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Η ΩΡΑ ΕΠΕΣΤΗ
ΟΒΙς την Γενικήν Συνέλευσιν 

τβΰ Συλλόγου μας τής 16.4.56 
ή Διοικητική Επιτροπή κατέ
θεσε τήν εντολήν.

Ή Γενική Συνέλευσις έξέ- 
λεξεν ’Εφορευτικήν ’Επιτρο
πήν διά τήν' διενέργειαν αρ
χαιρεσιών, όρισθεισών ήδη διά 
τήν 13ην καί 14ην Μαΐου έ. έ.

Τήν έκλεγπαομένην Διοικηι 
τικήν ’Επιτροπήν αναμένει 
πολύπλευρον καί επαχθές έρ
γο ν, διά τήν' επιτυχίαν τοΰ ό
ποιου χρειάζεται προγραμμα
τισμός, άλλα καί επιδέξιος χει
ρισμός.

Ή Τράπεζα μας έκακοποι- 
ήθπ. Οί ένσκύψαντες εις αύ
τήν, τήν ένεφάνπσαν ώς πτω
χήν. ΤΗλ8ον ώς σωτήρες. Καί 
όντως υπήρξαν' σωτήρες όχι ό
μως τής _ ’Εθνικής Τραπέζης, 
άλλά τοΰ εαυτού των.

Τον πλούτον τής ’Εθνικής 
Τραπέζης διεσκόρπισαν χάριν 
τής ήμιθαν'βΰς έπιχειρήσεως

τής τέως Τραπέζης ’Αθηνών. 
Καί τον ιδρώτα τών υπαλλή
λων τής ’Εθνικής Τραπέζης 
παραγνώρισαν καί άφβΰ τόν 
μισθόν των, τόν μετέβαλβν εις 
σύνταξιν (μέ τό πέταγμα αυ
τών εις τούς δρόμους) καί τάς 
άποδοχάς τών άπομεινάντων 
υπαλλήλων' τής Εθνικής Τρα
πέζης περιέκοψαν, έμοίρασαν 
τό έκ τούτων κέρδος γιά νά 
ευθυγραμμίσουν τάς άποδοχάς 
των υπαλλήλων' τής τέως ’Α
θηνών καί έπί πλέον' άδιαφό- 
ρως προσόντων καί πείρας τούς 
έφερβν εις τό αύτό επίπεδον 
άπό άπόψεως ικανοτήτων καί 
άποδόσεως. Καί πέραν τούτου 
ιέτέθησχν οί υπάλληλοι τής 
’Εθνικής Τραπέζης εις τό άρι- 
στερόν.

"Ολα αυτά τά ώνομασχν οί 
επιδρομείς κοινωνικήν δικαιο
σύνην'. Δηλαδή, όταν μία τά- 
ςις εργαζομένων διά τόν ένα 
η τόν άλλον λόγον δέν αμεί

βεται έ,παρκως, καλείται ώρι- 
σμένη τάξις άλλων εργαζομέ
νων', άλλου ιδρύματος καί όχι 
τό ίδρυμα εις τό όποιον ύπηρε- 
τούν νά τούς άμείψη. Αύτή εί
ναι δικαιοσύνη κοινωνική ή ή 
μεγίστη τών αδικιών; ’Ιδού έ
να άπό τά σοβαρώτερα καί 
βασικά θέματα, τά οποία έχει 
νά αντιμετώπιση ή νέα Δ.Ε'.

Ή άπελθούσα Δ. Ε. μέ πλή
ρη συνείδησιν τής έπικρατη- 
σάσης κατά τήν' 3ετίαν εις τήν 
Τράπεζαν μας ήθικής αταξίας, 
ήνάλωσεν όλας τάς δυνάμεις 
της διά νά ξερριζώση τήν ρί
ζαν τοΰ κακού. Καί ή ρίζα τού 
κακού ή το ό Ήλιάσκος. Τόν 
έξετόιπισεν. Καί έΐπί κεφαλής 
τής Τραπέζης ήλθεν ο κ. Κυ
ρ ιακόπουλος.

Γν'ώστης είναι καί τοΰ μεγέ
θους τού εγκλήματος τής συγ- 
χωνεύσεως καί τής ήθικής ά- 
ταξίας.

’Ενώπιον του έτέθη ώμά τό

Η Γ.ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΣ ΤΟΪ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΠΜΦΕΙ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΙΕ.
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__Τήν 16ην ’Απριλίου έ. έ. συ- 
νήλθεν ή τακτική Γενική Συνέ- 
λυεσις τών μελών του Συλλό
γου μας έν τώ Καταστήματι 
τής Τραπέζης καί έν τή αιθού
ση τοΰ Γυμναστηρίου. Δικαστι
κός αντιπρόσωπος παρίστατο ό 
κ. Στεριόπουλος.

Διαπιστωθείσης τής κατά νό
μον απαρτίας, ό Πρόεδρος τής 
Συνελεύσεως κ. Έμμ. Πανα- 
γιωτόπουλος έκήρυξε τήν έναρ 
ξιν τής Συνελεύσεως μέ θέμα
τα ήμερησίας διατάξεως τά έν 
τή σχετική προκηρύξει άναφε- 
ρόμενα, ήτοι:

1) ’Έκθεσις πεπραγμένων 
διά τό λήξαν έτος 1955.

2) "Εγκρισις απολογισμού 
διαρρεύσαντος έτους 1955 καί 
προϋπολογισμού τρέχοντος έ
τους 1956.

3) ’Έκθεσις τών έλεγκτών έ
πί τής διαχειρίσεως 1955 καί 
απαλλαγή τής Διοικητικής ’Ε
πιτροπής.

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

5) "Εγκρισις διά τήν συμμε
τοχήν τοΰ Συλλόγου εις τήν 
Ο.Τ.Ο.Ε.

6) Τροποποίησις τών παρα
γράφων 1 καί 2 τοΰ άρθρου 4 
τοΰ Καταστατικοΰ.

Προτάσσεται καί έγκρίνεται 
ύπό τής Συνελεύσεως, ή έκλο- 
γή πενταμελούς ’Εφορευτικής 
Επιτροπής, έκ τών κ. κ. Διον. 
Οίκονομοπούλου, Γεωργ. Λαμ- 
πρινοπούλου, θ. Παπαγιαννο- 
πούλου, Ν. Νικολαΐδη, θ. Δη- 
μητροπούλου ώς τακτικών 
μελών, καί τών κ. κ. Γεωργ. 
Παπαϊωάννου καί Σ. Έγκονο- 
πούλου ώς άναπληρωματικών, 
διά τήν διενέργειαν άρχαιρε- 
σιών.

Πρόεδρος Συνελεύσεως: Πα- 
ρακλήσει πολλών συναδέλφων, 
παρακαλώ όπως προταχθή ή 
ουζήτησις τοΰ θέματος περί

τροποποιήσεως τών παραγρά
φων 1 καί 2 τοΰ άρθρου 4 τοΰ 
Καταστατικού περί τής έξ 1% 
εισφοράς τών μελών υπέρ τοΰ 
Συλλόγου.

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ (Πρόεδρος 
Δ.Ε.): Πριν προχωρήσωμεν εις 
τήν συζήτησιν έπί τών θεμάτων 
τής Ήμερησίας Διατάξεως, θά 
παρακαλέσω τόν κ. Πρόεδρον 
νά καλέση τήν Συνέλευσιν νά 
τηρήσω μεν ένός λεπτοΰ σιγήν 
ε’ις μνήμην τών πεσόντων υπέρ 
τής έλευθερίας των αδελφών 
μας Κυπρίων (χειροκροτήμα
τα) .

Ή Συνέλευσις έγείρεται καί 
τηρεί ένός λεπτοΰ σιγήν.

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ (Πρόεδρος 
Δ.Ε.): θά παρακαλέσω, έν συ
νεχεία, τήν Συνέλευσιν νά έγ- 
κρίνη τήν αποστολήν δπου δει, 
ψηφισμάτων διαμαρτυρίας διά 
τήν σύλληψιν καί έκτόπισιν τοΰ 
’Εθνάρχου Μακαρίου, ώς καί 
διά τάς ώμότητας τών "Αγ
γλων έν Κύπρω. (Ζωηρά χειρο
κροτήματα) .

ΦΩΝΑΙ: Μάλιστα, μάλιστα! 
Ή Συνέλευσις έγκρίνει τήν 

αποστολήν τών ψηφισμάτων.
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Συνελευσε- 

ως : At παράγραφοι 1 καί 2 
τοΰ άρθρου 4 τοΰ Καταστατι
κού άφορΟΰν τήν εισφοράν τών 
μελών υπέρ τοΰ Συλλόγου, ή 
όποια σήμερον είναι 1%. Πολ
λοί συνάδελφοι έπιθυμοΰν δπως 
ή εισφορά μειωθή εις τό ήμισυ.

κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: ’Ε
άν γίνη αύτή ή μείωσις, άνα- 
τρέπεται ό προϋπολογισμός 
τοΰ Συλλόγου.

κ. ΜΠΑΡΟΥΜΗΣ: Είναι, νο 
μίζω, τελείως άκαιρος ή συζή- 
τησις περί τροποποιήσεως τοΰ 
Καταστατικού καί μειώσεως 
τής εισφοράς. Προτείνω, τό θέ
μα αύτό νά διαγραφή άπό τήν 
Ημερήσιον Διάταξιν.

ΠΟΛΛΑ ΜΕΛΗ: 
κ.

λον δτι είναι διάχυτος ή γνώμη 
τής μειώσεως τής εισφοράς, θά 
μοΰ έπιτρέψητε νά είπώ καί έ- 
γώ τήν γνώμην μου. Ή μείωσις 
τής εισφοράς τών μελών προς 
τόν Σύλλογον, έάν τυχόν άπε- 
φασίζετο, θά άπετέλει νάρκην 
διαλύσεως τοΰ Σωματείου μας. 
Ό Σύλλογός μας έχει μίαν 
λαμπράν ιστορίαν. ’Από τής ί- 
δρύσεώς του ύπό τοΰ αειμνή
στου Διοικητοΰ Άλεξ. Κορυζή, 
ή το ένα Σωματεΐον μέ πλου- 
σίαν καί άξιόλογον κοινωνικήν 
καί έθνικήν δράσιν. Δέν είναι 
δυνατόν νά μειώσω μεν τούς πό
ρους του, χωρίς τόν κίνδυνον 
νά παύση δ Σύλλογός μας νά 
άποτελή έστίαν έθνικής καί 
κοινωνικής δράσεως.

ΦΩΝΑΙ: Νά μειωθή, νά μει
ωθή ! !

ΕΝ ΜΕΛΟΣ : Ή Τράπεζα 
τής Ελλάδος έχει τήν αύτήν 
εισφοράν.

ΦΩΝΑΙ: ’Αφήσατε τήν Τρά
πεζαν τής Ελλάδος.

κ. ΜΕΛΙ Σ Σ ΑΡΟΠΟΥΛΟΣ : 
Τό θέμα τίθεται, νομίζω, πρω- 
θυστέρως. Διότι, έάν δέν λά
βω μεν γνώσιν τοΰ οικονομικού 
άπολογισμοΰ τής Δ.Ε. καί τοΰ 
προϋπολογισμού, διά νά ίδωμεν 
ποια είναι τά οικονομικά τοΰ 
Συλλόγου, δέν είναι δυνατόν 
νά συζητήσωμεν περί τοΰ θέμα
τος τής μειώσεως τής εισφο
ράς. Επομένως, όρθώς έτέθη 
ή ήμερησία διάταξις, ώς έτέθη, 
καί δέν βλέπω διά ποιον λόγον 
θά προτάξωμεν τό τελευταΐον 
θέμα. Νά συζητηθή καί αύτό, 
άλλά μέ τήν σειράν του, διότι 
άλλως, δέν θά μάς έπαρκέση 
ό χρόνος νά συζητήσωμεν τά 
άλλα θέματα.

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ (Πρόεδρος 
Δ.Ε.): Κύριοι συνάδελφοι, δέν 
συμφωνώ εις τήν μείωσιν τής 
εισφοράς, περισσότερον άπό 
κάθε άλλην φοράν σήμερον, 
πού ό Σύλλογός μας διήλθε 
μίαν κρίσιν. Ή μπορεί νά έχουν 
συμφέρον άπό τήν μείωσιν τής 
εισφοράς οί παλαιότεροι τών 
συναδέλφων. Άλλ’ οί νέοι συ-1 
νάδελψοι, δέν πρέπει νά έπιμέ-

"Οχι, δχι!
ΜΠΑΡΟΥΜΗΣ: Παρ’ δ-

ήθικόν τούτο ζήτημα.
Ή κάθαρσις αύτή καί μόνον 

ανοίγει τον Δρόμον τής έκ βά
θρων άνασυντάξεως τοΰ οργα
νισμού τής έντάξεως τού προ
σωπικού κατά τρόπον' ανορθω- 
τικον τής άγνοπρεπείας του, 
των' προαγωγών' καί τής επα
νόρθωσε ως τής αδικίας εις τούς 
άπομακρυνθέντας συναδέλ
φους.

Ό κ. Διοικητής προέταξε τό 
θέμα τής έξασφαλίσεως τής έ- 
νισχύοεως τής Τραπέζης Διά 
νά ρυθμίση τόν τρόπον τής λει 
τουργίας της.

Ή ένίσχυσις, κατά τάς πλη
ροφορίας μας, κατά ένα τρόπον* 
συντελείται. Ή πίστωσις χρό
νου, ή Δοθείσα εις τήν Διοί- 
κησιν, έξηντλήθη. Ό καιρός 
τής τακτοποίησε ως τοΰ ηθικού 
θέματος άρχίζει. ’Έτσι καί μό 
νον θά άρχίση νά λειτουργΰ 
καλά ή Τράπεζα.

Ή άπελθούσα Δ. Ε. γνωρί

νουν εις αύτό. Έκαλέσαμε τήν 
παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς 
τούς έπισήμους διά νά κόψω- 
μεν τήν πήτταν καί έντροπια- 
στήκαμε. Ό Σύλλογός μας 
πρέπει νά έχη αξιοπρεπή έμ- 
φάνισιν. Ή Λέσχη μας, νά εί
ναι εύπρεπώς έπιπλωμένη. Πη
γαίνετε εις τήν Λέσχην τής Τρα 
πέζης τής Ελλάδος, διά νά ί- 
δήτε τήν διαφοράν.

κ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έφ’ 
δσον ό Σύλλογος τής Τραπέ- 
ζης τής Ελλάδος ανταπεξέρ
χεται άνέτως εις τά έξοδά του, 
είναι φυσικόν νά ανταπεξέρχε
ται καί ό ίδικός μας, καί νά 
πληρώνη τις βασιλόππητες καί 
τά λοιπά έξοδα. Δέν ευρίσκω 
τόν λόγον νά ύπάρχη αύτή ή 
διαφορά.

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ (Πρ. Δ. 
Ε.): Δέν έχετε δίκαιον, διότι 
ήμεΐς εϊμεθα 2.500, μετά τάς 
απολύσεις, ένώ οί τής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος είναι 5.000!

κ. ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ό κ. Πρό
εδρος ίσχυρίσθη δτι τά οικονο
μικά τοΰ Συλλόγου δέν πάνε 
καλά.

ΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δέν εί
πε τέτοιο πράγμα.

κ. ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Διά νά έ- 
πιμένη εις τήν διατήρησιν τής 
εισφοράς εις τό 1%, αύτό ση
μαίνει. Καί έγώ τό πιστεύω αύ
τό μέχρις ένός σημείου. Άλλ’ 
έρωτώ: έφ’ δσον τά οικονομι
κά δέν πηγαίνουν καλά, πώς 
ύπήρχον μέλη τοΰ Συλλόγου, 
τά όποια έπηραν δ αινεία άπό 
τόν Σύλλογον; (Χειροκροτή
ματα) .

κ. ΠΑΡΑΣΧΗΣ: Κύριοι συ
νάδελφοι, έχω τήν γνώμην πώς 
καμμία θεωρητική δικαιολογία 
καί έξήγησις, έπάνω εις αύτό 
τό θέμα, δέν ή μπορεί νά άντι- 
καταστήση τήν τροφήν εις τά 
πεινασμένα μας στομάχια. Δη
λαδή, ό κ. Πρόεδρος δέν ή μπο
ρεί νά λέγη δτι δέν έχει έπι
πλα δ Σύλλογος, όταν ήμεΐς 
δέν έχω μεν καρέκλαν εις τό 
σπίτι, μας. Αύτήν τήν στιγμήν 
ή Συνέλευσις πρέπει νά άπο- 
φανθή δΡ άνστάσεως τών χει- 
ρών, έάν δέχεται νά κρατήται 
τό 1% έπί τοΰ μισθοΰ πείνης, 
τόν όποιον παίρνομεν. (Χειρο
κροτήματα) .

κ. ΦΛΩΡΟΣ: Κύριοι συνά

ζει ότι ό σημερινός Διοικητής 
ΐάποΔίΔει ίΔιάζουσαν σημασίαν 
εις τά ήδικά θέματα. Γνωρίζει 
καί κάτι άλλο. "Οτι ό σημερι
νός Διοικητής Δέν Διστάζει νά| 
αντιμετωπίζη τούς σκοτεινούς 
καί άντιόραστικούς παράγον
τας. Τούς πατάσσει. Καί εις 
τήν ιπάταξιν αύτήν θά τοΰ εί
ναι συνεπίκουρον τό προσωπι
κόν. ΈΔώ, Διά νά εϊπωμεν τήν 
αλήθειαν, υπάρχει ένας ψίθυ
ρος. Ό εξής: Ή Δώναμις τών 
παραγόντων Δέν θά άφήση τόν 
Διοικητήν νά τολμήση.

Ήμεΐς, εις τόν ψίθυρον Δέν 
ΔίΔομεν προσοχήν.

Έάν, έν' τούτοις, παρ’ έλπί- 
Δα άποΔειχθή άληθής, το προ
σωπικόν, έστω καί μόνον, θά 
τολμήσιι.

"Οπως έτολμησε καί τήν 7ην 
’Ιανουάριου 1953 καί τήν 28ην 
Νοεμβρίου 1955.

δελφοι, ύπό τάς συνθήκας τάς 
σημερινάς τοΰ προσωπικού τής 
Τραπέζης μας, έχω τήν γνώμην 
δτι τό ήμισυ τοΐς έκατόν είναι 
πολύ άρκετόν διά νά άνταπε- 
ξέλθη ό Σύλλογος εις τάς ά- 
νάγκας του.

κ. ΚΟΥΜΠΑΡΗΣ: Είμαι ά
πό τούς συναδέλφους, οί όποιοι 
ύποστηρίζουν τήν μείωσιν τής 
εισφοράς. ’Επειδή βλέπω διχο
γνωμίαν έπί τοΰ θέματος αύ- 
τοΰ, θά είχα νά προτείνω μίαν 
άλλην λύσιν. Μετέχω τοΰ Συμ
βουλίου τοΰ Ταμείου Υγείας, 
άλλ’ ύπό τήν Ιδιότητά μου α
πλώς τοΰ "μέλους τοϋ Συλλό
γου μας, κάμνω τήν πρότασιν, 
έφ’ δσον, καλώς ή κακώς, γί
νεται ή κράτησις τοΰ 1%, τό ή- 
μιου τής εισφοράς νά πηγαίνη 
εις τόν Σύλλογον καί τό έτε
ρον ήμισυ εις τό Ταμεΐον Υγεί
ας, πρός ένίσχυσίν του.

ΦΩΝΑΙ: "Οχι, δχι!!
κ. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ: Τό θέ

μα τής μειώσεως τής εισφοράς 
είναι σοβαρώτατον. Έπί τοΰ θέ 
ματος αύτοΰ έχω έκπεφρασμέ- 
νην γνώμην. Ένθυμεΐσθε άπό 
πέρυσι εις προγραμματικήν μου 
άνακοίνωσιν, εΐχον έπαγγελθή 
τήν μείωσιν τής εισφοράς εις 
0,50%. Βλέπω πολύ ηύξημένα 
τά έξοδα καί δέν γνωρίζω έάν 
δικαιολογούνται δλαι αύταί αί 
δαπάναι. Επιμένω, πάντως, εις 
τήν μείωσιν τής εισφοράς κατά 
τό ήμισυ καί έάν, μέ τάς οικο
νομίας πού θά κάμη τό νέον 
Συμβούλιον, ίδωμεν δτι δέν 
βγαίνομεν πέρα, έδώ είμεθα 
καί ήμποροΰμεν νά αύξήσωμεν 
τήν εισφοράν εις 0,75%.

Επίσης έχω νά εϊπω δτι ή 
άπόφασις περί τροποποιήσεως 
τοΰ Καταστατικού, λαμβάνεται 
διά μυστικής ψηφοφορίας, διά 
ψηφοδελτίων, τά όποια άναγρά 
φουσι τάς λέξεις ΝΑΙ ή ΟΧΙ. 
Τούτο συνάγεται άπό τό άρ- 
θρον 14 § 1 τοΰ Καταστατικού 
έν συνδυασμώ πρός τό άρθρον 
12 § 2.

κ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έν 
τοιαύτη περιπτώσει καί πρός 
διευκόλυνσης μαζί μέ τά ψηφο
δέλτια διά τήν έκλογήν τοΰ 
νέου Συμβουλίου, νά ύπάρ- 
χουν καί ψηφοδέλτια, τά όποια 
νά άναγράφουν τάς λέξεις 
«Ναι» ή «’Όχι». Τό «Ναι» θά 
άναψέρεται εις τήν μείωσιν τής 
εισφοράς εις 0,50% καί τό «"Ο-



χο εις τήν διατήρησιν τής εισ
φοράς εις τό 1%.

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω δτι 
έξηντλήθη ή συζήτησις έπϊ του 
θέματος αύτοϋ. Έρωτάται ή 
Συνέλευσις : αποδέχεται τήν 
πρότασιν τοϋ κ. Δημητροποΰ- 
λου;

ΠΟΛΛΑ ΜΕΛΗ : Μάλιστα, 
μάλιστα!

"Η Συνέλευσις συμφωνεί, 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό κ. Πρό

εδρος τής Διοικ. Επιτροπής έ
χει τόν λόγον.

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ (Πρόεδρος 
Δ. Ε.): Κύριοι Συνάδελφοι.

Άΐρχόμενοι τής λογοδο
σίας μας -δεν 8ά εϊμε8α ειλι
κρινείς, έάν άπεκρύπταμεν 
τήν βαδείαν λύπην μας, διότι 
δέν είναι δυνατόν νά παρακά- 
6ηνται μεταξύ των μελών τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου τού 
Συλλόγου μας, τά παρχιτηδέν- 
τα μέλη αύτοϋ. Δραττάμεδα ό
μως της εύκαιρίας νά έκφρά- 
σωμεν εις αύτά τάς εύχαριστί- 
«ς μας διά την ανεπίσημον έ
στω συμβολήν' των', εις τάς 
-προσπάθειας μας, καί διότι, 
καίτοι διαφωνήσαντες εις προ
σωπικήν μου ενέργειαν καί 
εις ώρισμένον τομέα τής δρά- 
σεως τοϋ Συλλόγου μας καί δι- 
αχωρίσαντες τάς εύδύνας των', 
δέν έπαυσαν' έν τούτοις νά 
μάς περιβάλλουν (πλήν ενός) 
μέ τήν επιθυμητήν εις ήμάς 
έμπιστοσύνην των'.

Διά τούτο καί ήμεις, δέν έ- 
παύσαμεν νά τούς δεωροΰμεν 
ώς συνεργάτας μας καί τόσον 
τόν ’Αντιπρόεδρον κ. Μπχ- 
ρούμην', όσον καί τούς Συμ
βούλους κ.κ. Σπυρόπουλον καί 
Δημητρόπουλον, πάντοτε έκρα 
τούσαμεν ένημέρους των' ένερ- 
γειών μας καί έζητούσαμεν 
τήν γνώμην των', χωρίς βέ
βαια νά δέλωμεν νά εϊπωμεν 
μέ αύτό, ότι εύδύνονται διά τυ 
χόν παραλήψεις μας ή άστο
χους ένεργείας μας.

Γνωρίζομεν πόσον κουραστι
κές γίνονται αί συνελεύσεις 
μας, όταν' οί όμιληταί κατα- 
τρίβωνται εις λεπτομέρειας, 
καί γι’ αυτό δά φροντίσωμεν 
νά περιορισδώμεν' εις ούσιώδη, 
ελάχιστα άλλωστε, συνδικαλι
στικά επιτεύγματα καί εις α
ξιοσημείωτα γεγονότα, άναφε- 
ράμενα κυρίως εις τάς επιδέ
σεις εναντίον τοϋ Συλλόγου 
μας καί εις τήν δρίάσιν 
αύτοϋ διά τήν' άποκατάστασιν 
τής Τραπέζης μας.

Δέν θά ήτο ύπερβολή, εάν 
δά έλέγαμεν, ότι ήόύνατ© νά 
έκδοδμ λευκή βίβλος διά τούς 
άγώνας τοϋ Συλλόγου μας 
προς άπολύτρωσιν τής Τραπέ- 
ξης καί τοϋ Προσωπικού της, 
άπό τον' Ήλιασκικόν ζυγόν, 
διότι, περί ζυγού όντως έπρό- 
κειτο, όπως όλοι μας τόν έζή- 
σαμεν κατά τό διάστημα τής 
τριετίας.

ΤΑ ΠΡΟΗΓΗΟίΕΝΤΑ ΤΟΥ 
1954

Μετά τήν άνάληψιν έκ μέρους 
μας τής Διοικήσεως τού Συλ
λόγου μας καί κατά τήν μι
κρά ν περίοδον τού 1954, μελε- 
τήσαντες τήν κατάστασιν ώς 
αΰτη ένεφανίζετο, διαπιστώ- 
σαντες άπό τάς πρώτας έπα- 
φάς μας, μέ τήν' τότε Διοίκη
ση', τάς έναντι ήμων έξοντω- 
τικάς διαθέσεις της, διϊδόντες 
ότι πάσα προοπάδειά μας διά 
τήν βελτίωσιν τής δέσεως μας 
ήτο έκ των προτέρων καταδι
κασμένη, έσκέφδημεν, κατε- 
στρώσαμεν καί έδέσαμεν' εις έ- 
φαρμογήν σχέδιον, διαβρωτι- 
κής δράσεως τοΰ Συλλόγου 
μας, εναντίον τού Ήλιάσκου.

Ό Ήλιάσκος, ήτο βέβαια 
τότε πανίσχυρος, διότι είχεν 
άκόμη τόν πολύτιμον σύνεργά 
την του η μάλλον «το κοπέλ- 
λι του» θά ήδυνάμεδα ν'ά εΐπω- 
μεν, άφοΰ μάς τον έπωνόμασε 
«αφεντικό» καί έκεϊνος είς μί
αν παρουσίασίν μας, τόν τέως 
ύπουργόν ’Εργασίας κ. Γονήν. 
Μάς έδόδη τότε μία πρώτης 
τάξεως ευκαιρία, έάν ένδυμή- 
σδε, καί έ δώσαμε ν τήν «χαρι
στικήν βολήν» είς τόν άλησμό 
νητον έκεΐνον υπουργόν τής

’Εργασίας, άνακοινώσαντες τά 
όσα παραδόξως μάς 
είπε, θέλοντας νά παρουσίαση 
τόν εαυτόν του ώς δΰμα, καί 
τά όποια ή έφημερίς «’Ελευθε
ρία» είς περίοπτον δέσιν έδη- 
μοσίευσε μέ καυστικώτατον 
σχόλιον.

‘Ο Γονής μάλιστα τότε, μάς 
έκάλεσε γιά νά μας έπιτιμήσμ, 
άλλά δέν τά κατάφερε, διότι 
τού είπα μεν', όχι δέν άνεκοι- 
νώσαμεν καί άλλα, τά όποια 
μάς είχε πή καί τά όποια ή- 
σαν' πλέον έπιβαρυν'τικά δι’ 
αύτόν καί άνέκρουσε πρύμν'αν.

Τά μέχρις έδώ, ανήκουν είς 
τό παρελθόν', τά λέγομεν όμως, 
διότι συνδέονται απολύτως μέ 
τό παρόν.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Έ'ν τώ μεταξύ δά έλάμβανον 

χώραν αί αρχαιρεσίαι τού 
1955.

Ίδόντες έκ τών πραγμάτων', 
ότι δά ήδυνάμεδα ν'ά προσφέ
ρουμε ν — παρά τήν απειρίαν' 
μας τότε περί τά συνδικαλι
στικά — είς τόν' αγώνα διά 
τήν κατάλυσιν τής Ήλιασκι- 
κής Τυραννίας καί τή πριτρο- 
πή καί πκρακλήσει πολλών συ 
νάδέλφων, άνεμίχδημεν είς 
τάς αρχαιρεσίας καί μέ τήν 
έμπιστοσύνην σας πλέον', άνε- 
λάβομε-ν τήν συνέχισιν τοΰ ά- 
γώνος, βάσει τοΰ προαναφερ- 
δέντος σχεδίου.

Είς τήν προγραμματικήν ά- 
νακοίνωσίν μας, τότε, δέν ύ- 
ποσχόμεθα τίποτε καί τούτο, 
διότι άνελαμβάνομεν τόν α
γώνα, υπό λίαν' δυσμενείς α
κόμη συνδήκας.

Ci άντεργατικοί νόμοι έλει- 
τούργουν, καί 6 Συναγερμός, 
άπό τόν ’Αρχηγόν τού όποιου 
αντλούσε περιέργως 
τήν καταστροφικήν του δύνα- 
μιν ό Ήλιάσκος, είχε μέν ύπο- 
στη φθοράν, άλλ’ έστέκετο ά
κόμη πάρα πολύ καλά.

Οί κυβερνητικοί κύκλοι, τούς, 
οποίους κατά καιρούς έπισκε- 
πτόμεθα μάς έπαρουσιάζοντο 
επιφυλακτικοί. Πολλοί έξ αΰ- 
τώ-ν μάς συν'ε-βούλ£υον νά δού
με τόν' Παπάγον. Καί ημείς ό
μως έβλέπαμεν, ότι μόνον μία 
παρουσίασίς μας είς τόν ’Αρ
χηγόν τού Συναγερμού, ίσως 
κάπως νά ώφέλει τάς προσπά
θειας μας.

Δυστυχώς, όμως, ό Παπάγος 
ήτο απρόσιτος, ήτο άδέατος. 
,Τί έγγραφα δέν' έκάναμε, τί 
παρακλήσεις, άλλά όλα χωρίς 
αποτέλεσμα. Ό κ. Ράλλης, ό 
κ. Άλέστας μάς ύπόσχοντο ό
τι θά μάς κλείσουν ραντεβού, 
άλλά είς μάτην άνεμένομεν. 
"Ολοι όμως οί ‘Υπουργοί, άλ
λά καί οί έξωκυβερνητικοί πα
ράγοντες τοΰ Συναγερμού, έ- 
φροντίσαμεν νά κατατοπι- 
σδοδν περί τής φθοροποιού δρά 
σεως τού Ήλιάσκου, καί όλοι 
μάς ήκουον μέ συμπόνοια, _ ό
λοι άντελαμβάνοντο ότι όρ- 
μώμεθα άπό εύγενη ελατήρια 
είς τον αγώνα μας, όλοι κα- 
τεννόουν ότι άγωνιζόμεδα διά 
τήν σωτηρίαν ενός Ιδρύμα
τος, πού άν κατέρρεε, δά είχε 
δυσμενή άντίκτυπον διά τό 
’Έθνος, άλλά όλοι έδίσταζαν 
νά πάρουν δέσιν.

Αί διαβρωτικαί ένέργειαί 
μας αύταί, εναντίον τοϋ Ήλι
άσκου, δ(έν ήτο δυνατόν, _ βέ
βαια, παρά κάποτε καί διά τί
νος νά φδάσουν εις τά αύτιά 
του. Καί δέν άργησε νά γίνμ 
τούτο.

ΠΡΩΤΗ ΕΙΠΙΟΕΣΙΣ ΕΝΑΝ
ΤΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
‘Ο Ήλιάσκος έπληροφορήδη 

τάς ένεργείας τού Συλλόγου 
μας καί έταράχθη σφόδρα, ώς 
ήτο έπόμενον, καί άπεφάσισε 
μέ κάδε τρόπο νά μάς έξουδε- 
τερώση- Τήν διάλυσίν μας, βέ
βαια, τήν έβλεπε κάπως δύ
σκολη.

Σκέφδηκε ώς πρώτον μέτρον 
νά μάς βγάλη άπό τά γραφεία. 
"Οπου ένα πρωΐ μέ καλεί ό κ. 
Άν'δρόνικος καί μοϋ λέγει, ό
τι ό κ. Διοικητής διέταξε νά 
ειδοποιηθώ νά άδειάσω τά 
γραφεία τοΰ Συλλόγου.

Τοϋ άπήντησα ότι αύτό δέν 
είναι δυνατόν νά γίνη καί άν

θέλη νά πάω εγώ είς τόν Δι
οικητήν νά τοΰ τό πώ. Ό κ. 
’Ανδρόνικος τότε μοϋ είπε: 
«’Εγώ δά σοΰ έλεγα μίαν συμ
βιβαστικήν λύσιν. Νά άδειά- 
σμς τό ένα γραφείο καί νά 
κάμης έγγραφο, ότι τό άλλο 
δά τό άδειάσης αργότερα καί 
έτσι — μοϋ λέγει — δά του 
περάσμ τοϋ Διοικητοϋ».

Πήγα όμως έπάνω, τό είπα 
καί είς τό Συμβούλιον, καί α
ποφασίσαμε καί έκάναμε τό 
εξής γράμμα:

Κύριε Διοικητά,
«’Επί δικβιβχσθείσης προφο

ρικής εντολής σας διά τού κ. 
’Ανδρονίκου περί έκκενώσεως 
τοΰ ενός έκ τών δύο παραχω- 
ρηδέντων είς τόν Σύλλογον* 
γραφείων, έχομεν τήν τιμήν 
νά γνωρίσωμεν ‘Υμϊν ότι, έπί 
τοϋ παρόντος τουλάχιστον, μάς 
είναι τελείως αδύνατος ή έκ- 
κένωσις τούτου, καδ’ όσον' δέν 
έπαρκοΰν ούτε ταΰτα διά τήν' 
στέγασιν καί τήν εύρυθμον; 
λειτουργίαν' τών' γραφείων τοϋ 
Συλλόγου, είς σημείον ώστε 
νά δημιουργήται έπιτακτική 
άνάγκη δι’ έξεύρεσιν καί τρί
του τοιούτου.

Μετά τιμής κλπ.».

Κατόπιν τοϋ έγγράφου μας 
αύτοϋ, μέ έκάλ-εσεν ό κ. Γεωρ- 
γιάδης καί μοΰ ειπεν ότι πρέ
πει νά άδειάσω τό ένα γρα
φείο πού χρησιμοποιείται γιά 
γραφεία τής «Τραπεζιτικής». 
«Ξέρεις, μοΰ λέγει, ό κ. Διοι
κητής δέν άνέχεται νά έχή 
είς τούς κόλπους του μίαν εφη
μερίδά πού ώς μοναδικόν έρ- 
γον της έχει τήν διαπόμπευ
ση' του. Δέν ξέρω, μοΰ λέγει, 
άν συντάσσεται άπό έσένα». 
Τοΰ άπήντησα ότι συντάσσεται 
άπό επιτροπήν τού Διοικ. Συμ
βουλίου τοΰ Συλλόγου. Τήν 
αυτήν' άπάντησιν έδώσαμεν, 
κάποτε, καί είς παρομοίαν έ- 
ρώτησιν τού ίδιου τού Ήλιά
σκου.

Έν πάση περιπτώσει, λέγω 
είς τόν κ. Γεωργιάδην, έκτος 
τοΰ ότι τό δεύτερον γραφεΐον 
δέν χρησιμοποιείται διά τήν' 
«Τραπεζιτικήν», διότι ή «Τρα
πεζιτική» έχει τά γραφεία της 
’Ακαδημίας 60, δέν δά μπορέ
σω νά τό παραδώσω, παρά μό
νον διά δικαστικής έξώσεως.

Φαίνεται ότι ή άπάντησίς 
μου ήτο τόσον κατηγορηματι
κή, ώστε έκτοτε δέν μας ή- 
νώχλησαν ώς πρός αύτό.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΠΙΟΕΣΙΣ Ε
ΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ
ΓΟΥ

Άντιλαμβχνόμενοι, όμως,_ ό 
Ήλιάσκος καί οί περί αύτόν, 
ότι παρόμοια μέτρα ώς αύτό 
δηλαδή καί άλλα, δέν' άπέβχι- 
ναν αποτελεσματικά διά τόν 
σκοπόν τους, έσκέφθησαν νά 
λάβουν άλλα ριζικώτερα μέ
τρα. Έσκέφθησαν', έν ένί λό
γω, τήν ϊδρυσιν ένιαίου Συλ
λόγου ’Εθνικής — ’Αθηνών. 
Δέν έχρονοτρίβησαν, λοιπόν, 
και έντός ολίγου έκυκλοφο- 
ροΰσεν είς τό Κεντρικόν μας, 
καταστατικόν ϊνα υπογραφή 
παρά τοϋ άπαιτουμένου άρι- 
δμοϋ μελών διά ν'ά ύποβληθή 
είς τό Πρωτοδικείον προς έγ
κριση'. Τότε ήλδον άλληλοδι- 
αδόχως διάφοροι συνάδελφοι 
καί μοϋ τό ανήγγειλαν έμπι- 
στευτικώς. Κατ’ άρχάς δέν ά- 
νησύχησα, διότι δέν ήτο καί 
ήλεγμένη ή πληροφορία. Ένα 
πρωΐ όμως, έρχεται ό συνά
δελφος κ. Οεοδώρου — πρέπει 
νά άν'οίξω μίαν παρένθεσιν έ
δώ. Τόν κ. Οεοδώρου τόν εί
χα πικράνει κατά τό παρελθόν 
διά συνδικαλιστικούς λόγους. 
’Έχω δημιουργήσει, άλλωστε, 
μετά τήν άνάμιξίν μου είς τά 
συνδικαλιστικά, τόσας δυσαρέ
σκειας, ώστε ν'ά άμφισβητήται 
ή επιτυχία μου είς τάς προσε
χείς αρχαιρεσίας (γέλωτες). 
’Έρχεται, λοιπόν, ό κ. Οεοδώ- 
ρου — όστις μετά τήν πικρί
αν πού τόν έπότισα μέ πληρώ
νει μέ κάτι παρόμοιες φιλικές 
έκδηλώσεις — καί μοϋ λέγει 
ότι, πράγματι τά περί κυκλοφο 
ρίας καταστατικού ίδρύσεως έ

νιαίου Συλλόγου είναι άληθή 
καί ότι πολλοί συνάδελφοι έ
χουν ύπογράψει.

Τότε, μή έχων λόγους νά 
αμφιβάλω διά τήν ειλικρίνει
αν τοϋ κ. Οεοδώρου, ήρχισα 
νά ανησυχώ.

