής1 Διοικητικής ’Ε
πιτροπής, ή καταστρεπτ ιΐκιή αύτή 
δΓ εν Συνδικαλιστικόν όργανον 
νοοτροπία, δυστυχώς, παρέμεινεν 
ισχυρά μέ κίνδυνον εφεξής έπικρα- 
τήσεώς της.

‘Ο φορεύς τής νοοτροπίας αυ
τής αξιότιμος κ. Πρόεδρος τού 
Συλλόγου ώνόμασε τήν έκ ταύτης 
άπορρέοιυισαν τακτικήν ώς τακτι

κήν τής μέσης οδού. ‘Η κριτική τής 
Τακτικής αυτής θά αναπτύσσεται 
παραλλήλως προς τάς έκτιιθεμένας 
έν τή σειρά τών λόγων μου από
ψεις.

Έπί τού παρόντος λέγω: "Όταν 
οί υπάλληλοι τής ’Εθνικής Τραπέ- 
ζης Εναντι των όσων Εχασαν — 
και Εχασαν τά πάντα — προβάλ
λουν ώρισμένα αιτήματα ώς ΜΙΝΙ
ΜΟΥΜ διά τήν άνόρθωσίν των 
καί τά όποια αιτήματα διί’ ώριμου 
κρίσεως καί κατόπιν έπισταμένης 
έρεύνης Εχουν προβληίθή καί Εχουν 
γίνει συνείδησις είς τό προσωπι
κόν ώς τά μόνα μέσα διά νά ξαινα- 
δοΰμε καλές μέρες, όταν τά μέσα 
ταύτα καταστρατηγούνται καί γί
νεται δεκτή ή ικαταστρατήγησις 
αϋτη διά τής τακτικής τής εΰθίυ- 
γραμμίσεως, τότε δέν υπάρχει μέ
ση οδός άλλά ή οδός τής καταβά- 
ραθρώσεως των αιτημάτων μας.

Είσάγων ό αξιότιμος κ. Πρόε
δρος τήν πρωτότυπον ταύτην Συν
δικαλιστικήν αρχήν εγγράφει άνα- 
φοριίκώς προς τό προσωπικόν τής 
Τραπέζης έπαχθεΐς διά τό μέλλον 
ύποθήκας, συνισταμένας τόσον εις 
Τήν δημιουργίαν ικαταστρεπτικών 
συνεπειών τού ήιθικοΰ τής1 αγωνι
στικής διαθέσεως τού Σώμαιτο-ς, 
τών ύπαλλήλων όσον καί είς τήν 
δημιουργίαν προηγουμένου διά μ(ί- 
αν έσφαλμένην οδόν τήν οποίαν 
λαμβάνουν τά ζητήιματά μας άπό 
άπόψεως έπιλύσεως.

ιΚαί έξετεστέα τά αποτελέσματα 
τά όποια εΐχεν ή τακτική τής 
προεξοφλαυμένης ύποχωρήσεως είς 
τον έσωτερικόν τοιμ-έα, δηλαδή τών 
ένεργειών μας προς έπίλυσιν τών 
έξαρτωμένων έκ τής Διοικήσεως 
αιτημάτων.

Τον ’Ιούλιον τού 1956 ύπεβλή- 
θησαιν δΓ Υπομνήματος τής Διοι
κητικής ’(Επιτροπής 25 βασικά αι
τήματα πλέον 3 ύποβληιθέντων κα
τά τό 1957 έν συνόλφ 28 αιτήμα
τα. Έκ τούτων μέχρι στιγμής έπε- 
λύθησαν 9, έκκρεμούιν 10 καί άπερ- 
ρίφθησαν έχλλα 9.

Έκ τών έπιλυθέντων 9 τά 5 έ- 
πραγματοποιήθησαν έπί θητείας 
τού προηγιουμένου Συμβουλίου καί· 
4 έπί τού άπερχ ο μ έναυ Διοι κτικοΰ 
Συμβουλίου. Εΐναι άξιοσημείωτον 
ότι1 έπί τού προηγουμένου Δ. Σ., 
τό όποιον εΐχεν τηρήσει έπί τών 
ζητημάτων τού προσωπικού στάσιν 
συνεπεστέραν ισυνδικαλιστιικώς, ί- 
κανοποιήθησαν έντός 5μήνου 5 
αιτήματα, έξ ών 3 γενικά, ένφ 
έπί τού απερχομένου—τού πληγέν- 
τος διά τής μέσης όδοΰ—έντός 12- 
μήνου έπελύθησαν 4 ήτοι 3 ειδικά

καί Ενα γενικόν και άπό αυτά ακό
μη τά 4, τά 3 εΐχον τεθή καί άπαι- 
τηθή ύπό τού πρώτου Συμβουλίου.

Έκ τών έκκρεμούντων θά διέλ-ι 
θωμεν τά σπουδαιότερα:

Ιον. Τής ταχείας όλακλημώσεως 
τών προαγωγών καί τής συντάξε
ως έπετηρίδος. Τό κλείσιμο τού 
κύκλου τών προαγωγών κατά τούς 
λόγους τού ίκ. Προέδρου έπρόκειτο 
νά περατωθή εντός1 τού Φθινοπώ
ρου τού 1957, "Ηδη,, άφού έξεπε- 
ράσαμε όλα τά όρια ήλιοστασΊων 
άνατρέχωμεν, ίσως, είς τήν άνεύρε- 
οιν νέων συμφώνως πρός τά μέ
τρα τής «μέσης οδού» καί αν δέν 
τά άνεύρωμεν ΐσως νά άντικατα- 
σταθούν αί φράσεις περί Φθινο
πώρου μέ τό γνωστόν μοτίβο «βρα
διές καί ι μέση μέρια, χειμώνες κά- 
λοκαίρια.»

2ον. Τά τής αλλαγής τού συ
στήματος συντάξεως Εκθέσεων, 
τής προσμιετρήσεως τού χρόνου ά- 
σθενείας, τής επαναφοράς τής πο- 
λυετίας λόγφ χρόνου προϋπηριεσί- 
ας ιοίς όμοειίδεΐς έπιχειρήσειςΐ καιί 
τό τής άποδόσεως τού άναλογοΰν- 
τος βαθμού είς τούς ύποταμίας έκ 
μετατάξεως, άπό τού ’Οκτωβρίου 
τού 1956 έλάβομεν τήν διαβεβαίω- 
σιν ότι θά μελετηθούν πάραυτα 
καί θά συνταχθούν πίνακες κλπ, 
καί είναι Φεβρουάριος τού 1958 
καί Εχομεν μιίαν άνανέωσιν μόνον 
υποσχέσεων.

ΣημίεΤον, άγαπητοϊ Συνάδελφοι,; 
τής έκτιμήσεως τής ύπάριξειως τού 
Συλλόγου ιΰπά τών αρμοδίων, ή — 
αν θέλετε — άντα,πόκριισίς των είς 
τό χαϊδολόγημα τής εύθυγραμμ ί- 
σεως.

3 ον. Γενική ιέπέκτασις τού ώρα- 
ρίου τών 39 ώρών καί είς τάς ε
παρχίας, όχι μόνον δέν έπραγμα- 
τοποιήθη, άλλά τουναντίον τό μέν 
ώράριον τών 42 ώρών έπεξετάθη νο- 
μίμως βάσει τής γνωστής εγκυκλί
ου περί πλεονοίζσύσης έργασίαή 
καί έκτος Νόμου τό πέραν τών 42 
ώρών ικαί είς τά Καταστήματα 
καί Υποκαταστήματα τής περιο
χής ’ Αθη νών—Πειραιώ ς.

4ον. Καί τέλος, τό περίφημον 
15% είς τούς βαθμούς Ύπολογ ι
στού και Αογ ιστού. Καί αυτού τού 
αιτήματος ή έξέλιξις είναι μία 
άπόδειξις τής ΰποδοχής, τής όποι
ας τυγχάνει ή «μέση οδός» παρά 
τής άντιιπέραν όχθης. Έφ’ όσον 
τούτο τεθέν «ατά μήνα Απρίλιον; 
έγένετο (δεκτόν «άτά μήνα Σεπτέμ
βριον, ένεκρίίθΐη, άπό τό Γεν. Συμ- 
βοιύλιον τής Τραπέζης μιετά πολλών 
περιπετειών, τό γνωρίζει ο ικ. Πρό
εδρος, κατά μήνα Δεκέμβριον,

Χαρακτηριστικόν όμως είναι ό
τι τόσον τούτο δσον καί άλλα θέ
ματα τού προσωπικού όσάκις φύ
γουν άπό τήν Τράπεζαν καί ανα
μένονται διατυπώσεις τών Υπουρ
γείων, άλως παραδάξως μετατρέ- 
πονται άπό αιτήματα τού προσω
πικού είς αιτήματα αυτής ταύτηις 
τής Τραπέζης μέ όλα τά γνωστά 
δΓ αύτάς τάς περιπτώσεις έπα- 
κόλουθα.

Είς τά άπορριφθέντα αιτήματα 
περιλαμβάνονται άπαντα τά οικο
νομικής φύσεως.

"Εκτατοί σίκονομικαί ένισχύ- 
σεις, βελτίωϋις άποδοχών, παιδι
κή μέριμνα. Σεβαστή είς τό σηιμεΐ- 
ον τούτο ή (αδυναμία τής Τ,ραπε- 
ζη,ς, ικαίτοι- οί Τριαπεζοϋπάλληλοιι 
γνωρίζομεν καλώς ποιοι είναι ο 
πραγματικοί αίτιοι αυτής τής ά- 
δυναμίας, δηλαδή οί ικ.ικ. νυν καί 
υποψήφιοι Επισφαλείς. "Όμως1 τό 
έπιχείρημα αύτό της άδυναμία|ς 
πρέπει νά ιέλέγχεταν ώς πρός τήν 
Εκτασιν καί νομίΐζομεν πλέον ότι 
αί συνθήκαι σήμερον έν πολλοΐς,, 
χάρις είς τον μόχθον τού προσωπι
κού, είναι τσιαΰται ώστε τούτο 
πρέπει ν’ άποτελέση ενα άσχημον 
παρελθόν.

Άπερρίφθησαν βασικά αίτήμοα- 
τα ήθικής φύσεως ώς ή έμφανής 
καί δι!κα|ία κατανομή τών άσφαλί- 
στρων καί ή έπαναπρόσλ,ηψι|ή 

τών όατολιυθέντων άνευ συντάξεων 
καί των Συνδικαλιστών. Ώς πρός 
τό πρώτον (τών άσφαλίστρων) 
αύτό τό STATUS QUlO τού κου
ρελιάσματος τής ύπαλληλιικής συ- 
νιειδήσεως, μετά τήν άπόρριψίν του 
(χπεσιωπήίθη διά νά |μή δώση ό 
Σύλλογος τήν έντύπωσιν ότι θέλει 
νά κόμη Ελεγχον είς τούς αρμοδί
ους διανομείς τών φακέλλων.

Ώς πρός τό δεύτερον, είς δο- 
θεΐσαν εύκαιρίαν νά τακτοποιηθή 
τό θέμα τών άπολυθέντων μή συν- 
ταξιιοδοτουμένων διά τής υποβολής 
τροπολογίας είς τό ύπό ψήφισιν 
Νσμοσχέδιον περί ρυθμισεως ζη
τημάτων τού προσωπικού ΕΤΕΑ 
ήτοι ή διάταξις περί μή άπολύσε- 
ως τών μή συνταξιοδοτουμένων νά 
εχη άναδιρομικήν ίσχύν, καίτοι ύ- 
πεδείιχθη τούτο ιύπό μελών τής Δι
οικητικής Επιτροπής, καίτοι ό 
αδελφός Σύλλογος τών άπομια- 
κρυνθέντων τό θέτειι ώς1 πρωταρχι
κόν αίτημα, ό κ. Πρόεδρος τό άπε- 
ποιήθη διότι αύτό τό ήθιικόν καί 
έγγράφως διατυπωθέν έν Τώ Ύπο1- 
μνήματι αίτημά μας δέν συμφωνεί 
μέ τό πνεύμα τών Εισηγητών τού 
Νομοσχεδίου.

Ώς έκ τούτου καλώ τήν Σ υιέ- 
λευσιν νά άνατρέψη τήν άποπαίη- 
σΐιν ταΐύτην τού Συλλόγου καί διά 
ψηφίσματος πρός τήν Κυβέρνησιν 
καί τήν Βουλήν τών Ελλήνων ζη,- 
τή'ση τήν επάνοδον τών πεναμένων 
συναδέλφων μας, θυμιάτων τού Ή- 
λ ιάσκου. (Χείιροκροτήματα.),

"Όσον αφορά τήν έπαναπρόσλη- 
ψιν τών άπολυθέντων Συνδικαλι
στών τί νά εϊπωμεν όταν καί είς 
τούς νύν ΰπηρετούντας μή θιασώ-

ι



ταις όμως τής αρχής τής εόιθυγραιμ- 
μίσεως περικόηττεται. ή «βαλέρ» 
των κατά τάς προαγωγάς των 
παρουσίςι μάλιστα τον κ. Πρόε
δρόν;

Τέλος μεταξύ των άπορριφθέν- 
των αιτημάτων ιτεριλαμβάνονται 
χιά ουσιωδέστατα; τά όποια και μό
νον άπό άπόψεως βαρύτητας καλύν 
τττονν τά 3)4 των αιτημάτων τον 
Συλλόγου.

Τού 10 ργαιν ισμοΰ τής1 Εντάξεως 
και τής ηβικής ικαθάρσεως. Αυτά 
κ. Συνάδελφοι, ττροσεφέρθησαν θυί- 
σίσ εις τιόν βωμόν τής λεγάμενης 
«μέσης όδοΰ». Ώς δικαιολογία, κ. 
Συνάδελφοι, άνσμασώνται αί φρά
σεις που ήκούσ-θησαν «διά νά μή 
έπέλθη σάλος εις τό "Ιδρυμα, διά 
νέου οργανισμού καί έντάξεως!, θά 
τακτοποιηθή ή διαφορά μεταξύ 
προσωπικού ’Εθνικής καί Αθηνών 
διά των προαγωγών».

’Αλλά τάς προαγωγάς τάς έδέ- 
χθημεν άφ’ ενός λόγω τής ανάγκης 
τής άπο-χαθηλώαεώς μας άπό τού 
Ήλιασκιικίοΰ σταυρού, άφ’ ετέρου 
δέ ώς προσωρινόν μέσον άπαλει- 
φής των συνεπεία προελεύσεως 
διάφορων τον προσωπικού τής νέας 
Τραπέζης .καί όχι ώς πανάκειαν θέ- 
ραπεύουσαν άπαξ διά παντός οί- 
ον,δήποτε πρόβλημα ή 5 ι αφοράν 
των εργαζομένων έν αυτή. "Η σύν
ταξις νέου ’Οργανισμού είναι ε
πιτακτική καί άναγκαία. Διότι έφ’ 
όσον εύρίσκάμείβα έν διαρκή, άφ’ 
δτου έθεσπίσθη,, έξεγ.έρσει κατά 
τοΰ ίσχύοντος Ήλιασκο-Γ ονικού. 
Οργανισμού, διά τούς φραγμούς 
ακριβώς τούς όποιους! θέτει εις 
την βαθμολογικήν' καί μιίσθολογι- 
κήν έξέλιΐξνν τού προσωπικού ·— U 
δίιως τού κατωτέρου—πώς θά δε
χθώ μεν αυτόν τούτον τον επαχθή 
οργανισμόν, ηύξημένον κατά τάς 
έπαχθεϊς Διατάξεις; συνήθειας 
μάλλον (καί πολύ ικακάς μάλιστα; 
αί όποιαν ίσχυον εις την παιλα-ιάν 
Εθνικήν;

Φέρω εις γνώσιν τής Συνελεύ- 
σεως ότι μία των έπαχθών τούτων 
συνηθειών, ή προσωρινότης, γίνε
ται ετι έπαχ&εστέρα. Ένψ άριχικώι) 
κατά Σεπτέμβριον 1956 μάς έδη- 
Χώθη ότι ή προσωρι νέτη ς, είσαγο- 
μιένη πρός διάκρισιν τών είσελθόν- 
των δι’ επιτυχών εξετάσεων άπό 
τούς μή δΐιαγωνισθέντας ή έπιλαι- 
χόντας, δέν θά ύπερίβαίνη τό έτος;, 
ή αϋξησίς της εις τό έν καί ήμισυ 
έτος μάς παρουσιάσθη ώς τετε- 
λεσμένον γεγονός. Δεν ξέρω έάν 
έν γνώσει τοΰ κ. Προέδρου έγιναν 
αυτά άλλα όταν έγένετο συζήτησις 
έπί τούτων καί Ενώπιον όμάδος 
ένδιαφεροιμίινων, ό κ. Πρόεδρο,ς- τό 
ΰπεστήριξεν ώς δίκαιον.

’Επίσης όμως ώς τιετολεσμένον 
γεγονός έπεβλή8η εις τους νέους 
υπαλλήλους τής ΕΤΕΑ τούς είσελ- 
θόντας καί δι’ επιτυχών εξετάσε
ων, έν έτος προσωρινότης. Οίίτω oil 
νέοι υπάλληλοι τοΰ ιδρύματος πού 
έσπευσαν νά ιέγγραφούν εις τόν 
Σύλλογόν μας φι-λοδωρούνταιΐ' διά 
τό ευχαριστώ μέ έν έτος άδικου 
καί επαχθούς προσωρ ι,νότη,τος.

’Έχω λόγους νά πιστεύω ό-τ* 
τούτο είναι, απαρχή πρός διάκρισιν 
μεταξύ τών πτυχνούχων τών άνωι- 
τάτων σχιολών καί αποφοίτων μέι- 
σων σχολών. Δηλαδή ή ιέπνβολή ε
νός έτους προσωρ ινότητος εις 
(τούς μή πτυιχιούχους έπιτυγχάνον- 
τας εις εισαγωγικόν διαγωνισμόν 
καί μή υπολογισμού1 προσωρ1 ινοτη- 
τος εις τούς πτυχιοιύχους. Οίίτω οι 

.μέν πτυιχιοΰχοτ θά έχουν τάς νΰν 
ίσχυούσσ.ς δIs ολόκληρον τό προ
σωπικόν θέσεις, αί δέ μή πτυιχιού- 
χσΐ1 θά πάνε άκόμη π ιό κάτω. Οϋ- 
διείς όμως έπεδίωιξεν ή έζήτησεν 
τοτοΰτον τι. Ή δέ πληροφορία ότι 
Τούτο θά ίσχύση μόνον διά τούς 
νεοε ισερχομένοιυς1 δεν μάς ικανο
ποιεί. Πρώτον μέν διά λόγους αρ
χής, δεύτερον διότι, ό Σ.υλλογοη 
πρέπει νά υπερασπίζεται τά συμ-ί 
φέροντα απάντων τών μελών του 
καί τέλος καί ημάς τούς ήδη κρύ
βοντας ό Θεός νά μιας ψυλάη άπό 
παρόμοιας κρίσεις εις τό μέλλον 
άφοΰ θά ύπάριχη αυτό τό προηγου- 
μενον τής ά,ριχής έξομοιοδσεως πρός 
τό χειρότερον καί πρό παντός η 
τακτική τής «μέσης όδοΰ» έκ μέ
ρους τού1 Συλλόγου.

’Αλλά καί έτερος λόγος -έξανα- 
γκάζων την επίσημον έξ ύπαρχής 
Ενταξιν τοΰ προσωπικού βάσει 
νέου συγιχρονισμιένου ’Οργανισμού; 
είναι τό ότι ούτω- μόνον επέρχεται, 
μανίιμιως: καί ιάπροάβλήτως ή απα
λέ ιψις τών διαφορών μ'εταξύ προ
σωπικού ’Εθνικής καί Αθηνών ενώ 
ή διά πράξεων Διαικήσεως κατά 
τάς προαγωγάς μ-ετατόπισις «βα
λέρ» ώς σήμερον συμβαίνει, δύνα- 
ται καί διίκαστιικώς .νά προσβληθή 
καί ΰπό μιάς νέας Διοικήσεως νά 
μεταβληΐθή διά νά πέσωμεν πάλιν 
εις νέο-ν χάος. Επίσης ή σύνταξις 
νέου ’Οργανισμού απαιτείται; διό
τι γίνεταν μία εξαιρετικά άδικος 
μεταχείρισις τού θήλιεσς, πρυσιωπι- 
κού. Κατά τά ίσχύοντα εις τήν τιέμ 
ως ’Εθνικήν αί θήλεις συνάδελφο; 
ήσαν δακτυλογράφο ι καί μετετασ- 
σοντο εις τόν Λογιστικόν Κλάδον 
κατόπιν προαγωγ ι-κοΰ Διαγωνι
σμού. Κατά τόν ’Οργανισμόν τής 
ΕΤΕΑ είναι Λογίστριαι καί ύψΐί- 
στανταιι ύπαχρεωτικώς προαγωγι- 
κόν διαγωνισμόν. Εις τάς προαγω- 
γάς κρίνονται ώς δακτυλογράφοί 
Επιβαρυνόμενα! δι’ ένός έπί πλέον 
έτους εις τόν βαθμόν τοΰ δοκίμου; 
ενώ έτεραι ασχολούμενοι μιέ Λο
γιστικήν υπηρεσίαν χάνουν πριοαι- 
γωγάς, διότι δεν αποδίδουν εις τήν 
γ,ραφο μηχανήν.

Συμπέρασμα: Αντί ’Οργανι
σμού, κ. Συνάδελφοι, έφαρμ,όζεταυ | 
ανθολογία έπαχθών Διατάξεων τής

τέως Εθνικής καί τοΰ ’(Οργανισμού 
τής Ε.Τ.Ε.Α. Περιττεύουν λοιπόν 
όλα τά έπιίχει ρήματα ύπέρ τής ι
σχύος νέου συγχρονισμένου ’Ορ
γανισμού καί υπάρχει έν καί ά- 
πλοΰιν επιχείρημα: ’ Οργανισμός; 
πρέπει νά γίνη διότι ’Οργανισμός 
δεν υπάρχει;

Διά τούς λόγους τούτους καλώ 
τά συνδικαλιστικά στελέχη τής 
Τραπέζης καί τούς υποψηφίους 
Ήγέτας συνδυασμών όπως διά δη- 
λώσεώς των έν τή παιραύση Συνε- 
λεύσει λάβουν σαφή θέσιν έναντν 
τοΰ θεμελιιώδους τούτου ζητήματος 
τοΰ ’Οργανισμού, θέτοντ-ες φρα
γμόν εις τάς είσαγομενας έπαχθεϊς 
Διατάξεις καί διιαικόψουν οϋτω τήν 
παραγραφήν τοΰ πρωτοιπόριου. τρί- 
πτύχου τών ηθικών μιας αιτημάτων. 
’Οργανισμός ’Έντα,ξις, ’Ηθικός 
καθαρμός.

Μια ματιά τώρα εις τά άποτε- 
λέσματα πού εΐχεν ή άρχή τής εό- 
θυγραμμίσεως ή τής μέσης! όδοΰ 
εις τόν έξωτεριικόν τομέα, ήτοι εις 
τήν άπό ικοινιοΰ μετ’ άλλων ΈργαΗ 
Χουπαλληλικών Όργανώσεων προσ
πάθειαν έπιβιώσεώς μας ώς μισθο
συντήρητων.

Άφ’ δτου άπό 1 Οετηρίιδων ή 
’ Εργατουπαλληλίική Τάξις απέκτη
σε συνείδησιν καί ώργανώθή εΐίς 
Σωματεία διά τήν προάσπισιν τών 
συμφερόντων της, μ]ία άρχή έχεί 
άποδει,χθή ώς άκλόνητος ‘Ιστορική 
άλήθεια: "Οτι ό μόνος άποτελε- 
σμοοτικός τρόπος νικηφόρου εκβά- 
σεως τών προσπαθειών τών έργαπ 
ζαμένων, είτε διά τήν διιεκδίικησ.ιν 
δικαιωμάτων, εϊτε διά τήν ύπερά- 
σπισιν κείκτημένων είναι ή άλλη- 
γγνη μίεταξύ των, ή αλληλοβοήθεια 
καί ή συνηισπισμένη καί άπό κοινού 
άντιμετώπισις τών ζητημιάτων. Σή
μερον, οπότε άντ ι μιετωπί ζομεν άπή 
ετών μίαν πολιτιικήν καθηλώσεως 
μισθών ημερομισθίων καί συντάξε
ων,, μίαν πολιτικήν τορπιλισμού 
τής ’ιΟργανώσεως Άσφαλίσεως, 
μίαν πολιτικήν φοβίας, έγκαταλεί- 
ψεως καί περιφρονήσεως τού άν;- 
θρωπίνου ,μόχθου; ό συνασπισμός 
οΰτος τών έργαζομενών έπι βάλλε
ται! άκόμα περισσότερον διότι ή 
οικονομική όλιγαριχ'ία καί τά όργα; 
νά της μέ καταχθόνια μέσα έχουν 
κατορθώσει' εις τάς ημέρας μας νά 
τόν εξαρθρώσουν ή νά τόν κάνουν 
νά ΰπάρχη μόνον εις1 τά Καταστα
τικά διαφόρων άνωτάτων συνδι
καλιστικών ’Όργανώσεων.

Ή Τραπεζοϋπαλληλική οίικογέή 
νεια, έστω καί μετά τό πλήγμα 
τής συγχωνεύσεως τών Τραπεζών 
διαγνώσασσι τήν άνάγκην τής Κλα
δικής συσπε ιρώσεως ίδρυσε ν εις τά 
μέσα τοΰ 1955 τήν ‘Ομοσπονδίαν 
Τραπεζοϋπαλληλ ικών ’ Οργανώσεων 
Ελλάδος, τήν ΟΤΟΕ. Καί χάρις! 
εις αυτήν έχομεν άκόιμη άνεξάρτητα 
Ασφαλιστικά Ταμεία. Αλλά πώς 
είναι δυνατόν, κ. Συνάδελφοι, νά 
συμβιβαάθή ή ιδέα τοΰ φόβου πρός 
τους ιθύνοντας, μήπως τούς κάνο- 
μεν εχθρούς διά τής δράσεώς μας; 
μέ τήν ιδέαν τής ένώσεως τών δυ
νάμεων μας ΰπό τήν σκεπήν- τής 
‘Ομοσπονδίας, πού ασφαλώς ή έ- 
νωσις αιϋτη δεν έχει τόν σκοπόν τής 
Όργανώσεως λιτανειών; Άναμφι- 
σβητήτως αί δύο αϋταί αντιλήψεις 
δεν συμβιβάζονται. ’Εντεύθεν ή 
δυσπιστία τού κ. Προέδρου πρός 
Τήν ‘Ομοσπονδίαν καί αί εκδηλώ
σεις Αντιπροέδρου τής παρούσης 
Διοικητικής ’Επιτροπής υπέρ τής 
άπαχωρήσεως τοΰ Συλλόγου μας 
άπό τήν ‘Ομοσπονδίαν.

’ Εντεύθεν καί ή άντίθεσις καί 
άπο,στροφή τού Πρόεδρε ίου1 τοϋ 
Συλλόγου μας πρός τάς έργατοϋ1· 
παλληλικάς προσπαιθείας εύρυ τέ
ρας μορφής καί ένέργειαι έκφυλ-ι- 
σμοΰ των, ότέ ιμέν Si’ άπεργοσπα- 
στιικών* κλιμακίων, ότε δέ δι’ άν- 
τιαπεργιακώιν απεργιών— ενέργει
ας αί όποΐαι έξησθένιηισαν τήν Ό- 
μιοσπονδίαιν κάί τήν ένεφάνισαν 
λίαν ιεΰάλωτον εις τους έχθρούς 
της. ΤΗτο ευχής έργον τό ότι, κα
τά τήν συνεπείς! τών έκδηλώσεων 
αυτών έπελθιουσαν κρίσιν τής Ο: 
Τ.Ο.Ε. μέ τό γνωστόν θέμα, Άλευ
ρά,, ό Σύλλογός μας έλαβε τήν ορ
θήν θέσιν τής άμεσου άντνδράσεως 
ήν καί έδέχθησαν ικιατά πλειοψηφΗ 
αν οΐ άδελφοί Σύλλογοι. Άλλα τό
τε τήν ύπόθεσιν έχειρίσθησαν έκ 
μέρους τοΰ Συλλόγου χείρες ξέναΐί 
πρός τήν νοοτροπίαν τής λεγάμε
νης μέσης όδοΰ.

Διά τους έπιβάλλομένους κοι
νούς αγώνας τών μισθοσυντήρητων 
άπεδείχ'θη ότι όχι μόνον ούδεμίαν 
έγγύησιν παρέχει ή άρχή τής λε- 
νομένης μέσης οδού, άλλα συνάμα 
καί φθοροποιός καί ικαταστρεπτική 
είναι. "Ισως αϋτη νά είναι σύμφω
νος πρός μίαν ίινδούστικήν άρχήν: 
«Νά είσαι πολεμιστής χωρίς νά 
πολεμάς», θά τήν παραδεχόμην τήν 
άρχήν αυτήν; κ. Συνάδελφοι, έάν 
ΐσχυε καί μία άντίστοιχος: «Νά 
είσαι χορτάτος χωρίς νά τρώς»' 
Δυστυχώς είναι άνεφάρμαστός ή 
άρχή αυτή. Έπί τών ήμερων μας, 
τουλάχιστον, διά νά κερδίσης τήν 
ζωήν πρέπει νά πολεμάς καί άν α
κόμα δεν είσαι πολεμιστής.

Ελλείψεις βέβαια καί αδυναμία,ι 
διά συνδυασμένους άγώνας υπάρ
χουν πολλοί Ιάλλά τότε καταβάλλε
ται προσπάθεια έξευρέσεως μέσων 
συμπληρώσεως τών ελλείψεων καί 
δεν κηρύσσεται, ή απαισιοδοξία, ή 
διάλυσις καί ή έγικατάλειιψις.

Κατά τήν θητείαν τής άπερχομέ- 
νης Διοικητικής ’Επιτροπής άνέκυ- 
ψεν καί έν άλλο θέμα, άναγόμενον 
μέν εις τήν έξωτραπεζικήν δράσιν 

j τοΰ Σ υλλόγου, άλλα ένδιαφέρο ν ά
μεσα Σύλλογοιν καί Τράπεζαν λό-

γψ τών άναχυψάντων τεραστίων 
κινδύνων διά τήν δευτέραν. Είναι 
τό ζήτημα τής τελειωτικής μεταΗ 
τροπής τοΰ Ο.Χ.ΟΆ. είς Τράπεζαν 
Βιομηχανικής Πίστεως. ’Εδώ πρό
κειται περί μιας άλλης μορφής μά
χης, τήν όποιαν εκαλείτο νά δώση 
τό προσώπικον, όμοίας π:ρός τάς 
μάχας τοΰ χαρτοφυλακίου καί τής 
συγχωνεύσεως. Καί ή μάχη αυτή, 
ή οποία -θά ΰπεστηρίζετο- καί άπό 
τήν ΟΤΟΕ (σχετική άπόφασις 
εΐχεν ληιφθή άπό τό Εκτελεστικόν 
Συμβούλιο ν αυτής), θά είχε: καί Ε
θνικήν σημασίαν, διότι θά ήτο μά
χη κατά τοΰ ελέγχου τής Ελληνι
κής βιομηχανίας ΰπό τού ξένου κε
φαλαίου. Καί τό προσωπικόν- ήτο 
έτοιμον. "Ετι δέ μάλλον διότι άγω- 
νιιστίικήι άτ-μόσφαιΐ-ρια. είχε δημιουρ- 
γηιθή έκ τής προγραμμάτιζομένης 
τότε πανεριγατικής άπεργίας. Και 
ημείς, οΐ κατά τάς φράσεις σας; 
τότε κ. Πρόεδρε, «έξαλλοι- συνδι- 
καλισταιί, οϊτινες Βιιά φωνασκιών 
καί άσχη-μιών ιΰπενθυμ ίζομ-εν πονη
ρός ή μόρας», σάς ,έκαλούμεν εις δι
αρκή ά,γώνα μέχρι1 καί άπεργίας 
πείνης άκόμη. Άλλ’ υμείς οί φο
ρείς τής φρονίμου πολιτικής- έπρ-ο- 
τιιμήσατε ώς άμεσον άντίδροσιν 
Τον στολισμόν τοΰ ψηφοδελτίου 
πού έσπαζε τήν άγωνιστ ικήν διάθε- 
σιν τού πριοσωπιικού; μέ μιαν εντυ
πωσιακήν πεντάστιιχον φράσιν; υ
πέρ τής άσκήσεως τής Βιομηχανι
κής Πίστεως ΰπό τής Εθνικής 
Τραπέζης, ένώ όταν έξεδόΐθη ή άπή 
20)7)57 άνιακο)!νωσις τοΰ Συλλό
γου καί συγχρόνως ,έσπεύΐδομεν νά 
έπισκεφθώμεν τους άρμοιδίους βου- 
λευτάς, ή άσχημ.ίκχ, ή πραγματική 
άοχημία, τοΰ σφετερισμοΰ τοΰ μ-ε- 
γα|λυτέρου Κλάδου- τών εργασιών 
τής Εθνικής Τραπέζης άπό έναν 
ποικιλώνυμον ξενοχίνητον ’Οργα
νισμόν, είχε ,συντελεσθή.

Φθάνω είς τέλος τοΰ λόγου κ. 
Συνάδελφοι, καί διά νά γίνη ή κρι
τική μου δημιουργική έχω ν-ά είπω 
τά έξής: Άς μή νομισθή ότι, κα- 
-ταγιγιέλλων τήν εύθυγράμμισιν τής 
ηγεσίας τοΰ Συλλό-γου μας πρός 
τούς ιθύνοντας ιέσωτεριικώς καί έ- 
ξωτερικώς ύποστ-ηιρίζω τήν κακώς 
νοουμιένην δυναμικήν πολιτικήν. Αί 
ήμέραι τής εξάλλου καί άνερ,ματί- 
στοιυ άγων-ιστικής ιέκδηλώσεως τών 
συνδικαλιστών ηγετών,ότε διά ασή
μαντα ζητήματα καί μέ σκοπούς 
τελείως ξένους πρός τόν εϊτε ΰπό 
στενήν, είτε ΰπό εΰρεΐαν έννοιαν 
Συνδικαλισμόν ιΐνέπλεκαν τό προ
σωπικόν ιειί-ς πειρ-ιπετήίας,, έχουν 
παρέλθει άπό πολλών -έτών άν-επ;- 
στρεπτεί. Αλλά άπό τοΰ σημείου 
αυτού μέχρι τών τέτ-α-τέτ συνεν
τεύξεων μεταξύ διοικητικών- παρα
γόντων -καί Προέδρου του Συλλό
γου μέ περιεχόμ-ενον -καλυπτόμ-ε- 
νον διί’ άποκρυφ ι στ νκϊίν πέπλων ω* 
καί τής ιόν συνεχεία «ένη-μερώσε- 
ως» τοΰ προσ-ωπιικοΰ διά Πυθτκων 
χρησμών, υπάρχει μεγίστη άπό- 
στασις.

Ούδεμίσ όμοιότης ,υπάρχει μετα
ξύ μιας πράγματι σώφρονος άνίε- 
ξαρτήτου αξιοπρεπούς καί συνε
πούς συνδικαλιστικής πολιτικής 
καί τακτικής -καί τής μετατροπής 
τοΰ Συλλόγου είς σταθμόν άν-αμε- 
Ταδόσεως τών άποφάσεων τών αρ
μοδίων υπηρεσιών τής Διοικήσιεως, 
άποφάσε ι ς αί όποΐα ι πολλάικ ις- ή
σαν άν-τίθετοι πρός τάς άπόψεις 
τοΰ Συλλόγου.

Άπό τής τακτικής τών παρακλή
σεων καί τοΰ λιβανωτού μέχρι τής 
άπεργίας, υπάρχουν πολλά μέσα 
διά νά αισθανθούν Διοίκησις καί 
Κυιβέρνησις τάς συγκινήσεις, τάς 
ηθικά ς -καταπονήσεις, τό αίσθημα 
(χνασφαλείας, τό άγχος διά τήν έπι- 
βίωσιν καί γενικά τήν άγωνιώδη 
-άτμόσφαιραν, είς τήν οποίαν ζεΐ 
-καί εργάζεται τό έμψυχον υλικόν 
τής Τραπέζης.

Ούδείς άμφισβητεί τάς -καλάς 
προιθέ,σεις τοΰ σημερινού Διοιχη- 
τού άπέναντι τού προσωπικού. ‘Ω- 
ρισμέναι πρωτοβουλίαι αυτού, ώς 
ή παροχή , τού 1 56ημόρου έκ τών 
κερδών τής χρήσεως 1957 μάς το 
έκδηλώνο-υιν; Πλήν όμως ή Διοίκησις 
τής Τραπέζης, εϊτε τό θέλει, εϊτε 
όχι, είναι υπεύθυνος διά τήν έφαρ- 
μογήν είς τόν Τομέα της, τής οι
κονομικής κοή ΚοΊνων-ιικιής πολιτ-ι-< 
κής τής -έκάστοτ,ε Κυβερνήσεως. 
"|Οτα-ν λο-ιιπόν ή πολιτική αϋτη 
είτε πλήττει τά δικαιώματα! τώ-ν 
έργαζοιμένων καί δ ή τών υπαλλή
λων τής Τραπέζης, εϊτε θέτει 
φραγμούς διά τήν ίκανο-ποίησιν 
άδη,ρίτων- άναγκών αύτώ-ν, κατά τήν 
άρχήν τής λεγομέν-ης μέσης όδο-ΰ,; 
δεν θά πρέπει- νά: άντιδράσωμ-εν ϊ- 
να μή διυσαρεστήσωμεν έμπνευ- 
στάς καί έικτελεστάς τώιν Κυβερ
νητικών μέτρων. Δέν ξέρω πόσους- 
έκ τών παιρισταμένων ευρίσκει συμ
φώνους τό νόημα τούτο.

Είναι στιγμές πού ό συναισθη- 
ματισμός δίδει τήν θέσιν του είςι 
τό καθήκον. Καί οί στιγμές αυτές 
άπαιτοΰν Συλλογικήν ‘Ηγεσίαν έ- 
χουσαν συ-νάίσθησιν τής προελεύ- 
σεώς της -καί τοΰ .καθήκοντος το ό
ποιον άνέιλαβεν. Άν-αμιφισβητήτως 
ό ειρηνικός διακανονισμός τών δι
αφορών είναι φύσει επιθυμητός. 
Ειρηνικός όμως διακανονισμός! καί 
διπλωματία είναι ή μία όψις, τοΰ 
νομίσματος-, τού- οποίου έτόρα εΐ- 
>ναι ή δ-ύναμις. Ούδείς συνδιαλέγε
ται μέ έναν- αδύνατον. Ή λεγάμενη 
μυστική διπλωματία, είναι ακαθό
ριστον ένδυμα διά νά κρύψη ένα 
άδύνατο καί σκελετωμένο σώμα. 
Δέν χρειάζονται, μ-υστικαί συνεννοή
σεις τοΰ Προέδρου ή αΐσυδήποτε 

έστω ικαί πρός προστασίαν τής]

μέλο-υς τής Διοικητικής Επιτροπής 
Τραπέζης. "Οταν ό Σύλλογος έχει 
τήν δύ-ναμιν ή όποια πηγάζει έκ 
τής διαρκούς άνά πάσαν στιγμήν' 
έμπιστοσύνης τών μελών πρός- τήν 
ηγεσίαν, αυτήν τήν δύιναμιν μπορεί, 
νά χρησιμοποιήση πρός πάσαν η
θικήν κοίτεύθυνσιν, καί πρός προσ 
τασίον τοΰ προσωπικού, καί πρός, 
προστασίαν τής Τραπέζης. Άλλα 
αυτήν τήν έμπιστοσύνην καί τήν 
δύναμιν τήν σκοτώνει ή τακτική 
τής εύθυγραμμίσεως, διότι ή ηγε
σία έγικαταλόίπετ τήν βάσι-ν; τήν- 
αφήνει άσυνδετον καί άσυνειδητ,ο- 
πσίητον συλ,λογ ικώς μάζαν καί; 
προσανατολίζεται άλ,λοΰ. ‘Η ‘Ηγε
σία παύει οϋτω νά έίχη εμπιστοσύ
νην είς τάς μηιτρικάς της δυνάμεις 
καί ζητά νά πετάξη μέ ξένα φτερά. 
Άλλα έάν θέλη νά πετάξη μέ ξέ
να φτερά, έχει- τήν τύχην τής χε- 
λώνης τοΰ γνωστού Αίσωπείου 

-μύθου.
‘Ό -κ. Πρόεδρος είς τό τέλος τής 

λογοδοσίας τον, 'μέ τήν ευπρέπει
αν, ή όποια πράγματι τόν διακρί
νει, τείνει φιλικήν τήν χεΐρα πρός 
πάντας τοΰ παράγοντας τής έξυ- 
πηιρετήσεως τών Συλλογικών μας; 
συμφερόντων δι’ ειλικρινή συνένω-ι 
σιν ,καί συνεριγασίιαν πρός άνύψ-ω- 
σιν τοΰ βιοτικού επιπέδου τών έρ- 
γαζομόνων γενικώς καί τών υπαλ
λήλων τής Εθνικής Τραπέζης εί- 
δικώτε,ρον. Τοΰ σφίγγομε-ν τήν χεϊ- 
ρα διά τάς άγαθάς του προθέσεις.

‘Η προσωπική μου όμως γνώμη- 
είναι ότι; όταν μεταξύ τών παρα
γόντων τούτων τής έξυπηρετήσεως 
τών Συλλογικών μας, ,άπεδείχθη έν 
τή πράξει ότι ΰπάριχουν ριζίκαΐ 
διάφοροί αρχών ώστε αί έννοια ει
λικρίνεια καί συνεργασία, άνεξαρ-Ι 
τήτως τής καλής πίστεως, νά μην 
μπορούν νά συμβαδίσουν, καί όταν 
μάλιστα οί παράγοντες οΟτο-ι έ
χουν δώσει- εξετάσεις ένώπιον τοΰ 
σώματος καί διά λόγων ικαί δι* 
έργων ιδία δέ ώς πρός τήν συνέ
πειαν ,μιεταξυ λόγιων καί έργων; 
τότε οί παράγοντες ουται εμφανί

ζονται μέ καιθαρσν τήν συνείδησιν 
ένώπιον τών μελών τοΰ Συλλόγου 
καί ζητούν τήν έμπιστοσύνην των. 
Καί οί παράγοντες εκείνοι πού θά 
άποτελέσοιυν τήν πλειΟψηφίαν, θά 
διοικούν καί θά είναι ή πραγματι
κή πλειοψηφία, άναδειχθείσα άπ’ 
ευθείας έκ τοΰ Σώματος τοΰ Συλ
λόγου ώς πλειοψηφία άρχών καί 
όχι προσώπων εν Συμβουλίω. Καί 
ή μειοψηφήσ, μειοψηφία άρχών καί) 
αυτή ,ΰποτάσσεται μέν, πλήν όμως 
έχει τό δικαίωμα τοΰ καλόπιστου 
.ελέγχου, βάσει τών άρχών τής ε
λευθερίας τής σκέψεως καί τής 
γνώμης. Τότε ό Σύλλογος είναι; 
ισχυρός, τότε δέν εξαντλείται ή 
δράστη,ριότης του ,είς έσωτε,ρικάς 
διαμάχας περί τά ταπεινά ικαί άσή- 
μαντα.

‘Ο Σύλλογός μας έκαμε τά πρώ
τα του βήματα πρός τήν άνάιρρω- 
σιν μετά άπο νάρικήίν έτών. Πλήν 
όμως δι’ ιούς λόγους άνέφερα κιν
δυνεύει άπό (υποτροπήν τής άσθε- 
νείας, ή μάλλον άπό επιπλοκήν άλ
λης ιάσθενείας, ίσως έπικινδυνωδε- 
στέρας. Χρειάζεται κοινή προσπά
θεια έκείν-ων πού πιστεύουν ότι ό 
Σύλλογός μας π,ρέπει νά σταιθή 
έπί όγιοιΟςι συνδικαλιστικού' επιπέ
δου. Άς μή πτοηθώμεν άπό μικρά 
άποτελίσματα πού πιθανόν νά έ
χω μεν στήν άρχήν. Αρκεί αυτό πού 
κτίζομεν, αυτό τό λίγο νά ξεύρω- 
μεν ότι είναι γειρό-. Καί επειδή 
τό γερό, όπως είς τήν βιολογίαν 
έτσι καί είς τήν κοινωνίαν, ανα
πτύσσεται γρηγορώτερα άπό τό 
άρρωστο πού άν δέν πεθάνη εκφυ
λίζεται σέ μορφές ξένες πρός το 
είδος του, άς εϊμειθα, βέβαιοι ότι 
ό Σύλλογός μας έπί υγιών βάσε- 
ων,, όχι μόνον- θιά σταιθή άγρυπνος 
φρουρός τών συμφερόντων τοΰ προ
σωπικού τής Εθνικής Τραπέζης, ό
χι μόνον θά κερδίση 6,τι έχοσε, 
άλλά θά πάρη καί τήν θέσιν πού 
τού άξίζει είς τήν πρωτοπ,ο,ρεϊιαν 
διά τήν άιναιγέννη,σιν τού Συνδιικα- 
λιστικοΟ κινήματος τής χώρας. 
(Χειροκροτήιματα).

------------- <$>♦<$>--------------
Ο ΛΟΓΟΣ TOY X. Γ. ΚΕΗ

---- :-----ψ----------
(Κ. Γ. Κ έ η ς. Κύριοι συνάδελ

φοι, επιτρέψατε- μου κατά τήν πα
ρούσαν Γεν. Σ υνέλευσ ι,ν νά έπα-νελ- 
8ω είς ένα ζήτημα γενικού ένδια- 
φέροντος, τό όποιον άν- και κατά 
κάποιον τρόπον ήμβλυνεν ή πάρο
δος τοΰ χρόνου; δέν ίέπαιυσεν όμως 
υφιστάμενον διιά τό σύνολον τοϋ 
προσωπικού τού προερχόμενου έκ 
τής Εθνικής. Τό θέμα τής έντά
ξεως. Ασφαλώς όλοι -ένθυμούμεθα 
κατά ποιον τρόπον ,έγένετο ή Εντα- 
ξις τοΰ έτοιυς 1953 τήν όποιαν 
έπεξ-ργάσθη ή κλίκα ίέΙκε.Κνιη ήΓ 

φίλα π,ροσκειμένη είς τήν τότε δ-ι- 
οίκησιν καί άπο-τελουμ-ένη άπό 
ανώτερα στελέχη τής νέας Τραπέ
ζης προερχόμενα έξ άμφοτέρων τών 
Τραπεζών-.

Δέν θ-εωιρώ σκόπιμόν νά έπεκτια- 
θώ είς ,λ-επτομερείας αί όποΐαι ά- 
ποδεικνύουν τήν πρός τους υπαλ
λήλους τής τέως Τραπέζης Αθη
νών γενομίνην εύνοιαν -είς βάρος 
τών εκ τής ’Εθνικής προερχόμενων. 
Θεωρώ όμως απαραίτητον νά τονί
σω τους λόγους διά τούς όποιους 
έγ-ένετο αιϋτη, πάϊους σκοπούς έξυ- 
πηριέτει καί διά ποιους σκοπούς 
δέν γίνεται μία νέα τοιαύτη ή 
όποια θά εΐχεν ώς αποτέλεσμα τήν 
λήθην τού παρελθόντος καί τήν 
ένοποίησιν τού προσωπικού, πρός 
άντιιμετώπισιν τών εσωτερικών καί 
καί ιέξωτερ ικών κινδύνων οί οποίο a 
ουδέ στιγμήιν έπαυσαν ύφιστάμενοί
διά τό ίδρυμα καί διά τούς έν· αΰ- 
τώ έργαζομένους.

Θά ήτο έκ ιμέρους μας μεγάλη 
άφέλεια νά ρχηματίσωμεν τήν γνώ
μην ότι ή τότε Διοίκησις έπιεξερ- 
γόισθη τήν έντοίξιν τοΰ 1953 μέ 
αντικειμενικόν σκοπόν νά εΰνοήση 
τους ύπαλλήλους τής Τραπέζης Α
θηνών. Καθείς έξ ημών λογικώς 
σκεπτόιμενος δέν δύναται νά φ-α,ν- 
τασθή ότι ό κ. Ήλιάσκος ό όποιος 
ώς Γεν. Διευθυντής τής Τραπέζης 
Αθηνών είχε δείξει τήν πλέον α
πάνθρωπο ν συμπεριφοράν τήν ό- 
-ποίαν -ίπέ'δειξεν εργοδότης κατά 
τάς τελευταίας δεκαετίας, άμψ τή 
άνομασίςι του ώς Διοικητού τής 
ΕΤΕΑ μετέιβαλεν άρδην νοοτροπίαν 
καί ήιθέλησε νά άποζημιώση τούς 
ύπαλλήλους του διά τά πάνδειν-α 
τά όποια εΐχον υποφέρει μέχρι τής 
συγχωνεύσεως. Ή αιτία πρέπει νά 
άναζητηθή άλλου- καί νομίζω ότι 
δον είναι καθόλου δύσκολον.

