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Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΠΛΜΨΗΦΕΙ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΛΙΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο κ. ΚΩΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΕΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ai άρχαιρεσίαι διά την άνάδειξιν νέας διοικ. επιτροπής την 9ην καί 1 Οην Μάρτιο»
Τήν 8ην Φεβρουάριου 1957 

συνήλθαν ή τακτική Γεν. Συνέ- 
λευσις των μελών τού Συλλόγου 
υπαλλήλων Έθνιικής Τ ραπέζης 
εις τήν αίθουσαν «Τρικούπης» 
ήτις ήτο κατάμεστος, παριστα- 
μένου ώς δικαστικού άντιττροσώ 
που τού κ. Άνδρ. Κυριακσγκω» 
να.

"Ωραν 6,30 μ.μ., διαπιστω*- 
ΘΙείσης τής κατά νόμον άπαρτί 
ας ό Πρόεδρος τού Συλλόγου κ. 
Κωστής Μελ κτσαρόπουλος αγ
γέλλει τήν διά λόγους ύγείας πα- 
ραίτησιν τού τακτικού Προέδρου 
Συνελεύσεων κ. Φ. Χριστινάκη 
καί προτείνει όξ ονόματος τής 
Δ. Επιτροπής, όπως — τιιμής 
ένεκεν προς τήν Συμπρωτεύου
σαν — πρόεδρε όση ό π άριστά 
μένος συνάδελφος Θεσσαλονίκης 
κ. Μιχ. Κάζης. Ή Συνέλευσις 
αποδέχεται χειροκροτούσα.

‘Ο κ. Μ. Κάζης καταλαμβά
νω ν τήν έδραν τού Προέδρου Συν- 
ελεύσεως ευχαριστεί και καλεί 
ώς Γ ραμματεΐς τούς συναδέλ
φους κ. κ. Έμμ. Καπετανάκην 
καί Κ. Πουλήν, άκολούθως δέ 
κηρύσσει τήν έναιρξιν τής Γεν. 
Σ υνελεύσεως.

Πρό τής ’Ημερήσιας Διατάξε 
ως ζητεί τον λόγον ό κ. Κω- 
στής Μελισσαρόπουλος (Πρόε
δρος Δ.Ε.), όστις ζητεί άπό τήν 
Γεν. Συνέλευσιν νά στρέψη ευ
λαβή τήν σκέψιν προς τό μαχό- 
μενον τμήμα, τού Έθνους, τό 
όποιον άγωνίζεται διά τό ανθρώ
πινον δικαίωμα τής αΰτοδιαθέ- 
σεως καί τής Ελευθερίας. Ή 
Συνέλευσις τηρεί 1 λεπτού’ σιγήν 
είς τιμήν των ηρώων καί μαρτύ
ρων τής Κύπρου.

Μεθ’ δ ό Πρόεδρος τής Συνε 
λεύσεως αναγιγνώσκει τήν Ή,με 
ρησίαν διάταξιν έχουσαν ουτω:

1) Έκθεσις πεπραγμένων διά 
τό λήξαν έτος 1956.

2) Έγκρισις άπολογισμού 
διαρρεύσαντος έτους 1956 και 
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους

3.Έκθεσις των ελεγκτών έπι

κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
(Πρόεδρος Δ.Ε.): Κύριοι συν
άδελφοι ! Λογοδοτοΰμεν σήμε
ρον διά τό έπτάμηνον τής παρ’ 
ήμών διοικήσεως των jtμαγμά
των τοΰ Συλλόγου, ήτοι άπό 
1ης Ιουνίου μέχρι 31ης Δεκεμ
βρίου 1956, κατ’ έπέκτασιν δέ 
καί διά τόν Ιανουάριον 1957.

Διαιροΰμεν τήν λογοδοσίαν 
μας εις 3 κεφάλαια.

1. Χειρισμός ζητημάτων προ
σωπικού.

2. Συνδικαλιστική δρασις.
3. Ένδοσυλλογικά ζητήματα.
θά προσπαθήσω νά εΐμαι^ κα

τά τά δυνατόν σύντομος, διά νά 
δώσω τό παράδειγμα τής βρα
χυλογίας εις ολους τούς μετ’ 
εμέ όμιλητάς. Διότι μόνον εάν 
εΐμεθα σύντομοι, ό λόγος δύνα- 
ται νά δοθή εις ολους τούς έπι- 
θυμοΰντας νά ομιλήσουν.

’Αρχίζω άπό τό Ιον κεφά- 
λαιον :
1. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΖΗΤΗΜΑ

ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ t
Τά επαγγελματικά _ μας ζη

τήματα ποςρελάβομεν έν πλήρει 
τέλματι. Καί δέν ευρομεν ενα 
υπόμνημα, Ενα φάκελλον, δν 
άπλοΰν περί αύτών σημείωμα. 
Τούτο δέν μας ή μπόδισε νά κα- 
Ταρτίσωμεν έμπερ ιστατω μένον 
υπόμνημα, τό όποιον, άφού ύ- 
πεβάλαμεν είς τόν κ. Διοικητήν, 
τήν έπομένην έξετυπώσαμεν καί 
διενείμαμεν είς ολους τούς συν 
αδέλφους. Δέν -έδέχθημεν ούδα- 
μόθεν παράπονον διά παράλει- 

’ψιν ζητήματος, δπερ σημαίνει 
δτι τό υπόμνημα ήτο πλήρες, 
καί έδέχθημεν πολλά συγχαρη
τήρια διά τήν έν λόγω πληρό
τητα.

Πρέπει νά άναφέρωμεν οτι ο 
κ. Διοικητής έξεπλάγη διά τήν 
πολλαπλότητα των έν^αύτώ ά- 
ναφερομένων εκκρεμών _ ζητηι- 
μάτων τοΰ προσωπικού, τα 
πλευστά των1 όποιων ώς μας 
έδήλωσε— διά πρώτην _ φοράν 
ήρχοντο ενώπιον του καί προε- 
βαλεν ώς βασικήν δυσκολίαν 
διά τήν έν τώ άμέσω μέλλοντι

λαγή τής Διοικητικής Έπιτρσ
πης

4) ’Εκλογή πενταμελούς Ε
φορευτικής ’Επιτροπής διά τήν 
διεξαγωγήν τών ’Αρχαιρεσιών.

5) Αήψις άποφάσεως περί 
ρυθμίσεως οφειλών προς τόν 
Σύλλογον.

6) Αήψις άπσψάσεως περί ποι 
νικής διώξεως κατά Κωστή Ή- 
λιάσκου.

7) 'Εκλογή ’Επιτροπής, διά 
τήν μελέτην ριζικής άναθεωρή- 
σεως τού έν ίσχύϊ Καταστατι 
Ικαΰ.

Προτάσσεται καί έγκρίνεται 
ύπό τής Σ υνελεύσεως ή εκλογή 
πενταμελούς Εφορευτικής ’Επι
τροπής Ιέΐκ τών κ,κ. Κ. Δηιμολι- 
τσα, Γ. Λαμπρινοπούλου, Σ. Κα 
ζαντζή, Γ. Δερμεντζοπούλου, ΠΙ. 
Κστσώνη, ώς τακτικών Μελών, 
καί τών κ.κ. Ζ. Κυπριανού καί 
I. Άλιβιζάτου ώς αναπληρωμα
τικών, διά τήιν διενέργειαν αρ
χαιρεσιών.

’Ακολούθως προτάσσεται καί 
έγκρίνεται υπό τής Σ υνελεύσεως 
ή έκλογή ’Επιτροπής διά τήν 
μελέτην ριζικής άναθεωρήσεως 
τοΰ έν Ισχύ! καταστατικού. Ή 
έν λόγφ ’Επιτροπή θά κατάρτι
ση σχεδίαν νέου Καταστατικού 
τό όποιον θά ψηφίση έπί τούτιρ 
καλούμενη Έκτακτος Γεν. Συνέ 
λευσις. Προτάσει τοΰ κ. Κ. Με 
λ ισσαροπούλου ιέκλέγονται ώς 
μέλη τής ’Επιτροπής οΐ κ.κ. Κ. 
Μελισσαρόπουλος, Κ. Παππας, 
Έμμ. Παναγιωτόπουλος, Μελχ. 
Τ σουδερός, Άνδρ. Προκοπίου, 
Κ. Κατσάμπας, Ίω. Ζοΰγκος. 
Έπ. Μσυρουλίδης, Ά. Μυλωνάς, 
Σπ. Διλιντάς, Σ. Σταμόπουλος, 
Αιΐμ. Βαμβακάς.

Έν συνεχείς: ή Συνέλευσις εισ
έρχεται είς τό πρώτον θέμα τής η
μερήσιας διατάξε ως «Έκθεσις ^πε
πραγμένων διά τό λήξαν έτος 
1 955».

-κ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Συνελεύσεως : 
Ό κ. Πρόεδρος τής Διοικητικής

δικαίαν έπίλυσιν αυτών τήν δει
νήν οικονομικήν θέσιν, είς ήν 
ποςρέλαβε τό ’Ίδρυμα άπό τήν 
προκάτοχόν του Διοίκησιν και 
συγκεκριμένως τά ανοίγματα 
τά όποια παρουσίαζε τό Ταμεΐ- 
ον Σ) ξεως, καταβαραθρωθεν 
διά τους γνωστούς λόγους, τά 
όποια ή μπόδιζαν τήν ευνο ϊκήν 
δΓ ή μας λύσιν παντός άλλου ζη 
τήματος.

Άνεπτύξαμεν καί προφορι- 
κώς τά διά τού υπομνήματος 
εκτιθέμενα εκκρεμή ζητήματα 
τοΰ προσωπικού, άλλ’ άντελή- 
φθημεν καλώς δτι, άνευ τής Χύ
σεως τού θέματος τού Ταμείου 
Συντάξεων, ούδέν άλλ.ο σοβα
ρόν ή δυνατό νά λυθή. Έστρέ- 
ψαμεν δθεν τήν προσοχήν μας 
είς τήν ταχεΐαν λύσιν τού άπό 
μακροΰ έκκρεμοΰντος θέματος 
τού Ταμείου Συντάξεων, συνερ» 
γασθέντες στενώς μετά τού 
Συλλόγου Συνταξιούχων, έπι- 
κουρούντες τάς έν προκειμένω 
ένεργείας τής Διοικήσεως. Καί 
διά τής ύπ’ άριθ. 7 άνακοινώ1- 
σεώςμας διεγράψαμεν κατά τρό 
πον σαφή καί ρεαλιστικόν την 
πολιτείαν μας, ρίψαντες τό βά
ρος τών προσπαθειών μας είς 
τήν λύσιν τού ακανθώδους θέ
ματος τού Ταμείου Συντάξεων 
καί είς τήν διενέργειαν τών 
προαγωγών.

Ηύτυχήσαμεν, κύριοι συνά
δελφοι καί είς τά δύο ταΰτα κε
φαλαιώδη ζητήματα, νά ίδωμεν 
έπί τών ημερών μας πραγματο
ποιημένος ποθητάς λύσεις. Διό 
τι, παρ’ δλας τάς άναφυείσας 
δυσκολίας καί αντιδράσεις, 6 
Νόμος περί τού Ταμείου Συν
τάξεων έψηφίσθη άπό τήν Βου
λήν κατά τήν 21 ην ’Ιανουάριου 
έ. έ. καί τοιουτοτρόπως δχη μό
νον ,ήρεμήσαμεν άπό__τόν φόβον 
τής χρεοκοπίας τού Ταμείου 
Συντάξεων ή τής = υπαγωγής 
του είς τό Ι.Κ.Α., αλλά καί ή- 
νοίχθη ό δρόμος διά τήν εύνο» 
ϊκήν λύσιν τών λοιπών, κριθέν» 
των ώς δικαίων, θεμάτων τού 
προσωπικού.

Είς δέ τό ετερον βασικόν θέ
μα, τούτέστμ τάς προαγωγής, 
πλεΐστοι συνάδελφοι ελαβον ή

δη τήν προαγωγήν των, καί δή 
μέ αναδρομικός valeurs πλεΐ- 
στοι δέ άλλοι ελαβον μέρος έ- 
πιτυχώς είς τόν διαγωνισμόν 
δστις τούς προσεπόρισε τό δι
καίωμα κρίοεως πρός προαγω
γήν, οί δε υπόλοιποι συνάδελ 
φοι τών άνωτέρων βαθμών, πα
ρά τήν έκνευριστικήν καθυστέ- 
ρησιν ήν ύπέστησαν διά τούς 
γνωστούς λόγους, κρίνονται 
κατ’ ο(ύτάς, καί τοιουτοτρόπως 
6 αίνο μεν πρός όλοκλήρωσιν 
τών προαγωγών, θεωροΰμεν δέ 
τούτο μεγίστην επιτυχίαν, άνα» 
λογιζόμενοι δτι αί προαγωγαί 
όλοκληρούνται καθ’ ήν εποχήν 
ή Τράπεζα, διά τούς γνωστούς 
λόγους, δέν χορηγεί μέρι
σμα είς τούς μετόχους της.

Μεθέξας προσωπικώς, κύριοι 
συνάδελφοι, είς τήν ’Επιτροπήν 
τών ΐφοαγωιών (πλήν τής προα 
γωγής τών δοκίμων), ε!μαι_είς 
θέσιν νά διαβεβαιώσω τό Σώμα 
δτι έπεκράτησ_ε κατ’ άύτάς 
πνεύμα αύστηρας δικαιοσύνης, 
χωρίς βεβαίως νά λησμονώμεν 
δτι ή ίάνθρωπίνη Δικοιιοσύνη 
δέν είναι,ώς έκ τής φύσεώς της, 
δυνατόν νά είναι αλάνθαστος. 
Η κρίσις βασίζεται έπί τών έν 

τοΐς ψακέλλοις εκθέσεων. Βα
σικός, δθεν, διά τό παρόν καί 
τό μέλλον, είναι 6 ρόλος τόν ό
ποιον παίζει ό τρόπος τοΰ κα 
Ταρτισμοΰ τών εκθέσεων. Είς 
τό σημαντικώτατον τούτο σημεΐ 
ον δέν έδόθηι ή δέουσα προσοχή 
ύπό τών συναδέλφων είς δσα 
άνεκοινώσαμεν διά τής άπό 2) 
10)56 ύπ’ άριθ. 14 ανακοίνωσε 
ώς μας είς ήν άνεγράφετο. «Έ- 
γένετο δεκτόν δπως τό σύστη 
μα καταρτισμού τών φύλλων 
ποιότητας υπαλλήλων άναδιορ 
γανωθή ριζικώς ώστε νά εξα
σφαλίζεται ή δίκαια κρίσις έ
καστου κατά τρόπον άδιάβλη 
τον, συμφώνως πρός τά κρα
τούντα είς τάς μεγάλος Τραπέ 
ζας τού ’Εξωτερικού». Ή ριζι 
κή αΰτη άναδιοργάνωσις είναι 
απαραίτητον νά πραγματοποι 
ηθή, έάν θέλωμεν αί προάγω» 
γαί νά είναι κατά τό άνθρωπί 
νως δυνατόν δικαιότεραι.

Διά τών γενομένων προάγω 
γών έπραγματοποιήθη κατά εν 
-έρος, κατά εν σοβαρόν ποσο 
στόν, κλείσιμον τής ψαλλίδος 

ά τάς αποστάσεις αί όποΐαι 
εΐχον άτόπως δημιουργηθή με
ταξύ τών έκ τής ’Εθνικής καί 
τών έκ τής Τραπέζης Αθηνών 
προερχομένων συναδέλφων, οΐ- 
τινες πα)ρά π|5σαν λογικήν καί 
Εννοιαν δικαίου, προεβάδιζον 
άδικαιολογήτως κατά 1,2 ή καί 
περισσότερα έτη τών έκ τής 
.’Εθνικής προερχομένων τής αύ 
τής ’άρχαιότηιτος συναδέλφων 
των. ’’Επωφελήθησαν βεβαίως 
οί έκ τής ’Αθηνών συνάδελφοι 
τών έν τώ μεταξύ διαφορών, 
τάς οποίας άπελάμβανον καί 
απολαμβάνουν, αλλά δέν είναι 
δυνατόν νά γίνη επιστροφή τών 
δσων έπί πλέον είσέπραξαν καί 
εισπράττουν κατά κεκτη μένον 
δικαίωμα.

Δυστυχώς άπερρίφθη κατηγο 
ρηματικώς τό ριζοσπαστικόν 
αίτημά μας περί δλως νέας έν» 
τάξεως, ένεργουμένης έπί τή 
βάσει συνθέτου συστήματος, 
χέ παράγοντας τά έτη ύπηρεσί 
ας τά όποια εΐχεν έκαστος 
κατά Ιανουάριον 1953, καί 
τάς άποδοχάς τάς όποιας τότε 
έλάμβανε, σχηματιζομένης νέ
ας βαθμολογικής κλίμακας, μέ 
νέας ονομασίας βαθμών.

Πέραν τών βασικών τούτων 
θεμάτων, τ;αΰ Τάμείου Συντά 
ξεων καί τών προαγωγών, συμ 
.ιετοχή μάλιστα τοΰ Συλλόγου, 
έπετύχομεν τήν επιστροφήν τών 
κακώς γενομένων κρατήσεων 
ανεργίας, τήν επιστροφήν των 
κρατήσεων διά τάς ή μέρας α
περγίας ’Ιανουάριου 1953, τήν 
αναστολήν τών κρατήσεων διά 
τά δάνεια καί τάς άγαγνωρί 
σεις προϋπηρεσίας ύπό τού Τα 
μείου Συντάξεων τήν χορήγηρ 
σιν επιδόματος λογιστικών μη 
χανών (έστω καί άν τούτο δέν 
κρίνεται αρκούντως, ίκανοποιη 
τικόν ύπό των ένδιαφερομε 
νων), τήν έπιχορήγησιν τού 
Συλλόγου διά δραχμ. 100.000, 
τίήν κατάργησιν τής άπογευ 
ματινής έργασίας καί τόν

περιορισμόν τών έβδομαδιαί 
ων ώρών άπό 42 είς 39, έπί 
τού παρόντος μόνον είς τήν πε 
ριοχήν ’Αθηνών — Πειραιώς, ο
πού αί αποστάσεις είναι μα 
κραί καί αί συγκοινωνίαι δα 
πανηραί διά τούς έργαζομέ 
νους, καθώς καί τήν χορήγησιν 
είς ολους τούς συναδέλφους 
τών ή μερών άδειας τάς οποίας 
έκαστος δικαιούται, παρά τήν 
πίεσιν έργασίας ή όποια ύπάρ 
χει παντρύ, ώς έκ τής στενότη 
τος τού προσωπικού, καί ιδίως 
είς τά Ύπ)τα. Δέν αγνοώ δτι 
υπάρχουν είσέτι μερικά Ύπ)τα 
είς τά όποια καθυστερεί ή χο 
ρήγησις αδειών, άλλ’ σί έν 
προκειμένω διαταγαί τής Διοι 
κήσεως είναι κατηγορηματικά! 
καί είς τήν τελευταίαν Τραπέζι 
ττκήν έκαλέσαμεν δσους δέν 
έλαβον είσέτι τήν άδειάν των 
τού 1956 νά μάς τό γνωρίσουν, 
ώστε νά ένεργήσωμεν τά δέ
οντα διά τήν έκτέλεσιν τών δια 
ταγών της Διοικήσεως.

’Υπάρχουν βεβαίως, κύριοι 
Συνάδελφοι, καί άλλα ειδικά 
θέματα άπολύτως δίκαια, τών 
όπο(ων δέν έπραγματοίποιήθη 
είσέτι ή λύσις καί τά θέματα 
αιΰτά, γνωστά άπό τό ύπόμνη 
μά μας τής 18ης Ιουλίου 
1956’ δέν παύομεν νά φέρωμεν 
συνεχώς, μετ’ έπι μονής καί υ
πομονής, ύπ’ δψιν τών άρμοδί 
ων. Είς τήν πρώτην γραμμήν 
τών τοιούτων θεμάτων είναι τό 
θέμα τής ζώνης τών πρόσω, 
τά θέμα τής άναγνωρίσεως τής 
προϋπηρεσίας ιδίως είς συνοί 
φεΐς προς τήν Τράπεζαν Όργα 
νισμούς, τό θέμα τής βαθμό 
λογικής προωθήσεως τών με 
ταταγέντων είοπρακτόρων πρός 
ήθικήν αυτών Ϊκανοποίησιν, 
τό θέμα τής επισήμου ή ανεπι
σήμου αύξήσεως τών όργανι 
κών θέσεων Τ μηματαρχών, 
τό θέμα τής αύξήσεως^ τού 
ταμειακού επιδόματος, τό θέ
μα τής χορηγήσεως τής 
έκ δραχμών 300 αύξήσεως 
Φεβρουάριου 1955, τής όποιας 
έξηρέθησαν έξ δλων τών έρ- 
γαζομένων μόνον οί έκ τής 
ΕΤΕΑ λαμβάνοντες άνω τών 
3.000 κατά μήνα, τό θέμα τής 
χορηγήσεως είς τούς έκ τής ΈΓ 
θνικής συναδέλφους τών δια 
φορών αποδοχών έκ τής έντά 
ξεως τάς οποίας οί έκ τής 
Αθηνών συνάδελφοί των έκαρ 
πώθησαν άπό 1ης Μαρτίου 
μέχρις 25 Σεπτεμβρίου 1953, 
τό θέμα τής μή άφαιρέσεως 
τού χρόνου άσθενείας τών ύ- 
παλλήλων κατά τά κρατούντα 
είς τούς δημοσίους ύπαλλήπ 
λους, δπου άναλόγως τών ε
τών υπηρεσίας δύναται ό υ
πάλληλος νά άσθενήση χωρής 
δυσμενή αντίκτυπον έπί τής 
σταδιοδρομίας του.

Τά θέματα ταΰτα εχομεν ψέ 
ρει κατ’ έπανάληψιν ύπ’ δψιν 
τών αρμοδίων" τά πλεΐστα έκρί 
θησαν ώς δίκαια, καί ό κ. Διοι 
κητής έζήτησε νά γίνη λογ) 
ομός τ;ής δαπάνης ή όποια θά 
άπαιτηθή διά τήν ίκανοποίή 
σίν των. Άλλ’ ώς ήδη ειπο 
μεν, μέ άλυτον τό θέμα τού 
Ταμείου Συντάξεων, δέν ήτο 
ευχερής ή λύσις ζητημάτων τού 
προσωπικού μέ οικονομικός 
συνέπειας, καί τό έτος 1956 
υπήρξε διά τήν Τράπεζαν δυ
ο κολον έτος άνορθώσεως έκ 
τών ζηίμιών καί ερειπίων τά 
οποία έγκατέλειψεν ή τριετία 
Ήλιάσκου. Ή διάδοχός^ μας 
Δ. ’Επιτροπή θά δρέψη άσφα 
λώς τήν συγκομιδήν, τήν οποί 
-,ν ήμεΐς κατά τό οκτάμηνον 
τής ’ αρχής μας έκαλλιεργή 
σαμεν καί έλιπάναίμεν, μοχθή 
σαντες έν γνώσει δτι αί άκά 
ματοι προσπάθεια! δέν έπιφέ 
ρουν πάντοτε τήν εΰγνωμοσύ 
νην τών ύπέρ ών γίνονται, έ- 
χοντες δμως τήν ίκανοποίηριν 
τής συνειδήσεως ώς έκ τής έκ- 
τελέσεως τού καθήκοντος.

Δέν αναφέρω, κύριοι Συνά 
δελψοι, είς τό α/ κεφάλαιον 
τού χειρισμού ζητημάτων τού 
προσωπικού τρ θέμα τής άνα 
προσαρμογής τών αποδοχών

πρός τόν συνεχώς αύξανόμενον 
τιμάριθμον, διότι ή λύσις τοΰ 
λίαν ζωτικού τούτου θέματος 
δέν δύναται — ώς καλώς έννο- 
εΐτε— νά λυθή μονομερώς υ
πό τού Συλλόγου μας καί έν 
τή Τραπέζη μας, άλλ’ άποτε 
λεΐ συνάρτισιν τής δλης Κυβερ 
νητικής έπί τών εργατικών ζη 
τημάτων πολιτικής.
2. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑ-
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κόν μέλημα τής ηγεσίας ενός 
συνδικαλιστικού Σωματείου εί
ναι ή άνάπτυξις υψηλής συνδι 
καλιστικής συνειδήσεως είς τά 
Μέλη τού Σωματείου. Έπί τού 
σημείου τούτου δέν δυνάμε 
θα νά καυχηθώμεν δτι έπετύ 
χομεν άπολύτως,, έάν κρίνωμεν 
άπό τήν συμμετοχήν τού ώρα,ί 
ου φύλου είς τήν σημερινήν 
Γεν. Συνέλευσιν, διότι μολονότι 
τό Συμβούλιόν μας — έξαιρέ 
σει βεβαίως τού Προέδρου του— 
χαρακτηρίζεται γενικώς ώς 
Συμβούλιον «νέων», ή συμμε
τοχή τού ώραίου φύλου είς 
τήν σημερινήν άθρόας προσε 
λεύσεως Συνέλευσιν — εκτός 
μερικών εκλεκτών άντιπροσώ 
πων του — είναι μάλλον πενι 
χρά.

Ένθυμεΐοθε, κ. Συνάδελφοι, 
δτι δταν άνελάβομεν τήν δι- 
οίκησιν τοΰ Συλλόγου ε,ΰρο 
μεν ανοικτόν τό θέμα τοΰ «Σή 
μαΐος Π απαλή γ ούρα» Ήγω 
νίσθημεν μετ^χ τών λοιπών α
δελφών Σωματείων, ώς καί 
μετά τοΰ συνόλου τών έργαζο 
μένων καί οί αγώνες μας έστέ 
φθησαν ύπό επιτυχίας. Τό σή
μα Παπαληγούρα άνεκλήθη 
καί αί προαγωγαί ήρχισαν, ώς 
ανωτέρω έξ,εθέσαμεν.

Μετά τό σήμα Παπαληγού 
ρα άντιμετωπίσαμεν τήν κατά 
τών ’Ασφαλιστικών Ταμείων 
έπί,θεσιν πρός υπαγωγήν των 
είς τό I ΚΑ. Ήναγκάσθημεν νά 
χρησιμοποιήσωμεν τό ύστατον 
δπλον τής απεργίας, κατελ 
θόντες μεθ’ δλων τών έργαζο 
μένων είς δίωρον απεργίαν 
τήν Μην ’Ιουλίου (σύμπτωμα 
τικώς επέτειον τής πτώσεως 
τής Βαστίλλης, συμβόλου τής 
καταδυναστεύσεως τών λαών) 
καί είς έτέρσν 2ωρον τήν 5ην 
Σεπτεμβρίου, προγραμμάτισαν 
τες 24ω,ρον διά τήν 8ην Σεπτεμ 
βρίου.

Τήν παραμονήν δμως τής 
24ώρου έκλήθηιμεν, μετά τών 
λοιπών Προέδρων τών συνερ 
γαζομένων Σωματείων, είς τό 
Ύπουργεΐον Συντονισμού καί 
κατόπιν μακράς συζητήσεως 
μετά τών ’Υπουργών Συντο-νι 
σμού καί Έργασίας, κατά τήν 
όποιαν ή φωνή τών έργαζο 
μένων ήκούσθη ήχηρά, ή καΓ 
τά τής αίύτοτελείας τών Άσφα 
λιοτικών μας Ταμείων έπίθε 
σις άνεκόπη, έξεδόθη σχέτ'ι- 
κόν ’Υπουργικόν ανακοινω
θέν καί ή απεργία άνεστάλη, 
έκπληρωθέντος τού σκοπού διά 
τόν όποιον έπρογραμματίσθη.

Ένθαρρυνθέντες άπό τήν έ» 
πιτυχίαν εκείνην καί έν δψει 
ζωηρ'άς κινήσεως τής ΑΔΕΔΥ 
πρός βελτίωσιν τών άποδοχών 
τών μελών της, άπεδέχθημεν 
ένθουσιωδώς τό σχέδιον τής 
συνενώσεως τών Τραπεζορπαλ 
ληλικών ’Οργανώσεων __ καί 
τών ’Οργανισμών Κοινής ‘Ω
φέλειας καί τού Ο.Λ.Π., ινα 
ζηιτήσωμεν άπό κοινού τήν λύ 
σιν τών θεμάτων τών Άσφαλι 
στικών μας Ταμείων καί τοΰ 
θέματος τής αναπροσαρμογής 
τών άποδοχών.

Έπραγματοποιήοαμεν μίαν 
δίωρον καί άκολούθως μίαν 
24ωρον απεργίαν, αί όποΐαι, 
παρά τάς έντονους έναντίον 
των αντιδράσεις, πανταχόθεν 
έκδη^ωμένας, καί τάς πολλάς 
έναντίον τής απεργίας πιέσεις, 
έσημείωσαν μεγάλην επιτυχίαν, 
δπερ άποδεικνύει δτι ή ήγε 
σία τού Συλλόγου, άποψασίρ 
σασα τάς έν λόγω απεργίας, 
εύ(ρίσκετο είς αρμονίαν πρός 
τούς πόθους καί τάς προθέσεις

τού προσωπικού. ’Άλλωστε 
καί πρό τής κηρύξεως τής 
2ώρου απεργίας καί μετ’ αυ
τήν, δέν παρελείψαμεν — κατά 
τρόπον δημοκρατικόν — νά κα 
λέσωμεν τά Μέλη είς συγκεν 
τρώσεις έν τιώ Γ υμναστηρίω 
τής Τραπέζης καί έν τή αίθού 
οή τής Λέσχης, δπως σφυγμό 
μετρήσωμεν τήν κοινήν γνώπ 
μην. Οΰδεμία άντίρρησις ή έν- 
δοιιασμός διετυπώθη διά τήν 
ορθότητα τής άκολουθουμένης 
ύπό τής ήγεσίας τοΰ Συλλό 
■you πολιτικής. Άλλ" ή μή 
συμμετοχή είς τάν άγώνα τοΰ 
άδελφού Σ υλλόγου ύπαλλή 
λων ’Αγροτικής Τραπέζης^κα! 
ή έγκατάλειψις τού άγώνος 
ύπό τών συναδέλφων τής Έμ 
πορικής Τραπέζης κατέστησαν 
σαφές δτι ή άξιοποίησις τών συ 
μειωθεισών νικών καθίστατο 
ανέφικτος καί ό αγών, μολονό 
τι νικηφόρος, δέν έπρόκειτο νά 
άποφέρη αποτελέσματα, του
λάχιστον κατά τήν πρώτην αίρ 
τού φάσιν. Τούτο βεβαίως δέν 
σημαίνει δτι ή συνεργασία υ
πήρξε σφάλμα. Ή συνεργασία 
υπήρξε νικηφόρος, άλλ’ άναπο 
τελεσματική. Σ υνδικαλιστικώς 
έξεταζομένη, αποτελεί έπιτυχί- 
αν.

Έκ μέρους τής ΓΣΕΕ έλάρ 
βομεν δύο έγγραφα, είς τά 
όποια δέν παρελείψαμεν νά 
απαντήσω μεν. Τόσον τά έγ 
γραφα, δσον καί αί άπαντή 
σεις, έδη μοσιεύθησαν είς την 
Τραπεζιτικήν καί νομίζω δτι 
αί απαντήσεις μας εκφράζουν 
τάς σκέψεις τών μελών, των 
όποιων εχομεν τήν τιμήν νά ή- 
γούμεθα.

“Ενα άλλο δύσκολον πρόβλη 
μα, τό όποιον είχομεν νά άντι- 
μετωπίσωμεν, ήτο αί σχέσεις 
μας μετά τού Συλλόγου τών 
υπαλλήλων Τραπέζης Αθη
νών. Έπί τού δύσκολου καί λε 
πτοΰ τούτου προβλήματος, δ 
δρόμος τόν όποιον έχαράξα 
μεν ήτο ή ίσορρόπησις κα! 
ή μέση οδός. Μάς έπρότειναν 
ουγχώνευσιν τών Συλλόγων, 
άλλά τό θέμα τούτο είναι έπ! 
τού παρόντος τελείως άωρον. 
"Ως πρός τά θέμα τών άπολύσε 
ων τών έκ τής Τραπέζης Άθη 
νών υπαλλήλων, άπεφασίσα 
ιιεν τήν τήρησιν αύστηράς ού- 
δετερότητος. Διότι οϋτε τήν 
άπόλυσιν συναδέλφων ήδυνά 
μέθα νά ένισχύσωμεν, οϋτε νά 
άποδυθώμεν είς άγώνα διά 
νά άποτρέψωμεν εκείνο τό 
όποιον διά τούς παλαιούς συν 
σδέλΦους μας τής Εθνικής δέν 
ήδυνήθη ό Σύλλογος νά άπο- 
τρέψή.

3. ΕΝΔΟΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗ
ΜΑΤΑ

Έξαντλήσαντες τά δύο πρώ 
τα κεφάλαια, έρχόμεθα είς τό 
3ον κα! τελευταΐον. Τήν ένδο 
συλλογικήν δράσιν.

Έθέσαμεν είς εαυτούς τό 
καθήκον τής πλήρους άναδη 
μιουργίας τού Συλλόγου. Κρί 
νομεν δτι έπετύχομεν κατά 
τό ήμισυ. Τό υπόλοιπον ή- 
μισυ θά είναι πολύ εϋκολον 
ά τό πραγματοποιήσουν οΐ διά 
)οχοί μας.

Ή Δ. Επιτροπή είργάσθη 
έπιπόνως, π ρ αγ ματοπο ιή σασα 
38 συνεδριάσεις κα! έκδόσασα 
31 ανακοινώσεις. Πολλάκις ά- 
πεχωρήσσμεν μετά τά _ μεσά 
νύκτα. Ή έργασία μας δέν ήτο 
άπηλλαγμένη δυσχερειών, διότι 
ε’ίχομεν νά άντιπαλαίσώμεν 
πρός δημιουργημένας νοσηράς 
καταστάσεις. Τά πάντα δμως 
ήρχισαν νά μπαίνουν ραγδαίως 
είς τάξιν. Τό εργον δέν ώλο- 
κληιρώθη, άλλ’ έμπηκε είς το,ν 
δρόμον του. Μητρώο ν Μελών 
>έν ύπήιρχεν. Ήρχίσαμεν νά κα 
ταρτίζωμεν Μητρώον. _ Τά έπι
πλα τών γραφείων τού Συλλό 
γου έν τή Τραπέζη ένθυμεΐ 
σθε ποιον θέαμα παρουσίαζον. 
Έπεσκευάσαμεν τά έπιπλα 
καί ηύπρεπίσαμέν τά Γραφεία 
Οί καφέδες κατηργήθησαν. Τά 
συλλογικά όργανα ή σαν πα-

Έπιτροπής έχει τόν λογον.

Η ομιλία τοΰ Προέδρου της Διοικ. ’Επιτροπής



ρόντα διά νά έξυπηρετοϋν τούς 
συνάδελφους, 01 υπάλληλοι 
των Ύπ)των ήρχισαν νά λαμ 
βάνουν απαντήσεις εις τάς έ- 
πιστολάς των. Τό κατάστημα 
τής Λέσχης καί τά έν αυτή έ
πιπλα έπεσκευάσθησαν. Τά 
ασανσέρ έλαιοχρωματίσθησαν. 
"Η αίθουσα τοϋ μπιλιάρδου άπε 
δόθη εις τά Μέλη. Εις την τά 
ράτσαν έκτίσθη άποθήκηι ε’ις 
τήν όποιαν έτοποθετήθησαν 
τά άχρηστα. Ό λοιπός χώ
ρος τής ταράτσας η,ύπρεπίσθη 
καί έχρησιμοποιήθη προς έπέΓ 
κτασιν τού εστιατορίου κατά 
τρ θέρος. Ήγο-ράσθη συγχρο 
νισμένον ροδιογροίμμόφωνον 
καί χρησιμοποιείται διά τήν 
ψυχαγωγίαν των Μελών. Διά 
πρώτην 'ίσως φοράν έγένετο 
άπογραψή επίπλων καί σκευών, 
καθώς καί άπογραψή τών βι 
βλίων τής βιβλιοθήκης. Άνε 
καλύψαμεν δτι έπί μακράν 
σειράν έτών ό Σύλλογός μας 
έπεδαρύνετο άτόπως μέ τον 
ήλεκτροψωτισιμόν τών γειτο 
νικών διαμερισμάτων καί κατα 
στημάτων του κτιρίου καί ή 
διαρροή αϋτηι έσταμάτησε.

Αυτά καί άλλα αποτελούν, 
μέ μίαν λέ-ξ,ιν, τό «νοικοκύρε 
μα» τού Συλλόγου. ’Ιδιαιτέρα 
όμως μνεία πρέπει νά γίνη διά 
3 ειδικά θέματα:

1. Διά τήν Τραπεζιτικήν. 
Ό δημοσιευθείς ’Ισολογισμός, 
μετ’ άναλύσεως τής μερίδας 
Κερδών—‘Ζημιών καί ό συγκρι 
τικός Πίναξ δίδουν σαφή είκό 
να τού συντελεσθέντος έργου. 
Διά 22 σελίδας Τραπεζιτικής 
έπί τής προκατόχου Διοικήσε 
ως έδαπανήθησαγ δραχ. 31. 
000. Διά 30 σελίδας έπί τής 
παρούσης Διοικήσεως μόνον 
δραχ. 17.650. Δηλαδή έκάστη 
σέλίς πριν έκόστιζε δρχ. 1.400, 
τώρα κοστίζει δραχ. 590. Διά 
δέ τήν ποιότητα τής δημοσίευα 
μένης ύλης, έπαφιέμεθα εις 
φήν νοημοσύνην τών άναγνω 
στών.

2. Διά τό έστιατόριον. Ευρο
μεν μίαν κατάστασιν μάλλον χσ 
ώδη. Τό προσωπικόν τό άσχο 
λούμενον μέ τό έστιατόριον 
δέν βαρύνει τον Λογαριασμόν 
Εστιατορίου, αλλά τά έξοδα 
διαχειρίσεως - μισθοδοσίαι προ 
σωπικού. Επίσης τό έστιατόρι 
ον δέν βαρύνεται μέ ένοίκιον 
φωτισμόν, θέρμανσιν, ϋδρευσιν, 
καθαριότητα. Καί έν τούτοις 
είναι παθητικόν καί αφήνει συνε 
χώς ζημίας, παρ'” δλην τήν 
βελτίωσιν τών εισπράξεων ή 
όποια έσημειώθη έπί τών ή με 
ρών μας. Καί έφ’ δσον μέν ή 
ύπέρ τού Συλλόγου κράτησις
-ο 1%, ίσως νά έδικαιολογήτο 

ή άδράνειά μας διά τάς ζημίας 
τού εστιατορίου. Άφ’ δτου δ- 
μως ή ύπέρ τού Συλλόγου κρά 
τησις έμειώθη εις %%, έπρεπε 
νά ληφθοϋν ριζικά μέτρα, ώστε 
ή λειτουργία του έστιατορίου 
νά μή άποτελή παθητικόν διά 
τά οικονομικά τού Συλλόγου. 
Μετά μακράς συζητήσεις, έρεύ 
νας καί έλέγχους, κατελήξα 
μεν εις τήν άπόφασιν τής ά- 
ναθέσεως τού έστιατορίου εις 
έμπειρον τεχνίτην τής μαγειρι 
κής τέχνης, δστις μέ τάς αύ- 
τάς τιμάς τής σήμερον θά πα 
ρέχη ε’ις τούς έστιαζομένους με 
ρίδας ισομεγέθεις μέ τάς ση 
μερινάς, μέ αγνά ύλικά, μέ 
ορεκτικήν ποικιλίαν φαγητών 
καί μέ πρόθυμον έξυπηρέτησιν 
τής πελατείας, άνευ ούδεμιάς 
επιχρρηγήσεως έκ μέρους τοΰ 
Συλλόγου, τήν όποιαν άπεναν 
τίας θά άπαλλάξη άπό ένα μέ
ρος τών μέχρι τοΰδε άλλων 
δαπανών του καί ιδίως άπό 
τών ζημιών τού Εστιατορίου. 
Έλήφθη πρόνοια διά τήν προ 
στασίαν τού ύπάρχοντος προ 
σωπικού τοΰ έστιατορίου καί ή 
•σύμβασις έχει έξάμηνον διάρ 
κειαν, ώστε έν τή άπιθάνω πε 
ριπτώσει κατά τήν όποιαν τό 
έστιαζόμενον κοινόν δέν θά 
μείνηι εύχαριστημένον, ή σύμ 
βασις δέν θά άνανεωθή. Εΐμε 
θα δμως βέβαιοι δτι τά άποτελέ 
σματα τού πειραματισμού θά 
ύπερβοΰν πρσοα/ προσδοκίαν 
καί ό Σύλλογος θά απαλλαγή 
άπό τάς ζημίας τάς όποιας έπί, 
μακρά έτη άδικαιολογήτως ύ- 
φίστατο.