Τό συνεζητήσαμεν μέ πολ
λούς παλαιούς καί νέους συνα
δέλφους συν'δικαλιστάς. ’Άλ
λοι μάς ένεδάρρυναν, άλλά 
καί πολλοί μάς άπεγοήτευαν. 
Τινές έξ αύτών μοΰ συνέστη
σαν' νά τό εΐπω καί στόν κ. 
Μακρή τής Γενικής Συνομο
σπονδίας. (Φωναί: Ά! τώρα 
μάλιστα... κλπ.).

Γνωρίζομεν πολλών' έξ ύμών 
τάς διαθέσεις έναντι τής Γε
νικής Συνομοσπονδίας ή μάλ
λον έναντι τοΰ Γεν. Γραμμα- 
τέως της, άλλά δέν δά ήτο έν
τιμον έάν άποσιωποϋσα μίαν 
υπηρεσίαν, τήν οποίαν ό κ. 
Μακρής προσέφερεν είς τόν' 
Σύλλογόν μας. καίτοι ο ίδιος 
μέ παρεκάλεσε ν'ά μή άναφέ- 
ρω ποτέ'τί σχετικώς.

Σάς λέγω, λοιπόν, χωρίς 
νά σάς κουράσω μέ λεπτομέ
ρειας, ότι μέ κάποιον συγκε
ρασμόν' τού τρόπου ένεργείας 
ιπού μέ συνεβούλευσε νά κά- 
μωμεν, μέ τάς _ένεργείας είς 
τάς οποίας ήμεις έσκεπτώμε- 
8α νά προβώμεν, έπετεύχθη ή 
αποτροπή τής ίδρύσεως ένιαί
ου Συλλόγου ή μάλλον —-διά 
νά ε’ίμεδα ακριβέστεροι — ά- 
νεβλήδη ή ϊδρυσις τούτου. Καί 
λέγομεν άνεέλήθη άπλώς, δι
ότι έλάβαμεν διαβεβαιώσεις 
άρμοδίως, ότι θά άποσυρδή τό 
καταστατικόν, , έ φ’ όσον 
δά ύποσχεδώμεν καί ήμεις, ό
τι «δέν δά παρασυρώμεδα τοΰ 
λοιπού εις έκστρεμιστικάς έ- 
νεργείας».

Δηλαδή μέ άλλα λόγια τό 
θέμα δέν έκλεισε. "Οπως άν- 
τιλαμβάνεσδε, τό «έ φ’ ό- 
σ ο ν» έσήμαινεν, ότι εις τό 
εξής, είς κάδε μας παρεκτρο
πήν δά μάς έπεσείετο άπό τόν1 
Ήλιάσκον ή άπό κανένα άλ
λον, τό «Καταστατικόν'». ’Έ
πρεπε, λοιπόν', ν'ά κατοχυίρω- 
δώμεν, νά μή έχωμεν διαρκώς 
τόν «μπαμπούλαν».

Κ. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ: Μοΰ ε
πιτρέπετε μίαν διακοπήν; Ποιοι 
εΐχον τήν πρωτοβουλίαν νά ύ- 
πογράψουν αυτό τό Καταστα
τικόν;

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ (Πρ. Δ. 
Ε.): Κατέβαλα πολλάς προσ
πάθειας διά νά τό πληροφορη- 
θώ, διότι θά ήτο ενα έξαιρετι- 
κόν στοιχεϊον, άλλά δυστυχώς 
δέν κατέστη δυνατόν.

κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Πληροφορί
ας εΐχον — έγώ δέν είδα τό 
Καταστατικόν — δτι έφέρετο 
ώς οριστική ή ύπογραφή τοΰ 
Καταστατικού. "Εσπευσα, λοι
πόν, νά εΐπω δτι ήδη ή θέσις 
τοΰ Ήλιάσκου κλονίζεται καί 
δτι αύτά είναι τερτίπια.

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ (Πρ. Δ. 
Ε.): Διατί άμψιβάλλετε, άφοΰ 
τό διεπίστωσα έγώ;

κ. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ: Πρέπει 
νά κολασθοΰν τά πρόσωπα.

κ. ΔΙΛΗΝΔΑΣ: Διατί δέν 
μας ανακοινώσατε τότε, δτι γί
νεται προσπάθεια συστάσεως 
νέου Συλλόγου;

ΠΟΛΛΑ ΜΕΛΗ:1 Πρέπει νά 
μάθωμε ποιοι είναι αυτοί, οί 
όποιοι έκυκλοφόρησαν τό Κα
ταστατικόν !

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έδω
σε τή νάπάντησιν ό κ. Πρόε
δρος. ’Αφήστε τον νά συνέχιση.

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ (Πρ. Δ. 
Ε.): ’Έρχσμαι τώρα είς τό θέ
μα τής C.T.O.EL Δέν είχε πε
ράσει πολύς καιρός άπό τότε 
πού μάς εΐχε έπισκεφδή ό Πρό
εδρος τοΰ Συλλόγου της Εμ
πορικής Τραπέζης, ό κ. Κοκ- 
κινάκης, καί μάς είχε μιλήσει 
περί συνεργασίας. ’Εκείνο πού 
δέν μάς ήρεο£ άπό τήν συζή- 
τησιν αυτήν, ήτο πού είς μίαν 
στιγμήν μάς είπε πώς δά πρέ
πει σιγά - σιγά νά προχωρού
με πρός τήν ένωσιν τών δύο 
Συλλόγων. Μεταξύ τών άλλων 
τότε μάς είπε, ότι έμαθε πώς 
συνδέομαι πολύ μέ τόν κ. ’Α
λευρά καί πώς θά έπρεπε ν'ά 
τόν ίδώ νά συζητήσωμεν έπ’

αύτοϋ. Μέ τόν κ. Άλευρά, 
πράγματι, συνδέομαι διά στε- 
νωτάτης φιλίας καί κάποτε 
μάλιστα εϊχομεν συζητήσει πε
ρί τής άπομονωτικής τακτι
κής, τήν οποίαν ήκολούθει τό 
πιροκάτοχον συμβούλιον τοϋ 
Συλλόγου τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος καί δέν μοϋ άπέκρυ- 
πτε τούς φόβους του περί τών 
κινδύνων πού εγκυμονούσε ή 
τακτική αύτή. Τοϋ έμπιστευό- 
μην καί έγώ τάς επιδέσεις πού 
ύφίστατο ό Σύλλογός μας έκ 
μέρους τοΰ κ. Ήλιάσκου καί 
συμφωνούσαμε είς τό ότι άπέ- 
6η επιζήμια ή διάσπασις της 
ένότητος τών Συλλόγων Των 
τριών μεγάλων Τραπεζών καί 
έσκειπτόμεδα πώς θά καθίστα
το δυνατή ή έπανασύνδεσις 
τών συλλογικών μας σχέσεων 
καί ή έκ νέου συνεργασία μας.

Ή σκέψις περί κατοχυρώσε- 
ως τοϋ Συλλόγου μας μέ έβα- 
σάνιζε συνεχώς. Κάδε ήμέρα, 
έκτοτε, μέ άπασχολοΰσε άρκε- 
τές ώρες. Κατέληγα πάντοτε 
είς τά εξής : Έάν καθίστατο 
δυνατή ή έπανασύνδεσις τών 
σχέσεών μας μέ τούς Συλλό
γους τών δύο άλλων μεγάλων 
Τραπεζών, άλλά κατά κά
ποιον τρόπον επίσημον, κατά 
κάποιον τρόπον δεσμευτικόν, 
ή ϊδρυσις ενός νέου Συλλόγου 
Εθνικής — Αθηνών, ίσως δέν 
δά άπέβαινεν έπιζημία διά τόν 
Σύλλογόν μας, πολύ δέ περισ
σότερον, έάν' καθίστατο έφι- 
κτή ή συνεργασία καί μετά 
τών άλλων μικροτέρων Τρα
πεζών. Είς τήν' σκέψιν μου αυ
τήν μέ ένεθάρρυνε πάρα πολύ 
ό κ. ’Αλευράς. Είς μίαν συνάν- 
τηοίν μας. καί σχετικής συζη- 
τήσεως πάλιν γενομένης, μου 
είπε ότι έχει κατά νουν ένα 
σχέδιον Όμοσπονδιώσεως τοϋ 
Τραπεζοϋπαλληλικού Κόσμου, 
άλλά σκέπτεται εμάς, δεδομέ
νου. ότι δέν' είναι δυνατόν νά 
άποκλεισθή ή συμμετοχή τοΰ 
Συλλόγου τής Τραπέζης Αθη
νών. Καί σέ έρωτώ, μοΰ λέγει: 
«Οά συμμετάσχητε σείς μιάς 
"Ομοσπονδίας _πού θά μετέχη 
ό Σύλλογος της Τραπέζης ’Α
θηνών;». Δέν. έπερίμενε, βε
βαίως, άμέσως άπάντησιν. Μοϋ 
λέγει, όμως, ότι πρέπει νά έ
χωμεν καί τούτο ΰπ’ όψει μας· 
ότι, «τήν ‘Ομοσπονδίαν είναι 
δυνατόν νά τήν κάμη μέ τήν 
συμμετοχήν καί μόνον του ε
νός σκέλους)). Τοϋ Συλλόγου, 
δηλαδή, τής Τραπέζης Αθη
νών. Πάντως σκέφου, μοΰ λέ
γει, καί πές μου νά άναλάόω 
τήν διεξαγωγήν συνομιλιών. 
Περιττόν νά σας εΐπω, ότι αύ
τό μάς άπησχόλησε πάρα πολύ' 
έόάλαμε κάτω όλα τά δεδομέ
να, άνελόγίσθημεν τό παρελ
θόν, τό λυπηρόν παρελθόν, ά- 
νελογίσδημεν όμως καί τήν 
εύδύνην πού άνελαμβάνομεν, 
εάν δέν συμμετείχομεν. Εύρί- 
σκαμεν, ότι περισσότερα ήσαν 
τά ύπέρ τής συμμετοχής μας, 
παρά τά κατά. Καί τό σπου
δαιότεροι’, ότι έτσι έπετυγχά- 
νετο καί ή κατοχύρωσις τοϋ 
Συλλόγου μας, πού τόσο μάς 
έβχσάνιζε. Δηλαδή, έσκέφδη- 
μεν, ότι ίδρυομένης τής ‘Ομο
σπονδίας μέ τήν συμμετοχήν' 
τών δύο Συλλόγων', τοΰ ίδικοϋ 
μας δηλαδή καί τής Τραπέζης 
’Αθηνών, ήμεις. εύρισκόμενοι 
μέσα, δά άντιόρούσαμε είς τήν 
συμμετοχήν τοΰ νεοϊδρυθπσο- 
μένου ένιαίου Συλλόγου καί, 
Ιάπομονωμένος αύτός, θά ήτο 
ούσιαστικώς ανύπαρκτος. Κατε 
λήξαμεν, λοιπόν, είς τήν άπό- 
ςρχσιν, όχι μόνον νά συμμεθέ- 
ξωμεν, άλλά καί νά πρωτοστα- 
τήσωμεν καί νά συμβάλλωμεν 
είς τήν ϊδρυσιν τής ‘Ομοσπον
δίας, κερδίζοντες ουτω τίτλους 
ύπέρ ήμών. Δεδομένου μάλι
στα ότι ή νόμιμος συμμετοχή 
μας θά έγίνετο ύπό τήν αϊρε- 
σιν τής ύμετέρας έγκρίσεως, 
ώς όρίζει τό άρθρον 29 τοΰ Κα
ταστατικού τού Συλλόγου μας, 
έπροχωΐρήσαμεν καί έφθάσα- 
μεν καί είς επισήμους συνομι
λίας, είς τάς όποιας μετεΐχον 
έκτος έμοϋ καί τοΰ κ Προκο
πίου, Γεν. Γραμματέως τοϋ 
Συλλόγου, καί ©ί τότε Σύμβου 
λοι κ. κ. Σπυρόπουλος καί Δη-



μητρόπουλος. Σημειωθήτω, δτι 
προβεπαθήσαμεν καί όυνάμεδα 
να εϊπωμεν, δτι έιτετύχχμεν 
εύχ'οϊκωτάτβυξ όρους της συμ
μετοχής μας.

Σήμερον, μεταξύ των άλλων 
θεμάτων είναι καί ή ληφιρ ά
π οφάσεως διά την συνέχιαιν 
κατά τρόπον επίσημον πλέον, 
τής συμμετοχής μας. Εϊμεθα 
τής γχ'ώμης δτι, ή ύπέρ τής 
ουμμετεχής μας άπόφασίς σας, 
πρέπει νά είναι ομόθυμος. 
( Χειροκροτήματα ).

ΚΑΙ... ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

"Η O.T.C.E. γεννηθεΐσα ύπδ 
τδ κράτος καί κατά τήν_ διάρ
κειαν τής λειτουργίας των άν- 
τεργατικών Νόμων τοΰ άλη- 
σμονήτβυ εκείνου ύπουργου 
Εργασίας καί έχουσχ τάς όρ- 
γαχ’ΐκάς άδυχ'αμίας τοΰ «νεο- 
συστάτου», δέν ητε δυνατόν, 
βέβαια, νά παρέξη Θετικήν 
προστασίαν εις τά μέλη της. 
Πάντως, ή αναγγελία καί μό
νον τής ϊόρύσεώς της, κατεθο- 
ρΰβηοε τούς γνωστούς κακούς; 
έργοδότας.

Έξ άφορμής τοΰ δτι εις τάς 
επιδιώξεις της έτί8ετο ώς Ιον 
αίτημα ή χΰξησις των αποδο
χών κατά 25 - 30 ο) ο, τούς έ
καμε νά σκεφθοΰχ' νά μας δώ
σουν τά δύο Ιδδήμερα ύπο τύ
πον Δανείου καί διά τά όποια η
μείς «έφτύσαμεν αίμα» έως ό- 
του τά ξεκολλήσωμεν άπδ τόν' 
Ήλιάσκβχ·.

’Αλλά, κ. Συνάδελφοι, καί 
πότε έθέσαμεν ημείς αίτημα 
εις τόν Ήλιάσκον πού, όχι νά 
το άποδεχδή, άλλά απλώς καί 
μόνον να τό συζητήσει;

Ή άρνησίς του διά τής άνυ- 
φώσεως τής κεφαλής δσον τού 
ήτο δυνατόν ύφηλότερα, μας 
έχει μείνει είκων έκνευριστι- 
κη.

’Όταν εις κάτι συγκατένευε, 
διότι δέχΓ ήθελε νά διαφανή © 
κακός σκοπός του, έφρόντιζε 
κάπως διαφορετικά νά άντι- 
δράση·

Καί 8ά σάς εϊπωμεν σχετι- 
κώς μέ τήν κράτησιν ύπέρ τοΰ 
Όργανισμοΰ ’Ανεργίας

"Οταν άπεφάσισε τό Συμόού- 
>.ιόν μας νά κάνωμε αγωγήν, 
,$ Γεν. 1 ραμματεύς τοΰ Συλλό
γου κ. Προκοπίου καί έγώ, έ- 
πήγαμε νά συνεννοηθώμεν, 
διότι 6ά άπηλλάσσετο καί ή 
Τράπεζα τής εισφοράς της έκ 
2 ο)ο. Μάς είπε: «Ναί, βρέ 
παιδιά, γιατί νά πληρώνωμεν 
τόσα λεπτά, άφοΰ έχομε τό1 
«επικουρικό»; Τοΰ είπαμε : 
Μά έσπεύοαμεν καί ημείς, κ. 
Διοικητά, να κάνωμεν τήν 
κράτησιν, ένώ οι άλλες Τρά
πεζες δέν τήν έχουν κάμει ά
κόμη. Κατεφάνη, τότε, η σύγ- 
χυσίς του, διότι έκατάλαέε ό
τι ημείς εϊχομεν άντιληφθή 
τάς προθέσεις του διά τό «’Ε
πικουρικόν» μας. Διότι, πρά
γματι, εις τήν διάλυοιν τοΰ 
«Έπικουρικοΰ» έσκόπει ή ε
σπευσμένη εφαρμογή τοΰ νό
μου περί Όργανισμοΰ ’Ανερ
γίας, δηλαδή ή έπιέολή τής 
κρατήσεως.

Έσκέφδη αύτός ή οί σύμβου
λοί του, δτι έπαρουσιάζετο ή 
έπιζητουμένη εύκαιρία. Δέν η- 
το δυνατόν νά φαντασδοΰν, ό
τι ήμεΐς 8ά έδεχώμαθα νά μάς 
κάμουν ύπέρ τοΰ αύτου σκο- 
ποΰ, δύο κρατήσεις. ’Αλλά δτι 
Βά έζητούσαμεν χ-ά άπαλλαγώ- 
μεν τής μή αναγκαστικής του
λάχιστον, δηλαδή τής ύπέρ 
τοΰ «ΈΙπικουρικοΰ».

Έκάναμεν όμως τάς άγωγάς 
καί έπετύχαμεν, ευτυχώς,, πα
ρά τάς ποικίλας άντιδράσεις 
του, τήν έκδβσιν άποφάσεως 
ύπέρ ήμών. Άλλά ή νέα διά- 
ταξις, ή όποια κατά τρόποχ· 
σατανικόν καί σκανδαλώδη έ- 
τέ8η εις τόν Νόμοχ' 3464)31.12. 
55, μάς επιβάλλει πάλιν άπό 
1.1.1956 τήν κράτησιν αύτήν, 
διότι τό «’Επικουρικόν» μας 
δέν είχ'αι χ'ομικόν πρόσωπον 
Δημοσίου Δικαίου ώς ή δίάτα- 
ξις αΰτη όρίζει.

•Υιπεβάλαμεν όμως σχετικόν 
υπόμνημα είς τόν κ. "Υπουρ
γόν ’Εργασίας καί έλπίζομεν 
ότι, Βά έπιτύχωμεν τήν άπά-

λειψιν τής διατάξεως αύτής 
καί τήν εκ νέου απαλλαγήν 
μας.

Άλλά, καί πόσα άλλα!! Τί 
νά πρωτο8υμη6οΰμε άπό τόν ά- 
λησμόνητόν μας εκείνον Διοι
κητήν;

Τό «σαραφιλίκι» του,_ κατά 
τάς διαπραγματεύσεις τής έν- 
σωματώσεως τοΰ επιδόματος α
κρίβειας;

Τό ένδιαφέρον του διά τά 
στομάχια μας πού προέβαλε 
διά νά μή καταργήσή τό ένα 
άπόγευμα;

’Άς μή τά δυμώμαστε καλύ
τερα....

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝ
ΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ ΛI ΑΣΚΟΥ

Διέρρεεν ο χρόνος, καί έ- 
φδάσαμεν εις τόν δεύτερον α
νασχηματισμόν τής Κυβερνή- 
σεως Συναγερμού. Κατά τόν ά- 
νασχηματισμόν αύτόν τής Κυ- 
βερνήσεως, άνετέδη ό οικονο
μικός τομεύς εις τόν "Υπουρ
γόν κ. ΐϊαπαληγούραν. Άπό; 
πολλούς εϊχομεν πληροφορίας 
δτι ό κ. Παπαληγούρας δέν δι- 
έκειτο εύμενως πρός τόν Ή- 
λιάσκον. Αί πληροφορίαι αύ- 
ταί, λίαν ένδαρρυντικαί μέν, 
άλλά δχι καί ενθουσιώδεις, δι
ότι, όπως είναι εις όλους γνω
στόν, ό Ήλιάσκος άντλουσε 
τήν δύναμίν του, άπ’ εύδείας 
άπδ τόχ' Παπάγοχ'.

Ό ΙΙαπάγος, βέβαια, λόγω 
τής άσδεχ'είας του, ήτις καδη- 
μεριχ'ώς τόν κατέβαλεν, δέν 
έλάμβανε πλέον γνώσιν τών 
Ύπουργικώχ' ενεργειών. ’Ί
σως τούτο ώδησε τόν κ. Παπα- 
ληγούραχ' είς τήν άπόφασίν 
του νά άπομακρύνη τον, Ήλι
άσκον. Καί είναι γεγονός, δτι 
είχε ετοιμάσει σχετικόν νομο- 
σχέδιον, τήν ψήφισιν τοΰ ό
ποιου όμως, έματαίωσεν ό επι- 
συμβάς τάς ήμέρας έκείνας θά
νατος τοΰ Στρατάρχου.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟ
ΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ Η-
ΛΙΑΣΚΟΥ

Μετά τόν θάνατον τοΰ Στρα 
τάρχου καί τοΰ σχηματισμού 
νέας κυβερνήσεως ύπό τόν κ. 
Καραμανλήν μέ ύπεύδυνον είς 
τόν οΐκοχ'ομικόν τομέα τόν κ. 
Άποστολίδην, διεφάνησαν ελ
πίδες άπολυτρωμοΰ μας άπό 
τόν Ήλιάσκον.

(Εις τό σημείον τοΰτο, ό κ. 
Πρόεδρος παρακαλεΐ νά μή τη 
ρηΒώσι τά πρακτικά — ή Συ- 
ν'έλευσις συχαινεΐ — καί έξι- 
στορεί τάς ένεργείας τοΰ Συλ
λόγου πλησίον τής Κυβερνή
σεως καί είδικώτερον τοΰ "Υ
πουργού κ. Άποστολίδη καί, 
σημειώνει τήν παρά τινων συ
ναδέλφων παρασχεδείσαν είς 
αύτόν βοήθειαν).

Καί ή συνέχεια, νά κληθη ό 
Ήλιάσκος παρά τοΰ κ. Άπο- 
στολίδή νά ύποβάλμ τήν πα- 
ραίτησίν του.

Τά ,έπακολουθήσαντα είναι 
γνωστά. Ή άρνησις τοΰ Ήλιά- 
σκου νά παραιτηθμ καί ή δήλω 
σίς του, δτι «θά πάη εις τήν 
συνέλευσιν νά άμυχ'Θή»· Καί 
τοΰτο, διότι ήλπιζεν, δτι είς 
τήν συνέλευσιν, τήχ" όποιαν 8ά 
προητοίμαζε αύτός όπως ήθε
λε, δηλαδή μέ άγορητάς ίδι- 
κούς του, μέ εγκαθέτους κλπ. 
8ά έδημιούργει εύμενές κλίμα 
ύπέρ αύτοΰ. Άλλ’ ίσως έπόν- 
ταρε άκόμη καί είς έπεισόδια 
μεταξύ τοΰ προσωπικού των 
δύο Τραπεζών, πού 8ά ήνάγ- 
καζον τήν Κυβέρνησιν νά ά- 
ναδεωρήση τήν άπόφασίν της. 
,Τίς οίδε,'τέλος πάντων, πόσα 
άλλα έσκέπτετο.

Η ΕΞΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕ
ΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ
ΜΑΣ

Έσκέφδημεν όμως καί ήμεΐς, 
δτι έπρεπε μέ κάδε τρόπον νά 
μή φθάση είς τήν Συνέλευσιν.

Καί κατ’ άρχήν έφροντίσα- 
μεν δι* άπ’ εύδείας παρακλή
σεων, κατόπιν μέσω τρίτων 
διά συστάσεων καί απειλών, 
νά παραιτηθή· ΤΗτο όμως α
νένδοτος. Διότι ίσως έ6ασίζετο 
καί είς τίς πλάτες μελών τι-

νων τής τότε Κυβερνήσεως.
Έφθάσαμεχ' είς τήχ- 26.11.55. 

ΤΗτο Σάββατον.
Καδ’ δλην τήν ημέραν τής 

Κυριακής έσκεπτόμεθα τί νά 
κάμωμεν. "Όλοι συμφωνούσα- 
μεν είς τό δτι μία έκδήλωσις 
στάσεως τοΰ προσωπικοΰ θά εί
χε άναμφισδητήτως συντελε- 
στικόν άποτέλεσμα.

ΤΗτο 99 ο)ο βέβαιον δτι μία 
τοιαύτη έκδήλωσις τοΰ προσω
πικού Θά τόν συνεκλόνιζε. Καί 
έπροχωρήσαμεχ' είς τήν κατά- 
στρωσιν σχεδίου τής έκδηλώ- 
σεώς μας αύτής. Τό σχέδιον 
κατέληγεν είς δύο λύσεις, είς 
γενικωτέραν στά
σιν τοΰ προσωπικοΰ καί είς 
περιωρισμένην. Δη
λαδή, αΰτη έίπρεπε νά γίνη ή 
ταυτόχρονος είς όλα τά περι
φερειακά καταστήματα, οπότε 
όμως έχρειάζετο προπαρα- 
σκευή, άλλά ή προπαρασκευή 
ήτο λίαχ' επικίνδυνος λόγω 
τής ίδιαζούσης συνδέσεως τοΰ 
προσωπικού, ή νά γίνιι μόνον 
εις τό Κεχ'τρικόν μας καί μά
λιστα κεραννοβόλως, ώστε νά 
μή δοδή καιρός είς άντιδρά- 
σεις.

Μετά πολλήν σκέφιν έπρο- 
τιμήθη ή «περιωρισμένη» λύ- 
σις, ώς παρέχουσα περισσότερα 
ιέχέγγυα επιτυχίας, καίτοι είς 
ίάντίκτυπον θά ήτο άσδενεστέ- 
ρα. Πάχ'τως, τό δτι 8ά άνεγρά- 
φετο είς τόχ' τύπον, έκρίναμεν 
δτι ήτ© άρκετόν. Άπεφασίσδη, 
λόιπόν, δίωρος στάσις τήν Δευ 
τέραν τήν 12ην μεσημβρινήν 
χωρίς Θόρυβον καί κεραυνοβό- 
λως, μόνον είς τό Κεντρικόν 
μας.

Οί φόβοι μας διά την επιτυ
χίαν μας ώπλισαχ' μέ άνέλπι- 
στον Θάρρος. Καί ίσως δνερω- 
τάσδε, διατί νά φοβούμεδα.

Άλλά,. κ. Συνάδελφοι, όταν 
έχετε ώς δεδομένα:

1) Τό ήμισυ τοΰ προσωπικού 
τής Τραπέζης (δηλ. τό έκ τής 
Αθηνών) διακείμενον εύμενέ 
στατα — διά νά μή εϊπωμεν 
άφωσιωμέχ'ον — πρός τόν Ή- 
λιάσκοχ-.

2) Μερίδα συναδέλφων της 
’Εθνικής — μικράν; μεγάλην; 
άγχ'ωστον,— δυσμενώς (διά 
νά μή εϊπωμεν έχδρικώς) δια- 
κειμένην πρός τήν Δ. Ε. τοΰ 
Συλλόγου μας, καί

3) Συναδέλφους άνωτέρους 
καί άνωτάτους, οϊτινες πληρο- 
φορηθέντες τήχ' άπόφασίχ' μας 
προσεπάδουν μέχρι τής τελευ
ταίας στιγμής Χ'ά μάς άποτρέ- 
φουν νά τήν πραγματοποιήσω- 
μεν, πώς νά μή έχωμεν φό
βους διά τήν έπιτυχίαν:

κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : 
Ό ύπαινιγμός, τόν οποίον κά- 
Χ'ετε είναι ατυχής. Φρονώ δτι 
δέν ύπήρχε συνάδελφος, ό ό
ποιος νά μή ήθελε νά λάβη 
μέρος είς άπεργίαν κατά τοΰ 
Ήλιάσκου.

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ (Πρ. Δ. 
Ε.): Καί προσωπικά διαβήμα
τα μάς έγένοντο παρ’ άνωτέ- 
ρων συναδέλφων, ό κύβος ό
μως είχε ριφθή. Ή σχετική ά- 
νακοίνωσις περί τής διώρου 
στάσεως έκυκλοφόρει καί ήμεΐς 
συγχρόχ’ως κατερχόμεδα εις 
τάς αίθούσας τοΰ Κεντρικού 
μας μέ είλημμένην τήν άπό- 
φασιν, νά τσακίσωμεν κάδε 
διασπαστικήν κίνησνν.

Τότε, 8ά άπεδεικχ'ύαμεν, δτι 
ή σεμνότης δέν Είχ'αι ξένη 
πρός τόν δυναμισμόν. Καί δτι 
δυναμισμός, δέν 8ά πή χυδαιό- 
της. Είύτυχώς δμως δι’ έκεί- 
νους, άλλά καί δΓ ήμάς καί 
πρό πάχ'τωχ' διά τόν δλον ά- 
γώχ'α μας, δέχ' παρετηρήθη 
ούδ’ άνυπακοή. Καί τό άποτέ
λεσμα τής έξοχου καί όμοδύ- 
μου αύτής έκδήλώσεώς μας ή
το άκριβώς εκείνο πού προε- 
βλέφαμεν.

Τήν 10ην νυκτερινήν ό Ή
λιάσκος παρητεΐτο (ζωηρά καί 
π αρατεταμένα χειροκροτήμα
τα).

ΠΙΚΡΙΑΙ ΚΑΙ ΝΙΚΗ

Κύριοι Συνάδελφοι,
Έδοκιμάσαμεν πικρίας, πολ- 

λάς πικρίας, έδοκιμάσαμεν 
πολλάς άπογοητεύσΕίς, άλλά

τό θάρρος δέχ' μάς άπέλειπε 
ποτέ.

Ήγωνίσδημεν τόχ' δίκαιον 
αγώνα μας, μέ έλπίδα, μέ ύ- 
πομοχ'ήχ", άλλά καί μέ άκλό- 
νητον ιπιίστιν. Καί μέ τήν βοή
θειαν δλων σας τόν έφέραμεν 
είς αίσιον πέρας (χειροκροτή
ματα).

ΕΚΠΛΗΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΔΟΘΕΙ
Σ ΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΥΠΟ-
ΣΧΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕ-
ΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Κύριοι Συνάδελφοι,
Είς τήν προεκλογικήν μας 

ιάνακοίνωσιν έδώσαμεν μίαν ύ- 
πόσχεοιν μόνον: "Ότι θά κρα- 
τήσωμεν ύφηλά τήν Συλλογι
κήν μας Σημαίαν.

Καί μεταξύ μας, ένα "Όρ
κον: "Ότι θά κρατήσωμεν τήν 
ύπόσχεσίν μας. Αύτήν τήχ' στι
γμήν, είς τήν αίθουσαν αύτήν, 
πραγματοποιοΰμεν τήν ύπό- 
οχεσίν μας.

Σας παραδίδομεν άναπεπτα 
μένην καί ύπερήφανον τήν 
Συλλογικήν μας Σημαίαν (ζω
ηρά χειροκροτήματα).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΚΑΙ ΣΥΓ
ΓΝΏΜΗ

Τελεί,ώνοντες, θά έπιδυμού- 
σαμεν νά έκφράσωμεν τάς δερ 
μάς εύχαριστίας μας είς τούς 
Ιάπολυθέντας συνδικαλιατάς συ 
Χ'αδέλφους καί Ιδιαιτέρως είς 
τούς έξ αύτών κ. κ. Δρεπανό- 
πουλον, Κώστην, Βενακίδηχ", 
Χριστοδουλέαν καί Τσακύρο- 
γλου, οϊτινες οσάκις _κατεφεύ- 
γαμεν είς αύτούς μάς παρεΐ- 
χον μετά πάσης προθυμίας τάς 
τόσον πολυτίμους συμβουλάς 
των καί τών όποίωχ' ή μακρά 
πείρα μάς ώδήγησεν ούχί όλί- 
γας ςροράς είς ένδεδειγμένας 
καί άποτελεσματικάς έχ'ερ- 
γείας.

ΈΙπίσης δεωροΰμεν ύποχρέω- 
σίν μας, όπως έκφράσωμεν τάς 
εύχαριστίας μας είς όλους σας, 
ιΠροσωπικώς δέ έγώ, νά σάς 
ζητήσω συγγχ'ώμην, έάν ή φύ- 
σις τοΰ άγώνος πού δ λ ο ι 
διεξηγάγαμεν, δέν 
μάς έπέτρεπε ενίοτε, νά άνοί- 
γωμεν τίς καρδιές μας καί 
νά λέγωμεν ό ένας είς τόν άλ
λον, τό τί έσκεπτόμεθα \Γά κά
νωμεν ή τό τί έκάναμε, καί 
έτσι, ίσως καμμιά φορά, έόη- 
μιουργήσαμε άδελά μας τήν 
έντύπωσιν, δτι δέν εϊχαμεν 
εμπιστοσύνην σέ πολλούς καί 
μόνον ήμεΐς είμαστε οί άγω- 
νισταί. Σάς δ ι α β ε β α ι ώ 
δτι, δέχ' θεωρώ ό
τι κάναμε τίποτε 
περισσότερο άπό 
δ, τι έ κάνατε ένας- 
έχ»ας χωρισιτά έ σ εις.

Καί τώρα, ένώπιον τής Συ- 
νελεύσεως, δά μοΰ έπιτρέψητε 
νά εύχαριστήσω έκ βάθους 
καρδίας τούς άξιους συνεργά- 
τας μου, οί όποιοι κατά τήν 
περίοδον τής θητείας μας ήκο- 
λούδησαν τούς άκροβατισμούς 
μου, συνεχώρουν τίς ιδιορρυ
θμίες μου καί ήνείχοντο τά ά- 
ραιά ε ύ τ υ χ ώ ς νεύρα 
μου.

Σάς εύχαριστώ, άγαπητοί 
μου, καί. είμαι βέβαιος δτι δλα 
άπ’ αύτής τής στιγμής θά ξε- 
χασδοΰχ'. (Ζωηρά καί παρατε- 
ταμένα χειροκροτήματα).

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νά καθιε
ρώσω μεν Ί5λεπτα διά τούς ρή
τορας, διότι φοβούμαι δτι δέν 
θά μας πάρη ή ώρα.

Ή Συνέλευσις αποφασίζει νά 
καθιερωθή τό ΙΟλεπτον.

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: "Ο κ. Τσά- 
κωνας παρακαλεΐ θερμώς, έ- 
πειδή έχει δαρέως ασθενούσαν 
τήν μητέραν του, νά τού δώσω- 
μεν τόν λόγον πριν άπό τούς 
άλλους ρήτορας.

ΠΟΛΛΑ ΜΕΛΗ : Μάλιστα, 
μάλιστα.

Ό κ. ΤΣΑΚΩΝΑΣ, ανα
πτύσσει διά μακρών διαφόρους 
συνδικαλιστικός θεωρίας καί 
καταλήγει είς τούς λόγους, οί 
όποιοι τόν ώθησαν τόν παρελ
θόντα Αύγουστον νά άποχωρή- 
ση τής Δ.Ε. τού Συλλόγου με
τά τών άλλων 6 συναδέλφων. 
Ή στάσις του ώφείλετο, λέγει,

κυρίως είς τήν άπόφασίν τοΰ 
Προέδρου τού Συλλόγου κ. 
Μελχ. Τσουδεροΰ, δπως ύπο- 
στηρίξη είς τό Ταμεΐον "Υγείας 
τό ύπό τόν κ. Παντ. Μουτούσην 
ψηφοδέλτιον, διά τής προσωπι
κής του συμμετοχής.

Έν συνεχεία έπικρίνει διά 
μακρών τήν Δ.Ε. τού Συλλό
γου διά τάς, κατά τήν γνώμην 
του, άστοχους ένεργείας της 
καί διά τήν ούδετερότητα πού 
έτήρησε κατά τήν Γενικήν Συ- 
νέλευσιν τού Συν)σμοΰ. Κατη
γορεί τόν Πρόεδρον τής Δ. Ε. 
ώς παρασυρόμενον άπό έξωσυλ 
λογικούς παλαιούς συνδικαλι- 
στάς, κάμνει διαφόρους πρόσω 
πικούς ύπαινιγμούς διά τόν Γε
νικόν Γραμματέα τού Συλλό
γου κ. Προκοπίου καί τόν υ
πεύθυνον έπί τής ύλης τής 
«Τραπεζιτικής» Επιμελητήν κ. 
Καραγιάννην καί τέλος κατη
γορεί τούς μετ’ αύτοΰ άποχω- 
ρήσαντας τόν παρελθόντα Αύ
γουστον Συμβούλους τής Δ.Ε. 
διότι μετά τήν παραίτησίν των 
δέν έσυνέχισαν ώς έπρεπε τόν 
άγώνα κατά τών έναπομεινάν- 
των μελών τής Δ.Ε. καί κυρίως 
τόν παραιτηθέντα ’Αντιπρόε
δρον κ. Μπαρούμην, τόν όποιον 
έλέγχει ώς συνεργαζόμενον καί 
μετά τήν παραίτησίν του μετά 
τού Προέδρου κ. Τσουδεροΰ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό κ. Μελισ- 
σαρόπουλος έχει τόν λόγον.

κ. ΜΕΛΙ Σ ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ : 
Επιθυμώ, κύριοι, νά συγχαρώ 
τόν κ. Πρόεδρον τής Συνελεΰ- 
σεως καθώς καί τόν κ. Πρόε
δρον τής Δ. Ε. διά τόν άνώτε- 
ρον τόνον, τόν όποιον έδωσαν 
είς τήν σημερινήν Γεν. Συνέ- 
λευσιν καί ό όποιος ελπίζω ό
τι θά διατηρηθή μέχρι τέλους. 
Δέν πρόκειται διά μακρών νά 
σας άπασχολήσω.

Κύριοι, Συνάδελφοι,
Είς τό βήμα τοΰτο μέ έφερεν 

δχι ή προσωπική φιλοδοξία, 
άλλά ή πικρία, διά νά μή ε’ίπω 
ή άγανάκτησις, τοΰ ύπαλλήλου 
ό όποιος, είσελθών πρό τριά
κοντα καί έξ έτών και σταόιο- 
δρομήσας έπί αρκετά έτη ώς 
υπάλληλος ένός Τραπεζιτικού 
’Οργανισμού ύψίστης περιωπής, 
έφαμίλλου τών μεγαλυτέρων 
τοΰ κόσμου, εύρίσκεται σήμε
ρον ύπάλληλος μιας κάποιας 

ί’Ανων. Τραπεζιτικής Εταιρίας, 
διεπόμενος άπό συλλογικός 
συμβάσεις, οΐαι αί οίουδήποτε 
άλλου κλάδου έργαζομένων. 
‘Η πικρία αύτή, ή άπογοήτευ- 
σις αύτή, είναι καθολικόν συ
ναίσθημα δλων σας, καί πρω
ταρχικόν καθήκον μας είναι νά 
άγωνισθώμεν διά νά έπαναφέ- 
ρωμεν τόν ύπάλληλον τής ’Ε
θνικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος 
είς τό ύψος έκεΐνο, είς τό ό
ποιον πάντοτε ύπήρξε, προτοΰ 
αί άντιξοότητες τών καιρών τόν 
καταντήσουν ούραγόν τής ύπαλ 
ληλίας, ύποσκελισθέντα καί 
άπ’ αύτούς άκόμη τούς συνα
δέλφους τής Τραπέζης ’Αθη
νών.

