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ΔΙ ΔΝΤΑΑΑΔΓΕΙΣΔΙ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ
Μετά τήν έπίσκεψιν αβροφροσύ

νης ολοκλήρου του Νέου Διοικη
τικού Συμβουλίου πρός τόν κ. 
Διοικητήν, τόν κ. "Υποδιοικητήν 
καί τούς κ.κ. Διευθυντάς τής Τρα- 
πέζης, έπταμελές κλιμάκιον τού
του, κατόπιν αίτήσεώς του, Εγι
νε δεκτόν είς άκρόασιν άπό τόν 
κ. Διοικητήν. "Η άκρόασις, λα- 
βοΰσα χώραν τήν 7ην τρέχ., διήρ- 
κεσεν έπί μίαν ώραν καί 20 λε
πτά. Κατ’ αύτήν έθίγησαν πάντα 
τά άπασχολούντα τό προσωπικόν 
τής Ε.Τ.Ε. γενικά και ειδικά ζη
τήματα, ήρχισε δέ μέ μίαν άλη- 
θώς έμπνευσμένην προσφώνησιν 
τής Δ. Ε. πρός τόν κ. Διοικητήν 
καί διεξήχθη είς άτμόσφαιραν α
ληθούς έγκαρδιότητος καί άμοι- 
βαίας κατανοήσεως.

"Ο κ. Διοικητής μετά προσοχής
ήκουοε τά άναπτοχθέντα ζητήμα
τα, πολλά τών όποιων ώς ώμολό- 
γησεν, τού άνεπτύσσοντο διά πρώ-

την φοράν (’Οργανισμός, ενταξις, 
έπίδομα πολυετίας μέ άναγνώρι- 
σιν τής προϋπηρεσίας, έπίδομα 
χε ριστριών λογιστικών μηχανών, 
επιστροφή άχρεωστήτως καταβλη 
θέντων είς Ταμεϊον ’Ανεργίας, 
επιστροφή άτόπως κρατηθέντος 
δεκαπενθημέρου λόγω απεργίας 
Ίανουαρίου 1953).

Τόν κ. Διοικητήν προσεφώνησεν 
έν άρχή έκ μέρους του Δ. Σ. ό 
Πρόεδρος κ. Κ. Μελισσαρόπου- 
λος ώς άκολούθως :
«Σεβαστέ μας Κύριε Διοικητά,

"Η Διοικητική Επιτροπή τού 
Συλλόγου τών ύπαλλήλων τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
έκτελούσα ίεράν ΰποχρέωσιν ά- 
πέναντι "Υμών, άλλά καί τού σώ
ματος τών "Υπαλλήλων, Ερχεται 
σήμερον είς τήν πρώτην ούσιαστι 
κήν μεθ’ ‘Υμών επαφήν, δχι διά 
νά ύποδείξη Ύμΐν εκείνα τά ό
ποια "Υμείς κάλλιαν παντός άλ

λου γνωρίζετε, άλλά διά νά γίντη 
τούτο μέν, ό Ερμηνευτής τών 
θερμών πρός "Υμάς αισθημάτων 
τών παλαιών συναδέλφων Σας 
καί ολοκλήρου τού προσωπικού 
τού "Ιδρύματος, τούτο δέ, ό κο
μιστής τής ανησυχίας τών μελών 
τοΰ Συλλόγου μας διά τήν συνε- 
χιζομένην ήθικήν καί ύλικήν έξα- 
θλίοοσιν είς ήν περιήλθομεν άπό 
τής αποφράδος ήμέρας τής «συγ- 
χωνεύσεως».

Καί ή μέν συγχώνευσις, πράξις 
όφειλομένη είς τούς Εχθρούς τού 
αιωνόβιου ’Ιδρύματος καί τής ά- 
ξιοπρεπείας τού προσωπικού του, 
δυστυχώς ούκ άπογίγνεται. Αί έ- 
πελθοΰσαι όμως ήθικαί καί ύλι- 
καί ζημίαι, φρονούμεν, δτι δχι μό
νον δύνανται νά Επανορθωθούν, 
άλλά καί δτι ή έπανόρθωσις αύτών 
άποτελεϊ τήν βασικήν προυπόθε- 
σιν διά τήν εύημερίαν τού "Ιδρύ
ματος, τά όποιον έκ τής αποστο

λής του καί έκ τής Ιστορίας του 
ΰψηλόν εχει προορισμόν, άλλά 
καί ίδιαζούσας ΰποχρεώσεις πρός 
τούςέναΰτω Εργαζομένους, οί ό
ποιοι έχουν συνυφάνει τήν ΰπαρ- 
ξίν των μετά τής εύημερίας του.

Τό προσωπικόν τής ’Εθνικής 
"Γραπέζης τής "Ελλάδος Εκτιμά καί 
θαυμάζει τούς "Ηρακλείους καθη
μερινούς άγώνας Σας, τήν άκού- 
ραστον καί άνιδιοτελή προσπά- 
θειάν Σας, ή όποια έν τή μακρά 
σειρά τών Διοικητών τού "Ιδρύμα 
τος τοποθετεί "Υμάς είς τήν άμέ- 
σως μετά τόν Γεώργιον Σταύρον 
θέσιν. Διότι Εάν ’Εκείνος ύπήρ- 
ξεν ό ‘Ιδρυτής, "Υμείς ύπήρξατε 
ό Σωτήρ, ό έκ τής τέφρας του ά- 
ναστήσας τό δολοφονηθέν "Ίδρυ
μα, είς τήν θεραπείαν τού οποίου 
κατηναλώσαμεν καί καταναλίσκο- 
μεν τά ώραιότερα Ετη τής ζωής
μας.

’Αλλά ή μεγαλειώδης προσπά-

θειά Σας, Κύριε Διοικητά, προσ
κρούει είς τάς Εκτός καί Εντός 
τής Τραπέζης δυνάμεις τού κα
κού, αϊτινες Ενεργούν ώς τροχο
πέδη είς τάς Ενέργειας σας. Έρ- 
χόμεθα, λοιπόν, νά τεθώμεν πα
ρά τό πλευράν Σας, διά νά ένι- 
σχύσωμεν τάς προσπάθειας Σας, 
διά νά συντρίψωμεν τούς Εχθρούς 
τού "Ιδρύματος καί νά φέρωμεν 
αΰτό είς τήν θέσιν, ή όποια δι- 
καιωματικώς τω άνήκει. Έρχόμε- 
8α νά προσφέρωμεν τάς όπηρε- 
σίας μας, ώς ισχυροί σύμμαχοι 
καί πολεμισταί, Αποφασισμένοι 
νά κατέλθωμεν καί είς τό πεζο
δρομίαν, διά νά ?Σάς ένισχύσω- 
μεν, πρόθυμοι νά θέσωμεν είς τήν 
ύπηρεσίαν τής κοινής ύποθέσεως 
τήν άκαταμάχητον Συλλογικήν δύ- 
ναμίν μας. Μέ γνώμονα τήν εύη
μερίαν τού "Ιδρύματος, μέ Αποφα
σιστικότητα χαλυβδωθεΐααν άπό 

(Συνέχεια είς τήν 4ην οελί5α)

Η ΑΓΩΓΗ!*■*

’Αφού τά άπελθάν καί άποτυ- 
χάν είς τάς προσφάτους έκλογάς 
Δ. Σ. παρέμεινεν έπί 5μηνον πα
ρανόμους είς τήν έξουσίαν (σύμ
φωνα μέ το Καταστατικόν μαςτά 
συλλογικόν έτος λήγει τήν ·31ην 
Δεκεμβρίου έκαστου Ετους), άφοΰ 
τά μέλη του Εκαναν τό παν διά 
νά άποτύχη ή αίτηθεΐσα παρά 497 
συναδέλφων έκτακτος Γεν. Συνέ- 
λευσις πού καί αύτή έκλήθη κα
τά παράβασιν τοΰ Καταστατικού 
40 ήμέρας άργότερον άφοΰ δ κ. 
τέως Γεν. Γραμματεύς έδέχθη 
άνευ άντιδράσεώς τίνος τό σφυρο- 
κόπημα τής Γεν. Συνελεύσεως τής 
16ης ’Απριλίου,άφοϋ τό ψηφοδέλ- 
τιόν του ήλθεν Εσχατον είς τάς

έκλογάς τής 13ης καί 14ης Mat" 
ου ό κ. Προκοπίου 7 ήμέρας με
τά τήν νόμιμον άνακήρυξιν τοϋ 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου, 6- 
πέβαλεν αγωγήν άκυρώσεως των 
αρχαιρεσιών.

Ένφ, τό νέον Δ. Συμβούλιον, 
άνευ ούδεμιας χρονοτριβής έπελή- 
φθη, μέ απτά θετικά αποτελέσμα
τα τοΰ συνδικαλιστικού του Ερ
γου, ένώ τά ύπαιτιότητι τοΰ Ενά
γοντας καί τού Συμβουλίου τού 
όποιου ό ένάγων ήτο Γραμματεύς 
χρονίσαντα Εκκρεμή ζητήματά 
μας έτέθησαν εύθαρσως όπ’ δψιν 
τής Διοικήσεως, Ενώ ή γεμάτη 
μαχητική πνοή καί σωφροσύ- 

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

Η ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Ή έκλενεΐσα κατά τάς αρχαιρεσίας 13ης καί 14ης Μαίου 1956 

Διοικητική ’Επιτροπή, συνελθοΰσα κατηρτίσθη είς σώμα ώς έξης : 
ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

I ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗ ΑΙΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ TIN ΙΡΑΕΚΑΤΙΝ 
ΕΝ II ΤΡΑΠΕΖΗ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΗΘΘΕΙΙΙ ΑΙΑ TIN ΑϊϊΙΣΙΝ 

ΤΙΣ ΑΟΟΑΟΪΙΚ0ΤΙΙΟΣ ΚΑΙ III ZHAOY TIN Ι1ΑΑΑΙΑ8Ν
Ή παρά τής προκατόχου Διοι- 

κήσεως τοποθέτησις είς τάς δια
φόρους Επικαίρους θέσεις τής Τρα
πέζης στελεχών μέ μόνον κριτή- 
ριον τήν έκ τής Τραπέζης ’Αθη
νών προέλευσίν των καί τήν τυ
φλήν έξυπηρέτησιν καί προώθη- 
σιν τών σχεδίων τοΰ Καίσαρος, ή 
σκανδαλωδώς μεροληπτική δπέρ 
τοΰ προσωπικοΰ τής Τ. ’Αθηνών 
Ενταξις συνδυαζομένη μέ τήν προ
κλητικήν οικονομικήν μεταχείρι- 
σίν του (φακελλάκια-άναδρομικά) 
είσήγαγεν είς τήν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν Ενα θεσμόν έκ διαμέτρου 
άντίθετον μέ τήν λογικήν καί τήν

ήθικήν. Τοΰτο είχεν ώς άμεσον 
άποτέλεσμα είς άλλους μέν τήν 
Εκδηλον άγανάκτησιν,ή όποια εύ- 
ρήκε διέξοδον είς τήν παραίτη- 
σίν των, μέ συνέπειαν τήν στέρη- 
σιν τής Τραπέζης άπό ικανά στε
λέχη, είς άλλους δέ έγέννησεν το 
παράπονον καί τήν πικρίαν τά ό
ποια πάλι, χωρίς νά τά θέλουν 
καί νά τό αίσθάνωνται οί φορείς 
των, εδρον διέξοδον είς τήν μει- 
ωσιν τοΰ Ενδιαφέροντος διά τήν 
Εργασίαν, είς τήν χαλάρωσιν τοΰ 
ζήλου καί τής άποδοτικότητός 
τους. Ή μείωσις αΰτη πιθανώς 

(Συνέχβια είς τήν 2αν σελίδα)

Κωστής Μελισσαρόπουλος 
Κώστας Παππάς 
"Ερρίκος Σπανίδης 
Έμμ. Παναγιωτόπουλος 
Σπΰρος Διλιντάς 
Άστέριος Τσούγκας 
Θεόδωρος Κυρούσης 
Μιχ. Άθανασιάδης 
Δημ. Κωστούλας 
Ματθ. Παπαματθαίου 
Γεώργ· Ψαρουδάκης 

ΕΠΙΜΕΔΗΤΑΙ
Έπ. Μαυρουλίδης 
Άντ. Άντωνιάδης 
Γεώργιος Κέης 
Τζένη Καπαμίδου 
Άντ. Στροόλιας 
Μιχ. Καστρινάκης 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος 
Α' ‘Αντιπρόεδρος 
Β' »
’Εντεταλμένος Σύμβουλος 
Γεν. Γραμματεύς 
Σύμβουλος

Έπαγγελματ. συμφερόντων 
Εξωτερικών σχέσεων 
"Υποκαταστημάτων 
Μορφώσεως
Καταστήματος-Τ-υχαγωγίας 
Γ ραφείου 

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»
θ. Κυρούσης, Σ. Διλιντάς, Ε. Μαυρουλίδης (ύπό τήν προεδρίαν 

Κ. Μελισσαροπούλου).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ. Παππάς, Έρ. Σπανίδης, Σπ. Διλιντάς.

61 ΕΧΘΡΟΙ ΤΙΣ ΙΤΕΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΝΕΟ ΜΙΓΜΑ ΕΝΑΝΤΙΕ ΪΙΣ 
ΤΙ ιΣΙΜΑΙΝΕΙ I ΑΝΑΣΤΙΑ6ΣΙΣ ΪΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ! ΧΙΟΥ;

Είναι γνωστόν δτι ή Εθνική 
Τράπεζα εχει συνδέσει τό δνο- 
μά της μέ τό Έθνος. Είναι γνω
στόν δτι αΰτη ώς ’Ανώνυμος Ε
ταιρεία έχει κάποιαν ιδιορρυθ
μίαν. ’Ανήκει εις τούς «παρά
ξενους» Μετόχους της, ανήκει 
εις τό Κράτος, μά ανήκει καί 
είς τό προσωπικόν της, περισσό
τερον παρά είς τούς ά'λλους. Αυ
τές ακριβώς είναι οι αιτίες διά 
τάς οποίας δμιλος νεοκεφαλαι- 
ούχων, έχων συμπαραστάτας «υ
ψηλά» πρόσωπα, άπό μακροϋ 
χρόνου δνειρεύεται καί θέτει

σχέδια έκτροπης ή διαλύσεωςτής 
Τραπέζης, πότε, άψαιρώντας τάς 
πηγάς χρήματος, πότε δίδοντας 
προνομιακήν διαχείρισιν κρατι
κών προμηθειών καί επενδύσεων 
είς άνταγωνιστάς, πότε επιτρέ
ποντας—κατά παράβασιν συμφιο- 
νιών καί καταστατικών—τήν α- 
σκησιν τής εμπορικής καί βιομη
χανικής πίστεως ή καί τήν έκτέ- 
λεσιν πάσης τραπεζ. εργασίας 
είς τήν άναρμοδίαν καί μέ άλ
λην αποστολήν Τράπεζαν.

Τελευταίως οί κύκλοι αυτοί,
(Συνέχεια είς τήν 5ην σελίδα)

ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
Νά μή βασκαθοΰν οί φω

στήρες μας οικονομολόγοι καί 
κοινωνιολόγοι έξυγιανταί τής 
οικονομίας μας, διαχειριτταί 
τών κοινών, σκαπανείς τοϋ ’Έ
θνους, "Ελληνες καί ξένοι. Τί ό
μορφα πού βρίσκουν τις λύσεις ! 
Χαλάει έ'να κομμάτι τής παρα- 
γωγής;Χαλάστε δλη τήν παραγω
γή. Δέν υπάρχει πίστις ; Χαλά
στε τις Τράπεζες. Έπάγωσαν «ο
ρισμένοι «πτωχοί»; Μιλιά,καί νά 
κοιτάξουμε πώς θά τούς τά χα
ρίσουμε. ’Αναιβαίνει δ τιμάριθ
μος "/Επισημοποιήστε τον μέ δι
άφορα «επιστημονικά» δελτία. 
Παραπονοΰνται για χαμηλούς 
μισθούς; ’Εξισώσετε τούς μι
σθούς μέ βάση τούς κατωτέρους 
Χωλαίνει ή κοινωνική ασφάλιση. 
Καταργήστε τά αυτοτελή κλαδι
κά ταμεία, γιά νά μή φαίνεται ά
πό τήν σύγκριση τό χάλι τοΰ 
Κεντρικού ’Ασφαλιστικού ’Ορ
γανισμού .

Οί φωστήρες μας, λοιπόν, έρ
χονται νά γιατρέψουν τά Τα
μεία μας. Στήν ΰποδειγματική 
μας περίθαλψη μάς αντιτάσσουν 
τήν πιο «οργανωμένη δήθεν πε
ρίθαλψη . "Οσοι άπό μάς έκαναν 
στο παρελθόν σέ άλλες εργασίες, 
έχουν πικρή πείρα αυτής τής 
«ώργανωμένης» περίθαλψης.

Τρύπαγαν τά αυτιά μαςάπό τήν 
ωτίτιδα ώσπου νά μάς έξετάση 
δ γιατρός τοϋ ’Οργανισμού καί



ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ
Ή Διοικητική Επιτροπή τοΰ 

Συλλόγου μέ πλήρη συναίσθησήν 
τής σοβαρότητας τών πολλαπλών 
προβλημάτων τά όποια πρόκει
ται ν’ αντιμετώπιση είναι απο
φασισμένη νά χωρήση εις τον 
σκληρόν και επίπονον αγώνα 
τής πραγματοποιήσεως τών προ
εκλογικούς εξαγγελθέντων.

