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Συμφώνως προς τήν πρόσκληση 
της Δ. Ε. έγένετο τήν 30ην τρεχ. 
είς τήν αιθόυσαν Φυσικής 'Αγωγής 
ή Συνέλευσις των μελών τού Συλ
λόγου τής Έθν. Τραπέζης τής 
'Ελλάδος.

Τήν 7ην απογευματινήν άρχεται 
ή συνεό-’ρίασις.

'Ο πρόεδρε; τής Συνελεύσεων ζ. 
Μουτούσης άνακοινοϊ οτι ή Συνέ- 
λευσις εύρίσζεται έν απαρτία ζαΐΐ 
άναγινώσκει τήν πρόσκλησιν' τής 
Βυγζλήσεως της .Γενικής Συνελεύ 
σεως.

Προ τής ήμερησίας διστάξεως.
Ό Πρόεδρος τής Συνελεύσεως 

κ. ΠΑΝΤ. ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ άνα- 
κοινοί ότι ή Συνέλευσις εΰρί- 
σκεται εν απαρτία καί άνκγινώ- 
σκει τήν πρόσκλησιν τής συγζλή- 
σεως της Γενικής Συνελεύσεις.

Έν συνεχεία ό κ. ΜΟΥΤΟΥ
ΣΗΣ άναγινώσκει τήν εζδεσιν 
τής εξελεγκτικής επιτροπής επί 
τών πεπραγμένων τής Δ.Ε.
"C πρόεδρος τής συνελεύσεως κ. Μου

τούσης άνακοινοΐ πρός τήν συνέλευ- 
σιν το κάτωθι ευχαριστήριον γράμ
μα των συναδέλφων τού θήλεως προ
σωπικού:
«Προς τον Πρόεδρον τής Γενικής Συν 

ελεύσεως των Υπαλλήλων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης τής 'Ελλάδος.

Κύριε Πρόεδρε,
Τό προσληφθέν είς τήν Τράπεζαν 

προ τού 1941 θήλυ προσωπικόν αισθά
νεται βαθύτατα τήν ΰποχρέωσιν, όπως 
διά τής παρούσης Γενικής Συνελεύσε
ως έκφραση πρός τον Πρόεδρον καί τήν 
Διοι-κ. Επιτροπήν τού Συλλόγου χάς 
θερμός του ευχαριστίας διά τήν έπι- 
δειχθεΐσαν κατανόησιν και τάς κατα- 
βληθείσας έν συνεχείς ύπ’ αυτού άο
κνους ένεργείας πρός ίκανοποιητικω- 
τέραν έτι έπίλυσιν τού ζητήματος τής 
προωθήσεως των γυναικών, δπερ άπό 
καιρού άπησχόλει τά έκάστοτε Διοικη
τικά Συμβούλια Συλλόγων.

’Εν Άθήναις χή 30 Ίανουαρίου 1952 
Μετ’ έξαιρέτου ΰπολήψεως 

(Έπσνται 106 υπόγραψα!)»
'Ο Πρόεδρος τής Διοικητικής 

’Επιτροπής κ. ΚΩΣΤΗΣ προίτείνει 
όπως διά νά μή ταλαιπωρηΒή ό πα- 
ριοτάμενος δικαστικός αντιπρόσω
πος χ. Καλλέργης, νά προταχίή 
τό θέμα της εκλογής ’Εφορευτικής 
’Επιτροπής.

Προτείνονται οί κ, κ. ’Ιωάννης 
Τζωρτζόπουλος, Γ. Γιαννοπουλος, 
Δ. Κουμπουρόπουλος, 1. Στεφανί- 
ιδης καί Βαλασιάδης ώς τακτικά 
μέλη καί άναπληρωματικοί οί κ. 
κ. Π. Διονυσόπουλος καί Κων, Κα- 
τσιμήδης.

"C κ. Β. Για.ν.νόιπουλος προτεί
νει ©πως ή Συνέλευσις άποδεχθή 
τον διορισμόν των κ.κ, Παπαγκί- 
κα καί Άλεξοπούλου ώς τακτικά 
μέλη καί τόν κ. Θεοδώρου ώς α
ναπληρωματικόν.

Ή Συνέλευσις αποφασίζει όπως 
τά τακτικά μέλη τής Εφορευτικής 
Επιτροπής είναι οί κ.κ. I. Τξωρ- 
τζόπουλος, Γ. Γιαννοπουλος, Διον. 
,Κουμπουρώπουλος, Γ. Παπαγκίκας 
καί Γ. Άλθξόπουλος. ’Αναπληρω
ματικά δέ οί κ.κ. Πέτρος Διονυσό- 
πουλος καί Γεώργιοσ Θεοδοσίου

Ό κ. ΚΩΣΤΗΣ
Άποχωρήσαντος του δικαστικού 

αντιπροσώπου, ή Συνέλευσις είσ»

έρχεται είς τό πρώτον δέμα τής ή
μερησίας διατάίεως.

'Ο Πρόεδρος τής Δ. Ε. κ. ΚΩ
ΣΤΗΣ, είσήίγούμενος τό θέμα, λέ
γει ότι, τά όσαι είχον νά εϊπω τά ε
ξέθεσα είς τήν έκθεσιν των πεπραγ 
μένων τής Δ.Ε. ή όποια καί έδή- 
μοσιεΰθη είς τό Συλλογικοί’ Δελ- 
τίον τής 22ας Ίανουαρίου έ. έ.

. ’Εάν δεν ύπάρχη άΐ’τίρρησις έ.κ 
μέρους της Συνελεύσεως, νομίζω, 
©τι δυνάμέθα νά θεωρήσωμεν τού
την ώς άναγνωσθεΐσαν. Πρός τού- 
τοις, τονίζει, θά έπεθύμουν νά έκ- 
φράσω καί έκ μέρους τής Δ. Ε., 
διά ζώοης τάς άπειρους εύχκριστί- 
ας της προς το προσωπικόν διά τήν 
ύποστήριξιν τήν όποιαν’ οί συνά
δελφοι παρέσχον κατά τό διάστη
μα της θητείας της. Ό χρόνος αυ
τός ήτο ρέματος άπό αγωνιστικά 
γεγονότα καί έΙδοΒη πλέον η άπαξ 
είς τό προσωπικόν ή εύκαιρία νά 
προόη είς εκδηλώσεις αυτόχρημα 
άρρεχ’ωπάς. Μέ σγκίνησιν έέλέπο 
Μεν πάντοτε τούς συναδέλφους ί- 
σταμένους παρά τό πλευρόν τής 
Δ.Ε. 'Ο ενθουσιασμός δέ τού προ
σωπικού ήτο ακράτητος. Αυτό ά- 
πετέλεσε τό μέγα όπλον διά τήν 
Δ.Ε., διά νά επιτυχή ό,τι επέτυχε. 
’Εφαρμόζεται καί ενταύθα ή πάν
τοτε ϊσχύουσα άρχή, ότι μόνον ά- 
γωνιζόμενος θά εύρτις τό δίκαιόν 
σου. Τό δίκαιον αύτο κατωρθώσα- 
μεν νά τό έπιιτύχωμεν; κατά τό 
μάλλον’ ή ήττον κατά τό διάστη
μα τής βραχυχρονίου θητείας μας.

Καταλήγων, τονίζει ότι είναι 
πρόθυμος ν’ά παράσχω οίανδήποτε 
πληροφορίαν ήν ή Βέλον ζητήσει οί 
συνάδελφοι.

•kirk
'Ο κ. ΔΡΕΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι 

Συνάδελφοι. 'Η λογοδοτούσα Διοικη
τική Έττιτροττή τού Συλλόγου μας εί
ναι αληθές οτι ειργάσθη διά τήν έπί- 
λυσιν ώρισμένων ζητημάτων τού προ
σωπικού.

Συνεχίσασα τάς ένεργείας τής προ 
κατόχου Διοικητικής ’Επιτροπής και 
τή συνεργασίφ των αδελφών Συλλό
γων των Συναδέλφων μας των Τραπε
ζών 'Ελλάδος καί ’Αγροτικής, έπέτυχε 
τήν αναπροσαρμογήν τού μισθολογίου 
μας, μολονότι σοβαρός αριθμός έκ των 
κατωτέρων συνάδελφων δεν ίχανοποί ή
θη ως έδει, παρα τάς δοθεί σας προ
γραμματικός υποσχέσεις της. ’Επίσης 
έπέτυχε τήν έπίλυσιν και διιαφόρων 
άλλων ζητημάτων δεύτερευούίσης δμως 
σημασίας, ώς όρθώς αναφέρει καί ή 
ιδία είς τό Συλλογικόν Δελχί ον τής 
«Τραπεζιτικής» τής 12ης ’Ιουλίου 
1951.

Άτυχώς ή Διοιικητική ’Επιτροπή, 
γενικής καί πρωταρχικής φύσεως ζητή 
ματα δέν κατέστη δυνατόν νά έπιλύ- 
ση, παρά τάς ευμενείς συνθήκας, αϊ- 
τινες άνέκυψαν αμψ τή άναλήψει ϋπ* 
αυτής τής Διοικήσεως τού Σωματείου 
μας. Εννοώ δέ ευμενείς σννθήκας τήν 
επελθ ούσαν αλλαγήν έν τώ' προσώπω 
τού Διοικητού τής Τραπέζης μας.

Η Διοικητική ’Επιτροπή διά τών 
προγραμματικών δηλώσεων της ύπεσχέ 
θη τήν έμπέδωσιν Υγιούς τάξε ως ένι 
τή Τραπέζη. Είς τό Συλλογικόν δέ 
Δελχί ον τής 12.7.51 έπεξηγεί τί εν
νοεί ύγιά τάξιν έν τή Τραπέζη, δια- 
μαρτυρομένη, μεταξύ άλλων, καί διά 
τά κάτωθι :

1) "Οτι δλοι οί λειτουργοί, εναν
τίον των όποιων τόσα καί τόσα έχουν 
λεχθή, μένουν άκλόνητϊΐι εις τάς θέσεις 
των.

2) Αί έλάχισται μεταβολαί, αϊχινες

ΠΛΗΡΗ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
έγένοντο, πάσχουν πολλαί έξ αώτων, 
άπό βασικά έλαττώματα.

3) Ή Ιεραρχία έχει πάει περίπατον1
4) 'Η μή χρησιμοπο ίησί ς τών άδν- 

καιολογήτως παρηγκωνισμένων εξακο
λουθεί πρός δόξαν τών κρατουντών καί 
συνεπώς τών μακαρίων.

’Από τού Ίούλίου 1951 οτε έγρά- 
φοντο τ’ ανωτέρω, μέχρι σήμερον, πα- 
ρήλθεν έπτάμηνον χρονικόν διάστημα, 
χωρίς νά πραγματοπαιηιθή τι έκ τού
των, καίτε ι τά ζητήματα ταύτα έτέ- 
θησαν παρά τής ιδίας λογοδοτούση ς 
’Επιτροπής καί τόσον μάλιστα έπισή- 
μως.
’ Εκπροσώπη σ ι ς τών Ταμείων Συντά

ξεων καί Αϋτασφαλείας είς τάς Γ ε
νικός Συνελεύσεις τών μετόχων τής 
’Εθνικής Τραπέζης διά τάς μετοχάς 
των:

Αντικειμενικός σκοπός τής έκπρο 
σωπήσεως τών μετοχών τούτων καί υ
πό τών εκπροσώπων τ c£j Προσωττι κοϋ, 
είναι νά έπιτύχωμεν τήν είσοδόν μας 
είς τό Γενικόν Συμβοώλιον τής Τρα
πέζης.

Πιστεύω οτι ή ’Εργασία εί
ναι ευλογία τού Θεού, αν μή καί άνω- 
τέρα τοβ Κεφαλαίου καί συνεπώς δέον 
νά μετέχη καί αίίτη είς τά τής Διοι- 
κήσεως τού 'Ιδρύματος μας. Τούτοι δέ 
διότι οΰδείς περισσότερον ημών τών 
εργαζομένων, τών όποιων ή ζωή είναι 
συνυφασμένη μετά τής Τραπέζης μας, 
ποθεί τήν πρόοδον καί τήν ευημερίαν 
αυτής.

'Η συμμετοχή μας είς τό Γενικόν 
Συμβούλιον τής Τραπέζης δύναται νά 
έπιτευχθή κατά τρεις τρόπους. Συνδι- 
καλ-στικώς, Ντίμοθετικώς καί Δικαστι 
κώς.

’Επικρίνω τήν Αιοικητιικήν ’Επιτρο
πήν, δτι οΰδένα έκ τών τριών τούτων 
τρόπων έχρησιμοποίησε διά τήν λύσιν 
τού κεφαλαιώδους τούτου ζητήματος.

Είναι δέ άκόμη περισσότερον αίίτη 
έλεγκτέα, εν προκειμένη, διότι επί τΐύ

αιτήματος αυτού ό απερχόμενος κ. 
Πρόεδρος τής Διοικητικής ’Επιτροπής 
είχε τήν γνώμην δτι ό συνδικαλιστ.- 
κός τουλάχ ιστον άγων, θά έφερεν ο
πωσδήποτε αποτέλεσμα. Δι’ δ καί ό
ταν συνεργαζόμεθα, μάς έδημ'.ούργε; 
καθημερινώς ζητήματα, προτρέπων η
μάς είς πυκνάς στάσεις έργασίας, διά 
τήν έπίλυσιν αύτ:0. ’Επειδή ή τακτι
κή αυτή τών πυκνών άπεργιών επί τού 
θέμοττος τούτου, ΰπό τάς τότε γνωστά ς 
διά τήν Τράπεζαν συνθήκας, ήτο μία 
έκ τών κυριωτέρων αφορμών, ήτ ς μάς 
έφερεν είς διαφωνίαν μέ τόν κ. Κώστην 
’Ερωτώ, διατί τά τότε παρ’ αυτού τό
σον έπιμόνως καί φορτικώς ύποστηρι- 
ζόμενα δέν τά έψήρμοσεν έπί τής Προ
εδρίας του;
Προμήθειαι έξ ά'τφαλ ίστρων :

Ουδόν τό θετικόν μάς άνακοιντί ή Δ. 
’Επιτροπή έπί τής ρυθιμίσεως τού ζη
τήματος τούτου. Μάς γνωρίζει σύστα- 
σιν επιτροπής, συμπεράσματα τής έ- 
πίτροπής καί άποτέλεσμα. μηδέν. ’Εν1 
τφ μεταξύ δέν μάς γνωρίζει ποιον πο- 
σόν θά περιέλθη εις τό ’Επικουρικόν1 
Ταμεϊον έκ τών περισσευμάτων τών ε
τών 1950 καί 1951.

Τά πόσα ταύτα διά τό έτος 1950 
μέ ποσοστά τών Διευθυντών — Πρα
κτόρων δύο μισθούς, πού ΐσχυον τότε, 
θά άνήρχοντο κατά τάς πληροφορίας 
μας είς δραχμάς ένα καί ήμισυ δισε
κατομμύρια, διά δέ τό έτος 1951 θά 
ή σαν πολύ περισσότερα, έφ’ δσον θά 
περιωρίζοντο είς ένα μισθόν. Ταύτα 
δέ, χωρίς νά ΰπολογισθώιτι τά δΓ ιδι
αίτερων φακέλλων διδόμενα ποσά.

Συνεπώς καί τό ζήτημα τούτο δέν 
έλύθη παρά τής λογοδοτούσηις Διοι
κητικής ’Επιτροπής καί τό βάρος τής ι 
έπιλύσεώς του έπιπίπτει έπί τών ώ
μων τών διαδόχων της.

Συγκρίνων λοιπόν τά δσα ό Πρόε
δρος κ. Κώστης έπρέσβευε κατά τήν έ- j 
ποχήν τής συνεργασίας μας καί έκεϊνα 
τά όποια προγραμιματικώς ΰπεσχέθη;,

πρός δσα έπέτυχεν, ευρίσκω οτι τά έκ 
πιτευχθέντα είναι πενιχρά καί δτι τά 
πρόγραμμα τό όποιον έθεσεν ΰπ’ δψιν 
τών Σ υνοοδέλψων τ:ιυ ικατά τάς περυ- 
σινάς αρχαιρεσίας ήτο άμελέτητον, 
διότι δέν θέλω νά πιστεύσωι οτι έτέθη 
άπό σκοπού διά λόγους ψηφοθηρίας.

irkk
’Ακολούθως λαμβάνει τόν λόγον ό 

συνάδελφος κ. 3Ε0ΔΩΡ ΙΔΗΣ δστις 
λέγει τά εξής:

Κύριοι Συνάιδελφοι, "Ας, μοι έπιτρα 
πή νά σας άπασχΐίλήσω δΓ ολίγων μέ 
τό ΰπό συζήτησιν θέμα τών πεπραγ μέ 
νων τής ΰπό κρίσιν Διοικητικής ’Επτ 
τροπής τού Συλλόγου μας, έν πνεύμα 
τι απολύτου άμεροληψίας καί άντικει 
μενικότητος, καί μέ σκοπόν δπως ά- 
παδώσωμεν τά τού θεού τώ Θεώ καί 
τά τού Καίσαρος τώ Καίσαρι.

'Ομολογώ δτι θά άπετέλει στοιχε - 
ώδη παράλειψιν καθήκοντος, τού νά 
μή έξαρβ'η τό γεγονός, δτι τό λίαν έ- 
πιτυχές κατά τό πλεΐστον έργου τής 
Δ. Επιτροπής άποτελεϊ σημαντικόν 
σταθμόν είς τά χρονικά TOO Συλλόγου 
μας καί διά τούτο είναι αξ ον παντός 
επαίνου, δΓ ούς λόγους θά σάς εκθέ
σω ευθύς άμέσως.

1) Διότι ή παρούσα Δ. ’Επιτροπή 
συνετέλεσεν περισσότερον πόσης άλ
λης είς τήν έδραίωσιν καί έξύψωσιν 
τής Συλλογικής ’ιδέας τ:ύ υγιούς συν 
διικαλ Ιστικοΰ πνεύματος παρ’ ήμϊν. 
Πρωταρχικός δρος επιτυχούς διεξάγω 
γης τών συνδικαλιστικών άγώνων, εί
ναι ή έξωσφάλισίς τής ένότη,τος καί 
αρμονικής συνεργασίας τών έχόντων 
τάς αύτάς έπαγγελματικάς έπιδιώ- 
ξεις καί συμφέροντα ύπαλλήλων. Είς 
Ιτο κεφάλαιον τούτο ή Δ. ’Επιτροπή 
έπέτυχε πλήρη καί άνετη φύλακτον τή ν 
ενότητα δλων τών συναδέλφων τών 
τριών συναδέλφων Σωματείων.

Είς τήν ένότητα ταύτην, οφείλεται 
κατά κύριον λόγον, μέγιστόν μέρος 
τής εΰοιδώσεως τών προσπαθειών της.

Είναι δέ άξιοσηιμείωτον δτι ό ρόλος 
τής Δ.Ε. είς τήν Ο.Ε.Τ.Ο., λόγω τής 
πρωτοβουλίας καί άποφασ ίστικότητος 
καί δραστηριότητος τού κ. Προέδρου 
τής Δ.Ε. μας ήτο ρόλος ούχί άπλού 
συμπαραστάτου άλλά αυτόχρηιμα ήγε-

imimiiii τις ιειτριιη: εφεπιιις
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Ύπό τής Κεντρικής Εφορευτικής ’Ε 
πιτροπής Συλλόγου Ύπαλλήλκιν ’Εθνι
κής Τραπέζης τής 'Ελλάδος έξεδόθη ή 
κατωτέρω άνακοίνωσις:

«'Η Κεντρική ’Εφορευτική ’Επιτρο
πή, ή έκλεγείσα ύπό τής Γενικής Συνε
λεύσεως τών Μελών τού Συλλόγου μας 
κατά τήν 30ήν Ίανουαρίου έ. έ. άπο- 
τελουμένη έκ τών κ. κ. Ίωάν. Ν. Τζωρ- 
τζοπούλου, Γεωργ. Κ. Γιαννοπούλου, 
Διον. Ν. Κουμπουροπούλου, Γεωργ. Λ. 
Παπαγκίγα καί Γεωργ. Β. Άλεξοποΰ- 
λου, συμφώνως τφ Νόμφ καί τφ άρθρφ 
9 τού Καταστατικού, καλεί τά Μέλη 
πρός ενέργειαν ’Αρχαιρεσιών, τήν 18ην 
Φεβρουάριου έ. έ. ήμέραν Δευτέραν διά 
τήν εκλογήν:

1) Προέδρου Συνελεύσεων. 2) "Εν
δεκα Συμβούλων. 3) "Εξ ’Επιμελητών. 
4) Δύο ’Ελεγκτών. 5) Πέντε τακτικών 
καί δύο αναπληρωματικών ’Αντιπροσώ
πων είς τό ’Εργατικόν Κέντρόν Αθηνών 
καί 6) Πέντε τακτικών καί δύο άνα- 
ττληρωματικών αντιπροσώπων είς τό 
Πανελλαδικόν ‘Εργατικόν Συνέδριου, 
διά τό υπολοίπου χρονικόν διάοτημα 
τής χρήαεως 1952.

Ή εκλογή, ώς πρός τά Μέλη, τά ερ
γαζόμενα είς τά Καταστήματα τής τέ
ως Διοικήσεως Πρωτευούσης καί τά Κα 
ταστήματα Κορίνθου, Ναυπλίου, "Αρ
γους, Λεβαδείας, Πόρου, Κυθήρων, Θη- 
βών, Άμφίσσης καί ’Ιτέας θέλει λάβει 
χώραν ενώπιον τής Κεντρικής ’Εφορευ
τικής ’Επιτροπής έν Άθήναις καί είς 
τό Πρατήριον ύφασμ. Προμ. Συν)σμοΰ 
άπό τής 9ης π. μ. μέχρι τής 8ης μ.μ., 
διά τά μέλη τά εργαζόμενα είς τά 
λοιπά Καταστήματα είς τάς πόλεις τάς 
όρισθείσας ώς εκλογικά Κέντρα, ώς 
ταύτα άναφέρονται είς τό σημερινόν 
Συλλογικόν δελτίου, καί ενώπιον τών 
έκλεγησομένων, βάσει τού άρθρου 14 
τού Καταστατικού τοπικών ’Εφορευτι
κών ’Επιτροπών, αίτινες καί θέλουσι 
καθορίσει τόν τόπον καί ώραν διενέρ
γειας τής εκλογής.

Η KENT. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ίωάν. Τζωρτζόπουλος, Γεώργ. Κ. Γιον 
νοπουλος, Διον. Ν. Κουμπουρόπου- 
λος, Γεώργ. Α. Παπαγκίκας, Γεώργ. 
Β. Άλεξόπενλος.»

τικος.
ΚΩΣΤΗΣ: Δέν εύρίσκεσθε έν άλη— 

θεία κ. Συνάδελφε. 'Η Ο.Ε.Τ.Ο. είναι 
οργανωσις είς τήν οποίαν μετέχομεν 
καί αΐ τριεϊς Τ ράπιζα ι κατ’ ίση μοί
ραν και είς οΰδένα έκ τών μετασχόν- 
των προέδρων τών τριών συλλόγων ά- 
ναγνωρίζιεται ηγετικός ρόλος. ’Εάν ή’~ 
θελέ τις νά έκφραση τήν έκπροσώπη- 
σιν τής Ο.Ε.Τ.Ο. αίίτη εμφανίζεται 
διά too προέδρου της, δστις εΐνα. 6 
πρόεδρος τών συναδέλφων τής Αγρο
τικής Τραπέζης.

ΘΕΟΔΩΡ ΙΔΗΣ: Συνεχίζ,ων λέγει:
2) Διότι ή Δ. ’Επιτροπή ήγωνίσθη 

μέ πιίττιν καί μέ αυτόχρηιμα άποστο- 
λικόν ζήλ:ν καί αγνόν ένδιαφέρον διά 
τήν έπιλησιν τών ζητημάτων μας.

Κύριο ι, διά νά έπιτύχουν οί συνδι- 
καλ ιστικοι αγώνες, δέν άρκεΐ,τά αιτή
ματα μας νά είναι δίκαια, βάσιμα 
καί λογικά, δέον, ό χειρισμός των. νά 
είναι ψυχολογημένος καί νά γίνεται 
κατα τον κατάλληλον χρονον καί μέ 
τόν προσήκοντα τρόπον, Καί είς τό 
σημείο.ν τούτο ή ’Επιτροπή έσημείω- 
σεν έπιτυχίαν, καθόσον έχειρίσθη τά 
ζητήματα μας, δχι μόνον μέ σθένος 
καί αποφασ ιστικότητα, άλλά καί μέ 
τήν έπιβεβλημένην περίσκεψιν καί σα 
βαροτητα, εντός τών ορίων τής εύπρε



ττείας και της λελογισμένης πειθαρχί 
ας καί σεμνότητας, καί μέ πάσαν εΰ 
στ μαφίαν καί παλιτικότητα. Έπέδει- 
ξε πνεύμα αγωνιστικόν, πλήν όμως 
πειθαρχημένον καί μετριοπαθές. Πό
σον τούτο συνετέλεσεν εις την επιτυ
χίαν καί εΐς την έξύψωσιιν τού ΰγιούς 
Συνδικαλισμού, είναι εϋκαλον πας τις 
νά άντιληφθη.

3) Διότι κατέβαλε κάθε προσπά
θειαν νά φανίΐ, κατά τό δυνατόν, Ισυ^ 
νεπής εις τάς προγραμματικάς της 
διακηρύξεις καί έπαγγελίας, πράγμα 
τό όποιον είναι τά μέγιστα εποικο
δομητικόν δι’ αυτήν την ιδίαν καί διά 
τον Συνδικαλισμόν συγχρόνως. Οί ή- 
γοΰμενοι των συνδικαλιστικών μας 
πραγμάτων, τό πρώτιστον καθήκον 
πού έχουν είναι, νά είναι ειλικρινείς 
καί ευθείς καί προς τά άνω, καί προς 
τά κάτω. Πιστεύω, δτι ούδείς εκ τών 
παρισταμένων εις τήν συγκεντρωσιν1 
ταύτην, δύναται νά άρνηθή τούτο διά 
τήν παρούσαν Δ. ’Επιτροπήν. ’Έχω 
είς χείίρας μ :ιυ τήν προγραμματικήν 
άνακοίνωσιν τής 19.2.51 τής Δ. Επι
τροπής. Έκ τής απλής άναγνώσεώς 
της, προκύπτει άναμφιΙοβητήτως, δτι 
δλα, σχεδόν δλα δσα ΰπεσχέθη, έπραγ 
ματοποίηισε κατά' τρόπον λίαν ικανο
ποιητικόν. Θά έξετάσσω αμέσως τά 
τρία κυριώτερα καί ζωτικώτερα ζητή
ματα τού προγράμματος της. 1) Μι- 
σθολόγιον. 2) Στέγασις. 3) ’Ασφάλι
στρα.
ΜΙΣΘΟΛΟΠΟΝ:

Άναφορικώς μέ τήν ρύθμισιν τοΰ 
μισθολογίου, πρέπει νά όμολογήσωμεν 
δτι αύτη ύπερέβη πάσαν προσδοκίαν. 
Έπετύχομεν περισσότερα άπό δσσ έ- 
πέτρεπον καί αί τόσον δυσχερείς καί 
αντίξοοι περιστάσεις καί ή γενική οι
κονομική κατάστατις. Έξησφαλίσθη 
κατώτατον δρισν μισθού, τό όποιον έ- 
λάχισται ’Επιχειρήσεις χορηγούν εις 
τήν Ελλάδα.

Δι’ όλους τούς βαθμούς, καί δι’ δ- 
λας τάς κατηγορίας τών υπαλλήλων, 
ή αϋξησις είναι άναλόγως, ικανοποιη
τική. Ό συντελεστής αναπροσαρμογής 
έν σχέσει μέ τον προπολεμικόν μι
σθόν, διά -μέν τόν βαθμόν τού1 Τμημ. 
Α' είναι 220, διά δέ τόν βαθμόν τού 
δοκίμου 366. Ή αναλογία τών προπο 
λεμικών μισθών μεταξύ τού βαθμού 
δοκίμου καί Τμημ. Α' είναι 1 πρόο 
4,70, ένώ τού νέου μισθού είναι 1 
προς 2,80.

Μόνον ή θέΐσις τών υπαλλήλων, 0ί 
οποίοι, πριν ή γίνουν δόκιμοι, έμει
ναν δύει έως τέσσαρα έτη προσωρινοί, 
είναι! μειονεκτική λογω τής μή ίσης 
μεταχειρισεως μέ τούς δοκίμους τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος. Τό άδικον 
αύτό χρήζει έπανορθώσεως, διά τού 
νέου ’Οργανισμού, χορηγούμενης άνα- 
.λόγου VALEUH είς τ:ύς μειονεκτοΰν- 
πας.
ΣΤΕΓΑΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ :

Θά ήτο κοινοτοπία νά έπαναλάβω, 
ίδτι βάσις τής υγείας, τής ψυχικής ή- 
ΐρεμίας καί τής εύημερίας τού άτόμου 
καί δή τού οικογενειάρχου είναι ή 
στέγη. Οί συνάδελφον τής Φιλοθέης, 
ένώ ειϊς τάς άρχάς τής εις Φιλίοθέην 
έγκαταστάσεώς των ύπέστηυαν πολ- 
λάς δυσχερείας καί δοκιμασίας, κατό
πιν ηύνοήθησαν υπό τής τύχης, έξελ- 
θόντες έκ τής θεομηνίας τής κατοχής 
Καί τού πολέμου, έν άντιθέσει προς 
πολλούς καταστραφέντας, διττώς ώφε 
λιμένοι.

