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ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

Η ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΙΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Τά μετά τόν ’Απρίλιον τον έτους 
1941 συνταρακτικά ίν Έλλάδι γεγο
νότα κατέλυσαν πάσαν έννοιαν κοινω
νικής και οίασδήποτε Άλλης πειθαρ
χίας, παρέλυσαν κάθε προσπάθειαν 
παραγωγικής δραστηριότητας, καί δι- 
εατρέβλωααν καί άντέατρεψαν τήν Ι
δέαν τον καλοϋ καί τον κακοΰ μέχρι 
σημείου ώστε νά προβάλη ήδη έπιτα- 
κτική καί έπείγουσα ή Ανάγκη τής 
καθολικής άνασυντάξεως τοΰ τόπου 
ώς πρώτιστον μέτρον τοΰ ξεκινήμα
τος

Μιάς τοιαύτης άνασυντάξεως — μέ 
βάαιν τάς μεταπολεμικός άντιλήψεις, 
τήν έξυπηρέτηαιν κατά πρώτον λόγον 
τοΰ γενικοΰ συμφέροντος καί τήν προ
στασίαν καί πλήρη καί πρό παντός 
δι*α£αν Ικανοποίηαιν τής έργααίας— 
έχει πρωτίστως έπίαης Ανάγκην ό 
Κρατικός μηχανισμός καί οί μεγάλοι 
’Οργανισμοί τής Χώρας.

Είδικώτερον, δαον άφορά τό έμψυ
χον μισθωτόν ύλικόν των μεγάλων 
’Επιχειρήσεων καί των Δημοσίων Υ
πηρεσιών, ή άνασύνταξις θά πρέπη 
νά βααισθή εις τήν άπόκτηαιν νέων 
’Οργανισμών Hροσωπικοϋ πρός άντι- 
κατάατασιν τών ΰφισταμένων, οϊτινες 
καταργούμενοι, δέν θά πρέπη νά άπο- 
τελοϋν πλέον είμή μίαν Αμαρτωλήν

άνάμνησιν τής προπολεμικής αίτιας 
τής κακοδαιμονίας τοΰ μεγάλου 8γ- 
κου τών μισθωτών, ή δυστυχία τών 
όποιων έπέδρα, κατ’ άναπόφευκτον 
συνέπειαν, δυσμενώς έπί τής δλης 
ζωής τής Χώρας με μοιραϊον Αποτέ
λεσμα τήν βραδεϊαν έξέλιξιν καί τήν 
μιζέρια τοΰ τόπου καί τά έντεΰθεν έ 
πακόλουθα, τά όποια μέ τόσην ώμό- 
τητα καί Αγριότητα έδοκιμάσαμεν καί 
ύπέστημεν ένοχοι καί Αθώοι τούς τε 
λευταίους καιρούς.

Ή έκπόνηαις τών ’Οργανισμών τού
των καί αί διατάξεις των θά πρέπη 
νά είναι τοιαϋται ώστε νά δημιουργή- 
σωαι μίαν πραγματικήν έπανάστααιν 
μέσα εις τόν κόσμον τών μισθωτών, 
ό όποιος είναι καιρός νά παύση νά 
είναι καί νά θεωρείται ύπό τής λοι
πής Κοινωνίας ώς ό πτο>χός βυγγε- 
νής της, άφοΰ οϋτε έπταισεν ούτε 
ύπελείφθη ποτέ εις ικανότητας καί 
μόρφωσιν, &ν μή καί ϋπερεϊχε καί 
ύπερέχει εις τά προσόντα ταΰτα καί 
νά μή άποτελή πλέον ύλικόν έκχαθα- 
ριστέον κατά καιρούς καί &ν διά τών 
μέτρων τούτων κλείνουν πολ,λαί θύ· 
ραι τών Γραφείων διά τό κακώς δη- 
μιονργούμενον διανοούμενον προλετα- 
ριάτον, είναι άνοικταί αί τών έργοατα- 
σίων καί τής πραγματικής παραγωγής,



πρός τά όποια (έργοστάσια) και πρός 
τήν όποιαν {παραγωγήν) πρέπει νά 
διοχετεύεται έφεξής ή προαφερομένη 
έργασία μέ μέτρα, μεθόδους καί συ- 
(Χτήματα Ανωθεν έκπονούμένα, έφαρ 
μοζόμενα καί παρακολουθούμενα καί 
μέ βάσιν τήν έκμετάλλευσιν των Αν
εκμετάλλευτων πόρων τής Χώρας καί 
ούχΐ τήν Απορροφητήν των Ανέργων 
«£ς βάρος καί πρός παντοτεινήν δυσ
τυχίαν των έργαζομένων.

Έν τή ’Εθνική Τραπέζι) ή Ανάγκη 
Αποκτήσεως ένός νέου ’Οργανισμού 
τού Προσωπικού, άνταποκρινομένου 
πρός τά κοινά συμφέροντα ιδρύματος 
καί έργαζομένων, είναι παλαιά, όσον 
παλαιόν είναι καί τό ζήτημα τό όποι
ον άπησχόλει τον εργαζόμενον έν τή 
Τραπέζη ού μόνον διά τήν όμαλήν έ- 
ξέλιξίν του καί τήν εύημερίαν του,Αλ 
λά καί διά τήν Αρτιωτέραν λειτουργίαν 
των ϋπηρεαιών καί τήν πληρεστέραν 
καί ταχυτέραν έξυπηρέτησιν τής πελα
τείας καί τήν Ανάπτυξιν των έργασιών 
τού Ιδρύματος.

'*■ Ή δυσφορία τού Προσωπικού διά 
τήν κακοδαιμονίαν του έξεδηλοϋτο 
κατά τρόπον δχι πάντοτε έποικοδομη- 
τικόν διά τε τήν Τράπεζαν καί διά τό 
σώμα των υπαλλήλων άλλ’ ουδέποτε 
Διοικήσεις καίύπάλληλοι κατώρθωσαν 
νά ουλλάβουν τήν αιτίαν τού κακού.

Ή χρεωκοπημένη λύσις τής διά τής 
άκαίρου (έθελουσίας) έξόδου άποαυμ- 
φορήσεως τού Προσωπικού δεν κατέ
στη δυνατόν νά μή προαβάλη καί ένα 
’Οργανισμόν τής περιωπής καί τής 
Ιστορίας τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Τό πρώτον πιστωτικόν °.Ιδρυμα τής 
χώρας—τού όποιου ή συμβολή Από 
τής ίδρύαεώς του καί έντεύϋ'εν είς τά 
μεγάλα έργα, είς τήν δίωξιν τής τοκο
γλυφίας, είς τήν διάδοσιν τής συνεται
ριστικής ιδέας, είς τήν δημιουργίαν 
τής κτηματικής καί Αγροτικής πίοτεως, 
είς τήν ένίαχυσιν τής παραγωγής, τού 
έμπορίου, τής βιομηχανίας, είς τήν 
Ανάπτυξιν τών πλουτοπαραγωγικών 
πηγών, είς τήν παρακολούθηαιν τών

’Εθνικών Αγώνων καί γενικώς είς τήν 
οικονομικήν καί κοινωνικήν άνάπλα- 
αιν τού τόπου υπήρξε τόσον γόνιμος 
ώστε νά κερδίση τήν πανελλήνιον έμ- 
πιστοαύνην καί νά έξελιχθή είς τόν 
αίωνόβιον Τραπεζιτικόν Κολοσσόν τού 
όποιου ή πίστις κατέστη παγκοαμίως 
γνωστή — δέν χατώρθωαε διά τών πά 
αης φύσεως μέσων του νά παρακολού
θηση καί Ανυψώοη 9ν>ατημ.««κ<5ς 
κχι μ,εΟοδικώς τό έμψυχον αύτού 
κεφάλαιον, τόν μισθωτόν, είς τούς ώ
μους τού όποιου έστήρίξε πάντοτε τάς 
εξορμήσεις της ή Τράπεζα καί διά τής 
ίκανότητος τού όποιου έακόρπισε τήν 
δημιουργικήν Ακτινοβολίαν της μέχρι 
τής άπωτάτης διακλαδώσεως τής πα
ραγωγικής δραστηριότητας τού τόπου.

Μίαν πυορροούσαν πληγήν έν τφ 
τόπφ, οΐα είναι αί στρατιαί τών άνα- 
ξιοπαθούντων καί δυατυχούντων μι
σθωτών, τών κακομοίρηδων, οί όποιοι 
έχουν πιατεύαει δτι προορισμός των 
είναι νά ζοΰν πένητες καί ν’ Αποθνή
σκουν πενέατατοι, χωρίς, καλά-καλά, 
οϋτε οί ίδιοι, ούτε οί Έργοδόται των 
νά έχουν έννοήσει τις καί τί πταίει 
είς τούτο, ή Εθνική Τράπεζα δεν κα- 
τώρθωσε νά τήν έπουλώαη διά τού 
παραδείγματος της Αφού ή ίδια δέν τό 
έπέτυχε ώς ύποδειγματικός τού τόπου 
μέγας ’Οργανισμός διά τόν ίδικόν της 
μισθωτόν, ένώ πλούσια, ώς εΐπομεν, 
ϋπήρξεν ή συμβολή της είς ό'λους τούς 
τομείς τού καθ’ έαυτό κυρίου προο
ρισμού της.

Καί δεν έπέτυχεν οϋτε τό έν οϋτε 
τό Αλλο Αφού οί κατά καιρούς ίσχύ- 
σαντες ’Οργανισμοί τού Προσωπικού 
της δέν διέφερον οϋσιωδώς Από τούς 
’Οργανισμούς Αλλων μεγάλων ιδρυμά
των ή καί Κρατικών ύπηρεσιών καί 
μάλιστα μέχρι σημείου πού νά μή 
γνωρίζη κανείς έάν ή ’Εθνική Τράπε
ζα Αντέγραφε τούς ‘Οργανισμούς τών 
Αλλων ή οί Αλλοι Αντέγραφαν τούς 
’Οργανισμούς τής ’Εθνικής Τραπέζης 
μέ τινας αοβαράς ή έλαφράς παραλ- 
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Πράγματι ή έλαστικότης, ή άσάφεια 
χαϊ πρό παντός ή σύνταξις των ’Ορ
γανισμών κατά τρόπον ώστε νά έξα- 
αφαλίζουν πάντοτε τήν παντοδυναμί
αν καί τό άνεξέλεγκτον εις χεΐρας των 
Διοικήσεων άπετέλει μίαν φενάκην 
διά τό Προσωπικόν.

"Ο,τι έπίσης έλλειπε πάντοτε άπό 
τάς διατάξεις των ’Οργανισμών—ή καί 
άν ύπήρχεν άμυδρώς πως δέν έξεπλη- 
ρώθη ποτέ — ήτο τό κίνητρον τό όποι
ον νά κεντρίζη συνεχώς καί άδιακό- 
πως τον ζήλον τοΰ ύπαλλήλου, τό έν- 
διαφέρον του, την υπηρεσιακήν του 
άνηαυχίαν προς δραστηριότητα καί 
άπόδοσιν καί τήν προς φιλοπονίαν 
έφεοιν.

Ή άνυπαρξία έν τοϊς πράγμααι’Ορ- 
γανισμοϋ έδημιούργησεν έσχάτως τήν 
εντ > ξιν τοΰ Προσωπικού, ή όποια 
όσον καί αν άπεκατέστηαε τούτο, άδα- 
πάνως διά τήν Τράπεζαν, έπειτα άπό 
μακράν περίοδον ηβικής καί οικονο
μικής παραμελήαεώς του, δέν έλυσεν 
είμή μίαν πλευράν τού ό'λου μεγάλου 
ζητήματος, ένώ άνεπούλωτ οι παραμέ
νουν αί βαθεΐαι πληγαί τής, ελλείψει 
’Οργανισμού,έλαττωματικής διαπαιδα- 
γωγήσεώς του καί άνεξάλειπτα τά βα- 
θειά ίχνη των κακών συνεπειών, &ς 
έδημιούργησεν ή κατά καιρούς καί 
άνευ άποχρώντος λόγου ανώμαλος 
πρόσληψις νέου πολυαρίθμου Προσω
πικού καί δέν διαφαίνεται άκτϊς έλπί- 
δος διορθώσεως τού κακού, τουλάχι
στον διά τό μέλλον, είμή διά τής άπο- 
κτήσεως ενός νέου πραγματικού ’Ορ
γανισμού.

Κατά τά τέλη τού έτους 1942 ϋπό 
τής νομίμου Διοικήαεως τής Τραπέζης 
έδημοαιεύθη νέος ’Οργανισμός, δστις 
έθεσε τέρμα εις τήν μέχρι τότε Αβε
βαιότητα ώς πρός τά χρονικά όρια έ- 
ξελίξεως τοΰ Προσωπικού, άλλά χω
ρίς καμμίαν άλλην καινοτομίαν εις τάς 
παμπαλαίας καί Αναχρονιστικός λοι 
πάς διατάξεις του καί μέ τό σχετικόν 
άναμάσσημα τών κατ’ έκλογήν προα
γωγών, διά τάς όποιας οϋτε πώς θά

γίνουν, οϋτε ύπέρ τίνων θά γίνουν, 
οϋτε πώς θά Αποτρέπουν Αδικίας κα
θορίζει καί περί τών όποιων τό Προ
σωπικόν έ'χει πικράν πείραν Αφού 
έγγραφα κατ’ έκλογήν προαγωγών έ- 
λάμβανον καί μερικοί, οϊτινες κατ’ Α
νοχήν παρέμενον είς τήν ύπηρεσίαν 
τής Τραπέζης.

Εϊναι άναμφισβήτητον δτι τό Προ
σωπικόν τής Έθν. Τραπέζης, παρά 
τάς πολλάς καί μεγάλος άβαρίας τάς 
όποιας έδημιούργησεν είς τούς κόλ
πους του ή τελευταία τετραετία, είναι 
έν τφ συνόλφ του καί άπό άπόψεως 
άφομοιώαεως καί άπό άπόψεως χρη
στότητας, άφοαιώσεως, άποδόσεως, Ι
κανότητας καί δημιουργικότητας τό 
καλλίτερον Προσωπικόν άπό έκεϊνο 
οίουδήποτε άλλου μεγάλου όργανι- ' 
αμοϋ — Τραπεζιτικού ή μή — έν τή 
Χώρα..

Τούτο οφείλεται είς τήν Ατμόσφαι
ραν καί τό περιβάλλον τό όποιον έ
χουν δημιουργήσει αί καί σήμερον 
διατηρούμενοι παλαιοί καλαί καί 
περί βαθείας αυναιαθήσεως τού κα
θήκοντος καί τής Αποστολής τού Ι
δρύματος υγιείς παραδόσεις, ή Αφο
μοιωτική δύναμις τών όποιων έπηρεά- 
ζει τούς νεωτέρους συναδέλφους καί 
έπιδρα έπί τής υπηρεσιακής Αγωγής 
των. ’Ακόμη καί αί πρό εικοσαετίας 
καί πριν Ικανοποιητικοί άμοιβαί καί 
ή στοργή τών Διοικηαάντων τό °Ιδρυ
μα πρός τόν υπάλληλον, αϊτινες (ικα
νοποιητικοί άμοιβαί καί στοργή) δαον 
καί άν έξέλιπον δυστυχώς καί άδι- 
καιολογήτως άπό τού έτους 1928 
καί έντεύθεν, έχουν άφίσει άδράν τήν 
έντύπωαιν καί τήν δικαιολογημένην 
έλπίδα μιας καλλιτέρας αϋριον.

’Άν δμως ή προπολεμική ’Εθνική 
Τράπεζα είχεν Ανάγκην ύπαλλήλων 
άφωσιωμένων καί ένθουαιααμένων 
διά τήν έκπλήρωσιν τής Αποστολής 
της, σήμερον ή Ανάγκη αυτή προκει- 
μένου νά Ανασυγκροτηθώ, νά άνακτή- 
ση τήν παλαιόν οικονομικήν της ίσχύν 
καί νά συμβάλη είς τήν άναδημιουρ-



y(av τον τόπου προβάλλει έπιτακτική 
και άδυαώπητος.

Κάτι πού πρέπει ή Τράπεζα νά 
κάμη από της πλευράς τοϋ εμψύχου 
κεφαλαίου της καί πού πρέπει νά εί>- 
χεται τό ΙΙροσωπεκον νά γίνη, 
είναι ένα τράνταγμ.* τοϋ ύπαλλήλου, 
τό όποιον θά τοϋ «ΐείξτ, τον δρό- 
μ.ον του, τό αυμ,φέρον του, τό 
καθήκον του καI τον προορι
σμόν του άλλά καί θά τοΰ παρέ- 
χη όλης τάς έγγυήαεις έκ μέρους 
τής ΤΓραπέξης διά τήν έξέλιξίν 
του, καί τήν ευημερίαν του καί 
τήν κατοχύρωαιν των οομ.γερόν
των του άπό πάαης έξωθεν ή εαω- 
θεν επιβουλής των.

Ό ύπάλληλος άφοϋ λησμονήαη τά 
δαα κακά έπαθεν, έλλείψει ’Οργανι
σμού, πρέπει ταϋτοχρόνως νά παύση 
νάπαίζη τόν ρόλον τοϋ μέχρι τοϋδε μι
σθωτού καί νά άναζητήση μελλοντικώς 
τήν εύτνχίαντου εις τήν άλλαγήνκαΐτής 
προπολεμικής καί τής κατοχικής νοο
τροπίας, είς τήν άντίληψιν καί τήν πί- 
ατιν του δτι πρέπει νά ένδιαφέρεται διά 
τό’Ίδρυμα. ώσάν νά ήτο άποκλειατε- 
κως ιδική του έπιχείρησες, νά 
τήν παρακολου&ή ώς Ιδικήν του, χω
ρίς νά άσχολήται εις έξωτραπεζιτικάς 
έργασίας οίασδήποτε, δπως άκριβώς 
καί δ καλός καί άξιος επιχειρηματίας 
παρακολουθεί τήν εργασίαν του καί 
μόνον αύτήν καί χάριν τής προόδου 
τής όποιας δίδει δλον τόν εαυτόν του 
καί άπό τήν όποιαν έξασφαλίζει δ λα 
τά μέσα τής αυντηρήαεφς των—πλού
σια καί άφθονα — καί δλας τάς ανέ
σεις ίου.

"Αλλά διά νά γίνη τοΰτο πρέπει 
άνωθεν νά δοθή ό τόνος καί ή κατεύ- 
θυνσις, πρέπει νά γίνη ένας νέος ’Ορ
γανισμός Προσωπικού πού νά λέγη 
είς τόν υπάλληλον καθαρά καί ξάστε
ρα δτι άπό τοΰδε καί είς τόέξής «ότε 
σπείρεις θά θερίσης» καί πράγματι

νά έξασφαλίζεται αύτό ύπέρ τοϋ υπαλ
λήλου διά διατάξεων τοϋ ’Οργανισμοϋ 
άπροαώπων καί σαφών.

‘Υπό τό άνωτέρω πνεϋμα προσεπά- 
θηαε μία μελέτη τοϋ γράφοντας ν’ ά· 
ποτελέαη σχέδιον ενός ’Οργανισμού 
τοϋ Προσωπικού καί Κανονισμού τής 
Υπηρεσίας, ήτις τεθεΐσα ύπ’ δψιν 
των άρμοδίων έν τή Τραπέζη, δέν 
υποβάλλει τήν παράκλησιν τής έπιει- 
κοϋς κρίσεως — διότι δέν είναι αύτός 
ό σκοπός της — άλ,λά προβάλλει τήν 
άξίωαιν τής —δι’ οΐωνδήποτε, καί ρι
ζικών άκόμη, καλλιτέρων, εμπνευσμέ
νων καί σοφών τροποποιήσεων—υίο- 
θετήσεώς της.

Διά νά ϊδη τό φώς τής ήμέρας ένας 
τέτοιος ’Οργανισμός εκείνο τό όποιον 
θά πρέπη νά μάς φοβίζη όλιγώτερον 
είναι τά οικονομικά μέσα τής έφαρ- 
μογής του καί περισσότερον τό θάρ
ρος καί ή άπόφασις νά γίνη οΰτος.

Άλλ’ ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελ
λάδος προπορευομένη πάντοτε καί 
δώσασα μέχρι τοϋδε τάς κατευθύνσεις 
καί τόν τόνον είς δλας τάς κοινωνικάς 
μεταρρυθμίσεις δέν θά ύοτερήση καί 
είς τό σημεΐον τούτο καί δύναται άπό 
τοϋδε νά θεωρηθή ώς βέβαιον δτι τό 
ζήτημα έχει ώριμάσει παρά τή Διοι
κήσει τοϋ Ιδρύματος έξ ίδιας αύτής 
πρωτοβουλίας καί δτι ή Τράπεζα θά 
χαρίση προσεχώς είς τό Προσωπικόν 
της τά μέσα τής ηθικής καί έπαγγελ- 
ματικής έξυψώσεώς του καί θά τοϋ 
έξααφαλίαη τήν οικονομικήν άνεξαρ- 
τησίαν καί τάς άνέσεις καί μόνον οίόλί- 
γοι απαισιόδοξοι καί οί ακεπτικισταί 
θά διαψευαθώαι διά μίαν άκόμη φοράν 
δπως διε ψεύσθησαν ίαχυριζόμενοι 
δτι δσον δίκαια καί έπιβαλλομένη καί 
Άν ήτο ή ένταξις εντούτοις ή πραγμα
τοποίησές της δέν ήτοκατ’αύτούς παρά 
μία ούτοπία.

ΚΩΝ. ΤΡΥΦ. ΑΤΓΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου των wtcj.·

λήλιον τής ’Εθνικής Τραπέζης



ΣΧΟΛΙΑ
‘Αναπροσαρμογήν

Δέν διαφεύγει βεβαίως τήν άντίληψιν 
των αρμοδίων τό γεγονός δτι άπό είκο- 
σαημέρου ήδη ή οικονομική έξαθλίωσις 
των μισθωτών έπεδεινώθη σοβαρώς.

Άπό τήν αγοράν έξηφανίσθησαν όλα 
σχεδόν τά είδη πρός τά όποια έστρέφετο 
6 μισθοσυντήρητος διά τήν διατροφήν 
του : Ή περίφημος «ούρά» πού τόσο μάς 
έταλαιπώρησε τόν καιρό τής κατοχής 
αποτελεί πάλιν καθημερινόν φαινόμενον 
μόλις τολμήση νά έμφανισθή πρός πώλη- 
σιν ένα άπό τά είδη πού μέχρι πρό ολί
γου προσεφέροντο έν άφδονία. Ή μαύρη 
αγορά όργιάζει, αλλά μόνον οί προνο
μιούχοι μπορούν νά Ικανοποιήσουν εκεί 
τάς άνάγκας των. Ό πολύς κόσμος των 
ανθρώπων τής «περιωρισμένης άγοραστι- 
κής δυνάμεως» βλέπει ούτε λίγο ούτε 
πολύ τό φάσμα τής πείνης τού 1941 νά 
πλησιάζη. Διότι οί μισθοί πού έκανονί- 
σθησαν τόν 'Ιούνιον μέ προοπτικήν συνε
χούς πτώσεως τών τιμών, άνεπαρκής καί 
τότε, δέν φθάνουν σήμερον ούτε διά συν- 
τήρησιν μιας έβδομάδος.

Πρέπει νά έννοήση έπί τέλους ό κ. 
Βαρβαρέσος δτι δέν δύναται νά στηρίζη 
τήν επιτυχίαν τού προγράμματος τής οι
κονομικής άνασυγκροτήσεως επάνω είς 
τούς κυρτωμένους άπό τήν δυστυχίαν 
πέντε έτών ώμους τών μισθωτών. Δέν 
γνωρίζομεν &ν πρόκειται νά λάβη άποτε- 
λεσματικά καί σύντονα μέτρα1 διά νά 
σταματήσωμεν είς τόν κατήφορον πού 
έπήραμε. Εκείνο πού γνωρίζομεν είναι 
έ'να : πρέπει νά ζήσωμεν πάση θυσία, έ
στω καί μέ άβαρίαν τού οικονομικού προ
γράμματος. Είναι άνάγκη οί μισθοί νά 
προσαρμοσθοΰν πρός τάς σημερινάς τι
μάς. Παραλλήλως άς ληφθοΰν τά μέτρα 
πού θά κάνουν τά είδη νά έμφανισθοΰν 
καί πάλιν είς τήν άγοράν καί τάς τιμάς 
νά σταματήσουν τόν άνήφορον.

Οί ανάπηροι
Ή προκάτοχος Δ. Ε, τού Συλλόγου 

είχε ζητήσει άπό τόν κ. Διοικητήν, δπως 
είς τούς άναπήρους πολέμου συναδέλ
φους, τούς έχοντας άνάγκην λουτροθε
ραπείας ή άεροθεραπείας, χορηγήται τεσ- 
σαρακονταπενθήμερος κατ’ έτος άδεια, 
άντί τής γενικώς χορηγουμένης μηνιαίας 
τοιαύτης.

Ό κ. Διοικητής ένέκρινε τούτο καί ό 
Πρόεδρος τού Συλλόγου προέβη είς άνα- 
λόγους άνακοινώσεις.

Παραδόξως δμως τό Τμήμα Προσωπι
κού, είς δ όπεβλήθησαν σχετικαί αιτήσεις 
ενδιαφερομένων συναδέλφων, έδήλωσεν- 
δτι δέν έχει γνώσιν όμοιας έγκρίσεως 
τής Διοικήσεως.

Λυπούμεθα διότι εϊμεθα υποχρεωμέ
νοι νά ύπενθυμίσωμεν, δτι πρόκειται περί 
άνθρώπων, οί όποιοι έδωσαν δ,τι πολυ- 
τιμώτερον είς τήν ’Υπηρεσίαν τής Πατρί
δας καί δτι ή χορήγησις έλαχίστων ήμε- 
ρών άδειας, τόσον άπαραιτήτου διά τήν 
διατήρησιν τού υπολοίπου τού σώματός 
των, έλάχιστον θ' άπετέλει δείγμα τής 
άναγνωρίσεως καί έκ μέρους τής Τρα- 
πέζης τών θυσιών των.

Ό άριθμός άλλωστε τών συναδέλφων 
τής κατηγορίας αΰτής είναι άσήμαντος, 
ώστε νά μή δύναται νά ύποστηριχθή δτι 
θά δυσχερανθή ή διεξαγωγή τής υπη
ρεσίας.
Περί μισθολογίου

Έπανερχόμεθα έπί τής άδικίας πού μέ 
τήν άτυχή κλιμάκωσιν τού μισθολογίου 
έγένετο είς τήν κατηγορίαν τών Δακτυ- 
λογράφων Α’ καί τονίζομεν καί πάλιν 
τήν άνάγκην τής άμέσου έπανορθώσεώς 
της έπ' εύκαιρία τής κάποιας τακτοποιή- 
σεως ή οποία γίνεται διά τούς είσπρά- 
κτορας.

Έφ' δσον κατά τόν έν ίσχυί 'Ορ
γανισμόν τής 'Υπηρεσίας ή Δακτυλογρά- 
φος Α' έξισούται μισθολογικώς πρός τόν 
Βοηθόν, δέν είναι νοητόν σήμερον οί μέν 
Βοηθοί νά λαμβάνουν μισθόν Δρχ. 15000, 
αί δέ Δακτμλογράφοι Α’ Δρχ. 14000.

’Επίδομα νέων χωρών
Κανείς δέν παραγνωρίζει τήν άνάγ

κην νά έπανδρωθοΰν τά ’Υποκαταστήμα
τα μέ τό άπαραίτητο διά τήν λειτουρ
γίαν των προσωπικόν. Πώς δμως θά άν- 
τιμετωπίση ό ύπάλληλος πού πρόκειται 
νά άναλάβη ύπηρεσίαν είς τήν Μακεδο
νίαν καί Θράκην τήν δαπάνην τού ένοι- 
κίου καί μιας στοιχειώδους έγκαταστά- 
σεως ; Ή Κυβέρνησις δίδει είς τήν περί- 
πτωσιν αύτήν ένα ειδικόν έπίδομα είς 
τούς δημοσίους υπαλλήλους. Είναι άνάγ
κη αί Τράπεζαι νά άκολουθήσουν τό πα
ράδειγμα καί νά ενθαρρύνουν δσον τό 
δυνατόν γενναιόδωρα τούς ύπαλλήλους 
των νά μεταβούν είς τάς θέσεις των. Δέν 
είναι μόνον λόγοι ύπηρεσιακοί πού τό 
έπιβάλλουν. Είναι πραγματική εθνική 
άνάγκη.

Έπί τή; πολυθεσία;
"Ενα αίτημα πού τόσον έπίμονα έπε- 

δίωξεν ή προηγουμένη Διοικητική Έπι-



ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΝ ΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ν° 6
Συνάδελφοι,

Κατά τήν χθεσινήν συνεδρίααιν τής 'Ομοσπον
διακής Επιτροπής, κατότιν μακοάς ουζητήσεως 
έπί τής μέχρι σήμερον άκολουθηθείσης τακτικής 
δπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 
τοϋ Παντραπ:ζιτικοΰ Εναντι τής "Ομοσπονδιακής 
’Επιτροπής καί τών άπαρτιζόντων αυτήν Τραπε
ζοϋπαλληλικών Σωματείων, καί κατόπιν τής γε- 
νομένης δπ’ αύτών διαπιστώσεως ότι ή τακτική 
αδτη τοϋ Παντς απεζιτικοδ κατά σύστημα τηροο- 
μένη, ποοκαλεί διαρκώς ζητήματα καί ανωμα
λίας καί παρεμποδίζει τήν κανονικήν λειτουρ
γίαν τής Επιτροπής, δποικάπτει τήν ένότητα 
τών Τραπεζιτικών δπαλλήλων καί δημιουργεί 
σύγχυσιν εις τάς έπιδιώξεις καί τάς προσπά
θειας τών Συλλογικών όργάνων επί βλάβη των 
κοινών συμφερόντων μας, τά Διοικητικά Συμ 
βούλια τών λοιπών Συλλόγων διετύπωσαν δμο- 
φώνως τήν γνώμην δτι τό Συμβούλιου του Παν- 
τραπεζιτικοΰ διά τής τοιαύτης τακτικής του 
ίθεαεν έαυτό Ικτός τής 'Ομοσπονδιακής ’Επιτρο
πής έντός τής όποιας κατέστησεν αδύνατον τήν 
μετ’ αυτού συνεργασίαν τών λοιπών Συλλόγων.

’Επειδή ή μέχρι σήμερον έπίδοσις τοϋ Παν · 
τραπεζιτικού εις τήν διαστροφήν τώ/ γεγονότων 
καί εις τήν πλαστογράφησιν τής αλήθειας μάς 
αναγκάζει νά ακεπτώμεθα ότι θά καταβληθή 
παρ’ αΰτοΰ δλως ιδιαιτέρα προσπάθεια διά τήν 
διαστρέβλωσιν τών γεγονότων καί επί τού θέμα
τος τούτου, μέ τδν σκοπόν 5πω; μετατόπιση τήν 
ευθύνην του καί έπιρρίψη αυτήν εις τού; λοι
πούς Συλλόγους, θεωροΰμεν άναγκαίον νά θέσω- 
μεν δπ’ δφιν τών αυναδέλρων τά γεγο/ότα, ΐνα 
μή πέσουν θύματα τής κακοπιστίας.

Πρό καιρού δ Παντραπεζιτικός, έκμεταλλευ 
όμενος τόν τίτλον του, έκάλεσε/ όλους τους

τροπή τοΰ Συλλόγου ίκανοποιήθη κατά 
τρόπον έμβαλωματικόν.

’Ασφαλώς ή λόσις πού έδόθη δέν εί
ναι δυνατόν νά Ικανοποίηση τόν συνα- 
δελψικόν κόσμον, διότι έ,πιτρέπει τήν δια- 
τήρησιν δυο θέσεων έκτος εκείνης τήν 
όποιαν έχει ό υπάλληλος είς τήν Τράπε
ζαν. Αυτό όμως άποδεικνΰει δτι παρε- 
νοήθη έντελώς τό πνεύμα τοΰ αιτήματος 
τού Συλλόγου.

Αρκεί μία θέσις, διότι μόνον κατ' αυ
τόν τόν τρόπον θά εύρυνθή ό κύκλος τών 
προσώπων τά όποια θά ήτο δυνατόν νά 
χρησιμοποιήση άξιολογώτατα ή Τράπεζα 
και μόνον έτσι ό υπάλληλος θά άφοσιω- 
θή όπως πρέπει καί είς τήν άλλην θέσιν 
καί θά έξυπηρετήση καί τήν Τράπεζαν 
καί τήν έπιχείρησιν.

Τραπεζιτικούς δπαλλήλους καί οΰχΐ μόνον τά 
μέλη του, ώς είχε δικαίωμα, ?να λάβουν μέρος 
είς τήν τότε γενομένην τρίωρον απεργίαν. Έκαυ- 
τηριάσθη τότε είς τήν ’Ομοσπονδιακήν ’Επιτρο
πήν ή τοιαύτη ένέργεια τοΰ Παντραπεζιτικοΰ, 
διά τής όποιας ένεφανίζετο ώς εκπρόσωπος όλων 
τών Τραπεζιτικών δπαλλήλων, αντιποιούμενος 
τήν εξουσίαν καί τήν άρμοδιότητα τών λοιπών 
Συλλόγων, δπεσχέθη δέ ότι παρόμοιόν τι δέν θά 
έπανελαμβάνετο είς τό μέλλον.

Συζητήσεις καί άνταλλαγή σκέψεων καί από
ψεων γενόμεναι είς τήν 'Ομοσπονδιακήν ’Επι
τροπήν καί αί δποίαι διά λόγους έπιβαλλομένης 
συναντιλήψεως καί σεβασμού τής συνερ γαοίας 
δέν θά έπρεπε νά φέρωνται έπιπολαίως ή σκο
πίμως είς τήν δημοσιότητα, μετεφέροντο δπά 
τοΰ Ιΐαντραπεζιτικοΰ καί έκοινολογοΰντο, πολλά- 
κις ήλλοιωμέναι, μέ τόν. προφανή σκοπόν όπως 
άσκηθή πίεσις έπί τών Διοικήσεων τών άλλων 
Συλλόγων διά τήν εκβιαστικήν άποδοχήν τών 
Ικάατοτε άπόψεών του.

Ή «Τραπεζοϋπαλληλική Φωνή» ή όποια είς 
τήν πραγματικότητα είναι ή φωνή τοΰ κυρίου 
της, Ιχουσα ώς πληροφοριοδότην επί τών ένερ- 
γειών τής 'Ομοσπονδιακής ’Επιτροπής τόν Παν- 
τραπεζιτικόν, παρεποίει ήθελημένως καί συστη· 
ματικώς τά γεγονότα περί τήν δρδαιν τής 'Ο
μοσπονδιακής ’Επιτροπής. Ή αυτή έφημερίς, 
στεγαζομένη είς τά γραφεία τοΰ Παντραπεζιτι- 
κσΰ, διαστρέφει κατά σύστημα όχι μόνον τάς 
άπίψεις'τών επί μέρους Τραπεζοϋπαλληλικών 
Συλλόγων έπί τών ’Επαγγελματικών καί Οικο
νομικών ζητημάτων τους, αλλά καί αυτά ταΰτα 
τά έξώφθαλμα γεγονότα τά λαμβάνοντα χώραν 
είς τήν συνδικαλιστικήν των κίνηαιν.

