
Ό δημοσιευόμενος ισολογισμός\ 
τού 1960 έμφανίζει 69 εκατομ
μύρια κέρδη περισσότερα τών{ 
πέρυσι νών. Καί όμως ά σκληρός { 
εργοδότης και οί συνεργάται j 
του ήρνήθησαν την έπαναχορή- 
γησιν τού αυγού καί τού γάλα- } 
κτος είς τά παιδιά μας. Αυτήν ί 
την τακτικήν τής γεννοκτονίαςΙ 
δεν πρέπει να τήν συγχωρέση { 
ούδείς υπάλληλος, ανεξαρτήτως f 

έάν εχη παιδιά ή όχι.
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Σύμφωνα μέ τό Καταστατικόν 
καί κατόπιν σχετικής προσκλήσε- 
ως τοΰ Δ. Σ... συνήλθε τήν 23ην 
Φεβρουάριου, είς τον κατάλληλον 
χώρον τοΰ Κεντρικού Καταστή
ματος, ή τακτική έτησία Γενική 
Συνέλευσις τών μελών τού Συλ
λόγου μας. ΟΙ προσελθόντες συν
άδελφοι ήσαν υπεραρκετοί διά να 
ξεπεράσουν τήν άπαιτουμένην α
παρτίαν, ήσαν όμως μόλις τό 1 )3 
τών ΰπηρετούντων είς τήν περι
φέρειαν ’Αθηνών - Πειραιώς συ
ναδέλφων. Ή λογοδοτήσασα Δι
οικητική ’Επιτροπή πιστή είς τάς 
δημοκρατικός άρχάς αί όποίαι 
θεμελιώνουν τον ύγιά συνδικαλι
σμόν, έδωσε πλήρη άνεσιν έπι- 

θέσεως είς τους έπικριτάς της, 
άλλα καί ούτοι ανταπέδωσαν τήν 
«χορήγησιν» καί ήκουσαν μετά 
μεγάλης σοβαρότητας καί προσο
χής τήν δευτερολογίαν τοΰ Δ.Σ. 
Τό παρόν φύλλσν, άφ ιερωμένον 
είς τάς έργασίας τοΰ άνωτάτου 
οργάνου τοΰ Συλλόγου μας, δη
μοσιεύει άμερολήπτως τά πλήρη 
πρακτικά τής έν λόγφ» συνελεύ- 
σεως μέ τήν πεπο ί θ η σ ιν, 
οτι ή άνάγνωσίς των θά βοη- 
θήση τούς εκλογείς είς τό καθή
κον των τής άναδείξεως τών άρι
στων.

κ. Π p ό εδ ρ ο ς (Α. 
Φινυνης) : Κυρίαι, Δεσποι
νίδες καί Κύριοι. Έκ τών 
μέχρι τοΰδε προσκομι- 
σθεισών υπογραφών δια- 
πιστοΰται ή ΰπαρξις α
παρτίας. Κατόπιν τούτου 
άρχεται ή Συνεδρίασις 
τοΰ Σώιμαΐος.

Προ της εισόδου είς τήν 
Ήμερησίαν Διάταξιν ύ- 
πο 6άλλω προς τούς κ.κ. 
Συναδέλφους τήν παρά- 
κλησιν δπως τηρήσουν 
τήν πρέπουσαν τάξιν καί 
ευπρέπειαν κατά τάς δ ιε- 
ξαχβ.'σομένας συζητή
σεις, άποφύγουν να θί
ξουν θέματα τά όποια έ
θιξαν προγενέστεροι όμι- 
ληταί, ώς καί προσωπικά 
τοιαϋτα, είναι δέ σύντο
μοι είς τάς ομιλίας των, 
ϊνα μή καταπονη*θή ή Συν- 
έλευσις καί σημειωθή ή 
συνήθης άποχώρησις τών 
παρισταμένων προ τοΰ 
πέριατος τών εργασιών 
αυτής.

Επίσης παρακαλώ δ
πως όσοι έκ τών κ.κ. Συν- 
ναδέλφων επιθυμούν νά 
λάβουν τον λόγον νά τό 
δηλώσουν άπό τοΰδε.

Σάς πληροφορώ δτι είς 
τήν Συνέλευσιν παρίσταν- 
ται πλήν ιών επαρχιακών 
Συμβούλων καί εκπρόσω
ποι διαμερισμάτων τής 
Χιήρας. Τέλος ζητώ τήν 
έγκρισιν τής Συνελεύσε- 
ως δπως τροποποιήσω τήν 
σειράν τών θεμάτων της 
Ημερήσιας Διατάξεως 
ώς ακολούθως:

Ιον Εκλογή πενταμε
λούς Εφορευτικής Επι
τροπής διά τήν διεξαγω
γήν τών αρχαιρεσιών.

2ον ’Έκθεσις πεπρα
γμένων διά τό λήξαν έτος 
1960.

3ον ’Έγκρισις απολογι
σμού 1960 καί Προϋπολο
γισμού 1961.

4ον "Εγκρισις Έλε- 
κτών καί απαλλαγή Δ.Σ.

Ή πρόταξις της εκλο

γής τής Εφορευτικής Ε
πιτροπής κ,ρ ίνεται αναγ
καία ϊνα δυνηθή ό κ. Δι
καστικός άντιπρόσωπος 
καί άποχωρήση τής αι
θούσης.

(Ούδεμιάς άντιρρήσε- 
ως προβληιθείσης προτάσ
σεται τό θέμα τή ς εκλο
γής πενταμελούς Εφο
ρευτικής Επιτροπής).

κ. Π ρ ό ε δ ρ ο ς: 
Κατ’ άρχήν προτείνω ώς 
Γραμματείς τής Συνε- 
λεύσεως τούς κ.κ. Π. 
Κόττον Κ)τος Καλαμών 
καί Κ. Πιτένην Κ)τος Κο
ζάνης.

(' Η Γεν. Συνέλευσις ό- 
μοφώνως αποδέχεται την 
πρότασιν τοΰ κ. Προέ
δρου) .

κ. Πρόεδρος: Ώς 
μέλη τής πενταμελούς Ε
φορευτικής ’ Επιτροπή ς
προτείνω τούς κ.κ. Κων. 
Δημολίτσαν, Ε. Κιουπά- 
κην, Βασ. Σύρον, Στ. Μυ- 
τιληναιον, Ί. Γιαννάκην. 
Ώς αναπληρωματικούς 
τούς κ.κ. Ά. Καραγιάν- 
νην καί Ί. Σταυρακόπου- 
λον.

Παρακαλώ δι’ άνατά
σεως τής χειρός νά άπο- 
φανθήτε έάν εγκρίνετε 
τούς Κυρίους τούς οποί
ους προέτεινα ώς μέλη 
τής δμελούς Εφορευτι
κής Επιτροπής.

κ. Π. Θ ε ο φ α ν ό- 
π ο u λ ο ς: Οί συνάδελ
φοι τούς όποιους προτείνετε 
διά τήν ’Εφορευτικήν ’Επιτρο
πήν είναι άπό τους εκλεκτότε
ρους οί εκλεκτοί. ’Αλλά επειδή 
ώρισμένοι έξ αυτών κατά τις 
περυσινές αρχαιρεσίες δέν έ- 
πέδειξαν τήν άμεροληψίαν τήν 
όποιαν έπρεπε νά έπιδείξουν, 
παρακαλοΰμεν τούς Σ υναδέλ- 
φους αυτούς οί όποιοι μόνοι 
τους γνωρίζουν ποιοι είναι, νά 
άπόσχουν τής Εφορευτικής 
Επιτροπής.

κ. Γ. Κ α ρ απ ά ν ο ς: Λυ- 
πούμεθα αλλά νομίζαμειν δτι α
πόντες οί κατοναμασθέντες Συ
νάδελφοι απολαύουν τής απο
λύτου εμπιστοσύνης τής Συν- 
ελεύσεως και συνεπώςς κρίνον- 
ται παρ’ ήμών τουλάχιστον ώς 
οί αμερόληπτοι οί όποιοι πρέ
πει νά άναλάβουν τό έργον 
τής Εφορευτικής Επιτροπής 
Έάν ή Γεν. Συνέλευσις διαψω- 
νή ή άν ό προλαλήσας Συνά
δελφος, παρακαλώ νά τό πρά-
ξτ).

κ. Κ. Δ η μ ο λ ί τ σ α ς: 
Παρακαλώ τον κ. Συνάδελφον 
νά ιμάς κατονομάση ποΐοι δέν 
ήσαν άμερόληπτοι, διότι εγώ 
τουλάχιστον προσωπικώς θίγο
μαι άπό αυτήν τήν μομφήν τοΰ 
κ. Συναδέλφου. Νά ιμάς κατονο- 
μάση ποιοι δέν ήσαν αμερόλη
πτοι.

κ. Π. Θεοψανόπου- 
λ ο ς: Προτείνομεν νά άντιικα- 
τασταθή ό κ. Βασ. Σύρος.

κ. Γ. Κ αραπάνος: Μέ 
ποιόν;

κ. Π. Θεοψανόπου- 
λ ο ς: Θά προτείνετε σείς, ή

πρότασις ανήκει είς υμάς κ. 
Πρόεδρε βάσει τοΰΚαταστοίτι- 
κοΰ.

κ. Γ. Κ αραπάνος: Ε
μείς θέτσμεν τό δλον θέμα υπό 
την κρίσιν τής Σ υνελεύσεως, 
έάν ή Συνέλευσις έγκρίνη τήν 
εκλογήν τού κ. Σύρου ώς μέ
λους τής ’Εφορευτικής Επιτρο
πής, θά παρακαλέσω δπως δι’ 
άνατάσεως τής χειρός έπι- 
κυρώση την άπόφασιν ταύτην,

κ. Δ. Π α π α ί ω ά ν ν ο υ: 
Μέ συγχωρεΐτε κ. Πρόεδρε, έφ* 
δσον έτέθη άπό Ενα Συνάδελ
φον ή άμφιβολία διά τήν άμερο
ληψίαν τοΰ Συναδέλφου κ. Σύ
ρου νομίζω δτι ό κ. Σύρος μό

νος του, διά λόγους ευθιξίας, 
πρέπει νά παραιτηθή.

κ. Γ. Κ α ρ α π ά ν ο ς: Έ
άν θέλη ό κ. Σύρος άλλως έ
χει τό θέμα. ”Αν ό κ. Σύρος 
θέλη νά άποσύρη τήν υποψη
φιότητά του, τότε άλλο είναι 
τ όθέμα.

κ. Σπ. Δ ι λ ι ν τ ά ς: κ. 
Συνάδελφοι, δπως έτέθη τό θέ
μα άπό τον προλαλήσαντα κ. 
Συνάδελφον δτι έπέδειξε μερο
ληψ ί αν, εΐναι δύσκολου διά τον 
κ. Σύρον νά άποδεχθή μίαν τοι- 
αύτην κατηγορίαν καί σάς πα
ρακαλώ νά άποσύρετε τήν τε- 
λευταίαν πρότασιν τήν όποιαν 
κάνατε, δηλαδή νά άποσυρθή 
ό ίδιος, διότι κατ’ αυτόν τον

Έν Άθήναις τή 27η Φεβρουάριου 1961
.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙ Σ 
0--------

Ή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ή έκλεγεΐσα υπό 
τής Γενικής Συνελεύσεως τού Συλλόγου τών Υπαλλή
λων τής Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος κατά τήν 23ην 
Φεβρουάριου 1961, άποτελουμένη έκ τών κ, κ. Κωνσταν
τίνου Δημολίτσα, Στεφάνου Μυτιληναίου, Ίωάννου Γι- 
αννάκη, Εμμανουήλ Κιοσπάκη καί Ίωάννου Σταυρακοπού- 
λου, συνελθοΰσα είς Συνεδρίασιν σήμερον τήν 27)2)61 
άπεφάσισε τήν διενέργειαν αρχαιρεσιών διά τήν 19ην 
καί 20ην Μαρτίου έ.έ., ή μέρας Κυριακήν καί Δευτέραν 
συμφώνως τώ άρθρφ 9 τού Καταστατικού.

Κ A Α Ε I

Τά μέλη τήν 19ην καί 20ην Μαρτίου έ.έ. καί ημέρας 
Κυριακήν καί Δευτέραν διά τήν έκλογήν ύπ’ αυτών:

1) Πρόεδρου Συνελεύσεων, 2) δώδεκα (12) Συμβού
λων περιοχής Κέντρου, 3) πέντε (5) Συμβούλων Επαρ
χιακών Υποκαταστημάτων, 4) εξ (6) αναπληρωματι
κών Συμβούλων περιοχής Κέντρου, 5) τριών (3) ανα
πληρωματικών Συμβούλων Επαρχιακών Υποκαταστη
μάτων καί 6) δύο (2) Ελεγκτών.

'Ωσαύτως, συμφώνως πρός τό Καταστατικόν τής Ο 
Τ.Ο.Ε., διά τήν έκλογήν 1) δεκαπέντε (15) Εκπροσώ
πων διά τό Πανελλαδικόν Σννέδριον τής Ο.Τ.Ο.Ε. καί 

2) επτά (7) τακτικών αντιπροσώπων διά τό Εργατικόν 
Κέντρον ’Αθηνών.
Ή ψηφοφορία ώς πρός τά μέλη τά έργαζόμενα είς τά 

Καταστήματα τής περιοχής τοΰ Κέντρου καί τά Ύπο- 
κταστήματα Πόρου, Κυθήρων, Ποταμού Κυθήρων καί 
Άνδρου, θέλει διεξαχθή ένώπιον τής Κεντρικής Εφορευ
τικής Επιτροπής έν Άθήναις είς τό Πρατήριον υφα
σμάτων τοΰ Προμηθευτικού Συνεταιρισμού τών 'Υπαλ
λήλων τής Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, άπό ώρας 
9 π. μ. μέχρι ς ώρας 8ης μ. μ. καί κατά τάς ώς άνω ό- 
ρισθείσας ημέρας (Κυριακήν 19ην καί Δευτέραν 20ην 
Μαρτίου έ.έ.).

Διά τά μέλη τά έργαζόμενα εις τά λοιπά Υποκατα
στήματα, είς τάς πόλεις τάς όρισθείσας ώς Εκλογικά 
Κέντρα, ώς ταΰτα αναγράφονται είς τό Συλλογικόν Δελ- 
τίον καί παρουσία τών έκλεγησομένων βάσει τοΰ άρθρου 
14 τοΰ Καταστατικού Εφορευτικών Επιτροπών, αΐτι- 
νες καί θέλουσι καθορίσει κοτά τάς άνω ημερομηνίας 
19ην καί 20ην Μαρτίου έ.έ. τον τόπον καί ώραν διενερ- 
γείας τών αρχαιρεσιών.

Τά υπό τήν άνω σύνθεσιν ψηφοδέλτια υποψηφίων δέον, 
δπως, συμφώνως τή> άρθρω 9 τοΰ Καταστατικού, κατα- 
τεθώσι μέχρι τής εσπέρας τής 2ας Μαρτίου έ.έ. είς τήν 
Κεντρικήν Εφορευτικήν Επιτροπήν (Γραφεία Συλλόγου 
— ’Ακαδημίας 60).

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΗΜΟΛΙΤΣΑΣ Κ.
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΙΟΥΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. 
ΜΥΤΗΑΙΝΑΙΟΣ ΣΤΕΦ. 

ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩ.

τρόπον ομολογεί τήν ενοχήν 
του. Διότι κατ’ έιμέ εΐνσι ένοχή 
καί εΐναι παραβίασις ένός όρ
κου ό όποιος έδόθη ένώπιον τής 
Γεν. Σ υνελεύσεως δτι θά έκ- 
τελέση άμερολήπτως τό καθή
κον του.

κ. Δ. Παπα "ίωάννου: 
Όμιλεΐ μή άκουόμενος.

κ. Γ. Κ α ρ α π ά ν ο ς: κ. 
Παπαϊωάννου, ώς τίθεται τό 
θέμα, είπα καί προηγουμένως, 
άρμοδία εΐναι ή Συνέλευσις. 
Έάν δέχεται τον κ. Σύρον ώς 
μέλος τής Εφορευτικής Επι
τροπής.

ικ. Γ. Καραπάνος: Δι’ 
άνατάσεως τής χειρός θ’ άπο- 
φανθή ή Συνέλευσις.

κ. Δ. Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ: 
Μόνον δσον άφορά τον κ. Σύ
ρον, διά τούς άλλους εΐμεθα 
σύμφωνοι.

κ. Γ. Καραπάνος : Διά τον 
-κ. Σύρον.

κ. Έ π. Μαυρουλί-
δ η ς : Παρακαλώ τούς κ. 

συναδέλφους τούς κατηγοροΰν- 
τας τον κ. Σύρον νά μάς εί- 
πουν συγκεκριμένην κατηγορίαν 
διότι νομίζω δτι ή Συνέλευσις 
δέν δύναται ν’ άποφανθή έκ 
μιάς μή ήτιολογημένης κατηγο
ρίας. Τί συγκεκριμένως έκανε 
ό κ. Σύρος;

κ. Γ. Καραπάνος Δέν 
έχομεν τίποτε τό συγκεκριμέ- 
νον.

κ. Σπ. Δ ι λ ι ν τ ά ς: Έάν 
υπήρχε τί το συγκεκριμένο-ν 
θά ύπεβάλετο ένστασις μή έγ- 
κυρότητος τών εκλογών κατά 
τό παρελθόν έτος.

κ. Π. Θεοφα νόπου- 
λ ο ς: Δένμοΰ εμπνέει εμπιστο
σύνην απλώς.

κ. Γ. Κα ρ α π ά ν ο ς: κ. 
Θεοφανόπουλε, λυπούμαι άλλα 
είμαι υποχρεωμένος νά διαφω
νήσω ριζικώς μέ τήν μομφήν ή 
όποια έπιρρίπτεται κατά τοΰ 
κ. Σύρου. ’Ασφαλώς δέν γνω
ρίζετε τον κ. Σύρον, τον όποιον 
γνωρίζουν δλοι οί Συνάδελφοι.

κ. Π. Θεοφανόπου- 
λ ο ς: Εΐπα ευθύς έξ άρχής 
διά τον κ. Σύρον δτι πρόκειται 
περί εκλεκτού Συναδέλφου. 
Πλήν όμως επειδή κατά τις πε^ 
ρυσινές άρχαιρεσίες διεξήχθη- 
σαν δύο επεισόδια μέ τον κ. 
Σύρον καί ύπεχρεώθη νά έπέμ- 
βη ό κ. Θεοτικός δι’ αυτό ό κ. 
Σύρος νομίζω δτι πρέπει νά 
μην λάθη μέρος είς τήν Εφο
ρευτικήν Επιτροπήν.

κ. Θεοτικός (Δικαστι
κός ’Αντιπρόσωπος): Είς τάς 
έκλογάς ή κρατούσα κατάστα- 
σις προτείνει τρεΐς καί ή άντι- 
ττολίτευσις άλλους δύο διά νά 
ΰπάρχη εμπιστοσύνη. Έάν ή 
άντιπολίτευσις νομίζη δτι πρέ
πει νά βάλη κάποιον δικό της, 
νά προτείνη όποιον νομίζει.

κ. Πρόεδρος: Ποιον 
προτείνετε;

Φ ω ν α ί: Τον κ. Λυμπερό- 
πουλον.

κ. Π ρόεδρος: Έγκρί- 
νονται τά μέλη τά όποια προ- 
έτεινακαί ή άντικαπάστασις 
τού κ. Σύρου άπό τον κ. Λι> 
μπερόπουλον;

Φ ω ν α ί: Έγκρίνονται. . . 
Έγκρίνονται.

(Ή Γενική Συνέλευσις όμο- 
φώνως εγκρίνει τήν 5-μελή Εφο
ρευτική Επιτροπή ώς αυτή έ- 
προτάθη ύπό τού κ. Προέδρου 
καί μέ τήν άντ ι κατ,ρστασ ι ν τοΰ 
κ. Σύρου άπό τον κ. Λυμπε- 
ρόπουλον).

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Ό Πρόεδρος κ. Καραπάνος 

έχει τόν λόγον.
Ό κ. Γ. Κ αραπάνος: 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, πριν 
ή είσέλθωμεν είς τήν Ήμερη
σίαν διάταξιν τό απερχόμενον 
Δ.Σ. κρίνει καθήκον του νά 
θέση ύπό τήν κρίσιν τής Συν
ελεύσεως :

Ιον. Επειδή είς τήν Διοί- 
κησιν τής Τραπέζης, άπό μο- 
κροΰ ήδη χρόνου έθεσε ζωτικά 
ζητήματα άφορώντα τήν τάξιν 
μας μεταξύ τών οποίων
καί οί δροι καί αί συνθή- 
και έργασίας τών επαρχια
κών Υποκαταστημάτων, πλήν 
δμως ή Διοίκησις, άδικαιολο- 
γήτως, ούτε καν έπελήφθη τής 
έπιλύσεώς των διά τούτο έπι- 
βάλλεται δπως ή Συνέλευσις
μας άποδεχθή πρότασιν τοΰ
απερχομένου Δ.Σ. διά ν’ ά- 
πευθυνθή τηλεγραφική διαμαρ
τυρία πρός τήν Διοίκησιν, 
πρός τόν Πρόεδρον τής Κυβερ- 
νήσεως καί πρός τόν Υπουρ
γόν τής ’Εργασίας.

Πέραν τούτου εΰρίσκεται 
έν άδρανείςβ ή Γ εν. Συνομο
σπονδία ή οποία κατ’ έν το- 
λήν τοΰ Συνεδρείου Στελεχών 
τό όποιον έλαβε χώραν τήν 
31 ην ’Ιουλίου καί Ιην Αύγου
στου είς τό Θέατρον Σαμαρ

τζή καί κατά τήν όποιαν ή 
Συγκέντρωσις διά παμψηφί
ας έξουσιοδότησε τήν ΓΣΕΕ 
νά θέσή ύπό τήν κρίσιν τών 
αρμοδίων τήν κοτάργησιν του 
άπαισίου Νόμου, τοΰ δεσμευ
τικού Νόμου, τού Νόμου ό ό
ποιος α’ΐρει πάσαν ελευθερίαν 
είς τούς εργαζομένους, τοΰ 
Νόμου 3239 καί τήν κατάρ- 
γησιν τοΰ Νόμου 1943)1951 
διά τού οποίου έπεβλήθη έ- 
ξαιρετικώς είς τούς Τραπεζι
τικούς ή παρακράτησις τών 
ήμερων απεργίας. Επειδή 
δυστυχώς μέχρι τοΰδε οΰδεμία 
σχεδόν προώθησις έχει πρα- 
γματοποιηθή έπιβάλλεται δ
πως ή σημερινή Συνέλευσις 
μας διαμαρτυρηθή πρός τήν 
Γεν. Συνομοσπονδίαν.

3ον. κ. Συνάδελφοι, ώς ήδη 
γνωρίζετε απόντες, συνεχίζει- 
ται ό τραχύς αγών τής Α.Τ. 
Ε. Όφείλομεν, έχομεν καθή
κον νά έκφράσωμεν καί άπό 
τής αιθούσης ταύτης τήν 
συ μπαράστασ ί ν μας, πλέον δε 
τούτου νά δ ι α μαρτυρυθώμεν 
είς τήν 'Ομοσπονδίαν ή ό
ποια παρά τό γεγονός δτι 
ώχλήθη παραμένει είσέτι α
δρανής καί έπί τοΰ συγκεκρι
μένου αυτού θέματος.



Φ ω ν α ί 
σπονδία;

κ. Γ. Κ αραπάνος: 
Των Τραπεζικών, Λέγοντες 
'Ομοσπονδία άναψερόμεθα 
κατ’ ανάγκην εις 
μοσποιδίαν μας.

ικ. Συνάδελφοι, θά σάς 
διαβάσω τά τηλεγραφήματα 
τά άττοΐα συνετάξαμεν και τά 
όποια -δπτευθύνονται προς τον 
Κ. Πρόεδρον τής Κυβέρνησε-· 
ως, τον κ. Υπουργόν τής Ερ
γασίας και την Διοίκησιν τής 
Τραπέζης.

«Τακτική έτησία Γενική 
Συνέλευσις μελών Συλλόγου 
υπαλλήλων ’Εθνικής Τρσπέ- 
ζης διαμαρτύρεται έντονώτατα 
καθ’ όσον Διοίκησις Τραπέ
ζης παρά επανειλημμένος 
δι«μαρτυρίας εκπροσώπων υ
παλλήλων εξακολουθεί έφαρ- 
μόζουσα εις επαρχιακά Κα
ταστήματα ώράριον 42 ωρών 
έβδομαδιαίως έναντι 39 ω
ρών περίφερείας) Αθηνών - 
Πειραιώς. ’Εργοδότης άρνεί- 
ται πληρωμήν διαφοράς 3 ω
ρών χαρακτηριζόμενων ώς 
συνεργεί ακών τοιούτων προ
βάλλω ν οικονομικής άδυναμί- 
αν. Γεν. Συνέλευσις σεβόμενη 
εύρυθμον λειτουργίαν οικονο
μικού τομέως χώρας ζητεί ύ- 
μετέραν έπέμβασιν προς ε
φαρμογήν παρά κ. Χέλμη 
άρχής ίσης μεταχειρίσεως 
προς ΈλλοΤράπεζαν τόσον δΓ 
ένιαΐον ώράριον, δσον καί δΓ 
ΐσην αμοιβήν εργασίας. Έκ- 
προσώπησις υπαλλήλων απεκ
δύεται πάσης ευθύνης διά πά
σαν ανωμαλίαν ΰπαιτιότητι άν- 
τιϋπαλληλικής τακτικής δι- 
οικήσεως Τραπέζης».

Φ ω ν α ί: Μάλιστα.
κ. Α. Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ: 

Θά ήθελα νά εΐπω δύο λέξεις 
έπ’ αϋτοΰ. ΕΓίμεθα άπάλύτως 
σύμφωνοι μέ την πρότασίν τού 
Δ. Σ. διά την αποστολήν τού 
τηλεγραφήματος. Όψείλομεν ό
μως νά έπισημάνωμεν άπό τής 
θέσεως αυτής τήν άδράνειαν 
τού Δ. Σ. διά τά θέματα αυ
τά κατά το υπόλογον έτος. ’Ι
διαιτέρως παρακαλώ εις τό τη
λεγράφημα διά την συμπαρά- 
στασίν μας προς τους Συνα
δέλφους τής Α.Τ.Ε. τούς ό
ποιους θαυμάζαμεν διά τήν μα
χητικότητα των, νά προστεθή 
παράγραφος διά τής οποίας 
νά άπονέμωνται τά συγχαρητή
ρια τού Σώματος τής Συνελεύ- 
σεώς μας προς τά στελέχη τής 
Υπηρεσίας τής Α.Τ.Ε., διότι 
συμπαρίστανται εις τον αγώνα 
ολοκλήρου τής Α.Τ.Ε. έν άντι- 
θέσει προς τά στελέχη τήςΤρα- 
πέζης μας.

κ. Ν. Δελένδας: Επει
δή δέν είμαι κατατοπισμένος θά 
ήθελα νά μοΰ πήτε ποιος έχει 
ψηφίσει αυτούς τούς δύο Νό
μους; Ποΐαι Κυβερνήσεις;

κ. Γ. Κ αραπάνος: 
*Η μεν μία ήτο Κυβέρνησις 
Παπάγου καί ή άλλη Κυβέρ- 
νησις Βενιζέλου.

Τό τηλεγράφημα προς τήν 
Γ.Σ.Ε.Ε. έχει ουτω:

«Τακτική έτησία Γεν. Συνέ- 
λευσις μελών Συλλόγου Υ
παλλήλων Εθνικής) Τραπέζης 
διαπιστώσασα δτι άντεργατι- 
κοί Νόμοι 3239)55 καί 1943) 
1951 δίς κατ’ έτος 1960 έθε
σαν φραγμόν εις συνταγματι- 
κώς κατοχυρωμένον; ·δ!ι καίω μα 
χρήσεως όπλου απεργίας διά 
νόμιμον διεκδίΐκησιν οικονομι
κών ζητημάτων υπαλλήλων ’Ε
θνικής Τραπέζης διαμαρτύρε
ται έντονώτατα καί ζητεΐ 6 
πως άνωτάτη Συνδικαλιστική 
'Ηγεσία εις έφαρμογήν απο
φάσεων εκτάκτου Συνεδρίου 
Ε.Κ.Α. 31ης ’Ιουλίου καί 1ης 
Αύγουστου 1960 προγραιν 
ματίση άπεργιακάς έκδηλώ 
σεις διά κατάργησιν είρημέ- 
νου Νόμου. Περαιτέρω ανοχή 
Γ.Σ.Ε.Ε. κλονίζει άνεπανοο 
θώτως έμπιστοσύφην υπαλλή
λων Έθνοτραπέζης προς πρω
τοβάθμιον Συνδικαλιστικόν 
οργανισμόν καί αποθρασύνει 
εργοδότην».

Έγκρίνεται Κύριοι;
Φ ω ν α ί: Έγκρίνεται.. 

Έγκρίνεται....
κ. Γ. Κ αραπάνος 

Καί τό τρίτον προς τήν Ο 
Τ.Ο.Ε.

«Τακτική έτησία Γεν. Συν 
ελενσις υπαλλήλων Εθνικής 
Τραπέζης έκφράζει θαύμα

Ποία Όμο- σμόν καί συμπαράστασίν της 
προς άγωνιζομένους Συναδέλ
φους Άγροτραπέζης. Διαμαο- 
τύρεται διά μή σύγκλησιν εκ
τελεστικού Συμβουλίου 'Ομο* 

τήν Όμο- ] σπονδίας ϊνα ζητηθή καί άπο- 
φασισθή περίπτωσις έπε-κτά- 
σεως άπεργιακοΰ άγώνος καί 
εις λοιπά Τραπεζικά ‘Ιδρύμα
τα. Υλικά καί ηθικά ζητήμα
τα απεργών τυγχάνωσι κοι
νά τής Τραπεζοϋπαλληλικής 
οικογένειας».
κ. Έ π. Μ α υ ρ ο υ λ ίδ η ς: 
κ. Πρόέδρε, τό θέμα τών υ
παλλήλων τής ΑΤΕ πρέπει 
νά άχθη καί εις τήν Κυ- 
βέρνησιν καί εις τόν Υπουρ
γόν Εργασίας, διότι έκεΐ τά 
λοιπά αδελφός Σωματεία καί 
γενικά αί οργανώσεις τών ερ
γαζομένων πρέπει νά ασκή
σουν τήν πίεσίν των.

κ. Γ. Κ αραπάνος: 
Εχετε δίκιο αλλά νομίζω ότι 

τήν πίεσιν αυτήν πρέπει νά 
τήν άσκηση ή 'Ομοσπονδία 
καί οΰχί τά Σωματεία μεμο- 
νωμένως. Διάφορος θά εΐναι ή 
έπίδρασις ή 'Ομοσπονδιακή 
καί διάφορος ή Σωματειακή, 
άλλωστε αυτό τό γνωρίζετε 
καλλίτερον έμοΰ ώς έχοντες 
μεγαλυτέραν πείραν, ένώ αν 
πηγαίνωμεν έμεϊς καί διαμαρ- 
τυρηθοϋμε δεν πρόκειται νά έ-

χωμεν τόσην έπίδρασιν όσην θά 
έχη αν πάη ολόκληρον τό Ε 
Σ. τής 'Ομοσπονδίας, ή αν Ο
λόκληρος ή 'Ομοσπονδία λά- 
βη μίαν θέσιν έπί τού σγώ- 
νος τών συναδέλφων τής ΑΤΕ. 
κ. Έ π. Μαύρο υλ ί δης: 
Άναμφισβητήτως έχετε δίκιο 
αλλά νομίζω ότι καί μία 
διαμαρτυρία...

κ. Γ . Καραπάνος: 
Τό Δ.Σ. δέν έχει άντίρρησιν 
νά δεχθή τήν πρότασίν σας 
καί ν’ άπευθύνη τηλεγραφικήν 
διαμαρτυρίαν διά τό θέμα 
τών Συναδέλφων τής ΑΤΕ καί 
προς τόν κ. Υπουργόν τής 
Εργασίας καί προς τόν κ. 
Πρωθυπουργόν. Έάν θέλετε 
συντάσσομεν ένα άλλο τηλε
γράφημα δΓ αυτό.

κ. Έ π. Μαυρουλί- 
δ η ς: Νά απευθύνεται καί
προς τόν κ. Υπουργόν τής 
Γ εωργίας.

κ. Γ. Καραπάνος: 
Σύμφωνοι νά απευθύνεται καί 
καί προς τόν κ. Υπουργόν τής 
Γ εωργίας.

κ. Γ. Καραπάνος: 
Έπ’ αύτοϋ θά πρέπει νά συν- 
ταχθή ιδιαίτερον τηλεγράφη
μα κ. Παπαίωάννου, άπευθυ- 
νόμενον προς τούς Συναδέλ
φους τής ΑΤΕ. Δέν έχουμε 
καμμίαν άντίρρησιν. Εμείς

άλλωστε έχομεν απευθύνει ώς 
Σύλλογος συγχαρητήριον τη
λεγράφημα προς τόν Σύλλογον 
τών ύπαλλήλων τής ΑΤΕ. Δέν 
υπάρχει άντίρρησις νά άπο- 
δεχθώμεν τήν πρότασίν σας 
έφ’ όσον τήν υίοθετή καί ή 
Συνέλευσις.

κ. Έ π. Μ α υ ρ ο υ λ ί
δ η ς: Δέν νομίζω ότι ή απο
δοχή τής προτάσεως τού συνα
δέλφου κ. Παπαίωάννου θά ώ- 
φελήση, τουλάχιστον σήμερον. 
Πρώτον μέν διότι, ή άντιμετώ- 
πισις τής αχαρακτήριστου θέ
σεως ήν λαμβάνει σημαντικός 
αριθμός άνωτέρων υπαλλήλων 
τής Τραπέζης μας έναντι τού 
Συλλόγου καί τών συναδελφΐ- 
κών συμφερόντων εΐναι καθα- 
ρώς εσωτερικόν μας θέμα καί 
δεύτερον διότι πρέπει ν’ άπο- 
φύγωμεν νά γίνωμεν αιτία έν- 
δεχομένης δημιουργίας παρο
μοίου ζητήματος καί είς τούς 
άγωνιζομένους συναδέλφους 
τής Α.Τ.Ε. "Ας τούς άφήσουμε 
ήσύχους είς τήν ένότητά των 
καί νά προσπαθήσουμε νά κτί
σουμε τήν δική μας ενότητα,

Μέ τήν ανωτέρω γνώμην 
τάσσεται καί ό κ. Μ. ΤΣΟΥ- 
ΔΕΡΟΣ.

Ή συνέλευσις απορρίπτει

τήν πρότασίν τού κ. Δ. Παπαϊ- 
ωάννου.

κ. Γ. Καραπάνος: 
Κύριοι, άς στα|ματήσωμεν τήν 
συζήτησιν διότι όπως άντι- 
λαμβάνεσθε έάν συνεχίσωμεν 
κατ’ αυτόν τόν τρόπον οί κ. 
κ. Συνάδελφοι θά κουρασθοΰν 
καί συντόμως θά έγκαταλεί
ψουν τήν αίθουσαν. Καί ίχο- 
μεν νά συζητήσωμεν πολλά 
καί σοβαρά θέματα.

κ. Συνάδελφοι, νομίζω ότι 
έκ τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» έ- 
λάβατε γνώσιν τών πεπραγμέ 
νων τού απερχομένου Δ. Σ. 
Έάν τις έξ υμών έχη τήν γνώ
μην ότι έπιβάλλεται ή άνά 
γνωσις αυτών ευχαρίστως θά 
τό πράξωμεν. Έάν όμως συμ- 
ψωνήτε νά θεωρηθούν άναγνω- 
σθέντα καί νά άρχίση ό έλεγ
χος έπί τών πεπραγμένων θά 
δοθή ά λόγος είς εκείνους έ:< 
τών κ.κ. Συναδέλφων οί ό
ποιοι θά Θελήσουν νά ομιλή
σουν.

Ή σειρά καί ή έν γένει τά- 
ξις τής Συνελεύσεως; έναπόι- 
κειται είς τόν Πρόεδρον αυτής 
τόν κ. Φινινήν.

Οΰδεμιάς άντιρρήσεως προ
βληθεί σης, τά πεπραγμένα 
τού Δ. Σ. τά δημοσιευθέΐντα 
είς τήν «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ» 
θεωρούνται άναγνωσθέντα.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ «·

ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ

κ. Π ρό ε δ ρ ο ς: Τόν λόγον 
εχει ό κ. ’Ιθακήσιος.

κ. Κ. ’Ιθακήσιος: κ. 
Συνάδελφοι, μετά άπό ένα χρόνο, 
στον ίδιο χώρο καί άπό τήν αυ
τήν θέσιν έρχομαι μετά λύπης 
μου νά διαπιστώσω ότι οΰδέν 
τών θεμάτων τοΰ προσωπικού έ- 
πελύθη ή προωθήθη αλλά τουναν
τίον έκλήθησαν οί Συνάδελφοι νά 
ύποστοϋν και οίπονομικάς καί ή- 
θικάς κυρώσεις άπό τήν Διοίκη- 
σιν τής Τραπέζης. Πριν ΰπεισέλ- 
θω εις τόν έλεγχον τής Λογοδο
σίας τής Δ. ’Επιτροπής θά κάνω 
μίαν παρένθεσιν καί θ’ ασχοληθώ 
μέ τά θέματα τής Λέσχης.

Ώς ένθυμείσθε καλώς πέρυσι, 
κ. Συνάδελφοι ή Δ. Ε. τοϋ Συλ
λόγου έζήτησεν έσπευσμένως τήν 
έγκρισιν όπως εκποίηση τό πα
λαιόν ακίνητον καί προβή είς τήν 
άγοράν νέου. ’Επέρασε ένας χρό
νος ολόκληρος, κ. Συνάδελφοι, 
καί νομίζω ότι ούτε ό εργοδότης 
ήταν τό έμπόδιον, ούτε τό κλίμα. 
Καί φθάσαμε είςτόν απολογισμόν 
νά μάς λέγτ| ότι είναι μία αίτη- 
σις έκκρεμούσα είς τήν Ν. Ε. καί 
δέν μπορεί νά προωθηθή διότι 
πρώτα πρέπει νά έκπονηθή τό α
κίνητον καί μετά νά μάς χορηγή
σουν ένα δάνειον 5.000.000 δρχ. 
τό όποιον έζητήοαμεν.

Δυστυχώς, κ. Συνάδελφοι, ού- 
δαμοϋ τοΰ απολογισμού είδαμε έ
άν συνεκλήθη ποτέ ή ’Επιτροπή 
τήν όποιαν είχεν αποφασίσει ή Γ. 
Συνέλευσις. Δέν βλέπομεν πουθε
νά, κ. Συνάδελφοι, έάν έπρογραμ- 
ματίσθη κάτι. Δηλαδή ή ’Ηγεσία 
τοΰ Συλλόγου μας νά μάς πή ότι 
έσκέφθημεν νά πάρωμε ένα χώρον 
είς τό τάδε σημεϊον. Αυτός ό 
χώρος είναι τόσα τετραγωνικά 
ίμέτρα, μέ αύτά τά χωρίσματα, μέ 
αύτους τους βοηθητικούς χώρους 
παρά απλώς έπέρασε ένας ολόκλη
ρος χρόνος καί τό μόνον που 
μάς άναφέρει ή Δ.Ε. είναι ότι υ
πάρχει μία αΐτησις είς τήν Ν. Ε. 
έκκρεμούσα.

Δεύτερον θέμα διά τό όποιον 
ή περυσινή Γεν. Συνέλευσις έξου- 
σιοδότησε τήν Δ. Ε. ήτο τό ακί
νητον Μπούμπουλη στις Σπέτσες. 
Δώσαμε είς τήν Δ. Ε. τήν έξου- 
σιοδότησιν ν’ άνταλλάξη τό ακί
νητον μέ κάτιοίκόπεδα είς το 
Σούνιον καί έπ’ αϋτοΰ τοΰ θέματος 
ή Δ. Ε. οΰδέν μάς αναφέρει, έ- 
νφ νομίζω ότι είχε όλον τόν ά- 
παιτούμενον χρόνον καί ή μετα- 
βίβαοις αυτή νά έχη γίνη καί νά 
έχη άξιοποιηθή, αύτό τό κτήμα, 
έφ’ όσον έχει αξίαν, διά νά δημι- 
ουργηθή θέρετρον τών υπαλλήλων 
τής Τραπέζης μας.

Αΰτά είναι όσον αφορά διά τήν 
Λέσχη μας.

"Ετερον θέμα τό όποιον ή Δ.Ε. 
κατά τήν γνώμην μου κακώς έ1- 
νήργησε, είναι ή άπεμπόλησις τοΰ

τριδράχμου. ‘Ηταν μία άπό τάς 
διεκδικήσεις, ή Τράπεζα νά έπι- 
χορηγή τήν Λέσχην μέ τρίδραχμον 
έστιάσεως τό όποιον έγινε με
τά δδραχμον. Ή Δ. Ε. τοΰ Συλ
λόγου αντί νά τό άφήση τό θέμα 
ανοικτό έσπευσε μόνη της νά λύ
ση τό θέμα τούτο έκ τών βαλαν
τίων τών ίδικων μας. Οΰαί καί 
άλλοίμονον κ. Συνάδελφοι, έάν 
άρχίσωμεν τάς διεκδικήσεις νά 
τις τακτοποιούμε ν άπό τά μέσα 
τά δικά μας.

Και έστω, ας ποΰαε οτι ή Δ. 
Ε. λόγω τής κακής οικονομικής 
καταστάσεως τών υπαλλήλων έ- 
προχώρησε καί ήθέλησε νά δώση 
μίαν άνακοϋφισιν. Καί αυτό κα
λόν είναι. ’Αλλά ερωτώ τήν Δ. Ε. 
διατί άπό αϋτό τό μέτρον ξεχώ- 
ρισ? τους ΰπαλΧήλους τών Υπο
καταστημάτων; Δέν υπάρχουν. 
Κύριοι, υπάλληλοι τών 'Υποκατα
στημάτων ή μήπως ή Δ. Ε. δέν 
έκανε τόν κόπο καμμιά φορά νά 
ταξειδεύση καί πάρα έξω καί, 
νάβλεπε ό,τι είδα έγώ σ’ ένα Πρα
κτορείο έξω άπό τήν Καθάλα τό 
όποιον ίδρύθη ότι ύπάρχει ένας 
εργένης υπάλληλος μέ 1.200 δρχ. 
τοποθετημένος καί πιροσπαθεΐ με 
αυτά νά ζήση. Μήπως δι’ αυτόν 
τόν έργένην δέν θά ήτο άνακού- 
φησις τό ποσόν τών 180 δρχ. 
Σημειωτέον ότι ή Δ. Ε. έπεξέ- 
τεινε τό μέτρον αϋτό τοϋ τρι- 
δράχμου καί τοϋ έξαδράχμου βε
βαίως καί δι’ ανθρώπους οί ό
ποιοι δέν είναι μέλη τοΰ Συλλό
γου.

Έτερον θέμα, ώς ένθυμείσθε, 
Κύριοι, τό οποίον πέρυσι καί 
πάλιν έφερα έπί τάπητας είναι 
τό τής ένισχύσεως τών άπορφα- 
νιζομένων οικογενειών τών Συ
ναδέλφων.

κ. Γ. Θ ε ο δ ώ ρ ο υ: ’Ερω
τά, μή άκουόμενος, έκ τής θέ- 
σεώς του.

κ. Κ. ’Ιθακήσιος: 
Πέρυσι, κ. Συνάδελφοι, άπό αυ
τού τού βήματος έζήτησα άπό 
τήν Δ. Ε. νά χορηγήση έκτακτον 
οικονομικήν ένίσχυσιν είς τάς ά· 
πορφανίιζομένας οικογένειας τών 
συναδέλφων. Ό κ. Κέης είς τήν 
δευτερολογίαν του μοΰ εΐπεν ότι 
όρθώς έθεσα τό θέμα καί αν τά 
οικονομικά μέσα μάς τό έπιτρέ- 
πουν θά φροντίσωμε νά τό κά- 
νωμε. Έπέρασε ένας χρόνος. ’Α
πό τόν ’Ισολογισμόν τοϋ Συλλό
γου, βλέπω ότι έχομεν καί πλε
όνασμα. Καί έρωτώ: Ειμεθα Ι
κανοί μόνον γιά τους γάμους, 
γιά τά πανηγύρια, γιά τά γλέν- 
τια καί διά τήν δυστυχία τών 
συναδέλφων μας δέν έχομε νά 
τούς συμπαρασταθούμε καί νά 
τούς ένισχύσωμεν οίκονομικώς;

Αύτά είχα νά σάς πώ. Κύριοι, 
όσον άφορά τό 3δραχμον καί τήν

ένίσχυσιν τών άπορφανιζομένων 
οικογενειών.

Τώρα θά ασχοληθώ μέ τό κύ
ριον θέμα τής διεκδικήσεως τών 
θεμάτων τοΰ προσωπικού. Καί 
πέρυσι άπό αυτήν τήν θΐίσιν σάς; 
είπα ότι διά νά έπιτύχωμεν κά
τι χρειάζεται καλώς νά τά προ- 
βάλωμεν, καλώς νά τά διεκδική- 
σωμεν καί νά έχωμεν καί τό 
θάρρος νά τά διεκδικήσωμεν. ’Ε
φέτος ή ’Ηγεσία τοϋ Συλλόγου 
μάς παρουσιάζει ότι τό κλίμα 
δέν είναι προσφοράν διά τήν επι
τυχίαν τών διεκδικήσεων τών θε- 
(μάτων μας. Καί έρωτώ: Γιατί 
δέν είναι πρόσιρορον το χλΐμα
δι’ ημάς τούς υπαλλήλους τής ’Ε
θνικής Τραπέζης; Μήπως ή δι- 
εκδίκησις τήν όποιαν κάνομεν 
δέν είναι κανονική; Διότι προ- 
σφάτως οί ήθοποιοί είς διεκδίκη- 
σίν των επέτυχαν νά έπιλύσουν 
τό πλείστσν τών αιτημάτων καί 
μάλιστα αιτήματα τά όποια επι
βαρύνουν καί τόν κρατικόν Προ
ϋπολογισμόν τοΰ Κράτους. Ώστε 
δΓ άλλους τό κλίμα είναι κατάλ
ληλον καί δι’ άλλους ύπάρχει τό 
κλίμα ή έπειδή ήμεΐς οί Τραπεζι
κοί ειμεθα ειδική κατηγορία καί 
ή Κυβέρνησις, διότι όταν λέμε 
κλίμα εννοούμε τήν Κυβέρνησιν, 
έχει τίποτε προσωπικά έναντίον 
μας καί θέλει νά μάς πατάξη;

Νομίζω, κ. Συνάδελφοι, ότι 
δέν είναι τό κλίμα. Είναι ή κα
κή διεκδίκησις. Διότι έδώ αυτήν 
τήν στιγμήν δέν ζητάμε αυξήσεις. 
Έάν έπιτύχη αύριο ή Διαιτησία 
τό 6% καί 3% θά είναι αύξηοις 
διά τήν Τράπεζαν τής ’ Ελλάδος, 
θά είναι αύξηοις διά τήν Α.Τ.Ε. 
έμεϊς. Κύριοι, ζητάμε άπό τήν 
Κυβέρνησιν νά μάς έπιστρέψη ε
κείνα τά όποια είχαμε τήν ατυ
χίαν έμεϊς είς τήν δεύτεηη κα
τοχή νά χάσωμε.

Έμεϊς, Κύριοι, δέν φθάσαμε ά- 
μη είς τό σημεϊον νά έχωμεν ε
κείνα τά οποία είχαμε. Εμείς 
είχαμε καλά μισθολόγια. Εμείς 
είχαμε κεκτημένον δικαίωμα νά 
μην ΰπολοιπόμεθα τών δύο άλλων 
μεγάλων Τραπεζών. "Ολα αύτά 
έμεϊς, Κύριοι, τά χάσαμε. Εμείς 
δέν έχομε ακόμα θέμα αύξήσεα» 
τό όποιον θά σοκάρη τήν Κυβέρ- 
νησιν ή τόν εργοδότην, έμεϊς θέ
λομε νά μάς δώσουν πίσω εκεί 
να τά όποια έχάσαμε. Λοιπόν νο
μίζω ότι κλίμα σε μάς δέν υπάρ
χει.

"Ερχεται μετά ή Δ. Ε. είς 
τόν απολογισμόν της καί καταφέ- 
ρεται έναντίον τής ΓΣΕΕ, έρω
τώ: Κατά ποιαν λογικήν ή Δ. Ε. 
ή ίδική μας ένώ ήξερεν ότι ό κ 
Μακρής είναι ένας άνθρωπος ( 
όποιος δέν έκτελει τάς υποχρεώ
σεις τάς όποιας άνέλαβε είς τήν 
Συγκέντρωσιν τού Ιουλίου, δια 
τι ή Επιτροπή ή Διοικητική τοϋ 
Συλλόγου άνέθεσεν είς αυτόν 
τόν μεσολαβητικόν ρόλον διά τήν

έπίλυσιν τών θεμάτων τά οποία 
διεκδικοϋσε;

Έρχόμεθα τώρα είς τό θέμα 
τής Ο . Τ-Ο.Ε. διά τό όποιον έ- 
ζητήσαμε νά γίνη καί διαμαρτυ
ρία. Έρωτώ τόν κ. Πρόεδρον, 
πότε άντελήφθη ότι ό κ, ’Αλευ
ράς δέν ήτο ικανός; Διότι άν πο
λύ καλά ενθυμούμαι είς τήν αί
θουσαν αυτήν ό κ Πρόεδρος ά- 
φοΰ εξύμνησε τάς Ικανότητας τοΰ 

'Αλευρά μάς παρουσίασε καί 
μίαν επιστολήν έν είδει συγχω- 
ροχαρτιοϋ τήν όποιαν τοΰ έστελνε 
ό κ. ’Αλευράς διά νά τοϋ πή ότι 
κατά: τδ διάστημα τής προεδρείας 
tod παλώς ένΊτίρνησετ.

Καί προχωρώ καί έρωτώ: Δι- 
ατί ό κ Πρόεδρος παρητήθη τής 
Προεδρείας τής Ο·Τ-Ο.Ε- καί 
μάς έχει τώρα δέσμιους υπό τον 

Άλευράν; Θά έπνκαλεσθή ί
σως θέματα ύγείας. Τά άναγνω- 
ρίζων αλλά όταν κανείς ηγείται 
έστω καί μέ ζημίαν τής ύγείας 
του προχωρεί. Διότι νομίζω ότι. 
ώς Πρόεδρος, τοΰ Συλλόγου 
δεν είναι όλιγώτεραι αί ευθύνες 
τις οποίες έχει & κ. Πρόεδρος 
εκείνων τάς οποίας θά είχεν εις 
τήν 0..Τ-0-Ε- Έκτος έάν νο- 
μίζώμεν ότι ή προεδρεία τον Συλ
λόγου: είναι άναπαυτήριον.

Υστερα εις τόν απολογισμόν 
της ή Δ. Ε,. μάς αναμασά ότι τά 
επιτεύγματα τά περυσινά είναι 
καί έφετεινά Μάς λέγει ότι επέ
τυχε τήν διαφοράν τών έξ ανα
δρομικής προαγωγής. Μοΰ φαί
νεται ότι αυτό τό έλεγεν καί πέ
ρυσι. Μάς λέγει ότι επέτυχε τό 
δώρον τοϋ 13ου καί τοΰ Πάσχα 
τών Ταμειακών Μάς τά έχει πει 
καί πέρυσι.

Κατ’ εμέ τό μόνον διά τό ό
ποιον λέγει άλήθεια μέσα είς τόν 
απολογισμόν ήτο ότι επέτυχε τό 
όκτακοσάρι τών ασφαλίστρων να 
γίνη έννεακοσάρι. Έάν αύτό εΐ
ναι επιτυχία, τό δεχόμεθα.

