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Θέματα ήμερησίας διατάξεως
1) Έκθεσις πεπροτγμ€νων Ετους 

1963.
2) Έγκρισις άπολογισμού έτους 

1963 καί προϋπολογισμοΰ 1964.
3) Έκθεσις έλεγκτών καί άτταλ-

λαγή Διοικητικού Συμβουλίου.
4) ‘Εκλογή πενταμελούς έξελεγ- 

τικής επιτροπής καί δύο αναπληρω
ματικών μελών.

κ. Πρόεδρος: (Μ. ΣΥΡΟΣ) 
Έκ τού άριθμοΰ τών μέχρι τοΰδε ΰ- 
ττογραψόττων διαττιστσΰται δτι ύ- 
πάρχει άπαρτία. Κατόπιν αΰτοΰ 
μπορούμε ν’ άρχίσωμε τήν συνεδρί
ασή.

Κύριοι Συνάδελφοι, θα παρακαλε- 
σω όλους μας κατά τήν διάρκειαν 
τής ομιλίας τών διαφόρων συναδέλ
φων νά τηρήσητε τάξιν, ευπρέπειαν 
κ.λ.π. διά νά τελειώσωμεν καί γρη- 
νορώτερα καί νά διεξαχθή ή σννε- 
δρίασις σνο ύψος πού άπαιτεΐ ό 
σύλλογος τών υπαλλήλων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης.

’Επίσης θά παρακαλέσω καί τούς 
διαφόρους όμιλητάς νά είναι έντός 
τών θεμάτων τής ήμερησίρς διατά- 
ξεως. Πριν προδώ εις τήν άνάγνω- 
σιν τών θεμάτων τής ήμερησίας δια- 
τάξεως θά έκλέξωμεν δύο γραμμα
τείς τής συνελεύσεως καί τήν έφο- 
ρευτικήν έπιτροπήν.

Ή γενική συνέλευσις όμοφώνως 
όρίζει ώς Γραμμαπεϊς αντής τούς

κ.κ. Κσυτσογιάννην καί Χρυσοβι- 
τσιώτη. ’Επίσης διά μέλη τής ’Ε
ξελικτικής Επιτροπής ώς τακτι
κούς τούς -κ.κ. Μντιληναΐον, Κόμη, 
Δημητρακόπουλον, Άνδρικόπουλον 
πουλάν, καί Πολυχρονίδην. Ώς ά- 
ναπληρωματικούς τούς κ.κ. Λάττ- 
παν καί Ίωαννίδην. 
κ. Πρόεδρο ς: Κύριοι συνάδελ

φοι, τά θέματα τής ήμερησίας δια- 
τάξεως τής σημερινής συνελεύσεως 
μας θά είναι:

Έκθεσις πεπραγμένων έτους
1963.
Έγκρισις απολογισμού έτους 
1963 καί προϋπολογισμού
1964.

’Έκθεσις έλεγκτών καί άπαλ- 
λαγή Διοικητικού Συμβουλίου. 
’Εκλογή πενταμελούς έξελεγ- 
κτικής επιτροπής καί δύο ανα
πληρωματικών μελών.

Τον λόγον έχει ό κ. Πρόεδρος τού 
Σ υλλόγου.

Ή εΐσήγησις τοϋ Προέδρου 
u. Γ. Καραηάνου

κ. Γ. ιΚΑΡΑΠΑΝΟΣ: (Πρόε
δρος Δ. Σ.): ’Αγαπητοί συνάδελ
φοι. Πριν ή είσέλθωμεν εις τήν συζή- 
τησιν έπί τών θέμάτων τής ήμερη
σίας διαπάξεως ή έκπροσώπησις 
έκρινε ότι άποτελεΐ καθήκον της νά 
φέρη ενώπιον τής Συνελεύσεως δύο 
αξιοσημείωτα γεγονότα τά όποια 
εμφανίζονται τήν στιγμήν τούτην. 
Τήν πρώτην θέσιν καταλαμβάνει τό 
Κυπριακόν θέμα. Ώς γνωρίζετε ά- 
ποοντες οί έν Κύπρψ άδελφοί μας δι
έρχονται στιγμάς άγωνίας, άγωνιζό- 
μενοι διά τήν αύτοδιάθεσίν των.

’Επιβάλλεται εις ημάς όπως τούς 
συμπαρασταθώμεν ικαί άπευθύνωμεν 
ψήφισμα προς τήν Τραπεζοϋπαλλη- 
λικήν τάξιν τών Κυπρίων συναδέλ
φων μας.

Τό ψήφισμα τό όποιον συνέταξε 
ή έκπροσώπησις έχει ώς έξης:

Ένωσιν Τροστεζοϋπαλλήλων 
Κύπρου.

Υπάλληλοι Έθνοτραπέζης έν 
έτησίςι τακτική Γενική Συνευ- 
σει των καταδικάζουν μέσα νο- 
θεύσ^ως θελήσεως Κυπριακού 
λαού σκσπούντα αποκλεισμόν 
δικαιώματος αύτοδιαθέσεως, 
καταργήσεως ανεξαρτησίας του 
καί έπάνοδου αποικιακού κα
θεστώτος στόπ. ιΠαρακαλοΰμεν 
γνωρίσατε Πρόεδρον Μακάριον 
συναδέλφους Τ ροπτεζοϋπαλλή-
λους καί εργαζομένους Κύπρου 
συμπαριστάμεθα Κυπριακόν 
λαόν καί ηγεσίαν του είς α
γνόν καί τιτάνιον αγώνα του. 
’Εντολή Γενικής Συνελεύσεως. 
Ό Πρόεδρος.

(Χειροκροτήματα)
Δεύτερον αξιοσημείωτου γεγονός 

τό όποιον έπεσήμανε ή εκπροσώπη
σές είναι ή άλλαγή τής πολιτικής 
διακυβερνήσεως τής Χώρας. Οΐ ήγέ- 
ται καί κατ’ άρχήν ό Πρόεδρος τής 
Έινώσεως Κέντρου ΰπεσχέθη κατά 
τον κοπηγορηιματ ικώτερον τρόπον 
καί παλαιότερον άλλα καί προσψά- 
τως ότι θά ένδιαφερθή νά άποκατα- 
στήση τήν έν τή Τραπέζη κατάστα- 
σιν.

Είναι γνωστόν κύριοι ότι έπί 
1 Γετίαν ήδη οί υπάλληλοι τής ’Ε
θνικής Τραπέζης έπλήρωσαν μέ τό 
άκριιβώτερον νόμισμα τάς συνέπειας 
μιάς αμαρτωλής ένεργείας. Οΐ σήμε
ρον κυβερνώντες τήν Χώραν οστό τό
τε άκόμη ύπεσχέθη,σαν ότι ερχόμε
νοι είς τήν ’Αρχήν θά άπεκαθίστσυν 
τά πράγματα. Είναι όμως φυσικόν 
ότι δέν είναι δυνατή, ή πλήρης άπσ- 
κατάστασις τών θυμάτων τής κατα- 
στάσεως, ή όποια έδημιουργήθη-, καί 
δή αμέσως.

Είναι όιμως άναγκαίον, είναι απα
ραίτητον, αποτελεί συνέπειαν τών 
ήγεπών καί είδικώτερον όλων έκείνων 
οι όποιοι άπό τοϋ βήματος έδωσαν 
κατηγορηματικός διαβεβαιώσεις, νά

τάς εκπληρώσουν. Καί πρώτιστη α
νάγκη είναι ή έξυγίανσις τής Τραστέ- 
ζης. Πέραν όμως τών ειδικών ούτών 
δύο θεμάτων τά όποια οφείλουν οί 
κυβερνώντες σήμερον την Χώραν νά 
εκπληρώσουν, έχουν έπαγγελθεΐ, έ
χουν διακηρύξει σαφώς καί κοτηγο- 
ρημοτικώς ότι θά άπαλλάξουν τήν 
έργατοϋπαλληλικήν τάξιν έκ τών δε
σμών είς τά όποια τήν παρέδωσε ή 
μέχρι τσΰδε άντεργατική πολιτική 
τής προκοτόχου Κυβερνήσεως. Διό
τι δέν τελούμε παρά δέσμιοι τών 
Νόμων 3239, ό όποιος μάς έρρι- 
ξε είς τούς όνυχας τής εργοδοσίας 
διά νά μάς έκμεταλλεύεται καπά τον 
χειρότερον τρόπον.

'Αλλά δέν είναι μόνον ό 3239, 6 
Νόμος 1943 τού 1951 ό έπιβάλλων 
τήν κράτησιν τών ημερομισθίων α
περγίας άποτελεΐ έτερον τροχοπέ
δην είς τό έλεύθερον δημοκρατικόν 
συνδικαλιστικόν κίνημα, ώς καί άλ
λοι προγενέστεροι αυτών.

Σήμερον άκόμη, προ άλίγων ω
ρών, εΐχον τήν κατηγορηματικήν βε
βαιώσου τόσον τού Υπουργού τών 
Οικονομικών όσον καί τού Υπουρ
γού τής 'Εργασίας, είδικώτερον τού 
τελευταίου, ότι ό Νόμος 1943 θά 
καπαργηθή όπωσδήποτε. Καί έζητή- 
θη ή έπιστροφή τών ήμερων άπεργί- 
qq ή όποια όπωσδήποτε θά πρατγμα- 
τοποιηθή.

Καί αυτά μέν είναι αί άμεσοι υ
ποχρεώσεις τάς όποιας όψείλει νά 
εκπλήρωσή ή Πολιτεία, διότι ή πολι
τεία έκείνη ή όποια έδωσεν τους άν- 
τεργατικούς νόμους καί αύτή έσφα
λε καί έδημ ιούργησε τά θύματα τής 
συγχωνεύσεως καί την χαώδη κατά- 
στασιν εις τούς ασφαλιστικούς μας 
’Οργανισμούς. ’Αλλά ή έντός τής 
Τραπέζης έξελιχθεϊσα κατάστασις 
δέν υπήρξε όλιγώτερον χαώδης καί 
όλιγώτερσν άντιϋπαλληλική καί όλι
γώτερον φαυλοκρατική καί όλιγώ
τερον εύνοιοκρατική. Ή ήγεσία έ- 
πραξε πάν τό δυνατόν διά νά περι- 
ορίση τό κακόν καί πιστεύει ότι συ
νέβαλε όχι άπλώς πάρα πολύ, άλλά 
αποτελεσματικά είς τό νά άναχαιτί- 
ση τον κατηφορικόν δρόμον τής Δι
ό ικήσεως.

ΔΓ όλα αύτά τά όποια προεΐπον 
ή έκπροσώπησις συνέταξε καί θέτει 
ύπό τήν κρίσιν σας τό ακόλουθον τη
λεγράφημα απευθυνόμενου πρός τον 
Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως καί τούς 
Υπουργούς Συντονισμού, Οικονομι
κών, 'Εργασίας, Εμπορίου καί πρός 
τον 'Αθηναϊκόν τύπον καί τό όποιον 
έχει ώς έξης:

Υπάλληλοι Έθνοτραπέζης, 
διατηρούν ζωηρώς έν μνήμη 
των συμπαράστασίν σας άπό 
αρχής δεινών των έν ετει 1953 
ώς καί τότε κατηγορηματικός 
δηλώσεις ’Αρχηγού 'Ενώσεως 
Κέντρου ττερί άπσκαταστάσεως 
δικαιοσύνης είς Έθνοτρόττεζαν

στόπ. Ωσαύτως συμπαράστα
σή καί ύποστήριξίν σας είς α
γώνας των καθ’ όλην διάρκειαν 
1 1 ετίας υπέρ άπαραγρόσττων 
δικαίων αύτών καί ‘Ελλήνων έρ- 
γαζομένων στόπ. Διά πάντα 
ταΰτα άπαξ έτι ευχαρ ιστούν 
στόπ. Δράττονται δέ ευκαιρίας 
έν σημερινή τακτική έτησίφ Γ ε
νική συνελεύσει Συλλόγου των 
έκφράσουν πίστιν των διά πρά- 
γμααιν δικαίωσιν έπελθησσμέ- 
νην πρώτον διά καπσργήσεως 
απάντων άντεργατιικών Νόμων 
καί είδικώτερον Νόμον 3239, 
δεύτερον διά έξυγιάνσεως ά- 
σψαλιστικών ’Οργανισμών προ
σωπικού καί άπσκαταστάσεω ς 
έν γένει θυμάτων άσκηθείσης 
κατ’ αύτών πολιτικής τταρελ- 
θούσης 1 1 ετίας. Τρίτον κατο- 
χυρώσεως άρχής νά μήν ϋπο- 
λείπωνται άπό πάσης πλευ
ράς συναδέλφων τών έ,τέρων 
μεγάλων Τραπεζών. Τέταρτον 
Θεσττίσεως συγχρονισμένου όρ- 
γανισμοΰ υπηρεσίας καί βάσει 
τούτου δικαίΰς κρίσεως καί με- 
ταχειρίσεως προσωπικού. Πέμ- 
τττον. Αύστηράς τη-ρήσεως έρ- 
γοτιικής Νομοθεσίας καί έφαρ- 
μογής ένιαίου ωραρίου έργασί- 
ας διά κέιντρον καί έπαρχίαν 
καί έκτον άποτινάξεως έκ Τρα
πέζης τοϋ τοξινώσαντος αύτήν 
καθεστώτος εΰνοιών ηθικής δια
φθοράς κατάφωρου αδικίας, κα
ταπιέσεων καί βίας, έκριζώσεως 
τών πάσης φύσεως έπιδράσεων 
αΰτοΰ καί πάραυτα άπομακρύν- 
σεως τών υπευθύνων φορέων 
αΰτοΰ. ’Εντολή γενικής Συνε
λεύσεως κλπ.

Καίτοι δύναται νά λεχθή, έκφενγβι 
τής δικής μου άρμοδιότητος νά θε

τήν είς τούς ίδιους υπαλλή
λους. ’Αναθέτει είς τό έκλεγτμ 
σόμενον Διοικητικόν Συμβού- 
λιον τού Συλλόγου τών υπαλ
λήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τήν έκτέλεσιν τοϋ παρόντος ψη
φίσματος.

Έγκρίνεται κύριοι;
(Χειροκροτήματα! !)

Κύριοι συνάδελφοι, ή απερχόμενη 
διοίκησις ακολουθούσα τήν άπό τής 
έποχής της έφσρμοσθεΐσαν τακτικήν 
έδημοσίευσε τήν έκθεσιν πεπραγμέ
νων είς τήν Τραπεζιτικήν άπό τής 
παρελθούσης έβδομάδας. Πιστεύω ό
τι θά συμφωνήσετε ότι δέν παρίστα- 
ται άνάγκη άναγνώσεως καί πάλιν 
τής έκθέσεως. Συνεπώς όσοι έκ τών 
κ.κ. συναδέλφων θά θελήσουν νά α
σκήσουν κριτικήν έπί τής έκθέσεώς 
μας ν’ άποτανθόΰν είς τον κ. Πρόε
δρον τής Συνελεύσεως διά τά περαι
τέρω.

κ. Π ρόεδρος: ‘Ο κ. Παπσϊ- 
ωάννου έχει τόν λόγον.

Ο u. Δ. Παπαϊωάννου
κ. Δ. ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ: ’Αγα

πητοί Συνόίδελφοι. Μετά ένα χρόνο 
προσήλθομεν διά νά κρίνωμεν τήν 
δημοσιευθεΐσαν ήδη λογοδοσίαν τής 
Διοικήσεως τού Σωματείου. 'Οφεί
λω νά ομολογήσω δτι αί συνελεύσεις 
τού σωματείου μας δέν είναι έκεΐνες 
οΐ όποιες θά έπρεπε νά είναι. Έν 
προοιμίψ είς τήν εϊσήγησιν τών ψη
φισμάτων του ό Πρόεδρος τού Συλ
λόγου μας καί εις τό ψήφισμα, τό 
εΐσηγούμενον παρ’ αΰτοΰ γιά τήν 
κατάργησιν τών άντεργαττικών νό
μων, είπεν ότι προ ολίγων ωρών ό 
κ. ‘Υπουργός τής ’Εργασίας τού έ-

Συνάδελφοι,
Ασκήσατε όλοι τό εκλογικό 

σας καθήκον τήν 21ην καί 22αν 
Μαρτίου

αω ύπό τήν κρίσιν σας τό ύπό συνα
δέλφου τεθέν τρίτου ψήφισμα, έν τού- 
τοις, τά κάμω διά νά άπαλλάξω τόν 
κ. Πρόεδρον τής συνελεύσεως τού φόρ 
του αΰτοΰ καί έπειδή είμαι κάτοχος, 
ώς ζησας τό θίγόμενου θέμα διά τού 
ψηφίσματος, τό όποιον αφορά τήν 
ελευθερίαν τού συνδικαλίζεσθαι, διό
τι κοτά τό παρελθόν κύριοι, ή Διοί- 
κησις της Τραπέζης έπενέβη καί έπί 
τού ζητήματος αΰτοΰ καί έδημιουρ- 
γήθη ολόκληρος σάλος.

Θέτω ύπό τήν κρίσιν σας κύριοι 
τό πρός τήν Διοίκησιν τής Τραπέ
ζης απευθυνόμενου ψήφισμα τό ό
ποιον έχει οϋτω:

Ή Γ ενική Συνέλευσις τών με
λών τού Συλλόγου τών ’Υπαλ
λήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος διαττιστώσασα 
την έπί σειράν έτών άντδημο
κρατικήν καί άντισυνδ ικαλιστι- 
κήν τακτικήν τής Διοικήσεως 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, συνι- 
σταμένην εις τήν αύθαίρετον 
εγγραφήν τών νεοπ-ροσλαμ'βα- 
ναμένων ΰπαλλήλο>ν είς τάς 
συλλογικός καί ασφαλιστικός 
οργανώσεις τής απολύτου άρε- 
σκείας της άνευ τής γνώμης ή 
τής συγκατσβέσεως τού υπαλ
λήλου, καταργούσα ούτω τήν 
έννοιαν τού ελευθέρου Δημοκρα
τικού Συνδικαλισμού, άπσφασί- 
ζει όπως διαμαρτυρηθή είς τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης διά 
τήν τοιαύτην άπαράδβκτον τα
κτικήν της καί καλεΐ αυτήν ό
πως τού λοιπού παύση αναμι
γνυόμενη είς τά τής έγγραφης 
τών υπαλλήλων είς τάς συνδι
καλιστικός ή άσφαλιστικάς όρ- 
γαινώσΕίς τής άρεσκείας της, 
άφήνουσα τήν προτίμησιν ταύ-

δήλωσεν ότι μόνον ό Νόμος 1453, 
άν θύμάμαι καλά, θά καταργηθή. 
Δυστυχώς δεν ήκουσα άπό τόν Πρό
εδρόν μας εάν ό αξιότιμος Υπουρ
γός τής Εργασίας τού έδωσε ύπό- 
σχεσιν τινά διά τήν τροποποίησιν ή 
κατάργησιν τού άντεργατικοΰ καί έρ- 
γοδοτικοϋ, προσθέτω έγώ, Νόμου 
3239. ’Οφείλουν λοιπόν όλαι αί ορ
γανώσεις τών εργαζομένων νά κατευ
θύνουν τήν προσπάθειαν των πρός 
τήν τροποποίησιν αΰτοΰ τού νόμου 
διά τής καταργήσεως τού σχετικού 
άρθρου διά τοϋ οποίου προβλέπεται 
ή παρέμβασις τής Κυβερνήσεως είς 
τάς συλλογικός διαπραγματεύσεις 
καί είς τάς διαιτητικός αποφάσεις. 
Τέτοια διάταξις είναι ανελεύθερα, 
είναι άντιδημοκρατική καί άντίκειται 
εις τάς διεθνείς συμβάσεις έργασί- 
ας. Γ Γ αΰτό έπισημαίνω τήν άποψίν 
μου αΰτήν ιδιαιτέρως, διότι ό Πρό
εδρός μας δέν μάς μετέφερε δήλω- 
σιν τού Υπουργού ότι θά τροποποί
ηση ή θά κατάργηση αΰτάν τόν Νό
μον.

Θά είσέλθω ήδη κ. συνάδελφοι εις 
τήν κριτικήν μου έπί τής λογοδοσί
ας τής άπελθούσης Διοικήσεως. Χαί 
θά αρχίσω άπό την προγραμματι
κήν της άνακοίνωσιν τήν οποίαν έ- 
'κυκλοφόρησεν ή Διοίκησις του Σω
ματείου μας κοτά τάς πέρυσι νάς αρ
χαιρεσίας της. Έγραψεν είς τάς 1 1 
Φεβρουάριου τοΰ 1 963 :

«Διά μίαν είσέτι φοράν έμφα- 
νιζόμεβά ενώπιον υμών ϊνα έγ- 
κρίνητε τήν άνανέοχτίν μας έν 
τή Διοικήσει τοΰ Συλλόγου δΓ 
ένα είσέτι έτος. Αΰτήν τήν φο
ράν είμεθα άνευ εκλογικών αν
τιπάλων. Δέν θεωροΰμεν τό γε
γονός αώτά τούτο ώς έλλειψιν 
ένδιοφέροντος διό τά κοινά. Τό

ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ
Ώς καί κατά τό παρελθόν άνε- 

γράφη άπό τών στηλών μας, ό 
έκλεκτός συνάδελφος κ. Γ. Μΐρ- 
κος εΰρίσκεται πλησίον τοΰ Κα- 
θηγητού κ. Α. Παπανδρέου, ήτο·ι 
τοϋ ανθρώπου εκείνου ό όποιος, 
λόγφ τοΰ ήθους του, τής επιστη
μονικής του καταρτίσεως και τοϋ 
πάθους του νά συντελέση διά τών 
γνώσεων του εις τήν ορθολογικήν 
έπίλυσιν τών προβλημάτων τής 
οικονομίας, μέ σκοπόν τήν τα- 
χεΐαν βελτίωσιν τών βιοτικών 
συνθηκών τοΰ Έλληνικοΰ λαού, 
άποτελΐ πολύτιμον κεφάλαιον διά 
τήν χώραν.

"Εκτατέ έμεσολάβησαν ή ένερ- 
γός άνάμιξις τοΰ κ. Καθηγητοϋ 
είς τήν πολιτικήν, ή έκλογή του 
ώς βουλευτοΰ ύπό τήν σημαίαν 
τής Ε.Κ., ή άνάληψις ύπ’ αΰτοΰ 
είς τήν σχηματισθεΐσαν νέαν Κυ- 
βέρνησιν τής δημοκρατικής παρα- 
τάξεως τοΰ βασικής σημασίας 
Υπουργείου Προεδρίας καί ή ά- 
νάθεσις τής Γενικής Γραμματείας 
τούτου είς τόν συνάδελφον κ. Γ. 
Μϊρκον.

Ουτω παρέχεται είς τόν κ. Μΐρ 
κον ή ευκαιρία νά έκθέση άπό 
τής έπικαίρου ταύτης θέσεως, 
είς τόν κ. Παπανδρέου καί δΓ αυ
τού είς τήν Κυβέρνησιν τής χώ
ρας, τήν κρατούσαν είς τό πρώ
τον πιστωτικόν "Ιδρυμα κατά- 
στασιν ή όποια, ώς πάντες.— καί 
ασφαλώς και ό κ. Μΐρκος — γνω 
ρίζομεν, κάθε άλλο εΐναι παρά ευ
χάριστος.

Ή ένημέρωσις τών υπευθύνων 
κυβερνητικών παραγόντων έπί 
τής έπιδειχθείσης ύπό τοΰ κ. 
Χέλμη καί τών επιτελών του α
νεπάρκειας ώς καί έπί τών ύπ’ 
αυτών διαπραχθεισών πάσης φύ
σεως ότασθίαλιών, πλείστας τών 
όποιων γνωρίζει κάλλιστα 6 κ. 
Μΐρκος, άποτελεΐ διά τόν έν λόγφ 
συνάδελφον, (ό όποιος είρήσθω 
έν παρά δω έχει δλως ιδιαιτέρους 
μέ τό "Ιδρυμα δεσμούς) έπιτα
κτικήν ύποχρέωσιν. 'Όθεν πάντες 
οί^ συνάδελφοι άξιοΰν άπό τόν κ. 
Μϊρκον νά πρσβή — έάν δέν τό 
έχη ήδη πράξει — όμελητί είς 
τήν έκτελεσιν τοΰ καθήκοντος του 
τούτου.

Κε ΜΙρκο,
Δέν άγνοεΐτε άσψαλώς, λόγω

καί τής προτέρας θέσεως σας είς 
τήν Τράπεζοιν, ότι ούδεμία σο
βαρά εργασία έγένετο διά τήν 
προσαρμογήν τών δραστηριοτή
των τοΰ Ιδρύματος είς τάς μελ- 
λούσας νά προκόψουν έκ τής συν- 
δέσεώς μας μέ τόν εύρύτερον Εΰ- 
ρω»παϊκόν χώρον συνθήκας «διε- 
θνοποιήσεως» τών τραπεζικών ερ
γασιών καί τοΰ όξυτάτου συνάγω 
νισμοϋ έκ μέρους ξένων ισχυρών 
τραπεζικών συγκρότημά των. 
’Αποκαρδιωτική είδικώτερον εί
ναι ή έπιδειχθεΐσα άμέλεια περί 
τήν συγκρότησιν σχετικών επιτε
λικών ύπηρεσιών ικανών νά συλ
λαμβάνουν τά βασικά τραπεζικά 
προβηματα έντός τών γενικωτέ- 
ρων πλαισίων τής οικονομίας καί 
νά είσηγοϋνται εγκαίρως τάς ά- 
παιτουμένας διά τήν έπίλυσίν 
των άναπροσαρμσγάς.

Γνωρίζετε όπωσδήποτε δτι ή 
Βιομηχαν. Πίστις, είς τήν ασκη- 
σιν τής οποίας εΐχεν καί έδει νά 
έχη προβάδισμα ή ’Εθνική Τρά
πεζα, περιέρχεται βαθμηδόν είς 
Ιδρυθέντας νέους όργανισμούς 
καί Τραπέζας μόνον καί μόνον 
διότι ούδεμία προσπάθεια έγέ
νετο (πλήν τής ανωμάλου προά
γει ώσεως ώρισμένων άλεξιπτω- 
τ ιστών είς τήν άρμοδίαν Διεύ- 
θυνσιν, τής έξωραΐσεως τών γρα
φείων αύτής καί τών σχετικών 
πομπωδών δηλώσεων τοΰ κ. Χέλ
μη είς έορτάς καί πανηγύρεις) 
νά έμΦανιοτθοΰν έμπράκτως αί έπί 
τοΰ ζωτικού τούτου τομέως δυνα
τότητες τοϋ 'Ιδρύματος (άποτυ- 
χία τών άκριβοπληρωθεισών με
λετών ξένων καί έγχωρίων «ειδι
κών»),

Δέν μπορείτε ωσαύτως νά ί- 
σχυρισθήτε ότι άγνοεΐτε τήν κρα
τούσαν είς τό 'Ίδρυμα πάσης 
φύσεως άναρχίαν συνεπεία τής 
άσυστόλου χρησιμοποιήσεως ά- 
προκαλύπτως κομματικών κριτή
ριων κοπά τάς τοποθετήσεις είς 
τάς καίριας θέσεις τού διοικη
τικού μηχανισμού τής Τραπέζης.

Έπί τοΰ σημείου τούτου δέν 
θά σάς ύπενθυμίσωμεν τάς έκα- 
τοντάδας ικανών συναδέλφων οΐ 
όποιοι ευθέως καί πλαγίως ή- 
χρηστεύθησαν μόνον καί μόνον 
διότι δέν άνήκουν είς τήν ιδίαν 
μέ τόν κ. Διοικητήν πολιτικήν 
παράταξιν. Θά άναφερθώμεν μό-

θεωροΰιμεν, ώς καί ττιστεύοιμεν 
ότι είναι, δείγμα ένότητος τού 
προσωπικού, ήτις θά είναι πο
λύτιμον στοιιχειον πρός άυτιμε- 
τώπισιν προβλεπσμένων σσβα- 
ρωτάτων έξελίξεων, ίδίςι είς ·κλα 
δικόν έπίπεδον. Μέ τήν ιδίαν 
άποφασιστικότητα, τήν αΰτήν 
άκαμτΓΤον θέλησιν, ανεπηρέα
στοι άπό τήν οίανδήττοτε δύ- 
ναμιν άντιδράσεως τών άντιτι- 
θεμένων είς τά συμφέροντά μας 
ώς έργαζομένων θά έπιδιώξω- 
μεν καί εφέτος τήν βάσει ώρι- 
σμένου προγράμματος έπίτευ- 
ξιν νέων κοπακτήσεων είς τόν 
οικονομικόν τομέα ώς έττίσης 
καί είς πάσαν μορφήν σχέσεως 
τής εργασίας μας.

Καί ακολουθεί ή πρώτη άνχχκοί- 
νωσις μετά τήν εκλογήν της, ότι κα- 
τήγοτγε μεγάλην νίκην, συγχαίρει τό 
προσωπικόν διά την έκλογικήν μά
χην. ’Αντιλαμβάνεστε, άν ύπάρχη 
μάχη άγαπητοί μου συνάδελφοι ά
νευ αντιπάλων. ’Αλλά άπό τήν προ
γραμματικήν της άνακοίνωσιν διερω
τώμαι, ίσως καί πολλοί άπό σάς. 
Άπ’ όσα ΰπεσχέθη μέ τήν ακάμα
του δή^ιν δραστηριότητά της ότι θά 
έπιδιώξη νά λύση τά θέματα τοΰ 
προσωπικού, τί έπετέλεσε καί τί πα
ρουσιάζει σήμερα;

Καί θ’ αρχίσω άπό τήν λογοδο
σίαν. Εις τά 1964 ή Τραπεζιτική ή 
προχθεσινή αρχίζει μέ πολύ υλικόν 
διά τό άντεργαπικόν νομοσχέδιου τό 
όποιον καί κατά τήν παρελθοΰσαν 
γενικήν συνέλβυσιν είς τήν λογοδο
σίαν της τοΰ ’Ιανουάριου τού 1963, 
άνέφερε έν έκτάσει. Καί ή περυσινή 
Γενική Συνέλευσις ήσχολήθη μέ τό 
θέμα αΰτό καί άπεδοκίμασε τάς προ
σπάθειας της τότε Κυβερνήσεως διά

τήν ψήφισιν ένός τέτοιου άντεργα- 
τικοΰ καί άνελευθέρου Νομοσχεδίου.

Καί ή Διοίκησις μας σήμερον ί
σως διά νά καλύψη τάς στήλας τής 
Τραπεζιτικής ελλείψει άλλων έπιτευγ 
μάτων τό επαναφέρει. Είς το κεφα
λαίου τών έπιτεύξεων ή Διοίκησις 
τού συλλόγου μας αναφέρει ότι ά- 
πέκρουσε τόν κίδυνον διά τής Νομο
θετικής καταργήσεως τής αυτοτέλει
ας τών άσφαλιστικών μας κλπ. Πρό
κειται περί άΰτοϋ τοΰ Νομοσχεδίου· 
διά τό όποιον προηγουμένως σάς ά· 
νέφερα ικαί γιά τό όποιον ή Γενική 
Συνέλευσις μας ήσχολήθη κατά τό 
παρελθόν έτος.

Μάς παρουσιάζει μόνον μερικά έ- 
πιτεύγματα καί λέγει: Κατεβλήθη 
‘καί έφέτος τό ένα δεκαΤΓενθήμερον 
διά τήν κάλιψιν τής ύπερεργασίας 
καί 3) πραγματοποίησις της άπό 
τοΰ προηγουμένου έτους 1962 άπο- 
φασισθείσης παρά τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης προσαρμογής τών βα
σικών μιθών τοΰ Λογιστού Α' -καί 
άνω κλπ.

Καί διερωτώμαι: Είναι έπίτευξις 
συλλογικής δράστη,ριότητος καί προ
σπάθειας, ή άποψασ ι σθεΐσα παρά 
τής Διοικήσεως της Τραπέζης ανα
προσαρμογή ή βελτίωσις άποδοχών; 
’Από τήν λογοδοσίαν επίσης φαί
νεται ότι δυστυχώς έχουν αλλάξει 
έπανειλημμένως θέματα επιδιώξεως. 
’Αναφέρει είς τήν λογοδοσίαν είς 
τήν δεύτερον σελίδα ότι ή συλλογι
κή ήγεσία έζήτει 1 ον) τήν έναρξιν 
τών εργασιών τής κοινής ’Επιτρο
πής εκπροσώπων Τ ραπέζης καί 
Συλλόγων πρός τροποποίησιν τού 
’Οργανισμού της Υπηρεσίας, τα- 
χεΐαν διενέργειαν τών προαγωγών, 
κατάργησιν τών κατ’ εκλογήν, ριζι-

(Συνέχεια εις τήν 2αν σελίδα)
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(Συνέχεια έκ τής 1ης σελ.)

κήν αναθεώρησην τής βάσεως κρίσεως 
έπϊ των φύλλων ποιστητος κλπ. ά- 
ναψέρει 7 περιττού θέματα καί εις 
άλλην στήλην αναφέρει, άλλα: θέ
ματα τά όποια έθεσεν ΰπ’ όψιν τής 
Διοικήσεως.

’Εάν άγαπητοί μου συνάδελφοι δεν 
έχει ή έκπροσώπησις των εργαζομέ
νων σταθερότητα εις τά θέματα τά 
όποια διεκδικεί καί δεν προσθέτει 
θέματα άλλα άψοΰ προηγουμένως ε
πιτυχή τήν λύσιν 'μερικών ή όλων 
τών θεμάτων τά όποια έθεσε, καί άν 
σέ κάθε ύπάμνημά της προς την ερ
γοδοσίαν υποβάλλει άλλα αιτήματα, 
τότε είναι 'βέβαιον ότι χάνει καί τά 
πρώτα, δέν επιτυγχάνει τίποτε καί 
τά συμφέροντα τών υπαλλήλων τών ' 
εκπροσωπούμενων παρά τών έκπρο- | 
σώπων αυτών δέν εξυπηρετούνται | 
παντελώς. Νομίζω ότι θάπρεπε νά; 
ύπάρχη κάποια σοβα-ρότης περισσό- ' 
τέρα είς τά θέματα τής άντιμετωπί- 
σεως και είς τά θέματα τά όποια 
εθετεν είς τήν Διοίκησιν 'τής Τρα- 
πέζης. Διότι άλλα κατά τήν προ
γραμματικήν της άνακοίνωσιν έλε
γε ν, άλλα έθεσε στάς άρχάς τής θη
τείας της και άλλα μετά τήν περί- 
φημον καί πανηγυρικήν δήθεν συγ
κέντρωση/ τού θεάτρου Σαμαρτζή.

Τά θέματα τά όποια απασχολούν 
τούς εργαζομένους είς τήν Τράπεζα 
είναι τό ιμισθολογτκόν, το θέμα τού 
’Οργανισμού τής Υπηρεσίας και τό 
’Ασφαλιστικόν θέμα. Koci έπϊ τού 
μισθολογικοΰ θέματος άγαπητοί μου 
συνάδελφοι: Διερωτώμαι ποιαν προ
σπάθειαν ικατέβαλεν ή Διοίκησις τού 
Συλλόγου διά τήν βελτίιωσιν τών α
ποδοχών μας; Συνεκάλεσε μίαν συγ
κέντρωσή εις τό Οέατρον Σαμαρτζή 
κοινήν όλων τών ’Οργανώσεων τού 
προσωπικού και έκαυχάτο διά μιας

άνακοινώσεώς της διότι ήταν τάχα 
πολυπληθής ή συγκέτρωσις αυτή 
και μεγαλειώδης. Δυστυχώς, παρα- 
στάς είς τήν συγκέντρωσιν αυτήν 
κανένα πλήθος συναδέλφων δέν εύ
ραν έκεΐ, αφού δέν είχαν κατορθώ
σει νά γεμίσουν ούτε τά καθίσματα 
τής πλατείας τού Θεάτρου Σαμαρ
τζή. Καϊ έθεσαν θέματα αύξήσεως 
τού μισθολογίου κατά 20% καί έπή- 
ραν την έγκρισιν τής πενιχρός έστω 
Γενικής Συνελεύσεως. "Έκανε έναρ- 
ξιν αγώνων ή Διοίκησις τού Συλλό
γου μας; Διά τήν έπίτευξιν καί άλ
λων θεμάτων, και τής αύξήσεως κα
τά 20% τών αποδοχών τού προσω
πικού. Και άφσΰ μετά μερικάς τρι- 
ώρους ή τετράωρους άπεργίας είς 
τάς οποίας συμμετεΐχον τά κατα
στήματα τών ’Αθηνών καί τού Πει
ραιώς (δέν ξέρω γιατί άψινε έξω άπ’ 
αΰτάς τό λογιστικόν Κέντρον), έγ- 
ικατέλειψε τό θέμα τού μισθολογίου 
-καί δημοσιεύει διά μιας άναικοινώσε- 
ως είς τον τύπον ότι τό θέμα αυτό 
τό άφησε είς τήν ικρίσιν τής Διοική- 
σεως τής Τραπέζης.

’Από μίαν άνακοίνωσιν τής 23 
Σεπτεμβρίου 1963 διά τής όποιας 
μάς έγνώριζεν μίαν έπϊ στολήν τηις 
προς τήν εφημερίδα τά «ΝΕΑ» λέγει 
είς τήν τρίτην παράγραφον:

«Διά τής επιτυχίας τών δύο 
εκδηλώσεων έπετεύχθη ό έπιδι- 
ωχθείς σκοπός, κατόπιν τούτου 
έτερματίσθη ό άπεργιακός ά
γων διά τό θέμα τής αύξήσεως, 
ή ίκανοπτοίησις τού όποιου ά- 
φέθη είς τήν διάθεσιν τού Διοι- 
κητοΰ».

Είναι δυνατόν άγαπητοί μου συ
νάδελφο ι νά προγρα μ ματί ζη καί νά 
φθάνη μέχρις άπεργίας μία ΔιοίκηΓ

νον είς τήν ίδικην σα^ περίπτω- 
σιν ήτοι είς την έκδιωξίν σας, 
αμέσως μετά τό αποτέλεσμα τών 
εκλογών τού 1961, έκ τής Διευ- 
θύνσεως Οικονομικών Μελετών, 
επειδή κατά τήν άντίληψιν του κ. 
Χέλμη αποτελούσατε μετά του 
Δ)τοΰ κ. Παπαχατζή, πυρήνα 
δημοκρατικής άντιπολιτεύσεως. 
Θά άναφερθώμεν άκόμη είς τήν 
έν συνεχεία άρνησιν τής Διευθύν- 
σεως Βιομηχανικής Πίσεως, είς 
τήν οποίαν είχατε εύδοκίμως υ
πηρετήσει, νά δεχθή τάς υπηρε
σίας σας, όχι μόνον διότι υπήρχε 
κίνδυνος νά άνασκαλευθοΰν ώρι- 
σμένοι «απόρρητοι» φάκελλοι 
άλλά καί διά νά μη τεθή έμπό- 
διον είς τάς φιλοδοξίας ώρισμέ- 
νων «ήμετέρων» του κ. Χέλμη καί 
τής παρατάξεώς του.

