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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
τής τακτικής Γενικ. Συνελεύσεως

ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
της Έδνικής Τραπέζης τής Ελλάδος

ΤΗΣ 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1946
Πρωτοφανής εις κοσμοσυρροήν ύπήρξεν ή συνέ- 

λευσις τής 14ης Φεβρουάριου έ. Ε.
—Ή αίθουσα του Πρατηρίου ‘Υφασμάτων του Προ

μηθευτικού Συνεταιρισμού ήτο ασφυκτικός πλήρης. 
—Άπό πολύ ένωρϊς τά καθίσματα εϊχον καταληφθή 
άπό... τούς τακτικούς «Πελότας» των Συνελεύσεων. 
Πρώτοι και... καλύτεροι οι συνάδελφοι τής αριστε
ρός, πού αύτή τή φορά κατέλαβον τήν πτέρυγα 
τού Κέντρου.

— Και αυτό Εδωσεν άφορμήν είς σχόλια. Κάποιος 
μάλιστα, άδιορθώτως αισιόδοξων, ήθέλησε νά τό 
έκλάβη ώς «καλόν οιωνόν».

Κάποτε ή αίθουσα ύπερεπληρώθη κσΐ... υπό τήν 
πίεσιν των έκτος ταύτης δροσιζομένων—ώς γνω
στόν έχιόνιζε—-πολύς κόσμος άνήλθεν είς τό «Πα
τάρι», τό όποιον κσίτοι καθημερινώς στενάζει ύπό 
τόν όγκον τού κ. Προέδρου τού Συνεταιρισμού' 
έφιλοξένησεν αρκετούς.

—Ή συνέλευσις δέν έσημείωσε μόνον ρεκόρ πιέν- 
νας, άλλα καί διαρκείας. ‘Επτά ολόκληρες ώρες!

—Ούτε ή πείνα, ούτε ή δίψα, ούτε ή όρθοστα- 
σία έκούρασαν τούς συναδέλφους. Βέβαια, τά κου- 
λουράκια Εδωσαν καί πήραν, προωθούμενα άπό χέρι 
σέ χέρι εκ τού προαυλίου τού Συν)σμοϋ μέχρι τού 
βάθους τής αιθούσης.

—Ή έμφάνισις τού Γεν. Γραμματέως τής Γεν. Συ
νομοσπονδίας κ. Μα κ pj. έχαιρετίσθη μέ θυ
ελλώδη χειροκροτήματα.

—Μέ τήν Εναρξιν τής συνελεύσεως καί τήν κα- 
τάδεσιν τής ένστάσεως γίνεται άντιληπτόν δτι ή 
άντιπολίτευσις εΤχεν όργανώσει στρατηγικώτατα 
ιήν έπίθεσίν της κατά τής Δ. Ε.

—Λέγεται δτι είχε καί ’Επιμελητείαν.
—’Αλλά ό κ. Ά π ο ο τ ο λ ό π ο υ λ ο ς ήρε- 

μώτατος, μέ τάς σαφείς απαντήσεις του, αντιμετω
πίζει δλας τάς επιθέσεις καί τελικώς έξέρχετ α 
θριαμβευτής.

—Εις τήν όμιλίαν του ό κ. Δελακώτσος 
δέν ένόμισεν δτι πρέπει νά μή κάμη «χιούμορ». 
"Ετσι, μεταξύ άλλων, ώμίλησε καί περί «Σ τ ό- 
μ ά τ α ς».

Καί δ κ. Ά π ο σ τ ο λ ό π ο υ λ ο ς έρωτώ- 
μενος: Υποπτεύομαι, λέγει, δτι δ κ. Δελακώτσος 
όνομάζει Σταμάταν τό ένδιαφέρον τής Δ. ’Επιτρο
πής διά τάς Εργασίας τής Τραπέζης! (Θυμηδία!)

—Βόμβα ατόμου κατά τού κ. Δελακώτσου ή ύπό 
τού κ. Άποστ.ολοπούλου έπίδειξις τής 
σχετικής μετά τόν Ν. <583 άνακοινώσεως τής Δ. Ε.

—‘Ο κ. Ά π ο σ τ ο λ ό π ο υ λ ο ς χειροκρο
τεί τούς άντιπολιτευομένους τήν Δ. Ε. δμιλητάς.

—Καί κάποιος άπό τό βάθος ψιθυρίζει «πού εΤσα: 
καΰμένε Δεληγιάνν η!», άναμιμνησκόμενος ί
σως τήν καταγωγήν τού κ. Ά π ο σ τ ο λ ο
πού λ ο υ.

—Τί ήταν Εκείνη ή ρουκέττα τού κ. Γ ι α ν ο- 
π ο υ λ ο υ περί τού κ. Δημητριάδη; 
’Ανησυχία μεταξύ τής αριστερός! ΑΤσθησις είς τήν 

δεξιάν!
—Πολύ καλήν έντύπωσιν δφισεν ή έμφάνισις τού 

Εκπροσώπου τού Ε.Κ.Α. κ. Λ υ κ ο up η καθώς 
καί ή αντικειμενική όμιλία του.

—Τετραγωνικότητα καί ρητορείαν έπέδειξεν ό κ. 
Φ. Β ε ν α κ ί δ η ς. Τήν έξ ίσου σπουδαίαν δευ
τερολογίαν του, έξ αφορμής τής δμιλίας τού κ1



Λ υ κ ο ύ ρ η, είναι α/νωοτον διότι έττροτίμησε 
να έκφονήοο άπό του έζώοτου τοΟ Συν)σμοΟ δί
κην.;,. ίεροδιακόνου. ’Αλλά, παπά παιδί.... είναι!

—"Οπου άπεκαλύφθη δτι τό νέον μυστικόν δ- 
πλον τοΰ κ. L Παπαλέτσου είναι... ή 
οιωπή! Γιατί, έρυτοΟσε κάποιος, δέν έφώτιοε δ 
πρωτομεγέδης α ύτός1 άοτήρ μέ ομιλίαν του τήν Συ- 
νέλευσιν;~ΈπΠρε δμως τήν άπόντησιν, δτ« ό άστήρ 
αυτός ύπηρζε.... διάττων. Καί μάλιστα μέ μικρόν 
τροχιάν.

—’Αφόρητος ή γκρίνια τοΟ κ. Α, Κυρία- 
κοπούλου. Διαρκώς τό βάζει μέ τούς δυ- 
σανασχετοΰντας λόγω τών μακρών ομιλιών τών ά- 
γορητών τής όντιπολιτεύσεως.

—Καί πορεμβοίνων δ κ. Ά πο οτ ολόπο υ- 
λ ο ς: Παρακαλώ, λέγει, νσ λείψουν α! διακοπαί 
ώστε νά είναι ευχερής ή κριτική τοΟ 2ργον μας? 
τήν όποιαν έζη τήσαμεν αυστηρόν.

—’Αριστοτέχνης Πρόεδρος τών Συνελεύσεων δ κ. 
Τ ζ ώ τ ζ η ς έπέδειξεν δφδαστον μαεστρίαν έν 
τή Διευθύνσει τής Συνεδριάσεως.

ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Τήν 14ην ΦεβρουαρΙου έ. έ. συνήλθεν ή 
Τακτική Συνέλευσις τών μελών τοΟ Συλλό
γου μας είς τό Πρατήριον 'Υφασμάτων τού 
Προμηθευτικού Συνεταιρισμού (Πεσματζό- 
γλου 1) μέ θέματα:

1) Λογοδοσία τής Διαικ. ’Επιτροπής έπί 
τών πεπραγμένων τοΰ έτους 1945.

2) "Εγκρισις ’Απολογισμού 1945 καί Προϋ
πολογισμού 1944-

3) ”Εκθεσις τών ’Ελεγκτών έπϊ τής Δια- 
χειρίσεως τής Διοικ. ’Επιτροπής έτους 1945 
καί όπαλλαγή αυτής.

4) Καθορισμός τής συνδρομής εις 1 ο)ο 
έπί τών πόσης φύσεως μηνιαίων άποδοχών 
τών μελών.

5) ’Εκλογή πενταμελούς Εφορευτικής Ε
πιτροπής πρός διεξαγωγήνJrOv άρχαιρεσι- 
ών έξ ών J0 τρία μέλη τακτικό καί δύο ά- 
ναπληρωματικδ."

’Ανακοινώσεις τής Διοικ. ’Επιτροπής έ- 
π'ι τών έσχάτως καθορισθέντων ύπό τής 
Κυβερνήσεως μισθών τών Τραπεζιτικών υ
παλλήλων καί λήψις σχετικών άποφάσεων.

Πρόεδρος τής Συνελεύσεως ό τακτικός 
τοιοΰτος κ. Κωνστ. Τζώτζης. Γραμματείς ή 
κ. Μαρ. Μιλάνου καί ό κ. Κωνστ. Δή
μο λ ί τ σ α ς. Δικαστικός όντιπρόσωπος 
ό Πρωτόδικης κ. Πραπόπουλος.

Δισπιστωθείσης άπαρτίας ό κ. Πρόεδρος 
κηρύσσει τήν Εναρξιν τής Συνεδριάσεως.

Ζητών πρό τής ήμερησίας διατάξεως τόν 
λόγον ό κ. Γ. Φράγγου υποβάλλει 
ένστασιν κατά τού νομίμου τής συγκλήσε- 
ως τής Συνελεύσεως, δεδομένου δτι δέν έ-

δημοσιεύθη, συμφώνως πρός τό Καταστατι
κόν, ή "Εκθεοις Πεπραγμένων τής Δ. ’Επι
τροπής 4 ήμερος πρό τής Συνελεύσεως καί 
καταθέτει αΐτησιν ΰπογεγραμμένην παρά 
275 Συναδέλφων, δπως, άναβαλλομένης τής 
Λογοδοσίας δί Αλλην ημέραν, ή συζήτη- 
σις περιορισθή είς τά λοιπά θέματα τής 
ήμερησίας διατάξεως.

Ό Πρόεδρος κ. Κ. Ά π ο σ τ ο λ ό
που λ ο ς, άπαντών έπί τής ένστάσεως, 
λέγει δτι ή Διοικητική ’Επιτροπή έθεώρησε 
καθήκον της νά συγκαλέση τήν Συνέλευσιν 
διά τήν ήμέραν αύτήν άκριβώς ϊνα ολό
κληρος ό Συναδελφικάς κόσμος, επωφελού
μενος τής άποφασισθείσης στάσεως Εργα
σίας, παραστή καί άκούση τά πεπραγμένα 
τής Δ. Επιτροπής, μόρφωση γνώμην καί κρί- 
νη τό έργον της. Τό δτι, λέγει, ή λογοδο
σία δέν έδημοσιεύθη έκ τών προτέρων ό- 
φείλεται είς τήν μεγάλην δαπάνην ήτις ά- 
πητεΐτο διά τήν έκτύπωσίν της, τούδ’ δπερ 
δέν έπέτρεπε καί εις τάς άπό πενταετίας 
καί έντεϋθεν Δ. ’Επίτροπός νά προβαίνω- 
σιν είς τήν δημοσίευσίν της.

Ή Συνέλευσις έπιδοκιμάζουσα τά λεχθέν- 
τα ύπό τού κ. Προέδρου Τής Δ. ’Επιτροπής 
άποφαίνεται υπέρ τής ουζητήοεως έπί ά- 
πάντων τών δεμάτων τής ημερήσιας δια- 
τάξεως.

Είς τό σημεΤον τούτο προσέρχεται ό Γεν. 
Γραμματεύς τής Γεν. Συνομοσπονδίας ’Ερ
γατών, κ. Φ. Μ α κ ρ ή ς, είς τόν ό
ποιον ή Συνέλευσις έπεφύλαζεν θερμήν υ
ποδοχήν. Ό κ. Μακρής, λαβών τόν λόγον, 
απευθύνει χαιρετισμόν έκ μέρους τής Γ. Σ. 
Ε. Ε. «Είμαι, λέγει, έξαιρετικά υπερήφανος 
καί συγκεκινημένος σήμερον πού βρίσκο
μαι μαζύ σας, διότι σεΤς οΐ συνδικαλισταί 
τής ’Εθνικής Τραπέζης άποτελεΓτε ένα Ε
κλεκτό κομμάτι όπό τό συνδικαλιστικό 
κίνημα τής Χώρας μας. Είσθε έκεΓνοι, πού 
πρώτοι, κάτω άπό συνθήκες άνελεύθερες, 
έδώσατε τόν τόνον καί τό πνεύμα τής έ- 
πιβιώσεως τών Ελευθέρων συνδικαλιστικών 
Ελευθεριών. Ή οικογένεια τών υπαλλήλων 
της Έθν. Τραπέζης κατέχει Εξαιρετικήν θέ- 
σιν μέσα είς τό συνδικαλιστικό μας κίνη
μα, θέοιν ή όποια έχει σημειωθή άκόμη 
καί άπό τούς συντρόφους συνδικαλιστάς 
τής ’Αγγλίας». Έξαίρει περαιτέρω τούς άγώ- 
νας τού Συλλόγου μας, πού Εμφορούνται ά
πό άληθινήν συνδικαλιστι
κήν συνείδησιν καί συγχαίρει 
τήν Διοικητικήν ’Επιτροπήν διά τήν π ε κ- 
8 α ρ χ I α ν καί τήν προσήλωσιν 
της είς τά καθαρά καί 
άληθινά συμφέροντα τής 
τάξεώς μας. Κακίζει τήν Κυβέρνη- 

(Συνέχεια είς τήν 157 σελίδα)
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ΣΧΟΛΙΑ
Jj

' Οπερ εδει δεΐζαι

‘Ο όντιπρόεδρος τής Κυβερνήσε
ις κ. Τσουδερός, προ τής άναχωρή- 
σεώς του διά ΛονδΤνον, έδωσεν εις 
τούς έκπροσώπους των Τραπεζιτι
κών υπαλλήλων κατηγορηματικός 
υποσχέσεις, τάς όποιας όταν έπέ- 
στρεψε δέν έτήρησεν. ’Έτι περισσό
τερον, έστέρησε τούς Τραπεζιτι
κούς ύπαλλήλους έκείνου τό όποι
ον δΓ άπεργιακοϋ άγώνος εΤχεν έ- 
πιτύχει ό Σύλλογος τής Εθνικής 
Τραπέζης έπϊ Κυβερνήσεως Κανελ- 
λοπούλου δΤ όλους τούς εις τάς 
Τραπέζας έργαζομένους. Ένώ τού- 
τέστιν ό Τραπεζιτικός κόσμος άνέ- 
μενεν ΰποστήριξιν άπό τόν κ. Τσου- 
δερόν, έχασεν έπϊ τών ημερών του 
δ,τι έκέρδισεν άπό τήν προηγουμέ- 
νην Κυβέρνησιν. 'Αλλά κατά τήν τε- 
λευταίαν άκρόασιν, είς ήν έδέχθη ό 
κ. Τσουδερός τήν έπιτροπήν τών 
Τραπεζιτικών ώμίλησε περί υπερω
ριών καί έδήλωσεν ότι οί Διοικηταί 
τών Τραπεζών τόν έβεβαίωσαν ότι 
δέν υπεσχέθησαντά καύ
σιμα, άκόμη δέ ότι έχουν οΰτοι τήν 
εύχέρειαν νά ρυθμίσουν τό μισθό- 
λόγιον έντός τοϋ άνωτάτου όρίου 
τών δρχ. 260.000 κατά τρόπον εύ- 
νοϊκόν διά τούς κατωτέρους. "Ολα 
τό άνωτέρω άποδεικνύουν ότι έλ- 
λείπει ή διάθεσις έκ μέρους τών 
Διοικήσεων πρός ένίσχυσιν τών 
Τραπεζιτικών ύπαλλήλων, ιδιαιτέ
ρως δέ έκδηλος είναι ήέλλειψις δι- 
αθέσεως είς τήν ΔιοΙκησιν τής Ε
θνικής Τραπέζης, τήν όποιαν δέν 
κατέχει μόνον ή εύθυνοφοβία άλλά 
καί ή παντελής άδυναμία διά πρω
τοβουλίας, τάς όποιας όλαι αί άλ
λοι Διοικήσεις καί αύτό άκόμη τό 
πτωχόν Κράτος έλαβον καί λαμβά

νουν ύπέρ τσϋ Προσωπικού.

Φλέγοντα ζητήματα
Τό ζήτημα τής πραγματικής καί ό- 

ριστικής οικονομικής ένισχύσεως τού 
Προσωπικού, αί προαγωγαί, ή άνα~ 
θεώρησις τών ποιοτικών διακρίσεων, 
ή έστω καί διά μικρών δανείων ένί- 
σχυσις τών Συναδέλφων έκείνων 
τών Ύ)μάτων, οί όποιοι ύπέστησαν 
μεγάλος καταστροφάς, ή έθελουσία 
έξοδος, ή έκπόνησις νέου όργανι- 
σμοϋ, ή μετάταξις τών γυναικών Συ
ναδέλφων καί πρό παντός ή άνά- 
πτυξις τών έργασιών 
τής Τραπέζης, ιδού τί άπασχολεΐ ό
λους μας άλλά καί χωρίς νά λαμβά- 
νεται άπόφασις καί πρωτοβουλία 
καμμία έκ μέρους τής Διοικήσεως 
καί τών λοιπών άρμοδίων έν τή Τρα- 
πέζη.
’Επίτροποί έλλη- 
νικών καλενδών

ΉΔιοίκησις τής Τραπέζης κατη- 
γορηματικώς ύπεσχέθη ότι θά συ- 
στήση μίαν Έπιτροπήν διά τό έπισι- 
τιστικόν πρόβλημα τού Προσωπικού 
Κεντρικού καί Ύπ)των καί έτέραν έ
πιτροπήν διά τήν μέριμναν ύπέρ τών 
άσθενικών παιδιών τών Συναδέλφων. 
Πολύς έκτοτε παρήλθε χρόνος καί 
δέν έγινε τίποτε άπολύτως, ούτε 
κόν ή σύστασις τών Επιτροπών.
'Εποχή διακρίσεων;

Οί Προϊστάμενοι καί οί Έλεγκταί 
άπό άπόψεως επιδομάτων θέσεως 
δέν εϊχον καμμίαν διάκρισιν κατά τό 
παρελθόν. Σήμερον, όπότε καί τά 
έπιδόματο εΐνσι άνάξια λόγου καί ή
Διοίκηοις....στενοχωρεΐται διότι δέν
τής δίδεται ή εύχέρεια νά ίκανοποι- 
ήση τό Προσωπικόν, εύρεν έν τού- 
τοις αΰτη τήν εύκαιρίαν νά κάμη 
διάκρισιν μεταξύ τών δύο τούτων ά- 
ξιωμάτων προκειμένου νά έξοικονο-



μήση μερικός δεκάδας χιλιάδων 
δραχμών. Καί έρωτάται είναι έποχή 
διά διακρίσεις; 'Αλλά καίέάν άκόμη 
ήτο έποχή πρέπει νά ύπάρχη ή διά- 
κρισις αϋτη;
’Επιδόματα δέσεων κ.λ.π.

Τά έπιδόματα θέσεων, τά έπιδό- 
ματα ταμιών, χειριστών καί χειρι- 
στριών καί νυκτοφυλάκων θά πρέ- 
πη νά καθορισθοϋν εις ποσοστόν έ- 
πί τών άποδοχών, όπως έχει καθορι- 
οθή τοϋτο καί διά τά έπιδόματα οι
κογενειακών βαρών. Τά έτονίσαμεν 
έπανειλημμένως. Έπί πλέον πρέπει 
νά έπεκταθοϋν τά έπιδόματα δέσε
ων καί εις τούς Συνδιαχειριστάς τοϋ 
Κεντρικού Κ)τος καί τούς Διευδυν- 
τάς, Ύποδιευδυντάς καί Προϊσταμέ
νους Λογιστηρίων τών Ύ)μάτων καί 
εις τούς Προϊσταμένους "Υ
πηρεσιών τών μεγάλων Ύ)μάτων.
"Εργα πολιτισμού

Τά σημερινόν Δ.Σ. τού Ταμεϊρυ,Ύ- 
γείας,μέ έπί κεφαλής τόν κ. Γρ. Ρΐ- 
τσον καί Διευθυντήν τόν κ. Δ. _Σαγ- 
κριώτην έσημείώσε μίαν άκόμη εξαι
ρετικήν πρόοδον εις τό έκπολιτιστι- 
κόν έργον του διά τών νέων ιατρεί
ων, τά όποια έδημιούργησε έν τώ 
Κέντρικώ Καταστήματι τής Τραπέ- 
ζης καί τών όποιων ή τελετή τών έγ- 
καινίων έλαβε χώραν πρό ήμερών 
παρουσία τών μελών τής Διοικήσε- 
ως, τών Διευθυντών, έκπροσώπων 
τών έν τή Τραπέζη ‘Οργανώσεων 
τοϋ Προσωπικού καί τών ιατρών τοϋ 
Ταμείου.
Κακώς νοούμενη οικονομία

Τό περίφημον συνεργειακόν επίδο
μα έδόθη εις όλους άνεξαιρέ- 
τως πλήν εις τούς έλαχίστους στρα- 
τιώτας συναδέλφους, εις μερικούς 
όμολογουμένως άσθενεΐς καί εις 
τούς έλαχιστοτάτους έπίσης τελοϋν- 
τας έν τιμητική διαθεσιμότητα Εις 
μάτην έτονίσαμεν τήν σκοπιμότητα

τής καταβολής άφοϋ αϊ περί δικαιο
σύνης άπόψεις μας δέν είχον άπή- 
χησινκαί παρά τήν κατηγορηματικήν 
ύπόσχεσιν καί έντολήν άκόμη τοϋ κ. 
Διοικητοϋ όπως δοθή τοϋτο εις τάς 
ώς άνω κατηγορίας Συναδέλφων. Ή 
τακτική αϋτη τών άρμοδ'ων δέν ά- 
ποτελεϊ περιφρούρησιν τών συμ
φερόντων τής Τραπέζης άλλά άπο- 
δεικνύει παραγνώρισιν τών φιλοϋπαλ- 
ληλικών παραδόσεων τοϋ ιδρύματος, 
χάρις εις τάς όποιας έχει άποκτήσει 
ή Τράπεζα τόσον έκλεκτόν Προσω
πικόν.
Τά παράπονα τών Ύπ)μάτων

Ό άφιχθείς πρό ήμερών Συνάδελ
φος τοϋ Δικαστ. Τμήματος τοϋ έν 
Θεσσαλονίκη ύπϊματος κ. Οίκονομό- 
πουλος, έπί κεφαλής τής άντιπρο- 
σωπείας ώς καί οι έκ Βόλου καί Κα- 
βάλλας λοιποί Συνάδελφοι τών Τρα
πεζών Εμπορικής καί ’Αγροτικής 
μετέφερον τά παράπονα τοϋ Προ
σωπικού τών Ύπ)μάτων τής Βορείου 
"Ελλάδος καί Θεσσαλίας, τά όποια 
συνίστανται εις τό ότι τούς άγνοοϋ- 
μεν καί δέν έχομεν πυκνήν έπαφήν 
μαζί των. Αί ύπό τών έκπροσώπων 
τής ομοσπονδιακής ’Επιτροπής δο- 
θεΐσαι αύτοίς έζηγήσεις άφ’ ένός 
άλλά καί ή έξ ιδίας αύτών τών ίδιων 
σχηματισθεΐσα άντίληψις τούς έπει- 
σεν ότι τά συμφέροντα καί τά ζητή
ματα γενικώς τών Συναδέλφων τών 
Ύπϊμάτων έχουν τεθή εις τήν πρώ- 
την γραμμήν τών φροντίδων τών 
Συλλόγων καί ότι τής νέας όσον καί 
δικαίας τούτης τακτικής τά άποτε- 
λέσματα δέν θά βραδύνουν νά αι
σθανθούν όλοι οι ύπάλληλοι τών Ύ- 
ποκ)μάτων.
"Εξοδα κινησεως

Δέν είναι μικρός ό άριθμός τών 
συναδέλφων,οι όποιοι επιβαρύνονται 
μέ έξοδα μακράς διαδρομής καί δέν 
είναι άσήμαντος ή δαπάνη—κατόπιν 
μάλιστα τών έσχάτως γενομένων



αύξήσεων των εισιτηρίων — εις τήν 
όποιαν υποβάλλονται αυτοί. Καί ό
μως ούδεμία έκ μέρους των άρμοδί- 
ων έν τη Τραπέζη έλήφδη μέριμνα: 
διά τό ζήτημα τοϋτο, παρά τάς ο
χλήσεις τού Συλλόγου. Μήπως καί 
διά τήν δαπάνην τούτην απαιτείται 
έγκρισις τού Κυβερνητικού Οικονο
μικού Συμβουλίου;

Αΰο μέτρα
Εις τό Κεντρικόν Κατάστημα δέν 

γίνονται κρατήσεις διά τήν όφειλήν 
των ρουχικών. Εις τά Κεντρικά καί τά 
Υ)ματα όλων των άλλων Τραπεζών 

5έν γίνονται έπίσης παρόμοιοι κρα
τήσεις. Καί όμως εις τά Ύ)ματα τής 
'Εθνικής Τραπέζης έπιμελώς καί άπό 
των πρώτων ήμερών ήρχισαν αΐ κρα
τήσεις. Ό Σύλλογος έκαμε σχετι
κά διαβήματα ϊνα έπιστραφώσι τά 
μέχρι τοΰδε κρατηδέντα ποσά εις 
τούς Συναδέλφους τών Ύ)μάτων. 
Ίδωμεν έάν δά ληφδή άπόφασις έκ- 
δόσεως σχετικών οδηγιών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΧ

ί Ανακοινοϋται εις τάς εις τά Ύ)τα 
Αντιπ)πείας τού Συλλόγου μας ότι, 

όταν πρόκειται νά άρχίση ή διανο
μή τών ειδών τής Οϋνρρα ή Διεύ- 

. δύνσϊς τού Ύ)τος δέλει καταβάλει 
εις τό Προσωπικόν τό άπαιτούμε- 
τοσόν διά τήν άγοράν τών ειδών 

. τών άναλογούντων εις έκαστον ύ- 
πάλληλον καί εις τά προστατευό- 
μεναμέλη τής οικογένειας του. Τό 
ποσόν τοϋτο δέλει έξοφληδή διά 
μηνιαίων δόσεων.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
' . 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΣ 
τών 'Υπαλλήλων 

τής Εθνικής Τραπέζης
(Συνέχεια έκ τής 1S4 αελίδος)

σιν, διότι, παρά πάσαν ύπόσχεσίν της, προ- 
έβη εις μονόπλευρον καδορισμόν μισθο
λογίου. άγνοήσασα τον ανωτατον συνδικα
λιστικόν μας ’Οργανισμόν καί τονίζει δτι 
δέν είναι άνεκτόν νά ρυθμίζωνται ζητή
ματα τής έργαζομένης τάξεως σοβαρά, έ- 
ρήμην τών άμέσως ένδιαφερομένων. Άνα- 
φέρεται εις τό αίτημα περί τιμαριθμικού 
μισθολογίου έπί του όποιου η ΓΣΕΕ έπϊμέ- 
νει καί εκφράζει τήν βεβαιότητα 'δτι είς 
τόν αγώνα πού αρχίζει ή* ’Εργατική Τάξις 
γιά τήν έπιβίωσί της οι Συνάδελφοι τής ’Ε
θνικής θά έχουν τήν ίδιαν ώς είς τό πα
ρελθόν δέσιν, «άκαμπτοι, άπτόητοι, πάντο
τε μέ τόν υψηλόν παλμόν τών Εθνικών, 
άλλά καί συνδικαλιστικών παραδόσεων καί 
μετωπίδα τό συμφέρον τών εργαζομένων». 
Περαίνων ζητεί δπως άντιπροσωπεία _ Συ
ναδέλφων παραστή εις τήν διό τήν αυτήν 
ώραν συγκληθεΐσαν ύπό τής ΓΣΕΕ συγκέν- 
τρωσιν, διά τήν όποιαν άνεχώρησεν καί ό 
’ίδιος.