Έμπνεομένη από ορθοδόξους 
συνδικαλιστικός άρχάς, αΐτινες 
σκοποΰσι τήν συνένωσιν τών α
γωνιστικών δυνάμεων έν τή 
Τραπέζη, θά επιδίωξη την ά- 
νύψωσιν τοΰ ηθικού τών εργα
ζομένων έν αυτή, διά τής δεού· 
σης άντιμετωπίσεως τών κατα
φορών ασχημιών καί αδικιών 
τοΰ παρελθόντος.

Διά νά εΐμεθα ακριβέστεροι, 
ή δικαία έ'νταξις, ή άποκατά- 
στασις τής διασαλευθείσης ιε
ραρχίας τοΰ προσωπικού, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων και 
υπό ’ίσους ορούς θά άποτελέση 
δι’ ημάς τον άκρογωνιαΐον λίθον 
τής ένότητος.

φεύγαμε νά πάμε σέ ιδιώτη γι
ατρό γιά νά σωθούμε. "Επρεπε 
νά γυροφέρουμε τό δίσκο και νά 
δανειστούμε—άν βρίσκαμε—γιά 
νά σώσουμε ένα ά'ρρωστο μέλος 
τής οικογένειας μας , ώσπου με
τά μήνα καί πλέον νά έγκριθή 
από τό ‘Υπουργείο ή δαπάνη 
τής νοσηλείας. "Οσοι κάναμε 
δημόσιοι υπάλληλοι τό ξέρουμε 
καλά. Στά λαϊκά εξωτερικά ιδι
ωτικά δμως ιατρεία τής Πολυκλι
νικής, τοΰ Ευαγγελισμού, τοΰ 
Πολιτικού, πήχτρα οι ουρές κά
θε μέρα από ασφαλισμένους καί 
μή εργάτες ,υπαλλήλους καί συν
ταξιούχους, θύματα αυτής τής 
«ώργανωμένης» περίθαλψης, πε
ριμένουν με τήν ελπίδα νά έ- 
ξετασθούν καί τρέμουν μήπως 
κλείσουν οι πόρτες καί ακούσουν 
τό «περάστε αύριο».

Ό Αίσωπος μάς λέει ότι μιά 
φορά έ'νας βάτραχος έκανε τό 
γιατρό καί καλοΰσε τ’ άλλα ζώα 
νά τά γιατρέψη. Τον βλέπει 
μιά χελώνα καί τού λέει I «Γιά
τρεψε πρώτα τήν κουτσαμάρα 
σου καί μετά έλα νά μάς γιατρε- 
ψης».

Καλά θά κάνουν οι κύριοι 
«φωστήρες» ν’ άφίσουν κατά μέ
ρος τά πειράματα εξαθλιώσεως. 
Δεν υπάρχει πιά περιθώριο ύπο- 
χωρήσεως. Φτάσαμε στά χείλη 
τοΰ γκρεμού. ”Ας κοιτάξουν νά 
γιατρέψουν τον Κεντρικόν τους 
’Οργανισμό καί μηχανισμό, νά 
ένισχύσουν καί άλλους κλάδους, 
νά φτιάξουν κλαδικά ταμεία.

Νά δώσουν πρώτα εξετάσεις 
σάν γιατροί καί μετά νά βροΰν νά 
γιατρέψουν. Καί κάτι άλλο. Οί 
’Οργανισμοί μας θά πάνε ακό
μα πιο καλά όταν μάς άφίσουν 
νά διαχειριζώμεθα μόνοι μας 
τά άποθεματικά μας, τήν πε
ριουσίαν μας, πού τώρα «πα
γώνει» σέ άλλες κάσσες, σέ άλ
λους τομείς, τελείως ξένους προ; 
τον αρχικό σκοπό, τήν Κοινω
νική Πρόνοια.

’Αλλά οι Συνδικαλιστικοί ’Ορ
γανισμοί, ιδίως οί ανώτατοι, νά 
βρούν επιτέλους τόν δρόμο τους. 
Τί λόγον ύπάρξεως έχουν όταν, 
ενώ οί ήσφαλισμένοι οδηγούνται 
στήν εξαθλίωση, αυτοί παραμέ
νουν θεαταί καί θεωρούν σάν 
κατόρθωμα τό νά υποβάλουν 
ένα ύπόμνημαή* Αλλά...«Θοΰ Κύ
ριε φυλακήν τφ στόματί μου» 
καί θά τά ξαναπούμε.

«Ν»

Μόνον ενότητα έρειδομένην 
επί τής δικαιοσύνης δεχόμεθα, 
διότι ή δικαιοσύνη αποτελεί τήν 
κρηπίδα τών αρετών, όπως εΐ- 
πεν ό ’Αριστοτέλης καί διότι 
μόνον ούτω θά έπιτευχθή ή 
απαραίτητος αρμονία μεταξύ 
τοΰ προσωπικού τής Τραπέζης.

Πάσα άλλη πρότασις, πάσα 
άλλη λύσις απορρίπτεται από 
ημάς, ώς άντιβαίνουσα προς τάς 
στοιχειωδεστέρας άρχάς τοΰ Δι
καίου καί τής ήθικής τάξεως.

Ύπό τοιούτων άρχών έμπνε
ομένη ή νέα Διοικητική ’Επι
τροπή ήρξατο ήδη τοΰ άναδη- 
μιουργικοΰ καί εξυγιαντικού έρ
γου της, τοΰ πολυμέτωπου α
γώνας της, μέ σύστημα, μέ ε
πιμονήν, μέ πίστην, άπομονώ- 
νουσα τάς δυνάμεις τού κακού, 
άπογυμνώνουσα τούς στερούμε
νους ηθικών ερεισμάτων άντι- 
πάλους, τούς έργασθέντας καί 
εργαζομένους έκουσίως ή άκου- 
σίως διά τήν μή έπίλυσιν τών 
άπό μακροΰ χρονιζόντων τερα
στίων ηθικών καί υλικών ζητη
μάτων μας.

’Αλλά έν ώ χρόνφ ημείς επι- 
σκεπτόμεθα τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης καί ΰποβάλλομεν τα 
μή ύποβληθέντα ύπό τών προ- 
κατόχων μας ζητήματα, οί πα
λαιοί συνδικαλίσταί, μή δεχόμε
νοι τήν εκλογικήν συντριβήν των 
καί ηθικήν των φθοράν, υπο
βάλλουν άγωγήν άκυρώσεως τών 
έκλογών παρά τώ Πρωτοδικείο 
’Αθηνών, άποδεικνύοντες περι
έργους άντιλήψεις περί συνδικα
λισμού.

Τρανή άπόδειξις τής σκοπιμό
τητας τής άγωγής των είναι αί 
άλογίστως γενόμεναι ύπ’ αυτών 
δαπάναι έν τή διαχειοίσει τών 
έγκαταλειφθέντων συλλογικών 
μας πραγμάτων.

Ματαίως όμως προσπαθούν οί 
αίτιοι τής κακοδαιμονίας μας, 
εις πλεΐστα όσα ζητήματα νά 
μάς εκφοβίσουν άπό τοΰ να φε- 
ρωμεν εις τό φώς τής δημοσιό
τητας τάς άτασθαλίας των.

Δέν έχουν πλέον τό ήθικον 
άνάστημα ΐνα άνακόψωσι το αρ- 
ξάμενον άναδημιουργικόν καί 
έξυγιαντικόν έργον τής Δ Ε. 
Έπελήφθημεν ήδη τοΰ δύσκο
λου έργου μας, παρουσιασθημεν 
εις τήν Διοίκησιν, επελυσαμεν 
έντινι μετρώ τό ζήτημα ^ τοΰ 
θερινού ωραρίου τών 39 ωρών 
καί έτύχομεν κατ’ άρχήν κατα- 
νοήσεως επί τών δΓ υπομνήμα
τος ύποβληθησομένων αιτημά
των τού προσωπικού.

Δοκιμαζόμεχάα ως συνδικα- 
λισταί καί έλπίζομενείς τήν επι
τυχίαν, διότι πιστεύομεν είς τόν 
άγώνα.

Ένώ οί προκάτοχοί μας έδο- 
κιμάσθησαν, έδωσαν εξετάσεις 
καί άπέτυχον πανηγυρικώς άπο- 
δοκιμασθέντες.

Έρωτώμεν τούς συναδέλφους 
μας, διατί λοιπόν μάς παρεμ
βάλλουν προσκόματα ;

Διατί δέν μάς άφήνουν νά 
έρχασθώμεν διά τήν προωθη- 
σιν τών φλεγόντων ζητημάτων 
καί δή τών άσφαλιστικών τα
μείων πού κινδυνεύουν τόν έ
σχατον κίνδυνον, ώς καί διά τήν 
διενέργειαν τών προαγωγών;

Διατί, ένώ στερούνται τού η
θικού δικαιώματος, ώς έκ τής 
πολιτείας των, υποβάλλουν έν- 
στάσεις καί δημιουργούν έμπο- 
δια είς τήν λύσιν τών τεραστίων 
τρεχόντων ζητημάτων, άφοΰ άν- 
τελήφθησαν, ότι τό στάδιον τής

άναμονής παρήλθε καί ή οικο
νομική άντοχή τοΰ προσωπικού 
έφθασεν είς τό μή περαιτέρω ;

"Ομως ήμεΐς, παρ’ όλα τά 
εμπόδια πού παρεμβάλλουν ήμέ- 
τεροι καί ξένοι, θά άγωνισθώ- 
μεν μέ σθένος καί έπιμονήν διά 
τήν έπανάκτησιν τών άπολεσθέν- 
των δικαιωμάτων καί τήν κατά- 
κτησιν έκείνων πού δικαιούμεθα, 
έν όνόματι τής έργασίας, τής 
προόδου καί τοΰ άνθρωπισμού.

Οί συνάδελφοι θά άντιλη- 
φθοΰνταχέιος — οί ολίγοι πού δέν 
τό άντελήφθησαν ήδη—ότι οί 
προκάτοχοί μας δέν είχον διάθε- 
σιν νά έργασθοΰν διάτό καλόν 
τού ‘Ιδρύματος καί τού προσω
πικού, διότι εάν τό έπεθύμουν 
καί έπίστευον, κάτι θά έπρατ
ταν διά τήν προώθησιν τών ά- 
ποτελματωθέντοτν ζητημάτων
μ«ς·

"Οσον άφορά ημάς, οί συνά
δελφοι θά ΐδουν τάς προσπά
θειας μας καί θά εκφέρουν έν 
καιρφ τάς κρίσεις των.

Καλούνται ά'παντες, μέ αντι
κειμενικά κριτήρια, έχοντες προ 
οφθαλμών απτά καί άκαταμά
χητα τεκμήρια τακτικής παλαιάς 
καί νέας, νά χειροκροτήσουν τήν 
μεταβολήν τών ηθών καί τών 
έθίμων είς τά συλλογικά μας 
πράγματα, ώς άπαρχήν καλής 
αρχής έργων, καλούνται δέ όλοι 
είς συμπαράστασιν φρονήσεως 
καί μαχητικής διαθέσεως, ή 
οποία θά έπιτρέψη είς ό 
λους μας τήν π- ρακολούθησιν 
τών τιμίων συνδικαλισ νικών— 
καί μόνον συνδικαλιστικών—α
γώνων τής Διοικ. ’Επιτροπής, 
ή οποία δέν έχει άλλην φιλοδο
ξίαν, παρά τήν άνύψωσιν τοΰ 
βιωτικοΰ καί ηθικού επιπέδου 
όλων μας, τήν προάσπισιν, παν- 
τί σθένει καί πάση δυνάμει, 
τών έπαγγελματικών μας συμφε
ρόντων.

Ή νέα Διοικ. Επιτροπή, βαλ- 
λομένη καταιγιστικοί; άπό τήν 
παλαιάν άνίκανον—-πλήν έξαιρέ- 
σεων—συνδικαλιστιστικήνφ ρου- 
ράν, δΓ ενστάσεων, διαβολών, συ
κοφαντιών κλπ. ,θά προχωρήση 
μέ σθένος καί μαχητικότητα είς 
τό άνατεθέν αυτή ύπό τών συ
ναδέλφων δύσκολον καί έπίμο- 
χθον έργον, διότι αισθάνεται 
ταυτήν ηθικώς δεσμευμένην άπό 
τάς ψήφους τών συναδέλφων, 
τήν σημαίαν τού Συνδικαλισμού, 
τήν ύψωθεϊσαν άπό τούς ήρωας 
τής Πρωτομαγιάς τοΰ Σικάγου 
τήν σημαίαν τών ώραίων καί 
μεγάλων ηθικών άγώνων, οί 
όποιοι στεφανώνουν τούς πρα
γματικούς άγωνιστάς, ύπόσχεται 
ή νέα Διοικητική ’Επιτροπή τοΰ 
Συλλόγου μας νά τήν κράτηση 
υψηλά καί άκηλίδωτον, νά τήν 
παραδώση είς τούς έπιγιγνο μέ
νους, νά μή τήν ΰποστείλη ποτέ, 
άλλά νά τήν προχωρή πάντοτε 
προς τά καλλίτερα πεπρωμένα 
διά τούς έργαζομένους έν τφ 
‘Ιδρύματι καί γενικώτερον διά 
πάντας τούς τιμίως έργαζομέ
νους, διότι πιστεύει ότι «τής 
άρετής άγώνα Θεοί προϋπάροι- 
θεν έθηκαν».

Θεόδωρος Κυρούσης

Έκυκλοφόρησε 
τά νέον Περιοδικόν 
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Η ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗ ΑΠΟΚΔΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΗ
(Συνέχεια έκ τής 1ης αελίδος) 

νά άφινεν άδιάφορον τήν προηγου 
μένην Διοίκησιν, ή δποία μή Ε- 
χουσα σχέδια μακρας πνοής διά 
τά "Ιδρυμα ένδιαφέρετο μόνον διά 
τήν καλλιέργειαν του πνεύματος 
τής άλλληλοϋποβλέψεως τοΰ προ
σωπικού καί τής διαιρέσεώς του. 
Ό τελικός της σκοπός ήτο ή διά 
τής έξουθενώσεως έξουδετέρωσις 
τής δυνάμεως του, ή αποβολή τής 
προσωπικότητας τών καθ’ Εκα- 
στα ατόμων καί ή μετατροπή 
τοϋ σώματος τών όπαλλήλων 
είς υπάκουο σκυλάκι έτοιμο πάν
τοτε λόγω τής έξαθλιώσεώς του 
νά άρπάξη τό γλυμένο κόκκαλο 
πού θά τοΰ πετοΰσε.

Οί είλωτες τοϋ κ. Ήλιάσκου 
δέν ήτο ανάγκη νά έχουν προσω
πικότητα. "Ηρκει ή Εδιότης των 
ώς μηχανών-άνθρώπων άσχολου- 
μένων με νούμερα καί ταυτιζομέ- 
νων μέ τάς άριθμομηχανάς καί 
γραφομηχανάς τάς όποιας έχειρί- 
ζοντο, μέ τήν διαφοράν ότι αί 
μηχαναί κατά τήν μή λειτουρ
γίαν των καλύπτονται μέ τό μου
σαμαδένιο κάλυμμα, αί μηχαναί 
—άνθρωποι δμως τόσον κατά τήν 
έργασίαν των, δσον καί κατά τήν 
«άνάπαυσίν» των καλύπτονται μέ 
τόν πέπλον τής άπομονώσεως άπό 
τόν όπόλοιπον κόσμον.

‘Η παροϋσα δμως Διοίκησις— 
άναδημιουργός τοΰ ‘Ιδρύματος— 
διά νά έπιτύχη τοΰ σκοπού της 
Εχει ανάγκη τής εύσυνειδήτου 
έργασίας τοΰ υπαλλήλου. Μόνον 
ή εΰσυνείδητητος έργασία, μόνον ή 
εφαρμογή τής βασικής άρχής ό 
κάϋ'ε αν&ρωτιος είς τήν κα
τάλληλον ϋ·έβιν - ό μόνος τρό
πος διά νά άναπτύξη δλας τάς ι
κανότητάς του—θά έπιφέρη αΰ- 
ξησιν τοΰ ζήλου, τοΰ ένδιαφέρον- 
τος καί κατά συνέπειαν αύξησιν 
τής παραγωγικότητας, τής άπο- 
δοτικότητος τοΰ υπαλλήλου.