Είναι όμως απαραίτητος μία μι
κρά εισαγωγή. Ή ιστορία τοΰ 
Συνδικαλιστικού κινήματος άναφέ-ί 
ρεν ότι τήν εποχήν -κατά τήν όποιαν 
αί έργατικαί έ-λευθερίαι -κατωχυ- 
ρ,ώ-θησάν διά προστατιευτικών Νό
μων κιαί ή ένσωμάτωσις τών έιργα- 
ζομένων- κατελάμβανεν όλο καί με- 
γαλύτερον έδαφος, τό μοναδικόν ό-ι 
πλον τό όποιον άπέμενεν είς τούς 
έργοΒότας; δεδομένου ότι δέν ή- 
δύναντο πλέον νά χρησιμοποιούν 
τήν ένοπλον βίαν κατά τών Εργαζο
μένων, ήτο ή διάσπασις τού άντι- 
πάλου στρατοπέδου. Καί τήν διά- 
σπαισιν τήν επέτυχαν διά τής δηΙ- 
μιοιυρ-γίας τάξεως ευνοούμενων καί 
άδικου μενών. Ο κ. Ήλιάσκος γό
νος οικογένειας έργοδοτών καί ό 
’ίδιος έργοδότης μέ πείραν- όχι μι- 
κ-ράν έθέσεν είς λειτουργίαν τό ό- 
πλον αυτό είς τήν ν-έαν Τράπεζαν 
όπως καί είς τήν Τράπεζαν Αθη
νών. Τά λαβάντα όμως χώραν έπί 
τής θητείας τοϋ κ. Ήλιάσκου ώς 
Διοικητού παραμένουν έν Ισχύειι 
εί-σέτι. Μέ μοναδικόν αντικειμενι
κόν σκοπόν τόν διχασμόν τών έν

τή Τραπέζη έργαζοιμένων. Τήν ί- 
ποιχήν καθ’ ήν ό κ. Μελισσαρόποιυ- 
λος άνέλαβε κατά πρώτον τήν Διοί- 
κ,ησιν τοΰ Συλλόγου, είς τό ‘Υπό
μνημα τής ιΰπ’ αυτόν Διοιικητιικης 
Επιτροπής πρός τόν νΰν Διοικη
τήν μέ τά α’κτήματ,α τοΰ προσιωπι- 
-κοΰ, πρωταρχικήν θέσιν κατείχαν 
τά αιτήματα έ ν τ α ξ ι ς καί ό ρ- 
γ α ν ι σ μ ό ς. Έν παρενθέσει άνα- 
φέρω ότι, ή άνακίνησις τών αίτηρ 
ιμάτων αυτών έκ μέρους τής Νέας 
Κ,ι,νήσεως τά όποια δέν προΰπήρ-χον 
Εδωσαν καί τήν πρ,ώτην εκλογικήν 
νίικηιν είς τήν σήμερον λογαδοτοΰσανι 
Διοικητικήν Επιτροπήν. Τό αίτη
μα τής έντάξεως άπερρίφθη άνευ 
οΰδεμιάς συζητήσεως έκ μέρους 
τής Διοιικ,ήσεωςι. ‘Ο κ. Πρόεδρος ό
μως έδέχθη ένταιξιν ή όποια: θά 
έπραγ-ματ,οποιήτο ίδιά τών προα
γωγών. Άλλά πώς ήτο δυνατόν' 
διά τών προαγωγών ν-ά άπαληφθοΰν- 

' αί -ύφ ιστάμεναι άδικίαι, είς βάρος 
τών υπαλλήλων τής Εθνικής, τών 
όποιων πολλαί ανάγονται είς χρού 
νικά διαστήιματα προ τής συγχω
νεύσεως; Καί δικαίως οί διενερ- 
γοΰντες τάς προαγωγάς είς πα,ραη 
τηρήσενς τοΰ παρισταμένου Προέ
δρου περί τακτοποιήσειως άδιικιών- 
αϊτινες έγενο-ντο κατά τό παρελθόν' 
άπήντουν: Τώρα κιάνομεν πρ'οα,γωι- 
γάς καί όχι ένταιξιν.

Παρά τήν παρατ,ήρησιν αυτήν ό 
κ. Πρόεδρος ιείς τάς Συνεδριάσεις 
τοΰ Διοικ. Συμβουλίου καί είς συγ- 
κεντρώσεις μελών τοΰ Συλλόγου 
είς τήν Λέσχην έδήιλωνειν άπεριφράι- 
στως ότι ή ένταξις έγενετο κατά 
ποσοστόν 80%. ’Έχων ώς κύριον 
έπιχείρημα τήν στασ ιιμότητα τών 
υπαλλήλων τής Τραπέζης Αθηνών. 
Τό τί άκρι-βώς έγένετο κατά τάς 
προαγωγάς δέν δύναμαι νά γνω
ρίζω διότι ό ικ. Πρόεδρος κατά τό 
όλιγάμηνον διάστημα -κατά τό ό
ποιον ήμουν- επιμελητής Επαγγελ
ματικών συμφερόντων ουδέποτε έ-, 
θεσε-ν ΰπ’ όψιν μου, καθώς καί είς 
οΰδέν μέλος τής Δ.Ε., τάς κατα
στάσεις τώ-ν προαγωγών.

Έάν σήμερον, άλλο τι μέλος 
Τής Διοικητικής ’Επιτροπής -γνω,ρί- 
ζη περισσότερα ιέμ-οΰ, ας το γνω- 
ρίση είς τήν Γ εν. Συνέλευσιν. Ε
κείνο όμως τό όποιον- γνωρίζω είναι 
ότι πάμπολλα θέματα έντάξεως 
χρήζοντια άμιέσου- τακτοποιήσεως 
ΰφίστα-νται -καί τά όποια κατά ου
δέ μ-ί αν λογικήν δύναντα,ι νά ΰπο- 
λογισθοΰν είς ποσοστόν 20%.

Μερικά έξ αυτών είναι τά κάτω
θι: Καθυστερησις λόγφ Ασθενει
ών, Πριοσωρινότης: είς ‘Υπαλλήλους 
’Εθνικής, ΕΤΕΑ, Χρόνος ύπηριεσίας 
μέ τόν βαθμόν Δοκίμου θήλεως 
προσωπικού, Αΰξησις χρόνου προ- 
σωρινότητος λόγω αποτυχίας είς 
Εξετάσεις μονιμοπο,ιήσεως,, Καθυ- 
στέρησις λόγφ μερικής άποτυχίας 
ή λόγφ ιμ,ή προελεύσεως -είς προα
γωγ ικάς έξετάσεις, Χρόνος ύπηρε- 
σί-ας είς τόν βαθμόν τοΰ Λογιστού 
Α', Αί προσαυξήσεις είς τους Τ μη- 
ματάρχας Α' οί όποιοι κατά τήν 
ένταξιν ιδέν εΐχον προσαύξησιν. Ζή
τημα μεταταιγέντων είσπριακτό-ρων 
είς Ταμιακόν καί Λογιστικόν κλάπ 
δον, \7ALEUR υπαλλήλων Τρα
πέζης Αθηνών.

Έκτος όμως τοϋ βασικού τούτου 
αιτήματος ΰπήρξεν καί τό αίτημα 
τοΰ νέου ’Οργανισμού τό όποιον 
δυστυχώς είχε καί αυτό τήν τύχην 
τοΰ προηγουμένου χωρίς όμως δι

καιολογίαν έστω καί υποτυπώδη. 
Άξιοσημ^ίωτον είναι ότι τήν στι
γμήν καθ’ ήν ό Σύλλογος άπεμπό- 
λησεν τά βασικά τούτα αιτήματα 
τού προσωπιικιού Μέτοχος είς τήν 
Γεν. Συνέλευσιν τών Μετόχων εΐ- 
πεν ότι είναι άπαραίτητος ή δί
καια ένταξις τοΰ προσωπικού καί 
ή ιέπεξαριγασία νέου οργανισμού. 
Αυτό ήτο- μία τραγική είρωνίαι διά 
τόν Σύλλογον τών υπαλλήλων- τής 
Έθ'ν ιικής.

Ή άπερχομένη Διοικητική Επι
τροπή ΰπό τό-ν κ. Μελ ι σσα-ρόπουλο ν 
άπέτυχε καθ’ ολοκληρίαν είς τήν 
κυρίαν αυτής γραμμήν. Υμείς δέ 
εΐσθε υποχρεωμένοι, όπως διά τής 
ψήφου σας θέσητε είς τήν ηγεσίαν 
τοΰ Συλλόγου τόν συνδυασμόν ε
κείνον ό όποιος θά ύποσχεθή ότι θά 
έπιληφθή απάντων τών ζητημάτων 
τοΰ προσωπικού ικαί ό οποίος θιά 
φροντίση διά τής τακτικής του 
νά προαγάγη τόν συνδικαλισμόν 
είς τήν Τράπεζαν καί κατά τό πα
ρόν καθώς καί είς τό μέλλον όχι 
διά τής τακτικής τής πειθιοΰς τής 
μέχρι σήμερον άκσλουθσυμένης, άλ
λά διά τής συνεπούς Συνδικαλιστι
κής' τακτικής ή οποία είναι καί μό
νη έν'δεδε ιγμένη. (Χειροκροτήμα
τα).

---------- <9----------
Ο ΛΟΓΟΣ

ΤΟΥ Κ. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑ

κ. Κ. Κατσιάμττας:
Κύριοι Συνάδελφοι,

Εύρισκόμεδα είς τό τέρμα τής 
δευτέρας έν συνεχείς! θητείας 
τής Διοικητικής Έτπτροττής καί 
καλού μέθα νά έκφράσωμεν τήν 
γνώμην μας έιτί τών ττετφανμέ- 
νων αυτής. Ή Δ.Ε. αναφέρει είς 
τήν εκθεσιν πεπραγμένων καί τά 
επιτεύγματα τής προηγουμένης 
της θητείας, διά νά σχηματί- 
σωμεν, ώς λέγει, μίαν καθαρω- 
τέραν εικόνα τών πεπραγμένων. 
Καίτοι κογγ’ αυτόν τόν τρόπον 
όδηγούμεθα είς μίαν έπέκτασιν 
τής συζητήσεως καί έπί των 
πεπραγμένων τής Δ. Ε. είς προ- 
ηγουμένην θητείαν, έν τούτο ις 
νομίζομεν δτι ή αναδρομή αυτή 
θά ώφελήση.

Έπραξε λοιπόν ή Δ. Ε. δ,τι 
ήδύνατο και άναγνωρίζομεν είς 
αυτήν δτι έπέτυχε νά λύση ζη
τήματα ομάδων συναδέλφων καί 
τινα άλλα γενικά, όχι όμως έξ ε
κείνων πού ή λύσις των θά μετέ
βαλλε παγίως καί αϊσθητώς τάς 
άποδοχάς μας. Βεβαίως αποτε
λεί επιτυχίαν τής Δ. Ε. καί τής 
έτέρας Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου 
Συνταξιούχων ή διά Νόμου ρύ- 
θμισις τοΰ ζητήματος τοΰ Τα
μείου Συντάξεων, άλλά διά τό 
σοβαρόν τοΰτο θέμα δέν πρέπει 
νά έφησυχάζωμεν. Ή αΰξησις 
τών βασικών μισθών τών υπαλ
λήλων τών μεγάλων βαθμών κα
τά 7% περίπου, τήν όποιαν εΐ- 
χον λάβει πάντες οί εργαζόμενοι 
δύο έτη πρότερον, δύναται νά 
θεωρηθή ώς ένα πρώτον μικρόν 
βήμα είς τήν πορείαν πρός ά- 
νάκτησιν τών άπό τής συγχωνεύ
σεως καί εντεύθεν άπολεσθέντων 
δικαιωμάτων μας. "Ενα δεύτε
ρον βήμα γίνεται ήδη κατόπιν 
τής άπο-φάσεως τοΰ Συμβουλί
ου τής Τραπέζης δπως τροπο- 
ποιηθή ό ’Οργανισμός καί χορη- 
γηθή είς τούς συναδέλφους τών 
μεσαίων καί τών μικρών βαθμών 
προσαύξησις 15% έπί τή συμ
πληρώσει 2ετίας ή 3ετίας είς 
τόν δν φέρουν βαθμόν. Ταΰτα 
καί έκεΐνα πού αναφέρει ή έκθε- 
σις πεπραγμένων είναι επιτεύ
γματα ί κανοπο',οΰντα, καί όμι- 
λοΰν περί μιας σημειωθείσης 
προόδου.

Έν τούτοις, αί δύο κυριώτε- 
ραι τών έπιδιώξεών μας, ή έφαρ- 
μογή τής αρχής «νά μή ύπολει- 
πώμεθα τών συναδέλφων τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος» καί η 
«δικαία ένταξις» τών έν τή Τρσ- 
πέζη εργαζομένων παραμένουν 
προβλήματα άλυτα. Καί διά μέν 
τήν άρχήν «νά μή ΰπολειπώμε- 
θα τών συναδέλφων τής Τραπέ
ζης Ελλάδος» υπάρχει ή κατά 
τό παρελθόν έτος, γενομένη εν
τελώς αΰθορμήτως, έλπιδοφόρος 
δήλωσις τοΰ κ. Διοικητοΰ είς τήν 
ί ενικήν Συνέλευσιν τών Μετό
χων, δτι ευθύς ώς ή Τράπεζα 
θά εΐχεν δυνατότητας θά έβελ- 
τιοΰντο αί άποδοχαί τών ΰποΛ- 
λήλων, διότι υπολείπονται κα
τά 30% περίπου τών τοιο-υτων 
τών υπαλλήλων τών δύο άλλων 
μεγάλων Τραπεζών. Διά δέ τήν 
ένταξιν τών υπαλλήλων έδηλοΰ- 
το ΰπό μελών τής Δ.Ε. δτι θά 
κατεβάλετο μία προσπάθεια νά 
γίνη σΰτη καπά τινα τρόπον διά 
τών προαγωγών, πλήν όμως, έ-



γώ τουλάχιστον νομίζω, δτι το 
ζήτημα τούτο δεν έλύθη. Έπΐ 
ττλέον κατά τάς ττροαγωγάς διε- 
πράχθησαν καί αρκετά σφάλμα
τα, δεν συνεκροτήθη δέ ή υπε
σχημένη δευτεροβάθμιος Επι
τροπή, είς την όποιαν θά προσέ- 
φευγον διά νά κριθοΰν έκ νέου 
οσοι ΘεωροΟν έαυτους άδικηθέν- 
τας.

Αυτή είναι μία συνοπτική και 
αληθινή είκών τής Θέσεως των 
έπαγγελματικών μας ζητημά
των είς τό τέλος τής θητείας 
τής Δ. Ε.

Και τό συμπέρασμα δεν εί
ναι δύσκολον νά συναχθή: Έ- 
λύθησαν πράγματι ζητήματα, 
άλλ’ απομένουν νά λυθούν τά σο
βαρότερα. Καί γεννάται εύλό- 
γως τό ερώτημα πού βαδίζομεν

καί τί πρέπει νά γίνη διά νά ε
πιλυθούν τά έκκρεμοΰντα σοβα
ρά ζητήματα. Νομίζω δτι δέν εί
ναι ορθή ή άποψις δτι ή Διοί- 
κησις έλησμόνησεν τους μο- 
χθοΰντας υπαλλήλους διά τήν 
άνάπτυξιν των εργασιών τής 
Τραπέζης καί δτι κατ’ άνάγκην 
θά ψθάση ό Σύλλογος είς μίαν 
έντασιν των σχέσεων μετ’ αυ
τής. Έχομεν εκδηλώσεις του 
Ενδιαφέροντος τής Διοικήσεως, 
άλλ’ όχι βεβαίως είς ήν εκτασιν 
έπιθυμοΰμεν. Αυτή είναι ή άλή- 
θεία. Καί διά τούτο δέν συμμε
ρίζομαι καί τήν άποψιν των τά 
αντίθετα1 φρονούντων, δτι ή Δι
οικητική ’Επιτροπή τού Συλλό
γου πρέπει νά περιορισθή είς 
τον ρόλον του άπλοΰ θεατού, είς 
ρόλον παθητικόν. Οί πλεΐστοι

των υπαλλήλων καί ίδια εκείνοι 
οί όποιοι στερούνται στέγης ι
διοκτήτου καί έχουν μόνον έσο- 
δον τάς άποδοχάς των, εύρί- 
σκονται υπό μίαν άφόρητον οι
κονομικήν πίεσιν. Θέλουν νά δια
τηρούν έλπίδας, θέλουν νά βλέ
πουν κάποιο φως, μά τά φώτα.. 
τρεμοσβύνουν.

Παλαίμαχος τού συνδικαλι
σμού, με θυσίας αλλεπαλλήλους 
είς τον βωμόν τής συνδικαλιστι
κής ιδέας, έχω τό δικαίωμα νά 
εΐπω, νά υψώσω τήν φωνήν καί 
νά καλέσω πάντας νά ενωθούν 
διά μίαν σοβαράν συνδικαλιστι
κήν προσπάθειαν, με άναπεπτα- 
μένην τήν σημαίαν τής άνακτή- 
σεως τών καταπατηθέντων δι
καιωμάτων μας.

(Χειροκροτήματα).

0 ΑΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΜΕΛΧΗ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
χ. Μ. Τσουδερός:

’Αγαπητοί κ. Συνάδελφοι,
Ό κ. Πρόεδρος τής Δ. Ε. έ- 

ζήτησε βραχυλογίαν. Ημείς 
τήν έχομεν έμφυτον. Ελπίζω 
λοιπόν νά μή σάς κουράσω.

Ό κ. Πρόεδρος καθ’ ο συγ- 
γραφεύς έτακτοποίησε τήν λο
γοδοσίαν του, αριστοτεχνικά, 
θά έλεγα άρχι - ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ, 
χωρίζοντάς την, είς τέσσαρα 
κεφάλαια: Έχάραξε τοΰτέοπιν 
μίαν πορείαν, τήν όποιαν, κατ’ 
άνάγκην θά άκολουθήσωμεν καί
ημείς.

Είς τό πρώτον, λοιπόν, κεφά- 
λαιον, είς τον χειρισμόν δηλ 
τών ζητημάτων τού Προσωπικού, 
δέν θά ε’ίμεθα ειλικρινείς εάν δέν 
συμφωνούσαμε τουλάχιστον κα
τά τό πλεΐστον. Θά έχρειάζετο 
μεγάλη δόσις αντιπολιτευτικής 
διαθέσεως - καί, ημείς, ευτυχώς 
ή δυστυχώς δέν διαθέτομεν-έάν 
διατεινόμεθα δτι, τά δσα έπε- 
τεύχθησαν κατά τήν θητείαν τής 
λογοδοτούσης Δ. Ε., είναι τε
λείως πτωχά, είναι μηδαμινά, 
είναι άνάξια λόγου.

Λαμβάνοντες, ύπ’ δψιν τήν 
άγονον, όπως πολύ σωστά τήν 
έχαρακτήρισεν ό κ. Πρόεδρος, 
περίοδον διά τούς εργαζομέ
νους, τήν όποιαν διήνυσεν ή λο
γοδοτούσα Δ. Ε. πρέπει νά όμο- 
λογήσωμεν δτι, αϋτη, άν δέν εί
χε πλουσίαν συγκομιδήν, όμως 
δέν εΐχε και άφορίαν. "Αν δέν έ- 
ξήλθεν νικήτρια ή Δ. Ε., δέν εί
ναι όμως καί ήττημένη.

Ή άπαρίθμησις έκ μέρους 
τού κ. Προέδρου τών δσων έπε- 
τεύχθησαν καί ή ύπόσχεσις τής 
Διοικήσεως περί έπιλύσεως τών 
δσων άπομένουν, άν δέν είναι 
απολύτως ικανοποιητική, δμως, 
δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι εί
ναι καί άποθαρρυντική, όταν ά- 
ναλογισθώμεν άπό πού ξεκινή- 
σαμεν καί όταν σκεφθώμεν ύπό 
ποιας πολιτικάς καί συνδικαλι
στικός συνθήκας, ζώμεν.

Καί διά ν’ άντιληφθήτε, ποι
ας συνθήκας εννοώ, σάς λέγω 
τούτο μόνον: "Οτι, ό γωστός 
Γονής ένεφανίσθη πάλιν είς τό1 
προσκήνιον, παρουσιαζόμενος 
ως προστάτης μας, ήγούμενος 
νέας συνδικαλιστικής κινήσεως. 
"Ερροι τάν αιδώς, κ. Συνά
δελφοι.

Τελειώνοντες τάς παρατηρή
σεις μας έπΐ τού 1 ου κεφαλαί
ου, δέν είναι δυνατόν νά μή ση- 
μειώσωμεν τήν απουσίαν άπό 
τά αίτήματά μας,'τού έπιτακτι- 
κοΰ αιτήματος μας, τής άνα- 
στελεχώσεως τών υπηρεσιών 
τής Τραπέζης. Έκτος, εάν τού
το, εμπίπτει είς τον κύκλον τής 
«μυστικής διπλωματίας».

Καί έρχόμεθα είς τό 2ον κε
φόλα ι ον, τό άναφερόμενον είς 
τήν Συνδικαλιστικήν δράσιν. 
Καί είς τον τομέα αύτόν πρέπει 
νά όμολογήσωμεν δτι ή λογοδο
τούσα Δ. Ε., θά έλεγα ό κ. Πρό
εδρος τής Δ. Ε„ δέν υστέρησε. 
Μέ τά σοβαρά θέματα, τά ό
ποια κατά τήν θητείαν της άνέ- 
κυψαν δπως τό τού Ο.Χ.Ο.Α., 
τό τοΰ_ Νομοσχεδίου περί άνα- 
μορφώσεως τής ’Εργατικής Νο
μοθεσίας καί τού ετέρου περί 
έκκαθαρίσεως τής Τ ραπέζης 
μας διά τής άπολύσεως 200, 
δυνάμεθα νά εϊπωμεν, εξαιρέσει 
τού τελευταίου, δτι καταπιά
στηκε μέ πολλήν έπιδεξιότητα 
μέ μεθοδικότητα καί μέ άρκε- 
τήν πολιτικότητα. Ή έκδοσις

καί κυκλοφορία τών σχετικών 
τευχών, ΰπήρξεν έπιτυχής.

Δέν υπήρξε καλός ό χειρι
σμός, είς τό έπι τού σχεδίου 
Νομ. Δ)τος περί έκκαθαρίσεως 
τής Τραπέζης θέμα. Διά νά μά
θετε δέ όλοι, ποια είναι τού θέ
ματος τούτου κατά τήν γνώμην 
μας ή ορθή τοποθέτησις, θά μοΰ 
έπιτρέψητε νά σάς άπασχολή- 
σω δι’ ολίγων. «Αίτημά μας βα
σικόν καί έπι τακτικόν είναι ή 
κάθαρσις τού Ιδρύματος.»

Είς αυτό δμως τό αίτημά 
μας, ή Διοίκησις αντιτάσσει τό 
έπιχείρημα δτι, δέν μπορώ κύ
ριοι νά κάνω τίποτε, διότι δέν 
έχω έγώ, δπως ό Ήλιάσκος 
Νόμον 251 0, καί άν άπολύσω-, 
θά προσφύγουν είς τό Συμβού
λιο ’Επικράτειας καί θά έπιτύ- 
χουν τήν άκύρωσιν τών άπολυ- 
σεών των, δπως, ώς γνωρίζομεν 
δλοι, συνέβη. Τί πρέπει λοιπόν 
νά γίνη; Νά ψηφισθή νέος σχε
τικός Νόμος, Είς ή μάς βεβαί
ως, δέν έπετρέπετο νά ζητήσω- 
μεν τήν ψήφισιν ενός τοιούτου 
Νόμου. Ήλθεν δμως, ό Νόμος. 
Ποιος τον προεκόλεσε μάς εί
ναι άγνωστον. Ή Διοίκησις; ή 
Κυβέρνησις; Πάντως, δχι ημείς, 
Τί πρέπει νά κάνουμε ημείς; Ν’ 
άντιταχθοΰμε είς τήν ψήφισίν 
του; Μά τότε αυτομάτως, άπεμ- 
πολοΰμεν τό Συλλογικόν μας 
αϊτημα! Νά τηρήσουμε ουδετε
ρότητα λοιπόν. Μάλιστα, νά τη- 
ρήσωμεν. Έτηρούσαμεν δμως 
ήμεΐς ουδετερότητα καί έκ τής 
έτέρας πλευράς τού αδελφού 
Σωματείου, κατεβάλλοντο παν
τός είδους προσπάθειαι διά τήν 
ματαίωσιν τής ψηφίσεώς του. 
’Αναληθείς ισχυρισμοί, ανα
κριβή στοιχεία, ύβριστικαΐ σχε
δόν άνακοινώσεις καθ’ ήμών είς 
τον ήμερήσιον τύπον. Καί τό
τε πλέον μόνον, άπεφάσισε καί 
ό Σύλλογός μας, νά πάρη θέ- 
σιν.

ΔΓ αυτό, λέγομεν καίτό πι- 
στεύομεν, δτι δέν ύπήρξεν έπΐ 
τού θέματος ό ένδεδειγμένος 
Συλλογικός χειρισμός. Δέν έ
πρεπε νά εύρεθώμεν δηλ. αμυ
νόμενοι. * Επλη ροφορήθη μεν τήν 
σύνταξιν σχεδίου Ν. Δ., νά 
σπεύσωμενστοιχεΐα ε’ίχομεν καί 
ονόματα ήδυνάμεθα ν’ άναφέρω- 
μεν. Νά τά παραδώσωμεν είς 
τον συντάκτην τού Νομοσχεδί
ου. Δέν ζητοΰμεν τήν άπόλυσιν 
καλών συναδέλφων. Έπιζητοΰ- 
μεν τήν άπολύτρωσιν τού Ιδρύ
ματος καί ήμών άπό κακοποι
ούς, οί όποιοι έκαρπώθησαν τον 
ιδρώτα μας, άπεμύζησαν τό 
αίμα μας. Δέν συγχωρούμεθα 
νά τούς έχω μ εν άκόμα είς τούς 
κόλπους μας. Είναι ντροπή μας 
νά τούς άποκαλοΰμεν άκόμα 
συναδέλφους μας, αυτούς.

’Αλλά καί ή πopείq τής μη- 
νύσεως κατά Ήλιάσκου δέν εί
ναι ικανοποιητική, Έφ’ δσον δ
μως εύρίσκεται είς χεΐρας τής 
Δικαιοσύνης, δέν μπορεί παρά 
νά έπικρατήση τό δίκαιον, πα
ρακάμπτω μένων τυπικών Νομι
κών ίσως, κωλυμάτων.

Είς τό 3ον περί «ένδοσυλλο- 
γικών ζητημάτων», κεφάλαιον, 
έρχόμεθα. Καί όμιλοΰμεν περί 
νοικοκυρέματος τού Συλλόγου 
μας. Θού, Κύριε, φυλακήν τφ 
στόματί μου!

Συγχαρητήρια καί έπαινος, 
μετά δάφνης, άπονέμεται είς τον 
Συνάδελφον τού Ύπ)τος Πει
ραιώς κ. Χαρίλαον Θεοδωράκην. 
Καί ήμεΐς συγχαίρωμεν τήν Δ.

Ε. διά τήν άναγνώρισιν έκ μέ
ρους της τών υπηρεσιών τού έ- 
ξαιρέτου αυτού Συναδέλφου. 
’Αλλά εις ή μάς, ποΰ ύπέστημεν 
διάρρηξιν άγγείων τού λάρυγ
γας κατά τήν πέρυσινήν Γεν. 
Συνέλευσιν, πού φωνάζωμεν νά 
μή δοθή τό έστιατόριον είς έπι- 
χειρηματίαν, διότι θά τον πλη
ρώσω μεν άκριβά, τί έχει νά πή 
ή Δ. Ε.; Μήπως θά μάς συγχα- 
ρή, διότι καλώς προΐδομεν τά 
πράγματα καί προεβλέψαμεν έξ 
ολοκλήρου τήν δημιουργηθεΐσαν 
κατάστασιν; ’Άν Ναί, θά τήν 
παρακαλέσωμεν άνθ’ ήμών, νά 
συγχαρή τούς τελικώς έπιβά- 
λόντας τάς άπόψεις των, μόνον 
καί μόνον είς πείσμα μας.

Ή «Τραπεζιτική» έβελτιώθη 
λέγει ή Δ. Ε. Δέν ξέρω μεν δμως 
αν έννοεΐ ώς βελτίωσιν τον 
πλουτισμόν της διά τακτικής 
στήλης χρονογραφήματος. Διότι 
τότε, θά μάς έπιτρέψη νά ε’ίπω- 
μεν τό «Όλα τάχε ή Μαριω- 
Ρή»· · ·

Μέ τά οικονομικά τού Συλλό
γου δέν θά σάς άπασχολήσω, 
Βρίσκω δτι είναι τουλάχιστον 
κωμικόν νά ζητάμε άπό τήν Δ. 
Ε. νά μάς δικαιολογήση πώς 
διεχειρίσθη τό !ά% πού εισφέ
ρουμε στο Σύλλογο, δταν δέν 
ένδιαφερόμεθα νά μάθουμε πώς 
διεχειρίσθησαν τό 5% πού δί
νουμε υπέρ τού Ταμείου Συντά
ξεων, τό 4% υπέρ τού Ταμ. Αύ- 
τασφαλείας, τό 3% τού ’Επικου
ρικού τό 2.1/2% έως 6% υπέρ)τού 
Ταμ. Υγείας.

ΚΓ δταν είναι γνωστόν δτι, 
μή δντος τού Συλλόγου, δλ’ αυ
τά ’ίσως δέν ύπήρχον, αλλά καί 
τώρα πού υπάρχουν θά έκολο- 
βώνοντο άσφαλώς, δπως κατ’ έ- 
πανάληψιν έχει έπιχειρηθή α
κόμη καί κατά τό πρόσφατον 
παρελθόν. Οί καφέδες άλλως τε, 
ξέρουμε δτι, κόπηκαν. Ό Πρόε
δρος καί ό Γεν. Γραμματεύς ξέ
ρουμε δτι. δέν παίρνουν έξοδα 
κινήσεως. Δέν παίρνουν δηλ. 
ΠΑΓΙΑ· άλλο, άν έκτάκτως 
μπορεΐ νά κάνουν κανένα ταξει- 
δάκι.

Αύταί είναι αί κρίσεις μας έ
πΐ τού 3 ου κεφαλαίου τής λο
γοδοτούσης Δ.Ε. αλλά πριν τό 
κλείσουμε θά σημειώσω έδώ 
δύο σημαντικάς παραλήψεις μέ 
κάποιο παράπονον διά τον κ. 
Πρόεδρον τής Δ.Ε.

Έωρτάσθη καί έφέτος ώς εΐ- 
δομεν τό ώραΐον έθιμον τού «κο
ψίματος τής Πίττας» είς τήν 
λέσχην μας, μετά πρωτοφανούς 
μάλιστα λαμπρότητας καί μέ 
τήν παρουσίαν πολλών έπισή- 
μων. ’Αλλά κ. Πρόεδρε, ήτυχή- 
σατε είς τήν όρισθεΐσαν ή μέ
ραν. Ερίσατε τήν 9ην ’Ιανου
άριου! ’Επέτειον τής αποφρά
δος ή μέρας τής εισόδου είς τήν 
Τράπεζάν μας, τού Ήλιάσκου! 
Δέν νομίζω δτι ήτο ή μέρα δΓ ε
ορτασμούς καί πανηγύρεις αυ
τή. ’Αλλά έστω, δέν τό θυμη
θήκατε καί ώρίσατε αυτήν τήν 
ημέραν. Εΐσθε δμως πανθομο- 
λογουμένως άριστοτέχνης τού 
λόγου, καί δέν εύρήκατε δύο λό
για, δύο λέξεις, νά υπενθυμίσε
τε κατ’ αυτήν καταλλήλως, τό 
γεγονός.

Άλλ’ άν δέν θέλετε νά ένθυ- 
μούμεθα τά δυσάρεστα, άς μάς 
υπενθυμίζατε τότε τήν έπέτειον 
τού χαρμοσύνου γεγονότος τής 
άναλήψεως έκ μέρους τού Διοι- 
κητοΰ μας κ. Κυριακοπούλου 
τής Διοικήσεως τής Τραπέζης,

πού ένθυμεΐσθε τί έγινε! Καί πό 
σα δάκρυα χαράς έκύλησαν άπό 
τά μάτια τών συναδέλφων...’Εκ- 
φράζομεν βαθύτατα τήν λύπην 
μας, διά τάς οϋσιωδεστάτας 
δύο αύτάς, παραλήψεις.

Είς τό κεφάλαιον δμως αυτό, 
τών «’ Ενδοσυλλογικών Ζητημά
των» παραλείπεται ένα έδάφιον, 
τό όποιον θά έδει νά άναφέρεται 
είς τάς ένδοσυμβουλιακάς σχέ
σεις. ’Ίσως διότι ό κ. Πρόεδρος 
τό εΰρισκε πολύ άχάριστον δ
πως εΐπε καί έγώ προσθέτω κά
πως κοτσομπολίστικον.

’Αλλά, κ. Πρόεδρε, αυτό έν- 
διαφέρει τήν Συνέλευσιν. Έν- 
διαφέρεται ή Συνέλευσις νά πλη 
ροφορηθή ποΐοι έκ τών μελών 
τής Δ.Ε. έστάθησαν είς τό ύψος 
πού τούς έπέβαλλε τό Συλλογι
κόν τους αξίωμα. Πάρα πολλές 
φορές, κατά τό διάστημα τής 
θητείας σας, μάς είναι γνωστόν 
δτι διεταράχθη ή Συλλογική έ- 
νότης. καί ποικίλοι ήκούοντο οί 
λόγοι τής διαταραχής αυτής. Έ- 
κακίζετο έν συγκεντρώσει ή ά- 
κολουθουμένη τακτική σας, άπό 
μέλη τού Συμβουλίου σας, κ. 
Πρόεδρε. Μύδροι έξετοξεύθησαν 
έναντίον σας άπό συνεργάτας 
σας μέλη τής Δ.Ε. Είς μακράν 
άδειαν σάς έξαπέστελλον. Αυτοί 
δέ, ήπείλουν παραίτησιν. Αλ
λά ευτυχώς, μετ’οϋ πολύ έβλέ- 
πομεν δτι τά πάντα έτακτοποι- 
οΰντο καί κατά τό λεγόμενον 
«ούτε γάτα ούτε ζημιά».

Καί κατ’ ιδίαν μόνον, ένίοτε, 
έδικαιολογούσατε τάς έκάστοτε 
ένδοσυμβουλιακάς σας αύτάς 
φασαρίας, μέ τό, «δέν βαρυέστε, 
παιδιά εΐναι, θ’ άτακτήσουν». 
Καί σείς μέν, κ. Πρόεδρε, ή μπο
ρεί νά μετεχειρίζεσθέ καλήν 
παιδαγωγικήν μέθοδον καί νά 
έπαναφέρνατε τά παιδιά είς τήν 
ευθείαν οδόν, ή είς τήν μέσην δ
πως σείς θέλετε. Αλλά ήμεΐς δ

μως, πρέπει νά μαθαίνουμε είς 
ποιους ένεπιστεύθημεν τήν δια- 
χείρισιν τών συμφερόντων μας. 
Καί άφοΰ μάς πληροφορήσετε, 
άν θέλετε, νά σάς συγχαρώμεν 
καί διά τάς π α ιδαγωγ ι- 
κ ά ς σας ικανότητας.

Επιθυμία μας είναι νά συμ- 
μορφωθώμεν μέ τήν παράκλησιν 
τού κ. Προέδρου περί βραχυλο
γίας, άλλά καί νά μή φανώμεν 
ασυνεπείς προς έαυτούς. Κλεί- 
ωμεν λοιπόν τάς έπΐ τών 3 και- 
φαλαίων σημειώσεις μας. Δέν 
πταίομεν δμως έάν ό κ. Πρόε
δρος προσέθεσεν έφέτος καί 4ον 
καί είναι ανάγκη καί έπ’ αυτού 
νά εϊπωμεν ολίγα τινά.

Συμφωνοΰμεν άπολύτως κ. 
Συνάδελφοι, δτι ή προοπτική εί
ναι ό συντελεστικώτερος παρά
γων διά κάθε έπιτυχίαν. Τούτο 
εϊχομεν ύπ’ °ψιν μας δταν προ 
2ετίας έχαράσσαμεν νέαν Συλ
λογικήν γραμμήν. Διεκηρύττο- 
μεν τότε: Συνεργασία ΔΙΟΙ
ΚΕΙΣ ΕΩΣ —- ΣΥΛΛΟΓΟΥ.Άλ- 
λαγήν τακτικής έλέγομεν ήμεΐς. 
Αλλαγήν Ηγέτου μας άντέλε- 
γον, δμως.

Ευτυχώς, τό σύνθημά μας έ- 
πεκράτησεν. Καί έπήλθε μέν 
ή άλλαγή τού Ηγέτου, άλλ’ ευ
τυχώς ή τακτική μας ήκολουθή- 
θη άπό ολόκληρον (τονίζω ολό
κληρον) τήν λογοδοτούσαν Δ.Ε. 
καί σήμερον, χειροκροτοΰμεν τά 
άποτελέσματα τής τακτικής αυ
τής.

Είς ή μάς απομένει, ή I ΚΑ- 
ΝΟΠΟΙΗΣΙΣ.

Παραχωρών τό βήμα, έκφρά- 
ζω τήν ευχήν: ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ 
καί ΣΥΛΛΟΓΟΣ δΓ άλλήλους 
καί μαζύ, διά τήν ΕΘΝΙΚΗΝ 
ΤΡΑΠΕΖΑΝ, ΐνα μή έλθη ή έ- 
σχάτη πλάνη χείρων τής πρώ
της.

(χειροκροτή ματα)

0 ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. Σ. ΔΙΛΙΝΤΑ
κ. Σ. Δ ι λ ι ν τ α ς. Συνάδελ

φοι, δέν θά ΰπεισέλθω είς τήν κρι
τικήν, γενικήν καί ειδικήν, του 
απερχομένου Δ. Συμβουλίου, διότι 
οί προηγούμενοι ό μ ιληταί, καί δή 
6 ικ. Μαυ,ρουλίδης, σάς ’έκαμε μίαν 
πάρα πολύ καλήν ανατομίαν τών 
αποτυχιών τής απερχόμενης Δ. Ε.

’Επιτρέψατε μου, καί ιείδικώς ας 
μου έπιτρέψη ό κ. Πρόεδρος, νά 
κάνω χρήσιν τού λόγου του, τον 
όποιον έξεφώνησεν είς ημάς, δταν 
τό πρώτον κατέλαβε τήν διοικητι
κήν τοΰ Συλλόγου εξουσίαν καί 
τοΰτο Slice νά δούμε τούς λόγους οί 
όποιοι ώδήγησαν είς τήν μή Επι
τυχή άντιμετώπισιν τών αιτημάτων 
μας.

"Οπως γνωρίζετε ή Δ.Ε. τοΰ κ. 
Μέλισσαροπούλου τοΰ 1956 επέ
τυχε νά άνοολάβη τήν διαχείρισιν 
τών κοινών, χάρις είς τήν άστοχον 
άλλαγήιν τακτικής τοΰ κ. Τσουδε- 
ροΰ καί διεκήρυξεν είς ημάς ό κ. 
Πρόεδρος οτν «είς τό βήμα τοΰτο 
τον έψερεν δχι ή προσωπική φιλο
δοξία, άλλα τό δτιι σήμερον εΰρί- 
σκεται υπάλληλος μιιάς κάποιας 
ανωνύμου τραπεζιτικής Εταιρείας, 
δ ι επόμενος άπό Συλλογικός συμ
βάσεις, οΐαι αί ο ί ου δήπο τε άλλου 
κλάδου έργαζομένων». Αυτό όμως, 
δυστυχώς, τά έλησμόνησεν ό κ. 
Πρόεδρος καί άπό τό αξίωμά του 
δέν ένήργησε διά νά τροποποιη
θούν αύταί αί Συλλογικοί συμβά
σεις, αί όποΐαι μάς δίδουν ένα μιι- 
σθόν, ό όποιος μάς έπιτρέπει μό
νον καί μόνον νά στεκώμεθα είς 
τά πόδια μας, δπως έπετρέπετο 
τά φαγητό είς τούς δούλους προ 
αιώνων διά νά στέκουν είς τά πό
δια τους καί νά μπορούν νά δου
λεύουν μόνον διά τό αφεντικό.

Καί έλησμόνησεν επίσης ό κ. 
Πρόεδρος δτι «τον κατέστησαν ού- 
ραγόν τής υπαλληλίας, ύποσκελι- 
σθέντα καί άπό αυτούς άκόμα τούς 
συναδέλφους τής Τραπέζης ’Αθη
νών». Καί τί ’έκαμε λοιπόν τό Δ.Σ. 
διά νά ,εξαλειψθοΰν όλες αυτές οί 
άν ισότητες, τις όποιες μέ Εμπερι- 
στατωμέινην μελέτην άνέφερεν ό κ. 
Κέης;

Καί ό κ. Με,λι σσαρόπουλος διε- 
κήρυσσεν δτι «ό κ. Διοικητής μας, 
ό παλαιός συνάδελφός μας, εΐναι 
σήμερον εκπρόσωπος τών εργοδο
τών μας καί δέν είναι δυνατόν 
εμφανιζόμενος βασιλικότερος τοΰ 
βασιλέως νά μάς χορηιγή άφ’ έαυ- 
»ιθΰ έκεΐνα τά όποια δέν ζητοΰμεν. 
Όφείλομεν λοιπόν νά τά ζητήσω- 
μεν. Νά τά ζητήσωμεν μέ πειθώ, 
μέ σταθερότητα, μέ επιμονήν, μιέ 
σθένος καί είμαι πεπεισμένος κλπ. 
καί δχι μόνον νά τά ζητήσωμεν, 
άλλα καί νά άγων ισθώ μεν, διότι 
όποιος δέν άγωνίζεται διά τά δι
καιώματα του δέν είναι άξιος δι’ 
αύτά». Άλλά κι’ αυτό ό κ. Πρόε
δρος τό έλησμόνησε καί έτσι έφά- 
νη ασυνεπής προς εαυτόν καί προς 
υμάς, οί όποιοι άνεμένατε έξ αυ
τών τών λόγων του κάποιαν βελτί- 
ωσιν τής θέσεως σας. Καί κατηγό- 
ρηισεν τήν Δ.Ε, τοΰ κ. Τσουδεροΰι, 
ή μάλλον τής άπένειμε τον τίτλον

τής «’Επιτροπής τών χαμένων ευ
καιριών» ένψ άποδεικνύεται σήμε
ρον δτι ό ικ. Πρόεδρος μπορεί νά 
χαρακτηρισθή ώς ό «τοΰ χαμένου 
χρόνου». Διότι μέ τό θυμιατήρι, μέ 
τις ευλογίες καί μέ τις έπαιτεΐες 
δέν γίνεται δυστυχώς τίποτα. Ή 
ιστορία έδ|ίδαξεν δτι οί έργαζόμε- 
νοι δ,τι έχουν τό οφείλουν είς· τούς 
άγώνας των.

Καί συνεχίζει ό κ. Πρόεδρος: 
«Καί τό πάντων βαρύτερον άπό ά- 
πόψεως άρίθοδόιξου συνδικαλισμού, 
Τά συνδιικαλιστικά στελέχη, τά έκ- 
διωχθέντα άπό τήν Τράπεζαν διά 
τήν συνδικαλιστικήν των δράσιν ε
ξακολουθούν νά εύρίσκωνται έκτος 
τής Τ ραπέζης, καθώς καί οί άνευ 
συντάξεως άναιτίως άπολυθέντες; 
χωρίς ό Σύλλογος νά δ ιαμαιρτύρε- 
ται».

Άλλά καί διά τό Δ.Σ. τοΰ κ. 
Τσουδεροϋ είπε τά έξής: «"Οτι πα- 
ρανόμως άγκιστρωμένοι είς τήιν Δι- 
οίκησιν τοΰ Συλλόγου άπό τής ο
ποίας ή παραίτησις ένός μέλους 
τών άπαρτιζόντων αυτήν μελών καί 
ή διαφωνία άλλων θά έπρεπε νά τήν 
είχαν άπό μακροΰ άπαγκιστρώση». 
Καί ερωτώ τον κ. Μελισσο(ρόπουλον 
διατί δέν υπέβαλε τήν1 παραίτησιν 
τού ύπ’ αύτόν Δ.Σ. μετά τήν άπο- 
χώρησιν τοΰ κ. Κέη καί μετά τήν 
παραίτησιν τοΰ ,κ. Μαυρουλίδη,;

Δυστυχώς δέν εννοούνται άνθρώ- 
πινοι όροι έργασίίας δταν μόνον είς 
τό Κεντρικόν Κατάστημα τηρείται 
εύλαβώς τό ώράιριον τών 39 ω
ρών. ’Εάν θα πάμε είς τά περιφε
ρειακά καταστήματα, θά δούμε νά 
γίνεται ικατάφορη παραβίασις καί 
άδιαμιαρτυιρήτως,, ιένώ πολλές φο
ρές,, είμαι είς θέσιν νά γνωρίζω δτι, 
έγιναν καταγγελίες προς τό Δ.Σ. 
καί δμως τό Δ.Σ. δέν εγκρίνει τήν 
πρός τοΰτο έπέμΐβασιν τιοΰ επόπτου 
Έργασίαςι. Διότι κάποτε, δταν ή
μουν καί έγώ είς τό Συμ)λιον, έκα- 
ικίσθην διότι έζήχησο: τήν έπέμ,βα- 
σιν τού επόπτου εργασίας διά την 
παραβίασιν τοΰ ωραρίου είς τά πε- 
ρι,φερειακά καταστήματα.

Άλλά συνθήκαι ιέργασίας δέν εΐ
ναι μόνον ή τήρηισις τοΰ ωραρίου. 
0 ί συνθήκες ιέργασίας είναι καί αυ
τό τοΰτο τό κτιριακόν συγκρότημα 
μέσα είς τό όποιον έργάζεται ό υ
πάλληλος. Καί είς αυτήν άκόμα την- 
ΜητρόπολίΥ, έάν θά έλθετε, θά δήτε 
δτι, οί δ,ρ,οι εργασίας άπό άπάψεως, 
υγιεινού περιβάλλοντος είναι αφό
ρητοι. Έάν μπήτ,ε είς τις 1 0 ή ώρα 
είναι σαν νά μπαίνετε μέσα σ’ ένα 
τεκέ καί δχι μέσα σέ γραφείο. Δέν 
μάς ενδιαφέρει, έάν θά έχω με ώραΐα 
μεταλλικά γραφεία καί καθίσματα.. 
Μάς ενδιαφέρει νά έχω με ήλιο καί 
όξυ γόνον.

«Πρέπει νά έργάζωνται άνθρωπί- 
νως, διακηρύττει ό Πρόεδρος, καί 
οί κατακτήσεις αύταί δέν νοούνται 
σήμερον ώς παραχωρήσεις τών έρ- 
γοΐδοτών πρός τούς εργαζομένους, 
άλλ’ ώς δικαιώματα τών εργαζομέ
νων άπορρέοντα άπό τήν δικαιοσύ
νην καί τήν Δημοκρατίαν. Εΐναι 
δικαιώματα τά όποια οί έργαζόμε- 
νοιι κατέκτησαν έν όνόματι τού άν-

θρωπισμοΰ». Άλλά ανθρωπισμός 
καί πολιτισμός σημαίνει έργασία 
άωρος, μόρφωσις άωρος καί δια- 
σκέδασις,, τούλάχ ιστόν 4ω,ριος ή 
ψυχαγωγία. ‘Ημείς δμως δλοΐ|, διά 
νά καλύψωιμεν τάς άνάγκας μας, 
εί'μεθα ύποχρεωμένοι—καί δς μή 
τό κρύβω,με—νά φεύγωμεν άπό τό 
ένα γραφείο καί νά πηγαίνωμε είς 
τό άλλο, δηλαδή νά ιάνάζητοΰμιεν 
έργασΙίαις έξω, γιά νά μπαρέσωμε 
νά πάρωμε ένα χιλιάρικο, νά συμ
πληρώ σωμεν τάς άνάγκας τής ζω
ής μας.

«Καί ή επαρκής μισθοδοσία τοΰ 
προσωπικού είναι πρωταρχική ΰπο- 
χρέωσις τοΰ Ιδρύματος καί αί ά- 
μοιβαί τοΰ προσωπικού εΐναι δπως 
ή συντήρησις τών άκινήτων καί 
τών μηχανών καί είναι δπως τδ ’Η
λεκτρικόν ρεύμα πού οφείλονται 
νά πληρώνονται είς τά ακέραιον». 
Καί τό ρεύμα έξακσλούθεΐ νά πλη
ρώνεται είς τό ακέραιο, τά ενοίκια, 
μάλιστα Ή έργατική δμως δύνα-
μις δχι.

