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ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΚΛΗΡΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Ε ΚΘΕ ΣIΣ
των πεπραγμένων τής Διοικ. Επιτροπής του
Συλλόγου Υπαλλήλων Έδνικής Τραπέζης κατά
τό έτος 1947 προς τήν τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν τής 28ης Ιανουάριου 1948.
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΖΗΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ
1) Νά άναπτύξη έργασίας. 2) Νά έκπληρώνη άπροφασίστως καί ευθέως τάς άνειλημμένας έ
ναντι αύτοϋ υποχρεώσεις της. 3) Νά ενίσχυση τά
ασφαλιστικά Ταμεία καί ν' άντιμετωπίση όλοκληρωτικϋς τό άσφαλιστικόν πρόβλημα τού Προσω
πικοί). 4) Νά μή άναμιγνύεται είς τάς άρχαιρεσίας του Συλλόγου. __ ___________________
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'Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Όταν κατά τό έτος 1945 έδέχδημεν την
τελευταίαν' στιγμήν νά ζητήσωμεν τήν εντο
λήν οας πρός διαχείρισιν των Συλλογικών
ζητημάτων έπηγγέλδημεν εκείνα είς τά ό
ποια μετά φανατισμού έπιοτεύομεν.
ΑΙ ΑΡΧΑΙ ΜΑΣ!
Είς τήν πρώτην τότε προγραμματικήν άνακοίνωσ,’ν μας πρός υμάς ήρχίζαμεν ώς

»χαΐ τής άφοσιΰσεως είς τό καβήκον,
«πολέμιοι των παρατάξεων καί τής πολι«τικολογίας των εργαζομένων έν τή έν«ασκήσει των καθηκόντων των, έμμέ«νοντες σταθερώς εις τήν πίστιν μας
«διά τόν κοινωνικόν καί έθνωφελή προ«ριομάν καί τό λαμπρόν μέλλον του ί«οτορικοΰ ιδρύματος, εις ο ύπηρετοϋμεν
«πιστεΰοντες είς μίαν καθολικήν άνύψω»σιν καί ευημερίαν τοϋ Προσωπικού τής
«Τραπέζης, κατερχόμεθα είς τόν συλλο
γικόν αγώνα μέέμβλημα :

έξης :
«Έμπεποτισμένοι άπά τάς άρχάς τής
«κοινωνικής δικαιοοΰνιις — τής οποίας «Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ
»τόοον ανίερος έκμετάλλευσις έγένετο «ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ»
»έν τή τόπω μας κατά τοίις τελευταίους
καί κατελήγομεν ώς άκολούδως:
«χρόνους—φανατικοί όπαδοί τής πειθαρ«Τό ΑΙΚΑΙΟΝ τών απόψεων μας καί ή
»χίας, φίλοι ζηλότυποι τής φιλοποιίας

»ΔΥΝΑΜΙΙ τοΰ Προσωπικού, τό οποίον
«χειμάζεται έπΐ δύο σχεδόν δεκαετηρί
δας, 8ά δημιουργήσουν τάς προϋποθέ»σεις τού μεγαλείου τής Τραπέζης καί
»τής ταχείας ευημερίας τών έν αυτή έρ«γαζομένων».

μέτρον τής μηνιαίας άπολύσεως τού Προέ
δρου του Συλλόγου έξ άφορμής δλιβερών
γεγονότων τά όποια αύτή αϋ'τη ή Διοίκησις
προεκάλεσε άδικαιολογήτως καί άναρμόστως καί διά τά όποια έδικαιώδημεν καδ’
δλην Τήν γραμμήν είς τήν έπακολουδήσαααν πρωδυπουργικήν σύσκεψιν, καδ’ ήν
ένεκρίδησαν αί άπόψεις. τού,,. Συλλόγου καί
έπηκολούδησε ραγδαία ή έκτέλεσις τών
όσων προηγουμένως μάς ήρνεϊτο —παρά
τήν συμφωνίαν— ό Διοικητής τής Τραπέζης.

ΠΩΣ ΜΑΣ ΥΠΕΔΕΧΘΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Τό πείσμα της. Τά βαρύτατα ώς άνω λό
για μας—τά όποια άπετέλουν τήν βαδυτάτην πίοτιν μας άφ’ ένός καί ή έκτοτε καί
μέχρι σήμερον έπΐ έξ συναπτός φοράς συνε
χής έμπιστοσύνη σας πρός ήμας δά ένόμιζε
Πονηρίαι καί αντιδράσεις. Κατά τόν
πάς τις έξ ύμών δτι δά είχον τήν προσή- σδεναρότατον πολύμηνον αγώνα μας τε
κουσαν άνταπόκρισιν παρά τή Διοικήσει τής λευταίως διά τό μισδολογικόν ζήτημα,, τό
Τραπέζης.
όποιον έκράτει καί λίαν δεδικαιολογημένως
Αντί τούτου όμως — ώς γνωρίζετε καλώς έν άπεριγράπτω άγωνίφ τό πάσχον οίκονοάλλωστε— ή Διοίκησις εύδύς έξ άρχής καί μικώς Προσωπικόν τής Τραπέζης, συνηντήάδιαλείπτως μετέπείτα έκαμεν ώς ΥΠΟΘΕΣΙΝ σαμεν τόν Διοικητήν τής Τραπέζης ού μό
τΠζ τήν έξόντωσιν τών πανηγυρικώς. _έκλε- νον άντιδρωγχο-κρυφίως μέ δλην τήν δύναγομένων έκπροσώπων τοΰ Προσωπικού. Καί μίν του κατά τών περί Τής άχαπβ.οσαβμοτούτο τό προσεπάδησε μέ πείσμα καί μέ γής. τών μιοάων. άπόΦεών μας, άλλά καί
προοπαδούντα νά μάς πείση δτι είναι ό
έπιμανήν.
πλέον ένδερμος ύποστηρικτής τού αιτήμα
Αϊ γνωματεύσεις. Γνωματεύσεις διακε
τος μας, χωρίς νά καδορίζη τί έπΐ τέλους
κριμένων νομομσδών προέκλήδησαν ύπ’ αύείσηγείται πρός έπίλυσιν τού αιτήματος
τής —πλέον ή άπαξ— διά ζητήματα άφοτούτου.
ρώντα ούχί τήν δικονομίαν —εις ήν ένόμιΔιακοπή σχέσεων. Καί δταν ή Διοικ. 'Ε
ζεν άτι ήδύνατο .νά, στηριχδή ϊνα μάς αντι
μετώπιση— άλλά τήν ζωήν καί τήν ευημε πιτροπή δέν ήνέχδη τήν υβριν τού έμπαιρίαν τού Προσωπικού τής Τραπέζης, ύπέρ τού γμοΰ έκ μέρους του —τόν όποιον έπικραίόποιου ώφειλε νά ένδιαφερδή σοβαρώς νετο διότι είχε πολέμιον, κατ’ άντίδεσιν
αΰτη. Γνωματεύσεις μάς προσεκόμισεν όταν πρός τούς Συλλόγους τών άλλων Τραπεζών,
τής μετεφέρομεν τήν άγωνίαν τοΰ Προσω οϊτινες είχον τούς Διοικητάς των μέ τό
πικού διά τήν άνάπτυξιν τών έργασιών καί μέρος των— καί ήδέλησε νά άμυνδή κατά
διά τό καλόν ξεκίνημα τής Τραπέζης. Γνωμα τής άπαραδέκτου ταύτης άντιύπαλληλικής
τεύσεις όταν τής έζητήσαμεν νά ένισχύση τακτικής του, ή Διοίκησις τής Τραπέζης
ΑΠΕΤΟΛΜΗΣΕ τήν εκδοοιν τής ύπ' άριδ. S2
τά Ταμεία: Συντάξεων καί Αύτασφαλείας.
Καί όμως εις όλα άνεξαιρέτως τά ζητήμα εγκυκλίου, δι’ ής διεκήρυσαε τήν διαχοπήν
τα άπεδείχδη έκ τών ύσ.τέρων δτι ημείς πάοης επαφής μεδ’ ή^ών.
είχομεν δίκαιον καί δτι ή Διοίκησις έσφαλε.
Όπόσην άγανάκτησιν προεκάλεσεν εις τό
Δι καδ ημών κυρώσεις, Κιιρώππς, μπ-η- Προσωπικόν τό περιεχόμενον τής εγκυκλίου
αδιάκοποι άπόπειραι διασπάσεως τοΰ έκείνης καί πόοον άστοχος έκρίδη ή ένέρΣυμβουλίου μας, δυσμενείς παρακολουδήσεις γεια αϋτη τής Διοικήσεως, ήτις άτυχός δέν
καί κατατρεγμοί τών Συμβούλων έλαβον είναι ή πρώτη, νομίζομεν δτι είναι περιτ
χώραν κατά τό διάστημα τών δύο τελευταί τόν νά εϊπωμεν. Είς ύμάς, Κύριοι Συνάδελ
ων ετών. Ή Διοίκησις δέν έδίστασε κατά τό φοι έναπόκειται νά μας κρίνετε δΓ δσα
λήξαν έτος νά άναμιχδή ένεργώς εις τά κατά τό ύπόλογον έτος έπραξαμεν κοί έπιτού Συλλόγου καί έτι περαιτέρω νά προβή δυμοϋμεν νά μάς κρίνετε αύοτηρώς καί χω
εις τό πρωτάκουστον εις τήν ιστορίαν τών ρίς κανέν έλαφρυντικόν έάν δέν έχειρίσδησυνδικαλιστικών άγώνων τού Συλλόγου μας μεν καλώς τά ζητήματά σας. "Οπως δά έ

χετε μορφώσει ήδη άσφαλή γνώμην καί διά τών πλουσίων ηρομηδειών έπί τών άσφαλειτήν έναντι τών ζητημάτων τού Προσωπικού ών είς τούς «ώρισμένους»έλαχίστους είς έποτακτικήν τής Διοικήσεως τής Τραπέζης μας. χήν δυστυχίας καί ήμώνκαίτώνάπομάχωνμας.
Τό ϊδομεν μέ τάμέσα τά όποια μετεχειρίσδη
ΤΑ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
ή Διοίκησις διά νά τή χορηγήση τό έπίδομα
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Τό νόημα τών αγώνων μας. Ημείς οάς Λογιστοϋ. Τό βλέπομεν μέ τήν έπιμονήν της
έξομολογούμεδα διά μίαν άκόμη φοράν δτ1 νά μή δέλη είς τήν Διοίκησιν τού Συλλόγου
μας δλίβουν καί μάς έξοργίζουν τά άλλε- ήμάς, τούς όποιους δέν κατώρδωσε νά φέρη
πάλληλα σφάλματα εις τά όποια έχει ύπο- μέ τά νερά της, ώστε νά μή διεκδικρΰμεν
πέσει ή Διοίκησις, είτε ελλείψει καταλλήλων τά δίκαια καί λογικά αιτήματα τού Προσω
εισηγήσεων, εΐτε διότι οτερεϊται ψυχραιμίας, πικού.
Άλλ’ ή Διοίκησις δέν έχει ύποπέσει μόνον
είτε διότι δέν είχε τήν δύναμιν νά έκτιμήείς τεράστια λάδη είς τήν έναντι τού Συλ
ση βαδύτερα τούς άγώνας, τούς όποιους ήτο
λόγου, δηλαδή έναντι τού Προσωπικού, πο
ύποχρεωμένη νά διεξαγάγη ή Διοικ. ’Επιτρο
λιτικήν της. "Εχει ύποστή πέραν τού Προσω
πή κατά τήν περίοδον τών τελευταίων τριών
πικού καί ή Τράπεζα δεινά έξ αιτίας της,
ετών, καδ' ήν ή οικονομική έ£α8λίΜ5Ι£-ήτο λόγω άτυχούς αύτοβούλου ρυδμίσεως ζητη
ό μόνιμος σύντροφος παντός συναδέλφου
μάτων άφορώντων τό Προσωπικόν.
άλλα καί ό κάκιστος αύτού σύμβουλος. Ή
Τό ποδοπάτημα τού ’Οργανισμού. Δέν
δλΐψις καί ή οργή μας έπιτείνεται έκ του
μάς
ήρκει, τούτέστιν, ή συμφορά τής έδεγεγονότος δτι τά σφάλματα τής Διοικήσεως
λουσίας έξόδου, διά τήν μή πραγματοποίηέπιδροϋν δυσμενώς έπί του 'Ιδρύματος.
σιν τής όποιας —ύφ’ οϋς όρους ώρίζετο—
Συστήματα φαβοριτισμού. Πέραν αύτοϋ
ίκετεύσαμεν τάν Διοικητήν τής Τραπέζης.
δά μάς έπιτρέψητε νά οάς εΐπωμεν — καί
Τό έτος 1947 άνέτειλε διά τό Προσωπικόν
τό σημεΐον τοϋτο παρακαλοϋμεν νά τό
μέ ένα βραχνάν καί μίαν άνευ προηγουμέ
προσέξετε ιδιαιτέρως— δτι ή σημερινή Δινου άπειλήν. Τήν απειλήν τοϋ ποδοπατήμα
οίκησις τής Τραπέζης μας δέν έμφορεΐται
τος τού μεταξύ Εργοδότου καί έργαζομέάπό φιλοϋπαλληλικά αίσδήματα. Πιστεύει εις
νων Καταστατικού Χάρτου. Ή Διοίκησις
τήν ικανοποιητικήν άμοιβήν τών έλαχίστων
περί τά τέλη Δεκεμβρίου 1946 είχε τροπο
καί εις τήν συντήρησιν εις τήν ζωήν τών
ποιήσει, ώς γνωστόν, τόν 'Οργανισμόν είς
λοιπών πολλών Συναδέλφων. Δηλαδή είναι
βάρος τού Προσωπικού. Όπόσο.υς άγώνας
προσκεκολλημένη εις άρχάς, αί όποΤαι ποτέ
διεξήγαγεν ή Διοικ. Επιτροπή κατά τό ύπόδέν έγαλουχήδησαν μέσα εις τόΊδρυμά μας.
λογον έτος διά τήν άκύρωσιν τών δυσμενών
’Αντί νά έφαρμόση μέτρα τά όποϊα δά άναέκείνων τροποποιήσεων είναι άδύνατον νά.
βιβάσουν έτι περισσότερον τό καί ήδη ύψησάς περιγράψωμεν. ’Αλλά καί όπόσην ζημίαν
λόν επίπεδον, τής ποιοτικής καί ποσοτικής
προύξένησε ή άστοχος, αψυχολόγητος καί
άποδόσεώς τού Προσωπικού κάμνει δ,τι
άμελέτητός έκείνη ένέργεια τής Διοικήσεως
μπορεί τό άμελέτητον καί άπερίσκεπτον είς
είναι περιττόν νά εΐπωμεν. Οί αγώνες μας
τρόπον ώστε έάν δέν άνδίστατο καί δέν
έκαρποφόρησαν,.’Αλλά μέγα κακόν, .έπήλδε.
συνέχιση άνδιστάμενος ό Σύλλογος τότε ό
Είναι άνάγκη νά τονίσωμεν δτι έγκαίρως
μέν εργαζόμενος δά έξουδενωδή, τό δέ
έκρούσαμεν τόν κώδωνα τοϋ κινδύνου, ί’να
Ίδρυμα δά ύποχωρήση.
προλάβωμεν τό κακόν, άλλ’ ό Διοικητής
Τάς προδέοεις αύτάς—τάς εγκληματικός—
τής Τραπέζης μάς άπέκρυπτε—ώς πάντοτε—
τής Διοικήσεως δέν τάς άποκρύπτουν καί οί
τάς σκέψεις του μέχρις δτου έκοινοποιήδη
υπηρεσιακοί τής Διοικήσεως Σύμόουλοι.Μάς τό
ή τροποποίησις. Καί δέν ήτο σκέψις ίδική
εΊπον καδαρά είς μίαν άπό τάσ Συνελεύσεις
του ή δυσμενής έκείνη τροποποίησις τού
τού περισυνοϋ Φεβρουάριου, τό έζησε καί τό
’Οργανισμού. Ήτο μεγαλεπίβολος σύλληψις
ήκουσεν ό Πρόεδρος τού Συλλόγου μας μέ καί είσήγησις τοϋ τότε Διευδύντοΰ τ,οΰ
σα εις τάς συνεδριάσεις τής Επιτροπής ’Ορ Διοικητικού κ. Χρ. Δημητριάδου. Εκτός τοϋ
γανισμού. Τό ζώμεν όλοι μας μέ τό κρατούν ότι έπληγώδη ή υπηρεσιακή ψυχή τών διγένκαί σήμερον άκόμη σύστημα τής διανομής των, παρέμεινεν άδρά ή πεποίδησις είς τό
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Προσωπικόν δτι αν δέν ήτο, δσον ήτο, μα
χητική ή. παρούσα Διοικ. Επιτροπή τοΰ Συλ
λόγου, ή δυσμενής τροποποίησις δά παρέμενεν έν ϊσχύϊ,'ϊνα επακολουθήσουν καί δλλαι
μέχρις δτου καταργηδή τελείως ό ’Οργανι
σμός, έξουδετερωδοϋν τά άγαδά τής Έντάξεως καί ή Διοίκησις έψαρμόση τά άντιΰπαλληλικά ουστήματά της περί εύνοιας τών
«ανθρώπων» της καί μόνον αυτών. Μένει
άκόμη ή πεποίδησις δτι εις πρώτην εΰκαιρίαν 9ά τό έπιδιώξη έκ νέου. Διότι πράγματι
ή Διοίκησις τής Τραπέζης—μέ Διοικητικήν
Επιτροπήν /τοϋ Συλλόγου μή ζωηρώς μαχη
τικήν—9ά άλλάξη τήν φυσιογνωμίαν τής
Τραπέζης καί δά δέση είς έφαρμογήν τό
σύστημα τοΰ φαβοριτισμού.-καί τοϋ έξανδραποδισμοϋ τού Προσωπικού. Καταρτίζει μάλι
στα καί τό έπιτελεΐον της άπό πολλοΰ πρός
τόν σκοπόν χοϋτον.
Τά ασφαλιστικά μας ζητήματα. Άλλ’ έκεΤνο τό όποιον δέν πρόκειται επίσης νά
συγχωρήσωμεν ποτέ είς τήν σημερινήν Διοίκησιν τής Τραπέζης είναι ή κατά έγκλημάτικόν τρόπον διαχείρισις τών προκυψάντων
ζητημάτων είς τά ασφαλιστικά μας Ταμεία.
Κύριοι Συνάδελφοι, έκ τοΰ Ταμείου/λύχασφαλείας άπεχώρησεν ή Τράπεζα τήο .'Ελλάδος
άπο 1 Αύγούστου 1947. Τούτο γνωρίζετε τί
σημαίνει; Ανυπολόγιστον συμφοράν μας ώς
πρός τήν έκ τοΰ Ταμείου έφ' άπαξ άποζημίωσιν τών άπερχομένων καί τών οικογε
νειών τών έν ύπηρεοίρ δνηοκόντων συνα
δέλφων μας. δχι μόνον οίκονομίκώς, άφοΰ
ή Τράπεζα δά κληδή καί δά ύποχρεωδή νά
πληρώση άσυγκρίτως πολλαπλάσια τών δσων
ό Σύλλογος έζήτει άπό τήν1 Διοίκησιν πρός
έκπλήρωσιν τών ιερών υποχρεώσεων τής
Τραπέζης πρός τό ΤαμεΤον οπότε δά άπεφεύγετο ό χωρισμός, άλλά καί διότι δά εί
ναι ευπρόσβλητος μελλοντικώς ή αύδυπαρξία
του, λόγω τής ροπής περί συγχωνεύσεως δΧων έν γένει τών κλαδικών ταμείων είς εν
ένιαϊον καί κοινόν, τουδ' δπερ είναι τελείως
άπαράδεκτον άλλά καί όλεδριώτατον δι'
ήμδς.
"Ολαι μας αί προβλέψεις έπηλήθευοαν.
Πρό ένός καί ήμίσεως έτους προεβλέψαμεν
τούτο, άνεπτύξαμεν τό ζήτημα είς τήν Διοίκηοιν, διεμαρτυρήδημεν διά τήν ύπ’ αύτής
άκολουδηθεϊσαν άπερίσκεπτον τακτικήν. Έ-
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πεστήσαμεν τήν προσοχήν της καί έτονίσαμεν τάς εύδύνας της. Άλλ’ ή Διοίκησις δέν
ήκουε τόν Σύλλογον διότι ουνεβουλεύετο
ώς πάντοτε τόν κ. X. Δημητριάδην, δστις
τήν καδησύχαζε καί έσχάτως άκόμη, δτι τό
Ταμεΐον Αύτασφαλείας δέν χωρίζει.
Χύσκεψις Διευθυντών Τμημάτων. Λόγω
τής σοβαρότητας τοΰ ζητήματος, δταν ’ίδω
μεν τόν κίνδυνον έπερχόμενον συνεκαλέσαμεν άμέσως καί έγκφίρως σύσκεψιν τών Διευδυντών Τμημάτων καί τετραμελής έπιτροπή έκ τών Διευδυντών κ. κ. Κ. Τζώτζη, Άντ.
Μαλαγαρδή, Νικ. Κορογιαννάκη καί Π. Μαριολέα έσπευσε κατά παράκλησίν μας αύδημερόν νά συναντήση τόν Διοικητήν καί Υ
ποδιοικητήν κ. Μανέαν έν Κηφισσίςι. Είς τήν
Επιτροπήν διεγράψαμεν τόν τρόπον ένεργείας ώς καί τόν τρόπον άποτροπής , τού
χωρισμού καί έμείναμεν άπολύτως σύμφωνοι.
Έκρατήσαμεν ένημέρους καί τούς Διευδυντάς τής Τραπέζης καί παρεκαλέσαμεν δπως
μάς ένισχύσουν. Δυστυχώς ή δυστροπία
τοϋ Διοικητοΰ καί ή άσυγχώρητος στάσις τοΰ
Ύποδιοικητοϋ κ. Μανέα ήσαν συνέχεια τών
άπειρων μέχρι σήμερον σφαλμάτων των, τά
όποια τελικώς πληρώνει ή ή άφωνος Τράπε
ζα ή τό Προσωπικόν αύτής ή καί ή Τράπεζα
καί τό Προσωπικόν ώς συμβαίνει έν προκειμένω.
Ή ’Επιτροπή έκ Διευθυντών θύμα. Η ώς
άνω τετραμελής Επιτροπή έκ Διευδυντών
Τμημάτων ύπήρξεν έν συνεχείς) δϋμα τής
παρελκυστικής τακτικής τής Διοικήσεως. "Ο
ταν άντελήφδημεν τούτο έσπεύσαμεν νά τήν
συμπληρώσωμεν διά τής συμμετοχής είς αύτήν καί τοϋ Διευδυντοΰ Τμήματος κ. Σ. Κα
πάνταη, δστις δυστυχώς—δέν γνωρίζομεν
διά ποιον λόγον—δέν έκλήδη είς καμμίαν
σύσκεψιν, παρά τήν έπιμονήν μας.
Δέν είναι ή πρώτη φορά. Δέν εΤναι ή
μόνη καί πρώτη φορά πού συμβαίνει νά άποτύχη, νά μπλέξη καί νά τραβά τά μαλλιά
του δποιος άνακατευδή μέ τόν κ. Πεσμαζόγλου. "Ολοι ένδυμεΐσδε δτι καί κατά τόν
Μάρτιον 1946 παρεκλήδησαν έκ μέρους τοϋ
Συλλόγου οί Διευδυνταί τής Τραπέζης, οί ό
ποιοι μέ έπικεφαλής τόν τότε Διευδυντήν
κ. Γουναράκην άνεμίχδησαν μίαν καί μό
νην φοράν καί πάν 8,τι ό κ. Πεσμαζόγλου
τούς ϋπεσχέδη τό άνήρεσε μετά δύο ήμέ.
ρας, όπότε ήνογκάσδησαν ούτοι νά συντά