Είς τάς έπιδιώξεις μας σή
μερον έχομεν ένα σπουδαΐον ά- 
τού:"Ότι δ Διοικητής μας είναι 
μία προσωπικότης, προερχομέ- 
νη έκ τών σπλάγχνων μας, δ
πως έκ τών σπλάγχνων μας 
προήρχοντο 6 Μάξιμος, δ Δρο- 
σόπουλος, ό Κορυζής. ‘Ο σημε
ρινός Διοικητής μας γνωρίζει 
καλύτερον παντός άλλου τάς 
άνάγκας μας, τά δίκαιά μας, 
τάς έπιδιώξεις μας. ’Αλλά — 
καί είς τοΰτο διαφωνοΰμεν μέ 
τήν λογοδοτούσαν σήμερον δι- 
οίκησιν τοΰ Συλλόγου — ό Δι
οικητής μας, ό παλαιός συνά
δελφός μας, είναι σήμερον έκ- 
πρόσωπος τών έργοδοτών μας 
καί δέν είναι δυνατόν, έμφανι- 
ζόμενος βασιλικώτερος τοΰ βα- 
σιλέως νά μάς χορηγή άφ’ έ- 
αυτοΰ, έκεΐνα τά όποια δέν ζη- 
τοΰμεν. Όφείλομεν, λοιπόν, νά 
τά ζητήσωμεν. Νά τά ζητήσω- 
μεν μέ σεβασμόν, μέ πειθώ, μέ 
σταθερότητα, μέ έπιμονήν, μέ 
σθένος — καί είμαι πεπεισμέ
νος δτι δέν θά χρειασθή τίπο
τε περισσότερον —, καί ίσως 
έτσι τόν βοηθήσωμεν διά νά έ- 
πιτύχη καί νά άνυψώση τόν υ
πάλληλον τής Εθνικής Τραπέ
ζης τής "Ελλάδος είς τό ήθικόν



καί υλικόν έκεΐνο ύψος, τό ό
ποιον ή ιστορία καί αί παρα
δόσεις τοΰ ‘Ιδρύματος, καί αί 
άπέναντι πάντων ημών άνειλημ 
μέναι ύποχρεώσεις του τό Επι
βάλλουν.

Καί δχι μόνον νά ζητήσωμεν, 
άλλα καί νά άγωνισθώμεν. Δι
ότι, οποίος δέν αγωνίζεται διά 
τά δικαιώματά του, δέν είναι 
άξιος αύτών.

Ή δέ Διοικ. Επιτροπή, τής 
όποιας τάς πράξεις ή παραλεί
ψεις έκλήθημεν σήμερον νά έ- 
λέγξωμεν, δέν έχει αγωνιστι
κήν διάθεσιν. Δικαιοϋται εις 
τόν τίτλον τής Επιτροπής των 
χαμένων εύκαιριών. Έμεσολά- 
βησαν 3 τεράστιαι εόκαιρίαι, 
τάς όποιας ό Σύλλογος δέν έ- 
στάθη ικανός νά άξιοποιήση. 
Αί έν λόγω εόκαιρίαι ήσαν: ‘Η 
πτώσις τοϋ Ήλιάσκου. ‘Η άνο
δος τοΰ κ. Κυριακοποόλου. Αί 
βουλευτικοί έκλογαί.

Δέν έπωφελήθη άπό τάς εύ- 
καιρίας αύτάς ή Δ. Επιτροπή, 
ώστε νά προωθήση τά ζητήμα- 
τά μας. "Η Τράπεζα έξακολου- 
θεΐ νά είναι Εθνική — ’Αθηνών, 
καί μάλιστα περισσότερον «’Α
θηνών» καί όλιγώτερον «Εθνι
κή».

(Τι καρπωθέντες άπό τής συγ 
χωνεύσεως καί εντεύθεν βα
θμούς, θέσεις καί άπολαυάς, Ε
ξακολουθούν άδιαταράκτως νά 
νέμωνται τά προνόμιά των καί 
νά ένθυλακώνουν τάς άμοιβάς: 
των.

Περιεκόπησαν έπί Ήλιάσκου, 
προφάσει οικονομιών, τά.έπιδό- 
ματα θέσεως, μετατραπέντα εύ- 
θύς αμέσως εις μυστικούς φα- 
κέλλους, διανεμομένους εις 
τούς φίλους τοΰ Καίσαρος. Καί 
ή άπαράδεκτος αϋτη τακτική 
έξακολουθεΐ ακόμη καί σήμε
ρον, 4 μήνας μετά τήν πτώσιν 
τοΰ Καίσαρος. Δέν έλέγχομεν 
τήν Τράπεζαν, άλλά τήν Δ. ’Ε
πιτροπήν τοΰ Συλλόγου, διά 
τήν άδράνειάν της.

Μετετοπίσθησαν άναιτίως λει
τουργοί λευκανθέντες έν τή ύ- 
πηρεσία, άντικατασταθέντες ό- 
πό νεωτέρων, άλλά έμπιστων 
τοΰ Καίσαρος, καί δχι μόνον 
δέν εύρίσκουν παρά τή Δ. Ε
πιτροπή ύπερασπιστάς, άλλά 
καί προπηλακίζονται, δταν εί
ναι εις αύτήν δυσάρεστοι, άπό 
τών στηλών τής «Τραπεζιτικής» 
μέ τήν κατηγορίαν τής δήθεν 
συνεργασίας μετά τού κατακτη 
τοΰ, δ όποιος είναι γνωστόν 
πόσον θά ήτο πρόθυμος νά άν- 
ταμείψη μίαν τοιαύτην συνερ
γασίαν, έάν τοΰ προσεφέρετο. 
Ένώ εις τάς πραγματικός πε
ριπτώσεις συνεργασίας, τάς ό
ποιας έπηκολούθησεν, ώς ήτο 
φυσικόν, άνοδος τών συνεργα- 
σθέντων καί ούχί κάθοδός των 
ε’ις τά ύπόγεια, ή Δ. ’Επιτροπή 
παραμένει άπαθής θεατής.

Καί τό πάντων βαρύτερον 
(άπό άπόψεως όρθοδόξου συν
δικαλισμού): Τά συνδικαλιστι
κά στελέχη, τά έκδιωχθέντα ά
πό τήν Τράπεζαν διά τήν συνδι
καλιστικήν των δρασιν, έξακο- 
λουθοΰν νά εύρίσκωνται έκτος 
τής Τραπέζης, καθώς καί οί ά- 
νευ συντάξεως άναιτίως άπολυ 
θέντες, χωρίς ό Σύλλογος νά 
διαμαρτύρεται.

Βλέπομεν, κύριοι Συνάδελ
φοι, τήν Δ. Επιτροπήν τού Συλ 
λόγου κατά τήν κοσμογονικήν 
αύτήν διά τούς ύπαλλήλους τής 
’Εθνικής Τραπέζης περίοδον, ό
χι μόνον συστηματικώς καί έ- 
ξοργιστικώς αδρανούσαν, άλλά 
καί παρανόμως άγκιστρωμένην 
εις τήν Διοίκησιν τοΰ Συλλό
γου, άπό τής όποιας ή παραί- 
τησις ένός μέρους τών άπαρτι- 
ζόντων αύτήν μελών καί ή δια
φωνία άλλων, θά έπρεπε νά 
τήν εΐχον άπό μακροΰ άπαγκι- 
στρώσει.

Άλλ’ άκόμη καί έάν ή Δ. Ε
πιτροπή εύρίσκετο έν ολομέ
λεια καί έν άγαστή σύμπνοια 
τών μελών αύτής, καί έάν τά 
πάντα έθαινον κατ’ εύχήν, Ε
ξελισσόμενα κατά τόν καλύτε
ρον τρόπον εις τόν καλύτερον 
τών κόσμων, άκόμη καί τότε ή 
Δ. ’Επιτροπή είχε τήν νομικήν 
καί ήθικήν ύποχρέωσιν,. ληξά- 
σης τής θητείας της, νά κατα- 
θέση τήν έντολήν.

Διατί ή Δ. ’Επιτροπή παρέ-

τεινεν έπί τοσοΰτον χρόνον τόν 
άκαρπον 6ίον της; Οϋτως ή 
άλλως, τής ύπερασπίσεως τών 
συμφερόντων τών μελών τού 
Συλλόγου έχει ντέ φάκτο πα- 
ραιτηθή.

’Αλλά δέν νομίζω ότι άξίζει 
νά άσχοληθώμεν περισσότερον 
μέ τάς παραλείψεις τής Δ. ’Ε
πιτροπής, οϋτε .μέ τάς λεπτο
μέρειας τής λογοδοσίας της.

Ή άπερχομένη Δ. ’Επιτροπή 
δέν είναι ή ένδεδειγμένη διά νά 
θέση τά ζητήματά μας ε’ις τό 
ύψηλόν Επίπεδον, τό όποιον αί 
περιστάσεις έπιθάλλουν.

"Εχομεν ζητήματα γενικά 
καί ζητήματα ιδιαίτερα.

Τά γενικά ζητήματα είναι έ- 
κεΐνα όλων τών έργαζομένων: 
Ή έπαρκής άμοιβή καί οί άν- 
θρώπινοι όροι έργασίας. Οί έρ- 
γαζόμενοι πρέπει νά ζοϋν άξιο- 
πρεπώς. Πρέπει νά άμείβωνται 
έπαρκώς. Πρέπει νά έργάζων- 
ται άνθρωπίνως. Αί κατακτή
σεις αύταί δέν νοούνται σήμε
ρον ώς παραχωρήσεις τών έρ- 
γοδοτών πρός τούς έργαζομέ- 
νους, άλλ’ ώς δικαίωμα τών 
έργαζομένων, άπορρέουν άπό 
τήν δικαιοσύνην καί τήν Δημο
κρατίαν καί είναι δικαιώματα, 
τά όποια οί Εργαζόμενοι κατέ- 
κτησαν έν όνόματι τοΰ ’Ανθρω
πισμού. Καί βλέπομεν τό έπί
πεδον τής ζωής τών έργαζομέ
νων νά άνυψοΰται εις ολόκλη
ρον τόν κόσμον, καί μόνον εις 
τήν Ελλάδα διαρκώς νά κα
τέρχεται.

Άλλά πλήν τών γενικών ζη
τημάτων, έμεΐς έχομεν καί ιδι
αίτερα ζητήματα. Διεπράχθη- 
σαν εις βάρος μας άλλεπάλλη- 
λα άδικήματα, τά όποια πρέ
πει νά Επανορθωθούν.

Δέν είναι δίκαιον έμεΐς πάν
τοτε νά πληρώνω μεν τά σπα
σμένα. Τήν ύπόθεσιν τών κα
λυμμάτων. Τήν κατάχρησιν τοΰ 
Παναγιωτοπούλου. Τάς ζημίας 
τής Κατοχής. Τήν αϋξησιν τών 
άποδοχών τών έκ τής Τραπέ
ζης Αθηνών συναδέλφων μας.

’Εμείς δέν εϊμεθα ούτε οί Μέ
τοχοι, ούτε οί διοικούντες τήν 
Τράπεζαν, ώστε νά εύθυνώμεθα 
διά τάς ζημίας καί νά καλού- 
μεθα νά τάς συμμερισθώμεν, ό
πως δέν συνεμερίσθημεν κατά 
τήν εύτυχή έποχήν τά τεράστια 
κέρδη.

Ή έπαρκής μισθοδοσία τού 
προσωπικού είναι πρωταρχική 
ύποχρέωσις τοΰ Ιδρύματος, τό 
όποιον — όπως εΐπον καί κατά 
τήν Γεν.' Συνέλευσιν τών Μετό
χων — δέν είναι μία κερδοσκο
πική έπιχείρησις, άλλά Ενα Ε
θνικόν "Ιδρυμα. Αί άμοιβαί τοΰ 
προσωπικού είναι όπως ή συν- 
τήρησις τών άκινήτων καί τών 
μηχανών. Είναι όπως τό ήλεκ- 
τρικόν φώς. Είναι όπως αί κα
ταθέσεις τών πελατών. ’Οφεί
λονται νά πληρώνωνται εις τό 
άκέραιον.

Οί Μέτοχοι συμμετέχουν τών 
κερδών καί τών ζημιών. Οί ύ- 
πάλληλοι δχι. Καί όπως τό "Ι
δρυμα, κατά τήν μακραίωνα ι
στορίαν του, ήλθε κατ’ έπανά- 
ληψιν άρωγόν εις τό Κράτος, 
έτσι καί τό Κράτος ύποχρεοΰ- 
ται νά ελθη άρωγόν εις τό "Ι
δρυμα, άποδίδον τήν όφειλήν. 
Οί ύπάλληλοι, οί όποιοι δέν έ- 
καρπώθησαν τά όφελήματα τοΰ 
’Ιδρύματος κατά τάς παχείας 
άγελάδας, δέν είναι οϋτε δίκαι
ον, οϋτε λογικόν νά συμμερί- 
ζωνται τάς ζημίας, κατά τήν 
έποχήν τών ισχνών άγελάδων, 
διά τήν Ισχνότητα τών όποιων 
δέν είναι αύτοί ύπεύθυνοι.

Οί ύπάλληλοι δέν συμμετέ
χουν εις τήν διοίκησιν τής Τρα
πέζης. Οϋτε πρέπει νά συμμε
τέχουν. Δέν είναι δουλειά τοΰ 
Συλλόγου νά άναμιγνύεται εις 
τά τής Διοικήσεως καί εις τά 
τών έργασιών τής Τραπέζης. 
Είναι όμως δουλειά του νά ύ- 
περασπίζεται τά δικαιώματα 
τών έργαζομένων, τήν άξιοπρέ- 
πειαν αύτών, τήν έπαρκή άμοι- 
βήν των, τούς άνθρωπίνους ό
ρους έργασίας των.

Είναι έπίσης δουλειά τοΰ 
Συλλόγου νά μεριμνά διά τήν 
άνόρθωσιν τοϋ ήθικοΟ καί τοΰ 
γοήτρου τών μελών του.

Πρέπει οί ύπάλληλοι τής ’Ε
θνικής Τραπέζης νά καταλά

βουν καί πάλιν τήν θέσιν πού 
τούς άνήκει εις τήν κοινωνικήν 
έκτίμησιν.

Ό ύπάλληλος τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος πρέπει 
όχι μόνον νά είναι, άλλά καί 
παγκοίνως νά άναγνωρίζεται, 
έξ αύτής καί μόνης τής ιδιότη
τάς του, ώς άναμφισβητήτως 
έντιμος. Ε’ις τό λεπτότατον αύ- 
τό σημεΐον ό Σύλλογος δέν Ε
δειξε πάντοτε τήν δέουσαν ήθι
κήν εΰαισθησίαν καί δέν ύπήρ- 
ξεν ό άδυσώπητος τιμωρός τών 
κακών συναδέλφων.

Τό δράμα τής συγχωνεόσεως 
πρέπει νά λάβη τήν δέουσαν ή
θικήν κάθαρσιν.

Ή συγχώνευσις τών Τραπε
ζών — διά τής άθετήσεως τών 
κυβερνητικών ύποσχέσεων καί 
διά τής μή άξιοποιήσεως όπό 
τοΰ Συλλόγου τής εις ’Αθήνας 
παρουσίας τοΰ Αμερικανού 
συνδικαλιστοΰ Μπράουν — Εσχε 
μονομερώς δυσμενείς συνέπειας 
εις βάρος τών έκ τής ’Εθνικής 
Τραπέζης ύπαλλήλων καί εις ό
φελος τών έκ τής Τραπέζης Α
θηνών συναδέλφων των. Έγέ- 
νετο νέος ’Οργανισμός τής Τρα 
πέζης καί Ενταξις τοΰ προσωπι
κού, ή όποια δέν άνταποκρίνε- 
ται εις τήν ήθικήν καί τό δί
καιον.

Ποιος δύναται νά άνυψώση 
τό άνάστημά του άπέναντι αι
τήματος στηριζομένου έπί τής 
ήθικής καί τοΰ δικαίου; Ποιος 
μπορεί νά άρνηθή τό αίτημα 
τής άναθεωρήσεως τοΰ Όργανι 
σμοΰ καί μιάς δικαίας έντάξε- 
ως; Καί πώς μπορεί νά άπο- 
κατασταθή ή αρμονία μεταξύ 
τοΰ προσωπικού, έάν δέν προη- 
γηθή δίκαια ενταξις καί δημο- 
οίευσις τής ’Επετηρίδας τοΰ 
Προσωπικοΰ, ώστε νά γνωρίζω- 
μεν τούς συναδέλφους μας καί 
τήν θέσιν τήν όποιαν Εχει Εκα
στος έν τή ιεραρχία τών ύπαλ
λήλων τής Τραπέζης; Ή Δικαι
οσύνη δέν φοβείται τήν δημοσι
ότητα. Ή άδικία τήν άποφεύ-
γεΐ·

Άναθεώρησις, λοιπον, του 
’Οργανισμού, δίκαια ενταξις 
καί δημοσίευσις τής Επετηρί
δας τών ύπαλλήλων.

Είναι άνάγκη νά όμιλήσωμεν 
περί προαγωγών; Δέν νοείται 
καθυστέρησις τών προαγωγών, 
εις ούδέν "Ιδρυμα, εις ούδεμί- 
αν έπιχείρησιν, εις ούδένα κλά- 
δον. Ή καθυστέρησις τής προα
γωγής είναι άρνησις τοΰ φυσι
κού Νόμου τής Έξελίξεως. ‘Ο
δηγεί εις τόν έκνευρισμόν, τήν 
άπογοήτευσιν καί τήν έλάττω- 
σιν τής άποδοτικότητος τοΰ 
προσωπικοΰ.

Πέραν τών γενικών καί βασι
κών αύτών ιδιαιτέρων αιτημά
των, πάν δίκαιον καί ήθικόν αί
τημα, είτε τοΰ συνόλου, είτε 
μιάς μερίδος, είτε καί ένός μό
νον άτόμου, δταν ή μή ίκανο- 
ποίησίς του άποτελή άδικίαν, 
θά πρέπει νά εύρίσκη εις τόν 
Σύλλογον, τόν φυσικόν καί αυ
θόρμητον αύτοΰ ύπερασπιστήν 
καί άντιλήπτορα.

Ή Δ. Επιτροπή τοΰ Συλλό
γου Εχει ύποχρέωσιν νά εύρί- 
σκεται εις στενήν έπαφήν πρός 
τό σώμα τών ύπαλλήλων, τόσον 
τών εις τήν περιοχήν Αθηνών 
έργαζομένων, όσον καί τών ε’ις 
τάς έπαρχίας, ώστε νά γνωρί- 
ζη τούς πόθους τών Μελών τοΰ 
Συλλόγου καί νά δύναται έγ- 
κύρως νά τούς έκφράζη, βέ
βαια άνά πάσαν στιγμήν ότι 
έκπροσωπεΐ τήν πλειοψηφίαν 
αύτών. Καί όχι νά έπωφελήται 
άπό τήν αδιαφορίαν ένός μεγά
λου μέρους Μελών, εύλόγως ά- 
πογοητευμένων διά τήν δλην 
πολιτείαν τοΰ Συλλόγου, καί 
νά ένεργή κατά τήν αύθαίρετον 
καί άνεξέλεγκτον κρίσιν της. 
Δημοκρατική πρέπει νά είναι ή 
Διοίκησις τοΰ Συλλόγου.

Ή «Τραπεζιτική» δέν νοείται 
νά είναι κομματικόν δργανον 
τής έκάστοτε Δ. Επιτροπής, 
άλλά ’Ελεύθερον βήμα, διά τοΰ 
όποιου πάν Μέλος τοΰ Συλλό
γου νά δύναται νά έκφράζη 
τάς γνώμας του ένυπογράφως 
καί έντός τών άπαραιτήτων ο
ρίων τής εύπρεπείας καί συν
τομίας.

Τέλος, ό Σύλλογος πρέπει 
νά άναδιοργανωθη καθ’ όλους

αύτοΰ τούς τομείς έσωτερικής 
λειτουργίας. Καί εις τόν τομέα 
τοΰ Γραφείου, καί εις τόν το
μέα τοΰ Καταστήματος, καί εις 
τόν τομέα τής μορφώσεως, καί 
εις τόν τομέα τών έξωτερικών 
σχέσεων, θά πρέπει λοιπόν νά 
καταβληθή έξαιρετική προσοχή 
δχι μόνον εις τά πρόσωπα τοΰ 
Συμβουλίου, άλλά καί εις τά 
πρόσωπα τών έπιμελητών, τών 
όποιων ή άρμοδιότης καί ή συμ 
βολή εις τήν έπιτυχίαν τής δρά 
σεως τοΰ Συλλόγου είναι λίαν 
σημαντική.

Διά τήν πραγματοποίησα/ ό
λων αύτών, τά όποια άνέφερον, 
κ. Συνάδελφοι, δέν θεωρώ έν- 
δεδειγμένην τήν άπερχομένην 
διοίκησιν τοΰ Συλλόγου. Τό 
Εργον είναι άνώτερον τών δυ- 
νάμεών της. Είναι Εργον τών 
νέων δυνάμεων τοΰ προσωπι
κού, τών ύγιών καί μαχητικών 
καί πιστευόντων έκείνων συνα
δέλφων, οί όποιοι δέν έμπνέον- 
ται άπό μοιρολατρικήν νοοτρο 
πίαν. Οί όποιοι λαχταροΰν διά 
μίαν άνόρθωσιν καί Εχουν τάς 
ικανότητας διά νά τήν πραγμα
τοποιήσουν, άλλά δέν είναι συ- 
νηνωμένοι καί είναι σήμερον ά- 
πογοητευμένοι.

Πρός αύτούς άπευθύνομαι, 
εις οίανδήποτε παράταξιν τοΰ 
Συλλόγου καί αν άνήκουν, καί 
τούς λέγω:

Συνάδελφοι· ’Εγώ καλώς δι
άγω καλλιεργών τόν κήπον 
μου καί μελετών τά βιβλία μου. 
Άλλ’ έπειδή δονοΰμαι άπό τόν 
ίδιον μέ σάς παλμόν καί αισθά
νομαι τήν άνάγκην ν’ άντιδρά- 
σω εις τήν κατάπτωσιν, εις τήν 
όποιαν περιήλθομεν, στρατεύο
μαι παρά τό πλευράν σας, τίθε
μαι εις τήν διάθεσιν σας. Ένό- 
μισα, ότι λόγω ήλικίας, πεποι
θήσεων, άγωνιστικής διαθέσε- 
ως, ήδυνάμην νά διεκδικήσω 
τήν ήγεσίαν σας.

Έάν μέ έμπιστεύεσθε, έάν 
σάς έμπνέω, είμαι πρόθυμος 
καί Ενθους νά ύπηρετήσω. "Αν 
Εχετε ύπ’ δψιν σας άλλον τινά, 
καταλληλότερον έμοϋ, ουδόλως 
θά δυσαρεστηθώ, καί πάλιν θά 
είμαι παρά τό πλευράν σας. Εί
τε πρώτος έν ϊσοις, είτε έσχα
τος, είμαι Ετοιμος νά άγωνισθώ 
μαζί σας, νά γίνωμεν καί πά
λιν έκεΐνο τό όποιον κατά τό 
μέγιστον μέρος τής σταδιοδρο
μίας μας ύπήρξαμεν: Αξιοπρε
πείς λειτουργοί μιάς άληθοΰς 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ. (Ζωηρά χειροκρο
τήματα) .

κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ : Κατά τά 
διαρρεΰσαν συλλογικόν Ετος Ε- 
λαέον χώραν γεγονότα Εξαι
ρετικής όντως σημασίας, τόσον 
διά τό "Ιδρυμα, εις τό όποιον 
ύπηρετοΰμεν, όσον καί διά τό 
προσωπικόν τής Ε.Τ.Ε. Κατό
πιν τριετοΰς κατοχής, οί άγώ- 
νες τοΰ Συλλόγου καί τών ύ
παλλήλων τής Εθνικής Τραπέ
ζης έδικαιώθησαν καί άπεδόθη 
τό "Ιδρυμα πάλιν εις τήν Ελ
ληνικήν πατρίδα, διά νά συνέ
χιση τό Εθνικόν καί κοινωνικόν 
Εργον, άπό τό όποιον τήν είχεν 
έκτρέψει ό κατακτητής. Τήν 
Ε.Τ.Ε., τήν Εθνικήν αύτήν κι
βωτόν εις τήν κοινωφελή δρά- 
σιν τής όποιας όφείλονται πολ
λά, καί ή όποια συνετέλεσε τά 
μέγιστα εις τήν αίσίαν Εκβασιν 
τών Εθνικών αγώνων, αύτήν τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν, δχι μόνον 
κατ’ δνομα, προσεπάθησε νά 
τήν μεταβάλη ό κατακτητής, 
άλλά καί εις τοκογλυψικήν έπι- 
χείρησιν χειριστής μορφής νά 
τήν μετατρέψη.

Τήν κεντρικήν αίθουσαν τής 
Τραπέζης κοσμούν αί προτομαί 
τών άγωνιστών διοικητών, οί ό
ποιοι έλάμπρυναν τό "Ιδρυμα" 
καί θά ήτο άσέβεια πρός τήν 
μνήμην ένός Μαξίμου, ένός 
Δροσοπούλου, ένός Διομήδους, 
ένός Αλεξάνδρου Κορυζή, πε- 
σόντος εις τήν ύπηρεσίαν τής 
πατρίδας εις στιγμάς κρίσιμους 
διά τό ’Έθνος, έάν ποτέ έπετρέ- 
παμεν νά έντειχισθή παραπλεύ
ρους τών προτομών τών μεγά
λων αύτών Διοικητών, ή προ
τομή τοΰ Κ. Ήλιάσκου. Προ
τείνω δπως άντί προτομής έν- 
τειχισθή μαύρη πλάξ μέ παρά- 
στασιν νεκροκεφαλής καί μέ 
τήν χρονολογίαν 1953 - 1955

(χειροκροτήματα), διά νά έν- 
θυμίζη εις τούς έπιγενομένους 
μίαν μαύρην σελίδα τής Ε.Τ.Ε.

Άλλά, κ. συνάδελφοι, κατά 
τό διαρρεΰσαν Ετος δέν Ελαβε1 
χώραν μόνον τό γεγονός τής 
άποπομπής τοΰ Ήλιάσκου. Κα
τά τό διαρρεΰσαν Ετος, Διοικη
τής τής Εθνικής Τραπέζης έ- 
τοποθετήθη άνθρωπος προερχά 
μένος έκ τής ύπαλληλικής ιε
ραρχίας, ά όποιος είναι γνώ
στης τών ζητημάτων τής Τρα
πέζης καί τοΰ προσωπικοΰ αύ
τής, ό κ. Κυριακόπουλος. Πι- 
στεύομεν δτι έπί τής διοικήσε- 
ώς του, ή Εθνική Τράπεζα θά 
έπανέλθη εις τόν Εθνικόν της 
δρόμον. Καί πιστεύω δτι Εκ
φράζω τήν σκέψιν όλων, έάν 
ειπω δτι ή Συνέλευσις διαβε- 
βαιώνει τόν Διοικητήν μας δτι 
τό προσωπικόν θά σταθή πα
ρά τό πλευράν του καί θά έρ- 
γασθή μετά ζήλου διά τήν έπι
τυχίαν τοΰ δντως μεγάλου Ερ
γου του (χειροκροτήματα).

Διά νά φθάσωμεν δμως εις 
τά προλεχθέντα γεγονότα, κ. 
συνάδελφοι, άπητήθησαν άγώ- 
νες τοΰ προσωπικοΰ τριών ό- 
λοκλήρων Ετών καί είναι γνω
στόν εις δλους δτι μετά τούς 
άγώνας αύτούς έθρηνήσαμεν 
πάμπολλα θύματα, μεταξύ τής 
Συνδικαλιστικής μας οικογέ
νειας. Μεταξύ τών θυμάτων αύ
τών, τήν πρώτην θέσιν κατέ
χουν οί κατά καιρούς συλλο
γικοί μας ήγέται, Εναντίον τών 
όποιων μέ ιδιαιτέραν λύσσαν έ- 
στράφη ό Ήλιάσκος καί οί πε
ρί αύτόν. Διότι έγνώριζεν ό κ. 
Ήλιάσκος δτι δέν ήτο δυνατόν 
νά κατακτήση τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν, έφ’ δσον ύφίστοπο 
Σύλλογος καί τό άγωνιστικόν 
πνεύμα τού προσωπικοΰ. Πρός 
δλα αύτά τά θύματα πρέπει νά 
στραφή ή προσοχή μας, ιδιαι
τέρως πρός τά θύματα άτινα 
έδιώχθησαν λόγω τής συλλογι
κής των δράσεως. Έπί τοΰ θέ
ματος τούτου, θά μου έπιτρέ- 
ψητε, κ. συνάδελφοι, νά σάς ά- 
πασχολήσω περισσότερον, διότι 
είναι δντως θέμα σοβαρόν. Τό 
θέμα αύτό συνδέεται μέ τήν 
συνδικαλιστικήν μας ϋπαρξιν 
καί τήν Εθνικήν μας Ελευθερίαν.

Δέν δυνάμεθα νά όμιλώμεν 
περί Συνδικαλισμού καί συνδι
καλιστικής Ελευθερίας, δταν έ- 
πιβάλλωνται κφρώσεις Εναντίον 
συναδέλφων, λόγω άκριβώς 
τής συνδικαλιστικής των δρά
σεως. Δέν είναι δυνατόν νά ΰ- 
πάρξη συνδικαλισμός εις τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν καί νά λέ- 
γωμεν δτι τά μέλη τοΰ ‘Ιδρύ
ματος μας Εχουν συνδικαλιστι
κήν συνείδησιν, δταν βλέπωμεν 
οί κατά καιρούς συνδικαλιστι
κοί μας ήγέται νά εύρίσκωνται 
εις τούς δρόμους, μόνον καί 
μόνον διότι ύπήρξαν άκαμπτοι 
μαχηταί καί τίμιοι ύπερασπι- 
σταί τών συμφερόντων μας.

Πλεΐστοι τούτων ύπήρξαν κα
τά γενικήν ομολογίαν, έκ τών 
άριστων λειτουργών τής Τρα
πέζης. θά κατείχαν δέ Επίζη
λον θέσιν εις τήν ιεραρχίαν τής 
Τραπέζης, έάν δέν εΐχον άνα- 
μιχθή είςέ τά κοινά. 'Ήδη οί 
συνάδλεφοί μας αύτοί εύρίσκον- 
ται κυριολεκτικώς ε’ις τόν δρό
μον, μέ τήν αγωνίαν διά τήν άν- 
τιμετώπιαιν τής ζωής των καί 
τής ζωής τών οικογενειών των.

Οί συνάδελφοι αύτοί έπροτί- 
μησαν νά χάσουν τάς θέσεις 
των, νά χάσουν τήν καρριέραν 
των, παρά νά καμφθούν ναι νά 
ύποκύψουν, προδίδοντες τήν 
συνδικαλιστικήν μας κίνησιν.

κ. ΑΘΑΝΑΣ ΙΑΔΗΣ: Συνά
δελφοι. θεωρώ καθήκον μου δ
πως, άπό τοΰ βήματος τούτου 
χαιρετίσω τήν Α' μετακατοχι- 
κήν Γεν. Συνέλευσιν τών Ύ
παλλήλων τής Ε.Τ.Ε.

Ή σπουδαιότης καί ή σημα
σία τών θεμάτων, τά όποια πρά 
κειται νά συζητηθούν καί έπί 
τών όποιων θά ληφθοϋν άποφά- 
σεις, δέν νομίζω δτι μέ Εμπο
δίζουν άπό τοΰ νά ζητήσω άπό 
τήν Γεν Συνέλευσιν δπως έκ- 
φράση τήν βαθεΐαν αύτής συμ
πάθειαν πρός δλους Εκείνους 
τούς συναδέλφους, οί όποιοι Ε
πεσαν θύματα τών άπεριγρά- 
πτων αθλιοτήτων τής Ήλιασκι



κής μαφίας καί νά τούς διαβε- 
βαιώση δτι τό έν ένεργεία προ
σωπικόν εύρίσκεται πάντοτε πα 
ρά τό πλευράν των.

Γνωρίζομεν δλοι τάς πρωτο
φανείς συνθήκας, ύπό τάς ό
ποιας ή Εθνική Τράπεζα κα
τέστη φέουδον ένός άναλγήτου 
Τραπεζικού Έπιχειρηματίου, 
ώς καί τά οίκτρά αποτελέσμα
τα, τά όποια είχε δΤ δλους μας 
ή διάβασίς του έκ ταύτης.

"Εργον δμως καί σκοπός τής 
παροόσης Συνελεύσεως δέν εί
ναι ή συζήτησις έπί των αποτε
λεσμάτων αυτής τής διαβάσε- 
ως, τούλάχιστον άπό τής οικο
νομικής των πλευράς. ’Εκείνο 
πού κυρίως πρέπει νά συζητηθή 
ένταϋθα είναι άν ή διάβασίς 
αϋτη, είχε καί άλλα άποτελέ- 
σματα, ούχί οικονομικής φύσε- 
ως, άλλ’ ήθικής τοιαύτης.

Τό καθεστώς Ήλιάσκου, ξέ
νον τελείως τόσον πρός τον κοι 
νωνικόν προορισμόν τής Εθνι
κής Τραπέζης, δσον καί πρός 
τήν νοοτροπίαν τού προσωπι
κού αύτής, ώς έκτελεστικοΰ, 
τρόπον τινά, οργάνου τού άνω- 
τέρου προορισμού της, μετά 
τήν κατάληψίν της, έστράφη: 
μετά πρωτοφανούς μανίας καί 
άγριότητος έναντίον του, καί 
άλλους μέν έξοβέλησεν διά τής 
γνωστής «νομίμου» δδοϋ, άλ
λους δέ ήθέλησε νά τούς δια- 
φθείρη διά μεθόδων, αίτινες δέν 
τιμούν ούτε τούς έμπνευστάς 
των, οΰτε καί έκείνους οί ό
ποιοι έδέχθησαν νά τάς άσπα- 
σθούν καί νά τάς έφαρμόσουν.

Είναι δέ πρός τιμήν τού Προ 
σωπικοΰ τής Ε.Τ.Ε., δτι έν τφ 
συνόλω του σχεδόν δέν ΰπέκυ- 
ψεν, αλλά, καίτοι βαρύτατα 
τραυματισμένον, κατέδαλεν α
πεγνωσμένος προσπάθειας ό
πως κρατήση ύψηλά τήν σημαί
αν τής υπαλληλικής αύτοΰ άξι- 
οπρεπείας καί Τιμής.

Ποΐαι δμως ήσαν αί μέθοδοι; 
’’Ήσοιν :

1) Τά γνωστά «φακελλάκια»! 
διαφθοράς συνειδήσεων εις ώ- 
ρισμένους ήμετέρους.

2) Ή φοβία — ή έντεχνος 
καλλιέργεια τής φοβίας περί 
τήν διατήρησιν τής θέσεως καί 
τού διδομένου μισθού πείνης 
είς δσους δέν ύπέκυπτον ή δέν1 
άνεγνώριζον τό «status quo» τοΰ 
Ήλιάσκου καί των σύν αύτω.

3) Ή άποκεφάλισις τής συν
δικαλιστικής ήγεσίας τού προ
σωπικού καί ή διατήρησις τού
του άνευ ικανής τοιαύτης, δυ- 
ναμένης άποτελεσματικώς νός 
άντισταθή είς τά σχέδια τού α
παίσιου καθεστώτος.

Καί άν μέν ή αΖ καί βΖ μέ
θοδοι εΐχον περιωρισμένον ή 
σχετικόν χαρακτήρα, ή γζ μέ
θοδος ύπήρξεν απόλυτα έπιτυ-
χής·

Καί ύπήρξεν έπιτυχής, διότι 
έπί κεφαλής ένός τόσον δυστρό 
που καί σκληροτραχήλου Προ
σωπικού, Προσωπικού έχοντος 
συνείδησιν τής αποστολής του 
άφ’ ένός, αλλά καί των δικαι
ωμάτων του άφ’ έτέρου, εύρέ- 
θη μία Συλλογική ήγεσία, ώς 
έπίφασις συνδικαλιστικής ’Ε
λευθερίας, μία ήγεσία, λέγω, 
δλίγον άπέχουσα άπό τής έν
νοιας τού ανυπάρκτου.

Διότι δσον καί νά θέλωμεννά 
τό άποκρύψωμεν, Σύλλογον ύ
πό τήν έννοιαν καί τάς ιδιότη
τας πού έγνωρίσαμεν είς προ- 
κατοχικάς έποχάς, δέν εΐχομεν.

Τούτο όφείλεται καί είς άν- 
τικειμενικά καί είς δποκειμενι- 
κά αίτια. Καί αντικειμενικά 
μέν αίτια είναι έκεΐνα τά όποια 
ανάγονται είς τήν άτυχή κυβερ 
νητικήν ΰποστήριξιν τής μαφί
ας, ύποκειμενικά δέ είς τήν μή 
έπιθυμίαν των δυναμένων νά ή- 
γηθούν δπως προβληθούν συνδι 
καλιστικώς, δπότε έντός των 
ύποκειμενικών αυτών στοιχείων 
δύναται πάς τις έξ ήμών ν’ ά- 
νεύρη τήν έπιτυχίαν περιωρισμέ 
νην ή σχετικήν, πάντως έπιτυ
χίαν τής αζ καί βζ μεθόδου.

Τίθεται, λοιπόν, τό έρώτημα: 
"Επρεπε νά όφίσταται Σύλλο
γος έστω καί κατ’ έπίφασιν, ή
οχπ

’Απαντώ ΝΑΙ, άλλ’ ούχί κατ’ 
έπίφασιν.

*0 ’Αγών έπρεπε νά συνεχι-

σθή. Νά συνεχισθή έπί νέων θέ
σεων καί διά νέων μεθόδων.! 
Καί ό άγών θά έσυνεχίζετο, έ- 
όν ή Συλλογική μας ήγεσία 
δέν έπαφίετο είς άμφιβόλου ά- 
ποτελεσματικότητος άκαδημαϊ- 
κάς διαμαρτυρίας πλησίον τών 
δημίων μας, άλλά, διατηρούσα 
καί ένισχύουσα τό μαχητικόν 
φρόνημα τού Προσωπικού, άπε 
φάσιζε καί έξετέλει ένα πλήρες 
μελετημένον καί συντονισμένον 
σχέδιον κρούσεων, τοιαύτης δι
άρκειας καί ισχύος, ώστε ό άν- 
τίπαλος, έστω καί πανίσχυρος, 
δέν θά ήδύνατο νά δώση μάχην 
έκ τών προτέρων ύπέρ αύτοΰ 
έπεδεδικασμένην. Άλλ’ ώς ει- 
πον καί άνωτέρω, Συλλογική 
ήγεσία δυναμένη ν’ άνταποκρι- 
θή είς τόσον βαρύ καί έπίμο- 
χθον έργον δέν ΰφίστατο. Τά 
άντίθετον, ύπήρχε μία ήγεσίά 
καθημένη είς τόν 4ον δροφον, 
ήτις άνέμενε στωϊκώς καί μοι- 
ρολατρικώς τήν πτώσιν τής τό
τε κυβερνήσεως γιά νά δείξη 
τάς άρετάς της.

