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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954
ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΛΗΡΗ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

Κατωτέρω δημοβιεόομεγ τά «ραζτιζα της 1’ε
νικής 2ίυνελεύβεως της 1)^-4 ενώπιον της
όποιας έλογοδότησεν ή απερχόμενη Λιοικητικη 
Επιτροπή. Ή λογοδοσία επεδοκιμάσθη πλήρως 
άπό τό αυνολον των παραστάντων μελών, έκτος 
των άποτελούντων την γνωστήν πεντάδα, οί όποιοι 
όπό τά ειρωνικά μειδιάματα άλλά καί την οργήν 
των παρισταμένων όπερ 800 συναδέλφων, οί 
όποιοι, ώς όλοι οί συνάδελφοι, έχουσι πεισθή εις 
ένα καί μόνον σκοπόν αποβλέπουν, την έςυπηρετη- 
σιν των διωκτών του αιωνόβιου Ιδρύματος καί 
των εις αύτό έργαξομενων.

Ή συντριπτική εις τάς άναπτυχ.θείσας αντιρρή
σεις άπάντησις τού κ. Κώστη, έγένετο δεκτή μέ 
ξωηράς έπιδοκιμασίας καί τά χειροκροτήματα 
των παρισταμένων.

Διά μίαν ακόμη φοράν τό Προσωπικόν τής 
Εθνικής Τραπεζης άπέδειξεν ότι δύναται νά 
έκτιμα τους ανιδιοτελείς αγώνας καί νά Ουσιά'ίη 
τά πάντα εις τον βωμόν τού Ιδρύματος.

Έν ΆΘήναις σήμερον τή 29. 
1.19:54 ύπαρχούσης απαρτίας 
συνεικλήβη ή τακτική Γενική 
Συνέλευσις των μελών τοϋ 
Συλλόγου έν τη αιθούση του 
Πρατηρίου Υφασμάτων τοΰ 
Προμηιθ- Συνεταιρισμού.

ΙΟ Πρόεδρος Συν)σεων κ. 
Μ. Δρεπανόπτουλος κηρύσσει 
τήν εναρξιν τής Συνεδριάσεως 
ικαί προσλάβει ώς γραμματείς 
διά τή,ν τήρησιν των πρακτικών 
τούς κ.κ. Γ. Βαμδακούσην καί 
Ε. Βαμβακάν καί αναγιγνώ
σκει τά θέματα τής ημερήσιας 
διατάξεως, ήτις εχει ώς εξής:

1) ’Έκθεσις πεπραγμένων 
διά τό λήξαν έτος 1953.

2) Έγκρισις άπολογισμοΰ 
διαρρεύσαντος έτους 1953 καί 
προϋπολογισμός τρέχοντος έ
τους 1954.

3) Έκθεσις των έλεγκτών 
έπί της διαχειρίσεως 1953 και 
άπαλλαγή τής Δ. Επιτροπής·

4) Εκλογή ιτενταμελοΰς Ε
φορευτικής Επιτροπής διά τήν 
διεξαγωγήν αρχαιρεσιών.

Προτάσσεται ικαί έγκρίνεται 
ύπό τής Συνελεύσεως παρου
σία τοΰ Δικαστικού ’Αντιπρο
σώπου τό θέμα τής εκλογής 
πενταμελούς ’Εφορευτικής Επι
τροπής διά τήν διενέργειαν αρ
χαιρεσιών ή όποια άπετελέσθη 
έκ τών κάτωίθι:

1) Π. Λεκοΰ.
2) Μ. Τσουδεροΰ.
3) Α. Ζερβά.
4) Γ. Θεοδώρου.
5) Κ. Τσουκαλά, ώς τακτι

κών μελών.
’Αναπληρωματικά μέλη ώρί- 

σθησαν ό κ. Δ. Κουμπουρόπου- 
λος καί ή δ'ίς Κ. Μεντώρου.

Εΐτα ή συνέλευσις εισέρχεται 
εις τή,ν συζήτησιν έπί τοΰ θέμα
τος «Έγκρισις άπολογισμοΰ *- 
τους 1953 καί προϋπολογισμού 
Ετους 1954».

Δίδεται δ λόγος εις τόν Πρό
εδρον τοΰ Συλλόγου κ. Γ. Κώ- 
στην δστις λέγει τά έξης:

Είς τόν ’Ισολογισμόν ύπό τόν 
τίτλον «Ακίνητα» περιλαμβάνε
ται εφέτος καί τό ήιμισυ έξ αδι
αιρέτου μιας οικίας έν Σπέ- 
τσαις, τό όποιον ιέκληροδοτήθη 
ύπό τοΰ άποβιώσαντος συνα
δέλφου Δ. Μπούμπουλη-

Πρόκειται περί τοΰ αρχοντι
κού τής Μπουιμπουλίνας.

"Η Συνέλευσις τή προτάσει 
τοΰ κ. Προέδρου τοΰ Συλλόγου 
άποτίει φόρον τιμής είς τήν μνή
μην τοΰ μεταστάντος άναφωνή- 
σασα «Αιώνια του ή μνήμη».

Συνεχίζων ό κ. Κώστης λέ
γει δτι τά έξοδα τών συνδικαλι
στικών αγώνων άνήλθον εις 

δρχ. 22:6 έκατ. Κατεβλήιθη, λέ
γει, πάσα φροντίς δι’ οικονομί
ας ώς πρός τά έξοδα ταΰτα, άλ 
λα τό κονδύίλιον τοΰτο δικαιο
λογείται πλήρως λόγω τών πολ 
λών καί εξαιρετικής μορφής α
γώνων, οΐτινες διεξήχιθησαν κα
τά τό έτος 1953· Ή Συνέλευ- 
σις εγκρίνει.

Τόν λόγον ζητεί καί λαμβά
νει έπί τοΰ θέματος τούτου ό κ. 
Θεοιδώρου, δστις έρωτα τόν 
Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου ώς 
πρός τήν φΰσιν διαφόρων εξό
δων. Ό Πρόεδρος τοϋ Συλλόι- 
γου δίδει τάς ποσηκούσας εξη
γήσεις.

Μέθ’ δ ή Συνέλευσις, άφ’ οΒ 
προηγουμένως άνεγνώσθη καί 
ή έκθεσις τών έλεγκτών έπί τής 
διαχειρίσεως 1953, ένέκρινε 
παμψηφεί τόν απολογισμόν τού 
έτους 1953 καί τόν προϋπολο
γισμόν τοΰ έτους 1954 άπήλλα- 
ξε 6έ τήν Διοικητικήν ’Επιτρο
πήν άπό πάσης ευθύνης έκ τής 
διαχειρίσεως κατά τό έτος 
1953,

Ή Συνέλευσις ακολούθως ει
σέρχεται είς τήν συζήτησιν έπί 
του θέματος «’Έκθεσις πεπρα
γμένων διά τό λήξαν έτος 
1953».

Δίδεται 6 λόγος εις τόν Πρό
εδρον του Συλλόγου κ. Γεώρ

γιον Κώοτην δστις λέγει τά έ
ξης:

Ό κ. ΚΩΣΤΗΣ, άναφερό- 
μενος είς τά πεπραγμένα τής 
Διοικητικής Επιτροπής, κατά 
τήν χρήσιν 1953,. λέγει ότι ή 
έκθεσις αυτών Δημοσιεύεται 
είς τό Συλλογικόν Δελτίον 
τής «Τραπεζιτικής» τής 22ας 
’Ιανουάριου 1954. Δι,ά μακρών 
αναπτύσσονται έν τή εκθέσει 
ταύτή, συνεχίζει, τά πεπραγ
μένα καί προτείνει, ©πως 8ε- 
ωρηθή αυτή άναγνωσθεϊσα.

Ή Γενική Συνέλευσις εγ
κρίνει τήν πρότασιν καί έθε- 
ώρηαε τήν έκθεσιν τών πεπρα 
γμένωχ' κατά τό έτος 1953 ώς 
άναγνωσθείσαν.

’Εν συνεχεία ό κ. Πρόεδρος 
τοΰ Συλλόγου λέγει τά εξής:

Μολονότι ή έκθεσις τών πε
πραγμένων είναι, ώς φρονώ, 
σαφούς περιεχομένου, δέν θά 
άπετέλει πλεονασμόν, εάν 
προσέθετον καί τά έξής:

Πρώτον: "Ολοι οί έργαζόμε 
νοι τής χώρας έξέφρασαν ποι- 
κιλοτρόπως τά συγχαρητήρια 
καί τά ευχαριστήρια είς τήν 
Διοικητικήν Επιτροπήν διά 
τούς ωραίους αγώνας τοΰ 
Συλλόγου, έκ τών όποιων 
πλείστα όσα άπέρρευσαν ωφε
λήματα είς τούς έργαζομέ- 
νους. Πάντοτε είς Συνελεύ
σεις, συσκέψεις καί έν γένει 
όμηγύρεις εκπροσώπων τών 
έργαζομένων, οί εκπρόσωποι 
υμών έγίνοντο άντικείμεγον 
θερμών έκδηλώσεων. 'Όλαι αί 
έκδηλώσεις τών έργαζομένων 
τής Χώρας πρός ημάς, τά συγ
χαρητήρια καί ευχαριστήρια, 
αύτά άνήκουν είς τό προσω
πικόν, διότι αύτό διεξήγαγε 
τούς ωραίους αγώνας, διότι 
αυτού τών πόθων απλώς διερ- 
μηνεύς έγίνετο ή Διοικητική 
’Επιτροπή, ήτις εύρίσκετο κον 
τά είς τό Προσωπικόν. Έξ ο
νόματος τής Διοικητικής ’Ε
πιτροπής άποθέτω είς τό άνώ- 
τατον οργκνον τού Συλλόγου, 
είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν 
τών μελών αυτού, τά συγχα
ρητήρια καί τά ευχαριστήρια 
τών έργαζομένων τής χώρας.

Δεύτερον: Μολονότι έχει 
γίνει συνείδησις εις το Προ
σωπικόν ώς πρός τό ποιοι εί
ναι οί πολέμιοι τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, έν 
τούτοις συμβάλλει είς τήν τό- 
νωσιν τής συνειδητοποιήσεως 
τού Προσωπικού είς τό -θέμα 
τούτο, έάν έπαναλάβω, δτι έχ 
θροι τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος και τού Προσω
πικού είναι ή Τράπεζα ’Αθη
νών τοΰ κ. Ήλιάσκου καί ό j 
Διοικητής τής Τραπέζης τής ι

Ελλάδος κ. Μαντζαβϊνος.
Λέγω δτι είναι έχ- 

Βροί, διότι συνεχίζουν νά βά
λουν κατά τού Προσωπικού 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, τό όποιον είναι αύ
τό τούτο τό 'Ίδρυμα. Τούτο 
έπίσης σημαίνει, δτι ή ’Εθνική 
Τράπεζα ύφίσταται, διότι αυ
τή είναι ιδέα καί ώς ιδέα πο
τέ δέν Θά πέση.

Ξεχωρίζω τό προσωπικόν 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
τό όποιον έπέπρωτο νά έχη, 
εκπροσώπους έπιδείξαντας τήν 
γνωστήν άντισυναδελφικήν 
διαγωγήν, άλλά τοϋ οποίου ή 
ψυχή είναι μέ τό μέρος μας.

Τρίτ©Χ': Ό άρξάμενος άπό· 
τών αρχών τοΰ παρελθόντος 
έτους -άγων θά εϊχ'αι μάκρος. 
Παρουσίασε καί Θά παρουσία
ση πολλάς φάσεις, άλλά ή τε
λευταία φάσις θά είναι εκείνη, 
καθ’ ήν τό προσωπικόν τής ’Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
θά έξέλθη νικητής ©χι δι’ άλ
λον λόγον, άλλά διότι μέ τόι 
μέρος του εύρίσκεται τό δί
καιον καί ή ηθική καί δέν εΐ- 
ναι δυνατόν παρά αί δύο αύ- 
ταί ίδέαι μίαν ήμέραν άργά ή 
γρήγορα νά θριαμβεύσουν.

Ό κ. Κατσιάμπας ΛΝΕΓΝΩ- 
ΣΕ άπό χειρογράφου τά έξης:

Κύριοι Συνάδελφοι,
Πριν είσέλθω είς τήν έξέτασιν 

τών πεπραγμένων τής άπερχομέ- 
>ης Διοικητικής ’Επιτροπής τοΰ 
Συλλόγου, επιθυμώ νά τονίσω μί
αν παράλειψιν τής Διοικητικής ’Ε
πιτροπής. Κατά τό αρθρον 6 τοΰ 
Καταστατικού «ό άπολογισμός τής 
Διοικητικής ’Επιτροπής καί ή έκ- 
θεσις τών έλεγκτών έκτυποΰμενα 
τίθενται είς τήν διάθεσιν τών με
λών 6 ημέρας πρό τής Συνελεύ
σεως».

Ό άπολογισμός τής Διοικητικής 
’Επιτροπής, έτέθη είς τήν διάθε- 
σιν τών μελών τοΰ Συλλόγου μό
λις μίαν ήμέραν πρό τής Συνελεύ
σεως, διά τής κυκλοφορησάσης 
χθές Τραπεζιτικής.

Βεβαίως Μ λεχθή, δτι καί τοΰ- 
το δέν άπετέλει μεγάλην παράλει
ψήν, δοθέντος, δτι δλοι γνωρίζο- 
μεν τόν τρόπον καθ’ δν έχειρίσθη 
τά ζητήματα τοΰ Προσωπικού ή 
,άπερχομένη Διοικητική ’Επιτροπή 
καί τά αποτελέσματα τής θητείας 
,αυτής. Συνοψίζονται δέ τά αποτε
λέσματα τής θητείας της είς δύο 
μόνον λέξεις, σωρός ερειπίων.

Συνάδελφοι αγαπητοί εΰρίσκον- 
ται έκτος τής Τραπέζης χωρίς νά 
γνωρίζουν κατά ποιον τρόπον έ- 
κρίθησαν καί μέ τήν αγωνίαν είς 
τήν ψυχήν λόγφ τοΰ κινδύνου τών 
ασφαλιστικών μας Ταμείων. Τινές 
έκ τών άποχωρούντων συναδέλ
φων ύφίστανται καί τήν άδικίαν 
έκ τοΰ τρόπου έντάξεως, βάσει 
τών μεταβατικών διατάξεων τοΰ 
νέου ’Οργανισμού, χωρίς νά ευρί
σκουν αποτελεσματικήν Συλλογι
κήν συνηγορίαν.

Οί έν ενεργείςι υπάλληλοι πρό
κειται νά ένταχθοΰν ύπό συνθήκας 
δυσμενεστάτας, χωρίς νά ύπάρχη 
σήμερον , έκπροσώπησις ΙΠ ροσωπι- 
κοϋ δυναμένη νά πράξη τι υπέρ, 
αύτών.

Ή άητεία τής απερχόμενης Δι
οικητικής ’Επιτροπής κλείει διά 
τούς έν ένεργείφ υπαλλήλους μέ 
σοβαράν μείωσιν τό)ν αποδοχών 
φων. Περιεκόπησαν, τό έπίδομα 
Λογιστοΰ, ή Παιδική μέριμνα, τό 
έπίδομα έστιάσεως, αί προσαυξή
σεις είς τούς μικροτέρους δαύμούς, 
ένφ συγχρόνως έπε6αρύν*ημεν μέ 
τό δυσδάστακτον βάρος τής υπέρ 
τοΰ Ταμείου Συντάξεως εισφοράς 
5 ο) ο έπί τών αποδοχών.

Τό μέλλον τών ασφαλιστικών 
Ταμείων Συντάξεων καί Αύτασφα1 
λείας έμφανίζεται άβέβαιον, κα
τόπιν τής διαλύσεως τών κοινών 
μετά τοΰ Προσωπικού τής Τραπέ
ζης 'Ελλάδος Ταμείων, έκτος έ
άν ή κατανομή τών περιουσιακών 
στοιχείων καί είδικώς ώς πρός τό 
Ταμεϊον Συντάξεων ή κατανομή 
τών ανειλημμένων βαρών γίνουν 
έπί δικαίας βάσεως. Τό Ταμεϊον 
Συντάξεων διατρέχει καί έτερον 
κίνδυνον, διότι άπό τής 1)2)53 
εμφανίζει είς τό μηνιαΐον ίσοζύγι-
ον έσόδων καί πληρωμών του ά
νοιγμα έκ Δρχ. 400 περίπου έκα- 
^ομμυρίων μηνιαίως έτησίως Δρχ. 
δΛΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟ'Ο, όφειλόμενον είς 
τήν θετικήν ζημίαν ήν ύπέστη τό 
Ταμεϊον συνεπείρ τής κατά τό έ
τος 1852 εθελούσιας έξόδου 205 
συναδέλφων μας καί 10' τής Τρα- 
ίπέζης 'Ελλάδος, ζημίαν ήτις υπο
λογίζεται είς 40 ολόκληρα δισε
κατομμύρια δραχμών. Διά τήν ζη
μίαν αυτήν ή Διοικητική ’Επιτρο
πή έχει βαρυτάτην ευθύνην, διότι 
δέν κατώρθωσε, έπί Διοικήσεως 
κ. Κωστοπούλου, νά λάβη έ'γγρα- 
φον ύπόσχεσιν περί καλύψεως τών 
ζημιών τοϋ Ταμείου.

Αυτήν τήν δραματικήν εικόνα 
άντικρύζομεν είς τό τέρμα τής θη
τείας τής απερχόμενης Διοικητι
κής ’Επιτροπής.

"Οταν πρό τίνος πολλοί συνά
δελφοι, μεταξύ τών οποίων καί ό 
όμιλών πρός ύμάς, άνελάδομεν μί
αν πρωτοβουλίαν δι’ αλλαγήν τής 
Συλλογικής ηγεσίας__

'G κ. Σ1ΩΡΗΣ διακόπτων, 
λέγει τά έξής:

Κύριοι Συνάδελφοι,
Μία πεντάς συναδέλφων 

μάς ταλαιπωρεί άπό έμήνου, 
δημιουργούσα διαρκώς φασα
ρίες μέ άπώτερον σκοπόν τήν 
κατάληψιν τής Διοικήσεως τοϋ 
Συλλόγου.

’Αφού ύπέπεσεν άρχικώς 
είς τό σφάλμα τής «ντισυλλο- 
γικής ιένεργείας νά παρουσια- 
σθή είς τόν κ. 'Υπουργόν Ερ
γασίας άνευ ούδεμιάς εντολής 
τόσον έκ μέρους τής Διοικητι
κής ’Επιτροπής τοΰ Συλλόγου, 
όσον καί έκ μέρους τού Σώ
ματος τών υπαλλήλων, συνέ
χισε τήν άπρέπειάν της έναν
τι τοϋ σώματος τών Ύπαλλή-



λων, κυκλοφορούσα διαφόρους 
ανακοινώσεις, σχετικώς μέ 
την άκρόασίν της παρά τω κ. 
'Υπουργώ της ’Εργασίας καί 
μέ δηλώσεις αύτοΰ, το περιε- 
χόμενον τών όποιων διέψευ- 
σεν ούτος διά τοϋ ημερησίου 
τύπου.

Άλλ’ αποτέλεσμα όλων αυ
τών τών ενεργειών, ήτο νά 
κατακρίνη την στάσιν της τό 
προσωπικόν καί ν’ άντιληφδη 
τις πραγματικές προθέσεις αυ
τής.

Παρά ταΰτα, ή πεντάδα αυ
τή «άλλοτε έξάδα, άλλοτε δε- 
καπεντάδα καί άλλοτε οκτά
δα», έξηκολούθησε νά βομδαρ 
δίξη τό προσωπικόν μέ ανα
κοινώσεις καί τέλος μετά κό
πων συλλέξασα μερικάς ΰπο- 
γραφάς συναδέλφων έζήτησε 
την σύγκλησιν εκτάκτου Γε
νικής Συνελεύσεως τοϋ Συλ
λόγου.