Οΰ μόνον άπηλλάγησαν τής κρατή» 
σεως, βαρυτάτειυ τοκοχρεωλυσίου, άλ
λα καί απέκτησαν, μέ ασήμαντα πράγ 
ματα, στέγην καί άλλα ωφελήματα 
ώς μέλη τού Οικοδομικού Σ)σμσύ. ΔΓ 
αυτόν νομίζω, δτι έχουν τήν ηθικήν καί 
συναδελφικήν ύποχρέωσιν νά συμβά
λουν έν τώ προσήκοντι μέτρω εΐς τήν 
προσπάθειαν τής στεχάσεως τών α
στέγων συναδέλφων των.

Δέν είμαι αρμόδιες νά υποδείξω τό 
καθήκον των. Είμαι πεπεισμένος, δτι 
τό γνωρίζουν καλύτερα άπό κάθε άλ
λον ικαί θά τό εκπληρώσουν είς τό ά- 
κέραϋον.

’Αλλά καί ή Τράπεζα είναι βέβαιον 
οτι ανέκαθεν πρωτοστατήσασα είς έρ
γα Κοινωνικής Προνοίας καί στοργι- 
κώς όπτάβλέψασα είς τάς άνάγκας τού 
προσωπικού της, δέν θά υστέρηση έπί 
τών ημερών τού νυν Διοκητού μας 
είς τήν ταχεΐαν καί έμπρακτον λήψιν 
τών άπαιτουμέ,νων μέτρων διά θεοα- 
•πείαν τής μεγίστης καί κεφαλαιώδους 
ανάγκης τιο|ΰ αστέγου προσωπικού. 
Καί είς τόν τομέα αυτόν ή Δ. ’Επι
τροπή νομίζω, δτι έκαμε τό καθήκον 
■της.
ΠΡιΟΜίΗΘΕΙΑ,Ι ΕΞ ΑΣΦΑΛΙ

ΣΤΡΩΝ :
jEivoa γνωστόν δτι καί τό ζήτημα 

«αΰτόι, χάρις εΐς τάς έπιμόνους προ
σπάθειας τοΰ ΣυλιλόΙγου, ήχΙθη είς 
τοιαύτην ώρΐμανσιν, ώστε θά επρε- 
ττεν ήδη, νά εΐχεν όριστυκως διακα- 
νονισίθή παρά τών άριμοδίων. Άλλ’ 
ή συνήθεια τής παρ’ ώρισμένων μό- 

προσώπων >καρπώσεως τών προ

,μηθειών ήτο καθιερωμένη άπό τής 
συστάσεως τής Τραπέζης καί έκα
στος δύναται νά φαντασθή πόσον 
ιδύσκσλον είναι νά έκριζωθή μία τό
σον παλαιά καί προσοδοφόρος συ
νήθεια.

Πλήν δμως αί περιστάσεις ήλλα- 
ξαν ριζικώς, τό δέ κλίμα καί πνεύ
μα τής εποχής μας δέν ανέχονται, 
νά πλεονεκτούν προνομιακώς οί ο
λίγοι εΐς βάρος τοΰ συνόλου καί 
τοΰ δικαίου. ΔΓ αυτό 'καί ε’ις τό ζω- 
τυκώτατον καί μεγάλης ήθικής ση
μασίας ζήτημα τών ασφάλιστρων, 
οί αρμόδιοι ικαί υπεύθυνοι έχουν ε
πιτακτικόν καθήκον νά δώσουν συν 
τάμως τήν δικαίαν καί προσήικου- 
σαν λύσιν, ϊνα μή τελικώς άχθη 
τοΰτο, ώς μή ώφειλε, όπό τήν κρί- 
σιν τής άρμοδίας Κρατικής "Αρχής 
ικαί ύπό τό φώς παί έλεγχον τοΰ 
τύπου ·καί τής κοινής γνώμης, οπό
τε τό άποτέλεσμα θά άπέβαινεν ά- 
ναμφιβόιλως είς βάρος τών παρεμ- 
ποδιζόντων τήν λύσιν τού ζητήμα
τος διλίγων υπευθύνων, άλλά μέ 
ιμεγάλην ήθ'ιικήν ζημίαν αυτών.

Παραλείπω νά σας ικουράσω πε
ραιτέρω, έξετάζων λεπτομερώς καί 
δλα τά άλλα σημεία τοΰ προγράμ
ματος τής ’Επιτροπής, τόσον τά ά- 
-Φορώντα γενυκωτέρας σημασίας ζη- 
τήιαατα, δσον. καί τά δευτερευού- 
σης, καί διά τά όποια έπέτυχον όν
τως ικανοποιητικός λύσεις.

θά άναφερθώ είς έν τοιοϋτον, είς 
τό ζήτημα τού επιδόματος τών ά- 
σκούντων καθήκοντα ’Ειλεγικτού, 
άλλά μή, ώνομασμένων ’Ελεγκτών.

Άπό τού παρελθόντος Ιουνίου 
ιέ)γράφη είς τήν «Τραπεζιτικήν», ό
τι ή Διοίκησις άπεδέχθη, τό αίτημα 
τούτο. Έν τούτοις ή εφαρμογή του 
παρειλικύσθη, μέχρι σήμερον, ίσως 
διότι ή άπόστασις άπό τής ΰποσχέ- 
σεως μέχρι τής έίψαρμογής αυτής 
δέν είναι πάντοτε εύκολος καί σύν
τομος παρ’ ήμΐν.

Σημειωτέον, δτι καί είς τήιν δια- 
γείρισιν τών οικονομικών τοΰ Συλ
λόγου ή Δ. Ε. ένήργησε μετά πνεύ
ματος φειίδοΰς ικαί οικονομίας, είς 
δέ τήν πιστήν τήρησιν τής άρχής 
τής ίσης μεταχειρισεως μέ τήν 
Τράπεζαν τής Έιλλάδος ένέμεινεν 
άνενδάτως.

Πριν ή τερματίσω τόν λόγον μου, 
θεωρώ καθηικον μου. νά προσθέσω 
τά έξης:

Τό έργον τών έπωμιζομένων τάς 
εύΐθόνας τής 'διαχειρισεως τών κοι
νών δέν είναι ώς φαίνεται έκ πρώ
της δψεως, ευχερές. Τούναντίον εί
ναι βαρύτατον, επίμοχθον 'Καί έν 
πολλοΐς άχάριστον. ’Απαιτεί άκα- 
ταπαύστους καί μεγάλας πνευιματι 
κάς και σωματικός προσπάθειας 
ικαί συνοδεύεται συχνά μέ πικρίας 
καί ψυχικάς στενρχωρίας.

Σας υπενθυμίζω καί ένα περι- 
στατιικόν, σχετικόν μέ δσα σας εί
πα. Κατά τάς παραμονάς τών πε- 
ρυσινών ιέκλογίών, κάποιος Συνά
δελφος έδημοσίευσεν είς τή,ν «Τρα
πεζιτικήν» έπιστολήν, είς τήν όποι
αν, χαριτολογών, άλλα καί ειρω
νευόμενος, 'έξωμοΟωνε τάς έπαγίγε- 
λίας τοΰ προγράμματος τής Δ. ’Ε
πιτροπής, μέ τάς υποσχέσεις πα
λαιού πολιτευομένου, ό όποιος, διά 
νά ύιφαρπάση τάς ψήφους τών ά- 
πλοΐκών χωρικών τής έκλογικής 
του περιίφερείας, τούς ύπέσχετο μα
ζί μέ τά γεφύρια, -επειδή, δέν ύπήρ- 
χαν ποτάμια, νά τούς κάμη καί πο
τάμια. 'Όντως την εποχήν έκείνην 
ήσαν καί μερικοί, οί όποιοι, καλο- 
πίστως κρίνοντες, δέν έπίστευαν δ- 
τι θά ήτο δυνατόν ή Δ. Επιτροπή 
νά πραγματοποιήση τόσας ΰποσχέ- 
σεις.

Έν τούτοις, τά πράγματα άπέ- 
δειξαν, δτι ή Δ. ’Επιτροπή χάρις 
εΐς τήν πίστιν, είς τό ειλικρινές εν
διαφέρον καί τόν άποστολικόν της 
ζήλον, ιέσημείωσεν επιτυχίαν άνευ 
προηγουμένου, καί δχι μόνον έδι- 
καίωσε τάς προσδοκίας μας, άλλά 
καί ύπερέβαίλεν έν πολλοΐς αύτάς, 
ΔΓ δλα αύτά, 'καθηικον μας είναι 
νά τή,ν συγχαρώμεν δλοψάχως καί 
νά έγκρινωμεν διά βοής τά πεπραγ 
μένα της. ’Όντως τής άξίζει κάθε 
δίκαιος 'έπαινος.

θά ήτο άσυγχώρητος παράλει- 
ψις, έάν, κατερχάμενος τοΰ βήμα
τος, δέν υπέβαλα, πιστεύω δτι έπί 
τοΰ' προικευμένου διερμηνεύω' καί ό- 
ιμόίθυιμον τήν γνώμην τής Συνελεύ- 
σεως, τήν έκφρασιν τής είλικρινοΰς 
εόγνωμοσύνης μας καί προς τήν Σ. 
Διοίκησιν διά τήν πλήρη κατανόη
σα/ καί τό εύιμενές ένδιαφιέρον, τό 
όποιον έμπράκτως έξεδήλωσεν ύ- 
πέο τής έπιλύσεως τών ζητημάτων 
μας.

Ό κ. ΛΙΑ,ΚΑιΚΙΗΣ
Κύριοι Συνάδελφοι,
Ή άπερχομένηι Δ. Ε. τοΰ ΣυΙλλό 

γου μας ιέπετέλεσε τό καθήκον της

πλήρως, δικαιώσασα τήν εμπιστο
σύνην τών μελών. Διεξείδίκησε μέ 
σθένος, έπιμονήν καί άνιδιοτέλειαν 
τά δίκαια συμφέροντα τοΰ· Προσω
πικού τής Τραπέζης, ώστε νά πα
ρουσιάζεται σήμερον ενώπιον τής 
Γενικής Συνελεύσεως, λογοδοτού
σα, μέ τήν πεποίίθησιν δτι τά επι
τεύγματα τοΰ βραχέος χρονικού δι
αστήματος άπό τοΰ' παρελθόντος 
Φεβρουάριου μέχρι Δεκεμβρίου τοΰ 
1951 όπήρξαν ικανοποιητικά.

ιΕΙς ημάς πλέον έναπόκειται νά 
κρίνωμεν τά έργον τής Δ. Ε. καί 
νά έκλέξωιμεν τά πρόσωπα τά ό
ποια θά άναλάβουν είς χεΐρας των 
τήν διαχείρισιν τών σοβαρωτάτων 
ζητημάτων ατινα ύφίστανται ήδη. 
-καί θά δημιουιργηθοΰν πιθανώς κα
τά τό 1952.

Ό χρόνος τής εκλογής είναι εγ
γύτατα. Ή έκλογή τής Δ. Ε. άπο- 
τελεΐ τό σοβαρώτερον τών μελημά- 
των σας ώς Υπαλλήλων τής Εθνι
κής Τραπέζης καί ώς, μελών τοΰ 
ιΣίυ,λλόγου μας.

t Ή εκλογή σας θά έχη άμεσον συ
νέπειαν άψ’ ένός ιμέν διά τήν τύχην 
τών ζητημάτων μας, άφ’ έτέ,ρου δέ 
διά τήν εύρυθιμίαν έν τώ Ηδρύματι.

Δέν θεωρώ' άσκοπον νά σας ύπο- 
ανήσωι ύπό ποιας συνθήκας ή άπερ 
χομένη: Δ.ΙΕ1, άνέλαβε τήν διαχει- 
ρισιν τών συλλογικών μας ζητημά
των τόν Φεβρουάριον τοΰ 1951, πώς 
ήγωνίσθη, ποιαν άντίδ,ρασιν άντιμε- 
τώ,πισεν καί είς ποιον σημεϊον προ- 
ήγαγε τά ζητήματα μας. Δέν πα
ραλείπω νά τονίσω δτι κινούνται 
είσέτι τά υπολείμματα ένός κοοκοΰ 
παρελθόντος μιας τάξεως πραγμάρ 
των, ήτις ιένίδιάφ;έρεται μόνον νά 
διατηρήση παντί σθένει «τά κακώς 
έχοντα έν τή Τραπέζη» καί θά πα- 
,ρουσιασθή ίσως ενώπιον σας νά ζη- 
τήση τήν ψήφον σας.

Είς τό σημεϊον αύτό οί κ. κ. Δρε- 
πανόπουλος καί Γιαννόπουλος, έ- 
ιγειρόμενοί, ζητοϋν άπό τόν ρήτορα 
νά_ άνακαλέση τά λεχθέντα, διότι 
ταΰτα, λέγουν, στρέφονται έναντίον 
αυτών.

Δημιουργεΐται θόρυβος, ό δέ κ. 
Λιακάκης ιδηλοΐ δτι δέν έχει πρό- 
θεσιν νά θίξη τούς διαμαρτυρομέ- 
νους.

ΚΩΣΤΗιΣ: θά παρεκάλουν ήρε- 
μίαν. ‘Η κριτική τοΰ συναδέλφου 
άγορητοΟ νομίζω δτι είναι έκτος 
θέματος. "Η δήιλωσις δέ αύτοΰ δτι 
εΐς τά λεχθέντα δέν εννοεί τούς 
διαμαρτυρηΐθέντας πρέπει νά θεω- 
ρηΐθή 'υκανοποιητική.

Ό κ. ΑΘΑΝΑΣΙΛΔΗΣ λέγει:
Κύριοι Συνάδελφοι,
Αίσθανάμεθα ιδιαιτέραν χαράν, 

διότι άνήικομεν είς τόν Σύλλογον 
τών Υπαλλήλων τής Ε.Τ.Ε. καί εί- 
,μειθία ευτυχείς διότι πάντες οί Συ
νάδελφοί μας έπιδεικνύουν άμέρι- 
στον ένδιαφέρον καί κατανοούν πλή 
ρως τά άπασχολοΰντα τήγ τάξιν ή- 
μών προβλήματα. Πλήν δμως, με
τά μεγάλης μας λύπης, όφείλομεν 
νά ΰπογραμμισωμεν, δτι ή άπερχο- 
ιμένη, Διουκ; Επιτροπή τοΰ Συλλό
γου μας δέν έχειρίσθη καλώς τήν 
ΰπόιθεσιν τοΰ μισθολογίου, δσον ά- 
φορα τούς νέους ύπαλλήλους.

Η άπερχομένη Διοικ. ’Επιτροπή 
έν κατώιρθωσεν εΐς τό ζήτημα τών 
Συλλογικών Συμβάσεων. Νά δια- 
σπάστι τήν__ ένότη,τα τοΰ κυρίου Προ 
σωπικοΰ τής Έθν. Τραπέζης καί νά 
δημιουργήσει τήν έντύπωσιν δτι ύ- 
πάρχει άντίδυκία μεταξύ άνωτέρου 
καί κατωτέρου Προσωπικού'.

Διαμαρτυιρόμεθα έντόνως, Κύρι
οι Συνάδελφοι, καί τονίζομεν δτι 
ουδέποτε ουδέ εΐς έξ ήμών διετύπω 
σε παράπονον είς βάρος τών άνω- 
τάτων καί άνωτέρων Συναδέλφων 
ιρ®9· Δεν ιέζητήσαμεν τήν βελτίωσιν 
των άποδοχών μας ύπό τήν π,ροϋ- 
πόιθεσιν νά έλαττω,θώσιν αί άποδο- 
χαί, τάς οποίας καί ήιμεΐς δέν εΰ- 
ρίσκοιμεν άπολύτως ίκανοποιητιικάς, 
των Συναδέλφων μας, οΐτινες έλευ- 
κάνθησαν καί έγή,ρασαν είς τή,ν ύ- 
πηρεσίαν τής Έθν. Τραπέζης, έξυ- 
ψοΟντες τό γόητρόν της καί παλαί- 
οντες πρός πάσαν άντιξοότητα καί 
άποτρέποντες τούς έκάστοτε άπει- 
λοΰντας τό “Ιδρυμά: μας κινδύνους, 
ιδία κατά τή,ν μεταπολεμικήν πεοί- 
οδον.

„Άιπεδείχθη διμως δτι τό πρός ή- 
μάς ένδιοΐφέρον τής άπερχομένη ς 
Διοικ. Επιτροπής είς τό θέμα τών 
άποδοχών μας ύ-πή,ρξεν έντυπωσι- 
οακόν, καταλήξαν ν’ άποτελέση πρός 
στιγμήν άφαρμήν διχασμοΰ. ' Διότι 
είς τήν έκθεσιν τών πεπραγμένων, 
οϋτε λίγο οϋτε πολύ, θεωρείται τό 
μισθολογιικόν ζήτημα λήξαν, ένώ 
δέν πρέπει νά λησμονήται δτι κατά 
τήν τελευταίαν Συνέλευσιν έτονί- 
σθη ιδιαιτέρως τόσον δτι θά ΰφί- 
σταται ή αιρεσις, δσον άφορά τούς 
μισθούς τών κατωτέρων κλιμακίων,

δσον καί δτι θά καταβληθή πάσα 
προσπάθεια διά τήν έκπλήρωσιν τής 
δοθείσης πανηγυρικής όποσχέσεως.

Έ,ΐτ’ αύτών δμως έτηρήθη άκρα 
σιγή καί άντ’ αύτοΰ διαδηλοΰται 
τώρα δτι^ τό θέμα έξηντλήθη καί 
μόνον ή έν τη εκθέσει τών πεπραγ
μένων τής άπερχομένη ς Διουκ. Ε
πιτροπής φ,ράσις, καθ’ ήν «περιττεύ
ει ή έπανάληψις καί ή άνάλυσις του 
δλου θέματος» είναι χαρακτηριστι- 
ική| τής ύπάρξεως ή μή, ενδιαφέρον
τος έπί τοΰ ζωτικού δΓ ήμάς θέμα
τος τούτου.

Τό προσωπικόν αίτημά μας ήτο 
καί είναι ή αισθητή βελτίωσις τών 
άποδοχών μας, τών ικαθορισθεισών 
διά τών Συλλογικών Συμβάσεων 
του παρελθόντος ’Οκτωβρίου και ή 
’Ίση πρός τήν Τράπεζαν'τής Ελλά 
δος μεταχείρισίς μας.

θά έπιμείνωμ'εν 'δέ έπ’ αυτών, έλ- 
πίζοντες είς τήν ειλικρινή καί ούχί 
επιφανειακήν συιμπαράστασιν τής 
διαδόχου Διοικητικής Επιτροπής 
και τοΰ· συνόλου τοΰ Προσωπικού. 
Ό κ. ΛΑΜίΠΡΙΝΌΠΟΥΛΟΣ:

Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Συνάδελ 
φοι,

Πρό τής έίψαρμογής τοΰ Νέου Μι 
σθολαγίου, τό επίδομα τοΰ Λογι- 
στοΰ άνήρχετο διά τόν Λογιστήν Β' 
■μέ προσαύξησιν 15% είς δραχμάς 
100.000.- διά τόν Λογιστήν Α' είς 
δραχμάς 175.000.- διά τόν Τμημα- 
τάρχην Β' είς δ,ραχ.μάς 225.000.- 
καί διά τόν Τ,μηίματάρχην Α' είς 
διραχμάς 250.000.- Έ,πί τής άνωτέ- 
ρω δέ κλίμακος ΰπελογίζετο καί 
προσαύξησις 21,21%.

Σήιμερον 6 Λογιστής Β' μέ προσ 
αυξησιν 15% λαμβάνει 60.000.- δρχ. 
ό Λογιστής Α' δρχ. 75.000.- δ Τμη- 
ματάρχης Β' δρχ. 100.000.- καί ό 
Τμηματάρχης Α' δρχ. 125.000.-, έν 
ώ άντιθέτως οί τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος Συνάδελφοι διά τή,ν αύ- 

τήν αιτίαν λαμβάνουν δρν. 250000 
εως 400.000.-

Τό ζήτημα τοΰ έπίδοματος του 
Δογιστοΰι θίγει καί καταρρίπτει τήν 
μέχρι πρό τινος άπαραβίαστον καί 
ίεράν ^συμφωνίαν μετά τής Διοική- 
σεως ήμών, δπως μή ύπολειπόμε,θα 
άπό τούς Συναδέλφους μας τής 
Τραπέζης τής Έιλλάδος.

’Ατυχώς δμως τό δικαίωμα αύτό 
π°ΰ άπεκτήσαμεν ,μέ τούς γνωστούς 
εΐς δλους μας σκληρούς άγώνας, 
λόγ,φ τής γρανιτώδους άντιδράσε- 
ος της ΐΓρώην Διουκήσεως της Tpcc- 
πέζη,ς _,μας, Σεις έρχεσθε σήμερον, 
,κ. Πρόεδρε, καί άντί νά τό έδ,ραι- 
ώσετε καί νά τό κατοχυρώσετε πα- 
ρά τή σημερινή Διοικήσει, ή όποια 
έδήλωσεν έπί τή άναλήψει τών κα
θηκόντων της, δτι ούδέποτε ό ύ- 
πάλληλος τής Εθνικής Τραπέζης 
θα ύπολείφθή τών τής Τραπέζης 
τής Έλλάοος Συνάδελφων του, άλ 
λά, άντιθέτως, θά εχωμεν προβάδι
σμα, ερχεσθε, λέγω, σείς καί τό 
χαλαρώνετε διά τής ύποχωρήσεως 
πρό τής άρνήσεως τής Διοικήσεως 
νά σεβασθή τά συμιπεφωνημένα.

Τό ζήτημα τοΰ επιδόματος τοΰ 
Λογιστοΰ δέν είναι μόνον ζήτημα 
οικονομικόν,^ βλάπτων άπό οικονο
μικής πλευράς μεγάλην μερίδα Συ
ναδέλφων, άλλά είναι ζήτημα ήθι- 
κόν τής όλό,τητος τών Συναδέλ
φων, ^ οιτινες ήγωνίσθησαν σκληρά 
δ^α τήν απακτησιν τοΰ δικαιώματος 
τής ΐση,ς μεταχειρισεως.

Δέν πρέπει νά μάς διά_£εύγ,η δτι 
ή συμβολική, διατήρησις τοΰ έπιδό- 
ματος τοΰ Λογιστοΰ έπετεύχιθη τήν 
τελευταίαν στιγμήν, λόγω τής μέσο 
λαβήσεως παρά τή Διοικήσει μας 
σιμάδος Συναδέλφων, άλλως σήμε
ρον θά έστερούμεθα καί αύτοΰ τοΰ 
συμβολικού' επιδόματος.

Εύχομαι δπως ή νέα Διοικητική 
Επιτροπή τοΰ Συλλόγου μας άπα- 

λείψη τήν γενομένην άδικίαν, δια- 
ΐη,ρήση δέ καί διαφύλαξη τή,ν άρχήν 
τής ϊσης^ μεταχειρισεως ώς κόρην 
οφθαλμού, πρός τό συμφέρον καί 
τό καλόν δλων έν γένει τών έν τή 
Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος έρ- 
γαζο μένων Σ υνάδέλφων.

Ό κ. Γ1ΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι 
Σ υνάδελψοι,

Επι μίαν πλήρη συλλογικήν χρήσιν 
ή λογοδοτούσα Δ. Ε. διεχειρίσθη τά 
συλλογικά μας ζητήματα. Είς τάς προ 
σπαθείας τάς οποίας έκ καθήκοντος 
καί διά λόγους συνέπειας πρός τό πρό
γραμμά της κατέβαλλε, άπό τής πλευ
ράς και ήμών, τής άξιωματικής, ας 
πούμε, άντιπολιτεύσεως ώς καί άπό τής 
πλευράς τής όλότητος τών συναδέλφων 
έ'τυχε πλήρους βοήθειας και συμπαρα- 
στάσεως.

Και ούτως επρεπε ασφαλώς νά συμ- 
βη. Καθήκον τών άναμετρουμένων είς 
τάς αρχαιρεσίας είναι ή ύποταγή είς 
τήν θέλησιν τής πλειοψηφίας. Καθήκον

ώσαύτως τών μελών είναι ή πειθαρχία 
είς τήν Συλλογικήν ήγεσίαν. Τό καθή
κον αυτό έξεπληρώθη παρ’ ήμών είς τό 
ακέραιον, μέχρι σημείου μάλιστα έμ- 
φανίζοντος έρωτηματικά. ' ’Αλλά ημείς 
άφοσιωμένοι είς τήν δημοκρατικήν άρ
χήν τής πλειοψηφίας και είς τά ζητή
ματα ακόμη είς τά όποια ό Σύλλογος 
έλάμβανε θέσεις εσφαλμένος καί βε
βιασμένος καί είς ταΰτα ακόμη, δταν 
προσεκλήθημεν, έδηλώσαμεν δτι εϊμεθα 
αλληλέγγυοι μέ τόν Σύλλογον. Έννοού- 
μεν τήν διαταχθεΐσαν παρά τοΰ Συλ
λόγου κινητοποίησιν έξ αφορμής άνταλ 
λαγής βαρειών φράσεων μεταξύ τοΰ 
Προέδρου τού Συλλόγου καί τού Διευ- 
θυντοΰ τοΰ Διοικητικού. Διά τήν ενέρ
γειαν ταύτην τοΰ Συλλόγου θά όμιλή- 
σωμεν κατωτέρω.

Άφ’ οΰ λοιπόν συνάδελφοι έξεπλη- 
ρώσαμεν είς τό άκέραιον τό καθήκον 
μας δέν θά παραλείψωμεν νά άσκήσω- 
μεν είς τό ακέραιον καί τό δικαίωμά 
μας, δπερ άλλωστε εΐνάι δικαίωμα παν 
τός μέλους. Το δικαίωμά μας τής άσ- 
κήσεως τής κριτικής τών πεπραγμένων 
τής άπερχομένης Δ. Ε.

Δύο είναι τά δεδόμενα έφ’ ών θά 
στηρίζο:μεν τήν κριτικήν μας. Τό ένα 
είναι τό τεθέν παρά τών λογοδοτούντων 
ύπ’ όψιν τών συναδέλφων πρόγραμμα 
κατά τάς αρχαιρεσίας τής 19 Φεβρου
άριου 1951. Τό άλλο είναι ή ολίγον, 
μετά τήν άνάληψιν τών καθηκόντων τής 
έκλεγείσης υπό τόν συνάδελφον κ. Κώ- 
στην Δ. Ε., έπελθοΰσα άλλαγή είς τό 
προσωπον τοΰ Διοικητοΰ τής Τραπέζης 
μας. Τούτο προκειμένου νά άσκηθή κρι 
Τική έχει μεγάλην σημασίαν, πρωταρ
χικήν τολμοϋμεν νά εΐπωμεν διότι δΓ ή
μάς οί οποίοι έζήσαμεν τήν πλήρη έ- 
πεισ,οδίων παρελθοΰσαν πενταετίαν έν 
τή Τραπέζη, δΓ ήμάς οί όποιοι έζήσα
μεν μίαν πενταετίαν ρήξεων Συλλόγου 
καί Διοικήσεως, βαρύνει πολύ, προκει
μένου νά άσκήσωμεν κριτικήν τών ικα
νοτήτων τών διαχειρισθέντων τά Συλλο 
γικά μας ζητήματα. Βαρύνει λέγομεν 
πολύ κατά τήν βαθμολογίαν ή συγκρι- 
τικώς λαμβανομένη νοοτροπία τοΰ έρ- 
γοδότου. Επιτυχής λύσις συλλογικοΰ 
ζητήματος μέ Διοικητήν τόν κ. Πεσμα- 
ζόγλου άπετέλει άθλον. Επιτυχής λύ
σις ζητήματος μέ τήν σημερινήν Διοί- 
κησιν δέν άποτελεΐ παρά καλήν τοπο- 
θέτησιν τοΰ ζητήματος και τίποτε άλ
λο. Καί ήδη άφ’ οΰ ώμιλήσαμεν διά τό 
έν έκ τών δύο δεδομένων τό όποιον έ- 
πηρεάζει τήν κριτικήν μας, έρχόμεθα 
είς τό δεύτερον.: Τό πρόγραμμα τής λο 
γοδοτούσης Δ. Ε., βάσει τοΰ οποίου ά- 
νεδείχθη αΰτη είς τήν Διοίκησιν τοΰ 
Συλλόγου. ‘Η Δ. Ε. ΰπεσχέθη: 1) δτι 
θά περιφρουρήση τήν μέ τόσους άγώ
νας έπιτευχθεΐσαν ανεξαρτησίαν τοΰ 
λαμπρού μας Συλλόγου. Έπ’ αύτοΰ 
δέν ήσθάνθη ή Δ. Ε. τήν άνάγκην νά 
άγωνισθή κατά τήν διάρκειαν τής θη
τείας της. Άλλωστε άγρυπνοι φρουροί 
τής άνεξαρτησίας τοΰ Συλλόγου μας 
έστάθησαν πλήν τής Δ. Ε. και τά μέλη 
τού Συλλόγου.

Τό δεύτερον τό όποιον ΰπεσχέθη εί
ναι δτι θά έπεδιώκετο δπως ό είς τάς 
γενικάς συνελεύσεις τών μετόχων έται- 
ρειών, ών τά άσφαλιστικά μας ταμεία 
κέκτηνται μέτοχός, αντιπρόσωπος τών 
ταμείων θά ορίζεται δΓ αποφάσεων 
τών συμβουλίων των.