«Τό δράμα τής συγχωνεύσεως 
πρέπει νά λάβη τήιν δέουσαν 
κάθαρσιν. Έγένετο νέος ’Οργανι
σμός τής Τραπέζης καί ένταξις τού 
προσωπικού ή οποία δέν άνταπο- 
κρίνεται είς τήν ήθικήν καί τό δί
καιον. Ποιος δ,ύναται ν’ άνυψώση 
τό ανάστημά του απέναντι αίτήμα- 
τος στηριζομένου έπΐ τής ήθικής 
καί τοΰ δικαίου; Ποιος μπορεί νά 
άρνηθή τό αϊτημα τής άναθεωρή- 
σεως τού ‘Οργανισμού καί ,μιάς δι- 
αίας έντάξε,ως;». Άσφαλώς οΰδείς 

δύναται νά τά άρνηθή αΰτά, άλλά 
τά ήρνήθη ό γράψας αύτόν τον λό
γον, δηλαδή ό κ. Πρόεδρος. Διότι 
μή λησμονείτε δτι ή ηθική κάθαρσις 
δέν σημαίνει νά φύγουν οί μή υ
πεύθυνοι, δηλαδή κλητήρες, δόκιμο,ι 
κλπ., σημαίνει να φύγουν κεφαλάί, 
δσοι ήσαν υπεύθυνοί!, οί όποιοι, δυ
στυχώς, δχι δέν φεύγουν, άλλά λαμ
βάνουν καί εξαίρετους θέσεις μέσα 
είς τό ίδρυμα.

«Η ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ δέν νοείται· 
νά εΐναι κομματικόν δργανον τής έ- 
κάστοτε Δ.Ε., [άλλά ελεύθερον βή
μα». Επειδή ή ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ 
πραγματικά είναι δργανον τής έ- 
κάστ,οτε Δ.Ε. θά είχα νά κάνω· μίαν 
πρότασιν καί παρακαλώ νά τήν ε
γκρίνετε, δτι ανεξαρτήτως ποιοι θά 
είναι είς τό Δ.Σ. ή ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ 
πρέπει έκ τών 4 αυτής σελίδων νά 
διαθέτη μίαν διά τήν άντι,πολίτευ- 
σι·ν ή γιά τά ενυπόγραφα άρθρα 
οποιοσδήποτε συναδέλφου.

κ. Κ. Μ ε λ ι σ σ α ρ ό π ο υ- 
λ ο ς : Μάς έδόθη ποτέ άρθρον τά 
όποιον δέν έδημοσιεύσαμεν; Είς τό 
προηγοΰμενον φ-ΰλλον έγράψαμεν 

δτι θά εϊμεθα εϋτυχεΐς νά λαμβά- 
νωμεν συνεργασίαν συναδέλφων. 
ιΠ,λήυ τοΰ κ. Κοντοιγιαννοπούλσυ,ό ό
ποιος καί τροφοδοτεί την έφη,μερί
δα, οί άλλοι άποφεύγουν.

κ. Σ. Δ ι λ ,ι v τ ά ς : Δέν έχει 
σημασίαν έάν δέν έστειλαν μέχρι 
τώρα, διά τό μέλλον. Επειδή, Κύ
ριοι θέλω νά τελειώνω, τονίζω δτι 
πρέπει νά μάς απασχόληση δλαυς 
η ηθική κάθαρσις καί ή έπίσπευσις 
τής δίκης τοΰ Ήλιάσκου, ή αυξησις 
τών μισθών είς τό 30% μέ άγώνας, 
ή ένίσχυσις τοΰ Ταμείου Συντάξε
ων διά τών άσφαλίστρων, ή έπέ- 
κτασιις τών 39 ώρών καί είς τά ε
παρχιακά καταστήματα καί οί ά
δειες τοΰ προσωπικού τών Επαρχια
κών καταστημάτων, καθώς καί αί 
συνθήκαι έργασίας είς όλα τά μι
κρά καταστήματα, ή ίση μεταχεί- 
ρισίς μας μετά τών Τραπεζών Α
γροτικής — ‘Ελλάδος, τά άναδρ,ο- 
μικά τών προαγωγών μας, διότι δ
πως θά άντελήφθητε μονάχα έκείνοι 
οί όποιοι έλαβον προαγωγάς τώρα 
έπήραν δλα τά άναδιρομικά. ’Εκεί
νοι οί όποιοι έλαβον προαγωγάς 
κατά τό 1956 καί παλαιότερον δέν 
έλαβον παρά πάνω άπό 6 μήνες έ- 
νψ εδικαιούντο 2, 3 καί 4 έτη.

Αΰτά, ,κ. Συνάδελφοι,, πρέπει νά 
εΐναι τά ζητήματα τά όποια πρέ
πει νά άπασχολήσουν τό νέον Δ.Σ. 
και επιτρέψατε μου πάλιν νά σάς 
διαβάσω περικοπήν άπό τον λόγον 
τού κ. Προέδρου δτι «αύτά είναι 
έργον τών νέων δυνάμεων τοΰ προ
σωπικού, τών υγιών καί μαχητικών 
καί πιστευόντων Εκείνων συναδέλ
φων, οί όποιοι δέν έμπνέονταΐι άπό 
μοιρολατρικήν νοοτροπίαν, οί όποι
οι λαχταρούν διά μίαν άνόρθώσιν 
καί έχουν τάς ικανότητας διά τήν 
π,ραγμ,ατοποίη,σιν, άλλά δέν είναι! 
συνηνωμένες καί εΐναι σήμερον ά- 
παγοητευμένες». Προσθέτω δέ έγώ 
δτι καί Εκείνοι οί οποίοι θά είναι 
συνεπείς καί δέν θά ΰπόσχωνται άλ
λα προεκλογικώς καί άλλα θά κά
νουν κατά τήν θητείαν τους. ΔΓ 
αύτόν τόν λόγον καλώ καί έγώ μέ 
τήν σειράν μου εσάς νά μην εΐσθε 
τόσον απερίσκεπτοι- κατά τήν κρί- 
σι μον αύτήν ημέραν πού ψηφίζομεν. 
>Νά εΐσθε λογικοί είς την ικρίσιν σας 
καί νά εΐσθε βέβαιοι δτι Εκείνοι οί 
νέοι οί όποιοι κατά τό 1956 ώνει- 
ρεύθησαν καί Εξακολουθούν νά έρ- 
γάζωνται δι’ αυτό τό όνειρό τους.



την συνδικαλιστικήν ΰγιά τάξιν 
πραγμάτων ειίς την Τράπεζαν μας

πάντοτε θά τούς βρήτε μπροστά 
ιστό καθήκον. (Χειροκροτήματα).

0 ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. Αθ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
-----------♦-----------

ικ. Ά θ αν. Παπαχρήστου: 
Συνάδελφοι, τυγχάνω μέλος τής 
Δ. Ε. τού Συλλόγου μας και θά 
φαίνεται κάπως παράξενον δτι 
καθ’ ό ελεγχόμενος έζήτησα άπό 
τον ικ. Πρόεδρον καί έλαβα τον λό
γον. Το έκαμα διά δύο λόγους: 
Πρώτον διότι ε’ις την διοικούσαν Ε
πιτροπήν τού Συλλόγου συμμετέχω 
ώς αντιπρόσωπος τής Θεσ)ν!κης 
και Απ’ αυτήν την ιδιότητα- ήθελα 
νά μεταφέρω είς την αίθουσαν αυ
τήν τήν φωνήν τής έπαρχίας. (Χει
ροκροτήματα). καί δεύτερον διότι 
ή θέσις μου είς τήν Δ. Ε. περί τήν 
διαχείριισιν των ζητημάτων μαΐς 
ΰπήρξεν κάπως ίδιάζουσα διά τούς 
λόγους τούς οποίους θά σας εξη
γήσω. Καί τήν μεν ιδιότητα τού έ- 
παρ-χιοοκοΰ άντιπροσώπου δεν χρει
άζεται νά σάς πώ τίποτε περισσό
τερον διά νά σάς πείσω δτι τήν έ
χω' διά τήν ίδιάζοιυσαν δμως θέσιν 
περί τής όποιας σάς ώμίλησα πριν 
ξεκι νήσω ειίς τήν άνάπτυξιν των ό
σων θά πώ έν όλίγοις θά σάς άνα- 
γνώσω δύο τηλεγραφήματα τά ό
ποια καθορίζουν τήν θέσιν -μου καί 
τις ένέιργειές μου σχετικά μέ εκείνα 
πού ό Σύλλογος διεχ-ειρίζετο κα
κώς κατά τήν γνώμην μου.

Τήν 7ην)9)57 άπέστειλα προς 
τον Σύλλογον κατόπιν των δσων 
είχον συμβή έως τότε τό άκόλουθον 
τηλεγράφημα:

«Διερμηνεύων Ανησυχίας συνα
δέλφων διά πλήρη τελμάτωσιν άπό 
μακροΰ έκκρεμούντων ζωτικών ζη
τημάτων προσωπικού, διαμαρτύρο
μαι έντόνως διά σηιμειουμένην πρω
τοφανή κατάστασιν καλών Σύλλο
γον άμεσον καί κατάλληλον άντι- 
μετώπισιν ζητημάτων στόπ. Δι’ ώ- 
ράριον Θεσ)νίκης άναμένομεν ο
πωσδήποτε εντός ήμιερών άναγγελ- 
λίαν ένεργειών σας είς άπάντησιν 
άπό μηνών σχετικού τηλεγραφικού 
αιτήματος- τοιαύτη μέχρι τούδε πε- 
ρι,φρόνησις απαράδεκτος. Ένεργή- 
σατε έπί άπαισών εκκρεμοτήτων 
προσηκόντως -καί δραστηιρίως άλ
λως γνωρίσατε προσωπικόν πό«- 
ραυτα καί έν λεπτοί μερείςι αίτια πα- 
ρούσης καταστάσεως φθάνοντες 
μέχρι παραιτήσεως ολοκλήρου Δ.Σ.
Συλλόγου ένδει-ξιιν διαμαρτυρία(ί 

στόπ. Πάσα περαιτέρω παρέλκυσις 
απαράδεκτος πλέον».

Παρά το τηλεγράφηιμά ιμου έκεΐ- 
τό όποιον ύπήρξεν απόρροια τών 
δσων δυστυχώς είς βάρος μας εί
χαν συμβή περί τήν ιέπίλυσιν τών 
ζητημάτων μιας, σύΐδέν συνέβη δι’ ο 
καί αναγκάζομαι τήν 26 τού ίδιου 
μηνός ινά άπαιστείλω καί τό ακόλου
θον:

«Δυσφορία προσωπικού διά την 
άρνησιν ιρυθμίσεως ζητήματος ω
ραρίου κατακόρυφ-οιν. Παρόν θέμα 
δηλωτικόν τακτικής έπιλύσεως πλή
θους λοιπόν δικαίων βασικών αι
τημάτων μέ άναίγκάζει τελευταίαιν 
φοράν δηλώσω απόλυτον άνήίθεσιν 
τηρουμένην στάσιν Συλλόγου δι1’ 
δπειρ αδυνατώ συνεχίσω περαιτέρω 
συνεργασίαν, θέτω διάθεσΐν σας 
παραίτησίν μου μή άνιειχόμιενος 
έμπαιγμούς βάρος συναδέλφων 
στόπ. Προσωπικόν χειμαζόμενον ά
πό τετραετίας έ'ξήντλησε πάσαν 
ικμάδα δράσεως υπέρ ιδρύματος 
(χπώλεσεν δμως καί πάσαν δυνατό
τητα υπομονής καί ανοχής συνεχι
ζόμενης1 δοκιμασίας- στόπ.Πο'ΐοΰμαιί 
ύστάτην 'έκκλησιν Σύλλογος άντι- 
μετωπίσπ κατάστασιν θαρραλέως 
καί άπο-φασ ιστ ι-κώς δικαίωσιν ένα- 
ποτεθεισών χιείρας του ελπίδων άλ
λως βαρεία ευθύνη τον- στιγματίζει 
είς συνειδήσεις συναδέλφων διά συ
νέπειας πορούσης τακτικής άδρα- 
νείας ικαί άναποφασιστικότητας!, 
Παρούσαν παρακαλώ- δημοσιεύσατε 
οπωσδήποτε κυκλοφορούσαν 30ην 
τρέχοντος Τραπεζιτικήν».

Τό τηλεγράφημα δμως δέν έδη- 
μοσιεύθη.

. Κ. Μελ ι σσαρόπου- 
λ ο ς : Δυστυχώς κ. Συνάδελφοι-,, 
στερούμαι τής ίικανότητος τής παιν- 
ταχο-ΰ παρουσίας. Κατά τάς ημερο
μηνίας τάς όποιας -άνέφερεν ό αγα
πητός συνάδελφος Θεσ)νίκης έκα
να Λουτροθεραπείαν -είς τά Καμιμέ- 
"ν-α Β ούρλα.

κ. Α. Π α π α χ ρ ήσ του: κ. 
Συνάδελφοι, ή τύχη σχετικά μέ τήν 
στάσιν μου αυτήν έναντι τών λοι
πών μελών- Ικαί δή τού Προεδρείου 
τής Δ.Ε. παρέμεννε Ασαφής. Δέν 
έλαβε κάποιαν μορφήν συγκ-εκρι- 
μένην καί έμεινε τό ζήτημα μέ έκ-εΐ- 
-v-o τό απλό: Δέν άποδεχόμεθα πα- 
ραίτησι-ν.

Βεβα|ίως εγώ έξηκολούθησα άγω
ν ιζόμενος άλλ’ έν πάση περιπτώσει 
έπει-δή ό χρόνος περνούσε καί επει
δή ή Θιεσ)-ν-ί'κη πέρυσι ή τύχη σε εις 
>τήν αντιπροσωπείαν της (τού Αντι
προσώπου της παραιτηθέντος ευθύς 
μετά τάς έκλογάς) καί υπό την 
πίεσιν τών συναδέλφων ήνάγκάσθην 
καί εγώ νά μην έπαιν-έλθω έπί τής 
παραιτήσεώς μου ϊνα μή μείνη ά- 
νεκπροσώπητος ή Θεσ)νίκη άφ’ ε
νός, άλλα καί άφ’ ετέρου διότι 
πλησιάζαμε προς τό τέρμα τής 
θητείας μας.

Είναι γεγονός -κ. Συνάδελφοι, 
δτι τουλάχιστον ημείς πού ζοΰ-μ-ε 
μερικά χιλιόμετρα μακρ-υά άπό 
σάς,περι μέναμε πολλά και έστηρι- 
ξαιμε πολλές ελπίδες είς τήν σημε
ρινήν Δ.Ε. καί τήν πέρυσι νήν, διότι 
τό σχήμα ήτο σχεδόν τό αυτό.

Δυστυχώς διιά τήν τάξιν τών

Τραπεζιτικών (Καί ειδικά διά τούς 
υπαλλήλους τής Εθνικής Τραπέζης 
ή επάρατος Ήλιαστι-κή κατοχή έ- 
δημιούργηισε πλήθος ζητημάτων ώ
στε βαρύ τό φορτίον άνυψούτο δι* 
εκείνους οί όποιοι άπεφάσιζαν -ν-ά 
άναλάβουν τήν διαχείρισιν τών ευ
θυνών. Καί έχρειαζόμιεθα έν τούτο ι ς 
οπωσδήποτε ανθρώπους νά τό πρά- 
ξουν. Έθεωρήσαμεν τότε ανεπαρκή 
την δύναμιν τήν οποίαν διέθετε πε
ρί τήν έπΐλυσιν τών ζητημάτων αυ
τών ή προ 2-ετίας Δ.Ε. υπό τόν ά- 
ξιότιμον κ. Τσουδερόν γι’ αύτό καί 
άνεζητήσαμεν έν άλλο σχήμα διότι 
ήθέλσμε νά παρουσιάσωμεν ζωήν 
καί δ,ράσιν.

Φυσικά μεϊς οί νεώτερσι οί όποι
οι νφιστάμεθα περισσότερον τις 
ζημιές τού κακού πού μάς είχε πέ
σει καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής Ή- 
λιασκιικής κάτοχής έκινήθημεν έκ 
τών πρώτων -καί εκείνη μέν ή πρώ
τη προ 2ετ ίας υπό τό σιχήμα τού κ. 
Μελ ιισσαροπούλου Επιτροπή, ξε
κίνησε μέ αυτήν- τήν προοπτικήν 
τού νά δώση έκεΐνο πού έλειπεν ά
πό τήν Δ.Ε. τού -κ. Τσο-υδερο-ΰ.

"Ηιρχισεν ένας Αγών, όμολογο-υ· 
μένως, καί ώρισμένα άπό τά αιτή
ματα μας έλύθησαν, άλλα προς 
Θεού δταν συγκεντρούμεθα είς τήν 
αίθουσαν αυτήν καί όμιλοΰμεν περί 
έπιτυχιών δπως τά πράγματα έ- 
φθασαν μετά τήν Ήλιστικήν κα
τοχήν είναι τοΰλάχ ιστόν άστεϊον. 
Δέν πρόκειται, ικ. Συνάδελφοι, π£> 
ρί έπιτυχιών, άλλα πρόκειται περί 
αγώνων έπανα-κτήσεως τών άπολε- 
σθέντων. Καθ’ ή μάς επιτυχία δέν 
νοείται παρά δταν κατορθωθή νά 
προσίθέισωμε-ν κάτι είς εκείνο άπό 
τό όποιον μάς λείπει δ,τι έπρεπε 
καί δικαιούμεθα νά έχωμεν. Καί μή 
έχ-σντες τίποτε πλέον νά κάμωμεν 
άπαριθμο'ΰμε-ν αυτά πού έφτιάξα-μ-ε 
είς έπα-ναφοριάν τών άπολεσ-θέντων 
καί λέμε δτι έπράξαμεν έργ-ον θε
τικόν. Βέβαια έχάσαμε πολλά αλλά 
έπέρασε τόσος καιρός ώστε μπο
ρούσαμε νά είχαμε άνακτήση τό ά- 
πολεσθέν έδαφος διά νά μπο-ρ-έσω- 
με-ν είς τό εξής νά προχωρήσωμεν 
είς τήν άπόκτησιν επιτεύξεων 
πραγματικών ιο-ί όποιες θά άνεκού- 
φιζαν τήν τάξιν ιμας.

Δέν θά σάς αναπτύξω έγώ πολλά 
άπό εκείνα τά όποια ήικούσατε άπό 
τούς διαφόρους όμιλητάς. Θά περι- 
ορισθώ ειίς τις έξής διαπιστώσεις: 
Είχε καταρ-τιοθή καί ΰπεβλήθη τό 
Καταστατικόν τών ζητημάτων μαςι, 
ένα Υπόμνημα τό όποιον έκαμε ή 
προκάτσχος Δ.Ε. καί to όποιον άπό 
18)7)56 ύπεβλήθη άρμοδίως. Ε
κεί, σάς είναι γνωστόν, έβλέπαμεν 
τό σύνολον τών ζητημάτων τά όποια 
ήλπίζαιμεν δτι θά έπελύοιντο, καί μ-al· 
λίστα συ-ντομώτατα. Μετά τήν 
1 8ην)7) 1956 περιμέναμε αρκετά 
καί φθάνομεν αισίως ιείς τήν 13η:ν 
Μαΐου 1957 χωρίς νά έχη συμβή 
τίποτε άπό -αυτά, ή τουλάχιστον 
νά έχη έπιιτενχθή ένα μικρόν καί α
σήμαντο-'/ μέρος καί άναγκαζάμεθα 
μετά άπό την 1 3ην Μαΐου 1957 νά 
έπανέίλίθωμ-εν έπί τών αυτών ζητη
μάτων τήν 31ην Αύ-γούστου. "Οπως 
βλέπετε ά Μαραθώνιος αύτός, το 
κυνηγητό αυτό τών ζητημάτων μας, 
μάς έκαμε νά φθάσωμεν κάπως ά,ρ- 
κετά -έξην-τλημέν-οι είς τό τέρμα. 
Διότι έν τώ μεταξύ ήτο τόση ή κα
τάντια μας ώστε νά μην εΐμείθα είς; 
θέσιν νά πειριμένωμιεν περισσότε
ρον. ’ Ετό-ν-ι-σα -κατ’ έπ-ανάληψιν δτ ι 
τά ζητήματα δέν πέρνου-ν τό-ν- δρό- 
μισν τόν όποιον πρέπει νά πάρουν 
ώς πρός τόν ρυθμόν. Έδημιιουργή- 
σαμεν κατάστασιν ή όποια έπι- 
στεύσαμεν δτι θά -έξηνάγ-καζε τόν κ. 
Πρόεδρον -νά -κννηθή δπως εμείς έ- 
ζητήσαμεν καί μετά μάλιστα τήν 
άπεργίαν καί τά γεγονότα τού ’Ι
ουνίου έδώ είς τό ικεντρικόν κατά
στημα βρήκαμε τήν ευκαιρίαν νά έ- 
πανέλίθωμιεν ικαί έζητήσαμεν άπό' 
τόν κ. Πρόεδιρ-ον ή νά δηλώ-ση άπε- 
ριφράστως' δτι θό άκολουΙθήση τήν 
τακτικήν τήν οποίαν περιμένουν 
οί Συνάδελφοι νά άκολουΐθήσωμεν 
ή τοΰλάχ ιστόν θά έπρεπε νά εϊχεν 
άπέλθη οπότε καί ό Σύλλογος ο
λόκληρος παρουσ ιάζων είς τούς 
συναδέλφους τό δτι δέν- επέτυχε νά 
φανή συνεπής είς τάς προσδοκίας 
των, θά παρουσίαζε τοΰλάχ ιστόν 
τόν ανδρισμόν δτι άνεγνώρισεν 
αυτό τό σφάλμα καί θά έκάλει πά
λιν τούς συναδέλφους είς τήν άνά- 
δειξιν ί-καινών διά τήν έπιτυιχίαν. 
Άτ-υχώς δέν κατωρ'θώσαμεν είμή νά 
άποσπάσωμιεν μίαν βεβαίωσιν τυ
πικήν τού κ. Προέδρου δτι δέν έπέ- 
τυχεν είς τά ζητήματα το-υ- διότι ό 
ρυθμός -καί ή ταιχύ-τη,ς τήν οποίαν 
έζητούσαμεν δέν ήτο ’ίδιον ουδέ τής 
ηλικίας του ουδέ τής τακτικής τον. 
Δι’ ημάς ήτο άπαράδε-κτο-νι αύτό 
καί-έφθάσαμεν μέχρ ι τού σημείου νά 
ζητήσωμεν ψηφοφορίαν. ’Από τής 
συστάσεώς της ή Δ. Ε. δυστυχώς 
δέν είχε τήν σύμπνοιαν την οποίαν 
έπρεπε νά έχη διά νά άντληση καί 
τήν ικανότητα τού νά προχωρήση 
είς τήν έπίλ-υσιν τών ζητημάτων 
της. Υπήρχαμε μιά μερίς μέσα είς 
τό Δ. Σ. ανθρώπων οί όποιοι ζη
τούσαμε τόν ταχύν ρυθμόν καί τό 
νά καταβάλω μεν προσπάθειες καί 
φροντίδες μέ κάθε μέσον εντός βέ
βαια τών νομίμων και επιτρεπόμε
νων πλαισίων καί άλλη μιά μερίς 
ύπό τόν- Πρόεδρον ό όποιος ύπεστή- 
ριζεν τήν τακτικήν τής αναμονής 
καί τού λιβαινΐζειν. ’Έτσι λοιπόν 
δέν έπρεπε νά περιμένετε κ. Συ-νά1-

δελφοι, περισσότερα άπ* δσα έγι
ναν ή μάλλον θά έπρεπε νά αναμέ
νετε νά είχαν γίνη τόσα δσα 5ιε- 
πιστώθη δτι δέν έχουν γίνει τώρα. 
Έν πάση περιπτώσει δέν ήτο- σω
στόν νά αναγγείλω μεν είς τό προ
σωπικόν αυτήν τήν γυμνότητά μας 
άπό τής πλευ-ράς τής σύμπνοιας. 
Ή αλήθεια δμως είναι αυτή πού 
σάς αναφέρω. Κοπά συνέπειαν δέν 
μπορ-ούσαμεν, Κύριοι, νά έργασθ-ού- 

μ'Ε·
*Η έκλογή τών προσώπων τά ό

ποια θά άναλάβουν τήν διαχείρι- 
σιν τών -ζητημάτων μας νά γίνη 
μετά πόσης προσοχής· είναι νομί
ζω ή δεύτερη χρ-ανιά πού πέφτομε 
είς τό ίδιο σφάλμα. Δέν έχομεν πο
λιτικές διαφορές ούτε μάς χωρί
ζουν πεποιθήσεις. Εΐμεθα μιά τάξις 
καί ιάναγνωρίζομεν δτι πρέπει νά 
κινούμεθα μέσα είς ώρισμένα πλα|ί- 
σια πολιτισμού -καί εΰπρ-επείας δ
πως επιβάλλει ή τάξις μορφωμέ
νων ανθρώπων. Είς τό ση-μεϊον αύ
τό μοΰ δίδεται ή ευκαιρία νά τονί
σω καί τό έξής δσον άφορφ μέ τήν 
στάσιν τών λεγομένων αντιπολιτευ
όμενων. Οί Αντιπολιτευόμενοι ευ
χής έργσν θά ήτο νά περ ιορίζοντο 
είς Αποδείξεις διότι μόνον έτσί 
μπορούν -να βοηθήσουν. Άτυχώς 
δια λόγους δημαγωγικούς καί μέ 
προοπτικήν Από μερικούς — μερι- 
κούς δημιουργίαν καταστάσεως δια 
καριέρσν ΐσωςσυνδ ι καλ ιστ ι κή ν- φεύ
γουν Από τόν δρόμον τής πραγμα- 
τι-κής -καί ειλικρινούς προσπάθειας 
έλεγχον μέ Αποτέλεσμα να συσκο- 
ΐΓίζωνται πάντοτε τα ζητήματά 
μας

ικ. Συνάδελφοι, δέν ιέκράτησαι ση- 
μειώσεις ούτε έζήτησα να ενημερω
θώ έπί τών δσων έπρόκειτο νά λε
χθούν έδώ. Έθεώρησα δτι τα ζητή
ματα ιμας -είναι τόσον κοντά μας 
καί εΐνα τόσον ζωντανά καί φωνά
ζουν τόσον δυ-νατα ώστε δέν παρί- 
σταται καν Ανάγκη νά τα άνασύ- 
ρωμεν είς τήν έπιιφΑνειαν μέ τήν 
βοήθειαν τών σημειώσεων. ’Εκείνο 
πού προεχει σήμερον -εΐναιή οικονο
μική μας τακτοποίησις καί ή τα- 
κτοποίησις τών συνθηκώ-ν -εργα
σίας.

Ε’ίμεθα ΰποχρεωμένοι νά έργαζώ- 
μεθα δχι τό κανονικόν ώράρ-ιον τό ό
ποιον (επιβάλλει ή δουλειά είς τήν 
Τράπεζαν, άλλα πολλές φοιρ-ές 18 \ 
ωρον Aya 24ωριο-ν διότιι δέν μπο- [ 
ρούμε δ-υστυιχώς νά άμειφθούμε άιρ- | 
κούντως Από τήν δουλειά τής Τρακ ί 
πέζης. ’Έτσι μο-ιραίως καί κατ’ ά- : 
νάγκην στρ-εφόμ-εθα καί π,ρός έξειύ- [ 
ρεσιν άλλης έργασίας. Τό άποτέ- ! 
λεσμα είναι δτι δσον εΐμεθα νέοι ! 
μπορούμε νά τό κάνουμε αύτό, δταν 
δμως πλέον περάσουν τά χρόνια, j 
τότε έιχομεν τά κακά Αποτέλεσμα- ι 
τα αυτής μας τής προσπάθειας, ι 
Καί δέν -είναι λίγοι οί φυ-μιατικ-οί ί 
καί οί άλλοι Ασθενείς πού έχουν ; 
βγή άπο τήν τάξιν μας.

Ή οικονομική μας κατάστασις 
ιεΐναι δεινή. Δέν κατορθώνομ-εν να 
συγκεντιρώ-νωμεν -καθαρά, τοΰλάχ ι
στόν τό μιέγα πλήθος τών- μικρών 
βαθμών, ούτε εκείνα πού συγκεν
τρώνει ένας ιείσπράκ,τωρ λεωφορεί
ων. Άνέγνω-σα είς τήν τελευταίαν 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ έν άρθρον τού κ. ■ 
Προέδρου μέ τόν τίτλον «Οί ήττη- | 
μένοι τού πολέμου» Πραγματικά ή ΐ 
κατάντια μας είναι δπως Ακριβώς j 
τήν περιγράφει μέ Αδρότατα χρώ- ί 
ματα Αλλά δμως αν αυτοί -οί όποιον | 
ζ-οΰν τάς άπολαιύσεις καί τήν χλι- ; 
δή-ν πού τόσον χαρακτηριστικά A- j 
ναφέρειι ό κ. Πρόεδρος ειίς τ-ό άρ ; 
θρο του θέλησαν, συμφέροντος έν-ε- I 
κεν, νά μάς λησμιονήσουν, σείς κ. j 
Πρόεδρε, διατί μάς ένεθυιμήθητε 
μόνον χιθές; Καί έν τούτοις, Κύριοι, 
άγωνιιζόμίεθα κάθ’ δλην τήν διάρ
κειαν τής θητείας νά πρ'ίσωμ-εν τόν 
κ. Πρόεδρον έπί τών- όψιμων αύτών 
διαπιστώσεων του.

Νά πάρω-μιεν τώιρα -καί τό ζήτη
μα τής έργ-ασίαςι, τό ζήτημα τών 
συνθηκών άπό πλευράς παροχής 
στέγης καί Από πλευράς ώρών ερ
γασίας. ’ Εδώ ίσως νά έχετε καί νά 
Απολαμβάνετε Ανέσεων τάς όποιας 
δυστυχώς στερούνται δχι μόνον είς 
τήν επαρχίαν, είς τάς άπομεμσκρυ- 
σμένα καταστήματα τής Μακεδονί
ας καί τής Νοτίου Ελλάδος, Αλλά 
καί είς αυτήν Ακόμα την Θεσ)νίκην.

κ. Συνάδελφοι, άί έργασίαι τής 
Τραπέζης έχουν αΰξηιθή πολύ τελευ)- 
ταΐα, τό προσωπικόν είναι μ-ειωμέ- 
ν-ον είς Αριθμόν άντιστρόφως καί 
ΰποχρεούιμιεθα, παρά ταΰτα, νά κα- 
λύψωμεν μέ δλες τις δυνάμεις μας 
δλο-ν αΰτό-ν τόν δγκον τών έ'ργααι
ών. ’Αποτέλεσμα ή φθορά μας μέ 
τήν προσπάθειαν- νά άνταποκριιθώ- 
μεν.

Οί ώρες είναι κάτι διά τό όποι
ον θά έπιμείνω ιδιαιτέρως διότι αν 
πάρωμεν ώς δεδομένο ν δτι έργαζό- 
-μεθ-α μέ τόσην έντασιν λόγφ τού 
φόρτου τών έργασιών άφ’ ενός; καί 
λόγφ τού μή έπαρκοΰντος Αριθμιοΰ 
τού προσωπικού, α-ί ώρες τών έργα- 
σιώ-ν προβάλλουν τότε ώς έπι τα
κτ ική -καί άμεσο ς Ανάγκη τακτοπο-ι- 
ή-σε-ως τού -θέματος. Είς τά επαρχι
ακά καταστήματα δχι τό ώράριο-ν 
τών 42 ώρών. Αλλά ούτε τών 52 τη
ρείται. Αυτό είναι θλιβερόν. Προ
βάλλεται πάντοτε ή ανάγκη τής 
έλλείψεως προσωπικού καί είναι 
πράγματι γεγονός δτι τα Κατα
στήματα -δέν είναι έπηνδρωμένα δ
πως χρειάζεται. Ποιούμαι έκκλη- 
σιν είς αυτούς πού πρόικειται μελ
λοντικά να διοικήσουν τόν Σύλλο
γον νά πάρουν ύπ’ δψιν του σοβα
ρά τό πράγμα αύτό τής έπαρχίας-, 
Δέν ξέρω άν άλλη φορά άκο-ύστηικέ 
ή φωνή της. Έγώ έθεώρησα ύπο- 
χρ-έωσι-ν νά τήν Αναφέρω καί έλπί- 
ζω δτι έπ’ αΰτο-ΰ δέν θά μείνη φω-

νή βοώντος έν έρημη). Δεν θέλω νά 
σας κουράσω περισσότερον. Επα
ναλαμβάνω τήν παράκλησιν να 
προσέξωιμ-ειν ώστε τα ζητήματα τού 
Συλλόγου vice δοθούν είς χιείρας Αν
θρώπων οί όποιοι καί τήν διάθεσιν 
έχουν, άλλα ικαί προ παντός τήν ει
λικρίνεια καί τήν ικανότητα βεβαί
ως νά χειρισθούν χωρίς υπολογι
σμούς καί χωρίς νά σκέπτωνται δτι 
έργάζονται τώρα διά νά δημιουρ
γήσουν Αργότερο ν καταστάσεις. 
Παρακαλώ έπίσης νά μην μάς λη
σμονείτε (διότι αύτό είναι παίράπσ- 
νον τών πλέον άπαμεμακρυσμένων 
επαρχιακών καταστημάτων) είς 
δ,τι συμβΑί-νει έδώ κάτω. Είναι ζή
τημα Αγαπητοί κ. Συνάδελφοι, 
έάν κατήλθσν περισσότερον Από δύ-ο 
φορές είς τάς ’Αθήνας. ‘Ομολογώ 
δτι- περισσότερα πράγματα έπλη- 
ρσφορήθην έδώ Απόψε καί είναι 
τουλάχιστον περίεργον να μαθαί- 
νωμε είς τό τέλος τής χρονιάς1 τι 
έγινε ικαθ’ δλην τήν διάρκειαν αυ
τής εμείς οί όποιοι εΐμεθα μέλη 
τής Δ.Έ., πόσο μάλλον ό κόσμος 
ό όποιος περιμένει άπό μάς νά έ- 
νημερωθή.

Δέν θέλω να σάς κουράσω περισ
σότερον καί ιέλπίζω δτι ή φωνή μας 
αΰτή δέν θα μείνη φωνή μέσα είς 
αιίτούς τούς 4 τοίχους. Καλά είναι 
πάντοτε τά λόγια, άκούσοιμε θαυ
μάσιες διαπιστώσεις καί διαβεβαι
ώσεις, Αλλά Αντί νά βομβούν τα κα
λά λόγια στ’ αυτιά μας θά ήτοι πο
λύ προτιμότερο·/ τό κουδούνισμα 
τής μιάς καί τών δύο δραχμών.

Δέν έχω τίποτε άλλο νά προσθέ
σω καί αν ή παρέμβασίς μου αυτή 
ΰπήρξεν παράτυπος καθ’ ο έλεγχό- 
μενος έλπίζω δτι θά μοΰ συγιχωρη-

βλημένον , άλλα «άί δίκαιον νά ά- 
κουσθώ.

(Χε ι ροκροτή ματα)

0 ΛΟΓΟΣ TOY κ. ΤΣΑΚΩΝΑ
κ. I. Τ σ ά κ ω ν αι ς : Τά δσα 

έλέχθησαν άπό τούς προηγούμενους 
συναδέλφους ή σαν θέματα καί τής 
ίδνκής μου όμιλίας.

’Απομένουν ολίγα έρωτήματα τά 
όποια ιθά κάμω πρός τόν Σύλλογον 
καί περιμένω τήν άπάντησιν άπό 
έκείνους οΐ όποιοι θίγονται.

’Ερωτώ έάν αιί δημοσιευμένα! 
διαφημίσεις είς τήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗΝ πληρώνονται καί πόσα κατε- 
βλήθησαν διά τήν διαψήμισι-ν έντύ- 
που ύπό τήν έπωνυμίαν IAI Σ|0 Σ, 
Έάν οΰδέν κατεβλή-θη τϊ έζημιώθη 
ό Σύλλογος καί νά κλήθή ό ζημιώ- 
σας νά τά καταβάλη.

2) Έάν τά οικονομικά τού Συλ
λόγου έπιβάλλουν μισθούς πείνης 
διά τό προσωπικόν του, διατί προ 
όλίγων ήμερων π,ροσελήφθη καί 
δεύτερα δακτυλογ ρ άφο ς; Διατί δέν 
προετιιμήθη Απολυθείς συνάδελφος 
ή συγγενής άπολυιθέντος συναδέλ
φου;

3) Έάν έθεσπίσθη είδιικόν ώρά- 
ριον διά τούς κλητήρας τού Συλ
λόγου;

4) Διατί τά εισιτήρια τής Ερ
γατικής Εστίας έστάλησαν είς τό 
υποκατάστημα Ζέαις είς τόν Δ)ντήν 
τού Ύποκαταστήιματος καί δχι είς 
έμέ;

5) Έάν έπροτάθη υπό τού Συλ
λόγου είς τόν -κ. Διοικητήν νά όρί
ση ημέραν άκροάσεως τών συναδέλ
φων καί τί άνήντηαεν ό κ. Διοικη
τής;

6) Έάν έτέθη ζήτημα έξισώσεως 
μέ τούς συναδέλφους τής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος, τί άπήντηισεν ό

Διοικητής καί ποιίαν γνώμην έ
θη, διότι έκρινα δτι ήτο καί έπι6ε- ξέφραισεν ό κ. Πρόεδρος;

■-------------------<$>♦<·>-------------------

0 ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
--------- ®------—

κ. Λ. Κ a ρ α γ ι ά ν ν η ς : κ. 
Συνάδελφοι, ουδέποτε διεξεδίικησα 
τόν τίτλον τού ρήτορας, παρά ταΰ
τα δμως ώμίλησα πολλάκιςι είς συ- 
ναδελφικάς καί έκλογικάς συγκεν
τρώσεις, διότι έχω τήν γνώμην δτι 
πρέπει δλαι αί απόψεις νά συζη- 
τώνται προικειμένου περί ζητημά
των πρός έξεύρεσιν τού καλυτέρου 
τρόπου άντιμετωπίσεώς των. Λά
τρης δέ πάντοτε τής άληθείας, θέ
λω νά τήν διακηρύσσω μέ θάρρος, 
άδιάφορον έάν πρόκειται νά φανώ 
δυσάρεστος είτε πρός τά άνω είτε 
πρός τά κάτω.

κ. Συνάδελφοι, είναι γεγονός δτι 
ή συγχώνευα ις τής 7)1)53 ύττήρ- 
ξεν δεινόν πλήγμα κατά τής Τρα
πέζης μας καί κατά τού προσωπι
κού αυτής τού όποιου έξουδετερω- 
θησαν τά ικανότερα συνδικαλιστι
κά στελέχη. Μετά τήν συγχώνευ- 
σιν, άλλα μέν τών συνδικαλιστι
κών στελεχών άπεμακρύνθησαν, άλ
λα δέ έτοποιθετήθησαν είς θέσεις 
άπο τάς οποίας ή δέν ήδΰναντο ή 
δέν ήθελαν νά ομιλήσωσι καί νά 
προκαλεσωσι δράσιν ή άντίδραΐσιν 
καί οϋτω ό κατάχτητής άνενοχλή- 
τως καί άνεξελέγκτως έπραξεν δ,τι 
έπραξιεν ιείς βάρος τής τέως ’Εθνι
κής Τραπέζης καί τού προσωπικού 
της.

Τοιουτοτρόπως καθιερώθη ού- 
θαίιρέτως νέα τάξις πραγμιάτων ή 
όποιία συνεχίζεται άτυχώς ικαί υπό 
τήν νΰν διοίκηισιιν, ή οποία πρός 
διατήρησιν τής νέας τούτης1 τά- 
ξεως πραγμιάτων έχει καταλλήλως 
συνθέσει το περιβάλλον της, έπί 
σοβαρφ βλάβη τών δικαίων καί 
τών συμφερόντων ήμών τών πολ
λών, ενώ ή περιβάλλουισα τήν δι- 
οίκησιν κλίκα δέν συμμερίζεται τά 
δεινά ταΰτα καί άκόμα δυνάμεθα 
νά εϊπωμιεν δτι άπειξενώθη άπό 
πάσαν σκέψιν καί άνάμνησιν τών 
Αγώνων τών Sιωχθέντων ή διωκόμε
νων συνδικοίλ ιστών έκ τών ο
ποίων άνήλθον οί άποτελοΰντες 
τήν άρχουσαν κλίμακα είς άτινά 
κατέχουσιν Αξιώματα, τοσοΰτον δέ 
ιέπιλήσμονες έφάνησαν ούτοι τών 
έναντι τής όλότητος καί τών συν
δικαλιστών καθηκόντων των ώστε 
βσσίμιως θά ήδύνατο νά λεχθή δτι 
οί περί ών ό λόγος οίωνεί έπρόδο- 
σαν τούς άγώνας καί τάς θυσίας.

Ύπό τήν καταιθλιπτικήν δι’ η
μάς τούς πολλούς· Ατμόσφαιραν 
τούτην έπλανήθη τό πλεΐστον έξ 
ημών καί άνέδειξεν είς τό Αξίω
μα τού Προέδρου τού Συλλόγου 
τόν καταθέτοντα σήμερον τήν έν- 
τσλήν κ. Μελ ι σσαιρόπουλον, άρ ι
στόν μέν συνάδελφον, πλήν πρό
θυμον δργανον τής Διοικήσεως τής 
Τραπέιζης, έπί τής ηγεσίας τού 
όποιου ουδόλως προηχθήσαν αί ε
πιδιώξεις μας. Διά τήν κατάστα- 
σιν αυτήν μάς βαρύνουν Ασφαλώς 
εΰθυιναι, έξιικνούμιεναι μέχρι τών 
ήγουμένων τής κινήισεως τών νέ
ων συναδέλφων, οϊτινες ένψ έλε
γαν άρχικώς δτι αυτοί θά έδιδον 
τάς κατευθύνσεις είς τόν Πρόε- 
εδραν, τόν όποιον θά έκαμαν δρ- 
γανόν των, έπαθον τό Αντίθετον Α
κριβώς καί έγιναν αυτοί όργανά 
του! ! ! καί τόν συνέτρεχον είς 6- 
λας τάς Αντίυπαλληλικάς ένεργεί
ας, ώστε καί αύτό Ακόμη τό ιερόν 
δργανόν μας «Η ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» 
νά μετατροπή είς ψύλλον προσωπι
κών άντεγκλήσειων ή διαξιφισμών 
μεταξύ τών Αδελφών Σωματείων 
κλπ. ”Ας προσέξουν λοιπόν οί νέ
οι Συνδικαλισταί διά τό μέλλον.

κ. Συνάδελφοι, έκ τών βασικών

ζητημάτων μας οΰδέν έπειλύθη, θά 
πρέπει νά θεωρηθώμεν άψελεϊς έ- 
αν πιστεύισωμεν δτι μέ τάς υπο
σχέσεις καί μέ τήν έπίλυσιν μικρο- 
ζητημάτων τινώ'ν κατά τάς παρα- 
μο νάς έ κόστη ς συ νελεύσεως εϋρο- 
μεν τήν δέουσαν ίκανοπο ίησιν. Αυ
τά είναι τά συνήθη δολώματα τά 
όποια ρίπτονται στερεοτύπως διά 
λόγους προπαγάνδας καί νοθ'εύσε- 
ως τών φρονημάτων καί παραπλα
νή σεως. Τά βασικά μας ζητημα- 
ματα παραμένουν ανεπίλυτα, είναι 
άνεπίιλυτον τό θέμα τό προκΰψαν 
έκ τής έντάξεως τής οποίας έξ ή
μών τέως ’ Εθνι κοτραπεζιτι κοί δέν 
πρέπει νά ύπολειπώμεθα τών έξ ή
μών τέως Άθήνοτραπειζιτικών, ένώ 
δέν πρέπει νά ύπολειπώμεθα καί 
νά ύφιστάμεθα τήν ζημίαν τών 
30.000 δριχ. περίπου έκαστος κα
τά τήν διεριρειύσασαν πενταετίαν 
είς μισδολόγιον κατά μέσον όρον 
μισθού, γεγονός πανταχόθεν άνα- 
γνωρισθέν ένώ ή ζημία συνεχίζε
ται. Τό ζήτημα ένός καλού ’Οργα
νισμού τού προσωπικού παραμέ
νει έπίσης άνεπίλυτον. Ό προερ
χόμενος έκ τών τάξεων μας κ. Δι
οικητής ουδόλως έμελέτησε τά ά- 
νωτέρω θέματα, ουδέ έσκέψθη νά 
τό: έπιλύση, κατά τάς κακάς ει
σηγήσεις τού περιβάλλοντος τουι, 
παρ’ δλον δτι το προσωπικόν έπε- 
κρότησε μετ’ ενθουσιασμού τήν ά- 
νάδείξίν του καί προσφέρει Ayoy- 
γύστως τάς ΰπερανθρώπους ύπη- 
ρεσίας του καί μάλιστα ύπό τήν 
πίεσιν δ)ντώ-ν καί προϊσταμένων 
διά τήν κάλυψιν ΰπειρόγκων υπη
ρεσιακών αναγκών μέ κίνδυνον Α
κόμα τής ΰγείας του ένεκα καί 
τής Ανεπαρκούς μισθοδοσίας του. 

Υπάρχει κ. Συνάδελφοι, καί τά

λόγου τών Συναδέλφων τής Τρα
πέζης ’Αθηνών.

Έγκατέλειψαν τόν αγώνα καί πε- 
ριωρίσθησαν πρός έμπαιγμόν μας 
νά δημοσιεύσουν στστιστικάς τε
ραστίων διαφορών, ας άπολαιμβά- 
νουσι προνομιακώς οί τής1 τέως 
Τραπέζης Αθηνών Συνάδελφοι έκ 
τής βαθμολογικής έντάξεως'. Δέν 
βάλλω προσωπικής έναντι ον τών 
συναδέλφων τής τέως Τραπέζης 
’Αθηνών, οί όποιοι είναι άξιοι;, άρ- 
τίως ώργανωμένοι, ώστε μετά θάρ
ρους Αξιοθαύμαστου νά προστα- 
τεύσωσι τά δίκαιά των, παρά τό 
άδικον καί Αναληθές τών ισχυρι
σμών των, διά τήν διατήρησιν τών 
δσων, διά παραμερισμού ήμών, Α
πέκτησαν έκ τής συγιχωνεύσεως. 
Οί συνάδελφοι τής τέως ’Αθηνών 
δι’ αυτούς κάμνουσι καλώς, ημείς 
οί τής τέως ’Εθνικής πρέπει νά αΰ- 
τοκατακρινώμεθα διότι άναδειικνύο- 
μεν ήγέτας μή ικανούς διά τοιαύ- 
τας έπιδιώξεις.

Αΰτή κ. Συνάδελφοι, τυγχάνει ή 
δράσις τής Διοικήσεως τού Συλ
λόγου. ‘Ο Σύλλογός μας, ό όποι
ος κατείχε τήν πρώτην θέσιν είς 
τόν συνδικαλισμόν, κατήντησε νά 
είναι ό Εσχατος,, μέ τόν Αρχηγόν 
τόν οποίον μάς έπέβαλον οί νεο- 
συνδικαλισταί, οϊτινες ούτως έγέ- 
νοντα αίτιοι έκτοπισμοΰ έκ τού 
προσκηνίου άλλων ικανών συνα
δέλφων. ’Ορθότερον θά ήτο νά άν- 
ελάιμβανον τόν άγώνα άλλοι ΰψη- 
λώτερον ίστάμ rvo ι, αλλά δυστυ
χώς φοβούμενοι μήπως άπωλέσωσι 
τήν εύνοιαν τής Διοικήσεως^ δέν 
αναλαμβάνουν.

κ. Συνάδελφοι, μή πραγματο
ποιούμενης τής άποσυγχωνεύσεως 
ουδέποτε ή Τράπεζα θά έπανεύρη 
τήν παλαιάν της αϊγλην, ούτε καί 
τό προσωπι κόν τη ς θά όρθοποδή- 
ση. ’Ακόμα καί αν τό θέληση ή 
Διοίκησες δέν 6ά τό ικατορθώση, 
διότι θά άντιδριάσουν άλλοι ζη.μι- 
ούμενοι γνωστοί παράγοντες, τό 
δέ κακόν θά Εχει; έπίδρασιν ικαί έπί 
τών λοιπών ’Οργανισμών, δπως έ- 
πΐ τού Ταμείου Συντάξεως κλπ. 
δι’ ο καί είναι μεγάλη ή εΰθύνη τών 
σήμερον κρατούντων1 καί άπό μέ
ρους τών Διοικούντων τήν Τράπε
ζαν καί άπό μέρους τών Συλλογι
κών μας οργανώσεων, οϊτινες1 δέν 
συνεχίζουν τόν Αγώνα τής άττο- 
συγχωνεύσεως.