Άλλ’ άραγε, ή τακτική αυτή 
λέγεται, δύναται νά λεχθή, συν
δικαλιστική; "Η είναι καιρο
σκοπισμός άθλιας μορφής, έπι- 
κίνδυνος καί ώς τάσις καί ώς 
παράδειγμα διά τούς έπιγενο- 
μένους;

Πέραν δμως τής τοιαύτης κα 
ταδικαστέας κατ’ έμέ τακτι
κής καί πέραν τών άκαδημαϊ- 
κών διαμαρτυριών, είς τί ήσχο- 
λεΐτο ή όπό κρίσιν Συλλογική 
’Επιτροπή; Πώς διήνυσε τό στά 
διον τής θητείας της;

Τό διήνυσε, κ. Συνάδελφοι, 
άναμένουσα ρωμαντικώς τήν ά- 
πελευθέρωσιν, διά νά άκούσω- 
μεν κατά τήν ή μέραν τής άπε- 
λευθερώσεως άπό τού στόματος 
τοΰ Προέδρου της μίαν στρο
φήν άπό τό ποίημα τοΰ Κίπλιγκ 
«’Άν» καί δή στροφήν άναφε- 
ρομένην είς τήν νηφαλιότητα 
καί τήν ψυχραιμίοη/.

Μάλιστα, κ. Συνάδελφοι, ή 
στροφή αϋτη είναι άπολύτως 
σύμφωνος μέ τήν τακτικήν τοΰ 
ύπό κρίσιν Συλλόγου μας. Ύ
πήρξεν νηφάλιος, δταν γύρω 
του δλα κατεκρημνίζοντο είς 
έρείπια, ύπήρξε νηφάλιος δταν 
οί αγάδες τού Ήλιάσκου έθυον 
καί άπέλυον, ύπήρξε νηφάλιος 
δταν τό Προσωπικόν τής Ε.Τ.Ε. 
ΰφίστατο τάς παντοειδείς ταπει 
νώσεις καί ύπήρξε ψύχραιμος, 
ίδια ό κ. Πρόεδρος, δταν, λό
γω τής τακτικής αύτής καί «άλ 
λοτρίων» έπεμβάσεων διεσπάτο 
δ ύπ’ αύτόν Σύλλογος διά τής] 
άποχωρήσεως 7 έκ τών μελών 
αύτοΰ.

Ύπό τό κράτος τής τοιαύτης 
χρεωκοπίας, διότι περί χρεοκο
πίας πρόκειται, τής Συλλογι
κής μας ήγεσίας, βλέπομεν 
ταύτην άκολοόθως νά κατέρχε
ται πλησίστιος είς τάς έκλογάς 
τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καί τού Συνε
ταιρισμού.

Έπιτυχοΰσαν νομίζουσα έαυ 
τήν είς τά καθήκοντά της, έπε- 
ζήτησε καί τήν ήγεσίαν τών ΰ- 
πολοίπων ’Οργανισμών τού 
Προσωπικού. Πλήν, δέν όπελό- 
γισε καλώς έπί τής νοημοσύνης 
τοΰ ταλαιπωρηθέντος Προσωπι
κού, καί παρά τήν έφαρμογήν 
καθ’ δλην των τήν έκτασιν τών 
μεθόδων τής κατασυκοφαντήσε- 
ως τών άντιπάλων, ύπέστη ήτ
ταν πρωτοφανή, ήτταν τοιαύ- 
την, ώστε νά έγγίζη τά δρια 
τής προσωπικής πλέον άποδοκι 
μασίας. Διότι, τόσον είς τό Τ.Υ. 
Π.Ε.Τ., δσον καί είς τόν Συνε
ταιρισμόν, υπό τήν προηγουμέ- 
νην Διοικ. Επιτροπήν αύτοΰ έ- 
ξελέγησαν συνάδελφοι καθ’ δ
λα ικανοί καί άδιάβλητοι καί 
άπεδείχθη ουτω περιτράνως δτι 
τό μονοπώλιον τής ίκανότητος 
τής διαχειρίσεως τών Κοινών 
δέν τό έχει ή ύπό κρίσιν Συλ
λογική Επιτροπή, οϋτε οί ύπ’ 
αύτήν καλυπτόμενοι καί προ- 
στατευόμενοι. Τά άγαθά άπο- 
τελέσματα τής άναλήψεως ύπό 
νέων καί άδιαβλήτων συναδέλ
φων τών 2 ’Οργανισμών τού 
Προσωπικού τά βλέπει πάς τις 
έξ ήμών. Άπεκατεστάθη μία ή- 
θική τάξις, ένας καινούργιος 
ρυθμός ήρχισεν έφαρμοζόμενος, 
ένα καθεστώς «κοτσαμπασιδι- 
σμοϋ» έξηφανίσθη καί κυρίως | 
ήρχισε λειτουργών ό έλεγχος

τών μέχρι σήμερον γενομένων.
Καί δμως, ό ύπό κρίσιν Σύλ

λογος, δέν εδρεν οϋτε δύο λέ
ξεις νά γράψη είς τό έπίσημον 
αύτοΰ δργανον διά τό Τ.Υ.Π. 
Ε.Τ. καί τόν Συνεταιρισμόν. 
Γιατί άραγε; "Ισως άπό λό
γους μετριοφροσύνης άπεχθά- 
νεται τήν διαφήμισιν καί δή 
τήν διαφήμισιν δλων έκείνων 
πού έπέτυχον, ένώ είχε πράξει 
πάν δ,τι έξηρτάτο άπ’ αύτόν 
διά ν’ άποτύχουν. Πράγματι, 
εννοώ κάλλιστα τήν δυσκολίαν, 
τήν όποιαν άντιμετώπιζεν, ήτο 
πολύ δύσκολον νά μεταπηδήση 
άπό τήν δυσφήμισιν είς τήν δια
φήμισα/.

"Ας παραδεχθώμεν δμως 
πρός στιγμήν, δτι καί τήν νη
φαλιότητα καί τήν ψυχραιμίαν 
καί τήν τακτικήν τής σιωπής 
καί δλα δσα έπικαλεΐται ή ύπό 
κρίσιν Δ.Ε., τά έπέβαλλον αί 
«είδικαί» συνθήκαι, ύπό τάς ό
ποιας εύρισκόμεθα κατά τήν 
διάρκειαν τής κατοχής. "Αν καί 
κατά τήν γνώμην μου, «είδικαί»! 
συνθήκαι δέν έπιτρέπονται είς 
συνδικαλιστάς καί δή ήγέτας. 
Άλλ’ άς τά παραδεχθώμεν δ
λα. Άπό τής άπελευθερώσεως 
καί έντεΰθεν, τί έπραξεν ή Δ. 
Επιτροπή;

Έμελέτησε τά προβλήματα; 
τοΰ Προσωπικού;

Τά έθεσεν έγκαίρως ύπ’ δψιν 
τού κ. Διοικητοΰ;

Είσηγήθη λύσεις; ’Ενημέρω
σε τό Προσωπικόν; Έστηλίτευ- 
σε τούς γήν καί ϋδωρ προσφέ- 
ραντας είς τόν Κατακτητήν; 
"Εθεσε τάς βάσεις τής ήθικήή 
καθάρσεως τού Προσωπικού 
καί τής άποτοξινώσεώς του ά
πό τόν ραγιαδισμόν πού προσε- 
πάθησαν νά τού ένσταλάξουν οί 
έντός τής Τραπέζης ατενώς συ- 
νεργασθέντες μέ τόν Κατακτη
τήν;

Ενημέρωσε τόν κ. Διοικητήν, 
τόν έκ τής Τραπέζης μας προ- 
ερχόμενον, διά τήν δράσιν καί 
τήν έν γένει στάσιν τών όλίγων 
ευτυχώς κουΐσλιγκς;

Αύτά έπερίμενεν άπό τόν 
Σύλλογόν του τό Προσωπικόν.

Άντ’ αύτών, άναγινώσκομεν 
τό περίφημον άρθρον «Αλλαγή 
τακτικής». Είς τό άρθρον αύτό 
άπεκάλυψεν ό κ. Τσουδερός 
τάς σκέψεις του καί τάς προ
θέσεις του έπί τής έν γένει πο
ρείας τών συνδικαλιστικών μας 
πραγμάτων. Μάλιστα, θέτει καί 
έρωτήματα είς τόν έαυτόν του 
ό άρθρογράφος, δπως : «Δέν 
είναι λοιπόν δ Εργοδότης καί 
έγώ ό έκπρόσωπος τών έργα- 
ζομένων είς τήν Τράπεζαν; Μέ 
καταργεί; Φιλοδοξεί μήπως ό 
κ. Διοικητής νά γίνη καί... Πρό 
εδρος τού Συλλόγου τών Υ
παλλήλων;».

Καί ώς πρός μέν τό πρώτον 
έρώτημα, ούδείς άμφιβάλλει δ- 
τι ό οίοσδήποτε Διοικητής τής 
Τραπέζης μας έχει τήν έννοιαν 
καί τήν ιδιότητα τού ’Εργοδό
του φύσει καί θέσει. Ώς πρός 
τό δεύτερον δμως, θά ήτο εύ- 
χής έργον καί σωτήριον διά 
τούς έν τή Τραπέζη έργαζο μέ
νους, άν μέρος τής Κυριακο- 
πουλείου δραστηριότητας διε- 
χέετο κατά κάποιον τρόπον είς 
τάς φλέβας τού κ. Προέδρου, 
διότι πολλά πράγματα θά εΐχον 
διορθωθή άπό καιρό καί πολλά 
προβλήμαπά μας θά εΐχον έπι- 
λυθή. (Χειροκροτήματα).

Πέραν δμως αύτών, ούδείς 
θά έψεγε τόν κ. Τσουδερόν διά 
τό άρθρον του, έάν τό έγραφεν1 
ώς άτομον. "Εγραφε τήν γνώ
μην του.

Τό έγραψεν δμως ώς Πρόε
δρος συνδικαλιστικού σωματεί
ου καί άκριβώς διά τόν λόγον 
αύτόν κατάπληξιν καί θυμηδίαν 
προύκάλεσε, τόσον μεταξύ τών 
έν τή Τραπέζη άναγνωστών, δ
σον καί τών περί τά συνδικαλι
στικά άναμιγνυομένων.

"Απαξ έπεχείρησεν ό κ. 
Τσουδερός νά γράψη καί άπέ- 
τυχεν είς τά γραπτά, δπως παν- 
θομολογουμένως, έχει άποτύχει 
καί είς τά προφορικά (γέλω
τες, χειροκροτήματα).

Προσφιλής μέθοδος τής ά- 
περχομένης Δ. Ε. πλήν τής 
δυσφημίσεως τών διαφωνούντων 
μέ αύτήν, ήτο καί ή μέθοδος

περί τής «Ένότητος» τού Προ
σωπικού.

«Τό Προσωπικόν δέν πρέπει 
νά φανή διεσπασμένον». «Πρέ
πει νά φονώμεν άξιοπρεπεΐς» 
κ. ά.

Τήν ένότητα καί τήν άξιοπρέ- 
πειαν τήν έταύτιζε μέ τήν ϋ- 
παρξίν της ή Συλλογική μας 
’Επιτροπή καί κάθε άλλος πού 
θά ήδύνατο νά προσφέρη ύπη- 
ρεσίας, έφ’ δσον δέν έτύγχανε 
φίλα προσκείμενος πρός αύτήν 
καί τήν τακτικήν της, ήτο δια
σπαστής καί αναξιοπρεπής.

Υποτιμούσε τήν κρίσιν καί 
τήν νοημοσύνην δλων έκείνων, 
οί όποιοι ήρχισαν νά άντιλαμ- 
βάνωνται, δτι ούδεμία σκοπιμό 
της έπιβάλλει τήν άπόκρυψιν 
άθλιοτήτων καί ’Ιδιοτελειών 
τοΰ είδους έκείνου πού ήκού- 
σατε κατά τάς συνελεύσεις τού 
Συν)σμοΰ.

Ρίπτων ό Σύλλογος τά συν
θήματα αύτά, ένόμιζεν δτι ά- 
πηυθύνετο είς μελαψούς όπηκό- 
ους τής Βρεταννικής Μεγαλειό- 
τητος.

Συνάδελφοι,
Αί στιγμαί, τάς όποιας διερ- 

χόμεθα, καί ώς Τράπεζα καί 
ώς έργαζόμενοι, άπαιτοΰν τήν 
ΰπαρξιν συλλογικού οργάνου 
δυναμένου έπιτυχώς ν’ άνταπε- 
ξέλθη είς τήν σωρείοα/ τών προ
βλημάτων, τά όποια έπεσώρευ- 
σεν ή, κακή τή μοίρα, συγχώ- 
νευσις, καί αί παντοειδώς δια- 
πραχθεΐσαι κατ’ αύτήν άθλιό- 
τητες. Έκ τών πραγμάτων κα- 
τεφάνη δτι ή ύπό κρίσιν Συλ
λογική έπιτροπή άπέτυχεν είς 
τό έργον της. Ή άπαλλαγή της 
θά είναι έργον δικαιοσύνης. 
Καί, έπιτρέψοπέ μου, νά έκ- 
φράσω μίαν εύχήν. Τήν_εύχήν, 
δπως ή έκ τών προσεχών αρ
χαιρεσιών μέλλουσα νά προέλ- 
θη Συλλογική ήγεσία, μακράν 
τών κακών προηγουμένων, έπι- 
τύχη είς τό έργον της. Διότι 
καί αύτής ή θητεία δέν θά συ- 
ναντήση όλιγώτερα έμπόδια 
καί άντιξοότητας, άπό δ,τι ή 
προηγούμενη, θά έχη δμως ΰ- 
πέρ αύτής δύο τινά:

1) Τήν έμπιστοσύνην τής 
πλειοψηφίας τοΰ Προσωπικού, 
καί 2) Μίαν Διοίκησιν, ήτις έμ- 
φανίζεται ώς έχουσα τάς καλυ- 
τέρας διαθέσεις έναντι τών δι
καίων κατά πάντα αιτημάτων, 
τού έξαθλιωθέντος Προσωπι
κού.

Έάν ή νέα Συλλογική Ήγε
σία κατορθώση νά έκμεταλλευ- 
θή τάς δύο ώς άνω υπέρ αύτής 
προϋποθέσεις κατά τόν καλύ
τερον, δυνατόν, τρόπον, τότε 
πραγματικά θά άνατείλουν κα
λύτεροι ήμέραι δΓ δλους ή μάς, 
τούς έργαζομένους είς τήν Τρά 
πεζαν.

θέλω δέ νά πιστεύω δτι ό έ- 
φιάλτης τών κακών ή μερών 
πού διήλθομεν ώς Τράπεζα καί 
ώς έργαζόμενοι, έπέρασεν ανε
πιστρεπτί. (Χειροκροτήματα).

κ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Οί προλαλή- 
σαντες συνάδελφοι έξήντλησαν 
δλα τά θέματα τής παρούσης 
Συνελεύσεως. Έπιτρέψοπέ μου 
δμως νά σάς απασχολήσω καί 
έγώ δι’ όλίγων.

Πολλοί συνάδελφοι θεωρούν 
τήν Γεν. Συνέλευσιν ώς μίοα/ 
συγκέντρωσιν άνευ έξαιρετικής 
σημασίας, ώς έχουσαν περιωρι- 
σμένον σκοπόν συνιστάμενον 
είς τήν απαλλαγήν τού Δ.Σ. 
καί είς τήν έκλογήν έφορευτι- 
κής έπιτροπής, αφού αϋτη διε- 
ξέλθη έν τάχει τά θέματα τής 
ήμερησίας διατάξεως.

Λέμε δτι ή Γεν. Συνέλευσιξ 
είναι τό κυρίαρχον δργανον. 
Αύτό δμως δέν είναι ακριβές, 
διότι πάντοτε αϋτη εύρίσκεται 
πρό τετελεσμένων γεγονότων, 
τά όποια καλείται ή νά έπικυ- 
ρώση ή νά καταδικάση, δέν ή μ 
πορεΐ δμως αϋτη νά προλάβη 
τούτην ή έκείνην τήν ένέργειαν 
τοΰ Δ. Σ. Διά νά είναι κυρίαρ
χον δργανον, θά πρέπει ό ρό
λος της νά μή είναι μόνον ή 
έγκρισις ή ή έπίκρισις, άλλά 
ή κοπεύθυνσις, ή καθοδήγησις. 
θά άποκτήση δέ αϋτη αύτόν 
τόν άπαραίτητον ρόλον, έάν 
αϋτη ώς σώμα καταπιαστή, με- 
λετήση, άνοΐλύση καί παρακο- 
λουθήση τά προβλήματα πού 
μάς Απασχολούν ώς τραπεζοϋ-

παλλήλους, ώς έργαζομένους* 
ώς πολίτας τού Κράτους μας, 
πάντοτε ύπό τό πρίσμα τών οι
κονομικών μας συμφερόντων* 
Ή Γεν. Συνέλευσις θά πρέπει 
νά κάμνη κτήμα τών παριστα- 
μένων τά απασχολούντο τόν 
κλάδον μας ζητήμοπα, πρόκα- 
λοΰσα μέ κάθε μέσον τό ένδια- 
φέρον τών συναδέλφων έπ’ αύ
τών, μετατρέπουσα οϋτω τόν 
συνδικαλισμόν είς συνείδησιν 
καί καθήκον δλων τών συνα
δέλφων, άποκλείουσα τήν μονο 
πώλησίν του άπό ώρισμένους 
δήθεν γεννημένους ώς συνδικα- 
στάς, οί όποιοι κινούμενοι ά
πό ταπεινήν φιλοδοξίαν μετα
τρέπουν τόν συνδικαλισμόν είς 
έπάγγελμα καί τά προβλήμαπά 
μας είς άτέρμονας βάλτους. 
Δέν ομιλώ, βέβαια, δι’ έκείνους 
οί όποιοι κρίνουν περιττήν τήν 
προσέλευσίν τους έδώ. θεωρούν 
μάλιστα τόν συνδικαλισμόν, ώς 
μικροπρέπειαν, άπάδουσαν είς 
τήν ’ιδιότητα τοΰ τραπεζοϋπαλ- 
λήλου. "Ομως αΰτοί έχουν τάς 
μεγαλυτέρας απαιτήσεις άπό 
τούς συνδικαλιστάς, εΐναι αύτοί 
πού ασκούν τήν ακαδημαϊκήν 
κριτικήν καί οί όποιοι σπεύ
δουν πρώτοι νά καρπωθοΰν τάς 
οικονομικός έπιτεύξεις τών συν 
δικαλιστικών αγώνων.

κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: θεωρητικά 
μαθήματα περί συνδικαλισμού 
θά κάμωμεν τώρα, ή θά συζητή 
σωμεν έπί τών πεπροτγμένων 
τής Διοικήσεως;

I κ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Είναι αύτοί, 
οί γεμάτοι κοινωνικός ύποχρε- 
ώσεις, δέν όπάρχει δμως μεγα- 
λυτέρα κοινωνική ύποχρέωσις 
άπό τό ζωντανόν ένδιαφέρον 
διά τά κοινά. Οί συνδικαλισταί, 
διά τήν τελεσφόρησιν τού δύ
σκολου έργου των, έχουν ανάγ
κην τής συνεχούς συμπαραστά- 
σεως δλων τών παρ’ αύτών έκ- 
προσωπουμένων. Υπεύθυνος, βέ 
βαια, διά τήν σημερινήν οίκ- 
τράν οικονομικήν μας κατάστα
ση; εΐναι οί διοικοΰντες, εΐναι οί 
σκληροί εργοδότες, εΐναι οί ά- 
νίκανοι άλλά τίμιοι συνδικαλι- 
σταί, είναι οί κάθε λογής έρ- 
γατοπατέρες καί έργατοκάπη- 
λοι, άλλ’ ύπεύθυνοι εΐμεθα καί 
ήμεϊς οί πολλοί, οί όποιοι δέν 
θυσιάζομεν όλίγας ώρας τό έ
τος διά τά ζητήματα πού εΐναι 
τό μέλλον μας, ή ζωή μας, ή 
ζωή τής οικογένειας μας.

ΕΝ ΜΕΛΟΣ: Δέν τό δέχο
μαι αύτό.

κ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Φρονώ δτι, 
διά νά μή άδικοΰμεν, διά νά 
μή δημαγωγοΰμεν, διά νά μή 
έμφανιζώμεθα έτσιθεληματικά 
άρνηταί τής έκάστοτε ύφιστα- 
μένης συλλογικής ήγεσίας, διά 
νά μή σφάλλωμεν είς τάς κρί
σεις μας, τάς κατευθύνσεις μας 
διά νά άσκήσωμεν μίαν καρπο- 
φόρον δΓ δλου ςμας κριτικήν, 
πρέπει νά ίδωμεν τήν άπερχο- 
μένην Δ. Ε. καί τό έργον της 
μέσα είς τά πλαίσια τού συνό
λου τών γεγονότων, τά όποια 
αφορούν τό ίδρυμά μας, τούς 
έργαζομένους γενικώτερον καί 
τήν έθνικήν μας οικονομίαν γε
νικότατα. Πάλιν, διά νά μή λα- 
θέψωμεν είς τάς παρατηρήσεις 
μας, είς τά συμπεράσματά μας 
καί είς τόν άκολουθητέον δρό
μον, όφείλομεν νά έρευνήσωμεν 
τήν άνασκοπουμένην συνδικαλι
στικήν περίοδον δχι άποκεκομ- 
μένην άπό τάς προηγουμένας, 
άλλ’ έν στενή συσχετήσει πρός 
αύτάς. "Ο,τι σήμερον γίνεται 
έχει σχέσιν μέ τό χθες, είναι 
συνέχειά του, δπως δ,τι θά γί
νη αϋριον έχει σχέσιν μέ τό σή
μερον.

ΦΩΝΑΙ: Νά συντομεύετε κ. 
συνάδελφε, είναι περασμένη ή 
ώρα.

κ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: θά προσπα
θήσω, λοιπόν, νά σάς δώσω μί
αν περιληπτικήν, άνάγλυφον ει
κόνα τής οικονομικής καταστά- 
σεως, μέσα είς τήν όποιαν έκι- 
νήθη τό άπερχόμενον Δ.Σ., δι
ότι ή οικονομική άνασκόπησις 
θά μάς βοηθήση νά βρούμε τήν 
φύσιν καί τό μέγεθος τών οικο
νομικών μας διεκδικήσεων.

Ρίπτοντας μιά ματιά είς τά 
διάφορα οίκονομικά μεγέθη ά- 
γόμεθα είς τό συμπέρασμα δτι 
αί οικονομικοί μας διεκδικήσεις 
έπρεπε νά εΐναι τέτοιες, ώστε



νά συντελεσθή τό κλείαιμον τής 
ψαλίδος πού έσημειώθη μεταξύ 
τιμαρίθμου και μισθών άπό τοΰ 
’Ιουνίου τοΰ 1950 μέ τά γεγο
νότα τής "Απω ’Ανατολής. ’Α
πό τής χρονολογίας έκείνης, 6 
μέν τιμάριθμος ηύξήθη κατά 
82,90%, οΐ δέ μισθοί μόνον κα
τά 44,50%. Έάν δέ ληφθή ύπ’ 
δψιν δτι τότε έζητεΐτο αϋξησις 
κατά 20%, επεται 5τι διά νά 
φθάσουν εις ’ισοδυναμίαν τά δύο 
αύτά οικονομικά μεγέθη είναι 
άναγκαία καί δίκαια αϋξησις 
των μισθών μας κατά 58,40%. 
’Επειδή δέ ήμεΐς άπωλέσάμεν 
καί 5% λόγω συμμετοχής μας 
είς τό Ταμεΐον Συντάξεων 1% 
υπέρ τοΰ Ταμείου ’Ανεργίας, 
1% ύπέρ τής έργατικής κατοι
κίας, επεται δτι οί μισθοί μας 
ύστεροϋν κατά 65,40%. Καί αύ- 
τό Επρεπε νά είναι πεπραγμέ
ναν τοΰ Δ. Σ. καί μέλημα τοΰ 
έπερχομένου.Τό γεγονός δέ δ- 
τι κατά τό ίδιον χρονικόν διά
στημα ή κυκλοφορία τοΰ χαρ
τονομίσματος ηύξήθη κατά 161, 
95% καί τό Εθνικόν εισόδημα 
μόνον κατά 31,08% δεικνύει 
τήν ανώμαλον οικονομικήν κα- 
τάστασιν τής χώρας μας. Ή συ 
νεχής δέ αϋξησις τοΰ κυκλοφο- 
ροΰντος χαρτονομίσματος χω
ρίς παράλληλον αΰξησιν τών Ε
πενδύσεων, τών μισθών καί ή- 
μερομισθίων, ή άνοδος τοΰ τι
μαρίθμου δεικνύει δτι δέν έστα- 
μάτησεν είς τήν χώραν μας ό 
σάλος πού έδημιούργησεν τό 
διεθνές γεγονός τής Κορέας 
καί ή αναπροσαρμογή τοΰ1953 
καί δτι δέν ύπάρχει φυσιολογι
κή ισορροπία μεταξύ τών δια
φόρων οικονομικών μεγεθών ώς 
μερικοί Ισχυρίζονται Ό Εγειρό
μενος δέ θόρυβος Εναντίον τής 
τελευταίας άσημάντου αύξήσε- 
ως τών μισθών μας δεικνύει τάς 
διαθέσεις τοΰ κόσμου τών Ερ
γοδοτών. "Οτο^1 ή Εκδοτική μη
χανή Εργάζεται διά τά χρημα
τοκιβώτιά τους, τότε ή εκδοσις 
τοΰ χαρτονομίσματος Επιβάλλε
ται δΤ οικονομικούς λόγους, εί
ναι φυσιολογική, δταν δμως λί- 
γο__άπ’ αύτό τό χρήμα Ελθη σ’ 
Εμάς, τότε Επισείεται 6 μπα
μπούλας τοΰ πληθωρισμού.

Μέλημα τοΰ νέου Δ. Σ. θά 
πρέπει νά είναι νά διαφώτιση· 
σχετικώς τούς πολλούς ή νά ά- 
γωνισθή διά τήν έξάλειψιν τής: 
άν'ισότητος μεταξύ τιμαρίθμου 
καί μισθών.

’Εκτός από τήν οικονομικήν 
άνασκόπησιν θά πρέπει νά κά- 
μωμεν καί τήν νομοθετικήν, δι
ότι αύτή θά μάς βοηθήση νά 
ίδωμεν ποια Επρεπε ή ποια θά 
πρέπει νά είναι ή ακολουθητέα 
τακτική πάλης.

Τό άνασκοπούμενον Ετος δέν 
παρουσιάζει νέους άντεργοπι- 
κούς νόμους, δπως τό προηγού 
μενον. "Ομως ή μπορεί νά χα
ράκτη ρισθή τό Ετος τής παγιο- 
ποιήσεως τών σκληρών άντερ- 
γατικών νόμων, τών όποιων τάς 
συνέπειας ύφιστάμεθα Εξακο
λουθητικά. Είναι τό Ετος τής 
νομοθετικής άνάπαυλας πού Ε
δωσε τον καιρόν σέ μιά σειρά 
κλάδους Εργαζομένων ν’ άνα- 
συντάξουν τάς δυνάμεις των, νά 
μελετήσουν τήν τακτικήν πού 
άρμόζει είς τάς νέας συνθήκας 
καί νά άντεπιτεθοΰν. "Ετσι, με
τά άπό μίαν μεγοιλειώδη προσ
πάθειαν αύτοεξυγιάνσεως τών 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
οί Εργαζόμενοι άπεδύθησαν είς 
σειράν αγώνων, χαρακτηριστι
κά τών όποιων ήσαν ή εντασις, 
ή μαχητικότης, ή εύρύτης. Ά- 
πήργησαν πάνω άπό 150.000 
Εργαζόμενοι άνήκοντες είς 30 
διαφορετικούς κλάδους, Εναντι 
30.000 τοΰ προηγουμένου Ε
τους.

Δυστυχώς ή άπερχομένη Δ.Ε. 
οϋτε ή Ο.Τ.Ο.Ε. ήκολούθησαν 
τά προσκλητήρια αυτά. Οϋτε 
καί έξεμεταλλεύθη τήν κυβερ
νητικήν αλλαγήν καί τήν προε
κλογικήν περίοδον. Τήν δλην 
δράσιν τής Δ. Ε δυνάμεθα νά 
τήν χωρίσωμεν εις δύο περιό
δους: Είς τήν Ήλιασκικήν—κα
τοχικήν καί τήν μετακατοχικήν. 
Είς όλίγας γραμμάς, ή Δ. Ε. 
έπρέσβευεν δτι Επί Ήλιάσκου 
ήταν αδύνατος ή συνδικαλιστι
κή δράσις, δηλ. παρεδέχετο 8- 
τι Επί Ήλιάσκου δέν ήμποροΰ-

σε νά ύπάρχη συνδικαλιστική 
κίνησις. Κατά τό δεύτερον στά- 
διον, τό ίδιον Συμβούλιον δι’ 
άλλους λόγους κρίνει δτι δέν 
θά πρέπει νά γίνη αγώνας Εναν
τίον τής Διοικήσεως, διότι ό κ. 
Διοικητής προέρχεται άπό τά 
σπλάγχνα μας. Δέν τό άμφισβη, 
τεΐ κανείς αύτό. ’Αλλά δέν ή μ
πορεί κανείς νά μή άναγνωρ ί
ση δτι καί σήμερα εύρισκόμε- 
θα είς τό ίδιον σημεΐον πού εύ- 
ρισκόμεθα καί Επί Ήλιάσκου.

Ή ιδιορρυθμία τοΰ ’Ιδρύμα
τος, κ. Συνάδελφοι, ώς οικονο
μικής μονάδος καθορίζει καί 
τάς σχέσεις μας μέ τήν Διοίκη- 
σιν, τήν όποιον σεβόμεθα άπο- 
λύτως καί τήν έκτιμώμεν. Τό 
"Ιδρυμά μας δέν είναι λ.χ. Ύ- 
πουργειον, διότι Εχει ίδιους πό 
ρους. Δέν είναι δμως καί ανε
ξάρτητος άνώνυμος έταιρία, δι
ότι δέν Εχει τό δικαίωμα τής 
αύτοδιαθέσεως τών κεφαλαίων 
του, διότι ύπάρχουν οί ’ιδιόρ
ρυθμοι μέτοχοι καί δπισθεν αύ- 
τών τό Κράτος. Αύτή ή ιδιορ
ρυθμία τής Τραπέζης μας ώς 
οικονομικής μονάδος είναι καί 
ή αιτία τής τροχοπεδήσεως τών 
μή άμφισβητουμένων καλών δι
αθέσεων τής νέας Διοικήσεως 
άπέναντί μας. Δέν άρκεΐ λοι
πόν μόνον ή καλή διάθεσις τής 
Διοικήσεως. ’Αναγκαίοι καί ή 
συγκατάθεσις τοΰ Κράτους πού 
καί αύτό ώς Εργοδότης Εν σχέ- 
σει μέ τούς ρημοσίους ύπαλλή- 
λους, δέν θά θελήση νά δημι- 
ουργηθή Ενας «προκλητικός» 
θύλακας είς τό ένιαΐον μέτωπον 
τών χαμηλών μισθών. ’Ανάγκη 
λοιπόν νά πιεσθή Εμμέσως τό 
Κράτος διά συνεχούς άμέσου 
πιέσεως τής Διοικήσεως όρω- 
μένης ώς έργοδότιδος.

Ή προοπτική διά τήν Εθνι
κήν μας οικονομίαν δέν είναι 
Ενθαρρυντική. Οί Εκπρόσωποι 
τοΰ τραπεζιτικού, τοΰ Εφοπλι
στικού, τοΰ βιομηχανικού κεφα
λαίου, δχι μόνον θεωρούν λή- 
ξαν τό ζήτημα τών ή μερομι
σθ ίων, άλλά διά συνεχών ΰπερ- 
τιμήσεων είς τά είδη πρώτης 
άνάγκης προσπαθούν νά κατα
στήσουν ονομαστικήν τήν τελευ 
ταίαν αϋξησιν τών 200 δρχ. θά 
χρειασθοΰν άγώνες καί Επειδή 
άνήκω είς τήν Νέαν Κίνησιν 
πού Εξεπήδησεν άπό τήν Ήλια
σκικήν κατοχήν καί Εχει πρό
γραμμα τήν Εξυγίανσιν τοΰ συν
δικαλισμού γενικώς καί τήν ά- 
νύψωσίν του είς τήν Τράπεζάν 
μας είδικώς, κάμνω Εκκλησιν 
Εκ μέρους τής Συντονιστικής 
Επιτροπής τής Νέας Κινήσεως 
πρός δλους τούς συναδέλφους 
καί άκόμα πρός τήν άπερχο- 
μένην Δ. Ε., άφοΰ άναγνωρίση 
τήν πλάνην της διά τήν μέχρι 
τοΰδε τακτικήν της, δλοι μαζί 
άδιαίρετοι, άδιάσπαστοι, νά βα 
δίσωμεν τόν ορθόδοξο συνδικα
λιστικό δρόμο πού θά φέρη τήν 
άναγέννησιν τοΰ Συλλόγου 
μας καί ήμών (χειροκροτήμα
τα) .

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό κ. Πα
ράσχος Εχει τόν λόγον.

κ. ΠΑΡΑΣΧΗΣ : ’Επειδή ή 
Γενική Συνέλευσις δέν είναι Ε
νας φιλολογικός κύκλος, άλλά 
συνέλευσις πεινασμένων καί 
κουρασμένων άνθρώπων, θά 
φροντίσω νά μή σάς κουράσω 
μέ πολλά λόγια, θά απευθυν
θώ πρώτον είς τήν λογικήν σας 
καί δχι είς τά αισθήματα, τά 
όποια τρέφετε διά τήν Α ή Β 
παράταξιν καί πρέπει εύθύς Εξ 
άρχής νά σάς τονίσω δτι Εγώ 
δέν συμμετέχω είς ούδεμίαν πα 
ράταξιν, άλλά νομίζω δτι Εκ
φράζω τούς πόθους καί τά αι
σθήματα άρκετών συναδέλφων. 
Κύριοι Συνάδελφοι, δέν δικαιο
λογείται ή ϋπαρξίς μας Επειδή 
άπλώς καί μόνον τό Πρωτοδι- 
κεΐον ’Αθηνών μάς Εχει άνα- 
γνωρίσει σάν Σύλλογον τών ΰ- 
παλλήλων τής Ε.Τ.Ε. Δηλαδή, 
δέν είναι αύτός ό μοναδικός λό 
γος τής ύπάρξεώς μας, δπως 
δέν είναι καί λόγος ύπάρξεώς 
μας τό δτι κυκλοφορεί κατά 
καιρούς εν φύλλον τής Εφημε
ρίδας «Τραπεζιτική», τής όποι
ας τό περιεχόμενον, καί είς τήν 
ουσίαν καί είς τό πνεύμα, δέν 
Εχει ούδεμίαν σχέσιν μέ τήν 
Τράπεζαν. ’Επίσης δέν δικαιο
λογείται ή υπαρξίς μας Επειδή

πληρώνομεν μίαν φοράν τόν 
μήνα τήν συνδρομήν μας. Δέν 
δικαιολογείται ακόμη ή ϋπαρ
ξίς μας δταν Επί τέσσαρας καί 
πέντε φοράς καλήται ή Γενική 
Συνέλευσις καί αναβάλλεται 
Ελλείψει άπαρτίας. Πιστεύω δτι 
δλα αύτά είναι άποτελέσματα 
μιάς τακτικής, ή όποια Εχει 
έγκαινιασθή προ πολλοΰ, τής 
τακτικής τών βουβών αγώνων. 
Είναι μία τακτική ή οποία εί- 
σήγαγε είς τόν συνδικαλισμόν 
τήν άρνησιν καί τήν παθητικό- 
τητα είς τό προσωπικόν. Είναι 
μία τακτική, ή όποια Ενθυμίζει 
τήν ίεραποστολικότητα τού 
Γκάντι. Άλλ’ είς τούς άγώνας 
τούς συνδικαλιστικούς πού ύ- 
περασπιζόμεθα τήν μπουκιά 
μας, πρέπει νά μή είμεθα ιερα
πόστολοι.

Κάποτε, δταν ύπήρχαν περι
θώρια άπό μέρους τών κρα- 
τούντων τήν οικονομικήν Εξου
σίαν τοΰ τόπου, οί ύπάλληλοι 
τής Ε.Τ.Ε. Επαιρναν άξιόλο- 
γους μισθούς, οί όποιοι ήσαν 
άρκετοί διά νά άνταπεξέρχων- 
ται είς τάς άνάγκας των. ’Απο
τελούσαν τότε οί Τραπεζιτικοί 
ύπάλληλοι τήν λεγομένην Εργα 
τικήν άριστοκρατίαν. Ταυτοχρό 
νως, δμως, είχε δημιουργηθή 
καί μία άρνησις τής συνδικαλι
στικής κινήσεως, διότι δέν ύ- 
πήρχον άμεσοι διεκδικήσεις.Ά- 
πόδειξις τούτου είναι δτι τόν 
συνδικαλισμόν Εκείνην τήν Επο
χήν τόν Εκπροσωπούσαν οί κύ
ριοι προσωπάρχαι.

ΦΩΝΑΙ: Είς αυτό διαφωνοΰ- 
μεν ήμεΐς οί παλαιοί.

κ. ΠΑΡΑΣΧΗΣ : Σήμερον 
δμως, τά περιθώρια Εμίκρυναν 
καί οί τραπεζιτικοί ύπάλληλοι 
δέν διαφέρουν σέ τίποτε άπό 
τούς άλλους Εργαζομένους. Εΐ- 
μεθα καί ήμεΐς Ενα τμήμα τών 
Εργαζομένων πού περιμένουμε 
μεροκάματο πείνης καί πού ή- 
μέρα μέ τήν ή μέρα κινδυνεύου
με νά καταντήσωμε ξυπόλητοι, 
δπως περίφημα γράφει ό συνά
δελφος κ. Παπαϊωάννου είς τό 
τελευταΐον φύλλον τής «Τραπε
ζιτικής», πού σάς συνιστώ νά 
τά διαβάσετε. Υπάρχει, δμως, 
δυστυχώς, είς τά κεφάλια με
ρικών παλαιών τό πνεύμα τά 
συνθηκολόγο μέ τόν Εργοδότην, 
ό όποιος Εργοδότης ή μπορεί νά 
είναι Ενας άνθρωπος μέ αγνά 
αισθήματα καί νά άξίζη τόν σε 
βασμόν μας, άλλ’ είτε τό θέλει 
είτε δχι, είναι φορεύς μιάς A 
κυβερνήτικής πολιτικής.

κ. ΜΕΛΙ Σ Σ ΑΡΟΠΟΥΛΟΣ : 
Νομίζω δτι κάνετε λάθος, δταν 
ονομάζετε τόν Διοικητήν Εργο
δότην. Ό Διοικητής είναι Εκ
πρόσωπος τών Εργοδοτών.