Δέν γνωρίζο,μεν διατί δέν έπεκαλέ- 
σθη είς ολόκληρον — τονίζομεν 
και ήμεΐς τώρα μέ τήν 
σειράν μας το είς ο
λόκληρον, τάς έν τώ παρά τοΰ 
Κου Κώστη άναπτυχθείσας είς τό Υ
πόμνημα τοΰ Νοεμβρίου 1951 έπί τοΰ 
θέματος τούτου γνώμας. "Οτι δηλαδή 
τό προσωπικόν ζητεί τάς με- 
τοχάς του. Έν πάαη δμως πε- 
ριπτώσει άψ’ οΰ προγραμματικούς ό κ. 
Κώστης εκαμε άβαρίοον είς τάς γνώ- 
μας του, εϊμεθα ΰπεχρεωμένοι νά περι- 
ορισθώμεν είς τήν διαπίστωσιν δτι δέν 
έπετεύχθη έν προκειμένφ τίποτε περισ
σότερον άπό τά δτι ό κανονισμός τοΰ 
Ταμείου καί α! περί έκπροσοαπήσεως 
τών Νομικών Προσώπων άρχαΐ όρίζου- 
σι. Το ζήτημα τεθέν ουτω δέν ήτο δυ-

(Συνέχεια είς τήν 5ην σελίδα)

ΔΩΡΕΑI

Ό Σύλλογος βοηθητικού Προσωπι
κού Εθνικής καί Κτηματικής Τραπέ
ζης είς μνήμην τής θανούσης συζύγου 
τοΰ συναδέλφου κ. Στυλιανού Δελαβο- 
γιά άντί στεφάνου κατέβαλεν δρχ. 
300.000 είς οικογένειαν άναξιοπαθσΰν 
τος πρώην συναδέλφου.
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ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΕΓΑΣΕΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ ΑΣΤΕΓΟΝ

Έιπιικυρωθέντος ύ.πό τού- Γενικού Συμβούλιου της Τρα- 
Ττέζης τού Κανονισμού Στεγάσεως των στερούμενων ίδιο- 
ικτήτου κατοικίας ύ,παλλήλων της Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος», τό συμβούλιον τού Συνδέσμου ’Αστέγων Εξέ
δωσε ιτρός τά μέλη τήν κατωτέρω άνακοίνωσιν συνοψίζον 
τάς γενικός άρχάς, βάσει των όποιων Θέλει έφαρμοσθή τό 
δίλον πρόγραμμα τής στεγάσεως. Ή έν λόγω άνακοίνωσις 
έχει οϋτω:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ύπ’ άριθ. 4 
Κύριοι ΣυνάδελφοιΙ·

Άνακοινοΰμεν ύμΐν ευχαρίστως δτι 
τό Γενικόν Συμβούλιον τής Τραπέζης 
κατόπιν είσηγήσεως τής Διοικήσεως 
έπεκΰρωσε τον ΰπό τής Επιτροπής 
Στεγάσεως κατά την συνεδρίασίν της 
τής 29.12.51 τελικώς διατυπωθέντα 
καί εις ιδιαίτερον φυλλάδιον δημοσι- 
ευόμενον «Κανονισμόν Στεγάσεως των 
στερουμένων ιδιοκτήτου κατοικίας υ
παλλήλων τής Ε.Τ.Ε.».

Την έγκρισιν τοΰ Κανονισμού Στε
γάσεως παρά τής Διοικήσεως τής Τρα 
πεζής καί τού Γενικού Συμβουλίου 
αυτής χαιρετίζομεν ώς τό πρώτον βή
μα πραγματοποιήσεως τού άπό ετών 
άπασχολοΰντος ημάς στεγαστικού προ! 
βλήματος.

Εις έφαρμογήν τοΰ έν λόγω Κανό- !

νισμοΰ συνεστήθη παρά τής Διοικήσε- 
ως τής Τραπέζης μας ή ΰπ’ αυτού 
προβλεπομένη «'Υπηρεσία Στεγάσεως 
Προσωπικού», ήτις αμέσως θά έπιλη- 
φθή τής συντάξεως, κατά τά ΰπό τοΰ 
Κανονισμού προβλεπόμενα, τού π'να- 
κος σειράς προτεραιότητος τών δικαι
ούχων στεγάσεως υπαλλήλων, βάσει 
τού οποίου, αφού αυτός τελικώς κυρω- 
θή υπό τής Επιτροπής Στεγάσεως, θά 
χορηγούνται τά στεγαστικά δάνεια.

Προς πληροφορίαν παραθέτσμεν πί-- 
νακα τών διαφόρων κατηγοριών τών 
δικαιούχων στεγάσεως υπαλλήλων, ώς 
ούτοις συνετάγη ΰπό τού Τμήματος Οι
κονομικών Ζητημάτων, Προνοίας καί 
’Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως Προ
σωπικού, βάσει τών ΰποβληθε:σών αν- 
Τώ, κατόπιν τής ΰπ’ άριθ. 9Οι)4.8.51 
'Εγκυκλίου τής Τραπέζης, δηλώσεων.

1) Υπάλληλοι ΰπηρεσίας εν τή Τραπέζη 20 ετών καί άνω μη προ-
στατευόμενοι ΰπό τού ένοικιοστασίου ...................................... .. .

2) Υπάλληλοι ΰπηρεσίας έν τή Τραπέζη 20 έτών καί άνω, άνεπαρ- 
κώς ή εις άκατάλληλα καί ανθυγιεινά οικήματα έστεγασμένοι

3) Υπάλληλοι υπηρεσίας έν τή Τραπέζη 30 έτών καί άνω ............
4) » » » » 25 — 30 έτών
5) » » » » 20 —25 »
6) » » » » 15 — 20 »
7) » » » » 10 — 15 »

152.

97.
159.
266.
251.
252. 
165.

Σύνολον ΰποβληθεισών δηλώσεων υπαλλήλων ................. 1342.

Ή χρηματσδότησίς τής στεγάσεως 
έπί τοΰ παρόντος θά γίνη διά κεφα
λαίων τά όποια θά χορηγήση ή Διοίκη 
σίς έκ τών διαθεσίμων τής Τραπέζης.

Τά ανωτέρω αποτελέσματα έπετεύ 
χθησαν τή προθύμω συνδρομή τής Δι- 
οικήσεως τής Τραπέζης, τό συγκινη
τικόν ενδιαφέρον τής οποίας, διά την 
ΰπό τάς παρούσας δυσμενείς οίκονομι 
κάς συνθήκας χρηματοδότησιΐν τής: στε 
γάσεως έκ τών διαθεσίμων τής Τρα
πέζης, έστω καί μέ όλιγώτερα τών δ- 
Ειων άνεμέναμεν κεφαλαίων, μάς 
κάμνεινά αΐσθανόμεθά την ΰποχρέωσιν 
νά διακηρύξωμεν δημοσία την ευγνω
μοσύνην μας διά την τόσον στοργι
κήν ΰπέρ τοΰ Προσωπικού μέριμναν.

Επίσης εΰχαριιοτίαι ανήκουν είς τά 
μέλη τής Επιτροπής Στεγάσεως, ιδι
αιτέρως δέ εις τον Πρόεδρον τής Επι
τροπής "Υποδιοικητήν κ. Πέτρον Γου- 
ναράκην, δστις μέ ένθουσιασμόν καί 
χωρίς νά φεισθή κόπων ένεστερνίσθη 
την ΰπόθεσιν, συντελέσας εις τήν δσον 
τό δυνατόν πληρεστέραν θεμελίωσιν 
μακράς πνοής προγράμματος στεγά
σεως.

Θερμά ς ευχαριστίας έξ άλλου άπευ- 
θύνομεν εις τήν Διοικητικήν ’Επιτρο
πήν τού Συλλόγου καί ιδία τον Πρόε
δρον αυτής κ. Γεωργ. Κώστην, διά τήν 
πρόθυμον ένίσχυσιν καί συνδρομήν ήν 
μάς παρέσχον καί τήν θερμήν συμπα- 
ράστασίν των εις πάν ζήτημα σχετικόν 
μέ τήν ΰπόθεσιν τής στεγάσεως.

’Εν συμπεράσματι νομίζομεν δτι τά 
έπιτευχθέντα αποτελέσματα θά πρέ
πει νά θεωρηθούν ικανοποιητικά έν 6- 
ψει τών σημερινών δυσμενών οικονομι
κών συνθηκών. Παρά ταΰτα θά συνεχί- 
σωμεν τάς ένεργείας μας πρός πάσαν 
χατεύθυνσιν καί ΐδίφ πρός τήν κατεΰ- 
θυνσιν τής Νομισματικής ’Επιτροπής, 
διά νά έπιτύχωμεν καί χρηματοδότη- 
σιν έκ κεφαλαίων τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος ϊνα έπιταχυνθή ό ρυθμός τής 
στεγάσεως.

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

’Από τής πρώτης στιγμής άφ’ ής; 
άνελάβομεν τήν Διοίκησιν τού Συνδέ
σμου έθεωρήσαμεν σκόπιμον νά άπευ- 
θυνθώμεν εις τό Διοικητικόν Συμβού
λιον τοΰ Οίκοδομιικοΰ Συνεταιρισμού 
Φιλοθέης πρός οριστικήν ρύθμίσιν τοΰ 
ζητήματος τής διαθέσεως ΰπ’ αυτού 
οικοπέδων έν Φιλοθέη πρός στέγασιν 
αστέγων υπαλλήλων, διαισθανόμενοι 
ότι δέν ήτο δυνατόν νά συναντήσωμεν 
προσκόμματα έκ μέρους του, άλλ’ άν- 
τιθέτως κατανόησιν, συναδελφικήν 5ιά-

θεσιν καί ειλικρινή βοήθειαν εις τό 
έργον μας.

Μετά πολλάς ανεπισήμους έπαφάς, 
άς είχομεν μετά τής Διοικήσεως τοΰ 
Συνεταιρισμού, έφέρομεν τό ζήτημα 
ύπ’ δψιν τής Επιτροπής Στεγάσεως, 
ήτις διι’ άποψάσεώς της, κοινσποιηθεί- 
σης καί εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τού Συνεταιρισμού διά τού ύπ’ άριθ. 
750094)7.9.51 έγγράφου τής Διοική- 
σεως τής Τραπέζης, άνέθεσεν εις "Υπο
επιτροπήν έκ τών κ.κ. Σερ. Χριστοδου 
λιά, Ίωάν. Μουτσέλου καί Γεωργίου 
Πετρουνάκου, δπως δι’ αμέσου έπαφής 
μετά τής Διοικήσεως τού Συνεταιρι
σμού ρυθμίση τό ζήτημα τούτο.

Μετά γενσμένην έπαφήν καθ’ ήν οΰ- 
δέν αποτέλεσμα έπετεύχθη άπηύθυνε 
αΰτη πρός τον Συνεταιρισμόν τό κά
τωθι άπό 17.9.51 έγγραφόν της.

Αί διά τού έν λόγω έγγράφου προ- 
τεινόμεναι λύσεις τού ζητήματος, εί
χαν έγκριθή τόσον παρά τής ’Επιτρο
πής Στεγάσεως, δσον καί τοΰ ήμετέ- 
ρου Συνδέσμου.

Έν ’Αθήναις τή 17 Σ) μβρίου 1951 
Πρός τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 

Οικοδομικού Συνεταιρισμού "Υπαλ
λήλων Εθνικής Τραπέζης, έν Φιλο
θέη.

ΕΙΣ ΦΙΛΟΘΕΗΝ

«Κύριε Πρόεδρε-

Εξουσιοδοτημένοι ΰπό τής Έπιτρο 
πής Στεγάσεως τής συσταθείσης διά 
τής κοινοποιηθείσης καί ΰμΐν άπό 10. 
7.51 πράξεως τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης πρός οριστικήν ρύθμίσιν 
των μεταξύ αυτής, τών άστέγων Ύπαλ 
λήλων καί τού Οικοδομικού Συνεται
ρισμού υφισταμένων ζητημάτων, έχο- 
μεν τήν τιμήν νά φέρωμεν ΰπ’ οψιν ΰ- 
μών τάς έπί τού ζητήματος τούτου α
πόψεις μας, πιστεύαμεν δέ δτι θά κα- 
ταβληθή καί έκ μέρους υμών κάθε δυ
νατή προσπάθεια "ίνα λυθούν κατά τον 
καλύτερον δυνατόν, δίκαιον καί άμε- 
ρόληπτον τρόπον τά έν λ6γω ζητήμα
τα, ώστε νά άποικατασταθή ή έκ τής 
εκκρεμότητας τούτων διαταραχθεΐσα 
εις τήν συναδελφικήν μας οικογένειαν 
αλληλεγγύη, άγάπη καί σύμπνοια, έ
πί τών οπαίων έδράζεταΐι ή έπιτυχία 
κάθε προσπάθειας.

Εΰχερεστάτη καθ’ ημάς καθίσταται 
ή λώσις τών έν λόγω ζητημάτων, έν δ- 
ψει τών ήδη ειλημμένων αποφάσεων 
τού Οικοδομικού Συνεταιρισμού, ήτοι:

α) "Οτι άποκρούει τήν διανομήν, 
ΰπό οίονδήποτε τύπον, περιουσιακού

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΤΕΓΩΝ

στοιχείου τού Οικοδομικού Συνεταιρι
σμού μεταξύ τών ήδη υφισταμένων με
λών του.

6) "Οτι ό μοναδικός σκοπός τού 
Συνεταιρισμού είναι σήμερον ή ταχυ- 
τάτη ολοκλήρωσές τού Συνοικισμού 
Φιλοθέης διά τής οίκοδομήσεως καί 
τών προβλεφθεισών υπολοίπων οικιών 
καί τής έκτελέισεως τών Αναγ
καίων έργων κοινής ώφελείας 
καί

γ) "Οτι θέλει διαθέσει δωρεάν οι
κόπεδα διά τήν στέγασιν έν Φιλοθέη 
’Αστέγων Υπαλλήλων τής Τραπέζης.

Κατά τά ανωτέρω θέτομεν ύπ’ δψιν 
υμών τήν κάτωθι πρότασίν μοις, ήτις 
καί άπό ηθικής πλευράς τακτοποιεί 
τά ζητήματα, διότι ένφ ολοκληρώνει 
όλοσχερώς τούς βασικούς σκοπούς τοΰ 
Οικοδομικού Συνεταιρισμού, διευκολύ
νει καί τήν στέγασιν μεγάλου αριθμού 
άστέγων "Υπαλλήλων τής Τραπέζης, 
οΐτινες λόγω τού μεγάλου κόστους 
τών οίκοδομηθη ραμένων σήμερον οικι
ών καί τοΰ μικρού άντιθέτως δανείου 
τό οποίον δύνανται νά έξυπηρετήσουν 
διά τοΰ σημερινού ανεπαρκούς μισθού 
των (τοκοχρεωλύσιον οΰχί άνώτερον 
τού 1)5 τών αποδοχών του) δέν δύ- 
νανται νά επιβαρυνθούν καί μέ αξίαν 
οίκίοίπέδου, πραγματοποιούνται δέ 
παραλλήλως κατά τρόπον απόλυτα Ι
κανοποιητικόν τά αρχικά σχέδια τής 
Τραπέζης περί συμπληρώσεως τής 
πράγματι υποδειγματικής Κηπουπό- 
λεως Φιλοθέης.

Ή πρότασίς μας ή οποία τίθεται 
ύπ’ δψιν σας είναι ή εξής:

α) Νά άποτιμηθή ή συνολική περιου 
σία τού Οικοδομικού1 Συνεταιρισμού 
(αξία οικοπέδων κλπ.).

β) Νά έκτιμηθή ή δαπάνη τών ΰπο- 
λειπομένων άναγκαίων έργων καινής 
ώφελείας καί άξίοπσιήσεως τών οικο
πέδων κλπ. τοΰ Συνοικισμού ΦιλοΙ- 
θέης.

γ) "Η διαφορά μεταξύ τών δύο ώς 
άνω στοιχείων νά τεθή εις οίκοπεδα 
άξιαποιημένα εις τήν διάθεσιν τής 
Τραπέζης διά τήν στέγασιν άστέγων 
"Υπαλλήλων της, ώς είκός άνευ οίου- 
δήποτε έτέριαυ ανταλλάγματος.

Έφ’ δσον έπέλθη άνεπιφύλακτος 
συμφωνία έπί τών ανωτέρω ό Οικοδο
μικός Συνεταιρισμός θά παρακληθή 
νά συμμετάσχη δι’ εκπροσώπου του 
εί<- τήν Επιτροπήν Στεγάσεως τής 
Τραπέζης, ϊνα προσφέρη ώς πρός τούς 
στεγασθησομένούς "Υπαλλήλους έν Φι
λοθέη τήν συμβολήν του καί πολύτι
μον πείραν του διά πάν ζήτημα αφο
ράν τήν οίκοδάμηρ-ιν έν Φ'λοθέη,

"Η άποτίμησις τών περιουσιακών 
στοιχείων τού Συνεταιρισμού καί ό 
καθορισμός τής δαπάνης διά τήν όλο- 
κλήρωσιν τών άναγκαίων έργων κοινής 
ώφελείας, άξιοπσιητέων οικοπέδων κ. 
λ.π. θέλει γίνει κατόπιν σχετικής έκ- 
τιμήσεως.

Έλπίζοιμεν Κύριε Πρόεδρε, δτι θά 
διακρίνητε εις τήν πρότασίν μας τού
την ειλικρινή προσπάθειαν αντικειμε
νικής λύσεως τοΰ άπό τοίσων έτών α- 
πασχολοϋντος δλους ημάς ζητήματος, 
ήτις λύσις τακτοποιεί δλα τά ηθικά 
ζητήματα, ολοκληρώνει τούς σκοπούς 
τού Οικοδομικού Συνεταιρισμού καί 
διευκολύνει τήν στέγασιν τών άστέγων 
"Υπαλλήλων τής Τραπέζης, ή οποία 
όφείλομεν πάντες νά όμολογήσωμεν 
πρώτη συνέλαβε καί έξετέλεσε τήν στέ 
γασιν τών "Υπαλλήλων της.

Εις τήν άπίθανον περίπτωΐσιν καθ' 
ήν τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού Συ
νεταιρισμού ήθελε τυχόν καταλήξει εις 
διάφορον τής προτεινομένης λύσιν καί 
προτιμά την δωρεάν παραχώρηισιν ώ- 
ρισμένου αριθμού οικοπέδων άνευ ΐ- 
ρεύνης τίνος παρσκαλοΰμεν δπως μάς 
γνωρίσητε τον οριστικόν αριθμόν άξιο- 
ποιημένων οικοπέδων, τά όποια ό Οι
κοδομικός Συνεταιρισμός θά θέση έν- 
τελώς δωρεάν (καί άνευ περιορισμού 
τίνος, ώς πρός τον τύπον τών άνεγερ- 
θησομένων οικοδομών) εις τήν διάθε
σήν τής Τραπέζης, τήν τοποθεσίαν εις 
ήν κείνται τά οικόπεδα ταΰτα (νά ση
μειωθούν εις άποισταλησόμενον ήμϊν 
σχεδιάγραμμα), ϊνα τήν πρότασίν σας 
τούτην φέρωμεν ΰπ’ δψιν τής Επιτρο

πής Στεγάσεως τής Τραπέζης πρός 
λήψιν άποψάσεώς.

Τήν έπί τού προκειμένου ΰμετέραν 
άπάντησιν, παρακαλοΰμεν δπως έχω»· 
μεν εί δυνατόν τό ταχύτερον.

Μετά πλείστης τιμής καί Σ υναδελ
φικών χαιρετισμών,

Σ. Χριστοδουλιάς, I. Μούτσελος, Γ. 
Πετρουνάκος.».

Εις άπάντησιν τούτου τό Διοικητι
κόν Συμβούλιον τοΰ Συνεταιρισμού 
διά τού πρός τήν Διοίκησιν τής Τρα
πέζης ΰπ’ άριθ. 561)8.10.51 έγγρα
φου του, προσφέρει 100 οικόπεδα, έκ 
τών οποίων 50 δωρεάν πρός άνέγερ- 
σιν διπλοκατοικιών καί 50 πρός δρχ. 
15.000 κατά τ. π. διά τήν άνέγερσιν 
μονοκατοικιών.

"Η άνωτέρω πρότασίς τού Συνεται
ρισμού έτέθη ΰπ’ δψιν τής Επιτροπής 
Στεγάσεως, ήτις όμοφώνως άπέρρι- 
ψεν ταύτην, τόσον διά τό ύφος μέ τό 
όποιον συνετάχθη, δσον καί διότι δέν 
δίδει τήν άναμενομένην δικαίαν εις τό 
ζήτημα λύσιν, άπεφασίσθη δέ έν συ
νεχείς δπως καταβληθή μία είσέτι 
προσπάθεια διά τήν συμβιβαστικήν 
τακτοποίησιν τοΰ ζητήματος διά τής 
προσκλήσεως τού Διοικητικού Συμβου 
λίου τού Συνεταιρισμού εις κοινήν συ- 
νεδρίασιν μετά τής Επιτροπής Στε
γάσεως πρός συζήτησιν τοΰ θέματος 
καί έξεύρεσιν λύσεως τακτοποιούσης 
τό ζήτημα κατά τρόπον έξυπηρετούντα 
τόσον τούς ’Αστέγους "Υπαλλήλους, ό
σον καί τον Συνοικισμόν Φιλοθέης, ό 
ιδιόρρυθμος χαρακτήρ τού οποίου, κα
τά κοινήν άναγνώρισιν πρέπει νά δια- 
φυλαχθή.

Έν τώ μεταξύ καί πριν γίνη ή κοι
νή αΰτη συνεδρίασις, ή Διοίικησίς τοΰ
Συνεταιρισμού έπεσκέφθη τον κ. Διοι
κητήν τής Τραπέζης καί έζήτησε τήν 
μεσολάβησίν του διά τήν τακτοποίη- 
σιν τού ζητήματος.

"Ο κ. Διοικητής άνέθεσεν εις τον 
"Υποδιοικητήν ικ. Π. Γουναράκην Πρόε
δρον τής Επιτροπής Στεγάσεως, τήν 
τοισύτην μεσολαβητικήν έπέμβασιν, ή- 
τις καί έπρ αγ ματοπο ι ήθη τή 20 Νοεμ 
βρίου 1951 εις τά γραφεία τού Οικο
δομικού Συνεταιρισμού.

Κατά τήν συνάντησιν ταύτην εις ήν 
παρέστησαν έκτος τοΰ Ύποδιοικητοΰ 
κ. Π. Γουναράκη, οί κ.κ. Εΰθ. Παπαδό- 
πουλος, Βασιλ. Γιαννόπουλος καί Άθ. 
Καλαφάτης έκ μέρους τιοϋ Διοικητι
κού Συμβουλίου τού Συν)σμοΰ, ό κ. 
Σερ. Χριστοδουλιάς Πρόεδρος τοΰ Συν 
δέσμου μας, ό κ. θεοφ. Βενακίδης 
Πρόεδρος τής Κιοιινότητος Φιλοθέης 
καί οί κ.κ. Γεωργ. Κοζώνης καί Σπ. 
Καπάχταης μέλη τού Συνεταιρισμού 
Φιλοθέης, ό κ. Γουναράκη ς μετ’ άνά- 
πτυξιν τού ιστορικού τού όλου ζητή
ματος, διετύπωσε τήν κάτωθι συμβι
βαστικήν πρότασίν τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης:

Έν ’Αθήναις τή 22ςι Δ)βρίου 1951 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ
Οικοδομικού Συν)σμοΰ Φιλοθέης.
« Εκ τών μέχρι τοΰδε συνεννοήσεων 

μεταξύ τοΰ Οικοδομικού Συν)σμοΰ Φι
λοθέης καί τού Συνδέσμου Άστέγων 
Υπάλληλων τής Τραπέζης προέκυψεν, 

οτι άφ’ ενός ό Οικοδομικός Συνεται
ρισμός είναι! διατεθειμένος νά διαθέ
τη 120 άξιοποιημένα οικόπεδα έν Φι
λοθέη πρός τον σκοπόν, δπως ταΰτα 
διατεθούν παρά τού αρμοδίου οργάνου 
τής Τραπέζης κατά τούς ορισμούς τοΰ 
σχετικού Κανονισμού Στεγάσεως, διά 
την στέγασιν ’Αστέγων υπαλλήλων 
τής Τραπέζης καί άφ’ έτέρσυ ό Σύν
δεσμος Άστέγων έ'χει τήν άντίληψ.ν, 
οτι τά προσφερόμενα οικόπεδα δέν 
πρέπει νά είναι όλιγώτερα τών 150 ά- 
ξιοποιηιμένα καί δωρεάν.

Πρός άρσιν τής ΰφίσταμένης διαφο
ράς αντιλήψεων ή Διοίκησίς τής Ε
θνικής Τραπέζης τής "Ελλάδος υπο
βάλλει τήν έξής πρόταΐσιν:

Δεδομένου δτι τόσον ή Διοίκησίς 
τής Τραπέζης, δσον καί ό Οικοδομι
κός Συνεταιρισμός καί ό Σύνδεσμος 
Άστέγων μένουν σύμφωνοι έπί τών α
μέσως κατωτέρω δύο βασικών προϋπο

θέσεων προ'τείνεται δπως 
χορηγηθούν παρά τοΰ Οικοδομικού 
Συνεταιρισμού άμέρως 120 άξίοποιη- 
μένα οικόπεδα δωρεάν, πρός τόν σκο
πόν δπως γίνη άπό τοΰδε έναρξις τής 
Στεγάσεως καί νά καθορισθή έκ τών 
ΰστέρων έν πόση άνέσει χρόνου ό έπί 
πλέον τών ώς άνω 120 οικοπέδων άριθ 
μάς τών χορηγηθησομένων συνολικώς 
διά τήν στέγασιν άστέγων υπαλλήλων 
τής Τραπέζης.

Αί κατά τά άνω δύο βασικοί προϋ
ποθέσεις είναι αί έξής:

α) "Ο Οικοδομικός Συν)σμός δέν 
αποβλέπει εις διανομήν κερδών μετα
ξύ τών ήδη μελών του, άλλα μόνον εις 
την όλοκλήρωσιν κατά κρίσιν αγαθού 
άνδρός τών έλλείψεων τοΰ προαστείου 
τής Φιλοθέης, ούτως ώστε νά μη χάση 
τούτο τόν ιδιόρρυθμον χαρακτήρα του 
καί

6) Ή άπομένουσα είσέτι μετά τήν 
όλοκλήρωσιν τών άναγκαίων έργων ώς 
άνωτέρω, εις οικόπεδα περιουσία τοΰ 
Συνεταιρισμού, θέλει διατεθη διά τήν 
στέγασιν Αστέγων υπαλλήλων τής 
Τραπέζης.

Ή έρευνα καί τελική άπόφασίς περί 
τών άναγκαίων έργων καί ό καθορίί- 
σμός τών άπείμενόντων μετά ταΰτα οι
κοπέδων πρός διάθεσιν υπέρ τών Ά
στέγων θέλει καθορισθή παρ’ Επιτρο
πής άποτελεσθηισομένης έξ εκπροσώπου 
τής Διοικήσεως, τοΰ Συνεταιρισμού 
καί τού Συνδέσμου τών Αστέγων υ
παλλήλων τής Τραπέζης.»

"Η Δοίκησίς τού Οικοδομικού Συνε
ταιρισμού διά τοΰ έκ τών μελών της κ. 
Βασιλ. Γιαννοποόλου έπεψυλάχθη δπως 
άπαντήση εις τήν άνωτέρω πρότασίν 
τής Τραπέζης, μετά προηγουμένην ά- 
πόφασιν τής συγκληθησομένης Γενικής 
Σ υνελεύσεως τών μελών τοΰ Συν)σμοϋ, 
εις ήν θά είσηγηθή τό ζήτημα.

Εις τό ίσημεϊον τούτοι εΰρίσκεται το> 
ζήτημα τών οικοπέδων Φιλοθέης,

Έκ μέρους ημών κατεβλήθη κάθε 
προσπάθεια καί έγένοντο άπασαι αί 
δυναταί υποχωρήσεις, ώστε νά έπιτευ- 
χθή συμφωνία διά τής όποιας άφ’ ενός 
νά συντελεσθή ή όλοκλήρωσις τού Συ
νοικισμού Φιλοθέης διά τής άναγέρσε- 
ως τών προβλεποιμένων υπολοίπων οι
κιών καί τής συμπληρώσεως τών ά
ναγκαίων έργων κοινής ώφε
λείας, άφ’ έτέρου νά διευκολυνθή καί 
ή στέγασίς τών άστέγων συναδέλφων.

Έλπίζομεν ήδη δτι ταχέως δύναται 
νά έπιτευχθή ή παρά πάντων επιθυμη
τή συμφωνία, έάν ώς πιστεύομεν ύπο- 
χωρήσωσι, εΰγενείς ι'σως φιλοδοξίαι 
μελών τινών τού Συν)σμοΰ, διά τήν 
κατασκευήν έργων πολυτελών, (άθλητι 
κόν γήπεδον, έντευκτήριον, πολυτελές 
τουριστικόν Ξενοδοχείον κλπ.) προ τού 
ιερού καθήκοντος τής διευκολύνσεως 
τής στεγάσεως συναδέλφων οί οποίοι 
σήμερον άποπνικτίικώς βαίοανίζονται 
άπό τό ζήτημα τής έλλείψεως στέγης 
καί λόγω τών οικονομικών συνθηκών 
δέν δύνανται νά απολαύσουν τής πλού
σιας ένισχύσεως τής Τραπέζης, τήν 
οποίαν εις τό παρελθόν ηύτύχησαν νά 
έχουν οί συνάδελφοί! οϊκισταί Φιλοθέ-

***

Κλείοντες τήν παρούσαν θά ήτο πα- 
ράλειψις έάν δέν έτονίζαμεν τήν πολύ
τιμον συμβουλήν εις τάς προσπάθειας 
μας τοΰ παρά τή Επιτροπή Στεγάσε- 
ως έκπροσώπου μας συναδέλφου κ. Ί
ωάν. Μουτσέλου, δστις μεγάλως συνέ- 
βαλεν διά τής πείρας του εις τήν έπι- 
τυχή διαχείρισιν τού δλοϋ ζητήματος, 
τήν έπί καθαρώς άντί'κειμενικών κρι
τηρίων διατύπωσιν τού Κανονισμού 
Στεγάσεως καί τήν ορθήν καί δικαίαν 
τοποθέτησιν τοΰ ζητήματος Φιλοθέ
ης·

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 

Έν Άθήναις τή 30 ’Ιανουάριου 1952

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΤΕΓΟΥ ΠΡΟΣΩ 
ΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.



ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
"Ο έγκριθεις κανονισμός ύπό 

τού Γενικού Συμβουλίου τής ‘Ε
θνικής Τροστέζης Εχει οΰτω:

ΚΑΝΟΝΙ ΣΜΟΣ
ΣΤΕίΠΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΕ ΡΟΥΜΕ
ΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΠΡΟιΣΩΠI ΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

“Α ρ 8 ρ ο ν Ιον

α) Συνισταται παρά τή Εθνική 
Τραπέζη της Ελλάδος ειδικός λ) 
σμός, φέρων τόν τίτλον «Είδυκός 
Λογισμός Στεγάσεως του Προσω- 
πι/κοΟ τής Ε. Τ. Ε.».

β) Έικ τού Λογ)αμοΰ τούτου θά 
χορηγώ νται (δάνεια εις τούς στε
ρούμενους ιδιοκτήτου κατοικίας έκ 
του έν ένεργεία μονίμου -κυρίου ή 
βοηθητικού- Προσωπικοί} τής Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος πρός 
άπόικτηοιν [ιδιοκτήτου στέγης.

γ) "Η διαχείιρισις τοΰ ώς άνω 
λογ) σιμού1 γενικώς καί ,είδικώτερον 
ή Εγκρισις καί χορήγησις των ώς 
άνω 'δανείων ικλπ. θά γίνεται ύπό 
τής έν άρθρω 2 τοΰ παρόντος Κα
νονισμού συνιστωμένης Επιτροπής, 
άπακαλουμένης «Επιτροπή; Στεγά
σεως τοΰ' Προσωπικού τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος».

Ά ρ 0 ρ ο ν 2 ο ν 
Ε,Π I ,ΤΡΟΠιΗ Σ ΤΕΓΑ,Σ ΕΩΣ

1. - Τόν ιέν άρθρω 1 τού παρόντος 
ειδικόν λογ)σμόν Στεγάσεως του 
Προσωπικού διαχειρίζεται, κατά 
τούς ορούς τοΰ παρόντος Κανονι
σμού! έννεαμελής Επιτροπή, «ή Έπι 
τροπή Στεγάσεως τοΰ Προσωπικού 
τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος», άποτελουιμένηι:

α) ΈΙξ ένός των "Υποδιοικητών 
τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος, ώς Προέδρου.

β) Έξ ένός των μελών τοΰ Γενι
κού Συμβουλίου τής αυτής Τραπέ
ζης, ώς ’Αντιπροέδρου.

γ) Έξ ένός τών Διευθυντών τής 
Τραπέζης ή Δ) τοΰ Τμήματος αυτής.

ιδ) Έικ τοΰ Τεχνικού Συμβούλου 
τής Εθνικής Τραπέζης.

ε) Έξ ένός Δικηγόρου- τής Τρα
πέζης.

στ) Έκ τοΰ Διευθυντοΰ του αρ
μοδίου Τμήματος τής Δ) σεως Δι
οικητικού, ώς Βίσηίγητοΰ.

■ ζ) Έικ τοΰ έκάστοτε Προέδρου 
τοΰ- Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Έλλάίδος ή 
τοΰ άναπλη,ρωτοΰ του.

η, - θ) ΈΙκ δύο μελών όριζομένων 
ύπό τοΰ Συνδέσμου ’Αστέγου- Προ
σωπικού τής Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, μετά τών αναπληρω
τών των.

Τά ύπό στοιχεία α - στ -μέλη, ορί
ζονται ύπό τής Διουκήσεως τής Τρα 
πέζης, μετά τών αναπληρωτών των.

Τής Επιτροπής μετέχει ώς Γραμ- 
ματεύς αυτής υπάλληλος τής Τρα
πέζης, δριζόμενος ύπό τής ‘Υπηρε
σίας Στεγάσεως τής Τραπέζης.

2. - Ή ώς -άνω Επιτροπή συνέρ
χεται εις τακτικός συνεδοιάσεις 
τοΰιλάχιστον άπαξ άνά 1 δθήμερον, 
έκτάκτως δέ οσάκις κλη'θή ύπό τοΰ 
Προέδρου.

3. - Ή Επιτροπή εύιρίσ-κεται έν 
άπαρτία παρόντων Εξ τουλάχιστον 
μελών, έν οις ό Πρόεδρος ή ό ’Αν
τιπρόεδρος καί εις αντιπρόσωπος 
τών Ά-στ-έγων. Αί άποψάσεις τής 
Επιτροπής, αΐτινες είναι ανέκκλη
τοι -καί ύποχρεωτι-καί διά πάντας, 
λαμβάνονται κατά πλειοψηψίαν τών 
παρόντων μελών καί διά ψήφων οό- 
χί όλιγωτέρων τών πέντε.

4. - Τά πρακτικά αναγιγνώσκον
ται -κατά τή,ν άμέσως προσεχή συ- 
νέδρίασιν -καί υπογράφονται παρά 
τοΰ Προέδρου καί τών μελών τής 
Επιτροπής.

5. - 1Η Επιτροπή; επεξεργά
ζεται τάς ΰιποβαλλοιμένας αι
τήσεις τών δικαιούχων στεγάσεως 
καί αποφασίζει κατά τούς ορισμούς 
τού παρόντος τήν χορήγησιν ή ού 
δανείου- στεγάσεως, μελετά 
καί ρυθμίζει τά σχετικά με 
τήν στέγασιν ζητήματα, μερι
μνά! (είσηγειται) διά τήν έξεύρε- 
σιν τών άναγκαιούντων διά τήν ό- 
λσκλήρωσιν τής στεγάσεως τοΰ Προ 
σωπικοΰ- κεφαλαίων, συμφώνως τώ 
’Άρθρω 4 τοΰ παρόντος καί έ π ο
πτέ ύ ε ι διά τήν -καλήν έξυπη- 
ρέτηριν τών χαρη-γουμένω-ν δανείων 
στεγάσεως.

6. - Ή ’Επιτροπή υποδεικνύει ένα 
τών μελών της ώς καί τόν αναπλη
ρωτήν αύτοΰ, δ στις θά έξ,ουσιοδο- 
τηθή υπό τής Τραπέζης διά τήν υ

πογραφήν τών -μετά τώ-ν δικαιούχων 
έκ τοΰ Προσωπικού αυτής δανειστι
κών συμβολαίων.

”Α ρ θ ρ ο ν 3 ο ν 
ΣΥΣΤΑίΣ,ΙΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Συνιστάται παρά τώ Τμήιματι Ο'ϊ- 
κονομικών Ζητημάτων, Πιρονοίας 
καί ’Επαγγελματική ς Έκπαιδεύσε- 
ως Προσωπικού τής Διευθύνσεως 
Διοικητικού- τής Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος -ύπηρεσία ύπό τόν τίτ 
λον «Υπηρεσία Στεγάσεως Προσω
πικού», διά: τής όποιας θά διεξάγε
ται ή εις έκτέλεσιν τοΰ παρόντος 
Κανονισμού -εργασία καί -έν γένει ή 
λογιστική κλπ. έξμπηρέτησις τών 
χορηγηΙθησομένων δανείων Στεγά
σεως.

’Ά ρ- θ- ρ ο ν 4 ο ν 
ιΠ Ο Ρ -Ο I

Ό ειδικός λογ) σμός Στεγάσεως 
τοΰ Προσωπικού τής Εθνικής Τρα
πέζης θά τροφοδοτήται διά κεφα
λαίων:

α) Έκ χρηματοδοτήσεως έξ ιδί
ων διαθεσίμων τής Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος.

β) Έκ χρηματοδοτήσεως έικ κε
φαλαίων τής Τραπέζης τής Ελλά
δος, καί

γ) Παντός άλλου πόρου δν ήθε
λε αποφασίσει ή Διοίικησις τής Τρα
πέζης, είσηγήσει τής κατά τό ’Άρ
θρο ν 2 τοΰ- παρόντος Επιτροπής 
Στεγάσεως.

’Ά ρθρον 5 ο ν 
ΔΙΚΑΙ ΟΥΧιΟ-1 Σ ΤΕΓΑΣ ΕΩΣ
1) Δικαιούχος δανείου- πρός άπό- 

κτη.σιν ιδιοκτήτου κατοικίας είναι ό 
υπάλληλος ό έχων ύπερδεικαετή 
τούλάχιστόν ύπηρεσίαν έν τή Τρα- 
πέζη καί στερείται ιδιοκτήτου στέ
γης παντελώς ή -έχει μέν τοιαύτην 
μή πληρούσαν -έπαρ-κώς, κατά τήν 
κρίσιν τής Επιτροπής Στεγάσεως, 
τάς άνάγκας αύτοΰ.

2) Εξαιρούνται τής Στεγάσεως: 
α) Οίί υπάλληλοι οί Εχοντες οί

’ίδιοι, ή ή σύζυγός των, ή οί συγ- 
κατοικοΰντες καί συζώντες μετ’ αυ
τών γονείς των, ιδιόκτητον κατοι
κίαν, εις την πόλιν Ενθα είναι έγκα 
τεστηιμένοι ιή εχωσι σημαντικήν α
κίνητον περιουσίαν (άνεξαρτήτως 
τοΰ ποΰ -κεΐται αΰτη.), έφ’ δσον έ-κ 
τοΰ προϊόντος της δύνανται νά άπο- 
ικτή-σουν ιδιόκτητον κατοικίαν.

β) Οιί υπάλληλοι αΐτινες εΐχον 
αποκτήσει προπολεμικώς ιδιόκτη
τον κατοικίαν διό δανείου τής Τρα
πέζης, ή εΐχον ιδιόκτητον κατοικί
αν οί ίδιοι, ή ή σύζυγός των καί έ- 
πώλησαν ταύτην, ή καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον άπεξενώ-θησαν ταύτης.

Δύναται όμως ή Επιτροπή Στε
γάσεως, έκτιμώσα δλ-ως Εξαιρετι
κός συν'θήκας πε-ριπτώσεώς τίνος 
έκ τών έν τή παρούση — β — πα
ραγράφω έξαιρουμένων νά έγ,κρί- 
νη δι’ ήτιοΧογημένης άποφάσεώς 
της, κατά παρέκκλισιν τής ανωτέ
ρω άπαγ-Οιρεύ-σεως, δάνειον Στεγά
σεως εις ύπάλληλον ύποκείμενον 
κατ’ αρχήν εις τήν έξαίρεσιν ταύ
την, έφ’ δσον έπώλησεν ιδιόκτητον 
οικίαν ή άπεξενώθη ταύτης πρό του- 
έτους 1940.

3) ’Όλως έξαιρετικώς θά Εξετά
ζονται καί αί περιπτώσεις καθ’ άς 
υπάλληλος έχει ιδιόκτητον οικίαν 
ό ίδιος ή ή σύζυγός του, ή όποια 
δμως έικδήλως δέν εξυπηρετεί- τάς 
στεγαστυκάς άνάγκας τής οικογέ
νειας του-, πρός έξεύρεσιν άναλό- 
γου πρός τόν σκοπόν τής πλήρους 
στεγάσεως του Χύσεως, διά τής 
βελτιώσεως τής ιδιοκτήτου- ταύτης 
οικίας του.

"Α ρ θ ρ ο ν 6ο ν 
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕιΡAIΟΤΗΤΟΣ 

1 1) Ή- χορήγησις δανείων Στε
γάσεως εις τούς έκ τοΰ Προσωπι
κού δικαιούμενους τοιαύτης θά γί
νεται κατά τήν ακόλουθον σειράν 
προτεραιότητας καί ύπό τάς κάτω
θι προϋποθέσεις:

•ΟΜΑΣ ΠΡΩΤΗ
Εις τήν ομάδα ταύτην περιλαμ

βάνονται οί έχοντες 29 ετών καί 
-άνω πραγματικήν υπηρεσίαν έν 
τή Τραπέζη.
ΟΜΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Εις τήν όμάδα ταύτην -περιλαμ
βάνονται οί έχοντες 25 — 29 έτη 
πραγματικής ύπη'ρεσίας έν τή Τρα 
Λέ-ζιι.
ΟΜΑΣ ΤΡΙΤΗ

Εις τήν όμάδα ταύτην περιλαμ
βάνονται οί έχοντες 20 — 25 έτη

πραγματικής υπηρεσίας έν τή Τρα 
πέζϊΐ.
ΟΜ'ΑίΣ ΤΕΤΆΡΤΗ

Είς τήν όμάδα ταύτης περιλαμ
βάνονται οί έχοντες 15 —20 έτη 
►πραγματικής υπηρεσίας έν τή Τρα 
π-έζή.
ΟΜΑΣ ΠΕΜΠΤΗ

Είς τήν όμάδα ταύτην περιλαμ
βάνονται οί έχοντες 10—15 έτη 
πραγματικής ύπηρεοίας έν τή Τρα 
πέζο.

Ή προτεραιότης έντός τής αυτής 
όιμάδος κάθορίζεται ώς ακολούθως: 

α) Εγγαμοι μετά τέκνων 
β) » άνευ- » 
γ) άγαμοι προστάται πατρικής 

οικογένειας μετά τής όποιας άπο- 
δεδειγμένως συγκατοικούν.

2) Οί άγαμοι ΰπάλληλοι (εργέ
νηδες) τών 'Ομάδων Α ’ -καί Β' θά 
δι-καιοΰνται στεγάσεως μετά τήν 
στέγασιν -όλων τών -έχάντων οικο
γενειακά β-άρηι υπαλλήλων τών "Ο
μάδων Α' καί Β'..

3) Επίσης οί υπάλληλοι οί §χσν- 
τες 20ετή καί όίνω. υπηρεσίαν, οί ό
ποιοι δμως ζητούν όπως άπο-κτήσω- 
σι στέγην είς πόλιν έ τέραν Εκείνης 
ένθα υπηρετούν, θά -δικαιούνται δα
νείου- Στεγάσεως μετά τήν ίικανο- 
ποίηριν απάντων τών υπαλλήλων 
τών 'Ομάδων A’, Β ’ καί Γ’.

Διά τήν έφαρμογήν τής ώς άνω 
διατάξεως αί Άθήναι, ό Πειραιεύς 
-καί τά -Πρσάστεια αύτών θεωρούν
ται ώς μία πόλις.

4) Κατ’ έξαίρεσιν, λαμδανομέ- 
νων 6π’ δψιν τών σηιμερινών στεγα- 
στι-κών συνθηκών ύπό τάς οποίας 
εύρίσκονται:

α) Οί υπάλληλοι οί μη προστα- 
τευόμ-ενοι ύπό τοΰ ένοικισστασίου, 
οί όποιοι καταβάλωσι σήμερον ε
λεύθερον ιμήι ένο-υκ ιοστασιακόν μί
σθωμα.

β) Οί ΰπάλληλοι οί άνεπαρκώς 
ή είς άκατάλληλα καί ανθυγιεινά 
οικήματα έστεγασμένοι, καί

γ) Οί δυνάμει δι-καστιικής άπο- 
φάσεως άπαβαλλόμενσι τής κατοι
κίας των υπάλληλοι ή Εκείνοι καθ’ 
ών απειλείται αποβολή! έκ τής κα
τοικίας τον δυνάμει δικαστικής ά- 
ποφάσεως, έικίδοιθείσης -μέχρι τής 31 
Δεκεμβρίου 1951 ή -καί μεταγενε- 
στέρως, έφ’ δσον δμως κατά τήν 
κρίσιν τής Επιτροπής θά δικαιο- 
λογήται ή κατ’ -έξαίρεσιν αυτή προ 
στασία.

Ή Επιτροπή Στεγάσεως προ 
πόσης άλλης Όμάδος θά έπιληιφθή 
τής έξετάσεως καί θά χσρηγήση δά
νεια Στεγάσεως είς τούς υπαλλή
λους τών κατηγοριών τούτων. ΰπό 
τάς κάτωθι προϋποθέσεις:
Α) Οί ύπάλληλοι οί κατά τήν 31 
-Ιουλίου- 1951 μή προστατεύομε νοι 
ύπό τοΰ ένοικιοστασίου καί κατα- 
βάλλο-ντες ελεύθερον1 μίσθωμα, έφ’ 
όσον:

α) ’Έχουν 2θετή καί άνω πραγ
ματικήν έν τή Τραπέζη υπηρεσίαν, 
είναι έγγαμοι ή άγαμοι μόνοι προ- 
στάται πατρικής ο-ί-κογενείας, μετά 
τής όποιας αποδεδειγμένος συγκα- 
τοικοΰν πρό τής 1ης Αύγούστου 
1-961.

β) Διά τούς είς τήν περιφέρειαν 
Διοικήσεως Πρωτευούσης ύπηρε- 
τοΰντας νά- Εχουν τοποθετηίθή καί 
ιένικατασταθίή είς αυτήν πρό τής 30 
’Ιουνίου 1949-.

γ) Καταβάλλουν μηνιαΐον μίσθω 
μα εάν υεν ανήκουν είς τό -κύριον 
Προσωπικόν τής Τραπέζης τούλά
χ ιοτον Δραχμάς 500.000.- ή εάν 
κατοικούν είς πρσάστειον τής πόλε- 
ως ένθα υπηρετούν τουλάχιστον 
Δραχμάς 400.000.- έάν δέ δέν άνή- 
κουν είς τά κύριον Προσωπικόν τής 
Τραπέζης τουλάχιστον Δραχμάς 
300.000.- ή έάν -κατοικούν είς προ
αστίων τής πόιλεως ένθα ύπη-ρετοΰν 
τουλάχιστον Δραχμάς 250.000.- 

6) Άποδεικνύεται ή καταβολή 
ελευθέρου -μή -ένο υκ ιοστασιακο0 μι- 
σθώματος δΓ αποβολής σχετικής 
βεβαιώσεως τής οικείας Οικονομι
κής Εφορίας ή καί άλλου στοιχεί
ου -μή έπίδεχομένου άμφισβήτησιν 
καί εφόσον βεβαίως δέν έγκατέλει- 
ψαν μετά τήν Ιη,ν ’Ιανουάριου 1945 
ένο ικ ιοστασιακήν οικίαν, πλη ρούσαν 
τάς στεγαστυκάς των άνάγκας.
Β) Οί υπάλληλοι οί άνεπαρκώς η 
είς άκατάλληλα καί ανθυγιεινά οι
κήματα έστεγασμένοι.

Ύπό τάς αύτάς ώς άνω' α' καί 
β' προϋποθέσεις καί έφόσον βεβαι- 
οΰται παρ’ ειδικής Επιτροπής, ορι
ζόμενης ύπό τής Επιτροπής Στε
γάσεως, τό άνεπαρκές τής Στεγά
σεως έν αναλογία μέ τά προστατευ

όιμενα μέλη- τής οικογένειας του 
καί τό· άνθ-υγιεινόν ή άκατάλληλον 
τοΰ χρησιμοποιούμενου οικήματος.

Γ) Διά τούς περιλαμβανόμενους 
εις τήν γ' έξαίρεσιν θά γίνεται κα
τά περίπτω,σιν Ερευνα τής Επιτρο
πής, ήτις ήτιολογιημ-ένως θά άποφα 
σίζη σχετικώς.

”Α .ρθρον 7 ο ν 
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Τό ποσόν τοΰ δανείου δέον νά ύ- 
πολογ-ίζεται επί τή βάσει τής δυνα- 
μικστητος έικάστου ύπαλλήλου πρός 
πληρωμήν τής υπηρεσίας τοΰί δα
νείου, β-άσις δε τοιούτου -καθορισμού, 
θά είναι τό 1)4 τών καθαρών μη
νιαίων αποδοχών του. Προσέτι θά 
λαμβάνεται ύπ’ δψιν καί ή μελλον
τική. -έξέλιξις τοΰ ύπαλλήλου-. Τό 
άνώτατον δριον τοΰ δανείου δέν δύ- 
ναται νά ύπεμβαίνη τά 130.000.000 
Δραχμών.

"Η υπηρεσία τοΰ δανείου θά εί
ναι 20ετής, μετ’ ιέκτβμησιν δμως τών 
οίικσνομικών έν γένει δυνατοτήτων 
θά δύναται ή Επιτροπή;, δΓ άποφά
σεώς της, νά αύξάνη τό το-κοχρεω- 
λύσιον, ώστε ή έξόφλησις τοΰ δα
νείου νά πραγματοποιήται έντός 15 
-κατ’ έλάχιστον -έτών.

Ό τό-κος δέν θά ύπερβαίνη τό 
3%, προ κειμένου περί δανείων χο
ρηγούμενων έκ (-κεφαλαίων) χρη- 
ισατοδοτήσεως της Τραπέζης τής 
"Ελλάδος, καί τό 5% πρακειμένου 
περί κεφαλαίων προερχομένων έξ 
Ιδίων διαθεσίμων τής Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος.

”Α ρθρον δον 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ!

ΔΑΝΈIΩΝ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ
1) Έγγραφή πρώτης ύποθήκης 

επί τοΰ άπσκτωμένου- άκινήτου.
2) Συ-νομολόγησις όρου έν τώ 

δανειστικώ συμβόλαιό, -δι’ οδ θά 
απαγορεύεται είς τόν δανειζόμενον 
ύπάλληλον ή πρό τής παρελεύσε- 
ως πενταετίας, υφισταμένου τοΰ δα 
νείου, έ-κμ-ίσθωσις τής οικίας καί ή 
υεταβίβασις αυτής υφισταμένου τοΰ 
δανείου- πρός οίονδήποτε, (ιέπιτρε- 
πουένης μόνον τής συστάσεως προι 
ικός ύπέ,ρ θυγατρός). Έν παραβά- 
σει τοΰ -δρου τούτου θά καθίστα
ται ληξιπρόθεσμον τό δάνειον έν τώ 
συνόλω του καί θά αυξάνεται τό ε
πιτόκιο ν αύτοΰ είς 12%.

3) ’Ανέκκλητος -έκχώρησις πρός 
τ-ήιν Τράπεζαν έκ τής μηνιαίας μι
σθοδοσίας τοΰ υπαλλήλου ποσοστού 
μέχρι τοΰ 1)4 αυτής πρός -έξηπη.ρέ- 
σιν τοΰ δανείου.

4) Έ-κχώρηρις τής κατά τήν Ε
ξοδον έκ τής ΰπη,ρεσίας τοΰ δανει- 
ζσμένου ύπαλλήλου όφειλομένης αύ 
τώ ύπό τοΰ Ταμείου αύτασφαλείας 
άπσζηιμειώσεως, ήτις θά συμψήφιζε 
ται πρός τήν έκ τοΰ δανείου, οφει
λήν του, τιθέμενου πρός τούτο ειδι
κού δρου- έν τώ δανειστικώ συμβό
λα ίω. Κατ’ έξαίρεσιν διά τούς Εχον 
τας 25 έτών πραγματικήν υπηρεσίαν 
-καί άνω ή έκχώρησις θά γίνη διά 
τό 60% μόνον της αύτασφαλείας.

5) Έν περιπτώσει έξόδου έκ τής 
υπηρεσίας τοΰ- ύπαλλήλου, τό υπό
λοιπον τοΰ δανείου θά εξασφαλίζε
ται έπιπροσθέτως έκ τών δικαιωμά
των τοΰ υπαλλήλου έκ τοΰ Ταμεί
ου Συντάξεων καί τοΰ Επικουρικού 
Ταμείου.

6) Δοπάναις τοΰ δανειζόμενου ύ 
παλλήιλον θά άσφαλίζεται κατά κιν 
ίδόνου πυιρός ή αγοραζόμενη οικία.

7) Είς τάς περιπτώσεις 3, 4 καί 
5 τοΰ παρόντος άρθρου θά συμφωνη- 
θίή έπιπροσθέτως, δτι ή μή καταβο 
λή τών οΰτω συμψωνηθησομένων δό 
σεων (;1)4 αποδοχών, συντάξεως, 
βοηθήματος έπι-κουρυκοΰ, άποζη.μι- 
ώσεως Ταμείου Αύτασφαλείας). 
είς πίστωσιν τής έκ τοΰ δανείου στε 
γάσεως άφει-λής θά καθιστά ληξι
πρόθεσμον τό σόνολον τοΰ δανείου 
καί θά αυξάνεται τό επιτόκων αύ
τοΰ είς 12%.

”Α ρ θ ,ρ ο ν 9ον.
ΤΡ ΟΠΟΣ ΕίΓΚ Ρ I Σ ΕΩ Σ 

ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 
1) Ή αρμόδια «"Υπηρεσία Στε

γάσεως Προσωπικού» θά καταρτί
ση βάσει τών άνωτέρωι κανόνων 
καί τών ύπσβληίθεισών δηλώσεων 
πίνακα σειράς προτεραιότητος τών 
δικαιούχων στεγάσεως υπαλλήλων, 
δν θά κυρώ-ση ή ’Επιτροπή Στεγά
σεως δι’ ήτωλογηιμένης άποφάσε
ώς της. ’Ακολούθως, άναλόγως 
τών κεφαλαίων τά όποια θά τεθούν 
είς τήν διάθεσιν τής στεγάσεως, θά 
καλ-έση τούς δικαιούχους βάσει τής 
σειράς προτεραιότητος των νά ύ- 

. πσβάλωσιν αίτησιν χορηγήσεως δα

νείου διά τή,ν αγοράν ή άνέγερσιν 
κατοικίας.

2) Μετά τής αίτήσεως θά ύπο- 
βάλλωνται καί τά κάτωθι στοι- 
χεΐ:

α) "Υπεύθυνος δήλωσις τοΰ αί- 
τοΰ-ντος δτι -δέν έμπίπτει είς τάς 
καθορι-ζοένας έν ’Άρθ-ρφ 5 έξαιρέ- 
σεις.

,β) Είς περίπτωσιν καθ-’ ήν στε
ρείται κατοικίας ή δέν προστατεύ
εται ύπό τοΰ ένοικιοστασίου, ή εί
ναι άνεπαρκώς κλπ. έστεγασμένος, 
τά είς τό "Αρθρον δον καθοριζό
μενα στοιχεία, καί

γ) "Όσα άλλα στοιχεία ήθελεν 
όρίζη ή Επιτροπή Στεγρωεως.

3) "Η αϊτησις μετά τών συνημμέ
νων αυτή δικαωλογητιικών θά πα- 
ραπέ-μπεται είς τετραμελή "Υποεπι
τροπήν, ό,ρισθηισομένην παρά τής 
Επιτροπής Στεγάσεως, είς ήν θά 
μετ-έχ.η^ ύποχρεωτικώς άντιπρόσω- 
πος τών ’.Αστέγων καί αντιπρόσω
πος τοΰ Συλλόγου.

Ή Επιτροπή αΰτη, ιμετά προσε
κτικόν, μή έπιτρέποντα καταστ,ρα- 
τή-γησιν, Ελεγχον, δστις προϋποθέ
τει καί τήν συγκέντ.ρωσιν πιστοποι
ητικών τών βιβλίων μεταγραφής 
τοΰ τόπου τής καταγωγής καί τής 
σημερινής διαμονής, τόσον τοΰί έν- 
διαφ-ερο-μένου ύπαλλήλου, δσον καί 
τής συζύγρυ του- καί τών γονέων 
του, θά γνωμοδότη ήτιολογημένως 
περί τής έγικιρΐσεώς ή μή τοΰ δα
νείου. Έπί τή βάσει της τοιαύτης 
γνωιμοδοτή-σεως ή Επιτροπή; Στε
γάσεως -θά άπδφασίζη κατ’ αρχήν 
διά τήν χορήγησιν τού- δανείου.

4) Έν περιπτώσει -ύποβοιλής άνα- 
ληιθών στοιχείων άφ’ ένός θά άπόλ 
λυται τά πρός λήψιν δανείου- Στε
γάσεως δικαίωμα καί άφ’ έτέρορ 
θά γνωστοποιήται τοΰτο είς τό αρ
μόδιον Τμήμα Προσωπικού τής Τρα 
πέζης πρός επιβολήν πειθαρχικών 
κυρώσεων.

”Α ρ 0 ,ρ ο ν 1 0 ο ν 
ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΑΓΜιΑ- 

ΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
1) Ό δικαιούχος τοΰ δανείου ύ- 

πάιλληλος θά -ύποβώλη ε!ς τήν Ε
πιτροπήν Στεγάσεως τούς τίτλους 
τοΰ- πρός άγοράν άκινήτου. Μετά 
τόν Ελεγχον τούτων παρά τής άρ- 
μοβίας Νομικής "Υπηρεσίας -καί τή,ν 
ιέκτίμησιν τοΰ ακινήτου, παρά τής 
Τεχνικής "Υπηρεσίας, θά άποΐφασί- 
ζη βάσει τούτων σριστικώς ή Ε
πιτροπή Στεγάσεως διά τήν χορή- 
Υΐη,σιν τοΰ δανείου- καί έν συ-νεχείφ 
θά πραγματοποιήται ή χορήγησις 
αύτοΰ.

2) _ Είς περίτττωσιν koS-’ ήν ό δι
καιούχος τοΰ δανείου ΰπώλλήλος 
άποφασίσει τήγ άπόικτησιν στέγης 
είς Φιλοθέην, τότε διά δηλώσεώς 
του θάπροκρίν^ τόν τύπον τής οίκο 
δομ-ηβηισο-μένης’ οικίας. Ή δήλωσις 
του αΰτη θά ύπάκειται είς τήν Εγ- 
κρισιν τής Επιτροπής Στεγάσεως, 
άφ’ ής καί μόνον θά κάθίσταται ό- 
ριστικόν τό δικαίωμα έπί τής άνε- 
γερθησομένης οικίας.