κ. Συνάδελφοι, κατηγορώ τήν 
Δ. Ε. ότι έπί έν έξάμηνον δέν 
έκανε τίποτε άλλο παρά νά κου- 
μπαριάζη καί νά ξεκουμπαριάζη 
με τούς άλλους Συλλόγους. Η
ταν τέτοια ή εμπάθειά της. Κύ
ριοι, είς τό κουμπάριασμα καί 
είς τό ξεκουμπάριασμα που δέν 
έδίστασε νά καταγγείλη δημοσία 
ότι τό Ταμεΐον Σωματείου είναι 
έλλειμματικό καί συγκεκριμένως 
τό Ταμεΐον ’Αλληλοβοήθειας τοϋ 
βοηθητικού προσωπικού, ένώ ήξε
ρε ότι κινδυνεύουν οί Συνάδελφοι, 
έάν ήτο αύτό πραγματικότης νά 
πέσουν είς τό Ι.Κ-Α-.

Μέχρι έκεΐ έφθοσε ή εμπάθειά 
της.

Άπηύθυνα επιστολήν, κ Συν
άδελφοι, δΓ αύτό τό πράγμα δι
ότι δέν έκανα στεΐραν άντιπολί- 
τευσιν, άλλά μοΰ είπαν ότι έτσι 
νομίζομε καί διάφορες άλλες δι
καιολογίες.

Κατηγορώ τήν Δ. Ε. ότι εισά
γει νέα συστήματα είς τόν Συν

δικαλισμόν. "Οταν δύο Συνάδελ
φοι μαλώσουν, όπως έμάλωσεν ό 
κ. Δινιντάς μέ τόν κ. Τρίμην ά- 
κριβώς έξ αφορμής τοΰ Ταμείου 
’Αλληλοβοήθειας άπηύθυναν επι
στολήν είς τόν Προϊστάμενον 
προσωπικού καί έζητούσαν τήν 
τιμωρίαν τού κ. Τρίμη.

κ. Κ. Ί θ α κ ή σ ι ο> ς: Κα
τηγορώ τήν Δ. Ε., κ. Συνάδελ
φοι, ότι δέν έχει τό θάρρος τής 
γνώμης της. ’’Αν διαβάσετε τις 
άνακοινώσεις καί τά διάφορα 
τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ», άκαυ
τε ποιος έπήρε 40.000 ασφάλι
στρα, ποιανού παρετάθη δύο χρό
νια ή 'Υπηρεσία. Δηλ. ούτε λί
γο, ούτε πολύ πρέπει νά έχωμε 
μία καφεντζοϋ καί μία χαρτορί
χτρα δίπλα μας διά νά μάς τά έ-
1ηγό·

"Επρεπε νά έχη τό θάρρος, 
Κύριοι, νά πή συγκεκριμένα, κ, 
’Ιθακήσιε, παίρνεις 2.000 τό μή
να ασφάλιστρα. Μάλιστρα κ. Συ
νάδελφε, τά παίρνω. "Οπως ό κ. 
Καραπάνος παίρνει 2.500 ασφά
λιστρα. Δέχομαι κ. Συνάδελφοι, 
εκείνος ό όποιος θά άναμιχθή είς 
τά κοινά νά μή ζημιωθή. ’Αλλά ό 
κ. Καραπάνος πριν γίνη Πρόε
δρος ήταν Προϊστάμενος τοϋ Κα
ταστήματος Πατησίων καί τόν έ
ρωτώ : Πόσα ασφάλιστρα έπαιρ
νε; Τί προσέφειρεν είς τήν Αιοί- 
κησιν καί ηύξήθησαν;

κ. Συνάδελφοι, κατηγορώ έπί- 
σης τήν Δ. Ε. διά τά έξης: Έχω 
δικαίωμα ώς άτομον έγώ νά μέ 
βρίζουν καί νά μην δίδω άπάν- 
τησιν, νά μοΰ λένε ότι θέλουν 
καί νά μην απαντώ, ’Αλλά όσοι 
έχουν ένα αξίωμα δέν επιτρέπε
ται έπ’ οΰδενί λόγω νά δέχωνται 
οϋδεμίαν μομφήν καί νά μήν &- 
παντοϋν. Καί έρωτώ: Τί άπάντη- 
σιν έδωσεν ό κ. Καραπάνος όταν 
ό Πρόεδρος τού Συνεταιρισμού 
τού εΐπεν ότι δέν έχει τό ήθικόν 
άνάστημα νά όμιλήση;

( Χειροκροτήματα).
Καί έρωτώ τί έκαμε ή Δ. Ε.. 

τού Συλλόγου όταν ό κ. Χαντζη- 
ανδρέου εΐπεν ότι ή δίκη τοϋ Ή- 
λιάσκου, έφ’ όσον ό ίδιος ό Σύλ
λογος λέγει ότι ή Διοίκησις συ
νεχίζει τήν λεωφόρον τήν όποιαν 
ήνσιξεν ό Ήλάσκος, τί έκαμε Ο
ταν ό κ. Χατζ-ηανδοέου εΐπεν ότι 
ή δίκη είναι ζήτημα συναλλαγής 
καί ενός τούρκικου καφφέ είς το 
σπίτι τοΰ κ. Ήλιάσκού;

Κ. Συνάδελφοι, διερωτώμαι 
πολλές φορές έάν κάνομε αγώνα 
δίΐά τήν έπίλυσιν τών θεμάτων 
τοΰ προσωπικού ή αγώνα διά τόν 
αγώνα. Καί θά σάς εξηγήσω τήν 
σκέψιν.

Έάν θέλαμε, Κύριοι, νά κάνω- 
μεν αγώνα διά τήν έπίλυσιν τών 
θεμάτων τοΰ προσωπικού, τά θέ
ματα τού προσωπικού εΐναι (ορι
σμένα : Ό ’Οργανισμός, ή Έν- 
ταξις καί τό Μισθολογικόν. Τό 
Μισθολογικόν γιά μάς είναι νά’ 
μήν ΰπολοιπόμεθα τών άλλων δυο 
Τραπεζών. Καί έρωτώ: Γιατί 
δέν κάνομε άπεργιακό αγώνα διά 
τά θέματα αύτά;

Έκατεβήκαμε, Κύριοι, διά τό 
15θημερον τό όποιον ήτο μία έ
κτακτος Οικονομική ένίσχυσις. 
Μία προσωρινή άνακούφησις καί, 
γιά όνομα τοΰ Θεού, μόνον δι’ 
αύτό έπρεπε νά κατεβούμε; Δέν· 
είχαμε νά κατεβούμε διά τίποτε- 
άλλο;

Νομίζω ότι πολύ όρθώς ό 
Πρόεδρος προηγουμένως μάς. άνέ- 
φερε τόν Νόμον 3239. "Οταν κα
τέβηκε διά τόν αγώνα δέν ήξε
ρε άπό που πιάνεται; Τό νά κά
νη έναν αγώνα; είναι τό εύκολω- 
τερον πράγμα» τό σπουδαιότεροι 
είναι νά τόν προγραμματίσης. Ο
ταν σκεπτόμεθα κάποτε νά κάνω,- 
μεν απεργίαν δέν μάς ένδιέφερε 
τόσον ή απεργία, μάς ένδιέφερε 
ή έν γένει έξέλιξις τής άπεργίας, 
Δηλ. τί αντιξοότητες θά βρούμε 
ατό δρόμο, πώς θά προχωρήσω- 
με; Σάν τούς καλούς στρατηγούς 
οί όποιοι έχουν Αντικειμενικόν 
σκοπόν νά καταλάβουν αυτό τό 
φρούριο. Άν βρούμε αντιξοότη
τες πώς θά γυρίσουμε; Πώς θά 
συνταχθούμε πάλιν νά ξανακάμω- 
με επίθεση. Δέν κάνομε αγώνα 
έτσι. Θά μού πής: Νά μήν κό
μης αγώνα; "Οχι. Θά τόν κα- 
μης τόν άγώνα άλλά νά τον προ- 
γραμματίσης.
Δηλώνω,Κύριοι, ότι θά διεκδική- 

σω καί εφέτος πάλιν τήν ψήφον 
σας καί σάς υπόσχομαι ότι μέ τόν 
τρόπον μέ τόν όποιον θά χειρι- 
σθώ τά θέματά σας, θά έπιλύσίο 
,πολλά έκ τούτων. Πάντως έάν



νά πώ διά τά άσφάλισρα διά τά ·!εύρεθώ πρσ.αντιξοοτήτων δέν θά 
φθάσω εις το. σημείον νά σάς φέ
ρω εις την τακτικήν Γεν. Συνέ- 
λευσιν διά νά λογοδοτήσω. ’Εγ
καίρως θά σάς καλέσω καί θά 
σάς καταθέσω τήν έντολήν.

(Χειροκροτήματα).
κ. Πρόεδρος: Τον λό

γον έχει ό κ. Δελένδας.

0 κΔΕΛΕΝΔΑΣ
Κατόπιν

των όσων εΐπεν ό αγαπητός καί 
σεβαστός Συνάδελφος κ. ’Ιθακή
σιος μοϋ φαίνεται ότι τά ίδια εί
χα νά πώ καί έγώ.

Έπί τη ευκαιρία έχω νά έκ- 
φράσω ένα παράπονο ότι πέρυσι 
ή ομιλία μου παρ’ όλον ότι ήποΰ- 
σθη καθαρά, εις τήν «ΤΡΑΠΕΖΙ
ΤΙΚΗΝ» δυστυχώς λέγεται ότι 
έγινε μεγάλος θόρυβος καί ό κ. 
Διλιντάς Θεώρησε καλό να μήν 
τήν βάλη. Αύτό δέν τον συνιστώ 
καί παρουσιάζει έναν άνθρωπον ό 
όποιος έχει άλλες βλέψεις άπό 
τήν θέσιν πού κατέχει. ’Εκείνο 
τό ό ποιον ήθελα να μάθω είναι 
τό έξης:

Συχνά ό Σύλλογος μάς τορπιλί
ζει μέ τήν «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ» 
καί μέ διάφορα άλλα φέϊγ- βο
λάν ότι τί έγινε έκεΐνσ, ποιος 
πήρε έκεΐνο κλπ. Αύτά νομίζω 
ότι δέν είναι σωστά. Νομίζω ότι 
όταν προκαλοϋμε έναν άνθρωπο 
καί τοΰ λέμε τί έγινε ό- · · ■ ·

(Χειροκροτήματα — γέλωτες).
Εκείνο τό όποιον είναι σοβα

ρό καί άς μήν γελάμε είναι ότι 
δέν έδωσε τήν άπάντησιν.

Διότι έγώ νομίζω 
ότι όλα αύτά γίνονται μέ έναν ά- 
πώτερον σκοπόν διά κάποιον μάλ
λον άπώτερον σκοπόν διά τήν κα
κήν διαπαιδαγώγησιν τοΰ προσω
πικού, δηλ· νά ερεθίζεται τό προ
σωπικόν. Γιά ποιον λόγον δέν 
ξέρω.

’Εκείνο τό όποιον έπίσης έχω j

όποια έγινε τόσος Θόρυβος είναι, 
τό έξης:

Ή ταπεινή μου γνώμη είναι 
τά άσφάλιστρα νά δοθούν υπέρ 
τής Παιδικής μερίμνης. Παιδιά 
δέν έχω άλλά έχω έργασθή γιά 
τά παιδιά καί νομίζω, καλόν θά 
ήτο νά φωνάξωμε όλοι μαζύ νά 
δοθούν τά άσφάλιστρα εις τήν 
παιδικήν μέριμναν.

Καί έπίσης νά παύση πλέον ή 
αγωνία τών Νόμων αυτών πού 
μάς παρουσιάζουν καί νά θέσω- 
με τά ζητήματα καθαρά. Νά παίρ- 
νωμε ότι παίρνει ή Τράπεζα τής 
'Ελλάδος.

'Εκείνο τό όποιον έχω νά πώ 
είναι ότι κατά πάσαν πιθανότη
τα θά κατέλθω ώς ανεξάρτητος 
υποψήφιος.

( Χε ιροκροτήματα)
’Εκείνο τό όποιον έχω νά ζη

τήσω άπ ότσύς Συναδέλφους είναι 
αυτήν τή φορά νά μήν ψηφίσουν 
ατόφια ψηφοδέλτια, νά βάλωμε 
μίσους καί μίσους, ώστε νά μήν 
άαίρνωνται αποφάσεις άπό τήν 
μίαν παράταξιν μόνον.

Τέλος είχα τήν εξής παράκλη- 
σιν: Ή νέα Διοικητική ’Επιτρο
πή, καί νομίζω ότι θά συμφωνή
σετε όλοι μαζύ μου, διότι όλοι 
έχομεν καλήν ανατροφήν, νά δη- 
μιουργήσωμεν καλάς σχέσεις μέ 
τον εργοδότην.

Στό τέλος - τέλος, ή τελευταία 
διαχείρ|ισις τών ζητημάτων μας 
έκ μέρους τοΰ Συμβουλίου ήτο 
πολύ δαρειά έναντι τοΰ Σεβαστού 
Διοικητσύ ό όποιος άγει καί μίαν 
σοβαράν ήλικίαν καί δέν ήτο σω
στό πράγμα νά φθάσωμε σέ τέ
τοια τραγικά σημεία. Πρέπει νά 
φανώμεν εύγενείς. Ή βάσις έ
νός Συνδικαλισμού είναι ή ευγέ
νεια καί ή κατανόησις. Πώς θέ
λετε νά καθήσουν δύο άνθρωποι 
νά φάνε ένφ μαλώνουν.

Αύτά είχα νά σάς πώ καί σάς 
ευχαριστώ πού μέ άκούσατε.

(Χειροκροτήματα)

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑ ΓΩΑΝΝΟΥ
Πρόεδρος:Ό κ. Παπαϊωάν- 

νου έχει τόν λόγον.
Κύριοι Συνάδελφοι, μετά ενα 
χρόνον ένεφανίσθη ή Διοικητι
κή μας Επιτροπή διά νά λογο- 
δστήση διά τά -ττειτραγμένα 
της. ‘Ομολογώ δτι δέν έπιθυ 
μούσα καθόλου νά βρεθώ εις 
την θέσιν τοΰ συντάξαντος τόν 
απολογισμόν τής Διοικητικής 
Επιτροπής, διότι ή θέσις του 
ήταν τραγικά δύσκολος καί ή
ταν δύσκολος ή θέσις του, διό
τι δέν είχε ό Συνάδελφος ό έκ- 
λεκτός, ό όποιος ήσχολήθη μέ 
αύτό τό θέμα καί αποτελέσμα
τα Συλλογικής δράσεως νά φέ- 
ρη εις τόν απολογισμόν τής ά- 
περχομένης Διοικητικής μας 
Επιτροπής.

Καί άσχολεΐται εις τήν άρ- 
χήν καί μέχρι τοΰ τέλους τής 
λογοδοσίας του1 μέ θέματα κυ
ρίως θεωρητικά καί θέλει ή Δι
οικητική μας ’Επιτροπή νά 
κρίνωμεν, νά τήν κρίνωμεν άπό 
τό κλίμα τό έπικραπήσαν κατά 
τό παρελθόν έτος καί όχι άπό 
τά αποτελέσματα τής συλλογι
κής της δραστηριότητος. Άλλά 
τό κλίμα τό όποιον επεκράτη- 
σεν και επικρατεί δυστυχώς 
καί κατά τό άρξάμενονετος δέν 
ήταν μόνον διά τούς υπαλλή
λους, τής ’’Εθνικής Τραπέζης. 
Καί τό προσωπικόν τής Εθνι
κής Τραπέζης έχει θέμα, εΐχεν 
θέματα άπό δετίας, άπό 8ετί- 
ας άπό τής Επιδρομής τού Ή
λιάσκου. Κοίί -Εξακολουθεί νά 
τά έχη αυτά τά θέματα καί πα- 
ρέμειναν πέρυσι κατά τήν, λο
γοδοσίαν τής σήμερον έπίσης 
λογοδοτούσης Διοικ. ’Επιτρο
πής άλυτα καί έξακολουθοΰν 
κατά τήν λήξασαν περίοδον νά 
παραμένουν άλυτα.

Καί διερωτώμαι : Σείς καί 
τό ανώνυμον πλήθος τών Συνα
δέλφων, τό μή παριστάμενον 
απόψε έδώ εΐσθε ικανοποιημέ
νοι, μέ τήν δικαιολογίαν τής α
ποτυχίας τής Διοικ. Επιτρο
πής, καί δέν θά εΐσθε ευχαρι
στημένοι άν έτελείωνε μερικά 
Εστω μικρά ή μεγάλα θέματα 
τοΰ προσωπικού; Καί τί προ- 
σήλθαπε σείς καί έγώ μαζί σας 
νά άπολαύσωιμεν κατά τήν έ- 
ναρξιν τής νέας περιόδου, νά 
άπολαύσωμεν τους καρπούς 
τής έπιτυχίας τής Δ.Ε., τούς 
καρπούς τών άγώνων της, ποι
ων καρπών; Ποιων άποτελε- 
σμάτων; Ποια άποτελέσματα 
Εχει νά παρουσίαση σήμερον ή 
Δ.Ε.; ,

Πολύ όρθώς εΐπεν ό κ. ’Ιθα
κήσιος, δτι Εχει νά παρουσία
ση ενα μοναδικόν, τήν αΰξησιν 
τοΰ κατωτάτου όρίου τών άσφα- 
λίστρων κατά 100 δρχ. "Αν 
αΰτό τό θεωρεί ίκανοποίησιν ή 
Δ.Ε. άς επαναπαύεται έπί τών 
δαφνών της. Άλλά τό Προσω
πικόν δμως τής Εθνικής Τρα
πέζης, τό πράγματι ύποφέρον 
οίκονομιικώς, τό πράγματι ερ

γαζόμενον πολύ, διά ν’ άποδώ- 
ση καί νά Εξυπηρέτηση τήν έ-
πιχείρησιν εις την όποιαν ερ
γάζεται, Εχει καθήκον νά τό 
κάνη αύτό. Τά θέματά του δ
μως αύτά παραμένουν δυστυ
χώς άλυτα.

Καί προσήλθεν πέρυσιν, εις 
τήν ύπ’ άριθ. 2 άνακοίνωσίν 
της ή Δ. Ε., ή οποία μόλις 
εΐχεν έκλεγή καί άνέψερε τήν 
σΰνθεσιν τοΰ Διοικ. Συμβουλίου 
και έλεγεν εν κατακλεΐδι, δτι 
τά θέματα τό όποια θά μάς α
πασχολήσουν είναι ό ’Οργανι
σμός τής Υπηρεσίας, τό μι- 
σθολογικόν θέμα, τό όποιον ά
πό δετίας παραμένει τό ίδιον, 
τό ασφαλιστικό θέμα καί 
έκεΐνο δέν ήταν ίδικό της, ήταν 
πρότασις τής Συνελεύσεως καί 
έγένετο αποδεκτόν, ή Εφαρμογή 
τοΰ νά μήν ύπολειπώμεθα τών 
άλλων Τραπεζών.

Καί προσέρχεται σήμερον ή 
Δ.Ε. καί λέγει δτι αύτά τά θέ
ματα, καί έζήτησεν ό κ. Πρό
εδρος έξ ονόματος τής λογοδο
τούσης Δ.Ε. έζήτησεν τήν εγ- 
κρισιν όστοσπολής τηλεγραφη
μάτων διαμαρτυρίας, διότι αΰ- 
τά ακριβώς τά θέματα μένουν 
άλυτα. Καί τότε ποιον ήτο τό 
θέμα που ΐκανοποιήθη, αγαπη
τοί μου Συνάδελφοι; Ήτο τό 
θέμα τών 100 δραχμών καί ή
ταν άκόμη ένας αγώνας μεγα
λειώδης πράγματι διά τήν ι
στορίαν τοΰ Προσωπικού τής 
Εθνικής Τραπέζης, καί Εχει 
τέτοιους άγώνας τό Προσωπι
κόν τής’Εθνικής Τραπέζης πολ
λούς καί πάρα πολλούς καί έν
δοξους άγώνας.

"Εχει άγώνας τέτοιους καί 
διά τό "Ιδρυμα καί διά τό Χαο- 
τοφυλάκιον τής Τραπέζης, τό 
όποιον διέσωσεν <5στό τούς Γερ- 
μανούς καί διά τήν μή συγχώ- 
νευσιν τής Τραπέζης, διά τήν 
περιφρούρησιν τής Εθνικής 
Τραπέζης έκ τοΰ έπιδρσμέως, 
τοΰ δευτέρου έπιδρσμέως, τοΰ 
χειροτέρου άπό τούς άλλους, 
τοΰ Κων)νου Ήλιάσκου. Καί 
Εχει τέτοιους άγώνας πολλούς 
καί μεγάλους τό Προσωπικόν 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, άλλά 
εΐχεν άγώνας, είχε καί άποτε
λέσματα. Τώρα εΐχαμεν έναν 
άγώνα, ποια τ’ άποτελέσματα;

Σείς και έγώ μαζί σας ξέ
ρομε ποΐον ήτο τό άπστέλεσμα. 
"Ολοι σας ύπέστητε τήν μείω- 
σΐν δύο ημερομισθίων άν θυμά
μαι καλά καί χάπι ώρών. Καί 
βεβαίως ισχυρίζομαι καί έγώ 
δτι δταν Ενας Κλάδος άπεργή, 
πρέπει τά μέλη του νά υπολο
γίζουν δτι είναι πιθανόν νά ύ- 
ποστοΰν καί οικονομικός θυσίι- 
ας. Καί βεβαίως πρέπει νά ύ- 
ποστοΰν θυσίας άλλά_ νά ύπο- 
στοΰν θυσίας διά ποΐον θέμα; 
Διά νά πάρωμεν ενα Ιδθήμερον 
άμφιβόλου —επαναλαμβάνω— 
αμφιβόλου νομικής; έγκυρότη- 
τος ώς κεκτηιμένου δικαιώματος

καί τό έγνώριζεν ή Δ.Ε. όπως 
θά τό αποδείξω ένπός ολίγου, 
διά νά πάρωμεν ένα 1 δθήμερον 
διά τό όποιον άν θυμάμαι κα
λά έχομεν υπογράψει δύο - 
τρεις αποδείξεις δανειστικές 
καί χωρίς καί αυτό νά τό έχω- 
μεν ώς αποτέλεσμα.

Καί ετήμερον παρουσιάζεται 
ή Δ.Ε. νά λογοδοτήση καί μοΰ 
φαίνεται πολύ παράξενον πώς 
Εχει καί τόσην ιμεγάλην υπερη
φάνειαν, δτι έδρασεν, είχαμε 
κατά τό παρελθόν Ετος δόξας 
καί άποτελέσματα καί ένα σω
ρό, άλλά πάντως Φταίει τό 
κλίμα.

Αγαπητοί μου Συνάδελφοι, 
πέρυσι άπό τοΰ βήματος αύ- 
τοΰ, δταν κατέκρινα πάλι με
ρικός άπεργιακάς εκδηλώσεις, 
τάς όποιας έκανεν τό Προσω
πικόν, κατόπιν Εντολής τής Δι- 
οικήσεως τοΰ Συλλόγου (καί 
εΐχεν ύποχρέωσιν καί εξακο
λουθώ νά ίσχυρίζωμαι καί νά ε
πιμένω δτι τό Προσωπικόν τοΰ 
Συλλόγου μας έχει ύποχρέω- 
σιν νά πειθαρχή είι; τάς απο
φάσεις. τήβ Διοικήσεως1 τοΰ 
Συλλόγου του καί άν διαφωνή 
νά έρχεται κατά τήν κρίσιν τής 
Διοικήσεως καί νά τήν έλέγχη, 
αύτό κάνω κι’ έγώ τώρα). Πέ
ρυσι oTocv κατέκρινα τήν Διοικ, 
Επιτροπήν δια μερικός παρα
λείψεις καί γιατί έκανε άπερ- 
γιακάς εκδηλώσεις κατά τήν 
παραμονήν τών Χριστουγέννων 
διά ένα 1 5θήμερον, διά καύχη
μα, ώς καύχημα τό εΐχεν θέσει 
τότε, μοΰ άπηντησεν ό Γεν. 
Γραμματευς είς την δευτερο
λογίαν του—θά σάς δαιβάσω εις 
τήν «Τραπεζιτικήν», την άπάν- 
τησιν τοΰ Γενικοΰ μας Γραυ- 
ματέως.

Είς τήν άπάντησιν του μάς 
εΐπεν : «,ίΕΰπαναλαίμβάνω δτι 
αΰτή ή καραΐμέλλα, τό "Ιδρυ
μά μας, προς Θεού μήν άπερ- 
γήσετε διότι είναι Χριστούγεν
να, διότι είναι Πάσχα, ό ^ κο
σμάκης θά δυσανασχετήση- 
πρέπει νά κοπή μέ τό μαχαίρι. 
Ή ίκανότης είς τούς συνδμ<αλι- 
στάς έγκειται είς τό νά εκλέ
γουν ακριβώς τήν πλέον κα
τάλληλον στιγμήν, διά νά δώ
σουν τό πλήγμα πού όσον έλα- 
φρόν καί άν είναι θά πονέση 
περισσότερον»·.

Καί έδώ συμφωνώ άπολύτως 
μέ τόν άγαπητόν μου Συνά
δελφον τον Γεν. Γραμματέα. Ή 
ίκανότης ττράγματι τοΰ συνδι- 
καλιστού συνίσταται είς τό γε
γονός ακριβώς νά έκλέγη εκεί
νος, πότε εΐναι ή κατάλληλος 
στιγμή διά νά επιχείρηση τήν 
έπίθεσίν του εναντίαν τοΰ άν-
tittcxXou τον, εναντίον τον έρ-
γοδότου του. Άλλά τό Διοικ. 
μας Σ)λιον έξέλεξεν πράγμα
τι τήν κατάλληλον στιγμήν;

Σέ μίαν άλλην «Τραπεζιτι
κήν» ή όποια έκυκλοφόρησε προ 
ένός μηνός καί διά νά διευκο
λύνω άν θέλη: τόν Γενικόν μας 
Γραμματέα, αυτή εΐναι τής Της 
’Ιανουάριου, λέγει σχετικώς διά 
τήν μάχην μέ τό μισθολογι- 
κάν μας:

«Ή μάχη αΰτή, ή οποία δί
δεται είς χρόνον τής αποκλει
στικής Εκλογής τοΰ έργοδότου 
καί είς φίλιον πρός αυτόν έ
δαφος εΐναι σκληρότερα καί αυ
τής τοΰ πεζοδρομίου.»

Καί έρωτώ λοιπόν: Εΐναι 
ίκανότης τοΰ συνδικαλ ιστού δ
ταν ό_ Εργοδότης έξέλεξεν έκεΐ- 
νος τόν χρόνον καί τό έδαφος, 
κατά τόν όποιον δίδει τήν μά
χην; Ποΰ εΐναι λοιπόν ή ίκανό
της τοΰ συνδικοολιστοΰ αΰτή; 
Ποΰ εΐναι ή ίκοονότης τών συν
δικαλιστών μας, τών εκλεκτών 
φίλων μας, τών εκλεκτών συ
ναδέλφων πού όταν έχασαν α
κριβώς τήν εύκαιρίαν τήν όποι
αν τήν έξέλεξεν ά έργοδότης, 
διά νά δώση έκεΐνος τήν μάχην, 
δταν τήν ήθελεν καί μέ τά άπο
τελέσματα είς βάρος μας εκεί
να τά όποια έχομεν, ποΰ εΐναι 
λοιπόν Α ίκανότης τών συνδι
καλιστών μας; Κρίνατε έσεΐς 
μόνοι σας.

Καί έρχομαι, άγαπητοί uou 
Συνάδελφοι, εις τά καθ’ έκα- 
στα θέμοττα τής λογοδοσίας. 
’Εκείνο που ενδιαφέρει έναν 
κλάδον έργαζομένων, τό διεκή- 
ρυξα πάντοτε όπου εύρέθηκα 
καί τό έπαναλαμβανω καί ένώ- 
πιόν σας, εΐναι τό μισθολονι- 
κον θέμα καί τό θέμα τοΰ ορ
γανισμού τής Υπηρεσίας κατά 
βάσιν. Αύτά τά δύο άν ένας 
Κλάδος, έργαζομένων έχει έπι- 
τύχει νά λύση, είναι ό ιδανι
κότερος έργαζάμενος Κλάδος 
καί ό ίδανικώτερον άπολοομβά- 
νων Κλάδος.

Τό θέμα τό μισθολογικόν, 
πώς τό έχειρίσθη ή Διοικ. μας 
Επιτροπή; "Οταν έκ τής με
τατροπής τών ιμέτρων καί στα
θμών προ ένάμισυ έτους έπήλ- 
θεν αΰξησις τοΰ κόστους τής 
ζωής κατά 30% περίπου, ή 
Διοικ. μας Επιτροπή καί δι
καίως ίσχυρίζετο τότε δτι έ
πρεπε ν’ αΰξηθοΰν τά ημερομί
σθιά μας κατά 30% έπίσης. 
Κατά τόν παρελθόντα Αύγου
στον, ένώ έτίθετο θέμα αυξήσε- 
ως, τό θέμα τής αύξήσεως τό 
’έκανε 25%, άν δέν μέ άπατά 
ή μνήμη μου. Τόν Σ)βριον τό 
έκανε 20%, τόν 8)βριον 15%, 
τόν Νοέμβριον 10% καί περί τά 
,μέσα Νοεμβρίου σπασμένο 
καί αύτά τό 10%. 6% νά μάς 
δώσετε άπό τής 1ης Νοεμβρί

ου καί 4% άπό τής 1ης Ίομ- 
λίου 1961.

| Και σάς έρωτώ: Εΐναι δια- 
χείρισις μισθολογικοΰ θέματος 
αυτή; Καί έάν σείς ώς έκπρό- 
σωποι τών έργαζομένων χειρί- 

| ζεσθε κατ’ αυτόν τόν άφελή, 
άς μοΰ έπιτραπή ή φράσις, 
τριόπον τό θέμα τοΰ μισθολο
γίου καί δέν ξέρετε, δέν έχετε 
σταθμίσει ποιες εΐναι οί ικα
νότητες τής έπιχει ρήσεως νά 
σάς τό δώση, ποιες εΐναι κατά 
πρώτον λόγον ο! ανάγκες τοΰ 
Προσωπικού καί κατά δεύτερον 
ποιες εΐναι οί Ικανότητες, τις 
όποιες μπορείτε νά πάρετε, νά 
τά σταθμίσετε αύτά τά πρά
γματα, νά βγάλετε τά άκριβή 
σας συμπεράσματα καί έφ’ 6- 
σον εΐμεθα όλοι μας τραπεζι
κοί υπάλληλοι, εΰκολον εΐναι 
νά τά βγάλωιμεν αυτά. Και άν 
άκόμη^ τό κάνατε γιά νά ξέρε
τε ποΐον εΐναι τό ποσοστόν, τό 
οποίον μπορείτε νά πάρετε, 
καί πρέπει ό έργοδότης νά σάς 
τό δώση, νά μένετε αμετακίνη
τοι εκεί καί παζαρεύετε άπό 
τρεις μήνες νά φθάσετε, νά πέ
σετε κατά 15% κάτω, τότε ό 
έργοδότης είναι πιθανόν νά σάς 
πή: Δέν σάς δίνω τίποτε, διό
τι παίζει τότε αυτός μέ τά λά
θη τά δικά σας.

Πώς ήταν δυνατόν, άγοατητοί 
μου Συνάδελφοι, να μήν παρα- 
πεμφθή τό θέμα τοΰ μισθολο
γίου μας είς τήν διαιτησίαν; 
Καί δταν λέγω μισθολογίου, 
εννοώ καί τήν Εκτακτον οικονο
μικήν ένίσχυσίν αυτήγ., Διότι 
καί τό ^θέμα τής εκτάκτου οι
κονομικής ένισχύσεως καί τό 
θέμα τοΰ βασικού μισθολογίου 
εΐναι συνδεδεμένα καί ή Δ.Ε. 
τά έμφανίζει _ώς μισθολόγιον. 
"Οταν την μίαν φοράν ή Δ.Ε. 
τό 15θήμερον τό έμφανίζει ώς 
καταβαλλάμενον έπί εύκαιρία 
ισολογισμού, μετά 5 ή 6 μέ
ρες είς άνακοίνωσίν, την όποι
αν έκυκλοφόρησεν ό Σύλλογός 
μας καί έπί τή εύκαιρίς£ άκρο- 
άσεως τοΰ Προέδρου μας προς 
τόν κ. Διοικητήν, λέγει, δτι ό 
κ.. Διοικητής έδέχθή ένα - δύο 
θέματα καί οΰδαμοΰ έμφανίζε- 
ται τό θέμα τής οικονομικής έ
νισχύσεως παρά μόνον ώς οι
κονομική ένίσχυσις, τήν όποιαν 
θα έξετάση ό Διοικητής έάν τυ
χόν Εχη ή Τράπεζα ικανότητας 
νά τήν καταβάλη.

Βλέπετε άπό αυτό τό γεγο
νός, ότι δέν ήταν μία συνάρτη- 
αις καί ιμία σταθερά σκέψις 
τοΰ Διοικ. Σ )λίου μας, τί εί
ναι τέλος πάντων αύτό τό 15- 
θήμερον. Εΐναι κεκτημενον δι
καίωμα; Είναι κατά παράκλη 
cr ιν ττοτρεχό-μενον; ETvcxt εττί τοον
κερδών παρεχόιμενον; Τί είναι 
τέλος πάντων;

Άπόδειξίς δτι δέν ήτο βέ
βαια ή Διοικητική μας Επι
τροπή, δτι τό 156ήμερον άπε· 
τελεί κεκτημενον δικαίωμα, εΐ
ναι καί τό γεγονός δτι οόδείς 
ώς είχαν ύποχρέωσιν έκ τών 
μελών τοΰ Διοικητικού υσς 
Σ)λίου κατέφυγεν είς τά Πο

λιτικά Δικαστήρια μετά τήν 
άπόφασιν τοΰ Πρωτοβαθμίου 
Διαιτητικού Δικαστηρίου νά 
διεκδίκηση τήν σύστασιν τήν ό
ποιαν έδιδεν τό ’ίδιον τό Δικα- 
στήριον, δτι άφοΰ εΐναι κεκτη- 
μένον δικαίωμα καί κατακρά
τησές αποδοχών, ιδού τά πολι
τικά δικαστήρια καί πηγαίνε
τε νά τά πάρετε!

Δέν έμιμήθησαν είς αΰτό τό 
σημείον, τόν Συνάδελφον τόν 
άγαπητόν κ. Τσουδερόν, ό ό
ποιος, δταν ήτο Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου κατέφυγεν είς τό 
πολιτικόν Δικαστήριον έναντί- 
ον^ τοΰ ’Οργανισμού Ανεργίας 
διά _τήν παρακράτησιν τής εισ
φοράς ύπέρ τοΰ ’Οργανισμού 
Ανεργίας, ένώ δέν έτυγχόνω- 
μεν τής προστασίας τής άνερ- 
γίας. Δέν τόν έμιμήθησαν, πι
στεύω, οχι διότι δέν ήθελαν, 
άλλά διότι ήσαν βέβαιοι διά 
τήν αποτυχίαν των. Άρα λοι
πόν, δέν ήσαν βέβαιοι καθόλου 
δτι αύτό άπετέλει κεκτημένον 
δικαίωμα καί κακώς παρουσιά- 
σθη ένώπιόν μας διά λόγους 
τούς όποιους εκείνοι ξέρουν.

__ Καί Ερχεται μία πρότασις 
τής Διοικήσεως ΰποβαλλαμένη 
άν καλώς Εχω πληροφορίαν — 
δέν ήμουν παρών νά ξέρω—διά 

I Δ)ντών^ τής Τραπέζης, δτι:
- πάρτε ένα ποσόν έναντι τών 
καταβαλλόμενων ασφαλίστρων 
καί ό Διοικητής θά σάς τά ξα- 
ναδώαηι είς τό τέλος τοΰ Ετους. 
Καί αυτήν τήν ευκαιρίαν δέν 
την έξεμεταλλεύθη, δυστυχώς ή 
Δ.Ε. ή οποία καπά την γνώμην 
μου^ώφειλεν νά πάρη έκεΐνα τά 
όποια προσέφερον καί νά προ- 
χωρήση είς τό τέλος τοΰ Ετους 
διά νά ξαναπάρη αύτά.

Το δτι είναι γεγονός αυτή ή 
ύπόσχεσις, δηλ. τοΰ Διοικη- 
τοΰ, φαίνεται άπό άνακοίνωσίν 
τοΰ ίδιου τοΰ Συλλόγου μας, ό 
όποιος προ ένός μηνός Ελεγε: 
Διοττί δέν καταβάλει ό Διοικη,- 
της έκεΐνα, τά όποΐα ΰπεσχέθη 
πάλιν ώς άσφάλιστρα; ’Άρα 
λοιπόν άναγνωρίζει ή Δ.Ε. δτι 
ΰπεσχέθη σαν τότε άπό τόν Δι
οικητήν καί δέν τό έδέχθησαν. 
Κακώς δέν τά έδέχθησαν, διότι 
ήξεραν ή Επρεπε νά ξέρουν — 
βασιζόμενος τό λέγω αύτό είς 
Την ικανότητα τών συνδικαλι
στών, τήν όποιαν διεκήρυξε ό 
Γεν. Γραμματεΰς μας έξ ονό
ματος τοΰ Διοικ. Σ)λίου—· ώ-

φειλαν νά ξέρουν ποια θά ήτο 
ή τύχη των άν θά πήγαιναν 
είς τήν διαιτησίαν.

Καί συνεκάλεσαν τότε τήν 
μεγαλειώδη πράγματι συγχέν- 
τρωσιν είς τό «Ίντεάλ», είς 
τήν όποία-v παρέστημεν τό σύ- 
νολον σχεδόν τοΰ Προσωπικοΰ 
τών έν Άθήναις καί Πειραιεΐ 
Καταστημάτων. Ή συνέπεια, 
νομίζω-, ή συνέπεια τής παρα- 
κρατήσεως τών αποδοχών τοΰ 
Προσωπικού διά τάς ήμέρας 
έκείνας, ή συνέπεια τής παρα- 
κρατήσεως ήταν τό αποτέλε
σμα τής συγκεντρώσεως αυτής, 
καί τής κακής τοποθετήσεως, 
όπως Εγινεν είς τήν συγκέντρω- 
σιν, ήταν ή παρακράτησις τών 
άποδοχών. Καί ποΐον ήτο τό 
σφάλμα έκεΐ; Ένώ ή συγκέν- 
τρωσις ήταν μαχητικωτάπη καί 
πράγματι πολυπληθής, ένεφα
νίσθη άπό τής σκηνής τοΰ θε
άτρου άπειλών τήν Διοίκησιν 
τής Τραπέζης άλλος Συνάδελ
φος, όχι ό πρόεδρός μας ευτυ
χώς, δτι ή είναι νόμιμος ή πα- 
ρακράτησις τών ημερών τής α
περγίας καί νομίιμως προβαί
νει ό Διοικητής, άπότε νά τόν 
έφαρμόση τόν Νόμον, ή δέν ι
σχύει ό Νόμος καί συνεπώς μήν 
μάς φοβερίζετε.

Καί πρασήλθεν καί έκεΐνος 
καί έφήρμοσεν τόν Νόμον. Καί 
τώρα κλαΐμε τά μεροκάματά 
υας καί όσοι μεν έχουν σχετι
κώς κάποιον μεγαλύτερον μι
σθόν καλά, άλλά έκεΐνοι που Ε
χουν τις 1.000 δρχμ.; Ό συνά
δελφος Έλευθερουπαλεως μέ 
τίς 1.000 δραχμ.; Τίς κλαίει 
άκόμη, άλλά ευτυχώς έκεΐνος 
δέν ήτο είς τόν κύκλον έκεΐνον 
τών απεργιών, διότι θά τίς έ- 
κλαιγε, άν ήταν έδώ.

Καί δταν τούς έγένετο τότε 
κατόπιν έπνκλήσεώς των μεσο
λαβητική προσπάθεια έκ μέρους 
τοΰ Προέδρου τής ‘Ομοσπονδί
ας τοΰ κ. Άλευρά καί τοΰ Γεν. 
Γραμματέως τής Γεν. Συνομο
σπονδίας κ. Μακρή, μία μεσο
λαβητική προσπάθεια, τήν ο
ποίαν οί ’ίδιοι έπεκαλέσθησαν 
είς τόν κ. Διοικητήν καί πρασε- 
φέρθη κάποια λύσις, δέν ξέρω 
ποια, τότε συνεζήτουν σοβα- 
ρώς άν έπρεπε νά ύπογράψουν 
ενα συμβόλαιον, ενα συμφωνη- 
τικόν καί νά τό κλειδώσουν κά
που είς ενα χρηματοκιβώτιον, 
διά νά δεσμευθή, μ’ αΰτό ό Δι
οικητής, διότι δέν έπίστευσαν 
είς ύπόσχεσιν τοΰ Διοικητοΰ, 
μεταφερομένην διά τών φ)ντών 
ή διά τών δύο άλλων άξιο-τίμων 
Κυρίων. Δέν νομίζω- δτι εΐναι 
σοβαρά συζήτησις αΰτή,, αγα
πητοί μου Συνάδελφοι, διά μί
αν Δ.Ε., ή οποία εΐχεν έπίγνω- 
σιν τών ευθυνών της καί οφεί
λει νά έχη, έπίγνωσνν έκεΐνος, 
ό όποιος διαχειρίζεΐται θέμα
τα άφορώνπα έναν Κλάδον πο- 
λυπηθή έργαζομένων, διότι άν 
έκ τής κακής της διαχειρίσεως, 
ζημιωθούν τά πορτοφόλια τοΰ 
Προέδρου ή τοΰ Γραμματέως, 
ή τοΰ Σ)λου ή τοΰ Αρχηγού 
τής Άντι,πολιτεύσεως, τό πρά
γμα^ εΐναι λίγο, άλλά έκ τής 
κακής διαχειρίσεως ζημιοΰν- 
ται τά θέμοπα τά οικονομικά 
ολοκλήρου κατηγορίας ανθρώ
πων, 5.000 οικογενειών.

Δέν Εχει κανένα δικαίωμα 
λοιπόν, οίοσδή|πάτε εΐναι έπί 
κεφαλής τοΰ Συλλόγου νά 
χειρίζεται μέ τόσην έλαφράτη- 
τα θέμοττα άφορώντα τό σύν- 
ολον τοΰ Προσωπικού.

Καί θά μοΰ έπιτραπή πα- 
ρεπιμπτόντως όμιλών διά τήν 
συγκέντρωσιν αυτήν τοΰ «’ I ν- 
τεάλ» νά παρατηρήσω ένα ά- 
τοπο-ν, τό όποιον έπέτρεψεν ό 
Πρόεδρός μας νά δη|μιουργη- 
θή κατά τήν συγκέντρωσιν αυ
τήν. "Ενας Συνάδελφος, στέ-- 
λεχος τής Τραπέζης παριστά- 
μενος κατά τήν συγκέντρωσιν 
έκείίνηιν,. ήθέλησε νά δνακόψη, 
δχι νά άποδοκιμάση, απλώς 
κάποιαν πληροφ-ο-ρίαν έζήτη
σεν άν θυμάμαι καλώς άπό 
τόν Πρόεδρόν μας καί παρου- 
σιάσθη Πρόεδρος άλλου Σω
ματείου νά καυτηριάση τόν 
Συνάδελφον έκεΐνον καί νά ζη- 
τη,ση τήν αποπομπήν του έκ 
τής αιθούσης. Έάν ήμουν είς 
την θέσιν τοΰ- Προέδρου μας, 
δέν θά έπέτρεπα ν’ αναμιγνύ
εται άλλος Πρόεδρος είς θέμα
τα πού άφοροϋν τά μέλη τοΰ 
Συλλόγου τοΰ ίδικοΰ μας, διό
τι ό Πρόεδρός μας καί δΓ αυ
τό τυγχάνει τής πλήρους έμ- 
πιστοσύνης, άφ’ ής έκλεγή 
Πρόεδρος, ολοκλήρου τοΰ Προ
σωπικού συμπολιτευαμένου καί 
άντιπολιτευομένου, ώφειλεν νά 
λάβη την θέσιν, έκεί-νην τή-ν- 
όποίαν έπρεπε, διότι είς τήν 
δύναμίν του ύπηγετο ό παρεκ
τραπείς συνάδελφος κατά τήν 
άντίληψιν τών συνδικαλιστικών 
μας οργάνων τά όποΐα παρί- 
στοηπο έκεΐ.

Δύτην φήν έπημβασι,ν ώφει- 
λεν νά μήν τήν έπιτρέψη ό 
Πρόεδρός μας.

"Ενας συνάδελφος : Καλύ
τερα νά τελειώνουμε, εΐναι λε
πτομέρειες αύτές.

κ. Δ. Παπαϊωάν-νυ: Βιάζει 
σθε πολύ, κ. Συνάδελφε;

Ό ίδιος συνάδελφος: Βια- 
ζόμεθα πάρα πολύ.

κ. Δ. Παπαϊωάννου: Λυπού
μαι πάρα πολύ άλλά...

Καί έρχομαι, κ. Συνάδελ
φοι, είς τήν αγωνιστικήν διά-

θεσιν τής ήγεσίαβ, τοΰ Συλ
λόγου μας. Δέν θά κάνω χρή,- 
σιν τών ανακοινώσεων τοΰ ί
διου τοΰ Συλλόγου προς χά- 
ριν τοΰ κ. Άποσπολοπούλου, 

διά νά αποδείξω δτι τήν άγω- 
νιστικήν αύτήν διάθεσιν, τήν 
όποιαν έπικαλείται τό Συλλο
γικό μας δργανον, πιστεύω ά
πολύτως δτι δέν εΐναι πηγαία. 
’Άν διαβάσατε τάς άνακοινώ- 
σεις τοΰ Συλλόγου μας, τάς 
όποιας έχω έδώ είς χεΐρας μου 
θά δήτε, δτι άπό τοΰ ’Ιουλίου 
μέχρι τώρα μάς καλεΐ συνεχώς 
διά τό θέμα τοΰ 15θημέρου 
«Νά εΐσθε έν έπιφυλακή». Τι- 
θέμεθα έν έπιφυλακή,. παίρνο- 
μεν τά δπλα άνά χεΐρας, πουθε
νά νά λήξη ή έπιφυλακή, που
θενά νά δοθή ή διαταγή διά 
τήν έναρξιν τής μάχης.

Αφήνει καί έκφυλίζεται αυ
τή ή έπιφυλακή και έν συνε
χεία, προσέρχεται μέ νέαν πά
λιν άνακοίνωσίν καί μάς λέ
γει: Πάλιν νά εΐσθε έν έπι
φυλακή, διότι έτσι τό Επιβάλ
λουν τά συμφέροντα τοΰ Προ
σωπικού!».

Προ ολίγου, προ ένός μηνός 
περίπου, νέα άνακοίνωσις τοΰ 
Συλλόγου μάς καλή καί πάλιν 
είς επιφυλακήν διά τά θέμα τής 
διανομής τών ασφαλίστρων 
πού οφείλουν —< λέγει ή Δ.Ε. 
καί όρθώς, —■ νά διανέμωνται 
δικαίως, άκριβαδικαίως^ είς ο- 
λον τό Προσωπικόν. Εΐναι 6- 
νωσις εκείνη καί Εχομεν 23 
μως 17 ’ I ανουαρίου ή άνα’κοί- 
Φεβρουαρίου κα|ί δέν έδόθη 
καμμία διαταγή διά τή-ν εναρ- 
ξιν τής μάχης. Καί τό Προ
σωπικόν εύρίσκ-εται συνεχώς 
είς Επιφυλακήν χωρίς νά λαμ- 
-βάνη διαταγήν ένάρξεως τής 
μάχης άπό τοΰ παρελθόντος 
Αΰγούστου μέχ-ρι σήμερον. 
Ποΰ εΐναι λοιπόν ή άγω-νιστική 
δΐιάθίεσις καί το αγωνιστικόν 
πνεύμα, τό όποιον διέπει τήν 
Δ.Ε.;

Κύριοι Συνάδελφοι διά νά 
έπιτύχη ένας συνδικαλιστής είς 
τον προορισμόν του, είς τόν 
όποιον ό ίδιος, προσφέρει εαυ
τόν, διά τής Εμπιστοσύνης καί 
τής ψήφου τών μελών τής Όρ- 
γανώσεως, οφείλει κατά πρώ
τον λόγον νά εΐναι πλήρως ά- 
διάβλητος. Καί πρασήλθεν, 
σάς άνέφερεν ό κ. ’Ιθακήσιος, 
τό έπαναλαμβάνω κΓ έγώ, ό 
Πρόεδρος τοΰ Συνεταιρισμού 
είς τήν Γεν. Συνέλευσιν τοΰ 
Συνεταιρισμού καί, κατηγόρηΓ 
σεν τόν Πρόεδρόν μας δια 
τής ψράσεως «δτι δέν ε- 
χης τό ήθικόν ανάστημα νά 
μιλάς καί θά σοΰ βγάλω τ’ ά
πλυτα στη φόρα». Καί δυστυ
χώς ό Πρόεδρός μας έσιώπη,- 
σίεν. Ήκαλούθήσεν ό Πρόε
δρος τών Συνταξιούχων τής 
Τραπέζης μας καί τόν κατη- 
γόρησεν έγγράφως δτι ή μσ- 
ταίωσις τής δίκης, τήν οποίαν 
ό ίδιος ό Σύλλογος Εκαμε Ε
ναντίον τοΰ Ήλιάσκου, ώφ-εί- 
λετο είς συναλλαγήν και είς 
κάποιον καφέ είς τό σπίτι τοΰ 
Ήλιάσκου.

Προσωπικώς δέν θέλω νά^ 
πιστεύω- δτι ήτο- δυνατόν υπάλ
ληλος τής Τραπέζής τής ’ Ε
θνικής διωχθείς άπό τόν Ήλι- 
άσκον νά προσέλθη είς συναλ
λαγήν. Αύτόι -εΙΓνα,ι τρομερόν, 
δέν μπορώ νά τό- φαντασθώ, 
ούτε κάν νά πατήιση τό κατώ
φλι αύτοΰ τοΰ δημίου τοΰ Προ
σωπικού τής Εθνικής Τραπέ- 
ζηςί Καί πάλιν οΰδομίαν ά- 
πάντησις υπεύθυνος δέν έδόθη.

Έαν άγαπητοί μου Συνά
δελφοι, έάν συνεχίσωμεν Ετσι, 
δαεραττάται κανείς: Ποΰ θά 
πάμε; Θέματα τοΰ Προσωπι
κού δέν έλύθήσαν. 'Ένας χρό
νος πέρασεν προστεθείς είς τ’ 
άλλα δύο τά προηγούμενα τής 
σήμερον λογοδοτούσης Δ. Ε. 
χωρίς κανένα άποτέλεσμα. Καί 
διερωτάται κανείς. Τί θά κά- 
νωμεν; Ποΰ θά πάμε; Θά συ
νεχίσωμεν διά τοΰ τρόπου αύ
τοΰ τήν μοιρολατρ-είαν; Οί 
διοικοΰντες, τά μέλη τής Δ.Ε. 
εΐναι καθ’ δλα έξαίρετοι Συν
άδελφοι καί έξαίρετοι φίλοι. 
Άλλα δτι είχαν νά δώσουν τό 
απέδωσαν.

Δέν νομίζω δτι εΐναι δυνατόν 
νά έπαναληφθή έκ μέρους τών 
ιδίων τουλάχιστον ή προσπά
θεια διά νά μήν άποδώσουν 
πάλιν άλλο ενα χρόνον όπως 
δέν απέδωσαν ,είς αΰτον 
πού πέρασεν Θά ύπενθυ- 
μίσω είς Εσάς καί είς τήν 
Δ.Ε. ενα παράδειγμα Εκλεκτών 
άλλων συνδικαλιστών. "Οταν ά 
Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου τής 
Τραπέζης Ελλάδος ό κ. Αλευ
ράς εύρέθη είς πλήρη άντίθε- 
σιν, είς πλήρη ασυνεννοησίαν 
μέ τόν Διοικητήν τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, μέ τόν κ. Ζολώ- 
ταν, παρεχώρησέ τήν θέσιν του 
είς τον άντίπαλόν τού κ. Δα- 
σκαλάκην καί δέν Εξέθεσε καν 
υποψηφιότητα καί πρασήλθεν ό 
ίδιος καί ύπειστήριξε τό ψηφο- 
δέλτισν τοΰ κ. Δασκαλάκη, μέ 
τήν πεποίθησιν δτι προσέφερεν 
υπηρεσίαν είς τό Ποοσωπικόν 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος.