’Αντί όμως «Συνελεύσεως», 
εκαρπώθη την γενικήν περι- 
φρόνησιν τού Προσωπικού, μη 
προσελθόντων εις την Συνέ- 
λευσιν οΰτε τών ύπογραφάν- 

ϋ,,των τήν αϊτησιν.
Τούτο άς γίνη μάδημα εις 

αΰτάς καί εις τυχόν άλλας πα 
-οζρρμοίας έξάδας, ότι τοιούτου 
3κε)ίδους ένέργειαι δέν είναι δυ 
ιιχνατόν ποτέ νά συναντούν α

πήχηση· εύνοϊκήν.
931-J (Σημ. «Τραπεζιτικής» :*0 πρώ 

,τος των ύπογραψάντων τήν άπό 
2.TV.53 άνακοίνωσιν φερόμενος ή 
δη καί ώς υποψήφιος πρόεδρος τών
Συνελεύσεων κ.... Μηλιδάκης ή- νωχορυκ ι . -,

^.Έ^ιφθη, δια την πραξιν του ταυ- 
όττ^ν^βθετηβείς παρά του κ. Ή 
-;ι λήάσκο'υ εις τήν διεύθυνσιν του 
,;·Μ-ίΐθς He. Ιωνίας).
3ΐι 'Ό:; 'Λ.- Κατσιάμπας συνεχίζει: 
yin·’} ,.;ή r Διοικητική ’Επιτροπή εδω- 

ye itijv γνωστήν εις δλους άπάντη- 
σιν «δέν εϊπομεν ακόμη τήν τελευ- 

ν τυακν λείνν», «έ'χομεν πολλά νά έ- 
χι ιιατελέσωμεν νάκόμη» καί δυστυχώς 
-«ίδιάν τώίίτρησωπικόν τά «πολλά» καί 
νώ«ήϋ;,τελευταία λέξις» δέν ήσαν τί- 
-;πποτέ άλλο παρά ό σημερινός θλι- 
-3 βέρος απολογισμός, 
νώ:. Μΰλογοκ γβννάται τό ερώτημα. 
ύτΤίυ ήό ιίνατο νά -'πράξη καί τί παρέ- 
(ΐμ?:ει.ψ8 νά πράξηϊή απερχόμενη Δι- 
ν'ί«)ΐκητική Επιτροπή; 
νοΆιΈβθυμεϊσΑε ίοώΰΣυνάδελφοι, δτι 
νοφιρνΐ 6ην. Δεκεμβρίου 1952, ένα μή- 
εϊί'νάί-ίιρ^ϊ τής00®γχωνευσεως, ή Ιή))- 
-«.βερνησεςί.οδιάοτοϋ ^Κπουργοϋ τον 
-» %?01θέΐι^)(Τ^εί»χ προαναγγείλει 

ίϊ-ναδ^γάνωσιν τοϋ

5J3 TOV,0%t Πρόεδρόν
όττ<)Ητ/^νΛλ<)Τ0Η·,υ!^Β J-,α,επρεπε νά 
-3 ^/TOt). Ρ"“ρ /χ^'ο^αι^0άπά τον άρ 
. μόδιον 'Υπουργόν διά ^ά κατατο- 

έπί. τβν’ϊζυβέ'ρνή'τίκών άπό- 
οκρεων κάί διά1 νά μεταφέρη τάς 

υι)&γ-ήλήψεις τοϋ Συλλόγου έπί τών 
. ενδιαφερόντων τό "Ιδρυμα καί τό1 

• 'ΊΙρόσώάικόν ^ψήμάτών, ώς έπρα 
σαν οι Πρόεδροι ‘τών δύο "άλλων 

ΊΤ0ΖιΑ^όγων Αγροτικής καί Έλλά- 
1 δος καί.οί όποιοι διά τής έγκαί- 
χιιηι καί, ΐάΤ εύστοχου ταύτης ένεόγείνωξς?'άίέΐρεΨαν^άΤ,βΗάνΕοϊο
ύφιστάμεθα" ί$[ίέ"8όν ^βείς^1^ | 

®ν0;·'Τί 'ν§μ<νς/;ά\ίτί τούϊθυ ν$ϊτρ'ά^;εΨ ή 
"ί'ίίΔίδίάη'ίέάή ’Έίΐιτϊρόπήΐ1-'! « υοε-ιτ/ό : 
-‘Ji-''Μάς το λέγεί-ή-Ίδίά! έις. τόν α

πολογισμόν του •ίπ&φέλβββτος: ·,·1|ο6-ι 
'“’«ysvoi^tW Γβιά ί σΫόμάίής "toy Π ρσ- 
ο ίέβράβ;·"ρ)ό η 
-ΐη^μιοδολίν» ,;5ηό ρόοπ νώΧιμό I -ό
?ίίΓ #ΪΤό·Χ·λθί έ§ιίτή| Ι&ί5 

πελβούσης · πολιτικής μεταβολής ι— 
έλεγεν δ κ.^;Πρόεδρος τοϋ Συλλό- 

«ν ‘ιγδΰ-συνέβουλέυον τήν Διοικητι
κήν ’Επιτροπήν:,;!®;? ίίτρείίεΙέ-ο 
ιπισκεφ^ή" .πολντίκδύς: ;πάράγοντά|; 

vassal Ϋ» .ξητήσ^. ι.νά;.:- ένδταφερβοίϋα
« rBkΔχγΕ«■:&ώgΤ 5λ£ί ‘Τμία πραγματικότης. Καί ή πρα 

-χεΜ- qiSBi^SWl*®^^ήΚίήιικότης αυτή είναι, δτι δι’ ύ-
/Ι^ω^Ι irimv (11 ’τνΤίΛ' ΑΪ ' α-τάΓα A Irf,I..,.,-.Γι—1 -,«1 — «λΙΪ.α, τνϊ /- I I ,. / ιV ν5 ;.°Δ (tiwjoe

,-,, «Ιδϊίρ,%, JX Αάρόξώ'ι'εξ «Y.4w ί &
~λ(#ίίήρίσΰ''fpvOvVbVio,κάί!‘δ|ν ,ή*ο- 
_ λοΰβησεν ή Δ. Ε.. τήν σΰμβάολήγ 

διότι- 8χ8ΐηφς αρχήν νά τή 
-β/άίίαΜϊ/Ψ^η-έαι'ν' είξη-ίή#-πόλιτ. - · 
-χ:: >Μ@ς συνεβοώ?νείή«'.’ λαΐΜ&Υ'ί οΐέ 
-qSwM^OWilF· Si-εγm ψ :αν&γβίφ; 
5 β Λο*# έΠΜφί^ίσ τρβ νΣυλλογοιγ 1 V:

,οιύίόί,^λότν· τάΛκοίλ)

βόμβας·
"Ωστε κ. Συνάδελφοι, αποτελεί 

άνάμιξιν εις τήν πολιτικήν ή κατα 
τόπισις τών αρμοδίων Κυβερνητι
κών παραγόντων έπί θεμάτων εν
διαφερόντων τήν Τράπεζαν καί 
το Προσωπικόν, διά ν’ άποφεύγων 
ται μονομερείς αποφάσεις!

’Ακούσατε κ. Συνάδελφοι, έν 6- 
λίγοις τί άντιστοίχως έπρεξε τό 
Συμβούλιον τοϋ Συλλόγου τής 
Τραπέζης τής Έλλάδοςτ,' τό ο
ποίον έφρόντιζε νά διατηρηθή ή 
Τράπεζα τής 'Ελλάδος ανέπαφος 
καί τό Προσωπικόν άβικτον.

’Επιτρέψατε μου νά άναγνώσω 
χαρακτηριστικήν περικοπήν έκ τής 
ετήσιας λογοδοσίας τοϋ Συλλόγου 
τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος.

«Άπό τής ορκωμοσίας τής έκ 
τών εκλογών τής 16.11.52 προελ- 
θούσης Κυβερνήσεως, τήν προσο
χήν τοϋ Δ. Σ', έπέσυραν ποικίλα 
δημοσιεύματα ί δ όντα τό φώς εις 
τον ημερήσιον καί περιοδικόν τύ
πον τών ’Αθηνών, στρεφόμενα έμ 
μέσως ή αμέσως εναντίον τής 
Τραπέζης ημών...

»’Αφ’ ής ήρχισαν γραφόμενα 
εις τον Τύπον τ’ ανωτέρω ανα
κριβή δημοσιεύματα, σχέσιν έχον- 
τα μέ τό λεγόμενον τραπεζιτικόν 
πρόβλημα τής χώρας, τό Δ. Σ. 
προέβη εις κατάλληλα διαβήματα 
προς πάντας τούς αρμοδίους Κυ
βερνητικούς, κοινοβουλευτικούς καί 
Τραπεζιτικούς παράγοντας προς; 
τον σκοπόν τής διευκρινήσεως τών 
σχετικών απόψεων τής Κυβερνή
σεως.

»Τά διαβήματα ταΰτα (συνε
χίζει τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τής Τραπέζης Ελλάδος) έπέτρε- 
Ψαν εις τό Δ. Σ. νά σχηματίση μί- 
φν καλλιτέραν γνώμην έπί τώΥ 
Κυβερνητικών προθέσεων πέραν 
εκείνης ήν έσχημάτισεν ή κοινή 
γνώμη έκ τής ραδιοφωνικής ομι
λίας τοϋ κ. 'Υπουργού τοϋ Συντο
νισμού, τής 6ης Δ)6ρίου 52....»

Δέν άνέμενε δηλαδή, κ. Συνά
δελφοι, ή Δ. Ε. τοϋ Συλλόγου 
Τραπέζης 'Ελλάδος τά γεγονότα) 
τά τετελεσμένα, αλλά τά έπρόλα- 
βε μέ τά έγκαιρα διαβήματα της 
προς τούς αρμοδίους Κυβερνητι
κούς παράγοντας.

Καί έρωτωμεν: Έπέδειξεν ά- 
συγχώρητον αδράνειαν ή Διοικη
τική ’Επιτροπή τοϋ δικοΰ μας Συλ 
λόγου, ναι ή οχι;

Τά πράγματα ήρχισαν πλέον νά 
έξελίσσωνται, έν πλήρη απουσία 
καί άγνοίρ τής Διοικητικής μας 
’Επιτροπής, καί τήν 7ην ’Ιανουά
ριου έξηγγέλθη τό μέτρον τής 
συγχωνεύσεως τών Τραπεζών.

Ή Διοικητική ’Επιτροπή, αίφνι 
διασθεϊσα, έκήρυξεν όπως όλοι 
ένθυμούμεθα απεργίαν, άνευ συμ- 
πράξεως τών Συλλόγων 'Ελλάδος 
καί ’Αγροτικής.

Κατά τήν διάρκειαν τής πρώ
της 48ώρου απεργίας, υπεβλήθη 
πρότασις τών Συλλόγων 'Ελλάδος 
καί ’Αγροτικής, διά νά δοθή ή μά
χη άπό κοινού μέ αίτημα τήν δια- 
τήρησσιν τών κεκτημένων δικαιω
μάτων μας.

Ό κ. Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου 
μας δέν άπεδέχθη τήν πρότασιν, 
γενόμενος πρόξενος τής διαλύσε- 
ως τής ΟΕΤΟ, έξηκολούθησε δέ 
τον αγώνα μέ αίτημα τήν «μή 
συγχώνευσιν» καί μάλιστα προέβη 
εις τήν δήλωσιν ότι έδεχόμεθα νά 
ύποστώμεν «θυσίας» εάν έμαται- 
οϋτο ή συγχώνευσις.

Καί ή μέν συγχώνευσις, εφό
σον έξηγγέλθη καί είχεν άποφασι- 
σθή άμετακλήτως, έγινε, ή δέ δή- 
λωσοις τοϋ Προέδρου τοϋ Συλλό
γου περί «θυσιών» τοϋ Προσωπι

κού έμεινε καί άφησε τήν έντύπω- 
-βιν υπαρχόντων περιθωρίων.

Βραδύτερον δ κ. ΙΠρόεδρος τοϋ 
Συλλόγου εις προσφώνησίν του 

-προς τον νΰν Διοικητήν κ. Ήλιά- 
σκον, έλεγε: (Άνακοίνωσις Συλ
λόγου 2.3.53).
('(««Σήμερον — έλεγε — προβάλ-

ήίβχρεώτικής πράξεως τής Πολι
τείας Ξίδρύθη δ νέος Τραπεζιτικός
’•Οργανισμός.....

$3Ρό σώμα τών υπαλλήλων έχει 
ώράίάς παραδόσεις καί έξ αύτών 
έϊναι1 πιπόχρεων νά βοηθήση τήν 
Δίόικήόΐν εις τήν πραγμάτωσιν 
Δών ■ άκόίτών τοϋ νέου Τραπεζιτι
κού "’"ΘβγβΜσμοϋ....»

α,;<ν4, πρέπει" vg->ραγηΑίδκ·Β;λέπο)1εν λοιπόν κ. Συνάδελ-
ijfi&y ggir Διοικητική ’Επιτροπή

- ,.εν^αφ^ρό^οξ,^ιρός τό "Ί^ι ‘άντελήφθή’1 -"«ήήν πραγματικότητα» 
". ttovua- - ')Γΐττιόκπι υοΰν πολιτι-" «— ώς ελεγμ — κατόπιν εορτής.
”3 ·ίϊδύς,'· δλλ!’, 1'όύδ|γ έ/ί'ρ^ξαμ'εν'.' Κα$<^ ^ηλάδι^ :,4ίέϊά .ί·6ήν δημοσίευσιν εις 
"Y’eyMMJJCWm Δ^δίαίνον' τά πράγμα- ί%ήν έφήμ'βφίβδίϊ« τής Κυβερνήσεως 
-(MefccStSv έύρεθή'μέβ^ίίρΒ ίίς άλλης ’τοϋ άπό 26.2.53- Βασ. Δ)τος «περί

συγχωνεύσεως τών Τραπεζών».
’Εάν είχε στοιχειώδη διορατικό

τητα, θά έπρεπε νά είχε προβλέ- 
ψει τήν τοιαύτην κατάληξιν τών 
πραγμάτων ένωρίτερα, όταν έγέ- 
Υετο ή πρότασις τών Συλλόγων 
Ελλάδος καί ’Αγροτικής περί διε 
ξαγωγής άγώνος άπό κοινοΰ διά 
τά κεκτημένα δικαιώματα, τήν 
ΙΟην Ίανουαρίου, καί δέν θά έ
πρεπε νά είχε χάσει εκείνην τήν 
ευκαιρίαν. Διότι άπό τής στιγμής 
εκείνης οί υπάλληλοι τών δύο άλ
λων Τραπεζών έχολώθησαν καί έ- 
χάραξαν πλέον έκαστος Σύλλογος 
τον ίδικόν του δρόμον. Ή ΟΕΤΟ 
διεσπάσθη ΰπαιτιότητι τοϋ Προέ
δρου τοΰ Συλλόγου μας, διότι δέν 
κατεννόησεν ουτος τήν συνδικαλι
στικήν αρχήν, ότι οί εργαζόμενοι 
δέν κινητοποιούνται ευκόλως έξ 
αλληλεγγύης, κινητοποιούνται ό
μως εύχερώς, οσάκις διαφαίνεται 
απειλή κατά τών κεκτημένων δι
καιωμάτων των.

"Οταν πλέον τά πράγματα έξει- 
λίχθησαν, ή Διοικητική ’Επιτροπή 
τοΰ Συλλόγου άπεφάσισε, κατά μή 
να ’Ιούνιον, νά ευθυγράμμιση τάς 
άνεκτάς θυσίας μας μέ τάς θυσί
ας ας ΰπέστη ό Σύλλογος τής 
Τραπέζης 'Ελλάδος. ’Αλλά τότε 
άπεδείχθη, δυστυχώς, ότι ήτο πο
λύ αργά, διότι ή όξύτης είχε προ
ηγουμένως φθάσει εις τό έπακρον.

Εις τό σημείον τοϋτο, οφείλω 
νά τονίσω, ότι είναι άντιπολιτι- 
κόν, νά γράφωνται εις ανακοινώ
σεις διά τόν 'Υπουργόν, άπό τον 
όποιον έξαρταται ή λύσις τών ζη
τημάτων μας, ότι ούτος, ό Ύπουρ 
γός, ενεργεί κατά τρόπον Ιταμόν! 
(Άνακοίνωσις Συλλόγου 12)3.61. 
53). Καί όταν ακόμη ό 'Υπουργός 
σφάλλει, ή αλήθεια λέγεται καί 
προ παντός γράφεται μέ κάποιαν 
πολιτικότητα.

Μέ τήν τακτικήν όμως τών ύ
βρεων έδημιουργήθησαν χάσματα 
αγεφύρωτα καί επόμενον ήτο νά 
καταλήξωμεν εις τά σημερινά άπο 
τελέσματα.

Ίσχυρίσθη ή Δ. Ε. εις μίαν 
πρόσφατον άνακοίνωσιν της, δτι 
ουδέποτε έξηνέχθη παρ’ ημών άν- 
τίρρησις κατά τής τακτικής της, 
εις τό χρονικόν διάστημα τό πρό 
τής 22.8.53, ημερομηνίας, καθ’ ήν 
έξεδηλώσαμεν δι’ άνακοινώσεως 
τήν διαφωνίαν μας διά τήν τακτι
κήν της.

Άπαντώμεν: Ήκολουθήσαμεν
τήν Διοικητικήν ’Επιτροπήν μέχρι 
καί τής τελευταίας 48ώρου απερ
γίας, διότι ήθέλαμεν ή Ένότης 
τοΰ Προσωπικού νά εμφανίζεται 
εις τούς τρίτους ώς αρραγής, 
άλλ’ έφροντίσαμεν αί αντιλήψεις 
μας νά γίνουν γνωσταί εις τήν Δι 
οικητικήν ’Επιτροπήν.

Άπόδειξις ότι αΰτη κατεπολέ- 
μησε δι’ όλων της τών μέσων τό 
ψηφοδέλτιόν μας τοΰ Ταμείου 'Υ
γείας, τό όποιον, παρά ταΰτα, ε- 
λαβε τότε, πρό έπταμήνου τό 30 
ο)ο τών ψήφων.

Άλλα καί πολύ ένωρίτερον, λί
αν εγκαίρως, έξηνέχθησαν οί αν
τιρρήσεις μας κατά τής τακτικής 
της, όταν πρό τής συγχωνεύσεως 
έζητήσαμεν άπό τήν Διοικητικήν 
’Επιτροπήν νά προσέγγιση τούς 
αρμοδίους Κυβερνητικούς παρά
γοντας διά νά προλάβη δυσμενείς 
εξελίξεις.

Ό κ. Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου 
τό έχει ξεχάσει, άλλ’ ή δημοσιευ- 
ομένη εις τήν Τραπεζιτικήν τής 
2.2.53 ομιλία του ξεκαθαρίζει τό 
θέμα.

Προανέγνωσα έξ άλλου λόγου 
τήν σχετικήν περικοπήν, άλλα 
πρέπει νά έπαναληφθή. "Ελεγε ό 
κ. Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου: «Πολ 
λοί μάς συνεβούλευον έπί τή εύκαι 
ρίφ τής έπελθούσης πολιτικής με
ταβολής νά έπισκεφθώμεν πολιτι
κούς παράγοντας, άλλ’ ούδέν έ- 
πράξαμεν.»

"Ωστε κ. Συνάδελφοι εμείς τά 
είπαμε, άλλ’ οί άλλοι είχον τήν 
γνώμην, ότι έπρεπε νά σταυρώ
σουν τά χέρια.

Ίσχυρίσθη ώσαύτως ή Δ. Ε., 
ότι κατεστρώσαμεν σχέδιον άπό 
κοινοΰ μετά τών εχθρών τοΰ Προ
σωπικού.

’Εάν έν προκειμένφ ήννόει τόν 
εργοδότην, έχομεν νά υπενθυμί
σω μεν ότι τόν χαρακτηρισμόν τοΰ 
οργάνου τοϋ εργοδότου, τόν έχουν 
άπό γραφίδας τοΰ Προέδρου κ. 
Κώστη καί άλλοι προηγουμένως, δ 
Αντιπρόεδρος τοΰ Συλλόγου κ. 
Γιαννόπουλος καί ό Πρόεδρος 
Συνελεύσεως κ. Δρεπανόπουλος, 
διά τούς οποίους ό Πρόεδρος κ. 
Κώστης έγραφεν εις τήν Τραπε
ζιτικήν, ότι ήγωνίσθησαν εις πα-

ρελθούσας έκλογάς τοΰ Συλλόγου 
«έχοντες εις χείρας τήν σφραγίδα1 
τοΰ περιβάλλοντος τής πρώην Δι- 
οικήσεως — Πεσματζόγλου (Τρα 
πεζιτική 8.5.51)».

Έξ αύτών συνάγεται πόση ση
μασία πρέπει ν’ άποδίδεται εις 
τούς χαρακτηρισμούς καί τάς κα
τηγορίας τής Διοικητικής ’Επι
τροπής.

Θά λεχθή ίσως άκόμη, ότι ή 
ενέργεια ημών, νά έκδώσωμεν μί
αν άνακοίνωσιν καί νά έπισκεφθώ
μεν τόν κ. 'Υπουργόν τής ’Εργα
σίας άπετέλει παρασυλλογικήν ε
νέργειαν, άπετέλει έπανάστασιν. 
Δεχόμεθα, ότι τοϋτο άπετέλει έπα- 
νάστασιν, άλλ’ έπανάστασιν τήν 
όποιαν επέβαλλε ό νόμος τής Κοι
νής Σωτηρίας, πιστεύομεν δέ, δτι 
τό μέλλον θά άποδείξη, ότι ή έ- 
νέργειά μας εκείνη δέν άπέβη έπί 
ιματαίφ.

Ό κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ αναπτύσ
σει τά έξης :

Έπί τής λογοδοσίας τής Διοι 
ιιητικής Επιτροπής Θά είχα νά 
ειπω πολλά. Ό κ. Κατσιάμπας 
όμως μέ απαλλάσσει τοΰ κόπου 
αύτοΰ μέ οσα ΰπ’ όψιν σας έθε- 
σεν. Θά πρέπει όμως νά τονίσω 
δτι διά τής τακτικής της ή Δ.
Επιτροπή μάς έκαμε ξένους 

πρός τήν Κυβέρνησιν καί τούς 
λοιπούς αρμοδίους. ’Ακόμη πρέ
πει νά εξηγήσω τήν έπίσκεψίν 
μας πρός τόν κ. Υπουργόν Ερ
γασίας καί τήν πικρίαν μας διό
τι μάς άπεδόθησαν ίδιοτελείς προ 
θέσεις. Έπεσκέψθημεν τόν κ. Κώ 
στην καί τοΰ έθέσαμεν ΰπ’ όψιν 
ότι ή κατάστασις έφτασε εις έπι 
κίνδυνον σημείον καί ήτο άναγκαϊ 
ον νά δώση διέξοδον, διότι μέ 
τήν τακτικήν τήν οποίαν άκολου- 
θοΰσε τά αποτελέσματα θά ήσαν 
οδυνηρά. Ό κ. Κώστη ς ήρνήθη 
αλλαγήν έπί τής. τακτικής του 
καί μάς έδήλωσε ότι θά κατάθε
ση τήν έντολήν τήν 31.12.1953. 
Τά οδυνηρά αποτελέσματα τά εί
δατε. Ένταξις καί λοιπά. Άπει 
λείται κύριοι Συνάδελφοι, ϊδρυ- 
σις νέας Τραπέζης, ήόποία θά 
καταστρέψη καί ημάς καί τά Τα
μεία μας. Πρέπει νά φροντίσωμεν 
διά νά μή άναγνωρίσωμεν τά 
σφάλματά μας έκ τών ύστερων.

Ό κ. ΒΕΝΑΚΙΔΗΣ : διακό
πτων τόν ομιλητήν λέγει τά εξής:

Είπατε, κύριε Θεοδώρου, ότι ά 
πει λείται ΐδρυσις αυτοτελούς Βισ 
μηχανικής Τραπέζης, δι’ άποσπά 
σεως έκ τής Εθνικής τού Τμήμα 
τος Βιομηχανικής Πίστεως. Έάν 
ΰποθέσωμεν, ότι ή απειλή αυτή 
πραγματοποιείται, σάς έρωτώ : 
Τί θά πρέπη εις τήν περίπτωσιν 
αυτήν νά κόμη τό προσωπικόν;

ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Μέ δισταγμόν) 
ΘΑ ΑΓΩΝ1ΣΘΩΜΕΝ

ΒΕΝΑΚΙΔΗΣ : Ευχαριστώ.
ΚΩΣΤΗΣ : Ή άπάντησίς σας 

είναι άπάντησίς καί ε’ις τόν κ. 
Κατσιάμπαν, διότι καί πέρυσι ά
γων έγινε κατά τής συγχωνεύσε
ως.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ : συνεχίζων λέ
γει :

‘Έχω άκόμη νά προσθέσω ότι 
ένψ ό κ. Πρόεδρος θεωρεί έπιτυχί- 
αν τάς ευχαριστίας τών έργαζο- 
μένων διά τά ωφελήματα πού εί
χαν άπό τόν αγώνα μας, όμως 
τό προσωπικόν τής Εθνικής Τρα 
πεζής ούδέν έκέρδισε έκ του ά
γώνος.