ξουν πρακτικόν καί νά τό υπογράψουν καί ναται νά φαντασδή πόσον άτυχέστερα δά
έκ τοϋ όποιου άποδεικνύεται δ.τι ό κ. Γιε- χειρίζεται ή Διοίκησις άλλα λεπτότερα ζητή
ομαζόγλου άνήρεσε τήν ΰπόσχεοίν του. Τό ματα τοϋ κυρίου έργου της καί δυνάμεδα νά
πρακτικόν εύρίσκεται εις χεΤρας τοϋ κ. καταλήξωμεν είς δλιβερά συμπεράσματα καί
Γουναράκη.
νά έξηγήσωμεν πλέον δτι ή άντίδρασίς της
εις τήν ίκανοποίησιν τών αιτημάτων μας εί
Ή έπέμβασις τοϋ κ.^Διομήδους. ”Ετι πε
ναι άναπόφευκτος συνέπεια τών σφαλμάτων
ρισσότερον. Άνεφέραμεν τά άσφαλιστικά
της
καί τής άνεπαρκείας της είς τό καδ’ αύώς καί τά άλλα κεφαλαιώδη ζητήματα είς
τόν Πρόεδρον τοϋ Γεν Συμβουλίου κ. Διομή- τό έργον της.Διότι δένέξηγεϊται άλλως διατί
δην καί έζητήσαμεν τήν παρέμβασίν του. Ό ή Έδνική Τράπεζα δυσκολεύεται νά έξκ. Διομήδης μάς ύπεσχέδη δτι 9ά ένδιαφερ- ασφαλίση τάς δαπάνας συντηρήσεως τοϋ
δή διά τά άσφαλιστικά ζητήματα καί πράγμα Προσωπικού της.
τι συνέστηοεν Επιτροπήν μικτήν έκ Συμβού
λων καί Λειτουργών τών Τραπεζών Έδνικής
καί Ελλάδος καί εν συνέχείφ' μάς παρέσχε
καδησυχαστικάς διεβεβαιώσεις. Τό κακόν ό
μως είχε συντελεοδή έκ μέρους τής Διοικήσεως. Διότι πρό ήμερων άνεκοινώδη είς τό
Συμβούλιον τοϋ Ταμείου Αύτασφαλείας έκ
μέρους τών έκπροσώπων τής Τραπέζης τής
Ελλάδος ή οριστική άπόφασις τοϋ Προσωπικοϋ ταύτης περί χωρισμού μέ τήν αιτιολογί
αν δτι άδυνατοϋν πλέον οί Συνάδελφοι τής
Τραπέζης τής Ελλάδος νά ύφίστανται τάς
συνέπειας τής άντιϋπαλληλικής τακτικής
τής Διοικήσεως τής Έδνικής Τραπέζης. 'Ιδού
άκόμη έν μέσα στά τόσα καί τόσα άσυγχώρητα έγκλήματα τής Διοικήσεως.
«"Ο,τι έγινε, έγινε. Τώρατί κάμνομεν»
Δέν είναι μόνον τά ανωτέρω (έδελουσία
έξοδος, δυσμενής προποποίησις τοϋ 'Οργανι
σμού καί έγκληματικός χειρισμός τοϋ αιτή
ματος τοϋ Ταμείου Αύτασφαλείας). Ή Διοίκησις έχει ύποπέσει καί είς άλλα ΑΠΙΣΤΕΥ
ΤΟΣ σοβαρά λάδη ϊνα πρό ήμερων άκόμη άκούσωμεν τόν Υποδιοικητήν κ. Μανέαν νά
μάς ε’ίπη κατά τρόπον, τόν όποιον ας μή
χαρακτηρήσωμεν, «τώρα τί γίνεται καί πέστε
μου τί πρέπει νά κάμωμεν». Δηλ. δ,τι έγινε
έγινε ...» ’Όχι, Κύριοι Συνάδελφοι, το εαν έ
γιναν λάδη άσυγχώρητα ή Διοίκησις δά κληδή νά τά έπανορδώση καί νά δώση λόγον
άφοϋ μάλιστα έγκαίρως καί έπιμόνως τής
είσηγήδημεν τήν ορδήν οδόν τήν οποίαν
δέν ήκολούδησε. 'Ακόμη περισσότερον διότι
είναι άδεραπεύτως άδιορδωτος και διότι δα
'δρηνήσωμεν άκόμη μεγαλειτέρας συμφοράς.

Καί όμως άδιόρόωτος. Καί δμως ή Διοίκησις, παρ' όλα τά άλλεπάλληλα σφάλματα
είς τά όποια τήν έξώδησαν οί άνίκανοι καί
κακοί ύπηρεσιακοί της σύμβουλοι, έξακολουδεΤ νά τούς περιβάλη μέ τήν έμπιστοσύνην
της, νά τούς προβιβάζη κατ’ έκλογήν, νά
τούς έχη είς δέσεις προσοδοφόρους καί νά
τούς έχη έμπιστευδή λεπτότατα λειτουργή
ματα έν τή Τραπέζη.
«Ούκ αν λάβης...». Καί δμως ή Διοίκησις
τόν άνώτατον έκεΤνον Λειτουργόν, ό όποι
ος ήλβεν είς τήν περισυνήν μας Συνέλευσιν
νά μάς εϊπη διά τό Ίδρυμα πίστεως είς δ
ύπηρετοϋμεν τό «ούκ αν λάβης παρά τοϋ
μή έχοντος» δέν τόν άνέχεται άπλώς. Τόν
προήγαγεν είς άνωτέραν ύπηρεσιακώς δέσιν
καί τοϋ άνέδεσεν έτι λεπτότερον λειτούργη
μα καί τόν συμβουλεύεται διαρκώς, ένώ βλέ
πει καί έχει μάδει ή Διοίκησις δτι άφ' δτου
ούτος άνεφάνη μέσα είς τήν Τράπεζαν δέν
έκαμε τίποτε άλλο άπό τοϋ νά έπισωρεύη
διαρκώς συμφοράς έπί συμφορών.

Οί μειωμένοι είς τό δεξιόν. 'Αποτελεί
περιφρόνησιν πρός τάς παραδόσεις τοϋ Ι
δρύματος καί πρός τό Προσωπικόν ή τακτι
κή τής Διοικήσεως νά διατηρή είς έξοχους
δέαει.ς έκείνρυς_.οϊτινες διά τόν ένα ή. άλ
λον λόγον έχουν μειωδή —δικαίως ή αδί
κως άδιάφορον— είς τήν συνείδησιν τών έν
τή Τραπέζη έργαζομένων. Τοϋτο προκαλεΤ
τήν άγανάκτησιν καί τήν άπογοήτευσιν τοϋ
Προσωπικού
Δέν έπιτρέπεται νά ,π.αρασύρεται. ή. Διοίκησις είς τήν κρίσιν της περί προαγωγών
τοϋ Προσωπικού άπό τό έλατήριον τής άντιΤά δλιβερά συμπεράσματα. Άν κρίνη μετωπίσεως τών άπεργιών διότι δσον μεμο
τις, Κύριοι Συνάδελφοι, άπό τ' άνωτέρω, δύ- νωμένοι καί αν είναι αί περιπτώσεις, ταύτας
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όσφραίνεται τό Προσωπικόν καί δέν τάς
άνέχεται. "Ετι πλέον- άποτελεΤ τοϋτο έπέμβασιν εις τά του Συλλόγου μας.
Λίκαι τάς όποιας χάνει ή Τράπεζα. Δέν
ώφειλεν ή Διοίκηοις νά ώδήση τούς έν τη
Τραπέζη έργαζομένους-εϊς«δίκας,,. τάς όποίας_ΙΠν. iJI’av Με™ τήν άλλην άπώλεσεν_ έπί
μεγάλη ήδική ζημίςι της ή Τράπεζα. "Ωφειλεν άντιδέτως νά χειρίζεται τά ζητήματα
ταΰτα κατά εΰτυχέστερον τρόπον, ώστε νά
μή στρέφεται τό Προσωπικόν κατά τής Τραπέζης. Τό κακόν είναι ότι δέν διορδώνετα·
αΰτη.
Oi άν απλήρωτοι. Έπρόλαβεν ή Διοικ. Ε
πιτροπή έπειτα άπά άγώνας τήν μή καδιέρωσιν
τοϋ «δεσμοϋ» τών άναπληρωτών Προϊστα
μένων, τοϋδ' δπερ πραγματοποιούμενον δά
ήτο λίαν έπιζήμιον διά τήν Τράπεζαν,
Η σωματοφυλακή. ’Αντί ή. Δ,ιοίκησις νά
άγαπήση τό Προσωπικόν, όπότε δά ήγαπάτο
άπ αύτό, έφρόντισε κατά τό λήξαν έτος νά
ουμπληρώση τήν σωματοφυλακήν της. Τοϋτο
ητο φυσικόν νά προκαλέση τήν άγανάκτηοιν τοϋ Προσωπικού καί έπανειλημμένως τής
έτονίοδη έκ μέρους μας ότι τά βίαια μέτρα
δέν τά άνέχεται ό κόσμος τής Έδνικής
Τραπέζης.
"Αγτί κακού καλόν. Έμελέτα έπί πολύ ή
Διοίκηοις τόν τρόπον καδ’ δν δά ήμπορέση
νά άποστήτής μεταξύ τοϋ Συλλόγου καί αυ
τής συμφωνίας όπως μή ύπολειπώμεδα τών
Συναδέλφων τής Τραπέζης τής Ελλάδος
καί ό τρόπος καδ’ δν έχειρίσδη τό ζήτημα
τόν παρελδόντα Ιούνιον ήτο τοιοϋτος ώοτε
νά στερεώση ΕΥΤΥΧΩΣ περισσότερον καί νά
έπισημοποιήση τήν συμφωνίαν μας έκείνην
χάρις εις τήν σδεναράν άντιμετώπισιν τής
άναρμόστου έκείνης άποπείρας της έκ μέ
ρους Ολοκλήρου τοϋ Προσωπικού.
Τό Ταμεϊον Προνοίας. Προσεπαδήσαμεν
νά λύσωμεν κατά τό έτος 1946 τό μισδολογικόν ζήτημα άδορύβως άλλά καί χωρίς
καμμίαν απολύτως έπίπτωσιν τοϋ βάρους έπί
τοϋ καταναλωτικού κοινοϋ διά τής ίδρύσεως ειδικού κατά Τράπεζαν Ταμείου Προνοίας
καί ένώ έδέχδη ό Διοικητής τήν πρότασίν
μας καί συνέστησεν εις ήμάς νά προχωρήαωμεν, τήν ιδίαν ήμέραν, συμβουλευδείς
τούς ύπηρεσιακούς του Συμβούλους, μάς
άνέΐρεψεν ολόκληρον τήν έργασίαν διά
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τής προσφυγής του εις τούς ξένους οικονο
μικούς Εμπειρογνώμονας, τοϋδ’ δπερ έκλόνισεν άνεπανορδώτως πλέον τήν πίστιν τών
εκπροσώπων τής Ο.Ε.Τ.Ο. πρός τόν Διοικη
τήν τής Έδνικής Τραπέζης.
To 1MPER1UM. Καί διατί νομίζετε μάς
έματαίωσε τό σχέδιον; Διότι ή Διοίκηοις δά
έχανε —δήδεν— τό IMPERIUM τό όποιον
άσκεΐ έπί τού Προσωπικού. Θά έμειοΰτο τά
DROIT ADMINISTRATE. Εις στιγμήν καδ*
ήν τό Προσωπικόν ήτο ο’ικονομικώς έξαδλιωμένον, ή Διοίκηοις μας δέν έβλεπε
τίποτε άλλο άπό .τήν διατήρησιν έπί τοΰ
Προσωπικού τής ύπεροχής της.
"Υποπτοι δνακολίαι. Έπί ένα καί πλέον
μήνα έβασανιζάμεδα ϊνα έκδοβή εγκύκλι
ος τής Τραπέζης διά τόν έρανον τοΰ Προ
σωπικού ύπέρ τής Φανέλλας τοΰ Στρατιώτου
καί τέλος άπεφάσισεν ή Διοίκηοις —κατόπιν
τής σδεναράς στάσεώς μας— ϊνα άντί Εγ
κυκλίου στείλη ό κ. Προσωπάρχης είδικάΓράμματα πρός ένα έκαστον τών Διευδυντών
τών Ύποκ)των δπως είσπράξουν τάς εισφο
ράς άπά τούς Συναδέλφους μας, ώς έάν
έπρόκειτο περί ένεργείας ήπς δά έπέσυρε
κυρώσεις εις βάρος τής Διοικήσεως. Εις
προηγουμένην Εγκύκλιον, εις τήν έκδοσιν
τής όποιας μετά κόπου συγκατετέδη, προκειμένου περί συμμετοχής τοΰ Προσωπικού
εις τόν έρανον ύπέρ τών Βορείων Επαρ
χιών, ή Διοίκηοις δέν εδρε τίποτε άλλο νά
εϊπη είμή ότι «Η ΔίΟΙΚΗΣΙΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΝ».
Άντιλαμβάνεσδε, Κύριοι Συνάδελφοι, τήν
άμφίβιον ταύτην τακτικήν τής Διοικήσεως,
τήν άνήκουστον, τήν άπαράδεκτον, τήν
άσύλληπτον εις μίαν έκδήλωσιν έδνικήν καί
εις μίαν έξαρσιν πατριωτισμού τοΰ Προσωπι
κού τής Τραπέζης.
ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΖ
Αί επίτροποί. Άλλ’ άς έλδωμεν εις τά
αίτήματά μας, τά όποια κατά τό λήξαν έτος
δέν κατεβασάνισαν μόνον τό Προσωπικόν
ολόκληρον καί τήν Διοικητικήν ’Επιτροπήν,
άλλά καί τρεις Έπιτροπάς έξ Εκλεκτών Συν
αδέλφων, αϊτινες ήλδον έπίκουροι ταύτης·.
Έξ αυτών τάς δύο τάς ώρισεν ό Σύλλογος
κατ' Εντολήν τών Συνελεύσεων τοϋΦεβρουαρίου καί τήν τρίτην οί Διευδυνταί τμημάτων

τη παρακλήσει - μας καί τη πρωτοβουλία μας.
Αί δύο πρωται Έπιτροπαί δέν είχ'ον τήν
εύτυχίαν νά δοκιμάσουν τήν χαράν της έπιλύσεως ούδενός έκ τών εκκρεμών αιτημά
των, τά όποια μετά σδένους άπά κοινού
μεδ’ ήμων διεξεδίκησαν διότι έπίοτευον εις
αύτά καί εις τήν άμεσον έπίλυσίν των.
SCRIPTA ΜΑΝΕΝΓ. ’Ιδού τί λέγει ή έκδοδετσα τήν 1/ Φεβρουάριου 1947 άνακοίνωσις τής πρώτης ύπό τόν Συνάδελφον κ. !.
Μπονάτοον Επιτροπής :
«Παρακληδέντες παρά τής Διοικ. Έπιτρο» πής τοϋ Συλλόγου, κ,ατόπιν σχετικής
» έξουσιοδοτήσεως τής Συνελεύσεως τής
» 7.2.47 πρός αυτήν, δπως ένισχύσωμεν
» τάς προσπαδείας της πρός έπίλυσίν των
» έν τή Συνελεύσει τεδέντων καί συζη» τηδέντων ζητημάτων τού Προσωπικού
» έτέδημεν εύδύς έξ άρχής έπί τό έργον
» καί έν ομοφωνία μετά τής Διοικ. Έπι» τροπής τοϋ Συλλόγου προέθημέν ει’ς
» άλλεπάλληλα διαβήματα πορά τοϊς
» άρμοδίοις.
» Πρός πάντας έξεδέσαμεν μέ σαφή» νειαν τά αιτήματα τού Προσωπικού
» μεταφεραντες παρ’ αύτοΐς τήν άγωνίαν
» ήτις συνέχει τούτο διά τήν άπεμπόλη» σιν κεκτημένων δικαιωμάτων.
» Τά διαβήματα ταΰτα δέν έτελεσφό» ρησαν καδόσον τά αΐτήματά μας άπερ» ρίφδησαν σχεδόν έν τώ συνόλω των.
» "Ηδη κατόπιν τής δημιουργηδείσης
» καταοτάσεως καί έν τή έπιδυμία μας
» δπως άνταποκριδώμεν εις τήν άνατε» δεΤσαν ήμΤν έντολήν δέν δά παραλεί» ψωμεν νά συνεχίσωμεν τάς ένεργείας
» μας πρός πάσαν δυνατήν κατεύδυνσιν
» τό άποτέλεσμα τών οποίων δά άνακοι» νωδή ΰμΐν εις τήν κατ’ αύτάς συγκλη» δησομένην Εκτακτον Συνέλευσιν.»
Μετά Συναδελφικών Χαιρετισμών
'Ελένη Δημητριάδου, ©εόδ. Ευθυμίου,
Ίο. Μπονάτοος, Νικ. Παπαευθυμίου,
Άναστ. Τούντας, Οεοχ. Βαγενάς,
Ά8αν. Τριαντάφυλλου.
Καί πάλιν τά γραμμένα. Ιδού τί λέγει
ή έκδοδεΐαα τήν 3. Μαρτίου 1947 άνακοίνωσις τής δευτέρας ύπό τόν Συνάδελφον κ.
Νικ. Παπαευδυμίου Επιτροπής:

«Προσκληδέντες παρά τής Διοικ. Έπιτρο» πής τοϋ Συλλόγου —κατόπιν τής γνω» στής άποφάσεως τής τελευταίας Συνε» λευσεως— δπως έπικουρήσωμεν αύτήν
» διά τήν έπίλυσίν τών αιτημάτων τομ
» Προσωπικού, καί έν περιπτώσει άγώνος
» είς τήν διεξαγωγήν αΰτοϋ, άφιερώδη» μεν άπό τής πρώτης στιγμής είς τό
» εργον μας.
» Παρά τάς γνωστάς προσπαδείας καί
» τής Δ. Ε. τού Συλλόγου καί τής προη» γουμένης έπταμελοϋς Επιτροπής, αί
» όποίαι δυστυχώς είς οϋδέν άποτέλε» σμα κατέληξαν, λόγω άρνήσεως τής
» Διοικήσεως, έδεωρήσαμεν δτι δέν ε» πρεπε νά φδάσωμεν είς τόν αγώνα,
» χωρίς νά έξαντλήσωμεν καί ήμεϊς τάς
» ίδικάς μας προσπαδείας πρός ομαλήν
» καί ειρηνικήν διευδέτησιν τών ζητη» μάτων μας.
» Πρός τούτο παρουσιάσδημεν είς τόν
» κ. Διοικητήν, είς τόν όποΓον άνεπτύ» ξαμεν τάς άπόψεις μας έπί τών αίτη» μάτων τοϋ Προσωπικού, προσπαδήσαν» τες δνευ ούδεμιάς προκαταλήψεως νά
» έξεύρωμεν λύσιν τής κρίσεως. Δυστυ» χώς, άντιμετωπίσαμεν ολοκληρωτικήν
» άρνησιν. Καί δμως δέν άπηλπίσδημεν
» καί έζητήσαμεν τήν έπανεξέτασιν τοϋ
» δλου ζητήματος άπό τό Συμβούλιον
» Διοικήσεως. Ό κ. Διοικητής έδέχδη τήν
» παράκλησίν μας.
» Κατόπιν τούτου παρουσιάσδημεν είς
» τόν Πρόεδρον τού Διοικ. Συμβουλίου
» κ. Διομήδην, τόν όποιον παρεκαλέσα» μεν, δπως, κατά τήν έπανεξέτασιν τοϋ
» ζητήματος, δεχδή νά έκδέση τά άπό» ψεις μας —ένώπιον τοϋ Συμβουλίου
» Διοικήσεως— τριμελής ή καί διμελής
» έστω ’Επιτροπή. Μας συνεστήδη, δπως
» άντί νά παρουσιασδή ’Επιτροπή, ΰπο» βληδή υπόμνημα. Έδέχδημεν καί τούτο
» καί ύπεβάλομεν τό ζητηδέν ύπόμνημα.
» ’Εν συνεχεία παρουσιάσδημεν είς
» τούς κ. κ. Ύποδιοικητάς.
» Είς πάντας άνεπτύξαμεν τά έπιχειρή» ματά μας, ύποδείξαντες συνάμα καί τήν
» ούσιαστικήν ζημίαν τήν όποιαν ύφίστα» ται ή Τράπεζα έκ τής παρατάσεως τής
» άναταραχής καί τού μαρασμού τοϋ

