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ΕΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΤΗΝ 27"" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΝ MEAQN ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Η ίϊΖΗΕΙΣ ΗΙΙΜ! ΤΗΣ «Μ. ΔΙΑΤΑΞΗ!! HI H ΑΕΪΤΕΡΟΑΟΓΙΑΙΟΪ ί ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΝ 25 ΚΑΙ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΙΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΑΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΑΕΙΞΙΝ ΝΕΟΥ ΛΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥι ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Σύμφωνα μέ το Καταστατικόν 
καί κατόπιν σχετικής προσκλήσε- 
ως τού Δ.Σ., συνήλθε την 27ην 
Φεβρουάριου, εις τόν κατάλληλον 
χώρον τού Κεντρικού Καταστή
ματος, ή τακτική έτησία Γενική 
Συνέλευσις τών μελών τού Συλ
λόγου μας. Οΐ προσελθόντες συν
άδελφοι ή σαν υπεραρκετοί διά νά 
ξεπεράσουν την άπαιτουμένην ά- 
•παρτίαν, αποτελούν όμ:ος τήν 
(μειοψηφίαν τών ΰπηρετούντων εις 
τήν περιφέρειαν Άθη.ών - Πει
ραιώς συναδέλφων. Ή λογοδο- 
τήσασα Διοικητική Επιτροπή 
πιστή εις τάς δημοκρατ ικάς αρ- 
χάς, αΐ όποιαι θεμελιώνουν καί 
τσν ύγια συνδικαλισμόν, έζωσε
Π" λ ή ο η. άττο πόνση ς <χίΓ 3ψ :ιος,
άνεσιν έπιθέσεως εις τους έπι- 
κριτάς της, αλλά και ουτοι η
χούσαν μετά μεγάλης· σοβαρό
τητας καί προσοχής τήν δευτε
ρολογίαν τού Δ.Σ.

Τό παρόν φύλλον, άφιερωμενον 
εις τάς έργασίας τού άνω- 
τάτου οργάνου τού Συλλόγου 
μας, δημοσιεύει άμερολήπτως 
τά πλήρη πρακτικά τής έν λό- 
γφ συνελεύσεως μέ τήν πεποί-, 
θησιν, δτι ή άνάγνωσίς των θά 
βοηθήση τούς εκλογείς εις τό 
καθήκον των συνιστάμενον εις τήν 
άνάδειξιν τών άριστων.

κ. Πρόεδρος: (Α. 
φινινής): Κύριοι Συνάδελφοι, j
έκ τών μέχρι τοΰδε προσκομι- 
σθεισών υπογραφών διαπι- 
σποΰται ή υπαρξις τής άπαρ- 
τίας. Κατόπιν τούτου, άρχεται 
ή Συνεδρίασις του Σώματος.

Προτού είσέλθω είς τήν ημε
ρησίου διάταξιν υποβάλω προς 
τούς κ. κ. Συναδέλφους παρά- 
κλησιν, δπως τηρήσωσι τήν 
πρέπουσαν τάξιν καί ευπρέπει
αν κατά τάς διεξαχθησομένας 
συζητήσεις, άποφεύγοντες οί 
όμιληταί νά άναφέρουν θέματα 
έκτος τής ήμερησίας διατάξε- 
ως ώς καί προσωπικά τοιαΰ- 
τα, είναι δε σύντομοι είς τάς 
ομιλίας των, ϊνα μή καταπονη- 
θή ή Συνέλευσις, καί σημειω- 
θή ή συνήθης άπσχώρησις τών 
παρισταμένων προ τού πέρα- 
τος τών έργασιών αυτής.

Επίσης παρακαλώ δπως ό- 
σοι έκ τών κ.κ. Συναδέλφων ε
πιθυμούν νά λάβουν τόν λόγον, 
νά τό δηλώσουν άπό τοΰδε.

Σάς πληροφορώ δτι είς τήν 
Συνέλευσνν παρίστανται καί 
έκπρόσωποι τών διαμερισμά
των τής χώρας. Ή σειρά τών 
Θεμάτων τής ήμερησίας διατά- 
ξεως έχει ώς ακολούθως:

1) Εκλογή πενταμελούς Ε
φορευτικής Επιτροπής διά τήν 
διεξαγωγήν τών ’Αρχαιρεσιών.

2) Έκθεσις πεπραγμένων 
διά τό λήξαν έτος 1961.

3) Έγκρισις άπολογισμοΰ 
1961 καί Προϋπολογισμού 
1962.

4) "Εκθεσις έλεγκτών και 
άπαλλαγή Διοικητικού Συμ
βουλίου.

Έγκρίνεται;
Φ ω ν α ί: Έγκρίνεται.
κ. Πρόεδρος: Ή 

προταξις τής έκλογής τής Ε
φορευτικής ’Επιτροπής κρίνε- 
ταιι αναγκαία, ϊνα δυνηθή ό 
κ. Δικαστικός ’Αντιπρόσωπος 
καί άποχωρήση τής αιθούσης.

Κατ’ άρχήν, προτείνω ώς 
Γραμματείς τής Συνελεύσεως 
τους κ.κ. Δ. Λολλίδην Κατα) 
τοο Καβάλλας, καί Μ Πεσμα- 
ζόγλου, Κατ)τος Μυτιλήνης. 
Παρακαλώ τούς κυρίους νά λά
βουν τάς Θέσεις των. ‘Ως μέλη 
τής 5λοΰς Έφορ. ’Επιτροπής, 
ποοτείνω τούς κ.κ. Δημουλί-
τστχ Κωνσταν., Κιουπάκην ’Εμ
μανουήλ, Καραγιάννην ’Ανα
στάσιον, Μυτηληναΐον Στέφα
νον, Καραγεώργον Κωνσταντί
νον.

κ, Ν. Δελένδας: 
Πέρυσι Θέλησα νά ΰποβλλω υ
ποψηφιότητα μεμονωμένην, πα
ρά τάς αντιρρήσεις τού κ. Γεν. 
Γραμματέως και έψαχνα νά 
βρώ τόν κ. Δημουλίτσα ό ό
ποιος δεν έφάνηκε πουθενά. 
Στο τέλος τον βρήκα νά κάνη 
συνεργεία δπως καλή ώρα κά
νουν οί απάνω τώρα.

Λοιπόν, μοΰ λέει: Ξέρεις Νί
κο κτλ. έγώ είχα γίνει μουσκί- 

I δι, άνάπηρος είμαι, τέλος πάν
των υπέβαλα τήν υποψηφιότη
τα. Μοΰ είπε δέ τά έξης: "Οτι 
έχομε κάνει λέγει συμφωνίαν 
κυρίων. Ό κ. Ιθακήσιος μέ τόν 
κ. Κ αραπάνο, τούς τηλεφώνη- 
σεν ένας Βαρζέτος ξέρω έγώ 
κτλ... Λοιπόν προτείνω δτι: 
Αυτός ό όποιος θά άναλάβη 
τήν Προεδρίαν νά είναι εκεί 
πού θά πούμε "Οχι νά ψάχνω 
νά τόν βρώ. Πού νά τόν βρώ.

κ. Γ. Κ αραπάνο ς: 
Δέν θά είναι έξω τής Τραπέ- 
ζης καί συνεπώς θά είναι κοντά 
σας. Θά είναι πάντοτε πα
ρών έντός τής ’Εθνικής Τραπέ- 
ζης. Μπορεί ό οίοσδήποτε έν-> 
διαφερόμενος νά τόν άναζητή- 
ση καί νά τόν άνεύρη.

κ. Ν. Δελένδας: 
Ναι συμφωνώ. "Ισως σείς είχα
τε πή πέρυσι δτι θά είναι εΓς 
τήν Λέσχην. Έπήγα είς τήν 
Λέσχην καί δέν ήτο.

"Ενα άλλο: "Οτι προτείνω, 
δτι λόγφ τής καθυστερήσεως, 
δτι έπρεπε ή Συνέλευσις ν’ άρ- 
χίση στάς 6 καί άρχισε στάς 
7 παρά τέταρτο, νά άναβληθή. 
Διότι έπί ένα χρόνο, ό κ. Γ εν. 
Γρσμματεύς, πού έχει άποσπα- 
σθή άπό τήν Τράπεζαν, δέν 
αξιώθηκε νά μάς φέρη ούτε μι
κρόφωνα έδώ πέρα.

Έν συνεχείς μετά διαλογι- 
κήν συζήτησιν ύπό τών μελών 
τής Συνελεύσεως, ή Γεν. Συνέ- 
λευσις τελικώς ορίζει ώς μέλη 
τής Έφορευτ. Επιτροπής τούς 
κάτωθ ι:

1) κ.Εμμανουήλ Κ ιουπάκην, 
2) κ. Βασίλειον Στεργίου, 3) 
κ. ’Απόστολον Άργυρόπουλον,

4) κ. Στέφαν. Μυτιληναΐον καί
5) κ. Κωνσταντίνον Καραγε
ώργον.

κ. Πρόεδρος: Τόν 
λόγον έχει ό Πρόεδρος τής ά- 
περχομένης Διοικήσεως κ. 
Καραπάνος.

κ. Γ. Καραπάνος: 
’Αγαπητοί Συνάδελφοι, είς τήν 
έκτάκτως έκδοθεΐσαν «Τραπε- 
ζιτικήν», έδημοσιεύθη ή Λογο
δοσία τού ύπ’ έμέ Δ.Σ. Πι

στεύω δτι άπαντες άνεγνώσατε 
τά έν αυτή πεπραγμένα, ώστε 
νομίζω δτι θά ήρκει νά έπανα- 
λάβωμεν τά ίδια δΓ άναγνώ- 
σεως. Έάν έπ’ αυτού συμψω- 
νήτε, θά πρ-οχωρήσωμεν είς τήν 
άσκησιν κριτικής έπί τών πε
πραγμένων τού απερχομένου Δ. 
Συμβουλίου. Έάν δμως εμμέ
νετε εϊμεθα πρόθυμοι νά έκτε- 
λέσωμε τήν έντολήν σας

Συμφωνείτε νά μήν άναγνω- 
σθοΰν;

Εις Σύνεδρος: 
(Όμιλεΐ μή άκουόμενος).

κ. Γ. Καραπάνος: 
Έν τάξει. Σύμφωνοι. Συνεπώς, 
οΐ δηλώσαντες δτι Θά όμιλή-

σουν Θά λάβουν τόν λόγον έκ 
μέρους τού κ. Προέδρου τής 
Συνελεύσεως καί Θά ασκήσουν 
τήν κριτικήν. Έν συνεχείς δέ 
τό απερχόμενον Δ. Σ. Θά άπαν- 
τήση έπί τών έπικρίσεων τών 
Συναδέλφων.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έν ΆΘήναις τή 2ςχ Μαρτίου 1962 

ΑΝΑΚΟIΝΩΣ I Σ

Ή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ή έκλεγεΐσα υ
πό τής Γενικής Συνελεύσεως τού Συλλόγου τών Υπαλ
λήλων τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος κατά τήν 
,27ην Φεβρουάριου 1962 άποτελουμένη έκ τών κ.κ. Βα
σιλείου Στεργίου, Στεφάνου Μυτιληναίου, Εμμανουήλ 
Κιουπάκη, Κωνσταντίνου Καραγεώργου καί ’ I ωάννου 
Άργυροπούλου, συνελθοΰσα είς Συνεδρίασιν σήμερον 
τήν 2)3)1962 άπεφάσισε τήν διενέργειαν άρχαιρεοιών 
διά τήν 25ην καί 26ην Μαρτίου έ. έ., ή μέρας Κυριακήν 
καί Δευτέραν συμφώνως τφ άρθρψ 9 τού Καταστατικού, 
Προς τούτο,

Κ Α Λ Ε I

Τά μέλη τήν 25ην καί 26ην Μαρτίου έ.ε. καί ήμέρας 
Κυριακήν καί Δευτέραν διά τήν εκλογήν ύπ’ αυτών:

I) Προέδρου Συνελεύσεων, 2) δώδεκα (12) Συμ
βούλων περιοχής Κέντρου, 3) πέντε (5) Συμβούλων Ε
παρχιακών Υποκαταστημάτων, 4) εξ (6) άναπληρωμα- 
τικών Συμβούλων περιοχής Κέντρου, 5) τριών (3) ανα
πληρωματικών Συμβούλων Επαρχιακών Υποκαταστη
μάτων καί 6) δύο (2) Έλεγκτών.