Πώς δμωςνά κινήσωμεν τό ένδι 
αφέρον τοϋ κατωτάτου,τοΰ μέσου 
ή τοϋ άνωτέρου ύπαλλήλου διά 
τήν Τράπεζαν, διά τάς έργασίας
της ;

Πρώτη βασική προϋπόθεσις εί

ναι ή ήθική άποκατάστασις τών 
πραγμάτων έν τή Τραπέζη. Πολύ 
σωστή ή άποψις τής Διοικήσεως 
ό'τι δέν δυνάμεθα καί δέν πρέπει 
νά άντιγράψωμεν τό παρελθόν καί 
νά θέσωμεν ύπό διωγμόν τούς έρ
γαζομένους. Άλλ’ ή άπομάκρυν- 
σις τών όπευθύνων άπό τάς έπι- 
καίρους θέσεις κα ί ή συνέτισις έ
κείνων πού τά μυαλά τους «πή
ραν άέρα» εϊναι πραξις δικαιο
σύνης ή δποία θά ιάφαιρέση άπό 
τούς πολλούς τήν πικρίαν τήν άνα- 
σταλτικήν πρός ίάπόδοσιν ταύτην 
δύναμιν. Δευτέρα προϋπόθεσις είναι 
ή έπάνοδος είς τό καθεστώς τής 
διενεργείας τακτικών προαγωγών 
χωρίς κατ’ αύτάς νά παραβλέ- 
πωνται τά ειδικά προσόντα (τα
χεία άντίληψις, πρωτοβουλίες ώ- 
φέλιμες, έπιστημονική κατάρτισις, 
γλωσσομάθεια). Τρίτη τέλος προ- 
ΰπόθεσις είναι ή έν τή παρόδφ 
τοΰ χρόνου οικονομική βελτίωσις 
τής θέσεως τοΰ ύπαλλήλου ούτως, 
ώστε είς έλάχιστον δυνατόν χρο
νικόν διάστημα νά μειωθή αίσθη- 
τώς, άν δχι νά έκλειψη, ή άπόστα- 
σις ή δποία χωρίζει τήν αμοιβήν 
τής έργασίας άπό τόν τιμάριθμο.

Ό ύπάλληλος θά δοθή όλόψυ- 
χα είς τήν έργασίαν του έφ’ δσον 
παύση νά έκτιμαται άπό τούς 
προϊσταμένους, ή δουλικότης, ή 
κολακεία, ή αύτοταπείνωσις έκμέ- 
ρους τών ύφισταμένων.

’Απεναντίας, οί προϊστάμενοι δ- 
φείλουν νά προσέχουν καί νά έ- 
κτιμοΰν τούς ύπαλλήλους έκείνους 
οί όποιοι, χωρίς νά ξεφεύγουν άπό 
τά έγκυκλίως διατεταγμένα τυγ
χάνει νά Εχουν διάφορον άντίλη- 
ψιν τακτικής. ‘Η άξιοπρεπεια τοΰ 
ύπαλλήλου, ή προσωπικότης 
του, τό θάρρος τό όποιον Εχει είς 
τήν διατύπωσιν γνώμης διαφόρου 
ή άντιθέτου τής τοΰ προϊσταμέ
νου του, πρέπει νά έξυψοΰνται καί 
δχι νά κατακρίνωνται. Μόνον Ε
τσι οί ίκανοί δέν θά ύποσκελίζων- 
ται άπό τούς εύνοουμένους—κό
λακας καί μόνον Ετσι θά άνα- 

I δειχθοΰν τά απαραίτητα διά τήν 
I Τράπεζαν νέα στελέχη.

ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΝ 0 ΑΟΓΟΣ
Ό Πλούταρχος είς τούς Πα

ραλλήλους Βίους του (Κάτων Δ-Ε) 
άφοϋ άναψέρει ότι ό Ρωμαίος ύ
πατος Μάρκος Κάτων ήτο κατ’ ε
ξοχήν λιτοδίαιτος «προτιμών μάλ
λον νά μή χρειάζεται τά περιττά, 
παρά νά τά έχη» καί τοϋτο δχι 
μόνον διά ν’ άντέχη είς τούς κό
πους, άλλά καί διά νά μή έπιβα- 
ρύνη τήν πολιτείαν, προσθέτει με
ταξύ άλλων τά έξης (Μετάφρασις 
A. Ρ. Ραγκαβή): ‘Όταν δέ οί 
δούλοι οϋς εΤχεν έγίνοντο πρε- 
σβύτεροι, ένόμιζεν δτι έπρεπε νά 
τούς πωλή καί νά μή τούς βόσκη 
άχρήστους. Άλλά τά νά μεταχει- 
ρίζηται τούς οίκέτας αύτοΰ ώς υ
ποζύγια καί είς τό γήρας νά τούς 
διώκη καί νά τούς πωλή, έγώ τό 
εκλαμβάνω ώς δείγμα ήθους δλως 
ξηρού καί νομίζοντας δτι δέν πρέ
πει νά ύκάρχη ούδεμία ςτχέσις 
άνθρώπου πρός άνθρωπον επέκει
να τής ανάγκης. Καί δμως βλέ- 
πομεν δτι ή χρηστότης έκτείνεται 
πλατύτερον τής δικαιοσύνης. Διότι 
τόν νόμον καί τό δίκαιον πρός 
άνθρώπους μόνους μεταχειριζό- 
μεθα, έκ τής ήμερότητος δμως ά- 
πορρέουσιν οί χάριτες καί αί, εϋ- 
εργεσίαι μέχρι τών άλογων ζώων. 
Τω δνΐι είς τόν χρηστόν άνθρω
πον προσήκει καί ίππους, άχρή
στους γενομένους υπό τοΰ κόπου 
νά τρέφη, καί τούς σκύλους νά 
διατηρή, ούχί διά τό κυνηγιον 
μόνον, άλλά καί νά τούς γηρο- 
κομή.

'Όταν ό Δήμος Αθηναίων ώ- 
κοδόμει τόν Έκατόμπεδον (Παρ

θενώνα), δσας ήμιόνους ένόησεν 
δτι άπέκαμαν έκ τοΰ κόπου, τάς 
άπέλυσεν έλευθέρας καί άφέτους 
νά βόσκωσιν. ’Εκ τούτων λέγου- 
σιν δτι μία κατέβαινεν άφ’ έαυτής 
διά τά έργα, καί έτρεχε πλησίον 
τών υποζυγίων δσα άνέσυρον τάς 
άμάξας είς τήν Άκρόπολιν, καί 
προηγείτο αύτών, ώς παρακινού
σα καί έμψυχοΰσα αότά. Ό δέ 
Δήμος έψήφισε νά τρέφηται δημο
σίως μέχρι τού θανάτου της... 
Διότι δέν πρέπει νά μεταχειριζό- 
μεθα ώς ύποδήματα ή ώς σκεύη 
τά έμψυχα δντα, άπορρίπτοντες 
αύτά άφ’ οΰ κοπιάσωσι καίκατα- 
τριβώσιν είς τήν ύπηρεσίαν, άλλά 
πρέπει, ί άν δχι δι’ άλλο τι, του
λάχιστον δι’ ένάσκησιν τής φι
λανθρωπίας, νά συνηθίζωμεν ήμας 
αυτούς είς τό νά εΐμεθα πράοι 
καί ήμεροι πρός αύτά.

Τό κατ’ έμέ ούδέ βουν έργάτην 
θά έπώλουν ποτέ διά γήρας, πο
λύ όλιγώτερον πρεσβύτερον άν
θρωπον ν’ άποβάλω δι’ όλίγα 
χρήματα, έκ χώρας είς ήν άνε- 
τράφη καί έκ διαίτης είς ήν συ- 
νείθισεν.

Διό τήν άντιγραψήν 
Κωστής Μελισσαρόπουλος

Υπεύθυνος έπί τής ϋλης :
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 

Ρεθύμνου 18 (Μουσεΐον) 
Άθήναι

Τυπογραφεϊον : ΑΡ. ΜΑΥΡΙΔΗ 
Θεμιστοκλέους 11 — Τηλ. 32.847
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ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ Η
ΕΙΣ

5Αγαπητή «Τραπεζιτική»,
Διά τών στηλών σου, απευ

θύνομαι προς δλους τούς αγα
πητούς συναδέλφους, τούς ύγει- 
ώς και μετ’ ευθύτητας αντιμε
τωπίζοντας, τόσον την προάσπι- 
σιν τών επαγγελματικών μας 
συμφερόντων, δσον και την προ
αγωγήν τούτων, έπ’ άγαθφ 
τοΰ συνόλου, σχετικώς μέ τό 
άναφυέν ζήτημα τής άμφισβητή- 
σεως τοΰ αποτελέσματος τών 
προσφάτων αρχαιρεσιών τοΰ 
Συλλόγου μας.

Είναι κοινόν μυστικόν δ τι 
ΰπήρξαμεν αντίπαλοι τής έκλε- 
γείσης υπό τον κ. Μελισσαρό- 
πουλον νέας Διοικητικής Έπι 
τροπής.

Τούτο δμως δεν σημαίνει οτι 
δυνάμεθα νά άγνοήσωμεν την, 
διά τής τιμητικής ψήφου τοΰ 
σώματος, εκλογήν.

’Απεναντίας επιβάλλεται νά 
πειθαρχήσωμεν εις την θέλησιν 
τής πλειοψηφίας, ήτις είναι ίε 
ρά καί άξιοσέβαστος, χωρίς νά 
αποκλείεται εις ή μας τό δικαί,ω 
μα τοΰξκαλοπίστου ελέγχου τών, 
εν τή παρόδφ τοΰ χρόνου, ενερ
γειών της καί ή επικρότησις ή 
ή έπίκρισις τούτων.

Εις δμως συνάδελφος, τόν 
σπουδαΐον συνδικαλιστήν παρι
στάνω ν, ήδη άφανισθείς, τοΰ 
οποίου δ άφανισμός σύν πολ- 
λοΐς άλλοις καί εις τήν άσέβει- 
άν του προς τήν αλήθειαν καί 
τήν θέλησιν τής πλειοψηφίας 
οφείλεται, ύπέβαλεν ένστασιν 
κατά τοΰ κύρους τοΰ αποτελέ
σματος τών αρχαιρεσιών, έπι 
καλούμενος στερεότυπόν τινα 
Νομικήν Διάταξιν, ερχόμενος 
οΰτω, εις καταφανή άντίθεσιν 
τών, εν ήμΐν, είωθότων.

Ούδέν τό σκόπιμον ενυπάρχει 
εις τήν ένέργειάν του ταύτην 
Καί εάν ύπάρχη είναι διαβλη
τόν καί καταδικαστέον.

Τά άποτελέσματά της δμως, 
ήτοι τήν απώλειαν πολυτίμου 
χρόνου, υπό τάς παρούσας συν- 
θήκας, κατά τάς οποίας ή πα- 
ρέλευσις κάθε λεπτού εγκυμονεί 
επαγγελματικά; ζημίας, μή δυ- 
ναμένας, νά επανορθωθούν, ως

καί κατά τό παρελθόν συνέβη 
μέ τήν κατασπατάλησιν χρημά
των, εις στιγμάς οικονομικών 
δυσχερειών, λίαν συντόμως θά 
τά θρηνήσωμεν.

Ύποκώφως διαδίδεται, προς 
έξυπηρέτησιν προσωπικών μικρό- 
φιλοδοξιών ενδιαφερομένων τι- 
νών, δτι ή έκλεγεΐσα Διοικητική 
’Επιτροπή δεν τυγχάνει τής ά- 
ρεσκείας τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης μας, μή, λαμβανομέ- 
νων παντελώς ύπ’ οψιν τών ολέ
θριων συνεπειών τής διαδόσεως.

Άμφισβητοΰμεν τό αληθές 
τής διαδόσεως ταύτης, διότι πι- 
στεύομεν απόλυτα δτι ή Διοί
κησες μας ούδεμίαν επιθυμίαν 
ή συμφέρον έχει νά άναμιγνύ- 
ηται, εις τά τών επαγγελματι
κών μας σωματείων.

Έφιστώμεν σοβαρώς τήν προ
σοχήν τών συναδέλφων επί πα
ρομοίων ταπεινών καί κακοηθε 
στάτων διαδόσεων, δι’ ών άλλοι 
σκοποί, ούχί συμφέροντες τώ 
συνόλφ εξυπηρετούνται.

Ή υπό τόν κ. Μελισσαρό- 
πουλον Δ.Ε., εις ούδέν έν προ- 
κειμένφ πταίουσα, οφείλει απαξ 
καί ήμφισβητήθη ή νόμιμό της 
της καί έφ’ δσον τό αρμόδιον 
Δικαστήριον έπικυρώση τό τοι- 
οΰτον, (πράγμα λίαν άπίθανον), 
νά χωρήση, άνευ καί τής ελά
χιστης χρονοτριβής, διότι αΰ ιη 
είναι λίαν επιβλαβής διά τά συμ 
φέροντα τοΰ προσωπικού, εις 
νέας αρχαιρεσίας.

Εΐμεθα βέβαιοι, δτι εκείνος, 
πού δέν πρόκειται έν ούδεμιφ 
περιπτώσει νά κερδίση τι, είναι 
δ ΰποβαλών τήν ένστασιν, καθ’ 
δσον οΰτος έπαυσε νά ζή διά 
τόν συνδικαλισμόν τής οικογέ
νειας μας.

Καί ώς έκ τούτου, ενδεικτι- 
κώς καί λίαν ορθότατα, τοΰ έ 
δηλώθη κατά πρόσωπον καί δη
μοσίως, δτι δσαι πιθανότητες 
υπάρχουν νά επανέλθη δ Φα- 
ρούκ εις τήν Αίγυπτον, άλλαι 
τόσαι υπάρχουν καί δι’ αυτόν 
νά επανέλθη εις τόν Σύλλογόν 
μας.
Ευχαριστώ διά τήν φιλοξενίαν

Άντ. Λυμπερόπουλος

01 ΑΓΑΠΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΠΑΡΑ ΤΟ ΠΑΕΥΡΟΝ ΤΗΣ Ε0Ν ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Εις τήν εφημερίδα «Εθνικός 
Κήρυξ» τών ’Αθηνών τής 10 
’Ιουνίου έ. έ. έδημοσιεύθη κύ
ριον άρθρον μέ τό τίτλον «Δο- 
ΚΟΣ ΒΑΣΤΑΖΟΥΣΑ»· ο άρ- 
θρογράφως έφιστών τήν προσο
χήν τών υπευθύνων δτι πάν 
λαμβανόμενον οικονομικόν μέ- 
τρον πρέπει νά μήν άντιβαίνη 
εις τό ’Εθνικόν συμφέρον, εις τό 
συμφέρον τοΰ συνόλου, συνεχί
ζει...

«Διά νά στηριχθή ή εθνική 
μας οικονομία, χρειάζεται καί 
κάτι άλλο : Τά ειδικά όργανα, 
μέ τά δποΐα θά κινηθή καί θά 
άναπτυχθή.

Αί οίκονομίαι άλλων χωρών, 
δσαι έχουν τοιαΰτα ειδικά όρ
γανα φροντίζουν, συνεχώς νά τά 
αναπτύσσουν. Καί δταν δέν έ
χουν, τότε προσπαθούν νά τά 
δημιουργήσουν. Εις ημάς συμ
βαίνει τό δλως αντίθετον. Τά 
ύγιά καί αδιάβλητα όργανα τής 
οικονομίας μας, πού έχουν προ
σφέρει υπηρεσίας εις τόν τόπον, 
κοιτάζομεν πώς νά τά στραγγα
λίσω μεν καί νά τά άτονίσωμεν,

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ 
ΤΑΣ ΑΛΛΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Οί συνεργαζόμενοι σύλλογοι 
τών υπαλλήλων Ίονικής - Λαϊ
κής, δι’ άνακοινώσεώς των τής 
9]6]56, άφοΰ κατακρίνουν τήν 
ίυβέρνησιν διά τήν σχεδιαζο- 
μένην φαλκίδευσιν τών άποθε- 
ματικών τών άσφαλ. ταμείων 
καί διά τήν άκύρωσιν τής συνα- 
φθείσης συλλογικής συμβά- 
σεως ιής Εμπορικής Τραπέζης, 
ζητούν από τάς Τραπέζας I 

α'.) Τήν άμεσον εφαρμογήν 
τών Συλλογικών Συμβάσεων, άς 
υπέγραψαν, ανεξαρτήτως τής 
άσκήσεως ή μή τοΰ Κυβερνητι
κού ΒΕΤΟ.

β'.) ’Άμεσον ίκανοποίησιν τών 
θερινών Κατασκηνώσεων εις τάς 
’Επαρχίας, έπανόράωσιν τών α
δικιών κατά τάς προαγωγάς τής 
1.1.58, καταβολήν τριετιών, ζη
τήματα κλητήρων, ζητήματα 
Είσπρακτόρων, ρύθμισιν ζητή
ματος ψυχαγωγίας κλπ.

γ'.) Τακτοποίησιν κατά τάς 
προαγωγάς τής 1.7.56 τών νεο- 
πολεμιστών τοΰ Ν. 751, καί 
τών πτυχιούχων.

δ'.) Τροποποίησιν τοΰ Έσω 
τερικοΰ Κανονισμού, κατά τρό
πον έξυπηρετοΰντα τό Πρόσω 
πικόν καί δή κατά τό σημεΐον 
τού στραγγαλισμού τών τριε 
τιών.

ε'.) Έπέκτασιν τών ευεργετι
κών υπέρ τών μητέρων μέτρων 
καί εις τάς ’Επαρχίας.

στ'.) ’Εφαρμογήν τής Δικαστι
κής καί "Υπουργικής άποφά- 
σεως, τής άφορώσης τούς έκτε- 
λοΰντας εξωτερικήν υπηρεσίαν, 
ως καί έπέκτασιν ταύτης εις τούς 
έκτελοΰντας δμοίαν υπηρεσίαν 
εις τά 'Υποκαταστήματα.

Καί καλούν τό προσωπικόν 
των νά είναι έτοιμον δι’ αγώνα 
δργανούμενον παρά τής Ο.Τ. 
Ο.Ε. ή παρ’ αυτών τών ιδίων.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΙΝ ΤΟΝ ΑΠΟΟΕΜΑΤΙΚΟΝ 
ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΑΣ

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ.