κ. ΠΑΡΑΣΧΗΣ : Αύτό Εν
νοώ καί Εγώ. Αύτό δμως τό 
συνθηκολόγο καί συντηρητικό 
συνδικαλιστικό πνεύμα Εκφυλί
ζει τήν συνδικαλιστική συνείδη- 
σιν τών Εργαζομένων. Νομίζω 
δτι δέν είναι εϋκολον νά άφή- 
σωμεν τήν τύχην μας ερμαιον 
τών αισθημάτων οποιοσδήποτε, 
διότι δέν ήμπορεΐ ό ίδιος νά 
κάνη Εκείνο πού τά αίσθήματά 
του τοΰ ύπαγορεύουν. Ποιαν, 
λοιπόν, τύχην περιμένει τό προ
σωπικόν, έάν είμαστε είς μίαν 
κατάστασιν παθητικής Ενότη
τας; Καί τί θά συμβή έάν με- 
θαύριον δέν άναζωογονηθή ή 
οικονομία τής χώρας μας; Πολ 
λοί συνάδελφοι θά εύρεθοΰν είς 
τόν δρόμον.

Φυσικά, ύπάρχουν καί αί θε
ωρητικά! δικαιολογίαι διά τούς 
μισθούς μας. Ή κλασσικώτερη 
είναι δτι Εχει πολύ λίγες δου
λειές ή Τράπεζα. Άλλ’ άπ’ 8,- 
τι θυμούμαι Εγώ, μόνον Εφέτος 
δέν πήραν μέρισμα οί μέτοχοι. 
Καί είς τό κάτω - κάτω τής 
γραφής, τί φταίμε Εμείς διά 
τήν συγχώνευσιν τών Τραπεζών1 
καί διά τήν πολιτικήν τής οίασ- 
δήποτε κυβερνήσεως; "Αλλοι 
πάλι λέγουν δτι ή Τράπεζα δέν 
είναι κερδοσκοπική έπιχείρη- 
σις. Καί γεννάται αυτομάτως 
τό Ερώτημα: Τί είναι τότε; Φι
λανθρωπικόν "Ιδρυμα; ’Εάν 
ναι, νά δείξη τά φιλανθρωπικά 
της αισθήματα πρώτα σέ μάς.

Στο τελευταίο διάστημα εί
δα είς τήν Τράπεζαν νά κυκλο- 
φορή μία σειρά ανακοινώσεων 
άπό μέρους μερικών συναδέλ

φων. Είδα αύτό τό πράγμα μέ 
καλό μάτι, διότι Εκφράζει τήν 
ζωντάνια καί τό Ενδιαφέρον 
πού ύπάρχει είς τό προσωπι
κόν. ’Ακόμη καλόν θά ήτο έ,άν 
είς τήν «Τραπεζιτικήν» θά μπο
ρούσαν νά γράψουν δλοι οί 
συνάδελφοί, δσοι Εχουν γερή 
πέννα.

κ. ΚΑΡΑΤΙ ΑΝΝΗΣ : Έστεί- 
λατε ποτέ συνεργασίαν καί δέν 
έδημοσιεύθη;

κ. ΜΕΛΙ ΣΣ ΑΡΟΠΟΥΛΟΣ : 
Μάλιστα, Εστειλα Εγώ καί δέν 
έδημοσιεύθη.

κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ούδε
μίαν συνεργασίαν, κ. Μελισσα- 
ρόπουλε, έστείλατε πρός δημο- 
σίευσιν είς τήν «Τραπεζιτικήν» 
κατά τό διάστημα τής Ήλιασκι 
κής κατοχής. Τό μόνον πού μοΰ 
έδώσατε ήτο τό έκδοθέν βιβλί- 
ον σας, διά τό όποιον μέ έπα- 
ρακαλέσατε δπως γράψω κρι
τικήν.

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ (Πρ. Δ. 
Ε.): θέλω νά μοΰ είπήτε έάν 
δλαι αί κυκλοφορήσασαι άνα- 
κοινώσεις ήτο δυνατόν νά κατα- 
χωρηθοΰν είς τήν «Τραπεζιτι
κήν». Έάν δηλαδή ήσαν δημο- 
σιεύσιμοι.

ΕΝ ΜΕΛΟΣ: Διά τάς συκο
φαντικός ανακοινώσεις ύπήρχε 
χώρος! ! !

κ. ΜΕΛΙ ΣΣ ΑΡΟΠΟΥΛΟΣ : 
Ή ίδική μας άνακοίνωσις δέν 
Εθιγε κανένα. ’’Ήτο γενικού πε 
ριεχομένου. Τό μόνον τό όποιον 
θά ήτο δυνατόν νά τής προσά- 
ψη κανείς, είναι δτι ήτο λόγος 
ίεροκήρυκος.

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ (Πρ. Δ. 
Ε.): Δέν νομίζω δτι τήν έστεί
λατε Εγκαίρως καί δέν έδημο
σιεύθη.

κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε 
Πρόεδρε, ζητώ τόν λόγον είδι
κώς Επί τοΰ θέματος τής «Τρα
πεζιτικής».

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ύπάρχουν 
πολλοί Εγγεγραμμένοι καί ί
σως δέν έπαρκέση ό χρόνος.

κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Έάν 
δέν ύπάρξη χρόνος νά άπαντή- 
σω, θά σάς παρακαλέσω νά 
καταχωρηθή είς τά πρακτικά ή 
άπάντησίς μου.

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα, 
σύμφωνοι! !

ΕΝ ΜΕΛΟΣ: Εκείνος, ό ό
ποιος στέλνει συνεργασίαν πρέ
πει νά γνωρίζη καί τί γράφει. 
Δέν ήμπορεΐ νά δημοσιεύωνται 
είς τήν «Τραπεζιτικήν» συνερ- 
γασίαι οίουδήπότε περιεχομέ
νου.

κ. ΔΙΛΙΝΔΑΣ: Νά μή φθά- 
σωμεν δμως είς τό σημεΐον τά 
κείμενα νά λογοκρίνωνται.

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ (ΠΡ. Δ. 
Ε.): Υπάρχει Συντακτική Ε
πιτροπή, ή οποία Εχει ΰποχρέω- 
σιν νά έλέγχη τά κείμενα, τά 
όποια άποστέλλονται ώς συνερ 
γασίαι καί νά κρίνη έάν αύτά 
είναι δημοσιεύσιμα.

Συμφωνώ δτι πρέπει δσον τό 
δυνατόν περισσότεροι συνάδελ
φοι νά μάς στέλλουν συνεργα
σίας, άλλά συνεργασίας αί ό- 
ποΐαι νά διαβάζωνται καί νά εί
ναι δημοσιεύσιμοι.

κ. ΠΑΡΑΣΧΗΣ: Νομίζω δ- 
τι ή συζήτησις, ή οποία Εγινε, 
ώφέλησε. Εϋχομαι νά τεθή τέρ
μα είς τήν μέχρι τοΰδε τακτι
κήν, δσον αφορά τήν ύλην τής 
«1 ραπεζιτικής». Εύχάριστον θά 
είναι νά στέλνωνται Εγκαίρως 
καλές συνεργασίες είς τήν 
«Τ ραπεζιτική ν».

Ή κυκλοφορία τών ανακοι
νώσεων έβοήθησε τό προσωπι
κόν νά ξεφύγη άπό τήν παθητι- 
κότητα, ή όποια τό έχαρακτή- 
ριζε πριν, θά μοΰ έπιτραπή νά 
κάμω μίαν κριτικήν Επ’ αύτών 
τών ανακοινώσεων.

ΦΩΝΑΙ: "Οχι κριτικήν Επί 
τών ανακοινώσεων! Δέν Εχου
με χρόνον.

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ (Πρ. Δ. 
Ε.): Έγώ καί τό Συμβούλιον 
είμεθα οί κρινόμενοι, καί ομο
λογώ δτι μέ πολλήν εύχαρίστη- 
σιν ακούω τήν άσκουμένην κρι
τικήν. Βλέπω δμως δτι ή ώρα 
δέν μάς παίρνει καί σάς παρα
καλώ νά συντομεύσητε.

κ.ΠΑΡΑΣΧΗΣ: Τήν καταγ 
γελίαν, τήν όποιαν άπευθύνει ό 
κ. Πρόεδρος κατά τού προσώ
που τοΰ κ. Μελισσαροπούλου 
δέν είμαι είς θέσιν νά τήν Ελέγ

ξω έάν είναι ακριβής.
κ. ΜΕΛΙ Σ ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ : 

Άπήντησα είς τήν ομιλίαν μου.
κ. ΠΑΡΑΣΧΗΣ: Είναι πολύ 

δύσκολον πράγμα νά καθορί- 
σωμεν ποιος στάθηκε αξιοπρε
πής είς τήν κατοχικήν περίοδον 
καί ποιος στέκεται σήμερον. 
Εκείνο, τό όποιον Εχει ιδιαιτέ
ραν σημασίαν είναι δτι ό Σύλ
λογος, ή μάλλον οί συντάκται 
τής «Τραπεζιτικής» δέν Εχουν 
τό δικαίωμα νά άρνηθοΰν είς 
τόν κ. Μελισσαρόπουλον νά ά- 
σχολήται μέ τόν συνδικαλισμόν. 
Τέτοιο δικαίωμα μόνον ό Δελα- 
ϊλάμας Εχει καί κανένας άλλος.

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σάς παρα
καλώ, κ. Συνάδελφε, συντο
μεύετε.

κ. ΠΑΡΑΣΧΗΣ : Καταλα
βαίνω δτι σάς έκούρασα. ΔΓ 
αύτό, ας μοΰ έπιτραπή Εν συν
τομία νά Εκθέσω Ενα μίνιμουμ 
προγράμματος, τό όποιον μπο
ρεί νά άποτελέση τήν αφετηρί
αν τής συνδικαλιστικής καί τής 
ύλικής μας ανόδου.

1) Νέος Εξ ύπαρχής οργανι
σμός, πού θ’ αφορά άπαν τό 
προσωπικόν τής Ν. Τραπέζης, 
συμμετέχοντας είς τήν έκπόνη- 
σιν καί Εκπροσώπου τοΰ Συλ
λόγου μας. Μετά ταΰτα :

2) Ένιαΐον μέτωπον μέ τό 
προσωπικόν τής τέως Τραπέ
ζης ’Αθηνών (!!!) χωρίς τήν 
συμμετοχήν τοΰ όποιου τά μέλ
λον δέν Επιφυλάσσει καμμίαν Ε
πιτυχίαν (Ζωηραί διαμαρτυρίαι 
καί άποδοκιμασίαι τής Συνελεύ 
σεως).

3) Ενεργόν μέρος τοΰ Συλ
λόγου μας στά ζητήματα τοΰ 
κλυδωνιζομένου Συνεταιρισμοΰ 
μας, ίκανοΰ μέ άνάλογον διοί- 
κησιν νά μάς αύξήση τάς άπο 
δοχάς μας.

4) Πρόβλεψις τής πορείας 
τών ’Ασφαλιστικών μας Ταμεί
ων Εκ τοΰ φόβου μελλοντικού 
κλονισμού των ή κρατικής Επι
θυμίας Εντάξεων των είς τό 
ΙΚΑ.

5) Τιμαριθμικός μισθός (δια 
φορετικά ό μισθός μας θά έξα 
νεμίζεται).

6) Υγιεινές συνθήκες δουλει
άς ατούς μάρτυρες καί τών Υ
ποκαταστημάτων μέ ώρες Ερ
γασίας τής δικές μας.

7) "Ιδιες ώρες δουλειάς μέ 
τό προσωπικόν τής Τρ. Ελλά 
δος καί ίση μεταχείρισιν έφ’ 8- 
λων τών σημείων.

8) Νά άπαγορευθή είς τά 
μέλη νά παίρνουν Εργασίαν είς 
τό σπίτι των.

9) Νά ξαναδοθοΰν τά Επιδό
ματα μηχανών στά θήλυ πρόσω 
πικόν.

10) Οικονομία (δπου δέν ύ- 
πάρχει) καί βαθμολογική έξί- 
σωσις τών γυναικών συναδέλ
φων μέ τούς άρρενας (συμμε
τοχή των είς τά ύψηλότερα λει 
τουργήματα τής Τραπέζης).

11) Επίδομα Ελεγκτών.
12) Προώθησις κατά Ενα 

βαθμό τών συναδέλφων τοΰ 
Νόμου 751 (τών γηρασμένωΥ 
υπολογιστών Β ').

13) Επαναφορά τών άπολυ 
θέντων συναδέλφων τής τελευ
ταίας περιόδου καί μή λαβόν- 
των σύνταξιν.

14) Διά τήν έλευθέραν συμ
μετοχήν καί τής μειοψηφίας 
στό Συνδικαλιστικό μας δργα 
νο Τραπεζιτική καί

15) Δημιουργία μορφωτικού 
γραφείου γιά τήν πνευματική 
άνοδο τοΰ προσωπικού. (Χειρο 
κροτήματα).

Κος Μελισαρόπου- 
λ ο ς : Κύριε Πρόεδρε, έπιτρέ- 
ψατέ μου δύο λέξεις μόνον. Ό 
κ. Πρόεδρος τής Δ. Ε. άνεφέρ 
θη προηγουμένως εύφήμως είς 
τούς συναδέλφους Εκείνους οί 
όποιοι γνωρίζοντες τάς άτα- 
σθαλίας τής Διοικήσεως Ήλιά 
σκου σχετικώς μέ τήν χορήγη 
σιν πιστώσεων Εκαμαν αύτάς 
γνωστάς είς τήν Διοίκησιν τοΰ 
Συλλόγου καί εΐχομεν ώς Εκ 
τούτου αγαθά άποτελέσματα. 
Νά ληφθή παρακαλώ ύπ’ δψιν 
δτι οί συνάδελφοι αύτοί έξετέ- 
λεσαν διαταγάς τοΰ Ήλιάσκου. 
Καί δέν ήτο δυνατόν ό οίοσδή 
ποτέ τών συναδέλφων αύτών νά 
είπη είς τόν κ. Ήλιάσκον δτι 
δέν χορηγή ώ^ισμένην πίστωσιν 
(Συνέχεια είς ΙΟην σελίδα)



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΛΗΓΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΑΙ ΤΟΠΙΚΑΙ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟ- 
ΠΑΙ - ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ - ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Προς τούς αντιπροσώπους τού 
Συλλόγου εις τα επαρχιακά Κα
ταστήματα τίθεται ΰπ’ όψιν ή 
κάτωθι άνακοίνωσις τής Δ.Ε. 
τού Συλλόγου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε-
ΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝ
ΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛ
ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑ TO IΣ ΕΠΑΡΧΙ
ΑΚΟΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΣΙ.

Συμφώνως προς τό άρθρον 12 
τοΰ Καταστατικού αί ψηφοφορί- 
αι προκει μενού περί συναδέλφων 
ύπηρετούντων ή κατοικούντων εις 
τά Επαρχιακά καταστήματα, 
λαμβάνουσι χώραν εις τούς τό
πους ένθα έδρεύουσι καταστήμα
τα, εις α ύπηρετοΰσιν ή κοσοι- 
κούσιν 7 τουλάχιστον τακτικά μέ 
λη τοΰ Συλλόγου.

'Η Δ. Επιτροπή τοΰ Συλλόγου 
κατ’ άκολουθίαν τής ανωτέρω δι- 
ατάξεως καί συμφώνως τώ άρθριμ 
14 τοΰ Καταστατικού, ορίζει 
ώς έκλογικά κέντρα τούς τόπους 
ένθα έδρεύουσι τά κάτωθι Επαρ
χιακά Καταστήματα.

'Η Δ. Επιτροπή ορίζει επίσης 
κατωτέρω εις τίνα έκλογικά κέν
τρα θά ένασκήσωσι τό δικαίωμα 
τής φήφου των οΐ συνάδελφοι τα
κτικά μέλη τοΰ Συλλόγου, οί ΰπη- 
ρετοΰντες ή κατοικοΰντες εις Κα
ταστήματα ών ή εκλογική δύνα- 
μις είναι κατώτερα των 7. Τά Κα
ταστήματα ταΰτα έμφαίνονται 
εις παρένθεσιν έν έκάστψ εκλογι
κή Κέτρω.

Έφιστάται ή προσοχή εις τούς 
κ.κ. ’Αντιπροσώπους τοΰ Συλλό
γου, τούς ύπηρετοΰντας εις Κατα
στήματα, εις τάς έδρας των οποί
ων θά λάβη χώραν ή ψηφοφορία, 
δπως ευθύς ώς λάβωσιν έπιστο- 
λήν τής έν Άθήναις έκλεγησομέ- 
νης Κεντρικής Εφορευτικής ’Επι
τροπής καθορίζουσαν την ημέραν 
ένεργείας των άρχαιρεσιών συγκεν 
τρώσωσι το ταχύτερον, πάντως δε 
οΰχί βραδύτερον των δύο ήμερων 
προ τής ημέρας τής καθορισθείσης 
διά τήν ψηφοφορίαν, τά τακτικά 
μέλη τά ΰπηρετοΰντα ή κατοικούν 
τα εις το Κατ) μα καί προβώσιν 
εις τήν έκλογήν τοπικής ’Εφορευ
τικής Επιτροπής έκ τριών τακτι 
κών μελών καί δύο άναπληρωματι- 
ικών, ήτις καί θά διεξαγάγη τάς 
αρχαιρεσίας. Έφιστώμεν επίσης 
τήν προσοχήν τών κ.κ. ’Αντιπρο
σώπων τοΰ Συλλόγου τών ύπηρε
τούντων εις τά ανωτέρω ΚατοΙ 
στήματα, δπως λάβωσι πρόνοιαν 
καί παρίσταται Δικαστικός ’Αν
τιπρόσωπος κατά τήν ημέραν τών 
προς άνάδειξιν τής Διοικητικής 
Επιτροπής άρχαιρεσιών.

Μερίμνη τής Διοικητικής Επι
τροπής, θέλουσιν αποστολή έγκαί 
ρως εις τους άντιπροσώπους τοΰ 
Συλλόγου τά ψηφοδέλτια τών προ 
βληφεισών υποψηφιοτήτων, ατινα 
οΰτοι άμελητΐ δέον νά παραδώ- 
σωσιν εις τήν τοπικήν Έφορευτι 
ικήν Επιτροπήν καί Θέσωσι ϋπ’ 
δψιν τών τακτικών μελών τοΰ Συλ 
λόγου.

’ Εφστώ μ εν έπίσης τήν προσο
χήν τών κ.κ. ’Αντιπροσώπων τοΰ 
Συλλόγου τών ύπηρετούντων ή κα
τό ικούντων εις Καταστήματα μέ 
συλλογικήν δύναμιν κάτω τών έ- 
πτά (7) μελών δπως κατατοπίσω 
σι τούς συναδέλφους, τακτικά μέ
λη τών Συλλόγων, περί τών τόπων 
εις ους, δέον νά μεταβώσιν οΰτοι 
προς ένάσκησιν τοΰ δικαιώματος 
τής ψήφου των καί έπΐ παντός 
θέματος αφορώντας τάς αρχαιρε
σίας. ;

Αί τόπι και έφορευτι καί έπιτρο- 
παϊ δέον νά διεξάγωσι τάς άρχαι 
ρεσίας άκολουθοΰσαι μαθηματι- 
κώς καί πιστώς τάς διατάξεις 
τών άρθρων 3,4,6,12 καί 14 τοΰ 
Καταστατικού καί έξασφαλίζου 
σαι τό άδιάβλητον τής εκλογής.

Έφιστάται έπίσης ή προσοχή 
τών συγκροτηθησομένων Τοπικών 
’Εφορευτικών ’Επιτροπών, δπως 
τό Πρακτικόν τών Άρχαιρεσιών 
μετά τών έσψραγισμένων φακέλ- 
λων τών ψηφοδελτίων άποστείλω- 
σιν άμελητΐ προς τον κ. Διονύ 
σιον Ο ί κονο μόπουλον Πρόεδρον 
τής Κεντρικής Εφορευτικής ’Επι
τροπής POSTE REST ΑΝΤΕ, ’Α
θήνας, καθ’ ά έν τιο άρθρω 14 
τοΰ Καταστατικού ορίζεται.

Προς πλήρη κατατόπισιν, παρα 
θέτσμεν τά άρθρα 3,4,6, 12 καί 
14 τοΰ Καταστατικού, έχοντα 
οίίτω:

Άρθρον 3ον
Τακτικά μέλη τοΰ Συλλόγου 

δύνανται νά είναι α) πάντες οί 
έκ τοΰ κυρίου Προσωπικού μόνι 
μοι υπάλληλοι τής Τραπέζης καί 
αί μόνιμαι Δ)φοι. Πάντες οΰτοι 
δέον νά έχωσι συμπληρώσει τό 
16σν έτος τής ηλικίας των.

’Έκτακτα μέλη δύνανται νά εΐ 
ναι οί δόκιμοι, οί νομικοί σύμ
βουλοι τής Τραπέζης καί οί συν
ταξιούχοι τέως τακτικά μέλη 
τοΰ Συλλόγου. Δύνανται έπίσης 
νά γίνωνται δεκτά ώς έκτακτα 
μέλη καί άλλα πρόσωπα μετά 
προηγουμένην άπόφασιν Συν- 
ελεύσεως τών τακτικών μελών 
τοΰ Συλλόγου.

Επίτιμα μέλη δύνανται νά ό 
νομασθώσι πρόσωπα διακεκριμέ 
νας παρασχόντα υπηρεσίας εις 
τον Σύλλογον, ή επωφελώς δρά- 
σαντα υπέρ τής ιδέας ήν ό Σύλλο 
γος επιδιώκει κατόπιν άποφάσε 
ως Συνελεύσεως τών τακτικών με 
λών.

Δέν έπιτρέπεται νά άνήκη τις 
ύφ’ οίανδήποτε ιδιότητα ώς μέ
λος εις έτερον έπαγγελματικόν 
Σωματεΐον υπαλλήλων τής Τραι 
πέζης, έπιδιώκον τούς αυτούς ή 
παρεμφερείς προς τούς έπιδιω- 
κομένους into τοΰ Συλλόγου τού
του σκοπόύς. 'Υπάλληλος δστις 
είναι συγχρόνως μέλος ετέρου 
επαγγελματικού Σωματείου προ 
σωπικοΰ τής Τραπέζης, προσ
καλούμενος δέ άρνεΐται νά ζητή- 
ση τήν διαγραφήν του έκ τοΰ Σω
ματείου τούτου, διαγράφεται δι’ 
άποφάσεως τής Διοικητικής Ε
πιτροπής τοΰ Συλλόγου.

’Άρθρον 4 ον
Τά τακτικά μέλη καταβάλλου- 

σι δικαίωμα έγγραφής, όριζόμε- 
νον ύπό τής τακτικής Συνελεύ
σεως, δυναμένης νά τροποποιή 
τούτο άναλόγως, μηνιαίαν δέ 
συνδρομήν άνάλογον προς τάς 
ώς υπαλλήλων τής Τραπέζης ά- 
ποδοχάς των, όριζομένην εις έ
να τοϊς έκατόν (1%) έπί τών έν συ 
νόλιρ αποδοχών των ήτοι οργανι
κού μισθού, τακτικού έπιμισθίου 
καί τών καθ’ έξαμηνίαν ποσο
στών.

Οί υπάλληλοι τών Υποκατα
στημάτων τής Τραπέζης, εξαιρέ
σει τών υπαλλήλων τοΰ Υποκα
ταστήματος Πειραιώς, οΐτινες 
έν παντί έξομοιοΰνται μέ τούς υ
παλλήλους τού Κεντρικού Κατα
στήματος, ύποχρεοΰνται εις κα
ταβολήν τριών τετάρτων έπί 
τοϊς έκατόν (%%) έπί τών έν συ- 
νόλψ έπίσης αποδοχών των.

’Άρθρον 6ον
'Η Διοικητική Επιτροπή τοΰ 

Συλλόγου δύναται κατόπιν άπο

φάσεώς της λαμβανομένης διά 
μυστικής ψηφοφορίας καί διά 
πλειοψηφίας τών % τών συνεδρι- 
αζόντων μελών αύτής νά έπιβά 
λη πειθαρχιικάς ποινάς είς τά μέ 
λη. Αί άποφάσεις τής Διοικη
τικής Επιτροπής περί έπιβολής 
πειθαρχικών ποινών, ώς άνω,

λαμβάνονται, έπί τή βάσει σχετι 
κών προτάσεων τοΰ υπό τής Δ. 
Επιτροπής όριζομένου καθ’ έ 
ικαστον Συλλογικόν έτος τρι 
μελοΰς Πειθαρχικού Συμβουλίου 
δπερ ένεργεΐ είς πάσαν περί 
πτωσιν παραπτώματος τάς ά- 
ναγκαίας άνακρίσεις, καί άφοΰ

προηγουμένως κληθή έγγράφως 
είς άπολογίαν γραπτήν ή προφο
ρικήν κατά τήν κρίσιν τής Διοι
κητικής Επιτροπής ΰπ’ αύτής 
τό ύπό κατηγορίαν μέλος.

Αί έπιβαλλάμεναι ποιναί δύ- 
νανται νά είναι α) έγγραφοι πα 
ρατηρήσεις, 6) άποβολή άπό τοΰ 
Καταστήματος τού Συλλόγου 
προσωρινή, γ) διαγραφή άπό μέ 
λους τοΰ Συλλόγου.

Έπί τής υπό τής Διοικητικής 
Επιτροπής έπιβαλλομένης ποι
νής δύναται κατ’ έφεσιν νά ά 
παφανθή όριστικώς ή . Γενική 
Συνέλευσις.

Διαγραφή μέλους γίνεται, έκ
τος ώς τό άρθρον 15 τοΰ άπό 15 
Μαΐου 1920 Β.Δ. περί έπαγγελ- 
ματικών Σωματείων όρίζει, καί 
ένεκα άσυμ6 ιβάστου προς τήν 
ιδιότητά του ώς μέλους τοΰ Συλ
λόγου διαγωγής. Έν τή περιπτώ 
σει ταύτη ή Διοικητική Επιτρο
πή έντέλλεται τό Πειθαρχικόν 
Συμβούλιον δπερ ένεργεΐ άνακρί- 
σεις καί καλεϊ έγγράφως τό ύπό 
κρίσιν μέλος δπως έντός επτά η
μερών έμφανισθή ένώπιόν του 
καί δώση τάς δεούσας έξηγή- 
σεις,

Τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον 
ύποβάλλει τό πόρισμα τών ανα
κρίσεων μετά τών δοθεισών έξη 
γήσεων είς τήν Δ. Επιτροπήν, ή- 
τις αποφασίζει διά μυστικής ψη 
φοφορίας περί παραπομπής τοΰ 
μέλους ύπό τήν κρίσιν τής Συνε
λεύσεως προς διαγραφήν ή άπαλ- 
λάσσει τούτο πάσης κατηγορίας.

Τακτικόν μέλος παΰον νά δια- 
τελή έν τή νπηρεσίψ τής Τραπέ 
ζης καί μή γενόμενον έργοδότης 
ή μή τροστέν είς άλλο επάγγελμα 
δύναται νά έξακολουοθή νά είναι 
τακτικόν μέλος εάν άποφασίση 
τοΰτο ή Συνέλευσις διά μυστι
κής ψηφοφορίας, όριζούσης έν 
καταφατική περιπτώσει καί τό 
ποσόν τής συνδρομής τούτου.

Διά τής διατάξεως ταύτης ου
δόλως θίγονται αί διατάξεις τοΰ 
άρθρου 3ου περί τής θέσεως τών 
μετά τήν 7ην ’Ιανουάριου 1953 
άπολυομένων ή παραιτουμένων 
υπαλλήλων.

’Άρθρον 12 ον
Δικαίωμα ψήφου έχουσι πάν

τα τά είς τό Κεντρικόν Κατά
στημα τής Τραπέζης, είς τά έν 
Άθήναις Πειραιεΐ Περτχώροις 
καί Έπαρχίαις Υποκαταστήμα
τα αύτής άνήκοντα τακτικά μέ
λη τοΰ Συλλόγου (είτε ώς έν έ 
νεργεία ύπάλληλοι, ε’ίτε μή, κατά 
τά έν άρθρω 3 οριζόμενα), ψηφί 
ζουσι δέ μόνον έφ’ δσον εύρίσκον 
ται αυτοπροσώπως είς τούς τό
πους ένθα διεξάγεται ή ψηφοφο
ρία.

Προκειμένου περί θεμάτων ά- 
φορόντων: 1) Αρχαιρεσίας, 2)
έκφρασιν εμπιστοσύνης, 3) τρο- 
παπαίησιν Καταστατικού καί 4) 
διάλυσιν τοΰ Συλλόγου, τά τακτι 
κά μέλη τοΰ Συλλόγου τά άνή
κοντα είς τά έν ταΐς Έπαρχίαις 
Καταστήματα τής Τραπέζης ψη
φί ζουσι ν είς τόν τόπον τής παρα
μονής των ένθα εδρεύει Υποκα
τάστημα, έφ’ δσον έν τή έδρςι τοΰ 
Ύ)μοοτος τούτου παραμένουσιν 
επτά τουλάχιστον τακτικά μέλη 
τοΰ Συλλόγου. Είς περίπτωσιν 
καθ’ ήν έν τή έδρα οίουδήποτε 
*Υ)ιματος παραμένουσιν όλιγώτε 
ρα τών έπτά τακτικών μελών τοΰ 
Συλλόγου, τά μέλη ταΰτα ψηφί- 
ζουσιν έν Άθήναις ή είς τήν έ
δραν ετέρου Ύ) ματος, όριζομέ
νου ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου τοΰ Συλλόγου.

'Η Συνέλευσις θεωρείται εύρι-

ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Κ)τα ’Αθηνών — Πειραιώς, Κόρινθος, Πόρος, Κύθη
ρα, Ποταμός Κυθήρων, Μέγαρα, θήβαι, Λεβάδεια, 
"Αμφισσα, Κιάτον, Ξυλόκαστρον, ’Ιτέα καΓΆνδρος.

2. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
"Αρτα.

3. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ 
Καλάβρυτα.

4. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΔΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
Διδυμότειχον, Λήμνος, Σουφλίον, Όρεστιάς.

5. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΓΟΥΣ 
Ναύπλιον.

6. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ 
'Αλμυρός.

7. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ
8. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
9. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

"Αγ. Νικόλαος, Σητεία, Μοΐραι, 'Iεράπετρα, Ρέ- 
θυμνον.

10. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βέρροια, "Εδεσσα, Κιλκίς, Λαγκαδάς, Νάουσα, 
Γιαννιτσά, Κατερίνη.

11. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα.

12. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΛΑΣ 
Ξάνθη.

13. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΑΜΩΝ 
Κυπαρισσία, Μεσσήνη, Πόλος, Γαργαλιάνοι.

14. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
15. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
16. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Φλώρινα, Καστορριά, Πτολεμαΐς, Άμύνταιον, Γρε- 
βενά.

17. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ
18. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ 

’Αταλάντη, Άμφίκλεια, Καρπενήσιον.
19. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΣΗΣ 

Έλασσών, Φάρσαλα.
20. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 

’Ιθάκη, Άργοστόλιον.
21. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΛΤΙΛΗΝΗΣ 

Πλωμάριον, Παπάδος.
22. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ 

Ναύπακτος, Μεσολόγγιον, Αίτωλικόν.
23. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ 

’Αμαλιάς.
24. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΟΔΟΥ 

Κώς, Κάλυμνος.
25. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ 

Νιγρίτα.
26. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΡΟΥ 

Θήρα.
27. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
28. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 

Δημητσάνα, Μεγαλόπολις, Σπάρτη, Γυθειον.
29. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ
30. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 

Ίστιαία, Κύμη.
31. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΙΟΥ 

Καρδάμυλα.
32. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ 

Λιμήν Βαθέος Σάμου.



σκομένη έν άπαρτίςι όταν παρί- 
σταται εις αυτήν ό υπό τού νό
μου άιταιτούμενος αριθμός των 
έχόντων δικαίωμα ψήφου μελών 
των άνηκόντων εις τα έν Άθή- 
ναις, Πειραιεΐ καί Περιχώροις κα
ταστήματα τής Τραπέζης καί των 
αύτοπροσώπως παρ κτισμένων έν 
αυτή έκ των εις τά λοιπά κατα
στήματα άνηκόντων τακτικών με
λών:

,Εν περιπτώσει μή απαρτίας 
συγκαλοΰνται νέαι επαναληπτι
κά! Συνελεύσεις καθ’ α ό νόμος 
ορίζει, τού δι’ αΰτάς κατά τον 
νόμον άπαιτονμένου ποσοστού 
παρόντων λογιζομένου έπΐ τή βά
σει των έν τή προηγούμενη πα
ραγράφω οριζόμενων.

"Αρθρον 14ον
1) Ή ψηφοφορία προς διεξα

γωγήν άρχαιρεσιών ώς καί πά- 
σαι αί ψηφοψορίαι δι’ ας απαι
τείται κατά τό αρθρον 12 ή ψή
φος καί των έν ταϊς Έπαρχίαις 
τακτικών μελών τοΰ Συλλόγου, 
διεξάγονται ώς κατωτέρω καθο
ρίζεται διά ψηφοδελτίων έγκλει- 
ομένων εντός φακέλλων οϊτινες 
δέον νά σφραγίζωνται.

Τά ψηφοδέλτια ταΰτα προκει- 
μένου μέν περί άρχαιρεσιών πε- 
ριέχουσι τά ονόματα τών ψηφιζο- 
μένων υποψηφίων, προκειμένου 
δέ περί ψήφου έμπιστοσύνης. άφο 
ρώσης είς ερώτημα τιθέμενον ύπό 
την κρίσιν τοΰ ψηφοφόρου, τήν 
λέξιν ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

2) Ή ψηφοφορία διεξάγεται 
κατά τήν αυτήν ημέραν τόσον είς 
τάς ’Αθήνας, οσον καί είς τάς έκ 
τός τών ’Αθηνών, Πειραιώς καί 
Περιχώρων Έπαρχιακάς πόλεις 
ένθα έδρεύουν Καταστήματα τής, 
Τραπέζης.

3) Υποψήφιοι δύνανται νά εί
ναι πάντα τά τακτικά μέλη τοΰ 
Συλλόγου. Τά ονόματα τών προ- 
βληθέντων υποψηφίων προκειμέ
νου περί άρχαιρεσιών ή τά ερω
τήματα τίθενται μερίμνη τής Δ. 
Ε. τοΰ Συλλόγου ύπ’ δψιν τών έ
χόντων δικαίωμα ψήφου μελών 
ευθύς ώς καταστούν γνωσταί είς 
τήν Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου αί προ- 
βληθεΐσαι υποψηφιότητες.

4) ΟΙ ψηφοφόροι δικαιούνται 
νά διαγράφουν έλευθέρως έν ή 
πλείονα ονόματα υποψηφίων ή νά 
τά άντικαθιστοΟν διά τών ονομά
των άλλων τακτικών μελών τοΰ 
Συλλόγου.

5) 'Η ψηφοφορία διεξάγεται 
κατά τόπους ιΰπό τής Κεν
τρικής Εφορευτικής ’Επιτροπής 
καί τών τοπικών ’Εφορευτικών 
Επιτροπών. Ή συγκρότησις τών 
είς τάς έπαρχιακάς πόλεις Έφο, 
ρευτικών ’Επιτροπών ένεργεϊται 
ώς άκολούθώς:

'Η Διοικητική ’Επιτροπή τοΰ 
Συλλόγου διορίζει άντιπροσώ- 
πους αΰτής είς τά κατά τόπους 
’Επαρχιακά Ύποκαταστήμ α τ α 
οϊτινες έντολή τής Κεντρικής Έ 
ψαρευτικής ’Επιτροπής συγκε,ν- 
τροΰσι τά τακτικά μέλη τά άνή- 
κοντα είς τό 'Υποκατάστημα, ά- 
τινα προβαίνουν είς τήν έκλογήν 
τής ’Εφορευτικής, ’Επιτροπής πε- 
ριλαμβανούσης τρία τακτικά μέ
λη καί δύο άναπληρωματικά ή 
καί όλιγώτερον έφ’ όσον ή δύνα- 
μις τοΰ 'Υποκαταστήματος είς 
τακτικά μέλη τοΰ Συλλόγου δέν 
συμπληροΐ τον ώς άνω άριθμον.

Αί τοπικοί Εφορευτικά! ’Ε
πίτροποί δέον νά συγκροτηθώσι 
τό βροδύτερον δύο ημέρας προ 
τής διά τήν ψηφοφορίαν καθορι- 
σθείσης τοιαύτης.

6) Οί ψηφοφόροι οφείλουν νά 
ψηφίζουν ύπσχρεωτικώς έπτά 
Συμβούλους άνήκοντας είς τήν 
περιφέρειαν ’Αθηνών Πειραιώς, 
καί Περίχωρων καί τέσσαρας 
είς τά: ’Επαρχιακά Υποκαταστή
ματα. Προς τούτο δέον νά ανα
γράφεται είς τά ψηφοδέλτια ό τό
πος ένθα υπηρετεί έκαστος υπο
ψήφιος. Οί ’Επιμεληταϊ δέον νά 
προέρχωνται έκ τών τακτικών με
λών τών άνηκόντων είς τήν περι
φέρειαν ’Αθηνών, Πειραιώς καί 
Περίχωρων, λόγω τής φύσεως 
τών είς αυτούς άνατιθέμένων κα
θηκόντων. Ψηφοδέλτιον μή περιέ- 
χον τοιαύτην σύνθεσιν θεωρείται 
ΑΚΥΡΟΝ.

7) Τά ψηφοδέλτια δέον νά εΤ 
ναι Εντυπα ή δακτυλογραφημένα. 
’Επί τούτων γίνονται αί διαγρα- 
ψαί καί άντικαταστάσεις διά 
μολυβδίδος ή μελάνης άπαγορευο

μένης τής χρησιμοποιήσεως έκλ- 
λων ψηφοδελτίων.

8) Τά μέλη τοΰ Δ. Συμβουλί
ου, οί Έπιμεληταί, ό Πρόεδρος 
τής Συνελεύσεως, και οί Έλεγ- 
κταί άναγράφονται πάντες έπΐ 
ενός ψηφοδελτίου.

9) Οί ψηφοφόροι εισέρχονται 
είς τήν αίθουσαν ψηφοφορίας έ
καστος χωριστά, ό δέ έπόμενος 
δικαιούται νά είσέλθη είς ψηφο
φορίαν μόνον άφσΰ ό προηγού
μενος ρίψη τον φάκελλον είς τήν 
ψηφοδόχον. ’Απαγορεύεται καθ’ 
δλην τήν διάρκειαν τής ψηφοφορί
ας ή έν τή αιθούση τής ψηφοφο
ρίας παραμονή οίουδήποτε άλ
λου προσώπου πλήν τών μελών 
τής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής καί 
δύο τό πολύ ψηφοφόρων.