Δέν πιστεύομεν ότι έλησμονη- 
σατε τήν συνεπείς* κριτικής ά- 
σκηθείσης ύπό τοΰ δημοσιογρα
φικού σας οργάνου, διά τό έργο- 
στάσιον αλουμινίου, προκληθεΐ- 
σαν μήνιν τού τέως υπουργού κ. 
Πρωτοπαπαδάκη δ στις έζήτει την 
κεφαλήν σας έπϊ πίνακι καί την 
πρόθυμον υίσθέτησιν τών «αιτιά
σεων» τούτων υπό τοΰ κ. Χέλμη.

’Ασφαλώς δέν αγνοείτε τήν 
μάστιγα τής πολυθεσίας καί τό 
γεγονός ότι υπάρχουν υπάλληλοι 
κατέχοντες 14 θέσεις, ένώ είς 
άλλους κατά πάντα ικανούς συ
ναδέλφους δέν παρέχεται ούδεμία 
τοιαύτη θέσις καί ύποχρεοΰνται 
νά αντιμετωπίζουν τάς βιοτικός 
των άνάγκας με τον γνωστόν α
νεπαρκή μισθόν ή νά επιζητούν έ- 
τέρας έπαχθεΐς απασχολήσεις 
έπϊ ζημία καί τής υγείας των 
καί τής άποδόσεώς των είς τήν 
Τράπεζαν. Καί έδώ δέν θά άνα- 
φέρωμεν ονόματα καίτοι, ώς άν- 
τιλαμβάνεσθε, δυνάμεθα νά παρα 
τάξωμεν έκατοντάδας. Θά σάς έ- 
ρωτήσωμεν μόνον: Σείς, ώς προϊ
στάμενος Τμήματος, είχατε καμ- 
μίαν θέσιν άπό τον κ. Χέλμην; 
Δυνατόν βεβαίως νά μην είχατε 
τά προς τούτο άπαιτούμενα προ
σόντα. Άλλά τότε πώς έξηγήται 
τό γεγονός ότι ό κ. Διοικητής 
ττλέκει εγκώμια είς τον κ. Α. Πα- 
πανδρέου οστις σάς έπέλεξε διά 
τοιαύτην άσυγκρίτως ύπευθυνο- 
τέραν θέσιν; Δέν νομίζετε ότι καί 
είς τήν περίπτωσιν τής κατανο
μής τών θέσεων έπεκράτουν κυ
ρίως τά κομματικά κριτήρια καί 
ότι άπεκλείσθητε διότι ανήκατε 
είς τό Κέντρον καί δή τήν «αρι
στερόν» πτέρυγα τούτου;

Δέν αγνοείτε έπίσης τό γε
γονός τής παταγώδους αποτυχί
ας τής «Λογιστικής ’Οργανώσε- 
ως» τής Τραπέζης (έν τή ούσίς* 
αλλαγής τής φόρμας τών μηχα
νών) οί αμελέτητοι πειραματι
σμοί περί τήν διάρθρωσιν τών 
υπηρεσιών, μοναδικόν αποτέλε
σμα τών όποιων ύπήρξεν ή έν γέ- 
νει άναστότωσις είς τήν διεξα
γωγήν τών εργασιών τής Τραπέ
ζης άνευ άποχρώντος λόγου. Μέ- 
νομεν μάλιστα με τήν έντύπωσιν 
δτι είς τό παρελθόν θά είχατε 
υποβάλει είς τον κ. Διοικητήν 
σχετικόν υπόμνημα είς τά όποιον 
σημειώνατε τούς κινδύνους διά 
τήν Τράπεζαν έκ τής πλημμελούς 
όργανώσεως καί τής δραστηρι- 
ότητός της. Μήπως εΐσθε είς θέ
σιν νά μάς εϊττητε εάν σάς άπήν- 
τησεν σχετικώς ό κ. Διοικητής.

Έξ άλλου γνωρίζετε κάλλιστα 
την προκλητικήν καταπάτησιν 
τής ιεραρχίας καί τήν άνάθεσιν

τών πλέον απίθανων καθηκόντων 
είς τελείως αναρμόδια πρόσωπα. 
Χαρακτηριστική είναι ή έπιζή- 
τησις ύπό τοΰ κ. Χέμη «γνωμών» 
παρ’ οίουδή,ποτε ασχέτως τής 
κατεχομένης θέσεως. Νομίζομεν 
ότι καί σείς κ. Μΐρκο έκλήθητε 
πολλάκις, νά έκφέρητε γνώμας 
επί ζητημάτων άπασχολούντων 
τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης, 
παρ’ δλον ότι ήδύνοσο νά κληθή 
ό ίεραρχικώς ανώτερος υμών.

’Έχετε μήπως τήν γνώμην ότι 
πάντα τ’ ανωτέρω δέν έδημιούρ- 
γησαν τό κατάλληλον κλίμα διά 
τήν διάπραξιν τών γνωστών πό
σης Φυσεως ατασθαλιών;

Είδικώτερον είς τον εύαίσθητον 
τομέα τών χρηματοδοτήσεων γνω 
ρίζετε άν μη τι άλλο, λόγω τής 
είδικωτέρας θέσεώς σας, δύο αρ
κούντως χαρακτηριστικός περι
πτώσεις. α) Τήν Κλωστοϋφαν
τουργικήν έπιχείρησιν είς τήν ό
ποιαν είχατε τοποθετηθή ώς πα- 
ροτηρητής μέ τον αείμνηστον 
Τζωρτζόπουλον, άπό τον κ. Κυ
ρ ιακόπουλον, θέσιν έκ τής ό
ποιας παρητήθητε συνεπείς* «συ
στάσεων» τοΰ κ. Χέλμη νά ύπο- 
στηρίζητε τήν χρηματοδότησιν 
τής είς επισφαλή θέσιν ευρισκό
μενης έπιχειρήσεως. 'Η έν λόγω 
έπιχείρησις έκλεισε, «λλά ούδείς 
έζήτησεν εύθύνας καί β) τήν έμ- 
πορικήν έκείνην έπιχείρησιν διά 
τήν οίκτράν οικονομικήν θέσιν τής 
όποιας συνετάξατε έκθεσιν ζη- 
λοτύπως φυλασσομένην είς τά έρ- 
μάρια τοΰ κ. Διοικητοΰ, ήν ά 
Σύλλογος, ώς μέτοχος, έζήτησεν. 
Τοιαΰται δέ περιπτώσεις δυναν- 
ται νά άναφερθοΰν πάμπολλαι.

Παρά τον φόρτον τής εργασίας 
τόν όποιον σάς επιβάλλουν τά 
νέα σας καθήκοντα νομίζομεν δτι 
δέον νά έξοικονομήσητε^ ολίγον 
χρόνον διά νά άναλογισθήτε πάν
τα τά ανωτέρω, συναγάγητε τά 
κατάλληλα συμπεράσματα καί νά 
ένσταλάξητε είς τήν συνείδησιν 
τών αρμοδίων παραγόντων τήν 
βεβαιότητα περί τοΰ δτι ή δη- 
μιουργηθεΐσα είς τήν Τράπεζαν 
κατάστασις είναι απαράδεκτος 
καί έπικίνδυνος.

'Η Εθνική Τράπεζα είναι ορ
γανισμός ζωτικός, κατάλληλος 
διά τήν άνάληψιν γενικωτέρων 
καθηκόντων είς τήν παρούσαν 
φάσιν τών προσπαθειών διά τήν 
έπιτάχυνσιν τοΰ ρυθμού ανόδου 
τής οικονομίας τής χώρας, άλλά 
απαιτείται ή έκ τών άνω κάθαρ- 
σις. Αΰτη θά πραγματοποιηθή 
διά τής άναθέσεως τής Διοική- 
σεως είς πρόσωπον έμπειρον περί 
τά θέματα τής Τραπέζης, ικανόν 
νά άναλάβη τήν άναδ ι οργάνωσ ι ν 
τοΰ Ιδρύματος καί νά άποκατα- 
στήση τήν διαταραχθεΐσαν ηθι
κήν τάξιν, προ παντός δέ ά μ ε- 
ρόληπτον κας λευκόν είς 
ζητήματα διαχειρίσεως ττεριου- 
σιακών της στοιχείων.

Ή έκ μέρους σας ένημέρωσις 
τών αρμοδίων κυβερνητικών πα
ραγόντων καί είδικώτερον τοΰ 
Υπουργού Προεδρίας κ. Α. Πα- 
πανδρέου έπι τών ανωτέρω, έλ- 
πίζομεν δτι θά έχη ώς αποτέλε
σμα τήν άνανέωσιν τής Διοική- 
σεως τής Τραπέζης συμφώνως 
προς τά προεκτεθέντα.

Οί συνάδελφοί σας αναμένουν 
νά ττράξητε τό έν προκειμένω κα
θήκον σας, άπό δέ τήν δημοκρα
τικήν κυβέρνησιν τήν έκδήλωσιν 
τοΰ προσήκοντος ενδιαφέροντος.

σις Σωματείου διά τό θέμα τής αύ- 
ξήσεως τών άποδοχών, νά τό έγ- 
καταλείπη είς τά κρύα τοΰ λουτρού 
καί νά τό άφήνη τό θέμα είς τήν διά- 
θεσιν τού εργοδότου, οίουδή,ποτε 'ερ
γοδότου, έστω άν είναι ό Διοικητής 
μας ή οίοσδήποτε άλλος εργοδότης; 
Γ tori έφθασε σ’ αυτό τό σημεΐον 
διερωτήθην καί τότε καί διερωτώμαι 
άκόμα. Γιατί έγκατέλειψε την προ
σπάθειαν αύτήν; 'Ομολογώ δεν έβ
ρισκα καμμ,ίαν δικαιολογίαν εφ’ ό
σον έκανε τήν έναρξιν τοΰ άγώνος 
αύτοΰ, γιατί τον έγκατέλε ιψε καί ά
φησε τό θέμα τής αύξήσεως τών α
ποδοχών είς τήν διάθεσιν τοΰ Διοι- 
κητοΰ. Τότε γιαπί νά κάνη τον άγώ- 
να αυτόν, άφοϋ είχε πάρει καί τήν 
έγκρισιν τής μικρής αύτής, πενι
χρός, επαναλαμβάνω, συνελεύσεως 
τοΰ Θεάτρου Σαμαρτζή, νά διεκδί
κηση καί δι’ απεργιών τήν ίκανοποί- 
ησιν τοΰ θέματος τής αύξήσεως κα
τά 20%;

Αναφέρει άκόμα εις τήν λογοδο
σίαν της τήν τακτοποίησιν τών μι
σθών, κατόπιν μιας άνακοινώσεώς 
τελευταίως τής Διοικήσεως, τών Υ
ποτιμήματα ρχών καί Τμηματαρχών. 
Καί ένεθυμήθη ή Διοίκησις τού Συλ
λόγου μας τό θέμα τών Ύποτμημα- 
ταρχών καί τών Τμηματαρχών, τών 
συναδέλφων αυτών, μόνον όταν οί ί
διοι τά άνεκίνησαν καί οί ίδιοι προ- 
σεπάθησαν άφού είδαν τήν άδικίαν 
ή όποια τους έγένετο ώστε προαγό- 
μ-ενοι νά παίρνουν μικρότερον μισθόν 
άπό εκείνον τόν όποιαν παίρνουν οί 
μή προαγόμενοι συνάδελφοί τους. 
Καί τό παρουσιάζει ώς επίτευγμα 
κι’ αυτό άφού όμως προηγουμένως 
έκινήθησαν οί ίδιοι οί ενδιαφερόμενοι 
καί καλά έκαναν.

Προ τριών περίπου ετών, άν θυ
μάμαι καλά, είς τήν ιδίαν αίθουσαν 
σάς έλεγα, ότι ώφειλε ή Διοίκησις 
τού Σωματείου μας νά επιδίωξη, τήν 
σύναψιν συλλογικής συμβάσεως διά 
τήν αΰξησιν τών όστοδοχών, διά τόν 
οργανισμόν τής Υπηρεσίας καί γιά 
κάθε θέμα πού άψορά τό προσωπι
κόν. Καί τότε ή Διοίκησις τού Σο 
ματείου μας μού άπήντησεν ότι υ
ποστηρίζω έγώ ενα νομοσχέδιον άν- 
τεργαπικόν. Έπανέιλαβα καί τότε, 
καί είς τήν άρχήν τής ομιλίας μου 
απόψε σάς εδήλωσα, δτι τό Νομο- 
σχέδιαν είναι άντεργατικόν, άλλά 
δυστυχώς ήταν ενα νομοσχέδιον συ
νάδελφοι. Αυτό τό νομοσχέδιον υ
πάρχει άπό 1 1 χρόνια. Έψηφίσθή, τό 
1953 καί τό έχομεν 10 χρόνια. Μέ 
αύτο τό νομοσχέδιου έκι,νή;θησο(ν καί 
άλλα ι οργανώσεις καί έπήραν αυξή
σεις, μικρές, άνευ σημασίας, ίσως, 
άλλα υπάρχουν περιπτώσεις, πού 
πήραν πολλές οργανώσεις. Μερικά 
δελτία τής εργατικής Νομοθεσίας 
πού έχω στα χέρια μου, μπορείτε νά 
διαβάσατε πόσες οργανώσεις επέτυ
χαν αΰξησιν τών αποδοχών, προσφά- 
τως δέ καί οί ιδιωτικοί υπάλληλοι 
κατά 20% περίπου κατά μέσον ό
ρον. Και οί υπάλληλοι τής ΔΕΗ έ- I 
πήροα/ αύξήσεις καί οί υπάλληλοι ■ 
τοΰ Ο.Τ.Ε. έπήραν αυξήσεις και οί ; 
υπάλληλοι τοΰ Δήμου Τρικάλων ,έπή- 
ραν αυξήσεις καί οί Έυρσοδέψαι έ- : 
πήραν αυξήσεις, μέ αυτόν τόν άν
τεργατικόν Νόμον. Δυστυχώς, έπρε
πε νά κάνωιμε έποενάστασιν διά νά 
καταργήσωμεν αυτόν τον νόμον. Έ- 
πανάστασιν δυστυχώς δέν μπορούμε 
νά κάνωμε. "Επρεπε νά κινηθούμε 
εντός ένός νόμου άντεργατικού, ε
παναλαμβάνω, άπό τόν όποιον δέν 
μπορούσαμε νά ξεφύγωμε. ’Απόδει- 
ξις ότι καί ή πρακάτοχος Κυβέρνη- 
σις όχι ή Υπηρεσιακή τού κ. Παρα- 
σκευοπούλου, άλλ’ ή τών 50 ημερών 
τού κ. Παπανδρέσυ δέν ήμπόρεσε νά 
χορηγή,ση τάς αυξήσεις τών 1 2%, τά 
όποια ΰπεσχέθη καί τά όποια ό Υ
πουργός τής ’Εργασίας, ό σημερι
νός ήξίωσε άπό τούς βιομηχάνους. 
Δέν μπόρεσε δυστυχώς νά τις χορη- 
γήση κι* αύτο διότι υπήρχε άοκρι-

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥ!

Ή ΕΦΕΤ οργανώνει άερο 
πορικήν εκδρομήν είς ΠΑΡΙ- 
ΣίΟΥΣ διάρκειας 15 ήμερων 
(άπό 26 Μαρτίου έως 9 ’Α
πριλίου).
ΤΙΜΗ : Δραχ. 7.000 καταβλη
τέοι είς επτά (7) μηνιαίας 
δόσεις.

Συνισταται είς τούς ένδια- 
φερομένους ή έγκαιρος δή- 
λωσις συμμετοχής, λόγω τοΰ 
περιορισμένου άριθμού τών 
έκδρομέων.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ■ ΔΗΛΩΣΕΙΣ:

Κον Άθαν. Ραγαζον, Κεντρι
κόν Κατάστημα Ε. Τ. Ε όδός 
Αιόλου 86. Τηλέφ. 230.011 

’Εσωτ. 339.

6ώς ό νόμος αΰτάς καί τον όποιον 
ομολογεί καί ή ιδία συλλογική ,μας 
ήγεσία είς τήν Τραπεζικήν είς κύριον 
άρθρου τού παρελθόντος ’Ιανουά
ριου.

Ή συλλογική μας λοιπόν ήγεσία 
έπϊ 7ετίοον πού εύρίσκεται είς την 
άρχήν δέν κατώρθωσε νά έκμεταλ- 

, λευθή αυτόν τόν νόμον είς τό 'έλά- 
χιστον δυνατόν, είς τό έλάχιστον, έ- 

I π αναλαμβάνω, όσο θά |ήτο δυνατόν 
νά άποσπάση κανείς άπό τά νύχια 

I τών εργοδοτών.
Δι’ αύτήν τήν έγκατάλειψιν τήν 

θεωρώ ένοχον απέναντι τού προσω
πικού. Καί έρχεται ό ’Οργανισμός 
της υπηρεσίας αγαπητοί μου συνά
δελφοι. Τότε είπα ότι τό θέμα τού 
οργανισμού τής υπηρεσίας αποτε
λεί άντιικείμενον τών συλλογικών δια
πραγματεύσεων. Καί εΐχα δίκηο καί 
άπτοδεικνύεται άκόμα ότι είχα δί
κηο, άλλά δυστυχώς δέν ήθέλησαν 
νά τά ακούσουν οί άγοπτητοί. μας 
συνάδελφοι, προφασιζόμενοι πιθανόν 
ότι κατέχουν τά πάντα καί μπορεί 
στο μυαλό τους νά τά φαντάζονται 
όλα σωοπά ικαί εκεί άκόμα σφάλουί'. 
Δέν παρεδέχθησαν δεύτερα γνώμη.

Μπορούσε ό οργανισμός της υπη
ρεσίας νά άποτελέση άντικείμενον 
συλλογικής διαπραγματεύσεως. Καί 
αν αύτο τό επιτυγχάναμε νά εΐσθε 
βέβαιοι οτι θά ήσαν πολλά τά ω
φελήματα έξ αύτοΰ τοΰ λόγου. Καί 
είπα τότε ότι καί ό τέως Διοικητής 
μας κ. Κυριακόπουλος έτροποποίησε 
τον οργανισμόν είς ένα σημεΐον γιά 
τήν χορήγησιν μιας προσαυξήσεως 
είς τούς Λογιστός, 6' άν θύιμάμαι 
καλά, ικαί τό Υπουργείου ’Εμπορί
ου τήν οστέρριψε τήν τροποποίησιν 
αύτήν διότι έπρεπε νά γίνη συλλο- 
γΐίκή σύμβασις. Αύτήν τήν περίπτω
ση/ δέν την ιέξεμεταλλεύθη ή Διοΐκη- 
σνς τού Σωματείου μας. Καί πέρα
σαν τόσα χρόνια καί λέμε ότι πρέ
πει νά φτιάξομε τό ’Οργανισμό της 
Υπηρεσίας καί ή Διοίκησις δέν κά
νει τόν ’Οργανισμό τής Υπηρεσίας 
καί υποβάλλει ένα σχέδιο ή Διοίκη- 
σις τού Συλλόγου μας προ τριετίας 
κουτσουρεμένο καί ανάπηρο κι’ αυ
τό, καί σήμερα άκόμα δέν έχομε 
’Οργανισμό τής Υπηρεσίας καί Δι
ό ικούμεθα άπό έναν ’Οργανισμό 
προ 1 ί ετών, αναχρονιστικόν τελεί
ως.

Καί ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
συνέστησε μίαν ’Επιτροπήν. Καί έξε- 
πόνησε ένα σχέδιον, άπαράδεκτον 
τελείως, κατά τήν γνώμην μου, είς 
δλας αύτοΰ τάς διατάξεις. Καί έκά- 
λεσε τήν έκπροσώπησιν τού προσω
πικού νά έκφέρη τάς απόψεις της, 
νά πή έγγράφος πού διαφωνεί γιά 
νά τό συζητήση μια αρμόδια επι
τροπή μέ εκπροσώπους της Τραπέ
ζης καί μέ εκπροσώπους τής Διακή- 
σεως τού Συλλόγου μας. Ήρνή'θη, 
καί δέν προσήλθεν ό Πρόεδρος καί 
οί άλλοι ώρισμένοι αντιπρόσωποι 
είς τήν ’Επιτροπήν αυτήν. Καί Σή
μερα, Φεβρουάριον 1964, δέν έχομεν 
’Οργανισμόν και Κύριος οΐδε πότε 
θά τόν άποκτήσωμεν.

ΊΕδιικαιολογήθή ή Διοίκησις τού 
Συλλόγου μας ότι δέν προσήλθεν 
είς τήν επιτροπήν, διότι μετεΐχον είς 
τήν επιτροπήν Διευθυνταί οί όποιοι 
ήσαν ύπό άποχώρησιν ιλόγφ >ήξεως 
τοΰ ορίου ηλικίας. Άλλά ή επιτρο
πή αυτή άνεσυνεστήθη όπως άνα- 
συνεστήθη ικαί ή επιτροπή προαγω
γών καί πάλιν είς τάς έπιτροπάς 
αύτάς δεν προσέρχεται άκόμα έν 
έτει 1964 ή Διοίκησις τού Συλλό
γου μας. Καί διερωτώμαι. ιΓιατί δέν 
βοηθάει νά γίνη ’Οργανισμός της 
Υπηρεσίας; Γ ιατί κωλυσιέργεΤ ή ι
δία Διοίκησις τού Σωματείου μας 
είς τήν έκπόνησιν ένός ’Οργανισμού; 
Καί μήπως δέν ήταν καλλίτερα ά
ραγε νά μετείχε είς τήν επιτροπήν 
τήν πρώτην έν οψει τής άποχωρήσε- 
ως τών Διευθυντών οί όποιοι στο 
κάτω-κάτω δέν είχαν προσωπικόν ό
φελος νά κάνουν έναν κουτσουρεμέ
νο ’Οργανισμό καί μπορεί είς τάς 
δυσμά,ς τοΰ υπηρεσιακού των βίου 
νά έφαίνοντο κάπως πιο ανοιχτοχέ
ρηδες προς τό προσωπικόν τής Τρα- 
πέζης; Γ ιατί δέν ιέξεμεταλλεύθη αύ
τήν τήν περίσταση/;

Είς τό ’Ασφαλιστικόν θέμα άγα
πητοί μου συνάδελφοι, δέν ξεύρω για
τί αί σχέσεις τής ΔιοΊκήσεως τώ»/ 
έργαζοιμένων έν τή Τ ραπέζη καί αί 
σχέσεις τής Διοικήσεως τών απομά
χων τής Τραπέζης είχαν όξυνθή 
Καί εφθασαν είς σημεΐον ώστε είς 
τό φυλλάδιον τοΰ μηνός ’ I ουλίου τού 
Συλλόγου τών Συταξιούχων, διά τό 
ποιος πταίει διά τήν κατάστασιν 
τής μή ίκανοποιήσεως τών συνταξι
ούχων και άφού (άναφέρεται) 1) είς 
την Τράπεζαν, 2) είς τό Συμβού
λιου τής Τραπέζης καί είς τούς άνω- 
τέρους λειτουργούς, λέει τό κατα
πληκτικόν: Πταίσυν.

«3ον. Οί εκπρόσωποι τών έρ- 
γοζομένων οί όποιοι όχι μόνον 
αδιαφορούν άλλά καί μάχονται 
μ,ετά πείσματος εναντίον τών 
συμφερόντων τών απομάχων, 
μυρίας παρεμβάλλοντες δυσχέ
ρειας καί προσκόματα είς τάς 
προσπάθειας τών συνταξιού
χο*/, άνευ σεβασμού προς το 
γήρας, άνευ ανοχής είς τις πα
ραξενιές τού γήρατος».

Ή καταγγελία άγαπητοί μου συ
νάδελφοι έκ μέρους τών απομάχων 
συναδέλφων μας ιάπό τούς όποιους 
καί εμείς έπήραμε τά υπηρεσιακά 
φώτα, ή καταγγελία είναι βαρύτατη 
διά τήν Διοίκησιν τού Συλλόγου. ’Ε

άν μέν δέν συμφωνεί σέ κάποιο θέ
μα δικαίωμά της 'νά μή σύμφωνη, 
άλλά νά μάχοϊνταΐ'καί νά εχθρεύον
ται τά θέματα τών συνταξιούχων καί 
νά ικαταγγέλωνται ΰπευθύνως καί 
έγγράφως άπό τόν Σύνδεσμο τών 
συνταξιούχων, αυτό γιά μένα ήταν 
καταπληκτικό.

Είς τό θέμα τής ένοποιήσεως τοΰ 
επικουρικού μας ταμείου τό προσω
πικόν τή είσηγήσει τοΰ 'Προέδρου 
τού Συλλόγου, δχι τού Ταμείου Υ
γείας τότε (ύποκατέστησε ό Πρόε
δρος τού Συλλόγου τόν Πρόεδρον 
τού Ταμείου Υγείας) καί είσηγήθη 
την ένοποίησιν τοΰ ’Επικουρικού Τα
μείου. Καλώς. Συμφωνήσαμε κι’ ε
μείς νά ένωθή τό ’Επικουρικόν Τα- 
μεΐον άλλά έζητήσαμεν κατά τήν 
συγκέντρωσιν έκείνην νά έξασφαλισθή 
τό έπιικουρικον Ταμεΐον άπό τάς δά- 
πάνας, όν υπάρχουν, τάς υπέρμε
τρους έκ τής εισδοχής καί άλλων 
συνεταίρων αί όποιοι δέν εΐσέφεραν 
είς τό επικουρικόν Ταμεΐον καί είς 
τό όποιον οί υπάλληλοι τής ’Εθνικής 
Τραπέζης εισφέρουν έπϊ μίαν 15ετί- 
αν. Συνεφώνησε ή Διοίκηρης τής 
Τραπέζης, συνεφώνησε καί ή Διοί- 
κησις τού Ταμείου Υγείας, συνεφώ
νησε καί ή Διοίκησις τοΰ Συλλόγου 
μας καί ή Διοίκησις τού ’Επικουρι
κού Ταμείου καί έγινε ή εισδοχή καί 
τών άλλων συναδέλφων τών έκ τής 
τέως Τραπέζης ’Αθηνών προερχόμε
νων. ,ιΚαί άψοΰ συνεφώνησε ή Διοίκη- 
σις τού Συλλόγου μας, έρχεται καί 
κηρύσσει μίαν απεργίαν διά τούς 
συναδέλφους τούς ύπηρετούντας μό
νον είς τό κατάστημα τής 65οΰ Στα
δίου διά τό επικουρικόν, διότι δέν 
τό έφήρμοζε ή Τράπεζα. Καί λέγει 
ή Διοίκησις τού Συλλόγου μας είς 
τάς 4 Μαρτίου τού 1963 ότι είχα
με συμφωνήσει κατ’ αρχήν διά τήν 
αΰξησιν τής έν λόγφ εισφοράς, ύπό 
τήν αυτονόητον προΰπόθεσιν τής α
ποδοχής τής έν λόγφ αΰξήσεωις 
ιέκ μέρους όλων τών ενδιαφερομένων 
κάθ’ όσον δέν έδιικαιολογεΐτο άλλά 
ούτε ήτο νοητή ή έπιβάρυνσις μό
νον τοΰ ένός μέρους τοΰ προσωπι
κού ύπό τόν αυτονόητον ωσαύτως ό
ρον δτι καί ή τελική ύπό τήν έκτε- 
θεΐσαν προΰπόθεσιν καθιέρωσις αύ
τής ταύτης θά συνεδυά^ιτο χρονικώς 
μέ ταυτόχρονον αΰξησιν αποδοχών 
κλπ. κλπ.

Αυτονόητα, άγαπητοί μου συνά
δελφοι, αυτονόητα διανοήματα δέν υ
πάρχουν. Κάνατε μιά συμφωνία, εϊ- 
ποττε ότι φτιάνομε το έπι-κουριικό, θά 
άρχίση άπό τότε, θά εισφέρετε αυ
τά. "Αν συμφωνείτε έχει καλώς, βά
ζετε ύπογραφήι, άν δέν συμφωνείτε 
δέν μπορείτε νά λέτε συμφώνησα δι
ότι ήταν αΰτονότητο, θά πάρω άς 
πούμε προαγωγή καί αϋξησι τών 
αποδοχών γιά νά πληρώσω τήν εισ
φορά. Αυτά, μέ συγχωρεΐτε καί μέ 
συγχωρεΐ καί ή διοίκησις τοΰ συλ
λόγου μας, δεν είναι σοβαρά πράγ
ματα. Καί γιατί Ιέκαναν τήν απερ
γία, άν είχαν άπολύτως δίκαιο μό
νον είς τά κατάστημα τής οδού Στα
δίου; Δυστυχώς, λυπούμαι άλλά πα- 
ιρεσύρθήσαν έξ άλλων ένδιαφερομέ- 
νων. Καί έγιναν δυστυχώς όργανα 
άλλων ενδιαφερομένων σέ αύτο τό 
σημεΐον.

’Εάν θέλη, αγαπητοί μου συνά
δελφοι, μία Διοίκησις οΐασδήποτε 
όργανώσεως καί τού τελευταίου χει- 
ρώνακτος ή οργάνωσ ις, άν θέλη νά 
ϊσταται είς τό ύψος της, άν θέλη 
νά έχη ίκανοποίησιν τών ζητημάτων 
της οφείλει κατά ποώτον λόγον νά 
είναι σοβαρά εις τάς διεκδικήσεις 
της, έπίμων εις τάς διεκδικήσεις τάς 
οποίας θά θέτη μετά σοβαράν μελέ- | 
τη, νά μή άνακαλή καί νά μή θέτη ' 
νέας -άφού δέν ίκανοπο ιήθησαν αί j 
πρώτες. Καί κατά κύριον λόγον νά ; 
μή βλέπη προς τήν εργοδοσίαν διά ! 
τήν ίκανοποίησιν πιθανόν ώρ ισμένων 
ατομικών μ ικ-ρορουσφετιών έστω, 
άλλ’ έν πόση περιπτώσει· αυτά τά 
μ ικρορουσφέτ ι α βλάπτουν τήν ύπό- 
θεσιν τού συνδικαλισμού καί βλά
πτουν τήν ύπόθεσιν τών εργαζομέ
νων.

‘Ο κ. Πρόεδρος τού Συλλόγου 
Τμηματάρχης άξιώτατος έν τή ύττη- 
ρεσίς* τής Τραπέζης, άπό τόν χρό
νον καθ’ δν ειξελέγη Πρόεδρος τού 
Συλλόγου έττήίΟε δύο βαθμούς. Καί 
άλλοι συνάδελφοι «ανώτατοι μέ ευ
θύνην διοικητικήν καί εμπορικήν άς

τήν πούμε ευθύνην γιά τά συμφέ- 
i ροντα τής Τραπέζης δέν έπήραν κα
ί νέναν βαθμό. Καί έχω τήν «Τραπεζι- 
| τική» στην οποίαν δημοσιεύει όλους 
τούς Τμηματάρχας τούς κριθέντας 
καί ό κ. Πρόεδρος τού Συλλόγου 
μας έχει άριθμόν επετηρίδας 129 
καί προάγονται 25 καί μεταξύ αυ
τών είναι καί παραμένουν άλλοι πριν 

| άπό τόν κ. Πρόεδρον τού Συλλόγου 
ί μας. Καί δυστυχώς ό κ. Πρόεδρος 
; τού Συλλόγου 'Κατηγορεί ότι αί προ- 
αγωγαί έγιναν μεροληπτικως καί δέ
χεται την μεροληπτικήν προαγωγήν 
άπό διοίκησιν ή οποία μεροληπτι- 
κώς προήγαγε τούς άλλους, προή- 
γαγε όμως καί τον κ. Πρόεδρον τοΰ 
Συλλόγου.

Άς μού έπιτρέψη ό φίλτατος 
Πρόεδρος τον όποιον εκτιμώ ιδιαι
τέρως, δέν έπρεπε νά δεχθή καν τήν 
προαγωγήν, έψ’ όσον καταγγέλλει 
ότι ήταν μεροληπτική. "Η είναι οί 
προαγωγές όλες καλές καί πρέπει 
νά τις δεχθούμε όλοι, χωρίς κανείς 
νά διαμαρτυρηθή, ή είναι κακές καί 
φαύλες γιά όλους καί δέν έπρεπε νά 
δεχθή ό ίδιος την προαγωγή.

Έτσι είναι άγαπητοί μου συνά
δελφοι. Καί βλέπετε έδώ Διευθυντάς 
Υποκαταστημάτων ή Ύποδιεθυντάς 
Κεντρικού κατάστηματος μέ εύθύνας 
μεγάλος νά μην προάγωνται καί ό 
κ. Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου άπουσιά- 
ζων άπό τά υπηρεσιακά του καθή
κοντα έπϊ μίαν εξαετίαν παίρνει έ- 

ί κείνος την προαγωγήν του. Θά μού 
: πήτε, καί όρθώς, είναι σωστό ό α
ναλισκόμενος εις τήν υπηρεσίαν τών 
κοινών νά χάνηι τις προαγωγές του;

. "Οχι, δέν είναι σωστό. Νά πάρη την 
προαγωγή του μέ την σειρά του, ό
ταν θαρθη ή σειρά του νά τήν πά
ρη άλλά κατ’ εκλογήν την προαγω
γήν τήν όποιαν καταγγέλλει ώς ά- 
νήθικον γιά τήν ιέξαγαρά συνειδήσε- 
ως, δέν μπορείς νά τήν δεχθής κύριε 
Πρόεδρε, φίλε μου. Δέν είσαι ό Γε
ώργιος ιΚαραπάνος, είσαι ό Πρόε
δρος τοΰ Συλλόγου τών Υπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης. Δέν μπορείς 
συνεπώς νά δέχεσαι τέτοιες διακρί
σεις αί όποιες μπορεί νά είναι τε
λείως δικαιολογημένες άπό υπηρε
σιακή ς άπόψεως άλλά άπό άπόψεως 
συδικαλισμού δέν είναι καθόλου δι
καιολογημένες.

Σήμερα άγοπτητοί μου συνάδελ
φοι, πολύ όρθώς έτόνισεν είς τήν 
άρχήν ό κ, (Πρόεδρος τού Συλλόγου, 
έπήλθό μία αλλαγή είς τήν πολιτι
κήν διακυβέρνησιν τής Χώρας. Αυ
τή ή αλλαγή θά έπέλθη ασφαλώς 
καί είς όλους τούς συνδικαλιστικούς 
οργανισμούς τής Χώρας άπό τού α
νώτατου μέχρι καί τού μικρότερου. 
Καί οφείλει νά έπέλθη αυτή ή αλλα
γή, Δέν είναι δυνατόν νά έπικάθην- 
ται έπι τοΰ τραχήλου τών εργαζο
μένων άνθρωποι οί όποιοι έξηρτώντο 
άπό τήν εργατικήν εστίαν καί έξαρ- 
τώνται άκόμα άπό τήν εργατική ε
στία. Δέν είναι δυνατόν νά υπάρχουν, 
νά διοικούν τάς οργανώσεις άνθρω
ποι οί όποιοι αμείβονται κυριολεκτι- 
κώς άπό τά ημερομίσθιον τών Χρι
στουγέννων τό όποιον προ ένός μη
νάς περίπου πληρώσαμε όλοι μας. 
Αυτοί αν είναι ικανοί νά εκλεγούν 
έχει καλώς, χωρίς όμως τήν εργατι
κήν εστία, νά διοικήσουν τάς οργα
νώσεις, ’Άν δέν είναι ικανοί ή εργα
τική τάξις πρέπει νά έπιβάλη τήν 
αλλαγή αυτή, τήν δημακρατικοποίη- 
σιν καί τών συνδικάτων άκόμα. Μία 
τέτοια αλλαγή νομίζω είναι αναγκαί
α λόγφ π αλλού καμάτου τής άπελ- 
θούσης διοικήσεως μσς έπϊ όετίαν, 
(συνέπεσε περίπου ή θητεία της ν’ 
άρχίση κάνα-δυό χρόνια αργότερα 
άπό τόν κύριο απόδημο τής Ζυρί
χης καί συνεχίζει άκόιμα εδώ), οφεί
λει σήμερα ή άπελθοΰσα διοίκησις 
ινά βοηθήση Την άλλαγήν, διότι δυ
στυχώς δέν βλέπω νά είναι δυνατόν 
νά προσφέρη τίποτε περισσότερα 
άπ’ δ,τι προσέφερε μέχρι σήμερον. 
Ή σημερινή, της λογοδοσία είναι ή 
πενιχρότερα τής όετίας την όποιαν 
ένεφάνισε. Άς έλπίζωμεν ή λογοδο
σία τής ερχόμενης συλλογικής θη
τείας νά είναι πλέον ικανοποιητική, 
πλέον αποτελεσματική, πλέον έλπι- 
δο'φόρος γιά τό προσωπικό τής ’Ε
θνικής Τραπέζης άγαπητοί συνά
δελφοι. Τό προσωπικόν είτε ύπάρ-

(Συνέχεια είς τήν 3ην σελ.)

Διά τούς ύηαλλήλους Τραπεζών 
ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ
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ΣΕ 15 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥΣ ΔΟΣΕΙΣ 
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ΩΡΟΛΟΓΙΑ (Χειρός. Τσέπης, Τοίχου, Εγερτηρίου 
Κούκου, ’Ηλεκτρικά, κλπ.). 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ’Αρίστης τέχνης, (Σταυροί, Βέρες, 
Δακτυλ'δια, Ταυτότητες, Βραχιό
λια, Καρφίτσες, Κολιέ, Σκουλα
ρίκια, κλπ.).
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ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ί ΚΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
(Συνέχεια έκ τής 2ας σελ)

χουν έμπό'δια έκ της 'έργοδοτικής 
πλευράς, είτε υπάρχουν άλλες δυ
νάμεις οί όποιες δεν βοηθούν την 
κατάστασιν, τό προσωπικόν τελικώς 
θά νιικήση.

(Χειροκροτήματα)
κ. Πρόεδρος: Τον λόγον έχει 

ό ικ. Βλάσης.