3. Διά τά οικονομικά. Έπ* 
αυτών όμιλεΐ σαφώς ό δη- 
μοσιευθείς Ισολογισμός, με 
τήν γνώριμον εις τά Μέλη 
μας γλώσαν τών αριθμών. 
Κατηργήσαμεν πάσαν περιτ
τήν δαπάνην. Τά λογιστικά 
•βιβλία, τά όπόΐα παρελάβο 
μεν μέ 5 μηινον καθυστέρη- 
σιν, έχουν ζηλευτήν ένημερό- 
τητα. Μετετρέψαμεν τά άχρη 
στα διά γενικωτέρους τού 
Σ υλλόγου σκοπούς χρεόγρα 
ψα εις Μετοχάς τής ΕΤΕΑ, 
ώστε νά έκπροσωπούμεθα πλη 
ρέστερον εις τήν Γεν. Συνέλευ- 
σιν τών Μετόχων τής Τραπέ 
ζης, δπου ή φωνή τού Συλλό
γου θά άκουσθή ευθαρσής. Σή 
μειοΰμεν δτι, παρά τήν μείω 
σιν εις τό ήμισυ τής ύπέρ τού 
Συλλόγου κρατήσεως, εύελπι- 
στοΰμεν δτι, διά τών οίκονομι 
ών τάς όποιας καθιερώσαμεν, 
θά άνταποκριθώμεν ε’ις τάς δα 
πάνας, άνευ μειώσεως τής 
Συλλογικής δράσεως, ή όποια

απ’ έναντίας ηύξήθη εις δλους 
τούς τομείς. Μέ μίαν λέξιν, καί 
ός πρός τά οικονομικά ό Σ ύλ 
λογός μας «νοικοκυρεύτηκε». 
Εΐμεθα πρόθυμοι νά δώσωμεν 
έπί τού Ισολογισμού πάσαν 
συμπληρωματικήν πληροφορίαν.

Τοιοΰτον έν όλίγοις εκτιθέ
μενο1»' τρ έργον μας καί ε’ις τό 
3ον κεφάλαιον τών ένδοσυλλο 
γικών ζητημάτων.

Κύριοι Συνάδελφοι,
Ώμιλήσαμεν τήν ξηράν γλώσ 

σαν τής ειλικρίνειας, Δέν προ 
σεπαθήσαμεν νά παρασύρω 
μεν ούδένα, δημιουργούντες 
έντυπώσεις μέ φαντακτερά λό 
για καί ρητορικά σχήματα καί 
.καυχησιολογίας Τά πράγματα 
ομιλούν άφ’ έαυτών. "Αλλως

τε, ύμεΐς θά μάς κρίνετε. 'Η
μείς περιοριζόμεθα νά ύπομνή 
σωμεν κατά τρόπον λιτόν τά 
συντελεσθέντα, έκθέτοντες α
πλά γεγονότα. Εΐμεθα δέ πρό
θυμοι ν’ απαντήσω μεν έπί τών 
κρίσεών σας.

(Ζωηρά καί παρατεταμένα 
χειροκροτήματα)

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Συνελεύσε 
ως: Μήπως θά ήτο προτιμάτε 
ρον νά προηγηθή τής συζητή- 
σεως έπί τής λογοδοσίας τό 
θέμα τής διώξεως κατά Κ. Ή
λιάσκου·;

Ή Συνέλευσις έγκρίνει καί 
δίδεται έκ νέου ό λόγος εις 
τόν κ. Πρόεδρον τής Διοικητ. 
Επιτροπής,

Η ΛΙΩΞΙΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
κ. ΜΕΛΙ Σ ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

(Πρόεδρος Δ.Ε.) Κύριοι Συνά 
δελφοι, δτρν ήλθεν εις φώς ή 
απόρρητος "Εκθεσις Έπιτρο 
πής Ελέγχου διαχειρίσεως Ή- 
λιάσκου έτέθη αυτομάτως τό 
θέμα τής ποινικής διώξεως κα 
τά Κωστή Ήλιάσκου έκ μέ
ρους τού Συλλόγου, ώς Μετά 
χου τής ΕΤΕΑ. θά ήδύνατο 6ε 
βαίως ή Δ. ’Επιτροπή νά προ 
χωρήση εις τήν ύποβολήν μηΓ 
νύσεως, άνευ άλλης τίνος δια 
δικασίας. Έπροτι,μήσαμεν 8- 
,-ΐως νά φέρωμεν τό θέμα πρό 
τής Γεν. Συνελεύσεως ώστε, 
έάν άποφκσισθή ή ποινική δίω 
ξις, νά προσλάβη αΰτη καθολι- 
κώτερον χαρακτήρα, «’Έστι, 
γάρ, δίκης οφθαλμός, δς τά 
πάνθ^ όρα!» (Ζωηρά χειροκρο 
τήματα). Διά νά βασισθή δμως 

Γεν. Συνέλευσις ώς πρός τήν 
Χήψιν τής έν προκειμένω άπο 
φάσεώς της εις ασφαλέστερα 
κριτήρια,, έζητήσαμεν νομικήν 
γνωμάτευσιν τού διακεκριμέ
νου ποινικολόγου καί βου- 
λευτοΰ ’Αθηνών κ. ’Αγγέλου 
Τσουκαλά, τήν όποιαν θέτομεν 
ύπ’ δψιν τής συνελεύσεως. 
(αναγιγνώσκει) :

Η ΓΝΩΜΑ,ΤΕΥΣ I Σ 
ΤΟΥ κ. ΑιΓΓ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ

Έτέθη ΰπ’ οψει ημών εκθεσις 
τής Ειδικής ’Επιτροπής ’Ελέγχου 
Διαχειρίσεως τοΰ τέως Διοικητοΰ 
τής Έθνικ,ής Τραπέζης Ελλάδος 
καί ’Αθηνών, συσταθείσης δννά- 
μει τής άπο 5ης Μαρτίου 1956 ά- 
ποφάσεως τοϋ Γενικοϋ Συμβουλίου 
τής ώς άνω Τραπέζης. Ή εκθεσις 
αυτή,, δημοσιευθείσα εις τό ύπ’ άρ. 
170 (265) τής 4ης ’Ιανουάριου 
1957 φύλλον τής εφημερίδας «Τρα 
πεζιτιπή» περιλαμβάνει έν άδρ§ 
γραμμή τά πορίσματα, εις ά ήχθη, 
κατόπιν ενδελεχούς μελέτης τών 
τεθέντων ύπ’ δψει ταύτης στοιχεί
ων ή ώς ανω ’Επιτροπή ’Ελέγχου.

Βάσει τής έκθέσεως ταύτης ή- 
ρωτήθημεν :

1) Έάν προκύπτουν στοιχεία ποι 
νικών αδικημάτων τελεσθ'έντων πα
ρά τοΰ π. Κ. Ήλιάσκου καί τίνα 
ταΰτα.

2) Τίνες οΐ έκ τών αδικημάτων 
τούτων ζημιωθέντες καί αν νομι- 
μοποιήται παράστασις πολιτικής α
γωγής.

Αλ
Ή εκθεσις τής ’Επιτροπής ’Ε

λέγχου Διαχειρίσεως — διατυπχ>υ- 
μένη συνοπτικώς — άναφέρεται 
εις περιστατικά άντληθέντα έκ τών 
τεθέντων ύπ’ δψει ταύτης στοιχεί
ων. Δέον, συνεπώς, ,τ,ρός εκφρασιν 
γνώμης έπί τών άνωτέρω ερωτη
μάτων καί δή τοΰ πρώτου έξ αύ- 
τών, νά θεωρηθή ώς δεδομένον, 
δτι τά στοιχεία ταΰτα άπεικονίζουν 
τήν πραγματικότητα καί δέν θά 
άνατραποΰν έξ άλλων τυχόν στοι
χείων, τών όποιων δΓ οίονδήποτε 
λόγον δέν ήδυνήθη νά λάβη γνώ- 
σιν ή Επιτροπή ’Ελέγχου.

'Υπό τήν άνωτέρω προϋπόθεσιν, 
αί παραβάσεις, εις ας άναφέρεται 
ή έν λόγφ εκθεσις, δύνανται νά 
συνοψισθώσι κυρίως εις τάς ακο
λούθους δύο κατηγορίας : α) ε’ις 
τήν σύνταξιν ανακριβών ή εικο
νικών ισολογισμών, βάσει τών ό
ποιων διενεμήθησαν μερίσματα εις 
τούς μετόχους, ώς δήθεν προερχό
μενα έκ κερδών τής Τραπέζης, ά- 
πορρευσάντων έκ τών τραπεζικών 
αυτής έργασιών, ένφ πράγματι 
διενεμήθησαν έκ τής περιουσίας 
τής Τραπέζης καί έπί άντιστοίχιρ 
μειώσει ταύτης, καί β) εις τήν 
αδικαιολόγητον καί κατά παρεκ- 
κλισιν άπό τών καθιερωμένων τρα
πεζικών κριτήριών αύξησιν τών έ- 
πισφαλών απαιτήσεων τής Τραπέ
ζης, ίιδίφ διά τής χρηματοδοτήσε- 
ως, ώς μή ώφειλεν, επιχειρήσεων 
προδήλως μή βιωσίμων καί άφε- 
ρεγγύων, μέ αποτέλεσμα σημαντι- 
κάς ζημίας εις βάρος τής περιου
σίας τής Τραπέζης.

Εις άμφοτέρας τάς κατηγορίας 
τών ώς ανω παραβάσεων προβλέ 
πονται παρά τής κειμένης νομοθε
σίας πιινικαί κυρώσεις καί δή:

I. Ή εκθεσις τής έπιτροπής ε
λέγχου επισημαίνει -π-λείστας βσας 
ένεργείας καί παραλείψεις τής τέ
ως Διοικήσεως τής ’Εθνικής Τρα
πέζης Ελλάδος καί ’Αθηνών, αΐ- 
τινες σννιστώσιν αναμφισβήτητους 
παραβάσεις ρητών διατάξεων τοΰ 
Ν. 2190, ώς έτροποποιήθη μεταγε- 
νεστέρως, περί ’Ανωνύμων Έταιρι 
ών. Αΰται ελαβον χώραν κυρίως 
εις δ,τι αφορά τήν σύνταξιν τών ι

σολογισμών τής Εθνική^ Τραπέ - 
ζης 'Ελλάδος καί ’Αθηνών κατά 
τήν περίοδον, καθ’ ήν Διοικητής 
ταύτης διετέλει ό κ. Κ. Ήλιάοκος.

Έπί τών παραβάσεων τούτων 
προβλέπονται ποινικαί κυρώσεις 
ύπό τής περί ’Ανωνύμων 'Εταιρι
ών νομοθεσίας. Ένδεικτικώς μνη- 
μονεύομεν τάς περιπτώσεις β καί 
γ τοΰ άρθρου 57 τοΰ Ν. 2190:
«...Τ ιμωρεϊται διά φυ
λά κ ί σ ε ω ς 
χρηματικής 
... ή διά τής 
τών ποινών 
. . . . β) δστις 
σει συνέταξ

καί δια 
ποινής 
έ τ έ ρ α ς 
τούτων 
έ ν γ ν ώ- 

ε ν ή έ ν-
κρινεν 'ισολογισμόν 
ν α ν τ ί ο ν τών διατά- 
εων τοΰ παρόντος 
ό μ ο υ ή τοϋΚ'αταστ ά

κου. γ) "Ο σ τ ι ς δ ο- 
ως άνευ Ισολογι-

ν 
τ 
λ
σμοϋ ή εναντίον τοϋ 
ισολογισμού ή δυνά
μει ψευδούς ή παρα
νόμου ί σ ο· λ ο γ σ μ ο ϋ, 
έ π ε χ ε ί ρ η σ ε τήν δια
νομήν κερδών ή τό
κων πρός τούς μετό
χους μή ληφθέντων 
έκ πραγματικών κερ
δών» κλ.τ.

II. Εις δ,τι, έξ άλλου, άφορ$ 
τήν δευτέραν κατηγορίαν τών πα
ραβάσεων, τήν αδικαιολόγητον 
τούτέστιν αυξησιν τών έπισφαλών 
απαιτήσεων τής Τραπέζης, κυρίως 
διά τής παροχής χρηματοδοτήσε
ων πρός επιχειρήσεις προδήλως μή1 
βιώσιμους καί άφερεγγύους καί 
έφ’ δσον ήθελον βεβαιωθή ώρισμέ- 
ναι τουλάχιστον έκ τών έν τή έκ- 
θέσει διαπιστώσεων, ή περίπτωσις 
έμπίπτει προφανώς εις τό αρθρον 
390 τοΰ κοινού Ποινικού Κώδικος, 
προβλέποντος τό αδίκημα τής α
πιστίας, συμφώνως πρός τό όποι
ον : «" Ο σ τ ι ς έ κ π ρ ο- 
θέσεως ζημιοί τήν 
περιουσίαν άλλου, 
ής έχει δυνάμει τοΰ 
νόμου ή δικαιοπρ α
ξίας τήν (έν δλιοή 
έ ν μ έ ρ ε ι ή δ ι’ ώ ρ ι σ μ έ
ν η ν μόνον πράξιν) 
έ π ι μ έ λ ε ι α ν ή δ ι α χ ε ί- 
ρισιν, τιμωρείται 
διά φυλακίσεως».

III. Τέλος καί πέραν τών δύο 
τούτων γενικών κατηγοριών παρα 
βάσεων προκύπτει έκ τής έκθέσε
ως καί ένδεχομένη περίπτωσις πι
θανής συνεργίας είς πλαστογραφί
αν αν μή καί απάτην είς δ,τι αφο
ρά τήν χρηματο-δότησιν τής 'Εται
ρίας «'Ελληνική ’Εμπορία», ένθα 
κατά τήν έκθεσιν τής ’Επιτροπής 
’Ελέγχου, γίνεται λόγος περί «συγ 
κεκαλυμμένου συμψηφισμού τής έκ 
δραχμών 6.000.000 άπαιτήσεως 
τής Τραπέζης μέ Ισόποσον ύφιστα- 
μένην παλαιόθεν πρόβλεψιν, ανευ 
άποφάσεως τοΰ Συμβουλίου τής 
Τραπέζης καί παράλληλον 
έξαφάνισιν έκ τών 
βιβλίων τής Έταιρί 
ας τής οφειλής ταύ 
της πρός τήν Τράπε- 
ζ α ν».

Δέον ώσαύτως νά τονισθή, δτι ά
παντα τά ώς άνω μνημονευόμενα 
αδικήματα δέν απαιτούν ώς στοι- 
χεϊον τήν «ιδιοτέλειαν» τοΰ δρά
στου, τοΰτέστι τήν πρόθεσιν τού
του δπως έκ τής πράξεως Ιάποκο- 
μίση ίδιον ή άλλότριον οικονομικόν 
οφελος. Ε’ιδικώτερον μάλιστα, αί 
παραβάσεις τοΰ νόμου περί ’Ανω
νύμων 'Εταιρειών, ώς καί ή πλα
στογραφία — έάν ήθελε τυχόν 
προκύψη καί τοιοΰτον αδίκημα — 
είναι αδικήματα τυπικά, θε
ωρούμενα κατά νόμον ώς όλοκλη- 
ρωθέντα διά μόνης τής ένεργείας 
τοΰ δράστου, ανεξαρτήτως απο
τελέσματος. Σημειωτέον, έν τού- 
τοις, δτι έκ τής έκθέσεως διαφαί- 
νεται καί ύπόνοια ιδιοτέλειας τοΰ 
τέως διοικητοΰ ύπέρ έαυτοϋ ή τοΰ 
οικογενειακού του περιβάλλοντος 
είς τάς περιπτώσεις τών χρηματο
δοτήσεων τής «Ελληνικής Έμπο- 
οίας» καί τής «UNION METAL 
WORKS».

Κατά ταΰτα — καί ύπό τήν προ- 
ϋπόθεσιν πάντοτε, δτι ή έκθεσις 
τής Έπιτροπής Ελέγχου απεικονί
ζει τήν πραγματικότητα — ή έπί 
τοΰ πρώτου έρωτήματος άπάντη- 
σις είναι, δτι διεπράχθη- 
σ α ν ποινικά αδική
ματα, βαρύνοντα, ώς εύνόητον, 
κατά πρώτιστον καί κύριον λόγον 
τόν τότε Διοικητήν της Τραπέζης. 
Ούδαμώς, φυσικώ τώ λόγω, απο
κλείεται ή κατά τήν πρόοδον τής

άνακρίσεως απαγγελία κατηγορίας 
καί έναντίσν άλλων προσώπων — 
έντός ή έκτος τής Τραπέζης — 
έφ’ δσον ήθελον προκόψει στοιχείο 
συμμετοχής καί τούτων είς τά κα
τηγορούμενα αδικήματα.

Β'.

Έπί τοΰ δευτέρου έρωτήματος 
πρόδηλον δτι κατά πρώτιστον λό- 
ιον ζημιωθέν είναι αύτό τοΰτο τό 
νομικόν πρόσωπον τής Τραπέζης, 
ούδεμία δέ, νομίζομεν, πρέπει νά 
παραμείνη αμφιβολία, δτι, πιθανο- 
λογουμένων τών αδικημάτων, ή 
Εθνική Τράπεζα "Ελλάδος καί ’Α
θηνών θά διεκδικήση τά δικαιώμα- 
τά της παρισταμένη νομίμως ώς 
πολιτικώς ένάγουσα. Πέραν τούτου 
ζημιωθέντες είναι ασφαλώς καί οί 
μέτοχοι τής Τραπέζης, άφοΰ ή 
προσγενομένη — ή καί δυναμένη 
συνεπείς/, τών αδικημάτων νά προ 
κληθή ζημία — αντανακλά ευθέως 
καί έπ’ αύτών.

Έκ πρώτης βεβαίως οψεως καί 
είδικώς δσον αφορά τήν πρώτην 
κατηγορίαν τών αδικημάτων — 
τής διανομής τούτέστι μερίσματος, 
ώς μή ώφειλε, καί παρά τόν νό
μον — δύναται νά δημιουργηθή ή 
έντύ.τιωσις, δτι οί μέτοχοι, 8χι μό
νον δέν έζημκόθησαν, άλλ’ ωφελή- 
θησαν έκ τών παραβάσεων, άφοΰ 
έ'λαβον μέρισμα, δπερ άλλως δέν 
θά έλάμβανον. Ή έντύπωσις, δ- 
μως, αυτή είναι «εικονική», διότι 
ώφελούμενοι κατ’ έπίφασιν διά τής 
άπολήψεοις μικροΰ τίνος μερίσμα
τος, ύφίστανται άντιστοίχως πολύ 
μείζονα ζημίαν έκ τής έλαττώσεως 
τής περιουσίας τής Εταιρίας άν- 
τανακλώσης ευθέως έπ’ αύτών τού
των τών μετόχων. ’Ανεξαρτήτως, 
δμως, τής παρατηρήσεως ταύτης, 
ήτις αφορά τήν πρώτην μόνον κα
τηγορίαν τών παραβάσεων, ουδέν 
ζήτημα δύναται νά γεννηθή είς δ,τι 
αφορά τάς παραβάσεις, περί ών 
προνοεί τό αρθρον 390 τοΰ Ποι
νικού Κώδικος — τάς απιστίας είς 
βάρος τής Τραπέζης — ένθα ζημι- 
οϋται τό Νομικόν πρόσωπον τής 
Τραπέζης, παραλλήλως δέ καί οί 
μέτοχοι, χωρίς νά ύφίσταται αντί
στοιχος —- έ'στω καί «εικονική»— 
ωφέλεια τούτων.

Ύπό ταΰτα τά δεδομόνα, νομίζο
μεν, δτι νομιμοποιείται 
ή παράστασις τής 
πολιτικής αγωγής, έν 
τή ποινική ναύτη δίκη, μετόχων 
τής Τραπέζης είτε άτομικώς, είτε 
καί τοΰ νομικού προσώπου τοΰ Συλ
λόγου τών Υπαλλήλων τής Εθνι
κής Τραπέζης, κεκτημένου, ώς γνω 
στόν, αριθμόν μετοχών τής Έθνι^ 
κής Τραπέζης Ελλάδος καί ’Αθη
νών.
Έν Άθήναις τή 4η Φεβίρίου 1957 

Ό Γνωμοδοτών Δικηγόρος 
ΑΓΓ. Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Καί ό κ. Πρόεδρος -συνεχίζει :
Δηλαδή, κύριοι, νομιμοποιείται, 

ώς ήκούσατε, ή παράστασις πολιτι 
κής αγωγής έκ μέρους τού Συλ
λόγου, ώς Μετόχου τής ΕΤΕΑ. 
Δικαιούται ό ζημιωθείς Μέτοχος 
«Σύλλογος Ύποίλλήλων ’Εθνικής 
Τραπέζης» νά ϋποβάλη μήνυσιν, 
παριστάμενος διά τών συνηγόρων 
του ώς πολιτικώς ένάγων. Έπαμέ 
νως το θέμα τίθεται έάν ή Συνέ- 
λευσις θέλη ή όχι νά ύπσθάλη ό 
Σύλλογος μήνυσιν κατά Κ. Ήλιά 
σκου καί έάν θέλη ή όχι νά παρα 
σταθή ώς πολιτικός ιϋνάγων, δΓ 
ένός ή περισσοτέρων δικηγόρων.

κ. ΤΣΟΥΔίΕΡΟΣ: Φρονώ, κύ
ριοι συνάδελφοι, ότι δίδεται μία 
μοναδική ευκαιρία νά άποκαταστα 
θή είς τήν κοινήν γνώμην τό Σ co- 
μα τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 
Τροστέζης καί προς τούτο προτεί- 
νομεν όπως ό Σύλλογός μας μή 
φεισθή δαπανών, τόσον δικαστι
κών, όσον καί δημοσιογραφικών, 
δηλάδή διά διαφωτιστικών δημασι 
ευμάτων φροντίση να απόσειση 
τήν καταλλήλως διαδεδσμένη,ν κα
τηγορίαν ότι υπαίτιοι τής έπαρα 
του συγχ<σνεύσεως είναι οϊ Ύπάλ 
ληλοι τής ’Εθνικής Τραπέζης. Νά 
απόδειξη, έν άλλοις λόγοις, ότι 
άλλα ήσαν τά ελατήρια τής συγχω 
νεύσεως "Ισως ιδιοτέλεια. (Χειρο 
κροτήμαπα). Και νά άποδειχθή α
κόμη ότι, ό αγών τού- Προσωπικού 
ό όποιος ήνοιξε τήν 9ην ’Iccvoua- 
ρίου 1953 καπά τής συγχωνεύσε- 
ως, ήτο άγων τίμιος, άγών ηθι
κός καί δΓ αύτό θά συνεχισθη μέ 
χρι πλήρους δικαιώσεως αυτού.

κ. ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ: Δέν φαντάζο
μαι νά ΰπάρχη ύπάλληλος τής Έ 
θνικής Τραπέζης πού δέν θά αί- 
σθάνθη,κε, αν μή τι άλλο, ΐκανοποί 
ησιν διά τήν σκέψιν περί ποινικής 
διώξεως τού Κωστή Ήλιάσκου. 
’Από εμάς έξαρτόπαι ή σκέψις νά 
γίνη πραγματικότης. ”Ας προσέ^ 
ξουν όμως εκείνοι οί όποιοι θά ά- 
ναλάβουν τήν πραγμοαοποίησίν 
της. Δέν είναι τό αίσθημα τής χαι 
ρεκακίας πού μάς όδηγείί, ούτε ή 
ταπεινή έκδίκησις. Είναι ή άμυνα 
τήν όποίοιν κάΛ’ει ή τάξις μας έναν 
τίον εκείνων οΐ όποιοι τήν θεωρούν 
ευκολον λείαν διά τά άνομα συμ- 
φέροντά των_ Είναι ό άγών αύτο 
συντηιρήσεως τόν όποιον εχομεν 
καθήκον νά δώσωμεν. Είναι τό μά 
θημα είς τους έργσδότας, τό όποι
ον περιμένουν οΐ εργαζόμενοι ό
λης τής ‘Ελλάδος γιά νά μάθουν 
μιά γιά πάντα ότι τό έγκλημα, «ό 
θάνατός σας ή ζωή μας» δέν μέ

νει άτιμώρητον. Θεία Νέμεσις γί- ί 
νεται τό πρωτοπάρον σωματεΐον 
μας διά νά δώση ώς λύσιν τής | 
τραγωδίας πού έπαίχτηκε, τήν τι
μωρίαν τοΰ ένοχου. "Ας έχωμεν ό
μως το νοΰν μας. Ή μάχη δέν θά 
δοθή μόνον μέ τόν Ήλιάσκον. "Ο
λα τά ώργανωμένα συμφέροντα τά 
όποια Εχουν μάθη, είς τήν ασυδο
σίαν τών πράξεών των, θά -βρε
θούν αντιμέτωπα μέ τήν οπαίτησιν 
απονομής δικαιοσύνης. "Ολα τά 
συχαμερά σκουλίκια, θά σηκώσουν 
τά κεφάλια τους διότι άλλοίμονσν 
δΓ αύτά έάν οί άδικη.μένοι αρχί
σουν νά ζητούν τό δίχηο τους, άλ 
λοίμονο-ν δΓ αύτά έάν τά θύματα 
έπιβάλουν τήν κάθαρσιν τού- δρά
ματος. Ή ευθύνη είναι μεγάλη, 
^ά πρέπει νά όργανωθή, ή δίκη, 
νά κληθούν μάρτυρες, νά άναλά- 
βουν εκλεκτοί δικηγόροι καί δοκι 
μασμένοι. Μή ψεισθήτε δαπανών. 
Θά είναι ντροπή νά χαθη ή μά
χη γιατί τσιγκουνευθήκαμε τά πυ 
ρο-μαχικά. Δέν φθάνει μόνον νά έ
χωμεν δίκης». Πρέπει νά ξαίρωμεν 
καί νά τό κερ δίζω μεν. (Χει ροκρο- 
τήμαπα).

κ. Α. ΛΥΜ-ΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ : 
Κύριοι Συνάδελφοι. Τό νά διωχθή 
ά Ήλιάσκος ποινικώς είναι βέβαια 
δίκαιον. ’Αλλά μήπως δέν πρέπει 
ή ώθησις αύτή νή γίνη άπό το προ 
σωπικόν τής ’Εθνικής Τραπέζης 
καί μέ άπόφ-ασιν λαμβανομένην είς 
τήν Γεν. Συνέλευσιν ; "Ας τό έξε- 
τάσωμεν μέ ψυχραιμίαν α,ΰτό τό 
θέμα καί άς πάρωμεν τήν άπόψα- 
σιν, άναλαμβάνοντες καί τάς ευθύ 
νας. Διότι όμιλοΰμεν περί Έκθέ- 
σεως Πέπα τήν όποιαν έκανε κατ’ 
έντσλήν τού Διοικητικού Συμβου
λίου, καθ’ ήν στιγμήν ή Κυβόρνη- 
σις δέν αναμιγνύεται είς τό Ποινι 
κό,ν θέμα. ΟΪ Μέτοχοι δέν άνακα 
τεύονται. Ή Διοίκησις τής Τραπέ 
ζης δέν ανακατεύεται. Δέν νομίζω 
ότι εΐμεθα είς θέσιν νά έπω-μισθώ- 
μεν μίαν τσιαύτην βαρ-υτάτην εύ- 
θύνην.... (Διαμαρτυρίαι).

Π-ΡΟΕΔ-ΡΟΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕ- 
ΩΣ: Κύριοι συνάδελφοι, θά παρα- 
καλοΰσα πολύ νά εχωμεν τήν υπο
μονήν νά άκούσωμεν όλους τούς 
ρήτορας. "Ας άκούσωμεν ώς τό 
τέλος τήν άποψιν τού συναδέλφου.

-κ. Α. ΑΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: 
(συνεχίζει) Διότι ό Σύλλογός -μας 
έάν έχη 10, 20, 30 μέτοχός δέν 
ιμπορεΐ νά θεωρήται Μέτοχος τής 
Τραπέζης.

κ. ΜΕΛΙ Σ ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ : 
(Πρόεδρος Δ.Ε,.) -Είχε 1.710 κατά! 
τόν ισολογισμόν καί κοπά τόν 
’Ιανουάριον 1957 ήγόρασεν έτέ- 
ρας 90, σύνολον 1.800.

κ. ΑΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ :Έστω. 
Δέν μποροΰμεν νά παριστάνωμεν 
του Μέτοχον καί τόν υπάλληλον, 
διότι έρχόμεθα είς άντίθεσιν. 
Δέν μπορεί άπό τήν μιά μεριά νά 
ζητάμε αυξησιν αποδοχών καί νά 
μάς λέγει ή Διοίκησις τής ’Εθνι
κής Τραπέζης ότι, δέν εχω λε
πτά, καί ώς μέτοχοι νά πρέπει 
νά εΐμεθα μέ τήν πλευράν τής Δι 
οικήσεως καί νά -μή δίδωμέν, καί 
άπό τήν άλλη πλευρά ώς ύπάλλ,ή
λοι νά ζητάμε. Καταλήγων θέλω 
νά τονίσω ότι ό Σύλλογος τών 
ύποίλλήλων δέν πρέπει να έπωμν 
σθή τοιαύτην ευθύνην. "Οποιος 
κύριος οπό τό Διοικητικόν Συμ 
βούλιον επιθυμεί καί εχει τό 
θάρρος νά κάμη αύτό τό πράγμα 
ή ακόμα καί άπό τούς παριστα 
μένους νά τόν έξουσιοδοτήση. ό 
Σύλλογος μέ 20 ή 30 Μετοχές 
νά κότνη τήν μήνυσιν ώς άτομον. 
’Εκεί θέλω νά καταλήξω.

-κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ό Σύλλογος 
δέν ένδιαψέρεται μόνον διά τις 
ίδι-κές του μετοχές, άλλά καί διά 
τις πολλές περισσότερες τις ό
ποιες έχουν τά ’Ασφαλιστικά Τα
μεία. Διότι καί αύτά είς τόν Σύλ 
λογον τών Υπαλλήλων άνήκουν. 
Συνεπώς είναι ένας έκ τών κυ 
ριωτέρων μετόχων τό Σώμα τών 
Υπαλλήλων.

κ. ΔΟΥΣΑ’ΓΤΗΣ: Κύριοι συνά 
δελφοι, σί προλαλήσαντες είς τό 
θέμα αύτό άνεφέρθησαν είς τό ζή 
τημα τής υποβολής μηνύσεως έ- 
ναντίον τού Ήλιάσκου. ’Αλλά ό 
Κωστής Ήλιάσκος, όπως θά. ένθυ 
μούμεθα όλοι είπεν ότι βρήκε 
μίαν ’Εθνικήν Τράπεζαν έν πτω- 
χεύσει, καί ήλθεν ή πλουσία αύτή 
Τράπεζα τών ’Αθηνών νά ένισχύ 
ση καί νά σταθεροποίηση τήν ’Εθνι 
κήν Τράπεζαν. Ξέρομεν όμως πο 
λύ καλά ότι ή Τράπεζα ’Αθηνών 
πρό ολίγων μηνών είχε κάνει δη~ 
λώσεις σέ μία απεργία τών Υ
παλλήλων της ότι έάν δώση έστω 
καί ενα 10% θά χρεωκοπήση. Ό 
κ Ήλιάσκος μάς είπεν έπίσης 
λίγες ήμερες άφοΰ έγκοττεστάθη 
μέ τήν γνωστήν κουστωδίαν: « Ε
γώ, κύριοι, θά -ένισχύσω τήν ’Ε
θνικήν Τράπεζαν καί θά τήν κά 
νω μίαν Τράπεζαν περιωπής». 
Βλέπο-μεν όμως άπό τήν Εκθεσιν 
ότι κάθε άλλο παρά γι’ αύτά τόν 
σκοπό ήλθεν ό Ήλιάσκος. ’Αλ
λά είναι μόνον ό Ήλιάσκος πού 
θά πρέπει νά μη-νύσωμεν καί πού 
πρέπει νά λογοδοτήση; ’Ασφαλώς 
όχι. Είναι καί τό ’Επιτελείου του. 
Είναι δέ αύτό τό ‘Επιτελείου ιδιό
μορφου. Είναι συγγενείς, είναι 
φίλοι καί είναι φίλοι σΐ όποιοι 
πρ-οσετέθησαν είς τόν Καίσαρα 
έκ τών υστέρων. Δυστυχώς δέ 
ώρισμένσι άπό αύτούς τούς φί
λους εξακολουθούν καί σήμερον

να κατέχουν άνωτάτας θέσεις έν 
τή Τραπέζη. Καί μάλιστα ένας έξ 
αύτών άπεπει-ράθη νά άσχημονή; 
ση είς τήν Θεσσαλονίκην καί εΰ 
τυχώς ότι τό Σώμα τών συναδέλ 
φων τής Θ) νίκης έστάθη είς τό 
ύψος το-υ καί τσΰ έδωσε ένα μάθη
μα. (Χειροκροτήματα) Λέγω λοι 
πόν ότι ή Συνέλευσις πρέπει νά 
έκδώση ειδικόν ψήφισμα καί νά ά- 
ξιώση -άπό τήν Σεβαστήν Διοίκη- 
σιν ότι, έ!φ’ όσον διά τής Έκθέσε 
ως ώρισμένα μέλη τής όλης αύ- 
τής ανομίας ή όποια έλαβε χώ
ραν έξακολουθούν νά είναι σήμερον 
έν τή Τραπέζη, θά πρέπει, άφοΰ 
δέν εΐχοίν τήν φιλοτιμίαν μόνοι 
το υς νά θέσουν τούς έ αυτούς των 
έξω τής Τραπέζης, νά τούς θέ
ση ή Διοίκησις μέχρις ότου άπο 
φανθή ή Δικαιοσύνη, Καί έάν μέν 
είναι αθώοι, τότε όλοι μας θά τούς 
άπακαταστήσω,μεν, έάν όμως εί
ναι ένοχοι, όπως μιλάει ή "Εκ- 
θεσις, τότε πρέπει νά τιμωρηθούν. 
Νομίζω ότι αύτή πρέπει νά είναι 
ή θέσις τήν οποίαν θά πάρωμεν 
άπόψε, διότι είς τήν ’Εμπορίαν λέ
γεται καί πρέπει νά μάς τό διαβε 
βαιώ-ση ό κ. Πρόεδρος έάν είναι 
είς θέσιν, ότι διά τά ό.ΟΟΟ’.ΟΌΟ 
εύθύνεται συγγενής τοΰ Ήλιάσκου 
ό όποιος είναι Διευθυντής σήμε
ρα. Πάντως είναι γεγονός άναμ- 
φισβήτητον ότι οί άνθρωποι αύτσι 
δέν έχουν πλέον τό ηθικόν άνάστη 
μα νά έξ ακολουθούν νά κρατούν 
αύτάς τάς θέσεις, διότι τσύλάχι- 
στον είς τούς υφισταμένους των 
δέν έχουν καμμίαν ύπόληψιν. ’Εκ
πλήττομαι καί απορώ πώς έχουν 
τήν θρασύτητα νά εξακολουθούν νά 
παραμένουν. ΔΓ αυτό λοιπόν πρε 
πει ήμεΐς άπόψε νά τούς δώσω- 
,μεν ένα μάθημα καί νά τούς δεί- 
ζωμεν τόν δρόμον. (Χειροκροτή
ματα) .