‘Ωσαύτως, συμφώνως προς τό Καταστατικόν τής 
Ο.Τ.Ο.Ε. διά τήν εκλογήν: 1) δεκαπέντε (15) Εκπρο
σώπων διά τό Πανελλαδικόν Συνέδριον τής ΟΤΟΕ καί 2) 
έπτά (7) τακτικών άντιπροσώπων διά τό Εργατικόν 
Κέντρον ’Αθηνών.

Ή ψηφοφορία ώς προς τά μέλη τά έργαζόμενα είς 
τά Κατ)τα τής περιοχής τού Κέντρου καί τά Ύποκ)τα 
Πόρου, Κυθήρων, Ποταμού, Κυθήρων καί "Ανδρου, θέλει 
διεξαχθή ένώπιον τής Κεντρικής Εφορευτικής Επιτρο
πής έν ΆΘήναις είς τό Πρατήριον υφασμάτων τού Προ
μηθευτικού Συνεταιρισμού τών Υπαλλήλων τής Εθνι
κής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος, άπό ώρας 9 π.μ. μέχρι ώ
ρας 7ης μ .μ. καί κατά τάς άνω όρισθείσας ήμέρας (Κυ
ριακήν 25ην και Δευτέραν 26ην Μαρτίου έ.ε.).

Διά τά μέλη τά έργαζόμενα είς τά λοιπά Υποκατα
στήματα, είς τάς πόλεις τάς όρισθείσας ώς Εκλογικά 
Κέντρα, ώς ταύτα άναγράφονται είς τό Συλλογικόν Δελ- 
τίον καί παρουσία τών έκλεγησομένων, βάσει τού άρθρου 
14 τού Καταστατικού, Εφορευτικών Επιτροπών, αίτινες 

καί θέλουσι καθορίσει κατά τάς άνω ημερομηνίας 25ην 
καί 26ην Μαρτίου έ.ε. τόν τόπον καί τήν ώραν διενεργείας 
τών αρχαιρεσιών.

Τά ύπό τήν άνω σύυθεσιν ψηφοδέλτια υποψηφίων 
δέον, δπως, συμφώνως τφ άρθρψ 9 τού Καταστατικού, 
«ατατεθώσι μέχρι τής εσπέρας τής 5ης Μαρτίου έ.ε. είς 
τήν Κεντρικήν Εφορευτικήν ’Επιτροπήν (Γραφεία Συλ
λόγου ’Ακαδημίας 60).

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Β. ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΤΕΦ. ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ, ΕΜΜ. ΚΙΟΥΠΑΚΗΣ, ΚΩΝ.
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙ 
TDN ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΤΟΥ Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ι ΤΡΑΓΟΥΠΗ
κ. Πρόεδρος: Παρα

καλώ τόν λόγον ό κ. Τραγου- 
στής Κωνσταντίνος.

κ. Κ. Τ ρ α γ ο υ σ τ ή ς: 
Κύριοι Συνάδελφοι, έγκρίνω τά 
πεπραγμένα τού Συλλόγου. 
Διαφωνώ δμως ώς προς ^ τήν 
τακτικήν μέ τήν όποιαν υπο
βάλλει καί υποστηρίζει ^τά δί
καια αιτήματα μας. 1) ’Ασφά
λιστρα: "Ολοι γνωρίζομεν τήν 
λύσψ Άνδρεάδη τής Εμπορι
κής Τραπέζης, ή όποια ικανο
ποίησε κάθε έργαζόμενον, έ-ώ 
τής Εθνικής, παρ’ δλον δτι τά 
ασφάλιστρα είναι πολύ περισ
σότερα, έχομεν φθάσει είς τό 
σημεΐον άλλοι νά παίρνουν 5. 
000 μηνιαίως,δηλαδή διπλάσια 
καί αυτού τού μηνιαίου μισθού 
μας, καί οΐ πιο πολλοί νά λαμ
βάνουν 1.000 εως 1.4000 δρχ. 
έτησίως καί αυτά είς δύο δό
σεις. "Ισως για νά μή μάς βα- 
ρυστομαχιάσουν.

Δέν ζητούμε νά παίρνουμε 
τά ίδια. Ζητούμε δικαιοτέραν 
κατανομήν τών ασφαλίστρων. 
Έάν ό Σύλλογος κύριοι Συνά
δελφοι, έθετε ένώπιον τών άρ- 
περχομένης Διοικήσεως, 
μοδίων Κυβερνητικών Παρα
γόντων τί άκριβώς γίνεται μέ 
τά άσφάλιστρα, έχω την γνώ
μην δτι δέν θά έβράδυνε νά δο- 
θή ικανοποιητική λύσις για ό
λους μας. Διότι πιστεύω, δτι 
ούδείς θά εύρίσκετο νά τούς 
δικαίωση.

2) ’Οργανισμός και Έντα- 
ξic: Αίτημα δίκαιον πού αφο
ρά δλους τούς έογσζομένους έν 
τή Τραπέζη. "Ολοι γνωρίζομεν, 
δτι τό σπουδαΐον αυτό αίτη
μά μας έχει χαθή. Μέ; τό αίτη
μα αυτό και μόνον, ό Σύλλο
γος είχε ζητήσει παλαιότερον, 
τήν καταψήφισιν τού τότε Συλ
λόγου και τό πέτυχε. Σήμερον 
ό ίδιος δέν λέγει τίποτε τό ί

διά θέμακανοποιητ ικον 
τούτο.

3) Έπανόρθωσις γενομένων 
αδικιών διά λόγους υγείας. Τό 
αίτημα τούτο, ουδέποτε σχεδόν 
ή ηγεσία τού Συλλόγου τό υ
πέβαλε. Πολλοί Συνάδελφοι έ
χουν χάσει 6 μήνες έως 7 χρόπ 
νια, κατά τις προαγωγές. Παρ’ 

ι δλον δτι οί Συνάδελφοι τής ι
δίας κατηγορίας τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος καί 'Αγροτικής 
έπέτυχον ικανοποιητικήν λύσιν.

Μετά λύπης μου διεπίστω- 
σα, δτι δέν υπάρχει καί ειλι
κρινής συνεργασία μεταξύ Δι
ό ικήσεως καί Προσωπικού. Καί 
τούτο αποβαίνει είς βάρος και 
τού Ιδρύματος καί τού Προ
σωπικού. Πάντως ό σημερινός 
Διοικητής, χωρίς νά θέλω νά 
πώ πώς έλυσε δλα τά αιτή
ματα τού Προσωπικού, είναι ό 
καλύτερος διά τό Προσωπικόν 
καί διά τό "Ιδρυμα, άπό ό
λους τής μεταπολεμικής περιό
δου.

Είδατε τί μάς έκανε καί 
αύτό τό σπλάχνο μας! ’ Ενώ
όλοι περιμέναμε έπανόρθωσιν 
αδικιών, μίαν ώραίαν πρωίαν 
μάς έγκατέλειψε, χάνοντας τό 
προσωπικόν τής ’Εθνικής μέ 
τις υποσχέσεις τόν πολύτιμον 
χρόνον, αφήνοντας μόνον τήν 
διαπίστωσιν δτι ύπολοιπόμεθα 
τών υπαλλήλων τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος κατά 30%.

Κύριοι Συνάδελφοι, παρα
τηρώ δτι ένώ μία είναι ή Εθνι
κή Τράπεζα, έχομε 4 Συλλό
γους. Δέν βλέπω τον λόγον γι
ατί νά έχω με 4 Συλλόγους, έ
νώ είναι πράγμα πού μόνον 
τήν Διοίκησιν ικανοποιεί. "Ε
χω νά συστήσω δτι ορθόν είναι 
προς πληρεστέραν άντιμετώπι- 
σΐν τών αιτημάτων μας, οί 
Σύλλογοι νά ενωθούν dc έ
ναν.
(Χειροκροτήματα).

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
κ. Πρόεδρος: Ό κ. 

Παπαϊωάννου Δημήτριος.
κ. Δ, Παπαϊωάννου: 

Κύριοι Συνάδελφοι, μετά ένα 
χρόνο ξανασυναντώμεθα πάλιν έ
δώ για νά κρίνωμε τά πεπραγμέ
να τής άπερχομένης Διοικήσεως 
τής επαγγελματικής ’Οργανώσε
ις μας.

Είναι λυπηρόν το φαινάμενσν 
Iοτι παρά —όμολογουμένως— τάς 

επανειλημμένος προσκλήσεις τής 
Διοικήσεως τού Συλλόγου μας, 
ή Συνέλευσις μας δέν έχει το έvL· 
διαφέρον, το όποιον έπρεπε να 
έχη έκ ιμέρους τών Συναδέλφων. 
Διερωτάται δμως κανείς: Γιατί 
οί Συνάδελφοι άδιαφοροΰν είς



ΑΙ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
λών έτών, άττο των ήμερων τού I τΛν υετατασσομένων ύπαλλήλων 
Κωστοπούλου άκόμη ώς Διοικη- I διά τήν μ ή μισθολογικήν των 
του έδώ, ΐιπήρχε ή διαμαρτυρία ' στασιμότητα.

-------------- Φ--------------

ΤΔΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
——·

Και Ερχομαι εις τά Επαρχια
κά Καταστήματα. Ή Διοίκησις 
τον Συλλόγου μας, κατά τήν πε- 
ρυσινήν της προεκλογικήν επαγ
γελίαν εΐχεν ϋποσχεθή εις τούς 
Συναδέλφους τών "Υποκαταστη
μάτων έξομοίωσιν τοΰ ωραρίου μέ 
τούς Συναδέλφους τοΰ Κεντρικού 
Καταστήματος. Και σήμερα εις 
τήν Λογοδοσίαν της, μεταφέρει 
τό βάρος τής μή εφαρμογής—καί 
εις αυτούς—του ώοαρίου τής ερ
γασίας, δπως μεταφέρει εις τούς 
Συνταξιούχους τό βάρος τής μή 
έπιλύσεως τοΰ θέματος τοΰ Τα
μείου Συντάξεως, μεταφέρει κατά 
τον ’ίδιον τρόπον καί το βάρος 
εις τούς Συ αδέλφους τών "Υπο 
καταστημάτων διά τήν παράβα- 
σνν τών ώρών καί των συνθηκών 
τής Εργασίας.

Καί έρωτώ καί έγώ τήν Διοί- 
‘κησιν τοΰ Σωματείου μας: Τί 
‘θέλει νά κάνουν οί Συνάδελφοι 
τών Επαρχιακών Καταστημάτων 
βταίν ύπό τό βάρος αυτής ταντης 
τής Εργασίας καί, όταν ύπό τήν 
πίεσιν τοΰ ΔιευθυντοΟ άκόμη Ερ
γάζονται Εκεί, καί τί θέλει νά 
κάνουν, άχόμηι δταν ξαίρει πολύ 
καλά πόσο ψυχολογική βία άσκεΐ- 
ται διά τήιν έργαοίαν τήν όπερ
ά νθρωπον, τήν πράγματι—δς μου 
Επιτρέψουν οί παριστάμενοι φί
λοι τών Επαρχιών—τήν κτηνώδη 
πράγματι Εργασίαν, τήν όποιαν 
ΰφίστανται.