10) "Εν τών μελών τής Εφο
ρευτικής ’Επιτροπής όριζόμενον 
ύπ’ αυτής, παραδίδει είς έκαστον 
εισερχόμενου ψηφοφόρον τά ψηφο
δέλτια δλων τών υποψηφίων, προ 
κειμένου περί άρχαιρεσιών ή δύο 
ψηφοδέλτια (2), φέροντα τό έν 
τήν λέξιν ΝΑΙ καί τό έτερον τήν 
λέξιν ΟΧΙ προκειμένου περί έ- 
ρωτημάτων μεθ’ ενός φακέλλου 
ό δέ ψηφοφόρος ύποχρεοΰται νά 
παραλαμβάνη πάντα τά ψηφοδέλ
τια καί άποχωρών είς ιδιαίτερον

χώρον έπΐ τούτο προοριζάμενον, 
ώστε νά άσφαλίζεται τό άπόρρη- 
τον τής ψηφοφορίας, κλείει έν τφ 
φακέλλψ τό ψηφοδέλτιον τής προ 
τιμήσεώς του. ’Ακολούθως ρί
πτει τον φάκελλον ίδιοχείρως καί 
έπΐ παρουσίψ τής ’Εφορευτικής 
’Επιτροπής έντός ψηφοδόχου, ύ- 
ποχρεούμενος νά άποχωρήση τής 
αιθούσης αϋθορεί.

11) Ή ψηφοδόχος ένθα ψηφί
ζουν τά έν τή περιφερείς ’Αθη
νών Πειραιώς καί Περιχώρων έρ- 
γαζόμενα μέλη τοΰ Συλλόγου δέ
ον νά είναι ήσφαλισμένη έξ’ δλων 
τών πλευρών διά σιδηρών έλασμά 
των καί κλείθρου, τοΰ οποίου τάς 
κλείδας κρατεί ό Πρόεδρος τής 
Κεντρικής ’Εφορευτικής Επι
τροπής σφραγίζει τήν ψηφοδόχον 
δι’ ισπανικού κηρού, άσφαλίζων 
τό άπαραβίαστον αΰτής καί πα- 
ραδίδει ταύτην είς τά λοιπά μέ
λη τής Κεντρικής ’Εφορευτικής 
’Επιτροπής προς φύλαξιν μέχρις 
οδ συγκεντρωθούν καί τά ψηφο
δέλτια τών ’Επαρχιακών Υποκα
ταστημάτων κατά τά άνωτέρω ο
ριζόμενα.

12) Ματαιωθείσης δι’ οίονδή- 
ποτε λόγον τής ψηφοφορίας, αίί- 
τη ένεργεϊται μετά επτά (7) η
μέρας άπό τής ματαιώσεως τής

ΰπό τών αότών Εφορευτικών Ε
πιτροπών (Κεντρικών καί Τοπι
κών).

13) "Αμα τφ πέρατι τής ψη
φοφορίας είς τήν πόλιν ένθα έ- 
δρεύει έκαστον Υποκατάστημα, 
ή Τοπική Εφορευτική ’Επιτροπή 
άνοίγει τήν ψηφοδόχον, σφραγί
ζει και μονογραφεί τούς φακέλ
λου ς καί συντάσσει πρακτικόν 
τής ψηφοφορίας, έπΐ τοΰ Οποίου 
άναγράφει τά ονόματα τών ψη- 
φισόιντων. Τό πρακτικόν τοΰτο 
μετά τών έσφραγισμένων φακέλ
λων τών ψηφοδελτίων θέτει έντός 
μεγάλου φακέλλου τον όποιον 
σφραγίζει δι’ ισπανικού κηρού, 
ώστε νά άσφαλίζεται πλήρως τό 
άπαραβίαστον αύτοΰ καί στέλλει 
άμελητί διά συστημένης έπιστο- 
λής όνομαστί προς τον Διονύσιον 
Ο ίκονομόπουλον Πρόεδρον τής 
Κεντρικής, Εφορευτικής ’Επιτρο
πής Πόστ —Ρεστάντ, είς Άθήτ 
νας.

14) Τήν 15ην ημέραν άπό τής 
ένεργείας τής ψηφοφορίας, ό Πρό 
εδρος τής Κεντρικής ’Εφορευτι
κής ’Επιτροπής έν Άθήναις συν- 
οδευόμενος καί ύπό τών λοιπών 
μελών τής ’Εφορευτικής ’Επιτρο
πής, προσέρχεται είς τό Ταχυδρο
μείου καί παραλαμβάνει τούς έπ’

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ
Διά τάς αρχαιρεσίας τοΰ Συλλόγου τών Υπαλλήλων της Εθνικής Τραπέζης τής 

Ελλάδος τής 13 καί 14 Μαΐου 1956 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: Κάρμας Χρήστος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
Τσουδερός Μελχισεδέκ (Άθήναι)
Βαζοϋρας Παναγιώτης (Πειραιεύς)
Γκώρος Κων)νος (Άθήναι)
Δούσμανης Παναγιώτης (Πειραιεύς)
Ζοΰγκος ’Ιωάννης (Άθήναι)
Κυριακόγγονα Φιλομήλα (Άθήναι)
Μπελεζίνης Ίάσων (Πδτραι)
Παπαδάκης Βασίλειος (’Ηράκλειον)
Ρήγας Σάββας (Αγορά)
Ταλιαδοϋρος Απόστολος (Βόλος)
'ΩρολογάςΆρχέλαος (θεσ) νίκη)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙ’ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
Τσουδερός Μελχισεδέκ 
Βαζοϋρας Παναγιώτης 
Δούσμανης Παναγιώτης 
Ζοΰγκος ’Ιωάννης 
Ρήγας Σάββας 
Καλαβρυτινός Νικόλαος 
Λαμπρόπουλος Δρόσος

(Άθήναι)
(Πειραιεύς)
(Πειραιεύς)

(Άθήναι)
(Αγορά)
(Άθήναι)

(Παγκράτι)
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΑΙ
Καλαβρυτινός Νικόλαος 
Λαμπρόπουλος Δρόσος 
Μαρής Γεώργιος 
Περαντώνης ’Ιωάννης 
1Σ ακελλαρόπουλος Γεώργ. 
Σύγγρός Κων)νος

ΕΛΕΓΚΤΑΙ:

Τσουδερός Μελχισεδέκ 
Δούσμανης Παναγιώτης 
Ζήκος Δημήτριος 
Κιάντος Κων)νος 
Κούκιος Γεώργιος 
Μαρής Γεώργιος 
Συγγρός Κων) νος

(Άθήναι)
(Παγκράτι)ι 

(Άθήναι)
(Άθήναι)
(Άθήναι)

(Λογ. Κέντρον)
Κριμπογιάννης Βασίλ, Κωτσής Νικολ.

(Άθήναι) 
(Πειραιεύς) 

(Λάρισα) 
(Θεσ) νίκη) 

(Ρόδος) 
(Άθήναι) 

(Λογ. Κέντρον)

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
Διά τάς αρχαιρεσίας τοΰ Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 

Ελλάδος τής 13 καί 14 Μαΐου 1956 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: Φωκίων Χριστινάκης

Τραπέζης τής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙ’ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
Μελισσαρόπουλσς Κωστής 
Σπανίδης Έρρ.
Παππας Κων. 
Παναγιωτόπουλος Έμμ. 
Κυρούσης θεόδ. 
Άθανασιάδης Μιχ.
Διλιντδς Σπύρ.
Τσούγκας Άστ.
Κωστούλας Δημ. 
Παπαματθαίου Ματθ. 
Ψαρουδάκης Γεώργ.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΑΙ 
Καπαμίδου Τζένη 
Καστρινάκης Μιχ. 
Άντωνιάδης Άντ.
Κέης Γεώργ.
Στρούλιας Άντ. 
Μαυρουλίδης Έπ.

ΕΛΕΓΚΤΑΙ:

(Κεντρικόν) 
(Διοίκησις)1 

(Κεντρικόν Β') 
(Μητρόπολις) 

(Πειραιεύς) 
(Κεντρικόν) 
(Πειραιεύς) 
(θεσ) νίκη) 

(Λάρισα) 
(Πδτραι) 

(Ηράκλειον)

(Λογ. Κέντρον) 
(Λογ. Κέντρον) 

(’Ομόνοια) 
(Διοίκησις) 

(Κεντρικόν) 
(Διοίκησις)

Μελισσαρόπουλσς Κωστής 
Παϊδούσης Τρύψ 
Παναγιωτόπουλος Έμμ. 
Διλιντδς Σπυρ. 
Μαυρουλίδης ,Επ. 
Τασσόπουλος Άθ. 
Άντωνιάδης Άν.

(Κεντρικόν)
(Μητρόπολις)
(Μητρόπολις)

(Πειραιεύς)
(Διοίκησις)
(Κεντρκόν)
(Όμόνοια)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚ ΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

Μελισσαρόπουλσς Κωστής (Κεντρικόν)
Παϊδούσης Τρύφ. (Μητρόπολις)
Παππδς Κων. (Β' Κεντρικόν);
Άντωνιάδης Άντ. (Όμόνοια)
Μητσάκης Νικολ. (θεσ)νίκη)
Στρούλιας Άντ. (Κεντρικόν)
Καλογερόπουλος Παν. (Καλάμαι)

Έγγονόπουλος Σωκράτης, Κωνσταντινίδης Α.

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ
Διά τάς αρχαιρεσίας τοΰ Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Ελλάδος τής 13 καί 14 Μαΐου 1956 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: Πέτρος Κάραουλάνης

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙ' ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ

Τραπέζης τής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ 
Ψαρρδς Εύάγγελος 
π ανάλατος Άριστομ. 
Άγγελόπουλος Παύλος 
Άμυλίδης Αθανάσιος 
Κακκαβδς Κων.
Καπρδλος Βασ. 
Κουσαδιανός Γεώργ. 
Μακρής ’Ιωάννης 
Προκοπίου Άνδρέας 
Ρ άΐκος ’ I ωάννης 
Ροδόπουλος Χρ.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΑΙ
Δεδόπουλος Νικόλαος 
Δημοπούλου Αντιγόνη 
Ζωγράφου Αλίκη 
Καττάκης Αντώνιος 
Μπακατσέλος Κων) νος 
Τζΐνος ’Ηρακλής

(Άθήναι) 
’(Αθήναι): 

(θεσ) νίκη)' 
(Άθήναι) 

(Βόλος)! 
(Άθήναι) 
(Πδτραι); 

(Μητρόπολις): 
(Άθήναι) 
(Λάρισα)1 

(Άγορδς)

(Άθήναι) 
(Άθήναι) 

(Μητροπόλεως) 
(Άθήναι) 
(Άθήναι); 
(Άθήναι)

ΚΒΝΤΡΟΝ
(Άθήναι) 
(Άθήναι) 
(Άθήναι) 
(Άθήναι) 
(Άθήναι) 
(Άθήναι) 
(Άθήναι)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

Ψαρρδς Ευάγγελος 
Ξανάλατος Αριστομένης 
Άμυλίδης Αθανάσιος 
Δρεπανόπουλος Μιλτιάδης 
Καπρδλος Βασίλειος 
Καττάκης Αντώνιος 
Δεδόπουλος Νικόλαος

Ψαρρδς Εύάγγελος 
Ξ αν άλατος Αριστομένης 
Άμυλίδης Αθανάσιος 
[Δρεπανόπουλος Μιλτιάδης 
Καπρδλος Βασίλειος 
Καττάκης Αντώνιος 
Δεδόπουλος Νικόλαος

(Άθήναι)'
(Άθήναι)
(Άθήναι)
(Άθήναι)
(Άθήναι)
(Άθήναι)
(Άθήναι)

ΕΛΕΓΚΤΑΙ: Εύριπίδης Άναγνωστάκης, Δρεπανόπουλος Μιλτιάδης

όνόματι αυτού συστημένους φα
κέλλους τών ψηφοδελτίων, τούς ο
ποίους καί μεταφέρει είς τον το- 
πον ένθα εΰρίσκεται ή ψηφοδόχος 
τής περιφερείας ’Αθηνών. ’Εκεί ή 
Κεντρική ’Εφορευτική ’Επιτροπή 
έν συνεδριάσει άνοίγει τούς 
συγκεντρωθέντας φακέλλους τών 
’Επαρχιακών Υποκαταστημάτων 
καί έλέγχει τούς φέροντας τά ψη
φοδέλτια φακέλλους άν είναι σύμ 
φωνοι προς τά πρακτικά της ψη
φοφορίας, ’Ακολούθως άνοίγουσα 
τήν ψηφοδόχον ρίπτει τούτους 
έντός αΰτής καί προβαίνει είς 
τήν καταμέτρησιν τών ψήφων.

15) Περί τοΰ άποτελέσματος 
συντάσσεται λεπτομερές πρακτι
κόν δι* οΰ προκειμένου περί άρχαι 
ρΕσιών, άνακηρύσσονται οί έπι- 
τυχόντες, οπερ δημοσιεύεται ά- 
μέσως διά τοιχοκολλήσεως, είς 
τά Γραφεία τοΰ Συλλόγου καί κα
τά τό δυνατόν εΰρείας κυκλοφο
ρίας, άνακοινώσεως μεταξύ τών 
μελών είς πάντα τά Καταστήμα
τα τής Τραπέζης.

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

17) Τό άποτέλεσμα τής ψηφο
φορίας θεωρείται έγκυρον έάν έ
λαβαν μέρος είς τήν ψηφοφορίαν 
τό ποσοστόν τοΰ συνόλου τών 
τακτικών μελών τό άπαιτούμε- 
νον διά τήν κατά νόμον άπαρτί- 
αν. Τό γεγονός τοΰτο πιστοποι 
εϊται διά μόνης τής ρυθμίσεως 
τών έσφραγισμένων φακέλλων. 
’Εάν έκ τών συγκεντρωθέντων φα
κέλλων προκόπτη, οτι έψήφισαν ό- 
λιγώτερα μέλη, ή Κεντρική ’Εφο
ρευτική ’Επιτροπή άναβάλλει έ- 
πί έπτά (7) ημέρας τό άνοιγμα 
τών φακέλλων έφ’ οσον διαπιστώ 
ση οτι έλλείποντα τυχόν πρακτι
κά μετά φακέλλων 'Υ)μάτων εί
ναι δυνατόν νά συμπληρώσουν τον 
άπαιτοΰμενον άριθμόν διά τό 
έγκυρον τής έκλογής. ’Εάν καί 
μετά τήν πάροδον τής επταημέ
ρου τούτης προθεσμίας δέν συμ- 
πληρωθή 6 άπαιτούμενος άριθμός 
ή ψηφοφορία έπαναλαμβάνεται 
μετά 15 ημέρας, τής Κεντρικής 
'Εφορευτικής ’Επιτροπής είδοποι- 
ούσης άμέσως περί τούτου ST έ- 
πειγούσης άνακοινώσεως τάς το- 
πικάς ’Εφορευτικός ’Επίτροπός, 
ώς καί τά έν τή περιφερείς ’Αθη
νών Πειραιώς καί Περιχώρων καί 
τά έν ταϊς Έπαρχίαις μέλη. Μή 
έπιτευχθείσης καί αΰθις απαρτί
ας, ή ψηφοφορία έπαναλαμβάνε- 
ται κατά τήν αΰτήν διαδικασίαν 
μέχρις οΰ σχηματισθή ή κατά νό
μον άπαρτία.

18) 'Ως έκλεγέντες θεωρούνται 
οί λαμβάνοντες κατά σειράν τάς 
περισσοτέρας ψήφους καί δΓ ήν· 
ιδιότητα έψηφίσθη έκαστος κατά 
τάς άνωτέρω διακρίσεις.

Άνακοινοΰται είς τούς ενδια
φερομένους οτι σχετικώς μέ 
τήν έκδρομήν είς ΑΥΣΤΡΙΑΝ 
πάσα πληροφορία σχετική μέ 
μέ τά αναλυτικόν πρόγραμμα, 
ορούς συμμετοχής κ.λ.π. θά 
παρέχεται παρά τής Εφόρου 
Κας Αγγελικής Σακκαλή έκά 
στην Τετάρτην καί Παρασκευήν 
5Vi — 7 μ.μ. είς τά Γραφεΐα^Ά- 
εραμύνης τής Τραπέζης (είσο
δος έκ τής έπΐ τής όδοΰ Αιόλου 
86 μικρός θύρας, τηλ. 35.602) „

ΔΙΑ ΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΥΠΟΚ)' 
ΤΑ

Οί ένδιαφερόμενοι διά τήν ά
νωτέρω έκδρομήν συνάδελφοι 
τών Επαρχιακών Ύποκ)των 
δύνανται νά άπευθύνωνται ταχύ 
δρομικώς είς τήν κατωτέρω, δι- 
εύθυνσιν καί θά λάβουν αμέ
σως άπάντησιν είς πάσαν αϊ
τού μένην πληροφορίαν.
ΕΝΩΣΙΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΘΝΙ
ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Όδός Αιόλου 86
ΑΘΗΝΑΣ

Έν Άθήναις τή 25 Απριλίου 
1956



ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 15 ΚΑΙ 14 ΜΑΪΟΥ 1956

ΟΔΗΓΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΗΤΙΠΡΟΣΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΑΙ ΤΑΙ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΑ! ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ ΤΟΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΝΑΤΟΝ

Έν δψει των άρχαιρεσιών 
•τής 13ης καί 14ης τρέχοντος, 
■παρέχονται πρός τούς αντιπρο
σώπους τοΰ Συλλόγου εις τά 
£παργ ακά Καταστήματα καί 
τάς Έφορευτικάς Έπιτροπάς 
τών Καταστημάτων — Εκλογι
κών Κέντρων — έκ μέρους τής 
Δ.Ε. αί κάτωθι όδηγίαι:

Ή Δ.Ε. τοϋ Συλλόγου παρα- 
καλεϊ τούς κ.Κ· άντιπροσώπους 
τοΰ Συλλόγου τούς ύπηρετοΟν- 
τας ε'ίς τά επαρχιακά Καταστή
ματα, δπως συντάξωσιν ύπ’ ευ
θύνη,ν των κατάστασιν των ΰπη- 
ρετουντων παοά τώ Καταστήμα 
τί των Συναδέλφων —τακτικών 
μελών τοΰ Συλλόγου.

Την κατάστασιν τούτην τών 
£ξ’ έκαστου Καταστήματος έ- 
χόντίων δικαίωμα ψήφου θέλου- 
σι καταθέσει τό ταχύτερον είς 
τήν ίέκλεγεϊσαν τοπικήν Εφο
ρευτικήν Επιτροπήν τοΰ εις δ 
ύπάγονται Καταστήματος —1'Ε
κλογικού Κέντρου.

Έκά,στη τοπική; Εφορευτική 
"Επιτροπή παρακαλεΐται δπως 
παρακολουθήση τήν έγκαιρον ύ 
ποέολήν είς αύτήν τών ώς άνω 
Καταστάσεων έκ μέρους δλων 
τών Καταστηιμάτων τής δικαιο
δοσίας της. ‘Η Τοπιΐκή; ’Εφορευ
τική Επιτροπή μετά τήν_λήψιν 
τών καταστάσεων δλων τών Κα
ταστημάτων ατινα βέλου σιν α
σκήσει τό εκλογικόν των δικαί
ωμα εις το Κατάστημα— Εκλο
γικόν Κέντρον— ε’ις δ έκάστη έ 
δρεύει, θά ύποβάλη ταύτας δε
όντως κεκυρωμένας είς τούς 
άρμοδίους Δικαστικούς άντιπρο- 
σώπους.

Ο'ί κ.κ. άντιπρόσωποι τοϋ 
!Σ υλλόγου παρακαλοΰνται ιδπως 
μάς υποβάλουν εγκαίρως άντί- 
γραψον είς διπλοϋν τών ώς ά
νω καταστάσεων,

Αί κατά τόπους Έφοοευτικαί 
Έπιτροπα! παρακαλοΰνται δ
πως μάς γνωρίόουν τηλεγραφι
κό! ς: Ιον) Τήν έκλογήν των 
συμφώνως πρός τάς οδηγίας 
τής Κεντρικής Εφορευτικής 
’Επιτροπής καί 2ον τήν έκτέλε 
σιν τής διά τής παρούσης άνα 
τιθεμένης αύταΐς έργασίας.

Τέλος, ή Δ.Ε. γνωοίζει πρός 
τάς Έφορευτικάς Επίτροπός, 
ότι ένεκρίθη ή καταβολή, χρεώ
σει τοΰ Συλλόγου, δραχμών 
200.000 είς έκαστον Δικαστικόν 
•άντιπρόσωπον ώς άποζημίωσίν 
του.

ΤΟ ΑΔΙΑΒΛΗΤΟΝ 
ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ή Δ.Ε. έν τή μελέτη τών τρό- 
ητων, καθ’ οϋς θά ήτο δυνατόν 
νά έξασψαλισθή ή έλευθέρα έκ- 
δήλωσις τής θελήσεως τών με
λών τοΰ Συλλόγου τόσον τοΰ 
'Κεντρικού Καταστήματος, δσον 
καί τών Υποκαταστημάτων κα- 
τέληξεν, έν συνεννοήσει μετά 
τής Κεντρικής Εφορευτικής Ε
πιτροπής τής έκλεγείσης παρά 
τής Γενικής Συνελεύσεως τών 
μελών, είς τήν άπόφασιν νά άνα- 
λάβη δ Σύλλογος τήν δαπάνην 
έκτυπώσεως τών ψηφοδελτίων 
τοΰ συνδυααμοϋ ή τών συνδυα
σμών, οΐτινες θά διεκδικήσωσι 
τήν όψίστην τιμήν τής διαχειρί- 
σεως τών Συλλογικών ύποθέ- 
σέων. Ταΰτα θά εκτυπωθώ σιν 
έπί χάρτου τής αύτήςποιότητος 

"διά τών ιδίων τυπογραφικών 
στοιχείων καί θά είναι τοΰ αύ- 
τοΰ μεγέθους. Οί φάκελλοι 
ώσαύτως., έντός τών όποιων θά 
τσποΒετηθώσι τά ψηφοδέλτια 
θά είναι οί ίδιοι άκριίβώς κοιτά 
τε τό μέγεθος καί τό χρώμα καί 
τήν ποιότητα, τόσον διά τά Κεν
τρικόν, δσον καί διά τά Υποκα
ταστήματα. Τά ψηφοδέλτια, κα 
θώς καί οί φάκελλοι, δι’ών θά 
Ιέφοδιασθώσι παρά τοΰ ιΣυλλό- 
•γου άπασαι αί Εφορευτικοί Έ

Καταστήματος δσον καί τών 
περιφερειακών Εκλογικών Κέν
τρων, θά φέρωσιν ειδικήν σφρα
γίδα τοΰ- Συλλόγου μέ τήν ήμε- 
ρομηνίαν τών αρχαιρεσιών. Τά 
ψηφοδέλτια ταΰτα καί οί φάκελ 
λοι θά δίδωνται παρά τών Προ
έδρων τών Εφορευτικών Επι
τροπών είς τούς προσερχομέ- 
νους κοιτά τάς αρχαιρεσίας καί 
έξ αύτών δ ψηφίζων εισερχόμε
νος εις τό παραβάν, θά κάμη έ- 
πιλογήν, διαγραφάς, άντικόαα- 
στάσεις ονομάτων υποψηφίων, ή 
προσθήκας άλλων ονομάτων.

ί ιάν ψηφοδέλτιον μή φέρον 
τήν ώς άνω σφραγίδα τοΰ Σ υλ
λόγου, θά είναι άκυρον, δπως 
άκυρον θά είναι έφ’ δσον καί ό 
φάκελλος, έντός τοΰ όποιου θά 
είναι τοποθετη,μένον τό ψηφοδέλ 
τιον,δέν είναι έξ έκείνων, οΐτινες 
θά φέρωσιν ώσαύτως τήν κατά 
τά ανωτέρω ειδικήν σφραγίδα 
τοΰ Συλλόγου.

Η ΨΗΦΟΦΟ Ρ IA ΜΥ Σ Τ1Κ Η

_ "Η χρήσις τών παρά τοΰ Συλ
λόγου άποσταλησομένων ψηφο
δελτίων καί φακέλλων, τόσον 
παρά τών έν Άθήναις δσον καί 
παρά τών έν τοΐς Ύποκαταστή- 
μασι συναδέλφων τό πανομοιό- 
τυπον τών ψηφοδελτίων καί τών 
φακέλλων, ΕΝ ΣΥΝΔΥΑίΣ'ΜΩ 
ΠΡΟΣ ΤΑ 'ΚΑΤ'Α ΣTAT 1 ΚΩΣ 
ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΚΑ
ΘΟΡΙΖΟΜΕΝΑ, οΰ μό,νον έξα- 
σφαλίζουσι τήν έλευθέραν έκ- 
δήλωσιν τών μελών, άλλά διευ- 
κολύνουσι καί έξασφαλίζουσι 
απολύτως καί τήν μυστικότητα 
τής ψηφοφορίας. Έπί πλέον 
ή προίβλεπομένη, άνάμιίξις τών 
φακέλλων, μετά τήν ένταΰθα α
ποστολήν των, παρά τών Έφο 
ρευτικών Επιτροπών, ΠΡΙΝ ”Η 
ΑΝΟΙΓΩΣ IN ΟΥΤΟΙ τούτέ- 
στιν ΠΡΙΝ ΓΙΝΗ Η ΔΙΑΛΟΓΗ 
καθιστώσιν αδύνατον 
παντελώς νά γνωσθή 
παρ’ οίουδήποτε ποιος έφήφι- 
σεν, είς ποιον "Υποκατάστημα 
άνήκει καί πώς έξέφρασε τήν 
θέλησίν του,

ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

"Η Δ.Ε. έριιηνεύουσα τέλος 
τό Καταστατικόν τοΰ Συλλό- 
καθ’ δ οί συνάδελφοι τών Υπο
καταστημάτων, έφ' δσον εύρί- 
σκονται αύτοπροσώπως κατά 
τήν ήμέραν τών αρχαιρεσιών 
είς τό Κέντρον, δύνανται νά ά
σκήσωσι τό εκλογικόν των δι
καίωμα ένταΰθα άπεφάσισαν 
δπως, έόιν συνάδελφοι τοΰ Κεν
τρικού Καταστήματος ή Ύπο- 
καταστήματων, οΐτινες κατά τήν 
ήιμέραν τών άρχαιρεσιών θά εύ- 
ρίσκωνται μακράν τοΰ Έκλογι 
κοΰ Κέντρου, ένθα έχει όρισθή 
δτι θά άσκήσωσι τό δικαιωμά
των, δυνηθώσι νά προσέλθωσιν 
είς τό πλησιέστερον πρός τόν τό 
πον τής διαμονής των ’Εκλογι
κόν Κέντρον καί έπί τη έπιδεί- 
ξει τοΰ δελτίου ταυτότητάς των 
άσκήσωσι τό δικαίωμά των.

Ή Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου, λα- 
βοΰσα ύπ’ δψιν της δτι, τινά τών 
Καταστημάτων εύρίσκονται πο
λύ μακράν τοΰ είς δ ύπάγονται 
Εκλογικού Κέντρου πρός άντυ- 
μετώπισιν τών ύπηρεσιακών ά- 
ναγκών καί πρός διευκόλυνσιν 
τών είς αύτά ύπη ρετούντων συν
αδέλφων, άπεφάσισεν δπως, έφ’ 
δσον ή μεταφορά τών έν λόγω 
συναδέλφων διά τών τακτικών 
συγκοινωνιακών μέσων καθίστα 
ται δυσχερής καί ώς. έκ τούτου 
θέλει τυχόν βραδύνει ή είς τάς 
έδρας των επιστροφή, χρησιμο- 
ποιηθώσιν ύπ’ αΰτών, δαπάναις 
τοΰ Συλλόγου, ειδικά μέσα με
ταφοράς.

Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Ψηφοδέλτιον, έν

θά άναγράφωνται ονόματα 
περισσότερα τοΰ ένός διά 
τό αξίωμα τοΰ Προέδρου 
τών Συνελεύσεων ή περισ
σότερα τών ένδεκα διά τούς 
Συμβούλους ή περισσότερα 
τών έξ διά τούς Επιμελή- 
τάς, ή περισσότερα τών δύο διά 
τούς Έλεγκτάς. τά τυχόν πέ
ραν τών αριθμών τούτων ψηφ .- 
ζόμενα ονόματα δέν θά λαμβά- 
νωνται ύπ’ δψιν. Έν τή περίπτώ 
σειταύτη ό ψηφιζόμενος διά τήν 
θέσιν τοϋ Προέδρου τών Συνε
λεύσεων, ή ό άριθμός τών Συμ
βούλων η Έάι-μελητών ή Έλεγ- 
'γικτών θά λαμβάνηται κατά τήν 
σειράν τής έν τώ ψηφοδελτίω ά- 
ναγραφής των, "μέχρισυμπλήρώ 
σεως τών ύπό τοΰ Καταστατικού

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έν ’Αθήναις τή 18)4)1956 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ1Σ

"Η Κεντρική ’Εφορευτική Επι
τροπή ή έκλεγεΐσα ΰπό τής Γενι
κής Συνελεύσεως τών μελών τοΰ 
Συλλόγου μας κατά τήν 16ην ’Α
πριλίου 1956, άποτελουμένη έκ 
τών κ.κ. Δ. Οίκονομοπούλου,, Γ. 
Λαμπρινοπούλου, Θ. Δημητροπού- 
λου, Θ. Παπαγισ,ννοπούλου, Ν. 
Νικολαΐδου, ώς τακτικών μελώ^ 
καί Γ. Παπαΐωάννου, Σ. Έγγονο 
πούλου ώς αναπληρωματικών με
λών αΰτής, συμφώνως τφ άρθριρ 
9 τοΰ Καταστατικού, καλεΐ τά 
μέλη πρός ένέργειαν αρχαιρεσιών 
τήν 13ην καί Ι4ν Μαΐου 1956 ή- 
μέρας Κυριακήν καί Δευτέραν διά 
τήν έκλογήν:

1. Προέδρου Συνελεύσεων.
2. 'Ένδεκα (11) Συμβούλων.
3. "Έξ (6) Επιμελητών.
4. Δύο (2) Ελεγκτών.
5. Πέντε (5) τακτικών καί δύο 

αναπληρωματικών αντιπροσώπων 
είς το Εργατικόν Κέντρον ’Αθη
νών καί

6. Πέντε (5) τακτικών καί δύο 
άναπληρωματικών αντιπροσώπων 
είς τό Πανελλαδικόν Εργατικόν 
Συνέδριον.

Ή έκλσγή, ώς πρός τά μέληι, 
τά έργαζόμενα είς τά Καταστή
ματα τής τέως Διοικήσεως Πρω- 
τευούσης καί τά Κοςταστήματα 
ΚορίνθΌυ, Πόρου, Κυθήρων, Ποτα
μού Κυθήρων, Θη,βών, Λεβαδείας, 
Άμφίσσης, Κιάτου, Ξυλοκάστρον, 
Μεγάρων, ’Ιτέας καί "Ανδρου θέ
λει λάβει χώραν ένωπιον τής Κεν 
τρικής Εφορευτικής Επιτροπής 
έν Άθήναις καί είς τά Πρατήριον 
υφασμάτων τού Προμηθευτικού Συ 
νεταιρισμοΰ οπτό τής 9ης π.μ. μέ 
χρι τής 8ης μ.μ. διά δε τά λοι
πά μέλη τά έργαζόμενα εις τά 
λοιπά καταστήματα είς τάς πά 
λεις τάς όρισθεισηιμένας ώς έκλο 
γικά κέντρα, ώς ταΰτα θ’ άναφερ 
θώσιν είς τό Συλλογικόν δελτίον 
ή 5Γ έτέρας άνακοτνώσεως καί 
ένώπιον τών έκλεγησομένων, 6ά= 
σει τού άρθρου 1 τοΰ Καταστατι- 
κοΰ τοπικών εφορευτικών έπιτρο- 
πών, α'ιτινες καί θέλουσι καθορί
σει τόν τόπον καί ώραν διενερ
γεί ας τής έκλογής.
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ. ΟΙΚΟΝΌΜΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. 

ΑΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. ΔΗΜΗ 
ΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. ΠΑΠΑΓΙΑΝ- 
ΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΝI ΚΟΛΑΙ ·- 
ΔΗΣ, Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Σ.

καθοριζόμενων θέσεων.
Τά ψηφοδέλτια καί οί φάκελ- 

λοι, οΐτινες θά χρησιμοποιηθώσι 
παρά τών εκλογέων κατά τάς 
αρχαιρεσίας τής 13ης καί 14ης 
Μαΐου, θά άποσταλώσιν έγκαί- 
ρως, μερίμνη τής Διοικητικής 
Επιτροπής τοΰ Συλλόγου, είς 
τάς κατά τόπους Έφορευτικάς 
Έπιτροπάς διά συστημένου τα
χυδρομικού δέματος καί θά ά- 
νοιχθώσι παρά τοΰ Προέδρου 
τής αρμόδιας Εφορευτικής ’Ε

πιτροπής έν συνεδριάσει κατά 
τήν ήμέραν καί τήν ώραν τής έ 
νάρξεως τής ψηφοφορίας.

Τό οΰτω ένεργηθησόμενον ά
νοιγμα τοΰ δέματος τών ψηφο
δελτίων καί τών φακέλλων θά 
ιμνημονευθή είς τό πρακτικόν,

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΑΚΟ ΙΝΩΣ I Σ 

Πρός τήν
Αντιπροσωπείαν Συλλόγου Υ

παλλήλων Εθνικής Τραπέζης 
τής ‘Ελλάδος είς ....................

Συμφώνως τώ apSpy 14 τοΰ 
Καταστατικού παραγρ. 5 καί κα 
τόπιν προκηρύξεως έκλογών τήν 
13ην καί 14ην Μαΐου 1956 διά 
τήν έκλογήν νέας Διοικητικής Έ 
πιτροπής τοΰ Συλλόγου μας, πα 
ρακαλοΰμεν υμάς δπως, συγχεν- 
τροΰντες τά τακτικά μέλη τοΰ 
Συλλόγου, προβήτε είς τήν έκλα 
γην τοπικής ’Εφορευτικής Έπιτρο 
πής περιλαμβανούσης τρία (3) 
τακτικά μέλη καί δύο (2) ανα
πληρωματικά.

Αί τοπικοί Εφορευτικοί Έπι 
τροπαί δέον νά συγκροτηθώσι τά 
βραδύτερον δύο ήμέρας πρό τής 
διά τήν ψηφοφορίαν καθορισθεί- 
σης ημερομηνίας.

Παρακαλοΰμεν δπως αμα τή 
συγκροτήσει τής Εφορευτικής 
’Επιτροπής μάς γνωρίσητε τού
την.
Ή Κεντρική Έφορευτ. Επιτροπή 

Δ. ΟΙκονομόμοπουλος 
Γ. Λαμπρινόπουλος 
Ο. Δημητρόπουλος 
Θ. Ποπταγιαννόπουλος 
Ν. Νικολαΐδης 
Γ. Ποπταϊωάννου 
Σ. Έγγονόπουλος

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έν Άθήναις τή. 18)4)1956 

ΑΝΑΚΟ IN ΩΣ I Σ

Ή Κεντρική Εφορευτική Επι
τροπή του Συλλόγου τών ‘Υπαλ
λήλων τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος.

παρακαλεΐ 
δσοι έκ τών τακτικών μελών τοΰ 
Συλλόγου μας έπιθυμσΰσι νά έκ- 
θέσωσι υποψηφιότητα κατά τάς 
έκλαγάς τής 13 καί 14 Μαΐου 56 
προς άνάδειξιν νέας Διοικητικής 
Επιτροπής κλπ. συμφώνως πρός 
τήν ΰπό σημερινήν χρονολογίαν 
προκήρυξίν μας, προσκωμίσωσιν 
είς τήν Κεντρικήν Εφορευτικήν Έ 
πιτροπην (Γραφεία Συλλόγου Ύ 
παλλήλων Εθνικής Τροατέζης Ελ
λάδος) μέχρι καί τής 28ης τρέ
χοντος μηνάς καί ώραν 12 μεσημ
βρινήν τά ψηφοδέλτιά των (συνεν

δπερ θά σύνταξη ή Εφορευτική 
.Επιτροπή έπί! τώ πέρατι τής ψηι- 
φοφορίας.

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

ΈφιστΧται ή προσοχή τών! 
μελών τών Τοπικών ’Εφο
ρευτικών' Επιτροπών όπως 
διά την ψηφοφορίαν έπί τοΰ 
ερωτήματος τής μειώσεως ή 
τής διατηρήσεως τής εισφο
ράς υπέρ τοΰ Συλλ.ογου έχω- 
σιν ύπ’ δψιν καί έφαρμόσωσι 
τό^ άρθρον 14 παράγραφοι 10 
καί 13 τοΰ Καταστατικού.

νοούμενοι μετά τής Διοικητικής 
Επιτροπής διά τήιν έκτύπωσιν 

αυτών) συντεταγμένα συμφώνως 
τώ apepy 14 τοΰ ίσχύοντος Κα
ταστατικού.

Τά έν λόγψ ψηφοδέλτια θέλο- 
μεν σφραγίσει καί άποστείλει έγ 
καίρως είς τάς τοπικάς Έφορευ
τικάς Επιτροπάς τών Επαρχια
κών Κέντρων πρός ομαλήν διεξα- 
γωγήν τής ψηφοφορίας κατά τήν 
ταχθείσαν ώς άνω χρονολογίαν.

Μετά τήν παρέλευσιν τής ώς 
άνω ταχθείσης προθεσμίας οΰ3ε> 
νός συνδιασμοΰ ψηφοδέλτιον θέ
λει γίνει άποδεκτόν.
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. 

ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ο.ΔΗΜΗ- 
ΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΝΙΚΟΛΑΊν 
ΔΗΣ, Ο. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ, Σ. ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ, 
ΠΑΠΑΓΩΑΝΝΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗ3 

ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έν Άθήναις τή 24η ’Απριλίου
1956

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ I Σ

Έν συνεχεία πρός τήν άπά 
13 τρέχοντος μηνάς άνακοίνω- 
σίν μας, διά τής όποιας έκαλέ- 
σαμεν τά μέλη τοΰ Συλλόγου 
τήν 13ην καί Μην Μαΐου 1956 
ήμέρας Κυριακήν καί Δευτέ
ραν, διά τήν έκλογήν Προέδρου 
Συνελεύσεων, μελών Διοικητι
κής Επιτροπής καί έπιμελητών, 
έλεγκτών ώς καί άντιπροσώπων 
είς τό Εργατικόν Κέντρον καί 
Πανελλαδικόν Εργατικόν Συ- 
νέδριον, γνωρίζομεν ύμΐν δτι 
τάς αύτάς ήμέρας καί ώρας θά 
διεξαχθή είς τά αύτά έκλογικά 
κέντρα καί ένώπιον τών αύτών 
έκλεγισομένων τοπικών Εφο
ρευτικών Επιτροπών, και συμ
φώνως τή άπό 16ης τρέχοντος 
μηνός άποφάσει τής Γενικής 
Συνελεύσεως τών μελών τοΰ 
Συλλόγου μυστική διά ψηφο
δελτίων ψηφοφορία διά τήν μεί- 
ωσιν είς 0,50% έπί τών άποδο- 
χών των τής εισφοράς τών με
λών ύπέρ τοΰ Συλλόγου ή τήν 
διατήρησιν τής σημερινής τοιαύ- 
της έξ’ 1%.

