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ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΡΣ 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΙΑΤΑΞΕΟΣ
1) Έκθεσις πεπραγμένων διά τό λήξαν έτος 1965
2) Έγκρισις ’Απολογισμού 1965 και Προϋπολογισμού 1966
3) Έκθεσις Ελεγκτών και άπαλλαγή Δ, Σ.

κ. Πρόεδρος: κ. Συνάδελφοι, 
διαπιστωθείσης απαρτίας κηρύσσω 
τήν έναρξιν τής Σ υνελεύσεως μέ θέ- 
μετα τά όποια σας είναι γνωστά 
άπό τήν σχετικήν άνακοίνωσιν. Πα
ρακαλώ να δηλώσουν ποιοι θά ομι
λήσουν διά νά τηρήσωμεν μίαν σει
ράν.

’Ακολούθως τά μέλη τής 
Σ υνελεύσεως δηλοΰν εις 
τό Προεδρεΐον τήν έ π ι θ ύ- 
μίαν των νά ομιλήσουν.

κ. Πρόεδρος: Τον λόγον έχει 
ό Συνάδελφος κ. Χαρΐτος, ό όποιος 
καί θά σάς άναγνώση μήνυμα τού 
Προέδρου μας ό όποιος ασθενεί.

κ. Χαρΐτος: κ. Συνάδελφοι, 
πριν ή είσέλθωμεν εις τήν έξέτασιν 
των θεμάτων τής ήμερησίας διατά- 
ξεως θά σάς μεταφέρω μήνυμα τοΰ 
μεγάλου άπόντος τής Σ υνελεύσεως 
τοΰ επί δετίαν προέδρου τοΰ Συλ
λόγου μας Γ. Καραπάνου.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΑΡΟΥ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ι. Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ
Φίλοι μου συνάδελφοι.

Είναι μεγάλη ή λύπη μου, γιατί στην έφετεινή μας Γενικήν 
Συνέλευσιν δέν εύρίσκομαι κοντά σας. Τοπικά δηλαδή κοντά σας. 
Γιατί ψυχικά είμαι πάντοτε κοντά σας.

Ή τύχη μου έταξε, κοντά στους άλλους αγώνες, στους οποί
ους μαζί σας έπεδόθην γιά τήν πρόοδο τών ζητημάτων μας καί τά 
συμφέροντα τής τάξεώς μας, νά άναλάβω καί άλλον αγώνα. ’Αγώ
να εναντίον ύπουλης ασθένειας, που έχει βάλει στόχο αυτή τού
τη τή ζωή μου.

Σάς ευχαριστώ γιά τήν πολύπλευρη εκδήλωση τοΰ ενδιαφέ
ροντος σας προς εμένα. Είναι άληθινά συγκινητικός καί συγχρό
νως ζωογόνος. Γιατί δείχνει δτι καί τον αγώνα αυτόν δέν τον κά
νω μόνος, αλλά μέ τήν ολόψυχη συμπαράστασή σας. Αυτό μοΰ 
ενισχύει σέ αφάνταστο βαθμό τήν πίστη, ότι μαζί μέ τις προσ
πάθειες τής επιστήμης καί τήν βοήθειαν τού Ύψίστου, θά έξέλ- 
θωμεν νικηταί καί άπό αύτήν τήν δοκιμασία. Καί τήν νίκη αυτή 
δέν τήν θέλω γιά τίποτε άλλο, παρά μόνο γιά τό ότι νοιώθω τήν 
προσφορά μου στο Συλλογικό ’Έργο νά μήν έχη όλοκληρωθή. 
Νοιώθω νάχω ακόμη άρκετές δυνάμεις, τις όποιες θέλω νά άξιο- 
ποιήσω, συνεργαζόμενος μέ σάς καί ένώνοντάς τες μέ τις δικές 
σας, γιά τό κοινό καλό όλων μας.

Θεωρώ καθήκον επίσης νά έκφράσω τήν ευγνωμοσύνην καί τάς 
ευχαριστίας μου, προς τον Διοικητήν τής Τραπέζης κ. Μαύρον διά 
τό έπιδειχθέν ενδιαφέρον του.

Γιά σήμερα μέ τήν ευκαιρία τής Συνελεύσεώς μας, έχοντας 
υπ όψη τις κρίσιμες στιγμές πού διέρχονται τά ζητήματά μας 
καί τις νέες φάσεις άπό τις όποιες διέρχεται ή άπό ετών σοβούσα 
κρίση εις τό συνδικαλιστικόν κίνημα τής χώρας, σάς απευθύνω, 
σάν χαιρετισμό τήν ευχή καί προτροπή συγχρόνως, ευχή καί προ
τροπή πού ισχύει τόσο γιά σήμερα όσο καί γιά πάντα.

Διαφυλάξατε τήν ενότητά σας καί άναπτύξατε τήν άλληλεγ- 
γύη μεταξύ σας. Βλέπετε τά ζητήματα τών συναδέλφων σας σάν 
ζητήματα δικά σας. Γιατί είναι δικά σας. Γιατί έτσι οί διεκ
δικήσεις όλων μας έχουν μιά άλληλοσύνδεση, μιά συνέχεια καί 
μιά πορεία προς τήν λύση τους. Ή αδιαφορία γιά τον άλλον θά 
φέρη, αντίθετα, τήν ανάσχεση καί τήν αποτελμάτωση. Ηνωμένες 
οί δυνάμεις όλων τών συναδέλφων, κάθε κατηγορίας, καί κάθε 
βαθμού, φέρουν σάν αποτέλεσμα τήν επιτυχία. Διαλυμένες καί 
σκόρπιες όχι μόνο αδυνατίζουν τις διεκδικήσεις, αλλά οδηγούν 
καί στήν ολέθρια γιά τούς εργαζομένους εμφύλια διαμάχη. Ποιος 
λοιπόν θά τό ήθελε αυτό; Εμείς οί εργαζόμενοι; ’Όχι, ποτέ. Μό
νον οί σκοτεινές άντεργατικές δυνάμεις. Σ’ αυτές λοιπόν μέ τήν 
ένότητά μας ας είποΰμε ΟΧΙ. Καί αυτό τό ΟΧΙ άς τό μεταλαμ
παδεύσουμε καί στον συνδικαλισμό τού κλάδου μας καί στον Ελ
ληνικό συνδικαλισμό ευρύτερα.

Προ παντός όμως νά τό θεμελιώσουμε στήν Τράπεζά μας μέ 
τήν ΕΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ.

ΕΝΑΝ μέ βάση τήν αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, τήν ι
σότητα δικαιωμάτων καί τήν δημοκρατική του λειτουργία.

Μέ αγάπη καί συγκίνηση γιά τήν, έστω καί άπό μακρυά, ε
παφή μας αυτή.

Σάς χαιρετώ 
Ό Πρόεδρός σας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ
(Παρατεταμένα χειροκροτήματα).

Ό λόγος τοΰ προεδρεύοντας u. Μίχον
κ. Μΐ-

τάς συνομιλίας σας μέ μέλη τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου, γνωρίζετε ό
λοι σας, πόσον σκληροί, επίμονοι 
καί σχοινοτενείς υπήρξαν αϊ μετά 
τών υπευθύνων παραγόντων διαπρα
γματεύσεις, οΐ όποια ι καί συνεχί
ζονται εΐσέτι ώς προς τήν διατύπω- 
σιν τών άρθρων τοΰ Νομοσχεδίου.

Κατά τάς διαπραγματεύσεις αυ
τός, ώς καί είς έκείνας αί όποια ι 
ευθύς αμέσως θά επακολουθήσουν 
διά μίαν ριζικωτέραν τροποποίησιν 
καί εκσυγχρονισμόν τοΰ ’Οργανι
σμού, εϊμεθά αποφασισμένοι νά προ
ασπίσουμε τά κεκτη,μένα δικαιώμα
τα μας. Ουδόλως θά επιτρέψω μεν 
όπως μία όσονδήποτε σοβαρά πα
ροχή τής Διοικήσεως, έχουσα ώς μό
νον προορισμόν νά μάς εξίσωση 
βαθμιαίως μέ τάς λοιπός μεγάλας 
τραπέζας, αντισταθμίζεται έκάστο- 
τε μέ κατάλυσιν άλλων υφισταμένων 
δικαιωμάτων τοΰ προσωπικού ή με
ρίδων αυτού.

Γνωρίζω καλώς ότι πολλοί έξ η
μών ανησυχούν — καί είναι φυσι
κόν — διά τήν παράτασιν τών συ
ζητήσεων. Ουδόλως όμως πρέπει νά 
εκδηλώνεται ή ανησυχία τους αυτή, 
διότι εις αυτό ακριβώς υπολογίζει 
καί ή έτέρα πλευρά. Νά μάς έξοιν- 
τλήση μέ τάς άτέρμονας συζητήσεις, 
νά σπείρη μεταξύ μας, διά τής α
ποδοχής αιτημάτων ώρισμένων κα
τηγοριών καί τής άπορρίψεως άλ

λων, τήν διχόνοια, διά νά δυνηθη τέ
λι κώς νά δώση όσον τό δυνατόν ό- 
λιγώτερα.

Χρέος όλων μας, άπό τήν παρού
σαν φάσιν τών συζητήσεων, είναι 
νά έπιμείνωμεν μέ αποφασιστικότη
τα είς τήν ολοκληρωτικήν έπίλυσιν 
τουλάχιστον τών αιτημάτων τά ό
ποια ή Διοίκησις δΓ ιδίας άνακοι- 
νώσεως κατέστησε γνωστόν ότι άπε- 
δέχθή. Υπόσχομαι, ότι τόσον εγώ, 
όσον καί οΐ συνεργάται μου θά τη
ρήσωμεν άπαρεγκλίτως τήν γραμ
μήν αυτήν, εϊμεθα δέ απολύτως 6έ 
βαιοι ότι διά τής συμπαραστάσεω ς 
όλων σας, καί τής παγιωθείσης συν
εργασίας όλων τών Συλλόγων μας, 
θά έπιτύχωμεν τήν άναγνώρισιν τών 
δικαίων μας είς δλην τήν δυνατήν 
επί τού παρόντος έκτασιν. Προειδο- 
ποιοΰμεν δέ τούς αρμοδίους, ότι ό
σονδήποτε καί αν έπιμείνουν είς ά
τέρμονας καί εξαντλητικός συζητή
σεις, δέν θά κουρασθώμεν καί δέν 
θά κάνωμεν προς τά όπίσω. "Ας τό 
πάρουν άπόψασι.

Εϊμεθα επίσης βέβαιοι, ότι κα
τά τάς νέας συζητήσεις γιά τήν εΰ- 
ρυτέραν τροποποίησιν τού Όργανι- 
ομοΰ θά καταστή δυνατή ή έπίλυ- 
σις καί ετέρων βασικών αιτημάτων 
εις τρόπον ώστε ή αρχή τής ίσης 
μεταχειρίσεως νά άρχίση νά γίνεται 
πραγματικότης. Ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήματα)
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Ή όμιλία τοΰ σδ. u. Έπ. Μααρονλίδη

Τον λόγον ό Προεδρεύων
χος.

κ. Μ Τ χ ο ς: ’Αγαπητοί Σ ανάδελ
φοι, ή άδόκητος ασθένεια τού αγα
πητού μας Προέδρου Γεωργίου Κα
ραπάνου, μέ υποχρέωσε νά έπωμι- 
σθώ βαρυτόπας εύθύνας είς τάς ά- 
ποφασιστικάς γιά τά συλλογικά μας 
πράγματα στιγμάς. Είς στιγμάς 
κατά τάς οποίας αί άπό πολλών ε
τών καταβαλλόμενα! εκ μέρους τής

συλλογικής ηγεσίας προσπάθειαι διά 
τήν έξάλειψιν τών εκ τής συγχωνεύ- 
σεως έπ ι σωρευθέντων είς βάρος τών 
εργαζομένων είς τό "Ιδρυμα δεινών 
εΐχον φθάσει είς τό αποκορύφωμά 
των μέ τάς συζητήσεις διά τήν τρο- 
ποποίησιν τοΰ ’Οργανισμού καί τήν 
κοττάρτισιν τού περίφημου Νομοσχε
δίου. ’Από τάς ανακοινώσεις τών 
Συλλόγων, τά δημοσιευθέντα κατά

κ. Έπ. Μαυρουλίδης: Κύ
ριοι Συνάδελφοι, πριν νά μπούμε 
στήν άνάπτυξιν τών θεμάτων Ημε
ρήσιας Διατάξεως, νομίζω ότι ή 
Συνέλευσίς μας, τό Άνώτστον "Ορ
γανο ν τών 'Υπαλλήλων τής Τραπέ- 
ζης μας, πρέπει νά άπευθύνη δύο 
ψηφίσματα. Τό ένα είς τήν ’Αδελφήν 
Όργάνωσιν τών Κυπρίων τραπεζοϋ- 
παλλήλων, πού όπως ξέρετε άπό τις 
άρχές τοΰ λήξαντος έτους, αποτελεί 
οργανικό τμήμα τού κλάδου τών 
Ελλήνων Τραπεζοϋπαλλήλων. Ή έν- 
ταξις αυτή έπεκυρώθη μέ τό Τρίτο 
Πανελλαδικό Συνέδριο' τής ‘Ομο
σπονδίας μας, πού συνήλθε στις 
3-6 Σεπτεμβρίου τοΰ περασμένου 
έτους.

Μέ τήν "Ενωσιν Τ ραπεζοϋπαλλή
λων Κύπρου, είμαστε όχι μονάχα 
Συνάδελφοι, άλλά είμαστε καί συμ- 
πολεμισταί, σάν δυο μονάδες όμο- 
ειδεΐς, στον μεγάλο Έθύικό αγώνα, 
καί ή Ένωσις Τ ραπεζοϋπαλλήλων 
Κύπρου είναι καί ό Σύνδεσμός μας 
μέ ολόκληρον τον Κυπριακόν Λαόν.

Προτείνει τό Διοικητικόν Συμβού
λιο στή Συνέλευση όπως άπευθύνη

τραμηνο του περασμένου χρόνου σέ 
αγώνα γιά τά ζητήματά τους. ‘Ο 
αγώνας αυτός προχωρούσε στήν έ- 
πτυχία του. ’Αλλά τότε παρενέβη ή 
Διοίκησις τού Τραπεζικού αύτού 
Συγκροτήμοίτος καί άντ έδρασε μέ 
τρομοκρατικός μεθόδους, οί όποιες 
σπιλώνουν καί τόν πιο στοιχειώδη 
πολιτισμό, οί όποιες σ’ αυτά τούτο 
το Κογκό θά προκαλούσανε άνατρι- 
χιασμό. Λίγο πολύ ό καθηγητής τοΰ 
Δικαίου έκανε μπλόκα μέσα στήν 
’Εμπορική Τράπεζα καί ενώ τό πρώ
το μπλόκο· άπέτυχε διότι οΐ Συνά
δελφοί μας ακολούθησαν τό πρόσ
ταγμα τοΰ έκπροσώπου των, τοΰ 
γνησίως άπό αυτούς άναδειχθέντος 
καί κατέπνι ξαν τήν φωνήν τοΰ κ. 
Καθηγητοΰ, ό όποιος κατήλθε νά 
τούς κάνη μαθήματα περί Συνδικα
λισμού καί περί Αγωγής. ’Αλλά 
μετά τί έκανε ό κ. Καθηγητής του 
Δικαίου; "Εκανε δεύτερο μπλόκο. 
"Εκλεισε τις πόρτες τής Τράπεζας 
καί μάζεψε τούς μικρούς υπαλλή
λους, τούς προσωρινούς, οΐ όποιοι 
ακόμα δέν εΐχον μονιμοποιηθή καί 

. τούς δοκίμους καί τούς έζή,τει έν χο- 
στήν Ενωσι Τ ραπεζοϋπαλλήλων Κύ- ρώ νά φωνάζουν ότι τόν θεωρούν άρ-

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ε. Τ. Υ. Κ. 
Λευκωσίαν— Κύπρον

ΨΗΦΙΣΜΑ
Γενική Συνέλευσίς Συλλόγου 'Υπαλλήλων Εθνικής 

Τραπέζης Ελλάδος απευθύνει εις ύμας καί μέσω ύμών 
είς ολόκληρον τόν άδελφόν Κυπριακόν Λαόν θερμόν καί 
αγωνιστικόν χαιρετισμόν καί δηλοϊ δτι υπάλληλοι Έ- 
θνοτραπέζης παραμένουν άγρυπνοι καί άκλόνητοι συμ- 
παραστάται σας διά τήν ταχεΐαν πραγμάτωσιν τοΰ κοι
νού πόθου των λαών μας διά αδέσμευτον ανεξαρτησίαν 
Κυπριακού Λαού, αύτοδιάθεσιν καί ένωσίν του μέ Μη
τέρα Ελλάδα.

Έξουσιοδοτεΐσθε διαβιβάσητε ανωτέρω θέλησίν μας 
είς τόε πρόεδρον Μακάριον καί άντιπροσωπευτικάς Έρ- 
γατοϋπαλληλικάς ’Οργανώσεις χώρας μας.
Ό Πρόεδρος Συνελεύσεώς Οι Γραμματείς

Β. ΣΥΡΟΣ Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Λ. ΑΚΡΙΒΙΑΔΗΣ
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τούτο τό Καταστατικόν τού Ά,ντι- 
συνδέσμου είναι παράνομον. "Ενα 
μόνο σάς λέγω. "Οτι όλες οΐ Τόπι
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πρου, τό ακόλουθόν ψήφισμα: | χηγό, καί ότι θεωρούν τά λόγια του
«Ε.Τ.Υ.Κ. Λευκωσίαν, Κύπρον j οΰρανόμεμπτα. ’Εν συνεχεία ό κ. 
Γενική Συνέλευσίς Συλλόγου Καθηγητής τοΰ Δικαίου έβαλε άνώ-

ύπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης
Ελλάδος απευθύνει είς Υμάς καί 
μέσφ ημών είς ολόκληρον τόν ά
δελφόν Κυπριακόν Λαόν, θερμόν 
αδελφικόν καί Αγωνιστικόν χαι
ρετισμόν, καί δηλοϊ ότι Ύπάλλη^ 
λοι ’Εθνικής Τραπέζης, παραμέ
νουν άγρυπνοι καί άκλόνητοι 
συμπαραστάται σας διά τήν τα
χεΐαν πραγμάτωσιν τοΰ κοινού 
πόθου1 τών Λαών μας δΓ αδέ
σμευτον ανεξαρτησίαν τοΰ Κυ
πριακού Λαού, αύτοδιάθεσιν καί 
"Ενωσιν μέ τήν Μητέρα ‘Ελλάδα. 
Έξουσιοδοτεΐσθε, διαβίβαση τ ε 
τήν ανωτέρω θέλησίν μας είς 
Πρόεδρον Μακάριον καί αντιπρό
σωπε υτικάς, έργατο υπαλληλικός 
’Οργανώσεις ιΜεγαλονήσου. ’Αθή
να ι 15 Φεβρουάριου 1966. Τίθε
ται ϋπό τήν έγκρισίν σας». 
(Χειροκροτήματα)

"Οπως θά έχετε μάθει άπό τις α
νακοινώσεις τής ‘Ομοσπονδίας καί 
άπό τό Συνδικαλιστικά Τύπο, στον 
χρόνο πού πέρασε, ή ‘Ομοσπονδία 
μας καί ό Κλάδος μας δέχτηκαν ένα 
πλήγμα, τό όποιον έάν τό αφήσου- 
με, καί δέν τό αφήνουμε φυσικά, τεί
νει νά έξουδετερώση τόν συνδικαλι
σμό, τόν οργανωμένο δηλαδή, αγώ
να τοΰ Κλάδου μας διά τά συμφέ
ροντα μας, καί νά τόν παραδώση 
δέσμιου είς τήν πιο στυγνήν έργο- 
δοτικήν βούλησιν. Τήν πρωτοβου
λία αυτή τήν έπήρε ή Διοίκησις τοΰ 
Τραπεζιτικού Συγκροτήματος Εμ
πορική - Ίονική, - Λαϊκή, ή οποία 
έφ’ όσον δέν δεσμεύεται άπό προ
σχήματα εμφανίζεται τώρα σάν εκ
φραστής τής πιο στυγνής έργοδοτι- 
κης τακτικής. Οΐ συνάδελφοί μας 
τής ’Εμπορικής Τραπέζης, όπως καί

τέρα στελέχη: του καί συνέπηξαν έ-

καιροϋς εις τήν «Τραπεζιτικήν», καί εμείς, είχαν άποδνθή τά πρώτον τε-

ναν άντισύνδεσμο. Στυγνότατα φε· 
ρόμένος έστελνε μέσφ τών υπηρεσι
ών του, δηλώσεις περί έγγραφης 
στον άντισύνδεσμο αυτό. Καί μέ τήν 
απειλή τής άπολύσεως καί μέ τήν 
απειλήν καί τής στερήσεως τών στοι
χειωδών μέσων διαβιώσεως, ανάγκα
ζε τούς συναδέλφους μας τής ’Εμ
πορικής νά έγγράφωνται σ’ αυτό τό 
Έργοδοτικό κατασκεύασμα.

"Εβαζε τούς Έπιθεωρητάς νά α
πειλούν τούς συναδέλφους, ότι αί 
εκθέσεις των καί αί κρίσεις των θά 
έχουν βάσιν τό έάν οΐ κρινόμενοι α
ποτελούν μέλη τοΰ Έργοδοτικοΰ 
ο:ΰτοΰ άντισυνδέσμου.

Άλλά ή άντίστασις τού προσω
πικού τής ’Εμπορικής Τραπέζης, ή
ταν μία πραγματικά μεγαλειώδης 
ηθική άντίστασις, ήταν άντίστασις 
ενός κατεχομένου λαοΰ. "Οταν τούς 
δόθηκε ή ευκαιρία, καί αυτά τά μέ
λη τοΰ άντισυνδέσμου έπαρουσίασαν 
μίαν τεραστίαν αποχήν στις εκλο
γές τοΰ Άντισυνδέσμου, οΐ όποιες 
πραγματικά έδειξαν ότι ό Άντισύν- 
δεσμος δέν άπηχεΐ τις απόψεις καί 
κάθε άλλο παρά άνταποκρίνεται ατά 
οίσθήματα τοΰ Σώματος τών Υπαλ
λήλων τής ’Εμπορικής Τραπέζης. 
"Ολοι οί γνήσιοι Συνδικαλισταί τής 
’Εμπορικής Τραπέζης, τόσον ή νό
μιμος Διοίκησις τοΰ Συλλόγου1 όσον 
καί ή Άντιπολίτευσις είναι σέ μιά 
άρρηκτη συνεργασία γιά τήν κατα- 
πολέμησι αυτού τοΰ έργοδοτι-κοΰ 
κατασκευάσ ματος.

Άλλά άδίστακτός ό σημερινός 
εκπρόσωπος, όχι άπλώς τών εργο
δοτών άλλά τοΰ Ελληνικού κεφα
λαίου, ό κ. Άνδρεάδης προχωρεί καί 
αδιαφορεί πρός όλες τις παρανο

κές Αρχαιρεσίες τών Επαρχιών έ
γιναν ερήμην Δικαστικών Αντιπρο
σώπων κατά παράβασιν τών όσων 
λέει ό Ν. 4461. Άλλά ό κ. Καθη- 
νηθής τού Δικαίου αγνοεί τήν εφαρ
μογήν τού Νόμου.

Τελευταία, στά Υπηρεσιακά 
Συμβούλια τά όποια εκλέγουν οΐ συ
νάδελφοι άπ’ ευθείας. Πραγματικά 
είναι σχήμα οξύμωρο ν έδόό. Πάρου- 
σιάζει δηλ. μίαν δημοκρατικήν λει
τουργίαν αυτή αϋτη ή Τράπεζα είς 
τό σημεΐον τής άναδείξεως τών εκ
προσώπων τοΰ προσωπικού είς τά 
Συμβούλια Προαγωγών, είς τό Πει
θαρχικόν Συμβούλιον καί τό Συμ- 
βούλιον Παραπόνων. Εκεί έθεσαν υ
ποψηφιότητα καί ό εκπρόσωπος τοΰ 
νομίμου Συλλόγου, ό Πρόεδρός του 
συνάδελφος Μαυροκέφαλος, έθεσαν 
υποψηφιότητα καί τά ανδρείκελα τού 
Άντισυνδέσμου. Καί εκεί πράγματι 
κά έμαυρίσθη ό Άντισύνδεσμος.

Είναι ένα δείγμα. Παντού όπου 
προσπαθούν νά πιέσουν καί νά κα
ταθλίψουν τό ελεύθερον φρόνημα 
πολιτισμένων ανθρώπων καί κοινω
νιών, εκεί όχι μόνον δέν ξεχνούν οΐ 
καταπιεζόμενοι, άλλά όσο περνάει 
ό καιρός τόσο περισσότερο ή άγα· 
νάκτησίς τους διογκοΰται καί θά σα· 
ρώση αυτούς πού τούς κοααπιέ- 
ζουν.

Σέ αυτήν τήν στιγμήν εύρισκό- 
μεθα καί ένώ έκκρεμοΰν ακόμα αί 
αποφάσεις τής Δικαιοσύνης, νομίζω 
ΟΤΙ εϊμεθα υποχρεωμένο ι νά δηλώ
σουμε τήν συμπαράστασίν μας πρός 
τό άγωνιζόμενον προσωπικόν τής 
’Εμπορικής Τραπέζης διά νά δια
τήρηση τις Συνδικαλιστικές του ε
λευθερίες καί τήν άνθρωπίνην του 
ϋπόστασιν. Διότι όταν, συνάδελφοι, 
δέν μπορούμε νά διατηρήσουμε τήν 
άνθρωπίνην μας ϋπόστασιν είς τούς 
τόπους τής εργασίας μας έκεΐ όπου 
μάς άπορροφώνται τά 3)4 τού χρό
νου μας, τότε πού αλλού θά μπο
ρούμε νά φανούμε ελεύθεροι άνθρω
ποι;

Προτείνει τό Διοικητικόν Συμβού
λιον, τό ακόλουθο ψήφισμα πρός:

1) Βουλήν Ελλήνων 
Υπουργόν Εργασίας 
Γενικήν Συνομοσπονδίαν ’Ερ
γατών ‘Ελλάδος 

‘Ομοσπονδίαν Τραπεζοϋπαλ
ληλικών ’Οργανώσεων Ελ
λάδος

Σύλλογον Υπαλλήλων ’Εμπο
ρικής Τραπέζης Ελλάδος.

Γενική Συνέλευσίς Συλλόγου Υ
παλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης Έλλά- 
λος, διαμαρτύρεται έντόνως δΓ έ- 
νεργείας Διοικήσεως ’Εμπορικής 
Τραπέζης, σκοπούσας διά μεθόδων 
ψυχολογικής βίας, τήν κατάπνιξιν

2)

3)

4)

5)

τοΰ ελευθέρου φρονήματος τών συ
ναδέλφων Εμπορικής καί τήν κατά 
παράβασιν διεθνών κανόνων Δικαίου 
κατάργησιν είς τήν έν λόγφ Τράπε
ζαν τού δικαιώματος τής συνδικα
λιστικής ελευθερίας.

Συγχαίρει προσωπικόν ’Εμπορι
κής Τραπέζης δΓ υπέροχου Αντί
στασίν . του καί λαμπράς πράξεις 
αποδοκιμασίας τών άπεργαζομένων 
τήν ηθικήν έξουθένωσιν αυτού.

Ανανεώνει πλήρη συμπαράστασίν 
Ήμετέρας όργανώσεως πρός κοι
νούς αγώνας ‘Ομοσπονδίας καί νο
μίμου Συλλόγου Συναδέλφων 'Εμ
πορικής, δΓ άποκατάστασιν λειτουρ
γίας ελευθέρων θεσμών είς Τράπε
ζαν Καθηγητοΰ τοΰ Δικαίου καί ζη
τεί τήν έπέμβασιν παντός αρμοδίου, 
πρός κατάπαυσιν καταστάσεως στι- 
γματιζούσης χώραν μας διεθνώς. 
Καλεΐ πρωτεργάτας Έργοδοτικοΰ 
Άντισυλλόγου άναλογισθώσιν έστω 
καί τώρα συνέπειας πράξεώς των 
καί έπανέλθωσιν στήν όδόν ήτις θά 
τούς άποδώση λευκούς τόσον είς τήν 
συναδελφικήν όσον καί κυρίως είς 
τάς ίδιας αυτών οικογένειας.

Δηλοί τέλος ότι θά σταθή ανυ
πέρβλητος φραγμός είς προσπάθειαν 
προωΘησέως παρομοίων έργοδοτικών 
σχεδίων, καί είς έτέρας Τραπέζας 
ή ’Οργανισμούς. Τίθεται ύπό τήν 
έγκρισίν σας.

(Χει ροκροτήματα)

κ. Δ ι λ ι ν τ ά ς: Είναι Συνάδελ
φοι καί κ. Πρόεδρε, μία άντίθεσις 

πρός τά κηρύγματα τοΰ Διοικητοΰ 
τής^ Εμπορικής Τραπέζης καί τάς 
πράξεις του, καί νομίζω ότι θά πρέ
πει νά τό άντιλαμβάνεσθε.

κ. Πρόεδρος: Κύριοι Συνά
δελφοι, θά μοΰ επιτρέψετε νά τα
κτοποιήσω μίαν παράλειψιν, νά έκ- 
λέξω μεν τούς Γραμματείς τής Σ υνε
λεύσεως, προτείνω δέ τόν κ. Αλκι
βιάδη, καί τόν κ. Φωτόπουλο. Επί
σης νά σάς διαβάσω τήν έκθεσιν 
τών ελεγκτών:

Εκθεσις ελεγκτών. Πρός τήν Γε
νικήν Συνέλευσιν τών μελών τοΰ 
Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος.

Ενταύθα
Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμφώνως πρός τήν δοθεΐσαν ή- 
μιν έκ τών αρχαιρεσιών τής 1 8ης καί 
19ης Απριλίου 1965 εντολήν, προ- 
έβημεν είς τόν έλεγχον τής διαχειρί- 
σεως τοΰ Συλλόγου κατά τήν χρήσιν 
1965.

Εκ τοΰ ελέγχου διεπιστώθή ή α
κρίβεια τών έγγραφων είς τά βιβλία 
τοΰ Συλλόγου, τά υπόλοιπα τών ό
ποιων συμφωνούν πρός τά έν τφ ί- 
σολογισμφ αναγραφόμενα ποσά.

Έν Άθήναις τη 26 Ίαν. 1 966 
Οί Έλεγκταί 

ΧΡ. ΚΑΡΔΑΡΑ,Σ 
Σ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

Η όριΑία τού οδ. u. Παπαϊωάννου
κ. Δ. Παπαϊωάννου: κ. 

Συνάδελφοι, πριν είσέλθω δΓ ολί
γων είς τήν κριτικήν της Λογοδοσίας

μ.ες. Αδιαφορεί διά τό ότι αυτό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, έπιθυ-

μώ νά έκφράσω πρός τήν Συνέλευ
σή/ μας τήν άμέριστον συμπάθειαν 
μου πρός τόν άσθενοΰντα Πρόεδρόν 
μας. Τό μήνυμά του τό όποιον μάς



άνέγνωσε ό Συνάδελφος Χαρΐτος,ένός σχεδίου Νόμου. Πρέπει νά γνω- 
πράγματι αποτελεί, περιλαμβάνει ΰ- 
ποθήκας προς το Προσωπικόν τής
Τραπεζης.

Μέ τον συνάδελφον άσθενοΰντα 
Πρόεδρόν μας, μέ έχώρισαν κα'ι μέ 
χωρίζουν συνδικαλιστικά! διάφοροί, 
δέν μέ χωρίζει όμως, ή ανθρώπινη 
αγάπη προς τον Πρόεδρόν μας. Εί
χα διαφοράς καλόπιστους μαζί του, 
έπ! τής διαχειρίσεως των συνδικα
λιστικών μας πραγμάτων. Αΐ διάφο
ρά! αΰταί εξακολουθούν νά υπάρ
χουν, άλλα αύτό όμως δέν μέ έμπο
δίζει νά εκφράζω την απόλυτον συμ- 
πάθειάν μου, κα! τήν απόλυτον ά- 
γάπην μου κα! τάς ειλικρινείς μου 
εύχάς διά τήν ταχεΐαν άνάρρωσίν 
του.

Θά παρεκάλουν τήν Συνέλευσιν νά 
δεχθή καί τό Διοικ. Συμβούλιον νά 
έκφράση ένα τρίτον ψήφισμα χαιρε
τισμού κα! συμπαθειών καί ευχών 
διά ταχεΤαν άνάρρωσίν τοΰ ασθε
νούς Προέδρου μας.

(Χειροκροτήματα)
Μοΰ δίδεται ή ευκαιρία, άπό τό 

μήνυμα τοΰ άσθενοΰντος Προέδρου 
μας, τό όποιον όμιλεΐ περί τής ε
νότητας τοΰ Προσωπικού, νά διαφυ- 
λάξωμε τήν ένότητα τοΰ Προσωπι
κού. Δέν νομίζω ότι μεταξύ τής άν- 
τιπολιτευτικής παρατάξεως, ή οποία 
άντεπολιτεύθή τό σημερινόν Συμβού
λιον καί τον Συνάδελφον Πρόεδρον, 
υπήρχε διάθεσις διαχωρισμού τοΰ 
Προσωπικού σε καμμιά περίπτωσιν. 
Διάθεσις στήν εργασία κα! άφοσίω- 
σις εις τά συνδικαλιστικά καθήκοντα 
τής παρατάξεως ή όποια άντιπολι- 
τεύθη τον κ. Καραπάνον, κα! όλο 
τό Συμβούλιον, υπήρξαν απόλυτοι.

Μερικά! πράξεις τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου, είναι έκεΐναι αΐ όποιαι 
πιθανόν νά χωρίζωνται προσωπικώς. 
Είχα διακηρύξει πάλι κα! όταν εύ- 
ρισκόμην εις άλλα Συνδικαλιστικά 
πόστα, κατά τήν έκφρασίν μου, ότι 
δέν επιτρέπεται στους Συνδικαλι
στός, σέ καμμιά περίπτωσι, μά α
πολύτως σέ καμμιά ν’ άναμειγνύων- 
ται στήν πολιτικήν, δέν επιτρέπεται 
νά αναμειγνύουν τά πολιτικά τους 
αισθήματα μέσα στον Συνδικαλισμό. 
Αυτή είναι έπιτίμησίς μου. Στρέψτε 
μιά ματιά Συνάδελφοι, νά δήτε πώς 
ή Γενική Συνομοσπονδία κατήντησε 
έξ αιτίας τής πολιτικής της άναμί- 
ξεως. Στρέψτε μιά ματιά προς τό 
’Εργατικόν Κέντρον, νά δήτε που 
κατήντησε, πού κοντεύει νά διαλυ- 
θή. "Οταν εϋρισκόμην στο ’Εργα
τικόν Κέντρον, ή καταπολέμησίς μου 
αυτή ήταν απόλυτος.

Σήμερα λοιπόν, τό Διοικητικό 
μας Συμβούλιον, μήπως όχι έκ προ- 
θέσεως θέλω νά πιστεύω, πολιτεύε
ται και αναμιγνύει τον Συνδικαλι
σμόν εις τήν Πολιτικήν; ’Εάν ρίξου
με μιά ματιά στήν «Τραπεζιτικήν» 
γενικά, έτσι όπως τά λέει έκεΐ, πο
λύ φοβάμαι ότι διαφαίνεται μία τέ
τοια προσφορότης. "Αν εξαίρεση κα
νείς τό Εθνικόν θέμα τής Κύπρου, 
γιά τό όποιον δέν πρέπει νά υπάρ
χει εργαζόμενος ό όποιος είς τά ε
θνικά θέματα νά μήν λαμβάνη θέσιν, 
πολύ φοβούμαι ότι έκεΐ διαφαίνεται 
κάποια πολιτική.

Δέν θέλω νά τούς κατηγορήσω 
τούς συναδέλφους, έφιστώ όμως τήν 
προσοχήν τόσον τών διοικούντων ό
σον κα! εκείνων σί όποιοι κάποτε θά 
διεκδικήσουν τήν εντολήν, νά απο
φεύγουν τήν πολιτικήν, τήν άνάμι- 
ξιν τής πολιτικής μέσα είς τά συν
δικαλιστικά μας πράγματα. Διότι, 
Συνάδελφοι, μεταξύ όλων ήμών, με
ταξύ μας, υπάρχουν Συνάδελφοι δια
φόρων πολιτικών τοποθετήσεων καί 
εάν αΐ πράξεις τών έκάστοτε Διοι
κήσεων άντιστρατεύονται είς τάς πο
λιτικός των τοποθετήσεις, μοιραίως 
έρχεται ό διαχωρισμός τοΰ προσω
πικού, καί ή καταπολέμησίς τής 
προσπάθειας τής έκάστοτε Διοική- 
σεως.

Είς τά θέματα τής Λογοδοσίας έ
χω μίαν παρατήρησιν ή όποια μέ α
νησυχεί σοβαρώς. ’Αφορά, Συνάδελ
φοι, τό θέμα τού ’Οργανισμού τής 
Υπηρεσίας. Καί αφορά κυρίως κά
ποιο σχέδιο νόμου τό όποιον πρό
κειται νά πάη στή Βουλή γιά τήν 
προσωρινότητα τών Συναδέλφων τών 
έκ τής ’Εθνικής Τραπεζης προερχο- 
μένων.

Είδα μιά άνακοίνωσι προσφάτως 
κα! τό εδήλωσε κα! ό Συνάδελφος 
’Αντιπρόεδρος, ότι μόλις γίνουν αΰ
ταί αΐ τροποποιήσεις, θά έπακολου- 
θήση μιά ριζική άνακαίνισις, καθώς 
λέει, τοΰ ’Οργανισμού τής Υπηρε
σίας.

Διερωτώμαι, εάν δΓ αύτάς τάς 
μικράς μή σοβαράς τροποποιήσεις, 
έχρειάσθησαν 5 χρόνια γιά νά φθά- 
σουμε σ’ αυτά, πόσα χρόνια θά 
χρειασθοΰν Συνάδελφοι γιά τήν ο
λικήν άνακαίνισιν τοΰ ’Οργανισμού 
τής Υπηρεσίας. Γ ιατ! δέν προσπα
θήσαμε νά γίνη πράγματι ριζική καί 
τελεία ή τροποποίησις τού ’Οργανι
σμού τής Υπηρεσίας; Δέκα τρία 
χρόνια ύφιστάμεθα αυτόν τόν ’Ορ
γανισμόν, έκ τών όποιων τά οκτώ 
άγωνιζόμεθα νά τόν τροπόποιήσωμε, 
κα! φθάσαμε νά μήν τροποποιηθή 
ριζικώς αλλά υπάρχουν ατέλειες 
μετά τήν τροποποίησιν καί διά τάς 
όποιας θά ένδιαφερθοΰμε προσεχώς. 
Τό έδήλωσε ό κ. Διοικητής προς 
τούς Συλλογικούς μας εκπροσώπους 
καί εκείνοι μάς τό μετέφεραν δΓ α
νακοινώσεων. Αυτή ή αναβολή μέ 
φοβίζει τρομερά, διότι δέν θά ύπάρ- 
ξη συζήτησις, ουδέ αΐ τροποποιήσεις 
αΐ όποιες ένεκρίθησαν, δέν ξέρω αν 
φτάσουν τελικώς στήν έγκρισιν καί 
έάν είναι ΐκαναί νά δικαιώσουν τά 
Προσωπικόν.

