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χό προς τον Έξοχώτατον ’Αντιπρόεδρον τής Κυβερνη- 
οεως Κύριον ’Αλέξανδρον Διομηδην, έπιδο8έν υπό του 
Προσωπικού των Τραπεζών ’εθνικής καί Κτηματικής ψήφισμα 

έπί περγαμηνής.



ΠΑΡΑ ΤΩ, Κω ΔΙΟΜΗΔΗ,
Τήν πρωίαν της 23 λήξαντος μηνάς, ’Επι

τροπή έκ μέρους του Προσωπικοί) παρεκά- 
λεσε καϊ έγένετο δεκτή εις τό Πολιτικόν 
Γραψεΐον έκ μέρους τού ’Αντιπροέδρου τής 
Κυβερνήσεως κ. Άλεξ. Διομήδους, προ- 
κειμένου νά έπιδώση Αύτώ τό ψήφισμα τής 
εκτάκτου Συνελεύσεως έπϊ περγαμηνής, ώς 
εΐκονίζεται τούτο έν τή πρώτη σελίδι του 
Δελτίου τής «Τραπεζιτικής».

Ή επιτροπή άπετελέσδη έκ των έκπρο- 
σώπων των Συλλόγων 'Υπαλλήλων, Είσπρα- 
κτόρων, Βοηδητικοϋ Προσωπικού καί Συντα
ξιούχων κ. κ. Κων. ΆποστοΑοπούλου, Ά9. 
Τριαντάφυλλου, Βασ. Αάσκαρη καί Άρ. 
Κανέτσιου, έκ τών έκπροσώπων των Τα-

Κ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Τήν 25ην Φεβρουάριου έ. 6. έλαβε χώραν 
έν τή Λέσχη η έτησία τακτική Ιυνέλευσις 
τών Μελών τού Συλλόγου μας παρουσίφ καί 
Δικαστικού ’Αντιπροσώπου.

Ό Πρόεδρος τής Συνελεύσεως κ. Μιχ. 
Δρεπανόπουλος έκήρυξε περί ώραν 6.15' 
τήν έναρξιν τών εργασιών καί ώρισεν ώς 
Γραμματείς διά τήν τήρησιν τών Πρακτικών 
τήν Συνάδελφον Καν Μαρίαν Μιλάνου καί 
τόν κ. Εύάγ. Βαμβακάν.

Έν συνεχείςι παρεκάλεσε τήν Συνέλευσιν 
ϊνσ, εις μνήμην τών πεσόντων υπερασπιστών 
τού πατρίου εδάφους καί τού πολιτισμού, εις 
οΰς συμπεριλαμβάνονται καί οί ήρωϊκοί νε
κροί Συνάδελφοί μας, τηρηδή ενός λεπτού 
σιγή.

Μεδ’ δ ή Συνέλευσις εϊσήλδεν εις τήν 
ήμερησίαν διάταξ,ν.

Ό κ. Πρόεδρος τής Συνελεύσεως προτείνει 
τήν εκλογήν εφορευτικής Επιτροπής πρός 
προκήρυξιν καί διεξαγωγήν τών άρχαιρεσ,ών. 
Εκλέγονται όμοφώνως οί Συνάδελφοι κ. κ. 
Γεώργ. Άδανασάπουλος, Γεώργ. Γιαννόπου- 
λος καί Κων. Φλώρος, ώς ταχτικά Μέλη καί 
οί κ. κ. Γεώργ. ’Ανδρόνικος καί Ζαχ. Τσώ- 
νος ώς άναπληρωματικά Μέλη, ήτοι ή περι- 
συνή Εφορευτική ’Επιτροπή.

μείων Άλληλοδοηδείας κ. κ. Θεοδ. Οεο- 
δωρίδου, Γεωργίου Φιλιππίδου καί ’Χλία 
Τσούνη, έκ τού έκπροσώπου τού Συνεται
ρισμού μας κ. Χτυλ. Ζαχαρία, ‘Υποδιευδυν- 
τοΰ τής Κτηματικής Τραπέζης, έκ τών Διευ- 
δυντών τής Έδνικής Τραπέζης κ. κ. Βίων. 
Τσαλίκη, Ά8. Δαρμού, Άντων. Μαλα- 
γαρδή καί έκ τού Προσωπάρχου μας κ1 
Πέτρου Μαριολέα.