Τέλος δ Παντραπεζιτικός έτήρηαε άντισυνδι 
καλιστικήν καί άντιπειθαρχικήν στάσιν απέναντι 
τής ^Ομοσπονδιακής "Επιτροπής ώς καί παρεμ
βατικήν τακτικήν είς τά έσωτερικά τών λοιπών 
Συλλόγων. Συγκεκριμένο); ι Ένφ είχεν άποφασι- 
σθή δπό τής 'Ομοσπονδιακής ’Επιτροπής νά μή 
γίνη συγκέντρωπς τών Τραπεζοϋπαλλήλων είς 
κοινόν χώρον, διότι αδτη θά κατέληγε νά ένι- 
σχύση τήν τάξιν τών εμπόρων καί τών Βιομη 
χάνων ο! όποιοι τότε είχον κινητρποιηθή διά 
τήν μή καταβολήν τής εκτάκτου εισφοράς, καί 
ένφ είχεν άποφασισθή δπό τής 'Ομοσπονδιακής 
’Επιτροπής νά γίνουν μόνον συγκεντρώσεις τών 
δπαλλήλων κατά Τράπεζαν, έξεδόθη δέ καί σχε- 
τ.κή άνακοίνωσις, τήν όποιαν δπέγραψε καί δ 
Παντραπεζιτικός, τήν μεθεπομένην, κατά τήν 
χαρακτητίζουσαν αύτόν περίεργον ά.τίληψιν 
περί τών Δημοκρατικών καί Συνδικαλιστικών 
αρχών, άφ' ένός μέν έκάλεσε καί πάλιν διά δη- 

[Συνίχεια είς τήν σελίδα 79]



ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 1945

Ό κ. Τξώτζης (Πρόεδρος Συνελεύσεων) 
κηρύσσει τήν έναρξιν τής Συνεδριάσεως, κα
θότι ή Συνέλευσις θεωρείται εύρισκομένη 
έν άπαρτίφ λόγφ τής συμμετοχής εις αυτήν 
πλέον των 285 μέλών.

Μετά ταΰτα παρουσίφ τοΰ νομίμου Κυβερ
νητικού ’Αντιπροσώπου, γίνεται ή εκλογή 
τής υπό τοΰ Νόμου καθοριζόμενης Έφορευ 
τικής ’Επιτροπής.

’Εκλέγονται δέ oi κ. κ. Ίωάν. Τζωρτζό- 
πουλος, Σεραφείμ Χρίστοδουλιάς καί Γεώρ. 
’Ανδρόνικος ώς μέλη τής Έφορ. ’Επιτροπής 
καί οΐ κ. κ. Άνδρ. Βάρδης καί Ίωάν. Τσού
πας ώς αναπληρωματικά τοιαΰτα.

’Επί τοΰ πρώτου θέματος τής ήμερησίας 
διατάξεως «Άρχαιρεσίτι 'Εφορευτικής ’Επι
τροπής», δίδεται ό λόγο: είς τόν κ. Γιαννό- 
ηουλον, μέλος τής Διοικήσεως τήςΓ.ΣΕΕ. 
δστις λέγει τά εξής:
Συνάδελφοι,

Έκ μέρους τής προσωρινής διοικήσεως 
τής Γ.Σ.Ε.Ε. σας φέρνω θερμόν καί εγκάρ
διον συναδελφικόν χαιρετισμόν Ή Γ.Σ.Ε.Ε. 
μοΰ ανέθεσε νά σάς εξηγήσω διατί λαμβάνει 
χώραν ή έκλογή ’Εφορευτικής ’Επιτροπής 
πρός διενέργειαν αρχαιρεσιών διοικ. Έπιτρο- 
πής τοΰ Συλλόγου μας, διά πρώτην φο
ράν άπό τής ίδρύσεώς του.

Μεταξύ τών μελών τών διαφόρων έπαγ- 
γελματικών οργανώσεων έδημιουργήθη, όπως 
καί εις τήν ίδικήν μας όργάνωσιν, μία ό§ύ- 
της, άπότοκος χαώδους διαφοράς αντιλήψεων 
μεταξύ τών Έθνικοφρόνων συνδικαλιστών 
καί τών άνηκόντων πολιτικώς είς τάς αριστε
ρός οργανώσεις είς τάς οποίας αποδίδονται 
τά γεγονότα τοΰ Δεκεμβρίου Ή όξύτης αύτή 
παρουσίασε ανησυχαστικός ε.κδηλοόσεις τει- 
νούσας νά βλάψουν άνεπανορθώτως τόν Ελ
ληνικόν συνδικαλισμόν. Τό πράγμα λόγφ τοΰ 
ασυμβιβάστου τών αντιλήψεων καί τής μεγά
λης έκτάσεώς του, έπροκάλεσε τήν έπέμβασιν 
τοΰ Διεθνοΰς Συνδικαλισμού καί ιδιαιτέρως 
τών ’Αγγλικών Τρέΐντ - Γιούνιους αποστολή

τών οποίων, υπό τόν συνάδελφος. Σιτρόν ά- 
φίχθη είς τήν "Ελλάδα διά νά έξετάση τήν 
δημιουργηθεΐσαν κυτάστασιν καί άποκατα- 
στήση τόν Συνδικαλισμόν είς τήν Πατρίδα 
μας. Ή άποστολή αύτή κατόπιν προσεκτικής 
μελέτης τής δημιουργηθείσης καταστάαεως, 
δΓ έπιτοπίων έρευνών, δι’ επαφών της μέ 
γνωστά είς τόν διεθνή συνδικαλισμόν στελέ
χη τοΰ 'Ελληνικού Έργατοϋπαλληλικοΰ κι
νήματος καί δι’ επαφών μετά τών εκπροσώ
πων τοΰ Κράτους κατέληξεν είς τήν άπότμασιν 
νά συστήση τήν ύπογραφήν ενός συμφωνητι
κού μεταξύ τοΰ άντιπροστόπου τών ’Αγγλικών 
’Εργατικών συνδικάτων Φέδερ, τοΰ Έλληνος 
"Υπουργού Εργασίας κ. Ζάκκα καί τών έν 
Έλλάδι έκπροσωπούντων τάς διαφόρους τά
σεις εντός τοΰ Έργατοϋπαλληλικοΰ κινή
ματος, Μακρή, Καλομοίρη, Θέου καί Στρα- 
τή. Πραγμα τοποίηθείσης τής ύπογροφής 
τοιούτου συμφωνητικού όλαι at έργατοϋπαλ- 
ληλικαί οργανώσεις ύπεχρεώθησαν νά διενερ- 
γήσουν νέας έκλογάς πρός άνάδειξιν διοικη
τικών Συμβουλίων κατά τρόπον ένιαίόν καί 
διασφαλίζοντα τάς συνδικαλιστικός ελευθε
ρίας. Είς έκτέλεσιν λοιπόν σχετικού όρου τής 
συμφωνίας αυτής εϊμεθα καί ημείς υποχρεω
μένοι νά προβώμεν σήμερον είς έκλογήν έφο- 
ρευτικής ’Επιτροπής ήτις θά διενεργήση αρ
χαιρεσίας εντός 10 τό πολύ ήμερών πρός ά- 
νάδειξιν νέας διοικητικής επιτροπής τοΰ Συλ
λόγου μας, ώς καί εκπροσώπων μας διά τήν 
διρίκησιν τοΰ Έργατοϋπαλληλικοΰ Κέντρου 
Άθηνώφκαί τής Γεν. Συνομοσπονδίας τών 
’Εργατών καί 'Υπαλλήλων τής "Ελλάδος. ΟΙ 
τελευταίοι θά έκπροσωπήσουν ήμάς καί κατά 
τό συνερχόμενου τήν 20ήν Σ/βρίου έ. έ. είς 
Αθήνας Πανελλαδικόν συνέδριου τών ’Εργα
τών καί 'Υπαλλήλων τής Χώρας μας,

'Οπτός άντιλπμβάνεσθε συνάδελφοι, αί έ- 
κλογαί πού θά διενεργήσουν αί έκλεγησόμε- 
ναι κατά Σωματεία Έφορευιικαί Έπιτροπαί 
έχουιιν ού μόνον τεραστίαν’Εθνικήν καί συν
δικαλιστικήν σημασίαν αλλά καί διεθνή τοιαύ-



την. Είμαι εντεταλμένος, νά τονίσω τοΰτο 
καί νά σας παρακαλέσω νά καταβάλετε τήν 
δέουσαν προσοχήν εις τά πρόσωπα πρός τά 
όποια θά έκδηλώσητε τήν προτίμησίν σας.

Κατόπιν λαμβάνει τόν λόγον ό κ. Ί, Ιϊ.α· 
ηαλέτοος (Πρόεδρος Δ, Ε.), δστις λέγει τά 
ακόλουθα :
Συνάδελφοι,

Εις έκτέλεσιν τής γνωστής εις όλους μας 
συμφωνίας Σιτρίν συγκαλεΐται σήμερον"ή 
έκτακτος γενική συνέλευαις των μελών τοΰ 
Συλλόγου μας μέ θέμα : Λογοδοσία τής Δ. 
Ε. καί εκλογή ’Εφορευτικής ’Επιτροπής διά 
τήν διενέργειαν εκλογών πρός άνάδειξιν Δι
οικητικής ’Επιτροπής τοΰ Συλλόγου.

Είμεθα υποχρεωμένοι νά καταθέσωμεν 
τήν εντολήν σας καί νά λογοδότήσωμεν διά 
τήν διαχείρισιν τών ζητημάτων μας κατά τό 
διαρρεΰσαν άπό τοΰ Μαρτίου μέχρι σήμερον 
χρονικόν διάστημα.

Καί ό πλέον απαιτητικός εκ τών έντολέων 
μας φρονοϋμεν ότι θά είναι υποχρεωμένος 
νά αναγνώριση ότι τό διαρρεΰσαν χρονικόν 
άπό τής έκλογής μας διάστημα δέν ήτο Ικα
νόν διά τήν πραγματοποίησιν τών σκοπών 
μας.

Αί επιδιώξεις μας γνωσταί άλλως τε είς 
πάντας δέν έχουν ανάγκην ιδιαιτέρας άνα- 
πτύξεως σήμερον.

Σάς πληροφοροΰμεν ότι έκινήθημεν δρα- 
στηρίως πρός τήν κατεύθυνσιν τής πραγμα- 
τοποιήσεώς των καί δέν είναι ίσως ανάγκη 
νά σάς ένημεροόσωμεν περί τών δυσκολιών 
καί τών αντιξοοτήτων εντός τών όποιων κι- 
νούμεθα, όταν είπωμεν μόνον, πόσον δυσχε
ρείς είναι αί συνθήκαι υπό τάς οποίας τελεί 
ό τόπος καί ή Τράπεζα καί υπό τάς οποίας 
έκλήθημεν νά έπιτελέσωμεν έργον βαρύ, βα- 
ρύτατον.

Διά τήν όλοκλήρωσιν τοΰ προγράμματος 
μας χρειάζεται άναμφιβόλως ή δημιουργία 
τών προϋποθέσεων έκείνων, αί όποΐαι θά δι
ευκολύνουν τήν λΰσιν τών ζητημάτων μας 
καί δυστυχώς μάς είναι αδύνατον νά είπωμεν 
άν τοΰτο θά έπιτευχθή συντόμως, ή αν τού- 
ναντίον εύρισκόμεθα είς τήν αρχήν μακροϋ 
καί δυσβάτου δρόμου επί τοΰ οποίου πλεΐσται 
τοΰ Συλλόγου μας Διοικητικοί ’Επίτροποί θά 
δοκιμάσουν τήν άπογοήτβυσιν,

Ή μεγάλη περιπέτεια τής Πατρίδας μας, 
κατέληξεν, ώς ήτο επόμενον, είς μίαν τρομακτι
κήν κρίσιν.

Χιλιάδες προβλημάτων προκύπτουν πρό 
ήμών καί ή ζωή καθενός λαμβάνει μέρος είς 
τό δράμα.

Ύπό τάς συνθήκας τάς οποίας τελεί ή 
χώρα μας δέν δυνάμεθα νά είπωμεν αν έξαρ- 
τάται άπό σάς ή άπό ημάς τό προσεχές κε· 
φάλαιον τής 'Ιστορίας τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης.

Είς τάς πολλά ς αγωνίας μας προσετέθη 
εσχάτως καί ή αγωνία έκ τής αναμονής τής 
συντακτικής πράξεως «περί ρυθμίσεως τοΰ 
προσωπικού τών Τραπεζών».

Αί επί τοΰ ζητήματος τούτου ένέργειαί 
μας είναι γνωσταί είς τούς συναδέλφους καί 
κατόπιν μάλιστα τής συνελεύσεώς μας τής 
12ης παρελθόντος, κρίνομεν ότι δέν είναι 
άναγκαϊον σήμερον νά έπεκταθώμεν έπί τοΰ 
θέματος τούτου.

Κατόπιν τών επανειλημμένων συζητήσεων 
μετά τής Διοικήσεως, τοΰ Προέδρου τοΰ Γε
νικού Συμβουλίου τής Τραπέζης καί άλλων 
σημαινόντων συμβούλων, εύρισκόμεθα σήμε
ρον είς τήν εύχάριστον θέσιν νά σάς άνακοι- 
νώσωμεν, ότι οί καθιερωθέντες θεσμοί θά 
τύχουν τής άναγνωρίαεως τών διοικούντων 
καί κατά συνέπειαν οί φόβοι μας πρέπει νά 
έκλείψουν.

Προβαίνουσα είς καθησυχαστικάς δηλώ
σεις ή Δ. Ε. δέν πιστεύει ότι θά εύρεθή έν 
πλάνη.

Πάντως τό ζήτημα είναι καθαρώς εσωτε
ρικόν καί άν παρά πάσαν προσδοκίαν εύρε- 
θώμεν πρό εκπλήξεων, ώς υποστηρίζουν τι- 
νές, τότε είμεθα βέβαιοι ότι ή έκ μέρους 
όλων μας άντιμετώπισις τοΰ ζητήματος θά 
είναι τοιαύτη, ώστε ούδείς έν τή Τραπέζη θά 
εχη τό θάρρος καί τήν δύναμιν νά άποπει- 
ραθή νά ,άφαιρέση κεκτημένα δικακόματα τοΰ 
Προσωπικοί.

Έν τή ύπ’ άριθ. 11 τής 8 "Ιουνίου 1945 
ανακοινώσει μας σαφώς καθορίζομεν τάς από
ψεις μας καί δι’ αυτής εγκαίρως καί έπιση- 
μότερον έπληροφορήθησαν οί διοικοΰντες 
κατά ποιον τρόπον πρόκειται νά ένεργή- 
σωμεν.

’Αλλά καί έκ τής όλης πολιτείας μας, τών



υπομνημάτων μας, τών προφορικών αναπτύ
ξεων επί των ζητημάτων μας, ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης γνωρίζει καλώς ότι ή Δ. Ε. τοΰ 
Συλλόγου μας, αν καί χορηγεί μεγάλην πί- 
στωσιν χρόνου διά τήν λΰσιν τών ζητημάτων 
μας, δεν πρόκειται ποτέ νά τά έγκαταλείψη 
καί ότι μίαν ημέραν ή Διοίκησις τής Τραπέ
ζης θά εύρεθή εις τήν ανάγκην ή νά συνερ- 
γασθή μαζύ μας ή νά πολεμήση εναντίον μας. 
Έλπίζομεν ότι θά προτίμηση τό πρώτον.

Καί ας εΐμεθα σαφέστεροι έπί τοΰ ζητή
ματος τούτου. Άνελάβομεν τήν Διοίκησιν τοΰ 
Συλλόγου μας εις τήν κρισιμωτέραν καμπήν 
τής ιστορίας τής Τραπέζης καί τής Πατρίδος.

Έχοντες πλήρη έπίγνωσιν τής σοβαρότη
τας τής αποστολής μας, αλλά καί πλήρη σ»ν- 
αίσθησιν τών μεγάλων μας ευθυνών,δέν έτάξα- 
μεν ώς μοναδικόν καί αποκλειστικόν σκοπόν 
τοΰ σωματείου μας τήν έξυπηρέτησιν τών με
λών του,αλλά καί τήν άνόρθωσιν τοΰ "Ιδρύ
ματος, τά όποιον ΰπηρειοΰμεν.

Πιστεύοντες μετά φανατισμού εις τήν 
ανάγκην τής οικονομικής άνασυγκροτήσεως 
τής Πατρίδος, ύποστηρίζομεν ότι τόν κυριώ- 
τερον ρόλον επί τοΰ προκειμένου πρέπει νά 
παίξη ή "Εθνική Τράπεζα.

Πιστεύοντες έξ άλλου ότι ή τύχη μας εί
ναι αυνυφασμένη μέ τήν ΰπαρξιν τής ’Εθνι
κής Τραπέζης, άποφεύγομεν νά μετερχώμεθα 
μεθόδους, αί όποϊαι είναι πιθανόν νά τραυ
ματίσουν τό "Ίδρυμα ή νά κλονίσουν τήν ύπό- 
στασίν του.

Διά τούς προαναφερθέντας λόγους κατα- 
βάλλομεν πάντοτε ύπερτάτας προσπάθειας, 
ώστε νά μή όξύνωμεν τάς σχέσεις τοΰ "Ιδρύ
ματος μετά τοΰ Προσωπικού του.

"Απόδειξιν τών καλών μας διαθέσεων έδώ- 
καμεν πάντοτε είς τούς διοικούντας καί εις 
πάντας τούς αρμοδίους.

Τήν κρίσιμον εποχήν τήν οποίαν διέρχε
ται ή 'Εθνική Τράπεζα άντιλαμβανόμεθα 
καλώς πάντες.

"Η Δ.Ε. έκάλεσε κατά καιρούς τούς συνα
δέλφους νά όποστούν ώρισμένας θυσίας χά- 
ριν τής σωιηρίας τής Τραπέζης.

Ή Δ. Ε, είναι λίαν συντηρητική είς τάς 
αξιώσεις της καί πάντοτε τάς περιορίζει εν
τός τών δυνατοτήτων τοΰ "Ιδρύματος.

Πέραν όμως ιών οικονομικών επιδιώξεων

ή Δ. Ε. έχει καί τάς ήθικάς επιδιώξεις καί 
ικανοποιήσεις τοΰ Προσωπικού, τάς όποιας 
καλώς γνωρίζετε.

'Επ’ αυτών ήγωνίσθη καί ήγωνίσθη μετά 
μεγάλης επιμονής χωρίς όμως δυστυχώς νά 
φέρη ακόμη ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Διά τάς ήθικάς ικανοποιήσεις τοΰ Προσιο- 
πικοΰ άρμοδιωτέρα είναι ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης, αλλά περί αυτής θά άσχοληθώμεν 
ώς έχομεν ΰποχρέωσιν ευθύς αμέσως.

Δέν προτιθέμεθα νά άσχοληθώμεν περί 
τών ικανοτήτων τών διοικούντων—τήν αρμο
διότητα αύτήν έχουν άλλως τε οί μέτοχοι τής 
Τραπέζης. 'Ημείς ώς εκλεκτούς τών μετόχων 
τούς περιβάλλομεν μέ τόν σεβασμόν καί μέ 
τήν άφοσίωσίν μας καί άπό τής πλευράς τής 
πιστής έκτελέαεως τών διαταγών των είμεθα 
πάντοτε εν άπολύτψ τάξει, συνεπείς πρός 
τάς υποσχέσεις μας.

Θά άσχοληθώμεν σήμερον,' καθ’ ό έχομεν 
απόλυτον δικαίωμα, έπί τών σχέσεών μας ώς 
εργαζομένων καί θά τούς κρίνωμεν όχι ώς 
προϊσταμένους άλλ’ ώς έργοδότας, κατατοπί- 
ζοντες καί υμάς έπί τής νοοτροπίας των καί 
τών προθέσεών των.

Δέν παραλείπομεν πάντως νά σάς άνακοι- 
νώσωμεν ότι έπί τοΰ ζητήματος τών σχέσεων 
εργαζομένων καί εργοδοτών έχομεν ιδίας αν
τιλήψεις, τάς οποίας επίσης καλώς γνωρίζετε, 
καί έπί τών οποίων έμμένομεν μέ τήν μεγά- 
λην ελπίδα ότι συντόμως — λίαν συντόμως — 
ή εργασία θά άνυψωθή είς τήν έμπρέπουσαν 
κοινωνικήν αύιής θέσιν.

"Ο κ. Πεσμαζόγλου, Διοικητής τής "Εθνι
κής Τραπέζης, κεφαλαιοκράτης τήν καταγω
γήν, έπιθυμών νά θεωρήται ώς προοδευτι
κός, δέν μάς έδιοκε μέχρι σήμερον δείγματα 
τής τοιαύτης προοδευτικότητός του.

"Έχεται στερρώς τών κεφαλαιοκρατικών 
παραδόσεων καί κατά συνέπειαν ή μετ’ αυ
τού συνεννόησις καθίσταται ύπόθεσις λίαν 
δύσκολος.

Εύγενέστατος καί κατά πάντα κύριος πα
ρέχει άναμφισβητήτως τό δικαίωμα καί τήν 
απόλυτον ευχέρειαν είς τούς υφισταμένους 
του νά αναπτύσσουν άνέτως τά ζητήματά 
των, παραχωρεί λίαν ευχαρίστως τάς ώρας 
τής άναπαύσεώς του καί διακόπτει καί τήν 
σπουδαιοτέραν εργασίαν του προκειμένου νά



δεχθή τούς εκπροσώπους τοΰ Προσωπικού. 
Άλλ’ ώς μέλος μια; παλαιός σχολής καί γέν
νημα μιας έποχής πού ευτυχώς δύει, δέν έπι- 
θυμεϊ ή δέν τολμά νά δώση λύσεις εις τά 
προβλήματα τής κοινωνικής πολιτικής, νά 
συντέλεση, ώς φρονούμεν ότι έχει καθήκον, 
εις τήν έξαφ-ίνισιν των αιτίων τής κοινωνικής 
δυσαρμονίας, νά αυμβάλη εις τήν έπίτευξιν 
τής συνεργασίας εργοδοτών και εργαζόμενων
καΓείς τήν δημιουργίαν τών ..αοθηκών''Ικεί-
νων έντός τών όποιων θά άναπτυχθή τό 
πνεύμα τής συνεργασίας καί τής αμοιβαίας 
κατανοήσεως διά τήν πρόοδον τής Τραπέζης, 
τό καλόν τών 'Υπαλλήλων της καί τήν Ικα- 
νοποίησιν τής κοινωνίας.

Κατά παλαιάν παράδοσιν αί Δ.Ε. άπερχό- 
μεναι τής Διοικήσεως τού Συλλόγου άπηύθυ- 
ναν κατά τήν λογοδοσίαν των ευχαριστηρί
ου; λόγους καί αισθήματα σεβασμού καί άφό- 
σιώσεως προς τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης.

Ή σημερινή Δ.Ε. απερχόμενη, μετά με
γάλης προθυμίας απευθύνει εις τήν Διοίκη- 
αιν τής Τραπέζης τά αισθήματα τοΰ βαθυτά 
του της σεβασμού καί τής απολύτου άφοσιιό 
σειος της, δέν εΰρίσκεται όμως είς τήν εΰχά- 
ριστον δι" αυτήν θέσιν νά άπευθύνη λόγους 
ευχαριστηρίους, διότι δέν θά ή το έν τάξει 
ούτε μέ τήν σονείδηαίν της, άλλ’ ούτε καί μέ 
τήν Διοίκησιν,ή οποία ήθελεν έκλάβει αΰεούς 
ώς κολακείαν, έφ’ όσον καλώς γνωρίζει ή 
Διοίκησις ότι παραμένουν άλυτα τά ζητήμα
τα τοΰ Προσωπικού,

Θά διερωτώνται τινές καί δικαίως πώς ή 
Δ.Ε. άνευ αρμοδιότητας ή έντολής τινός συν 
έταξε δελτίον ποιότητος τού κ. Διοικητοΰ καί 
θά σκέπτωνται ότι παρεσύρθημεν ίσως άπό 
μακράν ύπηρεαιακήν συνήθειαν.

"Οχι συνάδελφοι. Ή Δ.Ε. προβαίνει είς 
τήν καινοτομίαν αυτήν καί καλεϊ όλους τούς 
έργαζομένοΐ'ς νά τήν μιμηθοΰν, κάμνοντεςτό 
ίδιον διά τούς έργοδότας των, διότι αποδίδει 
είς αυτήν μεγάλην σημασίαν.

Είναι βέβαιον — σάν τόν Ήλιο πού βγαί
νει κάθε πρωί — ότι ένας νέος κόσμος ανα
τέλλει. Είς τόν κόσμον αυτόν πρέπει νά έχουν 
θέσιν οί βοηθοΰντες διά τήν δημιουργίαν 
του. Οί καυχώμενοι ότι διαπνέονται άπό 
προχωρημένες ιδεολογίες, οί κολακεύοντες 
χθές τό νέον πνεύμα καί περιφρονοΰντες αυ

τό σήμερον καί οί όμιλονντες ένθουσιωδώς 
όπέρ τής κοινωνικής δικαιοσύνης άνευ ανα
λογών έργων γίνονται δεκτοί μετά πολλών 
επιφυλάξεων.

Διά τήν έναρμόνιαιν τής έπαφής τού Προ
σωπικού μετά τής Διοικήσεως και γενικώτε- 
ρον τών σχέσεων τοΰ Προσωπικού προς τό 
Ίδρυμα σπουδαιότατου ρόλον παίζει τό προ
σώπου τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Προσωπικού.

Τό έπικρατήσαν κατά τό παρελθόν πνεύ
μα τής διαρκούς καί συστηματικής άρνήσεως 
εκ μέρους τοΰ Τμήματος τοΰ Προσωπικού, ή 
Δ. Ε. ευρίσκει τελείως αντίθετον μέ τήν κα
λώς έννοουμένην προαγωγήν τών συμφερόν
των τοΰ Ιδρύματος έν συνδυασμφ μέ τήν 
έξυπηρέτησιν τών δικαίων τοΰ Προσωπικού.

Ό Διευθυντής τοΰ προσωπικού δεδομένου 
ότι αποτελεί τό ένδιαφέρον ύτηρεσίακόν όρ- 
γανον μεταξύ Διοικήσεως καί Προσωπικού 
δέον νά άπολαύη γενική; εμπιστοσύνης.

Ή Δ.Ε. δέν έχει λόγους δυσαρεσκείας 
κατά τοΰ Δ/τοΰ τοΰ Τμήματος Προσωπικού 
καί έκ τής μακράς συνεργασίας της μετ’ αυ
τού έμεινεν ικανοποιημένη.

Ήδη έτοποθετήθη είς τήν Α' Διεύθυνσιν 
ό κ. Δημητριάδης, διατελέσας ώς γνωστόν 
επί έτη αρκετά προσωπάρχης τής Τραπέζης.

’Αναλαμβάνει είς έποχήν έξαιρετικά δύ. 
σκολον καί έλπίζομεν ότι έλησμόνησεν ήδη 
τό απολυταρχικόν πνεύμα καί τήν νοσηρόν 
νοοτροπίαν τής τότε έποχής.

Έλπίζομεν ακόμη ότι έν πλήρει κατανο
ήσει τού νέου πνεύματος θά έργασθή διό. τήν 
δικαίαν έπίλυσιν ιών πολυσχιδών ζητημάτων 
μας καί γενικώτερον θά έπιτελέση τό έργον 
του μετ’ έπιτυχίας χάρις είς τήν πείραν του, 
τήν ευθυκρισίαν καί τό περί δικαίου αίσθη
μα, τό όποιον τόν διακρίνει.

Τό περί τής δράσεοις τών’Επιμελητειών θά. 
σάς άνακοινώση ό εντεταλμένος σύμβουλος 
κ Άνδρ. Κυριαχόηουλος.

1. ’Επαγγελματικά συμφέροντα. Αί έ-
παγγελματικαί μας έπιδιώξεις σαφώς έχουν 
έκτεθή είς επανειλημμένα; προγραμματικός 
μας ανακοινώσεις, ώστε νά τυγχάνουσιν ύμϊν 
γνωσταί.

Κυρίως αί έπί τοΰ επιπέδου τούτου ένέρ- 
γειαί μας άφιερώθησαν λόγφ τών συνθηκών 
είς αγώνας διά δύο κυρίως ζητήματα :

[Συνέχεια είς τήν σελίδα 80)



Μ ΤΟΝ ΚΜΤΟΠΙΣΜΟΗ TBH ΣΥϋΑΑΕΑΦΒϋ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ JOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ

* Ή ^Τραπεζιτική» ύά δημοσιεύει είς τήν στή
λην αύτήν χάύε τι Από τάς ένεργείας, τά διαβήματα 
καί Τά ΰ,τομνήματα τής Δ. Ε του Συλλόγου, τό όποί- 
ον 4>ά παρουσιάζει γενικόν ένδιαφέρον καί Φά είναι 
άνάγκη νά γίνη γνωστόν εις τούς Συναδέλφους.

* ΕΙς τό φΰλλον αύτό δημοσιεύομεν τήν, κατά 
τήν 3>7)45, έπιόοδείσαν πρός τήν Διοίκησιν τής Τρα- 
πέζης έγγραφον διαμαρτυρίαν διά τήν άπόλυσιν 21 
συναδέλφων, κατά τά πλεΐστον φι-ματιχών, μέ το αΐ- 
τιολογικόν, ότι διετέλεσαν μακράν των καθηκόντων 
των πέραν τής διετίας.

Σεβαστήν Διοίκησιν 
Τής Έ&νικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος

Έντανΰα
Κύριε Διοικητά,

Έχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν Ύμϊν δτι 
μετά καταπλήξεως ή Διοικητική ’Επιτροπή τού 
Συλλόγου έπληροφορήθη τήν διά πράξεως τής 
Διοικήσεως άπόλυσιν άπό 1.7.45 21 ύπαλ
λήλων κατά τό πλεϊστον φυμχτικών μέ τό 
αίτιολογικόν δτι διετέλεσαν μακράν των καθη
κόντων των πέραν τής διετίας.

Ή σχετική διάταξις τού ’Οργανισμού τής 
ΊΓπηρεσίας ή το άνέκαθεν είδικώς διά τήν περί - 
πτωσιν αύτήν των ασθενών ύπαλλήλων, σκληρά, 
διότι εντός βραχέος σχετικού χρονικού διαστή
ματος έστέρει τών αποδοχών των ΰπαλλήλους 
των δποίων ώς Ιπί τό πλεϊστον είχε κλονισθή ή 
ύγεία συνεπείς τού καμάτου τόν όποιον ύφίσταν- 
το, ιδίως οί είς τά Υποκαταστήματα ύπηρετούν- 
τες, έκ τής ύπερβολικής έργασίας. Οί ούτω απο
λυόμενοι ύπάλληλο; έκαλούντο νά ζήσουν μέ μίαν 
γλίσχρον σύνταξιν, ή δποία δέν έπήρκει 5χι 
βεβαίως διά μίαν καλήν σχετικώς διατροφήν, 
άπαραίτητον διά τήν βελτίωσιν τής καταατά- 
σεώς των, αλλά ούδέ διά τήν άπλήν έν τή ζωή 
διατήρησιν αυτών καί τών οικογενειών των.

"Αν τά άνωτέρω, είς δμαλάς έποχάς, άπετέ- 
λουν ήδη μίαν σκληράν πραγματικότητα, είναι 
φανερόν όποιαν κατάστασιν πραγματικής άπο- 
γνώσεως δημιουργούν ύπό τάς αημερινάς δυσχε- 
ρεατάτας βιωτικάς συνθήκας. Δέν θά ήτο δίκαιον 
νά παροραθή καί ή δποψις δτι, άν δέν έμεσολά- 
5ει δ πόλεμος καί ή δουλεία μέ τάς γνωστάς συ- 
νεπείας διά τήν ύγείαν λόγψ τού ύποαιτισμού 
καί τών παντοειδών στερήσεων ή ύγιεινή κατά- 
στασις καί τών ύπαλλήλων αυτών δέν θά είχε 
έπιδεινωθή, πιθανώτατα δέ θά είχε βελτιωθή είς 
τρόπον ώστε νά είναι ούτοι είς θέσιν νά άναλά- 
6ουν έκ νέου έργασίαν.

θέτοντες τά άνωτέρω ύπό τήν κρ.ίοιν Υμών, 
Κύριε Διοικητά, είσηγοϋμεθα δ πως θελήσητε νά 
έπανεξετάσητε τήν δπόθεσιν είδικώς διά τούς 
άαθενεϊς ύπαλλήλους, καί μή επιμείνητε είς τήν 
έφαρμογήν μιας διατάξεως τού ’Οργανισμού τής 
Υπηρεσίας ή δποία ώς έλέχθη δημιουργεί μίαν 
αυτόχρημα τραγικήν κατάστασιν. Μία άναδολή

τής άπολύσεαις έπί τινα χρόνον πιθανώς θά 
έπιτρέψη, βελτιουμένων καί τών γενικών συνθη
κών, άποκατάατασιν τής υγείας τών έν λόγψ 
ύπαλλήλων καί επάνοδον αυτών είς τήν ύπηρε- 
αίαν των.

'Επί τή εύκαιρίφ ταύτη θά παρεκαλούμεν τήν 
Σεβαστήν Διοίκησιν δπως ύπό τό άνω πνεύμα 
άναθεωρήση τήν σχετικήν διάταξιν τού ‘Οργανι
σμού τής Υπηρεσίας, καί προσαρμόαη αύτήν πε
ρισσότερον πρός τήν σημερινήν πραγματικότητα 
μέ σκοπόν τήν άπόδοσιν κοινωνικής δικαιοσύνης 
είς ύπαλλήλους οί δποϊοι ήναλώθησαν είς τήν 
ύπηρεσίαν της.

Έν Άθήναις τή 3 Ιουλίου 1945
Μετά σεβασμού

Έ Δ. Ε. τον ΣνλΧόγον

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠ1ΓΡ0ΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ ΥΠΑΑλΗλΠΝ

[Συνέχεια έκ τής 74ης αελίδος] 
μοαιεύσεως δλους τούς Τραπεζιτικούς ύπαλλή
λους νά αυμμετάσχουν είς τήν συγκέντρωσιν τήν 
όποιαν ώργάνωσεν είς τά θέατρον Κεντρικόν, 
άφ' Ιτέρου δέ ύπό τόν εύσχημον τύπον τής ά- 
νοικτής επιστολής πρός τήν 'Ομοσπονδιακήν Ε
πιτροπήν καί τά Σωματεία της προέβη είς τήν 
αύτήν πρόσκλησιν, διανέμων δι' όργάνων του τήν 
άνοικτήν ταύτην έπιατολήν είς τους ύπαλλή
λους τών λοιπών Τραπεζών, χωρίς κάν νά είδο- 
ποιήση τά οικεία Διοικητικά Συμβούλια.