"Οφείλε, λοιπόν, γιά νά είναι 
συνεπής προς τάς Επαγγελίας 
της, νά διεκδίκηση αυτή τήν ϊ-

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
Καί Ερχομαι εις τό θέμα τοΰ 'Ε

στιατορίου. Χαίρω διότι βλέπω 
καί εις τήν Λογοδοσίαν, δτι τό 
έστιατόριον Επαυσε νά είναι Ελ- 
λειμματικόν. Καί συγχαίρω άπό 
καρδίας, πράγματι, τον συνάδελ- 
ψον "τόν £ντετ«λμενον ί’ττϊ τοΰ Ε
στιατορίου, διότι δ Εν εΐ- 
ναι Επιτυχία τοΰ Συμβουλίου αυ
τή, διότι τό Υδιο Συμβούλιο·; ήτο 
καί πέρυσι, ά>λά άπό τού βήμα
τος τούτου Ελέχθη άπό υπεύθυνον 
τοΰ Εστιατορίου, τής Λέσχης, ότι

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟυΤΪΫΜΒΟΥΛΙΟΥ

σην Εργασίαν, τό ίδιο ώράριον 
δι’ δλους τούς Συναδέλφους δλης 
τής "Ελλάδος.

Διά τον ’Οργανισμόν τής ύπη- 
ρεσίας, άλλεπάλληλαι άνακοινώ- 
σείς τοΰ Συλλόγου μας, μάς Ελε
γαν, δτι πότε τον ’Ιούλιον θά εί
ναι Ετοιμα, πότε τον Σεπτέμβρι
ον θά εΐναι Ετοιμα, πότε άπό τον 
περασμένο Μάη, άκόμη, θά ήταν 
Ετοιμος 6 '(Οργανισμός τής 'Υπη
ρεσίας. Καί φ°άσαμε στόν Μάρ
τη τοΰ 1962 καί ό ’Οργανισμός 
τής Ύπηρμσίας, Ερευνάται είς 
τό Εξωτερικόν γιά νά δοΰμε &ν θά 
είναι καλός.

Καί δεν Εχει, δεν κατέβαλε ή 
Διοίκησις τοΰ Σωματείου μας 
καμμίαν προσπάθειαν πρός αυτί 
τά σημεΐον. "Όσο κι’ άν ίσχυρι- 
σθοΰν, δτι Εκαμαν παραστάσεις 
καί δσον κι’ άν ίσχυρισθοΰν, δτι 
Εκαμαν υπομνήματα καί διαβήμι*· 
ται Μέ συγχωρεϊτε, άλλά ό χαρτο 
πόλεμος, γιά μένα, εΐναι άνίσχυ- 
ρος, Εδώ, γιά νά Επιβάλη κάποιαν 
ηθικήν τάξιν.

Παρουσιάζει ή Διοίκησις τοΰ 
Σωματείου μας ώς Επιτεύγματα 
μεγάλα τήν αϋξησιν τοΰ Επιδό
ματος τών λογιστικών μηχανών, 
τών χειριστρ'.ών τής λογιστικής 
μηχανής, τήν αυξησιν τοΰ Ταμει
ακού Επιδόματος άπό 20 σέ 22 
ή 23%, κάτι τέτοιο λέγει, καί τήν 
αυξησιν τής προσχολικής μερί- 
μνης, τήν όποιαν μοιράζονται ευ
τυχώς μέ τό Ταμεΐον 'Υγείας. 
Δέν τήν διεκδικεΐ μονάχο του αυ
τήν τήν δάφνην.

κοπά τήν προηγουμένην θητείαν 
υπήρχαν Ελλείμματα καί εις τό 
έστιατόριον. Βλέπω όμως Εδώ 
τώρα δτι υπάρχουν άτασθα- 
λ ί ε ς καί δτι οί υπεύθυνοι δέν 
θά διαφύγουν τον κολοτσμόν τής
δικαιοσύνης.

Καί παρακαλώ νά άναφέρουν 
οί Συνάδελφοι Εδώ, ποιές ατα
σθαλίες υπάρχουν Εκεί, ποιοι εΐ
ναι οί υπεύθυνοι καί γιατί δέν 
προσέφυγον άκόμη είς τήν Δικαι
οσύνην.

τήν προσέλευσίν των εις τάς 
Γενικάς Συνελεύσεις; Ποιο είναι 
Εκείνο τό κίνητρον, τό όποιον δέν 
τούς άφήνει ή μάλλον δέν τούς 
προχαλεΐ τό Ενδιαφέρον νά πρσσ- 
έλθουν;

Εΐναι άραγε ή άδιαφορία τους 
γιά τά έπαγγελματικά τους ζη
τήματα; Εΐναι άραγε ή άδιαφορία 
τους γιά τον ’Οργανισμό, γιά 
τάς προαγωγάς, γιά τά άσφάλι- 
στρα, γιά τόσα θέματα πού ά- 
πασχολοΰν τό σύνολον τοΰ Προ
σωπικού τής Τραπέζης;

ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΝ 
ΦΡΟΝΗΜΑ

’Ή μήπως εΐναι τό υψηλόν 
φρόνημα τοΰ Συνδικαλιστικού 
Πνεύματος, τό όποιον Επεκράτη- 
σε Εν τη Τραπέζη κατά τήν τε
λευτά ί αν 4ετίαν;

Καί Επειδή ή Διοίκησις τοΰ 
Συλλόγου μας άσχολεϊται περισ
σότερον είς τά πεπραγμένα της 
μέ τό φρόνημα αυτό τό Συνδικα
λιστικόν, τό υψηλόν τό όποιον 
έγκαθίδρυσεν Εν τή Τραπέζη. Τά 
άποτελέσματά του τά βλέπετε Ε
σείς. Διότι όμολογουμένως, δσοι 
—Εκτός τών νεωτέρων Συναδέλ
φων— οί όποιοι Εχουν προσλη- 
φθή πρό 2ετίας ή 4ετίας, οί πα- 
λαιότεροι, θά ένθυμήσθε δτι είς 
δλας τάς Γενικάς Συ.ελεύσεις 
τοΰ Σωματείου μας, υπήρχε πλη
θώρα Συναδέλφων καί προσήρχε- 
το διά νά άκούση τά άποτελέσμα- 
τα τής διαχειρίσεως, μιας Ενιαύ
σιος διαχειρίσεως τών Συλλογι
κών ζητημάτων τοΰ προσωπικού 
τής Τραπέζης έ μέρους τής υ
πευθύνου Εκλεγομένης ΰπ’ αυτών 
Διοικήσεως τοΰ Σωματείου, άλλά 
προσήρχετο διά νά τήν έπαινέση 
έφ’ δσον Εχανε καλά, άλλά διά 
νά τήν κρίνη καλοπίστως βεβαί
ως, δι’ δσα παρέλειψε Ενδεχομέ
νως νά κάνη, διότι καί παοαλεί- 
ψείς είναι άνθρώπι.ες.

Αύτό λοιπόν, τό υψηλόν κατά 
τήν Διοίκησιν τού Σωματείου 
μας, Συνδικαλιστικόν φρόνημα 
τής Τραπέζης δέν υπάρχει πιά. 
'Υπήρχε κατά τό παρελθόν πρό

- άναΧΆ^ω- τής έξουσίας ύπό 
άπερ,,θμΐ ": Διοικήσεως·, ό 

όποια είναι ή αυτή Επί μίαν τε
τραετίαν.

Καί υπάρχουν πράγματι αρι- 
στο ι Συνδικαλ-.σταΐ μεταξύ τών 
άπαρτιζόντων τήν σημερινήν η
γεσίαν. Καί υπάρχουν πλήθος 
Συναδέλφων, οί όποιοι πιστεύουν, 
δτι πρέπει νά ΰπάρχη μία άλλά
γη είς τήν πορείαν αΰτήν. Άλλά 
δυστυχώς δέν προσέρχονται γιά 
νά έκφέρουν τή; γνώμην των.

’Ίσως άπεγοητεύθησαν άπό τά 
άποτελέσματα τής τετραετούς αυ
τής διαχειρίσεως.

Θά άρχίσω τήν κρίσιν. 
Εν συνεχείφ, θά συνεχίσω, 
άκολουξών τήν ιδίαν τακτικήν, 
την οποίαν ήχολούθησεν ή Διοίχη- 
,σις είς τήν Λογοδοσίαν.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Άσχολεϊται ή Διοίκησις μας 
είς τήν πρώτην σελίδα τής «Τρα
πεζιτικής» μέ τήν Γεικήν Κατά- 
σταοιν. Μέ τό τί γίνεται είς τό 
Γενκόν Συνδικαλιστικόν Κίνημα 
τής χώρας. Μέ τό τί γίνεται είς 
τήν "Ομοσποδίαν μας, μέ τό τί 
γίνεται πα τοΰ άλλου, έκτος τοΰ 
τί γίνεται μέσα είς τήν Τράπε
ζαν.

Καί Εχουν τό θάρρος νά μάς 
κα’οΰν νά τούς κρίνωμεν είς τό 
δημοσίευμά των είς τήν πρώτην 
σελίδα, ύπό τον τίτλον: «’Ενώπι
ον τοΰ Κυριάρχου Σώματος», δχι 
άπό τά Συνδικαλιστικά των Ερ
γα, ά; είναι δυ,ατίν. συ δικαλι- 
στική Όργάνωσις, Συνδικαλιστι
κή Δ οίκησ ς νά προσκσλή τά 
μέλη της νά τήν κρίνουν, δχι άπό 
τά Συνδικαλιστικά της Εργα, έφ’ 
>δσο; εΐναι Συνδικαλιστική Όρ- 
γάνωιοις, άλλά άπό τό Γενικόν 
Κλίμα άπό· τήν Αξιοπρέπειαν, 
άπό την...

Θά εΐναι άδικον άν τούς κρί
νω με άπό τά Συνδικαλιστικά των 

■Εργα. Άλλά θά πρέπει ά κριθοΰν 
καί άπό άλ>α αίτια, τά όποια α
μέσως θά σάς διαβάσω: ’Εάν αί 
προσπάθεια! τω·ν απέδωσαν ή δχι 
•—Ετσι πρέπει νά κρίνωμεν. Άλ
λά δλοι σας. μεταξύ τών οποίων 
καί Εγώ, ξέρετε δτι άπό τήν Συν
δικαλιστικήν δραστηριότητα κρί- 
νεται ή Διοίκησις καί άπό τά 
αποτελέσματα τής Συνδικαλιστι
κής δραστηριότητας. Οχι άπό 
τάς Θεωρίας άγαπητοί μου Συν
άδελφοι.

Διότι θεωρίες πάρα πολλές ά- 
ναπτύάσει οίοσδήποτε καί Εχουν 
τήν ευχέρειαν οί Εν τφ Διοικητι
κή Συμβουλίφ, μερικοί, νά ανα
πτύσσουν πράγματι μέ καλλιέ
πειαν τάς θεωρίας αΰτάς. "Η 
πράξις. καί τό άποτέλεσμα ποι
ον είναι; Τί άπέδωσαν οί αγώ
νες αυτοί; Ποιοι αγώνες· δηλαδή; 
Οί ανύπαρκτοι άγώνες.

’Επειδή δέν θέλω νά σάς κου
ράσω καί έπειδή ό κ. Πρόεδρος 
τής Συνελεύσεως συνέστησε νά 
μή μακρυγορώμεν, δέν· θά ασχολη
θώ περαιτέρω μέ τήν Γεν. Συν
δικαλιστικήν Πολιτικήν δπως τήν 
Εμφανίζει διά νά καλύψη τόν χώ
ρον τής «Τραπεζιτικής» ή Διοί- 
κησις τοΰ Σωματείου μας.

ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ!!
Θά Ερθω είς τά Επιτεύγματα. 