Τούς λόγους του κ. Μ α κ ρ ή έκάλυ- 
ψαν θυελλώδη χειροκροτήματα.

Γίνεται έν συνεχεία ή εκλογή τής Εφορευτικής ’Ε
πιτροπής έκ τών κ. κ. I. Τζωρτζοπούλου, Γ. ’Ανδρο
νίκου, ’Ανδρ. Βάρδη, I. Τσούκα καί Σερ. Χριστο- 
δουλια.

’Ακολούθως ό λόγος δίδεται είς τόν Πρό
εδρον τής Δ. ’Επιτροπής, κ. Κ. ’Ατιοστολό- 
πουλον, ό όποιος λέγει τά έξης:
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Έμφανιζόμεδα ένώπιον ύμών σήμερον διά 
νά σάς έκδέσωμεν ποιαν χρήσιν έκάμαμεν 
τής εντολής σας έν τή διαχειρίσει Των'"πο
λυσχιδών, άναριδμήτων καί σοβαρωτάτων 
ζητημάτων, τά άποϊα μάς κατέλιπεν άλυτα ή 
πολεμική περίοδος, καί δσα μάς ένεφάνισεν 
ή μεταπολεμική τοιαύτη καί τών όποιων τήν 
έπίλυσιν μάς ένεπιοτεύδητε διά τής πανη
γυρικής ψήφου σας άπό τών άρχών του πα~ 
ρελδόντος Αύγούστου.

Δέν δικαιούμεθα καί δέν ταιριάζει άλλως 
τε είς τόν χαρακτήρα τών Μελών τής σή
μερον λογοδοτούσης Διοικητικής Επιτροπής, 
νά έπικαλεοδώμεν τάς ένδοεδνοτραπεζικάς 
άντιξοότητας καί τάς άλλεπαλλήλαυς κυβερ
νητικός μεταβολάς, ούδέ τάς άλλας δυσμε
νείς κοινωνικός καί τάς γενικωτέρας τής 
χώρας—γνωστός ύμϊν—δυσχερείς συνδήκας, 
τάς όποιας συνηντήσαμεν ώς έμπόδια είς 
τόν δρόμον μας, διά νά μειώσωμεν τάς εύ- 
δύνας, τάς όποιας έπωμίσδημεν, άφ' ής άνε- 
λάβομεν τήν Διοίκησιν του Συλλόγου.

Ακόμη, τό όλιγοχρόνιον διάστημα τής



θητείας μας δέν θέλομεν νά βαρύνω είς 
τήν πλάστιγκα υπέρ ήμΰν.

Άποφασίσαντες τότε διά τάν ένα ή άλ
λον λόγον καί δή τήν τελευταίαν στιγμήν 
νά ζητήσωμεν τήν έντολήν σας έπηγγέλθη- 
μεν ώρομένα πράγματα, τήν έκτέλεσιν των 
όποιων εΤχομεν τήν Ιεράν ύποχρέωσιν νά 
μετουσιώσωμεν είς έργα.

Λογοδοτοΰντες σήμερον πρός ύμάς ζη~ 
τοΰμεν τήν δικαίαν άλλά καί αύστηροτάτην 
κρίσιν σας, διότι οΰτω άνυψώνεται ή συλ
λογική ιδέα καί οΰτω προάγονται τά επαγ
γελματικά μας συμφέροντα.

ΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ! MAE

Κατευνασμός των παθών : Ύποσχεθέν-
τες νά συνεχΓάώμέν" τήν άξιέπαινον-* καϊ 
άπάϊέΧέομστικήν προσπάθειαν τής προκατό- 
χου Διοικητικής Επιτροπής πρός κατευνασμόν 
των παθών μεταξύ των Συναδέλφων, έθεω- 
ρήόαρεν ύπέρτατον καθήκον μας νά άπο- 
χρωματισθώμέν κατά πρώτον λόγον ήμέΐς 
οί ίδιοι εν τή ένασΚήσει των συλλογικών κα
θηκόντων μας καί τό έπράξαμεν μέ δρκον 
ενώπιον θεοϋ κα! ανθρώπων, χάριν τού με
γάλου άγαθοϋ τής' ττραγματοποιήσεως τής 
ένότητος τού Προσωπικού.

Τά Οικονομικόν: Ύπεσχέδημεν δτι είς 
τό κεφάλαιον τών-οίκονομικών διεκδικήσεων 
δέν θά άποστώμεν άπό τήν έντονον 
προσπάθειαν "να έπιτύχωμεν βελτίωσιν τής 
άθλιας οικονομικής καταόΤάοεώς τοΟΠρω- 
οωπικοΰ, εντός παντότέ'Ίων δυνάτοτήτων 
τής~αν"ορρωνυούοης τού τόπου οικονομίας 
καί άφ" δτου άνελάβομεν ύπήρξαμεν πρωτο
πόροι καί ασυγκράτητοι μαχηταί, παράσύ- 
ραντες εις τόν αγώνα καί τούς πλέον δι
ατακτικούς των μεδ’ ήμών συνεργαζομένων 
Συλλόγων τών άλλων Τραπεζών μέ άποτε- 
λέσματα τά όποια δεν νομίζομεν άτι ύπό 
τάς παρούσας ουνθήκας οίαδήποτε άλλη 
Διοικ. Επιτροπή θά ήδύνατο νά παρουσιάση 
ικανοποιητικότερα. Ή χορήγησης του έ.πι- 
δόμςασς .χειμερινής, πρρχοίας οφείλεται έξ 
ολοκλήρου είς τήν πρωτοβουλίαν και τήν 
επιμονήν τής σήμερον λογοδοτούσης Διοικ. 
Επιτροπής, τών Συλλόγων τών λοιπών Τρα
πεζών άρνηθέντων κατηγορηματικός νά 
ύποοτπρϊξωοι τό αίτημα τούτο, ώς άπολύτως 
κατ’ αύτούς άπραγματοποίητον. Ή άπό τής 
εποχής τής μεμονωυένΕΚ.απεργίας τοΰΠρο- 
οωπικοϋ τής Εθνικής Τραπέζης.έκτότε καί 
μέχρι σήμερον ίοχύσασσ διαφοροποίησκςτών 
άποδοχών δλων έν γένει τών Τραπεζιτικών 
ύπαλλήλων είναι έπίΟης άποκλειοτικόν έπα- 
ναπόκτημα ήμών, συνεπείς] τής άπεργίος έ- 
κείνης καί τό όποιον εκτός τού δτι άπετέ- 
λεσεν αίοθητοτάτην βελτίωσιν 
είς τάς μέχρι σήμερον άπόδοχάς μας,

παρέχει ήμίν καί όιιλον διά τόν έκάοτοτε 
καθορισμόν τών μισθών μας έπί ευνοϊκής 
βάσεως, είτε τιμαριθμικός είτε μή είναι ο 
καθορισμός ούτος.

Ή κατά Νοέμβριον επιστροφή τών κρατή
σεων, αίτινες ύάερέβαινον τόν μισθόν ένός 
δεκσπένθημέρου είναι έπίσης μία παροχή 
συνεπεία τής μεμονωμένης ίδικής μας απερ
γίας. τήν όποιαν παροχήν μόνον τά Προσω
πικόντής ήμετέρας Τραπέζης είοέπραξε καί 
τήν όποιαν δηλοΰμεν ύπευθυνως δτι ούδε- 
μία άλλη Τράπεζα κατέβαλε. Τήν οικονομι
κήν διευκόλυνσιν διά τά οπουδάζοντά τέκνο 
καί είς τούς είς Σχολάς φοιτοϋντας Συναδέλ 
φους πρώτοι ήμεϊς έπετύχομεν. "Οταν ο 
έπί κεφαλής τοϋ έπιλαχόντος toifisMXTtca 
Συνάδελφος κ.'Φράγκόυ ήθϊλησέ, μεσούντος 
τού Δεκεμβρίου,*Vti μάς συστήαη σύγκλησιν 
έκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως πρός διεκδί- 
κησίν τού 13ου μισθού, ήμέίς τόν καθησυ- 
χάσαμεν δηλώοαντες αύτώ ότι άλλοίμονον 
εάν έπρόκειτο αί διά τόν μήνα Δεκέμβριον 
άποδοχαί νά περιορισθώαι μόνον είς ιόν 
13ον μισθόν καί πριν ή λήξη ό μήν έλάβομεν 
ού μόνον Γ3ον μισθόν άλλά καί έκτακτον 
άπό <50—Τ20 χιλιάδων δραχμών επίδομα κο: 
ένσ έπί πλέον μισθόν δΓ αναδρομικήν αΰξη 
σιν άπό 1 Δεκεμβρίου.

Αΐ κατά τόν Νοέμβριον έκχακτοςτιαροχα; 
έξ έπτά δεκαπενθημέρων, αϊπνες άνέκούφι 
σαν κάπως τό Προσωπικόν ώς καί ό έκτακτος 
μισθός τού ‘Οκτωβρίου ώφείλον'ο άποκλει- 
στικώς είς τούς άγώνας τών Τραπεζιτικών 
ύπαλλήλων, είς τούς όποιους άγώνας ό ήμε- 
τερος Σύλλογος δέν είχε θέσιν καί συμβο
λήν δευτερεύουσαν άλλά πρώτοπόρέτακήν.

Άναφέρομεν έπίσης τήν πίστωόιν διά τήν 
άγοράν τών ειδών τής ΟΥΝΡΑ, τό επίδομα 
ραπτικών, τήν έπαναβίωσιν τών επιδομάτων 
θέσεων, έπιδομάτων χειριοτριών καί επιδο
μάτων ταμειακής διαχειρίσεως, τήν καθιέ- 
ρωσιν επιδόματος πολυετίας, τά συνεργειακά 
επιδόματα τού μηνός Ιανουάριου, τήν έστε
κα! άνεπαρκή έπιχορήγησιν του έοτιστορίο· 
τής Λ_έοχης καί τήν έπιχορήγησιν τών Σχο 
λών Ξένων Γλωσσών ένταΰθα καί είς άπαν
τα τά Ύ)ματα καί τήν έπί πιστώσει χορήγη- 
σιν ειδών τοϋ Συνεταιρισμού κατά τήν τελευ
ταίαν απεργίαν. Παρέχομεν τήν πληροφο
ρίαν δτι έζητήσαμεν τάν έπί άλλων βάσεω- 
καθορισμόν τών έπιδομάτων θέσεων καί 
έπιδομάτων χειριοτριών καί ταμιών καί τήν 
έξομοίωσιν έπιδομάτων Προϊστάμενων καί 
Ελεγκτών, ώς τό τελευταϊον τούτο ΐσχυ- ·. 
άνέκαθεν. Ή ύπό τής Διοικήοεως τής Τρα
πέζης παρερμηνευθεϊσα αϊτησίς μας δέν ητο 
καί δέν είναι νά λαμβάνωμεν έκάοτοτε δ, τι 
άκριβώς χορηγεί καί ή Τράπεζα τής Ελλά 
δος, άλλά νά μή ύπολειπώμεθα τούτης και



τοϋτο έχει σημασίαν καί διαφοράν.
Ή ”Ε ν τ α ξ ι ς: Έδηλώσαμεν προγραμ

ματικός δτι ή κατ' αρχαιότητα έντπξις τηπ 
Προσωπικού δά παρόΡεΙΫο'σεβαοτή διότι τό 
αντίθετον δά έσήμαινε διάλυσιν τής Τρα- 
πέζης. Καί ή ένταξις διά τών καταλλήλων 
ενεργειών μας έπροστατεύδη καί νομοδετι- 
κώς άκόμη καί είναι ήδη κτήμα τού Προσω
πικού, ή δέ έκδίκασις τών ένστάσεων έπί 
τής έντάξεως τερματίζεται έντός τών ήμε- 
ρών, οπότε καί δά άρχίση ή εργασία τής ά- 
ναδευρήοεως τών ποιοτικών διακρίσεων, ώς 
ρητώς ύπεσχέδη ήμϊν ή Διοίκησις έκτοτε 
καί έσχάτως. Έν τή έργασίρ τής. άναβεωρή- 
σεως τών ποιοτικών διακρίσεων νοοϋμεν καί 
τήν έξέτασιν τών τυχόν παραλειφδεισών ά- 
δίκως άπά τήν μετάταξιν γυναικών συνα
δέλφων.

Αΐ προσλήψεις νέου Προσωπικού: Έτονί- 
σαμεν δτι τυχόν προσλήψεις νέου Προσωπι
κού παντός Κλάδου καί βαδμοϋ ύφ’ οίανδή- 
ποτε δικαιολογίαν δά ήσαν δι’ ήμάς τελείως 
απαράδεκτοι καί μεμονωμένου έστω κρούσμα 
δά άπετέλει άφόρητον πρόκλησιν κατά τών 
εργαζομένων, καί δτι δάπροεκάλει τάς συελ- 
λωδεστάτας άντιδράσεις μας. Εύρισκόμεδα 
εις τήν εύχάριστον δέσιν νά άνακοινώσωμεν 
ύμΤν δτι έπί τών ήμερών μας ούδεμία νέα 
πρόσληψις έλαβε χώραν, πέραν μιας, τήν ο
ποίαν ή σημερινή Διοικητική Επιτροπή τού 
Συλλόγου είσηγήδη εις τήν Δ.ιοίκησιν καί ή 
όποια πρός τιμήν τής Διοικήσεως έγένετο ά- 
μέσως άποδεκτή. Πρόκειται περί προσλήψεως 
τού υιού άειμνήστου άνυτάτου Λειτουργού, 
έπί 45ετίαν άναλωδέντος εις τήν Υπηρεσίαν 
τής Τρσπέζης, άπό τήν όποιαν έξήλβε πενέ- 
στατος καί μέ βαρείας οικογενειακός ύπο- 
χρεώσεις.

Έδελουσία έξοδος: /πεσχέδημεν δτι δά 
ζητήσωμεν άπό τήν Διοίκησιν άνασύνταξιν 
τού Προσωπικού καί άναδιοργάνωσιν τής 
Τραπέζης διά τής άποσυμφορησεως καί ή 
Διοίκησις άπεφάσισε τήν έδελουσίαν έξοδον, 
μετά τήν πραγματοποίησιν τής οποίας δά έ- 
πακολουδήση ή άναούνταξις καί ή άναδιορ- 
γάνωσις.

Ή κατοχύρωσις τών μελλόντων νά απο
χωρήσουν: Έδηλώσαμεν ύμϊν δτι ή άποσυμ- 
φόρησις τού Προσωπικού μέ μειωμένος τάς 
σημερινός άποδοχάς ίσοδυναμεΐ πρός έξόν- 
ιωσιν ύπό τάς παρούσας άφορήτους οικονο
μικός ουνδήκας καί διά τοϋτο ύπεβάλομεν ύ- 
πόμνημα καί έν ουνεχείρ έζητήσαμεν, τή 
παρακλήσει τής ειδικής έπιτροπής έπί τής ε
θελούσιας έξόδου, τήν παρότασιν τής προ
θεσμίας ύποβολής σχετικών αιτήσεων ϊνα ά- 
ποσαφηνισδή πλήρως τό ζήτημα τής ήδικής 
καί οικονομικής κατοχυρώοεως τών μελλόν
των νά άποχωρήσωσι Συναδέλφων καί τών

οικογενειών αύτών καί ιδιαιτέρως τών λευ 
κανδέντων έν τή Ύπηρεσί ι τής Τραπέζης.

’Αμοιβαία κατανόησις: Εΐπομεν δτι δά 
ζητήσωμεν άπό τήν Διοίκηοιν άνάλογον με- 
ταχείρισιν πρός τήν ύφ' ημών έπιδειχθηαο- 
μένην ειλικρίνειαν ώς έπίσης καί νά έκτιμή- 
ση αυτή έμπράκτως τό ζωηρόν ύπέρ τής 
Τραπέζης ένδιαφέρον μας, δπερ δά κατηύ- 
δυνε πάντοτε τάς ένεργείας μας καί δά έ- 
μορφοποίει τά αίτήματά μας καί τούτο νο- 
μίζομεν, χωρίς νά ειμεδα απολύτως βέβαιοι, 
δτι τό έπετύχομεν κατά μέγα μέρος, άλλά 
δυστυχώς μόλις έοχάτως καί κατόπιν έντο
νων αγώνων καί άποφασιστικών προσπα- 
δειών.

Αΐ άρχαί μας. Διεκηρύξαμεν τήν πίστιν 
μας είς τόν κοινωνικόν καί εθνωφελή προο
ρισμόν καί τό λαμπρόν μέλλον τού ιστορι
κού ιδρύματος είς δ ύπηρετοϋμεν, είς τήν 
πειθαρχίαν, τήν φιλοπονίαν, τήν άφοοίωσιν 
είς τό καθήκον καί είς μίαν καδολικήν άνύ- 
ψωσιν καί ευημερίαν τού Προσωπικού τής 
Τραπέζης καί έξεδηλώοαμεν δλην τήν άπο- 
στροφήν μας πρός τάς παρατάξεις καί τήν 
πολιτικολογίαν τών εργαζομένων έν τή ε
νασκήσει τών καθηκόντων των. Έτονίσαμεν 
επίσης δτι μυστικά! συνεννοήσεις μορφής 
κατοχικής έποχής εντός τής Τραπέζης παρ’ 
οργάνων αύτής, όποδενδήποτε προερχόμε
νοι, είναι ασυγχώρητοι καί άμειλίκτως κολά
σιμοι, διότι δημιουργούν αντιδράσεις καί ά- 
ποσπώσι τά προσωπικόν άπό τά έργα του 
καί ότι δά έζητούσαμεν άπό τήν Διοίκησιν 
νά λάβη σαφή δέσιν,

Τί έζητήσαμεν: Πιστοί είς τάς άρχάς μας 
αύτάς έζητήσαμεν άπό τήν Διοίκησιν άνά- 
πτυξιν έργασιών, ήδικόν ρυθμόν, έμπέδω- 
σιν τής υπηρεσιακής τάξεως, επαναφοράν 
τής πειθαρχίας, ρευστοποίησιν τής έφέσεως 
του Προσωπικού πρός εργασίαν, μή πρόσλη- 
ψιν νέου Προσωπικού, άναδεώρησιν τών ποι
οτικών διακρίσεων, ένέργειαν προαγωγών, 
λήψιν μέτρων ισότητας καί δικαιοσύνης είς 
εύρυτάτην κλίμακα, κατάργησιν τών προνο
μίων, οικονομικήν ένίσχυαιν τών εργαζομέ
νων καί ένίσχυαιν τών έχόντων τέκνα Συ
ναδέλφων.

Ή Διοίκησις κατά τήν πρώτην πολύωρου 
επαφήν μας τά έδέχδη δλα άνεξαιρέτως ?- 
να μετά δύο ήμέρας άρνηδή τά πάντα, 
ί Ή άντίδεσις: Τί έμεοολάβησεν έν τώ με
ταξύ δΤ ήμάς ύπήρξε μυστήριον. Άνεπτύξα- 
μεν είς τήν Διοίκησιν, δτι ή έπίλυσις τών ζη
τημάτων μας δά συντέλεση είς τ5 νά 8αδ<- 
ση τά ίδρυμα, τό συντομώτερον, τόν δρό
μον τών ιστορικών του πεπρωμένων. Έξη- 
γήσαμεν δτι τά τεδέντα ύπό τής Διοικ. Έ
πιτροπής αιτήματα, ήδικά πάντα καί δίκαιο, 
έπιλυόμενα δά φέρουν είς άρμονίαν τό Προ



σωπικόν πρός τήν Διοίκησιν καί είναι εύνό- 
ητον πόσον άπαραίτητος είναι ή άρμονία 
αυτή εις τάς σχέσεις μεταξύ εργοδότου καί 
εργαζομένου πρός αύτό τό καλόν τοΰ 'Ιδρύ
ματος, ιδιαιτέρως μάλιστα ύπό τάς σημερινός 
συνθήκας. Δικαιούμεθα νά παραπονεθώμεν 
δτι δλαι μας αί προσπάθεια) νά γίνωμεν άντι- 
ληπτοί άπό τήν Διοίκησιν ελάχιστα άπέδω- 
σαν καί τοϋτο, κατά τήν γνώμην μας όφεί- 
λεται εις τήν, ίσως παρά τήν θέλησιν τοϋ κ. 
Διοικητοΰ, άδυναμίαν του νά συμμερισθή 
τάς έπελθούσας μετά τήν παγκόσμιον λαί
λαπα κοινωνικός διαφοροποιήσεις.

Καί είναι μέν άληδές, δτι ώς πρός τάς οι
κονομικός μας διεκδικήσεις άντιλαμβάνεται 
πλέον τήν γλισχρότητα τών άποδοχύν μας 
καί φαίνεται να καταβάλη προσπαδείας διά 
τήν βελτίωσίν των, πέραν δμως αύτοϋ καθί- 
οταται άδύνατον διά τόν ίδιον νά συλλάβη 
καί νά υίοδετήση ήδικής φύσεως αίτήμα- 
τά μας.

Δέν είναι εΰκολον διά τήν σημερινήν Δι- 
οίκησιν ν’ άντιληφδή δτι ά έν τή Εθνική 

: ραπέζη έργαζόμενος λόγω τής ειδικής ύ- 
παλληλικής ανατροφής καί διαπαιδαγωγή- 
σεως, τάς όποιας μακρά παράδοσις έσφυρη- 
λάτησε, διαφέρει τών λοιπών μισδωτών εις 
νοοτροπίαν, δέτων εις ϊσην πρός τάς οικονο
μικός του διεκδικήσεις μοίραν, αν μή εις κα- 
λυτέραν, τά ήδικά του αιτήματα.

Ή άδυναμία δέ αΰτη τής Διοικήσεως νά 
μας έννοήση Εκαμεν, ώστε μόνον κατόπιν 
σκληρών άγώνων νά έπιτύχωμεν τά δσα έ- 
πετεύχδησαν.

Ήδελήσαμεν έν άρχή νά πιστεύωμεν καί 
μυρίας κατεβάλομεν προσπαδείας νά πεί- 
σωμεν τήν Διοίκησιν δτι ό ήμέτερος Σύλλο
γος δέν έπρεπε νά τήν αισθάνεται ώς τόν 
σκληρόν Εργοδότην καί κατ' άκολουδίαν δτι 
5έν θά έτιδέμεδα ποτέ ύπ’ αύτής εις τήν 
δέσιν τοϋ άντιδίκου.

’Ατυχώς ή πίστις μας αυτή κατέρρευσε 
μετά τάς πρώτας μας μετά τής Διοικήσεως 
έπαφάς, ώστε νά άναγκασδώμεν περαιτέρω, 
εύρεθέντες πρό άντιδικοϋντος πλέον έργο
δότου, νά ύπερασπίζωμεν μέ δσον έκ τής 
θέοεώς μας έπεβάλλετο σθένος καί μέ ϊσην 
—μέ λύπην μας—οξύτητα, τά συμφέροντα 
πού σείς, Κύριοι Συνάδελφοι, μας ένεπιστεύ- 
θητε.

Καί δά έθεωρούσαμεν έαυτούς άναξίους 
της έμπιστοσύνης οας, άντιδέτως ενεργούν- 
τας, έφ' δσον σαφώς διεφαίνετο ή Ενδιάθε
τος τάσις άποτελματώσεως τών πόσης φύ
σεως αιτημάτων μας, δι' έκαστον τών όποι
ων καί ιδιαιτέρως καί έν έκτάσει άνεπτύσ- 
σομεν τούς συνηγοροΰντας ύπέρ τής έπιλύ- 
σεώς των λόγους, λόγους συνδεομένους άρ-

ρήκτως πρός αύτό τό καλώς νοούμενον συμ
φέρον τής Τραπέζης, πρός τήν οποίαν άρ- 
ρήκτως έπίσης είναι συνδεδεμένη ή ΰπαρ- 
ξις ήμών καί τών οικογενειών μας. ’Ιδού, 
διατί, εκπρόσωποι τοϋ Προσωπικοϋ ημείς, ή- 
θελήσαμεν νά ένδιαφερθώμεν διά τήν έξέ- 
λιξιν τών εργασιών τής Τραπέζης, ύπόθεσιν 
διά τήν όποιαν τό ενδιαφέρον μας άμέρι- 
στον θά έκδηλοϋται, εις οίανδήποτε θέσιν 
καί άν εύρισκώμεθα έκάοτοτε, δαον καί αν 
θέλει τούτο παρερμηνευδή ώς παρέμβασις 
εις άλλότρια καθήκοντα.

Μένομεν μέ τήν έντύπωοιν, καί εύχόμεθα 
γά μή σφάλωμεν, δτι έσχάτως ή Διοίκησις, 
άπαλλαγεϊσα, ώς φαίνεται, τών έπηρεασμών 
έξ έσφαλμένων εισηγήσεων ένίων Υπηρε
σιακών της Συμβούλων, ήρχισε νά άναγνω- 
ρίζη τήν ορθότητα τών άπόψεών μας καί νά 
προσανατολίζεται εις τήν ιδέαν δτι ά Σύλ
λογος δέν είναι άντίδικος, άλλά συνεργά
της της ειλικρινής καί Σύμβουλός της πολύ
τιμος.

"Αν ή ιδέα αύτή οταθεροποιηθή εις τήν 
ψυχήν τών μελών τής Διοικήσεως καί έκδη- 
λωθή τοϋτο έμπράκτως, ώς μάς ύπεσχέθπ ή 
Διοίκησις, τότε αΰτη θά έχη σημειώσει τήν 
πρώτην καί μεγαλυτέραν επιτυχίαν άφ’ ής 
άνέλαβε τά καδήκοντά της έν τή Τραπέζη, 
ό δέ Σύλλογος θά έχη τήν ίκανοποίησιν 6τι 
τό μέ εύσυνειδησίαν έπιτελεσδέν καθήκον 
του έσχεν τά άγαθά του άποτελέοματα. 
Ή πείρα τής όλιγομήνου θητείας μας Επι
βάλλει εις ήμας τούλάχ ιστόν, αυγκράτησιν 
τοϋ ένθουοιασμοΰ μας μέχρις οδ τά < πράγ
ματα Ομιλήσουν καί θά πρέπη νά ομιλήσουν 
λίαν συντόμως.