Διά τήν ψηφοφορίαν τής εισ
φοράς θά χρησιμοποιηθώσι πα
ρά τών ψηφοφόρων μελών ίδια 
ψηφοδέλτια είς τά όποια θά ά- 
ναγράψονται αί λέξεις «ΝΑΙ» 
καί «ΟΧΙ» καί τά όποια θά ά
ποσταλώσιν είς τά έκλογικά 
κέντρα μερίμνη ήμών.

"Οσα έκ τών μελών του Συλ-πιτροπαί τόσον τοΰ Κεντρικού τώ όποίωΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ



10IIΣΥΗΕΑΕΥΙΙ ΤΟΥ ΣΥΑΑΟΓΟΥ ΤΗΣ 16-4-56

ΕΥΘΥΜΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
ΙΑ IΓΕΙΙΚΙΙI

Γενική Συνέλευοις των ύπαλ 
λήλων τής Ε.Τ.Ε. Έπί τέλους! 
Λίγο ακόμα καί θά μπλέκαμε 
μέτήν Συνέλευσι του 57! Ποιος 
φταίει; Βεβαίως, δχι ή Διοικη
τική Επιτροπή. Εκτός έάν τό 
Καταστατικόν προβλέπη τήν..... 
βιαίαν προσαγωγήν των μελών 
ΰπ’ ευθύνην της! Άναντιρήτως 
δμως στηρίζονται κάπου οι έ- 
πικριιαι \νυ κ. Γσουυερνυ. Στο 
δτι δηλαδή έχει τήν συντριπτι
κήν πλειοψηφιαν τοϋ Προσωπι
κού μαζί του. Άλλα μπορείς, 
βρέ αδελφέ, καλά καί σώνει νά 
ύποχρεώσης τούς φίλους σου 
νάρθουν οτην Συνέλευσιν;

Γιά κάποιο έθιμο μίλησαν με
ρικοί στήν αίθουσα «Τρικοΰ- 
πης» σέ μιά άπό τις ματαιωθεϊ- 
σες Συνελεύσεις. Μυστικό έθι
μο. Φρόντισαν δμως νά τό μά- 
θη δλη ή πλατεία Κάνιγγος. 
Άλ/Λ φ.^.ουν 139 άνθρωποι 
νά κάταργήσουν το πυμο, πού 
θέλει 400 τόσους; Τό μάτι τού 
Δικαστικού Αντιπροσώπου δέν 
λογαριάζεται; Γιατί οί 139 άν
θρωποι Οσο άραία - άραία 
κΓ άν καθήσουν, δέν μπορεί 
ποτέ νά φαινωνται δέκα φορές 
σαρανταρέα!!

Τέλος πάντων. "Εγινε ή Συ- 
νέλευσις στις 16 Απριλίου. Ό 
κ. Πρόεδρος τού Συλλόγου 
μας ατάραχος. Ή λέξις αύτή 
παίρνει ίοιαιτερη σημασία, όταν 
λάθη κανείς 0π' δψιν του τις 
καλοτροχισμένες γλώσσες τών 
άντιπαλων του. Τάπε σταράτα, 
χωρίς ρητορικά σχήματα, χω
ρίς προθεσι δημιουργίας εντυ
πώσεων. Ζήτησε κατανόησι. Ζή
τησε έκτίμησι τών περιστάσεων. 
Ζητησε κατάλληλη αντιμετώπι- 
σι τοϋ λεπτοϋ, λεπτότατου ζη
τήματος πού μάς απασχολεί. 
Ζητησε, μ’ ένα λόγο, νιονιό. 
Κάτι θά ξέρη περισσότερα ό 
Πρόεδρος.

Κάποιος συνάδελφος στο τέ
λος τής Συνεδριάσεως ρώτησε 
τόν κ. Τσουδερό : «Γιατί, κ.
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λόγου επιθυμούν τήν μείωσιν 
τής εισφοράς εις 0,50% επί τών 
αποδοχών, θά ρίψωσι εις τήν 
ψηφοδόχον καί έντός φακέλλου, 
εσφραγισμένου, χρώματος μπλέ 
τό ψηφοδέλτιον είς δ αναγρά
φεται η λέξις ΝΑΙ, όσα δέ έκ 
τών μελών έπιθυμοϋν τήν διτή- 
ρησιν τής σημερινής εισφοράς 
έξ’ 1% θά ρίψωσι εις τήν ψηφο
δόχον έντός φακέλλου, έσφρα
γισμένου, καί τού αυτού χρώμα 
τος τό ψηφοδέλτιον είς δ άνα- 
γράφεται ή λέξις ΟΧΙ.

Αί άντιπροσωπεΐαι τών Κα
ταστημάτων, άτινα θά όρισθώ- 
σι παρά τής Διοικητικής Επι
τροπής ώς εκλογικά κέντρα, 
παρακαλοΰνται δπως μεριμνή- 
σωσιν εγκαίρως καί διά δευτέ- 
ραν ψηφοόοχον έπί τής όποιας 
νά αναγραφή ή φράσις «ΨΗ
ΦΟΔΟΧΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ».

Επίσης άπασαι αί άντιπρο- 
σωπεϊαι τού Συλλόγου παρα- 
καλούνται δπως, συντάξωσιν’ 
ΰπ’ ευθύνην των ιδίαν κατάστα- 
σιν τών ύπηρετούντων παρά τώ 
Καταστήματι των τακτικών με
λών τού Συλλόγου, τήν όποιαν 
νά καταθέσωσι τό ταχύτερον 
είς τήν έκλεγησομένην ’Εφορευ
τικήν . Επιτροπήν τού είς δ υ
πάγονται Καταστήματος — Ε
κλογικού Κέντρου.

Έκαστη δέ Τοπική Εφορευ
τική Επιτροπή παρακαλεΐται 
δπως παρακολουθήση τήν 
έγκαιρον υποβολήν τής δικαιο
δοσίας της, τάς οποίας θά ύπό- 
βάλη, δεόντως κεκυρωμένας, 
είς τούς αρμοδίους Δικαστικούς 
Αντιπροσώπους.
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρε, σταματήσατε τό λόγο 
σας στήν τελευταία μέρα τής 
κατοχής;» ΚΓ ό Πρόεδρος χα
μογελώντας, τού άπαντά: «Δι
ότι, αγαπητέ μου, ήθελα νά 
συγκινήσω καί νά ικανοποιήσω 
τους Συναδέλφους που δοκιμά
στηκαν άγρια. Παρέδωσα τή 
σημαία του Συλλόγου μας πε
ρήφανη, ατσαλάκωτη, δοξασμέ
νη. θα ήταν ασέβεια να προ
χωρήσω, αφού είχα σκοπό νά 
οευτερολογησω Δεν είμαι κανέ
νας έξαιρετικός ρήτωρ, αλλά 
ξέρω σέ ποιο σημείο νά κλείνω 
τό λόγο μου». ΚΓ ό συνάδελ
φος, αντίπαλος τού Προέδρου, 
τόν συνεχάρη καί — άς τό πού
με κι’ αύτό — τού δήλωσε φι
λία. . .

Ό κ. Μπαρούμης είπε πώς 
μείωσι τής συλλογικής συνδρο
μής, σημαίνει πρώτον βήμα στα 
όιακής διαλύσεως τοΰ Συλλό
γου μας. Μά ποιος νά τον u- 
κούση; ’Ασήμαντο, βέβαια, τό 
ποσόν, αλλά αντιπροσωπεύει έ
να πακέτο τσιγάρα κΓ ένα κα
φέ στις σημερινές οικονομικές 
αναποδιές μας. "Αν δμως πα
ρακολουθούσαν τρίτοι τήν συ
νεδρίαση θά συνεπέραιναν πώς 
άπο τά έπίμαχα αύτά ένα - δυο 
τάλληρα, έξαρτάται ή οικονο
μική μας.... άνεξαρτησία. _ Τέ
λος πάντων. "Ολοι έχουν δίκηο.

(Συνέχεια άπό τήν σελίδα 6) 
τήν όποιαν τυχόν έκρινεν ώς 
δχι δίκαιον. ΤΗτο αδύνατον νά 
προβάλη άρνησιν.

Λυπούμαι διότι ό κ. Πρόε
δρος τής Δ. Ε., μή σταθμίζων 
τάς πληροφορίας τάς όποιας 
κακοί πλθροφοριοδόται τού έ
δωσαν, μοΰ είπε δτι εγώ δέν 
έλαβα μέρος εί ςτήν τελευταί- 
αν απεργίαν προς αποπομπήν 
τού Ήλιάσκου.

Κος Τσουδερός (Πρ. 
Δ. Ε.) Ή διαψευσις τής πληρο 
φορίας αυτής άπό μέρους σας 
μέ ίκανοποιή.

Κος Μελισσαρόπου- 
λ ο ς : ’Εγώ τυχαίως εύρέθην 
είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, διό 
τι διετέλουν τότε έν άδεια, καί 
δταν έπληροφορήθην ότι οί

ρα διαιρείται σ’ αύτούς πού άρ 
νοΰνται τή σκοπιμότητα 
κΓ 6,τι βρέξει άς κατεβαση, 
καί σ’ αύτούς που υπομένουν, 
επιμένουν και περιμένουν γιά 
νά τά κερδίσουν, τελικά, δλα! 
Τούς δεύτερους εκπροσωπεί ό 
κ. I σουοερος. ιχαί — μεταξύ 
μας αύτό — κι’ ό κ. Άθανασι- 
αδης σίγουρα θα τόν ψηφίση.

Ό Σύμβουλος τού Ταμείου 
Υγείας κ. Κοΰμπαρης, είχε μια 
καλή έμπνευσι. Έπρότεινε τά 
50 λεπτά τής συλλογικής συν
δρομής νά τά παίρνη στό εξής 
τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καί τ’ άλλα 50 ό 
Σύλλογος. Ή πρότασις αύτή 
έπρεπε νά συζητηθή. Έπρεπε... 
’Αλλά......

•

’Αλλά μερικοί Συνάδελφοί 
μας έχουν φαίνεται ύπογράψει 
μέ τό θεό συμβόλαιο άνοσίας 
καί δέ φοβούνται Χάρο. Μπρά
βο τους! ’Έτσι τή λογικώτατη 
καί σοβαρότατη πρότασι τού κ. 
Κούμπαρη, δχι μόνο τήν άπε- 
δοκίμασαν, άλλά καί τήν... ει
ρωνεύτηκαν ! ! Μάλιστα, τήν ει
ρωνεύτηκαν ! ! Ό θεός να τούς 
έχη πάντα καλά τούς ανθρώ
πους καί ποτέ νά μή χρεια
στούν τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Τό Τ.Υ.Π. 
Ε.Τ., πού κΓ αύτό ύπήρξε ένας 
άπό τούς στόχους τού άπαισία 
τή μνήμη έπιδρομέως.

Ό Πρόεδρος τού Προμηθευ
τικού Συνεταιρισμού μας κ. 
θεοδώρου, πειστικός καί άκρι- 
βοδίκαιος, άνεγνώρισε τούς 
ποικίλους καί δύσκολους άγώ- 
νας τής Δ. Ε. — βωβούς καί 
φλύαρους —. Μίλησε άντικειμε- 
νικά, μίλησε πολιτισμένα.

Ό κ. Τσάκωνας άγρίεψε. Θί 
καθήμενοι στά μπροστινά καθί
σματα είδαν κι’ έπαθαν ώσπου 
νά τελειώση. Μέ τή ^ φόρα πού 
είχε πάρει, έλεγες πώς άπό στι 
γμή σέ στιγμή θά βρεθή στήν 
πλατεία κΓ άλλοίμονο στον τυ- 
χερό.
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Ό κ. Άθανασιάδης έπέκρινε 
τήν Δ. Ε. κΓ ό Πρόεδρος εύγε- 
νέστατα τού έδωσε τό χέρι. "Υ
στερα άπό τή χειραψία αύτή ό 
κ. Άθανασιάδης μετάνοιωσε 
γιά δσα είπε καί τώρα άναρω- 
τιέται άν πρέπει νά ψηφίση 
Νέα Κίνησι ή Τσουδερό.

Ή χειραψία αύτή, άληθινά, 
συνεκίνησε τό προσωπικόν. 
Συμπέρασμα: Τό προσωπικόν 
δέν έχει, δέν πρέπει νά έχη δι
αφορές κΓ αντιπάθειες. Σήμε·

Ό κ. Λαμπρινόπουλος έθιξε 
ένα άπό τά θεμελιώδη ζητήμα
τα τών ύπαλλήλων τής Ε. ι .Ε. 
Τήν άποκατάστασιν, τήν τιμη
τικήν καί πανηγυρικήν άπο κα
τάστασ ιν τών συνδικαλιστών 
θυμάτων τού Ήλιάσκου. Εύγε 
του. Εύγε καί στήν Συνέλευσι 
πού θερμά τόν χειροκρότησε.

Ό κ. Διλινδάς μπήκε στό θέ
μα μέ μιά εισαγωγή γενικότε
ρης σημασίας, θά έλεγε πολ
λά, άλλά ή Συνέλευοις, κουρα
σμένη πιά, διεβεβαίωσε τόν ρή
τορα πώς τής άρκεΐ ή εισαγω
γή-

Ό κ. Παράσχης μέ άντικει-1 gvcx ένιαΐον ψηφοδέλτιον, είς 
μενικότητα έτονιρε τα ζητήμα- το φπ0[0ν να ΚΛηυοϋν να συμμε

συνάδελφοι έκήρυξαν άπεργίαν 
έπήγα κόπτω καί τούς είπα νά 
άπεργήσουν.

κ. Λαμπρινόπουλος: 
θέλω νά παρακαλέσω τόν κ. 
Πρόεδρον νά διαφώτιση τήν Γ. 
Σ. είς ποιον σημείον εύρίσκε- 
ται τό ζήτημα της έπαναφοράς 
τών άπολυθέντων συνδικαλι
στών μας καί τών 150 όπαλλή 
λων πού έφυγαν χωρίς συντά
ξεις. Νομίζω ότι η Γ. Σ. πρέ 
πει νά Λάθη άπόφασιν καί νά 
καμη ένα ψήφισμα τυ οποίον 
ό Πρόεδρος της Συνελεύσεως 
νά διαβιβάση όπου δει. (Χειρο 
κροτήματα).

Κος Τσουδερός (Πρ. 
Δ. Ε.) : θά σάς άπαντήσω 
είς την δευτερολογίαν μοΰ.

Κος Φλώρος: ’Επειδή 
έπέρασε ή ώρα, δέν θά σάς ά- 
παοχολήσω πολύ. Φρονώ δτι 
είς τήν σημερινήν μας Συνέλευ 
σιν, ή_ όποια είναι η πρώτη με
τά τι;ν εχθρικήν κατοχήν θά 
έπρεπε να παρίστανται τιμής έ- 
νεκεν και οί παλαιοί συνοικαλι 
σταί, οί οποίοι απεπέμφθησαν 
άπό τον κ. 'Πλιάν,νυ/. vxcipo- 
κροτήματα). Αϋτο η το μια πα 
ραλειψις τού ι ΐροεορειυυ τού 
Σ υλλογου.Με αυτό θά άποδει- 
κνύαμε άν οείχνομε μεγάλη ν 
σημασίαν εις τον Συνδικαλι
σμόν.

Κος Νικολάου: "Ε
γινε η άποκατάστασις είς την 
προηγουμένην Σ υνελευσιν.

Κος Φλώρος: Έν σχέ- 
σει με τόν άπολογισμόν τόν γε 
νόμενον όπό του κ. Προέδρου 
τής Δ. Ε. θά πρέπει να εΐμεθα 
άντικειμενικώτεροι καί δικαιό
τεροι. Νομίζω οτι κατά τήν Ή 
λιασκικήν περίοδον ο κ. ισου- 
δερός καί τό Συμβούλιόν του 
έξεπλήρωσαν καλώς τά καθή- 
κοντά των καί δέν έπρόδωσαν 
τα ζητήματά μας.

Κατα τήν μετά Ήλιασκικήν 
δμως περίοδον έδειξαν μιαν α- 
όράνειαν, ή οποία τούς εφερεν 
εις άντίθεσιν με τούς πλειστους 
συναδέλφους.

"Εχω να κάμω πρός τήν Συ- 
νέλευσιν μίαν πρότασιν. Νά γί-

τα πού κυρίως άπασχολούν τό 
προσωπικόν. "Οταν δμως πέρα
σε τό δέκατον, τρόμαξαν πολ
λοί, νομίζοντας πώς θά τά έκα· 
τοστήση.

Ό κ. Κατσιάμπας ένη μέρωσε 
τή Συνέλευσι σχετικά μέ τις 
προσπάθειες τις δικές του, τού 
κ. Τσουδεροΰ καί τών λοιπών 
γιά τήν έμφάνισι στις έκλογές 
ενός ψηφοδελτίου γενικής έμ- 
πιστοσύνης. Πράγματι, οί προρ 
πάθειες τού κ. Κατσιάμπα πρέ
πει ν’ άναγνωρισθούν, ανεξάρ
τητα άν οί άδιάλλακτοι έπεκρά 
τησαν. Καί πότε δέν έπεκράτη
σαν οί άδιάλλακτοι;

Ό κ. Μελισσαρόπουλος μελι- 
στάλακτος, πρόσχαρος, ειρηνι
κός. Λές καί δέν είχε καμμιά 
σχέσι μέ τόν άγριο... αυτοσχέ
διο Πρόεδρο τής παρασυνελεΰ- 
σεως τής Πλατείας Κάνιγγος.

Τό κατέβασμα τών ή μερολο
γ ίων μέ τήν εικόνα τού ^ Γ. 
Σταύρου έδικαιολόγησε ό κ. 
Μελισσαρόπουλος. Ναι, μέν τό 
έκαμε αύτό, άλλά διαταγήν έ- 
ξετέλεσε! ! Μοιραίο ήταν_ρ κ. 
Μελισσαρόπουλος νά βρεθή στή 
γραμμή τών πρόσω. "Ομως...

"Ομως τό κατακρήμνισμα έ- 
νός Συμβόλου συνεκίνησε τό 
προσωπικόν. Τήν έλλειψι θάρ
ρους ένός συναδέλφου μέ ύπερ 
τριακονταετή υπηρεσίαν^ έση- 
μείωσε τό προσωπικόν. Τήν λι
ποψυχίαν ένός Στρατηγού έ- 
νώπιον τού έχθροΰ κατεδίκασε 
τό προσωπικόν.

ΑΚΡΟΑΤΗΣ

Κλησουν να συμμε 
τάσχουν δλοι ύπο πρόεδρον κοι 
νής εμπιστοσύνης, μέ συνδικα
λιστικήν συνείδησιν καί πείραν 
περί τά συνδικαλιστικά μας 
ζητήματα.

Έάν αύτό τό έπιτύχωμεν, τά 
συνδικαλιστικά μας πραγματα 
θά πάνε καλά. (Χειροκροτή
ματα) .

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ (Πρ. Δ. 
Ε.): Έπί τής προτάσεως τού 
κ. Φλώρου έχω να σάς είπω τά 
έξής: Είς μιαν περιωρισμένην 
σύσκεψιν, ή όποια έγινε προ η
μερών είς τήν Λέσχην τού Συλ
λόγου, έγώ είχε κάμει τήν πρό- 
τασιν, ή Συνέλευοις νά υπόδει
ξη τόν Πρόεδρον τού Συλλό
γου, ό όποιος νά έξουσιοδοτη- 
Οή μετά νά έκλέξη τούς συνερ- 
γάτας του διά τό Συμβούλιον 
άπό εκείνους, οί όποιοι πρά
γματι θέλουν νά προσφέρουν 
τάς υπηρεσίας των είς τόν Σύλ 
λογον.

ΠΟΛΛΑ ΜΕΛΗ : Αύτό δέν 
μπορεί νά γίνη. Άντίκειται είς 
τό Καταστατικόν.

κ. ΔΡΕΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είς 
αΰτήν τήν σύσκεψιν μετέσχον 
καί έγώ. Είχαμε είπή νά ύπο- 
δειχθοΰν δύο - τρία πρόσωπα 
διά τό άξίωμα τού Προέδρου 
καί ή Συνέλευοις νά έκλέξη έ
να.

ΕΝ ΜΕΛΟΣ: Μία διακοπή. 
Επειδή τό θέμα έπείγει, θά πα
ρακαλέσω τόν κ. Πρόεδρον νά 
πληροφορήση τήν Συνέλευσιν 
έάν θά γίνη ή κράτησις. ΤΙ έ
γιναν αί αιτήσεις μας; Τί άπε- 
φασίσθη; Διότι χθές άνεγράφη 
είς τήν έφημερίδα «Ελευθερί
α» άνακοίνωσις τής ΓΣΕΕ ο
πού άναφέρεται δτι ή κράτησις 
τού ημερομισθίου δέν θά είναι 
ύποχρεωτική.

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ (Πρ. Δ. 
Ε.): Αί ΰποβληθεΐσαι αιτήσεις 
διεβιβάσθησαν είς τό Τμήμα! 
Προσωπικού τής Τραπέζη.ς,.

ΤΟ ΑΥΤΟ ΜΕΛΟΣ: Επίσης, 
έρωτώ τόν κ. Πρόεδρον τί έγι
νε σχετικώς μέ τάς προαγω- 
γάς, τάς εντάξεις, τό ώράριον 
κλπ.

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ (Πρ. Δ* 
Ε.): θά σάς άπαντήσω έάν 
μοΰ δώσετε τήν εύκαιρίοα/ νά ό- 
μιλήσω.

κ. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ : Κύριοι 
συνάδλεφοι, διά τό θέμα τής ύ- 
ποδείξεως κοινού προέδρου, ε
πειδή c-ΐς τήν προσπάθειαν, ή ό
ποια κατευληση έλαβον ενερ
γόν μέρος, έάν θέλετε νά σάς. 
δώσω μερικάς πληροφορίας.

ΦΩΝΑ1: Έν συντομία! !
κ. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ: Κύριοι 

συνάδελφοι, κατά τάς έπαφάς» 
τάς Οποίας είχον μέ τούς ήγου- 
μένους τών διαφόρων κινήσεων^ 
άλλά καί με κατώτερα στελέ
χη, κατεβλήθη προσπάθεια νά; 
ενωθή τό προσωπικόν είς μίαν 
προσπάθειαν κοινήν, διότι τά; 
ζητήματά μας είναι σοβαρά 
καί αί προσωπικαί φιλοόοξιαι 
καί διενέξεις είς κρίσιμους πε
ριστάσεις δεν πρέπει νά έχουν 
θέσιν. ,-ςυυυΐουοτήυην άπο δ- 
Αους να αναλαοω μιαν προσ
πάθειαν συνενώσεως όλων τών 
μερίδων καί άπηύθυνα πρόσ- 
κλησιν προς όλους, τόν νυν 
Πρόεδρόν, τόν κ. Μελισσαρό- 
πουλον, εις τήν Επιτροπήν τών 
Νέων, τόν κ. Φλώρον, τόν κ» 
Λυμπερόπουλον κλπ.

' Οντως έγινεν ή πρώτη σύ- 
σκεψις εις τας 7 μ.μ. τής προ
περασμένης Παρασκευής και 
διηρκεσε μέχρι τής 10.3υ' μ.μ. 
ϊό πρώτον υεμα ήτο έάν συμ
φωνουμεν δλοι νά γίνη ένα έ- 
νιαϊον ψηφοδέλτιον. Συνεφωνή- 
σαμεν όλοι. Τό δεύτερον θέμα 
ήτο τό πρόγραμμα, τό όποιον 
θά έφήρμοζεν ή νέα Δ.Ε. Έπ’ 
αΰτου, ό κ. Φλώρος ειπεν δτι. 
πρέπει νά συνταχθή ένα μίνι
μουμ προγράμματος, έπί του ό
ποιου νά συ μφωνήσωμεν έκ των 
προτέρων. Με τήν γνώμην αυ
τήν τού κ. Φλώρου συνεφώνη- 
σαν καί οί έκπρόσωποι τής νέ
ας κινήσεως.

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ (Πρ. Δ
Ε.) : Καί έγώ συνεφώνησα.

κ. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ : Έγώ- 
εΐπα δτι ή μπορεί νά συνταχθή 
εύκολα ένα πρόγραμμα, τό ό
ποιον νά λαμβάνη ύπ’ δψιν τά 
συμφέροντα καί τών μικρών 
καί τών μέσων καί τών μεγά
λων βαθμών, έφ’ δσον προη
γουμένως συμφωνήσωμεν είς. 
τήν σύνθεσιν τοΰ ψηφοδελτίου. 
Έπροχωρήσαμεν είς αύτό τό 
θέμα. ‘Ως πρώτον έρώτημα έ- 
τέθη ποιος θά είναι ό Πρόεδρος, 
τής Δ.Ε. Είς τό σημεΐον αύτό 
είπα είς τούς παρισταμένους ό
τι έγώ, ό όποιος είχα μίαν πρω
τοβουλίαν έκαμα καί ώρισμέ- 
νας βολιδοσκοπήσεις. Είχα βο
λιδοσκοπήσει ώρισμενα πρόσω
πα, τά όποια δέν είχαν άναμι- 
χθή είς τήν Συνδικαλιστικήν 
κίνησιν καί ήσαν ώς έκ τούτου 
ΰπεράνω παρατάξεων, ώς τόν 
κ. Στολίγκαν, τόν κ. Παπαϊω- 
άννου κ. ά. Οί άνθρωποι αύτοΐ. 
είχον λόγους νά μή θέλουν καί. 
μέ παρεκάλεσαν νά μή έπιμεί- 
νω. Εΐπον τότε είς τούς παρι- 
σταμένους έάν είχον νά ύποδεί- 
ξουν άλλο πρόσωπον διά Πρόε
δρον. Οί παριστάμενοι, πλήν 
τής νέας κινήσεως, ή όποια έ- 
πεφυλάχθη νά ύποδείξη πρόσω
πον,....

κ. MAYΡΟΥΛΙΔΗΣ : Είχο- 
μεν κληθή νά συζητήσωμεν τήν- 
δυνατότητα τής ενιαίας έμφα- 
νίσεως καί δι’ αύτό έπεφυλά- 
χθημεν.

κ. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ: Οί πα- 
ριστάμενοι υπέδειξαν τόν κ. 
Τσουδερόν, τόν κ. Μελισσαρό- 
πουλον καί έμέ. Έγώ εΐπον δτι 
δέν προβάλλω άξίωσιν δια τό» 
άξίωμα τού Προέδρου καί συ
νεπώς ή μπορείτε νά άποφασί- 
σετε μεταξύ τών δύο άλλων» 
προταθέντων. Ό κ. Μελισσαρό- 
πουλος ειπεν δτι έκαμε μίαν 
προγραμματικήν άνακοίνωσιν: 
καί δτι έντός τοΰ πνεύματος αύ· 
τής νομίζει δτι είναι άξιος διά: 
τό άξίωμα τοΰ Προέδρου. Δέν*



ίέννοω, είπε, τήν ενωσιν παρά 
,μόνον ύπό τήν προεδρίαν μου.

κ. ΜΕΛΙ Σ Σ ΑΡΟΠΟΥΑΟΣ : 
"Η ύπό άρχαιότερόν μου.

κ. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ: Μάλι
στα. Ό κ. Τσουδερός είπεν δτι 
κρίνει κατ’ αρχήν ώς μή ικα
νόν τον κ. Μελισσαρόπουλον.

κ. ΜΕΛΙ ΣΣ ΑΡΟΠΟΥΑΟΣ : 
Διότι δέν Ελαβα μέρος εις τήν 
απεργίαν.

κ. ΚΑΣΤΙΑΜΠΑΣ : Ό Πρό
εδρος, πρέπει νά είναι Συνδι
καλιστής, είπε. Έάν δέν συμφω 
νήσετε εις τό πρόσωπόν μου, 
μένει ό κ. Κατσιάμπας, ό όποι
ος είναι καί αυτός παλαιός 
Συνδικαλιστής. "Εγινε μία συ- 
ζήτησις έπ’ αύτοϋ καί τότε ό 
κ. Τσουδερός Εκαμε μίαν άλλην 
ττρότασιν: έπρότεινεν δτι καλύ
τερον ή το νά άποφασίση ή Γεν. 
,Συνέλευσις διά τό πρόσωπόν 
του Προέδρου καί τήν πρότα- 
σίν του αυτήν τήν άπεδέχθησαν 
δλοι. ’Αλλά τό Καταστατικόν 
δέν Επιτρέπει αύτό τό πράγμα. 
Τό Καταστατικόν καθορίζει τον 
τρόπον κατανομής των αξιωμά
των. Τελικώς άπεφασίσθη νά 
γίνη μία νέα σύσκεψις, κατά 
τήν οποίαν νά κριθή αύτό τό 
θέμα τοΰ Προέδρου. "Εγινε ή 
σύσκεψις αυτή. Δυστυχώς ό
μως, κατά τήν σύσκεψιν αύτήν 
δέν προσήλθεν ό κ. Τσουδερός 
ούτε ό κ. Ψαρράς. Ό κ. Πρόε
δρος τοΰ Συλλόγου μου είπεν 
δτι ή το άπη σχολή μένος είς μί
αν σύσκεψιν είς τήν Τράπεζαν 
διά τήν αιμοδοσίαν καί δτι α
ποκλίνει ύπέρ τής άπόψεως νά 
κατέλθη μέ ίδιον ψηψοδέλτιον 
•είς τάς έκλογάς.

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ (Πρ. Δ. 
Ε.) : θά είμαι πολύ σύντομος 
είς τήν άπάντησίν μου, διότι ή 
■ώρα είναι πολύ προχωρημένη 
καί οι περισσότεροι συνάδελφοι 
•Ιχουν αποχωρήσει.

‘Ως πρός τόν κ. Τσάκωναν 
εεΐμαι ύποχρεωμένος νά τηρή
σω πάλιν τήν «βωβήν τακτικήν» 
τή ύποδείξει καί ένός κοινού 
■φίλου, τοΰ οποίου τήν γνώμην 
■Εκτιμώ, εί δέ μή πολλά εΐχον 
νά είπω διά τόν κ. Τσάκωναν.

'Ως πρός τούς άλλους όμιλη- 
τάς συναδέλφους θεωρώ ύπο- 
χρέωσίν μου νά τούς εύχαριστή 
σω, διότι πράγματι ώμίλησαν 
είς Επίπεδον τό όποιον αρμόζει 
είς ύπαλλήλους τής ’Εθνικής 
Τραπέζης.

κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ: Κύριε Πρό 
εδρε, μπορείτε νά μάς πήτε Ε
άν ό κ. Τσάκωνας πού Εξέθεσε 
πόσες θεωρίες περί ήθικής καί 
πάξεως, προσέφερε τάς ύπηρε- 
σίας του είς τόν Σύλλογον ά- 
,μισθί;

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ (Πρ. Δ. 
Ε.): Δέν θά ήθελα νά απαντή
σω.

κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ: Μά Εχετε 
ύποχρέωσιν νά πήτε δτι Εδιωξε 
πτωχόν συνάδελφον προσφέρον- 
πα τάς ύπηρεσίας του είς τήν 
βιβλιοθήκην τοΰ Συλλόγου διά 
νά λάβη αυτός τό έπιμίσθιόν 
του.

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ (Πρ. Δ. 
Ε.) : θά τηρήσω καί πάλιν τήν 
πολιτικήν τής σιγής. Δέν είμαι 
ύποχρεωμένος νά σάς άπαντή- 
σω. Επειδή 6 κ. Τσάκωνας ά- 
νέφερεν δτι ό Γεν. Γραμματεύς 
τοΰ Συλλόγου προσέφερε πρός 
άγοράν Εργα τέχνης συγγενούς 
του κλπ., σάς δηλώ δτι Επί τής 
θητείας μου δέν Εγινε τέτοιο 
πραγμα.

Ό συνάδελφος κ. Παράσχης 
άνέφερε μίαν Εποχήν, κατά τήν 
όποιαν προσωπάρχης τής Τρα
πέζης ή το δ Πρόεδρος τοΰ Συλ 
λόγου. ΤΗτο τότε πράγματι ή 
καλή Εποχή διά τήν Τράπεζαν. 
Δέν εΐχομεν διαμάχην μεταξύ 
Συλλόγου καί Διοικήσεως καί 

£τσι ήμποροΟσεν ό Προσωπάρ
χης νά είναι καί Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου καλός. Μακάρι νά 

7)το Ετσι καί τώρα. Διότι άπό 
πότε πού άρχισε ή διαμάχη με- 
-παξύ προσωπικού καί Διοική- 
σεως, είναι πού βγήκαν τά ά- 
πλυτά μας είς τά φόρα καί δι- 
εβλήθημεν. Καί λέει ό κόσμος: 
:Μά άπεργοΰν καί οί τραπεζιτι

κοί, οί όποιοι παίρνουν τόσο 
καλάς άποδοχάς;

κ. ΜΕΛΙ ΣΣ ΑΡΟΠΟΥΑΟΣ : 
Ουσίαν Εχει νά μή ύπάρχουν ά
πλυτα. Διότι, έάν ’ ύπάρχουν, 
πρέπει νά βγαίνουν είς τά φό
ρα.

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ (Πρ. Δ. 
Ε.): Δέν Εννοώ τά άπλυτα ύπό 
τήν Εννοιαν τήν ίδικήν σας. "Α
πλυτα είναι έάν εΐχομεν ηύξη- 
μένον μισθολόγιον Εναντι τών 
άλλων ύπαλλήλων;

Μετά παρέλευσιν όλίγων Ε
βδομάδων άπό τής άναλήψεως 
ύπό τοΰ Διοικητοΰ μας τής Δι- 
οικήσεως τής Τραπέζης έπεσκέ 
φθημεν αύτόν καί χωρίς τήν ύ- 
ποβολήν τυπικών ύπομνημάπων 
συνεζητήσαμεν είς Επίπεδον συ- 
ναδελφικόν — ή ύποδοχή τής ο
ποίας έτύχομεν έκ μέρους του, 
δικαιολογεί τόν ορισμόν — σχε 
δον περί δλων καί τών παρα
μικρών ζητημάτων τών άπασχο 
λούντων τό προσωπικόν.

‘Ωμιλήσαμεν περί τών καταρ- 
γηθέντων κεκτημένων δικαιω
μάτων τοΰ προσωπικοΰ καί έ- 
ζητήσαμεν παρά τοΰ κ. Διοικη- 
τοΰ τήν έπαναπόδοσίν των είς 
ή μάς.

Ό κ. Διοικητής μέ τήν δια- 
κρίνουσαν αύτόν ειλικρίνειαν, 
μάς έδήλωσεν δτι δσα έκ τών 
αιτημάτων s συνεπάγονται οικο
νομικήν έπιβάρυνσιν διά τήν 
Τράπεζαν, δέν είναι δυνατή 
τούλάχιστον πολύ σύντομα καί 
δή πρό τής κρατικής ένισχύσε- 
ως τής Τραπέζης, ή ίκανοποίη- 
σίς των, μάς συνέστησε δέ νά 
Εχω μεν ύπομονήν καί 
Εμπιστοσύνην είς αύ
τόν. Άναγνωρίζων δμως τάς 
οικονομικός δυσχερείας τών συ
ναδέλφων, θά φροντίση __ Εμμέ
σως καί Εν τώ μέτρω τοΰ δυνα
τού νά μάς ανακούφιση. "Εως 
τώρα διέταξε τήν αναστολήν 
τών κρατήσεων τών Ενοποιημέ
νων δανείων.

"Εδωσε Εντολήν δπως χορη
γούνται είς εύρυτέραν κλίμακα 
μικροδάνεια είς συναδέλφους.

"Εδωσε Εντολήν νά έπιμηκυν- 
θώσιν αί ύπέρ τοΰ Ταμείου Συν 
τάξεων κρατήσεις τών μονιμο- 
ποιηθέντων Συναδέλφων.

"Εδωσε Εντολήν νά άρχίση ή 
προεργασία διά τήν διενέργει
αν προαγωγών καί έλπίζεται 
Εντός τριμήνου ή Εργασία αυτή 
νά περατωθή.

Γενικώς ό κ. Διοικητής _ μάς 
έδήλωσεν δτι θέλει τόν Σύλλο
γον συμπαραστάτην του καί τό 
απέδειξε μέ τόν Επαναδιορι
σμόν τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλό
γου ώς μέλους τοΰ Δ. Σ. τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων καί τοΰ 
Προέδρου καί τοΰ Γεν. Γραμμα 
τέως τοΰ Σ υλλόγου ως μελών 
τοΰ Δ.Σ. τοΰ Ταμείου Αύτα- 
σφαλείας.

κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αυτά τά ό
ποια είπεν 6 κ. Πρόεδρος είναι 
ξεπερασμένα, διότι , έλέχθησαν 
κατά τό πρώτον ΙΟήμερον τοΰ 
’Ιανουάριου.

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ (Πρ. Δ. 
Ε.): Κύριε Συνάδελφε, είσθε 
προϊστάμενος Τμήματος καί 
σάς Ερωτώ : Έμεσολάβησεν 
Εκτοτε τίποτε ώς πρός τήν κρα
τικήν ένίσχυσιν πρός τήν Τρά
πεζαν;

κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: "Ολοι οί συ
νάδελφοι είναι είς θέσιν νά ά-
παντήσουν.

κ. ΜΕΛΙ Σ Σ ΑΡΟΠΟΥΛΟ Σ :
Καλώς ή κακώς, φρονώ δτι δέν 
έτέθησαν σθεναρώς τά θέματα 
είς τόν κ. Διοικητήν καί μέ ά- 
δρά Επιχειρήματα, ώστε νά τόν 
κλονίσωμεν καί ακόμη λέγω Ε
γώ νά τόν ένισχύσωμεν. Διότι, 
δταν ό κ. Διοικητής άντιληφθή 
δτι πιέζεται, θά εΐπή καί είς 
τούς κυβερνητικούς παράγον
τας : Τί θέλετε, Κύριοι, νά κά
μω; Καί Εμένα μέ πιέζουν.

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ (Πρ. Δ. 
Ε.): Καί ήμεΐς, κ. Μελισσαρό- 
πουλε, τό αύτό κάμνομεν, αλλά 
μέ τήν ίδικήν μας τακτικήν, ή 
όποια καί άπεδείχθη περισσό
τερον αποτελεσματική.

(Μεθ* δ Επακολουθεί διαλο-

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠ A

ΑΠΟ THH ΓΕΗ1ΚΗΗ ΣΥΗΕΛΕΥΣ1Η ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
θά προσπαθήσωμεν νά μετα- 

φέρωμεν άπό τής στήλης αύ- 
τής μερικός εύθυμους παρατη
ρήσεις μας άπό τήν Συνέλευ- 
σιν τοΰ Συλλόγου μας, δΓ δ- 
σους δέν ήδυνήθησαν νά τήν 
παρακολουθήσουν καί πρό πάν 
των διά τούς συναδέλφους τών 
Επαρχιακών Καταστημάτων.