Λέγει ή Διοίκησις μας δτι τά 
αποτελέσματα τοΰ άγώνος 1960 
καί έν αυνεχεία ό άγων τόν όποι
ον διεξήγαγε κατά τά 1961 — 
ποιον άγώνα δέ; ξέρω— ήσαν έ- 
κεϊνα τά όποια Εφεραν τήν αΰ- 
ξησιν τών αποδοχών καί τήν βελ- 
τίωσιν ήής θάσεώς μας. Άλλά 
ποιαν βελτίωσίν τής θέσεώς μας 
κ. Συνάδελφοι; ’Εκεί ην τήν βελ- 
τίωσιν τήν όποιαν πήραμε κατό
πιν Διαιτησίας;, είς τήν όποιαν 
δέν προσέψυγεν ή Διοίκησις τοΰ 
Σωματείου, προσέφυγεν ό εργοδό
της; Αυτή εΐναι ή ίκανοποίησις 
διά τήν Διοίκησιν τοΰ Σωματεί
ου μας, δτι Εχο,μεν βελτιωμένην 
τήν θέσιν μας;

Καί άποτελεΐ ό άγων αυτός 
τοΰ 61, άπετελεσεν ή φάσις αυτή 
τοΰ άγώνος μας τής έποχής, διά 
τήν οποίαν λογοδοτοΰμεν λέγει ή 
Διοίκι^σις·, άποτελεΐ τήν φυσικήν 
συνέπειαν τών άλλεπαλλήλων α
περγιών. Τών άπεργιών τοΰ I960 
καί τού 1959 καί ίσως καί τοΰ 
1949 άκόμα.

Καί προχωρεί είς τά ειδικά οι
κονομικά θέματα ή Διοίκησις τοΰ 
Σωματείου μας καί κομπορρημο- 
νεΐ διότι Επέτυχε τήν Επαναχο- 
ρήγησιν τής παιδικής μερίμνης, 
καί κομπορρημονεΐ δτι Επειδή τήν 
άπέκτησε, δτι άρχίζει νά έπανα-

' ν' Ύ(χ όποια έχάσαμε. Καί 
έπανέκτησε τήν παιδ κήν μέρι
μναν τής άπό 30 ή 40 δραχ. δέν 
ξέρω πόσο είναι. Καί εΐ αι ικανο
ποιημένη μέ τό· θέμα αυτό. Διότι 
υπάρχει έπανάκτησις άπολεσθέν- 
των δΐ'καιωμάτων.

Άλλά ποΰ εΐναι κ. Συνάδελφοι 
ή Επανάκτησις τού μισθολογίου 
τό όποιον είχαμε! Ή έπανάκτησ'ς 
τοΰ ’Οργανισμοί) τόν όποιο; εί
χαμε ν. "Η έπανάκτησις δλων αυ
τών τά όποια μάς καταπάτησε 
ά έπιδραμεύς τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης;

---------- φ----------

ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Καί γιά νά προχωρήσω), φθάνω 

είς τό θέμα τών ασφαλίστρων. 
Λέγει ή Διοίκησις τοΰ Σωματεί
ου μας είς τήν Λογοδοσίαν δτι 
δέν μοιράζονται καλά τά άσφάλι- 
στρα. Καί είναι σωστό. "Οτι δέν 
γίνεται, τά πάντα καταπατοΰν- 
ται άρκεΐ νά φθάσωμε είς τόν 
στόχον μας τό φακελλάκι. Αυτό 
τό αίσχος], τό όποιον πράγματι 
εΐναι αίσχος. Καί ωφειλε ν ή Δ> 
οίκησις τής Τραπέζης νά προχω- 
ρήση είς τήν απονομή; έπιδεμά
των θέσεως είς τούς Εχοντας θέ
σιν. Αυτό είναι τό δίκαιον καί τό 
λογικόν καί τό ηθικόν.Καί δχι διά 
τών φακελλακίων· τά όποια λαμ
βάνουν διαφορετικήν μορφήν είς 
εναν Προϊστάμενον καί διαφορετι
κήν είς άλλον Προϊστάμενον, οί 
όποιοι Εχουν τά ’ίδια χρόνια καί 
τόν ίδιον βαθμόν.

Σ’ αυτό τό θέμα, Επρεπε πρά
γματι ή Διοίκησις τοΰ Συλλόγου 
νά Επιμείνη νά ρυθμισθή Νά α
ποδοθούν έπιδόματα θέσεως είς 
τούς Εχοντας θέσιν. Άλλά μήπως 
καί έκ μέρους μελών τής Διοική- 
σεως τοΰ Συλλόγου ήταν ό σκο
πός των νά φθάσουν είς τά φα
κελλάκι;

Τό δέμα τό Ασφαλιστικόν τό 
όποιον κατατρώγει όμολογουμέ
νως τόν Ασφαλιστικόν μας φο
ρέα. Καί κατατρώγει καί τήν 
συνείδηση/ καί τήν ησυχίαν τών 
συναδέλφων τών ήσφοιλισμένων 
είς αυτόν. Ή Δ οίκησις τοΰ 
Συλλόγου μας, δυστυχώς δέν τό 
έχειρίσθη ώς Επρεπε νά τό χειρι- 
σθή. Καί Ενώ Εχει κάνει κατά τό 
παρελθόν Ενα σωρό γράμματα 
καί τηλεγραφήματα είς Βου- 
λευτάς καί πάσης άποχριό-

σεως νά τό παρουσιάσουν είς 
τή; Βουλήν, σέ μιά Τραπεζ κή 
είδα δτι είχε άπαντήσεις Βου
λευτών δτι τό Εφεραν είς τήν 
Βουλήν αύτό τό Θέμα, άλλά δέν 
έσυνεχισε ή Διοίκησις τοΰ Συλ-

Καί Ερχεται δυστυχώς, καί Ενώ 
διαβάζω είς τό ΒΗΜΑ τής 4ης 
Μαΐου 1961 μίαν άναχοίνωσιν 
τών Σωματείων μας, ή όποια Ε
γραφε μίαν άνοικτήν Επιστολήν 
πρός τόν Πρωθυπουργόν καί πρός 
τοΰ" αρμοδίους 'Υπουργούς, Ε
λεγε δτι θά είναι υποχρεωμένοι 
νά άποδυθοΰν είς άγώνας όμοιους 
πρός Εκείνους είς τους όποιους 
άπεδύθημεν καί κοπά το παρελ
θόν. Καί πολύ όρθά Ελεγε τότε. 
Άλλά σάς έρωτώ: Άπό τόν Μάη 
τού 1961 μέχρι τόν Φεβρουάριον 
τού 1962, ποιοι εΐναι οί άγώνες 
γιά τό Ταμεΐον Συντάξεως;

Καί δέν αισθάνονται οί Συνά
δελφοι τής Διοικήσεως τοΰ Σω
ματείου μας δτι εΐναι τό πάν, 
εΐ αι αυτή ή υπαρξις τών υπαλ
λήλων οί όποιοι θά καταστ:ΰν 
συνταξιούχοι καί αυτοί δσον νέοι 
καί &ν είναι, τό Ταμεΐον Συνπά- 
ξεώς μας; Καί δέν είχαν τήν ύ- 
ποχρέωσιν νά έκμεταλλευθοΰν τήν 
γνωμόπευσιν του Νομικού Συμ
βουλίου τοΰ Κράτους, τό όποιον 
υποχρεώνει τήν Αιιοίκτ,ισίν τής 
Τραπέζης τής ‘Ελλάδος καί τήν 
Κυβέρνησιν νά έφαρμόζη τόν Νό
μον αυτόν. Καί άφοΰ ή Διοίκησις 
τής Τραπέζης, τής 'Ελλάδος δέν 
τόν Εφαρμόζει τί Εκαμαν; Ήρ- 
κέσθησαν σέ μερικά πλατωνικά 
τηλεγραφήματα δπως αυτό τοΰ 
Μαΐου τοΰ 1961 καί πέραν αυτών 
ούδέν. Καί Ερχονται σήμερα, τί 
νά κάνουν; Νά μεταφέρουν δυστυ
χώς τό βάρος τοΰ ασφαλιστικού 
θέματος είς τούς άσθενεστάτους 
ώμους τής όργανώαεως τών Συν
ταξιούχων ! ! !

’Εάν αύτό λέγεται Συδικαλι-

ποΐο μέ άφορά καί προσωπικώς 
δυστυχώς. Τό θέμα γιά τό όποιον 
έπαίρεται ή Διοίκησις τοΰ Συλ
λόγου μας. Τό θέμα τής ίκανοποι- 
ήσεως ένας θέματος τών Ταμεια
κών 'Υπαλλήλων.

Άν θυμάμαι καλά καί πέρυσι 
άνέφερα είς τήν Συνελευσίν μας, 
δτι υπάρχουν Ταμειακοί υπάλλη
λοι οί όποιοι μένουν στάσιμοι Επί 
μίαν 15ετίαν, μισθολογικώς στά
σιμοι, Ενώ προάγονται — Κωτσό- 
βολος ή ύπόθεσις —— παίρνουν 
βαθμούς άλλά λεπτά δέν παίρ
νουν.

Αύτό τό θέμα, ώς Ενδιαφερόμε
νος, μαζύ με άλλους συναδέλφους 
τό είχαμε άνακινήσει διά διαβη
μάτων μας πρός τήν Διοίκησιν· 
τής Τραπέζης. Παραλλήλως καί ή 
Διοίκησις τοΰ Σωματείου μας 
Εχανε κάποιο ύπόμνη,μα καί τό ά- 
νέφερε κατά τήν περυσινήν Λογο
δοσίαν. Καί λέγει έδώ δτι έβοή- 
6ησε, δτι χάριίν τών Ενεργειών 
μας ή σχολή 9η μέ τό θέμα αύτό. 
Αναφέρω μίαν περίπτωσιν διά 
νά κρίνετε τήν βοήθειαν τήν ο
ποίαν μάς παρέσχε.

"Οταν μίαν επιτροπή Ενδιαφε
ρομένων άπό τόν όμιλοΰντα καί 
άπό δύο άλλους Εκλεκτούς συνα
δέλφους άναμέναμε είς τόν προ
θάλαμον τοΰ ΔιευθυντοΟ τοΰ Προ- 
σωπικοΰ διά νά δοΰμε είς ποιον 
σημεΐον εύρίσκεται άπό ώρες πε
ρίπου, πρό άρκετοΰ χρόνου ό Γεν. 
Γραμματεύς τοΰ Συλλόγου μας ά
νομέ ων καί Εκείνος τήν είσοδόν 
του δι’ άλλο θέμα, παρακληθιίς 
άπό συναδέλφους ένδιαφερομένευς 
νά μάς συντρέξη κατά τήν παρου- 
σίασίν μας είς τόν Διευθυντήν 
τοΰ Προσωπικού μάς απάντησε: 
«Τί θέλετε νά Ερθω Εγώ. Ζημιά 
θά σάς κάνω. Καλύτερα άς μήν 
Ερθω μέσα». Αυτήν τήν βοήθειαν 
μάς τήν παρέσχον πράγματι.

Καί Ερχονται σήμερα νά έκφρά- 
σουν τάς συμπάθειας των πρός 
μίαν τάξιν. Πληροφορώ τούς αγα
πητούς Συναδέλφους τής Διοική- 
σεως τοΰ Σωματείου, καί πά τα 
αρμόδιον, δτι οί Ταμειακοί ύπάλ- 
Χηλοι δέν είναι ήσσονος σημασίας 
ύπάλληλοι. Είναι ύπάλληλοι ί
σοι πρός δλους. Εΐναι Εργαζόμε
νοι καί διεκδικοΰν τά δικαιώματα 
των. Καί δέν Εχουν άνάγχην 
συμπαθειών. Εΐναι Εργαζόμενοι, 
Εχουν δικαιώματα καί Εχουν καί 
τήν ίσχύν με τό μέρος των. Καί

λόγου νά έπιτύχη τήν λύσιν τοΰ 

θέματος αυτοί), δηλαδή τήν Εφαρ
μογήν τών Νόμων τοΰ Κράτους 
τούς όποιους τό ίδιον τό Κράτος 
υπέγραψε.