*0 u. Δ. Βλάσσης
κ. Δ. ΒΛΑΣΗΣ: Κύριοι συνάδελ

φοι. Δεν είχα ύπ’ δψι μου νά σάς ά- 
πασχολήσω κι’ έγώ. ’Αλλά επειδή 
έπεσήμανα δύο σημεία τά όποια 
έκφεύγουν τής λογοδοσίας τού προ
ηγουμένου Διοικητικού Συμβου
λίου θεώρησα καθήκον μου νά προσ
θέσω κι' έγώ δυο λέξεις. Λυπάμαι 
δτι ίσως δέν θά σάς ίκοοσποιήσω με 
ώραΐες φραστικές λέξεις καί μέ ω
ραία σχήματα λόγου. ’Αλλ’ έν τοι
αύτη περί'ΤΓτώσει όσο μπορώ θά σάς 
δώσω νά καταλάβετε αυτά που θέ
λω νά πώ. Δέν θά άσχοληθω μέ την 
λογοδοσία τού Διοικητικού Συμβου
λίου. Αύτή είναι γνωστή είς όλους 
μας. ’Άλλωστε τά περισσότερα ση
μεία τά έπεσήμανε ό κ. Παπαϊωόν- 
νου καί στά όποια όμολογώ προσω
πικά, δέν συμφωνώ είς τήν άσκηθεΐ- 
σαν κριτική του. Δικαίωμά του ή- 
ταν νά τά έπισημάνη κατά τήν γνώ
μη του, δικαίωμά μου κι" εμένα νά 
μή συμφωνήσω. ’Εκείνο τό όποιον θέ
λω νά έπιαημάνω περισσότερον είναι 
ότι διερχάμεθα μιά κατάστασι μετα
βατικής κρίσεως, τήν όποιαν πρέπει 
νά προσέξωμε πολύ όλοι μας.

Ιον. Άψ’ ενός ή ένοποίησις όλο- 
κλήρου τού κεφαλαίου καταβάλλει 
κάθε προσπάθειαν πώς νά κρατήση 
τήν εργατικήν τάξιν στό πιο χαμηλό 
επίπεδο. Έν όψει δέ τής Κοινής ’Α
γοράς καί άπ’ ό,τι διαβάζομεν στον 
τύπον καί άπ’ ό,τι άκοΰμε άπά άλλες 
πληροφορίες βλέπομεν ότι γίνεται 
μία τρόπον τινά συνεργασία ολο
κλήρου τού Διεθνούς κεφαλαίου γιά 
νά σταθεροποίηση τή θέσι του.. Γιά 
τήν Χώραν μας ίσως γενικότερα νά 
έχη ευεργετικήν έπίδρασιν, δέν εί
μαι αρμόδιος νά τό κρίνω έγώ αυτό, 
αυτή τή στιγμή. Εκείνο τό όποιον 
ώς εργαζόμενος, προβλέπω θά γίνη 
ένα τράστ κεφαλαίου μέ σκοπόν τήν 
διατίμησιν τή,ς εργασίας καπά βού- 
λησιν. Καί αυτό τό σημεΐον ακριβώς 
θέλω νά έπισημάνω, μιά πού είμαστε 
όλοι εδώ απόψε συγκεντρωμένοι.

Καί ερωτώ το απερχόμενον Διοι
κητικόν Συμβούλιον καί διά μέσου 
αυτού τό ιάνώτατον συνδικαλιστικό 
μας όργανο, τάν ικ. Μάκρη, τι μέτρα 
έλαβε επ’ αύτοΰ τού σημείου; "Εκα
νε καμ,μιά προεργασία επ’ αύτοΰ τού 
θέμοίτος ούτως (ώστε 'όταν θά έλθη 
ή στιγμή αυτή τής εφαρμογής της 
Κοινής ’Αγοράς νά βρή καί τήν εργα
τικήν τάξιν ήνωμένην πάλι νά προ
άσπιση τά συμφέροντά της; Έγώ 
τουλάχιστον δέν είδα οπτό πουθενά 
μιά τέτοια προεργασία. Δέν είναι ή 
στιγμή ούτε γιά έξάρσεις, ούτε γιά 
μεγάλες φράσεις. Είναι ή στιγμή 
που επιβάλλεται νά έργασθοΰμε όλοι 
καί νά κυττάξωμε τί πρέπει νά κά- 
νωμε. Διότι, κατά τήν γνώμην μου, 
καί όπως έγώ τά αντιλαμβάνομαι, οι
κονομολόγος δέν είμαι, ούτε διπλώ
ματα άνωτάτων σχολών κατέχω, ή 
πείρα όμως μέ εδίδαξε καί άπό αυ
τή τούτη τήν πείρα βγάζω το συμ
πέρασμά μου, ότι θά άντίιμετωπίσω- 
μεν μίαν ίσχυράν άντίδρασιν τού 
-κεφαλαίου όταν θά έπέλθή ή στιγμή 
νά έφαρμοσθοΰν οΐ όροι τής Κοινής 
’Αγοράς.

Γι’ αύτό χρειάζεται άπό τώρα έ
νας καταρτισμός, μία μελέτη τού 
πώς μπορούμε νά άντιμετωπίσωμεν 
αυτήν τήν κατάστασιν. "Ηδη τώρα, 
που ακόμα έν τοιαύτη περιπτώσει 
ειμεθα ελεύθεροι νά συζητήσωμεν τά 
θέματά μας μόνοι μας, έδώ τό ‘Ελ
ληνικό κεφάλαιο τί άντιδράσεις έχει 
καταβάλει προκει μένου νά κρατήση 
τάν έργαζόμενο είς τά κατώτερα μι- 
σθολογικά όρια. ΓΓ αυτά καί απο
φεύγω ν’ ασκήσω κριτική διά τό α
περχόμενο διοιικητικό Συμβούλιο, δι
ότι ίσως νά έσφαλε, ανθρώπινο είναι 
τό σφάλειν, άλλ’ έν τοιαύτη περι- 
πτώσει βρήκε ικαί συνθήκες όλως δι
όλου ανάποδες, όλως διόλου άντερ- 
γατικές συνθήκες μέσα στις όποιες 
δέν ήδυνήθη νά κινηθή έλεύθέρα γιά 
νά πετύχη ώρισμένα επιτεύγματα 
τών έργαζομένων.

Οΐ συνθήκες αΰτές είναι γνωστές, 
δέν είναι άνάγικη νά τις έπαναλάβω
ιμέ. "Ας έλπίσωμε είς τήν νέαν πο
λιτικήν μεταβολήν, όπως είπε καί 
ό Πρόεδρος τού Συλλόγου έκ τών 
προτέρων, άλλά τό θέμα δέν εντο
πίζεται μονάχα έδώ σέ μάς, έγώ 
προβλέπω τό θέμα αυτά νά λάβη ο
ξύτητα διεθνή, διότι τό κεφάλαιο έ
να είναι, είτε λέγεται ’Αμερικανικό, 
είτε Ελληνικό, είτε Γαλλικό, είτε 
’Αγγλικό δεν παύει νά είναι κεφά
λαιο, δέν παύει νά άποβλέπη εις τό 
πώς νά κρατήση πάντοτε τήν εργα
τική τάξι είς χαμηλό επίπεδο πού 
νά μή μπορεί νά σηκώση κεφάλι. "Ε
τσι έγώ τά προβλέπω τά πράγμα
τα καί γι’ αύτό άκριβώς έπισημαί- 
νω τάν κίνδυνον αυτόν, τό τί μέλλει 
γενέσθ-αι μελλοντικώς.

Βέβαια είναι πολλές οΐ περιπτώ
σεις καί πολλές οϊ ανάγκες τών ζη
τημάτων μας πού χρειάζονται μίαν 
άμεσον λύσιν. Ελπίζω όμως ό νέος 
άνεμος ό όποιος έπνευσε άπό τις ε
κλογές καί εντεύθεν ίσως μάς εύνοή- 
ση, δηλαδή τήν εργατική μας τάξι,

την ηγεσία μας που να μπόρεση να 
πολιτευθή πιο άνετα, καί νά έπιτύ- 
χωμε ώρισμένα πράγματα. ’Αλλά, 
μή μέ έκλάβετε ώς απαισιόδοξου μή 
νομίζετε ότι θά φάμε μέ χρυσά κου
τάλια, νά τό πούμε 'έτσι στη γλώσ
σα ,μας. Θά χρειασθοΰν άγώνης κ. 
συνάδελφοι καί θά χρειασθοΰν αγώ
νες σκληρότεροι άκόμα άπό πριν. 
"Ισως νά -μπορούμε νά τούς κάνωμε 
ιτοΰς άγώνας αυτούς, ένώ στην προ
ηγούμενη περίοδο δέν είχαμε καιν τό 
δικαίωμα νά σηκώσωμε κεφάλι. Αύ
τό είναι σωστό. "Ισως κατά τούτο 
μονάχα πλεονεκτούμε σήμερα, ότι 
θά μπορέσωμε νά άγωνισθοΰμε μέ
σα σ’ ένα δημοκρατικό πλαίσιον καί 
νά άκουσθή καί ή φωνή τών εργαζό
μενων.

(Χειροκροτήματα)
Δέν είμαι εγώ ό αρμόδιος εκείνος 

ό όποιος θά υποδείξω τί πρόγραμ
μα θά άχολουθήσωμεν καί τί πρέ
πει νά ληψθή. "Ενα μονάχα επιση
μαίνω έπ’ αυτού τού θέματος. "Οτι 
κατ’ αρχήν πρέπει να έξυγιανθή τό 
συνδικαλιστικόν μας κίνημα. ’Αρχής 
γενομένης άπό τήν Γ.Σ.Ε.Ε. νά ξε- 
καθαρισθη έκεΐ ή κόπρος τού Αύγίου, 
διότι εάν δέν ξεκαθαρισθή ή Γ.Σ.Ε. 
Ε. δέν πρόκειται ή έργατική τάξις 
νά ίδή άσπρη μέρα ποτέ. Πάρτε το 
χαμπάρι αύτό τό πράγμα.

(Χειροκροτήματα)
Καί έν συνεχείφ αρχίζοντας άπό 

τήν ΓΣιΕΕ σιγά-σιγά νά ξεικαθαρί- 
ζωμεν καί τά κατ’ οίκον. Λοιπόν τώ
ρα άς έπανέλθωμεν είς ώρισμένα ε
σωτερικά πράγματα, έδώ τής Τρα- 
πέζης μας. Δέν θέλω φυσικά ούτε νά 
κρίνω αυστηρά τό προηγούμενο Δ. 
Σ. διότι νομίζω ότι δέν έχω τό δι
καίωμα νά τό κρίνω καί τούτο για
τί, όχι επειδή κινούμενος άπό προ
σωπικές συμπάθειες, όχι προς Θεού, 
άλλά επειδή έζησα τις συνθήκες μέ
σα στις όποιες κινήθηκε καί γι’ αύ
τό φυσικά δέν μπορώ νά τού απο
δώσω ολόκληρον τήν ευθύνην ότι ά- 
πέτυχε είς ώρισμένα πράγματα. "Ι
σως νά έκανε σφάλματα, άλλά δέν 
νομίζω ότι υπήρχε πρόθεσις νά μή 
διεκδίκηση τό Α ή Β ζήτημα έπιτυ- 
χώς, "Ο,τι μπόρεσε κατά τήν γνώ
μη μου έκανε. Πέραν τούτου δέν θά 
μπορούσε νά κάνη τίποτε περισσό
τερον.

Τά εσωτερικά γιά τά όποια θέ
λω νά κάνω μία μνεία είναι τά έξης: 
Τουλάχιστον τά 2)3 τών συναδέλ
φων άμείβανται άπό 5.000 δραχμές 
καί κάτω καί 'φθάνουν μέχρι 1.800 
δραχμές, κι’ αυτά όχι καθαρά, βέ
βαια, ακαθάριστα. Έγώ τούλάχιστον 
έχω 22 χρόνια υπηρεσία καί ξεκα
θαρίζω 1067 δραχμ. τό 15'θήιμερο. 
γιατί μοΰ κρατάνε τό στεγαστικό 
δάνειο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι 
μέ 1 067 διρχ. τό 1 5θήμερο δέν μπο
ρεί νά ζήση όχι οικογένεια άλλά ού
τε ένα άτομο. Τί κάνομε λοιπόν τώ
ρα; τό συνηθισμένο βιολί. Τά συν
εργεία. Καί δόσ,του λοιπόν τώρα νά 
παρακαλάμε ώρισμένους επικεφαλής 
οί όποιοι τώρα ικΓ αυτοί καθώς άνε- 
δείχθησαν είς εργατικούς πατέρας 
τών έργαζοιμενων, νά τούς προσκυ
νάς αυτούς γιά νά σού παραχωρή
σουν 2 καί 3 ώρες εργασίας απογευ
ματινής. Καί γιά νά βγάλης τήν ερ
γασία αυτή τήν άπογευματινή χρειά
ζεται άν σού έγικρίνουν έπί παρα- 
δείγμστι 3 ώρες θα χρεισσθή νά 
δούλεψης 4 ώρες γιά νά βγάλης τις 
3 ώρες, ώς συνήθως γίνεται. Άλλα 
έστω κι’ αυτής τής πλημμελούς λύ- 
σεως δέν τυγχάνουν ίσης μεταχειρί- 
σεως μιά μεγάλη μερίς συναδέλφων 
κυρίως Περιφερειακών (Καταστημά- 
των.

Είναι ένα πράγμα κύριοι αύτό ά- 
παράδεκτον γιά μένα, γι’ αυτό προ
τείνω καί θά επιθυμούσα τό έπερχό- 
μενον Δ.Σ. νά τό θίξη αύτό το πράγ
μα ή νά τό έφαρμόση όπως κάποτε 
μετά άπά τά απελευθερωτικά χρό
νια. Έργαζόμεθα 3 φορές τήν εβδο
μάδα όλο τό προσωπικό καί έπαίρ- 
ναμε άλλον ένα μισθό περίπου ΰπό 
τύπον συνεργείων ή έν τοιαύτη πε- 
ριπτώσει νά δοθή κάποια λύσις, διό
τι γίνεται κατάχρησις κύριοι, προ
σέχετε, τό επισημαίνω αύτό τό πράγ
μα τών συνεργείων κ. Πρόεδρε, 
πράγμα τό όποιον ποτέ δέν τό θί
ξατε στις ανακοινώσεις σας. Διότι 
διά τού τρόπου αύτοΰ κι’ αύτοΰ α
κόμα γίνεται μία διαφθορά συνει
δήσεων.

κ. Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ: ’Οφείλω νά 
δώσω μίαν διαβεβαίωσιν είς τούς συ
ναδέλφους. Είμαι κάτοχος καί τής 
τελευταίας λεπτόμερείας τών έν τή 
Τραπέζη τεκταινομένων. Είμαι κά
τοχος πάσης αυθαιρεσίας ή όποια 
έλαβε χώραν είς βάρος τού προσω
πικού άγωνισθείς διά τήν αποτρο
πήν της. ‘Υπόσχομαι άπό τού βή
ματος τούτου ότι, είς ήν περίπτωσήν 
συνεχίσω τον άγώνα μου είς τον 
συνδικαλιστικόν στίβον, όλα πού 
συνεσωιρεόθηισαν θά πληρωθούν πο
λύ σύντομα. Διότι γνωρίζω και τις 
περικοπής τών ώρών ϋπερεργασίας 
διαφόρων προϊσταμένων ώς καί τις 
περικοπές άπό όλους τούς έν τή 
Τραπέζη εργαζομένους ύπερωρκχκώς. 
Γνωρίζω έπίάης ικαί τά όσα ελαβον 
χώραν έπί τών άδειων. 'Νά εΐσθε βέ
βαιοι ότι ή έκπροσώπησις θ'ά κάνη 
τό 'Καθήκον της ΰπό μίαν Κυβέρνη- 
σιν Δηιμακρατι.κώς σκεπτομένην. Διό
τι δέν είναι δυνατόν νά γίνη δεκτόν 
νά συνεχίζεται ή κατ’ άπάν&ρωπ'ον 
τρόπον έκμετάλλευσις τών έν τή 
Τραπέζη εργαζόμενων όταν ή Τρά

πεζα έχει τήν δυνατότητα έκπληρώ- 
σεως εις τό ακέραιον τών υποχρεώ
σεων αυτών.

(Χει ρσκρστήματα)
Είναι απαράδεκτοι διακηρύσσω 

καί θα διακηρύσσω μέχρι τήν ημέραν 
πού θα έχω ανοικτούς τους όφθαλ- 
μούς μου, αί διάφο,ραι επινοήσεις 
τών σοφών κεφαλών, διότι πιστεύω 
ότι ό εργαζόμενος πρέπει νά αμεί
βεται καί ό άμειβάμενος πρέπει νά 
έργάζεταί'. Λοιπόν δέν θά τούς έπι- 
τραπή νά εξακολουθήσουν τό όργιον 
τό όποιαν συνετελέσθη έπί μίαν 6ε- 
τίαν καί δέν θά έπιτραπη νά καρπω- 
θοΰν τάς ώφελείάς εκ τού οργίου 
αύτοΰ. Νά εΐσθε βέβαιοι περί αύτοΰ.

(Χειροκρατήιματα)
κ. Δ. ΒΛΑΣΣΗΣ: Κύριοι συνά

δελφοι, δέν θά σάς απασχολήσω γιά 
τά έσωτερικά θέματα. Έπ’ αύτών 
όλων θά όμιλήση καί θά δώση νο
μίζω απαντήσεις ό κ. Πρόεδρος είς 
δευτερολογίαν του. ’Εκείνο μονάχα 
τό οποίον θέλω νά απαντήσω είς τον 
άγαπητόν συνάδελφον κ. Ποσταϊω- 
άννου, είναι ότι είς ώρισμένα σημεία 
ήσκησε ούχί δικαίάν κριτικήν, διότι 
θά απαντήσω κι’ εγώ μέ τήν σειράν 
μου στον κ. Παπαϊωάννου. Είναι 
άνθρωπος ό όποιος έχει άναλώσει 
τό βίον του στον συνδικαλισμόν καί 
ερωτώ τον κ. Ποπαϊωάννου: ό κ. 
Μακρής κ. Παπαϊωάννου έπ! όλων 
αύτών τών πραγμάτων τί θέσι έλαβε; 
Μά νομίζω ότι συνεργάζεσθε άπό- 
λυτα ,μέ τον κ. Μακρήν. Καί έπομέ- 
νως οφείλετε άπάντησιν. Μέχρι πρό 
τίνος είχα αυτήν τήν γνώμην. Καί 
νομίζω ότι έπήγε καί ώς αντιπρόσω
πος εξω.

κ. ΠΑΠΑ-1-ΩΑΝΝΌΥ: "Εχω κατα
θέσει εις τό προεδρείον τής συνε
λεύσεως ψηψοδέλτιον διά τού όποιου 
ετέθην αντιμέτωπος τού κ. Μακρή 
κοίτα τάς περυσινάς άρχαιρεσίας.

κ. Δ. ΒΛΑΣΣΗΣ: Τότε άνακαλώ.
(Χειροκροτήματα).
κ. Δ. ΒΛΑΣΣΗΣ: κ. Παπαϊωάν- 

νου, είχα τήν γνώμην ότι συνεργά
ζεσθε μέ τον κ. Μακρή. ’Ανακαλώ έ- 
νώπιον τής Συνελεύσεως άντρίκια 
ότι έκανα λάθος. Πάει τό θέμα αύ
τό. θεωρείται λήξαν.

Ευχαριστώ πού μέ ακούσατε κ. 
Συνάδελφοι.

(Χε ι ροκροτή ματα).
κ. Πρόεδρος: Τον λόγον έχει 

ό κ. Τσουδερός.
(Χει ροκρστήμοττα)

Ό u. Μ. Τσουδερός
ικ. Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ: ‘Κύριοι συ

νάδελφοι, έπί τού ψηφίσματος έχω 
νά κάνω μίιαιν πάΡατήρησι.ν, καί την 
θέτω ύπ’ όψιν τής Συνελεύσεως σας.

νου ότι τά πεπραγμένα τού Συλλό
γου καί τής Διοικήσεως τά όποια έ- 
διάβασα, συμπίπτουν, καί ενδεχομέ
νως νά θεωρήθη ότι υποπίπτω είς 
πειθαρχικόν παράπτωμα έάν κάνω 
κριτικήν, διότι θά θεωρηθή ότι κάνω 
κριτικήν τής εγκυκλίου Δ)γής τής 
Διοικήσεως, ή όποια άραδιάζει τά 
πεπραγμένα τά όποια γράφει και ό 
Σύλλογος. Γ Γ αύτό τό παραμερίζω. 
Άλλα ικαί ένας άλλος λόγος ό όποι
ος μέ άναγκάζει νά μήν κάνω κρι
τικήν έπί τών πεπραγμένων είναι καί 
τό ότι όπως ξέρετε όταν έξετέθη τό 
σημερινόν Διοικητικόν Συμβούλιον 
δέν έπροθυμοποιήθημεν ήμεΐς νά έμ- 
φοτνισθώμεν καί κατά συνέπειαν δέν 
μπορούμε τώρα νά ικόνωμε κριτικήν. 
Θά μοΰ πήτε δικαίως «Κύριε άς ερ
χόσουν τότε νά σέ ψηφίσουν διά νά 
κάνης έσύ, ό,τι δέν έκανε τό Συμ
βούλιον.

Τώρα μπορώ νά πώ ότι μόνον σέ 
συστάσεις πρέπει νά περιορισθω καί 
είδικώτερον ώς προς τήν άντιμετώ- 
πισιν τής κσπαστάσεως τώρα μετά 
τήν πολιτικήν άλλαγήν πού έττήλθΒν 
καί ή όποια θά έχη ώς έπακόλουθον 
καί τήν άλλαγήν τής Διοικήσεως είς 
τήν Τράπεζαν. Παρουσιάζεται μία 
καττάστασις σχεδόν μεταηλισστική, 
δηλαδή θά πρέπει νά άλλαγούν Δι- 
ευθυνταί ώ»ρισμέινων Διευθύνσεων, οΐ 
όποιοι κατά κάποιον τρόπον δέν έ- 
φάνησαν αντάξιοι τών προσδοκιών 
τών συναδέλφων καί της αποστολής 
των καί θά πρέπει νά άνακαταλη- 
φθοΰν αί θέσεις αΰται άπό συναδέλ
φους οΐ όποιοι παρηγκωνίσθησαν 
ικατά τό διάστημα τής Διοικήσεως 
τής σημερινής.

Μήν ξεχνάμε ότι κατεπατήθη ή ι
εραρχία κατά τρόπον όποράδ έκτου 
καί 'κατά τούτο θά μέ συγχώρηση τό 
λογοδοτούν Συμβούλιον πού θά πώ 
ότι δέν έλαβε τήν πρέπουσα θέσιν 
ότον κατεπστήτο ή ιεραρχία, διότι 
μπορούσε κάλλιστα νά ιμήν τιΐιριο- 
ιρίζεται είς τά δημοσιεύματα τής 
Τραπεζιτικής καί νά διαμαρτύρεται, 
άλλά μπορούσε να κάνηι μίαν σνγ- 
κέντρωσιν τότε καί νά πάρη ένα ψή
φισμα άπό τήν συγκέντρωσιν, ικαί νά 
πάη είς τήν Διοίικησιν νά πή ότι εί
ναι απαράδεκτος αυτή ή κατάστα- 
σις. Έν τούτοι'ς δέν εκανε τίποτε, 
περιωρίσθη είς τά δημοσιεύματα τής 
Τραπεζιτικής, άλλά μέ τά δημοσιεύ
ματα δέν γίνεται τίποτε.

Τό λογοδοτούν Δ. Σ. παρουσία- 
σεν πράγματι ένα δυναμισμόν ό ό
ποιος όμως δυναμισμός «στερείτο πο- 
λιτικότητος. *Ητο ένας δυναμισμός 
πού μόνον είς ένα πατριωτικόν σω- 
ΐμοτεΐον θα ήριμοζεν. Είς 'ένα σωμα- 
τεΐον πολιτισμένων ανθρώπων καί 
κοθορώς σωμοτεΐον, συνδικαλιστι
κόν, δέν ήρμοζεν καθόλου.

Δυστυχώς δέν μπορείς νά άλλάξης 
τούς χαρακτήρας. ‘Ο Πρόεδρος μας 
έχει έναν δυναμισμόν πού βέβαια δέν

ικ. Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ: Πειθαρχώ. 
‘Ο κ. Πρόεδρος τού Συλλόγου φυσι
κόν είναι νά θέλη νά συνέχιση τάς 
υπηρεσίας του προς τον Σύλλογον 
καί δέν έχει άδικον. Θά ΰπάρξηι μία 
συνέχεια, πράγματι. Άλλά θά τον 
παρακαλεστό νά άλλάξη ώρισμέ
νους, νά άνασυνθέση τό Συμβούλιον 
τοιυ ‘καί προς τούτο καλώ όλους τούς 
συναδέλφους, τους δυναμένους νά 
προσφέρουν ■—- ικαί θά προσφέρω 
καί έγώ έν τψ μέτρφ τών δυνάμεών 
ΐμου —■ νά περιβάλωμεν τον κ. Πρό
εδρον μέ ικανά στελέχη άλλα, καί 
νά προχωρήσωμε, ώστε έτσι νά έ- 
πέλθη καί ή ποθητή άλλαγή. Τίπο
τε άλλο.

(Χε ι ροκροτήμοτα) 
κ. Πρόεδρος: Τον λόγον έχει 

ό κ. Δελένδας.
(Χειροκροτήματα)

Ό u. Δελένδας
κ. ΔΕΛΕΝΔΑΣ: (Κύριοι συνάδελ

φοι, ή πολιτική τού Προέδρου μας 
μέχρι σήμερα ΰπήρξεν πολιτική γρη- 
άς Σκωτζέζας, δηΜχδή μία πολιτι
κή πού «κοινοποιεί τούς πάντας, 
φροντίζει όμως καί διά τά δικά της 
ή Σκωτζέζα νά μαντάρη καλά τις 
φούστες ικαί όταν χρειάζεται καί 
βλέπει ότι πέφτει τό επίπεδον, ά- 
ιμολάμε μίαν ρουκέτα, μίαν άνακοί- 
νωσιν, έδώ είμαστε καί ξανά πάμε 
στό ίδιο. ιΕΐς τήν Τρκάπεζοον όταν 
πρωταμπήικα, έπρωτογνώρ ι σα τον 
ουνδικ<χλισμό>ν άπό κάτι δυναμικούς

άνθρώπους, οί όποιοι δυναμικοί άν
θρωποι ήσαιν μετά τήν άπελευθέρω- 
σιν καί αυτοί οί δυναμικοί έπρκιη- 
γοΰντΌ, έστροτεύοντο είς τά «ντού» 
τά λεγάμενα διά τούς νέους, είς τά 
«ντού» προς τήν Διοίκησιν, άλλά α
νεβαίναμε έπάνω είς τό Τραπέζι τού 
Διοΐ'κητιικοΰ, έπροηγούντο αύτοί οί ό
ποιοι έγιναν κάποτε μεγάλοι καί 
τ,ρανοί εις τήν Τράπεζαν. Νημίζω ό
τι ό Πρόεδρος τού Συλλόγου έχει ύ- 
ποχρέοχτιν όχι νά έλέγχη, τον Διοι
κητήν, έχει ύποχρέωσιν νά έλέγχη 
τον Διοικητήν άλλά νά έλέγχη καί 
τις πράξεις τις δικές μας.

’Εφέτος δέν έτόλμησε 'Κανένας νά 
τό πή, άλλά ναμίζρο ότι είναι αλή
θεια, εφέτος ένας άνθρωπος ό όποιος 
έκρινε έμενα ότι πρέπει νά μείνω 
στάσιμος, ένας άνθρωπος, ένας άν
θρωπος ό όποιος ήτο είς τό Πειθαρ
χικόν Συμβούλιον καί σάς έκλεινε 
τήν τύχην έσάς καί τών παιδιών 
σας, ένας άνθρωπος άπό τάν όποιαν 
έξηρτότο ή προαγωγή, τί έκανε, έ
άν είναι άνδρας άς τάν άνομάση 
ποιάς είναι. Δέν είπε τίποτε γι’ αύ- 
τόν. Τί έσυνέβη εφέτος είς τήν Τρά
πεζαν, τί έσυνέβη, όλοι τό ξέρετε!

"Εν μέλος: Συγκεκριμένα πες 
τί έγινε.

κ. ΔΕΛΕΝΔΑΣ: Δέν έσυνέβη τί
ποτε! ’Ανακαλώ. ‘Είναι λυπηρόν διό
τι όλοι σας ψιθΡιρίζετε τά ονόματα 
καί πολλοί λίγοι έχετε τήν τόλμην 
'νά τό πηηε! Δεν τό λέγω διότι εί
ναι γνωστόν καί έποιμένως ένα πράγ
μα πού είναι γνωστόν δέν πρέπει νά

(Συνέχεια είς την 4ην σελίδα)

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

ΟΙ ΜΠΗΪΤΛΣ

Ενθυμούμαι κατά τήν περίοδον της μπορεί νά τού τον άλλάξη κανείς, 
■σιυγχωνεύσεως, κατά τήν ημέραν τής Άλλά νομίζω ότι πολλές φορές ό 
συγ'χωνεύσεως, ό νύν Πρόεδρος τής δυναμισμός αυτός βλάπτει. Βιλά- 
Κυβερνήσεως κ. Παπανδρέου ήτο άν- πτΕι όταν δέν συνδυάζεται καί μέ πο- 
τιπαλίτευσις καί έδήλωσε,ν ότι, δέν λιτικότητα, όταν δέν προβλέπει ση-
άναγνωρίζει τήν συγχώνευσιν. Μή
πως κατά τούτο θά έπεβάλλετο νά 
γίνη μία τροποποίησις είς τό ψήφι
σμα; Τώρα θά μοΰ πήτε ύστερα άπό 
10 χρόνια τί νά κάνωμεν; Πρέπει νά 
τού τονίσωιμε τήιν θέσιν τήν οποίαν 
έλαβε τότε.

κ. Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Έχουν 
τεθή όλα, λέμε συγκεκριμένα τό ε
ξής:

μεια υποχωρησεως.
"Ετσι περιήλθάμεν ·είς τό σημεΐον 

νά έπέλθη διάσπασις τών συνδικα
λισμένων δυνάμεων τής Τραπέζης καί 
νά μήν ΰπάρχη συνεργασία μετά τών 
άλλων συλλόγων, τών άλλων κλά
δων τού προσωπικού καί σέ απεργί
ες είδαμε ότι αύτο είχε πολύ δυσμε
νή άπήχηρτν, καί δυσμενή αντίκτυ
πον. Έψθααεν εις τό σημεΐον νά ύ-

«Ύπάλληλοι Έθ^τρατέζης Γ«Ρχη ετ®<ρ'ΐμ^ καταστατικόν 
διατηρούν έν μνήμη των συμ- 6Ρ^^ΠνΞΡυ ταμειακού
παράστασίν σας δοτό άρχής κλάδου Προς τιμήν του ,κ Παπα.ω- |
- - ..............--- - - - αννου, δεν το εθεσεν εις εφαριμογην

ακόμα, άλλά δέν παύει νά ΰπάρχη 
έγκεκριμένον κιαί δέν ξέιρο τί θά γί
νη.

Ναμίζω, όπως εΐπεν καί ό κ. Πα- 
παϊωάννου ότι χρειάζεται μία άλ
λαγή είς τά πρόσωπα τού Δ.Σ. τού 
Συλλόγου, ιμία άνανέωσις ας πού
με, καί τούτο διότι άς μήν γελιό- I 
μαστέ, υπάρχουν πρόσωπα τά όποια 
όχι ότι δέν είναι κατάλληλα διά τον j 
Σύλλογον, άλλά δέν έχουν τάς γνώ- 

ικ. Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Καλύ- σεις πού απαιτούνται να έχουν ώς 
πτει διότι είς ώρισμένα μέτρα Δ.Σ. Συλλόγου π.χ. δέν μπορούμε νά 
τά όποια θά λάβουν έπί Τραπέζι- j πΜοΰμε ότι ιή απουσία οπό τον Σύλ- 
ικίής πολιτικής δέν ι μπορούμε νά τους λσγον τού κ. Μαυρουλίδη δέν έζημί-

δεινών έν έτει 1953, ώς καί τό
τε ικαπηγορηματικάς δηλώσεις 
’Αρχηγού ‘Ενώσεως Κέντρου 
περί άποκαταστάσεως Δίκαιο- . 
σύνης είς ’ ΕΘΙνοτρόπεζαν.

Αύτό νομίζω ότι τά περιλαμβάνει 
όλα.

κ. Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ: Δέν ξέρω 
έάν καλύτττη ή διατύπωσις αύτή ά- 
πολύτως όλα.

έπιβληθούμε, εκείνο πού μάς ενδια
φέρει είναι νά άποκατασταθοΰν αί α
δικία ι αί όποΐαι έγιναν μέ εκείνα τά 
Κυβερνητικά μέτρα. Τό Κυβερνητι
κόν μέτρον νά άποκαταστήση τήν 
αδικίαν. ίΠοιΐα θά είναι έν τή εσωτε
ρική των υφή, δέν μάς ενδιαφέρει, 
μάς ενδιαφέρει ή όπακοτάστασις 
τών αδικιών, γι’ αι>τό συνετάγη κατ’ 
αυτόν τον τρόπον τό τηλεγράφημα.

κ. Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ: Κύριοι συ
νάδελφοι κριτική έπί τών πεπραγμέ
νων δέν θά κάνω οΰτ’ έγώ, δεδομέ-

ωσεν τον Σύλλογον. Τον έζημίωσεν. ί 
Έπρεπε νά είναι ό κ. Μαυρουλίδη ς 
είς τον Σύλλογον. ‘Ο ικ. Μαυρουλί- ; 
δης πολύ σωστά όμως λέγει ότι 
άρκετά έτσλαιπωρήθη είς τον Σύλ
λογον καί άρκετά έζημιώθή ϋπηρε- 
ο'ιακώς. Άμτϊ τού κ. Μαυρουλίδη 
λοιπόν θά μπορούσε νά ,μιπή ένας 
αίλλος έξ ίσου κατάλληλος. ι

Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Επιτρέπετε 
μίαν διακοπήν; Έπει'δή πρόκειται 
περί προσωπικού θέματος θά παρα- ( 
'καλοΰαα νά μήν αυνεχίσετε.

■ Α.ΑΑ Λ. ΑΑΑΑΑ-.

ΝΙΚΟΣ ΑΠ. ΡΙΖΑΚΟΣ
Μ αιευ τή ρ

Χειρουργός — Γυναικολόγος 
Σίνα 17 καί Σκουφα Γωνία 
Τηλέφ. 614.757 - ’Αθήναι 

Δέχεται καθ’ έκάστην τό προσωπικόν 
τής Εθνικής Τραπέζης 

άπό 5—8 μ. μ, ώς καί έπί συνεντεύξει
rV

Πολλά έχουν γραφεί τώρα τε
λευταία στις εφημερίδες γύρω 
όπν’ τήν περιοδεία πού έπραγμα- 
τοποίησαν στην ’Αμερική οί 
«BEETLES» ν— ή τετράς τών παρά
ξενων "Αγγλων τραγουδιστών 
τού Λίβερπουλ. Καί δέν άπέκρυ- 
ψαν οί εφημερίδες τήν μιά - κά
ποια λανθάνουσα ζήλεια τους 
γιά τήν αποθεωτική υποδοχή πού 
έγινε στό συγκρότημα αύτό παν
τού όπου έμφανίστηκε.

Νομίζω, όμως, ότι οϋτε οί εφη
μερίδες, ούτε οί σοβαροφανείς 
έπικριταί τών νεαρών αύτών "Αγ
γλων — καί τών θαυμαστών τους 
κατ’ έπέκτασιν — έχουν ουσια
στικά δίκηο στήν αντιπαθή στά
ση πού έτηρησαν απέναντι τους. 
Καί δέν έχουν δίκηο γιατί λείπει 
ή ειλικρίνεια άπ’ τήν κριτική 
τους πάνω στή σημερινή νεολαία. 
Δέν λέει κανείς πώς ή σημερινή 
νεότης έχει όλο προτερήματα 
και αρετές. "Εχει, πλάϊ στά κα
λά της, καί τις άσχημες πλευρές. 
Άλλά, γι’ αύτό, όμως, τί πταί- 
ουν τά — συνήθως — άμυαλα 
παιδιά; Τί τούς προσψέραμε κα
λύτερο έμεΐς οΐ άπό καθέδρας σο
βαροί έπικριταί; Ποια Ιδανικά 
τοποθετήσαμε μπροστά τους, καί 
τούς είπαμε, δείχνοντας μέ τό 
χέρι μας; Νά! Προς τά έκεΐ νά 
έντείνετε τις δυνάμεις σας νά 
φθάσετε. . . Έσκεφθήκαμε ποτέ 
νά θέσω με σ’ έφαρμογή τό σύν
θημα τού Άπ. Παύλου - «ΐνα κα- 
ταποθη τό θνητόν υπό τής ζωής»;

Στρέφουν οί δυστυχείς νέοι τό 
βλέμμα τους μέσα στήν κοινωνι
κή ή στήν _ έπαγγελμοαική ζωή 
γιά νά ίδούν μία συνέπεια τών 
ωραίων λόγων μας καί τί βλέ
πουν; Άκριβώς αντίθετα car’ ε
κείνα πού έμεΐς κηρύσσομε. Τούς 
λέμε νά εΐναι τίμιοι στις συναλ
λαγές τους, κι1 έμεΐς — ώς προϊ
στάμενοι φερ’ είπεΐν, μιας υπη
ρεσίας — παραμερίζομε τούς 
τίμιους καί ευθείς υπαλλήλους 
μας καί βάζομε «στή μόστρα» 
τούς «καταφερτζήδες», ή έκείνους 
πού κολακεύουν τον έγωϊσμό μας. I 
Λέμε στους νέους νά εΐναι μελε
τηροί, γιατί χωρίς προσόντα δέν 
θά προκόψουν στή ζωή τους, κι’, 
έμεΐς θάπτομε τούς ταλαντούχους 
ή έκείνους που κόπιασαν περισ
σότερο άπό άλλους καί αποδε
δειγμένα απέκτησαν περισσότε- , 
ρες γνώσεις. Υπάρχουν περιπτώ-1 
σεις πού καλώς κατηρτισμένοι | 
γιά τή δουλειά τους υπάλληλοι υ
ποσκελίζονται βαθμολογικά άπό 
άλλους, ύπολειπομένους κατά 
πολύ είς προσόντα, άπλώς και 
μόνον γιατί οί τελευταίοι ήσαν 
έντεταγμένοι, κατά τήν διάρκειαν 
τής κατοχής, σέ «έθνικές» οργα
νώσεις, καί άντί τού βιβλίου καί 
τής μελέτης εΐχον ώς άπασχόλη- 
σιν των τήν χρήσιν τών όπλων καί 
παντοειδών έτέρων φονικών ορ
γάνων. Κι’ έτσι, οί έπιχειρήσεις 
ΰποχρεοΰνται σήμερα έκ τών δι- 
καιοτάτων νόμων τού Κράτους νά 
προωθούν, κατά προτίμησιν, όχι 
έκείνους οί όποιοι συμβάλλουν 
ουσιαστικά στήν αϋξησι τού ε
θνικού εισοδήματος,^ άλλ, έκεί
νους οί όποιοι γνωρίζουν άριστα 
τήν χρήσιν τών περιστρόφων — 
έστω κΓ άν άγνοοΰν τήν χρήσιν 
τής μητρικής των γλώσσης! . . .