Τά είς Φιλοθέην οικόπεδα θά δι- 
ανεμηίθώσιν μετοοξύ τών έπιθυμούν- 
των τήν ιέκεϊ στέγασιν διά κληρώ- 
σεως μεταξύ τών δικαιούχων έ κό
στη ς κατηγορίας ώς πρός τήν το
ποθεσίαν.

3) ; Είς περίπτωσιν άνοικοδαμή- 
σεως έπί ιδιοκτήτου οικοπέδου ή 
συμπληρ-ώσεως ύπαρχσύσης οικο
δομής δικαιούχου άνεπαρκώς «στε
γασμένου θά προηγήται τής όριστι 
ικής έγ-κρίσεως τοΟ δανείου παρά 
τής Επιτροπής Στεγάσεως Ελεγχος 
τών τίτλων ιδιοκτησίας τοΰ άκινή- 
του παρά τής αρμόδιας ύπηιρεσίας.

4) Τάς λεπτομέρειας τής χορη>- 
γάσεως θά -κανονίζη ή Επιτροπή 
Στεγάσεως διά τών έ-κάστοτε ά- 
ποφάσεών της.

Αρ 8ρον ΤΙ ον 
ΤΡ-ΟΠΟΟΟΙΉΣ ΙΣ 

ΚΑ-ΝίΟΝ ΙΣΜΟΥ
Ό παρών Κανονισμός δύναται 

νά τροποποιήται καί συμπληροΰται 
δΓ αποφάσεων τοΰ Γενικού Συμ
βουλίου τής Τραπέζης κατόπιν προ- 
τάσεως τής Επιτροπής Στεγάσε
ως, λαμβάνομένης δι’ έπτά τουλά
χιστον ψήφων.

Έν Ά-θήναις τή 29η Δεκεμβρίου 
1951.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΣΤΕΓΑ;ΣΕΩΣ 
"0 Πρόεδρος

Π. ΓΟΥ-ΝΑΡιΑ-ΚΉΣ
Τά Μ-έλη 

Α. ΔΑΡΜΟΣ 
ΙΠ. ΔΕΛΕ.ΝΔΑΣ 
Γ. ΚΩΣΤΗΣ 
Σ. ΧΡ ΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ 
V ΜΟΥΤ ΣΕΛΟΣ



ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΤΝΙΚΙΣ Σ1ΑΕΥΣΕΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδος) 

υατόν παρά νά γίνη δεκτόν παρά τοΰ 
φορέως τής γνώμης των Συμβουλίων 
των ’Ασφαλιστικών μας οργανισμών ση 
μερινοϋ προέδρου. Ή λέξις σημερινού 
έλέχθη διότι δεν γνωρίξομεν τ! θα άν- 
τιμετωπίσωμεν αΰρισν αν τό ττρόσωπον 
τού προέδρου άλλάξη. Διότι όλα αυτά, 
δεδομένου ότι ή ψηφοφορία είναι μυστι
κή, στηρίζονται εις τήν εύθύτητα τού 
εκπροσώπου τού Ταμείου τούτέστιν, είς 
τό Συμβούλιου τών προαγωγών καί τό 
θά χρησιμοποίηση σύμφωνα προς την 
έντολήν την όποιαν έλαβε.

Ή τρίτη νπόσχεσις τής Δ. Ε. είναι 
ή έκπροσώπησις του προσωπικού εις τά 
διάφορα συμβούλια.

Δεν γνωρίζομεν, έγώ τουλάχιστον 
δεν γνωρίζω τί περισσότερον επέτυχε 
ό κ. Κώστης έπί τοΰ θέματος; τούτου, 
εκείνου, δπερ ευρε. Τό δικαίωμα τούτο 
τού Συλλόγου αποτελεί κατάκτησιν με
γάλης σημασίας. Ή κατάστασις αυτή 
έπεπεύχθη έπί Διοικήσεως Πεσμαζό- 
γλου. Ή Δ. Ε. μη δυνηθέΐσα νά εΰρύνη 
την έκπ.ροσώπησι ν τοΰ Συλλόγου είς 
τό Συμβούλιου τών προαγωγών και τό 
πειθαρχικόν τοιοΰτον, παρά την άλλα- 
γήν τής Διοικήσεως τής Τραπέζης δέν 
πιστεύω καί ό ίδιος νά νομίζη ότι άν- 
τοπεκρίθη είς τήν ύπόσχεσίν του τού
τη ν.

Καί έρχόμεθα τώρα εις τήν 4ην ύ- 
ττόσχεσιν τής Δ. Ε. Τήν βελτίωσιν τού 
μισθολογίου τοΰ προσωπικού.

Δεν βλέπομεν πώς έβοήθησε τήν οι
κονομικήν θέσιν τών κατωτέρων συνα
δέλφων έν συγκρίσει προς έκείνην είς 
τήν όποιαν εώρίσκοντο οί συνάδελφοί 
μας, αύτοί όταν ύπέσχετο τά όσα γρα- 
πτώς καί προφορικώς ύπέσχετο ό κ. 
Κώοπης. Δεν βλέπομεν ινά έβελτιώθη τό 
κατώτατον βασικόν δριον μισθού, θά 
σύμφωνη δέ, είμεθα βέβαιοι, ό κ. Κώ
στης με ήιμάς ότι ή όνομάστική βελτί- 
ωσις μέ τήν καθημερινήν τττώσιν τής ά- 
γοραστικής αξίας τής δραχμής είναι 
είρωνία. Βελτίωσις θά ήτο ή αϋξησις 
τοΰ προπολεμικού βασικού ορίου τού 
κατωτάτσυ μισθού έν συνδυασμώ πρός 
τον συντελεστήν άναγωγής αυτού είς 
δραχιμάς μεταπολεμικός. Καί ναι μέν 
όρθώς συνέλαβε τό ζήτημα όσον αφο
ρά τόν άκατανόητον έκεϊνον βαθμόν 
καί μισθόν τοΰ προσωρινού υπαλλή
λου, όμως, πλήν μιάς νποσχέσεως τήν 
■όποιαν έπέτυχεν, πού άνεκοίνωσε είς 
τήν Συνέλευσιν τήν συγκληθεΐσαν διά 
τήν έγκρισιν τής νέας Συλλογικής συμ- 
'βάσεως, ύπόσχεσίν δοθεΐσαν άορίστως 
παρά τοΰ Διοικητοΰ, τίποτε άλλο μέ
χρι τής στιγμής δεν έχομεν έχ αύτοΰ τά 
δικαιολογούν τήν ύπκσχεθεΐσαν παρά 
τοΰ κ. Κώστη ιδιαιτέραν αύτοΰ μέρι
μναν διά τούς συναδέλφους τών κατω
τέρων βαθμών. Ούτε κάν τήν άναγνώρι- 
σιν τοΰ κατωτάτου όρίου μισθού διά 
τούς προσωρινούς τούλάχιστόν συναδέλ 
•φους.

Διά τοΰ έγκριθέντος τελευταίως μι
σθολογίου είναι γεγονός ότι άνακουφί- 
σθησαν κάπως, δι* όλίγον ώς φαίνεται 
δυστυχώς καιρόν, οί Τμηματάρχαι Β' 
καί Α'. Τούτο όμως δεν όφείλεται είς 
είδικάς ένεργείας τού κ. Κώστη άλλά 
είς τήν επιμονήν τοΟ κ. Μαντζαβίνου 
ένδόσαντος ώς γνωστόν είς τά έντονα 
διαβήματα τών Τμηματαρχών τής Τρα
πέζης τής Ελλάδος.

'Αλλωστε όταν όμιλοΰμεν περί έπι- 
τυχίας είς τήν λύσιν τού μισθολογικοΰ 
δέν γνωρίζω έάν ή επιτυχία, πρέπει νά 
άπχδοθή είς τον ίδικάν μας Σύλλογον 
ή τον Σύλλογον τής Τραπέζης τής Έλ 
,λάδος ή τόν Σύλλογον τής ’Αγροτικής. 
"Οταν μάλιστα διά τοΰ μισθολογίου 
τούτου δέν έκαλύφθη ή άδικία τού κα
τωτάτου όρίου μισθού καί όταν έξακο- 
λουθεΐ ή διαστολή τοΰ μισθού προσω
ρινού καί δοκίμου, τότε τί είδικώς διά 
τούς συναδέλφους μας έπέτυχε ή Δ. Ε. 
"Οταν ακόμη ληφθή ύπ’ όψιν ότι είς 
την συγκεκριμένην ταύτην περίπτωσιν 
τό δι’ ημάς ίσχύσαν μισθολόγιαν άψί- 
στσται τής άρχής τής Τσης μεταχειρί- 
σεως, ερωτώ διατί άποτελεΐ τούτο έπι- 
τυχίαν τού ίδικσΰ μας Συλλόγου καί 
όχι τού Συλλόγου τής Τραπέζης τής 
■Ελλάδος. Τό μισθολόγιον Ικανοποίησε 

ώρισμένους συναδέλφους άνωτάτους 
και δικαίως. "Αν όμως θέλομεν ·νά όμι

λοΰμεν περί επιτυχίας νομίζω ότι περισ 
σότερον άντικειμενικοί θά είμεθα αν 
όμιλούσαμεν όχι περί επιτυχίας τών 
καθέκαστα Συλλόγων άλλά περί επι
τυχίας τής Ο.Ε.Τ.Ο. Ή δοθεΐσα έν 
πάση περιπτώσει παρά τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης ύπάσχεσις όσον άφορά 
τούς κατωτέρους συναδέλφους είναι 
κάτι καί είμεθα βέβαιοι ότι οί διάδο
χοι τής σημερινής Δ. Ε. θά σπεύσωσι 
τό ταχύτειρον νά άξ ιοποιήσωσι ταύτην.

Δι’ ό,τι όμως έν προκειμένη άφορά 
τήν Δ. Ε. καί δη σχετικώς μέ τό ζήτη
μα τών προσωρινών ύπαλλήλων φοβού
μαι ότι τό τεχνηέντως ριπτάμενον έν 
τή δημοσιευόμενη λογσδοσίςι της δέν 
πρέπει νά παρέλθη άπαρατήρητον. ’Ε
κεί δέν γίνεται λόγος περί τής προσφά- 
τως διακηρυχθείσης ύπσσχέσεως τοΰ 
Διοικητοΰ άλλά περί παροπομπής τοΰ 
ζητήματος είς τήν ’Επιτροπήν τοΰ Όρ 
γανισμοΰ.

Διά τό πολυθρήλητον επίδομα λογι
στού δέν νομίζω ότι πρέπει νά απασχο
λήσω τήν συνέλευσιν διότι όλοι θα συ μ 
φωνοΰμεν ότι διά τοΰ νέου μισθολογίου 
τό επίδομα τούτο έκωμικοποιήθη.

Διά τήν διαφοράν 10'—15% τής 
εγκυκλίου 94)1942 ήτις όρίσθη πρός 
βελτίωσιν τών προπολεμικών βασικών 
μισθών οϋδέν έγένετο.

Ή 5η ύπάσχεσις τής λογοδοτούσης 
Δ. Ε. ήτο ή έκπόνησις νέου ’Οργανι
σμού τής Τραπέζης.

Ούδέν έπί τούτου τό θετικόν ήδυνήθη 
νά παρουσιάση ή Δισίκησις τοΰ Συλ
λόγου. Έν τή λογσδοσίςι της αναφέρει 
ότι συνεστήθη έπιτροπή. *Η ’Επιτροπή 
όμως είχε συσταθή έπί τής προηγουμέ- 
νης Δ. Ε. καί μάλιστα πρόεδρος αΰτής 
εΐχεν όρισθή ό κ. Γουναράκης. Τήν ‘Ε
πιτροπήν ταύτην έδει να κίνηση ή Δ.Ε. 
αμςι τή άναλήψει τών καθηκόντων της. 
Τοσούτφ μάλλον καθ’ όσον έδωσε τήν 
ειδικήν ύπόσχεσίν τοΰ ένιαίου πρός τήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος εσωτερικού 
οργανισμού τής Τραπέζης μας.

Δέν τό έπραξεν όμως. Έν τή λογο
δοσία της ή Δ. Ε. αναφέρει ότι ή ’Ε
πιτροπή αυτή συνεστήθη καί ηρξατο 
κατ’ αύτάς τοΰ έργου της. Γεγονός πάν 
τως είναι ότι έχάθη πολύτιμος χρόνος 
ή μ εις δέ δέν δυνάμεθα νά προδικάσω- 
μεν αν ό άπολεσθείς χρόνος άπωλέσθη 
έπί ώφελείφ ή έπί ζημία, τών διά τού 
νέου οργανισμού έλπιζομένων βελτιώ
σεων τής έξελίξεως τοΰ προσωπικού 
καί τής διαρθρώσεως τών υπηρεσιών 
τής Τραπέζης.

6ον Ύπεσχέθη ή Δ. Ε. επίσης ότι 
θά έπεδίωκε τήν ρύθμισιν τσΰ ζητήμα
τος τών προμηθειών έξ άσψαλίστρων.

Ούτε τοΰ ζητήματος τών ασφαλί
στρων ίδωμεν λύσιν ούτε τήν συγχώνευ 
σιν τοΰ Ταμείου προικοδοτήσεως είς τό 
Επικουρικόν έπέτυχον οί λογοδοτοϋν- 
τες. Τό δεύτερον έξ αϋτών τό τής συγ
χωνεύσεις δηλαδή τής προικοδοτήσεως 
ήτο καθ’ ήμάς τόσον εύκολον νά έπιτευ- 
χθή ώστε άδιστάκτως διακηρύσωμεν 
ότι ή ιμή πραγματοποίησις δέν οφείλε
ται είς σοβαράς καί άστηρίκτους καθ’ 
ημάς αντιρρήσεις τών αρμοδίων άλλ’ 
είς αδράνειαν διά νά μή εΐπω είς τήν πλή 
ρη έγκατάλειψιν τής έπί τούτου δοθεί- 
σης ύποσχέσεως παρά τής Δ. Ε.

7ον Άλλά καί διά τήν 7ην προγραμ 
ιματικήν ύπόσχεσίν της ή Δ. Ε. τούτέ-* 
στιν, οί διοριζόμενοι σύμβουλοι είς ε
πιχειρήσεις έλεγχομένας υπό τής Τρα
πέζης, νά κρίνωνται προηγουμένως ύπό 
τής έπί τών προαγωγών επιτροπής τί
ποτε δέν εΐδομεν νά έπιτευχθή.

8ον Τό ζήτημα τής καταβολής τών 
όψειλομένων είς τά 'Ασφαλιστικά Τα
μεία είναι κάτι τό όποιον εΐχεν επιλυ
θεί όμοΰ μέ τό ζήτημα τής συγχωνεύ- 
σεως τών Ταμείων Αΰτασφαλείας τό δέ 
σχέδιον εΐχεν ήδη υπογραφή πριν ή έκ- 
πνεύση ή θητεία τής ύπό τόν κ. Δρε- 
πανόπουλον Δ. Επιτροπής.

Τό 9ον θέιμα την έπίλυσιν τοΰ οποί
ου ύπεσχέθη ή λογοδοτούσα Δ. Ε. είναι 
τό ζήτημα τής στεγάσεως, είναι άλη- 
θές ότι προήχθη είς ικανοποιητικόν ση- 
μείον, αν αί πληροφορίαι μας είναι α
κριβείς. Είς τήν πρόοδον τού ζητήμα
τος τούτου συνέβαλε — είναι τούτο ά- 
ληθές —ό σύνδεσμος τών άστεγων. Τού 
το άλλωστε όμολογεΐται καί παρά τής 
ίδιας Δ. Ε. έν τή λογοδσσίφ της.

Διά τούς προαχθέντας κατά τό 194ό

τούς- έχοντας όμως σειράν προαγωγής 
κατά τό 1945 ούδέν άντελήφθην νά έχη 
φροντίση ό Σύλλογος. Καί όμως πρό
κειται περί τεράστιας ηθικής σημασί
ας ζητήματος ενδιαφέροντος σοβαρόν 
αριθμόν κακώς καί άδικαιολογήτως πα- 
ραγκωνισθέντων συναδέλφων οί περισ
σότεροι τών όποιων άν μή όλοι, άπο- 
τελοΰσιν επίλεκτα στελέχη τής Τραπέ
ζι·

Τό ζήτημα τούτο δέν θά έπρεπε νά 
έξακολουθή ύφιστάμενον ίδίςτ άπό τής 
στιγμής καθ’ ήν έτακτοποιήθη τό ζή
τημα τής προωθήσεως τών θηλέων συν
αδέλφων. Έδώ πρόκειται περί κλασσι
κής μορφής άδικίας, ήτις θά έπρεπεν 
νά είχε, έπαναλαμ βάνομεν τακτοποιη- 
θή. Δέν έχει δέ καμμίαν σχέσιν ή περί 
πτωσις τών συναδέλφων τής σειράς ταύ 
της προς τήν διά τής Επιτροπής τών Έ 
πανσρθώσεων, έπιδιωκομένην έπανόρ- 
θωσιν τών κατά τάς προαγωγάς άδι- 
κιών. Ή σύστασις τής Επιτροπής ταύ 
της όρθώς έζητηθη — καί έζητήθη μά
λιστα αν καλώς ενθυμούμαι άπό τού 
Δ)6ρίου 1950 — άλλά δέν θά πρέπει 
νά ύπαχθή εις τήν άρμοδ ιότητα τ αυ
τής — αν τελικώς συσταθή — ή ΰπό- 
θεσίς τής προαγωγής τών συναδέλφων 
τής σειράς τοΰ 1945 διά τούς οποίους 
δέν έγένετο καν ή ύπό τοΰ ’Οργανι
σμού καθοριζομένη κρίσις. Έδώ πρό
κειται περί αυθαιρέτου παραβάσεως 
τοΰ περί προαγωγών άρθρου τοΰ ’Ορ
γανισμού, πράγμα όπερ ώμολογήθη 
καί παρά τής τότε Διοικήσεως τής 
Τραπέζης.

Διά τούς συναδέλφους τοΰ Ν. 751 
ών ή μονιμοποίησις έπραγματοποιήθη 
ώς γνωστόν παρά τής προκατόχου τής 
σήμερον άπερχομένης Δ.Ε., έπρεπε ά
διστάκτως νά ίσχύση ή άρχήι τής ίσης 
μεταχειρίσεως, δεδομένου ότι οί συνά
δελφοι οΰτοι άποτελοΰσιν ειδικήν κα
τηγορίαν υπαλλήλων προσλη φθέντων 
οϋχί βάσει τοΰ ’Οργανισμού τής Τρα
πέζης, άλλά βάσει τοΰ Νόμου.

"Εχομεν δηλαδή καί έδώ κατάφωρον 
τήν παραβίασιν τής άρχής τής ίσης 
μεταχειρίσεως ή περιφρούρησις τής ο
ποίας ώς διεκηρύχθη παρά τών λογο- 
δοτούντων άπετέλει άρθρον πίστεως.

Πριν κλείσω, Συνάδελφοι, τήν κριτι
κήν μου, νομίζω ότι είναι έπιβεβλημέ- 
νον όπως σάς απασχολήσω ακόμη καί 
μέ μίαν άδικαιολόγητον ενέργειαν τής 
Δ.Ε. Πρόκειται περί τής καί έν τή άρχή 
τής όμιλίας μου άναφερθείσης κινητο- 
ποιήσεως τών μελών κατόπιν σφοδρός 
λογομαχ ί ας τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλό
γου μετά τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Διοικη
τικού. Πριν ή όμως έλθωμεν είς τόν χα
ρακτηρισμόν τής ένεργείας ταύτης τοΰ 
Συλλόγου θεωροΰμεν σκόπιμον νά κα- 
τοίστηίΓωιχεν γνωστά είς τήν συνέλευσιν 
καί τά έξής: Κατά τήν περίοδον καθ’ 
ήν συνεργαζόμεθα μετά τομ κ. Κώ
στη είς τήν προκάτοχον ύπό τόν συν. 
Δρεπανόπουλον Επιτροπήν, άντιμετω- 
πίζαμεν κάποιαν καλωσιεργείαν κατά 
την έκτέλεσιν τών έπ ιτυγχαναμένων λύ 
σεων έπί διαφόρων συλλογικών ζητη- 
μάττων, κωλυσιεργείαν ήτις μάς έφερεν 
είς κάποιαν οξύτητα σχέσεων μετά τών 
έπί κεφαλής τών ύπηρεσιών τοΰ Τμή
ματος Προσωπικού. Ό συν. Κώστης 
τότε, Γεν. Γραμματεΰς τοΰ Συλλόγου 
έσκέψθη ότι τό ζήτημα τούτο έπρεπε 
νά άντιμετωπισθή κ α ί τότε δΓ α
περγίας έφερε μάλιστα έτοιμον συντα- 
χθείσαον παρά τοΰ ίδιου άνακοίνωσιν 
πρός τούς συναδέλφους δι’ ής εκαλούν
το είς στάσιν εργασίας μέ σκοπόν τήν 
άντικατάστασιν τών 2 έπί κεφαλής τοΰ 
Προσωπικού συναδέλφων. Άντετάχθη 
μεν τότε είς τήν άποψιν ταύτην τοΰ 
συν. Κώστη δεχθέντος όπως τό ζήτη
μα τούτο τρθή ύπ’ όψιν τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης μέ τήν ρητήν άξίωσιν τής 
τακτοποιήσεώς του. Δέν έδέχθημεν τήν 
απεργίαν διότι άνεπτύξαμεν τότε, έξα- 
κολουθοΰμεν δέ νά πιστεύωμεν ότι ό 
Σύλλογος δέν είναι έπιτετραμμένον νά 
άπεργή όταν έρχεται είς ρήξιν πρός 
τά όργανα τής Τραπέζης. Διότι ή τά 
όργανα ταΰτα έν τή ίδιοτητί των κά- 
μνουσι ΰπέρβασιν άρμοδ ιοτήτων ή κα- 
τάχρησιν τών ύπό τής υπηρεσίας έμπι- 
στευθέντων αΰτοΐς καθηκόντων οπότε 
θά άξιωθή και θά επιβληθή υπηρεσιακή 
κύρωσις ή άσεβοΰσι κατά τήν συζήτη-

σιν Συλλογικού θέματος πρός τό πρό- 
σωπσν τοΰ Προέδρου του Συλλόγου ό- 
ποτε ύποπίπτουσι είς βαρύ συλλογικόν 
παράπτωμα καί τότε ή Δ. Ε. καθ’ ό 
έχει έκ τοΰ Καταστατικού Δικαίωμα ε
πέβαλλε ή ίδίφ τάς όριζομένας κυρώ
σεις αί συνέπειαι τών οποίων, τόσον αί 
ήθικαΐ όσον καί ύλικαί δύνανται νά εί
ναι βαρύταται. Άλλωστε καί οί Διευ- 
θυνταί μέλη τοΰ Συλλόγου είναι καί 
όπως όλα τά μέλη τοΰ Συλλόγου ούτω 
καί αυτοί όφείλουσι σεβασμόν πρός τόν 
πρόεδρον τ,οΰ Συλλόγου, σεβασμόν καί 
Συλλογικήν πειθαρχίαν. ’Αλλοι μονον 
άν κάθε διαφωνίαν τών Συλλογικών ορ
γάνων πρός τά υπηρεσιακά όργανα τής 
Τραπέζης, όταν μάλιστα δημιουργοΰν- 
ται άδικαιολογήτως, οδηγεί είς όξεΐαν 
συζητησιν, άλλοίμονον λέγομεν αν κά
θε τοιαύτην διαφωνίαν καλούνται νά λύ 
σιουν τά μέλη τοΰ Συλλόγου δΓ άπεργί 
ας.

Καί τώρα έρχόμεθα είς ένα πολύ σο
βαρόν — σοβαρώτατον κατά τήν γνώ
μην μας θέμα τό όποιον έθίγη καί κα
τά τήν γενικήν συνέλευσιν τής λογοδο
σίας τής προκατόχου Δ. Ε.

Πρόκειται περί τοΰ κατά τήν συνέ- 
λευσιν έκείνην έγκριθέντος ιέπΐ σοβα- 
ρωτάτου θέμΟΓτος ψηφίσματιος τό όποι
ον θά μοΰ επιτρέψετε νά σάς άναγνώ- 
σω.

Διά τό ζήτημα τούτο δέν βλέπω νά 
άναφέρεται τίποτε είς τήν λογοδοσίαν 
τής Δ. Επιτροπής. Πρόκειται περί πα 
ραλείψεως έκτελέσεως άποφάσεως τής 
Συνελευσεως τών μελών τούτέστιν περί 
θελήσεως τ,οΰ κυριάρχου οργάνου τοΰ 
Συλλόγου, παράλειψιν βαρυτέραν έκεί- 
νης διά τήν όποιαν ό συν. Κώστης έψε
ξε τόσον δρίμέως καί άδικαιολογήτως 
καθ’ ήμάς κατά τήν ίδιαν συνέλευσιν, 
τον συν. Βσσιλοπουλον διά τάς ενεργεί 
ας τής προσωρινής Δ. Ε. ής ήτο μέλος, 
ώστε επ’ συτοΰ ό συν. Βασιλόπσυλος 
δικαίως καθ’ ήμάς διεμαρτυρήθη.

Αλλά τό θέμα εκείνο διά τό όποιον 
ένεκρίθη τό άναγνωσθέν ψήφισμα ήτο 
θέμα κεφαλαιώδους διά τό μέλλον τοΰ 
ιδρύματος, τών έργαζομένων είς αυτό 
καί τών οικογενειών μας σημασίας. 
"Εναύλοι είναι αί παρά τών συναδέλ
φων Βασιλοπούλου, Χριστοδουλιά καί 
τοΰ ίδιου συν. Κώστη έκδηλωθείσαι άνη 
συχίαι. (Δεν ηχούσα τίποτε είπε άπό 
τούς κ. κ. Χριστοδουλιάν καί Βασιλό- 
πουλον) εκτός αν έπίσθησαν ότι αί 
παρ αυτών έκφρασθεϊσαι άνησυχίαι δι- 
εκδ ικάσθησαν έκ τών πραγμάτων. Άλ
λά έγώ νομίζω ότι έπ’ αύτοΰ δέν έπ·ρά- 
ξαμεν τό καθήκον μας. Τόσον ή λογοδο 
-ιοΰσα Δ. Ε. όσον καί ήμείς οί ίδιοι. 
Ποτέ όμως δέν είναι άργά. Εκείνοι οί 
όποιοι θά άναδειχθώαιν έκ τών νέων 
αρχαιρεσιών είς τήν Διοίκησιν τοΰ Σω 
ματείου μας, έχουσι πρώτιστον καθή
κον νά άσχοληθώσι όπωσδήποτε μέ τό 
κατά τήν συνέλευσιν μας έκείνην θιγέν 
θέμα.

Σάς έκούρασα συνάδελφοι ίσως. Άλ 
λά δι εμέ ό όποιος πιστεύω καί υπηρέ 
τησα επι μιαν όλόκληρον ζωήν τόν 
συνδικαλισμόν νομίζω ότι ή κριτική εί
ναι τό πρώτον ήικαίωμα τών μελών καί 
τό Α τών πρός τήν Συλλογικήν ιδέαν 
υποχρεώσεων των.

Και τελειώνοντας δηλώ: 'Η Διοικητι 
κή Έπιτροπή είργάσθη. Δέν ήδυνήθη 
όμως νά άνταποκριθή είς όσα ύπεσχέθη 
οιοτι τά Trap5 αυτών ττρογραμιμoctικώς 
ύποσχεθέντα άπετέλουν επιδιώξεις ά- 
νοοτέρας τών δυνάμεών της. Άλλά πώς 
τότε δέν άνεμέτρησε τάς δυνάμεις της; 
Δέν τάς άναμέτρησε καί διά τούτο εί
ναι έλεγκτέα. Καί διατί τά ύπεσχέθη 
όλα αυτά μια Δ. Ε. κατά τήν γνώμην 
όλων μονομελής; Διά ψηφοθηρίαν; Έκ 
λςιγων ’Αρχομανίας,· Διαλέξατε καί πά 
ρετε.

Ό χ. Χριστοδουλιάς κρίνων τά πε
πραγμένα τής_Δ.Ε. λέγει χά. εξής:

Κύριοι Συνάδελφοι, έξετάζων μέ α
πόλυτόν ειλικρίνειαν και αντικειμενικό- 
τητα τα πεπραγμένα τής λογοδοτούσης 
Δ.Ε. είμαι υποχρεωμένος νά ομολογή
σω οτι ή απερχόμενη Δ.Ε. έχειρίσθη τό 
συνολον τών άπασχολούντων τήν τάξιν 
μας ζητημάτων μέ σΰνεσιν καί σοβαρό 
τητα. Π λειστα τών άπασχολούντων 
τήν τάξιν μοίς ζητήματα έπελύθησαν 
εΰνοίκώς, τήν πρώτην δέ Θέσνν μετα
ξύ τών έπι,τευχχίέντων παρά τάς άντιρ 
ρήσεις τών ένίων συναδέλφων, εϊμε*α

υποχρεωμένοι νά όμολογήσωμεν οτι εί
ναι τό μισβΌλογικόν.

Καί διά νά μήν κρυπτώμεθα ή επι
τυχία τοΰ μισθ-ολογικσΰ δέν είναι δυνα 
τόν νά παραγνωρισθή. Είναι επιτυχία 
τής άπερχομένης Δ.Ε. καί ώς άνθρω
ποι τίμιοι καί καλόπιστοι εϊμεθαι υπο
χρεωμένοι νά άνα»γνωρίσωμεν τήν επι
τυχίαν της αυτήν..

Είς εν σημεΐον τό μι,σθολόγιον δύνα- 
ται νά θεωρη-θή έλλειπές καί τό σημεϊ- 
ον αυτό είναι εκείνο τό όποιον ή ίδια 
ή _ Δ.Ε. κατά τήν συνέλευσιν τοΰ παρελ 
θοντος Δεκεμβρίου ώμολόγησε καί άνε 
γνώρισε οτι δεν Ικανοποίησε τήν κατη
γορίαν τών υπαλλήλων τών μικρών 6αθ 
μών, διά τούς οποίους έξεδήλωσεν δ- 
λην της τήν συμπάθειαν καί συμπαρά- 
στασιν.