Καί δταν ό κ. Δασκαλάκης 
μέ την σειράν του δέν μπόοεσε 
νά έπιτύχη είς τήν προσπάθειαν 
του προσήλθεν ό ίδιος είς τό τέ 
λος τής θητείας του καί εΐπεν: 
Άπέτυχον είς τήν προσπάθειαν



μου, Ελα, κ. ’Αλευρα, να σέ ΰ-1 
ττοστηρίξω ικι’ έγώ τώρα νά ξα- 
ναβγής πάλιν νά συνέχισης την 
προσπάθειαν σου. Αυτό το 
τταράδειγμα, δεν το έχουν 
ύττ’ δψιν τους οί Συνάδελφοί
μας;,

Αυτή ήτο ή κρίσις μου Επί 
τής λογοδοσίας τής Δ.Ε. Ούδέν 
θέμα έττέλυσεν, όχι μόνον δέν 
τό έττέλυσεν, άλλ’ ούτε καν 
ττροωθήθη καθόλου. Ώς προς 
τό θέμα τοΰ ’Οργανισμού ’Εσω
τερικής Υπηρεσίας, εις την 
λογοδοσίαν άναφέρεται ότι δέν 
ήκούσθησαν αϊ άπόψεις τού 
ΠροσωπιικοΟ εις την αρμοδίαν 
’Επιτροπήν. Είς μίαν δμως προ- 
γενεστέραν άνακοίνωσιν, άνα- 
φέρεται δτι ό Διοικητής ένέκρι- 
νε την συμμετοχήν τοΰ Προσω
πικού είς τήν άρμοδίαν ’Επι
τροπήν έκπονήσεως τοΰ νέου 
’Οργανισμού. Καί διερωτήθην: 
καλά, άφοΰ ένέκρινεν τήν συμ
μετοχήν μας, τώρα διατί δέν 
ήκούσθησαν αί απόψεις; Τί κά
ματε λοιπόν δσοι ε’ίσασθε μέ
σα είς τήν ’Επιτροπήν αυτήν;

Κύριοι Συνάδελφοι, ενώπιον 
σας μετά όλίγας ημέρας, μετά 
15-—20 ήμέρας θά τεθή πά
λιν τό θέμα τής έκλογής τής 
νέας Διοικητικής ’Επιτροπής, 
"Εχετε ύπ’ δφιν σας τ’ άποτε- 
λέσιματα τής παρελθούσης χρή- 
σεως, Εχετε ύπ’ δψιν σας τό 
τί Εκαμαν κατά τά τρία χρόνια 
καί αποφασίσατε μόνοι σας. Ε
πιθυμώ αμως πριν τελειώσω, νά 
καυτηριάσω άπό τής θέσεως 
αύτής τά στελέχη τής Τραπέ
ζης (μας, τά όποΐα Επιδεικνύουν 1

συνεχή αδιαφορίαν δχι μόνον 
διά τήν προσεΧευσίν των είς 
τάς Γεν. Συνελεύσεις, αλλά είς 
τήν λύσιν των ζητημάτων τοΰ 
Προσωπικού.

Δέν παραδειγματίσθησαν δυ
στυχώς, άπό τό παράδειγμα 
τών Συναδέλφων των τής ’Α
γροτικής Τραπέζης. -έρετε ότι 
κατά τήν πρώτην ήμέραν τής 
κηρύξεως τής απεργίας αυτής, 
είς τήν όποιαν εύρίσκονται τώ
ρα, παρουσιάσθησαν είς τήν 
’Αγροτικήν Τράπεζαν μόνον ό 
Δ)ντής τοΰ Διοικητικού και δύο 
άλλοι Δ)νταί. Και είς τήν ΐδι- 
κήν μας Τράπεζαν πόσοι πα
ρουσιάζονται;

Καί είς τό θέμα αυτό Ερωτώ 
τήν Διοικητικήν μας ’Επιτρο
πήν, τί Εκανε διά νά καττστή- 
ση συνυπεύθυνα τά στελέχη 
τής Τραπέζης, Δ)ντάς, Ύποδ) 
ντάς, Τμηματάρχας κλπ. νά 
συμμετάσχουν καί αυτοί είς 
τάς εύθύνας διά τής συμμετο
χής των είς τούς αγώνας τοΰ 
Προσωπικού; Τούς έκάλεσε 
καμμιά φοράν νά τούς πή: ’Ε
λάτε Εδώ, Κύριοι, ήγεΐσθε μιάς 
μερίδας, Προσωπικού, τά θέμα
τά του εΐναι αυτά, είναι ή θέ- 
σις σας ύπεύθυνος, τί κάνατε 
καί πώς τά χειρίζεσθε αύτά 
και πώς τ’ αντιμετωπίζετε; 
Καί Επ’ αυτού ούδέν Επραξεν ή 
Δ. Ε.λ

Σείς μεθαύριον θά Εχετε τό 
δπλον τής ψήφου είς τά χέρια 
σας κρίνετε καί άποφασίσετε 
αν καλώς ή κακώς Επραξε τό 
άπεοχομένον Δ. Σ.

(Χειροκροτήματα).
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ποια ένοχή, Εμφανίζομαι Εφέ
τος στην Συνέλευσίν μας ’Α
γαπητοί Συνάδελφοι. Τό βά
ρος μιας , άντισυνδικολιστικής 
ένεργείας μου, πιέζει τήν 
συνδικαλιστικήν ψυχήν μου. 
*Η συνείδησίς μου δμως, μπο
ρώ νά πώ, δτι αισθάνομαι νά 
είναι ήρεμος. Είς τάς τελευ
ταίας άπεργιακάς Εκδηλώσεις 
τοΰ Συλλόγου μας, διά τήν 
βελτίωσιν τής μισθολογικής 
μας καταστάσεως, δεν ελαβσ 
μέρος ’Αγαπητοί Συνάδελφοι. 
Παρήκουσα τήν Εντολήν τοΰ 
Συλλόγου μας,, διά πρώτην 

φοράν είς τήν ύπηρεσιακήν μου 
ζωήν.

Θεωρώ λοιπόν χρέος μου, 
καίτοι οί λόγοι πού μοΰ Επέ- 
βαλον νά Εργασθω κατά τήν 
απεργίαν Εκείνην, εΐναι γνω
στοί είς τον άξιότιμον Πρόε
δρον τοΰ Συλλόγου μας, θεω
ρώ χρέος μου λέγω- καί καθή
κον μου1 έπιβεβλημένον, νά λο
γοδοτήσω Ενώπιον σας. Καί 
τό πράττω-, Τό πράττω μετ’ 
ιεΰχαριστήσεως, άλλα καί Εξ 
ύποχρεώσεως Επαναλαμβάνω, 
κΓ άς θεωρηθή καί σαν μιά 
έξομολσγησις.

'Η εναρξις τών απεργιών 
‘Αγαπητοί Συνάδελφοι άν έν- 
θυμεΐσθε, συνέπεσε μέ τήν έ'κ- 
δοσιν τοΰ ’Εθνικού Δανείου. 
Εθνικόν συναγερμόν1 έσάλπι- 
ζαν τεράστιες διαφημιστικές 
άφίσσες. Ή Εθνική Τράπεζα 
Εκαλείτο, δπως είς πάσαν δύ- 
σκολην στιγμήν του νά συ μ
παρασταθή καί πάλιν στο ’Έ
θνος. Έπεστρατεύετο είς βοή
θειαν τοΰ ’Έθνους μας. Καί 
παρά τό πικρό ποτήρι, πού 
κατά τό παρελθόν τήν έπότι- 
σαν, δέν τής ήτα δυνατόν ν’ ά- 
διαφορήση.

Ή Εθνική Τράπεζα δέν 
μνη-σικακεΐ. Ή Εθνική Τρά
πεζα ’έχει έπίγνωσιν τής Ε
θνικής αποστολής της. ’Έχει 
έπίγνωσιν τοΰ Έθνικοΰ προ
ορισμού της. Καί μεγαλόψυχη 
ώς εΐναι, λησμονεί. Και ύπε- 
ρήφανη, προχωρεί τήν λεωφό
ρον τών πεπρωμένων της. ΓΓ 
αύτό καί πάλιν έσπευσε πρώ
τη, είς τήν φωνήν τοΰ Ε
θνους, καί γενναία είς τήν 
συμπαράστασίν της.

Είς τον χώρον αυτόν, εις 
τά παρημελημένα υπόγειά της 
αύτά, άνέλαμψε τάς ήμέρας 
έκεϊνας τό άκατάΧυτον πνεύμα 
της καί έθαυμάσθη τό αειθα
λές μεγαλεΐον της.

’Αγαπητοί Συνάδελφοι, είς 
ημάς έπεφυλάχθη ή τιμή νά 
πραγματοποιήσωμεν τήν προς 
τό ’Έθνος μας Γενναίαν συμ- 
,παράστσιν τής Εθνικής. Τρ- 
πέζης. Δέν ήτο δυνατόν νά άν- 
θέξη τό συνδικαλιστικόν αί
σθημα είς τήν έξουδετερωτικήν 
δύναμιν τοΰ πατριωτικού αί- 
νσθήμοάος. Ή φωνή τής Πα
τρίδας έκάλυψε τήν Συλλογι

κήν φωνήν.
(Παρατεταμένα χειροκροτή

ματα) .

Άνέγνωσα τά πεπραγμένα 
τής Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου μας 
στην Εκτακτη Εκδοσι τής 
«ίΤΡΑΠΕΖ IΤI Κ Η Σ », Π ροτάσ- 
σονται τής έκθέσεως τών πε
πραγμένων τά Εξής:

Ή συνδικαλιστική δράσις 
Ενός σωματείου, μικρού ή με
γάλου, ισχυρού ή ασθενούς 
καί τά άποτελέσματά της εΐ
ναι απαραίτητον νά τοποθε
τούνται καί νά έντάσσωνται 
εις τάς γενικάς καί είδικάς 
συνθήκας τοΰ όλου γεωγρψι- 
κοΰ χώρου. Εντός τοΰ όποιου 
έξεδηλώθη αυτή. Τόσον ή έν- 
τασις τών αγώνων, όσον καί 
τ-ά άποτελέ,ίσμαΤά των—ικαί 
πρό παντός αύτά — εΐναι ό- 
ίπωσδήποτε συνάρτησις, τού 
«κλίματος» Εντός τοΰ όποιου 
διεμσρφώθησαν. Διά τοΰτο θε- 
ωροΰμεν Επιτρεπτόν είς ήμάς, 
άν δχι απαραίτητον, διά νά 
βοηθηθή-τε είς τήν ορθήν γνώμην 
καί νά άποψανθήτε μέ τήν 
πατροπαράδοτον εύθυκρισίαν, 
ήτις σάς διακρίνει, νά έπα- 
ναφέρωμεν είς τήν μνήμην υ
μών, τάς γενικάς καί είδικάς 
συνθήκας υπό τάς οποίας ύ- 
μεΐς ώς Σώμα καί ημείς ώς 
Συνδικαλιστική σας ήγεσίσ 
έδράσαμεν».

’Έτσι είναι Άγοπτητοί Συν
άδελφοι. Ή γνώμη μου μάλι
στα είναι, δτι δχι Επιτρεπτόν 
είναι μόνον, άλλ’ έπιβεβλημέ
νον Εάν θέλωμεν νά κάμωμεν 
μίαν καλόπιστον κριτικήν, νά 
άναιμνηισθώμεν τά γεγονότα. 
Τό πώς ένεφανίσθησαν, τό πώς 
έξελίχθησαν, τό πώς; έληξαν.

Ενθυμούμενοι λοιπόν τά 
γεγονότα καί κρίνοντας τα 
αντικειμενικά καί καλόπιστα, 
άνακαλύπτομεν μετά λύπης 
μας, μεγαλύτερα τήν συμβολήν 
τής Διοικήσεως τής Τραπέζης 
στή δυσμενή τους έξέλιξι. 
Άναμφισβητήτως κατά τήν 
λήξασαν περίοδον έλαβαν χώ
ραν ατυχείς Ενέργειες κΓ άπό 
τήν μιά πλευρά κι’ άπό τήν 
άλλη. Ή άντικειμενικότης, δ
μως καί ή καλοπιστία μας, 
μάς επιβάλλει νά μή αποκρέ
ψουμε τήν θέσιν τής πλάστιγ
γας τοΰ δικαίου, ήτις εύρίσκε- 
ται μέ σοβαράν άπόκλισιν 
προς τήν Συλλογικήν πλευ
ράν.

Δέν θά σάς κουράσω, θά 
περιορισθώ είς δύο μόνον τά 
όποΐα είς τήν έκθεσιν πεπρα
γμένων άναφέρονται καί τά ό
ποΐα τόσην άγανάκτησιν μάς 
προεκάλεσαν καί άπεργιακόν 
σάλον τελικώς έδημιούργησαν. 
Ή καταβολή τών αποδοχών 
Ενός 1 δθημέρου, ώς έκτακτος 
οικονομική ένίσχυσίς μας, εί
ναι τδ πρώτον.

’Άς πάρουμε τό θέμα αύτό, 
άς δούμε πώς άνεφάνη, πώς

έξελίχθη καί διατί δέν έπρα- 
γματοποιήθη. ’Άς άκούσωμεν 
Εκατέρωθεν τάς απόψεις κΓ 
άς κατανείμωμεν τάς εύθύνας. 
’Εξουθενωμένοι αίκονομικώς, 

τό τακτικόν 1 δθήμερον μόλις 
τις ανάγκες τών 5 πρώτων 
ημερών εΐναι αρκετόν νά κα- 
λύψη. Σέ έξωτραπεζιτικά δά
νεια ε’ιχομεν καταφύγει όλοι 
μας. Καθημερινή ή έρώτησις 
προς τον Πρόεδρον τοΰ Συλ
λόγου μας. Τί γίνεται κ. 
Πρόεδρε; Άπό πουθενά ψώς; 
Κι’ ό Πρόεδρος αντί άπαντή- 
σεως περιωρίζετο είς τήν ΰ- 
ψωσιν τών ώμων. Άντιμετωπί- 
ζων τήν κατάστασιν αϋτήν ό 
Σύλλογος σκέψθηκε νά ζητή- 
ση τήν καταβολή Ενός 1 δθημέ
ρου ώς προσωρινήν Ενίσχυσίν 
μας. Καί θέλετε διότι έτσι τό 
πίστευε, θέλετε διά νά έξου- 
δετερώση τυχόν άρνησι τής 
Διοικήσεως ή άκόμη καί για 
νά τήν διευκολύνη, ίσως, τό 
προέβαλε σάν κεκτημένο δικαί
ωμά μας.

'Η Διοίκησις άρνεΐται τήν 
καταβολή διά διαφόρους λό
γους, Ενώ κατά βάθος τής έ
λειπε ή καλή θέλησις διότι 
παραγνώριζε τήν ανάγκην τής 
καταβολής του. Στάθηκε δμως 
στο δτι, δέν μπορεί ό Σύλλο
γος νά τό ζητή σάν κεκτημένο 
δικαίωμα. Ό Σύλλογος άπό 
τήν άλλη μεριά, φοβούμενος 
μήν τον έγκαλέσωμε, γιατί ά- 
πεμπόλισε κεκτημένο δικαίω
μά μας. Επόμενε στήν βάσιν 
τής αρχικής; του τοποθετήσε- 
ως. Αποτέλεσμα νά πάη τό 
θέμα στή διαιτησία καί τελι
κώς νά μήν τό πάρουμε

’Άς κατανείμουμε τώρα τάς 
εύθύνας: ’Άς δεχθούμε πώς ή 
ευθύνη τοΰ Συλλόγου, συνι- 
σταται οπήν σφαλερή βάσι τής 
τοποθετήσεεως τοΰ αιτήματος 
καί στήν έμμονή του νά μήν 
ξεφύγη άπ’ τή βάσι αύτή. Τής 
δέ Διοικήσεως, είς τό νά άρνη- 
θή τήν οικονομικήν μας άνα- 
κούφισιν, λόγω τής Εκ μέρους 
τοΰ Συλλόγου θέσεως τού αι
τήματος, ώς δικαιωματικώς 
απαιτητού.

Και γενν&του εύλόγως τό ! 
Ερώτημα: Δέν θά μπορούσε νά 
άγνοηθή Εκ μέρους τής Διοι- 
κήσεως ή βάσι ς τής 
τοποθετήσεως καί 
νά έξετασθή ό βασικός 
σκοπός τής κατα
βολής του, πού δέν ή
το τίποτε άλλο παρά ή άνα- 
κούψησίς μας καί ή άνάσσα 
μας, άπό τήν θλιβερή μισθό- 
λογική μας κατάντια;

Στήθηκε δμως δπως εΐπο- 
μεν ή Διοίκησις στδ χαρακτη
ρισμό τοΰ τρόπου τής μισθολο 
γικής μας άνακουψίσεως. Δέν 
προχώρησε στο ούσιαστικο 
μέρος τοΰ αιτήματος μας, και 
τότε άς έδινε Εκείνη πλέον ο
ποίο χαρακτηρισμό ήθελε. Να 
είναι βεβαία, πώς θά τόν δε
χόμαστε, πλήν ασφαλώς τού 
χαρακτηρισμού έλεημοσ ύ ν η. 
Δέν μάς ήξίωσε δμως τής ευ
εργετικής της χειρονομίας, ε
νώ είμαστε άξιοι αύτής.

Καί τό 2ον. Ή αΰξησις κα
τά 10% τών αποδοχών μας 
κατόπιν τών χορηγηθεί σών 
Γενικών αυξήσεων είς τούς 
Εργαζομένους.

Ή άπό μακροΰ χρόνου συ
στηματική άνοδος τοΰ τιμάρι
θμου, μειώναυσσ καθημερινώς 
τήν αγοραστικήν δύναμιν τής 
δραχμής, κατέστησε αναπό
φευκτη τήν αϋξησι τών αποδο
χών τών μισθοσυντήρητων. 
Παρ’ δτι ή Κυβέρνησις Εθελο
τυφλούσα κατωρθωνε μέχρι τί
νος νά καταπνίγη κάθε φωνήν 
διαμαρτυρίας διά τήν μή^ χο- 
ρήγησιν αύξήσεων. Εν τούτοις 
δέν ήδυνήθη μέχρι τέλους νάτήν 
άποφύγη, λόγω τών έντονων 
διαμαρτυριών και απειλών 
τής ΑΔΕΔΥ.

Οίίτω διά τής έφευρέσεως 
τής μεθόδου τών τμηματικών 
Εντός 2ετίσς καί 3ετίας αυξή
σεων, κατηύνασε Εν τινι μετρώ 
τάς διαμαρτυρίας τών Εργαζο
μένων,

Ώς προς τάς Τραπέζας καί 
Α.Ε., ύπεδείκνυε τήν οδόν Ε
λευθέρων Συλλογικών συμβά
σεων, ’Ήλθε λοιπόν καί ή σει
ρά μας. "Ολοι άνεμένομεν δτι, 
άφοΰ 6Γ ήμάς εΐχε τεθή άπό

παλαιότερον αυξησις τών απο
δοχών μας κατά 20%, οπωσδή
ποτε, θά έλαμβάνομεν τώρα 
τουλάχιστον 10%. Ξέρω τήν ά- 
πσγοήτευσίν σας, άλλα φαν- 
τάζεσθε καί τήν ίδικήν μου ό
ταν ό κ. Πρόεδρος τοΰ Συλλό
γου μας μοΰ έκανε τήν τιμήν 
νά μ’ έπισκευθή, καί περίλυ
πος καί κοσηγφακτησμένος 
μοΰ έξεμυστερεύ;ετο τά τής 
σχετικής συνανΤησεως! μετά 
τών Εκπροσώπων τής Διοική- 
σεως καί τάς προβσλομένας 
τετριμένας δικαιολογίας, περί 
αδυναμίας τής Τραπέζης κλπ. 
ΤΗτο πράγματι άλλόφρων καί 
ήτο αποφασισμένος γιά πολ
λά. j

Παρ’ δτι ευρισκα την κατά- 
στασίν του, απολύτως δικαιο- 
λογημένην, παρ’ δτι τάς ένεο- 
γείας τάς οποίας μοΰ έλεγε 
δτι προτίθεται νά κάνη τάς 
παρεδεχόμην ώς άποτελεσμα- 
τικάς. Εν τούτοις τόν παρεκά- 
λεσα νά άναμείνη καί νά ένερ- 
γήση Εν ψυχρώ. Δ υ σ τ υ 
χώς μέ ακούσε. 
Καί λέγω δυστυ
χώς, διότι μεταξύ τών Ενερ
γειών πού έσκόπει νά κάνη ή
το καί τηλ)μα προς τήν Κυ- 
βέρνησιν. Καί είδα τελευταίως 
δτι παρομοία Ενέργεια, δέν έ
μεινε άνευ αποτελέσματος. 
Άλλα μπορούσα νά συμφωνή
σω είς μίαν Ενέργειαν, ήτις έ- 
κινδύνευε νά έκθέση καί τήν 
Τράπεζαν καί τήν Δισίκησιν 
καί Ενδεχομένως νά μάς περι- 
πλέξη είς Δικαοτπκάς περιπέ
τειας Συλλογικώς.

’Άς μή μάς διαφύγει Άγα-1 
πητοί Συνάδελφοι δτι ά Σύλ
λογός μας εΐναι αυτή ή Τρά
πεζα. Διότι καί διά τήν άμαρ-! 
τωλην συγχώνευσιν, οϋτε τό! 
Γεν. Συμβούλιον, οΰτε οί κ. κ. 
Μέτοχοι, αλλά μόνον ό Σύλ
λογος «διέρρηξε τά ιμάτιά» 
του» καί ήγωνίσθη μετά πεί
σματος διά τήν αποτροπήν 
της. Έδικαιώθη βεβαίως, άλλ’ 
όταν πλέον ήτον άργά. Είς 
πάντα άλλον λοιπόν, Εν τή 
Τραπέζη, εΐναι συγχωρητέα 
μία άτυχης ενέργεια, είς τόν 
Σύλλογόν μας όμως, ούΒεμία, 
ουδέποτε. ’Άν καταταλαιπο- 
ρούμεθα Άγαττητοί Συνάδελ
φοι άπό πρωτοβαθμίου είς δευ
τεροβάθμιον Διαιτητικόν καί 
άντιδικοΰντες Εμφανίζεται α
περίσκεπτα ή θέσις τής Τρα
πέζης μας δεινή, αί εύθυναι 
είς άλλους ανήκουν.

Μά γιατί συνεβούλενσα τόν 
Πιρόέδρόν μας Εν προικειμένω 
ν’ άδρανήιση; "Οταν κάθε έπι- 
χείρησις φροντίζει νά διαψη- 
μίζη ώς άνθηράν τήν κατάστα- 
σίν της, μία Τρόπτεζα μέ πλή
θος καταθετών δέν νσμίζομεν 
εύστοχη τήν άποψιν νά δια
τείνεται δτι θά έπιδεινωθή ή 
οικονομική κατάστασίς της Ε
άν θά έχορήγει μίαν αΰξησιν 
1%, διότι Εκεί ένετοπίσθη ή 
διαφορά τελικώς, είς τό Πρω- 
σωπικόν της.

μνίζων κάθε έμπόδιον καί ΰπο- 
χωρών είς πάσαν περίπτωσιν, 
θά έπαναίφέρη τήν ποθητήν ό- 
μαλότητα καί σύμπνοιαν Εν 
αύτή.

Ό αγαπητός κ. Πρόεδρος 
τού Συλλόγου μας, έχω άκρά- 
δαντον τήν πεποίθησιν δτι θά 
υπερθεμάτιση είς αύτά. ‘Η Ε
γνωσμένη ύψηλοφροσύνη του, 
ιμάς έγγυάται δΓ αύτό- Πε- 
ραίνοντες τάς παρατηρήσεις 
μας Επί τών ούσιωδών θεμά
των τής έκθέσεως θά έχαρακτη- 
ριζόμέθα άδικοι, άν δέν άνε- 
γνωρίζαμεν καί είς τήν Δι- 
οίκησιν τό δικαίωμα νά έπικα- 
λεσθή καί ’Εκείνη, δπως καί 
ό Σύλλογός μας, τό «Κλίμα» 
Εντός τοΰ οποίου εΐναι υπο
χρεωμένη νά κινήται καί τάς 
γενικάς είδικάς συνθήκας τοΰ 
γεωγραφικού χώρου, τάς ό
ποιας, ώς μία μεγάλη οίκονο- 
μι-κή δύναμις, δήν τής εΐναι 
δυνατόν νά παραγνωρίζη. Ε
πικαλείται λοιπόν κατά τάς 
έκάστοτε πρόσφυγάς μας είς 
Αυτήν, διά τήν βελτίωσιν τών 
αποδοχών μας, τάς Κυβερνη- 
τικάς απαγορεύσεις. Εΐναι τό 
«Κλίμα» Εντός τοΰ όποιου εΐ
ναι υποχρεωμένη νά κινήται 
καί τό όποιον δεχόμεθα, αλλά 
μέχρι ένός σημείου. Διότι τό 
«Κλίμα» θά ήδύνατο νά παρα- 
μερισθή ή καί νά άγνοηθή 
πρσκέιμένου νά δοθή μία έ
κτακτη οικονομική ένίσχυσίς 
μέ πρόσχημα, ένα οίονδήποτε 
τύπον. Ή νομισματική σταθε- 
ρότης ούδένα κίνδυνον θά δι- 
έτρεχε.

Μά καί οί Μέτοχοι; Οί Μέ
τοχοι θά μάς πνίξουν είς τήν 
/Γεν. Συνέλευσίν τής Τραπέ
ζης. Δέν θυμάστε κάθε χρόνο 
τί μάς ψάλλουν; ’Άλλη πλευ
ρά τοΰ Κλίματος αύτή. Ναί 
άλλα τό «Κλίμα» είς τήν προ- 
κειμένην περίπτωσιν, θά μπο
ρούσε δχι μόνον νά παραμερι- 
σθή, άλλα «νά πάη περίπατο». 
‘Ο κ. Μέτοχος Εκείνος πού θά 
τολμήση νά έλέγξη τήν Διοί- 
κησιν γιατί έδωσεν μιαν οι
κονομικήν ένίσχυσίν είς τό 
Προσωπικόν, θά έπρεπε νά
Χοίβτη (χττοσ-τομοτικην την <χττ<χν-

τη<τιν. Κύριε Μέτοχε εΐσβε «- 
δικός. Κύριε Μέτοχε εΐσθε ά
πληστος. Αρκετούς καρπούς 
τοΰ ίδρώτος τών ύπαλλήλων 
καί περισσοτέρους τοΰ ίδρώ
τος, προσωπικώς τοΰ ίδιου τοΰ 
Διοικητοΰ, έδρέψατε Εντός 
μιάς διετίας. Έτριπλασιάτε 
καί έτετραπλασιάσατε τά κε
φάλαιά σας κ. Μέτοχε Εντός 
ένός έτους, διά τής αλματώ
δους ύψώσεως τής τιμής τών 
μετοχών σας. Καί είς τόν συν
τελεστήν τής αύξήσεως αύτής 
τής περιουσίας σας, είς τό μο- 
χθήσαν Προσωπικόν, άρνεΐσθε 
Ελάχιστα ψυχία; Έ, δχι κ. 
Μέτοχε αύτό δέν τό θέλει ό 
Θεός, άλλ’ οΰτε καί οί άνθρω
ποι.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ

Άλλα άς έξετάσωμεν καί 
τάς συνθήκας, γενικάς καί εί
δικάς, τάς οποίας ή Διοίκη- 
σις δέν μπορεί νά παραγνωρί
ζη. Διά τάς γενικάς βεβαίως 
πού Εντάσσεται είς αυτός, 6 
ρόλος τόν όποιον καλείται ή 
Διοίκησις νά διαδραματίση είς 
τήν οικονομικήν ζωήν τής χώ
ρας, δέν δυνάμεθα νά έχωμεν 
λόγον. Διά τάς είδικάς δμως, 
πού είς αύτάς Εντάσσεται τό 
δυναμικόν τής Τραπέζης πρέ
πει νά εΐπωμεν όλίγα τινά καί 
σάς παρακαλώ νά μέ συγχω- 
ρήσητε άν 6ά κάμω Ενα είδος 
θεωρίας.

Εΐναι τούλάχιστον θεωρητι- 
ικώς παραδεδεγμένον δτι, το 
οικονομικόν δυναμικόν έκάστης 
Τραπέζης χωρίζεται είς άψυχο 
υλικόν, δηλ. είς τά περιουσια
κά της στοιχεία τά όποια εΐ
ναι καί τά κεφάλαιά της καί 
είς τό έμψυχον ύλικόν τό ό
ποιον εΐναι ή προσφερομένη έρ- 
γασία τών ύπαλλήλων της. 
Διά μέ τό εν σκέλος λοιπόν 
τοΰ δυναμικού τής Τραπέζης, 
διά τό άψυχον υλικόν της, εΐ
ναι γεγονός άναμφισβήτητον 
δτι ή Διοίκησις κατέβαλε καί 
καταβάλει ΰπερανθρώπους προ
σπαθεί ας, διά τήν αΰξησι ν 
καί βελτίωσιν του. Διά τό Ε
τερον σκέλος δμως, τοΰ Εμψύ
χου ύλικοΰ της δέν δυνάμεθα 
δυστυχώς νά παρατηρήσωμεν 
τό ίδιον. Άλλα γιατί δμως; 
Διατί ή άνισος μεταχείρησις 
τών δύο αώτων δυνάμεων; Μέ
χρι τίνος θά έδικαιολογεΐτο ί
σως ή παρεμέλησις τοΰ Εμψύ
χου υλικού λόγω τοΰ περιορι
σμένου τοΰ αψύχου της, ’Ήδη 
δμως, αί είδικαί συνθήκαι, αΐ- 
τινες κατά καιρούς προβάλλον
ται, μετεβλήθησαν. ’Άψυχον υ
λικόν δόξα τώ Θεώ, μπόλικο.

Ή παντοειδής έμφάνισις 
τής Τραπέζης λαμπρά καί πο
λυτελής. Γιατί λοιπόν συνεχί
ζεται ή παραμέλησις του Εμ
ψύχου ύλικοΰ της; Ώς πότε 
αί είδικαί συνθήκαι θά απαγο
ρεύουν τήν στοιχειώδη διαβί- 
ωσί του, τήν ανθρώπινη έμψά- 
νι σί του ;

Αγαπητοί Συνάδελφοι, τό 
έπικαλούμενον έκάστοτε «Κλί
μα» πρέπει νά κατανικηθή. Οί 
ξεπερασμένες θεωρεΐες τών σο
φών, περί διαταραχής τής νο
μισματικής στοθερότητος πρέ
πει -ά καταπέσουν. Ή ίΕέα 
περί κινδύνων πληθωρισμού 
πρέπει νά έκριζωθή άπό τούς 
σοφούς Εγκεφάλους. ΚΓ άντ’ 
αύτής άς ριζωθή βαθειά στούς 
εγκεφάλους των μία άλλη ι
δέα. Πώς τρομερώτερος κίνδυ
νος άπό τόν πληθωρισμό τοΰ 
χρήματος, εΐναι ό πληθωρι
σμός τής πτώχειας, ό πληθω
ρισμός τής δυστυχίας. Αύτάς 
πρέπει πιο πολύ νά τούς τρο 
μάζη.

(Χε ι ροκρότηματα).

ΘΕ0ΦΑΝ0Μ0ΥΛ0Υ
Δέν έπιθυμοΰμεν, οΰτε έπιδι

ώκωμεν νά άναγνωρισθή ώς ά-1 
τύχης ό προβληθείς ισχυρι
σμός. Έπιθυμοΰμεν δμως η ! 
Διοίκησις νά τείνη εύήκοον 
ους είς τήν Συλλογικήν γνώ
μην χωρίς καμμίαν ύποχρέωσιν 
Εκ μέρους της, αποδοχής αύ- 
τής.Μέ τά λοιπά κεφάλαια τής 
έκθέσεως πεπραγμένων (Α
σφαλιστικά Ταμεία. 'Οργανι
σμόν, — ή ένταξις άπηλήψθη 
δέν ξέρω γιατί — δέν νομίζω 
δτι πρέπει νά σάς απασχολή
σω καί διότι δέν έχομεν τίπο
τε νεώτερον συγκεκριμένον, Ε
πί τοΰ όποίομ θά ήδυνάμεθα 
νά άνταλλάξωμεν γνώμας.

Περιορίζομαι Εδώ, νά έκ- 
φράσω τήν βαθυτάτην θλίψιν 
μου διά τά Εν τή Ο.Τ.Ο.Ε. 
Συιμβαίνονται. Άναμιμνησκό- 
μενος τών προσπαθειών αιτι- 
νες κατεβλήθησαν διά τήν ϊ- 
δρυσιν τοΰ ζωτικωτάτου διά 
τήν προάσπισιν τών Επαγγελ
ματικών μας συμφερόντων, ορ
γανισμού τούτου, άναλογίζο- 
μαι τήν βαθυτάτην ευθύνην τήν 
οποίαν υπέχουν οί άναταράσ- 
σοντες τήν ομαλήν λειτουργίαν 
αύτοΰ. Τόν Πρόεδρόν της καί 
πρωτεργάτην τής ίδρΰσεώς 
της, Εκτιμώ βαθύΐτατα. Θέλω 
δέ νά πιστεύω, δτι συμβιβά- 
ζων κάθε άντίθεσιν, κατακρη-

κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον 
έχει ό κ. Θεοφανόπουλος.

κ. Π. Θεοψα ν όπο υ- 
λ ο ς: ’Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
διά πρώτην φοράν είς τήν Συνδι
καλιστικήν ιστορίαν τής Τραπέ
ζης Εμφανίζεται Συλλογική Η
γεσία ή οποία θέτει ΰπό τήν 
κρίσιν μας μέ τήν πλέον σαφή ο
μολογίαν ένα απολογισμόν α
πραξίας καί οΰχί πεπραγμένων.

Διαπιστώσατε πάντες, διαβά
ζοντας είς τήν «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗΝ» ότι τά Επιτεύγματα τά ό
ποια επικαλείται ή Συλλογική Ή. 
γεσία διά τό ΰπό κρίσιν χρονι
κόν διάστημα ήσαν τέσσερα.

Ιον. Ή αΰξησις τών ασφαλί
στρων άπό 800 είς 900 δρχ.

2ον. Ή οριστική τακτοποίησις 
τών Μαρκεζινικών.

3ον. Ή οριστική τακτοποίησιε 
τών διαφορών Εκ προαγωγών καί 
4ον. Ήκαταβολή τών αναδρομι
κών έπί τοΰ Ταμειακού Επιδόμα
τος Επί τών δώρων Χριστουγέν
νων καί Πάσχα.

Καί όσον αφορά τά τρία τελευ
ταία θέματα ΰπενθυμίζομεν είς τό 
Δ. Σ. δτι τά ένεφάνισεν καί πέ
ρυσι ώς Επιτεύγματα κοσά τόν α
πολογισμόν του.

Εΐμεθα συνεπώς υποχρεωμένοι 
νά ΰπενθυμίσωμεν σχετικόν δημο
σίευμα τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» 
τό όποιον άπήντα εις τόν Συνά
δελφον κ. Γκιτάκον δτι δέν εΐναι 
ίδιον τών Συνδικαλιστών νά Επι
καλούνται δόξες τοΰ παρελθόντος.

Συνάδελφοι, Εδώ δέν συγκεν
τρωθήκαμε, οΰτε γιά νά ψέξω-

με τήν Δ. Ε., οΰτε γιά νά τής 
άπονείμωμε Επαίνους. ’Αντικειμε
νικός μας σκοπός εΐναι νά μελε- 
τήσωμε τά προβλήματά μας καί 
νά διαπιστώσωμεν Εάν τό «Κλί
μα» τό όποιον Επικαλείται ή Συλ
λογική Ηγεσία θά μπορούσε μιά 
άλλη Συλλογική Ηγεσία νά τά 
ΰπερπηδήση ή δχι,

,Οί λόγοι τούς όποιους ή άπερ. 
χαμένη Ηγεσία προβάλλει διά 
τήν αποτυχίαν της εΐναι δύο:
Ιον. Τό Επικρατούν «Κλίμα» καί 
δεύτερον οί ειδικές συνθήκες οί 
όποιες Επικρατούν είς τήν ’Εθνι
κήν Τράπεζαν. Καί όσον άφορά
μέν τόν δρον «Κλίμα» ασφαλώς
Εννοεί τις γενικές κοινωνικές καί 
οικονομικές συνθήκες οί όποιες Ε
πικρατούν είς τήν χώραν μας.
Εΐναι αληθές δτι οί συνθήκες αυ
τές Εντός τών όποιων πρέπει νά 
κινηθή μία Συλλογική ’Ηγεσία 
είναι σκληρές.

Άμφισβητοΰμεν δμως,, τό δι
καίωμα είς τήν Συλλογικήν Ηγε
σίαν νά έπικαλήται συνεχώς τόν 
λόγον αυτόν τής αποτυχίας της. 
Καί τούτο διότι όταν τό Δ. Σ. 
άπεφάσισείν νά ζητήση Εκ νέου 
τήν ψήφον μας καί νά τήν πε· 
ριβάλωμεν διά τής Εμπιστοσύνης 
μας ασφαλώς έγνώριζε τό «Κλί
μα» τό όποιον εΐχε ν’ αντιμετώ
πιση. Τό «Κλίμα» δέ αύτό εΐναι 
Εκείνο τά όποιον Εφαρμόζεται συ
νεχώς άπό τής άπελευθερώσεως 
καί Εδώ.

Δέν θά λησμονήσωμεν ασφαλώς 
δτι κατά τδ 1951 κατά τήν άπερ- 
γίαν τήν όποιαν είχαμε κάνει τό- 
τε, αν Ενθυμούμαι καλώς έγένετο
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και πολιτική έπτστράτευσι τών 
ύπαλλήλων. Είναι επίσης γεγονός 
ότι ή Εργατική Νομοθεσία των έ- 
τών 1953 — 1956 έσκλήρυνε έτι 
περισσότερον τό «Κλίμα» αυτό. 
Ασφαλώς όμως, ή Δ.Ε. όταν άπε- 
φάχπσεν νά ζητήση έκ νέου την 
ψήφον μας έγνώριζε τό κρατούν 
«Κλίμα» καί έπίστευεν ότι είχε 
τήν δυνατότητα νά ξεπεράση τις 
αδυναμίες της, νά ξεπεράση τούς 
Φραγμούς οι όποιοι Ετίθεντο καί 
νά μπόρεση νά διεκδίκηση τά αι
τήματα μας. Συνεπώς τό νά έπι- 
καλήται τό «Κλίμα» δεν τό παρα- 
δεχόμεθα.

Είναι γεγονός ότι ό δρόμος τόν 
όποιον έχει νά Ακολουθήση ή έρ
γατική τάξις διά τήν δικαίωσίν 
της είναι μακρύς καί τραχύς. Άλ_ 
λά έρωτώ τήν Συλλογικήν 'Ηγε
σίαν σέ τί ενέργειες προέβη διά 
νά μπόρεση νά έγκλιματισθή καί 
νά μπόρεση νά ξεπεράση τις δυ
σκολίες ο ίόποιες παρουσι άξαν
το ενώπιον της. Μήπως κανείς 
έξ υμών έπληροφορήθη ότι ή Συλ
λογική 'Ηγεσία συνεκάλεσε εις 
τήν Λέσχην καμμίαν Συγκέντρω- 
σιν1 Βουλευτών διά νά συμπαρα
σταθούν εις τόν αγώνα μας; Μή
πως έστράφη πρός πάσαν άρμο- 
δίαν κατεύβυνσίν νά τήν ενημέρω
ση σχετικώς καί νά ζητήση τήν 
συ μπαράστασ ί ν της; Μήπως ά- 
πεφάσισεν νά άκολουθήση τήν 
σκληράν έργατικήν πολιτικήν καί 
νά κατεδή εις τό πεζοδρόμων νά 
διεκδικήση τά αιτήματα μας;

Μήπως, κ. Συνάδελφοι, έκαμε 
καμμίαν δυναμικήν Συγκέντρωσιν 
όπως οί Οικοδόμοι; Μήπως ξέρει 
κανείς άπό σάς νά έκαμε καμμίαν 
σιωπηλήν διαμαρτυρίαν όπως έ
καμαν οί ηθοποιοί; Μήπως ακού
σε ποτέ κανένας άπό σάς νά κη
ρύξουν τήν τάξίν μας σέ διωγμό; 
"Οχι, κ. Συνάδελφοι, τίποτα ά- 
πό αύτά δέν είναι. 'Απλώς ή Συλ
λογική 'Ηγεσία περιωρίσθηκε εις 
άφορισμούς καί σέ Απεγνωσμένα 
διαβήματα διά τά όποια αυτή ή 
ίδια έρχεται νά κατηγορήση τόν 
Γεν. Γραμματέα τής Γεν. Συνο
μοσπονδίας ακριβώς δΓ αυτήν 
τήν τακτικήν καί τήν τακτικήν 
τήν άκολούθησεν καί ή ίδια ή 
Συλλογική 'Ηγεσία.

Έκτος αυτού δέν πρέπει νά 
παροράται τό γεγονός ότι κάτω 
Amp τό ίδιο «Κλίμα» εις τό ό
ποιον ύπεχρεώθη νά κινηθή ή Συλ
λογική μας 'Ηγεσία έκινήθη καί 
ένα πλήθος άλλων έργαζομένων οί 
όποιοι έπέτυχαν μερικήν ίκανο- 
ποίησιν τών αιτημάτων των.

Συνεπώς καθ’ ημάς δέν δύνα- 
ται ή Συλλογική 'Ηγεσία νά Εμ
φανίζεται ένώπιόν μας καί διά 
τρίτον κατά σειράν έτος νά ζη
τά άπ<χλλ<χγήν άπό τάς εόθύνας 
της λόγιρ τού κρατοΰντος κλίμα
τος.

"Οσον αφορά τήν δευτέραν αι
τιολογίαν, τις ειδικές συνθήκες 
οί όποιες επικρατούν είς τήν Τρά- 
πεζάν μας άσφαλώς όπως έν έ- 
κτάσει μάς ειπεν είς τόν περυσι- 
νόν απολογισμόν της έννοεΐ τήν 
άκαμψίάν τής Διοικήσεως καί 
τήν διάστασιν ή οποία δυστυχώς 
έξακολουθεΐ άχόμη νά ύφίσταται 
είς τό Προσωπικόν. Καί έρωτά- 
ται: Πώς ή Συλλογική 'Ηγεσία 
αντιμετώπισε τις ειδικές συνθή
κες οί όποιες έπικρατοΰν είς τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν; Έ ξ η κ ο- 
λούθησε τήν πα
λαιόν τακτικήν 
βάλλουσα έναντίον 
τού π ε ρ ι 6- ά: λ ο ν τ ο ς 
τής Διοικήσεως. 'Αλ
λά περιβάλλον τής Διοικήσεως, 
κ. Συνάδελφοι, δέν ύφίσταται καί 
δέν ύφίσταται διότι έφ’ όσον ή 
Συλλογική ‘Ηγεσία διεπίστωσεν 
ότι υπάρχουν κακοί Σύμβουλοι 
τής Διοικήσεως ένεφανίσθή ένώ- 
πιον τού Διοικητοΰ, άπέδειξεν διά 
στοιχείων ότι οί Σύμβουλοι τούς 
οποίους ό κ. Διοικητής είχε το
ποθετήσει ήσαν κακοί άπέμενεν 
πλέον ή τά στοιχεία τά όποια ή 
Δ. Ε. παρουσίασεν ένώπιον τού 
Διοικητοΰ ήσαν ικανά νά τόν πεί
σου ν ότι τά πράγματα ούτως εί
χαν καί έπρεπε νά προβή είς άν- 
τι κατά στάσιν τών κακών Συμβού
λων του ή έφ' όσον έξηκολούθησεν 
νά έχη τά αυτά πρόσωπα είς τις 
ίδιες θέσεις, άίνελάμβανεν ό ί
διος τήν ευθύνην τών πράξεων 
τών Συμβούλων του.

' Οπότε είς αυτήν τήν περίπτω. 
σιν οί Σύμβουλοι τής Διοικήσεως 
δεν έπρατταν τίποτε άλλο παρά 
νά Εφαρμόζουν τις έντολές τις ό
ποιες είχαν δεχθή. Συνεπώς κα
κώς ή Δ. Ε. έπικαλείται καί Ανα
πτύσσει τήν θεωρίαν περί άνευ- 
θύνου τού Διοικητοΰ. ’Ανεύθυνος 
δέν είναι ούδείς. Καί ένψ ή Δ. Ε. 
έφ’ όσον διεπίστωσεν ότι ό Διοι
κητής διήπετο άπό άντιϋπαλλη- 
λικά αισθήματα έπρεπε νά βάλη 
έναντίον του, έμφανίζεται ή ίδια 
ή Δ. Ε. μέσα είς τήν Γεν. Συνέ- 
λευσιν τών μετόχων καί πλέκει 
τό έγκώμιον τού κ. Διοικητοΰ καί 
ευχαριστεί αυτόν διά τό ένδια- 
φέρον του υπέρ τού Προσωπικού 
καί δίδει όλα τά στοιχεία καί 
χάνει μίαν λαμπράν ευκαιρίαν διά 
νά απόδειξη τόσον είς τούς Με
τόχους όσον καί είς τούς λοιπούς 
ότι ή Δ. Ε. έχει τό δίκηο μέ τό 
μέρος της.

Συνεχίζει όμως, Συνάδελφοι 
τόν άγώνα της έναντίον τής Δι
ό ικήσεως ή απερχόμενη Συλλογι
κή ‘Ηγεσία μέ μίαν σειράν άπό 
Ανακοινώσεις, μέ μίαν σειράν δη
μοσιευμάτων είς τήν «ΤΡΑΠΕΖΙ
ΤΙΚΗΝ» καί μάς αναφέρει ότι 
παρά τη Διοικήσει υπάρχουν άν
θρωποι οί όποιοι άμοίβονται μέ

100.000 τό μήνα, μάς Αναφέρει 
ότι υπάρχουν 200 μεγαλοφακελ- 
λάκιδες οί όποιοι νέμονται τά 
80% τών Ασφαλίστρων, μάς Ανα
φέρει ότι υπάρχουν άνθρωποι οί 
όποιοι άπό μίαν Ασφάλειαν ζωής 
έλαβον 40.000 δρχ. καί μάς ά- 
νέφεραν τόσα καί τόσα άλλα πρά
γματα. Έρωτώμεν τήν Δ. Ε. δια- 
τί δέν κατωνόμασεν ώς εΐχεν ύ- 
ποχρέωσιν σάν υπεύθυνον Συλλο
γικόν όργανον, ποια ήσαν τά ά
τομα αυτά; Τής δίδεται σήμερον 
ή ευκαιρία νά μάς πή ποιοι λαμ
βάνουν τις 100.000 δρχ. μηνι- 
αίως.

Καί Ακολουθεί νέαν τακτικήν α
γώνας. Δέν γνωρίζω, Συνάδελφοι, 
τί θά Απέδιδε δΓ ημάς οί όποιοι 
λαμβάνομεν άπό τά Ασφάλιστρα 
75 δρχ. τό μήνα, δέν γνωρίζω τί 
ώφελος θά είχαμε εμείς μαθαί
νοντας ποιοι ήσαν οί 200 μεγα- 
λοφακελλάκιδες. Αύτό άσφαλώς 
τό γνωρίζει ή Συλλογική μας Η
γεσία ή όποια καί προέκρινε αυ
τόν τόν τρόπον άγώνος. Εϊμεθα 
όμως, περίεργοι νά μάθωμεν καί 
προκαλοΰμεν τήν Συλλογικήν ‘Η
γεσίαν νά μάς άπαντήση τί Ακρι
βώς θά κερδίζαμε καί τί θά κερ- 
δίσωμε πού όπως έχω τήν βεβαι
ότητα θά μάς άναφέρη τά ονό
ματα τών Ατόμων αύτών καί τί 
ποσά έκαστος λαμβάνει.

Επίσης θά παρεκάλουν, Συν
άδελφε Γραμματέα, νά μάς Ανα
φέρετε σχετικώς μέ μίαν άνακοί- 
νωσιν τήν όποιαν έκδώσατε. συγ- 
κεκριμένως διά όλα τά άτομα 
αύτά ποιοι είναι Ακριβώς καί τί 
ποσά λαμβάνει έκαστος.

'Αλλά υποχρεώνεται ή Δ. Ε. 
νά προγραμματίση τούς περιφή- 
μους αγώνες τού μηνάς ’Ιουλίου. 
Οί Αγώνες αυτοί Αποτελούν μίαν 
νέαν σελίδα δόξης διά τό Συνδι
καλιστικόν κίνημα τής Χώρας.

ΤΗτο ένα κυριολεκτικό ξέσπα
σμα τών έργαζομένων, τόσον έ
ναντίον τών πάσης φύσεως αρμο
δίων όσον καί έναντίον αυτής 
τής ίδιας τής Δ. Ε. "Οσο καί 
άν φανή άστεΐον είναι Αληθές καί 
Τούτο διότι -— μήν λησμονείτε, ό
τι μέχρι τόν πέρυσινόν Απολογι
σμόν ή Δ, Ε. έφερε ώ κυρίαν αι
τίαν τής Αποτυχίας της τήν διά- 
στασιν ή όποια ύφίσταται είς τό 
Προσωπικόν καί έρωτάται: Τί έ· 
πραξεν ή Δ. Ε. διά νά έπέλθη ή 
τόσον ποθητή, τυπική πλέον ένω 
σις τού Προσωπικού; Ένεφανί· 
σθη ένώπιόν μας πέρυσι είς τήν 
Γ. Συν. καί έθεσε υπό τήν κρίσιν 
μας τήν τροποποίησιν τού άρθρου 
3 τού Καταστατικού, μάς ειπεν 
οτι βάσει αυτής τής τροποποιή- 
σεως τά πάντα θά έπελύοντο καί
θα Ικανοττο ι εΐτο ή βασική συ ν δ ι χα-
λιστική αρχή δτι έψ’ δσον ύπάρ- 
χει ένας έργσδότης μία πρέπει νά

τίον τού Αγωνιστικού φρονήματος 
τών Συναδέλφων διατί δέν ήλθεν 
ή ιδία καί νά δηλώση όπως εΐχε 
γίνει είς τό παρελθόν άπό άλλας 
Συνδικαλιστικός ‘Ηγεσίας ότι θά 
καταβάλη είς τούς πλέον άσθε- 
νεστέρους Συναδέλφους, είς τούς 
Συναδέλφους έκείνους οί όποιοι 
είχαν (χπόλυτον Ανάγκη άπό τά 
δύο αύτά μεροκάματα, διατί — 
Επαναλαμβάνω — δέν έδήλωσεν 
ότι θά καταβάλη έκ τών διαθεσί
μων τού Συλλόγου τά δύο αύτά 
μεροκάματα;Νά μήν μοΰ άπαντή
ση ή Συλλογική 'Ηγεσία ότι τά 
λεφτά ήσαν πολλά διότι θά τής 
ΐείπω ότι είς τάς άπεργιακάς εκ
δηλώσεις τάς όποιας έκάναμε διά 
τήν συγχώνευσιν τών Τραπεζών 
ό τότε Σύλλογος κατέβαλε ολό
κληρον τό 15θήμερον τού άπεργι- 
άκοΰ Αγώνος είς όσους έκ τών Συ
ναδέλφων είχον Ανάγκην αυτού 
καί άς μήν μάς έφερεν ή Συλλογι
κή 'Ηγεσία τό πλεόνασμα τών 
140.000 δρχ. τό όποιον μάς έμ- 
φανίζει καί άς μή έμοίραζεν είς 
τά παιδιά μας τις κούκλες ή τά 
τόπια τά όποια μάς έμοίρασε.