Οί ταλαίπωροι, λοιπόν, νέοι 
τού σήμερα, σκύβοντας πάνω άπ’ 
τήν κοινωνική καί έπαγγελματική 
ζωή, βλέπουν ίδίοις όμμασιν μία 
τρομερή ασυνέπεια. ’Επειδή δέ 
— ευτυχώς ί— δέν εΐναι ηλίθιοι.

άντιλαμβάνονται άμέσως δτι δλα 
τά κηρύγματά μας περί σοβαρό
τητας, έπιμελείας, μελέτης κλπ, 
δέν εΐναι εί μή άπλά σχήματα 
λόγου γιά άφελεΐς. Συνεπώς — 
λένε οί νέοι (κακώς βέβαια) ι— 
«άφοΰ τέτοια τύχη περιμένει 
τούς κόπους μας, άφοΰ αυτοί που 
καταρτίζονται όλιγώτερο προκό
βουν περισσότερο καί τούς ανοί
γονται διάπλατοι οί δρόμοι τής 
μεγάλης εύδσκιμήσεως μέσα στήν 
κοινωνία, τότε γιοιτί νά παιδευό
μαστε μέ τις μελέτες, τά διπλώ- 
μοπα, καί τις ξένες γλώσσες; 
«Μιά ζωή τήν έχουμε, άς τήν γλεν 
τήσουμε, άς ξεφαντώσουμε». ΚΓ 
έτσι, ό απώτερος σκοπός, τό ιδα
νικό, στή ζωή τών νέων δέν γίνε
ται τό βιβλίο, ή σπουδή κΓ ή α
ρετή, άλλά ό χορός, τό ξεφάντω- 
μα κΓ οί ηθικές παρεκτροπές. 
Τώρα δέ καί ή. . . αποθέωση πα- 
ραδοξοτήτων ώς οί «BEETLES». . .

"Ισως, όμως, 6 άναγνώστης 
τής στήλης αυτής διαμαρτυρηθή 
γιατί τού απασχολήσαμε τήν 
προσοχή μέ κάτι πού μπορεί καί 
νά μήν έχη άμεση σχέση μέ τά 
περιεχόμενο ενός φύλλου μέ τρα
πέζι κοσυνδικαλιστικό περιεχόμε
νο. Έν τούτοις, άν δέν έχη άμεση 
σχέση, έχει έμμεση αναλογία. Έ
κεΐ ή νεότης έχει διαβεβαιώσεις 
πού καταστρατηγούνται. Έδώ έ
μεΐς έχομεν υποσχέσεις πού δέν 
έκπλρούνται. ‘Ό,τι αντίκτυπον 
έχει έκεΐ στήν ψυχή τών νέων ή 
ασυνέπεια τών λόγων τών μεγά
λων, παρόμοιον έχει και έδώ στήν 
ψυχή τών υπαλλήλων ή ύπόσχε- 
σις τών υπευθύνων τής Τραπέ
ζης πού δέν παίρνει σάρκα καί 
οστά, ή, παραλλήλως, ή καταπά- 
τησις τού δικαίου τών άξιων υ
παλλήλων. Βέβαια, ή έκ τών ά- 
δικιών δυσαρέσκεια τών συναδέλ
φων δέν πρόκειται νά διοχετευ- 
θή στό ρόκ ’ντ ρόλ. . . Διοχετεύ
εται, όμως, έστω καί ασυνείδη
τα, σέ κάτι χειρότερο, ή μάλλον 
μετατρέπεται σέ κάτι χειρότερο: 
σέ φθορά τής Τραπέζης.

"Οταν ό ύπόιλληλος γνωρίζει 
έκ τών προτέρων ότι μιά φιλότι
μη πρωτοβουλία του γιά τή βελ
τίωση π.χ. τής λειτουργίας μιας 
υπηρεσίας «θά πάη στράφι», ά- 
σφαλώς δέν πρόκειται νά καθή- 
ση ν’ άπασχοληθή μέ αυτήν. Α
ποτέλεσμα: ζημία τού Ιδρύμα
τος καί υλική καί ηθική.

Άλλ’ εΐναι καιρός, πλέον νά 
σκεφθοΰν οί υπεύθυνοι — οί κάθε 
είδους υπεύθυνοι — τήν έπιτα- 
κτική ανάγκη άλλαγή ς νοοτροπί
ας μέσα στό "Ιδρυμα. Τό πρώτο 
σήμα κινδύνου τό έδωσεν ή σύν- 
δεσις τής Χώρας μας μέ τήν Κοι
νή ’Αγορά. Φοβούμεθα ότι ελά
χιστοι τό πρόσεξαν...

Τό δεύτερο σήμα τό δίνουν, 
τώρα, οί «BEETLES». . . Ναί! οί 
«BEETLES»! . . .

Τό φαινόμενόν των t— φθίνο
με νον ασφαλώς πνευματικής πα
ρακμής — προειδοποιεί «περί 
τών έπερχομένων», άν οί κάθε εί
δους υπεύθυνοι μέσ’ τήν κοινω
νία, καί είδικώτερα στό "Ιδρυμά 
μας, δέν συνετισθοΰν καί δέν αλ
λάξουν πορεία καί τρόπον σκέ- 
ψεως.

Νομίζω δέ, πώς στήν περί- 
πτωσί μας αυτήν έδώ, ολοζώντα
νη διατηρεί τήν έπικαιρότητά 
της ή Γραφική προτροπή: «Άπο- 
λιπέτω ά άσεβής τάς οδούς αύ
τοΰ, καί άνήρ άνομος τάς βού
λας αύτοΰ».

Ν. Φρ—ς
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ΊΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
(Συνέχεια εκ τής υης σελίδας) 

τό ,λέγη κανένας διότι παίρνει, τούς 
άλλους για κουτούς. Δεν έχω τίποτε 
άλλο να πω. Γειά σας καί χαρά σας.

(Χειροκροτήματα)

*0 u. IS. 
ψόπ©®Αος

ικ. Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Συ
νάδελφοι αγαπητοί, ύποχρέωσις έ
καστου ιμέλους ενός έπαγγελμ-ατ ι-κού
σωματείου είναι ή προσελευσίς του „
είς τάς γενικός συνελεύσεις τού Σω- | χεν δταν έξεκίνησεν της εμεκνεν μο- 
ματείου του καί ή ασκησις κριτι- νον ή εϋγενής φιλοδοξία της. Αλλο 
κής, άντιικειμενικής καί καλόπιστου, όμως φιλοδοξία, καί^ άλλο επιτυχία, 
έπί'τοΰ έργου τής άπερχομένης συλ- ! 
λογικής του έκπροσωπη<χειως.

'Έρευνοί, διάλογος ikcxi ικριοις, εί
ναι ή υποχρεωτική συνεισφορά του 

- μέλους διά την προαγωγήν των σί- 
τημάτων τής τάξίεως. Μέ γνώμονα 
τις σκέψεις αυτές άνήλθο-μεν και σή
μερον είς τό Βήμα.

την βελτίωσιν τής θέσεώς του. Διό- 
τι συνέτριψεν ψυχικά το προσωπι
κόν ιμέ αψυχολόγητες απεργίες δπως 
οΐ τελευταίες. Διότι δεν έττρογραμ- 
μάτνσεν αγώνες άποδοτικούς ικοά δεν 
έκαθοδήγησεν συνδικαλιστικούς την 
μάζαν των νέων συναδέλφων. Διότι 
ικτυττά τον ικ. Διοικητήν αττο τις στή
λες τής Τραπεζιτικής, και έπικαλεϊ- 
ται τό ψιλόστοργον και πατρικόν εν
διαφέρον ταυ υττερ του προσωπικού 
μέσα είς την Γενικήν Σ ιχνελευσι ν των 
Μετόχων. Έικεΐ πού έπρεπε νά δώ- 
ιση την πρώτην μάχην.

"Ετσι, άπ’ όλα τά εφόδια πού εΐ·

Συνάδελφοι δεν διαθέτομεν , 
χρόνον νά περάσωμεν κάβε ζητηιμά 
μας, πού μάς αφορά σαν επαγγελ
ματική τάξι, άπό τό μικροσκοπίαν 
τής έρεύνης. Έκτος αυτού οΐ προη
γούμενοι όμιληταί ήσχολήθησαν μέ 
τό μίσθολόγίίκόν ‘ καί τον Οργ,ανι- 
αμόν. "Ετσι περιοριζσμεθα νά ρίψω- 
μον δέσμην φωτός σέ δύο ^βασικά 

Συνάδελφοι, τό χρέος τής τίμιας μ:θ:ς οιιτήματσ που άποτελούν στό- 
έτυμηγορίας επιβάλλει νά ερευνήσω- : χΟΙΛς Τή,ς συνδικαλιστικής μας -δρα- 
— a . στ, έντόο των υτηριότητος. Την επιβολήν ηθικής

τάξεως έν τή Τραπέζη καί τις συν
θήκες εργασίας είς τά Ύποκαταστή- 
ματα.

Ή κατά

μεν, έν άρχή, τίς συνθήκες, έντος των 
οποίων ήτο υποχρεωμένη νά κινηθη 
ή έκπροσώπησις έν τή ενασκήσει 
των καθηκόντων της. Τίς γενικές καί 
τίς ειδικές. Προκαταβολικά , δηλου- 
μεν οτι -άν-αγνωρίζομεν ότι τόσον ,οί 
μέν όσον καί ο! δε, ήσαν δυσμενείς. 
Οΐ γενικές διότι α) ή πολιτική εξου
σία μέ την έμμονον προσηλωσίν της, 
είς την προσπάθειαν τής καθηλώσε- 
ως των μισθίων καί ημερομισθίων δέν 
έδίσταζεν νά χρησιμοποίηση πάν μέ
σον προς περιστολήν των διεκδική- 
σεωιν των εργαζομένων και καταστο- 
λήν πάσης αγωνιστικής διαθέσεως 
αυτών. 6) διότι ούδεμία συντονισμέ- 
νη ιένέργεια έπι Πανεργαπικου επίπε
δου ήτο δυνατόν νά πραγ ματοπο ιη- 
θή λόγω τής γνωστής διασπαστικής 
στάσεως τής άνωτάτης συνδικαλιστι
κής ηγεσίας, τής ΓΣΕΕ. καί γ) δι
ότι τό δευτεροβάθμιον συνδικαλιστι
κόν μας όργανον, ή ΟΤΟΕ, έσπα- 
ράσσετο άπό εσωτερικός έριδας και 
συνθηκολόγους τάσεις μέ εκδηλον την 
άπαμονωτικήν άπόκλισιν ένίων συλ
λόγων. ν , ,

Αΐ είδικαί συ-νθήκαι, ήτοι αι επι- 
κ,ρατοΰσαι είς την Εθνικήν Τράπε
ζαν, δέν ήσαν όλιγώτερον δυσμενείς 
Χαρακτηρίζονται άπό την πλήρη α
νωμαλία είς τάς σχέσεις κεφαλαίου 
____ εργασίας, είς την διακοπήν παν
τός διαλόγου (μεταξύ των δύο αυ
τών παραγόντων, είς κάμψιν τής α
γωνιστικής διαθεσεως τού προσωπι
κού, είς έλλειψιν ενδιαφέροντος των 
πολλών διά τά κοινά καί δημιουρ
γίαν ικιλίμοαος φοβίας καί έξαγορας 
συνειδήσεων.

Είς τά ανωτέρω προστίθεται και 
τό γεγονός, δτι τά 20% περίπου του 
έν ένεργεία προσωπικού άποτελεΐται 
άπό προσωρινούς υπαλλήλους. Κα- 
τάστασις δηλαδή όμοια όπως εκεί
νη όπου ό συνδικαλισμός ήτο άνε- 
γνωοισμόνος παρά των έργοδοτών 
μόνον de jure. Κατάστασιν την ο
ποίαν έσάρω-σ-εν ή έργατουπαλληλι-

νοι έν τή αυτή έπιχειρήσει πρέπει νά κές συνθήκες. Αυτή την στιγμήν σάς λοί μέσα είς τήν Τράπεζαν καί γι
>_'.Υ, - ,ω,-. /YiVrr Αλγγ Υ ιύο C?~ ,,ΛΛ Λι/ 11 ir- tvvvu m nfrrfir.Xrtv.lV THU ' rtlJTOUr ΟΙ 0πθΐθΙ μπαίνουν £ΐζ Τήν

1) Υποκαταστήματα.

έργάζωντ-αι τίς αυτές ώρες. Σάς εΐ 
πα τότε όχι, ήρεύνησα καί έμαθα ότι 
έξεδόθη τοιαύτη άπόφασις, άλλα ή 
άπόφοχτις αυτή δέν ισχύει διά τούς 
Τραπεζικούς διότι ειδικός Νόμος δια
λαμβάνει ότι τό ώράριον τών Τρα
πεζιτικών είναι 42 ωρών.

κ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υ
πάρχει γνωμάτευσις τού Νομικού μας 
Συμβούλου; Έν πάση περιπτώσει 
έχω είς χείρας μου τήν ύπ’ άριθ. 25) 
62 άπόφοοσιν τού Άρείου Πάγου.

Υπάρχει ή 25 άπόφασις τού Ά- 
ρείου Πάγου ή οποία λέγει ότι;

«Ο εργοδότης πσρέχων οίκ-ετ 
οθελώς καί ανεξαρτήτως δε- 
σμεύσεως ή -μή διά τό μέλλον 
εύνοϊκωτέρους όρους εργασίας 
ιμεταξύ τών οποίων περ-ιλαμβα- 
νονται καί οΐ άψο-ρώντες είς τήν 
χρονικήν διάρκειαν τής Ημερή
σιας εργασίας οφείλει νά τηρή 
ώς προς πάντας τους εν τή ocu- 
τή -κατηγορία άνήκοντας μισθω
τούς τούς παρεχόμενους ευνοϊ
κούς όρους».

"Εχω τήν γνώμην ότι η απόφασις 
τού 1 Ανώτατου Δικαστηρίου τής Χώ
ρας είναι σαφής.

Σημειώσατε ότι ή άπόφασις κα
θορίζει, ότι εφ’ όσον έργάζονται έπί 
πλέον θεωρείται ώς ύπερεργασία ή

μιλώ εκ μέρους τών συναδέλφων τού αυτούς οΐ οποίοι μπαίνουν εις τήν
ά Τράπεζοον. Εισέρχονται (μέσα εις τήν 

Τράπεζα τώρα πολλοί, καί οι, πε
ρισσότεροι άπό αυτούς είτε έχουν 
πτυχία είς τά χέρια τους, είτε βρί
σκονται είς τό μέσον ή κάνουν αρ-

ιαπασις ή οποία επικρατεί είς τά. Ύ- όποια δέον νά καταβληθη σναδρομι
ποκαταστήματα είναι είς όλους γνω
στή. Κενά είς τήν σύνθεσιν το,ΰ προ
σωπικού, ελλειψις, έν πολλοϊς, μη
χανικών μέσων, (αριθμομηχανών 
κλπ.) καί ανυπαρξία ωραρίου εργα
σίας, καθιστούν τίς συνθήκες κατα- 
θλιπτικές. Ό Διευθυντής είναι είς 
τήν ούσίαν ταυτοχρόνως Διευθυν
τής, Προϊστάμενος λογιστηρίου, τα- 
ιμίας, δακτυλογράφος καί κλητήρ. Ο 
δέ υπάλληλος, ό απλός, ανέρχεται 
τήν (κλίμακα άντνστρόφως. Είναι 
κληρήρ,· δακτυλογράφος, ταμίας κλπ. 
’Εάν είς τά άνωτέρω· προστεθή,^ οτι 
τά περισσότερα οίκήιματα εις τά ο- 
ττοΤα στεγάζονται τά υττσκαταστή- 
ιματα είναι άκατάλληλα καί ανθυγι
εινά, άντιλαμβανομεθα τό αληθές του 
λεχθέντος, ότι οΐ συνάδελφοι τόόν 
Υποκαταστημάτων έργάζοντα^ι «πί
σω άπό τό βλέμμα τού, Θεού».

Πλέον αύτών ■ όμως ύφίσταται ικαι 
διάκρισις μεταξύ τών συναδέλφων 
τού κέντρου καί τής επαρχίας. 39 
ώρες έβδομαδιαίως διά τούς συνα
δέλφους τού κέντρου. 42 ώρες έβδο
μαδιαίως διά τούς συναδέλφους των 
επαρχιών. Είς τό σημεΐον τούτο θα 
μοΰ έπιτραπή μία παρέθενσις., Ε
ρωτώ τον κ. Πρόεδρον τού Συλλόγου, 
τον Φίλον ικ. Καραπάνον, έρωτω, εοον 
είναι' αληθής ή πληροφορία ότι ΰφι- 
σταται δικαστική άπόφασις ή όποια 
έπί

κως.
κ. Πρόεδρο ς: 'Έχετε δίκαιον, 

τό ερώτημα- μοΰ έτέθη από τον κ. 
Σιάψον (Συνάδελφον Λαρίσης — 
Σύμβουλον τού Συλλόγου) καί κα
τόπιν αυτού άπευθύνθίην προς τον 
Νομικόν Σύμβουλον, ό όποιος μοΰ 
άνήντησε κατηγορηματικώς ότι δέν 
δύναται νά ίσχύση ή άπόφασις τού 
Άρείου Πάγου έπί τών εν τη Τρα
πέζη εργαζομένων διότι ειδικός Νό
μος διαλαμβάνει τό ώράριον τών

πιστεύω ότι διερμηνεύω «αΐ τά αι
σθήματα πολλών, αν όχι όλων, συν
αδέλφων τής Βορείου ‘Ελλάδος.

Εντελώς άλλα είναι τά πρωταρ
χικά αιτήματα τά δικά μας. Είς τό 
διάστημα αυτό πού περάσαμε ό α
γώνας μας έστράφηκε είς τό νά δη- 
μ;νουργήσωμεν ’Κλίμα συνδικαλιστι
κών ελευθεριών, διότι έκίεΐ πάνω υ
πάρχουν δυσμενέστατες συνθήκες. 
Ερχόμενος είς τό έργσν τής άπερ- 
χαμένηις Διοικήσεως, οφείλω νά έ- 
ξάρω τήν σμμπαράσταΐσίν της καί να 
τήις άπονείιμω έπαινον διότι εις τά 
δύσκολα χρόνια πού περάσαμε έπω- 
μίσθηκε τό βάρος του ανενδότου ά- 
γώνος τού (κλάδου (μας. Έσν δέν κα- 
τώρθωσεν νά είσηγηθή, νά προώθη
ση ή νά έπιλύση είς τό άκέραισν τά 
αιτήματα μας, κατώρθοσεν νά δη- 
μιαυργήιστη αύτήν τήν στιγμήν ένα 
ευχάριστο κλίμα μέσα είς το όποιον 
είναι δυνατόν νά κινηθούμε καί μέσα 
είς τό όποιον είναι δυνατόν νά άπο- 
λαύσωμεν όλα τά άλλα αιτήματα τά 
όποια μάς απασχολούν.

Ή συμπαράστασις τής Διοικήσε
ις καί δή τού άξιοτίμου Προέδρου 
είς τον αγώνα μας, όχι διά τήν βελ- 
τίωσιν τών συυθηικών, άλλα γι’ αυ
τήν την ίδια τήν ύπαιρξιύ ιμας, είναι 
όχι άπλώς άξιέπαινη αλλά θαυμα
στή. Φθάσανε στιγμές πού μόνον μέ 
τήν επικοινωνίαν μαζί του διαπιστώ
ναμε, άντιλαμβοονόμεθα ότι υπάρχο
με σαν υπάλληλοι διότι άπο στιγιμη 
σέ στιγμή ύπή.ρχεν ό κίνδυνος όλοι 
μας νά διαμοιραστούμε σέ όλα τά 
διαμερίσμοπα τής Χώρας, είς τόν 
τόπον μας ό έιργοδότης έφάνη σκλη
ρότερος όσον δέν φαντάζεσθε. Γ Γ αυ
τό ακριβώς, διά τό παρελθόν, θεω
ρώ ότι ή απερχόμενη Διοίκησι,ς ^τοΰ 
κλάδου ιμας έπετέλεσεν τό καθήκον 
της διότι άκριβώς συνεισέψερεν ό-

Τραπεζών. ;Κατά συγκατάβασιν και ^ τ;ς δυνάμεις στο νά δημιουργη- 
αυτό. , ϊ 0ή ένα κλίμα άνετο διά τήν νέαν Δι-

(Ταυτόχρονος διαλογί'κή συζήτη- j 0ίικησιιν. "Ας δεχθή τήν_εύγνωιμοσύ-
σις περί τούτου).

κ. Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θά 
μοΰ έπιτρέψητε νά συνεχίσω; Δεύτε
ρον, ή έπιβολή τής ηθικής τάξεως έν 
τή Τραπέζη. Ύπό τόν όρον νοείται 
ό' άπόλυτος σεβασμός προς τήν ιε
ραρχίαν. Ή άξιολόγησις τών^στελε- 
χών μόνον βάσει αντικειμενικών κρι
τηρίων. Ή πλήρης εφαρμογή τής, αρ
χής τής άξιοκρατείας. Έαν τά ανω
τέρω έφαριμόζονται ή όχι είς τό πρώ
τον πιστωτικόν ίδρυμα τής Χώρας το 
γνωρίζομεν όλοι ,Ή πικρία ή οποία 
διάχυτος πλανάται έπί τού προσω- 
πκκοΰ, άπό τώιν άνωτάτων λειτουρ
γών μέχρι τών κατωτέρων στελεχών,,

νην τών συναδέλφων τής Βορείου Ελ
λάδος διά τήν μεγάλην συμπαρόστα- 
σιν. Βέβαια έχομε καί τίς παραπέ
ρα άξιώσεις μας, άλλα αυτή εϊναι 
ή ,εΰχή μας τό νέον Διοικητικόν Συμ- 
βούλισν, πού παραλαμιβόονει ένα έρ
γο άξιοθαύμαστον, μιά πού παρα- 
λαμβάνει ένα έργο πού θά έχη σαν 
συνέπειαν νά δημιουργηθή, (κλίμα κα
τάλληλον διά τήν έπίτευξιν όλων των 
σκοπών μας, άς έκφράσωμε, τήν ευ
χήν νά διαθέση όλες τίς δυνάμεις ώ
στε τά έπί ιμέρους ζητήματα τού 
κλάδου νά προωθηθούν καί νά λυθούν 
είς τό ακέραιον.

Άντιλαμβάνεσθε αγαπητοί συ
νάδελφοι ποιο είναι τό θέμα διά τό

κη τάξις είς τάς άρ-χσς του ,αιωνος π'άρχε, ,ε|δνκός Νόμος ό όποιος κα- 
μας μέ γιγαντιαία άπεργιακα κινη - 1 ' ' '·’ Τ
ματα, άρχής γενομένης άπό τή Σου
ηδία.

Αυτές κατά ρεαλιστικήν διαπί- 
στωσιν υπήρξαν οΐ (κοινωνικοοικονομι
κές, πολιτικές καί έργοδοτικές άντιλή 

. ψεις μέ τίς όποιες ή άπερχομένη συλ
λογική ηγεσία εΐχεν νά άντιπαλαιση. 
Ή έκπροσώπησις, έναντι, αύτών δι- 
έθετεν πλούσιον πείραν άπό τό πα- 

. ρελΟάν, εύγεΜή φιλοδοξίαν τού προ
ορισμού της, ΰπερήφανον άγ,ωνιστι- 
κότητα" άλλα καί, προ παντός, τήν 
ομόθΜμσν καί άμ'έριστον συμπα,οα- 
στασιν τού προσωπικού, τού τόσον 
ταλαιπωρημένου καί τόσον αδικημέ
νου.

Δυστυχώς όμως δέν κοττωρθωσεν 
νά αξιοποίηση τίς ανωτέρω- δυνατό
τητες. Βεβαίως δέν έσυνθηκολόγησεν 
καί αυτό είναι προς τιμήν της. Δι
καιούται επαίνου 6Γ αύτό καί πρέ
πει νά τής άτονεαηϋή δημοσία. Δεν 
δυνάμεθα όμως νά μήν παρατηρή- 
σωιμ-εν ότι- μέ ύφος καί ρυθμόν πε,ρτ 
πατητού, περιωρ-ίσθη νά έξαπολύση 
κατά καιρούς, δεσμίδας βεγγαλικών 
αΐ όποια ι είχαν τήν τύχην όλων τών 
κροτίδων. Καί εμφανίζεται ενώπιον 
μας μέ τό αίσθημα τής άποτυχιας, 
τό άκατανίκηφον καί καταθλιππικόν. 
Διότι δέν κατώρθωσεν νά έπιλύση 
ικανέν άπό τά -φλέγοντα ζητήματα 
τού προσωπικού. Διότι δέν ,κατώρ
θωσεν νά άξιοποιήση τήν αγωνίαν 
καί τό πάθος τού προσωπικού διά

ται οικαυ,ικ,ι ----------- - ·, ------ δίδει εναργή την ατταντησιν vuuevMyv. ,.νιν ο—. ------- ----
ο,., άγωγής ενδιαφερομένου, έργαζο- πάντες συλλαμβάνουν τις , έποΐον απονέμω έπαινον είς τήν ά-
πένου είς έτερον έπιχείΐρισιν, λέγει εκρήξεις οΐ όποιες δονουν το ρυ- , ^ Διοίκησιν. Είναι τό θέ-
ότι οΐ εργαζόμενοι έν τή αύτη έπιχει- ; μα. Οΐ πάντες έκτος των αρμοό-ιω . | ^ Τοΰ Οραρίου, τό όποιον έπαρα- 
ρήσει δέν είναι δυνατόν νά τυγχά- Συνάδελφοι, το θέμα τούτο είναι . 6ιάσθη ^^mtokjTO. ’Αρκεί νά σας 
νουν διαφορετικής μ-εταχειρίσεως ά- | τό σοβαρώτερον όλων. Διοτη και τα } ^ -τι 5έν Οπή,ρχε για -μάς ώρα προ- 
πό πλευράς ωραρίου.. Υπάρχει τε- θεμέλια του Ιδρύματος, εινα ;σελεύσεως καί ώρα άναχωρήσεως,
τοια άπόφασις; τον νά ύποσκαψη, και ημάς - ' -άρκεϊ νά σάς πώ άκόμια ότι τά ώ-

παγγελιματικην ταξιν που εχσμεν ( ραλόγιό; μ,ας δέν λειτουργούσαν, αρ- 
συνδέσει άμεσα τήν υτ«Ρ;ξιν μας j ^ σάς ^αφέρω άκόμη ότι δέν 
τήν ύπόστασιν του ^ Ιόριψατος, ευ; ; μτ-αρούσαμε νά άνταλλάξωμε ιμετα- 
βεοοις πλήττει. Δεν sivcci uvccrox να , οι συνάδελψΌΐ ικαιιιιμιά κου-

(Κ. Πρόεδρος: Δέν τήν,έχω ύπ’ 
όψιν ιμου, άλλα καί εάν ύπάρχη, υ-

θορίζει τό ώράριον τών Τραπεζών. | ύπόκειται ή φυσιολογική έξέλιξις του ι g, Τ διότι ύττή-ρχεν ό κίνδυνος νά
~ ■ χ __'./* . ι/rVl I r ■* IN r-\ >  Λ. . Toil 3 lr(' Λ z

πάη είς τά αυτιά της Διευθύνσεις42 ώρες, κατά συγκατάβασιν, καί ί ϋπαλλήλου είς τήν έπέμβασιν του 
ικατόπιν διεκδικήσεως τής έκπροσω- J όλεξιπτωτισμού. Δέν είναι δυνατόν 
πήσεως έπετεύχθη ή 'καθ-ιέρωσις 39 ( συσσωρεύεται είς τάς 'καρδιας πι- 
ώρών έν Άθήν-αις. I κρία. Ή ηγεσία συιβλαδε τον π,αλ-

^Λ,νίΛπηνΑητ. μ Λ_ μιόν τοΰ προσωπικού καί τήν ευαι- κ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ “ j ^αίαν ταυ πάνω σέ αύτό τό θέ-
πάντησίς σας -με στενόχωρε ι υ | α ,κα; τό ξθεσεν ώς βασικόν αίτημα
τατα Κύριε Πρόεδρε. „ j τής τάξεως. Σέ γενικές γραμμές, ώς

-κ Π ρόεδρος: Σοΰ έχω ήδη ! όμολογεϊ, όπέτυχεν είς τήν ΐ-κανοποί-
άπαττήσει, εϊδικώς έπ’ αυτού τοΰ έ- I ησίν του. Είς τον απολογισμόν της &α(χηό>χιν
ρωτήματος έρωτηθεΐς -νομίζω, η απο j Αναφέρει τους λογους. Δεν δισθετο- ^ ^τπ^.
-εσένα, άν ενθυμούμαι καλώς, η απο ιμΒν στοιχεία τά όποια να_οστΜεικνυ- 
άλλον συνάδελφον.

δήποτε πρέπει νά μσθωμε μιά ξένη 
γλώσσα, όλοι, τό πιστεύω απόλυτα 
ότι πρέπει νά την μάθωμε, δέν ξέρω 
πώς θά τήν -μάθωμε, πρέπει νά ,με- 
λετήσωμε. ’Αλλά νομίζω ότι πρέπει 
νά μάθωμε καί οικονομικά, νομίζω 
ότι πρέπει νά μάθωμε καί λογιστι
κά. Διότι ή δουλειά του Τραπεζιτι
κού ϋπαλλήλου δέν είναι νά κάνη 
έλεγχον είς τά γραμμάτια καί νά 
ικυττάζη τόν αριθμόν τού γραμματί
ου, είναι δουλειά σο-βαρή, καί πρέ
πει έμέϊ-ς νά τήν κάνωμε πιο σοβα
ρή.

Τρίτον θέμα Κύριοι είναι διά τους 
έπι συμβάσει. Όταν μπήκαμε είς 
τήν Τράπεζαν μάς είπαν ότι σέ ένα 
χρόνον θά δώσωμεν εξετάσεις διά 
νά μονιμοποιηθούμε. Πέρασε, γιά 
μόνα τουλάχιστον, έχει περάσει ό 
2ος χρόνος καί ούτε -ξέρω πότε θά 
δώσωμε Εξετάσεις. ” Ισως μετά άπό 
λίγο νά μάς καλέσουν mi νά μάς 
πουν ότι θά κάνετε 6 ιμήνες φροντι
στήρια καί μετά τά δώσετε εξετά
σεις. Είναι -καί αύτό ένα θέμα που 
μάς απασχολεί σοβαρώς. Έμενα 
προσωπικώς όχι γιατί μήπως κάνω 
καμμιά απεργία καί μέ διώξουν, δέν 
θέλω νά μονιμοποιηθώ γι’ αύτό, θέ
λω τέλος πάντων νά μπώ στην σε|- 
ρά καί έγώ σαν ΰπάλληλος, νά, α
κολουθήσω καί έγώ την ιεραρχίαν, 
γιατί είμαι έπί συμβάσει. Είμαι 30 
χρόνων, μπήκα βέβαια αργά και θέ
λω νά εξελιχθώ -είς τήν Τράπεζαν. 
’Εάν είναι δυνατόν, έάν -μπορούν ας 
προσέξουν τά αιτήματα, τά δικά 
μας καί ή έκπροσώπησις και η Δι- 
οίκησις διά νά ώθήσουν τούς νέους 
καί νά τούς δώσουν περισσοτε,ρο κέ
φι διά δουλειά. Αυτό τό πράγμα ή
θελα Κύριοι καί σάς ευχαριστώ πο
λύ.

(Χειροκροτήματα)

Ό u. Ά. Τ©@Αάι*-ης
κ. Α. ΤΣΟΛΑΚΗΣ: Δέν εΐχον 

-σκοπόν Κύριοι νά σάς άπασχσλήσω. 
Έξ αφορμής όμως περικοπής, λόγου 
τού κ. Προέδρου, παίρνω τό θέμα 
-διά ν’ αναπτύξω τάς σκέψεις μου. 
Θά είμαι ολιγόλογος.

Κάθε φορά έρχάμεθα έδώ διά νά 
έλέγξωμε τά πεπραγ-μένα, δηλαδή 
νά ικρίνωμε τά έπιτεύγμαπα τού 
Συλλόγου. Τάς Συνελεύσεις, κοπά 
τήν γνώμην μου, έπρεπε νά τάς χα
ρακτηρίζουν δύο τινά. Πρώτον η 
χαρά τών συναδέλφων π-ού θά δια
κρίνουν τά επιτεύγματα θά τά χει
ροκροτήσουν καί .θά επαινέσουν τούς 
Δι-οικούντας, δεύτερον ή ΐκανοποί- 
ησις τών Διοιικούντων ότι έτυχσν αύ- 
τής τής άναγνωρίσεως καί δικαίως 
-έχειροικροτήιθησαν.

Έγώ δυστυχώς Εχω πολύν καιρό 
νά ϊδ-ω οΰτά τά δύο χαρακτηριστικά 
καί απόψε δέν τά διέκρινα.

Οΰδέν έπίτευγιμ-α διακρίνω είς το 
διαρρεΰσαν έτος, άπεναντίας διακρί
νω άλλα έπιτεύγματα τά όποια πα- 
ρακατιών θ’ άναφ-έρ-ω.

’Από τής άποφιράδος ήμέρσς καθ 
ήν συνεχων-εύθη, ή Έ-υνική Τράπεζα, 
το πρώτον Πιστωτι-κάν ίδρυμα, τρεις 
ήσαν οΐ σκοποί, τρεις ήσαν οΐ δρόμοι 
τούς οποίους έπρεπε ν’ ά-κολουθήση 
καί νά ικατευθύνη ή Συνδικαλιστική

συν ότι δέν έπραξεν 6,τι ήδύνατο.
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - Ac, ^

σεως ότι «όταν λεί-ττουν αΐ δυνάμεις, 
έτταινετέα είναι ή βουλησις».

θυιμεΐσθε κοΰλώς, άλλα ττάντως ή ά- 
ττάντησίς σας μέ στενόχωρε^ διότι 
όταν μου λέτε δτι δέν γνωρίζετε έάν 
ύπάρχη Νόμος, εάν υπάρχη αποψα- 
σις έπι ζητήματος τόσον βασίικου. . .

κ. Πρόεδρος: Γνωρίζω δτι^ υ
πάρχει άπόφασις τέτοια, άλλα είδι- 
ίκως σάς απαντώ: Δια τας Τράπε
ζας υπάρχει Νόμος καΘορί'ζων 42 ώ
ρες. χ

Ταυτόχρονος δ ιαλογικη συζητησις 
έπ5 αυτού ιμεταξύ του όμιλούντος 
ικοό ικ. Προέδρου, του δευτέρου συνε- 
χίζοντος ούτω:

Σάς εΐπα έν συνεχεία δτι κάποιος, 
<καΐ έσν δέν άπατώμαι σεις, μέ έρω- 
τήσατε καί μοΰ είπατε έχετε ύπ 
οψιν σας δτι έξεδόθη άπόφασις,^ εις 
τό Υραφεΐον μου, δτι εξοδοΒη άπο- 
φασις καθορίζουσα οτι οι εργαζοιμε-

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΝΑ ΜΗ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΑΣ
Έφιστδται ή προσοχή των κ. κ. συναδέλφων, 

όπως είς περίπτωσιν διαγραφής υποψηφίων, μή αντι
καθίστανται υποψήφιοι σύμβουλοι τοΰ Κέντρου δι 
υποψηφίων Συμβούλων τών επαρχιών καί τάνάπαλιν.

Διότι ψηφοδέλτια περιέχοντα περισσοτέρους των 
δώδεκα (12) συμβούλων τού Κέντρου ή περισσότε
ρους τών πέντε (5) επαρχιακών συμβούλων είναι 
άκυρα. Cl*® VeH--

ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν είς τάς άντικαταστάσεις διά 
νά μήν πάη χαμένη ή ψήφος σας.

Συνάδελφοι,
Τά χρονίσαντα έπί 1 Οετίαν προ- 

βλήματά μας, ήθιικιά ικαΐ οικονομικά, 
χρήζουν άμεσου καί ευνοϊκής έπιλύ- 
σεως. ’Έχοιμεν απ’ όλες τίς πλευρές 
ικατηγορηιματικήν διαβεβαίωσιν προς 
τούτο. Οΐ νέες πολιτικές συνθήκες οΐ 
όποιες έδημιοηργήΒησαν, μάς γεν
νούν ελπίδες διά τό -μέλλον,^ άλλα 
δέν πρέπει νά μάς κάνουν νά έπανα- 
παυθούμε. Συνένωσις ολοκλήρου τού 
προσωπικού κδττω άπό τήν ηγεσία 
του συνδικαλιστική άνάτασις τού 
έργστοϋπάλληλικού δυναμικού ικαι 
κατάλληλη άξιοποίησίς του άπό τήν 
έικπροσώπησι είναι οΐ παράγοντες οι 
όποιοι θά υπενθυμίζουν, θά ,διεικδι- 
κοΰν καί, τελκκώς, θά επιβάλλουν, 
όταν ικαι άν χ-ρειαστή, τήν έπίλυσι 
τών αιτημάτων μα:ς. ‘Η διαρκήις επι
φυλακή δέν βλάπτει.

(Χειροκροτήματα)
ικ. Πρόεδρος: Ό κ. Παπαβα- 

σιλείου τοΰ Ύπ)τος Κατερίνης έχει 
τόν λόγον.

Ό η. ΠαπαβοοιΑείο»
κ. ΠΑΠΑΒΑΣ I ΑΕΙ ΟΥ: Κύριοι 

συνάδελφοι, άπό τό πνεύμα τώ»ν προ
ηγουμένων ομιλιών αλλά καί άπο 
εκείνο πού βλέπω ζωγραφισμένο είς 
τά πρόσωπά σας διαπιστώνω οτι 
υπάρχει μιά ίκανοποίησις καί μία 
ελπίδα διά τό ότι τά πράγματα τοΰ 
Συλλόγου μας θά πάνε -μπροστά. 
Οί περισσότεροι άπό σάς, αν οχι 
όλοι, ζήτε καί έργάζεσθε κάτω ,άπό 
ομοιόμορφες καί συγκριτικά ευνοί

καί νά έχω-μεν τήν τύχη τήν οποίαν 
έγνώρισα ό ίδιος προσωπικά. Καί έ
άν κατώρθωσα νά έπιζήσω καί εάν 
κατωρθώθη όλο τό κατάστημα νά εύ
ρη τήν ηρεμίαν εκείνην πού χρειά
ζεται, τό οφείλει μπορώ νά πώ εις 
τήν άμέριστην -συμπαράστασιν τού 
Προέδρου, ό όποιος είχε 'κάνει τήν 

Αθηνών — -Κατερίνης 
άπόστοοσιν (κέντρου καί -συνοι

κιών έντός τών Αθηνών.
Δέν νομίζω πώς πρέπει νά σας 

απασχολήσω περισσότερον. Βεβαί
ως επαναλαμβάνω τήν ευχήν τό νέ
ον Διοικητικόν Συιμβο-ύλιον νά έπι- 
ληψθή όλων των έπί -μέρους ζητη
μάτων καί νά τά προώθηση είς τό 
-ακέραιον δ-ιότι- ήδη υπάρχουν οΐ 
(κατάλληλες συνθήκες.