Ό κ. ΦΩΤΊΑΔΗΣ λέγει : Οί 
όμιληταί κ.κ. Κατσιάμπας καί 
Θεοδώρου ένώ ώμίλησαν περί τών 
άντισυνδικαλιστικών ώς τάς άπε- 
κάλεσαν ένεργειών τής Δ. Ε. πα- 
ρέλειψαν νά μάς ομιλήσουν έπί 
τής άνακοινώσεώς των τής 2.11. 
1953 διά τής οποίας μάς άνεκοί 
νωσαν ότι έκ μέρους τού κ. υ
πουργού τής Εργασίας έλέχθη 
ότι «τά οσα έπάθατε καί τά όσα 
πρόκειται νά πάθετε οφείλονται 
εις τήν έμμονήν σας νά διατηρή- 
τε τό παρόν Δ. Συμβούλιον». Κα 
τόττιν τής επισήμου διαψεύσεως 
τούτων υπό τοϋ κ. ‘Υπουργού έ
ρωτώ :

Έλέχθησαν πράγματι τά ό
σα μάς άνεκοίνωσαν ή όχι; διό
τι άλλως έμφανίζονται νά μάς α

νακοινώνουν ίδικάς των έπιθυμί- 
ας ώς δήθεν παραγγελίαν καί θέ- 
λησιν τοΰ κ. Υπουργού πρός τόν 
σκοπόν νά μάς έξαπατήσουν καί 
υποκλέψουν τήν ψήφον μας χάριν 
ίδιοτελών καί μόνον σκοπών των 
’Επ’ αύτοΰ αναμένω άπάντησιν.

ΒΑΣΙΛΟιΠΟΥΛΟΣ : ’Ήθελα 
νά ΰπομνήσω σχετικώς μέ τάς ά- 
νακοινώσεις, τάς οποίας έκυκλο- 
φόρησαν οί έπισιιεφθέντες τόν κ. 
‘Υπουργόν Συνάδελφοι, τά εξής : 
έν κατακλείδι αναφέρετε, πάντο
τε, ότι ό κ. Κώστης κρατεί τήν 
Προεδρίαν τοΰ Συλλόγου άπό ι
διοτέλειαν καί ότι ό χαρακτηρι
σμός αυτός έδόθη άπό τόν κ. Υ
πουργόν τής Εργασίας. Είμαι 
κατάπληκτος, διότι ούδείς άπό έ- 
κείνους, οί οποίοι έπεσκέφθησαν 
τόν κ. ‘Υπουργόν, δέν τόν συνε- 
κράτησαν άπό τόν κατήφορον αυ
τόν καί διά τόν λόγον τούτον έκ- 
φράζω τήν λύπην μου. Θά ήθελα, 
άκόμη, νά ΰπομνήσω, ότι : καίτοι 
οί Σύλλογοι τών Τραπεζών Ελλά 
δος καί ’Αγροτικής, ήλθαν εις έ
ποψήν μέ τήν Κυβέρνησιν, έν 
τούτοις καί έκ τών Τραπεζών τού 
των άπελύθη μεγάλος αριθμός υ
παλλήλων.

ΘΕΌΦΑΝ ΙΔΗΣ : Άναφέρε- 
ται είς τάς έπισκέψεις τάς ό
ποιας έκαναν αυτός καί άλλοι ο
λίγοι συνάδελφοι πρός τόν κ. 'Υ
πουργόν Εργασίας καί προσθέ
τει :

Ουδέποτε ό κ. 'Υπουργός άπέ 
δωσεν ιδιοτέλειαν είς τόν Πρόε
δρον τοΰ Συλλόγου κ. Κώστην. Ό 
κ. Υπουργός είς τάς συνομιλίας 
του μετά συναδέλφων, οί όποιοι 
τόν έπεσκέψθημεν, εΐπεν, ότι δέν 
δύναται νά συνεργασθή μετά τοΰ 
κ. Κώστη.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ : Πρέπει νά 
δηλώσω ότι ό κ. ‘Υπουργός ου
δέποτε εΐπεν, ότι θέλει τά Διοι
κητικά Συμβούλια τών Συλλόγων 
νά είναι ίδικά του καί ουδέποτε 
κατηγόρησεν τόν κ. Κώστην δι’ ι
διοτέλειαν.

ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ : Ό κ. Υ
πουργός έδήλωσε οτι δέν δύνα- 
ται ν συνεργασθή μέ τόν κ. Κώ
στην, διότι ό κ. Κώστης πολιτεύ
εται.

ΚΩΣΤΗΣ : Ό κ. ‘Υπουρ
γός διέψευσεν τά όσα άνεκοινώ- 
σατε υμείς, ώς λεχθέντα παρ’ αυ
τού.

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ : Ό κ. ‘Υ
πουργός εις τάς γενομένας δη
λώσεις του δέν μάς διέψευσεν.

Ό κ. ΚΩΣΤΗΣ απευθυνόμενος 
πρός τόν κ. Θεοφαν ίδην :

"Οτε ήλθατε είς τό γραφείον 
μας, κ. Θεοφαν ίδη, μαζύ μέ τούς 
άλλους, οί όποιοι έπεσκέφθησαν 
τόν κ. Υπουργόν, σάς ήρώτησα: 
Ώμίλησε ό κ. ‘Υπουργός περί Ι
διοτέλειας τοΰ Προέδρου τοΰ Συλ 
λόγου; Ή άπάντησίς καθώς θά έν 
θυμεϊσθε ήτο μουδιασμένη.

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ......
ΚΩΣΤΗΣ : "Ας άφήσουμε ό

μως τά όσα προφορικώς έλέχθη
σαν καί άς έλθουμε είς τά γρα
πτά.

Διά τής άνακοινώσεως πρός 
τό προσωπικόν, τήν οποίαν υπο
γράψετε καί σείς, μεταφέρετε είς 
αυτό δηλώσεις τοΰ κ. Ύπουργοΰ 
τής Εργασίας όστις έκτος τών 
άλλων λέγει : «’Αρχίζω νά ύπο- 
ψιάζωμαι ότι ή έλλειψις ευθιξίας 
τού Προέδρου σας νά παραιτηθή 
δεν οφείλεται μόνον εις τήν γνω 
στην έγωπάθειάν του, αλλά και 
είς άλλους λόγους». Ποια ή έν
νοια τών λέξεων αύτών δέν είναι 
ανάγκη νά κοπιάση κανείς διά 
νά τήν είίρη. Καί όμως σείς, ό ό
ποιος άλλα είπατε προ ολίγου, έ- 
δέχθητε καί τάς μεταφέρατε είς 
το TTpoo-coinκόν οχι μόνον χωρίς 
έν τή άνακοινώσει σας νά έκδη- 
λώσητε τήν άντίθεσίν σας ώς 
πρός τό ανωτέρω σημείον τών δη 
λώσεων τοΰ κ. Υπουργού αλλά 
διά τής άνακοινώσεως αυτής ζη- 
(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)



ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ενώπιον τού Συμβουλίου 1 
Επικράτειας

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ

τοΰ έν Άθήναις έδρεύοντος «Συλ 
λόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τρα
πέζης τής 'Ελλάδος», νομίμως 

έκπροσωπουμένου
ΕΠΙ

τής άπό 23 Νοεμβρίου 1953 αι- 
τήσεως, περί άκυρώσεως τοΰ1 ά
πό 17)26 Σεπτεμβρίου 1953 
Διατάγματος «περί κυρώσεως τοΰ 
Όργανισμοΰ τής Εθνικής Τρα- 
πέζης Ελλάδος και ’Αθηνών Α.Ε»

Διά τής άπό 23 Νοεμβρίου 
1953 αίτήσεως ήμών ήτησάμεθα 
την άκύρωσιν τοΰ ώς άνω Δια
τάγματος διά τους έν αυτή άνα- 
φερομένους εξ (6) λόγους. ’Ήδη 
προσθέτομεν και τον έπόμενον 
έβδομον λόγον άκυρώσεως τον ό
ποιον έπικαλοΰμεθα έπικουρικώς:

7.— Διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν. 
Δ. 2510)1953 «περί ρυθμίσεως 
ζητημάτων τινών προσωπικού τρα 
πεζιτικών ιδρυμάτων και άλλων 
τινών διατάξεων», έξουσιοδοτήθη 
ή ’Εκτελεστική Εξουσία όπως 
διά διατάγματος κυρώση Όργανι 
σμόν τής ’Εθνικής Ί ραπέζης τής 
Ελλάδος καί ’Αθηνών δΓ οΰ θά 
ρυθμίζωνται τά τής διαβαθμίσε- 
ως, έντάξεως, προαγωγών, ΰπηρε ι 
σιακής έν γένει καταστάσεως καί 
λύσεως τής υπαλληλικής σχέσε- 
ως. Διά δέ τοΰ άρθρου 4 τοΰ αύ- 
τοΰ Ν.Δ. ώρίσθη ότι «διά την 
ρύθμισιν τής έκ τής. συγχωνεύσε- 
ως δημιουργουμένης καταστάσε
ως», ή συσταθεΐσα Τράπεζα δι- 
καιοΰται νά ένεργή καταγγελίας 
συμβάσεως έργασίας τοΰ πρόσω 
πικοΰ της. Έν τή περιπτώσει ταύ 
τη τούτο δικαιούται τής άποζημι 
ώσεως τοΰ ν. 2112 περί υποχρε
ωτικής καταγγελίας τής συμβά
σεως έργασίας τών ιδιωτικών υ
παλλήλων, ώς έτροποποιήθη, ή 
τοΰ ΒΔ. τής 16)18 ’Ιουλίου 
1920 περί έπεκτάσεως τοΰ ν. 
2112 καί έπϊ τών έργατών, τεχνι 
τών καί υπηρετών, μόνον έφ’ Ο
σον δέν δικαιούνται έφ’ άπαξ πα 
ροχής παρά τοΰ Ταμείου Αύτα
σφαλείας ή Ταμείου Προνοίας. 
’Εάν τό ποσόν τής έφ’ άπαξ πα
ροχής είναι μικρότερον τής ώς 
άνω άποζημιώσεως τοΰ Ν. 2112 
ή τοΰ Β.Δ. τής 16)18 ’Ιουλίου 
1920, ή Τράπεζα ύποχρεοΰται νά 
συμπληρώση την διαφοράν. Διά 
τάς τοιαύτας καταγγελίας συμ 
βάσεως έργασίας άπαιτεΐται προ 
ηγούμενη έγκρισις ’Επιτροπής δι 
οριζόμενης δι’ άποφάσεως τών 
Υπουργών ’Εργασίας καί Έμπο 
ρίου καί άποτελουμένης έξ ενός 
έκπροσώπου τοΰ 'Υπουργού ’Ερ
γασίας ώς Προέδρου, ενός έκπρο 
σώπου τοΰ 'Υπουργοΰ ’Εμπορίου 
καί δύο υπαλλήλων έπί βαθμώ Δι 
ευθυντοΰ τής νέας Τραπέζης (ά- 
νά ένός έξ έκατέρας τών συγχω- 
νευομένων) οριζόμενων ΰπό τοΰ 
Υπουργοΰ ’Εργασίας. Ή Επι
τροπή άποφασίζει κατά πλειοψη 
φίαν, έν ίσοψηφία δέ υπερισχύει 
ή ψήφος τοΰ Προέδρου». Τέλος, 
διά τοΰ άρθρου 2 παρ. 3 τοΰ αΰ 
τοΰ Ν. Δ. ώρίσθη ότι, προς διευ- 
κόλυνσιν τής έξόδου πλεονάζον
τας προσωπικού τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, Ελλάδος καί ’Αθηνών 
δύναται διά τοΰ καταρτισθησομέ 
νου ’Οργανισμού νά όρίζωνται ό
τι κατά την έναρξιν τής έφαρμο- 
γής του θεωρούνται ώς συμπληρώ 
σαντες όριον ηλικίας υποχρεωτι
κής έξόδου αί συμπληρώσαντες 
ή έντός τοΰ έτους τής έφαρμογής

τοΰ ’Οργανισμού συμπληροΰντες 
ηλικίαν μέχρι τριών έτών μικρο- 
τέραν τής προβλεπομένης ΰπό 
τοΰ ’Οργανισμού τοιαΰτης ώς 
κανονικού ορίου ήλικίας υποχρε
ωτικής έξόδου, ώς καί τυχόν έ- 
ξαιρέσεις άπό τής τοιαύτης Υπο- 
χρεωτικής έξόδου.

Έκ τοΰ συνδυασμού τών άνω- 
τέρω διατάξεων τοΰ Ν.Δ. 2510) 
1953 προκύπτει ότι ό Νομοθέτης 
ήθέλησε νά διατηρηθή καί είς τό 
μέλλον ή άπό τής ίδρύσεως τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
άναγνωρισθεΐσα είς τό προσωπι
κόν αυτής μονιμότης, ΰπό την έν
νοιαν ότι ό προσλαμβανόμενος ύ 
πάλληλος, μετά πάροδον τοΰ είθι 
σμένου χρόνου δοκιμασίας, καθι 
στάμενος μόνιμος, παραμένει μο 
νίμως έν τή υπηρεσία τής Τραπέ
ζης μέχρις ου συμπληρώση ώρι- 
σμένον όριον ήλικίας τεθείμένον 
διά τοΰ ’Οργανισμού καί δέν δύ- 
ναται ν’ άπολυθή είμή μόνον ένε
κα σπουδαίου λόγου τά πραγ
ματικά περιστατικά τοΰ οποίου 
κρίνονται είτε παρά τοΰ Διοικη- 
τοΰ τής Τραπέζης, είτε παρά 
Συμβουλίου, τό όποιον συνήθως 
είναι Πειθαρχικόν Συμβούλιον, 
τηρουμένης καί ώρισμένης πει
θαρχικής διαδικασίας. Ταύτην 
την έννοιαν, τοΰ σεβασμού τοΰ 
θεσμού τής μονιμότητας τών υ
παλλήλων όστις ΰφίσταται είς 6- 
λας τάς μεγάλας Τραπέζας, έχει 
ιδίως ή διάταξις τοΰ άρθρου 2 
παρ. 3 τοΰ Ν.Δ. 2510) 1953 ή* 
τις ώρισεν ότι ό καταρτισθησό- 
μενος ’Οργανισμός δύναται νά 
συντάμη μέχρι τριών έτών τό ό
ριον ήλικίας τών υπαλλήλων τής 
Τραπέζης, τοΰτο δέ «προς διευ- 
κόλυνσιν τής έξόδου πλεονάζον
τας προσωπικού τής ώς άνω Τρα 
πέζης» καί δη μόνον κατά την 
έναρξιν τής έφαρμογής τοΰ ’Ορ
γανισμού. ’Εάν σκοπός τής νομο
θετικής έξουσ ι οδοτήσεω ς ήτο νά 
παρασχεθή καί τό δικαίωμα τής 
όποθεδήποτε, έλευθέρας καί άνε- 
ξελέγκτου καταγγελίας τών συμ
βάσεων έργασίας, οΰδείς υπήρχε 
λόγος νά θέσπιση την άνωτέρω 
περί ορίου ήλικίας διάταξιν ό 
Νομοθέτης, άφοΰ ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης θά έδικαιοΰτο νά προ- 
βαίνη άνεξελέγκτως είς καταγ

γελίαν τών συμβάσεων έργασίας 
οίουδήποτε μέλους τοΰ προσωπι
κού άνεξαρτήτως ήλικίας. Έξ άλ 
λου, έάν ό Νομοθέτης ήθελε νά 
παράσχη τοιοΰτον άνεξέλεγκτον 
δικαίωμα είς την Διοίκησιν τής 
Τραπέζης, οΰδείς υπήρχε λόγος 
ξιν τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν.Δ. 2510) 
1953 σερί δικαιώματος τής Τρα
πέζης όπως προβαίνη είς καταγ
γελίας συμβάσεων έργασίας τοΰ 
προσωπικού της, ήν έθέσπισεν ώς 
αύστηρώς προσωρινήν καί δή 
«διά την ρύθμισιν τής έκ τής συγ 
χωνεύσεως δημιουργουμένης κα
ταστάσεως», την υπέβαλε δέ καί 
είς την διατύπωσιν τής προηγου- 
μένης έγκρίσεως Διοικητικής Ε
πιτροπής. Θά ήτο δέ όξύμωρον, έ
άν ό Νομοθέτης άφ’ ένός μέν ή
θελε νά παράσχη είς την Τράπε
ζαν τό δικαίωμα τής έλευθέρας 
καί άνεξελέγκτου καταγγελίας 
τών συμβάσεων τοΰ προσωπικού 
οποτεδήποτε, έπ’ άπειρον, είς τό 
μέλλον, καί άφ’ ετέρου έλάμβα- 
νε τόσην έξιδυασμένην μέριμναν 
περί τών προϋποθέσεων κατά τάς 
όποιας. Θά έγίνοντο έπί βραχύ 
χρονικόν διάστημα μετά την συγ- 
χώνευσιν τών δύο Τραπεζών αί ά 
πολύσεις προσωπικού. Έν πάση 
περιπτώσει, προκειμένου περί

τής μονιμότητας τών υπαλλήλων 
τής Εθνικής Τραπέζης, ήτις ά- 
ποτελεΐ δικαίωμα τούτων κεκτη- 
μένον άπό τής προ 90ετίας ίδρύ
σεως τής Εθνικής Τραπέζης, κθτ 
τάργησις τοΰ δικαιώματος τού
του δέν ήτο δυνατόν νά όρισθή ΰ
πό τοΰ Νόμου είμή διά ρητής, σα 
φοΰς καί συγκεκριμένης διατά- 
ξεως, οΰχί δέ σιωπηρώς καί συμ
περασματικούς. Έν προκειμένη, 
έκ τών άνωτέρω άναφερομένων δι 
ατάξεων τού Ν.Δ. 2510)1953 
προκύπτει ότι ό Νομοθέτης έθε- 
σεν ώς προϋπόθεσιν τούτων ότι 
παραμένει σεβαστόν τό κεκτημέ- 
νον δικαίωμα μονιμότητας τοΰ 
προσωπικού τής Εθνικής Τραπέ 
ζης καί ότι μόνον δΓ ώρισμένους 
λόγους συνιστώντας πειθαρχικός 
παραβάσεις, νομίμως διαπιστου- 
μένας, επιτρέπεται άπόλυσις.

Κατ’ άκολουθίαν τούτων, ή δι- 
άταξις τοΰ άρθρου 26 τοΰ Όργα 
νισμοΰ, καθ’ ήν «ή μετά τοΰ προ
σωπικού τής Τραπέζης σύμβα- 

σις έργασίας λύεται... 2) δια κα 
ταγγελίας τής συμβάσεως έργα
σίας κατά τά ΰπό τής έργατικής 
νομοθεσίας, οριζόμενα» ετεθη καθ 
ΰπέρβασιν τής νομοθετικής έξου- 
σιοδοτήσεως, τό δ’ έπικυρώσαν 
τον ’Οργανισμόν Διάταγμα είναι 
καί έκ τοΰ λόγου τούτου άκυρον. 
’’Αλλωστε, μόνον μετά την άκύρω 
σιν τής έν λόγφ διατάξεως τοΰ 
Οργανισμού δύνανται νά έχουν 

θέσιν αί έν αΰτώ περιληφθεΐσαι 
διατάξεις τών άρθρων 27 έπ., πε 
ρί πειθαρχικών παραπτωμάτων, 
πειθαρχικών ποινών καί πειθαρχι 
κής διαδικασίας, διατάξεις αί ό- 
ποίαι θά παρέμενον άνευ ούδεμι- 
άς ουσιαστικής σημασίας, έάν 
άνεγνωρίζετο είς την Διοίκησιν 
τής Τραπέζης τό έλεύθερον καί 
άνεξέλεγκτον δικαίωμα νά άπο- 
λύη το προσωπικόν άνεξαρτήτως 
οίουδήποτε πειθαρχικού παραπτώ 
ματος καί αιτίας.

8. — Διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν. 
Δ. 2510)1953 έπεβλήθη όπως 
διά τοΰ ’Οργανισμού τής Τραπέ
ζης καθορισθή πάν ό,τι άφορά 
καί τήν διάρθρωσιν καί όργάνω- 
σιν τών ΰπηρεσιών αυτής. Κατ’ 
άκολουθίαν ή διά τοΰ άρθρου 1 
παρ. 3 έδάφ. 2 τοΰ ’Οργανισμού 
μεταβίβασις τής ΰποχρεώσεως 
καί έξουσίας ταύτης είς τον Διοι 
κητήν, Τνα διά πράξεως αϋτοΰ ρυθ 
μίζη τάς αρμοδιότητας, δικαιοδο 
σίαν καί σύνθεσιν τών Διευθΰνσε 
ων, ώς έπίσης όπως καθορίζη έ- 
κάστοτε τά Τμήματα καί τάς Ύ 
πηρεσίας τής Τραπέζης καί τήν 
σύνθεσιν αυτών, άποτελεϊ άντισυν 
ταγματικήν ύ π εξουσιοδότησιν 
καί ώς τοιαύτη είναι άκυρωτέα.

9. — Διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν. 
Δ. 2510)1953 έπεβλήθη όπως 
διά τοΰ Όργανισμοΰ καθορισθώ- 
σι καί αί άποδοχαί τοΰ προσω
πικού. Κατ’ άκολουθίαν είναι άν- 
τισυνταγματική καί ώς τοιαύτη 
άκυρωτέα ή διά τοΰ άρθρου 4 
παρ. 5 τοΰ ’Οργανισμού μετα- 
βίβασις τής έξουσίας ταύτης είς 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής 
Τραπέζης ώς. πρός τον καθορι
σμόν τών άμοιβών τοΰ παρά τή 
Τραπέζη ΰπηρετοΰντος έπιστημο- 
νικοΰ προσωπικού.

10. — Διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ 
Ν. Δ. 2510) 1953 έπεβλήθη ό

πως διά τοΰ ’Οργανισμού καθο- 
ρισθώσι καί «τά τής διαβαθμίσε- 
ως, έντάξεως, προαγωγών καί ΰ- 
πηρεσιακής έν γένει καταστάσε
ως» δηλ. κυρίως τά τής ΰπαλλη- 
λικής ιεραρχίας τοΰ προσωπικού 
τής Τραπέζης, Κατά παράβασιν

τής έξουσιοδοτήσεως ταύτης ή 
παρ. 4 τοΰ άρθρου 1 τοΰ ’Οργα
νισμού ορίζει ότι «ή τοποθέτησις 
τών Προϊσταμένων τών Διευθύν
σεων τών Τμημάτων καί τών Υ
πηρεσιών, τών Διευθυντών, Υπο
διευθυντών καί Εντεταλμένων Ύ 
ποκαταστημάτων ώς καί ή άνά- 
κλησις τών τοποθετήσεων τούτων 
γίνεται άσχέτως βαθμού καί άρ- 
χαιότητος διά πράξεως τοΰ Διοι- 
κητοΰ κατά τήν άπόλυτον αύτοΰ 
κρίσιν, ή δέ παρ. 9 τοΰ αύτοΰ 
άρθρου ορίζει ότι «διά τήν τοπο- 
θέτησιν προσωπικού καί τήν είς 
έκαστον υπάλληλον άνάθεσιν υ
πηρεσιακών καθηκόντων δέν λαμ- 
βάνονται ΰπ’ όψιν ό βαθμός καί 
αί άποδοχαί έκάστου υπαλλήλου» 
Αί διατάξεις όμως αΰται, κατα- 
λύουσαι πάσαν έννοιαν ΰπαλληλι 
κής ιεραρχίας άποτελοΰν παραβί 
ασιν τής νομοθετικής έξουσιοδο- 
τήσεως καί είναι άκυρωτέαι.

1 1.— Ή διάταξις τής παρ. 
5 τοΰ άρθρου 2 τοΰ ’Οργανισμού, 
καθ’ ήν ή έξεταστική Επιτροπή 
ενώπιον τής όποιας θά ΰποβάλ- 
λωνται είς έγγραφον καί προφο
ρικήν δοκιμασίαν οί υποψήφιοι ϋ 
πάλλοι τής Τραπέζης θά βρίζε
ται διά πράξεως τοΰ Διοικητοΰ ή 
τις καί θά καθορίζη τόσον τήν 
σύνθεσιν τής Εξεταστικής Επι
τροπής όσον καί τάς λοιπάς λε
πτομέρειας τής δοκιμασίας, ώς 
καί ή διάταξις τής παρ. 6 τοΰ 
αύτοΰ άρθρου καθ’ ήν έκ τών υ- 
ποστάντων δοκιμασίαν καί έπι- 
τυχόντων οί διορισμοί γίνονται 
«κατά σειράν επιτυχίας καί προ
σόντων» άποτελοϋσι παράβασιν 
τής έξουσιοδοτήσεως καί είναι ά- 
κυρωτέαι, δέν καθορίζουν σαφώς 
τόν τρόπον τής προσλήψεως τοΰ 
προσωπικού, άλλ’ αφήνουν είς τόν 
Διοικητήν τό άνεξέλεγκτον δικαί
ωμα τής σκηνοθεσίας διαγωνι

σμών οί όποιοι θά καταλήγουν 
είς διορισμούς συντελουμένους 
κατά την άπόλυτον κρίσιν τοΰ Δι 
οικητοΰ.

12.— Ή διάταξις τής παρ. 10 
τοΰ άρθρου 2, καθ’ ήν «ή Διοίκη- 
σις δύναται, προς συμπλήρωσιν 
υπηρεσιακών κενών τοΰ Λογιστι
κού, Ταμιακού καί Υπηρετικού 
κλάδου, μ ή δικαιολογούντων κατά 
τήν άπόλυτον κρίσιν αυτής τήν 
πρόσληψιν μονίμου προσωπικού 
νά προσλαμβάνη προσωρινόν ή έ- 
πι συμβασει προσωπικόν μέ άπο- 
δοχάς ΰπ’ αυτής καθοριζομένας», 
ευρίσκεται είς πλήρη άντίθεσιν 
πρός τήν διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ 
Ν.Δ, 251 0) 1 953 χορηγηθεΐσαν έ
ξουσ ί αν πρός ρύθμισιν τής δια- 
βαθμίσεως, έντάξεως καί ιδίως 
τών προαγωγών τοΰ προσωπικού, 
α'ίτινες προαγωγαί έξαρτώνται 
κυρίως έκ τής ύπάρξεως κενών όρ 
γανικών θέσεων. Έάν όμως έπι- 
τρέπεται είς τόν Διοικητήν νά I 
συμπληροϊ τά έμφανιζόμενα κενά 
διά μή μονίμων υπαλλήλων άνε
ξαρτήτως βαθμοΰ θά τοΰ έπιτρα- 
πή καί νά παρακωλύη αύθαιρέτως 
τήν πραγματοποίησιν τών προα
γωγών τών υπαλλήλων. Παράνο
μος δέ είναι καί ή διάταξις τοΰ 
έδαφίου 2 τής αυτής παραγρά
φου, διότι παρέχει είς τόν Διοι
κητήν τό δικαίωμα νά μονιμοποιή 
άνεξαρτήτως βαθμοΰ υπαλλήλους 
οϊτινες προσελήφθησαν ώς έκτα
κτοι είς άνωτέρας θέσεις χωρίς 
να έχουν τήν παρά τή Τραπέζη ά 
παιτουμένην σταδιοδρομίαν πρός 
άπόκτησιν τοΰ άνωτέρου βαθμοΰ 
καί κατά παραγκωνισμόν άλλων 
υπαλλήλων οϊτινες κατηνάλωσαν 
«ήν ζωήν των είς τήν υπηρεσίαν

τής Τραπέζης έπί τή έλπίδι μελ
λοντικής προαγωγής των πρός 
τοποθέτησιν αυτών είς κενοουμέ- 
νας θέσεις.

13.— Ή διάταξις τοΰ άρθρου 
26 άριθ. 2 τοΰ Όργανισμοΰ καθ’ 
ήν διά πράξεως τοΰ Διοικητοΰ 
δύναται νά παραταθή ή έν τή έ- 
νεργώ ΰπηρεσίφ παραμονή υπαλ
λήλων καταλαμβανομένων ΰπό 
τοΰ ορίου ήλικίας έφ’ άπαξ ή 
κατ’ έπανάληψιν μέχρι διετίας 
καί δι’ άποφάσεως τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου μετά πρότασιν 
τοΰ Διοικητοΰ δύναται νά παρα
ταθή ή παραμονή αυτή έπ’ άπει
ρον άντίκειται είς τήν διάταξιν 
τοΰ άρθρου 2 παρ. 3 τοΰ Ν. Δ. 
2510)1953 ήτις έπιβάλλει όπως 
ό ’Οργανισμός καθορίση έκ τών 
προτέρων μόνον τάς τυχόν έξαι- 
ρέσεις άπό τής προσωρινής διά 
τοΰ Όργανισμοΰ συντμήσεως τοΰ 
ορίου ήλικίας έξόδου έκ τής ΰπη. 
ρεσίας τής Τραπέζης. Πράγματι 
τό άρθρον 2 παρ. 3 τοΰ Ν. Δ." 
2510)1953 έθέσπισεν ώς όλως 
έξαιρετικήν καί προσωρινήν διά- 
ταξιν ότι «πρός διευκόλυνσιν τής 
έξόδου πλεονάζοντας προσωπικού 
τής ώς άνω Τραπέζης δύναται 
διά τοΰ Όργανισμοΰ νά άρίζηται 
ότι κατά τήν έναρξιν τής έφαρμο 
γής του θεωρούνται ώς συμπληρώ 
σαντες όριον ήλικίας υποχρεωτι
κής έξόδου οί συμπληρώσαντες. ή 
έντός τοΰ έτους τής έφαρμογής 
τοΰ Όργανισμοΰ συμπληροΰντες 
ήλικίαν μέχρι τριών έτών μικρο- 
τέραν τής προβλεπομένης ΰπό 
τοΰ Όργανισμοΰ τοιαύτης ώς 
κανονικού ορίου ήλικίας, υποχρε
ωτικής έξόδου ώς καί τυχόν 
έξαιρέσεις έκ τής τοιαύτης Υπο
χρεωτικής έξόδου». Διά τής δια- 
τάξεως παρεσχέθη ή έξουσ ία ό
πως διά τοΰ Όργανισμοΰ καθο- 
ρισθή έπί βραχύ χρονικόν διά
στημα μικρότερον όριον ήλικίας 
μέχρι τριετίας, ώρίσθη δέ ότι διά 
τοΰ Όργανισμοΰ πρέπει νά καθο 
ρίζωνται καί αί τυχόν έξαιρέσεις 
έκ τής ΤΟΙΑΥΤΗΣ (δηλ. τής 
κατά τρία έτη συντετμημένης) υ
ποχρεωτικής έξόδου. Έκ τής δι- 
ατάξεως ταύτης προκύπτει ότι ό 
Νομοθέτης ήθέλησεν όπως διατη- 
ρηθή καί είς τό μέλλον τό αυτό ό 
ριον ήλικίας τοΰ προσωπικοΰ τό 
όποιον ΰφίστατο καί κατά τόν 
προϊσχύοντα ’Οργανισμόν καί έ- 
πετρεψε μόνον βραχυχρόνιον πα- 
ρέκκλισιν άπό τούτου, έπέτρεψε 
δ’ έπίσης όπως διά τοΰ ’Οργανι
σμού καθορισθώσι καί αί τυχόν 
εξαιρέσεις «έκ τής τοιαύτης» μό
νον (κατά τρία έτη συντομωτέ- 
ρας) υποχρεωτικής έξόδου. Ένψ 
όμως αίίτη είναι ή νομοθετική έ- 
ξουσιοδότησις, ό προσβαλλόμε
νος ’Οργανισμός διά τών άρθρων 
αύτοΰ 26 καί 34 στοιχ. θ' ορί
ζει ότι «διά πράξεως τοΰ Διοικη- 
τοΰ δύναται νά παραταθή ή έν 
τή ένεργώ Υπηρεσία παραμονή υ
παλλήλων καταλαμβανομένων ΰ
πό τοΰ ώς άνω (δηλαδή τοΰ ορι
στικού καί οΰχί τοΰ συντετμημέ- 
νου) ορίου ήλικίας έφ’ άπαξ ή 
κατ’ έπανάληψιν, άλλά διά χρό
νον έν συνόλιρ ούχί μεγαλείτερον 
τών δύο έτών. Διά παραμονήν 
καί πέραν τής διετίας άποφασί- 
ζει τό Δ.Σ. τής Τραπέζης, προ- 
τάσει τοΰ Διοικητοΰ, καθορίζον 
καί τόν χρόνον δΓ όν θά ίσχύη ή 
παράτασις». Ή διάταξις αίίτη έ
χει τεθή καθ’ ΰπέρβασιν τής νο
μοθετικής έξουσιοδοτήσεως, έν 
πάση δέ περιπτώσει είναι παρά
νομος καί διότι δέν καθορίζει τά 
άντικειμενικά κριτήρια πρός πα 
ράτασιν τοΰ ορίου ήλικίας τών
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Π ρός τούς αντιπροσώπους τού 
Συλλόγου είς τά έπαρχιακά Κατα 
στήματα τίθεται ΰπ’ οψιν ή κάτω· 
Hi άνακοίνωσις τής Δ.Ε.. τοϋ Συλ
λόγου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε
ΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑ ΠΕΖΗΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝ
ΤΙΠΡΟΣΩΙΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛ
ΛΟΓΟΥ ΙΠΑΡΑ ΊΌΙΣ Ε
ΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 
ΣΙ.

Συμφώνως προς τό κατωτέριοι 
παρατιθέμενον αρθρον 3 τοϋ τρο- 
ποποιηθέντος καταστατικού δικαί
ωμα ψήφου έχουν έκτος των έν 
ένεργείφ μονίμων υπαλλήλων τής 
Ε.Τ.Ε. καί πάντες oi μόνιμοι υ
πάλληλοι τής Ε.Τ.Ε. οΐτινες άπε- 
ίλύθησαν ή παρητήθησαν, μετά 
την 7 ’Ιανουάριου 1953 έφ’ οσον 
δέν έχουν καταληφθή υπό τοϋ ορί
ου ηλικίας συμφώνως πρός τάς δι 
ατάξεις τοϋ παλαιού ’Οργανισμού 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος.

Συμφώνως πρός τό αρθρον 12 
τοΰ Καταστατικού αΐ ψηφοφορίαι 
προκειμένου περί συναδέλφων ύ- 
πηρετούντων ή κατοικούντων είς 
τά ’Επαρχιακά καταστήματα, λαμ 
βάνουσι χώραν είς τούς τόπους 
ένθα έδρεύουσι Καταστήματα, είς 
ας ύπηρετοϋσιν ή κατοικοΰσιν 7 του 
λάχιστον τακτικά μέλη τοϋ, Συλλο 
γου.

Ή Δ. ’Επιτροπή τοΰ Συλλόγου 
κατ’ άκολουθίαν τής άνωτέρω δι- 
ατάξεως καί συμφώνως τφ άρθρΦ 
14 αύτοΰ Καταστατικού, ορίζει ώς 
έκλογικά κέντρα τούς τόπους έν
θα έδρεύουσι τά κάτωθι ’Επαρχι
ακά Καταστήματα.

Ή Δ. ’Επιτροπή ορίζει έπίσης 
κατωτέρω είς τίνα έκλογικά κέν
τρα θά ένασκήσωσι τό δικαίοιμα 
τής ψήφου των οί συνάδελφοι 
τακτικά μέλη τοΰ Συλλόγου, οί υ- 
πηρετοΰντες ή κατοικοΰντες εις 
Καταστήματα, ών ή έκλογικη δύ- 
ναμις είναι κατωτέρα των 7 Τά 
Καταστήματα ταΰτα έμφαίνονται

υπαλλήλων. Διότι διά τοΰ Ν.Δ. 
δέν επετράπη όπως αί εξαιρέσεις 
καθορίζωνται έκάστοτε κατά την 
κρίσιν τής Διοικήσεως ή τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου καί έν πό
ση περιπτώσει οΰχί διά χρόνον 
πέραν τού κατά τον ’Οργανισμόν 
οριστικού ορίου ήλικίας, αΐ 6έ άν 
τίθεται διατάξεις τοΰ ’Οργανι
σμού είναι άκυρωτέαι.

ΔΙΑ TAYTA, ΑΙΤΟΥΜιΕΘΑ

Την παραδοχήν τής άπά 23 
Νοεμβρίου 1953 αίτήσεως ημών 
περί άκυρώσεως τοΰ άπό 17)26 
Σεπτεμβρίου 1953 Διατάγματος 
«περί κυρώσεως τού ’Οργανι
σμού τής Εθνικής Τραπέζης ’Ελ 
λάδος καί ’Αθηνών Α.Ε.».
Έν Άθήναις τή 29 Ί )ρίου 1954

Ό πληρεξούσιος Δικηγόρος

είς παρένθεσιν έν έκαστο) έκλογι- 
κφ Κέντρφ.

Έφιστάται ή προσοχή είς τούς 
κ.κ. ’Αντιπροσώπους τού Συλλό
γου, τούς ύπηρετοΰντας είς Κατα 
στήματα, είς τάς έδρας των ο
ποίων θά λάβη χώραν ή ψηφοφο
ρία, όπως ευθύς ώς λάβωσιν επι
στολήν τής έν Άθήναις έκλεγη- 
σομένης Κεντρικής ’Εφορευτικής 
’Επιτροπής καθορίζουσα τήν ημέ
ραν ένεργείας των αρχαιρεσιών, 
συγκεντρώσωσι τό ταχύτερον, 
πάντως δέ ούχί βραδύτερον τών 
δύο ημερών πρό τής ημέρας τής 
καθορισθείσης διά τήν ψηφοφο
ρίαν, τά τακτικά μέλη τά ύπηρε- 
τοΰντα ή κατοικοΰντα είς τό Κα
τάστημα καί προβώσιν είς τήν έκ 
λογήν τοπικής ’Εφορευτικής ’Επι
τροπής έκ τριών τακτικών μελών 
καί δύο αναπληρωματικών, ήτις 
καί θά διεξαγάγη τάς αρχαιρεσί
ας. ’Εφιστώμεν έπίσης τήν προ
σοχήν τών κ.κ. ’Αντιπροσώπων 
τοΰ Συλλόγου τών ύπηρετούντων

είς τά άνωτέρω Καταστήματα, δ
πως λάβωσι πρόνοιαν καί παρίστα 
ται Δικαστικός ’Αντιπρόσωπος κα
τά τήν ήμέραν τών πρός άνάδει- 
ξιν τής Διοικητικής ’Επιτροπής1 
αρχαιρεσιών.

Μερίμνη τής Διοικητικής ’Επι
τροπής, θέλουσιν άποσταλή έγκαί 
ρως είς τούς αντιπροσώπους τοΰ 
Συλλόγου τά ψηφοδέλτια τών προ 
βληθεισών υποψηφιοτήτων, ατινα 
όΰτοι αμελλητί δέον νά παραδώ- 
σωσιν είς τήν τοπικήν ’Εφορευτι
κήν ’Επιτροπήν καί θέσωσιν ύπ’ ο
ψιν, τών τακτικών μελών τοϋ Σύλ 
λόγου.

’Εφιστώμεν έπίσης τήν προσο
χήν τών κ.κ. ’Αντιπροσώπων τοΰ 
Συλλόγου των ύπηρετούντων ή κα 
τοικούντων είς Καταστήματα μέ 
συλλογικήν δύναμιν κάτω τών ε
πτά (7) μελών δπως κατατοπίσω- 
σι τούς συναδέλφους, τακτικά μέ
λη τών Συλλόγων, περί τών τό- 

I πων είς οΰς δέον νά μεταβώσιν 
I ουτοι πρός ένάσκισιν τοΰ δικαιώ

ματος τής ψήφου των καί έπί παν ; 
τός θέματος αφορώντας τάς αρ
χαιρεσίας.

Αί τοπικαί έφορευτικαί έπιτρο- 
παί δέον νά διεξάγωσι τάς αρχαι
ρεσίας άκολουθοΰσαι μαθηματικώς 
καί πιστώς τάς διατάξεις τών άρ 
θρων 3, 4, 6, 12 καί 14 τοΰ Κατα 
στατικού καί έξασφαλίζουσαι τό 
άδιάβλητον τής εκλογής.

Έφιστάται έπίσης ή προσοχή 
τών συγκροτηθησομένων Τοπικών 
’Εφορευτικών ’Επιτροπών, δπως 
τό Πρακτικόν τών ’Αρχαιρεσιών 
μετά τών έσφραγισμένων φακέλ- 
λων τών ψηφοδελτίων άποστείλω- 
σιν αμελλητί πρός τον κ. Παν. Λε- 
κόν Πρόεδρον τής Κεντρικής ’Ε
φορευτικής ’Επιτροπής POSTE - 
RESTANTE, ’Αθήνας, καθ’ α έν 
τφ αρθρφ \ 14 τοΰ Καταστατικού 
ορίζεται.

Πρός πλήρη κατατόπισιν, πα- 
ραθέτομεν τά άρθρα 3, 4 6, 12

καί 14 τοΰ Καταστατικού, έ'χοντα 
οίίτω :

"Αρθρον 3ον

Τακτικά μέλη τού Συλλόγου 
δύνανται νά είναι, α) πάντες οι 
έκ τοΰ κυρίου Προσωπικού μόνι
μοι υπάλληλοι τής Τραπέζης καί 
αί μόνιμοι Δ)φοι. Πάντες οΰτοι 
δέον νά έχωισι συμπληρώσει τό 
16ον έτος τής ήλικίας των.

Πάντες οί μόνιμοι υπάλληλοι 
τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος οΐτινες άπελύθησαν ή πα
ρητήθησαν μετά τήν Ζην Ίανουα- 
ρίέυ 1953 ή θέλουσιν άπολυθή ή 
παραιτηθή είς τό μέλλον πρό τής 
συμπληρώσεως τοΰ ορίου ήλίκιας 
των, όπερ ί'σχυε κατά τόν χρόνον 
τής έξόδου των δυνάμει τοΰ ’Ορ
γανισμού τής Τραπέζης καί κατέ 
στησαν συνταξιούχοι. Τήν ιδιότη
τα τοΰ μέλους διατηροΰσιν οΰτοι 
μέχρι συμπληρώσεως τοΰ ορίου 
τούτου ήλικίας των.

’Έκτακτα μέλη δύνανται νά εί
ναι οί δόκιμοι, οί νομικοί σόμβου 
λοι τής Τραπέζης καί οί συνταξι
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οΰχοι τέως τακτικά μέλη τοΰ Συλ 
λόγου. Δύνανται έπίσης νά γί- 
νωνται δεκτά ώς έκτακτα μέλη 
καί άλλα πρόσωπα μετά προηγου 
μένην άπόφασιν Συνελεύσεως των 
τακτικών μελών τοΰ Συλλόγου.

’Επίτιμα μέλη δύνανται νά ό- 
νομασθώσι πρόσωπα διακεκριμέ 
νας παρασχόντας ύπηρεσίας εις 
τον Σύλλογον, ή επωφελώς δρά- 
σαντα υπέρ τής ιδέας ήν ό Σύλ
λογος επιδιώκει κατόπιν άποφά- 
σεως Συνελεύσεως τών τακτικών 
μελών.