Ζητήματα : Τά ζητήματα τά οποία μάς 
ένεφανίσθησαν δέν ήσαν ούτε ολίγα ούτε 
επουσιώδη. Ή άναπροσαρμογή τών γλίσ- 
χρων μισθών έπί τιμαριθμικής βάσεως, ή α
πειλή καί πραγματοποίησή τοϋ γνωστού ύ
πό τό όνομα «συντακτική πραξις» νόμου 
«περί ρυθμίσεως τοϋ Προσωπικού τών Τρα- 
πεζών»ή έθελουσία έξοδος, ένστάσεις έντά- 
ξεως, άναθεώρησις ποιοτικών διακρίσεων, 
προαγωγαί, Συνάδελφοι τοϋ νόμου 2)30, οϊ- 
τινες θά εύρίοκοντο είς τόν δρόμον ανευ 
τής σθεναρός ύποοτηρίξεώς μας, φυματικοί 
άπολυθέντες, άπορφανισθείσαι συνεπεία τών 
πολεμικών γεγονότων οίκογένειαι Συναδέλ
φων, αϊτινες προσέφευγον εις τόν Σύλλογον 
μέ ποικίλας δσας περιπτώσεις έκάστη, άστε
γοι Συνάδελφοι έζήτουν τήν προστασίαν μας, 
Συνάδελφοι γονείς άσθενικών παιδιών, Συ
νάδελφοι τοϋ Νόμου 1799, οΐτινες έζήτουν 
ιδίαν μεταχείρισιν μέ τούς άπό μακροϋ χρό
νου προαχδέντας, Συνάδελφοι Ύπ)των καί 
Άντιπροσωπείαι Ύ)μάτων έζήτουν τήν άντί- 
ληψιν τοΰ Συλλόγου δι’ έπείγοντα ζητήμα-



τά των, ζητήματα των εις τά; τάξεις τοΰ 
Στρατού ύπηρετούντων Συναδέλφων, ή λει
τουργία των Σχολών έν τή Λέοχη, τό περι- 
μάχητον άφ' δτου ύφίαταται ό Σύλλογός 
μας ζήτημα τής άρτιωτέρας λειτουργίας του 
εστιατορίου, τά έτιδάματα δέσεων καί πο- 
λυετίας, ή έπένδυσις καί ή ύπόδηαις τού 
Προσωπικού, ή χειμερινή πρόνοια, τό έπισι- 
τιστικόν καί τό οικονομικόν, τό όποιον μάς 
έξημεροόράδυαζεν εις τούς προδαλάμους 
καί εις τά Γραφεία τής Διοικήσεως καί των 
'Υπουργείων, τά ομοσπονδιακά μας καδήκον 
τα, τό ζήτημα τή; έκπροσω,τήσεώς μας εις 
τά Υπηρεσιακά Συμβούλια καί εις τό Γενικό/ 
Συμβούλιον τής Τραπέζης, τό ζήτημα άνα- 
γνωρίσεως προϋπηρεσιών ύπό τού Ταμείου 
Συντάξεων καί τό ζήτημα βελτιώσεως τού 
έπιδόματος πολυετίας διά τού συνυπολογι- 
σμοΰ καί τών έτών προϋπηρεσίας εις άλλας 
Τραπέζας, ή οικονομική διευκόλυναις τών 
έχόντων τέκνα σπουδάζοντα καί όλα αύτά 
καί άλλα άκόμη εις έποχήν καδ’ ήν έστε- 
ρήδημεν τής συνεργασίας πολλών Συμβού
λων καί Επιμελητών, εϊτε συνεπείφ μακρών 
άοδενειών, είτε μακρών άπουσιών έξ Άδη- 
νών, είτε λόγω ύπηρεσ,ακών των ή οικογε
νειακών των άπαοχολήσεων, είτε έξ οίων- 
δήποτε άλλων λόγων, άλλά καί εις έποχήν 
καδ’ ήν ή Διοίκησις τήν μίαν ήμέραν ήρνεί- 
το, τήν άλλην ύπέσχετο καί διαρκώς άνέ- 
8αλε τήν λήψ.ν άποφάσεων.

Τϊ έπετεύχδη καί τί ύπολείπεται : "Εν 
άπό τά σοβαρότερα ζητήματα, τό όποιον 
απασχολεί τούς Συναδέλφους μας εΤναι αί 
προαγωγαί. Αί προαγωγαί, Κύριοι Συνάδελ
φοι, είναι γεγονός δπερ έντός τής τρεχού- 
οης έξαμηνίας δά ίδωμεν, έάν φυσικά δέν 

■ τάς άφήσωμεν άνυπερασπίστους. Ή έργα- 
σία τής άναδεωρήσεως τών ποιοτικών δια
κρίσεων άρχίζει κατ' αύτάς. Ή συμμετοχή 
τοϋ Συλλόγου εις τά Ύπηρεοιακό Συμβούλια 
έγινεν έν μέρει, άφοΰ άντιπρόσωποι τοϋ Συλ
λόγου εύρίσκονται εις τήν Επιτροπήν έκδι- 
κάσεως τών ένστάσεων έπί τής έντάξεως 
καί εις τήν Επιτροπήν κρίσεως συμφώνως 
τώ άρδρω 8 τοΰ Νόμου <585, ώς έτρόποροιή- 
δη ουτος διά τοΰ'Νόμου 765, άλλά καί εις 
τά άλλα Συμβούλια δά έφα|!>μοσδή τό ίδιον 
μέτρον συμφώνως πρός ρητάς ύποοχέσεις 
τών Διοικήσεων τών τριών μεγάλων Τρα
πεζών.

Τά ζητήματα τής πολυδεοίας καί τοϋ δι- 
καιοτέρου διακανονισμού τών προμηδειών 
έπί τών άσφαλειών έχομεν πάντα λόγον νά 
π,στεύωμεν δτι δά λυδοϋν συμφώνως πρός 
τάς δίκαιος καί λογικάς άπόψεις τοϋ Συλ
λόγου. Διά τήν έκπόνησιν νέου οργανι
σμού έχει ήδη ουστοδή ’Επιτροπή ήτις, ουμ- 
φώνως πρός τήν έσχάτως δοδεΐσαν ύπό-

σχεοιν τής Διοικήσεως, δά άρχίση τάς έρ- 
γααίας τη; άφοϋ συμπληρωδή καταλλήλως.

Αί Σχολαί ξένων γλωσσών λειτουργούν 
μέ τριακοσίους όγδοήκοντα φοιτοϋντας άρ- 
ρενας καί δήλεις Συναδέλφους καί τέκνα Συ
ναδέλφων καί άΧλαι δά συαταβοΰν καί εις 
τό μικρότερον άκόμη Υποκατάστημα άρκεί 
νά δέλουν καί νά ένδιαφερδοϋν οί έκεϊ ύπη- 
ρετοΰντες. Τά έοτιατόριον τής Λέσχης έπι- ' 
δοτούμενον κατόπιν άγώνων μας άπό τήν 
Τράπεζαν διά μηνιαίας σήμερον έκ Δραχ. 
400.000. έπιχορηγήσεω; λειτουργεί κατά 
τρόπον ώστε νά έχωμεν σχεδόν καδημερι- 
νώς αιτήσεις Συναδέλφων άλλων Τραπεζών 
καί άλλων ιδρυμάτων διά νά τούς διευκολύ- 
νωμεν τήν εις αΰτό έστίασιν ϊνα έπωφελη- 
δώσι τών άπό πάσης άπόψεως εύνοϊκών δ- 
ρων λειτουργίας του. Συνάδελφοι έξ άλλου 
τής ’Αγροτικής Τραπέζης, έστιαζόμενοι μέ
χρι πρό τίνος εις τό έοτιατόριον τής Λέ
σχη; μας καί τούς οποίους ήναγκάοδημεν 
μετά λύπης μας, έλλείψει χώρου καί μέσων, 
νά παρακαλέσωμεν νά άναζητήσουν αλλα
χού έστίασιν, μάς πιέζουν διαρκώς καί έπι- 
μόνως καδ’ έκάστην καί κατ’ ιδίαν έκαστος 
καί διά τών μελών τοϋ Διοικητικού Συμβου
λίου τοΰ Συλλόγου των νά τούς δεχδώμεν 
έκ νέου εις τό έοτιατόριον μας λόγω τής 
σοβαρός διαφοράς ήν εύρίσκουν εις ποιότη
τα, ποσότητα καί τιμά; έν αύτώ.

Γενικός έπισκευάς έπεφέραμεν εις τό Κα
τάστημα tcO Συλλόγου, τό όποιον, λόγω 
τής τετραετούς περιόδου καί τής μετατρο
πής του εις ξενώνα διά τό έν Άδήναις κα- 
ταφυγόν Προσωπικόν τών Ύποκ)των, εύρί- 
σκετο εις άδλιεστάτην κατάστασιν. Έπιδιωρ- 
δώσαμεν τά έπιπλα καί συγκεντρώσεις έν 
τώ έντευκτηρίω ώργΟνώδησαν διά τήν ψυ
χαγωγίαν τών μελών τοϋ Συλλόγου.

Ή Βιβλιοδήκη έλειτούργησε κατά τόν 
έςυπηρετικώτερον τρόπον.

Εις τήν Συνέλευσιν τών Μετόχων τής 
Τραπέζης πρόηγάγομεν αίσδητώς.τό αίτημά 
μας περί συμμετοχής έχπροσώπων τού Προ
σωπικού έίς τό Γεν,κόν Συμβούλιον τής Τρα
πέζης καί άλλεπάλληλα διαβήματα έκάμα- 
μεν εις τήν Διοίκησιν διά τό ζήτημα τούτο.

Τά έπιδόματα πολυετίας καί δέσεων καί 
τοϋ συνυπολογιομοΰ τής προϋπηρεσίας εις 
άλλας Τραπέζας διά τόν καβορισμόν τού 
έπιδόματος πολυετίας έπετύχομεν. ’Επιτρο
πή μερίμνης διά τά άσδενικά παιδιά τών συν
αδέλφων συνιστάται κατ’ αύτάς, τά ζητή
ματα τών εις τάς τάξεις τοϋ στρατού ύπη
ρετούντων Συναδέλφων έλύδηοαν, ή προερ
γασία έπί τών αιτήσεων τών ύπό τοΰ Νόμου 
1799 προστατευομένων Συναδέλφων έπερα- 
τώδη καί εϊοάγεται κατ’ αύτάς εις τά Συμ
βούλιον κρίσεως, τά ρουχικά καί τά ραπτικά



ενδυμασιών κατεβλήδησαν εις δλους καί τό 
αίτημα των ξυλανδράκων εύρίσκεται έκ νέου 
έπί τάπητας.

Τό έπισιτιστικόν: Αΐ τρεΤς διά διατακτι
κών διανομαί άπό τόν Προμηδευτικόν Συ
νεταιρισμόν οφείλονται είς παράκλησιν η
μών, τήν όποιαν τό Συμβούλιον του Συνεται
ρισμού άπεδέχδη προδύμως. Αί άπόψεις τοϋ 
Συλλόγου είς τό έπισιτιστικόν ζήτημα δέν 
είσηκούοντο άπό τήν Διοίκησιν παρά τά έν
τονα διαβήματά μας, πρός μεγίστην βλάόην 
τών συμφερόντων καί τής Τραπέζης καί του 
Προσωπικοί). Τί καί αν έκ τών ύστέρων μάς 
άνεγνωρίσδησαν ώς όρδαί αϊ προβλέψεις 
μας; Τί καί άν έπηληδεύσαμεν μέχρι κεραί
ας είς όλα άνεξαιρέτως τά επισιτιστικά ζη
τήματα;

Ή ύπόδησις: Περί τά τέλη Αύγούστου έ- 
φέρομεν είς τήν Διοίκησιν τό ζήπημα τής 
προμηδείας ύποδημάτων διά τό Προσωπικόν 
καί παρά τάς ύποσχέσεις, άς έλαμβόνόμεν 
καί παρά τήν πίεσιν τήν όποιαν ήσκήσαμεν 
δπως τό ζήτημα λυδή έπιτοπίως καί συντό- 
μως, τούτο άνεβάλλετο μέχρις δτου τό Συμ
βούλιον τού Συνεταιρισμού άνέλαβε τήν 
προμήδειαν ύποδημάτων έκ τού έξωτερικοϋ 
καί έζήτησε τήν ένίσχυσιν τών Συλλόγων 
Έδνικής καί Ελλάδος διά τήν χορήγησιν 
τής άδειας έκ τού Υπουργείου. Ή άφιξις τού 
έμπορεύματος άποδεικνύει καί είς τό ση- 
μεϊον τούτο πόσον εϊχομεν δίκαιον εϊτη- 
γούμενοι έπιμόνως τήν έπιτόπιον προμήδει- 
αν, δπως είσηγούμεδα καί τήν έκ τής άγο- 
ράς Άδηνών άμεσον προμήδειαν ειδών, δια
τροφής λόγω τής τότε άπό ήμέρας είς ημέ
ραν ύπερτιμήσεώς των.
’Αναγκαστικός Νόμος <83 «Περί ρυδμίσεως 

τοϋ Προσωπικού τών Τραπεζών»
"Οταν έπληροφορήδημεν δτι έπρόκειτο νά 

έκδοδή Νόμος περί ρυδμίσεως τού Προσωπι
κού τών Τραπεζών παρεκαλέσαμεν καί τόν 
‘Αντιπρόεδρον τής Κυβερνήσεως καί τόν Υ
πουργόν τής Εργασίας νά μή δημοσιευδή ά 
Νόμος οΰτος καί πρό τής άρνήσεως τοϋ κ. 
Τσουδεροϋ νά δεχδή τήν άποψίν μας, έζητή- 
σαμεν καί έλάβομεν κατηγορηματικήν ύπό- 
σχεσιν τού Υπουργού τής έργασίας δτι δά 
μάς συνεβουλεύετο πριν ή έκδοδή οΰτος, ϊ- 
να προληφδοΰν τυχόν άδικίαι. Δυστυχώς ό 
Νόμος ύπ’ άριδ. 685 έδημοσιεύδη χωρίς νά 
τηρηδή ή ύπουργική ύπόσχεσις. Κατ' άρχήν 
έζητήσαμεν τήν κατάργηοίν του καί έν συ
νεχείς τήν τροποποίησίν του καί έπετύχο- 
μεν διά τής έκδόσεως τοϋ ϋπ’ άριδ. 7ό5 'Αν. 
Νόμου κατά μέγα μέρος τά αϊτηδέντα, ένώ 
ταυτοχρόνως διά τών τροποποιήσεων κατω- 
χυρώσαμεν καί νομοδετικώς τήν ένταξιν, ά- 
πηλλάξαμεν τών διατάξεων τού Νόμου τούς 
διά διαγωνισμού προσληφδέντας καί διά τής

προσδήκης διατάξεως περί συμμετοχής δύο 
έκπροσώπων τοϋ Προσωπικού είς τήν Επι
τροπήν κρίσεως τών άπό τής 4ης Αύγούστου 
1936 μέχρι τής ήμέρας τής άπελευδερώσε- 
ως προσληφδέντων άφ’ ένός μέν διησφα- 
λίσδησαν περισσότερον οί ενδιαφερόμενοι 
Συνάδελφοι, άφ’ έτέρου δέ έγινεν ή άπαρ- 
χή τής έπισήμου ύπ’ αύτοϋ τούτου τοϋ Κρά
τους πλέον άναγνωρίσεως τής άνάγκης δ
πως εις τά ύπηρεσιακά καί λοιπά Συμβού
λια τής Τραπέζης, τά άφορώντα ζητήματα 
Προσωπικού, μετέχουν καί έκπρόσωποι τών 
έργαζομένων. Ή άντιύπαλληλική περί ειδι
κής διαδεσιμότητος αρχική διάταξις τροπο- 
ποιηδεΐσα έπί τά βελτίω έχει ίσχύν μόνον 
μέχρι 1 Δεκεμβρίου έ. έ: καί μόνον διά τάς 
έχούσας περιορισμόν εργασιών Τραπέζας 
καί πάντως, καδ’ δ διάστημα εύρίσκονται ύ- 
πάλληλοι είς τήν ειδικήν τούτην διαδεσιμό- 
τητα, άπαγορεύεται άπολύτως ή πρόσληψις 
νέου Προσωπικού. Τό ποσοστόν τών άποδο- 
χών ηύξήδη άπό 50 ο)ο είς <50 ο)ο καί δέν 
δύναται ή Τράπεζα μονομερώς νά δέση είς 
διαδεσιμότητα υπάλληλον άνευ τής έγκρί- 
σεως τοϋ Κυβερνητικού Οικονομικού Συμ
βουλίου είς δ δά άπευδυνδώσι Τράπεζα καί 
ύπάλληλος καί δά άναπτύξωσι τάς άπόψεις 
των. Είς τόν πρό ήμερών έπιστρέψαντα έκ 
Λονδίνου κ. Τσουδερόν έφέρομεν έκ νέου 
τό ζήτημα τής καταργήσεως τών άντιϋπαλ- 
ληλικών διατάξεων τού Νόμου, άνεξαρτήτως 
τοϋ γεγονότος δτι παρά τή ήμετέρα Τρα- 
πέζη δέν πρόκειται νά γίνη χρήσις τής πε
ρί διαδεσιμότητος διατάξεως κατόπιν τής κα
τηγορηματικής ύποσχέσεως τής Διοικησεως 
καί οϋτε άδικοι ύποβιβασμοί ούτε άδικοι ά- 
πολύσεις δά λάβουν χώραν καί είναι περιτ
τός καί άσκοπος ό έξαπολυδείς δόρυβος.

Ζητήματα Συναδέλφων 'Υποκαταστημά
των : Κατόπιν πολλών άγώνων έπετύχομεν 
τήν έπίλυσιν τού άπό τοϋ Νοεμβρίου τοϋ 
έτους 1944 έκκρεμοϋντος ζητήματος τών 
καδυστερουμένων συσσιτίων είς τό Προσω
πικόν πλείστων Ύποκ)των. Επίσης έπετύχο
μεν τήν χορήγησιν έπιδόματος καί δα
νείου δερμάνσεως είς τό Προσωπικόν τών 
Ύπ)των τών ορεινών περιφερειών. Ένισχύ- 
σαμεν έκ τών πόρων τού Συλλόγου τήν Λέ
σχην τών έν Θεσσαλονίκη Συναδέλφων. Έ
πετύχομεν τήν χορήγησιν έπιδόματος ϊσου 
πρός 15 ό)ο έπί τών άποδοχών- διά τό Προ
σωπικόν τών Ύπ)των τής Βορείου Ελλάδος 
καί έζητήσαμεν μέριμναν καί διά τό Προ
σωπικόν έκετνο τών Ύπ)των Κρήτης, δπερ 
ύπέστη σοβαρός ζημίας λόγω τών μεγάλων 
καταστροφών αϊτινες έσημειώδησαν είς τήν 
πολυπαδή μεγαλόνησον. Τής ούτής μερί- 
μνης πρέπει νά τύχουν καί οϊ πληγέντες Συ
νάδελφοι τών λοιπών μερών τής Ελλάδος 
καί ιδία τής Λαρίσηζ καί Κερκύρας. Έπε-



τύχομεν τήν χορήγησιν δανείου έκ μέρους 
τής Τραπέζης εις τόν Συνεταιρισμόν των έν 
Θεσσαλονίκη Συναδέλφων των Τραπεζών 
καί έζητήοαμεν δπως τοϋτο γίνη καί διά τόν 
Συνεταιρισμόν των έν Κρήτη Συναδέλφων.

Έζητήοαμεν καί έπετύχομεν τήν τηλε
γραφικήν έκάστοτε άναγγελίαν είς δλα έν 
γένει τά Ύπ)ματα τών κατά καιρούς άπο- 
φασιζομένων οικονομικών παροχών ΐνα αΰ- 
ται καταβάλλωνται έγκαίρως είς τούς Συνα
δέλφους τών Ύπ)των. Έπετύχομεν, ώς άνα- 
φέρομεν καί ά_νωτέρω, τήν έγκρισιν τής Δ - 
οικήσεως δΤ ϊδρυοιν τμημάτων ξένων γλωσ
σών είς άπαντα τά Ύπ)ματα δαπάναις τής 
Τραπέζης. Τό συνεργειακόν έπίδομα έζητή- 
σαμεν άπό τής πρώτης στιγμής δπως δο8ή 
είς δλους άνεξαιρέτως καί πρωπ'στως είς 
τούς Συναδέλφους τών Ύπ)των, τοϋδ’ δπερ 
καί έγένετο.

Τήν ύπέρ τών Συναδέλφων τών Ύπ)των 
μέριμναν προηγάγομεν αίσδητώς παρά τη 
Διοικήσει άλλά πόρρω άπέχομεν άπό τοϋ νά 
τήν όλοκληρώσωμεν.

Είς τήν διάδοχον Διοικ. Επιτροπήν συνι- 
στώμεν δπως στρέψη 'δλως ιδιαιτέρως τήν 
προσοχήν της πρός τούς Συναδέλφους τών 
Ύποκ)των καί νά παράσχη είς αύτούς δ,τι 
δύναται περισσότερον καί δέτομεν άπό 
τοϋδε αίτημα έπεκτάσεως τών έπιδομάτων 
δέσεως είς τούς Προϊσταμένους Λογ,στη- 
ρίων γενικώς καί είς τούς Προϊσταμένους 
υπηρεσιών τών μεγάλων Ύπ)μάτων.

Οί Συνταξιούχοι καί οΐ καταληφδέντες 
ύπό τοϋ ορίου ηλικίας Συνάδελφοι.

Είς έποχήν καδ’ ήν κατεβάλλοντο συντά
ξεις πείνης καί μισδοί στερήσεων ένομίσα- 
μεν δτι δέν εϊχομεν τό δικα.ωμα νά άδ.α- 
φορήσωμεν πρό τής δυστυχίας τών Συντα
ξιούχων ώς καί τών κατά τό διάστημα τής 
κατοχής ύπό τοϋ όρίου ηλικίας καταληφδέν- 
των καί τών μετέπειτα,καταλαμβανομένων συ
ναδέλφων μας καί νά μή ύπερασπισδώμεν τό 
άνδρώτινον δικαίωμά των έπί τής ζωής διά 
τής άναπρσσαρμογής τών συντάξεων τών 
πρώτων καί διά τής παρατάσεως τής κατα
βολής πλήρων αποδοχών είς τούς δευτέ
ρους. Πρός τοϋτο έκάμαμεν ολόκληρον 
σταυροφορίαν δ.ά διαδημάτων πρός τήν Δι- 
οίκησιν, διά δημοσιευμάτων είς τήν «Τρα
πεζιτικήν» δΤ άνακοινώσεων καί έδέσαμεν 
τά ζητήματα τών ύπό τού όρίου ηλικίας κα
ταλαμβανόμενων ώς-αιτήματα είς τούς άπερ- 
γιακούς μας άγώνας καί είς διαδήματα πρός 
τόν 'Αντιπρόεδρον' τής Κυβερνήσεως κ. 
Τσουδερόν προέβημεν μέ άποτέλεσμα νά 
λάβωμεν έσχάτως ύπόσχεσιν περί βελτιώ- 
σεως τών συντάξεων καί μέ συνέχισ.ν μέ
χρι σήμερον τούλάχιστον τής καταβολής

πλήρων άποδοχών είς τούς κατά τήν τελευ- 
ταίαν τετραετίαν άποχωρήσαντας, άλλά καί 
μέ έλπίδας πολλάς διά την παράτασιν τής 
προδεσμίας καταβολής πλήρων άποδοχών.
Αί άπορφανισδεϊσαι συνέπεια πολεμικών 

γεγονότων οίκογένειαι συναδέλφων 
καί οί άπολυδέντες λόγω άσδενείας 
Συνάδελφοι.

Τό ίδιον έκάμαμεν καί διά τήν προστασίαν 
τφν συνεπείρ πολεμικών γεγονότων άπορ- 
φανισδεισών οικογενειών Συναδέλφων καί 
τών λόγω μακμάς άσδενείας άπολυδέντων 
κατά τό παρελδάν έτος.

Μέτρα έξυγιάνσεως: Άλλά, Κύριοι Συ
νάδελφοι, δταν άπεφασίσαμεν νά δέσωμεν 
είς τήν Διοίκησιν ζητήματα έξυγιάνσεως δέν 
εϊχομεν τήν άφέλειαν, ούτε ή πείρα μάς 
έλειπε ώστε νά μή γνωρίζωμεν δτι δά άντι- 
μετωπίζαμεν άντίδρααιν καί μάλιστα ίσχυ- 
ροτάτην άπό έκείνους οί όποιοι εϊχον άν- 
τίδετα' άτομικά συμφέροντα καί άπό έκεί
νους οϊτινες έπρόκειτο παρά τήν δέλησίν 
των νά δεχδοϋν νά έφαρμόσουν τά μέτρα 
έξυγιάνσεως. Ήλπίζαμεν δμως καί έλπίζο- 
μεν καί σήμερον άκόμη δτι καί οί πρώτοι 
καί οί δεύτεροι δά κατανοήσουν δτι τά συμ- 
φέροντά του έκαστος δά πρέπη νά τά άνα- 
ζητήση είς τά καδολικά συμφέροντα όλων 
τών Συναδέλφων καί τοϋ 'Ιδρύματος, δτι ή 
έποχή τήν όποιαν διερχόμεδα δέν έπιτρέπει 
νά έπανέλδωμεν είς τάς παλαιάς συνηδείας 
μας καί νομίζομεν δτι έάν ύπάρχουν Λει
τουργοί τής Τραπέζης οί όποιοι χρησιμο
ποιούν τήν δέσιν των καί τά άξιώματά των 
πρός έξυπηρέτησιν σκοπών άντιτιδεμένων 
πρός τήν πραγματικήν έξυγίανσιν, δι’ αύτούς 
δά πρέπη νά ληφδοϋν τά πρώτα μέτρα έξυ- 
γιάνσεως καί άπ' αύτούς νά άρχίση αΰτη.

Ή σημερινή Διοχητική Επιτροπή συνήντη- 
σε μεγάλος άντιδράσεις, άλλά δέν ήτο είς 
τόν χαρακτήρα της νά παραλύη συνεπείρ 
τής πολεμικής, τούναντίον ένεδυναμώνετο 
έτι περισσότερον καί άνέπτυσσε περισσοτέ- 
ραν μαχητικότητα καί έπ,μονήν διά τήν 
πραγματοποίησιν τών έπαγγελιών της. Μό
νον ή έλλειψις έπαρκοϋς χρόνου δέν όλο- 
κλήρωσε τό πρόγραμμά της καί ούδέν άλ
λο έμπόδιον, διότι τά έμπόδια διά τήν ση
μερινήν Διοικ. ’Επιτροπήν ήσαν δπλα προ- 
κειμένου νά έξασφαλίση μίαν δνετον δια- 
βίωσιν σήμερον καί νά δημιουργήση τάς 
προϋποδέσες μιας εύτυχισμένης ζωής διά 
τήν αΰριον είς τούς έν τή Τραπέζη έργαζο- 
μένους Συναδέλφους καί είς τούς Συνταξι
ούχους.

Αί άναστατώσεις: Άλλά, Κύριοι Συνά
δελφοι, "σω; κατηγορηδώμεν άπό τούς κατ'



εξοχήν συντηρητικούς.. -Συναδέλφους μας 
οτι, συντηρητικοί ήμεΐς, τήν έπίλυσιν των 
ζητημάτων μας έπεδιώξαμεν μέ τήν άνο 
στάτωσιν τής Τραπέζης, μέ τάς Ουγκεντρώ- 
σεϊςκάΤτάς απεργίας ' τού Προσωπικού, δη
λαδή μέ τόν κλονισμόν τής πειδαρχίας καί 
έπί ζημία της ^ εύρύδμου λειτουργίας ταΰ 
Ιδρύματος, ύπέρ των όποιων έπηγγέλδημεν 
οτι ένδίαφερόμεδα. Είναι ανάγκη να δη- 
λώσωμεν δτι ούδείς άλλος έκ των Συναδέλ
φων συνεταράσοέτο περισσότερον ήμών δι’ 
δλα αύτά καί ούδείς Συνάδελφος είναι άπη- 
νέστερος έχδρός τών 'συγκεντρώσεων καί 
των άπεργιών άπό ήμάς. ; ’Αλλά καί ούδευία 
άλλή_Διοικητική Επιτροπή άντιμετώπισε τό
σην αδυναμίαν- συνεννοησέωσ * καί τόσην 
άδικαιολδγήτόν αρνησιν~άπό δσην ήμεΤς έκ 
μέρους τής' Διοικήσεως διά ζητήματα, άλλα 
τών οποίων έλύδησαν βραδύτερον καί άλλα 
τών όποιων εΐχον σχέοίν μέ τήν πρόοδόν 
καί μέ τά συμφέροντα τοο Ιδρύματος. Εις 
τούς διαδόχους μας εύχόμεδα νά δοκιμά
σουν όλίγωτέρας πικρίας άπό έκείνας τάς 
όποιας, παρά τήν ύποχυρητικότητά μας, έδο- 
κιμάσαμεν ήμεΐς.