(Χε ι,ροκροτήματα)
κ. Πρόεδρος: Ό κ. Αποστά

της Εχει τόν λόγον.

Ό α. ’Unoeuitn^
κ. ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ: Κύριοι , συνά

δελφοι, σαν νέος υπάλληλος θά προ
σπαθήσω νά σάς απασχολήσω πά
ρα πολύ λίγο. Τρία θέματα θέλω- νά 
θίξω καί θά ήθελα νά τά προσέξη 
ικαι ή έκπροσώπησις -μας ικαι ή, Δι
οίκησης διότι αφορούν τήν Τράπε
ζαν καί θά έχουν μεγάλην σημασίαν 
διά τό μέλλον της Τραπέζης καί τών 
Τραπεζικών υπαλλήλων.

Τό πρώτον θέμα είναι τό θέμα 
τών πτυχιούχων. Δέν έγινε ποτέ -καμ- 
,μία σΐυζήτησιις, ούτε άπό την έκ- 
προσώπησίς μας, ούτε άπό την Δι
οίκηση» τής Τρσπέζης διά τούς πτυ- 
χιούχους οΐ όποιοι είναι πσρα πολ-

χήν νά σπουδάσουν.
"Οταν λοιπόν ιμπαίνομε μέσα είς 

τήν Τρόπεζα καί μαθαίνουμε ότι 
καμμιά τυπική άξια δέν Εχει τό 
πτυχίον, νομίζω ότι αύτό τό πράγμα 
είναι τρομερό γιατί δέν μπορεί πο
τέ ή Τράπεζα, Ενα οικονομικόν Ι
δρυμα πού ικρατάει μπορώ νά πώ τά 
50% τής Ο'ίικονοιμικής δ-υνάμεως τής 
Χώρας στα χέρια της, νά μήν Βέ
λη τούς ανθρώπους της νά μορφω
θούν. Δέν λέγω ότι οΐ απόφοιτοι τοΰ 
Γυμνασίου δέν μπορούν νά προσφέ
ρουν σοβαρήν υπηρεσίαν, άλλα δέν 
μποιρεϊ νά πή ποτέ ή Διοίκησις καί 
οΐ μορφωμένοι άνθρωποι οΐ όποιοι 
,μάς δ'ΐιοι.κοΰν είς τήν Τράπεζαν, ότι 
δέν πρέπει νά μορφωθούν ετι περαι
τέρω οΐ υπάλληλο ι της καί κατ αυ
τόν τόν τρόπον όταν δέν τούς ώθει 
νά μορφωθούν, έγκοταλείπουν -καί 
αύτοί, κάθε προσπάθεια άφοΰ τό 
τττυχίον τους koci ή ετι ττε,ραιτερ<ώ 
μόρφωσίς τους δέν θά άνα-γνω-ρισθη 
καί έπί πλέον όταν υπάρχη ο βραχ
νάς καί ύπερεργασίας, Ενεκα τής ό
ποιας δέν δυνάμεθα ούτε νά παρακο
λουθήσουμε μαθήματα ούτε νά μελε
τήσουμε.

Φαντάζομαι ότι τά 70% τών ει
σερχομένων είς τήν Τράπεζαν σπου
δάζουν, ένα μικρό ποσοστό στην 
Νομική, πολλοί είς τήν Άνωτάτη 
’Εμπορική, Βιομηχανική καί Πάντει- 
ον Σχολήν. Νομίζω ότι αυτούς θα 
πρέπει νά τούς προσέχουν καί νά 
γίνη κάποια διάκρισις δι αυτούς, 
ώστε νά ώθήσωμε καί τούς άλλους 
νά προχωρήσουν -καί νά σπουδάσουν.
Βέβαια τούς έδί-δετο ιμία οίκονοιμική 
ένίσχυσις ή όποί-α τώρα δέν χρειά
ζεται, μετά άπό τά -μέτρα πού Ελα
βε ή Κυβέρνησις της Ένώσεως Κέν
τρου.

Δεύτερον θέμα είναι τό θέμα τών 
υπερωριών, τό όποιον απασχολεί σο
βαρώς, όλους τους υπαλλήλους καί 
θά πρέπει νά άπασχολήση σοβαρώς 
καί τήν Διοίκησιν τής Τραπεζης δι
ότι δέν μπορεί νά συνεχισθ-ή αυτή 
ή κατάστασις. ‘Ομολογώ ότι -κά
θονται οΐ υπάλληλοι σέ Υποκατα
στήματα—δέν ξέρω τι γίνεται στην 
επαρχία—- 80 ικαι 1 00 ώρες καί 1 20 
ώρες -καί δέν κάθονται διότι τούς πι
έζουν τόσον πολύ διότι μπορούσαν 
αύτό τό άγχος νά τό πετάξουν καί 
νά άρ-νηθο-Ον ά-κό-μη καί εις τόν Διευ
θυντήν τους νά «σβήσουν, κάθονται 
διότι πιστεύουν στην Τράπεζαν, πι
στεύουν -είς τά ιδανικά τής Τ ραπέ
ζης, πιστεύουν εις τό σπίτι τους, πι
στεύουν τήν Τράπεζαν σαν σπίτι 
τους καί γι’ αύτό κάθονται. Κάθον
ται 100 ώρες Κύριοι καί μετά αρ
χίζουν τούς συμβιβασμούς διά να 
πληρωθούν 50 καί φθάνουν τίς 35.
Άλλα όταν κάθονται τόσες πολλές 
ώρες διά νά διεκπεραιώνο-υν τήν δου
λειά τους, δέν μπορούν ούτε νά 
σπουδάσουν, ούτε Άγγιλκά νά κά
νουν.

Έγώ πηγαίνω τώρ-α 5 μήνες Αγ
γλικά -καί δέν εχω διαβάσει μιά μέ- ηγεσία. , ,,,πΑηδοσίο __
ρα, καί πηγαίνοντας ετσ, θά μείνω Οργανισμός — μισθοδοσκ*
στην ίδια τάξι Δικαιολογώ τό-ν έαν- συνταξιο-δοτκκον. ,τόν μου -μό^ς μου, διότι πηγαίνω Διά τους τρεις α-στονς βασικούς 
άδ.άβαστο-ς, κάθομαι συνέχεια μέχρι σκοπούς δεν διέκρινα -καμμιαν αο&Χ- 

“ ήώέ. Νά «αθήσω,με άλλα νά ράν προσπάθέ,αν επαινετήν. ΕΤδ»,
^ λ. λ ____ Τ^Λ_ ,γγ,κ-ι r .iRf ι Γ rfYCOVCCC, COTSPYICCC CXIάμειΦθόΰΐΓκ-αί αν χρε,άζίτα, ή Τρά- σκ,ώδε,-ς άγώνας, άπεργ.ας α.τ,νες 

πεζά νά πλα,σιωθή καί μέ άλλο προ- άπετύγχανον διοπ δεν επρογραμφσ- 
ώστε νά μήν έχω,με νά τίζοντο κα άλλας ενεργείς μη δυ-

Εργα- ναιμένας νά δικαιολογηθούν έκ τωνιμάς -κυνηγά τό Ύπουργεΐο-ν
aiac καί η έκπροσώπησις. Νομίζω π-ραγματων.^ΤπΧε, νΠπάρξη π^ύμα συν-| Ή συλλογική ήγεσ,σ είχε παρα 
εργασίας -μεταξύ τής έκπροσωπήσε- ! ταΰπα τόν χρονον μέ το μέρος της. 
ως κα" τήί Διο,κήσεως. Πρέπει νά Οί συνάδελφο. κατά πλειονότητα, 
αλλάξουν αύτά τά πράγματα δ,ά νά ,μεταξύ των οποωτν 
-μπορέσωμε νά προχωρήσω,με μπρο- : αχόν συνεχώς έπ, » έτων την
στά Πρέπει νά μήν είμαστε εμείς - Εμπιστοσύνην των πιστευοντες και 
-κ-ατώτε(Χ>, άπό άλλες Τράπεζες. Δέν J είς τόν Πρόεδρον κ. Καί»™ αΜ 

• — - " " - λά περισσότερόν εις τους νέους συννοείται η Εμπορική Τράπεζα όταν,»

swsTkS «· ά™ «*. -
Τράττϊζα Εχ„ .Ιστορία * ρΤ
τό ύτΓθλογίζει καθόλου καί νά μού; ενδιαφερόμενος^ νιν· ,νΛ ^ , " V "
λέγη εμένα άπό τηλεφώνου ίπτάλλη-} ιμας βήματα δεν παρελειπα ν ανα- 
λος τού είναι είς τό τμήμα -μορφώ- νεώνω τάς παραινέσεις ;μου δια την 
-σεως όταν έπήοα νά δηλώσω εύσε- ί κατα το επερχομενον ^ ετο-ς μεταβο 
βάστως ότι- Κύριοι δέν -μπορώ 20 , >ήν πάσης προσπάθειας 7ρος«®^" 
ξμρΤς νά πάω -είς τά ’Αγγλικά δ-ι- j τευξιν τών τριών ώς ανωτέρω βασι- 
ότ, θά δώσω εξετάσεις δ·ά τό πτυ-|-κων σκοπ^.^^ άν ^
χιον μου, -και ιμου απηντησε, σας ο-ί 1X01 , ■ , - κ *
-μιλώ είς τόν λόγον -μου. «Δέν μάς τούτο έπβτευχβη, 
όνδιαφέρει το πτυχί-ον πού θά πάρε- | ττοιαν 'σοπ,μιαν 9 ^ 9 _
τε μάς ενδιαφέρει να πάτε είς τα! τεζης Ελλάδος ΎΡ JK
•Αγγλικά» ’Αλλοίμονον, αύτήν τήν ί Κτηματικής, παρουσιασθη το μο- 
ΖγμήΛξέψυγα καί έγώ άπό τά! ναδ.κόν είς την ,στορ,αν του Συλ- 
Ζα τής εύπρεπε,ίας, καί λέγω δέν ί λόγου μας επ,τευγιμα της κατ ίκλο- 
ΓέΚ «*ϊ έμενα Δεσποινίς 1 γήν καί -κοαά παραγικων^μον τηςι- 
τ'ι ένδιαφέρί έ-σάς, έμένα -μέ ένδ,α-?-αονίαο προαγωγής του κ. Προε-
φέρει νά πάρω τό πτυχίον ιμου. Εί
ναι δυνατόν ή Διοίκησις, είναι δυνα
τόν αύτοί, πού πλαισιώνουν τήν Δι
οίκηση/ νά πιστεύουν καί νά λένε ο-

Ίεράν ύποχρέωσιν έχομεν νά δίδω- 
μεν ζωμν εις τάς 'Οργανώσεις μας. 
Ή συμμέτοχη εις τάς άρχαιρεσίας 
είναι μ κυριωτέρα μορφή συνδικα

λιστικής ζωής.

εραρχίας προαγωγής του κ.
δρου. „ , _ ,

Ό κ. Καρκχπάνος κατα το διά
στημά τής θητείας του άπό Τμημα- 
τάρχης Β' Εγινε συμπράττων Ύπο-

nuts*·. -Όέ j
^ | νοοδέλφων προηγουμένων εις άρχ<χιο-

ί τητα τού κ. Προέδρου ώς ό δημοσι- 
f ευθείς έν τή Τραπεζιτική πίναξ.

"Οταιν κ. Πρόεδρε ή Διοίκησις τής 
Τροστέζης δη,μιουργεΐ είς ολόκληρον 
τό προσωπικόν τήν έντύπωσιν^ κά
ποιας μεταξύ σας συναλγογής Επρε
πε νά σκεφθητε ότι δέν Εχετε πλέον 

ί θέσιν είς τόν Σύλλογον καί ν’ άπο- 
χωρήσητε.

Αύτό θά Επραττον έγω και οίοσ-
δήποτε άλλος σεβόμενος έαυτόν.

(JHvvs%8ia sis z') ν 5ι?ν αελίδα)
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(Συνέχεια έκ της 4ης βελ,ίδβς) Αΰτά είχα νά σάς ττώ Κύριοι Συ-

5 νάδβλψοι καί τίποτε άλλο.
(Χε ιροκρστήματα)

*0 U. Καλοδίηης
κ. ΚΑΛΟΔΙΚΗΣ: Κύριοι συνά

δελφοι όπως βλέπετε δεν έχω καμ- 
μία προεποψοκτία διά νά μιλήσω, 
Αττλώς θά πώ δύο λόγια τά όποιοι

"Υπέρ πάν άλλο συμφέρον ή υστε
ροφημία δΓ ένα άνθρωπον ήθικόν ώς 
υμείς ικ. Πρόεδρε έχει μεγάλην σημα
σίαν καί λυπούμαι λέγων δτι ή ΰ- 
στεροφηιμία σας έχάθη άνεττιστρ*- 
πτεί.

(Χειροκροτήματα)

*0 u. Έ. Ηέρι«Αιΐξ
κ. Ε. ΜΕΡΙΚΑΗΣ: Κύριοι συνά- ' άπεκόμισα όστά τούς άμιλτγτάς καί 

δελφοι έγώ δεν πρόκειται νά σάς ά- » Από τον κ. Πρόεδρον τού άπειρχομέ- 
πασχσλήσω, δεν Εχω διαβάσει και νου Δ. Σ. Ο κ. Πρόεδρός εις την 
τά θέματα, Επάνω σέ τούτα Εδώ που δευτερολογίαν του είττεν μεταξύ άλ- 
συζητήσαμε θά πώ δμως δύο λόγια. | λων καί τά έξης: Ότι η μάλλον είς 
Έγώ έπαινον δεν ζητώ διά τήν Διοί- I άπάντησίν του προς τον κ. συνάδελ-
ικησιν τήν άπερχομενην τού Συλλό- φον , ...................  δτι, δ,τι δεν έ-
γου, άλλά δεν δίδω έπαινον καί είς κάνε έπί ό χρόνια διά τούς συνα- 
τό προσωπικόν τής Τροτττέζης, τούς δέλφους, θά τά κάνη άττό Εδώ καί 
συναδέλφους, διότι δπως είπαν πολ- πέρα, δηλαδή μάς δίνει μίαν προ- 
λοί συνάδελφοι, άττέψυγεν τό άττερ- ; θεσμίαν καί δεν ξέρομε πόσα χρό- 
χρμενον Δ. Σ. νά έκτελέαη τάς ύπο- · νια άκόμη. Άρα λοιπόν δέν έχει κά- 
χρεώσεις του. 'Ερωτώ δμως τους συ-| νει τίποτε διά τό προσωπικόν, 
ναδέλψους: Τό βοηθήσαμε; Καί πό- j Δεύτερον, ήθέλα νά σάς ΰπομνή- 
τε; Οταν έπρογρσμμάτ ιζεν άπεργί- . σω άνακοίνωσιν τήν όποιαν
ες πόσοι ήσαν μέσα καί πόσοι ήσαν έκχχλοφόρησεν πρό 2 περίπου μη- 
άπ’ έξω. Αυτό τό έρωτω και άπό τους ί ν(τ*, ε[ς τήν όποιαν μεταξύ άλλων ί- 
συναδέλφους. Τώρα έάν ό κ. Πράε- . }^γ£ν χα; Ύά Ιζής: 
δρος ώφαλήθη άπό κάτι. Καλά 6κα- ί
νε. Όποιος έχει τό μαχαίρι τρώγει | Οτι τά αΐτήματά μας οΰρίσκον- 
τό πεπόνι. Εμείς είμαστε άπ’ Εξω. ί ται έπί 5 έτη είς τά συρτάρια των 
Έν πάση περιπτώσει Κύριοι, ύπάρ- Αρμοδίων άλυτα. Δηλαδή αϋτό τΐ 
χσυν όδώ μέσα συνάδελφοι Ικανοί, : Εννοεί. "Ομολογία τής Αποτυχίας τού 
ήθικοί, οϊ όποιοι τραβούν τήν ούράν ί Συλλόγου.
τους έξω διαρκώς. Δέν πάνε ποτέ νά ; "Ήθελα νά πώ καί δύο λόγια διά 
άναλάβουν τάς εύθΰνας τής Διοική- ^ Συνέλευσιν ποϋ είχε πραγματο- 
σεως του Συλλόγου καί μένει τό Τ- ποιτή^η ε!ς τά θέατρον «Σαμαρτζή» 
διο, δπως περισυ ήσαν καί άλλοι Tq καλοκαίρι. "0 Κύριος συνόδίλ-
αυνάδελφο, Cm-οψήφιο, άλλά τούς Παπαϊωάννου είττεν δτι ήτο

Εφ δσον δεν μας Αρέ- W|xp& ή ΣιΑ,ΒειΛσις. Δέν ήτο
ου είναι V|^p^ ήχο όγκωδεστάτ.η ή Συνέλευ-

κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΔΟΣ: Κύριοι
συνάδελφοι ό κ. Μέρεκλης είττεν πρό 
ολίγων λεπτών δτι όλοι βγάζουν τήν 
ουράν τους έξω. Ό κ. Ιθακήσιος, 
ό Εξαιρετικός Κύριος εΐπεν νά συ- 
σπειρωθώμεν όλοι πέριξ τού συλλό
γου κλπ. Παρακαλώ τον κ. Ί θαχή-

σιον καί τον κ. Καραπάνον έάν δέ
χεται δλοι οί μεγάλοι Δ)ταί νά συ
σπειρωθούν ο! Τδιοι μέ τον κ. Καρα
πάνον διά νά έιπτύχωμε δτι πρέπει 
νά έπιτύχωμε. Αϋτό ήθελα νά πώ. 

(Χειροκροτήματα)

ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ

Ό Εώρβ@ι$Α©ς u. Έ. Μαυρουλίδης
Ειδικούς έξουσιοδοτηθείς παρά τοϋ Δ. Σ. δπως άπαντήση έπί 
των έπαγγελματικων καί συνδικαλιστικών έν γένει θεμάτων

μαυρίσαμε, 
σιει τό Απερχόμενον Δ.

σις διότι δέν ήσαν μόνον είς τά κα-τόσα στελέχη, πού είναι κορυφές Ε
δώ μέσα, νά υποδείξουν καί τον Ε
αυτόν τους, νά φύγη ό κ. Πρόεδρος, θίσματα οϊ συνάδελφοι, ΰ-πήμχσν καί 
νά φύγη τό Ατηρχάμενον Δ.Σ., άλ- όρθιοι, ϋπήρχον καί είς τον Εξώστην, 
λά πού είναι οΐ νέοι πού υποβάλλουν Σέ αυτήν τήν Συνέλευσιν Κύριοι συ- 
τίς υποψηφιότητες; Τούς καλώ, έγώ νάδβλφοι έψηφίσαμεν τρία βασικά, 
σάν παλαιός συνάδελφος 45 χρό- , ό μάλλον τρία θάματα, τρία αίτήμα- 
νια μέσα στήν Τράπεζαν, νά ύποδά- τα έψηφίσαμεν. Δηλαδή τό πρώτον 
λουν υποψηφιότητα διά νά σώσουν ήτο ή αύξησις τών άποδοχών μας 
τούς συναδέλφους, έφ’ δσον τό άπερ- ; κατά 20%, τά Αποτελέσματα τού 
χόμενον Δ.Σ. τούς κατέστρεψεν. ; όποιου γνωρίζετε δλοι, πού βέβαια 

,Ν“ υποβάλουν υποψηφιότητα αν-' 6έν χέρια μας δχι 20%
τοι, θά τους ψηφίισωμεν δλοι, καί ήχλά ούτε 5%, δεύτερον ή Ενωσις τών 
έάν νομίζουν δτι Από τό Απερχόμε- ; Συλλόγων τών παρά τή Εθνική 
νον Δ.Σ. υπάρχουν οί καλοί, ηθικοί . Τραττέζη ευρισκομένων, είχε τεθή 
καί τίμιος άνθρωποι νά τούς_ πλάι- , αύτό, "Ενωσις τών Συλλόγων ή ό- 
σιώσουν.^ Οχι Εξω την ουράν μας, ττοία δχι δέν έγινε άλλά μάλλον διά
μεσα και εμείς τήν ουράν μας, δια \ χωρισμός έγινε, διότι πριν άπό τήν

Συνέλευσιν οί ανακοινώσεις τού Συλ
λόγου έλεγαν: Σύλλογος υπαλλή
λων ’Εθνικής Τραπέζης, Επάνω είς 
τήν Επικεφαλίδα, Σύλλογος υπαλλή
λων Τραπέζης ’Αθηνών, Σύλλογος 
είσπρακτόρων καί Σύλλογος δασι
κού προσωπικού.

νά σώσωμε δχι τό Δ.Σ. άλλά τούς 
εαυτούς μας. Τίποτε άλλο Κύριοι 
συνάδελφοι.

(Χειροκροτήματα)

Ό μ. Κ. *18αιιή©ι©ξ
κ. Κ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ: "Αγαπητοί 

Συνάδελφοι, θά σάς μιλήση καί ό 
καπασυκοψαντηθείς ώς άνθρωπος τής 
Διοικήσεως, συνάδελφός σας. Θά
σάς πώ κι’ έγώ δυο λόγια. Είναι 
γεγονός άγαητητοί συνάδελφοι δτι
τά Επιτεύγματα τού απερχομένου ι Τί έγινεν Κύριοι; Έγινεν ά· 
Διοικητικού Συμβουλίου δέν είναι πλώς διαχωρισμός καί βεβαίως μέ 
καθόλου ικανοποιητικά. Είναι γεγο- ί τον διαχωρισμόν αύτόν δέν μ,πορού-

Όλες οΐ Ανακοινώσεις οί όποιες 
-Γ ί έκυκλοφόρουν δεν έλεγαν τέτοιο 

πράγμα, έλεγαν Σύλλογος υπαλλή
λων καί σύλλογος τών τής Τραπέ
ζης Αθηνών.

νός δτι έπί μίαν ολόκληρον Εξαετίαν 
τά βασικά θέματα τού προσωπικού 
τά όποια είναι δπως καί οί διλλοι 
συνάδελφοι εΐπον: ό όργανισμός, ή 
ένταξις, ή άρχή τού νά μήν ύπολει- 
πάμεθα τών άλλων Τραπεζών, σύδε- 
μιάς Επιλύσεως ή κανονικής προω- 
θήσεως έτυχον. Καί ή Εκάστοτε δι
καιολογία τής συλλογικής ήγεσίας 
μας ήτο δτι τό κλίμα δέν ήτο ειΰνόϊ- 
κόν. "Ας τής τό Ανογνωρίσωμεν. "Ε
κείνο δμως τό όποιον δέν μπορώ νά 
τής συγχωρήσω είναι ή τελεία άδρά- 
νειά της. Διότι πώς είναι δυνατόν νά 
λέγωμεν δτι σπέρνωμεν γιά νά θε- 
ρίσωμεν όταν έλθη ό κατάλληλος 
καιρός δπως τουλάχιστον μάς έλεγε 
καί πέρυσι ό κ. Γενικός Γραμματεύς 
τού Συλλόγου καί νά έχουν πσρέλθη 
τόσα χρόνια κΓ άκόμη τίποτε νά μήν 
μπορούμε νά θερίσωμε;

Νοιμίζω λοιπόν Κύριοι δτι ή μή 
έπίλυσις τών θεμάτων τού προσω
πικού έγκειται στο δτι δέν έδάλαμε 
σάν βασική γραμμήν τών διεκδική
σεων μας τήν έπίλυσιν τών τριών ώς 
άνω βασικών αιτημάτων μας καί μό
νον αυτών τών τριών.

Βέβαια ό τρόπος τού άγωνίζε- 
σθαι καί ήγεΐσθαι ένός σωματείου ε
ναπόκειται είς τήν κρίσιν τών ήθν- 
νόντων αυτό. Ή Διοίικησις τού Συλ
λόγου μας όπως ένόμισε, εχειρίσθη 
τά θέματα τού προσωπικού. Άλλά 
Κύριοι άς άφίσωιμεν τήν μοιρολατρί
αν καί τό τί έγινε πρό ένος έτους 
καί τί πρό τριών Ετών. Καθώς είναι 
είς όλους γνωστόν άλλαξαν καί τά 
κλίματα ίσως όλλάξουν καί ο! Διοι
κήσεις. Κάνω λοιπόν μίαν δκκλησιν 
πρός όλους τους συναδέλφους: Κύ
ριοι συσπειρωθείτε όλοι, καί είς τον 
πρόεδρον τού Συλλόγου μας, νά ά- 
ποφασίσωμεν νά έικλέξωμον δλοι μα
ζί ένα Διοικητικόν Συμβούλιου τό ό
ποιον νά πραγματοποίηση τήν πέ
ρυσι νήν μου άπόφασιν τής ένοποιή- 
σεως τού προσωπικού διά τήν όποι
αν καί δέν κατήλθα είς τάς προη- 
γομμένας έκλογάς ώς άντιπολίτευ- 
σις. Αύτή ή ένωσις δυστυχώς άπό 
τάς διαφόρους συζητήσεις δέν έπή|λ- 
θεν. ΓΓ αύτό κάνω καί πάλιν εκκλη- 
σιν νά Αιτοφασίσωμεν δλοι μαζί νά 
φτιάξωμε ένα κοινό ψηψοδέλτιον καί 
νά έκλέξωμεν Ενα Διοικητικό Συμ
βούλιο πού νά έκπροσωπή δλο τά 
προσιοπικό, καί μέ τήν ενοχήν καί 
Αγωνιστικότητα μας, έστω καί μέ 
τήν ιδίαν ηγεσίαν, τον ίδιον π,οόεδρ>ου 
νά έπιτύχωμεν τήν έπίλυσιν τών προ
βλημάτων πού μάς απασχολούν.

σαιμε νά έπιτύχωμε καί τά βασικά 
αιτήματα τά όποια άπό Εκεί καί πέ
ρα έζητούσαμε μέ τάς τρίωρους στά
σεις καί μέ τήν άπεργίαν διότι βέ
βαια έφ’ δσον δέν κατέρχεται καί Ε
να μέρος τού προσωπικού είς τήν ά- 
περγίαν όπωσδήποτε έπόμενσν είναι 
νά Αποτύχη ή Απεργία.

Καί τό τρίτον Κύριοι έάν θέλετε 
νά Ακούσετε είναι δτι εϋρίσκετο μία 
καθαρίστρια ώς δακτυλογράφος έπί 
10 χρόνια στήν Τράπεζαν καί ένψ 
έξετέλει χρέη δοκτυλογράφου, ήτο 
καθαρίστρια άπλώς. Καί δέν ξέρω 
γι’ αύτό τί άπέγινε, αύτό μπορεί νά 
μάς τό πή ό Σύλλογος μετά, έμονι- 
μσποιήθη τουλάχιστον αύτή ή. κατα
δικασμένη άπό καθαρίστρια πού ή
το νά γίνη υπάλληλος;

Τελευταΐον έχω νά πώ καί διά τήν 
καταπάτησιν τής ιεραρχίας δπως εί- 
πον οΐ πραλαλήσαντες όμιληταί. Δέν 
έχει γίνει καταπάπησις άπλώς, έχει 
γίνει κατοοκρεούργησις τής Ιεραρχί
ας. Σέ πολλά ΰποκαταστήμοΤα τής 
περιφέρειας Αθηνών δυστυχώς υπάρ
χουν άνθρωποι οί όποιοι χωρίς προ
σόντα, χωρίς τίποτε, διευθύνουν α
νώτερους καί ένα έξ αϋτών μεμονω- 
μένον καΤηγγέλθη είς τον κ. Πρόε
δρον τού Συλλόγου, ό όποιος δέν έ
κανε τίποτε, ούτε ένδιαψέρθη, ούτε 
τό έλυσε.

Πώς Κύριοι συνάδελφοι θέλομε νά 
έπιλύσωμε τά γενικότερα ζητήματα 
νά επίλυση ό Σύλλογος τά γενικώ- 
τερα ζητήμοττα τήν στιγμήν πού δέν 
είναι σέ Βέσιν νά έπιλύση ένα ά- 
πλόν μεμσνωμένον ζήτημα; Σάς ευ
χαριστώ Κύριοι πού μέ Ακούσατε.

(Χειροκροτήιματα)

κ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Κύριοι Συ
νάδελφοι, νομίζω δτι έκ μέρους τού 
Δ.Σ. πρέπει νά ευχαριστήσω τούς 
δμιλητάς διότι μέ τήν συμβολήν των 
είς τήν Αποψινήν συζήτησιν τών ζη
τημάτων μας είς τήν Γενικήν Συνέ- 
λευσιν έδωσαν διά τού παλμού αυ
τής τό δείγμα τού ένδιαφέροντος τού 
προσωπικού διά τά ζητήματα του. 
"Ομολογώ προσωπικά Ατι μέ τις τε
λευταίες κινήσεις τοϋ προσωπικού, 
μέ τήν τελευταΐον κατά κάποιον τρό
πον υποτονίαν καί κούρασιν άττό 
τούς προσφάτους Αγώνας, προσωπι
κά Επαναλαμβάνω, ήμην όλίγον Απο
γοητευμένος, Αλλά ή Αποψινή μας 
Σννέλευσις και χάρις είς τό Ενδιαφέ
ρον τών ομιλητών μέ διέψευσεν καί 
είμαι Ιδιαίτερα ευχαριστημένος δι’ 
αύτό.

Οΐ έπικριταί τού έργου τού Δ,Σ., 
ώμΐληρ-αν κάπως Εντυπωσιακά. "Ο 
κ. Θεοφανόπσυλος π.χ. μολονότι έ- 
ξέφρασε πολύ παραστατικά τις συν
θήκες τις τρομερές κάτω άπό τις ό
ποιες τό Συμβούλιον Εδρασε, έν συ
νεχείς! δμως μετήλβεν ώρισμένες 
πλευρές τών θεμάτων τά όποια λό- 
γψ τής όξύτητός των προκαλοΰν έν- 
τύπωσιν κατά τήν συζήτησιν ένψ τό 
Δ.Σ. τά έχει πλήρως έπεξεργασθή 
καί τά έχει θέσει μέ τούς άγώνας 
του είς τήν άδόν τήρ έπιλύσεως, άλ
λά άπό τάς Ανυπερβλήτους Αντιδρά
σεις δέν έχουν εύρει ταύτα τήν λύλιν 
των.

Καλή τή πίστει ευρισκόμενοι, κατ’ 
Αρχήν, οί όμιληταί είπαν ώρισμένες 
Αναλήθειες, οΐ όποιες πιθανόν θά δια
στρέφουν τον σκοπόν καί τό νόημα 
τής Συνελεύσεος. Έπ’ αυτών θά έ- 
πι μείνω, είδικώς δέ έπί θεμάτων Α
ναγόμενων είς τό χρονικόν διάστη
μα, κατά τό όποιον ΰπευθύνως εΐχον 
χειρισθη τά πράγματα ώς ειδικός 
Εντεταλμένος τού Δ.Σ.

Έπί τής άντεργβτικής 
Νομοθεσίας: Έξεφράσθη ό
φόβος, μέ τήν σημερινήν ύπόσχεσιν 
τού "Υπουργού τής Εργασίας διά 
τήν κατάργησιν τού Νόμον 1943 τού 
51, μήπως οούτη έχει περιοριστικόν 
χαρακτήρα καί μήπως εΐδικώτερον Α
πέκλειε τήν κατάργησιν τού Αντερ- 
γατικοΰ Νόμου 3239. Αύτό δέν εί
ναι Αληθές. "Ο Νόμος 1943)51 έ- 
σφαλμένως Ανεφέρθη δτι είναι Νό
μος τής 1 1 ετίας. Δυστυχώς δέν εί
ναι τής 1 1 ετίας είναι τού 195], τόν 
είχε θεσπίσει ή |Κυ6έρνησις Κέντρου 
καί διά τούτο αΰτη έχει ηύξημένην 
ϋποχρέωσιν —- δπως έξηγήσαμεν 
τήν σημερινήν δήιλωσιν τού "Υπουρ
γού Εργασίας — ώς πρώτον Νόμον 
άντεργατικόν νά τον κατάργηση. 
Δείχνει ό "Υπουργός τής ’Εργασί
ας τον άνδρισμδν νά έπανορθώση έν 
σφάλμα τό όποιον ή ίδια παράταξίς 
του έπραξεν. Συνεπώς ή κστάργησις 
τού Νόμου 1943 είναι Από τά άμε
σα θέματα, τά όποια μάς νπεσχέ- 
θησαν δτι θά λύσουν. Ό Νόμος 
3239 ό όποιος διέπει δλες τις Ερ
γατικές σχέσεις σήμερα, έν γενικό- 
τητι, άπαιτεΐ εϋρυτέραν προσπά
θειαν, άπαιτεΐ συντονισμένηυ κίνη- 
σιν δλων τών "Εργατικών ’Οργανώ
σεων καί άνάλογον Κοινοβουλευτι
κήν δραστηριότητα.

Όλα τά Σωματεία καί πρό παν
τός τά συνεπή καί ουσιαστικής δυ- 
νάμεως αύτό έχουν πρώτον καί κύ
ριον στόχον. Ό Σύλλογός μαις διά 
τών άγώνων του έχει έπιφέρει ήδη 
πλήγματα κατά τού Νόμου τούτου. 
Έν Από τά πλήγματα τούτα είναι 
καί ή έξουβετέρωσίς του κοτά τις 
τελευταίες άπεργίες. Δέν ήδυνήθη ό 
κ. Διοικητής νά τον έψαρμόση, Εναν
τίον τών συνδικαλιστικών στελεχών 
παρά τάς άπειλάς του. Επίσης ή 
γνωμότευσις Βαμ-βέτσου, τήν όποιαν 
έδημοσιεύσαμεν είς τήν Τραπεζιτι
κήν παρέχει στοιχεία τής άντισυν- 
ταγμ.ατικότητος τοϋ -Νόμου αύτού.

Δέν θά σάς κουράσω μέ αΰτά, δέν 
είναι θέματα τής στιγμής άλλ’ άνε- 
φέρθησαν διά νά δοθή μία πλευρά 
τής συμμετοχής τού Συλλόγου είς 
τήν καταπολέμησιν τού Νόμου 3239.

Έπί τής βελτιώσεως 
τών άποδοχών: "Ομίλησαν, ό 
κ. Παππαϊωάννου κατ’ άρχήν καί ό

κ. Κ αλοδίκης κατόπιν. Ό κ. (Καλ ο
δικής άγνοών τά συνδικαλιστικά δι
καιολογείται 6Γ όσα εΐπε περί συ- 
,νεχίσεως τού άρξαμένου άγώνας 
μέ θέμα τήν αΰξησιν τών Αποδοχών.

‘Ο κ. Πατταϊωάννου δμως δέν δι
καιολογείται διότι είναι έμπειρος 
συνδικαλιστής. Ό Παπαϊωάννου ή
θελε νά πάμε Εναντίον τού Νόμου 
3239 ένφ πρέπει νά γνωρίζη δτι, 
έάν Εμφανώς έσυνεχίζομεν τον α
γώνα διά τήν βελτίωσιν τών Αποδο
χών 6ά είχον ή Διοίκησις καί τό Ύ- 
πουργεΐον Εργασίας όλα τά μέσα 
διά νά πλήξουν καί τήν συνδικαλι
στικήν ηγεσίαν καί δλην τήν παρά- 
ταξιν τών Εργαζομένων. Φυσικά ό ά
γων έσυνεχίσθη διά τά λοιπά ζητήμα 
τα τοϋ ψηφίσματος τής 5ης Αύγου
στου καί αύτή ή συνέχισις τού άγώνος 
άπετέλει συγχρόνως καί μίαν πίεσιν 
διά τήν ΔιοίΚησιν. Έάν ήθελεν αΰ- 
τη νά απαλλαγή ήδύνατο νά δια- 
πραγματευθή μαζί μας τό θέμα τής 
βελτιώσεως τών άποδοχών. Αύτήν 
τήν έννοιαν εΐχεν ή άνακοίνωσίς μας 
ότι άφίναμε τό θέμα είς τήν διάθε- 
σιν τού Εργοδότου. Ό Εργοδότης ή
ταν πανίσχυρος ΰπ’ αύτήν τήν μορ
φήν τού άγώνος νά χρησιμοποίηση 
τήν άντεργατικήν Νομοθεσίαν Εναν
τίον μας. Λυπούμαι πού ό κ. Πα- 
παΐωάννου μέ δλας τάς ικανότητας
τάς όποιας διαθέτει δέν σνμμετέ- , , , c . c.
σχεν είς τήν Ενεργόν δράσιν τού ^7° C^a K£P^i<7W£V δηλαδή
Σωματείου, ούτως ώστε Εκείνα τά ό- τον Ύσπ°1 ^ αντεργστ,κου Οργα- 
ποΐα έχει διαβάσει είς τά βιβλία νά νΙσμου; διότι περ, τούτον έπροκει- 
έβλεπε είς τήν πράξ,ν πώς έφαρμό-; ™· του προτε,νομενου υπο
ζονται καί νά μήν περιέπ,πτε είς \ ^!<r!ZT,'..n
τήν, είς τό σημείον τούτο τούλάχι-

ι.ροσωπικοΰ τού "Υποκαταστήματος 
Επέτυχε νά έ§αφανίση έν μεσαιωνι
κόν καθεστώς καί νά άποκαταστήστι 
τήν τάξιν.

"Ορισμένοι σεβαστοί συνάδελφοι, 
ή μάλλον ένας σεβαστός συνάδελφος 
άνωτέρου βαθμού μάς κατηγόρησεν 
δτι δέν ώργανώσαμεν καλά τις α
περγίες.

Νομίζω δτι οί συμπεριψερ^ντες 
κατά τούς άγώνας μας ώς συμπερι- 
εφέρθη ό σεβαστός σύτός συνάδελ
φος, τουλάχιστον δέν έχουν λργον νά 
μάς κατηγορούν διά όργάνωσιν α
περγιών.

’Οργανισμός "Υπηρεσί
ας: Διά τον ’Οργανισμόν έπανέλα- 
6εν ό κ. Παπαϊωάννου, παλαιόν του 
έρώτησίν, διατί δέν έχρησι μοπο ιήσα- 
με τον Νόμον 3239. Ό Νόμος 3239 
Αποτελεί λαβύρινθον άντεργατικών 
διατάξεων. Τό άντεργατικόν τών δια
τάξεων φαίνεται Από τις περιπτώ
σεις πού αύται έχρησ ι μοπο ι ήθησαν. 
Ποτέ τον Νόμον αύτόν δέν τον έπε- 
καλέσθησαν οί Εργαζόμενοι. Πάντο- 

! τε οί έργοδόται τόν ίπεκαλέσβησαν. 
Τό ότι είναι λαβύρινθος άποδεικνύ- 
εται έκ τού ότι, άλλο ξεκινά κανείς 
νά Επιδίωξη μέ τόν Νόμον αύτόν καί 
άλλου καταλήγει. Όταν αί εργατι
κοί ’Οργανώσεις πρωτοβούλος κι
νούνται δέν συμφέρει είς αύτάς νά 
χρησιμοποιούν τόν Νόμον αύτόν. 
Ή μόνη δΓ ήμάς ωφέλεια θά ήτο, 
έάν έκ τής παραπομπής του παρά 
τοΰ ’Εργοδότου, ώς συνηθίζεται καί 
έάν έγένετο τελικώς άποδεκτον δτι 
ήδύνατο ό Νόμος αυτός νά ρύθμιση- 
τά τοΰ ’Οργανισμού "Υπηρεσίας, νά 
περιεβάλλετο ό 'Οργανισμός μας τόν 
τύπον τής Διαιτητικής Άποφάσεως, 
όπότε, πάσα παραβίασίς του δέν θά 
έκίνει ώς άντίδικον ένα έκαστον τών 
Αδικούμενων συναδέλφων άλλά τήν 
Διοίκησιν τοϋ Συλλόγου, ήτις θά ή
γειρε τάς σχετικάς άγωγάς.