Δέν Επιτρέπεται ν’ άνήκη τις 
ύφ’ οίανδήποτε ιδιότητα ώς μέ
λος εις έτερον επαγγελματικόν 
Σωματεΐον Υπαλλήλων τής Τρα- 
πέζης, έπιδιώκον τούς αυτούς ή 
παρεμφερείς προς τούς έπιδιωκο- 
μένους υπό τοΰ Συλλόγου τούτου 
σκοπούς. Υπάλληλος δστις είναι 
συγχρόνως μέλος έτέρου έπαγ- 
γελματικοΰ Σωματείου προσωπι
κού τής Τραπέζης, προσκαλούμε
νος δέ άρνεΐται νά ζητήση την δι
αγραφήν του έκ τοΰ Σωματείου 
τούτου, διαγράφεται δι’ άποφά- 
σεως τής Διοικητικής ’Επιτρο
πής τοΰ Συλλόγου.

Αρθρον 4ον

Τά τακτικά μέλη καταβάλλου- 
σι δικαίωμα έγγραφής, όριζόμε. 
μενον υπό τής τακτικής, Συνελεύ
σεως, δυναμένης νά τροποποιή 
τούτο άναλόγως, μηνιαίαν δέ συν
δρομήν άνάλογον πρός τά ώς ΰ- 
παλλήλων τής Τραπέζης άποδο- 
χάς των, όριζομένην εις ένα τοΐς 
έκατόν (1 %) έπί τών έν συνόλω 
αποδοχών των ήτοι οργανικού μι- 
σθοΰ, τακτικού Επιμισθίου καί 
τών καθ’ έξαμηνίαν ποσοστών.

Οί υπάλληλοι τών Υποκατα
στημάτων τής Τραπέζης, Εξαιρέ
σει τών υπαλλήλων τοΰ Υποκα
ταστήματος Πειραιώς, οϊτινες έν 
παντί έξομοιοΰνται μέ τούς υπαλ
λήλους τοΰ Κεντρικού Καποστή
ματος, ΰποχρεοΰνται εις καταβο
λήν τριών τετάρτων έπί τοΐς έκα
τόν (%%) έπί τών έν συνόλφ έ
πίσης αποδοχών των.

Τά τακτικά μέλη ατινα δέν εύ- 
ρίσκονται πλέον είς την υπηρε
σίαν τής Τραπέζης, καταβάλλου- 
σι δικαίωμα έγγραφής όριζόμε- 
νον ύπό τής τακτικής Συνελεύσε
ως, δυναμένης νά τροποποιή τοΰ- 
το άναλόγως, μηνιαίαν δέ συνδρο 
μην ϊσην προς την καταβαλλομέ- 

-νην ύπ’ αυτών κατά την λύσιν τής 
υπαλληλικής σχέσεως.

Τά έκτακτα μέλη καταβάλλομ
αι μηνιαίαν συνδρομήν όριζομέ
νην ύπό τής Διοικητικής Επιτρο
πής, τά δέ έπίτιμα είς, οΰδεμίαν 
ύπόκεινται καταβολήν.

Άποφάσει τής Διοικητικής ’Ε
πιτροπής, λαμβανομένης διά 
πλειοψηφίας τών 2)3 τών παρόν
των μελών, δύναται νά άποφασι- 
σθή ή αϋξησις τών ώς άνω όριζο- 
.μένων συνδρομών.

Παν μέλος παραιτούμεναν δη- 
λοΐ τοΰτο έγγράφως, ύποχρεοΰ- 
ται δέ είς τήν καταβολήν τής συν
δρομής ολοκλήρου του έτους καθ’ 
δ παρητήθη.

"Αρθρον 6ον

‘Η Διοικητική Επιτροπή τοΰ 
Συλλόγου δύναται κατόπιν άπο- 
φάσεως τής λαμβανομένης διά 
μυστικής ψηφοφορίας καί διά 
πλειοψηφίας τών % τών συνέδρια 
•ζόντων μελών αύτής νά έπιίβάλη 
πειθαρχικάς ποινάς είς τά μέλη, 
Αί άποφάσεις τής Διοικητικής Έ 
πιτροπής περί Επιβολής πειθαρ
χικών ποινών, ώς ανω1, λαμβάνον- 
ται, έπί τή βάσει σχετικών προ
τάσεων τοΰ ύπό τής Δ. ’Επιτρο
πής όριζομένου καθ’ έκαστον 
Συλλογικόν έτος τριμελούς Πει
θαρχικού Συμβουλίου, δπερ Ενερ
γεί είς πάσαν περίπτωσιν παρα
πτώματος τάς άναγκαίας άνακρί 
σεις, καί άφοΰ προηγουμένως κλη 
θή έγγράφως είς άπολογίαν γρα
πτήν ή προφορικήν κατά τήν κρί- 
σιν τής Διοικητικής Επιτροπής 
ύπ’ αυτής τό υπό κατηγορίαν μέ
λος.

Αί έπιβαλλόμεναι ποιναί δό- 
νανται νά είναι α) έγγραφοι πα
ρατηρήσεις, 6) άποβολή άπό τοΰ 
Καταστήματος τοΰ Συλλόγου 
προσωρινή, γ) διαγραφή άπό1 μέ
λους τοΰ Συλλόγου.
. ’Επί τής ύπό τής Διοικητικής 
‘Επιτροπής Επιβαλλόμενης ποι
νής δύναται κατ’ έφεσιν ν’ άπο-

φανθή όριστικώς ή Γενική Συνέ- 
λευσις.

Διαγραφή μέλους γίνεται, έκ
τος ώς τό αρθρον 15 τοΰ άπό 15 
Μαΐου 1920 Β.Δ. περί έπαγγελ- 
ματικών σωματείων ορίζει, καί 
ένακα ασυμβιβάστου πρός τήν 
ιδιότητά του ώς μέλους τοΰ Συλ
λόγου διαγωγής. Έν τή περιπτώ- 
σει ταύτη ή Διοικητική Επιτρο
πή έντέλλεται τά Πειθαρχικόν 
Συμβούλιον δπερ ένεργεϊ ανακρί
σεις καί καλεΐ έγγράφως τό ΰπό 
κρίσιν μέλος δπως έντός έπτά 
ήμερών έμφανισθή ένώπιόν του 
καί δώση τάς δεούσας έξηγήσεις.

Τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον 6- 
ποβάλλει τό πόρισμα τών άνακρί 
σεων μετά τών διθεισών έξηγήσε- 
ων είς τήν Δ. Επιτροπήν, ήτις ά- 
ποφασίζει διά μυστικής ψηφοφο
ρίας περί παραπομπής τοΰ μέ
λους υπό τήν κρίσιν τής Συνελλεύ 
σεως πρός διαγραφήν ή άπαλλά- 
σει τοΰτο πόσης κατηγορίας.

Τακτικόν μέλος παΰον νά δια- 
τελή έν τή υπηρεσία τής Τραπέ
ζης καί μή γενόμενον έργοδότης 
ή μή τραπέν είς άλλο έπάγγελμα 
δύναται νά έξακολουθή νά είναι 
τακτικόν μέλος, έάν άποφασίση 
τοΰτο ή Συνέλευσις διά μυστικής 
ψηφοφορίας, όριζούσης έν κατα
φατική περιπτώσει καί τό ποσόν 
τής συνδρομής τούτου.

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

"Αρθρον !2ον
Δικαίωμα ψήφου έχουσι πάντα 

τά είς. τό Κεντρικόν Κατάστημα 
τής Τραπέζης, είς τά έν Άβή- 
ναις, Πειραιεΐ, Περιχώροις καί 
Έπαρχίαις Υποκαταστήματα αΰ 
τής άνήκοντα τακτικά μέλη τοΰ 
Συλλόγου (είτε ώς έν ένεργείςΙ 
υπάλληλοι, ε’ίτε μή, κατά τά έν 
αρθρψ 3 οριζόμενα), ψηφίζουσι 
δέ μόνον έφ’ δσον εΰρίσκονται 
αυτοπροσώπως είς τούς τόπους 
ένθα διεξάγεται ή ψηφοφορία.

Προκειμένου περί θεμάτων ά- 
φορόντων: ί) ’Αρχαιρεσίας, 2) 
έκφρασιν έμπιστωσύνης, 3) τρο- 
ποποίησιν Καταστατικοΰ καί 4) 
διάλυσιν τοΰ Συλλόγου, τά τακτι 
κά μέλη τοΰ Συλλόγου τά ανήκαν 
τα είς τά έν ταϊς Έπαρχίαις Κα
ταστήματα τής Τραπέζης ψηφί- 
ζουσιν είς τον τόπον τής παρα
μονής των ένθα έδρεύει Υποκα
τάστημα, έφ’ δσον έν τή έδρα τοΰ 
Ύπ)ματος τούτου παραμένουσιν 
έπτά τουλάχιστον τακτικά μέλη 
τοΰ Συλλόγου. Είς περίπτωσιν 
καθ’ ήν έν τή εδρςί οίουδήποτε 
Ύπ)ματος παραμένουσιν όλιγώ- 
τερα τών έπτά τακτικών μελών 
τοΰ Συλλόγου, τά μέλη ταΰτα ψη- 
φίζουσιν έν Άθήναις ή είς τήν έ
δραν έτέρου Ύπ)ματος, όριζομέ
νου ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβου 
λ ίου τοΰ Συλλόγου.

Ή Συνέλευσις θεωρείται εΰρι- 
σκομένη έν απαρτία δταν παρί- 
σταται είς αυτήν ό ύπό τοΰ νόμου 
άπαιτούμενος άριθμός τών έχόν- 
των δικαίωμα ψήφου μελών τών 
άνηκόντων είς τά έν Άθήναις, 
Πειραιεΐ καί Περιχώροις καταστή 
ματα τής Τραπέζης καί τών αυ
τοπροσώπως παρισταμένων έν αΰ 
τή έκ τών είς τά λοιπά καταστή
ματα άνηκόντων τακτικών μελών.

Έν περιπτώσει μή απαρτίας 
συγκαλοΰνται νέαι έπαναληπτι- 
καί Συνελεύσεις καθ’ α ό νόμος 
όρίζει, τοΰ δΓ αύτάς κοττά τον 
νόμον άπαιτουμένου ποσοστοΰ 
παρόντων λογιζομένου έπί τή βά
σει τών έν τή προηγουμένη παρα- 
γράγω οριζόμενων.

"Αρθρον 14ον

1) Ή ψηφοφορία πρός διεξα
γωγήν αρχαιρεσιών ώς καί πά- 
σαι αί ψηφοφορίαι δι’ ας άπαιτεΐ 
ται κατά τό αρθρον 12 ή ψήφος 
καί τών έν ταΐς Έπαρχίαις τα
κτικών μελών τοΰ Συλλόγου, διε
ξάγονται ώς κατωτέρω1 καθορίζε
ται διά ψηφοδελτίων έγκλειομέ- 
νων έντός φακέλλων οϊτινες δέον 
νά σφραγίζωνται.

Τά ψηφοδέλτια ταΰτα προκει
μένου μέν περί αρχαιρεσιών περί 
έχουσι τά όνόμοίτα τών ψηφιζο- 
μένων ύποψηφίων, προκειμένου 
δέ περί ψήφου έμπιστοσύνης άφο- 
ρώσης είς Ερώτημα τιθέμενον ύπό 
τήν κρίσιν τοΰ ψηφοφόρου, τήν 
λέξιν ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

2. Ή ψηφοφορία διεξάγεται 
κατά τήν αύτήν ημέραν τόσον είς 
τάς ’Αθήνας, δσον καί είς τάς 
έκτος τών ’Αθηνών, Πειραιώς καί 
Περιχώρων Έπαρχιακάς πόλεις 
ένθα έδρεύουν Καταστήματα τής 
Τραπέζης.

3) Υποψήφιοι δύνανται νά 
εΐναι πάντα τά τακτικά μέλη τοΰ 
Συλλόγου. Τά ονόματα τών προ- 
βληθέντων ύποψηφίων προκειμέ
νου περί αρχαιρεσιών ή τά έρωτή 
ματα τίθενται μερίμνη τής Δ.Ε. 
τοΰ Συλλόγου ύπ’ δφιν τών έχόν- 
των δικαίωμα ψήφου μελών ευθύς 
ώς. καταστούν γνωστά! είς τήν 
Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου αί προβληθεΐ- 
σαι υποψηφιότητες.

4) Οί ψηφοφόροι δικαιούνται 
νά διαγράφουν έλευθέρως Εν ή 
πλείονα ονόματα ύποψηφίων ή 
νά τά άντικαθιστοϋν διά τών ο
νομάτων άλλων τακτικών μελών 
τοΰ Σ υλλόγου.

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

Ή Διοικητική Επιτροπή τοΰ 
Συλλόγου διορίζει αντιπροσώ
πους, αυτής είς τά κατά τόπους 
Επαρχιακά Υποκαταστήματα, 
οϊτινες έντολή τής Κεντρικής Ε
φορευτικής Επιτροπής συγκεν- 
τροΰσι τά τακτικά μέλη τά άνή
κοντα είς τό Υποκατάστημα, άτι 
να προβαίνουν είς τήν έκλογήν 
τής Εφορευτικής Επιτροπής πε- 
ριλαμβανούσης τρία τακτικά μέ
λη καί δύο άνοοτληρωματικά ή 
καί όλιγώτερα έφ’ δσον ή δύναμις 
τοΰ Υποκαταστήματος είς τακτι
κά μέλη τοΰ Συλλόγου δέν συμ- 
πληροΐ τον ώς, άνω αριθμόν.

Αί τοπικαϊ Εφορευτικά! Επί
τροποί δέον νά συγκροτηθώσι τό 
βραδύτερον δύο ήμέρας προ τής 
διά τήν ψηφοφορίαν καθορισθεί- 
σης τοιαύτης.

6) Οί ψηφοφόροι οφείλουν νά 
ψηφίζουν ύποχρεωτικώς έπτά 
Συμβούλους ανήκοντας είς τήν 
περιφέρειαν ’Αθηνών, Πειραιώς, 
καί Περιχώρων καί τέσσαρας είς 
τά Επαρχιακά Υποκαταστήμα
τα. Πρός τούτο δέον νά άναγρά- 
φεται είς τά ψηφοδέλτια ό τόπος 
ένθα υπηρετεί Εκαστος ύποψήφι- 
ος. Οί Έπιμεληταί δέον νά προ- 
έρχωνται έκ τών τακτικών μελών 
τών άνηκόντων είς τήν περιφέρει
αν ‘Αθηνών, Πειραιώς καί Περι
χώρων, λόγω τής φύσεως τών είς 
αυτούς άνατιθεμένων καθηκόντων. 
Ψηφοδέλτιον μή περιέχον τοιαυ
τήν σύνθεσιν θεωρείται ΑΚΥ- 
ΡΟΝ.

7) Τά ψηφοδέλτια δέον νά εΐ
ναι έντυπα ή δακτυλογραφημένα. 
Έπί τούτων γίνονται αί διαγρα- 
φαί καί άντικαταστάσεις διά μο- 
λυβδίδος ή μελάνης άπαγορευομέ 
νης τής χρησιμοποιήσεως άλλων 
ψηφοδελτίων.

8) Τά μέλη τοΰ Δ. Συμβουλί
ου, οί Έπιμεληταί, ό Πρόεδρος 
τής Συνελεύσεως καί οί Έλεγ- 
κταί αναγράφονται πάντες έπί έ- 
νός ψηφοδελτίου.

9) Οί ψηφοφόροι εισέρχονται 
είς τήν αίθουσαν ψηφοφορίας Ε
καστος χωριστά, ό δέ Επόμενος 
δικαιούται νά είσέλθη είς ψηφσφο· 
ρίαν μόνον άφοΰ ό προηγούμενος 
ρίψη τον φάκελλόν είς τήν ψηφο
δόχον. ’Απαγορεύεται καθ’ δλην 
τήν διάρκειαν τής ψηφοφορίας 
ή έν τή αιθούση τής ψηφοφορίας 
παραμονή οίουδήποτε άλλου προ
σώπου πλήν τών μελών τής Εφο
ρευτικής. Επιτροπής καί δύο τό 
πολύ ψηφοφόρων.

10) ‘Έν τών μελών τής Εφο
ρευτικής Επιτροπής, όριζόμενον 
ύπ’ αύτής, παραδίδει είς Εκαστον 
είσερχόμενον ψηφοφόρον τά ψηφο
δέλτια δλων τών ύποψηφίων, προ 
κειμένου περί άρχαιρεσιόρν ή δύο 
ψηφοδέλτια (2), φέροντα τό εν 
τήν λέξιν ΝΑ,.Ι καί τό Ετερον τήν 
λέξιν ΟΧΙ προκειμένου περί Ερω
τημάτων μεθ’ Ενός φακέλλου, ό 
δέ ψηφοφόρος ύποχρεοΰται νά πα 
ραλαμβάνη πάντα τά ψηφοδέλτια 
καί άποχωρών είς ιδιαίτερον χώ
ρον έπί τούτου προοριζόμενον, 
ώστε νά άσφαλίζεται τό άπόρρη- 
τον τής ψηφοφορίας, κλείει έν 
τψ φακέλλψ τό ψηφοδέλτιον τής 
προτιμήσεώς του. ’Ακολούθως ρί
πτει τον φάκελλόν ίδιοχείρως καί

έπί, παρουσίφ τής Εφορευτικής 
Επιτροπής έντός τής ψηφοδόχου, 
ύποχρεούμενος νά υποχώρηση 
τής αιθούσης, αυθωρεί.

11) Ή ψηφοδόχος ένθα ψηφί
ζουν τά έν τη περιφερείς ’Αθη
νών Πειραιώς καί Περιχώρων Ερ
γαζόμενα μέλη τοΰ Συλλόγου δέ
ον νά εΐναι ήσφαλισμένη έξ δλων 
τών πλευρών διά σιδηρών έλασμά 
των καί κλείθρου, τοΰ οποίου τάς 
κλείδας κρατεί ό Πρόεδρος τής 
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτρο
πής σφραγίζει τήν ψηφοδόχον 
δι’ ισπανικού κηροΰ, άσφαλίζων 
τό άπαραβίαστόν αύτής καί πα- 
ραδίδει ταύτην είς τά λοιπά μέλη 
τής Κεντρικής Εφορευτικής Έπι 
τροπής πρός φύλαξιν μέχρις οΰ 
συγκεντρωθούν καί τά ψηφοδέλ
τια τών Επαρχιακών Υποκατα
στημάτων κατά τά άνωτέρω ορι
ζόμενα.

12) Ματαιωθείσης δΓ οίονδή- 
ποτε λόγον τής ψηφορίας, αΰτη 
ένεργεΐται μετά έπτά (7) ήμέ
ρας άπό τής ματαιώσεώς. της 
ύπό τών αυτών Εφορευτικών Ε
πιτροπών (Κεντρικών καί Τοπι
κών).

13) "Αμα τφ πέρατι τής ψη
φοφορίας είς τήν πόλιν ένθα Ε
δρεύει Εκαστον Ύποκατάσημα, ή 
Τοπική Εφορευτική Επιτροπή α
νοίγει τήν ψηφοδόχον, σφραγίζει 
καί μονογράφει τούς φακέλλους 
καί συντάσει πρακτικόν τής ψη
φοφορίας, έπί τοΰ οποίου άναγρά ! 
φει τά ονόματα τών ψηφισάντων. 
Τό πρακτικόν τοΰτο μετά τών έ- 
σφραγισμένων φακέλλων τών ψη
φοδελτίων θέτει έντός μεγάλου 
φακέλλου, τόν όποιον σφραγίζει 
δι’ ισπανικού κηροΰ, ώστε νά α
σφαλίζεται πλήρως τό άπαραβία- 
στον αύτοΰ καί στέλλει άμελητί 
διά συστημένης Επιστολής όνο- 
μαστί πρός τόν (κ. Παν. Λεκόν), 
Πρόεδρον τής Κεντρικής Έφορευ 
τικής Επιτροπής, Πόστ — Ρε- 
στάντ, είς ’Αθήνας.

14) Τν 15ην ημέραν άπό τής 
ένεργείας τής ψηφοφορίας, ό Πρό 
εδρος τής Κεντρικής Εφορευτι
κής Επιτροπής έν Άθήναις, συν- 
οδευόμενος καί ΰπό τών λοιπών 
μελών τής Εφορευτικής Επιτρο
πής, προσέρχεται εις τό Ταχυδρο 
μεΐον καί παραλαμβάνει τούς έπ’ 
όνόματι αύτοΰ συστημένους φα
κέλλους τών ψηφοδελτίων, τούς ό
ποιους καί μεταφέρει είς τόν τό
πον ένθα εύρίσκεται ή ψηφοδόχος 
τής, περιφερείας Αθηνών. Έκεΐ ή 
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 
έν συνεδριάσει ανοίγει τούς συγ- 
κεντρωθέντας φακέλλους τών Ε
παρχιακών Υποκαταστημάτων 
καί Ελέγχει τούς φέροντας τά ψη
φοδέλτια φακέλλους άν εΐναι σύμ 
φωνοι πρός τά πρακτικά τής ψη
φοφορίας. Ακολούθως άνοίγουσα 
τήν ψηφοδόχον ρίπτει τούτους 
έντός αύτής καί προβαίνει είς 
τήν καταμέτρησιν τών ψήφων.

15) Περί τοΰ αποτελέσματος 
συντάσσεται λεπτομερές πρακτι
κόν δι’ οδ, προκειμένου περί αρ
χαιρεσιών, άνακηρύσσονται οί έ- 
πιτυχόντες, δπερ δημοσιεύεται ά 
μέσως, διά τοιχοκολλήσεως, είς 
τά Γραφεία τοΰ Συλλόγου καί κα 
τά τό δυνατόν εύρείας κυκλοφο
ρίας άνακοινώσεως μεταξύ τών 
μελών είς πάντα τά Καταστήμα
τα τής Τραπέζης.

16) Πρακτικά καί φάκελλοι 
ψηφοφορίας λαμβανόμενοι μετά 
τήν ήμέραν ταύτην, δέν λαμβά- 
νσνται ύπ’ δψει.