’Αλλά, Κύριοι Συνάδελφοι, ας εϊμεδα δί
καιου, Τήν μεγαλυτέραν εύδύνην τήν έχει 
άναμφιβόλως ή Διοίκησις τής Τραπέζης άλλ’ 
οχί καί δλην. Έν πόΟόστόν έχουν καί τά 
ανώτερα στελέχη τοϋ ιδρύματος καί δή οί 
αρμόδιοι εις έκαστον ζήτημα ύπηρεσιακοί 
Σύμβουλό® τής Διοικήσεως. Καί. τό ποσοστόν 
άύτό είναι πολύ μεγαλύτερον άπ’ δσον έκ 
πρώτης όψεως φαίνεται,' έάν δεχδώμεν δτι 
ή σημερινή Διοίκησις δέν γνωρίζει πλήρως 
τά ζητήματα καί τής Τραπέζης καί τού Προ
σωπικούς Εις τήν Διοίκησιν παραμένει άκε- 
ραία ή εύδύνη τής άναπτύξεως τών εργασι
ών κα'ι^ έπί τού σημείου τούτου δέν νομίζομεν 
δτι δά ύπάρξη Σύμβούλιον Συλλόγου τό 
όποΤον δά άκολουδήση διάφορον τής ίδι- 
κής μας τακτικήν.

Αΐ είδικαί συνδήκαι τής Τραπέζης: Αΐ
ειδικοί μεταπολεμικοί συνδήκαι τής ίδικής 
μας Τραπέζης, αϊτινες είναι πολύ διάφοροι 
τών δύο άλλων μεγάλων Τραπεζών, μάς 
δημιουργούν βαρείας ύποχρεώσεις καί εις 
τόν λόγον τούτον ώφείλετο κυρίως ή ιδιαι
τέρα όξύτης_ μεδ’ ής διεξηγάγομεν ή- 
μεϊς τούς άγώνας κατ’ άντίδεσιν πρός 
τούς Συλλόγους τών 'Υπαλλήλων τών Τρα
πεζών Ελλάδος καί 'Αγροτικής καί αύτά τά 
εϊπομεν, πλέον ή άπαξ καί καδαρά καί ξά^, 
στερα εις τούς έπωμισδέντας τήν μεγάλην 
εύδύνην τής μεταπολεμικής Διοικήσεως τοϋ 
αίωνοβίου ιδρύματος, τό όποΤον έχει μέν 
πολλάς δυνατότητας άλλά έχει έπίσης καί 
μεγάλος ύποχρεώσεις εις έξοδα διαχειρί- 
σεως.

Ή έοφαλμένη τακτική τής Διοικήσεως :
'Αλλά καί εις αύτά τά καδαρώς επαγγελ

ματικά ζητήματα ή τακτική τής Διοικήσεως 
μας έπειδεν δτι τίποτε δέν έπρόκειτο νά 
κερδίσωμεν άΥευ άγώνων καί μάλιστα έντο
νων. Καί εις τό σημεΐον τούτο έπαλαίσαμεν 
πολύ διά νά; πείσωμεν τήν Διοίκηοιν δτι ή 
τακτική αύτή ήτο έπιζημία διά τήν Τράπε
ζαν καί λίαν έπιδυμητή εις τούς ποδοΰντας 
τήν άνωμαλίαν. Δυστυχώς δέν τό κατωρ- 
δώσαμεν. Άς έλπίσωμεν δτι δέν δά συνε- 
χιοδή πλέον ή κακή αύτή τακτική έκ μέρους 
τής Διοικήοεώς μας.

Αί άπεργίαι : Αί άπεργίαι, τόσον ο! άπό 
κοινού μετά τών Συλλόγων τών άλλων Τρα
πεζών δσον καί ή μεμονωμένη ίδική μας 
άπέδωσαν καί άπέδωσαν περισσότερα τών 
δσων έκ πρώτης δφεως νομίζουν τινές. 
Αρκεί δτι αύται δέν έγιναν διά πολιτικούς 
ή άλλους λόγους έξωσυλλογικούς. Εις τήν 
ψυχήν τών έργοδοτών έρριζώδη πλέον ή 
ιδέα δτι παρήλδεν ή έποχή καδ’ ήν ήδιαφό- 
ρουν διά τόν έργαζόμενον καί δά ίδωμεν 
δλοι δτι ο! προσεχείς άγώνες εις τό σημεΤ- 
ον τούλάχιστον τής κάτανοήσεως τών ά- 
ναγκών τού προσωπικού δά είναι όλιγώτερον 
τραχείς κοί αί φροντίδες τών έργοδοτών δά 
στρέφωνται δχι πώς νά περιορίσουν τούς 
μισδούς άλλά πώς νά αύξήσου.ν τάς έργα- 
σίας των.

Προσωπική πολεμική : Έάν τυχόν υπάρ
χουν Συνάδελφοι, οϊτινες νομίζουν δτ 
ήσκήσαμεν προσωπικήν πολεμικήν έναντίον 
ώοισμένου μέλους τής Διοικήσεως'δεν έχο- 
μεν καμμίαν απολύτως διάδεσιν καί κανένα 
λόγον ν' άσχοληδώμεν διά νά διαλύσωμεν 
τήν αύτόχρημα πεπλανημένην αύτήν ιδέαν. 
Εις ήμάςράρκεί δτι έπετελέσαμεν αύστηρώς 
τό έκ τής δέσεώςμας διαγραφόμενον κα- 
δήκον έν τή διεκδικήσει τών αιτημάτων τού 
Προσωπικού, τονίζομεν δέ δλως ιδιαιτέρως 
δτι έν τή διεξαγωγή τών άγώνων μας εύρι- 
σκόμεδα πάντοτε εις τήν δέσιν τού άμυνο- 
μένου.

Αί καδ’ ήμών κατηγορίαι: Μάς κατηγό
ρησε _ τελευταίως ή πλευρά τών έπιλαχόν- 
των εις τάς παρελδούσας άρχαιρεοίαςούχί 
κατ’ εΰδείάν, άλλ’ εμμέσως καί δι’ έντυπων
6tj_δέν ένημερώνομεν τούς,. Συναδέλφους
μας. Τοϋτό~δ£ν είναι ακριβές. Μάς κατηγό
ρησαν έπίσης δτι δέν καδωρίζαμεν δι’ άνα- 
κοινώσεών μας τά αιτήματα τής άπεργίας. 
Άλλά εις τήν μεγάλην αίδουσαν τής Τρα
πέζης άνεγνώσαμεν τήν ήμέραν τής κηρύ- 
ξεως τής τελευταίας άπεργίας τά αιτήματα 
μας. Πέραν δμως αυτών, Κύριοι Συνάδελφοι, 
άσκοπος ήμών δέν ήτο νά χαντακώνωμεν 
τά ζητήματα τού Προσωπικού, άλλά νά κερ- 
δίζωμεν αύτά. Καί έκερδίσαμεν περισσότε-



ρα άπό πολλά χωρίς τυμπανοκρουσίας, αϊ- 
τινες. 9ά έδυσχέραίναν εάν δέν έματαίωναν 
τήν έπίλυσίν των.

Ή ονομασία Διευθυντών : Έλέχθη δπ 
ήμποδίσαμεν τήν ονομασίαν μερικών.,ΈϋΠ- 
ματαοχων~£ΐς Δΐέϋθϋνΐάο Τραπέζης. Δέν 
δεχάμεσα ώς άστοχον τήν ενέργε.άν μας 
εκείνην δι' ής προελάβομεν ίσως τήν άνο 
οτάτωσιν καί τόν έρεδισμόν τού Προσωπι
κού καί λυπούμεθα δτι εύρέδημεν πρό τετε
λεσμένων γεγονότων δι’ δσα έγιναν εις τό 
τελευτατον Γενικόν Συμβούλιον καί τά ό
ποια έκαυτηριάσαμεν άπό των στηλών τής 
«Τραπεζιτική;» καί διά διαβήματος μας πρός 
τήν Διοίκησιν. 'Αλλά, Κύριοι Συνάδελφοι, 
ούτε τήν έζέλιξιν τών άνωτέρων Συναδέλ
φων εις τό ύπατον άξίωμα τής ύπηρεσιακής 
ιεραρχίας πρέπει νά έμποδίζωμεν, όταν αί 
άνάγκαι τής Τραπέζης τά υπαγορεύουν, αί 
έργασ,αι αυτής τό έπιτρέπουν καί ή άξια καί 
ή ίκανότης τών υποψηφίων συντρέχη, οϋτε 
τά δσα εις τό τελευταίον ώς άνω Γενικόν 
Συμβούλιον έγιναν πρέπει νά νομίζετε δτι 
έχουν άπολύτως καλώς, δτι τό πάν άπω- 
λέσδη καί δτι είναι άργά πλέον. 'Υπάρχει 
άχόμη καιρός καί τρόπος νά Ικανοποιηθώ 
τό πεοί δικαίου αίσθημα τών Συναδέλφων.

Αί υποχρεώσεις του Σώματος : Καί ήδη, 
Κύριοι Συνάδελφοι, νομίζομεν δτι τό Σώμα 
τών υπαλλήλων έχει μίαν υψηλήν ηθικήν ύ- 
ποχρέωσιν νά μή μένη άσυγκίνητον καί ά- 
διάφορον καί νά μή παρέρχεται μέ άπάθειαν 
ώρισμένα γεγονότα τά όποια έχουν δημ.ουρ- 
γήσει ύπέρ του Προσωπικού ευνοϊκός κατα
στάσεις, ουδέ νά άγνοή τούς Συναδέλφους 
εκείνους οί όποιοι υπήρξαν δημιουργικοί 
καί έπαιξαν αποφασιστικόν ρόλον εις τήν 
πρός τά πρόσω έξέλιξιν τής τε Τραπέζης 
καί τού Προσωπικού αυτής. Καί δά μάς έπι- 
τραπή νά τό είπωμεν άπεριφράστως δτι τό 
Σώμα τών ύπαλλήλων εις τό σημεϊον τούτο 
δέν έδωσε μέχρι σήμερον επιτυχείς εξετά
σεις. "Οταν ό Βασ. Κυριακόπουλος, τόν ο
ποίον Δμοικηταί τής ισχύος., ενός Δροσο- 
πούλου καί ενός Κοριζή είχον δεξί των χέρι 
καί εις τόν οποίον οφείλεται ή έπίτυχής 
διαχείρισις μεγάλων καί προσοδοφόρων υπο
θέσεων τής Τραπέζης καί ό όποίος άποτελεί 
δν άπό τά ελάχιστα φωτεινά άστρα τού Τρα
πεζιτικού στερεώματος, δταν, λέγομεν,_ό 
εκλεκτός σύτός άνώτερος, λειτουργός τού 
ίδ[5&ρατος δϊΤ'έττανήλθε μετά τήν άπέΧευ- 
θέρωσ*ν.«4ς-τήν-θέ0)^·του, τΐ'τήρέίς έπρά- 
ξαμεν ; ’Αντί: νά έπιχράτήση ή εύρυτάτη 
άντίληψις >οϋ τί θά έκέρδιζε τό ίδρυμα μέ 
τήν έπό/οδόν του- καίτοϋ τί χάνει, μέ τήν 
μή άνάκλησίν του έτρέμομεν καί τρέμομεν 
oXoh καί πρώτος ό έχων Τήν τιμήν νά σάς 
όμ.λή μή τυχόν καί πΰρεξηγηθώμεν δτι έξ

άτομικών υποχρεώσεων ή 'έξ ανυπάρκτων 
παλαιών δεσμών ή αυριανών βλέψεων κινόύ- 
μεθα ύπέρ τού Συναδέλφου έκείνοσ, τό όνο
μα τού όποιου είναι συνδεδεμένον μέ δλας 
τάς μεγάλος παραγωγικός έργασίας τής 
Τραπέζης καί παρά τό γεγονός δτι κάθε 
προοδευτικόν καί ορθολογιστικόν μέτρον 
εσωτερικής όργανώσεως φέρει τήν σφαγϊδα 
τής διαυγεστάτης προσωπικότητάς του, χω
ρίς τούτο νά έμείωσε ποτέ τήν προσωπικό
τητα τού Δροσοπούλου ή τού Κοριζή.

Μέ τοιαύτας άντιλήψεις, Κύριοι Συνάδελ
φοι, δέν δημιουργοΰμεν, άλλά καταστρέφο- 
μεν, δέν ένθαρρύνομεν, άλλά άποκαρδιώ- 
νομεν.

Δέν άναγνωρίζομεν άλλά παραμερίζομεν 
τάς ικανότητας καί έμφανιζόμεθα δτι δέν 
έκδηλούμεν τό ϋψηλόφρον άνδρώπινον προ
τέρημα τής άντικειμενικότητος.

Ή σημερινή Διοικ. Επιτροπή έχει τό θάρ
ρος καί τήν ειλικρίνειαν νά εϊπη δτι εις τό 
σημεϊον τούτο δέν έπραξε μέχρι τούδε τό 
καθήκον της ακέραιον καί άπερχομένη σήμε
ρον θά είχε τύψεις έάν δέν έφερε τό ζήτη
μα ένώπιον τής Συνελεύσεως. Άπό τήν Συ- 
νέλευσιν έξαρτάται νά λάβη τάς άποφάοεις 
της. 'Ημείς νομίζομεν δτι, έστω καί τήν 
τελευταίαν στιγμήν, διά τών άνωτέρω έξε- 
πληρώσαμεν κάπως τό καθήκον μας. Έάν 
έξηρτάτο άπό ημάς νά πείσωμεν τήν Συνέ- 
λ.ευσιν νά λάβη άποφάοεις καί νά έκφραση 
τάς άπόψεις της δά τό έπράττομεν άδι- 
στάκτως μ; τήν άπόλυτον πεποίθησιν δτι 
προσφέρομεν πολύτιμον ύπηρεσίαν καί εις 
τό ίδρυμα καί εις τό Προσωπικόν.

Ή Τραπεζιτική : Τό πολύτιμον καί άπα- 
ραίτητον δργανον τού Συλλόγου ή «Τραπε
ζιτική» τό οποίον έπί μακράν σειράν έτών 
διεφώτίζεν, ένημέρωνε καί έμόρφωνε τόν 
Συναδελφ,κόν κόσμον μας, έξ αιτίας μεγά
λης άπασχολήσεώς μας, άλλά καί συνεπεία 
οικονομικών δυσχερείων δέν κατωρθώθη νά 
έκδίδεται συχνά καί τακτικά παρά τό γεγο
νός δτι αί σημερινοί περιστάσεις τά έπέ- 
βαλλον ίνα μή οί. Συνάδελφοι ένημερώνων- 
ται άπό άλλα επαγγελματικά—άλλ’ όχι άντι- 
κειμενικά καί ύπεύθυνα—φύλλα διά τά ζητή
ματα των.

Έλπίζομεν δτι ή νέα Διοικητική Επιτροπή 
τού Συλλόγου, βάσει ύπαρχόΰσης, ήδρ.αο&α- 
ράς μελέτης, έν rrj όποια προβλέπεται καί ή 
άπρόσκόπτος εξεύρεσις τών πόρων θά κα- 
ταστήση τήν «Τραπεζιτικήν» βιώσιμον καί, 
εί δυνατόν, έβδομαδιαϊον δργανον του 
Συλλόγου.

Αΐ λοιποί έν τή Τραπέζη όργανώσεις: Αί
μετά τών λοιπών έν τή Τραπέζη οργανώσε
ων έπαφαί, αί σχέσεις καί αί συνεργαοίαι



μας ύπήρξαν δριοται.
Ταμεΐον 'Υγείας: Όφείλομεν νά έξά- 

ρωμεν τό ύπό τού Ταμείου "Υγείας κυρίως 
έπιτελεσδέν έκπολιτιστικόν έργον των παι
δικών κατασκηνώσεων, εις τό όποιον εκτός 
τού Διοικητικού Συμβουλίου μέ έπϊ κεφαλής 
τόν άγαπητότατον καί σεβαστόν εις δλους 
μας κ. Γρηγ. Ρίτσον, συνετέλεσαν πολυτί- 
μως καί οΐ Συνάδελφοι κ. κ. Σαγκριώτης, Σπ. 
Βασιλείου κοί Δημ. Λουκάκος, τό Προσωπι
κόν τών ιατρών τού Ταμείου, οί διευδύνον- 
τες τό Ίνστιτούτον Σωματικής "Αγωγής τής 
Τραπέζης, ώς καί οι λοιποί ύπηρετησαντες 
τόν σκοπόν τούτον Συνάδελφοί μας καί ιδι
αιτέρως οί άποτελέσαντες τά στελέχη^ τής 
όργανώσεως. Πρός δλους τούς έργάτας 
αύτούς τού καλού υπέρ τών παιδιών των 
Συναδέλφων ή Διοικ. "Επιτροπή τού Συλλό
γου, ήτις πιστεύει δτι άνάλογος επιτυχία έ
χει σημειωδή καί εις τό καδ’ αυτό έργον τού 
Ταμείου Ύγέίας καί Σωματικής "Αγωγής, ά- 
πευδύνει άπειρους εύχαριστίας καί δερμά 
συγχαρητήρια.

Προμηδευτικός Συνεταιρισμός: ΑΙ μετά 
τού Προμηδευτικού Συνεταιρισμού έπαφαί 
μας δι" οΰς λόγους άναφέρομεν άνωτέρω 
δέν κατωρδώδη νρ άποδώσουν είμή τήν έκ 
μέρους τής Τραπέζης σύστασιν έσχάτως 
μιας Επιτροπής έκ Μελών τής Διοικήσεως 
καί εκπροσώπων τού Συνεταιρισμού καί του 
Συλλόγου "(να μελετήση τό δλον ζήτημα 
τού έπισιτισμοΰ πρός τόν σκοπόν τής σοβαρός 
έξυπηρετήσεως τών Συναδέλφων ένταύδα 
καί εις τά "Υποκαταστήματα.

Οί άλλοι Σύλλογοι : Ή μετά τού Συλ
λόγου τών Είσπρακτώρων καί χςΰ Συλ,λόγου 
τών Κλητήραν συνεργασία μας ύπήρξε γό
νιμος καΓκαρποφόρος τόσον έν τή Τραπέζη 
δσον καί παρά τή "Ομοσπονδιακή ‘Επιτροπή, 
εις ήν μετέχουν ούτοι άπό μηνών ίσοτίμως.

Τήν άτυχή άνακοίνωσιν τού Συλλόγου 
τών Κλητήρων έξεχάσαμεν, συνιστώμεν δέ 
καί εις τήν μέλλουσαν Διοικητικήν "Επιτρο
πήν νά περιβάλλη μέ έμπιστοσύνην τούς 
δύο τούτους Συλλόγους, τούς όποιους άπαρ- 
τίζουν συνεργάται μας έν τή Τραπέζη συμπα 
δεις καί φιλοπρόοδοι.

Ή μειοψηφία: Μέ τούς έπιλαχόντας εις 
τάς τελευταίας άρχαίρεσίας" Συναδέλφους 
εύρισκόμεδα εις διαρκή έπαφήν καί οημειοϋ- 
μεν πρός τιμήν των δτι ούδέποτε εις τάς 
συνομιλίας μας κάί έπάφάς μας διεφώνησάν 
μαζί μας _καί πάντοτε μας ουνέχαιρον διά 
τάς κατευδύνσεις, τάς ένεογείας καί την 
γραμμήν τήν~6ποΙαν άκσλουόούυαμ'εν. Πε
ριέργως δμως παρά τά ππντοτεινά συγχαρη
τήρια κάπου κάπου έξεδίδοντο μερικά έντυ
πα, πότε έναντίον τής Διοικητικής "Επιτρο

πής καί πότε έναντίον τού Προέδρου τού 
Συλλόγου καί σχεδόν πάντοτε υπέρ τού 
"Εργοδότου μας.

Εις τόν έπί κεφαλής τού μειοψηφήσαντος 
ψηφοδελτίου άγαπητόν καί συμπαδέστατον 
συνάδελφον κ. Φράγκου, είπομεν, έξ αφορ
μής τδΰΊπ(5<2τδϋ ένΤυΠου,δτι ή τακτική αυτή— 
μεταφυτευδέΐσα έκ τών άλλων Τραπεζών εις 
τήν ϊδικήν μας—είναι άντισυλλογική καί ά- 
παράδεκτος καί δτι φέρει Τά άλάΤδετα άπο-
τελέσματρ... kqL συγκεκριμένως τήν διάσπα-
σιν τού Προσωπικού. "Εάν καί ημείς άπαν- 
τούσαμεν, τοΰδ'δπερ πρός στιγμήν έσκέφδη- 
μεν, δά έδημιουργέίτο tv τη Τραπέζη ένας 
χαρτοπόλεμος μέ ολέθριας άπό πάσης άπό- 
ψεως συνέπειας κάΓό "οποίος δά κατέληγεν 
εις βάρος τής ήρεμίας καί τής_ένότητος του 
Προσωπικού καί έπί ζημίςι τής Τραπέζης, ήτις 
δά μετεβάλλετο οΰτω εις στίβον άγώνων, 
οί οποίοι, λόγω τών σημερινών συνδήκών, 
μοιραίως δά έξήρχοντο τού καδαρώς συλ
λογικού χαρακτήρας των, δά έξέφευγον άπό 
τά δρια τού έπιοαλλομένου μεταξύ τών Συ
ναδέλφων σεβασμού, 8ά έξέδετον τό Σώμα 
τών "Υπαλλήλων άνεπανορδώτως καί δά 
έτραυμάτιζον τήν συλλογικήν ιδέαν καιριώ- 
τατα, τοΰδ’ δπερ ή Διοικητική "Επιτροπή ώ- 
φειλε νά προσέξη καί νά μήν ύπέχη αύτή 
τήν εύδύνην μιας τοιαύτης έκτροπής.

"Η τακτική αΰτη, διά τής όποιας ήσκεΐτο 
ομοιόμορφος πολεμική εις βάρος τών Συμ
βουλίων τών Συλλόγων- δ-λω-ν τών Τραπεζών, 
είχε δημιουργήσει μίαν δεδικαιόλογημένην 
δυσπιστίαν εις μεγάλην μερίδα τού Προσω
πικού όλων τών τραπεζιτικών Ιδρυμάτων, ών 
οί Σύλλογοι άπετέλουν τήν ομοσπονδιακήν 
"Επιτροπήν Τραπεζοϋπαλληλικών "Οργανώ
σεων καί ή δυσπιστία αΰτη καδίστα δυσχερές 
τό έογον έκείνων, οϊτινες έπεδύμουν τήν 
έπ" άγαδώ τών συλλογικών ύποδέσεων καδο
λικήν συνεργασίαν καί μεταξύ Συναδέλφων 
καί μεταξύ άδελφών Σωματείων.

Ό,τι έξηρτάτο άπό ήμας πρός άποτρο- 
πήν τού κακού τούτου τό έπράξάμεν καί δεν 
δύναται νά μας βαρύνη τι έπί τού σημείου 
τούτου καί νομίζομεν δτι καλώς τό γνωρί
ζουν δλοι άνεξαιρέτως οι Συνάδελφοι, δπως 
γνωρίζουν πολύ καλώς έπίσης δτι εις τάς 
κατευδυντηρίους γραμμάς της ή σήμερον 
λογοδοτούσα Διοικητική Επιτροπή ούδέποτε 
έσφαλε καί ούδέποτε εις τούς κοινούς μετά 
τών Συλλόγων τών άλλων Τραπεζών άγώνας 
της ήκολούδηοε τακτικήν άντιτιδεμένην 
πρός τούς κανόνας τής ορδής διεξαγωγής 
τής μάχης ή έσημείωσε λιποψυχίαν ή έλλει- 
ψιν σδεναράςμάχήτΊκότητος καί ή άναγνώ- 
ρισις τών προσόντων της τούτων δέν άπαι- 
τεϊ είμή στοιχειώδη καλήν πίστιν, τήν οποί
αν δέν δέλομ&νω νά άμφισβητήσωμεν εις



κανένα Συνάδελφόν μας.
Άποβιώσαντες κατά τό έτος 1745 : Κατά 

τό λήξαν έτος έδρηνήσαμεν τούς άποβιώ- 
σαντας Συναδέλφους μας :

1) Ίάσωνα Άμούργην Ταμίαν Α' 28.1.45 
2) Χαράλ. Δαμήλον Δικηγόρον 28.1.45, 3) Κων. 
Τσεκουρόπουλον Τμημ. Β' 7.2.45, 4) Νικόλ. 
Τάγην Ταμίαν Β' 10.4.45, 5) Σταύρον Καλαν- 
τζόπουλον Τμημ. Β' 18.4.45, 6) Σπύρον Πα- 
νώργιον Νομ. Σύμβ. 11.6.45, 7) Άλκιβ. Δον- 
τάν Λογ. Α' 10.7.45, 8) Τιμολ. Άγγελόπου- 
λον Τμημ. Β' 28.7.45, 9) 'Αλέξανδρον Λιγδό- 
πουλον Τμημ. Β' 19.8.45, 10) Βασιλέ αν Κυρια- 
ζήν Δικηγόρον 17.9.45, 11) Ίωάν ιν Κριε- 
ζήν Ταμίαν Α' 24.9.45, 12) Νικόλαον Δρεπα- 
νόπουλον Τμημ. Α' 22.11.45 καί 13)"' -
Μαυρομιχάλην Έιτίτ. Δ)ντήν 25.11.-.u.

Πολλοί άπό τούς άνωτέρω ύπήρξαν όχι 
μόνον έκλεκτοί άλλά καί υπηρεσιακά δια
μάντια.

Μιχ. Μαυρομιχάλης: Άλλά 8ά μάς έπι- 
τρέψητε νά σταδάμεν γιά μιά στιγμή πρό 
του Μιχ. Μαυρομιχάλη, τού άγνοτάτου αύτοϋ 
Λειτουργού τής Τραπέζης καί ύπερόχου άν- 
δρώπου, τού Μιχ. Μαυρομιχάλη, τού όποιου 
τό όνομα παραδίδομ'έ'ν ~εις τούς Συναδέλ
φους καί εις τούς έπιγενομένους ώς συμ- 
βολίζον τό άποχορύφωμα τής ύπηρεσιακής 
άρετής καί τής άνδρωπίνης άκεραιότητος. 
Τού Μιχαήλ Μαυρομιχάλη, τέλος, δστις ύπη- 
ρετήσας τάν Σύλλογον έπί περισοοτέρας 
τής μιας Συλλογικά; περιόδους ώς Πρόεδρος 
αύτοϋ, ήσκηοε τά καδήκοντά του' μέ ώνΤΰιο- 
τέλειαν καί αύταπάρνησιν οϊαν έπέδειξε καί 
εις τόν έν τή Τραπέζη άνεπίληπτον ύπηρε- 
σιακόν του βίον.