κ. ΜΕΛΙ Σ ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: 
(Πρόεδρος Δ.Ε.) Συναισθημαμ 
τικώς δλοι βεβαίως εΐμεθα σύμ 
Φω,νοι μέ τόν κ. Δουσαΐτηιν, άλ
λά δέν πρέπει νά άπομακρυ 
νώμεθα άπό έκεΐνα τά όποια 
ό όρθολογισμός Επιτάσσει. Εί
μαι είς θέσιν νά διαβεβαιώσω 
τό Σώμα οτι δέν είναι άκριβές 
δτι προ-κύπτουν στοιχεία κατά 
υπαλλήλων νΰν έν ένεργεία. 
Δέν είναι δυνατόν, λοιπόν, νά 
ύπο-βάλωμεν μηνύσεις κατά 
προσώπων διά τά όποια δέν ύ- 
τάρχουν στοιχεία. "Οπως άνα 
φέρει ή γνωμάτευσις τοϋ κ. 
Τσουκαλά, έάν έν τή πραόδω 
τής άνακρίσεως προκόψουν 
στοιχεία κατά οίουδήποτε, τό
τε αύτομάτως θά κληθούν νά 
δώσουν λόγον οϊ ένοχοι. Και 
ας μή λησμονώμεν δτι είς τήν 
Ελλάδα μέχρι τής έκδόσεως 
καταδικαστικής άποφάσεως κά 
Θε κατηγορούμενος θεωρείται 
άθώος. Μομίζω δτι ή άποψις 
τοϋ συναδέλφου κ. Λυμπεροπού 
λου δέν εΰσταθεΐ. Ό Σύλλο 
γος, ώς νομικόν πρόσωπον, εί
ναι Μέτοχος της Τραπέζης. Δέν 
είναι βεβαίως σκληρός καί κα 
κός Μέτοχος καί ώς έκ τού
του ούδόλως έρχεται είς άντί- 
θεσιν πρός τούς ΰπαλλήλους 
της έπιχειρήσεως. Δέν τσιγ 
κουνεύεται καί δέν άρνεΐται ε
κείνα τά όποια τό "Ιδρυμα ο
φείλει νά παρέχη είς τους έν 
αύτω εργαζομένους. Καί αύτή 
άκρψώς εΐγαι ή διαφορά μετά 
ξΰ καλών καί κακών Μετόχων, 
,ΐναι ύγιώς σκεπτόμενας Μέ 

τοχος καί μετέχων είς τήν Συν 
έλευσιν τών Μετόχων τής Τρα 
πέζης είναι πάντοτε έτοιμος 
νά έξηγήση είς ηούς τυχόν κα
κούς συναδέλφους του Μετό 
χους τής Τροστέζης δτι ή ίδιο 
της τοΰ Μετόχου δέγ είναι άλ- 
ληλένδετος μέ τήν ιδέαν τής 
έκμεταλλεΰσεως τοΰ ίδρώτος 
τών έργαζομένων. Αύτό τό κα 
θήκον Εχομεν ώς Σύλλογος 
νά πράξωμεν έν τή Συνελεύσει 
τών Μετόχων της Τραπέζης. 
Καί μή άμφιβάλλετε δτι θά τό 
πράξωμεν δπως καί πέρυσι .τό 
έπραξεν δ Εχων τήν τιμήν νά 
όάς όμιλή, καίτοι στερούμενος 
τότε τής ίδιότητος τοΰ Προέ 
δρου τοΰ Συλλόγου, ώς άπλοΰς 
Μέτοχος διαθέτων 1 μόνον ψή
φον. Ό Σύλλογος δμως Εχει 
180 ψήφους είς τήν Συνέλευσιν 
τών Μετόχων καί πολύ όρθώς 
6 Πρόεδρος τοΰ Συν)σμοΰ πα- 
ρετή,ρησεν δτι, πλήν τών 1800 
Μέτοχων τοΰ Σ υλλόγου-, εΐμε
θα οί άληιθεΐς κύριοι μεγάλου 
άριθμοΰ Μετοχών, ώς οί κυρί 
ως ένδιαφερόμενοι τών Άσφα 
λιστικών Ταμείων. Δέν ύπάρ 
χει, λοιπόν, καμμία άμφιβολία 
δτι ό Σύλλογός μας ώς Μέτο 
χος της Τραπέζης, δικαιοΰται 
καί ύποχρεοΰται νά μηνύση 
τόν κ. Κωστήν Ήλιάσκον, άπο 
φασίζων έν Γεν. Συνελεύσει, 
ώστε ή όποδολή μηνύσεως νά 
μή άποτελή βεβιασμένην ένέρ 
γειαν ένός άτόμου ή όμάδος 
ατόμων, άλλ’ εκφρασιν τής έπι 
θυμίας τοΰ συνόλου τών ύπαλ 
λήλων τών ύγιώς σκεπτομέ 
νων, διά τήν άπό-δοσιν δίκαιο 
σύνης. "Οχι έκδικήσεως, άλλά 
δικαιοσύνης. (Χειροκροτήμαι- 
Tq).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ- 
ΩΣ:- Ή Συνέλευσις έγκρίνει 
τήν , ύποβολήν μηνύσεως κατά 
Κωστή Ήλιάσκου-, καί εγκρίνει 
τήν πρότασιν τοΰ κ. Προκοπί 
ου δπως μή φεισθή ‘δ Σύλλο-



γος εξόδων ώστε νά έκπροσω 
πήση τήν πολιτικήν αγωγήν 
πλειάς διακεκριμένων δικηγό 
ρων; "Εχει κανείς άντιίρρη 
σιν; (Ή Σ υνέλευσις όμοφώ

νως εγκρίνει άμφατέρας τάς 
προτάσεις).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥγ 
Σ ΕΩΣ : "Αρχεται ή ουζήτη- 
σις έπί τής λογοδοσίας των πε 
πραγμένων 1956.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

κ.
φοι,
κή
εις

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ: Συνάδελ 
δέν είναι ή άντιπολιτευτι 

δίάθεσις πού μέ έφερ&ν 
τό βήμα. Σέ στιγμές κρί 

σιμες διά τήν συνδικαλιστικήν 
μας ζωήν πρέπει νά παραμε,ρί 
ζωνται οι πικρίες καί τά πά
θη). Καί οι στιγμές πού ζοΰμε 
είναι πολύ κρίσιμες διά τον 
αγώνα τής τάξης μας. θεωρώ 
καθήκον μου νά απευθύνω θερ 
μόν χαιρετισμόν εις τά θύμα 
τα τής τάξης μας, εις τούς άγω 
νιστάς πού έχασαν τις θέσεις 
των σ’ εναν αγώνα δικαιωμέ 
νον σήμερα άπό δλον τον 
κόσμον καί πού δέν βρίσκονται 
σήμερα, δπως θρσιρεπε, μαζύ 
μας. Καί ζητώ μίαν ύπόσχεσιν 
άπό τούς συναδέλφους, δτι αυ
τό τό θέμα δέν έκλεισε δι’ ή- 
μ)ας. Εις άρθρον του δ κ. Σταϋ 
ρος Κωστόπουλος πρώην Υ
πουργός καί Διοικητής τής Ε
θνικής Τραπέζης δημοσιευθέν 
εις τήν πρώτην σελίδα τής έφη 
μερίδας «τό Βήμα» τήν 8.1.57 
καί άναδημοσιευθέν εις τήν 
Τραπεζιτικήν, έκτος των άλ 
λων, απευθύνει μίαν κατηγορί 
ον εναντίον τών άνω'τέρων στε 
λεχών τής Τραπέζης καί ένα έ- 
ρώτημα. Ή κατηγορία λέγει. 
Τά ανώτερα στελέχη τής Τρα 
πέζης έξακολουθοΰν νά κατέ 
χουν άδιατάραχτα τάς παλαι 
άς των θέσεις ή καί νά νέμων 
ται πάντοτε τάς κατά προαί 
γωγή)ν διά τάς πολυτίμους ύπη 
ρεσίας νέας θέσεις των, ώς 
εάν εΐχον ποτέ διατυπώσει οί- 
ανδήποτε άντίρρησιν ή διαφω 
νίαν δι’ δσα εις βάρος του ‘Ι
δρύματος καί γενικώτερα τής 
Πίστεως διεπράχβησαν. Καί έ
ρωτα : θά καθιερωθή πλέον 
ώς καθεστώς τό άνεύθυνον τών 
άνωτέρων στελεχών πού fe'r 
χουν άναγάγη εις έπιστήμην 
■τήν κολακείαν τών έκάστοτε 
ισχυρών καί τόν λιθοβολισμόν 
των δταν παύσουν πλέον νά 
είναι ισχυροί; Ή κατηγορία 
καί τό έρώτημα έχουν μείνει 
μέχρι σήμερα χωρίς άπάντημ 
σιν. Ερωτώ τό Διοικ. Συμβού- 
λιον : ’Εάν είναι μέλη του Συλ 
λόγου μας τά υπό κατηγορί 
αν στελέχη. Εις καταφατικήν 
άπάντησιν, ποΐαι αί ένέργειαί 
τους έφ’ δσον τά μέλη αυτά 
δέν έχουν την στοιχειώδηι εύθυ 
ξίαν τουλάχιστον νά διαμαρ 
τυρηθοΰν έναντι κατηγορίας 
ή όποια διατυποΰται μέ τόσην 
δριμύτητα. Καί εις ποιον ση- 
μεΐον εύρίσκεται ή περίφημος 
ήθΐκή κάθαρσις.

Πρέπει νά ομολογήσω μεν 
δτι τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τοΰ Συλλόγου μας εύρέθη εις 
πολύ δύσκολον θέσιν διά τήν 
τακτικήν πού θά έπρεπε νά α
κόλουθή ση εις τήν διεκδίκησιν 
τών αιτημάτων τοΰ προσωπι 
KojDl Ή σπλαχνολογ ία άπό τή 
μιά μεριά, οί σύμβουλοι τοΰ 
Διοικητοΰ πού αγωνίστηκα,1 
παληά στήν πρώτη γραμμή 
άπό τούς συναδέλφους των άπό 
τήν άλλη ή σαν δύο ιράγματα 
πού θά (έφερναν δυσκολία/ 
εις τήν εκλογήν τών δπλων διά 
τήν επιτυχίαν τοΰ σκοπούν 
Άλλ’ έκτος άπό αυτά τά αί
τια τά όποια θά λέγαμε δτι 
είναι εσωτερικά, υπάρχουν 
καί άλλα αίτια γενικώτερα.
' Η άπόλυσις τοΰ Γεν. Γραμμα 
τέως τής Ίονικής, ή κατάργη 
σις τών Νόμων πού προστατεύ 
ουν τόν Συνδικαλισμόν θά 
έκαναν διατακτική κάθε ήγε 
σία. Δέν είναι εύκολο διά κά
θε υπεύθυνο. νά όδηγήση στή 
σφαγή έναν στρατόν πού δέν 
έχει άκόμα συνέλθη άπό τή 
σφαγή τοΰ Ήλιάσκου. Ό στρα 
τός δμως βρέθηκε πιό μαχητι 
κός άπό τήν ηγεσία. Καί μό 
λις δόθηκε τό σύνθημα έπερά 
στη καν όλες οί προβλέψεις. 
Ή Διοίκησις τοΰ Συλλόγου 
είχε διαλέξει ενα θέμα τό όποΐ 
ον έσυγκινοΰσε όλους τίούς 
έργαζομένους. "Ενα θέμα πού 
δέν έπρεπ'ε νά ένοχλήση τήν 
Διοίκηισιν τής Τραπέζης, διότι 
δέν έστρέφετο έναντίον της, 
άλλ’ έναντίον τής πολιτικής 
τής Κυβερνήσεως, πού εννοεί 
νά θυσιάζη τό ψωμί τών έργα 
ζυμένων εις τήν απιστίαν τοΰ 
τοκογλυφικοΰ κεφαλαίου. Ή 
Διοίκησις δμως τής Τραπέζης 
διέπραξε τό σφάλμα νά προσ 
παθήση εις βάρος τών ύπαλ 
λήλων νά έντσχύση τήν Κυβέρ 
νησιν εις μίαν πολιτικήν, ή 
οποία είναι συνέχεια καί συνέ 
πεια δλων τών άντιεργατικών 
Νόμων πού σκαρώθηκαν εις 
βάρος μας. Τό σφάλμα αύτό, 
άντί νά τό αΙσΟανθή καί νά τό 
διορθώση ό Διοικητής μας, δ ιέ 
πραξε καί ,άλλο. Κύριοι, μπο 
ρεΐ — λέγω μπορεί — νά δεχθή 
κοτν'είς δλες τις δικαιολογίες 
γιά τήν ήθικήν κάθαρσιν, γιά 
τό φάγωμα τών χρημάτων τών 
προαγωγών, διά τήν καθυστέ 
ρησιν άκόμα τών προαγωγών

τών στελεχών τής Τραπέζης, 
δέν μπορεί δμως νά δεχθή εις 
Κνα τίμιον αγώνα πού κάνουν 
οί έργαζόμενοι διά τήν έπι 
βίωσίν των, κυρώσεις. Ή άπερ 
για είναι συνταγματικόν δικαί 
ωμα. Κάθε άντίδρασις εις τήν 
έξάσκησίν του είναι δικτατορι 
κή ένέργεια καί δέν είναι άνε 
κτή εις τήν έποχήν μας. Καί 
έδώ διαφωνώ μέ τήν τακτικήν 
τής Διοικητικής Επιτροπής. 
Μόλις ή Διοίκησις έθύμωσε 
καί έκοψε τις σχέσεις θά έπρε 
πε ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
νά σαρώση τις πόρτες, ποΰκλει 
σαν εις τόν έκπρόσωπον τών 
υπαλλήλων, μέ· τόν γνωστόν 
τρόπον εις τούς συνδικαλιστι 
κούς αγώνας. Δέν είναι δικαί 
ωμα τοΰ κ. Διοικητοΰ νά μ ή 
δέχεται τόν έκπρόσωπον μας. 
αλλά καί δέν είναι δικαίωμα 
τών εκπροσώπων μας νά δέχων 
ται τιμωρίες. ‘Π παιδική ήλι 
κία έχει περάσει πιά γιά μάς. 
Ή άνόρική δέν είναι ήλικία 
τής παλαιάς αύτής παιδαγω 
γ.ικής μεθόδου. Σκοπός μου 
δέν είναι νά διατυπώσω τις δι 
αφωνίες μου, σκοπός μου είναι 
νά κάνω έκκλησιν σέ δλες τις 
δυνάμεις πού διαθέτει ό Σύλ 
λογάς μας νά ένωθοΰν σ’ ένα 
αδιάσπαστο μέτωπο, διά νά δι- 
εκδικήσουν εις τό πείσμα τ'οΰ 
πείσματος, τά δίκαιά μας. "Ο
ταν δέν υπάρχουν προδόται, 
δπως έλπίζω δτι δέν ΰπάρ 
χουν εις τόν Σύλλογόν μας, 9ά 
βρεθή ή σωστή τακτική πού 
θά όδηγήση εις τήν νίκην. 
(Χειροκροτήματα).

’Ακολούθως, ό κ. Πράε 
δ ρ ο ς τής Σ υνελεύσε 
ω ς„ δίδει τόν λόγον εις τόν 
κ. Μ. Τσουδερόν, ό όποΐ 
ος λέγει τά εξής:

Ινος ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ : Συνάδελ
φοι, δέν Μ άπυστώ κατά πολύ τής 
γνωστής «Βωβής» Τακτικής.

Είναι ή πρώτη φορά ίσως που 
άναλαμβάνομεν τό ρόλον τοΰ Κρι- 
τον. ΙΙάντοτε ΰπήρξαμεν κρινομε- 
νοι.

Καί είναι ό ρόλος τοΰ κριτοΰ είς 
τήν προκ,ειμένην περίπτωσιν, δΓ η
μάς αχαρις. Καί είναι άχαρις, διό
τι ΰπήρξαμεν αντίπαλοι τής έκλε- 
γείσης τότε καί λογοδοτουσης σή
μερον Δ. Ε.

’Ενδεχόμενον λοιπόν είναι, πας 
τις εξ υμών, νά ύποθέση δτι έμφο- 
ρούμεθα έκ πνεύματος αντιπολιτευ
τικού καί ή άοκηθη<τομένη_ έκ μέ
ρους μας κριτική δέν θά είναι αν
τικειμενική.

Σ.άς διαβεβαιοΰμεν δμως, δτι θά 
έθεωρούσαμεν έαυτούς ευτυχείς, ε
άν ή έν γένει πολιτεία τής, Δ. Ε. 
ή τουλάχιστον τυχόν έπιτυχίαι της 
εις (ορισμένους τομείς τής Συλλο
γικής δράσεως, μάς ύπ,εχρέωναν 
νά πλέξωμεν άπό τοΰ βήματος τού
του, τό έγκώμιον αύτής.

Τά τοιοΰτον δμως δυστυχώς, ως 
καί έκ τής λογοδοσίας της αντελη- 
φθητε, αποβαίνει — δι’ ημάς του
λάχιστον — ούχί ευχερές.

Τούτου ένεκεν δημιουργείται ΰπο- 
χρέωσίς μας επιτακτική, έναντι Υ
μών, άλλα καί έναντι αυτής ταυ- 
της τής Δ. Ε. νά σημειώσωμεν 
τάς κατά τήν γνώμην μας παραλή 
ψεις ή άστοχους ένεργείας της, μέ 
πάσαν ειλικρίνειαν, με πιστιν κα
λήν, χωρίς φόβον καί χωρίς πά
θος.

Θά όμιλήσωμεν έπι γεγονότων 
καί θά άναφέρωμεν μέλη τινά τής 
Δ. Ε. καί θά σάς παρακαλέσωμεν 
διά τούτο, νά μή θεωρηθή ώς έπί- 
θεσις προσωπική έναντίον τών με
λών αυτών.

Δέν υπήρξε βλέπετε τό άπαιτού- 
μενον θάρρος νά διαχωρισθοϋν αι 
εύθϋναι άπό τούς ίδιους εγκαίρως 
καί πίπτει εις ή μάς καί αύτό το
βάρος.

Καί κατά τούτο είναι άξιος παν
τός επαίνου 6 παραιτηθείς σύμβου
λος κ. Άστέριος Τσούγκας συνά
δελφος τής Θεσσαλονίκης, δστις 
μέ τήν έμφάνισιν τών πρώτων νε- 
ή,.-Τν Τίη,ηέβλεαίΐε σκοτεινόν τόν συλ

άδελφοι, εις τά Κοινά δέν είναι 
ΓΙάππαι. Είναι φυσικόν λοιπόν νά 
υποπίπτουν εις σφάλματα έν τή 
διαχειρίσει αυτών, καί διά τούτο 
θά προσπαθήσει)ιιεν νά ειμεθα έπι- 
εΐ££Ϊς εις τάς κρίσεις μας διά τήν 
Δ. Ε. δσον άφορψ τόν χειρισμόν ύπ’ 
αύτής τών Συλλογικών θεμάτων.

Θά παρακάμψωμεν τάς έπί τής 
διαχειρίσεως τών οικονομικών τοΰ 
Συλλόγου κρίσεις μας, καίτοι θά 
ήδυνάμεθα νά κάμω μεν συγκρίσεις 
αίτινες θά άπέβαίνον λίαν δυσάρε- 
σ οι διά νά μή εϊπωμεν οδυνηραί 
διά τήν Δ. Ε. Τονίζομεν μόνον 
τούτο: "Οτι τυχόν προκύψασαι. οι
κονομίας είναι κακώς εννοούμενοι 
οίκονομίαι, όφειλόμεναι εις εφαρ
μογήν Ήλιασκικών μεθόδων τάς 
οποίας ημείς καί ώς Σύλλογος καί 
ώς άτομα άπεκηρύξαμεν καί κατεπο 
λεμήσαμεν καί δέν θά ειμεθα συνε
πείς ούτε πρός τήν Συλλογικήν 
γραμμήν ούτε πρός έαυτοος, αλλ 
ούτε, ώς ειμεθα βέβαιοι, πρός τό 
γενικόν συναδελφικόν αίσθημα, εαν 
άνερχόμενοι εις τήν Διοίκησιν τοΰ 
Συλλόγου, τάς έφηρμόζαμεν. ’Επει
δή έπίσης ώς θά ένθυμείσθε εις 
τήν ύπ’ άριθ. 4 τής 4.6.56 άνακοί- 
,ωσίν της ή Δ. Ε. μέ έλαφράν 
αφέλειαν καί μέ περισσήν απερι
σκεψίαν προσεπάθησε νά μάς εμ
φάνιση τούλάχιστον ώς ~ κακούς 
διαχειριστάς τής Συλλογικής , περι
ουσίας, άπειλήσασα μάλιστα δτι θά 
φέρη εις φώς «ατασθαλίας», αλ
λά δέν κατέστη ώς φαίνεται δυνα- 
τόν, είμαι υποχρεωμένος ακόμη νά 
εϊπω τούτο: Εις τήν έν λόγιο άνα- I θεσις. 
κοίνωσιν μεταξύ τών άλλων, άνε- Ήλ 
φέρετο, δτι παρεδοισαμεν υπολοι- 
ιον Ταμ,είου δραχμ. 8667 άποσιω- 
πουμένης, σκοπίμως δυστυχώς, τής 
παραδόσεως χρεωγράφων τών οποί 
ων ή άξια συνολικώς ανέρχεται εις 
τό ποσόν τών δραχ,. 1.250.060.

Σας είναι δέ γνωστόν τί είσέπρατ 
τε δ Σύλλογος κατά τό διάστημα

λα τοΰ είπε νά γράψη καί ό κ. 
Σύμβουλος, καλός εις τήν έκθεσιν, 
ανέπτυξε μετά πολλής γλαφυρότη- 
τος,, αλλά καί πειθαρχίας, ό θέμα.

Επέτυχε λοιπόν δ κ. Σύμβουλος 
τήν πεντάμηνον δράσιν τοΰ Συλλό
γου, πλουσιωτάτην, εις τά «γρα
πτά».

’Εκείνο πού δέν κατώρθωσε νά 
πετύχη ούτε στά «γραπτά» ό καϋ- 
μένος ό κ. Σύμβουλος, είναι ή ά- 
νύψωσις τοΰ Συλλογικού Γοήτρου.

Καί τούτο, διότι δέν κατέστη 
εις αυτόν δυνατόν παρά τάς πρός 
τούτο φιλότιμους προσπάθειας 
ιου, νά ουμβιβαση τήν άνύψωσιν 
τού Συλλογικού Γοήτρου μέ τόν 
υποβιβασμόν τού Προέδρου τοΰ 
Συλλόγου μας, άπό Α'. ’Αντιπρο
έδρου τοΰ ανώτερου συνδικαλιστι
κού μας οργανισμού τής ΟΤΟΕ, 
είς Β'. τοιοΰτον.

’Αλλά μά τήν αλήθεια, τοΰ τά 
ζητούσε πολλά ό φίλος τουι και α
δελφός έν «Νέρ Κινήσει». Κύριοι 
Συνάδελφοι, ιάστειυθήκαμε άρκετά 
καί είναι άνάγκη νά σοβαρευθοϋ- 
ΐ8. Ίοντο επιβάλλει, άλλως τε, καί 
τό δ'τι θά όμιλήσωμεν τώρα, διά 
τόν κ. Πρόεδρον τής Δ.Ε.

Μέ τόν %. Πρόεδρον τής Δ. Ε. 
εϊχομεν, ώς γνωστόν, μεγάλας 
άντιθέσεις κατά τό παρελθόν.

Έξεπροσώπει τόν δυναμισμόν 
καί ημείς τήν αδυναμίαν. Έ προσω
ποποιεί τήν δραστηριότητα καί η
μείς τήν αδράνειαν. Ήτο δ έπιδε- 
ξιος καί ειμεθα οί αδέξιοι, ήτο 
τέλος ή θέσις καί ειμεθα ή άντί-

τής 3Μας έξ εισφορών, και πο- 
σας επιβαρύνσεις καί έξοδα συν
δικαλιστικών αγώνων είχε.

Παρά ταϋτα καί τούς άγώνας 
μας διεξηγάγομεν νικηφόρος, καί 
τήν λέσχην μας διετηρήσαμεν λει
τουργούσαν είς τοιοΰτον σημείο ν, 
.άστε, τά παράπονα τών συναδέλ
φων νά είναι τότε πολύ όλιγώτερα 
καί όλιγώτερον σημαντικά άπό δσα 
καί δ,τι είναι σήμερον.

Καί τό σπουδαιότερον δτι, ούτε 
καν διενοήθημεν ήμίς τότε νά τήν 
μεταβάλωμεν είς συνοικιακόν τα- 
βερνείον μέ άμφιβόλου ποιότητας 
καί άκαθορίστου κοινωνικής πιροε- 
Ιυεύσεως πελατείαν. Εϊχομεν βεβαί
ως συγκατατεθή ή άκριβώς ειπεΐν 
άνεχθή, νά μεταβληθή παρ’ ώρι- 
σμένω'ιν, μελών σήμερον τής Δ. 
Ε., είς ύπνωτήριον καί τό μπιλλιάρ 
δο της είς κρεββάτι, μελών τής λο 
γοδοτούσης Δ.Ε., αλλα πέραν τού
τοι* τίποτ’ άλλο ...

Καί ας συνεχίσωμεν είς τόν αυ
τόν εύθυμον τόνον, διά νά ειπωμεν 
ιλίγα τινα διά τό «Πεντάμηνον 
τής συνεπούς συνδικαλιστικής δρά-

Ηλθεν είς την αρχυ,ν όμως ο 
κ. Πρόεδρος καί ΰπεχρεώθη είς 
«ανώμαλον προσγείωσιν». Προσγει 
ωθείς λοιπόν εύρέθη προ τών, δύο, 
τής γνωστής παραβολής δρόμων. 
Τής «ΑΡΕΤΗΣ» καί τής «ΚΑΚΙ
ΑΣ». Δέν ήτο δυνατόν, παρά νά 
άκολουθήση τόν πρώτον. Καί σάν 
τίμιος άνθρωπος συν τφ χρόνιο η- 
σθάνθη τήν ανάγκην νά όμολογή- 
ση τ-ην αλήθειαν. Καί άναγιγνώσκο 
μεν έστω καί άργά είς τό ύπ’ άρ. 
170 τής 1.1.57 ψύλλον τής «Τρα
πεζιτικής» τό άρθρον του ύπό τόν 
τίτλον «Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ 
ΠΑΣΑΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΙΧ».

Μέ τήν ανατολήν τοΰ νέου έ
τους, άνέτειλαν ώς φαίνεται καί 
νέαι σκέψεις είς τόν κ. Πρόεδρόν.

Θά είμαστε ανειλικρινείς αν δεν 
όμολογούσαμεν, δτι άπό πόσης ά- 
πόψεοίς τό άρθρον του αύτό φθά
νει τό «τέλειον».
Καί δέν είναι άγνωστον είς υμάς 
δτι ό κ. Πρόεδρος τής Δ. Ε. εί
ναι εύρυτάτης μορφώσεοις, μέ ά- 
ξιόλογον θεωρητικήν Κοινωνικήν 
κσ,τάρτισιν, γνώστης βαθύς τών 
ανθρωπίνων. ’Επηρεασμένος δμως 
άπό διαφόρους ασυμβιβάστους μέ 
τήν Ιδιότητα τοΰ συνδικαλιστοΰ θε
ωρίας, άφισε άνεκ ιε-άλλευτα τά δύο 
άπαραίτητα δι’ άναμιγνυομένους 
είς τά Κοινά, προσόντα. Τήν διο
ρατικότητα παντελώς, καί την πο- 
λιτικότητα εις με γαλήν κλίμακα. 
Στερείται ό κ. Πρόεδρός καί μιάς

μας δέν πατωχυροινετο έτσι το 
Ταμείον μας.

Φαντάζεσθε δμως όποιαν έκπλη- 
ξιν έδοκιμάσαμεν δταν δ κ. Άλευ 
ράς μάς έδήλωσεν δτι υπαίτιος τής 
διατυπώσεως ούτω, τών Κυβερνητι
κών δηλώσεων, ήτο ό κ. Πρόε
δρός μας,

Τί νά σοΰ κάνω, μοΰ λέγει ό κ. 
’Αλευράς, «έκεΐ πού αγωνιζόμουν 
νά μπουν όνομαστικώς 
τά εξαιρούμενα Ταμεία, μέ διέκο- 

; ε ό Πρόεδρός σας καί λέγει μπρο 
στά στούς 'Υπουργούς: «Δέν πει
ράζει κ. ’Αλευρά ας διατυπωθή δ
πως λέγει ό κ Υπουργός»,, ό κ. 
Χέλμης. Τί ήθελες λοιπόν νά κά
μω έγώ τότε; "Οταν 6 άμέσως 
ενδιαφερόμενος, εΰρισκεν αυτήν 
τήν διατύπωσιν καλήν καί καλύ- 
πτουσαν καί αυτόν; ’Εγώ εκείνο 
πού θά κάνω, έσυνέχισεν δ κ. ’Α
λευράς, γιά νά είμαι περισσότερον 
έν τάξει, είναι, νά τό φέρω είς τό 
εκτελεστικόν συμβούλιον τής Ο.Τ. 
Ο.Ε. διότι πρέπει νά σοΰ πφ, οτι 
είχαμε πάρει άπόφασιν πριν πάμε 
εις τούς .'Υπουργούς, νά μή μιλή- 
ση άλλος κανείς, αλλά νά μέ άφι- 
□ουν νά χειρισθώ μόνος τό θέμα».

Καί έσυνεχίσθη ή περίεργος αύ 
τή στάσις τής Δ.Ε. έπί τοΰ θέμα
τος αύτοϋ. Καί έγνώσθη μία περί
εργος — καί πάλιν ας τήν εϊπωμεν 
— δήλωσις μελών τής Δ.Ε. γενο- 
μένη διά τήν έξουδετέρωσιν σχετι 
κής απειλής κυβερνητικού περιβάλ
λοντος διά τήν μή συμμετοχήν μας 
είς τήν απεργίαν δτι, δέν ενδιαφέ
ρει ή ψήφισις τοΰ σχετικού Νομο
σχεδίου τούς έν ένεργεία υπαλλή
λους, καί ένδιαφέρει μόνον τού; 
συνταξιούχους.

Ευτυχώς παρά τάς έπαναληφθεί- 
σας συ?.λογικάς αστοχίας, τό νομο- 
σχέδιον έψηφίσθη καί ας έλπίσω- 
μεν δτι ό κίνδυνος τής υπαγωγής 
μας εις το ΙΚΑ άπετράπη.

Ή άποψίς μας διά τήν συνερ
γασίαν μας μέ τά σωματεία τών ε
πιχειρήσεων Κοινής Ώφελειας, Λι
μενεργατών κλπ. δέν κατέστη νομί- 
ί·Λ.ιολ. din,),- ννωστύ. Κατ’ αρχήν

αύξησιν αποδοχών τών Δημοσίων 
'Υπαλλήλων, ήτο 100 ο)ο· βέβαιον, 
οτι ή έκβασις τοΰ άγώνος μας αύ
τοϋ, δέν θά ήτο αίσια.

Δυνάμεθα, σιηΐπώς, άφοΰ δέν 
προέβλεψε ή Δ.Ε. δλα τ’ ανωτέρω 
καί δέν διείδε δτι δ άγων αυτός 
έστερεϊτο συνδικαλιστικών βάσεων, 
νά έπικαλεσθώμεν τήν άποψίν μας 
περί απουσίας τοΰ προσόντος τής 
διορατικότητος.

Άλλα θά άποδείξωμεν άμέσως 
κατωτέρω οτι, καί ή άποψίς μας 
περί έλλείψεως καί τοΰ έτέρου προ 
σόντος, τής πολιτικότητος, δέν εί
ναι άβάσιμος.

Καί έρωτώμεν : είναι ή δέ εί
ναι άληθές δτι καίτοι άντιληφθέν- 
τες έ'στω αργά τό άσκοιτιον τοΰ ά
γώνος, έ συνέχιζαν μετέχοντες αύ
τοϋ, μόνον καί μόνον διότι εΐχον 
άνοίΐνάβει έγγραφους υποχρεώ
σεις; ; .
Αλλά κ. Συνάδελφοι, προκειμενου 

νά προξενηθή μία ανυπολόγιστος 
ζημία είς ημάς πού ένεπιστεύθημεν 
είς τήν Δ. Ε. τήν διαχείρισιν τών 
συμφερόντων μας, φρονούμεν οτι 
θά ήτο προτιμάτε ρον νά ύποστή ή 
Δ.Ε., μίαν ακόμη καί μεγάλην ά- 
βαρίαν τής άτομικής άξιοπρεπεία; 
της. Άφίνομεν οτι ύπήρχον καί 
άλλαι λύσεις θεραπεύουσαι, άμφό- 
τερα, καί πού δυστυχώς έν συνε- 
λεύσει δέν είναι σκέπιμον ούτε ορ
θόν νά τάς διατυπώσωμεν.

Καί τό αποτέλεσμα τοΰ άγώνος 
αύτοϋ, ήτο τό κλείσιμον τής θύρας 
τής Διοικήσεως.
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σεω·ς καί άνυψώσεως τοΰ Συλλογι- ι ειδικής πείρας. Της πείρας εκείνης 
τηίί ηηιι παθιιτικοΰ τϋιτ ναοακτηοιζοηένης μέ τήν λα:

φων, προέβλεψε σκοτεινόν τον συ 
λογικόν* βίον τής λογοδοτουσης Δ. 
Ε. καί έσπευσε έγκαιρώτατα νά έγ- 
καταλείψη τήν Συλλογικήν Στέγην.

Καί ή μέν Δ. Ε. έξέφρασε τήν 
/νόπην της διά τήν άτυχή έκλογήν, 
ώς τήν χαρακτηρίζει, εις τά δημο- 
σιευθέντα πρακτικά τής 4,6.56 (Φ. 
«Τραπεζιτικής» 164)20.7.56) τοΰ 
εκπροσώπου τών συναδέλφων Βο
ρείου Ελλάδος" έν τφ προσώπω 
του, ημείς όμως βλέπομεν σήμερον, 
πόσον εντός τής τάξεως καί^ τών 
ορίων τή; συνδικαλιστικής εύπρε- 
πείας, ήτο καί είναι 6 εξαιρετικός 
οΰτος συνάδελφος.

’Άν άνατρέξωμεν δέ καί είς το 
πρόσφατον παρελθόν θά συμφωνη- 
σωμεν δλοι, δτι ήτο προτιμοτέρα 
ή πράξις, συνδυαζομένη μάλιστα 
μέ τήν τηρηθείσαν μετέπειτα στά
σιν τών άποχωρησάντων έτ,τά, τής 
ύπό τήν προεδρίαν μου Δ. Ε.

Οί αναμιγνυόμενοι, κύριοι Συν-

κοϋ Γοήτρου», τοΰ συμπαθητικού 
συμβούλου τής Δ. Ε.

Είναι άλλως τε ό μόνος τόνος 
πού αρμόζει έν προκειμένφ. Δέν εύ- 
θόνεται λοιπόν ό κοϋμένος ό κ. 
Σύμβουλος. Ό κλήρος είς αυτόν 
ελαχεν. Διότι τόσον ό κ. Πρόεδρος 
δσον καί οί κ.κ. ’Αντιπρόεδροι, αλ
λά καί 6 εντεταλμένος Σύμβουλος, 
ώς σοβαροί άνθρωποι, δεν ήτο δυ- 
τόν νά πουν καί πολύ περισσότερόν 
νά γρά,ψοιυν, πράγματα, που δέν 
τά πιστεύουν. Ό κ. Γεν. 1 ραμμα- 
τεύς θά ήδύνατο νά γράψη, άλ.λά 
Λόγιο τής έπΐιφορτίσεώς του μέ την 
τόσον ένδιαφέρουσαν, θα ελεγα 
προσοδοφόρον, προετοιμασίαν τών 
συναδέλφων διά τάς προαγωγικάς 
εξετάσεις, παρεκάλεσε τόν έν «Νέ- 
ρ: Κινήσει» άδελφόν καί Σύμβου
λον ν’ άναλάβη εκείνος.

Τοΰ έχό.ραξε δμως τάς γενικά; 
γραμμάς: Θά γράψης τοΰ ^ εϊπεν 
είς ποιαν κατάστασιν παρελάβομεν 
τόν Σύλλογον. "Οτι ήτο «λίθοι ό
χι πλίνθοι» «λίθοι καί κέραμοι ά- 
τάκτως έρριμμένοι».

Διά τήν «Τραπεζιτικήν» θά γρά- 
τ|ιης δτι είς τό μέλλον θά κυκλοφο- 
,·| οίωνεί «λοβιτούρας». "Οτι τώ
ρα αί στήλαι της δέν θά διατίθεν
ται πλέον διά συνδικαλιστικούς ά
γώνας, άλλα μόνον δΓ άγώνας «έ- 
σωσυλλογικούς» καί διά τήν δια
πόμπευσή τών συναδέλφων. Νά 
γράψης επίσης δτι: «Ειδομεν και 
έπανείδομεν τόν κ. Διοικητήν και 
ούδαμοΰ εδρωμεν τήν ΰύραν κλει
στήν» άς διατείνονται οί καλοθε- 
ληταί μας.

"Οτι άφ’ ής άνελάβομεν ημείς, 
έπαυσαν νά χαρακτηρίζονται ^ ώ; 
«κρουαζιέρες» τά ταξίδια μας άνα- 
ψυχής καί λέγονται «έπαφαί των 
μελών τής Δ. Ε. μέ τούς συναδέλ
φους τών επαρχιακών Κα:αστημά- 
των».

"Οτι ή λέσχη μας άνεκαινίσθη, 
πλουπισθείσα μέ «Ραδιο-Πι-απ» 
χωριτικότητος 1C1 πλακών ροκ-εν- 
ρόλ, διότι είχε ραδιογραμμόφωνον 
προπολεμικής προμήθειας καί δέν 
άρεσε εις τόν έν «Νέα Κινήσει» έ
πίσης άδελφόν ημών καί επιμελη
τήν αύτής.

Νά γράψης ακόμη, άλλα νά τό 
τονίσης αύτό, είπε ό κ. Γενικός 
«δτι ήλθομεν συνεπικουρώ διά 
πρώτην φοράν ε’ις τήν ιστορίαν 
τού Συλλόγου, πρός ΟΛΟΥΣ τούς 
συναδέλφους, οίτινες μετέσχον τών 
τελευταίων εξετάσεων, δσον αφορά 
τά δίδακτρα προγυμνάσεώς τιον» 
παρ’ έμοΰ. Καί τις οίδε πόσα άλ

της χαρακτηριζόμενης μέ την 
κήν έκφρασιν τής «πιάτσας».

Είς τήν έ'λλειψιν λοιπόν αύτών 
καί είς τάς ένδοσυμβουλιακάς άν- 
τιγνωμίας θέλομεν νά πιστεύω μεν, 
οτι οφείλονται οί όμολογουμένιος 
άδέξιοι χειρισμοί πολλών συλλογι
κών θεμάτων, άλλων πολύ ζωτικών 
καί άλλων όλιγώτερον.

Δέν θά καταπιασθώμεν μέ δλα 
τά θέματα διότι καί θά σάς κου- 
ράσωμεν, άλλά καί διότι πρέπει νά 
παραχωρήσωμεν τήν θέσιν μας είς 
άλλου; συναδέλφους.

Άρχίζομεν λοιπόν άπό τόν τρό
πον τού χειρισμού1 τού θέματος 
τής υποβολής είς τήν Διοήκησιν 
τών έκκρεμούντων αιτημάτων τοΰ 
προσωπικού. Έξετυπώθη ενα πολυ- 
σέλιδον υπόμνημα είς χιλιάδας πολ 
λάς, τόσας, ώστε νά φθάση, νά πω- 
λήται μέ τήν οκά διά περιτυλίξεις. 
Σφάλμα μέγα! ΙίΓ ας έναβρύνεται 
ή Δ. Ε. έν τελεί αύτοϋ, δτι «πρώτη 
αύτή έθεσε ένώπιον τοΰ κ. Διοικη- 
τοΰ τάς έπί τών έν αύτφ άναφε- 
ρομένων ζητημάτων, απόψεις τών 
παλλήλων».

Ό κ. Διοικητής δμως, κ. Συν
άδελφοι, ώς οί ίδιοι ομολογούν έν 
αύιφ τούτιο τφ ΰπομΓήματι «κατέ
χει καλιύτερον παντός άλ?ιθυ τά ζη
τήματα μας», ώς προερχόμενος βε
βαίως έξ ημών, άλλά καί διότι, δέν 
είναι οί πρώτοι ΕΚΕΙΝΟΙ που τά 
έθεσαν ύπ’ δψιν του.

Θά ήδύνατο νά κολακεύονται δτι 
είναι οί πρώτοι πού τά έθεσαν ύπ 
δψιν οχι τοΰ κ. Διοικητοΰ, άλλά τής 
Κοινής γνώμης διά τή; εύρυτάτης 
κυκλοφορίας τοΰ εντύπου αύτοϋ υ
πομνήματος των. Τής Κοινής γνοι- 
μης, λέγομεν, καί μόνον, τής όποι
ας ΰπεδαύλισαν, νά είναι βέβαιοι 
περί τούτου, τάς γνωστά; δυσμε
νείς, διά νά μή εϊπωμεν έχθρικ,άζ, 
δΓ ημάς διαθέσεις της.

Καί έρχόμεθα είς τόν χειρισμόν 
τού θέματος τής αποτροπής τοΰ κιν 
δΰνου τής υπαγωγής τού Ταμείου 
μας Συντάξεως είς τό Ι.Κ.Α.

Χείριστος χειρισμός καί τού θέ
ματος τούτου. "Οταν τήν πρωίαν έ- 
κείνην άνεγνώσαμεν εις τάς έφη- 
μερίδας τάς Κυβερνητικά; δηλώ
σεις καθ’ ας εξαιρούντο τής έντά- 
ξεως είς τό ΙΚΑ μόνον τά 
έχοντα υγιείς βάσεις ασφαλιστικά 
Ταμεία, έσπεύσαιιεν νά έπικοινωνή- 
σωμεν μέ τόν Πρόεδρον τής Ο. 
Τ.ό.Ε. κ. Άλευράν, διά νά διαμαρ 
τυρηθώμεν διότι κατά τήν γνώμην

ζομεν ευρεως γνωστή, 
δέν μάς ευρίσκει αντιθέτους μία 
εύρεία συνεργασία μέ έτεροεπαγ- 
γελματικά σοιματεία. Αυτή δμως 
δέον νά γίνεται υπό ώρισμενας 
προϋποθέσεις καί δι’ ώρισμενα θε- 
μαία, άλλως είναι ενδεχόμενον είς 
διαφόρους περιπίτώσεις κατά τήν 
διάρκειαν τής συνεργασίας, λόγω 
ίδιαζουσών καθ’ έκαστα συνθηκών 
νά όίποβή έπαγγελματικώς επι
κίνδυνος.