ένφ έξ άλλου, δημιουργοΰμεν 
έπιπολαίως άλλα όργανα τά δ
ποΐα δέν έχουν ούτε τήν δύνα 
μιν, ούτε τήν αντοχήν νά εδραι 
ωθοΰν αμέσως καί νά αποδώ 
σουν υπέρ τοΰ συνόλου καί προ
ξενούν πολλές φορές κακόν αντί 
καλού.

"Ενα κλασσικόν παράδειγμα 
περί τούτου είναι ή περίπτωσις 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος. ‘Υπήρξεν ή Τράπεζα 
αυτή τό σπουδαιότερον δργανον 
έπι τοΰ δποίου έστηρίχθη έπι 
δεκαετίας,έξειλίχθη καί ήνδρώθη 
ή εθνική μας οικονομία. Καί 
είναι γνωστόν πόσον έβοήθησε 
καί συνέδραμε τό έθνος. ’Εάν 
τό 1910 δέν υπήρχε ή Εθνική 
Τράπεζα, ή τότε κυβέρνησις δέν 
θά ήμποροΰσε νά έχη τό ποσόν 
πού έχρειάζετο διά νά συμπλη- 
ρώση τήν δωρεάν τοΰ Γεωργίου 
Άβέρωφ, καί τό ιστορικόν θω- 
ρηκτόν δέν θά ήγοράζετο. "Η 
κατά θάλασσαν υπεροπλία θά 
παρέμενεν εις τήν Τουρκίαν. 
Καί οί Βαλκανικοί πόλεμοι ίσως 
νά μή έλάμβανον χώραν. ’Ή ή

—Τό πρώτον πεντάμηνον 1956 
τό ΤΥΠΕΤ έξώφλησε τό έκ δρχ. 
80.000 ύπόλοιπον όφειλής του πρός 
τόν Σύλλογον καί δτι αί εισπρά
ξεις τών συνδρομών τών μελών 
τοΰ Συλλόγου κατά τό αύτό χρο 
νικόν διάστημα άνήλθον εις δρχ. 
300.000 περίπου ;

—Τήν 28 Μαΐου, ήμέραν πα
ραλαβής τοΰ νέου Δ. Σ., τό τα- 
μεΐον τοΰ Συλλόγου είχε δρχ. 
8.200 ;

—Τόν Κουτσοφλέβαρον έ.ε. ήγο- 
ράσθησαν καί ήναλώθησαν εις τά 
γραφεία τοΰ Συλλόγου (4ος όρο
φος) 4 1 ]2 όκάδες καφέ καί 9 ό- 
κίδες ζάχαρι, διά παρασκευήν 
1500 περίπου καφέδων ;

— Τόν αύτόν μήνα εις τήν Μόκ 
κ α, εις τό παλάτι τοΰ έκεΐ Σουλ 
τάνου, ήναλώθη 1)2 όκα καφές 
καί 2 κιλά ταμπάκος διά ναρ
γιλέ;

-Τό μπιλλιάρδο τής Λέσχης 
μας είχε μεταβληθή σέ κρεββάτι ;

Ή μελετωμένη άπαλλοτρίωσις 
της περιουσίας τών ’Ασφαλιστι
κών μας ταμείων έκ μέρους τής 
Κυβερνήσεως Εγινεν θέμα συζητή- 
σεως είς τά γραφεία τής Ο. Τ. Ο.
— καί τής Γ. Σ. Ε. Ε.

Τή έγκρίσει τής πλειοψηφίας 
τής Ο. Τ. Ο. Ε, ή Γ. Σ. Ε. Ε. 
ύπέβαλεν είς τήν Κυβέρνησιν ύ- 
πόμνημα διά τοΰ δποίου, άφοΰ 
Εξιστορεί τούς τρόπους διά τών 
όποιων αί κατά καιρούς Κυβερ
νήσεις άφήρεσαν κολοσσιαία πο
σά έκ τών ’Ασφαλιστικών ’Ορ
γανισμών (διά τοΰ πληθωρισμοΰ 
τής κατοχής διεγράφησαν περιου
σιακά στοιχεία άξίας 3.737.000 
χρυσών λιρών διά δέ τής άναπρο 
σαρμογής 5.000.000) καί άφοΰ 
διαβεβαιώνει τήν Κυβέρνησιν διά 
τάς καλάς της προθέσεις νά συμ- 
βάλη είς τήν Κυβερνητικήν προ
σπάθειαν δραστηριοποιήσεως τής 
οικονομίας, προτείνει τάς άκολού- 
θους έπι τοΰ θέματος λελογισμέ
να; ώς τάς δνομάζει προτάσεις 

α/) Τό δλον Εργον τής διαθέ 
σεως ή έπενδύσεως τών κεφα
λαίων τών ’Ασφαλιστικών ’Οργα
νισμών τών μισθοβιώτων ν’ άνατε- 

κατ’ άποκλειστικότητα είς δρ
γανον άποφασιστικής 
άρμοδι ότητος, δ ι μ ε 
ροΰς συνθέσεως, (Κρά
τος - ήσφαλισμένοι) διοικούμενον 
άπαραιτήτως κατά πλειοψηφίαν 
έξ Εκπροσώπων τών ήσφαλισμέ- 
νων, καί λειτουργοΰν κατά τά περί 
αύτοΰ, μετά τήν κατ’ άρχήν ά- 
ποδοχήν τοΰ παρόντος, είδικώτε- 
ρα παρ’ ’Ημών όποδειχθησόμενα. 
Τό δργανον τοΰτο θά δύναται δι’ 
άποφάσεών του μ ή ό π ο κ ε ι 
μένων είς περαιτέρω 
I γ κ ρ ι σ ι ν νά ρυθμίζη τό δ
λον θέμα τών τοποθετήσεων έν 
αρμονία πρός τάς Κυβερνητικάς 
προθέσεις περίένισχύσεως τής πα
ραγωγής καί άναπτύξεως τής οι
κονομίας.

β.') Κεντρική γραμμή τών άπο- 
φάσεων τοΰ δργάνου αύτοΰ θέλει 
είσθαι ή έπένδυσις τών κεφαλαίων 
τών ’Ασφαλιστικών ’Οργανισμών 
είς παραγωγικά έργα, κυρίως μέ- 
σψ Δημοσίων Επιχειρήσεων 7 
Εταιριών Κοινής ‘Ωφέλειας, δι' 
άναλήψεως μέρους τοΰ μετοχικού 
αότών κεφαλαίου, έκδιδομένων 
πρός τοΰτο ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ.

γ.') Τά κατατεθειμένα σήμε
ρον παρά τή Τραπέζη τής ‘Ελ
λάδος καί δεσμευμένα Κεφάλαια 
τών ’Ασφαλιστικών ’Οργανισμών 
τών μισθωτών θά άποδεσμευθοΰν 
τμηματικώς (κατά μήνα) είς τρό- 
πον|ώστε νά Εχουν πλήρως έλευ- 
θερωθή Εντός διετίας.

δ.') Τά κατά τήν προηγουμέ- 
νην παράγραφον μηνιαίως άπο- 
δεσμευόμενα ποσά (1)24 τοΰ συ
νόλου καταθέσεων) προστιθέμενα 
είς τά κατά μήνα Εφεξής δημιουρ- 
γούμενα νέα άποθεματικά, τά 
όποια δέν θά τελοΰν 
ύφ’ οί ανδήποτε δέ
αμε υ σ ι ν, Θά τίθενται (μετά 
τήν άφαίρεσιν τοΰ έν παρ. ε.' πο- 
σοστοΰ) είς τήν διάθεσιν τής Ει
δικής ’Επιτροπής ώς έν παραγ. 
α.' προσδιορίζεται.

ε.') Έκ τών μηνιαίως άπελευ
θερουμένων ώς εόθύς ανωτέρω 
ποσών, ποσοστόν 40ο)ο θά τίθε
ται είς τήν διάθεσιν τών Επί μέ
ρους ασφαλιστικών φορέων, ϊνα 
τοποθετείται ή Επενδύεται συμ- 
φώνως πρός τάς ίσχυούσας είς 
ενα έκαστον τούτων καταστατικάς 
διατάξεις.

στ.') Τό έπιτόκιον τών παρά 
τή Τραπέζη κατατεθειμένων κε
φαλαίων τών Ασφαλιστικών ’Ορ
γανισμών δέον δπως μέχρι τής 
πλήρους άποδεσμεύσεώς των Εξι- 
σωθή μέ τό έκάστοτε έπιτόκιον 
τών Επί προθεσμιακά- 
ταθέσεων καί τοΰτο ί'να, Εν 
μέρει τουλάχιστον, άντιμετωπίζε- 
;αι ή ζημία έκ τής τυχόν όποτι- 

μήσεως τής δραχμής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έπι τοΰ όποβληθέντος παρά 
τής Γ. Σ. Ε. Ε. ύπομνήματος, 
σχετικοΰ μέ τά άποθεματικά τών 
’Ασφαλιστικών Ταμείων, συνά
δελφοι παρατηρούν δτι ή άνάθε- 
σις τοΰ δλου Εργου διαθέσεως ή 
έπενδύσεως τών κεφαλαίων είς 
δργανον αποφασιστικής άρμοδιό- 
τητος διμερούς συνθεσεως (Κρά
τος - Ήσφαλισμένοι) καί τοΰ ο
ποίου αί αποφάσεις δέν υπόκειν- 
ται είς περαιτέρω Εγκρισιν, Εκτός 
τοΰ δτι είναι μία άνευ λόγου ύπο- 
χώρησις πρός τάς Κυβερνητικάς. 
αξιώσεις, δημιουργεί Εναν δργανι- 
σμόν δ όποιος δικτατορικψ δι- 
καιώματι θά διαχειρίζεται τήν πε
ριουσίαν τών 'Ασφαλιστικών Τα
μείων. Ή καλλιτέρα λύσις κατά 
τούς ήσφαλισμένους είναι νά δοθή 
είς τά ταμεία τά δικαίωμα τής 
αότοδιαθέσεως τών διαθεσίμων των 
καί τής περιουσίας των.

Μέ τήν Εξαγγελίαν τών κυβερ
νητικών προθέσεων διά τά άποθε
ματικά τών ’Ασφαλιστικών Τα
μείων ή Γ.Σ.Ε Ε. είς σύσκεψιν 
τών Ενδιαφερομένων Εκπροσώπων 
έπρογραμμάτισεν άπεργιακόν ά- 
γώνα, διαμαρτυρίας κλπ. ΙΙαρήλ- 
θον δμως Εκτοτε άρκεταί Εβδο
μάδες καί παρά τήν άγωνιώδη ά· 
ναμονήν καί μαχητικήν διάθεσιν 
τών Εργαζομένων ούδέν έγένετο.

νίκη τής ναυμαχίας τής "Ελλης 
νά μή συνετελεΐτο. Καί είναι ά
γνωστον ποια θά ήτο σήμερον ή 
τύχη τής Μακεδονίας, τής Θρά
κης καί τών νησιών τοΰ Αι
γαίου. Πολύ δικαίως δέ ένας 
Βούλγαρος στρατιωτικός απο
λογούμενος είς ένα βιβλίον του 
διά τήν ήτταν τής πατρίδας του 
κατά τούς Βαλκανικούς πολέμους 

’έγραφε οτι «μάς ένίκησε ή Ελ
λάς διότι είχε καί τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν».

Ή Εθνική Τράπεζα τής Ελ
λάδος δέν είχε κύρος καί ακτι
νοβολίαν (απλώς είς τό εσωτερι
κόν τής χώρας. Είχε ακτινοβο
λίαν διεθνή. Τήν υπογραφήν

τά μεγάλα διεθνή οικονομικά
τράστ. Ήμποροΰσε νά κάμη τήν 
μεγαλυτέραν συναλλαγήν μέ μίαν 
απλήν υπογραφήν της. ’Από όλα 
τά μικρά κράτη καί ιδίως τής 
περιοχής τών Βαλκανίων καί τής 
Μεσογείου μόνον ή Ελλάς είχε 
δργανον εξυπηρετήσει»; τής οι
κονομίας της διαθέτον τοιοΰτον
κύρος. , , , „

Καί δμως, αυτό το όργανό ν 
πού θά έπρεπε νά άποτελή την 
σπονδυλικήν στήλην τής όλης οι
κονομικής δρασεως καί αναπτυ- 
ξεώς μας, κάνομε δ,τι μπορούμε 
από τής άπελευθερώσεως καί εν
τεύθεν διά νά τό στραγγαλίσω- 
μεν, νά τό μειώσωμεν, νά τό ά-

της τήν ενεπιστεύοντο δλαι αι I τονησωμεν a ,
Τράπεζαι τοΰ κόσμου καί ολα I Καί η Τράπεζα αυτή είναι

πραγματικώς Έάνική. Οταν
τά 85ο)ο τών μετοχών της ανή
κουν είς τό κράτος καί είς ορ
γανισμούς πού ελέγχει τό κρά
τος, τοΰτο σημαίνει δτι είναι 
πράγματι Τράπεζα τοΰ συνόλου 
τών Ελλήνων.

Ή σημερινή κυβέρνησις, απέ- 
δειξεν όμολογουμένως δτι έχει 
άπόφασιν νά έπαναψέρη τήν ’Ε
θνικήν Τράπεζαν τής χώρας είς 
τό παλαιόν ύψος καί είς την 
παλαιάν της ακτινοβολίαν. Και 
μία άπόδείξις τούτου είναι ότι 
εδέχθη τελευταίως τάς απόψεις 
τής Εθνικής Τραπέζης επί τών 
καταθέσεων καί εκτοτε η κίνη ■ 
σις τών ταμιευτηρίων αυτής ήρ- 
χισεν αΐσιοδόξως νά πολλαπλά



Η ΕΠΙΙΚΕΨΙΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ

(Συνέχεια έκ της 1ης αελίίος) 
τά δεινά τά όποια ύπέστημεν, μέ 
αύταπάρνησιν όφειλομένην εις τήν 
πίστιν μας διά τήν εύγένειαν τοϋ 
κοινού άγώνος, τιθέμεθα παρά τό 
πλευράν Σας, διά τήν άνόρθωσιν 
τοϋ 'Ιδρύματος, φύσει καί θέσει 
σύμμαχοί Σας,

Στρατιώτης, δμως, τραυματι
σμένος ήθικώς καί ύλικώς, δέν Ε- 
χει τήν μαχητικήν άξίαν, ήν ά- 
παιτοϋν αΐ σημερινοί χαλεποί 
συνθήκαι. Μαχητής, διαποτισμέ- 
νος μέ τήν πικρίαν δτι αί προξε- 
νηθεΐσαι αύτω ήθικαί καί ύλικαί 
άδικίαι δέν έξηλείφθησαν, δέν δύ- 
ναται νά Εχη τήν άπαιτουμένην 
διά τόν κοινόν σκοπόν άποδοτι- 
κότητα, 'Ομοιάζει μέ αιχμάλωτον, 
ό όποιος άπηλευθερώθη μέν, άλλα 
έξακσλουθεϊ νά φέρη τάς βαρείας 
άλόσεις του. Βοηθήσατέ μας, 
Κύριε Διοικητά, νά άποβάλωμεν 
τάς άλύσεις, νά άνυψώσωμεν τό 
ήθικόν, νά γαλβανίσωμεν τόν εν
θουσιασμόν, νά αύξήσωμεν τήν 
άποδοτικότητα, νά πολλαπλασιά- 
σιάσωμεν τήν μαχητικήν δύναμιν. 
Τοιοϋτος στρατός, ύπό τάς δια- 
ταγσς τοιούτου Στρατηγοϋ, θά 
άποτελέση δύναμιν άκαταμάχη- 
τον. θά συντρίψη πάντα κακόβου- 
λον ή πεπλανημένον έχθράν καί 
θά φέρη τό "Ιδρυμα εις τήν επί
ζηλον θέσιν, ήτις δικαιωματικώς 
τω άνήκει, έν τή -ύρύθμω λειτουρ
γία τοϋ κοινωνικοϋ συνόλου.
Κύριε Διοικητά.

Καταθέτομεν τήν προσφώνησίν 
μας αυτήν διά νά άποτέλεση τόν 
Καταστατικόν Χάρτην εις τάς 
σχέσεις Διοικήσεως καί Συλλό
γου. Ευχόμεθα καί έλπίζομεν δτι 
ό Καταστατικός αυτός Χάρτης 
δέν θά παραβιασθή καί δτι έπ’ 
αότοϋ θά οίκοδομήσωμεν τήν εύ- 
ημερίαν, τόσον τοϋ 'Ιδρύματος, 
δσον καί τών έν αύτω έργαζο- 
μένων».

*0 κ. Διοικητής άπήντησε περί
που ώς έξης :

«Χαίρω διά τήν τοιαύτην άντί- 
ληψίν σας περί τής Τραπέζης καί 
διά τήν συνεργασίαν τοϋ Συλ- 
λογικοϋ οργάνου τοϋ προσωπι- 
κοϋ μετά τής Διοικήσεως. Είναι 
έκ τών συντελεστών τής εΰρυθμί- 
ας καί εύημερίας τοϋ Ιδρύματος 
ή συνεργασία Διοικήσεως καί 
προσωπικού.