Είχε ύποχρέωσιν ίεράν νά κρά
τηση Αλώβητον τό1 Συνδικαλιστι
κόν φρόνημα τών Συναδέλφων δι
ότι ή Διοίκησις έχτύπησεν έκεϊ 
Ακριβώς πού μάς έπόναγε. Συ
νάδελφοι, όπως θά ένθυμεΐσθε πέ
ρυσι διατυπώσαμε Evq ψήφισμα 
διά τήν άρσιν τής ποινής τού 
Συναδέλφου Ποντικοπούλου. Ό 
Συνάδελφος τής Θεσ) νίκης εΐχε 
παρουσιασθή άπό τόν Συνάδελ
φον Παπαχρήστου καί Από τό Δ. 
Σ. σάν μία μεμωνομένη περίπτω- 
σις, είχε έμφανισθή σάν μία πε- 
ρίπτωσις τής Αγωνιστικής δια,- 
θέσεως τού Προσωπικού.

Δέν θά σάς Επαναφέρω είς τήν 
μνήμην αυτά τά οποία ό Συνάδελ
φος Παπαχρήστου τότε μάς είχε 
εϊπει διότι άσφαλώς όλοι θά τά 
ένθυμούμεθα. Μάς εΐχεν εϊπει ότι 
τά χτύπημα έναντίον τού Ποντι- 
κοπούλσυ ήταν ή Αρχή ενός εκ
βιασμού τής Διοικήσεως έναντίον 
πών Συναδέλφων καί έρωτάται: 
Τί έπραξεν ή Διοίκησις διά τήν 
άρσιν τήίς ποινής τού Ποντικο- 
πούλου. Εκείνο τό όποιον έπρα- 
ξε είναι νά πάρη τρ ψήφισμα 
πού τής δώσαμε, τό' έδωσε είς 
αύτόν τόν Γεν. Γραμματέα τής Γ. 
Σ.Ε.Ε. τόν κ. Μακρήν ό όποιος 
τό έπέδωσε είς τόν Διοικητήν με 
τήν παράκλησιν νά γίνη Αποδε
κτόν.

Δηλαδή ολόκληρον τό άγωνι 
στικόν φρόνημα τών Συνάδελφων 
καί ή Απαρχή τών διώξεων τών 
Συνδικαλιστών παρεδίδετο είς 
τόν Μακρήν μέ τήν παράκλησιν 
πρός τήν Διοίκησιν νά ί κανοπο ι-
ηθή τό <χϊτη μ<χ. Kcx» ήττείλη<τεν χό·
τε είς ένα σχόλιον είς τήν «ΤΡΑ,- 
ΠΕΖΙΤΙΚΗΝ» ή Δ. Ε. ότι είς 

είναι καί ή έκπροσώπησις τών έ- I περίπτωσιν κατά τήν όποιαν δέν
άρθή ή ποινή τού Ποντικοπούλου 
θά καταφύγη είς τάς διεθνείς

κ. Π. Θεοφανόπουλος: 
Καί υπάρχει, κ. Συνάδελφοι, ένα 
δημοσίευμα είς τήν «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗΝ» τού μηνός Σεπτεμβρίου. 
Τό δημοσίευμα αύτό είναι μία κα
ταγγελία τής Συλλογικής Ηγε
σίας ότι είς τήν Τράπεζαν υπάρ
χει καί δρά μία μιαρά κλίκα υ
πό Συνδικαλιστικόν μανδύαν τής 
όποιας σκοπός είναι ή κατάλη- 
ψις τών προσοδοφόρων θέσεων 
είς τάς έλεγχομένας ύπό τής Τρα- 
πέζης Εταιρείας καί ή διασφάλι- 
σις τού φακελλακίου.

Ή Συλλογική ‘Ηγεσία εΐχεν ΰ- 
ποχρέωσιν νά κατονομάση τά ά
τομα αύτά διότι μ ή: κατονομάιζον- 
τάς τα άπό τού μηνός Σεπτεμ
βρίου έφ’ δσον υπάρχει αυτή ή 
μιαρά κλίκα άπλούστατα έχει κα- 
ταστή καί αυτή ή ιδία συνεργός 
τής κλίκας αυτής. Διότι τήν έχει 
Αφήσει καί δρά Ανενόχλητος χω
ρίς νά τήν έμφανίση ένώπιον τού 
Προσωπικού, ώστε καί τό Προ

σωπικόν νά λάβη τά μέτρα του 
έναντίον της.

Παρακαλεΐται τό Δ. Σ., ώς έ
χει ύποχρέωσιν, νά κατονομάση 
τά άτομα αύτά τά όποια δροΰν 
έναντίον τών δυνάμεων τού Προ
σωπικού.

Συνάδελφοι, όταν πέρυσι τό Δ. 
Σ. άπεφάσισε νά ξαναζητήση τήν 
ψήφον τών Συναδέλφων μάς είπε 
ότι ή Συνδικαλιστική του Συνεί- 
δησις καί ή ηθική ύποχρέωσις τήν 
όποιαν αισθάνεται έναντι όλων 
ήμών τής έπττάσσουν νά ζητήση 
τήν Αναθεώρησιν τής έμπιστοσύ- 
νης μας.

Δέν γνωρίζω εάν μετά τρν 
χρόνον πού πέρασε ή Συλλογική 
‘Ηγεσία αισθάνεται τήν ιδίαν ΰ- 
ποχρέωσιν γιά νά μάς σώση ή 
θεωρεί Αρκετόν τόν σωτήριον έτος 
1960 κα ί άπεφάσισε νά έπανέλ- 
θη είς τάς Υπηρεσίας της.

κ. Συνάδελφοι, δέν θά σάς 
κουράσω άλλο, ευχαριστώ διότι 
μέ Ακούσατε.
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0 κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

χαζομένων
Δυστυχώς ή Δ. Ε. δέν συνετί

στηκε Από τήν καταπληκτικήν 
πλειοψηφίαν μέ τήν όποιαν περιέ
βαλε τήν πρότασίν της καί εύθύς 
ώς έπανεξελέγη στρέφεται μετά 
μανίας έναντίον τών λοιπών Αδελ
φών Συλλόγων. Είναι ένδεικτικόν 
ότι ή ύπ’ άριθ. 1 άνακοίνωσις 
τής Συλλογικήις ‘Ηγεσίας πριν 
δηλ. συστηθή ή Δ. Ε. είς Σώμα 
είναι Αφιερωμένη είς τήν έπίθεσιν 
έναντίον τών Αδελφών Συλλόγων 
τούς όποιους καί κατηγορεί διά 
μίαν περίεργον κουμπαριάν. ’Α
κολουθεί ή έπίθεσίς έναντίον τών 
Ταμείων ’Αλληλοβοήθειας τού 
Προσωπικού καί Ακολουθεί τό 
γνωστόν έπεισόδιον τού Συναδέλ
φου Γεν. Γραμματέως μέ τόν Συ
νάδελφον Τρίμην τού βοητικού 
προσωπικού. Τό έπεισόδιον τά 
γνωρμζομεν πάντες Από Ανακοι
νώσεις τις όποιες έκυκλοφόρησαν 
οί ένδιαφερόμενοι. ’Εκείνο όμως, 
τό όποιον δέν γνωρίζουν ασφα
λώς οί πολλοί είναι ότι ό Συνά
δελφος Γεν. Γ ραμματεύς παρα- 
βαίνων βασικήν Συνδικαλιστικήν 
Αρχήν κατέφυγε είς τήν Διοίκη- 
σιν τής Τραπέζης καί έζήτει πει
θαρχικήν τιμωρίαν Συναδέλφου 
του Συνδικαλιστοΰ δι’ έπεισό
διον τού όποιου ήδη εΐχεν έπιλη- 
φθή ή τακτική Δικαιοσύνη.

Καί ή ένέργεια αυτή, Συνάδελ
φοι, προεκάλεσε κυριολεκτικός 
σάλον είς τά έργατικά Συνδικά
τα μέ Αποτέλεσμα τό θέμα νά ά
χθη είς τά δευτεροβάθμια Συνδι
καλιστικά όργανα, νά Αποτελέ- 
ση λ...

κ. Πρόεδρος: Αύτά τά 
είπατε.

κ. Π. Θεοφανόπουλος: 
Δέν έχει σημασία, τά λέγω καί 
έγώ. Τό Αποτέλεσμα. Συνάδελφοι 
είναι ότι ή μέν Γ.Σ.Ε.Ε. όστηύθυ- 
νε έγγραφον πρός τόν Σύλλογόν 
μας καί τόν κατηγορεί ότι προ- 
έβη είς πράξιν βαρύτατα άντι- 
συνδικαλιστικήν. To Ε.Κ.Α. άπέ- 
στειλε έπιστολήν είς τόν Σύλλο
γόν μας καί λέγει ότι παρέβη 
βασικήν Αρχήν τών Συνδικάτων 
καί αυτή ή Αρχή, Συνάδελφοι, εί
ναι περί τής μή έπεμβάσεως τού 
έργοδότου είς τά τών Συνδικαλι
στικών ’Οργανώσεων, τό ίδιο δέ 
θέμα άπησχόλησεν τό Συμβούλιου 
τής Ο.ΤμΟ.Ε. είς 3 συνεχείς Συ
νεδριάσεις.

Καί έπανέρχομαι, Συνάδελφοι, 
είς τό θέμα τών άπεργιακών εκ
δηλώσεων τού μηνός Ιουλίου. "Ο
πως θά ένθυμήσθε ή Διοίκησις 
παρεκράτησε τά δύο ημερομίσθιά 
τής Απεργίας. Έρωτάται ή Συλ
λογική ‘Ηγεσία: Έψ’ όσον έγνώ- 
ριζεν ότι ή πράξις αυτή τής Δι- 
οικήσεως ήτο ένα κτύπημα έναν-

Οργανώσεις έργασιας.
Έρωτάται: Ή προειδοποίησις 

τής Δ. Ε. έγινε τόν μήνα ’Απρί
λιον Εκτοτε είς ποιας ένεργείας 
προέβη διά τήν άρσιν τής ποι
νής τού Ποντικοπούλου;

’Αλλά Συνάδελφοι, έάν πέρυσι 
είχαμε μίαν πρίπτωσιν Ποντικο- 
πούλου, σήμερα έχομε 30. Σήμε
ρα καί ό ίδιος ό Συνάδελφος Πα
παχρήστου βρίσκεται είς τήν ι
δίαν θέστν, άλλά υπάρχουν καί 
άλλοι Συνάδελφοι, οί Συνάδελ
φοι οί όποιοι δέν παρουσιάσθη- 
σαν εγκαίρως κατά τήν λήξιν τής 
Απεργίας καί τήν παραπομπήν 
τού θέματος είς τήν Διαιτησίαν. 
Καί έρωτάται ή Δ. Ε. είς ποιας 
ένεργείας προέβη διά νά άρη τάς 
ποινάς τών Συναδέλφων αύτών;

Τά θέματα τά όποια άπετέλε- 
σαν τις άπεργιακές Εκδηλώσεις 
τού μηνός Ιουλίου ώς θά ένθν- 
μείσθε πάντες έκ τών Ανακοινώ
σεων τής Συλλογικής ‘Ηγεσίας, 
ήσαν 3.

Ιον. Ή καταβολή τού 15θημέ- 
ρου.

2ον. Ή επιστροφή, τών κρατή
σεων Εργατικής Κατοικίας.

3ον. Ή έξομοίωσις τών Συνα
δέλφων τών Επαρχιακών υποκατα
στημάτων μέ τό ώράριον τού Κέν
τρου.

Καί έρωτάται ή Συλλογική Η
γεσία διατί όταν ώδηγήθη. είς τό 
Διαιτητικόν Δικαστήριον άπηρνή- 
θη τά δύο αιτήματα καί έδήλωσεν 
ότι τό αίτημα περί ωραρίου ου
δέποτε εΐχεν τεθή ύπ’ αυτής; Μή
πως τούς Συναδέλφους τών Επαρ
χιακών καταστημάτων τούς ένθυ-

κ. Λυμπερ ύπουλος: 
Άγαττη,τοί Συνάδελφοι. Πρόθε
σης μου δέν είναι νά έξάρω τά 
επιτεύγματα τής Δ.Ε. ώς με
γαλειώδη, Καθήκον μου δμως 
αποτελεί νά άναγνωρίσω ταν- 
τα, συγκρινάμενα μέ τάς έπι- 
κρατούσας συνθήκας έν γένει 
καί τάς αντιξοότητας, τόσον 
έντος τής Τ ραπέζης, δσον καί 
εκτός Ταύτης,ώς Ικανοποιητικά.

"Ετι περισσότερον επιβάλ
λεται είς έμέ ή αναγνώρισές 
αυτή, καθ’ δσον ή μην ό πρώ
τος δστις εΐχον διατυπώσει είς 
τό παρελθόν ενδοιασμούς καί 
αμφιβολίας ώς πρός τάς ικα
νότητας, τήν συντηρητ ικότητα 
καί τήν ευελιξίαν τής λογοδο- 
τούσης Δ.Ε. νά δια-χειρισθή τά 
επαγγελματικά μας συμφέρον
τα έπιδεξίως. Ό χρόνος καί τά 
γεγονότα απέδειξαν δτι τά εΐχε 
καί μέ σωφροσύνην έπολιτεύθη, 
πράγμα διά Τδ όποιον τώρα ά- 
κατανοήτως κατηγορεΐται.

φαντάζεσθε κύριοι Συνάδελ
φοι τό αποτέλεσμα μιας διεκ- 
δικήσεως έπιδιωκομένης κατά 
τρόπον μονοκόμαπον καί από
λυτον καί δέν διαφεύγει^ τής 
προσοχής σας ό σιωπηλός καί 
άνηλεής άγων τής ζωής, 6 έκ 
τής συγκρούσεως συμφερόντων 
προερχό-μενος καί κατ’ οΰδέν 
διαφόρων τού τής Ζούγκλας 
το ι θύτου, εί μή μόνον είς τόν 
τρόπον διεξαγωγής. (Ό μέν 
διεξάγεται πρωτογόνως, ό δέ 
μέ τό γάντι, ήτοι μειδίαμα, υ
ποκλίσεις, υποκρισίαν, διαβο-
λήν κλπ.).

Χαρακτηριστικόν λυπηρόν 
καί έπκίνδυνον τυγχάνει τό γε
γονός, ότι ή παρ’ ήμΐν άντιπο- 
λίτευσις δέν γίνεται κατά τρό
πον χρήσιμον καί εποικοδομη
τικόν. ’Ασκείται κατά κανόνα 
ύπό αντιπάλων υποψηφίων καί 
κατά τρόπον επιζήμιου καί 
στείρον. Περιορίζεται είς συνε 
χώς έποα/αλαμ βανάμ ενα ασή
μαντα και αστεία δια τό παρόν 
καί τό μέλλον γεγονότα (‘Ηλι- 
άσκος, Λέσχη, Κληροδότημα 
Μπούμπουλη, ’Επίδομα προέ
δρου, Παράδοσις Ιδρύματος, 
γαλούχησις υπαλλήλων κλπ.), 
γέμει δέ χαρακτηριστικών άντι- 
φάσεων, παροητλανητικών έντυ- 
πώσεων, κωμικών φιλοφρονήσε
ων καί στερείται ποιντελώς τού 
αναγκαίου ρεαλισμού.

κ. Ί θ α κ ή σ ι ο ς: ’Απαν
τάτε έκ μέρους τής Δ.Ε. κ. συ
νάδελφε ; ’Εμάς κρίνετε ή τήν 
Δ.Ε.;

κ. Σ τ ε ρ γ ί ο υ: Είστε καί 
μέλος τής Εφορευτικής ’Επι
τροπής καί λαμβάνετε θέσιν;

κ. Λ υ μ π ε ρ ό π ο υ λ ο ς: 
’Εκφέρω τάς απόψεις μου καί 
είναι δικαίωμά μου όχι μόνον 
την λογοδοτούσαν Δ.Ε. νά έ- 
λέγξω διά τάς πράξεις της, αλ
λά και υμάς διά τά έν τή Συ- 
νελεύσει ύφ’ υμών δια,τυπωθέν- 
τα. Ούτε ή έκλογή μου ώς μέ
λους τής ’Εφορευτικής ’Επι
τροπής άποτελεΐ δΓ έμέ κώλυ
μα πρός τούτο. Πάντως -π-α,ραι- 
τοΰμαι τού αξιώματος έφ’ όσον 
διατυπώνετε τήν επιθυμίαν. ^’Ε- 
άν δέ ή παραίτησις δέν εΐναι 
δυνατή λόγψ τής __ άποχωρήσε- 
ως τού Δικαστικού ’Αντιπρο
σώπου, θά φροντίσω νά άποι> 
σιάσω έκ τών καθηκόντων μου. 

κ. Μαυρουλ ί δ ης: ΚΓ
μούμεθα μόνον είς τούς άπεργ,- έγώ Κ. Συνάδελφοι, νομίζω ό-

τι ουδεν κώλυμα ύφίσταται διαακους μας αγώνας η μήπως τους 
ένθυμούμεθα κατά τήν παραμονήν 
τής ψηφοφορίας μας; Παρακαλεΐ- 
ται ή Δ. Ε. νά μάς άπαντήση.

Άλλά υπάρχει καί ενα άλλο 
δημοσίευμα τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗΣ» τού μηνός Σεπτεμβρίου. .

κ. Ε π. Μ α ρ ο υ λ ί δ η ς: 
’Απορώ, κ. Πρόεδρε, πώς μία Ερ
γαζόμενη παράταξις ή όποια θέ
λει νά παρουσιάση ζωντανότητα 
δέν συνεννοήθηκε προηγουμένως 
γιά τό τί θά πή ό κάθε έ'νας καί 
λένε όλοι τά ίδια.

κ. Πρόεδρος: Συνι- 
στά είς τόν ομιλητήν νά μή 
έπαναλαμβάνη θιγέντα θέμα
τα.

κ. Π. Θεοφανόπου- 
λ ο ς: κ. Πρόεδρε, νά συνεχίσω 
ή νά καθήσω; Μοΰ Αφαιρεΐτε τόν 
λόγον;

κ. Πρόεδρος: "Οχι. Συ
νεχίστε.

τόν συνάδελφον κ. Αυμπερό- 
πουλο, δστις έξελέγη υπό τής 
Σ υνελεύσεως μέλος τής ’Εφο
ρευτικής ’ Επιτροπής, νά άσκη
ση τήν κριτικήν του πρός πά
σαν κατεύθυνσιν.

κ. Λ υ μ π ε ρ ό π ο υ λ ο ς: 
Δέν θά ανατρέξω' είς γεγονότα 
χειρόγραφα και έντυπα, άλλά 
θά άρυσθώ έκ τών λόγων των 
προηγηθέντων ομιλητών στοι
χεία, ττΡός άπόδειξίν τού Ισχυ
ρισμού μου περί τού πώς διε- 
νεργεΐται ή άντιπολίτευσις, Τνα 
κρίνητε έόα/ αΰτη δύναται νά 
θεωρηθή άντνκειμενική, σοβαρά 
καί γόνιμος.

Ό κ. ’Ιθακήσιος έν αρχή τού 
λόγου του έμέμφθη την Δ.Ε. 
διότι έπεξέτεινε τήν 3δραχ;μον 
έκτττωσιν τής Λέσχης είς μή 
μέλη τού συλλόγου, άναφέρας 
τούς... πλουσίους κλητήρας καί 
είσπράκτορας. Έν τή ρήμη ό
μως τού λόγου του έμέμφθη

καί πάλιν τήν Δ.Ε., έξ αντιθέ
του τήν φοράν αυτήν, ώς υπαί
τιον συζητήσεως περί τήν οι
κονομικήν αντοχήν τού άλληλο- 
βοηθητικοΰ Ταμείου τών Είσ- 
πρακτόρων καί Κλητήρων, ή- 
τις συζήτησις εγκυμονεί κίν
δυνον όδηγήσεως τού έν λόγω 
Ταμείου είς τό Ι.Κ.Α. Δέν υ
πάρχει αμφιβολία ότι τούτο 
καί άντίφασις εΐναι καί σύγ- 
χισιν αισθημάτων άποτελεΐ καί 
έπιδίωξιν έντυπώσεων περιέχει.

Ό κ. Παπαϊωόιννου έπί τή 
αναγγελία υπό τού Προέδρου, 
ότι θά τεθούν ύπ’ σψιν τής Σ υ
νελεύσεως τά κείμενα τριών ψη
φισμάτων, έν οΐς καί ενός συγ
χαρητηρίου προς τον Σύλλο
γον τής ’Αγροτικής Τ ραπέζης 
έπ’ ευκαιρία τού άπεργιακοΰ 
του άγώνος, πριν ή λάβη γνώ- 
σΐν τού περιεχομένου καί προ- 
τρέχων ώς πάντοτε μέ άντικει- 
μενικόν σκοπόν νά δημιουργή- 
ση έντύπωσιν άνήλθε,ν έπι τού 
βήματος καί παρεκάλεσε... νά 
περιληφθή είς τό έν λόγορ κεί
μενον παράγραφος άντιδιαστέ- 
λουσα. καί έγκοΰμιάζουσα τήν 
στάσιν τών στελεχών τής ’Α
γροτικής έναντι τών ίδικών μας 
τοιούτων.

"Οσον διά τάς άνιαράς καί 
κωμικάς φιλοφρονήισεις αρκε
τά ήκούσατε καί νομίζω ότι 
περιττεύει ή έπ’ αώτων συζή- 
τησις.

Έν καττακλεΐδι ή^ γνώμη, μας 
εΐναι ότι ή Δ.Ε. έαν καί λάθη 
καί παραλείψεις διέπραξε, έν 
τούτοις έν γε.νικαΐςι γραμμαΐς 
καλώς καί μέ σωφροσύνην έ- 
πολιτεύθη καί επέτυχε ικανο
ποιητικά αποτελέσματα.

"Αλλωστε περί τών προσώ
πων ώς καί τών άφορώντων τήν 
τάξιν μας επαγγελματικών 
συμφερόντων, πάντες ο! συνά
δελφοι, τόσον οί παρόντες όσον 
καί οί απόντες έχουν σχηματί
σει ιδίαν άντίληψιν, ώστε νά 
μήν έχουν ανάγκην διαφωτίσε- 
ως ύπό τών έκ τού βήματος 
τούτου παρελαυνόνπων άμ ιλη- 
τών.

Α. ΧΑΡΙΤΟΣ
Τόνκ. Πρόεδρος: 

λόγον έχει 6 κ. Χαρίτος.
κ. Δ. X α ρ ί τ ο ς: κ. Συ

νάδελφοι, κατ’ αρχήν άς μού 
συγχωρηθή τό σχετικόν τρακ 
διότι εΐναι ό παρθ'ενικός μου 
λόγος είς τό Σώμα τής Σ υνε
λεύσεως.

Κατά «όρον συνεζη.τήθη άπό 
τούς προηγούμενους Σ αναδέλ
φους τό ζήτημα τών δύο ημε
ρομισθίων καί τών τριών ώρών 
τού ενός ημερομισθίου. Θά τό 
ξαναφέρω πάλιν είς τήν μνήμην 
σας, άν καί δέν είναι άπό τά 
πράγματα πού εύκολα θά ξε- 
χασθοΰν διότι άποτελεΐ τήν 
κορωνίδα τών άποτελεσμάτων 
τής διαχειρίσεως τού I960.

Φυσικά τό έκατοντάδραχμον 
τό όποιον καί αύτό συνεζητήΓ 
6η δέν άρκεΐ διά νά συμψηφί
ση τήν ζημίαν. Πέρα άπό αύτό 
τό τό πράγμα οί ρήτορες συ- 
νεζήτησαν τά πρακτικά προ
βλήματα _ πού άπησχόλησαν 
τήν Ηγεσίαν μας καί πού κα
τά βάσιν είς έναν Συνδικαλι
στικόν ’Οργανισμόν τά πρα
κτικά προβλήματα εΐναι έκεΐ- 
νά πού μάς τοποθετούν καί έχο- 
μεν ανάγκην νά έπιλύσωμεν.

Στην Εθνικήν Τράπεζαν δ
μως, ένα "Ιδρυμα μέ τή δίκιά 
του παράδοση καί μέ τήν σύν
θεση τού προσωπικού πού τό 
άποτελοΰν, ούτε εΐναι έκδορεΐς 
ούτε οικοδόμοι, άλλά είναι 
άνθρωποι μέ δική τους προσω
πικότητα, τήν έντελώς άνεπτυ- 
γμένην τους μόρφωσιν πού ξε
περνάει κατά πολύ τις Υπη
ρεσιακές τους ανάγκες. Ή θέ- 
σις τού Συνδικαλισμού εΐναι 
θέσις πού φθάνει εις τά όρια 
τής ηθικής πιά σχέσεως. Τό 
προσωπικό τής Εθνικής Τρα- 
πέζης γαλουχήθηκε μέ τήν ι
δέα καί μέ τήν συνήθεια καί 
μέ τήν πράξη που έδωσαν τά 
προηγούμενα χρόνια νά μετέ- 
χη στο γενικότερο ένδιαφέρον 
τού ‘ I δράματος.

Πολλοί πατέρες καί πάρα 
πολλές μαννάδες έδωσαν σάν 
συνέχεια τά παιδιά τους στο 
"Ιδρυμα καί τά παιδιά έκεΐνα 
έδωσαν τά δικά τους παιδιά. 
Άσφαλώς αυτή ή παράδοση., 
όπως είπαμε, έχει απόλυτη έν
νοια τό ηθικό «Κλίμα» καί ό
χι μόνον τό πρακτικό. Αύτό τό 
ηθικό «Κλΐμα» τά τελευταία 
χρόνια δέν φαίνεται νά τό πο- 
λυσκέπτωνται οί Συνδικαλιστι
κοί μας Ήγέται. Πριν 5 ή 6 
χρόνια,^ τις μέρες εκείνες τής 
σκλαβιάς, τής κατοχής, τής ει
σβολής, όπως θέλετε πέστε την, 
μία ομάδα Συναδέλφων κατά 
πάντα αρίστων καί έκλεκτών 
ξεκίνησε τή Νέα Κίνηση. Είχα 
τήν τιμή τις έντελώς πρώτες 
μέρες νά είμαι κοντά τους. Με
σολάβησε ή στράτευσή μου καί 
δέν χάρηικα τή συνέχεια. Ή νέα 
εκείνη κίνησις έδωσε πραγμα
τικά έναν καινούργιο τόνο και 
είχε έντελώς χαντακωθή είς ό
λο αύτό τό προηγούμενο διά
στημα άπό τήν Κατοχή καί 
έντεΰθεν καί όλοι πιστέψαμε 
ότι ό έπόμενος καιρός, θά ήτο 
ένας καιρός όπου ή πράξη, καί 
ή ηθική τών πράξεων θά συν
ε βάδιζαν μέσα στήν Τράπεζα.

Οί σημερινοί μας όμως 
συνδικαλιστικοί ‘Ηγέτες κι
νούνται μέ τήν κλωτσιά πού 
έδέχθησαν άπό τήν νέαν έκεί- 
νην κίνησιν. Τίποτε πάρα πά
νω δέν έχουν προσθέσει άπό 
τόν εαυτό τους. Δυστυχώς έ- 
δώ θά μπορούσε κανένας να πή 
ότι έδώ υπάρχει μία απάτη 
πρός τό Προσωπικό. Άλλά 
σάς παρακαλώ, νά μήν 
άκριβολογηθή ή λέξις δι
ότι οί Συνάδελφοι οί όποιοι σή
μερα εΐναι στήν Συνδικαλιστι
κήν μας Ηγεσίαν εΐναι κοιτά 
πάντα αξιοπρεπείς καί οπω
σδήποτε ή έντιμότης τους εΐ
ναι τό πρώτο τους προσόν.

Εΐναι παραπειστικό τό απο
τέλεσμα πού έχει έμφυλοχωρή- 
σει άπό αυτήν τήν ιστορίαν. Τό 
Προσωπικόν πιστεύει ότι έξα- 
κολουθοΰν να υπάρχουν έκεΐνοι 
οί νέοι οί όποιοι άνεμόχλευσαν 
κυριολεκτικά τό ύπόβαθρον τών 
υπαλλήλων καί τούς εί
παν τό πρόβλημά μας 
δέν εΐναι ένα πρόβλημα τού 
πώς θά φύγη ό Ήλιάσκος καί 
πώς αργότερα θά ξαναποκτή
σομε πάλιν τό 10% καί τό 
20% καί πώς άναπροσαρ μοζό- 
μεθα κάθε λίγο καί λιγάκι στά 
μισθολογικά έπίπεδα τά ό
ποια έχομεν ανάγκην.

Έσαν πάρα πολύ ώ μορφές 
έκεΐνες οί ήμερες και πάρα 
πολλά τά όνειρα. Γιά ένα—δυο 
χρόνια τά πράγματα προχώρη- 
σοιν καλά, έπειτα λιμνάσαμε. 
Σήμερα δέν είναι άπλώς λίμνη 
άλλα εΐναι βούρκος. Τό πράβλη 
μα τής ηθικής, γιά μένα, άποτε 
λεΐ ένα άπό τά πιο βασικά. "Ι
σως εΐναι ή τό δεξΐ ή τό άριστε- 
ρό σκέλος τού κορμιού τού σώ
ματος τών υπαλλήλων τής Τρα- 
πέζης.

Ένδιαφερήμεθα δι ατό ψω
μί, γιά τό μισθολογικύ, γιά 
τήν ένταξη, γιά τό ασφαλιστικό 
καί κανείς μας δέν κυττάει νά 
δή__ή στελέχωσις, τό υπόβαθρο 
τού Προσωπικού στέκεται κα
λά; Οί υπάλληλοι τής Τραπέ- 
ζης είναι ικανοποιημένοι άπό 
τόν τρόπον μέ τόν όποιον δι
ό ικοΰνται, οχι άπ ότόν Διοικη
τήν που αί έκάστοτε πολιτι
κές καταστάσεις τόν έπι βάλ
λουν άλλά άπό τά στελέχη έ
κεΐνα τά όποΐα εΐναι υποχρε
ωμένος ό Διοικητής νά τά δε
χθή καί μέ αύτά νά πορευθή 
καί νά φέρη αποτελέσματα τό
σον είς τό "Ιδρυμα όσον καί 
είς τό Προσωπικό του. Πολύ 
λίγοι άπό μάς θά εΐναι ευχα
ριστημένοι καί θά χειροκροτή
σουν.

"Εχομεν ένα όργανον δια
παιδαγωγήσεων Συδικαλιστι- 
κής συνειδήσεως. Αύτό είναι ή 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ». Ή «ΤΡΑ
ΠΕΖΙΤΙΚΗ» κατά τό μεγαλύ- 
τερόν της μέρος άσχολεΐται 
είτε μέ δημοσιεύσεις πού έ
χουν σχέση μέ εκδρομές στο 
Μυστρά, είτε μέ ομιλίες, οί ό
ποιες έγιναν διά τήν μάχην τών 
Δερβενακίων, είτε μέ τό τί σηη 
μαίνει Αξία, τί σημαίνει Κατά- 
θεσις καί μέ χίλια δυο άλλα 
τέτοια ευτράπελα πολύ, δέ λι- 
γώτεοο βλέπει, κανείς, αυτόν* 
τόν προγραμματισμένο άγώνα, 
πού άοχίζει κατά τή θητεία της 
uia Συλλογική Ηγεσία καί 
πού θά πρέπει νά άποσκοπεΐ 
στο πώς θά αποκτήσουν αυτοί 
1000 ή 2000 Συνάδελφοι, πού 
μπήκαν στήν Τράπεζα άπό τό 
1953 καί μετά τήν συνείδησιν, 
τήν παλαιά έκείνη όρθή καί ί- 
διάζουσα Συνδικαλιστική συν- 
είδησιν πού εΐχαν οί παλαιοί 
υπάλληλοι τής Εθνικής Τρα- 
πέζης.

^Δέν έχομε τό θάρρος νά μι
λάμε τί σημαίνουν τά φακελλά- 
κια είς τήν ουσίαν touc δέν έ
χομεν τό θάρρος νά μιλάμε γιά 
τά «πλεούμενα», ένώ ή ουσία 
τόσο τών«πλεουμένων» δσον καί 
τών «φακελλακίων» εΐναι τί ά- 
κριβώς συμβαίνει καί τί ύπο- 
κρύτττεται πίσω άπό αυτά σέ 
νούμερα καί πρόσωπα.

Θυμάμαι ένα περιστατικό—- 
καί επιτρέψτε μου νά δεσμευ- 
θώ μέ τήν ανωνυμίαν τού πρά
γματος — ότι Συνάδελφος 
Συνδικαλιστής σέ θητεία προ 
τριών περίπου έτών παρενέβη
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είς^ τήν Διοίκρσιν, δεν ξέρω εις | 
ποιαν άρμοδίαν Διεύθυνσιν ά- I 
κριβώς καί έζήτησε νά έλεγχθή 
τό Δικαστικό για ποιο λόγο 
δέν μεριμνά καί δέν ένεργςΐ έγ- 
καίρως ώστε νά μήν χάνωνται 
σταθερά καί ουσιαστικά κέρ
δη της Τραπέζης. ΤοΟ ΰπεδεί- 
χθη νά σωπάση καί νά κάτση 
έκεΐ πού βρίσκεται γιατί δέν 
είναι δική του δουλειά. ’Α
σφαλώς ό άνθρωπος σώπασε 
διότι αρκετά είχε ζημιωθή ας 
τήν υπηρεσιακήν του καρριέρα.

Πέστε μου, τί κάνουν ο! τε
λευταίες θητείες τών Συνδικα
λιστών μας; Πού μέ ελάχιστες 
παραλλαγές προσώπων, στην 
βάση τους είναι οί 'ίδιοι. Τί κά
νουν διά νά δώσουν αυτήν τήν 
ηθικήν εξαρσίν ώστε τό και
νούργιο Προσωπικό νά συνηθί
ση οπήν ιδέα ότι δέν αποτελεί 
μονάχα τόν υπάλληλο τον 
μισθωτόν μιάς έπιχειρήσε- 
ως ή οποία άνά πάσαν 
στιγμήν μπορεί νά τόν άρπά- 
ξη άπό τό αύτί καί νά τόν πε- 
τάξη έάν εκείνος θέληση έν ό- 
νόματι τής μακροβίου συνειδή- 
σεως πού έχει ώς λειτουργού 
καί δχι ώς απλού υπαλλή
λου καί ^ τήν οποίαν τήν 
πήρε ο ένας άπό τόν άλ
λον κατά γενεές έρχομένων 
καί απερχομένων, δτι έχει δι
καίωμα νά έλέγχη τόν τρόπον ;

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«
μέ τόν όποιον δουλεύει καί μέ 
τόν όποιον τό " I δρυμα πηγαί
νει , μπροστά; ΕΤναι Εθνική 
Τράπεζα τής Ελλάδος Κύριοι 
καί δέν είναι ’Εθνική Τράπεζα 
Κολοπετινίτσης.

Κύριοι, λυπάμαι πολύ πού 
είμαι αναγκασμένος νά μιλάω 
γιά τέτοια πράγματα πού θά- 
πρεπε νά τά πούν οί μεγαλύ
τεροι. ’Αλλά δέν ξέρω οί μεγαλύ 
τεροι γιά ποιο λόγο καλοβο- 
λεύτηκαν σ’ αυτά τά ζητήματα 
καί δέν έξεγείρονται καί δέν 
σηκώνονται νά πεταχτοΰν έξω 
καί νά φωνάζουν.

(Χειροκροτήματα).
Συνέχεια άπό τήν 7ετία 

αυτή τήν τελευταία άπό τό 
ί 953 καί μετά έχομεν συνέ
χεια άπεργιακές εκδηλώσεις. 
Είναι βαρύτατο τό πλήγμα 
για μάς τούς νεωτέρους νά 
έλέπωμεν τήν αναλγησία, τήν 
αδιαφορία καί δλες έκεΐνες τις 
φυσικές συνέπειες διά τήν ο
λότητα τών μεγαλύτερων σέ 
βαθμό, δέν λέγω πιά γιά στε
λέχη, τά στελέχη άς βρούν κα
τά συνείδηση πώς κολοβολευ- 
τήκαν καί δέν θέλουν ν’ άπαν- 
τήσουν, γενικά γιά τούς μεγα- 
λυτέρους _ σέ βαθμό Υπάλλη
λους, στο ποσοστό εκείνο τό 
οποίον έχομεν, πώς μπορούν 
νά αντιμετωπίζουν τά βιοτικά 
τους προβλήματα μέ τόν τρό

πον πού τά αντιμετωπίζουν, 
πώς τολμούν νά πατάνε τό πό
δι τους στο κατώφλι αυτό τής 
Τροπτέζης νά συνδιαλλάσσωνται 
τις ώρες τού άγώνος καί νά 
μήν έννοούν ν’ αρπάξουν έμάς 
άπό τό σβέρκο νά μάς κοίθή- 
σουν κάτω νά μάς μάθουν αυ
τά τά 5 γράμματα πού υπο
τίθεται δτι εκείνοι θά ήσαν 
φωστήρες καί θά τά ήξεραν 
άπ’ Εξω^ καί νά τό μάθωμε ό
λοι μαζύ σάν παραμυθάκι δτι 
όταν λέμε άπεργία είναι απερ
γία, δταν λέμε διαμαρτυρία 
είναι διαμαρτυρία, δταν λέμε 
μαχητικότητα, δχι γιά τήν μα
χητικότητα δπως πολύ σωστά 
ειπώθηκε άπό τόν κ. Ίθακή- 
σιον, άλλά μαχητικότητα γιά 
τήν όΰσία τών πραγμάτων, 
περισσότερο άπ’ δλα. δτι εί
ναι άγώνας καί δτι δέν μπο
ρεί νά εχωμε καμμία χωριστή 
άντίληψη, είτε μικροί είτε με
γάλοι στο βαθμό.

*Όχι γιά τις 500 δρχ. Κύ
ριοι, όχι γιά τις 1.000 δρχ., 
δχι γιά τή θέση πού θά μάς 
πάρουν, δχι γιά τήν πιθανή 
μετάθεση, όχι γιατί είσαι Πρό
εδρος τού Συλλόγου καί γιά 
ποιο λόγο δέν ξέρω δέν θέλεις 
νά ζημιωθής. Παρεπιπτόντως 
καί ένα άλλο ζήτημα: "Οταν 
γίνονται άγώνες υπάρχουν θύ

ματα καί, στά τελευταία τού
τα χρόνια άγώνες γίνονται πά
ρα πολλοί στήν Τράπεζα. "Εχο
με ν παραδείγματα ανθρώπων 
οί οποίοι ζημιώθηκαν άπό αυ
τούς. "Ας ελθωμε είς τά εντε
λώς πρόσφατα. Ποιούς θά ή- 
θελατε ό κ. Διοικητής νά ζημι- 
ώση καί νά χτυττήση; Τό ανώ
νυμο Προσωπικό; Τόν έναν έ
καστον υπάλληλον ή τούς έκ- 
προσώπους του πού είναι ή 
Συνδικαλιστική του Ηγεσία; 
Καί σάς ερωτώ:

Πέστε μου εσείς άπό τά 
2, 3, 4 χρόνια — διότι αυτούς 
σήμερα έλέγχομε, -— τί ζη
μιές έχουν παθει; Τουλάχιστον 
οί έπιφανέστεροι έξ αυτών. "Ο
τι άποδέχονται τήν αμοιβή τήν 
άσφαλιστική; Δικαίωμά τους. 
Δικαίωμά μας δμως, νά πούμε 
δτι. σά νπρώτο άποτέλεσμα 
μιάς^ συνειδητής μάχης ουσια
στικής θά ήταν νά χαθούν κά
τι τέτοια πράγματα. Δέν χά
θηκαν.

Νά πούμε διά συναδέλφους, 
Συνδικαλιστάς, οί όποιοι κατη
γόρησαν τόν άπελθόντα Συνά
δελφον κ. Μελισσαρόπουλον, 6- 
τι δέν υπήρξε καλός, διότι ά- 
κολουθούσε τήν οδόν τής «Δι
πλωματίας». Ένζι ή ορθή οδός, 
κατ’ αυτούς ήτο ή κατά μέτω- 
πον έπίθεσις, καί τήν οποίαν I

μέθοδο τής «έπιθέσεως» διε- 
κήρυξαν δτι θρησκευτικώς θά 
άκολουθήσουν; "Ε, λοιπόν, αυ
τοί οί συνάδελφοι, οί Συνδικαλι 
σταί, οί όποιοι ύποτίθεται δτι 
πάλαιψαν δέν έχουν πάθει καμ
μία ζημία. Καί ποιοι τήν έπα- 
θαν; Τά δύο ημερομίσθια καί 
οί τρεις ώρες.

(Χε ιροκροτή ματα). 
κ. Μ. Τ σ ο υ δ ε ρ ό ς: 

Δέν είναι άξίωμα δταν ένας α
ξιωματικός πάει εις τόν πόλε
μο νά τραυματισθή κιόλας, θά 
έχη καί κάποιος τήν τύχην νά 
μήν τραυματισθή.

κ. Δ. X α ρ ί τ ο ς: Μόνον, 
Κύριοι, οί εικονικές μάχες καί 
οί άκαπνες δέν έχουν θύματα.

(Χειροκροτήματα). 
κ. Έ π. Μαυρουλ. ί- 

δης: Μέ τό νά καταφέρεσθε
εναντίον τών δικών μας μαχών 
αί όποΐαι είχαν θύματα, συνε
χώς ήσαν πράγματι καί μάχαι, 
εΐσθε εναντίον τών μαχών.

κ. Δ. X α ρ ί τ ο ς: Είμαι 
υπέρ τών μαχών, άλλά τών συ
νειδητών μαχών, τών μαχών 
πού πλέον άπό τήν μόρφωσιν 
υπάρχει καί ό άνδρισμός πού 
είχαν οί Οικοδόμοι καί οί Θε
ατρίνοι πού αυτόν δέν τόν εί- 
χεν ή Ηγεσία μας.

κ. Ε. Μ α up ου λ ί - 
δ η ς: Τούς όποιους οικοδό
μους έν άρχή τής όμιλίας σας, 
ώς απολογητής τής άρχής τής 
εργατικής αριστοκρατίας, έψέ- 
ξατε.

Δ. X α ρ ί τ ο ς: Καί δταν
μάς κατέβαζε σέ 3 ή με
ρών άπεργία καί σέ 4 μάς 
χαντάκωνε καί έσιώπα. Έπϊ 
πλέον κ. Συνάδελφε, Εχομεν καί 
τά ήθικά προσόντα, έχομεν 
κα ίτήν ένδελέχειαν τήν καλλι
εργημένη ν καί πού δέν έπέ- 
δειξεν ή Ηγεσία μας, γι’ 
αυτό δέν είχεν συνέπειαν είς 
τούς άγώνες της.

Έ π. Μ α ρ ο υ λ ί δ η ς: 
‘Ομολογώ ότι δέν μπορώ νά 
σάς καταλάβω, Συγκεκριμενο
ποιείστε τά πράγματα.

κ. Δ. Χαρίτος: Καί τό σπου
δαιότερου πάντων. Πριν μερι
κούς μήνες καί έξ αιτίας τών 
κατ’ έκλογήν τοποθετήσεων είς 
άνωτέοους βαθμούς, έδημιουρ- 
γήθη θέμα ήθικής τάξεως, ζήτη
μα εις τό κατάστημα τής οδού 
Σταδίου. Σιωπηρώς δλο τό Σώ 
μα τών ύπαλλήλων της τ.’Εθνι
κής Τραπέζης άνεστατώθη, ή 
Συλλογική ‘Ηγεσία έσιώπησε.

Ευχαριστώ πού μέ ακούσα
τε. (Χειροκροτήματα).
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0 κ ΙΩΣΗΦ ΛΙΤΙΝΑΣ
κ. I. Λίτινας :κ. Συνάδελφοι, 

δέν έχω διάθεσι νά σάς κουρά
σω πολύ διότι αρκετά κατα
λαβαίνω δτι έχετε κουρασθή. 
Θά άπαντήσω άποκλειστικώς 
καί μόνον είς τά δύο πρώτα Ε
ρωτήματα τού Συναδέλφου κ. 
’Ιθακήσιου. Τό πρώτο του Ε
ρώτημα είναι διά ποιον λό
γον δέν άναφέρονται είς τόν 
δημ^οσιευθέντα έν τή «Τραπεζι
τική» άπολογισμόν, πρώτον ή 
πώλησις τής Λέσχης καί δεύ
τερον τό κτήμα Μπούμπουλη.

κ. Δ. Παπαϊωάννου: κ. Λί- 
τινα άπαντάτε άπό μέρους τού 
Διοικ. Συμβουλίου;

κ. I. Λίτινας: Είμαι ειδικός 
Γραμματεύς τού Συμβουλίου 
καί άπαντώ έκ μέρους αυτού.

Τό Δ.Σ. μετά τήν άπόφασιν 
ή όποια έλήφθη κατά τό πα
ρελθόν έτος αί πρώται ένέργει- 
αι τάς όποιας έκανε ήσαν νά 
δώση είς τόν ήμερήσιον τύπον 
τήν άγγελίαν δτι πωλείται ά 
5ος καί 6ος όροφος τού άκινή- 
του, τό όποιον περιλαμβάνει 
τό Έστιατόριον καί τήν Λέ
σχην είς τήν οδόν ’Ακαδημίας 
60 μέ σχετικός πληροφορίας 
κ.λ.π.

Μετά τήν Ενέργειαν αυτήν 
τό θέμα έφθασειν έως τήν Ν.Ε. 
ή οποία ήτο καί άρμοδία διά 
νά μάς έγκρίνη. τό άνάλογον 
δάνειον διά τήν άγοράν τής νέ
ας Λέσχης. Είς τήν Ν.Ε. όμως 
έπαρουσιάσθη ό αρμόδιος ‘Υ
πουργός ό όποιος κατ’άρχάς Ε
φερε τήν πρώτην άντίρρησιν, 
ήτις δνετυπώθη ώς Εξής:

«Μού κάνει έντύπωσιν, έφ' 
δσον έχετε Λέσχην καί είς επί
καιρον μάλιστα θέσιν, νά θέλε
τε νά τήν δίόσητε καί νά πάρε
τε καινούργια.»

Ημείς βέβαια άπαντήοαμεν 
καταλλήλως. Ό κ. Ύπουογός 
προέβαλε δευτέραν άρνησιν.

«Πουλήσατε τήν Λέσχην τήν 
οποίαν Εχετε καί μετά θά σάς 
έγκρίνωμεν τό δάνειον διά νά 
άγοράσητε τήν καινούργια».

”Ας μού έπιτραπή νά άπαν
τήσω είς τόν κ. Υπουργόν δτι 
μόνον γιά αφελείς ήταν αύτή ή 
άπάντησις. Διότι ήταν δυνατόν 
νά πουλήσωμεν τήν Λέσχην 
μας καί μετά νά τού πούμε: 
Δώσε μας δάνειον. Καί αν δέν 
μάς τδδινε; Θά εϊμεθα πλέον 
έξω.

Σημειώσατε δτι είς τό στά- 
διον τής διαπραγματεύσεως 
τής πωλήσεως τής Λέσχης πολ
λοί άγορασταί έπαοουσιάσθη- 
σαν. Κυρίως έπαρουσιάσθη ό 
συνιδιοκτήτης μας κ. Τσαλδά- 
ρης ό όποιος καί μάς προσέ- 
φερε μίαν εξευτελιστικήν τιμήν. 
Φέτος συνεχίζοντες τάς προσ
πάθειας μας κατά τά μέσα τού 
παρελθόντος Δεκεμβρίου 1960 
ό Πρόεδρος τού Συλλόγου μας 
ήλθε είς μίαν συνάντηση/ μέ 
τόν κ. Γαλάνην. Ό κ. Γαλάνης 
διετύπωσε κι’ έκεΐνος τήν άρ- 
νησίν του άλλά κατόπιν Εξηγή
σεων τάς όποιας τού εδωσεν 
ό κ. Πρόεδρος άπήντησεν:

«Θά σέ παρακαλέσω νά έ- 
πανήλθης τόν ’Ιανουάριον διά 
νά δώ δλην τήν ’Επιτροπήν καί 
θά καταβάλω καί έγώ τις προ
σπάθειες τις ίδικές μου».

Τόν μήνα ’Ιανουάριο, παρ’ 
δλας τάς προσπάθειας του ό 
κ. Πρόεδρος δέν κατώρθωσε νά

συναντήση τόν κ. Γαιλάνην λό- 
γιρ άσθενείας.

Τελευταίως κατά τόν μήνα 
’Ιανουάριον καί άρχάς Φε
βρουάριου πού εμείς έκ νέου 
είς τάς Εφημερίδας βάλαμε τήν 
άγγελίαν τής πωλήσεως τής 
Λέσχης παρουσιάσθησαν δύο 
άγορασταί. Καί ό εις έξ αυτών 
μας έζήτησεν νά μετατρέψωμεν 
τό κτίριον είς γραφεία δι’ ίδι
ων μας Εξόδων καί κατόπιν νά 
τό πάρη, ή δέ τιμή τήν οποίαν 
μάς πρσσέφερεν δέν ήτο δυνα
τόν νά γίνη αποδεκτή, δσθέν- 
τος δτι^ είς Ενα παλαιό κτίριο 
δπως είναι αυτό θά γίνουν με
ταρρυθμίσεις καί νέες εγκατα
στάσεις, αί όποΐαι θά μάς έ- 
πεβάρυνον μέ ενα σοβαρόν κον- 
δύλιον,

"Ετσι Εχει τό πράγμα καί ά- 
ναμένομεν καταβάλλοντες συ
νεχώς προσπάθειας δχι μόνον 
νά τό πουλήσωμεν, άλλά καί 
Εάν φθάσωμεν είς τό σημείον 
αύτό ό άγοραστής μας νά ύπο- 
χρεωθή νά περιμένη νά πάρω- 
με τήν εγκρισίν τής Ν.Ε. Διό
τι, είναι δυνατόν —Επαναλαμ
βάνω— καί θά ήθελα τήν γνώ
μην σας, νά τό πουλήσωμε νά 
βάλωμε στήν τσέπη μας 2.000 
000 πού ζητάμε, καί μετά νά 
ψάχνωμε παρακαλώντας ή Εκβι
άζοντας τήν Νομισματικήν ’Ε
πιτροπήν νά μάς έγκρίνη τό 
δάνειον διά νά άγοράσωμεν 
νέο κτίριον;

Έάν δέν έξευρεθή το κτίριο, 
Εάν δέν έγκριθή τό δάνειον, 
μπορούμε νά προβοΰμε είς τήν 
πώλησιν τής ΰπαρχούσης Λέ
σχης, καθ’ ήν στιγμήν 50—80 
Συνάδελφοι βρίσκουν καταψύ- 
γιον έκεΐ;

κ.Π. Θεοφα νόπουλος: 
"Εχετε τό δικαίωμα νά προβή- 
τε είς άλες αυτές τις Ενέργει
ες τις όποιες μάς άναφέρατε 
δεδομένου δτι ή περυσινή Γεν. 
Συνέλευσις Ελαβε άπόφασιν, 
διά τής οποίας ώρίζετο μία ’Ε
πιτροπή ή όποια άνέλαβε τό 
δλον αύτό θέμα.

κ. I. Λ ί τ ι ν α ς : Ημείς τά 
όσα κάίναμε ήταν μία προκα
ταρκτική Εργασία. Δέν ήτο δυ
νατόν νά προβοΰμεν είς καμμί- 
αν Ενέργειαν, είιμή μόνον άφοΰ 
θά έλάμβανε γνώσιν καί θά δι- 
εχειρίζετο άποκλειστικώς καί 
μόνον ή Επιτροπή Εκείνη, ή ο
ποία θά άνελάμβανε τήν πώλη- 
σιν καί τήν διάθεσιν τού έγ- 
κριθέντος ύπό τής Ν.Ε, κονδυ
λίου διά τήν έξεύρεσιν καί διά 
τήν άγοράν τού νέου κτιρίου.