Ή εμπλοκή μας είς τόν άναλη- 
φθέντα αγώνα ύπό τής ΟΤΟΕ έν 
συνεργασίφ μετά τών άλλων σωμα
τείων δΓ αυξησιν άποδοχών κατά 
30 ο)ο καί τήν άποδέσμευσιν τών 
άποθεματικών τών ασφαλιστικών 
μας οργανισμών, πρέπει νά έμολο- 
γή,σηι ή Δ.Ε. οτι είναι αδικαιολό
γητος. ’Εάν δέ δεχθώμεν δτι δέν 
ένεπλάκη άλλά έν γνώσει τών πε
ριπετειών μετέσχε, πρέπει νά τής 
καταλογίσωμεν τούλάχιστον άνε- 
ΰαφικότητα καί τούτο, διότι έπρεπε 
νά σκεφθή δτι ή Τράπεζα ή ίδική 
μας ήτο αδύνατον άκινδύνως, νά 
χορηγήση 30 ο)ο αύξησιν άφοΰ 
)ΐάς καθυστερεί άκόμη έκτος τών 
τόσων άλλων καί τήν αύξησιν τού 
10 ο) ο διά τούς λαμβάνοντας μι
σθόν άνω τών 3.000. Καί δτι ά- 
ποθεματι,κά δι’ άποδέσμευσιν οί α
σφαλιστικοί μας ’Οργανισμοί, νά 
ηύχώμεθα νά είχον.

Άλλά έκτος δλων αύτών έπρεπε 
νά ληφθοΰν ύπ’ δψιν αί χρονικαί 
καί είδικαί συνθήκαι ύπό τάς ο
ποίας θά διεξήγετο ό άγων. Είς 
έποχήν καθ’ ήν ό Πρωθυπουργός 
τής Χώρας άνεχώρει δΓ έθνικήν ΰ- 
πόθεσιν είς Αμερικήν, είς παραμο 
νάς χορηγήσεως τοΰ δώρου τών 
Χριστουγέννων, άλλά καί κατόπιν 
ενός άκαρπου άγώνος έπίσης δι’

Πρέπει νά. σάς δηλώσωμεν άπό 
τού βήματος τούτου, δτι δέν θά εί
χε δΓ ημάς ούδέ τήν έλαχίστην 
σημασίαν τό γεγονός, έάν θά εΐχω 
μεν δημιουργήσει τήν άπαιτουμέ- 
νην συλλογικήν ήθικήν δύ- 
ναμιν, νά τήν παραβιάσωμεν.

Δυστυχώς δμως κ. Συνάδελφο., 
δέν έμεριμνήσαμεν περί τούτου, 
καί θά σάς εϊπωμεν διατί. Προ 
τοΰ άγώνος μας αύτοϋ προηγήθη 
ένας άλλο; άγων μεταξύ Διοική- 
σεως καί τού αδελφού σωματείου 
τής τέως Τραπέζης Αθηνών, διά 
τήν άνασύστασιν τής ’Επιτροπής 
Έκκαθαρίσεως. Ώς γνωστόν ή Έ 
πιτροπή αύτη έπρόκειτο νά λειτονρ 
γήση δΓ (ορισμένους άνωτέρους, 
δέν πειράζει άν τούς εϊπωμεν, κα
κούς συναδέλφους. Τό άδελφόν βω 
ματείον λοιπόν συνεπικουροΰμενον 
άπό αυτούς τονιτους, τούς ύπό έκ- 
καθάρισιν, έκίνησε πάντα λίθον, 
διά νά άποτρίψη τήν λειτουργίαν 
τής ’Επιτροπής. Άλλά δέν μπορεί 
νά έννοήση τό άδελφόν σωματείον 
δτι ή τοιαύτη έκκαθάρισις καί ή 
άναθεώρησις τής έντάξεως έπί δι
καίων καί ηθικών βάσεων, είναι 
τά ΜΟΝΑ μέσα πού θά συμβάλουν 
είς τήν συναδέλφωσίν μας;

Ό Σύλλογός μας λοιπόν, κ. Συ
νάδελφοι, απούσιασε άπό τόν άγα» 
να αύ:όν. Δέν έθεώρησε ύποχρέω- 
σίν του νά παρουσιασθή είς τήν 
Διοίκησιν καί νά τής συμπαραστα- 
"ή. Άλλ’ ούτε έκαμε χρήσιν τών 
εγκαρδίων σχέσεών του μετά τού 
Συλλόγου τής τέως Τραπέζης Α
θηνών, διά μίαν συμβιβαστικήν λύ- 
σιν.

Καί ό Σύλλογος τής τέως Αθη
νών, άπηλλαγμένος ημών τών 
«κακών δαιμόνων», προχωρεί είς 
τήν κατάκτησιν τού «άπωλεσθεντος 
εδάφους» κατά τήν έκφρασιν τοΰ 
Προέδρου του, κ. Κατσούλη.

Αύτή είναι ή ωμή αλήθεια, κ. 
Συνάδελφοι.

Κατερχόμενος τοΰ βήματος μίαν 
ευχήν εκφράζω:

Ενότητα καί άδελφοτητα είς τό· 
Προσωπικόν τής ’Εθνικής Τραετέ- 
ζης.

Οί 'Υπάλληλοι τής ’Εθνικής Τρα: 
πέζης διά τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν 
καί ή ’Εθνική Τράπεζα διά τό Έλ 
ληνικόν ’Έθνος. (Χειροκροτήματα)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ
Κ. ΚΑΡΑΓΙ ΑΝιΝΒΣ : Κύριοι 

Σ υνά&λψοι, επέστη ό χρόνος ν’ 
όικουσοώσιν έκ νέου αίι φωναι τών 
Ικανών καί ττονούντων διά τά 
συμφ'έροντά μας, τών Ικανών καί 
δεδοκιμασμένων, τούς οποίους ά- 
νεδειξαν οήί περιστάσεις καί επι
κυρώνουν α! συγκρίσεις μέ τούς 
μεσολαβήσαντας έν τή διευθύν- 
σει τών τυχών μας. "Οσον αφο
ρά δέ αυτά που μάς εϊπεν ό κ. 
Πρόεδρος δέν δύνανται νά θεωρη- 
θώσιν ώς επιτεύγματα, αλλά 
παχειά καί ώραΐα λόγια. Ή τερ- 
,ματίζουσα τήν θητείαν της Δι- 
οικ. Επιτροπή. τοί> Συλλόγου 
μας διεξεδίκησεν, ώς γνωστόν, 
τήν ’Αρχήν μέ ένα πρόγραμμα 
πλούσιον είς ποικίλας υποχρεώ
σεις, αίσιόδσξον, ρομαντικόν καί 
στοργικόν άσυνήθως, καί μέ τό 
πρόγραμμα αύτό προσείλκυσε 
τήν συμπάθεια σημο,ντιικοΟ1 άριΓ 
6μοΰ Συναδέλφων, ώστε νά έξα- 
σφαλίση τήν υπεροχήν της κατά 
τάς περυσινάς έκλογάς τοΰ 
19516.

ΈκταΨε διέρρευσεν ολόκλη
ρον σχεδόν έτος χωρίς οΰδεμίοΐ 
έκ τών υποσχέσεων νά πραγμακ 
τοποιηθ'ή, χωρίς καμμία πρα- 
γραμμοττισμένη, αρχή, νά ίίφαρμο- 
σθή, χωρίς κανέν άπό τά φλέ
γοντα ζητήματα, παλαιά καί νέα 
νά εΰρη δχι τήν λύσιν του, άλλ’ 
ούδέ τήν συμπαιράστασιν τών 
Διοικούντω//. ’Απραξία, άδρό> 
νεια, (άνικανότης είς όλους τούς 
το.μεΐς. (Διαμαρτυρίαι) Διά τής 
τοιαύτης στάσεως της ή όπτε,ρ-

χομένη Διοίκησις τοΰ Συλλόγου, 
άπό τοΰ Προέδρου μέχρι και τοΰ 
τελευταίου έπι,μελητοΰ είχε και 
ώς αποτέλεσμα τήν έπιβεβαίωσιν 
τής συνεργασίας της μετά τού 
άποπίεμφΘέντος τέως: Δ,ιοικητού 
κ. Ήλιάσκου, ουτινος έξετέλει 
κατά γράμμα τά κελεύσματά 
του (διαμαρτυρίαι) παρά τό γ·ε 
γονός δτι ταΰτα ήσαν καταφα
νώς αντίθετα προς τήν ‘Ιστορί
αν καί τήν Οικονομίαν τοΰ1 Ι
δρύματος και τοΰ Προσωπικοί) 
καί ώς παράδειγμα σάς υπενθυ
μίζω τήν ομάδα τών νέων, ήτις 
διά τοΰ έκδ ΐιδοιμένου δελτίου της 
συνίστα τήν ομαλήν συνεργασίαν 
μετά τοΰ κ. Ήλιάσκου (δελτίον 
3)20.9.1955).

Πρός στιγμήν κοτά τάς προε
κλογικός π'έ,ρισυ ζυμώσεις ήλπί- 
σαμεν καί ημείς ύπό τήν 6α- 
ρεΐαν ατμόσφαιραν τών άφθονων 
υποσχέσεων καί ύπό τόν πανηγυ 
ρικόιν μετεκλογικόν θόρυβον δτι 
ή τειρίματι ίζουσα τήν θητείαν της 
Διοίκησις θά έπελαμβάνετο μετ" 
άποψασιστικότητος τών ζητημά 
των μας, πλήν άτυχώς άπό τών* 
πρώτων ήμερων τά πάντα έχειρί- 
ζοντο μέ δειλίαν μέ άνικανότητα; 
καί μέ ελλειψιν πρωτοβουλίας 
κ.λί.π., καί τούτο διότι ύπελογί- 
ζετο κ.ατά πρώτον ή σταδιοδρο
μία καί ό ύπολογισμός αυτός 
τούς άνεχαίτιζε καί άνέκοπτε 
πάσαν θέλησιν και διάθεσιν πρός



δράσιν. ( Διιχμαρτυρίαι, θό
ρυβος!) _

Άλλ’ ώς γνωστόν ή διαχείρι- 
σις των κοινών άξιοι άνάληψιν 
κινδύνων καί θυσιών, άλλά καί 
μεγάλων εύθυνών έναντι τοΟ Ι
δρύματος ,καί προσωπικού1. Ή 
Συνδικαλιστική δράσις θέλει ικα
νούς καί έττιδεξίους ηγήτορας 
γνώστας των παραδόσεων τοΰ 
Συλλόγου, καί θαρραλέους μάχη 
τάς προς προογματοποίησιν των 
επιδιώξεων καί προς συμβιβα
σμόν των συγκρουομένων συ μ- 
φερόντων, καθώς καί τής άπαι- 
τουμένης διά τήν εύρυθμον συνερ 
γασίαν τοΰ εργοδότου μετά τοΰ 
εργαζομένου, έξισώσεως. Θέλει 
θαρραλέους άγωνιστάς καί ανι
διοτελείς συνδικαλιστάς, αψη
φώντας τους κινδύνους εκ τυχόν 
ανακοπής τής σταδιοδρομίας των 
άκόμη καί διά τυχόν άπώλειαν 
τής θέσεώς των (Φωναί, διαμαρ
τυρίας γέλωτες).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕ
ΙΣ : Παρακαλώ ήσυχία κ. Συνά
δελφοι.

κ. ΚΑΡΑΠΑΝΝΗΣ: Υπήρ
ξαν τοιοΰτοι οί τιμηθέντες μέ τήν 
ηγεσίαν μας Συνάδελφοι; Έάν 
σιγήσωμεν θά άμαρτήσωμεν εις 
βάρος τής ολότητας καί τής αλή
θειας. Βοφ: άτυχώς ή απονομή 
οφφιτσίων ώς το τοΰ Γεν. Γραμ- 
μ-αιτέως, μ ή προβλεπομένου ΰπό 
τοΰ Καταστατικού τοΰ Συλλό
γου. Είναι άναμφισβήτητον δτι ή 
τη-ρηθείσα τακτική τής σημερινής 
Διοικήσεώς προδίδει αδυναμίαν 
δράσεως, έλλειψιν ικανότητας 
καί θάρρους, ακόμη καί δουλο- 
πρέπειαν καί ηττοπάθειαν ώστε 
νά ισοδύναμη μέ παράδοσιν τού 
προσωπικού ανευ όρων, οχι μόνον 
είς τον εργοδότην άλλά καί είς 
τους συναδέλφους τής τέως ’Α
θηνών, μετά των όποιων άτυ 
χώς μάς χωρίζουν σοβαροί διά
φοροί.

(Φωναί , διαμαρτυρίας γέλω- 
τες, θόρυβος;). 'Ο κ. Καραγιάν- 
νης ιέξακολουθεΐ όμ ίλών έπιτρο- 
χάδην, χωιρίς νά ακούεται, διότι 
ή Συνέλευσις ζητεί νά τερμστίση 
τό^ι λόγον του. ’Εκ τοΰ κατατε- 
θέντος έγγραφου τής ομιλίας του 
σημειοΰται περίληψης τοΰ μή ά- 
κσυσθέντος μέ,ρους: .Ο κ. Καρα- 
γιάννης κακίζει έν αύτφ τήν συγ- 
χώνευσιν τών Τραπεζών, μέ τάς 
γνωστάς είς βάρος τών υπαλλή
λων Εθνικής συνέπειας, καθώς 
καί τήν κακήν διοίκησιν Ήλιάν 
σκου συμπεραίνων ότι το χωρί- 
ζον ήμιάς από τούς συναδέλφους 
τής τέως ’Αθηνών χάσμα είναι 
άγεφύρωτον. Περαιτέρω κακίζει 
την συμμετοχήν μας είς τήν απερ
γίαν μετά τών λοιπών Συλλόγων 
Επιχειρήσεων Κοινής Ώφελείας, 
αναγραφών: "Οσον αφορά τά
τής απεργίας, εχαμεν πολλά δι- 
δαχθή έκ τοΰ παρελθόντος. Παρά 
ταΰτα δ,μως είς τήν τελευταίαν α
περγίαν ιμας άπετύχομεν, Ώς 
γνωστόν ή τελευταία αΰτη απερ
γία άπεφασίσθη νά γίνη διαφω- 
νούντων μελών τινων τής ομο
σπονδίας μας (πρώτος λόγος α
ποτυχίας) Δεύτερον άπηργήσα- 
μεν μόνοι ημείς καί σι τής Τραπέ- 
ζης τής Ελλάδος, καί τρίτον 
συνειργάσθημεν μετά τών λοι
πών Συλλόγων τών ’Επιχειρήσε
ων κοινής ώφελείας. Τό τελευ- 
ταΐον τούτο έ'χει καί άλλοτε γί
νει καί συνετέλεσιεν είς αποτυχίαν. 
Έν πάση περιπτώσει έκαμαν ό
τι έκαμαν. ’Αλλά δέν έμερίμνη- 
σαν επί τέλους νά λυσουν τήν α
περγίαν στά μαλακά πρός διάσω- 
σιν τής τιμής μας, ή νά τήν συνε- 
χίσουν μεμονομένως, άψηφούντες 
πάντα κίνδυνον καί απειλήν, ώ
στε νά διατηρήται αμετάβλητον 
τά «δόγμα» καί διά τήν διοίκησιν 
τοΰ ' Ιδρύματος καί διά τούς περί 
αΰτήν, δτι τό προσωπικόν τής ’Ε
θνικής Τραπέζης δέν πτοεΐται καί 
δέν λιποψυχεί έν τή επιδιώξει τών 
δικαίων του. ’Αλλά διά τοιαύτας 
λύσεις καί πράξεις απαιτούνται 
άλλοι άνθρωποι, συνδυάζοντες 
πολλά προσόντα καί προ παντός 
τόλμην καί σωφροσύνην. Έν συν
εχεία κακίζει τήν Δ. Επιτροπήν 
διότι δέν έμερΐμνησε διά τήν ε
παναφοράν τών άπολυθέντων Συν 
δικαλιστών, τών όποιων τήν ε
παγγελματικήν ικανότητα υπο
γραμμίζει. ’Ακολούθως υπεραμύ
νεται τής Τραπεζιτικής ώς έξε- 
δίδετο επί τών ή μερών του, επίτι
μων τον τρόπον τής σημερινής έμ- 
φανΐσεώς της καί κακίζει την δη- 
μοσίευσιν τής τελευταίας γελοιο
γραφίας. Επιτιμφ: τούς συναδέλ 
φους άνωτέρων βαθμών, οΐτινες 
κατά κανόνα άποφεύγουσι νά ά- 
ναμιγνύωνται είς τήν συνδικαλι
στικήν κίνησιν καί είς τούς υπέρ 
τοΰ 'Ιδρύματος καί τοΰ προσωπι
κού άγώνας. Τέλος χαρακτηρίζει 
εγκληματικήν τήν φράσιν τής Δ. 
Επιτροπής «ή συγχώνευσις οΰκ 
απσγίγνεταιι» καί λέγει δτι επι
δίωξίς μας πάντοτε θά είναι ή ά- 
ποσυγχώνευσις τών Τ ρσπεζών
καί μέ αΰτήν έδει ν’ άσχολείται 
κατά βάσιν ό Σύλλογος. Μό-’ 
νον μέ τήν άποσυγχώνευσιν το 
"Ιδρυμα θά έπανεύρ-η τήν παλαι
όν του αϊγλη,ν καί τον Εθνικόν 
του δρόμον καί μόνον τότε τό 
προσωπικόν του θά άνακτήση τήν 
θέσιν του καί θά δυνηθή ν’ άνα- 
στηλώση τά δικαιώματα του. 
Μετά τήν κάθοδον τοΟ κ. Καρα-

γιάννη άπό τού Βήματος δίδεται 
ό λόγος είς τόν κ. Καραπάνον).

κ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ: / Οί προη
γούμενοι όμιληταί ασφαλώς σάς 
(κούρασαν τόσο πολύ ώστε επι
βάλλεται σέ μένα νά συντομεΰσω 
καί νά μνημονεύσω ώρισμένο: 
πράγματα τά όποια προφανώς 
ή έλησμονήθησαν ή καί άπό σκο
πιμότητα; άπεσιωπήθήσαν. Τό 
απολογιστικό έργο τής άπερχο- 
μένης Διοικητικής Επιτροπής 
καί τά μέχρι σήμερα έπιτεύγμα- 
τά της κατά τόν χρόνον τής Διοι- 
Κησεώς της έν αναλύσει υπήρ
ξαν πολύ -πενιχρά. Διότι τό ζήτη, 
μα τής έπιλύσεως τών προαγω
γών καί μόνον δέν νομίζσμεν δτι 
Ικανοποιεί απολύτως τά συναδελ 
φικόν σώμα Δι’ αύτό δέν δυνά- 
μεθα νά έπιρρίψωμεν άκεραίαν 
τήν ευθύνην είς άπαντα τά μέλη 
τής Διοικητικής Επιτροπής διό
τι όλοι γνωρίζομεν δτι είς αυτήν 
περιλαμβάνονται εκλεκτοί συνά
δελφοι καί δή έκ τών νέων τούς ό
ποιους διακρίνει ή δραστηριότης 
καί ή άποφασιστικότης. Δυστυ
χώς ή έλλειψης Ικανής ήγεσίας 5ιά 
νά διαχειρισθή τά προβλήματα τόί 
όποια ιένεφανίσθησαν κατά τόν 
χρόνον τής Διοικήσεώς της, ώδ,ή- 
γησεν είς άποτελμάτωσιν ή είς 
διακοπήν ώρισμένων έξ αυτών, ώς 
έπί παραδείγματι τοΰ ζητήματος 
Βρυώνη. Τό όποιον ένώ έπροκά- 
,λεσε σάλον είς ®εσ)νίκην καί 
ένφ θά έπρεπεν ό υπάλληλος ούτος 
νά μή εΰρίσκέται είς τούς κόλ
πους τούς συναδελψ ικούς, δυστυ
χώς εύιρίσκεται είς την προτέραν 
του θέσιν. Ό άπεργιακός άγων 
ύ οποίος ένηργήθη μέ τό νέον σύ
στημα τό έπινοηθέν ύπό τοΰ κ. 
Προέδρου διά τοΰ σχηματισμού 
κλιμακίων τά όποια θά είργάζον- 
το, άλλο τι ή ώς απεργία δύναται 
νά χαρακτηρισθή. Επίσης ή Δι
οικητική ’Επιτροπή δέν ήδυνήθ'η 
νά συλλαβή τό ζήτημα τοΰ πα- 
ραγκωνισμοΰ τών συναδέλφων οί 
όποιοι ήναγκάσθησαν καί άναγκά 
ζονται καθημερινώς νά οδηγούν
ται είς παραιτήσεις. "Οσον αφο
ρά τό ζήιτημα τού Εστιατορίου 
τής Λέσχης τό όποιον έξεμίσθω- 
σε, νομίζομεν δτι έγένετο σχετική 
έρευνα ιέάν τό Έστιατόριον είναι 
έπιχείρησις επικερδής ή επιζήμια. 
Ό κ. Διλιντάς δστις ένήργησε 
τόν έλεγχον θά παρακληθή. .όπως 
δώση στοιχεία είς τό Σώμα τών 
συναδέλφων, ϊνα ούτοι αποκομί
σουν άντίληψιν τού χειρισμού τοΰ 
δλου θέματος.
Δυστυχώς πρέπει νά αντιμετωπί
σω μεν τήν κατάστασιν. Ούτε ό 
Κ· Πρόεδρος ώς ώφειλεν έδημοσί- 
ευσεν ή έκοινοποίησεν έκ τών προ 
τερών τήν εκθεσιν πεπραγμένων 
τής Διοικητικής Επιτροπής ού
τως ώστε νά προπαρασκέυασθώ- 
■μεν διά τήν ομιλίαν μας. Έξ ώ
ρισμένων στοιχείων, τά όποια κα- 
τωρθώσαμεν νά σνλλέξωμεν άπό 
διαφόρους, έλάβομεν τόν λόγονι
και ειπομεν τα 
προηγουμένως.

οσα ηχούσατε

’Ακολούθως όμιλεΐ ό κ. Βαζού- 
ρας.

κ. ΒΑΖΟΥΡΑΣ: Κύριοι Συνά
δελφοι, τό έτος 1 956 δέν ήτο πρό 
σφίορον διά τήν ριζικήν άντιμετώ- 
πισιν τών πολλών καί ποικίλων 
ζητημάτων, άτι να απασχολούν τό 
προσωπικόν τής Εθνικής Τροατέ- 
ζης. Τούτο, είμαι βέβαιος, διε- 
πίστωσεν ήδη ή απερχόμενη Δι
οικητική, Επιτροπή καί λέγω1 ήδη,, 
διότι πρό τής εκλογής της, μετ’ 
επιμονής καί πείσματος, καλή τή 
πίστει άναμφιβόλως, ΰπεστήριζεν 
δτι ή στασιμότης τών έν γένει ζη
τημάτων μας ώφείλετο είς κακήν 
τοποθέτησιν καί έλλειψιν δράστη 
ριότητος. Τά παρουσ ιαζόμενα 
σήμερον αποτελέσματα είναι άν- 
αντιρρήτως πενιχρά, άν καί .παρ- 
ερχομένου τοΰ χρόνου θά έπρε
πεν ή έπαναπόκτησ ι ς τουλάχι
στον τών άπολεσθέντων νά συντε- 
λήται κατ’ άρχάς μεν άριθμητι- 
κώς, άργότερον δέ γεωμετρικώς. 
Τήν άπόφασιν περί συμμετοχής 
μας είς τήν τελευταίαν απεργίαν 
θεωρώ βεβιασμένην. Ή Διοικητι
κή ’Επιτροπή έπρεπε νά λάβη 
ύπ’ δψιν της δτι τό προσωπικόν 
τής Εθνικής Τ ραπέζης βελτιώνει 
τάς άποδοχάς του κατά ποσοστά 
1 5 - 30% διά τής άνορθώσεως καί 
μόνον τών καταπατηθέντων δικαιω 
μάτων του. Αυτός έπρεπε καί πρέ 
πει νά είναι ό εν όψει σκοπός τής 
Συλλογικής μας ήγεσίας. "Ισως 
μάλιστα μία τυχόν ώς συνέπεια τής 
απεργίας αΰξησις 5 - 10% έπί 
τών αποδοχών, νά εΐχεν ώς αποτέ
λεσμα τήν Ικανοπσίησιν μέν τών 
λοιπών συναπεργη σάντων, τήν 
i-’tt’ άόριστον δέ αναστολήν τών 
ηθικών καί οικονομικών ημών ε
πανορθώσεων. Διότι θά έπρεπε 
νά σκεφθώμεν πολύ διά νά άναλά 
βωμεν μόνοι έκ νέου τόν αγώνα, 
ή επιτυχία τού οποίου θά έξηρ- 
τάτο έκ τής μεγαλυτέρας τού 
προσωπικού αντοχής καί τής πλη] 
ρεστέρας τού κοινού κατανόησε— 
ως. Έφ’ δσον, κ. συνάδελφοι, σ- 
φήρεσαν τήν στέγην τής οικίας 
μας, θά άπαιτήσωιμεν τήν έκ νέου 
τοποθέτησιν της καί δέν θά συιμ- 
μαχήσωμεν μέ τόν έστεγασμένον 
γείτονα διά μίαν άσημαντον προ- 
έκτασιν. Θά συμμαχήσωμεν βε
βαίως μέ τόν γείτονα, δταν ή-

συμμαχία μας θά είναι άρρητ 
κτος καί ιερά δταν καί μέ τή,ν 
συνδρομήν τοΰ γείτονας έπανεστε- 
γασθώμεν. Πιστεύω δτι τελικώις 
θά τά κερδίσωμεν δλα καί θεω
ρώ ώς κύριον συντελεστήν τής ε
πιτυχίας μας την Ενότητα. Δι
άφορά! μεταξύ τοΰ προσωπικού 
τής Εθνικής Τραπέζης δέν ϋπάρ 
χουν. Τούς τυχόν κακούς συνα
δέλφους νά τούς άπομονώσωμεν. 
’Ιδιαιτέρως δέ νά προσέξωμεν τό 
κακόν άνθος τής διαβολής καί τής 
συκοφαντίας, τό έπιμελώς καλλι- 
εργηθέν καττά τήν κατοχήν τής 
Τ ραπέζης μας τό οποίον άνεφύη 
είς τάς σκοτεινός ψνχάς ελάχι
στων ευτυχώς ϋπαλλήλων τής 
Εθνικής Τ ραπέζης. Κύριοι συ
νάδελφοι ή Ένότης σώζει (χει
ροκροτήματα) .

Όμιλεΐ κατόπιν ό κ. Κατσοΰλος.

κ. ΚΑΤΣΟΥΔΟΣ: Κύριοι συ
νάδελφοι. Τόσον είς τήν λογοδο
σίαν τής Διοικητικής Επιτροπής 
δσον καί είς τούς προηγηθέντας 
σμιλητάς δέν ακούσαμε νά θιγή 
ενα θέμα πού τό είχαμε ο/εδόν 
ξεχάσει καί μάς τό θύμισαν οί 
προχθεσινές έφημερίδες. ’Από 
τήν μακαρίαν έποχήν τοΰ Γονή 
καί τοΰ Ήλιάσκσυ, πού τόσα βά
ρη έπεσαν σέ δλους μας, δίκαια 
καί άδικα, έχουν πέσει καί αυτές 
οί περιβόητες κρατήσεις, οί έντε- 
λώς ληστρικές, τής ανεργίας καί 
τοΰ ΟΈΤ. Οί προχθεσινές εφη
μερίδες μάς υπενθύμισαν δτι τό 
περιβόητο αύτό ΟΕΤ είς τό όποι
ον δίδομεν άλλά δέν έχομεν κα
νένα δικαίωμα συμμετοχής, θά 
αύξηθή κατά 1% ακόμα. Θά ήθε 
λα νά μάς είπή ή Διοικητική Ε
πιτροπή εάν τά έχη ύπ’ δψιν της 
αΰτά καί νομίζω δτι δέν πρέπει 
νά πσραβλέψωμεν αυτό τό θέμα, 
άλλά νά μπή καί αυτό εις τό 
πρόγραμμα τού άγώνος τού μέλ
λοντος. Διότι νομίζω δτι είναι 
μία εντελώς ληστρική κράτησις 
νά 'δίδωμεν χωρίς νά παίρνωμε 
τίποτα καί επειδή τρώγοντας έρ
χεται ή δρεξις τό 1% θά γίνη 2% 
καί ίσως αργότερα 3%.

κ. ΣΤΕΡΠΟΥ: Κύριοι συνά
δελφοι. Δέν ξέρω έάν ό Πρόε
δρος τής Διοικητικής Επιτρο
πής παρέλειψε ή τού’ διέφυγε, διό
τι είς τήν άλλην Συνέλευσιν τού 
1955 μάς ώ μ ίλη,σε περί ασφαλί
στρων.Τί γίνονται τά ασφάλιστρα; 
Σέ πιο σημείο εϋρίσκονται; Αύτό 
ερωτώ τήν Διοικητικήν Επιτρο
πήν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕ
ΩΣ : Έπί τού θέματος τό όποιον 
πρό ολίγου ό κ. Κατσοΰλος άνε- 
κίνησε δηλαδή διά τάς κροτήσεις 
τάς όποιας πολύ προσφνώς έχα- 
ρακτήρισε, δέχεσθε νά έγκρίνη ή 
Συνέλευσις ένα ψήφισμα διαμαρ
τυρίας; (Ή Συνέλευσις αποδέχε
ται τήν πρότασιν)

Ό κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: 
λέγει δτι ή άπερχομένη Δ.Ε. ε- 
χαρακτήρισε τήν κατάστασιν τήν 
όποιαν παρέλαβε άπό τήν προ- 
κάτοχόν της ώς «νόθον» καί όρ- 
θώς τήν έχαρακτήρ ισεν ουτω. 
Άλλά ή κατάστασις δέν άλλα- 
ξεν αίσθητώς καί πάντοτε θά υ
πάρχουν επίμαχες λεπτομέρειες. 
Κακίζει τήν άνάθέσιν τοΰ Έ,στι

δυσαρέσκειαν είς τόν κ. Διοικη
τήν καί τέλος πάντων έκλείσα- 
μεν προσωρινώς τήν πόρταν. Αΰ- 
τό τό αποδίδω είς τήν έλλειψιν 
συνδικαλιστικής πείρας. "Ενα 
πράγμα τό όποιον πέρασε άπα- 
ρατήρητον και όφείλομεν νά τό 
προσέξωμεν είς τό μέλλον είναι 
τούτο : Είς μίαν άνακοίνωσιν 
γράφει ή Διοικητική Επιτροπή 
δτι ό Σύλλογος δέν στρέφεται 
κατά τοΰ προσώπου τοΰ κ. Διοι- 
κητΰΰ, άλλά κατά τής οικονομικής 
πολιτικής τής Κυβερνήσεως. Κύ
ριοι συνάδελφοι, διαφωνώ. Ό 
Σύλλογος δέν πολιτεύεται ποτέ. 
Ό Σύλλογος είναι μέ δλας τάς 
Κυβερνήσεις καί κυττάζει νά τα
κτοποίηση τά θέματά του δπως 
επιβάλλεται. Τό νά γράφωνται1 
αύτά τά πράγματα νομίζω δτι 
είναι ένα ολίσθημα καί είς βά
ρος τής Διοικητικής Επιτροπής. 
Τώρα έρχομαι είς (κείνα τά ό
ποια έπέτυχεν. ’Αναγνωρίζω α
πολύτως καί την συγχαίρω; ολό
θερμα διότι επέτυχε είς τόν οι
κονομικόν τομέα. Υπάρχει συ
νάδελφοι, μία τάσις άνεξήγητος, 
νά αύξάνωμεν τά έξοδα. ΑΟτό 
συμβαίνει είς δλους τούς ’Οργα
νισμούς μας. Είναι ένα σφάλμα 
τεράστιον. Έφ’ δσον ή Διοικού
σα Επιτροπή κατώ,ρθωσε νά πε- 
ριορίση, τά έξοδα είναι πρό if τι 
μην της καί δπως προεΐπα τήν 
συγχαίρω,.

Δίδεται ό λόγος είς τόν κ. Φω
τεινόν.

κ. ΦΩΤΕΙΝΟΣ: Κύριοι συνά
δελφοι, Νομίζω, δτι τό απερχό
μενον Διοικητικόν Συμβούλιον έ
πέτυχεν είς τόν προορισμόν του. 
Διεχειρίσθη τά, ζητήιματά μας τι- 
μίως καί εΰσυνε ιδήτως. Βεβαίως 
ή σαν πολλά καί δέν μπορού σε 
νά άποδώσηι εις δλους τούς το

μείς. Μετά λύπης μου όμως βλέ
πω τόν φίλτατον κ, Πρόεδρον νά 
μή θίγη ένα ζήτημα σοβαρώτα- 
το,ν. Τήν ηθικήν άποκατάστασιν 
τής Τραπέζης. Έν δψει τής Συ- 
νελεύσεως τών Μετόχων δέν βλέ
πω· νά γίνεται καμμία ένέργειο; 
έπ’ αύτοΰ. Επίσης παρετήρησα 
ένα άλλο πράγ,μα. Τόσον τό προ 
κάτοχον Συμβούλιον δηλαδή ό 
Πρόεδρος, δσον καί ό απερχόμε
νος Πρόεδρος, πηγαίνουν κατ’ ι
δίαν είς τόν Διοικητήν καί σέ άλ
λα επίσημα πρόσαπτα, χω,ρΐς νά 
παίρνουν μαζυ τό Συμβούλιον ή 
έστω καί 2 ή 3 μέλη αυτού. Θά 
ήθελα ,έπ’ αΰτοΰ νά μοΰ δώση ε
ξηγήσεις ό άγαπητάς κ. Πρόε
δρος.

Τέλος, όμιλεΐ ό κ. Μπρέσκας.

Ό κ. ΜΠΡΕΣΚΑΣ: λέγει ότι 
ύ,κείνο πού τόν ώδήγησεν έπί τοΰ 
βήματος δέν είναι Αντιπολιτευτι
κή διάθεσις πρός την Δ. Ε. άλ
λά ή ανησυχία του διά τήν άνάθε 
σιν τού Εστιατορίου τής Λέσχης 
είς ιδιώτην. Διότι θά ήτο προτι- 
μότερον νά διαχειρίζεται τό Έ- 
στιατόριο-ν ό Σύλλογος, έστω, καί 
μέ ζημίαν. Διότι ό επιχειρημα
τίας θά θέλη νά ,άποκομίζη κέρ
δη είς βάρος τού βαλαντίου τών 
εστιαζόμενων. Διατί, λοιπόν, νά 
μή συντηρή τό Έστιατόριον ό 
Σύλλογος; (Διαιμαρτυρίαι τών 
ακροατών). Επίσης ό κ. Μπρέ
σκας κακίζει τήν αγοράν ραδιο
γραμμοφώνου καί λέγει δτι μέ αυ
τά τά χρήματα θά έπρεπε νά δια- 
τηρηθή τό έστιατόριον.

Έ ξαντληθέντος τού πίνακος 
τών ομιλητών, ό Πίρόεδρος τής 
Σ υνελεύσεως δίδει τόν λόγον 
είς τόν Πρόεδρον τής Δ. Έπιτρσ 
πής, διά νά άπαντέρη έπί τών 
λεχθέντων.

Δευτερολογία τοΰ κ. Κ. Μελισσαροπούλου
κ. ΜΕΛΙ ΣΣΑΡΟΠΟΥΔΟΣ 

(Πρόεδρος Δ.Ε.): Θά απαντήσω 
είς δλους τούς ρήτορας τούς λα- 
βιόντας τάν λόγον, άλλά
μαι διότι διά τούς 2 πρώτους δέν 
έκράτησα σημειώσεις καί ίσως 
άφήσω λεπτομερειακά σημεία 
αναπάντητα.

Ό κ. Προκοπίου εξέθεσε σο
βαρός απόψεις καί τόν έχειρο- 
κρότησα. Ώμίλησε περί ήθικοΰ 
ρυθμοΰ. Άλλά νομίζω δτι, καθ’ 
δσον' αφορά ή μάς, ή Δ. Επι
τροπή έκαμε τό πάν διά νά δώ- 
ση τό παράδειγμα τοΰ ήθικοΰ 
ρυθμού. Καί έάν ήθικόν ρυθ
μόν ονομάζετε τήν άποκατά- 
στασιν των αδικιών, δηλώ δτι 
τούτο είναι τό κύριον μέλημα 
τής Δ. ’Επιτροπής, τής όποιας 
έχω τήν τιμήν νά προΐσταμαι. 
Τό θέμα τών άπολυθέντων καί 
δή τών άνευ συντάξεως, ώς 
καί τών συνδικαλιστικών στελε 
χών τών διωχθέντων διότι ή- 
θέλησαν νά διασώσουν τήν Ε
θνικήν Τράπεζαν άπό τήν άπει 
λουμένην λεηλασίαν1 της, βεβα,ί 
ως δέν έκλεισε καί δέν είναι 
δυνατόν νά κλείση.

Ό κ. Τσουδερός μάς εΐπεν 
δτι είς οΰδένα τομέα εΐχομεν 
έπιτυχίαν. Νομίζω δτι είναι πο 
λύ αυστηρά ή κριτική τοΰ κ.
πρώην Προέδρου, διότι — τέλος ατορίου είς ^επιχειρηματίαν καί πάντων _ δλο Κα1 θά ε0ρισκε

διερωτάται πώς αυτός θά κερδί- 
ζη, ένώ ό Σύλλογος έζημιούτο 
άπό τό Έστιατόριον. Έν συνε
χεία κακίζει την συμμαχίαν μέ τά 
άλλα Σωματεία, ή Οποία ώδήγη- 
συν ε,ίς τόν άπεργιακόν αγώνα, 
τόν όποιον θεωρεί σφάλμα, σύμ
φωνων είς δσα εΐπεν ό κ. Βαζού- 
ρας. Τέλος εΐπεν ότι οί μέλλον
τες υποψήφιοι πρέπει νά είναι 
πολλοί διά νά εκλεγούν οί ίκανώ- 
τεροι, ώστε νά βελτιωθή ή θέσις 
-μας.