17) Τά άπστέλεσμα τής ψήφο 
φορίας θεωρείται έγκυρον έάν έ- 
λαβον μέρος είς τήν ψηφοφορίαν 
τό ποσοστόν τοΰ συνόλου τών 
τακτικών μελών, τό άπαιτσύμενον 
διά τήν κοάά νόμον άπαρτίαν. Το 
γεγονός τοΰτο πιστοποιείται διά 
μόνης τής άριθμήσεως τών έσψρα 
γισμένων φακέλλων. Έάν έκ τών 
συγκεντρωθέντων φακέλλων προ- 
κύπτη, οτι έψήφισαν όλιγώτερα 
μλη, ή Κεντρική Εφορευτική Έπι 
τροπή άναβάλλει έπί έπτά (7) ή
μέρας τό άνοιγμα τών φακέλλων 
έφ’ δσον διαπίστωση ότι έλλεί- 
ποντα τυχόν πρακτικά μετά φα
κέλλων Ύπ)μάτων εΐναι δυνατόν 
νά συμπληρώσουν τόν απαιτούμε 
νον άριθμόν διά τό έγκυρον τής 
Εκλογής. Έάν καί μετά τήν πάρο 
δον τής Επταημέρου ταύτης προ 
θεσμίας δέν συμπληρωθή ό άπαι

τούμενος άριθμός, ήψηφοφορία 
Επαναλαμβάνεται μετά 15 ήμέ
ρας, τής Κεντρικής Εφορευτι
κής Επιτροπής είδοποιούσης α
μέσως περί τούτου δι’ έπειγού- 
σης άνακοινώσεως τάς τοπικάς 
Έφορευτικάς Επίτροπός, ώς 
καί τά έν τή περιφερείς Αθηνών 
Πειραιώς καί Περιχώρων καί τά 
έν ταΐς Έπαρχίαις μέλη. Μή έπι 
τευχθείσης καί αυθις άπαρτίας, 
ή ψηφοφορία Επαναλαμβάνεται 
κατά τήν αύτήν διαδικασίαν μέ- 
χρις οδ σχηματισθή ή κατά νό
μον άπαρτία.

18) ‘Ως έκλεγέντες θεωρούνται 
οί λαμβάνοντες κατά σειράν τάς 
περισσοτέρας ψήφους καί δΓ ήν ΐ 
διότητα έψηφίσθη Εκαστος, κατά 
τάς ανωτέρω διακρίσεις.

ΜΕΤΑΚIΝΗΣIΣ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 

ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

Ή Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου, λαβοΰ- 
σα ύπ’ δφιν της δτι, τινά τών 
Καταστημάτων εύρίσκονται πολύ 
μακράν τοΰ εις δ υπάγονται Εκ
λογικού κέντρου, πρός άντιμετώ- 
πισιν τών υπηρεσιακών αναγκών 
καί πρός διευκόλυνσιν τών είς αυ
τά ύπηρετούντων συναδέλφων, ά- 
πεφάσισεν δπως, έφ’ δσον ή με- 

I ταφορά τών έν λόγψ συναδέλφων 
διά τών τακτικών συγκοινωνιακών 
μέσων καθίσταται δυσχερής καί 
ώς έκ τούτου θέλει τυχόν βραδύ
νει ή είς τάς Εδρας των Επιστρο
φή/ χρησιμοποιηθώσιν ύπ' αυτών, 
δαπάναις τού Συλλόγου, ειδικά 
μέσα μεταφοράς.

Ή Δ, Ε. εύελπιστεΐ, δτι οί κ. 
,κ. Συνάδελφοι θά κάμουν χρήσιν 
τής παρεχομένης εύχερείας μετά 
τής δεούσης φειδοΰς.

εΤδοποϊϊΗιςΤς

"Οσοι τών καθ’ οΐονδή,ποτε 
τρόπον έξερχομένων τής ύπηρε
σίας κ. κ. συνάδελφοι προτί- 
θενται νά χρησιμοποιήσουν τήν 
άποζημίωσίν των πρός άπάκτη- 
σιν στέγης, δύνοενται νά άπεο- 
θόνωνται εις τόν πρώην παρά 
τή ΤραπέΙζη μας δικηγόρον κ- 
ΕύΙΘ. Καράτζαν ("Υδρας 6, 
τηλεψ1. 86-424) δστις αναλαμ
βάνει έπί ικ α ιθ α ρ ώ ς 
σ υ ν α 15 ε ,λ φ ι κ ή[ ά μ ο t- 
6 ή τόν Ελεγχον τών σχετικών 
τίτλων ιδιοκτησίας καί τήν σύν 
ταξιν τοΰ οικείου1 πωλητηρίου 
συμβολαίου.

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛ- 
ΛΟΓΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟ- 
Σ ΩΙΠ1 Κ ΟΥ ΕΘ ΝI Κ Η Σ ΚΑΙ 
ΚΤΗΙΜιΛΤΙιΚΙΗΐΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Τήν 5ην Φεβρουάριου 1954 
εις τήν αίθουσαν τής Λέσχης 
τοΰ Συλλόγου Υπαλλήλων 
έγένετο ή έτη σ ία Γενική Σ υνέ- 
λευσις τοΰ Συλλόγου Βοηθητι- 
κοΰ Προσωπυκοΰ Εθνικής καί. 
Κτηματικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος μέ θέμα :

Λογοδοσία Διοικητικού Συμ
βουλίου.

Ή ^ Συνέλευσις ένέκρινε παμ- 
ψηφεί «ά πεπραγμένα τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου καί συ- 
νεχάρη αύτό.

''ΤΡΑΠΕζίτίκΗ,,

ΕΒΔΟΜΑ ΔΙΔΙΔΕΚΔΟΣΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

Έσωτερ. ί Τρίμηνος Δρχ. 15.000 
> Έξάμηνος » 30.000 
9 Έτησία » 50.000

Τιμή φύλλου Δρχ. 1.000

Τά έμδάσμστσ έπ* όνόματι της 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

ΑΙ άποδεί.ξεις δέον νά φέρωσι τήν όπ»- 
γραφήν τού Διαχεψιστού καί τήν σφρα

γίδα τής έψημερίδος

Παρακαλούνται οί κ, κ. Σσνδρομηταί, 
δπως γνωστοποιούν είς τά γραφεία της 
έψημερίδος πάσαν μεταβολήν τής διευ- 

θννσεώς των

Διαχειριστής:
ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΠΑΝΝΗΣ 

Αγίας Λαύρας 71 (Τέρμα ΠατησΊωνΙ 
Διευθύνσεις συμφώνως τφ Κρ- 

θρφ 6 § 1 τοΰ A. Ν, 1092)1938

Υπεύθυνος έπί τής δλης:
Δ. ΤΣΑΚ1ΡΟΓΑΟΥ 

Ρουζβελτ 60

Προϊστάμενος Τυπογραφείου: 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ 
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ 
ΠΑΜΦΗΦΕΙ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΙΙΑΙ ΟΡΙΣΘΗΣΑ Ν ΑΙΑ ΤΗΝ 21 ΚΑΙ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδας) 
τεϊτε την παραίτησιν τοΰ Προέ
δρου.

ΘΕΟΦΑΝ ΙΔΗΣ : "Ισως ήτο 
σφάλμα. Πάντως οΰδείς πιστεύει 
δτι ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου έ- 
νήργησε έξ ιδιοτέλειας.

Ό κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ α- 
νέγνωσε από χειρογράφου τά κά
τωθι :

Κύριοι Συνάδελφοι,
Συγκ.ληΰέντες σήμερον ενταύθα, 

ΰπό τής Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου μας, 
μέ βαρείας συμφοράς έπί τών ώ
μων μας, πλήρεις αμηχανίας καί 
μέ πρόδηλον την αγωνίαν, διά την 
αβεβαιότητα τοΰ μέλλοντος μας, 
σκοπόν έχομε νά άνασκοπήσωμεν 
καί κρίνωμεν τό παρελθόν, νά 
προσδιορίσωμεν καί βεβαιώσωμεν 
τό παρόν καί νά χαράξωμεν άπο- 
φασιστικώς τό νέον Συλλογικόν 
μας μέλλον. Ένστερνισμένος σκο
πός μας είναι νά περισώσωμεν α
μέσως δ,τι δυνάμει)», νά άνασυν- 
ταχθώμεν καί δλοι μαζί ηνωμένοι 
καί οπλισμένοι μέ ΰέλησιν καί α
ποφασιστικότητα καί μέ ηγεσίαν, 
δχι μονολιθικήν παραπαίουσαν καί 
έξαλλον, ξεκινήσωμεν , ταχιστα 
προς έπίτευξιν τοΰ άντικειμενικοΰ 
μας σκοποΰ, δστις συνίσταται εις 
μίαν καλυτέραν αΰριον, άπό πάσης 
άπόψεως και πλευράς διά την 
Τράπεζάν μας, δι’ ημάς καί τάς 
οικογένειας μας.

Άνασκοποΰντες καί κρίνοντες 
τό παρελθόν εύρισκόμεθα αντιμέ
τωποι τής σημερινής Συλλογικής 
μας ηγεσίας, ήτις άνεπιτυχώς έπί 
τριετίαν διεχειρίσΰη τά κοινά, γε- 
νομένη οϋτω, πρόξενος των γνω
στών μεγίστων συμφορών τής τε 
Τραπέζης καί τοΰ σώματος τών 
υπαλλήλων.

Τάς δημοσίας μας κρίσεις έπί 
τοΰ έργου τής Δ. Ε. άνεβάλλομεν 
έκάστοτε, λόγφ τοΰ ακαταλλήλου 
τοΰ χρόνου. Άφήναμεν όμως νά 
άντιληφΰή ή Δ. Ε. την πλήρη άν- 
τίθεσίν μας πρός την γραμμήν 
της καί νά δώση αΰτη την προσή- 
κουσαν λύσιν, διά τό καλόν δλων 
μας. Αΰτη δυστυχώς αγνοούσα τά 
πάντα καί τούς πάντας, έπιμένει 
συνεχώς, εις την άρχήθεν χαρα- 
χΰεϊσαν τακτικήν της, άποδει- 
χθείσαν τόσον έπιζήμιον, δι’ ολό
κληρον τό προσωπικόν.

Τά περιθώρια υπομονής καί ή 
θητεία τής Δ. Ει. έξηντλήθησαν. 
Ή διαμορφωθεΐσα κατάστασις, ο
δυνηρά δι’ δλους μας, μάς έπιβάλ- 
λει νά ΰψώσωμεν δημοσίως την 
φωνήν. Μεγαλύτερον προτέρημα; 
τής Δ. Ε. ΰπήρξεν άναμφιβόλως, 
τό δημιουργεΐν θρύλους περί αυ
τήν, διά καταλλήλων ανακοινώσε
ων καί διαδόσεων καί ούχί τό έπι 
τυγχάνειν συνδικαλιστικός έπιτεύ- 
ξεις. Κατά συνέπειαν έξέφυγεν έξ 
ολοκλήρου τών συνδικαλιστικών 
σκοπών καί τής δοθείσης αυτή έν- 
τολή.

'Η ηγεσία τής Δ. Ε. παρουσία- 
σεν έλαττώματα ασυμβίβαστα 
πρός την ιδιότητα τοΰ συνδικαλι- 
στοΰ. ’Ελαττώματα τά όποια έμε- 
τρίασαν εις τό έλάχιστον τάς ικα
νότητάς της, διά νά μήν είπω τάς 
έξηφάνισαν.

Τά έλαττώματα ταΰτα, ήτοι ή 
ελλειψις διορατικότητας καί Ψυ
χραιμίας, ό υπερβολικός προσωπι
κός εγωισμός καί φιλοδοξία, ή α
ψυχολόγητος καί ανοίκειος συμπε
ριφορά πρός συναδέλφους καί ή 
άκαμπτος έμμονη εις αποφάσεις 
άνωτέρας τής δυνάμεώς της, ΰ
πήρξεν μέγας συντελεστής τής έ- 
πελθούσης συμφοράς.

Τά περισσότερα τών μελών τής 
Δ. Ε. άπεδείχθησαν τελείως ά
βουλα.

Εις τό σημεϊον τοΰτο ή Συνέ- 
λευσις σύσσωμος έξεγείρεται έπί 
τφ άκούσματι τής λέξεως «άβου
λα» ό δέ δμιλητής παρητήθη τοΰ 
λόγου του καίτοι ό Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου τον παρεκάλεσε συμφω- 
νούσης καί τής Συνελεύσεως, νά 
συνεχίσβ την ομιλίαν του.

Η ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ κ. ΚΩΣΤΗ
Ό κ. ΚΩιΣΤΗΣ δευτερβλο- 

Υών, άπαντα έπί των έπικρί- 
σεων ώς άκολβύθως :

Έκ μέρους τοΰ πρώτου τών 
ομιλητών έψέχθη η Διοικητι
κή ’Επιτροπή, ότι παρεέίααε 
το Καταστατικόν τοΰ Συλλό
γου, διότι ή δημΡοίευσις τών 
πεπραγμένων έγένετο άκαί- 
ρως, δηλαδή έπρεπε αΰτη νά 
δημοσιευδή ένωρίτερον. Τοΰ
το όμως δέν εύστα8εΐ, καθ’ ό
σον τό Καταστατικόν όμιλε! 
διά τά οικονομικά ζητήματα, 
τούτέστιν τήν διαχείρισιν τής 
περιουσίας τοΰ Συλλόγου. ’Αλ
λά τόσον ό ισολογισμός όσον 
καί ό προϋπολογισμός ώς καί 
ή σχετική' έκθεσις τών ελεγ
κτών έχουν πρό άρκετών ήμε- 
ρών άναρτηδή καί ήδύνατο 
πάς ένδιαφερόμενος νά λάόη 
γνώσιν τών σχετικών στοι
χείων.

"Οσον άφορά τήν έκδεσιν 
έπί τών λοιπών πεπραγμένων 
ούδαμοΰ τοΰ Νόμου ή τοΰ Κα
ταστατικού άναφέρεται ότι 
γεννάται ύποχρέωσις, όπως 
αΰτη δημοσιεύηται εις ώρισμέ 
νην προθεσμίαν πρό τής Συν
εδρίας τής Γενικής Συνελεύ
σεως. Τήν έκδεσιν έπί τών πε 
πραγμένων ή Δ. ’Επιτροπή 8ά 
ήδύνατο κάλλιστα να τήν α
νάγνωση κατά τήν Γενικήν 
Συνέλευοιν.

ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ :
Άναγνώσατε παρακαλώ τό οί- 

κεΐον αρθρον τοΰ Καταστατικού, 
διά νά ’ίδωμεν ποιος έχει δίκαιον.

Ό κ. ΚΏΣΤΗΣ άναγινώ- 
σκει τά άρθρα 9 καί 28 έχον- 
τα ώς εξής:

1) Ό απολογισμός τής Διοι
κητικής ’Επιτροπής διά τήν λή- 
ξασαν χρήσιν- καί ό προϋπολογι
σμός τής έπομένης καί

‘Ο απολογισμός τής Δ. ’Επι
τροπής καί ή έκθεσις τών έλεγ- 
κτών έκτυπούμενα τίθενται είς 
τήν διάθσειν τών μελών 6 ήμέρας 
πρό τής Συνελεύσεως.

"Αρθρον 28. Οί κατά τό αρ
θρον 9 εκλεγόμενοι έλεγκταί προ 
σκαλούμενοι παρά τής Διοικητι
κής ’Επιτροπής μετά τον παρά 
Ταύτης καταρτισμόν τοΰ άπολογι 
σμοΰ καί ίσολογισμοΰ διά τήν λή 
ξασαν χρήσιν, ένεργοΰσι τον έλεγ 
χον έν γένει τής διαχειρίσεως 
τής ληξάσης χρήσεως. Είς τήν δι 
άθεσιν αυτών τίθενται τά πρακτι 
κά τών συνεδριάσεων τής Διόικη 
τικής ’Επιτροπής καί τών Συνε
λεύσεων, τά βιβλία διαχειρίσεως, 
ή αλληλογραφία καί τό άρχεΐον 
τοΰ Συλλόγου.

Βλέπετε λοιπόν, Κύριοι Συ 
νάδελφοι, ότι καμμία προθε
σμία δέν παρειόιάσθη, διότι ό
λα έδημοσιεΰθησαν έν τάξει. 
( Χειροκροτήματα ).

Συνεχίζων ό κ. Πρόεδρος 
τής Δ. Ε. λέγει, ότι ή πολιτι
κή τής Δ.Ε. έγινε άντικείμε- 
νον έπικρίσεως ύπό τριών έκ 
τών όμιλητών είς τά έξής κε
φάλαια:

Πρώτον, τάς πάλαι ποτέ 
σχέσεις μας μέ τά άδελφά Σω
ματεία, δεύτερον, τάς έπαφάς 
μας μέ τήν Κυόέρνησιν καί 
τούς λοιπούς παράγοντας, καί 
τρίτον, τά ’Ασφαλιστικά Τα
μεία. Έπί τών θεμάτων τού
των εΐχομεν όμιλήσει διά μα

κρών καί λεπτομερώς εις προ- 
ηγουμένας δύο μάλιστα Συνε
λεύσεις, καί σύσσωμον τό Προ

ζης ’Αθηνών. Καί ό Σύλλογος 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος ή-

σωπικόν ένέκρινε τάς ένερ- 
γείας μας καί μάς έχειροκρό- 
τησεν. ΤΗσαν μάλιστα όλοι οί 
έπικριταί παρόντες καί κατά 
τήν μίαν (30.1.53) καί κατά 
τήν άλλην (20.7.53) Γενικήν 
Συνέλευσιν, άλλα είς ούδεμίαν 
έπίκρισιν τότε προέβμσαν. 
Όρθώς λοιπόν ό κ. Βασιλο
πούλας εΐπεν ότι οί άγορηταί 
ούτοι είναι έκτος ήμερηοίας 
διατάξεως. Παρά ταΰτα όμως 
έπειδή τά δέματα έπανέφερον 
πρό ήμών οί άγορηταί καί έ- 
πειδή ταΰτα είναι λίαν σοόα- 
ράξ σημασίας, δεχόμεθα τήν 
πρόκληοιν.

Καί πρώτον έπί τών σχέσε
ων μέ τούς Συλλόγους Τραπέ
ζης Ελλάδος καί ’Αγροτικής.

Ποιος δέν ήφνιδιάσδη έκ 
τής συγχωνεύσεως; Ποια προ- 
σωπικότης δέν ήσθάνθη έκπλη 
ξιν; Οΰδείς ήτο έκεΐνος, ©στις 
δέν ήφνιδιάσδη. Καί τοΰτο, δι
ότι οΰδείς ήτο δυνατόν νά 
φαντασθή, ότι τό Τραπεζιτικόν 
θά έρρυθμίζετο δι’ άπορροφή- 
σεως τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος ύπό τής Τραπέ-

φνιδιάσθη καί ιδού πως...
(ΈΙπί τοΰ σημείου τούτου έ- 

πιχειρεΐ νέαν, διά πολλοστήν 
φοράν διακοπήν ό κ. Κατσιά- 
μπας, πρός τον όποιον άπευ- 
θυνόμενος ό κ. Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου λέγει τά έξής:

Μέ διεκόψατε έπανειλημμέ 
νως καί σάς έδωσα τάς προση- 
κούσας άπαντήσεις, αϊτινες 
καί έπεδοκιμάσθησαν ύπό τής 
Συνελεύσεως. Δέν σάς έπιτρέ- 
πω άλλην διακοπήν. Δέν σάς 
διέκοψα οΰτε μίαν φοράν κα
τά τήν ομιλίαν σας μολονότι 
άνεγνώσατε λόγον.

Έπί τφ άκούσματι τής λέ
ξεως «άνεγνώσατε», ή Συνέ- 
λευσις όλόκληρος έκσπφ είς 
όμηρικούς γέλωτας).

Καί ιδού πώς συνεχίζει ό κ. 
Πρόεδρος: Ή άπόφασις τής
Κυόερνήσεως διά τήν συγχώ- 
νευσιν έξηγγέλθη, ώς γνω
στόν, τήν 22.15' ώραν τής 7.1. 
53. Τήν πρωίαν, πολύ ένωρίς 
— τής επομένης 8.1.53, έδέ- 
χδημεν τήν' έπίσκεψιν όλων 
τών μελών τοΰ Δ. Συμβουλίου 
τοΰ Συλλόγου τών Υπαλλή
λων τής Τραπέζης τής Ελλά

δος είς τά έν τή Τραπέζη μας 
Γραφεία μας. "Ολοι των, μια 
φωνή ειπον : «Τί κάθεσαι, 
Κώστη, ξεκίνα δι’ άπεργίαν 
έντός τής σήμερον. Καί θά 
σάς άκολουθήσωμεν άμέσως 
καί ήμεϊς. Πιστεύομεν δέ, ότι 
θά κινηθούν καί οί τής ’Αγρο
τικής Τραπέζης, διότι τά κτυ
πήματα θά είναι διαδοχικά! 
Τώρα κτυπιέσθε σείς, αύριο 
ήμεϊς».