Μεταπολεμικώς ή Τράπεζα πε- 
ριήλθεν εις δύσκολον θέσιν, λόγω 
τών οικονομικών συνθηκών, άς 
«δημιούργησαν αί πολεμικαί κα
ταστάσεις. Τό τελευταΐον δμως 
κτύπημα τό όποιον έδέχθη αΰτη 
ήτο ή συγχώνευσίς της μετά τής 
Τραπέζης ’Αθηνών.

Διά νά θεραπευθή τό κακόν 
χρειάζεται χρόνος καί άγών. Ή 
ήθική καί ύλική άποκατάστασις 
είναι εργον δυσχερές. Είς τά οι
κονομικά θέματα ή Τράπεζα εύ- 
ρίσκεται είς δυσχερή θέσιν, δπως 
έξήγγειλα είς τήν Συνέλευσιν τών 
Μετόχων. Τδ μεγαλύτερον βάρος 
τής Τραπέζης είναι ή έπιβάρυν- 
σίς της έκ τών έλλειμμάτων τοϋ 
Ταμείου Συντάξεων. ΔΓ αύτό ά- 
ποδίδω έξαιρετικήν σημασίαν είς 
τήν ρύθμισιν τών άσφαλιστικών 
Ταμείων ήτις έλπίζω δτι ήδη ε- 
φθασεν είς αίσιον πέρας. Τό 
κράτος οφείλει νά βοηθήση τά 
Ασφαλιστικά Ταμεία. Καί είς 
τάς έργασίας τής Τραπέζης έση-

μειώθη πρόοδος, δμως ή ταμει
ακή δυσχέρεια έξακολουθεί νά 
ύπάρχη λόγω τών έλλειμμάτων τών 
Ταμείων καί τών τελευταίων αύ- 
ξήσεων. Διά τήν ήθικήν άποκα- 
τάστασιν τής Τραπέζης πρέπει 
νά ένεργήσωμεν μετά συνέσεως. 
Δέν δυνάμεθα νά άντιγράψωμεν 
τό παρελθόν. Δέν είναι δυνατόν 
νά θέσωμεν ύπό διωγμόν τούς 
εργαζομένους».

Ό κ. Διοικητής τελευτών έδή- 
λωσε :

«θά άγωνισθβ διά νά έπα- 
νεύρη τό "Ιδρυμα τήν παλαιών 
του αΐγλην. Δέν θά γίνω λι
ποτάκτης. θά δώσω, έάν 
χρειασθή, πολλάς μάχας».

Μετά τήν άπάντησιν τοϋ κ. Δι- 
οικητοϋ, ή Δ. Ε. έζήτησε τάς άπό- 
ψεις του έπί τών θεμάτων, τά ό
ποια απασχολούν τό προσωπικόν. 
Διά τόν ‘Οργανισμόν καί τήν βά
σει αύιοϋ ενταξιν ό κ. Διοικητής 
έξεπλάγη, διότι διά πρώτην φο
ράν τοϋ έτέθη ύπ’ δψιν τοιοΰτον 
ζήτημα, τό όποιον οΰτε έφαντά- 
ζετο, άλλά οϋτε καί έπιδοκιμά 
ζει, διότι ή ενταξις θά εΐχεν ώς 
συνέπειαν τήν άναστάτωσιν είς 
τό προσωπικόν. Είς παρατήρησιν 
τοϋ κ. Προέδρου δη τό προσωπι
κόν τής Ε.Τ.Ε. είχε πιστεύσει είς 
τήν διάδοσιν δτι εΤχεν άνατεθή ή 
έκπόνησις τοϋ νέου ’Οργανισμού 
είς τόν κ. Σαγκριώτην, ό κ. Διοι
κητής διέψευσε κατηγορηματικώς 
τήν πληροφορίαν.

Τό Δ. Σ. παρετήρησεν δτι ή 
σύνταξις νέου 'Οργανισμού καί ή 
βάσει αύτοϋ Ενταξις τοϋ προσω
πικού άναλόγως τών έτών ύπη- 
ρεσίας καί τών προσόντων καί 
έπιδόσεως έκάστου ύπαλλήλου 
είναι ή οδός τής έξαλείψεως τών 
άδικιών τών προσγενηθεισών είς 
τό προσωπικόν τής Ε,Τ.Ε. άπό τήν 
έλέω Ήλιάσκου ενταξιν, βασι- 
σθείσαν κυρίως είς τόν ονομα
στικόν βαθμόν, δν εφερεν έκαστος 
ύπό διαφορετικός συνθήκας καί 
προϋποθέσεις είς έκάστην τών 
Τραπεζών.

Διά τήν διενέργειαν τών προα
γωγών ό κ. Διοικητής εΐπεν δτι 
έμπόδιον, έκτός τών /ταμειακών 
δυσχερειών τής Τραπέζης, είναι 
καί τό «σήμα» Παπαληγούρα περί 
κοστολογήσεως τοϋ Τραπεζικού 
χρήματος. Ύπεσχέθη δμως δτι, 
μετά τήν αρσιν τού «σήματος» 
θά χωρήση είς τήν διενέργειαν 
τών προαγωγών, αϊτινες θά ικα
νοποιήσουν ιτό προσωπικόν.

Ή Δ.Ε. έζήτησεν δπως είς τά 
Συμβούλια προαγωγών συμμετέ
χουν καί εκπρόσωποιτοϋ Συλλό
γου. Τούτο έγένετο άποδεκτόν 
παρά τοϋ κ. Διοικητοϋ, ύπό τόν 
δρον δτι ό Σύλλογος θά δείξη 
άνωτερότητα καί άμεροληψίαν. 
Ό κ. Πρόεδρος τοϋ άπήντησεν, 
δτι διά τήν σημερινήν Δ. Επι
τροπή τοιοΰτον θέμα δέν ύπάρχει 
διότι αυτή έκπροσωπεΐ ανευ προ
σωπικών συμπαθειών καί άντι- 
παθειών, τό σύνολον τών μελών 
τοϋ Συλλόγου.

Έν συνεχεία έθίγησαν πάντα 
τά ζητήματα τοϋ προσωπικού, 
τής Δ. ’Επιτροπής έπιφυλαχθεί- 
σης νά ύποβάλη λεπτομερές έπ’ 
αύτών όπόμνημα έπί τοϋ όποιου 
καί θά έπανέλθη.

σιάζεται.
Έάν προσέξωμεν όπως πρέπει 

τήν Εθνικήν Τράπεζαν, θά βο- 
ηθήσωμεν είς τήν άναστήλωσιν 
τής πίστεως και αί εργαζόμενοι 
τάξεις δέν θά υποφέρουν άπό 
έλλειψιν πιστώσεων, δπως υπο
φέρουν μέχρι σήμερον.

Άλλά πρέπει μέ ευρύ πνεύμα 
καί πρόγραμμα νά άντιμετωπί- 
σωμεν τήν περίπτωσιν τής Ε
θνικής Τραπέζης ώς τοΰ πρώ
του δργάνου τής οικονομίας μας.

Άς μή παραγνωρίσωμεν δτι 
τά δημιουργηθέντα μεταπολε-1 
μικά ποικίλα συμφέροντα ατό
μων, τάξεων, επιχειρήσεων κλπ. 
αντιδρούν. Κάνουν δ,τι μπορούν 
διά νά περιορίσουν τήν δράσιν 
τής Εθνικής Τραπέζης, διά νά

μειώσουν τό κύρος της. Καί 
συμπιέζεται αΰτη καί εκ τών ά
νω καί έκ τών κάτω. Κ αί 
έκ δεξιών καί έξ αριστερών. Καί 
κανείς δέν αντιλαμβάνεται δτι 
έάν τό μοναδικόν αύτό ό'ργανον 
τής έθνικής μας οικονομίας 
καμφθή καί περιέλθη είς τήν 
θέσιν ενός απλού καί συνηθι
σμένου τραπεζιτικού ιδρύματος, 
οί κίνδυνοι δχι πλέον διά τήν 
οικονομίαν μας, άλλά δι’ αυτήν 
τήν εθνικήν μας ύπόστασιν θά 
είναι τεράστιοι.

Είναι μεγάλος λόγος αυτός. 
Άλλά τόν λέμε καί τόν γράφο- 
μευ έν πλήρει συνειδήσει δτι 
κάμνομεν μίαν διαπίστωσιν πού 
κανείς δέν είναι είς θέσιν νά 
τήν άντικρούση καί νά τήν δια-

ΕΥΘΥΜΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ Η ΑΓΩΓΗ!...
Τινές τών συναδέλφων ήπό- 

ρουν πώς έκέρδισε τό ψηφοδέλ- 
τιον τό ύποστηριχθέν ύπό τής 
«Νέας Κινήσεως», άφοΰ ό κ. Τσου 
δερός είχε τόσες γερές (!) πλά
τες κ. ά. Ή άπώντησις Ερχεται 
άφ’ έαυτής : "Οταν εχης τήν 
πλειοψηφίαν τού προσωπικού μέ 
τό μέρος σου οί . . . «πλάτες» 
δέν ώφελοϋν !!!

— Συνάδελφοι σχολιάζοντες 
τά άποτέλεσματα τών έκλογών Ε
λεγαν : Κατέστη έθιμικός κανών 
νά έπιτυγχάνη τό ψηφοδέλτιον έ- 
κεϊνο είς τό όποιον δέν συμπερι- 
λαμβάνεται ό κ. Βαζούρας !!!

— Ό κ. Λαμπρινόπουλος, θέ- 
σας είς ένέργειαν τάς διαισθητι
κός του ικανότητας, διέκρινεν είς 
τά πρόσωπα τών προσερχυμένων 
είς τήν ψηφοφορίαν, ποιος έψή- 
φιζεν ύπέρ τοϋ κ. Μελισσαροπού- 
λου καί ποιος ύπέρ τοΰ κ. Τσου- 
δεροΰ !!!

"Οταν κατά τάς έσπερινάς ώ
ρας ήρχισαν καταφθάνοντα τά 
«τάγματα εφόδου» έκ τοϋ Κεντρι
κού Μητροπόλεως ήκούσθη λό
γων :

«Βαράτε λυπητερά τά σήμαν
τρα καί ό Διγενής πλακώνει...! 1ί»

— Ή άναγγελία συγκροτήσεως 
’Επιτροπής διά τόν διαχειριστι
κόν Ελεγχον τής περιουσίας τοϋ 
Συλλόγου μας κατετάραξε τούς 
παλαιούς συνδικαλιστάς. Γιατί 
αύτή ή ταραχή ; Καθαρός ουρα
νός άστραπές δέν φοβάται. 'Έ
τσι έμείς τουλάχιστον πιστεύο- 
μεν καί γι’ αύτό θά προχωρή- 
σωμε.

— Ό μειλίχιος, τό «καλό παι
δί», καί ό διά πολλών επιθέτων 
διακοσμούμενος τέως Πρόεδρος 
ξέσπασεν έπί τέλους διά τής άπό 
6-6-56 άνακοινώσεώς του. Ιερά 
άγανάκτησις τόν κατέλαβε διότι 
διελύθη τό «καφενεΐον», άνεστά- 
λησαν τά τηλεφωνήματα καί πε- 
ριωρίσθησαν αί συνδρομαί. "Ιερά 
άγανακτησις τόν κατέλαβε διότι 
τά γραφεία τοΰ Συλλόγου Επαυ
σαν νά είναι γραφεία πολιτικολο- 
γούντων άργοσχόλων καί μετε- 
βλήθησαν είς γραφεία δημιουργι
κής έργασίας, ένθα οί συνάδελ
φοι θά δύνανται νά προσέρχων- 
ται, νά συζητοϋν τά άφορώντα 
αύτούς ζητήματα καί νά Επιστρέ
φουν είς τάς θέσεις των.

Καί λόγω τής τάξεως ή όποια 
έπεβλήθη εϊμεθα «γκάγκστερς» 
κατά τόν κ. Τσουδερόν.

Προτιμώμεν άπείρως τόν τίτλον 
αύτόν, άπό τοΰ νά εϊμεθα «φιλή
συχοι πολΐται», κΓ άς πάη καί τό 
παληάμπελο !!!

— Ό κ. Κατσιάμπας ύπεστήρι- 
ξεν έμφανώς καί ποικιλοτρόπως 
τό ψηφοδέλτιον τοϋ κ. Τσουδε- 
ροΰ. ‘Όταν τοϋτο διεμηνύθη είς 
συναδέλφους τής Ν. Κ. οδτοι ά- 
πήντησαν . Έ ! τότε είναι σί
γουρο πώς θά κερδίσωμεν

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ
—Πώς θά πρέπει νά λέγεται 

είς τά έξής δ συνδικαλιστής συ
νάδελφος τοϋ Πειραιώς δ δποΐος 
αποτυγχάνει ώς δποψήφιος σ’ δ- 
ποιεσδήποτες έκλογές καί σ’ δποι- 
οδήποτε ψηφοδέλτιον;

I —Μά θά πρέπει ασφαλώς νά 
I λέγεται .., κ. Χασούρας.

ψεύση. Καί θά ελθη ή ώρα πού 
θά τό εξηγήσωμεν αύτό λεπτο
μερώς, γιά νά τό καταλάβουν 
δλοι οί "Ελληνες.»

Οί υπάλληλοι τής Ε.Τ.Ε. εις 
τό αρθρον αύτό βλέπουν τήν 
απαρχήν άγώνος αναλαμβανό
μενου άπό τάς έγκυροτέρας εφη
μερίδας ύπέρ τοΰ ιστορικού ιδρύ
ματος τό οποίον εχθροί του θέ
λησαν νά συκοφαντήσουν καί νά 
διαλύσου ν.

Ό ’Ωτορινολαρυγγολόγος

ΓΕΩΡΓ. ΠΙΠΙΚΙΟΣ 
Δέχεται τά μέλη τοϋ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
Λυκαβηττού καί ’Αλεξ. Σούτσου 24 

11—1 καί 5—7 μ. μ.
Τηλ. 613.513

(Σοτέχεια έκ τής 1ης αελίδος) 
νη νέα Δ. Ε. προπαρασκευάζει 
καί άνασυντάσσει τάς δυνάμεις 
τών συναδέλφων διά νά δώση τήν 
μεγάλην μάχην τής ταμειακής 
ένισχύσεως καί διασφαλίσεως τών 
ΆποΘεματικών τών Ασφαλιστι
κών ’Οργανισμών, ένώ ήδη 
είναι έτοιμη νά άναλάβη ά
μεσον άπεργιακάν άγώνα διά τήν 
λήξιν τοΰ «σήματος» Παπαληγού
ρα, πού θά άνοιξη τον δρόμον διά 
τάς προαγωγάς καί τήν οικονομι
κήν μας άνακούφισιν, ένώ κινεί
ται πράς πάσαν κατεόθυνσιν καί 
μέ κάθε δύναμιν ύπέρ τών συμ. 
φερόντων τών συναδέλφων, δ κ. 
τέως Γεν. Γραμματεύς ύποβάλλει 
άγωγήν, θέτων ύπό άμφισβήτησιν 
-ώς νομίζει, τάς υπέρ τοϋ συνό
λου πράξεις μας. Ό τρόπος πού 
δπεβλήθη ή άγωγή, ή μή παρά- 
δοσις τών κλειδών καί τοΰ άρ- 
χείου τοΰ Συλλόγου, ή συμφιλίω- 
σις τών άλληοΰβρισθέντων Προέ
δρου καί Γεν. Γραμματέως, δει
κνύουν δτι ή έν λόγω άγωγή δέν 
είναι άγωγή ένός προσώπου.

Τήν 14ην ’Ιουνίου ένήχθη ή 
πλειοψηφία τών 781 ψήφων άπό 
τήν μειοψηφίαν τών 350.

Ένήχθη ή δραστηριότης καί 
ή μαχητικότης άπό τήν άδράνειαν, 
άπό τήν μακαριότητα, άπό τήν 
άπραξίαν, άπό τόν μαρασμόν.

Ένήχθη ή διεκδίκησις καί έπί- 
λυσις τών αιτημάτων μας άπό 
τήν άντισυνδικαλιστικήν «άλλαγήν 
τακτικής» καί άπό τήν άποτελ- 
μάτωσιν τών διεκδικήσεών μας.

Ένήχθη ή ρητή διάταξις τοΰ 
Καταστατικοΰ, ή έγγράφως δια
τυπωμένη θέλησις τών συναδέλ
φων άπό τήν έρμηνείαν τών συν
ταγματικών νόμων.

Ένήγαγεν ό κ. τέως Γεν. Γραμ
ματεύς τοΰ Καφενείου τοΰ 4ου 
δρόφου (τόν μήνα Φεβρουάριον 
ήναλώθησαν 41)2 οκάδες καφές 
καί 9 οκάδες ζάχαρι, ήτοι παρε- 
σκευάσθησαν 1300 καφέδες διά 
τούς «συνδικαλιστάς τοΰ 4ου δ
ρόφου») τούς λελογισμένους δια- 
χειριστάς τής Συλλογικής μας 
περιουσίας.

Ένήγαγεν δ είσπράτων τάς 
500 δρχ. μηνιαίως δι’ ,δδοιπορι- 
κά του, τήν παροΰσαν Δ. Ε. καί 
αίτεϊται νά καταδικασθή δ Σύλ
λογος δηλ. ή περιουσία τών συνα
δέλφων, είς τήν δικαστικήν δα
πάνην. Νά πληρώσουν οί συνάδελ
φοι διότι έξέλεξαν Δ. Σ. άξιον τών 
σημερινών συνθηκών.