Πάσαι αί άνωτέρω πράξεις καί ένέργειαι τοδ 
Παντραπεζιτικού, άποτελούσαι έκδήλωσιν συστη
ματικής τακπκής καί ούχί συμπτωματικής καί 
άθελήτου παρεκτροπής ώς έν άρχή ήθελήσαμεν 
νά πιστεύσωμεν, έγέννων έν τή ‘Ομοσπονδιακή 
Επιτροπή διαρκώς ζητήματα οργανωτικά κλο- 
νίζοντα τήν σταθερότητα καί τό κύρος τής ‘Ο
μοσπονδιακής 'Επιτροπής, καθ’ ήν στιγμήν αδτη 
θά Ιδει νά είναι άπηλλαγμένη ιοιούτων ζητη
μάτων, ίνα επιδοθή άπερίαπαστος είς τήν άντι- 
μετώπισιν τών ζητημάτων πού απασχολούν τόν 
κλάδον μας.

"Ηδη δλα τά έν τή ‘Ομοσπονδιακή ’Επιτρο
πή λοιπά Συμβούλια τών Συλλόγων μελετούν τήν 
άνασυγκρότησιν καί άνααύνθεαιν τής 'Ομοσπον
διακής Επιτροπής έπί νέων βάσεων, αίτινες έλ- 
πίζομεν δτι θά δρουν καί τάς μέχρι" σήμερον 
επιφυλάξεις τού Συμβουλίου τής 'Γραπέζη; τής 
Ελλάδος διά τήν συμμετοχήν του είς τήν 
‘Ομοσπονδιακήν ’Επιτροπήν καί αίτινες άφ’ ένός 
μέν θά άποτρέψουν τήν είς τό μέλλον δηυιουρ- 
γίαν παρομοίων πρός τά άνωτέρω ζητημάτων, 
άφ' έτέρου δέ θά έπιτρέψουν τήν έλευθέραν συν
εργασίαν τών Τραπεζοϋπαλληλικών Σωματείων, 
διά τήν καλλιτέραν καί άποτελεσματικωτέραν 
περιφρούρησιν καί διεκδίκησιν τών συμφερόντων 
τού κλάδου μας.

Έν Άθήναις τή 25 ’Ιουλίου 1945
‘Ομοσπονδιακή Επιτροπή 

Τραπεζιτικών ’Οργανώσεων



ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
[Συνέχεια έκ της σελίοος 78]

Τ® μισθολογίου καί τήν θέσιν μας έν
τή Τραπέζξΐ. Κατά τήν έκτακτον Γεν. Συνέ- 
λευσιν τής 12ης 'Ιουνίου λεπτομερώς έξεθέ- 
σαμεν τάς προσπάθειας, ας κατεβάλομεν προς 
πάσαν κατεΰθυνσιν ϊνα πείσωμεν τούς αρμο
δίους περί τής ανάγκης τής βελτιώσεως των 
αποδοχών μας, είς τρόπον ώστε νά δυνάμεθα 
νά καλΰπτωμβν στοιχειώδεις μόνον βιωτικάς 
άνάγκας. Καί έφθάσαμεν είς τό νά εχωμεν 
τότε τήν καί έπισήμως έξαγγελθεϊσαν άπόφα- 
σιν τοϋ κ. Βαρβαρέσου καθορίζουσαν διά 
τούς Τραπεζιτικούς καί ’Ιδιωτικούς υπαλλή
λους μισθολόγιον 12 έως 30 χιλ. δρχ. Καίτοι 
δεν έφρονοϋμεν δτι υστέρα από τεσσάρων έ„ 
τών δυστυχίαν, πενίαν, στερήσεις καί θυσίας 
τών συναδέλφων τά περιθώρια αυτά ήσαν 
ικανοποιητικά, έν τούτοις, άναγνωρίζοντες 
τό κρίσιμον τών περιστάσεων, έδέχθημεν διά 
νά συμβάλωμεν καί ήμεΐς μέ συνέχισιν τών 
θυσιών μας εις τό έργον τής γενικής άνορ 
θοϊαεως τής Πατρίδος νά πειθαρχήσωμεν είς 
τήν Κυβερνητικήν άπόφασιν, με τήν έλπίδα 
δτι τουλάχιστον θάέγίνετο ρύθμιαις μισθο
λογίου, έντάς τών έξαγγελθέντων περιθωρίων 
μή παρουσιάζοντας αδικίας καί πρός τό ση· 
μεΐον τούτο ένηργήσαμεν δραστηρίως καί μό
νον καί έν συνεργασία μετά τών ομόρων Συλ
λόγων καί παραλλήλως πρός τόν αδελφόν 
Σύλλογον τής Τραπέζης τής Ελλάδος.

Άτυχώς τό τελικώς άποφασισθέν μισθό- 
λόγιον πολύ απέχει τών προσδοκιών μας.

Ή μή άνάπτυξις τού μέχρι τοϋ έξαγγελ- 
θέντος άνωτάτου δρίου τών δρχ. 30.000 όφει- 
λομένη είς επιμονήν τοϋ κ. Βαρβαρεσου ό
πως μή διαφέρωμεν μισθολογικώς τών Δη
μοσίων υπαλλήλων είναι ή κυρία αιτία. Ή 
κλιμάκωσις άφ’ ετέρου, γενομένη ούχί κατά 
τάς ύποδείξεις μας, καταφανώς αδικεί πλεί- 
στας κατηγορίας συναδέλφων. Τών αδικιών 
αύτών ύπεδείξαμεν είς τούς αρμοδίους τήν α
νάγκην τής αμέσου έπανορθώσεως, δεδομέ
νου δέ δτι καί οΰτοι τάς άντελήφθησαν φρο- 
νοΰμεν δτι θά προβώσιν είς άναλόγους τροπο
λογίας συντόμως,

Έλπίζομεν δηλ. δτι γενικώς τό μισθολ,ό- 
γιον θά βελτιωθή άπό άπόψεως τού δΓ έ’κα- 
στον βαθμόν καθωρισμένου σήμερον βασικού

μισθού ώς καί καλλιτερεύσεως τού έπιδόματος 
πολυετούς υπηρεσίας περί οΰ κατωτέρω γί
νεται λόγος.

Σύντονοι προσπάθεια! μας έξετιμήθησαν 
παρά τών αρμοδίων καί άπεφασίσθη ώς γνω
στόν ή προτίμησις τών μισθωτών κατά τήν 
διανομήν τών ένδυμάτων τής Ούνρρα'.’Εν συ
νεχεία αί προσπάθεια! μας έ'τεινον είς τήν 
έξευρεσιν τρόπου διευκολύνσεως τής πληρω
μής τής αξίας των.

Συγκεκριμένως έπετεύχθη ϊνα τά προορι- 
ζόμενα διά τούς υπαλλήλους τής Τραπέζης 
είδη χορηγηθούν διά τοϋ Προμηθευτικού Συ
νεταιρισμού δστις λόγφ τού προορισμού του 
έχει τήν δυνατότητα νά κάμη δλους τούς έν- 
δεδειγμένους οικονομικούς συνδυασμούς διά 
τόν σκοπόν τούτον.

Έπί τής θέσεώς μας παρά τή Τραπέζη 
αμφιβόλου, συνεπείφ τής περιφήμου συντα
κτικής πράξεως, έπαρκώς σάς κατετοπίσαμεν 
δαον αφορά τάς ένεργείας μας, τάς υπο
σχέσεις ‘Υπουργών καί άλλων.

Παρά τούτα καί τήν ώς πληροφοροΰμεθα 
θερμήν ύποστήριξιν τών άπόψεών μας έκ μέ
ρους ένίων κ. κ. ‘Υπουργών, τούς όποιους 
εϊμεθα ύποχρεωμένοι νά εύχαριστήσωμεν, ή 
δημοσίευσις τού κατασκευάσματος αυτού φέ
ρεται βεβαία.

Ύπολογίζομεν όμως έπί τής κατ’ έπανά- 
ληψιν δοθείσης ήμίν επισήμου διαβεβαιώσε- 
ως τόσον τού κ. Διοικητοϋ, όσον καί τού 
κ. Προέδρου τού Γενικού Συμβουλίου τής 
Τραπέζης καί πιστεύομεν δτι δέν πρόκειται 
νά εόρεθώμεν προ ύπαναχωρήσεώς των έπί 
τών δοθεισών ΰποσχέσεων ούτε ώς πρός τήν έ· 
παναφοράν τού ήδη ίσχύοντος ’Οργανισμού 
καί τής έντάξεως, ούτε καί διά τήν έφαρμο- 
γήν τής περί διαθεΑμότητος διατάξεως τής 
άκατανοήτου αύτής πράξεως.

Πάντως ή θέαις μας έπί τοϋ ζητήματος 
αύτοΰ είναι γνωστή. "Εχομεν άπό μακροϋ 
προειδοποιήσει καί μέ τήν ευκαιρίαν δηλοΰ- 
μεν καί πάλιν ότι,άπό;οίασδήποτε θέσεως καί 
άν εύρισκώμεθα δέν θά έπιτρέψωμεν τήν λή- 
ψιν μέτρων άντιτιθεμένων πρός τήν έννοιαν 
τής ήθικής καί τού δικαίου.

Ή πίστις μας είς τό “Ιδρυμα πού όπη- 
ρετοΰμεν καί ή έξάρτησις τής θέσεώς μας έκ 
τής τοιαύτης τής Τραπέζης μάς έπεισαν δτι,



παραλλήλως πρός τάς επαγγελματικός μας 
επιδιώξεις, καθήκον είχομεν καί πρός έαυ- 
τούς αλλά καί πρός τό "Ιδρυμα νά κινηθώ- 
μεν καί ημείς έν τφ μέτρφ τών δυνάμεων 
μας, ΐνα ή Τράπεζα, έπαναλαμβάνουσα τάς 
έργααίας της, ουμβάλη εις τήν άποκατάστα· 
οιν τής έρειπωμένης 'Εθνικής μας Οικονομί
ας. Καί ένώ ώς πρώτον καί κύριον αίτημά 
μας πρός τήν Διοίκησιν έθέσαμεν τήν άνά- 
πτυξιν τών έργασιών τής Τραπέζης, αίτημα 
όπερ συχνά Ιπαταιρερομεν, έπεσκέφθημεν, 
έπικουροΰμενοι καί άπό άλλους ανώτερους 
συνοδέ.) φους, τους πολιτικούς αρχηγούς καί 
λοιπούς αρμοδίους πρός τούς όποιους άνε- 
πτύξαμεν τά ζήτημα τής θέσεως τής Τραπέ
ζης, τονίσαντες τήν ανάγκην τής επαρκούς 
χρηματοδοτήσεώς της καί τής παραχω- 
ρήοεως πρός αυτήν έργασιών. Εϊμεθα ευ
τυχείς νά μεταφέρωμεν πρός υμάς τήν δια- 
πίστωσιν ήν έκάμαμεν, ότι οι υπεύθυνοι μέ 
έμπιστοσύνην προσβλέπουν πρός τήν ’Εθνι
κήν Τράπεζαν καί τόν ρόλον πού θά διαδρα
ματίσω αυτή έν τφ μέλλοντι τής χώρας μας, 
κολακευόμεθα δέ νά πιστεύωμεν ότι έπί ζη
τήματος οϋχί τής άμεσου αποστολής μας 
προσεφέρομεν ποιάν τινα ύπηρεσίαν καί πρός 
τήν Τράπεζαν καί πρός τήν Διοίκησιν, πρός 
τήν όποιαν καί σήμερον άπό τής θέσεως τού
της απευθυνόμενοι γνωρίζομεν ότι τό Προσω
πικόν άγωνιά νά έπανίδη τό Ίδρυμα είς τήν 
παλαιόν του θέσιν.

Νομίζομεν ότι είς όλους είναι γνωστοί 
καί έξ ανακοινώσεων καί έκ τής «Τραπεζιτι
κής» αί τόσαι προσπάθειαί μας διά τήν έπί- 
τευξιν τής έπιδιώξεώς μας πρός συμμετοχήν 
μας είς τό Γεν, Συμβούλιον τής Τραπέζης 
καί τά 'Υπηρεσιακά τοιαΰτα, έπιδίωξιν ήν 
ημείς πρώτοι έξ όλων τών Συνδικαλιστικών 
σωματείων έθέσαμεν είς τό πρόγραμμά μας.

Φρονοϋμεν ότι καί υμείς θά ευρίσκετε ότι 
έπί τοΰ ζητήματος αύτοΰ έπράξαμεν αρκετά 
καί αν μέχρι σήμερον δέν ήδυνήθημεν νά έπι- 
τύχωμεν αποτέλεσμα, ήνοίξαμεν όμως εύρύν 
τόν δρόμον ό όποιος συντόμως έλπίζομεν, θά 
μάς όδηγήση πρός τήν έπιτυχίαν.

Ή πρώτη αποτυχία δέν πρέπει νά μάς ά 
πογηητεύσω, άλλ’ άντιθέτως φρονοϋμεν ότι έκ 
τών κυρίων μελημάτων τής διαδόχου Δ. Ε. 
θά πρέπει νά είναι ή έπίτευξις τοΰ σκοπού 
τούτου.

Προαγωγαί, Ένταξις, Πβιβτικβτί δια 
κρίσεις. Τά μεσολαβήσαντα μετά τήν άπελευ- 
θέρωσιν γεγονότα καί ιδία, τό μαγείρευμα τοΰ 
σοφοΰ κατασκευάσματος πού ονομάζεται συν
τακτική πράξις, άνέστειλαν τήν ένέργειαν τών 
προαγωγών καί τής έξετάσεως τών ενστάσεων 
έπί τής έντάξεως καί τών λοιπών ζητημάτων 
τών σχέσιν έχόντων μέ τήν έξέλιξιν τοΰ 
Προσωπικού.

Μάς έδόθη πάντως προαφάτως διαβεβοαω-

ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ ΠΡΟΣ IHH “ϊΡΜΙΕΖΪΙϋίΓ
Αγαπητή ‘Τραπεζιτική*,

Παρακαλώ δπως εΰαρεστηθήτε νά δημοαιεύσητε 
είς τό προσεχές φύλλον τής «Τραπεζιτικής» την 
κάτωθι έπιστολήν μου :

Είς τήν είς τό φύλλον τής 17ης τρέχοντος 
δημοσιεοομένην επιστολήν τοΰ Προέδρου τοΰ 
Συλλόγου μας κ Ίο». Παπαλέτσου, είς άπάντη- 
σιν τοιαύτης τοΰ κ. Χρήατ. Βούλγαρη έν σχέσει 
μέ τά ζήτημα τής συνεργασίας τών μελών τού 
Συλλόγου, δ κ. Πρόεδρος παρεμβάλλει ίλόκλη. 
ρον παράγραφον άφορώσαν τό _πρ„όσωπόν μου- 
"Εκ τής άναγνώσεως άμφοτέρων τών δημοσιευ- 
θειαών επιστολών καί τού σκοπού πρός τόν άποίον 
αύται άπέβλεπον τ. ε. πρός στενήν συνεργασίαν 
τών μελών τού Συλλόγου 8Γ άντιμετώπισιν των 
συνδικαλιστικών προβλημάτων, δέν κατώρθωσα 
νά πειαθώ κατά πόσον ή παράγραφος ή έμπλέ- 
κουσα καί τά ίδικόν μου όνομα συντελεί είς τόν 
ανωτέρω σκοπόν, δπότε θά είχε κάποιαν θέσιν.

’Ασχέτως δμως πρός τά ανωτέρω είμαι &πο· 
χρεωμένος νά ύπομνήσω τόσον είς τόν κ. Παπα- 
λέτσον, ίσον καί πρός τούς λοιπούς συναδέλφους 
τούς παρισταμένους κατά την συζήτησιν τής 
14ης ’Οκτωβρίου 1944, δτι είς τήν πρότααίν 
των περί συνεργασίας άπήντησα, πώς "δ ίδιος 
δέν έπρόκειτο νά είμαι δποψήφιος διά σύμβου
λος είς τήν μέλλουσα» Διοικητικήν ’Επιτροπήν, 
6πά οίανδήποτε αύνθεσίν της, καί έπομένως δέν 
ήμην είς θέσιν νά δώσω Ικείνην τήν στιγμήν οί
ανδήποτε καταφατικήν ή άρνηύκήν άπάντησιν. 
Πάντως θά έφερα τήν πρότααίν των περί συνερ 
γασίας 6π’ δψει τής δμάδος τών συναδέλφων, 
οίτινες έκινούντο άντιθέτως πρός τήν παοάταδιν 
τού κ. Παπαλέτσου διά καταρτισμόν ίδιου ψη 
φοβελτίου καί οί δποίοι ήσαν άρμόδιοι νά δώ
σουν άπάντησιν.

Τώρα 8ν τά 6π’ έμού λεχθέντα ήομηνεύθη- 
σαν καί εγίνοντο άντιληπτά 6πά τού κ. Προέ
δρου, ώς οδιος τά έκθέτει έν τή έπιστολή του, 
δέν πταίω οϋτε έγώ. ούτε ή είλικρινειά μου, 
τήν δποίαν δ κ. Παπαλέτσος δέν αμφισβητεί καί 
ή δποία είλικρινειά μου μέ φέρει σήμερον μέχρι 
τών στηλών σας διά τής παρούαης μου.

Έν Άθήναις τή 27 Ιουλίου 1945.
Μετά τών χαιρετισμών μου 

Σπ. Βαοιλόπονλος



σις τής Δ/σεως περί άναθεωρήσεως των ποιο
τικών διακρίσεων.

Πολυθεσία, ‘Ιδιαιτέρως έπεμείναμβν πα
ρά τή Διοική ιει επί τοΰ ζητήματος τής πο
λυθεσίας Δέν είναι νοητόν ώρισμένοι συνά
δελφοι νά κατέχουν 3 καί 4 ή καί πλείονας 
θέσεις εις συμβούλια διαφόρων Εταιριών. 
Ή Τράπεζα έχει πολλούς άρίστους υπαλλή
λους, οί όποιοι έξ ίσου καλώς θά έξύπηρέ- 
τουν τά συμφέροντα της παρά ταΐς Έταιρί- 
αις καί θά ήδύνατο νά κατανείμη τάς θέ
σεις. Ό κ. Διοικητής μάς διεβεβαίωσεν δτι 
επί τοϋ ζητήματος τούτου έχει τάς ιδίας αν
τιλήψεις. Άναμένομεν δτι θά πράξη τά 
δέοντα.

■Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας. Διά
τροποποιήσεως τοΰ οργανισμού τής 'Υπηρε
σίας έχορηγήθη τοΰτο άπό 1ης ’Ιουνίου. "Εχο- 
μεν την ελπίδα, δτι συντόμως θά βελτιωθή 
εις ποσοστόν σύμφωνα μέ τό καταβαλλόμε- 
νον προς τούς Δημοσίους υπαλλήλους. Ένερ- 
γοΰμεν επίσης διά τήν άναγνώρισιν τών προ
ϋπηρεσιών τών συναδέλφων και παρ' άλλαις 
Γραπέζαις, ώ; τοΰτο έπετύχομεν διά τούς έκ 
τών Τραπεζών Κρήτης καί ’Ανατολής.

Βοη9ήματ« πρός παδόντας. Κατά τήν 
Δεκεμβριανήν στάσιν Ικανός αριθμός συνα
δέλφων άνευ ίδιου πταίσματος, άπεστερήθη 
συνεπεία άνατινάξεως ή λεηλασιών καί τών 
πλέον απαραιτήτων διά τήν διαβίωσίν του έφο- 

"δίων Πρός τούς συναδέλφους αύτούς έκρίθη 
δτι έπεβάλλετο ίνα καί ή συναδελφική οικο
γένεια καί ή Τράπεζα έλθουν αρωγοί διά 
τής χορηγήσεως πρός τούτους μικροΰ βοηθή
ματος δυναμένου νά τούς έπιτρέψη τήν άπό- 
κτησιν έλαχίστων ειδών άτομικοΰ ίαατισμοΰ 
καί οικοσκευής έκ τών πλέον απαραιτήτων. 
Καί μέ τήν έγκριαίν σας είργάσθημεν πρός 
τήν κατεύθυνσιν ταύτην. Έδέχθημεν δη
λώσεις, συνεκροτήσαμεν έπιτροπήν, ήτις τάς 
έκρινε καί τάς κατέταξε καί διά λεπτομεροΰς 
υπομνήματος έζητήσαμεν άπό τήν Διοίκηαιν, 
δπως έκδηλώση έμπράκτως τον πόνον της, 
χορηγούσα έκ μέρους τής Τραπέζης τό 
ήμισυ τοΰ έκ δραχμών 3.000.000.— άπαι- 
τουμένου ποσοΰ, τό δέ έ'τερον ήιι.ισυ ύπό τύ
πον δανείου έξοφλητέον παρά τών συναδέλ 
φων διά μηνιαίων κρατήσεων. Δυστυχώς καί 
παρά τάς επιμόνους έν προκειμένφ παρακλή

σεις μας τό Γεν. Συμβούλιον τής Τραπέζης 
δεν ένέκρινε τό αίτημά μας Είναι λυπηρόν 
διότι ή Τράπεζα δέν ήθέλησε νά άκολουθήση 
τό παράδειγμα αλληλεγγύης τό όποιον πρώτοι 
οί υπάλληλοι τής έδωσαν, δεχθέντες νά συν
εισφέρουν έκ τοΰ υστερήματος των, προκει- 
μένου νά άνακουφίσωσι συναδέλφου; αδίκως 
στερηθέντας τών πάντων.

"Επί ένός άδικου μέτρου τό όποιον ήθέ- 
λησε νά λάβη ή Μοίκησις βασιζομένη εις 
σχετικόν άρθρον τοΰ ’Οργανισμού Ύπηρε- 
σίας, ή Δ Ε. άντετάχθη δι ’ όλων της τών 
δυνάμεων.

Πρόκειται περί τών άξίων πάσης συμπά
θειας συναδέλφων εκείνων, οΐτινες διά λό 
γους υγείας εΰρίσκονται μακράν τής υπηρε
σίας πέραν τών 2 έτών.

Άπό τοΰ μηνός Μαρτίου έ. έ. δτε ό κ. 
Διοικητής έδοκίμασε νά θέση ύπό προσωρινήν 
σύνταξιν τούς συναδέλφους τούτους, ήμεΐς 
ήναντιώθημεν καί έξηγήσαμεν εις τόν κ. Δι
οικητήν, δτι άν δι" άλλους καιρούς τό μέτρον 
τοΰτο ήτο σκληρόν διά τήν σημερινήν επο
χήν καταντά άπάνθρωπον.

Τφ άνεπτύξαμεν δτι κατά τούς δύσκολους 
καιρούς τής κατοχής ούτε τά μέσα είχον οί 
άσθενήσαντες συνάδελφοι, άλλ’ ούτε καί τήν 
τόσον άπαραίτητον ψυχικήν γαλήνην διά νά 
θεραπευθώσι.

Παρά ταΰτα ή Διοίκησις διά πράξεώς της 
έθεσεν ύπό προσωρινήν σύνταξιν ικανόν αριθ
μόν τής κατηγορίας αυτής συναδέλφων, δε- 
χθεΐσα μόνον κατόπιν διαβημάτων μας δπως 
είς τούτους καταβάλλωνται αί πλήρεις άπο- 
δοχαί των μέχρι τέλους τρέχοντος έτους.

Μέ πολλήν θλΐψιν ή Δ. Ε. παρουσιάσθη 
καί πάλιν είς τήν Δ/σιν καί δΓ ύπομνήμα 
τό; της έντόνως διεμαρτυρήθη διά τό προσ- 
γενόμενον άδικον. *0 κ. Διοικητής έπείσθη 
τελικώς καί μάς ύπεσχέθη δτι κατά τόν προ
σεχή Σεπτέμβριον θά έξετασθοΰν δλοι οί τής 
κατηγορίας αυτής συνάδελφοι παρ’ Έπιτρο 
πής ιατρών καί οί έξ αύτών ικανοί πρός ερ
γασίαν θά έπανέλθουν.

Άπό μακροΰ χρόνου άπασχολεΐ τήν συν 
αδελφικήν κοινήν γνώμην ή άνάγκη ένός 
Όργανισμοΰ 'Υπηρεσίας συγχρονισμένου καί 
έγγυωμένου τήν δικαίαν έξέλιξιν τοΰ Προσω
πικού. Ό έν ίσχύι ’Οργανισμός ό ψηφισθείς



έπί Διοικήσεως Ζαβίτσιάνου άπετέλεσεν απλώς 
βήμα πρός τήν χατανόησιν αυτήν, δέ"ν έλυαεν 
όμως τό πρόβλημα.

Εις την Δ. Ε άπησχολημένην μέ τήν προσ
πάθειαν τής περισώσεως τουλάχιστον τοΰ 
'Οργανισμού τούτου, δέν έδόθη δυστυχώς ό 
καιρός νά άσχοληθή μέ τήν κατάρτισιν σχε
δίου ένός οργανισμού πληροΰντος τάς ανω
τέρω άναφερομένας προδιαθέσεις. Τήν έλλει- 
ψιν αυτήν ήλθε ν’ άναπληρώση μία μελέτη 
τοΰ συναδέλφου κ. Κ. Άποστολοπούλου, ό 
όποιος έργασθείς φιλοτίμως έπί αρκετόν χρό
νον, έξεπόνησε καί μάς παρέδωσε προσφάτως 
εν σχέδιον ’Οργανισμού, τό όποιον διακρίνει 
πρωτοτυπία σκέψεως, πρακτικόν πνεύμα καί 
προσπάθεια ριζικής λύσεως τοΰ ζητήματος 
καί έξυπηρετήσεως τών καλώς νοουμένων συμ 
φερόντων καί τού Προσωπικού καί τής Τρα- 
πέζης.

Θά ήτο λίαν έξυπηρετικόν τής προωθή- 
σεως τοΰ ζητήματος, αν οί συνάδελφοι έλάμ- 
βανον γνώριν τοΰ έν λόγφ σχεδίου Ινα έκφέ- 
ρουν τάς γνώμας των κηί καθίστατο οΰτω 
δυνατόν τή βοηθείφ μιάς έπιτροπής έκ συν
αδέλφων, εις ήν θά παρεπέμπετο πρός έπε- 
ξεργασίαν τό σχέδιον τούτο ή καί πάν άλλο 
τό όποιον θά έτεινεν εις τόν αυτόν σκοπόν, 
νά καταλήξη ή μέλλουσα Διοικητική ’Επιτρο
πή τού Συλλόγου είς οριστικόν σχέδιον, τό 
όποιον θά ύπεβάλλετο είς τήν Διοίκηαιν με 
τήν επιδίωξιν τής καί παρ’ αυτής υίοθετή 
σεώς του.

Έξωτβρικαί σχέσεις. "Ιδιαιτέραν φροντί
δα καιέβαλεν ή I. Ε. διά τήν συνεργασίαν 
μετά τών Δ. Σ. τών Συλλόγων τών άλλων 
Τραπεζών, διά τήν καλλιτέραν προαγωγήν 
τών επαγγελματικών μας έπιδιώξεων.

Αΰτη συνίστατο κυρίως είς καθημερινάς 
έπαφάς καί ανταλλαγήν γνωμών πρός έπίλυσιν 
τών έκκρεμών ζητημάτων καί είς τήν διαρκή 
παρακολούθησιν καί έξέλιξιν αυτών έν έκά- 
στη Τραπέζη καί κυριώιερόν είς τήν συνερ
γασίαν έν τή ’Ομοσπονδιακή 'Επιτροπή.

Έχρίθη έπάναγκες νά δημιουργηθή μία 
προσωρινή ομοσπονδιακή έπιτροπή, μετά τήν 
μοιραίαν δ,άλυσιν τής Ε Σ.Τ.Ο , τών Τρα
πεζιτικών ύπαλλήλων, μέχρις όπου τεθούν αί 
ασφαλείς βάσεις πρός συγκρότησιν αυτής είς 
έπίσημον "Ομοσπονδίαν είς ήν νά άντιπροσω-

πεύεται τό προσωπικόν όλων τών Τραπεζών 
δι’ αντιπροσώπων του έκλεγομένων παρ’ αΰ 
τοΰ κατά τάς διατάξε ς ένός καταστατικού τό 
όποιον πρέπει τό ταχύτερον νά συνταχθή.

Κατεβάλομεν όλας τάς ‘δυνατάς προσπά
θειας όπως ή "Ομοσπονδιακή αΰτη ’Επιτροπή 
έδραιωθή καί έξελιχθή έπί τή βάσει τών αυ
στηρών καί υγιών συνδικαλιστικών αρχών 
διότι τότε μόνον πιστεύομεν ότι θά έξεπλή- 
ρωνε αΰτη τήν αποστολήν της καί θά απέ
διδε τούς καρπούς της.

Είς έπανειλημμένας συνεδριάσεις συνεζη- 
τήθησαν όλα τά πρός έπίλυσιν επαγγελμα
τικά μας ζητήματα.

Άθρόαι παρουσιάσεις έγένοντο είς Προέ
δρους Κυβερνήσεων "Υφυπουργούς καί αρμο
δίους "Υπουργούς καί κοινά αιτήματα έτέθη- 
σαν’ ΰπ" όψιν αύτών, ώς τό άντισχέδιον τής 
Συντακτικής πράξεως, τό μισθολογικόν κλπ. 
όπου έξετέθησαν σαφώς αί σκέψεις μας διά 
τήν δικαίαν έπίλυσιν τών πρός δημιουργίαν 
ένός καλλιτέρου βιωτικοΰ επιπέδου τών συν
αδέλφων.

Δυστυχώς ό Σύλλογος τών συναδέλφων τής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος, δέν αυμμετέσχεν έπι 
σήμως είς τήν "Ομοσπονδιακήν ’Επιτροπήν, 
περιορισθεις μέχρι σήμερον είς τήν αποστο
λήν παρατηρητοΰ οσάκις έκαλείτο πρός συζή- 
τησιν φλεγόντων ζητημάτων. Έχομεν όμως 
κάθε λόγον νά πιστεύωμεν ότι συντόμως καί 
ό Σύλλογος οΰτος μετά τού οποίου τόσον 
στενώς συνειργάσθημεν είς πολλάς περιπτώ
σεις, όριστικώς θά είσέλθη είς τήν "Ομο
σπονδιακήν μας Επιτροπήν συντελών οΰτω 
είς τήν καθολικήν ένότητα τών Τραπεζιτι
κών ύπαλλήλων τής "Ελλάδος.

ΜάρφΜσις. Δυστυχώς καίτοι κατ’ έπανά- 
ληψιν έζητήσαμεν από τήν Διοίκηαιν, όπως 
συμφώνως πρός τά άπό μακροΰ κρατούντα, 
μάς ένισχύαη διά τήν λειτουργίαν τούλάχιατον- 
τών Σχολών ξένων γλωσσών, αί όποΐαι άρι
στα άπέδιυκαν κατά τό παρελθόν, αΰτη ήρνή- 
θη τήν ένίσχυσιν, ύποσχεθεισα μόνον ότι θά 
έφρόντιζεν ή ιδία νά θέση είς τήν διάθεσιν 
τού Συλλόγου καθηγητάς υΰς καί θά έμισθο- 
δότει. Μέχρ-, σήμερον ουδέ τούτο έπραξε.

Χρειάζεται νά έννοήση ή Διοίκησις ότι 
κάθε δαπανη διά τήν μόρφωση τού Προσω
πικού είναι πολλαπλή ωφέλεια διά τήν Τρά
πεζαν.



"Ικανοποιητική ύπήρξεν ή κίνησις τής βι
βλιοθήκης τοϋ Συλλόγου. Τά οικονομικά μας 
μέσα καί ή έλλειψις ένισχύσεως έκ μέρους 
τής Τραπέζης, δέν μας έπέτρεψαν τον πλου
τισμόν της διά νεωτέρων έργων.

Μετεκπαίδευσις τοϋ Προσωπικού. Τήν 
μετεκπαίδευσιν τών συναδέλφων κρίνομεν 
απαραίτητον έν συνδυασμφ μέ τήν δλην άνα- 
διοργάνωσιν τής Τραπέζης καί τήν ανάγκην 
αλλαγής μεθόδων καί πνεύματος έργασίας.Αί 
περισιάσεις, ώς είναι φυσικόν, δέν έπέτρεψαν 
τήν πραγματοποίησιν μέχρι σήμερον τοΰ πα
λαιού τούτου αιτήματος τού Συλλόγου. Έχο- 
μεν όμως λόγους νό πιστεύωμεν ότι κατενοή- 
θη ή ανάγκη καί δτι πςός αυτό τό καλώς έν- 
νοούμενον συμφέρον τοϋ "Ιδρύματος ή Διοί- 
κησις θα παράσχη δλην τήν ήθικήν καί υλι
κήν συνδρομήν της διά τήν έφαρμογήν ένός 
μελετημένου καί προσηρμοσμένου πρός τάς 
συνθήκας μας προγράμματος μετεκπαιδεύ- 
σεως.

Έν τω μεταξύ κατεβλήθη προσπάθεια, 
τής όποιας τήν συνέχισιν συνιστώμεν εις τήν 
διάδοχον Λ Ε., νά γίνη πρός τό παρόν, μία 
έστω καί μερική συμβολή της εις τήν μετεκ- 
παίδευσιν, διά δημοσιεύσεως εις τήν «Τρα
πεζιτικήν» άρθρων καί μελετών τραπεζικού 
καί γενικώτερον οικονομικού περιεχομένου. 
"Η έπί τοΰ πεδίου τούτου συνεργασία ένός 
εύρυτέρου κύκλου συναδέλφων θά ήτο άπό 
πόσης άπόψεως ωφέλιμος.

Κατάστημα, Ψυχαγωγία. Έκ τών κυ
ρίων μελημάτων μας ύπήρξεν ή επαναλειτουρ
γία τοΰ Εντευκτηρίου μας καί ιδιαιτέρως τοΰ 
έστιατορίου. Ή έκδήλωσις τής ίκανοποιήσε- 
ως τών έστιαζομένων εις τήν Λέσχην συνα
δέλφων ό αριθμός τών όποιων ανέρχεται σή
μερον εΐςή20 διαρκώς αυξανόμενος,μάς συγκι- 
νεΐ καί μάς πείθει δτι έπετύχομεν. Πρέπει νά 
σημειώσωμεν δτι ούλεμία έκ μέρους τής Τρα
πέζης μάς έγένετο έπιχορήγησις. Μέ τήν πε- 
ποίθησιν δτι ένισχύομεν καί τήν συνδικαλι
στικήν ιδέαν έπεζητήσαμεν τήν αΰξησιν τής 
κινήσεως τηΰ έντευκτηρίου,αί πρός τήν κατεύ- 
θυνσιν αυτήν προσπάθειαι πρέπει νά συνεχι- 
σθούν.

"Υποκαταστήματα. Τούς μακράν τοΰ 
κέντρου συναδέλφους αμα τή έπαναλήψει τής 
ταχυδρομικής έπικοινωνίας κατεβάλομεν πά

σαν προσπάθειαν νά έξυπηρετήσωμεν οσάκις 
μάς έζητήθη. ΙΙρέπει πάντως ν’ άναπτυχθή 
καλλίτερον ή μέ τούς συναδέλφους τών "Υπο
καταστημάτων έπικοινωνία τοΰ Συλλόγου τό
σον διά τών κατά τόπους αντιπροσωπειών 
τοΰ Συλλόγου δσον καί μέ τούς κατ' Ιδίαν 
συναδέλφους. Ή «Τραπεζιτική» δίδει τήν ευ
καιρίαν μιάς τοιαύτης εΰρυτέ^ας ανταλλαγής 
άπόψεων έπί δλων τών ένδιαφερόντων τήν 
συναδελφικήν οικογένειαν ζητηαάτων.