» Προσωπικού, ραρ* οΰδενός μάς άντεΙδού τί έλέγομεν είς τήν έκτακτον Συνέ» τάχβησαν επιχειρήματα ικανά νά μάς λευσιν τής 18 ’Οκτωβρίου 1947 σχετικώς μέ
« πείβωοι περί τοΰ άβαοίμου τών αίτη- τήν Επιτροπήν ταύτην :
» μάτων μας. Καί παρά ταϋτα δέν έπε» Σας είναι επίσης γνωστόν πόσον έπιρ» δείξαμεν αδιαλλαξίαν είς την έξεύρε» ρεπής είναι ή Διοίκησίς μας είς τό νά
» σιν λύσεων, έστω καί συμβιβαστικός
» παραβιάζη καί νά μή τηρή τά όργανι» ώς πρός ώρισμένα σημεία καί τούτο
» κώς διατεταγμένα καί γενικώς νά ΰπο» παρά τήν ρητήν έντολήν τής Συν)σεως.
» πίπτει είς σφάλματα, τά όποια δσον
» καί δν έν μέρει τακτοποιούνται έκ τών
» Όμολογοΰμεν δτι εϊχομεν καταλη» υστέρων κατόπιν εντόνων αγώνων είς
» φδή άπά κάποιαν αισιοδοξίαν καΊ άνε» οϋς. άκατανοήτως ώδεί αϋτη έκάστοτε
» μένομεν τήν άπόφοσιν τοΰ Συμβουλίου
» τον Σύλλογον, άφίνουν βαδεϊαν τήν
» μέ κρυφήν, άς τό είπωμεν, χαράν. Δέν
» πικρίαν είς τό Προσωπικόν καί έχουν
» εϊχομεν πιστεύσει είς τόσον κατηγο» δημιουργήσει είς τήν ουνείδηοίν του
» ρηματικήν δρνησιν.
» τήν άκλόνητον καί ορδήν πεποίδησιν
» 'Υπάρχουν αρνητικοί απαντήσεις, αί
» δτι ή Διοίκησίς τής Τραπέζης δέν έμ» όποϊαι δίδονται πολλάκις μέ προφανή
» φορεΐται άπό φιλοϋπαλληλικά αίσδή» τήν λύπην τού άρνουμένου. Είς τήν πε»ματα καί δτι δέν έχει χωνέψει δτι πρέ»ρίπτωσίν μας, δχι μόνον τούτο δέν
»πει
διά σειράς μέτρων νά άγκαλιάση τό
» συνέβη, άλλ’ ή άπάντησις δέν συνω» Προσωπικόν αντί νά προσπαδή διαρκώς
» δεύετο ουδέ ύπό οτοιχειώδους αίτιο» νά άντιμετωπίζη αυτό.
» λογήσεως. Ό κ. Διοικητής μάς εΐπεν
«Είς μάτην ήγωνίοδη ή Επιτροπή έκ Δι» επί λέξει : «Κύριοι, αί απόψεις μου σας
«ευδυντών Τμημάτων επί δύο μήνας διά
» είναι γνωστοί, τό Συμβούλιον υπήρξε
»νά έπιλυδοϋν τά αιτήματα μας έκεϊνα
» δριμύτερον έμοϋ, συνεπώς ούδαμοΰ ΰ»δτινα ή ’Επιτροπή βϋτη όλοψύχως υί» πάρχει έδαφος ύποχωρήσεως».
»οβέτησε καί ολόθερμα ύπεστήριξε πα» Πράγματι, δέν βλέπομεν πλέον αλ»ρά τή Λιοικήοει.
» λον τρόπον συνεννοήσεως άπό τόν ά«Εΰρισκόμεδα είς τήν δυσάρεστον δέ» γώνα. Λόγοι παραινετικοί δέν χρειά»οιν
νά σας άνακοινώσωμεν δτι άπό
» ζονταί, νομίζομεν. Ή τύχη μας έξαρτά»χδές ή Επιτροπή αίίτη—τή αιτήσει τοΰ
» ται άποκλειστικώς άπό τήν ενότητα καί
«Συλλόγου— άπηλλάγη τών περαιτέρω
» τήν άποφασιστικότητά μας. Τήν εύδύ«προσπαθειών
της καί άνέλαβε τήν εΰδύ» νην δι’ δ,τι συμβή φέρουν οί άρνηθέν»νην ταύτην άκεραίαν ή Διοικητική ’Επι
» τες πάσαν συνεννόησιν.»
τροπή τοΰ Συλλόγου».
Μετά Συναδελφικων χαιρετισμών
Τις πταίει ; Καί έρωτάται : Μήπως τά ζη
Μ. ΠαπαευΒομίου, Χρ. Βούλγαρης, Π.
τήματα δέν έλύοντο έξ αίιίας τού κακού
Άργυράκης, ©. ΕύΘυμίου, Κ. Φλώρος,
χειρισμού έκ μέρους τής Διοικητικής ’Επι
Α. Τούντος, Έλ. Δημητριάδου, Αικ. Κατροπής ; ’Αλλά τότε διατί δέν τά έλυεν ή
τσανοΰ, Α. Τριαντάφυλλου, ©. Βαγενάς»
Διοίλησις είς τάς άλλας ’Επίτροπός! Μήπως
Τό κακόν έτρίτοοε. Ή τρίτη Επιτροπή τά αιτήματα ήσαν παράλογα ή άκαιρα; Άέκ Διευδυντών Τμημάτων δέν ΰπήρξεν εύτυ- λά τότε διατί αΐ τρεις Επίτροποί τά υιοθέτη
χεστέρα τών δύο πρώτων. "Αφού άνέλαβε σαν ; Καί διατί τό Προσωπικόν έστάδη σύσκαί ήγωνίοδη έπ'ι δύο μήνας διά νά επιτυχή σωμον παρά τό πλευράν μας; ’Ίσως εΐπει τις
τό υϊοδετηθέντα ΰπ* αυτής αιτήματα τού δτι δέν μπορούσαν τά μέλη τών ’Επιτροπών
Συλλόγου, πρώτιστον τών οποίων ήτο τό νά εΐπουν δτι δέν τά υίοδετούν άφοϋ δά
τών Ασφαλιστικών Ταμείων, δέν κατώρδω- έρρίπτοντο ’ίσως βορά έκ μέρους μας είς τό
οε νά έπιλύση ταϋτα, οπότε παρεκλήδη παρ’ Προσωπικόν μέ τήν κατηγορίαν δτι δήθεν
ημών νά-παύση πλέον τάς περαιτέρω προο- τάσσονται παρά τό πλευράν τής Διοικήσεως
παδείας της διότι τόν άγώνα 5ά άνελαμβά- καί δτι είναι άντισυλλογικοί Συνάδελφοι. Ά~
νομεν έξ όλοκλήρου ημείς.
παντώμεν δτι τά μέλη τών δύο πρώτων ’Em-

τροπών προταδέντα παρ’ ημών καί ώς επί
τό πλεΐστον αντιπολιτευόμενοι μας εΐχον
δλην τήν ευχέρειαν νά προβάλλουν ένα
οίονδήποτε λόγον καί νά μη δεχθούν τό
βάρος τής ύποστηρίξεως αιτημάτων, εις τά
όποια τυχόν δέν έπίστευον.
“Οσον άφορά τά Μέλη τής έκ Διευδυντών Τμημάτων Επιτροπής, μόνα των καί έξ
ιδίας πρωτοβουλίας έζήτησαν νά έπιληφδοϋν—πλήν του άσφαλιστικαΰ αιτήματος
δΓ δ έλαβον εντολήν—καί διά τά λοιπά αι
τήματα καί νά τά διεκδικήσουν, άφοϋ προη
γουμένως τά εύρον δίκαια, λογικά, πραγματώσιμα καί ώς τοιαϋτα τά υ ί ο 8 έ τ ησ α ν καί διά τά οποία πράγματι ήγωνίσβηοαν.
Καί ένα μυστικόν μας : Εις τό σημεΤον
τούτο είναι άνάγκη νά σάς εϊπωμεν καί
κάτι τό όποιον δέν γνωρίζετε καί τό όποιον
αποτελεί ουλλογικόν μας λά8ος τεράοτιον, αλλά ταύτοχρόνως άποδεικνύει τήν
αγνότητά μας μεδ’ ής διεχειοίσδημεν τά
ζητήματά σας. "Οταν ή έκ Διευδυντών Τμη
μάτων Επιτροπή άνέλαβε τήν διεκδίκησιν
τών ζητημάτων καί προσέκοπτεν εις τήν
άρνησιν τής Διοικήσεως, αρνησιν τήν όποιαν
ή Διοίκησις περιέβαλε μέ υποσχέσεις άποβλεπούσας είς τόν έκφυλισμόν καί τήν καλενδοποίησιν των ζητημάτων μας, έσπεύσαμεν καί έδηλώσαμεν δτι έάν τά ζητήματα,
τά όποια ή ’Επιτροπή έκ Διευδυντών υίοδέτησεν, έπιλυδοΰν, ήμετς δλοι ανεξαιρέτως,
οί τού σημερινού Συμβουλίου τού Συλλό
γου δά παραιτηδώμεν άμέσως καί επί τώ
λόγω τής τιμής μας δέν δά άναμιχδώμεν
ποτέ είς τά συλλογικά πράγματα. ’Έτι
πλέον" έδηλώσαμεν δτι είμεδα πρόδυμοι νά
δεσμευδώμεν καδ’ οίονδήποτε τρόπον νομισδή δτι δά έξασφαλισδήή άπό πάσης άλλης
ιιλευράς^ κατοχύρωσις τής δοδείσης ταύτης
ύποσχέσεώς μας, καίτοι τό γεγονός τής δηλώσεώς μας έπί τώ λόγω τιμής ήτο άρκετόν,
δεδομένου δτι ήμεϊς έχομεν καί τιμήν καί
λόγον.
■Ημείς σταθεροί είς τήν πρότασίν μας :
Τήν δήλωσίν μας τήν έπανελάβομεν κατά
κόρον είς δλα άνεξαιρετως τά Μέλη τής Ε
πιτροπής. Τούτο εϊχομεν έπανειλημμένως
είπετ καί είς τόν Υποδιοικητήν κ. Μανέαν.
Πώς σκέπτεται ή Διοίκησις : Άλλ’ ή

Διοίκησις δέν ήδελε καί δέν δέλει τοιούτου
είδους δηλώσεις. Τής έχρειάζετο καί της
χρειάζεται μία Διοικ. ’Επιτροπή χωρίς _νύ παρουσιάζη αιτήματα. Αύτό ήτο ι$αί είναι τό
δλον. «Περί τά τρία καί πλέον δισεκατομμύ
ρια μάς εντοίχισαν—έλεγεν ό κ. Μανέας—
τά έπεισόδια τά όποια έπροκάλεσεν ό Σύλ
λογος τόν ’Ιούνιον έξωδι του Γραφείου τής
Διοικήσεως καί έπήγqv δλα αυτά χαμένα».
Τό ζήτημα δηλαδή τής έκάστοτε ένισχύσεως του Προσωπικοΰ ή Διοίκησις τό είδεν
ώς μίαν ζημίαν καί ώς μίαν διατάραξιν τής
ήσυχίας της καί τής εύτυχίας της. Διότι ή
αΰξησις των εξόδων Διαχειρήσεως σημαίνει
άναμφισβητήτως φροντίδας, προσπαδείας
καί ικανότητα έξευρέσεως έργασιών. Είς τάς
προσπαδείας ταύτας ή Διοίκησις οΰτε στέργει, ούτε είναι διατεδειμένη νά σκοτισδή.
Διότι άλλως δά είχεν εύρει έργασίας κςι'ι δέν
δά έχανεν άλλας μέσα άπό τά χέρια της.
Τί 8ά έπαβαίναμεν : Καί άνΐιλαμβάνεσδε, Κύριοι Συνάδελφοι, δταν άπό τάς δια
δόσεις αύτάς έμφορήται ή Διοίκησις, είς
ποίον σημείον δά εϊχομεν περιέλδει, έάν
διάφορος, άπό τήν μέχρι τοϋδε, ήτο ή στά
σις του Συλλόγου.
Τά έπήραμεν καί δέν μάς τά έδωσεν.
’Απομένει νά σάς άπαριδμήσωμεν, Κύριοι Συ
νάδελφοι, τά κατά τό υπόλογον έτος έπιτευχδέντα ύπό μόνης πλέον τής Διοικ. ’Επιτρο
πής μέ τήν ένίσχυσιν δλων ύμών. Πρό δμως
αύτοϋ ποέπει νά σάς είπομεν δτι δλα δσα
έπετεύχδησαν δέν μάς τά έδωσεν ή Διοίκησις, αλλά τής τά έπήραμεν άτυχώς μέ
τους σκληρούς αγώνας, οϋς διεξηγάγομεν
δλοι μαζί καδ’ δλον τό έτος.
Ή ιστορική 7ΐ| ’Ιουνίου 1947. Καί ιδίως
κατά-ήτήν··ύγΠ3Τβΐήν έκείνην-'ημέραν τής
7ης ’Ιουνίου 1947 δτε ό Διοικητής ήδέλησε
νάΤσπάση τήν συμφωνίαν μας, τήν ημέραν
έκείνην τήν ιστορικήν διά τόν Σύλλογον και
τούς άγώνας του καδ’ ήν ό ρους τής πορείας
τής Τραπέζης έπανεϋρε τήν κοίτην του. Την
7ην ’Ιουνίου 1947 καδ’ ήν ύπεγράφη πλέον
καί συμβόλαιον μεταξύ Διοικήσεως καί Προ
σωπικού—έξωδι τών Γραφείων τής Διοικήσεως— απεριορίστου διάρκειας, καδ δ δά
φροντίζη ή Διοίκησις—πάσα Διοίκησις—ϊνα
τό Ίδρυμα παραμείνη πρώτον είς τήν Χώραν
καί ϊνα τό Προσωπικόν αύτοϋ μή ύπολέίπε-

ται έν καμμιφ περιπτώσει τού Προσωπικού
παντός άλλου Τραπεζικού Ιδρύματος, Τήν
7ην ’ίαυνίοιι 1947^ ήτις έδωσε τήν ,άφορ1245 συμφωνίαν καί ά τότε Κυβερνήτης,.τής~
Χώρας. Ένδυμεΐσθε δλοι σας μέ *πόσην πίστιν, μέ πόσην σταθερότητα καί μέ ποιαν
αϋτοτιεποίδησιν αάς έζητήσαμεν εις τήν Λέ
σχην τήν έντολήν σας έν λευκω ϊνα χειρισδώμεν το άναφυέν μέγα ζήτημα' δπερ καί
έφέρομεν εις ευτυχές πέρας.
Ή επέτειος Διοικήοεως καί Συλλόγου.
Ιδού ήμέρα τήν όποιαν Διοίκησις και Προσω
πικόν οφείλουν καί δικαιούνται νά εορτά
ζουν κατ’ έτος ώς ένα ιστορικόν σταθμόν
μέσα εις τήν ζωήν τής Τραπέζης.
Τό καθήκον τής Διοικήοεως. Καί χωρίς
νά παύση ή Διοίκησις νά χρησιμοποιή έπί τι
διάστημα δ,ιι. πολύτιμον καί άναγκαΤον ή
Διοικ. Επιτροπή τού Συλλόγου έχάρισε κατά
τήν ημέραν έκείνην είξ τήν ΤράπεζανΓεν
έχει ιερόν καθήκον. ’Οφείλει τουτέοτι νά
δημιουργήση τάχιστα τάς προϋποθέσεις τής
σταθερός καί μονίμου έξελίξεως τού 'Ιδρύμα
τος καί νά τό άΥαδείξη εις τήν προπολεμι
κήν άκμήν του καί νά τού εξασφάλιση τήν
εύχέρειαν τής άφθονου συμβολής του εις
τήν άνάπτυξιν τών πλουτοπαραγωγικών πη
γών τής Χώρας καί τής οίίτω συνεχίσεως τής
εθνικής του άποστολής. "Αλλως θά εχη τό
Προσωπικόν άντίθετόν της πολύ περισσότε
ρον ή σήμερον. Διότι μέχρι ταϋδε ή Διοίσις τίποτε άπολύτως δέν έπέτυχεν, ή δέ πίστωσις τριμήνου προθεσμίας τήν οποίαν τής
έδωσε ή Συνέλευοις τής 19ης Μαρτίου 1945
έξέπνευσε άπό τού Ιουλίου τού ίδιου εκείνου
έτους.
Τό Προβωπικόν θά άμυνθή. Τό Προσω
πικόν δέ ποόκειται νά καταδικασθή εις τήν
διά τού μαρασμού έξουθένωσίν του χωρίς
νά άγωνισθή μέ λύσσαν εναντίον τών δη
μίων του οϊτίνές δέν βλέπουν δυστυχώς πα
ρά μόνον τήν διατήρησιν τών άξιωμάτων
των.
Τά έπήραμεν λοιπόν δσα έκερδίσαμεν
καί δέν μάς'τά Εδωσεν ή Διοίκησις, ένώ τής
εϊπομεν δτι ή τακτική αύτή είναι ή χειρό
τερα.
Τΐ έπετύχίψεν : Είναι δέ τά δσα—τό
έπαναλαμβάνομεν—έηήραμεν τά άκόλουθα;

1) Έσφικτοδέσαμεν τήν συμφωνίαν μες
δτι δέν δά ύπολειπφμεδα άπό πόσης άπόψεως τών Συναδέλφων τής Τραπέζης τής
'Ελλάδος.
2) Έπετυχομεν τήν άκύρωοιν τής δυσμε
νούς τροποποιήσεως τού ’Οργανισμό) της
'Υπηρεσίας κ,αί άπεκατεστάδησαν οίίτω οι
διγέντες Συνάδελφοί μας. Είναι άνάγκη είς
τό σημείον τούτο νά εϊπωμεν δτι ήπειλήσαμεν προσφυγήν εις τά Δικαστήρια διά τά
άνομον των προαγωγών έκείνων καί κατό
πιν τούτου ένέδωσεν ή Διοίκησις.
3) Έμειώδησαν κατά 1.1. 2 ο)ο αί υπέρ
τού Ταμείου Υγείας Εισφορά! τού Προσωπι
κού κατόπιν ΰποσχέσεως τής Διοικήοεως
δτι δά τό ένισχύσή ή Τράπεζα μέ άνάλογον
ποσόν.
4) Έπετύχομεν τήν καταβολήν πλήρων
αποδοχών είς τάς οικογένειας τών πεσόντων κατά τόν πόλεμον 1940—1941.
5) Καδιερώδη ή καταβολή καί συνεργειακής άμοιβής είς τούς έν τώ Στρατω ύπηρετοϋντάς Συναδέλφους μας άπό 1 Ίανουααρίου 1947. Καί άπό 1 Αύγουστου 1947 δέν
συμψηφίζεται ό έκ τού Δημοσίου μισδός
τών αξιωματικών Συναδέλφων.
6) Ή υπέρ τού Ταμείου Δύτασφαλείας
εισφορά τής Τραπέζης υπολογίζεται άπό 1
’Ιανουάριου 1947 καί επί της συνεργειακής
άμοιβής.
7) Άνέλαβεν ή Τράπεζα τήν έπιβάρ,υγσιν
τού ταμείου Συντάξεων έκ τής καταβολής
τών Συντάξεων είς τούς έδελουσίως άποχωρήσαντας.
8) ’Έναντι τού αιτήματος μας περί διαθέσεως τών προμηδειών έπί τών ασφαλίσεων
άνελήφδη υπό τής Έδν. ‘Ασφαλιστικής "Ε
ταιρείας «ή Έδνική» ή γνωστή είς δλους
σας προικοδότησις τών δηλέων τέκνων τών
Συναδέλφων, τοϋδ’ δπερ είναι τελείως άπαράδεκτον ΰφ’ οϋς δρους έγένετο αϋτη.
9) Διηυρύνδη ή μετάταξις τών Γυναικών
Συναδέλφων καί μένει ή διόρδωσις τών
VALEURS
10) Διενηργήδησαν καί διενεργοϋνται,
άνελλιπώς —Εστω καί μέ καδυστέρησιν κα
άδικίας— αΐ προαγωγαί.'
11) Έγένοντο — έστω καί έλάχισται —
έπανορδώσεις τών τελευταίων προαγωγών.
12) Έχορηγήδη τό τεχνικόν έπίδομα.
13) Ύπελογίσδη ό χρόνος προϋπηρεσίας

κατά τόν υπολογισμόν του επιδόματος
πολυετίας.
14) Ένεκρίδη τό έπίδομα γάμου εις τούς
έχοντας συζύγους έργαζομένας συναδέλ
φους.
15) Κατενοήδη έκ μέρους τής Διοικήσεως
ή ανάγκη τής ταχυτέρας καί έγκαιρου κα
ταβολής των έκάστοτε παροχών καί είς
τούς Συναδέλφους των Ύποκ)των.
16) Ηύξήδη άπό 1 Ιανουάριου 1947 τό
έπίδομα χειριστών κσ! χειριστριών άν καί
τό αϊτημα του Συλλόγου ήτο καί είναι η
καδιέρωσις μηνιαίου έπιδόματος, ως καδιερώδη τοιοϋτον καί διά τούς τεχνικούς συν
αδέλφους.
17) Ηΰξήδησαν τά ταμειακά έπιδόματα
άπό 1 Ιανουάριου 1947.
18) Ένεκρίδη άναδρομικώς άπό 1 Μαΐου
1946 καί καταβάλλεται πλέον ή συνεργειακή άμοιδή είς τούς λόγω ολιγοημέρου ή
καί μακρας άσδενείας συναδέλφους ένταϋδα καί ιδίως είς τά Ύποκ)τα, ατινα ήγνόουν τά έν τώ Κεντρικώ ίσχύοντα.
17) Κατεβλήδη ή ΰπό τοϋ 'Υπουργείου
’Εργασίας καδοριαδεΤσα άποζημίωσις άποδοχών 20 ημερών είς τούς συναδέλφους έκείνους οϊτινες δέν έκαμαν χρήσιν άδειας
κατά τό έτος 1946.
20"- Έδόδη ή ορδή έρμηνεία έπί τής περιπτώσεως τής προηγουμένης παραγράφου
καδ’ ήν ή άδεια λόγω λουτροδεραπείας
δέν έδεωρεΤτο ώς άδεια καί συνεπώς ή
άποζημίωσις κατεβλήδη καί είς τήν περί
πτωσή τούτην.
21) Ένεκρίδη άναδρομικώς άπό 1 Ιανου
άριου 194ό όπως οι λόγω ορίου ηλικίας αποχωροϋντες ώς καί αί οίκογένειαι τών έν
ύπηρεσία δνησκόντων συναδέλφων μισδοδοτοϋνται έπί έξάμηνον μέ πλήρεις άποδοχάς είς ας συμπεριλαμβάνεται καί ή συνεργειακή άμοιβή καί τά πάσης φύσεως έπι
δόματα.
22) Έχορηγήδη τό έπίδομα παιδικής μερίμνης' εϊς τάς μητέρας Συναδέλφους άπό
1 ’Ιουνίου 1947.
23) Ηύξήδη ή έπιχορήγησις τής Τραπέζης
διά τούς έν τω έστιατορίω τής Λέσχης έστιαζομένους συναδέλφους κατά παρόμοιον
πρός τόν ύπό τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος
τρόπον.