Μέ φοβίζει όμως καί ό καταρτισμός

ρισετε Συνάδελφοι, ότι δέν υπάρχει 
χειρότερα διεκδίκησι ενός θέματος 
παρά μόνο όταν υπάρχει ανάγκη νά 
γίνη ένας Νόμος, καί μάλιστα σή
μερα. Δέν ξέρω γιατί έφθασαν στο 
σημείο, νά γίνεται νόμος ειδικός γιά 
τήν προσωρινότητα τών υπαλλήλων 
τής Εθνικής Τραπέζης. Πιθανόν νά 
ίσχυρισθοΰν καί ή Διοίκησις τής 
Τ ραπέζης καί ή Συλλογική μας έκ- 
προσώπησις ότι επειδή ό οργανι
σμός μας έκυρώθη διά τοΰ νόμου 
3072 τοΰ 1953. ’Αλλά ό νόμος τώ
ρα αυτός έπαψε νά ίσχύη, διότι υ
πάρχουν μεταγενέστεροι νόμοι ηύξη- 
μένης δυνάμεως, οί όποιοι ανατρέ
πουν αυτόν. Μία πράξις τής Διοική- 
σεως, μία σύμβασις συλλογική με
ταξύ Διοικήσεως κα! Συλλόγου μας, 
θά μπορούσε νά λύση τό θέμα αυτό.

Αυτούς τούς δύο φόβους είχα νά 
έκφράσω προς τή Συνέλευσή μας 
κα! νά έπιστήσω τήν προσοχή τής 
Διοικήσεως τού Συλλόγου μας έπί 
τής πορείας αυτών τών ζητημάτων.

Ή Βουλή ’Αγαπητοί μου Συνά
δελφοι, σήμερα δέν μπορεί νά προ- 
χωρήση ένα θέμα, έναν νόμον ό ό
ποιος έχει τεραστίαν σημασίαν γιά 
ολόκληρον τό "Εθνος. Κα! είναι δυ
νατόν νά προχωρήση ένα νομοσχέδιο, 
τό όποιον αφορά έναν μικρό κλάδο 
τοΰ πληθυσμού τής χώρας, γιά νά 
τό περάση ώς κατεπεΐγον ό κ. Μπα- 
κατσέλος, ή δέν ξέρω ποιος άλλος 
Υπουργός;

Γιά μένα είναι απολύτως αδύνα
τον νά γίνη αυτό τό πράγμα. "Ενα 
άλλο θέμα τό όποιον μέ έξένισε κά
πως είναι τό θέμα τής έκπροσωπή- 
σεώς μας είς τό εκτελεστικόν Συμ
βούλιον τής 'Ομοσπονδίας. Είς τό 
τελευταΐον Συνέδριον τής 'Ομοσπον
δίας μας, δυστυχώς οΐ εκπρόσωποί 
μας, δέν κατώρθωσαν νά εκλεγούν 
είς κανένα άπό τά: κύρια αξιώματα 
τής ‘Ομοσπονδίας.

'Ομολογώ μέ έξένισε φοβερά, διό
τι δέν μπορούσε νά χωρέση στά 
μυαλό μου, ότι είναι δυνατόν εκ
πρόσωποι τοΰ Συλλόγου τών υπαλ
λήλων τής ’Εθνικής Τ ραπέζης νά εκ
θέτουν υποψηφιότητα είς ένα ώρι- 
σμένον δργανον τής αύτής οικογέ
νειας καί νά μήν έκλεγοΰν γιά ένα 
άξίωμα.

Πολύ φοβούμαι ότι ή μή εκλογή 
των θά οφείλεται πιθανόν είς τήν 
διαφοράν απόψεων μεταξύ όλων τών 
άλλων Συλλόγων. Δέν μπορώ νά 
δώσω άλλην έξήγησιν. Αυτό μοΰ κό
στισε πραγματικά ώς μέλους τοΰ 
Συλλόγου. Γιατί έχω τήν άξίωσιν α
γαπητοί μου Συνάδελφοι, ή έκπρο- 
σώπησίς μας, οΐ εκπρόσωποί μας, 
έστω καί άν είναι τής παρατάξεως 
τήν οποία δεν ύποστηρίζομεν, αλλά 
πάντως είναι εκπρόσωποί μας, έφ’ 
όσον πήραν τήν πλειοψηφίαν τών 
συναδέλφων, έχω τήν άξίωσιν νά ή- 
γοΰνται πράγματι στούς άνωτέρους 
συνδικαλιστικούς οργανισμούς, καί 
νά μήν έπονται.

Είδα μεταξύ τών επιτευγμάτων 
τής ‘Ομοσπονδίας μας καί τήν πα
ραπομπήν τοΰ μισθολογικοΰ μας 
θέματος είς τήν Διαιτησίαν. Είμαι 
ό μόνος ομιλητής ενώπιον σας, άπό 
τετραετίας άν θυμάμαι καλά, ό ό
ποιος συνετάχθήν ένθερμος, έφ’ ό
σον δέν μπορούσαμε νά κάνουμε δια
φορετικά, νά καταφύγωμεν στήν Δι
αιτησίαν γιά τήν έπίλυσιν τοΰ μι- 
σθολογικοϋ. Δυστυχώς προ διετίας 
άν θυμάμαι καλά, είς άπάντησιν αυ
τών τών ανακοινώσεων ένώπιον τής 
Γενικής Συνελεύσεως, είχαν τήν εϋ- 
γενή καλωσύνη οΐ Συνάδελφοι τοΰ 
Συμβουλίου, νά μέ περιλούσουν διά 
μιάς των άνακοινώσεως, ότι δέν έ
πρεπε έγώ, τάχα στέλεχος τής Γ ε
νικής Συνομοσπονδίας, νά εισηγού
μαι τήν εφαρμογήν αΰτοΰ τοΰ Νό
μου.

Σήμερα όμως είμαι πλήρως ικανο
ποιημένος, διότι οΐ ίδιοι στήν Λο
γοδοσία μάς λένε, ότι δέν μπορούσε 
ή 'Ομοσπονδία νά καταφυγή είς 
άλλο μέσον, παρά δ,τι δήποτε καί 
άν έκανε στήν διαιτησία θά κατέ
φευγε.

Κα! έτσι μένω μέ τήν ΐκανοποί- 
ησιν ότι έκεΐνα διά τά όποια μέ κα
τηγόρησαν καί ήθέλησαν νά ρίξουν 
κάποιαν υποψίαν, κάποιαν σταγόνα 
λάσπης εναντίον μου, σήμερα, ευτυ
χώς τά άπαλείφουμε όλοι.

Υπάρχει ό περίφημος αυτός νό
μος τών Συλλογικών Συμβάσεων. 
Ισχύει έπ! 13 χρόνια σήμερα. Καμ- 
μία Κυβέρνησις δέν έπεχείρησε νά 
τόν κ αταργή ση. Ούτε έκείνη ή οποία 
τόν κατήρτισε, ούτε ή μεταγενεστέ- 
ρα ή οποία διεδέχθη εκείνην, ούτε 
οΐ προ τής σημερινής Κυβερνήσεως 
έπεχείρησαν νά καταργήσουν αυτόν 
τόν νόμον. Δέν θέλουν νά τόν κα
ταργήσουν. "Εχουν τά συμφέροντά 
τους, έχουν τούς λόγους τους. ’Αλ
λά οΐ έργαζόμενοι είναι υποχρεωμέ
νοι νά κινούνται δυστυχώς μέσα σ’ 
αυτόν τόν κλοιόν περιστοίχιζαμενοι 
άπό τόν Νόμον αυτόν. Καί ή μία 
διάταξι είναι ή πονηρά καί ή οδυ
νηρά διάταξις. Είναι τό δικαίωμα 
τής παρεμβάσεως τών Υπουργών 
’Εργασίας καί Συντονισμού διά τήν 
τροποποίησιν ή άκύρωσιν τών Συλ
λογικών Συμβάσεων. Αύτή τήν διά- 
ταξιν οφείλουμε νά πολεμήσουμε καί 
αυτήν οφείλουν νά καταστήσουν ά- 
νώδυνον.

Βλέπετε σήμερα πώς ήλθαν καί 
πήγαν νά πάρουν τήν Διαιτησίαν, 
καί σήμερα δέν κάνουν άπεργία γιά 
τήν. κατάργησι τοΰ νόμου, έκαναν ό
μως πράς διετίας, καί όταν παρεπέμ- 
φθη στήν Διαιτησία έ δήλωσαν ότι 
δέν έχουν άπαίτησιν οικονομικής δια
φοράς καί ήκϋρώθη ή παραπομπή

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Εκδρομές μηνάς Μαρτίου
Κυριακή 13)3: ΧΑΛΚ I Σ —- ΣΤΕΝΗ.

Άναχώρ. 8 π.μ. διά Χαλκίδα καί συνέχεια διά Στενήν. Διημέρευσις 
καί τά άπόγευμα άναχώρ. διά Χαλκίδα μέ μικρή στάσι καί συνέχεια δΓ 
’Αθήνας. Δηλώσεις μέχρι τής 10)3)66.

"Εξοδα: Μέλη Δρχ. 45 — Τρίτοι Δρχ. 55.
Παρασκευή 18)3: ΔΙΟΝΥΣΟΣ — ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ — ΜΟΝΉ ΞΥΛΟΚΕ- 

ΡΙΖΑΣ.
Άναχώρ. 5 μ.μ. διά Διόνυσον, Άγ. Πέτρον, Ν. Μάκρην, Μονήν Ξυ- 

λοκέριζας όπου στις 7 μ.μ. θά παρακολουθήσουμε τήν άκολουθία τών 
Χαιρετισμών. Μετά τό πέρας τής άκολουθίας άναχώρ. δΓ ’Αθήνας.

"Εξοδα: Μέλη Δρχ. 20 — Τρίτοι Δρχ. 25.
Κυριακή 20)3: ΩΡΩΠΟΣ — ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ.

Άναχώρ. 8 π.μ. διά Ώρωπόν — Χαλούτσι. Διημέρευσις καί άνα
χώρ. τό άπόγευμα δΓ Αθήνας μέσιρ Καλάμου.

"Εξοδα: Μέλη Δρ. 30 — Τρίτοι Δρχ. 40.
Παρασκευή 25)3: ΜΥΚΗΝΑΙ — ΝΑΥΠΑΙΟΝ.

Άναχώρ. 8 π.μ. διά Κόρινθον, Μυκήνας, Ναύπλιον, Τολό. Συμμετο
χή είς τάς έορταστικάς έκδηλώσεις τής 'Ομοσπονδίας ’Εκδρομικών Σω
ματείων τής Ελλάδος. Δηλώσεις μέχρι τής 20)3)66, άτομα 40.

"Εξοδα: Μέλη Δρχ. 45 — Τρίτοι Δρχ. 60.
Κυριακή 27)3: ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ — ΜΟΝΉ ΚΟΙΜΉΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

Άναχώρ. 7 π.μ. δΓ Άμφίκλειαν καί συνέχεια διά Μονήν Κοιμ. Θεο
τόκου. Διημέρευσις, τρόφιμα μαζί μας. Τό άπόγευμα άναχώρ. δΓ Αθήνας 
μέ ενδιαμέσους στάσεις. "Ατομα 40. Δηλώσεις μέχρι τής 23)3)66. 

"Εξοδα: Μέλη Δρχ. 50 — Τρίτοι Δρχ. 60.

Έκδομές Πάσχα
ΚΕΡΚΥΡΑ^ (Διάρκεια 4 ήμέραι, 8 - 11)4)66. "Εξοδα: Δρχ. 1.220 

είς 3 δόσεις. (Είς τά έξοδα περιλαμβάνονται: Μετάβασις καί επιστρο
φή, διανυκτερεύσεις, ξεναγήσεις καί Φαγητό).

ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ: Διάρκεια 4 ήμέραι 8 - 11)4)66). 
Εξοδα Δρχ. 1.000, είς 3 δόσεις. (Είς τά έξοδα περιλαμβάνονται: 

Μετάβασις καί επιστροφή, διανυκτερεύσεις, ξεναγήσεις, φαγητόν).
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ — ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Διάρκεια 10 ήμέραι 6 - 15)4)66). 
Εξοδα Δρχ. 2.550, είς 4 δόσεις. (Είς τά έξοδα περιλαμβάνονται: 

Μετάβασις και επιστροφή μέ Πούλμαν, αΐ διανυκτερεύσεις είς Ξενοδοχεία 
Α' κατηγορίας μέ δίκλινα δωμάτια, ξεναγήσεις καί άπαντα τά πρωινά 
γεύματα καί δείπνα είς Σόφιαν καί Βουκουρέστι.

Ζητήσατε αναλυτικά προγράμματα.
Πληροφορίαι — Δηλώσεις:
Είς Κον Άθαν. Ραγάζον (Κ)κόν Κατ)μα τηλ. 310.41 1 Έσωτ. 339)

Ίδρυσις τμήματος ζίου-ζίτσον
Κατόπιν άποφάσεως τοΰ Δ.Σ. άπό 1ης Φ)6ρίου έ.έ. ήρχισεν ή λει

τουργία τού Τμήματος ζίου - ζίτσου υπό τήν άμεσον επίβλεψην τού συ
ναδέλφου τής Τ ραπέζης 'Ελλάδος κ. Δημητρίου Δαμιανού.

Τά μαθήματα παραδίδονται καθ’ έκάστην Τετάρτην καί Παρασκευήν 
άπό 19.30’ - 20.30’ είς τό Γ ιψναστήριον τής Τ ραπέζης.

Ή παρακολούθησις τών μαθημάτων διά τά Μέλη τής ΕΦΕΤ είναι 
δωρεάν.

Οΐ έπιθυμοΰντες νά παρακολουθήσουν ταΰτα δέον όπως άπευθύνων- 
ται είς τόν "Εφορον Γυμναστηρίου Κον Λέων. Καλογερόπουλον (τηλ. 
318.948).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
— Στις εκδρομές έκτος τών Μελών γίνονται δεκτά καί μή μέλη.
— Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκταί μέ απαραίτητη καταβολή 

τών εξόδων συμμετοχής.
— Συμμετοχή παιδιών άπό ήλικίας 6 ετών καί άνω, επιτρέπεται, μέ 

καταβολή ολοκλήρου τής τιμής.
— Στις εκδρομές μέ Πούλμαν καί στις μεγάλες διαδρομές γίνεται 

πάντοτε άπό τόν Αρχηγό ύποχρεωτική εναλλαγή θέσεων άνά 
ώρισμένα χιλ)τα, είς τρόπον ώστε όλοι οΐ εκδρομείς νά καθίσουν 
σέ όλες τις σειρές τοΰ Πούλμαν.
Ό Αρχηγός τής εκδρομής είναι προσωπικά υπεύθυνος γιά τήν 
τήρηση αΰτοΰ τοΰ κανόνος.
Ή παραπλεύρως τοΰ όδηγοΰ θέση ή ή αμέσως επομένη ανήκει 
πάντοτε στον Αρχηγό.

— Ή συμμετοχή στις εκδρομές προϋποθέτει τήν ανεπιφύλακτη απο
δοχή τοΰ προγράμματος μέ όλες τις λεπτομέρειες καί τις τυχόν 
τροποποιήσεις πού είναι δυνατόν νά επιφέρουν στήν ανάγκη οΐ 
’Αρχηγοί.

— Οΐ Αρχηγοί είναι συνεκδρομεΐς, οΐ όποιοι έχουν καταβάλει τό 
άντίτιμον τής εκδρομής καί θά πρέπει νά τούς διευκολύνουμε μέ 
κατανόηση στις οδηγίες πού μάς δίνουν.

Τό κόψιμο τής βασιλόππιτας στο Κατάστημα τής Κώ

ΜΙΧΑΗΛ Ν, ΣΠΕΓΓΟΣ
’Οδοντίατρος

Χειρουργός στόματος, Γναθο- 
προσωπικός τ. Επιμελητής 
τοΰ Τμήματος Χειρουργικής 
Στόματος καί Παθολογίας τοΰ 
Παν/μίου τής OKLAHOMA 
U.S.A.

Δέχεται Βουκουρεστίου 27α 
Ώρ. 5—8 μ. μ. καί επί συνεν- 
τεΰξει. Τηλ. 612.901, 717.886

0 Αρ. ΚΟΣΜΑΣ Α. ΚΙ0Σ0ΓΛ0Υ

Παιδίατρος, μετεκπαιδευθείς 
έπί σειράν ετών είς Η.Π.Α., 
επανήλθε καί συμβληθείς μέ 
τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ., δέχεται είς τό 
επί τής δδοΰ Γ’ Σεπτεμβρίου 
112 ϊατρεΐον του 5—7 μ. μ. 
καθημερινώς. Τηλ. 831.961.

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΕΛΛΑΑΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε. (1965) 
ΣΤΑΛΙΟΥ 39 -6ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦ. 11-12 - ΤΗΛ. 318.728

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 
ΑΚΤΗΣ ΝΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Συνεταιρισμού ευχαρίστως 
άνακοινοΐ προς πάντας τούς ενδιαφερομένους όπως καταστώσι 
μέλη αύτοΰ, ότι κατόπιν τής υπογραφής τοΰ ύπ’ άριθ. 5942) 
4.3.66 προσυμφώνου του Συμβ)φου Αθηνών Νικολάου Χατζη- 
γιάννη συνεχίζεται ή διάθεσις τών έναπομεινάντων οικοπέδων είς 
θέσιν ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ ύπό πλέον ευνοϊκούς σήμερον όρους.

Πράς τούτοις καί κατόπιν τής κατ’ επανάληψην έκφρασθεί- 
σης επιθυμίας πλείστων συναδέλφων, όπως μειωθή τό ύψος τών 
προκαταβολών, ϊνα δυνηθώσι καί οΰτοι νά συμμετάσχουν είς τήν 
αγοράν οικοπέδων τής ώς άνω γνωστής πλέον διά τά πλεονεκτή
ματα της περιοχής, επέτυχε κατόπιν πιέσεως προς τούς ίδιοκτή,- 
τας όπως γίνουν δεκτά τά ακόλουθα:

α) Μείωσιν αρχικών προκαταβολών,
6) "Εκπτωσιν είς τούς προεξοφλοΰντας όλοσχερώς, 
γ) Παράτασιν προς έγγραφήν νέων μελών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
'Η «ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ» απέχει έξ Αθηνών 65 χιλ)τρα μέσφ 

Ώρωποΰ, κεΐται δέ ακριβώς 15 χιλ)τρα άνατολικώς τής Ερέ
τριας. ’Εφάπτεται τής θαλάσσης είς μήκος 2 χιλ)τρων, ή όλη 
έκτασις έχει έλαψράν αμφιθεατρικήν κλίσιν προς τήν θάλασσαν, 
είναι δέ πλουσιωτάτη εις βλάστησιν (κέδροι, ελαιώνες, σχΐνα 
κλπ). Τό κλίμα είναι τό ύγιεινότερον τής Εύβοιας, είναι δέ δρο
σερόν καί εύχάριστον κατά τό θέρος. Ή υπήνεμος λόγω προσα
νατολισμού καί θέσεως θάλασσα είναι διαυγεστάτη, προσφέρε- 
ται δέ δΓ άπαντα τά θαλλάσια σπόρ καί αλιείαν. Ή θέα προς 
τον Νότιον Εύβοϊκόν Κόλπον καί τήν Αττικήν είναι πανοραμική. 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ — ΦΩΣ — ΝΕΡΟ — ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διά μέσου τής περιοχής διέρχεται ή παραθαλασσία ’Εθνι
κή οδός Νοτίου Εύβοιας, έξυπηρετεΐται δέ αΰτη διά τών Λεωφο
ρείων τοΰ 9ου ΚΤΕΛ (Αφετηρία έξ Αθηνών, Λιοσίων καί Μιχ. 
Βόδα).

Τήν περιοχήν διασχίζει γραμμή υψηλής τάσεως μέ μελλον
τικήν έγκατάστασιν ύποσταθμοΰ, ώς επίσης καί τηλεφωνική τοι- 
αύτη.

Είς τό υπέδαφος τής ώς άνω έκτάσεως ρέει άφθονον πόσι
μον ύδωρ, ώς διεπιστώθη καί έκ τής γενομένης γεωτρήσεως ύπό 
τοΰ γειτνιάζοντας Συν)σμοΰ Φιλοθέης, όστις άνεΰρεν ροάς ύπο- 
γείων ϋδάτων.
ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ

‘Η όλη περιοχή είναι έκτάσεως 3.900 περίπου στρεμμάτων, 
έξ ών τά 1.500 θά άτΓΌτελέσουν τήν Α’ ζώνην, τά 1.000 τήν Β 
ζώνην, τά δέ λοιπά 1.400 στρέμματα, λοφώδη: κατά τό πλεΐστον, 
θά διατεθώσι προσεχώς, τό δέ είσπραχθησόμενον έκ τής διαθέ- 
σεώς των τίμημα, θέλει διατεθή έν καιρφ άποκλειστικώς διά τόν 
έξωραϊσμόν τής περιοχής.

"Εκαστον τών διατεθησομενων οικοπέδων είναι έκτάσεως
750 τ.μ. ή 1.330 τ.τ.π. καθαρών.
Α— ΙΑ ΟΙΚΟ ΠΕΔΩΝ Α' Ζώνη, Β Ζώνη

Γηπεδική άξια Δρχ. 27.600: Δρχ 14.800
"Εξοδα Συν)σμου » 1.000 » 1.000
Φόρος μεταβιβάσεως & συμβ)κά » 4.500 * 2.600

Σύνολον Δρχ. 33.100 18.400
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Α' Ζώνη

1) Πρσκ)λή μέχρι 15.4.66 Δρχ. 3.500
2) Προκ)λή μέχρι 15.5.66 » 3.500
3) Προκ)λή μέχρι 15.6.66 » 3.500
4) 24 μηνιαΐαι δσεις έξ 800 δρχ.

έκάστη (24X800) » 19.200
5) ΔΓ υπόλοιπον φόρον μεταβιβάσεως 

όστις δέον νά καταβληθή μέχρι
15.11.66 προκει μενού νά υπογραφή
τό οριστικόν συμβόλαιον » 3.400

Σ ύνολον Δρχ. 33.100
Β' Ζώνη,

1) Προκ)λή μέχρι 15.4.66 Δρχ. 2.200
2) Προκ)λή μέχρι 15.5.66 » 2.200
3) Προκ)λή μέχρι 15.6.66 » 2.200
4) 24 μηνιαΐαι δόσεις έκ 400 δρχ.

έκάστη (24X400) » 9.600
5) ΔΓ υπόλοιπον φόρου μεταβιβάσεως 

όστις δέον νά καταβληθή μέχρι
15.11.66 προκει μενού νά υπογραφή
τό οριστικόν συμβόλαιον 2.200

Σ ύνολον Δρχ. 18.400
Αΐ ώς άνω 24 μηνιαΐαι διαδοχικά! δόσεις δέον όπως κατα- 

βάλλωνται τήν Ιην έκαστου μηνάς, αρχής γενησομένης άπό 1ης 
Ιουλίου 1966.

Είς τούς έπιθυμοΰντας όπως έξοφλήσωσιν έξ ολοκλήρου τήν 
άξίαν τοΰ οικοπέδου, παρέχεται έ’κπτωσις έξ 6% έπί τής γηπε- 
διής αξίας, ήτοι παρέχεται εκπτωσις Δρχ. 1.600 διά τή,ν Α’ 
ζώνην καί Δρχ. 900 διά τήν Β ’ ζώνην.

Οΐ μέχρι σήμερον έγγραφέντες καί καταβαλόντες συμφώ- 
νως τή ύπ’ άριθ. 4. άπό 8.12.65 ανακοινώσει μας, θά συνεχίσουν 
βάσει τούτης καταβάλλοντες τάς δόσεις των κανόνικώς. Καί οΰ- 
τοι δύνανται νά τύχουν τής ιδίας έκπτώσεως έφ’ όσον προεξο
φλήσουν τήν υπόλοιπον οφειλήν των.

Συντόμως θέλει πραγματοποιηθή ή τοπογράφησις καί ή 
ρυμοτομική μελέτη τής περιοχής.

Ή διανομή τών οικοπέδων θά γίνη διά δημοσίας κλη,ρώσεως 
διά τάς δύο ζώνας, τό δέ οριστικόν συμβόλαιον μεταξύ Συν)σμοΰ 
καί πωλητών θά υπογραφή εντός τοΰ μηνάς Νοεμβρίου 1966.

Έλήφθη μέριμνα ώστε οΐ έγγραφέντες δΓ οικόπεδα πλείο- 
να τοΰ ενός, κατά τήν κλήρωσιν, νά είναι ταΰτα συνεχόμενα, έφ’ 
όσον επιθυμούν τούτο.



Σελίς 4 η

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
(Συνέχεια από την 2α σελίδα)
της είς την Διαιτησίαν.

_ Ετσι έξημιώθη το προσωπικόν 
μιας αυξήσεως για νά μή πώ περισ
σοτέρων άπό τετραετίας μέχρι σή
μερον.

Λύτες τις παρατηρήσεις είχα νά 
κάνω ’Αγαπητοί μου Συνάδελφοι. 
Εχω την πεποίθησιν καί την συνεί- 

δησιν ήσυχον, ότι πάντοτε άντικει- 
μενικώς καί άνιδιοτελως άντεπολι- 
τεύθην είς την σημερινήν Διοίκησιν, 
είχα δέ την ευτυχία νά μοΰ το δή
λωσή καί ό ασθενών Πρόεδρός μας 
είς κατ’ ιδίαν συζήτησιν. Θά μπο
ρούσε σήμερα κανείς, έπειδήι δυστυ
χώς ό Πρόεδρός μας ασθενεί, άσθε- 
νεΐ βαρέως, νά ίσχυρισθή ότι τό 
Συμβούλιόν μας είναι μιά γέφυρα.

Γιατί μήν ξεχνάμε, ότι είτε Κυβέρ- 
νησις είναι είτε Συνδικαλιστική όρ- 
γάνωσις την προσωπικότητα τήν δί
νει ό έπικεφαλής τού ψηφοδελτίου. 
Έάν αυτός παύση νά προσφέρη τάς 
υπηρεσίας του έξ ανάγκης, έξ ά- 
ναντιρρήτου ανάγκης, δυστυχώς, 
τότε τό Συμβούλιον μένει άκέφαλον. 
Δεν θέλω νά προτείνω1 στην Συνέ
λευση, νά θεωρηθή λήξασα ή θη
τεία τού Συμβουλίου άπό Σεβασμόν 
καί έκτίμησιν καί αγάπην πρός τον 
άσθενούντα Πρόεδρον.

Εύχομαι όλοψύχως ή θεία πρό· 
νοια νά τού άποδώση τήν υγείαν 
του, νάρθη πάλι μαζί μας καί πρώ
τος μεταξύ τών πρώτων θά χαρώ ι
διαιτέρως διά τήν άποκατάστασιν 
τής υγείας του.

(Χε ι ροκροτή ματα)

ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΩΣίγραμματόσημα για τα 125 χρονιά
!m ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ

Η ομιλία τοϋ οδ. u. Ίδαιιήσιου

με
νά του

Τον λόγον ό κ. Ιθακήσιος:
κ. Κ. Ιθακήσιος: κ. Συνά

δελφοι, δεν πρόκειται νά σάς άπα- 
σχολήσω ετπ πολύ. Και εγώ εκφράζω 
τήν^ λύπην μου, διά τον άσθενούντα 
Πρόεδρόν μας, και εύχομαι με ό- 
λην μου τήν ψυχήν ό Θεός 
άποδώση τήν υγείαν του.

Μετά τήν ομιλίαν του ’Αντιπροέ
δρου δεν θά ύπεισέλθω είς τον απο
λογισμόν τών πεπραγμένων διότι 
εύθαρσώς ή Διοικητική μας Επιτρο
πή ώμολόγησε ότι τά επιτεύγματα 
μέχρι σήμερον δεν είναι ικανοποιη
τικά. Καί βεβαίως δέν εΐναι ικανο
ποιητικά, λαμβανο μενού ύττ’ δψιν ότι 
υστέρα από τόσο χρονικό διάστημα 
δέν κατωρθώσαμε ακόμα νά έχουμε 
έναν οργανισμό, ό όποιος νά μάς 
ικανοποιεί πλήρως καί είς τον ’Ορ
γανισμόν αυτόν νά υπάρχει κάποια 
ένταξις. Νομίζω ότι μόνον δΓ οργα
νισμού καί έντάξεως, θά διορθωθούν 
όλαι αί άδικιαι καί όλαι αϊ διάφο
ροί! αί όποΐαι υπάρχουν μεταξύ μας. 
Π’ αυτό κυρίως άντιπαρέρχομαι καί 
έρχομαι μόνοι νά υποβάλω καί πάλιν 
είς τήν Συλογικήν ήγεσίαν τά έξης 
παράπονα:

Μεταξύ τών αιτημάτων διά τά ό
ποια ^ εζητήθη, έπίλυσις, δέν βλέπω 
τά^ αιτήματα τά όποια: καί πέρυσι 
έζήτησα άπό ,τήν Συλλογική μας Η
γεσία νά διεκδικήση. Κα:ί τά αιτή
ματα αυτά κυρίως εΐναι δύο.

1) ‘Ο1 κακός υπολογισμός τού ε
πιδόματος τό όποιον έχουμε στην μι
σθοδοσία μας καί τό όποιον λέγεται 
επίδομα Τμηιματαρχών καί Ύποτμη- 
ματαρχών. Παρακολουθήσατε κύριοι, 
όπως πολύ έν λεπτομερείς ανέπτυξε 
πέρυσι ο συνάδελφος κ. Θεοδώρου 
ότι διεπιστώθήσαν άδικίαι αί όποΐαι 
υπάρχουν είς τήν ενταξιν αυτή πού 
μάς έκανε ή Τράπεζα. Καί παρου
σιάζεται συνάδελφος ό όποιος εϊ 
ναι αρχαιότερος καί έχει τήν ίδιαν 
έξέλιξιν μέ άλλον συνάδελφον νεώ- 
τερον, . . . άλλά ας τά πάρουμε τά 
πράγματα πιό συγκεκριμένα.

Εγω ο οποίος είμαι 14 χρόνια 
ι μηματάρχης είς τήν αναπροσαρμο

γήν πού έγένετο μοΰ έδώσανε 18%, 
είς τον φίλον μου κ. Θεοδώρου, ό 
όποιος είναι καί εκείνος τμηματάρ- 
χης καί ό όποιος είναι νεώτερος άπό 
μένα έδώσανε 21,25% καί έρωτώ κύ
ριοι, μέ ποιον λογαριασμόν έγένετο 
ό ύπολογισμός, καί τό έθεσα πέ
ρυσι, καί είχα: άξίωσι άπό τή Συλ- 
λογ,κή ήγεσία νά τό έρευνήση καί 
νά μάς δώση άπάντησι. Καλώ λοι
πόν καί σήμερα νά μάς δώση άπάν- 
τΠσ.*·> Πως θά γίνη. ή τακτοποίησις 
τής εντάξεως τών άδικηθέντων Τμη- 
ματαρχών.

Δεύτερον αίτημα κύριοι, τό όποι
ον νομίζω ότι είναι άπαράδεκτον νά 
μείνη γιά νά μήν τώχουν καί τυχόν

Διοικήσεις γιά νά τό έπικαλοΰνται, 
είναι τά^ παγωμένα δάνεια τά όποια 
έχουμε όλοι εμείς οι μεγάλοι. "Ό
ταν εύρέθη ή Διοίκησις τής Τραπέ- 
ζης μας είς αδυναμίαν νά δώση οι
κονομικός ενισχύσεις μάς έδινε κά- 
τι_ χορηγήσεις, υπό τύπον δανείου, 
μάς έστελνε δηλαδή όμαδικώς όλους 
καί υπογράψαμε κότι συμβόλαια" 
καί μάς έδινε κάτι.

’Από αυτά τά δάνεια κατ’ αρχήν 
μάς κράτησε ένα τμήμα, ύστερα ή 
ίδια ή Διοίκησις μάς χάρισε ένα δε
καπενθήμερο. Εξακολουθούν όμως 
καί μένουνε ύπόλοιπα τά όποια ό 
συνάδελφος ό άποχωρών καλείται νά 
έξοφλήση. Εΐναι κύριοι άπαράδεκτον 
νά παραμείνη τό θέμα αυτό.

Δέν εΐναι δυνατόν επειδή δέν μπο
ρούν νά μάς δώσουν λεπτά άλλοιώ- 
τικα, νά μάς ενισχύουν οίκονομικώς 
καί νά παραμένει ή ένίσχυσις αύτή 
ώς οφειλή μας. Νομίζω ότι αυτό εΐ 
ναι άπαράδεκτον.

Αύτά κύριοι, ήθελα τά δύο αιτή
ματα, να εκθέσω ύπ’ όψιν τού Προ 
σωπικοΰ, όπως θά παρακαλέσω τήν 
Διοίκησιν μας νά άσχοληθή σέ μερι
κά άλλα λεπτομερέστερα, τά όποια 
δέν τά βλέπω νά έπιλύωνται, καί τά 
οποία εΐναι δύσκολα: ή έπανένταξις 
τού προσωπικού, εΐναι τό θέμα κύ
ριοι τής ηθικής τάξεως. Εμείς οί 
συνάδελφοι βλεπομεν μέ άπογοήτευ- 
σίν μας, ότι τά κριτήρια είς τάς 
προαγωγάς δέν είναι εκείνα τά ό
ποια πρέπει. Βέβαια δικαίωμά της 
είναι τής Διοικήσεως, νά προβιβά
ζω όποιονδήποτε. ’Αλλά δέν νομίζω 
ότι πρέπει υπάλληλοι, οί όποιοι είρ- 
γάσθησαν εύσυνειδήτως, τιμίωις καί 
°ζ όποιοι ούτε κατάχρησι έκαναν 
ούτε τη μέση τους έκαμψαν, ούτε σέ 
κόμματα εττηγαν να ζητήσουν τήν 
ττροστασία τους, ούτε και κατά οιον- 
δήποτε τρόπον ήταν αυλόδουλοι, νά 
παραγκωνίζωνται άπό έναν άλλο συ
νάδελφό τους, ό όποιος άν όχι λίγο 
ή κατά πολύ λιγώτερο εΐναι άπό ά- 
τιόψεως προσόντων πολύ χαμηλότε
ρα άπό τά προσόντα πού έχουν οί 
άλλοι συνάδελφοι καί παρά ταΰτα 
προάγονται.

Νομίζω λοιπόν ότι ύποχρέωσιν έ
χει ή Συλλογική μας Ήγεσία κάτι 
τέτοια θέματα ήθικής τάξεως νά τά 
λύη. Σάς Τα λέω κύριοι, φ φ_
ποιος έχω κλείσει τήν καρτέρα μου 
είμαι 14 χρόνια Τμηματάρχης, έγώ 
φεύγω, τήν πόρτα τής Τραπέζης τήν 
έχω στήν πλάτη μου. Τήν βαρέθηκα 
τήν Τράπεζα, σέ δυο χρόνια: φεύγω, 
άλλά εΐναι γιά σάς τούς έπερχομέ- 
νους, τούς νεωτέρους, νά μήν δεχθή- 
τε καί σείς τις αδικίες τις όποιες 
δεχόμεθά καί έμεΐς αυτή τή στιγμή, 
Τίποτα άλλο κύριοι Συνάδελφοι, σάς 
ευχαριστώ πάρα πολύ.

(Χε ι ροκροτή ματα)

ταράχθη. Είμαστε τόσο αγαπημένοι, 
πού σάς διαβεβαιώ- ότι τό άγγελμα 
τής ασθένειας του, πολύ, πάρα πο
λύ μέ συνέτριψε.

Εγώ προσθέτω καί κάτι ακόμα 
είς τήν πρότασιν τού κ. Παπαϊωάν- 
νου. Νά έκλεγή μία τριμελής ’Επι
τροπής καί νά πάη νά έκφράση τήν 
συμπάθειαν καί τήν άγάπη μας πρός 
τόν Πρόεδρον καί νά τού εΰχηθή τήν 
ταχεΐαν καί τελείαν άνάρρωσιν.

(Χειροκροτήματα).
‘Υπό τήν κρίσιν τής Γεν. Συνε

λεύσεις έθεσα, συνεπλήρωσα μάλ
λον τήν πρότασιν τού κ. Παπαϊωάν- 
νου. Θά είναι μία έμπρακτος έκδή- 
λωσις.

Καί έγώ δέν θά επιστρέφω είς 
τήν κριτικήν τών πεπραγμένων. Άλ
λωστε αύτή ή συνέλευσις εΐναι μάλ
λον ή περίληψις τής θητείας τού 
Συμβουλίου, έχουμε καιρό γιά πάρα 
πέρα όποτε θά μπόρεση νά όλοκλη- 
ρώση ή Διοικητική Επιτροπή τάς 
ένεργείας της επί τών θεμάτων τών 
Συλλογικών.

Εκείνο μάλλον πού δυσαρέστησε 
τους συνάδελφους και μπορώ νά τούς 
πώ ότι έκανε έντύπωσι κα:ί είς όσους 
συνδέονται κατά κάποιον τρόπον μέ 
τήν Τραπεζαν δηλαδή συγγενείς, 
συναδέλφους άλλων Τραπεζών κ.λ.π. 
είναι: 1) οί τελευταίες προαγωγές. 
Οί τελευταίες προαγωγές έφεραν 
μίοτν αναστάτωσιν τόσον εντός όσον 
καί έκτος τής Τραπέζης, καί ή Δι
οικητική ’Επιτροπή τού Συλλόγου ή 
οποία περισσότερο παντός άλλου 
γνωρίζει ότι σκοπός τού Συλλόγου, 
ή μάλλον τό πρώτον άρθρον τού Κα
ταστατικού τού Συλλόγου, λέγει ότι 
εΐναι σκοπός τού Συλλόγου ή προ
στασία τών μελών της, καί ερωτώ: 
Είναι προστασία μέλους τού Συλ
λόγου, αυτό πού γίνεται τώρα, νά

στικόν Σώμα. Καί έάν έπί υποθέ
σει. ερχότανε έδώ διάφοροι Διευθυν- 
ταί, μέ τούς όποιους θά είχαμε, θά 
ήρχετο είς επαφήν ό Σύλλογος καί 
τους έθετε ύπ’ όψιν ώρισμένα θέμα
τα τά όποια καί αυτοί βρίσκουν δί
καια, άδιάφορον άν οί λόγοι τέλος 
πάντων άλλης σκοπιμότητας τούς 
επιβαρύνουν νά μήν άναμιγνύωνται, 
νομίζω ότι θά εΐχεν ένα αποτέλεσμα. 
Καί πάλιν επαναλαμβάνω δέν μειώ
νει τήν Διοικητικήν Επιτροπήν.