Τούς ηύχαριστήσαμεν διά 
τήν συνδρομήν, τήν οποίαν θά 
μάς παρείχον είς τον άγώνα, 
ό όποιος δέν ήτο μόνον ίδικός 
μας άλλά καί ίδικός των (ό
ταν θά ήρχετο καί ή σειρά 
των) άλλά τούς έδήλώσαμεν, 
ότι δέν «ήμποροΰμεν νά ξεκι- 
νήσωμεν σήμερα 8.1.53, διότι 
τό άπόγευμα θά συνεδρίαση 
τό Γενικόν Συμέούλιον τής 
Εθνικής Τραπέζης, τό όποιον 
δέν άποκλείεται νά άντιτα- 
χθή κατά τής συγχωνεύσεως 
καί κατά τοΰ διορισμού τοΰ κ. 
Ήλιάσκου ώς διοικοΰντος Σνμ 
δούλου, οπότε τό πράγμα μπο
ρεί νά πάρη καλήν τροπήν. 
Συνεπώς, άν τό Γενικόν Συμ- 
(Συνέχεια είς τήν 8ην σελίδα)

ΨΗΦΟΔΕΛ11ΟΝ
Διά τάς άρχαιρεσίας του Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος τής 21 καί 22 Φεβρουάριου 1954
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Δρεπανόπουλος Μιχαήλ (Άθήναι)
Βενακίδης Θεοφάνης (Άθήναι)
Γαλανόπουλος Λέων. (Άθην.) (Μητρ)λεως) 
Κουλκουμπάσης ’Αντώνιος (Θεσσαλονίκη) 
Μανιάκης Δημήτριος (Άθήναι)
Μηλιάς ’Ιωάννης (Βόλος)
Μπαρούμης ’Εμμανουήλ (Πειραιεύς)
Παπαδάκης Βασ. (Ηρακλείου) (Κρήτης)

Παντελής Μουτούσης
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ

(Άθήναι)

Πήττας Γεώργιος 
Συγκελάκης Ιωάννης 
Χριστοδουλιάς Σεραφείμ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΑΙ
Καραγιάννης Αναστάσιος 
Κλειδής Αναστάσιος 
Κυριακόγκωνα Φιλομήλα 
Λαμπρινόπουλος Γεώργιος 
Προκοπίου Άνδρέας 
Τσάκωνας Ιωάννης

(Πάτραι)
(Άθήναι)
(Άθήναι)

Δρεπανόπουλος Μιχαήλ 
Βενακίδης Θεοφάνης 
Γιαννόπουλος Βασίλειος 
Καραγιάννης Αναστάσιος 
Λαμπρινόπουλος Γ εώργιος 
Προκοπίου Άνδρέας 
Χριστοδουλιάς Σεραφείμ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
Δρεπανόπουλος Μιχαήλ 

(Άθήναι) Βενακίδης Θεοφάνης 
» Γ ιαννόπουλος Βασίλειος
» Κλειδής Αναστάσιος
» Κουτσοβίτης Ήλίας
» Πάσσας Σταμάτιος
» Τσούκαλος Δημήτριος

ΕΛΕΓΚΤΑΙ
Θεοδωρίδης Γεώργιος (Άθήναι)
Πολίτης Κωνσταντίνος »

(Άθήναι)

(Θεσσαλονίκη)
(Άγρίνιον)

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ
Διά τάς άρχαιρεσίας τοΰ Συλλόγου τών __ 

Τραπέζης τής Ελλάδος τής 21 καί 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
Κοιτσιάμπας Κωνσταντίνος (Άθήναι)
Καλεμκερής Κωνσταντίνος (Θεσσαλονίκη) 
Κυρούσης Θεόδωρος ^ (Πειραιεύς)
Λυμπερόπουλος Αντώνιος (Άθήναι)
Μπόγδανος Άνδρέας (Άθήναι)
Οίκονομίδης Εύάγγ. (Άθην.) (Μητρ)λεως) 
Παγανός Λάμπρος = (Άθήναι)
Πατεράκης Έμμ. (Ηράκλειον) (Κρήτης) 
Σκληβανιώτης Λέανδρος (Πάτραι)
Φινινής Αθανάσιος (Άθήναι)
Χρυσοχο'ί'δης Δήμος _____ (Βόλος)

Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 
22 Φεβρουάριου 1954 

Μηλιδάκης ’ I ωάννης 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ

Κατσιάμπας Κωνσταντίνος 
Καλοδίκης Μιχαήλ 
Λυμπερόπουλος Αντώνιος 
Μπόγδανος Άνδρέας 
Οίκονομίδης Εύάγγελος 
Κατωπόδης Σπυρίδων 
Παγανός Λάμπρος

(Άθήναι)·

ΕΠΙΜΕΛΗΤΑΙ
Βορίδης Χρήστος (Αθηνών) 
Ίατρίδης Κωνσταντίνος 
Κοώοδίκης Μιχαήλ 
Κατωπόδης Σπυρίδων 
Μενδρινοΰ Αλίκη (Άθην.) 
Ροΰσσος Γάσπαρης

(Ν. Ιωνίας) 
(Πειραιεύς) 

(Άθήναι) 
(Άθήναι) 

(Μητρ)λεως) 
(Άθήναι)

ΕΛΕΓ
Κριμπόγιαωνης Βασίλειος 
Χαρίσης Κωνσταντίνος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 
Κατσιάμπας Κωνσταντίνος (Άθήναι)
Κατωπόδης Σπυρίδων »
Μυσιρλόγλου Μιχαήλ (Θεσσαλονίκης)
Μπόγδανος Άνδρέας (Άθήναι >
Φινινής Αθανάσιος »
Κυρούστις Θεόδωρος ^ »
Λυμπερόπουλος Αντώνιος »
ΚΤΑΙ

(Άθήναι)



ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 21 ΚΑΙ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954

ΟΔΗΓΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΤΙΠΡΟΣΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΑΙ ΤΑΙ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΑ! ΕΑΙΤΡΟΙΑΙΤΟΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΝ KATAITRHATON

Έν οφει των αρχαιρεσιών 
τής 21ης καί 22«ς τρέχοντος, 
παρέχοντοη προς τούς αντι
προσώπους τοΰ Συλλόγου εις 
τά επαρχιακά Καταστήματα, 
καί τάς Έφορευτικάς Έπιτρο- 
πάς των Καταστημάτων — 
Εκλογικών Κέντρων, εκ μέ
ρους τής Δ. Ε. αί κάτωθι όδη- 
γίαι :

Ή Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου πα- 
ρακαλεΐ τούς κ.κ. αντιπροσώ
πους τοΰ Συλλόγου τούς ύπη- 
ρετοΰντας εις τά ’Επαρχιακά 
Καταστήματα, όπως συντάξω- 
σιν ύπ’ ευθύνην των κατάστα- 
σιν των ύπηρετούντων παρά 
τώ Καταστήματί των Συνα
δέλφων — τακτικών μελών 
τοΰ Συλλόγου. Την κατάστα- 
αιν ταΰτην των έξ έκαστου 
Καταστήματος έχόντων δικαί
ωμα ψήφου δέλουσι καταδέσε ι 
το ταχύτερον εις την εκλεγεί 
σαν τοπικήν ’Εφορευτικήν ’Ε
πιτροπήν τοΰ εις ό υπάγονται 
Καταστήματος — Εκλογικού 
Κέντρου.

Έκάστη τοπική ’Εφορευτι
κή ’Επιτροπή παρακαλεΐται ό
πως παρακολουδήση τήν έγ
καιροί' ύποδολήν εις αύτήν 
τών ως άνω καταστάσεων έκ 
μέρους όλων τών Καταστημά
των τής δικαιοδοσίας τη?. Ή 
Τοπική ’Εφορευτική ’Επιτρο
πή μετά τήν λήψιν τών κα
ταστάσεων όλων τών Κατα
στημάτων, άτινα δέλουσιν ά
σκηση τό εκλογικόν των δι
καίωμα εις τό Κατάστημα — 
Εκλογικόν Κέντρον, εις ό έ
κάστη εδρεύει, δά ύποβάλιι 
ταύτας δεόντως κεκυρωμένας 

■εις τούς αρμοδίους Δικαστι
κούς αντιπροσώπους.

Οί κ. κ. αντιπρόσωποι τοΰ 
Συλλόγου παρακαλοϋνται ό
πως μάς υποβάλουν εγκαίρως 
άντίγραφον εις διπλοϋν τών 
ώς άνω καταστάσεων.

Αί κατά τόπους Εφορευτι
κά! Έπιτροπαί παρακαλοϋνται 
όπως μάς γνωρίσουν τηλεγρα- 
φικώς : Ιον) Τήν εκλογήν 
των συμφώνως ιπρός τάς όδη- 
γίας τής Κεντρικής ’Εφορευ
τικής Επιτροπής καί 2ον) 
τήν έκτέλεσιν τής διά τής 
παρούσης άνατιδεμένης αύ- 
ταις έργασίας.

Τέλος, ή Δ. Ε. γνωρίζει 
-πρός τάς Έφορευτικάς Έπι- 
τροπάς, ότι ένεκρίδη ή κατα
βολή, χρεώσει τοΰ Συλλόγου, 
δραχμών 200.000 εις έκαστον 
Δικαστικόν αντιπρόσωπον ώς 
άποζημίωσίν του.

ΤΟ ΑΔΙΑΒΛΗΤΟΝ 
ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ

Ή Δ. Ε. έν τή μελέτη τών 
τρόπων, καδ’ οΰς δά ή το δυνα; 
τον νά έξασφαλισδη ή έλευ- 
δέρα έκδήλωσις τής θελήσεως 
τών μελών τοΰ Συλλόγου τό
σον τοΰ Κεντρικού Καταστή
ματος, όσον καί τών Υποκα
ταστημάτων, κατέληξεν, έν 
συνεννοήσει μετά τής Κεν
τρικής ’Εφορευτικής ’Επιτρο
πής τής έκλεγείσης παρά τής 
Γενικής Συνελεύσεως τών με
λών, εις τήν άποφασιν νά ά- 
ναλάβη, ό Σύλλογος τήν' δα
πάνην έκτυπώσεως τών' ψηφο
δελτίων τοΰ συνδυασμού ή 
τών' συνδυασμών, οϊτινες δά 
διεκδικήσωσι τήν ύψίστην τι
μήν τής διαχειρίσεως τών 
.Συλλογικών ύποδέσεων. -Ταΰ- 
τα δά έκτυπωδώσιν επί χάρ

του τής αυτής ποιότητας, διά 
τών ιδίων τυπογραφικών στοι 
χείων καί δά είναι τοΰ αυτού 
μεγέδους. Οί φάκελλοι ωσαύ
τως, εντός τών οποίων δά το- 
ποδετηδώσι τά ψηφοδέλτια, 
δά είναι οί ’ίδιοι ακριβώς κατά, 
τε τό μέγεθος καί τό χρώμα: 
καί τήν ποιότητα, τόσον' διά 
τό Κεντρικόν, όσον' καί διά 
τά Υποκαταστήματα. Τά ψη
φοδέλτια καδώς καί οί φάκελ- 
λοι, δι’ ών δά έφοδίασδώσι 
παρά τοΰ Συλλόγου άπασα,ι 
αί Εφορευτικά! Έπιτροπαί, 
τόσον τοΰ Κεντρικού Κατα
στήματος όσον καί τών περι
φερειακών ’Εκλογικών Κέν
τρων, δά φέρωσιν ειδικήν 
σφραγίδα τού Συλλόγου μέ 
τήν ημερομηνίαν τών άρ- 
χαιρεσιών. Τά ψηφοδέλτια 
ταΰτα καί οί φάκελλοι δά δί- 
δωνται παρά τών Προέδρων 
τών ’Εφορευτικών ’Επιτρο
πών εις τούς προσερχομένους 
κατά τάς αρχαιρεσίας καί έξ 
αύτών ό ψηφίζων, εισερχόμε
νος εις τό παραβάν, δά κάμη 
επιλογήν, διαγίραφάς, άντικα 
ταστάσεις ονομάτων ύποψηφί- 
ων, ή προσδήκας άλλων όνο- 
μάτω-ν.

Πάν ψηφοδέλτιον, μή φέ- 
ρων τήν ώς άνω σφραγίδα 
τού Συλλόγου, δά είναι άκυ- 
ρον, όπως άκυρον δά είναι έφ’ 
όσον καί ό φάκελλος, εντός 
τοΰ όποιου δά είναι τοποδετη- 
μένον τό ψηφοδέλτιον, δέν 
είναι έξ εκείνων, οϊτινες δά 
φέρωσιν ωσαύτως τήν κατά 
τά ανωτέρω ειδικήν σφραγί
δα τού Συλλόγου.

Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Ψηφοδέλτιον, όπερ βά φέ- 
ρη «λήν τής σφραγίδος τού 
Συλλόγου, έτερα διακριτικά 
σημεία, δά είναι ωσαύτως ά
κυρον.

Ψηφοδέλτιον, έν ώ δά ά- 
ναγράφωνται ονόματα περισ
σότερα τού ένός διά τό αξίω
μα τοΰ Προέδρου τών Συνε
λεύσεων ή περισσότερα τών 
ένδεκα διά τούς Συμβούλους 
ή περισσότερα τών έξ διά 
τούς Έπιμελητάς, ή περισσό
τερα τών δύο διά τούς Έλεγ- 
κτάς, τά τυχόν πέραν τών ά- 
ριθμών τούτων ψηφιζάμενα ο
νόματα δέν δά λαμβάνωνται 
ύπ’. όψιν. Έν τή περιπτώσει 
ταύτη ό ψηφιζόμενος διά τήν 
δέσιν τοΰ Προέδρου τών Συ
νελεύσεων, ή ό αριθμός τών 
Συμβούλων ή ’Επιμελητών ή 
Ελεγκτών δά λαμβάνηται κα 
τά τήν σειράν τής έν τώ ψη- 
φοδελτίω άναγραφής των, μέ 
χρι συμπληρώσεως τών ύπόι 
τοΰ Καταστατικού καθοριζό
μενων θέσεων.

Τά ψηφοδέλτια καί οι φά- 
κελλοι, οϊτινες Θά χρησιμο- 
ποιηθώσι παρά τών εκλογέων* 
κατά τάς αρχαιρεσίας τής 21 
καί 22 Φεβρουάριου, Θά άπο- 
σταλώσιν εγκαίρως, μερίμνη 
τής Διοικητικής Επιτροπής 
τού Συλλόγου, εις τάς κατά, 
τόπους Έφορευτικάς Έπιτρο- 
πάς διά συστημένου ταχυδρο
μικού δέματος καί Θά άνοιγώ- 
σι παρά τού Προέδρου τής αρ
μόδιας Εφορευτικής ’Επιτρο
πής έν συνεδριάσει κατά τήν 
ημέραν καί τήν ώραν τής έ- 
νάρξεως τής ψηφοφορίας. Τό 
οϋτω ένεργηδησόμενον άνοιγ 
μα τού δέματος ιών ψηφοδελ

τίων καί τών φακέλλων θά 
μνημονευδή εις τό πρακτικόν 
όπερ δά συντάξη η ’Εφορευτι
κή Επιτροπή επί τφ πέρατι 
τής ψηφοφορίας.

Τά ανωτέρω δά έφαρμο- 
σδοΰν αύστηρώς καί πανομοι- 
οτύπως τόσον παρά τής έν 
Άθήναις Κεντρικής Εφορευ
τικής Επιτροπής, όσον καί 
παρά τών ’Εφορευτικών Επι
τροπών τών περιφερειακών 
’Εκλογικών Κέντρων.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΥΣΤΙΚΗ

Ή χρήσις τών παρά τού 
Συλλόγου άποσταλησομένων 
ψηφοδελτίων καί φακέλλων, 
τόσον παρά τών έν Άθήναις 
όσον καί παρά τών έν τοΐς Ύ- 
ποκαταστήμασι συναδέλφων 
τό πανομοιότυπον τών ψηφο
δελτίων καί τών φακέλλων, 
ΕΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩ ΠΡΟΣ 
ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΣ ΠΕ
ΡΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΟ
ΡΙΖΟΜΕΝΑ, ού μόνον έξα- 
σφαλίζουσι τήν έλευδέραν έκ- 
δήλωσιν τών μελών, αλλά δι
ευκολύνομαι καί έξασφαλίζου- 
σιν απολύτως καί τήν μυστι
κότητα τής ψηφοφορίας. ΈΙπί 
πλέον ή προβλεπομένη άνά- 
μιξις τών φακέλλων, μετά 
τήν ενταύθα αποστολήν των, 
παρά τών ’Εφορευτικών ’Επι
τροπών, ΠΡΙΝ "Η ΑΝΟΙΓΩ- 
ΣΙΝ ΟΥΤΟΙ, τούτέστιν 
ΠΡΙΝ ΤΙΜΗ Η ΔΙΑΛΟΓΗ, 
καθιστώσιν αδύνατον 
παντελώς νά γνωσδή 
παρ’ οίουδήποτε, ποιος έψήφι- 
σεν, εις ποιον 'Υποκατάστη
μα ανήκει καί πώς έξέφρασε 
τήν θέλησίν του.

δύνανται νά άσκήσωσι τό εκ
λογικόν των δικαίωμα ένταΰ
δα, άιπεφάσισεν όπως, έάν συ
νάδελφοι τού Κεντρικού Κα
ταστήματος ή Υποκατάστημά 
των, οϊτινες κατά τήν ημέραν 
τών αρχαιρεσιών δά εύρίσκων 
ται μακράν τοΰ Εκλογικού 
Κέντρου, ένθα έχει όρισδή ότι 
θά άσκήσωσι τό δικαίωμά των', 
δυνηθώσι νά προσέλθωσι εις 
τό πλησιέστερον πρός τόν τό
πον τής διαμονής των Εκλο
γικόν Κέντρον καί έπί τή έ- 
πιδείξει τοΰ δελτίου ταυτότη
τάς των άσκήσωσι τό. δικαίω
μά των. (Έπιθεωρηταί Τρα- 
πέζης — άδειούχοι — ύπό με 
τάδεσιν, παραιτηθέντες ή άπο- 
λυθέντες μετά τήν 7 ’Ιανουά
ριου 1953) Έ'ν τή περιπτώσει 
όμως ταύτη Θά γίνΐ) ειδική πε 
ρί τούτου μνεία εις τό Πρα
κτικόν, ϊνα μή δυσχερανδή ό

ένεργηδησόμενος έλεγχος τών 
λαβόντων μέρος εις τή\' ψήφο 
φορίαν έκ τού γενικού μη
τρώου Συλλόγου.

Ή Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου, λχ- 
βοΰσα ύπ’ όψιν της ότι, τινά 
τών Καταστημάτων εύρίσκον- 
ται πολύ μακράν τοΰ εϊς ό ύ
πάγονται ’Εκλογικού Κέν
τρου, πρός άντιμετώπισιν τών 
ύπηρεσιακών αναγκών και 
πρός διευκόλυνσιν τών. εις 
αύτά ύπηρετούντων συναδέλ
φων, άπεφάσισεν όπως, έφ’ ό
σον ή μεταφορά τών έν λόγω 
συναδέλφων διά τών τακτι
κών συγκοινωνιακών μέσων 
καθίσταται δυσχερής καί ώς 
έκ τούτου, θέλει τυχόν βρα
δύνει ή εις τάς έδρας των ε
πιστροφή, χρησιμοποιηθώσιν 
ύπ’ αύτών, δαπάναις τοΰ Συλ
λόγου, ειδικά μέσα μεταφο-
'ρ«ς·

ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Ή Δ. Ε., έρμηνεύουσχ τέ
λος τό Καταστατικόν τού Συλ 
λόγου, καθ’ ό οί συνάδελφοι 
τών 'Υποκαταστημάτων, έφ’ 
όσον εύρίσκονται αυτοπροσώ
πως κατά τήν ήμέραν τών 
αρχαιρεσιών εις τό Κέντρον,

1ΙΠ6ΜΙ ΒΡΟΙ Jill “ΜΕΖΙΙΙΜ1.

ΝΑ ΑΝΑΑΕ1ΧΘΟΥΝ 
ΟΙ ΑΔΙΑΒΛΗΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ 

ΠΛΕΟΝ ΙΚΑΝΟΙ

Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΠΙΚΟΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΝ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Συμφώνως τφ άρθρφ 14 Κα
ταστατικού, παράγραφος 5 καί 
κατόπιν προκηρύξεως εκλογών τήν 
2ΐην καί 22αν Φεβρουάριου 1954 
διά τήν εκλογήν νέας Διοικητικής 
’Επιτροπής τοΰ Συλλόγου μας, 
παρακαλοΰμεν υμάς, όπως συγ- 
κεντροΰντες τά τακτικά μέλη τοΰ 
Συλλόγου, προβήτε εϊς τήν εκλο
γήν τοπικής ’Εφορευτικής ’Επι
τροπής περιλαμβανούσης τρία 
(3) τακτικά μέλη καί δυο (2) 
αναπληρωματικά.

Αί τοπικαί ’Εφορευτικά! Έπι
τροπαί δέον νά συγκροτηθώσι τό 
βραδύτερον δύο ημέρας προ τής 
διά τήν ψηφοφορίαν καθορισθείσης 
ήμερομηνίας.