κ. ΤΣ ΟΛΑΚΗιΣ : Κύριοι συ
νάδελφοι, "Οφείλω νά αναγνωρί
σω αγαθήν προαιΐρεσιν είς τήν 
Διοικητικήν Επιτροπήν και πι
στεύω, δτι επιθυμία της ζωηιροτά 
τη ήτο νά έπιτΰχη είς δλα τά θέ
ματα. Άτυχώς δέν κατώρθωσε α
πολύτως ν,ά έέτιτύχη, καί είς άλ
λα μέν ήτύιχησε, είς άλλα δέ επέ
τυχε. Θά μοΰ επιτρέψετε νά ανα
φέρω, ένδεικτικώς μίαν ατυχίαν 
της καί νά σάς αναφέρω καί μίαν 
έπιτυχίαν της. Προκαταβολικώς 
θά δηλώσω δτι αποδίδω τάς Α
τυχίας της είς τήν έλλειψιν συν
δικαλιστικής πείρας. Έάν μετα
ξύ τών μελών της ΰπηρχον μερι
κοί οί όποιοι είχαν μίαν μικράν 
πείραν, τουλάχιστον ά κ. Πρόε
δρος καί οί κ. κ. Αντιπρόεδροι 
δέν νομίζω δτι είχαν τόσην συνδι
καλιστικήν πείραν ώστε νά προ- 
φυλαχθδΰν άπό, μερικά ολισθήμα
τα. "Ενα ολίσθημα ήτο ή βεβια
σμένη κάθοδός μας εΐς απεργίαν. 
’Εγώ τουλάχιστον, ώς πρός αύτό 
τό σημείον κατέστησα προσεκτι
κόν τόν κ. ΠΙρόεδρον κατ’ επανά
ληψην καί είς τό Γυμναστήριοή 
και είς τή,ν Λέσχην Έπιμόνως 
τόν παρεκάλεσα νά προ-σέξη τό 
θέμα αύτό. Φαίνεται δτι ή Διοι
κητική Επιτροπή, είχε σπεύσει 
νά δεσμευθή διά τής υπογραφής 
της καί δέν μπορούσε πλέον νά 
υποχώρηση . Έπρ οχώρησε. Τ ά 
Αποτελέσματα τά είδατε. Σχετι

μ εΐς έπαναστεγασθώ,μεν καί ή I κώς έδη,μιουργήσαμεν καί μίαν

κάποιον τομέα διά νά μάς συγ 
χαρή,. έάν δέν εΐχεν τόσην αντι
πολιτευτικήν διάθεσιν, παρά τά 
δσα άρχόμενος τοΰ λόγου του 
είπε. Ό κ. Τσουδερός εΰρέθη 
κατ’ έξοχήν ατυχής είς τήν πε- 
ρίπτωσιν Τσούγκα, τήν όποιαν 
άνέφερεν. Εΐπεν δτι δ κ. Τσούγ- 
κας άπήλθε τοΰ Συμβουλίου 
είς τήν έμφάνισιν τών πρώτων 
νεφών καί έ'καμε παραλληλι
σμόν τής παραιτήσεώς του μέ 
τήν παραίτησιν τών συμβούλων 
τής ίδικής του Δ. Επιτροπής. 
Ή περίπτωσις δμως δέν είναι 
όμοια. Ή ΰπόθεσις Τσούγκα 
έχει ώς έξης: Διά πρώτην φο 
ράν πέρυσι άνακατευθείς είς 
γά τοΰ Συλλόγου (ώς έκ τού
του ρρθώς μοΰ άπέδωσαν ελλει 
ψιν συνδικαλιστικής πείρας) έδή 
λωσα δτι δλα τά πρόσωπα θά 
μοΰ ή σαν έξ ίσου εύπρόσδε- 
κτα ώς συνεργάται. Οί συνά
δελφοι θεσ) νίκης υπέδειξαν 
τόν κ. Τσουγκαν. "Όταν, πρό 
τών έκλογών, μετέβην είς θ) 
νίκην καί έγνώρισα τόν κ, 
Τσούγκαν, ήκουσα μετ’ έκπλή- 
ξεως άπό τόν ίδιον δτι έπιθυμεΐ 
νά διαγραφή άπό τό ψηφοδέλι- 
τιον, καί τοΰτο διότι είχε καλλι 
εργηθή ή έντύπωοις είς τήν συ μ 
πρωτεύουσαν δτι τό ψηψοδέλτι- 
όν μας ήτο επαναστατικόν καί 
άπαρέσκαν είς τήν Διοίκησιν. 
Τοιαύτη υπήρξε, κύριοι, συνά
δελφοι, ή έναντίον μας προπα 
γάνδα καί είς τοιαΰτα προεκλο 
γικά κόλπα βεβαίως ούδεμί- 
αν έχω πείραν. Άλλ’ ό κ. 
Τσούγκας έπεσε θΰμα τής τοι- 
αύτης προπαγάνδας καίέξεδή 
λωσεν έ'κτοτε τήν άπόφασιν 
του νά μή μετέχη είς τήν Δ. 
Επιτροπήν. Άλλ’ ή προθεσμία 
τής υποβολής τών ψηφοδελτί
ων είχε λήξει καί δέν ήτο πλέ 
ον δυνατόν νά γίνη άντικατά 
στάσις. Συνεπώς ό κ. Τσούγ-

τοΰ ακόμη γίνουν αί έκλογαί. 
"Ο κ. Τσουδερός, άναφερόμενος 
εις τάς οικονομίας τάς όποιας 

λυποΟ ί έπραγματοποιήσαμεν είς τόν 
Σύλλογον ώμίλησε περί Ήλια 
σκικών μεθόδων. Δέν νομίζω 
δτι εώσταθεΐ ό χαρακτηρισμός. 
Διότι έάν, φερ’ είπεΐν, ή προη 
γούμενη Δ. ’Επιτροπή έθεωροΰ 
σεν απαραίτητον νά μισθοδο 
τή τόν διαχειριστήν τής Τραπε 
ζιτικής κ. Καραγιάννην μέ 1500 
περίπου δραχ. κατά μήνα, ό κ. 
Άθανασιάδης ώς διαχειριστής 
σήμερον τής Τραπεζιτικής έρ 
γάζεται τελείως δωρεάν (χειρο 
κροτήμά^α). Αί συγκρίσεις είς 
τόν οικονομικόν τομέα δέν εί
ναι βεβαίως συμφέρουσαι είς 
τόν κ. Τσουδερόν. Δέν θά έπι- 
μείνωμεν δμως έπ’ αΰτοΰ, διότι 
ό δημοσιευθείς ’Ισολογισμός 
καί αί συγκρίσεις τών έξόδων 
Διαχειρίσεως δμιλοΰν αρκετά 
Ξυγλώττως. "Ο κ. Τσουδερός 
μας κατηγόρησεν δτι έξετυπώ 
σαμεν τό πρός τήν Διοίκησιν 
ύπόμνημά μας διά τά ζητήμα 
τα τοΰ προσωπικοΰ είς πολλά 
αντίτυπα, πωλούμενα ήδη ώς 
χάρτης περιτυλίγματος. Τελεί
ως ανακριβές, κ. συνάδελφοι, 
διότι τό μικρόν σχήμα του δέν 
επιτρέπει νά διπλωθή είς αύτό 
τίποτε (χειροκροτήματα). Ό 
κ. Τσουδερός μάς κατηγόρη
σεν έπίσης διά κακόν χειρισμόν 
τοΰ θέματος τοΰ Ταμείου Συν 
τάξεων. Νά μοΰ έπιτρέψη νά 
τοΰ ττω δτι δλαι του αί πληρο 
φορίαι είναι έσφαλμέναι. Πρός 

, τί δμως νά άπαντήσωμεν, άφοΰ 
6_ «κακός χειρισμός» ώδήγησεν 
είς ευνοϊκήν λύσιν; Ή κριτική 
του πίπτει είς τό κενόν. Ώς 
πρός δέ τόν άπεργιακόν άγώ 
να, σημειοΰμεν καί πάλιν δτι 
προτοΰ κατέλθωμεν είς αυτόν 
συνεκαλέσαμεν συγκεντρώσεις 
τών Μελών είς τάς οποίας οΰ- 
δεμίαν, οϋτε ό κ. Τσουδερός, 
ούτε οί άλλοι έπυκριταί μας — 
πλήν τοΰ κ. Τσολάκη — διετύ- 
πωσαν τήν παραμικρόν άντίρ 
ρησιν ή έπιφύλοιξιν. Συνεπώς 
δέν δύνανται νά έρχωνται σή 
μερον καί νά ψέγουν ένα αγώ
να ό όποιος—ανεξαρτήτως τών 
μή έπιτευχθέντων αποτέλεσμά 
των απέδειξε τήν ενότητα 
καί αγωνιστικήν διάθεσιν τοΰ 
προσωπικοΰ (χειροκροτήματα) 
καί έπέτυχεν ώς συνδικαλιστι 
κή έκδήλωσις πέραν πάσης 
προσδοκίας. Ή αναστολή του 
δέν σημαίνει αποτυχίαν του. Δι 
εχειρίσθημεν τό πολύπλευρον 
θέμα τής απεργίας μετά πάσης 
διπλωματικότητας, παρά τήν άν 
τίθετον γνώμην τοΰ κ. Τσου 
δεροΰ περί έλλείψεως διορα 
τικότητος καί πολιτικότητος. 
Καί δέν είναι άκριβές δτι ή 
πόρτα τής Διοικήσεώς είναι 
κλειστή διά τόν Σύλλογον. Α
κριβώς σήμερον τό πρωί είδα 
έπί μίαν ώραν τόν κ. Διοικη
τήν καί συνεζητήσαμεν δι’ δλα 
τά έκκρειμή ζητήματα τοΰ προ 
σωπικοΰ. Δέν δύναμαι νά προ 
βω είς άνακοινώσεις πρός τήν 
Συνέλευσιν, πέραν τοΰ δτι αί 
προαγωγαί θά όλοκληρωθοΰν 
καί τουλάχιστον έν άπό τά έπί 
μαχα καί πλέον δίκαια θέματα 
θά εύρη τήν άμεσον λύσιν του.

κας παρητήθη ο,ύχί είς τήν πρώ Μή ζητήσετε νά τό μάθετε αΰ 
την έμφάνισιν νεφών, άλλά προ I τήν τήν στιγμήν, διότι ύπεσχέ-

θην νά μή τό άνακοινώσω καί 
συνηθίζω νά τηρώ τάς ύποσχέ 
σεις μου.

Πρό τοΰ ρητορικοΰ χειμάρ 
ρου τοΰ κ. Καραγιάννη μένο- 
μεν βεβαίως ένεοί καί δέν εί- 
ιμεθα είς θέσιν ν’ άπαντήσωμεν
(γέλωτες, χειροκροτήματα)",; 

πλήν τοΰ δτι δταν έχομεν τοι- 
οότους έχθρούς τί τούς θέλο 
μεν τούς ύπερασπιστάς; (χει
ροκροτήματά). Μετά τόν όρ 
μητικόν καταρράκτην τοΰ κ. Κα 
ραγιάννη έπηκολούθησε τό άρ 
γοκύλητον ρυάκιον τών λόγων 
τοΰ κ. Καραπάνου. ’Εκφράζω 
τήν άπορίαν μου, πώς δ κ. Κα 
ΐρατ.νχνος άπήντησεν έγγράφως 
είς εκείνα τά όποια πρό ολίγου 
ειπομεν, προτοΰ άκόμη τά ά- 
κούση. Διατί ό κ. Καραηάνος 
δέν ήλθεν είς τάς συγκεντρώ 
σεις πού συνεκαλέσαμεν μίαν 
εΐς τό Γυμναστήριον τής Τραπέ 
ζης καί 2 ή 3 είς τόν Σύλλογον, 
ώστε νά λάβη τόν λόγον καί 
νά μάς έξηγήση τάς άπόψεις 
του; Αύτός ήτο ό σκοπός τών 
συγκεντρώσεων. Οί έχοντες 
τήν διορατικότητα, θά έπρεπε 
νά έκδηλοΰνται έγκαίρως. "Ο 
κ. Καραπάνος έθιξε καί τό 
θέμα τοΰ "Εστιατορίου, θά ά- 
ποιντήσωμεν έπ’ αΰτοΰ είς τό 
τέλος. Άλλά έρωτώ καί πά
λι,ν τόν κ. Καραπάνον, διατί 
παρεσκευάσθηι — έστω καί ά- 
,χεπιτυχώς — νά όμιλήση άπό 
χειρογράφου; Άπό άντιπολι- 
τευτικήν πρόθεσιν ή διότι διε- 
πίστωσε τόν κακόν χειρισμόν 
ώ,ρισμένων θεμάτων; Καί κα 
τά τί τόν έβλαψεν δτι δέν είχε 
ύπ’ δψιν του τήν λογοδοσίαν 
μας; Έάν ύπήρχον θέματα τά 
όποια κακώς έχειρίσθημεν, θά 
έπρεπε νά άναπτύξη τάς άπό 
ψεις του διότι τοΰ ή σαν γνω
στά τά θέματα. Έάν ήλθεν 
έξ άντιπολιτευτικής προθέσεως, 
άπορώ διά τό τί τοΰ τήν προε 
κάλεσε.

"Ο κ. Βαζούρας άπεπειρά- 
θη νά κάμη σύγκρισιν μεταξύ 
τοΰ πρώτου 5μήνου καί τοΰ 
δευτέρου 7μήνου. Άπορώ πώς 
μπορεί νά γίνη σύγκρισις καί 
θά παρακαλοΰσα τόν κ. Βαζοΰ 
ραν νά λάβη έκ νέου τόν λόγον 
διά νά μάς άναπτύξη τί έπε- 
τεύχθη κατά τό πρώτον 5μη-ι 
νον τοΰ 1956; Τί έπετεύχθη κα 
τά τό δεύτερον 7μηνον τό είπα 
πρό Ολίγου είς τήν λογοδοσίαν, 
άπαριθμήσας τάς έπιτυχίας 
καί έπίσης τά μή λυθέντα είσέ 
τι θέματα, θά ήμουν βεβαίως 
πολύ ευτυχής, δπως καί κάθε 
θε Συμβούλιον θά ήτο ευτυ
χές, έάν ήτο δυνατόν νά έχη 
μόνον έπιτυχίας νά επίδειξη. 
"Ας ληφθή ύπ’ δψιν, κ. Συνά 
δελφοι, δτι μόλις ύπερέδη ή 
έξουσία μας τό ήμισυ τοΰ έ'Φους 
καί κατά συνέπειαν δέν ήτο δυ
νατόν δλα τά ζητήματα νά λυ 
θοΰν. Άλλ’ ή σαν πράγματι 
τά έπιτεύγματά μας πενιχρά; 
Έλησμονήθησαν αί τόσαι προ 
αγωγαί πού έγένοντο; Κατά 
τήν περυσινήν Γεν. Συνέλευσιν 
δ κ. Τσουδερός μάς είχε πή 
δτι έπρόκειτο νά άρχίσουν. 
Άλλ’ δταν παρουσιάσθη μεν είς 
τόν κ. Διοικητήν καί τοΰ ύπε- 
βάλαμεν τό ύπόμνημά μας, 
έάν πράγματι είχαν άποφασι 
σθή άπό πέρυσι αί προαγω
γαί, ό Διοικητής θά μάς ά- 
παντοΰσε νά μή άνηουχώμεν 
δι’ αύτάς. Απεναντίας μάς πα 
ρουσίασε πολύ μαΰρα τά πρά 
γματα καί μάς εΐπεν δτι έφ’ 
δσον δέν λύεται τό θέμα τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων, πού άφή 
νει μεγάλα άνοίγματα είς τή,ν 
Τράπεζαν, δέν είναι δυνατόν 
νά γίνη σκέψις περί άλλων οι
κονομικών έπιβαρύναεων, ούτε 
περί προαγωγών. Έν τούτοις 
αί προαγωγαί έγένοντο, άρχής 
οίύτών γενομένης άπό μηνός 
Τ^ύγούστου καί άναφερόμεθα 
σχετικώς είς τήν άνακοίνωσιν 
μας τής 31ης ’Ιουλίου 1956. 
Συνεπώς άποτελοΰν ίδικόν μας 
επίτευγμα καί οχι τοΰ κ. Τσου 
δεροΰ. Διότι ήρχισαν 4 μήνας 
μετά τήν περυσινήν Γεν. Σ υνέ- 
λεύσιν.

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ: (Έπιδει- 
κνύων ψύλλον χάρτου) Κύριε 
Πρόεδρε,αύτό είναι τό δικό μας 
υπόμνημα.

κ. ΜΕΛΙ Σ Σ ΑΡΟΠΟΥΑΟΣ 
(Πρόεδρος Δ. Ε.).: Έκπλήσσο 
μαι νά άκούω τώρα δτι ύπήρ 
χεν υπόμνημα, έστω καί μονο 
σελίδαν, τοΰ κ. Τσουδεροΰ καί 
δτι δέν μάς έδόθη. Διότι έπρε 
πε νά εΐχωμεν λάβει γνώσιν 
περί αΰτοΰ. Άλλά διατί δέν 
είναι γραμμένο τουλάχιστον 
μέ γραφομηχανήν, άφου ό Σύλ 
λογος διαθέτει δα,κτυλογρά- 
φον; Πιθανόν ό κ. Τσουδερός 
νά εύρίσκεται έν δικαιω, άλ
λά έγώ έκθέτω τά γεγονότα, 
ώς έχουν, καί ή συνέλευσις άς 
κρίνη. "Ο κ. Τσουδερός, άντι 
Θέτως πρός τόν κ. Καραπδΐνον 
είχε προσέλθει κατά τάς γενομέ 
νας συγκεντρώσεις, καί είς 
τό Γυμναστήριον καί είς τήν 
Λέσχην, χωρίς νά άντιταχθή 
είς τήν άπεργίαν. Πώς τώρα 
τήν κρίνει άστοχον; Μολονότι 
στερούμενοι συνδικαλιστικής 
πείρας, προεκαλέσαμεν τάς



συγκεντρώσεις ώστε νά έμπο 
δίσωμεν τόν κ. Τσουδερόν, εάν 
μέν επιτυχή ή απεργία νά εΐ- 
πη έκ των ύστερων δτι δέν 
έπράξαμεν τίποτε περισσότε 
ρον άπό τό καθήκον μας, εάν 
δέ άποτύχη νά εϊπη έκ των ύ
στερων δτι κακώς τήν έκηρΰ- 
ξαμεν. Πώς ό πεπειραμένος είς 
τά συνδικαλιστικά κ. Τσουδε 
ρός επεσεν είς τήν παγίδα καί 
δέν προεφυλάχθη, μή προσερ- 
χόμένος είς τάς συγκεντρώ 
σεις, ώστε νά εχη τουλάχι 
στον τήν δικαιολογίαν τοϋ άλ
λοθι; Έλθών καί μή άντιτα 
χθείς είς τήν πολιτικήν μας, 
κατέστη συνυπεύθυνος.

Ό κ. Κατσοΰλος ώμίληρε 
περί των κρατήσεων ύπέρ τρί 
των, αί όποΐαι απειλούνται 
νά επαυξηθούν. Έπί τού σημεί 
ου τούτου δέν είμαι κατατοπι
σμένος. Ό κ. Τσουδερός μετέ- 
χων ένεργώς είς ηήν ΓΣΕΕ, 
θά πρέπει νά είναι περισσότε- 
ρον εμού ενήμερος καί έάν 
βέλη είς τήν δευτερολογίαν 
του θά μας έξηγήση τήν νέαν 
ταΰτην άπειλήν. ’Αλλά εχομεν 
νά αντιμετωπίσω μεν καί άλλο 
θέμα, τό όποιον δέν έθίξαμεν 
-είς τήν λογοδοσίαν μας, διότι 
προέκυψε καί αύτό μετά τήν κα 
τάρτισιν τού ’Ισολογισμού καί 
Προϋπολογισμού. Είναι άπαί 
τησις ταΰ Εργατικού Κέντρου 
’Αθηνών περί συνεισφοράς δρ. 
2 κατά μήνα δι’ έκαστον μέ
λος τού Σωματείου μας καί 
τής ΓΣΕΕ διά δρχγ 1 κατά μή 
να. Τό θέμα τούτο θά έξετα 
σθή.

'Ο κ. Στεργίου ήρώτησε 
περί τών ασφαλίστρων. Καί 
■είς τό ύπόμνημά μας καί προ 
φορικώς έζητήσαμεν δπως τά 
άσφάλιστρα, τά όποια κατά 
κάποιον τρόπον αντικατέστη 
σαν τό επίδομα Προϊσταμένου, 
δίδωνται φανερά, ως πρότερον 
τά επιδόματα θέσεως. Ό κ. Δι 
ευθυντής Διοικητικού μας ά- 
πήντησεν ότι φανερά δίδονται 
καί όποιος θέλει μπορεί νά ζη 
τήση πάσαν πληροφορίαν.

Ρ κ. ΔΟΥΣΑΪΤΗΣ διακό 
πτωλ, λέγει δτι τά ασφάλι
στρα δέν δίδονται κατά τρό 
πον δίκαιον καί δτι υπάρχουν 
συνάδελφοι έκ τής τέως Άθη 
νών, οϊτινες μολονότι κατά πο 
λΰ νεότεροι τών συναδέλφων 
τής ΕΤΕ λαμβάνουν άσφάλι 
στρα, ενώ οί ίδικοί μας δέν 
λαμβάνουν, ή λαμβάνουν εκεί
νοι πολύ περισσότερα τών Ιδι 
κών μας, τά όποια είναι έλάχι 
στα. Υπάλληλοι μέ 27 έτη υ
πηρεσίας είναι ίεραρχικώς κα 
τώτεροι άπό συναδέλφους έκ 
τής Τραπέζης ’Αθηνών μέ 15 
έΐ!η ύπηρεσίας. Ή προνομιακή 
ρεταχείρισις τών ύπαλλήλων 
τής τέως ’Αθηνών είναι καιρός 
πλέον νά σταματήση.

κ. ΜΕΛΙ Σ Σ ΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
(Πρόεδρος Δ.Ε.): Συγκεκρι 
,μέναι περιπτώσεις θά έπρεπε 
νά άναφέρωνται είς τόν Σύλ
λογον, μέ σαφές σηίμείωμα, 
ώστε νά έξετάζωνται τά παρά 
πονά. Μέ αοριστολογίας δέν γί 
νεται τίποτε. Δέν άμφισβητώ 
τήν ακρίβειαν τών διατυπουμέ 
νων παραπόνων, αλλά μόνον 
τό συγ κε κ ρ ιμένον, σύντομον 
καί σαφές σημείωμα μπορεί νά 
είναι αποτελεσματικόν.

Σ υνεχίζω:
Ό κ. Λυμπερόπουλος ύπήρ 

ξεν ό σοβαρότερος τών έναν 
τίον μας ρητόρων, διότι δέν εί
χε παρασκευάσει τόν λόγον 
του. Ήκουσεν δσα εϊπομεν 
καί άπήντησεν έπί τών λεχθέν 
των καί όχι μαντεύσας τά λε 
χθέντα. 'Ω μίλησε περί παρα 
λείψεών μας. Δέν ύπάρχει άμ 
φιβολία δτι θά ύπάρχουν καί 
παραλείψεις. Παρελάβομεν τά 
πάντα είς χαώδη κατάστασιν. 
Είς τό έργον τής άναμορφώσε 
ως τού Σ υλλόγου έπετύχο 
μεν τό ήμισυ τών επιδιώξεων 
μας, , διότι ή το πάρα πολύ νά 
τά έπιτύχωμεν δλα, έντός έ- 
πταμήνου. Ήνοίξαμεν δμως 
τό δρόμον είς τήν μέλλουσαν 
Δ. Επιτροπήν, ή όποια εύχε- 
ρώς θά συμπληρώση τήν έν τω 
Σύλλογό άποκατ;άστασιν τής 
τάξεως έκ τού χάους.

Υπολείπεται τό ζήτημα τού 
Εστιατορίου. Τά είπα είς τήν 
Λογοδοσίαν. Το ύπόςρχον Έστι- 
ατόριον δέν λειτουργεί καλώς. 
Καί αφήνει μεγάλες ζημίες 
είς τόν Σύλλογον. "Η μόνη Α
διάβλητος λύσις είναι νά τό 
άναθέσωμεν είς έμπειρον τεχνί 
την, ό όποιος θά μάς άπαλλά 
ξη άπό τά έλλείμματα. Και ό 
εύρεθείς τεχνίτης φαίνεται δτι 
είναι άριστος.

(Πρόεδρος Δ.Ε.): Τό Συμβού 
λιόν μας έκρινε κατά πλε,ιο 
ψηφίαν δτι δέν είναι δυνατόν 
ό Σύλλογος νά εχη 150.000 
δραχ. ζημίαν κατ’ έτος, χωρίς 
μάλιστα νά λειτουργή άξιον 
λόγου Έστιατόριον, ούτε νά 
έπιτρέπη νά ύπάρχουν άμφι 
βολίαι διά τήν καλήν διαχεί 
ρισίν του. Διά τής άναθέσεως 
τού Εστιατορίου είς έπιχειρη 
ματίαν προβαίνομεν είς τήν 
πλέον συνετήν καί άδιάβλη 
τον πραξιν. Ό φόβος δτι δέν 
θά έχωυεν καλό φαγητό, ή ό 
φόβος δτι θά μικρύνουν οί με 
ρίδες, ή ό φόβος δτι θά άκρι 
βήνουν οί τιμές, είναι δλοι τε 
λείως αστήρικτοι, διότι κατά 
τήν σύνταξιν τού συμφωνητι 
κού έλήφθη πρόνοια δι’ δλα 
αυτά. Καί είναι πολύ ευκολον 
διά τόν αρμόδιον Επιμελητήν 
νά κάνη κάθε τόσον δειγματο 
ληψίαν είς τά ύλικά καί νά 
διαπιστοΰται ή άρίστη ποιόΓ 
της των καί ένεργή συνεχή έ
λεγχον έπί τής ποσότητας τών 
μερίδων καί έπί τών τιμών, διά 
τάς όποιας άνελήφθη ύποχρέω 
σις νά μή είναι άνώτεραι Ε
κείνων τού Εστιατορίου Συλ 
λόγου ύπαλλήλων Τραπέζης 
Ελλάδος. “Ωστε δέν ύπάρχει 
καμμία εύσταθοΰσα άντένδειξις 
διά τήν απαλλαγήν τού Συλ 
λόγου άπό τάς ζημίας τού 
Εστιατορίου. Διότι δέν είναι 
δυνατόν νά μεταβληθή ή Δ.Ε., 
ή έστω καί ένα μόνον αύτής 
μέλος, είς επιχειρηματίαν έ- 
στιάτορα. Είναι έξω άπό τις 
δυνατότητες καί τούς σκοπούς 
τού Συλλόγου. Ύπάρχουν πε 
πειραμένοι επιχειρηματίαι τούς 
όποιους τό προσωπικόν τους 
ή ό προμηθευτής τούς έξαπατά, 
τούς δολιεύεται, τούς προξενεί 
ζημίας. Πώς ήμείς θά άνα 
λάβωμεν τήν ευθύνην νά άνεύ 
ρω μεν έπί τής γής άγγέλους 
μεταμορφωμένους είς όργανα 
τού Συλλόγου έν τή διαχειρί 
σει τοϋ Εστιατορίου;1 "Όταν τό 
Έστιατόριον _ άφίνη Ελλείμμα
τα:, άλλά καί έάν ακόμη, δέν 
άφινεν έλλείμματα, είναι ά- 
παράδεκτον νά έχουν τά μέλη 
τήςΔ. ’Επιτροπής τήν διαχεί 
ρισιν τού Εστιατορίου. Δέν 
βλέπω νά ύπάρχη τίποτε άλλο 
άπό πρόθεσιν άντιπολιτεύσεως. 
"Απορώ δέ, πού βλέπει ό κ. 
Τσουδερός παράβασιν τού Κα 
ταστατικοΰ. Ό Επιμελητής 
Καταστήματος ειχε,ν έν αρχή 
αντίθετον γνώμην, τώρα δμως 
είναι καί αυτός σύμφωνος.

_ Ό κ. Μπρέσκας ήρώτησε δια>- 
τί ήγοράσαμεν ραδιογραμμό- 
φωνον. ’Ακριβώς έν τή Επιδιώ
ξει οικονομιών. Διότι,’έάν έγώ 
δέν χορεύω πλέον, ύπάρχουν 
νεότεροι συνάδελφοι, οί όποιοι 
Επιθυμούν νά χορεύσουν καί ή 
άγορά τού ραδιογραμμοφώνου 
έξοικονομεΐ τήν δαπάνην τής έ- 
νοικιάσεως ρρχήστρας. Καί έ- 
φί Εχομεν άδαπάνως μουσικήν 
ψυχαγωγίαν καί κατά Σάββα- 
τον χορευτικάς συγκεντρώσεις.

Τελευτών έχω νά έπαναλά- 
βω δτι ή λύσις τού θέματος τού 
Ταμείου Συντάξεων ήνοιξε τόν 
δρόμον διά τήν ίκανοποίησιν 
τών δικαίων αιτημάτων τού προ 
σωπικοΰ. Αί προαγωγαί θά 
ολοκληρωθούν. Τό μέλλον τών 
ύπαλλήλων, συνυφασμένον μέ 
τό μέλλον τής Τραπέζης, προ
οιωνίζεται καλόν. Πιστεύομε,ν 
είς τήν ίκοενοποίησιν τών ήθι- 
κών κυρίως αιτημάτων μας, 
μεταξύ τών όποιων καί ή ά- 
ποκατάστασις τής έπωνυμίας 
τής Τραπέζης μας. Τούτο 
όμως αποτελεί αρμοδιότητα 
τής Γεν. Σ υνελεύσεως τών 
Μεψόχων. ’Επαναλαμβάνω δ- 
τι έκεΐ ή φωνή μας θά άκοα- 
σθή ζωηρά. Είτε είμαι κατά 
τήν Εποχήν έκείνην ό έκλε- 
κτός τού Συλλόγου καί έκ- 
προσωπώ 180 ψήφους πού 
έχει ό Σύλλογος, είτε μέ τήν 
μοναδικήν μετοχήν τήν όποιαν 
προσωπικώς έχω καί δυνάμει 
τής όποιας ύψωσα φωνήν καί 
κατά τήν περυσινήν Γεν. Συν. 
έλευσιν, καθ’ ήν ό κ. Τσουδεν 
ρός ήκολούθησε τό προσφιλές 
είς αύτόν σύστημα τής βωβο- 
λογίας, έγώ θά έκθέσω Εκεί
να τά όποια νομίζω δτι μου 
Επιβάλλει τό καθήκον νά εΐπω 
ι(χειροκροτήματα).

ΑΛΛΟΙ ΟΜ1ΛΗΤΑΙ

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ:; Δέν ένδια; 
φέρει ποιος είναι ό έπιχειρη 
ματίας, άλλά ποιοι οί λόγοι 
πού άναγκάζουν τόν Σύλλομ 
γον νά^μή διαχειρίζεται ό ϊδι 
ος τό "Εστιατόριον. Κατά τό 
άρθρον 20 τού Καταστατικού! 
τού Συλλόγου διά πάσαν πρά 
ξιν άπαιτείται είσήγηφις τού 
■Αρμοδίου έπιμελητοΰ καί ά- 
πόφασις τού Συμβουλίου. Έ-ι 
ρωτώ έάν ύπάρχη είσήγησις 
πού άρμοδίου Έπιμελητοΰ.

κ. ΜΕΛΙ ΣΣ ΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

κ. ΠΑΠΑΣ : κ. Συνάδελφοι, 
θέλω νά σάς κατατοπίσω έπί 
του θέματος τού "Εστιατορίου, 
διά τά όποιον πολλοί συνάδελφοι 
μένουν μέ τήν έντύπωσιν δτι ό Σύλ 
λογος κακώς το διεχειρίσθη. ’Εκ 
τών πρωταρχικών μεληιμάτων τής 
Διοικσύοη.ς ’Επιτροπής, ευθύς 
ώς παρέλαβεν τον Σύλλογον, 
υπήρξε τό Έστιατόριον. Τό Έστι- 
ατόριον, χωρίς νά λειτουργή κατά 
τρόπον τέλειον, αποτελούσε μίαν 
αίμορροοΰσαν πληγήν διά τά οικο
νομικά τού Συλλόγου. Δυστυχώς 
τά προηγούμενα Διοικητικά Συμ
βούλια δέν είχαν λάβει τήν πρό
νοιαν, είτε ήθελημένως είτε άθε- 
λήτως, νά κρατούν λογιστικός 
καί νά ιέμφανίζουν τάς δαπά,νας 
τού "Εστιατορίου είς κεχωρισμέ- 
νον λογαριασμόν. Οί μισθοδο
σίες οί οποίες βαρύνουν τό προ

σωπικόν τού "Εστιατορίου ένε- 
φανίζοντο είς τά έξοδα διαχειρί- 
σεως. Δηλαδή είς τά έξοδα τά 
οποία βαρύνουν τό προσωπικόν 
τό όποιον άσχολείται μέ τόν σύλ 
λογον Έκ προχείρου διαχωρι 
σιμού τών κονδυλίων αυτών τά 
οποία βαρύνουν τό "Εστιατόρι- 
ον προκύπτει άτι ό Σύλλογος &- 
πιβαρύνεται μέ 9.585 μηνιαίως 
διά τάς μισθοδοσίας τού πρόσω 
πικοΰ τό όποιον άσχολείται α
ποκλειστικών μέ τό Έστιατό- 
ριον. Έάν τό ποσόν αυτό τό 
πολλαπλασιάσωμεν έπί 13,5 μή 
νες θά δούμε δτι ανέρχεται σέ 
129.000, έάν προσθέσωμεν καί 
τό I ΚΑ άλλες 20.000, φθάνομεν 
είς τά ποσόν τών 149.000. Δη
λαδή έκ τού κονδυλίου έξοδα δι- 
αχειρίσεως τού ’Ισολογισμού 
150.000 δραχμές επιβαρύνουν 
τό Έστιατόριον. Άλλά κατά 
τήν άπόσβιεσιν τών διαφόρων 
κονδυλίων τών αποτελεσματικών 
λογαριασμών θά είδατε δτι άπε- 
σβέσθη καί Ενα κονδύλιον 45. 
000 δραχμών. Τό κονδύλιον αυ
τά είναι τό άνοιγμα μεταξύ έσό 
δων Εστιατορίου καί εξόδων. 
Κατά συνέπειαν άπεσβέσθησαν 
κατά τήν παρούσαν χρήσιν δα- 
πάναι αί όποΐαι βαρύνουν τό 
"Έστιατόριον 194.000 δραχμ. 
Καί έρωτάσθε, κύριοι, είναι δί
καιον ό Σύλλογος νά ΰφίσταται 
μίαν τοιαύτην αιμορραγίαν, προ 
κειμένου νά διατηρή ένα Έστια- 
τόριον, μέ μόνην φιλοδοξίαν νά 
εχη άπό πάνω τήν φόρμα του ; 
Είναι δίκαιον οί εστιαζόμενοι
συνάδελφοι, οί όποιοι άνεργον 
ται γύρω ατούς 70, νά σιτίζων 
ται είς βάρος τής περιουσίας
τής όλότητος; Πρέπει νά έχετε
ΰπ’ όψιν σας δτι τά έσοδα τού 
Συλλόγου είναι περιωρισμένα. 
Ό προϋπολογισμός δλος ανέρ
χεται είς 600.000 δραχμές. 
Πώς μπορεί, λοιπόν, τις 200.000 
δρχ. νά μάς τις απορροφά τό 
Έστιατόριον, διά νά σιτίζωνται 
70 άνθρωποι; Μοΰ κάνει δέ κατά 
πληξιν δτι, χωρίς ακόμα νά δο- 
κιμασθή .αυτός είς τόν όποιον 
άνεθέααμεν τό Έστιατόριον ή-
γέρθη μία πολεμική εναντίον 
του. Αυτό μέ κάνει νά πιστεύω 
δτι εύρισκόμεθα προ ώργανομέ- 
νων συμφερόντων ώρισμένης με- 
ρίδος τού προσωπικού. (Χειρο- 
κροτήματοί)

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ : Τά πάντα 
διαλύετε.

κ. ΠΑΠΑΣ : ’Όχι, κύριε, δέν 
τά διαλύομεν. Διαλύομεν τήν κα- 
κοήθειαν καί τήν διαρροήν τής 
περιουσίας τού Συλλόγου. (Χει 
ροκρστήματα)

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ : "Ο κ. Δι
οικητής σάς έδωσε 100.000 
δραχμάς. Νά τίς χαρίσετε είς τόν 
’Ισολογισμόν τής Λέσχης;

κ ΠΑΠΑΣ : Μέ αύτό, κ. Τ σου 
δερέ, δέν θά πή δτι ποέπει νά τά 
φάνε ώρισμένοι.

κ. ΤΣΟΑΑΚΗΣ : ’Οφείλω 
νά δηλώσω ΰπευθύνως, διότι κά 
ποτέ διετέλεσα για ένα φεγγάρι 
μέλος τού Διοικητικού Συμβου 
λίου ύπό τόν Άποστολόπουλον, 
δτι ούδέποτε ύπήρξεν Έστιατό 
ριον. Καί ουδέποτε θά ύπαρξη, 
εάν δέν πραγματσποιηθή αύτό 
τό οποίον είσηγεΐται ή παρούσα 
Διοικητική Επιτροπή. Όλα αΰ 
τά τά όποια λέγονται άπό τόν 
κ. Τσουδερόν πρέπει νά πάνε 
είς τάς καλενδας. (Χειροκροτή
ματά) .

κ. ΠΑΠΑΣ : Έχω τήν έντύ- 
πωσιν, k. συνάδελφοι, δτι ή Δι
οικούσα Επιτροπή πολύ καλώς 
έκανε καί έδωσε τό Έστιατόριον, 
διά νά απαλλαγή άπό τάς ζημί
ας του, άγευ βλάβης τών εστια
ζόμενων. Θά παρακαλέσω τούς 
συναδέλφους, όταν θά άναλάβη 
ό^ Επιχειρηματίας, νά έλθουν διά 
να διαπιστώσουν έάν τά πρά
γματα είναι έτσι δπως τά πα- 
ρουσιάζομεν, διότι τυχόν μ,πο 
ρεΐ νά έσφάλαμεν. Άλλά εκεί
νο τό οποίον είναι καταπλη
κτικόν είναι δτι, χωρίς νά δ σκι 
ιμασθή τό σύστημα ήγέρθη θό
ρυβος τεχνητός εναντίον του. 
Έν πόση περιπτώσει μάς μένει 
ή ϊκανοποίησις ^δτι ή Συνέλευαις 
ένέκρινε τήν πράξιν μας αυτήν. 
(Χειροκροτήματα).

κ. ΠΑΝΑΓIΩΤΟΠΟΥΑΟΣ : Ό 
κ. Τσουδερός μάς κατηγόρη,σεν 
δτι σέ κανένα τομέα δέν επετύ- 
χομεν. Εχομεν νά τού άπαντή- 
σωμεν συντριπτικώς μέ τόν δημο- 
σιευθεντα Ισολογισμόν καί τόν 
συγκριτικόν πίνακα εξόδων δια- 
χΈιρίσεως κατά τό ίδικόν του 
5μηνον καί τό ίδικόν μας 7μηνον. 
Αύτός έκανε σπατάλας, καί η
μείς περισυλλογήν 130.000 δρ. 
οίκονομήσαμεν. "Ως πρός τήν 
Τραπεζιτικήν, ΐ 1 δισέλιδα του 
κ. Τσουδφ'ού έστοίχισαν δραχμ.
31.000, ενώ 15 ίδικά μας μόνον 
δραχμές 17.650. Τί έχει νά πή 
° κ. Τσουδερός; (Χειροκροτή 
ματα).