Καί ένήγαγεν δ κύριος τέως 
Γεν. Γραμματεύς καί οί περί αό- 
τόν, δχι διά νά γίνουν νέες έκλο
γές—άλλοίμονον τότε είς τήν πα- 
λαιάν φρουράν—άλλά μέ τήν μω- 
ράν έλπίδα νά σχηματισθή προ
σωρινή ’Επιτροπή, διωρισμένη — 
δχι έκλεγμένη—είς τήν δποίαν ά- 
σφαλώς θά συμμετάσχη καί δ έ- 
νάγων διά νά σταματήση οϋτω 
δ έλεγχος τής διαχειρίσεως τήν 
δποίαν οΰτος προσυπέγραψεν.

Οί προκάτοχοι «συνδικαλισ- 
ταί» οί όποιοι είς μέν τά ζητή
ματα τοΰ προσωπικού έφαρμό- 
ζουν τήν βουβολογίαν καί τήν α
δράνειαν, είς δέ τό ζήτημα τής 
διεκδικήσεως τής ήγεσίας τήν &- 
κραν ύβρεολογίαν καί θορυβολο- 
γίαν, φοβούνται τήν συνδικαλιστι
κήν δράσιν καί τόν έλεγχον τής 
διαχειρίσεώς των. Όχυρούμενο 
δπισθεν τής άγωγής, άγνοοΰντες 
τήν άπόφασιν τής Εφορευτικής 
Επιτροπής καί τοΰ δικαστικού 
άντιπροσώπου, άρνοΰνται κατόπιν 
«δευτέρας σκέψεως» τήν κανονι
κήν παράδοσιν τοΰ Συλλόγου.

θέλει ό κ. Τσουδερός νά παραδώ- 
ση έκεΐ δ'που δήθεν οί «νόμοι δ- 
ρίζουν» καί δχι έκεΐ πού ώρισε 
τά προσωπικόν σύμφωνα μέ τήν 
«Magna Carta» του.

Τό προσωπικόν τής Ε. Τ. Ε. 
διερωτάται τί Επιδιώκει προσωπι
κά δ κ. Προκοπίου διά τής άγω
γής του ; Τόν διορισμόν του καί 
διά τούτου τήν «σωτηρίαν» τών 
συναδέλφων ; Κρίνει τόν έαυτόν 
του έκ τών ούκ άνευ είς τά συλ
λογικά μας.

Μά ποΰ, λοιπόν, είναι ή μέ
χρι τώρα συνδικαλιστική δράσις 
τοΰ άξιοτίμου κ. Προκοπίου ; 
ΙΙοιές είναι οί συνδικαλιστικές 
περγαμηνές του ; Πόσες φορές καί 
ποΰ άνέπτυξεν είς τά προσωπικόν 
τά ζητήματα του, πώς προώθη- 
σεν άπό τήν σοβαράν θέσιν του 
τόν συνδικαλισμόν είς τήν Τρά- 
πεζάν μας καί τό γενικόν τοΰ 
τόπου μας συνδικαλιστικόν κίνη
μα ; ΙΙοία πνοή ένεφύσησεν είς 
τή$ Ο. Τ. Ο. Ε ; Ποιον είναι Ε
κείνο πού τόν κάνει γνωστόν είς 
τό σύνολον τοΰ προσωπικού ; Μή
πως δ θόρυβος πού έδημιουργή- 
θη γύρω άπό τό δνομά του δταν 
ήνοιξεν δ βόρβορος τοΰ Συνεταιρι
σμού μας ; Μήπως αί άποδείξεις 
τών 500 δρχ. διά τά μηνιαία δ- 
δοιπορικά του έξοδα ; Μά ποΰ 
λοιπόν έπήγαινεν; Άς γνωρίζει 
δ κ. Γενικός δτι ή άγωγή του διά 
τελευταίαν φοράν θά δώση λαβήν 
είς τούς συναδέλφους νά μνημο
νεύσουν τό δνομά του.

Τό προσωπικόν διά |τών περυ- 
σινών ά>λεπαλλήλων έκλογών 
είς τό ΤΓΠΕΤ, διά τής συνελεύ- 
σεως του τής 16ης Απριλίου, διά 
τών τελευταίων έκλογών πρός ά- 
νάδειξιν Δ. Σ., έθαψεν μιά γιά 
πάντα τούς Τσουδερόν-ΙΙροκοπίου, 
τήν φανερή καί κρυφή συντροφιά 
τους, τήν τακτικήν τους, τό άλ- 
ληλοϋβρεολόγιόν τους καί, διά 
τών έκλογών τοΰ Επομένου Συλ
λογικού έτους—πού άσφαλώς θά 
γίνουν στήν ώραν τους—θά κυλήση 
στόν τάφο τους κυκλώπειον βρά
χον μέ τό Επίγραμμα «ΕΝΘΑΔΕ 
ΚΕΙΤΑΙ 0 ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕ
ΝΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ».

Σ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ

Τήν 17ην ’Ιουνίου έ. Ε. έτελέ- 
σθησαν είς Πειραιά οί γάμοι τών 
έκλεκτών συναδέλφων τοϋ Κατα
στήματος Πειραιώς κ. Χαρ. θεο- 
δωράκη καί δ]δος Χαρικλ. Γρίβα.

Ή Δ. Ε. τοϋ Συλλόγου καί τά 
πρώην μέλη τής Συντονιστικής 'Ε
πιτροπή τής Νέας Κινήσεως, τής 
όποιας ό κ. θεοδωράκης ήτο μέ
λος, άπευθΰνουν είς τούς νεο· 
νύμφους τάς Εγκαρδίους εύχάς 
των.
ΠΕΝΟΗ

Μετά βαθυτάτης θλίψεως έπλη- 
ροφορήθημεν τόν θάνατον τής 
Σεβαστής Δεσποίνης Ειρήνης Δ. 
Μαξίμου, συζύγου τοΰ Αειμνή
στου Διοικητοϋ μας.

Ό Σύλλογος, διερμηνεύων τά 
αισθήματα τοϋ προσωπικού τών 
ύπαλλήλων τής Έθνικής Τραπέ
ζης τής "Ελλάδος, άπευθύνει θερ
μότατα συλλυπητήρια είς τήν οι
κογένειαν τής μεταστάσης καί είς 
τόν υιόν της έπί τή σκληρά άπω- 
λεία.

Προτιμάτε τό έστιατόριον τής 
Λέσχης μας· καθαρή τροφή— 
χαμηλές τιμές—άπόλαυσις τής 
βραδυνής δροσιάς είς τήν τα
ράτσαν τοϋ κτιρίου, μοναδικής 

είς τό είδος της.
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Μέ τήν κυκλοφορίαν της άνα- 
κοινώσεώς μας, είς τήν όποιαν 
άκροθιγώς έγένετο λόγος περί των 
καφέδων καί των όδοιπορικών, 
οί σεβόμενοι τάς «παραδόσεις» 
-ήρχισαν πάλι νά πιπιλίζουν καί να 
σερβίρουν καί εις τούς άλλους τ ήν 
γλυκεία κατά τά άλλα καραμέλα 
της μη θίξεως των «ύπολήψεων» 
καί τοΰ «τά έν τφ οίκφ μη έν 
Δήμφ». Αότά μας συγκινεΐ καί 
•μάς θυμίζει τά γεγονότα τοΰ Συ
νεταιρισμού καί τήν έκ μέρους 
-ιών ιδίων προσώπων προσπάθειαν 
περί άποσιωπήσεώς των.

Διαφωνοΰμεν πράς αύτούς. Ή 
τυχόν μέ αύτούς συμφωνία μας

Ή ύπερψήφισις τοΰ ψηφοδελ
τίου Μελισσαροπούλου—Νέας Κι- 
νήσεως, ύπήρξε κατά βάσιν ΝΙΚΗ 
τοΰ μέρους έκείνου τοΰ Προσωπι
κού τά όποιον προσβλέπει εις τήν 
Επιτυχίαν των δικαίων αιτημάτων 
του, διά μιας ριζικής άλλαγής, 
τόσον των μέσων δράσεως, δσον 
καί των μέχρι τοΰδε χρησιμοποι- 
ηθεισων ύπό των προκατόχων με
θόδων.

Τά προσωπικόν κατεψήφισε τήν 
Βωβολογίαν.

Κατεψήφισε τήν ανυπαρξίαν 
πραγματικής επαφής καί ψυχικής 
καί συναδελφικής μεταξύ αυτοΰ 
καί των εκπροσώπων του.

Τά «'Οδοιπορικά»
'Ο κ. Β. Στεργίου, αναπληρω

τής Γεν. Γραμματεύς εις τά προ- 
-ηγούμενον Δ. Σ., διεμαρτυρήθη 
καί προσεβλήθη ή «συνδικαλιστι
κή» του εύσυνειδησία, διότι έχα- 
ρακτηρ ίσαμεν ώς μισθόν τάς 350 
δρχ. τάς όποιας ούτος έλάμβανεν 
«,ηνιαίως. Ήσαν, ώς μάς έξήγη- 
σεν, . . οδοιπορικά έξοδα διά τήν 
Ιδιότητά του ώς βιβλιοθηκάριου. 
’Εμείς έσπεύσαμεν καί διωρθώ- 
σαμεν τήν «πλάνην» μας. ’Αλλά 
πρώτην φοράν βλέπομεν νά δίδε
ται Δώρον Χριστουγέννων καί 
Δώρον Πάσχα 1956 ώς. . . οδοι
πορικά. Τί λέει τώρα δ νΰν Γενι
κός Γραμματεύς τοΰ Συνεταιρι
σμού μας;
*Η 6η άνακοίνωσίς μας

Πολλοί θέλησαν νά μάς «πεί- 
σουν»δτι ή τελευταία άνακοίνωσίς 
μαςδέν ήρεσεν εις τούς συναδέλφους

θά μάς παρουσίαζεν ώς τόν χει- 
ροΰργον έκεΐνον, ό όποιος κατά 
τήν έγχείρισιν τοΰ ασθενούς του 
διεπίστωσε τήν ΰπαρξιν κακοή
θους δγκου, υπό τήν πίεσιν δμως 
των οικείων του ερραψε τόν ασθε
νή χωρίς νά άφαιρέση τόν όγκον, 
διά νά μή γνωσθή δτι ουτος είχε 
καρκίνον. Πάντως, έάν δέν θέ
λουν δλοι αύτοί νά πάρουν μαθή
ματα σεβασμού των ύπολήψεων 
τών συναδέλφων, ας διαβάσουν τήν 
κατά Τσουδεροΰ άνακοίνωσιν τοΰ 
κ. Προκοπίου, τήν τοιαύτην τοΰ 
πρώτου κατά τοΰ δευτέρου, καί 
τήν τοιαύτην τοΰ πρώτου κατα 
τοΰ Νέου Δ. Σ.

δλους εκείνους πού έθεώρουν τόν 
Σύλλογον ώς μέσον προσωπικής 
προβολής καί ούχί ώς δργανον 
προβολής των χρονιζόντων αιτη
μάτων του.

Τπό τήν νέαν Συλλογικήν του 
ηγεσίαν τό καθημαγμένον προσω
πικόν τής Τραπέζης θά έπανεύρη 
καί πάλιν τήν ψυχικήν του ήρε- 
μίαν, τήν πλήρη ένότητά του, τήν 
αγωνιστικήν του διάθεσιν καί 
ΚΓΡΙΩΣ τήν θέσιν ή τις τοΰ αρ
μόζει, ούχί τοΰ ΕΠΑΙΤΟΥ, αλ
λά τοΰ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΟΥ τών δι
καιωμάτων του.

Έξηγοΰμεν λοιπόν δτι ήμεΐς τάς 
έξαγγελθείσας προαγωγάς των έπα- 
νελθόντων συναδέλφων τής Ε.Τ.Ε. 
τάς βλέπομεν ώς τήν αρχήν τών 
αναμενομένων γενικών προαγω
γών. Καί δέν μπορεί νά συμβαί- 
νη άλλοιώς. Διότι είναι άπαράδεκ- 
τον νά ύπάρχουν δύο μέτρα καί 
δύο σταθμά.
'Ο άληΦινός κ. Μελ. Τσου-

δερός
'Ο κ. τέως Πρόεδρος ώμίλησε 

δύο φοράς. Τήν πρώτην έξήγγει- 
λε τήν «αλλαγήν τακτικής» του 
διά τής όποιας έπαυε ν’ άναγνω- 
ρίζη τήν συνδικαλιστικήν πάλην. 
Τήν δευτέραν δΓ ένός αχαρακτή
ριστου έντύπου έδωσε μαθήματα 
ήθους, άξιοπρεπείας, ανωτερότητας 
κλπ. Δικαίως οί συνάδελφοι άνα- 
γιγνώσκοντες καί τά δύο έπανε- 
λάμβανον τό «Μωραίνει Κύριος δν 
βούλεται άπολέσαι».

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

’Επειδή ένια τών επαρχια
κών Καταστημάτων μας πα- 
ραπονοΰνται δτι δέν λαμβά
νουν τάς ανακοινώσεις τοΰ Συλ
λόγου μας παρακαλοΰμεν ό
πως, τό δυνατόν ταχύτερον, 
εκλέξουν τοπικήν αντιπροσω
πείαν τοΰ Συλλόγου, ήτις θ’ 
άναλάβη, άφ’ ένός μέν τήντα- 
χείαν διανομήν τών ανακοινώ
σεων καί τής «Τραπεζιτικής», 
άφ’ έτέρου δέ, θά είναι δ έρ- 
μηνευτής τών άντιλήψεων καί 
άπόψεών των παρά τή Διοικη
τική Επιτροπή.

Ή έκλογή θέλει ένεργηθή 
ώς έξής:

Τό Κατάστημα Θεσσαλονί- 
κής θά έκλέξη ’Επιτροπήν 
5—·7 μελών.

Τά Καταστήματα Βόλου, 
'Ηρακλείου, Καβάλας, Καλα- 
μών, Λαρίσης, Μυτιλήνης, Πα- 
τρών, , καί Χανίων, θέλουσιν 
έκλέξει ’Επιτροπήν 3—5 με
λών.

Τά ύπόλοιπα Καταστήματα 
θά έκλέξωσιν άνά ένα αντιπρό
σωπον καί ένα αναπληρωτήν 
αύτοΰ. Αί ανωτέρω Έπιτροπαί 
θά τελώσιν ύπό τήν προεδρίαν 
τοΰ Συμβούλου τοΰ Συλλόγου 
εις δ Καταστήματα έχει έκλε- 
γή τοιοΰτος.

ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΑΘΕΙΑ...

Πλήρης άβρότητος, τάκτ καί 
καλλιέπειας ό κ. Τσουδερός έκυ- 
κλοφόρησε μετεκλογικώς μίαν 
Άνακοίνωσιν, ή όποια άπετελεσε 
τήν δικαίωσιν τής έκλογικής τον 
καταδίκης. Διότι καί οί πλέον 
φανατικοί φίλοι του έσπευσαν νά 
έκφράσουν τήν αποδοκιμασίαν των 
δΓ αύτήν. Καί ναι μέν θά ήτο 
πολύ εδκολον νά όδηγηθή ό κ. 
Τσουδερός όχι μόνον είς τό έδώ- 
λιον, άλλα καί είς ασφαλή κατα
δίκην επί έξυβρίσει καί συκοφαν
τική δυσφημίσει-, αλλά οί άποτε- 
λοΰντες τήν νέαν Δ. ’Επιτροπήν, 
μολονότι συνδικαλιστικώς αδόκι
μοι, γνωρίζουν δτι τά δικαστήρια 
δέν είναι τό κατάλληλον κριτή - 
ριον τών πράξεων καί ανακοινώ
σεων τών συνδικαλιστών, αλλά ή 
περί αύτών γνώμη τών συναδέλ
φων καί αί Γεν. Συνελεύσεις.

*
* *

Διατί δ κ. Τσουδερός έκοπίασε 
νά γράψη ή νά άντιγράψη τό πε- 
ριεχόμενον τής έπί πολυτελούς 
χάρτου μετεκλογικής Άνακοινώ- 
σεώς του ; Τά έν αύτή αναγραφό
μενα εύρίσκονιαι είς τόσην άπό- 
στασιν από τής άληθείας, ώστε 
ούδείς—απολύτως ούδείς—νά δύ- 
ναται νά παρασυρθή καί νά δώση 
τήν παραμικράν πίστιν είς αύτά. 
Πώς είναι δυνατόν νά παρασυρ
θή καί ό αφελέστερος, άφοΰ πρώ
τον έλαβε γνώσιν τής Άνακοι- 
νώσεως τής ’Εφορευτικής ’Επι
τροπής, προεδρευομένης ύπό Πρω
τοδίκου Αθηνών καί άποτελου- 
μένης σχεδόν κατά παμψηφίαν 
άπό φίλους τοΰ κ. Τσουδεροΰ, ή 
όποια άνεκήρυσσεν ώς έκλεγέν- 
τας τά μέλη τής νέας Δ. Επι
τροπής, έν συνεχεία δέ άναγινώ- 
σκει είς τήν Άνακοίνωσιν τοΰ κ. 
Τσουδεροΰ δτι ή Δ. Επιτροπή 
έγκατεστάθη... «γκαγκστερικώς»;

Διατί άραγε δ κ. Τσουδερός 
ήθέλησε νά προσθέση τήν θλιβε- 
ράν αύτήν καί κωμικήν νόταν τής 
«Άνακοινώσεώς» του είς τήν 
δλην διαδικασίαν τών άρχαιρε-

(Σονέχεια άπό τήν Ιην σελίδα) 
ύπό τό πρόσχημα τής όργανώ- 
σεως τής βιομηχανικής πίστεως, 
κινούνται καί προετοιμάζουν τό 
εμπορικόν κοινόν, τά βιομηχα
νικά καί εμπορικά επιμελητήρια 
καί προπάντων τις τσέπες των 
διά τήν ϊδρυσιν Νέας «ειδικής» 
Τραπέζης.