0 Α0Γ8Ι ΤΟΥ χ. Κ.ΤΡΜΪΙ
κ. Κ. Τ ρ α γ ο υ σ τής : 

κ. Συνάδελφοι, έδώ Εχω μίαν 
«Τραπεζιτικήν» τής 30ής Σεπτεμ
βρίου,, ή όποια λέγει: «‘Η Δ. Ε. 
Ταυ Συλλόγου μας έγένετο δεκτή 
είς άκρόαοιν παρά τού Διοικητοΰ 
κ. Κ up ιακοπο-ΰλου, τταρυσ ί ςι καί τού 
Δ) ντοΰ κ. Κοροιγιαννάκη. Άντ ι κεί
μενον τής άκροάσεως ύπήιρξεν έπί 
Τών πρός αυτήν αιτημάτων». Δη
λαδή μετά έν έξάμηνον έπήγεν ό 
κ. Πρόεδρος καί έπήρε τήν άπάν- 
τησιν τών αιτημάτων πού ύπέβαλεν 
είς τήν Διοίκησιν. Λοιπόν σκεφθή- 
Ire πόσον τακτικά βλέπει τόν Διοι
κητήν. Έπίσης ό κ. Πρόεδρος είπεν 
είς τήν ’Έκθεσίν του δτι δλα τά 
ζητήματα ιέλύθήσαν καί τά υπόλοι
πα 6ά λυθούν έντός δι μήνου. ‘ Ο, 
κ. Πρόεδρος είπεν είς τήν Εκθεσίν 
του δτι προέβλεψε τό τέλος τού ά- 
γώινος τής Πανιεργατιικής άπεργίας. 
Λοιπόν έπ’ αυτού λέγω τό έξής: 
"Οταν γίνεται προδοσίία είς εναΐν 
τέτοιον Αγώνα άπό τήν ΓΣΕΕ, Α
σφαλώς προβλέπεται ικαί τό τέλος. 
Διότι την ή μέραν εκείνην ώμίλη- 
σεν δχι ώς Αντιπρόσωπος τών ερ
γαζομένων, άλλ’ ώς Αντιπρόσω
πος τού εργοδότου καί είπε τά έ
ξής: Γιατί νά κάνωμεν άπεργίαν; 
Μήπως Ειχομεν άποθεματ ικά είς τά 
Ταμεία μας καί πρόκειται ν’ άπο- 
δεσμευθούν; Τά αιτήματα μας Εχω 
λόγους νά πιστεύω δτι θά λυθούν.

σοβοφώτερον ζήτημα τής άττοσυγ- ! /λυθησαν τό είδαμε ττολύ κα- 
χωνεύσεως τον Τραττεζών. Τό ζή- ί Επιειτα^ εττηραμε ενα 1 5θημε- 
τημα αυτό έτέθη ώς γνωστόν, ευ1- | Ρον/ ■ 5θημέραν εκείνο δέν εϊχεν 
Θύς ώς έγέινετο1 ή συγχών,ευσις καί | άλλον σκοπόν, παρά νά προδώση
άνιελήφθη δι’ αύτό Αγών, δστις έ- 
συνεχίσθη μέχρι τής άπομσκρύν-ί 
σεως τού τέως Διοικητοΰ καί τό 
περίεργον είναι δτι ό άγων αυτός 
άνεγινωρίσθη ώς δίκαιος παρά πάν
των καί παρά τής ’Εθνικής ’Αντι
προσωπείας, έν τούτοι ς δμως οί 
κρατούντες καί έν τή Διοικήσει 
τής Τραπέζης καί έν τή Ήγεσίφ 
ΐτοΰ Συλλόγου (έγκατέλειψαν τόν 
άγώνα. παρά τάς προκλήσεις τάς 
οποίας ΰφίστανται παρά τού Συλ-

τόν άγώνα τής ΓΣΕΕ. Σήμερα δί
δεται ενα άλλο 15θήμερον. Αύτό 
πρέπει νά τό πάρωμεν —άν δοθή 
— διότι μάς Ανήκει. Καί έπί πλέ
ον νά ζητήσωμεν Αλλαγήν τού ση
μερινού Δ. Σ. Διότι μέ τόν τρό
πον μέ τόν όποιον μάχεται τά ση
μερινόν Δ. Σ. τείνει νά γίνη ό
ποιον ήτο πρό έτών, δηλαδή τύ
που Τζώτζη.

0 ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. θ ΧΟΝΔΡΟΜΜΑΤΙΔΗ
κ. Θ. X ο ν δ ρ ο μ μ α τ ί - 

δ η ς : κ. συνάδελφοι, θά κάμω 
καί έγώ τάς κρίσεις μου καθ’ δτι 
αί κρίσεις είναι ώφέλιμοι καί 
συμπληρώνουσι τά κενά, έφ’ δσον 
θά είναι δίκαιοι καί άντικειμενι- 
καί καί δέν θά αποτελούν ύβρεις 
καί έξάψεις, αϊτινες οΰδέν καλόν 
φέρουσι, κχλλά συμφοράς καί κα
ταστροφήν.

Θά ομιλήσω διά τό ζήτημα τών 
Εκθέσεων. Ξεύρετε πώς γίνονται 
οιί ’Εκθέσεις; Θά σάς τό πώ έγώ'. 
Μαίνομαι έναντι ον συναδέλφου τί
νος· προϊστάμενός του ποιος εΐ
να ιι; ό κ. Χονδρομματίδης. Μέ τόν 
κ. Χονδρομματίδη, εΐμεθα φίλοι, 
Σέ παρακαλώ νά τού γίνη κακιή 
εκθεσις καί χωρίς τόν Ελεγχον οΰ- 
δενός, 6 κύριος προϊστάμενος, διά 
νά μην χαιλάση τό χατήρι τού φί
λου του, συντάσσει κακήν Εκθεσιν. 
Μίαν ή μέραν Ερχεται ενα τηλεγρά
φημα καί μέ έπληροφόρησε δτι ό

πενθερός μου σκοτώθηκε. ’ Εσπεύ- 
σμένως Επρεπε νά Αναχωρήσω διά 
τήν Κρήτην. Παίρνω άδειαν άπό 
τόν κ. Διευθυντήν, διότι ό προϊ
στάμενός μου1 Ελειπε. ‘Ο προϊστά
μενός μου πληροφορηθείς δτι άνε- 
χώρησα χωρίς νά τόν περιμένω. 
Επνεε μένεα εναντίον μου διά αυ
θαίρετον άναιχώρησιν. Τά ψεύδη 
πού μετεδόθησαν άπό στόματος 
εί ς στόμα καί ο ί έκάστοτε προϊ
στάμενο ί μου καίτοι επηρεασμένοι 
έξ αύτών, μοΰ συ'νέτασσον άρίστας 
έκθέσεις, έλεγχόμενοι άπο τήν συ- 
νείδησιν τού υπέρτατου καθήκον
τος. Συνεπείφ τού έκτεθέντος γε
γονότος, κατά τάς προαγωγάς τού 
Νοεμβρίου 1 956 ύπελείψθη,ν κατά 
εν έξάμηνον. ’ Επανε ιλημμένως έ- 
παρουσιάσθην είς τόν κ. Πρόεδρον 
τού συλλόγου, καί τού είπα: Δια
μαρτύρομαι διά τήν έκδοθεΐσαν έ
να ντ/ίον μου άπόφασιν, τήν στι
γμήν καθ’ ήν Αντιλαμβάνομαι; δτι



Εχω δίκαιον. Καί ή άπάντησις ήτο: 
Μή στενοχωρ είσαι, διότι δεν αξίζει 
τόν κόπον καί δεν πρόκειται να δι- 
ορθωθή δ,τι Εγινε. "Ο κ. Πρόεδρος 
ήδιαφόρησε, ήμέλησε καί δέν έξή- 
τασε το ζήτημά μου μετά τής δε- 
ούσης προσοχής καί θρησκευτικής 
εύλαβείας, ικαθ’ δ προστάτης των 
συμφερόντων καί τού ψωμιού των 
παιδιών μιας. Συγικαταιλεγόμεθα με
ταξύ τών ολίγων ’Εφέδρων ’Αξιω
ματικών τής Ελλάδος, οϊτινες συ- 
νετελέσαμεν εις την γενναίαν ύπο- 
χώρησιν τού ’.Αλβανικού μετώπου. 
Έγράψαμιεν σελίδες δόξης, ηρωι
σμού, θυσίας καί αυτοθυσίας εις το 
στερέωμα τού ουρανού καί εις την 
Ιστορίαν τού ’Έθνους καί δέν είχα
τε κανένα δικαίωμα, άναγνωριζό- 
μενον είτε άπό το Ελληνικόν Ποι
νικόν κώδικα, ουδέ καί άπό διεθνή 
το ι σίτον, να φέρεσθε άνευλαβώς 
προς τούς μαιχητάς τής ελευθερίας 
καί τού πνεύματος. ’Αλλά ή ίστο 
ρία Επαναλαμβάνεται καί κατά το 
Δεκεμβριανόν κίνημα, καί έπεστρα- 
τεύθην άπό την συνείδησιν τού ύ- 
περτάτου καθήκοντος. Θά Επρεπε 
κ. Πρόεδρε, προ τοιούτων ανθρώ
πων νά κλίνετε τό γόνυ καί νά Εκ
πέμπετε δεήσεις καί ούχί νά έδει- 
κνεύατε σημεία αδιαφορίας καί ά- 
μελείας. "Εκαμον άναθέώρησιν 
των έκθέσεών μου καί είδον δτι αύ- 
ται είναι άριστοί. ίΚατόπιν τούτου 
Επαρουσιάσθην εις τό προσωπικόν 
καί έζήτησα νά πληρσφορηθώ τόν 
λόγον τής έξαμήνου καθυστερήσε- 
ώς μου καί μου άπήντησσν: καί αί 
μέν εκθέσεις σας είναι άρισται, 
(άλλα δέν Εχετε προσωρινότητα. 
Σκεφθήτε δτι μετά άπό 15 χρόνια 
έσκέφθησαν νά μοΰ βάλουν προσω
ρινότητα. Διά τούτο επιμένω καί 
λέγω δτι τό ζήτημα τών έκθέσεών 
είναι πρωταρχικόν αίτημα όλων 
τών συναδέλφων, νά ξεύρη ό υπ
άλληλος εις ποιαν κατάστασιν εΰ- 
ρ ίσκέται. Νά καλέση ό προϊστάμε
νος τόν υπάλληλόν του καί νά τού 
πή εις ποιαν κατάστασιν εύρίσκε- 
ται, νά δείξη μεγαλύτερον ενδιαφέ
ρον νά προσπαθήση νά συμμορ- 
φωθή νά έργασθή μέ ζέσιν καί αν 
όχι, νά ζηιτήση την μετάθεσίν του. 
Εις τό χρονογράφημα τής 6.10. 
57 μάς χαρακτηρίζουν πυραύλους 
καί δορυφόρους, μάς χαρακτηρίζουν 
καλόπαιδα που λόγω βαθμού δεν 
Εχομεν τιήν άποατουμένην δύναμιν 
περιστροφικής τροχιάς .Γιά σκε- 
φίθήτε αγαπητοί συνάδελφοι δτι 
χαρακτηρίζονται πύραυλοι καί δο
ρυφόροι εκείνοι πού ζητούν τό ψω
μί τών παιδιών των. ’Επί τέλους 
καιρός είναι νά παύσωμεν πσί.ζον- 
Τες έν οΰ παικτοίς. Ζώμεν εις τόν 
αιώνα τού ατόμου, καθ’ ον Εκτοξεύ
ονται πύραυλοι καί δορυφόροι καί 
δέν Επιτρέπεται νά καθήμεθα ά-

τε τό σταθερόν. Τά πάντα πρέπει 
νά μελετηθούν μέ φιλολογικήν Επι
μέλειαν, μέ νομικήν όξύνειαν καί 
μέ μαθηματικήν ακρίβειαν. ’Αλλά 
καί ή έχτέλεσι ς σΰτών, δέον νά 
λάβη χώραν κατόπιν μακράς περι
σκέψεων, σειράς καί άκριβέίάς. 
Είναι άγών, είναι εύθύνη, είναι 
δράσις, είναι άντιμετώπισις δυ- 
σχερειών, ή ζωή. Πρέπει κανείς νά 
φιλοσοφήση την ζωήν, καθ’ δτι ή 
φιλοσοφιία είναι μήτηρ τής ψυχραι
μίας καί θυγάτηρ: τής αλήθειας. Ή 
πίστιις καί ή προσήλωσίς μας εις 
τό Αγωνιστικόν αυτό πνεύμα θά εί
ναι ή σημαία, μέ τιήν οποίαν θά 
συνεχίσωμεν τό βαρύ, δυσβάστα- 
κτον, άλλά καί ιερόν- Εργον. "Ας ά- 
ποδείξωμεν, δτι ή ένότης εις τό 
σωματεΐον μας, δέν δύναται νά δι- 
ασαλευθή καί δτι χάρις- εις αυτήν 
θά διαθέτωμεν πανίσχυρα όπλα διά 
νά έπιτύχωμε-ν, δ,τι δέν έπετύ- 
χαμεν μέχρι σήμερον. ’Αλλά τό Ερ
γον όλων ήμώύ δέν ώλοκληρώθη εί- 
σέτι. Δι’ δ θά άντι τάξω μεν, εις 
την αμέλειαν, άοκ-νον Επιμέλειαν, 
εις την μακαριότητα, -μεθοδικήν ερ
γασίαν καί εις την αδράνειαν, δη
μιουργικήν δραστηριότητα. Θά 
συνδυάσωμεν την όρμητικιότητα 
μετά τής σωφροσύνης καί την μα
χητικότητα μετά τής συνέσεως. 
Εις την σπατάλην θά άντιτάξωμεν 
την περισυλλογήν καί νοικοκυροσύ
νην καί εις την άνηθιικότητα καί 
παραλυσίαν, την ήίθικήν- εντιμότη
τα καί την κοινωνικήν ευπρέπειαν. 
Μέ αΰτάς τάς σκέψεις, μέ αύτά τά 
όνειρα καί με τά ιδανικά πρέπει 
νά θέση τις υποψηφιότητα καί νά 
επιτυχή την Εκλογήν του, μέ την 
συνείδησιν τής βαρύτητας τής ψή
φου τών συναδέλφων καί κατόπιν 
Ενδελεχούς σταΒμίσεως τής κατα- 
στάσεως. ’ Εκείνο τό όποιον τονί
ζω -είς τον Απερχόμενον πρόεδρον, 
άλλά -καί εις τούς μέλλοντας νά Ελ
θουν, είναι τό έξης: Δέν είναι Εν
τιμον, τίμιον καί ορθόν Ενώπιον 
θεού καί ανθρώπων- καί παρά πάν
τα νόμον καί παρά πάσαν Εννοιαν 
δικαίου καί ηθικής, νά κσΙθέξη τις 
προεδρικός — άντι προεδρικός ικαί 
συμβσυλικάς θέσεις έγωϊστικώς 
πού δέν τού Αξίζουν. Οί ευθείς καί 
Εντιμον αν-δρες, οσάκις αδυνατούν 
νά έκτελέσουν τό Εργον τό οποίον 
τούς άνετέθη ή δέν δύναν-ται, δι’ 
οΐονδήποτε λόγον |'ή καί προβλέ
πουν ίκανώτερσύς των, πρέπει αυ
θωρεί νά παραιτηθώσιν. Άλλά καί 
οσάκις υποκύπτουν είς σφάλματα 
πρέπει -νά άναγνωρίσωσι ταύτα, 
πρέπει νά έπωμισθώσι ταύτα, νά 
ύποστώσι τάς συνεπείας αυτών 
καί ούχί νά άποσείσωσι ταύτας 
καί έπωμίσωσιν είς άλλους. Είς- η
μάς εναπόκειται τό Εργον οΰδέν 
Ονειδος, άεργίη δέ τδνειδος. "Ας

δρανεΐς μέ τάς χεΐρας έσταυρωμέ- | άντλήσωμεν δυνάμεις άπό τάς λέ- 
μας. ‘Ο κ. Πρόεδρος Εκαμε κακήν I ξεις αΰτάς, ας μάς γίνουν Εμβλη- 
χρήσιν τού βαθμού καί τού τίτλου μα καί σκοπός. Αυτού άς ικατευθ-ύ- 
ον φέρει. Ούδείς δμως ήδύνατο καί νεται ή γενναία πρ οσπάθειά μας. 
νά ϋποθέση τό μέγεθος τού βα- Τούτο άν τό κατορθώσουμε, θά Ε- 
θμοϋ τής προεδρικής υποτιμήσεως χωμεν Επιτυχή την πρώτη ν καί με- 
τής διανοητικής στάθμης τών συν- γαλυτέρ-αν κατάχτησιν. Προς τοΰ- 
αδέλφων. Άλλά ή κρίσις συνεχί- το πρέπει νά τάσσω μεν τους έαυ- 
ζεται. ’Εάν Ενιθυμεϊσθε καλώς;, είς Τούς μας στρατιώτας -είς την ιδέαν 
την παντραπεζιτιικήν- Απεργίαν ταύτην, πρέπει νά εϊμεθα άποφασι- 
συνέστησε κλιμάκια καί δίωρους σμένοι καί Ετοιμοι διά πάσαν θυ- 
άπεργίας καί διά τού τρόπου αύ- αίαν. Αυτή ήτο καί είναι ή κατά- 
τοΰ κατέστρεψε τό μόνον μέσον σταο'ίς μας καί αυτός είναι ό διαΐ 
άμύνης τών ΰπαλλήλων. Δέν άνήκω καής μας πόθος τον όποιον θά Εκ-1 
ούτε είς την συμπολίτευσιν ούτε πληρώσωμεν μέ μεγάλην ίβούλησιν 
είς την άντιπολίτευσιν καί δέν προ- καί θέλησιν περαιτέρω. Ξεύιρομεν δέ 
κειιται Επί τού παρόντος νά aval· ; δτι εμπροσιθέν μας θά συναντή- 
μιχθώ είς τόν συνδικαλισμόν. ’Εγώ σωμεν άκόμη μεγαλύτερα Εμπόδια 
δέν είμαι άνθρωπος τών άπεργιών καί άκόμη μεγαλύτερα- ιβ-άσανα καί 
Δέν Επιθυμώ νά μεταβάλωμεν τήιν άκόμη μεγαλύτερες πίκρες). Άλλά 
Τράπεζαν είς σάλον, είς τό παρα- θά προσπαιθήσωμεν ,μέ aKaTa6aipal·
νάλωμα τού πυρός. ‘Η απεργία 
πρέπει νά είναι τό Εσχατον μέσον 
ιάμόνης προς έπίτευ'ξιν τών δίκαι
ων διβκδικήσεών μας. Φημ-ολογεΐ- 
ται δτι ό κ. Πρόεδρος μάς έπώλη- 
σε. ’Εγώ προσωπικώς δέν δύνα
μαι νά παραδεχθώ τούτο. Αί κρα
τήσεις τού συλλόγου άπό 1% Εγι
νε 0,50%. Τό Έστιατόρνον- ένοικι- 
άσθη είς ιδιώτην. Μετά άπό όλι- 
γ-ον χρόνον έπροτάΐθη ή κράτησις 
τού ισ-υλλόγ-ου νά γ ίνη 1% καί τό 
Έστιατόριον, έπανήλβΐν είς χεΐ
ρας τών υπαλλήλων. Βλέπομεν βε
βιασμένες σκέψεις και άποφάσεις, 
τίποτε τό συγκεκριμένόν καί τίπο-

στο-ν θάρρος μέ σφοδρόν μανίαν 
καί μέ αισιοδοξίαν νά -ύπερπηδή- 
σωμεν τά Εμπόδια αύτά. "Αν τύχη 
δέ είς την- προσπάθειαν- μας αύτήν 
καί πέσωμεν ή πτώσις αύτή δέν 
θά μάςι κάνη νά λ ιποτακτήσωμεν 
δέν θά μάς κάνη ν’ άγαναχτήσω
μεν δέν θά μάς κάνη νά άποθαρ- 
ρυνθώμεν. ’Όχι, μόνον θά άνέλθω- 
μιεν είς τό σημεΐον <χπό τό όποιον 
τυχόν έπέσαμεν άλλά καί άκόμη υ
ψηλότερα;, γιατί ό μέγας ποιητής 
Γκαΐτε, τής Γεριμανίας,, είπε: «πάν
τα ψηλά νά βλέπωμεν, πάντα ψηλό
τερα νά άνεβαίνω-μεν».

(Χειροκροτήματα).
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πηρεσιακής έκτροπης δεικνύ
ουν τόν σοβαρόν κίνδυνον, τόν 
όποιον δημιουργεί τό αίσθημα 
τής αύτοσυντηρήσεως. Οί νέοι 
βλαστοί τής Τραπέζης έξωθοΰν- 
ται είς την βαθμιαίαν φθοράν 
και διαφθοράν. Ή ανέχεια οδη
γεί είς τά πάντα. Έάν 3 ή 4 
εύρέθησαν έκεΐνοι, οί όποιοι έ- 
ξετράπησαν, πιστεύω, δτι άπό 
τούς 1.500 νέους οί 1.000, ή 
καί περισσότεροι, έάν εΰρίσκον- 
το είς την ευκαιρίαν νά ξεφύ- 
γουν άσφαλώς θά τό έκαναν, δι
ότι τό αίσθημα τής αύτοσυντη
ρήσεως είναι τό ισχυρότερου 
πάντων. Πολύ δέ περισσότερον 
όταν εχομεν καί οικογένειας νά 
συντηρήσωμεν. Συνεπώς ή ση
μερινή Ηγεσία, ή άπερχομένη, 
φέρει άκεραίαν την ευθύνην δι’ 
δ,τι έσημειώθη. Δέν πρέπει νά 
άναζητοΰμεν άλλου τά αίτια. 
Ούτε είς την γενικήν πολιτικήν.

Διά τούς ανθρωπίνους όρους 
εργασίας ώμίλησαν προηγούμε
νοι άγορηταί καί είπαν αρκετά. 
Έγώ προσωπικώς, κύριοι, νομί
ζω δτι ή Δ.Ε. θέτει τό ζήτημα 
τούτο μόνον διά προπαγανδι
στικούς σκοπούς, διότι έχω ύπ' 
ψιν μου πολλά τών υποκατα
στημάτων τά όποια έκ-ρίθησαν 
άπό γιατρούς σοβαρούς ως ακα
τάλληλα καί έν τούτο ις έξακο-

λουθούν νά χρησιμοποιούνται ώς 
Υποκαταστήματα. Άλλά είναι 
οί άνθρωποι τών υποκαταστη
μάτων τών Αθηνών, καί όχι τών 
Υποκαταστημάτων τής έπαρχί- 
ας, οί όποιοι ήγνοήθησαν πάν
τοτε καί αγνοούνται πάντοτε.

Διά τό ώράριον τών έπαρχι- 
ών δέν θά ομιλήσω διότι ώμίλη
σαν ήδη προηγουμένως , Συνά
δελφοι. Δέν νοούνται, κύριοι, 
δύο μέτρα καί δύο σταθμά διά 
τούς αυτούς έργαζομένους είτε 
είς την ’Αθήνα είναι είτε είς την 
επαρχία. "Οποιος θέλει μπορεί 
νά πάη είς την επαρχία. Θά 
δουλέψη 49 ώρες και δποιος 
θέλει νά έλθη είς την Αθήνα νά 
δουλέψη 39 ώρες. Τί θά πή 
αυτό;

"Εχω την γνώμην δτι, έξ ό
σων έλέχθησαν έν τή Συνελεύ- 
σει, έχετε αποκομίσει βεβαίοο1 
γνώμην δτι ή Δ. Ε. ή μάλλον διά 
νά είμαι συγκεκριμένος περισ
σότερον, ή Ηγεσία τής Δ. Ε. 
δχι μόνον δέν έξεπλήρωσεν την 
άποστολήν της καί δέν έτήρησε 
τάς υποχρεώσεις της, άλλ’ άν- 
τιθέτως έχάραξεν ιδίαν συνδικα
λιστικήν γραμμήν, πρωτότυπον 
είς τά Συνδικαλιστικά χρονικά. 
Τώρα ποια είναι, αποφεύγω νά 
την χαρακτηρίσω, σείς θά την 
χαρακτηρίσετε διά τής αυριανής 
σας ψήφου. (Χειροκροτήματα).

--------------- <$>*♦>--------------
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κ. Γ. Κ αραπάνος : 
Συνάδελφοι, αισθάνομαι ιδιαι
τέραν ίκανοποίησίν διότι νεαροί 
βλαστοί τής Τ ραπέζης καί κατά 
πάντα άξιοι συνάδελφοι, πρώην 
μέλη τού Δ.Σ. έξήντλησαν τά 
θέματα τά όποια εΐχον ύπ’ δψιν 
μου νά πραγματευθώ. Μάλιστα 
άπό θεωρητικής συνδικαλιστι
κής πλευράς καί άπό πρακτικής 
τοιαύτης.

Άλλά είναι ανάγκη νά έπαν- 
έλθω έπί μιας άνακοινώσεως 
την όποιαν έκυκλοφόρησα τόν 
Σεπτέμβριον τού 1957 και διά 
τής όποιας πρώτος έπεσήμανα 
τήν άπεμπόλησιν τών σοβαρωτέ- 
ρων δικαιωμάτων τής τάξεώς 
μας, και τά όποια ώς γνωστόν 
είναι ό ’Οργανισμός, ή ένταξις 
καί ή ήθική κάθαρσις.

Ό κ. Πρόεδρος θέλων νά α
ποφυγή τήν έγγραφον άπάντη- 
σιν, ώς εΐχεν ΰποχρέωσιν, άφοΰ 
παρήλθεν άρκετός χρόνος μάς 
έκάλεσεν είς σύσκεψιν είς τήν

Λέσχην τήν 31 ’Οκτωβρίου 57 
Και τότε — είμαι υποχρεωμέ
νος τώρα νά σάς πω αύτολεξι τι 
μάς εΐπεν: ..Ηθική κάθαρσις 
δέν δύναται νά πραγματοποιη 
θή διότι ό κ. Βρυώνης έχει ι
σχυρούς προστάτας. Αυτό δμως 
είναι κοινόν μυστικόν, άλλά δέν 
είπε κανείς δτι ή ήθική κάθαρ- 
σις πρέπει νά περιορισθή μόνον 
είς τόν κ. Βρυώνην. Υπάρχουν 
καί άλλοι υπεύθυνοι έναντι τής 
συναδελφικής τάξεως. Άλλά έ
κτος αυτών τών ύπό κατηγορίαν 
συναδέλφων, υπάρχουν καί άλ
λα ζητήματα ηθικής τάξεως. 
"Εν έξ αυτών τό όποιον σάς α
ναφέρω, είναι τό ζήτημα τής ά- 
ποσπάσεως ώρισμένων συνα
δέλφων είς 2 καί 3 καί 4 θέσεις. 
Αυτό ίσως σάς κάνει κατάπλη- 
ξιν καί δμως είναι γεγονός. Δέν 
ξέρω έάν τά ξέρη ό κ. Πρόεδρος 
άλλά οφείλει νά τά γνωρίζη. Έ
άν δέν τά γνωρίζη είναι υπεύ
θυνος, έάν πάλιν τό γνωρίζει

καί τά άποσιωπά, καί πάλιν εί
ναι υπεύθυνος.

Έθίξαμεν τότε είς τήν άνα- 
κοίνωσίν μας τό θέμα τής έντά- 
ξεως καί είπαμε: Γιατί κ. Πρό
εδρε σιωπδττε; Ό κ. Πρόεδρος 
μάς εΐπεν: 'Ότι τό θέμα τούτο 
Κύριοι, θά τερματισθή διά τής 
προωθήσεως τών συναδέλφων 
τής Εθνικής. ’Αστειότερος ι
σχυρισμός, Κύριοι, δέν υπάρχει 
Διότι οί συνάδελφοι τής Εθνι
κής θά άποκατασταθούν μόνον 
διά τής έντάξεως. Κανείς άλλος 
τρόπος δέν υπάρχει. Έάν δέν 
γίνη ένταξις οί συνάδελφοι τής 
Εθνικής θά φέρουν έφ’ όρου ζω
ής τήν ήθικήν καί υλικήν ζημίαν 
τήν όποιαν θά ύφίστανται καθ’ 
δλην τήν διάρκειαν τής έν τή 
ύπηρεσίφ παραμονής των.

Κατά συνέπειαν έπιβάλλεται 
νά υποβληθούν, οί Κύριοι, τού 
Τμήματος προσωπικού, έφ’ όσον 
δέ δέν επαρκούν νά ένισχυθοΰν, 
καί νά μελετήσουν καλά τό θέμα 
τούτο, διότι είναι τό σοβαρώτε- 
ρον. ’Αποτελεί ζήτημα τιμής 
διά τό προσωπικόν τής Εθνι
κής καί δΓ ημάς πού τό ύπεκι- 
νήσαμεν κατά μήνα Σεπτέμ
βριον, ή πλήρης άποκατάστασις 
ΔΓ αυτό σάς δηλοΰμεν δτι η
μείς, είτε ώς συμπολίτευσις, εί
τε ώς άντιπολίτευσις, θά έξακο- 
λουθήσωμεν νά μαχώμεθα διά τά 
καίρια ταύτα προβλήματα.

Έπί τού ’Οργανισμού ό κ. 
Πρόεδρος μάς εΐπεν: Τό Τμήμα 
προσωπικού άντιτίθεται είς τήν 
τροποποίησιν, διότι έάν αύτη 
πραγματοποιηθή, ό νέος ’Οργα
νισμός θά είναι χειρότερος,

"Αλλο θέμα έξ ίσου σοβαρόν 
τόσον μέ τήν ένταξιν όσον καί 
μέ τόν οργανισμόν, ευρισκόμε
νον έν άπολύτφ συναρτήσει μέ 
τήν ένταξιν, είναι τό θέμα μιας 
τάξεως συναδέλφων, τών προερ- 
χομένων ίκ τού Ταμιακού Κλά
δου. Οί συνάδελφοι αυτοί διήνυ- 
σαν, οί περισσότεροι, 25 - 30 
χρόνια τιμίας υπηρεσιακής ζω
ής καί ό κ. Ήλιάσκος έθεώρησε 
καλόν νά τούς δώση τόν βαθμόν 
τού Ύποταμίου Β' καί Α', αυ
τοί, κύριοι, δέν μπορούν νά άπο- 
κατασταθοϋν ούτε διά προωθή- 
ο'εως ένός Ετους, ούτε δύο ετών. 
Είναι ανάγκη νά ένταχθοΰν. Νά, 
διατί προβάλλεται ή ανάγκη τής 
έντάξεως τού προσωπικού.

Διά τήν επετηρίδα μάς εΐπεν 
ό κ. Πρόεδρος δτι θά γίνη έπε- 
τηρίς. Ποία δμως έπετηρίς; 
Βάσει τής σημερινής καταστά- 
σεως; Μά έμεΐς διαμαρτυρόμεθα 
δτι εϊμεθα αδικημένοι, δτι ένετά- 
χθημεν κατά βούλησιν τού Ή- 
λιάσκου, πώς λοιπόν θά άνεχθώ- 
μεν νά βγή μία τέτοια αισχρά έ
πετηρίς; Διότι έτσι πρέπει νά 
χαρακτηρισθή.

"Οσον άφορςι τό θέμα τών ά- 
πολύσεων τών συνδικαλιστών, 
νομίζω, δτι ό κ. Μαυρουλίδης τό 
έξήντλησε και παρέλκει νά εϊ- 
πω τι.

Εισέρχομαι δμως κ. Συνάδελ
φοι, εις τό θέμα τών αποδοχών, 
το όποιον είναι τό σοβαρώτερον. 
Οί προηγούμενοι όμιληταί, δσοι 
τό άνέφεραν, παρέλειψαν ουσι
ώδη μέρη, τά όποια θά φέρω είς 
γνώσιν σας. Διότι πιθανώς, είτε 
άπό σκοπιμότητα, είτε διότι ένό- 
μισαν δτι δέν πρέπει ώρισμένα 
γεγονότα νά έλθουν είς γνώσιν 
τού προσωπικού, τά παρέλει- 
ψαν. κ. Συνάδελφοι, ή λαϊκή πα
ροιμία λέγει: «Ό χορτάτος δέν 
πιστεύει τό νηστικό». Φυσικόν 
δέν είναι; Είναι λοιπόν φυσικόν 
οί ιθύνοντες, πολλοί τών οποίων 
συγκεντρώνουν ήγεμονικάς προ
σόδους νά μην θυμούνται όσους 
βρίσκονται κάτω άπό αυτούς καί 
πεινούν. Έγώ πιστεύω, κύριοι, 
δτι ούδείς υπάλληλος τής Τρα- 
πέζης, πλήν αυτών πού έχουν 
τάς διαφόρους εξωτερικός προσ
όδους καί τά φακελλάκια, μπο
ρεί νά ζήση μέ πρόσοδον τάς 
άποδοχάς του. "Οσον άφορςι 
τούς μικρούς, αυτοί γιά μένα, 
καί έχω στοιχεία είς τά χέρια 
μου, πένονται πραγματικά.

Συνεπώς τό θέμα τούτο προ
βάλλεται ώς τό σοβαρώτερον έξ 
δλων και ή έπίλυσις θά έπρεπε 
νά έχη έφελκύση ιδιαιτέρως τήν 
προσοχήν τόσον τής Διοικήσεως 
όσον, καί περισσότερον, τής 
Συλλογικής Ηγεσίας. Έδώ εί
ναι κύριοι, τό σπουδαΐον καί τό 
τραγικόν.

’Αλλεπάλληλα κρούσματα ύ-

Κύριοι Συνάδελφοι,
Επειδή ό χρόνος καί τά γεγο- 

νότοί πάντα έδικαίωσαν τάς από
ψεις καί προβλέψεις μου έπί τών 
κοινών μας πραγμάτων (Συνεται
ρισμός - Μήνυσις Ήλιάσίκου - 
Αύτοδιάλυαις ΔΕ κλπ.) λαμβάνιω 
καί πάλιν τό Θάρρος νά Εκφέρω τάς 
απόψεις μου σχετικώς μέ τά έπαγ- 
γελμοπΊκά ιμας Θέματα. Προαήλ- 
Θομιεν έδώ διά νά κρίνωμεν τά πε
πραγμένα τής Δ.Ε. άλλ’ ευτυχώς 
μάς Εβγαλαν άπό τόν κόπον αύτά 
ταύτα τά έν διαλύσιει ιμιέλη της α- 
tiva άλληλοεκρίθησαν. Μάς προξε
νεί δμως όδυνηράν έντύπωσιν το 
δτι δλοιι Εκριναν τούς άλλους συν- 
εργάτας των χωρίς ούδείς νά κάνη 
αυτοκριτική, λες καί ή Νέα Κίνη- 
σις ή ή "Ενωσις νέων συνδικαλι
στικών στελεχών είναι άμοιροι ευ
θυνών ικαί ττταίει μόνον ό Πρόεδρος 
δστις, κατ’ αυτούς, άπέτυχε πατα
γωδώς. Έμεΐς δέν παραδεχόμεθα 
παταγώδη αποτυχίαν. Άλλά Ικαί έ
άν προς στιγμήν παραδεχΘώμιεν τό 
τοιοΰτον, δεν δυνάμεΘα νά άντιλη- 
φθώμεν τί πταίει ούτος περισσότε
ρον τών κυρίων σΰτών, οί όποιοι 
δημιουργήσαντες προ καιρού ύπο- 
Θετικόν κίνημα, άνευ βάσεων, Θάρ
ρους καί αύτοπεποιθήσεως, έστέ
γασαν τούτον ύπό τό ύπόστεγόν 
του, άψού τον έξεσήκωσαν. "Ηδη 
δέν τούς κάνει τό παλαιόν ύποστέ- 
γον καί αναζητούν νέον τοιοΰτον.

Μέρος τής αύτοδ ιιαλυΘείσης Δ. 
Ε., παρά τάς έπικρατούσας Αντι
ξοότητας καί σοβαράς δυσκολίας 
καί αντιδράσεις, πρέπει νά όμο- 
λσγηίΒή δτι Ελυσεν ώρισμιένα ζητή
ματα, έν οΐς καί σοβαρά τοιαϋτα. 
Ή Ενταξις,, ό Οργανισμός, συναν
τούν ποικίλας άν-τιδράσεις. "Ας 
μήν πλανώμεθα, ικύριοι συνάδελφοι, 
δτι είναι εύκολος ή λύσις τών 6cl· 
μάτων τούτων. Είναι πολύ δύσκο
λος, ούχί δμως άκατόρβωτος. Ή 
δυσκολία οφείλεται είς τήν μακρο
χρόνιον παγ'ίωσιν μιάς νόθου κατα- 
στάσεως, συνεχιζόμενης καί μετά

Κ. Γ. Ψ α ρ ο υ δ ά κ η ς :
Συνάδελφοι, Θέλω νά σάς μετα- 

φέρ-ω Ενα Θερμιδν χαιρετισμόν άπό 
τούς συναδέλφους τών Καταστηιμόο- 
των Κρήτης, τούς οποίους Εχω τήν 
Τιμήν νά Εκπροσωπώ γιά δεύτερο 
χρόνο είς τήν άπερχομένη ν Δ. Ε. 
(Χειροκροτήματα).

Δέν Θά πρέπει νά άναφερθώ είς 
τά διάφορα Θέματα τά όποια άπη- 
σχόλησαν τούς προηγούμενους όμι- 
λητάς καί τά όποια λίγο — πολύ 
ά κάθε Ενας μας τά γνωρίζει. ‘Ι
διαιτέρως ήθελα νά Θίξω τό έξης: 
Βλέπω δτι Ελάχιστοι άπό τούς συν
άδελφους προσήλθον είς τήν σημε
ρινήν Γεν. Συνέλενσιν, ένψ είναι 
τόσον Ενδιαφέροντα τά ζητήματα 
καί δμως ή Είλλειψις προσελεύσεως 
μεγάλυτέρου άριθμοΰ συναδέλφων, 
μοΰ φαίνεται πώς δείχνει ή δτι δέν 
υπάρχουν θέματα προς λύσιν ή ό
τι δέν πιστεύομεν είς αύτά.

Έγών δέν πιστεύω δτι δέν υ
πάρχουν Θέματα. Άρα υπάρχει ά- 
πογοήτευσις. Δέν νομίζω δτι ανά
μεσα είς τούς χιλιάιδες συναδέλ
φους δέν υπάρχουν πρόθυμοι νά 
τροσφέρουν τόν εαυτόν τους είς τήν 
υπηρεσίαν τού συλλόγου τού συνό
λου καί είς τάς έρχομένας έκλο- 
γάς νά δ ιαΙθέσουν τούς Εαυτούς των

τήν αλλαγήν τής Διοικήσεως. Διά 
νά δο&η μία λύσις δικαία, απαι
τούνται 1) Συνδικαλισταϊ μέ γε
ρούς ώμους καί 2) Ειλικρινής πρό- 
θεσις τής σημερινής Διοικήσεως:, 
τής οποίας τήν ΰπαρξιν ούτε άμ- 
φισβητοΰμεν Εντελώς, ούτε δμωις 
καί βλέπομεν ΐικανοποιη,τικώς. Γένι 
νώνται είς ήμάς εύλόγως αί έξης 
άπορίαι: I) Πώς ό Ήλιάσκος μέ 
βάσιν τό μίσος καί τήν υποκρισίαν 
καί κατεύΘυνσιν τήν αδικίαν, διέλυ
σε τά πάντα Εντ ός ή μερών καί 
πώς ή νέα Διοίκησις, μέ βάσιν τήν 
αγάπην καί ευθύτητα καί κocτεύl· 
Θυνσιν τήν Δικαιοσύνην, δέν κατώρ- 
θωσεν Εντός διετίας καί πλέον, νά 
δημιουργήση μίαν ανεκτήν κατά- 
στασιν ισορροπίας είς τό προσω
πικόν τής Τ ραπέζης; 2) Πώς έπί 
Ήλιάσίκου Νομοσχέδια διαλυτικά 
έψηφ ίζοντο Εντός ωρών άνευ τρο
πολογιών καί ιάντιδράσεων καί τώ
ρα εν καί μόνον νομοσχέδιον περί 
άπομακρύνσεως 200 υπαλλήλων, 
μή ζημιουμένων:, καιταήίΘίεται καί 
άποσύρεται, τροποποιείτσι καί 
ξανακατατ ίθεται, διά νά άποσυρ- 
θή ικαί πάλιν έπ’ αόριστον;

Ταύτα πείθουν τούς πάντας δτι 
ύπάρχουν καί έμφανίζονται γεγο
νότα καί παράγοντες, ατινα: Εξου
δετερώνουν τάς καλάς προθέσεις 
καί ή νόθος καί ασύμφορος, άπά 
πόσης πλευράς, κατάστασις άνι- 
σότητος καί Αναβρασμού διαιωνί-, 
ζεται.

Έν δψει λοιπόν τών σοβαρών 
Θεμάτων πού Απασχολούν τα Επαγ
γελματικά συμφέροντά μας, Επι
βάλλεται τώρα Επιτακτική ή Ανάγ
κη τής συνενώσεως τού προσωπι
κού καί ή καθολική έκπροσώπισίς 
του. Λίγα πρόσωπα ικανά καί μέ 
όρεξιν γιά δράσιν, μέ τήιν πλήρη 
συμπαρόοστασιιν όλων μας, οϊτινες 
άγωνιοΰιμιεν καί εϊμεθα άποφασι- 
σμένοι νά κερδίσωμεν τό ψωμί μαςι, 
δύναται πράγματι να προσφέρουν 
θετικάς υπηρεσίας καί ικανοποιη
τικά Αποτελέσματα.

(Χειροκροτήματα).

διά τήν έξυπηρέτησιν τών συμφε
ρόντων μας:, δίδοντας μίαν καινούρ
για ζωή καί ώθησιν ώστε νά δούμε 
καλλίτερες μέρες Απά αυτές πού 
είδαμε μέχρι σήμερα. Πρέπει νά 
γνωρίζετε δτι οί συνθήκες Εργασί
ας μεταξύ τής πρωτευουσης καί τής 
Επαρχίας είναι διάφορες. ΔΓ αυτό, 
θά ήθελα νά παραικαλέσω τά ειδι
κά ζητήματα πού Απασχολούν τούς 
συναδέλφους τών Επαρχιών, νά ά- 
κούωνται μέ περισσότερον ενδιαφέ
ρον. Οί ώρες Εργασίας είς τά Υ
ποκαταστήματα είναι πολύ περισ
σότερες Από 42 καί οί άλλες συν
θήκες χειρότερες καί βαρύτερες. 
Τά Επαρχιακά καταστήματα υπο
φέρουν πολύ άπό Ελλειψιν προσω
πικού. "Αν μπορούσα νά σάς πώ 
μέ πόσην υπηρεσίαν είμαι έγώ Α
τομικά Επιφορτισμένος, ώς καί 
άλλοι συνάδελφοι είς τά Επαρχια
κά Καταστήματα, ίσως δέν θά μέ 
πιστεύετε. Αυτό δμως φαντάζεσθε 
πόσο μάς κουράζει καί πόσο δημι
ουργεί ζημία γιά τήν ίδια τήν υπη
ρεσία. Διότι όταν εϊμεθα υποχρεω
μένοι νά ΰπερεργαζώμεθα, άσφα
λώς καί ή φθορά μας θα Ελθη συν- 
τομώτερα καί αυτό θα είναι είς 
βάρος τής υπηρεσίας πού θά ά- 
ναγκασθή νά μάς πληρών η εϊτε σαν

Συνταξιούχους, είτε ώς παθόντας 
έν ΰπηρεσίοι καί έκ παραλλήλου θά 
ΰποχρεωθή είς τήν πρόσληψιν νέου 
προσωπικού κλπ.

Τό γενικώτεραν θέμα, τδ όποιον 
θά πρέπει νά μάς άπασχολήση πε
ρισσότερον, είναι τό οικονομικόν. 
Ή άναπροσαρμογή τών μισθών 
μας. Αυτό πρέπει νά μάς απασχό
ληση περισσότερον καί νά μήν υ
πάρξουν άλλα θέματα πού δημι
ουργούν ικαθυστέρησιιν αύτοΰ, ό
πως τυγχάνει νά ύπάρχουν τά Νο
μοσχέδια Απολύσεων ή προαγω
γών ώρισμένης τάξεως συναδέλ
φων κλπ. Δεκαπενθήμερα δώρα^ δά
νεια καί κάτι μ ικιραμπαλώμετα νο
μίζω δτι δέν Αποτελούν λύσιν. Ή 
μόνη σωστή λύσις, έφ* δσΟν παν- 
Θομολογεϊται δτι ιοί δουλειές τής 
Τραπέζης πηγαίνουν καλά καί βλέ
πομεν δτι τά Εσοδα τής Τραπέζης 
έδιπλασιάσθησαν άπό πέρυσι μέ- 
χρι έφετοςι, ενώ τά Εξοδα παραμέ
νουν τά ίδια, είναι νά άναπροσαρ- 
μοσθουν οί μισθοί μας; μέ βάσιν 
τόν τιμάριθμον.

(Χειροκροτήματα).

01 ΛΟΓΟΙ
ΙΟΝ χ. χ. ΠΑ1ΑΜΑΤΒΑΙ0Υ,

κενε mrnrm
------Ο-----

>ζ'κ. Κ. Π ΑΠΑΜΑΤΘΑ ΙΟΥ:
Ηθελα να τονίσω ικαί έγώ/ ώς άν- 

τ ιπρόσωπος τών συναδέλφων Πα- 
τρών, δτι συμφωνώ άπολύτως μέ 
δ,τι έλέχθη, τόσον άπό τούς προη
γούμενους έπαρχιαίκούς συναδέλ
φους, δσον καί δίπό τόν κ. Καραπά- 
νον, δτι τά ζητήματα τής Επαρ
χίας Αγνοούνται τελείως άπό τό 
κεντρον, οχ ι μόνον άπό τήν Διοί- 
κησιν καί τον Σύλλογον, άλλά καί 
άπό τους άλλους Επαγγελματικούς 
, Οργανισμούς, όπως τό Τάμεΐον 
Υγείας.

r Γ ° ί εγώ ως μέλος τής άπερχο- 
μένης Δ. Ε. δέν προσθέτω τίποτε 
αλλρ, παρά ότι εύχομαι είς τήν 
μέλλουσαν νά άναλάβη τά ηνία, Εν
τός διετίας νά Εχη Εκπλήρωσή ό
λα Εκείνα διά τά όποια μάς κατη- 
γορεΐ δτι δέν κατωρθώσαμεν νά λύ- 
σωμεν. Δηλαδή νά Εχουν κατεδαφίΗ 
σθή τά κτίρια τά μή υγιεινά καί 
νά έχουν εξισωθη οί ώρες τών κα
ταστημάτων τών Επαρχιών καί νά 
Εχουν φθάσει καί οί μισθοί μας 
εις σημιεΐον ττου νά λέμε οτι μάς 
Επαρκούν άπολύτως.

(Χειροκροτήματα).
κ. Μ. Κ I ΟΥΠΑΚΗΣ: κ. 

Συνάδελφοι. Εχω νά σάς πώ δύο 
περιπτώσεις χαρακτηριστικές' τής) 
δραστηριότητος: καί συνεπείας τού 
κ. Προέδρου τής Δ.Ε. Άπό πέρυσι 
μέ κάτι Ανακοινώσεις ό ικ. Πρόε
δρος τού Συλλόγου μάς έκάλειι είς 
συγκεντρώσεις ένημιερώσεως, οί ό
ποιες έγιναν 2 ιέν όλω. Είςι τήν τε- 
λευτάίαν τής 31)10)57 ετυχα καί 
εγω. Εκεί ό κ. Πρόεδρος μάς Εθιξε 
τό ζήτημα τού τρόπου τής συντά
ξεως τών εκθεσεον. Τό ζήτημα είχε 
τεθη οστό 1956. Διότι ό κ. Πρόε
δρος εΐχεν άναγνωρίσει δτι αί Εκ
θέσεις αύθαιρέτως συντάσσονται 
καί Αδικούνται οί συνάδελφοι. Ό 
κ. Πρόεδρος Εθεσε τό ζήτημα ύπ’ 
δψιν τής Διοικήσεως, ή Διοίκησις 
δέν εφερεν ιάντ ίρρησιν, συνετάχθη, 
μέ τήν άποψιν τού κ. Μελισσαρο- 
πουλου ικαί Εδωσεν Εντολήν είς τό 
προσωπικόν νά έπιληφθή τού τρό
που τής συντάξεως τών έκθέσεών 
εις τό μέλλον. Έφθάσαμεν δμως 
είς τδ 1957 ικαί άκόμα δέν εΐχεν έ- 
ξευρεθή τρόπος νέος συντάξεως τών 
Εκθέσεων κατδολληλος, Ό κ. Πρόε
δρος έπέρριψε τις εύθύνες είς 
Τούς συναδέλφους, Επειδή δέν έν- 
διαφέρθησαν καί δι’ άπ’ ευθείας Α
ναφορών προς τό Προσωπικόν, δΓ 
Επιστολών προς τήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗΝ, δι’ Επαφών μέ τήν Δ)νσιυ 
τού Προσωπικού δέν ώχλησαν ώστε 
νά πριοωθηθή ταχέως ή λύσιις τού 
ζητήματος αυτού. Καί έρωτςπαι ό 
κ. Πρόεδρος: διά ποιον λόγον ζη
τεί νά κινηθούν άλλοι καί δχι ό ’ί
διος, δστις πρέπει νά παρακολουθή 
έκ τού σύνεγγυς τά ζητήματα τού 
προσωπικού καί νά μήν άφήνη ευ
καιρίαν διά τήν ταχεΐαν προώθη- 
σιν αύτών;

Άλλο ζήτημα είναι τής έπί τής 
σημερινής Διοικήσεως μεταβολής 
τού καθορισμού τών ΒΑΛΕΡ. ’Ε
πί Ήλιάσκου ΒΑΛΕΡ έδίδετο είς 
τούς είσερχομένους είς τήν Τράπε
ζαν άπό τής ήμερομηνίας τής 
προσλήψεως. Έπί τής σημερινής 
Διοιικήσεως καί άπό πέρυσιν πού 
έπελήφθη ή Δ.Ε. τής προαγωγής 
τών συναδέλφων άνέκυψεν ενα ζή- 
τημα, διότι τό προσωπικόν, λόγψ 
φόρτου Εργασίας, έθεώρησε σκόπι- 
μαν νά περιορίση τά χρονικά ση
μεία τών ΒΑΛΕΡ σέ δύο έντος 
Ετους. 1ης ’ Iανουαρίου καί 1ης Ι
ουλίου. Ό ικ. Πρόεδρος Εθεσε τό 
ζήτημα ιΰπ’ δψιν τού κ. Δ)ντοΰ τού 
προσωπικού καί άνεγνωρίοθη ώς 
δίκαιον νά μήν είναι δύο, νά γίνουν 
τουλάχιστον σέ 4 χρονικά σημεία, 
1η Ίανουαρίιουι, 1η Μαρτίου, 1η 
' Ιουλίου, 1η Σεπτεμβρίου. Έθεω- 
ρήθη δίκαιον τό αίτημα καί έδόθηι 
στήν συγκέντρωσιν τής 31.1 0.57ή- 
διαβεβάίωσις ύπό τού ικ. Προέ
δρου δτι τό ζήτημα θά έτακτοποι- 
είτο. Είδα όταν μοΰ ιέκοινοποιήθη 
ή προαγωγή δτι Επαιρνα ΒΑΛΕΡ
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1η ’Ιουλίου, ένώ είχα 1η Μαρτίου. 
Έιτεσκέφθην τον κ. Πρόεδρον, μέ- 
νεα ττνέων, διότι μάς έγέλαστν. ‘Η 
άπάντησις τοΰ κ. Προέδρου1 ή το ό
τι τοιαύτη ύπήρξεν ή άττόφασις 
τής ’Επιτροπής προαγωγών καί Ο
τι ήτο δικαία. Παρακαλώ τον κ.