Πρός τούς Συναδέλφους των "Υπ)μάτων.
Χαιρετίζομεν δπαντας τούς εις τά Ύποκ) 

τα τής Τραπέζης άγαπητούς Συναδέλφους 
μας, πρός τούς όποιους συνιστώμεν Jva με
τά άκόμη ζωηροτέρου ή μέχρι τοϋδε ένδια- 
φέροντος καί πολύ μεγαΧυτέρου ή άλλοτε 
ζήλου άφοσιωϊούν εις τό Ίδρυμα μέ τήν 
άπόλυτον βεβαιότητα ότι ή Έδνική Τράπεζα 
ήτο, είναι καί δά μείνη ή μήτηρ Τράπεζα, 
ή Τράπεζα τών Τραπεζών έν Έλλάδι, ή Τρά
πεζα τής όποιας τό άνεκτίμητον έμψυχον 
κεφάλαιον, καταλλήλως χρησιμοποιούμενον, 
5ά δημιουργήση νέας δυνατότητας εις τό 
'Ίδρυμα καί άς είμεδα όλοι βέβαιοι ότι πο
λύ συν τόμως δά έπανεύρωμεν τόν έαυτό/ 
μας καί έκαστος δά άμειφδή άναλόγως τών 
ύπηρεσιών τάς όποιας έχει προσφέρει, ώς 
καί έκείνων τάς όποιας δά προσφέρη έφε- 
ξής. Ή κρίσις δά παρέλδη καί ή άξια ένός 
έκάστου καί ή άφοσ/ωοίς του εις τό καδήκον 
δά είναι τά άποκλειστικά κριτήρια τής έξε- 
λίξεώς του. Τούς συνιστώμεν έπίσης όπως

συσπειρωδοϋν πέριξ τού Συλλόγου μας καί 
νά μη παρασυρδοϋν άπό άντιαυλλογικούς 
προσανατολισμούς δ,ά τής ίδρύσεως ή καί 
τής έγγραφής των εις τοπικά σωματεία συν
δικαλιστικού περιεχομένου.
Πρός τά μέλη τής "Ομοσπονδιακής ’Επιτροπής

Άπευδύνομεν έγκάδιον Συναδελφικόν χαι
ρετισμόν πρός τά Διοικητικά Συμβούλια τών 
μεδ’ ήμών συνεργαζομένων έν τή 'Ομοσπον
διακή Επιτροπή Συλλόγων τών Τραπεζών 
Ελλάδος, ’Αγροτικής, Άδηνών καί Έμπορι-
κής. , I

”Δξ νν ιδιαιτέρας έξάρσεως είναι τό γεγο- 
, ότι οι ΐιέντε Σύλλογοι, εις οΰς προσετέ- 

σησαν καί ό Σύλλογος τών Είσπρακτόρων 
της 22 ιν’ηπέζής καί όΓΣύλλογοι τών Κλη- 
τήρων τής Έδν,κής, 'Ελλάδος^ καΓΆγροτι- 
κής, συνέιργάσδήσαν κατά το* λήξαν έτος 
εις ταζ γενικάς γραμμάς έν πλήρει όμοφω- 
νίρ καί άλληλοσυμπληρώσει, έπ’ ώφελείρ 
τών κοινών έπιδιώξεων. Διάφοροί άντιλή- 
ψεων ύπήρχον καί δά ύπάρχουν έκάστοτε 
εις μερικώτερα ζητήματα έν τή 'Ομοσπον
διακή 'Επιτροπή, ώς είναι άλλως τε φυσικόν, 
λόγω τών ειδικών εις έκάστην Τράπεζαν 
συνδηκων. Τούτο όμως ούδόλως έχαλάρωσε 
ποτέ τάς σχέσεις μας καί τά άμοιβαία αί- 
σδήματα, τά όποϊα δοκιμασδέντα εις σειράν 
έντονων κοινών άγώνων άπεδείχδησαν ά- 
πηλλαγμένα μικρούπολογισμών καί ροπών 
πρός τήν όλεδρίαν αύτοτέλειαν ή πρός άλ
λους προσανατολισμούς.

Συνιστώμεν εις τήν μέλλουσαν Διοικ. Επι
τροπήν τού Συλλόγου δπως συνέχιση τήν 
ίδιαν μέ ήμας πολιτικήν τής συνεργασίας 
μέ τους ώς άνω Συλλόγους τών άλλων Τρα- 
πεζών, τά σημερινά Διοικητικά Συμβούλια 
τών όποιων τόσον έπαξίως έξεπροσώπησαν 
τούς έντολεϊς Συναδέλφους των καί διά τά 
συμφέροντα τών όποιων άκαταπονήτως εϊρ- 
γάσδησαν μέ άνώτερα έλατήρια καί άμιγεΐς 
συλλογικός κατευδύνσεις.

Έκφράζομεν τήν ίκανοποίησίν μας δι’ άπαν 
τό έν τή Λέσχη Προσωπικόν καί τό εύχαρι- 
στοΰμεν διά τήν άφοσίωσιν, τήν φιλοπονίαν 
καί τά ένδιαφέρον όπερ έπιδεικνύει.

Ιδιαιτέρως χρεωστούμεν νά εΐπωμεν ότι 
αί ύπηρεσίαι τού Συναδέλφου κ. Γεωργ. Βαμ- 
βακούση, λόγω τών περισσοτέρων καί λεπτο- 
τέρων εύδυνών τάς όποιας έχει άναλάβει 
καί έν τή οικονομική διαχειρίσει τού έστια- 
τορίου, είναι πολύτιμοι καί άξιαι έξάρσεως.

Δέν γνωρίζομεν τί πιστεύουν οί Συνάδελ
φοί μας διά τήν όλιγόμηνον συλλογικήν 
δράσιν μας. "Ημείς όμως νομίζομεν ότι είρ- 
γάσδημεν μέ δλας μας τάς δυνάμεις καί 
κατεβάλομεν πάσαν προσπάδειαν ϊνα άντα-



ποκριθώμεν εις τάς προσδοκίας των Συνα
δέλφων, τάς όποιας έστήριξαν οΰτοι εις 
ήμας.

'Επανειλημμένους μας έδηλώθη ύπό τής 
Διοικήσεως καί έσχάτως άκόμη ότι εις τήν 
προκάτοχον Διοικητικήν Επιτροπήν τού 
Συλλόγου δέν παρ'εσχέδή καμμία έκ μέρους 
της παραχώρησις καί δτι τά ύΰό τής παρού- 
οης έπιτευχδέντα είναι τ όσον πολλά ώστε 
Εκείνη μέν δά πρέπη νά παραπονήται, ήμεϊς 
δέ νά εΐμεδα άγνώμονες έάν δέν μένωμεν 
ευχαριστημένοι καί πλήρως ικανοποιημένοι.

Έδηλώσαμεν εις τήν Διοίκησιν δ, · λίσμόν 
του Προσωπικού καί διά λ)σμόν μάς νν “ >*<·>,- 
εΐμεδα καδόλου ίκανοπο,ημένοισ >τό c

Κύριοι Συνάδελφοι, τό εύτελέθτέρ9ν'τη^ 
ελαττωμάτων είναι ή άγνωμοόί, !|"καέ δέν 
δά έριψοκινδυνεΰαμεν τόσον άπερισκέπτως 
τήν βαρεϊαν εις βάρος μας κατήγορίαν τής 
άγνωμοσύνης, έάν δέν εΐμεδα απολύτως 
πικραμένοι άπό τήν Διοίκηοιν διότι δέν έπρό 
σεξε καί δέν υίοδέτησε έγκαίρως καί δέν 
έπραγματοποίησε τά όσα τής είσηγήδημεν 
καί διά των όποιων ή δψις τής Τραπέζης καί 
ή δέσις τοϋ Προσωπικού δά ήσαν άπό πόσης 
άπόψεως κατά πολύ καλύτερα καί τό μέχρι 
τοϋδε επίπεδον ζωής τών Συναδέλφων δά 
ήτο όλιγώτερον χαμηλόν καί ή έπιβάρυνσις 
τής Τραπέζης άσυγκρίτως μικροτέρα τής ήδη 
ύφισταμένης έκ τών μέχρι τοΰδε παροχών 
πρός τό Προσωπικόν.

Περαίνουσα τήν λογοδοσίαν της ή Διοι
κητική Επιτροπή έκφράζει τάς δερμοτάτας 
τών^ ευχαριστιών της διά τήν ένίσχυσιν τήν 
όποιαν της παρέσχον καί διά τήν εμπιστο
σύνην μέ τήν όποιαν τήν περιέβαλον καδ’ 
δλον τό διάστημα τής θητείας της οΐ Συ
νάδελφοι, τοΰδ' δπερ τής έδωσε τήν δύνο- 
μιν νά έργασδή διά τήν έξυπηρέτηοιν καί 
προαγωγήν τών Συλλογικών ζητημάτων, ά- 
περχομένη δέ σήμερον εύχεται όπως ή μέλ- 
λου@α νά τήν διαδεχδή ύπάρξη εύΓυχεστέ- 
ρα αύτής άπό πόσης άπόψεως.

Εις πλεΤστα σημεία ό κ. Άποστολόπου- 
λος, κατά τήν διάρκειαν τής λογοδοσίας, 
διεκόπτετο άπό Επιδοκιμασίας καί .χειρο
κροτήματα, τό δέ τέλος του έκαλυψαν πα- 
ρατεταμένα χειροκροτήματα καί ζωηροί έ- 
πευφημίαι.

Μετά τήν λογοδοσίαν τοϋ κ. Προέδρου 
ό λόγος έδόδη εις τόν κ. Άθαν·,—Κνταό.- 
ποιιλον, δστις άσχολούμενος μέ τό ζήτη
μα τοϋ ’Οργανισμού Υπηρεσίας επιχειρεί 
νά έπικρίνη τήν Δ. Ε. διότι, ώς λέγει, ϋπέ- 
βαλεν εις τήν Διοίκησιν σχέδιον οργανι
σμού χωρίς τούτο νά τεδή ύπ’ δψιν τών Συ
ναδέλφων.

Είς τό σημεΤον αυτό όκ. Ά πο σ τ ο λ ύπου

λος δηλοϊ δτι τούτο δέν εΤναι άκριβές, 
καθόσον τό περί ού ό λόγος σχέδιον ’Ορ
γανισμού δέν ύπεβλήθη ώς μελέτη τοϋ 
Συλλόγου, άλλ’ ώς προσωπική εργασία τοϋ 
κ. Άποστολοπούλου, δπως θά ύπεβάλλετο 
είς τήν Δ)σιν παν έτερον σχέδιον παρ’ οϊ- 
ουδήποτε Συναδέλφου έκπονούμενον.

Κατόπιν τής δηλώσεως τούτης τού κ. Ά- 
ποστολοπούλου ό κ. Κωτσόπουλος παραι- 
τεϊται τοϋ λόγου.

’Ακολούθως όμιλεΐ δι’ ολίγων ό κ. Νικόλ. 
Καλαντζόπουλος ΰπογραμμίζων τήν άνάγ- 
κηντής σύμπνοιας μεταξύ τών Συναδέλφων.

Με.ιά- αΰτα λαμβάνει τόν λόγον ό κ. 
Γ, ε ώ ρ γ. Ά θ α ν α σ ό π ο υ λ ο ς , οστις λέ- 

""· ή λογοδο,Όύσα Δ. Επιτροπή έπέτυ-
ι 6iS i Εργον της καί ουνιστα, δπως έ- 

πανεκλεγή ή ιόία, ϊνα συνέχιση τάς προσ
πάθειας της καί όλοκληρώση τούτο. ’Ιδιαι
τέρως έξαίρει τήν όρθοφροούνην, τά θάρ
ρος καί τήν μαχητικότητα τής Δ. Ε. κατά 
τήν διεκδίκησιν τών έπιδιώξεών της.

Ό κ. Σπϋρος Β α σ ι λ ό π ο υ λ ο ς όμι
λε! έν συνεχεία-επΚΤοϋ ζητήματος τής ....έ
νότητος τοϋ Προσωπικού διά τό οποίον 
φρονεί, δτι ή Δ. ’Επιτροπή δέν ικανοποίησε 
διά τής λογοδοσίας της τήν Συνέλευσιν. 
Βλέπει τήν Ενότητα ώς βασικόν δπλον κα
τά τήν επιδίωξιν τών μεγάλων επαγγελμα
τικών ζητημάτων καί εΰρίσκεται ύποχρεω- 
μένος νά διατύπωση, δτι, ή Δ. Ε. μολονότι 
τής έδόθησαν πολλαί εύκαιρίαι, δέν ήθέ- 
λησε νά δείξη δτι κατανοεί καί άντιλαμ- 
βάνεται τήν αξίαν τής ένότητος. Λέγει δτι 
ή Δ.Ε. φειδωλή είς ανακοινώσεις πρός τά μέ
λη τοϋ Συλλόγου ήμπόόισε ταϋτα νά τήν 
παρακολουθούν καί νά σχηματίζουν μαζύ 
της τήν αυτήν άντίληψιν έν σχέσει μέ τούς 
σκοπούς καί Ελλείψει τής σχετικής διαφω- 
τίσεως, τά μέλη τού Συλλόγου δέν είχον 
κάμει συνείδησίν των τόσον τά αίτια τών 
κινητοποιήσεων, δσον καί τά αιτήματα, ή 
έπίλυσις τών όποιων έξηρτατο άπό αύτούς.

’Επίσης, φρονεί δτι τήν Δ. Ε. διέκρινε έλ- 
λειψις ικανότητας έν τή πράςει καί είς ένί- 
όχΰσιν Τής'άπόψεώς του Επικαλείται γεγο
νότα, ώς- τήν-τταραίτηοιν μελών τής Δ. Ε. 
είε τελευταιαν οε ανακοίνωοίν της περί δη
μιουργίας ρήγματος είς τήν συγκρότησιν 
τής άδιασπάστου ένότητος, τήν έκ τής. Ό- 
μοσπ. Τρ. Ύπαλ. άποχώρησιν τοϋ Συλλόγου 
των ’ΤΤίάλΤ'Πδ. "ΕΧΧά'δΟς έπι ικανά υ νρον. 
διάστημα" Κάτά'το Άήζαν έΤδς, καί τήν μή 
συμμετοχήν είς τήν έν λόγω "Ομοσπονδίαν 
τοϋ Συλλόγου τών ύπαλ. τών μικρών Τρα
πεζών.

Ή διαπίστωσις, λέγει, έοώ σκοπόν Εχει 
άφ’ Ενός μέν νά τονίση τσνς-κινδύνόυς πού 
Εγκυμονούν έκδηλώσεις καί ένέργειαι κα



τά τής ένότητος, άφ’ έτέρου δέ νά δέση 
ενα δέμα πρός έπίλυσιν άπό τήν μέλλουσαν 
νά έκλεγή Δ. Ε. δηλαδή τό άδιάσπαστον 
τής συνοχής καί ένότητος των μελών τοϋ 
Συλλόγου ώς καί τήν άδιάκοπον καλλιέρ
γειαν έκ μέρους τής Δ. Ε. τοϋ άδιασπά- 
στου τούτου.

Περαίνων ό κ. Βασιλόπουλος ΰπενδυμίζει 
εις τήν Συνέλευαιν τά άποτελέσματα τών 
άγώνων του Προσωτικοϋ τής Τραπέζης κα
τά τό παρελδσν καί ιδιαίτερα κατά τόν 
Αύγουστον 1?44 «οπότε χάρις στήν άπό- 
λυτο έναρένη έμφάνισί μας, παρ’ δλο^ά 
τρομοκρατικό κάί ζοφερό κατοχικά πέρί- 
βάλον, έπετύχαμε καί τή ματαίωσί Τής 
διαρπαγής τής π£ο;ουσίας__τοό_ΊΟρύρατος, 
πού υπηρετούμε, καί την έ;υπηρέτή'σΤτών 
συμφερόντων μας».- Τέλος εύχεται, δπώς ή 
Συνέλευσις έκδήλώση τήν έπιδυμίαν της 
διά τήν ενότητα κατά τήν άνάδειξιν τής 
νέας Δ. Ε. τοϋ Συλλόγου.

Όκ. Δη μ. Δελακώτσος δέν 
μένει ικανοποιημένος άπό τάς καδησυχα- 
στικάς δηλώσεις τής Δ. Ε. έπί τών νόμων 
^83 καί 7^5 «περΓρϋδμίσεως τοϋ προσω
πικού τών Τραπεζών». Άνακοινοϊ εις τήν 
Συνέλευαιν δτι ό πρόεδρος τής Δ. Ε. κ. 
Άποστολόπουλο; παρέλειψε νά άναφέρη 
δτι ό άρμόδιος "Υπουργός προσεφέρδη νά 
δώση άναστολήν έφαρμογής τοϋ νόμου, 
τήν όποιαν δμως άπεποιήδη ό κ. Άποστο- 
λόπουλος δεωρήσας τόν νόμον «φιλυπαλ- 
ληλικόν» καί παρακαλεϊ τόν κ. Άποστολό- 
πουλον νά έπιβεβαιώση τήν πληροφορίαν.

Ό Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου κ. Κωνστ. Ά- 
ποστολόπουλος δίδει είς τήν Συνέλευαιν 
τήν έξήγησιν δτι, μετά τάς τροποποιήσεις 
τοϋ Ν. 7^5 ό νόμος ^83 δέν παρουσιάζει 
κινδύνους διά τούς υπαλλήλους τής *Έ8νι- 
κής Τραπέζης καί δμα τη άφ„ίξει_.έκ Λονδί
νου τοϋ κ. Τοουδεροϋ έζητήδη ύφ’ ημών ή 
τροποποίησις ώρισμίνων διατάξεων χάριν 
κυρίως τών Συναδέλφων τών μικρών Τρα
πεζών.

"Ο κ. Δελακώτσος συνεχίζων 
λέγει δτι έκ τοϋ νόμου <83 απομένουν έν 
ίσχύϊ πολλαί διατάξεις, ώς αΐ περί διαδεσι- 
μότητος καί άναδεωρήσεως τών προαγω
γών, δημιουργοϋσαι δπλον είς χεΐρας τοϋ 
έργοδότου καί ΰπενδυμίζει δτι κατά τόν 
νόμον άπό 10.1.4< Ιχομεν όλοι ύποβιβα- 
σδή, διατηροϋμεν δέ τάς άποδοχάς τοϋ 
βαδμοϋ μας μέχρις έκδόσεως άποφάσεων 
τών συμβουλίων. Άπορεϊ πώς ό κ. Άπο- 
στολόπουλος, ό όποΤος άλλοτε έν τή Τρα
πεζιτική εϊχεν έκφράσει τήν δυσπιστίαν 
του ώς πρός τό άκριβοδίκαιον τής διά νό
μου άναδεωρήσεως τών προαγωγών κατά 
τάς παραμονάς βουλευτικών έκλογών, δέν

ανησυχεί σήμερον, ενώ αί έκλογαί πλησιά
ζουν. Έρωτά διατί ή Δ. Ε. τοϋ Συλλόγου, 
ήτις πρό τίνος διά τοϋ άντιπροέδρου της 
κ. Καρούσου παρουσιασδέντος μετά μελών 
τής συνδικαλιστικής επιτροπής μειοψηφίας 
εις τόν κ. Τσουδερόν, άπέκρουσεν έν 
τώ συνόλω τόν νόμον ^83, κατέληξεν 
νά δεωρή τούτον έπωφελή διά τό προσω
πικόν. Τήν στάσιν τούτην τής Δ.^ Ε. ό κ. 
δελακώτσος δεωρεϊ παράλογον καί έν συ- 
(εχεία έπικρίνει προσωπικούς άγώνας τοϋ 
. Προέδρου τής Δ. Ε. κατά τοϋ Διοικητοϋ, 

/ήν ύπό τοϋ κ. Προέδρου εκφρασιν τών 
ιολιτικών φρονημάτων τοϋ προσωπικού έ- 
/ώπιον τής γενικής συνελεύσεως τών με
τόχων τής Τραπέζης κατά παράβασιν του 
Ααταστατικοΰ τοϋ Συλλόγου καί πρά παν
τός τόν χειρισμόν τών άπεργιών. Γίρο- 
σπαδών νά έξηγήση τήν πολιτικήν ταύτην 
τής ηγεσίας, ό κ. Δελακώτσος παραδέχεται 
9τι αϋτη οφείλεται είς έξωσυνδικαλιστικούς 
"παράγοντας, τούς όποιους καί καταδικάζει. 
Τελευτών ζητεί άπό τήν ήγεσίαν όλιγωτέ- 
ρας πομπώδεις φράσεις, τάς όποιας ονομά
ζει «πυροτεχνήματα» καί περισσοτέραν έρ- 
γασίαν εντός καδαρώς συνδικαλι
στικών πλαισίων.

"Οκ. Χαρ. Ζεγγίνης έξ άφορμής τών 
είς τήν «Τραπεζιτικήν» δημοσιευδεισων ά- 
πόψεων τής Δ. Ε. τοϋ Συλλόγου δσον άφο- 
ρά τόν Προμηδευτικόν Συνεταιρισμόν, ζητεί 
δπως ό Σύλλογος έναργέστερον συνεργα- 
σδή μέ τό Δ. Σ. τοϋ Συν)μοϋ έντός όμως 
τής συνεταιριστικής γραμμής. Πρέπει, λέγει, 
νά ζητηδοΰν μεγάλες πιστώσεις άπό τάς 
Τραπέζας.

Περαιτέρω άσχολεΐται μέ τήν έγκαινια- 
σδεΐσαν υπό τής Διοικήσεως τής Τραπέζης 
πολιτικήν, ποϋ τείνει ν’ άποξενώση τήν 
Τράπεζαν άπό τις "Εταιρείες, πού έξαρτων- 
ται άπ’ αυτήν» κα[ ζητεί τήν έν προκειμέ- 
νω παρέμβασιν τοϋ Συλλόγου.

Ό κ. Άνδρ. Παπακωνσταντό- 
π ο υ λ ο ς . ’Επικρίνει τήν Δ. Ε. διά τό σύν- 
8ημά της «ό Σύλλογος είς τήν υπηρεσίαν 

•τής Τραπέζης μακράν των παρατάξεων και 
τής πολιτικολογίας» ώς καί διά τόν χειρι
σμόν της κατά τάς άπεργίας.

"Οκ. Μιχαλακέας κάμνει κριτΓ 
κήν τών τριών τελ’ευτοίων άπεργιών κα1 
έπικρίνει τήν Διοικητ. ’Επιτροπήν διά τόν 
τρόπον μέ τόν όποιον ώργάνωσε καί διηύ- 
8υνε ταύτας.

Λαμβάνει εϊτα τόν λόγον ό κ. Γ. Ά λ ε
ξ ι ά δ η ς, δστις λέγει τά έξής :

Συνάδελφοι,
Έπιδυμώ ώς μέλος τοϋ Συλλόγου νά έκ- 

φράσω τάς ευχαριστίας καί τά συγχαρητή-



ριά μου προς τήν Δ. Ε. διά τήν ικανότητα, νας συστάσεις εις τούς συναδέλφους των 
τήν αγωνιστικήν της διάδεσιν καί τήν ύπ)μάτων νά μή πηγαίνουν σέ ξεχωριστά συν- 
πίστιν της είς τήν συνδικαλιστικήν της δικαλιστικά σωματεία, διότι άνήκουν εις τό 
ιδέαν. σωματεΐον τής Έδν. Τραπέζης. Νομίζω, δτι

Είναι εΰκολον νά ΰποκαδιστώμεν τας 
έπιδυμίας μας είς τήν_πραγματικότητα, αλ
λά ή πραγματικότης είναι σκληρά καί έκ- 
δικεΐται. ’Αλλά οί κ. κ. Βασιλόπουλος καί 
Καλαντζόπουλος έδεσαν τόν δάκτυλον έπί 
των τύπων τών ήλων. Υπάρχει μία διά- 
στασις μεταξύ του προσωπικού. Αϋτη άν- 
ταποκρίνεται είς μίαν γενικωτέραν διάστα 
σιν μεταξύ τών "Ελλήνων. Εκείνοι ei ό
ποιοι έντάσσουν τ ά π ο λ ιτ ι.κ ά 
των συμφέρον τα είς τάς κοινω
νικός των επιδιώξεις εΤναι κ ά π η λ ο ι.

Είς αυτό τό σημεΐον μερικοί τής άρ^στε- 
ράς παρατάξεως εγείρονται καί ζητουν ν’ 
άνακαλέση ό κ. Άλεξιάδης καί νά 
διευκρίνιση ποιους έννοεΐ καπήλους.

Ό κ. Άλεξιάδης έξηγεϊ έπαρκώς, δτι 
έννοεΐ έκείνους οΐ όποιοι χρησιμοποιούν 
τόν συνδικαλισμόν διά κομματικούς σκο- 
πούς.«Αϋτών τάς μεδόδους τάς έγνωρίσαμεν 
είς τό παρελδόν. Δέν ανακαλώ τίποτα. 
"Υπάρχουν οί έντός τής αίδούσης άντιλαμ- 
βανόμενοι τήν ενότητα ώ ς υποτα
γήν τής πλειοψηφίας είς, 
τήν μειοψηφίαν».

Έρχόμεδα είς τήν συμβουλήν τήν όποιαν 
παρέσχον τινές έκ τών κοπτομένων υπέρ 
τής ενότητας είς τόν Σύλλογον. Καί μόνη 
ή ϋπαρξις τής συνδικαλιστικής επιτροπής 
τής μειοψηφίας μαρτυρεί πόδεν προέρχεται 
ή διάσπασις τής ένότητος τού Προσωπικού. 
Ό Σύλλογος μετά τήν έκλογήν έκπροσωπεΐ 
τό σύνολον τών υπαλλήλων».

Ό κ. Βασ. Χριστόπουλος: Λέγει 
δτι ή Δ. ‘Επιτροπή δέν ήδυνήδη νά συλλά- 
6η τήν έννοιαν τής συνδικαλιστικής 
πνοής.

Ό κ. Χρ. Β ο ύ λ γ α ρ η ς . Είς τήν λογοδο
σίαν του ό κ.ΤΓρδέδρος τού Συλλόγου νομί
ζω δτι παρέλειψε ένα κεφαλαιώδες ζήτημα 
νά άναφέρη καί νά μάς πή τί πρόκειται έπ’ 
άύτοϋ νά κάμη. Πρόκειται περί τού ή δικού 
καδαρμοΰ. Είναι γνωστόν δτι υπάρχουν λει
τουργοί καί-ίπάλληλοι οί όποιοι είς τήν 
κοινήν συνείδησιν του προσωπικού δεν στέ
κονται. Είναι επίσης γνωστόν δτι ή προηγού
μενη επιτροπή τού Συλλόγου είχεν ενεργή
σει επ' αύτοΰ καί είχε"κάμει ώριομένα διαδή
ματα. Θά ήδελα δ~ κ. Πρόεδρος τού Συλλό
γου νά μάς πή τί ένεργείας έκαμε έπ’ αύτοΰ. 
Δεύτερον ζήτημα είναι τό τών συναδέλφων 
τών ύπ)μάτων. Ό κ. Πρόεδρος έκαμε ώρισμέ-

οί συνάδελφοι τών ύποκ)μάτων πρεπει να 
ψηφίζουν καί νά έκλέγωνται καί δά παρακα- 
λέσω τήν Συνέλευοιν νά καταρτίση μίαν έ- 
πιτροπήν, ή όποια νά άσχοληδή έπί.τπς,τρο- 
ποποιήσεως τού καταστατικού έπ’ αύτοΰ τού 
δέματος και όύο μήνας μετά τήν εκλογήν 
τού Συμβουλίου νά τό φέρη *είς μίαν έκτα
κτον Συνέλευοιν ή όποια δά ρυδμίση τό ζή
τημα αύτό. ,

Κ. Άποστολόπουλος (Πρόεδρος Δ. Ε.) Κύ
ριε Συνάδελφε, ή Δ. ’Επιτροπή άπησχολήδη 
μέ τό ζήτημα αύτό, ώς άλλωστε άνεγράφη 
είς τήν τελευταία/ «Τραπεζιτικήν». Ή μή έ- 
πίλυσίς του μέχρι σήμερον οφείλεται είς τήν 
έξέτασιν τού καλλιτέρου τρόπου άσκήσεως 
τού δικαιώματος τού έκλέγειν έκ μέρους 
τών Συναδέλφων τών Ύποκύτων καί έπί πλέ
ον είς τήν σύγκλησιν ειδικής Συνελεύσεως 
πρός τροποπο,ησιν τού Καταστατικού. Τρί
τον, συνεχίζει ό κ. Βούλγαρης, ή ένότης τού 
προσωπικού ή οποία είναι άπαραίτητος, διό
τι έχουμε εμπρός μας πολύ σκληρούς άγώ- 
νας δλοι οί έργαζόμενοι, ιδιαίτερα δέ ήμεϊς 
οί ύπάλληλοι τής Έδνικής Τραπέζης διότι δυσ
τυχώς, δπως καί ά κ. Πρόεδρος είπε, έχουμε 
Διοίκησιν ή όποια δεν κατανοεί τά ζητήμα
τα τού προσωπικού τά οποία είναι καί ζητή
ματα τής Τραπέζης. Αυτό τό πράγμα πρέπει 
νά τό προσέξουμε. Είχα κάμει πέρισυ μίαν 
πρότασιν νά γίνη ένα ψηφοδέλτιον μέ κοι
νήν συμμετοχήν τών τάσεων. Δυστυχώς αύ
τό δέν έγινε. ’Ίσως έπρεπε νά μετρηδοϋν οί 
ψήφοι. Τώρα κάμνω μίαν άλλην πρότασιν: Τό 
ψηφοδέλτιον νά είναι ένα καί νά περ.έχη ό
λους τούς ύποψηφίους κατ’ άλφαΤητικήν σει
ράν. Οί ψηφίζοντες δά διαγράφουν όσους 
δέν δέλουν. ’Έτσι, δέν δά ύπάρξουν πλέον 
ζητήματα παρατάξεων καί δά έκλέγωνται οί 
κατά γενικήν συνείδησιν ίκανώτεροι είς τά 
συνδικαλιστικά.