Άφοΰ έξεχώρησε τό εκδοτι
κόν της προνόμιον, άφοΰ έπροί- 
κισε δυο θυγατέρας της μέ τήν 
Αγροτικήν καί Κτηματικήν πί- 
στιν, άφοΰ τής άφηρέθησαν αί 
καταθέσεις τών Ν. Π. Δ. Δ., 
καλείται τώρα ή Εθνική Τρά
πεζα, ιδρυτής, χρηματοδότης, 
καί συμμέτοχος είς τάς βασικάς 
βιομηχανίας τοΰ τόπου, νά στε- 
ρηθή τής μόνης σοβαράς της ερ
γασίας. Ό Ο.Χ.Ο.Α. καί ή διά 
μέσου τής Κτηματικής χορή- 
γησις τών μακροπροθέσμων δα
νείων είς τάς νέας μεγάλας βιο
μηχανίας, πού άνεπτΰχθησαν με- 
ταπολεμικώς είς τήν Ελλάδα, 
ήταν τό πρώτο βήμα τοΰ παρα- 
γκωνισμοΰ τής Εθνικής Τραπέ
ζης άπό τόν τομέα τής Βιομη
χανίας.

Ή νεκρανάστασις τής Τρα
πέζης Χίου καί ή είς αυτήν έν- 
ταξις τοΰ Ο.Χ.Ο.Α. θά ολοκλή
ρωσή τά σχέδια τών εχθρών τής 
’Εθνικής. Βέβαια, δ λα αυτά 
λαμβάνουν σάρκαν καί οστά ύπό 
τήν σκέπην ύψηλών προστατών. 
Διεωρτώμεθα, έν προκειμένη), 
ποια κοινωνική πολιτική εφαρ
μόζεται είς τήν χώραν μας ; Ή 
δημιουργία μιας επί πλέον καί 
μή άπαραιτήτου καθ’ δλας τάς

σιών; Καί μάλιστα άφοΰ πρώ
τοι, τόσον ό κ. Τσουδερός, δσον 
καί ό κ. Προκοπίου, συνεχάρη- 
σαν τόν Πρόεδρον καί τά Μέλη 
τής Δ. ’Επιτροπής διά τήν έκλο- 
γήν των καί προσέφερον είς αύ
τούς γενναιοφρόνως τήν πολύτιμον 
συνεργασίαν των είς τά έργον τής 
νέας Δ. ’Επιτροπής;

Οδδέν δμως κακόν αμιγές κα- 
λοΰ. 'Η έκλογική καταδίκη καί ή 
Άνακοίνωσίς συνεφιλίωσαν τόν κ. 
Τσουδερόν μέ τόν κ. Προκοπίου, 
οί όποιοι κατ’ έπανάληψιν έθεά- 
θησαν έκτοτε, παρά τόν προηγη- 
θέντα μεταξύ των χαρτοπόλεμον , 
νά παίρνουν μαζί τό καφεδάκι 
τους, φεΰ ! ! . . . όχι πλέον είς 
τά Γραφεία, τοΰ Συλλόγου, 
έν τή Τραπέζη, άλλά είς τά πρό 
τοΰ πρατηρίου ύφασμάτων τοΰ Συ
νεταιρισμού κοινότατον καί πεζό- 
τατον καφενεΐον...

* *

Πολλοί ισχυρίζονται δτι τό 
νέον Δ.Σ. Εκοψε τά καφεδάκια 
είς τά Γραφεία τοΰ Συλλόγου Ε
πειδή ό Πρόεδρος δέν πίνει καφέ, 
ούτε καπνίζει. Άλλά, Ελα πού 
Εκοψε καί τά «άναψυκτικά», Ενώ 
πορτοκαλάδες πίνει δ ίδιος συχνά, 
είς βάρος μάλιστα τής σιλουέτας 

του,πού τις πληρώνει δμως άπό|τήν' 
τσέπη του, σάν ενα άπλό Μέλος 
τοΰ Συλλόγου. Τότε, τί διάβολο 
ήθελε νά γίνη Πρόεδρος τοΰ Συλ
λόγου ; Πάει χαμένη ή θέσις, καί 
κόβεται καί ή διάθεσις τών Επιδό
ξων διαδόχων του.

Καί πώς θά προχωρήση δ Σύλ
λογος, χωρίς τά καφεδάκια, τά 
φώτα καί τις συμβουλές τών έξ 
Επαγγέλματος «συνδικαλιστών» ; 
Ήρθαν, δηλαδή, τά άγρια νά διώ
ξουν τά ήμερα;...

οίκονομο-επιστημονικοτεχν ι κ ά ς 
μελέτας Τραπέζης δέν πρόκειται 
νά λύση τό δξύτατον πρόβλημα 
τής άνεργίας, τής απορίας τής 
χώρας μας ή νά μειώση τό κό
στος τοΰ Τραπεζ. χρήματος. ’Α
πεναντίας ή άφαίρεσις εργασιών 
άπό τήν ’Εθνικήν θάττον ή 
βράδιον, θά εχη ως συνέπειαν 
δτι πολυάριθμοι εκ τών χιλιά
δων υπαλλήλων της θά έντα- 
χθοΰν είς τούς άνέργους, οί δέ 
έν αυτή έναπομείναντες είς τούς 
άπορους, συμπαρασύροντες είς 
τύν στρατιάν αύτήν τάς οικο
γένειας των καί τούς άπομάχους 
τοΰ 'Ιδρύματος. Δέν χρειάζεται 
φαντασία διά νά συλληφθή έν τφ 
νφ δ σχεδιαζόμενος κοινωνικός 
σάλος.

Τό προσωπικόν τής Ε. Τ. Ε. 
δυνατόν νά άδιαφόρησεν διά τήν 
γέννεσιν τών «θυγατέρων» της, 
άλλα άπό τοΰ 1953, προμαντεΰον 
τούς άπειλοΰντας αυτό κινδύνους, 
ήχθη είς τήν άνάγκην νά ένδια- 
φερθή σοβαρώς διά τήν τύχην 
τής Τραπέζης καί τήν ίδικήν 
του, Δέν θά επιτρέψη νά άφαι- 
ρεθή άπό τήν Ε.Τ.Ε.Α. δ δε
ξιός της πνεΰμων, δ βασικός 
κλάδος άπασχολήσεως. Έν στενή 
συνεργασία μέ τήν Διοίκησίν 
του, θέτουσα είς τήν διάθεσίν 
της τις άκατάβλητες δυνάμεις 
του, θά άποτρέψη τό νέον πλήγ
μα. Ή τεχνική, ή επιστημονι
κή, ή οικονομική, ή δημοσιονο
μική, ή κοινωνική έξέτασις τοΰ 
ζητήματος ύπαγορεύουν τό έπι- 
βεβλημένον αυτό νέον καθήκον 
του.

Ή λέσχη μας κάθε μέρα «βά
ζει καί τά πιό καλά της». ’Ανα
καινίσεις, διορθώσεις, λαδομπο
γιές, κουρτίνες, κτίσματα, κα- 
θαριότης, φτηνά καί καλά φαγη
τά, «ταράτσιος» βραδυνός δροσε
ρός κήπος. "Ολα κινοΰνται, 
δλα φτιάχνονται καί μαζί μ’ αύτά 
δ Επιμελητής της, ό Άντωνάκης 
μας, όταν δέν τσακώνεται μέ τις 
καθαρίστριες καί μέ τά γκαρσό
νια, τά βάζει μέ τό... παγωμένο 
νερό.

*
* *

—Ό Πρόεδρος μας.
'Ο Πρόεδρός μας τόβαλε πεί

σμα, φαίνεται, νά ξεπεράση δλους 
τούς μέχρι τώρα προκατόχους 
του. Παρακολουθεί άγρυπνος τά 
ζητήματα τοΰ προσωπικού, τά 
γράφει, τά ταξινομεί, τά μελετά, 
μελετά καί τόν συνδικαλισμόν 
κάνοντας συνδυασμό θεωρίας καί 
πράξεως. Είς τά συμβούλια ακρι
βής καί Ενήμερος, δέν άφίνει θέ
μα πού νά μην τό «πιάση» πρώ
τος, πρώτος μαχητής είς τήν 
Ο.Τ.Ο.Ε. έκπλήσει τούς παλαιούς 
συνοικαλιστάς μέ τό θάρρος του, 
τήν συνέπειά του, τήν τάξιν του, 
στήν εύφράδειά του, τήν εύστρο- 
φίαν του. Τά πάντα του είναι... 
Θεο-σοφιστικά!..
Ό κ. Παπας

Ό Α' ’Αντιπρόεδρος τοΰ Συλ
λόγου μας ό . . . καχεκτικός_ κ. 
Παπας είναι καί αότός αεικίνη
τος. Οϋτε ό . .. σβέρκος του ού
τε τό .. . στομαχάκι του τόν Ε
μποδίζουν νά τρέχη καί νά παρί- 
σταται παντού. Στό Συνεταιρισμό 
τακαμε. . . άνω κάτω, βγάζοντας 
τ’ άπλυτα στη «φόρα» Κι’έδώ κάτι 
παρόμοιο «μυρίζονται» οί Ενδια
φερόμενοι.

Τρέχει στά "Υπουργεία, στή Δι- 
οίκησιν, στά Καταστήματα, ώστε 
δικαίως νά λέγουν οί Συνάδελφοι 
Εδώ Παπας. . . Εκεί Παπάς, παν
τού . . . ό Παπάς—που είναι λοι
πόν ό κύριος Παπάς ; . ..

Ή υπ’ άριθ. 94]1956 ’Εγκύκλιος τής Δ]σεως, ή άφο- 
ρώσα τό ώράριον Εργασίας τών Καταστημάτων Άθηνών-Πει- 
ραιώς καί περιφερειακών, πέραν τής άδικου μεταχειρίσεως 
τήν όποιαν Επιβάλλει διά τό προσωπικόν τών ’Επαρχιακών 
Καταστημάτων, ήρχισεν ήδη καταστρατηγουμένη ύπό μερι
κών βασιλικωτέρων τοΰ Βασιλέως.

Έφιστώμεν τήν προσοχήν τών ύπευθύνων κ. κ. Δ]τών 
καί Προϊσταμένων ύπηρεσιών έπί τών συνεπειών τής τοιαύ- 
της καταστρατηγήσεως. Καθ’ ήμάς ή πέραν τών 39 ώρών 
Εργασία δέον νά θεωρήται ώς υπερωριακή τοιαύτη, έφ’ δσον 
είναι αναγκαία, καί «δέν είναι νοητόν νά ύποχρεοΰται ό ύπάλ- 
ληλος είς διακοπήν τής πρωινής Εργασίας του διά νά συμπλη- 
ρώση τό απόγευμα».

Οί κ.κ. Συνάδελφοι ώς έκ τούτου όφείλουν νά αναφέ
ρουν αμέσως είς τόν Σύλλογον τάς πιέσεις τάς όποιας τυχόν 
ήθελον όποστή, ώς καί τούς πιέζοντας.

Ινατεδίκασε διά τής ψήφου του

ΔΙΑΤΙ;
Αποτελεί αληθή πρόκλησιν διά τό προσωπικόν ή μελε- 

τωμένη τοποθέτησις είς άνωτάτην υπεύθυνον θέσιν διακεκρι
μένου στελέχους τής Επαράτου κατοχής.

Χωρίς νά θέλωμεν νά ύπεισέλθωμεν είς άλλότρια καθή
κοντα, θεωροΰμεν ύποχρέωσίν μας νά έπιστήσωμεν τήν προ
σοχήν τών αρμοδίων έπί τοΰ σημείου τούτου, διότι εΐμεθα 
είς θέσιν νά γνωρίζωμεν δτι τό προσωπικόν θά άγανακτήση 
διά τήν συνέχισιν τών πολλαπλώς προσγενομένων κατ’ αύτοΰ 
αδικιών.



Η ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΑΝΕΒΑΛΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΔΙΑ 4ΗΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑΝ 
ΦΟΡΑΝ ΤΗΝ ΟΡΙΣΟΕΙΣΑΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ 22* ΙΟΥΝΙΟΥ 
ΠΑΝΤΡΑΠΕΖΙΚΗΝ ΔΙΟΡΟΝ ΣΤΑΣΙΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ “ΣΗΜΑΤΟΣ, 
ΠΑΠΑΑΗΓΟΥΡΑ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΟΝ 
ΑΣΦΑΛ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η Ε.Τ.Ε. ΚΑΙ Η ΙΟΝ1ΚΗ- ΛΑΪΚΗ ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
Προσπάθεια τοϋ κ. Βουγιουκλή νά στρέψη τήν ΟΤΟΕ μόνον κατά τοϋ κ. Κυριακοπούλου 
Ανάγκη ενρυτάτης Παντραπεζιτικής συσκέψεως εις έπίπεδον Διοικητικών Συμβουλίων

Την Τετάρτην 20ην Ιουνίου I σις. Ή εν λόγφ σύσκεψις δεν 
ενενετο συσκειίηο εlc τα Γοπ- επραγματοποιήθη. Κατόπιν τωνεγενετο σύσκεψις είς τα Γρα 
φεϊα τής ΟΤΟΕ, μέ θέμα τήν έ- 
κτέλεσίν της ληφθείσης κατά 
την προηγουμένην σύσκεψιν ά- 
ποψάσεως περί δίωρου στάσεως 
διαμαρτυρίας κατά τήν Παρα
σκευήν 22 ίδιου μηνός 8—10 πμ. 
Ή εν λόγω σύσκεψις άπετέλει 
συνέχειαν προηγουμένης, κατά 
τήν οποίαν έλήφθη ομόφωνος 
άπόφασις περί 2ώρου στάσεως 
όχι τήν Πέμπτην, ως είχε προα- 
ποφασισθή, άλλα τήν Παρα
σκευήν. (Ή αναβολή έγινε διά 
τεχνικούς λόγους. Ή ΕΤΕ είχε 
ψηφίση καί τότε κατά τής ανα
βολής). Οί λόγοι τής προς δια
μαρτυρίαν απεργίας ήσαν 1) τό 
«σήμα» Παπαληγούρα, 2ον) ή 
ένίσχυσις καί διασφάλισις των 
ασφαλιστικών ταμείων, 3ον) ή 
μελετωμένη ένοποίησις των τα
μείων υγείας. Ή απεργία θά 
έξεδηλοϋτο ασχέτως τοϋ αν θά 
έπαυε ή όχι νά ύφίσταται το 
πρώτον θέμα. Τής συσκέψεως 
τής 22ας τρέχοντος προηγήθη 
συνεργασία τοϋ κ. Παπαληγούρα 
μετά τοϋ Προέδρου τής ΟΤΟΕ 
κ. Άλευρά. Κατ’ αυτήν έζη- 
τήθη ή μή έκδήλωσις τής απερ
γίας διότι τήν ιδίαν ημέραν καί 
ώραν ΙΟην πρωινήν θά έγένετο 
σύσκεψις τοϋ Υπουργού μετά 
τών Διοικητών τών Τραπεζών, 
μέ θέμα τό «σήμα». Διά τήν 
αυτήν αιτίαν είχεν άναβληθή 
ή διά τό παρελθόν Σάββατον 
άρχικώς όρισθεΐσα 2ωρος στά-

«νέων» εξελίξεων ή ;;λειοψηφία 
τής ΟΤΟΕ έψήφισεν υπέρ νέας 
αναβολής τής απεργίας ή τις, διά 
τετάρτην κατά συνέχειαν φοράν 
—παρά τήν έ'κδηλον άντίθεσιν 
τοϋ προσωπικού όλων τών Τρα
πεζών—αναβάλλεται διά τήν 
Τετάρτην ή Πέμπτην τής ερχό
μενης εβδομάδας. 'Υπέρ τής 
μή αναβολής έψήφισεν ό Πρόε
δρος τοϋ Συλλόγου μας, ό εκ
πρόσωπος τής Ίονικής-Λαϊκής 
καί ό κ. Τρίμης. Ό κ. Παπαϊ- 
ωάννου (Πρόεδρος τοϋ Συλλό
γου τών είσπρακτόρων τής ΕΤΕ) 
έψήφισεν υπέρ τής αναβολής. 
Περίεργος ήτο ή στάσις τοϋ κ. 
Γρίμη, πού αν καί έψήφισεν 
υπέρ τής μή αναβολής, είς δευ
τερολογίαν του κατηγόρησεν τον 
κ. Μελισσαρόπουλον ότι «θέλει 
τήν απεργίαν διά τήν απεργίαν». 
Ή κριτική αυτή τοϋ κ. Τρίμη 
ενώ ακόμη συνεζητεΐτο τό θέμα 
τής αναβολής ή όχι, ασφαλώς 
ήλθεν είς άντίθεσιν μέ τά συμ
φέροντα τοϋ προσωπικού τής 
ΕΤΕ καί είναι συνέχεια τής 
«τακτικής» διαφωνίας του προς 
τό νέον Διοικητικόν Συμβού- 
λιον.