κ. Κ. Μελισσαρόπουλος: Δεν 
ώμίλησα ματαίως είς την Λογο
δοσίαν μου περί ανάγκης άνυ- 
ψώσεως τ'ής στάθμης τοΰ (υπαλ
λήλου. Παρακαλώ νά διατηρή- 
σωμεν υψηλήν την στάθμην έν 
τή Συνελεύσει ταύτη καί όπως 
εγώ μετ’ εύλαβείας ήκουσα Ο
λους καί παρεκάλεσα, έάν μου 
έπιτρέπουν ο! όμιληταί νά τούς 
διακόψω, καί δέν τούς διέκοψα 
παρά άφοΟ μου τό έπέτρεπαν, 
παρακαλώ, οποίον θέλει νά μέ 
διακόψη νά ζητά την άδεια. Πι
θανόν νά την δώσω, πιθανόν νά 
μην την δώσω. Αύτό άπαιτοΰν 
οί νόμοι τής εύπρεπείας.

"Εχω ένα παράπονον, κύριοι 
Συνάδελφοι,, δτι ένφ άρθώς ό κ. 
Μαυρουλίδης ώμίλησε περί εύ- 
πρεπείας καί τον ευχαριστώ πο
λύ, διότι μοΰ άπέδωσε την τι
μήν τής άρετής αυτής, έκψράζω 
τό παράπονον δτι έκ τών ομιλη
τών οί κυριώτεροι, οί όποιοι εΐ- 
χον λάβει άπό χθες άντίγραφον 
τής Λογοδοσίας μου, δέν έκαμαν 
μνείαν τοΰ γεγονότος τούτου. 
Διότι έγώ έκαμα μίαν περιποί- 
ησιν καί μίαν φιλοφρόνησιν. "Ε
δωσα τό κείμενον τής ομιλίας 
μου διά νά τό έχουν ύπ’ δψιν, 
έπειδή κατά την περυσινήν Γεν. 
Συνέλευσιν διετυπώθησαν πα
ράπονα δτι οί κ. κ. Συνάδελφοι 
ήσαν άνέτοιμοι διά νά άποατή- 
σουν είς τήν Λογοδοσίαν. Δέν 
ήθελα τίποτα άλλο παρά νά μοΰ 
έκφράσουν έναν έπαινον περί 
αΰτοΰ, διότι τούς διηυκόλυνα είς 
τήν προετοιμασίαν τών ομιλιών 
των, ένφ έγώ τώρα δέν έχω αυτά 
τό προνόμιον.

Εκείνα τά όποια έλέχθησαν 
ήσαν σημαντικώτατα, άλλά έγι
νε κάποιο λάθος. Άπηυθύνθη- 
σαν είς τήν αίθουσαν ταύτην, 
τήν έσπέραν ταύτην, ένώ έπρεπε 
άλλοΰ ν’ άπευθυνθοΰν. Διότι αί 
πλεΐσται τών δικαίων, δικαιό
τατων, αιτιάσεων τών συναδέλ
φων πού έλαβον τον λόγον, ά- 
φεώρουν κυρίως τήν Διοίκησιν 
τής Τραπέζης, τό Τμήμα Προ
σωπικού καί κατά συνέπειαν 
θά έπρεπε νά άπευθυνθοΰν μάλ
λον είς τήν Γεν. Συνέλευσιν τών 
Μετόχων. Επίσης έκαμαν καί 
μίαν άλλην παρεξήγησιν. "Οτι 
έγώ είμαι Υπουργός Εργασί
ας, ή δτι έγώ εΐμαι μέλος τοΰ 
Κοινοβουλίου καί παρεπονέθη- 
σαν έναντίον μου διά πράγμα
τα, τά όποια έκφεύγουν τοΰ κύ
κλου τής άρμοδιότητός μου καί 
τών δυνατοτήτων μου.

Βεβαίως ή ομιλία τοΰ κ. 
Μαυρουλίδη, καθώς καί τών άλ
λων ρητόρων, ήτο καλή. ’Αλλά 
μή λησμονώμεν δτι είναι εύκα- 
λώτερον νά γίνεται κριτική καί 
δυσκολώτερον νά έχωμεν δράσιν. 
Ό κ. Μαυρουλίδης έκαμε σφάλ
μα νά παραιτηθή άπό τήν Διοι
κητικήν Επιτροπήν. Λυτό θά 
μοΰ έπιτρέψη—καί προφορικώς 
τοΰ τό είπα—νά τό έπαναλάβω 
καί έν Συνελεύσει. Είναι σφάλ
μα, διότι βεβαίως υπάρχουν έν 
τή Διοικητική Επιτροπή δια
φωνίας άλλά άκριβώς ή ΰπαρξις 
τών διαφωνούντων βοηθεΐ τούς 
συμφωνοΰντας είς τό νά τούς 
συγκρατή άπό ώρισμένα σφάλ
ματα. Διότι μέ τό νά μήν άκούη 
κοα/ένας μίαν γνώμην δέν έπεται 
δτι δέν έπηρεάζεται έξ αυτής 
καί δέν ώψελεΐται. Καί πάντοτε 
χρειάζεται μία άντίθετος γνώ
μη, ή οποία διαφωτίζει τά πρά
γματα.

Νά μοΰ έπιτρέψητε, κ. Μαυ
ρουλίδη, έπειδή άνεφέρθητε είς 
τό παρελθόν νά τονίσω τήν άπο- 
ψίν μου δτι είς τάς διαφωνίας 
δέν εΐχα πάντοτε άδικον. Λέγω; 
δτι ή δλη πολιτεία, τήν οποίαν 
ήκολούθησα, τήν όποιαν ώνομά- 
σοττε «μέσην όδόν» καί τήν ά- 
πεδώσατε είς ’Ινδικήν έπιρροήν, 
ένφ είναι άρχή τοΰ Βουδισμού, 
αυτή ή «μέση όδός» καί τό λέγω 
χωρίς νά είμαι Βουδιστής, αύτή 
ή μέση όδός είναι παραγωγική, 
όταν ιδίως πρόκειται περί πολι
τικής. Διότι, έάν πρόκειται περί 
θεωρίας, τότε δέν ύπάρχει μέση

Πρόεδρον νά μοΰ άπαντήση πώς θε
ωρεί δτι είναι δικαία ή άπόφασις 
αΰτή.

(Χειροκροτήματα). 
κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ "0- 
λαι αί ερωτήσεις έτέθησαν καλώς

υπό τών ομιλητών, άλλα έλησμο- 
νήθησαν οί παράνομες καί άδικες 
κρατήσεις τών Ταμείων ανεργίας 
καί Εργατικής κατοικίας. Ερωτώ 
τον κ. Πρόεδρον έπ’ αυτών, έάν ε- 
καμ,εν ενεργεί ας καί τί ενεργεί ας 
Εκαμε;

τοΰ Όργανισμοΰ μόνο του ωρι
μάζει, σάν σάπιος καρπός θά 
πέση. Καί ή άπόδειξις δτι ήρχι- 
σαν αί διαρρήξεις του. Δηλαδή 
αΰτό πού είδαμε τώρα, δτι έψη- 
φίσθη ή μετατροπή του είς τό 
ζήτημα τοΰ 15%, μάς άνοίγει 
τον δρόμον είς τό νά μεταβλη- 
θή ά ’Οργανισμός. Δέν είναι ό
μως αυτήν τήν στιγμήν ζήτημα 
έπεΐγον καί συνταρακτικόν, κα
τά τήν κρίσιν μας, διότι αύτά 
τά όποΐα ρυθμίζονται, τά ό
ποια έρρυθμίσθησαν καί εΐμαι 
βεβαιότατος δτι έντός μηνός θά 
έχουν τελειώσει αύτά τά όποΐα 
είπαμε, ή έντολή τοΰ Διοικητοΰ 
ήτο νά είχαν ήδη τελείωση. Καί 
τό ζήτημα νά μήν δεχθοΰμε τις 
προαγωγές καί τήν ένταξιν διά 
τών προαγωγών, άναμένοντες 
τήν ένταξιν έν τή άκεραιότητί 
της, ύπενθυμίζει τον γνωστόν 
μύθον τοΰ Καραγκιόζη ό όποιος 
όνειρευθείς δτι έτρωγε μακαρό
νια έζητοΰσε καί σάλτσα καί έν 
τφ μεταξύ έξύπνησε χωρίς νά 
φάη καί είπε: Δέν τά έτρωγα 
καί χωρίς σάλτσα;

Λοιπόν, γιατί νά μήν πάρω- 
μεν τις προαγωγές μας, πού τις 
πήραμε, καί νά έχωμε πάντα τήν 
άπαίτησιν διά τήν ένταξιν;

Έλέχθη έπίσης άπό κάποιον 
δτι οί προαγωγές τοΰ 1957 
προσπορίζουν δλην τήν οικονο
μικήν συνέπειαν, ένφ αί περυσι- 
ναΐ τοΰ 1956 καί τών προηγου
μένων έτών δέν παρέχουν, είμή 
κατ’ άνώτατον δριον έξάμηνον.

Ή Δ. ’Επιτροπή γνωρίζει δτι 
είπαμε τότε είς τον Διοικητήν 
δτι έπιψυλασσόμεθα τών δικαιω
μάτων μας διά τίς διαφορές αί 
όποΐαι δέν κατεβλήθησαν. Καί 
εφέτος, otocv έγινεν ό ’ I σολο- 
γισμός καί έμάθαμε δτι ύπάρ- 
χει ένα κάποιον ποσόν κερδών, 
ένφ έως τώρα δέν ύπήρχον κέρ
δη είς τήν Τράπεζαν, έπήγαμε 
είς τον Διοικητήν καί τοΰ είπα
με δτι πρέπει νά πάρωμεν χρή
ματα καί μάς εΐπεν: Έγώ θέ
λω νά σάς δώσω 15θήμερον, 
πώς θά τό κάνωμεν πού δέν 
μποροΰμεν άπό τήν Κυβέρνη- 
σιν;

Οί πλεΐστοι συνάδελφοι, διά 
μακρών εξέθεσαν τήν άθλίαν οι
κονομικήν κατάστασιν τών έρ- 
γαζομένων καί μοΰ είπαν, γιατί 
έγραψες τό άρθρον τής Τραπε
ζιτικής «Οί ήττημένοι τοΰ πο
λέμου» τώρα, καί δέν τό έγρα
φες πρίν; Κύριοι συνάδελφοι, 
πώς δέν τό έγραψα καί πρίν; 
Καί είς τον έναρκτήριον, πού 
είχε τήν καλωσύνην ό κ. Διλιν- 
τάς νά διαβάση, τά είπα, καί 
είς τήν Συνέλευσιν τών Μετόχων 
τήν πρώτην, τά ίδια είπα καί 
μάλιστα είπα δτι τρέμουν τά 
γόνατά μας άπό τήν πείνα καί 
είς τήν τελευταίαν Συνέλευσιν, 
πού πλέον ύπευθύνως ώς Πρόε
δρος τοΰ Συλλόγου ώμίλησα, 
τά ίδια είπα. Συνεπώς ουδέ στι
γμήν έπαύσαμεν διακηρύσσον- 
τες τήν άνεπάρκειαν τών άποδο- 
χών μας. Άλλά δέν είναι θέμα 
πού μπορεί νά τό λύση ή Διοί- 
κησις. ΓΓ αΰτό τυπώσαμε τό 
β' τεΰχος, διά νά δήτε δτι δέν 
έχει δικαίωμα ό έργοδότης καί 
άν θέλη, νά δώση ή νά κάμη 
Συλλογικήν Σύμβασιν, έάν δέν 
έχη τήν έγκρισιν τοΰ Υπουρ
γείου. Κατά συνέπειαν πρέπει 
νά βοηθήσωμεν τήν Διοίκησιν 

νά δώση έκεΐνο πού πρέπει καί 
θέλει καί μπορεί σήμερα. Ό 
Σύλλογος πρέπει νά βοηθή καί 
όχι νά δυσχεραίνη.

Ό κ. Κέης ύπερημύνθη τών 
δικαίων τοΰ ώραίου φύλου. 
Άλλά, άλλοίμονον, τό ώραΐον 
φύλον εΐναι άπόν, έκτος έλαχί- 
στων εξαιρέσεων. Καί πέρυσιν 
τό είπαμε αΰτό. Έγένετο λό
γος καί διά τό ζήτημα τών έκ 
μετατάξεων έξ είσπρακτόρων. 
Τών είσπρακτόρων, δηλαδή, οί ό
ποιοι μετετάγησαν έπί Ήλιά- 
σκου καί εΐπεν ό συνάδελφος κ. 
Καραπάνος δτι έλαβαν άνιση 
«βαλέρ». Έπί Ήλιάσκου έγιναν 
δύο μετατάξεις, τοΰ 1953 καί 
τοΰ 1955. Τοΰ 1953 έγένοντο 
μέ άκριβώς τά ίδια κριτήρια πού 
έγένοντο έπί Εθνικής πάντοτε 
αί μετατάξεις. Διά τό 1955 βε
βαίως ήδικήθησαν οί μετατα- 
γέντες. Τό θέμα έχει άναγνωρι- 
σθή. Αί μετατάξεις πού έγιναν 
τό 1955 έ'γιναν μέ χειρότερα 
κριτήρια. Τό θέμα περιεπλάκη, 
διότι ήρχισε μέ τό νά είναι αί

τημα διορθώσεως τών μετατά
ξεων πού έγιναν έπί Ήλιάσκου 
καί άνεγνωρίσθη δτι πρέπει νά 
άναθεωρηθοΰν δσα έγένοντο έπί 
Ήλιάσκου. Προεβλήθη όμως ά- 
παίτησις έκ μέρους καί παλαι- 
ότερον μετοοταγέντων, οί όποιοι 
έπίσης διήνυσαν πολλά χρόνια 
καί δέν εΐναι ευχαριστημένοι, καί 
προέβαλαν καί αύτοί τό αίτημα 
νά διορθωθοΰν. Καί προς στι
γμήν τό Προσωπικόν έφάνη δια- 
τεθιμένον νά έξετάση τάς πε
ριπτώσεις, άλλά ήγέρθησοτν τό
σον άκανθώδη ζητήματα τοΰ πα
ρελθόντος, γιατί σεΐς καί δχι 
καί έμεΐς, γιατί αυτός καί δχι 
καί ό άλλος, γιατί οί είσπρά- 
κτορες καί δχι οί ύπολογισταί, 
κ.ο.κ., ώστε διόρθωσις δέν εΐναι 
δυνατόν νά έπεκταθή σήμερον 
είς προγενεστέρας μετατάξεις. 
Είς τήν Λογοδοσίαν άναφέραμεν 
τό θέμα ώς λελυμένον, καί 
πράγματι εΐναι λελυμένον.

Ό κ. Κατσιάμπας άνεφέρθη 
είς τό ζήτημα τοΰ Ταμείου Συν
τάξεων καί έχει πολύ δίκαιον, 
διότι αύτό εΐναι βασικόν πρό
βλημα, ούχί μόνον δι’ ή μάς οί 
όποιοι έγγίζομεν—καί ίσως ή 
ψήφος σας τό έπιταχύνη λίαν— 
τό πέρασμα είς τούς άπομάχους, 
άλλά και διά τούς νεωτέρους, 
άκόμα δέ καί τούς νεωτάτους 
ένδιαφέρει. Διά τό θέμα αύτό, 
τό όποιον εΐναι σοβαρώτατον. 
δέν μπορώ νάπροσθέσω καμμίαν 
πληροφορίαν, διότι θεωρώ δτι θά 
είναι έπιβλαβεΐς αί πληροφο- 
ρίαι.

Ό κ. Κατσιάμπας άνεφέρθη 
είς τό «νά μή ύπολειπώμεθα», 
μία έκφρασις τοΰ «ίση μεταχεί- 
ρισις», τό όποιον έθέσαμε καί 
ήμεΐς είς τήν Λογοδοσίαν μας 
καί μάς ευρίσκει, βεβαίως συμ
φώνους καί άνεφέρθη έπίσης είς 
τό θέμα τής έντάξεως καί τοΰ 
’Οργανισμού, διά τά όποΐα ήδη 
ώμιλήσαμεν δτι έμμένομεν πάν
τοτε καί έπιψυλασσόμεθα διά 
τήν κατάλληλον εύκαιρίαν, ή
μεΐς ή οί διάδοχοί μας.

Ό κ. Κατσιάμπας—καί τον 
ευχαριστώ πολύ—άνέφερεν δτι 
έλύθησαν πολλά ζητήματα, άλλ’ 
δτι βεβαίως άπομένουν σοβαρώ- 
τατα.Τά σοβαρώτερα εΐναι ή μι- 
σθολογική έξίσωσις, άναμφιβό- 
λως, άλλά είπαμε καί ποΐαι εΐ
ναι αί δυσκολίας είπαμε πώς 
θά πρέπει κατά κάποιον τρόπον 
ό όποιος έπίσης άνάγεται είς 
τήν μυστικήν διπλωματίαν, στα- 
διακώς νά έπέλθη ή καλλιτέ- 
ρευσις τών άποδοχών. Πάντως ό 
καθείς μπο(ρεΐ, άνοτρέχων είς 

τούς Απολογισμούς τής Τραπέ
ζης 1955, 1 956 καί 1957 νά 
δή δτι κάθε χρόνο, 1956 καί 
1957, αί άποδοχαί τοΰ προσω
πικού έχουν αύξηθή, 10% τον 
πρώτον χρόνον καί άλλα 10% 
τον δεύτερον χρόνον. Έάν συνε- 
χισθή αυτός ό ρυθμός, σιγά-σι- 
γά θά τακτοποιηθοΰν τά πρά
γματα.

Δέν πρέπει νά λησμονούμε τό 
βασικόν θέμα δτι έπί διετίαν 
μέρισμα δέν έδόθη, ένφ έφέτος 
θά δοθή. Οΰτω δημιουργοΰνται 
νέαι άπαιτήσεις τοΰ προσωπι
κού. Πέρυσιν ό Διοικητής εΐπεν: 
Δέν δίνω μέρισμα, οί ύπάλληλοι 
έχουν άνάγκην νά πάρουν λε
πτά καί δέν παίρνουν καί ύπο- 
λείπονται. Τοΰ χρόνου πού θά 
δώση μέρισμα, προβάλλει αυ
τόματα είς τούς Μετόχους καί 
είς τό Κράτος, πού εΐναι ό κυ
ρ ιώτερος Μέτοχος: Τί θά γίνη 
μέ αύτούς τούς άνθρώπους πού 
ύπολείπονται, ένφ έχομεν πλέον 
λεπτά καί δίνομε καί μέρισμα; 
Δι’ αύτό είπα είς τον Απολο
γισμόν δτι βλέπω τό μέλλον 
πλέον αίσιόδοξον.

Βεβαίως δίκαιον έχει ό κ. 
Τσουδερός μέ τήν σειράν του νά 
παραπονήται καί νά λέγη : "Ο
ταν σεΐς έπί δύο χρόνια δέν 
μπορέσατε νά έπιτελέσητε πε
ρισσότερα, πώς θέλατε έγώ μέ
σα σέ 4 μήνες νά κάμω κάτι τι; 
Δίκαιον έχει, δέν έχει άδικον, 
μολονότι παρ’ δλα δσα έλέχθη- 
σαν δέν εΐναι ολίγα δσα έπρα- 
γματοποιήθησαν, τά όποΐα είς 
τό α' μέρος τής Λογοδοσίας 
μας άναφέρομεν. Καί εύχαρι- 
στοΰμεν τον κ. Τσουδερόν διά 
τήν καλήν πίστιν μετά τής οποί
ας προέβη είς τήν κριτικήν του.

Ώς προς τήν ύπόθεσιν Ήλιά
σκου, τό Συμβούλιον άπηυθύνθη 
είς τρεις διαπρεπείς Δικηγόρους

τών ’Αθηνών, είς τον κ. Τσουκα- 
λάν, είς τον κ. Τσιριμώκον καί 
είς τον κ. Προκοπίου καί έπομέ- 
νως νομίζω δτι έξήντλησε πάν 
μέσον καλής διεξαγωγής τής ύ- 
ποθέσεως. Άλλά πάσα ύπόθε- 
σις δικαστική έξαρτάται άπό 
τά Δικαστήρια.

Ό κ. Τσουδερός υπήρξε σύμ
φωνος διά τό πρώτον καί δεύτε
ρον μέρος τής Λογοδοσίας μας, 
άλλά είς τό τρίτον, τών ένδοσυλ- 
λογικών ζητημάτων, μάς έκαμε, 
βέβαια τήν κριτικήν τήν οποίαν 
ένόμιζεν δτι έπρεπε νά κάμη.

"Οσον διά τό Έστιατόριον, 
είχαμε κληρονομήσει τήν συνεχή 
παθητικότητά του. Έστοίχιζεν 
άνω τών 15.000 κατά μήνα. 
Κυττάξαμε νά δοΰμε πώς θά 
μπορέσωμεν νά καλύψωμεν τάς 
ζημίας. Βρήκαμεν έναν ένοικια- 
στήν καί είπαμε δτι έμεΐς δέν 
φοβούμεθα δτι θά μάς ύπερφα
λαγγίση. Καί πραγμοπικά δέν 
έδημιουργήθησαν παράπονα δτι 
μάς κακοσερβίρει ή μάς κακομε
ταχειρίζεται. Άλλά ό ένοικια- 
στής έπεσεν έξω καί τό έγκατέ- 
λειψε ταχύτερον τής προθεσμίας 
του. Δέν μάς έστοίχισε δμως τί
ποτε. Δέν ύπέστημεν ζημίαν. Ά- 
πηλλάγημεν μέχρι 1 5 Μαΐου τοΰ 
ανοίγματος πού θά είχαμε. Άπ’ 
έκεΐ καί πέρα ηύτυχήσαμεν είς 
τό πρόσωπον τοΰ κ. Θεοδωράκη 
νά εΰρωμεν έναν πολύ καλόν 
διαχειριστήν, ό όποιος μέ τήν 
συνεχή παρακολούθησιν καί 
χρηστήν διοίκησιν του έπραγμα- 
τοποίησεν έκεΐνο τό όποιον καθ’ 
δλον τό παρελθόν ήτο άνέφι- 
κτον, δηλαδή δέν έχει πλέον τά 
Έστιατόριον ζημίαν. Όπότε 
βέβαια γεννάται τό ζήτημα:Τό
σα χρόνια πού είχε ζημίας τί 
γινόταν; Ή ούσία είναι δτι 
άπηλλάγημεν άπό τάς ζημίας 
τοΰ Εστιατορίου χάρις είς τον 
κ. Θεοδωράκην.

Ό κ. Τσουδερός ώμίλησε διά 
ταξειδάκια. Έάν έρευνήσωμεν 
τα Πρακτικά θά δοΰμε δτι έχει 
έγκριθή άπό μακροΰ χρόνου δι
κό μου ταξείδι καί είς τήν Θρά
κην καί είς τήν Καλαμάτα. Δυ
στυχώς δμως ή συνεχής άπα- 
σχόλησίς μου μέ τον Σύλλογον 
δέν μοΰ έπέτρεψε νά πραγματο
ποιήσω οΰτε τό ένα ούτε τό 
άλλο. Συνεπώς δέν υπάρχουν 
ταξειδάκια, μολονότι εΐναι άπα- 
ραίτητα διά τήν παρακολούθη
σή τών ζητημάτων τών έπαρ- 
χιών.

Ο κ. Τσουδερός μάς εΐπεν έ
πίσης δτι ώρίσαμε τήν έορτήν 
τής πίττας κατά τήν άποψράδα 
ήμέραν τής 9ης ’Ιανουάριου, 
Είς τό σημείον αύτό έχει 100% 
δίκαιον, άλλά έχομεν καί ήμεΐς 
τήν δικαιολογίαν τοΰ μπαρου
τιού: "Οτι δέν έσκεφθήκαμε τήν 
σύμπτωσιν τών χρονολογιών.

Ώς έκ τούτου λέγω δτι ή 
συνεργασία δλων εΐναι άγαθή, 
διότι έάν ύπάρχη μία εύρυτέρα 
συνεργασία, δ,τι στραβοτιμονιά 
κάνει ό ένας, ύπάρχει ό άλλος 
νά τοΰ ύποδείξη τό λάθος του.

Έρχόμεθα είς τον κ. Διλιν- 
τάν. Ο κ. Διλιντάς άνεφέρθη 
είς περικοπάς τής πρώτης ομι
λίας μου. Αύτό ιδιαιτέρως μέ 
τιμά, άφοΰ οί λόγοι μου άποτε- 
λοΰν κείμενον, είς τό όποιον κα
ταφεύγουν διαπρεπείς Συνδι- 
καλισταί τής ολκής τοΰ κ. Δι- 
λιντά. Καί βεβαίως όρθώς είχα 
παραπονεθή δτι είσελθών είς 
τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, πού ήτο 
τότε τό σπουδαιότερον "Ιδρυμα 
τής Ελλάδος, εύρέθην είς μίαν 
κάποιαν Α.Ε. διεπομένην άπό 
Συλλογικός Συμβάσεις καί γι’ 
αυτό καί τότε, άλλά καί τώρα, 
άνεφέρθην κατά τήν σημερινήν 
μου Λογοδοσίαν είς τήν άνάγ
κην άνυψώσεως τής στάθμης τοΰ 
Υπαλλήλου. Νομίζω δτι είναι 

ούσιώδες νά άνυψοΰται ή στά
θμη τοΰ Υπαλλήλου, δχι μόνον 
ύλικώς, άλλά καί ήθικοπνευμα- 
τικώς. Διότι όταν υπάρχει ένα 
γόητρον, διαφορετικά σοΰ φέρ
νονται, διαφορετικά σέ σέβονται, 
η Διοίκησις καί ό Υπουργός, 
ό ένας καί ό άλλος. Καί οί γιορ
τές αυτές συντείνουν άκριβώς είς 
το να προσδώσουν ένα γόητρον. 
Μήν λησμονώμεν δτι πρέπει νά 
ί.ΐναι ή στάθμη υψηλή. Μή λη
σμονείτε δτι ό Ήλιάσκος όταν 
έγινεν ή συγχώνευσις καί έδωσε 
χρήματα είς τούς υπαλλήλους 
τής I ραπέζης Αθηνών εΐπεν: 
«Αύτά διά νά ντυθήτε νά εΐσθε
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όδός. Υπάρχει ή όλόψυχη καί 
100% άψιέρωσις είς έκεΐνο, τό 
όποιον κανείς ιδεολογικά πι
στεύει καί διά τό όποιον μάχε
ται. Ή πολιτική δμως εΐναι 
κατ’ έξοχήν ό δρόμος τών ελι
γμών, τών έπιδεξίων χειρισμών 
καί επομένως πολλές φορές 
μπορεί νά έμφανίζεται ώς άντι- 
φάσκουσα είς έαυτήν, χωρίς έν 
τούτοις νά ύπάρχη άντίφασις. 
Άπλούστατα ύπάρχει προσαρ
μογή είς τάς περιστάσεις, χω
ρίς νά πρέπει ή νά δικαιούται 
κανείς νά άποστή τών βασικών 
ιδεολογικών του άρχών.

Άναφέρομαι ιδιαιτέρως είς 
τό σημεΐον πού διεφωνήσαμεν, 
είς τήν πρώτην Επιτροπήν, τό
σον ριζικώς—καί εΰτυχώς ύπε- 
ρίσχυσεν ή γνώμη μου—είς τό 
ζήτημα δηλαδή πού μερικοί εί
παν δτι έπρεπε νά συμμερι- 
σθοΰμε τήν στάσιν τής ΟΤΟΕ, 
ή όποια κατεφέρετο κατά τοΰ κ. 
Κυριακοπούλου διά τό θέμα τών 
14 σημείοϋν. Καί ή πείρα μάς 
άπέδειξεν δτι, τέλος πάντων, δ- 
σον άνεπαρκή καί άν εΐναι Εκεί
να, τά όποΐα έγιναν είς τήν Ε
θνικήν Τράπεζαν είναι άπείρως 
περισσότερα άπ’ δσα έγιναν είς 
τάς άλλας Τραπέζας. Ό ισχυρι
σμός καί ή άντίρρησις δτι δέν 
παίρνομεν τά ίδια μέ τίς άλλες 
Τράπεζες, δέν εΰσταθεΐ διότι, 
καλώς ή κακώς, υπάρχουν δημι- 
ουργημένα δικαιώματα. Δέν δέ
χεται δέ ό υπάλληλος τής Τρα- 
πέζης τής ’Ελλάδος νά τοΰ προ- 
βάλης καί νά τοΰ πής δτι, έπει- 
δή, κύριε, σύ παίρνεις άπό μένα 
σήμερα 30% ή 35% ή 40% πε
ρισσότερον, δταν έγώ πάρω ένα 
15θήμερον, σύ δέν πρέπει νά τό 
πάρης.

Είδαμε δμως, έμεΐς μέν νά 
παίρνωμε αύτά τά όποΐα παίρ
νομε, καί τά όποΐα έσεΐς έχαρα- 
κτηρίσατε λίγα, π.χ., τό 15θή- 
μερον πού πήραμε τό καλοκαί
ρι, καί οί άλλοι δέν τό πήρκχν.

To 15% — εΐπεν ό κ. Μαυ
ρουλίδης — άρχήθεν τό έζητή- 
σαμεν άπό τον Μάϊον, ένεκρίθη 
κατ’ άρχήν άπό τον Σεπτέμβρι
ον καί ήχθη μέχρι 1ης Ίανουα
ρίου 1958. Έπικοιλοΰμαι δμως 
τήν μνήμην τοΰ κ. Μαυρουλίδη 
καί τήν μαρτυρίοτν καί τών λοι
πών μελών τής Διοικητικής Ε
πιτροπής, δτι ή μετάβασίς μας, 
τότε, είς τον Διοικητήν εΐχεν ά- 
πάντησιν: «Μάλιστα, θά πάρετε 
τό 15%, άλλά ή χρήσις τοΰ 1957 
δέν σηκώνει· άπό τό 1958»

Συνεπώς τό ξέραμε άπ’ άρ- 
χής ότι ήτο θέμα τοΰ 1958 καί 
δχι τοΰ 1957. Διότι δέν πρέπει 
νά μάς διαψεύγη τό γεγονός 
τής μή διανομής μερίσματος, 
Έψ’ δσον ή Τράπεζα έζημίωσεν 
άπό τον Ήλιάσκον 1.000.000 
χρυσών λιρών Αγγλίας, πού 
άναλογεΐ 500 χρυσές λίρες είς 
τον κάθε Υπάλληλον τής Εθνι
κής, αύτά δλα τά σπασμένα έ
μεΐς τά πληρώνομε. Δέν είμαι έ
γώ έκεΐνος ό όποιος λέγω δτι 
δικαίως τά πληρώνει τό προσω
πικόν. 'Όχι, δέν έπρεπε νά τά 
πληρώση τό προσωπικόν, άλλά 
άν εΐσαστε πέρυσιν είς τήν Συ- 
νέλευσιν τών Μετόχων θά βλέ
πατε μετά ποιας μοα/ίας οί Μέ
τοχοι έφώναζαν καί είχαν άγρι- 
έψει δτι «τό προσωπικόν παίρνει 
πολλά καί έμεΐς δέν παίρνομε 
μέρισμα». Καί είς τό σημεΐον 
αύτό θά έλέγξητε ή μάς, έάν κα
λώς ήμύνθημεν ή δχι είς τό ση
μεΐον έκεΐνο, πού μπορούσαμε 
νά άμυνθοΰμε. Καί δλοι μαρτυ
ρούν —καί εΐναι δημοσιευμένοι 
οί λόγοι είς τήν «Τραπεζιτικήν» 
—δτι καλώς ήμύνθημεν τών δι
καίων μας καί εύρέθημεν νικη- 
ταί.

Έλέχθη δτι άπερρίφθησαν ά
πό τήν Διοίκησιν ώρισμένα ζη
τήματα άπό τά αίτηθέντα κι’ 
έγένετο καί άριθμητική άπαρί- 
θμησις αύτών, τήν όποιαν ομολο
γώ αύτήν τήν στιγμήν δέν εΐμαι 
πρόχειρος νά ελέγξω. Εΐπα είς 
τήν Λογοδοσίαν μου δτι ή μέλ-

λουσα Διοικητική ’Επιτροπή θά 
πρέπει νά έπαναφέρη τινά έκ 
τών άπορριφθέντων. Καί τότε 
πού άπερρίφθησαν έπεφυλάχθη- 
μεν καί είπαμε: Έπίφυλασσό- 
μεθα νά τά έπαναφέρωμεν.

Τώρα, ποΐα έξ αύτών θά έπα
ναφέρη καί ποΐα δχι, θά τό κρί- 
νη ή μέλλουσα Διοικητική ’Επι
τροπή. Φερ’ είπεΐν ή παιδική 
μέριμνα, περί τής οποίας έγέ
νετο λόγος, άφορφ τόσον μικράν 
ένίσχυσιν καί εΐναι τόσον άντι- 
παθής είς τήν Διοίκησιν, πού 
δέν άξίζει τον κόπον. Ή άποψις 
τής Διοικήσεως έν σχέσει μέ τήν 
παιδικήν μέριμναν εΐναι δτι 
πρέπει νά ξεφύγωμεν άπό τά 
καθιερωθέντα κατά τον πόλεμον 
καί τήν κατοχήν. Πρέπει νά έ- 
πανέλθωμεν είς τάς προπολεμι
κός ήμέρας. Ή άποψις αύτή τής 
έποαόδου είς τά προπολεμικά 
είναι βεβαίως συμφέρουσα δι’ 
ήμάς, δέν ύπάρχει άμφιβολία.

Δικαίως, θά μοΰ πήτε, καί 
έγώ συμφωνώ μαζύ σας, τώρα 
άμέσως κύριε, δχι είς τήν μετέ- 
πειτα ζωήν. Τώρα νά γίνη. Τό 
λέγω καί έγώ, άλλά περί αύτοΰ 
θά ομιλήσω έν συνεχείς είς τήν 
κατάλληλον στιγμήν.

Ό κ. Μαυρουλίδης ώμίλησε 
περί διπλωματίας καί, δυνάμεως 
καί εΐπεν δτι ή διπλωμοίτία κα
λή είναι, άλλά πρέπει νά στηρί
ζεται είς τήν δύναμιν. Εϊμεθα 
απολύτως σύμφωνοι, κύριοι, δτι 
ή διπλωματία πρέπει νά στηρί
ζεται είς τήν δύναμιν. Άπό σάς 
δλους έξαρτάται νά μοΰ δώσετε 
τήν δύναμιν.

Έρχόμεθα είς τον κ. Κέην, 
ό όποιος άνεφέρθη είς τήν έντα- 
ξιν καί τον οργανισμόν καί είς 
τήν άπεμπόλησίν των. Ποΰ εί
δατε, είς ποιον Εγγραφον είδα
τε, άπεμπόλησίν τοΰ 'Οργανι
σμού καί τής Έντάξεως; Τά έ- 
ζητήσαμεν προγραμματικώς, τά 
άνεφέραμεν είς τήν Γενικήν Συν- 
έλευσιν τών Μετόχων τής Τραπέ
ζης, καί ουδέποτε τά άπεμπο- 
λήσαμεν.

Έάν δέν τά προβάλωμεν μί
αν ώρισμένην στιγμήν, δέν Εχει 
σημασίοιν. Ή Ελλάς δέν άπεμ- 
πόλησε τά δικαιώματά της έ
πί τής Βορείου Ηπείρου. Δέν 
εύρίσκει σήμερον τήν κατάλλη
λον στιγμήν διά νά τήν διεκδική- 
ση. Διεκδικεΐ τήν Κύπρον. Καί 
δποτε ελθη ή κατάλληλος στι
γμή, θά τήν διεκδικήση καί τήν 
Β. "Ηπειρο. (Χειροκροτήματα).

Ή ενταξις εΐναι βεβαίως ά- 
παραίτητος, άλλά εΐναι άποψίς 
μου, τήν οποίαν σεΐς έδώ κυρί
αρχοι μπορείτε νά κρίνετε, δέν 
ήτο κατάλληλος στιγμή νά γί
νη μάχη δι’ αύτήν, διά δύο λό
γους: Πρώτον, διότι άντιμετώ- 
πισεν Εντονον τήν άντίδρασιν 
τής Διοικήσεως καί πολύ πιθα
νόν —δέν ξέρω — νά ύπήρχαν 
Κυβερνητικοί όδηγίαι είς τόν 
Διοικητήν δτοη; τοΰ άνετέθη ή 
Διοίκησις τής Τραπέζης. Πιθα
νόν νά τοΰ είπαν: Δέν θά πειρά- 
ξης τήν ύπάρχουσαν κοιτάστα- 
σιν. Τοΰτ’ αύτό ισχύει καί διά 
τόν ’Οργανισμόν. Άλλά πέραν 
τούτου, δταν ό φόρτος τής Εργα
σίας πού Εχει συσσωρευθή, λό- 
γφ τών τόσων πολλών δημιουρ- 
γημένων ζητημάτων, δέν Επιτρέ
πει τήν ταχεΐαν διενέργειαν τών 
προαγωγών, αί όποΐαι βαδίζουν 
τόσον βραδέως καί δέν μάς έπι
τρέπουν νά Ενημερωθούμε είς τό 
θέμα αύτό τών προαγωγών, τό 
όποιον είναι καί έκνευριστικάν, 
φαντασθήτε έάν κατεπιάνετο μέ 
τήν Ενταξιν τό Προσωπικόν, διά 
τήν όποιαν έπί κατοχής ήσχο- 
λοΰντο 30 άνθρωποι έπί μακράν 
χρόνον, δέν θά τελείωνε ποτέ.

Έμεΐς φρονοΰμεν δτι κάλλιο 
πέντε καί στο χέρι, παρά δέκα 
καί καρτέρι. Παίρνεις τά 5 καί 
Εχεις τήν άπαίτησιν σου διά τά 
10.

Ώς προς δέ τόν ’Οργανισμόν 
είμαι βεβαιότατος δτι ό ’Οργα
νισμός θά άναθεωρηθή. Δηλαδή 
θά άνατραπή καί θά γίνη νέος. 
Διότι τό ζήτημα τοΰ θανάτου



καλοντυμένοι έναντι των ύτταλ- 
λήλων τής Εθνικής».

Ό κ. Διλιντάς ένόμισεν δτι ε
γώ είμαι Υπουργός τής Εργα
σίας καί μου έκαμε μίαν έπί- 
θεσιν εις την όποιαν διετραγώ- 
δησε την δεινήν κατάστασιν εις 
τήν οποίαν εύρίσκονται oi ερ
γαζόμενοι. Είμαι απολύτως 
σύμφωνος και προσυπογράφω, 
και δλοι μας προσυπογράφομεν, 
και ό Διοικητής προσυπογράφει 
και ομολογεί δτι είναι ανεπαρ
κείς οί μισθοί, και είναι γενική 
η κατακραυγή. ’Αλλά υπάρχει 
δυστυχώς σήμερα μία Κυβερνη
τική πολιτική καθηλώσεως των 
μισθών.

Υπάρχουν δύο τρόποι νά έ- 
πιτύχωμεν αυτό πού λέτε: Υ
πάρχει ή διπλωματία καί ή έπί- 
δειξις δυνάμεως. Σάς είπα καί 
πριν δτι δυστυχώς αυτήν τήν 
δύναμιν δέν τήν βλέπω πρόχει
ρον. ’Ίσως νά τήν βλέπετε 
σείς, Κύριοι, καί νά τήν πρα
γματοποιήσετε. Μακάρι.

Ό κ. Διλιντάς είπε, καί εΤναι 
ορθόν, δτι ή Ιστορία έδίδαξεν 
δτι τότε μόνον προάγεται ό ερ
γαζόμενος, καί πάς άνθρωπος, 
δταν κάνει άγώνας. Δέν διαφω- 
νοΰμεν μαζύ του. Με τήν διαφο
ράν δτι υπάρχουν πολλαί μορ- 
Φαί αγώνων. Καί ή δημοσιογρα
φία καί ή έπιμονή καί ή αξιο
πρεπής παράστασις καί ή έμ
μονος επιδίωξις καί άνάπτυξις 
μιάς θέσεως καί ή καλή τοποθέ- 
τησις ενός ζητήματος, δλα αϋτά 
είναι μορφαί άγώνος. Σήμερον 
—(επαναλαμβάνω—καί άναψέ- 
ρομαι είς τήν Λογοδοσίαν τοΰ 
άδελφοΰ Σωματείου τής Τρα- 
πέζης τής Ελλάδος, εύρισκόμε- 
θα απέναντι μιάς Κρατικής άν- 
τιυπαλληλικής στάσεως. Δέν 
ξέρω τί έχει ύπ’ δψιν της ή Κυ- 
βέρνησις. Μπορεί καί αυτή νά 
έχη αγαθές προθέσεις, μπορεί 
καί αυτή νά θέλη νά έπιτύχη 
ώρισμένα πράγματα. ’Αλλά καί 
τούς Δημ. Υπαλλήλους καί δ- 
λους τούς έργαζομένους, δέν 
τούς προσέχει. ’Αλλά αύταί αί 
καταστάσεις αλλάζουν. Δέν ξέ- 
ρομεν έάν αύριον δέν προκηρυ
χθούν έκλογαί, έάν δέν εϊμεθα 
έν δψει ζυμώσεων πολιτικών, ο
πού νά άλλάξη ή νοοτροπία καί 
ή κατάστασις. Χθές άφιναν τις 
εισαγωγές ελεύθερες,^ σήμερα 
αρχίζουν νά τις δεσμεύουν. Σέ 
μιά τέτοια περίσταση πιθανόν 
νά είναι χρήσιμον νά γίνη μία 
άλλη μορφή άγώνος, αλλά κατά 
τό διαρρεΰσαν έτος νομίζω δτι 
ό μόνος ένδεδειγμένος αγών εί
ναι αυτός πού έκάναμε. Δηλαδή 
ό διά διπλωματικών ελιγμών.

’’Ηθικήν κάθαρσιν προέβαλε 
καί ό κ. Διλιντάς. ’Αλλά μή λη- 
σμονώμεν δτι έπήλθεν έν μεγά
λη κλίμακι αυτή ή ηθική κά- 
θαρσις, διότι δέν έχω ύπ’ δψιν 
μου αύτήν τήν στιγμήν τούς ά- 
ριθμούς, άν καί θά έπρεπε νά 
τούς ξέρω άπ’ έξω, είναι καί 
αύτό μία παράλειψις διά τήν ο
ποίαν κάνω αυτοκριτικήν, πόσοι 
καί ποιοι ήσαν οί Διευθυνταί τών 
Υποκαταστημάτων καί οί κατέ- 
χοντες τάς μεγάλας θέσεις έν 
Άθήναις καί έν ταΐς έπαρχίαις. 
’Εάν συγκρίνετε αυτούς τούς α
ριθμούς, θά παραδεχθήτε δτι έ- 
γένετο έν πολλοΐς ηθική κάθαρ- 
σις, μολονότι καί ή Διοίκησις 
δέν έχει έλευθέρας τάς χεΐρας. 
Έν πάση περιπτώσει καί αύτό 
ανάγεται είς τήν κριτικήν τής 
Διοικήσεως.

Ό κ. Διλιντάς ή ρώτησε διστί 
δέν παρητήθημεν, δταν παρητή- 
θη ό κ. Μαυρουλίδης. Άλλ’ ή 
παραίτησις τού κ. Μαυρουλίδη 
έγένετο ένα», μόνον μήνα προ 
τής λήξεως τής θητήίας τοΰ 

Συμβουλίου.
Έγένετο λόγος πολύς περί 

«Τραπεζιτικής», άλλά έδόθη ά- 
πάντησις. Ή «Τραπεζιτική» δι- 
εκήρυξεν δτι θέλει συνεργασίαν 
καί θά ε’ίμεθα αξιοκατάκριτοι έ
άν παρουσιάζετο κάποιος καί έ- 
λεγεν: ’Έστειλα αύτήν τήν δια
τριβήν καί δέν έδημοσιεύθη. Δέν 
έχετε δίκαιον νά παραπονήσθε 
δι’ αύτό τό πράγμα. Έάν τό 
τηλεγράφημα τοΰ κ. Παπαχρή
στου δέν έδημοσιεύθη, αύτό ήτο 
-—εγώ έλειπα είς τήν Λουτρο
θεραπείαν μου—συνέπεια κά
ποιας συνεννοήσεως διά νά μή 
έμψανισθή ρήγμα έντός τού 
Συμβουλίου.

Είπαν μερικοί δτι πρέπει νά

έπισπευσθή ή δίκη Ήλιάσκου. 
Κύριοι, πρέπει νά ε’ίμεθα σοβα
ροί είς δ,τι λέμε" δέν υπάρχει 
κανείςτρόπος νά έπισπευσθή μία 
ένέργεια δικαστική. Μέχρις δ- 
του τερματισθή μία προανάκρι- 
σις ούδείς δύναπαι νά λάβη 

πληροφορίαν περί τής πορείας 
της. Εκείνο τό όποιον έμάθα- 
μεν, είναι δτι μετά τήν μήνυσιν 
τήν ΐδικήν μας, έν συνεχείςς υ
πεβλήθη καί μήνυσις έκ μέρους 
τής Ελληνικής Εμπορίας καί 
δπως πρέπει νά γίνεται είς αύ- 
τάς τάς περιπτώσεις, συνεχρο- 
νίσθησαν οί φάκελλοι καί ή Δι
καιοσύνη κάνει τήν δουλειά της. 
Δέν μπορούμε νά έπέμβουμε. 
Κατ’ έπανάληψιν ή ρώτησαν οί I 
Δικηγόροι καί έλαβον τήν άπάν- 
τησιν δτι τελειώνομεν καί θά 
κληθή είς άπολογίαν ό κατηγο
ρούμενος.

Ό κ. Διλιντάς ώμίλησε καί 
περί αδειών προσωπικού. "Ό
πως είπαμε καί είς τήν Λογοδο
σίαν μας, πάσαι αί άδειαι έχο- 
ρηγήθησαν. Τό έγράψαμε κατ’ 
έπανάλειψιν καί ούδείς μάς εΐ- 
πεν: Έγώ δέν έλαβα άδειαν.

Επίσης ό κ. Διλιντάς άνεφέρ- 
θη είς τον έπίλογον τής τότε ά- 
γορεύσεώς μου, πού είπα δτι 
ή δράσις είναι έργον τών νέων 
δυνάμεων. Δέν παύω νά τό λέ
γω. Κύριοι, τά περιμένατε δλα 
άπό έμέ, άπό έναν άνθρωπον, 
μέ άσπρα μαλλιά, ό όποιος δι- 
ήνυσεν ήδη τό υπηρεσιακόν του 
στάδιον. Ήρνήθην έγώ ποτέ τήν 
συνεργασίαν καί τήν έργασίαν 
τών νέων; Δέν τήν ήρνήθην ποτέ 
καί πάντοτε παρείχα πρωτοβου
λίαν. Καί είς ΰμάς, δταν εΐσθε 
συνεργάτης μου κ. Διλιντά, ου
δέποτε σάς άνέκοψα τήν πρωτο
βουλίαν. Γ ιατί μέ κατηγορείτε; 
Τί πταίω έγώ έάν δέν άξιοποιή- 
σατε τήν πρωτοβουλίαν πού σάς 
παρείχα;

Καί τώρα έπίσης είς τήν Λο
γοδοσίαν μου εΐπον: 'Όλοι μαζύ 
νά συνεργασθώμεν, παλαιοί καί 
νέοι. Άλλοιμονον έάν γίνη δια
χωρισμός τών νέων καί τών πα
λαιών Θά είναι καταστροφικός. 
Τίποτε δέν αλλάζω, λοιπόν, άπ’ 
δσα είπα είς τήν πρώτην μου 
ομιλίαν, μέ τήν διαφοράν δτι 
τοποθετώ τά πράγματα δπως 
νομίζω δτι ή πολιτική έπιβάλ- 
λει,

Είπα καί πρίν, τοποθετώ είς 
δευτέραν σειράν τον ’Οργανι
σμόν καί τήν Ένταξιν διά νά 
έλθουν είς τόν κατάλληλον χρό
νον καί νά μή έπιφέρουν συμ- 
φόρησιν είς τήν έργασίαν τοΰ 
Τμήματος Προσωπικού.