Έν συνεχείςι δίδεται ό λόγος είς τόν κ. 
Βαοίλ. Γιαννόπουλον, όοτις λέγει τά έξής:

Θά άπασχολήσω καί έγώ συνάδελφοι τήν 
Συνέλευοιν καί δά άναφερδώ είς ώριομένα 
σημεία έκ τής λογοδοσίας τού Διοικ. Συμβου
λίου.

Καί πρώτον, οχετικώς μέ τόν Ν, ^83
’Επειδή άπό τόν Πρόεδρον δέν έλέχδησαν 

δσα έγώ νομίζω, δτι δά έπρεπε νά λεχδώ-



σι καί έπειδή ώς έπεξηγηματικώζ έτέδη ύπ' 
οψιν τής Συνελεύσεως ό Νόμος ούΤος πσρά 
τού κ. Δελακώτσου, πιδανόν νά έδημιούργη- 
σε σύγχισιν ή φόόους περί τή; τύχης τών 
Τραπεζιτικών ύπαλλήλων, δά ομιλήσω διεξο- 
δικώτερον.

Θόρυβος πολύς έδημιουργήδη έξ αιτίας 
του Νόμου τούτου. "Αν όμως είναι γεγονός 
δτι ό Νόμος 685, ώς άρχικώς έδημοσιεύδη ή- 
το Νόμος αύτόχρημα άντιϋπαλληλικός, είναι 
όμως έξ ίσου γεγονός δτι διά τοΰ νεωτέ- 
ρου Νόμου 765 έτροποποιήδη έπΐ τοσοΰτον 
άρδην, ώστε νά καταργηδή άφ’ ένός κατ’ 
ούσίαν, καί άφ’ έτέρου νά μεταβληδή εις 
Νόμον κατοχυροϋντα πλήρως ώρισμένα δι
καιώματα κτηδέντα κατόπιν άγώνων των ύ
παλλήλων.

Πράγματι έκ τών 15 άρδρων τοϋ άρχικοΰ 
Νόμου 685 τά κυρίως δίγοντα ήμά; άρδρα 
ύπ’ άριδ. 1, 2, 6, 8, 9 καί 11 είτε έτροποπο.ή- 
δησαν είτε κατηργήδηοαν ώρισμέναι διατά
ξεις αύτών μέ άποτέλεσμα: 1ον) Τήν κατο- 
χύρωσιν τής έντάξεώς μας. 2ον) Τήν επιβο
λήν έντάξεως καί εις τάς Τραπέζας Ελλά
δος καί ’Αγροτικήν. 5ον) Τήν άναγνώρισιν 
τής έδελουσίας εξόδου, πράγμα δπερ κατά 
τήν γνώμην μου ένέχει μεγάλην σημασίαν 
διά τό ζήτημα τής έξασφαλίσεως τών άπο- 
όοχών αϊτινες δά συμφωνηδώσι νά καταίά- 
λωνται εις δσους έξέλδουσι τής' ύπηρεσίας. 
4ον) Τήν έπιβολήν γενικών προαγωγών έν- 
τός τριμήνου άπά τής ισχύος τού Νόμου, εις 
τρόπον ώστε άν ή Τράπεζα έξακολουδήση 
κωλυσ.εργοϋσα εις τό ζήτημα τούτο νά δη- 
μιουργοϋνται, κατά τήν γνώμην μου, έννομα 
δικαιώματα διά τούς έχοντας τά πρός προα
γωγήν ούσιαστικά καί τυπ.κά προσόντα συν
αδέλφους μέχρι 10 ’Ιανουάριου 1946. 5ον) "Ε
παυσε ύφ,στάμενον ζήτημα άπο,Χύσεως διά 
τούς συναδέλφους τούς εισελδόντας εις τήν 
ύπηρεσίαν κατά τήν κατοχήν διά διαγων,- 
σμοϋ. 6ον) ΟΙ μή εϊσελδόντες κατά τήν κα
τοχήν δ.ά διαγωνισμού, δέν άπολύονται άλ- 
λά καλούνται εις έσωτερικόν διαγωνισμόν ϊ- 
να προσληφδώσι καί ούτοι εις τήν ύπηρεσίαν 
καί καταλάβωσι μεταξύ ήμών τήν δέ- 
σιν τήν όποιαν δά τούς δώση ή άξία των. 
7ον) Ύπεχρεώδησαν δλαι αί Τράπεζαι νά 
συντάξωσι όργαν,σμούς καί βάσει αύτών 
νά έντάξωσι τό προσωπικόν των, γεγονός 
μεγίστης σημασίας δ.ά τούς συναδέλφους 
τών μεσαίω/ καί μικρών Τραπεζών οί όποιοι 
έπί σειράν έτών παλαίοντες, δέν κατώρδω-

ΑΝΤ! ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΣ

CO αποχαιρετισμός τής Δ. ’Επιτροπής 
τού Συλλόγου)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.ΘΩΜ ΟΠΟΥ ΛΟΣ
Πολύκλαυστε έκλεκτέ Συνάδελφε Πανα

γιώτη,
Τήν ζωήν σου όλόχληρην είχες άφιερώ- 

σει σέ μιά διαρκή προσπάδεια γιά δ,τι ω
ραίο καί ευγενικό υπάρχει σέ τούτον τάν 
κόσμον.

Ήγαπήδης καί έξετιμήδης από δλους 
μας άνάλογα μέ τά εύγενή σου αίσδήματα.

Ώς Διευδυντής Ύποκ)μάτων τής Τραπέ- 
ζης ανάλωσες τάν εαυτόν σου στή δημι
ουργική έργασία βελτιώσεως εκείνων πού 
άντλοϋσαν τήν δύναμιν άπό τήν προοδευ
τικήν σου πνοήν.

Σεμνός τούς τρόπους, ευπροσήγορος 
πρός πάντας, άξιαγάπητος, ύπήρξες πάντο
τε πιστός τηρητής τοϋ καβήκοντος.

Τόν άδόκητο χαμό σου, οί Συνάδελφοι 
τής Έδν. Τραπέζης τής Ελλάδος, δρηνοϋν.

Ή Τράπεζά μας έν τω προσώπω σου έ
χασε πολυτιμώτατον καί χρηστότατον λει
τουργόν.

Έκ μέρους τής Δ. ‘Επιτροπής τού Συλλό
γου τών Ύπαλλήλων τής Έδνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος άπενδύνομεν τά δερμό- 
τερα συλλυπητήριά μας πρός τήν οίκογέ- 
νειάν σου καί δεόμεθα νά είναι άνάλαφρο 
τά χώμα πού δά σέ σκεπάση είς τήν στερ
νή σου κατοικίαν, άλησμάνητε Παναγιώτη.

Α ιωνία σου ή μνήμη.

(Ό έκφωνηδείς υπό μέλους τής Δ. ’Επι
τροπής τοϋ Συλλόγου έπικήδειος)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
Πολύκλαυστε έκλεκτέ Συνάδελφε καί 

φίλε, Γιώργο,
Ή σταδιοδρομία σου έν τή Τραπέζη χα-

σαν νά έπιτύχουν δ,τι ό Νόμος 765 τούς έ- 
ξησφάλισε. 8) Κατοχυρώδησαν πλήρως τά ά- 
ποκτηδέντα παρά τών συναδέλφων μας πο
λεμιστών τής ζώνης έπαφής καί έπί πλέον έ-



ρακτηρίζεται άπό τά πάμπολλα προτερή
ματα πού σέ διέκρινον.

Αΐ προσπάδειαί σου άπέβλεπον πάντοτε 
εις δ,τι καλό καί ευγενικό υπάρχει σέ τού
τον τόν κόσμον.

Ώς συνάδελφος υπήρξες έκλεκτός, πει- 
δαρχικός, άφοσιωμένος πάντοτε εις τό κα- 
δήκον.

Χρηστός τά ήδος, σεμνός τούς τρόπους, 
ευπροσήγορος πρός πάντας, ήγαπήβης, δ- 
πως άξιζες, άπ’ δλους τούς συναδέλφους 
πού σέ γνώρισαν.

Ώς φίλος ύπήρξες άξιαγάπητος, διά τήν 
καλή σου καρδιά, τήν ειλικρινή καί άδολη 
φιλία σου.

Ώς οικογενειάρχης ύπήρξες αριστος, πα
ράδειγμα πρός μίμησιν.

Καί τάς πρός τήν Πατρίδα μας ύπηρεσί- 
ας σου προσέφερες εΰδοκίμως, ώς έφε
δρος άξιωματικός, σάν τίμιος στρατιώτης 
καί πραγματικός "Ελλην.

Γενικώς τό πέρασμά σου αφησεν ανα
μνήσεις αλησμόνητες.

Τόν αίφνίδιον χαμό σου οΐ συνάδελφοι 
τής Έδν. Τραπέξης τής 'Ελλάδος δρηνοϋν.

Ή Τράπεζά μας, έν τώ προσώπω σου, 
χάνει ένα έκ τών έκλεκτών καί χρηστών 
συνεργατών της.

Έκ μέρους τής Δ. ’Επιτροπής τού Συλλό
γου τών 'Υπαλλήλων τής Έδν. Τραπέζης 
τής 'Ελλάδος έκφράζομεν τά δερμότερα 
συλλυπητήριά μας πρός τήν τόσον άδοκή- 
τως πληγεΐσαν οίκογένειάν σου καί δεό- 
μεδα, δπως είναι ανάλαφρο τό χώμα πού 
δά σέ σκεπάση στή στερνή σου κατοικία, 
αλησμόνητε Γιώργο.

Α ιωνία σου ή μνήμη.

ξησφαλίσδη ή έν ταΐς Τραπέζαις δέσις τών 
άναπήρων καί δυμάτων πολέμου. ,9ον) Κα- 
τηργήδη άπό 1ης Ιανουάριου 1946 ό άπαί- 
σιος Νόμος 488 ό καταργών κατά σκανδαλώ
δη τρόπον κεκτημένα δικαιώματα τού βοη- 
δητικού προσωπικού τών Τραπεζών.

Καί έν* ώ συνάδελφοι τόσα μάςέζησφά- 
λισεν ό Νόμος 765 δ τροποποιών τόν 683 
καί έν’ ώ ό τροποποϊητικός ούτος Νόμος έ- 
γένετο, ώς γνωστόν εις δλους μας, κατό

πιν άγώνος τής 'Ομοσπονδιακής μας Επι
τροπής διά νά κατοχύρωση 6,τι ώς έξετέδη 
άνωτέρω κατωχύρωσε, έγ τούτοις έγένετο 
ψήφισμα παρά υπαλλήλων τής,δυνάμεως τού 
Παντραπεζιτικοΰ Συλλόγου—τό όποιον δυ
στυχώς υιοθέτησαν οί έν τή ήμετέρφ Τραπέ- 
ζη συνάδελφοι τής Συνδικαλιστικής μειοψη
φίας—ψήφισμα ζητούν τήν άναστολήν τών 
Νόμων τούτων οί όποιοι τοσαύτας κατοχυ
ρώσεις μάς έζήσφάλίζον. Τό ψήφισμα έγένέ
το καί διά λογ)σμόν μας, έν άγνοίςι τού Συλ
λόγου μας .καί ύπεγράφη παρά συναδέλφων 
τής μειοψηφίας. Διατί;

Έδικααλογήδησαν δτι δίδεται εις τόν ερ
γοδότην τό δικαίωμα τής δέσεως υπαλλήλων 
εις διαδεσιμότητα. 'Αλλά έρωτώ τούς συνα
δέλφους τής μειοψηφίας.. Το δικαίωμα τούτο 
τό είχον οί έργοδοται έξ άλλων προγενε
στέρων τών Νόμων τούτων διατάξεων καί αί 
ύπΟυογκαΓάπΟφάαεις—Πέρί μισδων δίδουσι 
τοιοΰτον δικαίωμα εις τούς έργοδότας; Ναι ή 
όχι; Δίδουσι Κύριοι Συνάδελφοι καί είναι 
γνωστόν δτι ώρισμέναι Τράπεζαι έκαμαν 
χρήσιν τού δικαιώματος των τούτου πολύ 
πριν ύπάρξη τό ζήτημα τών μνημονευδέντων 
Νόμων. Περί τίνος λοιπόν έπρόκειτο καί έ- 
ζητείτο ή κατάργησις τών Νόμων, άφού, μά
λιστα καί έπιτυγχανομένης τής καταργήσε- 
ως τό δικαίωμα τούτο τών έργοδοτών (το 
άπαράδεκτον βεβαίως άπό τής ίδικής μας 
πλευράς) δέν έπρόκειτο νά καταργηδή καί 
άφ’ ού, τούλάχιστον, διά τού Νόμου 765: 
1ον) Περιωρίζετο χρονικώς. 2ον) Δέν ήδύνα- 
το πλέον νά γίνη χρήσις αυτού κατά τήν ά- 
νεξέλεγκτον κρίσιν τού έργοδότου άλλά ετί
θετο ό φραγμός τού Κυβερνητικού Συμβου
λίου καί 3ον) Ή καταβλητέα άποζημίωσις 
λόγω διαδεσιμότητος ηύξάνετο άπό 50 εις 
60 ο)ο; Δέν μένει δλλή έξήγησις παρά δτι 
έγένετο δόρυβος, συγκεντρώσεις καί, ψηφί
σματα «γιά νά βρισκώμαστε σέ κουβέντα». 
Είναι τό έπιεικέστερον συμπέρασμα εις τό 
όποιον μπορεί κανείς νά καταλήξη, γνωστού 
όντος δτι καί έπιτυγχανομένης της άναστο- 
λής τών νόμων, ή διαδεσιμότης, ώς σαφώς 
έξετέδη, δέν έπρόκειτο νά καταργηδή ώς 
προύφισταμένη τούτων.

Έλησμόνησα νά προσδέσω δτι, έπετεύχδη 
προστατευτική διάταξις διά τούς φυματικούς 
καί τούς παδόντας έν ύπηρεσίφ συναδέλ
φους ύπέρ τάς κεφαλάς τών όποιων έκρα- 
δαίνετο συνεχώς ή δαμόκλειος σπάδη τής 
άπολύσεως. _ _

Καί τώρα έρχομαι εις τό ζήτημα της ηβι
κής τάξεως QjouJlSiKSO-Jiadcippou δπως) τό 
δέλεΤδπρό έμοϋ όμιλήσας έπί τού ίδιου δέ
ματος συνάδελφος κ. Βούλγαρης.

Έξ δσων γνωρίζω ό Κος Γίαπαλέτσος 
ώς πρόεδρος τού συμβουλίου τού Συλλόγου, 
έδεσεν εις τήν Διοίκησιν ώς αίτημα τού



προσωπικού τήν άποκοτάοτοσιν ήδικής τά- 
ξεως έν τή Τραπέζη, καί μάλιστα ήτιολόγησε 
το αίτημα τούτο διά συγκεκριμένων καταγ
γελιών. Έξ δσων ωσαύτως γνωρίζω καί τό 
λογοδοτούν σήμερον συμβούλιου έπανέθε- 
σε, έν συνεχεία τού προηγουμένου τό αίτη
μα τούτο. Επειδή ούδέν άντελήφδην νά έ- 
πετεύχδη σχετικώς καί επειδή τό αίτημα τής 
ήδικής τάξεως πρέπει οπωσδήποτε νά ίκα- 
νοποιηδη, προτείνω Κε Πρόεδρε,όπως ή συνέ 
λευσις έκλέζη.ίμελή έπ)πήν ήτις νάμελετήοο 
άποκλειστικώς τό ςητημα τούτο καί νά όπο- 
βάΛή'εΤς~τΐΓ'''?έον ουμΟυύλΐό,ν—τδ πόρισμα 
τής μελέτης ΎσσΓΠρέπει Κοι Συνάδελφοι νά 
λήξη καί τό ζήτημα τούτο διότι _είναι έξ έ- 
κείνων πού δέν δά έπρεπε άφ’ ής έτέδη νά 
παραμείνη ούτε επί έν λεπτόν αλυτον. Τήν 
σύστασιν τής Επιτροπής προτείνω έκ των κ. 
κ Άποστολοπούλου, Μάνου, Παπαλέτρου, 
Βούλγαρη, Βασιλοπούλου, Κώστη καί 
Φράγκου.

Εις το" σημεϊοχ τούτο ό πρόεδρος κ. Τζώ- 
τζης έρωτά τήν Συνέλευσιν άν γίνεται δε
τή ή πρόταοις τού κ. Γιαγνοπούλου.
Ό κ. Άποστολόπουλος προτείνει νά γίνη 

δεκτή ή σύστασίς τής Επιτροπής συμπλη- 
. cu-μένη καί διά νοΰ κ. Γιαννοπούλου. 
Συυπλήρωσιν τής Επιτροπής προτείνουοι 
κσϊ άλλο' συνάδελφοι διά τού κ. Βενακίδη. 
Έν τέλει γίνεται δεκτή ή πρόταοις διά βοής 
ώς καί ή συμπλήρωοις τής Επιτροπής διά τών 
προταδέντων δύο είοέτι συναδέλφων.

,;ετά ταΰτα ό κ. Γιαννόπουλος, συνεχίζων 
προτείνει όπως συνέλδη τό κατά τό Κατα
στατικόν όριζόμενον πειθαρχικόν συμβού
λιου· καί άσχοληδή μέ τήν καταγγελίαν τού 
Έιευδυντοϋ τού προσωπικού συναδέλφου κ. 
Δημητριάδη δτ'· ή τελευταία άπεργ/α μας εί
χε πολιτικόν χαρακτήρα καί ήτο συνδυα
σμένη μέ τά γεγονότα των Καλαμων. Ή

τβερά αϋτη καταγγελία, τονίζει ό κ. Γιαν
νόπουλος, διά τήν έξακρίβωσιν τής όποιας 
δημιουργείτε# ζήτημα τιμής διά τό Διοικ. 
ΐυμβούλιον τού Συλλόγου, κατ’ άρχάς άπε- 
δόδη ότι προέρχεται άπό τήν Διοίκησιν.Βρα- 
δύτερον όμως έξηκριβώδη δτι έξετοξεύδη 
άπό τόν κ. Δημητρίάδην.

Ζαί ό κ. Γιαννόπουλος συνεχίζων προσδέ- 
τει: Ως μέλος τού Συλλόγου καί ώς συνά
δελφος άναμιχόείς ένεργΰς εις τήν διαχεί- 
ρησιν τού τελευταίου άπεονιοκοΰ άγώνος 
ν;ας ζητώ, όπως.ρςακριρωίΓή: Ιον) Αν ή κα
ταγγελία αΰτη έγέγετο πραγματικως. "ΊΖονΓ 
ήο άποδειχδή παρά τού καταγγείλαντος τό 
βάσιμρν τής καταγγελίας, όΠότε δέον νά 
σΤιγματισδώοι καί διαγραφώσι άπό μέλη τού 
Συλλόγου έκεϊνοι οί όποιοι έκήρυξαν τοι- 
αύτην άπεργίαν καί 3ον) άν ή καταγγελία 
εγένετο πράγματι άλλ’ άποδειχδή άβαοιμος 
τότε νά στιγματισδή ό έκτοξεύσας αύτήν,

διαγραφή άπό μέλος τού Συλλόγου καί νά ύ- 
ποβληδή μήνυσις έπί συκοφαντική δυσφη- 
μήσει.

Μετά μακράν καί θορυβώδη συζήτησιν έπί 
τής προτάσεως τούτης τού κ. Γιαννοπούλου 
προκληδεϊσαν κυρίως παρά τής Συνδικαλι- 
οτικής μειοψηφίας άποφασίζεται όπως έξ α
φορμής τής καταγγελίας του ταύτης λειτουρ- 
γήση τό πειθαρχικόν συμβούλιον, συμφώνως 
πρός τό Καταστατικόν.

Ό κ. Γιαννόπουλος συνεχίζων εξετάζει 
άν έχη δικαίωμα τό προσωπικόν νά ένδια- 
φέρετάι διά τά ζητήματα τής Τραπέζης καί 
νά έκδηλώνη τό ενδιαφέρον του έπ’ αύτών. 
Πιστεύω, λέγει, ότι έχει καί δικαίωμα καί ϋ- 
ποχρέωσιν τό προσωπικόν νά ένδιαφέρεται 
διά τά ζητήματα τής Τραπέζης. Έξ αφορμής 
δέ τού τεδέντος παρά τού κ. Ζεγκίνη ζητή
ματος τής πωλήσεως τών μετοχών τήςΕ.Δ. 
Α. λέγει ότι έν προκειμένω δέον νά λάβω- 
μεν δέσιν. Τό κατ’ έμέ, συνεχίζει, έπειόή έ
χω τήν γνώμην, δτι μέχρις ότου ή Τράπεζα 
δυνηδη νά συγκεντρώση άξιολόγους κατα- 
δέσειςΙ ή δύναμίς της, ή ΰπαρξίς της ύπό 
τάς σημερινός ουνδήκας, στηρίζεται κατά 
μέγα μέρος εις τήν περιουσίαν της τήν ά- 
ποτελουμένην έκ τών μετοχών τών Εταιρει
ών, διά τήν περίσωσιν τών όποιων τό Προ
σωπικόν τής Τραπέζης μέ τόσον θάρρος καί 
κινδύνους έκινητοποιήδη κατά τήν κατοχήν, 
προτείνω εις τήν Συνέλευσιν δΓ ύμών Κε 
Πρόεδρε, δπως διά ψηφίσματος πρός τήν 
Διοίκησιν καί τό Γενικόν Συμβούλιον τής 
Τραπέζης, έκφραοδή ή δέλησις τού προσω
πικού όπως έπί ικανόν χρονικόν διάστημα, 
ούδεμία πώλησις μετοχών Εταιρειών λάβη 
χώραν.

Καί τήν πρότασιν τούτην τού κ. Γιαννο
πούλου, ή Συνέλευσις έγκρίνει διά βοής.

Άναφερόμενος έκ συνεχείς* ό κ. Γιαννό
πουλος, γενικώτερον εις τήν λογοδοσίαν 
τής άπερχομένης Διοικητικής 'Επιτροπής ώς 
καί εις τήν έπ’ αύτής άσκηδεΐσαν κριτικήν 
παρά τών συναδέλφων της μειοψηφίας,_ λέ
γει δτι ή λογοδοτούσα Επιτροπή κατά τό 
πεντάμηνον διάστημα τής θητείας της, άνέ- 
πτυξε άξιόλογον άγωνιστικην δράσιν. Υ
πήρξε πρωτοπόρος εις τήν δέσιν τών αιτη
μάτων τού Τραπεζοϋπαλληλικού κόσμου καί 
πάντοτε έτέδη έπί κεφαλής τού Προσωπικού 
εις τούς αγώνας διά τήν διεκδίκησιν τών 
αιτημάτων του.

Πιθανόν, κατά τήν γνώμην ώρισμένων συ
ναδέλφων, νά έλαβον χώραν έν τή διαχει- 
ρίσει τών άγώνων σφάλματα τακτικής"_ άλλά 
οί άγώνες κρίνονται πάντοτε άπό τό άποτε- 
λέσματά των καί τά άποτελέσματα τών α
γώνων μας δέν ήμποροΰμε νά άρνηθοϋμε ό
τι ύπήρξαν ικανοποιητικά. ’Αλλα όταν ούτως 
έχουσί τά πράγματα καί δταν άσκεΤται κριτι-



κή, αΰτη διά νά δύναται νά διεκδίκηση τήν 
αντικειμενικότητα, πρέπει νά κτυπάη τά 
σφάλματα, νά άποκαλύπτη τά αίτιά των, άλ- 
λά ταυτόχρονα νά έξαίρη καί τάς έπιτυχίας. 
Καί ή άοκήθεΤσα κριτική παρά τής μειοψη
φίας βρήκε δλο σφάλματα, άσχολήθηκε ά- 
ποκλειστικά μ’ αύτά, χωρίς νά άνακαλύψη 
ούδέν ώφέλημα άπό τόσους αγώνας, ένω 8ά 
μπορούσε καί ώφειλε νά άναφέρη τά καλά 
πού άναμφισβήτητα προέκυψαν. Τούλάχιστον 
ένα καλό. ’Αλλά δέν βρήκε κανένα....

Ό Συνάδελφος κ. Κωνστ. Χαύτας όμιλεϊ 
έπί τής συνδικαλιστικής συνέπειας τής λο- 
γοδοτούσης Διοικ. Επιτροπής.

Ό κ. Κωνστ. Μελισσαρόπουλος. Όμιλεϊ 
έπί του «Κατευνασμού των παθών» τά ό
ποια εξακολουθούν νά «κοχλάζουν» καί 
ζητεί όπως καλλιεργηθή καλλίτερον ή ένα
της τού Προσωπικού, ιδέαν ή όποια άποτε- 
λεΐ τά ερωτικόν του ίνδαλμα. (Αϊσθησις!)

Θεοφ. Βενακίδης: 'Οφείλω νά συγχαρώ 
τήν Διοικητικήν-Έπιτροπήν τού Συλλόγου διά 
τήν έκθεσιν τών πεπραγμένων τήν όποιαν 
ένεφάνισεν ένώπιον τής Γεν. Συνελεύσεως.

"Ως πορατηροΰμεν έν τή έκθέσει δέν ύ- 
πήρξε ζήτημα τού όποιου νά μή έπελήφθη 
τό Διοικητικόν Συμβοΰλιον έπιδιώξαν τήν λύ- 
σιν αύτοΰ.

Άπό άπόψεως άποτελεαμάτων κρίνων τήν 
εκθεσιν ευρίσκω ταύτην ικανοποιητικήν. Βε
βαίως ύπάρχουν έκκρεμή ζητήματα τού προ
σωπικού πρός λύσιν, καί ταϋτα άνέφερε ή 
Διοικητική Επιτροπή. ’Αλλά ούδεμία Διοικη
τική Επιτροπή είναι δυνατόν νά μή έμφανί- 
ση έκκρεμή ζητήματα πρός λύσιν, διότι έάν 
όλοκληροΰτο ή λύσις έφ’ όλων τών θεμάτων 
τού προσωπικού τό καθολικόν ούσιαστικόν 
έργον τού Συλλόγου θά είχε τερματισθή.