’Απευθύνομαι, συνεχίζει, πρός τούς 
συναδέλφους αυτούς καί τούς βεβαιώ
νω οτι συμπαράστασις τόσον ή μών δ- 
σων καί τής Δ.Ε. είναι θερμοτάτη. Δέν 
ήτο δυνατόν βεβαίως ή πανηγυρική ύ- 
πόσχεσις ή οποία έδόθη είς τήν Δ.Ε. 
τον παρελθόντα Δεκέμβριον, νά πραγμα 
τοποιηθή εντός τοΰ ελάχιστου χρονικοΰ 
διαστήματος τό όποιον έμεσολάβησε. 
Δεν πρέπει νά ζητώμεν τά πάττα άπό 
την Δ.Ε.. Διά τήν βελτίωσιν τών μι
σθών τών κατωτέρων συναδέλφων εχο 
μεν ύποχρέωσιν νά άγωνισθώμεν, άλλά 
τοΰτο δεν είναι ζήτημα μιας ημέρας, 
άλλά απαιτεί χρόνον, διότι τά δλον ζή
τημα είναι πολύ γενικώτερον καί ένδια 
φέρει, καί τάς τρεις Τράπεζας, καί ώς 
τοιοΰτον δέν εϊναΐι δυνατόν νά λυθή με 
μονωμένος άπό τήν διοίκησιν τής Έθη 
κής Τραπέζης.Εύχομαι δπως ή μελλου- 
σα να προελθη έκ τών αρχαιρεσιών 
Δ.Ε. χειρισθή τό ζήτημα τοΰτο μετά 
τής επιβαλλόμενης επιμονής ώστε οί 
συνάδελφοι αύτοί νά ίκανοποιηθοΰν.

Άναφερόμενος. έν συνεχεία είς τά λε 
χθενταΐ υπο τοΰ κ. Λ αμπρίνοπουλου δ- 
σον αφορά τό ζήτημα τοΰ επιδόματος 
λογιστών, λέγει δτι ή ούθμι,σις τοΰ ζη
τήματος τουτου δέν οφείλεται είς τήν 
εκλεγεϊσαν ύπό τής συνελευσεως έπιτρσ 
πην άλλα εις τήν δραστηριότητα τής 
Δ.Ε. τοΰ συλλόγου. Δ'ότι προσθέτει ή 
έπιτροπή εκείνη δέν ειιαμεν τίποτε άλ
λο παρά να ενίσχυση τάς προσπάθειας 
τής Δ.Ε. "Ο,τι έπετεΰχθη, έπετεΰχθη ύ- 
πο^τής Δ.Ε. τοΰ συλλόγου καί οχι άπό 
ημάς οι οποίοι έπικουριίκώς παρακολου- 
θησαμεν τάς ένεργείας αύτης.

'Ως πρός τά ζήτημα τής Στεγάσεως 
λεγει, ύπό τήν ιδιότητά μου ώς προέ
δρου τοΰ συμβουλίου τών αστέγων καί 
κοίτ εντολήν του, είμαι υποχρεωμένος 
να τονίσω την θερμήν συμπαράστασιν 
τής Δ.Ε. τοΰ συλλόγου είς πάν ζήτημα 
σχετικόν μέ τήν στέγασιν.

, Τονίζει περαιτέρω οτι, όμιλών κατά 
την συνέλευσιν τοΰ παρελθόντος ’Ιου
λίου προς τα μέλη τοΰ συνδέσμου άστε 
γων συναδέλφων όπεστήριζε δτι άνευ 
τής ένισχύσεως τής Δ.Ε, τοΰ συλλόγου 
δεν θα ητο δυνατόν νά προωθηθή τό ίή 
τημιέ τής στεγάσεως καί έπέμεινε νά 
διαλυθή ο σύνδεσμος τών άστεγων. Ό 
Σύνδεσμος δεν διελόθη, καί ή πρώτη 
μέριμνα τοΰ συνδέσμου ήτο νά ζητήση 
τήν συμπαράστασιν τοΰ συλλόγου. Ή 
συμπαράστασις αυτή τοΰ συλλόγου καί 
η πλήρης κατανοησις τοΰ ζητήμαίτός 
από τίιν Διοίκησιν τής Τραπέζης μάς 
ωδηγησεν είς ικανοποιητικά αποτελέ
σματα τά όποια εντός τών ήμερων θά 
άνακοινωθοΰν εις τούς συναδέλφους.
, ^9 πρόεδρός τοΰ συνδέσμου τών 
άστεγων αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν 
να ευχαριστήσω καί έκ μέρους τών με
λών τοΰ συνδέσμου την Δ.Ε. διά τό 
ένθερμον ενδιαφέρων της καί εύχομαι 
η μελλουσα νά προέλθη έκ τών αρχαι
ρεσιών Δ.Ε. νά διαχειρισθη τά ζητήμα 
τα τα οποία απασχολούν τήν τάξιν 
μας ^απο τηνΔιοικηισιν τήςΤραπέζηςμάς 
τήν οποίαν έπέδειξε ή απερχόμενη Δ.Ε. 
καί τήν όποιαν ώς άνθρωποι δίκαιοι 
πρεπει νά εύχαραττήσωμεν.

ίΕΙτα ό λόγος δίδεται είς τόν Συ
νάδελφον κ. ΒΑΣ ΙΛΟΠΟΥΛΟΝ, δ- 
στις Λέγει:

Μέ χαράν καί άγαλ'λίασιν εί- 
occ ότι cxTrd’̂ E ή θκίθεσις τόον τιε- 
ττραγμένων τής Δ. Ε. έσχε κριτι
κήν, επαίνους ,καί -έπυκρίσεις. Αύτό 
βέβαια μαρτυρεί μίαν άνάπτυξιν 
τοΰ ενδιαφέροντος μας περί τά συλ 
λογικά μας ζητήιματα. Καί έγώ, 6 
Όίττοΐος αρκετά χρόνια τής ζωής ,μου
ήνάλωσα διά τήν έπίλυσιν τών ζη
τημάτων μας, αισθάνομαι Ιδιαιτέ
ραν εύχαρίστησιν δΓ αύτό.

Ή Δ. Ε. άντιμετώπισε τά ζη-τή^ 
ματα μέ πίστιν, μεθοδικότητα ικαί 
έπέτυχεν ικανοποιητικά άποτελέ- 

(Συνέχεια είς την 6ην σελίδα)
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(Συνέχεια έκ τήξ 5ήξ σελίδο;? 
ψματα. Ή κριτική τοΰ κ. Γιαννο- 
■πούλου, ή όποια υπηρξεν Ιδιαιτέ
ρως ενδελεχής, νά μου Ιπιτρέψη δ 
ίδιος νά τοΰ' εΐτπω-, ή το ύπερά'γιαν 
αΰστηρά καί πολλές φορές έπεκα- 
λέσθη πράγματα τά όποια δέν αν- 
ταποκρίνονται προς τήν πραγματι
κότητα, όπως λ. χ. δέν παρεδέχθη 
ιδτι ή Δ. Ή1, τοΰ Συλλόγου συνεβα- 
λεν εις τήν λύσιν τοΰ μισθολογιικοΟ 
ζητήματος. Καί εγώ λέγω οτι το 
δλον μισθολογυκόν ζήτημα εφθασε 
καί έτελείωσεν έκεΐ πού έτελείω.σε, 
διότι ή Δ. Ε. έπέδειξεν επιμονήν 
καί αντοχήν εις άγώνας σκληρούς, 
μέ ολο το Προσωπικόν παράπλευ
ρα, καθ’ ήν έποχήν ό Συνάδελφος 
κ. Γιαννόπουλος απουσίαζεν εξ ’Α
θηνών.

Τό μισθολογιικόν ζήτημα, λέγει, 
έ βασάνισε τήν Δ. Ε. ολόκληρον τήν 
θητείαν της. Νομίζω δτι ό κ. Γιαν- 
νόπουλος δέν ήτο εδώ κατά τή,ν ε
ποχήν πού έκρίθη τό μισθολογιικόν 
μας ζήτημα, δέν μετέσχεν εις τούς 
άγώνας τοΰ Προσωπικού καί δέν 
είδε τήν πίστιν τήν όποιαν ^ένεφά- 
νισετό προσωπικόν εις τον αγώνα.

Ό κ. ΤΣΑΚ1 ΡΟΓΛΟΥ παρεμδαί- 
νων έρωτα τον κ. Γιαννόπουλο.ν έάν 
άπήργησε, διότι ώς λέγει, είχε τήν 
πληροφορίαν δτι της απεργίας ε
κείνης δεν μετέσχε, άπουσιάζων έξ 
’Αθηνών εις έπαρχιακόν κατάστη
μα.

ΠΑΐΝίΝΟΟΟΥΛΟΣ: Δηλώ κατη- 
γορηματυκώς δτι τό ίλεχθέν δέν εί
ναι άκριβές. Ειύρισκόμενος κατά 
τήν έποχήν εκείνην εις Όρεστιάδα 
έκάλεσα τούς ύπαλλήλους νά άπερ 
γήσουν καί άπήργησα καί έγώ ό ί
διος.

(ΣΉΜ.: Ή ανωτέρω1 ^ διαλογικη 
συζήτησις διεξήχθη εις ύψος τουλά
χιστον έντονον, ώστε τά λεγρμενα 
υπό τοΰ ένός καί τοΰ άλλου νά μή 
γίνωνται αντιληπτά καί λόγω _ τοΰ 
Βημιουργηθέντος έν τώ μεταξύ θσ- 
ρύέου). __

Συνεχίζων δ κ. ΒΑ!Σ IΑΟΙΠΟΥ- 
ΛΟΣ λέγει:

Επειδή όλοι μας ανησυχούσα
με περί τής τύχης μας, παρακολου
θήσαμε τον Πρόεδρον καί την Δ. ιΕ. 
&κ του σύνεγγυς ικαί μολονότι, ή 
Δ. Ε. διά λόγους μετριοφροσύνης 
άττέρριψε διάκιρισιν γενομένην ύτιό 
προλοολήσαντος, έγώ είμαι ύποχρε- 
ωμένος νά έπαναλάδω δτι ή _λύσις 
τοΰ μισθολογικοΰ δφ,είλεται εις τήν 
επιρροήν καί τήν έπίδρασιν τήν ό
ποιαν εσχε ή Δ. Ε. ή ίδική μας. 
'Κατά τήν έποχήν τοΰ άγώνος πα- 
ρουσιάσθησαν κάμψεις καί αί κάμ
ψεις αύταί άντιμετωπίσθησαν όσιο 
τήν Δ. Ε. περισσότερον θαρραλέα, 
εις τρόπον ώστε νά εχωιμεν σήμερα 
τά επιτυχή αότά άποτελέσματα. 
Συνεπώς άντικρούω διαρρήδην τό 
δτι εις τό μισθολογικόν μας ζήτη
μα ή απερχόμενη, Δ. Ε. δέν παρε- 
σχίε καμμίαν ένίσχυσιν οΰτε προώ
θησε καν τό ζήτημα τής βελτιώσε- 
ως τών μισθών τών κατωτέρων βαθ 
μών. Αλλά καί επ’ αύτοΰ είδικώ- 
τερον θέλω νά τονίσω', δτι, έάν το 
είχατε παραικολουθήστζ εις τάς λε
πτομέρειας του, θά έβλέπατε δτι 
δέν είναι πταίσμα τής Δ. Ε. Ή κάμ 
φις ή όποια έξεδηλώθη τότε, οτε 
τό δλον ζήτημα εύρίσκετο υπό συ- 
ζήτησιν, έξεδηλώθη; καί_κατά τήν 
ύπογ,ραφήν τών συλλοιγικών συμβά
σεων. Ό άγων έγίνετο από , κοινού 
καί όταν έκρίθη δτι τά_ πράγματα 
δέν έπέτρεπον νά έξωθήση τον α
γώνα περισσότερον, τότε έσταματη- 
σε. Δέν ήτο τοΰτο ελλειψις άγωνι- 
στιικής δυνάμεως ή διαθέσεως έκ 
μέρους τής Δ. Ε., άλλά άντιμετώ- 
πισις μιας πραγματικότητας. < ,

"Οσον άφορα τά λεχθέντα , υπο 
τοΰ κ. Γιαννοπούλου περί ύπάρξε- 
ως «εύμενών συνθηκών», λόγω_ άλ- 
λαγής δισικήσεως τής Τραπέζης, 
νά μσΰ επιτρέψετε νά τονίσω _ οτι 
ναι μέν είναι στοιχεία άπαραίτητα 
διά τήν επιτυχίαν ή καλή τοποθέτη- 
σις ένός ζητήματος, άλλά απαιτεί
ται συγχρόνως καί καλή, κατανόη- 
σις. ΟΙ κ. κ. Γ ιαννόπουλος καί Δρε- 
πανόπουλος 'έθιξαν και ^το ζητημα 
τής έμπεδώσεως «άγ,ιοΰς τάξεως» 
έν τώ Ίδρύματι. Έπ’ αύτοΰ επιθυ
μώ νά μάθη ή Συνέλευσις δτι δ κ. 
Πρόεδρος μέ Ιχρησιμοπρίησεν^ εις 
τινας έπιτροπάς έπί θεμάτων ανα
γόμενων εις τήν εμπέδωσιν «υγιους 
τάξεως» καί δτι τό ζήτημα τοΰτο 
6έν είχε έγκαταλειφθή, _ ανεξαρτή
τως τοΰ1 αν δεν ,έπετευχθησαν τα 
έπιδιωκόμενα άποτελέσματα. "Ολοι 
γνωρίζομεν τούς ισχυρούς κρίκους 
οί όποιοι περιβάλλουν τά θέματα 
τά άναγόμενα εις τήν ύγίά τάξιν 
προτγμάτων έν τη, Τραπέζη καί πρέ-
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Τά Εκλογικά κέντρα. - Α! τοπικά! Εφορευτικά! Έπι- 
τροπαί.-Τά ψηφοδέλτια. - Ο! έχοντες δικαίωμα ψήφου

Προ; τούς αντιπροσώπους τοΰ Συλ
λόγου εις τά επαρχιακά Καταστήματα 
τίθεται ΰπ’ οψιν ή κάτωθι άνακοίνωσις 
τής Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙ

ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΏ|ΠΟΥΣ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ Ε- 
ΠΑΡΧΙΑΚΟΙΣ ΚΑΤΑΣΊΉΜΑΣΙ 

Συμφώνως τώ άοθρω jl2i Τοΰ έν τή, Γένι 
κή Συν'ελεύσει τής 21ης Δ)6ρίου 1949 
τροποποιηθέντος Καταστατικού, αί ψη
φοφορίαν προκειμένου περί συναδέλφων 
ύπηρετοΰντων εις τά Επαρχιακά Κατα 
στήματαί λαμβάνουσι χώραν εις τούς 
τόπους ένθα έδρεύουσι Καταστήματα;,

πει νά γνωρίζωμεν δτι σί κρίκοι 
αύτοί δέν Θραΰονται εύικόλως, πο
λύ δέ περισσότερον άπό τής μιας 
ημέρας εις τήν άλλην, άλλά οΰτε 
καί κατά τό βραχύ διάστημα τής 
θητείας τής Δ. Ε1.

Πάντως είναι εύχάριστον τό δτι 
ή σημερινή Συνέλευσις θέτει τά θέ
ματα _ ταΰτα καί έξ αύτοΰ ή έκδη- 
λουμένη, άνησυχία. Ή άνησυχία αυ
τή συνείχε τήν Δ. Ε. -καθ’ δλην τήν 
θητείαν της, αλλά ήιμας μάς άνη- 
σύχ,ει περισσότερον τό ήμερομίσθι- 
ον καί ελάχιστοι έζητήσαμεν άπό 
τήν Δ. Ε. νά πλη,ροίφρρηθώμεν καί 
διά τά άλλα ζητήματα. ΔΓ αυτό 
πταίομεν δλοι μας. Έάν ή σημερι
νή Συνέλευσις έχη τήν γνώμην δ- 
τι^ πρέπει νά λυθή καί τό ζήτημα 
αυτό-, άς λά6η περί αύτοΰ αποφά
σεις.

-Περαίνων, είμαι Όποχρεωιμένος 
νά εύχαριστήσω τήν Δ. Ε. διά" τάς 
προσπάθειας της καί νά εύχηθώ 
ικαί εις τήν διάδοχον νά έπιτύχη α
κόμη, περισσότερα καί νά χρησιμο- 
ποιοΰμεν τήν ψήφον μας διά τή,ν ά- 
νάδειξ,ιν τών καλυτέρων καί ικα
νότερων.

Ό κ. ΚΟΥΤΣΟ® ΙΤΗΣ ζητεί πλη
ροφορίας εις ποιον σημεΐον εύρίσκε- 
ται τό ζήτηιμα τών ιέκ μετατάξεως 
ταμειακών.

Ό κ. ΤΣΟΑΛΚΗΣ άναφερόιμενος 
εις τά πεπραγμένα τής Δ. ,Ε1. καί ι
δίως εις τό μισθολόγιον εύρίσκει δτι 
ύπήιρξεν επιτυχής ή διαχείρισίς του 
ιύπά τής Δ. Ε. ικαί είναι σφάλμα ό 
ισχυρισμός τινών ότι παρελήφθήσαν 
τούτου οί μυκροί ύπάλληλοι. ’Έικίδη- 
λος είναι, λέγει, ή συμπάθεια δλων 
μας υπέρ τών μικρών ύπαλλήλων 
καί επιθυμία μας είναι ή βελτίωσις 
τής θέσεως των. Υπολείπονται, το
νίζει, καί άλλα θέματα προς έπίλυι- 
σιν όπως αί συντάξεις, τά άσίφάλι- 
στρα, ή στέίγασις. Έάν ή νέα διοί- 
κησις τοΰ συλλόγου' έγικολπωθή τά 
ίθέματα ταΰτα καί έπιτύχη λύσεις, 
θά θεωρηθή δτι έπέτυχε.

(Συνέχεια εις τήν 8ην σελίδα)

εις α ίπηρετοϋσιν 7 τούλάχιστον τακτι
κά μέλη τοΰ Συλλόγου.

'Η Δ. ’Επιτροπή τοΰ Συλλόγου κατ’ 
ακολουθίαν τής ανωτέρω διαίιάξεως 
καί συμφώνως τφ αρθρφ 14 τοΰ αύτοΰ 
Καταστατικού, ορίζει ώς έκλογικά κέν
τρα τούς τόπους ενύα έδρεύουσι τά κά
τωθι ’Επαρχιακά Καταστήματα.

Ή Δ. ’Επιτροπή ορίζει έπίσης κατω
τέρω εις τίναι έκλογικά κέντρα ί)ά ένα- 
σκήσωσι τό δκαίωμα τής ψήφου των οί 
συνάδελφοι τακτικά μέλη τοΰ Συλλόγου, 
οί ύπηρετοΰντες εις Καταστήματα;, ών 
ή έκλογική δυναμις είναι κατώτερα τών 
7. Τά Καταστήματα ταΰτα έμφαίνον- 
ται εις παρένύεσιν έν έκαστοι εκλογικό) 
Κέντρφ.

Έφισταται ή προσοχή εις τούς κ.κ. 
’Αντιπροσώπους τοΰ Συλλόγου, τούς ύ- 
πηρετοΰντας εις Καταστήματα^ εις τάς 
έδρας τών όποιων ύά λάβη χώραν ή ψη 
φοφορία, όπως εύθύς ώς λάβωσιν επι
στολήν τής έν Ά-Οήναις έκλεγησομένης 
Κεντρικής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής 
καύορίζουσαν τήν ημέραν ένεργείας τών 
αρχαιρεσιών, συγκεντρώσωσι τό ταχύ- 
τερον, πάντως δέ ούχί βροδύτερον τών 
δύο ημερών προ τής ημέρας τής κα,ΰο- 
ρισύείσης διά τήν ψηφοφορίαν, τά τα
κτικά μέλη τά ύπηρετοΰντα εις το Κατά 
στημα καί προβώσιν εις τήν εκλογήν 
τοπικής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής έκ 
τριών τακτικών μελών καί δύο άναπλη 
ρωματικών, ήτις καί θά διεξάγη τάς 
άρχαιρεσίας. ’Εφιστώμεν έπίσης τήν 
προσοχήν τών κ.κ. ’Αντιπροσώπων τοΰ 
Συλλόγου τών ύπηρετοΰντων εις τά α
νωτέρω Καταστήματα, όπως λάβωσι 
πρόνοιαν καά παρίσταταιι Δικαστικός Άν 
τιπρόσωπος κατά τήν ημέραν τών προς 
ανάδειξη/ τής Διοικητικής ’Επιτροπής 
αρχαιρεσιών.

Μερίμνη τής Διοικητικής ’Επιτροπής, 
θέλουσιν άποσταλή έγκαίρως εις τούς 
αντιπροσώπους τοΰ Συλλόγου τά ψήφο 
δελτία τών προβληθεισών υποψηφιοτή
των, ατιναι οδτοι αμελλητί δέον νά πα- 
ραδώσωσιν εις τήν τοπικήν ’Εφορευτι
κήν ’Επιτροπήν καί θέσωσιν ύπ’ δψιν 
τών τακτικών μελών τοΰ Συλλόγου.

’Εφιστώμεν έπίσης τήν προσοχήν 
τών κ.κ. ’Αντιπροσώπων τοΰ Συλλόγου 
τών ύπηρετοΰντων εις Καταστήματα! 
μέ συλλογικήν δύναμιν κάτω τών επτά 
(7) μελών όπως κατατοπίσωσι τούς συν 
αδελφούς, τακτικά μέλη τών Συλλόγων, 
περί τών τόπων εις ους δέον νά μετα- 
βώσιν οΰτοι προς ένάσκησιν τοΰ δικαιώ 
ματος τής ψήφου των καί έπί παντός 
θέματος αφορώντας τάς αρχαιρεσίας.

Αί τοπικαί έφορεύτικαιί έπιτροπαί δέ
ον νά διεξάγωσι τάς αρχαιρεσίας άκο- 
λουθοΰσαι μαθηματικώς καί πιστώς τάς 
διατάξεις τών άρθρων 12 καί 14 τοΰ 
τροποποιηθέντος Καταστατικοΰ καί έ- 
ξαόφαλίζουσαι τό άδιάβλητον τής έκλο
γης-

Έφιστάταιέπίσης ή προσοχή τών συγ 
κροτηθησομένων Τοπικών ’Εφορευτικών

- ’Επιτροπών, όπως τό Πρακτικόν τών 
’Αρχαιρεσιών μετά τών έσφραγισμένων 

’ φακέλλων τών ψηφοδελτίων άποστείλω 
σιν αμελλητί προς τον Πρόεδρον τής 
Κεντρικής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής 
POSTE-RESTANTE, ’Αθήνας, καθ’ α 
έν τφ άρθρψ 14 τοΰ Καταστατικού ορί
ζεται.

Προς πλήρη κατατόπισιν, παραθέτο- 
μεν τά άρθρα 12 καί 14 τοΰ Καταστα
τικού, έχονται οΰτω:

“Αρθρον 12ον
Δικαίωμα ψήφου εχουσι πάντα τά εις 

τό Κεντρικόν κατάστημα τής Τραπέζης, 
εις τά έν Άθήναις, Π ειραιεΐ, Περιχώ- 
ροις καί Έπα,ρχίαις Ύπ)ματα αύτής ύ
πηρετοΰντα τκτικά μέλη τοΰ Συλλόγου 
ψηφίζουσι δέ μόνον έφόσον εύρίσκονται 
αΰτοπροσώπως εις τούς τόπους ένθα 
λαμβάνει χώραν ή ψηφοφορία.

|Π-ροκεμένου περί θεμάτων άφορών- 
των: 1) άρχαιρεσίας, 2) έκφρασιν έμ- 
πιστοσύνης, 3) τροποποίησιν Καταστα
τικού καί 4) διάλυσιν τοΰ Συλλόγου, τά 
τακτικά μέλη τοΰ Συλλόγου τά ύπηρε 
τοΰντα εις τά έν ταΐς ’Επαρχίας Κατα 
στήματα τής Τραπέζης ψηφίζουσιν εις 
τον τόπον τής παραμονής των έν
θα εδρεύει 'Υποκατάστημα, έφ’ ό
σον έν τή έ’δρα τοΰ 'Υποκαταστή
ματος τοότου παραμένουσι επτά 
τούλάχιστον τακτικά μέλη τοΰ Συλλό
γου. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν έν τή 
έδρα οίουδήποτε 'Υπ) ματος παραμένου 
σι όλιγώτερα τών επτά τακτικών μελών 
τοΰ Συλλόγου, τά μέλη ταΰτα ψηφίζου 
σιν έν Άθήναις ή εις τήν έδραν ετέ
ρου Ύπ) ματος, όριζομένου υπό τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου.

Ή Συνέλευσις θεωρείται ευρισκόμενη 
έν άπαρτίφ όταν παρίσταμαι εις αότήν 
ό ύπό τοΰ νόμου άπαιτούμενος αριθμός 
τών έχόντων δικαίωμα ψήφου μελών 
τών ύπηρετοΰντων εις τά έν Άθήναις 
Π ειραιεΐ καί Περιχώροις καταστήιιατα 
τής Τραπέζης καί τών αύτοπρσσώποις 
παρισταμένων έν αύτή έκ τών εις τά 
λοιπά καταστήματα ύπηρετοΰντων τακτι 
κκών μελών.

’Εν περιπτώσει μή απαρτίας συγκα- 
λοϋνταιι νέαι έπαναληπτικαί Συνελεύσεις 
καθ’ ά ό νόμος ορίζει, τοΰ δι’ αύτάς 
κατά τόν νόμον άπαιτουμένου ποσοστού 
παρόντων λογιζομένου έπί τή βάσει 
τών έν τή προηγούμενη παραγράφφ Ο
ριζόμενων.

Άρθρον 14ον
1) Ή ιίιηφοφορία πρός διεξαγωγήν 

αρχαιρεσιών ώς καί πάσαι αί ψηφοφο
ρίας δι’ άς απαιτείται, κατά τό άρθρον 
12 ή ψήφος καί τών έν ταΐς ’Επαρχί- 
αις τακτικών μελών τοΰ Συλλόγου διε
ξάγονται ώς κατωτέρω καθορίζεται διά 
ψηφοδελτίων έγκλειομένων έντός φα
κέλλων οίτινες δέον νά σφραγίζωνται.

Τά ψηφοδέλτια ταΰτα προκειμένου 
μέν περί αρχαιρεσιών περιέχουσι τά όνό 
ματα τών ψηφιζομένων υποψηφίων, προ 
κειμένου δέ περί ψήφου έμπιστοσύνης

άφορώσης εις έρώτημα τιθέμενον ύπ® 
τήν κρίσιν τοΰ ψηφοφόρου, τήν λέξιν 
ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

2) Ή ψηφοφορία διεξάγεται, κατά 
τήν αύτήν ή μέραν τόσον εις τάς ’Αθή
νας, όσον καί εις τάς έκτος τών ’Αθη
νών, ΠειραΙιώς καί Περιχώρων ’Επαρ
χιακός πόλεις ένθα έδρεόουσι Καταστή
ματα τής Τραπέζης.

3) 'Υποψήφιοι δύνανται νά είναι πάν 
τα τά τακτικά μέλη τοΰ Συλλόγου. Τά 
ονόματα τών προβληθέντων υποψηφίων 
προκειμένου περί αρχαιρεσιών ή τά έ- 
ρωτήμαιτα τίθενται μερίμνη τή Δ.Ε. τον 
Συλλόγου ύπ’ δψιν τών έχόντων δικαίω
μα ψήφου μελών εύθύς ώς καταστούν 
γνωσταί εις τήν Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου αί 
προβληθεϊσαι υποψηφιότητες.

4) Οί ψηφοφόροι δικαιούνται νά δι
αγράφουν ελευθέριος έν ή πλείονα δν® 
ματα υποψηφίων ή νά αντικαθιστούν διά 
τών ονομάτων άλλων τακτικών μελών 
τοΰ Συλλόγου.