Δέν νομίζομεν δτι θά Επρεπε 
νά ταλαιπωρούμε μία ’Επιτρο
πή νά Ερχεται κάθε φορά νά 
άκούη τις άντιλήψεις τών δια
φόρων αγοραστών ή νά πηγαί- 
νη είς διάφορα άλλα σημεία 
καί νά αίτήται τό δάνειον καθ'’ 
ήν στιγμήν ήκολουθήθη ό δρό
μος πού έπεβάλετο νά άκσλου- 
θηθή.

κ. Γ. Καραπάνος: Πώς 
ήτο δυνατόν νά συγκαλέσωμεν 
τήν ’Επιτροπήν, δταν δέν είχα
με νά θέσωμεν ύπ’ όψιν της 
συγκεκρίιμένας προτάσεις. ’Ε
άν είχαμε συγκεκριμένος προ
τάσεις θά τούς λέγαμε: ’Ελά
τε κύριοι, νά πάρωμε άπόφασιν 
τί θέλετε νά γίνη. Νά τό πωλή- 
σωμεν μέ 1.500.000 η μέ 2.000 
000; Άλλά κατά τήν γνώμην 
τού Τεχνικού πρώτα Επρεπε ή 

’κατ’ Ελάχιστον προσφορά να

ανέρχεται είς 2.000.000 Έφ’ 
οσον δέν είχαμε τοιαύτην δέν 
ήτο δυνατόν νά κοολέσωμε τήν 
’Επιτροπήν καί νά θέσωμεν ύ
πό τήν κρίσιν της τήν προσφο
ράν τήν οποίαν είχαμε.

Συναντήσαμε τήν άντίδρα- 
σιν τού κ, Πρωτοπαπαδάκη, ό 
οποίος μάς είπεν δτι: Κύριοι, 
έφ’ όσον Εχετε Λέσχην θά πα
ραμείνετε είς αυτήν, παρά τάς 
Επανειλημμένος έπαφάς τάς ό
ποιας είχα μέ τόν κ. Γαλάνην 
καί τήν συμπαράστασή; του Ε
πί τού θέματος αυτού.

Γιά νά άγοράσωμεν κάτι 
πρέπει νά Εχωμε τά λεφτά. "Ε
χομε τά λεφτά; Δέν τάχωμε. 
Έζητήσαμε λοιπόν δάνειον ά
πό τήν Ν.Ε. Έμελετήθη καί έ- 
γένετο είσήγησις, Ό κ. Γ<χλά- 
νης μέ τόν ^όποιον είχα πολλές 
Επαφές μού έδήλωσεν, δτι θά 
Εχωμεν άμέριστον τήν συμπα- 
ράστασίν του. Πράγματι κατά 
τήν είσήγησιν συνεπαρεστάθη 
καί έκεΐνος καί ό κ. Δερτιλής. 
Δυστυχώς συνηντήσαμεν ττεί - 
σμονα τήν άντίδρασιν καί τήν 
άρνησιν τού κ, Πρωτοπαπαδά
κη, ό όποιος έδήλωσεν δτι άν 
δέν έκποιηθή ή παλαιά Λέσχη 
δέν είναι δυνατόν νά έγκρίνη 
τήν χορήγησιν δανείου.

κ. Π. Θεοφανόπουλος: 
Αυτά Επρεπε νά γραφούν είς 
τήν «Τραπεζιτικήν».

κ, I. Λίτινας: κ. Συνά
δελφοι, Ερχομαι ειίς τό δεύτε
ρον σημείον διά τό κληροδότη
μα Μπούμουλη, Διά νά υποβο
ηθήσω τήν μνήμην ώρισμένων 
έκ τών Συναδέλφων οί όποιοι 
ίσως νά μήν Ενθυμούνται πώς 
Εχει ή ύπόθεσις, λέγω λίγα λό
για: Τό κτήμα αυτό έκληραδο- 
τήθη είς τόν Σύλλογόν μας τό 
1952 άπό τόν άποθανόντα 
Μπούμπουλη διά νά χρησιμο- 
ποιηθή ώς θέρετρον διά τά 
παιδιά μας. Ό άδελφός τού ά- 
ποθανόντος Μπούμπουλη, ό ο
ποίος ήταν συγκληρονόμος τού 
δευτέρου ήμίσεος τού οίκή(μα- 
τος, μάς Εκανε δύο προτάσεις: 
Ή μία ήταν νά μάς δώση 200 
λίρες Εναντι αυτού τό όποιον 
άποτελοΰσε δι’ αυτόν ενα κει- 
μήλισν οικογενειακόν χρσναλο- 
γούμενον άπό 300 Ετών κλπ. 
Ή δέ δευτέρα ήταν νά μάς δώ
ση ένα μέρος κτήματος τό ό
ποιον έκ κληρονομιάς Εχει είς 
τό Σούνιον καί τό όποιον ήτο 
δυνοττόν νά χρησιμοποιηθή άπό 
τά μέλη τού Συλλόγου μας διά 
τόν ίδιον σκοπόν, είς άνταλλα- 
γήν τού κληροδοτηΐθέντος οική
ματος έν Σπέτσαις.

Μετέβημεν είς τό Σούνιον 
καί θιεπιστώσοίμίειν πράγΙματι, 
δτι ύπήρχεν ή Εκτασις καί έκρί- 
Θη μάλιστα ώς κατάλληλος, 
διότι είς Εμβαδόν άνήρχετο είς 
5 στρέμματα περίπου. Μόλις 
δμως άρχίσαμε τις πρώτες Ε
παφές διά νά συνεννοηθώμεν 
μέ τούς κληρονόμους ήλθε τό 
μοιραΐον καί διά τόν δεύτερον 
άδελφόν.

Μετά τόν θάνοττον τού δευτέ
ρου άδελφοΰ τό θέμα πλέον 
φθάινει είς τούς κληρονόμους 
τών κληρονόμων. Εις δέ έκ τού
των είναι ό άγαπητός Συνά
δελφος κ. Δεμερτζής Τμημα- 
τάρχης τής ^Τραπέζης Ελλά
δος, γαμβρός τού άποθανόν- 
τος, ό όποιος έπέδειξεν Ενδια
φέρον^ καί κατανόησιν. Μάς εί
πεν δτι ευχαρίστως άφοΰ τα
κτοποιηθούν, δηλ. νομιμοποιη
θούν οί κληρονόμοι, νά γίνη ή 
διανομή καί νά προχωρήσωμε 
είς^ τήν λύσιν τής άντοίλλαγής 
τού κτήμοπος τών Σπετσών μέ 
αυτό τού Σουνίου.

Έτσι παραμένει τό θέμα, ά- 
νετέθη δέ είς τόν Νομικόν μας 
Σύμβουλον νά έπιληφθή τής ύ- 

ιποθέσεως τών κληρονόμων, νά

μάς γνωρίση σχετικώς διά νά 
έξετασθή, _ ώς καταλαβαίνετε, 
έξ ύπαρχής πλέον τό ζήτημα 
τής άνταλλαγής. Ώς δέ κατα
λήξομε ν κάπου, θά κληθή ή συ- 
σταθεΐσα Έπιτρςητή.

Τελειώνοντας κ. Συνάδελφοι, 
δράττομαι τήςεΰκαιρίας νά σάς 
πώ δύο λόγια, διά τις προσ
πάθειες τις όποιες κατέβαλα 
φέτος σάν ύπεύθυνος Επιμελη
τής τής Λέσχης μας, "Ισως έ- 
φάνηκα σκληρός καί ίσως ώρι- 
σμένοι έκ τών Συναδέλφων νά 
έδοκίμασαν πικρίαν δπως άκρι- 
βώς καί ώρισμέινοι έκ τών Ερ
γαζομένων ύπαλλήλων τής Λέ
σχης. τΗταν_ όμως έπιβεβλημέ- 
νον. Καί τούτο διότι Εχω σάν 
άρχή μου τό καλό νοικοκυριό, 
"όταν λοιπόν έγώ άνέλαβα ώς 
ύπεύθυνος τής Λέσχης δέν μπο
ρούσα νά τήν παραδώσω είς 
τήν κατάστασίν είς τήν όποιαν 
τήν βρήκα. Προς τόν σκοπόν 
αυτόν κατόπιν άποφάσεως τού 
Δ. Σ. Επέβαλα ώρισμένους φραγμούς, ocveCnT-nicrcr τάς τγπ-
γάς, διά τήν τροφοδοσίαν, τήν 
άγοράν καί τον έν γένει Εφο
διασμόν τής Λέσχης, άπελύθη 
εις έκ τών ύπαλλήλων, ό όποι
ος έθεωρήθη ύπεράριθμος, έτε
ρος δέ Εφυγε μόνος του, διότι 
διεπίστωσεν, δτι δέν μπορούσε 
νά παραμείνη, κατεβλήθη δέ 
προσπάθεια έν τζ> μέτρω τών 
δυνατοτήτων νά καλιτερεύ- 
ση ή μερίς νά δημιουργηθή 
τάξις καί ή πλέον δυνατή οι
κονομία. Είναι γεγονός, δτι 
παρά τάς αντιδράσεις καί παρά 
τό μποϋκοτάρισμα τό όποιον 
Εκανε τό προσωπικόν τής Λέ
σχης, μέ Εφεροω σημείον κάπο
τε νά φορέσω φόρμα καί νά 
πλύνω τά πιάτα —- ΰπέκυψαν 
τελικά, διότι διεπίστωσαν δτι 
θάπρεπε νά σχολάσουν. Προε- 
τίμησαν τήν πρσσγείωσιν είς

‘Ο κ. Πρόεδρος: Ό κ. Δι- 
λιντάς Εχει τόν λόγον.

κ. Σπ. Διλιντάς: ’Αγαπητοί 
Συνάδελφοι, έκ μέρους τού Δ. 
Σ. θά άπαντήσω είς τά Ερωτή
ματα, τά όποια οί προλαλή- 
σαντες Συνάδελφοι, έπικριταί 
τού Εργου τού λογοδοτοΰντος 
Συμβουλίου, Εθεσαν καί τά ό
ποια είναι τής άρμοδιότητός 
μου.

Πρό τών απαντήσεων άς ό- 
φείλομεν έπί τών θεμάτων τής 
ήμερησίας διατάξεως είναι ύ- 
ποχρεωμένον τό λογοδοτούν Δ. 
Σ., άν καί ό κ. Συνάδελφος 
Μαυρουλίδης Εδωσε σχετικάς 
Επεξηγήσεις, νά δώση ύπευθύ- 
νως άπάντησιν είς παρατήρη- 
σιν τού κ. Παπαϊωάννου σχε
τικώς μέ τό τηλεγράφημα προς 
τούς απεργούς Συναδέλφους 
τής ’Αγροτικής Τραπέζης.

‘Ο κ. Παπαϊωάννου φέρεται, 
έκ τής ύποβληθείσης παρατηρή- 
σεώς του νά μη Εχη διαβάση είς 
τήν Εκτακτον Εκδοσιν τής «Τρα
πεζιτικής» τό συγχαρητήριον 
τηλεγράφημα, τό όποιον τό 
Δ. Σ. άπέστειλε προς τόν Σύλ
λογον τών ύπαλλήλων τής Α. 
Τ. Ε. ευθύς ώς έξεδηλώθη ή 
άπεργία καί τήν οτυμπαράστα- 
σιν τήν οποίαν διά τού ίδιου 
τηλεγραφήματος έξεδήλω ν ε ν 
προς τούς άπεργούς.

Δέν ήμποροΰσεν δμως τό Δ.

τήν πραγματικότητα, δπερ ή
ταν καί τό συμφέρον τους. Εί
μαι βέβαιος δέ δτι Εάν ό μέλ- 
λων Επιμελητής, ό όποιος θ’ ά- 
ναλάβη, συνεχιστή μέ τό ’ίδιο 
μέτρο θά φθάση νά φέρη τήν 
Λέσχην μέ Ενεργητικόν καί δχι 
μέ τόσον παθητικόν πού έγώ 
τήν βρήκα. Οί μήνεις παρήρχον- 
το άπό τού ’Ιουνίου μέχρι σή
μερα, ό εις κατόπιν τού άλλου, 
καί άντί νά είναι αΰξουσα ή 
κλίμαξ τού παθητικού ήταν αίί- 
ξουσα ή κλίμαξ τού Ενεργητι
κού. Μάλιστα μπορώ νά σάς 
πώ δτι τόν μήνα Δεκέμβριον 
κατωρθώσαμεν νά τά φέρωμε 
στά ίσια.

Ή προσέλκυσις συναδέλφων 
διά τής Επιβολής τής έπιπτώ- 
σεως τού 3δράχμου καί κατό
πιν τού όδράχμου είχε καί αύ
τή τήν συμμετοχήν της είς τήν 
Επιτυχίαν. Διά τήν Επιβολήν ή 
δχι τού 3δράχμου καί πώς Εγι
νε ό κ. Διλιντάς θά σάς τό ά-
ναπττύξη έν σ-ννεχείο:-

ικ. Β. Σ τ ε ρ γ ί ο υ: Ό 
Λίτινας είναι άξιος Επαίνων, 
ώς προς τήν διαχείριση/ τής 
Λέσχης μας, άλλά θά τόν πα- 
ρακαλοΰσα πολύ νά μάς πή άν 
είναι γεγονός δτι ή εκπτωσις 
έγίνετο σέ ξένους. ’Εάν βέβαια 
έστιάζωντο ξένοι είναι πολύ έ- 
λ.π. αύτό δέν συζητεΐται. Έάν 
έστιάζοντο ξένοι είναι πολύ έ- 
πιλήψιμαν.

κ. I. Λίτινας: Θά ευχα
ριστηθώ καί αυτήν τήν στιγμήν 
άκόμα, Εάν οστό έδω κάνατε 
μίαν Επιτροπήν νά πάμε νά έ- 
λέγξωμεν τις κάρτες, οί όποι
ες είναι τυπωμένες, ήριθμημένες 
μέ όνοματεπώνυμον. Πολλάκις 
ένήργησα έλεγχον τών ύπογρα- 
φών τής ύπ’ άριθ. 161 κ. Λίτι- 
να, ό όποιος Εφαγε στις 2 τού 
μηνός καί τού ύπ’ άριθ. 161 κ.

Σ. είς αύτό τό τηλεγράφημα, 
δπως πολύ όρθώς πσ.ρετήρησεν 
ό κ. Μαυρουλίδης, νά διαλάβη 
τόν διαχωρισμόν τού Προσωπι
κού τής Α.Τ.Ε. είς μεγάλους 
καί είς μικρούς έφ’ δσον ή κα
θολική ένάτης άπέδειξεν δτι 
τοισΰτον θέμα δέν ύπήρχεν είς 
τήν ’Αγροτικήν. Τό τοιοΰτον ε- 
πραξεν είς τό ίδιον φύλλον τού 
υπευθύνου δημοσιογραφικού 
του οργάνου τής «Τραπεζιτι
κής» καί μάλιστα είς τήν προ
μετωπίδα αύτής τήν όποιαν 
καί άναγιγνώσκω διότι πιθα
νόν, λόγω τής διακεκριμένης 9έ- 
σεώς του, νά διέφυγε τής προ
σοχής τού κ. Παπαϊωάννου 

«Τά άνώτερα καί άνώτατα 
στελέχη τής Α.Τ.Ε. συναγωνί
ζονται είς τήν άπεργίαν τούς 
νεωτέρους των. Τοιούτω τώ 
τρόπω είναι πραγματικά στε
λέχη καί έν ειρήνη καί έν πο- 
λέμω. Αυτά γιά τά «στελέχη» 
τής Εθνικής».

Ή άπαράδεκτος καί έπιζη- 
μία στάσις τών στελεχών τής 
’Εθνικής καπά τάς άπεργίας 
είναι έπί τού παρόντος δικό 
μας οικογενειακό ζήτημα. Δέν 
μπορούσαμεν δι’ ένός τηλεγρα- 
φήματος νά θίξωμεν τό τοιού- 
τον. Τά έν οΐκφ μή έν Δήμφ.

κ. Δ. Παπαϊωάννου: "Οταν 
δημοσιεύονται είς τήν «Τραπε
ζιτική» είναι έν ο’ίκιρ;

Λίτινα πού Εφαγε στις 17 τού 
μηνός, γιά νά δώ άν ομοιάζει 
ή ύπογραφή καί τούτο διότι 
μέσα μου είχε χαραχθή ή καχο- 
πιστία διά τούς Εργαζομένους 
μέσα ύπαλλήλους.

Ή Εντολή μας ήταν νά δί
δουν κάρτες σέ Συναδέλφους 
τής Εθνικής καί τής τέως Α
θηνών άνεξάρτητα έάν είναι 
είσπράκτορες ή κλητήρες, εί
ναι δέ μία άρχή ή οποία Εχει έ- 
φαρμοσθή είς τις γιορτές τών 
παιδιών, στις διανομές των δώ
ρων τών παιδιών καί γενικά είς 
όλες μας τις έκδηλώσεις τούς 
συμπεριλαμβάνομεν σάν μίαν 
οικογένειαν.

Είς καμμίαν άλλην περίπτω- 
σιν, καί θά παρακοίλέσω ο!ον- 
δήποτε έκ τών Συναδέλφων ό ό
ποιος Εχει στοιχεία νά τά πα
ρουσίαση. Έάν συνέβη νά δο- 
θή κάρτα είς τρίτον νά τό πή 
καί θά είμαι υπόλογος, σάς τό 
ύπάσχομαι.

ΊΓeXe icovovTcxq κ. Σ ννόοδελψοι,
σάς λέγω τό έξής: Θέλω μέ 
ευθυκρισίαν καί ιμέ αντικειμε
νικότητα νά κρίνετε διότι ί
σως έπίκρανα ώρισμένους Συ
ναδέλφους πού κακή τή μοίρα 
Εχουν καί αυτοί την ιδιοτροπία, 
την όποιαν Εχομεν όλοι μας.Καί 
μέ τις γυναίκες μας μαλώνουμε 
διά τό φαγητό. Τούς είπα δμως 
νά μήν Εχουν τόσες ιδιοτροπίες, 
διότι δέν είναι δυνατόν μέ τά 
μέσα πού διαθέταμεν μέ τόσον 
ολίγους έστιαζομένους συνα
δέλφους νά παρουσιάσωμε με
γάλα πράγματα, τά όποια ε
κείνοι ζητοΰν.Έάν μελλοντικώς 
άπακτήσωμεν τό κτίριον τό ό
ποιον έπιθυμοΰμεν δλοι μας, 
νά είναι βέβαιοι, δτι 9ά ύπάρ- 
ξη όργάνωσις, τάξις, ταχύτης, 
καί περισσστέρα πλουσιότης 
Εδεσμάτων.

κ. Σπ. Διλιντάς: Είναι έν 
οΐκω, διότι ή «Τραπεζιτική» 
είναι οργανον τού Συλλόγου 
διά τά μέλη τού Συλλόγου.

‘Ο κ. Ιθακήσιος έν άρχή 
τής όμιλίας του είπεν δτι κα
τά τό άπελθόν Συλλογικόν Ε
τος οί Συνάδελφοι δχι μόνον 
δέν ελαβόν τι εκ τής δράσεως 
τού Δ. Σ. άλλά, τεκμαίρεται, 
έκλήθησαν ύπαιτιότητι, ώς λέ
γει, τού Δ. Σ. νά πληρώσουν 
ήθικάς καί ύλικάς ζημίας. Εν
νοεί καί τούτο έπανέλαβον σα
φέστατα καί κατά κόρον δ- 
λοι οί όμιλήσαντες συνεργά- 
ται του, ασφαλώς τάς πα- 
ρακρατηθείσας ώρας καί η
μέρας τών άπεργισκών έκδη- 
λώσεων.

Άλλά παροράται παρά τού 
κ. ’Ιθακήσιου δτι αΰτάς τάς 
ύλικάς ζημίας δέν τάς ΰπέ- 
στημεν έξ αιτίας τών αγώνων 
μας, έξ αιτίας τής τακτικής 
τού λογοδοτοΰντος Δ. Σ., άλ
λά έξ αιτίας τού Εργοδότου. 
Καί λυπούμαι διότι ό κ. ’Ιθα
κήσιος, καί οί μετ’ αυτόν όμι
λήσαντες συνεργάται του, δέν 
Εστρεψαν τά βέλη των καί έ
ναντίον τού Εργοδότου, ά ό
ποιος είναι ή κυριωτέρα αίτια 
τής καταστάσεως είς τήν οποί
αν εύρισκόμεθα, άλλ’ έναντίον 
τών άπεργισκών Εκδηλώσεων. 
Περαιτέρω ό κ. ’Ιθακήσιος, ά-
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νοίγων τρόπον τινά παρένθεσιν, 
μάς έψεξεν διότι διά της χο- 
ρηγήσεως του 3δράχμου καί 6 
δράχμου. . . άπεμπολήσαμεν το 
παλαιόν καί νΰν ύπαρχον αίτη
μα τού έπιδόματος έστιάσεως. 
Σάς παραπέμπομεν είς σχετι
κήν άνοοκοίνωσίν μας είς την 
οποίαν λέμε δτι άψού ό έργο- 
δότης δέν αντιλαμβάνεται τήν 
ύποχρέωσιν τήν οποίαν έχει 
τον ύπακαθιστοΰμεν μέχρι τής 
στιγμής που θά καταλάβη ποι
αν ύποχρέωσιν έχει. Δέν έκλεί- 
σαμεν έπομένως το θέμα, του
ναντίον τό άνοίξαμεν έτι πε
ραιτέρω δημιουργήσαντες διά 
τον εργοδότην ηθικόν ζήτημα.

Το δτι θέλομεν νά βοηθήσω- 
μεν τους έργένηδες των όποιων, 
ό μισθός,άκριβώς έκ τήςίδιότη- 
τός των αυτής, ύφίσταται μίαν 
οικονομικήν άπαξίωσιν μεγα- 
λυτέραν των έχόντων οίκογε- 
νειακάς εστίας, Εναπόκειται 
είς ύμάς νά κρίνετε έάν εΐναι 
σφάλμα μας. Σφάλμα μας έπί- 
σης δέν είναι ή μή έπέκτασίς 
του είς τά Ύποκ)τα. Ό σκο
πός τής χορηγήσεως τοΰ 6δρά- 
χμου ήτο διττός. Πρώτον ή ά- 
νακούφισις ή οικονομική. Δεύ
τερον, και τό κυριώτερον, δτι 
τό προσωπικόν, κ. Συνάδελφοι, 
δυστυχώς σιγά - σιγά άρχισε 
νά λησμονή τον ιερόν τόπον 
τής συγκεντρώσεώς του. Έκά- 
στη Επαγγελματική όργάνωσις 
ονειρεύεται νά άπσκτήση ίδιαν 
στέγην. Ήμεΐς τήν έχομεν καί 
δυστυχώς οΐ έπισκεπτόμενοι 
τελευταίως τήν Λέσχην παρε- 
τήρουν τά κενά τραπέζια, τό 
κενό σαλόνι καί ελάχιστους συν 
αδέλφους μέσα είς τό άναγνω- 
στήριον. Διά τής όδράχμου 
χορηγήσεως έπετύχαμεν νά έ- 
παναφέρωμεν είς τήν Λέσχην 
τούς ανθρώπους εκείνους τους 
οποίους είχαμε χάσει. Δέν εί
ναι ανάγκη νά σάς τονίσω ποία 
είναι ή σημασία τοΰ νά συχνά- 
ζη κανείς είς τόν ιερόν χώρον 
εις τόν όποιον έλαβον χώραν 
γεγονότα, τά όποια λαμπρύνουν 
τήν Συνδικαλιστικήν μας ιστο
ρίαν καί τά όποϊα άναφέρονται 
είς τήν άντψετώπισιν των κα- 
τακτητών κοί του κστσκτητοΰ.

Ή λέσχη είναι φυτώριον. Εί
ναι ή αφετηρία διά κάθε όρ- 
γάνωσιν καί διά κάθε έκδήλω- 
σιν Συλλογικήν. Πρέπει νά εί
ναι ή βου'ιζουσα κυψέλη άπό 
τήν όποιαν ν’ άναδεικνύωνται οι 
συνδικαλιστικοί έργάται. Πα- 
ρατηρεΐται δτι οί Συνάδελφοι 
εύκολα μάς Επισκέπτονται είς 
τά έδώ γραφεία μας. Τόσο εύ
κολα πρέπει νά μάθουν, είτε 
έντεχνα είτε αυθόρμητα, νά 
έπισκέπτωνται καί τήν Λέσχην 
μας. Δέν έπιβαρύναμεν δέ διά 
τής όδράχμου χορηγήσεως τήν 
Συλλογικήν περιουσίαν, δπως 
είπεν ό κ. Λίτινος. "Οχι. Έν 
τή καταναλώσει ήλθε καί τό 
κέρδος. "Οχι μόνον δέν έ- 
ζημειώσαμε άλλ’ έκερδίσαμε. 
'Όσον αφορά τήν έπέκτασίν του 
δέν έχομεν δυστυχώς τήν οικο
νομικήν ευχέρειαν νά τήν πρα- 
γματοποιήσωμεν καί διά τά έ- 
πα,οχιακά καταστήματα. Αύτό 
πού έγινε είχε προμελετηθή καί 
εκ τών δύο προαναφερθεισών 
πλευρών καί κατέστημεν βέ
βαιοι δτι ή δαπάνη δέν θά κα
θίστατο βάρος τής Συλλογικής 
περιουσίας, αλλά προς όφελος 
το:ύτης.

Περαιτέρω κ. ’Ιθακήσιε, μάς 
έψέξατε διότι έλησμονήσαμεν 
τάς άπαοφανισμένας οικογένει
ας καί «τό ρίξαμεν είς τούς 
γάρους, είς τάς διασκεδάσεις 
κ.λ.π.». Δέν γνωρίζω περί ποι
ων γάρων καί πανηγύρεων όμι- 
λεΐτε ούτε ξέρω έάν είδατε νά 
γίνη καμμία διασκέδσσις διά 
τά μέλη τοΰ Συλλόγου πλήν 
αυτής πού έγινε τελευταίως 
επ’ ευκαιρία τών άπόκρεω, λό
γω τής άκαταλληλότητος τής 
Λέσχης, είς τοΰ Καλαμπάκα 
και ή όποια έκ τοΰ εύστοχου 
πάλιν χειρισμού καί τής νοι- 
κοκυοωσύνης, ή οποία διακρί
νει τήν λογοδοτούσαν Δ. Ε. έ- 
στοίχισεν. αν αγαπάτε 940 
δραχ. Έάν δέ ύπολογίσωμεν 
τά δώρα τά όποια έμοιράσαμεν 
είς τούς Συναδέλφους πάλιν 
είχαμε καί υλικόν κέρδος, καθ’ 
ήν στιγμήν έψυχαγωγήθησαν 
κατά ένα πολιτισμένον τρόπον 
580 Συνάδελφοι

Κλεινών τήν παρένθεσιν 
τούτην ό κ. ’Ιθακήσιος είσήλ- 
θεν έν συνεχείψ έπί τών πεπρα

γμένων. Μάς είπεν δτι «ή ηγε
σία τοΰ Συλλόγου μάς παρου
σιάζει δτι τό κλίμα δέν είναι 
πρόσφορον διά τήν έπιτυχίαν 
τής διεκδικήσεως τών θεμάτων 
μας». Κύριοι Συνάδελφοι, έν 
τή απολογιστική μας εκθέσει 
ούτε περιέχεται ούτε καί τε- 
κμαίρεται τοιοΰτον τι. "Οταν 
ήμεΐς άναφέρομεν τάς είδικάς 
συνθήκας δέν τάς άναφέρομεν 
διά νά δικαιολσγήσωμεν τήν α
ποτυχίαν τήν όποιαν ήθέλησαν 
ό κ. ’Ιθακήσιος καί οί περί 
αυτόν νά εμφανίσουν. Ή
μεΐς δέν όμολογήσαμεν ούδε- 
μίαν αποτυχίαν, αλλά διά νά 
σάς βοηθήσωμεν — καί εΐναι 
ευτύχημα πού ό κ. Τσουδερός 
σάς έδωσε τήν άπάντησιν καί 
μέ απαλλάσσει τών περαιτέρω 
εξηγήσεων — διά νά βοηθή
σωμεν έσάς νά καταλάβετε ποΰ 
εύρισκόμεθα. "Οχι ποΰ εύρίσκε- 
ται τό Δ Σ., αλλά έσεΐς, έμεΐς, 
δλοι ποΰ εύρισκόμεθα καί δτι 
έπομένως εΐναι ανάγκη ανεξαρ
τήτως βοθμοΰ καί θέσεώς νά 
άνασκουμπωθοΰμεν καί ν’ άρχί- 
σωμεν δ,τι πρέπει νά άρχίσω- 
με. Δι’ αύτό καί μόνον άναφέ- 
ραμεν τάς γενικάς καί είδικάς 
συνθήκας τουτέστίν τό κλίμα 
τού κ. ’Ιθακήσιου.

Ό κ. ’Ιθακήσιος περαιτέρω 
ψέγει τό Δ. Σ. διότι δήθεν ά- 
νέθεσεν είς τόν κ. Μακρήν νά 
μεσολάβηση παρά τή Διοική
σει διά τό ζήτημα τοΰ 1 5θημέ- 
ρου. ’Αγαπητοί κ. Συνάδελφοι, 
ήμεΐς δέν όναθέσαμεν είς κα
νόναν. Καί ήμεΐς οί ίδιοι έξε- 
πλάγημεν δταν έπληροφορήθη- 
μεν στι ό κ. Μακρής μέ τόν κ. 
’Αλευράν εύρίσκοντο εις τόν 
κ. Διοικητήν. ’Ήταν μία πρω
τοβουλία των, μία μεσολάβη
σης των διά νά μάς άπστρέψη 
άπό τό νά φθάσωμεν είς άπερ- 
γιακούς άγώνας. Δέν έζητή- 
σαμεν τήν μεσολάβησιν τοΰ 
κ. Μακρή καί οΰτε ποτέ θά 
ζητήσωμεν τήν βοήθειαν του. 
Τό μόνον πού κάνομεν είς τόν 
κ. Μακρή είναι νά καταγγέλω- 
μεν τήν άντισυνδικαλιστικήν 
του τακτικήν καί νά τοΰ ύπεν- 
θυμίζωμεν τάς υποχρεώσεις του. 
(Χειροκροτήματα) .

Παρεμφερής εΐναι καί ή πα- 
ρατήρησις τοΰ ίδιου όμιλητοΰ 
διατί ό κ. Πρόεδρος τοΰ Συλ
λόγου άργησε νά άντιληψθή 
τήν ανικανότητα τοΰ κ. ’Αλευ
ρά καί τοΰ παρεχώρησε τήν 
Προεδρίαν τής Όμοσοπνδίας. 
Δέν έγινε καμμία παραχώρησις 
κ. Συνάδελφοι. Τήν έποχήν έ- 
κείνην καθ’ ήν ό κ. ’Αλευράς 
εξελέγη ώς Πρόεδρος τοΰ Συλ
λόγου τών ύπαλλήλων τής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος, ή Ό- | 
μοσπονδία εύρί σκέτο άνευ Γ.
Γραμματέως καί άνευ ’Αντι
προέδρου. Παρίστατο λοιπόν α
νάγκη άνασυνθέσεώς της καί 
ό κ. Πρόεδρος διά νά διευκο- 
λύνη τό έργον τής άνασυνθέ- 
σεως υπέβαλε τήν παραίτησίν 
του χωρίς νά θέση έκ νέου υπο
ψηφιότητα.

κ. Δ. Παπαϊωάννου: Όμιλε! 
έκ τής θέσεώς του μή άκουό- 
μενος.

κ. Σπ. Διλιντάς: Μέ συγ- 
χωρεΐτε κ. Παπαϊωάννου έκά- 
νατε είς τήν ΟΤΟΕ καί θά έν- 
θυμήσθε, δτι οσάκις έκκενοΰν- 
το πλείονες τών δύο θέσεων ο
λόκληρον τό Προεδρεΐον έθετε 
είς τήν διάθεσιν τοΰ Σώματος 
τήν παραίτησίν του. Τουλάχι
στον αύτό συνέβαινε τά τελευ
ταία χρόνια πού ύμεΐς λόγη> 
μετατάξεώς σας είς τό κύριον 
Προσωπικόν απείχατε τής ένερ- 
γοΰ καί υπευθύνου Συνδικαλι
στικής δράσεως.

Συνεχίζων ό κ. ’Ιθακήσιος 
είπεν «ή Δ.Ε. αναμασά τά πέ
ρυσι νά έπιτεύγματα καί τά 
έμφανίζει και έψετεινά καί 
μόνον ή διαφορά τής βάσεως 
έπί τών ασφαλίστρων εΐναι τό 
επίτευγμα τής ύπολόγου περιό
δου».

Θά ένθυμήσθε πολύ καλά 
δτι είς τήν λογοδοσίαν τοΰ πέ
ρυσι νοΰ Δ. Σ. έλέχθη δτι τό
σον τά Μαρκεζινικά, δσον καί 
τά αναδρομικά έκ προαγωγών, 
ήσαν ακόμη είς τά χαρτιά. Καί 
άλλο εΐναι τό αίτημα νά βρί
σκεται είς τό χαρτί καί άλλο 
νά «πέφτη τό παραδάκι», κατά 
τήν κοινήν έκφρασιν. Υπάρχει 
τεραστία διαφορά. Πολλά αι
τήματα ή Διοίκησις τά έχει 
είς τά χαρτιά «λελυμένσ» αλλά 
δυστυχώς δέν καταβάλλει τό

άντίτιμον τό όποιον αντιπρο
σωπεύει αύτό τό αίτημα.

Άρχόμενος τών κατηγοριών 
του ό κ. ’Ιθακήσιος είπεν ^Κα
τηγορώ τήν Δ,Ε. δτι έπί έν 6- 
Ιμηνον δέν έκανε τίποτε άλλο 
παρά νά κουμπαριάζη καί νά 
ξεκουμπαριάζη μέ τούς άλλους 

; Συλλόγους». Χρησιμοποιώ α
κριβώς τάς φράσεις τού κ. ’ι
θακήσιου.

Είναι αλήθεια,, αγαπητοί 
συνάδελφοι,δτι είς τάς σχέσεις 
τών Συλλογικών ’Οργάνων, εί
χαν δημιουργηθή διχογνωμίαι.

' Αί διχογνωμίαι αύταί δπως 
j άναψέρωμεν καί είς τόν απολο
γισμόν μας εΐναι άδύνατον νά 
αποφευχθούν. Διαφορές αντι
λήψεων ύπάρχουν καί μέσα στο 

| Δ. Σ. ’Αλλέως σκέπτομαι έγώ 
δτι θά πρέπει νά άντιμετωπι- 
σθή τό Α' θέμα, αλλέως τό β' 
πρόσωπον. Αλλά δέν φταίμε 
έμεΐς κ. Συνάδελφοι, διά τήν 

ί έντασιν είς τήν όποιαν ήχθη- 
σαν σί σχέσεις μετά τών ετέ
ρων Συλλόγων.

Ήμεΐς ύπήρξαμεν πάντοτε 
αμυνόμενοι. Αύτό πρέπει νά τό 
πιστέψετε, διότι άλλως μάς α
δικείτε.

Καί έπειδή το έπιτελεΐον 
τοΰ κ. ’Ιθακήσιου άνεφέρθη καί 

j είς μίαν προσωπικήν — δπως 
τήν έχαρακτήρισαν — διένεξιν 
μου μετά τοΰ κ. Προέδρου τοΰ 
Βοηθητικού Προσωπικού, έγώ 
δέν έκανα τίποτε άλλο παρά νά 
καθησω «νά τις φάω» κατά 
άήν κοινήν έκφρασιν ένφ θά 
(μπορούσα νά άντ αποδώσω τήν 

| έπίθεσιν. ’Αντιμετώπισα βε
βαίως αυτήν τήν χειροδικίαν ή- 
τις δέν είναι διόλου συνδικαλι
στική ενέργεια διά προσωπι
κής αναφοράς μου καί προσφυ
γής είς τήν δικαιοσύνην.

Έάν κ. Συνάδελφοι, πιστεύ
ετε δτι ό Συνδικαλιστής παύει 
νά εΐναι φυσικόν πρόσωπον, 
παύει νά είναι μία προσωπι- 
κότης, παύει νά είναι ύπάλλη- 
λος, παύει νά διέπεται άπό 
τόν οργανισμόν τής ’Εσωτερι
κής Υπηρεσίας τής Τραπέζης, 
τότε βέβαια θά δώσετε δίκηο 

ί είς εκείνους οί όποιοι μάς έψε- 
! ξαν, Έφ’ δσον δμως τό συνδι- 
καλιζόμενον πρόσωπον διατη
ρεί καί πρέπει νά διατηρή τήν 
προσωπικότητά του, διατηρεί 
τήν ’ιδιότητα τοΰ υπαλλήλου 
καί τοΰ έλευθέρου πολίτου δέν 
^μπορούμε νά κάνωμεν διαφορε
τικά. Άπηυθύνθημεν δχι ώς 
Σύλλογος, δχι ώς νομικόν άλλ’ 
ώς φυσικόν πρόσωπον. Ό Σύλ
λογος είς ούδέν άνεμίχθη.

κ. Π. Θεοψανόπουλος: Σάν 
Γ εν, Γ ραμματεύς.

κ. Σπ. Διλιντάς: ’Όχι κ. 
Θεοφανόπουλε ώς Γ εν. Γ ραμ
ματεύς. Υπογράφω ώς Σπ. Δι- 
λιντάς.

Τέλος κσΤηγορήθημεν διότι 
άναγγείλαμεν τήν κενότητα 
τοΰ Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας.

Έμεΐς δέν κοααγγείλαμεν, 
απλώς άναψέραμε τόν κίνδυνον 
ό όποιος θά ύπάρξη διά τά Τα
μεία ’Αλληλοβοήθειας έκ τοΰ 
γεγονότος ότι τοΰ λοιπού τήν 
ιατροφαρμακευτικήν περίθαλ- 
ψιν δέν πρέπει νά τήν άσκή τό 

‘ΤΥΠΕΤ άλλά τό καθένα κεχω- 
ρισμένως. "Οσοι δέ παρηκο- 
λουθήσο.τε τήν Γεν. Συνέλευσιν 
τοΰ Ταμείου ’Αλληλοβοηθείας 
μας, ή όποια έγένετο πρά μη
νών καί είς τήν όποιον, άν δέν 
άπατώμαι, ό κ. Παπσϊωάννου 
έθεσε σχετικόν έρώτημα πρός 
τόν Πρόεδρόν του κατά πόσον 
είναι αληθές αύτό τό όποιον ά- 
νέγραψεν ή «Τραπεζιτική» ή ό
χι κοί έλαβεν τήν άπάντησιν 
άπό τόν Πρόεδρον, ή οποία ά- 
πάντησις μάς δικαιώνει απο
λύτως, θά έχετε μορφώση διά
φορον τοΰ έπικριτοΰ μας γνώ
μην. Τό προσωπικόν δέν πρέ
πει νά τελή έν άγνοίφ τής οι
κονομικής καταστάσεως τών ά- 
σφαλιστικών του ’Οργανισμών. 
Ή διαφώτισις όψελεΐ, ή συ- 
σκότησις βλάπτει.

«Κατηγορώ, συνεχίζει ό κ. 
’Ιθακήσιος, τήν Δ.Ε. δτι δέν έ
χει τό θάρρος τής γνώμης της». 
Τοιοΰτο δέ έσφαλμένον συμπέ
ρασμα συνήγαγεν, διότι δέν έ- 
δόθη, λέγει, ή συνέχεια είς τάς 
προανακοινώσεις μας δι’ ώρι- 
σμένα πρόσωπα τά όποια ά- 
μοίβονται πλουσιοπαρόχως έ- 
πί ζημία τών υπολοίπων. Τό 
ζήτημα κ. ’Ιθακήσιε δέν έχει 
λήξει. "Οπως ε’ίχαμε τό θάρ

ρος νά τό άνακαινίσωμεν, έάν 
ή ψήφος τών Συναδέλφων μάς 
τίμηση καί πάλιν, θά τό συνε- 
χίσωμεν. Προηγείται ή άπειλή 
καί κατόπιν ή άποκάλυψις, ή- 
τις δέν εΐναι αναγκαία.

Έρώτησεν ό κ. ’Ιθακήσιος, 
γιατί δέν κατεβήκαμε είς τό 
πεζοδρομίαν διά τό μισθολόγι- 
ον. Δέν ξέρω ποίαν άκριβή έν
νοιαν αποδίδει «είς τό διατί 
δέν κατεβήκαμε είς τό πεζοδρό- 
μιον» δηλ. νά... ξαπλώσωμε έ
πί τοΰ πεζοδρομίου; Διότι τό 
νά άπεργήσωμεν έπί οικονομι
κού θέματος δίς, βγαίνομεν ά
πό τά γραφεία μας καί έπομέ
νως εύρισκόμεθα είς τούς δρό
μους καί τά πεζοδρόμια.

κ. Κ. Ιθακήσιος: Δέν άπερ- 
γήσοτε διά τό μισθολόγιον.

κ. Σπ. Διλιντάς: "Οταν ά- 
περγήσαμε διά τό κεκτημένον 
δικαίωμα τοΰ 1 δθημέρου καί 
τήν έπέκτασίν τών παρά τής 
Κυβερνήσεως δοθεισών αυξήσε
ων είς τά κατώτατα δρια μι
σθών, ή έπέκτασίς αΰτη καί τό 
156ήμερον είναι οικονομική έ- 
νίσχυσις, είναι μισθός καί έ
πομένως εΐναι ενα μέρος τοΰ 
άγώνος διά τό όλον μισθολο- 
γικόν μας ζήτημα.

Περαιτέρω ό κ. ’Ιθακήσιος 
μάς έρωτά: «Δέν γνωρίζαμεν 
τόν Ν. 3239, όταν άποφασίσα- 
με τήν απεργίαν;» Τόν έγνω- 
ρίζαμεν δπως έγνωρίζαμεν 
καί τό έξης, τό όποιον 
έσεΐς ίσως θέλετε ν’ άγνοήτε. 
"Ότι ουδέποτε μέχρι τώρα, ένφ 
ό Νόμος αυτός ύφίσταται άπό 
τό 1955, ό έργσδότης μας τοΰ 
έκανε χρήσιν. Καί τοΰ έκανε 
χρήσιν αΰτήν τήν φοράν διότι 
εΰρέθη ασφυκτικά πιεσμένος 
έκ μέρους τής Συλλογικής Η
γεσίας. Έάν ή πίεσίς μας, έ
άν ή δλη μας συνδικαλιστική 
δράσις ήταν χλιαρά, έάν δέν 
είχαμε τό θάρρος νά κηρύττω- 
μεν καί νά συνεχίζωμεν άγώ- 
'νας ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
δέν θά έπεκαλεΐτο αυτόν τόν 
Νόμον ό όποιος άλυσσοδένει 
τούς έργαζομένους. Έπομένως 
τόν έγνωρίζαμεν τόν Νόμον κ. 
Ιθακήσιε. Εκείνος πού ήθελε 
νά καμώνεται δτι τόν αγνοεί 
είναι ή Διοίκησις καί αύτήν 
πρέπει νά ψέξετε κ. ’Ιθακήσιε 
διότι έχρησιμοποίησε Νόμον ό 
όποιος αναγνωρίζεται καί έχει 
ικαταγγελθή ώς Νόμος ό όποιος 
ξεπερνά τό Σύνταγμα τής Χώ
ρας μας. 'Όπως ή Διοίκησις 
διά πρώτην φοράν, καί αύτήν 
επαναλαμβάνω έπρεπε νά ψέ
ξετε, δχι έμάς διά τήν απώ
λειαν των ώρών καί τών ή με
ρών άπεργίας, έκανε χρήσιν 
Νόμου, ό όποιος ύφίσταται ά
πό τό 1951. Τόν έχρησιμοποι- 
ησε δέ διότι αισθανόταν τό Ε
δαφος νά τής φεύγη, κ<χτω άπό 
τά πόδια καί τοΰτο έξ 
αίτιας άκριβώς τής όρθής συν
δικαλιστικής τοπσθετήσεώςμας 
καί τής μαχητικότητος τήν ό
ποιαν έπέδειξεν τό προσωπικόν 
είς τήν καταπληκτικήν του 
πλειοψηψίαν.

Εις Σύνεδρος: Όμιλεΐ μή ά- 
κ θυόμενος.

κ. Σπ. Διλιντάς: κ. Συνά
δελφε, καμμιά φορά χρησιμο
ποιούμε καί τις απειλές. Ή ά- 
πειλή είναι δπλον έπιλύσεως 
διά νά μήν φθάσωμεν τέλος 
πάντων έκεΐ πού φθάνομεν. Καί 
έπιτρέψατέ μου νά σάς πώ πα- 
ρεπιπτόντως, δτι ό Χίτλερ έ- 
κέρδισε τά περισσότερα διά 
'τών άπειλών παρά μέ τάς μά- 
χας.

Εις Σύνεδρος: Ναί, άλλά ό 
Χίτλερ ήτο πολιτικόν πρόσω
πον. Μήν τά ανακατεύετε.

κ. Σπ. Διλιντάς: Ό κ. Ι
θακήσιος περαίνων μάς είπεν, 
δτι ύπάρχουν καί άλλοι τρόποι 
διεκδικήσεως. Δέν γνωρίζομεν 
ποιους έννοεΐ. Βέβαια ό κ. ’Ι
θακήσιος εΐναι παλαιός Συνδι
καλιστής. Δέν εχει σημασίαν 
δτι έμεΐς οί νεώτεροι έν τή 
Τραπέζη πρώτη φορά τόν βλέ- 
πομεν είς τάς Γεν. Συνελεύσεις 
καί μάλιστα νά διεκδική δι’ έ- 
αυτόν τήν τιμήν νά προεδρεύ- 
ση τοΰ Συλλόγου. Χαίρομεν δέ 
διότι έπανεμφανίζσνται είς τόν 
συνδικαλιστικόν στίβον πα
λαιό συνδικαλιστικά στελέχηι 
τά όποια διαψωνήσαντα πρός 
μίαν κατά τό πάλαι άκολουθη- 
θήσαν τακτικήν, διά ενα περι- 
ωρισμένο χρονικόν διάστημα έ
θεσαν εαυτούς είς αποστρατεί

αν. Τό Προσωπικόν πιστεύω 
δέν τούς έχει λησμονήση.

Διά τόν κ. Δελένδα, έχω νά 
πώ τό έξης: Τό Καταστατικόν 
μας δέν προβλέπει ή μάλλον 
δέν επιτρέπει τήν μεμονωμένην 
ΰποψηψιότητα διότι είς σχετι
κόν αρθρον λέγει δτι τό ψηφο- 
δέλτιον, τό όποιον δέν έχει τά 
άπαιτούμενα κ.λ.π. πρόσωπα 
δέν γίνεται αποδεκτόν. Επο
μένως νά μή κάνη τόν κόπον 
νά κατέλθη είς τάς έκλογάς.

Ό κ. Παπαϊωάννου έντυπω- 
σιάζων τό άκροατήριον έν τή 
άρχή τοΰ λόγου του είπεν δτι 
δύσκολος ύπήρξεν ή θέσις τοΰ 
συντάξαντος τόν απολογισμόν. 
Ώς άπάντησιν τοΰ λέγω δτι 
μάλλον κατέστη δύσκολος ή 
θέσις τοΰ κ. Παπαϊωάννου πού 
τόν άνέγνωσεν.

"Οπως ό κ. Ιθακήσιος οΰτω 
καί ό δεύτερος είς τήν σειράν 
συνεργάτης του δέν θέλησε ν’ 
άντιληφθή έκ τής άναγνώσεως 
δτι ήμεΐς δέν έπεκαλέσθημεν 
τάς συνθήκας διά νά λάβωμεν 
άψεσιν αμαρτιών. Έάν ό κ. 
Τσουδερός δέν έκανε τόν κόπον 
νά τοΰ ύπενθυμίση τήν εισαγω
γήν μας καί τό πραγματικόν 
της νόημα θά τήν Επαναλάμβα
να και έγώ.

Επομένως δέν ζητάμε νά 
μάς κρίνετε άπό τό «κλΐμα» δ
πως είπατε άλλά άπό τά απο
τελέσματα τής δράσεώς μας 
καί ουδόλως τό περιεχάμενον 
τής λογοδοσίας μας εΐναι θεω
ρητικολογία, ώς ίσχυρίσθητε, 
άλλά πραγματικά γεγονότα.

Περαιτέρω ό κ. Παπαϊωάν- 
νου είπεν δτι τό 1 5θήμερον δέν 
άξιζε τόν κόπον διά νά κατέλ- 
θωμεν είς αγώνα. Έμεΐς — ε
παναλαμβάνω — δτι. . .

κ. Δ. Παπαϊωάννου: Δέν τό 
είπα.

κ. Νικολάου: Άφοΰ σάς λέ
γει δτι δέν τά είπε γιατί προ
χωρείτε. Διαμαρτύρομαι.

κ. Σπ. Διλιντάς: Ό κ. Πα- 
παϊωάννου, ό όποιος άναιρεϊ...

κ. Δ. Πασταϊωάννου: Όχι α
ναιρεί.

κ. Σπ. Διλιντάς: "Εστω δια-
ψεύδει. Γίνεται δεκτή ή διάψεν-

σίς του καί Επιφυλάσσομαι νά 
ίδώ τό μαγνητόφωνον.

Ό κ. Παπαϊωάννου συνεχί
ζων τήν έντυπωσιοδημιουρ- 
γικήν τακτικήν του σάς άνέ- 
γνωσε άπό τήν «Τραπεζιτική» 
μίαν περικοπήν διά νά κατά
δειξη δτι φάσκομεν καί άντιψά- 
σκομεν δσον αφορά τήν ικανό
τητά μας τής Εκλογής τοΰ τό
που καί χρόνου διά τήν μάχην 
κατά τοΰ έργσδότου.

Ή άναγνωσθεΐσα περικοπή 
έκ τοΰ ύπ? άριθ. 215)310 ψύλ
λου τής «Τραπεζιτικής» έχει ώς 
έξης:

«Ή μάχη αύτή ή οποία δί
δεται είς χρόνον της αποκλει
στικής Εκλογής τοΰ Εργοδότου 
καί πρός φίλιον προς αυτόν Ε
δαφος είναι σκληροτέρα καί 
αυτής της μάχης τοΰ πεζοδρο
μίου». Παρέλειψεν δμως σκο
πίμως νά σάς διαβάση τήν 
προηγουμένην φράσιν, ή οποία 
έπεξηγεΐ είς ποίαν περίπτωσιν 
ό Εργοδότης έχει τό δικαίωμα 
της Εκλογής τοΰ τόπου καί 
τοΰ χρόνου. Σάς αναγιγνώσκω 
τήν έν λόγφ φράσιν.

«Τά Δ. Σ. τών Συλλόγων ύ- 
ποχρεωτικώς άπεδέχθησαν καί 
έδωσαν μίαν νέαν μάχην είς τό 
δικαστηριον τής σκοπιμάτητος 
τό συνιστώμενσν δυνάμει τοΰ 
άντεργααΊκοΰ Νόμου 3239».

Ήμεΐς δέν όναγνωρίζαμεν 
τόν Ν. 3239. Ή χρήσις του 
δέν Εναπόκειται είς ημάς άλλά 
είς τόν Εργοδότην καί ουδέποτε 
τόν έχρησιμοποιήσαμεν. Τόν 
χρησιμοποιεί ό Εργοδότης οσά
κις κρίνει καί άκριβώς είς αύτό 
άναφέρεται ή παράγραφος τήν 
οποίαν ό κ. Παπαϊωάννου ήθε- 
λημένως παρεΐδεν. "Εχει λοι
πόν ευχέρεια Εκλογής χρόνου 
ό εργοδότης. Πότε; Στήν 
περίπτωσι πού αύτός κάτω 
άπό τά άνηλεή κτυπήματα τής 
Συλλογικής ήγεσίας άναγκα- 
σθή νά κάνη χρήσιν τοΰ Ν. 
3239.

κ. Δ. Παπαϊωάννου: Όμιλεΐ 
έκ τής θέσεώς του μή άκουό- 
μενος.