'Ο κ. Μελισσαρόπουλος εξήγη- 
σεν είς τήν σύσκεψιν ότι ουδέ
ποτε οι εργαζόμενοι ήσαν τόσον 
συγκεκινημένοι διά τά ζητήματά 
τους, όσον είναι σήμερον καί 
ουδέποτε υπήρχε τόση μαχητική 
διάθεσις έξασφαλίζουσα τήν επι

τυχίαν της απεργίας, ή οποία 
θά άποτελοϋσε έντονον διαμαρ
τυρίαν τών έργαζομένων διά 
τήν άπειλήν κατά τών δικαιωμά
των τής εργασίας. Ή όίρσις τοϋ 
«σήματος» ουδόλως θεραπεύει 
τήν άπό μακροΰ παρέλκυσιν τοϋ 
έκκρεμοΰντος θέματος τών Ά· 
σφαλιστικών Ταμείων καί τής 
κατ’ αυτών άπειλής. Κατά συ
νέπειαν ή 2ωρος παντραπεζιτική 
άπεργία, ώς έκδήλωσις διαμαρ· 
τυρίας κατά τών άντιϋπαλληλι 
κών διαθέσεων τών αρμοδίων, 
πρέπει νά γίνη, καί νά γίνη ά- 
νευ άναβολής, διότι ή άναβολή 
της ένέχει πολλούς κινδύνου:

Ό Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου 
τής ’Αγροτικής Τραπέζης κ. 
Βουγιουκλή; έζήτησε τήν άνα- 
βολήν τής [απεργίας, διότι έξέ 
λιπεν ό πρώτος λόγος αυτής, καί 

τησεν είς προσεχή σύσκεψιν 
νά όργανωθή παντραπεζιτικός 
άγων, στρεφόμενος είδικώς κατά 
τοϋ Διοικητού τής Εθνικής.

Όμολογοΰμεν ότι δεν δυνά- 
μεθα νά εννοήσωμεν διατί ό 
αίτιος τής κακοδαιμονίας τών 
τραπεζικών υπαλλήλων είναι ά- 
ποκλειστικώς καί μόνον δ Διοι
κητής τής Εθνικής καί όχι οι 
λοιποί τραπεζίται καί οί κυβερ
νητικοί παράγοντες, οί άπό μα- 
κροϋ παςελκύοντες τήν λύσιν 
τών πολλαπλών ζητημάτων μας.

'Ως ήδη πληροφορούμεθα ή 
σύσκεψις τοϋ κ. Υπουργού μετά 
τών κ. κ. Διοικητών τών Τρα
πεζών έκ νέου άνεβλήθη.

ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΙΑΥΣΕΩΣ ΤΠΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΠΝ

Οί έχθροί τών έργατοϋπαλλή- 
λων, θέτοντες είς έφαρμογήν γε- 
νικώτερον σχέδιον διαλύσεως τών 
αότοελεγχομένων καί αότοσυντη- 
ρουμένων ’Ασφαλιστικών των τα
μείων, έξεπόνησαν σχέδιον ένο- 
ποιήσεως τών ταμείων όγείας των 
διά τής έντάξεώς των είς τάν κλά- 
δον όγείας τοϋ I. Κ. Α.

Τά νέον αότό «φιλεργατικόν» 
σχέδιον, τά όποιον ακολουθεί έ- 
κεϊνο τών άποθεματικών τών 
Άσφ. όργανισμών μας, έγέμισεν 
όργήν τούς Τραπεζοϋπαλλήλους, 
Ηδη τά Διοικητικόν Συμβούλων 

τοϋ Τ.Γ.Π.Ε.Τ., έν συνεργασία 
μέ τά κλαδικά ταμεία όγείας δλων 
τών Τραπεζών, τής Η.Ε.Α.Π 
καί τής Ε.Η.Ε., άπέστειλεν είς 
τάν Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως τά 
κάτωθι τηλεγράφημα:

Πρόεδρον Κυβερνήσεως 
Κωνσταντίνον Καραμανλήν 

Ένταΰθα
Έξ δνόματος ύπερεκατόν 

χιλιάδων ήσφαλισμένων κλα
δικών ταμείων ύγείχς διαμαρ 
τυρόμεθα έντόνως διά οχεδι 
αζομένην έν παραβύστφ καί 
πιθανώτατα έν άγνοια σας 
αυγχώνευσιν ταμείων μας είς 
νέον όργανισμόν άσφαλίσεως 
λίαν άμφιβόλου προοπτικής 
καί έπιτυχίας καί Ανατροπήν 
παρεχομένης σήμερον άρίστης 
περιθάλψεως. Στόπ. Έπικα- 
λούμεθα άμεσον παρέμβασίν 
σας πρός ματαίωαιν άπειλου- 
μένου κακόν καθόσον εΐ'μεθα 
άποφασισμένοι άναλάβωμεν 
έντονώτατον άγώνα πρός μα- 
ταίωαιν πάσης όποθενδήποτε 
προερχομένης Απόπειρας δια- 

ύσεως ταμείων μας καί προ- 
άσπισιν περιουσιών μας.

Τά κλαδικά Ταμεία Υγείας 
Τραπεζών ’Αγροτικής—’Αθη
νών—" Εθνικής — ’Ελλάδος—

’Εμπορικής—Ίονικής—’Ηλε
κτρικής Εταιρείας ’Αθηνών- 
Πειραιώς—Ελληνικής Ηλε

κτρικής Εταιρείας.
Διά τήν αδτήν ώς άνω αιτίαν 

εστάλη είς τούς Υπουργούς, τήν 
ΓΣΕΕ, καί τούς άρχηγούς τών 
κομμάτων τά ακόλουθον τηλεγρά
φημα διαμαρτυρίας:

Διαμαρτυρόμεθα έντονώτα- 
τα διά σχεδιαζομένην συγχώ
νευαν κλαδικών μας ταμείων 
υγείας είς νέον όργανισμόν 
άσφαλίσεως λίαν άμφιβόλου 
προοπτικής καί έπιτυχίας είς 
βάρος έπιτευχθείσης κατόπιν 
μόχθων πολλών έτών καί υ
φιστάμενης ήδη άρίστης περι- 
θάλψεως. Στόπ.Έπικαλούμέ
θα παρέμβασίν σας πρός μα- 
ταίωσιν άπειλουμένου κακοΰ 
καθόσον εχομεν στερράν άπό- 
φασιν άναλάβωμεν έντονώ
τατον άγώνα ματαιώαωμεν 
πάσαν όποθενδήποτε προερ- 
χομένην Απόπειραν διαλύσεως 
ταμείων μας καί προασπίαω- 
μεν περιουσίας μας.
Οί έκπρόσωποι τών ύπερεκα
τόν χιλιάδων ήσφαλισμένων 

τών ταμείων ύγείας 
Τραπεζών ’Αγροτικής—Αθη
νών—’Εθνικής — ‘Ελλάδος — 
Εμπορικής—Ίονικής—Ήλεκ 

τρικής 'Εταιρείας Άθηνών- 
Πειραιώς— ‘Ελληνικής’ Ηλεκ

τρικής ‘Εταιρείας.
Τό Δ. Σ. τοϋ Συλλόγου μας 

καλεΐ τούς συναδέλφους είς έπα- 
γρύπνησιν διά τήν άντιμετώπισιν· 
τοϋ νέου πλήγματος. Τούς καλεΐ' 
μέ άπόλυτον ψυχραιμίαν νά συ
σπειρωθούν γύρω άπό τάς Διοική
σεις τών κινδυνευόντων Ταμείων 
των, αί δποϊαι, έν στενή συνεργα
σία μέ τήν Συλλογικήν ήγεσίαν, 
δέν θά παραλείψουν νά κάμουν τά 
καθήκον τους.

0 Δ.Σ. ΠΑΡΑ ΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ

ΛΙΑΒΗΜΑ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

—Τήν 22 τρέχοντος τά Συμβού 
λιον στής ΟΤΟΕ έπεσκέφθη τάν 
'Υποδιοικητήν τής ’Εμπορικής 
Τραπέζης κ. Κυριακόπουλον καί 
έζήτησεν δπως έφαρμόση καί 
οότος είς [τήν ’Εμπορικήν Τρά
πεζαν τά θερινόν ώράριον τών 
38 ώρών. Ουτος εδήλωσεν δτι 
είναι άντίθετος είς τήν περαιτέρω 
μείωσιν τών ώρών (401/2), δμως 
θά κάμνη γνωστόν είς τάν κ. 
Άνδρεάδη τά διάβημα τής ΟΤΟΕ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
Ή έν γένει κατάστασις τής 

«Τραπεζιτικής» υπήρξε τον τε- 
λευταΐον καιρόν δ άψευδέστερος 
μάρτυς τής παρακμής τοϋ Συλ
λόγου μας. Έξεδίδετο αραιό
τατα—κυρίως κατά τάς παραμο
νής τών άρχαιρεσιών τών δια
φόρων ’Οργανισμό) ί μας, μέ τον 
σκοπόν νά υποστήριξή τό ψηφο- 
δέλτιον τής άρεσκείας τών συν
τακτών της, ενίοτε μάλιστα κα
τά τρόπον έξοργιστικώς προ
κλητικόν. Οί στήλες της έκαλύ- 
πτοντο κατά μέρος μέ τό περιε- 
χόμενον τών νανουριστικών ανα
κοινώσεων τής Διοικητικής Ε
πιτροπής καί μέ πλαδαράς κοι
νοτοπίας. εχρησιμοποιήθησαν δέ

ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ
Είναι γνωστόν δτι τά έπαρχι- 

ακά κατασταστήματα τών Εμ
πορικών Τραπεζών δχι μόνον έρ- 
γάζονται^ 42 ώρας έβδομαδιαίως, 
αλλά καί 4—5 απογεύματα. Κα
τόπιν προτάσεως τοϋ Συλλόγου 
’Εθνικής Τραπέζης ή Ο.Τ.Ο.Ε. 
έν συνεργασία μέ τάς Διοικήσεις 
τών Τραπεζών, θά άναλάβη τήν 
ρύθμισιν τοϋ σοβαροΰ αύτοϋ ζη
τήματος. Ή άπό κοινοϋ μείωσις 
τής άπογευματινής έργασίας ού- 
δεμιας Τραπέζης τά συμφέοοντα 
θά βλάψη.

έπανειλημμένως διά τήν δια
στροφήν , τής αλήθειας καί τήν 
δημιουργίαν ψευδών έντυπώ- 
σεων.

a Τά φλέγοντα προβλήματά μας 
ουδέποτε υπήρξαν άντικείμενον 
σοβαράς συζητήσεως μέ εΰρεΐαν 
συμμετοχήν συναδέλφων καί έ- 
λευθέραν διατύπωσιν γνωμών 
καί αντιλήψεων, αντιθέτων πρός 
τάς τών Διοικούντων τον Σύλ
λογον. Τοιουτοτρόπως δέν είναι 
καθόλου παράδοξον τό γεγονός 
οτι τό συλλογικόν μας δελτίου 
είχε περιέλθει είς τήν έσχάτην 
ανυποληψίαν, συνέπεια τής ό
ποιας υπήρξεν ή πλήρης αδιαφο
ρία τών συναδέλφων διά τά 
γραφόμενά του.

Ο Κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ

Ό κ. Διοικητής άπό τοϋ πε
ρασμένου Σαββάτου έπεσκέφθη 
τά περισσότερα τών επαρχια
κών καταστημάτων Θεσσαλίας 
καί Βορείου Ελλάδος. ‘Ο κ. 
Διοικητής πραγματοποιόντας ύ- 
πόσχεσίν του πρός τό Νέον Δ.Σ. 
έπεσκέφθη τά έπαρχιακά κα
ταστήματα, όχι μόνον διά νά 
προώθηση μέ τήν συμπαράστα- 
σιν τής Τραπέζης μας τήν έπαρ- 
χιακήν οικονομίαν, αλλά καί διά 
νά άντιληφθή τάς συνθήκας 
εργασίας τοϋ προσωπικού.

Ό έπαρχιακός τύπος μέ εν
θουσιασμόν έχαιρέτησεν τήν μέ 
διπλοϋν σκοπόν περιοδείαν τοϋ 
κ. Β. Κυριακοπούλου.

Παρακαλοϋντοα οί κ. κ. Συνά - 
δελφοι οί καθ’ οίονδήποτε τρό
πον διευκολυνθέντες παρά του 
Συλλόγου διά χρηματικών πο
σών, δπως διέλθουν έκ τών 
γραφείων αύτοϋ καί διακανο
νίσουν τάς έκ τής αύτίας ταύ- 

της ύποχρεώσεις των.

Είναι άλή-άεια δτι ό Δ)ντής τοϋ 
Κατα)τοςΚαρδίτσης χορηγεί μόνον 
ΙΟμερον άδειαν είς τό προσωπικόν, 
περικόπτων τήν ύπόλοιπον προφα- 
σιζόμενος στενότητα προσωπικοϋ;

Τά Προεδρεϊον τοϋ Συλλόγου 
μας, έκτελοΰν σχετικήν άπόφα- 
σιν, έπεσκέφθη κατά τήν λήξα- 
σαν έβδομάδα τάν αντιπρόεδρον 
τής Κυβερνήσεως κ. Άποστολί- 
δην καί τούς όπουργούς κ.κ. Θη
βαίον καί Άλιμπράντην, είς τούς 
όποιους ανέπτυξε τά ζητήματα 
τής Τραπέζης καί τοϋ Προσωπι
κού, τών όποιων ή έπίλυσις έ- 
ξαρταται καί άπό τήν Κυβερνη
τικήν συμπαράσταοιν. Ό κ. Ά- 
ποστολίδης όπεσχέθη τήν ταχεΐ- 
αν αίσίαν λύσιν τοϋ χρονίσαντος 
ζητήματος τών ασφαλιστικών μας 
ταμείων, έπιδείξας συμπάθειαν.

Είς τάν κ. Θηβαίον έξετέθησαν 
διά μακρών τά ζητήματα τοϋ 
προσωπικού. Κατετοπίσθη επί τής 
δυσχερούς οικονομικής θέσεως 
τών έργαζομένων γενικώς καί εί
δικώς τών μελών τοϋ Συλλόγου 
μας, τά όποια έδέχθησαν αλλε
πάλληλα πλήγματα. Τά Προε- 
δρεΐον τοϋ Συλλόγου μας άνεφέρ- 
θη είς τάς όπηρεσίας τάς οποίας 
προσέφερεν ή ’Εθνική Τράπεζα είς 
τά Κράτος, τά όποιον μέ τήν σει
ράν του έχει τήν όποχρέωσιν νά 
ένισχύση τήν Τράπεζαν. Διεμαρ- 
τυρήθη διά τήν άνισον έναντι τών 
άλλων Τραπεζών μεταχείρισιν τής 
Τραπέζης μας καί διά τήν μελετω- 
μένην ΐδρυσιν Τραπέζης Βιομηχ. 
Πίστεως,

Ό κ. Άλιμπράντης μας όπε
σχέθη δτι θά συμπαρασταθή είς τά 
ζητήματά μας μετά κατανοήσεως 
καί συμπάθειας.

ΠΡΟΣ ΕΝΤΟΝΟΤΕΡΑΝ 
ΕΝΙΑΙΑΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛ. ΔΡΑΣΙΝ ?

Τήν 20 ’Ιουνίου έγένετο σύ- 
σκεψις είς τά Γραφεία τοϋ Συλ
λόγου τής Εμπορικής Τραπέζης 
Ελλάδος, άφορώσα τήν σωτηρίαν 
τών ταμείων όγείας. Τής διασκέ- 
ψεως μετέσχον αντιπρόσωποι 
τών Συλγόγων τής Τραπέζης Ελ
λάδος, τής Εθνικής, τής Ε
μπορικής, τής Ίονικής Τραπέζης. 
’Επίσης αντιπρόσωποι τών Συλ
λόγων Συνταξιούχων τής ’Εθνικής,, 
τής ’Εμπορικής τής Λαϊκής Τρα
πέζης ώς καί έκπρόσωπος τού 
Συμβουλίου τής ΗΕΑΠ. Άπε- 
στάλλη τηλεγράφημα διαμαρτυ
ρίας πρός τήν Κυβέρνησιν διά τήν 
μελετωμένην αυγχώνευσιν τών 
Ταμείων 'Υγείας. Άπεφασίσθη 
νά συγληθή νέα σύσκεψις είς ήν 
θά κληθοϋν καί τά ταμεία όγείας 
τών Τραπεζών Ελλάδος, Εθνικής, 
’Αγροτικής καί ’Αθηνών. ’Επί
σης τά συμβούλια τής ΗΕΑΠ,τοϋ 
ΟΤΕ, τής ΗΕΜ κλπ. μέ σκοπόν 
τήν συγκρότησιν μιας Συντονιστι
κής ’Επιτροπής ήτις θά άναλάβη 
τάν δλον άγώνα τής σωτηρίας 
τών Ταμείων.

ΕΥΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΙΑ
Φαίνεται δτι οί είσπράκτορες 

τής Τραπέζης μας είναι Απολύ
τως ικανοποιημένοι μέ τήν πο
ρείαν πού λαμβάνουν τά ζητήμα
τά μας—έτσι έξηγεΐται ή ψήφος 
τοϋ Προέδρου των είς τήν σύσκε
ψιν τής Ο.Τ.Ο.Ε.