Θά παρακαλοΰσα λοιπόμ τήν Δι
οικητικής ’Επιτροπή νά μάς πή πώς 
άντιμετώπισε ή πώς θά άντιμετωπί- 
ση τήν ήθική τάξη μέ τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν, διότι συνέβαιναν, όπως 
πολύ ορθά είπε ό κ. Παπαθεοδώρου1, 
συνέβαιναν καί κατά τό παρελθόν 
καί τώρα.

Θυμάμαι, νά σάς άνατρέξω στο 
παρελθόν. "Οταν έγινα Προϊστάμε
νος τού Ταμείου Τίτλων, ό καϋμένος 
ό άνηψιός τού Δροσόπονλου πού έ
φυγε τελευταίως, ό Παγκάρας, έγινε 
προισμένος καί άνεστατώθη ή Τρά
πεζα διότι έγινε ό Παγκάρας Προϊ
στάμενος καί λέγανε τότε, έ βρέ ά- 
δελφέ, άνεψιός τού Δροσόπουλου, εί
ναι, μπορεί νά μήν τον κάνη, θά τόν 
κάνη. Ενα κρούσμα παρουσιάστηκε 
καί έγινε τόση άναστάτωσις. Τώρα 
γίνονται^ τόσα, καί μέ έπεμβάσεις 
πολιτικών πού τέλος πάντων ό Σύλ
λογος είτε δέν έδωσε στον Διοικη
τή νά καταλάβη ότι «είμαι καί έγώ 
έδώ», καί μπορεί κάλλιστα νά πή 
ό υπηρεσιακός παράγων είς τόν 
Πολιτικόν, ό όποιος θά τού έπιβάλη 
να κάνη κάτι, τό όποιον θά έρχεται 
εις άντίθεσιν, όχι μόνον μέ τόν ορ
γανισμόν, άλλά καί μέ τήν κοινήν 
γνώμην τών υπαλλήλων, νά τού πή 
καί μέ τιμητικήν τάξιν, άκου Κύριε 
Πολιτικέ, έχω καί Σύλλογον ό ό- 

ίαν άναστάτωσι

ΤΟΥ κ. Κ. I. ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ

Σωστό καί απαραίτητο εΐναι νά 
έορτάζωνται οί μεγάλες έπέτειοι.

Μέ τις έορταστικές έκδηλώσεις, 
πού συνήθως απλώνονται καί άγκα- 
λιάζουν όλες τις πλευρές τής έορ- 
ταζομένης έπετείου, δίνεται ή ευ
καιρία πολλά νά ειπωθούν, πολλά 
νά έπανέλθουν στή μνήμη, πολλά 
νά συνειδητοποιηθούν.

Κι όταν ή μεγάλη αυτή επέτειος 
είναι όπως ή συμπλήρωση τών 125 
χρόνων άπό τήν ίδρυση τής ’Εθνικής 
ί ραπέζης τής Ελλάδος, τότε δίνε

ται ή ευκαιρία οί νεώτεροι νά κρι
τικάρουν ήρεμα τις πράξεις τών πα- 
λαιοτέρων, νά ξεδιαλέξουν ό,τι κα
λό έδημιούργησαν αυτοί κι’ άκολου- 
θώντας τήν παράδοση, νά χαράξουν 
νέα πορεία, πού κι’ αύτή μέ τή σει
ρά της θά γίνη πολύτιμος οδηγός 

αυτούς πού θά έλθουν.
Καί εΐναι άλή,θεια πώς ή Ίστο-

ζωντα, ίό^λά?Γη°,ς "νά παΡαΥκωνί-|τΓθΐος φέρε, μίαν άναστάτωσ, έδώ
τες “ά,οΆο θέσε r σ Τ'ΐ ΚαΤΕχ°ν- στ1Ίν Τράπεζα, γιαυτό δέν μπορώ νά 
τες καίριας θεσεις συνάδελφοι; ΤΑ κια α λ.

(Διάφοροι ψίθυροι άπό τά άκροα 
τήιριον).

Αλλο επίσης το οποίον δημιούρ 
ΥΠσε δυσμενείς έντυπώσεις είς τό σώ
μα τών συναδέλφων εΐναι καί ή πα- 
ράτοτπς ορίου ήλι.κίας ώρισμένων ο. 
όποιοι^τέλος πάντων δέν μπορούμε 
νά πούμε ότι ήσαν αναντικατάστα
τοι. Δέν ξέρω, νομίζω όμως ότι δέν 
είναι δικαίωμα τής Διοικήσεως, έφ 
οσον άλλωστε ύπάρχει οργανισμός 
ό όποιος απαγορεύει παράτασιν ό 
ρίου ήλικίας τών συναδέλφων. "Αλ
λωστε έκτος τών άλλων ή Διοίκη
σές θέλει, όπου θέλει νά έψαρμόση 
τον ’Οργανισμόν, καί όπου τό θέλει 
νά μήν τόν έφαρμόση. Δέν ξέρω άν έ
χει τό δικαίωμα. ’Εν τοιαύτη περί- 
ΤΓτώσει συνάδελφοι, θά έττρε-ττε καί 
σέ άλλους νά ανανέωση τό όριον ή 
λικίας.

Και κατα τούτο λοιπον θά έπρεπε 
ά Οργανισμός νά εΐχεν πλέον ψηφι- 
σθή να εΐχεν τροποποιηθή, νά έχη 
άφαιρέση αυτά τά βασικά δικαιώ
ματα άπο τη Διοίκησι. Δέν μπορού
με νά ζήσουμε μ’ αυτόν τόν ’Οργα
νισμό. Αυτός ά οργανισμός είναι

Η όμιΆία τ®ΰ @δ. u. Τ@©υδερ©ϋ
Τόν λόγον τόν έχει ό κ. Τσου- 

δερός.
κ. Μ.. Τσουδερός: κ. Συνά- 

δελψοι, το μόνο ττου θα ήθελα voc 
συστήσω εις τους Συναδέλφους ή
ταν να φροντίζουν δσο τό δυνατόν, 
να άττομακρυνουν τήν πολιτική από 
τήν Τράπεζα. ’Από τότε πού ή πο- 
λιτική έμπήκε στην Τράπεζα δέν 
πάμε καλά.

Κύριοι Συνάδελφοι, θά προσθέσω 
καί εγω τήν λύπην μου γιά τήν α
πουσία τού αγαπημένου μας Προέ
δρου, τού μεγάλου άπόντος, όπως 
τόν έχαρακτήρισεν ό Συνάδελφος κ 
Χαρίτος. Πράγματι μέ τόν άγαπη 
μένο μου Πρόεδρο, μέ τόν αγαπημέ
νο μου Γιώργο είχα αντιθέσεις, σφο
δρός αντιθέσεις κατά τά παρελθόν, 
άλλά ή ψυχική ένότης ουδέποτε διε-

να
αΰ-

Ωσαύτως δηλοΰται, ότι μέλη τού Συν)σμοΰ δύνανται 
έγγραφοΰν πλήν των τραπεζικών ύπαλλήλων καί συγγενών 
τών και ποσοστόν τρίτων μή τραπεζικών.

Παρακαλοΰνται οί -κ.κ. Συνεταίροι όπως καταβάλλουν έμ- 
προθέσμως τάς δόσεις των, ϊνα οϋτω- δυνηθή ό Συν)σμός νά έκ- 
πληροΐ τάς ύποχρεώσε,ς του άς ήδη έχε, έναντι τών πωλητών 
άναλάβει.

„ ΠλΓΙΡοφορίαι, έντυπα, δηλώσεις, ώς και έντολαί διά τάς κα
ταθέσεις παρά ταΐς Τραπέζαις παρέχονται είς τά γραφεία τοϋ 
Συν)σμοΰ καθ’ έκάοτην 9 - 1 π.μ. καί 5 - 9 μ.μ.

Τό, Διοικητικόν Συμβούλιον άπεφάσισεν όπως όργανώνη 
καθ’ έκάστην Κυριακήν έπισκέψεις διά τήν μετάβασιν τών ένδ'ΐα- 
φερομένων μέ πούλμαν είς τήν έν λόγφ περιοχήν, άρχής γενησο- 
μένης άπό τής Κυριακής 13.3.66. "Ωρα άναχωρήσεως 7.45 π.μ. 
ακριβώς έκ τής Πλατείας Κοτζιά (έμπροσθεν εισόδου ’Εθνικής 
Τραπέζης,- Αιόλου 86). Επιστροφή 2 - 3 μ.μ. "Εξοδα μεταβά- 
σεως μετ επιστροφής Δρχ. 40. Διά τήν συμμετοχήν σας τηλε
φωνήσατε είς 318-728.

ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΌΠΟΥΑΟΥ

γνωστός ότι είχε γίνει τό 1953, έπΐ 
μιας ^Κυβερνήσεως ή όποια ούτε λί
γο ούτε πολύ έθεωρήθη ώς Κοινο
βουλευτική Δικτατορία. ’Επέτυχε ή 
τότε Διοίκησις τήν ψήφισιν τού ’Ορ
γανισμού αυτού, ό όποιος μάς βα
σανίζει τώρα και 13 χρόνια, καί 
πληροφορούμαι ότι άκόμα εΰρίσκε- 
ται ϋπό συζήτησιν καί ούτε καν έ
χει προχωρήσει είς τήν έμπρακτον 
λυσιν τών τροποποιήσεων.

ξέρω άν αυτό οφείλεται είς 
αδυναμίαν τής Διοικητικής Επιτρο
πής. Δηλαδή, οφείλεται είς αδυνα
μίαν τής Διοικητικής Επιτροπής ή 
αποτελεσματική άντιμετώπισις αυ
τών τών θεμάτων. Εΐναι φυσικόν 6- 
μως, κατόπιν τής άσθενείας τού α
γαπημένου μας Προέδρου, πού όπως 
παλ^ πολύ όρθώς έσημείωσε ό αγα
πητός κ. Παπαϊωάννου, ό Πρόεδρος 
εκφρότζε, τήν θέλησιν τού Σώματος 

υπαλλήλων ώς έπικεφαλής του 
Συλλόγου, δέν μπορούμε νά πούμε 
οτι καίτοι υπάρχουν ικανά μαη τού 
Διοικητικού τής Διοικητικής ’Επι
τροπής τού Συλλόγου ότι αυτά καί 
μονο μπορούν^ νά αντιμετωπίσουν 
τα θέματα τού Προσωπικού1 άπο-τε- 
λε™*ά. Καί γι’ αυτό άς μή θεω 
ρηθη υποτίμησις τής Διοικητικής 
Επιτροπής τού Συλλόγου1, ή πρότα-

5^ 'Τ7ΐνΓ Συνέλευσίν σας νά 
Εκλεγή μία νέα ’Επιτροπή, νά πλαι
σίωση τήν Διοικητικήν έπιτροπήν καί 
να αγωνισθή μαζί της για τήν άν- 
τιμετώπισιν τών άνακυπτόντων έκά- 
στοτε θεμάτων.

Αυτό καί παλαιότερα όπως θά 
θυμούνται οί παλαιότεροι Συνάδελ
φοι έγίνετο σέ κάθε έκτακτον ανάγ
κην.

(Διάφοροι ψίθυροι άπό τό άκροα- 
τηριο).

το κάνω. Νά τό καταλάβη καί ή Δι- 
οίκησις αυτό.

"Ετσι αντιμετωπίζονται αύτά τά 
πράγματα. Οά τελειώσω μέ τήν ευ
χή,^ καί οί συνάδελοι έκεΐνοι οί ό
ποιοι καταβάλλοντες μέσα έπιτυγ- 
χάνουν μίαν προώθησιν μίαν προ
αγωγήν, θά έπρεπε νά μή τό επιζη
τούν. Ζητώ πολλά.

(Διάφοροι ψίθυροι).
Ναι Συνάδελφε κ. Παναγιωτόπου- 

λε, δέν θά ήθελες ποτέ νά εύρεθής 
είς τήν θέσιν νεοπροσληφθέντος συ
νάδελφου, τον οποίον όταν έπήγαν 
νά^ τόν συγχαρούν, δέν έτόλμησε νά 
τούς κυττάξη κατάματα, τούς συγ- 
χαίροντάς τον συναδέλφους.

Δυστυχώς αυτό εΐναι που πρέπει 
μέ κάθε τρόπο ή Συλλογική μας ή
γεσία νά ότντιμετωπίση αποτελεσμα
τικά. Τώρα νά κάνω καί μία πρό- 
τασι στή Συνελευσι πού μέ έπείγει. 
Πέρυσι είς τις εκλογές έκανα κάτι 
έξοδα. Τά έξοδα αύτά έζήτησε νά 
μοΰ τά πληρώση ό Σύλλογος. Ό 
Σύλλογος βέβαια ένέκρινε ένα πο- 
σόν 10.000 δραχμών. Οί συνάδελφοι 
όμως οί συμμετέσχοντες είς τό ψη- 
φοδέλτιον τότε, πρέπει νά όμολογή- 
ΟΌυν και πολλοί άπό αυτούς πού 
παρίστανται έδώ, οτι, είναι πάρα 
πολύ, πιό πολύ αυτά τά ποσά που, 
εξοδεύτηκαν και μάλιστα τους οφεί
λονται^ άκόμα αύτά. Θά ήθελα λοι- 
ττον voc ττώ στήν Συνέλευση νά αυ- 
ξήση ^ αυτό τό ποσόν. Έγώ θά έλε
γα νά τό· διπλασιάση. 

(Χειροικροτήματα)

ρία τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος πρέπει νά γίνη σ’ όλους γνω
στή καί νά κατανοηθή γιατί συνδέ
εται άμεσα μέ τήν ιστορία τού νεω- 
τέρου Ελληνικού "Εθνους καί τή 
στήριξή του, όταν κατακουρασμένο 
καί ρακένδυτο άπό τόσων χρόνων 
αγώνες γιά τήν ανεξαρτησία του έ
βαζε τις πρώτες οικονομικές βάσεις 
όργανώσεώς του.

Γιατί, αν οί μεγάλοι ήρωες τής έ-

κερδους και μόνο. Οί ιδρυτές του 
καί κατόπιν οί διοικητές του, όλοι 
συνέδεσαν τήν προκοπή τής Τραπέ
ζης μέ τήν προκοπή τού τόπου. 
Πολλοί άνέλαβαν ύπουργικά αξιώ
ματα ή έγιναν καί πρωθυπουργοί, 
άλλά καί υπουργοί έγιναν διοικηταΐ 
τής Εθνικής Τραπέζης. Καί γιά τήν 
προκοπή τού τόπου έκαμε' πολλά 
καί θυσίες ή 'Εθνική Τράπεζα τής 
Ελλάδος.

Μάς συνεπήρε όμως ή συγκίνηση 
και έτσι χωρίς νά τό καταλάβουμε 
περάσαμε σέ θέματα:, πού άλλοι έμ- 
πειρώτεροι καί άξιώτεροί μας θά 
διαπραγματευθοΟν φεύγοντας άπό τό 
κυρίως θέμα μας, τον φιλοτελικό, 
δηλαδή, έορτασμό τής έπετείου αύ-
τής·

"Ας είναι όμως τά όσα παραπάνω 
είπαμε ό φόρος τιμής τού φιλοτελι- 
κοΰ κόσμου πρός τό πρώτο πιστω
τικό ίδρυμα τής χώρας. "Εχει κα- 
θιερωθή άπό αρκετά χρόνια τώρα, 
κάθε σημαντικό γεγονός μιας χώρας, 

ί κάθε έκδήλωσή της πού χρειάζεται 
νά πάρη επίσημο χαρακτήρα, με
ταξύ τών άλλων, σαν έπιστέγασμα 
καί υπογράμμιση τής αξίας της, νά 
έκδίδεται καί σειρά αναμνηστικών 
γρα,μ ματοσήμων.

Καί ασφαλώς ή επέτειος τών 125 
χρόνων αποδεδειγμένα είχε όλα τά 
προσόντα.
Τό ιστορικό τής ιδέας έκ- 
δ ό σ ε ω ς γραμματοσήμων.

Ή Διοίκησις τής ’Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος άναγνωρίζουσα 
τή σημασία τής έκδόσεως γραμμα
τοσήμων σαν μέσου ύπογραμμίσεως 

! καί έπισημοποιήσεως καί άπό κρα- 
ϊ j τικής πλευράς τής σημασίας τού έ- 

1 έρτασμού τής ί 25ετηρίδος τής ΕΤΕ 
υπέβαλε σχετική πρόταση στήν αρ
μόδια υπηρεσία τού Υπουργείου 
Συγκοινωνιών ή οποία καί την άπε- 
δέχθη.

Τά γραμματόσημα τής 
σειράς καί τό ιστορικό 
περιεχόμενο τών θεμά
των των.

Άπεψασίσθη τά γραμματόσημα 
τής σειράς νά εΐναι 4:

Κλάσις Δρχ. 1.50: Ιωάννης - 
Γαβριήλ Έϋνάρδος.

Κλάσις Δρχ. 2,50: Γεώργιος 
Σταύρος.

Κλάσις Δρχ. 4: Τό Μέγαρο τού 
Κεντρικού Καταστήματος.

Κλάσις Δρχ. 6: Είκοσιπεντάδρα- 
χμον χαρτονόμισμα άπό τά πρώτα 
πού εξέίδωσε ή ’Εθνική Τράπεζα.

Μέ τά είκονιζόμενα, θέματα τών 
γραμματοσήμων αΰτών, τονίζονται 
ουσιώδη σημεία τής Ιστορίας τής 
ΕΤΕ. Είναι όμως σκόπιμο νά δούμε 
τό κάθε γραμματόσημο χωριστά.

Ο Ιωάννης - Γαβριήλ 
Εϋνάρδος γεννήθήκε στή Γαλ-

παναστάσεως έδωσαν τήν ζωήν των 1 λία' ΓνωΡίσττ1κε ύέ τ°ν Καποδίστρια 
καί έθυσίασαν τό παν γιά τήν λευ-I στά συνέ,διΡ10 της ' ενευης τό 1814 
τεη,α τη, A,. ___ 1 1 81 5. Ό Έϋνάρδος βρισκότατεριά τής πατρίδας μας, έν τούτοις, 
όπως^ έξ άλλου1 ήταν καί φυσικό,

Εϋνάρδος βρισκόταν έκεΐ 
ώς έκπρόσωπος τής Ιταλίας. Συν-

τ , , - , , δεΨει °λα τους τά χρήματα. Δρόμοι
εΛειωνω διότι η συζητησις πρά- δέν υπήρχαν, ή κτηνοτροφία είχε έ- 

γματι υπήρξε λίγο δ'ίαλογικη καί ι ξαφανισθήι, μεταφορικά ζώα ήσαν, 
κούραζες τελειώνω μέ τήν άπειρον; έπίσης, ανύπαρκτα:. Παντού άποκα'ί- 
ευχην της ταχείας καί τελείας άπο- δια, έρείπια καί έρήμωση. 
κατοιστασεως τής ύγείας τού άγα· ί Αυτή ήταν ή μορφή τής έλευθέ- 
πημενου μας Προέδρου Γ. Καραπά-' ρας Ελλάδος όταν τελείωσε ό ά-

τΓαρέδωσαν ατούς ελεύθερους "Ελλη! δέθηκε μέ τόν Καττοδίστρια, άγάπη- 
νες πολίτες μ,ά χώρα κατάσπαρτη σε την Έλ^aδ“ κ°α συνέβαλε οίκο- 
άπό έρείπια , νομικως και ηθικώς στον απελευθε-

Ναυτιλία καί ’Εμπόριο δέν ϋπήρ-ί Ρω'ΤΙΚ0 άγώνα τηι^ Τέλος συν^<χλε 
χαν. ΟΙ αγρότες ήσαν σέ έλεε,νή 1 "^οφασ,στικώς και στην ίδρυση τής 
κατάσταση. Όί πλούσιο, καπεταναΐ-1 ΕΤΕ με κεφαλαίων με-
οι μας είχαν φτωχήνει, έχοντες ξο- 1 πού διατηρούσε

,V , Υωνας.
(Χειροκροτήματα) ^ | Καί τότε έπρεπε νά βρεθούν άλ-
Κ' ρ:τ0 ς: Κύριοι συνάδελ- λοι ήρωες νά πάρουν τήν σκυτάλη e - , „

φοι επι του οικονομικού ζητήματος άπό τούς κουρασμένους καί φτωχούς Iδημοσιων οικονομικών. Μεσφ του Ρε- 
και μαλιστα τών έξόδων πού πρα- πιά άνωνιστές. ν,ά νά rrmrviFn,», νυ συνεδέθη με τόν Έυνάρδο. Έν

σιμ του γραφείου 
στήν ’Αθήνα,.

Γεώργιος Σταύρος: Γεν
νήθηκε ατά ’Ιωάννινα τό 1788. Στήν 
Βιέννη μυήθηκε στήν Φιλική Εται
ρία. To 1 824 έρχεται στήν Ελλάδα 
καί υπηρετεί τόν άγώνα συνεργαζό- 
μενος μέ τόν Γ. Κουντουριώτη. Μτεά 
τήν απελευθέρωση συνεργάζεται μέ 
τόν Ρενύ, στον Γάλλο σύμβουλο τής 
Κυβερνήσεως γιά τήν οργάνωση τών

πια αγωνιστές, γιά νά στηρίξουν καί 
νά περισώσουν τό μεγάλο αυτό α
γαθό, τήν ‘Ελευθερία.

Βρέθηκε ό Γεώργιος Σταύρος. Ό

Είπε κάποιος Συνάδελφος, ότι 
δ£ν, προβλέπεται άπό τό Καταστα
τικό; άλλά δέν είναι κάτι τό όποιον 

® ερχεται εις <χντιθε.θ"ΐν με τό κ<χ- 
ταστατικόν, διότι δέν θά είναι πάν
τοτε, έπ’ άπειρον, δέν θά είναι α
πόλυτη καί ή θητεία.

, Εγώ τί νά πώ, ξέρουμε πολύ κα- 
λσ, τά ποιληά χρόνια ήσαν Πρόεδροι 
του Συλλόγου1, τοϋ αναστήματος τού 
Δρεπανοπούλου, τού αναστήματος 
του Αποστολοπουλου, έν τούτοις αυ
τοί έπεδίωκαν καί επιζητούσαν πλαι- 
σίωσιν άπό συναδέλφους άλλους, οί 
όποιοι, πρέπει νά σάς πώ», ούδέ- 
ποτε είχαν άναμιχθή σέ Συνδικαλι-

εξόδων ττού ττρα- 
γματοττοιούν τά υποψήφια ψηφοδέλ
τια κατά το προ τών άρχαιρεσιών 
διάστημα καί τό όποιον έθεσεν ό κ

ή άπάντησι ς γ,ά νά μή δ,αφύίίη άν , κ ' Υ· ^
νοπτΥΓτθύ ,,ά A----------  φυγή ay j και αυτός δούλεψε ακούραστα και

εκανε πραγματικότητα: τό όνειρο 
τού κυβερνήτη Καποδίστρια.

Δέν μπορεί κανείς παρά νά νοιώ- 
ση ρίγη συγκινήσεως στή σκέψη ότι 
τό 1842 στό κέντρο τής έμπορικής 
καί κοινωνικής κινήσεως τής έπο-

χρειασθή νά δοθή έγκρισις. Έπί 
πρσκειμένου έχω τήν τιμήν νά γνω- ι 
ρισω εις το σεβαστόν Σώμα τής 
Συνελεύσεως, ότι τά ύπό τόν κ. Μέλχ. 
Τσουδερόν ψηφοδέλτιον, μετά τάς 
τελευταίας αρχαιρεσίας, ύπέβαλε

(Συνέχεια στήν 4η σελίδα)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

συνεχεία κατά τήν ίδρυση τής Τρα
πέζης έξελέγη Διοικητής.

Τό Μέγαρο τοϋ Κεντρι
κού Καταστήματος: Τήν 
μορφή μέ τήν οποία τό κτίριο τής 
ΕΤΕ έμφανίζεται στό γραμματόση
μο τήν έπήρε τό 1900 μέ τήν ριζική 
ανακαίνιση πού έγινε.

Στό πρώτο ιδιόκτητό της κτίριο, 
στήν σημερινή του θέση, στήν πλα
τεία, δηλαδή, Λουδοβίκου έστεγά- 
σθηκε ή ΕΤΕ τό 1845.

Τό κτίριο αυτό ήταν αρχικά διώ-
ΧΠς_ εκείνης, στή διασταύρωση τής ί ροφο. Αργότερα ή Τράπεζα άγόρσ·

"Απαντας τούς εκλεκτούς 
συναδέλφους μου τοϋ τμήματος 
Πληροφοριών τούς συμμετασχόν- 
τας ιδιαιτέρως εις τό βαρΰτα- 
τον πένθος μας δια τήν απώ
λειαν τοϋ αγαπημένου μας συ
ζύγου και πατρός Παναγιώτη 
Τσίπην εύχαριστοϋμεν θερμώς.

Έπίσης, θερμώς ευχάριστου· 
μεν τούς αξιότιμους κ.κ. Σωτ. 
Γκιτακον, Γεωρ. Τζωρτζινάκην 
καί Κωνστ. Πιερρουτσάκον διά 
τήν δλην των συμπαράστασιν 
καί συμμετοχήν είς τόν πόνον 
μας.
Ή σύζυγος Ζωή, τά τέκνα Ε
λένη, Μαρία, ’Αλέξανδρος.

οδού Αιόλου καί Έρμου στήν Πλα
τεία Δημοπρατηρίου, κάπου έκεΐ 
κοντά ήταν καί τό γραφείο τού Γ. 
Σταύρου, νοικιαζότανε τό πρώτο 
κατάστημα τής ’Εθνικής Τραπέζης 
της Ελλάδος άπό όπου έξεκίνησε 
ή, οικονομική αναγέννηση τής Νεω- 
τέρας Ελλάδος.

Άπό εκείνη τήν ήμέρα τής 22ας 
Ιανουάριου 1842 υπήρχε μέσα στήν 
Αθήνα πιστωτικό ίδρυμα. Τό πιστω

τικό αυτό ίδρυμα πού έπαξίως έ
φερε καί φέρει τόν τίτλο «’Εθνική 
Τράπεζα τής Ελλάδος» έστήριξε τό 
κοινωνικό καί οικονομικό οικοδόμημα 
τήζ χώρας μας καί διέσωσε τήν οι
κονομία της στις δύσκολες ιστορι
κές της περιόδους. Μέ τόν Γ. Στα,ϋ^ 
ρο, πρώτο Διευθυντή τής ΕΤΕ, καί 
τούς μετέπειτα διοκητές του τό ί
δρυμα αυτό διεδραμάτισε ιστορικό 
ρόλο γιά τήν χώρα μας, πού αναμ
φίβολα πρέπει νά χαρακτηρισθή ή- 
ρωικός. ΚΓ αυτό εΐναι αλήθεια. Ή 
Τράπεζα αύτή δέν έχει καμμιά σχέ-

I ση μέ παρόμοια1 ιδρύματα πού τά
? V γγγγύ κ-τη η ί/~Γι Λ ,,Α___χαρακτηρίζει ό σκληρός νόμος τού Τ

σε καί τό κτίριο του «Ξενοδοχείου 
τής ’Αγγλίας» πού ήταν δίπλα ακρι
βώς. Τά δύο κτίρια συνδεθήκανε μέ 
γέφυρα. Τά εγκαίνια τού νέου κτι
ρίου μέ τή σημερινή έξωτερική του 
μορφή έτελέσθησαν τό 1902 μέ την 
εύκαιρία τών 00 χρόνων άπό τήν ί
δρυση τής ΕΤΕ. Άπό τήν εποχή έ- 
κείνη έως σήμερα έγιναν πολλές με
ταρρυθμίσεις στό ιστορικό αυτό μέ
γαρο.

Ε ΐ κ ο σ ιπεντάδραχ μ ο ν 
τραπεζ ο γραμμάτιο ν: 
Τό τραπεζογραμμάτιο πού εϊκονίζε- 
ται στό γραμματόσημο έκδόθηκε τό 
1867 σέ Δ' έκδοση: καί έτυπώθηκε 
άπό την AMERICAN'S BANK OF 
NOTE CO. NEW YORK.

Στήν πρόσθια όψη τού είκοσιπεν- 
ταδράχμου εϊκονίζονται: ή μορφή
τού Γ. Σταύρου, ό βασιλικός θυρε
ός καί συμβολικά οί κύριες παραγω^ 
γικές δραστηριότητες. Ή όπισθία 
όψη του εΐναι λευκή μέ ΰδατογρά- 
Φημα πού εμφανίζει τήν αξία του 
άριθμητικώς καί ολογράφως.

εχνικα καί άλλα στ οι-



ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
(Συνέχεια από τήν 3η σελίδα)
προς τον Σύλλογον, μέ υπογραφήν 
τοΰ κ. Τσουδεροΰ, έγγραφον διά 
τού οποίου έζητοΰσε δρχ. 15.000. 
προς κάλυψιν των έξόδων των πρα- 
γμαιτοποιηθέντων ύπό τοΰ ψηφοδελτί
ου. Τό ποσόν τούτο έθεωρεΐτο ώς τό 
περίπου τοιοΰτον καί δέν έσυνοδεύ- 
ετο ϋπό δικαιολογητικών. Παρεκά- 
λεσα τον κ. Τσουδερόν, εάν τοΰ ήτο 
δυνατόν, νά έπισυνάψη δσα μπορού
σε δικαιολογητικά τής δαπάνης. Δη
λαδή εισιτήρια, τιμολόγια αγοράς 
χάρτου, Εκτυπώσεων κ.λ.π. Μετά πά
ροδον ικανού χρόνου ό κ. Τσουδερος 
μοΰ έγνώρισε, ότι δυστυχώς δέν τοΰ 
ήταν εύκολο νά συγκεντρώση δικαιο- 
λογητικά καί επανήλθε έπί τοΰ πο
σού των περίπου έξόδων των δρχ. 
15.000.

Το Δ. Συμβούλιον, έν άναλογι? 
μέ το ποσόν των δαπανών, τάς ο
ποίας αυτά έπραγματοποίησεν κατά 
τάς αύτάς αρχαιρεσίας καί μέ πλή
ρη σειρά δικαιολογητικών διά τάς 
δαπάνας αύτάς, κατ’ αναλογίαν ε
παναλαμβάνω, έναντι τών δραχ. 
15.000 πού ζητούσε άνευ δικαιολο- 
γητικών, ένέκρινε τό ποσόν τών δρχ. 
10.000 καί τάς οποίας, άφοΰ άρχι- 
κώς μέ εΰχαρίστησεν ό κ. Τσουδε- 
ρός, μέχρι στιγμής δέν ήλθε νά τάς 
είσπράξη. Την αιτίαν τήν αγνοώ. Καί 
αίφνιδίως αύτήν τήν στιγμήν τίθε
ται ζήτημα διπλασιασμού τού ποσού 
τό όποιον ό Σύλλογος ενεκρινε. Δη
λαδή έναντι αϊτουμένου ποσού δρχ. 
15.000, δίχως δικαιολογητικά, καί 
έγκριδέντος τοιούτου δρχ. 10.000 ό 
συνδ. κ. Τσουδερος ζητά τον διπλα
σιασμόν τού ποσού αυτού εις δρχ. 
20.000, ήτοι δρχ. 5.000 πέραν ε
κείνων τάς οποίας οΰτος δι’ εγγρά
φου του μάς έγνώρισε δτι έπραγμα- 
τοποίησε. Αυτά ώς προς τό παρελ
θόν. Ώς προς τό μέλλον νομίζω δτι 
έπιδάλεται προς κατοχύρωσιν τής 
έμφανίσεως τής διαχειρίσεως τού 
Συλλογικού ’Οργάνου. . .

κ. Τσουδερος (διακοπτών 
τάν προηγούμενον ομιλητήν) : κ. Συ
νάδελφοι Επιθυμώ νά προβώ είς μίαν 
διευκρίνησιν καίτοι τό θέμα είναι 
πολύ δυσάρεστον. ’Επειδή ό Σύλλο
γον μοΰ ζητούσε δικαιολογητικά, τα 
όποια δυστυχώς δέν μπορούσα νά 
προσκομίσω καί προκει μενού νά τά 
χάσω όλα, έζήτησα έστω' 15.000 
δρχ. ’Αλλά είναι γνωστόν, σάς λέω, 
ότι όλων τών συναδέλφων τών συμ- 
μετασχόντων είς τό ΰπ’ Εμέ ψηφο
δελτίου τούς οφείλονται περί τας 
1.000 δραχμάς.

κ. Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ: (απευθυ
νόμενος προς τον κ. Χαρΐτον) Κύριε 
συνάδελφε διαπράξατε σφάλμα μέ 
αυτά πού είπατε, καί μέ τά όποια 
αφήνετε ακάλυπτον τον κ. Τσουδε- 
ρόν. Διότι δημιουργήται είς τήν Συ- 
νέλευσιν ή έντύπωσις δτι οΰτος επι
διώκει διά τον έαυτόν του τάς 5.000 
δραχμάς.

κ. Χαρΐτος: (διαμαρτυρομέ
νος) Μακρυά άπό μένα κάθε τέτοια 
σκέψις προς Θεού. ‘Ο κ. Παπαίωάν- 
νου λέγει δτι αφήνω ανοικτόν τόν κ. 
Τσουδερόν ότι δήθεν ζητάει τας 
5.000 δραχμάς διά τον έαυτόν του. 
Προς Θεού, Μοΰ είναι αδιανόητο κάτι 
τό παρόμοιον.

κ. Τσουδερος: Ιό θέμα, δ 
πως καταλαβαίνετε έχει δύο πλευ
ράς. Ή μία αφορά τά τρέχοντα έξο
δα πού «πραγματοποίησα είς τό πα
ρελθόν καί ή άλλη αφορά την μετα- 
χείρισι τών συνδυασμών ώς προς 
τά έξοδα είς τό μέλλον.

κ. Χαρΐτος: Ώς προς τό μέλ
λον δέν είναι τής παρούσης ώρας. 
Πάντως τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
εκφράζει τήν ευχήν όπως τά όποια- 
δήποτε ψηφοδέλτια νά πραγματοποι
ούν μέν έξοδα άλλά δικαιολογημένα, 
δηλαδή μέ τήν προσκόμισιν των 
σχετικών δικαιολογητικών. Οσον α
φορά διά τό θέμα τών ήδη πραγμα- 
τοποιηθέντων έξόδων, εάν ή Συνέλευ- 
σις εγκρίνει δέν είναι δυνατόν νά Ε- 
χωμεν έμεΐς άντίρρησιν.

κ. Νικολάου: Σάς παρακαλώ, 
επειδή τό θέμα είναι πολύ λεπτό, θα 
πρέπει νά γίνη μιά άντικειμενική 
κρίσις. Διότι δέν είναι Επιτρεπτόν 
νά προσάπτωντα κατηγορίες είς βά
ρος ήμών τών ύπαλλήλων τής ’Ε

θνικής Τραπέζης, οΐ όποιοι πάντοτε] 
διαχειριζόμεθα χρήματα. Θά παρα- 
καλοΰσα τό έξής: Νά ληψθή ύπ’ 6- 
ψιν, δπως είπε ό κ. Συνάδελφος, τό 
ποσόν τών έξόδων τοΰ Συλλόγου, 
τοΰ ψηφοδελτίου τού κ. Καραπάνου, 
δτι ό κ. Καραπάνος τά έξοδα τά ό
ποια έκανε καί ανάλογα νά γίνουν. 
Αυτά δέν μπορεί νά δικαιολογούνται 
μέ αποδείξεις, δέν είναι σωστό. Εί
ναι έξοδα τά όποια κατά μέσον όρον 
καταβάλλοντα ι.

κ. ’Ιθακήσιος: κ. Νικολάου, 
μέ συγχωρεΐτε πού σάς διακόπτω, 
τό ψηφοδέλτιον πού άναφέρατε πάν
τοτε έχει περισσότερα έξοδα άπό τό 
ψηφοδέλτιο τού Συλλόγου, διότι ό 
Σύλλογος έχει τήν ευχέρεια.

'Ακούστε κ. Συνάδελφοι. Τό τυ
χόν άντιπολιτευόμενον ψηφοδέλτιον, 
οϊοσδήποτε άλλος θέλει νά κατέλθη 
γιά νά διεκδίκηση τόν Σύλλογον, υ
ποβάλλεται είς δαπάνας οπωσδήπο
τε μεγαλυτέρας τής Συλλογικής Η
γεσίας. Διότι ή μέν Συλλογική ή- 
γεσία μας έχει τόν χρόνο, έχει τά 
μέσα, νά έρχεται σέ επαφή μέ τά 
περιφερειακά υποκαταστήματα καθ’ 
δλον τό χρονικόν διάστημα τής θη
τείας της, ένώ ό καινούργιος ό ό
ποιος θέλει νά κάνη τόν συνδικαλι
στή είναι ύποχρεωμένος νά κάνη μιά 
περιοδεία γενική, γιά νά τάν γνω
ρίσουνε οΐ συνάδελφοι τών Επαρχιών. 
"Ωστε αυτά τά έξοδα είναι μεγαλύ
τερα, δέν είναι δίκαιον, δέν είναι σω
στόν, ένας συνάδελφος νά άποψεύγη 
τόν συνδικαλισμό γιά τόν λόγον δτι 
δέν τά βγάζει ή τσέπη του1. Έγώ 
σάς ομολογώ· κύριοι δτι μέχρι τώρα 
έπειδή άνακατεύθηκα στον Συνδικα
λισμό τόν άλλο μήνα πληρώνω τήν 
τελευταία μου δόσι άπό δάνεια πού 
είχα συνάψει, γιά νά κάνω τόν συν
δικαλιστήν. Λοιπόν δέν είναι σωστό 
κύριοι.

(Χειροκροτήματα)
κ. Έ π. Μαυρουλίδης: Πα

ρακαλώ, έπειδή καταναλώσαμε αρ
κετό χρόνο γιά θέμα τό όποιο δέν 
έπρεπε, σάς κάνω μιά πρότασι έκ 
μέρους τού Διοικητικού Συμβουλίου, 
κατ’ αρχήν δέν τίθεται ύπό συζήτη- 
σιν τό λεχθέν ύπό1 τοΰ κ. Τσουδεροΰ. 
Καμμία άμφιβολία γιά τήν ειλικρί
νεια τού κ. Τσουδεροΰ. Πάντως Ο
μως μπορούμε νά πούμε δτι ήταν 
άμελής στο θέμα τής προσκομίσε- 
ως τών δικαιολογητικών, βέβαια δέν 
ύπήρχε καμμία πρόθεσις γι’ αύτό 
τό πράγμα, γι’ αύτό ό κ. Τσουδε- 
ρός, ας μάς πή τέλος πάντων τί 
ποσόν είναι αύτό τό όποιον θέλει νά 
συμπληρώση, καί νά τό συμπληρώση 
καί ή Συνέλευσις νά τά έγκρίνη.