Μέ εύχαρίστησιν έπίσης ήκουσα τούς λό
γους τού άγαπητοϋ μου κ. Βασιλοπούλου, 
τούς άφορώντας τήν ένότητα τού προσωπι
κού. Οϊ λόγοι ούται περί ένότητος. άπηχαΰν 
εις τήν ψυχήν όλων μας καί θά έπεθύμουν 
νά δογματίζωμεν υπέρ αύτής. ’Αλλά πιστεύ
ομε ν εις τήν ένότητα; Πιστεύομεν πραγματι
κά εις τόν καθαρόν καί άγνδν συνδικαλι
σμόν τόν άνεπηοέαστσν άπό πόσης πλευράς; 
Αλλά έάν ιτπστεόωμεν διατί ή τόση ταραχή 
έκ μιάς άορίστου φράσεώς τού συναδέλφου 
κ. Άλεξιόδου; Δέν δυνάμεθα βεβαίως νά κά- 
μωμεν ενταύθα ψυχανάλυσιν διά νά διακρί- 
νωμεν τούς πιστεύοντας άπά τούς μή πιστεύ
οντας εις τήν ένότητα καί τόν συνδικαλι
σμόν. "Εχομεν όμως ύποχρέωσιν νά κρίνω- 
μεν τάς έμφανιζομένας ένεργείας καί πρά
ξεις: έχ τών όποιων νά έξάγωμεν τά σχετικά 
περί τούτου συμπεράσματα. Ένεφανίσθη, Κύ
ριοι Συνάδελφοι, δι*. άνακανώσεών μία Επι

τροπή συνδικαλιστική τής μειοψηφίας λε^χ- 
μένη, Άφ’ ής ένεφανίσθη 6χο τά διΚάίΟύε: 
νά έρωτήσω καί νά ζητήσω νά μού παρασχε- 
θή ή διευκρίνισις τι είδους είναι ό καινοφα 
νής αύτάς' θεσμός. ’Έως χώρα έγνωρίζαμε· 
όλοι δτι διεξάγονται άρχαιρεσίαι τού Σωμα
τείου μας. Προσερχόμεθα όλοι εις τήν κάλ
πην, δίδομεν τήν ψήφον μας καί άναδεικνύ- 
ομεν ώς διοικοϋντας έκείνους τούς όποιους 
ήθέλησεν ή πλειοψηφία. Άπό τής στιγμής έ- 
κείνης όλοι βοηθούμεν τούς εκλεκτούς μας 
εις τήν διοίκησιν ϊνα άγωσι εις αίσιον πέρας 
τό εργον των. ’Έχουν βεβαίως όχι μόνοχ τά 
δικαίωμα άλλά καί τήν ύποχρέωσιν τά μέλη 
νά παρακολουθώσι καί έλέγχωσι τό εργον 
τής Διοικήσεως. "Εχουν καί πρός τούτο νόμι
μα μέσα. Υποδεικνύουν δΓ υπομνημάτων δι’ 
άτομικών επαφών καί διά ττροχείρως ουγκρο- 
τουμένων έπιτροπών τάς δεούσας λύσεις είς 
τήν διοίκησιν, έλέγχουσιν έπίσης διά τών 
αύτών μέσων ώρισμένας ένεργείας ή παρα
λείψεις τους καί προκαλοΰσιν άκόμη έφ όσον 
θέλουσι τήν σύγκλησιν έκτάκτων Γεν. Συνε
λεύσεων όταν ή άνάγκη κατά τήν γνώμην 
των τό καλεί. Ή καθιέρωσις όμως θεσμού 
πάγιος μειοψηφίας, ώς είναι, δέν γνωρίζω υ
πό τίνα τύπον, ή συνδικαλιστική Επιτροπή 
μειοψηφίας, μού είναι άκατανόητος. Μου εί
ναι έτί περισσότερόν άκάτανόητος ή ένέρ- 
γεια τού καινοφανούς αύτοΰ θεσμού νά δι- 
οική παραλλήλως πρός τήν διοίκησιν τού 
Συλλόγου, νά εμφανίζεται ένώπιον τρίτων, νά 
έπιδίδη υπομνήματα κ.τ.λ., ώς έάν ήτο αυτή 
ή Διοικ. Επιτροπή τού Συλλόγου. Κάμνω τήν 
δήλωαιν δτι έκτιμώ τά πρόσωπα, τά όιιοϊα 
συμπτωματικώς απαρτίζουν τήν Επιτροπήν 
ταύτην λόγω τοϋ.δτι κατά- τάς γενομένος 
έκλογάς άπετέλουν τούς υποψηφίους τού έ- 
πιλάχόντρς ψηφοδελτίου. Άπό τής προσωπι
κής μου πλευράς οφείλω νά άμολογήσω δτι

σμός. 'Διότι έάν άπεφάσιζά νά κατέλθω ώς 
ύποψήφιος είς τάς έκλογάς τού Συλλόγου 
δέν είχα άνάγκην νάένδιαψερθώ διά τήν ε
πιτυχίαν μου, διότι εάν έξελεγόμην άπό τήν 
πλειοψηφίαν όά εκυβέρνων, έάν πάλιν τό 
ψηφοδέλτιόν μου άπετύγχανε' πάλιν θά έκυ- 
βέρνων. Άπά τής συλλογικής δμώς πλευράς 
έξετάζων τήν ύπόθεσιν εύοίσκω καταδιχα- 
οτέον τά κατασκεύασμα αύτά τού όποιου δέν 
δύναμαι νά άνεύρω τήν συλλογικήν^ έννοι
αν. Ενθυμούμαι θύτην τήν στιγμήν, όταν εί
χαν έκλεγεΐ ώς μέλος τής Διοικητικής Επι
τροπής κατά τάς πρώτος'μετά την απελευ
θέρωσή έκλογάς, δτι συνάδελφος εκπρόσω
πος πολιτικού οργανισμού ένέργώς δρώχ τος 
τότε έν τή Τραπέζη, ανέψερε ώρισμένας ' ε -

ον τρίτων διά τήν εζΰπήρέτησιν τών συλλο 
" γικών ζητηυάτυν. 'Εκλεκτός συνάδελφος, πα-



ριστάμενος έν τη αιθούση ταύτη ήδη,ήρώτησε 
τόν έν λόγω εκπρόσωπον.Ύπό τίνα ιδιότητα 
ή Όργάνωσίς σας άσχολεΐται μέ τά συλλογι
κά ζητήματα έφ’ δσον ό Σύλλογος έχει τό 
νόμιμον αύτοϋ Όργανον; Ό ώς όνω εκπρό
σωπος τώ άπήντησε τότε: Τό θέμα αύτά δέν 
είναι τοό παρόντος, ή δέ Όργάνωσίς μας 
δέν πρόκειται νά λείψη ποτέ άπό τήν Τράπε
ζαν. Μήπως πράγματι δέν πρόκειται νά_ λεί
ψη; Άλλ' έν τοιαύτη περιπτώσει δέν πρόκει
ται νά έξυπηρετηθή ούτε ή ένότης ούτε νά 
ύπαρξη καθαρός συνδικαλισμός. Τά καινοφα
νή αύτά κατασκευάσματα ώς είναι ή Συνδι
καλιστική Επιτροπή μειοψηφίας, όχι μόνον 
δέν προάγουν τήν ένότητα άλλά καταβαρα
θρώνουν ταύτην καί νοθεύουν καταφόρως 
τόν συνδικαλισμόν.

Ό εκπρόσωπος του Ε,Κ.Α. κ. Λυκούρης 
απευθύνει χαιρετισμόν καί έκφράζει τήν ί- 
κανοποίησίν του "διά τό ενδιαφέρον τών συ
ναδέλφων διά τήν έπίλυσιν τών ζητημάτων 
των. ’Αναπτύσσει τήν σημασίαν τής δίωρου 
σημερινής στάσεως έρ^ασίας καί ειδοποιεί 
ότι ή έργατουπαλληλική τάξις θά άναλάβη 
σκληρούς αγώνας διά τήν έπιβίωσίν της. 
Όσον αφορά τήν ’Επιτροπήν συνδικαλιστι
κής μειοψηφίας, φρονεί, δτι δύναται νά ύ- 
πάρχη «αρκεί νά μή στέκεται εμπόδιο στήν 
Δ. Επιτροπή». ’Αναφέρει δέ δτι καί εις τά 
'Αγγλικά συνδικάτα ύφίστανται παρόμοιοι 
Επίτροποί.

Θεοφ. Βενακίδης: Μέ μεγίστην εύχαρίστη- 
οιν ήκουσα τόν άξιότιμον εκπρόσωπον τού 
Έργατοΰπαλληλικοϋ Κέντοου ό όποιος τιμά 
τήν Συνέλευσίν μας. Αισθάνομαι ιδιαιτέρως 
τόν έαυτόν μου ίκανοποιημένον διότι ό κύ
ριος εκπρόσωπος τού Έργατοΰπαλληλικοϋ 
Κέντρου ησχολήθη καί παρέσχεν διευκρινί
σεις έπΐ τοϋ θέματος τής ’Επιτροπής Συνδι
καλιστικής μειοψηφίας έπΐ τοϋ όποιου προη
γουμένως ώμίλησα. Δέν γνωρίζω έάν αϊ ώρ- 
γανωμέναι καί πάγιοι μειοψηφίαι είναι έπι- 
τρεπταϊ άπό τά 'Εργατικά Συνδικάτα τής 
'Αγγλίας καί τοϋ έξωτερικοΰ. Άλλά καί έάν 
είναι, ώς αναφέρει ό κ. εκπρόσωπος, έπιτρε- 
πταί πάντως, δέν δύνανται νά προβαίνουν 
εις ούδεμίαν διασπαστικήν ενέργειαν, οϋτε 
νά άοκώσι έκ παραλλήλου έργον Διοική- 
σεως, καί έπΐ τοϋ σημείου τούτου χαίρω ιδι
αιτέρως διότι υπάρχει σύμπτωοις γνώμης 
μετά τοϋ άξιοτίμου Κυρίου Εργατικού 'Αντι
προσώπου. Άλλ' ϊνα μή άναχωρήση εντεύ
θεν ό Κύριος 'Αντιπρόσωπος μέ πεπλανη- 
μένην τυχόν έντύπωοιν τώ παρέχω τας έ- 
ζής πληροφορίας: Ή Συνδικαλιστική Επι
τροπή μειοψηφίας τού Συλλόγου τών Υ
πάλληλων τής ’Εθνικής ύπέβαλε καθ’ δ

άνέφερεν ό προλαλήσας συνάδελφος κ. 
Δελακώτοιος υπόμνημα έπΐ τών ουλλογι 
κών ζητημάτων. Δέν είναι τοΰτο πράξις 
συνδιοικήσεως; Μετέσχε παρά τήν άπόφα- 
φασιν τής Διοικητικής Επιτροπής τοϋ Συλ
λόγου εις συγκέντρωσιν τοϋ Παντραπεζι- 
κού, υίοθετήσαοα μάλιστα καί σχετικόν ψή
φισμα. Δέν είναι τούτο πράξις συνδιοικ.ή- 
σεως; Ένεφανίοθη ώς ήκουσα καί ενώπιον 
τρίτων ϊνα άναπτύξη τάς γνώμος της επί 
τών συλλογικών ζητημάτων. Δέν είναι τού
το έτέρα πράξις συνδιοικήσεως; καί δέν μαρ
τυρεί δτι έννοεί ή μειοψηφία νά έχη εξω
τερικήν έκπροσώπηοιν, ήτις ανήκει άπο- 
κλειστικώς εις τήν Διοικητικήν Επιτροπήν 
τοϋ Συλλόγου μας; Όλα ταϋτα μαρτυρούν 
δτι ό καινοφανής αύτός θεσμός καί άν ά 
κόμη είναι έπιτρεπτός καί ύφίοταται εις τά 
Αγγλικά ή καί άλλαχοΰ Εργατικά συν δικά 
τα δέν δύναται νά καθιερωθή άκινδύνω 
καί τοΰτο τό μαρτυροΰν τά ανωτέρω γεγο
νότα δι’ ών ούτος κατέστησε φανερόν τήν 
έκτροπήν του. Τά γεγονότα ταϋτα μάς πει 
θουν δτι τό κοστοϋμι τό όποιον φορούν εις 
τήν Αγγλίαν δέν ήμποροΰμε τουλάχιστον 
επί τοϋ παρόντος νά τό ςκ>ρέσουμε: εις τήν 
'Ελλάδα.

Ή Δ)νίς /αριάτη λέγει δτι πολλά ζητήμα 
τα άπασχολοϋν σήμερα τον γμγαικείόν μρα · - 
ληΧίκδν κόσμόν τής Τραπέζης καί παραμέ
νουν άλυτα.

«Μεταξύ τούτων τήν πρώτη θέας έχει τό 
ζήτημα τής μετατάξεως τών γυναικ λ 
ποια και' ουσίαν δέν έπραγμάτοποιήθη καθ 
δσον ένώ προεβλέπετο νά μετατάχθοϋν ί 
μετήχδησαν μόνον 50». Έν τελεί οιεμαρτ-.- 
ρήθη διότι έκ μέρους τοϋ Συλλόγου δέν η- 
κούσθη μέχρι τοϋδε ή φωνή τής γυναίκας.

Ό κ. Κάλλιας : Έρωτά σχετικώς μέ την 
έκπροσώπηοιν τών ’Ασφαλιστικών μας i s 
μείων.

ΟΙ μισθοί καί αί άπεργίαι:
Ό Πρόεδρος τοΟ Συλλόγου κ. Ά π ο ο τ > 

λόπουλος δευτερολογών είπε τά έξης 
οχετικώς μί τό μιοθολόγιον καί μέ τούς αγώνας 
διά τάς λοιπός διεκδικήσεις:

"Οταν άνελάβομεν κατ’ Αύγουστον τοΟ παρελ. έ
τους εΒρομεν τδ μιοθολόγιον Βαρβορέσοου, τά » 
ποΤον έκτάς τής πλημμελούς καί άδικου κλίμα* ώο- 
ώς του καθίστατο όσημέραι, λόγω τής ύπερτιμή- 
σεος τών ειδών καί τής έξοφανίοεώς των έκ τής 
άγορθς, λίαν ανεπαρκές καί ή κατάσταοις διά 
τούς Συναδέλφους ή το άφόρητος. Προόβημεν ε> 
άλλεπάλληλα διαβήματα ού μόνον πρός τήν Λιοι*



κησιν άλλά καί πρός τόν Πρόεδρον τής Κυβερνή
σεως καί τούς αρμοδίους ‘Υπουργούς. Έν συνεχεία 
ύπεβάλομεν άπό κοινού μετά των άλλων Συλλόγων 
υπόμνημα, διαγράφον τόν τρόπον αναπροσαρμογής 
των αποδοχών καί λόγω τής δεινής οικονομικής 
δέσεως των Συναδέλφων έδέσαμεν προθεσμίαν εις 
τάς Διοικήσεις μας, μετά τήν πάροδον τής οποίας 
έδηλώσαμεν είς αυτός δτι δα κατηρχόμεδα εις α
γώνα. Ή προδεσμία έληξε καί ούδεμία άπάντησις 
μάς έδόδη. Τότε ήναγκάσδησαν ο7 Σύλλογοι όλων 
των Τραπεζών νά κηρύξουν άπεργίαν λευκήν έπί 
τρίωρον την πρώτην ήμέραν εις ένδειξιν διαμαρ
τυρίας καί είς προειδοποίησιν, έν συνεχεία δέ κανο
νικήν τήν μεδεπομένην. Δύο ημέρας μετά τήν κή- 
ρυξιν της άπεργίας έδημιουργήδη κυβερνητική 
κρίσις διά τής παραιτήσεως της Κυβερνήσεως 
Βούλγαρη καί έπηκολούδησε Κυβέρνησις ύπό τήν 
Προεδρίαν τού Μσκαριωτάτου. Τόν σχηματισμόν 
τής νέας Κυβερνήσεως συνώδευον ρηταΐ δηλώσεις 
του Άντιβασιλέως καί Προέδρου τής Κυβερνήσεως 
περί αμέσων μέτρων υπέρ των μισθωτών. Ή υπό με
λών τής ‘Ομοσπονδιακής ’Επιτροπής ριφδεΤσα, συ 
νεπεία των δηλώσεων έκείνων, πρότασις περί λύσε' 
ως τής άπεργίας δέν έγένετο δεκτή ύπό τού ήμε^ 
τέρου Συλλόγου, ή δέ επιμονή μας είς αύτήν ήνάγ- 
καοε τήν έπομένην ήμέραν τάς Διοικήσεις των 
Τραπεζών είς συμπλήρωσιν τής εκτάκτου παροχής 
είς Ενα πλήρη μισδόν καί είς τήν κατηγορηματι
κήν ύπόσχεσιν δτι δά κατεβάλλετο προσπάδεια 7να 
εντός έλσχίστων ημερών αναπροσαρμοσδοΰν οί μι
σθοί καί καταβληδή έπ! πλέον έκτακτος ένίσχυσις 
tf ενός πλήρους μισδοΰ. Τότε ό ήμέ<ερος Σύλλο
γος έδέχδη ούχί τήν λύσιν τής άπεργίας, άλλά τήν 
αναστολήν ταύτης μέχρι τέλους ’Οκτω
βρίου καί είς τήν αποψιν ταύτην προσεχώρησαν καί 
οί Σύλλογοι τών λοιπών Τραπεζών καί ή άπεργία 
άνεστάλη. Ή 31η ’Οκτωβρίου έπλησίαζε καί ουδε- 
μία έλπίς πραγματοποιήσεως των ύποσχεθέντων 
διεφαίνετο.

Αλλεπάλληλα διαβήματα πρός τήν Διοίκησίν μας 
έκ μέρους τής Διοικητικής ’Επιτροπής τοΰ Συλλό
γου έμειναν ανευ αποτελέσματος. Ό έχων τήν τι
μήν νά σάς όμιλή ήναγκόσδη πλέον να άπευδύνη 
προσωπικήν έπιστολήν πρός τόν Διοικητήν κ. Πεσ- 
ματζόγλου μέ ήμερομηνίαν 30 ’Οκτωβρίου, έν τή ο
ποία τοΰ έκσμνεν έκκλησιν 7να πρός χάριν τών 
συμφερόντων τής Τραπέζης μή έξωδήση τό Προσω
πικόν είς έντονους άγώνας πρός διεκδίκησιν τών 
στοιχειωδών μέσων συντηρήσεώς του καί "να δώση 
λύσιν εις δλο τα άπασχολοΰντα τούς Συναδέλφους 
εκκρεμή ζητήματα καί δή είς τό οικονομικόν. 
Είς τήν έπιστολήν έκείνην δέν έδόδη έμπρακτος ά- 
πάντησις. Τό περιεχόμενον τής έπιστολής είναι είς 
τήν διάδεσιν παντός Συναδέλφου κοί έξ αύτής καί 
δΓ αύτής καταφαίνεται πόσον αστήρικτος εΐναι ό 
ισχυρισμός περί δήδεν προσωπικής πολεμικής έναν- 
τίον μελών τής Διοικήσεως. Μολονότι έξέπνευσεν 
ή προδεσμία τής άνσστολής τής απεργίας καί παρά 
τάς δεδικαιολογημένας πιέσεις ύπό ’Επιτροπών Συ
ναδέλφων, έν τούτοις τάδιαβήματά μας συνεχίσδη-

σαν μέχρι καί τής 12 Νοεμβρίου, τοϋδ’ δπερ άπο- 
δεικνύει πόσον αντίθετοι εΥμεθα πρός λύσεις τών 
ζητημάτων δι’ άπεργιακών αγώνων καί Αναστατώ
σεων. ‘Όταν αι έκκλήσεις ημών δέν εϊσηκούοντο 
τό ζήτημα ήλδεν είς τήν /Ομοσπονδιακήν ’Επιτρο
πήν καί όταν άντιμετωπίσαμεν διστακτικότητα καί 
άναποφασιστ'κότητα έκ μέρους τών Συλλόγων τών 
άλλων Τραπεζών καί όταν ό Σύλλογος "τής ’Αγρο
τικής έκήρυσσεν άπεργίαν λευκήν διά τήν καταβο
λήν απλώς τοΰ δεκαπενδημέρου δύο ήμέρας ένωρί- 
τερον τής κανονικής ημερομηνίας, ό ήμέτερος Σύλ
λογος ένόμισεν δτι δέν είχε τό δικαίωμα νά άδε- 
τήση τήν πρός τούς Συναδέλφους διά γραπτής ά- 
νακοινώσεως δοδείσαν ΰπόσχεσιν περί άπλής άνα- 
στολής τής προηγουμένης άπεργίας καί προέβη είς 
τήν συνέχιάιν ταύτης άνευ τής συμμέτοχης τών 
Συλλόγων τών άλλων Τραπεζών. Έάν άλλως έπράτ- 
τομεν δα έξεδέτομεν ,ό κύρος του Συλλόγου είς 
τά δμματα τής Διοικήσεως τής Τραπέζης άλλά κα! 
δά άφίναμεν τό Προσωπικόν είς τήν δεινήν οικονο
μικήν κατάστασιν είς τήν οποίαν ευρίσκετο τότε 
Κύριοι Συνάδελφοι, ουδέποτε απεργία άπέδωσε πε
ρισσότερα τών δσων έκερδίσαμεν διά τής μεμονω
μένης ίδικής μας εκείνης άπεργίας. Τήν έπομένην 
τής κηρύξεως τής άπεργίας έκείνης μας διετυπώδη 
διά δηλώσεων είς τάς έφημερίδας καί διά τοΰ Συ
ναδέλφου κ. Βασ. Χατζοπούλου τό παράπονον τοΰ 
ΎπουργοΟ τής Εργασίας δτι τόν άγνοοΰμεν. ’Αμέ
σως έσπεύσαμεν είς τό ΓραφεΤον του ‘ΥπουργοΟ 
καί μετά μακράν άνάπτυξιν τών αιτημάτων μας έ- 
λάβομεν παρ’ αυτού τήν κατηγορημα
τικήν οιαβεβαίωοιν περί ικανο- 
πόιήσεως δλων έν γένει τών αιτημάτων μας υπό 
τόν δρον τής λύσεως τής άπεργίας. Είς αυ
τόν άκριβώς τόν λόγον ώ- 
φείλετο ή λύσις τής ό περ- 
γιο ς καί ούχί εις τήν έλλει- 
ψ ιν μαχητικότητας ή άλλην 
οίανδήποτε αιτίαν. Πράγυατι την 
έπομένην καί έν συνεχεία τήν μεδεπομένην, έπειτα 
άπό μακράν καί πολύωρον από τής 9ης πρωινής μέ
χρι τής 5ης απογευματινής ο υ ν εχή^,καί 
όποκλειστικήν μεδ’ ήμων συνεργασίαν τοΰ Υπουρ
γού κ. Καταβόλου, είς δν έκφράζομεν τάς ευχαρι
στίας μας, έπετύχομεν τήν άναγνώρισιν τής έναν
τι τών άλλων μισθωτών διαφοροπο^ήσεως τών άπο- 
δοχών τών Τραπεζιτικών υπαλλήλων, τής δπο·ας 
διαφοροποιήοεως καρπούμεδα μέχρι σήμερον τήν 
διαφοράν καί ή οποία μάς έδωσε καί μάς δίδει δι
καιώματα διά τάς μελλούσας ρυδμίσεις του μισδο- 
λογίου μας. Έπί πλέον έπετύχομεν τήν έλευδερίαν 
είς τάς Τράπεζας περί τής ύπ’ αυτών κλιμακώσεως 
τών μισθών.

Καί ένώ έπέκειτο ή ύπό του ‘Υπουργού έπίλυοις, έν 
συνεχεία καί τών λοιπών αιτημάτων, δτινα δέν έ- 
πελύδησαν πλήρως κατά τήν πολύωρον μετά τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης διαπραγμάτευσιν τούτων, 
καί ένώ ή συνέπεια τοΰ Υπουργού είς τάς υπο
σχέσεις του ήτο έκδηλος καί άναμφισβήτητος. άπρο- 
όπτως έδημιουργήδη τέσσαρας ήμέρας μετά τήν λύ-



ore της όπεργίας Κυβερνητική κρίοις διά της 
ηαραιτήοεος της Κυβερνήσεως Κονελλοπούλου. Τήν 
είς τόν 'Υπουργόν περί λύσεως τής άπεργίας δο- 
δεΤοαν ύπόοχεσίν μας δέν άνεκοινώοαμεν καί διά 
τών έν συνεχείρ μετά τής Διοικήσεως διαπραγμα-' 
τεύσεων, αϊτινες έγιναν αύβημερόν, έπετύχομεν 
καί τά κάτωθι σημαντικώτστα:

1) Τήν μετέπειτα υίοθέτησιν κοί την δραστηρίαν 
καί παράλληλον πρός τήν ίδικήν μας ένέργειαν τοΟ 
κ. Διοικητοΰ δπως τό έλάχιστον τοΰ μισθολογίου 
άνέλθη είς Δρχ. 40.000 άντί των Δρχ. 27.0C0 καί 
διά τοΰ οποίου άνεκουφίσθη τό κατώτερον προσω
πικόν.

2) Τήν καταβολήν παλαιών κρατήσεων, τό ποσόν 
των άποίων ύπερέβη τόν μισθόν ένός δεκαπενθημέ
ρου και τό όποιον, ώς έν τή λογοδοσία μος αναφε 
ρεται, ούδεμία άλλη Τράπεζα κατέβαλε.

5) Τήν καταβολήν τοΰ επιδόματος χειμερινής πρό
νοιας (ρουχικών), δπερ έπέτυχεν ό κ. Διομήδης- 
διήτι μάς τό ύπεσχέθη ή Διοίκησις κατηγορηματι- 
κώς κατά τήν διαπραγμάτευσιν πρός λύσιν τής ά
περγίας κοΐ τό όποιον κατεβλήθη έν συνεχεία καί 
είς τους Συναδέλφους τών άλλων Τραπεζών.

Δ) Τήν καταβολήν τών ραπτικών είς δλους ανε
ξαιρέτως τους Συναδέλφους καί δή είς τό έκτακτον 

Προσωπικόν.
5) Τήν παράτασιν τής προθεσμίας εθελούσιας έ 

Γάδου μέχρι τέλους Ιανουάριου, τήν οποίαν προ 
τής άπεργίας ήρνεΐτο κατηγορηματικώς ή Διοίκησις"

6) Τήν μή περικοπήν είς τό μέλλον μέρους τών 
εκτάκτων παροχών άπό τάς γυναίκας Συνάδελφους, 
ώς έγινε δυστυχώς κατά τήν καταβολήν τών ρα

πτικών.
7) Τόν καθορισμόν άποδοχών είς τούς έφεδρους 

άζιωματικούς Συναδέλφους διά τής επαναφοράς έν 
ίσχύϊ τής ύπ* άριθ. 39 τού έτους 1937 έγκυκλίου.

8) Τό ζήτημα τών έμπιπτόντων είς τάς διατάξεις 

τοΰ Νόμου 1799.
9) Τά μέτρα προστασίας τών φυματικών Συνα 

δέλφων.
10) Τά μέτρα προστασίας τών άπορφανισθεισών 

οικογενειών τών συνεπεία τών πολεμικών γεγονό
των πεσόντων Συναδέλφων και τών αγνοουμένων 

τοιούτων.
11) Τήν αισθητήν προώθησ'ιν τοΰ ζητήματος τών 

προαγωγών.
12) Τά έκτοτε ληφθέντα μέτρα έπισιτισμοΰ και 

τάς έπακολουθησάσας τρεϊς γενικός διανομάς εί-

13) Τήν οίσθητήν προώθησιν δύο έκ τών αιτημά
των μας, ήτοι τοΰ αιτήματος τής μή τοποθετήσεως 
ώρισμένων μόνον Συναδέλφων είς ’Εταιρίας 
καί τοΰ αιτήματος τής δικαιότερος διαθέσεως^ τών 
προμηθειών έπί τών άσφαλειών ένταΰθα καί είς ά
παντα τά *Υ)ματα. Τα δύο ταΟτα αιτήματα έχομεν 
λόγους νά πιστεύωμεν δτι λύονται λίαν προσεχώς 
συμφώνως πρός τάς άπόψεις μας.