στική δράσις καί έάν αύτό λέγε
ται ένδιαφέρον διά τά θέματα 
τοΰ προσωπικού, αφήνω είς τήν 
κρίσιν τήν δική σας νά τό κρίνε
τε

Δέν ξέρω πώς τό άντιλαμβά- 
νσνται οί άγαπητοί μας Συνά
δελφοι τής Διοικήσεως. Τήν 
δράσιν τής όργανωσεως τών Συν
ταξιούχων μας. Τί μπορούν νά 
κάμουν Εκείνοι; Τί είναι δυνατόν 
νά κάνουν πέραν τών διαβημάτων 
τά όποια κάνουν καί εκείνοι καί 
τά όποια ή Διοίκησις τοΰ Συλλό
γου μας, ή όποια μπορούσε νά 
κάνη περισσότερα. Εκανε καί 
αυτή διαβήματα μόνο καί τίπο
τε περισσότερον.

Καί παρατηρεΐται τό φαινόμε
ν ον, στο κόψιμο τής Βασιλόπιτ- 
τας πρό ένός περίπου μηνός είς 
τή; Λέσχην μας, παρόντος τοΰ 
άμοδίου 'Υπουργού τής ’Εργα
σίας, νά ιμήν άσχοληθή είς τόν 
λόγον του ό κ. Πρόεδρος μέ τό 
θέμα τό άσψαλιστικόν, καί νά 
παοουσιασθή ό Διοικητής μας ώς 
Σ υνδ ΐιχαλ ι στής-, ύπερασπιζόιμενο ς 
τήν Εφαρμογήν τοΰ Νόμου Ενώπι
ον τοΰ αρμοδίου 'Υπουργού. Αυτή 
εΐναι ή κατά,τια τής Επαγγελμα
τικής μας Όργανωσεως.

Γιά τό ’Επικουρικόν μας Τα
μεΐον, λέγει ή Διοίκησις τοΰ Συλ
λόγου μας, δτι .υπάρχει κάποιο 
καταστατικόν τό όποιον έτροπο- 
ποιήθη ή δέν έτροποποιήθη, θά 
τροποποιηθή δέ ξέρω, άλλά δέν· Ε
χει λεπτομερίας έάν Εχη τίποτε 
νεώτερον θά τήν παρεκάλουν είς 
τή; άπάντησίν της νά μάς πλη
ροφόρηση.

παρά ττ(ν οίανθηποτΕ Νομικήν η 
άλλην τυχόν θέσπισιν, ή ηθική 
λέγει δτι Ενας ύπάλληλος προα- 
γό·μει.ος πρέπει νά λαμβάνει αΰ- 
ξησιν τών αποδοχών καί νά ιμή 
μενη στάσιμος καί νά συμψηφί
ζεται κατά κάποιον άλχημικόν 
τρόπον ή ύπόθεσις αύτή.

Καί παρεμπιπτόντως άξιοΰμεν 
άπό τήν διάδοχον Διοίκησιν τού 
Σωματείου είς τήν τροποποίησιν 
τοΰ ’Οργανισμού ή όποια θά γί- 
νη—Εάν γίνη κάποτε καί Εάν 
Ερθουν τά πορίσματα άπό τό Ε
ξωτερικόν λες καί δέ ύπήρχαν 
ταχυδρομεία νά .μάς στείλουν αί 
Τράπεζαι τούς ’Οργανισμούς των 
νά πληροφορηθοΰμε έδώ, έάν έν 
πάση περιπτώσει γίνη κάποτε, ά- 
ξιοΰν οί Ταμειακοί ύπάλληλοι νά 
έξελίσσωνται καί Εκείνοι—έφ’ δ- 
<-ον Εχουν τά προσόντα καί δσοι 
Εχουν τά προσόντα — δπως Εξε
λίσσεται δλο τό Προσωπικόν 
τής Τραπέζης. Καί νά καθιερω
θούν αί ’Οργανικοί θέσεις καί 
γιά κείνους άκόμα καί δχι μόνον 
νά ΰπεισέρχωνται κατά κάποιον 
τρόπον Ετσι έλέιρ Θεοΰ, διότι εί
ναι συμπαθείς, διότι πάντοτε εί
ναι συμπαθείς δέν χάλασε ό κό
σμος.

Ή λύσις ή όποια έδάθη, — 
κάποια μικρά ίκανοποίησις έδόθη 
είς τό αίτημα αυτό—, οί Ταμεια
κοί ύπάλληλοι όμολογουμένως καί 
άπό τής θέσεως αυτής μπορεί 
νά αίσΒ'άνωνται ίχανοποίησιν γι’ 
αύτό τό θέμα, γιά τήν μερικήν 
επαναλαμβάνω λύσιν αύτοΰ τοΰ 
θέματος, αισθάνονται τήν ύπο- 
χρέωσιν νά ευχαριστήσουν—σάν 
τίμιοι άνθρωποι—τήν Διοίκησιν, 
διότι Εκαμεν δ,τι δέν Εκαμε 
καμμία άλλη Διοίκησις.

Καί δέν εΐναι ορθόν αυτό τό 
όποιον επαγγέλλεται ή Διοίκησις 
τοΰ Συλλόγου μας δτι ύπέγραψαν 
οί Ταμειακοί ύπάλληλοι, δταν 
μετετάσσοντο, άποδοχήν τής με- 
τατάξεως. Καί δέν εΐναι ορθόν 
δτι Εξέφρασαν καί ευχαριστίας 
πρός τήν Διοίκησιν. Καί δέν εί
ναι ορθόν δτι ό ’Οργανισμός τής 
‘Υπηρεσίας προέβλεπε μετόπαξιν 
μέ ώρισμένους κανόνας. Αυτούς 
τούς κανόνας άκριβώς τους ζη
τούσαμε νά μποΰν καί δέν είχαν 
μπή ποτέ.

Επίσης δέν Εχει άληθείας τό 
γεγονός δτι άδιαμαρτυρήτως έδέ- 
χθημεν τήν ΰπόθεσιν ,αΰτήν. Πλη
ροφορώ δλους σας δτι άπό πολ-

-Καί άντί κατά τήν υπόλογον 
χρήσιν, ή Διοίκησις τοΰ Σωμα
τείου μας νά άσχοληθή μέ συνδι
καλιστικά Εργα, καί νά Εχη συν
δικαλιστικά άποτελέσματα, ήσχο- 
λήθη μέ θέματα—νά μου έπιτρέ
ψετε—προσωπικής φύσεως.

Είχε μίαν συ επή πολιτικήν, 
δτε έγράφη είς τήν «Τραπεζιτι
κήν», σ’ ενα υπόμνημά της πρός 
τον Διοικητήν, δτι εΐναι γνωστή 
ή οικονομική κατάστασις τών ΰ- 
παλλήλω·; τοΰ 'Ιδρύματος, τό ό
ποιον άπό τριετίας καί πλέον 
τελεί ύπό τήν ύμετέραν κσθοδή- 
γησιν, ώς Επίσης, είναι γνωστή 
είς τήν συλλογικήν έκπροσώτ,η- 
σιν τών Εν τή Τραπέζη μοχθαύν- 
των ή παρ’ ύμώ.ν καταβαλλόμενη 
προσπάθεια δπως εξευρίσκετε 
τρόπους οικονομικής άνακουφίσε- 
ώς των. Αυτά λέγει πρός τόν 
Διοικητήν. Αναγνωρίζει δτι 
προσπαθεί ό Διοικητής νά βρή 
τρόπους οικονομικής άνακουφίσε- 
ως. Καί άπό τήν άλλη μεριά, λέ
γει δτι άναμένετε τάς άπσφάσεις 
μας, τάς όποιας θά σάς άνακοι- 
νώσωμε; έν καιρώ. Αύτό λέγει. 
"Οτι δέν εύρήχε κατανόησιν, καί 
αύτό λέγει ή άνακοίνωσίς της 
άπό 20 Μαΐου τοΰ 1961. Άψοΰ 
λέγει μερικά άλλα πράγματα, λέ
γει:

Τά Δ. Σ. τών Συλλόγων Χαμ- 
βάνοντα ύπ’ δψιν τάς ύπευθύνους 
απαντήσεις τής Διο κήσεως καί 
τών Διευθυντών έξ άφορμής τής 
τυπικής τούτης παρουσιάσεώς 
μας, θά άχθοΰν είς τάς αποφά
σεις καί τάς οποίας θά σάς γνω- 
ρίσωμεν προσεχώς. Καί έρωτώ 
καί έγώ: Ποιες εΐναι οί αποφά
σεις αυτές πού Ελαβαν άπό τόν 
Μάη τοΰ 1961 καί δέν έκοινοποι- 
ήθησαν είς τό προσωπικόν, στά 
μέλη τού Συλλόγου μέχρι τον 
Μάρτη τοΰ 1962; Ποιές εΐναι οί 
άποφάσείς αυτές καί γιατί δέν 
έλήφθησαν οί άποφάσείς; Καί 
γιατί δέν προχώρησαν άκόμη είς 
τήν έχτέλεσιν τών αποφάσεων;

Καί Ερχεται Ενα άλλο δημοσί- 
| ευμα είς τήν «Τραπεζιτικήν» τής 

25 Νοεμβρίου καί γράφει, μέσα 
σέ περιθώριο μεγάλο, άνακοίνω- 
σιν έν υπόγραφαν ό κ. Πρόεδρος 
τοΰ Συλλόγου:

«Συνάδελφοι, κατοτγγέλλω είς 
ύμάς τον Διευθυ τήν τοΰ Προσω
πικού κ. Κων. Σπηλιόπουλον, ώς 
τόν ΰπ’ αριθμόν 1 Εχθρόν τοΰ προ
σωπικού τής Ένθικής Τραπέζης 
τής ‘Ελλάδος. Διά σειράς δημο
σιευμάτων θά αποδείξω τήν φαυ- 
λοκοατικήν καί άχαραχτήριστόν 
τακτική; του. Ό Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου Γεώργιος Καραπάνος».

Άντιλαμβάνεσθε αγαπητοί μου 
Συνάδελφοι, ποιαν βαρύτητα Εχει 
αύτή ή καταγγελία. Άντιλαμβά- 
νεσθε πόσην άνησυχίσν έπέφερεν 
είς τό προσωπικοί; τής Τραπέζης, 
στά μέλη τοΰ Συλλόγου μας! 
Διότι προέρχεται ύπεύθυνος, Εγ
γραφος καταγγελία άπό τόν Πρό
εδρον τοΰ Συλλόγου. Καί σάς Ε
ρωτώ: Διαβάσατε έν συνεχείςι τάς 
άποχαλύψεις, τάς όποιας ήπείλη- 
σε νά λάβη ό κ. Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου Εναντίον τοΰ Διευθυν- 
τοΰ τοΰ Διοικητικού, μετά άπό 
τήν καταγγελίαν του; Έγώ δέν εί
δα, παρ’ δλον δτι Εχω άρχε' 
πλήρες καί τών άνακοινώσεων καί 
τής «Τραπεζιτικής».