’Αλλά θερμή παράκλησις, γιά Ο
λους όσους κατέρχονται είς αρχαι
ρεσίες νά τά συγκεντρώνουν τά δι- 
καιολογητικά. Τό Διοικητικό Συμ
βούλιο τά συγκεντρώνει. Διότι σάν 
Σωματεΐον δέν έχομεν μόνον τόν 
έλεγχον τών δικών μας ελεγκτών. 
Μπορεί ναρθή αργότερα ά Ελεγχος 
τού Υπουργείου ’Εργασίας, έλεγ
χος οΐοσδποτε, νά τεθούν δλες οΐ 
δαπάνες τοΰ Συλλόγου ύπό τήν κρί- 
σιν οίουδήποτε έλεγκτοΰ ύπό τού 
Νόμου Επιβαλλόμενου. "Οσον πλη
ρέστεροι ε’ίμεθα είς τήν κάλυψιν τών 
δαπανών μας, τόσο καλύτερα είναι 
γιά τό Σωματεΐον μας.

Αυτήν τήν παράκλησιν νά τήν κά
νουμε, καί τώρα νά καθορίσουμε άπό 
τώρα ποσόν καί μάλιστα όταν δέν 
αντιμετωπίζουμε τις αρχαιρεσίες, 
νομίζω δτι είναι άκαιρον, όταν πρό
κειται νά κάνουμε αρχαιρεσίες, τότε 
ή προηγηθησομένη τών αρχαιρεσιών 
Συνέλευσις άς τό καθορίση αύτό τό 
πράγμα.

κ. Χαρΐτος: ’Εγκρίνετε νά 
συμπληρωθή ή έγκρισις τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου στο ύψος τής έπιστο- 
λής τού κ. Τσουδεροΰ;

(Χε ι ρο κ ροτή ματα)

Ή όμιΆία τον οδ. η. ΣΖαράοχη

χεΐα γιά τήν νέα σειρά 
γραμματοσήμων.

Τήν πρώτη ήμέρα κυκλοφορίας τών 
γραμματοσήμων ή φιλοτελική ύπηρε- 
σία τοΰ Υπουργείου Συγκοινωνιών 
θά διαθέση αναμνηστικούς φακέλ- 
λους, πάνω οπούς οποίους θά είναι 
τυπωμένος ό Ιδρυτικός νόμος τής 
Τ ραπέζης τού 1841.

Τά έπικολλημένα στούς φακέλλους 
4 γραμματόσημα τής σειράς θά 
σφραγισθοΰν μέ ειδική αναμνηστική 
σφραγίδα πού θά φέρη τήν ύπογρα- 
φή τού βασιλέως "Οθωνος.

Τά σχέδια τών γραμματοσήμων 
έφιλοτέχνησεν ό χαράκτης κ. Α. Τάσ- 
σος καί ή εκτύπωση μέ τήν χαιλκο- 
γραφική μέθοδο θά γίνη στο έργο- 
στάσιο «ΑΣΠΙΩΤΗ - ΕΑΚΑ» στις 
παρακάτω: ποσότητες καί άξιες.

Κλάσις Δραχ. 1,50 τεμάχια 3 Ε
κατομμύρια, κλάσις Δρχ. 2,50 τεμά
χια 2 έκατομύρια, κλάσις Δρχ. 4 
τεμάχια 1,5 Εκατομμύριον, κλάσις 
Δρχ. 6 τεμάχια 1 έκατομμύριον.

Ή διάρκεια τής 'κυκλοφορίας των 
θά είναι άπό τής 30ής Μαρτίου 
1966 μέχρι καί τής 30ής Μαρτίου 
1967.

κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει 
ό συνάδελφος κ. Παράσχης.

κ. Παράσχης: κ. Συνάδελφοι, 
παρακαλώ νά μοΰ έπιτρέψετε καί έ
γώ μέ τή σειρά μου νά πώ μιά κου
βέντα γιά τόν άρρωστο Πρόεδρό 
μας. Νά είναι καλά, καί νά είναι 
καλά καί κάθε συνάδελφος πού βρί
σκεται στο κρεβάτι τού πόνου. Ευ
θέως έξ άρχής ήθελα νά παρακαλέ- 
σω τήν (Γεν. Συνέλευσιν καί τόν 
Πρόεδρο, νά μοΰ έπιτρέψη νά δηλώ
σω πώς στην πορεία τής ομιλίας 
μου, πού θά είναι περιληπτική καί 
θά θέλη νά μέ διακόψη, τό δέχομαι 
εν τάχει, άν ύπάρξη συνάδελφος πού 
καί ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι δέν θά 
άφήσω σκοτεινά σημεία καί υπό τήν 
άπόλυτον προϋπόθεσιν δτι ό διάλο
γος θά διεξαχθή κατά τρόπον πο- 
λιτισμένον, ήρεμον καί γαλήνιον.

Μία δίλεπτη, άστραπιαία, αναδρο
μή στήν περυσινή Γενική Συνέλευσι 
στήν όποια καί πάλιν έξέθεσα: τις 
απόψεις μου καί είπα τίς ιδέες μου. 
Τό κρινόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, 
τό τωρινό, πού ήταν τό Ιδιο και πέ
ρυσι καί πρόπερσυ καί έπί οκτώ συ
νεχή χρόνια, στήν προσπάθειά του 
νά βρή ψεγάδια στον λόγο μου, μέ 
κατηγόρησε, μέ έψεξε γραπτά καί 
προφορικά, γιά ένα καί μόνο θέμα, 
ότι δηλαδή ό υποφαινόμενος δέν εμ
φανίζεται στο βήμα τής κριτικής 
πάντα, αύτό οφείλω νά ομολογήσω 
είναι άλήθεια.

Μερικές φορές σιωπούσα, άλλα 
θά πρέπει νά ξέρη τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον, δτι ή σιωπή τίς πιό 
πολλές φορές είναι ή αύστηρότερη 
κριτική, ακριβώς αύτό πού γίνεται 
αυτή τή στιγμή. Νά ύπάρχουν έκα- 
τοντάδες συνάδελφοι κοίλοι καί ά
ξιοι καί νά μήν έχουν τό κουράγιο 
ούτε νά μιλήσουν, είτε άπό ύγεία 
είτε άπό άδιαφορία, είτε άπό πλήρη 
άπογοήτευση. Καί δέν ύπάρχει ά- 
λοίμονον χειρότερη κατάσταση γιά 
έναν Σύλλογο, τού όποιου τό έργον 
δέν ύπάρχουν άνθρωποι νά τά κρί
νουν, είτε θετικά είτε άρνητικά. ‘Ο 
Σύλλογός μας σ’ αύτήν τήν κατάν
τια κατήντησε. ’Εν πάση περιπτώ- 
σει, έγώ παρακαλώ τό Διοικητικά 
Συμβούλιον καί φέτος νά μοΰ συγ- 
χωρήση αυτή τήν άδυναμία μου, πού 
καί φέτος δέν θά βρεθώ στο στρα
τόπεδο τών σιωπηλών.

Τό Λογοδοτούν Διοικητικόν Συμ
βούλιον, τόν χρόνον πού πέρασε, καί 
μέ τά άποτελέσμοαά του, καί μέ τίς 
αποφάσεις του καί μέ τήν σύνθεση 
τών Διοικητικών του οργάνων, διέ- 
ψευσε ώμά καί τις πιό μικρές καί 
τίς πιό τελευταίες καί μεγάλες αυ
ταπάτες εκείνων πού πίστευαν δτι 
αύτό τό Διοικητικό Συμβούλιον θά 
φέρη τήν άλλαγή πού όλοι περιμέ
ναμε στά Διοικητικά μας, στά Συν
δικαλιστικά μας πράγματα.

Παραμένει λοιπόν γιά τόν ύπαφαι- 
νόμενο, καί γιά μέγαν αριθμό Συ
ναδέλφων, παραμένει τό νΰν Διοικη
τικόν Συμβούλιον, ένα Συμβούλιο 
βαθύτατα άντιπροσδευτικό. Γιατί έ- 
κεϊνο πού μόνο κατάφερε είς τήν ο
κτάχρονη πορεία του ήταν νά ξεγε- 
λάη μέ μαστοριά καί νά σκορπάη 
τό κέφι μέ χίλιες δυο ανακοινώσεις, 
ύποσχέσεις, πού είναι σύνηθες άλοί- 
μονον αυτών πού κατέχσνται είτε 
άπό μικρήν είτε άπό μεγάλη εΰτυ- 
χία.

Φέτος μάς κάλεσαν εδώ, γιατί: 
"Ετσι πού μάς κάλεσαν είναι σάν 
νά μοιάζουν μέ έπαγγελματίας πρα

ματευτές. Διότι πέρυσι τέτοιο καιρό, 
έντελώς άντιδημοκρατικά, φρόντι
σαν νά παρατείνουν τή θητεία τους 
έπί δυο χρόνια καί κατά συνέπειαν 
κατέστησαν άχρηστον τήν παρουσία 
μας, έδώ, δέν ζητάνε δέ τίποτα άλ
λο άπό τήν έπιείκειά μας αυτή τή 
στιγμή.

Τά έπιτεύγματα άγαπητοϊ Συνά
δελφοι τών ύπαλλήλων τής Εθνικής 
Τραπέζης κατά τό δίχρονο πού πέ
ρασε, θεωρώ πώς υπήρξαν λίαν μη
δαμινά, καί τούτο διότι αΐ επιβαρύν
σεις τής Τραπέζης ήταν αποτέλεσμα 
Εφαρμογής άποψάσεων Διαιτητικών 
Δικαστηρίων, όράτε 3% καί 7% τοΰ 
οποίου μέρος πήραμε σήμερα, καί 
τό πήραμε σκόπιμα σήμερα γιά νά 
είναι γεμάτα τά στομάχια μας. Έν 
πάση περιπτώσει αύτό πού πήρα
με σήμερα — συμβαίνει δέ πάντα 
τήν ώρα τής Γενικής Συνελεύσεως 
κάτι νά μάς δίνουνε, ακριβώς γιά 
τόν λόγο πού μίλησα προηγούμενα. 
Επομένως, αΐ έπιβαρύνσεις τής 
Τραπέζης έγένοντο είς Εφαρμογήν 
τών άποφάσεων τών Διαιτητικών Δι
καστηρίων δπως άνέφερα τό 3% καί 
7% ή ύπήρξαν Κυβερνητικές αποφά
σεις, δπως είναι τό Επίδομα άδειας, 
πού δόθηκε τόν καιρό τής Κυβερνή- 
σεως τού Π'απανδρέου καί μιά άλλη 
αΰξησι ς πού δόθηκε σύμφωνα μέ τό 
πνεύμα τών κατωτέρων ορίων τών 

! μισθών καί ήμερομισθίων. Επομέ
νως άπό προσπάθειες καί άπό ά- 

| γώνες τού Συλλόγου μας τίποτα δέν 
, πήραμε. Έκτος έάν οΐ διαφωνοΰντες 

μοΰ ποΰν δτι θεωρείται Επίτευγμα
επεκτασιν τωντο γεγονος οτι κατ 

! χορηγουμένων είς τούς άσκούντας 
: Διεύθυνσιν καί Ύποδιεύθυνσιν τών 
τεσσάρων μεγάλων καταστημάτων 
Κεντρικού, Α καί Β Πειραιώς καί 
Θεσσαλονίκης, χορηγηθέν ποσόν 
1.000.000 δραχμών, θεωρείται έπί
τευγμα 6Γ δλον τό προσωπικόν. 
Διότι μ’ αύτό τό 1.000.000 τά ό
ποιον κατ’ έπέκτασιν έπαναλαμβά- 
νω θά μπορούσανε 1.000 μικροί συ
νάδελφοι νά πάρουνε χίλιες δραχμές 
τό χρόνο αΰξησι, νά πρέπει νά θεω
ρήσουμε έν τάξει φυσικά τά κύρια 
θέματα τών οποίων δλοι μας περι- 

i μέναμε τήν έπίλυσι καί διά τά όποια 
πόθος βαθύς κυριαρχεί. Καί πρώτον 
κύριον καί σπουδαιότερον, είναι τό 
θέμα έκεΐνο πού συντάραξε τήν πε- 
ρυσινή χρονιά: τό θέμα τής συγχω- 
νεύσεως τών ’Ασφαλιστικών Ταμεί
ων καί κυρίως τών Διαφόρων Συλ
λόγων προσωπικού τής Εθνικής 
Τροστέζης. Πέρυσι τέτοιον καιρό έ- 
κλήθημεν μέ σκοπόν νά έκφράσωμεν 
άν ναί ή οΰ, άν επιθυμούμε τήν συγ
χώνευση τών Συλλόγων αυτών, καί 
τό άποτέλεσμα τής ψηφοφορίας υ
πήρξε ένα πελώριο «Ναί». Θέλουμε 
τήν συγχώνευση. Καί αύτό τό άπο
τέλεσμα τοΰ 90% τού ναί, τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον τό ιέκμεταλλεύ- 
θηκε κατά τόν τρόπον του γιά ψη
φοφορ ικούς σκοπούς καί τό μετέ^ 
φρασε δπως ήθελε. ’Αλλά τήν έπο- 
μένη τής εκλογικής επιτυχίας ό 
Σύλλογος έγκατέλειψε τό θέμα — 
είναι ήδη έγκαταλελειμμένο — καί 
δχι μόνο έγκατέλειψε τό θέμα τής 
συγχωνεύσεως, άλλά καί πολεμικήν 
ήσκησε τό νΰν Διοικητικόν Συμβού- 
λιον, εναντίον μιάς παρατάξεως τών 
συναδέλφων τοΰ Συλλόγου τής Τρα
πέζης ’Αθηνών, καί λ ι βελογραφή μα
τα είδαν τό φώς τής δημοσιότητας 
καί ερωτώ:

Μέ τέτοιες προϋποθέσεις άνδρώ-

νεται ψυχολογικά ή έννοια τής συγ· 
χωνεύσεως ή τό έναντίον σπαραλιά- 
ζεται; Είναι προς τιμή τών συναδέλ
φων τής Τραπέζης ’Αθηνών καί ό
λων τών τάσεών της, πώς ποτέ δέν 
κυκλοφόρησαν παρόμοιαι άνακοινώ- 
σεις νά φέρνουν τή διχόνοια άνάμε- 
σά μας, διότι καί υπάλληλοι τής 
Εθνικής καί ύπάλληλοι τής Τραπέ
ζης ’Αθηνών, Εδειξαν έμπρακτα 
στούς άπεργιακούς άγώνας, δτι εί
ναι Ενωμένοι. ’Εκείνο πού διαφωνεί 
είναι τό Διοικητικόν μας Συμβούλιον 
τό όποιον ζήτησε μέ τήν ψήφον μας 
νά πούμε άν θέλουμε ναί ή δχι τήν 
συγχώνευση. Καί άπό τότε τήν έγ- 
κοττέλειψε.

’Εμείς εξακολουθούμε, καί πι
στεύω δλοι μας, νά θέλουμε τή συγ
χώνευση. Καί τή Θέλουμε τή συγ
χώνευση τών 4 Συλλόγων — μάλι
στα τελευταία άκούγεται δτι ύπάρ- 
χει περίπτωσις νά ΐδρυθή καί Ενας 
πέμπτος τών Ταμειακών — τή θέ
λουμε, γιοπί θέλουμε νά εύρισκόμα- 
στε κάτω άπό την ίδια Συνδικαλι
στική σημαία όλοι μας, πρώτον, 
γιατί θέλουμε τά Εξοδα τής διαχει- 
ρίσεως νά είναι δσο τό δυνατόν ό- 
λιγώτερα, γιατί νομίζουμε δτι ή ύ
παρξη πολλών Συλλόγων, παίζει α
νασταλτικό ρόλο στήν πορεία τών 
θεμάτων μας, καί αύτό άπεδείχθη 
στο θέμα τού ’Οργανισμού, καί θέ
λουμε ένα Ενιαίο Σύλλογο ό όποιος 
θά είναι γιγάντιος καί θά Εχη 7.000 
κόσμο ύπό τήν σκέπην του καί φυ
σικά θά εχη ενα Διοικητικό Συμβού
λιο πού θά πρέπει νά είναι ή άφρό- 
κρεμα τών ικανών καί τών μαχη
τών.

"Εξωι άπό τό θέμα τής συγχωνεύ
σεως, ένα άλλο θέμα έπεΐγον, είναι 
τά Θέμα τοΰ ’Οργανισμού. Πριν άπό 
πολλά χρόνια, Εχει μπή τό θέμα τής 
άναθεωρήσεως τού ’Οργανισμού τής 
Υπηρεσίας Τραπέζης μέ σκοπό τήν 
Ενταξιν τών διαφόρων κατηγοριών 
συναδέλφων, έκεΐ πού στην κάθε μιά 
πρέπει.

Πέρασαν όλα αύτά τά χρόνια, μέ 
συζητήσεις, τίς πιό πολλές φορές 
φιλολογικές, άτέρμονες συζητήσεις, 
μέ σχέδια καί προσχέδια, καί μόλις 
προ διετίας, τό νΰν Διοικητικόν 
Συμβούλιον, μάς άνεκοίνωσε, καί 
έγγραφα καί προφορικά έδώ μέσα, 
δτι Επέστη ή στιγμή, ό 'Οργανι
σμός νά γίνη πράξις. Καί άπό τά 
δύο χρόνια μέχρι σήμερα στο συν
δικαλιστικό μας άρχείο Εχω μετρή
σει 232 ανακοινώσεις, σχέσιν Εχου- 
σες μέ τόν ’Οργανισμόν. Καί ακόμη 
ή ύπόθεσις τοΰ 'Οργανισμού, καθώς 

ί καταλαβαίνετε, καί τουλάχιστον αύ- 
j τά1 ή κρίσις μου μοΰ λέει, ακόμα 
! βρίσκεται στά σπάργανα, καί θά 
. περάση μιά ολόκληρη γενιά καί θά 
ί φύγη άπό τήν Τράπεζα, καί θά μι
λάμε ακόμα γιά τάν Όργοίνισμό. 
Καί μοιραία μπαίνει τό Ερώτημα:

Πού, άραγε, νά οφείλεται τό θέ
μα τής δημιουργίας τόσων τραγικών 
τρόπων κωλυσιεργίας τοΰ ’Οργανι
σμού; Κατά τήν άποψίν μου σέ 
τρεις κυρίως λόγους.

Πρώτον στο γεγονός ότι ύπάρ
χουν πολλοί Σύλλογοι καί μέσα 
στούς όποιους υποβόσκουν αντιθέ
σεις, καί δέν μπορούν νά συντονί
σουν τίς προσπάθειες τους. Αύτο 
πολλές φορές τό είδαμε σέ κυκλο- 
φορήσασες ανακοινώσεις.

"Εχω λοιπόν τήν γνώμην δτι ή 
ΰπαρξις τών πολλών Συλλόγων παί
ζει, ούτως ή άλλως, ανασταλτικόν 
ρόλον στην ύπόθεσιν τού ’Οργανι
σμού.

Δεύτερος λόγος είναι ή πλήρης 
ανικανότητα τοΰ άκεφάλου Διοικητι
κού Συμβουλίου τό όποιον Εκτός τής 

| άκυβερνησίας του, άπό δτι Εχουμε 
πληροφορηθή Εχει καί μιά σειρά έ- 

, σωτερικών Ερίδων, καί, 
j Τρίτος λόγος, πάλι κατά τήν άπο- 
I ψίν μου, ή πανθομολογουμένη ΐκανότη 
ι τα τοΰ νΰν Δ)ντοΰ Προσωπικού του 
j κ. Παπαλέτσου νά κουμαντάρη τήν 
■ έκπροσώπησι κατά τρόπον πανέξυ- 
, πνο, αρκούντως μοίστόρικο, καί μέ 
ι άποτέλεσμα φυσικά τό θέμα νά κω- 
λυσιεργή. Ό κ. Διευθυντής Προσω
πικού κατά τήν άποψίν μου, είναι 

: ένας άξιος Εκπρόσωπος τών συμφε
ρόντων τής Τ ραπέζης. Έ μεΐς θέτου- 

ί με τό Ερώτημα:
! Είναι ό Σύλλογός μας Ενας άξιος, 
Ενας ικανός Εκπρόσωπος τών συμ
φερόντων μας; Έγώ Εντελώς άδίστα- 

. κτα μπορώ νά πώ: "Οχι. Κυρίως 
: γιά τόν έξής λόγο: Ή τελευταία 
; κυκλοφορήσασα «Τραπεζίτική» στον 
| άπολογισμό της γιά τή χρονιά πού 
πέρασε, καί άναφερομένη στό θέμα 
τής άρσεως πάσης προσωρινότητος, 
γράφει, κΓ αυτά τά γράφει όσον α
φορά τήν άποζημωσι πού δικαιούν
ται οΐ Συνάδελφοι συνεπεία τής άρ
σεως τής προσωρινότητας. Σημειω
τέου δτι ή έκπροσώπησι ς λαμβάνου- 
σα ύπ’ δψιν τάς δυσχερείας τών στι
γμών δέν Εθετε θέμα γιά τήν κατα
βολή γενικώς διαφορών άναδρομι- 
κών καί ήνέχθη τήν άπό 2)7)65 ε- 
ναρξιν τών οικονομικών συνεπειών 
τής έν προκειμένφ προωθήσεως.

Αύτό, ’Αγαπητοί Συνάδελφοι, ση
μαίνει δτι ό Σύλλογός μας σφετε
ρίζεται κατά τρόπον άπαράδεκτον 
Εκείνα πού οΐ μικροί στό βαθμό συ
νάδελφοι δικαιούνται άναδρομικώς. 
Κόττοιος κύριος Συνάδελφος τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου λέει βατό πί
σω, άς τά πάρουμε.

(Διάφοροι συζητήσεις μή άκουό- 
μεναι).

(Χειροκροτήματα)
κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ έάν

-ό ομιλητής έδέχθη, Εγώ δέν Εγκρίνω 
διακοπάς, όποιος θέλει συνάδελφος, 
νά λάβη τόν λόγο μετά.

κ. Παράσχης: Κύριοι Συνά
δελφοι Εγκρίνετε πού καί πού νά 
μήν άφήνουμε σκοτεινά σημεία;

(Άκούγονται φωνές Επιδοκιμα
σίας) .

κ. Παράσχης: Πρέπει νά πού
με τώρα σχετικά μέ τό θέμα τής 
συγχωνεύσεως, τό γεγονός δτι τό 
90% τού προσωπικού άπεφάνθη διά 
σχετικής ψηφοφορίας έπί τού θέμα
τος, νομίζω ότι έκεΐνο πού Εχουμε 
νά κάνουμε είναι νά ψέξουμε Εκεί
νους πού δέν κατάφεραν νά κάνουν 
τήν συγχώνευση τίποτα άλλο, είναι 
Ετσι;

κ. Έ π. Μαυρουλίδης: Κύ^ 
ριε Παράσχη μία διακοπή.

Παρακαλώ, καίτοι είναι εύγενές 
έκ μέρους τού όμιλητοΰ νά δέχεται 
διακοπάς, έπειδή αΐ διακοπαί θά 
οδηγήσουν σέ διαλογικάς συζητή
σεις, οΐ όποιες θά καταπονήσουν τή 
Συνέλευσι, ύπάρχει ό κίνδυνος νά μή 
δευτερολογήση τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον, τό όποιον ύπευθύνως 
διεχειρίσθη δλας τάς ύποθέσεις σας. 
Υπάρχει κίνδυνος νά μήν άκούσετε 
τάς ύπευθύνους απαντήσεις. Λοιπόν 
σκεφθήτε άν θά πρέπει νά δεχθούμε 
τίς διακοπές ή δχι.

κ. Παράσχης: Τό Διοικητικό 
Συμβούλιο, σύμφωνα μέ τό Κατα
στατικό, Εχει τό δικαίωμα καί νά 
δευτερολογήση, ή Γενική Συνέλευσι 
πότε θά όμιλήση; Γ Γ αύτό έγώ δέ
χθηκα, Επειδή τά θεωρώ δημοκρατι
κό αυτό τό πράγμα, σέ περίπτωσι 
πού κάποιος συνάδελφος θέλει νά 
μήν άφήσουμε σκοτεινά σημεία, έ
γώ είμαι διατεθειμένος νά τοΰ απαν
τήσω μέ τήν άπαραίτητη προϋπό- 
θεσι δτι αύτό θά γίνη μέσα στό 
πνεύμα τής γαλήνης καί τής ήρε- 
μίας. Δέχεσθε;

κ. Πρόεδρος: Δέν Εχετε Εσείς 
τό δικαίωμα κ. Παράσχη νά θέσετε 
ύπ’ δψι τής Συνελεύσεως τούτο.

κ. Παράσχης: Έγώ έζήτησα 
τήν γνώμην τού κυριάρχου σώματος, 
καί τού Προέδρου του.

κ. Πρόεδρος: Προχωρήστε
είς τήν ομιλίαν σας, δέν δέχομαι 
Εγώ διακοπάς, όποιος θέλει νά όμι
λήση θά τού δώσω τόν λόγον ευχα
ρίστως.

κ. Παράσχης: Έγώ εΰγενώς 
Φερόμενος, δέν άπαξίωσα νά πώ δτι 
ζητώ καί τήν γνώμη τοΰ Προέδρου, 
πιστεύω νά μέ προσέξατε,

Καί ό κ. Πρόεδρος, αύτήν τήν 
στιγμήν άνήρεσε καί αναθεώρησε. 
”Ε,ν πάση περιπτώσει.

(Άκούγονται συζητήσεις).
κ. Παράσχης: Καί Επανέρχο

μαι στό θέμα τού σφετερισμοΰ με
γάλου τμήματος τών άποδοχών τών 
δικαιουμένων άπό κείνους πού τούς 
έχαρίσθη ή Ενός χρόνου προσωρινό- 
της. Αυτό τό ήνέχθη, τό λέει ή 
«Τραπεζιτική» πού είναι Εκφρασις 
τών απόψεων τού Διοικητικού Συμ- 

; βουλίου, είναι μιά άς τήν πούμε 
φραστική στράκα - στρούκα, άλλά 
έν πάση περιπτώσει είναι θανατη
φόρα, γιά κείνους τούς συναδέλφους 
πού περίμεναν νά πάρουν κάτι, καί 
πού κάτω άπό τίς ευλογίες τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου, δέν θά πά
ρουν παρά ψιχία, ένώ ύπήρξε παρά
νομος καθ’ ολοκληρίαν ή Επιβολή 
τής προσωρινότητος καί έντελώς νό
μιμος ή αυξησις, αύτό συνεπάγεται, 
ούτως ή άλλως, καταβολή τών δια
φορών. Ερωτώ τήν Γενικήν Συνέλευ- 
σιν: Είναι ή δέν είναι άδικία αύτό 
τό πράγμα γιά τούς πτωχούς συνα
δέλφους; καί έν πάση περιπτώσει 
κατά ποιον τρόπον τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον συνομολογεί άδυναμίαν 
τής Τραπέζης νά καταβάλη άναδρο- 
μικώς τά χρήματα; Έάν γενικεύση 
τό θέμα τής συνομολογήσεως τών 
αδυναμιών τής Τραπέζης, τότε δέν 
υπάρχει καί λόγος ύπάρξεώς του. 
Ή Τράπεζα βρίσκεται οικονομικά έν 
κινδύνφ, καί πρέπει νά τήν βοηθή
σουμε, άλλά άπό δ,τι ξέρω προσπά
θεια γίνεται καί φέτος άπό τήν νΰν 
Διοίκησιν — είναι καθήκον της, άν 
δχι νά ξεπεράση, τούλάχιστόν νά 
παρουσιάση τά ίδια αποτελέσματα 
τής προηγουμένης Διοικήσεως —. 
Επαναλαμβάνω γιά νά τό καταλά
βετε, λέω δτι προσπάθεια τής νΰν 
Διοικήσεως είναι νά περάση άν μπο- 
ρή τά άποτελέσμοπα τής προηγού
μενης Διοικήσεως. Θάθελα αποτεινό
μενος σέ κάθε Συνάδελφο νά σκε- 
ψθή καί Εδώ καί κατ’ ιδίαν, άν εί
ναι δυνατόν νά στερήσουμε άπό 
αυτούς τούς Συναδέλφους κυρίως μι
κρούς στό βαθμό αυτές τίς διαφορές. 
Γ ιατί γιά Εκείνους πού Εμαθαν νά 
σκέπτονται, αύτό τό πράγμα δέν 
είναι δυνατόν νά τό άποδεχθούνε. 
Νομίζω δτι θά ύπέχει πάντα άκεραί- 
αν ήθικήν καί νομικήν τήν εύθύνην 
6 Σύλλογος, έάν έξακολουθή νά λέη 
δτι άνέχεται αύτό τό πράγμα.

Τόν τελευταίο καιρό μία συζήτη- 
σις εΰρυτάτη γίνεται γύρω' άπό τίς 
Επιδιώξεις ή μάλλον άπό ενα αίτη
μα μιάς σειράς συναδέλφων οΐ ό- 
ΤΤοΐοι συγκεντρώνονται στον λεγόμε
νο 'Νόμο 751. Καί άκοΰμε χίλια δυο 
Αντιφατικά πράγματα. Παρακοίλώ 
ά μοΰ έπιτρέψετε νά πώ τίς άπό- 

ψεις μου έπί τοΰ θέματος αύτής τής 
κατηγορίας.

Αύτοί οΐ άνθρωποι, άς άφαιρέσου- 
με, ούτε κάν κάνουμε συζήτησι στό 
γεγονός δτι τά καλύτερα χρόνια τής 
ζωής τους βρέθηκαν Εξω' άπό τά 
σπίτια τους, μακρυά στά βουνά. 
Αύτοί οΐ άνθρωποι είχαν τήν τύχη

μέ διαγωνισμό νά μποΰν στήν Τρά
πεζα σέ προχωρημένη, άς πούμε σέ 
μιά ήλικία, πού έν πάση περιπτώ- 
σει, δέν ύπήρχαν μεγάλα περιθώρια 
νά πάρουν τούς βαθμούς πού Εχουν 
άλλοι τής αύτής ήλικίας στήν Τρά
πεζα, καί πού μπήκαν πολύ μι
κροί.

’Έχουν ένα αίτημα. "Ενας χρόνος 
τής προσωρινότητος πού βρίσκεται 
στήν πλάτη τους, νά νοιαστή καί ό 
Σύλλογος θερμά, νά πή καί γι’ αΰ- 
τούς, οποίο καί άν είναι τό δικαιο- 
λογητικό τής Διοικήσεως τής Τρα
πέζης, καί δέν μπορώ νά καταλάβω 
αυτό πού γράφει κατά καιρούς ή 
«Τραπεζιτική», δτι, δηλαδή, ύπάρχει 
καί κάποιο θέμα τών συναδέλφων τού 
Νόμου 751, στο όποιον στηρίζονται 
Εκπρόσωποί της. Άλλά άπ’ δτι ξέ
ρω, ποτέ δέν ψήφισα έγώ, καί πολ
λοί άλλοι Συνάδελφοι πού έ ρωτή
σαμε, άνθρώπους πού Εκπροσωπούν 
τά συμφέροντα αυτής τής κατηγορί-
ας·

Έμεΐς ψηφίσαμε συναδέλφους διά 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον καί μέσα 
έκεΐ ύπάρχουν καί Συνάδελφοι τού 
Νόμου 751, οΐ όποιοι — οΐ κ.κ. Πα- 
παδόπουλος, Πουλής καί λοιποί — 
ύποτίθεται δτι νοιάζονται γι’ αύτό 
τό θέμα, δχι μόνο γιά τόν Εαυτό 
τους, άλλά καί γιά τούς άλλους Συ
ναδέλφους. Επομένως ποιοι είναι οί 
Επίσημοι Εκπρόσωποι; δέν είναι άλ
λοι άπό τό ίδιο τό Διοικητικό Συμ
βούλιο, καί θά πρέπει οπωσδήποτε 
νά νοιώση τό Δ. Συμβούλιο τήν α
νάγκη νά μάς βοηθήση πάνω· σ αυ
τό τό θέμα, νά βοηθήση δηλαδή μιά 
κατηγορία λίαν συμπαθή.

(Χειροκροτήματα)
"Ερχομαι τώρα στό· θέμα τής Ο. 

Τ.Ο.Ε. Άπό τίς άρχές τού περασμέ
νου Σεπτέμβρη κάτω άπό τήν πίεση 
τών γεγονότων συνήλθε τό Πανελλα
δικό Συνέδριο τής Ο.Τ.Ο.Ε. καί τού 
δείξαμε τό δρόμο, τού δείξαμε πώς 
νοιαζόμαστε γιά μιά αΰξησι 25% 
τούς δείξαμε δτι ύφιστάμεθα άκόμη 
τό θέμα τοΰ μεσαιωνικού τρόπου με- 
ταχειρίσεως, τών συναδέλφων μας 
τών έπαρχιών, πού δουλεύουν τά 
Σαβατοκύριακα:, καί τούς δείξαμε 
δτι νοιαζόμαστε καί έμεΐς οΐ Συνά
δελφοι τών Τραπεζών τών Αθηνών 
γιά τό θέμα τής ίσης μεταχειρίσε- 
ως δλων τών ύπαλλήλων τών Τρα- 
πεζών, τούς δείξαμε τό σκοπό καί 
τούς δείξαμε καί τό δρόμο: τήν ά- 
περγία. Καί ή απεργία Εγινε καί έ- 
θριάμβευσε, καί αύτοί ξέχασαν άπό 
πού ξεκίνησαν, τί ύποσχέσεις Εδω
σαν, άς τό θυμόμαστε αυτό τό πρά
γμα.^

Μέσα στήν «Τραπεζιτική» πού 
κάνει τόν απολογισμό τής δράσεώς 
της αύτή τή χρονιά, Εκτίθενται καμ- 
μιά σαρανταριά θέμοτα πού άπα- 
σχολοΰν το προσωπικό. Καί πρόσε
ξα πώς δέν ύπάρχει ούτε μιά κου
βέντα ούτε μιά γραμμή, έκτος λά
θους, ούτε μία γραμμή, γιά τή βελ
τίωση τής θέσεως τών καθαριστριών 
είναι ενα θέμα γιά τό όποιον πέρυσι 
τέτοιο καιρό, ό συνάδελφος κ. Χαρΐ
τος μάς γνώριζε δακρύβρεχτα, δτι 
είναι γυιός καθαρίστριας καί προσε- 
πάθησε νά συγκίνηση τή Συνέλευση,

! καί φέτος έπειδή δέν μπόρεσα νά 
δευτερολογήσω, τού λέωι δτι όντως 
είναι άξιος συγχαρητηρίων, άλλά 
πάνω άπ’ όλα είναι ή μάνα του άξια 
συγχαρητηρίων, γιατί αύτή έξετέλε- 

ι σε τό βαρύ Εργο νά όουλέψη σκλη- 
1 ρά γιά νά άναθρέψη τό παιδί της. 
("Ομως ό κ. Χαρΐτος ξέχασε φέτος 
γι’ αύτό τό θέμα πού πέρυσι Εδει
ξε πώς τόν Εθιγε, ξέχασε κι’ αύτός, 

j άλλά ξέχασα καί έγώ, ότι φέτος ό 
κ. Χαρΐτος είναι Ταμίας τοΰ Συλλό- 

1 γου τών Ύπαλλήλων τής Εθνικής 
Τ ραπέζης καί θυμάμαι μιά λαϊκή 
παροιμία, μιά παροιμία σοφή τού 
λαού πού λέει «νά φοβάσαι τόν 
σκλάβο πού Εγινε άφέντης». 

j ‘Ο υποφαινόμενος πιστεύει μέ το 
θάρρος τής γνώμης του, καί έν πά
ση περιπτώσει άς μοΰ συγχωρηθή, 
’ίσως νά άνατάραξα λίγο τά λιμνα- 
σμένα ναρά, νά μοΰ συγχωρηθή αύτό 
τό πράμα, νομίζω . . .

; (δημιουγεΐται θόρυβος καί άποδο- 
κιμασίες)

ί κ. Πρόεδρος: Μή διακόπτετε 
ι παρακοίλώ', θά παρακαλέσω μόνον 
τόν ομιλητή δχι προσωπικά, 

ί κ. Παράσχης: "Εχω τήν γνώ- 
; μην δτι τό Διοικητικό Συμβούλιο τό 
' λογοδοτούν δέν Εχει τήν ΐ κοινότητα, 
πολλώ δέ μάλλον τώρα πού είναι ά- 
κέφαλο, νά βαστάξη στούς ώμους 

< του τό βάρος τών μεγάλων καθηκόν- 
I των του, καί προτείνω στή Γεν. Συ- 
| νέλευση, έπειδή οΐ ημέρες είναι δύ
σκολες, Επειδή τά θέματα είναι πολ- 

j λά καί καυτά καί Επείγοντα, καί 
» μιά καί δέν γίνεται Εφέτος νά γίνουν 
1 Εκλογές γιά τήν άναβάπτιση τού 
| Συλλόγου μας, προτείνω τό νΰν άκέ- 
' ψαλο Διοκητικό Συμβούλιο νά πλαι- 
σιωθή άπό μιά πενταμελή Επιτροπή 
ικανών συναδέλφων, τό δέχεσθε;

(Επακολουθεί συζήτησις μή ά- 
' κουομένη).
ί κ. Πρόεδρος: Μή διακόπτε
ι τε, παρακαλώ κύριοι, θά απαντήσουν 
οί ύπεύθυνοι. Μή διακόπτετε νά τε- 

ι λειώνωμε.
κ. Χαρΐτος: Κύριοι Συνάδελ

φοι μία μόνο παράκληση, μή φεύγε
τε, δέν Εχει νόημα ό μονόλογος μέ 

, τή μορφή, πού παίρνει ή Συνέλευση 
ί δταν αποχωρείτε.

κ. Παράσχης: Έγώ προσω
πικά πιστεύω·, καί Εκφράζω' τίς ά- 

ϊ πάψεις μου, καί άν άκόμη άνελάμ-
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(Συνέχεια από την 4η σελίδα)
βανε το έργο των θεμάτων πού μάς 
απασχολούν, αυθόρμητα οστό τή Γε
νική Συνέλευση μια δωδεκαμελής 
επιτροπή Συναδέλφων, θά μπορούσε 
νά καταφέρη πολύ περισσότερα 
πράγματα άπό αυτά πού έπι χρό
νια τό νΰν Διοικητικό Συμβούλιο 
κατάφερε.

("Εντονες διαμαρτυρίες)
κ. Πρόεδρος: Μη διακόπτετε 

κύριοι, 6 ομιλητής λέει τίς δικές 
του απόψεις, αφήστε τον θά τού α
παντήσουν οϊ υπεύθυνοι, καί όποιος 
άλλος θέλει μπορεί νά άπαντήση 
μετά.

κ. Παράσχης: Οί αντιδρά
σεις τής Γεν. Συνελεύσεως όντως 
είναι ενδιαφέρουσες, άλλα έκεΐνο 
πού έχει μεγάλη άξια, νά άκουσθοΰ- 
νε στο βήμα τής κριτικής καί οί 
νέοι συνάδελφοι, είτε νά συμφωνή
σουν με τον ομιλητή ε’ίτε όχι. Έκεΐ
νο πού έχει σημασία είναι νά ύπάρ- 
,χη παλμός στις Γενικές Συνελεύσεις. 
Δέν είναι κακό πράγμα αυτό. Καί 
δεν έχουμε ούτως ή άλλως προσωπι
κές άντιθέσεις μέ τά μέλη τού Διοικ. 
Συμβουλίου. ’Αλλά σάν πιο νεώτεροι 
Συνάδελφοι άπό εκείνους τούς κυ
ρίους τούς Συνεδέλφους πού πρηγού- 
μενα μίλησαν, νοιώθουμε πιο καυτά 
τά θέματα καί μέ τόν τρόπο μας τά 
,εκθέτουμε, καί έχω όλη τήν καλή 
διάθεση νά έκφράσω τήν άποψή μου, 
ότι τό νύν Διοικητικό Συμβούλιο υ
πήρξε αρνητικό καθ’ όλην τήν διάρ
κεια τής θητείας του.