Άλλά έρωτάται. Ό σκοπός μας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ 
Κεντριαϋς Έφορεντίϋής ’Επιτροπής

Καθίσταται γνωστόν εις τούς κ. κ. συναδέλφους, 
οί όποιοι κατά τάς ημέρας των άρχαιρεσιών εύρί- 
σκονται μακράν τής έδρας των, δτι δύνανται νά 
ψηφίσουν είς τό εκλογικόν Κέντρον τής πόλεως ένθα 
εύρίσκονται.

At Τοπικαί Εφορευτικοί Έπιτροπαΐ ύποχρεοΰν- 
ται δπως έγγράφουν τούτους εις τάς Καταστάσεις 
τών έκλογέων. κατόπιν έξακριβώσεως τής ταυτότη
τάς των.

στον, ατοπον κριτικήν.
Κύριοι Συνάδελφοι,

Τό θέμα τής αΰξήσεως τών Απο
δοχών τό έχειρίσθημεν καπά τόν καλ
λίτερο ν δυνατόν τρόπον. Καίτοι Α
νάγεται τούτο είς τόν ‘Ομοσπονδια
κόν τομέα, τό Διοικητικόν μας Συμ
βούλιον, είς περίοδον άδνναμιωυ καί 
Αρνητικών καταστάσεων έν τή Ό- 
μοσττονδίςι τό $έσε ώς θέμα τών ί
διων Αγώνων τού τομέως του. Προε- 
κάλεσε έκ τούτου την κίνησιν τοΰ 
κλάδου περί αύτό καί τήν Ανάληψιν 
έν συνεχείψ, παρά τής ήγεσίας τής 
"ΟμοσπονδίεΕς, σειράς Ενεργειών διά 
τήν έγκαιρον λύσιν αύτού. Δυστυχώς 
είναι γνωστή ή κατά τάς πραμονάς 
τής ριζικής Εκβάσεως τοϋ θέματος 
στάσις δύο βασικών Συλλόγων — 
Τιμημάτων τής Ο.Τ.Ο.Ε. — κατ’ Ε
μέ καί τρίτου, στάσις ή όποια έπέ- 
ψερε τήν Ατονίαν τού ζητήματος, πα
ρά τήν σθεναρών όσην άγωνιστικήν 
Εμμονήν τών Εκπροσώπων τού Συμ
βουλίου μης καί τών λοιπών Τραπε
ζικών Συλλόγων.

Αύτά προ τής πολιτικής μεταβο
λής τής 3ης Νοεμβρίου. "Η μετά 
ταύτην παρεμβολή καί Εμπλοκή τοϋ 
θέματος τής αύξήσεως τών κ ανώτα
των όρίων άνέστειλε τήν έκβασίν του 
είς δ σημείον εύρίσκεται σήμερον.

"Υποσχέσεις καί πρά- 
ξ ι ς: Έγινε παρά τών Επικριτών 
μία αντιπαραβολή μεταξύ υπεσχη
μένων -καί πραγματοποιηθέντων, μέ 
σκοπόν νά δειχθή ή πτωχεία τών ό
σων παρουσίαζα μεν. Παραμερίζω τό 
δτι καί ήμεΐς, παρά τούς έκ μέρους 
τών συναδέλφων Επαίνοχ/ς τών προ
σπαθειών μας, δέν εΐμεθα οΛ/αριστη- 
ιμένοι δι’ Εκείνα τά όποια έπετύχα- 
μεν. Άλλά σάς έξεθέσαμεν προσπά
θεια,ς ούτως ώστε Εσείς πραγματικά 
νά Εκτιμησητε τήν εκτασιν, τήν όρ- 
θστητα αυτών, τήν -καλήν χρήσιν τής 
δυνάμεως τήν όποιαν είχομεν Από 
τόν κόσμον τών συναδέλφων καί τό 
έάν ή δύναμις αυτή ήτο άρκετή διά 
νά προηματτοποιήσωμεν αύτά τά ό- ; 
ποια έπεδιώκαμεν. Λέγω δέ, ότι δέν ; 
ύπεετχέθηιμεν πραγματοποίησιν. Θά 1 
ήτο ιμία τοιαύτη ύπόσχεσις μόνον , 
καί .μόνον αιτίά πέρισυ νά μάς κα- ί 
ταψηφίσετε ώς δηιμακόπους, ώς έκ 
τών πρστέρων ψευδομένους, άλλά ί 
σάς εϊπομεν τί θά έπεδιώκαμεν. "Αλ- ί 
λο λοιπόν ή Επιδίωξις καί άλλο η ί 
πραγματοποίησις. ;■

Είς αύτό τό σημείον μάς ήδίκη-1 
σεν ό κ. Θεοψανόπουλος, ό όποιος. 
μάς Επαρουσίασε κατά κάποιον τρό-; 
πον -μειωμένους δσον άφορά τήν f 
καταβολήν προσπαθειών. Σάς λέγο-1 
.μεν δτι αί προσπάθειαι μας -— καί , 
σείς οί ίδιοι .μπορείτε νά τό ξεύρε- I 
τε -—. έφθασαν είς τό σκρον δυνατόν ί 
δριον αυτών. Όσον Αφορά τήν ύπο- [ 
στήριξιν έκ μέρους τού προσωπικού 
δέν καταλογίζομεν είς αύτό εΰθύνας. 
Τό προσωπικόν έκαμε είς πλείστους 
τομείς 6,τι μπορούσε νά κάμη. Άλ
λά διέθετε περιθώρια είς πολλούς 
άλλους τομείς, τό όποια τούτο δέν ( 
μάς παρέσχε.

‘Αναφέρω ώς παράδειγμα τά θέ
ματα επαρχιών. Όπου ο! συνάδελ
φοι μάς έβοήθησαν, αί προσπάθειαι 
μας ήσαν αποτελεσματικοί. Αναφέ
ρω τό ζωντανό παράδειγμα τής Κα
τερίνης δπου ό Σύλλογος χάρις είς 
τήν συμπαράατασ ιν ολοκλήρου τού

ένός αναμορφωμένου είς περιεχόμε- 
νον; Ασφαλώς τό τελευταΐον έπεδι
ώκαμεν καί έπιδιώκομεν.

Περαιτέρω, διατί νά έδημιουργώ- 
μεν έν τελεσμένον είς περιεχόμενον 
νομικόν καθεστώς βάσει τοΰ άντερ- 
γατικού τούτου Νόμου δταν, είς πε- 
ρίπτωσιν συμφωνίας έπί τής ουσίας 
ύπόκειται τό θέμα είς έτερον νομικόν 
τύπον., καί δταν διά τόν καθορισμόν 
τού περιεχομένου τούτου, διεγράψε- 
το ένας πλέον αισιόδοξος όρίζων διά 
τάς. Απόψεις τού Προσωπικού;

Οϊ νέοι συνάδελφοι: Είς 
τά θέματα τού ’Οργανισμού ΰπάτγον- 
ται τά θέματα τών νέων, τά 
όποια έθιξεν ό συνάδελφος Άποσκί- 
της. Τούτον συγχαίρω ιδιαιτέρως δι
ότι είναι ό πρώτος άπό το νέον αίμα 
τής Τραπέζης, ό όποιος είς τό οικο
γενειακόν μας αύτό Συμβούλιον έ- 
νεργώς Εμφανίζεται. Πρέπει νά χει- 
ροκροτήσαμεν τούτο ώς ξεκίνημα τών 
νέων υπαλλήλων τής Τραπέζης μας.

(Χειροκροτήματα)
Πράγματι τά θέματα τών νέων εί

ναι σπουδαιότατα, βασικώτατα καί 
έχοντα άντίκτυπον δι’ δλον τό Προ
σωπικόν τής Τραπέζης. Αύτή ή Α
παράδεκτος τ.ριετής προσωρινότης 
είναι Θάνατος δΓ όλόκληρον τό προ
σωπικόν τής Τραπέζης. Δέν είναι μό
νον τό δτι διά τρία χρόνια παιδιά 
μορφωμένα, παιδιά άνεπτυγμένα τά 
έχουν ώς σκλάβους ΰπό τήν Δαμό- 
κλειον σπάθην τής Απολύσεως.

Δέν είναι ιμόνον ότι τό 1)4 τού προ 
σωπικού (μέ τά:σιν πρός τό 1)3) τό 
έχουν δέσμιον, Αλλά μέ αύτό δεσμεύ
ουν καί τό λοιπόν προσωπικόν ώς 
προς τό νά προβάλλη Αγωνιστικώς 
τάς διεκδικήσεις του.

Είναι άπαράδεκτον τό 1)3 τού 
προσωπικού είς τάς ήμέρας μας νά 
εύρίσκεται ΰπό διαρκή καί έντονον 
εκβιασμόν.

Είναι άπαράδεκτον νά δίδεται 
είς τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης ή ευ
χέρεια νά παγιώση τήν άπαρχήν τών 
«μονίμως Εκτάκτων» καί άποσυνδε- 
δεμένων άπό τό λοιπόν Προσωπικόν 
υπαλλήλων. Διότι καί αύτό θά δύ- 
ναται νά τά πράξη. Κατά τό τέλος 
τής 3ετίας άντί νά μονι.μοποιή, νά ά- 
πολύη καί νά προσλαμβάνη άλλους 
δΓ άλλην τριετίαν κ.ο.κ.

Είναι επίσης άπαράδεκτον τό θέ- 
(Σννέχεια είς την βην σελίάα)

Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ
Ή Ένωσις Τραπεζικών 'Υπαλλήλων Κύπρου έπί 
τοϋ τηλεγραφικοϋ ψηφίσματος τής Συνελεύσεώς 
μας, μας άπηύθυνε τήν ακόλουθον έπιστολήν :

Έν Λευκωσία τή 27η Φεβρουάριου, 1964
Κύριον

Γεώργιον Καραπ8νον
Πρόεδρον Συλλόγου Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 

"Οδός Ροϋσβελτ άριθ. 60
’Αθήνας

Συνάδελφε,
Έκ μέρους τής Ένώσεως Τραπεζικών "Υπαλλήλων 

Κύπρου καί ολόκληρης γενικά της Τραπεζοϋπαλληλικής τά- 
ξεως ευχαριστώ ύμας θερμώς καί τόν Σύλλογον τόν όποιον 
Εκπροσωπείτε, διά τό τηλεγράφημα συμπάθειας καί συμπα- 
ραστάσεως τό όποιον μας άποστείλατε.

Είναι μεγάλη ή χαρά καί ή ίκανοποίησις τήν οποίαν 
αίσθανόμεθα δταν ή συμπαράσταση καί ή αγάπη τοΰ "Ελλη
νικού λαού Εκδηλώνεται κατ’ αύτόν τόν δημιουργικόν 
τρόπον.

"Από τό μαρτυρικό μας νησί τό όποιον αύτήν τήν 
στιγμήν φλέγεται άπό Επαναστατικόν πυρετόν καί ό άγώ
νας τοΰ "Ελληνικού Κυπριακού λαοΰ δι’ Ελευθερίαν προκα- 
λεϊ τό παγκόσμιον ενδιαφέρον, σάς διαβεβαιοΰμεν δτι ού- 
δεποτε θά προδώσωμεν τά "Ελληνικά ιδανικά.

Δέν άμ,φιβάλλομεν δτι ή συμπαράστασις καί αγάπη 
σας θά συνεχισθη μεχρις δτου 6 ύπέροχος άγώνας τοΰ 
λαοΰ μας δικαιωθη.

Συναδελφικά,
Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον Ε. Τ. Υ. Κ. 

Γ Σ. ΜΪΧΑΗΛΙΔΗΣ 
Γενικός Γραμματεύς

Λευκωσία τή 24η Φεβρουάριου, 1964
Μακαριώτατον

Πρόεδρον Κυπριακής Δημοκρατίας
Λευκωσία

Μακαριώτατε,
Ή ήμετέρα "Ενωσις έλαβε παρά τοϋ Προέδρου τοΰ 

Συλλόγου της ’Εθνικής Τραπέζης ’Ελλάδος κ. Γ. Καραπά- 
νου, τό κάτωθι τηλεγράφημα, παρακλήσει τοΰ όποιου δια- 
βιβάζομεν τοΰ το πρός τήν Ύμετέραν Μακαριότητα.

Ώς γνωστόν ό έν λόγω Σύλλογος έχει ύπο τήν δύνα- 
μίν του 6.000 περίπου "Ελληνας ύπαλλήλους της ’Εθνικής 
Τραπέζης ’Ελλάδος.

«Union of Cyprus Bank Employees Nicosia.
National Bank Employees on the occasion of 

their General meeting denounce meansused to falsi
fy the will of the Cyprus people in order to sup
press right of self determination abolish indepen
dence and establish the colonial status again stop. 
Please inform president Macarios colleague Bank 
employees and working Cyprus people we back Cy
prus people and their leaders in this pure and ti
tanic fight.

President CARAPANOS
Μετά σεβασμού 

Γ. Σ. ΜΪΧΑΗΛΙΔΗΣ 
Γενικός Γραμματεύς



ΤΗ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΜΙΚΗΣ ΣΥΜΕΛΕΥΣΕΩΣ
{Συνέχεια εκ της 5ης αελίδος) 

μα τής προσωρινότητας, αντί νά εΰ- 
ρϊσκη την λύσιν του διά τούς παλαι
ούς υπαλλήλους νά λαμβάνιη, διά των 
άπαραδέκτων εις βάρος τών νέων συ
στημάτων, άφαντάστως χειροτέραν 
έξέλιξιν.

Το ασφαλιστικόν: Έκα- 
τηγορήθηιμεν δτι (ήλθομεν εις σύγ- 
κρουσιν με τούς συνταξιούχους. "Ο
πως όδιαβάσατε εις τον απολογι
σμόν, τον όποιον, επαναλαμβάνω, έ
πρεπε νά διαβάσετε μετά προσοχής, 
τό άσψαλιστικόν, λόγφ τών αντιθέ
των άπόψεων ώς προς την κοινήν πο
ρείαν του, άντιθέτων έκ μέρους τών 
διαφόρων ένδιαφερομένων μερίδων ή- 
σφαλισμένων καί συνταξιούχων ά- 
παιτοΰσε χειρισμόν έξαιρετικά λε
πτόν, ό όποιας δυστυχώς δεν μπο- 
ροΰσε νά ικανοποίηση συγχρόνως ά- 
πάσας τάς άπόψεις. Ήκολουθήσα- 
μεν μίαν γραμμήν ή όποια τελικά 
δέν θά έβλαπτε κανένα καί όπως 
πραγματικά τελικά δέν έβλαψε τούς 
συνταξιούχους, τούς οποίους δεν πα- 
ραλείπαμεν ύπό οΐανδήποτε έκδήλω- 
σίν μας όχι νά περιβάλωμεν με στορ
γήν, αλλά νά συμπαριστάμεθα μέ 
βάσιν τήν άμοιβαίαν κατανόησην. 
Διότι δέν είναι άιθρωποι έξηρτηιμέ- 
νοι ήμών διά νά τούς περιβάλλωμεν 
μέ στοργήν, αλλά άνθρωποι μέ δι
καιώματα χρήζοντες συμπαραστάσε
ις, όπως καί ή δική των συμπαρά- 
στασις προς τούς ίδικούς μας άγώ- 
νας είναι πολύτιιμος.

Ό κ. Παπαϊωάννου άνεφέρθη βέ
βαια εις έν φυλλάδιον του ’Ιουλίου 
πού έπαραπονοΰντο οί συνταξιούχοι 
εναντίον μας, άλλα έάν πάρη τά τω
ρινά φυλλάδια, άπο τον Νοέμβριον 
καί εδώ, θά ΐδή ότι δέν υπάρχουν 
παράπονα, θά ίδή δτι ή σύμπνοια η 
παλαιά έχει άποκαταστοθή καί όχι 
μόνον αύτό, άλλά καί οί κοινές ελ
πίδες διά ιμίάν καλλιτέραν κοινήν πο
ρείαν υπάρχουν.

κ. ΠΑΠΑ Ϊ ΩΑΝΝΟΥ: ‘Επί τή 
εύκαιρίψ τών έορτών. . .

κ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ : "Οχι δέν εν
νοώ αύτό. ’Εννοώ προηγούμενες έκ- 
δηλώσεις όπου εμφανίζονται άποκα- 
τεστημέναι αί σχέσεις.

Μισθολό γιον άνωτέρων 
βαθμών: Έλέχθη ότι είς τό θέ
μα τής διαμορφώσεως τών μισθών 
τού ύποτμηματάρχου καί άνω, τήν 
ότπόψασιν τήν παρουσιάζομεν ώς ε
πίτευγμα καί μέ τάσιν πιθανόν, ό
πως κατάλαβα έγώ·, ότι μένομεν ι
κανοποιημένοι άπό τήν άπόφασιν αυ
τήν.

’Επί τού θέματος κυρίως θά σάς 
ενημέρωση ό κ. Πρόεδρος, ό όποιος 
ίδιατέρως μέ ίδιαν φιλότιιμον προ
σπάθειαν έχειρίσθη. ’Εγώ έχω νά 
σάς εϊπώ ότι ή άπόφασις δέν έλαβε 
τό τέλος της καί δέν έλαβε τό τέ
λος διότι άντετάχθημεν είς τήν λύ
σιν πού ήθελαν νά δώσουν οί αρμό
διοι τής Διοικήσεως έν τή, παντοδυ
ναμία των. Λύσιν άσύμφορον ικαί αν
τίθετον προς τήν έπιδιωκομένην.

‘Ομοιογένεια καί συνέ
πεια επιδιώξεων: Έπεκρίθη- 
,μεν επίσης διότι, τά κατά καιρούς 
υποβαλλόμενα αίτήματά μας δέν έ
χουν ομοιογένειαν καί συνέπειαν ώς 
προς τό περιεχόμενον. Δέν νομίζω. 
Παραπέμπω όσους μάς κατέκριναν 
είς τό νά διαβάσουν μετά προσοχής 
τά εκάστοτε αίτήματά μας. Θά ί- 
δοΰν ότι υπάρχει ώλλαγή είς τήν 
διατύπωσιν καί είς τήν έκτασιν. Είς 
τό περιεχόμενον όχι.

Είς τάν κ. Ίθακήσιον ό όποιος ε
πί λέξει μάς εΐπεν «τρία» και μόνον 
«τρία» θέματα νά θέτωμεν, τά άλλα 
νά τά άφίνωμεν διά νά πετυχαίνωμεν 
τά τρία αυτά, έχω νά εΤπω ότι έάν 
εΐχεν τήν ευθύνην τού χειρισμού τών 
συλλογικών ζητημάτων θά έβλεπε ό
τι, θέτοντες ένα σκοπόν προς επι
δίωξιν χίλιοι δύο άλλοι καί χίλια 
δύο άλλα ζητήματα άμεσου άντιμε- 
τωπίσεως δημιουργοΰνται, οπότε

συμπορεύονται μέ τά άλλα τά ζη
τήματα καί εΐμεθα υποχρεωμένοι νά 
τά άντιμετωπίσωμεν, ένφ καί τά υ
φιστάμενα δέν χάνουν τήν έντασίν 
των.

'Ως προς τήν καταπάτη- 
σ ι ν τής ίεραχία,ς: Τον κ. 

Ταουδερόν, ό όποιος μάς έπέκρινε 
■ είς τό σημεΐον αύτό, ότι μόνον μέ 
ί δημοσιεύματα τής Τραπεζιτικής άν- 
I τιδράσαμεν, παραπέμπω είς τάς έκ- 
I δηλώσεις τού Συλλόγου, αί όποΐαι 
έγένοντο υέ τούς ενδιαφερομένους—■ 
καί νομίζω ότι ήταν καί ό κ. Τσου- 
δερός — καί δηλώνω καί είς τή,ν Συ- 
νΐλευσιν ότι δέν ήσαν μόνον τά δη
μοσιεύματα τής Τραπεζιτικής άλλά 
ήσαν παράλληλες ένέργειες προς τους 
άρμαδίσυς παράτγοντας οί όποιοι ή- 
δύναντο νά επιβάλουν τον σεβασμόν 
τής ιεραρχίας είς τήν Τράπεζαν. Καί 
έπ’ αύτοΰ τά άποτελέσματα ήσαν 
ανάλογα μέ τήν δύναμιν τήν όποιαν 
εΐχαμεν.

Δυναμισμός καί πολι
τική: Εΐπεν άκόμη ό κ. Τσουδερος 
ότι διακρινόμεθα διά δυναμισμόν 
καί δέν διακρινόμεθα διά πολιτικήν. 
Αύτό τό ζήτημα είναι καθαρά υπο
κειμενικόν. Παράδειγμα. Ό κ. Τσου
δερος ,μάς λέγει ότι εΐμεθα πολύ ε
παναστατικοί, πολύ δυναμικοί, ενώ 
ό κ. Θεοφανάπουλος λέγει ότι δέν 
εδείξαμεν τον δυναμισμόν τον όποι
ον πραγματικά έπ,ρεπε νά δείξωμεν.

Μέ τις δύο αύτές άντιμαχάμενες 
απόψεις φαίνεται ότι είναι πραγμα
τικά υποκειμενικόν τό θέμα τού έάν 
ήσκήθη ή δέουσα πολιτική ή όχι. 
Σάς λέγω όμως -— έπαναλαμβάνων 
τά σημεία τού άπολογισμοΰ μας— 
ότι, είς τάς δυναμικός εκδηλώσεις 
έφθάσαμεν είς τό τέλος τού Αύγου
στου, όταν πλέον τό έτος έφθανε είς 
το τέλος του καί όλες οί εκδηλώσεις 
.μας διά τής «διπλωματίας», διά τής 
πειθοΰς, διά τής λεγάμενης εΰπρε- 
πείας εΐχον πλέον έξαντληθή. Καί 
εΐχον έξαντληθή, μέχρι δικαίας πα- 
ρεξηγήσεως, άπό μεγάλην μερίδα 
τού προσωπικού. "Οχι πώς παρασυ- 
ρόμεθα άπό τό τι θά μάς πή ό Α' 
καί ό Β'. Έκτιμώμεν τις διαθέσεις 
τού κόσμου, έκτιμώμεν τήν γνώμην 
τού κόσμου, άλλά, σταθμίζομεν δυ
νατότητες, ώς υπεύθυνος ηγεσία καί 
τον χρόνον πού θά πρέπει νά έκδη- 
λωιθώμεν δυναμικώς.

ΈπΒσης κάποιος συνάδελφος δέν 
ιμπορώ νά θυμηθώ ποιος, ώμίλησε 
περί τής ένότητος τών Συλλόγων καί 
ότι ήιμεΐς ένφ έλέγομεν δι’ ενότητα 
τών Συλλόγων έπροχωρήσαμεν είς 
τούς άγώνας μας, ένφ ώρισμένο μέ
ρος τού άγωνιζομένου Προσωπικού 
έφυγε. Αύτό δέν νομίζω ότι στηρί
ζεται είς τήν δούλη τι ν τήν δικήν μας 
άλλά στηρίζεται είς τήν βούλησιν ε
κείνων οί όποιοι έφυγαν. Δέν είμα
στε έμεΐς αρμόδιοι νά τούς κρίνω- 
μεν. ‘Αρμόδιοι είναι νά κρίνουν αυ
τοί τον εαυτόν τους καί τά μέλη τών 
Συλλόγων νά κρίνουν αυτούς.

Άντεργατικόν νομο- 
σ χ έ δ ι ο ν: Τέλος έλέχθη, δτι έπρο- 
βάλαμεν καί εφέτος ώς στοιχείου ε
πιτευγμάτων τό άντεργατικόν Νομο
σχέδιον. Τό εΐπε” μάλιστα αυτό πά
λιν ό συνάδελφος Παπαϊωάννου.

Ναι. Άνεφέρομεν τό άντεργατι
κόν Νομοσχέδιον καί πέρυσι καί έφέ- 
τος. Ή ασυμφωνία προς τά πράγμα
τα είναι ότι πέρισυ εΐμεθα έπάνω 
στην διεξαγωγή τού άγώνος κατά 
τού Νομοσχεδίου καί έκαλοΰμεν τό
τε τήν Συνέλευσιν νά μετατροπή, είς 
μίαν αγωνιστικήν έκδήλωαιν καί ά
πό τού βήματός της τό προσωπικόν 
είς άγώνας διά τήν ανατροπήν του. 
Ένφ εφέτος άναφερόμεθα εί,ς τό άν
τεργατικόν Νομοσχέδιον άπό πλευ
ράς δράσεως καί άποτελέσματος.

Νομίζω ότι κατετόπισα τόν συνα- 
δελφικόν κόσμον έπί τών ζητημάτων 
έπί τών όποιων ιθά εΐχεν άπορίας ά
πό τις ομιλίες τών προηγηθέντων 

ι συναδέλφων καί σάς ευχαριστώ που 
μέ ακούσατε.

Δευτερολογία 
u. Γεωργίου

τοϋ Προέδρου 
Καραπάνου

Κ. Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ: ’Αγαπητοί 
συνάδελφοι. Είναι δυστυχώς Νόμος 
άτταράβατος, νά βάλλωνται πάντοτε 
οί ισχυροί. Νά βάλλωνται εκείνοι οϊ 
όποιοι αγωνίζονται διά το δίκαιον, 
νά βάλλωνται οί άνθρωποι οί όποιοι 
άναλίακανται διά την πλήρη 'αποκα
τάστασην κοινωνικοοικονομικής δι
καιοσύνης. ’Αλλά επιβάλλεται νά έ- 
ρευνηθή οπωσδήποτε υπό τών κρινόν- 
των τούς άγωνιζομένους καί έπιικρι- 
τάς νά κάνουν ανατομίαν τών λεγο
μένων ύπό τών επικριτών καί νά δι- 
Είσδύσουν είς τούς απώτερους σκοκ 
πούς οί όποιοι υποκινούν τάς βολάς.

’Αγαπητοί συνάδελφοι, εΐσθε ά- 
τταντες έν γνώσει, μηδέ τών άγαπη- 
τών συναδέλφων αί όποιοι παρήλα- 
σαν άπό τού Βήματος καί έξέφρα- 
σαν ώρισμένας αντιλήψεις έπί τού 
έπιτελεσθόντος αυτού πενιχρού έρ
γου, άλλά διά τεραστίας πάλης, 
καί δι’ ανενδότου άγώνος κατά τής 
αναλγησίας τής Διοικήσεως τής Τρα- 
πέζης.

Γνωρίζετε σπόντες Κύριοι συνά
δελφοι, ότι άπό τών πρώτων ήμερων 
τής ανόδου τού κ. Χέλμη είς τόν θώ
κον τής Διοικήσεως, εϊχομεν νά 
παλαίσωμεν μέ έναν έργοδότην στυ
γνόν, ανεξαρτήτως τών φαινομενικών 
του εκδηλώσεων. Γνωρίζετε έκ τής

πολιτείας του έν τή διακυδερνήσει 
τής Χώρας οποίας ζημίας έπεσώ- 
ρευσεν, ήτο λοιπόν φυσικόν καί είς 
την ’Εθνικήν Τράπεζαν νά έφαρμό- 
ση την ιδίαν τακτικήν. "Αλλωστε 
«φύσιν πονηράν μεταβαλεΐν ού ρά
διου» έλεγαν οί ’Αρχαίοι. Καί κατά 
συνέπειαν δέν ήτο δυνατόν ό κ. Χέλ- 
μης νά έγκαταλείψη τήν τακτικήν 
τού περισφιξίματος τών έν τή Τρα- 
πέζη έργαζομένων. Άλλά πλέον αύ
τοΰ κατωχυρωμένος ώς φρούριον ά- 
προσπέλαστον άπό τήν άντεργατικήν 
Νρμοθεσίαν, έπολέμησε νά έξουδε- 
τερώση τήν δραστηριότητά μας. 
Παρά τούτα, γνωρίζετε απόντες ότι, 
καθ’ όλην τήν όετίον καί είδικώτε- 
ρον καπά τό Αηξαν καί άπολογιζό- 
μενον έτος, δέν έκάμψθημεν, ήγωνί- 
σβηιμεν μέ πείσμα, μέ συνέπειαν, μέ 
τιμιότητα, διά νά δημιουργήσωμεν 
δλας έκείνας τάς προϋποθέσεις αί 
όποΐαι έγγυώνται, τήν οπωσδήποτε 
ίκανοποίησιν τών αιτημάτων όχι 
μόνον τών υπαλλήλων τής Εθνικής, 
άλλά χωρίς νά περιαυταλσγοΰμεν, ό
λων τών έν τή Χώρα έργαζομένων.

Έδώσαμεν πλείστας όσας μάχας 
καί είς πεδία όχι μόνον έν τή Τρα- 
πέζη άλλά καί έκτος Τ,ραπέζης. *0 
μοσπονδιακά ,καί γενικώτερα, τά ό
ποια δέν ήθέλησε νά άναφέρη προη

γουμένως ό κ. Γενικός Γραμματεύς, 
ό όποιος βέβαια μέ άπήλλαξε ένός 
βαρυτάτου φορτίου νά ενημερώσω 
τήν Συνέλευσιν έπί τής συνδικαλι
στικής τακτικής τού Συλλόγου. Πάν
τως οφείλω νά προσθέσω είς όσα 
εΐπεν ότι, έάν Κύριοι, τό άντεργατι
κόν Νομοσχέδιον, άπεσύρθη έκ τής 
Βουλής, αύτό όφείλεται είς τον Σύλ
λογον τών υπαλλήλων τής Εθνικής 
Τραπέζης καί μόνον. Χάρις είς τήν 
σθεναράν θέσιν τήν όποιαν έλαβεν 
έν τή Όμσσπονδίς(.

Δέν έσυνήθισα νά συνθηκολογώ 
ποτέ ούτε μέ τάν εαυτόν μου καί 
δέν έσυνήίθισα νά τόν κρίνω έπιεικώς, 
όςλλά μετ’ αύστηρότητος καί άντι- 
κειμενικότητος, έτσι δέ θέλω νά μέ 
κρίνουν καί όλοι οί συνάδελφοι. Έ- 
θίγησαν θέματα τά όποια άπσδει- 
κνύουν αν μή τι άλλο τουλάχιστον 
άγνοιαν. Δέν μπορούμε Κύριοι νά ά- 
σκήσωμεν κριτικήν έπί ούδενός θέ- 
μοττος, οίονδή,ποτε καί άν είναι αύτό 
έάν δέν γνωρίζοιμεν δλας τάς λεπτο
μέρειας τού θέματος.

Είναι Κύριοι, πώς νά το κάνωμεν, 
σάν νά πώ εγώ ότι ό Α έκανε έκεϊνο 
χωρίς νά ξέρω γιατί τό έκανε. "Η 
δέν έκανε τό Α χωρίς νά ξέρω για
τί δέν τό έκανε. Πρέπει νά ξέρωμεν, 

* νά εΐμεθα γνώσπαιι όλων τών λεπτο
ί μερειών πού δημιουργούν τά οπο
ί τελέσματα καί τότε έάν έκεϊνο ι οί 
S όποιοι έχειρίσθησοον καί ώδήγησαν 
ί εις τά άποτελέσματα αύτά εύθύνον- 
; ται, όφείλομεν, έχωμεν ύτοχρέωσιν 
| ίεράν νά τούς κοααδικάσωμεν.
J Τοιαντη δυστυχώς υπήρξε — λυ- 
? ποΰμαι βέβαια διότι τό λέγω — πα- 
' ρά τήν αγάπην την όποιαν έχω προς 
όλους τούς συναδέλφους, ή κριτική 

' τών Κυρίων συναδέλφων. ’Ηθέλησοον 
δΓ όσων εΐπον νά εντυπωσιάσουν 
διότι όπως έν άρχή τής όμιλίας μου 
εΐπον, βάλλεται τό φρούριο. Τό φρού
ριον πρέπει νά πέση. Τό φρούριον 
πρέπει νά πέση, διότι κύριοι δημι- 
ουργείται μία νέα κατάστασις. Μία 
νέα πραγματικότηις, ένας καινούρ
γιος κίνδυνος. Ό Καροπτάνος πρέπει 
νά φύγη άπό έκεΐ, διότι αν δέν φύγη 
κινδυνεύουν εκείνοι οί όποιοι καθ’ ό- 
λην ,αύτήν τήν διαδρομήν ή καί προ- 
γενεστέρως εσψαλον είς τάς ένεργεί- 
ο;ς των καί έν γένει τάς πράξεις των 
εναντίον τού συνόλου τής τάξεως.

κ. ΠΑΠΑ· I -ΩΑΝΝΟΥ: ‘Ομιλεΐ μή 
άκσυόμβνος.

ικ. Πρόεδρος (/ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ) : 
Γνωρίζετε Κύριοι ότι ύπήρξεν οξύς 
ό άγων μου μέ τήν Διοίκησιν, όχι 
διότι, όπως εΐπεν ό συνάδελφος καί 
αγαπητός μ,ου φίλος κ. Τσουδερός, 
δέν έτη,ρήιθη ή δέν ήκολουθήθη, μία 
πολιτικότης. Τόν πληροφορώ καί τό 
ξέρει καί αυτός βεβαίως ότι ήκο- 
,λουθήθη ή έπιβαλλομένη τακτική 
την οποίαν καί έξ εύπρεπείας τού 
συλλογικού οργάνου πιστεύομεν καί 
άκολουθώμεν πάντοτε.

Ή χρονική έξέλιξις τών πραγμά
των έχει ώς εξής:

Μετά άπό τήν απαλλαγήν μας έκ 
τού άντεργατιικού Νομοσχεδίου καί 
τήν ησυχίαν μχχς, ώχλήσαμεν κατ’ 
έπανάληψιν τήν Διοίκησιν διά τό 
θέμα τής βελτιώσεως τής οικονομι
κής θέσεώς μας. Κατωρθώσαμεν 
τελικώς νά έπιτύχωμεν τάς συνεννο
ήσεις αί όποιες έλαβον χώραν τήν 
1 Ζην καί 13ην ’Ιουλίου τού 1963. 
Ύπήρξεν αρνητική ή θέσις της όπως 
ήτο φυσικόν, συμψώ-νως, όπως προ- 
εΐπον, μέ τήν γενικήν άντίληψιν τού 
Δισικητοΰ τής Τραπέζης τού κ. Χέλ
μη. Ήτο συνεπώς άναγκαΐαν νά 
προσφύγωμεν είς τούς συναδέλφους 
καί νά ζητήισωμεν την γνώμην των, 
δΓ δ καί έγένετο ή Συνέλευσις της 
5ης Αύγουστου τού 1963. Μετά 
ταΰτα έπηικολούθησεν ή έγχείρισις 
τού ψηφίσματος καί νέαι παρακλή
σεις. Καί νέαι τέλος πάντων εξι
στορήσεις καί περιγραφαί τής οικο
νομικής θέσεως τών συναδέλφων. 
Δυστυχώς μάς έδήλωσεν κατηγορη- 
ματικώς ότι δέν έδιδεν τίποτε είς τό 
προσωπικόν καί ότι αυτά τά όποια 
εΐχεν δώσει ήσαν ύπεραρκετά.

Καί έρωτώ, Κύριοι, τί θά έκανε 
ό οίοσδήποτε ηγέτης καί τό οίοδή- 
ποτε Συμβούλιον είς την περίπτωσιν 
τής τοιαύτης θέσεως τού έργοδότου; 
Πιστύω, αν ήτο συνεπές, θά έκανε 
έκεϊνο τό όποιαν έκάναμε έμεΐς.

Έν πάση περιπτώσει άπήντησεν 
ό κ. Μαυρουλίδης έπί τής έξελίξεως 
τών γεγονότων κλπ. ώστε νά περιτ- 
τεύη νά σάς κουράσω, δεδομένου 
ότι οϊ Κύριοι όμιληταΐ μέ ύπεχρέ- 
ωσαν ώς παρακατιών θά εϊπω> νά 
σάς κουράσω, δυστυχώς, καί είμαι 
υποχρεωμένος νά τό πράξω.

Ό κ. Παπαϊωάννου έθιξε τό θέ
μα τών μισθών τών ΰποτμηματαρ- 
χών καί εΐπεν ότι τό έκινήσαμεν τή 
υποδείξει τών ένδιαφερομένων. Τόν 
πληροφορώ καί αυτόν άλλά ικαί τήν 
Συνέλευσιν ότι εόρίσκσνται έν πλάνη 
καί έν οίκτρά πλάνη, διότι το θέμα 
αυτό Κύριοι δέν άνέκυψεν μετά τήν 
άναπροσαρμογήν τών βασικών μι
σθών τών λογιστών Α' καί άνω, 
άλλά τό θέμα άνέκυψεν τήν 24ην 
Μαΐου τού 1962, ότε ή Διοίκησις, 
κατόπιν τών συνεχών οχλήσεων καί 
διαπραγματεύσεων, άπεφάσισεν τήν 
αϋξησιν τής πρώτης προσαυξήσεως 
τών λογιστών Α’ καί άνω άπό 10% 
είς 15% καί τών υπολογιστών καί 
μέχρι τού βαθμού τού λογιστού Β' 
άπό 15% είς 20%. Τότε Κύριοι έ- | 
δημισυργήθη τό θέμα. Ήτο εις ήμάς 
γνωστόν καί το έθίξαμεν αύθημερόν, 
ειπαμεν δέ εις τόν κ. Σπηλιάπουλον

τήν δημιουργουμενην ανισότητα καί 
δτι:

Δέν είναι δυνατόν ό υπολογιστής 
Α' νά λαμβάνη όλιγώτερα τού ΰ- 
πολογ ιστού Β' συν 20%. Μά δέν τό 
καταλαβαίνω λέγει ό κ. Σπηλιόπου- 
λος, όπως συνήθως. Βέβαια δέν τά 
καταλαβαίνετε. Παρέοτη ανάγκη νά 
καλέση τον Κύριον Δημητρίσυ καί 
άριθμητικώς νά άποδειχθή, ότι ή ΰ- 
ποστηριχθεΐσα άποψις ήτο ορθή καί 
νά υίοθετηθή, καί έψαρμοσθή, αύτό 
τό όποιον έφηρμόσθη, δηλαδή ό υ
πολογιστής Α' νά άκολουθή τάς ά- 
ποδοχάς τού ύπολογ ιστού Β' σύν 
20%. Άλλά έάν ή έκπροσώπησις 
έθετεν τότε ζήτημα άναμορφώσεως 
τών \μ ισθών ΰποτμηματαρχών καί ά
νω, καθ’ δν χρόνον διεπραγματεύε- 
το τό ζήτημα τής αναπροσαρμογής 
τών βασικών μισθών τών βαθμών 
αυτών, άσφαλώς θά έδημιουργεΐτο 
δυσχέρεια είς τό όλον θέμα.