«Τραπεζιτική». Πολλοί κόποι έχρειάσθη- 
σαν διά τήν έπανέκδοσιν τοΰ Συλλογικού μας 
οργάνου. Ή μεγάλη τιμή του χάρτου καί ή 
δαπάνη τών τυπογραφικών μάς ήνάγκασαν νά 
περιορισθώμεν έπί τοΰ παρόντος εις τό Συλ
λογικόν Δελτίον. Φιλοδοξία μας ήτο ή «Τρα
πεζιτική» νά έξελιχδή εις φύλλον έβδομα- 
διαϊον τό όποιον έκτος τοΰ Συλλογικού Δελ
τίου θά άπετέλει οικονομικόν περιοδικόν, μέ 
είδίκευσιν εις τά Τραπεζικά θέματα καί μέ 
τό εκλεκτόν έπιτελεΐον συνεργατών θά κατε- 
λάμβανε πρωτεύουσαν θέσιν μεταξύ τών οι
κονομολογικών φύλλων καί θά έξυπηρέτει τά 
ζητήματά μας κατά τρόπον βέβαιον.

Δυστυχώς ενα μέρος τών συναδέλφων, καί 
τοΰτο λέγομεν μέ μεγάλην μας λύπην, δέν 
ήθέλησε νά κατανοήση τήν ανάγκην, ήν έχο- 
μεν δι* εν τοιοΰτον φύλλον.

"Ημείς πάντως έθέσαμεν τάς βάσεις. Πι· 
στεύομεν ή διάδοχος Δ. Ε, νά άποδώση τήν 
ιδίαν μέ ήμάς σημασίαν εις τήν «Τραπεζι
τικήν».

Μεταξύ τών έπαγγελιών μας περιελαμβά- 
νοντο καί άλλαι βεβαίως έπιδιώξεις δπως π,χ. 
ή όλοκλήρωσις τοΰ προγράμματος στεγάσεως 
τοΰ Προσωπικού. 01 καιροί δμως υπήρξαν δύ
σκολοι καί πρέπει νά όμολογηθή δτι θά εύ- 
ρισκώμεθα έκτός τής πραγματικότητας αν 
έθέτομεν πρός λΰσιν δμοια ζητήματα.

'Αλλά μίαν τών έπαγγελιών μας άπείρως 
σημαίνουσαν, τήν έξετελέσαμεν καί έπετύχο
μεν χάρις καί εις τήν ίδικήν σας βοήθειαν 
καί όφείλομεν νά σάς εόχαριστήσωμεν διά 
τοΰτο. Πρόκειται περί τής τάξεως τής πει
θαρχίας, τής έργασίας, παράγοντας τούς όποι
ους έπανεφέρομεν εις τήν Τράπεζαν καί θεο>· 
ροΰμεν έαυτούς ευτυχείς, διότι έπί τοϋ ση
μείου τούτου οί συνάδελφοι έδειξαν άπόλυ 
τον κατανόησιν.

Ή τάξις καί . ή πειθαρχία καί ή άφοσίω-



αις πρός ιό καθήκον είναι ανάγκη νά εξα
κολουθήσουν νά διέπουν τάς σκέψεις καί τάς 
ένεργείας όλων μας.

Μετά τόν κ Κυριακόπουλον λαμβάνει έκ 
νέου τόν λόγον ό κ. Παπαλέτσος (Πρόεδρος 
τής Δ. Ε.) καί λέγει τά εξής:
Συνάδελφοι,

Ήσχολήθημεν μέ τά ζητήματά μας καί μέ 
τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης.

Επιτρέψατε μας νά άσχοληθώμεν μέ τούς 
συναδέλφους μας καί μέ τούς εαυτούς μας.

Θά έξετάσιομεν σήμερον κατά πόσον έκ- 
πληροϋμεν τά συλλογικά μας καθήκοντα καί 
κατά πόσον έχομεν συνείδησιν τής αποστολής 
μας.

Ή έξέτασις αυτή καθίσταται αναγκαία, 
ΐνα προκόψουν συμπεράσματα χρήσιμα διά τό 
μέλλον τόσον διά τήν νέαν Δ. Ε. όσον καί 
διά τά μέλη τοϋ Συλλόγου μας.

Ή Δ. Ε. έκτελεΐ σήμερον τό θλιβερώτε- 
ρον καθήκον τοΰ έλίγχου τών μελών τοΰ 
Συλλόγου. Σείς μέ τήν σειράν σας θά έλέγ- 
ξητε, άν έπιθυμήτε τήν Δ. Ε,

Ώς γνωρίζετε ή Δ. Ε. ουδέποτε άπετέλει 
κομματικήν έξάρτησιν. Έπίστευε όπως και 
ή πλειονότης τών συναδέλφων ότι ή πολιτι
κή πρέπει νά εύρίακετοι μακράν τής Τραπέ
ζης. Εις μίαν εποχήν ’Εθνικού χάους είχεν 
εύαγγελισθή τήν σταυροφορίαν μιας συναδελ- 
φώσεως τοΰ Προσωπικού τής ’Εθνικής Τρα
πέζης. Έπροχώρησε μέ θάρρος εις τήν πραγ- 
μάτωσιν τής πολιτικής αυτής. Όλοι ένθυ- 
μούμεθα πώς έπολιτεύθη καί κατώρθωσε νά 
δημιουργήση ατμόσφαιραν ήρεμίας τής ό
ποιας είχε καί έχει άπόλυτον ανάγκην ή συ- 
ναδελφική μας οικογένεια.

Ή πρώτη μεγάλη προσπάθεια έπέτυχε καί 
ή Δ. Ε. έκάλεοε πάντας εις τό στρατόπεδον 
τοΰ άγώνος έκ τοϋ οποίου ηνωμένοι θά έξωρ- 
μούμεν διά τήν πραγματοποίησή τών σκο 
πών μας.

Δέν είχομεν ούδεμίαν φιλοδοξίαν εις τήν 
ζωήν μας παρά νά ειμεθα αγνοί καί τίμιοι 
ίδεολόγοι είς τό στρατόπεδον τής συνδικαλι
στικής ιδέας.

Τά πρόσωπα, οΐ θεσμοί, τά συμφέροντα 
καί τά φιλικά αίσθή ιατα ΰπεχώρησαν ένώ- 
πιον τοΰ μεγάλου μας χρέους.

Είχομεν τήν δικαιαν άξίωσιν νά φλογι-

σθήτε καί σείς άπό τήν Ιδίαν πίστιν καί νά 
άκολουθήσητε, νά συνεπικουρήσητε, νά άγω. 
νισθήτε παρά τό πλευρόν μας.

Καί αντί επικουρίας αδιαφορία, έγκατά- 
λειψις. Πιθανόν νά σκέπτεσθε. Λίαν απαιτη
τικοί άνθρωποι οί διοικοΰντες τόν Σύλλογον. 
Βεβαίως πολύ, παρά πολύ απαιτητικοί άπαν. 
τώμεν.

Δέν έζητήσαμεν νά καταβάλητε τούς αυ
τούς μέ ημάς κόπους. 'Απλώς έζητήσαμεν τήν 
συνδρομήν σας καί είς τήν πρώτην κροΰσιν 
διά μίαν μικράν έκ μέρους σας χρηματικήν 
θυσίαν, πολλοί μάς ήγνόησαν.

Πρόκειται περί τής «Τραπεζιτικής» .Διά τής 
ύπ’ άριθ. 12 άνακοινώσεώς μας διά τής ο
ποίας έτονίζετο ή ανάγκη τής έπανεκδόσεως 
τοΰ συλλογικοΰ μας οργάνου έκλήθητε νά 
είσφέρητε τόν οβολόν σας.

ΟΙ πλεΐστοι ήρνήθησαν.
Έπιστεύσαμεν είς τήν πλήρη άνταπόκρι- 

σιν σκέψεως μελών καί Διοικήσεως. Έτονί- 
σαμεν ότι γνωρίζομεν τάς οίκοι ομικάς_ σας 
δυσχερείας, άλλ’ ότι χαιρίς κάποιαν θυσίαν 
δέν είναι δυνατόν νά έπιτύχωμεν ό,τι όλοι πι- 
στεύομεν έπιβεβλημένον καί έπιτακτικόν

Δυστυχώς διεψεύσθηιιεν είς τάς προσδο
κίας μας. Πιθανόν νά έθεωρήθηιιεν άνθρω
ποι άρεσκόμενοι νά φιλολογοΰμεν καί όχι νά 
πράττωμεν έργα, ώς τινές έξ υμών μάς ά- 
πήντησαν.

Πιθανόν νά έθεωρήθημεν ότι έκδίδομεν 
έφημερίδα πρός αότοδιαφήμησιν, ώς άλλοι 
μάς κατηγόρησαν.

Δέν πρόκειται νά άντικρούσωμεν καμμίαν 
κατηγορίαν. ΟΙ συνάδελφοι είναι έλεύθεροι 
νά κρίνουν καί νά αντιπολιτεύονται. Ζώμεν 
άλλως τε είς εποχήν δημοκρατικήν.

Μόνον είς μίαν δήλωσιν θά προβώμεν.
Κατά τήν ώραν τής μάχης, ή άντιπολί- 

τευσις, αί ίδεολογίαι καί ή κριτική δέν έχουν 
θέσιν.

Σκοπός πάντοτε τής μάχης είναι ή νίκη 
καί μετά τήν νίκην επιτρέπεται ή κριτική καί 
ή άντιπολίτευσις.

Συνεπώς όταν κατά τήν ώραν τής μάχης 
γίνεται εκείνο πού έπιτρέπεται νά γίνηται 
μόνον, μετά τήν νικηφόρον έκβασίν της, τότε 
τό στράτευμα κλονίζεται καί τό ήθικόν πίπτει,

Ή πτώσις τοΰ ήθικοΰ έπιφέρει ολέθρια



αποτελέσματα. Οί στρατιώται λιποτακτοΰν. αυτό πού αισθάνεται ως δίκαιόν του—τό δι- 
Οί αρχηγοί προ τής καταστάσεως αυτής κύ- καίωμα νά ζήση—τό δικαίωμα νά άνυψώση 
πτουν τήν κεφαλήν καί αναγκάζονται ή νά τήν εργασίαν είς την θέσιν τοϋ συγκυρίου— 
αΰτοκτονήσουν ή νά καταθέσουν τά όιτλαπρό καί βλέπομεν τούς εκπροσώπους τοΰ κεφά
του έχθροΰ. λαιοκρατισμοΰ νά μηχανεύωνται τά πάντα

Τήν στιγμήν τής μάχης διά τήν συντακτι- διά νά άνακόψουν έκεϊνο πού ημείς θεωροΰ- 
κήν πράξιν συνέβη τό ίδιον μέ τά προανα- μεν πρόοδον καί πολιτισμόν, 
φερθέντα. Ευτυχώς διά τήν ανθρωπότητα ό κίνδυ-

Ήμεΐς ώ; αρχηγοί δέν θά οΰτοκτονήσω- έκ τοΰ κεφαλαιοκρατισμού δύναται νά άπο- 
αεν, διότι δέν μάς βαρύνει ή ευθύνη. Ή τραπή δι’ όσους θέλοι ν νά τόν άποφύγουι.
μάχη διεξήγετο κατά τούς κανόνας τής ίδι- 
κής μας στρατηγικής είς τήν οποίαν καί πι- 
στεύομεν. Οί συνεργάται μάς έγκατέλειψαν 
διότι ίσως δέν έπίστευον είς ημάς. 
Συνάδελφοι,

Σάς ένημερώσαμεν επί τών ζητημάτων 
μας. 'Απερχόμενοι τής Διοικήσεως τοΰ Συλ
λόγου μας αίσθανόμεθα τήν’ανάγκην νά σάς 
άπευθύνωμεν συναδελφικάς συστάσεις σχέσιν 
έχούσας μέ τάς έπικειμένας έκλογάς.

Τοΰτο πράττοντες πιστεύομεν ότι εκπλη- 
ροΰμεν τό έπιβαλλόμενον είς τούς μέχρι σή
μερον υπευθύνους διαχειριστάς τών ύποθέ 
σεών σας καθήκον.

Οί μέλλοντες εκπρόσωποί μας πρέπει νά 
είναι άνδρες μέ συνδικαλιστικήν συνείδησιν, 
αλλά καί μέ υψηλόν εθνικόν φρόνημα.

Πρέπει επίσης νά πιστεύουν -είς τήν απο
στολήν τοΰ νέου κόσμου, 6 όποιος όπως προ- 
είπομεν ανατέλλει λαμπρός.

"Αν προσπαθήσωμεν νά έξηγήσωμεν δι’ 
ολίγων πώς κατ αλήγομεν είς τά συμπεράσμα
τα αυτά, ήτοι διατί θέλομεν οί εκπρόσωποί 
μας νά εμφορούνται άπό * τό νέον πνεύμα; 
άλλα καί άπό υψηλόν εθνικόν φρόνημα. 
Συνάδελφοι,

*0 παγκόσμιος υδροκέφαλος τοΰ πλούτου, 
κλεισμένος είς τόν τυφλόν εγωισμόν του, δέν 
αντιλαμβάνεται τήν γύρω του πραγματικότητα.

Μίαν δικαιοτέραν κατανομήν τών αγα
θών, μίαν έξασφάλισιν καλυτέρων συνθηκών 
διαβιώσεως διά τούς έργαζομένους, ύπόθεσιν 
τήν οποίαν δέν βλέπομεν ξένην πρός τό αί
σθημα τό όποιον λέγεται ανθρωπισμός, ό κε
φαλαιοκρατισμός τήν άποκρούει.

Βλέπομεν παντού, είς άλας τάς χώρας τό 
πλήθος τών εργαζομένων νά άναταράσσηται 
καί ώς μυκωμενη θάλασσα έτοιμον νά διεκ- 
δικήση σήμερον, αΰριον, άργότερον ίσως

Είς τήν ’Αγγλίαν, ή τις ύπήρξεν ανέκαθεν 
ό μεγάλος πρωτοπόρος τών πολιτικών εξελί
ξεων καί τών οικονομικών αναπροσαρμογών, 
αλλά καί ό σημαιοφόρος τών πραγματικών 
λαϊκών ελευθεριών, αί μέθοδοι τοΰ Keynes 
καί τά σχέδια τοΰ Μπέβεριτς άποδεικνυουν 
ότι ή αλήθεια αύτή δέν αγνοείται.

’Ασφαλώς εκεΐθεν θά προέλθη μετ’ ολί
γον, όπως καί προηγουμένως καί τό σύνθημα 
καί τό σύστημα τής καλυτέρας άνασυγκροτή- 
σεως τών μεταπολεμικών κοινωνιών.

Όσοι δέν πιστεύουν είς τήν ανάγκην αυ
τήν όσοι δηλαδή δέν εμφορούνται άπό τό 
νέο / πνεΰμα, άλλ' είναι προσκεκολλημένοι 
είς θεσμούς καί συστήματα εποχών, πού ώς 
κακή άνάμνησις θά παραμείνουν πλέον, αυ
τοί δέν είναι δυνατόν νά εκπροσωπούν έργα
ζομένους σήμερον, πολύ δέ περισσότερον 
αΰριον.

Αλλά συνάδελφοι, ώμιλήσαμεν καί περί 
όψηλοΰ έθνικοΰ φρονήματος υπό τοΰ οποίου 
πρέπει νά φλογίζωνται οί εκπρόσωποί μας.

Καί επ' αΰτοΰ προτιθέμεθα νά σάς κουρά 
σωμε" ολίγον διότι είμεθα βέβαιοι, άπολύτως 
βέβαιοι ότι ώς αγνοί καί τίμιοι έργαζόμενοιΈλ- 
ληνες μετά τής μεγαλύτερος χαράς καί ίκανο- 
ποιήσεως θά παρακολουθήσητε ζήτημα κα- 
θαρώς έθνικόν άπηλλαγμένον πάσης πολιτι
κής έκμεταλλεύσεως.
Συνάδελφοι,

Σάς είναι γνωστή ή δημιουργηθεΐσα κατ’ 
αΰτάς κρίσιμος διά τήν Πατρίδα μας κατά- 
στάσις.

'Εμπρός είς τό χάος πού ευρισκόμεθα πρέ
πει πρωτίστως νά ύπαρξη καί νά ζήση ή 
Ελλάς.

*6 Ελληνικός λαός προετοιμάζεται νά 
άναλάβη τό εργον τής σωτηρίας τής Πα
τρίδας.



'Ιστορική αλλά καί κρίσιμος είναι ή πε
ρίοδος πού διερχόμεθα σήμερον καί ώς λαός 
καί ώς “Εθνος.

Εις τήν μακραίωνα "Ιστορίαν μας όλίγαι 
περίοδοι ήααν δμοιαι μέ τήν σημερινήν.

"Απειρα καί πυκνά καί μαύρα είναι τά 
νέφη πού καλύπτουν τόν εθνικόν ορίζοντα 
καί διάχυτος είναι ή ανησυχία πού συνέχει 
τήν ψυχήν τού λοοϋ διά τό μέλλον τής χώ-
6ας·

Ή διαπίατωσις αυτή δέν είναι υπερβολή. 
ού«ε αποτέλεσμα νοσηράς απαισιοδοξίας. Εί
ναι πραγματικότης αναμφισβήτητος, τήν 
οποίαν έννοεϊ ό "Ελληνικός λαός.

"Η "Ελλάς κινδυνεύει.
Τά πολιτικά, τά κοινωνικά καί τά οικο

νομικά συστήματα μας καί ή θρησκεία ακό
μη εις οΰδέν ισχύουν διά νά μεταβαλουν 
τάς ορέξεις τών έπιδρομέων.

Τήν 'Ελλάδα θά σώση όπως καί άλλοτε 
μόνον ή αγάπη, ή άφοσίωσις καί τό σπου- 
δαιότερον, ή ένωσις τών τέκνων της.

Όταν αυτά υπάρξουν καί πρέπει νά 
υπάρξουν, τότε θά είμεθα όλοι αισιόδοξοι 
διά τό μέλλον.

Ώς τέκνα τής αιώνιας Έλλαδος δεν εχο- 
μεν ανάγκην ιδιαιτέρων παραινέσεων δια νά 
πράξωμεν τό καθήκον μας.

"Η 'Ελληνική ςιυλή είναι ή φυλή πού εδη- 
μιούργησε τόν πραγματικόν πολιτισμόν και 
τόν άνύψωσεν εις τήν τελειοτέραν του μορφήν.

Είναι ή φυλή πού διαθέτει τόσην δύναμιν 
καί ζωτικότητα, ώστε καί εις τό μέλλον α
σφαλώς θά εξακολουθήση νά ύψώνη υπερή
φανος καί ατάραχος, άνανεουμένη καί ακα
τάβλητος, τό ανάστημά της εις τό πέρασμα 
τού χρόνου.

Είναι ή φυλή πού καί χθές άκόμη έδί- 
δαξεν εις τήν κατάπληκτον ανθρωπότητα,ότι 
έδώ έγεννήθη, έζησε καί θά ζή, τό ώραιό- 
τερον, τό ύψηλότερον καί τό εόγενεοτερον 
ιδεώδες τού ανθρώπου—Ή "Ελευθερία

Καί οΐ λαοί πού έχουν εις τό ένερχητικόν 
τους παρομοίαν παράδοσιν δέν αποθνήσκουν 
ποτέ. Οι λαοί αυτοί ζοΰν καί θά ζοΰν αιω

νίως.
Ή "Ελλάς είναι τό αιώνιον, τό άφθαρτον 

καί τό άδάμαστον πνεύμα, τό όποιον ούτε 
υποτάσσεται, ούτε αποθνήσκει.

Τήν "Ελλάδα αύτήν καλούμεθα ηνωμένοι 
νά ΰπηρετήσωμεν καί εις ήμάςέλαχενή υψη
λή τιμή νά άγωνισθώμεν κατά πάσης έπι- 
βουλής:

’Ιδού διατί συνάδελφοι είναι ανάγ
κη όπως οι έκπρόσωποί μας πιστεύουν εις τά 
προαναφερθέντα καί εις παρουσιασθησομένην 
έθνικήν άνά/κην νά λάβουν τήν επιβαλλομέ- 
νην εις τό Σωματεΐον μας, ώς σωματείου 
πλέον έθνικής άποστολής θέσιν, διά νά με- 
τάσχωμεν εις ένα πανελλήνιον εθνικόν συνα
γερμόν διά τήν ίκανοποίησιν τών νομίμων καί 
δικαίων αξιώσεων τού "Εθνους.

Τέλος ποιούμεθα θερμήν έκκλησιν πρός 
τους συναδέλφους, όπως ή όλη σημερινή μας 
συζήτησις διεξαχθή κατά τρόπον ήρεμον καί 
σεμνόν καί Σάς άπευθύνομεν τόν πλέον έγ· 
κάρδιον συναδελφικόν χαιρετισμόν, ευχόμενοι 
όλοψύχως όπως ή μέλλουσα Δ Ε. έμφορου- 
μένη άπό πίστιν καί αγάπην πρός τήν Πα 
τρίδα, τήν "Ελευθερίαν και τήν κοινωνικήν 
δικαιοσύνην, έργασθή μέ ζήλον διά τήν άνόρ- 
θωαιν τής ’Εθνικής Τραπέζης καί τήν καλ 
λιτέρευσιν τών όρων τής ζωής τών προσφε- 
ράντων εις αυτήν τόν μόχθον των.

Μετά τόν κ. Παπαλέτσον λαμβάνει τόν λό
γον 6 κ. Ήλίας Χατζηανδρέου.

Έν αρχή κατακρίνει τήν Δ. "Επιτροπήν 
διότι ύπέβαλε παραίτησιν έξ αφορμής τής 
απροθυμίας τών μελών νά προσέλθουν εις τήν 
Συνέλευσιν τής 16ης τρ., διότι ή απροθυμία 
αυτή όφειλομένη εις λόγους καθαρώς τυπι
κούς, δέν ήδύνατο ουδέ πόρρωθεν νά έρμηνευ- 
θή ώς αποδοκιμασία τής Δ. ’Επιτροπής, πρός 
τήν οποίαν στρέφεται μέ απόλυτον έμπισιο- 
σύνην ή μεγάλη πλειοψηφία τών μελών.

Παρακαλώ διά τούτο, λέγει, τήν Συνέλευ- 
σιν νά άνανεώση διά βοής τήν πρός τό Συμ- 
βούλιον έμπιστοσύνην της, κατόπιν δέ τούτου 
ή "Επιτροπή έχει καθήκον νά άνακαλέση τήν 
παραίτησιν της, ΐνα μή, έστω καί κατά τάς 
ολίγος ημέρας πού μάς χωρίζουν άπό τάς έκ 
λογάς ό Σύλλογος μέίνη ακυβέρνητος. (Ή Συ 
νέλευσις έπιδοκιμάζει).

Συνεχίζων ό κ. Χατζηανδρέου λέγει ότι οί 
υπάλληλοι διανύουν τήν κρισιμωτέραν περίο
δον τής υπηρεσιακής των σταδιοδρομίας. *Η- 
οαν άλλοτε έπί κεφαλής τού μισθωτού κόσμου 
ολοκλήρου τής "Ελλάδος καί δικαίως, άφοϋ



ύπηρέτουν τόν μεγαλύτερου Τραπεζιτικόν 'Ορ
γανισμόν τής χώρας καί κατήντησαν σήμερον 
τό κατακάθι των μισθωτών 'Υπάλληλοι έχον· 
τες 30-40 έτών υπηρεσίαν λαμβάνουν μισθόν 
23 χιλ. δραχμών, δσας δηλ. λαμβάνουν καί οί 
κλητήρες διαφόρων εταιριών. Έξ άλλου ή υπό 
καταρτισμόν Συντακτική πράξις αποτελεί σο
βαρόν απειλήν κατά τοΰ υπηρεσιακού μας 
μέλλοντος. Αποβλέπει, λέγουν, εις τήν έξυ- 
γίανσιν τοΰ Προσωπικού ! Άλλ’ όπως είναι 
γνωστόν, μέτρα έξυγιάνσεως προέτεινε πρώτος 
6 Σύλλογος Καί είναι αυτά μέτρα δικαιοσύ
νης πού εγκρίνει καί επιδοκιμάζει ή κοινή 
συνείδησις : Τά μέτρα αυτά θίγουν μόνον τούς 
έπαγγελματικώς ανικάνους, καθώς καί εκεί
νους οί όποιοι είσήλασαν κατά τρόπον άνόί- 
μαλον εις τήν Τράπεζαν χρησιμοποιήσαντες 
τήν εύνοιαν τοΰ έχθροϋ. ’Αλλά δι" αυτούς, λε- 
γει, δέν νομίζω δτι υπάρχει είς τήν ψυχήν 
μας θέσις δι’ οίανδήποτε συμπάθειαν. ’Αλλά 
τά μέτρα αυτά δέν έχουν ανάγκην καμμιδς 
Συντακτικής Πράξεως διά νά επιβληθούν.

Περαιτέρω 6 κ. Χατζηανδρέου έκφράζει 
τούς’ φόβους του μήπως δ απώτερος σκοπός 
τών λαμβανομένων μέτρων είναι ή άπομά 
κρυνσις μεγάλου μέρους έκ τοΰ Προσωπικού 
καί μάλιστα έκ τών μέσων καί άνωτέρων στε
λεχών του καί ή άντικατάστασίς του διά νέων 
υπαλλήλων πρός τόν σκοπόν, δπως έπιτευχθή 
χαμηλότερου κόστος εργασίας.

Άκούομεν δτι δλα αυτά γίνονται διότι ή 
Τράπεζα δέν έχει εργασίας. ’Αλλά τότε διατί 
ή Τράπεζα τήςΈλλάδος στενάζει ύπό τό βάρος 
έργασιών τάς οποίας ούδέποτε έγνώρισε, τό 
δέ μεγαλύτερον μέρος τοΰ Προσωπικού της 
έργάζεται καί τό απόγευμα συνεργειακώς διά 
τήν διεκπεραίωσίν των ; Διατι το Κράτος δεν 
κάμνει μίαν άποσυμφόρησιν έργασιών [άφοΰ 
αυτό είναι ό έργοδότη; της) διά τής άναθέ- 
σεως ώρισμένων έργασιών εις την Τραπεςαν 
μας; Ίσως διότι άπό τίνος παριστάμεθα μάρ
τυρες ενός άκηρύκτου πολέμου κατά τής Τρα- 
πέζης μας τείνοντας είς τόν κλονισμόν τσΰ αι
ωνόβιου αϋτοΰ κολοσσού επι τοΰ οποίου το 
Κράτος έστήριξενέπί ένα και πλέον αιώνα τήν 
υπαρξίν του !

Καί ήμεϊς τί κάμνομεν; Βοηθοΰμεν τόν 
κ. 'Υπουργόν τών Οικονομικών είς τόν καταρ
τισμόν τής Συντακτικής πράξεώς του, καί πε·

τοΰμε στούς δρόμους τούς υπαλλήλους της 
(ή τούς θέτομεν είς διαθεσιμότητα, τό ίδιο 
κάμνει).

Καί πότε αυτό; Είς έποχήν κατά τήν 
όποιαν ή Τράπεζά μας δέν έπαυσε,,νά αποτε
λεί ρωμαλέου καί σφριγώντα οικονομικόν ορ
γανισμόν, ό όποιος, οίανδήποτε έξέλιξιν καί 
αν λάβη ή οικονομία τοΰ τόπου, δέν θά παύ
ση νά είναι ή κεντρική εκείνη δεξαμενή έντός 
τής όποιας θά συλλέγεται ό ίδρώς τής έργα- 
ζομένης "Ελλάδος, ή άποταμίευσίς της διά νά 
διοχετεύεται δι’ αυτής είς δλόκληρον τήν πα
ραγωγικήν τής χώρας μηχανήν. Άπόδειξις 
περί αύτοΰ ή συνεχιζομένη σταθερά αΰξησις 
τών καταθέσεων. Διότι, έτσι τήν προώρισε, έν 
τφ μέσψ τόσων εναντιοτήτων ή άν$λλοίωτος 
εμπιστοσύνη τοΰ κοινού.

Συνεχίζουν ό κ. Χατζηανδρέου καλεΐ τό 
Προσωπικόν νά συσπειρωθή περί τήν Δ. ’Επι
τροπήν τοΰ Συλλόγου είς ένα δλόψυχον αγώ
να διά τήν αποτροπήν τών κινδύνων πού τό 
απειλούν. Μόνον έτσι θά πεισθοΰν οί αρμό
διοι νά έγκαταλείψουν τά κατά τοΰ Προσωπι
κού μέτρα των καί νά στραφοΰν είς έργα γο
νιμότερα.

Όμιλών κατόπιν έπί τής ανάγκης όπως τό 
Προσωπικόν αντιμετώπιση ήνωμένον τήν έμ· 
φανιζομένην κατάστασιν, πρέπει όλοι νά έν- 
νοήσωμεν, λέγει, ότι όπως ή Ελληνική Πα· 
τρις δέν θά κατορθώση νά ορθοποδήσει παρά 
μόνον όταν ίδη τά παιδιά της νά έγκαταλεί
ψουν τήν δδόν τής άλληλοσφαγής καί νά πά
ρουν τόν δρόμον τοΰ αλληλοσεβασμού, τής έρ- 
γασίας καί τής προόδου πού οδηγεί είς τήν 
μεγάλην λεωφόρον τών ’Εθνικών πεπρωμένων 
της, έτσι καί ήμεϊς δέν θά προκόψωμεν παρά 
μόνον όταν όμονοήσωμεν.

Καί τώρα έρχομαι εις τό κύριον θέμα τής 
ομιλίας μου.

Καθώς γνωρίζετε ή αριστερά ζητεί συνεν- 
νόησιν καί συνεργασίαν καί ίή δεξιά’διστάζει· 
’Οφείλομεν νά όμολογήσωμεν οτι ή συνεννόη
σή αυτή δέν είναι πολύ εύκολος καί τού
το όχι τόσον λόγφ τής οξύτητας τών άντιτιθε- 
μένων διαφορών, άλλά διότι συμβαίνει καί είς 
ημάς ό,τι καί είς ολόκληρον τόν Ελληνικόν 
κόσμον. Ζοΰμε μέσα σέ μιά ατμόσφαιρα πνευ
ματικής αναρχίας καί συγχύσεως πού φυσικά, 
δέν ευνοεί τήν συνεννόησιν. Κυριολεκτικούς
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δέν ξεύρομε τί ζητοϋμεν.
Έχομεν διαιρεθή σέ αριστερούς καί 

δεξιούς, "Ας προσπαθήσωμεν νά έξετάσωμεν 
ψύχραιμα καί χωρίς προκατάληψιν τί κρύπτε, 
ται κάτω άπό τήν διαίρεσιν αυτήν.

"Ας ρίψωμεν πρώτα ένα βλέμμα είς τούς 
δεξιούς.

Μέ τό κατάντημα είς τό όποιον έχομεν πε- 
ριέλθει ως ύπάλληλοι αντί νά άκολουθήσωμεν 
μίαν τακτικήν καθαρώς υπαλληλικήν, μέ μό
νον γνώμονα τήν βελτίωσιν τής τραγικής θέ- 
σεώς μας, άκολούθοΰμεν τήν ούράν τών πολι
τικών κομμάτων τής δεξιάς, πού έχουν δικούς 
των σκοπούς καί δικά των συμφέροντα. Σέ 
όλά τά μέρη τοΰ κόσμου ή έργατοϋπαλληλική 
τάξις Εχει πάρει σαφή θέσιν είς τό πολιτικόν 
ζήτημα τοΰ τόπου της. Καί τήν θέσιν αυτήν 
διαγράφουν άποκλειστικώς τά ηθικά καί υλι
κά συμφέροντά της, πού φροντίζει νά τά Εξυ- 
πηρετή εντός τού πλαισίου βέβαια τών γενι- 
κωτέρων συμφερόντων τοΰ τόπου.

’Εμείς, ξεχνώντας τί εϊμεθα καί τί ζητού
με, άφήνωμε τήν φυσικήν μας θέσιν καί άκό- 
λουθοΰμεν τούς κεφαλαιοκράτας πού τέλος 
πάντων, καλοί καί άξιοι είναι οί άνθρωποι, 
μά Εχουν μίαν μεγάλην αδυναμίαν: νά μάς 
άρνοΰνται κατά σύστημα εκείνο τό όποιον 
έμεϊς θεωροΰμεν απαραίτητον γιά τήν ζωήν 
καί τήν ΰπαρξίν μας Γιατί τόση προθυμία 
νά γίνωμεν οί λακέδες των;

"Ας δοΰμε τώρα καί τούς αριστερούς.
Θυμάστε, Κύριοι, έκεΐνα τά τεράστια πα 

νώ πού άνηρτήθησαν την 14 ’Οκτωβρίου π Ε. 
είς τήν μετώπην τοΰ Κεντρικού Καταστήματος, 
καί τά όποια οί διαβάται ήτένιζον Εντρομοι ■ 
Θυμάστε Εκείνες τής φωνές : Κάπα Κάπα "Ε
ψιλον, Κάπα Καπα "Εψιλον, έ - άμ, έ άμ ; 
Τρεις φορές τήν ημέρα σταμάτημα τής δαυ
λιάς καί συγκέντρωσι σιήν μεγάλη αίθουσα; 
Τί θέσιν είχαν όλα αύτά μέσα σέ μιά Τρά 
πεζά ; "Ολοι ξεύρομε ότι Τράπεζα θά πή κα 
ταθέσεις καί οί καταθέται θέλουν τάξι καί 

.ασφάλεια. Θέλουν Ταμεία καλοκλειδωμένα 
’Εμείς μεταβάλαμε τήν Τράπεζα σέ πεζοδρό 
μιο. "Εχω δίκηο ή δέν Εχω ;

Νά γιατί λέγω ότι δέν ξεύρομε τί ζητοΰμε.
Εξηγεί περαιτέρω, πώς τό Προσωπικόν 

διηρέθη από τά αντεθνικά κηρύγματα τής 
άκρας άριστεράς.

'Εάν είς αύτά, λέγει, προσθέσητε τάς Εκ 
τοΰ κινήματος τοΰ Δεκεμβρίου, νέας άφορμάς 
διαιρέσεως, Εχετε ολόκληρον τήν Εξήγησιν τοΰ 
σχηματισμού Εντός τής Τραπέζης δύο Εντελώς 
αντιθέτων κόσμων τοϋλεγομένου κόσμου τής 
δεξιάς καί τοΰ κόσμου τής άριστεράς.

Ή διαίρεσις αυτή, λέγει, καί ή κρατούσα 
μεταξύ τών δύο αυτών κόσμων δυσπιστία δέν 
καθιστούν εΰ ιολον τήν συνεννόησιν. Άλλ’ είς 
αυτό πρέπει νά προσθέσωμεν καί μίαν άλλην 
δυσχέρειαν Εξ ίσου σοβαράν :

Σείς οί αριστεροί, Κύριοι, είσθε (οργανω
μένοι* Αυτό θά πή ότι σέ 5 λεπτά τής ώρας 
καί μέ εν μόνον νεΰμα τοΰ αρμοδίου καθοδη- 
γητοΰ έγέμιζε άλλοτε ή αίθουσα Οί αντίπα
λοί σας τρομάζουν νά κάμουν μίαν Συνέλευσιν. 
Ποΰ οφείλεται ή διαφορά ;

Σείς άνήκετε είς κόμμα πολιτικόν είς τό 
όποιον πειθαρχείτε τυφλώς καί ύπέρ τοΰ 
όποιου έχετε άπαλλοτριώσει κάθε σκέψιν καί 
Ενέργειαν σας. Τό άτομόν σας δέν σάς ανήκει. 
'Ανήκει είς τό κόμμα τοΰ οποίου Εκτελεϊτε 
τυφλώς τάς έντολάς. ’Από βραδύς θά πάρετε 
τάς οδηγίας. Πρωΐ, πρωί θά αρχίσετε τό βιολί.