Καί διερωτώμαι: Διατί δέν 
προέβη είς αποκαλύψεις ό κ. 
Ποόεδρος τού Συλλόγου, ό όποι
ος δέν είναι ό Γεώργιος Καραπά
νος, είναι ό Πρόεδρος τοΰ Συλ
λόγου. Ό έχπροσωπών δλους 
ιιας, είτε τόν έψηφίσαμεν ε’ίτε δέν 
-όν έψηφίσαμεν. "Απαξ καί Εξε- 
λέγη διά τής πλειοψηφίας, Εκπρο
σωπεί τούς πάντας. Καί μέ Εμ
βάλλει σέ μερικές πονηρές σκέ
ψεις: Μήπως ύπήοξεν ή μή άπο- 
κάλυψις αύτή αντάλλαγμα κάποι- 
ar συ.αλλοογής; Μήπως έσιώπη- 
σεν ό κ. Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
καί γιατί έσιώπησε; Γ ιά ποιό 
λόγο νά σιωπήση, δταν κατήγγει-
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ΑΙ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ. ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ
λεν έτσι φανερά καί έγγράφως, 
«χυτά τα πράγματα;

Θά ήθελα, διά την έξυγίανσιν 
πράγματι τοΰ Συνδικαλισμού τής 
Τραπέζης, όσάχις ό Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου καταγγέλει έγγράφως 
καί άπό των στηλών τοΰ Συνδι
καλιστικού μας βήματος πάσαν 
παρεκτροπήν οίουδήποτε διοικη
τικού όργάνου τής Τραπέζης νά 
έχη το θάρρος νά το καταγγέλη εΰ 
νέωςκαί όχι μέ ΰπονοούμενο.'Υπάρ 
χει μία άλλη άνακοίνωσίς καί 
καθάπτεται ένός άλλου Διευθυν- 
τοΰ τής Τραπέζης. —Δέν ύπε- 
«Ηχσπίζω τούς Διευθυντάς τής 
Τραπέζης, ξέρετε, καμμίαν άγά- 
πην τέτοια δέν Εχω—.Ξέρετε, ό- 
τι Εγιναν άλλαγές μεταξύ τών 
Διευθυντών, μεταξύ τών άλλων 
καί τοΰ κ. Τσαπάρα, ό όποιος ή
ταν άπεσπασμένος εις την ΕΤΜΑ 
καί ό όποιος διατηρεί την θέσιν 
■μέ τάς παχυλάς άμο.βάς. Καί ή 
Διοίκησις τής Τραπέζης εις Εγ
κύκλιόν της λέγει, δτι άπηλλάγη 
άπά την θέσιν του αυτήν 6 κ. Δι
ευθυντής τών Εργασιών έσωτερι- 
κοΰ. Πώς, λοιπόν,—έάν μέν δέν 
Ελεγεν άλήθεια ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης δέν τολμώ νά τό πιστέ
ψω - ώφειλε ή διοίκησις τοΰ 
Συλλόγου νά συνέχιση καί νά πή: 
λές ψέμματα, κύριε. Ό κ. Τσα- 
πάρας διατηρεί καί εκείνην τήν 
θέσιν. Έάν όμως δέν είχε τά 
στοιχεία αύτά, ώφειλε νά μή κα
θάπτεται ώπολήψεων. Αλλά είναι 
μέθοδος ή κατασπίλωσις τής ΰ- 
πολήψεως, άγαπητοί μου συνά
δελφοι, καί λέγεται αύτό υψηλόν 
φρόνημα τοΰ Συνδικαλισμού.

Θά ένθυμήσθε μίαν κοινήν συγ- 
κέντρωσιν όλου τοΰ προσωπικού 
τής Τραπέζης εις τό θέατρον Ίν- 
τεάλ. Πρό ένός καί ήμίσεως Ετους 
&ν θυμάμαι καλά. Καί παρουσιά- 
σθη ή σημερινή καί ή τότε Διοί- 
κησίς μας τοΰ Συλλόγου, μαζύ 
μέ τάς άλλας οργανώσεις τοΰ έ- 
τέρου σκέλους τοΰ προσωπικού1 
τής Τραπέζης στο θέατρο Ίντεάλ 
καί μάς είπαν ότι σήμερα Εγινε-/ 
ή ουσιαστική Ενωσίς τοΰ προσω
πικού. Καί δέν ΰπαλοίπεται παρά 
μόνον ή τυπική ενωσίς τον.

Είναι Φράσεις τις όποιες Εχω

Αποστηθίσει. Καί έρωτώ μετά 1,5 
η 2 χρόνια, ποΰ είναι αυτή ή Έ- 
νωσις τοΰ Προσωπικού; Ποΰ εί
ναι αί διαπραγματεύσεις μεταξύ 
τών όργανώσεων τοΰ προσωπικού 
διά τήν ενωσιν αυτήν. Ποιαν ά- 
πήχηκπν είχειν ή τροποποίησίς τοΰ 
Καταστατικού τοΰ ’Οργανισμού 
τοΰ διικοΰ μας διά τήν εισδοχήν 
καί τών Εργαζομένων τών άλλων 
τής Τραπέζης εις τό Καταστατι
κόν. Καί παρακαλώ νά ά ακοινώ- 
ση ή Διοίκησις τήν διεξαχθεΐσαν 
άλληλογραφίαν μέ τόν Σύλλογον 
τών υπαλλήλων τής τέως Τραπέ
ζης ’Αθηνών έπί τοΰ θέματος αΰ- 
τοΰ.

Ίσχυρίσθη κάποτε ό κ. Πρόε
δρος Ενώπιον μσς, ένώπιόν σας 
έδώ—δέν έπι.μένω έάν ήταν ένώ
πιόν σας, αλλά έν πάση περι- 
πτώσει—ίσχυρίσθη ό κ. Πρόεδρος 
ότι τό ένδιαφέρον του Συλλόγου 
—καί τό πιστεύω καί έγώ ώς 
παιλαιός συνδικαλιστής— έχτεί- 
νεται καί έπί πάτων τών άλλων 
όργανισμών τοΰ προσωπικού τής 
Τραπέζης. Καί Εχει τό δικαίωμα 
—καί υποστηρίζω καί έγώ ότι 
Εχει τό δικαίωμα καί προσθέτω 
ότι Εχει τήν ύποχρέωσιν ακόμα— 
νά παρακολουθή άν λειτουργούν 
καλώς οί λοιποί οργανισμοί τοΰ 
Προσωπικοΰ τής Τραπέζης, ’Α
σφαλιστικοί, Συνεταιριστικοί, τά 
πάντα.

Έρωτώ τήιν Διοίκησιν τοΰ Συλ
λόγου. Ποιαν παρακολούθησιν Ε- 
καμεν, έάν τό Ταμεϊον 'Υγείας 
εύρίσκεται έν ομαλή λειτουργίςι 
σήμερον —όχι άπά οικονομικής 
πλευράς, άπό διοικητικής πλευ
ράς— καί τί Εκαμε, τί σύστάσιν 
Εκαμε πράς τήν Διοίκησιν τοΰ 
Ταμείου 'Υγείας; Διότι πρέπει νά 
σάς πληροφορήσω ότι άπό Ετους 
τό Ταμείο^ 'Υγείας Επρεπε νά 
Εχη κάμει έχλογές. Καί διοικεϊ- 
ται τό Ταμεϊον 'Υγείας, χωρίς 
νόμιμον Εκπροσώπησιν

Π αία είναι ή θέσις τής Διοι- 
κή,σεως τοΰ Συλλόγου έπ’ αύτοΰ; 
Καί γιατί —πρό παντός— καί 
διατί δέν Ελαβε καμμίαν μέριμναν 
διά νά άρθή αυτή ή τυπική άν 
θ έλετε—άνωμ αλίσ

Ο.Τ.Ο.Ε.
-----

ΤΟ Δ.Ι. ΚΑΙ Η
Καί θά Ερθω εις τό θέμα τής 

'Ομοσπονδίας μας διά τό όποιον 
εις τήν άρχήν τής Λογοδοσίας, 
τό Δ. Σ. έχθέτει πολλά. Καί ι
σχυρίζεται ή Διοίκησις τοΰ Συλ
λόγου μας, ότι ή δραστηριότης, ή 
όρθή Συνδικαλιστική τοπεθέτησις 
τών ζητημάτων, Εχει προχαλέΐσει 
τόν θαυμασμόν τών άλλων Τοα- 
πεζιτικών όργανώσεων. Περί τοΰ 
άποτελέσματος τοΰ θαυμαστού 
αύτοΰ, σάς πληροφορώ ότι εις το 
‘Εκτελεστικόν Συμβούλιον τής 
‘Ομοσπονδίας τών Τραπεζικών υ
παλλήλων δέν εκπροσωπείται ό 
Σύλλογός μας διά τοΰ Προέδρου 
Του, όπως Εκπροσωπούνται όλοι 
οΐ άλλοι Σύλλογοι, άλλά διά τού 
Εκλεκτού, πράγματι, συναδέλφου 
X. Μαυρουλίδη, ό όποιος νομίζω, 
ότι είναι αναπληρωματικόν μέλος 
“τής Διοικήσεως τοΰ Σωματείου.

Δέν θά παραδεχθώ, ότι δέν ή
θελαν τήν έκπροσώπησιν διότι θά 
είναι άνόητο νά μήν Εκπροσωπεί
ται ό Σύλλογός μας άπό τόν ύ- 
πεύθυ ον Πρόεδρον τοΰ Σωματεί
ου, ό όποιος άσκεΐ τήν υπεύθυνον 
Συνδικαλιστικήν λειτουργίαν έν 
τώ Σωιματείιμ, όταν εις τήν 'β- 
μοσπονδίαν μετέχουν όλοι οί άλ
λοι Πρόεδροι καί ύπευθύνως Εκ
φράζουν τήν γνώμην των καί ό 
καϋμένος,ά αγαπητός Συνάδελφος 
κ. ΜαυρουΧίδης-,θά ήταν υποχρεω
μένος νά μεταφέρη τάς αποφά
σεις εις τόν Πρόεδρον, εις τό 
Συμβούλιον καί νά ξαναεπαναφέ- 
ρη τάς άποφάσεις εις τήν 'Ομο- 
σποδίαν διά νά τύχουν τής έγ- 
κρίσεώς της.

Αυτός είναι ό θαυμασμός τόν ό- 
μέσα εις τάς άλλας τραπεζιτι
κά ς οργανώσεις. Λυπούμαι πάρα 
πολύ. Κύριοι Συνάδελφοι, άλ
λά λόγφ παληών γνωριμιών μέ 
όλους τούς Συνδικαλιστάς τών 
άλλων Τραπεζών, είμαι υποχρεω
μένος τά σάς πώ ότι άντί τοΰ 
θαυμασμού Εχομεν άποκτήσει τήν 
περιφρόνησιν τών Συναδέλφων.

Εις τήν κακοδαιμονίαν, είς τήν 
μή έπίλυσιν τών ζητημάτων τοΰ 
προσωπικοΰ διά νά ε’ίμεθα δίκαι
οι, φταίει μόνον ή Συλλογική μας 
Εξουσία ή φταίει άντιθέτως καί 
ό άλλος παράγων τής λειτουργί
ας τής Τραπέζης, ό έργοδοτικός 
παράγω-; Κατά τήν άντίληψίν 
μου φταίει καί ή έργοδοτική πα- 
ράταξις. Φταίει καί ά Διοικητής. 
Φταίνε καί οί Σύμβουλοι τοΰ Δι
ό ικητοΰ. ’Αλλά καί ό Διοικητής 
καί οί Σύμβουλοι τοΰ Διοιχητοϋ

| Εχουν άποκτήσει τήν έργοδοτικήν 
νοοτροπίαν. Δέν περιμένω άπά 
κανέναν Εργοδότην νά είναι κα
λύτερος. "Ολοι οί έργοδόται είναι 
τό ίδιο. 1 Οπουδήποτε καί αν βρί- 
σκω.ται. Μά είτε είς τήν ’Αμερι
κήν μά είτε είς τό Παραπέτασμα, 
μά είτε εις τήν Δύσιν, μά είτε 
είς τήν ’Ανατολήν, όπου καί νδ- 
ναι τήν ίδια νοοτροπία Εχουν. Ή 
ίδια μορταλιτέ τούς διακρίνει.