24) Έλήφδη τή φροντίδι μας πρόνοια καί
διά τά τέκνα τών είς τά Ύποκ)τα ύπηρετούντων συναδέλφων μας, τά όποια δέν
μετέσχον είς τάς ύπό τοΰ Ταμείου 'Υγείας
όργανωδείσας παιδικός κατασκηνώσεις.
25) Έτακτοποιήδησαν οί εσφαλμένοι μέ
χρι πρό τίνος ύπολογισμοί τής συνεργειακής αμοιβής.
26) Έπετεύχδη μέρος τοϋ αιτήματος μας
περί πασχαλινού έπιδόματος.
27) Καδιερώδησαν έπιδόματα δέσεων είς
τά Ύποκ)τα καί έν συνεχεία ηύξήδησαν
ταΰτα βάσει τής αρχής δπως μή ύπολειπώμεδα τών άλλων Τραπεζών.
28) Έδιορδώδησαν έν τινι μέτρω αί
VALEURS τών προαγωγών τοΰ παρελδόντος
Δεκεμβρίου.
29) Ηύξήδη ή άδεια τών έπιτόκων άπό
τρεις είς τέσσαρας μήνας πλέον τής κανο
νικής τοιαύτης.
' 30) Έχορηγήδη ή άδικαιολογήτως μέχρι
τίνος μή ύπολογιζομένη συνεργειακή άμοι
βή είς τάς οικογένειας τών συνεπεία τών
πολεμικών γεγονότων πεσόντων συναδέλ
φων καί παρετάδη ή καταβολή πλήρων α
ποδοχών είς αΰτάς μέχρι τέλους τού έτους
1948, άντί ίσοβίως ώς έζητήσαμεν ήμεΤς.
31) Υπολογίζεται είς τά έπίδομα τών
συναδέλφων τής ’Ασφαλείας τού Κ)τος τής
Τραπέζης καί ή συνεργειακή άμοιβή.
32) ’Έλαβον χώραν εύρύτεραι ή άλλοτε
μετατάξεις Κλητήρων καί Είσπρακτόρων.
33) Κατεβλήδησαν άναδρομικώς άπό τού
Φεβρουάριου 1946 τά καδυστερούμενα έπι
δόματα είς τούς έχοντας τέκνα συναδέλ
φους διά μέν τά άρρενα μέχρις ένηλικιώσεως διά δέ τά δήλεα μέχρι τοϋ 25 έτους τής
ηλικίας των, άντί μέχρις άποκαταστάσεως.
34) ’Έλαβε χώραν ό διαγωνισμός τών Δο
κίμων καί έδόδη αύτοΐς ή κανονική συμφώνως τψ ΌργαΥισμώ VALEUR.
35) Έχορηγήδη δάνειον είς τούς είς τά
ορεινά Ύποκ)τα ύπηρετοϋντας Συναδέλ
φους διά προμήδειαν καυσίμων.
36) Έχορηγήδησαν μικροδάνεια είς τούς
έχοντας τέκνα φοιτώντα είς Σχολεία, ώς
καί είς τούς σπουδάζοντας συναδέλφους.
37) Έχορηγήδη δάνειον είς τό' Προσωπι
κόν τρίτου μισδοϋ έπηυξημένον κατά τό
25 ο)ο τών δύο προηγουμένων.

38) "Ελαβε χώραν ή ένοποίηοις των πό
σης φύσεως οφειλών.
3?) Έχορηγήθησαν κατά ’Ιανουάριον, ’Α
πρίλιον καί Σεπτέμβριον αί πιοτώαεις διά
προμήθειαν ιματισμού ώς καί ή χορήγηοις
δανείου διά τήν προμήδειαν των ειδών
τής ΟΥΝΡΡΑ.
40) Έτακτοποιήδηοαν αί ύφιστάμεναι έκκρεμότητες είς βάρος των Συναδέλφων έκείνων οΐτινες κατ' εντολήν τής Τραπέζης
άπεοπάσδησαν είς τό Ύπουργεΐον Εφο
διασμού καί αλλαχού.
ΕΙΣ ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑΝΤ-ΑΙ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ
Λιόρθωσις σφαλμάτων. Ώς βλέπετε,
Κύριοι Συνάδελφοι, τα έπ.ΐΤ£.υ.χ.δέντ.α '.είναι :
ή διόρ,θ.ωοίς. τ.ων άντιϋπαλληλικών μέτρων
καί τών σφαλμάτων τής Διοικήοεως ώς εί
ναι ή άκύρωσις τών δυσμενών τροποποιήσε
ων τοΰ 'Οργανισμού, ή πιστή τήρησις τής
συμφωνίας καί ή άπαξ διά παντός κατοχύρωσίς της άπό νέας απόπειρας παραβάσεώς
ΐης καί ή μερική τακτοποίηοις τών δυσβαστάκτων βαρών τού Ταμείου Συντάξεων συνεπείςι τής όλεθρίας έδελουσίας έξόδου.
Άναγνωρισις τών δικαίων άπόψεών
μας. Ή καθυστερημένη άναγνώρισις, έστω
καί έν μέρει, ύπό τής Διοικήοεως, τών έξωφθάλμων δικαίων άπόψεων τοΰ Προσωπικού,
ώς είναι ή μετάταξις τών Γυναικών καί ή
άσήμαντος προικοδότησις άντί τής οιαδέοεως όλου τού ποοοϋ των προμηθειών έπί
των άσφαλειών υπέρ
ώρισμένου σκοπού
καδολικϋς φιλυπαλληλικοΰ. 'Ανεξαρτήτως
δμως τού γεγονότος δτι τό έργον τού. Συλ
λόγου άπό τοΰ Μαρτ'ου 1945 καί εντεύθεν
εξαντλείται μέ τό νά αγωνίζεται ϊ.να έπανορθώνοντσι τά άλλεπάλληλα σφάλματα τής
Διοικήοεως άντί νά οικοδομή καί νά δημιουργή οότος, ή άνωτέρω άπαρίθμησις
τών έπιτευχθέντων μαρτυρεί πόσον δίκαιον
εϊχομεν άγωνιζόμενοι καί τί θά έγίνετο
έάν δέν έλάμβανον χώραν τά γεγονότα
τής 7 ’Ιουνίου 1947.
Αί οικονομικά! παροχαί. 'Όσον αφορά
τάς έπιτευχθείσρς ώς άνω οικονομικός παροχάς, αόται δέν ήοαν έν τώ συνόλω των
καθολικοί, δηλαδή δέν άφεώρων τό σύνολον τού Προσωπικού. ‘Αλλά καί δοαι ήοαν
γενικαί, δέν ήοαν, είμή δάνεια καί διευκο

λύνσεις, οΐτινες, έν πάοη περιπτώσει, δέν
άντίκρυσαν τάς —συνέπεια τής άλματώδους
άπό τοΰ Δεκεμβρίου 1946 καί έντεϋθεν αύξήσεως τού κόστους τής ζωή,— άνυπερβλήτους άνάγκας τού έργαζομένου, ούτινος ή
άγοραστική δύναμις διαρκώς μειοΰται καί τοΰ
όποιου ή οικονομική δυσπραγία είναι σή
μερον ανείπωτος.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΞΩΜΕΝ
'Εκείνα διά τά όποϊα ό Σύλλογος αγωνί
ζεται καί διά τά όποια άνέμενεν άπό τήν
Διοίκηοιν νά δώση λύοεις μαρτυρούσας δτι
αϋτη έχει χαράξει μίαν κάποιαν πολιτικήν
δσον άφορά τό Προσωπικόν τής Τοαηέζης
είναι τά έξης:
Τά ασφαλιστικό Ταμεία. 1) Ή έξυγίανοις
τών άσφαλιστικών μας ταμείων διά σοβα
ρών παροχων καί ή ένδεδειγμένη καί έμ
πρακτος προσπάθεια τής Διοικήοεως δπως
άναδεωρηθή ή περί άποχωρήσεως άπόφαοις τού Προσωπικού τής Τραπέζης τής ’Ελ
λάδος έκ του Ταμείου Αΰτασφαλείας διότι
είναι ακόμη καιρός άρκεΤ νά τό Βέλη ή
Διοίκηοίς μας.
2) Ή άμεσος ϊδρυσις τού ’Επικουρικού
Ταμείου δΤ δπερ'έζητήσαμεν τήν σύστασιν
ολιγομελούς έπιτροπής πρός πλήρη καί ταχίστην μελέτην τού ζητήματος τούτου.
3) Τό ζήτημα τής στεγάσεως τού Προσω
πικού.
Κύριοι Συνάδελφοι, θά μάς έπιτρέψητε
είς τό σημεΐον τούτο, είς δ θίγονται τά
τρία ώς ανω ζητήματα α) τής έξυγιάνσεως
τών άοφαλιοτικών Ταμείων, 6) τής ίδρύσεως
τοΰ ’Επικουρικού καί γ) τής στεγάσεως τού
Προσωπικού νά εϊπωμεν δτι τά τρία ταϋτα
ζητήματα αφορούν τήν πλήρη κατοχύρωαιν
τοΰ έργαζομένου έν περιπτώσει ατυχήματος
ή γήρατος καί τής οικογένειας αυτού έν
περιπτώσει θανάτου του. Ή κατοχύρωσις
αϋτς πρέπει νά είναι ΠΑΗΡΗΙ. "Οσον
βαθεϊα είναι ή πίστις μας εις τό "Ιδρυμα
πού λέγεται ’Εθνική Τράπεξα τής
'Ελλάδος καί είς τόν έθνωφέλη προο
ρισμόν της καί δσον θεωροϋμεν ίεράν
ύποχρέωσίν μας νά τήν ύπηρετοϋμεν μέ
άφοσίωσιν και μέ ΠΑΘΟΣ, δλλο τόσον
πιστεύομεν δτι οΐ έν αύτή εργαζόμενοι
πρέπει νά άποκτήσουν τό ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ
(Συνέχεια σελίδα 347)
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(Συνέχεια έκ Τής σελίδας 542)
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κατά παντός άτυχήματος, γήρατος η δανάτου δΓ εαυτούς καί
τάς οικογένειας των καί τότε, καί μόνον
τότε 8ά συνεχίζουν μέ την άνέκαδεν συ
γκινητικήν άφοσίωσιν νά ιιροσφέρουν τάς
υπηρεσίας των καί νά ένδιαφέρωνται ζωη
ρότατα διά την πρόοδον τής Τραπέζης.
Κάτι ακόμη. Παν δτι διατεβή υπέρ τής έπιλύσεως των ώς δνω τριών άσφαλιστικών
ζητημάτων, πολύ πολλαπλάσιον τούτου 8ά
άποδώση ό έν ένεργεία ήσφαλισμένος. Άντιδέτως, δταν βλέπη ούτος τόν άπόμαχον
Συνάδελφόν του νά περιφέρεται εξωδι τοϋ
Γραφείου του Ταμείου Συντάξεων ένδεής
καί κακοτυχιασμένος καί δταν άναλογίζεται δτι παρομοία τύχη άναμένει καί αυτόν
καί τήν οίκογένειάν του, τότε ή έργατικότης του κάμπτεται κα! ή δημιουργική του
προσπάδεια—είτε τό δέλει εϊτε δχι—ή χά
νεται έξ άπογοητεύσεως ή στρέφεται πρός
αλλας κατευδύνσεις έπί άνυπολογίστω ζη
μία των συμφερόντων του Ιδρύματος. ’Ιδού
διατί τήν μέλλουσαν Διοικητικήν ’Επιτρο
πήν του Συλλόγου πρέπει νά άπασχολήσουν
τά άνωτέρω δλως ιδιαιτέρως καί ιδού εις
έκ τών σοβαρών λόγων έξ αίτιας τών ό
ποιων εύρισκόμεδα είς πλήρη άντίδεσιν μέ
τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης, ήτις οΰδενός
τών ζητημάτων τούτων ήδυνήδη νά άντιληφδή τήν σπουδαιότητα, τήν σοβαρότητα καί
τήν αναγκαιότητα.
Πιστή εφαρμογή τής συμφωνίας. 4) Ή
πιστή εφαρμογή τής συμφωνίας μας δτι δέν
8ά ΰπολειπώμεδα οπωσδήποτε .τών Συνα
δέλφων μας τής Τραπέζης τής Ελλάδος καί
τούτο 8ά γίνη δταν καταβληδοϋν άμέσως
καί άναδρομικώς τά έπιδόματα Λογιστών,
δταν δοδοϋν αΐ καδυστερσύμεναι έπιχορηγήσεις είς τό ΤαμεΤον Υγείας, ϊνα οϋτω,
μειωδοΰν Έτι περαιτέρω αί είσφοραί του
Προσωπικού. "Οταν δοδοϋν αί δαπάναι έπισκευών τής Λέσχης μας, δι’ δπερ άλλωσ
τε Εχομεν ύπόσχεσιν έκ μέρους τοϋ κ.
Διοικητοϋ. "Οταν καταβληδή έπίδομα γά
μου καί τέκνων είς τάς μητέρας Συναδέλ
φους μας καδ’ δν άκριβώς τρόπον χορη
γείται καί είς τάς αλλας Τραπέζας. "Οταν
γίνη πανομοία μεταχείρησις ώς πρός τούς
άπουσιάζοντας λόνω μακρσς άοδενείας

54?

Συναδέλφους διά σχετικής ίρόπσποιήσεως
τβϋ ’Οργανισμοί). "Οταν χδρηγηδή έπίδομα
διά τά δήλεα τέκνα μέχβΐς άποκαταστά5
σεως κάί δταν ό υπολογισμός τών οικογε
νειακών έπιδομάτων καί πολυετίας' γίνη
καί έπί τών προσαυξήσεων Καί ούχί μόνον
έπί τοϋ οργανικού μισδοϋ.
Ό σεβασμός καί ή βελτίωσισ των όρ5·
γαγικΰς διατεταγμένων. 5) Ή πιστή τήρησις τών διατάξεων τοϋ ’Οργανισμού ώς
πρός τάς VALEURS προαγωγών καί μετα
τάξεων Γυναικών κ<3ί ή μή ΐβόποποίησις
αύτοϋ έπί τό δυσμενέστερων, ώς έγινε
πάλιν έσχάτως ώς πρός τά
χρονικά
δρια τών κατ’ έκλογήν
προαγωγών)
ταϋδ’ δπερ
είναι τελείως άπαράδε»
κτον διότι δίγονται κεκτημένα δϊκαιώματά
τοϋ Προσωπικού, άλλά άκόμη καί διότι εί
ναι ζήτημα άρχής. Έπί πλέον έκπόνησιζ
νέου φιλυπαλληλικωτέρου όργανίσμοϋ άπά
λειτουργούς τής Τραπέζης οί’τίνες εϊναΙ
πράγματι είς δέσιν νά έκπονήσουν όργανισμούς καί μέ εύρεϊαν συμμετοχήν έν τή
’Επιτροπή καί τοϋ Συλλόγου. ’Επίσης ή έκάστοτε άνελλιπής καί Εγκαιρος κοινσπσίησις τών προαγωγών καί τών μετατάξεων
ώς καί τών πόσης φύσεως οργανικών μετα
βολών τοϋ Προσωπικού καί ή έκδοσις άνά
τριετίαν έπετηρίδος.
Μισθός θερινής άδειας. 6) Ένίοχυσις
δι’ ενός πλήρους μισδοϋ παντός Συναδέλ
φου δστις 8ά διέρχεται τήν μηνιαίαν κατ'
Ετος δδειάν του είς έξοχήν, τοϋδ’δπερ
πολλαπλώς εύνοεΤ καί τό "Ιδρυμα άπά άπόψεως άποδόσεως καί μή προσλήψεως
συνεπώς νέου Προσωπικού καί τόν έργαζόμενον άπό άπόψεως υγείας. Πρόκειται
περί σοβαρός οικονομίας είς τό "Ιδρυμα ·
δταν καδιερωδή ό μισδός δερινής άδειας
άνεξαρτήτως τής φ;λοϋπαλληλικής καί εκ
πολιτιστικής πλευράς τοϋ αιτήματος.
Δάνεια καί πιστώσεις. 7) Χορήγησις δα
νείου έξ Ενός πλήρους μισδοϋ—μέ δεκαετή
έξυπηρέτησιν—είς τό Προσωπικόν ϊνα έξοφλήση έν μέρει τά συνεπεία τής άκριβείας
τής ζωής δημιουργηδέντα χρέη του καί
έπιδοδή οϋτω άπερίσπαστον είς τά καδήκοντά του. Χορήγησις έπίσης παγίας πιστώσεως είς τό Προσωπικόν ϊνα προμηδεύεται τά εϊδη ιματισμού μέσω τοϋ Συνεται
ρισμού μας, ώς μέχρι τοϋδε.

Προμήβειαι ασφαλειών καί Έταιρίαι. 8) τέληξεν ύπέρ ημών καί ένώ άκόμη άλλα
Διάδεσις τών προμηδειών έπί τών άσφαλει- κεφαλαιώδη έπίσης ζητήματα συνεζητοΰντο
ών ύπέρ τοϋ ίδρυδησομένου Επικουρικού έν συνεχείς) είς πρωδυπουργικάς συσκέψεις
Ταμείου καί τακτοποίησις τού ζητήματος οί «όλιγώτεροι τών 17» προσεπάδουν νά
καταρτίσουν ψηφοδέλτιον έν πλήρει έπατών δέσεων εις τάς εταιρείας.
φή καί συνεννοήοει μέ τόν εργοδότην
Συμμετοχή εις Συμβούλια. 2.) Συμμετοχή
καί έδιδον είς αύτάν τό έπιχείρημα νά λέτού Προσωπικού δι’ εκπροσώπων του είς
γη μέσα είς τάς συσκέψεις δτι τό ήδη Συμτό Γενικόν Συμβούλι5ν"Ύης Τραπέζης καί
βούλιον τού Συλλόγου δέν έκπροσωπεί είμή
εις δλα έν γένει τά Συμβούλια καί τάς Επί
100 ύπάλλήλους καί δτι δλον τό άλλο Προ
τροπός αϊτινες συνιστώνται έκάστοτε έν
σωπικόν
είναι εύχΰριστημένον καί ίκανοτή Τραπέζη.
ποιημέναν άπό τήν Διοίκησιν. Τά έπακολουΟύδετερότης τής Διοικήσεως. 10) Μή δήσαντα βεβαίως άποτελέσματα τών άρχαιάνάμιξις τής Διοικήσεως εϊτε άμέσως, εϊτε ρεσιών έξέδεσαν διά μίαν άκόμη φοράν
έμμέσως εις τά τοϋ Συλλόγου καί ιδίως είς τήν δίδουσαν πίσπιν είς τούς έδελοντάς ή
τάς άρχαιρεσίας αύτοϋ, καί τακτοποίησις τής καί έπιστρατευδέντας ύποτακτικούς της «όσυνεπείς) τής τελευταίας άναμίξεώς της λιγωτέρους τών 17», άλλ’ ή Διοίκηοις παρά
ύφισταμένης έκκρεμότητος.
ταΰτα έξακολουδεΐ νά άμαρτάνη. Οταν λέΣκληροί αγώνες. Δυστυχώς δμως ή κατά- γομεν, σοβαρότατα ζητήματα ήσαν άλυτα,
κτησις τών άνωτέρω δά άπαιτήση άγώνας δπως είναι καί σήμερον άκόμη, λόγω τής
καί μάλιστα σκληρούς διότι ή σημερινή Διοί- παρεμπεσούσης έν τώ μεταξύ παραιτήσεως
κησις άντιδικεΐ μέ τό Προσωπικόν, προσ τού κ. Μαξίμου καί τής δυστροπίας τής
ποιείται δτι ένδιαφέρεται δι’ αύτό καί ταύ- Διοικήσεως καί δταν, Διοίκηοις τής Τραπέ
τοχρόνως συνεννοείται μέ πάντα αρμόδιον ζης είναι αύτή πού είναι έρωτώμεν : Ποϊον
εναντίον του καί νομίζει δτι οΰτω άποσείει ήτο τό καδήκον παντός Συναδέλφου ; Νά
προσπαδή νά συνεφέρη τήν Διοίκησιν δσον
τάς εύδύνας της. Υπάρχουν στοιχεία, τά
έκαστος ήμποροϋσε ή νά συμμαχή μαζί
οποία άποδεικνύουν δτι οσάκις ή Διοίκηοις
ήδέλησε νά κάμη τί ύπέρ τού Προσωπικού της ; Ήτο έποχή νά σκεφδή πάς τις έξ
ήμών δτι έχει καί προσωπικάς έπιδιώξεις
οϋδείς τήν ήμπόδισεν, ούτε Νομισματική Ε
πιτροπή, ούτε Κυβέρνησις, ούτε 'Αμερικανοί, είς στιγμήν καδ’ ήν τυχόν έπικράτησις ιών
ούτε κανείς. 'Οσάκις δμως δέν δέλει νά άπόψεων τής Διοικήσεως δά άπετέλει συμ
λύση τά ζητήματα προσφεύγει είς μεδόδους φοράν καί διά τήν Τράπεζαν καί διά τούς
έν αύτή έργαζομένουςί Αλλά πού έγκειται
προκαλούσας τήν άγανάκτησιν.
τό σφάλμα τών «όλιχωτέρων τών 17» ; Μή
®ί «όλινότεροι τών 17». Καί δμως αύ- πως κίς τό δτι έπεχείρησαν νά καταρτίσουν
τήν τήν τακτικήν της εύρέδησαν Συνάδελ ψηφοδέλτιον; Πρός Θεού ! Ψηφοδέλτιον
φοι, εΰτυχώς «όλιγώτεροι τών 17» οί οποίοι κατάρτισαν τότε καί, οί λεγόμενοι άριστεροί
τήν ένίσχυσαν, οί οποίοι συνεμάχησαν__μαζί καί δμως ούδείς άντείπε τι. Τό τεράστιον
της καί ήλδον άντιμέτωποι τών έπιδιώξεων σφάλμα τών «όλιγωτέρων τών 17» ήτο δτι
τού Συλλόγου καί είς τούς όποιους στηρίζε τό ψηφοδέλτιον τό ίδικόν τους έξεπορεΰετο
ται ή Διοίκηοις καί τούς όποιους χρησιμο άπό τήν Διοίκησιν, έλανσάρετο άπό τούς
ποιεί έναντίον μας. Είναι λυπηρόν δτι εύρέ έν . τώ Τμήματι Προσωπικού ύποτακτικούς
δησαν Συνάδελφοι οϊτινες έδέχδησαν νά τής Διοικήσεως καί κατ’ έντολήν αύτής, άγίνουν όργανα τής Διοικήσεως πρός έξυπη- νεμιγνύετο ύπέρ αύτοϋ ένεργώς καί σκανδα
ρέτησιν ιδίων αύτών έπιδιώξεων είς έποχήν λώδεις τό ιδιαίτερον γραφεϊον τής Διοικήκαδ' ήν δλοι γνωρίζομεν πώς σκέπτεται δυσ σεως. Διότι έδημιουργεϊτο ή ψευδαίσδησις
τυχώς ή Διοίκηοις.
είς τήν Διοίκησιν δτι τό Προσωπικόν είναι
Είς έποχήν καδ’ ήν ένας τεράστιος κα- μαζί της, καί έδίδοντο οΰτω δπλα πολύτιμα
σκληρότατος άγών διεξήχδη κατά τόν ’Ιού είς αύτήν, ών είχεν απόλυτον ανάγκην
νιον τοϋ λήξαντος έτους καί ό οποίος καί αϋτη μόνον καί μόνον διά νά τορπιλλίση τά