Ό κ. ’Αντιπρόεδρος, λίαν συγκεκινημέ- 
νος διά τά αίσδήματα αυτά τού Προσωπικού 
τών δύο Τραπεζών καί τών άπομάχων 
Συναδέλφων, μάς έξεδήλωοε τό ζωηρόν 
του ένδιαφέρον υπέρ τού Προσωπικού καί 
μέ βαρυσήμαντα λόγια μάς ώμίλησεν υπέρ 
τών Τραπεζιτικών Ιδρυμάτων.

Έν συνεχείςι παρακαλεί δπως τά σχέδια 
τών ψηφοδελτίων τών διαφόρων υποψηφίων 
δοδώσιν εις τόν ’ίδιον, ΐνα τά δώση εις τό 
’ίδιον τυπογραφεΤον, ώστε νά είναι τού αυ
τού χρώματος, τού αυτού σχήματος καί 
διαστάσεων καί τού αύτοϋ βάρους καί έξα- 
σφαλισδή οΰτω έκεϊνο, τό όποτον δλοι μας 
δέλυμεν καί τό όποιον τό Καταστατικόν 
καί ό νόμος ορίζουν, ήτοι ή πράγματι μυστι
κή ψηφοφορία. Ή Συνέλευσις όμοφώνως 
έγκρίνει τήν πρότασιν τούτην τού κ. Προέ
δρου τών Συνελεύσεων.

Άκολούδως ή Συνέλευσις διά βοής εγκρί
νει τόν ’Ισολογισμόν καί τήν διαχείρισιν τού 
έτους 1948 καί τόν Προϋπολογισμόν τού 
έτους 1949.

Έγκρίνεται έπίσης όμοφώνως ή χορήγησις 
καί εφεξής τών πλήρων άποδοχών ενός μη
νάς εις τάς οικογένειας τών έν υπηρεσία 
άποβιούντων Συναδέλφων, συμφώνως τή 
άποφάσει τής Διοικητικής ’Επιτροπής τού 
Συλλόγου, άντί στεφάνου.

Μετά ταΰτα έρωταται ή Συνέλευσις ύπό 
τού Προέδρου κ. Δρεπανοπούλου έάν έπιδυ- 
μή νά λάβη τις τόν λόγον. Διά βοής καί 
χειροκροτημάτων ένεκρίδη ή δλη πολιτεία 
τής Διοικητικής Επιτροπής, χωρίς νά ζητήση 
τις τόν λόγον.

Έκ μέρους τού προσελδόντος εις τήν 
Συνέλευσιν Προέδρου τού Συλλόγου τΰν 
Υπαλλήλων τή; ’Εμπορικής Τραπέζης κ. Ήλ.



Ίωαννίδου άπευδύνεται έγκάρδιος συναδελ- 
φικός χαιρετισμός των Συναδέλφων τοϋ 
άδελφοϋ Ιδρύματος.

Μεδ’ δ έλύδη ή συνεδρίασις.
'Ολίγα λεπτά μετά τήν λήξιν της Συνελεύ- 

σεως προσήλδε τό Συμβούλιον των Συντα
ξιούχων Συναδέλφων των Τραπεζών Έδνι- 
κής, Κτηματικής καί Ελλάδος, τό όποιον 
έπεδύμει νά διαδήλωση εις τήν Συνέλευσιν 
τήν ίκανοποίησίν του διά τήν έκ μέρους τής 
Διοικητικής 'Επιτροπής τοϋ Συλλόγου μας 
μετ’ ένδιαφέροντος παρακολούδησιν των 
ζητημάτων των άπομάχων καί νά εύχαρι- 
στήση αύτήν.