Πρίς άρχίσωμεν δμως, πρέ
πει νά σημειώσωμεν, δτι οι όμι- 
ληταί, πλήν μιας θλιβεράς έξαι 
ρέσεως, ύπήρξαν κοσμιώτατοι 
καί άξιοπρεπέστατοι, γεγονός 
πού έσχολιάζετο μετά μεγάλης 
ίκανοποιήσεως παρά πάντων.

Καί άρχίζομεν άπό τόν κ. 
Πρόεδρον τής Συνελεΰσεως.

Ό κ. Παναγιωτόπουλος Εκα
με μίαν ούσιώδη παράλειψιν. 
Δέν έσκέφθη, πρό τής ένάρξεως 
τών συζητήσεων Επί τών θεμά
των τής Συνελεύσεως, νά πή 
δυό λόγια γιά τό θέμα πού 
συγκλονίζει σήμερον τό Πανελ
λήνιον. ’Εκτός Εάν, αύστηρός δ
πως είναι, παρεσόρθη άπό τήν 
αύστηράν σκέψιν, δτι, Πρόε
δρος τής Συνελεύσεως αύτός, 
δέν έπετρέπετο νά όμιλήση πα- 
ραβαίνων τόν κανονισμόν, Επί 
θέματος μή άναγεγραμμένου 
είς τά ύπό συζήτησιν τοιαΰτα, 
διότι θά ήτο. . . Εκτός θέματος!

Εύτυχώς, πού ό κ. Πρόεδρος 
τοΰ Συλλόγου έπρόλαβε καί 
τόν παρεκάλεσε νά καλέση τήν 
Σ υνέλευσιν νά τη ρήση ένός λε- 
πτοΰ σιγήν είς μνήμην τών πε- 
σόντων ύπέρ τής Ελευθερίας 
τών άδελφών μας Κυπρίων, κΓ 
Ετσι ή παράλειψις συνεπληρώ-
θη·

Καί Ερχεται ή σειρά τοΰ κ. 
Προέδρου τοΰ Συλλόγου.

Ό κ. Τσουδερός, είναι γνω
στόν βέβαια, δτι είναι εύγενι- 
κός. ’Αλλά είς τήν λογοδοσία 
του, τό παράκανε δ χριστιανός! 
Εύχαριστίας είς τούς μέν, εύ- 
χαριστίας είς τούς δέ, συγγνώ
μην άπό τόν ενα, συγγνώμην ά
πό τόν άλλον. Κόντεψε, μέ τήν 
φόρα πού είχε πάρει, νά ζητή- 
ση στό τέλος συγγνώμην καί ά
πό τόν Ήλιάσκον... έάν τόν έ- 
πίκρανε.

Καί έρχόμεθα είς τούς όμι- 
λητάς.

Έζητήθη ύπό τής Συνελεύ
σεως νά προταχθή τό θέμα τής 
μειώσεως τής εισφοράς τοΰ 
Συλλόγου.

Είς τό άκουσμα τών λέξεων 
«μειώσεως εισφοράς τοΰ Συλ
λόγου» έξερράγη δ κ. Μπα 
ρούμης. Χωρίς νά χάση καιρόν 
ζητεί τόν λόγον, άνέρχεται είς 
τό βήμα καί ύπό τήν Επήρειαν 
τής έκρήξεώς του έδήλωσεν δ- 
τι βλέπει καί... ώς νάρκην Ε
ναντίον τοΰ Συλλόγου, τήν μεί- 
ωσιν τής εισφοράς.

Πολλοί συνάδελφοι άπέδιδον 
είς τήν δήλωσιν ταύτην τοΰ κ.

Μπαρούμη καί τήν άλλην ση
μασίαν τής λέξεως, δτι δηλαδή 
ό κ. Μπαρούμης διά τής λέξε
ως «νάρκη» ήθελε νά πή δτι ό 
Σύλλογος θά περιπέση είς νάρ
κην διά τής μειώσεως τής εισ
φοράς.

Ό κ. Κωστής Μελισσαρόπου- 
λος, καθ’ δ συγγραφεύς, είχε 
τακτοποιήσει τήν ομιλίαν του, 
άριστοτεχνικώτατα. ’Αλλά δέν 
ύστέρησεν ό κ. Κωστής καί είς 
άπαγγελίαν.

Μέ τήν χαρακτηριστικήν του 
«ντιξιόν» συνήρπασε τήν Συνέ- 
λευσιν. Κάποιος συνάδελφος 
μάλιστα, αδιόρθωτος «καλα- 
μπουρίστας», ήκούσθη λέγων : 
Βρέ παιδιά, αύτός Επρεπε νά 
λέγεται Μελιρρυσόπου- 
λος! ! !

’Εκεί, πού κάπως μάς τά χά- 
λασεν ό κ Μελισσαρόπουλος, ή
το είς τήν συζήτησιν περί φα- 
κέλλων, έπιμείνας σώνει καί 
καλά νά πάρη καί Εκείνος! Άλ 
λά καί ή συνεπικουρία, πρός 
τοΰτο, τοΰ υίοΰ του ύπήρξε τώ 
δντι... συγκινητική. "Ας εύχη- 
θώμεν, δ κοινός άγων πατρός 
καί υίοΰ διά τόν φάκελλον, νά 
τελεσψορήση.

Α
Έκ τών νέων συναδέλφων ο

μιλητών, διεκρίναμεν τόν κ. Πα
ράσχον. Έάν Ελειπε δ κατάλο
γος «τοΰ τί πρέπει νά ζητάμε» 
δέν θά μάς κούραζε καθόλου, 
διότι ώμιλοΰσε ώραΐα καί Επι
μελημένα, σέ σημεΐον πού νά 
διερωτώνται οί συνάδλεφοι, μή
πως Εχει σπουδάσει... δραματι
κήν τέχνην.

*
**

Ό καλλιτεχνικής έμφανίσεως 
συνάδελφος κ. Διλιντάς, άνήλ- 
θεν είς τό βήμα μέ πουλόβερ 
χρώματος «βέρ - νίλ». Δέν έ-

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ)ΣΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ

Άθήναι τή 25 ’Απριλίου 1956 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ I Σ ύπ’ άριθ. 1

Κατά τάς ένεργηθείσας τήν 
11 ην ’Απριλίου Ε.Ε. άρχαιρεσί- 
ας, πρός Εκλογήν Διοικητικού 
καί Εποπτικού Συμβουλίου 
καί ένός Έλεγκτοΰ, έξελέγη- 
σαν οί κάτωθι:
ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΟΟΙΚΗΤΙΚΟΝ 

Σ ΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
θεοδώρου Γεώργιος, Βιζυη- 

ηνός Ελευθέριος, Λάσκαρης 
Βασίλειος, Μπρέσκας Αντώνιος, 
Παπαζαχαρίου Πέτρος, Στερ- 
γίου Βασίλειος, Τρικουκάκης 
’Αθανάσιος, Φωτομάρας Γεώρ
γιος, Στεργίου Εύάγγελος. 
ΔΙΑ ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟΝ ΣΥΜ- 

ΒΟΥΛΙΟΝ
Άνεμογιάννης Βίκτωρ, Άξέ-

σχολιάσθη εύμενώς ή έμφάνισίς 
του αυτή, άλλά Επειδή κατά τά 
άλλα είναι συμπαθής είς τούς 
συναδέλφους, τοΰ συνεχώρησαν 
αύτήν του τήν παρατυπίαν.

Είς τόν λόγον του τόν διέ
κοψαν οί συνάδελφοι, διότι, δ
πως Ελεγαν δικαιολογούμενοι, 
τόν.... πήρε πολύ ψηλά! ! !

Ή ομιλία τοΰ κ. Άθανασιά- 
δη, πνευματώδης τόσον ώστε, έ
άν μάς έπέτρεπεν ή Συντακτι
κή Επιτροπή τής «ΤΡΑΠΕΖΙ
ΤΙΚΗΣ» θά τήν καταχωρούσα- 
μεν είς τήν στήλην αύτήν ολό
κληρον.

Σημειώνομεν Εδώ τό γεγο
νός δτι, Επειδή σημεία τινά αύ- 
τής Εθιγον προσωπικώς τόν 
Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου, άλλά 
μέ λεπτότατον χιούμορ, ήναγ- 
κάσθη αύτός στό τέλος νά έ- 
γερθή καί νά συγχαρή τόν κ. 
Άθανασιάδην, δ στις πρός στι
γμήν έδίστασε νά δώση τό χέρι 
του, ύποθέσας, δτι δ Πρόεδρος 
ήθελε νά τόν είρωνευθή.*

Διά τόν κ. Ψαρράν δέν Εχο- 
μεν νά σημειώσω μεν, δυστυχώς, 
τίποτε. Ό κ. Ψαρράς δέν έπλη- 
σίασεν είς τό βήμα κατ’ άλλους 
διότι είδε τά νερά κάπως θολά 
καί σάν πρωτόβγαλτος πού εί
ναι, διστάζει άκόμη νά... ψαρέ- 
ψη σέ θολά νερά, κατ’ άλλους 
πάλιν, διότι θέλει νά ύπερβάλη 
τόν κ. Τσουδερόν είς «βωβότη- 
τα», διαπιστώσας, δτι ή τακτι
κή αύτή... «Επιασε».

Γενικώς ή Συνέλευσις ένεθύ- 
μισε τάς παλαιάς ώραίας καί 
πολιτισμένος Συνελεύσεις τοΰ 
Συλλόγου μας καί αύτό οφεί
λεται είς τούς δμιλητάς, οίτι- 
νες είναι άξιοι συγχαρητηρίων.

Εύχόμεθα πάντοτε Ετσι
Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Τριανταφ., Βαγενάς θεοχάρης, 
Κάντιανης Πέτρος, Κωνσταντί
νου Γεράσιμος, Μανιάκης Δημή- 
τριος, Μπελεζίνης Θεόδωρος, 
Παπαδημητριού Σ μαράγ δ α, 
Σταμόπουλος Στάμος.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ

α) Διό τό Εποπτικόν Συμβού
λιο:

Ό κ. ΔΗΜ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ έ- 
ΣΤΑΜ. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ έξε- 
λέγη άναπληρωτής Προϊσταμέ
νου.
S) Διά τό Διοικητικόν Συμβού

λων:
Ό κ. ΓΕΩΡΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ξελέγη Προϊστάμενος δ κ. 
έξελέγη Πρόεδρος, δ κ. ΓΕ
ΩΡΓ. ΦΩΤΟΜΑΡΑΣ έξελέγη 
’Αντιπρόεδρος Α', ό κ. ΑΝΤ. 
ΜΠΡΕΣΚΑΣ έξελέγη’Αντιπρό 
εδρος, Β', ό κ. ΒΑΣ. ΣΤΕΡ- 
ΓΙΟΥ έξελέγη Γεν. Γ ραμματεύς, 
ό κ. ΑΘΑΝ. TP I ΚΟΥΡΑΚΗΣ 
έξελέγη Ταμίας.

vvvvvwvwwwvwwwvvwvvvvvvwwvwvvvvwvvvwww»
γική συζήτησις διά τά «φακελ- 
λάκια».

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ (Πρ. Δ. 
Ε.): Δηλώ δτι είμαι κατά τών! 
«φακέλλων» οϊτινες άπετέλε- 
ααν ενα άπό τά σατανικά μέ
σα τοΰ Ήλιάσκον πρός έκμαυ
λισμόν τοΰ προσωπικοΰ καί δτι 
ίέζήτησα άπό την Διοίκησιν έ- 
πιμόνως, νά καταρχηθή τό σύ
στημα αύτό. Δυστυχώς, ή Διοί- 
κησις δέν δύναται επί τοΰ πα
ρόντος νά τό κατάργηση, διότι 
διά τοΰ τρόπου αύτοΰ, τοΰ καί 
κατ’ αύτήν αντικανονικού καί 
διαβλητού, ένισχύονται ©ϊ συ
νάδελφοι - Προϊστάμενοι ύπη- 
ρεσιώνκαί ©ί υπάλληλοι, οί έ- 
χοντες σχέσιν μέ άσφάλειες. 
Κατά δήλωσιν δέ τοΰ κ. Διευ- 
βυντοΰ τοΰ Διοικητικού, γίνε
ται δικαιοτάτη κατανομή καί 
είς εύρεΐαν κλίμακα, διευρυνο- 
μένην σΰν τώ χρόνω, παρεχό

μενων πρός τοΰτο έκ μέρους 
τών άσψαλιστικών έταιριών 
τών δύνατοτήτων.

κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ :

'ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΙ

Υπεύθυνος έπί τής ύλης : 
ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

‘Αγίας Λαύρας 71 
(Τέρμα Πατησίων)

ΚΛΕΑΝΘ. ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ 
Μεταμορφώσεως 2

Παιδική Λογοτεχνία 
ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΧΑΡΑΜΑΤΑ

Τό εικονογραφημένο, ευχά
ριστο καί μορφωτικό παιδικό 
βιβλίο τοΰ Συναδέλφου κ. Πά
νου Βαζούρα, τό π ιό πολύτιμο 
δώρο γιά τά παιδιά.

Ό κ. Πρόεδρος τής Δ. Ε. είπεν 
δτι ή Διοίκησις τόν διεβεβαίω- 
σεν δτι λαμβάνουν φάκελλα ό
λοι οί προϊστάμενοι ύπηρεσι- 
ών.. Δηλώ, κ. συνάδελφοι, δτι Ε
γώ δέν λαμβάνω, παρά τήν 
πρός τοΰτο σχετικήν Εγγραφον 
αίτησίν μου, διά τήν όποιαν συ
νηγόρησε καί τό Συμβούλων 
Διευθύνσεως Κεντρικού Κατα
στήματος.

ΠΟΛΛΑ ΜΕΛΗ: Καί άλλοι 
δέν λαμβάνουν! !

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ (Πρ. Δ. 
Ε.): Σάς έπαναλαμβάνω δτι 
εγώ καταπολεμώ τό σύστημά 
αύτό καί μάλιστα έχω υποδεί
ξει ενα τρόπιν (κατόπιν βέ
βαια όχι Εμπεριστατωμένης 
ίμελέτης), διά τοΰ όποιου &ά 
ήδύνατο καί τό σύστημα αύτή 
νά έκλειψη, άλλά καί νά λαμ- 
βάντ) μέρος δλον τό προσωπι-



ΟΊαΗ "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,, 
ΗΓΩΝίΖΕΤΟ ΟΥΔΕΙΣ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕΤΟ

Ύπό του κ. Άν. Καραγιάννη, μέλους τής Συντακτικής 
Επιτροπής τής «Τραπεζιτικής» καί υπευθύνου έπί τής ύλης 
κατετέθη εις τούς γραμματείς τής Συνελεύσεως ή κατωτέ
ρω άπάντησίς του, έκ τής όποιας σαφώς διαφαίνεται δτι κα
τά τήν τρομοκρατικήν Ήλιασκικήν περίοδον, ούδείς έκ των 
«νεοφώτιστων» προσεφέρθη όχι μόνον να συμμετάσχη τοϋ ά- 
γώνος δι’ ενός ενυπόγραφου άρθρου καυτηριάζοντας τόν έγ- 
κάθετον τύραννον, άλλα καί έπί ο'ιουδήποτε άλλου θέματος 
σχέσιν έχοντας μέ τήν Τράπεζαν καί τό προσωπικόν.

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Έξ αφορμής των όσων βί 

ιέπικριταί της τε Διοικητικής 
Επιτροπής γενικώτερβν, άλλά 
καί είδικώτερον τής Συντα
κτικής ’Επιτροπής τής «Τρα
πεζιτικής» καί έμοΰ ώς μέλους 
καί ύπευθΰνου έπί τής ΰλης, 
έξύφανον, αισθάνομαι τήν ύπβ- 
χρέωσιν δι’ ολίγων καί εις πο
λύ γενικάς γραμμάς, νά προ- 
6ώ ενώπιον σας εις τον απο
λογισμόν τοϋ έργου τής Συν
τακτικής Επιτροπής καί έμοΰ 
ώς ύπευθΰνου τού δημοσιογρα
φικού συνδικαλιστικού οργά
νου «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ».

Ή άνάληψις μιας τοιαύτης 
ευθύνης, και μάλιστα έκ μέ
ρους έμοΰ, μη έίπαγγελματίου 
δημοσιογράφου, είναι γνωστόν 
ότι δέν ή το άμοιρος κινδύνων 
καί βαρύτατων συνεπειών, δο- 
θέντος μάλιστα ότι εις πλεΐστα 
σημεία τής φρασεολογίας των 
δημοσιευμάτων μας ένυπήρ- 
χεν, ώς υπευθύνου έπί τής ύ
λης, σοβαρός κίνδυνος τόσον 
διά τήν προσωπικήν μου έλευ-

κόν εις τήν διανομήν αυτήν. 
Δηλαδη, έχω είπή, εάν θά ήτο 
δυνατόν τά ποσά αύτά νά κα
τατίθενται εις ειδικόν λογαρια 
σμόν καί νά διανέμωνται εις 
«παν τό προσωπικόν κατά τάς 
παραμονάς τών εορτών τοϋ 
Πάσχα ή τών Χριστουγέννων 
μέ ποσοστά άναλογως τού βα
θμού (ζωηρά χειροκροτήμα
τα). Αύτό είναι μία κατ’ αρ
χήν οκέψις. Παρ’ οτι όμως εί
μαι κατά βάθος αντίθετος προς 
τό σύστημα τής διανομής τών 
φακέλλων καί παρά τό γεγο
νός ότι απόψε καταθέτω τήν 
εντολήν, έν τούτοις, έφ’ όσον 
ή Συνέλευσις θέλει, θά θά δια- 
μαρτυρηθώ εις τήν Διοίκηοιν 
διά τήν έξαίρεσιν ώρισμένων 
Προϊσταμένων.

Ακολούθως ύπο της 
Γεν. Χονελεύαεως γίνε 
ται δέκτη πρόταικς τού 
κ. Λαμ-πρενοπούλοο πε
ρί άποατολης ψηφίσμ-st- 
τος διαμαρτυρίας, οπού 
δει, διά την μη εισέτι 
επαναφοράν τών άπολυ- 
θεντων ΖΒονδεκαλιατών» 
ώς καί τών μη λαβόν- 
των σύνταξιν διότι δεν 
ειχον συμπληρώσει τον 
άπαετούμενον συντάξι
μον χρόνον.

’Εν τέλει ή Γεν. Συνέλευσις 
αποφασίζει:

1) ’Εγκρίνει τόν άπολογι- 
σμόν τού διιαρρεύσαντος έτους 
1955 ώς καί τόν προϋπολογι
σμόν τού τρέχοντος έτους 1956.

2) ’Εγκρίνει τήν ’Έκθεσιν 
τών ’Ελεγκτών έπί τής διαχεί 
ρίσεως 1955 καί απαλλάσσει 
τήν Δ. Ε.

3) ’Εγκρίνει τήν συμμετοιήν 
τοϋ Συλλόγου εις τήν Ο.Τ.Ο.Ε.

κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Σ: Κύριε 
Πρόεδρε, έπειδή δέν μοϋ έδώ- 
οατε τόν λόγον, λόγω τοϋ προ- 
κεχωρημένου της ώρας, κατα
θέτω είς τούς Γραμματείς τήν 
άπάντησίν μου διά τό θέμα τής 
«Τραπεζιτικής» διά νά καταχω- 
ρηθή είς τά πρακτικά.

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περατωθεί- 
σής τής συζητήσεως έπί των θε
μάτων τής Ημερήσιας Διατά- 
ξεως, κηρύσσομεν λήξασαν τήν 
Συνέλευσιν.

θερίαν όσον καί διά τήν' επαγ
γελματικήν μου σταδιοδρο
μίαν, λαμβανομένου ΰπ’ οψιν 
ότι οΰδεμία συνδικαλιστική ά- 
συλία υπήρχε.

Είς μίαν έποχήν δύσκολον 
καί ανώμαλον διά τό προσω
πικόν τοϋ πρώτου Πιστωτικού 
'Ιδρύματος τής χώρας μας, είς 
τήν έποχήν τής στυγνής και 
δικτατορικής διακυβερνήσεώς 
του άπό τόν κ. Ήλιάσκον, δέν 
έδιστάζαμεν χάριν τών συνδι
καλιστικών μας αγώνων προς 
προστασίαν τών υπαλληλικών 
μας συμφερόντων, νά καταπο- 
λεμώμεν δημοσία τάς σκοτ-ει- 
νάς πράξεις καί ένεργείας τοϋ 
μεγάλου καί παντοδυνάμου δυ 
νάστου, άψηφούντες τάς 6αρυ- 
τάτας ουνεπείας τών διατάξε
ων τού περί Τύπου Νόμου, ό 
οποίος ώς Δαμβκλειος σπάθη έ- 
ιπεκρέματο έπί τών κεφαλών 
μας, καί άδιαφοροϋντες διά 
τόν χαρακτηρισμόν, ό οποίος 
αποδίδεται συνήθως, έκ μέρους 
τών αρμοδίων αρχών, είς τούς 
άγωνιστάς τοϋ Συνδικαλισμού. 
Έ καυτή ρ ι ά ζαμ εν άδιστάκτως 
παν ο,τι ήτο έπιζήμιβν καί ά- 
ούμφορον διά τό 'Ίδρυμα καί 
τά συμφέροντα τοϋ Προσωπι
κού.

Ουδέ να έμισούσαμεν, άλλ’ 
άπλώς διεκδικούσαμεν τό δί
καιον μας καί έν τή προασπί
σει τοϋ δικαίου μας τούτου εϊ- 
μεθα αποφασισμένοι νά κωφεύω 
σωμεν εις πάσαν άλλην φωνήν 
καί νά άγνοήσωμεν πασαν αν
τίθετον -γραμμήν όποθενδήπο- 
τε προερχομένην.

"Εν άπλοϋν βλέμμα είς τά 
κατά καιρούς δημοσιεύματα) 
τής «Τραπεζιτικής» 8’ άποτε- 
λέση τόν άδιάφευστον απολο
γισμόν τής δράσεως τής Διοι
κητικής Επιτροπής.

Πάντως, διά τής άκολουθη- 
θείσης τακτικής τοϋ Συλλόγου 
πρέπει νά ©μολογηθή ότι έπε- 
τεύχθη ή πρώτη φάσις τοϋ ά- 
γώνος (διά τής άιποπομπής 
τοϋ κ. Ήλιάσκου), ήδη δέ ηρ- 
χισεν ή δευτέρα φάσις αυτού- 
όπου κύρια καί βασικά ζητή
ματα άφορώντα τό "Ιδρυμα 
καί τό προσωπικόν έτέθησαν 
ύπ’ δφιν τού κ. Διοικητοΰ, καί 
τά οποία, ώς έλπίζομεν, Θά έξε- 
τασθούν μέ όρθοτητα καί δι
καιοσύνην.

Ώς γνωστόν, ό νέος κ. Δι
οικητής μας προέρχεται έκ 
των σπλάγχνων μας καί ώς έκ 
τούτου κατέχει όλα τά ζητή
ματα τόσον τού "Ιδρύματος ό
σον καί τού προσωπικού. Γνω
ρίζει πρόσωπα καί πράγματα, 
καί δοθέντος ότι ημείς δέν ζη- 
τοϋμε-ν τίποτε άλλο είμή δικαι 
οσύνην καί μόνον δικαιοσύνην 
δι’ ενός καλού οργανισμού έ 
σωτερικής υπηρεσίας, μιας δι- 
καίας έντάξεως τοϋ προσωπι
κού βάσει τών έτών υπηρεσίας, 
των προσόντων καί τής ευδό
κιμου ύπηρεσίας παρά τή Τ'ρα- 
πέζη, τήν έπανάκτησιν τών συ 
νε-πεία τής ουγχωνεύσεως ά- 
πωλεσθέντων κεκτημένων δι
καιωμάτων, καί τέλος τήν κα- 
τάργησιν τών διακρίσεων καί 
τών προνομίων μεταξύ τού 
προσωπικού τής Τραπέζης, έμ- 
πεδουμένης ουτω τής ήθικής 
τάξεως, έχομεν τήν έλπίδα ό
τι θά τύχωμεν κατανοήσεως 
καί Θά δικαιωθώμεν.

’Εάν άκολουθούσαμεν τήν τα
κτικήν τής όμαλοΰς συνεργα
σίας μετά τού Συλλόγου τών 
ύπαλλήλων τής Τραπέζης Ά-

ώς μάς συνιστοΰοαν πολλοί καί 
δή έκ τών σημερινών διεκδι- 
κουντων τήν ήγεσίαν τού Συλ 
λόγου, ασφαλώς ό κ. Ήλιάσκος 
θά ήτο ακόμη Διοικητής τής 
’Εθνικής Τραπέζης. Κολακευό- 
μεθα νά πιστεύωμεν ότι καν'είς 
δέν θά δυνηθή καλοπίστως νά 
άμφισβητήση τούτο. Άλλ’ έν 
τοιαύτη περιπτώσει Θά έπρεπε 
τότε όλοι μας νά άναζητήσω- 
μεν αλλαχού έργασίαν'.

Αί μαχητικαί έκδόσεις τής 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» απετέ- 
λουν καί ένα άμείλικτον «κα
τηγορώ» έναντίον τών τότε υ
πευθύνων κυβερνητικών παρα
γόντων, οϊ οποίοι απαθείς καί 
αδιάφοροι παρηκολούθουν τήν 
κατάρρευσιν τοϋ Ιδρύματος.

Καί συν'εχίζαμεν είς τήν δυ- 
σκολον καί λίαν άνώμαλον ε
κείνην περίοδον', παραγνωρί- 
-ζοντες κινδύνους καί συνέπει
ας, νά ύφώνωμεν μέσα είς τούς 
κόλπους τής Τραπέζης εν έπα- 
ν>;τατικόν λάδαρον καί δέν 
έδιστάζαμεν νά έλέγχωμεν ό
χι μόνον' τούς ιθύνοντας έν τή 
Τραπέζη, άλλα καί αυτήν· ταύ 
την τήν Κυβέρνηση', ώς υπευ
θύνους τής οΐκτράς καταστά- 
σεώς μας.

Ή άναστολή τών προαγω
γών', αί απολύσεις καί οι διω
γμοί τών συναδέλφων μας, τό 
ζήτημα τών' κρατήσεων καί τά 
έκ τής συγχωνεΰσεως δεινά, 
φϋσεως ήθικής καί οικονομι
κής, εΰρισκον άπό τών στηλών 
τής «Τραπεζιτικής» έπίμονον 
πνεύμα μαχητικότητος διά τήν 
ιέπίτευξιν τής δικαιώσεώς των.

Ό κ. Ήλιάσκος δέν έπαυε 
άνά πάσαν στιγμήν διά τών 
όργάνων του νά συνιστά τό 
κλείσιμον τής έφημερίδος μας 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ». Πολλάκις 
δέ έπεχείρησε νά κλείση τό 
γραφεΐον ένθα συνετάσσετο 
αϋτη καί τέλος, επειδή μέ τά 
μέσα αύτά δέν κατώρθωσε νά 
έπιτύχη τό κλείσιμον ταύτης, 
προέβη αυτοπροσώπως είς συ
στάσεις όπως σταματήση η έκ- 
δοσίς της.

Άπόδειξις, λοιπόν, είν'αι ό
τι τού είχε καταστή έφιάλτης. 
Διότι τά φύλλα τής «Τραπεζι
τικής» άπεστέλλοντο είς άπαν- 
τας τούς πολιτικούς αρχηγούς 
ιάμφοτέρων τών παρατάξεων, 
'Υπουργούς, Βουλευτάς κλπ., 
ο'ίτινες έλάμβανον γνώσιν τών 
όσων διεδραματίζοντο έν τή 
Τραπέζι].

Παρά ταΰτα, όμως, δέν ύπήρ 
ξαν φραγμοί είς τάς ένεργεί- 
ας μας. Άντιθέτως υπήρξαν α
κένωτοι ππιγαί δυνάμεως καί 
θάρρους ύπέρ τής έπιτυχοΰς 
έκβάσεως τού άγώνος διά τά 
δίκαια τών συναδέλφων μας. 
Είς τήν όδον τής «Τραπεζιτι
κής» δέν έστάθησαν έμπόδιοβ 
ούτε οί διάφοροι Ήλιάσκοι, ού
τε βί μεγαλόσχημοι Γονήδες.

Αί πιέσεις καί αί άπειλαί 
δέν μάς ήμπόδισαν είς τό νά 
συνεχίσωμεν τήν Συνδικαλιστι 
κήν μας δράσιν καθ’ δλον τό 
διάστημα τής Ήλιασκικής κα
τοχής, όπου σπάνιαι ήσαν αί 
αυθόρμητοι καί ειλικρινείς 
προσφορά! διά την άνάμιξίν 
των είς τόν Συνδικαλισμόν.

Καί ήδη, ότε κατόπιν τών 
σθεναρών άγώνων μας άπηλ- 
λάγη ή Τράπεζα άπό τούς κα- 
τακτητάς καί οί κίνδυνοι έξέ- 
λειπβν, ά Θ ρ ό ω ς π ρ ο σ- 
φέρονται καί κό
πτονται πολλοί υ
πέρ τ ή_ς συνδικα
λιστικής ιδέας, δ ι- 
εκδι χούντες θορυ
βώ δ ώ ς τήν τιμητι
κήν διάκρισιν τοϋ 
ά λ τ ρ ο υ ϊ σ τ ο ϋ. Ά φ εί
δωλο ι εις σ υ μ β ο υ- 
λάς καί πρόγραμ
μα τ ι -κ ά ς έπαγγελί- 
ας, υπόσχονται τό 
«μάνα» είς τούς σ υ-

Μετά τά νέα οικονομικά μέτρα τής 
Κυβερνήσεως διά τάς Τράπεζας

Ένδυμούμεθα, όταν συνι- 
στουσαμεν υπομονήν καί έλέ- 
γαμεν ότι ό κ. Διοικητής ετοι
μάζει υπόμνημα γιά νά τό ύ- 
ποδάλη στην Κυβέρνησιν καί, 
θά ζητή νά ένισχυθή ή Τράπε
ζα μας, διότι ύστερα άπό τά 
άλλεπάλληλα κτυπήματα πού 
ύπέστη, δέν είναι δυνατόν δια
φορετικά νά συνέλδη, μάς έ- 
πλησίαζαν μερικοί απαισιόδο
ξοι συνάδελφοι γιά νά μάς δώ
σουν τήν... άποστομωτική ά- 
πάντησί: Τί λέτε, κύριοι, εδώ 
ό Ήλιάσκος πού είχε τόν' Πα- 
πάγο δέν' κατάφερε νά πάρη 
τίποτα καί τώρα...; ’Άντε, μή 
περιμένετε τίποτα...

Μά έχομεν λόγους νά πι- 
στεύωμεν ότι κάτι θά γίνη, έ
χομεν διαβεβαιώσεις άπό άρ- 
μοδίους, τέλος πάντων, πώς νά 
σάς τό πούμε. Αλλά κι’ ό ί
διος ο κ. Διοικητής μάς τό εί
πε, καί τό είπε καί στήν Συ- 
νέλευσι τών Μετόχων, ότι εί
ναι βέβαιος πώς ή Τράπεζα 
μας Θά τύχη της Κρατικής με- 
ρίμνης διότι έχει τίτλους 
νά επίδειξη καί 
δέν θά τ ε ί ν η έπαί- 
τιδα χεΐρα κλπ.

’Ώχ, καύμένον τον κοροϊ
δεύουν τον Κυριακόπουλον κι’ 
αυτός κοροϊδεύει έσάς. Δέν 
γίνεται τίποτα, άκουτε με πού 
σάς λέω έγώ, σ δύστε την 
’Εθνική Τράπεζα.

Είναι οί αρνητικοί τύποι 
συναδέλφων πού ζούν άνάμε- 
σά μας, διαρκώς παραπονούμε- 
νοι, διαρκώς μεμφιμοιροϋντες, 
πού τίποτε κατ’ αυτούς δέν γί
νεται σωστό καί μόνον άν ή
σαν αυτοί, Θά βλέπατε....

Ημείς, όμως, πού παρακο
λουθούσαμε τή συστηματική
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θηνών καί τοϋ κ. Ήλιάσκου, ν * δ έ λ φ ο υ ς,

Ιροντες εαυτούς «ό
λο φ ύ χ ω ς» ύπέρ τής 
ευημερίας τού Ι
δρύματος καί τού 
Προσωπικού.

Αλλά τό δέμα δέν κλείνει 
ιεις τό σημείον αυτό. Έπεκτεί- 
νεται καί είς την έποχήν τής 
δουλείας, κατά τήν οποίαν ά- 
συστόλως καί έμφανώς συνέ- 
πραξαν μέ τήν μαφίαν τού 
κατακτητοΰ. Κατά τήν έφιαλ- 
πκήν μάλιστα, έκείνπν έπο
χήν, μάς άπεστέρη,σαν καί τής 
«καλημέρας» των, συνεπεία 
μιας δουλοπρεπούς φοβίας. ’Ε
νώ σήμερον κόπτονται ύπέρ 
τής δ|ράσεως καί τής μαχητι
κότητος, την όποιαν κατά την 
Ήλιασκοκρατίαν είχον λησμο
νήσει.

"Όσον αφορά δέ τόν αΰτομο- 
λήσαντα τ. επιμελητήν τής Βι
βλιοθήκης, όστις έτολμησε νά 
έπικρίνη τόν τρόπον τής έκδό- 
σεως τής «Τραπεζιτικής», είς 
αύτον ανήκει, τό έπιεικέστε- 
ρον, ή στέρησις τών Συλλογι
κών του δικαιωμάτων, καθ’ ό
σον λιϊποτακτήσας ένώπιον τού 
έπιδρομέως έγκατέλειφε τόν 
αγώνα μας.

Αυτός, αγαπητοί Συνάδελ
φοι, είναι έν όλίγοις ό απολο
γισμός τοϋ έργου τής Συντα
κτικής ’Επιτροπής τής «Τρα
πεζιτικής». Περιωρίσθην είς τά 
ίάνωτέρω καί θέλω νά πιστεύω 
ότι άρκοϋν αύτά τά όλίγα διά 
νά σάς δώσουν τό μέτρον τής

εργασία πού γινόταν γιά νά 
όπλισθή ή Διοίκηοις μέ αδιά
σειστα στοιχεία καί ακαταμά
χητα επιχειρήματα γιά τή. 
μάχη πού θά έδινε γιά τήν 
Εθνική Τράπεζα, κινούσαμε, 
περίλυποι τό κεφάλι γιά τή 
«μουρμούρα» αύτή μερικών συ
ναδέλφων.

_ Περιμέναμε υπομονετικά τά 
αποτελέσματα τών προσπαθεί, 
ων τού Διοικητοΰ μας γιά νά 
τούς πούμε καί έμεϊς μέ τή 
σειρά μας: «’Ώχ, κκϋμένοι, 
δέν πρέπει νά λέτε ότι εΐσθε 
υπάλληλοι της ’Εθνικής, άφοϋ 
δέν πιστεύετε σ’ αυτήν καί 
νομίσατε πώς είναι δυνατόν 
νά «σδύση». ’Έπρεπε νά ξέρε
τε ότι ή Εθνική Τ ρ χ π ε- 
ζ α είναι αύτή αϋτη ή Έ λ- 
λ ά ς καί ή Ελλά ς, 
τώπαν κι’ άλλοι πριν άπό 
μάς, ποτέ δέν σ β ύ* 
ν ε ι!!!

Καί τήν έπομένην τής 29.4. 
1956 ήλθαν οί «μουρμούρες» 
γιά νά μάς πουν: «Κάτι έγρα
φαν οί χθεσινές έφημερίδες. 
γιά τραπεζιτικά ζητήματα, άλ 
λά δέν καταλάβαμε πολλά 
πράμματα. Τί έγινε;».

Καί ημείς τούς απαντήσαμε: 
Φαίνεται πώς κάτι έβγαλε τό 
υπόμνημα τού κ. Διοικητοΰ.

"Α, αύτό 8ά είναι, έχετε δί
κη®.

”Αμ’ αύτό είναι, κ. Συνά
δελφοι. Δέν διαβάσατε ότι αλ
λεπάλληλες συσκέψεις έγιναν 
στην Τράπεζά μας, ατό Υ
πουργείο Συντονισμού, στό Π® 
λιτικό Γραφείο;

’Ά, ώστε έτσι, τά κατάφερ& 
ό Κυριακόπουλος!

Καί ό μέν Κυριακόπουλος τά 
κατάφερε. Εμείς όμως θά κα
ταφέρουμε νά φθάσουμε κάπο
τε τό πιστό σκυλί «πού σ’ ό
ποιο σπίτι τού δίνουν ψωμί 
κάθεται καί τό φυλάει»;

*Άς τό ελπίσουμε.
ΙΩΒ

ΑΙ ΜΕΓΑΑΑΙ ΜΑΣ
ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ!

Τό χαρμόουνον άγγελμα της; 
Άναστάσεως τοϋ θεανθρώπου 
ευρίσκει τήν Τράπεζαν καί τά· 
Προσωπικόν ύπό δλως διάφορε 
τικάς συνθήκας τών περυσινών^ 
Ένφ πέρυσι μία στυγνή όλι- 
γαρχία, ύπό τήν ήγεσίαν τοΟ 
«έγ καθέτου», έλυμαίνετο τήν 
Τράπεζαν καί τό Προσωπικόν, 
τό έφετεινόν Πάσχα μας ευρί
σκει ύπό τήν ήγεσίαν ενός φι
λοπροόδου καί προερχομένοα 
έκ τής Τραπέζης μας Διοικη- 
τοϋ, έπί τής διακυβερνήσεώς, 
τοϋ οποίου θέλομεν νά πιστεύω- 
μεν δτι τά πρώτον Πιστωτικόν 
"Ιδρυμα τής χώρας θά έπανεύ- 
ρη τήν παλαιόν του αϊγλην, μέ 
τήν βοήθειαν τής Κυβερνήσεως, 
καθώς έπίσης καί δτι θά έπιλυ- 
θοΰν δλα τά έκκρεμοϋντα ζω
τικά μας ζητήματα. "Ακριβώς, 
διά τόν λόγον αυτόν, τά έφετει- 
νόν Πάσχα πρέπει νά συμβολί- 
ζη καί τήν άνάστασιν τοϋ Ι
δρύματος καί τοϋ Προσωπικού.

Ό Σύλλογος τών "Υπαλλή
λων, έπί τή εύκαιρία τής ώραι- 
οτέρας καί μεγαλυτέρας εορ
τής τής Χριστιανοσύνης εύχε
ται όλοψύχως είς τήν Διοίκη
σα/ καί τό Προσωπικόν κάθε δι> 
νατήν εότυχίαν καί εύημερίαν. 
"Ολως ιδιαιτέρας έπίσης εΰχάς 
άπευθύνει προς δλους τούς έν
άπομαχία συναδέλφους καί. 

συμβολής τής «Τραπεζιτικής» 1 τούς άπομακρυνθέντας έτσιθε- 
π ρ ο σ φ έ- είς τούς αγώνας τού Συλλόγου, λικώς, συνδικαλιστάς.