κ. Σπ. Διλιντάς: ’Ακριβώς, 
ούδεμία άντίφασις ύπάρχει. 
Έμεΐς δίδομεν τάς άπεργια- 
κάς μάχας καί ποιούμεθα χρή-

σιν καί τών έτέρων οπλών τά 
όποια έχομεν είς τήν διάθεσιν 
μας δταν έμεΐς κρίνωμεν. Δέν 
εΐναι δμως είς τό χέρι μας νά 
κρίνωμεν πότε ό Εργοδότης θά 
μάς πάη είς τό δικαστηριον διά 
τοΰ Ν. 3239 ούτε δυστυχώς 
δυνάμεθα νά τόν άποτρέψωμεν 
άπό τοΰ νά καταφυγή έκεΐ.

κ. Π. Θεοψανόπουλος: Όμι- 
λεΐ έκ τής θέσεώς του μή άκου- 
όμενος.

κ. Σπ. Διλιντάς: Θά πηγαί- 
ναμεν έάν άναγνωρίζαμεν τόν 
Νόμον, έμεΐς δέν τόν άναγνωρί- 
ζομεν. Ήμεΐς τόν καταπολεμοΰ- 
μεν.

Περαιτέρω ό κ. Παπαϊωάν- 
νου συνεχίζων τήν δημιουργίαν 
εντυπώσεων ϊσχυρίσθη μετά βε- 
βαιότητος δτι ένφ τό άρχι- 
κόν αίτημά μας διά τό μισθο- 
λόγιον ήτο 30% τελικά κατήλ- 
θαμεν κάτω καί αύτοΰ τοΰ 10%. 
Δέν γνωρίζω έάν ό κ. Ποπα- 
ϊωάννου έζήτησε νά τεθούν είς 
τήν διάθεσίν του τά Πρακτικά 
τοΰ Δ. Σ. ή έάν έζήτησε νά 
άναγνώση τά τοιαΰτα τής ‘Ο
μοσπονδίας, διότι άσφαλώς έ
κεΐ θά άνεγίγνωσκεν δτι ουδέ
ποτε ήμεΐς κατήλθομεν κάτω 
τοΰ 30%. Τό δτι παρά τάς αν
τιρρήσεις μας εύθυγραμμίσθη- 
μεν είς τούς άγώνας μέ τήν 
πλειοψηψίαν τής ΟΤΟΕ, αυτό 
δέν σημαίνει ύποχώρησιν. Μή
πως θά θέλατε νά διασπάσω- 
μεν τήν ένότητα τών εργαζομέ
νων έπιμένοντες είς τό 30%; 
Έκ τής διατυπώσεώς του ταύ- 
της ό κ. Παπαϊωάννου και πά
λιν συλλαμβάνεται ώς μή έχων 
άναγνώση τήν «Τραπεζιτικήν» 
είς ήν άναφέρεται: «Τό άπο- 
σπασθέν παρά τών Εργοδοτών 
6%, άνάλογον τών άγώνων οϋς 
ή ΟΤΟΕ διεξήγαγε, πρέπει νά 
όράται ούχί ώς μερική καν λύ- 
σις τοΰ μισθολογικοΰ μας ζητή
ματος, άλλ’ άπλώς ώς ή πρώ
τη προσπάθεια τής άποκολλή- 
σεως τών μισθών μας άπό τήν 
καθήλωσιν τοΰ 1956».

κ. Δ. Παπαϊωάννου: Όμιλεΐ 
μή άκουόμενος έκ τής θέσεώς 
του.

κ. Γ. Κ αραπάνος: Μέ cruy- 
χωρεΐτε, κ. Παπαϊωάννου, πού 
παρεμβαίνω. Θά ήθελα νά μοΰ 
πήτε συγκεκρνμένως ποίαν ή- 
μερομηνίαν ή μάλλον ποίαν ά- 
περγίαν προγραμματίσαμε καί 
τήν άναστείλαμε.

κ. Δ. Παπαϊωάννου: Τής Ο. 
Τ.Ο.Ε.

κ. Γ. Κ αραπάνος: "Α! Τής 
ΟΤΟΕ. Έπ’ αύτοΰ θά σάς ο
μιλήσω έγώ.

κ. Σπ. Διλιντάς: Δέν ήλθα- 
μεν άκόμη είς τό θέμα τής 
ΟΤΟΕ.

κ. Γ. Κ αραπάνος: Θά σάς 
πώ έγώ γιατί άνεστάλη ή α
περγία, διότι δεν θέλετε νά τά 
γνωρίζετε. Ήθελημένως ή άθε- 
λήτως τά άγνοεΐτε.

κ. Σπ. Διλιντάς: Όπως καί 
ό κ. ’Ιθακήσιος έτσι καί ό κ. 
Παπαϊωάννου μάς κατηγορεί 
διά τήν κράτησιν τών ήμερών 
άπεργίας, χωρίς καί ουτος να 
στρέφεται — καί αύτό σάς 
παρακαλώ νά τό προσέξετε πο
λύ —1 εναντίον τοΰ έργοδότου. 
Έπ’ αύτοΰ ισχύει δ,τι άπαν- 
τησαμεν είς τόν κ. Ίθακή- 
σιον.

Περαιτέρω ό κ. Παπαϊωάν- 
νου θέλησε νά μάς παραλλη
λίση, μάλλον μάς έκάλεσε νά 
μιμηθοΰμε τον κ. ’Αλευράν είς 
τήν παραίτησίν τήν όποιαν οΰ- 
τος ύπέβαλεν δτε ήλθεν είς 
σύγκρουσιν μέ τόν Διοικητήν 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
κ. Παπαϊωάννου, καθ’ ή μάς 
έψ’ δσον ήμεΐς ή οίονδήπστε 
συλλογικόν δργανον δέν εΐναι 
άρεστόν είς τόν Εργοδότην, εΐ
ναι άρεστόν είς τούς έργαζομέ
νους. (Χειροκροτήματα).

"Οσο ή Διοίκησις μάς κη
ρύττει τόν πόλεμον, τόσον ή
μεΐς θά έπιμείνωμεν είς τήν θέ- 
σΐν μας καί τότε μόνον θά πα- 
ραιτηθώμεν δταν χάσω μεν καμ- 
μίαν μάχην. Άλλά άπό τις 
μάχες τάς όποιας έδώσαμεν ού- 
δεμίαν άπωλέσαμεν. Αυτά εί
χα νά πώ διά τόν ύπ’ άριθ. 1 
συνεργάτην τοΰ κ. Ιθακήσιου.

Είς τάς άπαντήσεις μας 
πρός τόν κ. Θεοφανόπουλον Ε
πειδή καί ό δεύτερος συνεργά
της τοΰ κ. ’Ιθακήσιου ώμίλησε 
μέ τό αύτό πνεύμα τόσον τοΰ 
κ. ’Ιθακήσιου δσον καί τοΰ κ.



Παπαϊωάννου, αί παρατηρήσεις τους προαγωγάς Ελαβε τον βα-
τάς όποιας εχαμεν να κάνωμεν 
επάνω εις τήν ομιλίαν του, εί
ναι οί ιδίες μέ αυτές τάς όποι
ας έκάναμε είς τον κ. Παπαιω- 
άννου και είς τον κ. ’Ιθακήσιου. 
Δεν θέλομεν νά ύπσπέσωμεν 
είς τό ’ίδιο μέ αυτούς σφάλμα 
τό τής έπαναλήψεως των ιδίων 
παρατηρήσεων. Έκπληττόμεβα 
όμως διά τήν άντίληψιν τήν 
οποίαν έκφράζει τό σχήμα Ι
θακήσιου διά του Θεοφανοπού- 
λου «υποστηρίζοντας, ότι ή 
Συλλογ. ’Ηγεσία άντιμετώπισε 
τις ειδικές συνθήκες, έξηκολου- 
Θήσασα τήν παλαιόν της τα
κτικήν βάλλουσα εναντίον τοϋ 
περιβάλλοντος τής Διοικήσεως, 
άλλα περιβάλλον τής Διοιική- 
σεως δέν ύφίσταται κλπ. διό
τι, εΐπεν, δέν ύπάρχει πε
ριβάλλον Διοικήσεως, άλλά μό
νον Διοικητής καί δτι ημείς 
τέλος πάντων καθιερώσαμεν 
τό άνεύθυναν τοΰ Διοικητοΰ» - 
Τοιοΰτον τι δέν φαίνεται οΰτε 
έκ των ανακοινώσεων μας οΰτε 
έκ τής δράσεώς μας. Τό δτι 
θέλει ό κ. Θεοφανόπουλος νά 
άγνοή τήν ΰπαρξιν του περί 
βάλλοντας τοΰ Διοικητοΰ, εΐναι 
αποκλειστικό δικαίωμά του. Ή 
μεΐς όχι μόνον δέν τό άγνοοΰμεν, 
άλλά άπεναντίας έπιρρίπτομεν 
έξ ίσου εύθύνας είς τά πρόσω
πα που τό άποτελοΰν, διότι ά- 
πό αύτά άναμέναμε περισσότε
ρα άπ’ δ,τι περί μέναμε άπό 
τον κ. Διοικητήν πού εΐναι ξέ
νος προς τό προσωπικόν τής 
Εθνικής Τραπέζης.

Είς ούδεμίαν περίπτωσιν πα- 
ραδεχόμεθα δτι αί βολαι κατά 
τοΰ κ. Διοικητοΰ καί τοΰ περι
βάλλοντος του εΐναι σφάλμα 
μας.

Ό κ. Θεοφανόπουλος υπέ
βαλε καί τό Ερώτημα: «Τί ε- 
πραξε τό Διοικ. Συμβούλιον 
διά τήν ένοποίησιν τοΰ Προσω
πικού;» Δέν θά τοΰ βιαφεύγη 
δτι ημείς έτροποποιήσαμεν τό 
Καταστατικόν κατά τέτοιον 
τρόπον, ώστε άνά πάσαν στι
γμήν νά μήν ύπάρξουν τυπικά 
εμπόδια προς τον σκοπόν αυ
τόν. Ουσιαστικά τοιαΰτα, δέν 
υπάρχουν πλέον καί αύτό άπο- 
δεικνΰεται άπό τήν αρμονικήν 
συνεργασίαν ή οποία ύπάρχει 
μεταξύ των 4 Συλλόγων τοΰ 
Προσωπικού τής Εθνικής Τρα
πέζης τήν όποιαν ούδείς των 
επικριτών μας Ελαβε τον κό
πον νά έκθειάση.

Πρέπει δέ νά σάς τονίσω ό
τι άφορμή τής διενέξεως καί 
τής όξύτητος, ή όποια έχαρα- 
κτήρισε, διά μικρόν εύτυχώς 
χρονικόν διάστημα, τάς σχέ
σεις των Συλλόγων ύπήρξεν ά- 
κριβώς καί ή τροποποίησις τοΰ 
Καταστατικού, διότι έξελήφθη 
αΰτη δτι ήμεΐς θέλομεν ναι καί 
καλά βιαίως νά διαλύσωμεν Ε
τέρους Συλλόγους. Τοιοΰτόν τι 
δέν τό σκοπεύομεν ούτε καί 
θά τό πράξωμεν. Ή ένοποίησις 
τοΰ προσωπικού θά γίνη διά 
καθολικής ψηφοφορίας ολοκλή
ρου τοΰ προσωπικού τής Εθνι
κής Τραπέζης. Πάντως, κατα- 
στοιτικώς ή διάλυσις τοΰ ίδικοΰ 
μας Συλλόγου εΐναι άδύνατος.

Ό κ. Θεοφανόπουλος Επίσης 
έρώτησε καί βέβαια άπσδίδει 
καί ψόγον διατί δέν κατεβά- 
λαμε είς τό Προσωπικόν τάς 
παρακρατηθείσας ή μέρας ά- 
περγίας. Δέν τάς κατεβάλαμε 
κ. Θεοφανόπουλε, διότι δι’ ή- 
μάς δέν Εχει λήξει τό θέμα καί 
οΰτε θέλομεν νά τό κλείσωμεν. 
Έξακολουθοΰμεν καί θά Εξα
κολουθούμε νά διεκδικοΰμε τις 
ή μέρες αυτές άπό τον Εργοδό
την, ό όποιος καί τις κράτησε. 
Τήν ευθύνη διά τήν παρακρά~η- 
σίν των φέρει άκεραίαν ή Διοί- 
κησις τής Τραπέζης καί αΰτη 
οφείλει Επανόρθωσιν καί οχι 
ό Σύλλογος.

Συνεχίζων ό άγορητής ά- 
νεψέρθη καί είς τό θέμα τοΰ κ. 
Ποντικοπούλου. Σάς πληροφο- 
ροΰμεν δτι ούσιαστικώς θέμα 
Ποντικοπούλου δέν ύφίσταται 
πλέον, διότι ή Επιβολή τής 
χρηματικής ποινής ή όποια 
σκοπόν εΐχε νά τοΰ άνακόψη 
τήν φυσιολογικήν του Εξέλιξιν 
Εν τή Τραπέζη δέν εΐχε τοιοΰ
τον άποτέλεσμα. Ό κ. Ποντι- 
κόπουλος κατά τάς προσφά-

θιμόν τον όποιον Εδικαιούτο. "Ο
σον άφορρ τό διακοσάρι ό Σύλ
λογος τοΰ τό κατέβαλε.

κ. Θεοδώρου: Δέν εΐναι λυ- 
σις αυτή.

κ. Σπ. Διλιντάς: Πολύ όρ- 
θώς. Δέν είναι λύσις αυτή. ’Α
ναγνωρίζω καί Εγώ δτι δέν εί
ναι ή πρέπουσα δ : αυ
τό περιμένω άπό 
τον κ. Θεοδώρου, ό 
όποιος κατέχει υ
ψηλήν καί ύπεύθυ- 
νον Εν τή Τραπε- 
ζη θέσιν καί δή 
είς τήν υπηρεσίαν 
Προσωπικοΰ α υ τή ς, 
νά είσηγηθή αύρι
ο ν άμέσως εις τό 
Πειθαρχικόν Συμ
βούλιον τήν άρσιν 
τής ποινής τοΰ
Ποντικοπούλου. (Πα- 
ρατεταμένα χειροκροτήματα).

κ. Θεοδώρου: ’Επ’ αύτοΰ. Ε
πειδή κάνετε χρήσιν τής θέ- 
σεως ήν κατέχω είς τήν Τρά
πεζαν καί δέν Επρεπε νά μέ 
προκολέσετε, διότι λόγω τής 
θέσεώς μου ξέρω έμπιστευτικά 
τά όποια δέν πρέπει νά λε- 
χθοΰν, όχι διά τήν ‘Υπηρεσίαν 
ενοιντι τής οποίας Εγώ άναλαμ-, 
βάνω τήν ευθύνην, άλλά Εναν
τι των τιμωρηθέτων υπαλλήλων 
νά μή πήτε τέτοια πράγματα 
καί νά σεβασθήτε τήν θέσιν 
τήν οποίαν κατέχω.

κ. Σπ. Διλιντάς: Και έσεΐς 
Επομένως νά σέβεσθε τήν θέ
σιν τήν ίδικήν μας ώς συνδι
καλιστών καί νά μή λέτε δτι 
δέν εΐναι λύσις αυτή. Έπράξα- 
μεν δ,τι ήτο δυνατόν.

κ. Θεοδώρου: Δέν εΐναι λύ
σις αΰτή, άλλά μέ προκαλεϊτε 
νά κάνω χρήσιν Εγώ μυστικών 
τά όποια εΐναι είς βάρος τών 
υπαλλήλων καί λέγω Εναντι τής 
Υπηρεσίας Εγώ θά άναλαβω 
τήν ευθύνην άλλά Εναντι τών 
συναδέλφων αυτών δέν πρέπει 
νά μιλήσω, καί νά πρακαλήτε 
συνάδελφον ό όποιος όχι τυ- 
χαίως πήρε μίαν θέσιν οχι υ
ψηλήν διότι Εχουν γίνει πολλοί 
νεώτεροί μου Προϊστάμενοι καί 
Εγώ Εγινα είς τά 30 μου χρό
νια δέν νομίζω δτι...

κ. Σπ. Διλιντάς: Δέν σάς 
κατηγορήσαμεν διά τήν θέσιν 
τήν οποίαν κατέχετε, οΰτε σάς 
προκαλοΰμεν ν’ άπσκαλύψετε 
μυστικό τής Υπηρεσίας σας.

κ. Θεοδώρου: Οΰτε Εχω καμ- 
μίαν δύναμιν. Ξέρετε πολύ κα
λά ότι είμαι άπλώς Γραμμα- 
τεύς τοΰ Συμβουλίου, ούτε ει
σηγητής είμαι, είμαι άπλώς 
Γραμματεύς καί δέν Εχω καμ- 
μίαν δύναμιν Εγώ νά είσηγη- 
θώ.

κ. Γ. Καραπάνος: κ. Θεο
δώρου δέν θεωρείτε επιτυχίαν 
τό γεγονός ότι προήχθη παρά 
τό πρόστιμον;

κ. Θεοδώρου: Άλλο θέμα 
αύτό. Έγώ είπα δτι δεν είναι 
λύσις δτι τό δώσατε. Ή τιμω
ρία δέν εΐναι μόνον υλική εΐναι 
καί ηθική.

κ. Σπ. Διλιντάς: Τό δλλο 
έπανορθώθη, κ. Θεοδώρου καί 
τό ίδιο θά προσπαθήσω με νά 
κάνωμε καί κάνομεν ήδη διά 
τον Ετερον Συνάδελφον κ. Πα
παχρήστου. Τοΰ κατεβάλλομεν 
τήν ύλικήν άποζημίωσιν καί 
φροντίζομεν καί διά τήν ήθικήν 
άποκατάστασίν του. Ή έπίδο- 
σις δέ τοΰ ψηφίσματος είς τον 
κ. Μακρήν έγένετο περισσότε
ρον διά νά λάβη άπλώς γνώ- 
σιν παρά διά νά τοΰ ζητηθή 
ή συμπαράστασις.

κ. Θεοδώρου: ’Ακριβώς θέ
λω νά πώ δτι δέν πρέπει νά 
τούς καταβάλετε τήν ύλικήν 
άποζημίωσιν.

κ. Σπ. Διλιντάς: Ό κ. Θεο
φανόπουλος Επίσης μάς Ερώ- 
τησεν γιατί άπηρνήθημεν κατά 
τήν κλήσιν μας είς τό Δικαστή- 
ριον τοΰ Ν. 3239 τά ετερα δύο 
αιτήματα τά όποια εΐχον άπο- 
τελέσει καί αυτά άντικείμενον 
τής άπεργιακής Εκδηλώσεως. 
Τούτο έγένετο κ. Θεοφανόπου
λε, έκ δύο λόγων: Ιον. Διότι 
εχομεν τήν ττεΐραν τοΰ Δικαστη
ρίου αύτοΰ δτι δσο πιο ολίγα 
αιτήματα προβάλλουν οί Εργα
ζόμενοι τόσον πλέον ολιγαρκείς 
χαρακτηρίζονται καί γι’ αύτό

έσκέφθηιμεν νά μείνη μονάχα τό 
Ιδθήμερον δεδομένου δτι τά 
δύο άλλα θέματα δέν τά Εχο
μεν κλείσει καί οΰτε ή Διοίκη- 
σις τά Εχει κλείσει. Έφ’ όσον 
είς τήν Τράπεζαν τής ‘Ελλά
δος καί είς τήν ΑΤΕ κατα
βάλλονται, εχομεν τις βάσιμες 
Ελπίδες δτι ή Διοίκησις δέν θά 
βραδύνη νά κάνη δεκτόν τό ύ- 
πάρχον αίτημα τοΰ Προσωπι
κού.

‘Ο κ. Χαρίτος κλείων τάς 
όμιλίας τής όμάδος τοΰ κ. ’Ι
θακήσιου μάς ένέπλεξε είς ά- 
πύθμενα βάθη άμψνβόλου φιλο
σοφίας.

κ. Γ. Κέης: ’Έφυγε. Μήν ά- 
παντήσετε.

κ. Σπ. Διλιντάς: ’Όχι θά 
απαντήσω. "Οχι διά δ,τι προ- 
σωπικώς σάς άφορά άλλά διά 
τήν γενικήν τοποθέτησίν του 
καί είς τήν θεωρίαν ήν Εγκαι
νιάζει καθ’ ήν οί χρηματίσαν- 
τες συνδικαλισταί θά πρέπει 
τοΰ λοιπού όταν Εγκαταλείπουν 
τον Συνδικαλιστ. στίβον νά θε-

δείς έξ ύμών θά άσπασθή. Πε
ραιτέρω ό κ. Χαρίτος, δέν ξέ
ρω διατί, έπετέθη κατά τής 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» καί εΐπεν 
δτι αΰτη άσχολεΐται μέ Εκδρο
μές, μέ ομιλίες περί τής μά
χης τών Δερβενακίων, περί τής 
θεωρίας τής άξίας κλπ.

’Ερωτώ οίονδήποτε άπό τούς 
παρισταμένους νά μάς πή πό
τε ή «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» ήσχο- 
λήθη μέ Εκδρομές. Έκτος τοΰ 
ότι κατά παράκλησιν, άλλά καί 
καθ’ ύποχρέωσιν,δημοσιεύει τάς 
σχετικάς άνακοινώσεις τής Ε. 
Φ.Ε.Τ.

Έάν αύτό εΐναι σφάλμα τής 
συντακτικής Επιτροπής έσεΐς 
εΐσθε είς θέσιν νά τό κρίνετε.
’ Απεναντ ίας ή «ΤΡ ΑΠ ΕΖIΤI - 
ΚΗ» προσπαθεί, μέ τις λίγες 
σελίδες τις όποιες Εχει, νά έ- 
ξυψώση τό Συνδικαλιστικόν 
πνεύμα μέσα εί ςτήν Τράπεζαν, 
νά άφυπνίση όλους τούς Συνα
δέλφους, δημοσιεύσεις τις ό
ποιες όμως ό κ. Χαρίτος άντι- 
παρέρχεται. Ό κ. Χαρίτος έ-

ωροΰνται ύπάλληλοι κατωτέρας I πίσης εΐπεν δτι έσιωπήσαμεν 
ποιότητος καί νά μήν μπορούν I εις τό ήθικόν ζήτημα τό όποιον 
νά καταλάβουν θέσεις έπικαί Avevhiijpu fit τόν Κεντοικόν Β .
ρους, δηλαδή. . .

κ. Θεοδώρου: (’Απευθυνό
μενος προς τον κ. Κέην). Θεω
ρώ ύποχρέωσιν μου νά ύπερα- 
σπισθώ έναν άπόντα Συνάδελ
φον. Διότι είπατε δτι δέν εΐ- 
χεν τον άνδρισμόν. Τό νά φυ
γή Ενας Συνάδελφος δέν εΐναι 
άπό ελλειψιν άνδρισμοΰ, ήτο 
ανάγκη, έδήλωσε άσθένεια. Συ
νεπώς δέν μπορεί νά κατηγορη- 
θή δι’ Ελλειψιν άνδρισμοΰ καί 
θά παρακαλέσω τον κ. Κέην νά 
άνακαλέση αύτήν τήν λέξιν.

κ. Σπ. Διλιντάς: Τέλος πάν
των, τό θέμα εΐναι μεταξύ κ. 
Κέη καί κ. Χαρίσου. Λοιπόν 
θέλω νά πώ διά τόν κ. Χαρίτον 
κάτι παρεμφερές πού τοΰ εΐπεν 
ό κ. Τσουδερός. Δηλ. "Οσοι 
πάνε είς τόν πόλεμον καί σκο
τωθούν ή τραυματισθοΰν, αύτοί 
πολέμησαν, δσοι έκ τής τύχης 
ηύνοήθησαν νά Επιστρέφουν είς 
τάς Εστίας των αύτοί συμπε- 
ραίνεται δτι δέν Εχουν πολεμή
σει;

"Επρεπε λοιπόν νά τιμωρη
θούν δλα τά μέλη τοΰ Δ. Σ. 
διά νά ποΰμε δτι πράγματι έ
καναν σωστά τήν δουλειά τους; 
Είναι μία θεωρία ή όποια δη
μιουργεί Εντυπώσεις καί τήν ο
ποίαν δέν φαντάζομαι δτι ού-

άνέκυψεν είς τόν Κεντρικόν Β 
Δέν έδιάβασε είς τήν «ΤΡΑΠΕ- 
Ζ1ΤΙΚΗΝ» — πού μέ τόσο 
πάθος Εψεξεν -— είδ’ άλλως θά 
Εβλεπε Ενα μακροσκελέστατο 
σχόλιον Επί τοΰ ζητήματος αΰ- 
τοΰ.

Τέλος παρασυρόμενος άπό 
τόν... φιλοσοφικόν του οίστρον 
ήλθεν είς άντίθεσιν μέ τούς συ
νυποψήφιους του οί όποιοι μάς 
Εψεξαν διατί δέν έμιμήθημεν 
τούς οικοδόμους κλπ. Έν άντι- 
θέσει προς αύτούς ό κ. Χαρί
τος μετά περιφρονήσεως σχε
δόν ώμίλησεν τόσον δι’ αύτούς, 
δσον καί δι’ άλλους κλάδους 
Εργαζομένων.

Ό κ. Τσουδερός μέ μεγάλην 
συγκίνησιν σάς λέγω δτι ήχθη 
είς τό ύψος τής θέσεως τήν ο
ποίαν κάποτε κατεΐχεν είς τό 
Συνδικαλιστικόν κίνημα τής 
Τραπέζης μας. "Εκανε μίαν πο
λύ θαρραλέοι καί Ενώπιον τοΰ 
άνωτάτου ’Οργάνου τοΰ,Σώμα
τός μας αύτοκριτικήν καί θά ή
το πολύ έπικοδομητικόν, θά ή
ταν Ενας σεισμός κάτω άπό τά 
πόδια τοΰ Εργοδότου καί τών 
κακών Συμβούλων του έάν δλοι 
Εκείνοι οί όποιοι έχρημάτισαν 
ποτέ Συνδικαλισταί Ερχότανε 
αυτήν τήν στιγμήν ή άλλην Ε
πί τοΰ βήματος αύτοΰ καί κά

νοντας αύτοκριτικήν νά δη
λώσουν δτι είς τό Εξής θά εΐναι 
παρά τό πλευρόν τών απεργών, 
παρά τό πλευρόν τοΰ άγωνιζο- 
μένου Προσωπικού καί όχι πα
ρά τό πλευρόν τοΰ Εργοδότου.

(Χε ι ροκροτή ματα).
Δέν θά έχρειάζετο οΰτε ή Γ. 

Σ.Ε.Ε., οΰτε ή Όΐμοσπονδία, 
οΰτε πεπειραμένοι Συνδικαλι- 
σταί έάν Εστω καί κατά μίαν 
δίωρον άπεργίαν Εμπαινε λου- 
κέτο είς τά Καταστήματα τής 
Τραπέζης όπως μπήκε είς τά 
Κατ)τα τής ΑΤΕ. Δέν θά ύπήρ- 
χεν οΰτε θέμα Παιδικής Μερί- 
μνης, οΰτε θέμα 1 δθημέρου, 
διότι δλες αυτές οί άρνήσεις 
πού εΐναι άρνήσεις Ενός Εργοδό
του ό όποιος δέν προέρχεται 
άπό τό Προσωπικόν τής ’Εθνι
κής Τραπέζης καί τών κακών 
Συμβούλων του, δλες αύτές οί 
άρνήσεις θά είχαν ύποχωρήσει 
Εμπρός είς τήν άποψασιστικό- 
τητα τοΰ συνόλου πλέον τοΰ 
Προσωπικοΰ τής Εθνικής Τρα
πέζης.

Είμαι βαθύτατα συγκεκινη- 
μένος, Επαναλαμβάνω, διά τόν 
κ. Τσουδερόν. Ό κ. Τσουδερός 
διά τής άναγνωρίσεως τών 
σφαλμάτων του εύρήκε τόν Ε
αυτόν του. Μέ τήν εύκαι- 
piocv καλώ δλους Εκείνους, 
οί όποιοι κατέχουν σήμε
ρον θέσιν Δ)ντοΰ καί ύπήρξαν 
Πρόεδροι ή Γενικοί Γραμμα
τείς τοΰ Συλλόγου μας, ή ά
πλοι Σύμβουλοι νά μιμηθοΰν 
τόν κ. Τσουδερόν.

(Χειροκροτήματα).
Μέ τήν βεβαιότητα δτι δέν 

θά θελήσουν νά ύπολειφθοΰν 
τοΰ λευκανθέντος Συναδέλφου 
των, μέ τήν βεβαιότητα δτι 
δέν θά θελήσουν, νά ΰπολει- 
φθσΰν τών Συναδέλφων των τής 
ΑΤΕ καί τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος οί όποιοι δεικνύουν ό
τι εΐναι πραγματικά στελέχη 
καί έν ειρήνη καί έν πολέμφ 
καί δτι κατ’ άξίαν κατέχουν 
τήν θέσιν τήν όποιαν κατέχουν 
καί οχι κατά παραχώρησιν τοΰ 
Εργοδότου, μέ τήν βεβαιότητα 
τέλος δτι θά σταθούν συμπα- 
ραστάται, πρωτοπόροι, είς τά 
δίκαια τοΰ συνόλου τοΰ Προσω
πικού, κλείνω τάς απαντήσεις 
τοΰ Δ. Σ. Επί τών Ερωτήσεων 
τάς οποίας οί προλαλήσαντες 
καλή τή πίστει κριταί έκα
ναν.

(Π σρατεταμένα χειροκροτή
ματα).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ
κ. Π ρ όε δ ρ ο ς: Τόν λόγον 

έχει ό π. Καραπάνος.
κ. Γ. Καροατάνος: ’Αγαπη

τοί Συνάδελφοι, έκ τής αποψι
νής Γεν. Συνελεύσεως έπήγα- 
σε μία διαπίστωσις ήτις μου 
δημιουργεί βαθυτόαην πικρίαν. 
Άπό τούς όμιλητάς καί τούς 
έπικριτάς δέν ύπήρξε, δυστυ
χώς, άντικειμενική ή τοπσθέτη- 
σις τών τυχόν σφαλμάτων μας. 
Δέν ύπεστηρίξαμεν κύριοι, πο
τέ δτι ε’ίμεθα αλάθητοι, δέν ύ
πεστηρίξαμεν δτι θά πραγμα- 
τοποιήσωμεν θαύματα, ύπεστη
ρίξαμεν καί ύποστηρίζομεν 
καί τονίζομεν προς πάσαν κα- 
τεύθυνσιν δτι θά φανώμεν άν- 
τάξιοι τής Εμπιστοσύνης σας, 
καί ώς τίμιοι άγωνισταί θ’ ά- 
γωνισθώμεν μέχρις ού τά αίτή- 
μοαα τής συνοώελψικής οικογέ
νειας ίκανοποιηθώσιν έξ ολο
κλήρου, φρονώ, δέ άνενδοιά- 
στως, δτι Επ’ αύτοΰ ούδεμίαν 
βάσιμον κατηγορίαν ήδυνήθη- 
σαν νά μάς προσάψουν οί κα
τήγοροί μας.

Είμαι υποχρεωμένος, κ. Συν
άδελφοι, νά μακρυγορήσω, δι
ότι, συν τοΐς άλλοις, προσήφθη 
προσωπική μομφή Εναντίον μου 
έκ μέρους Εκείνων πού ήθελη- 
μένως ή άθελήτως κατέρχονται 
είς Επίπεδα ν’ απευθύνουν τοι- 
αύτας κατηγορίας καί συκο
φαντίες, Ενώ καλώς γνωρίζουν 
τήν πραγματικότητα. Άλλά 
δυστυχώς δέν τάς άπευθύνουν 
εύθέως, ώς Επιβάλλεται νά λέ- 
γωνται αί τυχόν ύπάρχουσαι 
κατηγορίαι είς βάρος ώρισμέ- 
νων προσώπων καί δή ηγετών 
καί ύπευθύνων Εναντι χιλιάδων 
άνθρώπων.

Πριν ή δμως άπαντήσω έπί

τών οΰτω διατυπωθεισών κα
τηγοριών, θεωρώ καθήκον μου 
νά σάς άναγνώσω τήν Εκθε- 
σιν τών ’Ελεγκτών καί νά ζητή
σω τήν απαλλαγήν τοΰ απερ
χομένου Δ. Σ. άπό τά πεπρα
γμένα, τά διαχειριστικά καί 
άλλα τοΰ Ετους 1960. Ή ’ Εκ- 
θεσις τών ’Ελεγκτών Εχει οΰ
τω:
«Προς τήν Γενικήν Συνέλευσιν 
τών μελών τών 'Υπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 

‘Ελλάδος 
Κ ύρι οι Σ υνάδελφοι,

Συμφώνως προς τήν δοθεί- 
σαν ήμΐν υπό τής Γενικής Συν
ελεύσεως τής 21ης καί 22ας 
Μαρτίου 1960 Εντολήν προέβη- 
μεν είς τόν Ελεγχον τής διαχει- 
ρίσεως τοΰ Συλλόγου κατά τό 
1960.

Έκ τοΰ Ελέγχου διεπιστώθη 
ή ακρίβεια τών Εγγραφών είς 
τά βιβλία τοΰ Συλλόγου τά ύ- 
πόλοιπα τών οποίων συμφω
νούν προς τά είς τόν ’Ισολογι
σμόν άναγραφόμενα ποσά.
Έν Άθήναις τή 31)1)1961 

Οί Έλεγκταΐ 
X. ΚΑΡΔΑΡΑΣ 
Σ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ»

Κύριοι, ζητώμεν τήν άπαλ- 
λαγήν έκ τών ευθυνών τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου. (Χειρο
κροτήματα).

(Ή Γεν. Συνέλευσις όμοφώ- 
νως άπαλλάσσει τό Δ.Σ. τών 
ευθυνών).

κ. Γ. Καραπάνος: ‘Ο κ. ’Ι
θακήσιος έμέμφθη τόν όμιλοΰν- 
τα ώς έγκαταλείψαντα τήν 'Ο
μοσπονδίαν είς τόν κ. Άλευ- 
ράν τόν όποιον είς τήν περισυ- 
νήν Γενικήν Συνέλευσιν ύμνη
σα.

Κύριοι, πέρυσι σαν σήμερα 
άκριβώς εύρισκόμην μεταξύ 
ζωής καί θανάτου. Έάν ή δη- 
μιουργηθεΐσα υγιεινή κατάστα- 
σις έπέτρεπε είς Εμέ νά συνε- 
χίσω σύρων έπί τών άοτθενικών 
ώμων μου δύο φορτία, καί δή 
φορτία τεράστια, αυτό εΐσθε 
είς θέσιν νά κρίνετε ύμεΐς άντι- 
κειμενικώς καί δικαίως τοπαθε- 
τοΰντες τόν Εαυτόν σας είς τήν 
τότε δικήν μου κατάστασιν. 
Είχα, άλλωστε, άπάλυτον Εμ
πιστοσύνην, δέν σάς τό άπο- 
κρύπτω, είς τό πρόσωπον τοΰ 
Συναδέλφου κ. Άλευρά.

Ένόμιζα ή μάλον έπίστευα, 
δτι έπρόκειτο περί Ενός άκε- 
ραίου Συνδικαλιστικού ηγέ
του, περί Ενός άκεραίου άν
θρωπον, ό όποιος έπαξίως άλ
λωστε, κατά τό παρελθόν, εΐ- 
χεν διαχειρισθή τά θέματα τής 
"Ομοσπονδίας καί δλοι σας 
γνωρίζετε δτι έβραβεύθη. Διατί 
λοιπόν, Κύριοι, θά είχα αμφι
βολίας διά τήν τιμιότητά του 
καί διά τήν ικανότητά του;

Άντιθέτως — Επαναλαμ
βάνω — έπεβάλετο είς Εμέ νά 
τρέφω άπάλυτον Εμπιστοσύνην. 
Έάν είς τήν περυσινήν Συνέ- 
λευσίν μας άνέγνωσα μίαν πε
ρικοπήν καί οΰχΐ Επιστολήν τοΰ 
κ. Άλευρά, έκ τοΰ έκφωνηθέν- 
τος ύπ’ αύτοΰ λόγου είς τήν 
Γεν Συνέλευσιν τών ‘Υπαλλή
λων τής Τραπέζης τής 'Ελλά
δος, κατά τήν οποίαν ό κ. Α
λευράς ώμολόγησεν δτι ή ‘Ο
μοσπονδία έπί τών ημερών μου 
οχι μόνον δέν ήδράνησεν, άλλά 
έκινήθη είς δ σημεΐον έπεβάλε
το έκ τών διαγραφεισών συνθη
κών, τοΰτο Επραξα διότι καί 
πέρυσι μέ κατηγόρησαν οι ί

διοι περί άδρανείας τής ‘Ομο
σπονδίας.

Ή έφετεινή κατάστασις ένε- 
φάνισε τήν ακόλουθον έξέλιξιν:

Παρέδωσα τήν 'Ομοσπον
δίαν είς τόν κ. Άλευράν δι’ 
ους προανέφερον λόγους καί ά- 
νέμενα άπό τόν ήγέτην τοΰ 
δευτεροβαθμίου οργάνου μας 
νά άναπτύξη τήν δραστηριότη
τα καί αποφασιστικότητα, ή ο
ποία έπεβάλετο έκ τών τότε 
συνθηκών καί τοΰ άναφυέντος 
θέματος τ ής άναπροσαρμογής 
τών αποδοχών.

Κύριοι, θά ήτο παράλειψίς 
μου Εάν δέν έπεκτεινόμην είς 
λεπτεμερείας, ώστε νά κατατο- 
πισθήτε απολύτως καί νά πλη- 
ροψορηθήτε πώς έγώ ό όποιος 
Ετρεφα τοιαύτην έκτίμησιν είς 
τά πρόσωπον τοΰ κ.Άλευρά, ύ
ψωσα, συνεπής προς τό προς 
ΰμός καθήκον μου, τό ανάστη
μά μου καί τόν κατήγγειλα είς 
τούς Συναδέλφους. Διότι αί 
Ενέργεια! του, δέν θέλω νά ε’ι- 
πω δτι ένέκλειον δόλον τινά, ά- 
πεδείχθησαν ασυνεπείς προς 
τέ τάς προσωπικάς καί "Ομο
σπονδιακός Επαγγελίας καί ά- 
πέβησαν είς βάρος δλης τής 
Τραπεζικής οικογένειας καί έν 
συνεχεία δλης τής Εργατικής 
τάξεως τής χώρας. Οί λόγοι δέ 
συτοι έπέβαλον είς τόν ήγέτην 
τούτον να έντείνη τήν προσο
χήν του μέχρι τοΰ άνωτάτου ση
μείου, έφ’ δσον δέ άπέτυχεν νά 
παραιτηθή.

Λεπτομερει ακώς τά γεγονό
τα κύριοι έξειλήχθησαν ώς Ε
ξής: Τόν παρελθόντα Μάϊον 
έπεσκέφθην είς τό Γραψεΐον 
του τόν κ. Άλευράν καί τοΰ έ- 
τόνισα δτι ήτο πλέον καιρός 
νά άποδυθώμεν είς άγώνας διά 
τήν βελτίωσίν τών αποδοχών 
μας. Δέν διεφώνησε μετ’ έμοΰ 
πλήν ήθελεν τό αίτημά μας τοΰ 
το νά τύχη τής υίοθετήσεως 
καί προβολής ύπό τής ΓΣΕΕ.

Τόν παρώτρυνα καί έπέμεινα 
νά έπισκεφθή τόν κ. Μακρήν 
καί νά θέση τούτον είς κίνησιν, 
διότι ή άδράνειά του, ώς ήτο 
φυσικόν, θά παρέσυρε καί ή- 
μάς. Πέραν αυτών τοΰ είπα τό
τε οτι έάν συνήντα, ώς άνέμε- 
νον, άρνησιν έκ μέρους τοΰ κ. 
Μσκρή, ώφειλεν μόνος του νά 
κίνηση καί δή ταχέως τόν μο
χλόν τής ‘Ομοσπονδίας καί νά 
στροφώμεν είς άγώνας διά τήν 
βελτίωσίν τής οικονομικής θέ
σεώς μας.

Έγένοντο Επανειλημμένοι έ- 
παφαί μετά τοΰ κ. Μακρή, καθ’ 
άς, ώς μοί άνεκοίνωσεν, ό κ. 
Μακρής έξεδήλωσεν αδυναμίαν 
νά κινηθή Ελλείψει οικονομικών 
μέσων. Κατόπιν συνεννοήσεως 
ματά τοΰ κ. Άλευρά έδέχθημεν 
νά ένισχύσωμεν ώς ‘Ομοσπον
δία τήν ΓΣΕΕ, ϊνα κίνηση τόν 
άπεργιαγόν μοχλόν.

Φωνή: Πόσα χρήματα 
πήρε;

κ. Γ. Καραπάνος: Θά σάς 
άπαντήσω. Δέν θ’ άφήσω κα
νένα σκοτεινόν σημεΐον.

‘Ημείς, ή ‘Ομοσπονδία δηλα
δή, Εδωσε περί τις 25.000. Τα
μίας δέ δλης αυτής τής κινήΓ 
σεως ώρίσθη ό Συνάδελφος τοΰ 
Συλλόγου τοΰ Βοηθητικού Προ
σωπικού τής ΑΤΕ κ. Κατσί- 
κης.

Έκινήσαμεν δμως κύριοι, ο
λόκληρον τήν Συνομοσπονδίαν 
καί έπραγματοποιήθη ή γνω
στή είς τό Πανελλήνιον μεγα
λειώδης συγκέντρωσις τών στε
λεχών τοΰ ΕΚΑ Αθηνών τής 
31ης ’Ιουλίου καί τής 1ης 
Αύγουστου τοΰ 1960 καθ’ ήν 
έλήφθησαν ίστορικαί αποφά
σεις, ή έκτέλεσις τών οποίων 
άνετέθη είς τόν κ. Πρόεδρον 
τοΰ ΕΚΑ, ούσιαστικώς είς τήν 
ΓΣΕΕ, τόν κ. Μακρήν. Ευτυ
χώς δέν ύπήρξαμεν ημείς Εκεί
νοι οί όποιοι ύμνήσαμεν ποτέ 
τόν κ. Μακρήν, οΰτε καί αυτήν 
τήν στιγμήν πρόκειται νά τόν 
ύμνήσωμεν, άντιθέτως θά έπα- 
ναλάβωιιεν τό Εναντίον του κα- 
τηγορητήριον. "Οπως συνήθως 
οΰτος έπρόδωσεν διά μίαν ακό
μα φοράν τήν έργοσικήν τάξιν, 
διεπραγματεύθη μόνον διά τά 
κατώτατα ημερομίσθια καί μι
σθούς καί άφήκεν δλους ημάς 
είς τό περί θώρι ον. Κατόπιν αύ
τοΰ, έδημιουργήθη θέμα άγώ- 
νος διά τήν ‘Ομοσπονδίαν.

Κατόπιν άλλεπαλλήλων συν
εδριάσεων τοΰ Εκτελεστικού 
Συμβουλίου τής 'Ομοσπονδίας
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και ύπό την πίεσιν τής κατα- 
στάσεως έλαμβάνετο άπόφασις 
νά άποδυθώμεν εις τον γνω
στόν αγώνα τής 11 ης Νοεμβρί
ου. Μετά την μεγαλειώδη συγ- 
κέντρωσιν τής ημέρας τούτης, 
κατά την όποιαν 3.000 άτομα 
έπεφήμησαν ένθουσιωδώς τό 
Εκτελεστικόν Συμβούλιον και 
είδικώτερον τον κ. Άλευράν, 
άνεμέναμεν και εν Συμβουλίω 
είχαμε αποφασίσει νά συνεχί- 
σωμεν τον αγώνα,

Δυστυχώς εις τό δεύτερον έν 
συνεχείςι Συμβούλιον τής 'Ο
μοσπονδίας ήλθον εις ρήξιν μέ 
τόν κ. Άλευράν, διότι ήθελεν 
νά όρίση τόν άπεργιακόν άγώ- 
να εις μακρόν χρόνον, μετά 
πάροδον δηιλ. 1 5 ημερών άπό 
τής 11ης Νοεμβρίου, πράγμα 
πού Θά έδημιούργη πτώσιν τοΰ 
αγωνιστικού φρονήματος τών 
συναδέλφων. Είδικώτερον θέ έ- 
νώ έξουσιοδοτήθη από τό Ε.Σ. 
τής 'Ομοσπονδίας νά όρίση 
μεταξύ Πέμπτης καί Σαββά
του, άν δεν άπατώμαι 1 8ης καί 
20ης Νοεβμρίου, την δευτέραν 
άπεργιακήν έκδήλωσιν, έκεΐνος 
παρά την εντολήν τούτην καί 
παρά την άρνησιν τών εκπρο
σώπων τού ΟΤΕ κοτώρθωσε νά 
τούς πείση, ώστε ό άγων νά ό- 
ρισθή διά την Τρίτην 21 ην Νο
εμβρίου. Δέν ενθυμούμαι καλώς 
τις χρονολογίες.

Έκ τής αφορμής αυτής, διό
τι παρέβη την εντολήν τού Συμ
βουλίου άφ’ ενός καί διότι άφ’ 
ετέρου εΐχον διαγνώσει ότι ύ- 
παιτιότητί του βαίναμεν πρός 
— κατ’ έλάχ ιστόν — ματαίω- 
σιν τοΰ άγώνος αυτού, ήλθον 
εις προστριβήν μετά τοΰ κ. Ά
λευρά καί άπεχώρησα τοΰ Εκ
τελεστικού Συμβουλίου

Συνεχίσθη ό προγραμματι
σμός τοΰ άγώνος, έξεδόθησαν 
ανακοινώσεις, έξεδόθη καί ίδι- 
κή μας άνακοίνωσις, ή όποια 
έκυκλοφόρησε την Δευτέραν 
21 ην Νοεμβρίου, άν δέν άπα- 
τώμαι, καί άνεμένετο νά κυκλο- 
φορήση ή άνακοίνωσις τής 'Ο
μοσπονδίας. Δυστυχώς τήν τε- 
λευταίαν στιγμήν 2.15' μ.μ. 
ό κ. Αλευράς έπιστρέψας άπό
τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης 
Έλλόιδος άνεκοίνωσεν ότι ό ά
γων έπρεπε νά ματαιωβή.

Πάντα ταΰτα έπεσφράγισαν 
τάς προβλέψεις μας καί άπέ- 
δειξαν τελείαν άσυνέπειαν τοΰ 
Προέδρου τής 'Ομοσπονδίας 
πρός όσα άπό τοΰ βήματος τοΰ 
Θεάτρου Κεντρικόν εΐχεν ύπο- 
σχεθή πρός τούς Συναδέλφους.

Κατόπιν όλων αυτών έδημο- 
σιεύθη εις τήν «Τραπεζιτικήν» 
ή γνωστή, επιστολή μου, ήν ήρ- 
νήθη νά δημοσιεύση ό «Τραπε
ζικός Αγών». Άπόκειται δε 
πλέον εις τούς συναδέλφους ό
λων τών Τραπεζών νά κρίνουν 
έάν ήμεΐς έπράξαμεν εις τό ά- 
κέραιον τό πρός αυτούς καθή
κον μας καί ποιος είναι ό υπό
λογος.

Αϋτη είναι, Κύριοι, έν συν
άψει ή ιστορία τής 'Ομοσπον
δίας.

κ. Π. Γκολφινόπουλος: Μοΰ 
επιτρέπεται μίαν έρώτησιν; 
Κατά τήν περυσινήν Γεν. Συν- 
έλευσιν τών Μετόχων ό κ. ’Α
λευράς εύχαρ:στών τόν Διοι
κητήν εΐπεν. . .

ΣΗΜ. ΠΡΑΚΤ. (Ή συνέ
χεια τής ομιλίας τοΰ κ. Γκολφι- 
νοπούλου δέν ήκούσθη, διότι ό- 
μίλει έκ τής θέσεώς του).

κ. Γ. Καροπάνος: Πιθανόν 
νά ύπάρχη, πάντως ήμεΐς άπό 
τοΰ βήματος αΰτοΰ, άλλά καί 
εις πάσαν έκδήλωσιν μας, ά- 
ποτελεΐ καθήκον μας νά όμιλώ- 
ψιεν τήν άλήθειαν κοί ό,τι πρά
γματι συνέβη. Πιθανόν νά έ
χουν λάβη χώραν καί άλλα 
πράγματα, τά όποια ήμεΐς δέν 
γνωρίζομεν, συνεπώς δέν έχο- 
μεν δικαίωμα νά μεταφέρωμεν 
εις τήν αίθουσαν ταύτην άνα- 
λήθείας.

"Ολα τά προλεχθέντα κύρι
οι, άποδεικνύουν άκόμη τό άν 
καλώς ή κακώς έπραξα νά πα
ραιτηθώ άπό τήν 'Ομοσπονδί
αν. Έάν βεβαίως ήδυνάμην νά 
μαντεύσω τό τί θά συνέβαινεν 
μετά ένα Α χρονικόν διάστημα 
ή άν έγνώριζα ότι οί άνθρω
ποι καί δή ήγέται άπό στι
γμής εις στιγμήν μεταβάλλον
ται, όταν έγώ προσωπικώς δέν 
μεταβάλλομαι, άκολουθών πι- 
στώς ώρισμένας άρχάς τάς ό
ποιας έχω, τότε άσφαλώς δέν

θά παρητούμην, άλλά θά διε- 
ψύλασσα τήν 'Ομοσπονδίαν, έ
στω καί μέ άμεσον κίνδυνον τής 
ζωής μου.

κ. Δ. Ποαταΐωάννου: κ. Πρόε
δρε, σείς άποδίδετε τήν παραί- 
τησίν σας είς λόγους υγείας, 
ό κ, Γραμματεύς τήν άπέδωσεν 
είς τό γεγονός νά διευκολύνετε 
τήν άνασύσπασιν τής 'Ομο
σπονδίας, ποιον έκ τών δύο εί
ναι άληθές;

κ. Γ. Καραπάνος: Καί τά 
δύο είναι αληθή. Διότι έγώ διά 
λόγους υγείας παρητήθην καί 
διευκολύνθη ή άνασύνθεσις τής 
'Ομοσπονδίας, διότι ό εις έκ 
τών άντι προέδρων εΐχεν παραι- 
τηθή καί ό Γεν. Γραμματεύς κ. 
Γκιτάκος.

Έκατηγορήθην έπίσης ότι 
λαμβάνω ως επίδομα μηνιαίως 
2500 δρχ. Κύριοι δέν άρνοΰμαι 
ότι λαμβάνω, άλλ’ ούτε καί πέ
ρυσι ότε έκατηγορήθην δι’ αυ
τό ήρνήθην. Άντιθέτως πρέπει 
νά ξέρετε ότι προέβλεψα άπό 
μακροΰ ήδη χρόνου τήν έναντί- 
ον μου έκστροαείαν καί σάς δι
αβάζω τήν άπό 21)3)1960 ά
ν αχοί νωσίν μου:

«’Αγαπητοί Συνάδελφοι, μέ 
βαθυτάτην συγκίνησιν έχω έ- 
στραμμένην ολόκληρον τήν προ
σοχήν μου πρός τό βαρύτατον 
έργον τό όποιον ή συναδελφική 
οικογένεια μοΰ ένεπιστεύθη διά 
τρίτον κατά σειράν έτος. Έκ- 
φράζων ένα άγνό ευχαριστώ 
πρός όλους υμάς πού διά τής 
ψήφου σας έξεδηλώσατε τήν α
γάπην σας, σάς δηλώ ότι δέν 
πρόκειται νά άποστώ τής τίμι
ας, ενσυνειδήτου όδοΰ, τήν ό
ποιαν έχάραξα καί πιστώς ή- 
κολούθησα μέχρι τοΰδε.

Κατά τήν διαρρεύισασαν διε
τίαν καθ’ ήν μοί ένεπιστεύθητε 
τήν έκπροσώπησίν σας, οί πλεΐ 
στοι έξ υμών είχατε άμεσον έ- 
παφήν μαζί μου καί σάς έδόθη, 
ή ευκαιρία νά σχηματίσητε σα
φή άντίληψιν τών άρχών μου. 
Σαφεστέραν τοι αυτήν έσχημά- 
τισαν οί άμεσοι συνεργάται 
μου, οί όποιοι έσπευσαν ν’ ά- 
παντήσουν είς τήν άνώνυμον λι- 
6ελλογραφίαν, ή όποια έξαπε- 
λύθη έναντι ον μου, ένώ χρόνω 
εύρισκόμην κλινήρης καί τήν 
όποιαν άπάντησιν ύμεΐς διά 
τής ψήφου σας τής 6ης καί 7ης 
Μαρτίου έπεσφραγί σατε πανη- 
γυρικώς.