5) Ή ψηφοφορίαΙ διεξάγεται κατά: 
τούς τόπους ύπό τής Κεντρικής ’Εφο-. 
ρευτικής ’Επιτροπής καί τών τοπικών 
Εφορευτικών ’Επιτροπών. Ή συγκρό- 
τησις τών εις τάς έπαρχιακάς πόλεις Έ 
φορευτικών ’Επιτροπών ένεργείται ώς 
ακολούθως:

Ή Διοικητική ’Επιτροπή τοΰ Συλλό
γου διορίζει αντιπροσώπους αύτής είςτά 
κατά τόπους ’Επαρχιακά Ύποκαταστή 
ιιατα, οίτινες έντολή τής Κεντρικής Έ 
φορευτικής ’Επιτροπής συγκεντροΰσι τά 
τακτικά μέλη τά ύπηρετοΰντα εις τό Ύ 
ποκατάστημα, άτινα προβαίνουν εις τήν 

(Συνέχεια εις τήν 7ην σελίδα)

"ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ II

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

Έσωτερ.: Τρίμηνος Δρχ. 15.000
> Έξάμηνος » 30.000
> Έτησία » 50.000

Τιμή φύλλου Δρχ. 1.000

Τά έμβάσματα έπ* όνόματι τής 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

Διαχειριστής:
ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Αγίας Λαύρας 71 (Τέρμα Πατησίων]

Διευθύνσεις συμφώνως τώ αρ- 
θρ«ρ 6 § 1 τού A. N.J092) 1938 

Υπεύθυνος έπί τής ύλης:
Δ. ΤΣΑΚIΡΟΓΛΟΥ 

Ρουζβελτ 60
Προϊστάμενος Τυπογραφείου: 
ΜΕΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

Κολοκοτρώνη 116

At Αποδείξεις δέον νά φέρωσι την υπο
γραφήν τού Διαχειριστον και τήν σφρα

γίδα τής έψημερίδος

Παρακαλουνται οί κ. κ. Συνδρομηταί, 
δπως γνωστοποιούν είς τά γραφεία τής 
έφημερίδος πάσαν μεταβολήν τής διευ

θύ νσεώς των
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I ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1841
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5 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΣΤ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ I
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Μ ΚΑΊ’ΡΟΝ (Rue Adly Pacha 34)
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Rue de I'Ancienne Bourse 4) i
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| ΈκτεΑοϋνται δλαι αί Τρααεζικαί εργασία! ύπό τούς μάλλον συμφέροντος όρους (

· **- —·>*■·'*"**11——^ιι^^ι*ι|-||ί~ι·>ι*“ι** ififiim j^r^inι —fι *ι ι r — — nivr ni i~itmfin iii r>iitin > - —n' -'



II

DPDIHPflSElii!
Ill Hi 

lit! ΙΡΪΙΡΕίΗ:
'Η Κεντρική Έφμρευτική Επιτροπή 

που Συλλόγου των 'Υπαλλήλων Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος, δι’ άνα- 
κοινώσεώς της πρός τά μέλη γνωρίζει 
ότι:

«Παρακαλοΰνται δσοι έκ των τακτι 
κων μελών τού Συλλόγου μας, έπιβι- 
μοϋσι νά έκθέσωίτιν υποψηφιότητα κα
τά τάς πρι:|κηρυχθείσας έκλογάς τής 
18ης Φεβρουάριου 1952, πρός άνάδει 
ξιν νέας Διοικητικής Επιτροπής κλπ. 
συμφώνως πρός τήν ύπό σημερινήν 
χρονολογίαν προκήρυξίν μας, προσκο- 
μίσωσιν εις τήν Κεντρικήν Εφορευτι
κήν ’Επιτροπήν (Γραφεία Συλλόγου 
'Υπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος), μέχρι: καί τής 9ης Φεβρουα 
ιρίου 1952 τά ψηφοδέλτιά των (συν
εννοούμενοι μετά τής Διοικητικής Ε
πιτροπής διά τήν έκτόπωσιν αυτών),

συντεταγμένα συμφώνως τψ αρθρω 14 
τοϋ ίσχύοντος Καταστατικοί).

Τά έν λόγω ψηφοδέλτια θέλομεν 
σφραγίσει καί άποιστείλει εγκαίρως 
εις τάς τοπικάς Εφορευτικός Έπιτρο- 
πάς των επαρχιακών Κέντρων πρός ο
μαλήν διεξαγωγήν τής ψηφοφορίας 
κατά τήν ταχθεΐσαν ώς άνω χρονολο
γίαν.

Μετά τήν παοέλευσιν τής ώς άνω 
ταχθείσης προθεσμίας οΰδενός συνδυα 
σμοΰ ψηφοδέλτιον θέλει γίνει αποδε
κτόν.
Έν Άθήναΐς τή 31 Ίανουαρίου 1952.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΩΑΝ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡ. 
ΓΙΑΝΝΟΠ ΟΥΔΟΣ, ΔΙΟΝ. ΚΟΥ- 
ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΠΑΠΑΓΚΙ- 
ΚΑΣ, Γ. ΑΛΕΗΟΠΟΥΛΟΣ».

εκλογήν τής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής 
περιλαμβανούσης τρία τακτικά μέλη καί 
δύο αναπληρωματικά ή καί όλιγώτερα 
εφ’ οσον ή δύναμις τοΰ 'Υποκαταστή
ματος εις τακτικά μέλη τοΰ Συλλόγου 
δεν συμπληροΐ τον ώς ανω αριθμόν.

Αί τοπικοί ’Εφορευτκαί ’Επιτροπαί 
δέον νά συγκροτηθώσι τό βραδύτεροι 
δύο ημέρας προ τής διά τήν ψηφοφο
ρίαν κσθορισθείσης τοιαύτης.

6) ΟΙ ψηφοφόροι οφείλουν νά ψηφί
ζουν υποχρεωτικές επτά Συμβούλους 
εργαζομένους εις τήν περιφέρειαν ΆΘη 
νών, ^Πειραιώς, καί Π εριχώρων καί 
τέσσαρας εις τά ’Επαρχιακά 'Υπακατα 
στήματα. Πρός τοϋτο δέον νά' άναγρά 
■φεται εις τά ψηφοδέλτια ό τόπος ένθα 
υπηρετεί έκαστος υποψήφιος. Οί Έπιμε 
ληταί δέον νά προέρχωνται έκ των τα 
κτικών μελών τών ύπηρετούντων εις τήν 
περιφέρειαν ’Αθηνών, Πειραιώς καί 
Περιχιόρων, λόγω τήςς φύσεως τών 
εις αυτούς άναίτιθεμένων καθηκόντων. 
Ψηφοδέλτιον μή περιέχον τοιαύτην ούν 
θεσιν θεωρείται ΑΚΥΡΟΝ.

7) Τά ψηφοδέλτια δέον νά είναι έν 
τυπα ή δακτυλογροάρομένα. ’Επί τού 
των γίνονται αί διαγραφαΐ καί άντικα 
ταστασεις διά μολυβδίδος ή μελάνης ά 
παγορευαμένης τής χρησιμοποιήσεως 
«άλλων ψηφοδελτίων.

8) Τά μέλη του Δ. Συμβουλίου, οί Έ 
πιμεληταί, ό Πρόεδρος τής Συνελεύ 
<τεως καί οί ’Ελεγκταί αναγράφονται 
πάντες επί ενός ψηφοδελτίου.

9) Οί ψηφοφόροι εισέρχονται εις τήν 
•αίθουσαν ψηφοφορίας έκαστος χωριστά, 
■δ δε επόμενος δικαιούται νά είσέλθη εις 
■ψηφοφορίαίν μόνον άφοΰ ό προηγούμε 
•νος ρίψη τον φάκελλον εις τήν ψήφο 
δόχον. ’Απαγορεύεται καθ’ δλην τήν δι 
«οχείαν τής ψηφοφορίας ή έν τή αίθού 
ση τής ψηφοφορίας παραμονή οίουδήπο 
τε άλλου προσιόπου πλήν τών μελών 
τής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής καί δύο 
τό πολύ ψηφοφόρων.

10) "Εν τών μελών τής ’Εφορευτι
κής ’Επιτροπής, όριζόμενον ύπ’ αυτής, 
παραδίδει εις έκαστον εισερχόμενοι' ψη 
φοφόρον τά ψηφοδέλτια δλων τών υ
ποψηφίων, ποοκειμένου περί αρχαιρεσι
ών ή δύο ψηφοδέλτια (2), φέροντα τό 
8ν τήν λέξιν ΝΑΙ καί τό έτερον τήν 
λέξιν ΟΧΙ προκειμένου περί ερωτημά
των μεθ’ ενός φοκέλλου, ό δέ ψηφοφό
ρος ύποχρεοϋται. νά παραλαμβάνη πάν
τα τά ψηφοδέλτια καί άποχωρών εις ι
διαίτερον χώρον έπί τούτου προοριζσμε- 
νον, ώστε νά ασφαλίζεται τό απόρρητον 
πής ψηφοφορίας, κλείει έν τφ φακέλλιρ 
πό ψηφοδέλτιον τής προτιμήσεώς του. 
"Ακολούθως ρίπτει τον φάκελλον ίδιοχεί 
•ρως καί έπί παρουσίφ τής ’Εφορευτικής 
’Επιτροπής έντός τής ψηφοδόχου, ύπο- 
χρεούμενος νά άποχωρήση τής αιθού
σης αυθωρεί.

11) Ή ψηφοδόχος ένθα ψηφίζουν τά 
«ν τή περιφερείς ’Αθηνών, Πειραιώς 
καί Περιχώρων εργαζόμενα μέλη τοΰ 
Συλλόγου δέον ννά είναι ήσφαλισμένη 
ϋξ δλων τών πλευρών διά σιδηρών έλα 
σμάτων καί κλείθρου, τοΰ οποίου τάς 
κλείδας κρατεί δ Πρόεδρος τής Κεντρι
κής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής. Περατου 
•μένης τής έν Άθήναις ψηφοφορίας ό 
Πρόεδρος τής Κεντρικής ’Εφορευτικής 
’Επιτροπής σφραγίζει τήν ψηφοδόχον

δι’ ίσπανικοΰ κηροΰ, άσφαλίζων τό α
παραβίασταν αυτής καί παραδίδει ταύ- 
την εις τά λοιπά μέλη τής Κεντρικής 
"Εφορευτικής ’Επιτροπής πρός φύλαξιν 
μέχρις οΰ συγκεντρωθούν καί τά ψήφο 
δελτία τών ’Επαρχιακών Ύποκ)των κα 
τά τά κατωτέρω οριζόμενα.

12) Ματαιωθείσης δι’ οίσνδήποτε λό
γον τής ψηφοφορίας, αΰτη ένεργείται 
μετά επτά (7) ημέρας από. τής ιιαται- 
ώσεώς της ύπό τών αυτών ’Εφορευτι
κών ’Επιτροπών (Κεντρικών καί Τόπι 
κών).

13) "Αμα τώ πέρατι τής ψηφοφορίας 
*ίς τήν πόλν ένθα εδρεύει Εκαστον 'Υ
ποκατάστημα, ή Τοπική ’Εφορευτική 
’Επιτροπή ανοίγει την ψηφοδόχον, σφρα

γίζει καί μονογράφει τούς φακέλλους 
καί συντάσσει πρακτικόν τής ψηφοφορί 
α;ς, έπί τοΰ όποιου αναγράφει τά ονό
ματα τών ψηφισάντων. Τό πρακτικόν 
τοϋτο μετά τών έσφραγισμένων φακέλ- 
λων τών ψηφοδελτίων θέτει έντός με 
γάλου φακέλλου, τον όποιον σφραγίζει 
δι’ ίσπαΐνικοΰ κηροΰ, ώστε νά ασφαλίζε
ται πλήρως τό απαραβίασταν αύτοΰ καί 
στέλλει άμελητϊ διά συστημένης έπιστο 
λής όνομαστί πρός τον -Πρόεδρον τής 
Κεντρικής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής, 
Πόστ—Ρεστάντ, εις ’Αθήνας.

14) Τήν 15ην ημέραν από τής ένερ- 
γείαίς τής ψηφοφορίας δ Πρόεδρος τής 
Κεντρικής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής έν 
’ Αθήναις, συνοδευόμενος καί ύπό τών 
λοιπών μελών τής έφορευτικής ’Επιτρο 
πής, προσέρχεται εις τό Ταχυδρομείον 
καί παραλαμβάνει τούς έπ’ όνόματι αΰ- 
τοΰ συστημένους φακέλλους τών ψηφο
δελτίων, τούς όποιους καί μεταφέρει 
εις τόν τόπον ένθα εύρίσκεται ή ψηφο
δόχος τής περιφέρειας ’Αθηνών. ’Εκεί 
ή Κεντρική ’Εφορευτική ’Επιτροπή έν 
συνεδριάσει ανοίγει τούς συγκεντρωθέν- 
τας φακέλλους τών ’Επαρχιακών 'Υπο
καταστημάτων καί έλέγχει τούς φέρον
τας τά ψηφοδέλτια φακέλλους άν είναι 
σύμφωνοι πρός τά πρακτικάτής ψηφο
φορίας. ’Ακολούθως άνοίγουσα τήν ψη
φοδόχον ρίπτει τούτους έντός αυτής και 
προβαίνει εις τήν καταμέτρηση/ τών 
ψήφων.

15) Περί τοΰ αποτελέσματος συντάσ 
σεται λεπτομερές πρακτικόν δι’ ου προ
κειμένου περί αρχαιρεσιών άνακηρύσ- 
σονται οί έπιτυχόντες, οπερ δημοσιεύε
ται αμέσως, διά τοιχοκολλήσεως, εις τά 
Γραφεία τοΰ Συλλόγου καί κατά τό 
δυνατόν εύρείας κυκλοφορίας άνακοινόι 
σεως μεταξύ τών μελών εις πάντα τά 
Καταστήματα τής Τραπέζης.

16) Πρακτικά καί φάκελλοι ψηφοφο
ρίας λαμβανόμενοι μετά τήν ημέραν 
ταύτην δεν λαμβάνονταέ ύπ’ δψει.

17) Τό αποτέλεσμα τής ψηφοφορίας 
θεωρείται έγκυρον εάν ελαβον μέρος 
εις τήν ψηφοφορίαν τά ποσοστόν τοΰ 
συνόλου τών τακτικών μελών, τό άπαι- 
τούμενον διά τήν κατά νόμον απαρτί
αν. Τό γεγονός τοϋτο πιστοποιείται διά 
μόνης τής άριθμήσεως τών έσφραγι- 
σμένων φακέλλων. ’Εάν έκ τών συγκεν 
τρωθέντων φακέλλο)ν προκύπτη, δ’τι έ- 
ψήφισαίν όλιγώτερα μέλη, ή Κεντρική 
’Εφορευτική Έπτροπή άνσ,βάλλει έπί 
επτά (7) ημέρας τό άνοιγμα τών φα
κέλλων, έφ’ οσον δαπιστώση δτι έλλεί- 
ποντα τυχόν πρακτικά μετά φακέλλων 
Ύπ)μάτων είναι δυνατόν νά συμπλη
ρώσουν τόν άπαιτούμενον αριθμόν διά 
τό έγκυρον τής εκλογής. ’Εάν καί με
τά τήν πάροδον τής επταημέρου ταύ- 
της προθεσμίας δεν συμπληρωθή 5 ά- 
πατούμενος αριθμός, ή ψηφοφορία έπα- 
ναλαμβάνεται μετά 15 ήμέροΰς, τής 
Κεντρικής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής εί- 
δοποιούσης αμέσως περί τούτου δι’ έπει 
γούσης άνακοινώσεως τάς τοπικάς Ε
φορευτικός ’Επιτροπάς ώς καί τά έν 
τή περφερείρ ’Αθηνών, Ήειραιώς καί 
Περιχώρων καί τά έν ταίς Έπαρχίαις 
μέλη. Μή έπιτευχθείσης καί αύθις α
παρτίας ή ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 
κατά τήν αυτήν διαδικασίαν μέχρις οΰ 
σχηματισθή ή κατά τόν νόμον απαρτία.

18) Ώς έκλεγέντες θεωρούνται οί 
λαμβάνοντες κατά σειράν τάς περισσο- 
τέρας ψήφους καί δι’ ήν ιδιότητα έψη- 
φίσθη Εκαστος κοίτά τάς ανωτέρω δια
κρίσεις, τό περιεχόμενον τών όποιων 
μερίμνη τών κ.κ. ’Αντιπροσώπων, δέον 
νά άχθή εις γνώσιν δλων τών συναδέλ
φων, τακτικών μελών τοϋ Συλλόγου.

Εΐμεθα βέβαιοι δτι, μέ τήν επιμέλει
αν καί Ενδιαφέρον τών αντιπροσώπων 
τοϋ Συλλόγου καί τών Τοπικών ’Εφο
ρευτικών ’Επιτροπών, αί τροποποιηθεΐ- 
σαι διατάξεις τοΰ ΚαταΙστατικοΰ άπά 
τής πρώτης περιόδου θέλουσιν έφαρμο- 
σθή κατά τρόπον ομαλόν, άρτιον και 
Εγκαίρως.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΠΙΚΟΝ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΑ» ΕΠΙΤΡΟΠΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

'Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 
τοϋ Συλλόγου των Υπαλλήλων ’Εθνι
κής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, άνακαι- 
νοΐ πρός άπάσας τάς Έπαρχιακάς 
’Αντιπροσωπείας τεΟ Συλλόγου τά 
κάτωθκ

Συμφώνως πρός τό αρθρον 14 του 
Καταστατικού παραγρ. 5 κκαΐ κατό
πιν προικηρύξεως εκλογών τήν 18ην 
Φεβρουάριου 1952 διά τήν εκλογήν 
νέας Διοικητικής Επιτροπής κλπ. τοΰ 
Συλλόγου μας, παρακαλιοΰμεν υμάς, 
δπως συγκεντρσΰντες τά τακτικά μέ
λη τοΰ Συλλόγου, προβήτε εις τήν εκ
λογήν Τοπικής ’Εφορευτικής ’Επιτρο
πής περιλαμβανούσης τρία (3) τακτ- 
κά μέλη καί δύο άιναπληρωματκά ή 
καί όλιγώτερα, έφ’ οσον ή δύναμις 
τοΰ Καταστήματος εις ταχτικά μέλη 
δεν συμπληροΐ τόν ώς άνω αριθμόν.

Αί τοπικοί Εφορευτικοί Επίτρο
ποί δέον νά συγκροτηθώσι τό βραδύ- 
τερον δύο ημέρας προ τής διά τήν ψη
φοφορίαν καθοιριισθείσης ημερομηνίας. 
Έν Άθήναις τή 31 Ίανουαρίου 1952.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΩΑΝΝ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕ
ΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΟΝ. 
ΚΟΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡ. ΠΑ
ΠΑ,ΓΚΙΚΑΣ, ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ».
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'Η Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου, λαβοΰσα 
ύπ’ οψιν της, οτι τινά τών Καταστη
μάτων εΰρίσκονται πολΰ μακράν τοΰ 
εις δ υπάγονται εκλογικού κέντρου, 
πρός αντιμετώπισην τών υπηρεσιακών 
αναγκών καί πρός διευκόλυνσιν τών 
εις αΰτά ύπηρετούντων συναδέλφων, 
άπεφάσισεν δπως, έφ’ οσον ή μεταφο
ρά τών έν λόγω συναδέλφων διά τών 
τοοκτίικων (Toruyκοινωνιο0κίό»ν /μέσων κα
θίσταται δυσχερής καί ώς έκ τούτου 
θέλειι τυχόν βραδύνει ή εις τάς έδρας 
των επιστροφή, χρηισιμοποιηθώσιν ύπ’ 
αυτών, δαπάναις τοΰ Συλλόγου, ειδι
κά μέσα μεταφοράς.

'Η Δ.Ε. εΰελπιστεΤ, οτι οί κ.κ. Συ
νάδελφοι θά κάμουν χρήσιν τής παρε- 
χο μένης εύχερείας μετά τής δεούσης 
ψειδοΰς.

1) KEWTP1KOMT KATASTHMA
(Κόρινθος, Πόρος, Κύθηρα,, θήΐβαι, Λεβάδεια, "Αμ
φισσα, Ιτέα, Ναύπλιον καί "Αργος)

2) ΚΑΤΑΪΤΗΜΛ ΑΓΓΙΧΙΟΓ
(Μεσολόγίγιον, Αΐτωλικόν)

ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟ!·
(Καλάβρυτα, Κιατον, Ξυλό,καστρον)

ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ AAES ) lIOAEffiS
(ΔιΒυιμότειχον, Λήμνος, Κομοτινή, Σουφλί, Όρέ- 
στιάς)

KATASTHMA ΒΟΛΟΙ·
('Αλμυρός, Σικίοίθος)

KATASTHMA ΛΡΑΜΑΪ 
ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ ΖΑΚΓίνΘΟΙ·

(Άργοστόλιον)
KATASTHMA HPAKAEIOI*

(“Αγιος Νικόλαος, Ση,τεία, Ίεράπετρα, Μοίρες) 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣ)ΑΙΚΗΣ

(Ά.μύνταιον, Βέρροια, Γρείδιενά, "Εδεσσα, Καστο
ριά, Κατερίνη, Κιλκίς, Κοζάνη, Λαγκαδάς, Φλώρι
να)

10 ) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΙΪΑΛΛΊΑίίΑ
("Αρτα, -Πρέβεζα)

I 1 ) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΑΣ
(σάνθη)

IS) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ KAiAAlAISSIV
(Κυπαρισσία, Μεσσήνη-, -Πόλος, Γαργαλνάνοι)

13) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΙ·ΚΤ1·ΛΣ
(Παξοί)

I Ί ) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ
(’Αταλάντη, Καρπενήσιον, Άιμφίικλεια)

15) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ νΛΙΜΣΙΙΣ
(Άγυιά, ’-Ελασσών, Φάρσαλα)

16) ΚΑΤΑΣΤΙΙΜΑ ΑΕΤΚΑΑΟΣ
(’Ιθάκη)

17) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΙΓΤ)IVIIX
(Πλεοιμάριον, Παπάδοι)

18) ΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΑ 
(,Αιμαλιάς, Ναύπακτος, -Πύργος)

19) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΕΘΡΜΑΗΣ 
^Ο) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Λ.. ΒΑΘΕΟΣ

ΣΑΜΟΡ
S1) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΟΛΟΙ*

(Κώς, Κάλυμνος)
»») ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ ΣΕΡΡ1ΪΑ

(ιΝιγιρίΙτα)
S3) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣίΓΓΟΓ

(Θήρα, "Ανδρος)
S-5) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ rl’ 1-ΙΙ*.ΙΑΑΛίϊ^ί

(Καρδίτσα)
S3) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΑΕΏΣ

(ιΓΰθειον, -Δημητσάνα, Μεγαλάπολις, Σπάρτη)
S6) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΛΚΙΑΟΣ

(Ίστιαία, Κύμη)
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΊΧΊίΙΙΜ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΙΟΓ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΡ)ΒΑΣΙΟΡ

ST)
58)
59)
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Πιρός τήν Διοίικηριν τής ’Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος υπεβλήθη 
εικ μέρους τοΰ- Ταμείου 'Υγείας τό 
κατωτέρω υπόμνημα:

ΟΙ ή σφαλισμένοι τοΰ Ταμεί°υ Υ
γείας των 'Υπαλλήλων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης, μολονότι ή όργάνω- 
σις τοΰ Ταμείου ούιδενός ετέρου ύ- 
πολείπεται εις αρτιότητα, εόρίσκον- 
ται άπά άπάψεως παρεχο,μένης πε- 
ριθάλψεως εις κατωτέ,ραν μοίραν 
έναντι τών συναδέλφων τής Τραπέ
ζης 'Ελλάδος, συνεπεία διαθέσεως 
ύπό τής Εθνικής Τραπέζης, διά 
τ°ΰς συνιστώντας τήν άσφάλισιν κα
τά τής άσθενείας -κλάδους περιθάλ- 
ψ-εως, κονδυλίου μικροτέρου εκεί
νου δπερ διατίθεται δκάστοτ-ε ύπό 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος.

Τοϋτο αποτελεί μίαν καταφανή 
παροτβ-ίασιν τής αρχής «νά μή ύπο- 
λενπώμεθα τών συνάδελφων τής 
Τραπέζη-ς Ελλάδος».

Τό Ταμ-εΐ°ν Υγείας, έκπληιροΰν 
σκοπόν ύπέρ τοΰ Π-ροσωπικοΰ, άλ
λα καί άναμφισβη,τήτως υπέρ τής 
Τραπέζης, διά τήν ύγείαν τών ύπαλ 
λή-λων τής όποιας μέριμνα, παρα- 
καλεΐ τήν Σεβαστήν Διοίκησιν, δ
πως παρέμβη προσωπικώς πρός ο
ριστικήν ρύίθμισιν τής εισφοράς τής 
Τραπέζης ύπέρ τοΰ Τ.Υ.Π.-Ε.Τ. μέ 
βάσιν τήν άνεγνωρισμένην αρχήν 
«νά μή ύπολειπώμεθα τών υπαλλή
λων τής Τραπέζης 'Ελλάδος».

Υπάρχουν περιπτώσεις τινές, 
καθ’ ας, λόγω σ’υκονομνκής άδυνα- 
μίας, -καθίσταται προβληματική ή 
χορήγίη-σις ώρισμένων αντιβιοτικών 
φαρμάκων, τοϋτο δέ καθιστά πλέ
ον έπεϊγον τό αίτημα περί άναγνω-

ρίσεως τής έκ Δραχμών 3.427.813. 
000 ιέπί -ελαττον εισφοράς.

Διά τοΰ λογισμοΰ τών εισφορών 
τής ’Εθνικής Τραπέζης υπέρ τοϋ 
Τ.Υ.-ΠίΕ.Τ., ώς έν τή συνημμένη κα- 
ταστάσει β-άοει τής αρχής «νά μή 
ύπολειπώμεθα», λύεται καί τό ζή
τημα τών εισφορών τών ’Εθελουσί
ως Έξελθόντων πρός τό Ταμείον 
Υγείας -καί τών εισφορών τής Τρα 
πέζης διά τούς ’ιΕΙΘελουσίως Έξελ- 
θόντας, διότι τό Ταμεΐον, έφαρμο- 
ζομένης τής άρχής «νά μή ύπολει
πώμεθα», δεν θά έπι-βαρύνη- τούς 
Εθελουσίως ΈΙξελθό,ντας μέ ποσο
στόν -μεγαλύτερον τών έν ένεργεία 
υπαλλήλων, 4% άντί 2.1)2% τών 
έν ένεργεία, καί δέν θά εγείρη τήν 
καθ’ δλα δικαίαν άξίωσιν, δπως ή 
Τράπεζα -καταβάλλη έικάστοτε τάς 
άναλσγιούσας αυτή εισφοράς διά 
τούς Εθελουσίως ’Εξελθόντας.

Δέν υπάρχει άμφίβολία δτι ή γε- 
νομ-ένη, κατά ιμηηι φυσιολοίγικόν τρό
πον, άθρόα έξόδος έκ τής 'Υπηρε
σίας τής Τραπέζης υπαλλήλων, λό
γω προσφοράς ύπό τής Τραπέζης 
ιδιαιτέρων ωφελημάτων, -έπέφερεν 
άμεσον οικονομικόν βάρος εις τ°ύς ] 
’Ασφαλιστικούς ’Οργανισμούς τοΰ - 
Προσωπικοΰ.

'Η Τράπεζα άνεγνώ-ρισ-ε τήν ευ
θύνην της καί εις την περίπτωσιν - 
τοΰ Ταμείου Συντάξεων άνέλαβε 
τό βάρος XOQ Ταμείου τούτου έκ 
τής -καταβολής συντάξεως εις τους 
’Εθελουσίως Εξελθόντας. ’Επίσης 
ή Τράπεζα συνεχίζει τήν καταβο
λήν τής εισφοράς της προς τό Τα
μεΐον ΑΰτχχσΙφαλείας διά τήν παρ’

αύτώ συνεχιζομένην άσφάλισιν τών 
ίΕθελουσ ίω ς ΈξελΙθόντων.

Διά τό Ταμεΐον δμως Υγείας ού- 
δεμία μέριμνα -έληιφθη- ύπό τής Τρα 
πέζης εις άντιστάθ-μισμα τής άπω- 
λείας τών εισφορών της διά τούς 
Εθελουσίως ’Εξελθόντας καθ’ 6- 
λον τό διάστημα 1946 — 1951.

Συνεπώς, ή δριστική, συμφώνως 
π;ρός τήν άρχήν «νά μή. ύπολειπώ- 
μιεθα», ρύθμισις τών εισφορών τής 
Τραπέζης πρός τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ., λύει 
καί τό -ζήτημα τών εισφορών διά 
τους Εθελουσίως ’Εξελθόντας ώς 
πρός τά έτη- 1949 — 1950 καί τό 
μέλλον, παραμένει δμως διά τό 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ή άπώλεια τών έτών 
1946, 1947 καί 1948, άνερχομένη 
εις Δρχ. 1.000.000.000 περίπου.

Εύλογον διθεν είναι δπως ή Τρά
πεζα -καλύφπ κατά τι να τρό-πον καί 
τά κενόν το-ΰτ».

Έπί τούτοις παρακαλοϋμεν, δ
πως ή Σ-εβαστή. Διοίκησις λάβη 
τάς δεούσας αποφάσεις διά τή,ν ί- 
ικοτνοττοιησιν το>ν dcvcoTEpco οτίτημά:- 
των.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Ό Υποδιοικητής τής Τραπέζης 
κ. Μανέας έπεσκέφιθη, προχθές τό 
-Π,ρατήιριον 'Υίφαρμάτων τοΰ Συνε
ταιρισμού μας καί -έζήτησε πληρο
φορίας ιέπί τής πορείας καί τών έρ- 
γάσιών τ»0 Πρατηρίου. 'Ο κ. Υπο
διοικητής -έξέφρασε τήν εύαρέσκει- 
άντου διά τήν δλην δργανώσχν τοΰ 
Πρατηρίου.
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(Συνέχεια έκ τής 6ης οεΐίδος)
*0 ικ. ΚΩΣΤΗΣ δευτερσλογών, εις 

άπάντησιν των λεχθέντων υπό τών κ.κ. 
συναδέλφων, λέγει:

"Οταν συνετάσχτομεν την έκθεσιν 
τών πεπραγμένων, ήαικέφθημεν πολύ. 
Έξητάσαμεν πού έπρεπε να την στη- 
ρίξωμεν καί κατελήξαμεν εις τό συμ
πέρασμα στι έπρεπε νά άποτελέση 
θεμέλιον, μία αρχή, την όποιαν ευρί
σκει τις εις τούς «χαρακτήρας» τού 
Θεοψράστου. Δεν επιτρέπεται, λέγε
ται εκεί, νά περιαυτολογώ κανείς. Τοΰι 
το αποτελεί αρχήν στηριζοιμένην έπί 
τής ηθικής. ’Αλλά έκτος τής ήθιικής ά- 
πόψεως καί λόγοι πρακτικής ώφελείας 
έπέβαλον τό νά μη περιαυτολογήσω- 
μεν.

(Εις τό σημεΐον τούτο ό κ. Κώστης 
δίδει ώρισιμένας εξηγήσεις πρός τά 
μέλη.).