Έπαλαισεν, καί τήν 9ην Απριλίου 
τού 1963 ό Διοικητής άπεδέχθηι τήν 
άποψιν περί προσαρμογής τών βα
σικών μισθών τών λογιστών Α' καί 
δίνω μέ εκείνους που ΐσχυον είς τήν 
Τράπεζαν τής 'Ελλάδος.

Κατόπιν αύτοΰ /Κύριοι ή έκπ,ρο- 
σώπησις έσπευσεν, εύθύς ώς έφηρμό
σθη ή προσαρμογή νά άπευθύνη είς 
τήν Δ)σιν τό οπό 17ης Μαΐου 1963 
έγγραφον καί έζήτει (τούτο θά δη- 
μοσιεύσωμεν είς τήν Τραπεζιτικήν 
καί πάλιν ίνα λάβουν πλήρη γνώσιν 
οί συνάδελφοι) τήν άναμόρφωσιν τών 
μισθών ΰποτμηματαρχών καί δίνω.
"Ετσι έχει ή ύπόθεσις αύτή.

Ό αγαπητός συνάδελφος κ. Άπο- 
σκίτης εΐπεν δικαιολογημένα καί τόν 
συγχαίρω δΓ αύτό, ότι δέν γνωρίζει 
ποιαν θέσιν έλαβεν ή έκπροσώπησις 
όσον άφαρα την προώθησην τών πτυ- 
χιούχων. Τόν πληροφορώ καί έχω είς 
τήν διάθεσήν του δποτε θέλει, τό σχε
δίαν τού όργανισμοΰ τόν όποιον έ- 
ξεπόνησεν ή έκπροσώπησις τό 1 959 
καί περιέλαβεν μεταξύ τών θεμάτων 
τήν προώθησιν τών κατεχόντων δί
πλωμα, διότι καί ό ό μ ίλών πιστεύει 
ότι αϊ απόψεις τού κ. Άποσικίτη είναι 
απολύτως ό,ρθαί. Παρά τό γεγονός 
ότι ό όμιλών !δέν έχει δίπλωμα Κύ
ριοι. Πιστεύει άκόμη ότι είναι και
ρός οί προχωρημένης ηλικίας νά 
δώσουν τόπον είς τούς νέους ανθρώ
πους.

Ό κ. Καλοδίκης έκανε μίαν πα- 
ρεξήγησιν, οίκτράν παρεξήγησιν.
Εΐπεν ότι ό πρόεδρος τού Συλλόγου 
έβεβαίωσεν ότι τώρα θά τά έπιλύση 
τά θέματα. 'Ο Πρόεδρος τού Συλλό
γου παρεμβάς όταν έγένετο νΰξις 
τών υπερβάσεων τή,ς Διοικήσεως ό
σον άφορά τήν περικοπήν πραγμα
τοποιούμενων ωρών ύπερεργασίας, 
έδήλωσεν καί δηλοΐ καί αϋθις ότι 
έφ’ δσον έκ τών γραπτών προκύπτει 
δτι περιεκόπησαν ώραι ύπερεργασίας 
θά άγωνισθή καί είναι βέβαιος ότι 
θά δοθούν είς τούς έργαζομένους, 
διότι δέν είναι δυνατόν Κύριοι νά 
νοηθή ύπό μίαν επαναλαμβάνω Δη
μοκρατικήν Κυβέρνησην, νά μην ι
κανοποιηθούν τά στοιχειώδη ζητήμα
τα τής τάξεως, μεταξύ τών όποιων 
συμπεριλαμβάνεται καί αυτό καί τό 
θέμα τών μή ιχορηγηβεισών αδειών, 
τεθή δέ ένα τέρμα καί έπί τής πα- 
ραβάσεως αυτής τής Τραπέζης ής 
τήν ωφέλειαν καρποΰται ή Τράπεζα.

Κύριοι ισυνάδελφοι ιμεταξύ τών 
θιγέντων είς βάρος τής έκπροσωπή- 
σεώς σας περιλαμβάνεται καί τό θέ
μα τής προαγωγής τού όμιλοΰντος.
Λυπούμαι εϊλικρινά, δώλά θά μοΰ 
έπιτρέψετε, διά νά μην σδ)ς ικουρά- 
σω καί σάς ταλανίσω, διότι αρκετά 
έκουρασθήκατε άπό τίς 6 μέχρι τις 
1 0 έν τή αιθούση αύτή, νά σάς δια
βάσω επιστολήν ήν εΐχον έτοίμην νά ο1 άδ.κ0ϋνταη:
δημοσιεύσω εις την Τραπεζιτικήν, ψ Αγαπητή «Τραπεζιτική», 
τότε οτοτν εγενοντο αι προα,γωγαι, ι >ί- , , ν,. κ. , , 1 ' ί ι Ερχομαι να έκψρασω δια τωνπλήν οεν το επραγ,ματστΓΟ ι η σα και , , , .— - 1 στηλών σου πικρόν παραπονον, δια

νεργειών καί άντιλήψεών της, έδή
λωσεν σαφώς ότι ουδόλως συνεψώνει 
μέ τήν κατ’ εύνοιαν γενομένην κρίσιν 
καί προέβη βάσει τών ύπαρχουσών 
δυνατοτήτων είς όλας τάς ένδεικνυ- 
ομένας ενεργεί ας. Οί έπιικριταί ό
μως κρίναντες ανεπαρκείς ταύτας 
καί έπ’ άπωτέρφ σκοπφ νά εντυπω
σιάσουν τό σημερινόν άκροατήριον 
ώδηγήθησοον είς επικρίσεις.

Δέν θά εΐμεθα αντικειμενικοί πράτ- 
τοντες τό ίδιον.

Ό όμιλών θά έκθεση έν πλάτει 
τά γεγονότα έχων δέ απόλυτον εμ
πιστοσύνην είς τήν εύθυκρισίαν σας 
θά άρκεσθή νά σάς άπευθύνη την 
θερμήν παράκλησιν όπως τά 'κρίνετε 
μετ’ αύστηρότητος. Εκείνους δέ οί 
όποιον κατά τό παρελθόν έξαπέλυ- 
σαν ψιθύρους τούς παρακαλεΐ νά έγ- 
κοπαλείψουν τή,ν τακτικήν καί νά 
έκφράσουν δημοσίρ τάς αντιλήψεις 
των όπως τό επιβάλλει ή ανθρωπι
στική ,καί ανδρική τοποθέτησης.

Κύριοι συνάδελφοι, αισθάνομαι 
τήν ανάγκην νά χρησιμοποιήσω δρυ- 
μείαν γλώσσαν ίδίρ νά έπιστήσω 
την προσοχήν όλων έπί τού γεγονό
τος καθ’ δ οί ψίθυρο ι δέν έ
χουν τήν πηγήν των έκ 
τών ά μ έ σ ω ς ένδιαφερομέ
νων, άλλά, δοθείσης τής ευκαιρίας 
έκ τού γεγονότος διωχετεύθη- 
σ α ν ύπό τών ΰποβουλευ- 
ομένων τό Συλλογικόν 
δργανον, εναντίον τού ό
ποιου ο ΰ δ ε μ ί α ν κατηγο
ρίαν δύνανται νά θειμελι- 
ώ σ ο υ ν, όσον άφορά τήν 
συνεπή καί τ ι μ ί α ν συνδι
καλιστικήν γ,ραμμήν.

Έξ εκείνων οί όποιοι τρέμουν κυ
ρ ιολεκτικώς εκ τής άτέγκτου τακτι
κής τού συλλογικού οργάνου, τό ό
ποιον είναι αποφασισμένο ν, διότι 
επιβάλλεται τούτο, νά έξυγιάνη τήν 
Τράπεζαν άπό τήν ηθικήν σήψιν καί 
νά διάνοιξη τήν λεωφόρον τής έξελί
ξεως τών νεότερων ανθρώπων.

Άρνοΰνται νά δέχθούν ότι ανή
κουν είς παρωχημένην εποχήν καί νά 
έγκαταλείψουν τάς θέσεις είς τους 
νεωτέρους, πιστεύοντες ότι αυτοί 
καί μόνον αυτοί είναι ίκοινοί νά 6α- 
στάσουν τό βάρος τής Τραπέζης. 
Καίτοι αί αντιλήψεις αυτών υποδει
κνύουν έλλειψιν ικανοτήτων καί αν
θρώπων ιάναπροσαρ μόστων προς την 
σημερινήν πραγμοπικότητα. Άλλά 
ας είναι βέβαιοι ότι ούτε τό συλλο
γικόν όργαναν θά ταφή, ούτε ό ό
μιλών θά άναστείλη τάς προσπάθει
ας του μέχρι ς οριστικής έικκαθαρί- 
σεως τής καταστάσεως.

Κύριοι Συνάδελφοι, παρ’ ούδενός 
δύναται νά άμφισβητηθ'ή ότι τά η
γετικά καί έν γένει συνδικαλιστικά 
στελέχη, τά όποια πρέπει νά συγκα- 
ταλέγωνται μεταξύ τών καλλιτέρων. 
άπό πάαης πλευράς, συναδέλφων, ύ- 
πόκεινται είς συνεχή παρακολούθη
σην καί τόν άδιάλειπτον έλεγχον, 
πάσα δέ εμμενής ή δυσμενής πορεία 
των αποτελεί τόν στόχον καί το άν- 
τικεΐμενον τών κυρίων σχολίων. Ύ- 
πόκεινται δηλαδή είς μίοαι συνεχή 
δοκιμασίαν. Οϊ έκπροσωποΰντες την

δεν πρέπει νά έξελίσσωνται ώς καΐ 
οί λοιποί συνάδελφοί των. Αί αντί
θετοι άντιλήψει,ς στερούνται οίασ- 
δήποτε λογικής καί άνθρωπιστικης 
βάσεως, διότι τούτο θά άπεδείκνυεν 
ότι ζητώμεν άπό τούς άλλους όχι 
μόνον νά άναλίσκωνται άγωνιζόμε— 
νοι διά τά συμφέροντα μας, άλλά 
καί νά καταστρέφωνται.

Καί έρωτάται ^Κύροι συνάδελφοι,. 
έάν ΰπάριχη τις έξ υμών ή τών άπόν- 
των, ό όποιος θά έδέχετο νά υπο- 
στή τόν έκμηβενιαμόν χωρίς νά εΐναι. 
βέβαιον ότι ή τοιούτη- προσφορά: 
του θά άπέβαινε τουλάχιστον τελι
κώς έπί καλφ τού συνόλοιυ. Ότι ή 
είς τά κοινά άνάμιξις θέτει ύπό τήν 
αυστηρών κρίσιν τού συνόλου, οίαν- 
δήποτε άνοδον, οϊουδήποτε συνδικα
λιστικού στελέχους καί δημ ιουργεΐ 
ύπονοίαϋς περί τής άκεραιάτητός του 
ευρίσκει συμφώνους ούχί μόνον τόν 
όμιλοΰντα, άλλά όλάκληρον τό ύπ’ 
αυτόν Δ.Σ. τό όποιον έπί όλοκλήρους. 
ώρας ήσχαλήθη έπί τού άνακύψαν- 
τος θέματος. Συνεπώς έρευνητέα εί
ναι τά έιξής έρωτήματα:

1. Έάν ό όμιλών έπρεπε νά προ- 
αχθή ύπό τού ψυχορραγούντος φαυλο- 
κροττικού καθεστώτος, ή ύπό τίνος: 
χρηστής διοικήσεως, όταν κουτά τον 
χρόνον τής κρίσεως εΐχε 37ετή ύπη- 
ρεσιοκήν ζωήν καθ’ ήν ουδέποτε έ- 
σημείωσεν κάμψιν πολλφ μάΧλονι 
στασιμότητα. Καί πληροφορώ ταν
κ. Τσολάκην, ό όποιος είπε πιθανόν 
νά είχα καί στασιμότητα, ότι δέν 
είχα ούδεμίαν στασιμότητα. Άντι— 
θέτως ή ύπηιρεσιακή μου έξέλιξις άφ’ 
ότου έμονιιμιοποιήθην, μετά 1 1 ετή ΰ- 
πηρεσίαν, ώς θά ακούσετε παρακά
τω δέν έσημείωσεν ούδεμίαν κάμψιν..

2. Έάν ικαί τί προσέθσεν είς τόν/ 
σμιλοΰντα ή προαγωγή του.

3. Ποία ωφέλεια θά προέκυπττεν 
έν ή περιπτώσει άπεποιεΤτο τήν 
προαγωγήν του, τόσον διά τούς πα- 
ρουγκωνισθέντας όσον καί δΓ όλόκλη- 
ρον τήν συναδελιφικήν οικογένειαν καί

4. Ποια ή κατά τάς γενομένας, 
προαγοιγάς ορθή θέσις τοϋ συνδι
καλιστικού όργάνσυ.

Κύριοι Συνάδελφοι, διά νά δυνη- 
θοΰν απόντες οϊ κριταί νά σχηματί
σουν σαφή άντίληψιν τών πραγμά
των καί μορφώσουν άνάλσγον γνώ
μην παρίσταται ανάγκη όπως κατ’ 
άρχήν μελετήσουν τόν πίνακα τών 
κριθέντων, όστις ιέδημοσιεύθή είς τό 
έν άρχή τής όμιλίας μου άναψερθέν 
ψύλλον τής Τραπεζιτικής. Ό σμι
λών προσελήφθη έν τή ύπη,ρεσία τής 
Τ,ραπέζης ώς έκτακτος υπάλληλος 
διά τήν ειδικήν υπηρεσίαν διαχειρί— 
σεως κτημάτων έξ ανταλλαγής, τήν 
1 όην)9) 1 926, ήτοι διανύει ήδη τό 
3 δον έτος έν τή υπηρεσία.

Στρατευθείς τό 1929 εΐχε τό α
τύχημα όταν κατά τό έτος 1931, ή 
τότε διοίκησις Τραπέζης προέβη είς 
την μονιμοποίησην 85 υπαλλήλων 
τής κατηγορίας του, νά ϋπηρετή εις 
τάς τάξεις τού στρατού και συνεπώς 
νά παραλείφθή έκ τών μονιμοποιή
σεων.

Ακολουθεί ταύταχρόνως διαλογι- 
κή συζήτησης.

κ. Μι. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ: Κύριοι συ
νάδελφοι, φρονώ ότι αύτό τό θέμα

ήδη τήν έτροποποίησα. Σείς δέ θά 
κρίνετε έάν καί κατά πόσον θά έ
πρεπε νά π,ροαχθή ή νά μην προα- 
χθή, νά παραιπηθή τής προαγωγής 
ή νά μην παραιτηθή ό Πρόεδρος τού 
Συλλόγου.

"Εχω δέ τούτην μαζύ μου, διότι 
έξ όσων διεδίδοντο εις τούς διαδρό
μους έμάρφωσα τήν γνώιμην ότι θά

τήν αδικίαν πού γίνεται είς μίαν κα
ί τηγορίαν συναδέλφων, μέ τήν βεβαι
ότητα ότι οί αρμόδιοι δέν έλαβον 
κυρίως άφορμήν νά το σκεφθοΰν ο

ι σον έπρεπε, διά νά άρουν τό άτοπον. 
) Πρόκειται διά τόν χρόνον προσω- 

ρινότητος, υπαλλήλων μέ ύπερδεκα- 
ετή ύπηιρεσίαν, ό υπολογισμός τού 
όποιου, είς πολλάς περιπτώσεις,

παρίστατο ανάγκη νά αντιμετωπίσω φρονώ ότι είναι άδικαιολόγ,ητος καί 
αυτό το θέμα. Λέγω λοιπού έν αύτή. άδικος

Λυπούμαι είλικρινά, ,μή έχων οΰ- ί Ώς γνωστόν, εις μίαν κατηγορίαν 
δεμίαν πρόθεσιν νά σάς κουράσω ύ- συναδέλφων, οί όποιοι είσήλθον είς 
πεχρεώθηιν έκ τών ομιλητών νά όμ ι- 1 τήν Εθνικήν Τράπεζαν κατόπιν έ- 
λήσω διά μακρών έπί τού θιγέντος ξετάσεων, άλλά δεν έλαβον προβι- 
θέματος τής προαγωγής μου. Αί βάσιμον θαβμόν είς έν έκ τών έξετα- 
συλλογικαί ένέργειαι καί έν γένει σθέντων ιμαθήμάτων, ικυρίως είς τήν 
πράξεις έχουσαι κρυσταλλίνην διαύ- . ξένην γλώσσαν, έπεβλήθη, προσωρτ 
γειαν καί περιεχόμενον, δέν έχουν νότης άπό 1 V'2 έτους καί άνω.

άγκην μακράς επιχειρηματολογίας, j Υπάγεται κυρίως είς τήν περί- 
Τό προκείμενον όμως ζήτημα ά- πτωσιν αύτήν, ή γενεά ή όποια εΐχε 

παιτεΐ ανατομικήν άνάλυσιν, διότι ί τό ατύχημα νά τελειώση τό γυιμνά- 
πολλά σημεία τής άναλύσεως ταύ- σι ον διαρκούση,ς τή,ς εχθρικής κατο- 
της ίσως άποτελέσουν διδάγματα * χής, ικαί έν συνεχεία μετά τήν άπε- 
διά τούς άσκοΰντας Διοίκησιν καί λευθέροοσιν να ύποβληθή είς μακρο
τούς έπερχαμένους συναδέλφους. ί χρόνιαν στρότευσιν, ώστε νά μή τής, 

Τούτο μέ υποχρεώνει) νά εύχαρι- . δοθή καιρός νά συμπληρώση τήν 
στήσω ιδιαιτέρως τούς συναδέλφους μόρφωσίν της καί νά δημιουιργήση 
οι όποιοι έφερον ενώπιον τής παιρού- εγκαίρως τήν καριέραν τής. "Ενεκα 
σης συνελεύσεως τό Θέμα καί παρέ- ί τούτου δέ, προσήΧθϋν πολλοί μέ ώ- 
σχον^ οϋτω τήν ευκαιρίαν εις τόν ό- : ,ρισμένας ελλείψεις, ιδίως είς τήν
μιλοΰντα νά θέση ύπό τήν κρίσιν ό- '*«■ ' “-----
λων τών συναδέλφων τά στοιχεία τής
υπηρεσιακής του ιστορίας, τα οποία 
εκτιθέμενα έν οίαδήπστε άλλη πε
ρ ιπτώσει θά ΰπεδήλουν τουλάχιστον 
εγωιστικήν τοποθέτησην.

Ή έκπροσώπησις διά τής άπό 
16.8.63 άνακοινώσεώς της καί τών
είς τό ϋπ’ άριθ. 247) 1 2.9.63 ψύλλον ΐ οϊτινες, άφ’ ένός μέν κατά τρόπον 
της Τραπεζιτικής δηιμοσιευθεισών έ-* λίαν ικανοποιητικόν προσέψερον τάς

τάξιν καί οΐανδήποτε τάξιν επιβάλ
λεται νά είναι άψογοι διά τό σύνο- ‘ 6έν πρέπει νά μάς άπασχολή. . . 
λ ον καί άτεγκτοι διά τόν έργοδότην. (χειροκροτήματα)
Τούτο όμως ουδόλως σημαίνει ότι (Συνέχεια είς την 7ην σελίδα)

ΑΚΟΥΣΤΈ ΊΗΝ ΈΠΑΡΧΙΑΝ
Σέ προηγούμενου ψύλλον μας ή- υπηρεσίας των καί άντεπεξήλθον 

σχολήθήμεν μέ τήν -κατωτέρω έπι- είς τάς απαιτήσεις τής Τραπέζης, 
στολήν, ήν ήδη δημοσιεΰσμεν Τνα οί καταλαβόντες καίριας θέσεις είς τά 
Διοικούσες τήν Τράπεζαν έκτιιμή- . Υποκαταστήματα, άφ’ ετέρου δέ έ- 
σουν τή,ν άγανάκτησιν τών συναδέλ- κάλυψαν τήν είς τάς άρχικάς έξετά-

σει,ς ελλειψίν των, διά φιλότιμων 
προσπαθειών, διά τής μελέτης καί 
τής έν αυνεχεία επιτυχίας των είς 
νεωτέρας εξετάσεις.

Πλήν όιμως, ψεΰ, ή έκ τής προσω
ρινότητας κΟθύστέρησις εξακολουθεί 
ύφισταμένη, ή Τράπεζα δέ„ ϊνα θέση 
είς τήν αΰτήν μοίραν τούς έκ τών 
δύο συγχωνειθΈισών Τραπεζών υπ
αλλήλους, έσκιέφθη νά ΰπολσγίση 
χρόνον προσωρ ινότητος καί είς τούς 
έκ τής Τραπέζης Αθηνών προερχό
μενους, ένθα ή προώθησις ήτο ταχεία 
καί δέν ύπεβάλλοντο εις τήν έκ τής 
προσωρινότη,τος καθυστέρησιν, ακό
μη καί οί ουδόλως συμιμετέχοντες 
είς τάς έξετάσεις ξένης γλώσσης.

Καί παρατηρεΐται σήμερον τό φαι
νόμενου, κάθε άλλο παρά σπάνιον, 
προϊστάμενοι τμημάτων καί προϊ
στάμενοι Λογιστηρίου, νά έχουν υ
φισταμένους, καί κυρίως υφιστάμε
νος, μέ τά α,ϋτά έτη υπηρεσίας 
καί όλιγώτερα άπ’ αυτούς, άλλά μέ 
μεγαλύτερου βαθμόν. Κάνουν οί άν
θρωποι αύτοί διά προϊστάμενοι, άξί- 
ζουν νά σηκώνουν τό βάρος τού Ύπ) 
τος καί νά προσφέρουν καθαρόν, ά- 
νωτέραν καί υπεύθυνον έργασίαν, 
καί μόνον άπό τάς συνεπείας τής 
προσωρινότητος δέν άξίζουν νά α
παλλαγούν.

θέτων τά άνωτέρο διά τών στη
λών σας ϋπ’ όψιν τών αρμοδίων, θέλω 
νά πιστεύω ότι τούς δίδω τήν ευ
καιρίαν νά εκτιμήσουν τό μέγεθος 
τής έξωφθάλμου αδικίας, καί νά α
παλλάξουν άπό τήν διαρκή πικρίαν 
έναν αριθμόν συναδέλφων, χαρίζον
τας είς αυτούς νέον ενθουσιασμόν, 
ζήλον ικαί ορμήν διά μεγαλυτέραν 
συμβολήν των είς τήν επιτυχίαν τού 
έργου τής Τραπέζης μας.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
«Ύπολογ ιστής»

ξένην γλώσσαν.
Απόδειξης τού ότι τό φαινόμενου 

τούτο ήτο μάλλον γενικόν, υπήρξε 
τό γεγονός ότι είς πολλάς τοπικάς 
εξετάσεις, ούδείς τών προσελ,θόντων 
έθεωρήθη επιτυχών. Τούτο όμως δέν 
ήμπόδισε τήν πρόσληψιν πολλών έκ 
τών ύστερηισάντων είς έν μάθημα,
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ΤΑ ΠΑΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΗΣ
(Συνέχεια εκ τής βης σελίδας)

κ. ΤΣ ΟΥΔΕΡΟΣ: Διότι η άνα- 
γνωρίζσμεν εις τον Πρόεδρον τού συλ
λόγου μας τις Ικανότητες όχι να κα- 
τέχη τον βαθμόν τοΰ συιμπράττοντος 
Υποδιευθυντοΰ άλλα τοΰ Διοικητοΰ 

εάν ήτο δυνατόν, άφοΰ τον θεωροϋμεν 
ισάξιον τοΰ Διοικητοΰ ή δεν τοΰ ά- 
ναγνωρίζαμεν καί τον κοπεδάζρμεν 
κάτω άλλα νομίζω ότι δεν μποροΰ- 
με πάντως νά συζητούμε τέτοια 
πράγματα. Καί ιέγώ έκ πρώτης ό- 
ψεως είμαι άπό εκείνους που δέν 
μοΰ άρεσε αυτό καί πήγα καί τον 
διρήκα. Μοΰ είπε ώρι-σιμένα πράγμα
τα τα όποια έδέχθην ώς ορθά καί 
έκανα αύτήν την σκέψιν ότι έφ’ όσον 
τόν θέταμεν επί κεφαλής μας καί τοΰ 
άρνούμεθα νά γί-νη συμπράττων Υ
ποδιευθυντής καί Διευθυντής, δέν εί
ναι δυνατόν.

(Χε ι ροικροτήματα)
κ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ: Έν πόση πε- 

:ριπτώσει κύριοι έφ’ όσον άττεδέχθη- 
τε τήν πρότασιν τοΰ κ. Τσουδεροΰ

τελειώνω, τό θέμα -καί δέν προχωρώ.
(Χειροκροτήματα)

Ευχαριστώ πολύ. Πάντως άγαπη- 
τοί συνάδελφοι άποτελεΐ δι’ εμέ ιε
ρόν καθήκον νά θέσω όλα τά στο ιχεΐα 
τής εξελίξεώς μου εις τήν διάθεσίν 
σας. Θά παρακαλεσω δέ οίονδήποτε 
συνάδελφον έχει αμφιβολίες περί 
τής εξελίξεώς μου καί τής σταδιο
δρομίας μου έν τή Τραπέζη νά άπο- 
τανθή εις την Διεύθυνσιν Προσωπι
κού στην οποία θά απευθύνω- έγγρα
φον παράκλησιν νά θέση τον φάκελ- 
λόν μου είς τήν διάθέσίν του. Νά διά
βαση καί μόρφωση γνώμην, ποιος ύ- 
πήρξεν ό σμιλών, όταν άκσμη εις νε
αρόν ηλικίαν κατηύθΟνε ένα σοβα- 
ρώτατον έργον. Κατά τήν αντίληψήν 
μου επιβάλλεται τοΰτο διά νά κρί
νουν τήν δραστηριότητά μου. Έν 
πάση περιπτώσει, έπαναλα-μβάνω 
κλείνω τό θέμα, διότι αυτή είναι ή 
απαίτησης των άγαπητών συναδέλ
φων.

(Χε ιροκροτήματα)

διατυπωθεΐσαν πρότασιν περί 
έγκρίσεως έκθέσεως πεπραγμέ
νων 1963, απολογισμού 1963, 
προϋπολογισμού 1964 καί ά- 
παλλαγής τοΰ άπερχαμένου Δι
οικητικού Συμβουλίου.

‘Ο κ. Γ. Καραπάνος:
Κύριοι συνάδελφοι,
Μέ συγχωράτε νά συμπληρώσω 

-μίατν παράλειψίν μου.
Ή έκπροσώπησις ή όποια έχει ά-

πτά δείγματα τής π-ροθέσεως τής 
συνεργασίας όλων τών συναδέλφων 
καί ήτις απέδειξε τούτο κατά τάς 
τελευταίας αρχαιρεσίας τοΰ Ταμείου 
Υγείας δηλοΐ ότι ούδεμίαν άντίρρη- 
σιν έχει νά συζητήση τό ζήτημα τής 
εις τό συγκροτηθησόμενον ψηφοδέλ- 
τιον συμμετοχής τών έπιθυμούντων 
συναδέλφων.

κ. Πρόεδρο ς: Κύριοι συνά
δελφοι σάς ευχαριστώ πολύ. Λύεται 
ή συνεδρίασης.

*0 Πρόεδρος u. Γ. Καραπάνος 
αλείνει τήν ονζήτηοιν

κ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ: Κύριοι συνά
δελφοι, αντιλαμβάνομαι τήν κούρα- 
σίν σας, εκτιμώ ιδιαιτέρως τό εν
διαφέρον σας διά τά συλλογικά 
πράγματα, τό όποιον πρέπει νά ϋ- 
πάρχη καί μάλιστα έντονον. Πρέπει 
νά άντιληφθοΰμε ότι δέν έχουμε εκτι
μήσει έπαρκώς τάς δυνάμεις μας αί 
όποια ι είναι τόσον ισχυρές ώστε νά 
θραύσουν καί τούς ΐσχυροτέρους κυ- 
.ματοθραώστας καί τοΰ εργοδότου 
καί τής πολιτείας. ’Αρκεί μονάχα -νά 
ΰπάρχη σύμπνοια μεταξύ μας. Νά ύ- 
πάρξη συνεργασία, νά ΰπάρξη βέλη» 
σις τών έργαζομένων νά πειθαρχούν 
εις τήν έκπροσώπησιν. Ή έκπροσώ- 
πησις όταν δίδει τή>ν έντολήν δι’ α
γώνας έχει πλήρη συναίσθήσιν τών 
ευθυνών της. Δέν άποδύεται είς α
γώνας άσκοπους, τό πιστεύω αυτό 

- ακράδαντα, διότι αύτό έδιδάχθήν 
.καί αυτό έφήρμοσα κατά τήν 6ετή 
-συνδικαλιστικήν ζωήν μου. Δέν είναι 
δυνατόν ποτέ νά -καλέση οίάδήποτε

νοχλητικώς τήν ϋπό τής -Κυιβερνήσε- 
ως έ.κπλήρωσιν τών υπεσχημένων καί 
έν περιπτώσει παρεκ-κλίσεως έξ αΰ- 
τών τήν δυναμικήν άντιμετώπισιν, ή- 
τις θά έχη επιτυχή έκβασιν μόνον έφ’ 
όσον ώς καί προηγουμένως έτόνισα 
καί ήδη υπογραμμίζω, τά μέλη πει
θαρχούν είς τάς έντολάς τής έκπρο- 
σωπήσεως.

Διότι επαναλαμβάνω δέν είναι αρ
κετόν νά έκλέγηται υγιής ηγεσία. 
Πρέπει, έπιβάλλεται, νά γίνη εις 
πάντας συνείδησις ότι τά σκέλη ε
πιτυχούς έκπληρώσεως τής αποστο
λής τοΰ συλλογικού οργάνου είναι 
δύο:

Πρώτον ή υγιής ηγεσία καί δεύ
τερον ή απόλυτος πειθαρχία τών με
λών είς τάς έντολάς της.

Μόνον ΰπ’ αύτάς τάς προϋποθέ
σεις δυνάμεθα νά ΰποστηιρίξωιμεν 6α- 
σίμως ότι τά αιτήματα τής τάξεως 
θά ίκανοποιηθώσι. Δράττομαι τής 

έκπροσώπησις τούς εργαζομένους νά ευκαιρίας ϊνα άπό τοΰ βήματος τού- 
>αποδοθούν σέ αγώνα εάν δέν ύπάρ- ί του απευθυνθώ πρός τούς κατέχον- 
χη σοβαρός λόγος. Μόνον δέ διά ταζ υπευθύνους θέσεις έν τή Τραπέ- 
τής ένώσεως τών δυνάμεων καί διά ζϊ) καί έπιδοτου-μ-ένους, καί δι’ έκκλή 
τής πειθαρχίας των είναι δυνατή ή σεώς μου τούς καλέσω νά έγκοπ-αλεί- 
ίπιτέλεσις τών άντι-κει μενικών σκο- ψ°σν τήν μοιρολατρίαν καί τόν άτο-

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ένθα θά δΐίξαχθοϋν άρχαιρεσίαι 
τής 21ης καί 22ας Μαρτίου 1964

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑI ΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

2)

Η)

12)

πων.
Ό όμιλών, επί μίαν έξαετίαν πε- 

ριεβλήθη διά τής απεριορίστου έμ- 
πιστοσύνης καί αγάπης τών συνα
δέλφων. Έδωσε, πρέπει νά τό πώ 
αύτό, ανεξαρτήτως αν είναι κάπως 
ΐγωϊστ ικόν, όλάκληρον τόν έαυτόν 
του διά νά άνταποδώση τήν ϋποχρέ- 
ωσιν τήν όποιαν έδημιούργησεν. Δεν 
διοκδι-κεΐ νά συνέχιση, δέν διεκδικεϊ 
νά είναι ηγέτης τού κινήματος τής 
τάξεως. Αισθάνεται όμως βαθύτατα 
τήν βαρεΐαν ΰποχρέωσίν του τήν 5η- 
μιονργηθεΐσαν έκ τής εμπιστοσύνης 
καί αγάπης τών συναδέλφων του, την 
ότιοίαν δέν έχει τό δικαίωμα νά πα- 
ρί'δη. Είναι υποχρεωμένος νά ΰποτα- 
χθή. Είναι υποχρεωμένος νά συνέ
χιση καί νά όλοκληρώση έκείνο τό 
όποιον επίσπευσε καί διεκήιρυξε. Καί 
δραττόμενος τής ευκαιρίας αυτής ο
φείλει νά δώιση ώρ ισμένας εξηγήσεις 
έπί μιας φήμης ή οποία κυκλοφορεί 
ευρέως. "Οτι δήθεν ό όμιλών προο
ρίζεται διά Διευθυντής τού Προσω
πικού.

Κύριοι, δεν υπάρχει τίποτε τό ά- 
ληθές είς την φήμην αυτήν, ούτε εί
ναι δυνατόν νά ύπαρξη, διά τον ε
ξής σοβαρόν -καί βάσι-μον λόγον. Δι
ότι όταν έγώ καί έν συνεχεία όλοι 
μας ήγωνίσθηιμεν καί άγωνιζόμεθα 
-διά τήν δικαίωσιν ώρισμένων αιτη
μάτων, τά όποια ή έργοδοτική πτέ- 
ρυξ -άπέριριψε ή κατά ένα τρόπον 
παρείλκυσε έπί μίαν όετίαν, πώς -εί
ναι δυνατόν σήμερον αύτάς ό ηγέτης 
νά πηγαίνη νά -καθήση είς τό -κάθι
σμα τής έργοδοτικής πτέρυ-γος; Οά 
ήτο ή μεγαλύτερα ατιμία τήν όποιαν 
θά ήδύνατο νά διαπράξη. Συνεπώς 
άπο-κλείεται οπωσδήποτε -ή απόκλι- 
σίς του άπό εκείνα τά όποια διε- 
κήρυξε, είτε εΰρί-σκεται είς τήν θέ- 
σι-ν τού -Προέδρου είτε εϋρίσκεται 
είς οίανδήποτε άλλην θέσιν έν τή 
Τραπέζη. Μόνη περίπτωσις υποστο
λής τής σημαίας τού άγώνος είναι ε
κείνη κατά τήν όποιαν ή έργοδοτι
κή πτέρυιξ θ’ -άνεγνώριζε-ν ώς δίκαια 
τά αιτήματα τής τάξεως καί θά πα
ρείχε τήν διαβεβαίωσιν ότι θά προ- 
6ή έστω -καί βαθμιαίω-ς είς τήν ίκα- 
νοποίησιν α-ύτών.

Προσωπικώς πιστεύω ότι δέν εί
ναι επιτρεπτόν ούτε νά τό διανοηθή 
κανείς ότι είναι δυνατόν νά έγκατα- 
λείψω-μεν τόν αγώνα. Κοοί δέν θά τον 
έγκαταλείψωμεν ποτέ.

(Χε ι ροκροτήματα)
’Αλλά κύριοι, έπιτρέψατέ μου, 

τερματίζων τήν όμιλίαν ιμου, νά προ
σθέσω -ότι δέν -είναι επιτρεπτόν είς 
ημάς νά πλανώμεθα.

Καί ή πλάνη μας αυτή έγκειται 
κυρίως είς τό έξης:

Πιστεύομεν άπαντες ότι ή νέα Κυ
βέρνησης θά έκδηλώση τήν θέιλησιν 
-έπιλύσεως τών άπασχολούντων την 
τάξιν μας ζητηιμάτω-ν. Τούτο όμως 
δέν σημαίνει ότι ημείς πρέπει νά α
δρανήσω μεν.

Άντιθέτως έπιβάλλει μείζονα 
δραστηριοποίησιν τών δυνάμεων, αί 
οποία ι ή-νω-μεναι καί μέ απόλυτον 
πειθαρχίαν θ’ άξιοΰν συνεχώς καί έ-

18)

19)

20)

μισμόν έντασσόμε-νοι είς τό σύνολον 
καί πειθαρχοΰντες είς την έκροσώ- 
πησιν, όντε-ς βέβαιοι ότι, τούτο θά 
έχη σο βα-ρωτέρας ωφελεί ας εκείνων 
πού άπολαύουν καί ούδείς ποτέ θά ! 
τολμήση νά τούς έπιβάλη οίανδήπο
τε κύρωσιν έκ τής τοιαύτης τοπο- 
-θετήσεώς των. Άντιθέτως -6ά ωφε
λήσουν έ αυτούς, τό σύνολον καί τήν 
Τράπεζαν.

"Ας παραδε ι-γματ ι σθοΰν άλλωτε 
έκ τού άτπεργιακοΰ άγώνος τής Α
γροτικής όπου ή έπιδειχθεΐσα πει- 
θερχία τών μελών ύπήιρξεν ΰποδειγ- 
-ματική μέ συνέπειαν τή-ν θριαμβευ
τικήν νίκην τών συναδέλφων.

Καλώ όθεν όλους τούς συναδέλ
φους, άνευ έξαιρέσεως καί τούς πα
ρακαλώ όλ-ως ιδιαιτέρως όπως πει
θαρχούν είς τήν έικάστοτε έκπροσώ- 
πησίν των οντες βέβαιοι ότι οί α
γώνες θά οδηγούν είς βεβαίας καί 
περιφανείς νί-κας.

Κ-λείνω δέ τήν συνέλευσιν άψ-’ οΰ 
εύχαριστήσω θερμά όλους τούς συ- 
νεργάτας μου οί όποιοι δέν έφεί-σθη- 
σαν θυσιών καί θέλω νά τό πιστεύ- 
σητε αύτό απολύτως, τόσον κατά τό 
όττσλογισθέν έτος, όσον καί καθ’ 6- 
λην τήν μακράν περίοδον τής εξαε
τίας κατά τήν οποίαν ήγωνίσθηιμεν 
δι* όλων τών δυνάμεων μας ϊνα κατά 
τόν καλλίτερον τρόπον άντιιμετωπί- 
σωμεν τήν διεκδίκησιν τών δικαίων 
τής τάξεως.

’Εάν οί συνάδελφοι θελήσουν νά 
εκτιμήσουν τάς παροτρύνσεις μου 
καί τήν παράκλησιν μου είμαι βέ
βαιος ότι έντος συντόμου χρονικού 
διαστήματος, έπερχομένη-ς αλλαγής 
καί είς τή-ν στυγνήν διοίικησιν τής 
Τραπέζη ς ή οποία συμφοράς έπεσώ- 
ρηευσεν είς τήν Τράπεζαν καί μόνον 
συμφοράς, τό μέλλον όλων μας θά 
είναι εύοίωνον.