Ό κ. Παπαχρήστου έπέμενε 
καί αύτός είς τό ζήτημα τών 
έπιτεύξεων ώμίλησε περί οικο
νομικής ένισχύσεως, διά τήν ό
ποιαν ε’ίμεθα σύμφωνοι, δπως 
είπαμε, άλλά τοΰ υπενθυμίζω 
καί πάλιν, δτι χωρίς μέρισμα 
είς τούς Μετόχους, κάθε τι ήτο 
δύσκολον. Άλλά ό κ. Παπαχρή
στου θά μοΰ έπιτρέψη νά τοΰ 
κάμω ένα παράπονου δτι, χωρίς 
νά έλθη είς συμφωνίαν μέ τό 
Συμβούλων καί μέ τόν Πρόε
δρον, έδημοσίευσεν ένα λίβελλον 
είς τό Υποκατάστημα Θεσσα
λονίκης, χωρίς νά στείλη άντί- 
γραφον είς τόν Πρόεδρον. ’Ήτο 
δικαίωμά του βέβαια νά έκθέση 
Γάς απόψεις του καί νά έπι- 

τεθή κατά πάντων. Έπρεπεν ό
μως, έκ λόγων λεπτότητας, νά 
στείλη ένα άντίγραψον καί είς 
τόν Πρόεδρον καί νά τοΰ πή δτι 
αύτόν τόν λίβελλον έγώ έκυκλο- 
φόρησα είς τήν Θεσσαλονίκην.

Έπίσης θά πρέπει νά ξέρη 
ό κ. Παπαχρήστου δτι έγώ, δ
ταν είδα δτι είχα περιέλθη είς 
διαφωνίαν μέ μίαν μερίδα τού 
Συμβουλίου, τη συγκαταθέσει 
καί τών συνεργατών μου, οί ό
ποιοι μέ έτίμησαν συμμεριζό- 
μενοι τάς άπόψεις μου, είπα 
δτι μπορεί καί έγώ νά κάνω 
λάθος, δέν είμαι αλάνθαστος, 
καί θά πάρω δύο μήνες άδεια 
νά διαχειρισθήτε σείς τά θέμα
τα. Έάν δέν άξιοποίησαν οί 
διαφωνούντες μέ έμέ συνάδελφοί 
μου αύτήν τήν προσφοράν, δέν 
είναι δικό μου λάθος. Έσφάλα- 
τε, κ. Παπαχρήστου, λέγοντες 
δτι έτελούσατε έν άγνοίφ τών 
πραγμάτων τοΰ Συλλόγου, διό
τι έλαμβάνατε πάντοτε άντίγρα- 
ψα τών Πρακτικών τοΰ Συμβου
λίου. Έάν είχατε διαφορετικός

απόψεις, διατί δέν έστείλατε έ
να Υπόμνημα;

Έπίσης μέ κατηγόρησεν ό κ. 
Παπαχρήστου, δ ιατί τό άρθρου 
«Οί ήττημένοι τού πολέμου», 
διατί τό ένεθυμήθην μόλις χθές. 
Σάς έξήγησα καί προηγουμένως 
δτι καί είς τόν έναρκτήριον λό
γον μου καί είς τήν Συνέλευσιν 
τών Μετόχων καί είς τήν άλλην 
Συνέλευσιν τών Μετόχων τά ί
δια είπα, άκριβώς τά ίδια, δτι 
οί έργαζόμενοι δέν αμείβονται 
έπαρκώς.

Τώρα υπάρχει τό μεγάλο θέ
μα: Τά Υποκαταστήματα δου
λεύουν πάρα πολύ. Αύτό είναι 

| αλήθεια καί έχει ψθάσει τό 
πράγμα είς σημεΐον τραγικόν. 
Υπάρχει συνάδελφος νυμφευμέ
νη μέ παιδάκι ενός καί ήμίσεως 
έτους, υπηρετούσα είς τήν Ρό
δον ένφ ό άνδρας της υπηρετεί 
είς τήν Θεσσαλονίκην. Καί ή 
κατάστασις αύτή παρατείνεται 
έπΐ μακρόν. ’Έτσι έχουν σφίξει 
τά πράγματα είς τάς έπαρχίας 
καί το γνωρίζει ή Τράπεζα, άλ
λά είναι συνάρτησις τής ψηφί- 
σεως τοΰ Νομοσχεδίου διά τό 
όποιον ή Τράπεζα, ή Διοίκησις, 
τό προσωπικόν, δλοι εμείς πά- 
σχομεν καί ύποψέρομεν έξ αι
τίας αύτής τής τρομεράς καθυ- 
στερήσεως. Αύτό τό Νομοσχέ- 
διον ξέρετε τί περιπετείας εΐχεν. 
Άπό πέρυσιν ήτο. έκκρεμές, πα- 
ρετάθη, συνεκρούσθημεν μέ τούς 
συναδέλφους τέως Αθηνών, ά- 
πεσύρθη, συνεζητήθη είς τήν Ε
πιτροπήν τής Βουλής καί έν τέ- 
λε: τώρα κάτετέθη είς τήν Βου
λήν.

Έγώ είσηγήθην καί είπα: 
Προκηρύξατε τόν διαγωνισμόν 
τής προσλήψεως καί έψ’ δσον τό 
Κράτος αναβάλλει τήν ψήφισιν 
τού Νομ)δίου θά αναβάλλετε 
καί σεΐς τόν διαγωνισμόν τής 
προσλήψεως. Τό αποτέλεσμα θά 
είναι δτι θά άποκτήσητε συμμά
χους έκείνους οί όποιοι θέλουν 
νά προσληφθοΰν, θά τούς έχε
τε συμμάχους οί όποιοι θά πιά
νουν τούς βουλευτάς, τούς Υ
πουργούς καί θά πιέζουν. Έ- 
κρίθη δτι δέν είναι άξιοπρεπές 
διά τήν Τράπεζαν νά καταφεύγη 
σέ τέτοια μέσα.

Είς τά έρωτήματα τοΰ κ. Τσά
κωνα δέν θά απαντήσω, διότι τό 
θεωρώ κατώτερον έμοΰ νά απαν
τήσω. Θά πώ μόνον σχετικά μέ 
τόν «’ Ιλισόν» δτι εϊθισται είς 
τάς έφη μερίδας δποος τάς έκδό- 
σεις βιβλίων καί περιοδικών τάς 
δημοσιεύουν πάντοτε δωρεάν καί 
πουθενά δέν πληρώνει ό Ιλισός 
διά νά αναγγέλλεται, δπως δέν 
πληρώνουν καί τά άλλα περιοδι
κά. 'Όποιος στείλει είς τήν 
«Τραπεζιτικήν» αγγελίαν περί 
έκδόσεως είτε βιβλίου, είτε πε
ριοδικού, δημοσιεύεται πάντοτε 
δωρεάν. Είναι μία αλληλεγγύη 
μεταξύ τών έκδοτών. Καί πλη
ροφορώ τόν κ. Τσάκωνα δτι έχει 
μέν ό ’Ιλισός έμενα διευθυντήν, 
δέν αποτελεί δμως Οικονομικήν 
έπιχείρησίν μου, ούτε αμείβο
μαι διά τήν έργασίαν μου εις 
τόν ’Ιλισόν.

Τό φιλόϋπαλληλικόν ένδιαφέ- 
ρον σας διά τό προσωπικού τοΰ 
Συλλόγου παρέλκει. Ώς προς 
δέ τήν δακτυλογράφον, σάς πλη
ροφορώ δτι, κατόπιν τής διακο
πής τής άποσπάσεως τοΰ κ. 
Άθανασιάδη καί τής κ. Μαραγ- 
κοΰ άπό τόν Σύλλογον καί τής 
επιστροφής των είς τάς υπηρε
σίας των, έκρίθη έπάναγκες διά 
τό διάστημα αύτό πού θά έ- 
χωμεν φόρτον έργασίας, διότι 
θά πρέπει τά σημερινά Πρακτι
κά νά δακτυλογραφηθούν, νά 
μποΰν είς τήν νέαν Τραπεζιτι
κήν, νά άποσταλή τό υλικόν τών 
αρχαιρεσιών είς τάς έπαρχίας 
κλπ. έχρειάστηκε νά προσληφθή 
έκτάκτως γιά 5 εβδομάδες,

; προς ένίσχυσιν τής μοναδικής υ
παλλήλου τών Γραφείων, μία 
συνάδελφος, άγνωστος τελείως 
είς έμέ τήν παραμονήν τής προσ- 
λήψεώς της, άπό τάς άπολυθεί- 
σας συναδέλφους τής Έλληνο- 
αιγυπτιακής Τραπέζης. Καί άν 
έδώσαμεν ένα παράδειγμα άλ- 
ληλεγγύης προς τούς έν λόγφ 
άπολυθέντας συναδέλφους, έκά- 
μαμε πολύ καλήν πράξιν.

κ. Άθανασιάδης: Πι
στεύω δτι ό κ. Τσάκωνας δέν εί
ναι άμοιρος τής Λογιστικής, 
κατά τεκμήριον τούλάχιστόν. Ε

πομένως έπρεπε νά ίδη τόν δη
μοσιευόμενου ισολογισμόν τής 
«Τραπεζιτικής», οπότε καί θά 
εΰρισκε τόν σχετικόν λογαρια
σμόν «Εισπράξεις έκ Δημοσιεύ
σεων». 'Όσον αφορά: τόν «’Ιλι
σόν» ή άναγγελία τής έκδόσε- 
ώς του δέν έδίδετο ώς διαφήμι- 
σις, άλλ’ ώς «Εκδόσεις βιβλί
ων», πράγμα πού γίνεται διά 
κάθε βιβλίο πού έκδίδει συνά
δελφος. Τοΰτ’ αύτό άλλωστε 
συνέβη καί μέ τό έκδοθέν βιβλί
ου τοΰ συναδέλφου κ. Μπουρο- 
ποΰλου καί άλλων. Διό; τάς; 
αναγγελίας αύτάς δέν πληρώ
νεται ή «Τραπεζιτική».

κ. Κ. Μελισαρόπου- 
λ ο ς: Ό κ. Καραγιάννης ήλεγ- 
ξεν έπίσης, δχι ήμάς, άλλά τήν 
Διοίκησιν. ’Άς παραπεμφθή ή 
ομιλία του είς τήν Γενικήν Συνέ- 
λευσιν τών Μετόχων. Έν πά
ση περιπτώσει τόν εύχαριστώ 
διά τόν χαρακτηρισμόν δτι είμαι 
άριστός συνάδελφος.

Ό κ. Τραγουστής έθιξε τό 
ούσιώδες θέμα τής Πανελληνίου 
Απεργίας. Έπ’ αύτοΰ δΓ ολί
γων τά ε’ίπαμεν είς τήν Λογοδο
σίαν μας. Ή άπεργιακή αύτή 
κίνησις τής Γενικής Συνομο
σπονδίας έξεκίνησεν έπιτυχώς. 
Ό Σύλλογός μας άπήργησε καί 
κατωρθώσαμεν νά μή έχω μεν άν- 
τίδρασιν καί νέαν διακοπήν σχέ
σεων μέ τήν Διοίκησιν, δπως 
εΐχαμεν κατά τό παρελθόν έτος 
καί μάς έστοίχισε μακράν καθυ- 
στέρησιν τών προαγωγών. Με- 
τέσχομεν, λοιπόν, έπιτυχώς είς 
τήν απεργίαν τής 28ης Μαΐου. 
Άπ’ έκεΐ καί πέρα αί άπεργίαι 
συνεχίσθησαν είς δλην τήν Ελ
λάδα καί τάς Έλληνικάς πόλεις 
διαδοχικώς.

'Όταν δμως αί διαδοχικοί ά- 
περγίαι είς τάς έπαρχίας μάς 
έδημιούργησαν τήν πεποίθησιν 
δτι ή άπεργία δέν θά εΐχεν εύ- 
τυχές τέλος, έκρίναμεν δτι δέν 
θά έπρεπε νά πέσω μεν στή 
λούμπα. Καί δτι ώς έπίτευγμα 
απεργίας τό 1 5) ρον θά ήτο άρ- 
κετόν. Καί είδατε δτι ό Μα- 
κρής τήν άνέστειλε τήν άπερ- 
γίαν, δχι βέβαια λόγφ τής δι
κής μας προτάσεως περί περιο
ρισμού της είς δίωρον, διότι δέν 
είχε γίνει άκόμα ή δική μας δ
ταν άνεστάλη ή άπεργία, καί ό 
κ. Τσουδερός ξέρει δτι τήν πα
ραμονήν άνεστάλη, άλλο άν έ- 
μεΐς δέν τό έπληροφορήθημεν ά- 
μέσως.

Ό κ. Χονδροματίδης, ώμίλη
σε μέ φθοράν τής υγείας του. 
Ήλθε παραπονούμενος είς έμέ 
προσωπικώς, διότι έχασεν ένα 
εξάμηνου άπό τάς προαγωγάς. 
Επειδή τόν είδα πολύ ταραγμέ
νου τοΰ συνέστησα νά μή ταράσ
σεται καί φθείρη τήν υγείαν του1. 
Είναι μία συμβουλή τήν ό
ποιαν έδωσα άλλοτε καί είς τόν 
έαυτόν μου, διότι καί έγώ είχα 
στενοχωρηθή δταν άναιτίως έ
χασα VALEUR καί θά έπρε
πε νά είδατε είς τόν δημοσιευ- 
θέντα πίνακα Τμηματαρχών καί 
Σ υμπρατπόντων πόσον καί έγώ 
έχω άδικηθή. Άλλά δέν άξίζει 
τόν κόπον νά στενοχωρήται κα
νείς πέραν τοΰ πρέποντος. ’Έ
δωσα, λοιπόν, είς τόν κ. Χονδρο- 
ματίδην μίαν φιλικήν συμβουλήν 
καί μάλιστα είς ένα φιλοσοφημέ
νου άνθρωπον, ό όποιος προ ολί
γου μάς εΐπεν δτι πρέπει νά 
φιλοσοφής είς τήν ζωήν, δτι ή 
φιλοσοφία είναι μήτηρ τής ψυ
χραιμίας, κλπ. Λοιπόν, τοΰ είπα, 
μή στενοχωριέσαι γιά ένα εξά
μηνο, δυστυχώς τό έχασες καί 
6,τι χάνεται δέν ξανακερδίζεται. 
Ο κ. Χονδροματίδης δυσηρεστή 
θη έναντίον μου, έπειδή τοΰ έ
λεγα τήν άλήθειαν, έπήγεν είς 
τούς αρμοδίους, έλιχβεν υποσχέ
σεις έπανορθώσεως καί έγΰρισεν 
ένθουσιασμένος άπό τούς αρμο
δίους καί έξω φρένων έναντίον 
μου, διότι δέν τοΰ έλεγα εύχά- 
ριστα, άλλ’ αληθινά. Τοΰ είπα: 
Έπίτρεψέ μου νά σου πώ νά 
μην είσαι βέβαιος δτι θά σέ 
διορθώσουν. Πράγματι δέν έδι- 
ορθώθη, άλλά νομίζω δτι δέν 
πταίω έγώ καί δτι δέν έκαμα 
κακώς νά μή τοΰ δώσω ματαί- 
ας έλπίδας. Έν συνεχείρ ό κ. 
Χονδροματίδης δυσηρεστήθη ά
πό ένα χρονογράφημα τό όποιον 
ούσιαστικώς έλεγε τά άντίθετα 
έκείνων πού άνέφερεν δτι έλεγε.

Δηλαδή έψεγε τούς «πυραύ
λους» καί δχι έπεδοκίμαζε τούς 
«πυραύλους».

Ό κ. Καραπάνος παρεβίασεν 
ανοικτάς θύρας, διότι εϊμεθα 
σύμφωνοι μαζύ του διά τήν έπε- 
τηρίδα καί δΓ δλα τά θέματα 
τά όποια έθιξεν. Ώμιλήσαμεν 
ήδη καί άνεφέρθημεν είς δλα δ
σα εΐπεν, έν τή απαντήσει μας 
είς τούς προηγουμένους όμιλη- 
τάς. Είς ένα μόνον, άλλά ούσι
ώδες, σημεΐον διαφωνώ μαζύ 
του, δτι κατ’ έμέ ούδεμία υπάρ
χει δικαιολογία διά παρεκτρο
πήν συναδέλφου άπό τής έντι- 
μότητος.

Ό κ. Κιουπάκης ώμίλησεν έ- 
πί σοβαρωτάτου θέματος, τοΰ 
τρόπου τής συντάξεως τών έκθέ- 
σεων. Αύτό είναι τό σημαντικώ- 
τερον ζήτημα, διότι έάν τούτο 
λυθή, αύτό αίρει δλας τάς πι
κρίας Χονδροματίδη καί άλλων 
πού ήδικήθησαν. Σάς πληροφο
ρώ εύχαρίστως, δπως και είς 
τήν Λογοδοσίαν είπα, δτι τό θέ
μα θεωρείται όριστικώς λήξαν, 
διότι ή μελέτη έδόθη έντολή σα-ί 
φής καί κατηγορηματική νά ό- 
λοκληρωθή τό ταχύτερου καί νά 
έφαρμοσθή. Ώς προς τόν περιο
ρισμόν δέ τών VALEURS είς 
δύο χρονικάς περιόδους, ’ I ccvou- 
αρίου καί ’Ιουλίου, τούτο άνέκα- 
θεν έπεκράτει έν τή Τραπέζη καί 
δέν ήτο δίκαιον νά γίνη έξαίρε- 
σις διά μίαν μόνον σειράν ένδι- 
αφερομένων.

Ό κ. Καγκουράκης έθιξε τό 
θέμα τών κρατήσεων διά τό 
Ταμείου άνεργίας καί Εργατι
κής ΚατοΊκίας. ΤοΟτο άποδει- 
κυΰει δτι δέν έδιάβασε τό τεύ
χος πού έξεδώσαμεν διά τά 
Τραπεζοϋπαλληλ ι κά ζητή ματα, 
διότι έάν τό έδιαβάζατε κ. Κα- 
γκουράκη θά έβλέπατε δτι ό 
άγών αύτός έγένετο άπό δια
πρεπείς βουλευτάς, άλλά ή 
Βουλή έψήφισεν αύτά πού γί
νονται. Είναι θέμα δχι μόνον Ο1. 
Τ.Ο.Ε., άλλά καί Γεν. Συνομο

σπονδίας. Τό Σωματείου μας 
δέν δύναται νά άνατρέψη τάς ά- 
ποφάσεις τής Βουλής έπί γενι
κών έργατικών ζητημάτων.

ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΙΣ 
ΤΟΥ κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ

—φ—
κ. Μ. Τσουδερός: κ. Συνάδελ

φοι, άφοΰ κάμω τήν δήλωσιν δτι 
δέν θά άναμιχθώ είς τάς άρχαι- 
ρεσίας, θέλω νά άπαντήσω είς 
τήν έκκλησιν τοΰ κ. Προέδρου 
τοΰ Συλλόγου περί συνεργασί
ας, περί κοινής έμφανίσεως ό
λων τών συναδέλφων τών δυνα- 
μένων νά προσφέρουν. Κύριοι 
Συνάδελφοι, νά εΐσθε βέβαιοι, 
δτι τόν κ. Πρόεδρον δέν θά τόν 
είχαμε κατηγορούμενον, έάν εΐ- 
μεθα δλοι μαζί του είς τήν Δ. 
Επιτροπήν. Διότι καί ή Διοίκη- 
σις δέν θά τόν έδέχετο μόνον, 
άλλά θά πηγαίναμε όλοι μέσα, 
ένώ τώρα ή Διοίκησις βρίσκει 
διχασμένο τό προσωπικόν. Οί 
τοΰ Τσουδεροΰ δέν θά άπεργή- 
σουν, οί τοΰ Κατσιάμπα δέν θά 
άπεργήσουν, οί τοΰ Καραπάνου 
δέν θά άπεργήσουν κλπ. Συνε
πώς ή ένότης θά έχη άπό πό
σης πλευράς εύχάριστα άποτε- 
λέσματα.

—-------------- <$>------------------------

ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
--- ♦--- -

Π ρόεδρος Σ υνελεύσεως: 'Η 
Σ υνέλευσις έρωτάται έάν έγκρί- 
νη τήν λογοδοσίαν τής Δ. Επι
τροπής διά τά πεπραγμένα 
1957.

Ή Σ υνέλευσις όμοφώνως έγ- 
κρίνει τά πεπραγμένα 1957, ώς 
καί τόν Απολογισμόν 1957 καί 
Προϋπολογισμόν 1958 καί, ά- 
ναγνωσθείσης 7ής Έκθέσεως 
τών Ελεγκτών, άπαλλάσσει τήν 
Δ. Επιτροπήν πάσης εύθύνης.

Έξαντληθείσης τής Ημερή
σιας Διατάξεως, λύεται ή συνε- 
δρίασις ώραν 11.30' μ.μ.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΛΩΝ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΔΝΑΚ06ΝΩΣΙΙ
--------- ♦---------

'Η Κεντρική Εφορευτική ε
πιτροπή ή έκλεγεΐσα υπό τής 
Γ ενικής Σ υνελεύσεως τοΰ Συλ
λόγου μας κατά τήν 1 8ην Φε
βρουάριου 1958 άποτελουμένη 
έκ τών κ.κ. Κ. Δημολίτσα, Γ. 
Λαμπίρΐΐιγοποΰλου, Γ. Δερμεντζο- 
πούλου, Π. Κοτσώνη, Σπ. Κα
ζαντζή, Ζ. Κυπριανού, συμφώ- 
νως τφ άρθρφ 9 τοΰ Καταστα
τικού καλεΐ τά μέλη προς ένέρ- 
γειαν αρχαιρεσιών τήν 16)3)58 
και 17)3)58 ημέρας Κυιριακήν 
καί Δευτέραν, διά τήν εκλογήν:
1) Προέδρου Συνελεύσεων, 2) 
'Ένδεκα Συμβούλων, 3) Έξ Ε
πιμελητών, 4) Δύο ’Ελεγκτών, 
5) Επτά τακτικών αντιπροσώ
πων είς τό Εργατικόν Κέντρου 
Αθηνών. 6) Δέκα πέντε αντι
προσώπων είς τό Πανελλαδι
κόν Συνέδ)ρ|ιον τής OTQE.

Ωσαύτως ή Κ.Ε.Ε. καλεΐ τά 
μέλη κατά τάς άνωτέρφ ημερο
μηνίας προς διεξαγωγήν ψηφο
φορίας έπί τών προτεινομενών 
παρά τής Επιτροπής Άναθεω- 
ρήσεως τού Καταστατικού τρο
ποποιήσεων αύτοΰ, δ ιορθ θυμέ
νων έκ τοΰ κυκλοφορήσαντος 
σχεδίου Καταστατικού, άφ’ έ- 
νός μέν τής πρώτης περιόδου 
τού άρθρου 4 ώς εξής : «Τά τα
κτικά μέλη τοΰ Συλλόγου κατοί- 
βάλλουσι μηνιαίαν συνδρομήν, 
καθοιρίιζομένην έκάστοτε δι’ ά- 
ποφάσεως τή ς Γενικής Σ υ νελεύ
σεως καί κυμαινομένης μετα
ξύ τού ποσοστού 0,50%—1 %, 
έπί τών τακτικών μηνιαίων πΈ 
σης φύσεως αποδοχών αυτών 
καί είσπραττομένην διά παρα- 
κρατήσεως τού ποσοστού τούτου 

κατά τήν ή μέραν πληρωμής τών

αποδοχών ύπό τής Τραπέζης» 
(νΰν έν ίσχύϊ 0,50%), άφ’ έτέ- 
ρου δέ τού άπαιτουμένου κατά 
τό άρθρον 23 διά τόν σχηματι
σμόν απαρτίας τοΰ Δ. Συμ
βουλίου αριθμού μελών άπό 8 
έως 9). Οί Αποδεχόμενοι έν1 τώ 
συνόλφ των τάς προτεινομένας 
τροποποιήσεις τοΰ Κ οτταστ ά
τι κοΰ ψηφίζουσι «Ναί», οί δέ μή 
άποδεχόμενοι ψηφίζουν «Όχιι».

'Η ψηφοφορία ής προς τά μέ
λη τά εργαζόμενα είς τά Κατα
στήματα τής τέως Διοικήσεως 
ΠιρΙωτευούσης, καί τά Καταστή
ματα Πόρου, Κυθήρων, Ποταμού 
Κυθήρων, Θηβών, Λεβαδείας, 
Μεγάρων, Κορίνθου, Κιάτου, 
Ευλοκάστρου, θέλει λάβει χώραν 
ενώπιον τής Κεντρικής Εφορευ
τικής Επιτροπής έν Άθήναις 
καί είς τό Πρατήριου ΰφασμάπ 
των τού Προμηθευτικού Συνε
ταιρισμού άπό τής 9ης π.μ. μέ
χρι τής 8ηις μ.μ. Διά δέ τά λοι
πά μέλη τά εργαζόμενα είς τά 
λοιπά Καταστήματα, είς τάς 
πόλεις τάς όρισθείσας ώς εκλο
γικά Κέντρα, ώς ταΰτα αναγρά
φονται είς τό Συλλογικόν Δ^- 
τίον και παρουσίςι τών έκλεγη- 
σομένων, βάσει τοΰ άρθρου 14 
τοΰ Καταστατικού, Τοπικών Ε
φορευτικών Επιτροπών, αϊτινες 
καί θέλουσι καθορίσει τόν τό
πον καί ώραν διενεργείας τών 
αρχαιρεσιών.
Ή Κεντρική Έφ)κή ’Επιτροπή 
Γ. ΔΗΜΟΛΙΤΣΑΣ 

Γ. ΛΑΜΠΡIΝΟΠ ΟΥΔΟΣ 
Γ. ΔΕΡΜΒΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Π. ΚΟΤΣΩΝΗΣ 
Σπ. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ 
Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ !



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ίΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

--------- ψ---------
οδηγήσουν μακράν τής άληθεί-

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΑΑΑΑΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ή ψύσις και ό μηχανισμός 
των (συναλλαγών των διενεργθυ
μένων εις μίαν σύγχρονον οικο
νομίαν, βασιζομένην κατά μέγ ι
στόν μέρος είς την πίστην, α
παιτεί ώ;ς βασικωτέραν προϋ- 
πόθεσιν ομαλής διεξαγωγής 
αύτών, άμοιβαίαν μεταξύ των 
συναλλασσόμενων έμπιστασύ- 

νην.
Διά ινιά σχηματισθή όμως ή 

εμπιστοσύνη αυτή μεταξύ προ
σώπων άγνωστων, καθίσταται 
αναγκαία ή αμοιβαία γνώσις 
ώρισμένων ιδιοτήτων και κυρί
ως ή περιουσιακή κατάστασις 
αυτών, έπί τών όποιων θά έ- 
δραιωθή ή άπαιτουμένη διά την 
έναρξιν τών συναλλαγών πί- 
στις.

Ή γνώσις τοιαΰτης φύσεως 
πληροφοριών συνισταμένων, κυ
ρίως, είς κρίσεις έπί τού ή
θους, χαρακτήιρίος, παρελθόντος, 
συντηρητ ι κότητος, άκρι βείας

είς τάς συναλλαγάς, χρησιμο
ποιούμενων κεφαλαίων, τρόπου 
εργασίας κλπ. έχει καταστή 
έπ ι τ ακτ ικωτέρα διά τάς Τραπέ- 
ζας, προκειμένου περί ήμπό» 

ρων ή επιχειρηματιών είς τούς 
όποιους αθται πρόκειται νά χο- 
ρηγήσωσιν εμπορικά δάνεια. 
Ή συγκέντρωσις τοιαύτης φύ- 
σεω|ς έμπαρίικών πληροφοριών), 
αΐτινες πρέπει άπαραιτήτως 
ν’ απεικονίζουν ως είδος άκτινο- 
γραφικής πλακάς, την έν γένει 
διάρθρωσιν μιάς έπιχειρήσεως, 
αποτελεί την βασικήν προϋπόθε
σήν τής έξετάσεως τού αιτήμα
τος περί πιστοδοτήσεως. Διά 
την όργάνωσιν τής λήψεως όσον 
ένεση εμπεριστατωμένων καί 
μη άφισταμένων, κατά τό δυνα
τόν, τής πραγματικότητας, ε

μπορικών πληροφοριών, αί σύγ
χρονο ι Τράπεζαι καταβάλλωσι 
πάσαν πιρίός τούτο προσπάθει
αν, διά τής λειτουργίας ειδι
κών (υπηρεσιών ισυγκε ντρώσεως 
πληροφοριών φερεγγυότητος εμ
πόρων καί έπιχειρήσεων ώς καί 
διά την έκ παραλλήλου παρα- 
κολούθησιν τής πιστοδίοτουμέ- 
νης έν γένει πελετείας των.

Αί ιΰπηρεσίαι αυται, προκει
μένου ν’ άνταποκριθώσι ν είς το 
έπίμοχθον καί δύσκολον έν ταυ- 
τφ έργον των, πρέπει άπαραι- 
τήτωςνά είναι επανδρωμένοι δι’ 
υπαλλήλων οϊτινες, έκτος τής 
εμφύτου διαθέσεως διά την ά- 
πασχόλησιν ταύτην, νά διακρί- 
νωνται διά τό ήθος καί την ευ
θυκρισίαν των καί νά είναι 
(έμπειροι τού τρόπου λειτουρ
γίας τής Τραπέζης καί νιά δια
θέτουν πείραν έμπορικής λογι
στικής καί νά είναι κάτοχοι τών 
βασ ι κωτέρων φορ οτεχν ικών

στοιχείων. Τό τελευταΐον τούτο 
έφόδιον μετά την καθιέρωσιν 
τού φορολογικού κωδικός καθή 
σταται απαραίτητον.

Ή έξασφάλισις τών συμφε
ρόντων μιάς οίασδήποτε έπιχει- 
ρήσεως καί ή ομαλή έξέλιξις 
ενός δανεισμού, ιέξαρτάται έκ, 
τής ακριβούς σταθμίσεως όχι 
μόνον τών οικονομικών δυνατο
τήτων τού πιστολήπτου, αλλά 
καί τών (άλλων στοιχείων άτι να 
απεικονίζουν τήν έμπορικήν 
δραστηριότητα αυτού. Ό τρα
πεζικός πληροφορι ολήπτης προ- 
κειμένσυ νά έκφέρη τήν κρίσιιν 
του περί ένός έμπορου ή έπιχει- 
ρηΐματίου δέν πρέπει νά φείδε
ται κόπου ΐνα έλέγξη διά δια- 
σταυρώσεως έκ πολλών πηγών 
καί μετ’ επιμονής, τάς πληροφο
ρίας του.

'Ως πηγάς λήψεως πληροφο
ριών πρέπει άπαραιτήτως, καί 
είς τό σημεΐον τούτο έγκειται ή 
ίκανότης του, νά χρησιμοποιή 
πρόσωπα έκ τής αγοράς σοβα
ρά, έγινωσμένου ήθους καί χαρα
κτήρας, έχαντα έπίγνωσιν τής 
σοβαρότητας τού ρόλου των.

Ή επιλογή τοιούτων προσώ
πων, ώς πληροφοριοδοτών, πρέ
πει ν’ άποτελή τήν βασικήν 
προσπάθειαν ένός ευσυνείδητου 
πληροφορ ι ολήπτου, διότι έν έ- 
ναντίςι περιπτώσει αί λαμβανό- 
μεναι πληροφορίαι δύνανται νά

ας καί νά δημιουργηθοΰν έσψαλ- 
μέναι διαπιστώσεις με έπι- 
ζημίαυς πολλάκις συνέπειας.

Έκτος τών άλλων, ό πληρο- 
φοριολήπτης πρέπει νά είναι έ- 
χέμυθος, καί νά έχη τήν ικανό
τητα νά πείση περί τούτου τον 
πληροφοριοδότην του.

Είναι συνηθέσταται αί περι
πτώσεις κατά τάς οποίας ό πλη
ροφορ ιολήπτης συναντά άπρ|ο- 
θυμίαν έκ μέρους τού έπιχει- 
ρηματίου, τον όποιον έπισκέ- 
πτεται ΐνα έξετόοση τά οίκονο
μ ικά του στοιχεία. Καί τούτο 
διότι ό έπιχειιρηματίας φοβεί
ται ίμήπως έπαγγελμοπικά του 
μυστικά διαρρεύσουν λόγω ά- 
κριτομυθι ών τού πληροφορ ιολή
πτου,, ε’ίτε είς τούς συναγωνι- 
στάς του, είτε καί είς τον οικο
νομικόν έφορον. Είς τάς περι
πτώσεις ταύτας ό πληροφοριο- 
λήπτης πρέπει νά διαθέτη πει- 
ιστικότητα καί επιχειρηματολο
γίαν ΐνα πείση τον έπιχειρημα- 
τίαν περί τού αντιθέτου.

*Η όργάνωσις υπηρεσίας 
συγκεντρώσεως εμπορικών πλη- 
ροριών δέν έχει καταστή απα
ραίτητος μόνον είς τάς Τραπέ- 
ζας, αλλά καί άρκεταί σοβαραί 
έπιχειρήσεις (έν Έλλάδι, λόγω 
τού ρυθμού καί τής έκτάσεως 
τών συναλλαγών των, κυρίως 
έπί πιστώσει, ήσθάνθησαν τήν 
άνάγκην δημιουργίας έστω καί 
υποτυπώδους γραφείου πληρο
φοριών.

Χαρακτηριστικόν τής αποδι
δόμενης παρά τών Τραπεζών 
τού Εξωτερικού σημασίας είς 
τά προσόντα άτι να πρέπει νά έ
χη ό πληροφοριολήπτης, είναι 
τό κάτωθι απόσπασμα ληφθέν 
έν μεταφράσει παρά τής BANK 
CREDIT INVESTIGATOR 
γραμμένο υπό τού RUSSELL 
F PRUDDEN: «Γνωστός ανώ
τερος τραπεζικός υπάλληλος! τής 
Νέας Ύόρκης περιέγραψε τον ’ι
δεώδη Τραπεζικόν πληροφορ ιο
λήπτην (INVESTIGATOR) ώς 
ακολούθως: ό ιδεώδης πληρίοφο- 
ριολήπτης είναι απόφοιτος κολ- 
λεγίου, δ στις έχει ήδη υπηρέτη
ση έπί τινα χρόνον είς τήν Τρά
πεζαν καί ό όποιος έχει καλάς 
γενικός γνώσεις τής θεωρίας 
τών Τραπεζικών εργασιών καί 
τρεχούσης λειτουργίας τών 
Τραπεζών. Οΰτος πρέπει νά εί
ναι ευπαρουσίαστος καί ευπρο
σήγορος—νά είναι είδος τού 
ανθρώπου, πού έπιτυγχάνει 
ευκόλως νά προσεταιρίζεται 

φίλου;ς·—καί προ παντός νά μή 
καταλήγη άβασανίστως είς 
συμπεράσματα, θεωρώ ουσιώ
δες όπως, κάθε πληροφοριολή-

ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ

προς ιηπΤεπιιροπο»
ΤΟΪ ΣΤΑ. YMMH1B [. Τ. Ε.

--- -----
Κύριε Πρόεδρε,

’Έχω την τιμήν νά παραπο- 
νεθώ διά τό έπόμενον ζήτημα. 
Είς τήν έφημερίδα «Τραπεζιτι
κή» ψύλλον τής 8.2.58 έδημο- 
σιεύθη μία περιγραφή μου τής 
έκδρομής τής ΕΦΕΤ, ή οποία έ
γινε είς τήν Πελοπόννησον τήν 
24-27.12.1957.

Είς τήν περιγραφήν αυτήν ή 
αλήθεια τών θεμάτων ή το ήλε- 
γμένη άπό συγγράμματα καί 
πηγάς έπιχειρήσεων.

Πλήν όμως εΐδον ότι ή Υπη
ρεσία συντάξεως τού δημοσιο
γραφικού οργάνου σας, ήλλοίω- ] 
σε κατά βούλησίν της τήν οΰσί- : 
αν δύο σοβαρών θεμάτων. Τά 
άλλοιωθέντα σημεία είναι:

1) Τό υδροηλεκτρικόν έργο- 
στάσιον Λάδωνας τής ΔΕΗ πα
ράγει 62.500 ΩΧΒ (ωριαία χι- 
λιοβάτ) — έννοεΐται τήν ώραν 
καθώς τό λέγει και ή λέξις. Ε
πομένως τό 24ωραν παράγει 
1.500.000 ΩΧΒ (62.500X24 =
1.500.000) ηλεκτρικής ένεργεύ- 
ας, ώς αναγράφει τό ένυπόγρα- 
φον κείμενόν μου. Τήν βεβαίωσιν 
ταύτην μάς τήν έδωκε ό έπιστή- 
μων ηλεκτρολόγος τού έργοστα- 
σίου καί τήν έπεβεβαίωσε ή τε
χνική υπηρεσία τής Τραπέζης. 
Η υπηρεσία τής έφημερίδος σας 
άπέκοψε τό ποσόν τού 1 500.000 
ΩΧΒ, άνέτρεψε τήν όριθήν βάσιν 
τού θέματος καί άνέγροεψε τό 
ποσόν τών 62.500 ΩΧΒ τό εικο
σιτετράωρον.

Φαντασθήτε τί έντύπωσιν ά- 
φίνωμεν είς, μίαν έταιρίαν, ίσως 
πελάτιδά μας, νά λέγωμεν άνα- 
κριβείας διά τού τύπου είς τά 
άποτελέσματά της.

2) Είς τό θέμα τού Μυιστρά, 
άνέγραφον ότι ό Μυστράς έκτί- 
σθη άπό τούς Βυζαντινούς Δέ
σποτας τον 13ον καί 14ον αιώ
να καί ήτο τό θαύμα τού Μωρηά.

Ή «Τραπεζιτική» αύθαιρ'έτως 
άνέγραψεν ότι κτίσθηκε άπό 
.τούς Φράγκου'ς; πριίγκηπας. Αυ
τό αποτελεί προσβολή διά τήν 
βυζαντινήν Ιστορίαν καί διά τον 
ελληνισμόν. Οί Φράγκοι ή σαν 
δόλιοι έχθροί. Κατέκτησαν καί 
έδήωσαν' τόν Μωρηά καί συμμα
χούσαν με τούς Τούρκους εναν
τίον τών Βυζαντινών. Δέν έκτι
ζαν πόλεις στο Μωρηά καί δέν 
άνέπτυσσον λεπτές καί εύγενεΐς 
τέχνες. ’Έκτιζαν μόνον μέ τό 
αΤμα τών Ελλήνων άπόρ'θητα 
Φρούρια κοντά σε λιμάνια.

Ό Μυστράς ξεκίνησε νά κτί
ζεται άπό τόν αύτοχράτορα Μι
χαήλ Η' τόν Παλαι ολόγον τό 
1261 -1 282 καί άπό τούς αύτο- 
κράτορας ’Ανδρόνικον τόν Β' 
καί Ανδρόνικον τόν Γ' Παλαιο- 
λόγον τό 1 282-1 341. Μέ τήν συ
ν έχειά τους τόν χτίσανε οί Δε- 
σπόται τού Μωρηά (πού ήσαιν 
βυΊζαντινοΐ πρίγκηπες, γυιοί ή 
Ανεψιοί τών αύτοκρατόρων). Ε
πομένως Δεσποτάτον έσήμαινε 
Πριγκηπάτον, Πρωτεύουσα τού 
ΠιριγκηπόαΌυ! τού Μωρηά ήτο ο 
Μυστράς. Οί Δεσπόται αυτοί 
ήσαν 1 ) Μανουήλ Κατακουζηνός 
1349 - 1380 καί ό άδελψόις του 
Ματθαίος 1380 - 1383, 2) ό 
Θεόδωρος Α' Παλαιολόγοις 
1383 - 1407,3) Θεόδωρος Β' 
Παλαιολόγος 1407 - 1443, 4) 
ό Κωνσταντίνος Δραγάτσης 
1443 - 1448 (έπειτα ό μοιραί
ος αΰτοχρίάτωρ τής άλώσεως τής

Ή Εθνική Τράπεζα τής 
Ελλάδος καί ’Αθηνών, έχουσα 

άνάγκην νά συμπλήρωσή κε- 
νάς θέσεις αρμένων υπαλλήλων, 
άποκλειστικώς καί μόνον τών 
έπαρχ ισκών 'Υποκαταστημά

των της, προκηρύσσει γραπτόν 
διάγωνισμόν διά τήν πρόσλη- 
ψιν:

α) 50 Υπαλλήλων έπί βα- 
θμώ Δοκίμου.

β) 100 Υπαλλήλων έπί έτη- 
σία συμβάσει.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ

1 ) Προσόνγα καί προϋπο
θέσεις συμμετοχής:

α) Πτυχίον τής Άνωτάτης 
Σχολής Οικονομικών καί Εμπο
ρικών Επιστημών ή τής Σχο
λής Οικονομικών καί Πολιτικών 
Επιστημών τού Πανεπιστήμι
ου Θεσσαλονίκης.

β) Έκπλήρωσις στρατιωτι
κών υποχρεώσεων ή οριστική 
απαλλαγή άπό τούτων.

γ) Ηλικία οΰχί άνωτέρα 
τών 50 έτών (γεννηθέντες άπό 
τού 1928 καί εντεύθεν).

2) Εξεταστέα μαθήματα: 
α) Ξέναι γλώσσα ι: Ύπο- 

χρεωτικώς Γαλλική ή ’Αγγλική 
ή Γερμανική προαιρετικώς δέ 
οίαδήποτε άλλη γλώσσα.

β) Άνάπτυξις οικονομικού 
θέματος.

γ) Λογιστική, 
δ) Οικονομικά μαθήματα, 
ε) Ερωτήματα έπί ειδικών 

ζητημάτων τού κύκλου τών δι
δασκόμενων είς τάς άνωτέρφ 
Σχολάς μαθημάτων (’Ιδιωτική 
Οικονομία, Δημοσία Οικονομι
κή, Οικονομική Γεωγραφία, 
Έμπρρευματολογία, ' Ιστορία 
Κοινωνικών καί Οικονομικών 
Θεωριών, Στατιστική κλπ.)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗ
ΛΩΝ ΕΠΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑ- 

ΣΕΙ

1 ) Προσόντα καί προϋποθέ
σεις συμμετοχής:

α) ’Απολυτήριον τουλάχι
στον Γυμνασίου ή Δημοσίας 
Εμπορικής Σχολής ή άλλου ι
σοτίμου Εκπαιδευτικού 'Ιδρύ
ματος τής ημεδαπής ή αλλοδα
πής.

6) Έκπλήρωσις στρατιωτι
κών υποχρεώσεων ή άαίιστιχή 
απαλλαγή άπό τούτων.

γ) Ηλικία οώχί άνωτέρα 
τών 30 έτών (γεννηθέντες άπό 
τού 1928 καί έντεύθεν).

2) Εξεταστέα μαθήματα: 
α) Ξέναι γλώσαι: Ύποχρε- 

ωτικώς Γαλλική ή ’Αγγλική 
ή Γερμανική, προαιρετικώς δέ 
οίαδήποτε άλλη γλώσσα, 

β) ’Έκθεσις ιδεών, 
γ) Λογιστικά.
S) Άρι®μητική (Πρακτική 

καί ’Εμπορική).

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ! ΔΙΕΞΑΓΩ
ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ

1) Χρόνος καί τόπος διε
ξαγωγής διαγωνισμών:

Οί υποψήφιοι άμφοτέριων τών 
διαγωνισμών θά έξετασθοΰν 
πρώτον είς τάς ξένας γλώσσας 
τήν 6ην ’Απριλίου έ. έ., ημέραν 
Κυριακήν καί ώιραν 9ην π. μ.

Ώς ημερομηνία τής διεξαγω
γής τών διαγωνισμών είς τά 
λοιπά μαθήματα ορίζεται ή 
20ή ’Απριλίου έ. έ., ημέραν Κυ
ριακή καί ώρα 9η π.μ.

Τής συμμετοχής τού διαγω
νισμού είς τά λοιπά μαθήματα 
αποκλείονται οί μή έπιτυγχά- 
νοντες βαθμόν τουλάχιστον 13 
(μέ άριστα 20) είς τάς ξένας 
γλώσσας.

Οί διαγωνισμοί θά ένεργη- 
θώσιν είς τά έξής Κέντρα: τών 
μεν Δοκίμων έν Άθήναις καί 
Θεσσαλονίκη, τών δέ έπί συμ- 
βάσει έν Άθήναις Βόλω, 'Η- 
ράκλειω— Κρήτης, Θεσσαλο
νίκη, Ίωαννίνοις, Καβάλα, Μυ
τιλήνη, Πάτραις καί Ρόδω.

Οί χώροι (αίθουσα ι) ένθα 
θά διεξαχθή ό διαγωνισμός θ’ 
άνακοινωθούνν έγκαίρως ύπό 
τών ώς άνω Κέντρων.

2) "Οροι προσλήψεως έπι- 
τυχόντων:

πιστοποιούμεναι ύπό ιατρού 
τής έκλογής τής Τραπέζης.

β) Προσκόμισις όλων τών ά- 
παιτουμένων ύπό τού ’Οργανι
σμού τής Υπηρεσίας καί τών 
κειμένων Νόμων πιστοποιητι

κών καί λοιπών στοιχείων.
γ) ’Άψογον ήθος, πιστοποι- 

ούμενον διά πληροφοριών τής 
Τραπέζης.

3) Προαγωγή έπιτυχόντων:
Οί έπιτυγχάνοντες είς τόν 

διαγωνισμόν Δοκίμων μετά έν 
έτος πραγματικής καί ευδόκι
μου υπηρεσίας προάγονται είς 
τόν βοοθμόν τού Ύπολογ ι
στού Β'.

Οί έπιτυγχάνοντες είς τόν 
διαγωνισμόν Υπαλλήλων έπί 

έτησία συμβάσει μετά έν έτος 
άπό τής προσλήψεως των ονο
μάζονται Δόκιμοι )καί μετά δύο 
έτη πραγματικής καί ευδόκι
μου υπηρεσίας ώς Δοκίμων

Ή Εθνική Τράπεζα Ελλά
δος καί ’Αθηνών προκηρύσσει 
γραπτόν διαγωνισμόν διά τήν 
πρόσληψι ν 60 θηλέων Υπαλ
λήλων έπί έτησίςι συμβάσει 
προς πλήρωσιν κενών θέσεων 
τών καταστημάτων τής περιφέ
ρειας ’Αθηνών— Πειραιώς καί 
Επαρχιών.

1) ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ- 
ΥίΠΟ.ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟ
ΧΗΣ
α) ’Απολυτήριον τουλάχι

στον Γυμνασίου ή; Δημοσίας 
Εμπορικής Σχολής: ή άλλου! 
ισοτίμου Εκπαιδευτικού Ι

δρύματος τής ημεδαπής ή αλ
λοδαπής.

β) 'Ηλικίία ;θΰχί ανώτερα)! 
τών 25 έτών (γεννηθεΐσαι ά
πό τού έτους 1933 καί εντεύ
θεν).
2) ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑ

ΤΑ:
α) Ξέναι γλώσσαι: Ύπαχρίε- 

ωτικώς Γαλλική ή ’Αγγλική ή 
Γερμανική, προαιρετικώς δέ 
οΐρδήποτε άλλη γλώίσσα·

β) ’Έκθεσις ιδεών.
γ) ’Αριθμητική (πρακτική 

—Εμπορική).
Αί μετέχουσαι τού διαγωνι

σμού ΰποψήιφιαι δύνανται νά 
έξετασθοΰν, έάν επιθυμούν, κοίϊ 
είς τήν στενογραφίαν, Ελλη
νικήν ή ξενόγλωσσον, έπιτυ- 
γχάνουσαι διέ ικαί είς τό μάθη
μα τούτο, προτιμώνται, έπ’ ΐ- 
σοις οριοις, κατά τήν πρόσλη- 
Φιν.

Αί έκ τών (ύποψηφίων έχου- 
σαι πτυχίον τής Άνωτάτης 
Σχολής Οίκονομι-κών', ko.i Έ-J 

μπορικών Επιστημών ή τής 
Σχολής Οικονομικών καί ’Πο
λιτικών Επιστημών τού Πα
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης δύ- 
νανται, έφόσον έπιθυμούν, νά 
έξετασθοΰν έπί ειδικών οικονο
μικών θεμάτων τού κύκλου τών 
έν ταΐς ΣχολαΤς, ών είναι πτυ- 
χιοϋχοι, διδασκόμενων μαθημά
των (Λογιστική, Οίκ-ονομικά| 

Μαθηματικά, ’Ιδιωτική Οικονο
μική, Δημοσία Οικονομική, 01- 
κονομική Γεωγραψύα, Έμπο- 
ρευματολογία, Ιστορία Koift 

νωνικών καί Οικονομικών Θεω
ριών, Στατιστική κ.λ.π.