αιτήματα του Προσωπικού. ”ΕΤι πλέον οϊ εις μείς πέρνομεν πολλά διότι είχε γίνει συ
τήν κίνησιν αύτήν άναμιχθέντες—πλήν τών στηματική έργασία πρός παραπλάνησίν των.
νεροκουβαλητάδων—δέν έκινοϋντο χωρίς
Ή Διοίκησις λίαν επιμελής. Είδικώτερον
λόγον,
δταν
τό πρώτον μάς έδέχθη εις άκρόασιν
Οί «όλιγώτεροι τών 17» ίκανοποιήθησαν
ό εις μετά τόν άλλον άμέσως. Ήμείφθησαν ό νϋν Υπουργός τής Εργασίας- ώς έκπροέκ μέρους τής μή άγνώμονος εϊς τό ση- σώπους τών Τραπεζικών ύπαλλήλων τόν
μεϊον τούτο Διοικήσεως διά τάς πρός αύ ϊδομεν νά ύποστηρίζη μέ πολλήν εύχέρειαν
τήν ύπηρεσίας των καίτοι δέν ,έκαρποφόρη- καί τελείαν ενημερότητα τά' επιχειρήματα
τά οποία ήκουε καδ’ έκάστην ό Σύλλογός
σαν αύται.
μας έκ μέρους τής Διοικήοεως τής Τραπέζης
Αί δελεαστικοί προτάσεις. Καί δταν τό μας. Τίτο τούτέστι πλήρως κατατοπισμένος
Συμβούλιον τοϋ Συλλόγου μέ έπιμονήν διεν ό κ. 'Υπουργός άπό τής πλευράς τών άντιξεδίκει τά αιτήματα τοϋ Προσωπικού καί εις Οπαλληλικών άπόψεων τής Διοικήοεως τής
τόν Πρόεδρον τοϋ Συλλόγου έγίνοντο επί ίδικής μας Τραπέζης £ίς ζητήματα συνθέσεως
σημοι καί έσχάτως άκόμη δελεαστικοί προ τοϋ Προσωπικού, Εξόδων Δια,χειρίσεως κλπ.,
τάσεις ύπέρ αύτοϋ προσωπικώς '(να σταμα- πράγμα τό οποίον δλους μάς' κατέπληξεν,
τήση νά έπιδιώκη τήνλύσιν τών έκκρεμούντων ήμάς δέ ώς έκπροσώπους τοϋ Προσωπικού
ζητημάτων, τότε έρωτώμεν: Διατί αύτή με τής ’Εθνικής Τραπέζης μάς έπίκρανε διότι
ταξύ ήμών καί έκείνων διαφορά; Δέν ε'ίχο- δέν έγνώριζεν ό κ. Υπουργός τά άφορώντα
μεν ήμεϊς τήν εύφυΐαν καί τήν εύστροφίαν μίαν άλλην Τράπεζαν παρά τήν ίδικήν μας.
νά άποδεχθώμεν τά δελεαστικός αύτάς προ
Ή Διοίκησις μας, τούτέστι, πριν ή έπισκεσωπικός προτάσεις; Διατί δέν τό έκάμαμεν; φθώμεν τόν κ. Υπουργόν μάς είχε προλά
Άπλούοτατα διότι ε’ίμεθα τίμιοι Συνάδελφοι. βει καί τόν είχε κατατοπίσει κατά τόν ίδιΟί μύθοι διελΰθησαν. Διέδιδαν κάποτε κόν της τρόπον. Έπέδειξε, δηλαδη, έπιμέτά «παιδιά» τής Διοικήοεως δτι διεξάγομεν λειαν τήν όποιαν καμμία άλλη Διοίκησις
άγώνα κατ’ έπιταγήν άόρατον. Έσχάτως δέν παρουσίασε εϊς τό σημείον τοϋτο.
Ή έκ μέρους τοϋ κ. Ύπουργοϋ παράθεσις
δτι έπιδιώκομεν τήν ίκανοποίησιν άτομικών
δλων τών έπιχειρημάτων τής Διοικήσεώς μας
φιλοδοξιών.
Άλλ’ ή έπίσημος πρότασίς μας ϊνα ΑΠΟ- προεκάλεσε τήν άγανάκτησιν καί τών Προέ
ΣΥΡΘΩΜΕΝ ΑΜΕΣΩΣ έάν ή Διοίκησις επίλυ δρων τών άλλων Συλλόγων οϊτινες διέκριση τά υίοθετηθέντα άπό Διευθυντάς προσ νον εις τήν ένέργειαν αύτήν τόν τορπιλλικειμένους προς τήν Λιοίκησιν ζητήματά σμόν καί τοϋ ίδικοϋ των ζητήματος. Καί άνμας δέν άποδεικνύει άραγε δτι δλα αύτά τιλαμβάνεσθε όπόοην δυσχέρειαν μάς έδηείναι σκόπιμοι καί σατανικοί διαδόσεις ϊνα μιούργηοε τό γεγονός τοϋτο είς τάς μετα
μειώσουν τόν άγώνα μας τόν τίμιον καί τήν ξύ μας σχέσεις, δταν ούτοι πιστεύουν δτ-ι ή
έκτασιν τής άνιδιοτελείας άπό τήν όποιαν δυσκολία τής έπιλύσεως τών ζητημάτων τών
εμφορείται ή παρούσα Διοικητική ’Επιτροπή; τραπεζιτικών προέρχεται πάντοτε καί διαρ
κώς άπό τήν Διοίκησιν τής 'Εθνικής, ήτις
Ή κοινή γνώμη αδιαφώτιστος. Μάς λέ διά τής συστηματικής, ώς λέγουν , καταπογουν ώρισμένοι φίλτατοι Συνάδελφοι δτι κα
λεμήσεως τών ζητημάτων μας παρά τοίς
τά τούς τελευταίους άγώνας μας δέν διεάρμοδίοις τορπιλλίζει τήν ομαλήν, ικανο
φωτίσαμενποσώς τήν κοινήν γνώμην περί τών
ποιητικήν κα^ ταχεϊαν τακτοποίησιν τών
μισθών καί άφίσαμεν νά όργιάζη ή φήμη εϊς
έκκρεμούντων αιτημάτων των, εν τών ό
βάρος μας δτι δήθεν πέρνωμεν πολλά, ένώ
ποιων ήτο καί τό μιοθολογικόν.
είναι γνωστόν δτι οί, μισθοί μας είναι μι
ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓίΚΟΝ
σθοί πείνής καί στερήσεων. Άναγνωρίζομεν δτι τοϋτο είναι αληθές. Τίποτε ή σχε
Αϊ προσπάθεια! μας. Όλοι γνωρίζετε
δόν τίποτε δέν έκάμαμεν εις τό σημεϊον πόσον ή άκρίβεια τής ζωής καί ή περικοπή
τοϋτο. Ένώ άντιθέτως οϊ άρμόδιοι κυβερνη τοϋ έπιδόματος τοϋ Πάσχα μάς έδημιούργητικοί παράγοντες είχον παρασυρθή δτι ή- σαν καί συνεχώς μάς έδημιούργουν άνοίγ-

ματα καί οικονομικός δυσκολίας- άπό τού
Πάσχα καί έντεΰθεν. ’Αλλεπάλληλοι προ
σπάθεια! ϊνα μας άναπροσαρμόσουν τούς
μισδούς άπέβησαν άκαρποι. Διαβήματα επ'
διαβημάτων έκάμαμεν. Παλαιά δευτέρια έν
τή άπελπισίφ μας ήνοίξαμεν δι’ δσα κατά
τόν καδορισμόν του ποσοστού τής συνεργειακής άμοιβής άδίκως μάς περιέκοψαν καί
τά όποια μάς οφείλονται άπό τού Δεκεμ
βρίου 1Ρ4ό. Δυστυχώς δμως άόρατοι δυνά
μεις μάς κατεπολέμουν. Έπληροφορούμεδα
δτι σημαίνον Μέλος τής Κυβερνήσεως είχε
πληροφορίας άπό τόν Διοικητήν τής Έδνικής Τραπέζης περί των δήδεν πλουσίων
παροχών τών τραπεζιτικών. Συγκεκριμμένως
δτι ό Κλητήρ εισπράττει δήδεν έν έκατομμύριον μηνιαίως !!!
Η τιμαριθμική βάβις. Έπιστεύομεν άπολύτως ήμεϊς καί έπείαδησαν καί οί άλλοι
δτι μόνον διά τής ένότητος καί τής ισχύος
τών έργαζομένων δά δυνηδώμεν νά πείσωμεν τούς άρμοδίους νά μάς προσέξουν καί
μόνον δι- άγώνων δά ϊκανοποιηδή τό αίτη
μα τής άναπροσαρμογής τών μισδών, τόν
διακανονισμόν τών όποιων έζητήσαμεν τι
μαριθμικόν ϊνα δοδή τέρμα εις τούς διαρκεΐς και άκαταπαΰστους αγώνας είς τούς
όποιους ύπεόαλλόμεδα ουνεπεία τής έπιτεινομένης οικονομικής στενοχώριας τών Συ
ναδέλφων μας.
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ 26 ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
Η πρωτοβουλία τοΰ Συλλόγου μας. Είς
τήν σήμερον λογοδοτούσαν Διοικητικήν Ε
πιτροπήν άνήκει ή τιμή τής ιδέας τής συν
εργασίας τών Τραπεζιτικών μέ τούς Συνα
δέλφους τών Επιχειρήσεων Κοινής 'Ωφέ
λειας. Είς τόν Σύλλογόν μας έπίσης οφείλε
ται ή προσπάδεια τής πραγματοποιήσεως
τής ιδέας ταύτης ή όποια σήμερον είναι
γεγονός πλέον. Εύδύς ώς έτέδησαν αϊ βά
σεις τής συνεργασίας μας καί άφοΰ συνεφωνήσαμεν, έδέσαμεν τό ζήτημα τής,τιμαριθμικής άναπροοαρμογίκ τών μιοόών.
Ή συμφωνία μας. Ή συμφωνία μας συνίστατο είς τό νά άναπροσαρμοσδοΰν οί
προπολεμικοί μισθοί ώς είχον. Συνεπώς έάν
οί 'Οργανισμοί ήσαν ή δχι καλοί τούτο δέν
δά μάς άπησχόλει. Έάν οί προπολεμικοί
μισθοί ήσαν έπαοκεϊς ή μή καί αυτό δέν

έπρόκειτο νά δίξωμεν. Μίαν μόνον έξαίρεσιν έκάμαμεν κατά τήν συμφωνίαν καί αύτή
δέν ήτο έξαίρεσις άλλά άπονομή δικαιοσύ
νης. Αϋτη συνίστατο είς τήν τακτοποίησιν
τού προπολεμικού μισθολογίου τών τριών
μεγάλων Τραπεζών τό όποιον δέν είχεν
άναπροσαρμοσδή τιμαριδμικώς άπό τού έ
τους 1926 είς τήν Εθνικήν καί άπό τοΰ
έτους 1928 είς τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος
καί είς τήν τακτοποίησιν τοΰ συστήματος
τών μεταλλικών δραχμών είς τάς έταιρείας
Μεταφορών, ’Αεριόφωτος καί Ελληνικών
Ηλεκτρικών ’Επιχειρήσεων. ”Ας σημειωδή
δτι είς τάς τρεις μεγάλος Τραπέζας ή μή
τιμαριθμική άναπροσαρμογή μέχρι τοΰ έτους
1940 είχε ρυδμιοδή μόνον έν μέρει δΓ έκτάκτων παροχών κατά τάς έορτάς Χρι
στουγέννων καί Πάσχα, διά βελτιώσεως τών
μισδών ουνεπεία τροποποιήσεως τών ’Οργα
νισμών πρό, κατά καί μετά τόν πόλεμον
καί δΓ άλλων τινων παροχών καί τούτο ήθελήσαμεν νά ρυδμίσωμεν όριστικώς.
Συνεπώς ή έν τή συμφωνία συμπεριληφδεϊσα σχετική διάταξις δέν άπεσκόπει είμή
είς τήν οριστικήν ρύθμισιν μιας ύφισταμένης
σοβαρός είς βάρος μας έκκρεμότητος.
Πέραν τών άνωτέρω συνεφωνήδη—τή προτάσει τού Συλλόγου μας—ή κατοχύρωσις
τού έλαχίστου συντηρήσεως τού πρωτοπροσλαμβανομένου καί τό έλάχιστον τούτο
καδωρίοδη είς Δρχ. 2500 διά τό ύπηρετικόν
Προσωπικόν καί Δρχ. 3000 διά τό Κύριον
Προσωπικόν. "Ετι περαιτέρω, ϊνα διατηρηδή ή
ιεραρχία άφ’ ένός άλλά καί ϊνα μή συμπιεοδοΰν ύπό τών έργοδοτών οί μισδοί, έτέδη
ώς βάσις δτι ή μεταξύ πρωτοπροσλαμβανομένου Δοκίμου, φερ’ είπεϊν, καί τοΰ άνωτάτου έν τή ίεραρχίφ σχέσις μισθού δέν πρέ
πει νά είναι κατωτέρα τοΰ 1 πρός 5. Ή δέ
ενδιάμεσος κλιμάκωσις νά είναι άνάλογος
πρός τούς ένδιαμέσους βαθμούς έκάστου
’Οργανισμού.
Ώς βλέπετε στερεοί ήσαν αί βάσεις τής’
συνεργασίας, όρδαί καί προσεκτικοί. Τά λεχδέντα δτι έδέχθημεν ϊνα ό έργάτης τής
Α Εταιρείας λαμβάνει δσα καί ό τραπεζιτι
κός ύπάλληλος ή άντιστρόφως ήσαν άν μή
σκόπιμα πάντως δμως ξένα πρός τά συμφωνηδέντα.

Εις τό σημεΐον τούτο εχομεν ύποχρέωσιν
διά μίαν είαέτι φοράν νά τονίσωμεν δτι
μέσα εις τά Συνδικάτα του Προσωπικού
των Επιχειρήσεων Κοινής Ώφελείας συνηντήσαμεν ηγεσίαν άπό πραγματικούς συνδι
καλιστικούς άδάμαντας μέ ωριμότητα σκέψεως, μόρφωσιν, μαχητικότητα, ικανότητα
καί πρό παντός τίμιους Συναδέλφους καί
εκλεκτούς ανθρώπους.

Δί προτάσεις μας είς τήν Διάσκεψιν. Είς
τήν ^ιάσκεψιν τούτην μετέσχομεν ένιαίως
οί έκ,πρόσωποι τού Προσωπικού τών Τραπε
ζών καί τών Έπιχειρήσεην Κοινής Ώφελεί
ας καί ήξιώσαμεν τήν τιμαριθμικήν ανα
προσαρμογήν ώς καί τήν άπάλειψιν τού
αιτήματος τής Γ. Σ. Ε. Ε. περί έδνικοποιήσε.ως τών Τραπεζών καί τών ’Επιχειρήσεων
Κοινής Ωφελείας.

Ή προειδοποιητική απεργία μας. Ή ΔιοΙΚΓί°τζ τής Γ. Σ. Ε' Ε. προέθη ■ είς διαβήματα
ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ κ. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
και επειδή συνήντηοε, ώς μας έλεγε, έλλειΕις τόν κ. Δημ. Χαριτόπουλον έξ άλλου ψιν κατανοήσεως, άπεδέχδη τήν πρότασίν
—έκλεγέντα παμψηφεί ύφ’ δλων των έκ- μας όπως κατέλδουν είς 24ωρον προειδο
προσώπων τϋν 26 Συνδικάτων ϊνα μας άν- ποιητικήν άπεργίαν τά συνεργαζόμενα 26
τιπροσωπεύση είς μίαν ’Επιτροπήν έρεύνης Συνδικάτα καί ταύτοχρόνως έξέδωκεν έγκύτων δυνατοτήτων των Επιχειρήσεων, συ- Κλιον περί γενικής κινητοποιήοεως δλων
γκειμένην έξ έργοδοτών καί άντιπροσώ- τών έργατοϋπαλληλικών Συνδικάτων τής
Χώρας.
πων των Υπουργείων ύπό τήν Προεδρίαν
τού 'Υπουργού τής Εργασίας—έδόδη άπαξ
Αί αποφάσεις τής Διασκέψεως δεν τη
έτι ή ευκαιρία νά έπιδείξη τά ανεκτίμητο
ρούνται ύπά τής Διοικήσεος τής Γ.Σ.Ε.Ε.
προσόντα ειλικρίνειας, σταδερότητος, εΰΏρίσδη έπί πλέον καί άπεργιακή Επιτροπή
στροφίας, έπιβολής, μορφώσεως καί συνδι
έν τή Γ.Σ.Ε.Ε. είς ήν άντεπροσωπεύδησαν
καλιστικής ύπεροχής, διά των οποίων άνέκαί τά 26 Συνδικάτα διά τού Προέδρου τού
τρεψεν δλα τά έπιχειρήματα των έργοδο
Συλλόγου μας, ώς . Προέδρου τής Ένώσεως
τών καί ούτινος ή στάσις προεκάλεσε τά
τών 26 Συνδικάτων καί δΓ ένός άλλου βέ
εύμενέστατα υπέρ αυτού καί ημών—οϊτιλους τής Ένώσεώς μας. 'Ενώ δμως άλλως
νες τόν έξελέξαμεν—σχόλια τών λοιπών
εϊχομεν άποφαοίσει είς τήν Διάσκεψιν, ή
μελών τής Επιτροπής καί ιδιαιτέρως τού
Διοίκησις τής Γ.Σ.Ε.Ε. άντί τιμαριθμικής άναΎποδιοικητοΰ τής ΐραπέζης τής 'Ελλάδος
προσαρμογής διεπραγματεύετο καί προσεκ. Γρηγορίον. Διά τάς άνεκτιμήτους αύτάς
πάδει νά κλείση συμφωνίαν μέ τήν Κυβέρύπηρεσίας του είς τόν κοινόν άγώνα αίνηοιν καί τούς έργοδότας έπί τελείως άσυμσδανόμεδα τήν ύποχρέωσιν καί τήν ύπεφόρων καί άσταδών βάσεων, παραβαίνουσα
ρηφάνειαν νά εύχαριστήσωμεν δερμώς καί
οΰτω ρητήν εντολήν τής Διασκέψεως. Ή
νά ουγχαρώμεν τόν πολύτιμον αύτόν συ
ρήξις έπήλδεν αμέσως μεταξύ μας καί τούτο
νεργάτην μας άπό τής δέσεώς μας αύτής.
ώφέλησε άπό τής πλευράς δτι τήν ίδικήν
Η ΔΙΟίΚΉΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ μας έντονον άντίδρασιν ή Διοίκησις τής
Γ.Σ.Ε.Ε. τήν έξεμεταλλεύδη καί όρδώς, Ί'να
"Η Γεν. Συνομοσπονδία άφυπνισδ.η ! Δέ# τής βελτιώσουν τούς δρους τών Συλλογικών
παρήλδον παρά ελάχιστοι ήμέραι άφ’ ής Συμβάσεων καί οΰτω έξουδετερώση τήν
ήρχίσαμεν τάς συσκέψεις μας καί έσπευσμέ- έναντίον της πολεμικήν ημών καί τών λοι
νως καί κατεπειγόντως ή Διοίκησις τής Γε πών Συνδικάτων τής Χώρας. Παρά ταΰτα
νικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, δμως καί πάρά τήν βελτίωσιν τών όρων αί
μεδ’ ής ουνειργαζόμεδα, έοπευσε νά συγκα- συλλογικοί έκεϊναι συμβάσεις δέν ικανοποι
λέση —πρός μεγάλην μας χαράν— πανελ ούν τούς έργαζομένους, δέν έχουν ορδήν
λήνιον Διάσκεψιν δΓ δλα τά άπασχολοϋντα καί στερεόν βάσιν, ώς είναι ή τιμαριθμική
τόν έργατοϋπολληλικόν κόσμον ζητήματα, τοιαύτη καί πρό παντός διασπούν τό Προ
κυρίως δμως διά τό τεδέν ύφ’ ημών ζήτημα σωπικόν διά τού δικαιώματος, δπερ παρέ
τής τιμαριθμικής αναπροσαρμογές.
χεται είς τόν έργοδότην νά δίδη αΰξησιν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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μέχρι 30 ο)ο έπί πλέον κατά τήν κρίσιν
του. Ταΰτα πολύ συντόμως 9ά καταδειχδοΰν,
έάν δέν κατεδείχδησαν εϊσέτι, καί τότε δά
φαντί πόσον δίκαιον ε’ίχομεν να έλδωμεν
εις ρήξιν μέ τήν Διοίκησιν τής Γ. Σ. Ε. Ε.
Η Διοίκησις τής Γ.Σ.Ε.Ε. έκμεταλλευδεΤσα
τήν οικονομικήν έξαδλίωσιν του εργαζομέ
νου κόσμου παρέβη τήν εντολήν τής Διασκέψεως καί δι’ επιχειρημάτων πατριδοκαπηλείας ήδέλησε νά δικαιολογήση τήν άνικανότά της νά συλλάβη τό έργατοϋπαλληλικόν πρόβλημα καί τόν ρόλον της παρά
τήν άνεπιφύλακτον ήδικήν ένίσχυσιν τήν ό
ποιαν ή ώργανωμένη δΰναμις των 26 Συνδι
κάτων άλλά καί ή μαχητικότης των εκπρο
σώπων των λοιπών οργανώσεων τής παρέσχον άμέριστον.
Η ύποχόρηθίς της μόνη αιτία τού κα
κού. Ή έκ μέρους της ύπογραφή τών συλ
λογικών συμβάσεων έδημιούργησε τεράστιον
ζήτημα δι' ημάς διότι πάσα διάφορος καί
φιλυπαλληλικωτέρα ρύδμισις του μισδολογικοϋζητήματοςτών26 Συνδικάτων δά'έδημιούργει αύτομάτως ζητήματα καί εις τήν Κυβέρνησιν καί εις τήν Διοίκησιν τής Γ.ΣΈ.Ε., διό
τι σύμπας ό εργαζόμενος κόσμος δά έξεγείρετο. Κυρίως όμως δέν συνέφερε τούς
αρμοδίους νά δικαιωδή ό άγών τών 26 Συν
δικάτων, τά όποια ήδελον οϊ αρμόδιοι νά
οιασπάσουν οπωσδήποτε.
Άντιπαρερχόμεδα τόν τρόπον μέ τόν ό
ποιον ό κ. Πεσματζόγλου προσεπάδησε
ιιλέον ή άπαξ νά μειώση τόν Πρόεδρον τού
υλλόγου μας μέσα εις τά Συνδικάτα, παρ'
ων έτιμήδη ό Σύλλογός μας έν τώ προσώπω
του διά τής έκλογής του ώς Προέδρου τών
Συνδικάτων.
Τά 26 Συνδικάτα εξαιρούνται. Πρό τής
σφοδρός όμως άνπδράσεώς μας ή Διοίκησις τής Γ.Σ.Ε.Ε. έπρότεινεν δπως έξαιρεΟοϋν τά 26 Συνδικάτα μας τών συλλογικών
συμβάσεων, άς ύπέγραψεν αυτή, τοΰδ’ δπερ
καί έχένετο.
Νέαι άπόπειραι διαοπάσεώς μας.