14) Τήν ΰπόσχεσιν τής Διοικήσεως περί τής ένι- 
οχύσεως τών έχόντων τέκνο Συναδέλφων καί έπί 
τής όποίας ύποσχέσευς στηριχθέντες έπετύχομεν

τήν καταβολήν καί νέου δανείου δι* έξοδα έκτται- 
δεύσεως καί τήν σύστασιν έπιτροπής υπέρ τών α
σθενικών παιδιών τών Συναδέλφων.

"Οσον άφορα τήν τελευταίαν άπεργίαν θά ήθελα 
νά έρωτήσω υμάς τΐ θά έκάμνατε δταν ή Διοίκη- 
σις σάς έδήλωνεν δτι κατ’ άπόφασιν του Κυβερνη
τικού Οικονομικού Συμβουλίου δέν πρόκειται νά 
καταβληθή προ τοΰ τέλους του μηνάς Ίανουαρίου 
ούδέν ποσόν; Και μόνον διά τήν κατάργησιν τής 
άποφάσεως αύτής δέν θά έπρεπε νά κατέλθωμεν 
είς άγώνα; Καί δταν ο! υπάλληλοι δλων τών άλλων 
Τραπεζών άπό τής πρωίας κατήλθον εις άπεργίαν 
ήθέλατε ήμεΤς μόνοι νά μή άπεργήσωμεν αφού μά
λιστα τά αίτήματά μας δέν έγένοντο αποδεκτά; 
’Αλλά έλέχθη δτι άκαίρως έλύθη ή άπεργία. Διατι 
Κύριοι Συνάδελφοι έλύθη άκαίρως ή άπεργία; Μ3ς 
έδόθη έκτακτον επίδομα ένός δεκαπενθημέρου, μας 
έδόθησαν Δρχ. 30.000 έπί πλέον κατά εργαζόμενον, 
έλάβομεν διαρκούσης τής άπεργίας έπί πιστώσει ε7- 
δηΐδιατροφής άπό τόν Προμηθ. Συνεταιρισμόν αξί
ας Δρχ. 14.000 καί εΐχομεν ΰπόσχεσιν καταβολής 
και προσθέτου συνεργειακοΰ έπιδόματος έκ Δρχ' 
30.000 έπίσης, δπερ καί είσεπράξαμεν μετ’ ολίγος 
ήμέρας άπό τής λήξεως τής άπεργίας, μας έδόθη- 
σαν τά έκπαιδευτικά τών σπουδαζόντων τέκνων έκ 
Δρχ. 25.000 κατά τέκνον, ή ρητή ύπόσχεσις περί 
συμμετοχής τοΰ Συλλόγου είς τά υπηρεσιακά Συμ
βούλια, ή ύπόσχεσις περί συντόμων προαγωγών καί 
περί άναθεωρήσεως τών ποιοτικών διακρίσεων. Άλλ' 
έπί πλέον μας ήτο γνωστόν, δπως ήτο γνωστόν 
είς δλους- σας, δτι ή άναπροσορμογή τοΰ μισθολο
γίου πρό τής άφίξεως τοΰ κ. Τσουδεροϋ ήτο άδύ- 
νατος.

Ήθέλατε νά συνεχίσωμεν μέ τά δεδομένα αύτά 
τήν άπεργίαν καί μάλιστα δταν μάς έδηλώθη σα
φώς δτι τό Κυβερνητικόν Οικονομικόν Συμβούλιον 
κατόπιν τής έπελθούσης συμφωνίας τοΰ Λονδίνου 
δέν θά ύφίσταται καί συνεπώς ή άπαγορευτική ά- 
πόφασις, δι’ ήν κυρίως κατήλθομεν είς αγώνα, αύ- 
τομάτως κατοργεΤται: ’Εκτός τούτου διαρκουόης 
τής άπεργίας παρενεβλήδη έν σημαντικόν γεγονός. 
Τό γεγονός τής Έλληνοαγγλικής οικονομικής συμ
φωνίας, τό όποϊον δέν ήτο δυνατόν νά μή μάς έ- 
πηρεάση είς τάς άρχικάς άποφάσεις μας, τοσούτω 
μάλλον καθόσον αΐ πρός ήμάς παραχωρήσεις τών 
Διοικήσεων τών Τραπεζών, ώς ανωτέρω άνεφερα, 
δέν ήσαν μηδαμινοί καί ανάξιοι λόγου υπό τάς 
συνθήκας τών ήμερων εκείνων. Ό υπαινιγμός δτι ή 
άπεργία εκείνη εϊχεν ελατήρια έζωουλλογικά μάς 
παρέχει τήν εύχέρειαν νά δηλώσωμεν δτι μόνον α
νάξιον Συμβούλιον Συλλόγου κοι κοτάπτυστον θά 
ήδύνατο νά χρησιμοποιή τήν δύναμιν κοίτην εντολήν 
τών Συναδέλφων του δι* άλλους λόγους πλήν τών 
καθαρώς υπαλληλικών.

Καί ήδη, Κύριοι Συνάδελφοι, παρά πάσαν έλπίδα 
τήν δποίαν έστηρίζομεν κυρίως είς τόν κ. Τσου- 
δερόν, κατόπιν ρητών υποσχέσεων του πρό τής διά 
ΛονδΤνον άναχωρήσεώς του, τό μιοθολόγιον καθω- 
ρίσθη είς τό ΙΟπλάσιον τοΰ μιοθοΰ Βαρβσρέοσου, 
τούτέστιν είς τό ήμισυ τής άγορσστικής δυνάμεως.



μισθολογίου του Σουνίου παρελ. έτους. Έζητή
σαμεν όκρόοοιν από τόν κ. Τσουδερόν καί άνεπτύ- 
"ομεν έν έκτάσει τάς απόψεις μας τήν παρελ. Κυ
ριακήν είς τόν ’Υπουργόν κ. Ζάκκαν, δστις μάς έ- 
'•-χδη είς τήν οικίαν του. Έζητήσαμεν όπως άφε- 
^οΰν ελεύθερα» ο! Τράπεζαι, Υνα ρυθμίσουν άπ’ 
ιύθείος τά μισθολόγια αί διοικήσεις μετά των 
Συλλόγων. Έδηλώσαμεν δτι ή πρότασις τής Γεν. 
Συνομοσπονδίας Εργατών, έν έσχατη άνάγκη, θά 
ήδύνοτο νά άποτελεση βάσιν συζητήσευς μέ τινας 
βελτιώσεις. ΕΤνοι δέ ή πρότασις αυτή ό Ιόπλαοια- 
ονός τοϋ μισθοϋ Βαρδαρέσσου άφοΟ προηγουμένως 
■ ς τους μισθούς έκείνους προστεθή παγία αυξη- 
οις έ* δρχ. 3000.

Κύριοι Συνάδελφοι, είναι άνάγκη νά άντιμετωπι- 
σωμεν 3λο> καί ήνωμένοι τήν δικαίαν αναπροσαρ
μογήν τών αποδοχών καί ιδιαιτέρως τήν ύπέρ ή- 
μΰν διαφοροποίησίν των, διότι έάν σήμερον χάσω- 
ρεν τ4 ζήτημα τής λόγω τής Ιδιομορφίας τοΟ τρα
πεζιτικοί έπαγγέλματος άνέκαθεν ίσχυσάσης δια- 
-τ-οροποιήσευς, υπέρ ήμων, τΰν άποδοχων έναντι τών 
άλλων μιοθυτών, θά τό χάοωμεν διά μακράν διά
στημα, δν μή διά πάντα καί δλοι άντιλαμβάνεσθε 
όπόσην σημασίαν θά έχουν ο! άγώνες μας διά τά 
ζήτημα αύτά καί πρός τούτο ζητώ έξουσιοδότηοιν 
Ντενή τοΟ Σώματος πρός τήν παροΟσαν Διοικητι
κήν ‘Επιτροπήν Υνα χειρισθή τά τοΟ μισθολογίου 
*ί£τά τών όρμοδίων μέχρι τής έκλσγής τής νέος 
λ-ιοικητικής Επιτροπής.

Ή Συνέλευοις όμοφώνως δίδει τήν έξουοιοδότη- 
m τεκίτην.

έν Γ^νεχείρ ό κ. ‘Αποοτολόπουλος δίδων άπαν- 
τήσεις και έζηγήσεις είς τούς λαβόντας τόν λό- 
νον, λέγει δτι ό ύπό τής Δ. ’Επιτροπής χειρισμός 
ί<>£) ζητήματος τοΟ τρόπου άκροάσεως τών όργα- 
νώοεων τοϋ Προσυπικοϋ ύπό τής Διοικήσεως άπο- 
δεικνύει δτι διαρκώς ό Σύλλογος άπέφευγε τά έπει- 
5^όδιο μέ τήν Διοίκησιν, διότι ένφ οί άντιπολιτευό- 
μενοι τήν παρούσαν Δ. ’Επιτροπήν συνέστησαν σύγ- 
κληοιν Εκτάκτου Συνελεύσεως διά τό άναφυέν τοϋ- 
το ζήτημα, ή Δ. ’Επιτροπή κατέβαλε έ
ξ ο ιρετικάς προσπάθειας Υ- 
νβ δεχθή ή Διοίκησις νά άτονίση τό μέτρον δνευ 
θορύβου. Καί αί προσπάθεια? της έγένοντο καί πρό 
κσΐ μετά τήν Εκδοσιν τής άνακοινώσεως. ΤοΟτο ά- 
τιοτελεϊ μίαν άκόμη τρανήν άπόδειξιν δτι ή Δ. ’Ε
πιτροπή δέν ήσκησε ποτέ—καί δέν ήτο άλλωστε δι
καίωμά της νό άσκήση—προσωπ. πολεμικήν κατά τής 
Δκπκήοευς. "Οσον άφορδ τήν ένότητα τοΰ Προ
σωπικοί} υπέρ τής οποίας ώμίλησεν ό κ. Βασιλόπου- 
λος καί δλλοι Συνάδελφοι, ή Διοικ. ’Επιτροπή είρ- 
γώοθη συστηματικώς καί πιστεύει είς τά έξ αύτής 
άνεκτίμητα άγαθά. "Οσον διά τήν συνοχήν τής ’Ο
μοσπονδιακής ’Επιτροπής βεβαιοϋμεν δτι ά Σύλλο
γος τής Τραπέζης τής ’Ελλάδος ούδέποτε μέχρι σή
μερον όπεχύρησεν έξ αύτής καί αί πληροφορία! τοΟ 
κ. Βασιλοπούλου δέν εΤναι άκριδεΤς. Ό νόμος <533 
κατόπιν τών τροποποιήσεων διό τοϋ ύπ* άριθ. 735 
'εωτέρου κατέστη φιλουπαλληλικός, τήν δέ διάτα-

ξιν περί διαθεσιμότητας έζητήσαμεν άπό τόν πρό 
ημερών έπανακάμψαντα έκ Λονδίνου κ. Τσουδερόν 
Υνα κοταργήση, δπως έπίσης νά ρυθμίση δια νεω- 
τέρου νόμου κοί ώρισμένας δλλας περιπτώσεις. Τό 
ζήτημα τοΰ έπισιτισμοΟ τό παρηκολουθήσαμεν καί 
έπιμόνως εΐργάσθημεν διά τήν οριστικήν του έ 
πίλυσιν πρός πραγματικήν έξυπηρέτησιν τών Συ
ναδέλφων καί ένταϋθα καί είς τά *Υπ)ματα καί ή
δη κατηρτίσθη ειδική Επιτροπή. Έν συνεχεία ό κ 
’Αποοτολόπουλος έδωσεν έζηγήσεις διά τό ζήτημα 
τοϋ ήδικοΰ καθαρμοϋ ή τής άποκαταστάοεως τών 
θιγέντων συναδέλφων κοί διά τό ζήτημα τής έκποιή- 
σεως χρεωγράφων ώς καί διά τό ύπό τοϋ συναδέλ
φου κ. Κόλια θιγέν ζήτημα τών ασφαλιστικών Τα
μείων.

Τέλος ό κ. Αποοτολόπουλος ηύχαρίστησε τούς κ. 
κ. Φ. Μακρήν καί Λυκούρην, εκπροσώπους τής Γεν. 
Συνομοσπονδίας καί τοϋ Έργατ. Κέντρου, διότι εΤχον 
τήν καλωσύνην νά ποραοτοϋν κοί νά παρακολουθή
σουν τήν συνέλευσιν τοΰ συλλόγου μας καί ιδιαι
τέρως διότι έν τή άμιλίςι των έπέμειναν περισσότε
ρον διά τήν ένότητα τοϋ Προσωπικού, ήτις πάντο
τε καί ίδίως ύπό τάς παρούσας συνθήκας εΤναι Ε
πιβεβλημένη καί άπαραίτητος.

Έν τέλει έγιφίνετοι. δ Ισολογισμός καί ό απολο
γισμός τοϋ Ετους 1945 καί ό προϋπολογισμός τοϋ Ε
τους 1946 καί άποφασίζεται ύπό τής Συνελεύοεως ή 
αΰξησις τής συνδρομής τών μελών τοϋ Συλλόγου 
είς Εν έπί τοϊς έχατόν επί τών πόσης φύσεως α
ποδοχών τών μελών τοΰ Κεντρικού κοί Ύ)μάτων.

Ό κ. Γιαννόπουλος λέγει δτι ό προϋπολο
γισμός συνετάχδη έπί τή βάσει τοϋ μιοδοο 
Ιανουάριου, δηλαδή πρό των αύξήσεων καί 
συνεπώς διά τών αύξήσεων &ά ύπάρξη ικα
νόν περιδώριον Τνα διατεβή τό άπαιτούμε · 
νον ποοόν διά τήν έκδοσιν τής «Τραπεζι
τικής» καί δή είς συντομότερα ή μέχρι σή
μερον χρονικά διαστήματα πρός κατατόπι- 
σιν τών Συναδέλφων καί παρακαλεϊ δπως ή 
πρόταοίς του αϋτη έγκριδή άπό τήν Συνέ- 
λευσιν.

Ή Συνέλευοις έγκρίνει τήν πρότασιν τού
την τοϋ κ. Παννοπούλου περί έπιβαρύνσε- 
ως τοΰ Συλλόγου κατά έν μέρος ή καί κα
τά τό ούνολον τής δαπάνης πρός έκδοσιν 
τής «Τραπεζιτικής» κατά τήν κρίσιν τής Δ. 
Επιτροπής τοΰ Συλλόγου.

Έν τέλει ό κ. Αποοτολόπουλος προτείνει 
δπως έγκρίνη κατ’ άρχήν ή Συνέλευοις 7να 
μελετηβή ύπό τής προσεχοϋς Διοικητικής 
’Επιτροπής τό ζήτημα τής ίδρύσευς «Το- 
μείου Συνδικαλιστικής ’Αλληλεγγύης» διά 
τήν ένίσχυοιν τών άγώνων μας καί τήν



r: cotασίαν των Συναδέλφων έκείνων, αίτι
ες τυχόν δά αντιμετώπιζαν κυρώσεις μέ 

3'<ονομικάς συνέπειας.
Επίσης έπρότεινεν όπως μελετηδη τό 

ητημα της ϊδρύοεως «Επικουρικού Ταμείου 
Συντάξεων» διά τούς Συναδέλφους καί τάς 
οΐ-ογενείας Συναδέλφων, ών ή ούνταξις δά 
είναι πενιχρά.

Ομοίως όπως έξουοιοδοτηθη ή μέλλουσα 
- οικητική Επιτροπή νά προβή εις τήν συμ- 
ετοχήν τού Συλλόγου μας εις δευτερο

βάθμιον όργάνωοιν περιβεβλημένην μέ νο- 
,χήν έμφάνισιν καί ύπόστασιν Σωματειο- 
χήν.

Έγκρίνονται α'ι ώς άνω προτάσεις τού κ. 
Ά ποστολοπούλου.

Ο κ. Άν. Τοΰντας λέγει ότι εις τό ζήτη- 
υα τής συφιμετοχής μας είς τήν δευτερόΰάδ

ον όργάνωσιν δά εδει νά έξετασδή εύρύ- 
-cpov ύπό έκτακτου Γενικής Συνελεύοεως 
Όα έπιτευχδή ή άρτιωτέρα συγκρότησις τής 
οργανώσεως τούτης.

ϊή προτάοει των κ. κ. Κων. Μάνου καί 
3ασ. Γιαννοπούλου ένεκρίδη τό κάτωδι ψή- 
• cuo:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Συνέλευοις των 'Υπαλλήλων 
■ %ς Εθνικής Τραπέζης τής 14ης Φε- 
Οοουαρίου 1946., άκούσασα τήν Λογο
δοσίαν τής Διοικητικής Επιτροπής 
Όΰ Συλλόγου καί τούς διαφόρους 
όμιλητάς εκφράζει τάς θερμός εύ- 
αριστίας της καί τήν πλήρη ΐκανο- 

ποίησίν της διά τήν ύπ' αύτής εΰ- 
οτοχον διαχείρησιν τών Συλλογικών 
ζητημάτων, διά τό έπιδειχδέν παρ' 
ούτής ένδιαφέρον διά τό Ίδρυμα καί

Ψ η φ ί ζ ε ι '
) "Οπως έπιδιωχθή ή συμμετοχή 

τοΰ Προσωπικού είς τό Γενικόν Συμ- 
δούλιον τής Τραπέζης διά δύο (2) 
εκπροσώπων του.

.2) "Οπως άρμοδίως έκδηλωθή τό 
ζωηρόν ένδιαφέρον τοΰ Προσωπικού

διά τήν άνάπτυζιν των έργασιών 
τής Τραπέζης.

3) "Οπως διακανονισθή τό ταχύ- 
τερον δυνατόν τό ζήτημα τής πο
λυθεσίας καί τών άσφαλίστρων, άτι- 
να είσπράττονται ύπό εύαρίθμων 
συναδέλφων.

4) "Οπως διαδηλωθή ή θέλησις τού 
Προσωπικού διά τήν διατήρησιν τού 
διά σκληρών άγώνυν του περιοω- 
θέντος χαρτοφυλακίου της~Τραπέ- 
ζης, διά τόϋ_όποιου, τόγε νΰν έχον, 
θά άσκήση αϋτη Ικανόν χρόνον τήν 
έπΤτής ό1κ'σνσρίας·ΐής· Χέ>ρας επιρ
ροήν της "καΓτό όποιον άποτελεΐ 
6άσιν διά τήν μελλοντικήν έξέλιξίν
τας·.

5) "Οπως ζητηθή ή Ικανοποίησή 
τών κάτωθι αιτημάτων τού Προσω
πικού :

α) Διενέργεια Γενικών Προαγωγών.
6) Άναθεώρησίς Ποιοτικών Δια

κρίσεων.
γ) Τιμαριθμική άνοπροσαρμογή 

τών μισθών.
Εξουσιοδοτεί

Τόν Πρόεδρον τής Συνελεύοεως 
όπως έπιδώση τό παρόν ψήφισμα είς 
τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης

καί ' Ε ν τ έ λ λ ε τ α ι
Τήν Διοικητικήν Επιτροπήν τού 

Συλλόγου όπως μετά τών άλλων έκ- 
κρεμούντων αιτημάτων τοΰ Προσω
πικού άναπτύξη καί τά έν τώ παρόν- 
τι άναφερόμενα, ζητήση εις πρώτην 
άκρόασιν τήν άποδοχήν των καί ά- 
νακοινώση σχετικώς είς τό Προσωπι
κόν. Μεθ' δ λύεται ή συνεδρίασις.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Έξ άφορμής διαφωνιών έπί λολιοτικοΟ δέ

ματος τοϋ διαγωνιομοΰ τής 24]2]4<$, ό συνά
δελφος κ. Νικ. Κονταρατος μάς άπέοτειλεν 
δρθρον του σχετικόν. Τούτο λόγφ τής πλη
θώρας Ολης, έκ τής δημοοιεύσεως τών Πρα
κτικών τής Γεν. Συνελεύοεως, θά δημοσιεύ- 
σωμεν είς τό προσεχές φύλλον.



ΓΝΩΜΑ; ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Έπανειλημμένως κατά τό παρελθόν διά

φοροι Συνάδελφοι ειχον άοχοληδή διά τής 
Τραπεζιτικής μέ τό. ζήτημα τής δυνατότη- 
τος τής βελτιώσεως Ύΰν συντάξεων χωρίς 
όμως καί νά ύποδεικνύηται τίνι τρόπω δά 
έπετυγχάνετο τούτο.

Τό οτι ή βελτιωσις των παρεχόμενων 
συντάξεων είχε καταστή κοινή συνείδησις 
των ησφαλισμένων»τοΰτο προκύπτει καί έκ 
του γεγονότος τής συστάσεως τώ 1?41 Ε
πιτροπής έκ συναδέλφων, εις ήν ’Επιτροπήν 
ενεργόν μέρος είχε λάβει δ άποβιώσας Δι
ευθυντής τοΰ τμήματος προσωπικού άείμνη- 
στος Τζαννής^ Πανώριος, πρός έξέτασιν του 
ζητήματος τούτου καί υποβολήν σχετικού 
πορίσματος.

Κατά πόσον ή έν λόγω ’Επιτροπή έφερεν 
είς^ πέρας τήν ήν άνέλαβε έξέτασιν καί εις 
ποία έκ τής έξετάσεως τούτης συμπερά- 
σματα κατέληξε δέν έχει γίνει γνωστόν, 
τό μάλλον βέβαιον όμως δά είναι δτι, λό- 
γω τής έκ τών πολεμικών γεγονότων έπελ- 
δούσης γνωστής καταστάσεως, ή ’Επιτροπή 
αυτή δά ήναγκάσδη νά άναστείλη τήν πε
ραιτέρω πρόοδον τής μελέτης της.

Ηδη, ψρονούμεν δτι, παραλλήλως πρός 
τά τόσα αλλα ζητήματα ατινα μάς άπα- 
σχολοϋσι διά τήν βελτίωσιν τής δέσεως 
μας, ούχί μέ όλιγώτερον ένδιαφέρον πρέ
πει νά μάς άπασχολήση καί τό ζήτημα τών 
συντάξεων καί ν’ άναζητήσωμεν διά τίνων 
τροποποιήσεων τού Κανονισμού τού Ταμεί
ου Συντάξεων δύνανται νά βελτιωδώσιν αί 
συντάξεις, δπερ τόσον ζωτικόν είναι δι’ η
μάς καί τάς οικογένειας μας.

’Ασχολούμενοι δδεν έπί τού προκειμέ- 
νου, δέτομεν, διά τής «Τραπεζιτικής», ύπ’ δ- 
ψει τών συναδέλφων ώρισμένας άπόψεις μέ 
τήν βεβαιότητα δτι ουτω δά δοδή αίτια δ- 
πως καί άλλοι συνάδελφοι ύποβάλωσι τάς 
γνώμας των.

Τό αρδρον 10 τού ίσχύοντος Κανονισμού 
τοΰ Ταμείου Συντάξεων είναι τό καθορίζον 
γενικώς τόν τρόπον τής απονομής τών 
συντάξεων καί είδικώτερον αί παράγρ.ΐκαί 2

Κατά τήν δευτέραν παράγραφον τό πο- 
σοστόν τής συντάξεως έπί τών συνταξίμων 
αποδοχών έχει οϋτω:

Μέχρι καί 25 έτών υπηρεσίαν τά 2J100 δι’ 
έκαστον έτος, σύνολον 50 ο]ο.

’Από 2^—καί 35 έτών υπηρεσίαν τά 3] 100 
or έκαστον έτος, σύνολον 30 ο]ο.

’Από 3ί—καί 40 έτών υπηρεσίαν τά 4] 100 
οι’ έκαστον έτος, σύνολον 20 ο]ο.

Γενικόν σύνολον 100 ο]ο.
"Ητοι, ό ήσφαλισμένος λαμβάνει ώς σύν

ταξίν το σύνολον τών συνταξίμων αποδο
χών του μετά 40 έτών υπηρεσίαν. (Σημειω- 
τέον δτι ή σύνταξις καθορίζεται έπί τών υ
πό τών ^ Οργανισμών τών Τραπεζών προ- 
βλεπομένων μισθοδοσιών καί ούχί έπί τών 
δι’ υπουργικών άποφάσεων άριζομένων έ- 
κάστοτε τοιουτων. Ή οϋτω καδοριΓομέvr 
σύνταξις, αποτελούσα τήν βασικήν, 'προσ- 
αρμόζεται, κατά τά νϋν κρατούντα εις τό 
Ταμειον Συντάξεων, εις τά κλιμάκια τών 
συντάξεων τών καταβαλλόμενων εις τοΐκ 
συνταξιούχους τοΰ Δημοσίου).

Εις τήν έν λόγω παράγραφον δύναται νό 
έπέλθη τροποποίησις δυνάμει τής όποιας 
έκτος τού οτι βελτιοϋνται αί συντάξεις άλ- 
λά καί καδορίζεται δπως τό σύνολον ’ τώ 
συνταξίμων αποδοχών λαμβάνει ό ασφαλι
σμένος μετά συμπλήρωσιν 35 έτών ύπποε- 
αίαν αντί τών ίσχυόντων νυν 40 έτών, 'καί 
εις τούτο προβαίνομεν έχοντες ύπ’ δψε> 
τήν έν τή «Τραπεζιτική» τού παρ. 7|6ρίου ά- 
νακοινωσιν τοΰ Συλλόγου περί σκοπθυμέ
νου νά δεσπισδή ώς άνωτάτου ορίου υπη
ρεσίας τά_35 έτη.

Ή περί ής πρόκειται τροποποίησις δά έ- 
ΧΠ ώς εξής:

Μέχρι καί 20 έτών υπηρεσίαν τά 2]100 δι’ 
έκαστον έτος, σύνολον 40 ο]ο.

’Από 21—καί 25 έτών ύπηρεσίαν τά 3]10ϋ 
δΓ έκαστον έτος, σύνολον 15 ο]ο.

’Από 2<$— καί 30 έτών ύπηρεσίαν τά 4 100 
δι’ έκαστον έτος, σύνολον 20 ο]ο.

’Από 31—καί 35 έτών ύπηρεσίαν τά 5J100 
δι’ έκαστον έτος, σύνολον 25 ojo.

Γενικόν σύνολον 100 ojo.
"Ητοι μετά τά 20 έτη υπηρεσίας προστί

θεται είς έκάστην πενταετίαν μέχρι και 
τών 35 έτών μία έπί πλέον μονός διά ττο- 
σοστόν συντάξεως.

Συνέπεια τών άνωτέρω είναι οτι έπέρχε- 
ται αύτομάτως καί ανάλογος βελτιωσις κα 
είς τάς συντάξεις τών δικαιοδόχων τής συν
τάξεως τοΰ άποβιοΰντος ησφαλισμένου ή 
συνταξιούχου, χήρων, ορφανών κλπ.

"Οσον άφσρά τάς μικρών ποσών συντά
ξεις, όφειλομένας είς έλάχιστα έτη συντα
ξίμου υπηρεσίας τών έξερχομένων ήσφαλι- 
σμένων είτε διά λόγους άνικανότητος εί
τε λόγω δανάτου, αί συντάξεις αΰται, καί- 
τοι διέπονται υπό εύεργετικών διατάξεων 
τού Κανονισμού τοΰ Ταμείου, δά ήδύναντο 
νά ύπαχδώσιν είς ένα κατώτατον δριον 
συνταξιοδοτήσεως.

Πιστεύομεν δτι αΐ διά τών ΰποδεικνυομέ- 
νων τροποποιήσεων βελτιώσεις τών συντά
ξεων εύρίσκονται έντός τών δυνατοτήτων 
τού Ταμείου καί συνεπώς τά μέλη τοΰ Δ. 
Συμβουλίου τοΰ Ταμείου Συντάξεων δέν 8ό 
εΤχον άντίρρησιν δπως τάς περιβάλωσι διά 
τής έγκρίσεώς των. δ.