Αυται, έπιτυγχάνουσαι καί 
(είς τά θέματα τούτα, προσλαμ
βάνονται άπ’ ευθείας ώς Δόκι
μοι, μετά παρέλευσιν δέ ένός 
Ετους πραγματικής καί εύδοκί- 
μου υπηρεσίας, προάγονται είς 
τόν βαθμόν τού Ύπολογ ιστού 
Β’. Τάξεως.

3) ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩ

ΝΙΣΜΟΥ

Αί υποψήφιοι θά έξετασθώ- 
σι πρώτον είς τάς ξένας γλώσ
σας τήν 30ην Μαρτίου έ. έ., η
μέραν Κυριακήν καί ώραν 9ηιν 
π. μ.

.Ως ήμερομηνίά διεξαγωγής 
τού διαγωνισμού εΐις τά λοιπά

πιρράγονται είς τόιν βαθμόν τού 
Ύπολογ ιστού Β'.

4) Διατυπώσεις συμμετοχής 
είς τούς διαγωνισμούς:

Αιτήσεις συμμετοχής 'είς; 
τούς διαγωνισμούς, συντετα
γμένοι έπί ειδικού εντύπου τής 
Τραπέξζηίξ θά συΐμπληιρόΰ* ται 

υπό τών υποψηφίων, προσερχο- 
μένων προς τούτο είς έν τών 
ρηθέντων κέντρων διεξαγωγής 
μέχρι καί τής 29ης Μαρτίου 

έ.έ.
Κατά τήν προσέλευσίν των 

οί υποψήφιοι δέον νά φέρωσιν 
άπαραιτήτως μεθ’ έ αυτών τήν 
Αστυνομικήν ταυτότητά των, 
τήν οποίαν θά φέρωσιν έπίσης 
καί κατά τάς ημέρας τού Δια
γωνισμού.

Αιτήσεις ΰποβληθεΐσαι, μή- 
χρι σήμερον κατ’ άλλον τύπον,

πριλίου έ. έ·, ή μέρα Κυριακή 
καί ώρ|α 9η π. μ.

Τής συμμετοχής τού διαγω
νισμού είς τά λοιπά μαθήματα 
αποκλείονται αί μή έπιτυγχό^ 
νουσαι βαθμόν τουλάχιστον 13 
(μέ άριστα 20) είς τάς ξένας 
γλώσσας.

Ό διαγωνισμός θά ένεργηθή 
ταύτοχρόνως είς τά έξής κέν
τρα: έν Άθήναις , Βόλω, Ή- 
,ρακίλείω—όΚρήτη^, Θεσσαλο

νίκη, Ίωαννίνοις, Καβάλα, Μυ
τιλήνη, Πόαραις καί Ρόδφ.

Οί χώροι (αΐθουσαι), ένθα 
θά διεξαχθή ό διαγωνισμός θ’ 
ανακοινωθούν εγκαίρως υπό 
τών ώς άνω Κέντρων.

4) ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ Ε
ΠΙ ΤΥΧΟΥΣΩΝ:

α) Άρτιμέλεια καί υγεία, πι- 
ΐστοποιού)μεναι ύπό ιατρών τής 
έκλογής τής Τραπέζης.

β) Προσκόμισις όλων τών 
άπαιτουμένων ύπό τού ’Οργα
νισμού τής Υπηρεσίας καί τών 
κειμένων Νόμων πιστοποιητι
κών καί λοιπών στοιχείων.

γ) ’Άψογον ήθος, π ιστό ποι
ο ύμενον διά πληροφοριών τής 
Τ ραπέζης.

δ) Ή Τράπεζα επιφυλάσσει 
tn δικαίωμα τής τοποθετήσεως 
τών προσληφθησομένων έν Ά- 
θήναις ή Έπαρχίαις, άναλό4 

γως τών αναγκών της.
5) ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕ

ΤΟΧΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩ
ΝΙΣΜΟΝ:

Αιτήσει ς συμμετοχής είς τόν 
διαγωνισμόν, συντεταγιμέναι 
έπί ειδικού έντύπον τής Τρα
πέζης, θά συμπληροΰνται ύπό 
τών/ υποψηφίων, προσερχομένων 
πρός τούτο ε’ΐ|ς; έν τών ρηθέν
των κέντρων διεξαγωγής μέχρι 
καί τής 22ας Μαρτίου έ. έ.,

Κατά τήν προσέλευσίν των 
αί ύποψήψιαι δέον νά φέρωσιν 
τήν οποίαν θά φέρωσιν έπίσης 
άπαραιτήτως μεθ’ εαυτών τήν 
Αστυνομικήν ταυτότητά τωινΙ, 

καί κατά τάς ημέρας τού Δια
γωνισμού.

Αιτήσεις ΰποβληθεΐσαι μέ
χρι σήμερον κατ’ άλλον τύπον 
δέν λαμβάνοινται ΰπ’ σψιν.
Έν Άθήναις 5 Μαρτίου 1 958 
ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
----------—-----«$>♦-$>----------- :----

ΕΚΘΕΣΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Ό Συνάδελφος τού Λογιστη

ρίου Προσωπικού— Διοικήσεως 
κ. Νικόλαος Γιαννακόπουλος θά 
έκθεση είς τήν «Κνωσσόν» Ό
μηρου 1 2, άπό 6 — 26 Απρι
λίου καί ώρας 10—-1 καί 5—9 
μ.μ., 52 πίνακες ζωγραφικής 
μέ τοπεΐα και συνθέσεις, εξαι
ρετικού ενδιαφέροντος.

Ό κ. Γ ιαννακόπουλος είναι 
γνωστός ζωγράφος είς τούς συν
αδέλφους καί άπό τούς τρεις 
πίνακες του, οί όποιοι στολίζουν 
τό Σαλόνι τής Λέσχης μας.

πτης έχη, υπό όμαλάς συνθή- 
κας, μόρψωσιν τουλάχιστον ι
σότιμον προς τήν τού Γυμνασί
ου, όπως ιέχη άσχοληθή έπί έν 
έτος είς γενικός Τραπεζικός ερ
γασίας πρό τής είδικεύσεώς1 του 
είς τάς πιστοδοτήσεις καί όπως 
μή τού έπιτραπή ν’ άντιπροσω- 
πεύση τήν Τράπεζαν άνά τάς 
οδούς χωρίς νά εχη πρότερον 
καί έπί έξάμηνον, τούλάχ ιστόν, 
ιμελετήιση τήν θεωρίαν περί 
έμπορικής έπιχείιρήσεως, τήν ά- 
νάλυισιν ισολογισμών καί τάς έν 
γένει μεθόδους τού τμήματος 
χορηγήσεων. Ύπό ώρισμένους 
όρομς, τούτο είναι συχνάκις ά- 
δύνατον, οΰδεμία όμως Τράπεζα 
πρέπει νά προσδοκά όπως οί 
πληροφορισλήπται της έξα- 
σκοΰνται είς βάρος τού κοινού. 
Τούτο έχει ιδιαιτέραν σημασί
αν, όταν ένθυμηθώμεν πόσας Φο- 
ιρ|άς άντι μετωπίσαμεν περιπτώ
σεις πληροφοριοληπτών, οί ό
ποιοι έγιναν άφορμή νά τεθούν 
είς κυκλοφορίαν φήμαι καί δια
δόσεις. Τήν αφορμήν δέν έδω
σαν άπό έμφυτον τάσιν όπως 
δημιουργούν θόρυβον, αλλά λό- 
γφ άγνοιας τών συνεπειών τών 
ενεργειών των, συχνάκις δέ λό- 
γφ υπερβολικού ζήλου πρός έ- 
πίδειξιν ένημερότητος έπί τίνος 
διάδόισεως, τήν οποίαν έπεδίω/- 
κον νά έπιβεβαιώισουν».

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

Κωνσταντινουπόλεως Κωνσ
ταντίνος ΙΑ Παλαιολόγος) καί 
5) Δημήτριος Παλαιολόγος 
(1448 - 1460).

Ό Φράγκο ς πρίγκηψ Γουλι- 
έλμος Β ιλλαρδουΐνος έκτισε μό
νον τό φρούριον τού Μυιστρά τό 
1249.

Καί έτσι μέ μία πεννιά σβύ- 
σατε τή ζωή καί τούς αγώνας 
200 έτών βυζαντινού πολιτι
σμού. Τό σβύσιμο αυτό τό φανε
ρώσατε είς τόν τόπον νά τό δια
βάσουν "Ελληνες καί νά απο
ρούν. Βλέπετε σχετικάς πηγάς :
1) Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλο
παίδεια, σελίς 904 - 906 τόμος 
17, λέξις «Μυστράς». 2) «La 
Grece» τού Bequignon, σελ. 
421 — 424.

Τά επιστημονικά βιβλία καί 
τά σεβόμεθα καί τά πιστεύομεν.

Δυνάμει τών διατάξεων τού 
νόμου περί τύπουι, παρακαλώ' ύ- 
,μά]ς κ. Πρόεδρε, όπως ευαρε
στούμενοι άναγρόψητε είς ειδι
κήν στ'ήληινι τού προσεχούς φύλ
λου τής «Τραπεζιτικής» ότι ένυ- 
πογράφως έγραφον ώς άκρι βες 
είς τάς παραγράφους τών 2 αυ
τών θεμάτων καί ίδιορθώσητε τήν 
άνακρίβειαν τήν οποίαν άπό δι
κή της καί μόνη θέλησι ανέγρα
ψε ή Τραπεζιτική, χωρίς τήν ή- 
μετέραν συναίνεσιν.

Μεθ’ ύπολήψεως
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠ. ΝΟΥΣ!ΑΣ

Σ η μ. «Τ ραπεζιτικής»
Λυπούμεθα διότι άπό τυπο

γραφικήν παράλειψιν ολοκλήρων 
φράσεων ήλλοιώθησαν τά γρα- 
φέντα τού εκλεκτού συνεργάτου 
μας, άποκαθιστάμενα διά τής 
άνωτέρω εμπεριστατωμένης ά- 
νακοινώσεώς του. α) Άρτιμέλεια καί υγείαν μαθήματα ορίζεται ή 20ή Ά-

δέν λαμβάνονται ύπ οψιν.
—--------- =$>♦«>---------------

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΦΙΝ ΘΗΛΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
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ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ 
ΔΙΑ ΚΟΙΝΟΝ (VIΕΤΩΠΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

H ΙΕΕΙί ΤΗΣ 1811111 ίΙΜΗΙΙΕΙΙ
ιοί nPBionmoY ma m βροιηειι immu

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
τής Γεν. Συνελεύσεις, άλλ’ οϋ-

Μέ προοπτικήν τον καταρτι
σμόν ενιαίου ψηφοδελτίου1 κατά 
τάς αρχαιρεσίας τής 16ης και 
17ης Μαρτίου—προσπάθειαν 
ματαιωθεΐσαν έκ των ύστερων, 
ώς εις ςχλλας στήλας λεπτομε
ρώς έκτίθεται—οί συλλογικοί 
παράγοντες εΐ,χον έκδόσει τάς 
κάτωθι ανακοινώσεις.
Κύριοι Συνάδελφοι,

26-2-58
"Οταν πέρυσιν υπό όμάδος 

εκλεκτών συναδέλφων άπηυθύν- 
θη έκκλησις ένιαίας έμψανίσεως 
τοΰ προσωπικού εις τό ψηφοδέλ- 
τιον τών αρχαιρεσιών, κατέβα
λαν επίμονον προσπάθειαν με
ταξύ τών συνεργατών μου, ϊνα 
άποδεχθώμεν την πρόσκλησιν ε
κείνην.

Πλήν δμως μειοψηφών έναντι 
αυτών, οίτινες έξεψράσθησαν 
υπέρ τής διατηρήσεως σοβα
ρός άντιπολιτεύσεως εις τα 
Συλλογικά μας, ήναγκάσθην έν 
τέλει νά υποχωρήσω, μέ απο
τέλεσμα, άντί τοΰ ένός, νά έμ- 
φανισθοΰν τρία ψηφοδέλτια.

Κατ’ εμέ ή ΰπαρξις άντιπολι- 
τεύσεως ούδέν θετικόν προσέφε- 
ρεν είς τά κοινά, απεναντίας έ- 
στερήθη ό Σύλλογος τών υπη
ρεσιών εμπείρων προσώπων 
ή συμβολή τών οποίων εις την 
κοινήν προσπάθειαν θά ήτο 
χρήσιμος καί ένδεδειγμένη.

‘Ως έκ τούτου, κατά τήν έ- 
Φετεινήν Λογοδοσίαν, έτεινα φι
λικήν χεΐρα προς πάντας καί 
τούς έκάλεσα είς ειλικρινή συ
νεργασίαν καί κοινήν έμφάνισιν,

Συνάδελφοι,
27-2-58

Προ τριών περίπου έτών, 6- 
Tccv τό Ήλιασκικόν άγχος εΐχεν 
φθάσει είς τό κατακόρυψον, έ- 
γεννήθη ή ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΙΣ μέ 
σκοπόν τήν' άναγέννησιν τοΰ 
συνδικαλισμού είς τήν Τράπε- 
ζάν μας, ό όποιος διά βιαίων μέ
σων καί μεθόδων είχε σχεδόν έκ- 
μηδενισθή.

Ή προσπάθεια εκείνη κατόρ
θωσε πράγματι νά ξυπνήση τήν 
αγωνιστικήν διάθεσιν τού Προ
σωπικού και παρ' όλας τάς 
αντιξοότητας καί άντιδράσει 
ο συνδυασμός τον όποιον ή ΝΕΑ 
ΚΙΝΗΣΙΣ ύπεστήριξεν, ήσκη- 
σεν έπί δύο συνεχή έτη τήν δια- 
κυβέρνησιν τοΰ Συλλόγου.

Ξέναι δμως προς τον ύγιά 
συνδικαλισμόν αντιλήψεις καί 

τά έκ τούτων αντίθετα προς τάς 
προσδοκίας τοΰ Προσωπικού α
ποτελέσματα, άνέκοψαν τήν πο
ρείαν τής κινήσεως, κατέτριψαν 
τά έν τή Δ.Ε. μέλη αύτής είς 
έναν αγώνα κατά μιας άπαρα- 
δέκτου τακτικής καί έπέφεραν 
τήν διάσπασιν αύτής διά τής 
δημιουργίας προ ένός έτους τής 
ΕΝΩΣΕΩΣ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑ
ΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (Ε 
Ν.Σ.Σ.Ε.Τ.Ε.).

Ό διχασμός δμως ουτος δεν 
ήτο δυνατόν ούτε φυσικόν νά 
διαρκέση καί τώρα οί δύο ουτσι 
κλάδοι τής άνανεωτικής συνδι
καλιστικής προσπάθειας συνη- 
νώθημεν μέ τήν άπόφασιν 
νά συνεχίσωμεν τήν πορείαν τήν 
όττοίαν ή θέλησις τοΰ Σώματος 
τών Υπαλλήλων έχάραξεν.

Μετά τήν διάλυσιν τοΰ άπελ- 
θόντος Δ.Σ. καί τήν πεΤραν τών 
τελευταίων έτών, έπιτακτική

διότι ή κοινή συνεργασία τών ο
λίγων έμπειρων συνδικαλιστών1 
τούς όποιους διαθέτει ό Σύλλο
γός μας, ωφέλειαν καί μόνον 
ωφέλειαν δύναται νά προσπο- 
ρίση είς τούς κοινώς έπιδιωκο- 
μένους σκοπούς θά είναι δέ 

σφάλμα ή κατατριβή τών δυνά- 
μεών μας είς άνευ σημασίας κι’ 
έστερημένας σοβαρότητας δια- 
μάχας, αΐτινες ούδέν έπιφέρουν 
αγαθόν άποτέλεσμα, είμή τήν 
μείωσιν τοΰ κύρους Τής έκπρο- 
σωπήσεως τοΰ Συλλόγου μας, 
έν δψει εργώδους προσπάθειας 
διά τήν καθιέρωσιν τής αρχής 
τοΰ νά μ ή ύπολειπώ- 
μεθα τών συναδέλφων 
μας τών Τραπεζών 
αΐτινες άπέρρευ σ α ν 
έ κ τής Εθνικής Τ ρα
π έ ζ η ς τής Ελλάδος.

Καλώ, δθεν, καί πάλιν πάντας 
άνεξαιρέτως τούς έπιθυμοΰντας 
καί δυναμένους νά προσφέρουν 
θετικάς υπηρεσίας είς τον Σύλ
λογον, δπως, έγκαταλείποντες 
πάσαν άλλην φιλόδοξον σκέψιν, 
θελήσουν νά θέσουν εαυτούς είς 
τήν υπηρεσίαν τοΰ Συνόλου, έ- 
νισχύοντες τήν προσπάθειαν τής 
κοινής καί ϊσχυράς Συλλογικής 
έμψανίσεως είς ένιαΐον σοβαρόν 
ψηψοδέλτιον, προς άντιμετώπι- 
σΐν τών γνωστών πολλών δυσκο
λιών καί έπιτυχίαν τοΰ κοινοΰ 
σκοποΰ.

’Εν τή Ενώσει ή ισχύς καί έν 
τή συζητήσει τών άντιτιθεμένων 
απόψεων ή ορθή δράσις.
Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Κ. ΜΕΛΙ Σ ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

προβάλλει ή ΰποχρέωσίς μας 
διά μίαν ίσχυράν καί γνησίαν 
συνδικαλιστικός, ηγεσίαν τοΰ 
συλλόγου.
Συνάδελφοι,

Ή Ένωσις Ε.Ν.Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. 
—ΝΕΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ δεν ά- 
ποτελεΐ κλειστόν χώρον καί ιδι
ωτικήν ύπόθεσιν ώρισμένων προ
σώπων. Είναι- ένωσις τών ά- 
πόψεων έκείνων, αί όποια ι κα
τά τήν Γεν. Συνέλευσιν τής 28- 
2-58 άπεδοκίμασαν μίαν έπι- 
βλαβή διά τάς διεκδικήσεις 
μας ώς Τραπεζοϋπαλλήλων καί 
ώς έργαζομένων, νοοτροπίαν καί 
τακτικήν.

Καλοΰμεν έκαστον έξ υμών, 
παλαιόν ή νέον συνδικαλιστήν, 
ένδιαφερθέντα ή μή ένδιαφερθέν- 
τα μέχρι στιγμής διά τά κοινά, 
είς μίαν ειλικρινή καί δημιουρ
γικήν συνεργασίαν έπί μιας συ
νεπούς συνδικαλιστικής γραμ
μής διά νά δημιουργηθοΰν αί 
βάσεις ένός καλυτέρου μέλλον
τος.

Τέλος, χάριν ένιαίας έμφανί- 
σεως τού Προσωπικού, δίδομεν 
Τό χέρι είς όλους, χθεσινούς συμ- 
παραστάτας καί αντιπάλους, 
καλοΰντες αυτούς δπως συντεί
νουν είς τήν κοινήν προσπάθει
αν βάσει υγιών συνδικαλιστι
κών αρχών καταλαμβάνοντες 
τήν άνάλογον είς αυτούς θέσιν. 
Φρονοΰμεν ότι καμμία προσω
πική φιλοδοξία καί ούδέν κατά
λοιπον τοΰ κακοΰ παρελθόντος 
πρέπει ν’ άποτελέση έμπόδιον 
είς τον αγώνα τής έπιβκώσεως 
τών έργαζομένων έν τή Τραπέ-
ζή·
Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΙΙΝ

-- »--
Ή έφετεινή έτησία Τακτική 

Γεν. Συνέλευσις τοΰ Συλλόγου 
μας ύπήρξεν ύπέρ ποτέ άλλο
τε κοσμία. Είναι ένα γεγονός 
άξιοσημείωτον καί έλπιδοφόρον, 
παρέχον πολλάς ένδείξεις περί 
τής όσημέραι ανόδου τής στά
θμης τοΰ ήθους τών Συναδέλ
φων.

Οί Συνάδελφοι όμιληταί ήσαν 
ευπρεπέστατοι καί ή έξ δλοον ά- 
σκηθεΐσα κριτική, μακράν κάθε 
έμπαθείας καί έντυπωσιάσεων.

Ό κ. Πρόεδρος τής άπερχο- 
μένης Δ.Ε., δώσας τό παράδει
γμα τής μετροεπείας, ήκολου- 
θήθη σχεδόν παρά πόα/των.

Δέν έλειψε καί τό χιούμορ 
άπό τούς όμιλητάς καί μάλιστα 
λεπτότατον. Βεβαίως έλαβον 
χώραν καί μερικαί ευτράπελοι 
σκηναί, αλλά δέν μπορούμε νά 
πούμε πώς δέν χρειάζονται κι’ 
αυταί...

Ή λογοδοτούσα Δ.Ε. ένεφά- 
νισε ποιάν τι να ασυνέπειαν—νά 
τήν ε’ίπωμεν; —· ή όποια έσχο- 
λιάσθη κατ’ ιδίαν άπό τούς 
συναδέλφους δυσμενέστατα.

Είναι γνωστόν δτι εΐχον πα- 
ραιτηθή μέλη τινά τής ΔΈ.. καί 
ύπήρχον καί άλλα πού διεφώνη- 
σαν προς τήν υπό τοΰ κ. Προ
έδρου άκολουθουμένην γραμμήν, 
αλλά δέν εΐχον παραιτηθή.

Ειχομεν λοιπόν άλλους νά 
μάς δικαιολογούνται διατί πα- 
ρητήθησαν καί άλλους νά μάς 
δικαιολογούνται διατί ...δέν πα- 
ρητήθησαν.

Τούτο πρέπει νά όμολογηθή 
δτι έκούρασε κάπως τήν Συνέ- 
λευσιν καί διότι, δπως είπε κά
ποιος ομιλητής, δέν εΐχον τό 
θάρρος οί απολογούμενοι νά 
κάνουν καί τήν απαραίτητον αυ
τοκριτικήν. Πολύ δέ περισσότε
ρον αυτοί, πού θέλουν νά έμφα- 
νίζωνται ώς οί πλέον... θαρρα
λέοι.

Πάντως τό θέμα υπήρξε διό
λου εύχάριστόν, διά νά μή ε’ί
πωμεν αποκαρδιωτικόν.

*

’Αλλά ας πάρουμε εναν-έναν 
τούς κυριωτέρους όμιλητάς κι’ 
άς προσπαθήσω μεν νά σάς τούς 
έμφανίσωμεν,

Ό Πρόεδρος τής Δ.Ε. κ. Κ, 
Μελισσαρόπουλος, άφοΰ έλογο- 
δότησε, κάθησε ατάραχος και 
ήκουσε τούς έπικριτάς του, σάν 
νά ήθελε νά μάς πή: «Καμαρώ
στε τους τώρα τούς λεονταρή- 
δες σας, γιατί μετά τήν δευτε
ρολογίαν μου θά τούς λυπηθή- 
τε». ΚΓ έδώ πού τά λέμε δέν 
έπεσε καί πολύ έξω.

Ό κ. Μαυρουλίδης ήγωνίσθη 
απεγνωσμένα νά βγή λάδι, αλλά 
έπεσε έπανειλημμένως είς αντι
φάσεις καί ή άνάκρισις τον πα- 
ρέπεμψε νά δικασθή ύπό τής 
προσεχούς... ολομέλειας τών 
συναδέλφων.

Ό κ. Κέης παρεπέμφθη μέ 
κάποια έλαφρυντικά, τά όποια 
ίσως συντελέσουν εις τον με
τρ ιασμόν τής έπ ιβληθησο μένης 
ποινής.

Καί ό κ. Παπαχρήστου τής 
Θεσσ) νίκης προσεπάθησε μέ 
κάποια δραματικότητα νά συγ- 
καλύψη τό έγκλημά του, άλλά 
καί αυτός τήν τύχην τού κ. Μαυ- 
ρουλίδη ήκολούθησε.

Ό κ. Καραπάνος έφέτος υ
πήρξε λαλίστατος καί οί συνά
δελφοι έμειναν έκπληκτοι! Κά
ποιος συνάδελφος εΐπεν δτι πάει 
νά καλύψη τά κενά πού άφησε 
πέρυσι. Κάποιος άλλος είπε ν’ 
άφήσουμε τον κ. Καραπάνο... 
νά πή καί δυο λογάκια παρα
πάνω...

Ό' κ. Διλιντάς έπεκαλέσθη 
τήν ομιλίαν τοΰ κ. Μελισσαρο- 
πούλου είς τήν προ διετίας Γ εν. 
Συνέλευσιν γιά ν’ απόδειξη δτι 
δέν είναι συνεπής. Καί κάποιος 
έψιθύρισε: Είπε ό... τον πετεινό 
κεφάλα! Στ’ αλήθεια δμως, εί
ναι νά μήν τοΰ τό πής;

Ό κ. Κατσιάμπας, αντικει
μενικός πάντοτε, άνεγνώρισεν 
είς τήν λογοδοτούσαν Δ.Ε. έλα- 
φράς επιτυχίας. Καί τούτο ίσως 
διότι έχει δοκιμάσει τήν γλύκα 
τοΰ.... έλεγχομένου.

Ό κ. Τσουδερός τώριξε κά
πως στο καλαμπούρι, κΓ δταν 
τέλειωσε τον έρωτήσαμε, διατί 
έτσι; λέγει: μά δέν ξέρετε πώς 
στά παιδιά αρέσουν τ’ ά- 
στειάκια;

Οί λοιποί όμιληταί προσεπά- 
θησαν νά έπιρρίψουν είς τήν Δ. 
Ε. εΰθύνας διά παραγκωνισμούς 
συναδέλφων καί διά περικοπάς 
ΒΑΛΕΡ κατά τάς προαγωγάς, 
μή άποκρύψαντες έν τή ρύμη 
τοΰ λόγου των καί προσωπικός 
των περιπτώσεις.

Τούτο άντίκειται είς τά ήθη 
τών υπαλλήλων τής Εθνικής 
Τραπέζης καί προεκάλεσε δυσ
μενή είς βάρος των σχόλια.

Έλπίζομεν δμως νά μήν έπα:- 
ναληφθή.

Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Ώς γνωστόν, είς τήν έψετει- 
νήιν Γεν. Συνέλευσιν τον Σ υλ- 
λόγου ό Πρόεδρος κ. Κ. Μελισ- 
σαρόπουλος είς τό τέλος τής 
λογοδοσίας του, έκάλεσεν είς 
συνεργασίαν πάντας τούς ψιλό- 
δοξοΰντας καί δυναμένους νά 
προσφέρουν είς τά κοινά.

Έν συνεχείςι τήν 26)2)58, 
δΓ ιδιαιτέρας ιάνακοινώσεώς 
του, δημοσιευόμενης είς έτέραν 
στήληΜ έπανέλαβε τήν πρόσκλη- 
σίν του.

Τήν 27)2)58 έπη κολούθησε 
παρομοία πρόσκλησις έκ μέ
ρους τών Συνδικαλιστικών όμάι 
δων «Νέα Κί-νησις» καί «Ε.Ν.Σ. 
Σ.ΕΤ.Ε.», ομοίως δημοσιευομέ- 
νη είς έτέραν στήλην.

Κατόπιν τούτου καί τής avu 
ταποκιρίσεως είς τάς ανωτέρω 
προσκλήσεις ένίων συναδέλφων 
ό κ. Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου έ- 
καλεσεν είς τό ΐέντευκτήριον τοΰ 
Συλλόγου είς κοινήν σύσκεψιν, 
τήν 2αν Μαρτίου ημέραν Κυ
ριακήν καί ώραν 1 Οην πρωΐνήιν|, 
διά τήν διεξαγωγήν συνομιλιών 
προς: καταρτισμόν ενιαίου ψη
φοδελτίου.

Είς τήν σύσκεψιν ταύτην 
προσήλθον οί κ. κ. Κ. Παππάς 
αντιπρόεδρος τοΰ Συλλόγου καί 
συνεργάτης τοΰ κ. Μελισσαρο- 
πούλου, ό κ. Μελχ. Τσουδερός 
και ό κ. Κ. Γκώρας συινιεργαζό- 
|ιενοι, οί κ. κ. Γ. Καραπάνος 
καί Σ. Διλιντάς ώς εκπρόσωποι 
τής όμάδος «Ε.Ν.Σ.Σ.Ε.Τ.Ε.», 
οί κ.κ. Έπ. Μαυρουλίδης καί Κ. 
Π ουλή ς, ώς έκπρόσωποι τής ό
μάδος «Νέα Κίινιησις», οί κ. κ. 
Κ. Κατσιάμπας καί Αυμπερό- 
πουλος, ως καί ό κ. I. Ζοΰγκος.

------------- Ο--------------

ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εν αρχή ό κ. Μελ ι σσαρόπου- 
λος, άψοΰ εξήγησε τόν σκοπόν 
τής προσκλήσεως, ανέπτυξε 
τους λογους, διά τούς όποιους 
επιβάλλεται ή συνένωσις όλων 
τών δυνάμεων τοΰ προσωπικού 
πρόις προάσπισιν τών πανταχό- 
θεν προσβαλλομένων έργατοϋ- 
παλληλ ι κών συμφερόντων καί έ- 
ζήτησε νά έξαρθώσι πάντες είς 
τό ύψος τών περιστάσεων, ϊνα 
έπιτευιχθή ενιαία έκπροσώπησις 
τοΰ προσωπικού.

Ό κ. Διλιντάς παρεκάλεσε 
τόν κ. Μελ ισσαρόπουλαχ νά έ- 
ξηγήση είς τούς παρευρισκομέ- 
νους πώς ό ίδιος 6ά έβλεπε τήν 
συνενωσιν τών δυνάμεων τοΰ 
προσωπικοΰ.

Ό κ. Γκώιρος, παρεμβαίνων, 
έζήτηισε τόν λόγον καί άψοΰ ά- 
νέφερεν ώρισμένας περιπτώσεις, 
έξ ών συνάγεται ότι ά συνδικα
λισμός έν τή Τραπέζη εύρίσκε- 
ται έν υποχωρήσει καί επομέ
νως επιβάλλεται ή έπι στράτευ
α ις πάντων τών κατά καιρούς 
λιγο-πολύ άσχοληθέντων μέ τά 
κοινά διά τήν προώθησιν καί ά- 
νόρθωσιν αύτοΰ, έθεσε διά μα
κρών τάς βάσεις τών διεξαχθη^ 
σομένων κατά τήν σύσκεψιν ταύ
την συνομιλιών, ϊνα άποβώσι 
αυται συντελεστικαί τής έπι- 
τεύξεως τοΰ έπιδιωκομένου σκο
πού.

Μετά ταΰτα διεξήχθη μακρά 
καί δ ι εξονυχιστική συζήτησις 
επί τοΰ τρόπου καί τών μέσων 
διεκδικήσεως τών έκκρεμούντων 
ζητημάτων μας, λαβόντων μέρος 
είς αυτήν διαδοχικώς απάντων 
τών συσκεπτομένων.

Τέλος, έπήλθε συμφωνία έψ’ 
όλων τών σημείων καί προτάσει 
τοΰ κ. I. Ζούγκου καθωρίσθη τό 
μίνιμουμ τών διεκδικήσεων μας.

--------- ®-------- -
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

Καί ή συζήτησις έσυνεχίσθη 
έπί τοΰ καταρτισμού τοΰ ψηφο
δελτίου ένότητος καί τής έντός 
αύτοΰ θέσεως έκαστου.

Ό κ. Μελισσαρόπουλος εΐ
πεν δτνι, έπειδή αί δύο παρελ- 
θοΰσαι θητεία ι του είναι—καί 
πρέπει νά είναι—συήδέδεμέναι

μέ τήν έφετεινήν, άλλα καί λό- 
γφ ηλικίας καί άρχαιότητος έν 
τή Τραπέζη, θά έπρεπε νά τεθή 
έπί κεφαλής τοΰ ψηφοδελτίου.

‘Ο κ. Μαυρουλίδης εΐπεν ότι, 
τόσον ό κ. Μελ ισσαρόπουλος, ό
σον καί ό κ. Τσουδερός, ό μέν 
δεύτερος ώς θεωρητικός, ό δέ 
πρώτος ώς εφαρμοστής; μιας, 
κατά τήν γνώμην του, άποτυ- 
χούσης τακτικής, δέν νομίζει ότι 
πρεπει νά διεκδικοΰν τήν προε
δρίαν τοΰ Συλλόγου καί διά 
τοΰτο θά εΐχε νά υπόδειξη έκ 
τών παρισταμένων τόν κ. Καρα- 
πάνον.

Ό κ. Τσουδερός εΐπεν ότι, ό 
κ. Καραπάνος βεβαίως έχει όλα 
τά συνθέτοντα τόν καλόν άνδρα 
προσόντα, δηλ. συνέπειαν, ή
θος κ.λ.π. διά τούς λόγους όμως 
διά τούς οποίους ήμφεσβήτησε 
κατά τό παρελθόν τήν έπιθυμί αν 
τοΰ κ. Μελισσαροπούλου νά τε
θή έπί κεφαλής τοΰ Συλλόγου, 
αμφισβητεί τώρα καί διά τόν 
κ. Καραπάνον. Καί άφοΰ άνε
γνώρισεν είς τόν κ. Μελισσα- 
ροπουλον πολλά προσόντα καί 
έπί πλέον τήν ευρύτητα τής μα- 
θήσεώς του, αλλά καί τούς λό
γους τούς όποιους ό ’ίδιος έπε- 
καλέσθη, προσέθίεσεν ότι καί 
τήν πείραν περί τά συνδικαλι
στικά, τήν οποίαν ό κ. Μελ ισσα
ρόπουλος δέν εΐχεν όταν προ δι
ετίας διεξεδίκει τήν προεδρείαν, 
τήν άπέκτησεν ή'δη, τή βοηθέ ίφ 
καί τοΰ κ. Μαυρουλίδη. Δέν δι
καιούται δε ό κ. Μαυρουλίδης 
να λεγη ότι ό κ. Μελ ισσαρόπου
λος άπέτυχεν, άφοΰ τόν ήκολού
θησε μέχρι τελευταίας στιγμής, 
άλλά έάν δέχεται ότι άπέτυχεν 
ό κ. Μελισσαρόπουλος, θά πρέ
πει να λέγη ότι «συναπέτυχον». 
Καί καταλήγων, ό κ. Τσουδερός, 
εΐπεν ότι δέν έχομεν τώρα ν’ άν- 
τιτάξωμεν σοβαρά επιχειρήμα
τα, διά ν’ άρνηθώμεν είς τόν κ. 
Μελ ι σσαρόπουλον τη ν πρώτη ν 
θέσιν έν τώ ψηφοδελτίφ.

Ό κ. Καραπάνος άψοΰ ηύ- 
χαρίστήσε τόν κ. Τσουδερόν διά 
τους καλούς λόγους, τούς οποί
ους είπε δΓ αύτάνι εΐπεν ότι, ε
κείνος ύπεδείχθη έκ δύο ομάδων, 
κατά συνέπειαν δέν μπορεί νά 
παραιτηθή, εΐ μή μόνον έάν οί 
ύποδείξάντες αυτόν αναθεωρή
σουν τήν άπόφασίν των.

‘Ομίλησαν έν συνιεχείς* κα;ί 
άλλοι, μέ άποτέλεσμα οί μέν 
κ.κ. Τσουδερός, Γκώρος, Κατσι
άμπας, Αυμπερόπουλος καί Ζοΰ
γκος νά δεχθούν Προεδρείαν τοΰ 
κ. Κ. Μελισσαροπούλου, οί δέ 
κ. κ. Μαυρουλ ί δη ς, Π ουλή ς καί 
Διλιντάς όχι, τοΰ κ. Κίαραπάνου 
έπαφεθέντος είς τήν διάθεσιν 
τών ύποδειξάντων αυτόν.

Οί έκπρόσωποι τών ομάδων 
«Νέα Κίνησις» καί «Ε.Ν.Σ.Σ. 
Ε.Τ.Ε.» έπεφυλάχθησαιν νά δώ
σουν άπάντησιν μετά συνεννό- 
ησιν μετά τών άλλων φίλων των 
καί ή σύσκεψις διεκόπη περί ώ
ραν 2.30' μ.μ., άφοΰ ώρίσθη 
νέα συνάντησις διά τήν Δευτέ
ραν, 3ηινι Μαρτίου ώραν 1 Οην 
νυκτερινήν.

------------- ®--------------

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
MAT AIΟ ΥΤ AI

Κατά την δευτέραν σύσκεψιν, 
έκτος τών κατά τήν πρώτην πα- 
ρευρεθέντων, άντΐ τοΰ κ. Διλιν- 
τά, άπουσιάζοντος λόγφ άσθε- 
νείας, πρ|οσήλθον οί κ.κ. Έμμ.
Κιουπάκης καί Σωτ. Πατρίκιος.

Ο λόγος έδόθη είς τούς άιντι- 
προσώπους τών ομάδων, ϊνα 
δώσουν τήν όφειλομένην άπάν- 
τησιν. Δυστυιχώς ή άπάντησις 
ύπήρξεν άρνητική καί μή αναμε
νόμενη λόγφ τών μέχρι τότε ΰ- 
παρχουισών άντιθέτων πληροφο
ριών καί τών αισιόδοξων προ
βλέψεων πολλών καλοπροαίρε
των ισυναδέλφων.

Ή μή άναμενομένη, ώς εΐπο- 
ίμεν, άρνητική αΰτη άπάντησις, 
τουτέστιν ότι δέν δέχονται ώς 
Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου τόν κ. 
Μ ελ ι σσαρό πουλο ν, είς τόν όποι
ον προσφέρνουν τήν προεδρείαν

τε καί τόν κ. Τσουδερόν, δεχό
μενοι μόνον όπως ό Πρόεδρος 
έκλεγή ύπό τών μελών τής Δ. 
Επιτροπής, μετά τήν έκλογήν 
των, μεταξύ τών κ.κ. Καρσπά- 
νον καί ίΚατσιάμπαί, έδηιμιούρ- 
γησε ποιάν τινα αναταραχήν 
καί προεκάλεσε ζωηράς συζητή
σεις μεταξύ τών παρευρ ισκομ-έ- 
νων.

Ό Πρόεδρος κ. Κ. Μελισσο!- 
ρόπουλος, έπεμβαίνων, παρεκάι- 
λεσε νά διατηΐρίηθή ή άπαιτουμέ- 
νη ψυχραιμία καί έψ’ όσον τό 
μόνον έμπόδιον διά τήν ένότηρ 
τα άποτελή ή προεδρεία του καί 
προς διευκάλυνσιν τών περαιτέ
ρω συνομιλιών παραιτεΐται τής 
φιλοδοξίας νά προίσταται τοΰ 
Συλλόγου καί αποδέχεται τήν 
θέσιν τοΰ Προέδρου Γ εν. Συνε
λεύσεων ή καί απλήν θέσιν 
συ,μβουλου. Άλλά μετά τήν πα- 
ράκαμψιν τοΰ έμποδίου τοΰ Προ
έδρου, άνέκυψεν δυστυιχώς καί 
νέον έμπόδιον είς τόν αριθμόν 
τών μελών τών καθ’ εκαστα ο
μάδων έν τφ ψηφοδελτ ίφ.

Ούτως αί ομάδες «Νέα Κ ίνηρ 
σις» καί «Ε.Ν.Σ.Σ.Ε.Τ.Ε.» προ- 
έβοίλοιΐ τήν άξίωσιν όπως άφ’ 
ένός μέν, παρά τό άρ|9ρον 20 
τοΰ ίσχύοντος Καταστατικού 
τοΰ Συλλόγου, έχωσιν οί Έ
πι μελ ηταί δικαίωμα ψήφου έπί 
πάντων τών θεμάτων, άφ’ έτς-ι 
ρου δέ όπως έκ τών 7 έν Αθή
να ις Συμβούλων καί 6 Επιμε
λητών υποδείξουν αυτοί 3 Συμ
βούλους καί τούς 6 Έπιμελη- 
τάς, διαθέτοντες ουτω 9 ψήφους 
έναντι 4.

Παρά τήν το ι αυτήν άξίωσιν 
καί τόν τρόπον καθ’ όν αυτή 
προεβλήθη παρά τών έν λόγφ 
ομάδων, διεξήχθη μακριά συζή- 
τησις μέ τήν προσπάθειαν τρο
ποπο ιήσεώς της. Δυστυχώς, ή 
έμμονή τών εκπροσώπων τών ο
μάδων έπί τής αρχικής βάσεως 
τής άξιώσεως καί ή καθ’ όλα 
άκαμψία καί άνυποχωρητ ι κότής 
των, κατέστησαν αυτήν απαρά
δεκτο ν έκ μέρους τών υπολοίπων 
μελών τής συισκέψεως, μέ τό 
άσύμφορον άποτέλεσμα τοΰ 
ναυαγίου τών διαπραγματεύσε
ων.

Οί κ.κ. Τσουδερός καί ιΚατσιά- 
μπας, κατόπιν τής μοααιώσεως 
τοΰ οικουμενικού ψηφοδελτίου, 
δέν ήθέλησαν μέν νά συμμετάι- 
σχωσι προσωπικώς είς τό ψη- 
φοδέλτιον Μελισσαροπούλου, έ- 
δήλωσαν όμως ότι θά τό ύπο- 
στηρίξουν.
------------------------ <$>♦<$>-------------------------

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΤΩΝ Π. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ

ΕΞΟΥΣIΟΔΌΤΗ Σ1Σ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. Κ. ΙΑΤΡΙΔΗΙΝ

Οί κάτωθι ύπογεγραμμένοι, 
μέλη τοΰ Συλλόγου τών υπαλ
λήλων τής Ε.Τ.Ε. έξουσιοδο- 
τοΰμεν τόν όριζόμενον διά τής 
παρούσης μας κ. Κων)τΐνον Ί- 
ατρίδην, πολεμιστήν τοΰ Ν.75Τ, 
δπως μέχρι τών εκλογών τοΰ 
Συλλόγου μας διαχειρισθή τά 
άπασχολοΰντα τήν κατηγορίαν 
μας ζητήματα έν συνεργασία 
μετ’ έκείνων, σϊτινες δύνανται νά 
προσφέρωσι ύπηρεσίας ίκανάς 
διά τήν προώθησίν των.

Προς τούτο ις παρακαλοΰμεν, 
δπως ό κ. Κων)τίνος ’ I ατρίδης 
περιληφθή είς πάντας τούς μέλ
λοντας νά συμμετάσχωσι τών 
αρχαιρεσιών τοΰ Συλλόγου μας 
συνδυασμούς, ώς ό μόνος άντι- 
πρόσωπος ό εξουσιοδοτημένος 
υπό τών πολεμιστών τοΰ Ν.751, 
δστις μέσφ τής έκλεγηθησομέ- 
νης Διοικητικής Επιτροπής τοΰ 
Συλλόγου μας καί διά τα
κτικών συνελεύσεων τών πολε
μιστών, συγκαλουμένων1 είς τήν 
κατάλληλον στιγμήν, ενεργή διά 
τήν άποκατάστασιν καί προώθη- 
σιν τών ζητημάτων τών άπασχο- 
λούντων τούς πόλε μιστός τοΰ 
Ν.751 καί 1836 κ.λ.π.

Οί έξουσιοδοτοΰντες:
( Έπονται 83 ύπογραφαί)
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I ΚΠΝΣΤ. ΚΑΊ-ΑΑΣ
ΜΑΣ ΣΕΡ — Κ Ι ΝΗΣ 10ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

g Είδικευθείς καί είς ΒΙΕΝΝΗΝ
■ Θεραπευτικά μασσάζ—Χειρομασσάζ—Μηχανομασσάζ 

Ήλεκτρομασσάζ—Κ ινηΐσιοθειραπεία.

g ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ μέ τό Ταμεΐανι Υγείας τοΰ Προσ)κοΰ g 
g τής Εθνικής Τ ραπέζης καί τών λοιπών Τ ρ) κών Ταμείων Μ 
|| ΔΕΧΕΤΑΙ: 'Οδός Γ' Σεπτεμβρίου 58 (Μου|σεΐον)
g ΤΗΛ. 812.898 καί 36.632—-Επισκέψεις καί κατ’ οΐκον. H
1 ■

ΙΙ*ΙΙΙ«ΙΙΒΙΙΙ*ΙΙ ΙΙ·Ι!ΙΙ*ΗΙΙΙΙΙΒΙΙΙίΜΙΙ*ΙΙΙΙ·!ΙΙίΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙί!!!ΙΙ·ΙΙΙΜίΙΙΙΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ν.Κ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΚΑΙ Ε.Ν.Σ.Σ.Ε.Τ.Ε.



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑΙ
ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Συμφώνως ττρός τον άρθρον δπως λάβωσι πρόνοιαν και παρί-

12 τοΰ Καταστατικού αί ψηφο- 
φορίαι προκειμένου περί συνα
δέλφων. ύπηρετούντων η κατοι- 
κούντων εις τα Επαρχιακά κα
ταστήματα, λαμβάνουσι χώραν 
εις τούς τόπους ένθα έδρεύουσι 
καταστήματα, εις α ύπηρετοΰ- 
σιν ή κατοικοΰσιν 7 τουλάχιστον 
τακτικά μέλη τοΰ Συλλόγου.

Ή Δ. Επιτροπή τοΰ Συλλό
γου κατ’ ακολουθίαν τής ανωτέ
ρω διατάξεως και συμφώνως τψ 
άρθρψ 14 τοΰ Καταστατικού, 
ορίζει ώς εκλογικά κέντρα τους 
τόπους ένθα έδρεύουσι τά κάτω
θι ’Επαρχιακά Καποστήματα.

Ή Δ. Επιτροπή ορίζει επί
σης κατωτέρω είς τίνα εκλογικά 
κέντρα θά ένασκήσωσι τό δικαί
ωμα τής ψήφου των οΐ συνάδελ
φοι τακτικά μέλη τοΰ συλλόγου, 
οΐ ύπηρετοΰντες ή κατοικοΰντες 
είς Καταστήματα ών ή εκλογική 
δύναμις είναι κοπωτέρα των 7. 
Τά Καταστήματα ταΰτα έμφαί- 
νονται είς παρένθεσιν έν έκάστψ 
έκλογικψ Κέντρψ.

Έφιστάται ή προσοχή εις 
τούς κ. κ. ’Αντιπροσώπους τοΰ 
Συλλόγου, τούς ΰπηρετοΰντας 
είς Καταστήματα, είς τάς έδρας 
των όποιων θά λάβη χώραν ή 
ψηφοφορία, όπως ευθύς ώς λά- 
βωσιν επιστολήν τής έν Άθή- 
ναις έκλεγησομένης Κεντρικής 
Εφορευτικής ’Επιτροπής καθο- 
ρίζουσαν τήν ή μέραν ένεργείας 
των αρχαιρεσιών συγκεντρώσω- 
ο ι τό ταχύτερον, πάντως δε οΰχΐ 
βραδύτερον των δύο ήμερων προ 
τής ή μέρας τής καθορισθείσης 
διά τήν ψηφοφορίαν, τά τακτικά 
μέλη τά ύπηρετοΰντα ή κατοι- 
κοΰντα είς τό Κατ) μα και προ- 
βώσιν είς τήν εκλογήν τοπικής 
'Εφορευτικής Επιτροπής εκ τρι
ών τακτικών μελών και δύο ανα
πληρωματικών, ήτις και θά δι- 
εξαγάγη τάς αρχαιρεσίας. Έφι_ 
στώμεν επίσης τήν προσοχήν 
τών κ. κ. ’Αντιπροσώπων τοΰ 
Συλλόγου τών ύπηρετούντων 
είς τά ανωτέρω Καταστήματα,

σταται Δικαστικός Άντιπρόσω 
πος κατά τήν ή μέραν τών προς 
άνάδειξιν τής Διοικητικής Επι
τροπής ’Αρχαιρεσιών.

Μερίμνη τής Διοικητικής έπι- 
τροπής, θέλουσιν άποσταλή έ- 
γκαίρως είς τούς αντιπροσώ
πους τοΰ Συλλόγου τά ψηφοδέλ
τια τών ύποβληθεισών υποψηφι
οτήτων, άτι να ουτοι άμελητί δέ
ον νά παραδώσωσιν είς τήν το
πικήν Εφορευτικήν Επιτροπήν 
και θέσωσιν ύπ’ δψιν τών τακτι
κών μελών τοΰ Συλλόγου.

Έφιστώμεν έπίσης τήν προ
σοχήν τών κ.κ. ’Αντιπροσώπων 
τοΰ Συλλόγου τών ύπηρετούν
των ή κατοικούντω» είς Κατα
στήματα μέ συλλογικήν δύνα- 
μιν κάτω τών έπτά (7) μελών ό
πως κατατοπίσωσι τούς συνα
δέλφους, τακτικά μέλη τών Συλ
λόγων περί τών τόπων είς οΰς 
δέον νά μεταβώσιν οδτοι προς 
ένάσκησιν τοΰ δικαιώματος τής 
ψήφου των καί έπί παντός θέμα
τος άφορώντος τάς αρχαιρεσίας.

Αί τοπικαί ’Εφορευτικά! Επί
τροποι δέον νά διεξάγωσι τάς 
άρχαιρεσίας άκολουθοΰσαι μα- 
θηματικώς καί πιστώς τάς δια
τάξεις τών άρθρων 3,4,6,12 καί 
14 τοΰ Καταστατικού καί έξα- 
σφαλίζουσαι τό άδιάβλητον τής 
εκλογής.