κ. ΔΙΛ1ΝΤΑΣ : Κύριοι συνά
δελφοι, έπιτρέψατέ μου πολύ συν 
τόμως νά απαντήσω είς ώρισμέ- 
νας παρατηρήσεις τάς όποιας 
έκαναν οί προλαλήσαντες. Ό 
κ. Προκοπίου εϊπεν δτι έπτοήθή 
μεν άπό τήν άπόλυσιν τού Τσοί 
κίρη καί άπό τά άλλα μέτρα 
τά όποια έξήγγειλεν ή Κυβέρ- 
νησις, καί έτσι κάπως άνεστεί- 
λαμεν ή έματαιώσαμεν τόν άπερ 
γιοοκόν αγώνα τόν όποιον άνε 
λάβομεν. ’Οφείλω νά δηλώσω

δτι κανέν άπό τά μέλη, τής Διοι
κητικής Επιτροπής δέν έπτοή 
θη, ούτε έκάμφθη καί εΐμεθα άπο- 
φίασισμένοι διότι έγνωρίζαμεν 
έν τή άναλήψει τών καθηκόν
των μας, δτι άσφαλώς θά ύπο- 
στώμεν διώξεις καί ζημίας προ 
σωπικάς καί επομένως δέν έπτο 
ήθημεν καθόλου διά τήν συνέχι- 
σιν τού άπείργ ιακοΰ άγώνος τόν 
όποιον έκρίναμεν δίκαιον καί Α
παραίτητον. Επειδή διά τό 
Έστιατόριον έγινε πολύς θόρυ 
6ος καί για νά φύγετε πλήρως 
ενημερωμένοι άπό τά συμβαί- 
νοντα, θέλωι νά σάς εϊπω τά 
εξής: "Οταν ήμουν άντιπολίτευ- 
σις πάντοτε έλεγα δτι κάτι 
συμβαίνει είς τό Έστιατόριον 
καί 'έχει ζημίαν. Δι’ αύτό ακρι
βώς έπενέβην προσωττιΚιώς έητΐ δί- 
μηνον, διά τόν Δεκέμβριον καί 
διά τόν ’Ιανουάριον καί άνέ 
λαβον προσωρ ινώις τήν διαχείρι 
σιν τής Λέσχης. Θά σάς γνωρί
σω έν συντομίρ τί έπετεύχθη-, 
Κατά τόν ’Ιούνιον αί διάφορά! 
εισπράξεων καί πληρωμών ήισαΥ 
727 δραχμές κατά τόν Ιούλιον 
2.600 δρχ. κατά τόν Αύγουστον 
1.602 δρχ., κατά τόν Σεπτέμβρι 
ον 3.028,90, κατά τόν Όκτώ- 
βίριον 4.787 δραχ. κατά τόν Να 
έμβριον 5.183, κατά τόν Δεκέμ
βριον 12.267 δραχ. καί κατά τόν 
’Ιανουάριον 15.050! δρχ. Τά μη
νιαία τακτικά έξοδα τής Λέσχης 
είναι 12.769 δρχ. Επομένως κα
τά τήν ίδικήν μου γνώμην καί αυ
τήν ύπεστήριξα καί είς τό Συιμ 
βούλιον ή Λέσχη μπορεί νά κρα 
τηθή νά μην είναι βάρος είς τό 
Συμβούλιον. Άλλά άφοϋ ή Γεν. 
Συνέλευαις άπεφάσισε νά δοθή 
είς τόν επιχειρηματίαν, εσείς φέ
ρετε τήν ευθύνην.

Περαίνων θέλω νά σάς διαβά
σω τό ψήφισμα τό όποιον θά 
άποστείλη ή Γεν. Συνέλευαις ώς 
άπεφασίσθη. σχετικώς.

τόν απολογισμόν 1 956 καί προϋ
πολογισμόν 1957 καί, άναγνωσθεί 
σης τής έκ θέσεως τών Ελεγκτών, 
απαλλάσσει τήν Δ. Επιτροπήν πά 
σης ευθύνης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ: 
Τελευταΐον θέμα ή λήψις άποψάσε 
ως περί ρυθμίσεως οφειλών πρός 
τόν Σύλλογον.

ικ. ΜΕΛΙ ΣΣ ΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (Πρό 
εβρος Δ. Ε,) : Άναλαβόντες τήν 
διοίκησιν τού Συλλόγου εύρέθημεν 
πρό τον περιέργου φαινομένου ΰ- 
πάρξεως προσωπικών οφειλών 
πρός τόν Σύλλογον, έν ένεργεία 
Μελών ικαί Συνταξιούχων, καθώς 
'καί άλλων οφειλετών, χωρίς βε
βαίως ό έκ μέρους τού Συλλόγου 
'δανεισμός νά επιτρέπεται άπό 
τό Καταστατικόν. Κοττεβάλαμεν 
πάσαν προσπάθειαν διά τήν εϊσ- 
πραξιν τών έν λόγορ οφειλών άλ
λά πολύ ολίγα άποτελέσματα εΐ- 
χομεν. Οί πειρισσότεροι έκώφευ- 
σαν καί είς τάς κατ’ ιίδίαν προσ
κλήσεις καί είς τάς διά τής Τρα
πεζιτικής δημοσιεύσεις. Έναπτόκει 
ται είς τήν Συνέλευσιν νά άποψοί- 
σίση έάν Ιέ)γκρίνη, μετά τήν όπτό- 
σβεσιν μερικών μιίκροποσών τά 
όποΤ.α ψρονοΰμεν δτι πρέπει νά ά- 
ποσβεσθούν, εάν έγκρίνη — λέ
γω — νά έπιδιώξωίμεν, δηλαδή 
νά επιδίωξη ή μέλλουσα νά πρό
κυψη έκ τών αρχαιρεσιών νέα Δι
οικητική Επιτροπή, τήν εΐσπρα- 
ξιν τών άφειλομένων διά τον Τμή 
ματος Προσωπικοϋ ώς πρός τούς 
έν ένειργείςι καί δι’ έγέρσεως αγω
γών είς τάς μικροδι,αφοράς διά 
τούς συνταξιούχους. Νά άποσβε 
σθοΰν δέ έν συνεχεία αί όφειλαί 
έκεΐναι, αί όποΐαι θά άπσδειχθή 
■έν τή πράξει δτι είναι άνέφικτον

νά εξοφληθούν. Καί τοιουτοτρό
πως νά έκλειψη άπαξ διά παν
τός περίπτωσις δανεισμού άπό 
τό Ταμεΐον τού Συλλόγου.

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ : Οί συνάδελ 
φοι πού οφείλουν, ασφαλώς, εΰ- 
■ρέθησαν είς δεινήν οικονομικήν 
θέσιν διά νά καταφΙέγουν είς τόν 
Σύλλογον. Φρονώ δτι πρέπει νά 
δοθή μεγάλη πίστωσις χρόνου διά 
νά μπορέσουν νά τακτοποιηθούν.

κ. ΠΑΝΑΓ ΙΩΤΟ Π ΟΥΔΟΣ : Ή 
πίστωσις χρόνου Εχει δοθή. Ύπάρ 
χουν όφειλαί άπό τό 1950, 51, 52, 
53, 54 κα! 55. Τούς έκαλέσαμεν 
κατ’ έπανάληψιν καί έκώφευσαν. 
Δέν τούς έζητήσαμε 400 ή 500 
δραχ. Τούς έζητήσαμε μηνιαίας 
δόσεις 50 ή 30 ή καί 20 δρχ.

κ. ΜΕΛΙ Σ ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (Πρό 
εδίρος Δ.Ε,.): Δέν πρόκειται 6Γ 
εκείνους αί όποιοι είναι πρόθυμοι 
νά εξοφλήσουν μέ μηνιαίας δόσεις 
καί τών οποίων τά ονόματα εχομεν 
λάβει άπόφασιν νά μή άναψέ- 
ρωμεν. Πρόκειται δι’ εκείνους οί 
όποιοι κωφεύουν ενώ δέν συμβαί 
νει νά είναι πτωχοί. Πρέπει νά 
ληφθή μία άπόφασις.

Ή Συνέλευαις Εγκρίνει τήν είσ- 
ήγησιν τοϋ κ. Προέδρου καί τήν 
άπόσβεσιν τών κατά τήν κρίσιν 
τής Δ. Επιτροπής άποσβεστέων, 
λόγφ άνείφίκτου τής είσπράξεώς 
των καί ιέφ’ δσον πρόκειται περί 
μικροποσών ώς καί τών λσγ)σ.μών 
τάξεως «Σύνδρομα! μελών χρήσε- 
ως 1955» καί «Μήπω είσπραχθεί- 
σαι σύνδρομα! χρήσεως ί 955» έκ 
δραχ. 456.684,35.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕ- 
ΩΣ: Μή υπάρχοντας ετέρου θέμα
τος λύεται ή Συνεδρίασις.

ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΗΣ 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1957

Ψ Η Φ I Σ Μ A

Οί υπάλληλοι τής ΕΤΕ έν τή 
τακτική αυτών Συνελεύσει συνελ 
θόντες σήμερον Παρασκευήν 8η.ν 
Φεβρουάριου 1957 έν τή αιθού
ση «Τρικούπης», λαβόντες γνώ- 
σιν τής δημοσιευθέίσης είς τόν 
τύπον βατοφάσεωις περί αύξή- 
σεως τής εισφοράς υπέρ τού 
'Οργανισμού εργατικής κατοι
κίας ψηφίζουν:

1 ον. Όπως διαιμαρτυρηθοΟΜ 
έντόνως πρός τήν Κυιβέρνησιν καί 
τόν άρμόδιον Υπουργόν.

2ον. "Όπως εκφράσουν δια
μαρτυρίαν διότι κακώς καταβάλ 
λουν καί την ήδη ύφισταμένην 
εισφοράν, μή άναμένοντες ούδεμί 
αν αντιπαροχήν.

3 ον. "Όπως άποστείλουν τό 
παρόν ψήφισμα είς τήν ΓΣΕΕ, 
ΕΚΑ, ΟΤΟΕ, είσηγούμενοι τήν 
άνάληψιν σχετικού άγώνος.

(Ή Συνέλευαις όμοφώνως έίγ 
κρίνει τό ψήφισμα).

"Ο κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ, λαμβά- 
νων έκ νέου τόν λόγον, λέγει 
δτι πράγματι δεν παρέδωσεν υ
πόμνημα ή σημείωμα τών ζητη
μάτων τού προσωπικού1 ε:ίς τήν 
Δ. Επιτροπήν καί γενικώς ή πα 
ράδοσις τού Συλλόγου δέν έγέ- 
νετο κανονικώς. “Οπως άνεκοίνω- 
σε καί κατά τήν περισυνήν Γεν. 
Συνέλευσιν, είχε πάει ό ίδιος, μα
ζί μέ τούς λοιπούς Συμβούλους 
μέ ενα σηιμείωιμα καί δχι ύπόιμνη- 
μα είς τόν ικ. Διοικητήν, ό όποιος 
άπέρριψε τόν καταρτισμόν νέου 
’Οργανισμού καί τήν ενταξιν, διά 
δέ τάς προαγωγάς είχεν είπεΐ δτι 
θά δόση ιέντολήν νά γίνουν.Διά τά 
λοιπά αιτήματα άλλα είχεν ύποσχε 
θή νά τά ίκανοποιήση καί άλλα 
τ άπέρριψξν, δπως τήν προώθησιν 
διά την ζώνην τών πρόσω, διά την 
οποίαν ό Διοικητής εΐπεν δτι ή 
Πατρίς έ'χει τήν ύποχρέωσιν νά πε 
ρι θάλπη τούς αναπήρους, άλλά 
έάν Ενας υπηρέτησε στη γραμμή 
τών πρόσω! καί είχε τήν τύχην νά 
έπανέλθη σώος, μπορεί ή Πατρίς 
νά τοϋ δώση μίαν ηθικήν αμοιβήν, 
δχι δμως καί υλικήν. Διά τό 
Έστιατόριον ό κ. Τσουδερός επα
ναλαμβάνει δτι άποδοκιμάζει τήν 
άνάθεσίν του ειίς τρίτον. Άναψε 
ρόμενος είς δσα εΐπεν ό κ. Κατσοΰ 
λος διά τήν ΓΣιΕΕ, εΐπεν δτι μπο 
ροΰμε νά πάρουμε μίαν άπόφασιν 
νά διαγραφώμεν άπό τήν ΓΣΕΕ, 
άλλά διατί συνδέομεν τήν όργά 
νωσιν μέ τά πρόσωπα; Τότε καί 
αί διαφωνοΰντες μέ τόν κ. Μελισ- 
σαρόπουλον ή όσοι δέν τόν συμ
παθούν, νά φύγουν άπό τόν Σύλ
λογον. Περαίνων ό κ. Τσουδερός 
λέγει: "Ο κ. Πρόεδρος άπέδωσεν 
δσα εϊπομεν είς αντιπολιτευτικήν 
διάθεσιν. Άλλά τότε, διατί νά μή 
αποδώσω καί έγώ είς άντιπολι- 
τευτικήν διάθεσιν τό δτι ή λογο
δοτούσα Δ. Ε. δέν έξέδωσε μίαν 
άνακοίνωσιν έίπί τή έπετε,ίφ τής 
έκτοπίσεως άπό εμάς τοϋ κ. Ήλιάι- 
σκον, δπως έξέδωσεν ό Σύλλο
γος Είσπρακτόρων καί βοηθητι
κού προσωπικού;

κ. ΜΕΛΙ ΣΣ ΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (Πρό 
εδρος Δ.Ε.): Έπιφυλασσόμεθα 
κατά τό τρέχον Ετος, έπί τή 6 . έ- 
πετείω τής έκτοπίσεως του, νά 
έκδόσωμεν μίαν άνακοίνωσιν καί 
νά σάς συγχαρώμεν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥ-ΝΕΛΕΥΣΕΩΣ :
"Η Συνέλευαις Ιέρωτάται έάν έγ
κρίνη την λογοδοσίαν τής Δ. Επι
τροπής διά τά πεπραγμένα 1956.

"Η Συνέλευαις όμοφώνως έγκρί- 
νει τά πεπραγμένα 1956, ώς καί

Ή Γεν. Συνέλευαις τής 8ης Φε
βρουάριου, παρουσίασε δύο χαρά
κτη ριστιπάς καινοτομίας : Τήν ά- 
νάύεσιν τής προεδρίας τής Γενικής 
Σ,υνελεύσεως ε,ις τόν Μακεδόνα 
συνάδελφον κ. Μιχ. Κάζην καί 
τήν διά μαγνητοφώνου εγγραφήν 
τής δ'λης συζητήσεως.

Ό κ. Τσουδερός, άρχόμενος τοΰ 
λόγου, εΐπεν δτι δέν ίΐά άποστή τής 
«βωβής» τακτικής. Έν τούτοις υ
πήρξε λαλίστατος. Καί οί άκηκοό- 
τες έμαρτύρησαν...

Ό κ. Προκοπίου, λαβών διά 
πρώτην φοράν τον λόγον έν Γε
νική Συνελεύσει, καί παρά τήν 
εκδηλον συγκίνησίν του, έν τούτοις 
άπέσπασε τά χειροκροτήματα τών 
παρισταμένων, διότι (ομίλησε πο
λύ καλά καί αύτά πού εΐπεν εύρί- 
σκοντο έπί τής σωστής συνδικαλι 
στικής γραμμής.

Ό κ. Καραγιάννης, άλλοτε δια 
χειριστής τής «Τραπεζιτικής», ή- 
Φέλησεν άπό τοΰ βήματος νά . . . 
κρίνη τό απερχόμενον Δοικ. Συμ
βούλων δι’ ενός πολυσέλιδου «ευ
χολογίου», πλήν δμως σύσσωμος ή 
Γεν. Συνέλευαις τόν ήνάγκασε ν’ 
άπίέλύη τοΰ βήματος.

Διότι δέν έπρόκειτο περί κριτι
κής άλλά περί... διδακτορικής δια
τριβής, άναγιγνωσκομένης άπό τοΰ 
. . . ψαλτηρίου ....

*
**

Ή πρώτη έμφάνισις τοΰ κ, Κα- 
ρα,τάνου είς τό βήμα υπήρξε μάλ
λον άποκαρδιωτική καί έπέτρεψεν 
είς τόν Πρόεδρον τής Δ. Ε. να! 
τόν άποκαλέση «άργοκύλητον ρυά- 
κιον» έν σχέσει μάλιστα πρός τόν 
προηγηΰέντα «ορμητικόν χείμαρ
ρον» τής ρητορικής τοΰ κ. Καρα- 
γιάννη. Καί ή Συνέλευαις έγέλα- 
σε πλουσίως. . . .

*
Ή Γεν. Συνέλευαις διά παρα- 

τεταμένων χειροκροτημάτων έδέ- 
χ$η τόσον τόΐν άπολογισμόίν, δ
σον καί τούς πνευματώδεις διαξι 
φισμούς τοΰ κ. Μελισσαροπούλου 
μέ τούς άπό τοΰ βήματος ρήτορας, 
οίτινες κυριολεκτικώς κατεκερμα- 
τίσύησαν. Εις τών παρισταμένων, 
παρωμοιασε τόν κ. Π ρόεδρον, πρός 
θωρακοφόρον τοΰ Μεσαίωνας, έπί 
τοΰ όποιου τά πίπποντα βέλη . . . 
άποστρακίζονται . . .

μούλαν Ήλιάσκου μέ τάς ζημίας 
τοΰ Εστιατορίου, διηρωτάτο μήπως 
τό έξορκισθ-έν πνεΰμα τοΰ Ήλιά
σκου κατέφυγεν, δπως οί καλλικά- 
τζαροι, είς τό τζάκι τοϋ μαγειρείου 
τής Λέσχης. . . .

*%Ι
Ινάτοιος έπρότεινε νά δώσωμεν 

είς τήν Λέσχην μας τόν τίτλον 
«Πρυτανεΐον». Διευκρινίζομεν δτι 
ό έν λόγω άνάδοχος δέν είναι ό κ. 
Τσουδερός. ”Αν έξηρτατο άπό αό. 
τόν, ΰά άπέκτα τήν λαχταριστήν 
αυτήν προσωνυμίαν, ολόκληρος ό 
Σύλλογός μας,...

Ό φωτογραφικός φακός συνέ
λαβε τά μέλη τοϋ Δ. Σ. κατά τήν 
διάρκειαν τής Γεν. Συνελεύσεως: 
Τόν κ. Πρόεδρον, σημειοΰντα έν 
σπουδή τάς παρατηρήσεις τής άν- 
τιπολιτεύσεως. Τόν κ. Άόανασιά- 
δην, καπνίζοντα συνεχώς καί μέ 
χαμόγελο Τζοκόντας παρακολου- 
β-οΰντα τήν κατ’ αύτοΰ κριτικήν 
τοΰ κ. Τσουδεροΰ. Τόν κ. Καστρι 
νάκην φιλομειδώς σννομιλοΰντα μέ 
τόν παρακαΰήμενόν του κ. Κέην. 
Τούς κ.κ. Διλιντάν καί Μαυρουλί- 
δην, κρατούντας σημειώσεις καί 
τόν κ. Σπανίδην ψιβυρίζοντα : 
«ΚΓ εχω τόση δουλειά. . . άφή- 
σει στό γραφείο. . . . ».

Ό κ. Π αναγιωτόπουλος, βοη- 
όοΰσεν, ώς πλέον πεπειραμένος, τόν 
κ. Κάζην είς τήν άσκησιν των κα
θηκόντων του, ένφ δ κ. Παππας 
(όραματίζετο . . . συνέλευσιν τοΰ 
συνεταιρισμού. . . .

Ό κ. Τσουδερός έσημείωσε τήν 
«εύρυτάτην μόρφωσιν» τοΰ προέ
δρου τής Δ. Ε. καί τήν «θεωρητι
κήν καί κοινωνικήν του κατάρτισιν» 
άλλά τοϋ ήρνήθη τήν «πείραν τής 
πιάτσας». Καί ό κ. Πρόεδρος ή- 
κούσθη ψιθυρίζων «πάλι καλά».

Ό κ. Τσουδερός, ομιλώ ν έξ ο
νόματος, τής άξιωματικής άντυτο 
λιτεόσεως, περιώρισε τήν μετά 
ιτολυώδινον τοκετόν άναμενομένην 
κριτικήν του είς ενα άρθρον τοΰ 
συναδέλφου κ, Άθανασιάδη. Καί 
ούτε λίγο, ούτε πολύ, ήθέλησε νά 
τό άποδώση, ούχί είς τόν γράψαν 
τα. ιάλλά είς τόν κ. Διλιντάν!

Ή Γεν. Συνέλευαις ύπεδέχθη 
μέ καγχασμούς τά ύπό τοΰ κ. 
Τσουδεροΰ λεγάμενα, διότι είναι 
γνωστόν, αν δταν δ κ. Άθανασι- 
δης γράφη, εχει άνάγκην τής βο
ήθειας ή τής έμπνεύσεως άλλων. 
Άλλ’ δ κ. Τσουδερός ήθελε νά 
πάρη τή «ρεβάνς» τής περυσινής 
συνελεύσεως καί άπέτυχε καί 
πάλιν, μή δυνηθείς νά διορθώση 
τούς βαθμούς του, ούτε είς τά γρα 
πτά, ούτε είς τά προφορικά, διά 
μίαν είσέτι φοράν ....

Φίλος, πιστεύων είς τάς έκλεκτι- 
κάς συγγένειας, συνδυάζων τήν ρε-

Άντιφατικοί πρός τήν ζωτικότη 
τα, τήν οποίαν έπέδειξε κατά τήν 
διάρκειαν τής Γεν. Συνελεύσεως δ 
Πρόεδρος τής Διοικ. ’Επιτροπής, 
υπήρξαν οί υπαινιγμοί του δτι δέν 
είναι πλέον νέος καί δέν είναι πλέ
ον χορευτής. Καί μάλιστα, έάν έ- 
πικαλεσθώμεν τό γεγονός δτι δ 
Πρόεδρος δέν συνεκράτησε τδ πα 
ράπονόν του, δτι μεταξύ τοΰ πυκνοΰ 
ακροατηρίου τής Γεν. Συνελεύσεως 
δέν άντεπροσω,τεύετο έπαρκώς το 
(οραίον φΰλον.... οπότε ποιος τόν 
έπιανε, είς ρητορικούς κελαϊδι 
σμούς....

—- Πενιχρά τά άποτελέσματα 
ταΰ άπολογισμοΰ σας. . . λέγει είς 
μίαν στιγμήν δ κ. Τσουδερός.

■— Δΰνασθε νά μάς εϊ,τητε τά 
ίδικά σας.... κι’ αν δχι δλα, άλλά 
τοΰ πρώτου πενταμήνου;;;; έρω
τά δ κ. Μελισσαρόπουλος. Κόκκα- 
λο δ κ. Τσουδερός. . . .

Ή Άντιπολίτευσις έφέτος έχώ- 
λαινεν αίσθητώς, τόσον άπό τής 
άπόψεως ρητόρων, δσον καί άπό 
άπόψεως ουσίας κριτικής ....

Ευτυχώς πού δ εύφραδέστατος 
Πρόεδρός μας έκάλυψεν έπαξίως 
τό κενόν, δημιουργήσας ατμόσφαι
ραν λίαν ικανοποιητικήν διά μίαν 
Γεν. Συνέλευσιν.

”Ας εΐμεθα τοΰ χρόνου καλά ν' 
άκούσωμε τ’ άηδόνια μας. . . .



ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΚΑ.ΘΗΛΩΣΙΣ |

Επιτέλους! Άπεκομίσθη άπό 
την αίθουσαν τού Γενικού Συμβου
λίου τής Εθνικής Τραιτέζης η ει- 
κών τού κ. Κωστή Ήλιάσκου, ή ο
ποία έξηκολούθει, τόσον πολύ έκ- 
προθέσμως, να εΐναι άνηρτημένη 
δίπλα ■ εις τούς πραγματικούς 
πρωτεργάτοίς τής προόδου τού Ε 
βνικοϋ μας πιστωτικού 'Ιδρύμα
τος. 'Η διατήρησις τής είκόνος αΰ 
τής, ιδίως ύστερα άπό την υπο
βολήν τής απορρήτου έκθέσεως 
τών ελεγκτών, ήτο ασυμβίβαστος 
προς τό περιβάλλον. Όρθώς, όθεν, 
cl αρμόδιοι τήν άπεκέμισαν έκει- 
βεν. Δεν εϊμεθα όμως σύμφωνοι μέ 
την μεταφοράν της εις την... άπο 
θήκην τών διαφόρων αχρήστων. 
Εΐναι μάλλον έπιβεβλημένον να δη 
μιουργηθή κάπου μία «Μαύρη Γω
νία» εις την όποιαν 6ά εχη την 
θέσιν της, διά νά ΰπενθυμίζη τό 
συντελεσθέν οργιον.
ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΎ-ΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Κατά την τελευταίαν Συνεδρί- 
ασιν τού Διοικητικού Συμβουλίου

τού Ταμείου Συντάξεων έρρυθμί- 
σδησαν αί καταβολαι λόγω έξα- 
γοράς προϋπηρεσίας ώς κάτωθι:

Διά ποσόν εξαγοράς προϋπηρε
σίας άπό δραχμ. 1—5.000 κρά- 
τησις έπΐ τού μισθού 3%.

Διά ποσόν εξαγοράς προϋπηρε 
σίας άπό δρχ. 5.001 — 10.000 
κρό;τησις έπί τού μισθού 5%.

Διά ποσόν εξαγοράς προϋπηρε
σίας άπό δρχ. 10.001 καί άνω 
κράτησις έπί τού μισθού 7%.

Η ΓΕΝ. ΣΎΝΕΛ.ΕΥΣ1Σ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛ
ΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛ
ΛΑΔΟΣ

Κατά τήν συγκληθεΐσαν τήν 
9)2)57 γενικήν συνέλευσιν των υ
παλλήλων τής Τραπέζης Ελλάδος, 
ό Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου κ. ’Α
λευράς λογοδοτών άνεφέρθη καί 
είς τους διαγραφομένους διά τούς 
τραπεζικούς υπαλλήλους κινδύνους.

Ή συνέλευσις ένέκρινε τήν λο
γοδοσίαν τής άπελθούσης διοική- 
σεως τοϋ Συλλόγου. Αί έκλογαι

διεξήχΰησαν τήν 20)2)57, τά απο
τελέσματα τόιγ οποίων δημοσιευό
μενα είς άλλην στήλην μας, προ- 
καλοΰν εξαιρετικόν ενδιαφέρον 
λόγφ τοϋ σπουδαιότατου ρόλου, δν 
διαδραματίζει είς τό συνδικαλιστι
κόν κίνημα ό Σύλλογος τών 'Υπαλ
λήλων τής Τραπέζης τής Ελλά
δος.

ΤΟ NEON ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Εϊ£- 
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΟ,ΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Τό έκλεγέν κατά τάς ιάρχαιρεοί- 
ας Διοικητικόν Συμβούλων τοΰ Συλ 
λόγου Είσπρακτόρων ΕΤΕ σννελθόν 
είς τήν πρώτην αΰτοϋ συνεδρίασιν 
τήν 13)2)57 κατηρτίσθη είς σώμα 
ώς έξης:

Άποστολάκης Άν- 

Μορφονιός Βα-

Πρόεδρος 
τώνιος.

’Αντιπρόεδρος 
σίλειος.

Γεν. Γραμματεός : Μητρόπουλος 
Διονύσιος.

Είδ. Γραμματεός : Πετρίδης 
Μιλτιάδης.

Ταμίας : Σταματόπουλος Κ)νος.
’Έφορος : Άθανασόπουλος ’Α

ναστάσιος.
Σύμβουλοι : Δοδόπουλος ’Ιωάν

νης, Σκουλάκης Γρηγόριος, Γιαβε- 
ρόπουλος ’Ιωάννης.

Τό νέον Διοικητικόν Συμβούλων 
έπί τή άναλήψει τών καθηκόντων 
του ηύχαρίστησε τούς συναδέλφους 
είσπράκτορας, διαβεβαιώνει 6έ α- 
παντας δτι θά έξάντληση κάθε 
προσπάθειαν διά τήν έπίλυσιν τών 

έκκρεμούντων αιτημάτων καί τήν

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ! ΣΥΝαΔΕΑΦΩΝ

Β ΠΡ0ΊΊΤ1Ε10Ι
ΕΒΜΙΙ ΙΕ ΙΡ0Ι1ΙΚΕ Ζ

Β 0 ΕΡίΒΙΒΙΕΪ
;ΤΕ ΙΕ ΪΦΙΠΙ1ΕΕ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ
Τού κ. Γ. ΦΑΤΟΥΡΟΥ

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ καί ήττον, στηρίζονται = όεΐς
εις τόν άλλον διά τήν έκτέλε

"Οταν δ Προϊστάμενος άν- 
τιληφθή δτι οί υφιστάμενοί 
του τόν αντιπαθούν, δεν πρέπει 
νά τό παράβλεψη, ούτε καί νά 
άνταποδώση καί ό ίδιος τά ί
σα, 'ώστε νά καταστή τό αΐ 
σθημα αύτό άμοιβαΐον. Ό άν
θρωπος ό όποιος είναι αρκετά 
μεγάλος διά νά γίνη Προϊστά 
μένος, πρέπει νά είναι άλλο 
τόσο μεγάλος, διά νά καταπρα 
ΰνη καί διαλύη τάς προσωπι
κός άντιπαθείας είς τήν ΰπη- 
ρεσίαν του.

Είναι ανάγκη νά χρησιμο- 
ποιή καί δλίγην διπλωματίαν, 
διά1 νά έκριζώση τήν άπέχθει- 
αν ένός υπαλλήλου πρός αυ
τόν. Πιθανόν οδτος νά είναι

ΔΙΩΞΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ

οιν κοινής εργασίας, δύνανται 
νά καταστώσιν έμπόδιον είς 
τήν άνάπτυξιν τής άπαιτουμέ- 
νης δραστηριό,τητος, διά τήν ι
κανοποιητικήν αυτής άπόδοσιν.

’Εάν αί διαφωνίαι καί διενέ 
ξεις, μεταξύ δύο ανθρώπων, 
δεν άρθοΰν, εΐναι εΟκολον νά 
έπεκτςχθώσιν, διότι οί μετ’ αύ- 
τών έργαζόμενοι, δυνατόν νά 
τοποθετηθώσιν είς τάς αντιθέ
τους πλευράς τής διαμάχης 
καί νά χωρισθώσιν είς δυο 
στρατόπεδα.

Είς σπανίας περιπτώσεις εί
ναι αναγκαία δραστήρια: μέ
τρα, διά τήν έπίτευξιν συμβι
βασμού τών διαφωνοΰντων. 
Συνήθως μία αλλαγή ή μετά

Ένφ συνεχίζονται αΐ διαμαρτυ- 
ρίαι των οργανώσεων προς τήν 
Κυβέρνησιν, έπί τφ σκοπώ τής ά- 
ναικλήσείως τή,ς άπολύσεως, τού.1 
συναδ. Τσακίρη, γραμματέως τοΰ 
Συλλόγου τής ’Iονικής, ώρίσθη διά 
τήν 28ην Φεβρουάριου ή ίκδίκα- 
σις τής αγωγής διά τήν άκύρωσιν 
τής έν λόγφ άπολύσεως.

‘Η δίκη αυτή αναμένεται μέ ζω
ηρόν ενδιαφέρον έικ μέρους τών νο
μικών καί συνδικαλιστικών κύκλων, 
καθ’ δσον διά πρώτην φοράν θά 
νομολογηθή ή σύγκρουσις τού Ν. 
516)1948 (’Επιτροπή; Νομιμοφρο
σύνης) πρός τόν Ν. 1803 περί 
προστασίας συνδικαλιστικών στε
λεχών

Επίσης στάς 26 Φεβρουάριου

συζητεΐται τό θέμα Τσακίρη ΰπό 
τής Επιτροπής Συνδικαλιστικών 
’Ελευθεριών τοϋ Διεθνούς Γ ραφεί
ου Εργασίας.

Έν τφ μεταξύ ή ’Αγγλική διοί- 
κησις τής Λαϊκής - ’ I ονικής άπέ 
λύσε τόν συνάδελφον κ. Χαλβα- 
τζήν καί ΰπεβίβασε τόν λογιστήν 
Α' καί σύμβουλον τοΰ Συλλόγου! 
Υπαλλήλων Λαϊκής Τραπέζης κ. 
Μπούκην.

Ή δέ διεύθυνσις τής ’Εμπορικής 
Τραπέζης μετέθεσεν έξ ’Αθηνών ε ς 
το -έν Χαλκίδι υποκατάστημά της 
τόν συνάδελφον κ. Νικ. Μποζανί- 
νον λόγφ τής συνδικαλιστικής του 
δράσεως.

Κατά τά άλλα υπάρχει απόλυ
τος συνδικαλιστική ελευθερία.

βελτίωσιν τής θέσεως τών μελών 
του.

Η ΔΓΟΪΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟ
ΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΠΙ
ΛΥΕΙ ΑΙΤΉΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

'Ο Σύλλογος τών 'Υπαλλήλων 
τής ’Εμπορικής Τραπέζης έπεσκέ- 
ψθη τόν Διοικητήν αυτής κ. Άν- 
δρεάδην καί έζήτησε τήν υπογρα
φήν νέας Συλλογικής Συμβάσεως 
εργασίας πρός ρύθμ-ισιν τοΰ μισ&ο- 
λογικοϋ θέματος τών υπαλλήλων. 
Κατά παρασχεθείσας πληροφορίας, 
ό κ. Άνδρεάδης έζήτησε σχετικήν 
πίστωσιν χρόνου, διότι λόγιο άλ
λων απασχολήσεων του δεν είναι 
προπαρασκευασμένος διά τήν διε
ξαγωγήν διαπραγματεύσεων. Εν 
τ(ΐι μεταξύ υπό τής Διοικησεως υ- 
πεγράφη ή άπόφασις περί χορηγή- 
σεως άπό 1ης Μαρτίου τών προ- 
σαυξήσεων λόγφ τριετίας.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΑ 
ΣΥΖΗΤΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΕ
ΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

‘Ενφ συνεχίζονται αί διαμαρτυ- 
ρίτι. τών οργανώσεων πρός τήν Κυ- | 
βέρνησιν, έπί τφ σκοπφ τής ανα- I

κλήσεως τής άπολύσεως τοϋ συναδ. 
Τσακίρη, Γραμματέως τοϋ Συλλό
γου Ίονικής, ώρίσθη διά τήν 28ην 
Φεβρουάριου ή εκδίκασή τής αγω
γής διά τήν άκύρωσιν τής έν λό
γφ άπολύσεως.

Ή δίκη, αΰτη αναμένεται μέ ζωη- 
ρόν ενδιαφέρον έκ μέρους τών νο
μικών καί συνδικαλιστικών κύκλων, 
καθ’ δσον διά πρώτην φοράν θά 
νομολογηθή ή σύγκρουσις τοΰ Ν. 
516)1948 (’Επιτροπή Νομιμοφρο
σύνης) πρός τόν Ν. 1803 περί προ
στασίας συνδικαλιστικών στελεχών.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΙ
ΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ' 
ΕΙΣ ΤΟΥΣ Λ AM ΚΑΝΟΝ
ΤΑΣ Μ ΙΣΟ ΟΝ ΚΑΤΩ
ΤΩΝ 2.5CC ΔΡΧ.

Είς τό κυκλοφόρησαν τελευταίαν 
φύλλον τής «Έπιθεωρήσεως ’Ερ
γασίας», οργάνου τής Συνομοσπον
δίας Εργατών Ελλάδος, άναφέρε- 
ται δτι τά έξοδα διαβιώσεως μιας 
τετραπλούς εργατικής οικογένειας 
άνήλθον κατά τόν ’Ιανουάριον είς 
2558 δραχ. ’Έναντι τοϋ ποσού τού
του ή ώς άνω οικογένεια, μέ μό
νον εργαζόμενον τόν σύζυγον, είχεν 
έσοδα 1187 δραχ. ΤΑρα τό έλλειμ
μα άνήλθεν είς 1371 δραχμας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ!
Ν ΜΕΤΑΞΑ — ΜΕΣ ΣΗΝΕΖΗ 
«Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ»

ΝΕΜ ΕΙΣΦΟΡΑ! ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΙΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ
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από τά άτομα εκείνα τά όποια I Θεσις θεραπεύει τήν κατάστα 
μισούν έξ ιδιοσυγκρασίας τόν - σιν, άλλα καί ή άλλαγή ύπη- 
οίονδήποτε δ όποιος τού δίδει 1 ρεσίας καμμιά φορά αποτελεί 
διαταγής. ’Ή δυνατόν νά συν- | μοναδικήν λύσν. 
έβη κάποτε, μία λέξις, ή πρα- " ' ----1 - -

‘Υπό τοΰ υπουργείου ’Εργασίας 
κοΓτηρτίσθη σχέδιον νόμου «περί 
τροποποιήσεως τής ΰφισταμένη,ς 
διά τήν Εργατικήν Κατοικίαν νσ- 
,μοθεσίας», δΓ οδ 1) Έπι-βάλλεται 
εισφορά είς όλους τους έργατοϋ- 
παλλήλους καπά 0,5% έπί τών ά- 
ποδοχών των καταργουμενης τής 
εισφοράς τών διδράχμων υπέρ τής 
Εργατικής Κατοικίας καί Έργατι 
κής Εστίας. 2) Θεσπίζεται ύπο- 
χρέωσις τών έπικουρικώς ή σφαλι
σμένων είς τήν καταβολήν εισφο
ράς 1% -έπί τών αποδοχών των ύ-

ξις1 τοϋ Προϊσταμένου του, νά 
τόν έχη θίξει τόσον, ώστε νά 
τοΰ εχη γίνει μανία. Έν πάση 
περιπτώσει ό Προϊστάμενος 
πρέπει νά καταβάλλη πάσαν 
προσπάθειαν, πρός προαγωγήν 
φιλικών σχέσεων μεταξύ αυτού 
καί τών υφισταμένων του. Κά
θε περίπτωσις πρέπει νά τυγ 
χάνη ιδίας μεταχειρίσεως.

’Εάν ό Προϊστάμενος εϋρί 
σκεται έν άδίκω, πρέπει νά τό 
αναγνώριση έλευθέρως καί νά 
προ6ή είς έπανόρθωσιν. ’Εάν 
άντιθέτως, ό ύπάλληλος έχει 
τό άδικον, δέον ό Προϊστάμε 
νος νά φροντίση νά τόν πείση 
περί αυτού, άλλ’ δχι καί νά 
τόν άναγκάση δηιμοσία νά τό 
παραδεχθή. Ό ασφαλέστερος 
τρόπος νά περιπέσης είς διαρ
κή απέχθειαν, είναι ή έμμονή 
είς τοιαύτην ομολογίαν, ή εάν 
τραυματίσης τόν έγωϊσμόν τοΰ 
ύπαλλήλου.

ΑΙ ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ ΔΥΝΑΤΟΝ 
ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΕΚΤΑΣΙΝ

πέρ ταϋ O.E.K. καταργουμενης 
τής εισφοράς τών έπιικουρικών τα
μείων προς τόν ,έν λόγφ ’Οργανι
σμόν. Οΰτω αυξάνονται αί είσφο- 
ραί τών εργαζομένων υπέρ τής 
«’Εργατικής Κατοικίας» έινφ ό Κρα 
τικός Προϋπολογισμός δέν έχει α
κόμη ιέκπληρώσει τάς ΰπό τοΰ' σχε 
τικού νόμου πρσβλεπομένας πρός 
τον Ο.Ε,.Κ. υποχρεώσεις του "Ας 
σημειωθή ότι μέχρι σήμερον _έλά- 
χισται έργοπικαί κατοικίαι έχουν 
ιιτισθή έναντι τών 2.000 αίτινες 
προεβλέποντο καπά τό πρώτον έ
τος, ήτοι τό 1 954.

Ό Προϊστάμενος δύναται συχ 
νά νά γίνη συμφιλιωτής καί 
νά συμφιλίωση έχθρευομένους 
ύπαλ,λήλους μεταξύ των.

Προστριδαί μεταξύ άνθρώ 
πων οίτινες, κατά τό μάλλον

Πρό παντός σοβαρού μέτρου 
πρέπει νά γίνη προσπάθεια άλ 
λαγής είς τάς διαθέσεις τών 
διαφωνοΰντων ή άντιμαχομέ- 
νων. ’Ενίοτε ή διένεξις εχει οί- 
κοδομηθή είς πολύ ασθενή θε 
μέλια καί δύναται νά έξαφανι- 
σθή μέ μίαν κατάλληλον λέξιν, 
ή ένα μειδίαμα ακόμη. Οί ε
χθροί μας τής χθες είναι συ
χνά οί καλλίτεροι φίλοι μας 
τής σήμερον. Μέ πόσους παιδι
κούς φίλους ή εχθρούς έχομεν 
σήμερον γνωριμίαν;

Αί συμπάθειαι καί άντιπάθει 
αι συνεχώς αλλάζουν.