Άλλα πρέπει ή Συνδικαλιστι
κή ηγεσία νά τούς δίδη τά όλι- 
γώτερα τυχόν ιμέσα καί όλα γ ά 
νά τούς άντιιμετωπίση. Τάς όλι- 
γωτέρας αιτίας. Σήμερα όμως δέν 
υπάρχει τέτοια περίπτωσις. Κσί 
Εξομολογούμαι τήν άμαρτίαν μου, 
ότι καί ό κ. Διοικητής καί οί 
Σύμβουλοι τοΰ Διοικητικοΰ θέ
λουν αύτήν τήν κατάστασιν έδώ. 
Θέλουν νά ΰπάρχη ή σημερινή 
Διοίκησις τού Συλλόγου μας. Θέ
λουν, διότι νίπτουν τάς χεΐρας 
των, τά πράγματα πάνε καλά, τά 
θέματα τοΰ προσωπικού διαλύον
ται, ήσυχοι καί έκεϊνοι. Ικανοποι
ημένη καί ή Διοίκησις τοΰ Συλ
λόγου μας, τό κλίμα φταίει δέν 
φταίει κανένας άλλος τ’ νά Ισάς 
κάνωμε, καί τά θέματα τοΰ προ
σωπικού μένουν άπό πολλών έτών 
άλυτα.

Καί διερωτάται κανείς μαζύ 
μέ ισάς διερωτώμαι καί έγώ. Ποΰ 
θά πάη αύτή ή κατάστασις; Έ
άν m είς τολμήση νά θέση υπο
ψηφιότητα διεκδικών έντίμως τήν 
ηγεσίαν τοΰ Συλλόγου, συκοψαν- 
τεΐται καί διαβάλλεται. Σάς υ
πενθυμίζω —δέν ξέρω άν παρί- 
σταται ό κ. Τσουδερός—- όταν ό 
κ. Τσουδερός διεξεδίκησε μέ ό)ο 
τό δικαίωμα], διότι πράγματι ή
ταν απελευθερωτής τής Εθνικής 
Τραπέζης, διότι έπ) ήμερων του 
καί κατόπιν τών ενεργειών του ά- 
πηλλάγημεν τοΰ άγχους Εκείνου 
τής δουλείας, έσυκοψαντήβη ότι Ε
πινε πολλούς καφέδες. Καί ήταν 
αιτία οί καφέδες νά ακολουθήσουν 
οί Συνάδελφοι τήν συκοφαντίαν 
καί νά ιμή ξαναβγή Εκπρόσωπος ό 
κ. Τσουδερός.

Καί όταν άνέλαβε ό κ. Μελισ- 
σαρόπουλος —τά νπενθυμ ίζω
διά τούς νεωτέρους νά τά θυμάσ 
—■ όταν άνέλαβε ό κ. Μελισσαρό- 
πουλος, τόν πρώτον χρόνον ήταν 
καλός Πρόεδρος, είς τόν δεύτερον 
χρόνον κατέστη όργανον τής Διοι- 
κήσεως κύριοι. Καί μόλις διεξε
δίκησε ό κ. Ίθακίσιος άπό πρό- 
περσυ τήν ήγεσίαν τοΰ Συλλό

γου έντίμως καί μέ όλον τό δί
καιον πού είχε μέ όλο τό δικαίω
μα πού είχε -—όπως τόχετε όλοι 
σας— κατέστη καί έχεί.ος όρ
γανον τής Διοικήσεως. Καί δέν 
ξέρω άν λέγεται εΰνοια τής Διοι- 
κήσεως νά είσαι Διευθυντής έ
νός Παραρτήματος, νά πληρώνης 
τούς συνταξιούχους καί νά μαλώ- 
νης μέ τούς άρτεργάτας καί μέ 
τούς τυπογράφους καί νά μήν Ε
ξασφάλισης μίαν παχυλωτάτην 
άμοιβήν άπό άσφάλιστρα καί άπό 
μίαν θέσιν καλήν.

’Άν αύτή είναι εύνοια τής Διοι- 
κήσεως, τούς εύχομαι νά τήν απο
κτήσουν καί ο! διοικοΰντες τόν 
Σύλλογον.

---------<*>---------
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛ
ΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άλλά πού θά πάη αυτή ή 
κατάστασις; ’Εμείς, καί προσω
πικούς εΐχα τήν ύποχρέωσιν νά 
σάς πώ τάς αντιλήψεις μου αύ- 
τάς. Εΐχα ύποχρέωσιν νά σάς έ- 
πισημάνω τούς κινδύνους. Καί 
οί κίνδυνοι αύτοί διά το προσω
πικόν είναι μεγάλοι. Διά τά θέ
ματα τοΰ προσωπικού είναι με
γάλου. Ή κατάπτωσις τοΰ ηθικού 
τοΰ Συνδικαλισμού ποΰ υπάρχει 
είς τήν Τράπεζαν τήν δικήν μας 
δέν ξέρω αν ΰπάρχη άλλη.

Είς τήν Τράπεζαν τής Ελλά
δος διηνεργήθησαν πρό μιας έ- 
βδομάδος έικλογαί, Καί ό Πρόε
δρος τού Συλλόγου —Ενας Εκλε
κτός Συνδικαλιστής— ό φίλος ό 
κ. Άλευρά;, δέν ξέρω έάν έπανα- 
κτήση τήν Προεδρίαν. Διότι τό 
προσωπικόν σκεπτόμενον πιθανώς 
ώριμώτερα εΐπεν ότι: Άψοΰ μέ 
τόν Ζολώτα είχαμε ζήσει τρία 
χρόνια τί θά γίνη. Ποΰ θά πάη 
ή κατάστασις. Τά θέματα είναι 
θέματα. Τά πείσματα δέν κάνουν 
δουλειά. Καί δεν ξέρω το απο
τέλεσμα τών Εκλογών, δέν έβγή- 
κε ακόμα ποιο θά είναι. Θά λυ
πηθώ Εάν πράγματι ά κ. Αλευράς 
ό Εξαίρετος Συνδικαλιστής, ό 
ευφυέστατος καί ό καλός μου φί
λος δέν έκλεγή.

Καί έδώ, για νά μή σάς κου
ράσω περισσότερον τά θέματα 
τσΰ Προσωπικού εΰρίσκονται στα 
χέρια σας. Μετά 20 ήμέρας, 1 
μήνα θά διεξαχθοΰν οΐ Εκλογές. 
Σταθμίστε τήιν θέσιν σας καί ά- 
ποφασΐστε. Τό -μέλλον είναι δικά 
σας. (Χειροκροτήματα).

---------- <$----------

Ο κ. ΔΕΛΕΝΔΑΙ
κ. Ν. Δ ε λ έ ν 6 α ς: Ά

γαπητοί Συνάδελφοι, έάν τά χει
ροκροτήματα είναι είλικρινά, σάς 
ευχαριστώ θερμότατα.
Κατά πρώτο; πρέπει νάσάςάνακοι- 
νώτω ότι πέρυσι δέν έψήφισα. Δέν 
έψήφισα διά τόν λόγον τόν έξης: 
"Οτι δέν θέλω νά είμαι κάτοικος 
ή τοΰ Δυτικού ή τού Ανατολικού 
Βερολίνου.

κ. Γ. Νικολάου: Ε
πί τοΰ θέματος.

κ. Ν. Δελένδας: Ναι 
έπί τοΰ θέματος. Ό κ. Συνάδελ
φος, ό σεβαστός κ. Νικολάου Ε
πιμένει όπως κάθε χρόνο νά μέ 
διακόπτη. Τόν ευχαριστώ.

Λοιπόν, έντέχνως καί τό Διοικ. 
Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου Εχει 
διασπείρει στο προσωπικό, ότι ό 
άντίπαλάς του ό κ. Ίθακίσιος 
είνα όργανον τής Διοικήσεως. 
Καί τό προσωπικόν —ομιλώ 
καθαρά— είναι άφελέστατον και 

; πιστεύει ότι ό σεβαστός μας κ.
! Διοικητής Εχει βρή μίαν ,μάχαιραν 

καί μάς σφάζει.
"Οχι κύριοι. Μέχρι σήμερα, 

τό Δ Σ. Εχει καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια νά είναι άντίθετον 
καί νά μή δέχεται ούδεμίαν σχέ- 
σιν καί συνάφειαν, δπως λέγει ό 
λαός, μετά τοΰ κ. Διοικητοΰ. 
Είναι άχριβώς τό εξής: Σά νά 
κινδυνεύη τό παιδί μας —έγώ δέν 
Εχω παιδιά τά δικά σας— καί 
νά μή φωνάζουμε τόν καλύτερον 
γιατρό, άλλά νά φωνάζουμε τόν 
χειρότερο. Καί Επομένως πώς 
πάνε άράπη τά παιδιά σου, κάθε 
μέρα καί μαυρίζουνε! ”Η άν θέ
λετε άλλοιώτικα: Τόν άράπη κι’ 
άν τόν πλένης, τό σαπούνι σου 
χαλάς.

Λοιπόν, πρέπει, Εχει Ενα 
σοβαρότατο σημείο τό πράγιμα. 
"Οτι πρέπει νά έξετάσωμε ψυχο
λογικούς ποιες είναι οί σχέσεις. 
Πρέπει νά δώσωμε τό χέρι μέ 
τόν έργοδότη ή δέν πρέπει. Άλ
λοιώτικα ποΰ πάμε κ. Συνάδελ
φοι;

Τώρα, Ερχομαι είς τήν απολο
γίαν. Οί Γενικές συνθήκες, τό 
πρώτον κεφάλαιονι, είναι Ενα σύγ

γραμμα περί άπεργίας. Άπεργί- 
αι, πού γίνονται αί άπεργίαι καί 
γιατί δέν Εγιναν καί όλα αύτά. 
Μάς λέ ε για τούς οικοδόμους 
καί πολύ έπικίνδυνο πράγμα για 
μάς, διότι αύτήν τήν στγμήν φτιά
χνουν έδώ τόν δρόμο καί είναι 
πολύ έπικίνδυνο μή βγάλουνε δλες 
τις πλάκες. "Εχουν βγάλει ήδη.

Συ έβη κάτι, τό έξης: "Ισως νά 
γίνη θόρυβος. Έλπίζαμεν —Εκτι
μώ βαθύτατα καί τόν σέβομαι 
τόν Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου μσς, 
τόν σέβομαι είλικρινά, Εχω μάθει 
νά λέγω τήν άλήιθειαν— άλλά δυ
στυχώς, δπως είπε ό άγαπητός 
νεαρός καί πολύ Εξυπνος συνάδελ
φος, πέρυσι σ’ αύτήν τήν βρα- 
δυά ά κ. Χαρίτος είπεν τό έξης:

"Οτι ήταν Ενα δειλινό, όπως 
λέγει το τραγούδι καί μερικοί 
βλαστοί, —δέν ξέρω άν τά λέγω 
καλά, αν είναι αύτά, άλλά πά - 
τως αυτή είναι ή οΰσία— τής 
Εθνικής Τραπέζης, νέοι βλαστοί 
τοΰ πρώτου πιστωτικού ιδρύμα
τος τής χώρας, μαζευτήκαμε για 
νά κάνωμε τόν Συνδικαλιστήν για 
νά δώσωμε μίαν νέαν ζωήν.

Δυστυχώς, αί Συνδικαλιστικοί 
μετοχαί παρά τή Διοικήσει Εφέ
τος άνήλθον. Εϊδομεν Εναν πρώ
της τάξεως νεαρόν βλαστόν, τόν 
όποιον μά; είχε πή ό κ. Χαρίτος, 
νά ανέρχεται είς τήν θέσι,ν τοΰ 
Προϊσταμένου. Έδώ· ό λευκός 
βλαστός μέ τ’ άσπρα μαλλιά, 
πού Εχω 52 έτών, δέν θά γίνω 
ύποτμηματάρχης, διότι δέν Εχει 
θέσεις. ,Οί νέοι βλαστοί οί Συν
δικαλιστικοί ανέρχονται. Τέλος 
πάντων, άς άνέλθουν δικαίωμά 
των είναι.