Έφιστάται έπίσης ή προσο
χή τών συγκροτηθησομένων Το
πικών Εφορευτικών Επιτρο
πών, δπως τό Πρακτικόν τών 
’Αρχαιρεσιών μετά τών έσφρα- 
γισμένων φακέλλων τών ψηφο
δελτίων άποστείλωσιν άμελητί 
προς τον κ. Κωνσταντίνον Δη- 
μολίτσαν Πρόεδρον τής Κεντρι
κής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής 

POSTE RESTANTE, ’Αθήνας, 
καθ’ ά έν τψ άρθρφ 14 τοΰ Κα
ταστατικού ορίζεται.

Προς πλήρη κατατόπισιν, πα- 
ραθέτομεν αποσπάσματα τών 
σχετικών μέ τάς αρχαιρεσίας 
άρθρων τοΰ Καταστατικού. * 2 3 4 5
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΣ
"Αρθρον 3 ον

Τακτικά μέλη τοΰ Συλλόγου 
δόνανται νά είναι α) πάντες οί 
έκ τοΰ κυρίου Προσωπικού μόνι
μοι υπάλληλοι τής Τραπέζης 
καί αί μόνιμοι δ)φοι. Πάντες οΰ- 
τοι δέον νά έχωσι συμπληρώσει 
τό 1 6ον έτος τής ήλικίας των.

Σημ. :Δέν έχουν δικαίωμα 
ψήφου τά έκτακτα μέλη, ήτοι 
οΐ μή μονι μοποιηθέντες είσέτι 
δόκιμοι ύπάλληλοι τής ΕΤΕΑ, 
οί νομικοί σύμβουλοι τής Τρα
πέζης, οί συνταξιούχοι τέως τα
κτικά μέλη τοΰ Συλλόγου, ώς 
καί τά έπίτιμα μέλη.

"Αρθρον 12ον
Δικαίωμα ψήφου έχουσι πάν

τα τά είς τό Κεντρικόν Κατά
στημα τής Τραπέζης, είς τά έν 
Άθήναις, Πειραιεΐ, Περιχώροις 
καί Έπαρχίαις Ύποκοτταστή- 
ματα αυτής άνήκοντα τακτικά 
μέλη τοΰ Συλλόγου, ψηφίζουσι 
δέ μόνον έφ' όσον εύρίσκονται 
αυτοπροσώπως είς τούς τόπους 
ένθα διεξάγεται ή ψηφοφορία.

Σημ. : Ώς προς τον τόπον 
ψηφοφορίας τά μέλη νά συμβου- 
λευθοΰν τον άλλαχοΰ δημο- 
σιευόμενον πίνακα έκλογικών 
κέντρων.

"Αρθρον 14ον
1) Ή ψηφοφορία προς διεξα

γωγήν άρχαιρεσιών ώς καί πά- 
σαι αί ψηφοφορίαι δι’ ας απαι
τείται κατά τό αρθρον 12 ή ψή
φος καί τών έν ταΐς Έπαρχίαις 
τακτικών μελών τοΰ Συλλόγου, 
διεξάγονται ώς κατωτέρω καθο
ρίζεται διά ψηφοδελτίων έγλειο- 
μένων έντός φακέλλων οϊτινες 
δέον νά σφραγίζωνται.

Τά ψηφοδέλτια ταΰτα πρό- 
κειμένου μέν περί άρχαιρεσιών 
περί έχουσι τά ονόματα τών ψη-

φιζομένων υποψηφίων, προκει
μένου δέ περί ψήφου έμπιστο- 
σύνης άφορώσης είς έρώτημα τι_ 
θέμενον υπό τήν κρίσιν τοΰ ψη
φοφόρου, τήν λέξιν ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

2) Ή ψηφοφορία διεξάγεται 
κατά τήν αυτήν ή μέραν τόσον 
είς τάς ’Αθήνας δσον καί είς τάς 
έκτος τών ’Αθηνών, Πειραιώς 
καί Περιχώρων έπαρχιακάς πό
λεις ένθα εδρεύουν Καταστήμα
τα τής Τραπέζης.

3) Υποψήφιοι δύνανται νά εί
ναι πάντα τά τακτικά μέλη τοΰ 
Συλλόγου. Τά όνόματα τών 
προβληθέντων υποψηφίων προ
κειμένου περί άρχαιρεσιών ή τά 
έρωτήματα τίθενται μερίμνη τής 
Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου ύπ’ δψιν 
τών έχόντων δικαίωμα ψήφου 
μελών ευθύς ώς καταστούν 
γνωστά! είς τήν ΔΈ. τοΰ Συλ
λόγου αί προβληθεΐσαι υποψη
φιότητες.

4) Οί ψηφοφόροι δικαιοΰνται 
νά διαγράφουν έλευθέρως έν ή 
πλείονα όνόματα υποψηφίων ή 
νά τά άντικαθιστοΰν διά τών ο
νομάτων άλλιων τακτικών μελών 
τοΰ Συλλόγου.

5) Ή ψηφοφορία διεξάγεται 
κατά τόπους υπό τής Κεντρικής 
Εφορευτικής Επιτροπής καί 
τών τοπικών Εφορευτικών Επι
τροπών. Ή συγκρότησις τών είς 
τάς έπαρχιακάς πόλεις Εφορευ
τικών Επιτροπών ένεργεΐται ώς 
ακολούθως:

Ή Διοικητική έπιτροπή τοΰ 
Συλλόγου διορίζει άντιπροσώ- 
πους αυτής είς τά κοαά τόπους 
Επαρχιακά Καταστήματα, οϊ- 
τινες έντολή τής Κεντρικής Ε
φορευτικής Επιτροπής συγκεν- 
τροΰσι τά τακτικά μέλη τά άνή
κοντα είς τό Υποκατάστημα, 
άτι να προβαίνουν είς τήν έκλο-

γήν τής Εφορευτικής Επιτρο
πής περιλαμβανούσης τρία μέ
λη καί δύο αναπληρωματικά ή 
καί όλιγώτερον έφ’ όσον ή δύ- 
ναμις τοΰ Υποκαταστήματος 

είς τακτικά μέλη τοΰ Συλλόγου 
δεν συμπληροΐ τον ώς άνω άρι- 
θμόν.

Αί τοπικαί Εφορευτικά! Ε
πίτροποί δέον νά συγκροτηθώ- 
σι τό βραδύτερον δύο ή μέρας 
προ τής διά ψηφοφορίαν καθο- 
ρισθείσης τοιαύτης.

6) Οί ψηφοφόροι οφείλουν νά 
ψηφίζουν ύποχρεωτικώς έπτά 
Συμβούλους άνήκοντας είς τήν 
περιφέρειαν ’Αθηνών—Πειραι-

| ώς καί Π εριχώρων καί τέσσαρας 
! είς τά Επαρχιακά Ύποκ)στή- 
' ματα. Προς τοΰτο δέον νά άνα- 
ί γράφεται είς τά ψηφοδέλτια ά 
ί τόπος ένθα υπηρετεί έκαστος υ
ποψήφιος. Οί Έπιμεληταί δέον 
νά προέρχωνται έκ τών τακτι
κών μελών τών άνηκόντων είς 
τήν περιφέρειαν ’Αθηνών, Πει
ραιώς καί Περιχώρων, λόγψ τής 
φύσεως τών είς αυτούς άνατι- 
θεμένων καθηκόντων. Ψηφοδέλ- 
τιον μή περιέχον τοιαύτην σύν- 
θεσιν θεωρείται ΑΚΥΡΟΝ.

7) Τά ψηφοδέλτια δέον νά εί
ναι έντυπα ή δακτυλογραφημέ
να. Έπί τούτων γίνονται αί δια- 
γραφαί καί αντικαταστάσεις 
διά μολυβδίδος ή μελάνης άπα- 
γορευομένης τής χρησιμοποιή
σεις ς άλλων ψηφοδελτίων.

8) Τά μέλη τοΰ Διοικ. Συμ
βουλίου, οί Έπιμεληταί, ό Πρό_ 
εδρος τής Συνελεύσεως καί οί 
Έλεγκταί άναγράφονται πάντες 
έπί ένός ψηφοδελτίου.

9) Οί ψηφοφόροι εισέρχονται 
είς τήν αίθουσαν ψηφοφορίας έ
καστος χωριστά, ό δέ επόμενος 
δικαιοΰται νά εΐσέλθη προς 

ψηφοφορίαν μόνον άφοΰ ό προ
ηγούμενος ρίψει τον φάκελλον 
είς τήν ψηφοδόχον. ’Απαγορεύ
εται καθ’ δλην τήν . διάρκειαν 
τής ψηφοφορίας ή έν τή αιθούση 
τής ψηφοφορίας παραμονή οίου- 
δήποτε άλλου προσώπου πλήν 
τών μελών τής Εφορευτικής Ε
πιτροπής καί δύο τό πολύ ψηφο
φόρων.

10) “Εν τών μελών τής Εφο
ρευτικής Επιτροπής όριζόμενον 
ύπ’ αυτής παραδίδει είς έκα
στον είσερχόΙμενον ψηφοφόρον

τά ψηφοδέλτια όλων τών ύποψη- 
φίων, προκειμένου περί άρχαι- 
ρεσιών ή δύο ψηφοδέλτια (2), 
φέροντα τό έν τήν λέξιν ΝΑΙ 
καί τό έτερον τήν λέξιν ΟΧΙ 
προκειμένου περί έρωτημάτων 
μεθ’ ένός φακέλλου, δ δέ ψηφο
φόρος ύποχρεοΰται νά παρα- 

λαμβάνη πάντα τά ψηφοδέλτια 
καί άποχωρών είς ιδιαίτερον χώ
ρον έπί τοΰτο προοριζόμενον, 
ώστε νά άσφοιλίζεται τό άπόρ- 
ρητον τής ψηφοφορίας, κλείει έν 
τψ φακέλλψ τό ψηφοδέλτιον τής 
προτιμήσεώς του. ’Ακολούθως 
ρίπτει τον φάκελλον ίδιοχείρως 
καί έπί παρουσία τής Εφορευ
τικής Επιτροπής έντός ψηφο
δόχου, ύποχρεούμενος νά άπο- 
χωρή τής αιθούσης αυθωρεί.

1 1 ) Ή ψηφοδόχος ένθα ψηφί
ζουν τά έν τή περιφερεία ’Αθη
νών, Πειραιώς καί Π εριχώρων 
έργαζόμενα μέλη τοΰ Συλλόγου 
δέον νά είναι ήσφαλισμένα έξ’ 
όλων τών πλευρών διά σιδηρών 
έλασμάτων καί κλείθρου, τοΰ ο
ποίου τάς κλείδας κρατεί ό 
Πρόεδρος τής Κεντρικής Ε
φορευτικής Επιτροπής.

Ό Πρόεδρος τής Εφορευτι
κής Επιτροπής, σφραγίζει 
τήν ψηφοδόχον δι’ ισπανι
κού κηροΰ, άσφοΛίζων τό άπα- 
ραβίαστον αυτής καί παραδίδει 
ταύτην είς τά λοιπά μέλη τής 
Κεντρικής Εφορευτικής Επι
τροπής πρός φύλαξιν μέχρις ου 
συγκεντρωθούν καί τά ψηφοδέλ
τια τών Επαρχιακών Υποκα
ταστημάτων κατά τά ανωτέρω 
οριζόμενα.

12) Ματαιωθείσης δι’ οίον- 
δήποτε λόγον τής ψηφοφορίας

αΰτη ένεργεΐται μετά έπτά (7) 
ή μέρας άπό τής ματαιώσεώς 
της ύπό τών αΰτών Εφορευτι
κών Επιτροπών (Κεντρικών καί 
Τοπικών).

13) "Αμα τψ πέρατι τής ψη
φοφορίας είς τήν πόλιν ένθα ε
δρεύει έκαστον Υποκατάστημα, 
ή Τοπική Εφορευτική Έπιτρο
πή άνοίγει τήν ψηφοδόχον, 
σφραγίζει καί μονογράφει τούς 
φακέλλους καί συντάσσει πρα
κτικόν τής ψηφοφορίας, έπί τοΰ 
όποιου άναγράφει τά όνόματα 
τών ψηφισάντων. Τό πρακτικόν 
τοΰτο μετά τών έσφραγ ισμένων 
φακέλλων τών ψηφοδελτίων θέ
τει έντός μεγάλου φακέλλου τον 
όποιον σφραγίζει δι’ ισπανικού 
κηροΰ ώστε νά άσφαλίζεται 
πλήρως τό άπαραβίαστον αύ- 
τοΰ και στέλλει άμελητί διά συ
στημένης έπιστολής όνομαστΐ 
προς τον Πρόεδρον τής Κεντρι
κής Εφορευτικής Έτήτραπής 

Πόστ—Ρεστάντ, είς ’Αθήνας.
14) Τήν 1 5ην ή μέραν άπό τής 

ένεργείας τής ψηφοφορίας, ό 
Πρόεδρος τής Κεντρικής Εφο
ρευτικής Επιτροπής έν Άθή- 
ναις συνοδευόμενος καί ύπό τών 
λοιπών μελών τής Εφορευτικής 
Επιτροπής προσέρχεται είς τό 
Ταχυδρομεΐον καί παραλαμβά- 
νει τούς έπ’ όνόματι αύτοΰ συ
στημένους φακέλλους τών ψηφο
δελτίων, τούς όποιους καί μετα
φέρει είς τον τόπον ένθα εύρί- 
σκεται ή ψηφοδόχος τής περι
φέρειας ’Αθηνών. Έκεΐ ή Κεν
τρική Εφορευτική Έπιτροπή έν 
συνεδριάσει άνοίγει τούς συγ- 
κεντρωθέντας φακέλλους τών 
Επαρχιακών Καταστημάτων 
καί έλέγχει τούς φέροντας τά 
ψηφοδέλτια φακέλλους αν είναι 
σύμφωνοι πρός τά πρακτικά 
τής ψηφοφορίας. ’Ακολούθως ά- 
νοίγουσα τήν ψηφοδόχον ρίπτει 
τούτους έντός αυτής καί ' προ
βαίνει είς τήν καταμέτρηση/ τών 
ψήφων.

15) Περί τοΰ άποτελέσμα- 
τος συντάσσεται λεπτομερές 
πρακτικόν δι’ ου προκειμένου 
περί άρχαιρεσιών άνακηρύσσον- 
ται οί έπιτυχόντες, δπερ δημο
σιεύεται άμέσως διά τοιχοκολ- 
λήσεως είς τά Γραφεία τοΰ Συλ
λόγου καί κατά τό δυνατόν εύ- 
ρείας κυκλοφορίας άνακοινώσε- 
ως μεταξύ τών μελών είς πάντα 
τά Καταστήματα τής Τραπέ
ζης·

16) Πρακτικά καί φάκελλσι 
ψηφοφορίας λαμβανόμενοι μετά 
τήν ή μέραν ταύτην, δέν λαμβά- 
νονται ύπ’ δψιν.

17) Τό αποτέλεσμα τής ψη
φοφορίας θεωρείται έγκυρον έάν 
έλαβον μέρος είς τήν ψηφοφορί
αν τό ποσοστόν τοΰ συνόλου τών 
τακτικών μελών τό άπαιτούμε- 
νον διά τήν άπαρτίαν. Τό γεγο
νός τοΰτο πιστοποιείται διά μό
νης τής άριθμίσεως τών έσφρα
γισμένων φακέλλων. Έάν έκ τών 
συγκεντρωθέντων φακέλλων προ- 
κύπτη ότι έψήφισαν όλιγώτερα 
μέλη, ή Κεντρική Εφορευτική Έ
πιτροπή άναβάλλει έπί επτά 
(7) ή μέρας τό άνοιγμα τών φα
κέλλων έφ’ δσον διαπίστωση δτι 
έλλείποντα τυχόν πρακτικά με
τά φακέλλων Ύπ) μάτων είναι 
δυνατόν νά συμπληρώσουν τον 
άπαιτοΰμενον άριθμόν διά τό έ
γκυρον τής έκλογής. Έάν καί 
μετά τήν πάροδον τής επταη
μέρου ταύτης προθεσμίας δέν 
συμπληρωθή ό άπαιτούμενος ά- 
ριθμός ή ψηφοφορία έπα,ναλαμ- 
βάνεται μετά 1 5 ημέρας, τής 
Κεντρικής Εφορευτικής Επι
τροπής είδοποιούσης άμέσως 
περί τούτου δι’ έπειγούσης ά- 
νακοινώσεως τάς τοπικάς Έφο-

| ρευτικάς Επίτροπός, ώς καί τά 
έν τή περιφερείς ’Αθηνών, Πει
ραιώς καί περιχώρων καί τά έν 
ταΐς Έπαρχίαις μέλη. Μή έπι- 
τευχθείσης καί αυθις άπαρτί- 
ας, ή ψηφοφορία έπαναλαμβά- 
νεται κατά τήν αυτήν διαδικα

σίαν μέχρις οΰ σχηματισθή ή 
κατά νόμον άπαρτία.

1 8} Ώς έκλεγέντες θεωρούν
ται οί λαμβάνοντες κατά σειράν

τάς περισσοτερας ψήφους και 
δι’ ήν ιδιότητα έψηφίσθη έκα
στος κατά τάς άνωτέρω διακρί
σεις.

-<£>♦<$>-

ΟΔΗΓΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΑΣ
Παρακαλοΰνται οί κ. κ. άντι- 

πρόσωποι τοΰ Συλλόγου οί ύπη
ρετοΰντες είς τά έπαρχιακά 
Καταστήματα δπως συντάξω- 
σιν ύπ’ ευθύνην των κατάστασιν 
τών ύπηρετούντων παρά τψ Κα- 
ταστήματί των .συναδέλφων - τα
κτικών μελών τοΰ Συλλόγου.

Τήν κατάστασιν ταύτην τών 
έξ έκάστου Καταστήματος έχόν
των δικαίωμα ψήφου θέλουσι κα
ταθέσει τό ταχύτερον είς τήν έ- 
κλεγεΐσαν τοπικήν Εφορευτι
κήν Επιτροπήν τοΰ είς ό υπά
γονται Καταστήματος—Εκλο
γικού Κέντρου.

Έκαστη τοπική έφορευτική 
Έπιτροπή παρακαλεΐται δπως 
παρακολουθήση τήν έγκαιρον 

υποβολήν είς αυτήν τών ώς άνω 
καταστάσεων έκ μέρους δλων 
τών Καταστημάτων τής δικαιο
δοσίας της. Ή τοπική Έφορευ
τική Έπιτροπή μετά τήν λήψιν 
τών καταστάσεων δλων τών Κα
ταστημάτων στινα θέλουσιν α
σκήσει τό έκλογικόν των δικαίω
μα είς τό Κατάστημα—Έκλο
γικόν Κέντρον είς δ έκάστη έ- 
δρεύει,θά ύποβάλη ταύτας 

δεόντως κεκυρωμένας είς τούς 
άρμοδίους Δικαστικούς άντι- 
προσώπους.

Οί κ. κ. αντιπρόσωποι τοΰ 
Συλλόγου παρακαλοΰνται δπως 
μάς ύποβάλουν έγκαίρως άντί- 
γραφον είς διπλοΰν τών ώς άνω 
καταστάσεων.

Αί κατά τόπους Εφορευτικά! 
Έπιτροπαί παρακαλοΰνται δ

πως μάς γνωρίσουν Ιον) Τήν 
έκλογήν των συμφώνως πρός 
τάς οδηγίας τής Κεντρ,κής Εφο
ρευτικής Επιτροπής καί 2ον) 
τήν έκτέλεσιν τής διά τής πα- 
ρούσης άνατιθεμένης αΰταΐς ερ
γασίας.

Ό Σύλλογος θά άναλάβη 
τήν δαπάνην τής έκτυπώσεως 
τών φηφοδελτίων τών συνδυα
σμών, οϊτινες θά διεκδικήσωσι 
τήν διαχείρισν τών συλλογικών 
υποθέσεων. Ταΰτα θά έκτυπω- 
θώσιν έπί χάρτου τής αυτής 
ποιότητας διά τών ιδίων τυπο
γραφικών στοιχείων καί θά εί
ναι τοΰ αύτοΰ μεγέθους. Οί φά- 
κελλοι, έντός τών όποιων θά το- 
ποθετηθωσι τά ψηφοδέλτια θά 
είναι οί ίδιοι άκριβώς κατά τε 
τό μέγεθος καί τό χρώμα καί 
τήν ποιότηα, τόσον διά τό Κεν
τρικόν δσον καί διά τά Υποκα
ταστήματα. Τά ψηφοδέλτια, κα
θώς καί οί φάκελλοι, δι’ ών θά 
έφοδιασθώσι παρά τοΰ Συλλό
γου άπασαι αί έφορευτικαί 
Έπιτροπαί τόσον τοΰ Κεντρι
κού Καταστήματος δσον καί 
τών περιφερειακών Έκλογικών 
Κέντρων, θά φέρωσιν ειδικήν 
σφραγίδα τοΰ Συλλόγου μέ τήν 
ημερομηνίαν τών άρχαιρεσιών. 
Τά ψηφοδέλτια ταΰτα καί οί 
φάκελλοι θά δίδωνται παρά τών 
Προέδρων τών Εφορευτικών Ε
πιτροπών είς τούς προσερχομέ- 
νους κατά τάς άρχαιρεσίας καί 
έξ αυτών ό ψηφίζων εισερχόμε
νος είς τό παραβάν, θά κάμη έ. 
πιλογήν, διαγραφάς, άντικατα
στάσεις ονομάτων ύποψηφίων, 
ή προσθήκας άλλων ονομάτων.

Πάν ψηφοδέλτιον μή φέρον 
τήν ώς άνω σφραγίδα τοΰ Συλ
λόγου, θά είναι άκυρον δπως ά- 
κυρον θά είναι έφ’ δσον καί ό 
φάκελλος, έντός τοΰ οποίου θά 
είναι τοποθετημένον τό ψηφο- 
δέλτιον, δέν εΐναι έξ έκείνων, οΓ- 
τινες θά φέρωσιν ωσαύτως τήν 
κατά τά άνωτέρω ειδικήν σφρα
γίδα τοΰ Συλλόγου.

*Η χρήσις τών παρά τοΰ Συλ
λόγου άποσταλησομένων ψηφο
δελτίων καί φακέλλων, τόσον 

παρά τών έν Άθήναις δσον καί

παρά τών έν τοΐς Ύποκαταστή. 
μασι συναδέλφων, τό πανομοιό- 
τυπον τών ψηφοδελτίων καί τών 
φακέλλων, έν συνδυασμψ πρός 
τά καταστατικώς περί άρχαιρε- 
σιών καθοριζόμενα, ού μόνον έ- 
ξασφαλίζουσι τήν έλευθέραν έκ- 
δήλωσιν τών μελών, άλλά διευ- 
κολύνουσι καί έξασφαλίζουσι 
άπολύτως καί τήν μυστικότητα 
τής ψηφοφορίας. Έπί πλέον ή 
προβλεπομένη άνάμιξις τών φα
κέλλων, μετά τήν ένταΰθα άπο- 
στολήν των, παρά τών έψορευ- 
τικών Επιτροπών, πριν ή άνοι- 
γώσιν ουτοι τοΰτέστιν πριν γίνη 
ή διαλογή, καθιστώσιν άδύνατον 
παντελώς νά γνωσθή παρ’ οίου- 
δήποτε ποιος έψήφισεν, είς ποι
ον Υποκατάστημα άνήκει καί 
πώς έξέφρασε τήν θέλησίν του.

Τά μέλη ψηφίζοντα μακράν 
τής έδρας των θά μεταβοΰν είς 
τό οίκεΐον Έκλογικόν Κέντρον 
διά τών συνήθων συγκοινωνια
κών μέσων (σιδηροδρομικώς ή 
διά λεωφορείου). Έάν όμως 
πρόκειται διά 3 ή περισσότερα 
μέλη καί ή διά σιδηροδρόμου ή 
λεωφορείου συγκοινωνία εΐναι 

δυσχερής, δύνανται νά χρησιμο
ποιήσουν ταξί, άναφέροντες σχε- 
τικώς είς τον Σύλλογον.

Έν ή περιπτώσει θά άναγρά, 
φωνται είς ψηφοδέλτιον όνόματα 

I περισσότερα τοΰ ένός διά τό ά- 
I ξίωμα τοΰ Προέδρου τών συνε
λεύσεων ή περισσότερα τών έν
δεκα διά τούς Συμβούλους ή πε
ρισσότερα τών έξ διά τούς Έ- 
πιμελητάς ή περισσότερα τών 
δύο διά τούς Έλεγκτάς, τά τυ
χόν πέροα/ τών άριθμών τούτων 
ψηφιζόμενα ονόμασα δέν θά 
λαμβάνωνται ύπ’ δψιν. Έν τή 
περιπτώσει ταύτη ό ψηφιζόμε- 
νος διά τήν θέσιν τοΰ Προέδρου 
τών συνελεύσεων, ή ό άριθμός 
τών Συμβούλων ή τών Επιμε
λητών, ή τών Ελεγκτών, θά λαμ- 
βάνηται κατά τήν σειράν τής έν 
τψ ψηφοδελτίψ άναγραφής των, 
μέχρι συμπληρώσεως τών ύπό 
τοΰ Καταστατικού καθοριζομέ- 
νων θέσεων.

Τά ψηφοδέλτια καί οί φάκελ- 
λοι, οϊτινες θά χρησιμοποιηθώσι 
παρά τών έκλογέων κατά τάς 
άρχαιρεσίας τής 1 6ης καί 1 7ης 
Μαρτίου, θά άποσταλώσιν έ
γκαίρως, μερίμνη τής Διοικητι
κής Επιτροπής τοΰ Συλλόγου, 
είς τάς κατά τόπους Έφ. Έ- 
πιτροπάς διά συστημένου ταχυ
δρομικού δέματος καί θά άνοι- 
χθώσ; παρά τοΰ Προέδρου τής 
άρμοδίας Εφορευτικής Επιτρο
πής έν συνεδριάσει κατά τήν 
ή μέραν καί ώραν τής ένάρξεως 
τής ψηφοφορίας.

Τό οΰτω ένεργηθησόμενον ά
νοιγμα τοΰ δέματος τών ψηφο
δελτίων καί τών φακέλλων θά 
μνημονευθή είς τό πρακτικόν, 
δπερ θά συντάξη ή Έφορευτική 
Έπιτροπή έπί τψ πέρατι τής 
ψηφοφορίας.

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

-<$=-
ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Όταν γίνεται διαγραφή ύπο-
ψηφίωνδέν πρέπει νά άντικαθί-
στανται ύποψήφιοι σύμβουλοι 
τών κέντρων διά συμβούλων τών 
επαρχιών καί τάνάπαλιν, διότι 
ψηφοδέλτια περιέχοντα περισ- 
σοτέρους τών 7 συμβούλων τοΰ 
Κέντρου ή περισσοτέρους τών
επαρχιακών συμβούλων εΐναι
ΑΚΥΡΑ.
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Β-

Ό ΙΠρόεδρος του Σ υλλόγου κ. 
Κωστής ίΜελισσαρόττουλος προ- 
έβη εις τάς έξης δηλώσεις:

Κατά το διαρρεΰσαν άπό τής 
Γεν. Συνελεύσεως διάστημα 
πάντα δσα ύπεσχέθημεν αμέσου 
έκτελέσεως νομίζομεν οτι έξε- 
τελέσθησαν και αρχή μας είναι 
να μη ΰποσχώμεθα περισσότε
ρα άπό δσα είναι δυνατόν τά 
γίνουν/.

Ή μεταβολή τού ’Οργανι
σμού διά την προσαυξησιν 1 5% 
των 'Υπολογιστών καί Λογι
στών Β' μετά διετή καί τριετή 
ΐεΰδόκιμον ύπηρεσίαν, ή όποια 
'αποτελεί σημαντ ι κώτατον έπί- 
τευγμα, έγκρι θείσα υπό τού 
Συμβουλίου Επικρατεί ας, προ
ωθείται ήδη προς υπογραφήν 
τοΰ άπαττουμένου Β. Διατάγμα
τος. Ούδεμίοί εν προκειμένη 
δικαιολογείται άνησυχίο, δεδο
μένου δτι αί προσαυξήσεις 8ά 
ύπολογισθοΰν από 1ης ’ Ιανουά
ριου 1 958 καί αί αρμόδιοι ύπη- 
ρεισίαι τής Τραπέζης έτοιμά- 
ζουν έν τώ μεταξύ τούς σχετι
κούς πίνακας.

Ή άποπεράτωσις τών προα
γωγών εις τούς βαθμούς Τμημα- 
τάρχου, μετά τάς οποίας θά λά
βουν χώραν αί προαγωγαί Λο

γιστών Β' ΒΑΛΕΡ 1)1)58, 
καθυστέρησε κατά τό διαρρεΰ- 
σαν 15Θήμερον λόγω απασχο
λήσεων τών Μελών τής Επιτρο
πής προαγωγών εις άλ
λα συναφή θέματα, el 
κοινοποιήθησαν δμως έν τώ 
μεταξύ αί προαγωγαί τών! δι- 
καιουμένων έκ τών έπιτυχόν
των εις τον προαγωγικόν διαγω
νισμόν Υπολογιστών Β'.

’Απομένουν έν ούσιώδει καθυ
στερήσει αί προωθήσεις τών 
καθυστερησάντων λόγω ασθέ
νειας, διά τάς οποίας όμως 

υπάρχει ρητή διαβεβαίωσις έκ 
μέρους τών αρμοδίων υπηρεσι
ών/, συμφώνως προς τήν έν προ
κειμένη έντολήν τοΰ κ. Διοικη- 
τοΰ.

Τοιουτοτρόπως, παραλλήλως 
προς τάς έπικειμένας άρΙχαιρε- 
Ισιας, δεν παύομεν παρακολου- 
θούντες τά φλέγοντα ζητήματα 
τού προσωπικού καί λυπούμεθοί 
διότι ό φόρτος έργασίας μάς 
αναγκάζει πολλάκις νά μή εΐ- 
μεθα όσον ίσως θά έπρεπε πρό
θυμοι διά θερμοτέραν υποδοχήν 
έπισκεπτομένων ημάς συναδέλ
φων καί μάλιστα σε μερικές στι
γμές φούριας. Δέν είναι δυνα
τόν νά είναι πάντοτε άνετος η
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Β

ΑΝΑΚρίΝΩΖΙΙ
Προς αποφυγήν παρερμηνειών, δσον αφό

ρα τό νόημα τής ψηφοφορίας διά την τροπο
ποίηση' τοΰ Καταστατικού τοΰ Συλλόγου μας 
έπιθυμοΰμεν νά διευκρινήσωμεν ότι ό ψηφί
ζουν ΝΑΙ, εγκρίνει τάς προτεινομένας τροπο
ποιήσεις, ό ψηφίζων ΟΧΙ, αντιθέτους.

Όσον διά τό θέμα τής μηνιαίας υπέρ τού 
Συλλόγου εισφοράς, ή έγκρισις ΝΑΙ σημαίνει 
ότι αυτή παραμένει ώς έχει (0,50) κα'ι δύνα- 
ται νά μεταβληθή μόνον κατόπιν άποφάσεως 
τής Γενικής Συνελεύσεως.

Ωσαύτως θεωροϋμεν απαραίτητον νά το
νίσω μεν ότι τά ψηφοδέλτια ΝΑΙ ή ΟΧΙ πριν 
ή ριφθοϋν εις τήν ψηφοδόχον θά τίθενται 
υπό τών εκλογέων εις τόνμχύτόν φάκελλον ό- 
μοΰ μετά τοΰ ψηφοδελτίου τών αρχαιρεσιών 
διά τήν άνάδειξιν Διοικητικού Συμβουλίου 
τοΰ Συλλόγου.

Έν Άθήναι ς τή 5η Maphriou 1958 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΗΙΙΙίΙΕΙΙίΙίΒΙΙΙΙΙΒΙΙΙΜΙΙΗΙΙΙ
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έπαφή μέ τά Μέλη Σωματείου 
τών όποιων ό αριθμός έγγίζει 
τάς 2.500.

Ώς προς τάς έπικειμένας αρ
χαιρεσίας, οι συνάδελφοι θά 
έλαβον γνώσιν έκ τής Λογοδο
σίας μας κατά τήν Γεν. Συνέ- 
λευσιν καί έξ ιδιαιτέρας άνα- 
κοινώσεώς μας, έκκλήσεώς μας 
άπευθυνθείσης πιρίός πάντας, ο
πούς έμφανίσωμεν αρραγές μέ
τωπο ν κατά τήν Ιδιεκδίκησιν τών 
περαιτέρω δικαίων μας, καταρ-ι 
τίζοντες ένιαίον ψηφοδέλτιον, 
διά ν’ άντιτάξωμεν μείζονα δύ- 
ναμιν έναντι τής κρατικής τρο
χοπέδης.

Ώς βλέπουν οι κ.κ. συνάδελ
φοι άπό τά δημοσιευόμενα εις 
τήν «Τραπεζιτικήν» δύο ψηφο
δέλτια, ή έκκλησίς μας δέν έτε- 
λεσφόρησε, παρ’ δλον δτι πρός 
έπίτευξιν τού σκοπού τής ένώ- 
σεως έθέσαμεν εις δευτερεύου- 
Ισαν μοίραν τό προσωπικόν μας 
γόητρον. Ή Συνδικαλιστική έ- 
νωσις Νέων Στελεχών, δηλαδή 
οί άποσχισθέντες κατά τό πρώ
τον έτος τής προεδρικής μας 
θητείας, ώς καί τμήμα τής «Νέ
ας Κινήσεως», δηλαδή οί άπο- 
σχισθέντες περί τήν λήξιν τής 
δευτ,έρας προεδρικής θητείας 
μας, κατέρχονται υπό Ιδίαν ση
μαίαν.

Θά εί'μεθα ευτυχείς έάν έπι- 
τύχουνί, διότι τούτο θά σημαί- 
νη δτι είναι πλέον άξιοι ημών 
έν τή έξυπηρετήσει τών κοινών 
συμφερόντων, διότι κατά τε- 
κμήριον ή πλειοψηφία ουδέποτε 
σφάλλει. Εύχόμεθ^ εις τήμ 

πλειοψηφίαν τών συναδέλφων 
νά μή περιπέση εις οδυνηρόν 
σφάλμα. ι

Τοιουτοτρόπως έμφανίζσνται 
δύο παρατάξεις κατά τάς έπι- 
κειμένας άρχαιιρ,εσίας. ’Έχομεν, 
φαίνεταΐι, άρκετήν ζωτικότητα 
εις τό Σωμστεΐον μας, ώστε 
έκτος τοΰ εξωτερικού μετώπου, 

νά ιέπιτρέπωμεν εις εαυτούς 
τήν πολυτέλειαν καί ένιός έσω- 
τερικού μετώπου, όταν ή δλη, 
πολιτική κατάστασις λόγιρ τών 
επικειμένων Βουλευτικών εκλο
γών, προσφέρη πλείστας δυνα
τότητας καί ανοίγει ευοίωνους 
προοπτικάς διά τήν θέσιν τών 
'Ελλήνων μισθοβιότών, τών μό- 
νωή «Ήττημένων τού πολέμου».

Οΰδιέν όμως, κακόν, αμιγές 
καλού.

Διά τού διαφορισμού τών πα
ρατάξεων θά δοθή μία ευκαιρία 
ορθής κρίσεως τών Μελών τοΰ 
Συλλόγου μας. Κρίσεως περί 
τοΰ τρόπου διεκδικήσεως τών 
δικαίων αιτημάτων μας. Καί κα
θείς θά έκλίέξη κατά τήν κλίσιν

του και κατα τήν κιρισιν του.
Δηλαδή, έάν τά αιτήματα τοΰ 

προσωπικού θά πρέπει νά λύων- 
ται διά συνετής πολιτικής, διά 
τής πειθοΰς καί τής λογικής 
πιέσεως—άλλοις λόγοις τής δι
πλωματίας—ή έάν θά λύωνται 
κατά τρόπον θορυβωδώς δυναμι
κόν, ό όποιος—ώς γνωστόν—α
ποτελεί δίκοπον μαχαίρι.

Καί ημείς γνωρίζομεν νά εΐ- 
μεθα μαχητικοί, όταν καί ό
που χρειάζεται. Ύπό τάς σημε- 
ρινάς έν τή Τραπέζη συνθήκας 
ευτυχώς δέν χρειάζεται. Έάν 
δμως απρόβλεπτοι καί άπευ- 
κτέαι συνθήκαι τό έπι βάλουν, 
οΰδαμώς θά διστάσωμενΐ νά φα- 
νώμεν δυσάρεστοι, διότι ούδέν 
προσδοκώμεν άπό ούδένα.

Μακρά τής ζωής πείρα μάς 
έχει διδάξει δτι εις τάς περισ
σότερός περιπτώσεις δέν εΐναι 
ό πόλεμος που φέρει τήν νίκην, 
διότι ό πόλεμος μόνον κατα- 
στραφ/άς φέρει, άλλ’ ό επιδέξιος 
χειρισμός τών π.ροκυπτόντων ζη
τημάτων καί ή βαρύτης τής 
έτ.ιδεξίας χρήσεως τοΰ ’Ορθού 
Λόγου,

■------------------------♦·♦------------------------

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΛ. ΥΠ)ΛΩΝ Ε.Τ.Ε.
---------·—-

ΑΝΑ ΚΟΙΝΩΣ! Σ 
Πρός τάς Αντιπροσωπείας 

Συλλόγου 'Υπαλλήλων Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος.

Συμφώνως τφ άρθρω 14 τού 
Κατοοστατικού παραγρ. 5 καί 
κατόπιν προκηρυΐξεως εκλογών 
τήν 16ην καί 1 7ην Μαρτίου έ.ε, 
διά τήν εκλογήν νέας Διοικητι
κής Επιτροπής τοΰ Συλλόγου 
μας, παιρακαλοΰμεν υμάς δπως, 
συγκεντροννπες τά τακτικά μέλη 
τοΰ Συλλόγου, προβήτε εις τήν 
εκλογήν τοπικής Εφορευτικής 
’ Επ ι τροπή ς, περιλαμ βανο ύ σης 
τιρίία (3) τακτικά μέλη καί δύο 
(2) αναπληρωματικά.

Αί τόπι καί Εφορευτικοί ’Ε
πίτροποί δέον νά συγκροτηιθώσι 
τό βραδύτερον δύο ημέρας πρό 
τής διά τήν ψηφοφορίαν καθορι- 
σθείσης ημερομηνίας.

Παρακαλοΰμεν δπως άμα, τή 
συγκροτήσει τής Εφορευτικής 
Επιτροπής μάς γνωρίίσητε τού
την.

Άθήναι, 5, Μαρτίου 1958 
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Β-

ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΚ ΤΩΝ 
ΚΟΛΠΩΝ ΜΑΣ

-Β

Δύο άπό τά σημαντικότερα 
Υπουργεία τής νέας υπηρεσι
ακής Κυβερνήσεως έδόθησαν 
εις ιάνωτάτους Τραπεζικούς 
Λειτ ουρίγούς, προερχόμενους 
άμφοτέρους έκ τής Εθνικής 
Τραπέζης· τον κ. I. Παρασκευ- 
όπουλον, Υποδιοικητήν τής 
Τραπέζης μας (τό ύπουργεΐον 
’Εμπορίου καί Βιομηχανίας) 
καί τον κ. Κ Άρλιώτην πα
λαιόν συνάδελφόν μας καί νΰν 
Διοικητήν τής Κτηματικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος (τό ύ- 
πουργείον Συντονιισμοΰ).

Ή ιάριστί'νι^ην εκλογή τών 
δύο τούτων προσωπικοτήτων, 
τιμά τούτους καί άνταποκρίινε- 
ται πρός τάς πανθομολογαυμέ- 
νας ικανότητάς των καί τό ε
ξαίρετο ν ήθος των. ’Αντανακλά 
δμως καί εις τό σώμα τών ύ- 
ποΑλήλων τής Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος, φυτώριον ά
ξιων λειτουργών, άκενίωτον πη
γήν σπουδαίων καί δημιουργι
κών άνδρών.

-------- ^---------
ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εις τό φύλλον τής 1 ης Μαρ
τίου τοΰ «Τραπ. Άγώνος» δη- 
/μοσιεύετάι άρθρον τοΰ κ. Ο. 
Μακεδόνος έπι τοΰ ζητήματος 
τών άπολυθέντων έκ τής Εθνι
κής Τραπέζης. Έν αρχή ό άρ- 
θρογράφος άιναφέρεται εις τής 
δηλώσεις τοΰ ή μ ετέρου Προέ
δρου κ, Κ. Μελισσαροπούλου 
έπι τοΰ θέματος, γενομιενιας 

ττιρίός τήν Ιδίαν εφημερίδα καί 
δ η μ ο σ ι ευθ εί σας εις τό προη- 
γούμενον φΰλλον αυτής, τάς ό

ποιας ιαμως παραποιεί κατ αυ
θαίρετον τρόπον, προσθέτων τό 
φανταισπικόν περιεχόμείον τοΰ 
εις τό αυτό φύλλον τοΰ «Τραπ. 
Άγώνος» δημοσιευθέντος σχο
λίου «Άπίστευτον», τό όποιον 
ούδαμώς έτίέΙθη ώπ’ δψιν του πρό 
τής δημοσιεύσεώς του. Αί πλα- 
σταί αύταί δηλώσεις διεψεύσθη- 
σαν εις τήν «Τραπεζιτικήν» τής 
8ης Φεβρουάριου (6η σελίς, 2α 
στήλη, σχόλιον υπό τον τίτλον: 
«Όρθώς άπίστευτον»). Συνε
πώς αί άναπτυσσό μεναι εί|ς τό 
έν λόγω άρθρον απόψεις κακώς 
έθεμελι ώθησαν έπι ιάνυπάρκτων 
σχετικών σκέψεων καί δηλώσεων 
τοΰ ή μ ετερίου Προέδρου.

ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ!

ΒΙΙΙΙΙΒΙΙΒΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙ ΙίΙΙΒΙΙΙΙΙΙ

Διά τής προκηρύξεως δια- 
γώνασμοΰ προσλήψεως υπαλλή
λων παρά τής Έίθνικήις Τρα- 
πέζης, καί δή ώρισμένου ά- 
ριιΒμοΰ, προοιριζομένου άποκλει- 
στικώς δΓ έπαρχιακά καταστή
ματα, γίνεται μία καλή άρχή 
άντιμετωπίσεως τοΰ προβλήμα
τος τής έπανδρώσεως τών ΰπο- 
καταστημάτων μας 6Γ έπαρχους 
προσωπικού, ώστε ν’ άντιμετω- 
πίζεται ή ηύξημένη τρέχουσα 
ύπηιρΕσίή, χωρίς -ύπεράνθρωπον 
καταπόνησιν καί φθοράν τών 
ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων, 
οί όποιοι μέ πραγματικήν αΰτα- 
πάρνησιν έσήκωσαν, μέχρι τοΰ- 
5ε„ ολόκληρον τό βάρος τής ά- 
ναπτύξεως τών έργασιών τής 
Τραπέζης. Είναι ένας τίτλος, 
τόν οποίον δέν εΐμπορεί παρά 
νά τους άναγνωρίζη ή Διοίκη- 
σις καί τον όποιον δικαιούνται 
οΰτοι, αργά ή γρήγορα, ν’ άξιο- 
ποι ήσουν.
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ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ ΔΙΑ ΝΑ ΜΗΝ 1 
1 ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΑΣ 1
! ΒΒ 1
p a 5
| Έφ.ιστώμεν τήν προσοχήν τών κ. κ. Συναδέλ- m
ΐ φων έπι τής άνακοινώσεως τής Εφορευτικής Έ- 
I πιτροπής συμφώνως πρός τήν όποιαν: δταν γίνε- 
I ται διαγραφή υποψηφίων, δέν πρέπει νά άντικα- | 
| θίστανται υποψήφιοι Σύμβουλοι τών κέντρων 1 
ϊ διά συμβούλων τών επαρχιών κα'ι τάνάπαλιν | 

διότι ψηφοδέλτια περιέχοντα περισσοτέρους τών Β 
επτά συμβούλων τοΰ κέντρου ή περισσοτέρους τών 
επαρχιακών συμβούλων, είναι άκυρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ, λοιπόν, εις τάς άντικαταστά- | 
σεις, διά νά μή πάη χαμένη ή ψήφος σας.
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I ΙΙΙΙΒιΙΙΙΙΕΒ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ
Διά τάς αρχαιρεσίας τοΰ Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης 

τής Ελλάδος τής 16ης καί 17ης Μαρτίου 1958 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: Βάραγκας Νικόλαος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΑΙ

Μελισσαρόπουλος Κωστής 
Σπανίδης Ερρίκος 
Παππάς Κώστας 
Οίκονομίδης Εΰάγγ. 
Κυρούσης Θεόδ.
Γουρζής Τηλέμ.

Ζωγράφου ’Αλίκη 
Κακκαβάς Κωνστ.
Κ ιόντος Κωνστ.
Βάμβαλης Βασ. 
Κουσαδιανός Πεώργ.

(Άθήναι)
» »
» »

(Μητρόπολις) 
(Πειραιεύς) 

(Άθήναι) 
(Μητρόπολις) 

(Βόλος) 
(Θεσσαλονίκη) 

» »
(Πάτραι)

Γρυπάρη Μαίρη 
Ίατρίδης Κωνστ. 
Καρυτσιώτης Ευ. 
Καστρινάκης Μιχ. 
Κυπριανός Ζωής 
Τζΐνος Ήρακλ.

(Άθήναι)
(Πειραιεύς)

(Άθήναι)
» »

ΕΛΕΓΚΤΑ1

Γρυπονισιώτης Ήρ. 
Σγουρίτσας Στέφ.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Μελ ισσαρόπουλος Κ. 
Γ ουρζής Τηλέμ. 
Ίατρίδης Κωνστ. 
Κυπριανός Ζωής

(Άθήναι)
» »

(Πειραιεύς)
(Άθήναι)

Κυρούσης Θεόδ. 
Οίκονομίδης Εΰάγγ. 
Παππάς Κώστας

(Άθήναι)
» »

(Πειραιεύς) 
(Άθήναι) 

» »

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ: Πόινος Σπυρόπουλος— Άθήναι 

Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Β' ΕΠΙΜΕΛΗΤΑΙ

1. Καραπάνος Γεώργιος Άθήναι
2. Μΐχος Ευστάθιος » »
3. Διλιντάς Σπΰρος » »
4. Μαυρουλίδης ’Επαμεινώνδας » »
5. Μαραγκού ’Αγγελική » »
6. Παπαδάκης ’Ελευθέριος Πειραιεύς
7. Π ουλής Κωνσταντίνος Άθήναι
8. Άναστασιάδης ’Ιωάννης Βόλος
9. Μαρκαντωνάκης Εμμανουήλ Ηράκλειον

10. Παπαχρήστου ’Αθανάσιος Θεσσ)νίκη
1 1. Μπονάνος Γ εώργιος Πάτραι

1. Ίωαννίδης Σωκράτης
2. Κέης Γεώργιος
3. Κιουπάκης ’Εμμανουήλ
4. Πατρίκιος Σωτήριος
5. Τσάκαλης Σπυρίδων
6. Λομβέρδος Σπυρίδων

r ΕΛΕΓΚΤΑΙ

1. ’Αλεξάνδρου Σπυρίδων
2. Θεοδωράκης Παναγής

Δ' ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ

1. Καραπάνος Γεώργιος
2. Κέης Γεώργιος
3. Μπάψας Παναγιώτης
4. Λομβέρδος Σπυρίδων

Άθήναι 5. Χρυσαφίδης Θεόδωρος
6. Ίωαννίδης Σωκράτης
7. Μαυρουλίδης Επαμεινώνδας

Πειραιεύς

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡ ΙΟΝ Ο. Τ. Ο. Ε.

αρόπουλος Κωστής 
; Τηλέμ. 
ίου Αλίκη 
ου Μαρίκα 
5άς Παντ.
; Κωνστ. 
εωργας Παν. 
νός Ζωής

(Άθήναι)

» »
(Θεσσ) νίκη)

(Πάτραι)
(Άθήναι)

Κυρούσης Θεόδ. 
Κωστούλας Δημοσθ. 
Οίκονομίδης Εΰάγγ. 
Παπαδάκης Βασίλ. 
Παπαϊωάννου Γεώργ. 
Παππάς Κώστας 
Ταλιαδοΰρος Άπόστ.

(Πειραιεύς) 
(Λάρισα) 

. . (Άθήναι) 
(Ηράκλειον) 

(Ρόδος) 
(Άθήναι) 

(Βόλος)

Άθήναι
»

Πειραιεύς
»

Άθήναι

Θεσσοιλονίκη
Άθήναι

Ε' ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡ ΙΟΝ Ο. Τ. Ο. Ε.

1. Διλιντάς Σπΰρος Άθήναι
2. Κέης Γεώργιος »
3. Ποντικόπουλος "Αρης Θεσσαλονίκη
4. Ματσούκας Περικλής Πύργος

5. Σπηλιωτόπουλος Γεώργιος Καλάμαι
6. Κόμης Γεώργιος Άθήναι
7. Γκοτζαμάνης Ιωάννης Λάρισσα
8 Πιτένης Κωνσταντίνος Κοζάνη

9. Σπηταδάκης Γεώργιος Ρέθνμνον
10. Μητσάκης Νικόλαος Θεσσαλονίκη
11. Φωτάκης Κων)νος »
12. Κατσούλας Φιλοποίμην Άθήναι
13. Μαυρουλίδης ’Επαμεινώνδας »
14. Πουλής Κων)νος »
15. Ίωαννίδης Σωκράτης »