Οί αντίπαλοί σας, καθώς ξεύρετε, δέν 
Εχουν βιολιά Μπορεί καί μεταξύ τής λε- 
γομένης δεξιάς νά υπάρχουν καί μερικοί ώρ· 
γανιομένοι σέ πολιτικιά κόμματα Εξω τής Τρα
πέζης, μά αυτοί πιστεύω ότι είναι πολύ ολίγοι 
καί δέν παίζουν κανένα ρόλον είς τό έργον 
τοΰ Συλλόγου.

Πώς είναι δυνατόν λοιπόν νά συμπράξουν 
καί νά συμπράξουν μάλιστα Επ’ άγαθώ τών 
συμφερόντων τής όλότητος, άπό τή μιά μεριά 
άνθρωποι πού άντλυΰν τήν δύναμιν και τήν 
όπόστασίν των μόνον άπό τήν αίθουσαν αύ 
τήν, μέ ανθρώπους οί όποιοι διά νά λάβουν 
οίανδήποτε θέσιν μέσα σέ μιά συζήτησι πρέ 
πει νά πάρουν τήν άδειαν τής όργανώσεως 
των ; Τί είδους συνεργασία θά είναι αύτή καί 
ποΰ θά όδηγήση ; Είς κωλυσιεργίας, αναβο 
λάς, είς Ελλειψιν δράσεως καί είς τήν άποτελ- 
μάτωσιν κάχθε ζητήματος πού θά Εχη ανάγκην 
αμέσου Ενέργειας.

Συμπέρασμα : Μέ τήν κρατούσαν σήμερον 
μεταξύ τών δύο παρατάξεων δυσπιστίαν καί 
μέχρις ότου ή δυσπιστία αότή έκλείψει καμ- 
μία γόνιμος συνεργασία δέν φαίνεται δυνατή 
Ή συνεργασία αύτή, καίτοι άπό πάσης άπό-



ψεως ευκταία, φαίνεται εκ των πραγμάτων 
ανέφικτος.

Άλλα καί κάτι άλλο :
’Αργά ή γρήγορα ό Σύλλογός μας θά κλη- 

θή καί αυτός νά πόρη κάποιαν θέσιν επί .τοΰ 
'Εθνικού ζητήματος. Καί τό ζήτημα θά άποτε. 
λέσει μοιραίως τήν λυδίαν λίθον διά τής όποι
ας θά δοκιμασθή έκαστος έξ ημών άπό άπό- 
ψεως Εθνικής συνειδήσεως. Δι’ αυτής θα 
κριθή, αν άνήκομεν όλοι εις τήν αύτήν ’Εθνι
κήν οικογένειαν, αν έχομεν όλοι μίαν καί τήν 
αυτήν πατρίδα. Πρέπει νά έλπίσωμεν οτι την 
κατάλληλον στιγμήν θά άπαντήσωμεν όήοι είς 
τήν φωνήν τής πατρίδας μας.

Καί τότε,- αίρομένης πλέον διά παντός τής 
κυριωτέρας αφορμής πού μας χωρίζει εις δύο 
διαφόρους κόσμ,ους. θά δημιονργηθοϋν αυτό 
μάτως ολαι αι προϋποθέσεις όιά μίαν αμε· 
σον σύμπραξιν κχί συνεργασίαν.

”Αν όχι; 'Αν μερικοί έξ ύμών τάξουν εαυ
τούς έξω τής Ελληνικής οικογένειας ; ΑΙ, τότε 
θά συμφωνήσετε μαζύ μου, κύριοι, ότι με αυ 
τούς δέν ήμπορει νά ύπάρξη καμμία συνεργα
σία. Θά άπετέλει τοΰτο καθαράν προδοσίαν 
κατά τής πατρίδας.

Διότι επί τέλους, όλος ό κόσμος δέν έγνώ- 
ρισε μεγαλύτερους πατριώτας άπό τούς. Ρώ.σ- 
σους κομμού'ίστάς Μάς τό απέδειξαν μέ τόν 
άπαράμιλλον τρόπον μέ τόν όποιον όπερημύν- 
θησαν τής τιμής καί τής ακεραιότητας τής 
Ρωσσικής πατρίδας των.

Διατί οί "Ελληνες κομμοϋνισταί δέν πρέ
πει νά έχουν διά τήν Ελληνικήν Πατρίδα 
των, τουλάχιστον τον πατριωτισμόν που έχουν 
οι Ρώσσοι διά την ίδικήν των ;

Διατί οί Βούλγαροι κομμοϋνισταί θά έχουν 
τόν πατριωτισμόν, τόν θρασύν, λέγω, πατριω 
τισμόν νά ζητούν Ελληνικά έδάφη, τήν έπαύ 
ριον τής ήττης των, οί δέ “Ελληνες συνά
δελφοί των θά άρνοΰντοι είς τήν πατρίδα των 
τό δικαίωμα μιας διαρρυθμίσεως συνόρων τήν 
έπαύριον μιας νίκης τήν οποίαν αυτή επέτυ 
χε με θυσίας καί κατορθώματα που κατί- 
πληξαν τήν υφήλιον ;

Καί τελειιόνει ό κ. Χατζηανδρέου μέ τήν 
εξής αποστροφήν πρός τούς αριστερούς.

Νομίζω, Κύριοι, ότι ή αγαθή αύ$ή πρόθε- 
σίς σας πρύς συνεργασίαν ή όποια ύπό συν- 
θήκας όμαλωτέρας θά έπρεπε νά προκαλέση

ρίγη’συγκινήσεως, διά τούς λόγους τούς οποί
ους πρό ολίγου έξέθησα, δέν εύρίσκει τήν άπή- 
χησιν πού θά εόρισκεν έντός ατμόσφαιρας κα· 
θαρώς συνδικαλιστικής.

Άλλ’ ή συνδικαλιστική ιδέα έδέχθη, κα
θώς ξεύρετε, πλήγμα βαρύ, άφ' ής ή πολιτι
κή, ή πολιτική τοΰ ΕΑΜ, είσήχθη είς τόν 
περίβολον αύτόν.

Διά τοΰτο μοιραίως ή πρότασίς σας πρός 
συνεργασίαν πρέπει κατά τήν γνώμην μου νά 
περάση άπό κάποιο στάδιον δοκιμασίας κατα 
τήν διάρκειαν τοΰ όποιου θά έχετε ολα τα 
μέσα καί τόν καιρόν νά μάς πείσετε ότι εχο- 
μεν άδικον.

Καί θά δοκιμάσωμεν τότε τήν πλέον ευχά- 
ριστον έκπληξιν. (Ζωηρά χειροκροτήματα).

Κατόπιν δίδεται ό λόγος είς τόν κ. Χρ. 
Βούλγαριν. όστις λέγει τά εξής :
Συνάδελφοι,

Δέν πιστεύω, ότι θά είναι ύπερβολη εαν 
χαρακτηρίσω τήν κρίσιν τήν όποιαν διερχό- 
μεθα τώρα οί υπάλληλοι γενικώς καί ιδιαιτέ
ρως ήμεΐς οί Τραπεζιτικοί, ώς τήν μεγαλει- 
τέραν καί φοβερωτέραν άπό όλας τάς κρίσεις 
τάς όποιας έπεράσαμεν έδώ καί πολλά χρόνια, 
Έξηντλημένοι καί κυριολεκτικώς κατεστραμ
μένοι άπό τά δεινά τής κατοχής είς βαθμόν 
πολύ μεγαλείτερον άπό τάς άλλας Έλληνικάς 
τάξεις, λόγω τής μικρός μας οικονομικής άν- 
τρχήί, άνεμένομεν μετά τήν άπελευθέρωσιν, 
όχι βέβαια τόν παράδεισον, άλλά νά μάς έξα- 
σφαλισθή τουλάχιστον τόν πρώτον καιρόν μία 
ζωή άνεκτή καί μέ τήν σύν τφ χρόνφ οικονο
μικήν άνόρθωσιν τής χώρας μας, άνάλογον 
βελτίωσιν καί τών συνθηκών τής ζωής μας.

Πέραν αύτοΰ όμως άνεμένομεν καί έπι- 
στεύομεν, ότι ό παράγων τής εργασίας, οι 
υπάλληλοι, όλοι γενικώς οί εργαζόμενοι, θά 
ήσαν άντικείμενον τής μεγαλειτέρας προσοχής 
καί στοργής τοΰ έλευθέρου Ελληνικού Κρά
τους καί ότι είς τήν εργασίαν θά εδίδετο η 
θέσις, ή όποια οφείλεται είς αυτήν άπό έλεύ- 
θερα Κράτη.

Δυστυχώς, κύριοι Συνάδελφοι, σήμερον 
μετά δέκα σχεδόν μήνας άπό τής άπελευθε- 
ρώσεώς μας ό άμερόληπτος παρατηρητής θά 
διεπίστωνεν, ότι αί ελπίδες μάς αύταί όχι μό
νον δέν έποαγματοποιήθησαν, άλλ’ ότι ακόμη 
μόνον ώς όνειρον είναι δυνατόν νά συλλαμ-



βάνωνται καί μάλιστα δνειρον, ή έκπλήρωσις 
τού οποίου φαίνεται νά είναι αρκετά μακράν,

Άλλ’ άς έλθωμεν είς τα γεγονότα.
'Από τής οικονομικής πλευράς. Μετά πολ 

λάς σκέψεις, συσκέψεις καί άναβολάς έδημο 
σιεύθη τέλος τό αναμενόμενον νέον μισθολό 
γιον. Είναι Ικανοποιητικόν ; Τήν άπάντησιν 
δίδουν τά χρεωστικά υπόλοιπα τής μισθοδο 
σίας ενός έκαστου του μηνό; ’Ιουνίου.

Δέν παραγνωρίζω, Κύριοι, τάς δυσχερείας 
τάς οποίας αντιμετωπίζει ή Κυβέρνησις είς 
τήν προσπάθειαν της διά τήν άνόρθωσιν τών 
οικονομικών τής Πατρίδας μας, άλλά μέ λύ 
πην μου διαπιστώνω, δτι είς τόν καταμερι
σμόν των βαρών, τά όποια βεβαίως όλοι οί 
“Ελληνες πρέπει νά έπωμισθώμεν διά νά έξέλ- 
θωμεν από τό αδιέξοδον, ή τάξις τών ύπαλ- 
λήλων έπεβαρύνθη τόσον δυσαναλόγως, ώστε ή 
έπιβάρυνσις νά είναι δυσβάστακτος άπό τούς 
ήδη ασθενείς ώμους τους.

Ταΰτα όσον άφορφ τά Κυβερνητικά μέτρα. 
Άλλά μήπως έχομεν τούλάχιστον ένδείξεις έν· 
θαρρυντικάς άπό μέρους τής Διοικήσετος μας ; 
Θά μάς είπουν Ισως : «Τί θέλετε, ή κατάστα- 
σις τής Τραπέζης δέν επιτρέπει κ.λ π.» Είμαι 
καί έγώ είς θέσιν νά γνωρίζω, όπως καί όλοι 
σας, δτι ή κατάστασις τής Τραπέζης σήμερον 
δέν είναι βέβαια ευχάριστος. Άλλρίμονον 
δμως, Κύριοι, εάν τά συμπεράσματά μας τά 
έβασίζομεν είς τά σημερινά δεδομένα καί εις 
τάς σημερινάς εργασίας τής Τραπέζης. Ή 
Τράπεζα, όπως καί αϊ περισσότεροι έπιχειρή 
σεις, διέρχονται μίαν κρίσιν παροδικήν, κρί 
σιν συμβαδίζουσαν μέ τήν γενικήν κρίσιν τής 
Χώρας μας. Καί εκείνοι, οί όποιοι στενά καί 
περιωρισμένα κρίνουν τήν κατάστασιν τής 
Τραπέζης μας, οίονδήποτε αξίωμα καί άν κα 
τέχουν, είναι το ίδιον σάν νά μή έλπίζουν είς 
τό μέλλον τής "Ελληνικής Πατρίδος. Ή 'Ελ
λάς περνά άπό μίαν κρίσιν σήμερον, άλλά ή 
κρίσις αυτή θά περάση καί μέ τήν όλοκλή- 
ρωσιν τών ’Εθνικών μας διεκδικήσεων καί 
τήν έξόφλησιν άπό τούς τρεις έχθρούς μας 
τών οικονομικών μας άπαιτήσεων διά τάς κα· 
ταστροφάς τάς οποίας έπροξένησαν, ήΆΕλλάς 
θά άναγεννηθή καί μαζύ μέ αυτήν καί ή Τρά- 
πεζά μας 1 θά Εδη πάλιν εύτυχείς"’ημέρας, πι
στεύω μάλιστα εότυχεστέρας τοϋ παρελθόντος. 
"Ας μή ληι^ιονώμεν άλλως τε, δτι ένα μεγάλο

μέρος τής περιουσίας της διεσώθη άπό τήν 
λαίλαπα καί διεσιόθη χάρις είς τήν αυτοθυ
σίαν καί τούς αγώνας τοΰ Προσωπικού της, 
άποτελεϊ δέ σήμερον τήν βάσιν τής άνορθιό- 
σεοις της. “Ωστε δέν δικαιολογείται καί άπό 
τής οικονομικής πλευράς ή παθητική στάσις 
μέ τήν όποιαν παρακολουθεί ή Διοίκησίς μας 
τήν οικονομικήν μας έξαθλίωσιν.

Άλλ’ άς έξετάσωμεν καί τήν άλλην πλευ
ράν τής σημερινής μας καταστάσεως. Εϊπομεν 
ανωτέρω, δτι πέραν τών έλπίδων μας διά τήν 
καλλιτέρευσιν τής θέσεώς μας οίκονομικώς, 
έπιστεύομεν, δτι ό παράγων τής εργασίας με- 
ταπολεμικώς θά ήτο σεβαστός καί θά έλάμ- 
βανε τήν θέσιν ή όποία τοΰ οφείλεται άπό 
έλεύθερα Κράτη.

Αί διαπιστώσεις, Κύριοι, είς τό σημείον 
αότό είναι ακόμη θλιβερώτεραι. Άπό μέρους 
τής Κυβερνήσεως λαμβάνονται μέτρα καί άπο 
φάσεις χωρίς νά άκουσθοΰν κάν αί άπόψεις 
τών έργαζομένων. Καί είναι γνωστόν, δτι ή 
Διοικητική μας ’Επιτροπή άπό πολλοΰ προ
σπαθεί νά έπι,τύχη συνέντευξιν μέ τούς όρμο 
δίους πρός διατύπωσιν τών άπόψεων τής ερ
γασίας έπί ζητημάτων τά όποια είναι ζωτικό
τατα, διά νά καταλήξη νά διαβιβάση ταύτας 
διά προσώπου φιλικώς διακειμένου καί συν- 
δεομένου μέ τόν αρμόδιον 'Υπουργόν, πει- 
σθεΐσα δτι ή συνέντευξις ήτο άδύνατον νά 
έπιτευχθή.

Άπό μέρους δέ τής Διοικήσεώς μας γίνε
ται ή είσή ,ησις διά τήν περίφημον συντακτι
κήν πράξινΤ'τήν'δπδίάν ~η προηγουμένη συνέ- 
λευσίς μας έχαρακτήρισεν ως τελείως άντιΰ- 
παλληλικήν καί άνθελληνικήν, ώστε είναι πε
ριττόν σήμερον νά σάς κουράσω δμιλών έπ’ 
αυτής. Άλλά διά νά κρίνιομεν τάς διαθέσεις 
τής Διοικήσεώς μας απέναντι τοΰ Προσωπι 
κοΰ άρκεϊ, νομίζω, νά ένθυμηθώμεν τήν άντί- 
δρασίν τη; είς τάς ώραίας προσπάθειας τής 
Διοικητικής μας ’Επιτροπής διά τήν συμμετο
χήν τών υπαλλήλων είς τό Γενικόν Συμβού - 
λιον τής Τραπέζης μας καί τό Συμβούλιου 
τής Κτηματικής Τραπέζης καί τήν έπιμονήν 
της νά άονΰται ττιν συμμετοχήν εκπροσώπων 
τοϋ Συλλόγου μας είς τά διάφορα έσωιερικά 
συμβούλια τής Τραπέζης μας, τά σχέσιν έχον· 
τα μέ τά ύπαλληλικά ζηιήματα. Καί αύτά μέ
χρι σήμερον. Άλλά ή κατάστασις προδικάζει

t



καί άλλους κινδύνους. Δέν αποκλείεται προσε
χώς νά γίνουν συγχωνεύσεις ή ενοποιήσεις 
Τραπεζών υπό την Α ή Β μορφήν. ’Αντιλαμ
βάνεστε ύπό τάς συνθήκας αύτάς, λαμβανομέ 
νων αποφάσεων ερήμην ήμών καί μέ Διοίκη- 
σιν οίίτω διατεθειμένην, τί κινδύνους διατρέ 
χομεν ;

Κύριοι, απέναντι αυτής τής καταστάσεως 
καί τών κινδύνων οί οποίοι μάς απειλούν 
ημείς τί έπράξαμεν καί τί θά πράξωμεν; Ό 
απολογισμός κάί έδώ δέν είναι ενθαρρυντικός. 
Δέν ομιλώ περί τών ένεργειών τής Διοικητικής 
μας ’Επιτροπής τήν κριτικήν τού έργου τής 
όποιας θά κάμω ιδιαιτέρως. 'Ομιλώ περί ημών 
τών άλλων συναδέλφων, οί όποιοι αν καί έξω 
τής*ύπευθύνου διαχειρίσεως έχομεν τρόπους 
νά συντρέξωμεν τούς εκπροσώπους μσς Οί 
τρόποι αυτοί είναι πολλοί. 1) Νά πειθαρχούμε 
εις τάς αποφάσεις τής Διοικητικής μας ’Επι
τροπής. Δυστυχώς καί είς αύτό παρετηρήθη 
σαν χασμωδίαι, όπως ή ανυπακοή μέρους τού 
Προσωπικού, εύτυχώς ολίγου, είς τήν δίωρον 
στάσιν τής Μεγάλης Πέμπτης 2) Ένίσχυσις 
τού δημοσιογραφικού μας οργάνου τής <Τρα 
πεζιτικής». ‘Ενίσχυσις όχι μόνον οικονομική 
άλλά καί διά τής συνεργασίας είς τήν σύντα
ξίν της. Πληροφορούμαι ότι πολλοί συνάδελ
φοι έπέστρεψαν τά φύλλα τής «Τραπεζιτικής», 
έπί τώ λόγφ ότι ή συνδρομή είναι βαρεία. 
'Ομολογώ ότι δέν τούς καταλαβαίνω τούς συν
αδέλφους ούτούς. Ή οικονομική μας κατάστα 
σις είναι βεβαίως τραγική, άλλοίμονον όμως 
έάν τήν οικονομίαν μας τήν κάνωμεν είς τό 
δημοσιογραφικόν μας όργανον, ένα από τά 
όπλα μας είς τόνίσυνδικαλιστικόν μας αγώνα _ 
Ίσως μοΰ απαντήσουν μερικοί, ότι δέν τούς 
ικανοποιεί τό περιεχόμενον. Καί αύτό είς βά 
ρος των είναι. Δύνανται διά τής συνεργασίας 
των νά τό διορθώσουν σύμφωνα μέ τάς αντι
λήψεις των Άς γράτΐιουν άρθρα, γιατί περι
μένουν από τούς άλλους; καί έάν δέν δημοσι. 
ευθοϋν τότε θά έχουν κάποιο δίκαιον. Άλλά 
τοιοΰτο ένδεχόμενον δέν είναι δυνατόν νά άν 
τιμετιοπίζεται. Ή «Τραπεζιτική», Κύριοι, πρέ
πει νά γίνη εβδομαδιαία καί έάν ήτο δυνατόν 
ήμερησία νά κυκλοφορή καί εκτός τής Τρα 
πεζής, οπότε θά λαμβάνεται καί περισσότε 
ρον ΰπ’ όψιν καί προπαντός νά είναι οίκο- 
νομικώς ανεξάρτητος. 3)Νά έπιδει-

κνύωμεν τό ενδιαφέρον μας διά τά επαγγελ
ματικά μας ζητήματα πάντοτε καί είς πάσαν 
στιγμήν. "Οχι νά μή πραγματοποιούνται Συνε
λεύσεις έλλείψει απαρτίας. Νά έμφανιζώμεθα 
είς τούς εκπροσώπους μας δι’ έπιτροπών, όταν 
δημιουργεΐται ενα ζήτημα διά νά τούς ένι- 
σχύωμεν καί νά τούς κατατοπίζωμεν καί έπί 
τών ίδικών μας άπόψεών καί όχι νά περιμέ- 
νωμεν νά όλισθήσουν κάπου διά νά κάμωμεν 
έπειτα εΰκολον κριτικήν 4) Τό καί σπουδαιό
τερου Νά έχωμεν ενότητα. Τίποτε άπό όσα 
είπα δέν γίνονται χωρίς ένότητα καί τίποτε δέν 
θά έπιτύχωμεν καί κανένα κίνδυνον δέν θά 
άποτρέψωμεν έάν δέν είμεθα ηνωμένοι. Άντι- 
θέτως καί τί δέν μπορούμε νά έπιτύχωμεν μέ 
τήν ένότητα.

"Ας ένθυμηθώμεν τούς τελευταίους μήνας 
τής κατοχής, όταν έκινδύνευεν ή περιουσία 
τής Τραπέζης άπό τήν δήθεν Ελληνικήν Κυ- 
βέρνησιν τών κατακτητών. Ή τότε Διοικητι
κή ’Επιτροπή τού Συλλόγου, τής όποιας είχα 
τήν τιμήν νά είμαι μέλος, συνέστησε τήν γνω
στήν τριακονταμελή ’Επιτροπήν έκ συναδέλ
φων, διόσασα ιδιαιτέραν προσοχήν είς τήν 
σύνθεσιν τής ’Επιτροπής, ώστε νά άντιπροσω 
πεύωνται είς αύτήν όλαι αί τάσεις τού Προσω
πικού. Μέ συγκίνησιν, αλήθεια, πρέπει νά έν- 
θυμούμεθα τόν τόνον τόν όποιον τά ζητήμα- 
τά μας καί τά ζητήματα τής Τραπέζης έλα- 
βον. Ή ’Επιτροπή αύτή, Κύριοι, έσωσε τήν 
περιουσίαν τής Τραπέζης διά τήν σωτηρίαν 
τής όποιας όλοι σήμερον καυχώμεθα.

'Νομίζετε όμως, ότι έάν ή "Επιτροπή ήτο 
μονόπλευρος, ώστε νά μή πιστεύη είς αύτήν 
όλόκληρον τό προσωπικόν, θά είχε τά αύτά 
αποτελέσματα ; "Οχι Κύριοι, δέν θά είχε.

Διατί λοιπόν σήμερον, όταν είς τόσον κρί
σιμου στιγμήν εύρισκόμεθα νά μή ενωθώμεν
καί_όλοι μαζύ νά βαδίσωμεν καί _νά_άγωνι-
σθώμεν διά τά δίκαιά μας; είναι ύπέρτατον 
καθήκον απέναντι ήμών αυτών νάΤαφησώμέν 
κατά μέρος τάς έξωεπαγγέΧματικάς μας δια
φοράς καί νά καταρτίσωμεν ΈΓά τάς προσε
χείς έκλογάς εν κοινόν καί μοναδικόν ψηφο- 
δέλτιον μέ πρόσωπα τά οποία παρέχουν έμπι- 
στοσύνην είς όλους καί τό όποιον όλόκληρον 
τά προσωπικόν άνεπιφυλάκτως καί μέ ένθου 
σιασμόν θά ψηφίση. Οί καιροί είναι δύσκολοι, 
άς μή φανώμεν κατώτεροι τών περιστάσεων·



.*
Καί τώρα ας κάμωμεν καί δλίγην κριτικήν 

είς τήν Διοικητικήν μας 'Επιτροπήν.
Τό έργον των εκπροσώπων μας τήν περίο

δον αυτήν ήτο, πρέπει να τό όμολογήσωμεν, 
δυσχερές καί πολυποίκιλαν καί δι’ αυτό πρέ
πει νά είμεθα καί επιεικείς είς τήν κριτικήν 
μας, όπου διαφωνοΰμεν.

Είς τό ενεργητικόν τής Διοικητικής Επι
τροπής είναι οί αγώνες τής δία τήν συμμετο
χήν μας είς τό Συμβούλιον τής Τραπέζης μας 
καί τής Κτηματικής Τραπέζης καί γενικώς 
είς τά σχέσιν έχοντα μέ υπαλληλικά ζητήματα 
εσωτερικά συμβούλια τής Τραπέζης, τούς α
γώνας δέ αυτούς πρέπει νά συνέχιση ή μέλ- 
λουσα νά έκλεγή νέα Επιτροπή μέχρι τής ε
πιτυχίας των. Επίσης ή γενική θέσις τήν ό' 
ποιαν έπήρε είς τό ζήτημα τής συντακτικής 
πράξεως, παρ’ δλον δτι έσταμάτησεν αποτό- 
μως τον αγώνα διά νά τόν έπαναρχίση, ώς 
λέγει, εντός τής Τραπέζης μετά τήν δημοσί- 
ευσιν τής πράξεως, μέ σκοπόν τήν έκπλήρωσιν 
δοθεισών παρά τής Διοικήσεως ευνοϊκών υπο
σχέσεων. Είς τό σημείον αυτό διαφωνώ, διότι 
φρονώ δτι οί εκπρόσωποί μας δυνατόν βέ 
βαια νά λαμβάνουν υποσχέσεις, αλλά δέν πρέ 
πει νά σταματούν καί τόν αγώνα. Διότι υπο
σχέσεις δίδονται πολλαί, αλλά δέν έκπληροϋν 
ται δλαι. "Ας μή λησμονώμεν δέ, δτι οί ύπο- 
σχεθέντες ή σαν καί οί ε!σηγηταί τής συντα 
κτικής πράξεως, δ πως μάς άνεκοίνωσεν είς τήν 
προηγουμένην συνέλευσιν ό κύριος Πρόεδρος. 
"Αλλο ζήτημα είς τό όποιον δέν έδωσε, νομί
ζω, τήν πρέπουσαν σημασίαν καί δημοσιότη 
τα, είναι τό σοβαρώτατον άπό συνδικαλιστι
κής πλευράς ζήτημα τής λήψεως αποφάσεων 
έκ μέρους τής Κυβερνήσεως ερήμην ημών των 
ενδιαφερομένων. Επίσης νομίζω δτι είς τάς 
σχέσεις της μέ τήν 'Ομοσπονδίαν τών Τραπε 
ζιτικών έσημειώθη κάποια χασμωδία. Ή συ 
νεργασία μέ τήν 'Ομοσπονδίαν, Κύριοι, είναι 
απαραίτητος διά πολλούς λόγους καί πολύ πε
ρισσότερον σήμερον καί χρειάζεται νά πιστεύση 
περισσσότερον είς αυτήν ή Διοικητική μας Έπι 
τροπή, παραβλέπουσα ολίγος σημειωθείσας 
ίσως αδυναμίας.

Έν γένει νομίζω δμως, δτι παρά τάς διαφω
νίας μου αύτάς πρέπει νά εύχαριστήσωμεν τήν 
Διοικητικήν Επιτροπήν διά τό μέχρι τοϋδε 
βαρύτατον έργυν της, είς τό όποιον προεξέ-

χουσαν θέσιν κατέχει ή έπανέκδοσις τής «Τρα
πεζιτικής» καί αί προσπάθεια! της διά τήν ε
νότητα τού Προσωπικού.

Μετά τόν κ. Βούλγαριν όμιλε! ό χ. Κων. 
’ Δ ποστολόπουλος ώς εξής :
Κύριοι Συνάδελφοι,

"Η σημερινή ημέρα δέν είναι ημέρα έγκρί- 
σεως ή έπικρίσεως τοϋ μέχρι τοϋδε έργου τής 
Διοικητικής ’Επιτροπής τού Συλλόγου μας α
φού μόλις πρό ημερών ήκούσαμεν τήν λογο
δοσίαν της καί ένεκρίναμεν τάς φιλότιμους 
καί εύστοχους προσπάθειας της καί άνενεώ ■ 
σαμεν δλοι μαζί τήν πρός αυτήν εντολήν συ- 
νεχίσεως τών ενεργειών της πρός πραγματο
ποίησή τών προγραμματισθέντων, ατινα μάς 
έχει ύποσχεθή καί τά όποια λόγφ τών γεγονό
των ού μόνον δέν έτελείωσεν, ούτε ήτο δυνα
τόν νά τελειοίση, αλλά ουδέ καν ήρχισε νά τά 
πραγματοποιή αυτή καί διά τήν έπιτέλεσιν τών 
οποίων ήτο έπιβεβλημένον νά δοθή ή αναγ
καία πίστωσις χρόνου καί έξεδηλώθη ή στα
θερά έμμονή τής όλότητος τών παρευρεθέν- 
των Μελών τού Συλλόγου διά τήν έπίλυσιν 
τών αιτημάτων του ατινα ταυτίζονται πρός τό 
συμφέρον τοϋ 'Ιδρύματος είς ο ύπηρετοΰμεν.

Σήμερον κύριον θέμα μας είναι ή προκή- 
ρυξις αρχαιρεσιών καί ή εκλογή ’Εφορευτικής 
'Επιτροπής πρός διενέργειαν εκλογών καί άνά- 
δειξιν νέας Διοικητικής ’Επιτροπής είς έκτέ- 
λεσιν σχετικής άποφάσεως τού 'Υπουργείου 
Εργασίας.

Καί ή μέν εκλογή ’Εφορευτικής ’Επιτρο
πής εντελώς τυπική έγένετο ήδη.

Όσον αφορά δμως τάς αρχαιρεσίας πρός 
άνάδειξιν Διοικητικής ’Επιτροπής ημείς οί ό
ποιοι πιστεύομεν δτι έν τω Συλλόγφ μας ουδέ
ποτε άπό τής ίδρύσεώς του έλαβε χώραν πλα
στογράφησή τής θελήσεως τών Μελών, ουδέ 
ήσκήθη ποτέ έκβισσιικόν τι μέτρον είναι φυ
σικόν, κατόπιν τών ύπό τού 'Υπουργείου ’Ερ
γασίας ληφθέντων καί όρθώς μέτρων έγγυή - 
σεως καί κατοχυρώσεως άνοθεύτων καί άνε- 
πηρεάστων αρχαιρεσιών είς τά διάφορα Σω
ματεία, είναι φυσικόν, λέγομεν, νά θέλωμεν 
νά έκλεγή αυτό τούτο τό ήδη, πολύ καλόν άλ
λως τε, Συμβούλιον, άνευ ούδεμιάς μεταβολής 
είς τά πρόσωπα ΐνα άποδείξωμεν δτι είδικώς 
τό Σώμα τών υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τρα. 
πέζης ού μόνον δέν έχει ανάγκην τοιούτων



«ατοχυρωτικών μέτρων, άφοΰ τό συλλογικόν 
ήθος καί ή επαγγελματική ευπρέπεια είναι αρ
κούντως ανεπτυγμένα έν ούτφ, άλλά ακόμη 
δέν έχει ανάγκην κατοχυρώσεως καί τών δι
καιωμάτων τής μειοψηφίας διότι αί Άρχαί 
τοΰ Συλλόγου μας ουδέποτε κατήλθον εις τό 
έπίπεδον τής άντιμετωπίσεως τών συλλογικών 
ζητημάτων κατά τρόπον προδίδοντα έπαγγελ- 
ματικόν κομματισμόν ή κατάπνιξιν των δι
καιωμάτων τής μειοψηφίας.

Άντιθέτως. μία παρέκβασις άπό τών άνω 
τέρω διά τής άκαίρου αλλαγής τών άποτελε- 
λούντων τήν σημερινήν Διοικητικήν 'Επιτρο
πήν προσώπων, έξ αφορμής ενός τυπικού δι* 
ημάς ζητήματος, ώς είναι ή έπανάληψις τών 
έκλογών, ακόμη δέ περισσότερον ή παρέκβα- 
σις διά τής συμμετοχής εις τό νέον ψηφοδέλ- 
τιον καί Συναδέλφων έκ τής Νοεμβριανής 
μειοψηφίας θά έξηγεϊτο ασφαλώς ώς αδυνα
μία τής προηγουμένης πλειοψηφίας καί ώς 
ομολογία μας ότι τό αποτέλεσμα τής παρελ- 
θούσης εκλογής δέν άνΤεπροσώπευε τήν γνη. 
σίαν θέλησιν τών μελών τού Συλλόγου καί θά 
έδικαίωνε καί ώς πρός ήμάς τά μέτρον τού Υ
πουργείου, τοΰθ’ όπερ έν τή πραγματικότητι 
δέν συμβαίνει καί δέν έπιτρέπεται νά άφήσω- 
μεν νά δημιουργηθή ή έντύπωσις αυτή.

"Εξ άλλου ή σημερινή Διοικητική ’Επιτρο
πή ύπευθύνως διαχειρισθεϊσα σοβαρώτατα 
ζητήματα ύποχρεοϋται, νά.τά φέρη, μέ τήν βοή
θειαν, έννοείται, όλων μας, εις πέρας καί δέν 
τής αναγνωρίζεται τό ήθικόν δικαίωμα νά τά 
έγκαταλείψη άνευ άποχρώντος τινάς λόγου 
έκτος έάν δηλώση σαφώς καί άπεριφράστως 
δτι ούχί άζημίως διά τά ζητήματά μας θά ή 
δύνατο νά έξακολουθήαη διαχειριζομένη 
ταύτα.

’Ιδού εν ζήτημα τό όποιον, έάν σύσσωμος 
ή Συνέλευσις τό άντιμετώπιζεν ένιάίως θά έδι 
δε τό μέτρον κρίσεως τής Ένότηιος καί τής 
άνωτερότητος τοΰ Σώματος οΰ μόνον έναντι 
τού Προϊσταμένου Υπουργείου άλλά καί έναν
τι παντός άλλου πρός τόν όποιον θά έδει νά 
έμφανισθώμεν σήμερον αΰθορμήιως ενιαίοι 
καί άδιάσπαστοι, ακόμη δέ καί θά προήγαγε 
πολλά ζητήματα, ή διευθέτησις τών όποιων 
δυσχερής σήμερον θά άπέβαινεν αύρων γόνι
μος καί καρποφόρος.

Όσον άφόρά τήν συνεργασίαν όλων τών

Μελών καί τήν χρησιμοποίησιν τών εκλεκτών 
έκείνων Συναδέλφων οΐανες λόγφ πείρας και 
ικανότητας είναι είς θέσιν νά προαγάγουν τά 
ζητήματα τής Τραπέζης καί τού Προσωπικού, 
θά ήτο τεράστιον σφάλμα καί πολύ κατώτερον 
ημών έάν ή συνεργασία ‘αυτή έτοποθετεΐτο καί 
έξηρτάτο έκ τής συμμετοχής ή μή είς τό προ
σεχές Διοικητικόν Συμβούλων.