Καί

υνώ ή έξαίρεσις ήμών έγένετο έπί τώ σκο
πώ δπως τύχωμεν κάποιας δικαιοτέρας με: αχειρίσεως, ή έπύκολουδήσασα δνευ προηγθυμένου άσυνέπεια τής Κυβερνήσεως, ή
Πνευ προηγουμένου επίσης άντίδρασις τών

έργοδοτών καί ή άπό κοινού μεταξύ λοιπών
άρμοδίων καί έργοδοτών συμμαχική, συστη
ματική καί έκδηλος προσπάδεια πρός διάσπαοιν τής ένώσεως τών 26 Συνδικάτων
καί ή έφεύρεσις τού μέτρου τής πολιτικής
έπιστρατεύσεως άρχικώς καί τής συγκλήσεως
έκτάκτως τής Βουλής πρός ψήφισιν τού άνελευδέρου καί άντεδνικοϋ · Νομοδετήματος
περί άπαγορεύσεως τών άπεργιών, δλα αύτά
κατέστησαν προκλητικούς τούς έναντι ήμών
ίσταμένους καί τούς έπέτρεψαν ϊνα άφ'ένός
επιχειρήσουν άκαρπος τήν οριστικήν διάσπασίν μας διά τής άποφάσεώς τω.ν δπως
συμπεριλάβουν τό Προσωπικόν Κοινής Ωφέ
λειας εις τάς συλλογικός Συμβάσεις Πρωτο
παπαδάκη—Πατσαντζή, άφ’ ετέρου δέ νά
κτυπήσουν κατακέφαλα τούς πρωτεργάτας
τής Ένώσεως τών 26 Συνδικάτων Τραπεζι
τικούς, ϊνα άποφύγουν μελλοντικήν των συ
νεργασίαν, τήν όποιαν έφοβοΟντο,
Ή ένότης μας αρραγής. Παρά ταΰτα
καί παρά τήν έκ μέρους ώρισμένων Συνδι
κάτων συνεπείς τής οικονομικής έξαδλιώσεως τών έργαζομένων άποδοχήν τών συλ
λογικών συμβάσεων, ή ένότης τών 26 Συν
δικάτων είναι αρραγής καί οϊ έργαζόμενοι
ούδέποτε πρόκειται νά λησμονήσουν καί νά
συγχωρήσουν τήν έναντι αύτών συμπεριφο
ράν τών έναντίον μας στραφέντων οϊτινες
οϋτω έμειώδησαν εις τήν συνείδησιν ένός
κόσμου ολοκλήρου καί οί όποιοι άκουσίως
των ένίσχυσαν τό συνδικαλιστικόν πνεύμα
Τού έργατοϋπαλληλικοΰ κόσμου άφαντάοτως.
ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Παρά τάς έντονους—πρός πάσαν κατεύδυνσιν—διαμαρτυρίας καί τά διαδοχικά διαβ^ματά μας παρά τοΐς άρμοδίοις διά τήν
ματαίωσιν τών προδέσεων τής Κυβερνήσεως
νά μάς στερήση τού μόνου μέσου νομίμου
άμύνης τών έπί τής ζωής δικαιωμάτων τής
εργασίας μας κατά τών αύδαιρεσιών καί
τού σατραπισμού τών έργοδοτών, εις έκτα
κτον καί όλονύκτιον συνεδρίασίν της ή Βου
λή έψήφισε τό ύπό τής Κυβερνήσεως ϋποβληδέν σχέδιον νόμου περί άπαγορεύσεως
τών άπεργιών, καί οΰτω έχαλκεύδησαν βα
ρύτατα κατρ τών συνδικαλιστικών μας έλευδεριών δεσμά.

Οί σαθροί δικαιολογητικοί λόγοι τούς ό
ποιους παρέταξαν εις τήν εισηγητικήν έκθεσιν καί τούς όποιους έπεκαλέσθησαν . κατά
τήν συζήτησιν οί δήμιοί μας δέν ύπεγράμμισαν απλώς τό γεγονός δτι ό έν λόγω Νό
μος προέκυψεν άπό συρροήν συκοφαντιών κα1
έν τελευταία άναλύσει δτι είναι τό άποτέλεσμα οίκτροϋ έπινοήματος, άλλ’ άπεκάλυψαν
έν ταύτώ τήν έκτασιν τής έπιρροής τήν
όποιαν ασκεί έπί των άποφάσεων τής Κυβερνήσεως ή κακεντρεχής άπληστία των
κακών έκπροσώπων του κεφαλαίου.
Άλλ' άπατώνται έμπνευσταί καί έκτελεστικοί, άν έχεφρονοϋντες πιστεύσουν δτι
είναι δυνατόν νά παραλύσουν τήν έξέλιξιν
τών Συλλογικών άγώνων. Σήμερον τήν άνέκοψαν. Προβωρινώς, Θά έκκινήσωμεν όρμητικώτεροι αΰριον. Ή άλήβεια καί τό δί
καιον ληθαργοϋν, άλλα ποτέ δέν φο
νεύονται.
Τά αγαθά τής συμπράξεως. Ίσως θά έρωτήση τις έξ ύμών τί θά έγίνετο έάν δέν
έλάμβανε χώραν ή σύμπραξις τών 26 Συν
δικάτων καί τί έπετεύχθη δι’ αυτής. Άπαντώμεν: 1) Δέν θά προωθείτο τό ζήτημα
τής άναπροσαρμογής τών μισθών καί ήμερομισθίων τόσον συντόμως. 2) Δέν θά ύπεγράφοντο συλλογικοί συμβάσεις άλλά θά
έδίδοντο ’ίσως πολύ βραδΰτερον πρόχει
ροι λύσεις δι’ άσημάντων έκτάκτων οικονο
μικών ένισχύσεων. 3) Οί Τραπεζιτικοί, οϊτινες είχον διαβληθή δέν θά έλαμήάνοντο
ύπ’ δψιν καί θά άπηυθύνοντο εις ώτα μή άκουόντων. 4) Έάν ύπεγράφοντο συλλογικοί
συμβάσεις, αΰται θά ήσαν πολύ χειρότεροι
τών ήδη ύπογραφεισών. 5) Τό έργατοϋπαλληλικόν κίνημα θά έλίμναζεν ένώ διά τής
ένώσεως τών Συνδικάτων έξεσηκώθησαν οί
έργαζόμενοι, οί έκπρόσωποι τών όποιων δΓ
άθρόων αιτήσεων των δπως έγγραφοϋν εις
τήν "Ενωσίν μας, έχαιρέτισαν τό ξεκίνη
μά μας. Ή Κυβέρνησις καί ή έργοδοτική ο
λιγαρχία δέν θά άντελαμβάνοντο τήν δύναμίν μας τήν όποιαν ήσθάνδησαν τόσον
πολύ, ώστε νά άνάγκασθοϋν δι’ δλως έ
κτάκτων και λίαν τολμηρών μέτρων νά
τήν αντιμετωπίσουν. 7) Οί έργατικοί ήγέται
άντελήφθησαν κατόπιν τής συμπράξεώς μας
δτι" πάρήλδεν η έποχή πού ένεπαίζοντο ύπό

τών έργατοπατέρων οί έοναΓάυενοι καί δτι
ή παρακόλούθήσίς καί ό έλεγχος τής πολι
τείας παντός είναι άγρυπνος. 8) Ότι έδόθη ή εύκαιρία νά σταθμίσωμεν τόν βαθμόν
τής ^έπιρροής τής πλουτοκρατικής " ολιγαρ
χίας έπί τού πολιτικού, κόσμου ’ τής' Χώρας
καί έξήχθηααν, έ.κεΤθεν χρήσιμα συμπερά
σματα.
ΑΙ ΣΥΛΛΟΓίΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
’Ασύμφοροι καί διασπαστικοί. Αί συλλο
γικοί συμβάσεις ώς προτείνονται είναι ακρως άσύμφοροι διά τε τούς μικρούς βα
θμούς—ύπέρ ών ήγωνίσθημεν καί δι’ οϋς
εϋρομεν δλους τούς άρμοδίους άντιθέτους
μέ πρώτον δώσαντα τά σύνθημα τόν
Διοικητήν τής Τραπέζης μας, δστις ήρνήθη τήν βελτίωσιν τού κατωτάτου ο
ρίου προπολεμικού μισθού—οσον καί διά
τούς μεγάλους οί όποιοι έπίσης αδικούν
ται. Κυρίως δμως άδικοΰνται αίσθητώς αί
Συνάδελφοι Γυναίκες τών μικρών βαθμών,
οί Είσπράκτορες καί τό Προσωπικόν τών
Κλητήρων, υπέρ ών θά άπαιτηδή άγών.
Πέραν τούτου στερούμεθα τού ευεργετή
ματος τής αύτομάτου άναπροσαρμογής τών
μισθών έν περιπτώσςι αύξομειώσεως του κό
στους τής ζωής, τοϋθ’ δπερ θά έμετρίαζε
τούς άδιακόπους άγώνας μαξ αίσθητώς.
Τό χείριστον δλων είναι ή κατά 30 ο)ρ
προαιρετική αΰξησις κατά τήν κρίσιν του
έργοδότου. Πας τις φαντάζεται τί μπορεί
νά συμβή μέοα εις τήν Τράπεζάν μας, έάν
τοιοϋτον δπλον έπρόκειτο νά δοθή εις τήν
σημερινήν Διοίκησίν μας.
Διά Τόν λόγον τούτον θά ήτο σκοπιμώτερον —παρά τήν πίςσιν ήν δοκιμάζει ό
ουναδελφικός κόσμος —δπως—άντί τώνσυλλογικών- συμβάσεων τάς όποιας δέν είναι
σκόπιμον νά ύπογράψωμεν— ρυθμισθή άλ
λως πως ή άναπροααρμογή τών μισθών καί
τούτο ϊνα μή συμπράξωμεν εις τήν καταδί
κην καί εις τόν έξευτελισμόν είς τόν όποι
ον θέλουν νά μάς ύποβάλουν. Είτε οϋτως
δμως, είτε άλλως ό άγών θά πρέπη νά
συνεχισθή.
"Αν σήμερον —λόγω τών έκτάκτων σϋνθηκών τού ’Έθνους— οί πόσης φύσεως άρμόδιοι έκμευταλλεύονται τήν έθνικοφροούνην μας, διότι γνωρίζουν πολύ καλώς δτι

Ύποκζτων πιστώσεων τού Συνεταιρισμού έρρυθμίσδη πλέον τή έπεμβάσει μας καί τό
έκκρεμοϋν ζήτημα διά μίαν πίστωαιν χορηγηδείσαν άρχικώς καί ύπό έπαχδεϊς δρους
έξοφλήσεως εις τούς Συναδέλφους τού Κεν
τρικού έχομεν ζητήσέι καί πρέπει ή διάδο
χος Διοικητική 'Επιτροπή νά παρακολούθη
ση ΐνα είς πρώτην ευκαιρίαν χορηγηδή είς
τούς Συναδέλφους τών Ύπσκ)των ύπό τόν
δρον τής έντός δεκαετίας έξυπηρετήσεώς
της. Πρόκειται.περί τής έκ δρσχ. 200.000 έως
300Ό00 πιστώσεως πρός προμήθειαν έκ τού
Πρατηρίου ειδών ρουχισμού κατ’ ’Απρίλιον
τού λήξαντος έτους.
Ή προθεσμία καταβολής τού έπιδόματος
Βορείου 'Ελλάδος έκ 15 ο)ο έπί των αποδο
ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ χών παρετάθη καί κατόπιν άγώνος τού Συλ
λόγου μας τούτο ύπολογίζεται πλέον ούχί
Πέραν τών δσων εις τό ειδικόν κεφάλαιον
μόνον έπί τού οργανικού μισθού άλλά καί
τής λογοδοσίας μας άναφέρομέν περί τών
έπί τής συνεργειακής άμοιβής.
ύπέρ τών Συναδέλφων τών Ύποκ)των φρον
ΑΙ_ ΑΠΕΡΓΙΑ!-----τίδων μας καί τών ύπέρ αύτών έπιτευχέντων έζητήσαμεν καί ύπεδείξαμδν τόν τρό
Κατά τό ύπόλογ,ον έτος διεξήχδηοαν άπον τής πληρεστέρας έπανδρώσεως τών γώνες τούς όποιους δέν εϊχομεν .γνωρίσει
Ύποκ)των διότι δέν μάς διαφεύγει πόσον μέχρι τοϋδε άπό τής άπόψεως τού περιεχο
έπίπονοι καί δυσμενείς είναι οί δροι ύφ' μένου των καί τής συνοχής των. Ούτω έοϋς έργάζονται οί εις τάς έπαρχίας Συνά κηρύχθησαν ύπό τόϋ Συλλόγου μας 9 άπερδελφοί μας. ‘Αρκετά έγιναν ύπέρ τής έπαν- γία'ι έζ ών~α'ί "πέντε_.έι^ζ^ατοποιήθΓ^αν,
δρύσεως, άλλά καί άρκετά ύπολείπονται αί. δέ λοιποί τέοοαρες άνεστάλησαν κρατιείσέτι νά γίνουν.
^.παρεμβάοει ή έμάταιώθηοαν κρατική άπα"Ας πιστεύσουν οί Συνάδελφοί μας τών γρρεύσει, παρά τήν αντίθετόν γνώμην τού
έπαρχιών δτι παρά τάς άντιξόους καταστά ήμετέρου Συλλόγου.
σεις —άποτόκους τής άντιϋπαλληλικής πολι
Συνελεύσεις τοΰ Συλλόγου. "Ελαβον έτικής τής Διοικήσεως— ώς πρός τά κεφα
λαιώδη γενικά ζητήματα τά όποια άφοροΰν πίοης χώραν 9 συνελεύσεις, μία συγκέντρωολόκληρον τό Προσωπικόν, δέν παρελείψα- σις καί δύο έξεγέρσεις, έξ ών ή μία—ιστο
μεν νά παρακολουδήοωμεν τά ζητήματα ρική—έγένετο τή 7 Ιουνίου 1947.

ήμεϊς δέν ε’ίμεθα-'έξ εκείνων οΐ όποιοι α
διαφορούν διά τήν έθνικήν ύπόδεσιν, οΰτε
οτι είναι δυνατόν νά παρασυρθϋμεν κατά
τρόπον έπιζήμιον διά τό κοινωνικόν ούνολον, άν, λέγομεν, έκμεταλλεύωνται τόν
πατριωτισμόν των εργαζομένων, ένώ οί
’ίδιοι τίποτε άπολύτως δέν προσφέρουν κο1
τίποτε άπολύτως δέν είναι διατεδειμένοι νά
άπολέοουν χάριν τού γενικωτέρου συμφέ
ροντος τής Χώρας, άφοϋ δ,τι φαινομενικώς
χάνουν, τό κερδίζουν μέ τούς γνωστούς
έργοδοτικούς συνδυασμούς των, θά έλθη
στιγμή κατά τήν οποίαν δά μετανοήσουν
πικρΰς καί δά δικαιωθούν οΐ άγώνες οί {δι
κοί. μας οί τίμιοι καί πατριωτικοί.

των καί νά έπιδείξωμεν ολόκληρον τό ζωη
ρόν ύπέρ αύτών ένδιαφέρον μας.
Τό ζήτημα τών προαγωγών τών Συναδέλ
φων τών Ύποκ)των, οϊτινες κατά τό παρελ
θόν παρηγκωνίζοντο μάς άπησχόληοε κατά
τό ύπόλογον έτος σοβαρώς καί έλπίζομεν
δτι εις τό σημεΐον τούτο — τό τόσον λεπτότατον καί ένδιαφέρον τούς εις τάς έ
παρχίας Συναδέλφους μας — έπήλδε κάποια
βελτίωσις. Όπως επίσης καί είς τό τής έγ
καιρου είδοποιήσεώς των περί τών είς τό
Κεντρικόν καταβαλλομένων έκάστοτε παρο
χών.
Τό ζήτημα τών ύπέρ τών.Συναδέλφων τών

Ή Ο. Ε. ϊ. Ο. Τήν άρμονικήν συνεργασίαν
μας μέ τούς Συλλόγους των λοιπών Τραπε
ζών διετάρασοεν άπό καιρού είς καιρόν έκινδύνως ή άντιϋπαλληλική τακτική τού
Διοικητοϋ τής Τραπέζης μας καί είς τό Όημεϊον τούτο δφείλομεν νά σάς εΐπωμεν δτι
μεγάλοι προσπάθειαι κατεβλήθησαν έκ μέ
ρους μας ΐνα διατηρηθή ή συνεργασία μας
άλλά άκόμη καί νά καταστή έτι στενωτέρα,
τοϋθ’ δπερ λίαν εύχαρίστως άνακοινοΰμεν
ύμΐν.
Τά Διοικητικά Συμβούλια τών Συλλόγων
τών Τραπεζών Αγροτικής, Αθηνών, 'Ελλά
δος καί ’Εμπορικής—καθ’ δ διάστημα προέ-

κυψαν κατά τό λήξαν έτος ειδικά ζητήματα
εις τόν ήμέτερον Σύλλογον—έξεδήλωοαν
τήν άλληλεγγύην των καί έτάχδησαν άνεπιφυλάκτως παρά τό πλευράν μας. Τά εύχαριστοΰμεν δι’ αύτό δερμώς. Την αύτήν δέρμην, άλληλεγγύην καί πρωτοβουλίαν έπεδείξαμεν καί ήμεϊς εις ζητήματα προκύψαντα εις τάς άλλας Τραπέζας καί ιδίως εις
τήν Τράπεζαν Άδηνών καί ’Εμπορικήν.
Είδικώτερον οί Πρόεδροι τών Συλλόγων
των Τραπεζών ’Αγροτικής καί Ελλάδος κ. κ.
Δημ. Χαριτόπουλος καί "Αγγελος Στρούζας
οϊτινες έκλήδηοαν είς τήν πρωδυπουργικήν
ούσκεψιν έτήρησαν ύπέροχον οτάσιν είς τό
προκΰψαν μεταξύ ήμών καί τής Διοικήσεως
τής Τραπέζης μας ζήτημα τής 7 Ιουνίου
15>47.

μένων μετέσχε τό Προσωπικόν τοϋ Κεντρι
κού καί τών περιφερειακών ύπ)μάτων διά
ποσόν Δρχ. 30.000.000, άνεξαρτήτως τής
συμμετοχής τοϋ Προσωπικού τών ύπ)μάτων
δπερ μετέσχεν είς τοπικούς έράνους.
δ) Είς τόν έρανον έπίσης τής Βασιλίσοης
ύπέρ τής ‘Φανέλλας τού Στρατιώτου διά κα
ταβολής Δρχ. 50.000.000.
ε) Ύπέρ τών είς τά Νοσοκομεία νοσηλευομένων τραυματιών τοϋ
μαχομένου
Στρατού καί ύπέρ τών Φυματικών τής Αστυ
νομίας Πόλεων, ήτις άπό έτών εύρίσκεται
είς τάς έπάλξεις πρός άντιμετώπισιν τών
κατ’ επιταγήν άνατροπέων καί έχδρών τής
ήσυχίας τοϋ τόπου διεδέσαμεν τό ποσόν
δρχ. δώδεκα εκατομμυρίων.

στ) ’Επί πλέον έστείλαμεν τηλεγραφικός
είς τόν Δήμαρχον τής ιερός κωμοπόλεως
Ή μετά τού ’Εργατικού Κέντρου Άδηνών Κονίτσης τό ποσόν τών δρχ. 10 έκατ. ύπέρ
συνεργασία μας ύπήρξε κατά τό λήξαν έτος τών παδόντων ήρωϊκών κατοίκων της κα
ήλέον ή .έγκάρδιος_ καί τά άγαδά τά προ- τά τήν τελευταίαν έπιδρομήν τών ξενοδού
κύψαντα έξ αύτής πολύτιμα.
λων ορδών.
Άτυχώς ή διαφωνία μας ήτο ριζική κατά
ΑΙ ΛΟΙΠΑΙ ΕΝ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΗ
τήν άπεργίαν τής 7 Νοεμβρίου ,καδ’ ήν, ένώ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ήμεϊς έτάχδημεν ύπέρ τοϋ άγώνος —παρά
τήν πολιτικήν έπιστράτευσιν—ο Πρόεδρος
Σύλλογοι Είσπρακτόρων καί Κλητήρων.
τοϋ Εργατικού Κέντρου, άντιδέτως έκηρύΕίς τούς ώς άνω έράνους, άλλά καί είς ό
χδη άπό τοϋ άπογεύματος τής 6ης Νοεμ
λους τούς συνδικαλιστικούς άγώνας προέβηβρίου ύπέρ τής άναοτολής, τούδ' δπερ έβλα
μεν άπό κοινού καί έν πλήρει όμοφωνίρ καί
ψε πολύ τά ζητήματα τής έργατούπαλληλισυναδελφική σύμπνοια μετά τών Συλλόγων
κής τάξεως.
τών Είσπρακτόρων καί τοϋ ΒοηδητικοΟ Προ
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ
σωπικού, τών όποιων ή συμβολή κατά τό
λήξαν έτος ύπήρξε πολύτιμος. ’Ιδιαιτέρως
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
έχομεν νά έξάρωμεν τήν άκεραιότητα τού ·Κατά τό λήξαν έτος ή Διοικητική ’Επιτρο χαρακτήρας καί τήν άνιδιοτέλειαν τής ήγεπή—διερμηνεύουοα τά πατριωτικάαίοδήματα σίας τών Συλλόγων τούτων καί τήν μετά
τοϋ Προσωπικού τής Τραπέζης—διενήργησεν σδένους ύποστήριξιν τών κοινών τού κλά
έράνους~'κάί δϋτω ήΧδεν'αρωγόν τό Προοω- δου μας αιτημάτων, ώς καί τών ιδιαιτέρως
πικόν έκ τοϋ ύστερήματός του :
άφορώντων τά μέλη των ειδικών αιτημάτων,
α) Είς τόν έρανον τής Βασιλίσοης ύπέρ έν τών οποίων είναι ή εύρυτέρα μετάταξίς
τών έ’παρχιών τής Βορείου Ελλάδος διά των, διά τήν όποιαν καί ό ήμέτερος Σύλλο
Δραχμών 'έίκόοι έκατομμυρίώνΤ
~
γος σδεναρώς είργάσδη, διότι πιστεύει είς τό
6) Ήργάσδη τήν 10ην Αύγούστου καί διέ δίκαιον καί λογικόν τοΰτο αϊτημα τοϋ Βοηδεσε τό ήμερομίσδιον διά τόν αύτόν ώς δητικοΰ Προσωπικού τών Είσπρακτόρων καί
άνω σκοπόν έκ Δρχ. έξήκοντα πέντε περί Κλητήρων.
που εκατομμυρίων.
Προμηθευτικός Συνεταιρισμός. Αφ’ ότου
ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ|Μ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

γ) Είς τήν ώργανωδεϊσαν ύπό τής Νομαρ άπεφασίσδη όριστικώς ό χωρισμός τοϋ Συν- .
χιακής Επιτροπής Άδηνών, εορτήν τοϋ εταιρισμού τών τριών Τραπεζών διά τής
Σταδίου ύπέρ τών οικογενειών τών μαχο- ίδρύσεως ίδιου ύπό τών Συναδέλφων τής