Ό Προϊστάμενος προσφέρει 
πολύ κακάς υπηρεσίας είς έαυ 
τόν, τούς υφισταμένους του καί 
τήν έπιχείρησιν είς ήν έργά- 
ζεται, δταν αφήνει τά προσωπι 
κά του αισθήματα συμπάθειας 
καί άντιπαθείας νά κυβερνούν 
τούς λόγους καί τάς πράξεις 
του κατά τήν διεξαγωγήν τής 
εργασίας του.

Πάντα ταΰτα εΐναι απαυγά
σματα μακρδς μελέτης τών άν 
θρωπίνων αισθημάτων καί προ 
ϊόν πείρας.

Εκείνοι οί όποιοι φιλοδο- 
θοΰν νά άνέλθουν, δέν πρέπει 
ούτε μίαν στιγμήν1 νά τά λη
σμονούν.

ΓΕΡΓ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ

Η ΙΕΡΑ ΥΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ I Σ 

ΤΗΣ Δ1.01Κ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αθήναι, 14 Φεβρουάριου 1957 
Συνάδελφοι,

Σήμερον συζητεΐται είς τόν Ο. 
Η.Ε. ή προσφυγή τής ‘Ελλάδος 
διά τήν άπελευθέρωσιν καί αΰτα- 
διάθεσιν τών άδελφών μας Κυπρί-

Οί ,μεγάλοι τής Γής δίδουν τάς 
εξετάσεις των ενώπιον τοΰ αδέκα
στου κριτηρίου τής Ιστορίας. Τό 
Δίκαιον θά άντιπαλαίση πρός τό 
εγωιστικόν συμ#ρον καί ό ανθρω
πισμός πρός τόν νόμον τής ζούγ
κλας,

Θά αποφασίσουν, άρά γε, οί ι
σχυροί τής Γής νά σεβασθοΰν τά 
ανθρώπινα δικαιώματα τής αύτοδι- 
αθέσεως τών Λαών καί τής καπαρ- 
γήσεως τών μεσαιωνικών βασανι
στηρίων;

Σύσσωμον τό Ελληνικόν "Ε
θνος, ,μέ ι8πικεφαλής τους έ'ργαζο-

ι ινυ ν υνι ι ινωυ,,, I νν-κ ν ν_κ >- x# χν ν , * ■— - *......................... — —

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
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Δημόσιόν) κή

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
1.— Δ. ΚΑΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ : Καθηγητής τής Πολιτικής 

Οικονομίας έν τή Ά,νωτ. Σχολή Οίκον, καί Έμπορ 
Επιστημών.

2— Π. ΔΕΡΤΙΛΗΣ : Καθηγητής τής Δημοσίας Οικονομίας 
έν τώ Πανεπιστημίω Θεσσαλονίκης.

3.— Μ. ΤΣΙΜΑΡΑΣ : Καθηγητής τής Ιδιωτικής Οικονο
μικής καί Λογιστικής έν τή Άνωτ. Σχολή Οικονο
μικών καί ’Εμπορικών ’Επιστημών.

ΛΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ.
ΑΝΔΡ. ΣΑΟΥΝΑΤΣΟΣ — ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΜΠΑΝΤΑΛΟΥΚΑΣ 
ΛΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΕΡΓΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΙ ΚΑΚΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΦΕΛΛΟΣ

Έγγραφοι συνδρομητών είς τόν Εκδοτικόν Οίκον I. 
Σιδέρη, Σταδίου 44 (τηλ. 29638) καί είς τόν Τυπογραφικόν 
'Οργανισμόν ’Αθηνών Καρόρη 11 (Τηλ. 31156).

Τιμή έκαστου τόμου δραχμ. 144. Βιβλιοδεσία άρίστη, 
χρυσόδετος έκ δέρματος δραχμ. 30. Πωλείται καί είς δόσεις 
εξαμηνιαίας και τριμηνιαίας (144 — 75 — 49).

μένους παρακολουθεί άπό διετίας, 
μέ άδ ιάπτωτο ν ενδιαφέρον καί μέ 
διακεκοιμμένην τήν αναπνοήν,, τόν 
ηρωικόν όε/ώνα τών Κυπρίων αδελ
φών μας διά τήν άπελευθέρωσίν 
των άπό τήν τυραννικήν δεσποτεί
αν τών νεοβαρβάρων.

Μετ’ όλίγας ώρας αρχίζει είς 
τόν Ο HE ή συζήτησις ιέπί τοΰ Κυ
πριακού θέματος.

‘Ως ’Έλληνες, ώς ελεύθεροι άν
θρωποι καί είδικώτερα ώς εργαζό
μενοι, έχωσες συνείδησιν τής ιερό— 
τητος τοΰ θέματος, άς στρέψω-μεν 
ευλαβή τήν σκέψιν μας πρός τούς 
άγωνιζομένους όοδελφούς μας και 
ιόιχολουθούντες τάς οδηγίας τής 
Πανελληνίου Επιτροπής, ας κατα- 
δείξωμεν ιένώπιον τής παγκοσμίου 
κοινής γνώμης, διά τής σιωπηλής 
διαμαρτυρίας μας 12-1 μ.μ. τήν 
πλήρη αλληλεγγύην μας πρός τόν 
άγώνα τών Κυπρίων άδελφών μας 
διά τό ιερόν δικαίωμα τής Έλευ- 
θεοίας καί Αύτοδιαθέσεως.
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ 

ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΤΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: Δερμιτζάκτ-,ς Γεώργιος.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ : ’Αλευράς Ιωάννης, Σακελλα- 
ρίδης ’Αριστείδης, Παπαρροδόπουλος Πόνος, Άρβανιτοπούλου KouL 
λα, Βλαχάχης Εμμανουήλ, Γεωργίου Ευστάθιος, Γραμματικάκης Γε
ώργιος, Ζοΰκος ’Αθανάσιος, Καραντξάς Μενέλαος, Λεονάρδου Λούλα, 
Παππάς ’Εμμανουήλ.

ΕΛΕΓΚΤΑΙ: Βασιάκος Νικόλαος, Χομπίτης Ευάγγελος.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΣ ΤΟ Ε.Κ.Α.

Τακτικοί : ΑΛΕΥΡΑΣ ΙΩΑΝ
ΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡ
ΓΙΟΣ, ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ,
θεοχαρ ίλης Αριστείδης,
ΡΗΓΑ ΝΕΛΛΗ, ΤΣIΓΓΟΥΝΗΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝ 
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

’Αναπληρωματικοί: ΣΑΚΕΛΛΑ 
ΡΙΔΗΣ ΑΡ. 1ΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΛΙ 
ΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΠΗΛΙ- 
ΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΌΛΑΌΣ, ΤΡ1- 
ΚΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡIΣΤΟ
ΛΟ ΥΛ ΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ O.T.O.E.

Τακτικοί : ΔΙΚΑΙΑΚΟΣ ΣΩ
ΤΗΡΙΟΣ, ΣΑΚΕΛΛΑΡ ΙΔΗΣ Α
ΡΙΣΤΕΙΔΗΣ. ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ Ι
ΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΛΕΙΦΕ- 
ΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΒΑΟΣ ΑΘΑΝΑ
ΣΙΟΣ, ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡ I 
ΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ
ΓΙΟΣ, ΓΟΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑ

ΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑ 
ΖΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΝΑΚΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΙΠΠΟ
ΚΡΑΤΗΣ, Π ΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΣΙ- 
ΝΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΣΤΑ 
ΜΑΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΤΣΑ 
ΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΑΛΑΡΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΨΑΛΤΩΦ ΑΚΡΙΒΗ.

Ό κ. Ν. Μεσσηνέξης έξέδωσε τε
λευταίως μίαν ιστορικήν μονογραφί 
αν. μέ τίτλον «'Ο Γειοργιος Σταύρος 
καί ή ’Εθνική Τράπεζα». 'Ο συγ- 
γραφεΰς άπό αγάπην τόσον ^ πρός 
τήν ιστορικήν μονογραφίαν, ώς ό 
ίδιοc ομολογεί είς τόν πρόλογόν 
τοϋ έργου του, δσον καί προς τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν, είς τήν ^οποί
αν, ύπηρέτησεν έπί 36 ετη,^ εθεσε 
σκοπόν τής ζωής του την' έρευναν 
όλων τών πλουσίων καί άναμφισόη 
τήτων πηγών, όπως τα Κρατικα 
’Αρχεία, τά ’Αρχεία τής Υδρας 
καί το»ΰ Μονάχου, καθώς καί τά 
ιδιωτικά ’Αρχεία τών οικογενειών 
Κουντουριώτη καί Μεσσηνέζη, δια 
νά συλλέξη κάθε πληροφορίαν ε- 
χουσαν σχέσιν μέ τήν ’Εθνικήν Τρά 
πεζαν καί τόν Ιδρυτήν της. ’Α
ποτέλεσμα τής έρεύνης , ταύτης υ
πήρξε τό έν λόγφ βιβλιον.

Τά πρώτα κεφάλαια παρουσιά
ζουν μίαν άγνωστον πλευράν^ τής 
ζωής τοϋ Γεωργίου Σταύρου. 'Ενα 
Γεώργιον Σταύρον, ό όποιος δέν 
είναι μόνον Τραπεζίτης ενδιαφερό
μενος διά κέρδη και ς,ημιας, α/.λιι 
συγχρόνως ένας πατριώτης, _ ό ό
ποιος περιοδεύει τάς έμπορικας ^ Ελ 
ληνικάς παροικίας τής Βλαχίας, 
τής Αυστρίας, τής Ρωσίας και 
τής ’Ιταλίας, ως άπεσταίψένος καί 
συνδετικός κρίκος τών πρώτων άπο 
στόλων τής έθνεγερσίας. Διά τών 
στοιχείων τά όποια ό κ. Μεσσηνε- 
ζης φέρει είς φώς, καί αύτοϋ άκό 
μη τοϋ μεγάλου Βλαχογιάννη ή 
περιφρονητική γνώμη διά τόν 1 ε- 
ώργιον Σταύρον, προερχόμενη άπό 
τήν παρουσίαν τοΰ τελευταίου εις 
τήν αυλήν τού Άλή Πασσά, δεν 
φαίνεται δίκαια. ’Ας μη λησμονώ- 
μεν δτι ό Άλή Πασσάς ητο ηγε- 
μών φιλοπρόοδος, θαυμαστής και 
μιμητής τών Ευρωπαϊκών κατακτη- 
σεων τής εποχής του, καί Γεώρ
γιος Σταύρος, καθώς καί ολα τά 
προοδευτικά καί ενεργητικά στοι
χεία τής ’Ηπείρου, είχον θέσιν είς 
τήν αυλήν του. Είς τους προεπανα 
στατικούς χρόνους έχομεν τόν Γ. 
Σταύρον έμπορον και συνωμότην. 
Κατά τήν διάρκειαν τοϋ άγώνος 
πολιτικόν φίλον καί σύμβουλον τοϋ 
Γ. Κουντουριώτη.

Ή προσωπικότης καί ή δράσις 
τοΰ Γεωργίου Σταύρου ανατέμνον
ται καί αναλύονται άπό τόν Συγ- 
γραφέα, κατα τα μετείΐαλ'αστατι- 
κά Ιδίως ετη. 'Ο Γ. Σταύρος με 
τόν Καποδίστριαν είς τήν Αίγιναν 
ιδρύει τήν πρώτην ’Εθνικήν^ Τρά
πεζαν. Είς τήν νέαν πρωτεύουσαν 
τού Βασιλείου διατηρεί τό πλέον 
φερέγγυον Τραπεζιτικόν Γραφεϊον. 
Μέ τόν Ίωάννην Έϋνάρδον ιδρύ
ει τό 1841 τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν 
τής 'Ελλάδος, ή οποία άΛό μικρόν 
Τραπεζιτικόν Γραφεϊον επροκειτο 
νά γίνη; ό δεσπόζων οικονομικός πα
ράγων τής χώρας.

Τά ανωτέρω έκτεθέντα είναι γνοι 
στά είς γενικάς γραμμας. ’Αλλά δ 
κ. Μεσσηνέζης δέν περιωρίσθη είς 
τάς έντοπίως προσφερομένας πη- 
γάς. Ή ερευνά του είς τά μυστι
κά Κρατικά Αρχεία τοϋ Μονάχου, 
είς τά μυστικά Βασιλικά Αρχεία 
τής Βίτελσμπαχ τής Βαυαρίας, 
καθώς καί είς τά ’Αρχεία τοϋ Δου- 
κικοΰ οίκου τοΰ Όλδενβουργου, εί-

Ό ’Ωτορινολαρυγγολόγος
ΓΕΩΡΓ. ΠΙΠΙΚΙΟΣ

χεν ο'ις άποτέλεσμα νά έλθουν είς 
φώς γεγονότα καί περιστατικά εν
τελώς άγνωστα σχετικώς μέ τήν 
ίδρυσιν τής ’Εθνικής Τραπέζης και 
τόν Γεώργιον Σταύρον καί μέ πρω 
ταγωνιστάς τούς πρώτους Βασιλείς 
τής Ελλάδος "Οθωνα καί Αμα
λίαν.

Τό βιβλιον τοϋ κ. Μεσσηνέζη 
συμβάλλει άποτελεσματικώς εί; 
τήν προώθησιν τής μελέτης τών 
χρόνων τής ’Οθωνικής περιόδου 
καί αποτελεί άπόκτημα διά πάντας 
τούς εργαζομένους είς τήν ’Εθνι
κήν Τράπεζαν.

Γ. A. Τ p u π ά ν η: ’Αγγλική 
Εμπορική ’Αλληλογραφία. Περιε- 
χε,ι καί τούς βασικούς γραμματι
κούς και συντακτικούς κανόνας τής 
’Αγγλικής γλώσσης. ’Απαραίτητον 
διά τούς τραπεζιτικούς καί ασχο
λούμενους μέ τό έμπόριον.

Θ ε ό δ. Κ co σ τ ο ύ ρ ο υ : Τό 
Παλαμήδι (Σύντομο Χρονικό). Εί- 
κονογράφησις Κόστα Ποττπά. Μία 
καλλιτεχνική έκδοσις πού μπορεί 
νά χρησιμεύση καί για όδηγός σ 
έναν 'επισκέπτη.
'Η «Ί σ τ ο ρ ί α και Ζωή»: 
Έκυκλοφόρησε τό τεύχος Φεβρου- 
οιρίου Άπό τά περιεχόμενά του 
σημειώνομεν: Σόλων τοΰ Πλουτάρ 
χου, Τό ρεμπελιό τής Σμύρνης, 
Φανάρι καί Φαναρ ιώτες, Ή αυ-τσ- 
κράτειρα Έλισσάβετ στο ’Αχίλ
λειου, Οΰώρντ ό Χάρντιγκ τής Κε- 
φίαλλωνιάς, ’Ιωάννης Παπαδιαμαν- 
τόπουλος, "Ενα ιδμπαρικό δαιμόνι
όν στην υπηρεσία τοϋ άγώνος, Το 
λιοντάρι τοΰ Πειραιώς. Η Οσία 
Φιλοθέη Μπενιζέλου κλπ. Άπό τό 
τεύχος Μαρτίου ή «'Ιστορία καί 
Ζωή» άριχίζει δημοσιεύουσα εν πα- 
,οαρτήματι τήν μετάψρασιν ^ τοΰ 
θουχυδίδου άπό τόν ’Ελευθέριον 
Βενιζέλον.
VIVVVVVVVWVVVVVVVVVVW^VVVVV

ΧΟΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΙΟΝΙΚΗΣ — ΛΑ-1 'ΚΗΣ

Τό τελε.υταΐον Σάββατον τής 
Άποκρηάς (2 Μαρτίου 1957) Ο 
μεγάλος χορός τών Συλλόγων 
Ίονικής — Λαϊκής στάς πολυτε 
λεΐς αίθουσας τοϋ «ΓΚΡΗΝ 
ΠΑΡΚ».

Τιμή εισιτηρίου δραχμ. 1 10. Με 
πλήρες τάμπλ. ντ’ 6τ, όρχήστραν 
Καρδάμη και πλούσιον καλλιτεχνι 
καν πρόγραμμα.

Εισιτήρια είς τούς 2.υλλόγους: 
τών Τραπεζών.

Όα είναι μια ευχάριστη συναδελ, 
φική βραδυά.

Δέχεται τά μέλη των Ταμείων 
Υγείας τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος καί ’Αθηνών 

11 — 1 καί 5 — 7 μ.μ. 
Λυκαβηττού καί Άλεξ. Σού- 

τσου 24 τιηλ. 613513

ΔΡ. ΧΡΗΣ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 
Ιατρός - Δερματολόγος

τ. Διευθυντής ΔερματολογικοΟ' 
Τμήματος έν τώ 'Ίπποκρατείω- 

Νοσοκομείο) 
’Ακαδημίας 69

(Πλατεία Εκκλησίας Ζωοδό- 
χου Πηγής)

Τηλέφ. 33-413

η νεα θεραπεία
ΑΙΜΟΡΡΟΊ'ΔΩΝ — ΚΙΡΣΩΝ

Έκυκλοφόρησε το βιβλιον τοΰ' 
ίατροΰ τοΰ ΤΥΠΕΤ κ. Κωνσταντί 
νου ,Μπραζιώτη «Αί μοροΐδες — 
Κιρσοί», χρήσιμον τόσον εις τους: 
ιατρούς δσον καί είς τούς πάσχον 
τας. Πωλείται είς τά Βιδλιοπου 
λεία Άθήνών καί Επαρχιών.



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΑΗΓΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Τά εκλογικά κέντρα - αί τόπι καί εφορευτικοί επίτροποί -τά ψηφοδέλτια - οι εχοντες δικαίωμα ψήφου

Προς τούς αντιπροσώπους τοϋ 
.Συλλόγου εις τά επαρχιακά Κατα
στήματα τίθεται ύπ’ οψιν ή κά
τωθι άνακοίνωσις τής Δ. Ε. τοϋ 
Συλλόγου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠ ΑΛΛΗ Λ Ω Ν
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝ
ΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛ
ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΕΠΑΡ-
ΧΙΑΚΟΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΣΙ.

Συμφώνως πρός τό αρθρον 12 
τοϋ Καταστατικού αί ψηφοφορίαι 
προκειμένου περί συναδέλφων ύπη 
ρετούντων ή κατοικοΰντων εις τά 
Επαρχιακά καταστήματα, λαμβάνου 
σι χώραν είς τους τόπους ένθα έ- 
δρεύουσι καταστήματα, είς α ύπηρε 
τοϋσιν ή κατοικοϋσιν 7 τουλάχιστον 
τακτικά μέλη τοΰ Συλλόγου.

Ή Δ. ’Επιτροπή τοΰ Συλλόγου 
κατ’ ακολουθίαν τής ανωτέρω δια- 
τάξεως καί συμφώνως τφ άρθρφ 
14 τοΰ Καταστατικού, ορίζει ώς 
εκλογικά κέντρα τους τόπους ένθα 
εδρεύουσι τά κάτωθι ’Επαρχιακά 
Καταστήματα.

Ή Δ. ’Επιτροπή ορίζει επίσης 
κατωτέρω είς τίνα εκλογικά κέντρα 
θά ένασκήσωσι τό δικαίωμα τής 
ψήφου των οί συνάδελφοι τακτικά 
μέλη τοΰ συλλόγου, οί ύπηρετοΰν- 
τες ή κατοικοΰντες είς Καταστή
ματα ών ή εκλογική δύναμις είναι 
κάτω τέρα των 7. Τά Καταστήμα
τα ταΰτα έμφαίνονται. είς παρένθε- 
σιν έν έκάστω εκλογική) Κέντρφ.

Έφιστάται ή προσοχή είς τούς 
κ.κ. ’ Αντιπροσώπους τοϋ Συλλόγου, 
τούς ΰπηρετονντας είς Καταστήμα
τα, είς τάς έδρας των όποιων θά 
λάβη χώραν ή ψηφοφορία, όπως 
ευθύς ώς λάβωσιν επιστολήν τής 
εν Άθήναις έκλεγησομένης Κεντρί 
κής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής καθο- 
ρίζουσαν τήν ημέραν ένεργείας τών 
αρχαιρεσιών συγκεντρώσωσι τό τα 
-χύτερον, πάντως δέ ούχί βραδύτε- 
ρον τών δύο ημερών πρό τής ήμε 
ρας τής καθορισθείσης διά τήν ψη
φοφορίαν, τά τακτικά μέλη τά ύπη 
ρετοΰντα ή κατοικοϋντα εις ΤΟ 
Κατ) μα καί προβώσιν είς τήν έκλο. 
γην τοπικής ’Εφορευτικής ’Επι
τροπής έκ τριών τακτικών μελών 
καί δύο αναπληρωματικών, ήτις 
καί θά διεξαγάγη τάς αρχαιρεσίας. 
Έφιστώμεν επίσης τήν προσοχήν 
τών κ.κ. ’Αντιπροσώπων τοΰ Συλλό 
γου τών ύπηρετούντων είς τά α
νωτέρω Καταστήματα, δ'πως λάβω 
σι πρόνοιαν καί παρίσταται Δικα
στικός ’Αντιπρόσωπος κατά τήν η
μέραν τών πρός άνάδειξιν τής Δι
οικητικής ’Επιτροπής αρχαιρεσιών.

Μερίμνη τής Διοικητικής ’Επι
τροπής, θέλουσιν αποστολή έγκαί 
ρως είς τους αντιπροσώπους τοΰ 
Συλλόγου τά ψηφοδέλτια τών ύπο- 
βληθεισών υποψηφιοτήτων, ατ ι- 
να οΰτοι άμελητί δέον νά παραδώ 
•σωσιν είς τήν τοπικήν ’Εφορευτι
κήν ’Επιτροπήν καί θέσωσι ΰπ’ ο
ψιν τών τακτικών μελών τοΰ Συλ
λόγου.

Έφιστώμεν επίσης τήν προσοχήν 
τών κ.κ. ’Αντιπροσώπων τοΰ Συλ
λόγου τών ύπηρετούντων ή κατοι- 
κούντων είς Καταστήματα μέ συλ
λογικήν δύναμιν κάτω τών έπτά 
(7) μελών όπως κατατοπίσωσι τους 

•συνοδέ λχρους, τακτικά μέλη τών 
Συλλόγων, περί τών τόπων είς 
ους δέον νά μεταβώσιν ουτοι πρός 
ένάσκησιν τοϋ δικαιώματος τής ψή
φου των καί έπί παντός θέματος 
•άφορώντος τάς αρχαιρεσίας.

Αί τοπικαί Έφορευτικαί Έπι- 
τροπαί δέον νά διεξάγωσι τάς αρ
χαιρεσίας άκολουθοΰσαι μαθηματι- 
:»ώς καί πιστώς τάς διατάξεις τών 
άρθρων 3, 4, 6, 12 καί 14 τοΰ Κα
ταστατικού καί έξασφαλίζουσαι τό 
αδιάβλητου τής εκλογής.

Έφιστάται επίσης ή προσοχή 
τών συγκροτηθησομένων Τοπικών 
’Εφορευτικών ’Επιτροπών, δπως 
τό Πρακτικόν τών ’Αρχαιρεσιών 
μετά τών έσφραγισμένων φακέλλων 
τών ψηφοδελτίων άποστείλωσιν ά
μελητί πρός τον κ. Κωνσταντίνον 
Δημολίτσαν Πρόεδρον τής Κεν
τρικής Εφορευτικής Επιτροπής 
POSTE RESTANTE, ’Αθήνας, 
καθ’ α έν τώ άρθρω 14 τοΰ Κατα
στατικού ορίζεται.

Πρός πλήρη κατατόπισιν, παρα- 
θέτομεν αποσπάσματα τών σχετι
κών μέ τάς αρχαιρεσίας άρθρων 
τοΰ καταστατικού.

"Αρθρον 3ον
Τακτικά μέλη τοΰ Συλλόγου δύ- 

νανται νά είναι α) πάντες οί έκ 
τοΰ κυρίου Προσωπικού μόνιμοι υ
πάλληλοι τής Τραπέζης καί αί μό
νιμοι Δ)φοι. Πάντες ουτοι δέον 
νά εχωσι συμπληρώσει τό 16ον έτος 
τής ηλικίας των.

Σημ. : Δεν έχουν δικαίωμα ψή
φου τά έκτακτα μέλη, ήτοι οί μή 
ίμονιμοποιηθέντες είσέτι δόκιμοι υ

πάλληλοι τής ΕΤΕΑ, οί νομικοί σύμ 
δούλοι τής Τραπέζης, οί συνταξιού
χοι τέως τακτικά μέλη τοΰ Συλ
λόγου, ώς καί τά έπιίτιμα μέλη.

"Αρθρον 12ον
Δικαίωμα ψήφου έχουσι πάντα 

τά είς τό Κεντρικόν Κατάστημα 
τής Τραπέζης, είς τά έν Άθήναις, 
Πειραιεΐ, Π εριχιόροις καί Έπαρχί 
αις 'Υποκαταστήματα αυτής άνή- 
κοντα τακτικά μέλη τοΰ Συλλόγου 
ψηφίζουσι δέ μόνον έφ’ δσον εΰρί 
σκονται αυτοπροσώπως είς τούς τό 
πους ένθα διεξάγεται ή ψηφοφο
ρία.

Σημ. 'Ως πρός τον τόπον ψηφο
φορίας τά μέλη νά συμβουλευθοΰν 
τον παραπλεύρους δημοσιευόμενου 
πίνακα εκλογικών κέντρων.

"Αρθρον 14ον
1) Ή ψηφοφορία πρός διεξαγω

γήν αρχαιρεσιών ώς καί π,άσαι αί 
ψηφοφορίαι δι’ ας απαιτείται κα
τά τό αρθρον 12 ή ψήφος καί τών 
έν ταίς Έπαρχίαις τακτικών με
λών τοΰ Συλλόγου, διεξάγονται ώς 
κατωτέρω καθορίζεται διά ψηφο
δελτίων έγκλειομένων εντός φακέλ
λων οϊτινες δέον νά σφραγίζονται.

Τά ψηφοδέλτια ταΰτα προκει
μένου μεν περί αρχαιρεσιών περιέ- 
χουσι τά ονόματα τών ψηφιζομέ- 
νω-ν ύποψηφίων, προκειμένου δέ 
περί ψήφου έμπιοτοσύνης άφορώ- 
σης είς έρώτημα τιθέμενον υπό τήν 
κρίσιν τοΰ ψηφοφόρου, τήν λέξιν 
ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

2) Ή ψηφοφορία διεξάγεται 
κατά την αυτήν ημέραν τόσον είς 
τάς ’Αθήνας δσον καί είς τάς έκ
τος τών ’Αθηνών, Πειραιώς καί 
Π εριχοόρων επαρχιακός πόλεις έν
θα εδρεύουν Καταστήματα τής 
Τραπέζης.

3) 'Υποψήφιοι δύνανται νά εί
ναι πάντα τά τακτικά μέλη τοΰ 
Συλλόγου. Τά ονόματα τών προ- 
βληθέντων υποψηφίων προκειμένου 
περί αρχαιρεσιών ή τά ερωτήμα
τα τίθενται μερίμνη τής Δ. Ε. τοΰ 
Συλλόγου ύπ’ οψιν τών έχόντων 
δικαίωμα ψήφου μελών ευθύς ώς 
καταστούν γνωσταί εις τήν Δ. Ε. 
τοΰ Συλλόγου αί προβληθείσαι υπο
ψηφιότητες.

4) Οί ψηφοφόροι δικαιούνται νά 
διαγράφουν ελευθέριος εν ή πλεί- 
ονα ονόματα υποψηφίων ή νά τά 
αντικαθιστούν διά τών ονομάτων 
άλλων τακτικών μελών τοΰ Συλλό
γου.

5) 'Η ψηφοφορία διεξάγεται 
κατά τόπους ύ«ό τής Κεντρικής 
’Εφορευτικής ’Επιτροπής καί τών 
τοπικών ’Εφορευτικών Επιτροπών. 
'Η συγπρότησις τών είς τάς επαρ
χιακός πόλεις Εφορευτικών ’Επι
τροπών ένεργεϊται ώς ακολούθως :

Ή Διοικητική ’Επιτροπής τοΰ 
Συλλόγου διορίζει αντιπροσώπους 
αυτής είς τά κατά τόπους ’Επαρ
χιακά Καταστήματα, οϊτινες εντο
λή τής Κεντρικής Εφορευτικής 
’Επιτροπής συγκεντρσΰσι τά τα
κτικά μέλη τά άνηκοντα είς τό 
'Υποκατάστημα, άτινα προβαίνουν 
είς τήν εκλογήν τής ’Εφορευτικής 
Επιτροπής περιλαμβανούσης τρία 
μέλη καί δύο αναπληρωματικά ή 
καί όλιγώτερον έφ’ δσον ή δύνα- 
μις τοΰ 'Υποκαταστήματος είς τα-- 
κτικά μέλη τοΰ Συλλόγου δεν συμ- 
πληροϊ τον ώς άνω αριθμόν.

Αί τοπικαί Έφορευτικαί ’Επί
τροποί δέον νά συγκροτηθώσι τό 
βραδύτερου δύο ημέρας πρό τής 
διά τήν ψηφοφορίαν καθορισθείσης 
τοιαύτης.

6) Οί ψηφοφόροι οφείλουν νά 
ψηφίζουν ύποχρεωτικώς έπίτα Συμ- 
βούλους ανήκοντας είς τήν περι
φέρειαν ’Αθηνών—Πειραιώς καί 
Περιχώρων καί τέσσαρας είς τά 
Επαρχιακά Ύποκ)στήματα. Πρός 
τοΰτο δέον νά αναγράφεται είς τά 
ψηφοδέλτια ό τόπος ένθα υπηρετεί 
έκαστος υποψήφιος. Οί ’Επιμελή- 
ταί -δέον νά προέρχωνται έκ τών 
τακτικών μελών τών άνηκόντων 
είς τήν περιφέρειαν ’Αθηνών, Πει
ραιώς καί Περιχώρων, λόγοι τής 
φύσεως τών είς αυτούς άνατιθεμέ
νουν καθηκόντων. Ψηφοδέλτιον μή 
περιέχον τοιαύτην σύνθεσιν θεωρεί
ται ΑΚΥΡΟΝ.

7) Τά ψηφοδέλτια δέον να εί
ναι έντυπα ή δακτυλογραφημένα. 
Έπί τούτων γίνονται αί διαγρα- 
φαί καί αντικαταστάσεις διά μο- 
λυβδίδος ή μελάνης απαγορευόμε
νης τής χρησιμοποιήσεως άλλων 
ψηφοδελτίων.

8) Τά μέλη τοΰ Δ. Συμβουλίου, 
οί Έπιμεληταί, ό Πρόεδρος τής 
Συνελεΰσεως καί οί Έλεγκταί ανα
γράφονται πάντες έπί ενός ψηφο
δελτίου1.

9) Οί ψηφοφόροι εισέρχονται 
είς την αίθουσαν ψηφοφορίας Ε
καστος χωριστά, ό δέ έπόμενος 
δικαιούται νά είσέλθη πρός ψηφοφα 
ρίαν μόνον αφού δ προηγούμενος 
ρίψει τόν φάκελλον είς τήν ψη

φοδόχον. ’Απαγορεύεται καθ’ δλην 
τήν διάρκειαν τής ψηφοφορίας ή 
έν τή αιθούση τής ψηφοφορίας πα
ραμονή οίουδήποτε άλλου προσώ
που πλήν τών μελιών τής ’Εφορευ
τικής Επιτροπής καί δύο τό πολύ 
ψηφοφόρων.

10) "Εν τών μελών τής Εφο
ρευτικής Επιτροπής όριζόμενον 
ύπ’ αυτής παραδΐδει είς έκαστον 
εϊσερχόμενον ψηφοφόρον τά ψηφο
δέλτια όλων τών ύποψηφίων, προ- 
κειμ,ένου περί αρχαιρεσιών ή δύο 
ψηφοδέλτια (2), φέροντα τό εν 
τήν λέξιν ΝΑΙ καί τό έτερον τήν 
λέξιν ΟΧΙ προκειμένου περί έ ρω
τημάτων μεθ’ ενός φακέλλου, δ 
δέ ψηφοφόρος ύποχρεοΰται νά πα- 
ραλαμβάνη πάντα τά ψηφοδέλτια 
καί άποχωρών είς ιδιαίτερον χώ
ρον έπί τοΰτο προοριζόμενον, ώστε 
νά ασφαλίζεται τά απόρρητον τής 
ψηφοφορίας, κλείει έν τφ φακέλ, 
λιρ τό ψηφοδέλτιον τής προτιμήσε- 
ώς του. ’Ακολούθως ρίπτει τόν φά
κελλον ίδιοχείρως καί έπί παρουσία 
τής Εφορευτικής Επιτροπής έντός 
ψηφοδόχου, ύποχρεούμενος νά άπο- 
χωρήση τής αιθούσης αυθωρεί.

11) Ή ψηφοδόχος ένθα ψηφί
ζουν τά έν τή περιφερείρ ’Αθηνών, 
Πειραιώς καί Περιχώρων εργα
ζόμενα μέλη του Συλλόγου δέον 
νά είναι ήσφαλισμένα έξ δλων τών 
πλευρών διά σιδηρών ελασμάτων 
καί κλείθρου, τοΰ όποιου τάς κλεί
δας κρατεί ό Πρόεδρος τής Κεν
τρικής Εφορευτικής ’Επιτροπής 
σφραγίζει τήν ψηφοδόχον δι’ ισπα
νικού κηρού, ασφαλίζουν τό Απα
ραβίαστου αυτής καί παραδΐδει 
ταύτην είς τά λοιπά μέλη τής Κεν

τρικής Εφορευτικής ’Επιτροπής 
πρός φύλαξιν μέχρις οΰ συγκεν- 
τριοθ'οϋν καί τά ψηφοδέλτια τών 
’Επαρχιακών ' Υποκαταστημάτων 
κατά τά ανωτέρω οριζόμενα.

12) Ματαιωθείσης δι’ οίονδήπο- 
τε λόγον τής ψιηφοφορίας αδτη έ- 
νεργείται μετά έπτά (7) ημέρας 
από τής ματαιώσεώς της ύπό τών 
αυτών Εφορευτικών ’Επιτροπών 
(Κεντρικών καί Τοπικών).

13) "Αμα τφ πέρατι τής ψηφο
φορίας είς τήν πόλιν ένθα εδρεύει 
έκαστον 'Υποκατάστημα, ή Τοπική 
’Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει τήν 
ψηφοδόχον, σφραγίζει καί μονο- 
γράφει τούς φακέλλους καί συν
τάσσει πρακτικήν τής ψηφοφορί
ας, έπί τοϋ οποίου αναγράφει τά 
ονόματα τών ψηφισάντων. Τό πρα
κτικόν τοΰτο μετά τών έσφραγι- 
σμένων φακέλλων τών ψηφοδελτί
ων θέτει έντός μεγάλου φακέλλου 
τόν όποιον σφραγίζει δι’ ισπανικού 
κηρού, ώστε νά ασφαλίζεται πλή
ρως τό απαραβίασταν αύτοΰ καί 
στέλλει άμελητί διά συστημένης ε
πιστολής όνομαστί πρός τόν Πρόε
δρον τής Κεντρικής Εφορευτικής 
Επιτροπής Πόστ—Ρεστάντ, είς 
’Αθήνας.

14) Τήν 15ην ημέραν άπό τής 
ένεργείας τής ψηφοφορίας, ό Πρό
εδρος τής Κεντρικής Εφορευτικής 
Επιτροπής έν Άθήναις συνοδεύο
με νος καί ύπό τών λοιπών μελών 
τής Εφορευτικής ’Επιτροπής προ
σέρχεται είς τό Ταχυδρομεϊον καί 
παραλαμβάνει τούς έπ’ όνόματι αύ
τοΰ συστημένους φακέλλους τών 
ψηφοδελτίων, τούς οποίους καί με
ταφέρει είς τον τόπον ένθα εΰρί-

ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
1) ΚΕΝΤΡ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (’Αθηνών — Πειραιώς) 

Πόρος, ' Κύθηρα, Μέγαρα, θήβαι Λεβάδεια, "Αμ
φισσα, ’Ιτέα, "Ανδρος, Σύρος, Θήρα.

2) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ:
"Αρτα

3) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ: 
Διδυμότειχον, Λήμνος, Σουφλίον, Όρεστιάς, Κο- 
μοτινή.

4η ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΓΟΥΣ:
Ναύττλιον

9) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ.
ΙΑλμυρός.

6) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ.
7) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:

"Αγ. Νικόλαος, Σητεία, Μοΐραι, Ίεράπετρα.
8) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

Θεσσαλονίκη Γ'., Θεσσαλονίκη Δ'., Βέρροια, Ε
δεσσα, Κιλκίς, Λαγκαδας, Νάουσα, Γιαννιτσά, 
Κατερίνη.

9) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:
Πρέβεζα, ’Ηγουμενίτσα

ΊΟ) ΚΑΤΑΣΤΗΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ:
,=.άνθη.

Ί1) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΑΜΩΝ:
-Κυπαρισσία, Μεσσήνη, Πΰλος, Γαργαλιάνοι.

12) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ .
13) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
14) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ .

Φλώρινα, Καστοριά, Πτολεμαΐς, Άμυνταιον, Γρε- 
βενά.

T5J) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΙ ΑΤΟΥ:
ς^υλόκαστρον, Κόρινθος, 

lb') ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ :
’Αταλάντη, ’Αμψίκλεια, Καρπενήσιον.

17) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΗΣ:
Έλασσών, Φάρσαλα.

18) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ .
19) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ :

Πλωμάριον.
20) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ:

Ναύπακτος, Μεσολόγγιον, ΑΙτωλικόν.
Αΐγιον, Καλάβρυτα, Ζάκυνθος, ’Ιθάκη, 
’Αργοστόλιον.

21) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ:
Άμαλιάς.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΟΔΟΥ:
Κώς, Κάλυμνος.

23) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ:
Νιγρίτα.

24) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ.
2b) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ :

Δημητσάνα, Μεγαλόπολις, Σπάρτη, Γύθειον.
26) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ.
27) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ:

Ίστιαία, Κύμη,
28) / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΙΟΥ:

Καρδάμυλα.
29) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ.
30) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ AIM. ΒΑΘΕΟΣ .

σκεται ή ψηφοδόχος τής περιφέρει
ας Αθηνών. ’Εκεί ή Κεντρική ’Ε
φορευτική ’Επιτροπή έν συνεδριά
σει ανοίγει τούς συγκεντρωθέντας 
φακέλλους τών ’Επαρχιακών Υ
ποκαταστημάτων καί ελέγχει τούς 
φέροντας τά ψηφοδέλτια φακέλ
λους αν είναι σύμφοινοι πρός τά 
πρακτικά τής ψηφοφορίας. ’Ακο
λούθως άνοίγουσα τήν ψηφοδόχον 
ρίπτει τούτους έντός αυτής καί 
προβαίνει είς τήν καταμέτρησιν 
τών ψήφων.

15) Περί τοΰ αποτελέσματος 
συντάσσεται λεπτομερές πρακτι
κόν, δι’ οί προκειμένου περί αρ
χαιρεσιών άνακηρύσσονται οί έπι- 
τυχόντες, δπερ δημοσιεύεται αμέ
σως διά τοιχοκολλήσεως είς τά 
Γραφεία τοΰ Συλλόγου καί κατά 
τό δυνατόν εΰρείας κυκλοφορίας α
νακοινώσεων μεταξύ τών μελών 
είς πάντα τά Καταστήματα τής 
Τραπέζης.