Τήύτου δμως, συνεχίζει, δηλαδή τού 
γεγονότος οτι ή έκθεσις πεπραγμένων 
ήτσ κατά λιτόν καί σεμνόν τρόπον συν 
τετοιγμένη, επωφελούμενοι ένιοι τών 
συνδικαλιστικών παραγόντων, οΐτινες 
ένεφαυ ί σβησαν προ υμών, ένόμισαν ό
τι τούς έδίδετο μία... πρώτης τάξεως 
εύκαιρία, διά νά ψέξωσι τό έργον τής 
Δ.Ε., φθάσαντες μέχρι τού σημείου 
νά εί'πευν, ότι ούδέν έκαμε, διένειμαν 
δέ μάλιστα μεταξύ των καί τούς ρό
λους.

Ούτω ά κ. Δρεπανόπουλος άνέλαβε 
τό γενικόν μάλλον μέρος, οί άλλοι δέ 
τά κοιτ’ ιδίαν κεφάλαια. "Ας άρχίοω- 
μεν άπό τον κ. Δρεπανόπουλον. Οΰτος 
λέγει, ότι «ή Δ.Ε, συνεχίσασα τάς ε
νεργεί ας τής προκατόχου της καί τή 
συνεργασίφ τών αδελφών Συλλόγων 
κ.λ.π.».

*Η Δ.Ε. δεν έσυνέχισε ενεργεί ας 
τών πρεΚατόχων της. Πρώτα-πρώτα, 
διότι δέν υπήρξαν «ένέργειαι» τής προ 
κατόχου Δ.Ε. Αί ένέργειαι τής παρού 
σης Δ.Ε., άπό την άρχήν των μέχρι 
τού τέλους των, ήσαν ίδικαί της, ήσαν 
πηγαΐαι. Καί διά νά αποδείξω οτι 
δέν Μπήρξαν ένέργειαι τής προκατόχου 
ΰπό τον κ. Δρεπανόπουλον Δ.Ε., θά 
εϊπω τά έξής:

ΈνθυμεΤσθε, λέγει, ότι ή προκάτο- 
χΰς επιτροπή εΐχεν ΰπ’ οψιν της τό 
δέμα τού μισθολογίου. Έκινήθημεν 
διά την έπιτυχίαν τού μισθολογίου 
εις τήν άπεργίαν τού ’Οκτωβρίου 
1950. ’Αλλ’ ή άπόφασις διά τήν άπερ 
γίαν αυτήν έλήφθη ΰπό τής τότε Δ.Ε. 
μέ πλειοψηφίαν μόνον μιας ψήφου. 
Εις τήν μειοψηφίαν περιελαμβάνοντο 
καί ό Πρόεδρος τότε κ. Δρεπανόπου- 
λος καί ό αντιπρόεδρος τότε κ. Γιαν- 
νόπουλος...

ΔΡΕΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Διαφωνώ... 
ΚΩΣΤΗΣ: ’Ερωτώ τον κ. Φλώρον 

αν τούτο είναι άληθές.
ΦΛΩΡΟΣ: Δέν έμειοψήφισαν άλλά... 

ΚΩΣΤΗΣ: Κύριε Φλώρο... άλλά;... 
Καί ό κ. Κώστης συνεχίζει: Έπι- 

μελώς, κύριοι συνάδελφοι, άπέφυγα νά 
θίξω ζητήματα τού παρελθόντος, τά 
όποια ένομίσαμεν ότι έπρεπε νά κά
λυψη ή λήθη. ’Επανέρχομαι καί λέγω: 
Ξεκινάμε τότε διά μίαν απεργίαν μέ 
τόν Πρόεδρον καί τον ’Αντιπρόεδρον 
διαψωνούντας. «Υποτάσσομαι έλεγε 
τότε ό κ. Δρεπανόπουλος είς τήν πλει 
αψηφ ί αν». Ύποτάσσεσθε κι. Δρεπανό- 
πουλε; Πρέπει τ'ύλάχιστον νά συντα- 
χθήτε έτόνισα. Άλλοίμονον εάν ξεκι- 
νήσωμεν είς άπεργίαν μέ Πρόεδρον 
καί ’Αντιπρόεδρον τού Συμβουλίου 
άντ ι ψ ρο νοΰντας.

Συνεχίζων ό κ. Κώστης, λέγει ότι 
ί κ. Δρεπανόπουλο ς διοοστέλων τά ζη- 
τήμοπα, ώμίληισεν περί υγιούς τάξεως 
περί πρωτευόντων καί δεύτερευόντων. 
Τούτ’ αυτό Επραξε καί άλλος ομιλη
τής, νομίζω, ό κ. Γιαννόπουλος. Θεω
ρούν πρωτεύοντα τά άναλυτι/κώς άνα- 
φερόμενα είς τήν έκθεσιν πεπραγμέ
νων, τά άσφάλιστρα, έκπροσώπησιν 
κλπ., αν δέ καλώς άντελήφθην, συνα- 
ναμίγνυνται τούτα ή ταυτίζεται έκα
στον αστών μέ τήν ΰγιά τάξιν.

Έν πρώτο ις θά πρέπει νά εί'πω τά 
εξής διά νά κάμω περισσότερον α
πλήν τήν έννοιαν. Υγιής τάξις είναι 
<μία γενική έννοια. Είναι τό λεγόμε
νον κατά τούς κανόνας τής λογικής

γένος, άλλ’ έχοιμεν καί τά είδη. "Οταν 
λέμε έγκαθίδρνσιν υγιούς τάξεως, έν- 
νοοΰμεν οτι όλα τά άλλα είναι τακτο
ποιημένα, ήτοι αναγνώρισή; τού δικαι 
ώματός μας έπί τών μετοχών τοϋ Ταμ.
Σ)ξεωνγ καλή λειτουργία τού Συμβου 
λ ίου τών προαγωγών, καλός οργανι
σμός, καλόν μισθαλόγιον κο.κ. "Οταν 
λοιπόν όμιλούμεν περί υγιούς τάξεως 
θέτομεν μίαν γενικήν έννοιαν ή οποία 
έχει έπί μέρους έννοιας. Συνεπώς δέν 
πρέπει νά ομιλώ μεν αν έπετύχομεν ή 
όχι είς τήν έγκαθίδρυσιν υγιούς τάξε
ως, διότι διά νά γίνη αυτό πρέπει 
νά έχωμεν έπιιτόχη είς τά σύνολον τών 
έπί μέρους πρώτον καί κατόπιν νά δυ- 
νάμεθα νά όμιλώμεν περί τής Πολι
τείας' τού Πλάτωνος καί περί τής Πο
λιτείας τού Καιμπανέλλα.

Άναφερό μένος είς τά κατ’ ιδίαν 
κεφάλαια, ώς πρός τά όποια έψέχθη ή 
Δ.Ε., ό κ. ΚΩΣΤΗΣ λέγει, ότι: Πρώ
τον είναι τό δικαίωμα τό όποιον έχει 
τό προσωπικόν έπί τών μετοχών τής 
’Εθν ικής Τραπέξης, τάς οποίας έχει 
τό Ταμεΐον Συντάξεων καί τά λοιπά 
'Ασφαλιστικά Ταμεία καί τάς οποίας 
άλλοι διαχειρίζονται κατά τό δοκοΰν 
αΰτοΐς. Νομίζω, θά μού έπιτοέψη ό κ. 
Δρεπανόπουλο ς νά εϊπω, διότι πάλιν 
ό Θεόφραστος τό λέγει, «όταν θίγε
ται κανείς, πρέπει νά άμύνεται». ότι 
τά προγράμματα τών αρχαιρεσιών 
τού Σεπτεμβρίου 1949 καί τών άρχαι 
ρεσιών τού 1950 παρ’ άλλων συνετά- 
γησαν καί όχι παρά τών έπικριινάντων 
τό έργον τής Δ.Ε.

Είς τά προγράμματα αύτά περιε- 
λαμβάνετο τό ζήτημα τών μετοχών τών 
Ταμείων.

’Επί τού προκειμενού θά ήθελα νά 
εϊπω, οτι τό ζήτημα αυτό ήδύνατο νά 
λυθή συνδικαλιστικώς διά συνεννοή- 
σεως, δι’ αγώνων καί έν ανάγκη δΓ 
απεργιών, καί διά τής δικαστικής ο
δού. Όρθότερο-ν θά ήτσ; επειδή τό δι
καίωμά μας είναι όλοφάνερον, νά έ- 
γερθή αγωγή διά νά βεβαιωθή θετι- 
κκώς περί τού ποιος έχει τό δικαίωμα 
έπί τών μετοχών αυτών.

Έπολέμησα έπί τής προκατόχου 
Διφχήσεως τού Συλλόγου νά επιβά
λω είς τήν γνώμην τών μελών τού τό
τε Συμβουλίου νά συμφωνήσουν είς 
τήν άποψιν αυτήν, άλλά περί άλλων 
έτίρβαζεν ή προκάτοχος Δ.Ε.

Κατόπιν έρχεται ή σειρά μας. Τό 
ζήτημα έτέθη άπό Συνελεύσεως είς Συ 
νέλευσιν τών Μετόχων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, άπέφυγαν όμως οί προλα- 
λήσαντες έπικριταί μας νά ομιλήσουν 
έπί τής δευτέρας ουσιώδους Συνελεύ
σεως τών μετόχων τής ’Εθνικής Τρα
πέζης τής 8)4)1951, ή όποια έάν εί
χε αποτέλεσμα διάφορον Εκείνου τό ό
ποιον έπρσγ ματοπο ιήθη, δέν ξεύρω τί 
θά έγινόμεθα όλοι ημείς έδώ μέσα.

Ένθυμεΐσθε τί έγινε. Διεξήγοίγον 
τόν άγώνα αυτόν βάσει άναγνωρίσεως 
τού δικαιώματος μας έπί τών μετο
χών. Έφ’ δσον λοιιπόν ΰφίστατσ μία 
άναγνώρισις τού δικαιώματος αυτού, 
δέν ένάμισα ότι έπρεπε νά προσφύγω 
είς τήν δικαστικήν άντίληψιν δι’ ένα 
άνεγνωρισμένον δικαίωμα. "Αλλως τε, 
εδώ εϊμεθα.

«ΑΙ ΕΥΜΕΙΝΕΤΣ' ΣΥΝΘΗΚΑΙ»
Καί ό κ. Κώστης συνεχίζει:
Οί κ. ικ. Δρεπανόπουλος καί Γιαν 

νάπουλος ώμ ίλη σαν περί «εώμενών 
συνθηκών». ΑΙ συνθήκαι πάντοτε, 
κατά κανόνα είναι αί αύταί. ’Από 
τήγ μίαν πλευράν ό εργαζόμενος καί 
άπό τήν άλλην 6 εργοδότης. Καί ή 
Βιένεξις ή τουλάχιστον ή διαφορά 
αντιλήψεων είναι τό" χαρακτηριστι
κόν γνώρισμα τών μεταξύ των σχέ
σεων. Ώς έπί τό πολύ δέ παν δ,τι 
γίνεται επιτυγχάνεται δι’ αγώνων. 
Διεξηγάγομεν αγώνας καί έπετύ,χα 
αεν τά ζητήματά: μας διά τών άγώ- 
νων αυτών. Μή λησμονήτε δτι έφθά- 
σαμεν είς επιστράτευσα/. Ποια εϋ- 
•μένεια συνθηκών ύφίστατο δταν έπιε 
ζόμεθα άπό τής Κυδερνήσεως δι* έ- 
πιστρατεύσεως; ιΕΐχε ποτέ άντιμετω 
πίσει ή προκάτοχος Δ. Ε. επιστρά
τευση/; Ail συνθήκαι, κατά κανό,να, 
είναι αί αύταί ύπό τήν έννοιαν δτι 
πάντοτε άνακύπτουν διενέξεις καί

αί διενέξεις αύταί αίρονται Βέβαια 
διά τών συνδικαλιστικών οδών. "Ω
στε ο δρος αυτός «ευμενείς συνθη- 
και» δέν νομίζω δτι εύσταθεΐ.

■ Είναι άληθές, συνεχίζει, δτι είς 
άρικετά ζητήματα βλέπσμεν κατανό- 
ησιν. Άλλά τό μάτι τής Δ. Ε. πρέ
πει νά είναι άγρυιπνον.

Καί συνεχίζων ό, κ. Κώστης λέ
γει: Άλλ’ ό κ. Δρεπανόπουλος πα- 
ρενθετολογών ώμίλησε καί περί δια 
ψώνιών αί όποιαι παρουσιάζοντο έξ 
αιτίας του είς τό προκάτοχον υπό 
τήν προεδρίαν του συμβούλιον.

,Είναι άληθές δτι πλεΐσται δσαι 
διάψωνΐαι είς τό τότε συιμβούλιον άνέ 
ικυιπτον. ΟύΙδέποτε είς Ενα θέμα συνέ
πιπτε ή βοΰλησις δλων τών μελών 
του συμβουλίου. Πάντοτε ύπηρχον 
άντιρρήσεις έπί έκαστου θέματος. 
Πάντως υπήρχε διαφωνία έπί τών 
βασικών θεαμάτων.

ιΚίΟΥΤΙΣΟΒ ΙΤΙΗΙΣ: Διατί δέν πα
ραιτήθηκε ;

ΚΩΣΤιΗΣ: Άνέμενον τό πλήρω
μα τοϋ χρόνου; άλλωστε έπεδακιμά- 
σθη, ή στάσις μου όλη διά των πε- 
ρυσινών άρχαιρεσιών καί δι’ 6μδς 
κ. ΚουτσΟβίτηι ιδιαιτέρως εχω νά 
εϊπω δτι ευθύς ώς άπεράρθην ^ έκ 
τής όμάδος Δρεπανοπούλου, άπέ- 
σπασα τά συγχαρητήριά σας.

Απευθυνόμενος, έν συνεχεία,πρός 
τούς κ. κ. Δραπενόπουλον καί Γιαν- 
νόπουιλον λέγει: Πρέπει νά ένθυμή- 
σθε δτι τό1 ούσιώΐδιες ζήτημα διά τό 
όποιον διεφώνουν πρός υμάς ήτο 
τά ζήτημα τών άσΙψαλίστιρωρι, διά 
τά όποια ήΙθέλατε νά θεωρήτε τό 
ζήτημα τούτο κλειστόν. "Ολοι μας 
οί τοϋ τότε συμίβουλίου ένθυμούμε- 
θα τούς πηγαινοερχομούς, είς τά 
γραφεία τοΰ συλλόγου, τοϋ τότε 
προσωπάρχου κ. Παπαλέτσου, ζη- 
τοΰντος έπιμόνως νά θεωρήσω,μεν 
«ικ/νΒίσμένον» τό ζήτημα.

Έξετάζων το θέμα τών ασφαλί
στρων ό κ. Κώστης, άναφέρεται είς 
τήν έκθεσιν τών πεπραγμένων καί 
λένει δτι είναι προσβλητικό νά_ υ
πάρχουν λειτουργοί τής Τραπέζης 
άσκοΰντες τό επάγγελμα τοΰ πρά
κτορας -καί παραγωγού, ούτε δέ νά 
έχουν δύο έπαγγέλματα τά τοϋ πρά 
κτορος καί παραγωγού, οϋτω δέ νά 
ποιων δέν γνωρίζω ποιον είναι τό 
κύριον καί ποιον τό παρεπόμενον. 
Άλλά ιέπειΒή δλα μεταφράζονται είς 
χρήμα νομίζω, δτι τό τοϋ πράκτορας 
αρμόζει είς ένίους υπαλλήλους τής 
Τραπέζης.

Έ!πί τής προικατόχου Δ. Ε. προε- 
τάθη νά καθορισθή εις μισθός καί 
τό ζήτημα νά τελειώνη. Ό τότε Πρό 
εδρος τής Δ. Ε. κ. Δρεπανόπουλος; 
άνεγνώρισε τούτο ώς όρθόν καί 
συνέστηοιε τήν αποδοχήν τής προτά 
σεως. Ημείς τότε διεφωνήσαμεν. Ή 
παρούσα Δ. Ε. έπρέσβευε την κα- 
τάργησιν τών άσψαλίστρων καί δι 
αυτό έμάχετο.

ίΕικλείσθη, μία συμφωνία τόν πα
ρελθόντα ’Ιούνιον, ή όποια προέ- 
βλεπε άμουβάς, είς ποσά δραχμών, 
εκ τών προτέρων καθωρισμένα, πο
λύ κάτω τού ένός μισθού. Άλλ’_ έ
στω,, έάν πιρός στιγμήν εΐπωμεν δτι 
όούζεται Ενας μισθός ή ποσοστόν μι
σθού, ύπεστηρίξαμεν είς τήν έν λό- 
νω Επιτροπήν δτι έπρεπε νά υπάρ
ξουν Εγγυήσεις δτι αί άμοιβαί των 
θά είναι μόνον αύταί καί ^δτι αί ά- 
σφαλιστικαί έργασίαι θά έπήγαιναν 
καλά. Δι’ αυτό, θά ένθυμήται^ά κ. 
Βασιλόπουλος (είναι μέλος τής Ε
πιτροπής έπί τών ασφαλίστρων), έ- 
ζήτηοα τόν διορισμόν συμβούλου, 
νά διοριάθή δηλονότι είς τήν θέσιν 
εντεταλμένου συμβούλου τής Εται
ρίας πρόσωπον έικτοΟ· έν Ενεργείςστρο 
σωπιικοΰ συγκεντροΟν ήθος καί ικα
νότητα. Τήγ έπομένην ή θέσις κατε- 
λήιφ!9η ύπό συνταξιούχου. Έπολε- 
μήσαμεν καί ξαναεπολέμησαν. Πού 
είναι ή εύμένεια συνθηκών κ. Γιαν- 
νόπουλε; Έγώ δέν τήν βλέπω. Διά 
τόν λόγον αυτόν άπαντών είς τόν 
κ. Γιαννόπουλον δι’ δσα είπε έξ α
φορμής τής διώρου στάσεως εργα- 
οίας κατά τόν παρελθόντα ’Ιούλιον,

είς ένδειξιν διαμαρτυρίας διά τήν 
στάσιν τοΰ κ. Δημητριάδη, τήν ^ ό
ποιαν είς τόν λόγον του δέν φαίνε
ται έπιδοκιμάζων, λέγω δτι ή ενέρ
γεια δέν πρέπει νά είναι μόνον κα
τά τοΰ έργοδότου άλλά καί κατά 
τοΰ περιβάλλοντος, είς τή,ν προκει- 
μένην δέ περίπτωσιν κατ’ Εξοχήν κα
τά τοΰ1 περιβάλλοντος.

ΕΙτα δ κ. Κώστης φέρει τήν ομι
λίαν έπί τοΰ θέματος τής άπειληβεί
σης διώρου στάσεως εργασίας κα
τά ’Οκτώβριον τοΰ 1950, θέμα τό 
όποιον πάλιν έθιξε ό κ. Γιαννόπου
λος. "Οντως, λέγει, κ. Γιαννόπουλε, 
έζήτησα άπό τό τότε συιμβούλιον δί- 
ω,ρον στάσιν, οτρεφομένή,ν κατά τοΰ 
προσωπάρχου κ. Μαριολέα, επειδή 
έσημειοΰτο παρέκλησις εις τά ζητή
ματα τοΰ προσωπικού καί έθιεώρουν 
τούτον ύπαίτιον, δπως άλλωστε τού
το άπέδείχθήι. Άλλά πρό τής άπο- 
φάσεως τής κηρύξεως τής διώρου 
στάσεως δλοι μας τότε άπεψασίσα- 
υεν νά ίδωμεν, πριν κηρύξωμεν τήν 
δίωρον στάσιν, τόν κ. Μανέαν. Έ- 
πήγαμεν κάτω είς τά γραφεία καί 
έπετύχαμεν νά λύσωιμεν δλα τά ζη- 
τήιματα, χάρις δμως είς τήν πολεμι
κήν τήν όποιαν έγώ, ώς θά ένθυμή- 
σθε, ήσκη.σα. Άλλά αυτή ή πολεμι
κή, έσκόπει τήν λΰσιν μόνον ζητημά
των, ,ένώ υμείς, κ. Γ ιαννόπουλε, Επω
φελούμενος τής δημιουργηθείσης 
καταστάσεως έκ τής άσκηθείσης 
πολεμικής στάσεως, έφροντίσατε ευ
θύς άμέσως καί έγικάθίδρύσατε άλ
λον είς το τμήμα προσωπικού.

ΊΕτσι δέν είναι κ. Φλώρο;
ΦΛΩΡΟΣ: ..............
ΚΩΣΤΗ Σ: Συνεπώς, συνεχίζει, 

δι’ αγώνων Επιτυγχάνονται τά ζητή
ματα. Οί αγώνες, δμως, δέν πρέπει 
νά έχουν ποτέ προσωπικόν χαρα
κτήρα, δηλαδή τόν άγώνα δέν τόν 
έκάναμε διά νά γίνη προσωπάρ
χης κάποιος φίλος τόν όποιον ήθε- 
λενή τότεΔ ιοίκησις,ίδ ιότι τόν έθεώρει 
καταφερτζήν καί θά έμανουβράριζε 
τόν σύλλογον καί τό ξέρετε αυτό 
άπό άλλας περιπτώσεις.

"Οσον άφορδ τά ύπό τοΰ κ. Άθα- 
νασιάδη. λεχθέντα, έχω νά εϊπω δτι 
όμιλών έχρησιμοποίησε κατ’ έπανά- 
ληψιν τόν δρον «Υμείς», «’Ημείς», 
«Ύμας», ή «τάξις ήμών», είναι τρό
πος έκφράσεως άνήικων είς τάς με
γαλειότητας. Καί έν συνεχεία Ερω
τώ τοΰτον: Κύριε Άθανασιάδη, ένε- 
φανίσθητε ώς ,Εκπρόσωπος καί άλ
λων; Εΐσθ-ε ψορεύς βουλή σεως καί 
άλλων συναδέλφων;

ΑθιΑίΝΑίΣΙΙιΑιΔΗΣ: Μάλιστα.
ΚΩΣΤΗΙΣ: Κύριε συνάδελφε, λέ

γει, εΐσθε νεαρός καί σογχωρεΐσθε 
νά μή γνωρίζεται δτι ή έκφρασις 
τής γνώμης ένός έκαστου έξ ήμών 
έν τή συνελεύσει είναι δικαίωμα ά- 
παλύτως προσωποπαγές.Πας όμιλών 
εκφράζει τήν προσωπικήνγνώμηντου. 
Ώμιλήσατε περί διασπάσεως των 
συνάδελφων άνωτέρων καί κατωτέ
ρων βαθμών καί άλλων πολλών γε
νονότων φοβερών καί τρομερών. 
Λυπούμαι διότι θά περιαυτολογήσω 
τονίζων δτι άπό τής άναλήψεως τής 
Διοικήσεως τοϋ συλλόγου ύψ’ ήμών 
ή ύποοτήριξις τών μικρών άπήρξεν 
άμέριστός υώχρι τοΰ σημείου νά χα- 
ρακτηρισθίώ, δτε μέν ώς πρόεδρος 
τών θηλέων υπαλλήλων, δτε δέ ώς 
πρόεδρος τών μικρών, άλλοτε ώς 
πρόεδρος τών δοκίμων τοΰ νόμου 
751, σήμερον δέ ύψ’ άμών ώς πρόε
δρος τών μεγάλων.

Τό θέμα τοϋ μιόθολογ,ίου άπετέ- 
λεσε θέμα τής συνελεύσεως τοΰ πα
ρελθόντος Δεκεμβρίου. Συνεπώς ή 
Βκθεσις τών πεπραγμένων άναφέρε- 
ται είς τά Εκεί ύφ’ ήμών ιλεχθέντα. 
Άλλά έκεΐ έλέχθη δτι κάθε άλλο 
παρά λήξαν είναι τό ζήτημα, ώς ά- 
νακριβώς άναφέρατε, (είς τό σημεΐ
ον αύτό ό κ. Κώστης Εξιστορεί δια- 
ψόοους περιπτώσεις).

’Ημείς ούΐδέποτε έθεωρήσαμεν λή
ξαν τό ζήτημα τής βελτιώσεως τών 
μιάθωτών τών κατωτέρων βαθμών, 
άλλά ούτε καί τών άλλων βαθμών 
διότι κατά ποιαν λογικήν ό λογιστής 
δέν θά εχη άνάγικην αύξήσεως;

Συνεχίζων, λέγει, δτι ό κ. Γiawor 
πουλος ώμίλησε καί περί «άξιωμα- 
τικής άντιπολιτεύσεως». "Ετσι δεν 
είναι; ιάξιωματικώς; "Ηθελα νά έ- 
ρωτήσω τοΰτον.

ΠίΑΙΝΙΝιΟΙΠιΟΥΛΟΣ: Μάλιστα.
ΚΩΣΤ|Η|Σ: Είπατε κ. κ. Δρεπα- 

νόπουλε καί Γ ιαννόπουλε, δτι ούδέν 
ή Δ. Ε. ιΒκαμε. Άλλά θά εύθυμήσθε 
κ. Γ ιαννόπουλε, δτι μετά τό μισθο- 
λόγιον μοΰ έσίφιίξατε τά χέρι. "Αλ
λωστε μή ιλησμονήτε κ. ,κ. Συνάδελ
φοι δταν άμψότεροι οί κ. κ. Δρε- 
πανόπουλος καί Γιαννόπουλος ώμο- 
λάνησαν όμιλοΰντες δτι ή παρούσα 
Δ.Ε. «εΐργάσθη». Άλλά εργασία θά 
πή καταβολή άνθρωπίνων δυνάμεων 
καί δημιουργίαν έργου. Άλλά πά
λιν εΐπον καί άλλο, δτι ούδέν έγινε 
μέ τήγ ύγιδ τάξιν. Που εισασθε άμ- 
φότεροι κατά τήν διάρκειαν τής θη
τείας μας; Δέν ένεφανίσθητε άμφό,- 
τεροι ούτε είς τήν τελευταίαν συνέ- 
λευσιν τής έπικηιρώσεως τών συλλο
γικών συμβάσεων. Που ή αξιωματι
κό σας άντιπολίτευσις;

ΓIιΑιΝ,ΝίΟίΠ,ΟΥΛΩ.Σ : Ειύρισκόιμη,ν
είς έπιθεώρησιν καταστημάτων.

ΚΩΣΤιΗΣ: Άλλά ήλθατε τήγ; 
μεθέπομένην τής συνελεύσεως καί 
έμιφανίζεσθε τώρα νομίζοντες δτι ή 
συνέλευάις αυτή παρέχει εύκαιρίαν...

ΔΡ,ΕίΠιΑΝΟΠΟΥΛΟιΣ: Δέν μέ ε- 
ικαλέσατε ποτέ, ποΰ νά σας ευρώ,;

ΚΩΣΤΗ Σ: Τό Συλλογικόν δμως. 
Δελτίον έβούΐζε. Είμαι Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου καί τά γραφεία αύτοΰ 
σας είναι γνωστά, τά όποια έπεακέ- 
πτοντο δλοι οί Ενδιαφερόμενοι διά: 
τά συλλογικά πράγματα.

Ό κ. ΔΡΕΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ άνάφιέ. 
ρεται είς προηγούμενους υπηρεσια
κούς καί συλλογικούς δεσμούς με
ταξύ αύτοΰ καί τοΰ π,ροέδρου.

ΚΩΣΤΗΣ : Φίλος μέν Πλάτων 
ψιλτάτη δέ ή άλήιθεια.

ΤΕΠΟΠΟΥιΛΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, 
ή συνέλευσις Εκφράζει τήν ικανοποί
ησή/ της πρός τήν Δ. Ε. τοΰ συλλό
γου διά τά πεπραγμένα καί προτεί
νω δπως τερματισθή ή συζήτησις. 
Αρκετά έφωτίσθη ή συνέλευσις.

Οί Συνάδελφοι Εγείρονται καί διά 
χειροκροτημάτων Επιδοκιμάζουν τά 
πεπραγμένα.

ΚΩΣΤΗΣ : Μά δέν έτελείωσα τήν 
άπάντησίν μου άκόμη. Παρά ταΰτα 
είμαι υποχρεωμένος νά υποκύι- 
Ψω είς τήν βούλησιν τοΰ κυ
ριάρχου οργάνου, τής Συνε
λεύσεως, καί προσθέτω καί πά
λιν δτι εύχαριστώ Εκ μέρους =τής 
Δ. Ε. τό. προσωπικόν διά τήν υπο
στήριξη/ τή,ν οποίαν τούτο παρέσχε 
είς αυτήν.

"Ολαι αί ένέργειαι, λέή/ει, περι
κλείουν ένα στοιχειον σοβαρόν, τό 
στοιιχεΐον τής θυσίας. Αυτή ή αυτο
θυσία περιείχετο είς τήν Ενέργειαν 
τοΰ προσωπικού. Ή Δ. Ε. άπό κον
τά στό προσωπικόν, μαζύ μέ τά 
προσωπικόν Επέτυχε τά δσα Επέτυ
χε. Εύχομαι οί διάδοχοί μας νά κά
μουν καλύτερα άπό ήμας.

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ 
ΤΑ ΠιΕΙΠΡΙΑΙΠΜΙΕΙΝΑ

Έν συνεχεία ή συνέλευσις άμοψώ- 
νως εγκρίνει:

1) "Εκθεσιν πεπραγμένων διά το 
λήξαν έτος 1991.

2) "Ε,γκρισιν άπολογισμοΰ διαρ-
ρεύσαντος έτους 1951 καί προϋπο
λογισμού τρέχοντος έτους 1952.

3) '"Εκθεσιν τών Ελεγκτών έπί 
τής διαχειρίσεως 1951 καί άπαλλα- 
γλι τής Διοικητικής Επιτροπής.

4) Εκλογήν πενταμελούς Εφο
ρευτικής Επιτροπής διά τήν διεξα
γωγήν τών άρχαιρεσιών.

Μεθ’ δ λύεται ή συνεδρίασις.