Τραπέζης τής Ελλάδος, ουδέ έπί στιγμήν
έπαύσαμεν ζητοϋντες την ταχεΤαν άποπεράτωσιν τοΰ έργου τής διανομής των πε
ριουσιακόν στοιχείων κα'ι τήν έπίσπευσιν
Τής λογοδοσίας έκ μέρους των σήμερον
διοικούντων τόν Συνεταιρισμόν μας ϊνα οϋτω άναδειχδή δΓ αρχαιρεσιών νέα* Διοικη
τική Επιτροπή. Διά τήν μέχρι τοϋδε βραδύ
τητα τό Προσωπικόν δυσφορεΐ και δικαίως.
Έλπίζομεν,καδ' άς έχομεν κατηγορηματικός
διαβεβαιώσεις, δτι λίαν προσεχώς δά δοδή
πλέον εις τό Προσωπικόν τής Τραπέζης ή
ευκαιρία νά άποφασίση περί τών συνεταιρι
στικών του πραγμάτων, ϊνα ό παλαιός αύτός
‘Οργανισμός, όστις κατά τό παρελδόν προσέφερε πραγματικός υπηρεσίας εις τούς Συ
νεταίρους του έλδη καί εις τήν έποχήν αυ
τήν εις ένίσχυσιν τού πολυειδώς χειμαζομένου Προσωπικού τών Τραπεζών Έδνικής
καί Κτηματικής.
Ταμεΐον "Jfγειας, Αί πρός τό Ταμεΐον
Υγείας ύποχρεώσεις τής Τραπέζης δέν έξεπληρώδησαν, οί δέ τραχείς αγώνες τοΰ
Συλλόγου έλάχιστα άπέδωσαν εις τό σημεΐον τούτο, διότι ένώ τόν Μάρτιον τού
1947 τά πράγματα τά εϊχομεν φδάσει εις
σημεϊον ώστε νά κερδίσωμεν σχεδόν έν τώ
συνόλω του τό ζήτημα, τό όποιον δά παρείχε τήν εύχέρειαν τής μειώσεως μέχρι
τού 1 ο)ο τών εισφορών τών μελών καί μέ
χρι 0.50 τών εισφορών δι’ έκαστον μέλος
τής οικογένειας, ώς γίνεται καί εις τήν Τρά
πεζαν τής Ελλάδος, δά έδημιουργοΰντο δέ
οϋτω αί προϋποδέσεις τής-ταχείας ίδρύσεως
τού Επικουρικού Ταμείου, οδτινος ή άνάγκη
είναι έπιτακτική, τό Διοικητικόν Συμβούλιον
τού Ταμείου τελικώς περιωρίσδη διά μέν τό
έτος 1946 εις τήν έκ μέρους τήςΤραπέζης παΡαχώρ|Ίσιν εις τό Ταμεΐον ώρισμένου ξενοδο
χειακού ύλικοΰ καί εις τάς δωρεάν μισδώσεις
άκινήτων, άντί τής ύποοχεδείσης ύπά τής
Διοικήσεως μεταβιβάσεως τής κυριότητας
αύτών, διά δέ τό έτος 1947 νά εϊσπράξη
μόνον τό έκ Δρχ. 400 έκατομ. ποσόν, δπερ
έν τελευταίρ άναλύσει καλύπτει · άπλώς τά
έξοδα τών παιδικών κατασκηνώσεων, τής
συντηρήσεως τών φυματικών Συναδέλφων
καί τής άεροδεραπείας, δτινα ώφείλοντο
μεταξύ τών άλλων όφειλομένων καί ήδή έκ
μέρους τής Τραπέζης δυνάμει τής συμφω

νίας μας δπως μή ΰπολειπώμεδα τών Συνα
δέλφων τής Τραπέζης τής Ελλάδος. Οϋτω
διαπιστοΰται δυστυχώς δτι ή Διοίκησις ούτε
προκειμένου περί τού τόσον μεγάλον σκο
πόν
έξυπηρετούντος
Ταμείου
Υγείας
συγκινεΐται.
ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΣΥΛΛρίΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ
ίχολαΐ ξένον γλωσσών. Κατά τό ύπόλογον έτος έλειτούργησαν αιΣχολαί Αγγλι
κών Σπουδών καδώς καί εις τήν Γαλλικήν
‘Ακαδημίαν.
•Επαγγελματική μόρφωαις. Έλειτούργησαν, οτεγασδέντα έν τή Λέσχη μας τμήμα
τα ύπηρεοιακής μορφώοεως διά τούς Συνα
δέλφους έκείνους οΐτινες ύπέστησαν προαγωγικόν διαγωνισμόν ή διαγωνισμόν μετατάξεως ή καί δοκιμασίαν μονιμοποιήοεώς
των έν τή Τραπέζη.
Δαπάναις καί φραντίδι τού Συλλόγου έξεδόδησαν εις ειδικόν τεύχος ΑΙ ΠΑΡΑΔΟ
ΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ύπό τού έκλεκτού
Συναδέλφου μας κ. Νικ. Κονταράτου, τήν
συμβολήν τού όποιου εις τήν έπαγγελματικήν κατάρτισιν τού νεωτέρου Προσωπικού
όφείλομεν νά έξάρωμεν. Τό τεύχος τούτο
διενεμήδη δωρεάν εϊς τε τό Κεντρικόν καί
εις δλα τά Ύποκ)τα μεταξύ των νεωτέρων
Μελών τοΰ Συλλόγου άρρένων καί δηλέων
ώς καί μεταξύ τών Είσπρακτόρων καί Κλη
τήρων έκείνων οΐτινες τό έζήτησαν. 'Υπάρ
χει άκόμη ικανός άριδμός άντιτύπων εϊς τήν
διάδεοιν τών Συναδέλφων οΐτινες δά δελήσουν νά τό συμβουλεύωνται διά τήν συμπλήρωοιν τής έπαγγελματικής των καταρτίσεως.
"Εοτιατόριον^-1ό..έατιατόθΓθν-έλειτοΰργη-

σε κατά τό ύπόλοχον έτος άρτιώτερον ή
άλλοτε καί οίκονομικώτερον χάρις εϊς τήν
έκ μέρους" Τής Τραπέζης σοβαροτέραν ή
άλλοτε έπιχορήγησιν.
‘Ανακαίνιοις τοΰ Κτιρίου καί τών έγκα~
ταστάσεων τής Λέσχης. Τό κτίριον τού
Συλλόγου ώς καί οί εγκαταστάσεις τής Λέ
σχης λόγω τής κατοχικής περιόδου καί τής
κατά τήν περίοδον έκείνήν στεγάσεως έν
αύτώ τών Συναδέλφων τών Ύποκ)των είχαν
ύπαοτή ζημίας σημαντικός. Διά τόν λόγον
τούτον πέραν τών πρό δύο έτών προχείρων
έπΐδιορδώσεων προέβημεν εις τήν κανονικήν

καί πλήρη σχεδόν άνακαίνισιν ήτις δσον
δαπανηρά καί αν~ητο έπεβάλλετο νά γίνη
αΰτη.
Υπολείπεται ή συμπλήρωσις των έπίπλων
καί λοιπών έγκαταοτάσεων.
Βιβλιοθήκη. Επίσης είναι άναγκαία ή
συμπλήρωσις τής Βιβλιοδήκης, τήν όποιαν
άπό πολλών έτών—εκτός 'ΈΧαχίστων άγορών βιβλίων—έχομεν παύσει νά πλουτίζωμεν μέ τάς νεωτέρας έκδόσεις έπαγγελματικοΰ καί λοιποϋ έπιοτημονικού περιεχομέ
νου, ώστε νά εύρίσκουν οί Συνάδελφοι τά
άπαραίτητα αύτοϊς συγγράματα καί τά λοι
πά βοηδήματα πρός συμπλήρωσιν τών μελε
τών των καί ίκανοποίησιν τών πνευματικών
των άνηουχιών καί έπιδιώξεων.
Διαμαρτυρόμεδα καί αύδις διότι μέγα συλ
λογικόν έργον παραμένει άνεφάρμοστον τε
λείως έξ αιτίας τής τακτικής τής Διοικήσεως τής Τραπέζης ήτις δέν μας άφήνει
οΰδέ έπί στιγμήν άπερισπάστους ϊνα τό έπιτελέσωμεν κατέ>δωμεν άρωγοί εις τό Προ
σωπικόν καί ένταϋδα καί είς τά ύποκ)τα έπ'
άγαδώ κυρίως τοΰ 'Ιδρύματος είς δ ηύτυχήσαμεν νά ύπηρετοϋμεν.
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΑΣ
Σάς εινοι γνωστή ή άξιοδρήνητος κατά·
στάσις είς ήν έχουν περιέλδέι οί άπόμαχοι
Συνάδελφοί μας λόγω τών συντάξεων πείνης τάς όποιας λαμβάνουν.
Πρός ένίσχυσιν τούτων κατά τό λήξαν
έτος— τή πρωτοβουλία τών Συλλόγων Έδνικής καί 'Ελλάδος—κατεβλήδησαν ύπό τοϋ
Ταμείου είς τούς Συνταξιούχους Συναδέλ
φους μας πέραν τών γλίσχρων συντάξεων
τά κάτωδι πρόσδετα έπιδόματα :
Τήν 17)1)47 έπίδομα ’ίσον πρός μ;αν καί
ήμίσειαν σύνταξιν μέ κατώτατον δριον δρχ.
200.000 καί άνώτατον δρχ. 412.500.
Τήν 22)2)47 Ισον πρός μίαν σύνταξιν μέ
κατώτατον δριον δρχ. 100.000 καί άνώτατον
δρχ. 150.000.
Τήν 28)3)47 ίσον πρός 1 1)2 σύνταξιν μέ
κατώτατον δριον δρχ. 200.000.
Τήν 3)5)47 ίσον πρός μίαν σύνταξιν μέ
έλάχιστον δριον όρχ. 150.000.
Τήν 1)7)47 ίσον πρός μίαν σύνταξιν ανευ
£ΐιδομάτων μέ κατώτατον δριον δρ. 57.000

καί άνώτατον δρ. 275.000.
Τήν 1)8)47 ’ίσον πρός μίαν σύνταξιν ανευ
έπιδομάτων προσηυξημένων κατά δρ. 100.000
μέ κατώτατον δριον δρχ. 150.000 καί άνώ
τατον δρχ. 375.000.
Τήν 1)9)47 Ισον πρός μίαν σύνταξιν ανευ
έπιδομάτων μέ κατώτατον δριον δρ. 120.000
καί άνώτατον δριον δρχ. 275.000.
Τήν 7)11)47 Ισον πρός μίαν σύνταξιν ανευ
έπιδομάτων μέ κατώτατον δριον Δρ. 90.000
καί άνώτατον δρχ. 250.000.
Τήν 22)12)47 ίσον πρός μίαν σύνταξιν
ανευ έπιδομάτων μέ τά αύτά ώς άνω δρια.
Τά άνωτέρω έπιδόματα άναλογοϋν ,είς 20
καί πλέον προσδέτους μηνιαίας συντάξεις
διά τούς μικροσυνταξιούχους καί είς 10 προσ
δέτους μηνιαίας συντάξεις δι’ έκείνους ο'ίτινες έλάμβανον προπολεμικώς ώς σύνταξιν
τάς πλήρεις άποδοχάς τοϋ έν ένεργείφ
όμοιοβάδμου των.
Τοϋτο δμως δέν έχει τήν έννοιαν δτι
διά τών έκτακτων τούτων έπιδομάτων
έλύδη κατά τό λήξαν έτος κάπως ικα
νοποιητικούς τό ζήτημα τών Συνταξιούχων
μας, καβόσον οΰτοι καί διά τών έπιδομάτων
τούτων δέν ήδυνήδησαν νύ συντηρηδοϋν έ
στω καί πενιχρότατα. Ή ιερά ύποχρέωσις
τών_Τραπεζών έναντι τών τιμίων τούτων
έργατών τής προόδου τών 'Ιδρυμάτων είς α
άφιέρωσαν τήν ζωήν των δέν δά λυδή εί μή
διά τής έκ μέρους τών Τραπεζών ένιοχύσε ως τοϋ Ταμείου πρός έξόφλησιν άφ’ ένός
τών όφειλομένων ύπ’ αύτών διά τήν περίο
δον 1941 —1945 εισφορών καί άφ’ έτέρου
πρός μερικήν κάλυψιν τών τεραστίων ζημι
ών τάς οποίας ύπέστη ό άσφαλιστικός οΰτος
οργανισμός άπό έπταετίας καί έντεϋδεν.
Έπί πλέον ή ϊδρυσις τοϋ Επικουρικού Τα
μείου—έν αυνδυασμώ πρός τήν κατά τά άνω
τέρω έξυγίανοιν τοΰκυρίαςάσφαλίσεως’Οργανισμοϋ—δά δώση τήν εύχέρειαν μιας κάποιας
άνέτου ζωής, ής δικαιούται ή συμπαδεστάτη
τάξις τών άπομάχων Συναδέλφων μας καί είς
τό σημεϊον τοϋτο είναι άνάγκη δλοι άνεξαιρέτως ήμεΐς οί έν ένεργείφ νά έπιμείνωμεν
διά νά ένισχύσωμεν τούς Συναδέλφους μος
τούτους, τών όποιων τήν τραγωδίαν δέν
μάς είναι έπιτετραμμένον νά άνεχώμεδα
πλέον.

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1947
Κατά τό λήξαν έτος έδρηνήσαμεν τόν
θάνατον των κάτωθι συναδέλφων μας :
Έκ τής ‘Εθνικής Τραπέζης
Γεώργιος Παπαλεβέντης, Τμημ. Α' παρά
Ύποκ)τι Θηβών, άπεβίωσε τή 9)2)47.
‘Αλβέρτος Τσακωνόπουλος Τμημ. Β' παρά
τώ Κ. Κ., άπεβίωσε τη 17)2)47.
“Αρης Άνδριώτης, Δόκιμος παρά τώ Κ.Κ.,
άπεβίωσε τη 29)4)47.
Νικ. Κουτιώλας, Λογ. Α' παρά τώ Ύπ)τι
Σερρών, άπεβίωσε τη 15)2)47.
Νικ. Γαΐτας, Έπιμηχανικός παρά τώ Κ. Κ„
άπεβίωσε τή 2)6)47.
Ίάσων Δημητριάδης, Λογ. Α1 παρά τώ Κ,
Κ., άπεβίωββ^τη 9)ό)47.
Βασ, Λαγός, Λογ, Α' παρά τώ Κ. Κ., άπε
βίωσε τη 30)9)47.
Γεώργ,_Φράγκου, Τμημ. Β' παρά τώ Κ. Κ.,
άπεβίωσε τη 28)10)47.
'Επίσης έκ τών άπομάχων συναδέλφων
μας τής ’Εθνικής :
Άντ. Παναγιωτάκης, Τμημ. Β' Ύποκ)τος
Χανίων.
Άνδρ. Άνδρικίδης, Τμημ. Γ' Κ)κοΟ Κ)τος.
Βασ. Γκαζής, Λογ. A' Κ. Κ)τος.
Γ. Φαραζουλής, Λογ. Γ' Ύπ)τος Αίγιου.
Σπ. Δεσποτόπουλος, Ταμίας Β’
»
Άλ. Στεφανόπουλος Ταμίας Α'.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΑΤΡΟΥ
Τήν 16 ‘Ιουνίου 1947 άπεβίωσεν ό τέως
'Υποδιοικητής τής Κτηματικής Τραπέζης
Γεώργιος ’Ιατρού, δοτις καδ' δλον τόν ύπερ
πεντηκονταετή υπηρεσιακόν βίον του ύπήρξεν ύπόδειγμα φιλοπονίας, ύπηρεσιακής άρετής καί έπαγγελματικής ίκανάτητος. Ήτο
μία άπό τάς τραπεζιτικός φυσιογνωμίας τοϋ
τόπου μέ σοφίαν καί σύνεσιν. Συγκρατημένος
καί άνεπίληπτος. Συντηρητικώτατος καί μεμετρημένος. Ή κρίσις του ήτο άλάδητος καί
ή άντίληψίς του άφθαστος. 'Υπηρέτησε τάς
δύο Τραπέζας Εθνικήν καί Κτηματικήν μέ
άπέραντον
εύσυνειδησίαν καί έπέδειξε
στοργήν πρός τό Προσωπικόν. Τόν ικανόν
υπάλληλον τόν διέκρινε καί είχε τήν αδυ
ναμίαν νά τόν έπιβαρύνη μέ πρόσθετον έργασίαν έπί τοσούτω περισσότερον δσον ικα
νότερος ήτο. τΗτο αυστηρότατος καί αμεί
λικτος πρός πάντα, δστις δέν είχε ύπηρε-

σιακάς άνησυχίας καί πόνον πρός τήν έργασίαν καί δέν τοϋ τό άπέκρυπτε, διότι ήτο
ειλικρινής καί δέν προσεποιεΐτο.
Θά διατηρήσωμεν ευλαβή άνάμνησιν τοϋ
άνδρώπου, τοϋ οικογενειάρχου καί τοϋ Τρα
πεζίτου, οΰτινος, αί άρεταί άς μάς είναι χρή
σιμοι καί άς μας όδηγοϋν εις τόν βίον μας.
ΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ
ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ

Έστερήθημεν τής συνεργασίας κατά τό
λήξαν έτος τών κάτωθι Συναδέλφων μας
οϊτινες άπεχώρησαν έκ τής ύπηρεσίας τής
Τραπέζης ώς καταληφθέντες ύπό τοϋ όρίου
ηλικίας :
*Εκ τής ‘Εθνικής Τραπέζης. Παν. Λυκιαρδόπουλος, Δ)ντής Τραπέζης παρά τώ Κ. Κ.
Διον. Γκοϋακος, Διευθυντής τοϋ Τμήματος
Έπιδεωρήσεως'παρά τώ Κ. Κ.
Άριστ. Κούμαρης, Επιθεωρητής παρά τώ
Κ. Κ.
Κων. Τριανταφύλλου, ’Επιθεωρητής παρά
τώ Κ. Κ.
Νικ. Σκανδάλης, Επιθεωρητής παρά τώ
Κ. Κ.
Γεώργ. Βαλααμής, Τμηματ. Α’ τάξεως παρά
τώ Κ. Κ.
Ήλίας Σταμούλης, Τμηματ. Α' τάξεως πα
ρά τώ Κ. Κ.
Άριστ. X. Καβάλλιεράτος, Τμηματ. Β’ πα
ρά τώ Κ. Κ.
Εύστρ. Α. Κοκκαλάς, Τμηματ. Β* παρά τώ
Κ. Κ,
Έκ τών ώς άνω Συναδέλφων μας ό κ„
Λυκιαρδόπουλος υπηρετών είς τό Κ. Κ. κατά
τήν ϊδρυσιν τοϋ Συλλόγου μετέσχεν ένεργώς,ΐαύτης, ύπόγράψας καί τό πρώτονΓπρακτικόν, συστάσεως αύτοΰ. διέτέλεσε Πρόε
δρος τοϋ Συλλόγου κατά τά έτη 1957—
1939, προσενεγκών πολυτίμους εϊς τόν Σύλ
λογον ύπηρεσίας διά τής άνεπιλήπτου πολι
τείας του καί τής εύθαρσοΰς διεκδικήσεως
τών ύπαλληλικών δικαίων. Εϊς τούς άγώνας
του οφείλεται ή τότε μετάταξις τών Γραφέων εις τό κύριον Προσωπικόν τής Τραπέ
ζης καί ή άγορά τοϋ σημερινού κτιρίου του
Συλλόγου.
Ό κ. Διον. Γκοϋσκος^ξ άλλου, ύπήρξεν
’Αντιπρόεδρος τοϋ Συλλόγου κατά τό_έτος
1940 καί προεδρεύων αύτοΰ κατά τό 1941.
ΤόΤϋνομά του είναι συνδεδεμένον μέ τήν

τούς τούς άποτελοϋντας τήν Διοίκησιν δά
βλάψουν. Ιδιαιτέρως όταν τούτο έγινε πρός
ίκανοποίησιν άτομικών έπιδιώξεων καί προ
σωπικών φιλοδοξιών καί μάλιστα εις έποχήν
ώς ή σημερινή.
Αύτά είναι τά τρία σημεία τά όποϊα νομίζομεν ότι πρέπει νά άπασχολήσουν σοβαρώς ύμας οΐτινες δά χαράξητε διά τής
ψήφου σας τάς περαιτέρω κατευδύνσεις τού
Συλλόγου. Είδικώς διά τό πρώτον σημεΐον έΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΑΣ
πιτρέψατέ μας νά σάς εΐπομεν τά έξής :
Ή Διοικητική ’Επιτροπή τού Συλλόγου λο'Ημείς νομίζομεν ότι έπράξαμεν τό καδή
λοδοτοϋσα σήμερον ενώπιον ύμών, λυπεΐται κον μας μέ κινδύνους, μέ άνιδιοτέλειαν, μέ
διότι τά γεγονότα τού λήξαντος έτους δέν αύταπάρνησιν καί μέ ολοκληρωτικήν άποτής έχάριοαν τήν εΰτυχίαν νά περιορίση στέρησιν τής ύπηρεσιακής καί οικογενεια
τόν άπολογιομόν της εις τά δετικώς έπιτε- κής μας εύτυχίας. Εις τό ενεργητικόν μας
λεσδέντα κατά τό έτος τούτο καί νά έχη νομίζομεν ότι είναι ή σταδερά άντιμετώπινά προσφέρη εις ύμάς όλους τήν χαράν καί σις μιάς στυγνοτάτης Διοικήσεως διά τών άτήν αισιοδοξίαν, ής έχει άνάγκην πας έρ- γώνων ολοκλήρου τού έτους οΐτινες είχον
γαζό μένος.
δύο έπαδλα : τά άποτελέσματα τής 7 ’Ιου
Θά ήδυνάμεδα νά ξεχάσωμεν τάς πικρίας νίου 1947 καί τήν ένωσιν τών 26 Συνδικά
μέ τάς οποίας μάς έπότισεν ή Διοίκησις έάν των.
εϊχομεν καί τήν ισχνήν έστω έλπίδα ότι αϋΠιστεύομεν ότι άν όλιγώτερον σταδερά
τη δά ήλλαζεν έφεξής τακτικήν καί δέν δά ήτο έκ μέρους μας ή ύποστήριξις τών άπόύπέπιπτε πλέον εις τά 'ίδια ή άλλα χειρότε ψεών μας, τότε τό Προσωπικόν δά έδρηνούρα σφάλματα, ή μή άποφασιστική άντιμετώ- σε σήμερον. "Οπως πιστεύωμεν ότι τό ίδιον
πισις των όποιων έκ μέρους τού ώργανομέ- δά γίνη έάν ό Σύλλογος δέν ϊσταται άγρυ
νου Προσωπικού, δηλαδή έκ μέρους τού πνος, διαρκώς καί μέ τό όπλον έπί σκοπόν
Συλλόγου μας, είναι επόμενον νά προκαλέ- έφ’ όσον τάς τύχας τής Τραπέζης κατευδύση κακά άνεπανόρδωτα.
νουν οί σήμερον διοικοΰντες αύτήν. Ή αύΤρία είναι τά οημεϊα. Δι’ ήμας τρία ση στηρά κριτική είναι χρήσιμος καί συνεπώς
μεία είναι άξια ιδιαιτέρας έκ μέρους σας έπιβεβλημένη. Πρέπει όμως νά ληφδή ύπ’ όψιν ότι ή έκ μέρους μας ολοκληρωτική σύλπροσοχής καί έξετάσεως. Ταϋτα είναι :
1) Έάν ή Διοικητική Επιτροπή τού Συλλό ληψις καί ή ένδεδειγμένη άντιμετώπισις τού
γου—ή σήμερον λογοδοτούσα—έπραξε τό υπαλληλικού μας προβλήματος δέν ήτο πο
καδήκον της εις τό άκέραιον, ώς ήμεϊς νο- σώς άρεστή έκ μέρους τών άρμοδίων ούτε
έντός οϋτε έκτος τής Τραπέζης. Δέν εϊχομίζομεν.
2) Έάν ή τακτική τής Διοικήσεως τής Τρα- μεν νά άντιμετωπίσωμεν άγώνα συνήδη,
πέζης ύπήρξεν ή ένδεδειγμένη έναντι τού άλλά πολύπλευρον καί δυσχερέστατον.
Προσωπικού ή μήπως ήτο τοιαύτη ώστε— Πολλάκις δέν εϊχομεν τό δικαίωμα νά ένησυνεχιζομένη—νά άποτελέση φοβερόν κίν ρώσωμεν τό Προσωπικόν διότι τό τοιοΰτον
δά ήτο λίαν έπιζήμιον διά ' τήν προάσπισιν
δυνον, ώς ήμείς άκραδάντως πιστεύομεν.
3) Έάν έπρεπε νά ύπάρξουν έστω καί οί καί τήν προαγωγήν τών συμφερόντων αύτοΰ
Τό πρόβλημα τών έπαγγελματικών συμφε
«όλιγώτεροι τών 17», οΐτινες νά δεχδοΰν
ρόντων
μας δέν είναι άπομεμονωμένον.
νά γίνουν όργανα τής Διοικήσεως ή ώψειλε
πάς τις νά έπικουρή μέν τήν Διοίκησιν—τήν Τούτο είναι έξηρτημένον άπό τε τήν έκταοίανδήποτε Διοίκησιν—εις τό έργον τής σιν τών εργασιών τής Τραπέζης καί ταύτοΤραπέζης ΜΕ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΟΥ καί χρόνως έχει συνδεβή μέ τήν έδνικήν ύπόνά μή στέργη νά τής δίδη όπλα τά όποια δεσιν, όπως ήτο πάντοτε καί ιδιαιτέρως σή
καί τό Ίδρυμα καί τό Προσωπικόν καί αύ- μερον ύπό τάς σημερινός συνδήκας έδνική