(Χειροκροτήματα)

κ. Κ. Ίατρίδης: Κύριοι Συ
νάδελφοι, ό κ. Παράσχης προηγου
μένως είπε τό εξής: ότι δέν ύφίστα- 
ται έκπροσώπησίς των Πολεμιστών 
τής Τραπέζης. Τόν πληροφορώ, τό 
γνωρίζει πολύ καλά, ότι υπάρχει έκ- 
προσώπησις. Μάλιστα πολλές φορές 
τόν έπεσκέφθην είς τό γραφεΐον του 
καί τού είπα ότι υπάρχει ό Σύλλο
γος Πολεμιστών, καί νά έγγραφή. Ό 
κ. Παράσχης δέν ξέρει ότι ό Σύλλο
γος Πολεμιστών άποτελεΐται άπό 
υπαλλήλους τής Τ ραπέζης ’Αθηνών 
καί άπο τής ’Εθνικής. Κάθε ενέρ
γεια τήν όποιαν κάνουμε, τήν κάνου
με βάσει ενός προγεγρα μ μένου σχε
δίου στό όποιον καί προχωρούμε. 
Ζητήσαμε λοιπόν καί τήν συνδρομή 
τού Συλλόγου μας. ‘Ημείς υπαγό- 
μεθα κυρίως στό Ύπουργεΐον ’Εθνι
κής Άμύνης καί όχι στό Υπουργείο 
τής ’Εργασίας. Αυτό ό κ. Παρά
σχης νά τό καταλάβη καλά. ‘Ο Σύν
δεσμος υπήρξε καί θά ύπάρχη. Ζη
τάμε ένα μικρό πραγματάκι άπό 
σάς τούς συναδέλφους τούς νεωτέ- 
ρους νά καταλάβουν τήν θέσιν τής 
δικής μας ήλικίας, καί άπό τούς πα- 
λαιοτέρους, οί όποιοι πέρασαν τήν 
δική μας ήλικία. ’Εγώ κύριοι, αυτή 
τή στιγμή έχω τόν βαθμό τοΰ λογι
στού Α' ήλικίας 48 ετών, άλλοι συ
νάδελφοι ήλικίας 48 ετών είναι στήν 
Τράπεζα Διευθυνταί καί Τμηματάρ- 
χαι Α' ή Τμηματάρχαι Β', σάς ε
ρωτώ κύριοι, επειδή πολέμησα επί 
8 χρόνια, έπι 9 χρόνια επειδή ζη
τάμε μιά προσωρινότητα, πρέπει νά 
μάς τό άρνηθήτε; ουδέποτε.

(Χε ι ρο κροτή ματα:)

Ή όριΑία τοΟ ©5. u. R, Χαρίτον
κ. Πρόεδρος: Παραχωρώ τόν 

λόγο είς τόν κ. Χαρΐτο γιά νά όμι- 
λήση έπι προσωπικού θέματος.

κ. Δ. Χαρΐτος: Τά θέματα έπι 
τών οποίων ήσκήθη κριτική έκ μέ
ρους τών μελών τής Συνελεύσεως, 
τά όποια έλαβαν τόν λόγον μέχρι 
πριν άπό ολίγα λεπτά, μέ εΤχαν ά- 
παλλάξει άπό τόν κόπο νά άπολο- 
νηθώ έπι τών τομέων έπι τών όποιων 
ήσκησα καθήκοντα καί είχα ευθύνην 
στό λογοδοτούν σήμερα Διοικητικόν 
Συμβούλιον. Συνεπώς, άλλοι είναι 
εκείνοι οί όποιοι θά δευτερολογήσουν 
στήν άσκηθεΐσα κριτικήν. Καί θά 
πήγαιναν καλά όλα τά πράγματα, 
έάν δέν είχε τήν άτυχή έμπνευση ό 
κ. Παράσχης νά κάνηι μιά έπίσης ά
τυχη άνάμιξη προσωπικών μέ συν
δικαλιστικά θέματα. ’ Αναφέρθηκα 
πέρυσι στις καθαρίστριες όχι γιά 
νά πατρωνάρω τίς καθαρίστριες, άλ- 
λά γιά νά ελέγξω» τή στάση τοΰ 
κ. Τσουδεροΰ ό όποιος κατά τήν 
προ τής ψηφοφορίας διά τήν τροπο- 
ποίησιν τοΰ καταστατικού, περιο
δείαν του, άντετίθετο εις τήν είσοδον 
τών καθαριστριών σε ενιαίο Σύλλο
γο.

Αυτή ήταν ή αφορμή άπό τήν ο
ποία ξεκίνησα, καί άν δέν μέ άπα- 
τάει ή μνήμη μου τού είπα:, ότι αυ
τές είναι εκείνες άπό τίς όποιες ξε
κινάν οί προϋποθέσεις, γιά νά βρι
σκόμαστε στά καθαρά γραφεία καί 
νά κάνουμε καθαρό ή άκάρθατο> συν
δικαλισμό.

‘Ως προς τίς καθαρίστριες, σάς 
είναι γνωστό, κ. Συνάδελφοι, ότι έ
χουν δικό τους Σωματείο μέχρι τού
τη τή στιγμή. Μερίς έξ αυτών προ- 
σεχώρησε στό άδελφό Σωματείο τών 
‘Υπαλλήλων τής τέως Τραπέζης ’Α
θηνών. Πάντως, διά τήν περίπτωσιν 
τοΰ πόσο ό υποφαινόμενος έσεβά- 
σθηκε τό όνομα τής μητέρας του1, 
σάς δηλώνει ότι όποιαδήποτε στιγμή 

ίό Πρόεδρος ή τό λοιπό Συμβούλιο 
τοΰ Συλλόγου τών Καθαριστριών 
προσέτρεξε στό γραφείο τοΰ Συλλό
γου μας διά τήν διεκπεραίωσιν ο
ποιοσδήποτε τεχνικής μορφής έργα- 
σίας, άνταπεκρίθη.

Λυπούμαι πού δέν είμαστε Βου
λή, ώστε νά έχουμε καί επόμενες 
συνεδριάσεις γιά νά παρουσιαστή 
έδώ πέρα μάρτυς, έκ τών καθαρι
στριών, άν καί τούτο είναι έξω άπό 
τό Καταστατικό μας καί έξω άπό 

ίο,τι συνηθίζεται, νά παρουσιαστή έ- 
παναλαμβάνω έδώ πέρα στή Σ υνέ- 
λευσι νά σάς δηλώση ότι, μέχρι καί 
τόν ’Απολογισμόν, μέχρι καί τά 
στοιχεία πού έζήτησε τό Ύπουρ
γεΐον Δικαιοσύνης είς έφαρμογήν τοΰ 
Ν. 2510 διά τό Σωματεΐον Καθαρι
στριών, ό υποφαινόμενος τά ένήργη- 
σε χωρίς γι’ αυτό βέβαια νά όρμά- 
ται άπό αισθήματα ευγνωμοσύνης

προς την μητέρα του.
Τύχη αγαθή — καί γιά τόν κ. 

Παράσχη άτυχή — φέτος πήραν αυ
ξήσεις έκεΐνες, ένώ έμεΐς άκόμα δέν 
έχουμε πάρει. Έπι πλέον ή Τράπε
ζα άνταπεκρίθη σέ υπόμνημα:, πού 
πάλι χωρίς καμμία σχέσι νά έχη 
γι’ αυτό ή μητέρα του, έβοήθησε στή 
σύνταξι ό υποφαινόμενος καί υπε
βλήθη στον κ. Προσωπάρχη μέ αύ- 
τοπρόσωπον συμπαράστασιν τοΰ ό
μιλο ΰντος, διά τήν χορήγησιν, επι
δόματος πρωινής προσελεύσεως, κα
θώς έπίσης καί την1 έπέκτασιν ώρι- 
σμένων άλλων μικροδιευκολύνσεων 
τίς όποιες δίιεκδικοΰσαν άπό έτη καί 
δέν τίς έπαιρναν. Καί αυτό δέν ο
φείλεται φυσικά οΰτε στον υποφαι
νόμενο ούτε είς τό όνομα τής μητέ
ρας του, αλλά είς τήν θέλησιν τής 
Τραπέζης εκείνης τής στιγμής νά 1- 
κανοποιήση τίς καθαρίστριες. Έ
κτος έάν έπιθυμοΰσε ό κ. Παράσχης 
νά κάνουμε απεργία έμεΐς, άλλά τό
τε τοΰ διαφεύγει τό γεγονός ότι δέν 
νομιμοποιούμέθα γιά κάτι τέτοιο, 
δεδομένου ότι οί καθαρίστριες έχουν 
δικό τους Σωματείο.

“Οσον άφορά ότι, άλλα έλάλουν 
πέρυσι περί τών καθαριστριών καί 
άλλην σιωπή κρατώ φέτος, νά μοΰ 
έπιτρέψη ό κ. Παράσχης νά τοΰ πώ 
ότι πράγματι άλλοιμονο στούς δού^ 
λους πού έγιναν αφέντες. ’Άν όμως 
συγκριθοΰμε έγώ καί ό κ. Παράσχης 
θά πρέπει νά άναρωτηθοΰμε πολύ 
ποιος έχει γίνει δούλος, δηλαδή 
ποιος ήτανε δούλος καί ποιος έγινε 
άφέντης.

(Χειροκροτήματα)
‘Ο κ. Παράσχης άνεφέρθη είς λαϊ

κόν γνωμικόν πού λέει: νά φοβάσαι 
τόν δούλο πού έγινε άφέντης. Αυτό 
τό συσχέτισε μέ τήν ιδιότητά μου 
τήν φετεινή στό Συμβούλιο του ό
ποιου είμαι Ταμίας. Πέρυσι στό Δι
οικητικό Συμβούλιο^ ήμουν "Εφορος 
τής Λέσχης καί έπίσης "Εφορος Ει
δικών Ζητημάτων προσωπικού, πρό- 
περσι ήμουνα απλός Σύμβουλος, φέ
τος προσετέθη ή ίδιότης τοΰ Τα
μία. Έάν μετετράπην είς άφέντην 
άπό δούλος, έξ αιτίας τής ιδιότητάς 
μου ώς Ταμίου, ας κατηγορήση μό
νος του τόν εαυτόν του ό κ. Παρά
σχης, σάν κοινό συκοφάντη.

κ. Παράσχης: Δέν κατάλαβα 
αυτό τό τελευταίο πού είπατε. . .

κ. Δ. Χαρΐτος: Επαναλαμβά
νω γιά νά διευκρινήσω, ότι έάν συγ- 
κριθώ έγώ καί ό κ. Παράσχης — 
έκτος φυσικά τής ιδιότητάς μου ώς 
Ταμίου — δέν ξέρουμε ποιος άπό 
τούς δυό μας έγινε άφέντης καί 
ποιος παραμένει δούλος καί τούτο 
με τίς εντελώς τρέχουσες έννοιες τίς 
κοινωνικές καί τίς οικονομικές.

(Χει ροκροτή ματα)

Μ ΑΕΥΤΕΡΟΑΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΙΟΙΚ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ή ομιλία τ@ϋ α'6, η, Έπ. ΜανρορΑίδΐϊ

Τόν λόγο ό κ. Μαυρουλίδης. 
κ. Έπ. Μαυρουλίδης: Κύ- 

,ριοι Συνάδελφοι, είμαι υποχρεωμένος 
νά απαντήσω σέ ώρισμένα σημεία 
κριτικής τής γενικής πολιτικής τοΰ 
Συλλόγου καί γενικώτερα σέ θέματα 
τής ‘Ομοσπονδίας, ώς καί νά ανα
τρέξω λίγο στό ασφαλιστικό θέμα.

Βάσις, θεμέλιον καί δρόμος επά
νω στό όποιον πρέπει κάθε συνδικα
λιστική δράσις νά βαδίζη, είναι ή 
‘Ενότητα. Σ’ αυτήν τήν ενότητα ό 
Πρόεδρός μας μάς προτρέπει. Φυσι
κά, καί χαίρουμαι καί χειροκροτώ τήν 
ίδήλωση τοΰ συναδέλφου Παπαϊωάν-

νου πού είπε ότι δέν υπάρχει θέμα 
νά φοβόμαστε προσβολή τής ένό- 
τητας, διότι ουδέποτε ή Άντιπολί- 
τευσις είς τόν Σύλλογόν μας, άπό 
όποιονδήποτε καί έάν εκπροσωπείτο, 
θέλησε νά τήν προσβολή. Αυτό εί
ναι μία δήλωσις ή όποια άνανεώνει 
μιά πραγματικότητα ή όποια υπάρ
χει στό Σύλλογο τής Εθνικής Τρα
πέζης σέ ολόκληρη τήν ιστορία του. 
’Αλλά τό θέμα δέν ήταν έκεΐ. Τό 
νόημα τού μηνύματος είναι ότι έπά- 
νω στήν κρίσι τήν όποια διέρχονται 
τά ζητήματα μας νά μήν μάς πιάνη 
ό πανικός. ‘Ο καθένας νά μή θεωρή

οάν προέχον τό δικό του θέμα ή τό 
θέμα τής κατηγορίας πού αυτός εν
τάσσεται καί νά τρέχη καί νά είναι 
ανυπόμονος έναντι τών ενεργειών 
στις όποιες έχει άπαδυθή ό Σύλλο
γος καί νά προχωρή μόνος του σέ 
παρασυλλογικές ένέργειες. Έκεΐ εί
ναι τό θέμα τής ένότητος.

Συνάδελφοι, ό Σύλλογος είναι 
Σύλλογος όλων τών Συναδέλφων, δέν 
είναι Σύλλογος τής Α' κατηγορίας, 
ή τής Β' κατηγορίας. Ό Σύλογος 
αγκαλιάζει ιόλα τά ζητήματα τοΰ 
προσωπικού καί άνάλογα μέ τίς δυ
νατότητες τίς όποιες έχει ενεργεί. 
Καί συντελεί μέ τήν δράση του στή 
διαμόρφωση μιάς καταστάσεως, πού 
νά δημιουργεί πρόοδο καί συμμε
τρία στήν λύση τών ζητημάτων. “Ο
λες δέ οί κατηγορίες τών συναδέλ
φων πρέπει νά ρίπτουν τό βάρος 
τους ώστε ή κεντρική δύναμη τοΰ 
Συλλόγου νά είναι σέ θέση νά πρα- 
γματοποιή ταχύτερη καί καλύτερη 
λύση ζητημάτων. Αυτή τήν έννοια έ
χει ή λέξη ένότητα. Διότι τό άντίθετο 
τί θά ήταν; ’Άν δέν υπήρχε ή κεν
τρική εξουσία όλων τών κατηγοριών 
αυτών, θά είμαστε σάν ένα σώμα, 
πού επειδή τό χέρι θέλει νά κάνη τό 
δικό του, τό πόδι θά ήθελε νά κάνη 
τό δικό· του, τό μάτι ομοίως, θά διε- 
λύετο τελικά όλο το σώμα. Αυτήν 
τήν έννοια τής ένότητος Συνάδελφοι 
πρέπει νά τήν έχουμε σάν πρώτο 
γράμμα τής σημαίας μας καί πρώτη 
υποθήκη στήν παράδοσι τής Διοική- 
σεως τοΰ Συλλόγου άπό τήν μία 
μορφή, είς τήν άλλη.

Είναι έπίσης βασική αρχή ό Συν
δικαλισμός νά μήν αναμιγνύεται στην 
πολιτική, μολονότι η πολιτική ανα
μιγνύεται είς τόν Συνδικαλισμό, καί 
δημιουργεί ώρισμένες καταστάσεις, 
πού ό Συνδικαλισμός έρχεται σέ άν- 
τίθεση μέ τήν πολιτική. Άλλά ή άν- 
τίθεσις αυτή πρέπει νά είναι απρό
σωπη καί είναι απρόσωπη στάν Σύλ
λογό μας, καί σέ κάθε συνεπή Συν
δικαλιστική, ’Οργάνωση.

Ποτέ ό Σύλλογος μας, ποτέ^ οί 
’Οργανώσεις τών Τραπεζιτικών Υ
παλλήλων καί αί συνεπείς οργανώ
σεις, δέν προσεταιρίσθησαν ένα 
κόμμα, όπως καί δέν πολέμησαν ει
δικά ένα κόμμα. ‘Οσάκις τά^ κόμ
ματα ήσαν είς την Αντιπολίτευση, 
καί συ μπαρίσταντο στά θέματα τών 
εργαζομένων, χειροκροτούσε κα( ό 
Σύλλογος καί άνεγνώριζε καί κάθε 
συνδικαλιστική οργάνωση τήν συμ
παράσταση αυτή. _

“Οταν όμως ένα κόμμα σάν Κυ
βέρνηση ασκεί άντεργατική ^ Πολιτι
κή, ό συνεπής συνδικαλισμός πρέ
πει νά πολεμήση τήν πολιτική τοΰ 
κόμματος τούτου, διότι άλλοιώς δέν 
θά ήταν συνεπής Συνδικαλισμός.^ Η 
Πολιτική, Συνάδελφο η δέν είναι 
μπαμπούλας τον οποίο, πρεπει να 
φοβόμαστε. “Οταν υποστηρίζουμε 
τά συμφέροντα μας παληκαρίσια, 
σύμφωνα μέ τήν εντολήν τήν οποία 
έχουμε άπό τούς συναδέλφους μας, 
πρέπει νά πολεμούμε και εμείς αυ
τούς, οί όποιοι πολεμούν τά συμφέ
ροντα μας.

Είς τίς γενικές γραμμές οπού ο 
απολογισμός τοΰ Συλλόγου, αναφέ- 
ρεται είς τήν γενικήν κατάστασιν, 
διότι πρέπει πάντοτε ή δραστηριό
τητα ενός Συλλογικού οργάνου να 
εκτίθεται σέ συνάρτησι μέ τή δια
μόρφωση τής πολιτικής καταστα- 
σεως, έλήφθη ώς πραγμοπΊκότης η 
ανωμαλία είς τά πολιτικά μας, πρά
γματα. Αυτό είναι ένα γεγονός το 
όποιον ούδείς μπορεί νά τό αμφισβή
τηση. Άλλά έκεΐνο τό όποιον λέγει 
6 απολογισμός μας καί κατακρίνει 
είναι ότι οι εχθροί τών ζητημάτων 
τών έργσζομένων, καιροφυλακτοΰντες 
καί επωφελούμενοι απο αυτήν την 
ανωμαλίαν, ήρχισαν μιά εκστρατεία 
κατά τών ζητμάτων μας, και γενικώ- 
τερον ένήργησαν ώστε νά^χεφοτε- 
ρεύση κατά πολύ ή θέση τών εργα
ζομένων.

Δέν λέμε ποιοι έκαμαν τήν ανω
μαλίαν. Λέμε ότι υπάρχει ανωμαλία, 
τήν έκ μεταλλεύθησαν οί εχθροί τών 
συμφερόντων μας, ωφέλησε δη,λαδή- 
ή ανωμαλία τούς εχθρούς τών συμ
φερόντων μας.

‘Επομένως κάθε συνδικαλιστκή ορ- 
νάνωσις ή οποία άπό τίς πολιτικές 
ανωμαλίες πλήττεται είς τούς σκο
πούς της, έχει καθήκον μέ κάθε ,τρό- 
ττον vdc συμβαλλη οχττε vex εττζχνερχε- 
ται ή όμαλότης, γιατί υπό συνθήκες 
όμαλότητος μπορούν τά συμφέροντα 
μας νά προωθηθούν.

Έθίγη, ή δραστηριότης τής ‘Ομο
σπονδίας, καί συγκεκριμένα η τετρά
μηνος δραστηριότης τής νέας Διοι- 
κήσεως τής ‘Ομοσπονδίας^ Συνάδελ
φοι, ή Συνέλευσίς μας είναι Συνέ- 
λευσις τοΰ Συλλόγου. Δέν είναι Συ- 
νέδριον Κλαδικόν μέ σκοπόν τήν κρι
τική τοΰ Εκτελεστικού Συμβουλίου 
τής ‘Ομοσπονδίας. Παρά τούτοι ό
μως άλλά καί σάν μέλος τούς Εκ
τελεστικού Συμβουλίου τής Ομο
σπονδίας είμαι υποχρεωμένος νά ά- 
ναψερθώ είς τήν δραστηριότητα τής 
Διοικήσεως τής ‘Ομοσπονδίας, νά 
διαλύσω είς βάρος της εντυπώσεις 
καί νά σάς ενημερώσω ώς συναδέλ
φους.

Γιά πρώτη, φορά ή ‘Ομοσπονδία 
τόσο παληκαρίσια σέ δύναμη καί 
τόσο εκτεταμένα σέ περιεχόμενο α
γκάλιασε τά ζητήματα τά όποια εν
διαφέρουν τόσο τούς Τραπεζιτικούς 
όσο καί ολόκληρη τήν τάξι τών έρ- 
γατοϋπαλλήλων καθ’ ό μέρος μπο

ρούσε ή ‘Ομοσπονδία μας νά συμ- 
βάλη ένισχυτικώς. Είναι επίσης γιά 
πρώτην φοράν γεγονός είς τήν δρά- 
σιν τής ‘Ομοσπονδίας ότι αύτό τό 
όποιον άπό πλευράς κύκλου δρά- 
σεως, ώς προς τό μισθολογικό, είς 
άλλας περιόδους έχρειάσθη, έτη διά 
νά τό ολοκλήρωσή, εφέτος τό έπρα- 
γματοποίησε μέσα στους τρεις πρώ
τους μήνες τής θητείας της ένώ πα
ράλληλα έκαμε καί όξύν αγώνα έπϊ 
τοΰ ασφαλιστικού. Έκατηγορήθη ή 
‘Ομοσπονδία μας ότι έσύρθη καί έ- 
δέχθη τήν λύσιν τής Διαιτησίας. ’Αλ
λά έκεΐ συνάδελφοι οπωσδήποτε θά 
κατελήγομεν όσον σφοδρούς αγώ
νας καί αν άνελαμβάνομεν. Διότι ό 
άντεργατικός Νόμος 3239 αυτόν τόν 
σκοπόν έχει. Νά παρεμβαίνη ο Υ
πουργός Εργασίας νά άνακόπτη α
γώνας καί νά παραπέμπη,τάς^άξιώ- 
σεις είς τήν Διαιτησίαν. Ημείς καί 
αγώνα έκάναμεν καί δυνάμεις ,δέν 
έξη,ντλήσαμεν ώστε νά έχωμεν εφε
δρείας διά τό άμεσον μέλλον. ,

Ένα θά μπορούσε νά γνη. Επει
δή ό Νόμος 3239 είναι άντεργατι
κός, νά τόν αγνόηση ή Ο.Τ.Ο.Ε. και 
νά είπή ότι παρ’ όλα τσύτα εγώ 
προχωρώ δέν λαμβάνω υπ όψιν μου 
τίς συνέπειες, ότι μπορεί νά φυλακι- 
σθοΰν συνδικαλιστικά στελέχη ότι 
μπορούν νά διωχθούν ποινικώς Συ
νάδελφοι, ότι μπορούν καί νά απο
λυθούν άπό τούς έργοδότας των και
νά θέσω θέμα συνταγματικότητας
καί καταργήσεως αύτοΰ. Άλλα ο 
σκοπός τής Όμοσπονδας δέν ήταν 
αυτός. Ή ‘Ομοσπονδία, περιόριζα- 
μςχι voc εΐττω οτι εκτιμώχτοχ και cna- 
θμίζουσα τάς δυνάμεις της δέν κα- 
θώρισε τόν σκοπόν αυτόν.

Πρέπει ή ‘Ομοσπονδία νά καλύψη 
ώρισμένα κενά τά όποια 'έχει, πρε- 
πει συγχρόνως νά καταπολεμηθη 
αυτό τό μίασμα τοΰ Άντισυνδέσμου 
τής ’Εμπορικής. Να πάρη ή Ομο
σπονδία ηύξημένη δύναμη. Και, τότε 
σάν κλάδος συνεργαζόμενος με άλ
λους κλάδους εργαζομένων νά , μπο
ρέσου με νά ανατρέψουμε καί,,τά αν- 
τεργατικά νομοθετματα. Δεν ήτοιν 
σκοπός τής ‘Ομοσπονδας νά άνατρε- 
ψη ένα εργατικό νομοθέτημα. Σκο
πός ήταν νά έπιτύχη μία βελτίωση 
τών μισθών μας καί αυτό κατά συ
νέπειαν προς τάς αποφάσεις του 
Τρίτου Πανελλαδικού Συνεδρίου.

Ή κλιμάκωσις τής πραγματοποιη- 
σεως τών αποφάσεων τοΰ τρίτου 
Πανελλαδικού Συνεδρίου βρίσκεται 
σέ συμφωνία μέ τήν πορείαν της 
δραστηριότητος τής ‘Ομοσπονδίας.

Έπεκαλέσθη εις τών ομιλητών ότι 
ή παραπομπή, τοΰ ,μισθολογικου 
είς τήν διαιτησίαν τόν έδικαιωνε, 
διότι πρό ετών, είχε εί,πή νά παρα- 
πέμψουμε καί έμεΐς τά ζητήματα 
μας είς τήν διαιτησίαν. Δέν ήταν 
όμως τό μισθολογικόν έκεΐνο τό ό
ποιον είχε προτείνει διά τήν διαιτη
σίαν. Ήταν, έάν ενθυμούμαι καλώς, 
τό θέμα τού ’Οργανισμού. Άλλα τό 
θέμα τού ’Οργανισμού, έάν έπηγαι- 
νε είς τήν Διαιτησίαν, διέτρεχε τόν 
κίνδυνο άπό τήν συνηθισμένη διαδι
κασία καί τή νοοτροπίαν ή όποια 
επικρατεί είς τήν διαιτησίαν νά φαλ- 
κ,δευθή καί νά άποτελέση τρόπον τι- 
νά μίαν παγίαν κατάστασιν, γι’ αυ
τό δέν έπροτι μήθη τότε ή οδός της 
διαιτησίας. Τό μισθολογικόν, αναγ
καστικά, σύμφωνα μέ τήν ύπαρχου- 
σα νομοθεσίαν, πάντοτε, όλες οί,ορ
γανώσεις, . 6,τι καί νά κάνουν καί Ο
σους αγώνες καί νά κάνουν έκεΐ κα
ταλήγουν.

Έλέγχθη ότι τό Συμβούλιον μας 
είναι ακέφαλο. "Οχι κύριοι, τό Συμ- 
βούλιόν μας δέν είναι ακέφαλο., Εαν 
θέλωμεν νά παραδεχθούμε ότι υπάρ
χει Συλλογική εργασία, ότι, δέν υ
πάρχει προσωπολατρεία, , τό Συμ- 
βούλιόν μας έχει μία πληρότητα. Φυ
σικά υπάρχει ό παράγων της προ
βολής τοΰ Προέδρου. Υπάρχει ,η 
σύνθεσις τοΰ Συμβουλίου εις τήν ο
ποίαν ό Πρόεδρός φυσικά παίζει ση
μαντικό ρόλο,, ως και το ότι αυτή ή 
σύνθεσις τοΰ Συμβουλίου άνταπο- 
κρΐνεται προς μίαν θέλησιν τοΰ εκλο
γικού σώματος. "Οταν λοιπόν, γίνη 
μία αλλαγή τής συνθεσεως καί, ιδί
ως ώς πρός τήν κεφαλήν, φυσικά υ- 
φίσταται όχι νομικόν, _ άλλά ηθικόν 
θέμα τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
απέναντι τών εκλογέων του ή νά ά- 
ναβοαττισθη η vex cxvccTTpoCTcxpμοχττ), 
κατά κάποιον τρόπον, την υπαρξ,ιν 
του καί τήν νέαν του σύνθεσιν πρός 
τήν θέλησιν τοΰ εκλογικού σώμα
τος. „ , ,

Άλλά κ. Συνάδελφοι άφου το θέ
μα λαμβάνεται άπό τής ηθικής του 
πλευράς, δέν θά ήτο άπείρως όξύτε- 
ρον έάν προετρέχαμεν ημείς τής νό
σου είς τό νά άχρηστεύσωμεν τόν 
Πρόεδρόν μας; Αυτήν την πραγμα
τικότητα, τήν ηθική πραγματικότη
τα, άντιμετωπζει τά Διοικ. Συμβού
λιον καί παραμένει ώς έχει καί προ
χωρεί νομίμως είς το καθορισθέν 
πρόγραμμα τών διεκδικήσεων του.

(Ακολουθεί διαλογική συζήτησις 
μεταξύ κ. Έπ. Μαυρουλίδη καί Μ. 
ΤσουδεροΟ μή σαψως ττεριγράψομε- 
νη).

Κύριοι, δέν είναι το Διοικητικόν 
Συμβούλιον ό μονάρχης 6 όποιος λύ
νει τά θέματα καί προχωρεί ανεξέ
λεγκτα. Έ’ίσαστε όλοι μέλη τοΰ Συλ
λόγου, όλοι είμαστε ’ίσοι ενώπιον 
τοΰ Διοικ. Συμβουλίου καί πρός τά 
μέλη τοΰ Διοικ. Συμβουλίου. Τό Δ.

(Συνέχεια στη ν 6η σελίδα

Τοΰ σδ. κ. ΣΤΥΛ. Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

Κάθε μελετητής τής νεωτέρας τρα
πεζικής ιστορίας τού τόπου μας δεν 
μπορεί παρά νά αίσθανθή σάν εσώ
τερη ανάγκη τό σταμάτημα μπρο
στά στην επιβλητική φυσιογνωμία 
τοΰ Γεωργίου Σταύρου.

‘Ο Μάρκος Ρενιέρης, διάδοχός 
του στήν Διοίκηση: τής Εθνικής
Τραπέζης, στον έπικκήδειο τοΰ Γε
ωργίου Σταύρου έλεγε: «Ή πρώτη 
εποχή τής ιστορίας τής οικονομικής 
πίστεως, θέλει δικαίως όνομασθή Ε
ποχή Γεωργίου Σταύρου» καί είχε 
απόλυτο δίκαιο στον χαρακτηρισμό 
του αυτόν.

Πολλαπλή ήτοιν ή δράση καί ή 
συμβολή του στην αναγέννηση μιάς 
Ελλάδος τελείως κατεστραμμένης, 
ΰστερ’ άπό μακροχρόνια δουλεία καί 
σκληρόν απελευθερωτικόν αγώνα.

Καί σ’ όλα τά πεδία τής δράσεώς 
του υπήρξε λαμπρός καί στό Εθνι
κό καί στό Πολιτικό καί στό Κοινω
νικό. Άλλά έκεΐ πού άφοσιώθηκε ό- 
λότελα, έκεΐ πού δόθηκε μ’ όλη τή 
δύναμη τής ψυχής του, είναι τό Οι
κονομικό - Τραπεζικό πεδίο, μέσα 

ί στό όποιο δίκαια μπορεί κανείς νά 
πή πώς έπαιξε ρόλο «πρωταγωνι- 
στοΰ καί δημιουργού».

ΚΓ έμεΐς, εξετάζοντας τον μέσ’ 
άπό τό οικονομικό - τραπεζικό πλαί
σιο, προσπαθήσαμε, μέσα στις λί
γες σελίδες πού ακολουθούν, νά δώ
σουμε όσο μπορούσαμε πιό ζωντα
νή: τή φυσιογνωμία τοΰ πρώτου οι
κονομολόγου τής χώρας, τοΰ κορυ
φαίου τής Τραπεζικής οικογένειας.

Τά Γιάννενα είναι περήφανα πού 
έδωσαν στήν Ελλάδα έναν τέτοιον 
άνδρα, Έκεΐ γεννήθηκε ό Γεώργιος 
Σταύρου στις 2 ’Ιανουάριου τοΰ 
1788. Ό πατέρας του, Σταύρος Ί- 
ωάννου ή Τσαπαλάμος, ήταν άπό 
τούς καλύτερους εμπόρους στά Γιάν- 
νενα. Χρημάτισε πολλά χρόνια ποε- 
στός καί είσπράκτορας τοΰ Άλή - 
Πασά, φημισμένος «διά τόν έντιμον 
χαρακτήρα του καί τό φιλοδίκαιο,ν».

Τά πρώτα του γράμματα:, ό Γεώρ
γιος Σταύρου, τάμαθε στις περί
φημες σχολές τής εποχής εκείνης, 
τών Μπάλάν ων καί τοΰ Καπλάνη. 
“Οταν έγινε έφηβος, έφυγε; στή 
Βιέννη καί θέλοντας νά πάρη εμπο
ρική μόρφωση, γράφτηκε στήν ’Εμ
πορική Σχολή. "Οταν τελείωσε τις 
σπουδές του, μπήκε στις πατρικές 
εμπορικές εργασίες». ‘Αργότερα, 
φεύγοντας ό πατέρας του γιά τά 
Γιάννενα, τόν άφησε Διευθυντή, στις 
επιχειρήσεις του τής Βιέννης.

Ή Γαλλική ’ Επανάστασι ς καί ό 
Ναπολέων — διηγείται ό Κολοκο- 
τρώνης — έκαμε ν’ άνοιξη τά μάτια 
τοΰ κόσμου.

Πραγματικά, μέ τίς νέες ιδέες τής 
Γαλλικής Έπαναστάσεως, όλη ή 
Ευρώπη αναστατώθηκε καί φυσικά,

. οί “Ελληνες τοΰ εξωτερικού δέν έ
μειναν ανεπηρέαστοι κΓ αυτοί· καί 
όπως ήταν έπόμενο, άρχισε έκεΐ 
πρώτα νά καλλιεργήται ή εθνική ι
δέα τής παλιγγενεσίας.

"Ετσι, μεταξύ τών Ελλήνων τοΰ 
εξωτερικού, κυρίως δέ, μεταξύ τών 
εμπόρων καί πλουσίων ‘Ελλήνων, 
άρχισε νά ώριμάζη ή ιδέα: ότι πρέ
πει νά γίνη συστηματική προσπά
θεια, «όχι μόνον διά τον φωτισμόν 
τοΰ έθνους, άλλά διά τήν άπελευ- 
θέρωσιν καί δημιουργίαν ελευθέρου- 
ανεξαρτήτου Ελληνικού Κράτους».

"Αρχισαν λοιπόν, νά όργανώνων- 
ται ιδεολογικά καί στά 1816 ίδρυ
σαν στήν ’Οδησσό τήν Φιλική ‘Εται
ρία, μέ τόν σκοπό νά οργανώσουν 
καί τήν «διά τών όπλων άπελευθέ- 
ρωσιν τοΰ Έλλη,νικοΰ γένους».

Καί ό φιλόπατρις Ήπειρώτης, δέν 
μπόρεσε νά μείνη απαθής μπροστά 
σέ όλην αυτή τήν τεράστια κίνηση 
τής Εθνεγερσίας. "Εγινε μέλος τής 
«Φιλομούσου» καί τής «Φιλικής Ε
ταιρίας» καί συνεδέθη προσωπικά 
μέ τά ήγετικά στελέχη, τοΰ εθνικού 
αγώνα.

Μόλις ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης, 
έσήκσε τήν σημαία τής Έπαναστά
σεως στήν Μολδοβλαχία, στις αρχές 
τοΰ Μαρτίου τού 1821, ό Γεώργιος 
Σταύρου, έτρεξε έκεΐ καί έτέθη στήν 
υπηρεσία τής πατρίδος. “Υστερα ά
πό τήν οίκτρή αποτυχία τής έπι- 
χειρήσεως αυτής καί τόν διασκορπι
σμό τών οπαδών τοΰ Ύψηλάντη, ό 
Γεώργιος Σταύρου έπήγε στήν Πε
τρούπολη, όπου τόν έκάλεσε 6 ’Ι
ωάννης Καποδίστριας γιά εθνικές 
υποθέσεις. Άπό κεΐ ξαναγύρισε πά
λι στήν Βιέννη καί έπειτα στήν Πί- 
σαν όπου τήν εποχήν εκείνη ήταν τό 
κυριώτερο κέντρο, τής φιλελληνικής 
δράσεως.

Έκεΐ συνεδέθη καί συνεργαζόταν 
γιά τόν Εθνικό ’Αγώνα μέ τόν Μη
τροπολίτη ’Ιγνάτιο, τόν Καρατζά, 
τόν Αλέξανδρο Μαύρο,κορδάτο, καί 
άλλους επισήμους τής εποχής εκεί
νης "Έλληνες καί Φιλέλληνες.

Στά 1824 φεύγει άπό τήν Πίσαν 
καί έρχεται στήν Ελλάδα, φέρνον
τας όπλα, πολεμοφόδια καί τροφές 
γιά νά ενίσχυση τόν απελευθερωτι
κόν άγώνα, πού είχε ξαπλωθεί άπό 
άκρη σέ άκρη. "Ενα χρόνο μετά, στά 
1825, μπαίνει στήν υπηρεσία της 
Κεντρικής Κυβερνήσεως καί γίνεται 
γενικός ταμίας τοΰ προέδρου τοΰ 
έκτελεστικοΰ Γεωργίου Κουντουριώ- 
τη καί ιδιαίτερος σύμβουλός του.

’Αργότερα, οί συμπατριώτες του 
οί Ήπειρώτες, τον εκλέγουν αντι
πρόσωπό τους στις Εθνοσυνελεύ
σεις, πράγμα πολύ τιμητικό γΓ αυ

τόν, γιατί τήν έποχή εκείνη, γιά νά 
γίνη κανείς πληρεξούσιος στις Ε
θνοσυνελεύσεις έπρεπε νά έχη «ση,- 
μαίαν άκιλήδωτον φιλοπατρίας α
γνής, ιστορίαν αναμφισβήτητου ακε
ραιότητας καί φρόνημα άνεπιτήδευ- 
τον δουλώσεως».

"Ετσι έλαβε μέρος στήν πρώτη 
προκαταρκτική «τής έν Έρμιόνη Γ- 
τών Ελλήνων Εθνικής Συνελεύσεως» 
στις 18 ’Ιανουάριου τοΰ 1827 καί 
ο·’ όλες τις επόμενες συνεδριάσεις 
«έν Έρμιόνη».

Κατόπιν αντιπροσώπευσε τήν πα
τρίδα του τήν "Ηπειρο καί στήν «£' 
έν "Αργεί Εθνικήν Συνέλευσιν τών 
Ελλήνων».

"Οταν ό Καποδίστριας κατέβηκε 
στήν Ελλάδα καί άνέλαβε Κυβερνή
της τής χώρας μας ή οποία πρέπει 
νά σημειωθ'ή ότι ήταν τελείως κατε
στραμμένη, ΰστερ’ άπό δουλεία τεσ
σάρων αιώνων καί πρόσφατον απε
λευθερωτικόν άγώνα, ύπελόγιζε ανά
μεσα στούς συνεργάτες του καί στον 
Γεώργιο Σταύρου.