• ΣΧΟΛΙΑ «
ΖΗΤΗΜΑ ΤΙΜΗΣ

Πρό ήμερων έξεδόδη μία άνακο/νωσις τοϋ 
ανευ έργασίας Τμήματος εις άπάντησιν άνα- 
κοινώσεως τοϋ Συλλόγου μας σχετικώς μέ 
τήν χορήγησιν τής παιδικής μερίμνης. Έν 
τή άνακοινώσει έκείνη διεψεύδετο ά Σύλλο
γός μας. ’Επειδή καί άλλοτε έχει γίνει τούτο 
έκ μέρους τοϋ ίδιου καί ανευ έργασίας Τμή
ματος δΤ άλλο ζήτημα, άξιοϋμεν νά καταρ- 
τισδή ολιγομελής Επιτροπή έκ μέρους τής 
Τραπέζης άπό τούς Λειτουργούς έκείνους, 
τούς οποίους δά προκρίνη ή Τράπεζα, ϊνα 
έπί τή βάσει έπισήμων στοιχείων, ατινα εΰρί- 
σκονται είς χεΐρας τοϋ Συλλόγου, κριδή 
ποϊος ψεύδεται. Ήμεϊς ύποστηρίζομεν δτι 
τά ποσά τής παιδικής μερίμνης, ατινα χο
ρηγεί ή Τράπεζά μας είναι κατά τό ήμισυ 
όλιγώτερα άπό έκεΐνα τά όποια δίδουν αΐ 
δύο άλλοι μεγάλοι Τράπεζαι, α'ίτ,νες δίδουν 
άμφότεραι άκριβως τά ίδια, ή μέν Τράπεζα 
τής 'Ελλάδος είς εϊδη, ή δέ ’Αγροτική είς 
χρήμα. Δέν φέρομεν είς δημοσιότητα τά 
στοιχεία, διότι, διά λόγους εύνοήτους, κω- 
λυόμεδα.

Ό κ. Προσωπάρχης
"Αν ό Σύλλογος, διά λόγους άρμονικής 

— ό δεός νά τήν κάμη άρμονικήν— συνερ
γασίας μέ τόν κ. Προσωπάρχην, πρέπει νά 
άποφεύγη νά έρχεται είς σύγκρουσιν μαζί 
του καί νά μή τόν δίγη καί δταν άκόμη 
—ώς πάντοτε— εύρίσκεται έν άδίκω ό κ.

Προσωπάρχης, κατά μείζονα λόγον δά πρέ- 
πη νά μή έρχεται ανευ λόγου είς άντίδεσιν 
ό κ. Προσωπάρχης μέ τόν Σύλλογον —δηλα
δή μέ τό Προσωπικήν — διά ζητήματα, είς 
τά όποια πρέπει νά είναι άψόγως ούδέτε- 
ρος, ώς είναι ή προεκλογική κίνησις καί αί 
κατευδύνσεις είς τόν Συλλογικόν άγώνα 
ύπέρ τής μιάς ή τή; άλλης μερίδος. ’Εάν 
άλλως πράττη, διαπράττει βαρύτατον σφάλ
μα. Δικαίωμα καί καδήκον τοϋ κ. Προσω
πάρχου είναι νά ψηφίζη ώς Μέλος τοϋ Συλ
λόγου καί πέραν τούτου δέν πρέπει νά έχη 
καμμίαν προκατάληψιν. "Η μάλλον δά πρέπη 
νά είναι προκατειλημμένος ύπέρ τής μερίδος 
έκείνης, ήτις δυ ύπερψηφίζεται ύπό τοϋ 
Συναδελφικοϋ κόσμου καί πάντως μετά τάς 
αρχαιρεσίας. Πάσα άλλη τακτική τόν έκ- 
δέτει άνεπανορδώτως.