"Ανεξαρτήτως τών ανωτέρω καί έτεροι λό
γοι ουσιαστικοί πρέπει νά πείσουν ή μάλλον 
νά έχουν πείσει πάντα πραγματικώς ποθούντα 
τήν ησυχίαν, τήν ενότητα καί τήν ευημερίαν 
τών Συναδέλφων καί τήν προκοπήν τοΰ ’Ιδρύ
ματος δτι αποτελεί πραγματικήν καί θετικήν 
υπηρεσίαν δ παραμερισμός φιλοδοξιών, αΐτι- 
νες δέν θά πρέπη νά μή υπάρχουν καί ή άβα- 
ρία πρό παντός είς τυπικάς άπόψεις δσον ά- 
γναί, όρθαί καί άδολοι καί αν είναι αδται 
ένφ ή έμμονή είς αύτάς θά μειώση τήν αγνό
τητα ιών προθέσεων καί θά έμβάλη είς ύπο- 
ψίας καί δυσπιστίας, δεδικαιολογημένας, ή μή, 
άδιάφορον.

Τά πράγματα είς τόν τόπον, Κύριοι Συνά
δελφοι, πέρνουν ένα δρόμον καί ό δρόμος 
αύτός θάττον ή βράδιον θά μάς έπαναφέρη είς 
τήν όμαλότητα καί θά μάς χαρίση τήν ησυ
χίαν, θά έχωμεν δέ τότε δλον τόν καιρόν, 
άλλά πολύ έδαφος νά άναπτύξωμεν δλας μας 
τάς ίκα'όιητας καί τάς δραστηριότητας — 
έάν θέλωμεν καί αν μποροΰμεν — ΰπέρ τών 
έπαγγέλματικών ζητημάτων, τά όποια μόνον 
καί άποκλειστικώς θά πρέπη νά μά: ενδιαφέ
ρουν μακράν τής πολιτικής καί τών ιδεολογι
κών δοξασιών.

Έν τφ μεταξύ καί ώς έχουν τά πράγματα 
σήμερον έάν δεχθώμεν—καί είναι δίκαιον νά 
τό δεχθώμεν—δτι ή σημερινή σύνθεσις τής 
Διοικητικής ’Επιτροπής άπαρτίζεται άπό έκλε- 
κτούς, σεμνούς καί άφατριάστους Συναδέλ
φους καί αν θελήσωμεν νά τήν βοηθήπωμεν 
μέ δ,τι έκαστος δύναται, θά δικαιούμεθα νά 
προεξοφλήσωμεν δτι θά έπιτύχη έκεϊιο τό 
οποίον καί οίαδήποτε άλλη, έτι εύτυχεστέρας 
συνθέσεως, "Επιτροπή θά ήδύνατο νά κάμη 
έπί τών ζητημάτων μας, έχφ μία άλλαγή συν
θέσεως καί μάλιστα ώς προτείνεται άδτη θά 
συναντήοη σοβαράς δυσχερείας έν τή καταρ
τίσει τού ψηφοδελτίου, έάν φυσικά δέν πρό
κειται ν’ άγνοηθή ή κοινή γνώμη έν τη Τρα- ·



πέξΉ μέ κίνδυνον τραυματισμού τής συλλογι
κής ιδέας, μετεκλογικώς δέ ή Επιτροπή αδτη 
δ1 αντιμετώπιζεν έτι μείζονας δυσχερείας.

Έξ άλλου ή σημερινή Διοικητική Έπιτρο 
πή εχει τήν ευχέρειαν νά έξασφαλίση οΰσια- 
στικώς τήν καθολικήν συνεργασίαν έν τή δια- 
χειρίσει των ζητημάτων καί μάλιστα κατά 
τροπον σταθερώτερον καί νομίζω δτι μέχρι 
τοΰδε τό επραξε καί γενικώς έπολιτεύθη κατά 
τρόπον άποδεικνύοντα αποχρωματισμόν μάλλον 
παρά έμφανίζοντα παράταξιν έν τή ύπ’ αυτής 
διαχειρίσει τών ζητημάτων.

Πιθανόν ή σημερινή έξ έκλεκτών καί συμ- 
παθεστάτων Συναδέλφων Διοικητική ’Επι
τροπή νά μή είναι ή ιδεώδης καί ή σήμερον 
απολύτως ένδεδειγμένη καί έπί τού σημείου 
τούτου είναι γνωστοί αί απόψεις μας, άλλ’ εί
ναι πάντως έκείνη ήτις, προελθοΰσα έξ έλευ- 
θέρων καί άβιάστων έκλογών, θά έσυνέχιζε 
μέχρι τέλους τού διαχειριστικού έτους τό έρ- 
γον της έάν δέν έμεσολάβει τό τυπικόν γεγο
νός τής έπαναλήψεως τών έκλογών καί έκείνη 
τήν όποιαν ούδείς μέχρι σήμερον άπεδοκίμα- 
σεν ούτε έμμέσως, ούτε αμέσως, ουδέ συμφω- 
νοΟμεν πρός τούς λόγους τής προχθεσινής πα- 
ραιτήσεώς της έξ αφορμής τής μή προσελεύ- 
σεως έπαρκοΰς αριθμού μελών είς τήν Συνέ- 
λευσιν καί όσον καί άν ήτο δικαία ή άγανά- 
κτησίς της έκ τής αιτίας τούτης πάντως έφ’ 
όσον ή μή προσέλευσις μελών δέν είχε τήν 
έννοιαν αποδοκιμασίας δέν ώφειλεν αΰτη νά 
σπευση είς τήν έκδοσιν τοιαύτης άνακοινώ- 
σεως, πολύ δέ περισσότερον δέν ώφειλε νά 
χάση τήν ψυχραιμίαν της καί νά ύποβάλη πα 
ραίτησιν. Είναι τέλος έκείνη ή οποία ένφ 
απολαμβάνει τής έμπιστοσύνης τού Σώματος- 
έάν έμμείνη είς τήν παραίτησίν της θά 6η- 
μιουργήση ζητήματα τά όποια σκόπιμον είναι 
νά αποφευχθούν.
Κύριοι Συνάδελφοι.

Διερχόμεθα μίαν περίοδον τήν όποιαν πρέ
πει νά βιαζώμεθα νά περάσωμεν, όσον τό δυ
νατόν ταχύτερον, διά νά είσέλθωμεν είς άλλην 
περισσότερον σταθερόν, όλιγώιερον άνυπόφο- 
ρον καί κάπως έλπιδοφόρον.

Χρειάζεται μία εξαρσις, τήν οποίαν θά εί
ναι ατύχημα έάν δέν έπιδείξωμεν. Τήν μετα
βατικήν αυτήν περίοδον πρέπει νά έκμεταλλευ 
θώμεν όσον τά δυνατόν έπωφελέστερον διά τά

ζητήματα τής Τραπέζης καί τά ζητήματα τά 
ίδικά μας καί μάλιστα κατά τρόπον ό όποιος 
θά μάς έγγυάται τήν αυριανήν ευημερίαν μας.

’Αρκετά ίιπέστημεν ού μόνον κατά τήν έπο- 
χήν τής κατοχή;, αλλά έπί δεκαετηρίδα καί 
πλέον πρό τούτης καί είναι καιρός νά έννοή- 
σωμεν οτι δέν πρέπει νά εϊμεθα οί πτωχοί 
συγγενείς τής κοινωνίας καί τά αίο'ινια θύ
ματα τής νοσηρας καί ίδιοτελοϋς2 νοοτροπίας 
τής ίθυνούσης τάξεως ουδέ οί άσθενεϊς είς 
βάρος τών όποιων θά γίνουν τυχόν τά ολέ
θρια πειράματα τής κρατικοποιήσεως τών 
Τραπεζών ενφ θά ήτο όλιγώτερον παράλογον, 
τουλάχιστον διά τον τόπον μας, νά γίνουν τά 
πειράματα τής Τραπεζιτικοποιήσεως τών κρα
τικών υπηρεσιών.

Από τήν σημερινήν συνάντησίν μας, τήν 
μεθαυριανήν έκλογήν καί τήν μέ πίστιν καί 
φανατισμόν ύποσιήριξιν τής μελλούσης νά δια- 
χειρισθή τά ζητήματά μας Επιτροπής, θά 
άποδείξωμεν έάν εϊμεθα άξιοι καλλιτέρας τύ
χης, Ικανοί διά σοβαράς έξορμήσει; καί έάν 
ή Διοίκησις τής Τραπέζης, ή κοινωνία καί τό 
Κράτος δύνανται νά υπολογίζουν έφ’ ήμών 
διά τους μεταπολεμικούς προσανατολισμούς 
καί διά τάς νέαξ διαμορφώσεις τής Χώρας.

Θά άποδείξωμεν ακόμη έάν δυνάμεθα καί 
ημείς με τήν σειράν μας νά ΰπολογίζωμεν ή 
μή είς τάς Ικανότητας τών έκάστοτε Διοική
σεων τής Τραπέζης πρός ραγδαίας άναμορφω- 
τικάς εξελίξεις, τών όποιων έχει απόλυτον καί 
έπείγουσαν ανάγκην καί ή Τράπεζα καί ό τό
πος κατά τά πρώτα μεταπολεμικά έιη τής οι
κονομικής καί κοινωνικής άνασυγκροτήσεως 
καί άν θά εϊμεθα μελλοντικώς απαθείς καί 
άδιάφοροι πρό τών μεγαλομετόχωι τής Τρα 
πέζης κατά τήν έκάστοτε άνάδειξιν έκείνων 
οιτινες θά καλούνται νά κατευθύνουν τάς τύ- 
χας τού πρώτου πιστωτικού Ιδρύματος τής 
Χώρας χωρίς τήν έν τφ Γενικφ Συμβουλίψ 
έκπροσώπησιν τής εργασίας ή θά διατυπώσω- 
μεν καί ημείς ώς Σώμα τάς άπόψεις μας ώς 
πρός τήν μορφήν τών Τραπεζών καί τόν τρό
πον τής λειτουργίας των είς τούς αύριανούς 
έκλεκτούς τού Λαού, οί όποιοι θά ρυθμίσουν 
άναμφισβητήτως νομοθετικώς τά μεγάλα μετα
πολεμικά προβλήματα τού τόπου, εν τών δ 
ποιων θά είναι καί ό τρόπος τής άσκήσεως 
τής πίστεως καί ή μορφή τών Τραπεζών.



Τέλος, Κύριοι Συνάδελφοι, αί σκέψεις καί 
αί προτάσεις περί δλοκληρωτικής συνεργασίας, 
όποθενδήποτε προερχόμενοι, δέν είναι άπλώς 
σεβαστοί άλλά καί έκτιμιόνται αρκούντως καί 
δέν διαφωνοΰμεν σήμερον εις τήν ουσίαν άλλά 
μόνον εις τούς τύπους, δσον δέ ειλικρινέστε
ροι είναι αί προτάσεις αδται καί δσον είλι- 
κρινεστέρα υποδοχή καί καλή χρησιμοποίησις 
γίνεται τούτων, τόσον συντομώτερον θά εδρω· 
μεν τόν δρόμον των πραγματικών συμφερόν
των μας, τήν προάσπισιν καί τήν ίκανοποίη 
σιν των όποιων μόνον εις μίαν πειθαρχημέ- 
νην, ομονοούσαν, νοικοκυρεμένην καί εότυχισμέ· 
νην Πατρίδα θά άναζητήσωιιεν, εις μίαν Πα 
τρίδα άνταξίαν των επικών αγώνων της καί 
τοΰ ίδικοϋ της πολιτισμού εις μίαν Πατρίδα 
μέ πηγαίαν, πραγματικήν καί ντόπιαν δήμο 
κρατικήν ψυχήν τών κατοίκων της καί μέ δευ 
τέραν θρησκείαν της τήν έργασίαν, τήν κοι
νωνικήν δικαιοσύνην καί τήν άνύψωσιν τού 
έπιπέδου τής ζωής, εις τήν Πατρίδα του Πλά
τωνος καί τοΰ Άριστοτέλους, ή όποια Ιφώτι- 
σε τήν άνθρωπότητα καί της οποίας τα τέκνα 
δέν επιτρέπεται νά φωτίζωνται σήμερον άπδ 
τους έχϋ·ροϋς της καί από τους ασπόνδους 
φίλους της. Εις τήν ήνωμένην 'Ελλάδα τοΰ 
1940—41, τής όποιας τάς θυσίας εις αίμα καί 
εις ήθικά καί οικονομικά αγαθά πρέπει νά 
διεκδικήσωμεν δλοι μαζί χωρίς τάς καταπλη
κτικός παραφωνίας καί εις τήν όποιαν 'Ελ
λάδα ή έλλειψις ζωτικού χώρου μάς θέτει εις 
μειονεκτικήν θέσιν έναντι τών γειτόνων μας 
καί μάς στερεί τών μέσων μιας στοιχειώδους 
άνθρωπιστικής ζωής.

Κατόπιν δίδεται δ λόγος εις τόν κ Ν. Δε 
μοΐρον, δστις λέγει τά εξής :
Κύριοι Συνάδελφοι,

Όταν έπρόκειτο νά ένεργηθώσιν αί προη
γούμενοι έκλογάί προς άνάδειξιν νέας Διοικη
τικής ’Επιτροπής τοΰ Συλλόγου, εϊχομεν προ
τείνει πολλοί συνάδελφοι λόγψ τής σοβαρότη ■ 
τος τών ζητημάτων τών σχετιζομένων μέ τήν 
Τράπεζαν καί τό Προσωπικόν, τήν διεύουνσιν 
τής τότε Δ. Επιτροπής διά τής συμμετοχής 
εις τούτην καί άλλων κατά κοινήν ομολογίαν 
ικανών καί πεπειραμένων συναδέλφων, εις τρό
πον ώστε ή σύνθεσις τής ’Επιτροπής ν’ άπο- 
τελή τήν καλλιτέραν έγγύησιν διά τόν χειρι
σμόν καί τήν παρακολούθησιν τών ζητημάτων 
τούτων.

Σήμερον δμως αισθάνομαι όποχρέωσιν νά 
δμολογήσω—τό κάμνω δέ τοΰτο μετά ιδιαιτέ
ρας δλως εύχαριστήσεως —δτι καίτοι ή ανωτέ
ρω ύπόδειξίς μας δέν έγένετο αποδεκτή, ή 
προελθοΰσα έκ τών εκλογών έκείνιυν Δ. Επι
τροπή είργάσθη κατά τόν καλλίτερον τρόπον 
καί έκαμε παν δ,τι ήτο δυνατόν νά γίνη εις 
τόσον βραχύ χρονικόν διάστημα. Διά τοΰτο 
φρονώ, δτι ούδείς λόγος συντρέχει νά μετα- 
βληθή ή σημερινή σύνθεσις τής Δ. Έπιτρο 
πής καί κατά τάς προσεχείς έκλογάς. Διά νά 
ένισχυθή δέ αΰτη εις τό βαρύτατον έργον της, 
θά έπρεπε νά πλαισιωθή, ευθύς αμέσως μετά 
τάς έκλογάς, διά μιας έξωσυλλογικής ‘Επι
τροπής συμβουλευτικόν μόνον χαρακτήρα έχού- 
σης καί άπαρτιζομένης έκ τών συναδέλφων 
έκείνων οί όποιοι καί συλλογικήν πείραν έχου- 
σι καί Ικανότητας συγκεντρώνουσι, χωρίς νά 
ληφθώσιν υπ’ δψιν αί ιδεολογικά! τάσεις καί 
πεποιθήσεις τούτων.

Είμαι δέ βέβαιος, δτι καί εις τό μέλλον ή 
Δ. ’Επιτροπή μέ τήν πολύτιμον καί άνυστε- 
ρόβουλον βοήθειαν τών συναδέλφων καί μέ 
μόνον γνώμονα τό συμφέρον τοΰ "Ιδρύματος 
τό όποιον ύπηρετοΰμεν καί τοΰ Προσωπικού, 
θά έπιτύχη ικανοποιητικήν έπίλυσιν δλων 
τών φλεγόντων ζητημάτων μας.

Τελευταίως έπληροφορήθην μετά λύπης 
μου, δτι δ κ. Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου ήχθη 
εις τήν άπόφασιν νά μή κατέλθη είς τάς έπι- 
κειμένας έκλογάς, Δέν γνωρίζω βεβαίως τούς 
λόγους οΐτινες συνηγορούν είς τήν λήψιν τής 
άποφάσεώς του ταύτης, νομίζω δμως, δτι ή 
μή συμμετοχή τοΰ. κ. Παπαλέτσου είς τήν Δι· 
οίκησιν τοΰ Συλλόγου θά άποτελέση κενόν, 
ύπό τάς σημερινάς συνθήκας, καί λόγφ τής 
πείρας του καί λόγφ τών ικανοτήτων τάς 
όποιας ένεφάνισε κατά τό διάστημα τής πολι
τείας του Πρέπει συνεπώς νά πεισθή ουτος 
νά μεταβάλη γνώμην, διότι οί καιροί είναι 
χαλεποί καί έκαστος πρέπει νά προσφέρη 
πάν δ,τι δύναται διά τό γενικόν καλόν, έν 
ανάγκη δέ νά άναλωθή είς τήν έκπλήρωσιν 
τοΰ καθήκοντος.

’Εν συνεχείφ λαμβάνει τόν λόγον ό κ. Μι 
χαλακέας, δστις λέγει τά εξής ;
Κύρεοτ-Συνάδελφοι.

Μέσα είς μίαν ατμόσφαιραν άνησυχίας καί 
άδημονίας διά τά επαγγελματικά μας ζητή-



μαία συγκροτείται ή σημερινή γενική συνέ- 
λευσις. Είναι τόσον διάχυτος ή συνέχουσα ό
λους ανησυχία καί εύρίσκεται τόσον εγγύς, δυ
στυχώς, ή πραγματοποίησις (ορισμένων άπο- 
φάσεοιν αί όποιοι άπό καιρού μελετώνται εις 
βάρος μας, ώστε νά μή επιτρέπεται σήμερον 
οΰδεμία μοιρολατρική έγκαρτέοησις. Πολύ 
περισσότερον δέν θά έπρεπε νά έφησυχάζη 
κανείς μέ τήν σκέψιν ότι οί ίδιοι αύτοί κύ
κλοι οί οποίοι άπειργάσθησαν τά είς βάρος 
μας μέτρα είναι ποτέ δυνατόν ν’ αναθεωρή
σουν τάς άποφάσεις των όταν ημείς δέν έκδη 
λώνομεν έμπράκτως τήν άντίθεσίν μας καί 
δέν διατρανοϋμεν τήν άπόφασίν μας όπως 
παλαίσωμεν μέ σθένος διά τά ζωτικά μας 
ζητήματα.

”Ας μή έφησυχάζωμεν, συνάδελφοι. Εύ- 
κταίον θά ήτο αν ήδυνάμεθα νά συγκινήσω- 
μεν τούς αρμοδίους μέ θερμάς επικλήσεις 
πρός τήν μεγαλοψυχίαν των, μέ ευλαβή καί 
πειστικά έπιχειρήματα διεκτραγωδούντο τήν 
κατάστασίν μας, μέ παντός είδους διαβεβαι
ώσεις πίστεως καί άφοσιώσεως.

Δυστυχώς όλαι αί ενδείξεις πείθουν, ότι 
τά είς βάρος μας μέτρα δέν είναι αποτέλεσμα 
πεπλανημένων αντιλήψεων έκ μέρους εκείνων 
πού τά είσηγοϋνται διά νά χρειάζεται σήμε
ρον έργασία έκ μέρους μας πρός διαφώτισιν 
αυτών. Διότι — διά νά ά'αφέρω ένα μόνον 
παράδειγμα — ποιος έχων καί τήν έλαχίστην 
έστω πείραν τών συμβαινόντων έν τή ’Εθνική 
Τραπέζι) αγνοεί σήμερον, ότι ή ένταξις τού 
Προσωπικού, ή ώραιοτέρα καί δικαιοτέρα 
πραγματοποίησις του, ουδέ πόρρωθεν δύναται 
νά παραβληθή πρός τά άναπτυχθέντα έπί 
Κατοχής ποικίλα καρκινώματα, τά όποια κα
λείται σήμερον ν' άποκόψη, πρός έξυγίανσιν 
τού οργανισμού, 6 τολμηρός χειροΰργος; Ή 
ένταξις τού Προσωπικού — ή χρονική ένταξις 
διότι έπί τής ποιοτικής ύπάρχουν πολλοί καί 
δικαιολογημένοι έν πολλοίς αντιρρήσεις — ύ- 
πήρξεν απλώς ή έξόφλη’σις ενός ληξιπροθέ
σμου χρέους έκ μέρους ενός δυστροποϋντος 
οφειλέτου, ό όποιος, καταχρώμενος τής δυνά- 
μεώς του, έταλάνισεν έπί μακρά έτη τόν άδύ- 
νατον δανειστήν. Καί όμως ή ένταξις πρόκει
ται νά καταργηθή, άσυζητητεί καί έξ ολο
κλήρου.

Καί ένφ αί άδικίαι τού παρελθόντος ανα

βιώνουν άποτόμως, ένφ αί έλπίδες τάς όποι
ας είχον στηρίξει πολλοί είς τό πολυθρύλη- 
τον νέον μισθολόγιον άπηδρικνήηνται. φρού
δοι, ένφ παραμένουν άκόμη ανοικτοί αί πλη- 
γαί αί προκληθεϊσαι είς ημάς καί εις τάς οικο
γένειας μας άπό τήν κατοχήν, τό Προσωπικόν 
τής Γραπέζης στενάζει καί πάλιν σήμερον, 
προτού προλάβει καν νά άναπνεύση. Καί ή 
αγωνία του, είδικώς διά τό έπαγγελματικόν 
πρόβλημα, είναι μεγαλυτέρα άπ’ ό,τι ύπήρξεν 
έπί κατοχής. Διότι τιάρα διαγράφεται σαφής 
είς τόν ορίζοντα ό κίνδυνος τής διαθεσιμότη
τας, ή δαμόκλειος αύτή σπάθη ή οποία απει
λεί τούς πάντας, δικαίους καί άδικους, αρι
στερούς καί συντηρητικούς, νηστεύσαντας καί 
μή νηστεύσαντας.

Δέν παραγνωρίζομεν, συνάδελφοι, ότι οί 
καιροί είναι χαλεποί, ότι ή Ελληνική Πατρίς 
έχει ανάγκην κοινών θυσιών καί κοινών μό
χθων διά νά έπιτύχη τήν άνόρθωσίν της. Καί 
είμαι βέβαιος ότι οί ύπάλληλοι τής ’Εθνικής 
Τραπέζης θά τό θεωρήσουν χαράν καί τιμήν 
των νά συνεισφέρουν κατά τάς δυνάμεις των, 
πολλάκις καί πέραν άπό τάς δυνάμεις των, 
είς τό τραχύ έργον τής άνοικοδομήσεως. Έκ 
παραλλήλου όμως άντιμετωπίζομεν ώς όλέ- 
θριον δι’ ήμάς αύτούς καί διά τήν καλώς νο· 
ουμένην ’Εθνικήν Οικονομίαν κάθε μέτρον 
τό όποιον, ένφ έπιβαρύνει ύπερμέτρως 
καί πέραν τής αντοχής των μίαν ολόκλη
ρον τάξιν ανθρώπω", δέν δημιουργεί συγ
χρόνως τάς προϋποθέσεις έκείνας ύπό τάς 
οποίας έπέρχεται ή άξιοποίησις όλων τών 
πλουτοπαραγωγικών δυνάμεων ενός τόπου. ’Α
ποβλέπει μόνον, έν τή βαθυτέρα ουσία; του, 
εις τήν έπίρριψιν τών βαρών τού πολέμου έπί 
τών ασθενικών ώμων τής ύπαλληλικής τάξε- 
ως, τής τάξεως ή οποία έδωσεν ιδρώτα,, δά
κρυα καί αίμα είς τά βουνά τής 'Αλβανίας 
καί είς τήν ’Εθνικήν ’Αντίστασιν.

Έν ~δψΒΐ~ τών σοβαρωτατων επαγγελματι
κών ζητημάτων μας, ποιον σήμερον τό καθή
κον τών συναδέλφων ;

Ρητώς καί άπεριφράστως έπαναλαμβάνω 
ένώπιόν σας τήν γνώμην τήν όποιαν είχον 
υποστηρίξει ένθέρμως καί κατά τήν κατοχήν 
καί εύθύς μετά τήν άπελευθέρωσιν καί κατά 
τούς τρεις τελευταίους μήνας. Νομίζω, ότι κα
ταστάσεις όπως ή σημερινή δέν άντιμετωπί-



ζονται είμή μέ ένιαίαν προσπάθειαν, μέ κοι
νήν κατανόησιν καί μέ ηνωμένας άμυντικάς 
δυνάμεις.

Ή πείρα τοΰ απώτερου καί τοΰ προσφά
του παρελθόντος έχει αποδείξει έπαρκώς πό
σον καταστρεπτικαί άποβαίνουν εις τούς έρ 
γαζομένους αί μεταξύ των διαμάχαι καί πώς 
εκείνοι οί όποιοι αποκομίζουν οφέλη έξ αύ- 
τών είναι έν τελευταία αναλύσει οί διαθέτον- 
τες τήν οίκονομικήν δύναμιν, οί κύκλοι οί 
όποιοι εύχονται τάς διαμάχας αύτάς, διά νά 
μή είπωμεν ότι τάς απεργάζονται.

Έφ’ όσον τά συμφέροντα όλων τών συνα
δέλφων είναι κοινά, κοινοί πρέπει νά είναι 
καί αί έπιδιώξεις των. Αί πολιτικοί, πολιτεια
κοί ή κοινωνικαί πεποιθήσεις έκάστου, σέβα 
σταί εις τήν ιδιωτικήν των ζωήν, άς μή συ
σκοτίζουν τήν διάνοιαν, ενταύθα, άς μή εμ
ποδίζουν νά σκεπτώμεθα, προκειμένου περί 
επαγγελματικών ζητημάτων, κατά τρόπον συν
δικαλιστικόν καί μόνον.

Καί μόνον κατά τόν τρόπον αύτόν έπιβάλ- 
λεται νά σκεφθώμεν έν όψει τών αρχαιρεσιών 
τού Συλλόγου. Ποιος δέν κατανοεί, συνάδελ
φοι, τήν ανάγκην ενός ενιαίου ψηφοδελτίου 
έπαγγελματικών συμφερόντων" καί ποιος 8ύ 
ναται ν’ άμφισβητήση τήν ϊσχύν καί τό τερά
στιον κύρος μιας Διοικητικής Επιτροπής ή 
οποία θά έξεπροσώπει ένώπιον τής Διοική 
σεως τής Τραπέζης, αλλά καί ένώπισν τ'οΰ 
Κράτους γενικώτερον, τήν ήνωμένην καί άρ 
ραγή θέλησιν ολοκλήρου τοΰ προσωπικού ;

Τήν άντίληψιν αύτήν είχε συμμερισθή πρό 
τριμήνου περίπου ό Πρόεδρος τού Συλλόγου 
καί μερικοί άπό τούς συνεργάτας του, είχον 
γίνει μάλιστα επανειλημμένοι έπαφαί καί συ
σκέψεις καταλήξασαι εις τήν τελικήν συμφω 
νίαν. Είχον καθορισθή καί τά ονόματα τών 
προσώπων τής μειοψηφίας τά όποια θά είσήρ 
χοντο εις τήν Διοικητικήν Επιτροπήν. Τονίζω 
ότι ή συμφωνία υπήρξε τελική καί ότι αί έγ 
γυήσεις αί όποϊαι είχον τότε παρασχεθή έθε- 
ωρήθησαν ύπό τοΰ Προέδρου ώς απολύτως 
επαρκείς. Αί εγγυήσεις άφεώρων τά έξης 4 
σημεία: α) Ούδεμία παρέμβασις εις τά έργα 
τής Διοικ. ’Επιτροπής έκ τών άνω ή έκ τών 
κάτω έντός τής Τραπέζης, ούδεμία έξωτραπε 
ζική επιρροή, ούδεμία άνάμιξις τής πολιτικής, 
β) Καταπολέμησις άπό σύσσωμον *τήν Διοικητ.

’Επιτροπήν τοΰ Συλλόγου πάσης διαταραχής 
εις τό έργον τής προκαλουμένης τυχόν άπό 
οργανώσεις ή ομάδας κινούμενος έμφανώς ή 
άφανώς εντός ή έκτος τής Τραπέζης. γ) Κοι
νόν καί συμφωνημένον έκ τών προτέρων πρό
γραμμα Επαγγελματικών ’Επιδιώξεων.

Τάς έγγυήσεις αύτάς τά μέλη τής Έπιτρο. 
πής συναδέλφων τά όποια διεξήγαγον τάς 
συνεννοήσεις μέ τόν Πρόεδρον καί τούς συνερ
γάτας του είχον προσφερθή νά κατοχυρώσουν 
μέ κάτι τό οποίον, νομίζω, εύρίσκεται υψηλό
τερα άπό τά πολιτικά ή κοινωνικά φρονή
ματα έκάστου, μέ τόν λόγον τής προσωπικής 
των τιμής.

Δυστυχώς ή όλη έργασία συμπράξεως—εί- 
δικώς μέ τόν κ. Παπαλέτσον καί τούς φίλους 
του—άνεκόπη πρό διμήνου περίπου, μέ τήν 
απρόοπτον καί άμετάτρεπτον, ώς διετείνετο, 
άπόφασίν του όπως μή’κατέλθη πλέον εις έκ- 
λογάς.

"Οσον άφορφ τώρα τά καθήκοντα τής Δι
οικητικής "Επιτροπής, νομίζω ότι πρώτιστον 
μέλημά της πρέπει νά είναι ή καταπολέμησις 
δι" όλων τών νομίμων μέσων τής συντακτικής 
πράξεως. ”Αν όμως αύτη έπιβληθή ώς νομο- 
θέτημα, παρά τήν έντονον άντίδρασΐν μας, τό
τε όλαι μας αί προσπάθειαι πρέπει νά τεί
νουν άνενδότως εις τήν ήπιωτέραν έφαρμογήν 
της ’Απαραίτητος, πάντως, προϋπόθεσις, όρος 
έξασφαλιστικός έκ τών ών ούκ άνευ διά τό 
Προσωπικόν,τυγχάνει ή συμμετοχή έκπροσώπων 
τοΰ Συλλόγου εις τάς Έπιτροπάς ή τά Συμ
βούλια πού θά ένεργήσουν τήν ίεραρχικήν 
άνακατάταξιν, μετά τήν κατάργησιν τής έντά- 
ξεοις. δι’ άμέσων προαγωγών καί θά εφαρμό
σουν τόν καλλίτερον δυνατόν ’Οργανισμόν 
υπηρεσίας. Δυστυχώς, άν αί πληροφορίαι μου 
είναι ακριβείς, τόν όρον αύτόν δέν άποδέχεται 
ή Διοίκησις τής ’Εθνικής Τραπέζης, άγνοώ 
διά ποιους λόγους. ’Ημείς όμως πρέπει νά 
έπιμείνωμεν, διότι ή έπαγρύπνησις τοΰ προ
σωπικού είς τό έργον τής ίεραρχικής άνακατα- 
τάξεως καί ή ένεργός συμμετοχή του άποτελοΰν 
τά άσφαλέστερα έχέγγυα πρός άποσόβησιν 
άδικιών ή χαριστικών διακρίσεων.

Είδικώς ώς πρός τήν έφαρμογήν τής δια
θεσιμότητας έν τή Τραπέζη, θά μοδ_έπιτρέψη 
ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου νά μή συμμερίζω- 
μαι τήν αισιοδοξίαν πού μοϋ έξεδήλωσεν εις



πρόσφατον συνομιλίαν καί έπανέλαβεν έδώ 
απόψε. Δικαιολογεί τήν αισιοδοξίαν του έζ 
συζητήσεων τάς οποίας διεξήγαγε μέ τόν κ. 
Διοικητήν Όταν όμως έχη κανείς ΰπ’ όψιν 
του άφ’ ένός προγενεστέρας δημοσίας δηλώ
σεις τοΰ ίδιου κ. Διοικητοϋ καί άφ’ ετέρου 
τήν γενικότητα τοΰ μέτρου τής διαθεσιμότη- 
τος, όταν ακόμη όμιλή, ώς ώμίλησε πρό ολί
γου ό κ. Παπαλέτσος, μέ δριμυτητα γλώσσης 
διά τόν αύτόν κ. Διοικητήν καί τόν έμφανίζει 
ως εργοδότην μέ τόν όποιον είναι δυσχερής κά 
θε συνεννόησις, τότε έπιβάλλεται νά είναι περισ
σότερον φειδωλός εις αισιοδοξίαν καί όλιγιότει 
ρον φειδωλός είς σκεπτικισμόν.Καί χρειάζετα- 
πολλή προσοχή μήπως μέ τό νά μεταδίδη κα 
νείς καί εις άλλους συναδέλφους τήν αισιοδο
ξίαν του μεταβάλλεται, άκουσίως του φυσικά, 
είς όργανον έξυπηρειήσεως συμφερόντων αν
τιθέτων πρός τήν συλλογικήν ύπόθεσιν. 
Συνάδελφοι,

Τό Προσωπικόν πρέπει νά εόρίσκεται προ 
ετοιμασμένον διά τραχείς άγώνας είς περί 
πτωσιν άπεμπολήσεως των δικαίων του. Τούς 
άγώνας αύτούς τούς προβλέπει ενδεχομένους 
καί ή σημερινή Δ. ’Επιτροπή "Ας μοί έπι 
τραπή όμως νά παρατηρήσω, ότι διά καθη- 
συχαστικών δηλώσεων δέν τονώνεται ή άγω- 
νιστική διάθεσις. Τούναντίον υπάρχει κίνδυ
νος νά καταλήξουν αδται έν τέλει είς τήν νάρ 
κωσιν τής κοινής γνώμης των συναδέλφων. Δέν 
άρκεϊ ή σθεναρά άποφασιστικότης είς τήν 
διεκδίκησιν των δικαίων επαγγελματικών ζη 
τημάτων νά ένυπάρχη απλώς είς τα Διοικη
τικά Συμβούλια τών Σωματείων. Ταυτοχρό- 
νως είναι άνάγκη νά αυνυπάρχη είς όλα τά 
μέλη, άλλως τά Συμβούλια άπομονοΰνται μοι
ραίος άπό τήν κοινήν γνώμην καί είς δεδο- 
μένην στιγμήν δράσεως παρουσιάζονται ού· 
σιαστικώς άνίσχυρα, έφ" όσον δέν εύρίσκεται 
παρά τό πλευράν των τό έμψυχον υλικόν, κα
ταλλήλως προετοιμασμένον.