Γνωρίζοντας τήν μόρφωσή του καί 
τίς ικανότητες του, τόν διώρισε μέ
λος τής «έπι τής οικονομίας επιτρο
πής» μαζί μέ τόν Γεώργ. Κουντου- 
ριώτη καί τόν Α. Κοντόσταυλο^ 
Στην «έπι τής οικονομίας επιτροπήν» 
είχε άνατεθή τό Ύπουργεΐον Οικο
νομικών.

Στις 2 Φεβρουάριου τοΰ 1828, 
όταν ίδρυσε τήν «Χρηματιστική Τρά
πεζα» ανέθεσε τήν διεύθυνσή της 
στήν «έπι τής οικονομίας επιτρο
πήν». Κατά συνέπειαν ένας άπό τούς 
διεθυντάς της ήταν καί ό Γεώργιος 
Σταύρου.

Ή ίδρυση, τής «Χρηματιστικής 
Τραπέζης» είχε διπλό σκοπό, τήν 
δημιουργίαν πιστωτικού ιδρύματος 
μέ εύθηνόν τόκον υπέρ τών πτωχών 
συμπολιτών, τό δέ τήν παράδοσι ν 
ρευστού χρήματος εις τό Κρατικόν 
Ταμεΐον.

Δυστυχώς όμως, ή μανία: τοΰ Κυ
βερνήτη νά συγκεντρνη, όλες τίς ε
ξουσίες στά χέρια του, χρησιμοποι
ώντας τούς συνεργάτες του σάν ε
κτελεστικά όργανα μόνο, δέν έδωσαν 
τήν ευκαιρία στον Γ εώργιο Σταύρου 
ν’ άναπτύξη πρωτοβουλία ανάλογη 
μέ τήν οικονομολογική καί έμπορική 
του μόρφωση, στή νέα του θέση.

‘Ο πρώτος σκοπός τής Τραπέζης 
αγνοήθηκε εντελώς. Ό Καπαδίστρι- 
ας χρησιμοποίησε τό τραπεζικό κε
φάλαιο μόνο γιά τήν θεραπείαν τών 
κρατικών αναγκών καί ιδιαίτερα γιά 
στρατιωτικούς καί αστυνομικούς 
σκοπούς.

"Ετσι σιγά - σιγά τό Κράτος α
πορρόφησε όλα τά χρήματα: καί ε
πειδή αμελήθηκε νά θεμελιωθή ή 
Τράπεζα σέ στερεό ϋποθη,κικό, σύ
στημα, μαζί μέ τό ρευστό χρήμα ε
ξαφανίστηκε καί όλη ή πίστη τοΰ 
ιδρύματος.

Στήν «έπϊ τής οικονομίας επι
τροπήν» βρίσκουμε τόν ,Γεώρ. Σταύ
ρου μέχρι τά τέλη Μαρτίου 1832. 
Άπό τότε τόν χάνουμε άπό τήν δη
μόσια ζωή τής χώρας καί τόν ξανα
βρίσκουμε έπϊ "Οθΐονας δημόσιο, υ
πάλληλο, Ελεγκτή τού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.

Άλλα ό Γεώργιος Σταύρου, σ’ 
όλα αυτά τά χρόνια δέν έπαψε ούτε 
στιγμή νά μελετά τήν οίκτρή οικονο
μική κατάσταση τής χώρας καί νά 
προσπαθή νά βρή τόν τρόπο τής θε
ραπείας της.

Πρώτα - πρώτα, ή βαρύτατη, φο
ρολογία, ιδιαίτερα στήν μικροϊδιο- 
κτησία, βιοτεχνία καί γενικά στήν 
μικροαστική τάξη, άνέκοπτε κάθε 
ορμή καί κάθε ζήλο γιά δημιουργία 
καί ανασυγκρότηση τής κατεστραμ
μένης μας ’Εθνικής Οικονομίας. ’Αλ
λά καί φόροι ήταν αδύνατο νά εΐσ- 
πραχθοΰν κΓ έτσι τά δημόσια τα
μεία έμεναν άδεια: καί οί δημόσιοι 
υπάλληλοι σέ άθλια κατάσταση.

"Επειτα, στήν οικονομική ζωή τής 
εποχής εκείνης, πολύ σπουδαία ε
πίδραση είχε καί ή άσύστολη τοκο
γλυφία πού επωφελείτο τής στενό
τητας τοΰ χρήμοασς.

Ή τοκογλυφία επωφελούμενη τών 
οικονομικών στενοχώριών όχι μόνον 
τοΰ μικρ,εμπορίου καί τών μικρογε- 
ωργών, άλλά καί τών μεγαλοκτη μα
τιών τών στερούμενων ρευστών χρη
μάτων οργιάζει είς αίσχροκέρδειοΊν 
καί έκμετάλλευσιν. "Αρχιζαν οί τό
κοι άπό 2 καί 3% κατά μήνα καί έ
φθαναν είς 5%.

Άλλά καί ή ξενοκρατία έπαιξε κΓ 
αυτή τόν ρόλο της στήν καταβαρά
θρωση τής οικονομίας μας. “Οταν 
ή άντι βασιλεία ήρθε στήν ‘ Ελλάδα, 
έφερε μ(χζ της καί 1 20 εκατομμύρια 
γρόσια, δάνεια τών Μεγάλων Δυνά
μεων, ποσάν υπέρογκο γιά την ε
ποχή εκείνη, καί αντί νά συστήση 
ένα πιστωτικό ίδρυμα νά δονείζη μέ 
μικρό τόκο τούς βιοτέχνες, τούς γε- 

■ωργούς, τούς μ ι κ ροϊδι οκτήτες, αντί 
νά ενίσχυση τό εμπόριο καί τήν ναυ
τιλία καί γενικά νά φροντίση γιά 
τήν ανόρθωση καί προαγωγή τής 
ταλαίπωρης χώρας μας, μέ τά χρήΓ 
ματα αυτά άνοιξε «πηγάς άενάους 
ευδαιμονίας», κατά τήν έκφραση τής 
έποχής εκείνης, άνοιξε «Καταστήμα
τα χορού, συνεκρότησε συμπόσια» 
καί έκανε μιά πολύπλοκη, διοικητική 
μηχανή μέ ποτχυλούς μισθούς καί 
πάμπολες θέσεις παραχωρημένες σέ 
Βαυαρούς.

Όλη αυτήν τήν κατάσταση όχι
(Συνέχεια στήν 6η σελίδα)



ΓΕΠΡΓΙΟϊ ΣΤΑΥΡΟΥ(1788 - 1869) ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΠΣ
(Συνέχεια από την 5η σελίδα)

μόνον την έβλεπε ό Γεώργιος Σταύ
ρου άλλα την είχε μελετήσει κα'ι εί
χε καταλήξει κα'ι σέ σχετικό οικονο
μικό σχέδιο.

Γιά νά μπόρεση νά όρθοποδήση 
ή Χώρα, έπρεπε μέ κάθε θυσία ν’ ά- 
ναπτυχθή τά πιστωτικό πεδίο. Έ
πρεπε νά συσταθή μία Τράπεζα μέ 
γερά οικονομικά θέμέλια και μέ ε
κτεταμένο πεδίο δράσεως, νά ενί
σχυση όλους τούς παραγωγικούς 
κλάδους τής Εθνικής Οικονομίας, 
(εμπόριο, γεωργία, ναυτιλία, βιο
μηχανία κλπ.) δανείζοντας μέ μικρό 
τόκο και μακρά προθεσμία. Μ’ αυ
τό τον τρόπο θά έδινε φοβερό χτύ
πημα στην τοκογλυφία και θά έσω
ζε τη μικροαστική καί αγροτική τά
ξη άπό την χρεοκοπία.

Αλλά ή οργάνωση τοΰ τραπεζι
κού ιδρύματος θά έπρεπε νά γίνη 
μέ κεφάλαια καθαρώς ελληνικά τού 
έσω και έξω Ελληνισμού, κΓ αν αυ
τό δεν ήταν απόλυτα δυνατό, ή 
συμβολή τουλάχιστον τού· ελληνικού 
κεφαλαίου στον οικονομικό βίο τής 
Χώρας ήταν απαραίτητη, κΓ αυτό 
γιά τον φόβο τής οικονομικής αιχμα
λωσίας τού ελληνικού λαού στο ξέ
νο κεφάλαιο.

Αυτό ήταν μέ λίγα λόγια τό οι
κονομικό σχέδιο τού Γεωργίου Σταύ
ρου.

Άπό τό 1834, άπό τότε δηλαδή 
πού διελύθη ή «Χρηματιστική Τράπε
ζα» τού Καποδίστρια έγιναν πολλές 
προτάσεις γιά τήν δημιουργία και
νούργιας Τραπέζης καί ιδίως άπό 
ξένους οικονομικούς οργανισμούς, 
(Ράϊτ καί Σία κλπ.) άλλά χωρίς 
κανένα πρακτικό αποτέλεσμα.

Ασφαλώς καί τό οικονομικό σχέ
διο τού Γεωργίου Σταύρου θά έμε
νε απραγματοποίητο, αν δεν τά εμ
πιστευόταν στον μεγάλο Ελβετό οι
κονομολόγο, άλλά καί μεγάλον φι
λέλληνα Έϋνάρδο.

Στάν Έϋνάρδο ό Γ. Σταύρου α
νέπτυξε, μέσον τού έδώ αντιπροσώ
που του REGNY, ολόκληρο το οι
κονομικό του σχέδιο, μέ ακριβή πε
ριγραφή τής οικονομικής καταστά- 
σεως τής Χώρας καί όλες τις σχε
τικές του προβλέψεις.

Ό Έϋνάρδος αφού τό μελέτησε, 
φαίνεται πώς τό βρήκε αρκετά κα
λό καί άποφάσισε νά τό πραγματο
ποίηση. ΚΓ έτσι περί τό τέλος τού 
1837 έκανε προτάσεις στήν Ελλη
νική Κυβέρνηση γιά τήν ίδρυση Τ ρα
πέζης, μέσον τοΰ έδώ άντιπροσώ- 
που του REGNY.

Οί προτάσεις τοΰ Έυνάρδου βα
σισμένες βέβαια στα σχέδιο Γ. 
Σταύρου, συνίσταντο στήν σύσταση 
πιστωτικού ιδρύματος μέ τήν επωνυ
μία «Εθνική Τράπεζα», μέ κεφά
λαια 2.000.000 δραχμές, μοιρασμέ
να σέ 2.000 μετοχές. Άπό αυτές, 
1.000 θ' αγόραζε τό Κράτος. Ή 
συμμετοχή τοΰ Κράτους θά είχε σκο
πό νά ένθαρρύνη τό ιδιωτικό κεφά
λαιο, κΓ αν θά βρισκόταν Έλληνες 
πού θά ήθελαν τίς μετοχές, θά τϊς 
παραχωρούσε. Τό ίδρυμα αυτό θά 
δάνειζε μέ χαμηλό τόκο, (6 ώς 8%). 
Επίσης θά είχε τό δικαίωμα τής 
έκδόσεως χαρτονομισμάτων τών 100 
καί 500 δραχμών. Γ ιά νά διευκολύ- 
νη τούς εμπόρους τών Επαρχιών θά 
άνοιγε Πρακτορεία σέ διάφορες ε
παρχιακές πόλεις.

Προτάσεις γιά ίδρυση Τ ραπέζης 
έκανε καί ό Βέρρυ, άγγλος πρόξε
νος στήν Σ μύρνη.

Ή Ελληνική Κυβέρνηση, σχημά
τισε μιά επιτροπή άπό υπουργούς 
καί προσωπικότητες τής εποχής, γιά 
τήν μελέτη τών προτάσεων αυτών.

Έν τή> μεταξύ, ένώ ή επιτροπή 
μελετούσε τίς προτάσεις, ό Έ,ϋναρδ, 
είχε στείλει τό χρηματικό ποσόν μέ 
τό όποιο θά συμμετείχε στήν Τρά
πεζα 500.000 δραχμές περίπου. 
Καί γιά νά μή μένη νεκρό, στο διά
στημα μέχρι τής ίδρύσεως τής Τρα
πέζης, έδωσε εντολή στους REGNY 
καί Γ. Σταύρου νά τό χρησιμοποιή
σουν σέ προεξοφλήσεις γραμματίων 
μέ τρίμηνον προθεσμία καί τόκο· 8% 
κι’ αυτό γιά τήν βοήθεια τού εμπο
ρικού κόσμου.

Δεν είχαν περάσει δυο μήνες κΓ 
αμέσως έψάνησαν τά ώφέλιμα άπο- 
τελέσματα τής μικρής αυτής προε
ξοφλητικής Τ ραπέζης. «Οΐ έμποροι 
τών ’Αθηνών» γράφει ό Τύπος τής 
εποχής «ήρχισαν νά αίσθάνωνται 
τάς έξ αύτής ώφελείας. Οί δανεί- 
ζοντες πρότερον μέ υποθήκην καί έ- 
νέχυρον προς 24 καί 30%, ευχαρι
στούνται σήμερον νά δανείζουν μέ 
15 καί 12%.

*0 καιρός όμως περνούσε καί ή 
επιτροπή βρισκόταν διαρκώς σέ δια
φωνίες καί αντιθέσεις χωρίς νά κα- 
ταλήγη σέ ένα θετικό αποτέλεσμα 
γιά τήν ίδρυση τής Τ ραπέζης. Αυ
τή τήν ευκαιρία ηΰραν ώρισμένοι 
πού είχαν συμφέρον νά άντιδράσουν 
στήν ύπαρξη τής μικρής προεξοφλη
τικής Τραπέζης τού Έυνάρδου καί 
ιδιαίτερα οί τοκογλύφοι τής εποχής 
εκείνης καί θέλησαν νά προσβά
λουν τήν τιμιότητα τού Γεωργίου 
Σταύρου, λέγοντας ότι ό ίδιος ενερ
γεί στούς κυβερνητικούς κύκλους καί 
στήν επιτροπή γιά τήν αργοπορία 
τής ίδρύσεως τής Τ ραπέζης διότι 
έχει προσωπικά οφέλη. "Ελεγαν 
πώς, διαχειριζόμενος τά χρήματα 
τού Έϋναρδ, έκτος τών 8%, έλάμ- 
βανε μυστικά, περισσότερο τόκο γιά 
λογαριασμό του.

Αυτή βέβαια ή συκοφαντία δεν 
μπόρεσε νά σταθή γιά τον άνθρωπο 
πού είχε θέσει ώς μοναδικό σκοπό 
τής ζωής του τήν ίδρυση τής Εθνι
κής Τραπέζης.

ΚΓ ό ίδιος τήν άπέκρουσε μέ με
γάλη αγανάκτηση άλλά καί υπέρο
χο ανδρισμό, δημοσιεύοντας τήν πα
ρακάτω επιστολή στο ύπ’ άριθ. 3 
φύλλο τού «Έλλην. Ταχυδρόμου» 
στις 3 ’ 1 ανουαρίου 1840:

«Ή Εθνική Τράπεζα, ήτις, ώς 
ελπίζω μέλλει νά συσταθή, θέ
λει αναπληρώνει εντός ολίγου τό 
παρά τοΰ ‘Ιππότου κ. Έυνάρδου 
δΓ εμού χορηγούμενον βοήθήμα 
προς τά έμπόριον. Επομένως 
θεωρώ χρέος μου νά δρομολογή
σω δημοσίως ότι εύρον εις όλους 
τούς έμπορους καί έργαστηριάρ- 
χας προς τούς οποίους δανείζω 
προς 8% κατ’ έτος, τήν μεγαλυ- 
τέραν τιμιότητα καί ακρίβειαν 
είς τήν άπόδοσιν καί νομίζομαι 
ευτυχής δυνάμενος νά κηρύξω 
τούτο προς τιμήν καί έπαινον ό
λων εκείνων τούς οποίους έλαβον 
τήν τύχην νά βοηθήσω. Συγχρό
νως όμως άπονέμων προς τούτο ις 
τό δίκαιον, αναγκάζομαι νά απο
κρούσω ίσχυρώς τήν συκοφαντίαν 
τήν οποίαν τινές διέσπειραν, ότι 
ενίοτε έζήτησα τόκον προεξοφλή- 
σεως άνώτερον τών 8 τοΐς έκαΓ 
τόν. "Οχι μόνον κηρύττω μέ τον 
πλέον θετικόν τρόπον ότι ταΰτα 
είναι παντάπασιν ψευδή καί θεω
ρώ τούς είπόντας αυτά ώς άνάν- 
δρους καί χαμερπεΐς συκοφάντας, 
εάν δεν παρουσιασθοΰν διά νά 
δώσουν πληροφορίας τινάς έπί 
τών παρ’ αυτών λεχθέντων, όχι 
μόνον τούς προκαλώ νά αναφέ
ρουν έν καί μόνον παράδειγμα, 
άλλ’ υπόσχομαι νά πληρώσω α
μοιβήν χιλίων δραχμών προς ό
ποιον δυνηθή ν’ άποδείξη ότι είς 
τάς γενομένας παρ’ εμού προε
ξοφλήσεις έλαβα ποτέ τόκον 
πλέον τών 8%. Ή θετική μου αυ
τή διομολογία, τήν οποίαν κά- 
μνω μέ τόν πλέον έπίσημον τρό
πον, θέλει πείσει τό Κοινόν τών 
Αθηνών, ότι δέν φοβούμαι ποσώς 
τήν έξέλεγξιν τών προεξοψλήσε- 
ών μου. Προσκαλώ δε όλους τούς 
τίμιους ανθρώπους νά αποκρού
σουν ώς χαμερπεΐς συκοφάντας 
εκείνους όσοι τολμήσουν νά εΐ- 
πουν πράγματα τά όποια, δέν 
δύνανται νά αποδείξουν καί τά 
όποια έχουν σκοπόν νά μέ προσ- 
βάλωσι πλησίον είς τόν αληθή 
φίλον τής Ελλάδος, τόΐν ‘Ιππό
την κ. ’ Εϋνάρδον».

Τρία χρόνια καί πλέον, υστερ’ 
άπό τήν υποβολή τών προτάσεων, 
στις 30 Μαρτίου τού 1841, είδε τό 
φώς ό Νόμος τής ίδρύσεως τής ’Ε
θνικής Τραπέζης. Ή επιμονή καί οί 
έντονες ενέργειες τού Γεωργίου 
Σταύρου, (παρασκηνιακές τόν πε
ρισσότερο καιρό), έφεραν τό ποθού- 
μενο αποτέλεσμα. Τό μεγάλο του 
όνειρο έγινε πραγματικότητα.

Και στήν Δ' Συνεδρίαση τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τής Εθνι
κής Τραπέζης, παίρνει τη θέση πού 
τού πρέπει.

«. . . Διά τήν θέσιν τού Διευθυν- 
τοΰ έξελέγη παμψηφεί ό κ. Γ. Σταύ
ρου» γράφουν τά πρακτικά τής Δ' 
Συνεδριάσεως στις 19 Νοεμβρίου 
1841.

Άπό τήν εποχή αυτή, μπορούμε 
νά πούμε πώς ό Γεώργιος Σταύρου, 
προσέφερε τίς σπουδαιότερες υπη
ρεσίες στήν ’Εθνικήν Οικονομίαν τής 
Χώρας μας.

Άπό τήν εποχήν αυτήν καί έπί 
27 χρόνια συνέχεια διηύθυνε τήν 
’Εθνική Τράπεζα.

’Απ’ αυτόν ή Τράπεζα θεμελιώθη
κε σέ γρανιτώδεις βάσεις καί εξα
σφάλισε τήνΐ ύπαρξή της καί τή γόνι
μη λειτουργία της μέχρι τού σημείου 
ν' άποβή τό μεγαλύτερο πιστωτικό 
ίδρυμα, όχι μόνον τής ‘Ελλάδος άλ
λά καί ολόκληρης τής Ανατολής.

Τά πρώτα χρόνια τής λειτουργίας 
τής Τραπέζης ήταν πολύ κρίσιμα 
γιά τήν ύπαρξή της κΓ όμως ό Γε
ώργιος Σταύρου κατώρθωσε ν’ άν- 
τιμετωπίση τή διαρκή άνέχεια τού 
Δημοσίου Ταμείου, τήν Διεθνή κρί
ση τοΰ 1848, τίς σιτοδείες τών 
1851 καί 1853, τήν εμπορική κρί
ση τού 1857 καί τίς ατέλειωτες 
Κρατικές πιέσεις ύπό τήν απειλήν 
τής πληθωρικής έκδόσεως τραπεζο
γραμματίων.

Ή Γενική Συνέλευση τών Μετό
χων κατά τήν συνεδρίαση τής 9 
Φεβρουάριου τοΰ 1849, άνεγνώρισε 
έπισήμως τίς υπηρεσίες του αυτές 
καί τόν έξέλεξε ισόβιο Διευθυντή 
τής Τραπέζης. Στήν ίδια συνεδρία
ση καί μέ πρόταση τοΰ I. Σ ούτσου 
ώνομάσθηκε Διοικητής (GOUVER- 
NEUR) κατά τό παράδειγμα τής 
Τραπέζης τής Γαλλίας.

Έπί τής Διοικήσεώς του συμπλη
ρώθηκε ή οργάνωση καί επέκταση 
τών εργασιών τής Τραπέζης καί 
ξαπλώθηκε τό ευεργετικό της έργο 
σ’ όλες τίς επαρχίες τού Κράτους. 
Έπί τής Διοικσεώς του έγινε κΓ ό 
Νόμος τής 16 Νοεμβρίου τοΰ 1861, 
μέ τόν όποιον έπεκτείνονται οί εργα
σίες τής Τ ραπέζης καί στήν αγροτι
κή πίστη τής Χώρας.

Αυτός ίδρυσε τίς πρώτες άτμο- 
πλοϊκές καί ασφαλιστικές έταιρίες 
καί έδωσε γενικά μιά τεράστια ώ
θηση σ’ όλους τούς αναιμικούς μέχρι 
τότε κλάδους τής Εθνικής μας Οι
κονομίας κάνοντας πάντα καλή το-

(Συνέχεια άπό τήν 5η σελίδα)
Συμβούλιου έχει ηύξημένην ευθύνην 
άπό τήν έντολήν σας. Έχετε από
λυτο δικαίωμα κατά τήν διάρκεια 
τής θητείας τού Διοικ. Συμβουλίου, 
άνά πάσαν στιγμήν, νά έλθετε νά 
προσφέρετε τίς υπηρεσίες σας. Θέλω 
νά πιστεύω ότι ούδέν μέλος τού Δ. 
Συμβουλίου άπό τά ύπευθΰνως χειρι- 
ζόμενα τά θέματα παρημέλησε καί 
ήγνόησε υποδείξεις καί δέν έδέχθη 
συνεργασίαν μέ ενδιαφερομένους 
συναδέλφους επάνω στά ζητήματα 
αυτά.

Ύπό αυτήν τήν έννοιαν θά απαν
τούσαμε μέ δυο λόγια: στόν κ. Πα- 
ράσχη. Αφού μπορούσε νά μάς δώ- 
ση θετικές καί προοδευτικές ακόμα 
προσφορές, γιατί κατά τήν διάρκει
αν τής θητείας τού Δ. Συμβουλίου 
δέν ήλθε νά μάς είπή τά κατ’ άλλους 
ωραία καί κατ’ άλλους άπορριπτέα, 
όσα μάς είπε απόψε; "Αν μή τι άλ
λο, θά μάθαινε τουλάχιστον ώρισμέ- 
να πράγματα καί δέν θά ώμίλει ά- 
τελώς γιά ώρισμένα ζητήματα τά 
όποια μάς έξέθεσε άπόψε.

(Ακολουθεί διαλογική συζήτησις 
κατά τήν οποίαν ό κ. Παράσχης ι
σχυρίζεται ότι προσέφερε τήν βοή- 
θειάν του είς τόν Σύλλογον διαρ- 
κούσης άπεργιακής έκδηλώσεως, 
λαμβάνει δέ τήν άπάντησιν ότι ή 
συμμετοχή είς άπεργίαν άποτελεί 
ύπέρτατον καθήκον όλων μέχρι τοΰ 
τελευταίου συναδέλφου ένώ συμβο
λήν είς γνώμην καί απόψεις διά τόν 
χειρισμόν τών ζητημάτων ουδόλως 
παρέσχεν).

Έλέχθη καί μάλιστα άπό τόν κ. 
Παράσχη, ότι ή συγχώνευα ις τών 
Συλλόγων δέν έχει ρυθμισθή. Πρα
γματικά δέν υπάρχει ένωσις τών 
Συλλόγων σέ μιά όρνάνωσιν. Άλλά 
πέρυσι ό κ. Παράσχης έλεγε είς τήν 
Γεν. Συνέλευσιν τά έξής: «Κατηγο
ρώ διότι οί άπολογούμενοι δέν έπια- 
σαν τό θέμα. τής Ένώσεως τών 
Συλλόγων όπως ή ιδιομορφία τού 
θέματος έπιβάλλει. Καί εξηγούμαι. 
Εκείνο πού ενδιαφέρει τόν Συνδικα
λισμό είναι ή ενότητα στή δράση, 
καί άπό τήν άποψη αυτή ή ένωση 
τοΰ προσωπικού έχει ήδη πραγμα- 
τοποιηθή προ πολλοΰ. Μέ τίς κοινές 
άπεργίες. Και έχουν πραγ ματοπο ιη- 
θή συμβάσεις τοΰ προσωπικού δίχως 
νά χρειασθοΰν σφραγίδες καί σημαί
ες ενιαίες». Αυτό κ. Παράσχη έκά- 
ναμε. Ή ένότης τού προσωπικού υ
πάρχει. Ή "Ενωσις τών Συλλόγων 
στήν ένότητα στήν δράση υπάρχει. 
’Εάν τώρα πρόκειται νά άνατρέξωμε 
σέ θέματα τά όποια έχώριζαν τούς 
Συλλόγους, έχουμε καθήκον υπέρτα- 
τον νά μήν τό κάνουμε. Διότι θά ά- 
ναξύσωμεν παλαιές πληγές. Ατυ
χείς περιπτώσεις πιθανόν νά άναβιώ- 
σουν, πράγμα τό όποιον άποτελεί 
κίνδυνον όπτσθοδρομήσεως καί δεν 
έχουμε κανένα δικαίωμα νά τό κά
νουμε. Οί Σύλλογοι είναι ενωμένοι, 
δίνουν τήν παράδοσιν αυτήν καί τήν 
παραδίδουν στ'ις ερχόμενες διοική
σεις τών Συλλόγων. Κυττάμε είς τό 
μέλλον δέν κυττάμε είς τό παρελθόν.

Είναι γνωστόν, ότι, άπό άπόψε- 
ως καταστατικής έχουμε τόν Σύλλο
γόν μας έτοιμον γιά τήν ένωση. Άλ
λά καί όταν έλθη ή στιγμή γιά τήν 
ένωσιν, γιά νά αποκτήσουμε καί τίς 
κοινές σφραγίδες, τότε καί εάν είναι 
ξεπερασμένες οί τωρινές διατάξεις 
τοΰ Καταστατικού, κοινή υποχρέω
ση όλων μας είναι νά τίς τροποποι
ήσουμε μόνον καί μόνον γιά νά γίνη 
ή ένωση.

’Εκείνο τό όποιον άποτελεί ένα 
βήμα, γιά τήν "Ενωση είναι τά Α
σφαλιστικά Ταμεία. Επιθυμία καί 
τής Διοικήσεώς τής Τραπέζης καί 
φυσικά επιθυμία όλων τών συναδέλ
φων ήσφαλισμένων είναι νά πραγ μα
τοπο ιηθή αυτή ή ένωση τών ασφα
λιστικών οργανισμών. Υπάρχουν ώ
ρισμένες μερίδες τών συνταξιούχων 
οί όποιοι, καλοπίστως, έβλεπαν ώ- 
ρισμένους κινδύνους είς τήν ένωσιν. 
Εύρισκόμεθα μετά τών συνταξιούχων 
είς κοινήν προσπάθειαν ώστε βάσει 
τής άρχής «ούδείς νά ζημιωθή» νά 
προχωρήση ή "Ενωσις τών Ασφα
λιστικών ’Οργανισμών. Δέν είμαι 
είς θέσιν καί δέν επιτρέπει ή πο
ρεία τών ζητημάτων νά άναφέρω πε
ρισσότερα στήν παρούσα Γενική 
Συνέλευση. Μόλις γίνη ένα βήμα τό 
όποιον θά μπορούμε νά άνακοινώ-

ποθέτηση τών κεφοώαίων τής Τρα
πέζης.

Καί στις πολιτικές του γνώμες 
κρατούσε ένα σύστημα ούδετερότη- 
τος.

Ήταν άνθρωπος μέ ακέραιον χα
ρακτήρα καί τίς υπηρεσίες του δέν 
τίς έθετε ποτέ στή διάθεση τών δια
φόρων κομμάτων τής εποχής του, 
παρά μόνον στή διάθεση τοΰ Κρά
τους.

‘Ο θάνατός του υπήρξε ένα μεγά
λο πλήγμα γιά τήν ‘Ελληνική κοι
νωνία. Πέθοτνε ενώ· έτοιμαζόταν νά 
βγή σέ περίπατο στις 3 1 Μάί'ου τοΰ 
1869.

‘Ολόκληρος ό Ελληνικός Τύπος 
αφιέρωσε αρκετές σελίδες γιά νά 
ύμνήση τίς μεγάλες του αρετές καί 
τά' υπέροχο έργο του.

Ή Εθνική Τράπεζα, γιά νά έκ
φραση τήν τιμή καί τά σεβασμό της 
στή μνήμη τού Ίδρυτοΰ καί Πρώ
του1 Διοικητοΰ της, άποτάττωσε τή 
μορφή του επάνω στά τραπεζογραμ
μάτια καί στά έγγραφά της.

σουμε, θά τό άνακοινώσουμε είτε δΓ 
άνακοινώσεως είτε διά συγκεντρώ- 
σεως τού προσωπικού είς τήν όποιαν 
θά κληθήτε νά προσέλθετε.

Κύριοι Συνάδελφοι, δέν έχω τί
ποτα άλλο νά προσθέσω. Μεταπηδώ 
είς ένα θέμα τεράστιο, τό όποιον 
δέν είναι τής άρμοδιότητός μου. Θά 
τό είπώ όμως σέ γενικώτερες γραμ
μές. Στις λεπτομέρειες θά τό είπή 
ό Συνάδελφος Γενικός Γραμματεύς. 
Είναι τό τεράστιο θέμα τής ηθικής 
τάξεως. Πρέπει όλοι μαζί νά προψυ- 
λάξουμε Τράπεζα καί προσωπικό 
άπό· τόν ηθικόν κατήφορο.

Τό θέμα τής ηθικής τάξεως δέν 
παρουσιάζεται μόνον είς τήν παρα- 
βίασιν τής ιεραρχίας τής Τραπέζης 
δηλ. είς τόν παραγκωνισμόν άρχαι- 
οτέρων υπαλλήλων άπό νεωτέρους, 
είτε κατά βαθμόν είτε κατ’ αρχαιό
τητα. Καί αυτό συμβαίνει είς όλους 
τούς βαθμούς. Τά θέμα έχει τήν 6ά- 
σιν του είς τόν «παραγοντισμόν» καί 
είς τόν εξοβελισμό τών ήθικών κρι
τηρίων πού πρέπει κατά τούς κανο
νισμούς τής λειτουργίας τής Τραπέ
ζης νά υπάρχουν.

‘Ο παραγοντισμός αυτός φθάνει 
άπό άνωμάλους προσλήψεις μέχρι

Έ όριΆία τ©ϋ (

κ. Κ. Π ουλής: (Γεν. Γ ραμμα
τεύς) : Κύριοι Συνάδελφοι, έκ μέ
ρους τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου θά 
άπαντήσω1 κυρίως στά όσα οί όμι- 
ληταί είπαν σέ σχέση μέ τό θέμα 
τοΰ ’Οργανισμού. "Οπως είδατε καί 
φέτος δυστυχώς ή άναφορά τών ο
μιλητών στο θέμα τοΰ ’Οργανισμού, 
ένα τόσον ζέον θέμα, καθώς καί στά 
άλλα παράλληλα θέματα τών προ
σωρινοτήτων έγινε έπιτροχάδην. Δέν 
άσκήθηκε ουσιαστική κριτική. Οί ό- 
μιληταί άρσκέσθηκαν είς τό νά ποΰν 
ότι αυτά πού έπετεύχθησαν δέν ή
ταν ικανοποιητικά, καί μ’ αυτά έ
κλεισαν τήν ομιλία τους ώς προς τό 
ζωτικώτερον τών θεμάτων.

"Ετσι ή άναφορά μου στο θέμα 
τοΰ ’Οργανισμού, ουσιαστικά θά έ- 
χη πληροφοριακό χαρακτήρα. Είναι 
μάλιστα ευκαιρία τώρα πού βρισκό
μαστε τόσο πολλοί μαζεμένοι αυτή 
τή στιγμή, νά κατατοπισθοΰμε, στό 
πώς ό Σύλλογος χειρίσθηκε τό θέ
μα αυτό τόν περασμένο χρόνο, σέ 
συνεργασία βέβαια μέ τούς άλλους 
συλλόγους, δέν πρέπει νά τό ξεχνά
με αΰτό, τί έπετεύχθη, τί απομένει 
νά έπιτευχθή. Πρίν, λέγω, άναφερθώ 
στόν ’Οργανισμό, είμαι υποχρεωμέ
νος νά άναφερθώ σέ ώρισμένα είδι- 
κώτερα θέματα, καίτοι ό συνάδελφος 
Μαυρουλίδης τά έκάλυψε σχεδόν ό
λα. Στό θέμα μόνον τής ηθικής τά
ξεως, μοΰ άφησε κάτι νά πώ, καί 
είδικώτερα ώς προς τήν παράτασιν 
τοΰ όρίου ηλικίας τοΰ κ. Προσωπάρ
χου. Έπ’ αύτοΰ μιά έξήγησις: Κύ^ 
ριοι Συνάδελφοι, όταν λέμε ότι δέν 
πρέπει νά παρατείνεται τό όριον 
τής παραμονής μέσα στήν Τράπεζα, 
εννοούμε βέβαια κυρίως τούς συνα
δέλφους τών άνωτάτων βαθμών, οί 
όποιοι γίνονται φραγμός στήν έξέ- 
λιξι τών νεωτέρων καί αυτό έγινε σέ 
μεγάλη έκτασι φέτος. Άπό τούς ε
πτά άποχωρούντας Διευθυντάς, μό
νον τού ενός παρετάθη ή θητεία του.

Έξ άλλου γνωρίζετε ότι εφέτος 
υπήρξαν πολλοί δυναμικοί Διευθυν- 
ταί, καί ότι πολλοί έξ αυτών πιθα
νώς επιθυμούσαν ίσως νά παραμεί
νουν, άλλά είδατε ότι μέ τίς ενέρ
γειες τού Συλλόγου δέν παρέμειναν, 
πλήν μόνον ό κ. Παπαλέτσος. Ή έν 
προκειμένφ άντίδρασίς μας ύπήρξεν 
όξυτάτη, διότι βέβαια οπωσδήποτε 
ήτο ηθικόν θέμα νά παρατείνη ό 
Προσωπάρχης ό ίδιος τήν θητείαν 
του. Ώς προς τό σημεΐον τών άν- 
τιρρήσεών μας, επικαλούμαι, καίτοι 
βέβαια δέν ξέρω πόσοι έξ αυτών εί
ναι παρόντες, τάς εκπροσωπήσεις 
τών άλλων συλλόγων. Ενώπιον τοΰ 
κ. Διοικητοΰ καί παρουσίρ τού κ. 
Προσωπάρχου έτέθή τό θέμα.

Ή άπάντησις τής Διοικήσεώς ή
το: "Εχετε δίκαιον. Αρχή μου εί
ναι νά μήν παρατείνω: τήν θητείαν 
διά νά έξελίσσωνται οί νεώτεροι, έ
χω όμως μιά άνάγκη. Αυτή τή στι
γμή δέν είμαι προετοιμασμένος γιά 
νά άντι καταστήσω τόν Διευθυντή τοΰ 
Προσωπικού, θά προσπαθήσω συν- 
τομώτατα νά φέρω στήν Διεύθυνσι 
Προσωπικού άτομο συγκεντροΰν τά 
προσόντα, διαδοχής τοΰ Διευθυντοΰ 
τοΰ Προσωπικού καί αμέσως ό Δι
ευθυντής τοΰ Προσωπικού πού κατά 
παράκλησιν τής Διοικήσεώς παρέ- 
μεινε, θά άποχωρήση άμέσως.

Καλώ λοιπόν άπό τού βήματος 
αυτού, όλους τούς άνωτάτους συνα
δέλφους τής Εθνικής Τραπέζης νά 
διεκδικήσουν τήν θέσιν τού Διευθυν- 
τοΰ Προσωπικού, διά νά μή μπορή 
νά ύπάρξη τό πρόσχημα στήν Δι- 
οίκησιν, ότι δέν υπάρχει κανένας 
μέσα στήν Τράπεζαν ικανός νά έ- 
πωμισθή τό έργον αΰτό κατά τήν 
παρούσαν στιγμήν.

(Χειροκροτήματα)
Βεβαίως, άλλο εΰλογοφανές πρό

σχημα διά τήν Διοίκησιν έν σχέσει 
μέ τήν παραμονήν τοΰ κ. Προσωπάρ
χου είναι ότι ακριβώς τό θέμα τού 
’Οργανισμού, τό όποιον έχειρίσθη 
προσωπικώς ό κ. Παπαλέτσος, δέν 
έτερματίσθη ακόμη, βέβαια έτερμα- 
τίσθη ή πρώτη φάσις, άλλά όπως 
καί προηγουμένως καί είς τόν απο
λογισμόν άναφέρομεν, τήν πρώτην 
φάσιν ή οποία έληξε, θά τήν διαδε-

καί πιέσεις διά παρεκτροπές άπό 
τήν κακονικήν οδόν τής εργασίας 
μας.

Φυσικά οί υπηρεσίες τής Τραπέ
ζης άμύνονται στέρεα καί άποτελε- 
σματικά κατά τών πιέσεων αύτών.

Άλλά γιά νά έπιτύχη ό Σύλλο
γος είς τόν αγώνα του γιά τήν ηθι
κή τάξη ζητεί άπό τά μέλη του, άπό 
τό προσωπικό τής Τραπέζης υψηλό
τερη αντίληψη τών πραγμάτων καί 
απομάκρυνση άπό τήν ώφελιμιστική 
άποψη τής συμμετοχής είς άγώνας 
άπό τά αποτέλεσμα τών όποιων θά 
είχαν άμεση προσωπική ώφέλεια.

Νά είναι έτοιμοι νά άγωνισθοΰν 
σκληρά έστω καί άν ένας συνάδελ
φός τους άνεξαρτήτως βαθμού γίνη 
θύμα μιας άνηθίκου μεταχειρίσεως 
έκ μέρους παραγόντων τής Τραπέζης 
ή έάν καταγγελθή άπό τόν Σύλλο
γον μιά ενέργεια βλάπτουσα τήν 
Τράπεζα ώς κατ’ άντίθεση προς 
τούς κανονισμούς καί τήν ηθική τά
ξη γενομένη.