Επειδή δέ οΰδείς τών άνω- 
νύ,μων κατηγόρων μου είχε τό 
θάρρος νά φέρη τάς κατ’ έμοΰ 
κατηγορίας έν τή Γεν. Συνελεύ- 
σει, ώς εΐχεν ΰποχρέωσιν, διά 
τοΰτο κρίνω έπιβεβλημένον νά 
σάς πληροφορήσω ότι:

Ώς πρός μέν τό έπίδομα θέ- 
σεως, τούτο λαμβάνω συνεχώς 
άπό τό Μάρτιον 1956, ότε έτο- 
ποθετήθην είς τό Ύπ)μα Πατη
σίων, οί άνωνυμογράφοι δέ 
γνωρίζουν π ο λύ καλώς 
ότι ευρισκόμενος, κατά τό πρόσ 
φατον παρελθόν, είς οόλλην θέ- 
σιν, έν ή έλάμβανον δρχ. 5.000 
μηνιαίως, άπώλεσα ταύτας, δι
ότι δέν ήθέλησα νά συνθηκολο
γήσω μέ τήν άτιμίαν καί τήν ά- 
νηθικότητα. Συνεπώς είναι βέ
βαιον ότι οϋτε τό έπίδομα άλλ’ 
οϋτε άλλο τι είναι ικανόν νά 
μεταβάλη τάς άρχάς μου».

Έκ τών άνωτέρω άντιλαμβά- 
νεσθε, άγαπητοί συνάδελφοι, 
πόση προσπάθεια 
κ α τ ε 6 λ ή θ η, καί κ α- 
ταβάλλεται καί θά 
καταβληθή, ποια 
μέτρα μετέρχον
ται καί θά μετέλ- 
θ ο u ν καί ποιοι με
τέρχονται τά μέσα 
ταΰτα, ί ν α έ ξ ο υ θ ε
νώσουν τό υγιές 
συνδικαλιστικόν 
κίνημα, διά τ ό ο
ποίον ήγωνίσθην 
καί θά ά γ ω ν ι σ θ ώ
με ν έγώ καί οί 
συνεργάται μου.

Έπίστευα, πιστεύω καί θά 
πιστεύω ότι οί είς τήν Εθνι
κήν Τράπεζαν έργαζόμενοι έ
χουν τήν ικανότητα 
ν ά δ ι 'ί δ ω σ ι ν καί 
άνατρέψωσι τούς 
κινδύνους τούς ό
ποιους μηχανεύον
ται οί έχθροί των.

Σάς σφίγγω τό χέρι κλπ.».
Αυτά κύριοι προΐδον τόν 

Μάρτιον 1960. Δέν μοΰ έμεινε 
καμμία άμφιβολία ότι παντιο- 
τρόπως θά ήθελαν πολλοί καί

ποικίλοι παράγοντες τήν έξου- 
θένωσίν μου. Τί νά κάνω; Ν’ 
άλλάξω τακτικήν; "Οχι κύριοι. 
Δέν πρόκειται ν’ αλλάξω ποτέ 
καί τούς δηλώ άπό τού βήμα
τος αΰτοΰ, ότι είτε Πρόεδρος 
τοΰ Συλλόγου είμαι, είτε με- 
μονωμένον άτομον θά τούς κα
τηγορώ καί 6ά άγωνίζωμαι κα
τά τής άπαραδέκτου τακτικής 
των, τήν όποιαν άποφεύγω νά 
χαρακτηρίσω, περιοριζόμενος 
νά εΐπω ότι αϋτη τείνει νά έ- 
ξουθενώση τήν συνοδελφικήν 
οικογένειαν καί είναι τελείως 
άντίθετος μέ τήν λαμπρόν ι
στορίαν τού Ιδρύματος.

(Χειροκροτήματα).
Μοΰ δίδεται ή ευκαιρία νά 

έπαναλάβω ότι ούτε αί μηχα- 
νορροφίαι οϋτε αί άπειλαί αί 
πλαγίως έκτοξευόμεναι ΰπό 
τών κ. τοΰ Α' ορόφου θά μέ 
κάμψουν, οϋτε πιστοποιητικά 
καλής διαγωγής πρόκειται νά 
ζητήσω είτε παρ’ αυτών, είτε 
άπό οίονδήποτε άλλον, άλλά 
κύριοι, θά έξακολουθήσω τήν 
ιστορίαν μου, ή όποια ιστορία 
μου εΐνο ι «Λ ε υ κ ή». Δέν 
δέχομαι συνεπώς άπό κανέναν 
νά μοΰ προσάψη οίανδήποτε 
μομφήν. Πολύ περισσότερον 
δέν δέχομαι άπό ώρισμένην 
πτέρυγαν τοΰ Α'. ορόφου, ή 
οποία καθ’ όν τρόπον Διοικεί 
θά έξουθενώση οπωσδήποτε ό
χι μόνον τό Προσωπικόν, άλ
λά καί τήν Τράπεζαν, έάν ή 
Συλλογική σας ηγεσία δέν άν- 
τιδράση ώς οφείλει, κατά τών 
μεθόδων της. Έστέ βέβαιοι ότι 
θά τούς άναχαιτήσωμεν.

Κύριοι, οφείλετε νά άναλο- 
γισθήτε ότι διατρέχομεν κινδύ
νους. Είς τά θεμέλια τής Τρα
πέζης τίθεται καθημερινώς δυ- 
ναμίτις. Ό τρόπος καθ’ όν ά- 
σκεΐται ή διοίκησις έχει κατα
βαραθρώσει πλέον τήν ιεραρχί
αν καί δημιουργεί κινδύνους 
διά τήν ϋπαρξιν καί ύπόστασιν 
αΰτοΰ τούτου τοΰ ιδρύματος. 
Καλεΐσθε κύριοι νά λάβητε κα
τά τήν παρούσαν στιγμήν σο- 
βαράς άποφάσεις. Καλεΐσθε 
νά περιφρουρίσητε τό "Ιδρυμα 
καί τόν έαυτόν σας. Άναλογι- 
σθήτε ότι έχετε βαρυτάτας εΰ- 
θύνας καί μην αποφασίσετε

σημαίνω τόν κίνδυνον όν δια- 
τρέχομεν καί δέν διστάζω νά 
εϊπω ότι έάν οί Διοικοΰντες ε
ξακολουθήσουν τήν ιδίαν πορεί
αν καί δέν άναχαιτισθώσιν ά- 
πειλούμεθα οπτό μίαν καινούρ- 
γιαν συγχώνευσιν, μίαν και- 
νούργιαν έξουθένωσίν καί ενός 
καινούργιου έξανδραποδισμοΰ 
τών συναδέλφων. Υπάρχουν 
πράγματα τά όποια καλώς ή 
άπό τοΰ βήματος τούτου νά ε’ί- 
πω, πάντως έκεΐνο τό όποιον 
έχω καθήκον νά σάς δηλώσω 
είναι ότι αΰτά έλέχθησαν, άπό 
μακροΰ ήδη χρόνου, ευθέως καί 
είς τόν κ. Διοικητήν καί πρός 
όλους τούς αρμοδίους υπηρεσι
ακούς παράγοντας.

Καί έπανέρχομαι κύριοι, έπί 
τοΰ έκ 2.500 δρχ. έπιδόματος. 
Έχω ήδη 35 ολόκληρα χρόνια 
είς τήν Τράπεζαν. Κύριοι, ά 
φάκελλός μου είναι είς τήν Δ) 
σιν Προσωπικού. Άπό τοΰ βή
ματος τούτου έγώ έπι τρέπω είς 
τήν Δ)νσιν νά θέση είς τήν δι- 
άθεσιν οΐουδήποτε έκ τών Συν
αδέλφων τόν φάκελλόν μου, 
νά τόν διαβάση, νά δή άν τά 
35 χρόνια ίσοδυναμοΰν μέ 70. 
Έδούλεψα όσον ολίγοι. Δέν έ- 
ζήτησα ποτέ καμμίαν άμοιβήν. 
’Έθεσα πάντοτε τόν έαυτόν μου 
είς τήν διάθεσιν τοΰ Ί)τος, τό 
όποιον ήγάπησα καί αγαπώ ό
σον οΰδείς άπό αυτούς οί όποι
οι τό διοικούν. Διότι αΰτοΐ δέν 
τό Διοικούν, τό έπιβουλεύον- 
ται. Επιβουλεύονται Κύριοι 
τό "Ιδρυμα καί προσέχουν τόν 
έαυτόν τους. Έτσι νομίζουν ό
τι μπορούν νά δημιουργήσουν 
Τράπεζαν. "Οχι Κύριοι, διά 
τής τακτικής των θέλουν νά τήν 
καταστρέψουν. Άλλά τούς τό 
έδηλώσαμεν καί τό έπαναλαμ- 
βάνομεν, δέν θά τούς έπιτρέψω- 
μεν νά γκρεμίσουν αΰτοΐ τό "Ι
δρυμα.'Ημείς τό φτιάξαμε,ήμεΐς 
τό κρατάμε καί ήμεΐς έχομεν τό 
δικαίωμα αύτό.

Μετά άπό 30 χρόνια υπηρε
σιακής ζωής έτοπαθετήθην είς 
τό Ύποκ)μα Πατησίων, διότι 
λόγοι υπηρεσιακοί τό έπέβα- 
λον. Επιβάλλεται διά νά κα- 
λήξω έκεΐ πού πρέπει, καί δυ-

νηθήτε νά σχηματίσητε αντικει
μενικήν γνώμην νά σάς εΐπω τά
εξής:

Είς τό Ύποκ)μα Πατησίων 
έλάμβανα 1.000 δρχ. καί ένα 
μέρος έκ τών προμηθειών έξ ά- 
σφαλειών ζωής. Δηλ. 1.200 ή 
1.300. "Οταν κύριοι, έγένετο 
άναπροσαρμογή μεταξύ τών ά- 
ναπροσαρμοσθέντων επιδομά
των περιελήφθη καί τό δικό 
μου. Προσωπικώς πιστεύω ότι 
άποτελεΐ ΰποχρέωσιν διά τήν 
Τράπεζαν, έψ’ όσον τό κατα
βάλλει είς πλείστους όμοιοβά- 
θμους μου καί δή πολύ — δε
καετίαν — νεωτέρους μου, νά 
τό κοταβάλη καί είς έμέ καί 
δι’ αύτό τό έδέχθην. Αύτό ό
μως όχι μόνον δέν άπετέλεσεν 
έμπόδιον νά έκπληρώσω είς τό 
άκέραιον τό καθήκον μου έ
ναντι τών συναδέλφων μου, άλ
λά άντιθέτως, δύναμαι νά σάς 
βεβαιώσω ότι καί 100.000 δρχ. 
νά μοΰ έδίδοντο τό μήνα πάλιν 
τήν ιδίαν τακτικήν θά άντιμε- 
τώπιζον. Δέν πρόκειται νά άλ
λάξω ποτέ. (Χειροκροτήματα).

Δέν θά πουλήσω μέ τίποτε, 
κύριοι, τις άρχές μου, σέ κα
νέναν, τις θεωρώ τις πιό πολύ
τιμες. Καί γιά νά σάς πείσω, 
έπειδή κατά τό παρελθόν έκα
τηγορήθην άπό τούς άγαπηγούς 
συναδέλφους, οί όποιοι μέ άντι- 
πολιτεύονται — καί δικαίωμά 
τους είναι — καί εύχομαι ολό
ψυχα νά έπιτόχουν, σάς τό δι- 
διαβεβαιώ είλικρινά, διότι αύ
τό θά μέ ξεκουράση, έγώ δέν 
τούς κατηγορώ, διότι παίρνει 
ένας 2.000 ή 3.000 δρχ., κανό
ναν δέν κατηγορώ.

Έγώ κατεπολέμησα, κατα
πολεμώ καί θά καταπολεμήσω 
τό σύστημα τών προμηθειών, τό 
όποιον είναι άπαράδεκτον.

Δέν πουλώ, κύριοι, τις αρ
χές μου καί διά νά σάς τό ά- 
ποδείξω ότι τούτο άποτελεΐ βα- 
θείαν πίστιν μου θά σάς δια
βάσω μίαν αΐτησιν παραιτή- 
σεως, τήν όποιαν έκανα. "Η μην 
άπεσπασμένος είς τό Λεσίνι. 
Πλέον τών άποδοχών μου έλάμ
βανα 5.000 δρχ. τό μήνα, έξ 
ών 2.000 δρχ. ήσαν ή άποζη- 
μείωσίς μου, 2.000 δρχ. ήτο 
ή ΰπερεργασία μου, είναι αλή
θεια ότι δούλευα 12 — 15 ώ
ρες καί 1.000 δρχ. έκ τής κα
τοικίας κτλ. Λοιπόν είχα 5. 
000 δρχ. Καί έν τούτοις δέν δί
στασα νά υψώσω τό άνάστημά 
μου καί έκ τής αιτίας τούτης 
ν’ άνακληθώ.

Λέγω δέ ταΰτα διότι ή άντι- 
πολίτευσις, μοΰ έζήτησεν, δΓ 
άνακοινώσεώς της τοΰ παρελ
θόντος, έξηγήσεις.

Καί όταν είδα ότι ή υπηρε
σία δέν έκανε έκεΐνο τό όποιον 
έπεβάλετο νά κάνη κατόπιν τών 
όσων τής άνέφερα ήναγκάσθην 
νά υποβάλω αΐτησιν παραιτή- 
σεως. Καί σάς διαβάζω ώρι
σμένας περικοπάς τής αίτήσε- 
ώς μου. Χρονολογείται άπό 
16)9)1957 καί εύρίσκεται είς 

τόν ατομικόν φάκελλόν μου.
«Έκ καθήκοντος πρός τό "Ι

δρυμα τό όποιον έπί 31 συνα
πτά έτη υπηρετώ ύπέβαλον έν 

I έτει 1955 πρός τόν τότε κ. Δ)
> ντήν Διοικητικού έκθεσιν περί 

τής έν τφ κτήματι Λεόνη κρα- 
τούσης καταστάσεως έν ή έπε- 
σήμονα ώρισμένα γεγονότα καί 
πράξεις τών υπευθύνων οργά
νων τής Γεωργικής Εταιρείας 
Λεσίνι καί τήν έκ τών πράξεων 
τούτων άπορρέουσαν σοβαράν 
εύθύνην τής Τραπέζης ώς μετό
χου κατά 64%.

Άνέμενον έπί μακρόν ϊνα ή 
υπηρεσία μεριμνήση διά τήν 
έκκαθάρισιν ταυτης, διότι ή ύ- 
φίστατο σωρεία παρανόμων 
καί ποινικώς κολασίμων πρά
ξεων, ότε θά έδει οί υπεύθυνοι 
νά καταγγελθώσιν είς τήν Δι
καιοσύνην ή τά καταγγελθέντα 
ήταν άναληθή, ότε έδει ή νά έ
πι βληθώσιν αί δέουσα ι κυρώ
σεις, όπερ καί θά προετίμων 
άντί τής συγχαρητηρίου επι
στολής τήν όποιαν μοί άπηύ- 
θυνον.

Τά άνωτέρω γεγονότα ένώ θά 
έδει νά προκαλέσωσιν αν μή τί 
όίλλο τοΰλάχιστον πικράν ά- 
πογοήτευσιν καί περιφρόνησιν 
τοΰ έργου μου, δύναμαι ύπερη- 
φάνως νά ίσχυρισθώ χωρίς τού
το ν’ άποτελή καυχησι ολογ ί αν, 
ότι ούδεμίαν μέχρι στιγμής τής 
παρά τή Τραπέζη παραμονής 
μου τήν έκπλήρωσιν τοΰ καθή

κοντος μου ΰπό τήν συνεχή πι- 
εσιν τής συνειδήσεώς μου έλ- 
πίζων ότι θάττον ή βρόδιον ή 
υπηρεσία θά έπελαμβάνετο τής 
άποκαταοπάσεως τών πρα
γμάτων,

Ή έπί 1 9μηνον πίεσις μέ ώ- 
δήγησεν ήδη είς τήν όητόφασιν 
νά άποχωρήσω έκ τής Τραπέ
ζης έχων πλήρως άναπαυμένην 
τήν συνείδησίν μου ότι έξεπλή- 
ρωσα τό καθήκον μου πρός τε 
τούς συνανθρώπους καί τό "Ι
δρυμα.

Διότι, κύριοι, δύο τινά θά έ
πρεπε νά κάνω ή νά υποβάλω 
μηνύσεις καί άγωγάς ή νά πα
ραιτηθώ. Έπρατίμησα λοιπόν 
τό δεύτερον καί υπέβαλα τήν 
παραίτησίν μου ή όποια, δυ
στυχώς, δέν έγένετο δεκτή ό
πως προκύπτη άπό τό άποδει- 
κτικόν καί άπό τήν έπιστολήν 
τής Τραπέζης ή όποια μοί έ- 
κοινοποιήθη διά δικαστικού 
κλητήρας στις 16)10)1957.

Έάν κύριοι, κατόπιν τών ό
σων σάς έξέθεσα άντιλαμβάνε- 
σθε ότι ΰπήρξεν, υπάρχει ή 
δύναται νά ύπάρξη έστω καί ό 
έλάχιστος κίνδυνος νά άποστώ 
άπό τάς άρχάς μου, διότι ή Δι
ό ίκησις τής Τραπέζης ήθέλησε 
νά μοΰ αύξηση τό έπίδομα είς 
2.500 δρχ., δέν έχετε παρά είς 
τάς μελλούσας άρχαιρεσίας, 
είς τάς όποιας δηλώ ότι θά 
κοττέλθω καί πάλιν, νά μέ κατα
ψηφίσετε. ’Έχετε ίεράν ύπο- 
χρέωσιν νά έκλέξητε έκεΐνον 
τόν όποιον θεωρείτε ώς 'ικανόν, 
ϊνα διά τής προβολής του, διά 
τοΰ χειρισμού καί έν γένει διά 
τών πράξεών του, τής δραστη- 
ριότητος καί συνέπειας θά κα- 
τορθώση νά βελτιώση όχι μό
νον τήν θέσιν υμών, άλλά καί 
τήν θέσιν τής Τραπέζης. Διότι 
—- σάς έπαναλαμβάνω — ή 
Τράπεζα εύρίσκεται έν κινδύ- 
vco.

Συνεπώς Κύριοι Συνάδελ
φοι, βασιζόμενος είς τό άλάθη- 
τον συνδικαλιστικόν κριτήριόν 
σας είμαι βέβαιος ότι μετ’ ο
λίγον ότε θά κληθήτε είς τήν 
κάλπην θά έκλέξητε έκείνους 
πού πιστεύετε ότι είναι ικανοί 
νά σάς έκπροσωπήσουν.

Καί ήδη Κύριοι, εισέρχομαι 
είς τό ζήτημα τό όποιον ή κα
τά τοΰ προσώπου μου έκστρα- 
τεία καί ή φαντασία τών κατη
γόρων μου έδημιούργησε καί 
δι’ ου Θίγεται ή ύπόστοοσίς 
μου, Έλέχθη άπό τόν αγαπη
τόν συνάδελφον κ. Ίθακήσιον 
καί <χπό τούς έχλλους όμιλητάς, 
ότι μεταξύ ένός καφέ κλπ. ά- 
πεμπόλησα τό θέμα τής μηνύ- 
σεως κατά τού Ήλιάσκου.

Κύριοι, οφείλω νά σάς πα- 
ρακαλέσω θερμώς όπως θελή- 
σητε νά μέ παρακολουθήσητε 
διότι, έπ’ αΰτοΰ θά σάς άνα- 
γνώσω ώρισμένα στοιχεία, τά 
όποια έχω είς χεϊρας μου καί τά 
όποια θά έφθανον μέχρι τής Δι
καιοσύνης, άν ό κ. Χατζηανδρέ- 
ου είχε τό άνάστημά τά όσα 
έγραψε νά τά γράψη ευθέως καί 
νά πή ότι: «Πιστεύω αύτό». 
Καί όποιος τό πιστεύει μπορεί 
καί αυτήν τήν στιγμήν νά ά- 
νέλθη είς τό βήμα καί νά τό πή 
εΰθέως. "Οχι, Κύριοι διά τής 
τεθλασμένης. Οί άνδρες ομι
λούν εΰθέως.

Έγώ έν πάση περιπτώσει 
κατά καθήκον πρός τό Σώμα 
τών Συναδέλφων θά άναγνώσω 
τά στοιχεία τά όποια έχω είς 
χεΐράς μου.

Ό κ. Χατζηανδρέου έξέδω- 
σε τήν άπό 29)10)1960 ά- 
νακοίνωσιν, είς τήν όποιαν έ- 
στρέψετο έναντίον μου καί έ
λεγε περί τής δίκης τοΰ Ήλιά- 
σκου τά εξής:

«. . . ότι ή παραίτησις τοΰ 
Συλλόγου τών έν ένεργεία ά
πό τήν κατά Ήλιάσκου γνω
στήν μήνυσιν τήν ύποβληθεΐσαν 
ύπό τοΰ Δ. Συμβουλίου Μελισ- 
σαρσπούλου, ύπήρξεν άποτέλε- 
σμα συναλλαγής, τήν όποιαν 
έπεσφράγισεν ή προσφορά έ
νός άνατολίτικου καφέ είς τήν 
οικίαν Ήλιάσκου. Τήν πληρο
φορίαν φέρεται μεταδόσαν 
πρόσωπον παραστάν κατά τήν 
τελετήν τής συμφιλιώσεως τών 
δύο μερών..·

'Ομολογοΰμεν ότι παρά τήν 
σοβαρότητα τής πηγής δέν 
έπιστεΰσαμεν καί δ έ ν π ι- 
σ τ ε ύ ο μ ε ν είς τήν πλη
ροφορίαν. Γνωρίζομεν τήν προ
σωπικήν καί ύπηρεσιακήν έντι-

μότητα τών προσώπων τα ό
ποια συγκροτούν τό σημερινόν 
Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου, 
γνωρίζομεν τό ήθος πολλών έξ 
αΰτών καί άρνούμεθα νά πι- 
στεύσωμεν τό πράγμα. Άλλά 
γνωρίζομεν άριστα ότι ό Σύλ
λογος τών έν ένεργεία έγκατέ- 
λειψε τήν μήνυσιν, δέν παρέ- 
στη οϋτε είς τήν μεταμεσονύ
κτιον έκείνην κατά Γεωργιάδη 
—Δημαρά δίκην καί ότι τήν ύ
λην ύπάθεσίν έκάλυψε μέχρι 
σήμερον μία περίεργος σιγή, 
ή όποια, μοιραίως, καθιστά 
πιστευτόν ότι κάτι συμβαίνει 
έπί τοΰ προκειμένου καί φοβού- 
μεθα ότι τό κάτι αύτό δέν εί
ναι άσχετον μέ τό έκδοθέν γνω
στόν άθωωτικόν βούλευμα. Πα- 
ρακαλοΰμεν διά τούτο τήν ύπεύ- 
θυνον ηγεσίαν τοΰ Συλλόγου 
νά δώση δημοσία τάς άναγκαί- 
ας βεβαιώσεις έπί τών λόγων, 
διά τούς όποιους ή περί ής 6 
λόγος μήνυσις δέν είχε συνέ
χειαν, διά νά τεθή ένα τέλος 
είς τήν έπιμόνως κυκλοφορού
σαν τερατώδη φήμην»

"Αμα τή κυκλοφορίςι τής ά- 
νακοινώσεως ταύτης, άπηύθυνα 
είς τόν κ. Καμπάνην Δικηγό
ρον τής Τραπέζης, τόν όποιον 
άσφαλώς γνωρίζετε όλοι σας 
καί ξέρετε τήν έντιμότητα καί 
άκεραιότητα τοΰ άνθρώπου, τήν 
άκόλουθον άπό 3)11)60 έπι
στολήν :

« Κύριον
Νικόλαον Καμπάνην

Ώς έκκαθαριστοΰ τής A. Ε.

«Ελληνική Εμπορία» 
Ενταύθα

Κύριε,
Επειδή παρηκολουθήσατε 

τήν έξέλιξιν τής Δικαστικής ύ- 
ποθέσεως «Ήλιάσκου» καί 
γνωρίζεται:

1 ) "Οτι ό ήμέτερος Πρόε
δρος μετά τήν έκδοσιν τοΰ Π ρω 
τοδίκου Βουλεύματος, δι’ οΰ 
άπηλάσσοντο οί κατηγορούμε
νοι έδωσεν έντολήν είς τόν Δι
κηγόρον τοΰ Συλλόγου κ. Άγγ. 
Τσουκαλάν, ϊνα έν συνεργασίς» 
μετά τών Δικηγόρων τής Τρα
πέζης άσκήσουν έφεσιν.

2) "Οτι, κατά τήν γενομένην 
συζήτησιν τής Έφέσεως παρί- 
οτατο τόσον ό ήμέτερος Πρό
εδρος, όσον καί ό κ. Τσουκα
λάς καί ύπεστήριξαν τήν δλην 
ύπόθεσιν. Καί

3) ότι, μετά τήν έκδοσιν τοΰ 
άπαλλακτικοΰ βουλεύματος ύ
πό τοΰ Συμβουλίου Έφετών 
παρά τήν άντί θετόν γνώμην 
τοΰ Είσηγητοΰ, ό ήμέτερος Πρό 
εδρος πληροφορηθείς ότι ό κ. 
Διοικητής ήτο άντίθετος μέ 
τήν άσκησιν άναιρέσεως πα- 
ρουσιάσθη, ώς σάς έπληροφό- 
σε τότε ό ήμέτερος Πρόεδρος, 
είς τόν κ. Διευθυντήν τοΰ Δικα
στικού καί τόν παρεκάλεσεν ό
πως μεταφέρη είς τόν κ. Διοι
κητήν τήν παράκλησιν ολοκλή
ρου τοΰ Προσωπικού τής τέως 
Εθνικής Τραπέζης, όπως δε- 
χθή τήν άσκησιν τής άναιρέ
σεως.

Παρακαλοΰμεν υμάς όπως 
μάς γνωρίσητε έάν κατόπιν τών 
άνωτέρω ήτο δυνατή ή άσκησις 
οΐουδήποτε ένδικου μέσου, ώ
στε νά προσδακάται ή παρα
πομπή τοΰ Ήλιάσκου είς δίκην 
καί είδικώτερον ένώπιον τοΰ ά- 
κροατηρίου καί ότι τ’ άνωτέρω 
είναι άληθή.

Εΰχαριστοΰντες διατελοΰμεν 
Μετά Συν)κών χαιρετισμών

Εντολή Δ. Συμβουλίου 
Ό Πρόεδρος 

Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ»

Την 15ην τοΰ αΰτοΰ μηνός 
άπευθύναμεν τήν άκόλουθον έ
πιστολήν είς τόν κ. Δημάκον:

«Κύριον
Παντελήν Δημάκον 

Δικηγόρον
Ενταύθα

Κύριε,
"Εχομεν τήν τιμήν νά διαβι

βάσω μ εν ύμΐν εν άντίτυπον τής 
άπό 29)10)60 άνακοινώσεώς 
τοΰ Συλλόγου Συν)χων τής Ε
θνικής Τροπέζης καί νά παρα- 
καλέσωμεν ύμάς όπως μάς 
γνωρίσητε έάν κατόπιν τών έν 
αύτή άναφερομένων έν σελίδι 
13, τά όποια έχομεν έγκλείση 
έντός πλαισίου, δυνάμεθα νά 
καταθέσωμεν μήνυσιν έπί συ-



κοφαντίφ κατά τού κ. Ήλ. Χα- 
τζηανδρέου, διά τους έξης λό
γους:

1) Διότι δίκη καί γενικώς 
μήνυσις κατά τοΰ κ. Δημαρά 
ούδέποτε καί παρ’ ούδενός ή- 
γέρθη.

2) "Οτι ή κατά τοΰ Ήλιά- 
σκου καί των συνεργατών του 
δίκη ού μόνον δεν έγκατελείφθη 
ύπό τοΰ Συλλόγου, άλλ’ άντιθέ
τω ς τό Συλλογικόν όργανον 
τοΰ έν ένεργείςι Προσωπικού 
καί είδικώτερον ό κ. Πρόεδρος 
αύτοΰ ύπερέβη καί αύτην τού
την την Δικαιοδοσίαν έξαντλή- 
σας πάν δ,τι ήδύνατο νά ττρά-
In.

Τά τελευταία θέλουσιν κα- 
τατεθή ΰττό των έξετασθησομέ- 
νων μαρτύρων, οί όττοΐοι τταρη- 
κολούθησαν την ΰπόθεσιν τής 
κατά τοΰ Ήλιάσκου μηνύσεως, 
ώς καί ΰττό τοΰ Δικηγόρου τού 
Συλλόγου κ. Τσουκαλά.

Την έττί τοΰ ιτροκειμένου ά- 
ττάντησίν σας τταρακαλοΰμεν 
δττως έχωμεν τ ο ταχύ- 
τ ε ρ ο ν.

Μετά τιμής
'Ο Πρόεδρος 

Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ»

Ή άπάντησις τοΰ κ. Καμποι
νή έχει ώς εξής: (παρατίθεται 
άπάσπασμα). Έκ τής επιστο
λής τοΰ κ. Καμπάνη, περικο
πή:

«Κατά τών απαλλακτικών δι
ατάξεων τοΰ ώς άνω βουλεύ
ματος ώς καί τής κατά τ’ ά
νω περί χωρισμού τής άνακρί- 
σεως αύτοΰ, άπαντες οί ανωτέ
ρω πολιτικώς ένάγοντες, ήσκη- 
σαν την 14)5)1958 έφέσεις έ- 
νώπιον τοΰ Συμβουλίου τών έν 
Άθήναις Έφετών, έφ’ ών έξε- 
δόθησαν τά ύπ’ άριθ. 587)22. 
8.58 καί 880)17.11.1958 βου
λεύματα τοΰ Συμβουλίου τών 
έν Άθήναις Έφετών, δΓ ών πα
ρά την περί τοΰ αντιθέτου πρό- 
τασίν τοΰ κ. Είσαγγελέως τών 
έν Άθήναις Έφετών, έπεκυρώ- 
θη τό ώς άνω βούλευμα, άπο- 
βληθέντος άμα όριστικώς τοΰ 
ύμετέρου Συλλόγου άπό πολι- 
τικώς ένάγοντος, ώς μή νομι- 
μοποιουμένου εις τούτο, καθ’ ο 
γενομένου δεκτοΰ ώς προς τό 
τελευταΐον τούτο, άτι τό δικαί
ωμα παραστάσεως ώς πολιτι- 
κώς ένάγοντος εις την ανωτέρω 
δίκην άνήκεν μόνον εις τά ζημι- 
ωθέντα νομικά πρόσωπα τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος καί τής ύπό έκκαθάρισιν 
Ανωνύμου Εταιρείας «'Ελλη
νική Εμπορία», οΰχϊ δέ καί εις 
τό νομικόν πρόσωπον τοΰ ύ
μετέρου Συλλόγου ώς μετέχου 
τής Εθνικής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος. Σχετικώς σημειώ ά
τι κατά την συζήτησι ν τών α
νωτέρω έφέσεων κατά τοΰ Πρω
τοδίκου βουλεύματος παρί- 
σταντο — μεταξύ τών άλλων 
πολιτικώς έναγόντων καί τών 
πληρεξουσίων αυτών Δικηγό
ρων — ό Πρόεδρος τοΰ ΰ μ ετέ
ρου Συλλόγου ώς Εκπρόσωπος 
αύτοΰ μετά τοΰ πληρεξουσίου 
του Δικηγόρου κ. Άγγ. Τσου
καλά, ύποστηρί ξάντες την ό- 
λην ΰπόθεσιν.

Κατά τών ώς άνω βουλευμά
των τοΰ Συμβουλίου Έφετών, 
ήσκήθη, κατόπιν παραστάσεων 
καί τοΰ Προέδρου τοΰ ύμετέρου 
Συλλόγου παρά τφ Διευθυντή 
τοΰ Δικαστικού τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος καί τής 
«Ελληνικής Εμπορίας», άναί- 
ρεσις ένώπιον τοΰ Άρε ίου Πά
γου, έφ’ ής έξεδόθη ή ύπ’ άριθ. 
52) 1 7.3.1 959 άπόφασις αύ
τοΰ (Δ'. Τμήματος έν Συμβου- 
λίφ), δι’ ής άνηρέθη έν μέρει 
τό ύπ’ άριθ. 880)1958 βού
λευμα τοΰ Συμβουλίου Έφετών 
Αθηνών καί παρεπέμφθη ή ύ- 
πόθεσις προς νέαν συζήτησι ν 
ένώπιον τοΰ αύτοΰ Συμβουλίου, 
συντεθησομένου έξ άλλων έφε
τών έκτος τών προτέρων μετα- 
σχόντων εις την έκδοσιν αύτοΰ, 
παρ’ ου Συμβουλίου Έφετών 
ύπό την νέαν σύνθεσίν του έξε
δόθη, κατόπιν τούτου,, τό ύπ’ 
άριθ. 280) 16.4.1959 βούλευ
μα, δι’ ου άπερρίφθησαν ουσία 
αί ανωτέρω Εφέσεις,έπικυρω- 
θέντος οϋτω τελεσιδίκως καί ά- 
μετακλήτως τοΰ πρωτοδίκου 
βουλεύματος.

Έν συνεχείς ή ύπόθεσις, 
καθ’ ό μέρος παρεπέμπετο ύπό 
τοΰ πρωτοδίκου βουλεύματος 
πρός έκδίκασιν ένώπιον τοΰ α

κροατηρίου τοΰ ΤριμελοΰςΠλημ 
μελεισδικείον Αθηνών, έξεδι- 
κάσθη την 22)5)1959 ένώπιον 
τοΰ ακροατηρίου τοΰ Δικαστη
ρίου τούτου, άπερ καί άπήλλα- 
ξε τούς παραπεμφθέντας τών 
κατηγορουμένων τής δι* ήν 
παρεπέμφθησαν οΰτοι προς έκ- 
δίκασιν κατηγορίας.

Τέλος ή ύπόθεσις, καθ’ ό 
μέρος διετάχθη ό χωρισμός τής 
άνακρίσεως ώς μή ώριμου κα
τά τά προεκτεθέντα, συνεζητή- 
θη ένώπιον τοΰ Συμβουλίου τών 
έν Άθήναις Πλημμελειοδικών, 
άπερ διά τοΰ ύπ’ άριθ. 3079) 
27.7.1959 βουλεύματος του 
άπήλλαξε τούς κατηγορουμέ
νους καί τής άποδιδομένης αυ
τοίς κατηγορίας ταύτης. Κατά 
τοΰ βουλεύματος τούτου δεν 
ήσκήθη έφεσις έκμέρους τών 
ανωτέρω πολιτικώς έναγόντων, 
διότι έκρίθη ύπό τών πληρε
ξουσίων αυτών Δικηγόρων, άτι 
αϋτη δέν θά ευσταθούσε.

Οϋτω έπεραιώθη ή όλη αυ
τή ποινική ύπόθεσις.

Μεθ’ ύπολήψεως 
Ν. ΚΑΜΠΑΝΗ Σ».

Έκ τούτων (Υποδεικνύεται 
περίτρανα άτι ρχι μόνον έξην- 
τλήθησαν παρ’ ημών άπαντα τά 
ένδικα μέσα κοαά τού Ήλιά
σκου, αλλά καί προσωπικώς έ- 
ζήτησα παρά τής Διοικήσεως, 
μέσω τοΰ κ. Διευθυντοΰ Δικα
στικού κ. Ν. Γαζή, όπως άσκη- 
θή άναίρεσις ύπό τής Τροατέζης 
ώς μετόχου τής «Ελληνικής 
Εμπορίας» καί ώς έκ τούτου 
νομιμοποιούμενης. Αλλά καί 
τό μέσον τούτο ούδέν αποτέλε
σμα κατά τοΰ Ήλιάσκου καί 
τών σύν αύτφ εΐχεν ώς άνεφέ- 
ρεται έν τή επιστολή.

Ή έπί τοΰ πρός τόν κ. Δη- 
μάκον τεθέντος έρωτήματος, ά- 
πάντησις Εχει ώς εξής: (παρα
τίθεται απόσπασμα).

«Έν τούτοι ς εΐμαι ύποχρεω- 
μένος νά διατυπώσω σ ο β α- 
ρ ά ς επιφυλάξεις ώς πρός 
τό άν θά έξετίμα τό δικαστή- 
ριον οϋτω την περίπτωσιν καί 
άν θά έδέχετο κάν τήν υπαρξιν 
δυσφημιστικού ισχυρισμού, πο
λύ δέ όλιγώτερον πρόθεσιν 
δυσφημίσεως ή γνώσιν τής α
ναλήθειας (ή ελλειψις τής γνώ- 
σεως καθιστά την πράξιν ά- 
πλήν δυσφήμισιν, εάν γίνη βε
βαίως δεκτόν άτι ό ισχυρισμός 
ήτο δυσφημιστικός καί ύφίστα- 
το πρόθεσι ς δυσφημίσεως). Τό 
ενδεχόμενον τούτο τής μή εΰ- 
δοκτμήσεως τής σχετικής έγ- 
κλήσεως αντιμετωπίζω λόγω 
τής τόσον τεχνηέσσης 
δι ατυπώσεως τοΰ έ- 
πιληψίμου κειμένου, καίτοι, έ- 
έπαναλαμβάνω, Εχω τήν γνώ
μην άτι τούτο «αποπνέει» κατά 
βάθος τουλάχιστον πρόθεσιν 
δυσφημίσεως. "Αλλως τε μή λη- 
σμονώμεν άτι α S ά μ- 
φιβολίαι λύονται 
υπέρ τοΰ κατηγο
ρουμένου έΐς τάς ποι
νικά δίκας, κατά θεμελώδη 
κανόνα τοΰ ποινικού δικαίου.

Κατά καθήκον προσθέτω καί 
τούτο: Είναι γνωστόν, άτι, ή 
απαλλαγή τοΰ μηνυθέντος άπό 
τής διατυπωθείσης κατ’ αύτοΰ 
κατηγορίας παρέχει τό δικαί
ωμα είς τούτον νά μηνύση τόν 
κατήγορόν του έπί ψ ε υ
βέ ΐ καταμηνύσει 
καί ψευδορκία. Είς 
τήν προκειμένη ν περίπτωσιν, 
λόγω τών αμφιβολιών αιί ο
ποίοι τήν συνοδεύουν, ώς προε- 
ξέθεσα, δέν πιστεύω άτι θά 
κατεδικάζετο ό μέλλων νά έγ- 
καλέση τόν έκδόντα τήν άνακοί- 
νωσιν έπί ψευδεΐ καταμηνύσει.

Μετά Τιμής 
Δ. ΔΗΜΑΚΟΣ».

Κατόπιν αύτοΰ, ώς άντιλαμ- 
βάνεσθε δέν ήδυνάμεθα νά κα- 
ταθέσωμεν μήνυσιν κατά τοΰ 
Χατζηανδρέου. Έδημοσιεύσα- 
μεν έν συνεχεία τήν Ιην ’Ιανου
άριον είς τήν Τραπεζιτικήν τό
έξης:

«Είναι άξιον απορίας πώς 
ό κ. Χατζηανδρέου κατώρθωσε 
νά σνγκρατηθή μέχρι τής 29)
10)60 καί νά μήν βάλη κατά 
τού Συλλόγου τοΰ έν ένεργείψ 
προσωπικού.

Τό όψιμον ένδιαφέρον αύτοΰ 
καί τών σύν αύτώ νά πληροφο- 
ρηθοΰν περί τής τύχης τής μυ- 
νήσεως κατά Ήλιάσκου οΰδό-

λως τούς τιμά έάν πράγματι 
είναι ένδιαφέρον.

Τούς δηλοΰμεν άτι ό Σύλλο
γος άφ’ ο6 έξήντλησενείς τό ά- 
κέραιον άλα τά Ενδικα μέσα, 
τά όποια άπέληξαν είς τήν άθώ- 
ωσιν τοΰ Ήλιόοσκου ένήργησεν 
πέραν τής δικαιοδοσίας του 
καί έπέμεινεν παρά τή Διοική
σει ώς διαχειριζομένης τήν ύ- 
πόθεσιν τής Ελληνικής Εμπο
ρίας, ϊνα κατά τοΰ αθωωτικού 
βουλεύματος τοΰ Συμβουλίου 
Έφετών άσκηθή άναίρεσις είς 
τό ν Άρει ον Π άγον άπερ καί έ- 
γένετο τελικώς.

Τό άνώτατον Δικαστήριον ά- 
νέπεμψε τήν ύπάθεσιν καί πά
λιν είς τό Έφετεΐον τό όποιον 
τελικώς παρέπεμψεν ώρισμέ- 
νους τών κατηγορουμένων έπ’ ά 
κροοπηρίω μέ τελικόν αποτέλε
σμα τήν άθώωσίν τους.

Τά είς χεϊρας τοΰ Συλλό
γου Εγγραφα άποδεικνύουν πε
ρίτρανα πάντα τά ανωτέρω.

Άς είναι συνεπώς ήσυχος ό 
κ. Χατζηανδρέου καί οί σύν αύ
τώ άτι ουδέποτε θά τούς δοθή 
ή ευκαιρία νά καταλογήσουν 
είς τόν Σύλλογον ΑΣΥΝΕΠΕΙ
ΑΝ».

Αυτή, κύριοι, είναι ή ύπόθε- 
σις Ήλιάσκου. Περαιτέρω, έπί 
τών υπολοίπων κατηγοριών καί 
έν γένει έπικρίσεων κατά τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου οφεί
λω, κύριοι, νά έκφράσω τάς 
θερμός μου ευχαριστίας πρός 
άλους τούς συ νεργάτας μου, 
άσον καί πρός τόν κ. Διλιντάν, 
ό όποιος είχε τήν καλωσύνην νά 
άπαντήση καί νά μέ άπαλλάξη 
τοΰ φόρτου αύτοΰ.

Επιβάλλεται δμως είς εμέ 
νά εΐπω είς τόν άγαπητόν μου 
κ. Θεοφανόπουλον άτι έγκώ- 
μιον τοΰκ. Χέλμη είς τήν Συνέ- 
λευσιν τών Μετόχων δέν Επλε
ξα ποτέ. Έάν βέλη ας διαβά- 
ση καί πάλιν διά νά πεισθή. 
Έκει πού Επρεπε νά τόν ψέξω 
τόν Εψεξα καί έκεΐ πού Επρεπε 
νά τόν Επαινέσω τόν έπήνεσα 
καί είπα καί έκεΐ τήν αλήθειαν.

Δράττομαι δέ τής εύκαιρίας 
ϊνα δηλώσω καί πάλιν έν συνε
χείς: τών όσων Εγραψε ή ΤΡΑ- 
ΠΕΖΙΤΙΚΗ έπί τοΰ θέματος 
τοΰ άναφυέντος είς τό Κατά
στημα τής οδού Στάδίου, άτι 
έάν έγώ είμαι Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου έν τή Γενική Συνε- 
λεύσει τών Μετόχων ή Διοίκη- 
σις θά διαπιστώση άτι ή άλη 
κατάστασις δέν θά είναι ρό
δινος δι* αυτήν. Είναι πλάνη 
νά νομίζη άτι τά καθίσματά 
της είναι πλήρη άνθοδέσμων. 
Θά ύποχρεωθή ν’ άπαντήση έπί 
όλων τών κατηγοριών αί ό
ποια ι θά τής προσαφθοΰν έν τή 
Γενική Συνελεύσει τών Μετό
χων, άτε θά τής ζητηθή ή εύ- 
θύνη δι* άλας τάς παρανόμους 
καί άκατανομάστους πράξεις 
της (χειροκροτήματα).

Ή τακτική τοΰ κ. Χέλμη δι* 
ής προσπαθεί νά μεταβολή τό 
"Ιδρυμα είς Τράπεζαν άναρ- 
χουμένων θά εύρη άντιμέτωπον 
τήν δύναμιν τοΰ τιμίως άγωνι- 
ζομένου προσωπικού καί θά 
κοσοατέση. Ημείς έν όνόματι 
τοΰ λόγου τόν όποιον έδώσα- 
μεν θά άγωνισθώμεν μέ άλας 
τάς δυνάμεις συνεπείς πρός 
τήν έντολήν τήν όποιαν μάς 
δίδετε έκάστοτε.

κ. Συνάδελφοι, κλείνω κατ’ 
αυτόν τόν τρόπον τήν άπάντη- 
σίν μου καί πρός τόν κ. X. Χα- 
ρΐτον, ό όποιος τό μόνον συγ- 
κεκριμένον γεγονός τό όποιον 
Εθιξεν ήτο νά άναφέρη τό ζή
τημα τό όποιον άνεφύει είς τό 
Κεντρικόν Κατάστημα.

κ. Μ. Τσουδερός: Είς τό Κα
τάστημα τής όδοΰ Σταδίου,

κ. Γ. Καραπάνος: Είς τό 
Κατόοστημα τής όδοΰ Σταδίου. 
Ή Συλλογική Ηγεσία δέν 
παρέλειψε νά κάνη τό καθήκον 
της ώς τό έπίστευε καί ώς ήτο 
δυνατόν νά γίνη. Διότι υπάρ
χουν καί ώρισμέναι δυνατότη
τες. Δέν είναι δυνατόν άλα τά 
ζητήματα νά προβάλωνται καί 
έπιλύωνται όμοιομόρφως, αλλά 
άπως ή έκάστοτε κατάστασις 
έπιβάλλει. Δέν μποροΰμεν νά 
δημιουργήσωμεν, κύριοι, τραύ
ματα, διά νά θεροοπεύσωμεν 
άλλα.

"Εκαμα, λοιπόν, ά,τι ήτο 
δυνατόν. Είδαμε τόν κ. Δ)ντήν 
τού προσωπικού, ό όποιος δυσ
τυχώς εύρέθη αδύναμος είς

τό νά μάς άπαντήση. "Οταν 
τοΰ είπαμε: «κ. Δ)ντά, δέν Ε
χετε τό δικαίωμα νά κάνετε 
πράξεις καί νά είσηγεΐσθε πρά
ξεις, αί όποϊαι οχι μόνον θί
γουν τήν ιεραρχίαν, διότι αύτό 
είναι τό όλιγώτερον, αλλά καί 
καταβαραθρώνουν τήν πειθαρ
χίαν». ’Άν ή Τράπεζα, κ. Σπη- 
λιόπουλε, Εψθασε είς ό σημεΐον 
Εφθασε πρέπει νά ξέρετε άτι 
τοΰτο οφείλεται μόνον είς τόν 
παράγοντα πειθαρχία καί είς 
τήν άφοσίωσιν τήν όποιαν εί
χε τό προσωπικόν. Ένφ συζη- 
τείτε περί πειθαρχίας, ένώ υ
ψώνετε τό ανάστημά σας είς 
τούς αδυνάτους, Ερχεσθε μόνοι 
σας νά θέσητε, τήν πυρίτιδα 
καί νά άνατινάξητε είς τόν α
έρα την πειθαρχίαν. Πώς θέλε
τε, κ. Σπηλιόπονλε νά πειθαρ
χήσω έγώ είς τόν Τμηματάρ- 
χην Β'; Μέ ποιό δικαίωμα θά 
μοΰ τό επιβάλετε τοΰτο σεις;

Αλλά σάς έρωτώι : ’Έχετε 
σεις τό δικαίωμα νά τραυμα- 
τίζητε 40 αρχαιότερους καί ά- 
νωτέρους τοΰ τοπσθετηθέντος; 
’Έχετε τό δικαίωμα νά λέτεσεΐς 
ώς Δ)ντής τοΰ Προσωπικού είς 
τούς κοπωτέρους άτι, Κυττά- 
ξτε: Αυτοί οί 40 είναι ή σα- 
βούρα. Δέν Εχετε κ. Σπηλιό- 
πουλε τό δικαίωμα αύτό. Έκό^ 
νατε μέγα λάθος. Δέν τραυμα
τίσατε μόνον τό προσωπικόν, 
αλλά τραυματίσατε καί τήν 
Τράπεζαν καί τήν τραυματίσα
τε θανασίμως. ’Οφείλετε τα
χέως νά Επανορθώσετε τό λά
θος, διότι άν δέν Επανορθώσε
τε τό θέμα θά άχθή άπου δει.

Καί θά άχθή, κύριοι. Επανα
λαμβάνω καί πάλιν, είς ήν πε- 
ρίπτωσιν πού έγώ θά προε
δρεύω, ένώπιον τής Γεν. Συνε- 
λεύσεως τών Μετόχων. "Ισως 
νά προξενηθοΰν ώρισμέναι ζη- 
μίαι, άλλά αύτό, προκειμένου 
νά έπέλθη μία τάξις έν τή 
Τραπέζη, νομίζω άτι είναι ή 
όλιγώτερον οδυνηρά λύσις.

Τελειώνω, κύριοι, άψοΰ σάς 
βεβαιώσω καί πάλιν άτι κατά 
τό διάστημα τοΰ Ετους 1960 
ήγωνίσθημεν οχι τιμίως καί εό- 
συνειδήτως, διότι αί λέξεις αύ-
ταί TricrTE-vorocTE δέν μ-ττορουν
νά αποδώσουν τήν πραγματι
κήν Εννοιαν καί τό πραγματι
κόν γεγονός τό όποιον Ελαβε 
χώραν.

Ήγωνίσθημεν μέ άλην τήν 
δύναμίν μας διά νά φανώμεν 
συνεπείς είς τήν έντολήν τήν 
όποιαν μάς έδώσατε τόν περα- 
σμένον Μάρτιον. Έκάναμε τό 
καθήκον μας. Δέν ζητοΰμεν 
στεφάνια. Ζητοΰμεν μόνον αν
τικειμενικήν κρίσιν.

Έξυπηρετήσαμεν Εκατοντά
δας προσωπικών ζητημάτων 
τών συναδέλφων. "Ισως δέν 
ήδυνήθημεν νά ί κανοποι ήσωμεν 
άλας τάς παρακλήσεις τών 
Συναδέλφων, άλλ’ αύτό δέν ση
μαίνει άτι άδιαφορήσαμεν καί 
δέν μπορεί κανείς, μά κανείς, 
βασίμως, νά μάς κατηγορήση. 
Έάν θέλη νά μάς προσάψη 
μομφήν χωρίς νά Εχη βάσιμα 
Επιχειρήματα δικαίωμά του 
είναι. Εμείς πάντως σάς δη
λοΰμεν άτι έχειρίσθημεν τόσον 
τιμίως, τόσον εύσυνειδήτως 
τά θέματα καί τόσον καλώς, 
ώστε άπερχάμεθα καί ε’ίμεθα 
ύπερήφανοι διότι σάς έξεπρο- 
σωπήσαμεν Ετι μάλλον διότι 
θά παραδώσωμεν τό Συνδι
καλιστικόν κίνημα τής Τρα- 
πέζης ύγιές καί άνευ κηλίδος 
τίνος Εναντι άλου τοΰ Συνδι
καλιστικού κινήματος τής Χώ
ρας, ώστε ύπερηφάνως νά δύ- 
νανται Εκείνοι οί όποιοι θά μάς 
διαδεχθούν, έάν βεβαίως δέν 
μάς τιμήσητε διά τής ψήφου 
σας, νά ύποστηρίξουν άτι Εκ
προσωπούν ανθρώπους ανε
πτυγμένους, ανθρώπους μέ 
κριτήριον Συνδικαλιστικόν 
καί δυναμένους νά τοποθετή
σουν Εκαστον συνδικαλιζόμε- 
νον είς τήν θέσιν είς ήν τοΰ 
ανήκει.

(Παρατεταμένα χειροκροτή
ματα) .

κ. Πρόεδρος: Ό κ. ’Ιθακή
σιος θέλει νά δευτερολογήση. 
Σάς παρακαλοΰμε νά καθήσετε 
λίγα λεπτά ακόμη.