’Όχι γενναίον
Είναι εύχάριστον τό προχδές είς τήν έτη- 

σίαν τακτικήν Συνέλευσιν τοϋ Συλλόγου δια- 
πιστωδέν γεγονός άτι τό Προσωπικόν είναι 
ίκανοποιημένον, δχι βέβαια άπό τήν έπίλυσιν 
των έκκρεμούντων αιτημάτων του, διότι αύ- 
τά δέν έχουν άτυχώς λυδή, άλλά άπό τήν 
πολιτείαν έν γένει τής Διοικητικής Επιτρο
πής καί άπό τήν λογοδοσίαν της, τήν όποι
αν όμοφώνως ένέκρινεν άνευ καί τής παρα- 
μικροτέρας άντιρρήσεως. Τοϋτο σημαίνει τήν 
πλήρη ένότητα τοϋ Προσωπικοϋ καί τήν άρ- 
μονικωτάτην μεταξύ Συναδέλφων καί Διοι
κητικής ’Επιτροπής τοϋ Συλλόγου σύμπτωσιν 
άπόψεων. Άλλά γενναται τό έξής έρώτημα : 
Οί πέντε-δέκα Συνάδελφοι, οι όποϊοι διεφώ- 
νουν μέχρι προχδές άκόμη μαζί μας, δέν 
δά έπρεπε νά έλδουν εις τήν Συνέλευσιν 
καί νά είποϋν καδαρά καί ξάστερα δτι άνα- 
γνωρίζουν τάς προσπαδείας τής Διοικητικής 
Επιτροπής; Θά ήτο μήπως μειωτικόν; Κάδε 
άλλο. Θά ήτο λίαν τιμητικόν δι’ αύτούς. Πώς 
άλλως νά έξηγήσωμεν τήν πλήρη άπουσίαν 
των έκ τής Συνελεύσεως; Νά ύποδέσωμεν 
πρός στιγμήν δτι έξακολουδοϋν νά διαφω- 
νοϋν μαζ1 μας; ”Ε, τότε δέν δά συνεχωροϋν- 
το κατ’ ούδένα τρόπον. Διότι έάν τοιοΰτόν 
τι συνέβαινεν, είχον ύποχρέωσιν νά έλδουν, 
νά άναπτύξουν τάς άπόψεις των, νά διαφω
τίσουν τήν Συνέλευσιν καί νά έξακολουδή- 
σουν τόν τίμιον άγώνα των μέχρι τής έπι-



κρατήσεως των άπόψεών των. Αύτό θά είπή 
συλλογική συνείδησις καί συλλογικόν ένδια- 
φέρον. Άλλ' εΐπομεν δτι έκάμαμεν μίαν 
ύπόδεσιν άπλώς. Ή άλήδεια είναι δτι δέν 
είχον νά ε’ίπουν τίποτε εις βάρος των λογο- 
δοτούντων. Καί αύτό άκριβώς είναι τά μή 
γενναΤον. Διότι δά έπρεπε νά έλθουν καί 
νά τό όμολογήσουν. Καί τότε δά τούς έσή- 
κωναν οί Συνάδελφοι οτά χέρια.

β

Ημείς καί οΐ άλλοι
Εις την Τράπεζαν τής Ελλάδος έλαβε 

χώραν πρό ήμερων ή έτησία Τακτική Συνέ- 
λευσις των Μελών τοΰ Συλλόγου. Ή Συνέ- 
λευσις έγινε α) έντός τής Τραπέζης, 6) εις 
ώρας έργασίμους καί γ) ή Διοίκησίς των δχι 
μόνον έπέτρεψεν άλλά καί συνέστηαεν εις 
τό Προσωπικόν της τοϋ Ύ)ματος Πειραιώς 
καί τού παραρτήματος Χολαργοΰ νά άφίση 
τήν δουλειά του διά νά παραστή εις τήν 
Συνέλευσιν. "Ετσι άντιλαμβάνεται ή Διοίκη- 
σις τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος τήν προστα
σίαν τής συνδικαλιστικής κινήσεως μέσα εις 
τό "Ιδρυμά της. Αύτό έγίνετο καί παρ’ ήμΐν 
άλλοτε. ’Ενώ τώρα.... Τώρα, έάν συμβή νά 
τολμήσουν τά Συμβούλια των Συλλόγων νά 
ζητήσουν άκρόασιν, άμέσως καί άστραπιαίως 
καταφδάνει άστυνομική δύναμις. ’Ίσως ΰπο- 
στηριχδή δτι αύτά γίνονται διότι ημείς εΐ- 
μεδα .... Μπολσεβίκοι ! Άλλά πού τέτοια 
τύχη!! ”Αν ε’ίμεδα Μπολσεβίκοι δά εϊχομεν 
έλευδέραν είσοδον εις τήν Διοίκησιν, δπως 
έχουν δλοι οί Μπολσεβίκοι καί δλοι οί Μπολ- 
σεβικίζοντες. ”Αν επίσης είμεδα Μπολσε* 
βίκοι δά έπέρναμε καί κανέν άξίωμα μέσα 
εις τήν Τράπεζαν, άκόμη καί καμμιά προσο- 
δοφόρον δέσιν εις Εταιρίαν έλεγχομένην 
άπό τήν Τράπεζαν. Άλλ' άφού δέν έχομεν 
.... μυαλό, διατί παραπονούμεδα ;