Παρακαλοΰμεν, όπως άμα τή 
συγκροτήσει τής ’Εφορευτικής ’Ε
πιτροπής μάς γνωρίσητε τούτην.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π. Λεκός 
Μ. Τσουδερός 
Άρ. Ζέρβας 
Γ. Θεοδώρου 
Κ. Τσουκαλάς

Είναι γνωστόν εις πάντας ότι 
τό Προσωπικόν τής τέως ’Εθνικής 
Τραπεζης τής Ελλάδος δοκιμάζε 
ται σκληρότατα. Καί διανύει τήν 
πλέον δραματικήν καμπήν τής ι
στορίας του. Φόβος καί αγωνία 
καί άδεβαιότης διά τήν αΰριον 
συνέχει τάς ψυχάς όλων μας. Εί
ναι φανερόν ότι ή Διοίκησις τής 
νέας Τραπεζης δέν πρόκειται νά 
παράλειψη τίποτε διά τήν όλοκλή- 
ρωσιν τών προθέσεών της, αί ό
ποιας ώς άπεδείχθη πρός ενα καί 
μόνον άποβλέπουν σκοπόν: Τήν 
άποχρωμάτισιν τής νέας Τραπέ- 
ζης άπό παντός πού νά ένθυμίζη 
’Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος. 
Κι ένφ ή σοβαρό της τών περιστά 
σεων επιβάλλει συνοχήν, ένότητα 
καί πειθαρχίαν, καθημερινώς δί- 
δομεν, δυστυχώς, δείγματα δια- 
σπάσεως καί άποσυνθέσεως. 'Υ
πάρχουν Συνάδελφοι, οί όποιοι, 
άπό υπέρμετρον ζήλον, κάμνουν 
τό πάν διά νά βλάψουν τους συ
ναδέλφους καί νά φανούν αρεστοί 
εις τόν ’Εργοδότην, άνακινοΰντες 
ζητήματα μή υφιστάμενα. ’Αλλ’ έ
πί τέλους άκόμη καί άπό τήν έν
δοξον ’Εθνικήν Ιστορίαν μας δέν 
ελειψαν εκείνοι οί όποιοι έκάμφθη- 
σαν προ τοΰ κινδύνου. ΚΓ έτσι ά
πό οίκτον καί μεγαλοψυχίαν δέν 
κακίζομεν τούς Συναδέλφους αυ
τούς. 'Απλώς μόνον παράπονον 
διατυπώνομεν εναντίον των καί 
τούς ύπενθυμίζομεν ότι μέσα εις 
τό γενικόν συμφέρον έγκειται καί 
τό ατομικόν των συμφέρον. Καί 
διά νά έξηγούμεθα πρέπει νά το- 
νίσωμεν ότι διακρίνομεν τόν υπέρ 
μετρον ζήλον τών Συναδέλφων αύ 
τών άπό τό καθήκον, τό όποιον ύ- 
ποχρεοΰνται νά έκτελουν εις τό α
κέραιον καί εΰσυνειδήτως, έφ’ ό
σον αμείβονται. "Αν όμως πρέπει 
άπό οίκτον καί μεγαλοψυχίαν νά 
εΐμεθα επιεικείς πρός τούς συνα
δέλφους αύτούς, εϊμεθα έξ ’ίσου α
μείλικτοι καί αδιάλλακτοι πρός 
τούς άλλους συναδέλφους, τούς ό
ποιους..... έθαυμάσαμεν καί κατά
τήν τελείται αν Γενικήν Συνέλευ- 
σίν μας. Είναι οί ’ίδιοι εκείνοι, οί

όποιοι διά τής άνακοινώσεώς των 
τής 2.11.53 μάς άνεκοίνωσαν κα- 
κοβουλως ΐδικάς των επιθυμίας 
καί επιδιώξεις, ώς δήθεν παραγ
γελίαν καί θέλησιν τοΰ κ. Υπουρ
γού τής ’Εργασίας. Καί περί αύ- 
τοΰ ούδεμία επιτρέπεται αμφιβο
λία κατόπιν τής επισήμου διαψεν- 
σεως τοΰ κ. 'Υπουργού ότι έλέ- 
χθησαν παρ’ αύτοΰ ότι «τά όσα 
έπάθατε καί εκείνα πού πρόκειται 
νά πάθετε όφείλονται εις τήν εμ
μονήν σας νά διατηρήτε τό παρόν 
Διοικητικόν Συμβούλιον». Καί 
δέν ήτο δυνατόν νά μή διαψευ- 
σθοΰν έκ μέρους τοΰ κ. Υπουρ
γού, διότι δέν είναι δυνατόν νά 
πιστεύση κανείς ότι ό κ. 'Υπουρ
γός θά ένεφάνιζε τήν Κυβερνητι
κήν άολιτικήν έφαρμοσμένην ά- 
ναλόγως τών συμπαθειών ή άντι- 
παθειών της πρός ώρισμένα πρό
σωπα. Ούτε ήτο δυνατόν ό κ. 'Υ
πουργός νά πιστεύη ότι ή διεκδί- 
κησις τών δικαιωμάτων μας καί 
οί συνδικαλιστικοί μας έν γένει ά- 
γώνες, είναι αγώνες πολιτικής. 
Καί τέλος, δέν ήτο ποτέ δυνατόν 
ό κ. Υπουργός νά εμφανίζεται 
διαφωνών πρός τήν Κυβέρνησιν, ή 
όποια διεκήρυξε καί διακηρύττει, 
ότι έπολιτεύθη καί πολιτεύεται 
εντός τών Συνταγματικών ορίων 
τής Δημοκρατίας καί τής έλευθε- 
ρίας.

Τούς κακούς αύτούς συναδέλ
φους παραδίδομεν εις τήν συνεί- 
δησιν τής όλότητος τών συναδέλ
φων κΓ άς τούς κρίνουν κατ’ Αξί
αν. Δέν παραλείπομεν όμως νά 
κάμωμεν έκκλησιν πρός τό σύνο- 
λον τών υπαλλήλων τής τέως ’Ε
θνικής Τραπέζης, όπως, κατά τάς 
έπικειμένας έκλογάς, μέ συνέπει
αν, συνοχήν καί πειθαρχίαν, προσ 
παθήσωμεν νά άναδείξωμεν, τούς 
πλέον ικανούς καί άδιαβλήτους, 
εις τούς όποιους θά έμπιστευθώ- 
μεν τήν ήγεσίάν τοΰ Συλλόγου 
μας, διά τήν συνέχισιν τών συλλο
γικών έπιδιώξεών μας καί τήν πε 
ραίωσιν τών έκκρεμών δικών.

’Αθήναι, 3.2.54 Μ.
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Η ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ κ. ΚΟΣΤΗ

(Συνέχεια έκ τής 6ης σελίδας) 
βούλιον δέν χντιταχδή εί; την 
συγχώνευση' καί τον διορι
σμόν τού ζ. Ήλιάσκου, ήμεΐξ 
6ά ξεκινήσουμε δι’ άγω να αύ- 
ριον τό πρωί 9.1.1953», Έν άλ
λα ις λέξεσι, άνεμένομεν νά 
όλοκληρωθη ή επιβεβλημένη 
διαδικασία. Πάντως τό 8έμα 
τής κοινής καθόδου είς απερ
γίαν είχε λυ8ή μέ τήν αυτό
βουλον καί αυθόρμητον παρώ- 
τρυνσίν μας ύ-πό τοϋ Δ.Σ. τοϋ 
Συλλόγου της Τραπέξης τής 
Ελλάδος. Έκ των λεχθέντων, 
λοιπόν, αύτών, άποδίεικχ'ύεται 
©τι καί ο Σύλλογος των Ύπαλ 
λήλων τής Τραπέξης Ελλά
δος ήψνιδιάσθη. Έξ άλλου, έ- 
χωρίσαμεν άπό τήχ' συνάντη- 
σίν μας ταύτην μέ πλήρη πε- 
ποίδησιν, ότι είχαμε συμμά
χους. Άλλα δυστυχώς, τήν μέ
χρι τότε πρόΒεσιν τοϋ Συλλό
γου των 'Υπαλλήλων τής 
Τραπέξης Ελλάδος μετέτρε- 
ψεν ο κ. Ματξαβίνος, ό όποιος 
τούς εκανονάρχησε βεβαιώσας 
αυτούς οτι «τά ζητήματα σας 
8ά λυθούν καί κατ’ οϋδέν 8ά 
κινδυνεύσετε».

Ή ενέργεια αϋτη τοϋ κ. 
Μαντξαβίνου — ό όποιος κα
τέστη πλέον γνωστόν τί ρό
λον έπαιξεν εις τήν συγχώνευ 
σιν καί τόν όποιον καί δι’ αυ
τό, άλλά καί διά τήν έναντι 
τών ’Ασφαλιστικών Ταμείων 
συμπεριφοράν άπαξάπαντες 8ά 
τόν ένθυμούμεθα — ή ενέρ
γεια αύτή τοϋ κ. Μαντξαβίνου 
εΐχεν ώς αποτέλεσμα, ώστε 
τήν έπομένην ήμερον ό Σύλ
λογος τής Τραπέζης Ελλάδος 
νά λέγη «άλλα λόγια 6ρέ παι
διά», καί να φευτοδηλώνη, ό
πως καί άπεδείχθη, ότι 8 ά 
ή δ ύ ν α τ ο νά γίνη σκέφις 
περί κοινής καθόδου εις άπερ 
γίαν, άλλα μόνον διά τήν δι- 
ατήρησιν τών κεκτημένων δι
καιωμάτων.

Ό Σύλλογός μας κατήλθε 
μέ τά αίτημα «μή συγχώνευ- 
σις», διότι κάθε άλλο οίονδή- 
ποτε αίτημα θά άπετέλει ΰ- 
βριν διά τό προσωπικόν, τό ό
ποιον έχανε, δ,τι πολυτιμώτε- 
ρον είχε, έχανε τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος.

Άλλ’ άς παραδεχθώμεν 
πρός χρόνου στιγμήν, ότι εάν 
κατηρχόμεδα μέ σύνθημα «τήν 
προστασίαν τών κεκτημένων 
δικαιωμάτων», θά εϊχομεν 
τούς συμμάχους μας, δηλαδή, 
τό προσωπικόν τής Τραπέξης 
τής Ελλάδος καί τό προσωπι
κόν τής ’Αγροτικής.

’Αποτέλεσμα τής κοινής, 
τής μέ συμμάχους, επιτυχούς 
ένεργείας μας θά ήτο ή λίιψις 
τής ύποσχέσεως περί σεβα
σμού τών κεκτημένων, άφ’ ού 
μέ αύτό τό αίτημα θά κατηρ- 
χόμεθα εις τήν ά.τεργίαν.

Αυτήν τήν ΰπάσχεσιν όμως, 
όπως είναι πασίγνωστον, τήν 
επήρε ό Σύλλογός μας κατά 
τόν άγώνα μας τοϋ Ίανουα,- 
ρίου 1953. Οί παρευρεθέντες

τότε είς τά γραφεία τής Γ.Σ. 
Ε.Ε. θά ενθυμούνται τούς Α
σπασμούς, τούς οποίους μάς έ
δωσαν καί ό κ. Μακρής καί ό 
κ. Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου τής 
’Αγροτικής Τραπέξης διά τά 
ωφελήματα, τά οποία αποκό
μισαν οί έργαξόμενοι έκ τοϋ 
άγώνος μας εκείνου. Καί τήν 
ύπόσχεσιν εκείνην τήν έ«ή- 
ραμε είς αγώνα, τόν όποιον 
διεξηγάγομεν άνευ τής βοή
θειας (γιατί όχι καί μέ τήν 
άντΐδρασιν), τοϋ Συλλόγου 
τής Τραπέξης τής Ελλάδος, 
"ίδωμεν τώρα τί έγινε περαι
τέρω διά τήν έκπλήρωσιν τής 
ύποσχέσεως αυτής καί ποία ή 
στάσις τών συμμάχων, τούς ό
ποιους ημείς.... άπεμακρύνα- 
μεν.

Ή Κυβέρνησις, ώς γνωστόν, 
είχε καταθέσει τό Νομοσχέ- 
διον επί τοϋ Τραπεζιτικού, τό 
όποιον μέ τάς άρχικάς διατά
ξεις του 1 — 6 έκτυπα τά δι
καιώματα μας καί μέ τήν διά- 
ταξιν 7 έδιδε την ευχέρειαν 
εφαρμογής τών άρθρων 1— 6 
καί είς τάς Τραπέξας Ελλά
δος καί ’Αγροτικήν. "Ετσι 
λοιπόν έγεννάτο περίπτωσις 
ξεκινήματος τών τριών Συλ
λόγων διιά τήν έκπλήρωσιν 
τής ύποσχέσεως περί σεβασμού 
τών κεκτημένων. Έξεκινήσα- 
μεν λοιπόν, τόν παρελθόντα 
’Ιούνιον, είς άγώνα καί οί 
τρεις Σύλλογοι ηνωμένοι ύπό 
τήν σκεπήν τής Γ.Σ.Ε.Ε. Τί 
έγινε τότε; "Ολος ό κόσμος 
γνωρίζει, ότι οί τής Τραπέξης 
τής Ελλάδος έλθόντες είς άπ’ 
εύθείας έπαφάς μέ τήν Κυ- 
βέρνησιν, μάς έγκατέλειφαν 
καθ’ όδόν. Είς τί, λοιπόν, έ- 
πταισεν ό Σύλλογός μας;

Είναι εντροπή νά γίνεται 
λόγος περί τοϋ ότι άν σύνθη
μα τής άπεργίας μας τού Ία- 
ΧΌυαρίου 1953 ήτο «σεβασμός 
τών κεκτημένων» θά μάς έβο- 
ήθει καί ό Σύλλογος τών "Υ
παλλήλων τής Εκδοτικής. Δι
ότι άπεδείχθη περιτράνως, ό
τι όχι μόχ'ον δέν είχον διάθε- 
σιν νά μάς ένισχύσουν, άλλά 
είχον όλην τήν πρόθεσιν νά 
μάς κτυπήσουν όπως και μάς 
ιέκτύπησαν.

Περί τών διαθέσεων τής Δι- 
οικήσεως τής Τραπέξης "Ελ
λάδος καί τοϋ Συλλόγου τοϋ 
προσωπικού της έναντι τής ’Ε
θνικής, έχουν όλοι οί συνάδελ 
φοι πεισθή.

Άλλά μία μέρα θά γίνη ό 
λογαριασμός.

Συλλόγου—συνεβούλευον τήν | 
Διοικ. ’Επιτροπήν, ©τι έπρεπε | 
νά έπισκεφθή πολιτικούς πα
ράγοντας καί νά ξητήση νά 
ένδιαφερθοϋχ' διά τό "Ιδρυμα. 
"Η Δ. Ε. όμως δέν ήκολούθησε 
τήν συμβουλήν τών συναδέλ
φων αύτών, οί όποιοι είρήσθω 
ιέν παρόδω, έξ άγαθοϋ ελατη
ρίου ήλαύνοντο, καί δέν ήκο- 
λούθησεν ή Δ. Ε. τήν συμβου
λήν αύτήν, διότι έχει ώς αρ
χήν νά μή άναμιγνύηται είς 
τήν πολιτικήν...... ».

Πράγματι πολλοί συνάδελ
φοι (Σ. Σ. όχι βέβαια ό ζ. 
Μπόγδανος ούτε φυσικά ό κ. 
Κατσιάμπας) μάς συνεβούλευ
ον νά έπισκεφθώμεν μετά τάς 
βουλευτικάς έκλογάς τοϋ Νο
εμβρίου 1952 τούς άρμοδίους 
κυβερνητικούς παράγο ν τ α ς 
διά νά προτείνωμεν λύσιν διά 
τό Τραπεζιτικόν. Εις αύτούς 
λοιποχ', ©ί όποιοι, επαναλαμ
βάνω είναι λαμπροί συνάδελ
φοι, έδώσαμεν, τήν άπάντη- 
σιν, ότι δέν έπετρέπετο ό 
Σύλλογος νά κάμη τήν Τρά
πεζαν δημόσιον πρόβλημα ού
τε άλλως τε ό Σύλλογος πολι
τεύεται. Καί ευτυχώς πού ό 
Σύλλογος δέν έιπιήγε πουθε
νά. Διότι όλα αύτά, τά όποια 
έγιναν μέ τήν Τράπεζαν μας 
καί τά οποία έκ τής πολιτικής 
άπέρρευσαν θά διετυμπανίξε- 
τ© είς όλους τούς τόνους τής 
διαπασών, ότι μέ αϊτησιν καί 
έκ προοιμίου επιδοκιμασίαν ή 
τουλάχιστον προκλησιν τοϋ 
προσωπικού έγιναν διά νά λυ- 
θμ τό δημόσιον αύτό... πρό
βλημα.

Φαντασθήτε, Κύριοι Συνά
δελφοι, τί θά έγίνετο, έάν τό 
Προσωπικόν περιήρχετο είς αύ 
τό τό κατάντημα. Όπόση καί 
όποια θά ήτο δυσχερή; ή θέ- 
σις του.

Επαναλαμβάνω, Κύριοι Συ 
νάδελφοι, ότι ή Δ. Ε. ουδέπο
τε έκαμε πολιτικήν καί αυ
τήν τήν γραμμήν ακολούθη
σε πάντοτε. Ένθυμούμεθα ό
λοι ότι έπί τής προκατόχου 
Κυβερνήσεως μας άπεκάλουν 
συναγερμικούς καί τώρα έπί 
τής νΰν Κυβερνήσεως μάς ά- 
ντοκαλοΰν Έπεκικούς. Ό ύγι- 
ής όμως συνδικαλισμός δέν κά, 
μνει πολιτικήν καί ή μοίρα 
όλων τών άκολουθούτων τήν 
έρθήν αύτήν γραμμήν είναι 
νά λαμβάνουν εναλλάξ χαρα
κτηρισμούς ωσάν τούς προανα 
φερθέντας.

ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ : Οί Συνάδελ-
ΑΙ ΕΠΑΦΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ

Ό κ. Κώστης συνεχίζει:
"Οντως εϊπομεν είς τήν 

Συνέλευσιν τοϋ παρελθόντος 
έτους αύτά πού πρό όλίγου ή- 
κούσατε άπό τόν πρώτον έκ 
τών όμιλητών, ότι δηλαδή:

«Πολλοί έπί τή ευκαιρία τής 
έπελθούσης πολιτικής μεταβο
λής — έλεγεν ό Πρόεδρος τοϋ

φοι τών Τραπεζών ‘Ελλάδος καί 
'Αγροτικής διετήρησαν τά κεκτη- 
μένα δικαιώματα των καί δέν έ- 
παθαν δ,τι οί ίδικοί μας Συνά
δελφοι, ακριβώς διότι μή διακό- 
ψαντες τήν έπαφήν των μετά τών 
αρμοδίων τούς ένημέρωσαν περί 
τών ζητημάτων των....

ΚΩΣΤΗΣ: "Ώστε κ. Συνά- 
δίελφε, χειροκροτείτε τήχ^ 
συγχώνευσιν;

ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ..............

ΚΩΣΤΗΣ: συνεχίζω ν.
"Όσον άφορά τό Ταμεΐον 

Συντάξεων εϊμεθα έξ έκεί- 
νων, οϊτινες μετά μεγάλης 
προσοχής παρηκολουθήσαμεν 
τήν οικονομικήν κατάστασίν 
του. Οϋτω, όταν έπί προκατό
χου Διοικήσεως τής Τραπέ- 
ζης έξήλθον 205 συνάδελφοι, 
έθέσαμεν αμέσως τό ζήτημά 
τής οικονομικής άποκαταστά- 
σεως τοϋ Ταμείου καί ά τότε 
Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου τής 
Τραπέξης Ελλάδος κ. Παπα- 
οικονόμου, μετά τοϋ όποιου 
διετηρούσαμεν άρίστας σχέ
σεις, είχε τήν γνώμην, όπως 
τό αίτημα τούτο έκ λόγων εύ- 
μενείας^ πρός τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν έκ τής όποιας προ- 
ήρχετο καί τήν όποιαν ό ά- 
γαπητός αύτός συνάδελφος 
δέν έλησμόνει συζητηθή άρ- 
γότερον. Ή πρότασίς μας έγέ- 
νετο δεκτή τελικώς καί με
τά προσύσκεφιν συνήλθεν κα
τά μήνα Δεκέμβριον 1952 τό 
Συμβούλιο ν τοϋ Ταμείου Συν
τάξεων ύπό τήν προεδρίαν 
τοϋ τότε Διοικητικού μετά συ- 
ζήτησιν δέ ό τότε κ. Διοικη
τής έδήλωσσεν ότι ή Τράπε
ζα δέν θά άφήση ακάλυπτα 
τά Ταμεία έκ τής ζημίας, τήν 
όποιαν ύπέστηααν τα,ϋτα, λό

γω τής έξόδου τών 205 συνα
δέλφων. Πρός τούτοις δέ έγέ- 
νετο καί άχ'αλογιστική μελέ
τη, έξ ής προέκυψεν, ότι ή 
οϋτω έπερχομένη, ζημία είς τό 
Ταμεΐον Συντάξεων ανέρχε
ται είς 60 δισεκατομμύρια καί 
ούχί είς 40 δισ., ώς άνεφέρδιί 
ύπό τοϋ πρώτου έκ τών έπι- 
κριτών μας. Κατά τά λοιπά 
δηλ. περί τών έπιδιώξεων 
τοϋ κ. Ήλιάσκου, περί τών 
άντισυνδικαλιστικών ένεργει 
ών τής πεντάδες έξάδΟς κλπ. 
περί τών Άσψαλ. Ταμείων 
κλπ. νομίζω ότι έχουν χιλιο- 
ειπωθή, ώστε νά μή_ χρειάζη- 
ται νά ταλαιπωρηθή ή συνέ- 
λευσις μέ πράγματα τά όποια 
όλοι ζώμεν.

Ή Σϋνέλευσις συμφωνεί διά 
χειροκροτημάτων.

Ό κ. ΚΩΣΤΗΣ συνεχίζει^
Κύριοι Συνάδελφοι,
Είς κάθε άγώνα ύπάρχουν 

φάσεις, είς τόν ίδικόν μας ή 
τελευταία θά είναι έκείνη, 
κατά τήν όποιαν θά νικήση τό· 
δίκαιον καί ή ήθική. Καί τά 
δύο εύρίσκονται μέ τό μέρος 
μας.

"Η Συνέλευσις έν μεγάλω ένθου 
σιασμώ έγκρίνει τά πεπραγμένα 
τής Δ.Ε, Μεθ’ δ ό κ. Πρόεδρος 
τής Γενικής Συνελεύσεως λύει 
τήν Συνεδρίαν.

6 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΙΚΤΗΣ 
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’Ενώπιον της όλιιμελεάί τοΰ Χυμβοολίο» 

’ Επικράτειας αονεξητήΟη χθες ή προσφυγή τοο 
Συλλόγου μα,ς ζα,τά του διατάγματος, διά του ο
ποίου έκυρώθη ό νέος ’Οργανισμός της ’Εθνικής 
Τραπέζης Ελλάδος καί Αθηνών.

Ό έπί τής θποθέσεως εισηγητής σύμβουλος 
’Επικράτειας κ. Χαρμπούρης εισηγήθη τήν έν με- 
ρει αποδοχήν τής προσφυγής καί τήν άκύριοσιν ω- 
ρισμενων διατάξεων του ’ Οργανισμού, ως ευρι· 
σκομενων έκτος νομοθετικής έςουσιοδοτήσεως, ι
δίως τής διατάξεως, διά της ύποίας έπιτρέπεται 
εις τήν Τράπεζαν νά άπολύη έλευθερως τδ προ
σωπικόν της καί προ τής συμπληρώσεως του όρίου 
ήλικίας. ’Επίσης τής διατάξεως, ή όποια παρέ
χει εις τήν Αιοίκησιν τής Τραπέζης τό δικαίωμα 
νά παρατείνη κατά τήν κρίσιν της τό όριον ήλι
κίας τών όπάλλήλων, τής διατάξεως διά τής ό
ποιας άνατρέπεται ή έννοια τής Ιεραρχίας, τής 
διαταζεως περί ’Επιστημονικού Προσωπικού 
τής Τραπέζης (δικηγόροι) καί άλλων τινών.

Τήν προσφυγήν όπεστήριςαν οί δικηγόροι κ. 
κ. I. Καποδίστριας καί Ο. Χιβαθηνός. ’Εκ μέ
ρους τής Τραπέζης παρέστη ό δικηγόρος κ. Μ. 
Πέσμαζόγλου.

Τό Χυμβουλιον έπεφυλάχθη νά έκδώση τήν^ 
άπόφασίν του.
Χ.Χ.: "H συζήτησις τών προσφυγών διά τό Τα- 

μεϊον Χυντάξεων άνεδλήθη διά τήν Ι^ην Α
πριλίου 1 ί)ί»Τ.