κ. ’Ιθακήσιος: κ. Συνάδελ
φοι, άπό τάς άπαντήσεις τοΰ 
Δ.Σ. θά έπείσθητε δτι ή κρίσις 
μας ήτιχν καθαρώς άντικειμενι- 
κή. Ούτε προσωπικά είχαμε μέ 
κανέναν ούτε εχομεν τίποτε Ε

ναντίον τού κ. Προέδρου. ’Επει
δή δμως είς τήν άπάντησίν των 
τόσον ό κ. Γεν. Γραμματεύς ό
σον καί ό κ. Πρόεδρος παρείδον 
τό θέμα τής ένισχύσεως τών ά- 
πορφαν ιζομένων οικογενειών 
τών συναδέλφων μας, παρακα- 
λοΰμεν νά ληψθή άπόφασις τής 
Γ εν. Σ υνελεύσεως νά έπιβάλη 
είς τήν Δ. Ε. νά τά καταβολή. |

κ. Γ. Καραπάνος: Κύριε Συν 
άδελφε, έπ’ αύτοΰ τοΰ θέματος j 
ύπερθε ματίζσμεν καί ήμεΐς καί 
ζητοΰμεν νά μάς έξουσιοδοτή- 
σητε νά καταβάλωμεν εις τάς 
άπορφανιζομένας οικογένειας 
μίαν οικονομικήν ένίσχυσιν. Έ
άν συμφωνήτε νά λάβετε άπό- 
ψασιν. Καί έφ’ όσον βεβαίως 
μάς έπιτρέψη ή οικονομική κα- 
τάστασις τού Συλλόγου, ρητή ^ 
προϋπόθ'εσις.

κ. Μ. Τσουδερός: κ. Συνά
δελφοι, αύτό είναι παλαιά αρ
χή τοΰ Συλλόγου είς τάς οικο
γένειας τών άποθνησκόντων νά 
καταβάλεται ένας μισθός, εί
ναι γνωστόν αύτό. Μετά τήν 
συγχώνευσιν Επαυσε νά έφα,ρ-

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΦΑΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

----·—
Τό κατά τήν Γενικήν Συνέ- 

λευσιν τής 27ης Φεβρουάριου 
έ. Ε. έκλεγέν Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον, κατηρτίσθη είς Σώμα 
ώς κάπωθι:

Πρόεδρος ό κ. Άνδρέας Πα- 
παπαβασιλείου.

Αντιπρόεδροι οί κ.κ. Σωτή
ριος Γερογιάννης καί Ευάγγε
λος Μακρής.
Γενικός Γ ραμματεύς ά κ. Νικό
λαος Βομβακάς.

Ταμίας ό κ. Κων)νος Δημο- 
λίτσας.

Έφορος ΓυμνοΜΓτηρίου καί 
Αθλοπαιδιών κ. Λεωνίδας Κα-
Χογερόττουλος,

"Εφορος Άντισφαιρίσεως κ. 
Καίτη Ψαρροΰ.

"Εφοροι ’Εκδρομικού οί κ.κ. 
Νικόλαος Τσοΰχλος καί Γεώρ
γιος Πέππας.

Εφορος Ρυθμικής Γυμναστι
κής ή κ. Αγγελική Σακκαλή

Σύμβουλοι: οί κ.κ. Αθανά
σιος Μαστρογιαννίτης, ’Ιωάν
νης Πασσάς, Παναγιώτης Μσ- 
κρόπουλος, Λουκάς Δ. Ζαμάνος 
καί Στυλιανός Δελαβόγιας.

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΕΚΔΡΟΜΑΙ 
ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.3.61 — ΘΗ- 
ΒΑ1 — ΧΑΛΚΙΣ — ΝΕΑ 
ΑΡΤΑΚΗ — ΣΤΕΝΗ

Άναχώρησις 7 π.μ. διά Θή
βας καί έν συνεχεία διά Χαλκί
δα. Μικρή στάσις καί άναχώ- 
ρησις διά Νέαν Άρτάκη — 
Στενή. Παραμονή καί άναχώ- 
ρησις τό απόγευμα δι’ Αθή
νας μέ ενδιαμέσους στάσεις.

Αρχηγός ό Κος Νικ. Τσοΰ- 
χλος.

"Εξοδα συμμετοχής: Μέλη 
δρχ. 40. — Τρίτοι δρχ. 55.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.3.61 — ΕΚ
ΔΡΟΜΗ ΤΟΥΛΙΠΑΣ ΚΑΙ Α
ΝΕΜΩΝ ΑΣ

Άναχώρησις 8,30 π. μ. δΓ 
Άγιον Θωμάν — Νέον Άντ- 
λιοστάσιον — Τανάγρα — έ- 
πίσκεψις Μουσείου Τανάγρας. 
Στάσεις ένδιάμεσες γιά Ανε
μώνες καί Τουλίπες. Τό από
γευμα Επιστροφή είς Αθήνας.

Αρχηγός ό Κος Νούσιας.
"Εξοδα συμμετοχής: Μέλη 

δρχ. 28. — Τρίτοι δρχ. 40.
ΤΡΙΗΜΕΡΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗ 

11—13.3.61
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΡΥ

— ΜΠΩΤ «ΕΓΝΑΤΙΑ»
Γύρος Πελοπόννησου μέ 

προσεγγίσεις είς Καλαμότταν 
— Πύλον — Ζάκυνθον —· Πά
τρας.

Πρόγραμμα; Σάβ- 
βατον 11)3 — Άναχώρησις 
άπό Πειραιά ώρα 5 μ. μ.

μόζεται οηύτό. Έφ’ όσον όμως 
υπάρχει οικονομική δυνοσό- 
της τοΰ Συλλόγου να καταβάλ
λεται.

κ. Σπ. Διλνντάς: κ. Συνά
δελφοι, ό Προϋπολογισμός ό ό
ποιος συνετάχθη βάσει τών δε
δομένων τής χρήσεως 1 960 καί 
βάσει τών Εσόδων τών προβλε- 
πομένων, δέν εΐναι δυνατόν νά 
κάλυψη αυτήν τήν δαπάνην. 
Έάν δημ ιουργηθή, νέα δα
πάνη θά πρέπει νά δημιουργη- 
θή νέον εσοδον. Λοιπόν διά νά 
δημ ιουργηθή νέον εσοδον ή θά 
πρέπει νά αυξήσω μεν την εισ
φοράν ή νά καταφύγωμεν είς 
προαιρετικήν τοιαάτην τών συν
αδέλφων.

Ή Δισίκησις δέν Εχει καμμί^ 
αν άντίρρησιν διά τήν προαι
ρετικήν δεδομένου ότι διά τήν 
υποχρεωτικήν ότταιτεΐται τρο- 
ποποίησις τοΰ Καταστατικού.

Πρόεδρος: Μή υπάρχοντας ε
τέρου θέματος προς συζήτησιν 
λύεται ή Συνεδρίασις.

Κυριακή 12)3 — 6 π. μ. 
Άφιξις είς Καλαμάταν.

12 μ. Άναχώρησις 
4 μ. μ. Άφιξις είς Πύλον 

12. μ. μ. Άναχώρησις 
Δευτέρα 13)3 — 5 π. μ. 

Άφιξις είς Ζάκυνθον.
2 μ.μ. Άναχώρησις.
6. μ.μ. Άφιξις είς Πάτρας.
7. μ.μ. Άναχώρησις μέ Ω- 

τομοτρίς γιά τήν Αθήνα.
'Ο μ ι λ ί α ι: Είς Πύλον ό 

κ. Παπαδημσς.
Είς Ζάκυνθον ό κ. Χατζηδά- 

κης.
ΤΙΜΑΙ (Πλοίου & Ώτομστρίς) 

Καμπίναι Λούξ 2 κλινών 
δρχ. 450 τό οίτομον.

Καμπίναι Άπλαί 2 κλινών 
δρχ. 350 τό άτονμον.

Καμπίναι τρίκλινοι δρχ. 300 
τό οίτομον.

Καμπίναι 4 κλινοι δρχ. 230 
τό άτομον.

Καθίσματα Πούλμαν δρχ. 
1 60 τό άτομον.

Όργάνωσις — Έκτέλεσις 
Ο.Ε.Σ.Ε.

Πληροφορίαι — Έγγραφα! 
—Δηλώσεις ΟΕΣ Ε άδ. Δραγα
τσανίου 4 7ος όροφος τηλ. 
34.107.
ΤΡΙΗΜΕΡΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗ 24 

—26)3.61

ΚΑΡΔΙΤΣΑ — ΜΕΓΔΟΒΑΣ
— ΜΕΤΕΩΡΑ

Παρασκευή 24)3 άνοτχώρη- 
σις ώρα 2 μ.μ. διά Λεβάδιαν
— Λαμίαν — Φάρσαλα — 
Καρδίτσαν (Δ ι ανυκτέρευσι ς).

Σάββατον 25)3 άναχώρησις 
ώρα 8.30' π.μ. διά Μέγδοβα
— έπίσκεψις Εργοστασίου Δ. 
Ε.Η. κατόπιν ειδικής άδειας. 
(Αστυνομικές ταυτότητες α
παραίτητες). Τό απόγευμα έ- 
πίσκεψις τών Μετεώρων καί έ- 
πιστροφή είς Καρδίτσαν (Δια- 
νυκτέρευσις).

Κυριακή 26)3 άναχώρησις 
δΓ Αθήνας μέσψ Θερμοπυλών
— Κομμένων Βούρλων — Α
ταλάντης.

Σχετικά! όμιλίαι είς Εργα 
Μέγδοβα — Μετέωρα — Θερ- 
μοπύλας.

Αρχηγός ό κ. Γεώρ Πέππας, 
Όμιλιτής ό κ. ,Ιω, Νούσιας. 
Συμμετοχή: Άτομα 37. 
Έξοδα: (Πούλμαν καί

Δ ι ανυκτερεύσει ς) Μέλη δρχ. 
180. Τρίτοι δρχ. 240.
ΚΥΡΙΑΚΗ 2)4)61 
ΛΟΥΤΡΑΚΙ — ΠΕΡΑΧΩΡΑ 

— ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ — Η- 
ΡΑΙΟΝ
Άνοίχώρησις 8 π.μ. διά Λου

τράκι μέ μικρή στοοσι καί συν- 
νέχεια γιά τήν γραφική Περα- 
χώρα, τήν Λίμνη Βουλιαγμένης 
καί τό Ήραΐον.

Επιστροφή είς Αθήνας μέ 
Ενδιαμέσους στάσεις κατά τήν 
κρίσιν τοΰ Αρχηγού.

’Αρχηγός ό κ. Ίω. Δρούγκας 
"Εξοδα συμμετοχής: Μέλη 

δρχ. 26. Τρίτοι δρχ. 36.

ΩΡΑ ΑΗΞΕΩΣ : 1 1,10'

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΕΙΔΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ



ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΗ ΠΑΡΑΛΗΦΗ ΝΆΣΚΗΣΗ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Δευτέρα, 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 1961 • ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ · =■ ΣΕΛΙΣ 11η

0- -0

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Β--------- ------------------------*-
Προς την Κεντρ. Εφορευτικήν 

’Επιτροπήν αρχαιρεσιών 
Σ υλλόγουΎπαλλήλων ΕΤΕ 
τής 19 και 20 Μορτ. 1961 

Κύριε Πρόεδρε,
Κατά τήν διάρκειαν τών ά- 

παντήσεών μου, έν τή Γεν. Συν- 
ελεύσει τής 23)2)61, διά λογά 
ριασμόν τού λογοδοτοΰντος Δ. 
Σ.,κα'ι καθ’ ήν στιγμήν άναφερό 
μουν εις φράσιν τινά του έ- 
πικριτοΰ τού έργου τού Δ. 
Σ. κ. Παπαϊωάννου, ου- 
τος διακόψας με ήρνήθη δτι εΐ- 
πεν δτι κατέκρινεν το Δ.Σ., δι
ότι χάριν τοΰ 1 δθημέρου έκα- 
μεν άπεργιακόν αγώνα. Σεβό
μενος τήν Γεν. Συνέλευσίν δεν 
έπέμεινα έπί τής άντικρούσε- 
ώς μου δεχθείς σχετικήν διά- 
ψευσιν τοΰ κ. Παπαϊωάννου, έ- 
πίφυλοιχθεις συγχρόνως νά ’ίδω 
τό μαγνητόφωνον.

"Ομως έκ τών δημοσιευ
όμενων πρακτικών, τά όποια έ- 
τέθησαν ύπ’ οψιν τοΰ διαψεύ- 
σαντός με, και τά όποια εις τρ 
σημεΐον έκείνο έχουν έπί λέ- 
ξει ώς έξης:

«Καί βεβαίως πρέπει νά ύ- 
ποστοΰν θυσίας, άλλά νά ύπο- 
στοΰν θυσίας διά ποιον θέμα;

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Διεξήχθησαν ’Αρχαιρεσίαν με
ταξύ Έφεδρων ’Αξιωματικών διά 
τήν άνάδειξιν τού’Εκλέκτορας τής 
'Ομοσπονδίας Νοτίου 'Ελλάδος.

Έκ τών Τραπεζών ήλθον εις 
τήν σειράν επιτυχίας οί κάτωθι:

1) Ίατρίδης Κων)νος Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος. Ψήφοι 
846.

2) Κομινάκης Μιχαήλ Τραπέζης 
Ελλάδος. Ψήφοι 829.

3) Γκανάτσος ’Ιωάννης Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος. Ψή
φοι 806.

-«---------------------------------- β

Διά νά πάοωμεν ένα 15) θήμε- 
ρον αμφιβόλου —■ επαναλαμβά
νω — αμφιβόλου νομικής έγ- 
κυρότητος ώς κεκτημένου δικαι
ώματος καί τό έγνώριζεν ή Δ. 
Ε. δπως θά τό αποδείξω εντός 
ολίγου, διά νά πάρωμεν ένα 
15)θήμερον, διά τό όποιον άν 
θυμάμαι καλά έχομεν υπογρά
ψει δύο - τρεις αποδείξεις δα
νειστικές καί χωρίς καί αυτό 
νά τό έχωμεν ώς αποτέλεσμα.

Καί σήμερον παρουσιάζεται 
ή Διοικητ. μας Ε. νά λογοιδο- 
τήση καί μοΰ φαίνεται πολύ 
παράξενον πώς έχει καί τόσην 
μεγάλην υπερηφάνειαν, δτι έ- 
δρασεν. . .».

συνάγεται έμψανώς τό «κα
τηγορώ» τοΰ όμιλιτοΰ, κατά 
τοΰ Δ.Σ. Ούδεμίαν δε έν προ
κειμένη σημασίαν έχει δτι τό 
κλίμα τής Γεν. Συνελεύσεως 
υπήρξε τοιοΰτον ώστε ήνάγκα
σέ τον έν λόγψ επικριτήν νά 
άρνηθή έαυτόν. ’Εκτός τόσον ο 
ομιλητής δσον καί ή Γεν. Συν- 
(Ή συνέχεια εις τήν 12ην σελ.)

ΔΙΑ ΤΟΥΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 11-6-61
----ο---

Καθίσταται γνωστόν εις 
τους ένδιαφερομένους διά τον 
προαγωγικόν διαγωνισμόν καί 
διά τον τοιοΰτον τής μονιμο- 
ποιή,σεως τής 11 )6)61 δτι τά 
Δ.Σ. προς διευκόλυνσίν των 
οργανώνουν φροντιστηριακά μα 
θήματα.

Τά μαθήματα τα,ΰτα θά λαμ
βάνουν χώραν εις τήν αίθουσαν 
διδασκαλίας τοΰ έπί τής ο
δού Σταδίου Καταστήματος 
τής Τραπέζης (πΐρώην Κεντρι
κόν Β'), έκάστην Δευτέραν, 
Τετάρτην, Παρασκευήν καί ώ
ραν 7 — 9 μ,μ. Πληροφορίαι 
εφημερίδα «Τραπεζιτική» Τηλ. 
34.659 ή έσωτερ. 594.

Οί εις τά έπαρχιακά Κατ) 
ματα ύπηρετοΰντες υποψήφιοι

ΙΟΑΝΝΗΣ 1. ΚΟΝΤΟΜΕΡΚΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

SENIOR RESIDENT IN 
MEDICINE

ST. VINCENT CHARITY 
HOSPITAL, CLEVELAND, 

U. S. A.
2ας ΜΑΊΌΥ 5 — (Κεντρική 
Πλατεία), ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, 
Τηλ. 969 - 179, ΤΩραι ’Ιατρεί

ου: 9-11 π.μ. & 4-7 μ.μ.
Ο ϊ κ ί α: ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 32 - 
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Τηλ. 969.716

δύνανται δΠ έπιστολής των 
πρός τά Δ. Σ. νά ζητήσωσι 
σχρτικάς βοηθητικός σημειώ
σεις.

ΩΤΟΡΙΝΟ
ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟ Σ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΠΙΚΙΟΣ
Δέχεται τά μέλη τών 

Ταμείων Υγείας ’Εθνικής 
Τραπέζης ’Αθηνών 11 —1 
καί 5—7 μ.μ. Λυκαβηττοΰ 
καί ’Αλεξ. Σούτσου 24 — 
Τηλέφωνον 613 - 513.

0= =0
Δρ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ♦

♦ Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡ IΟΥ ♦
♦ Νευρολόγος - Ψυχίατρος ♦
♦ τ. Διευθυντής τοΰ Δρομο- ♦
♦ καίτε ίου Ψυχιατρείου ♦
♦ Οικία-’ I ατρεΐον: Σ κουφά 64 ♦
♦ 5 — 7, ΤΗΛ. 615.053 ♦
0 ------------- ------- -0

ΔΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Δι’ άνακοινώσεως τής Διοι- 

κήσεως τής Τραπέζης, ή ’Ετή
σια Γενική Συνέλευσις τών Με
τόχων ώρίσθη διά τήν 30ην 
Μαρτίου.

Μεταξύ τών θεμάτων τής η
μερήσιας διατάξεως συμπερι- 
λαμβάνεται καί ή έκλογή Διοι- 
κητοΰ τής Τραπέζης.

Δέν είναι γνωστοί αί έπί

τοΰ θέματος τούτου Κυβερνητι
κά! προθέσεις. 'Οποιεσδήποτε 
όμως καί αν είναι αΰται, ή έκ- 
προσώπησίς έν αυτή τοΰ Με
τόχου - ’Εργασία, δέν θά πα
ράλειψη νά πράξη τό καθήκον 
της τόσον πρός τό συμφέρον 
τοΰ 'Ιδρύματος, δσον καί πρός 
αυτό τοΰ ζωντανού κεφαλαίου.

0-

Ύπεύθυνος έπί τής Ολης: · 
ΙΩΣΗΦ ΛΙΤΙΝΑΣ ·

Γρηγορ. Αυξεντίου 6 ·

-a

·=♦[■)
ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ ΜΙΧΑΗΛ ® 

’Οδοντίατρος · 
Τζώρτζ 5 - Πλ. Κάνιγκος ♦ 
Δέχεται 5—8.30' μ.μ. ® 

@♦=♦0-*. ------ Β.

Α. Π ΑΠ ΑΔI ΑΜΑΝΤΟιΠΟΥΛΟ Σ — Α. ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΠΤΙΚΑ — ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ 

Σταδίου -— Γ. Σταύρου 2
Έκτέλουνται συνταγαί ’Εθνικής καί λοιπών Τροπεζών 

ΕΠ ΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣ I Σ 
Πλούσια συλλογή σκελετών τών καλυτέρων εργοστασίων.

ΧΡΙΣΤΟΣ Π. ΜΗΝΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Οικία: Λεωφ. Θησέως 125 ΚΑΛΛΙΘΕΑ—Τηλ. 961-059 
*Ωραι Ιατρείου 9-10 π.μ. καί 5-7 μ.μ.

Δέχεται τους ήσψαλισμένους τών Ταμείων Υγείας: 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ : ’Εθνικής - Ελλάδος - ’Αγροτικής - ’Εμπο

ρικής - ’Αθηνών.

θ-

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ 
& ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗΝ ΤΟΥ «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» 
ΘΗΡΑΣ 16 ΠΛ. ΑΓΑΜΩΝ — ΤΗΛ. 870.923

ΑΛΚΜΗΝΗ ΛΕΒΕΝΤΗ 
Χειρουργός — ’Οδοντίατρος 

Πλατεία Λαυρίου
Γ' Σεπτεμβρίου 18 (7ος όροφος Γραψ. 6) Τηλ. 525.528 

ΔΕΧΕΤΑΙ: Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατον 9—12.
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 5—8.

Συμβεβλημένη μετά Ταμεία Υγείας: 
’Εθνικής — ’Αθη νών — Ελλάδος

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ισολογισμός της δ1ης Δεκεμβρίου 1960 εις δραχμάς
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Μετρητά έν τώ Ταμείω, παρά Τραπέζη τής Ελλάδος, τοκο

μερίδιο^ έπιταγαΐ καί έντοκα ταμειακά γρ)τια .............
Είς χρυσόν παρά Τραπέζαις Εξωτερικού καί ξένα τραπεζικά 

γραμμάτια ................................... ...................................................

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ Σ
I. Πρός Εμπόρους καί Έπαγγελματίας

Προεξοφλήσεις ..................................................................................
Δάνεια* καί Λογαριασμοί:
Ηγγυημ. διά δικαιογράφων καί άλλων έγγυήσεων ....

Εγγυημένοι δι’ έμπορευμάτων καί φορτωτικών ............ ..
Εγγυημένοι διά χρεογράφων ............ .....................................
Έπί υποθήκη ....................................................
Τρέχοντες λογαριασμοί καί άντεγγυήσεις .........................

II Πρός Β ιομηχάνους καί Βιοτέχνας
Προεξοφλήσεις ............................................. ....................
Δάνεια καί Λογαριασμοί :

Ηγγυημ δια δικαιογράφων καί άλλων έγγυήσεων . . .
Ηγγυημ. δΓ έμπορευμάτων καί φορτωτικών ...............

Έπί υποθήκη ....................................................... ........................
Τρέχοντες λογαριασμοί καί άντεγγυήσεις .........................
Δάνεια Άνάάϋγκροτήσεως ....... ............ ........................ ..

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ :
Χαρτοφυλάκιο^ χρεογράφων . ..........................................................
Κτίρια καί Κτήματα Τραπέζης ....................................................
Εγκαταστάσεις, έπιπλα, χρηματοκιβώτια ...................................•

ΧΡΕΩΣΙΣ
Γ ενικά έξοδα ...................... ............ ...........................................................
Φόροι ................. ........................................................... ..................................
Εισφορά ί υπέρ Άσφαλ. ’Οργανισμών Προσ)κοΰ Τακτικοί .... 
’Έκτακτος ένίσχυσις Άσφαλ. Όργαν. Προσ)κοΟ Ν. 3662)57

Δραχ. 3.020.499,392,37

8 216.778.638,75 Δραχ. 3.237.278.031,12

» 726.600.482,35

» 1.706.949.989,05
877.136.758__
94.770.131,60
15.282.686,10

8 1.755.911.223,90 * 5.176.61 1.271.—

» 154.116.731,50

4.212.990.652,73
508.984.181,60

5.736.153,50
655.328.378,50
673.317.784.— » 6.210.473.881 >83

» 696.450.200,70
368.620.081,85

» 40.626.901,65 8 1.105.697.184,20

Δραχ. 15.730.060.368,15

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιον Μετοχικόν ................................................................................ Δραχ. 581.407.680,—
Τακτικόν Άποθεματικόν .............................................................  » 16.972.447.—
'Έκτακτον Άποθεματικόν ................................................................................ » 28.000.000.—

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
’Όψεως ........................................................................................................ Δρχ. 3.595.649.492,96
Ταμιευτηρίου .... » 5.249.374.022,92
Έπί προθεσμίςι ...........................................................................  » 1.468.903.925,65
Δημοσίων ’Οργανισμών ..........................................................   » 845.980.012,20

ΤΡΕΧΟΝΤξΣ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ....................
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ Ο.Χ.Ο.Α. (Μακροπρόθεσμα Δάνεια Άνασυγκροτήσεως)
ΕΠΙΤΑΓΑΙ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑI ......................... ............
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ..............................
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ .............................................................. ..............
Μέρισμα Χρήσεως 1960 ........................................................ ..
Κέρδη και Ζημιαι, 'Υπόλοιπον εις νέον ...................................

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Δραχ. 626.380.127 —

» 11.159.907.453,73

» 2.936.592.621,01
» 673.317.784.—
» 152.990.812,50
» 67.725.844,90
» 80.677.703,32
» 32 390.400.—
» 77.621,69

Δραχ. 15.730.060 368,15

Κέρδη καί Ζημιαι

Αποσβέσεις:
Εξόδων Έγκαταστάσεως 
Κτιρίων καί Κτημάτων . .

Προβλέψεις δι έπισφαλεις άπαιτήσεις 
"Υπόλοιπον πρός διανομήν ............ ..

Δρχ. 341.576.071,46
49.690.635.90

Δρχ. 55.232.750,30
8 40.000.000.— 8 95.232.750,30

Δρχ. 6.900.000__
8 15.000.000.— » 21.900.000.—

» 35.000.000.—
» 49.485.957,69

Δρχ. 592.885.415,35

Υπόλοιπον προηγούμενης χρήσεως ............................
Προμήθεια!, Τόκοι, Πρόσοδοι καί Διάφορα Κέρδη

ΠΙΣΤΩΣΙΣ
Δρχ. 156.811.21

» 592.728.604,14

Δρχ. 592.885.415,35

Διανομή Κερδών
Τακτικόν Άποθεματικόν 10% .............................. .............. .................
Πρώτον μέρισμα μικτόν έπί 404.880 μετοχών πρός δρχ. 71,80 * ^

κατά μετοχήν, μείον χαρτοσήμου ...............................................
Χαρτόσημον έπί τοΰ μερίσματος ..................................... ...................

Εκτακτον Άποθεματικόν ................................ .....................................
Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου ........................................
Πρόσθετον μέρισμα μικτόν πρός δρχ. 8,20 κατά μετοχήν, μεί

ον χαρτοσήμου .................... ..............................................................
Χαρτόσημον έπί του μερίσματος .......................................................

Υπόλοιπον είς νέον ..................................................................................

Δρχ. 4.948.596 —

Δρχ. 28.634.328.— 
436.056 — » 29.070.384—

8 12.000.000.—
69.340.—

Δρχ. 3.270.216__
49.800 — » 3.320.016.—

» 77.621,69

Δρχ. 49.485.957,69

‘Ο Διοικητής 
ΔΗΜ. Ε. ΧΕΛΜΗΣ

Έν Άθήναις τή 3 η Μαρτίου 1961 
Ο ΕΙΔΙΚΩΣ ΕΞΟΥΣIΟΔΟ ΤΗΘΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ν. I. ΔΡ ΙΤΣΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ. κ. ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

βλία kc

Ν.

σύμφωνα προς
Έν Άθήναις τή 4 η Μαρτίου 1961 

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΑ!
ΚΟΚΚΙΝΟΣ Π. ΡΑΜΠΑ ΟΥΝΗΣ Κ. ΤΣΑΓΓΑΙΟΣ

ις έμφανιζόμενα τοιαΰ τα τήν 31.12.60.

‘Ο Διευθυντής τοΰ Γενικού Λογιστηρίου 
ΣΠ. X. ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ

ιστών καί του διορισμού pac 

ίσχυουσών Διατάξεων άπαιτούμενο βι-



_ _ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΕΝΘΑ ΘΑ ΑΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΑΙ ΙΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ

ΤΗΣίβΙΕί ΚΑΙ 20ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1961J
1) ΑΘΗίΝΩΝ

Καταστήματα ’Αθηνών - Πει
ραιώς, Π ροαστείων, Πόρου, 

Ανδρου, Κυθήρων.
2) ΒΟΛΟΥ 

Βόλου, 'Αλμυρού
3) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

'Ηρακλείου, Μοιρών
4) ΘΕΣ)ΝΙΚΗΣ Ά: 

Θεσσαλονίκης Α'
» Β'
» Γ'
» Δ'
» Ε'

Γιαννιτσών, Λαγκαδά, Νιγρί- 
της, Ν. Αλεξάνδρειάς

5) ΚΑΒΑΛΛΑΣ 
Καβάλλας, Χρυσουπόλεως, 
Έλευθερουπόλεως

6) ΚΑΛΑΜΩΝ 
Καλαμών, Μεσσήνης

7) ΠΑΤΡΩΝ
Πατρών, ’Ιθάκης, Καλαβρύτων

8) ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Αγίου Νικολάου, Ίεραπέτρας

9) ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
’Αγρίνιου, Αίτωλικοϋ

10) ΑΙΓΙΟΥ 
Αίγιου

11) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
’Αλεξανδρουπόλεως, Διδυμο
τείχου, Σουφλί ου.

12) ΑΡΓΟΥΣ 
"Αργους, Νεμέας.

13) ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
’Αργοστολιού

14) ΑΡΤΗΣ 
"Αρτης

15) ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 
’Αταλάντης

16) ΒΕΡΡΟΙΑΣ 
Βερροίας

17) ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 
Γαργαλιάνοι

18) ΓΥΘΕΙΟΥ 
Γυθείου

19) ΔΡΑΜΑΣ 
Δράμας

20) ΕΔΕΣΣΗΣ 
’Εδέσσης, Φλωρίνης

21) ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ 
Έλασσώνος

22) ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Ζάκυνθος

23) ΘΗΒΩΝ 
Θηβών

24) ΙΤΕΑΣ
Ιτέας, Άμφίσσης

25) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Ίωαννίνων, Μετσόβου

(Ή συνέχεια έκ τής 11ης σελ.) 
έλεσις έρμηνεύουν διαφορετικά 
την δημοσι ευαμένην περικοπήν 
τής ομιλίας του.

’Επειδή δεν θα ήταν πλήρης, 
ή ομιλία μου έπι τοΰ σημεί
ου τούτου παρακαλώ όπως 
δημοσι ευθη ή παρούσα.

Εύχαριοττών 
Διατελώ μετά τιμής 

ΣΠ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ 
Άθήναι 6)3)61
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26) ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
Κάλυμνου

27) ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 
Καρδίτσης

28) ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ 
Καρλοβασίου

29) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
Καστοριάς

30) ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
Κατερίνης

31) ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Κέρκυρας, Ήγουμενίτσης

32) ΚΙΑΤΟΥ 
Κιάτου, Ξυλοκάστρου

33) ΚΙΛΚΙΣ 
Κιλκίς

34) ΚΟΖΑΝΗΣ
Κοζάνης, ’Αμυνταίου, Γρεβε- 
νών, Πτολεμαΐδος

35) ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ 
Κομοτινής

36) ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Κορίνθου

37) ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 
Κυπαρισσίας, Φιλιατρών

38) ΚΩ 
Κώ.

39) ΛΑΜΙΑΣ 
Λαμίας, Καρπενησιού

40) ΛΑΡΙΣΗΣ 
Λαρίσης

41) ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 
Λεβαδείας, Άμφικλείας 
Όρχομενοϋ

42) ΛΕΥΚΑΔΟΣ 
Λευκάδας

43) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Μεσολογγίου, Ναύπακτού

44) ΣΑΜΟΥ 
Σάμου

45) ΜΕΓΑΡΩΝ 
Μεγάρων

46) ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Μυτιλήνης, Λήμνου, Πλωμαρίου

47) ΝΑΟΥΣΗΣ 
Ναουσης

48) ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
Ναυπλίου

49) ΞΑΝΘΗΣ 
Ξάνθης

50) ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 
Όρεστιάδος

51) ΠΡΕΒΕΖΗΣ 
Πρεβέζης

52) ΠΥΛΟΥ 
Πύλου

53) ΠΥΡΓΟΥ 
Πύργου, Άμαλιάδος

54) ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Ρέθυμνον

55) ΡΟΔΟΥ 
Ρόδου

56) ΣΕΡΡΩΝ 
Σερρών

57) ΣΗΤΕΙΑΣ 
Σητείας

58) ΣΠΑΡΤΗΣ 
Σπάρτης

59) ΣΥΡΟΥ 
Σύρον, Θήρας

60) ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Τρικάλων

61) ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 
Τριπόλεως, Μεγαλουπόλεως

62) ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
Φαρσάλων

63) ΧΑΛΚΙΔΟΣ 
Χαλκίδος, Ίστιαίας, Κύμης

64) ΧΑΝΙΩΝ 
Χανιών

65) ΧΙΟΥ
Χίου, Καρδαμύλων, Οίνουσών.

ΓΝ0ΣΤ0Π0ΙΗΣΙΣ
ΚΕΝΤΡ. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

•
Καθίσταται γνωστόν εις τούς κ.κ. συναδέλφους, οί 

όποιοι κατά τάς ημέρας των άρχαιρεσιών εύρίσκονται 
μακράν τής έδρας των, δτι δύνανται νά ψηφίσουν εις τό 
έκλογικόν Κέντρον τής πόλεως ένθα εύρίσκονται.

Αί Τοπικοί ’Εφορευτικά! Επίτροποί ύποχρεοΰνται ό
πως έγγράφουν τούτους εις τάς Καταστάσεις των έκλο- 
γεων, κατόπιν έξακριβώσεως τής ταυτότητάς των

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΝΑ ΜΗ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΨΗΦΟΑΕΑΤΙΑ ΣΑΣ
Έφιστάται ή προσοχή των κ.κ. συναδέλφων, όπως εις 

περίπτωσιν διαγραφής υποψηφίων μή αντικαθίσταν
ται υποψήφιοι σύμβουλοι τού Κέντρου δι υποψηφίων 
Συμβούλων των επαρχιών καί τάνάπαλιν.

Διότι ψηφοδέλτια περιέχοντα περισσοτέρους, τών δώ
δεκα (12) συμβούλων τού Κέντρου ή περισσοτέρους τών 
πέντε (5) έπαρχιακών συμβούλων είναι άκυρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν είς τάς αντικαταστάσεις διά νά 
μή πάη χαμένη ή ψήφος σας.
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ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ
ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
19ης ΚΑΙ 20ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1961

•
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ:

ΦΙΝΙΝΗΣ ’Αθανάσιος — Κεντρ. Κατ)μα 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΕΝΤΡΟΥ
1) ΚΑΡΑΠΑΝιΟΣ Γεώργιος — Διοίκησις
2) ΒΛΑΣΣΗΣ Δημήτριος — Σταδίου 38
3) ΔΙΛΙΝΤΑΣ Σπυρίδων — Διοίκησις
4) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Σωκράτης — Κεντρικόν
5) ΚΑΒΑΛΑΚΗ Σοφία — Κεντρικόν
6) ΛΙΤΙΝΑΣ ’Ιωσήφ — Πειραιεός
7) ΜΙΧΟΣ Ευστάθιος — Κεντρικόν
8) ΞΥΝΟΓΑΛΟΣ Κων)νος — Μητρόπολις
9) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χαράλαμπος — Κεντρικόν

10) ΠΑΠΑΔ)ΟΠΟΥΑΟΣ Ιωάννης — Πειραιεός
11) ΣΥΡΟΣ Βασίλειος — Διοίκησις
12) ΧΑΤΖΗ ΣΤΕΛΙΟΣ Χρηστός — Κεντρικόν 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
1) ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Στυλιανός — Θεσ)νίκη
2) ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Ιωάννης — Λάρισα
3) ΔΡΑΜ|ΟΥΝΤΑΝΗΣ Ζαχαρίας — 'Ηράκλειον
4) ΜΠΩ ΝΑΝΟΣ Γεώργιος — Πάτραι
5) ΠΙΤΤΕΝΗΣ Κων)νος — Κοζάνη 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΕΝΤΡΟΥ
1) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Σπυρίδων — Κεραμεικός
2) ΚΕΗΣ Γεώργιος — Κεντρικόν
3) ΜΑΡΑΓΓΟΥ ’Αγγελική — Κεντρικόν
4) ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ Έπαμειν. — Διοίκησις
5) ΠΟΥΛΗΣ Κων)νος — Διοίκησις
6) ΤΡΙΚΟΥΡΑΚΗΣ ’Αθανάσιος — Διοίκησις 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
1) ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ’Αθανάσιος — Θεσ)νίκη
2) ΦΟΥΤΑΚΗΣ Κων)νος — Θεσ)νίκη
3) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Νικόλαος — Χανιά - Κρήτης

ΕΛΕΓΚΤΑΙ
ΚΑΡΔΑΡΑΣ Χρηστός — Διοίκησις 
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ Σωτήριος — Κεντρικόν 

ΑΝΤΙΠΡ,ΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
1) ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Γεώργιος —Διοίκησις
2) ΒΑΛΑΣΙΑΔΗΣ Κορνήλιος — Κεντρικόν
3) ΔΙΛΙΝΤΑΣ Σπυρίδων — Διοίκησις
4) ΛΙΤΙΝΑΣ ’Ιωσήφ — Πειραιεός
5) ΚΕΗΣ Γεώργιος — Κεντρικόν
6) ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ Έπαμ. — Διοίκησις
7) ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ’Αθανάσιος — Θεσ)νίκη 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡήΟΝ ΟΤΟΕ
1) ΣΑΚΚΑΛΗΣ ’Αθανάσιος— Κεντρικόν
2) ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ 'Ιωάννης — Λάρισα
3) ΔΙΛΙΝΤΑΣ Σπυρίδων — Διοίκησις
4) ΚΟΤΤΟΣ Παναγιώτης — Καλάμαι
5) ΚΕΗΣ Γεώργιος — Κεντρικόν
6) ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ Γεώργιος — Σητεία
7) ΜΑΤΣ,ΟΥΚΑΣ Περικλής — Πύργος
8) ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ Έπαμ. — Διοίκησις
9) ι ΠΙΤΤΕΝΗΣ Κων)νος — Κοζάνη

10) ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Άργύριος — Θεσ)νίκη
11) ΠΟΥΛΗΣ Κων)νος — Διοίκησις
12) ΚΑΥΚΑΛΑΣ Ιωάννης — Ρέθυμνον
13) ΠΡΩ ΤΟΣ Ιωάννης —Θεσ)νίκη
14) ΦΟΥΤΑΚΗΣ Κων)νος — Θεσ)νίκη
15) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Νικόλαος — Χανιά

ΕΙΙΙ*η·1ΙΙΙΙ·
11*111111

ΙΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·1!Ι·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ·ΙΙ1·ΙΙΙ·
......................... *1111*1111 ΙΙΙΗΙΠΗΗΙ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑΙ 
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 
ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Έφιστάται ή προσοχή τών 

συγκροτηθησομένων τοπικών 
Εφορευτικών Επιτροπών, ό
πως το Πρακτικόν τής ψηφοφο
ρίας έπι τοΰ οποίου θά ανα
γράφεται ό αριθμός τών ψηφι- 
σάντων ώς καί αί υπό τής 
Κεντρικής ’Εφορευτικής ’Επι
τροπής άποσταλεΐσαι καταστά
σεις ψηφοφόρων, υπογεγραμμέ
νοι ΰπό τών ψηφισάντων έναν
τι τοΰ ονόματος ένός έκάστου, 
μετά τών έσφραγισμένων φα- 
κέλλων τών ψηφοδελτίων τεθούν 
εντός μεγάλου φακέλλου έσφρα- 
γισμένου δΓ ισπανικού κηρού 
καί άποσταλοΰν αμέσως έπι 
συστάσει προς τον Κ. Γ. ΔΗ- 
ΜΟΛΙΤΣΑΝ Πρόεδρον τής 
Κεντρικής ’Εφορευτικής ’Επι
τροπής POST RESTΑΝΤΕ— 
ΑΘΗΝΑΣ.

Τά ψηφοδέλτια καί οί φάκελ- 
λοι θά δίδωνται παρά μέλους 
τής τοπικής ’Εφορευτικής ’Ε
πιτροπής είς τους πρσσερχομέ- 
νους κατά τάς αρχαιρεσίας, οί 
όποιοι εισερχόμενοι είς τό πα- 
ραβάν θά κάμουν έπιλογήν ώς 
καί πιθανάς διαγραψάς, άντι- 
καταστάσεις υποψηφίων ή προ- 
σθήκας άλλων ονομάτων. Ψη
φοδέλτια μή φέροντα τήν σφρα

γίδα τοΰ Συλλόγου θά είναι 
άκυρα, όπως άκυρα θά είναι έφ’ 
όσον καί οί φάκελλοι έντός τών 
οποίων θά είναι τοποθετημένα 
ταύτα δεν θά είναι έξ εκείνων 
ο'ίτινες θά φέρωσιν ωσαύτως 
τήν σφραγίδα τοΰ Συλλόγου1.

Μέλη ψηφίζοντα μακράν τής 
έδρας των Βά μεταβοΰν είς τό 
οίκεΐον έκλογικόν κέντρον διά 
τών συνήθων συγκοινωνιακών 
μέσων,

’Εν ή περιπτώσει θά άνα- 
γράφωνται είς ψηφοδέλτιον ο
νόματα περισσότερα τού ένός 
διά τό αξίωμα τοΰ Προέδρου 
τών Συνελεύσεων ή περισσότε
ρα τών 17 τατικών καί 9 ανα
πληρωματικών διά τούς συμ
βούλου'· τά τυχόν πέραν τών α
ριθμών τούτων ψηφιζόμενα ονό
ματα δεν θά λαμβάνωνται ύπ’ 
οψιν, ’Εν τή περιπτώσει τούτη 
τού Προέδρου τών Συνελεύσεων 
ό ψηφιζόμενος διά τήν θέσιν 
ή ό αριθμός τών συμβούλων θά 
λαμβάνεται κατά τήν σειράν 
τής έν τφ ψηφοδελτίω αναγρα
φής των μέχρι συμπληρώσεως 
τών ΰπό τοΰ Καταστατικού κα- 
θωριζομένων θέσεων,

Κ. Γ. ΔΗΜΟΛΙΤΣΑΣ

Ε

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ
•

ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

19ης ΚΑΙ 20ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1961
•

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
ΩΡΟΛΟΓΑΣ ’Αρχέλαος — Θεσ)νίκη 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΕΝΤΡΟΥ
1) ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Κων)νος — Γ'. Σεπ)6ριου
2) ΑΡ BAN 1Τ)ΟΠΟΥΛΟ Σ Κων)νος — Πειραιεός
3) ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγ. — Γ'. Σεπ)ρίου
4) ΚΑΕΙΔΗΣ Άναστ. — Κεν)κόν Κ)μα
5) ΛΑΠΠΑΣ Ίωάνν. — Μητρόπολις
6) ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ Δημήτρ. — Καλαμιώτου
7) ΜΙΧΑΗΛ ΙΔΟΥ Μαρία — Κεν)κ»ν Κατ) μα
8) ΟΙΚΟΝ,ΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Γεώρ. — Μητρόπολις
9) ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Δημήτ. — Κεν)κόν Κατ)μα

10) ΣΤΡΑΓΚΑΣ Λουκάς — Κεν)κόν Κατ) μα
11) ΣΥΓΓΡΟΣ Κων)νος —Λογιστ. Κέντρον
12) ΧΑΡΙΤΟΣ Δημήτ. — ’Ομόνοια 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒ,ΟΥΔΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
1) ΔΡΟΣΑΚΗΣ Ίωάν. — Ηράκλειον
2) ΔΡΟΥΓΑΛΑΣ Δημήτρ. -— Θεσ)νίκη
3) ΚΑΚ ΚΑΒΑΣ Κων)νος — Βόλος
4) ΚΕΡΑΜΕΙΔΗΣ Πανταζής — Θεσ)νίκη
5) ΚΟΥΣΑΔΙΑΝιΟΣ Γεώρ. — Πάτραι

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΕΝΤΡΟΥ
1) ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ Γρηγ. — Γ'. Σ)6ρίον
2) ΔΕΠΑΣΤΑΣ Φραγκ. — Πειραιεός
3) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργ. — Κεν)κόν Κατ)μα 

. .4) ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ—ΧΥΣΑΦΙΔ)ΟΥ Εύαγ.—Κ)κόν Κ)μα
5) ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Πέτρος — Βάθης
6) ΣΑΜΨΑΡΕΛΟΣ "Οθων — Κεν)κόν Κ)μα

ΑΝ ΑΠΛΗ Ρ ΩΜΑΤIΚ ΟI ΕΠΑΡΧIΩΝ
1) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΑΟΣ Βασίλ. — Καλαμάτα
2) ιΚ,ΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΣ Παναγ. — Πάτραι \
3) ΜΙ ΣΑΗΑΙΔΗΣ Μωϋσής — Θεσ)νίκη

I ΕΛΕΓΚΤΑΙ
1) ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ Νικόλ. — Κεν)κόν Κατ)μα 

_ 2) ΣΤΕΡΓΙΟΥ Βασίλ. — ’Αγοράς
g ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

1) ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Κων)νος — Γ'. Σ)6ρίου
2) ΓΚΡΙΤΖΑΣ Γεώργιος — Θεμιστοκλέους
3) ΘΕΟΦΑΝ|ΟΠΟΥΛΟΣ Παναγ. — Γ'. Σ)6ρίου
4) ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Βασίλ.— Ναυτιλιακόν
5) ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ Δημήτρ. — Διοίκησις
6) ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ’Ιωάννης — Ν. ’Ιωνία
7) ΤΣΑΚΩΝΑΣ ’Ιωάννης — Ζέας

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΝ ΣΥΝ.
ΕΔΡΙΟΝ ,Ο.Τ,Ο.Ε.

1) ΑΝΔΡ ΟΥΤΣ ΟΠΟΥΛΟ Σ Γεώργιος — Πύργος
2) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ’Αντώνιος — Πειραιεός
3) ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Νικόλαος — ’Αγοράς
4) ΔΑΜΙΡΗΣ Παναγ. — Ζάκυνθος
5) ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Παύλος — Λαμία
6) ΔΡ|ΟΥΓΑΛΑΣ Δημήτρ. — Θεσ)νίκη
7) ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγ. — Γ'. Σεπ)6ρίου
8) ΚΑΛΛΙΠΟΑ 1TOY Άγγελ. — Θεσ)νίκη
9) ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ’Ιωάννης — Χανιά

10) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος — Κεν)κόν Κατ)μα
11) ΜΠΑΔΟ ΓI ΑΝ Ν Η Σ Γεώργιος — Ηράκλειον
12) Κ,ΟΝΤΖΑΜΑΝΟΓΛΟΥ Ριχάρδ. — Ρόδος
13) ΜΑΚΑΡΙΤΗΣ Φωκίων — Γ'. Σ)6ρίου
14) ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ Δημήτρ. — Διοίκησις
15) ΧΑΡΙΤΟΣ Δημήτρ. — Όμονοίας

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ 
ΤΗΝ 19 ΚΑΙ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 

1961
ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ

ΤΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΙ1ΜΙΙΙΙΙ !ΙΙ!Ι*ΙΙΙ·Ι

Σ υμφώνως πρός τό άρθρον 
12 τοΰ Καταστατικού, προκει- 
μένου περί συναδέλφων ύπηρε- 
τούντωψ ή κατοικούντων είς τά 
έπαρχιακά Ύποκαταοπήματα, 
ή ψηφοφορία λαμβάνει χώραν 
είς τον τόπον ένθα εδρεύουν Υ
ποκαταστήματα είς τά όποια 
υπηρετούν ή κατοικούν 5 του
λάχιστον μέλη τού Συλλόγου.

Ή Κεντρική Εφορευτική ’Ε
πιτροπή κατ’ άκολουθίαν τής 
ανωτέρω διατάξεως καί συμ- 
φώνως τφ άρθρω 14 τοΰ Κα
ταστατικού ορίζει ώς έκλογι- 
κά κέντρα τούς τόπους ένθα 
έδρεύουσι τά έν τφ σχετικφ 
πίνακι αναγραφόμενα Κατα
στήματα. "Ομοίως ή ’Εφορευ
τική ’Επιτροπή ορίζει τά ’κ- 
λογικά κέντρα ένθα θά ψηφί
σουν οί συνάδελφοι μέλη τοΰ 
Συλλόγου οί ύπηρετοΰντες είς 
Υποκαταστήματα τών οποίων 
ή εκλογική δύναμις είναι κατω- 
τέρα τών 5. Τά "Υποκαταστή
ματα ταύτα άναγράφονται κά
τωθι τών "Υποκαταστημάτων 
τών εκλογικών κέντρων.

Έφίσταται ή προσοχή τών 
ύπό τής Κεντρικής ’Εφορευτι
κής ’Επιτροπής, οριζόμενων 
αντιπροσώπων τών έπαρχιοοκών 
καταστημάτων, τά όποια ώρί- 
σθησαν ώς εκλογικά Κέντρα 
δπως ευθύς ώς λάβουν επιστο
λήν τής έν Άθήναι ς έδρευούσης 
Κεντρικής ’Εφορευτικής ’Επι
τροπής, συγκεντρώσουν, τό τα- 
χύτερον, πάντως οχι βραδύτε- 
ρον τών δύο ημερών προ τών 
διά τάς αρχαιρεσίας όρισθει- 
σών, τά μέλη τά ύπηρετοΰντα 
ή κατοικοΰντα είς τό Υποκατά
στημα καί προβοΰν είς τήν εκ
λογήν τής τοπικής ’Εφορευτι
κής ’Επιτροπής όποτελουμένης 
έκ τριών τακτικών μελών καί 
δύο άναπληρωματικών ήτις καί 
θά διεξαγάγη τάς αρχαιρεσίας. 
Έφιστάται έπίσης ή προσοχή 
είς τάς έκλεγησομένας τοπικάς 
Έφορευτικάς Έπιτροπάς σπως

λάβωσιν πρόνοιαν διά τήν συμ
μετοχήν είς αύτάς δικαστικού 
άντπροσώπου κοιτά τήν ημέ
ραν τών άρχαιρεσιών.

Μερίμνη τής Κεντρκής ’Ε
φορευτικής ’Επιτροπής θέλει 
αποστολή έγκαίρως είς τούς 
τοπικούς αντιπροσώπους τό 
άπαιτούμενο έκλογικόν ύλικόν 
ϊνα παραδοθή είς τήν έκλεγησο- 
μένην τοπικήν ’Εφορευτικήν 
’Επιτροπήν.

Παρακαλοΰνται αί κοαά τό
πους έκλεγησόμεναι Έφορευ- 
τικαί Έπιτροπαί δπως κατατο
πίσουν πλήρως καί λεπτομε
ρώς, συμφώνως πρός τό Κατα
στατικόν, τούς προσερχομέ 
νους προς ψήψοφορίαν συνα
δέλφους.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

’Εν Άθήναις τή 4η Μαρτίου 1961 
ΑΝΑΚόΐΝΩΣΙΣ 

Προς τάς ’Αντιπροσωπείας Συλ
λόγου Υπαλλήλων ’Εθνικής Τρα- 

πέζης τής ’Ελλάδος.
Συμφώνως τφ άρθρω 14 τοΰ 

Καταστατικού παραγρ. 5 καί κα
τόπιν προκηρύξεως εκλογών τήν 
19ην καί 20ήν Μαρτίου έ.έ. διά 
τήν εκλογήν νέας Διοικητικής ’Ε
πιτροπής τοΰ Συλλόγου μας, πα- 
ρακαλρΰμεν ΰμάς, δπως συγκεν- 
τροΰντες τά τακτικά μέλη τοΰ 
Συλλόγου, προβήτε είς τήν έκλο- 
γήν τοπικής ’Εφορευτικής ’Επι
τροπής, περ ιλαμβανούσης τρία(3) 
τακτικά μέλη καί δύο (2) ανα
πληρωματικά.

Αί τοπικοί ’Εφορευτικοί Έπι
τροπαί δέον νά συγκροτηθώσι τό 
βραδύτερον δύο ήμέρας προ τής 
διά τήν ψηφοφορίαν καθορισθεί- 
σης ήμερομηνίας.

Παρακαλοΰμεν, δπως άμα τή 
συγκροτήσει τής "Εφορευτικής 
’Επιτροπής, μάς γνωρίσητε τού
την.
Κεντρική ’Εφορευτική Επιτροπή 

Ό Πρόεδρος 
Κ. ΔΗΜΟΛΙΤΣΑΣ 

Τά μέλη: I. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Β. 
ΚΙΟΥΠΑΚΗΣ, Σ.ΜΥΤΙΛΗΝΑΙ- 
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