β

Εις τό Ύπ)μα Πειραιώς
Αί ώράι εργασίας —πολλοί ή όλίγαι— καδ- 

ωρίσδησαν διά τάς τέσσαρας Τραπέζας Ε
θνικήν, Κτηματικήν, Ελλάδος καί Αγροτικήν 
αί αύταί διά τε τά Κεντρικά καί τά περιφε
ρειακά Ύπ)ματα. Αποκλίσεις διά μίαν, δύο 
ή καί περισσοτέρας ήμέρας, λόγω φόρτου 
εργασίας, τάς δέχεται καί πρέπει νά τάς 
δέχεται πάς Συνάδελφος, άρκεί αί συνδή<αι

τής ζωής νά είναι ύποφερταί καί αί άποδο. 
χαί κάπως ικανοποιητικοί. Ταϋτα δμως δέν 
ύπάρχουν σήμερον.

Έπί πλέον διά τούς Συναδέλφους τοΰ Ύπ)- 
ματος Πειραιώς αί συνδήκαι είναι βαρύτατοι. 
Διότι οί περισσότεροι τούτων, διαμένοντες 
εις τάς Άδήνας καί τινες εις τά προάστεια 
τής πρωτευούοης, χρησιμοποιοϋν διπλά με
ταφορικά μέσα μεταβάσεως καί διπλά έπιστρο 
φής καί σηκώνονται τό πρωί άπό τοΰ δεοΰ τήν 
νύκτα, προκειμένου νά είναι στήν ώραν των 
εις τό Γραφεϊον. Τό δέ άπόγευμα καταντούν 
νά γυρίζουν οτά σπίτια των μέ τήν δύσιν 
τοΰ ήλιου. Καί ώς νά μή ήρκουν αύτά δλα 
τά βάσανα καί αί ούραί εις τάς στάσεις των 
τράμ καί των αύτοκινήτων συγκοινωνίας, 
τούς προσετέδη καί πρόσθετος παραμονή 
εις τό Γραφεϊον. Καί αύτό γίνεται μόνον 
είς τό ίδικόν μας Ύπ)μα. Νομίζομεν δτι οί 
άρμόδιοι δά άντελαμβάνοντο τήν έκτασιντής 
ταλαιπωρίας τότε μόνον, δταν καί οί ίδιοι 
έπηγαινοήρχοντο τάς ιδίας ώρας καί μέ τά 
ίδια μεταφορικά μέσα. Έπί πλέον δέ καί 
δταν σκεφδοϋν ποια δά ήτο ή ζωή των, έάν 
δέν είχον πέραν τοΰ μισδοΰ των, καμμίαν 
άλλην πρόσοδον, ούτε άπό Συμβούλια, ούτε 
άπό τάς περιφήμους προμήθειας.

Κάτι άνάλογον συμβαίνει καί μέ τό Ύπ)μα 
Αγοράς, άν μή καί χειρότερον. Καί πρέπει νά 
τακτοποιηθούν δλα αύτά διά της δικαιοτέρας 
κατανομής τοΰ Προσωπικού καί τής καλλιτέ- 
ρας ρργανώσεως. Καί αύτό έπείγει. Καί δχι νά 
ύπάρχη είς τό Κεντρικόν π. χ. ένα τμήμα 
ανευ έργασίας, άλλά καί μέ πολυτέλειαν Προ
σωπικού.

Αί διαφοραί συνεργείων κλπ.
Ώς γνωστόν άπό 1 'Οκτωβρίου π. έ. ηύ- 

ξήθησαν αί άποδοχαί κατά 20 ο)ο. Δέν ϊδο- 
μεν δμως μέχρι σήμερον νά έχη γίνη ή 
σχετική έργασία ώστε νά καταβληθούν είς 
τούς Συναδέλφους αί διάφορα! τών συνερ- 
γειακών άμοιβών διά τό άπό 1 'Οκτωβρίου 
μέχρι σήμερον διάστημα, καθ’ δ είργάσθη- 
σαν συνεργειακώς, δπως έπίσης καί είς τούς 
λαβόντας άποζημίωσιν λόγω μη χρησιμοποιή- 
σεως τής κανονικής των αδειας. Φαίνεται 
πώς οί άρμόδιοι θέλουν νά άγνοοΰν εκείνο 
πού πρό ήμερων έγράψαμεν, δτι, δηλαδή, τό 
έγκαίρως διδόμενον δίς δίδεται.
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