16) Πρακτικά καί φάκελλοι ψη
φοφορίας λαμβανόμενοι μετά τήν 
ημέραν ταύτην, δεν λαμβ άνονται 
ύπ’ οψιν.

17) Τό Αποτέλεσμα τής ψηφο
φορίας θεωρείται έγκυρον έάν έ- 
λαβον μέρος είς τήν ψηφοφορίαν 
τά ποσοστόν τοΰ συνόλου τών τα
κτικών μελών τό άπαιτούμενον διά 
τήν κατά νόμον απαρτίαν. Τά γε

γονός τοΰτο πιστοποιείται διά μό
νης τής άριθμίσεως τών έσφραγι- 
σμένων φακέλλων. Έάν έκ τών 
συγκεντρωθέντιον φακέλλων Λροκύ- 
πτη δτι έψήφισαν όλιγιότερα μέλη, 
ή Κεντρική Εφορευτική ’Επιτροπή 
αναβάλλει, έπί έπτά . (7) ημέρας τό 
άνοιγμα τών φακέλλων έφ’ δσον 
διαπίστωση δτι έλλείποντα τυχόν 
πρακτικά μετά φακέλλων Ύπ)μά- 
των είναι δυνατόν νά συμπληρώ
σουν τόν άπαιτούμενον αριθμόν διά 
τό έγκυρον τής εκλογής. Έάν καί 
μετά τήν πάροδον τής επταημέρου 
ταύτης προθεσμίας δεν συμπληρω- 
θή ό άπαιτούμενος άριθ,ιιύς ή ψη
φοφορία επαναλαμβάνεται μετά 15 
ημέρας, τής Κεντρικής Εφορευτι
κής Επιτροπής είδοποιούσης αμέ
σως περί τοιίτου δι’ έπειγούσης ά- 
νακοινώσεως τάς τοπικάς Έφορευ- 
τικάς Έπιτροπάς, ώς καί τά έν τή 
περιφερείς ’Αθηνών, Πειραιώς 
καί Π εριχώρων καί τά έν ταΐς 
Έπαρχίαις μέλη. Μή έπιτευχθείση,ς 
καί αύθις απαρτίας,ή ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται κατά τήν αυτήν 
διαδικασίαν μέχρις οΰ σχηματισθή 
ή κατά νόμον ιάπαρτία.

18) Ώς έκλεγέντες θεωρούνται 
οί λαμβάνολ-τες κατά σειράν τάς 
περισσοτέρας ψήφους καί δι’ ήν 
Ιδιότητα έψηφίσθη έκαστος κατά 
τάς ανωτέρω διακρίσεις.

ΠΡΟΣ Τ1Ι ΕΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΑΣ
ΠαρακαλοΟνται σί κ. κ. άντητρό- 

σωττοι τοΰ Συλλόγου οί ύπτηρετοΰν- 
τες είς τά έπταρχιακά Καταστήμα
τα δττως σοντάξωσιν ύττ’ εύθύνην 
των κατάστασιν τών ύπηρετούντων 
παρά τφ Κατοοστήιματί των συνα
δέλφων - τακτικών μελών τον Συλ 
λόγου.

Τήν κατάστασιν ταύτην τών έξ 
έκαστου Καταστήματος έχόντων 
δικαίωμα ψήφου Θέλουσι καταθέσει 
τό τοίχύτερον είς τήν έκλε:γείσαν 
τοπικήν Εφορευτικήν Επιτροπήν 
τοΰ εις ό ύπ (άγονται Καταστήμα
τος - Εκλογικού Κέντρου.

Έκαστη τοπική Εφορευτική Ε
πιτροπή παροίκαλεΐται δπως παρα- 
κολουθήση τήν έγκαιρον ύπτο-βαλήν 
εις αυτήν τών ώς άνω καταστάσεων 
έκ μέρους δλων τών Καταστημά
των τής δικαιοδοσίας της. Ή το
πική Εφορευτική, Επιτροπή μετά, 
τήν λήψιν τών καταστάσεων δλων 
τών Καταστημάτων άτινα θέλουσιν 
ασκήσει τό εκλογικόν των δικαίω
μα είς τό Κατάστημα - Εκλογικόν 
Κέντρον είς δ έκάστη έδρεύει, θα1 
ΰπσδάλη ταύτας δεόντως κεκυρω- 
μένας είς τους άρμοδίους Δικαστι- 
koΰς άντιπροσώπους.

Οί κ.κ. άντιπρόσωποι τοΰ Συλ
λόγου παρακαλοΰνται δπως μάς υ
ποβάλουν εγκαίρως άντίγραψον είς, 
διπλούν τών ώς άνω καταστάσεω·ν.

Αί κατά τόπους Έφορευτικαί 
Επίτροποί παρακαλοΰνται δπως 
μάς γνωρίσουν 1 ον) Τήν εκλογήν 
των συμφώνως προς τάς οδηγίας 
τής Κεντρικής ’Εφορευτικής Επι
τροπής καί 2σν) τήν έκτέλεσιν τής 
διά τής παρούσης άνατιθεμένης 
αϋταΐς εργασίας.

Ό Σύλλογος θά άναλάβη την 
δαπάνην τής έκτυπώσεως τών ψη
φοδελτίων τών συνδυασμών, οΐτι- 
νες θά διεκδιικήσωσι τήν διαχείρισιν 
τών συλλογικών υποθέσεων. Ταΰ-1 
τα θά έκτυπωθώσιν έπί χάρτου τής, 
αότής ποιότητας διά τών ιδίων τυ
πογραφικών στοιχείων καί θά εί
ναι τού αυτού μεγέθους. Οί φάκελ- 
λοι, έντός τών οποίων θά ταποθέτη; 
θώσι τό ψηφοδέλτια θά είναι σί ί
διοι ακριβώς κατά τε τό μέγεθος 
καί τό χρώμα καί τήν ποιότητα, 
τόσον διά τό Κεντρικόν δσον καί 
διά τά Υποκαταστήματα. Τά ψηΓ 
φοδέλτια, καθώς καί σί φάκελλοι, 
δι’ ών θά έφοδιασθώσι παρά τού 
Συλλόγου άπασαι αί Έφορευτικαί 
Έπιτροπαί τόσον τού Κεντρικοί) 
Καταστήματος δσον καί τών περι
φερειακών Εκλογικών Κέντρων, θά 
φέρωσιν ειίδική,ν σφραγίδα τού Συλ 
λόγου μέ τήν ήμεραμηνίσν τών αρ
χαιρεσιών. Τά ψηφοδέλτια ταΰτα 
καί οί φάκελλοι θά δίδωνται παρά 
τών Προέδρων τών Εφορευτικών 
Επιτροπών είς τούς προσερχομέ- 
νους κατά τάς αρχαιρεσίας καί έξ, 
αύτών ό ψηφίζων εισερχόμενος εις 
τό παραβάν, θά κάμη επιλογήν, 
διαγραφάς, άντ ικαταστάσε ις όνομά 
των υποψηφίων, ή προσθή,κας άλ
λων ονομάτων.

Παν ψηφοδέλτιον μή φέρον τήν 
ώς άνω σφραγίδα τοϋ Συλλόγου, 
θά εΐνα ιάκυρον, δπως άκυρον θά 
είναι $φ’ δσον καί ό φάκελλος, έν
τός τοΰ οποίου θά είναι τοποθετη- 
μένον τό ψηφοδέλτιον, δέν είναι έξ 
έκείνων, οϊτινες θά φέρωσιν ωσαύ

τως τήν κατά τά ανωτέρω ειδικήν 
σφραγίδα τού Συλλόγου.

Ή χρή,σις τών παρά τοΰ Συλλό
γου άποσταλησσμένων ψηφοδελτί
ων καί φακέλλων, τόσον παρά τών 
έν Άθήναις δσον καί παρά τών έν> 
τοΐς Ύπακοταστήμασι συναδέλφων 
τά πανομοιότυπον τών ψηφοδελτί
ων καί τών φακέλλων, έν συνδυα
σμό πρός τά κσταστατικώς περί 
αρχαιρεσιών καθοριζόιμενα, οΰ μό
νον Ιέξασφαλίζουσι τήν έλευθέραν 
έκδήλωσιν τών μελών, αλλά διευκο- 
λύνουσι καί έξοσφαλίζουσι απολύ
τως καί τήν μυστικότητα τής ψη
φοφορίας. Έπί πλέον ή προβλεπο- 
μένη άνάμιξις τών φακέλλων, μετά 
τήν έντοώθα αποστολήν των, παρά 
τών Εφορευτικών Επιτροπών, 
πριν ή άνοιγώσιν ουτοι τοϋτέστιν 
πριν γίνη ή διαΛογή καβιστώσιν α
δύνατον παντελώς νά γνωσθή παρ’ 
οίουδήποτε ποιος έψιήφισεν, είς ποι
ον Υποκατάστημα ανήκει καί πώς 
έξέφρασε τήν θέλησίν του.

Τά μέλη τά ψηφίζοντα μακράν 
τής έδρας των θά μεταδοΰν είς τό 
οϊκεΐσν Εκλογικόν Κέντρον διά τών 
συνήθων συγκοινωνιακών μέσων 
(σιδηροδρομ ικώς ή διά λεωφορεί
ου). ’Eccv όμως πΐρόκειται διά 3 ή 
περισσότερα μέλη καί ή διά σιδη^ 
-ροδράμου ή λεωφορείου συγκοινω
νία είναι δυσχερής, δύνανται νά 
χρησιμοποιήσουν ταξί, άναφέρον- 
τες σχετικώς εις τόν Σύλλογον.

Έν ή περιπτώσει θά άναγρά- 
φωνται είς ψηφοδέλτιον ονόματα πε 
ρισσότερα τοϋ ένέ>ς διά τό αξίωμα 
τού Προέδρου τών συνελεύσεων ή 
περισσότερα τών ένδεκα διά τούς 
Συμβούλους ή περισσότερα τών εξ 
διά τους Έπιμελητάς ή περισσό
τερα τών δύο διά τους Έλεγκτάς, 
τά τυχόν πέραν τώνάριθμών τούτων 
ψηφ ιζάμενα ονόματα δέν θά λαμβά- 
νωνται ύπ’ δψιν Έν τή περιπτώ- 
σει ταύτη ό ψηφιζόμενος διά τή,ν 
θέσιν τοΰ Προέδρου τών συνελεύ
σεων, ή ό αριθμός τών Συμβούλων 
ή ’Επιμελητών, ή ’Ελεγκτών, θά 
λαμβάνηται κατά τήν σειράν τής 
έν τφ ψηφοδελτίφ άναγραφής των, 
μέχρι συμπληρωσεως τών -ύπό τού 
Καταστατι-κοΰ καθοριζαμένων θέ^ 
σεων.

Τά ψηφοδέλτια καί αί φάκελλοι, 
οϊτινες θά χρηστμσποιηθώσι παρά 
τών εκλογέων κατά τάς αρχαιρεσί
ας τής 9ης καί 1 Οης Μαρτίου, θά 

άποσταλώσιν έγκαί ρως, μερίμνη 
τής Διοικητικής Επιτροπής τού 
Συλλόγου, είς τάς κατά τόπουςΈ- 
φορευτικάς Έπιτροπάς διά συστη^ 
μένσυ ταχυδρομικού δέματος καί 
θά άνοιχθώσι παρά τοϋ Προέδρου 
τής αρμόδιας ’Εφορευτικής Επι
τροπής εν συνεδριάσει κατά τήν η
μέραν καί τήν ώραν τής ένάρξεως 
τής ψηφοφορίας.

Τό ούτω ένεργηθήσόμενον άνοιγ
μα τοΰ δέματος τών ψηφοδελτίων 

Καί τών φακέλλων θά μνημονευθή 
είς τό πρακτικόν, δπερ θά σύντα
ξη ή ’Εφορευτική ’Επιτροπή έπί 
τφ πέρατι τής ψηφοφορίας.

Τά άνωτέρωι θά έφαρμοσθοΰν 
αύστηρώς καί πανομοιοτύπως τό
σον παρά τής έν’Αθήναις Κεντρικής 
Εφορευτικής Έπιτροπήις, δσον καί 
παρά τών περιφεριακών 'Εκλογι
κών Κέντρων.



ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ 9ης ΚΑΙ 10ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1957
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

’II Κεντρική Εφο
ρευτική Έπετροπή ή έκ 
λεγεΐαα, ΰπο της Γενι
κής Χυνελεύσεως του 
Χυλλόγου μας κατά την 
8ην Φεβρου α ρ ί ο υ 
19ST άποτελουμενη 
έκ των κ. κ. Κ. /Αημο- 
λάτσαε, Γ. Λαμπρινοπού 
λου, X. Καίαντ^η, Γ. 
Αερμεντζοπούλου, II. 
Κοταώνη, Ζ. Κυπρια
νού και I. Άλεβεζά- 
του, συμφώνως τω άρ- 
βρψ 5) του Καταατατι- 
κοΰ, καελεε τα μέλη 
προς ενέργειαν άρχαι-

ρεσεών την $>ην Μαρ
τίου 19^7 και ΙΟην 
Μαρτίου 19ST, ήμέ- 
ρας Χάββαετον καί Κυ
ριακήν διά την εκλογήν:

1) Προέδρου Συνε
λεύσεων.

) "Ενδεκα Συμβού
λων.
3) "Εξ Επιμελητών.
4L) Αύο ’Ελεγκτών.

) Επτά τακτικών άν 
τιπροσώπων εις το ’Ερ
γατικόν Κέντρον Α
θηνών.

6) ’Επτά άναπληρω 
ματικών άντιπροσώπων

Ιείς το ’Εργατικόν Κέν
τρον Αθηνών.

Τ) Αέκαε πέντε άντι- 
προσώπων διά το Παν
ελλαδικόν Συνέδρι ο ν 
τής Ο.Τ.Ο.Ε.

Ή εκλογή, ώς προς 
τά μέλη τά εργαζόμενα 
εις τά Καταστήματα 
τής τέως Αεοεκήσεως 
Πρωτευούσης καί τά 
Καταστήματα Πόρου, 
Κυθήρων, Οηβών, Λε 
βαδείας, Μεγάρων, Ί 
τέας, Άμφεσσης, ’Άν
δρου, Σύρου ©ήραες, 
θέλει λάβη χώραν ενώ-

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ
Διά τάς αρχαιρεσίας τοΰ Συλλόγου των Υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης

τής Ελλάδος τής 9ης καί ΊΟηις Μαρτίου 1957 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: Βάραγκας Νικόλαος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙ
Μελισσαρόποαλος Κωστής 
Σπανίδης Έρρ.
Παππας Κωνστ. 
Παναγιωτόπουλος Έμμ. 
Κυρούσης θεόδ. 
Αθανασιάδης Μιχ. 
Μαυρουλίδης Έπαμ. 
Παπαχρήστου Άθ. 
Κακαβδς Κωνστ. 
Παπαματθαίου Μ. 
Ψαρουδάκης Γ.

ΜαραγγοΟ Άγγ. 
Κέης Γεώργ. 
Μαούνης Δη μ. 
Άντωνιάδης Άντ. 
Καστρινάκης Μιχ. 
Στρούλιας Άντ.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΑΙ

(Άθήναι) Παππας Κωνστ.
» » Παναγιωτόπουλος Έμμ.
» » ’Αθανασιάδης Μιχ.

Μητρόπολις Μαυρουλίδης Έπ. 
(Πειραιεΰς) Κέης Γεώργ.

(Άθήναι) Προκοπίου Άνδρ.
» » Άμυλίδης Άθαν. 

(θεσ)κη) Κατσοϋλος Φιλ.
(Βόλος) Πόλυος Δημ.

(Πάτραι) Μητσάκης Νικ. 
(’Ηράκλειον) Οίκονομίδης Άνδρ.

Κωστούλας Δημοσθ. 
Παπαματθαίου Μ. 

(Άθήναι) Καλογερόπουλος Π.
» » Πιτένης Κωνστ.

(’Ομόνοια) 
(Λογ. Κέντρον)

ΕΛΕΓΚΤΑΙ
Κωνστοοντινίδης Άλεξ.

(Άθήναι) θεοδωράκης Παναγ. 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙ ΕΡΓΑ Γ; ΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ

Ο.Τ.Ο.Ε.
(Άθήναι)

(Μητρόπολις)
(Άθήναι)

(Άθήναι)
» »
» »

(Θεσ)κη)

» »
(Λαρισα)
(Πάτραι)

(Καλάμαι)
(Κοζάνη)

(Άθήναι)
» »

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
Μελισσαρόπουλος Κωστής 
Παππας Κωνστ. 
Παναγιωτόπουλος Έμμ. 
Προκοπίου Άνδρ. 
Αθανασιάδης Μιχ. 
Μαυρουλίδης Έπαμ.
Κέης Γεώργ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
(Άθήναι) Παϊδούσης Τρ. (Μητρόπολις)

» » Άμυλίδης Άθαν. (Άθήναι)
(Μητρόπολις) Άντωνιάδης Άντ. (’Ομόνοια)

(Άθήναι) Χρυσαψίδης θεόδ. (θεσ)κη)
» » Πατρίκιος Σωτ. (Άθήναι)
» » Καλογερόπουλος Παν. (Καλάμαι)
» » Παναγιωτίδης Εύρυσθ. (Ιωάννινα)

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: ‘Ωρολογάς Αρχέλαος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Τσουδερός Μελχισεδέκ 
Βαζοϋρας Παναγιώτης 
Γκώρος Κων)νος 
Δρογαλας Δημήτριος 
Κοτσώνης Παναγιώτης 
Κυριακόγκωνα Φιλομήλα 
Λυγκιάρης Δημήτριος 
Μπελεζίνης Ίάσων 
Μπο,όμπουρας "Ομηρος 
Ρήγας Σάββας 
Ταλλιαδοϋρος Απόστολος

ΕΠΙΜΕΛΗΤΑΙ 
Βογιοτζόγλου Νικόλαος 
Γκολφινόπουλος Σωτήριος 
Ζανεττόπουλος Εύάγγελος 
Καλαβρυτινός Νικόλαος 
Μάμαλης Δημήτριος 
Χολέβας Κων)νος

(Άθήναι)
(Πειραιεύς)

(Άθήναι)
(θεσ)κη)
(Άθήναι)

(Πάτραι) 
(θεσ) κη) 
(Αγορά) 
(Βόλος)

(Άθήναι)
» »

(Άθήναι)
» »

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙ 
Γαβαλάς Αντώνιος 
Γκώρος Κων) νος 
Δημητρακόπουλος Μιχαήλ 
Δρογαλας Δημήτριος 
Δούσμανης Παναγιώτης 
Ζήκος Δημήτριος 
Ζοϋγκος ’Ιωάννης 
Κούκιος Γεώργιος 
Κουτσόπουλος Νικόλαος 
Μπελεζίνης Ίάσων 
Παπαδάκης Βασίλειος 
Στυλιανίδης Στυλιανός 
Ταλιαδοϋρος Απόστολος 
Έγγονόπουλος Σωκράτης 
‘Ωρολογάς Αρχέλαος

ΕΛΕΓΚΤΑΙ
Παπαδοπούλας Άνδρέας 
Γριζιώτης Παναγιώτης

Ο.Τ.Ο.Ε.
(Κρήτη) 

(Άθήναι) 
(Άγρίνιον) 

(θεσ)κη) 
(Άθήναι) 
(Λάρισα) 
(Άθήναι) 

(Ρόδος) 
(Άμαλιάς) 

(Πάτραι) 
(Κρήτη) 
(Σάμος) 
(Βόλος) 

(Πειραιεύς) 
(θεσ)κη)

(Άθήναι)
(Πειραιεύς)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΔΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Τσουδερός Μελχ.
Ζήκος Δημ.
Λυγκιάρης Δημ. 
Μάμαλης Δηιμ.
Μαρής Γεώργ. 
Μπούμπουρας "Ομηρος 
Παπαδάκης Βασίλειος

(Άθήναι) Δημητρακόπουλος Μιχ. 
(Λάρισα) Γαβαλας Αντώνιος 
(Άθήναι) Γκολφινόπουλος Σωτήριος 

» » Δρογαλας Δημήτριος
» » Κούκιος Γεώργιος

(θεσ)κη) Μπελεζίνης Ίάσων 
(Κρήτη) Χολέβας Κων)νος

(Άγρίνιον) 
(Κρήτη) 

(Άθήναι) 
(θεσ) νίκη) 

(Ρόδος) 
(Πάτραι) 
(Άθήναι)

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: Στράγκας Λουκάς 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙ Ο.Τ.Ο.Ε
Καραπάνος Γεώργιος 
Βλάσσης Δημήτριος 
Χρυσάγης Νικόλαος 
Τσάτσος Σπϋρος 
Διλιντάς Σπϋρος 
Ίωαννίδης Σωκράτης 
Κιουπάκης Εμμανουήλ 
Κυδωνάκης Γεώργιος 
Καρακίτσος Δημήτριος 
Σπανδάγος Τίτος 
Κοτζαμάνης Ιωάννης

ΕΠΙΜΕΛΗΤΑΙ

(Άθήναι) 
(Ζέα) 

(Λογ. Κέντρον) 
(Κεντρικόν) 
(Διοίκησις) 

(Κεντρικόν) 
;> »

(Σητεία) 
(Βόλος) 

(θεσ)κη) 
(Λάρισα)

Κουρεμέντζας Αθανάσιος 
Παπαδάκης Ελευθέριος 
Λομβέρδος Σπϋρος 
Βολουδάκης Δημήτριος 
Ξήρας Αντώνιος 
Άντωνοπούλου Ντίνα

(Κεραμεικός) 
(Πειραιεύς) 

(Ναυαρίνον) 
(Γ' Σεπτεμβρίου) 

(Λογ. Κέντρον) 
(Διοίκησις)

Καραπάνος Γεώργ.
Διλιντάς Σπϋρος 
Βλάσσης Δημήτριος 
Λομβέρδος Σπϋρος 
Τσάτσος Σπϋρος 
Χρυσάγης Νικόλαος 
Βασιλειάδου Σαπφώ 
Κρασσάς Ιωάννης 
Χατζηδάκης Νικόλαος 
Τραγουστής Κωνστ. 
Ίωαννίδης Σωκράτης 
Ά®δή Έρασμία 
Καρακίτσος Δημήτριος 
Κουρεμέντζας Αθανάσιος 
Παπαδάκης Ελευθέριος

ΕΛΕΓΚΤΑΙ 
Κουμαριανός Κωνστ. 
Μασουρίδης Νικόλαος

(Άθήναι)
» »

(Πειραιεύς)
» ί»

(Άθήναι)
» »

(Βόλος) 
(Πειραιεύς) 

("Αγ. Νικόλαος) 
(Άθήναι)

» »
(Άγρίνιον)

(Βόλος),
(Άθήναι)

» »

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ 
ΤΑΚΤΙΚΟΙ » ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Καραπάνος Γεώργιος 
Διλιντάς Σπϋρος 
Ίωαννίδης Σωκράτης 
Τραγουστής Κωνστ. 
Κόμης Γεώργιος 
Σταματελάκης Διονύσιος 

Κ ρασσάς ’ Iωάννης

(Άθήναι) Βολουδάκης Δημήτριος 
» » Λάππας Χρήστος
» » Καριανάκης Γρηγόριος
» » Βλάσσης Δημήτριος
» » Χρυσάγης Νικόλαος
» » Σπιταδάκης Γεώργιος

(Πειραιεύς) Τσάτσος Σπϋρος

(Άθήναι)

("Αγ. Νικολ.) 
(, Αθήναι)

» »
(Ρέθυμνον)

(Άθήναι)

πεον της Κεντρικής Ε
φορευτικής Επιτροπής 
ε ν Ά θήναις κα,ί 
εις τό Πρατή
ριο ν 'Ι* φ α α μ. ά - 
των τοΰ Προμη
θευτικού Χυνε- 
τοεερεσμοΰ άπό 
τής 9ης π. μ. μ έ- 
Ζ Ρ ι της 8ης μ. μ. 
διά δε τά λοιπά μέλη 
τά εργαζόμενα εις τά 
λοιπά Καταστήματα εις 
τάς πόλεις τάς όρισθεί- 
σας ώς εκλογικά Κέν
τρα, ώς ταΰτα άναφέ- 
ρονται εις τό Χυλλογι- 
κόν Αελτευν καί ενώπι
ον τών εκλεγησομένων, 
βάσει τοΰ άρθρου 14 j 
τοΰ Καταστατικού τοπι
κών Εφορευτικών Ε

πιτροπών, αιτινες καί 
θέλουσι καθορίση τον τό 
πον καί ώραν διενεργεί 
ας τής εκλογής.
Έν Άβήναις τή 10 Φ)ρίου 1957 
Ή Κεντρ. Εφορευτική Επιτροπή 

Κ. ΔΗΜΟΛΙΤΣΑΣ 
Γ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Σ. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ 
Γ. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Π. ΚΟΤΣΩΝΗΣ 
Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 
I. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ

ανακοινωςις
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΠΡΟΣ
Τάς άνά τά ‘Υποκαταστήματα Αν
τιπροσωπείας τοΰ Συλλόγου ‘Υ
παλλήλων Εθνικής Τραπέζης τής 

‘Ελλάδος
Συμφώνως τφ αρθρφ 14 τοΰ 

Καταστατικού παραγρ. 5 καί κα

τόπιν προκηρύξεως εκλογών την- 
9ην καί 1 Οην Μαρτίου έ.ε. διά την 
έκλογήν νέας Διοικητικής Επιτρο
πής τοΰ Συλλόγου μας, παρακαλοΰ· 
μεν υμάς όπως,, συγκεντρσΰντες τά 
τακτικά μέλη τοΰ Συλλόγου, προ- 
βήτε εις την εκλογήν τοπικής ’Ε
φορευτικής Επιτροπής περιλαμβα- 
νούσης τρία (3) τακτικά μέλη καί 
δύο (2) αναπληρωματικά.

Αί τοπικά! ’Εφορευτικά! Έπι- 
τροπαί δέον νά συγκροτηθώσι τό 
βραδύτερου δύο ημέρας προ τής 
διά τήν ψηφάφορίαν καθορισθείσης. 
ημερομηνίας.

Παρακαλσύμεν όπως αμα τή 
συγκροτήσει τής Εφορευτικής Ε
πιτροπής μάς γνωρίσητε τούτην.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κ. Γ. Δημολίτσας 
Γ, Ααμπρινόπουλος 
Σ. Καζαντζής 
Γ. Δερμετζόπουλος 
Ζ. Κυπριανός 
1. Άλιβιζάτος

ιι mu m zhtihitd; tii niitm hitch
H EIM tlltlli 111 9*11111 ΤΙΙΤΡΓΒΤ

Παραθέτομεν ολόκληρον το 
κείμενον τής εισηγητικής έκθέ 
σεως τοΰ ΰπουργοΰ τών Οικονο
μικών Κ. Θηβαίου έπ! τοΰ νομο 
σχεδίου περί τοΰ' Ταμείου Συν
τάξεων. Τό κείμενον τού ψηψί- 
σθέντος Νόμου1 έδημοσιεύσαμεν 
εις τό προηγούμενον φύλλον τής 
«Τραπεζιτικής».

’Επί τοΰ σχεδίου νόμου «περί 
ίκονομικής ένισχύσεως τοΰ Τα- 
ιείου Συντάξεων Προσωπικού τών 
'ραπεζών (πρώην Εθνικής).
Προς τήν Βουλήν τών ‘Ελλήνων 

Τό Ταμεΐον Συντάξεων Προ- 
ωπικοΰ Εθνικής Τραπέζης λει- 
ουργεΐ άπό τοΰ Ετους 1867. Το 
αμεΐον τοΰτο έν ετει 1928, ότε 
ΐρύθη ή Τράπεζα ‘Ελλάδος περι- 
λαβεν εις ένιαίαν άσφάλισιν τό 
ροσωπικόν τών Τραπεζών Εθνι- 
ής, Κτηματικής και Ελλάδος,
υνάιμει τής άπό 10 Μαιου 1928 
υμψωνίας μεταξύ τών Διοίκησε, 
,ν τών Τραπεζών Εθνικής καί 
Ελλάδος καί έν συνεχείς» τοΰ 
ίόμου 3483 τής 12 ’Απριλίου 
928, κυρωσαντος τήν άπό 23 
εβρουαρίου 1928 σΰμβασιν με- 
αξύ τοΰ Δημοσίου καί τής Εθνι 
ήΐς Τραπέζης. Ή ένιαία αυτή 
σφάλισις διετηρήθη μέχρι 1ης 
3κτωβρίου 1953, οπότε τό Τα- 
εΐον Συντάξεων Προσωπικού τών 
ραπεζών Εθνικής, Κτηματικής 
σί ‘Ελλάδος διεχωρίσθη δυνάμει 
οΰ Ν. Διατάγματος 2626)1953, 
:ς δύο αυτοτελείς ’Οργανισμούς, 
ο Ταμεΐον Συντάξεων Προσωπι- 
οΰ τών Τραπεζών (πρώην) ’Ε
νικής καί τό Ταμεΐον Συντάξεων 
Ιροσωπικοΰ τών Τραπεζών Ελ- 
άδος καί Κτηματικής.

‘Ο έκ μονομερούς πρωτοβουλι- 
ς καί παρά τάς έντονους^ διαμαρ 
υρίας τής έτέρας πλευράς, δια- 
ωρισμός ουτος ύπήρξεν άποτελε- 
μα τών οικονομικών δυσχερειών 
οΰ Ταμείου αιτινες κατέστησαν 
ά μάλα σοβαραί διά τής προελ- 
ούσης έκ τής συγχωνευσεως 
ών Τραπεζών ’Εθνικής χαΐ Άθη- 
ών άπολύσεως μεγάλου άριθμοΰ 
πσλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέ- 
ης καί τής προώρου συνταξιοδο 
ήσεως αυτών ΰπό τοΰ έν λόγιρ 
αμείου, χωρίς νά ληφθή^ πρόνοια 
ιά τήν άντιστάθμισιν τών άπρο- 
λέπτοϊς δημ ιου ργηθέντων βαρών.

Καί ναι μέν δέν άπέλιπεν ή ά- 
αγνώρισις τόσον έκ μέρους του 
δημοσίου οσον καί έκ μέρους τής 
Εθνικής Τραπέζης ‘Ελλάδος καί 
Αθηνών, τής ανάγκης έπσνορθω- 
ιεως τής προσγενομένης εις βά- 
,ος τοΰ Ταμείου Συντάξεων Πρσ 
Γωπικοΰ ’Εθνικής Τραπέζης άδικί 
ίς, τήν άναγνώρισιν όμως ταύτην 
ιΰδέν ήκολούθησε μέχρι τοΰδε θε
ϊκόν μέτρον.

Τήν δημιουργηθεΐσαν έκκρεμό- 
ητα, ή οποία κρατεί εις άγωνί- 

<ν μίαν πολυάριθμον τάξιν συν- 
αξιούχων καί ή όποια συγχρό- 
-ως, τό μέν άφαιρεΐ τήν ησυχίαν 
ής άσφαλίσεως άπο τό έν ένερ 
'εία προσωπικόν τής τέως Έθνι 
:ής Τραπέζης, τό δέ προκαλεΐ άβε 
ίαιότητα εις τάς υποχρεώσεις 
■ής ’Εθνικής Τραπέζης ‘Ελλάδος 
:αί Αθηνών καί προς τά Ταμεία 
Ευντάξεων τοΰ προσωπικοΰ τών 
ίύο συγχωνευθεισών Τραπεζών, 
ίρχεται νά άντιμετωπίση τό πο
ιόν σχέδιον Νόμου, τό όποιον ύ- 
ιηγόρευσε ρεαλιστική άντίληψις 
ιαί ήθική έπιταγή, ουτινος τάς 
ΐιατάξεις έκθέτομεν κατωτέρω έν 
ρενικαίς γραμμαΐς :

1. Έν αρθρω 1 καθιεροΰται ή 
:ιτγπ\ζ n ci.tm r τΑυ Τ ηΓττττΖ'/Γιυ Ελλά-

δος, Εθνικής καί ’Αθηνών καί Ε
θνικής Κτηματικής, δπως ένισχύ- 
σουν δι’ εισφορών τό Ταμεΐον Συν 
τάξεων Τραπεζών (πρώην) Εθνι
κής καί προσδιορίζονται διά τήν 
πρώτην διετίαν ή συνολική είσφο 
ρά έκάστης τών ανω Τροστεζών, 
αιτινες καί τυγχάνουν καταβλη
τέοι άμα τή δημοσιεύσει τοΰ πα 
ρόντος. Έν τφ αρθρω τούτω ο
ρίζονται έπίσης τά τής κατανο
μής τών έτησίων εισφορών τής 
Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος καί 
Αθηνών μεταξύ τών Ταμείων Συν 
τάξεων αυτής, ώς έπίσης παρέχε 
ται εις τήν Τράπεζαν ταύτην ή 
εΰχαίρεια όπως κατανείνη τήν έκ 
τής πρώτης εισφοράς δαπάνην αυ
τής εις πλείονας διαχειριστικός 
χρήσεις.

II. Έν αρθρω 2 προβλέπεται, 
περαιτέρω, δπως άνά διετίαν ό- 
ρίζεται ή έτησία εισφορά έκά- 

στης τών ώς ανω τριών Τραπεζών 
προς τό περί ου πρόκειται Τα- 
μεΐον.

III. Έν αρθρω 3 προβλέπεται 
ή έπιστροφή εις τήν Τράπεζαν 
τής Ελλάδος ΰπό τοΰ ώς άνω

Ταμείου τών παρ’ αυτής εις τού
το καταβληθησομένων εισφορών 
αυτής έκ τυχόν πλεονασμάτων τού 
του.

Πιστεΰομεν, δτι διά προτεινο- 
μένου σχεδίου Νόμου τίθεται επί 
όρθής βάσεως τό προκΰψαν έκ 
τής συγχωνεύσεως τών Τραπεζών 
Εθνικής καί ’Αθηνών ζήτημα συν- 
ταξιοδοτήσεως, τοΰ άπολυθέντος 
προσωπικού, διότι ένφ, μέχρι τοΰ 
δε, τό προσωπικόν τοΰτο ϋφίστα 
το δλως άδίκως καί έξ ολοκλήρου 
τάς συνέπειας τής συγχωνεύσεως 
τών Τραπεζών καί τοΰ διαχωρι
σμού τών συνταξιοδοτικών των 
Ταμείων, ήδη καλούνται εις σύμ
μετρον άνάληψιν βαρών οΐ ΰπέρ 
ών άπέβησαν καθ’ οίονδήποτε τρό
πον τά ρηθέντα μέτρα.

Εις ταΰτα σκοπεί τό συνυποβαλ 
λόμενον σχέδιον Νόμου, δπερ πα-
pcxKcXouμΕ-V, δττο3ς -ττεριδάλητε δια.

τής ΰμετέρας ψήφου.
Έν Άθήναις τή 20 Δ)6ρίου 1957 

‘Ο έπί τών Οικονομικών 
Υπουργός 

ΧΡ. ΘΗΒΑΙΟΣ
Βουλευτής Αθηνών

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
Ή έκδηλωθεΐσα εσχάτως άνησυ- 

χίά ένίων συνάδελφων, όσον άφο- 
pqc τήν παραχώρησιν τής έκμεταλ- 
λεύσεως τσΰ Εστιατορίου τής 
Λέσχης ειΐς έπιχειρηματίαν, υπήρ
ξε, ίκίατά τήν γνώμην -μας, τελείως 
αψυχολόγητος. Ή ανησυχία αϋτη 
θά ήτο κάπως δικαιολογημένη, εάν 
αγνοούσαν αί συνάδελφοι οΰτοι τό 
γεγονός δτι ή έν γένει έκμετάλ- 
λευσις τοΰ έστιατορίου κατά τήν 
χρήσιν 1956 άνήλθεν εις τά κά
τωθι αναλυόμενα ποσά (Καθαρά 
Ζημία)) :

ί) Μισθός προσωπικού Εστια
τορίου μετά δώρων δραχ. 129. 
397.50.

2) Εισφορά! ύπέρ Ασφαλιστι
κών Ταμείων δρχ. 20.500.

3) Διαφορά προκύψασα μεταξύ 
εισπράξεων καί δαπανών δραχ. 
45.000.

Σύνολον δραχ. 194.897.50.
Τό ανωτέρω ποσόν τής ζημίας 

άπερρόφησε περίπου τά 22 % τοΰ 
συνόλου τών έκ δρχ. 830.806 εσό
δων τοΰ Συλλόγου. ‘Ως είναι φυ
σικόν τό ανωτέρω ποσοστόν τής 
ζηΐμίας θά η,ύξάνετο ετι περισσό
τερον κατά τήν χρήσιν 1957, δε
δομένου ότι τά Εσοδα τοΰ Συλλό
γου είναι μικρότερα, λόγφ τής έν 
τφ μεταξύ μειώσεως τής εισφο
ράς.

‘Υπό τάς ανωτέρω προϋποθέσεις 
υπήρξε πράξίς σωφροσύνης ή με- 
τάθεσις τών ανωτέρω οικονομικών 
βαρών άπό τούς ώμους τοΰ Συλ 
λργου είς τούς ώμους τοΰ έπι- 
χειρηματίου, ΰπό τήν αΰστηράν 
ιτροϋπόθεσιν ότι ό Σύλλογος διά 
τών έντεταλμένων οργάνων του θά 
παρα'κολουθή καί έλέγχη τόν επι
χειρηματίαν, ώς Εχει τό πρός τού
το ίίκ τής ΰπογραφείσης συμβάσε- 
ως δικαίωμα, όσον άφορφ τάς τι
μάς τών φαγητών καί τήν ποσότη
τα τών μερίδων. Ή λύσις ή.τις 
έδόθη πιστεΰομεν ότι ύπήρξεν ή 
πρέπουσα καί πρός τό συμφέρον 
τοΰ Συλλόγου, άλλα καί πρός τό 
συμφέρον τών έστιαζομένων, οΐτι- 
νες εστιάζονται ήδη ύπό τούς αυ
τούς, ώς καί πρότερον, οίκονομι-

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙ!

κσΰς όρους, άλλά συνάμα καί μέ 
Ιμεγαλυτέρας ποικιλίας φαγητά.Εΐ- 
ναι δέ χαρακτηριστικόν ότι καί οΐ 
Ιπιολέμιοι τής άναθέσεως τοΰ Ε
στιατορίου είς έπιχειρηματίαν ήρ 
χισαν πλέον νά μεταστρέφωνταΐ- 
ύπέρ τής δσθείσης λύσεως.

10

ιοη spxiupmott
ΤΒΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΜ [ΜΙΕ
Κατα τας άρχαιρεοί- 

α,ς τοΰ 2Βυλλόγου ΰπα,λ- 
‘λήλων Τραπέζης της 
Ελλάδος ^πλειοψήφησε 
το ψηφοδελτιον τοΰ κ. 
Άλευρά, λαβον ψή
φους 1716 ένα,ντι 1. 
31Ύ άς ελαβεν το ΰπο 
τον κ. Λαβκαλάκην ψη- 
φοδέλτίον.

3Βυγχαιίρομ.εν έγκκρ- 
δίως τον κ. Άλευρά 
καεί τους συνεργάταες 
του, εύχόμ,ενοι εύόδω- 
σιν τοΰ έργου των.

ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΕΙΣ ΤΑΣ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

"Οταν γίνεται διαγραφή υποψη
φίων δέν πρέπει νά αντικαθίσταν
ται υποψήφιοι σύμβουλοι τών κέν
τρων διά συμβούλων τών επαρχιών 
καί τάνάπαλιν, διότι ψηφοδέλτια 
περιέχοντα περισσοτέρους τών 7 
συμβούλων τοΰ Κέντρου ή περισσο
τέρους τών έπαρχιακών συμβούλων 
είναι ΑΚΥΡΑ.