Τότε μόνον θά ύπάρχη ή έγγύη- 
σις διά τήν επιβολή τής ηθικής τά
ξεως.

Σάς ευχαριστώ.
(Χει ροκροτή ματα)

δ. u. Κ. ΙΙονλϋ
χθή μιά δεύτερη φάσις γιά μιά ρι- 
ζικώτερη τροποποίησι τού ’Οργανι
σμού. Καί πάλι όμως έχομεν τήν 
γνώμην ότι υπάρχουν οπωσδήποτε 
ικανοί συνάδελφοι πού μπορούν νά 
έπωμισθοΰν τό έργον αυτό.

Έξ άλλου ό κ. Παπαλέτσος κου
ράστηκε, τά δείχνει ότι κουράστηκε, 
καί άσφαλώς θά έπιθυμή καί αυτός 
νά άποχωρήση.

Ώς προς τό θέμα τών προαγω
γών τών συμπραττόντων. Βεβαίως 
καί εμείς διεπιστώσαμεν ώρισμένες 
παρατυπίες καί άδικίες τϊς όποιες 
έθέσαμεν ύπ’ όψιν τής Διοικήσεώς. 
Γνωρίζετε όμως ότι δέν μετέχομεν 
δυστυχώς είς τό Συμβούλιου Προα
γωγών τών άνωτάτων βαθμών καί 
ώς έκ τούτου δέν έχομεν τήν δυνα
τότητα έγκαιρα καί μέσα στά Συμ
βούλιου νά προασπίσω μεν τούς ι
κανούς καί νά έμποδίσωμεν τίς ά
δικίες. Είμαστε υποχρεωμένοι νά ε
νεργούμε έκ τών υστέρων, καί ξέρε
τε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι νά 
θεραπευθή ένα τετελεσμένο γεγονός 
μέ τήν στενότητα τών οργανικών θέ
σεων καί τών άλλων φραγμών.

Έγένετο ή έρώτησι. Αφού έκκρε- 
μεΐ ό ’Οργανισμός θά πρέπει λέγει 
ό κ. Συνάδελφος νά περιμένωμε τήν 
έπικύρωσιν τού ’Οργανισμού καί νά 
γίνουν αί προαγωγές; Έπ’ αύτοΰ 
άπαντώ τά έξής: Ή Διοίκησις θεω
ρεί ότι ή πρώτη φάσις τού ’Οργανι
σμού έληξε καί προχωρεί ήδη στις 
προαγωγές, μέ βάσι τίς καινούργιες 
συνθήκες πού διαμορφώνονται άπό 
τίς τροποποιήσεις τοΰ ’Οργανισμού. 
Πρέπει νά γίνουν οί προαγωγές, 
διότι είναι άνάγκη λειτουργίας αυ
τού τούτου τού μηχανισμού τής 
Τ ραπέζης.

Ώς προς τά επιδόματα Άνωτέ- 
ρων βαθμών Ύποτ μη ματαρχών καί 
άνω: Ένθυμεΐσθε πολύ καλά, ότι ό 
άπουσιάζων Πρόεδρός μας είχε κά
νει σκληρότοσον αγώνα διά: τόν ορ
θόν υπολογισμό τών επιδομάτων καί 
τών προσαυξήσεων. Είχε έπιτευχθή 
συμφωνία μέ τό προσωπικό πώς θά 
γίνη ή άναθεώρησις καί ό ορθός υ
πολογισμός. Δυστυχώς έν κρύπτω ή 
συμφωνία αυτή άπό τούς Ήρακλεΐς 
τής Τραπέζης παραβιάσθηκε καί έν
τεχνα έκαναν άλλου είδους υπολο
γισμό τού όποιου τά αποτελέσματα 
όμως λόγφ τής ποικιλίας τών περι
πτώσεων φάνηκαν άργότερα. ‘Ο 
Πρόεδρός μας έκανε ολόκληρη πρα
γματεία πού δημοσιεύτηκε καί στήν 
«Τραπεζιτική» γιά τό πώς θά πρέ
πει οριστικά νά λήξη τά θέμα αΰτό. 
Έν τώ μεταξύ ήλθάν αί τροποποιή
σεις τοΰ Όργοα/ισμοΰ πού δημιουρ
γούν νέαν κατάστασιν καί θά δημι
ουργήσουν νέον φαΰλον κύκλον μέ 
τόν τρόπον πού έδόθηκε τό κλάσμα 
μόνον στόν τελευταίο βαθμό.

Θά κατασταλάξουν όλα τά θέμα
τα αυτά καί θά τεθή έξ ΰπαρχής ό 
υπολογισμός τών επιδομάτων καί 
τών προσαυξήσεων στούς άνώτερους 
βαθμούς.

Καί τώρα στό θέμα τού ’Οργα
νισμού. Πάλι λέγω ότι δυστυχώς δεν 
άσκήθηκε κριτική. Αυτό όμως δέν 
έχει καί τόση σημασία, γιατί τό νά 
μήν άσκηθή κριτική καί μάλιστα 
άπό πεπειραμένους συνδικαλιστάς 
σάν τόν κ. Παπάίωάννου, σημαίνει 
πώς σφάλματα βασικά χειρισμού 
δέν έγιναν. Έξ άλλου υπάρχει μιά, 
ας τό πούμε έτσι, άσφαλισπκή δι
κλείδα στά θέματα χειρισμού ώς 
προς τόν ’Οργανισμόν. Τά θέματα 
τά χειριζόμεθα άπό κοινού μέ τούς 
άλλους Συλλόγους. Είναι τέσσερα 
Διοικητικά Συμβούλια, καί ό κάθε 
χειρισμός άποφασίζεται έπειτα άπό 
επίμονες μακρές κοινές συσκέψεις. 
Έξ άλλου όλα τά θέματα πλέον έ
χουν τεθή όσον αφορά τόν ’Οργανι
σμό καί μόνον ή κλιμάκωσις καί ε
πιδίωξις τών έπί μέρους λύσεων εί
ναι έκείνη ή όποια μπορεί νά ΰπο- 
στή ενδεχομένως κριτικήν. Άλλά άς 
δούμε όμως ποιος ήταν ό χειρισμός 
τού θέματος τού ’Οργανισμού, κα
τά τήν άπολογιζομένην συλλογική 
περίοδο.

"Οπως έλεγα καί πέρυσι, άπό 
τήν θέσι ακριβώς αυτή, ή άπολογι-

ζομένη συλλογική περίοδος έπρόκει- 
το νά είναι άκριβώς περίοδος συζη
τήσεων, προσπαθειών καί αγώνων 
γιά τήν έπίλυσιν τών συσσωρευθέν- 
των θεμάτων τού ’Οργανισμού καί 
άλλων θεμάτων τά όποια ούσιαστι- 
κώς μέν δέν υπάγονται στόν ’Οργα
νισμόν, δέν εμπίπτουν στάς διατά
ξεις τού ’Οργανισμού, άλλά ώς έκ 
τής φύσεώς των έχουν ώρισμένες ας 
τό πούμε παρενέργειες καί βέβαια 
δέν πρέπει νά ξεχνούμε τίς οικονο
μικές επιπτώσεις, πού είτε τό θέλου
με είτε δέν τό θέλουμε, εμποδίζουν 
τήν ίκανοποίησι άλλων αιτημάτων, 
Τό ταψί τού γλυκίσματος πού θέ
λουμε νά μοιράσουμε είναι ώρισμέ- 
νο. Καί άν ένα κομμάτι άπό αΰτό· 
πάει προς τήν α' κατεύθυνση μοι- 
ραίως θά λιγοστέψη τά κομμάτι 
προς τήν 6' κατεύθυνσι.

Οί συζητήσεις γιά τόν ’Οργανι
σμό, όπως λέμε στόν άπολογισμόΓ 
καί όπως θυμάστε όλοι άπό πέρυσι,, 
άρχισαν άπό τόν Δεκέμβριο τοΰ 
1964. Δέν θά μπώ στις λεπτομέρει
ες πού δέν έχουν ουσιαστική σημα
σία τουλάχιστον οί περισσότερες. 
Θά άναφερθώ μόνον σέ ώρισμένες. 
χαρακτηριστικές ημερομηνίες γιά νά 
καταλήξω με στή θέση πού βρισκό
μαστε σήμερα. Δεκέμβριος 1964 
άρχή συζητήσεων γιά τόν ’Οργανι
σμό. Βέβαια ουσιαστικά, ήταν ή; 
πρώτη φορά έπειτα άπό 22 - 23 
χρόνια πού πέρασαν άπό τήν άλλη: 
τροποποίησι τοΰ ’Οργανισμού, πού 
ή Συλλογική έκπροσώπησις παρε- 
κάθητο ίσοτίμως μέ τούς επισήμους 
παράγοντας τής Διοικήσεώς γιά τήν 
συζήτησι τών θεμάτων τοΰ ’Οργανι
σμού. Παρά ταΰτα καί παρά τό γε
γονός ότι τότε μεσολαβούσαν οί 
προαγωγές, κατέστη δυνατός ό τερ
ματισμός τών συζητήσεων περί τά- 
τέλη Φεβρουάριου τοΰ 1965. Τό- 
κοινό ύπόμνημα τών δύο Συλλόγων 
τοΰ κυρίου προσωπικού, ύπεβλήθη. 
άρχάς Μαρτίου. Ύπετίθετο καί ίσως, 
έγινε, ότι ή υπηρεσιακή είσήγησις, 
θά κατηρτίζετο τόν Μάρτιον μέχρι 
τά μέσα Απριλίου τοΰ 1965, οπό
τε μετ’ ολίγον έπρεπε νά κληθούμε, 
άπό τήν Διοίκησι νά πάρουμε μιά 
άπάντησι. Δέν έκλήθημεν όπως ξέ
ρετε άλλά άρχίσαμε νέο κύκλο δια
πραγματεύσεων έπί άνωτέρου αυτή, 
τή φορά επιπέδου, έπί επιπέδου Ύ— 
ποδιοικήσεως. Συνέπεια όμως ήταν 
ή έναρξις έξ ύπαρχής συζητήσεων. 
Τά θέματα όλα συζητήθησαν άπό 
τό Α, Τό Καλοκαίρι μέ τίς άδειες 
καί μέ τήν ευκαιρία πού παρέχουν 
στήν διαφυγή τού ενός καί τοΰ άλ
λου επισήμου παράγοντος άπό δώ 
καί άπό κεΐ, πέρασε καί φθάσαμε. 
στόν Σεπτέμβριο πού πλέον δέν 
μπορούσε νά δικαιολογηθή περαιτέ
ρω παρέλκυα ις τής άπαντήσεως έκ 
μέρους τής Διοικήσεώς. Ή Διοίκη- 
σις άπήντησε πραγματικά, άλλά σέ. 
μιά χαρακτηριστική ήμέρα. Τήν η
μέρα πού έπρόκειτο νά άναχωρήση, 
ό κ. Διοικητής γιά τό Εξωτερικό,, 
γιά νά παραστή στίς Συνελεύσεις, 
τών Διεθνών Τραπεζικών ’Οργανι
σμών. Ή άπάντησις πού έδόθη τήν 
ήμέρα έκείνη, έάν κυκλοφορούσε, 
πραγματικά, όπως είπε ή έκπροσώ— 
σις στόν κ. Διοικητή, ό όποιος άνε— 
γνώρισε καί άπέσυρε τήν άνακοίνω- 
σιν έ κείνην τής Διοικήσεώς, θά προ- 
καλοΰσε πράγματι σεισμό, διότι ού
τε λίγο ούτε πολύ, ή Διοίκησις πε- 
ριωρίζετο νά συμμορφωθή προς τάς. 
έπιταγάς τοΰ Νόμου καί τάς διατά
ξεις τού ’Οργανισμού, νά δίδη δη
λαδή τίς προσωρινότητες τών τής 
τέως Αθηνών καί τών άπό τό 1953 
καί εντεύθεν καί έγκατέλειπε τούς, 
ύπαώλήλους τής Εθνικής Τ ραπέζης. 
είς τό θέμα τής πρόσωρινότητος,. 
Σ’ αυτό δηλαδή τό σημεΐον μάς γύ
ριζε πίσω στήν έ'νταξιν Ήλιάσκου. 
Καταλαβαίνετε ccv μπορούσαμε νά 
άνεχθοΰμε έ'στω καί νά πιάσουμε 
στά χέρια μας αΰτό τό κείμενο. Πα- 
ρακαλέσαμε τόν κ. Διοικητή νά τό~ 
άποσύρη άμέσως καί τό άπέσυρε, 
Μέ τήν επάνοδο τού κ. Διοικητοΰ ή· 
παλαιά τακτική τής παρελκύσεως 
συνεχίστηκε μέχρι ς ότου εκδηλωθή
καν οί άπεργίες.

Μετά τούς άπεργιακούς άγώνας, 
δέν θέλω νά πώ ότι πιέσαμε μ’ αυ
τό, ή σωφροσύνη τής Διοικήσεώς έ- 
πεκράτησε. Ξανάρχισαν οί συζητή
σεις μάλιστα μέ τή νέα Διοίκηση 
τοΰ Συλλόγου τού άδελφοΰ Σωμα
τείου τής Τραπέζης Αθηνών, καί τε-
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Πολλές φορές ό Τύπος — καί 

δχι μόνον δ αθλητικός — Εχει α
σχοληθεί μέ την ανάπτυξη τοΰ 
αθλητισμού καί της φυσιολατρείας 
εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδος. Έχει ιδιαιτέρως έξαρ
σή ή πολυσχιδής καί γόνιμη δρά
ση τοΰ λαμπρού σωματείου των 
ύπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέ
ζης, της Ένώσεως Φιλάθλων ’Ε
θνικής Τραπέζης (Ε.Φ.Ε.Τ.) , ή 
όποια Εχει άποσπάσει τούς πιο 
δίκαιους επαίνους καί τήν προα
γωγή τοΰ αθλητικού ιδεώδους. 
Για τό λόγο αυτό, νομίζουμε πώς 
επιβάλλεται μιά σύντομη ανασκό
πηση τής δραστηριότητας αυτής 
τής Ε.Φ.Ε.Τ. καί τής συμβολής 
τής Εθνικής Τραπέζης στην πρό
οδο τοΰ αθλητισμού μεταξύ των 
Επαλλήλων της, για μιά ακόμη 
ψαρά, καί προς χάριν των αναγνω
στών τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» .

Είναι γνωστόν πώς ή Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος στά 125 
χρόνια τής ζωής της, δέν υπήρξε 
μόνον Ενας οικονομικός οργανι
σμός, μέ την στενή σημασία τού 
Ορου. Άπό τής ιδρύσεώς της άπέ- 
βλεψε σέ σκοπούς πλατύτερους 
και στόχους υψηλότερους, εθνι
κούς καί εκπολιτιστικούς. Μεγά
λη υπήρξε ή επίδρασή της καί ή 
αποφασιστική ώθηση τήν οποία 
μέ όλα τά τεράστια μέσα της πα- 
ρέσχε, σέ κάθε προοδευτική εξόρ
μηση τοΰ τόπου. Ιδιαιτέρως εις 
τον τομέα τής βελτιώσεως τής θέ- 
σεως των εργαζομένων σ’ αυτήν, 
ή φροντίδα καί ή ενίσχυση, κάθε 
δημιουργικής προσπάθειας, υλι
κή καί ηθική, υπήρξε άμέριστη. 
Μια απόδειξη τοΰ ενδιαφέροντος 
αυτού προς τούς Υπαλλήλους της 
είναι ή στοργή μέ τήν όποια πε
ριέβαλε άπό τά πρώτα της βήμα
τα τήν "Ενωση Φιλάθλων Εθνι
κής Τραπέζης καί ή θερμή συμ
παράστασή της σέ όλο τό διάστη
μα τού ΤΟετοΰς βίου της.

II Ε.Φ.Ε.Τ. ιδρύθηκε τον Ι
ούνιο τοΰ 1926 μέ σκοπό τήν α
νάπτυξη τοΰ αθλητισμού καί τού 
εκδρομισμού μεταξύ των Εργαζο
μένων στήν Εθνική Τράπεζα καί 
ειδικωτερα των ύπηρετούντων 
στήν περιοχή ’Αθηνών - Πει
ραιώς. Τά ιδρυτικά μέλη της καί 
τά πρόσωπα τά όποια άπετέλεσαν 
τά πρώτα όργανα διοικήσεώς της, 
■υπήρξαν φλογεροί οπαδοί τής α
θλητικής ιδέας πρώην πρωταθλη- 
ταί, άθληταί, άνθρωποι των στί
βων καί τών γυμναστηρίων. Μέ 
πλήρη κατανόηση τής ανεκτίμη
της αξίας πού Εχει δ αθλητισμός 
■καί δ εκδρομισμός γιά τον εργα
ζόμενο τής πόλεως όχι μόνο άπό 
σωματικής άλλά καί ψυχικής ά- 
πόψεως, έργάσθηκαν ακούραστα. 
Σέ πολύ μικρό χρονικό διάστημα 
ή Ε.Φ.Ε.Τ. κατακτάει θέση με
ταξύ τών όμοειδών συλλόγων. Τό 
1939 μέ τή γενναία οικονομική 
συνεισφορά τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης ιδρύει στόν ίδιο τό χώρο ερ
γασίας — τήν ταράτσα τού Κεν
τρικού της Καταστήματος — ει
δικό πρότυπο Ινστιτούτο Φυσικής 
’Αγωγής γιά τήν άσκηση τών με
λών της, γιά αθλοπαιδιές, φυσιο
θεραπεία, μοναδικό στή χώρα μας 
καί άπό άπόψεως εξοπλισμού ένα 
άπό τά τελειότερα τής Ευρώπης. 
Δημιουργεί διάφορα Τμήματα — 
Γυμναστικής, ’Αθλοπαιδιών, ’Εκ
δρομικόν, ’Οπλασκίας, Σκοπευτι
κόν, Ναυτικόν, Ρυθμικής, Ποδο
σφαιρικόν, στά όποια συντελεΐται 
Ενας πραγματικός οργασμός. Συμ
μετέχει σέ Πανελληνίους, Βαλκα
νικούς καί Πανευρωπαϊκούς αγώ
νες μέ άξιοσημείωτες επιδόσεις. 
Κατακτά δεκάδες μεταλλίων, δι
πλωμάτων, τιμητικών διακρίσεων.

’Εκεί όμως πού ή δραστηριότη
τα τής ΕΦΕΤ κορυφώνεται είναι

αύτοΰ είναι πρωτοφανής. Πραγ
ματοποιείται μέγας άριθμός εκ- 
δρομών έτησίως. Άπό απλούς α
πογευματινούς περιπάτους στά α
ξιοθέατα τής ’Αττικής μέχρι πο
λυήμερους περιηγήσεις σέ όλους 
τούς χώρους τής 'Ελλάδος μέ αρ
χαιολογικό, ιστορικό ή τουριστικό 
ενδιαφέρον. ’Εκτός αυτών, τακτι
κές Εκδρομές ’Εξωτερικού μέ α
πολύτως συμφέροντας οικονομι
κούς όρους καί μέ συστηματική 
μελέτη τών προϋποθέσεων γιά τήν 
πλήρη Επιτυχία.

’Αρκεί νά σημειωθή ή μεγάλη 
Εκδρομή στο Βερολίνο γιά τήν 
παρακολούθηση τής ’Ολυμπιάδας 
τό 1936 καί Ρώμη γιά τήν ’Ο
λυμπιάδα τό 1960 καί ή προ- 
γραμματισθεΐσα Εκδρομή στο Με
ξικό γιά τούς προσεχείς ’Ολυμπι
ακούς άγώνες τού 1968. ’Εξ άλ
λου Εκδρομές πρωτότυπες, ορειβα
τικές, συνεστιάσεις, χορευτικά α
πογευματινά, περίπατοι γιά θα
λάσσια μπάνια, ξεναγήσεις γεμί
ζουν τά Εκδρομικά προγράμματα 
τής Ε.Φ.Ε.Τ. Καί όλα αυτά σέ 
τιμές Εντελώς προσιτές καί στον 
κατώτερο Υπάλληλο τής Τραπέ
ζης χάρις εις τήν ορθολογιστικήν 
οργάνωση, τό φίλαθλο πνεύμα πού 
Επικρατεί καί τήν Ενίσχυση τής 
’Εθνικής Τραπέζης.

Σήμερα ή Ε.Φ.Ε.Τ. άριθμεϊ 
3.240 μέλη — τό σύνολον τών Ερ
γαζομένων στήν περιοχή ’Αθη
νών - Πειραιώς. Ή μακρά παρά- 
δοσις τής πλούσιας καί δημιουρ
γικής δράσεώς της, αποτελεί τό 
εχέγγυον τής τελείας έξυπηρετή- 
σεως των σκοπών πού Εχει τάξει. 
Προσαρμόζοντας τήν δραστηριό
τητα της στις απαιτήσεις τής Ε
ποχής μας, μέ τήν ολόπλευρη υ
ποστήριξη τών μελών της καί τήν

ΔΕΝ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΚΡΙΣΙ 
ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ
Ό Γενικός Γραμματεύς τής Ένώσεως Τραπεζικών Ύπαλ

λήλων Κύπρου, συναδ. Γεώργιος Σ. Μιχαηλίδης παρεχώρησε 
σέ συνεργάτη τοΰ Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου τήν πα
ρακάτω συνέτευξη, ή όποια και μετεδόθη άπό τον Ραδιοφωνικό 
Σταθμό Κύπρου, στά πλαίσια σχετικής έρεύνης γιά τον επαγ
γελματικό προσανατολισμό.

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Τζάμπα λόγια

άμέριστη συμπαράσταση τής ’Ε
θνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος 
καί τών Συλλόγων τού Προσωπι
κού Ε.Τ.Ε. έπιτελεΐ ένα έργο, υ
ποδειγματικό κατά γενικήν ομο
λογίαν.

Π. Σ. Θ.

ΑΩΡΕΑΙ

ΕΡΩΤΗΣ I Σ : Τί προσόντα χρειά
ζονται κατ’ αρχήν δΓ ένα Τραπεζι
κόν Υπάλληλον;

ΑΠΑΝΤΗΣ I Σ : Τά προσόντα διά 
τήν πρόσληψιν τών ύπαλλήλων κα
θορίζονται άπό τους κανονισμούς 
τών διαφόρων Τραπεζών. Συμφώνως 
τών κανονισμών αυτών, διά νά προσ- 
ληφθή ένας ύπάλληλος είς τήν Τρά
πεζαν πρέπει άπαραιτήτως νά κατέ- 
χη πτυχίον σχολής Μέσης Παιδείας, 
νά είναι γνώστης μιας ξένης γλώσ- 
σης και νά ύποστή έπιτυχ,ώς τις 
προφορικές και γραπτές εξετάσεις 
αί οποΐαι είς μερικές περιπτώσεις 
είναι αρκετά ύψηλοΟ επιπέδου.

ΕΡΩΤ.: "Οροι εργασίας;

ΑΠΑΝΤΗΣ I Σ : Οί όροι ερ
γασίας ποικίλλουν είς τις διά
φορες Τράπεζες καί παρά τις 
προσπάθειές μας, δέν έγινεν ακόμα 
κατορθωτόν νά έχουν οΐ ύπάλληλοι 
τών διαφόρων Τραπεζών ομοιομόρ
φους όρους Εργασίας. Αυτό αποτε
λεί μίαν άπό τις κύριες επιδιώξεις 
τής οργάνωσής μας καί έλπίζομεν 
ότι μέ τον καιρόν καί τήν συνεργα
σίαν τών Τραπεζών καί τοΰ1 Κυπρια
κού ΈργοδοτικοΟ Συνδέσμου είς τον 
όποιον ανήκουν οΐ περισσότερες 
Τράπεζες, θά μπορέσουμε νά τό ε
πιτύχουμε. Οΐ όροι έργαδοτήσεως, 
τών Τραπεζικών ύπαλλήλων, χάρις 
στις προσπάθειες καί τούς άγώνες 
τής συνδικαλιστικής τους οργάνω
σης, κρίνονται σήμερον ώς ικανο
ποιητικοί. Οΐ Τραπεζικοί ύπάλλη,- 
λοι έχουν σήμερον καθορισμένου ώ- 
ράριον άπό 36 — 38 ώρες τήν ε
βδομάδα τό καλοκαίρι καί 36 ■—■ 39 
τον χειμώνα, μισθολογικές κλίμακες, 
τιμαριθμικόν επίδομα, οικογενειακόν 
επίδομα, έτήσιες άδειες μετά πλη
ρών άπολαυών, ταμεία προνοίας ή 
συντάξεως, ταμεία ύγείας, άδειαν α
σθένειας κλπ. ’Ανεξαρτήτως όμως 
τών πιο πάνω ωφελημάτων, υπάρ
χουν ακόμα πολλά προβλήματα τά 
όποια αντιμετωπίζει ό κλάδος μας, 
έλπίζομεν όμως ότι διά τής πειθαρ
χίας καί ένισχύσεως τών μελών μας 
θα μπορέσουμε νά τά έπιλύσουμε.

ΕΡΩΤ.: Τί θά έχαρακτηρίζετε 
σάν ευχάριστο καί τί σαν δυσάρε
στο είς τό επάγγελμά σας;

ΑΠΑΝΤ.: "Οπως όλα τά επαγ
γέλματα, έτσι καί τό επάγγελμα 
τοΰ τραπεζικού ύπαλλήλου, έχει τά 
καλά του καί τά κακά του. Αυτό 
βέβαια, έξαρτάται άπό τήν φύση 
και τον χαρακτήρα τού ύπαλλήλου 
καί άπό τον τρόπον μέ τον όποιον 
αντιμετωπίζει τήν ιδιότητά του ώς

Ό Σύλλογος Ύπαλλήλων Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
κατέθεσε υπέρ τοΰ ΤΥΠΕΤ δρχ. 
1.000 είς μνήμην τοΰ άποβιώ- 
σαντος καθηγητοϋ Πανεπιστημί
ου Κωνστ. Τριανταφυλλοπουλου 
άλλοτε Διοικητοΰ Εθνικής Τρα
πέζης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥ. ΝΟΜΙΚΟΣ
Χειρουργός - Ουρολόγος 

Μετ)θείς είς τό ίνστιτοϋτον 
Ουρολογίας τοΰ Λονδίνου 

Συμβληθείς μετά τοΰ Τα
μείου Ύγείας δέχεται είς 
τό ίατρεΐον του.
ΓΕΡΑΝΙΟΥ 39 - Β' δροφος. 
Τηλ. 535-608 (πλήν Σαββά
του) 5-7 μ.μ.

ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ 

ΕΙΔΗΣΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Τό Γραφεΐον Γενικοΰ Τουρι
σμού «BELLA DRECIA» 
συμβληθέν μετά τών πλέον φη
μισμένων καί άνεγνωρισμένων 
Κολλεγίων τοΰ εξωτερικού α
ναλαμβάνει τήν αποστολήν 
παιδιών ηλικίας άπό 5—18 ε
τών διά τήν θερινήν περίοδον 
διά τήν έκμάθησιν ξένων 
γλωσσών.

Πληροφορίαι: «BELLA 
GRECIΑ» - Σταδίου 7 - Τηλ. 
233.112.
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ύπαλλήλου. Ή ευκαιρία ή οποία μάς 
δίδεται νά ρθοΰμε σέ επαφήν καί νά 
γνωρίσουμε τόν εμπορικόν κόσμον 
τού τόπου, είναι άπό τις ευχάριστες 
πλευρές τής εργασίας μας. ’Εκ τής 
επαφής μας αυτής, είναι φυσικόν νά 
κατατοπιζόμεθα έπί τής γενικότε
ρης οικονομικής και εμπορικής κι- 
νήσεως τοΰ τόπου καί ή συμβολή 
μας είς τήν λειτουργίαν καί διεκ- 
περαίωσιν τών δραστηριοτήτων αυ
τών είναι σημαντική. Δέν είναι υ
περβολή έάν ποΰμεν ότι ή οικονομι
κή καί έμποροβ ιο μηχανι κή κίνησις
ένός τόπου έξαρτάται άπό τήν τα
κτικήν καί τυχόν πολιτικήν τών Τρα
πεζικών ιδρυμάτων την οποίαν 6ε- 

:ίως εφαρμόζει καί υλοποιεί ή α
νώνυμος μάζα τών Τραπεζικών ύ
παλλήλων.

Ή ευκαιρία λοιπόν αϋτή, τήν ο
ποίαν έχουν οΐ Τραπεζικοί ύπάλλη- 
λοι, δέν δύναται παρά νά άποτελή 
μίαν άπό τις ευχάριστες πτυχές τοΰ 
επαγγέλματος μας.

"Οσον αφορά τό δεύτερο σκέλος 
τής ερώτησης, νομίζω: ή άπάντησις 
θά είναι μάλλον υποκειμενική. Δέν 
δύναμαι νά αναφέρω ό,τιδήποτε τό 
όποιον θά προκαλή γενικήν δυσαρέ
σκειαν είς τούς τραπεζικούς υπαλ
λήλους.

Βεβαίως, οί φροντίδες καί ή ευ
θύνη τοΰ επαγγέλματος μας είναι 
μεγάλες. Ή εντατική καί κοπιώδης 
εργασία, ή συνεχής ευθύνη τήν ο
ποίαν αναλαμβάνεις είς κάθε σου 
βήμα, είναι φυσικόν νά κουράζουν 
τόν υπάλληλον καί νά τοΰ δημιουρ
γούν πολλές φορές τό αίσθημα τής 
δυσαρέσκειας. Αυτό όμως εύκολα 
παρέρχεται καί οί τραπεζικοί υπάλ
ληλοι προσηλώνονται μέ ζήλον είς 
το καθήκον, διότι είς τή,ν πλειονότη
τά τους, αγαπούν τήν δουλειάν τους 
καί ενδιαφέροντα! διά τήν πρόοδον 
τών ιδρυμάτων τους.

ΕΡΩΤ.: Είναι τό επάγγελμα τοΰ 
τραπεζικού ύπαλλήλου κεκορεσμένον 
ή δχι στήν Κύπρο;

ΑΠΑΝΤ.: Άπό τήν πείραν τή,ν 
οποίαν έχω έκ τής 20ετο0ς ύπηρε- 
σίας μου και τής μακρόχρονης επα
φής μου μέ τό συνδικαλιστικόν κί
νημα τών Τραπεζικών ύπαλλήλων, 
πιστεύω ότι τό επάγγελμά μας δέν 
διέρχεται κρίσιν. Λόγορ τής συνεχώς 
αυξανόμενης δραστηριότητας τών 
Τραπεζικών ιδρυμάτων καί τής δι- 
ευρυνσεως τοΰ κύκλου τών δραστη
ριοτήτων τους, δημιουργοΰνται συ
νεχώς δυνατότητες προσλήψεως νέου 
προσωπικού. Βεβαίως, ή μηχανο- 
ποίησις καί αύτοματοποίησις τών 

■ ραπεζών, περιορίζει είς κάποιον 
βαθμόν τις προσλήψεις. *Η άνάπτυ- 
ξις όμως τής οικονομικής καί έμπο- 
ροβιομηχανικής δραστηριότητος, κα
θιστά όλονέν αΰξανόμενον τόν ρό
λον τών εμπορικών Τραπεζών καί 
επιβάλλει ώς έκ τούτου την συνεχή 
πρόσληψιν νέου προσωπικού γιά νά 
δυνηθοΰν τά ιδρύματα αυτά νά άν- 
ταποκριθοΰν είς τόν σοβαρόν καί 
υπεύθυνον προορισμόν τους.

ΕΡΩΤ.: Οΐ Τραπεζικοί υπάλλη
λοι ανήκουν σέ ειδικόν κλάδον συν
τεχνίας ή σέ επιστημονικό σύνδε
σμο πού έχει σάν σκοπόν του τήν 
προαγωγήν τών όρων εργασίας καί 
τής ποιότητάς της;

ΑΠΑΝΤ.: Τό σύνολον σχεδόν τών 
ΐ ραπεζικών ύπαλλήλων, ανήκουν είς 

την δύναμιν τής Ε.Τ.Υ.Κ., δηλαδή 
τής μόνης στήν Κύπρο συνδικαλιστι
κής των όργανώσεως. Ή Ε.Τ.Υ.Κ., 
είναι εγγεγραμμένη βάσει τών περί 
συντεχνιών νόμου- καί αποτελεί μίαν 
καθαρά συνδικαλιστικήν οργάνωση. 
Αυτό βέβαια, δέν σημαίνει ότι σάν 
οργάνωση, περιοριζόμεθα αυστηρά 
είς τά στεγανά συνδικαλιστικά πε
ριθώρια. Άναπτύσσομεν ταυτόχρονα 
πλούσια δραστηριότητα σέ πολλούς 
τομείς. Λαμβάνομεν θέσιν είς φλέ
γοντα εθνικά καί ο ί κονο μ ι κο-κο ι νω- 
νικά προβλήματα τού τόπου καί 
συνεργαζόμεθα μέ άλλες συνδικαλι
στικές καί επαγγελματικές οργα
νώσεις γιά τό καλάν καί τήν πρόο
δον τοΰ τόπου μας. "Ενα από τά 
μεγάλα μας μελήματα είναι καί ή 
φροντίδα γιά τήν επαγγελματικήν 
κατάρτισιν καί έπιμόρφωσιν τών με
λών. Παρόλαν ότι πιστεύομεν είς 
την μεγάλην καί αναντικατάστατου 
σημασία τής πείρας, τήν οποίαν ά- 
πακτοΰμεν μέ τήν μακρόχρονον υπη
ρεσίαν, έν τοντοις, εϊμεθα σάν όρ- 
γάνωσις, ένθερμοι ύποστηρικτές καί 
τής θεωρητικής καταρτίσεως, τήν ό
ποιαν ύποβοηθοΰμεν μέ όλες μας τις 
δυνάμεις γιά νά μπορέσουν τά μέ
λη μας καί οΐ Κύπριοι Τραπεζικοί 
ύπάλληλοι γενικά νά παρακολουθούν 
τις τελευταίες εξελίξεις τής Τραπε
ζικής επιστήμης διά τής ένημερώ- 
σεως καί καταρτίσεως των έπί τής 
τεχνικής καί οικονομικής τών Τρα
πεζικών εργασιών.

"Απειρες φορές τό συλλογικό 
ό'ργανο καί έγγραφούς καί προ
φορικός άλλά καί διά τών στη
λών τής «Τραπεζιτικής» έχει 
διαμαρτυρηθή έντόνως γιά τις 
συνθήκες εργασίας πού ή Τρά
πεζα άνέχεται σέ μερικά ύποκα- 
ταστήματά της. Συγκεκριμένα 
ξεχωρίζαμε δύο άκραϊες περι
πτώσεις, δπως είναι τά υποκα
ταστήματα ΟΜΟΝΟΙΑΣ καί 
ΒΑΘΗΣ.

Γιά τό πρώτο έλάβαμε πληθώ
ρα καθησυχαστ ι κών απαντήσεων, 
μία δέ έξ αυτών έδόθη αυτοπρο
σώπως ύπό τού κ. Διοικητοΰ είς 
τόν ίδιο τό χώρο τοΰ υποκατα
στήματος μέ τή μορφή εντολής 
προς τούς παρισταμένους αρμο
δίους νά έξεύρουν άμεση λύση.

Πέρασε σχεδόν χρόνος καί ή 
έξευρεθεΐσα λύση τών αρμοδίων 
ήταν τό γυάλισμα τών μπρούν
τζων, καινούργια κάδρα καί ή 
άλλαγή τής πράσινης — πλα
στικής — τσόχας στο τραπέζι 
τοΰ χώλλ τών συναλλαγών. ’Α
πειλείται καί βαφή τών τοίχων...

Άλλά βρέθηκε κανένας αρμό
διος νά πληροφόρηση τόν κ. Δι
οικητή δτι υπάρχουν καί πελάτες 
οί όποιοι άρνοΰνται νά συνεχί- 
σουν συνεργαζόμενοι μέ τό έν 
λόγφ υποκατάστημα ΟΜΟΝΟΙ
ΑΣ, λόγω τών άνθυγιεινών δρων 
πού προσφέρει αυτό; Τό περπά
τησε ποτέ κανένας αρμόδιος σέ 
ώρα φόρτου εργασίας καί νά τό 
αίσθανθή νά τρέμη (κυριολεκτι
κά) κάτω άπό τά πόδια του;

Άλλά γιατί νά χαλάμε τή ζα
χαρένια μας, υπάρχει στήν ά- 
νάγκη καί άστυΐατρος. Γιατί καί 
οί σκοπιμότητες έχουν όρια.

Γ ιά τό υποκατάστημα ΒΑ
ΘΗΣ τί νά πούμε; Καί τό υπό
γειο εξακολουθεί νά εργάζεται 
πλήρες συναδέλφων, καί μέ τις 
αυτές συνθήκες έργασίας, άλλά 
καί ή δοθεΐσα λύση τής ενοίκιά- 
σεως τοΰ ορόφου στο ίδιο μέγα
ρο κατέληξε ώστε ή μέν. . . 
κουζίνα τοΰ διαμερίσματος νά 
στεγάζη συναδέλφους μέ εκκαθα
ριστικές μηχανές, ή δέ τουαλέτ- 
τα νά έχει μετατραπεΐ σέ άρ- 
χεΐο! ! !

KoviuA ομολογία

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΠΕΤΡΟΥ

’Ιατρός Παθολόγος

Μετεκπαΐδ ευθείς καί εξασκή- 
σας τήν ιατρικήν έπί Ιίετίαν 
έν Η.Π.Α., άρτι άφιχθείς, συ- 
νεβλήθη μετά τοΰ Ταμείου 
Ύγείας, τό τιμολόγιον τοΰ ο
ποίου καί αποδέχεται.

Δέχεται καθ’ έκάστην άπό 
5 έως 7 μ. μ.

Διεΰθυνσις: Παπαρηγοπού- 
λου 37, Χαλάνδρι, Τηλέφω- 
νον 686.855.

ΜΑΘΕΤΕ ΑΓΓΛΙΚΑ
σωστά — σύντομα — οικονο
μικά στο σπίτι σας μέ τό πιό 
τέλειο, μοντέρνο καί ΦΤΗΝΟ 
σύστημα διδασκαλίας ξένων 
γλωσσών μέ δίσκους καί βιβλία

Ή Κ p ά ο ο ν
σάς προσφέρει σέ μιαν απί
στευτη τιμή :
• 4 μεγάλους δίσκους μακρά; 
διάρκειας καί υψηλής πιστό
τητας κατασκευασμένους στά 
φημισμένα εργαστήρια τής 
φίρμας CROWN INC, USA
® 1 φροντισμένο καί απλού 
στευμένο βιβλίο σέ ά'ριστο χαρ
τί, μέ 40 μαθήματα, έγγυημέ- 
νης άποτελεσματικότητος άπό 
τό Γλωσσολογικό τμήμα τοΰ 
Πανεπιστημίου τής Πενσυλ- 
βάνια καί μέ ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ 
γιά τούς ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Δρχ. 520
Κράουν: Ή τελειότης, σέ 
δίσκους πού σάς μεταφέρουν 
σ’ έ'να αυθεντικό ξένο περι
βάλλον!
Πώληση: A —Ω Πατησί
ων, άριθ. 79 (Στάσις Ο.Τ.Ε.)