Άν ή Δ. ’Επιτροπή έφρόντιζε περισσότε 
ρον νά καθιστά τούς συναδέλφους κοινωνούς 
τών φλεγόντων ζητημάτων, τά όποια τήν ά- 
πασχολοΰν καί τά όποια χειρίζεται κάπως 
«έν λευκφ», άν άντί τοΰ άκαίρου κηρύγματος 
τής καθησυχάσεως καί τής αναμονής εκρουεν 
εγκαίρως τόν κώδωνα τοΰ κινδύνου, δέν θά 
παρουσιάζετο ίσως τήν παρελθοϋσαν Δευτέ

ραν τό φαινόμενον ματαιώσεως γενικής συνε- 
λεύσεως έλλείψει άπαρτίας. ’Αντί νά έπιρρί- 
πτη σήμερον ή Διοικ. ’Επιτροπή τάς εύθύνας 
είς βάρος τών συναδέλφων — καί μάλιστα μέ 
ειρωνικούς τινας υπαινιγμούς περί καύσωνας 
καί άνελκυστήρος - θά ήτο Δροτιμώτερον νά 
έπανεξετάση ή Ιδία τήν όλην της μέχρι τοϋδε 
δράσιν καί νά έρευνήση μήπως ύπέχει εύθύ
νας διά τήν παρατηρηθεΐσαν άποκαρδιωτικήν 
πράγματι κατάσιασιν. Καί νά τό έκαμνεν αυ
τό εύθαρσώς, όπως άπαιτοΰν αί δύσκολοι 
στιγμαί πού διερχόμεθα καί ν’ άνεθετόρει κα
τόπιν τήν μέχρι τοΰδε πολιτείαν της.

Θά ήθελα άκόμη νά θίξω ένα άλλο λεπτόν 
σημεϊον, τό ζήτημα τοΰ συντονισμού τών προσ
παθειών τοΰ Συλλόγου μας μέ τούς Συλλό
γους τών άλλων Τραπεζών. Τό γεγονός ότι 
είς δύο εύρείας συλλογικός εκδηλώσεις, τήν 
24ωρον παντραπεζιτικήν άπεργίαν τοΰ Μα'ιου 
καΤ τήν παντραπεζιτικήν συγκέντρωσιν τοΰ 
τρέχοντος μηνός, οί ύπάλληλοι τών Τραπεζών 
δέν παρουσιάσθησαν ήνωμένοι, φρονώ ότι 
έξησθένησε σοβαρώτατα τήν κοινήν προσπά
θειαν κατά τής συντακτικής πράξεως. Καί ε
πειδή ή συντακτική αύτή πράξις είδικώς δι" 
ημάς τής Εθνικής στρέφει μίαν άκόμη αιχ
μήν, τήν κατάργησιν τής έντάξεως, είμαι τής 
γνώμης ότι, έστω καί άν ήθέλομεν νά κρίνω, 
μεν τά πράγματα μέ στενόν συνδικαλιστικόν 
πνεύμα, πάλιν θά εϊχομεν νά καρπωθώμεν, εί
δικώς ημείς, περισσότερα άπό τούς άλλους ο
φέλη άν έσυντονίζαμεν τάς προσπάθειας μας. 
Τόσον ή 24ωρος απεργία τοΰ Μαΐου — είς 
τήν όποιαν οφείλεται ή παραίιηαις τοΰ κ. Β. 
Γιαννοπούλου — όσον καί ή τελευταία_Τρα- 
πεζιτική συγκέντρωσις, δέν κατέστη δυνατόν 
νά πραγματοποιηθούν λόγψ διαφωνίας τού 
ήμετέρου Συλλόγου έν τή "Ομοσπονδιακή ’Ε
πιτροπή. Οί λόγοι διαφωνίας, ώς μοί έξέθε- 
σεν αυτούς δ κ. Παπαλέτσος, δμολογώ ότι δέν 
μέ ευρίσκουν σύμφωνον. Είς τήν πρώτην πε· 
ρίπτωσιν ό Σύλλογός μας διεφώνησε διότι 
έθεώρει σκοπιμωτέραν τήν έκδήλωσιν τής 
άπεργίας τέσσαρα; ημέρας βραδύτερον. Είς 
τήν δευτέραν, διότι έφοβεΐτο διατάραξιν τής 
τάξεως κατά τήν συγκέντρωσιν. Άν ληφθή 
όπ' όψιν τό σοβαρόν όφελος πού θά προέκυ- 
πτεν άπό άμφοτέρας τάς έκδηλώσεις, νομίζω ότι 
δέν θά έπρεπε νά ματαιωθοΰν έξ αιτίας τών



προαναφερθέντων λόγων. Διότι καί ή 24ωρος 
απεργία ήδύνατο κάλλιστα νά έπισπευσθή ή 
νά έπιβραδυνθή κατά , 4 ημέρας, χωρίς νά 
προξενηθή ζημία αντίρροπος πρός τήν μα- 
ταίωαίν της, καί ή τραπεζιτική συγκέντρωσις 
ήμποροΰσε νά διβξαχθή εις τήν πρέπουααν 
ατμόσφαιραν ηρεμίας καί σεμνότητας άνέλαμ- 
βά,νοντο ώρισμένα τεχνικά μέτρα, όπως είναι 
ό διορισμός εφόρων τάξεως, 6 Ελεγχος των 
εισερχομένων έν τή αιθούση προσώπων κλπ. 
Οι προβληθέντες, επομένως, ύπό τοΰ κ Πα- 
παλέτσου λόγοι διαφωνίας αφήνουν τό ένδό- 
σιμόν νά πισιεύωμεν ότι ή διασπαστική στά
σις τής ήμειέρας Διοικ. Επιτροπής δέν δι
καιολογείται έκ τών πραγμάτων.
Συνάδελφοι,

Πιστεύομεν εις τάς δικαίας εθνικός διεκ
δικήσεις καί θέλομεν νά Ικανοποιηθούν αΰ 
ται οπωσδήποτε, άς έχουν καθορισθή ύπό 
τοΰ επισήμου Κράτους καί ύπό πάντων τών 
πολιτικών κομμάτων τής Χώρας : Βόρειος Ή 
πείρος, Δωδεκάνησα, διαρρύθμισις μεθορίου, 
επανορθώσεις. Πιστεύομεν εις τήν διά φιλι
κής διευθετήσεως ενωσιν με τήν 'Ελλάδα, τής 
έτέρας μεγαλονήσου. Θέλ,ομεν τό Εργον τής 
άνορθώσεως τής Χώρας νά προχωρήση μέ 
γοργόν ρυθμόν, μέ Ενθερμον πίστιν καί μέ 
άκάματον εργατικότητα. Πρώτον μεταξύ τών 
πρώτων τό "Ιδρυμά μας Επιβάλλεται νά κα- 
ταλάβη τήν θέσιν του είς τό πεδίον τού Ει
ρηνικού άγώνος. Πρώτοι καί οί ύπάλληλοι 
τού ‘Ιδρύματος θά πράξουν τό, καθήκον των 
έν τή Κοινωνία ώς πολίται καί έν τή Τραπέ- 
ζη ώς λειτουργοί αύτής. Ούδείς δι’ οόδένα 
δικαιούται ν' άμφιβάλη. ’Αλλά καί ούδείς 
πρέπει νά παραβλέπη ότι, επιβάλλεται ταύτο- 
χρόνως νά έξασφαλίσμεν βιωτικόν Επίπεδον 
ύποφερτόν, στοιχειώδη προστασίαν μελών 
ιδίας καί πατρικής οικογένειας, δικαίαν έξέ- 
λιξιν είς τήν σταδιοδρομίαν τής Τραπέζης— 
προ παντός δέ νά κατοχυρώσίομεν τήν παρα
μονήν μας εντός τής _Τραπέζης Διότι μόνον 
Ετσι θά κατορθώσωμεν νά διοχετεύσωμεν όλην 
μας τήν δυναμικότητα είς τό τίμιον εργον 
τής άνοικοδομήσεως τής'Ελληνικής Πατρίδας, 
απερίσπαστοι από τήν καθημερινήν αγωνίαν 
τής βιοπάλης.

Μετά ταΰτα δίδεται δ λόγος είς τόν 
κ Κ. MtUoaaoorcovlov, δστις λέγει τά 
έξης :

Ό κ. Χατζηανδρέου ώμιλησε μετά 
γλαφυρότητος καί παρρησίας καί είπε 
πολλά Ενδιαφέροντα, σημαίνοντα καί 
άληθινά Είναι δμως Απαράδεκτος, τουλά
χιστον δι’ έμέ, δ χωρισμός τόν όποιον 
έκαμε—δίκην προβάτων καί Εριφίων δευ- 
τέρας παρουσίας—τών υπαλλήλων τής 
Έθν. Τραπέζης ε’ις δύο παρατάξεις, δε
ξιάν καί άριστεράν. Διότι δπάρχουν καί 
συνάδελφοι — καί Ισως μεταξύ αύτών πολ
λοί τών συνήθως μή προσερχομένων εις 
τάς Γεν.Συνελεύσεις—οί όποιοι δέν Ανή 
κουν είς οόδεμίαν παράταξιν,οΰτε τήν έκ 
δεξιών οϋτε τήν έξ εΰωνύμων. Τήν Ασθε
νή φωνήν τούτων—πολλάκις παραγκωνι- 
ζομένων, Ενίοτε συκοφαντουμένων, πάν
τοτε Αγνοουμένων,—κατόπιν τών λεχθέν- 
των ύπό τού κ. Χατζηανδρέου, ήθέλησα 
νά φέρω είς τήν Γεν. Συνέλευσιν.

Έρώτησις: Σας Εξουσιοδότησαν νά 
τούς Εκπροσωπήσετε ;

Άπάντησις : θέλετε νά πήτε μέ τήν 
έρώτησιν δτι άναρμοδίως ελαβον τόν λό
γον; "Οχι, διότι άπλούστατα λέγω τήν 
άποψίν μου καί φρονώ δτι καί άλλοι συμ
φωνούν μετ’ αύτής Έάν όχι, τόσον χει
ρότερον δΓ αύτούς, τόσον καλύτερον δΓ 
έμέ. έάν μόνον Εγώ σκέπτομαι Ετσι, δη
λαδή κατά τήν γνώμην μου σωστά. Φρο
νώ δτι είνε όλέθριον νά λέγεται Αδια- 
μαρτυρήτως δτι δλοι οί συνάδελφ_οι προσ- 
εβλήθησαν Από τό μικρόβιον τής διχό
νοιας καί δτι τούτο διέβρωσεν όλόκλη- 
ρον τό σώμα τών ’Εθνοτραπεζιτικών 
'Υπαλλήλων. ! Ζ

Κατόπιν λαμβάνει τόν λόγον ό κ.|Ϋβν. 
Τούντας, όστις λέγει τά εξής :
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ή σημερινή Γεν. Συνέλευσις είναι διά τόν 
Σύλλογόν μας Ιστορική, αί αποφάσεις δέ αύ
τής θά κρίνουν κατά βασικόν τρόπον έπί τής 
τύχης μας. Δι’ αυτό πρέπει χωρίς διπλωματι
κούς μαιάνδρους νά όμιλήσωμεν τήν γλώσσαν 
τής ειλικρίνειας, τήν γλώσσαν τών εργαζομέ
νων Καλούμεθα ώ; μέλη τοΰ Συλλόγου νά 
κρίνώμεν καί ν’ άποφασίσωμεν μέ θάρρος αν 
ή τακτική πού ήκολουθήθη είς τά Συλλογικά 
μας πράγματα κατά τό πρόσφατον παρελθόν 
είναι ή ένδεδειγμένη διά τήν λύσιν τών ζητη
μάτων μας ή βηπως όφείλομεν έν όψει τών 
τεραστίων προβλημάτων πού άντιμετωπίζομεν 
νά χαράξωμεν άλλην προσφορωτέραν διά τήν 
έξυπηρέτησιν τών ζητημάτων μας.

Ποια είναι τά ζητήματα αύτά πού τόσο



μας απασχολούν; Καί πώς θά πρέπει νά ένερ- 
γήσωμεν άπ’ εδώ καί στό έξης για νά λυθούν ; 
Ή σοβαρόιης τών προβλημάτων αυτών, πού 
αν δέν άντιμετωπισθοΰν άποτελεσματικώς, θά 
έχη ώς συνέπειαν τήν απώλειαν κεκτημένων 
μέ αγώνας καί θυσίας δικαιωμάτων μας καί 
θά μάς καταδικάση εις πρωτοφανή ένδειαν 
θά πρέπει νά μάς απασχόληση σοβαρότατα, 
θά πρέπει νά δεχθώμεν ή δχι άν ή αβουλία, 
ή έν γνώσει μας παρέλκυσις τών ζητημάτων 
μας καί ή μοιρολατρεία θά έξακολουθήσουν 
νά διευθύνουν ιό συλλογικόν μος πηδάλιον ή 
άν θά πρέπει νά τό έμπιστευθώμεν εις τήν 
περίσκεψιν, τήν πείραν, τήν ειλικρινή αγωνι
στικήν διάθεσιν καί τήν εμπιστοσύνην ιών 
συναδέλφων.

ΜιοβολβΥιχόν.Κατά τόν παρελθόντα μήνα 
οί περισσότεροι υπάλληλοι δέν έπήρανε υπό
λοιπο μισθοδοσίας γιατί αύτό ήτανε χρεωστι
κό, πού έκρατήθη άπό ιόν τρέχοντα μήνα- 
Τότε άντελήφθησαν τήν τραγικήν ειρωνείαν 
τών. . . αυξήσεων ιών .μισθών μας.

Γνωρίζομεν ότι τό μισθολόγιόν μας έκα- 
νονίσθη ΰπό τού κ. Βαρβαρέσου εις τά όρια 
τών 12—30 χιλ. καί ύπό τής Διοικήσεως εις 
τήν όποιαν παρεσχέθη άνεξελέγκτως τό δικαί
ωμα νά καθορίση κατά βούλησιν τούς μισθούς 
μας. Έτσι τό άνώτατον όριον τών 3ι.Ι χιλ. _τό 
έθιξαν ελάχιστοι άνώτατοι υπάλληλοι ενώ ή 
πλειονότης τοΰ Προσωπικού λαμβάνει μισθόν 
15-20 χιλ. καί μόνον οί τμηματάρχαι υπερ
βαίνουν τάς 20 χιλ. Χωρίς νά θέλω νά θίξω 
τούς συναδέλφους θά κάνω (ορισμένες συγκρί
σεις μέ άλλους κλάδους.

Πλέον τοΰ ήμίσεος οί έμποροϋπάλληλοι πέρ- 
νουν τό ανώτατο όριο τών 30 χιλ. οί άγαμοι 
καί 33.000 οί έγγαμοι, ποσό πού δέν πέρνει 
ένας' Διευθυντής τής Εθνικής Τραπέζης. 
Ένας ξυλουργός πέρνει ημερομίσθιο 2000 
δραχ. καί μιά εργάτρια Κλωστοϋφαντουρ
γίας 1200 δραχ. τήν ημέρα γιά νά μήν άνα- 
φέρω άλλους κλάδους.

Άλλωστε ό κ, Βαρβαρέσος έδέχθη ότι τό 
μισθολόγιό μας δέν έπαρκεί ούτε διά τάς 
άνάγκας διατροφής. Εις αξιόπιστος συνάδελ
φος τής Τραπέζης ’Ελλάδος μέ έπληροφόρησε 
ότι ό κ. Βαρβαρέσος παρεδέχθη ότι θά ευρε- 
θώμεν είς αδυναμίαν νά πληρώσωμεν τά είδη 
Ιματισμού τής Ουνρρα. Πώς θά πληρώσωμεν

τά είδη αυτά πού ή άξια τους θά φθάση στό 
3πλάσιον ή δπλάσιο τών προπολεμικών είναι 
ύπόθεσις πού ούτε 6 κ. Βαρβαρέσος ούτε ή 
Διοίκησ,ς τής Τραπέζης έξήτασε.

Αύτά τά μέτρα έπάρθηκαν, όπως μάς είπα
νε, γιά τήν οικονομική ανασυγκρότηση τής 
Χιόρας. Τώρα τό πώς θά γίνη ή άνασυγκρό 
τησις αυτή όταν εμείς, τό αναντικατάστατο 
Κεφάλαιο τής Έθν. Τραπέζης, πειναλέοι καί 
έξαθλιωμένοι, κάθε άλλο παρά γιά τό σκοπό 
αύτό θά μπορούμε νά προσφέρουμε τις ύπη 
ρεσίες μας, όσοι βέβαια δέν θά έχουμε έν τώ 
μεταξύ πεταχθή στό δρόμο παραμένει γιά μένα 
κάτι ακατανόητο. Ποιο είναι τό οικονομικό 
αύτό πρόγμαμμα τής Τραπέζης γιά τήν’Εθνική 
ανασυγκρότηση πού ώς βάσιν αύτοΰ θέτει τήν 
πείναν, τήν δυστυχίαν καί τήν έξαθλίωσιν τών
9 ·~εργατων της.

Είμαι υποχρεωμένος νά διαφωνήσω μέ τήν 
θέσιν πού πήρε στό ζήτημα αύτό ή «Τραπεζι
τική» στό τελευταίο φύλλο της. «Οί Τραπεζι
τικοί υπάλληλοι», γράφει, «άπεδέχθησαν τό 
μισθολόγιο είς συνέχισιν τών θυσιών των χά- 
ριν τής έξυπηρετήσεως πρός αναδημιουρ
γίαν. . . » Οί τραπεζιτικοί υπάλληλοι φρονώ 
άντιθέτως, ότι έχουν ύποχρέωσιν ν’ άγωνι- 
σθοΰν διά τήν βελτίωσιν τής οικονομικής κα- 
ταστάσεοις των γιά νά επιζήσουν καί οϋτω νά 
δυνηθοΰν νά προσφέρουν τάς υπηρεσίας των 
στήν προσπάθεια πρός αναδημιουργίαν τής 
Πατρίδος.Γιατί σήμερα καμμιά τέτοια,καμμιά 
τέτοια υπηρεσία παρά τήν θέλησίν των δέν 
μπορούν νά προσφέρουν.

Καί έρωτάται ή Δ Ε. τοΰ Συλλόγου : Καί 
άν ακόμη παρεδέχθη διά τόν κ. Βαρβαρέσον 
τό δικαίωμα νά αναμιγνύεται είς τάς εσωτε
ρικός σχέσεις τών Τραπεζών καί τοΰ Προσω
πικού των καί καθόρισε ανώτατα όρια μι
σθών καί τούτο χάριν τής άνασυγκροτήσεως, 
πώς έδέχθη τήν παροχήν είς τούς τραπεζίτας 
τού δικαιώματος νά καθορίσουν μόνοι καί 
έρήμην τών αντιπροσώπων μας τά όρια τής 
κλιμακώσεως τού μισθολογίου μας; Μήπως 
είς τήν άνασυγκρότησιν θά συμβάλη καί ή 
πλεονεξία τών εργοδοτών μας; Ποιας προσ
πάθειας κατέβαλεν έξ άλλου ή Δ Ε ώς μάς 
έπηγγέλθη καί κατά τήν Γεν Συνέλευσιν ό 
Πρόεδρος αύτής διά νά γίνη καλή χρήσις έκ 
μέρους τών διοικούντων τοΰ παρασχεθέντος



είς αύτούς δικαιώματος καθορισμού των μι
σθών είς τά γνωστά περιθώρια ;

"Αμεσα μέτρα πού θά έχη νά επιδιώξω τό 
νέον Δ. Σ. θά πρέπει νά είναι : 1) Ή βελ- 
τίωσις τής κλιμακώσεως τού μισθολογίου ου - 
τως ώστε τό ανώτατο δριο νά τό φθάσουν 
δλοι οί ανώτεροι συνάδελφοι (Διευθυνταί, 
Τμηματάρχαι), καί νά τό πλησιάσουν αίσθη- 
τώς τηρούμενων των αναλογιών οί μέσοι καί 
οί κατώτεροι. 2) Τό έπίδομα πολυετούς υπη
ρεσίας ιά καθορισθή βάσει τριετιών προστι
θεμένων καί τών ετών προϋπηρεσίας. 3) Νά 
δοθή άμεσος οικονομική ένίσχυσις γιά τήν 
αγοράν τών ειδών ιματισμού τής Οΰνρρα 
τουλάχιστο.

Συντακτική Πράξις. Αί τραγικαί συνέ
πειαν τής εφαρμογής της είναι είς δλους γνω
στοί. Όλα:, αί κατακτήσεις μας, ίδίςι ή* έντα- 
ξις, πού έπετύχαμεν ήνωμένοι καί συναδελ- 
φωμένοι κάτω άπό τάς χειροτέρας συνθήκας 
τής μαύρης κατοχής διατρέχουν τόν έσχατο 
κίνδυνο. *0 κ. Πρόεδρος τής Δ. Ε. δέν μας 
παρέχει έπαρκή στοιχεία διά τάς διαβεβαιώ
σεις τής Διοικήσεως αν ή μή έφαρμογή] τής 
2. Π. θά περιλάβη εκτός τής έντάξεως καί 
τούς υποβιβασμούς, διά τάς απολύσεις δλων 
τών διορισθέντων επί κατοχής, δικαίων καί 
άδικων, είτε κανονικώς καί μέ προσόντα είτε 
όχι, διαθεσιμότητας κλπ.

Πώς δμως προεκλήθη ή Σ. Π.; Κατά τήν 
τελευταίαν Γεν. Συνέλευσιν 6 κί Πρόεδρος 
τής Δ, Ε. μας μετέφερε δήλωσιν τού τότε 
'Υπουργού Έθν. Οικονομίας κ. Κασιμάτή^διι 
«τό σχέδιον κατηρτίσθη άπό τάς νομικάς 
ύπηρεσίας τών Τραπεζών καί Ελλάδος καΓ 'Ε
θνικής, διεκήρυξεν δτι οί είσηγηταί τής Σ. Π. 
είναι οί έργοδόται μας καί εξ αύτών περισ 
σότερον υπεύθυνοι οί Διοικηταί μας» καί 
έξηντλήθη είς επιχειρήματα νά μάς πείση περί 
αύτοΰ. Ό ίδιος κ. Πρόεδρος είς παρουσία- 
σθεϊσαν εσχάτως πρός αύτόν ’Επιτροπήν εϊπεν 
δτι ύπό τού Διοικητού κ. Πεσμαζόγλου καί 
τού Οίκον. Συμβούλου κ. Παρασκευοπούλου 
έδόθη σημείοιμα πρός τήν Κυβέρνησιν τά 
όποιον έχρησιμοποιήθη ώς βάσις διά τήν σύν
ταξιν τού σχετικού νομοσχεδίου.

Καί ένφ άνεμέναμεν δλοι νά τόν βοηθή- 
σωμεγ, ώς μάς έζήτησε, διά νά προβή είς έν
τονα διαβήματα πρός άπόκρουσιν τής Σ Π ,

είδαμεν άπό τίνος μέ μεγάλην μας απορίαν νά 
κάμη περίεργον στροφήν, καί νά μάς καθη 
συχάζη μέ διαβεβαιώσεις δοθείσας όπό τής 
Διοικήσεως δτι δέν μάς θίγει ή Σ. Π. τόσον 
είς προφορικός ανακοινώσεις, είς τήν «Τρα
πεζιτικήν» δσον καί κατά τήν σημερινήν λο
γοδοσίαν.

’Εάν δμως ή Διοίκησις δέν σκέπτεται νά 
έφαρμόση τήν Σ Π. διατί τότε τήν έπροκάλε- 
σε ; Μήπως μετεμελήθη ; "Αν ΰποθέσωμεν 
καί ήμεΐς δτι κάτι τέτοιο συμβαίνει, δπως τό 
πιστεύει καί ή Δ. Ε διατί τότε ή Διοίκησις 
δέν καθιστά γνωστήν τήν άπόφασίν της διά 
μιάς άνακοινώσεως διά νά καθησυχάση τό 
προσωπικόν ; Τό έζήτησεν αυτό ή Δ. Ε άπό 
τήν Διοίκησιν νά πραγματοποιηθή καί διατί 
δέν έπραγματοποιήθη μέχρι σήμερον ; Τί έγ- 
γυήσεις θά έχη τό νέον Δ. Σ. είτε είς αυτά 
περιλαμβάνεται ό κ.Παπαλέτσος είτε δχι, δτι 
τά σημερινά δέν είναι έπεα πτερόεντα ; Μήπως 
είναι τόσο άσήμαντον τό ζήτημα ώστε νά μπο- 
ρή νά άρκεσθή τις είς προφορικός δια
βεβαιώσεις ;

Είς έπίμετρον δλων αύτών είδε τό φώς νέα 
άπόφασις τών υπουργείων Οικονομικών καί 
Εργασίας διά τήν οποίαν ούδέν ήκοόσαμεν 
έκ μέρους τής Δ Ε. τού Συλλόγου- Ή άπό- 
φασις αυτή έχει ώς έξής :

(Άναγινώσκει τήν ύπ" άριθ. 13800/10.7.45 
άπόφασίν περί καταβολής είς τούς μή άπασχο- 
λουμένους μισθωτούς τού ήμίσεος τών καθορι- 
ζομένων άποδοχών).

"Αλλο ζήτημα διά τό όποιον δέν ήκούσα - 
μεν τίποτε άπό τό Δ. Σ. είναι ή δημοσιευθεϊ- 
σα Σ. Π. πού συγχωνεύει τά διάφορα έπικου- 
ρικά Ταμεία καί ή όποια θίγει τό Ταμείο μας 
Αύτασφαλείας.

Κατά τήν γνώμην μου άλλη τακτική έπρε
πε ν’ άκολουθηθή προτού φθάσωμεν είς ανε
πανόρθωτα κακά :

1) Διά συνεχών επαφών καί άνακοινώσεων 
τό Προσωπικόν νά παρακολουθή άγρυπνον 
τήν έξέλιξιν τών ζητημάτων του καί νά μή 
φθάσωμεν έκεϊ πού φθάσαμεν δηλ. νά ματαιώ- 
νωνται Γεν. Συνελεύσεις έν όψει τόσων σοβα
ρών θεμάτων έλλείψει άπαρτίας.

2) "Η τακτική τού Δ. Σ. καί αί ένέργειαί 
του νά πλαισιώνωνται ύπό μέρους ή τής όλό- 
τητος τού Προσωπικού καί δχι νά κρατήται είς



χατάστασιν αδιαφορίας καί ναρκώσεως.
3) Βαθμιαία έξάντλησις όλων των νομίμων 

μέσων, διαβημάτων, υπομνημάτων, παρουσιά
σεων ’Επιτροπών καί άπό άλλα μέλη τοΰ Συλ 
λόγου.

4) Δημιουργία ευνοϊκής διαθέσεως υπέρ 
τής δικαίας άπόψεώς μας διά τακτικών δήμο 
σιευμάτων εις τάν Τύπον, ανακοινώσεων εύρυ- 
τέρας κυκλοφορίας διά νά πεισθή τό Κοινόν 
καί ή Κυβέρνησις. (Τί μισθούς έπερναμε προ
πολεμικούς, τί σήμερον, τί ζητάμε, τούς κιν 
δύνους πού μάς απειλούν μέ τήν Σ. Π., άπό 
ποιους άπειλοΰνται τά συμφέροντά μας κ.λ.π.)

5) Σύσφιγξις, στενή κα.ί πραγματική συνερ 
γασια μέ τά άδελφά Σωματεία εις τά πλαί
σια τής 'Ομοσπονδίας. Ύποστήριξις τών αιτη
μάτων μας άπό τό Έργατοϋπαλληλικό Κέντρο 
καί ιήν Γ.Σ.Ε.Ε.

Καί όταν αυτά δέν έτελεσφόρουν θά έπρεπε 
ν’ άκολουθήσωμεν καί έντονωτέραν τακτικήν. 
'Αλλά, δυστυχώς, καί δίαν ό Σύλλογός μας 
έκλήθη άπό τήν ‘Ομοσπονδίαν καί τά άλλα 
άδελφά Σωματεία νά διεκδικήση έντονώτερον 
τά κοινά ζητήματα, δέν έστερξε νά συ'μμε- 
τάσχη οΰτε εις τήνΠαντραπείούπαλληλικήν συν- 
κέντρωσιν καί έδωκε κακόν παράδειγμα πρός 
μίμησιν καί εις τούς άλλους καί ούτω αυτή 
έξεφνλίσθη εις συγκέντρωσιν ενός μόνον Σω
ματείου, άλλ" ούτε καί εις τύν απεργίαν τη» 
Μαιου καί έχαρακτηρίσθημεν ως διασπααταί
τού άγώνος. "Ετσι, αφήσαμε άνενοχλήτους τούς
έργοδότας μας νά φθάσσυν εκεί πού έφθασαν 
καί τήν Κυβέρνησιν νά έξυπηρετή άνέτως τά 
συμφέροντά των.
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

"Ενώπιον μιας καταστάσεως διόλου ένθαρ- 
ρυντικής διά τόν Σύλλογόν μας καλούμεθα ν’ 
άναδείξωμεν Διοίκησιν τοΰ Συλλόγου ικανήν 
ν’ άνταποκριθή εις τά τεράστια προβλήματα 
πού μάς απασχολούν.

Όπως σάς άνέφεραν άλλοι συνάδελφοι 
έγιναν προσπάθειαι διά μίαν συνεργασίαν, έν 
δψει ιών αρχαιρεσιών μέ τόν κ. Πρόεδρον 
τού Δ.Σ. αί όποϊαι παρά τά γεγονός δτι άρχι- 
κώς είχαν στεφθή ύπό έπιτυχίας κατόπιν λό- 
γφ άρνήσεως τού κ. Προέδρου νά πολιτευθή 
παρέμειναν άκαρποι. Δέν ώρροδήσαμεν καί 
προσπαθήσαμεν νά μειαπείσωμεν τόν κ. Πρό. 
εδρον άλλ’ εις μάτην. Έστράφημεν δμως πρός

άλλας κατευθύνσεις, έκρούσαμεν δλας τάς θύ- 
ρας όπου ένομίσαμεν δτι θά συναντούσαμεν 
κατανόησιν. Έχομεν πολλάς έλπίδας εκ τών 
επαφών μας δτι ή συνεργασία θά πραγματο
ποιηθώ. .

Πιστεύομεν εις τήν ένότητα τού Προσωπι
κού διά τήν διεκδίκησιν τών έπαγγελματικών 
του επιδιώξεων, χωρίς άνάμιξιν τών ιδεο
λογικών ή πολιτικών πεποιθήσεων αυτών 
πού θ’ άναλάβουν τήν Διοίκησιν τού Συλλό
γου. Πιστεύομεν δτι εις τάς προσεχείς άρχαι· 
ρεσίας θά πρέπει νά κατέλθωμεν ηνωμένοι 
καί νά άναδείξωμεν ένα κοινόν μοναδικόν 
ψηφοδέλτιον.

Ή ένύτης μας &' άποτελέσγι ισχυρόν 
πλήγμα Si’ εκείνους οί όποιοι ελπίζουν νά 
έπωφελη&οΰν άπο τήν διχόνοιαν καί νά 
εφαρμόσουν τά άν τιϋπαλληλικά μέτρα που 
απεργάζονται

Νομίζων δτι άπηχώ τήν κοινήν ουνείδηαιν 
καλώ δλους τούς συναδέλφους νά έξαρθώμεν 
ΰπεράνω όλων όσων μάς έχώρισαν εις τό 
παρελθόν καί ν’ άναδείξωμεν τά τιμιώτερα,τά 
πλέον πεπειραμένα καί τά ίκανώτερα στοι
χεία πού περικλείει ό Σύλλογός μας εις τήν 
Διοίκησιν του καί είμαι βέβαιος δτι άπό 
κάθε πλευράν υπάρχει διάθεσις διά τήν κα- 
τάπαυσιν τής διχονοίας. “Ολοι δσοι έκλεγοΰν 
θ’ άγωνισθούν διά τάς συνδικαλιστικός και 
μόνον επιδιώξεις, έφαρμόζοντες τήν άρχήν 
μακράν τής Τραπέζης ή πολιτική.

Τό νέον Δ Σ. πρέπει νά βαδίση μέ συνο
χήν, μέ ένιαίαν κατεύθυνσιν, ν’ άποκαταστή- 
ση τήν συνδικαλιστικήν συνείδησιν εις δλα 
τά μέλη τού Συλλόγου καί επί κεφαλής δλων 
μας νά δημιουργήσω τάς προϋποθέσεις διά 
τήν λΰσιν τών προβλημάτων μας.

’Επειδή έθίγη τό εθνικόν ζήτημα, άν καί 
κατά τήν γνώμην μου έκτος θέματος θεωρώ 
ύποχρέωσίν μου νά τονίσω διι άπαν τό Προ
σωπικόν διαπνέεται άπό ύψηλόφρων εθνικόν 
φρόνημα, δείγματα δέ αύτού έδειξε πάντοτε 
άνεξαρτήτως τών ιδιαιτέρων έκάστου ιδεολο
γικών ή πολιτικών άντιλήψεων.

Οί ύπάλληλοι τής ’Εθνικής Τραπέζης ήγω- 
νίσθησαν ηνωμένοι διά τήν "Εθνικήν ΰπόθεσιν 
κατά τήν περίοδον τής Κατοχής καί μπορούν 
νά είναι υπερήφανοι δι’ αυτό.

Σήμερον δλοι πιστεύουν εις τήν ακέραιό-



τητα, τήν ανεξαρτησίαν και τάς εϋ·νικάς μας 
διεκδικήσεις (Δωδεκάνησα, Β. "Ηπειρον, Κύ
προν, διαρρύ-θ-μισιν συνόρων πρός τήν Βουλγα- 
ρίαν κλπ.) καί δλοι θά προασπίσουν έν ανάγ
κη ταύτας, έχοντες ύπεράνω όλων τήν αί- 
γλην καί τό μεγαλεΐον τής Πατρίδας.

Ό κ. I. Δράκος, λαμβάνων έν συνεχεία 
τόν λόγον, λέγει τά έξης:
Κύριοι Συνάδελφοι,

Οί συνάδελφοι όμιληταί έκτενώς άνε- 
φέρθησαν εις τά έπαγγελματικά μας ζη
τήματα ώστε παρέλκει ή οίαδήποτε έκ 
μέρους μου προσθήκη καί άπασχόλη- 
σίς σας.

"Ο Απολογισμός τοΰ έργου τής Διοι
κητικής 'Επιτροπής μάς έδωσε τήν πικρή 
διαπίστωσι δτι έχουμε ν’ άντιμετωπίσου- 
με πολλές δυσκολίες γιά μιά καλλίτερη 
διαβίωσί μας.

Γι’ αύτό τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συλλόγου μας πρέπει ν’ άποτελεσθή 
άπό συναδέλφους μέ πείρα στά Συλλο
γικά ζητήυατα καί ικανούς νά πολεμή
σουνε μέ τό πνεΰμα τους, τή πείρα τους 
καί τή προσήλωσί τους στήν ιδέα τοΰ 
Δικαίου, γιά τήν βελτίωσι των δρων τής 
ζωής μας.

Τό Απερχόμενον Δ. Σ. Αποκομίζει τήν 
πικρίαν δτι τό έργον του δέν έτυχε τής 
δεούσης έκτιμήσεως καί ύποστηρίξεως 
των μελών τοΰ Συλλόγου μας

Οΰδείς Από μάς παραγνωρίζει πόσον 
τό έργον του ήτο τεράστιον.

Άψωσιώθη σ' αύτό μέ πίστη καί κατέ
βαλε κάθε προσπάθεια γιά την έπιτυχία 
του.

Τό δρόμο πού χάραξε γιά __ τήν έπίλυ- 
σι των ζητημάτων μας Ασφαλώς στά πειό 
πολλά του σημεία θά τόν Ακολουθήση 
καί τό νέο Δ. Σ. τοΰ Συλλόγου.