(Χειροκροτήματα)
κ. Πρόεδρος: Δυο λεπτά συ

νάδελφοι, νά σάς διαβάσω τήν έκ- 
θεσιν τών έλεγκτών.

«Συμφώνως πρός τήν δσθείσαν ή- 
μίν έκ τών άρχαιρεσιών τήις 17ης 
καί 1 8ης φεβρουα-ρίου 1963 έντολήν, 
π-ροέδημεν είς τόν έλεγχον τής δια- !
χειρίσεως τοΰ Συλλόγου, κατά τήν —__
χρήσιν 1963. Έκ τοΰ ελέγχου διε- 
πιστώθη ή άκρίβ-εια τών έγγραψών 
είς τά βιβλία τοΰ Συλλόγου τά υπό
λοιπα τών όποιων συμφωνούν πρός 
τά έν τώ ίσολογισμώ άναγραφό,μενα.
Έν Άθήναις τή 17η Φεβρουάριου 
1964.

1) ΑΘΗΝΩΝ
Κστα»τήμοτα Αθηνών - Πειραι
ώς, -Προαστίων, Πόρου, Κυθή

ρων.
ΑΓΙΟΥ -ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Αγίου Νικολάου, ‘ I εραπέτρας, 
Σητείας.

3) ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
Αγρίνιου, Αίτωλι-κοΰ.

4) ΑΙΓΙΟΥ 
Αίγιου.

5} ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Άλεξανδρουπόλεως, Διδυμοτεί
χου, Σουφλίου.

6) ΑΝΔΡΟΥ 
Άνδρου.

7) ΑΡΓΟΥΣ 
Άργους, Νεμέας.

8) ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
’Αργοστολιού.

9) ΑΡΤΗΣ 
Άρτης.

10) ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
Άταλάντηις.
ΒΕΡΡΟΙΑΣ 
Βερροίας.
ΒΟΛΟΥ 
Βόλου, Αλμυρού.

13) ΓΑΡΓΑΑΙΑΝΩΝ 
ιΓαφγοώιάνων.

14) ιΓΥΘΕΙΟΥ 
Γ υθείου.

15) ΔΡΑΜΑΣ 
Δράμας.

16) ΕΔΕΣΣΗΣ 
’Εδέσσης, Φλωρίνης.

17) ΕΛΑΣΣΟΝ-ΟΣ 
Ελασσόνας.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Ζακύνθου.
ΗΓΟΥΜΕιΝίΤΣΗΣ 
* Η γουμ-ενίτσης.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Ηρακλείου, Μοιρών.

21) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Θεσσαλονίκης A ’

» Β'
» Τ'

» Δ'
» Ε'
» Σταθμού

Γιαννιτσών, Λαγκαδά, Ν. 
λεξανδρεία^ς, ,Κουφαλίων.

22) ΘΗΒΩΝ 
€>η-6ών, Ερυθρών.
ΙΤΕΑΣ
’Ιτέας, Άμψίσσης.
ΙΩΑΝιΝΙΝΩΝ 
Ίωαννίνων, Μετσόβου. 
ΚΑΒΑΛΑΣ
Καβάλας, Χρυσουπόλεως, 
λευθερουπόλεως.
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας, Μεσσήνης, Πύλου 
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
Κάλυμνου.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 
Καρδίτσης.
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ 
^Καρλσβασίου.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
Καστοριάς.

31)

Γρεβε-

Ά·

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

Έ-

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
Κατερίνης.

32) ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Κέρκυρας.

33) (ΚΙΑΤΟΥ 
Κιάτου.

34) ΚΙΛΚΙΣ 
Κιλκίς.

35) ΚΟΖΑΝΗΣ 
Κοζάνης, ‘Αμυνταίου, 
νών, Πτσλεμαΐδος.

36) ΚΟΜΟΤ1ΝΗΣ 
Κομοτινης.

37) ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
}Κορίν3ου Λουτρακιού.

38) ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 
Κυπαρισσίας, Φιλιατρών.

39) ΛΑΜΙΑΣ
Λαμίας, Καρπενησιού.

40) ΑΑΡΙΣΗΣ 
Λαρίσης, Φαρσάλων.

41) ΑΕΒΑΔΕΙΑΣ
Αεβαδείας, Όρχομεινοΰ, Άμ- 
φι-κλείας.

42) ΑΕΥΚΑΔΟΣ 
Αευκάδος.

43) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Μεσολογγίου, Ναύπακτού.

44) ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνης, Λήμνου, Πλωμα- 
-ρίου. Παπάδων.

45) ΜΕΓΑΡΩΝ 
Μεγάρων.

46) ΝΑΟΥΣ Η Σ 
Ναο-ύσης.

47) ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
Ναυπλίου.

48) ΞΥΛΟ ΚΑΣΤΡΟΥ 
Ξυλοκάστρου.

49) ΞΑΝΘΗΣ 
Ξάνθής.

50) ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 
Όρεσιτάδος.

51) ιΠΑΤΡΩΝ
-Πατρών, ' Ιθάκης, Καλαβρύτων.

52) ΠΡΈΒ-ΕΖΗΣ 
Π-ρεβέζης.

53) -ΠΥΡΓΟΥ 
Πύργου, Άμαλιάδος.

54) ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Ρεθύμινης.

55) ΡΟΔΟΥ 
Ρόδου, Κώ.

56) ΣΑΜΟΥ 
Σάμου.

57) ΣΕΡΡΩΝ 
Σερρών, Νιγρήτης.

58) ΣΠΑΡΤΗΣ 
Σπάρτης.

59) ΣΥΡ-ΟΥ
Σύρκαι, Θήρας, Μυκόνου.

60) ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Τρικάλων.

61) ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
Τριπόλεως, Μεγαλαττόλαμς, 
Δημητσάνης,

62) ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Χαλκίδας, ’ Ιστιαίας, Κύμης,
Άλι-όερίου.

63) ΧΑΝΙΩΝ 
Χανΐω-ν.

64) ΧΙΟΥ
Χίου, (Καρδαμύλων, Οϊνουσώην.

Έφιστάται ή προσοχή τών συγ- 
κροτηθησομενων τοπικών Εφορευτι
κών Επιτροπών, όπως τό Πρα
κτικόν τής ψηφοφορίας έπί τού ο
ποίου θα άναγράφ-εται ό αριθμός 
τών ψηφισάντων ώς καί αί ύπό τής 
Κε/ντρι-κής Εφορευτικής Επιτρο
πής άποσταλεΐσαι καταστάσεις 
ψηφοφόρων, ΰπογεγραμ-μέναι υπό 
τών ψηφισάντων έναντι τοΰ άνόμα- 
τος ένάς έ-κάστου, μετά τώ»ν έσ- 
Φραγισμένων ψακέλλων τών ψηφο
δελτίων τεθούν εντός μεγάλου ψα- 
κέλλου έσφρα/ισμένου δΓ Ισπανι
κού ικη-ροΰ -καί άποσταλοΰν αμέ
σως έπί σιυστάσει πρός τόν -κ. 
ΒΑΣ. ΣΤΕΡ-ΓΙ ΟΥ Πρόεδρον τής 
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτρο
πής ΠΌΣΤ ΡΕΣΤΑΝΤ — ΑΘΗ
ΝΑΣ.

Τά ψηφοδέλτια καί οί φάκελλοι 
θά δίδω νταή παρά μέλους τής 
τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής 
είς τούς προσερχομένους κατά 
τάς άρχαιρεσίας, οί όποιοι, εισερ
χόμενοι -είς τό παιραβάν, θά -κάμουν 
επιλογήν ώς καί πιθανάς διαγ-ρα- 
φάς, άντηκαταυτάσεις υποψηφίων 
ή προσθήκας άλλων όνρμότων. ψη
φοδέλτια -μή φέροντα τήν σφρα

γίδα τού Συλλόγου θά είναι άκυ
ρα, όπως άκυρα θά είναι -έφ' ό
σον καί οί φάκελλοι έιντος τών ό
ποιων θά είναι τοποθετημένα τού
τα δέν θά είναι έξ έκείνων οΐτινες 
θά φέροχην ωσαύτως τήν σφραγί
δα τοΰ Συλλόγου.

Μέλη ψιηφ-ίζοντα μακράν τής έδρας 
των, θά μεταβούν είς τό οίκείον έ- 
κλογικον κεντρον διά τών συνήθων 
συγκοινωνιακών μέσων.

Έν ή περιπτώσει θά αναγρά
φονται είς ψηφοδέλτια όνόματα 
περισσότερα τού ένάς διά τό άξί- 
ωμ-α τού προέδρου τών Συνελεύσε
ων ή περισσότερα τών 17 τακτι
κών καί 9 άιναπληροματικών διά 
τούς -συμβούλους, τά -τυχόν πέραν 
τών άρτθμών τούτ-cov ψηψιζόμενα 
όνόματα δέ*/ θά λαμβάνωνται ΰπ’ 
όψιν. Έ-ν τή περιπτώσει ταύτη 6 
ψηφιζάμενος διά τήν θέσιν τοΰ 
-Προέδρου τών Συνελεύσεων ή ό ά- 
ρι-θμός τών συμβούλων θά λαμδά- 
-νεται κατά τήν σειράν τής έν τψ 
ψηφ-οδελτίφ αναγραφής τοον μέχρι 
συμπληρώσεω-ς τών ϋπό τού Κα
ταστατικού -καθοριζόμενων θέσε
ων.

ΣΤ. ΜΥΤΙΑΗ-ΝΑΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ! ΟΔΗΓΙΑ! ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
Έφορεντιιιής Επιτροπής

Οί έλεγ-κταί: Καρδαρας, Πατρί
κιος».

Παρακαλώ έν συνεχείςτ τήν Συνέ- 
λευσιν νά έγκρίνη την έκθεσιν πε
πραγμένων τοΰ έτους 1963, τήν έγ- 
κρι-σιν τού άπολογισίμοΰ ] 963, καί 
τόν προϋπολογισμόν 1964, καί τήν 
απαλλαγήν τού απερχομένου Διοικη
τικού Συμβουλίου. Έγκρίνεται;

(Χε ιροκροτήμ ατα)
Ή -Γενική Συνέλευσις άμοψώ- 

νως καί διά βοής εγκρίνει την 
ως άνω ύπό τοΰ κ. Προέδρου

-***---H Λ

Πίναπες ταχείας εύρέσεως τόαων 
uai τό νέον τουολόγιον

Ή εϋρεσις παντός ζητούμενου τό
κου διά 100 περίπου επιτόκια άπό 
τού 1) 8 -μέχρι 1 5% επιτυγχάνεται 
δΓ έκτελέσεως ενός μόνον πολλαπλα
σιασμού ή καί διά δύο προσθέσεων,

Οί πίνακες δίδουσιν αμέσως:
1 ■ Τον τόκον ίμιας ημέρας ο-ϊ-ου- 

δήποτε κεφαλαίου καί μέ οίονδήποτε 
έπιτόκιαν.

2. Τόν τόκον οίονδήποτε δοθέν- 
τος τοκαρίθμου καί

3. Τούς συντελεστάς οίουδήποτε 
έπιτοκίου άπό .μιας ήμέρας μέχρι 
χιλίων ήμερων.

Τά δύο πολύ εύχρηστα καί πολύ

χρήσιμα διά τους ασχολούμενους μέ 
τήν έξεύρεσιν τών τόκων συναδέλ
φους, έκδ-οθέντα προ ετών παρά τού 
συνταξιούχου ήδη Τ-μηματάρχου τής 
Τραπέζη ς -κ. Σ. Μαρούδα έτιιμώντο 
δρχ. 175. Τά άπο-μείναντα αντίτυπα 
παραδίδονται προς χάρην τών συ
ναδέλφων είς τά Γραφεία ημών άντί 
δρχ. μόνον έν όλψ εκατόν, ήτοι πρός 
50 έκαστον.

Διά τούς συναδέλφους τών επαρ
χιών άποστέλλονται είς τ-ούς έμ-βα- 
ζοντας -δρχ. 105 είς κ. Σ. ΜΑΡΟΥ- 
ΔΑΝ, όδό-ς Καλλιγά 57, ΦΙΛΟΘΕΗ 
ΑΘΗΝΑΣ.

Συμφώνως πρός τό άρθρον 
12 τού Καταστατικού, προκειιμέ- 
νου περί συναδέλφων ύπηρετουν- 
των ή κατοι-κούντω-ν είς τά έπαρ- 
χιακά Υποκαταστήματα, ή ψηφο
φορία λαμβάνει χώραν είς τόν τό
πον ένθα έδρ-εύο-υν Υποκαταστή
ματα είς τά οποία υπηρετούν ή 
κατοικούν 5 τουλάχιστον μέλη τού 
Συλλόγου.

Ή Κεντρική Εφορευτική Επι
τροπή κατ’ ακολουθίαν τής ανω
τέρω διοττάξίεως και συμφώνως τφ 
άρθρφ 14 τού Καταστατικού όρι
ζε ι ώς εκλογικά κέντρα τούς τό
πους ένθα έδρεύουσι τά έν τφ 
σχετικφ πίνακι άναγραφόμενα Κα
ταστήματα. 'Ομοίως ή Εφορευτική 
Επιτροπή ορίζει τά έ-κλογι-κά -κέν
τρα ένθα θά ψηφίσουν οί συνάδελ
φοι -μέλη τοΰ Συλλόγου οί ΰπηρε- 
τούντςς εις Ύποκαταστή-μστα τών 
όποιων ή έκλογική δύναμις είναι -κα
τώτερα τών 5. Τά Υποκαταστήματα 
ταϋτα άναγράφανται κάτωθι τών *Υ- 
ττοκαταστηιμάτων τών έκλογικών κέν
τρων.

Έφιστάται ή προσοχή τών ύττό 
τής Κεντρικής Εφορευτικής ’Επι
τροπής, όριζομέυων αντιπροσώπων 
τών επαρχιακών καταστημάτων, τά 
οποία ωρί-σθησαν ώς εκλογικά Κέν

τρα, όπως ευθύς ώς λάβουν έπιστο- 
λήν τής έν Άθήναις έδρευούσης 
|Κεντρική-ς Έφο-ρε-υτι-κής Επιτροπής, 
συγκεντρώσουν, τό τσχύτερον, πάν
τως όχι βραδύτερσν τών δύο ήμερων 
προ τών διά τάς άρχαιρεσίας όρι- 
σθεισών, τά μέλη τά ϋπη-ρετούντα ή 
κατοικοϋντα είς τό Υποκατάστημα 
καί προβούν είς τήν εκλογήν τή-ς το
πικής Εφορευτικής Επιτροπής άπο- 
τελουμένης έκ τριών τακτικών μελών 
καί -δύο αναπληρωματικών, ήτις καί 
θά διεξαγάγη τάς άρχαιρεσίας. Έ- 
φ ιστάται επίσης ή προσοχή -είς τάς 
έκλεγησαμένας τοπικάς Έφορευτικάς 
Έπιτροπάς -δπω-ς λάβωσιν πρόνοιοτν 
διά την συμμετοχήν είς αύτάς δι
καστικού άντιπροσώστου κατά τήν 
ή-μέραν τών αρχαιρεσιών.

Μερίμνη τής Κεντρικής Εφορευ
τικής Έίπιτροπής θέλει όίποσταλή 
έγ-καίρως είς τούς τοπικούς άντιπρο- 
σώπους τό άταιτούμενον έκλογικσν 
υλικόν ϊνα παραδοθή είς τήν έ-κλεγη- 
σομένην τοπικήν Έφορευτικήιν Ε
πιτροπήν.

Παρακαλούνται at κατά τόπους 
έ-κλεγησόμενοι Εφορεύτηκα! ΪΕπιτρο- 
παι όπως κατατοπίσουν πλήρως 
προς τό Καταστατικόν, τούς πρασ- 
ερχομένους πρός ψη-φο-φο-ρ-ίαν συνα
δέλφους.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρός τούς κ. κ. Τραπίζοϋπαλλή- 
λους Κέντρου καί Επαρχιών

Έποογχρονισμένον Oiuovopiuov 
Πανεπιοτήμιον

Οικονομική καί Λογιστική Εγκυκλοπαίδεια

Ή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟ
ΠΑΙΔΕΙΑ.» κατέστη διά τών νστερτριακοσίων επιφανών συ- 
ν εργατών της, τό μόνιμον εγσυγχρονισμένον Οικονομικόν Πα- 
νεατιστημιονj με 17 έυτιστημονικονς κλάδονς. Οι κλάδοι οντοι 
αναιττνοαονται Εις τονς εννέα (θ) τόμονς της «Οικονομικής 
καί Λογιστικής 3Εγκυκλοπαίδειας» λίαν άναλντικώς, συγκεν
τρωτικές δε σζεριέχονται εις τό Γενικόν Ευρετήριον, δπερ ά
ποτελεΐ τον 10ον τόμον του έργου, περιέχουν δέ και συμπλη- 
ρωμαρικην Υλην. Οι επιστημονικοί ούτοι κλάδοι είναι: 1) 
Γεωοικονομίa—Γεωπολιτικη—Οικονομική Γεωγραφία, 2) Γε
ωργική Οικονομία 3) Δημοσία Οικονομική — Δημόσιον Λογι
στικόν, 4) 3Εμπορευματολογία, 5) 3Ιδιωτική Οικονομία, 6) 
Ιστορία Κοινωνικών και Οικονομικών θεωριών, 7) eΙστορία 

Οικονομικού Βίου, 8) Λογιστική — Κοστολογική—·3ΕλΕγκτική, 
3) Μαθηματικά Οικονομικά—* Εμπορική ’Αριθμητική, 10) 
Οίκονομικοτεχνικά, 11) cΟργανισμοί Σχολαι — *Ινστιτούτα— 
Συνδικαλισμός, 12) 3Οργανωτική, 13) Πολιτική Οικονομία 
Εχηρμοσμένη (Οικονομική Πολιτική), 14) Πολιτική Οικονο

μία (Θεωρητική Οικονομική) Ί 5) Στατιστική, 16) Χρήμα— 
Τραπεζαι— Χρημαςιστήρια κσι Λ7) Κλάδοι Δικαίου άφορών- 
τες τήν Οικονομίαν (3 Αγοράν ο μ ικόν, ’Αστικόν, Διεθνές, Διοι
κητικόν, Εμπορικόν, Οικονομικόν, Ποινικόν, Συγκοινωνια
κόν και φορολογικόν).

Τό δλον Εργον, ή αξία του οποίου ανέρχεται είς δραχ. 
3000, παραδίδετα ι είς τους ΤΡΑΠΕΖΟΎ-ΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 
άνευ προκαταβολής τινός, τής εξοφλήσεως πραγματοποιουμέ- 
νης διά 30 μηνιαίων δόσεων έκ δραχμ. 100 έκάστη.

Οι επιθνμουντές νά αποκτήσουν διά τής παρεχομένης 
ευχερείας τό απαραίτητον αυτό εργον, τών εξόδων αποστολής 
βαρυνόντων τόν πωλητήν, παρακαλούνται δ πως άπευθυνθοϋν 
είς Τον 3Αντιπρόσωπον.

Κον ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΜΠΟΥΚΑΝ 
Λέσχη €Υπαλλήλ. 3Εθνικής Τραπέξης 

c Ακαδημίας 60 Τη λ. 613.959



H ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΒΙΑΙΑΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ?

ΥΓΙΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

HI ”115,, ΘΕΤΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
ΤΙ ΕΡΓΗΤΘ'Υ ΝΝΝΝΗΝΙΚΗ ΝΙΤΗΜΗΤΝ
Αϋξησις αποδοχών, Κατάργησις ανελεύθερων νόμον, 
ίκκαθάρισις τού συνδικαλιστικού κινήματος κ.λ.π.
Τήν ττρωΐαν τής 27ης Φεβρουάρι

ου ή ’Εκτελεστική Επιτροπή τών 
243)115 Συνεργαζαμένων Έργατο- 
ΰπαλληλικών ’Οργανώσεων έττεσκέ- 
ψθη τον ικ. ‘Υπουργόν ’Εργασίας εις 
τον οποίον εθεσεν το όλον έργατοϋ- 
παλληλικον πρόβλημα. Τής Επιτρο
πής συμμετέσχον καί αντιπρόσωποι 
των Τραπεζοϋπαλληλικών Συλλόγων, 
οί όποιοι, ώς γνωστόν, μετέχουν — 
όπως καϊ ή ΟΤΟΕ — τής έν λόγφ 
συνεργασίας.

Έκ μέρους τής Ε.ιΕ. των Συνερ- 
γαζομένων ’Οργανώσεων εξέθεσαν 
τά θέματα σι σδ. Όρ. Χατζηβασι- 
λείου Γεν. Γραμμ. Όμ)δίας Κοινής 
Ώφελείας, Γ. Τσεκαυρλούκης — 
Γραμματεύς τής Όμ)δίας, Β. Με- 
σολογγίτης Πρόεδρος τοΰ Σωματεί
ου Ελλήνων ’Ηθοποιών ικ. α.

Οι εκπρόσωποι τών εργαζομένων

έζήτησαν άπό τον κ. Υπουργόν ά
μεσον άντιμετώπισιν του θέματος 
τών αόξήσεων τών αποδοχών διά 
τής χορηγήσεώς των είς τάς κατα- 
βαλλομένας άποδοχάς και όχι διά 
τής μεθόδου τής παραπομπής εις 
την Διαιτησίαν μόνον τών κατωτά- 
των ορίων.

’Επίσης έθεσαν τό θέμα τοΰ 1 5- 
θημέρσυ τής κανονικής άδειας.

’Εν συνεχείς έθεσαν τό θέμα τών 
άντεργατιικών νόμων. ’Ιδιαιτέρως έ- 
πέμειναν έπϊ τού θέματος τής νό
θου «συνδικαλιστικής ηγεσίας», τών 
επιβητόρων τής ΓΣΕΕ. Συγκεκριμέ- 
νως έζήτησαν νά μην χορηγηθή ού
τε μία δραχμή εις, τούς Μακρήν και 
Σία οστό τήν ’Εργατική Εστίαν. 
’Ακόμη έζήτησαν νά έπέμβη ό κ. 
Είσαγγελεύς διά τάς 150.000 δρχ. 
τάς όποιας έλαβεν ό Μακρής άπό

ΠΡΟΣΟΧΗ
Λιά νά μήν άκυρωθοϋν 
τά ψηφοδέλτιά σας

Ψηφοδέλτια περιέχοντα περισσοτέρους τών δο)δεπα 
(12) συμβουλών τοΰ Κέντρου και περισσοτέρους τών πέν
τε επαρχιακών είναι άκυρα.Προσέξατε αυτό.’Εάν θέλετε νά 
προσθέσετε ύποβαλόντας υποψηφιότητα καί μή περιλαμ
βανόμενους εις το ψηφοδέλτιον, νά διαφράφετε ϊσον αριθ
μόν υποψηφίων τής αυτής κατηγορίας.

τήν ’Εργατικήν Εστίαν διά νά πλή
ρωσή τήν συνδρομήν τής ΓΣΕΕ 
εις τήν ΔΣΕΕ καί αί όποΐαι ουδέ
ποτε κατεβλήθησαν είς αυτήν. Τέ
λος έζήτησαν νά γίνη Ελεγχος εις 
τά κονδύλια τά όποϊα διετέθησαν εις 
τούς ανθρώπους τής ΓΣΕΕ άπό τά 
διάφορα υπουργεία.

"Ο κ. Υπουργός άπαντών είς τούς 
όμιλητάς όσον αφόρα τά θέματα τών 
εργαζομένων έδήλωσεν ότι ταΰτα θά 
περιληψθοΰν είς τάς προγραμματι- 
κάς δηλώσεις τής Κυβερνήσεως, έ- 
ζήτησεν δέ πίστωσιν χρόνου. "Οσον 
αφορά δέ τον Ελεγχον, έδήλωσεν ότι 
αναμένει τό πόρισμα τής έρεύνης 
τού κ. Πολύχρονη, ό όποιος είναι 
άπολύτως άδιάβλημος, διά νά προ- 
χωρήση περαιτέρω.

Συνάδελφοι, 
ασκήσατε όλοι 
τό Εκλογικόν 
οας καθήκον 
τήν 21ην καί 
22αν Μαρτίου

ΤΡΔΠΕΖΟΎ ΠΑΛΛΗΛΙΚΔΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣΕ,
Τράπεζα 'Κλάδος
Τό έκ τών αρχαιρεσιών τής 10ης 

Φεβρουάριου, προελθόν Διοικητικόν 
Συμβούλων τοΰ Σ.Υ.Τ.Ε. έπεσκέ- 
φθη είς πρώτην εθιμοτυπικήν έπίσκε- 
ψιν την Διοίκησιν τής Τραπέζης Ελ
λάδος. ‘Η συζήτησις διεξήχθη είς 
ατμόσφαιραν απολύτου έγκαρδιότη- 
τος τόσον μετά τοΰ κ. Ζολώτα, όσον 
καί τών Υποδιοικητών κ.κ. Γαλάνη 
καί Πεσματζόγλου.

‘Ο κ. Ζολώτας έδήλωσεν ότι ή 
πόρτα τοΰ γραφείου του είναι άνοι- 
κτή διά τό Προεδρεΐον τοΰ Συλλό
γου άνά πάσαν στιγμήν. Βεβαίως 
αί συζητήσεις διά τά θέματα τοΰ 
Προσωπικού θά διεξαχθοΰν ιμέ τον 
αρμόδιον Υποδιοικητήν κ. Γαλάνην, 
άλλ’ είς περίπτωσιν που δΓ οΐον- 
δήποτε λόγον θά χρειασθή ή έπέμ- 
βασίς του, τό γραφεΐον του είναι α
νοικτόν είς τον Σύλλογον.

Πρώτη επιδίωξις τοΰ νέου Διοι
κητικού Συμβουλίου θά είναι ή προ- 
ώθησις τοΰ θέματος τής μισθσλογι- 
κής διαρρυθμίσεως τοΰ Προσωπικού 
διά τής ρυβμίσεως τοΰ θέματος τών 
τριετιών, βάσει τοΰ ΰποβληθέντος ΰ- 
πομνήματος ικαί τών ίσχυόντων είς 
tccc έμποριικάς Τράπεζας.

Έξ άλλου, ώς άνεκοίνωσεν ό Σ. 
Υ.Τ.Ε. διά τής ύπ’ άρι. 2)27.2.64 
όνοοκοινώσεώς του, τό Προεδρεΐον 
εΐχεν δίωρον συνάντησιν μέ τον Υ
ποδιευθυντήν κ. Γαλάνην.

Τό κύριον θέμα, τό όποιον άπη- 
σχόλησεν τήν συνάντησιν ήτο τό 
γνωστόν θέμα τών προσαυξήσεων, 
διά τό όποιον ή άνακοίνωσις τονίζει, 
ότι «πιστεύομεν, ότι τό φλέγον τού
το θέμα τακτοποιείται όριστικώς 
κοιτά τον όρθότερον τρόπον».

Κατά τήν έν λόγφ συνάντησιν έ- 
ρυθμίσθη τό θέμα τής ένάρξεως κα
ταβολής τοΰ έπιδόιματος τών έσχά- 
τως προαΥθέντων Λογιστών.

’Επίσης, ώς τονίζει ή άνακοίνω- 
σις, συνεζητήθησαν και άλλα θέμα
τα διά τά όποΐα έδόθη εύνοϊκή κατ’ 
αρχήν άπάντησις» καί πιστεύεται

II ΥΙΙ0ΒΝΗ8ΕΙΣΝΙ ΥΠΒΨΗΦΙΒΤΗΤΕΣ
ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 2F ΚΑΙ 22“ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
1. ΙΙΓΟΕΔΡΟΣ’ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ : Σΰρος Βασίλειος — Διοίχησις 

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

α) ΚΕΝΤΡΟΥ

1) Καραπάνος Γεώργιος Διοίκησις
2) Δοδόπουλος "Αγγελος Σταδίου 38
3) Κατσούλας Φιλ, Ναυαρίνου
4) Μαραγκού ’Αγγελική Διοίκησις
5) Μαυρουλίδης Έπαμ. »
6) Μΐχος Ευστάθιος »
7) Ξυνόγαλος Κων)νος Μητρόπολις
8) Παπαδοπούλας ’Ιωάννης Διοίκησις
9) Πουλής Κων)νος »

10) Σαλίμπας Θεόδωρος Σταδίου 38
11) Τσοκόπουλος Γεώργιος Πραξιτέλους
12) Χαρΐτος Δημήτριος Όμόνοια

β) ΕΠΑΡΧΙΩΝ

1) Γιαχουμής Στυλιανός Θεσ)νίκη
2) Δραμουντάνης Ζαχαρ. Ηράκλειον
3) Κωνσταντινίδης Δημήτριος Δράμα
4) Μπονανος Γεώργιος Πάτραι
5) Σιάφος Κων)νος Λάρισα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

α) ΚΕΝΤΡΟΥ
1) ’Αλεξάνδρου Σπυρίδων
2) Άποσκίτης Φίλιππος 
S) Βακιρτζής Στυλιανός
4) Διλιντάς Σπυρίδων
5) Καβαλάκη Σοφία
6) Καταπόδης Σπυρίδων

Κεντρικόν 
Πραξιτέλους 
Γ'. Σεπτεμβρίου 
Κεντρικόν 

»
Ταμ. Συντάξ.

1) Ιίαραπάνος Γεώργιος
2) Κοΰκιος Γεώργιος
3) Διαμαντόπουλος Βασίλειος
4) Διλιντάς Σπυρίδων

Καρδαράς Χρηστός 
Πατρίκιος Σωτήριος

4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΤΟ
Διοίκησις 
Ναυαρίνου 
Καλάμαι

β) ΕΠΑΡΧΙΩΝ
1) Παπανδρέου Γεώργιος
2) Φουτάκης Κων)νος
3) Χατζηδάκης Νικόλαος

8. Ε Λ Ε Γ Κ Τ A I

Διοίκησις 
Κεντρικόν

ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
5) Λίτινας ’Ιωσήφ
6) Μαυρουλίδης Έπαμ.
7) Κατωπόδης Σπυρίδων

Πάτραι 
Θεσ)νίκη Α' 
Χανιά

Ταμ. ’Υγείας
Διοίκησις
Ταμ. Συντάξεων

5.

Κεντρικόν

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ Ο. Τ. Ο. Ε.

1) Άγγελίδης ’ Αργύριος Θεσ)νίκη 9) Γραμματικόπουλος Παναγ. Θεσ)νίκη
2) Διλιντάς Σπυρίδων Κεντρικόν 10) Πουλής Κων)νος Διοίκησις
3) Θεοφανόπουλος Παναγ. Σταδίου 38 11) Σακκαλής ’Αθανάσιος Κεντρικόν
4) Κατσούλας Φιλοπ. Ναυαρίνου 12) Σιάφος Κων)νος Λάρισα
5) Κωτσόβουλος Παντελ. Καλάμαι 13) Χαρΐτος Δημήτριος ’Ομόνοια
6) Μαυρουλίδης Έπαμ. Διοίκησις 14) Χατζηδάκης Νικόλαος Χανιά
7) Παπαβασιλείου Γεώργιος Κατερίνη 15) Φουτάκης Κων)νος Θεσ)νίκη
S) Πιπερίγκος Δημήτριος Άγρίνιον

ή σύντομος έπίλυσίς των.
Έν τφ μεταξύ συνήλθεν την 27ην 

Φεβρουάριου τό Γενικόν Συμβούλων 
τό όποιον έπρογραμμάτισεν τά θέ
ματα τών οποίων θά έπιδιωχθή, ή έ- 
πίλυσις.

’Ioviun - Ααϊιιή
Καθ’ ά πληροφορούμεθα τό Δ.Σ. 

τοΰ Σ.Υ. Ίονιικής - Λαϊκής Τραπέ
ζης άπεφάσισεν τήν σύγκλησιν τής 
εκτάκτου διά τό ’Ασφαλιστικόν Γε
νικής Συνελεύσεως τά μέσα Μαρτίου 
—πιθανότερα ημερομηνία φέρεται ή 
18η Μαρτίου. Ώς εϊμεθα είς θέσιν 
νά γνωρίζωμεν ασφαλώς, ή Διοίκη- 
σις τού Συλλόγου απορρίπτει ώς α
τελή τήν προτεινομένην λύσιν ύπό 
τής Διοικήσεως, τής αΰξήσεως του- 
τέστιν τής έργοδοτικής συνεισφοράς 
κατά 4% έναντι αΰξήσεως τής εισ
φοράς τών ήσψαλ.σμένων καί 2%.

*Η Διοίκησις τού Συλλόγου υπο
στηρίζει ότι ιδέν ύπάρχουν περιθώ
ρια περαιτέρω έπιβαρύνσεως τού πε
νιχρού ύπαλληλικοΰ εισοδήματος. 
"Αλλως τε, ή ευθύνη διά τήν κατά- 
στασιν τοΰ Ταμείου, ανήκει απο
κλειστικά καί ιμόνον είς τήν Τράπε
ζαν ή οποία οφείλει ν’ άναλάβη καί τό 
βάρος τής έπανορθώσεως τοΰ κακού 
πού αυτή προυξένησεν.

Έν πάση όμως περιπτώσει παρ’ 
ολ’ αύτά δεν θά ύπήρχεν άντίρρησις 
διά μικράν αϋξησιν τού υπαλληλικού 
ασφαλίστρου, ύπό την προΰπόθεσιν 
τής ουσιαστικής αΰξήσεως τού έρ- 
γοδοτικοΰ τοιούτου είς τρόπον ώστε 
ν’ άντιιμετωπισθή ριζικώς ή κοαά- 
στασις, καί τής βελτιώσεως τών πα
ροχών είς τούς κλάδους Προνοίας 
ικαί Υγείας.

’Aypoiiun Τράπεζα
Κατά τήν διαλογήν τών ψηφοδελ

τίων έξελέγη μικτόν Συμβούλων είς 
τό Σ.Υ. Α.Τ.Ε. έκ 5 τοΰ ψηφοδελ
τίου Σιγάλα καί 1 τού ψηφοδελτίου 
Γκουζουλή.

Εξακολουθεί ή έκκρεμότης ώς 
προς τά πρόσωπον τού Διοικητοΰ 
τής ΑΤΕ, κάθε δέ σχετική προς συγ
κεκριμένα πρόσωπα είδησεογραφία 
είναι τελείως φανταστική καί πρόω
ρος.

Συνέπεια τής εκκρεμότητας τού
της είναι, φυσικά, καί ή έκκρεμότης 
όλων τών θεμάτων τοΰ Προσωπικού,

ΤΟ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

ΦΙΛΑΘΛΩΝ Έ.Τ,Έ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άνακοινοΰται ότι τό έκ τών αρ
χαιρεσιών τής 22.2.64 προελθόν Δ. 
Συμβούλων συνελθόν τήν 6.3.64 είς 
τήν πρώτην αυτού συνεδρίασιν κα- 
τηρτίσθη είς Σώμα ώς ακολούθως; 

'Πρόεδρος: κ. Φιδετζής Ιωάννης 
’Αντιπρόεδρος κ. Κατσέλης ’Από

στολος (Λ. Σοφού)
Γεν. Γραμματεύς κ. Βογιατζής. 

Ζήσης ^
Ταμίας ικ. Καλογιαννίδης Βασί

λειος
"Εφορος εκδρομών Δίς Λυμπεριά- 

δου ’Ασπασία
Βοηθός έφορου κ. Σαραντίδης Ά- 

ρίσταρχος (Πλ. Μεταξά)
"Εφορος ’Αθλητισμού και Σωματ. 

αγωγής κ. Ωρολογάς Γεώργιος 
"Εφορος αθλοπαιδιών κ. Χατζη- 

νικολάου Δημήτριος
"Εφορος ψυχ. συγκεντρ. κ. Γιαν- 

νουλόπουλος Δημοσθένης (Έρμοΰ) 
Σύμβουλος κ. Στασινόπουλος Πα

ναγιώτης (Έρμοΰ)
Σύμβουλος ικ. ΙΓραμματικόπουλος 

Παναγιώτης
Τό νέον Διοικητικόν Συμβούλων 

έπϊ τή άναλήψει τών καθηκόντων του 
ευχαριστεί θερμώς τά μέλη τοΰ ομί
λου καί υπόσχεται όπως μέ την συμ- 
παράστασιν τόσον τών παλαιών με
λών όσον καί τών έγγραφησαμένων 
νέων τοωύτων άνταποκριθή είς τάς 
προσδοκίας όλων διά τήν προώθησιν 
τού φιλεκδραμικοΰ καί φιλαθλητικοΰ 
πνεύματος μεταξύ τών κ.κ, συναδέλ
φων ώς καί τήν διά τοΰ τρόπου τού
του άνάπτυξιν πλέον φιλιικωτέρων 
μεταξύ των δεσμών.

ΤΟ ΔΙΟΙ,ΚΗΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
Ό Πρόεδρος: 1. Φιδετζής, ό Γεν. 

Γραμματεύς: Ζ. Βογιατζής.

Συνάδελφοι
Τό συμφέρον μας ώς εργαζο
μένων απαιτεί τήν ύπαρξιν 
ισχυράς συνδικαλιστικής δργα 
νώσεως.
Ψηφίζοντες,δείχνετε τό ενδια
φέρον διά τήν συνδικαλιστι
κήν μας δύναμιν, αλλά καί τό 
ενδιαφέρον σας αυτό δίδει 
δυναμιν εις τήν συλλογικήν 
μας δργάνωσιν.

ΠΑΝΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΝ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

Καθ’ ύπαρχούσας εγκύρους πληροφορίας, τερ
ματιζόμενων εντός τοϋ Μαρτίου τών άρχαιρεσιών 
τών Τραπεζικών Συλλόγων, θά έπακολουθήση άμέ- 
σως ή σύγκλησις τοΰ Παντραπεζικοϋ Πανελλαδικού 
Συνεδρίου.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
"Οσοι άπό τούς συναδέλφους εϋρίσκονται τήν ήμέρα 
τών άρχαιρεσιών μακρυά άπό τήν έδρα τους, μπορούν 
νά ψηφίσουν στο εκλογικό κέντρο τής πόλεως πού εύρί-

σκονται.
Οί τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές είναι ύποχρεωμέ- 
νες νά τούς γράψουν στις καταστάσεις τών έκλογέων 

άφοΰ πρίν, έξακριβώσουν τήν ταυτότητά τους.

Ή έκπροσώπησις παρακολουθεί 
άγρύπνως τάς έξελίξεις της 
Τραπέζης ώς καί τούς έλιγμούς 
τών έπιτηδειων νά καταλάβουν 
άνωτέρας θέσεις, καί διαβεβαιοϊ:
1. Τούς μέν συναδέλφους ότι ούδείς 
λόγος άνησυχίας ύπάρχει, διότι

ούδείς διαβλητός θά άνέλθη.
2. Τούς έπιτηδείους νά μήν μαται
οπονούν, διότι ή έποχή άνόδου δια- 
βεβλημένων προσώπων παρήλθεν

άνεπιστρεπτί.