έξόρμησιν του Συλλόγου κατά τήν ένδοξον
έποχήν τού ’Αλβανικού έπους, άφήκε δέ
αρίοτας άναμνήοεις ή δράοις του ώς Προέ
δρου τής Επιτροπής ’Αλληλεγγύης τού μαχομένου Συναδέλφου.
Ό κ. ‘Αριοτ. Κούμαρης διετέλεσε κατ’ έπανάληψιν Πρόεδρος των Συνελεύσεων τού
Συλλόγου, δεξιώς καί ύποδειγματικώς άσκήοας τά καδήκοντα τού άξιώματος τούτου.

υπόδεσις τό δλον έργατοϋπαλληλικόν ζήτη είργάσδησαν άμφότεροι. Καί ήμεΐς, είς τούς
μα τής Χώρας. Διά Τόν τελευταΤον τοϋτον όποιους έπεδαψίλευσαν πλουσίαν τήν στορ
λόγον έδει ό άγών μας νά είναι περισσό γήν των κατ’ έπανάληψιν.
τερον αδυσώπητος κα! περισσότερον έπίΌ κ. Ζεν. Ζολώτας. Τά γεγονότα τής
μονος.
7 Ιουνίου 1?47 προεκάλεσαν τήν άνάμιξιν
Μέσα είς τάς συμπληγάδας αύτάς ήναγκά- τού Συμβούλου τής Τραπέζης κ. Ζολώτα.
οδημεν νά κινηδώμεν και νά άντιμετωπίζω- Ήμεΐς οϊ όποιοι οϋτε πολύ νέοι εϊμεδα, ού
μεν μονίμως τήν άν,αισδησίαν κατά τρόπον τε δμως καί γέροι έγνωρίζομεν καί ώφείλοέξοργίζοντα κάδε έλεύδερον άνδρωπον μέχρι μεν νά γνωρίζωμεν τί έστί Ζολώτας. Καί έ
σημείου πού νά άγεται τις είς τό ύπερβολι- γνωρίζομεν όντως δτι ό κ. Ζολώτας δέν
λικόν συμπέρασμα δτι ολόκληρος ό έδνικός είναι άπλώς ένας διακεκριμένος έπιστήμων.
Δέν είναι μόνον ό Καδηγητής κ. Ζολώτας.
μας οργανισμός νοσεί βαρύτατα.
’Αλλά κάτι πολύ περισσότερον άπό δλα
Ό Κος Δημ. Μάξιμος. Μέσα είς τάς τό
αύτά. Έπεριμέναμεν συνεπώς νά συλλάβη τό
σος καί τόοας άπογοητευτικάς διαπιστώσεις
γενεσιουργόν αίτιον τής νοσούσης βαρύτα
μας ώς έλπιδοφόρον μετέωρον μάς εύρέδη
τα εστίας καί νά άπομονώση τό άφηνιαό πρώην Διοικητής μας καί Κυβερνήτης τό
σμένον κύτταρον. Τό τελευταΐον, δταν δέν
τε τής Χώρας κ. ΔΗΜ. ΜΑΞΙΜΟΣ, δστις, άάποσπάται άπό τούς οργανισμούς, δημιουρ
οάκις ηύκαίρησε άπό τάς πολλαπλός του έγεί κακοήδεις δγκους, δηλητηριάζει τό πδν·
δνικάς άσχολίας νά έξετάση τά ζητήματά
Καί τόν κ. Ζολώταν τόν ώραματίσδημεν
μας, μάς έδικαίωσεν έξ ολοκλήρου καί τά έ
έγχειριστήν καί μόνον έγχειριστήν. ’Έμπλα
λυσε μέ τό γνώριμον φιλοΰπαλληλικόν του
στρα καί σκεπάσματα ζεστά συγκαλύπτουν.
πνεύμα καί μέ τήν άνωτερότητα πραγματι
Δέν έξυγιαίνουν.
κού Ήγήτορος.
Τόν κ. Ζολώταν ή ψυχική μας άνησυχία
Ό Κος Άλεξ. Διομήδης. Τήν ιδίαν μετά τόν άνήγαγε είς ένα άπό τούς δυνατούς
χείρηαιν.μάς έπεφύλαξε πάντοτε καί ό πρώ πού μπορούν καί τού ' 'Έδνους τάς έλπίδας
ην Διοικητής μας καί Πρόεδρος ήδη τού Γε νά ένοαρκώσουν καί τήν δάδα τού πρωτο
νικού Συμβουλίου τής Τραπέζης μας κ. πόρου τής μεταπολεμικής άναπλάσεως νά
ΑΛΕΞ. ΔΙΟΜΗΔΗΣ, τόν όποιον εύγνωμο- κρατησουν ύψηλά.
νοϋμεν. ’Αλλά, δπως γνωρίζετε, Κύριοι Συ
Ό άνδρωπος τής αϋριον. Κα! δμως μέσα
νάδελφοι, ό κ. ΔΙΟΜΗΔΗΣ δέν είναι ό Διοι
. είς μίαν Επιτροπήν παραπτωμάτων άντί νά
κητής. Δέν είναι ποσώς άπηλλαγμένος άπα"δη τήν ουσίαν ό κ. Καδηγητής άφισε τόν
σχολήσεων. ’Απ' εναντίας βαρύτατα καί σοεαυτόν του νά δεδή πιοτάγκωνα πίοω άπό
βαρώτατα προβλήματα τόν άπασχολοΰν γετήν ώραίαν παράδοσιν. Ό Ναός τής Τραπέ
νικωτέρας φύσεως καί παντού καί ουχνάκις
ζης είχε μεταβληδή' είς τόπον μεταπρατικοϋ
δανείζει τήν πείραν του κάΤ τήν σοφίαν του
εμπορίου. Άπό πότε ; Άπό ποιους ; Δέν τό
ώστε νά μή έχη τόν χρόνον καί τήν άνεσιν
άγνοεϊ κανείς. Πολύ περισσότερον ό κ. Ζο
νά άπασχοληδή μέ ήμάς μόνον. Τούτο είναι
λώτας. Καί τί έγινε; Τίποτε περισσότερον
τό καλόν διά τόν τόπον, άλλά καί ή αίτια
άπό ότι δά έκαμναν οί ένάρετοι παλαιών
νά μή τόγ έχωμεν ήμεΐς ίδικόν μας έξ όλα
χρηστών άρχών Σύμβουλοι κ.κ. Βαλαωρίτης
κλήρου. Διψά ό τόπος άπό Διομήδηδες καί
καί Πετρίτσης. ’Αντί νά έπαναστατήση είς τό
Μαξίμους. Διότι δυστυχώς δέν είναι πολλοί
άκουσμα’ δτι Διοικητής τής πρώτης Τραπέ
αύτοί.
ζης τού τόπου μέ άπέραντον ευκολίαν άπεΑί αδυναμία! των. Άλλ' άς μάς έπιτρέ- πειράδη νά εΐπη είς τό Προσωπικόν τής
ψουν νά ε’/πωμεν μέ πάσαν εύλάβειαν δτι Τραπέζης τό «είπα-ξεΐπα», έξέχασε τήν
καί Αύτοί, ώς άνδρωποι έχουν άδυναμίας· ρομφαίαν τής παραβολής καί ύπήκουσεν είς
Καί τάς άδυναμίας των δυστυχώς τάς πλη τήν κεκτημένην τού κριτοΰ άταβιστικήν τα
ρώνει τό "Ιδρυμά μας αύτήν τήν εποχήν καί κτικήν καί ήνέχδη τήν έκδοσιν τής καταδιήμείς οί όποιοι δέν πταίομεν είς τίποτε. Τό καστικής άποφάσεως. “Ας μάς συγχωρήση ό
Ίδρυμα, διά τήν άνάδειξιν τού όποιου τόσον κ. Ζολώτας. Ήμεΐς καί μαζί μέ ήμάς πολλοί

—δλοι δοοι πονούν τό Ίδρυμα καί μονόνονται άπό τάς άδυναμίσς τους ώς άνδρωποι— άλλα έπεριμέναμεν άπό τόν κ. Ζολώ.
ταν... "Ισως νά ύπήρξαμεν περισσότερον
τού πρέποντος αισιόδοξοι. Πάντως ένα είναι
βέβαιον : Τούτο : δτι δέν κατέστη δυνατόν
οϋτε των συνδικαλιστικών άγώνων ή συμπά
θεια νά τόν συγκίνηση,οϋτε των πειθαρχικών
Κανόνων—μή άγνοουμένων των ιδιοτήτων—
αΐ έλαφρυντικαί περιπτώσεις, οϋτε τού καταφόρωςκαταπατουμένου δικαίου τό άναπόφευκτονάποτέλεσμα νάδικαιολογήση ό κ.Σύμβουλος, μέσα εις τήν ψυχήν του, προκειμένου
περί άδικουμένων ζωντανών ανθρώπων. Περιεπλέχδη μέσα εις τούς νόμους τής σκοπι
μότητας κατά τρόπον πού νά μάς λέγη
καθαρά καί ξάστερα δτι ό καδ’δλα τά άλλα
άοτός κ. Ζολώτας εις τό Πανεπιστήμιον καί
μόνον εις αύτό. Πλανώμεδα; Εϊδε.
Ώρισμένα όμως γεγονότα ξεχωρίζδυν
προσωπικότητας καί άναδεικνύουν ήγέτικάς
φυσιογνωμίας μέσα εις τάς έκδηλώσεις τής
ζωής τών λαών.
Τά γεγονότα τής 7 ’Ιουνίου 1947, έξάφορμής τών όποιων άπησχολήδη ό κ. Καθηγη
τής, είναι τέτοια.
Καί τόν κ. Ζολώταν δά τόν ήδελαν πολλοί
νά άποδείξη —εις τήν περίπτωσιν— δτι δέν
είναι έξ έκείνων πού άκολουδοϋν τήν πεπατημένην.

μοσύνης πρός τούς γενναίους ϋπερασπιστάς
τήςΠάτρίδος, οϊτινες άγωνίζονται τόν σκλη
ρόν καί άνισογ άγώνα, τόν όποιον άδίκως
μάς έπιβάλλουν ύπουλοι γείτονες, χρησιμο
ποίησαν νες δυστυχώς έλαχίστους άρνησιπάτριδας, οϊτινες έν συνεχείφ παρέσυραν καί
μίαν μερίδα τών άγνών παιδιών τής Ελληνι
κής νεολαίας, τά όποια έχουν στρέψει άνεπιγνώστως δπλα κατά της Πατρίδας των·
Στρέφομεν τήν σκέψιν μας πρός τούς ύπεραοπιστάς αύτούς τού πατρίου έδάφους —με
ταξύ τών όποιων συγκαταλέγονται καί άρκετοί Συνάδελφοί μας— διά νά τούς διαβεβαιώσωμεν δτι, δταν έπιστρέψουν εις τάς
έστίας των καί τήν έργασίαν των, δέν δά
συναντήσουν τήν σημερινήν άστοργίαν τών.
ολίγων έκμεταλλευτών τού ίδρώτος τών
μοχδούντων, διότι πολύ σύντομα δά έπικρατήσουν οπωσδήποτε αί ύγιεϊς αντιλήψεις
τής κοινωνικής δικαιοσύνης καί ισότητας
Τούς διαβεβαιώνομεν δτι δά άγωνισδώμεν
ϊνα πολύ σύντομα ή έργασία τιμάται, καί
άμείόεται καί ϊνα παύση νά έχη τό προβά
δισμα ό κληρονομικός πλούτος, άλλά μόνον
ό πνευματικός τοιοϋτος καί ό μόχθος έν
αυνδυασμώ πρός τήν άκεραιότητα τού χα
ρακτήρας καί του ήθουςΚαλοϋμεν πάντα Συνάδελφον, δατις τυ
χόν παρεσύρδη, νά άναβλέψη, νά πιστεύση
ότι ό σημερινός άγών τών συμμοριτών εις
τά βουνά γίνεται διά τήν ύποδούλωσιν τής
Πάτρίδος μας καί δτι είναι άνάγκη μέσα εις
τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν,δπως καί είς δληντήν
Ελλάδα, νά μή ύπάρξη οϋτέ εΤσ δατϊσ_νά
μή άποδοκιμάση τήν _άντάρσίαν. Καί tojo
δ"λοί"1^ί"άςζέργάσ9ωμενΓΈια τήν άνόρδώσιν τού τόπου καί άς άγώνιοδώμεν διά μίαν
καλυτέραν καί δικαιοτέραν αΰριον.
ιΆετά Συναδελφικών χαιρετισμών
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δί εΰχαί μας. Καταθέτοντες σήμερον τήν
έντολήν, τήν όποιαν μάς ένεπιστεύδητε
έπανειλημμένως μέχρι τοΰδε, σας εύχαριστοΰμεν διά τούτο ώς καί διά τήν ένίσχυσιν
τήν όποιαν μάς προσεφέρατε εις τό άχαρι
καί δυσχερές έργον, δπερ εϊχομεν άναλάβει.
Εύχόμεδα Ί'να ή διάδοχος Διοικητική Επι
τροπή τού Συλλόγου μας εύτυχήση άπό πό
σης άπόψεως έν τή διαχειρίσει τών έπαγ- Έν Άδήναις τή 31 Δεκεμβρίου 1947
γελμοτικών συμφερόντων μας καί δπως μή
Ε Κ Θ Ε Σ I Σ
δοκιμάση τήν πικρίαν μέ τήν όποιαν έπότιτών Ελεγκτών τού Συλλόγου
σεν ήμάς άδικα ή Διοίκησις τής Τραπέζης
Υπαλλήλων Έδνικής Τραπέζιης
μας.
τής Ελλάδος χρήσεως 1947
- Εύχόμεδα έπίσης ϊνα τό "Ιδρυμα — εις δ
ύπηρετοϋμεν καί εις τό όποιον πιστεύομεν
Πρός τήν Γενικήν Συνέλευσιν
δλοι μας— γνωρίση κάλυτέρας τών ση
τών Μελών τού Συλλόγου τών
μερινών ήμέρας. ·
'Υπαλλήλων τής
Έδνικής
Τραπέζης τής Ελλάδος
Πρός τούς πρωας μαχςτάς. Έχομεν
χρέος πριν ή τερματίσωμεν τήν-λογοδοσίαν Κύριοι Συνάδελφοι,
Ένεργοϋντες συμφώνως πρός τήν
μας"νά άπότίόώμεν φόρον Τιμής καί έΰγνω-

δοδεΐσαν ήμϊν εντολήν ύπό τής Γε
νικής Συνελεύσεως των Μελών ,τοΰ
Συλλόγου μας τής 27)6)47, προέβημεν εις τόν έλεγχον του 'Ισολογι
σμού καί τών λογιστικών βιβλίων
χρήσεως 1947.
Έκ τού ελέγχου διεπιστώσαμεν
ένημερότητα καί άκρίβειαν εις τάς
έγγραφός καί εΰρομεν ότι τά εις
τόν Ισολογισμόν άναγραφόμενα πο
σά συμφωνοϋσι πρός τά έκ τών. βι
βλίων έξαγόμενα.
Επίσης έκ toq ελέγχου διεπιστώσαμεν καλήν διαχείρισιν τών περιου
σιακών στοιχείων τοϋ Συλλόγου,
Έν Άδήναις τή 16 ‘Ιανουάριου 1943
ΟΙ Έλεγκταί
Ν. Παπαευδυμίου, Γ. Παπαγκϊκας

• ΣΧΟΛΙΑ ·
Μισδός καί έξέλιξις τών
Γυναικών Συναδέλφων
Όταν έπρόκειτο νά γίνη ή άναδεώρησις τής μετατάξεως τών Γυναι
κών Συναδέλφων, ύπεβάλομεν ύπόμνημα πρός τήν Διοίκησιν, εις τό
όποιον μεταξύ άλλων έγράφομεν ότι
έάν περικοπή ή κανονική VALEUR
τών μεταταχδησομένων, τότε είς
ώρισμένας περιπτώσεις δά ϋπολειφδοϋν οίιςονομικώς αΰται τών μή
μεταταχδησομένων Συναδέ λ φ ω ν
των, τοΰδ' οπερ άτοπον. Τήν αποψίν
μας ταύτην τήν άνεπτύξαμεν προφορικώς πολύ πριν τής υποβολής τοϋ
ύπομνήματος έν πλάτει καί είς τά
έπί τών μετατάξεων άρμόδια έκ Διευδυντών Τραπέζης Μέλη τής Έπιτρρπής καί είς τόν Διοικητήν τής Τρα
πέζης. Δυστυχώς, ώς πάντοτε, έπηληδεύάαμεν καί είς τό ζήτημα τοϋτο. "Ηδη τόσον ή χορήγησις τής κα
νονικής VALEUR είς τάς μεταταχδείσας όσον καί γενικώς τό ζήτημα τής
κάπως εύνοϊκής έξελίξεως τής Γυναικός Συναδέλφου πρέπει νά μελετηδή ΐνα μή ύπολείπωνται αί ίδικαί μας

τών Συναδέλφων των τής Τραπέζης
τής 'Ελλάδος, δεδομένου ότι όταν
ή Τράπεζα τής'Ελλάδος προσαρμόζη
ό,τι ήμεϊς έχομεν εύνοϊκόν, δίκαιον
είναι νά προσαρμόζώμεν καί ήμεϊς
ό,τι παρ’ αύτή ύπάρχει τό καλύτε
ρον. Συγκεκριμμένως ό οργανικός
μισδός τής Δοκίμου Δακτυλογράφου
πρέπει νά αύξηδή ώς καί τής Δακτυγράφου Β' τάξεως.
Έπί πλέον ή παραμονή είς τόν
βαδμόν Δακτυλογράφου Β' έπί μίαν
έξαετίαν εύρίσκεται έν δυσαρμονία
καί πρός τό όλον πνεϋμα τοϋ 'Οργα
νισμού καί πρός τήν πρόδεσιν τής
Τραπέζης όσον άφορά τήν ένδάρρυνσιν τών νεωτέρων, αν κρίνωμεν
άπό τήν συντομωτέραν προαγωγήν
τών Δοκίμων, Βοηδών καί Υπολογι
στών, έν συγκρίσει πρός τούς άνωτέρους βαδμούς. Διά τόν λόγον τού
τον ή προαγωγή τής Δακτυλογράφου Β' είς Δακτυλογράφον Α' τάξε
ως πρέπει νά γίνεται μετά τετραετί
αν έν τώ βαδμώ άντί τής ίσχυούσης
έξαετίας, Ή δέ μετάταξις τής Δακτυλογράφου Α' τάξεως είς Βοηδόν
νά γίνεται μέν μετά 9ετή εύδόκιμον
ύπηρεσίαν, ώς μέχρι τοϋδε, άλλά αί
μετατασσόμενοι νά όνομάζωνται
Βοηδοί μέ μίαν προσαύξησιν.
Ιδού έν ζήτημα τό όποιον πρέπει
νά τακτοποιηδή τό συντομώτερον,
'Αλλά δά τό έννοήσουν οΐ άρμόδιοι:
Μή χειρότερα
Ή έξέλιξις τού έκ τής Έδνικής μετατεδέντος είς τήν Κτηματικήν Προσωπικού συνεβάδιζε —ώς ήτο άλλωατε φυσικόν — μέ ήμάς.
Κατά τά τελευταία δμως δύο χρόνια ήμεϊς
ύπολειπόμεδα καί των νεωτέρων άκόμη Συνα
δέλφων μας τής Κτηματικής. Διατί άραγε συμ
βαίνει τούτο; Άπλούστατα, διότι είς τήν
Κτηματικήν ύπάρχεϊ Διοικητής καί αύτός
εϊναι ό κ. Κάρ. Άρλιώτης, ό όποιος έχει
πολύ μυαλό καί τόν λατρεύει τό Προσωπικόν
τής Τραπέζης έκείνης. Ένώ είς ημάς ;.......
μή χειρότερα.
"ΕΚΤΥΠ,,-Σ. ΣΤΡΑΓΓΑΛΟΣ - Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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