Είθε αύτό νά είναι τυχερώτερο είς 
τό νά έπιτύχη. τήν όλοκληρωτική ΐκανο- 
ποίησι τών έπαγγελματικών ζητηυάτων 
μας.
. Άπό τό ένδιαφέρον πού δείξαμε γιά 
τή σημερινή μας συγκέντρωσι συνάγεται 
τό συμπέρασμα δτι δλοι θά γίνουμε φο
ρείς τών κινδύνων πού διατρέχει ή έπαγ- 
γελματική μας ύπόστασις καί θά έπιδιώ- 
ξουμε νά τονώσουμε τό Αρκετά καταπτο- 
ημένο ήθικόν τών συναδέλφων μας.

Έν τέλει παρακαλώ τόν κ. Πρόεδρον 
τοΰ Συλλόγου νά μέ πληροφορήση έάν 
έλαβε γνώσιν διαβήματος προσφάτου 
τοΰ Συλλόγου τών υπαλλήλων τής Τρα- 
πέζης τής Ελλάδος πρός τόν κ. Βαρβα- 
ρέσσον σχετικοΰ μέ οικονομικός διευκο
λύνσεις τών μελών του καί έάν ίχη γνώ

σιν τών δοθεισών υποσχέσεων παρ'αύτοΰ 
περί :

1) Διπλασιασμού τοΰ ποσοστού τοΰ 
έπιδόματος πολυετοΰς ΰπηρεσίας.

2) Γής χορηγήσεως διά τοΰ Συνεταιρι
σμού μας τών ειδών ίματισμοΰ τής 
Οΰνρρα, έπί πιστώσει καί

3) Τής χορηγήσεως δανείου 1—3 μισθών 
πρός τό Προσωπικόν τής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος.

Μετά τόν κ. Ταα. Δράκον λαμβάνει τόν λό
γον ί συνάδελφος ν,.Β. Γιαννόπονλος, δστις λέ
γει τά έξης :

θά κάμω καί έγώ, Κύριοι, κριτικήν έπί 
τής λογοδοσίας τής Διοικητικής Επιτροπής τοΰ 
Συλλόγου μας.

Καί Ιον) "Ερχομαι είς τό μισθολόγιόν μας.
Είναι γεγονός δτι τοΰτο έγένετο έρήμην των 

εκπροσώπων μας καί δέν ικανοποιεί τάς άνάγ- 
κας μας. Ή κλϊμαξ τοΰ μισθολογίου αύτοΰ έγέ
νετο αφορμή νά έκδηλωθώσι δίκαια παράπ·να, 
δ δέ καθορισμός ανώτατου δρίου, είναι κάτι 
άκατανόητον, δεδομένου μάλιστα δτι είς τά μι
σθολόγιο τών Δημοσίων ΰ.ταλλήλων ούδείς πε
ριορισμός ΰπά τύπον ανώτατου όρίσυ έτέθη. 
'Ωσαύτως τό επίδομα πολυετούς ΰπηρεσίας τά δι- 
δόμενον είς ημάς ΰστερεί των δηυοσίων ΰπαλ- 
λήλων καί κατά τά ποσοστά, άλλά καί κατά την 
κλίμακα. Ταΰτα δέν θά Επρεπε άδιαμαρτυρήτως 
νά δεχθή ή Διοικ. 'Επιτροπή άκλά νά προκα- 
λέση τήν έπέμβασιν τοΰ Υπουργού τής 'Εργα
σίας. "Εχω ΰπ’ δψει μου τό μισθολόγιόν τών 
Φοροτεχνικών ΰπακλήλων, τών Σιδηροδρομικών, 
τών Έμποροΰπαλλήλων καί είιαι πεπεισμένος 
δτι αν διεξήγετο ανάλογος προσπάθεια καί παρά 
τοΰ ίδικοΰ μας Συ*λόγου θά έπετυγχάναμεν μι- 
αθολόγιον δικαιότερον τοΰ ίσχύααντος καί ποσο
στά έπιδομάτων πολύ εύνοϊκώτερα.

2ον) Διά τήν Συντακτικήν πράξιν.
*0 κ. Πρόεδρος παρέσχε ρητάς καί καθησυ- 

χαατικάς διαβεβαιώσεις είς ήμας δαον άφορφ τά 
αποτελέσματα τής Εφαρμογής τής Συντακτικής 
Πράξεως. "Εχει, μάς είπε, τάς διαβεβαιώσεις αύ- 
τάς άπό πολλόΰς^άρμόδίους παράγοντας καί άπό 
τήν Διοίκησιν ’τής Τραπέζης καί δτι είς τάς 
διαβεβαιώσεις τής Διοικήοεως αύτάς καί τό Συμ
βούλων τοΰ Συλλόγου βταΐζεται απολύτως.

Είμαι ΰποχρεωμένος, συνάδελφοι, νά σάς 
αναφέρω δτι δταν τό πρώτον περιήλθεν είς γνώ
σιν μας ή βυσσοδομουμένη Συντακτική πράςις δ 
δυιλών, μέλος τότε τοΰ Συμβουλίου τοΰ Συλλό
γου, μετά τοΰ κ. Παπαλέτσου προέδρου προέβη- 
μεν είς τήν πρώτην διαμαρτυρίαν πρός τήν 
Διοίκησιν μας, διαμαρτυρίαν τήν δποίαν κατά τό 
διάστημα τής έν τφ Συλλόγφ παραμονής μου 
έπηκολούθηααν καί πολλαί άλλαι άπό κοινοΰ 
πάντοτε μετά τοΰ κ. Πφπαλέτσου καί άλλων με
λών τοΰ Συμβουλίου.

*0 κ. Πεσμαζόγλου άπαντών προσεποιείτο 
δτι, διετέλει έν πλήρει άγνοια τών τεκταινομέ- 
νων, έπανελάμβανε δέ δτι αύτός είναι τελείως



ξένος πρ:ς τήν σοντ. αότήν πράξιν έν φ ώς καί 
δ κ. Παπαλέτσος έδήλωαεν εξηκριβώθη δτι με- 
τέσχε καί έδωσε γνώμην διά τήν σύνταξιν αύιής 
καί μάλιστα άφ’ ού συνεβουλεύθη καί τόν οικο
νομικόν καί τον νομικόν σύμβουλον τής Τραπέ- 
ζης. Καί ερωτώ. Δικαιούμεθα νά Ιχωμεν έμπι- 
ατοσύνην εις διαβεβαιώσεις τού κ. ΙΙεσμαζόγλου, 
δ δποϊος Ιάιτά τή μιά μεριά έβεβαίωνε άπό τοϋ 
ύψους τοΰ άξιώματίς του καί τού ό νάματός του 
ακόμη 8τι δέν γνωρίζει τίποτε καί άπό τήν 
άλλη μεριά δ ίδιος ύπό τήν ιδιότητα τοϋ Διοι- 
κητοϋ τής Έθν. Γραπέζης έβαζε διάταξιν περί 
καταργήσεως τής έντάξεως, τής δ.καιατέρας καί 
νομιμωτέρας πράξεως τής 'Γραπέζης διά τό [ίρο 
σωπικόν της ; Έγώ συνάδελφοι ύστερα άπό όσα 
είπα δέν δικαιούμαι νομίζω νά πιστεύω σέ τέ
τοιες διαβεβαιώσεις καί φοβούμαι μήπως δ Πρόε
δρός μας εύρίσκεται, έν πλάνη βεβαιών καί πι· 
ατεύων ίσα λέγει πώς πιστεύει.

Καί κάτι άλλο σχετικόν: Λέγει δ Διοικητής 
καί έκαμε έπ’ αύτοϋ καί δηλώσεις πρός δημο
σιογράφους, ότι έχουμε πολλά έξοδα εις τά 
δποία δέν μπορεί ή Τράπεζα ν’ άντεπεξέλθη 
άπό τή μιά καί άπό τήν άλλη ότι έχουμε περια 
σευούμενο προσωπικό. ’Αλλά πώς συμβιβάζονται 
αυτά μέ τους νέους διορισμούς πού ύπέγραψεν δ 
κ. Διοικητής ; καί απευθυνόμενος πρός τδν 
Πρόεδρον καί τόν παριστάμενον προσωπάρχην 
τής Τραπέζης συνάδελφον Παπαβασιλείου έρω
τα : "Εγειναν ή δέν έγειναν νέοι διορισμοί ; εις 
τό σημείον αυτό δ κ. Παπαβασιλείου λέγει ότι 
παρίαταται εις τήν συνέλευαιν οΰχί ύπό τήν ιδιό
τητά του αλλά ώς άτλοΰν μέλος τού Συλλόγου 
καί συνεπώς δέν δύναται ν’ άπαντήση.

Ό,κ Γιαννόπουλος άνταπαντών λέγει ότι 
άλλοτε δ κ Παπαβασιλείου ώς μέλος τοϋ Συλ
λόγου έγνωστοποίησεν εις τήν συνέλευαιν δ,τι 
ύπό τήν ιδιότητά του έγνώριζεν εις συγκεκριμέ 
νην περίπτιοσιν. Τώρα έχει αλλάξει τακτική. 
Καί συνεχίζων τήν κριτικήν του έπί τής λογο
δοσία; τοϋ Συμβουλίου λέγει ότι τό Συμβούλιου 
ώφειλε κατά τήν γνώμην του νά αγωνίζεται διά 
τά ζητήματά μα; μέ μέτρα πρακτικά κατατοπί- 
ζον τούς συναδέλφους εγκαίρως καί τήν κατάλ- 
ληλον σιιγμήν έπί τής πορείας των ζητημάτων 
των καί όχι νά περιμένη πότε θά γίνη αυνέλευ- 
σις διά νά τους πή που εύρίσκονται τά ζητή
ματά των.

Δέν αρκεί λέγει νά θέτομεν ζητήματα αλλά 
πρέπει καί νά έπιτυγχάνωμεν τήν λύσιν των. Διά 
τήν έπιτυχία- είναι αναγκαία ή αγωνιστική διά- 
θεσις καί τοΰ Προσωπικού αλλά περισσότερον 
τού Συμβουλίου, τό όποιον πρέπει νά φλέγεται 
άπό αυτήν καί νά τήν μεταδίδη καί εϊ; τούς 
συναδέλφους άπό τούς όποιους λέγε, ότι λείπει. 
Τό τελευταίο αυτό, άναγόμενο στή σφαίρα τής 
τακτικής ύπήρξε καί ή άφορμή τής παραιτή- 
σεώς μου άπό τό Συμβούλιο» τού Συλλόγου.

Άναφερόμενος κατόπιν εις τόν έκφωνηθέντα 
παρά τοΰ κ. Άποστολοπούλου λόγον διά τοΰ δ 
ποιου, όπως καί δι’ όλων τών τελευταίως εκ-

φωνηθέντων λόγων του, συνιστα εις τό Προσω
πικόν ότι δφείλει κατά πρώτον λόγον νά κατα- 
βάλη προσπάθειας διά νά επανακτήση ή Τρά
πεζα τήν αίγλήν της καί νά αυξήοη τόν κύκλον 
τών έργασιών της λέγει τά Ιξής.

Ό τόνος καί δ τρόπος μέ τόν δποίον συχνά 
επαναλαμβάνεται καί παρ’ άλλων τινών ή σό- 
ατασις αύτή εις τά Προσωπικόν σέ κάθε αυνέ- 
λευσι, μέ ΰποχρεώνει νά ζητήσω νά μάς ξεκα
θαρίσουνε οί λέγοντες ταΰτα, πώς έννοουν ότι 
μπορεί νά γίνη αύτό καί στρεφόμενος πρός τόν 
κ. Άποατολόπουλον λέγει : Πώς τό προσωπικόν 
θά επαναδώαη είς τό Ίδρυμα τήν προτέραν του 
αϊγλην, μέ τήν πενίαν είς τήν δποίαν εύρίσκε- 
ται; καί πώς θά αΰξήση τό άνώνυμον προσωπι
κόν τάς εργασίας τής Τραπέζης ; θά ύπόκατα- 
ατήση τήν Διοίκησιν ; ’Αλλά καί τά ένα καί τό 
άλλο είναι άρμοδιότητες καί καθήκοντα τών 
Διοικητών καί τών μελών τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου. Αυτοί Εχουνε τάς σχέσεις καί τός έπιρ- 
ροάς, αύτοί έχουνε τά κύρος, αυτοί διαθέτουν 
τάς περγαμηνάς τής Τραπέζης, αύτοί λόγφ θέ
α ως καί μυαλού είναι εκείνοι , πού πρέπει νά 
μελετάνε τήν κατάστασι καί νά κάνουνε τούς 
συνδυασμούς πού πρέπει, γιά νά πετύχουνε έ· 
κείνο πού δέν μπορεί ούτε έχει θέαι νά κάμη τά 
Προσωπικό τό δποίον δίνει στήν Τράπεζα τήν 
άφοσίωσί του, τήν αγάπη του, τήν δουλειά του, 
τήν πειθαρχία του, τά απαντάν του.

’Αλλά αύτά πού γιά μένα, συνεχίζει, είναι 
άναμφισβητήτως έτσι, λεγάμενα κατά κόρον καί 
αμελέτητα, μοΰ δίδουν τήν εντύπωσι ότι ενέχουν 
τήν πρόθεοιν τής εύνουχήαεως τών άγώνων τοΰ 
Προσωπικού γιά τήν καλλιτέρευαι τής θέαεώς 
του. Λέμε δηλαδή ατά Προσωπικό. Φρόντισε γιά 
νά έπανεύρη ή Τράπεζα τήν αίγλη της, φρόν
τισε γιά νά δουλέψη ή Τράπεζα. Καί τά ζητή
ματα τοϋ Προσωπικού ; Αύτά λέμε θά τά κυτ- 
τάξη ύστερα. Κάμε πρώτα έκείνα, πού δέν έξ- 
αρταται άπό σένα νά κάμης καί ύστερα νά κυτ- 
τίξης τί θά κάμης μέ τά δικά σου ζητήματα. 
Αΰτά όμως σημαίνει απόπειρα έκτροπής τού 
Προσωπικού άπό τό δρόμο τών επαγγελματικών 
του επιδιώξεων καί ευνουχισμό τής αγωνιστικής 
του διαθέσεως.

Ό κ Παπαλετοος (Πρόεδρος τής Δ. Κ ) 
λαμβάνει τόν λόγον διά νά άπαντήση είς τούς 
ελέγξαντασ τήν Δ. Ε συναδέλφους καί λέγει τά
ϋήί :

‘Αντιλαμβάνομαι τήν κοόρασίν σας καί διά 
τούτο παρακαλώ νά μοί έπιτρέψητε νά σάς απα
σχολήσω έπί τινα λεπτά διά νά απαντήσω είς 
τούς συναδέλφους, οί όποιοι διαφωνούν μέ τόν 
τρόπον καθ’ 8ν ή Δ. Ε. έχειρίσθη τά ζητήματά
μ*ί·

θόρυβος μεγάλος έδημιουργήθη ένταΟθα διά 
τήν ύπ’ άριθ. 13800 Ίίπουργικήν άπόφασιν, ή 
δποία παρέχει τήν εύχέσειαν είς τού; τραπεζί
τες νά θέτουν είς κατάστασιν διαθεσιμότητο; το 
Προσωπικόν των. Τπεστηρίχθη έπίσης ότι άν 
δέν άπεκρύψαμεν σκοπίμως τό ζήτημα άπό τού;



συναδέλφους, πάντως ούδέν έπράξαμεν διά τήν 
άκύρωσιν τής Υπουργικής άποφάσεως.

Έ άπάντησίς μις είναι δτι γνωρίζομε-/ τήν 
άπόφασιν καί δτι έχομε-/ κατηγορηματικήν δή· 
Χωοιν τής Διοικήσεως καί του Προέδρου τοΰ 
Ι’ενικοΒ Συμβουλίου τής Τραπέζης δτι οϋδείς 
συνάδελφο; πρόκειται νά θιγή έκ τής εν λόγφ 
'Υπουργικής άποφάσεως.

Λάθος μας Ισως είναι δτι δέν Ιδημοκοπήαχ- 
μεν έπί τοΰ ζητήματος.

Ύπεστηρίχθη έπίσης δτι άπεκρύψαμεν άπό 
τήν Συνέλευσιν τάν κίνδυνον αυγχωνεύσεως του
Ταμείου Αύτχσφαλε.ίας__τοΰ Προσωπικού μέ
άλλα έπικουρικά Ταμεία.

Έπ’ αϋτοΒ δέν πρόκειται νά δώσωμεν άπάν- 
τησιν διότι τοιοΒτος κίνδυνος δέν δπάρχει καί 
τό ζήτημα έτέθη φαίνεται διά λόγους έντυπώ- 
σεως.

“Ελεγχος ήσκήθη διά τό ζήτημα των αποδο
χών μας ως καί τό ζήτημα τής συντακτικής 
πράξεως.

Διά τό πρώτον είναι γνωσταί αί απόψεις μας 
καί αί ένέργειαί μας διά μίαν δικαιοτέραν κλι- 
μάκωσιν είς τά γνωστά περιθώρια. Διά τό δεύτε 
ρον πιατεύομεν δτι δέν πρέπει νά άπομένη αμ
φιβολία περί τής καλής διευθετήσεως κατόπιν 
τών δσων έν τή λογοδοσίφ μας άνεφέρομεν,

Βλέπομεν μετά λύπης μας, δτι δ έλεγχος 
επιμένει διότι κατ' αύτόν έσταματήσαμεν τον α
γώνα κατά τής συντακτικής πράξεως.

Πρόκειται περί καλόπιστου έλέγχου ή πρό
κειται περί πολεμικής καί άνάγκης δημιουργίας 
έντυπώσεων ή μάλλον θορύβου απαραιτήτου 
ίσως διά τήν ζωήν τών έργατοπατίρων ;

"Ας μοί έπιτρέψη δ εκλεκτός μου φίλος καί 
αγωνιστής κ. Β. Γιαννόπουλος, έκτελεστικόν 
μέλος τής Γ.Σ.Ε.Ε. νά πιστεύω δΤ αύτόν δτι, 
επειδή έαχάτως ανήκει είς τήν οικογένειαν τών 
εργατοπατέρων άρέσκεται πολύ νά δημιουργή 
θορύβους καί νά ρίπτη συνθήματα τά όποια απο
καλώ έργατοπατιρικά χωρίς, είμαι βέβαιος, νά 
πιατεύη είς τήν άποτελεσματικότητά των δ κ. 
Γιαννόπουλος.

Δέν έχει αξίαν άν εύρέθημεν κατά τά παρελ
θόν αντιμέτωποι τής Διοικήσεώς μας διά τό ζή
τημα τής Συντακτικής πράξεως.

’Αξίαν-Εχει τό γεγονός δτι ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης καί δ Πρόεδρος__το8 Γενικού Συμβου
λίου αύτής, μάς Ιδωκαν ρητήν ύπόσχεοιν δτι 
ούδεί; πρόκειται νά θιγή έκ τής συντακτικής 
πράξεωί.δίΧν μάλιστα διά τάύτης παρέχιτχι ή 
εύχέρεια εις τήν Διοίκηαιν τής Τραπέζης να ά- 
ποκαταατήση τούς δι" αύτής θιγομένους. Έξαί- 
ρεσις βέβαια θά γίνη διά τούς έπί κατοχής καί 
έπί μή νομίμων Διοικήσεων προοληφθέντας καί 
έπί τών ποιοτικών διακρίσεων, αίτινες θά ανα
θεωρηθούν.

Είς τήν περίπτωσιν αύτήν ή Δ. Ε. άπεφά 
σιαε κατόπιν τών ρητών διαβεβαιώσεων νά μή 
έξακολουθήση τάν άγώνα, δ όποιος βλάβην μόνον 
θά μάς έφερε καί μάλιστα όταν έπρόκειτο νά

αυνδυααθή μέ τούς αγώνας τών έμπορων διά τήν 
έπιβληθείσαν. εις αύτούς φορολογίαν.

Υπήρξαν δυστυχώς συνάδελφοι ύποστηρίζον- 
τες μίαν τοιαύτην συνεργασίαν.

Ό κ. Β. Γιαννόπουλος άποκαλει τόν κ. Βαρ- 
βαρέσαον δικτάτορα καί ύποατηρ’ζει δτι πρέπει 
νά άγωνισθώμεν πάση δυνάμει κατ’ αύτοΒ καί 
τών μέτρων του.

"Ας παραδεχθώμεν τάν κ. Βαρβαρέασον δι 
κτάτορα καί άς έρυιτήσωμεν τόν κ. Γιαννόπου- 
λον, τόν διοριαθέντα είς τήν Γ.Σ.Ε.Ε. δι" άπο
φάσεως τοΰ δικτάτορας πώς εννοεί τόν άγώνα 
μας διά νά άπαλλαγώμεν τού Σαλαζάρ τής 'Ελ
λάδος, ώς τάν άποκαλει.

Ό κ. Γιαννόπουλος πάλιν, είμαι βέβαιος, δτι 
θά άπαντήση, θόρυβος—θόρυβος διά τοΰ τύπου, 
πεζοδρόμιου κλπ.

Είς αύτά, κύριοι, δέν πιατεύομεν καί τούτο 
διότι τά έδοκιμάσαμεν καί τά έχαρχκτηρίσαμεν 
διά τήν σημερινήν περίστασιν ώς δπλα δημαγω
γικά.

Εμείς μεταχε,ριζόμεθα άλλα δπλα καί μέ 
αύτά έπετύχομεν δπου ήτο δυνατόν νά έπιτύχω- 
μεν.

Διακοπή άπό συνάδελφον : Ποια δπλα ;
‘Ο κ. Πρόεδρος άπαντά : Είναι αύτά τά μυ

στικά μας δπλα. (Παρατεταμένα χειροκροτή
ματα).

"Ας έλθωμεν τώρα είς τό ζήτημα τής συνερ
γασίας μας μέ τούς συναδέλφους τών λοιπών 
Τραπεζών.

Κατηγορήθημεν δτι άπεμονώθημεν άπό τούς 
λοιπού; έργαζομένους.

Γνωρίζετε δτι συμμετέχομε1/ εις τήν έπιτρο- 
πήν συνεργασίας Τραπεζοϋπαλληλικών ‘Οργα
νώσεων.

Είς τήν επιτροπήν αύτήν δέν συμμετέχουν οί 
συνάδελφοι τής Τραπέζης τής "Ελλάδος. Διά τήν 
συμμετοχήν των κατεβάλομεν μεγάλα; προσπά
θειας καί έλπίζομεν συντόμως νά συ/εργασθώ- 
μεν.

Άντιλαμβάνεσθε πόσον δύσκολος είναι ή θέ- 
σις μας είς τήν Επιτροπήν δταν απουσιάζουν 
ο! συνάδελφοι τής Τραπέζης τής Ελλάδος καί 
πόσην βαρύτητα θά είχε ή ‘Επιτροπή άν εϊμεθα 
όλοι ήνωμένοι.

Ωραία ιδέα ή συνεργασία άναμφιβόλως. 
Όσοι έξ ύμών εύρέθητε κατά τό παρελθόν είς 
παρόμοιας Έπιτροπάς θά γνωρίζητε τά καλά, 
άλλά καί τά αγκάθια πού έχει ή συνεργασία 
λόγφ τών άντιθέτων συμφερόντων καί έπιδιώ- 
ξεων τών άπαρτιζόντων αύτάς σωματείων.

Έν πάση περιπτώσει ημείς έπροχωρήσαμεν 
είς τά Ιργον μας καθ" ο/ τρόπον έκρίνομεν ύρθάν 
καί δέν πρόκειται νά πχρασυρθώμεν άπό έντυ« 
πώσεις.

Κατόπιν τής έκφρασθείσης έπιθυμίας σας χ- 
νακαλοΒμεν τήν παραίτηαίν μας καί δηλοΒμεν 
δτι θά έξακολουθήσωμεν διαχειριζόμενοι τά ζη- 
τήματά μας μέχρι τής έκλογής τής νέας Δ. Ε.

*0 κ. Πρόεδρος παρέχει έν συνεχείφ καί άλ



λας Εξηγήσεις Επί τής έν γένει δράαεως τής 
Δ. Ε. καί ή συνεδρίασις λύεται, αφού ή συνέ- 
λευσις δηλώνει 5τι είναι ικανοποιημένη έκ τής 
λογοδοσίας τής Δ. Ε.

Μειά τόν κ. Παπαλέτσον λαμβάνει εκ νέοι» 
τόν λόγον δ χ, Γιαννόπουλος, δστις λέγει τά
mi:

Ό κ. Πρόεδρος θέλησε άπαντών είς όσα εί
πα νά μοΰ Επιτεθή μαλακώνων τήν έπίθεοίν του 
καί μέ όλίγον πνεϋμα.

θά τοΰ απαντήσω δευτερολογώ/ κάπως κα- 
θχρώτερα, γιατί μέ δσα είπε Εδειξε δτι αύτός 
σονδικαλιστής ών αγνοεί στοιχειώδη πράγματα 
τού συνδικαλισμού, μού προυξένησαν δέ συνάδελ
φοι κατάπληξιν τα δσα είπε τώρα δημοσία, 
διίτι είς τάς κατ’ ιδίαν καί είς τό Συμβούλιον 
τού Συλλόγου συζητήσεις του υιοθετούσε πάντο - 
τε τήν γραμμήν μου, μέ τή διαφορά πώς εΰ· 
ρισκε δτι δέν ήλθεν ακόμα ή ώρα τού άγώνος.

Τί μας είπε λοιπόν δ ΙΙρόεδρος ; Αυτά πού 
θέλει ί Γιαννόπουλος σημαίνουν πεζοδρόμιο, στό 
όποιο Εγώ δεν θέλω νά κατεβάσω τούς συναδέλ
φους μου γιατί δέν θά φέρω κανένα άποτέλεσμα. 
'Αλλά ό συνδικαλισμός εί/αι σύστημα όργανώ- 
σεως τών Εργαζομένων μέ σκοπό τήν Επιτυχία 
των Επαγγελματικών των επιδιώξεων, μέ χνραγ- 
μένες καί δοκιμασμένες μορφές άγώνος "παρα
δεκτές άπό δλους τούς συνδικαλιστές τού κό 
αμου. Πρώτος βαθμός όργανώ σεως εί ναι τό σω
ματείο καί ανώτεροι βαθμοί οί δμοσπονδίες μέ 
ανώτατο την Γενική Συνομοσπο<δία. Κάθε οργα
νωμένη Εργατική δμάς Εχει πίσω της τις ανώ
τερες οργανώσεις κάτω άπό τις όποιες εύρίακε- 
ται Ετοιμη νά βοηθήση, ολόκληρη ή όργανωμένη 
Εργατική καί δπαλλήλίκή τάξϊ τής Χώρας Ε
μείς Εδώ στήν ‘Ελλάδα αντιμετωπίζουμε τήν 
όργανωμένη τάξι τών εργοδοτών ή όποια κάνει 
έσκεμμένη καί μεγάλη κατάχρησι τού πατριωτι
σμού τώ< Εργαζομένων καί τής προθυμίας των 
νά ύποστούνε θυσίας χάριν τής άνααυγκροτήσεως 
τού τόπου. Σκοπός τής οργανωμένης 'Ελληνικής 
κεφαλαιοκρατίας είναι, καταχρωμένη τή πρόθυ
μη αύτή διάθεση τών Εργαζομένων νά ύποστούν 
θυσίες, νά έκυεταλλευθή τήν Εργασία δίνοντας 
σ' αύτή πολύ λιγώτερη αμοιβή άπό όση τής 
ανήκει καί μπορεί ή κεφαλαιοκρατία νά δώση. 
Έξ άλλου έχουμε Εδώ καί τόν Σαλαζάρ τής 
'Ελλάδος τόν καθηγητή Βαρβαρεσσο πού κανονί
ζει τά πάντα κατά~τρ:όπσ~Επσιθ8λικό χωρίς νά 
ρωτάη κανένα. Αύτή τήν κατάατααι δέν πρέπει 
ήμείς νά τήν αντιμετωπίσουμε ; Δέν πρέπει νά 
άντιδράσουμε ; Δέν μπορούμε λέγει δ κ. Παπαλέ- 
τσος νά τά βάλουμε jiE τόν Βαρ6αρέσσο,~^$λλά 
Εγώ πιστεύω πώς δταν ή Εργατική καί ύπαλλη- 
λική τάξι είναι ήνωμένη καί αγωνίζεται γιά

αιτήματα δίκαια καί δυνατά κανείς Βαρβαρέασος 
δέν μπορεί νά όρθώαη τό" ανάστημά του γιατί 
θά τσακιστή. Αύτή είναι ή βίοι πού μέ τοποθέ
τησε ήΤτίστις μου σέ αυτά πού είπα.

Καί τώρα άς έρθουμε στήν Ενωσι βλων τών 
τάσεων κάτω άπό Ινα ψηφοδέλτιο~Ινιαίο. δπως 
προτείνουν Εδώ απόψε αρκετοί δμιληταί.

Δέν έχω καμμιά άμφιβολία ότι ή Ενωαις 
πολύ θά μάς ώφελήοη στις Επιδιώξεις μας. Μά
λιστα ήσουνα καί 'γώ μεταξύ Εκείνω ν , .πού συ
ζητήσανε γιά τήν Ενωσι αύτή πρό μακροΰ μαζί 
μέ τόν κ. Παπαλέταο καί τούς άλλους. Είναι 
αλήθεια δτι είχανε προχωρήσει πολύ αί συζη
τήσεις πάνου σ’ αύτή τήν πρόταση καί μάλιστα 
δέν άπεκρούετο τότε ή συνεργασία άπό τούς 
συναδέλφους, Εκείνους" τούλάχιστον πού Εμείς συ
ζητήσαμε καί πού συγκαταλέγονται μεταξύ Εκεί
νων πού ύπεστήριξαν τό σημερινά υπό τόν κ. 
ΙΙαπαλέτσον Συμβούλιου. "Εκτατέ όμως μεσολα
βήσανε σοβαρά γεγονότα πού Επηρέασαν πολύ 
τήν"γναηΓην'-τώ7~σσνά6ίλφωV Εκείνων πόύ.. σήμε
ρα τούς "κάνουνε πολύ διατακτικούς νά συζητή
σουνε τήν προτεινόμενη συνεργασία. "Ο λόγος εί
ναι ή κατά τής Ιΐατρίδο,. μας συκοφαντική Επί- 
θεσις τών φασιστικών καί άοτυνομικών καθεστώ
των τών γειτόνων μάς, τά οιγοντάρισμα τών 
Επιθέσεων αυτών άπο τη Μόσχα καί .i.._E*xifla- 
ρος συνασπισμός τών ψευτοδημοκρατικών άρχη 
γώΠών Σλάΰων~με σκοπό- νά ακρωτηριάσουν 
τή Χωρά"μας. Αυτά καί ή δημιουργηθείαα σέ 
πολλούς πϊπόίθησις περί τών σχέσεων' κα(„ τής 
συνεργασίας "ώρισμένων πολιτικών κομμάτων είς 
τά όποίά~πιθανάν, ώς λέγουσιν, άνήκοϋν καί οί 
συνάδελφοι πού Επιμένουν τελευταία γιά συνερ
γασία, έβαλε ποΧΧους~οϊ "σκϊψϊ άν πρέπει νά 
γίνη αυτό" προτού ξεκαθαρίσουνε οί προτείνοντες 
συνάδελφοι τή θέσι των μέσα ατά κόμματα πού, 
δπως λένε, συνεργάζονται μέ τούς ίμπεριαλιστάς 
ψεύτοδημόκράτας Τίτο καί Σία. ’Αλλά αύτά δέν 
μπορούνε νά συζητηθούνε Εδώ. Χρειάζεται άλλη 
ώρα καί άλλος τόπος γιά νά συζητηθούν αί 
προτάσεις καί αί άπόψεις τών έπιμενόντων και 
διαφωνούντων γιά νά δούμε άν μπορεί νά γίνη 
ή συνεργασία αύτή.

"Ας είναι δμως πράς γνώσιν σας ότι ή προ
σωρινή Διοίκηαι τής Γ.Σ.Ε.Ε πήρε θέσι στό 
’Εθνικό ζήτημα καί αάν πρωτΟ αίτημά τών Ερ
γαζομένων ‘Ελλήνων στήν προκήρυξι πού κυκλο
φόρησε είναι ή ίκανοποίησι τών ’Εθνικών μας 
διεκδικήσεων.

Μετά τόν κ Γιαννόπουλον λαμβάνει Εκ νέου 
τόν λόγον δ κ. Παπαλέτοος (Πρόεδρος τής Δ. Ε.) 
καί δίδει διαφόρους Εξηγήσεις είς τόν κ. Γιαν
νόπουλον.

Μεθ’ 8 λύεται ή αυνεδρίασις. . -
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Κύριοι Συνάδελφοι,
Ή Νέα Διοικητική Επιτροπή τού Συλλό

γου κατά τήν συνεδρίασιν αύτής τής 6ης τρέχ. 
μηνάς κατηρτίσδη εις Σώμα ώς έξης :

Πρόεδρος ό κ. Κων. Άποστολόπουλος.
’Αντιπρόεδρος ό κ. Χαρ. Καροίσος.
Εντεταλμένος Σύμβουλος ό κ Άνδρ. Κυ 

ριακόπουλος.
Σύμβουλοι οι κ.κ. Γεώργ. Άναγνωστόπου 

λος, Θεόδ. Θεοδωρίδης,· Άνι. Μαρκόπουλος, 
Κων. Σοφιανόπουλος, “Αννα Στεργιοπουλου, 
Άν. Τσιμπερλής, Γεώργ. Φιλιππίδης καί Κων. 
Φλώρος.

Αί Έπιμεληιεΐαι κατενεμήδησαν ώς άκο- 
λούδως :

1) ’Επαγγελματικών συμφερόντων ό κ. Γε
ώργιος Θεοδώρου.

2) Έξιοτερικών Σχέσεων ό κ. Τάκης Άνα- 
γνωσιόπουλος,

3) Μορφιόσεως ό κ. Άνδρ. Μπόγδανος.
4) Ύπ]μάτων ό κ. Μιχ. Καλοδίδης.
5) Καταστήματος καί ψυχαγωγίας ό κ. Παν. 

Χρονόπουλος.
6) Γραφείου ή Δίς Κούλα Σοφιανού.
Ή Διοικητική Επιτροπή άπό τής ίδιας η

μέρας τής συγκροτήσεώς της ήσχολήδη διά 
τήν άμεσον καί άνευ αναβολής έπίλυσιν όλων 
ανεξαιρέτως των άπασχολούντων τό Προσωπι 
κόν τής Τραπέζης ζητημάτων μέ σύνεσιν, μέ 
επιχειρήματα, μέ προοπτικήν καί εντός πάν 
τότε τών δυνατοτήτων τής Τραπέζης άλλά καί 
τής ζωής τού Προσωπικού της.

Δυστυχώς, μέχρι τής στιγμής τουλάχιστον 
δέν δύν(40αι καί δέν έχει νά άνακοινώση τι 
τό συγκεκριμένον εις τά Μέλη τού Συλλόγου.

Παρακαλοΰνται οί κ. κ. Συνάδελφοι νά 
άναμείνουν επί όλίγας είσέτι ημέρας μέ ψυ
χραιμίαν, χωρίς εκνευρισμούς καί χωρίς σχό
λια νεωτέραν επαφήν τής Διοικητικής Επι
τροπής μετ’ αυτών-

’Επίσης δέν πρέπει νά τείνη τις εύήκοον' 
ούς εις τάς κυκλοφορούσας διαδόσεις.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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