Τηλ. 811.447

«...Συγκεκριμένως, έμφανίζε- 
σθε ώς εργαζόμενος άνευ ιδιαι
τέρας έντάσεως, ούχί μετά τής 
προσηκούσης τάξεως καί περιο- 
ζόμενοι απλώς είς τήν διεκπε- 
ραίωσιν τής άνατιθεμένης ύμΐν 
έργασίας».

Τά άνωτέρω, όπως εύκολα κα
νείς άντιλαμβάνεται, είναι άπό- 
σπασμα άπό έγγραφον τής Δ)- 
σεως Προσωπικού προς συνά
δελφον καί μάλιστα Δόκιμο στο 
βαθμό. Τοΰ άπεστάλη δέ κατόπιν 
σχετικού «μαυρίσματος» τοΰ 
Φύλλου Ποιότητάς τους ύπό τής 
υπηρεσιακής μονάδος είς τήν ό
ποιαν υπηρετεί. Καί άν μέν δί
καια ή άδικα, μέ ελαφριά ή όχι 
συνείδηση, οί υπηρεσιακές μονά
δες συνηθίζουν νά «μαυρίζουν» 
τά Φύλλα Ποιότητας τών συνα
δέλφων, είναι άλλης ώρας κου
βέντα. Εκείνο, όμως, πού πρέ
πει νά σημειωθή τώρα καί νά 
στιγματισθή είναι, ότι ή Υπηρε
σία άπαιτεΐ έγγράφως άπό 
τούς συναδέλφους — προκει με
νού νά θεωρηθούν ύπηρεσιακώς 
επαρκείς — νά «ξεζουμίζωνται».
Γ ιατί τί άλλο μπορεί νά σημαί- 
νη τό φοβερό καί άνήκουστο ε
κείνο: «άνευ Ιδιαιτέρας έντάσε
ως»; Δηλαδή, είναι στις άνθρώ- 
πινες υποχρεώσεις τοΰ εργαζο
μένου ή έντασις καί μάλιστα ή 
ιδιαιτέρα έντασις; Τά άριθμητι- 
κά δεδομένα τού Ταμείου Ύγεί
ας δέν σημαίνουν τίποτα γιά 
τούς συντάκτες τών παρομοίων 
εγγράφων;

Άλλα έκεΐνο πού είναι άκόμα 
πιό φοβερό είναι ότι ή παλαιο
λιθική άντίληψη κάποιων έκ τών 
αρμοδίων, προχωρεί στο νά κα- 
ταλογίζη σέ βάρος τών εργαζο
μένων ότι: διεκπεραιώνουν τήν 
άνατιθεμένη σέ αυτούς εργασί
αν. Βεβαίως, αν ό συνάδελφος 
είς βάρος τοΰ όποιου έστάλη τό 
υπηρεσιακό έγγραφο, είχε μεγά
λο βαθμό, ή αιτίαση τής Υπηρε
σίας διά τήν μη άνάπτυξη πρω
τοβουλίας θά ήταν κάπως δικαι
ολογημένη. Άλλά, προς Θεού, 
ένας Δόκιμος ατό βαθμό υπάλ
ληλος τί άλλο πιό καλό μπορεί 
νά κάνη άπό τοΰ νά περιορίζε
ται «είς τήν διεκπεραίωσιν τής 
άνατιθεμένης αύτω έργασίας»; 
Άπό πού θά άντλήση πρωτοβου
λία ό χτεσινός, άπειρος νέος 
συνάδελφος; ”Η μήπως θά πρέ
πει νά εργάζεται διαφημίζων διά 
κραυγών καί οίμωγών τήν κούρα
σή του; Έκτος αν μάς υπόδειξη 
ή Υπηρεσία νέον Υπάλληλον ό
που ό όγκος τής «άνατιθεμένης 
αυτό) έργασίας» νά μή φτάνη 
μόνη της τά όρια τής σωματικής 
καί πνευματικής έξαντλήσεως;

Τό ι ατρεΐην
ΠΕΡ. ΧΑΤΖΑΚΠ

εξακολουθεί νά λειτουργή είς 
τήν οδόν Κάνιγγος 23 Γ' Ο

ροφος μέ τήν συνεργάτιδά του
ΑΝΝΑΝ ΔΕΜΕΝΟΠΟΥ- 
ΔΟΥ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΟΥ
Χειροΰργον - ’Οδοντίατρον 

Τ. έπίμελήτριαν ΓΙαν)κής Κλι
νικής.

Τηλ. ιατρείου 634.780 
Τηλ. οικίας 910.424

Δέχεται Δευτ. Τετ. Παρα
σκευήν 8-2 καί 5—8. Καί τάς 
άλλας ημέρας έπί συνεντεύξει.



Η ΜΕΓΑΛΕΙΟΔΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ 
ΠΡΟΕΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ, ΠΡ00ΥΠ0ΥΡΓ0Υ

ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΕΠΕΜΦΘΗ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ

Θύελλα άγανακτιίσεως ξέσπα
σε στους κόλπους των Τροπτεζο- 
υπαλλήλων όταν μαθεύτηκε ή α
πόφαση του Πρωτοβαθμίου Δι
αιτητικού Δικαστηρίου σύμφωνα 
μέ την όποια μας χορηγήθηκε 
αύξηση 200 δρχ. κατά κεφαλήν!

Ή πρωτοφανής καί απαράδε
κτη μεταχείριση τού κλάδου μας 
έναντι των άλλων εργαζομένων, 
ώδήγησε στ'ις δύο μεγαλειώδεις 
μας κινητοποιήσεις τής 3)3)66 
καί 8)3)66.

Πραγματικά, ύστερα άπό την 
προκήρυξη καί επιτυχή πραγμα
τοποίηση τής παντραπεζοϋπαλ
ληλικής εικοσιτετράωρης απερ
γίας μας τής 3)3)66 προγραμ- 
ματίσθηκε 48ωρη απεργία για

τις 8 καί 9)3)66 ή οποία πε- 
ριωρίστηκε σέ 24ωρη, ύστερα 
άπό παρέμβαση τού κ. Πρωθυ
πουργού, ό όποιος ύπεσχέθη 
συμπαράσταση κατά την έφεση 
πού ήσκησε έν τζ> μεταξύ ή 
Ο.Τ.Ο.Ε στο Δευτεροβάθμιο Δι
αιτητικό Δικαστήριο.

Ή σχετική προς τον τύπο α
νακοίνωση τής ‘Ομοσπονδίας, 
πού κυκλοφόρησε στις 9 Μαρ
τίου έχει ώς έξής:

«Κατόπιν προσκλήσεως ύπό τού 
κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως τής 
‘Ομοσπονδίας μας καί τής πρα- 
γμστοποιηθείσης αμέσως συνεννο- 
ήσεως, καθ’ ήν ό κ. Πρωθυπουργός 
έξεδήλωσεν τό ενδιαφέρον του διά 
την βελτίωσιν τής δοθεί σης Χύσε
ως είς τό Μισθόλογικόν μας αί

τημα, διά τής γνωστής Διαιτητι
κής άποψάσεως, ή ‘Ομοσπονδία ά- 
πεφάσισεν τήν μή πραγματοποίη
σή τής δευτέρας ή μέρας έκ τής 
κηρυχθείσης 48ώρου απεργίας.

Κατόπιν τούτου, ή ‘Ομοσπον
δία δι’ άνακοινώσεώς της άπό τού 
ραδιόφωνου, είδοποίησεν τούς Τρα
πεζικούς Υπαλλήλους ’Αθηνών - 
Πειραιώς - Θεσ)νίκης - Λαρίσης - 
Πατρών - ‘Ηρακλείου καί Ρόδου, 
όπως προσέλθουν σήμερον 9ην τρέ
χοντος κανονικώς εις τάς εργασί
ας των.

Παρά την άσκηθεΤσαν άγρίαν 
τρομοκράτησιν, Ιδιαιτέρως είς τό 
συγκρότημα τών Τραπεζών ’Εμπο
ρικής καί Ίονικής - Λαϊκής, ή α
περγία μας έσημείωσεν εξαιρετι
κήν επιτυχίαν.

Ή ‘Ομοσπονδία μας διαμαρτυ- 
ρομένη έντόνως, τόσον διά τά ώς 
άνω εκφοβιστικά μέσα, όσον καί 
διά την άναίτιον σύλληψιν καί αυ

θαίρετον κατακράτησιν τού Γεν. 
Γ ραμματέως τού Συλλόγου Υ
παλλήλων Ίονικής - Λαϊκής, κ. 
Στ. Παπαϊωάννου, 6στις καί πα- 
ραπέμπεται ϊνα δικαστή ένώπιον 
τού Δικαστηρίου την προσεχή Δευ
τέραν 14ην τρέχοντος μηνάς.

Ή ‘Ομοσπονδία μας διεμαρτυ- 
ρήθη πρός τόν κ. Πρόεδρον τής 
Κυβερνήσεως καί κ. Υπουργόν 
’Εργασίας, τόσον τηλεγραφικής, 
δσον καί διά παραστάσεων διά τά 
ανωτέρω ανελεύθερα μέσα».
Νά σημειωθή πάντως ότι ή α

πόφαση τής Ο.Τ.Ο.Ε γιά τήν ά- 
ναστσλή τού άγώνος έλήφθη κα
τά πλειοψηφία.

Σχετικά μέ τήν απόφαση τού 
Δευτεροβαθμίου Διαιτητικού Δι
καστηρίου, πιστεύεται οτι θά 
έκδοθή σέ διάστημα 30 - 45 ή
μερων άπό τής παραπομπής.

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΩΣ
(Συνέχεια άπό τήν 6η σελίδα)

λικώς ανακοινώθηκαν τά 15 εκείνα 
σημεία, πού έλυαν Ισάριθμα αιτήμα
τα. Βέβαια μέσα στά 15 εκείνα αι
τήματα, έχρεώθησαν καί ώρισμένα 
άδικαιολογήτως είς τόν ’Οργανι
σμόν, δπως οί προσωρινότητες τής 
Εθνικής τέως ’Αθηνών καί τών άπό 
53 καί εντεύθεν προσληφθέντων, θέ
ματα τά όποια δεν ανήκουν στον 
’Οργανισμό. ‘Ως πρός αυτά ήταν ϋ- 
ποχρέωσις τής Τραπέζης νά συμ- 
μορφωθή πρός τόν Νόμον, εΤχε έκδο
θή μάλιστα δπως θυμάστε άπόφα- 
σις γιά τό θέμα τής επιβολής τής 
προσωρινότητος στους υπαλλήλους 
τής Τ ραπέζης ’Αθηνών καί πρός 
στον ‘Οργανισμό, ό όποιος δεν προ
βλέπει προσωρινότητα τούλάχιστον 
είς τούς δΓ εξετάσεων προσληφθέν- 
τας άπό τό 1953 καί εντεύθεν.

Ή Συλλογική Έκπροσώπησις 
βρέθηκε μπροστά στά δίλημμα, δέ- 
χεσθε αυτά πού δίνει ή Διοίκησις 
αυτή τή στιγμή, ή νά συνεχίσωμε 
τις συζητήσεις; Ή όρθή Συνδικαλι
στική τακτική επέβαλε νά δεχθούμε 
αυτά πού δοθήκανε, νά τά κατοχυ- 
ρώσωμε, καί τήν έπομένην νά ξανα- 
πάμε πάλι νά ζητήσουμε τήν έπίλυ- 
σιν τών ύπολοίπων θέμάτων. Σ’ αύ- 
τό δεν υπήρχε δεύτερη γνώμη, έξ 
άλλου παρακαλώ. . .

(’Ακολουθεί διαλογική συζήτησις)
Τώρα άς κάνουμε μιά άνάλυσι 

τού θέματος τών προσωρινοτήτων 
πού μάς καίει ιδιαίτερα εμάς τής 
Εθνικής Τ ραπέζης. Βέβαια είναι α
λήθεια ότι ή Διοίκησις τής Τραπέ- 
ζης άνεγνώρισε τήν αδικία πού γί
νεται στούς υπαλλήλους τής ’Εθνι
κής, δηλαδή νά έχουν αυτοί προσω
ρινότητα καί νά υπολείπονται έκ 
τού λόγου τούτου τών όμοχρόνων 
των τής τέως ’Αθηνών, καί ύπεσχέ
θη τήν άρσιν τής αδικίας αυτής. 
Προφασίσθηκε λόγους οικονομικούς 
καί δεν προχώρησε πέρα άπό τό 
1943. Βέβαια τούς λόγους δεν τούς 
προφασίσθηκε εύθέως, άλλά έθετε 
σάν φραγμόν τήν ένταξι τού 1943. 
"Οτι δηλαδή έν πάση περιπτώσει 
στην ένταξιν τού 1943 εΤχοιν τακτο- 
ποιηθή οί άπό τό 1841 έτος ίδρύ- 
σεως τής ’Εθνικής Τραπέζης καί εν
τεύθεν αδικίες καί επομένως άς προ
χωρήσω με ώς έκεΐ πρός τό παρόν.

Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι 
λογικό, ένας πού προσελήψθη στήν 
Τράπεζα φέρ’ είπεΐν τό 1936, είς 
τήν τέως ’Εθνικήν έννοώ, νά υπολεί
πεται έκ τού λόγου τούτου, τών συ
ναδέλφων του τής Τ ραπέζης ’Αθη
νών πού προσελήφθησαν τόν ’ίδιον 
χρόνον. Αυτό βέβαια αναγνωρίζεται 
καί ε’ίμεθα βέβαιοι οτι, στή δευτέρα 
φάσι θά τό επιτύχουμε γιατί είναι 
ήθικό. Είναι αδύνατο νά μάς τό άρ- 
νηθή ή Διοίκησις καί δπως είς τά 
θέματα τά άλλα τελικώς ύπέκυψε 
είς την φωνή τού Δικαίου καί τής 
Λογικής, εΐμεθα βέβαιοι οτι καί αυ
τού θά ύποκύψη.

ΟΙ προσωρινότητες άπό τό 1943 
καί έδώ, τής περιόδου 43 - 53, έμ- 
φανίζονται μέ διάφορες μορφές. ‘Υ
πάρχει ή προσωρινότης τών συνα
δέλφων πού μπήκαν χωρίς έξετάσεις. 
Υπάρχει προσωρινότης σέ συνα
δέλφους πού ϋπέστησαν διαγωνισμό, 
άλλά άπέτυχαν σέ ώρισμένα μαθή
ματα, καί προσελήφθησαν ώς έπι- 
λαχόντες. Υπάρχει προσωρινότης 
καί είς τήν κατηγορίαν τών συνα
δέλφων τού Νόμου 751. Βέβαια ή 
άνακοίνωσις τής Διοικήσεως, δέν κά
νει κανένα διαχωρισμό τών προσωρι
νοτήτων αυτών, καί είναι λογικόν. 
Γιαττί ή προσωρινότης ή μία θά θε- 
ωρηθή Α' κατηγορίας, καί ή άλλη: 
θά θεωρηθή Β' κατηγορίας καί ή 
Α' κατηγορία θά άρθή καί ή Β' κα
τηγορία δέν θά άρθή; "Οταν λέγω- 
μεν οτι αϊρομεν τήν προσωρινότητα,

αΐρομεν τήν προσωρινότητα γενικώς, 
άνευ όρων καί περιορισμών.

Στήν αρχή ή Διοίκησις, δέν είχε 
δπως είπαμε, κάνει αυτόν τόν δια
χωρισμό. Τόν έκανε αργότερα. Ή 
δρεξις άνοιξε δπως βλέπετε, όταν 
είδε δτι στήν παρούσαν φάσιν θά 
ε’ίμεθα διατεθειμένοι, έφ’ δσον όντως 
θά ώλοκλήρωνε τις τροποιοήσεις τού 
'Οργανισμού καί τήν κατάργησιν 
τής προσωρινότητος τών έκ τής ’Ε
θνικής τής περιόδου 43 - 53, νά δε
χθούμε μικράν αναβολήν είς τήν συ- 
ζήτησιν διά τήν κατάργησιν τών προ
σωρινοτήτων τών προ τού 1943. Καί 
κάνοντας τις προσωρινότητες σαλάμι 
έκοψε άλλη μία φέτα. Μέ έναν ελι
γμό προσπαθεί νά βγάλη έξω μιά 
μεγάλη κατηγορία τού νόμου 751, 
καί μιά άλλη μικρότερη άλλά έξ 'ί
σου συμπαθή.

Ή μικρότερα κατηγορία είναι ή 
τών άποτυχόντων σέ διαγωνισμό μο- 
νιμοποιήσεως καί συνέπεια τής απο
τυχίας αυτής, παρετάθη ό χρόνος 
τής προσωρ ινότητος των. Δηλαδή, 
έκτος τού ένάμισυ χρόνου προσω
ρινότητας πού έχουν κατά γενικόν 
κανόνα οί έκ τής ’Εθνικής προερχό
μενοι συνάδελφοι, υπάρχουν άλλοι 
πού έχουν διόμισυ. Τούς έπεβλήθη 
ένας χρόνος προσωρ ινότητος ακόμη, 
διότι είχαν άποτύχει στον εσωτερι
κό διαγωνισμό μονιμοποιήσεως. 
’Αλλά αυτό' δείχνει δίάθεσι μερολη
πτική είς βάρος τών υπαλλήλων τής 
’Εθνικής Τραπέζης, γιατί στήν άλ
λη Τράπεζα δέν υπήρχε διαγωνισμός 
μονιμοποιήσεως καί οί συνάδελφοι 
δέν είχαν τήν ευκαιρία νά διαγωνι- 
σθούν καί νά άποτύχουν. Οί δικοί 
μας έρχονται αυτομάτως σέ χειροτέ- 
ραν μοίραν. Αυτό βέβαια δέν είναι 
ορθόν. Οί άλλοι δμως ή πολυπλη
θέστερα κατηγορία τού νόμου 751 
έχουν καί τυπικώς δίκαιον, όχι μόνον 
ουσιαστικούς, διότι έχουν προσωρι
νότητα, διότι έάν δέν άρθή ή π ροσω
ρ ινότης τους θά διαταραχθή ένα κα
θεστώς πού υπήρχε έπι 18 χρόνια, 
θά ανατροπή αύτό τό καθεστώς, 
καί βασική άρχή είναι όταν λύουμε 
ένα αίτημα, δταν ικανοποιούμε μιά 
κατηγορία, νά μή γίνεται αυτό έν τι- 
νι μέτρφ καί ύπό κάποιαν μορφήν 
είς βάρος τών συμφερόντων μιας άλ
λης κατηγορίας. Άλλά γιά μάς σάν 
εκπροσώπηση στήν προκειμένη,; πε- 
ρίπτωσι σημασία έχει τό κεκτημένον 
δικαίωμα, άρχή έπί τής οποίας δέν 
μπορεί νά γίνη καμμία ύποχώρησις. 
Ένθυμεΐσθε, αγαπητοί Συνάδελφοι, 
τί αγώνας έγινε γιά τό περίφημον 
άρθρονί 3, τού "Οργανισμού, τό άρ- 
θρον τών προσαυξήσεων. Υπήρξαν 
συνάδελφοι, οί όποιοι λέγανε:Γιατί 
επιμένετε τόσο πολύ, πήρατε ώρι
σμένα πράγματα, κατοχυρώστε τα 
αυτά. Τέλος πάντων ή κοττηγορία 
πού αφορά είναι ολιγάριθμη. ’Εξ 
άλλου τό δικαίωμα πού αντλούν άπό 
τό άρθρον αυτό, είναι κάπως θεωρη
τικό, κανείς δέν κατέφυγε ακόμη ατό 
Δικαστήριο, γιά νά δούμε αν θά δι- 
καιωθή ή όχι. Ή Συλλογική Ηγε
σία καί τών 4 . συλλόγων ήταν α
κλόνητος. Δέν μπορούμε νά έπιτρέ- 
ψωμε στην Διοίκησι νά δώση κάτι 
άπό μιά μεριά καί νά τό πάρη άπό 
τήν άλλη. Έπι μείναμε, κηρύξαμε τήν 
άπεργία, όταν ό κόμπος έφθασε στά 
κτένι, καί τελικά ή Διοίκησις έδέ- 
χθη νά παραμείνη σύμφωνα μέ τά 
όσα είχαμε συμφωνήσει, όπως ήταν 
ή διατύπωσις στον μέχρι τοϋδε ί- 
σχύοντα ’Οργανισμόν.

’Ολίγα τώρα, γιά τον νόμον 751, 
γιά τήν άρσιν τών παρεξηγήσεων. 
Ό Συνάδελφος κ. Ίατρίδης είναι 
πρόεδρος τού Συνδέσμου τού Νόμου 
751.

"Οπως ξέρετε ή κατηγορία τού 
Νόμου 751, χωρίζεται σέ δύο βα
σικές υποκατηγορίες. Στους συνα
δέλφους οί όποιοι, ήλθαν στήν Τρά

πεζα μέ τόν Νόμον 751 δηλαδή μέ 
σημείωμα τού Υπουργείου, καί 
στους συναδέλφους εκείνους οί ό
ποιοι είναι μέν τού νόμου 751, συγ
κεντρώνουν τά τυπικά προσόντα, 
άλλά δέν ήλθαν στήν Τράπεζα μέ 
σημείωμα τού Υπουργείου.

Ή κατηγορία τού Νόμου 751 πε
ριλαμβάνει υπαλλήλους πολλών ορ
γανισμών καί τού Δημοσίου. Τά 
συμφέροντα σέ ανώτερο επίπεδο, άς 
τό πούμε έτσι, τών συναδέλφων αυ
τών, τά προωθούν οί ’Οργανώσεις οί 
δικές τους, ό Σύλλογος παρέχει κάθε 
ύποστήριξι στον Σύνδεσμο τού Νό
μου 751, έφ’ όσον ό Σύνδεσμος αυ
τός, αγωνίζεται μέσα στά πλαίσια 
τά Συλλογικά γιά τήν ίκανοποίησι 
τών συμφερόντων μιας κατηγορίας 
τού Προσωπικού. Καί μέχρι σήμερα 
ό Σύνδεσμος έμεινε πάντοτε στις 
Συλλογικές γραμμές, καί υπήρξε ε
ποικοδομητικός. Βεβαίως οί Συνά
δελφοι τού Νόμου 751, θέτουν θέ
ματα έπι ευρύτερου επιπέδου1, έπι 
πανελληνίου κλΐμακος. Τά Θέματα 
αυτά δέν δύνανται παρά νά ρυθμι- 
σθοΰν νομοθετικώς. Σ’ αυτά τά θέ
ματα δέν μπορούμε έμεΐς νά παρά
σχουμε, μίαν ιδιαιτέραν βοήθειαν. 
’Αρκεί τό ότι δέν άντιδρώμεν. Άπό 
τό σημεΐον όμως αύτό, μέχρι τού ση
μείου τού νά δεχθούμε, νά έπιτρέ- 
ψωμεν νά καταπατηθή εν κεκτημένον 
δικαίωμα τής κατηγορίας αυτής, μέ
σα στήν Τράπεζα, ή απόστασις εί
ναι μεγάλη, Δέν ύποστηρίζομεν τόν 
Νόμον 751, γιά τόν νόμον 751. Άλ
λα τόν υποστηρίζουμε στο σημείο 
αύτό, γιά τήν προάσπισιν μιας αρ
χής, τής αρχής τού κεκτημένου δι
καιώματος, άπό τής οποίας δέν πρό
κειται νά άποστώμεν.

Βεβαίως πολλά θέματα καί πολ
λά αγκάθια, προβάλλουν μέ τις προ
ωθήσεις. Καί αύτό έπρεπε νά τό έκ- 
τιμήση ό κ. Παπαϊωάννου είδικώτε- 
ρα, πού μπορεί νά συλλάβη τις οι
κονομικές επιπτώσεις καί τις άλλες 
αναστατώσεις, πού έπι φέρει αυτή ή 
τρομακτική κατάταξις, αυτή ή συνο
λική προώθησις μπορεί νά πή κα
νείς, τού Προσωπικού πρός τά μπρο
στά. Μέσα σ’ αυτόν τόν ποταμό τών 
προωθήσεων θά υπάρξουν βέβαια 
καί ώρισμένα παρατράγουδα. Αυτά 
τά παρατράγουδα θά προσπαθήσου
με έκ τών υστέρων, καί θά τό κατα- 
φέρωμε, νά τά διορθώσουμε. Δέν 
μπορούν νά γίνουν όλα αυτήν τήν 
στιγμήν. Αυτήν τήν στιγμή, πρέπει 
νά έπιτευχθή τό βασικόν. Καί τό 
βασικό είναι ή κατάργησις τής προ
σωρινότητας. Εΰρισκό μαστέ στο 
σημεΐον νά πιστεύωμε ότι οί αντιρ
ρήσεις τής Διοικήσεως, αρχίζουν νά 
κάμπτωνται. Το Νομοσχέδιο θά προ- 
ωθηθή ταχύτατα καί θά ψηφισθή. 
Άλλά καί έάν δέν ψηφισθή, τό καλό 
τό παλληκάρι ξέρει καί άλλο μονο
πάτι.

(Χειροκροτήματα)
κ. Ιθακήσιος: Τά παλαιά 

δάνεια δέν έχουν διαγράφει.
κ. Πουλής: Καί γίνονται συν 

τοΐς άλλοις καί αφορμή συναλλαγής 
κατά τήν άποχώρησι. Τό θέμα έτέ- 
θη στο παρελθόν κατ’ έπανάληψιν 
καί θά τεθή έκ νέου.

κ. Φωτόπουλος: Έκεΐ στην 
σελ. 6, στις κυριώτερες τροποποιή
σεις τού ’Οργανισμού, άναφέρεται 
στο άρθρο 6. «Τήν πρόσληψιν 30 έ- 
τησίως πτυχιούχων Άνωτάτων Σχο
λών, δΓ ειδικών διαγωνισμών μέ τόν 
βαθμό τού Ύπολογ ιστού Β' σύν 
20%, διετής προώθησις θά χορηγεί
ται ωσαύτως καί είς τούς έκ τών 
αποκτώντας πτυχίον κατά τήν έν τή 
Τραπέζη υπηρεσίαν των». Θάθελα 
νεοπροσλαμβανομένων υπαλλήλων, 
νά μοΰ εξηγήσετε επειδή είστε αρ
μόδιος έπί τού ’Οργανισμού, ποιους 
συναδέλφους εξυπηρετεί τό μέτρο 
αυτό. Νομίζω ότι βλάπτει τούς ήδη

υπάρχοντας συναδέλφους τής Τρα
πέζης.

κ. Πουλής: Κύριε Συνάδελφε, 
ό οργανισμός δέν περιέχει διατάξεις 
άποκλειστικώς τής άρεσκείας τού 
Προσωπικού, ή Διοίκησις τής Τρα
πέζης ήθελε νά άποκτήση Προσωπι
κό μέ άνωτέραν κατάρτισιν. Αυτό 
μέ τις σύγχρονες αντιλήψεις δέν εί
χαμε δικαίωμα νά τήν εμποδίσουμε. 
Έπί πλέον ή Διοίκησις τής Τραπέ
ζης, ήθελε νά καλύψη τις προσλή
ψεις πτυχιούχων τού 1965. Καί σ’ 
αύτό υποχωρήσαμε παίρνοντας ώς 
αντάλλαγμα διετή προώθησιν γιά 
τούς ύπηρετούντας πτυχιούχους.

(Διακοπή Εντολή Προέδρου)

Ό προεδρεύων 
@δ. u. Μΐχος η Λείπει 

τήν @®ξήτϊΐ©Β
Ε ύ στ . Μΐχος: Συνάδελφοι οί 

προλαλήσαντες έκ μέρους τού Δ. 
Συμβουλίου άπήντησαν εϋστόχως ή 
μάλλον «σωστά» είς τούς άγορευ- 
τάς, τούς άσκήσαντας κριτικήν έπί 
τών πεπραγμένων τού Διοικητι
κού Συμβουλίου τής χρήσεως 1965... 
Πράγματι, όπως είπα, άπήντησαν 
σωστά, έπί τής έξελίξεως τών θε
μάτων, έγώ δέ τούλάχιστον δέν θά 
είχον νά προσθέσω τίποτα, διότι 
δέν αφησαν καμμίαν πτυχήν άναπάν- 
τητον.

Εκείνο τό όποιον αξίζει πράγμα
τι νά σημειωθή είναι ότι ή έφετεινή 
μας Συνέλευσις διεξήχθη μέ ευπρέ
πειαν καί πολιτισμόν. Διότι είναι 
γεγονός πώς κατά τό παρελθόν έ- 
λάμβανον χώραν πολλά «παρατρά
γουδα» καί ώς έκ τούτου αισθάνομαι 
τήν ανάγκην ιδιαιτέρως νά σάς ευ
χαριστήσω. Επίσης επειδή έλέχθη 
άπό πολλούς ότι ό Σύλλογος είναι 
ακέφαλος, Σάς διαβεβαιώνω δτι δέν 
είναι διόλου ακέφαλος καί δτι έν 
πάση περιπτώσει θ’ άνταποκριθή 
πλήρως είς τάς προσδοκίας σας, νά 
είσθε δέ απολύτως βέβαιοι ότι τά 
έπιτεύγματα τά όποια πρέπει νά 
πραγματοποιηθούν κατά τό τρέχον 
έτος, θά πραγματοποιηθούν.

Σάς ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα)
Πόεδρο ς: "Ενα λεπτό, πριν 

κλείσουμε τήν Συνέλευση. Θέλομε 
τήν έγκρισιν απολογισμού 1965 καί 
προϋπολογισμού 1966.

(Χειροκροτήματα)
‘Η Γενική Συνέλευσις όμοφώνως 
καί διά βοής εγκρίνει τόν απο
λογισμόν τού 1965 καί τόν προ
ϋπολογισμόν τού 1966.

ΩΡΑ ΑΗΞΕΩΣ: 22.00'

0 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΠΣ 

ΟΑ ΘΕΣΗ ΘΕΜΑ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 0ΕΣΕΟΣ
Ώς πληροφορούμενα, τό Λ. 

Σ. τοϋ Συλλόγου Τ.Ε.ΙΊ. στίς 
τελευταίες συνεδριάσεις του ά- 
σχολεΐται μέ τήν συγκέντρωσιν 
στοιχείων περί τοΰ τί ισχύει στις 
άλλες Τράπεζες γιά νά θέση 
στην Διοίκηση τό θέμα τοΰ επι
δόματος θέσεως καί τούς κάτω 
τοΰ βαθμού τοΰ Ύποτμηματάρ- 
χου βαθμούς.
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ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Βουλήν Ελλήνων 
"Υπουργόν Εργασίας
Γενικήν Συνομοσπονδίαν Εργατών Ελλάδος 
"Ομοσπονδίαν Τραπεζοϋπαλληλικών Όρ/σεων "Ελλάδος 
Σύλλογον "Υπαλλήλων Εμπορικής Τραπέζης "Ελλάδος 

ΨΗΦΙΣΜΑ
Γενική Συνέλευσις Συλλόγου "Υπαλλήλων Εθνικής 

Τραπέζης "Ελλάδος διαμαρτύρεται έντόνως διά ένεργεί- 
ας Διοικήσεως Εμπορικής Τραπέζης σκοπούσας διά με
θόδων ψυχολογικής βίας τήν κατάπνιξιν τοΰ ελευθέρου 
φρονήματος τών συναδέλφων υπαλλήλων ’Εμπορικής καί 
τήν κατά παράβασιν διεθνών κανόνων δικαίου κατάργη- 
σιν είς τήν έν λόγω Τράπεζαν τοΰ δικαιώματος τής Συν
δικαλιστικής έλευθερίας.

Συγχαίρει προσωπικόν ’Εμπορικής Τραπέζης δι’ ύπέ- 
ροχον άντίστασίν του καί λαμπράς πράξεις αποδοκιμα
σίας τών άπεργαζομένων τήν ήθικήν έξουθένωσιν αύτοϋ.

’Ανανεώνει πλήρη συμπαράστασιν ήμετέρας όργα- 
νώσεως πρός κοινούς αγώνας "Ομοσπονδίας καί νομίμου 
Συλλόγου συναδέλφων ’Εμπορικής δι’ άποκατάστασιν 
λειτουργίας ελευθέρων θεσμών είς Τράπεζαν Καθηγητοϋ 
τοϋ δικαίου καί ζητεί τήν έπέμβασιν παντός άρμοδίου 
πρός κατάπαυσιν καταστάσεως στιγματιζούσης χώραν 
μας διεθνώς.

Καλεΐ πρωτεργάτας έργοδοτικοΰ άντισυλλόγου άνα- 
λογισθώσιν έστω καί τώρα συνέπειας πράξεώς των καί 
έπανέλθωσιν είς τήν οδόν ή τις θά τούς άποδώση λευ
κούς τόσον εις τήν συναδελφικην, δσον και κυρίως είς 
τάς ιδίας αύτών οικογένειας.

Δήλοι τέλος δτι θά σταθή ανυπέρβλητος φραγμός εις 
προσπάθειαν προωθήσεως παρομοίων έργοδοτικών σχε
δίων καί δι’ έτέρας Τραπέζας ή ’Οργανισμούς.
Ό Πρόεδρος Συνελευσεως Οί Γραμματείς

ΒΑΣ. ΣΥΡΟΣ Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α. ΑΚΡΙΒΙΑΔΗΣ
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0 κ. ΒρανόπουΑος έφερε στη Βουλή 
τό θέμα my άπολυθέντον κατά τήν 

συγχώνευση υπάλληλον
Μέ ερώτησή του πρός τόν Ύπ. 

Εργασίας, ό βουλευτής κ. Δ. Βρα- 
νόπουλος έφερε στην Βουλή τό θέ
μα τών άπολυθέντων υπαλλήλων τής 
Τραπέζης μας συνεπεία τής συγχω- 
νεύσεως.

‘Ο κ. Βρανόπουλος έχαρακτήρισε 
τήν γενομένη αδικία, σάν τήν μεγα
λύτερη τού αίώνος καί συνέχισε ώς 
έξής:

Τόσον πολύ μέ συνεκίνησε τό θέ
μα τούτο, κ. Πρόεδρε, ώστε κατά 
τόν Δεκέμβριον τοΰ 1954 άπηύθυ- 
να έρώτησιν καί παρεκάλουν τόν κ. 
Υπουργόν όπως παρέμβη καί ικα
νοποιήσει τό δίκαιον αίτημα τών υ
παλλήλων αυτών, οί όποιοι άπελύ- 
θησαν κατά τρόπον πρωτοφανή πού 
προκαλεΐ ακόμα καί τό αίσθημα τού 
κοινού δικαίου. Δέν νομίζω, κ. Πρό
εδρε, ότι είναι δυνατόν νά άδικούν- 
ται είς μίαν καλώς έννομουμένην πο
λιτείαν, άνθρωποι κατ’ αυτόν τόν 
τρόπον. Είς άπάντησιν τής έρωτή- 
σεώς μου αύτης ό κ. Υπουργός 
μοΰ άπέστειλε τό ύπ’ άριθ. 1 19093) 
7230 έγγραφον τήν 24.12.64, τό 
όποιον λέγει:. Έπί τής ύπ’ άριθ. 
1 7920) 1 7.1 2.64 ύμετέρου εγγρά
φου κα:ί τοΰ διαβιβασθέντος ήμΐν 
αντιγράφου τής ύπ’ άριθ. 1058) 
15912—64 έρωτήσεως τού βουλευ- 
τού κ. Δ. Βρανοπούλου έν σχέσει μέ

ληπτέα μέτρα πρός άποκατάστασιν 
τών άπολυθέντων κατά τό έτος 1 953 
υπαλλήλων κατά τήν συγχώνευσιν 
τών Τραπεζών Έθύικής και Αθη
νών, έχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσω- 
μεν ύμΐν ότι ή Κυβέρνησις αντιμε
τωπίζει γενικώτερον τό θέμα άπο- 
καταστάσεως τών προσγενο μενών α
δικιών συστήσασα πρός τούτο ει
δικήν έξ ‘Υπουργών επιτροπήν πρός 
έξέτασιν έκαστη ς περιπτώσεως, με
ταξύ τών όποιων προφανώς νά πε- 
ριληφθή καί τό ανωτέρω θέμα».

Έφθάσαμεν είς τόν Δεκέμβριον 
τού 1965, φοβούμαι ότι θά φθάσω- 
μεν καί είς τόν Δεκέμβριον τού 
I 966, καί επειδή, κ. Υπουργέ, γνω
ρίζω καλώς τήν δραστηριότητα σας 
όσον καί τήν επιτυχή άπόδοσίν σας 
είς τό Ύπουργεΐον Εργασίας θά 
σάς παρακαλέσω δπως μή παρα- 
πέμψετε τό θέμα είς τάς καλένδας, 
διότι ώς γνωστόν έάν θά τό παρα- 
πέμψωμεν πρός νέαν μελέτην δέν 
πρόκειται νά γίνη τίποτε. Είναι δυ
νατόν, κ. Υπουργέ, νά μένουν είς. 
εκκρεμότητα 1.200 υπάλληλοι, άδι- 
κηθέντες κατά πρωτοφανή τρόπον 
καί έχοντες προϋπηρεσίαν 1 5—25 
ετών;

Απαντώντας, ό κ. Υπουργός Ερ
γασίας έδήλωσε ότι χειρίζεται τά 
θέμα προσωπικώς καί ελπίζει ότι 
θά δώση ικανοποιητική λύση.

Φροντιστήριο γιά τήν Σκτταίδίνση
τον συναδέλφων 
Προσωπικού που 

διαγωνισμό
Τήν 25ην τρέχοντος εχινε εις 

τήν Λέσχην ΣΥΕΤΕ συγκέντρω· 
σις 200 συναδέλφων τοϋ Βοηθη
τικού Προσωπικού Ε.Τ.Ε. είς 
τούς οποίους ό Διευθυντής Προ
σωπικού κ. Παπαλέτσος μετέφε- 
ρεν χαιρετισμόν καί τήν άπόφα- 
σιν τής Διοικήσεως διά καταρτι
σμόν των είς τήν Λογιστικήν καί 
τά λοιπά μαθήματα πού θά έξε- 
τασθοΰν είς διενεργηθησόμενον 
μετατακτήριον διαγωνισμόν. Τά

τοϋ Βοηθητικού 
θά μητάσχουν σέ 
μετατάξίως
μαθήματα ήρχισαν μέ καθηγητήν 
τόν σδ. Ίω. ΙΙεραντοίνην. "Όσον 
αφορά τούς συναδέλφους τών 
Επαρχιών δ Σύλλογος συνιστώ 
δπως παρασκευάζωνται εις τήν 
ξένην γλώσσαν, κατά τά ύπό τής 
ύπ’ άριθ. 20)1965 Εγκυκλίου· 
Διοικήσεως προβλεπόμενα, έν 
καιρώ δέ θά τούς άποσταλοΰν 
πολυγραφημένα τά εις τούς εν
ταύθα συναδέλφους μας διδαχθη- 
σόμενα μαθήματα.