(Ακολουθεί ταυτόχρονος δια- 
λογική συζήτησις μεταξύ τών κ. 
κ. Χαρίτου καί Δελένδα).

"Υστερα έρχόμαστε στά άσφά
λιστρα. Κύριοι Συνάδελφοι, τά ά
σφάλιστρα είναι μία υπόδεσις 
πολύ σοβαρή. Πρέπει νά Εξετά
σουμε αν πρέπει νά πάμε δικα

στικούς γι’ αύτήν τήν ύπόθεσιν. 
Είναι έ ντροπή -μας νά δεχώμεθα 
σέ δύο δόσεις αυτά άπό τήν Ε
θνικήν Ασφαλιστικήν έταιρίαν, 
καί νά λέμε θά μάς τό δώσουν, 
δέν θά ιμάς τό δώσου,ν καί νά τρέ
χουμε καί Μαχλαμάρες.

Τά Επαρχιακά καταστήματα. 
Τά έπαρχικά καταστήματα, όπως 
τά περιγράφει έδώ τό σεβαστόν 
Δ.Σ. είναι τελείως άντ[δημοκρα
τική ύπόθεσις. Δηλαδή παρουσιά
ζουν ότι είς τήν χώραν μας δέν 
υπάρχει ή Ελευθερία. Έάν έγώ ή
μουν Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου, θά 
εΐχα καταγγείλει καί τήν ά στ υνο
μι κήν άρχήν καί τόν διευθυντήν 
τοΰ υποκαταστήματος, καί τόν 
Πρωτοδίκην, ό όποιος Εβγαλε τήν 
άπόφασιν αύτήν.
Επίσης θά εΐχα τήν τόλμην αύτήν 
τήν στιγμήν ν’ αναφέρω τούς συν
αδέλφους, οί όποιοι έπήραν όρκο 
ότι δέν Εργάζονται. Εργάζονται. 
Διότι έδώ άν δέν κάνω λάθος, 
λέγει ότι ή προσπάθεια -μας έτορ- 
πιλίσθη άπό αυτούς τούτους τους 
συναδέλφους, όταν παρουσιάοθη- 
σαν είς τό Δικαστήριον καί τους 
διέψευσαν.

Λοιπόν, τώρα έρχόμαστε είς 
τόν τύπον. Τις παραμονές τών 
Εκλογών έδηιμοσιεύθη είς όλες τις 
Εφημερίδες, δέν ξέρω πώς, ότι οί 
υπάλληλοι καί οί συνταξιούχοι ι
δίως τής Έθικής Τραπέζης, θά 
καταψηφίσουν τήν Κυβέρνησιν 
Καραμανλή, διότι δέν είναι... 
δέν μεριμνά γι’ αύτούς. Έγώ δέν 
τήν είδα τήν διάψευσιν. Έφρόντί
σα νά τήν βρω. Καί έάν ήμουν 
Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου θά Εβαζα 
καί στο Ραδιόφωνο καί είς ολό
κληρον ταν Τύπον μίαν διάψευ- 
σιν.

Ή διάψευσις, αν δέν κάνω λά
θος, έδη,μοσιεύθη μόνον είς τήν 
«Άθηναϊκήνχκαΐ μέ μικρά στοιχεία 
καί έχυκλοφόρησε μία -μικρά άνα- 
κοίνωσις σέ σχήμα 1)8 τής κόλ
λας. Αύτό, έγώ πιστεύω ότι δέν

είναι «αιθάλου σωστό.
-κ. Μαυρουλίδης: 

Όμιλεϊ μή άκουάμενος. (Διαμαρ- 
τυρόμενος).

κ. Πρόεδρος: Μάλι
στα. Υπάρχει ό περί Τύπου Νό
μος κ. Δελένδα, ό όποιος έδημο- 
σίευσε τήν διάψευσιν καί έτελεί- 
ωσε, άφήιστε τό θέμα αύτό.

κ. Ν. Δελένδας: Συμ
φωνώ, διότι ό κ. Συνάδελφος δέ
χεται τάς άπόψείς μου αύτάς.... 
(γέλωττες — χειροκροτήματα) 
.... καί ότι έδημοσιεύθη είς τήν 
«Αθηναϊκήν» μέ μικρά - μικρά 
στοιχεία

Καί συνεχίζω έπί τοΰ θέματος 
αύτοΰ ότι μοΰ αυξάνει τήν πεποί- 
θησιν, ότι ή μυστηριώδης αύτή 
πολιτική, ή όποια πλέκεται τοΰ 
Συλλόγου, μέ τόν Σύλλογον, νά 
μή θέλωμε νά δώσωμε τό χέρι μέ 
τόν Διοικητήν, κάτι άλλο παρου
σιάζει.

Άγαπητοί Συνάδελφοι, διά ά 
άσφαλιστικά ζητήματα, είχα κά
ποτε διατελέσει έκεΐ πέρα. Πρέ
πει νά ξέρετε, ότι έάν δέν κινη
θούμε όλο βαδίζουμε πρός IΚΑ, 
όχι μέ όμικρον γιώτα, μέ γιώτα. 
Θά πάτε ατό IΚΑ όλοι. Πρόκει
ται κογγ’ αύτάς—θέλω νά μοΰ ά- 
παντήση ό Σύλλογος —έάν μέ 
τόν νέον οργανισμόν τοΰ Επι
κουρικού Ταμείου θά γίνη αΰξη,- 
σις τής κρατήσεως μισό στά Ε
κατόν καί τί πρόκειται νά έπα- 
κολουθήση αύτοΰ τοΰ νέου όργανι- 
σμοΰ τοΰ Επικουρικού ταμείου.

Καί τώρα σάς εύχαρι'στώ πού 
με αχούσατε. Σάς εύχαριστώ πού 
μέ χειροκροτήσατε καί θέλω νά 
σάς πώ Ενα άλλο, τό όποιον" πρό
κειται μετά μεγάλης εύφραδείαςν 
τήν οποίαν τόν διακρίνει τόν κ. 
Γραμματέα τοΰ Συλλόγου, νά μέ 
διάψευση ότι είς τις Ερχόμενες 
Εκλογές μεθαύριο θά κατέλθω ώς 
μεμονωμένος υποψήφιος νά βάλω 
τόν σταυρόν.
(Χειροκροτήματα).

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. 
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΥΤΑ

ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ
«αί θύτην τήν στιγμήν, εύρίσκε- 
σθε έν τφ γραφείο) τοΰ «. Σπη· 
λιοπούλου.

«. Κ. Ίθακίσιος: Κύ
ριοι Συνάδελφοι, ή Συλλογική 
μας ήγεσία Εφέτος μέ μίαν διά- 
λεξιν μάλλον περί Συνδικαλι
σμού, παρά λογοδοσίαν έπί τών 
πεπραγμένων της, προσεπάθησεν, 
ούτε λίγο ούτε πολύ νά -μάς πεί
ση ότι όλα έπήγαν καλά. Καί ότι 
έκαμε τό καθήκον της.

Ή πραγματικότης είναι μία, 
άγαπητοί κ. Συνάδελφοι: "Οτι τά 
βασικά θέματα τού προσωπικού 
είναι καί παραμένουν άλυτα. Βα
σικά δε 'θέματα τοΰ προσωπικού 
κατ’ εμέ είναι ό ’Οργανισμός καί 
"Ενταξις. Ενέργειες τοΰ Συλ
λόγου έπί τοΰ θέματος τούτου: 
0 (μηδέν). Δεύτερον: Τό νά μή 
ύπολοιπώμεθα τών άλλων δύο με
γάλων Τραπεζών. Έδώ ή Συλ
λογική ηγεσία μας έπικαλείται ώς 
δικαιολογίαν τής αποτυχίας της 
τό κλίμα, τό όποιον μετά φορτικό- 
τητος καί πέρυσι άνέφερε. Τό 
κλίμα δέ έφέτος τό έγαρνίρισε 
μέ έλξεις, μέ πυραύλους, κλπ. μέ 
άποτέλεσμα νά τομίζη, νά θέλη νά 
μάς πείση ότι όλο αύτό τό κλίμα 
καί οί γειώσεις Ισχύουν μόνον 
διά τήν οδόν Αιόλου.

Καί διατί διά τήν Λδόν Πανεπι
στημίου, έκεΐ που είναι ή ’Αγρο
τική Τράπεζα καί ή Τράπεζα τής 
'Ελλάδος δέν ίσ ύει τό ίδιον κλί
μα; Άλλά ή ’Αγροτική Τράπε
ζα επέτυχε μέ μίαν απεργίαν νά 
έξισωθή πλήρως μέ τήν Τράπε
ζαν τής 'Ελλάδος; Αύτό είναι τό 
δεύτερον αίτηιά μας. Άλυτον 
καί τό έμποδίζει τό κλίμα καί οί 
πύραυλοι.

Τό τρίτον θέμα τού προσωπι
κού, είναι ή ίση μεταχείρισις τών 
ύπαλλήλων στο ώράριον Κεντρι
κού καί 'Υποκαταστημάτων. Καί 
πέρυσι είχεν ύπασχεθή ή Δ.Ε. είς 
τούς άμοιρους αύτούς συναδέλ
φους τών 'Υποκαταστημάτων ότι 
θά άπεργήση έν ανάγκη καί τό 
Κεντρικόν πρός έξυπηρέτησιν τοΰ 
αιτήματος. Καί έπί τού θέματος 
τούτου, ή δραστηριότης τής Δι- 
οιχήσεως τοΰ Συλλόγου μας μη
δέν. Δέν ξέρω άν έχετε άλλην 
άντίρρησιν.

ΝΕΑ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ

"Αλλο θέμα τό όποιον άπασχο- 
λεΐ τό προσωπικόν είναι τά 
’Ασφαλιστικά μας Ταμεία. Δη
λαδή ή έξασφάλισις των γηρα
τειών μας. Αύτό τό θέμα κύριοι, 
ό συνάδελφος Παπαϊωάννου λε- 
πτομερώςσάς τό άνέπτυξε.Έχειδέ 
καί μίαν νέαν πλέον νοοτροπίαν 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον:

’Ενώ εμείς είμαστε οί μάχι

μοι,Εμείς είμαστε ό μάχιμος στρα
τός, εμείς είμαστε εκείνοι πού 
έχομε τά όπλα καί μπορούμε νά 
πάρωμε τό όπλο τής άπεργίας καί 
νά διεκδ κήσωμε τό αίτημα τής 
βελτιώσεως τών ταμείων μας, τό 
παραπέμπομεν είς τά γυναικόπεδα. 
Καί λέει είς τούς συνταξιούχους: 
άντί νά γυρίζετε μέ τά έντερα νά 
γουργουρίζουν, ξαπλωθήτε είς τό 
πεζσδρόμισν, διά τήν έπίλυσιν τοΰ 
θέματος».

Άλλη συνδικαλιστική κύριοι 
νοοτροπία. Αύτά ήταν τά βασικά 
θέματα, είς τά όποια περιμέναμε 
άπό τήν Διοικητικήν ’Επιτροπήν 
νά μάς δώση άπάντησιν καί νά 
μάς πή ότι τά προώθησεν ή τά έ- 
πεδίωξε. Άντ’ αύτοΰ άσχολεΐται 
ότι κρατά ψηλά καί άνεβάζει κά
θε Κρόνο καί πιο ψηλά 
τήν σημαία τού συνδικα
λισμού. Άπόδε.ξις τό πώς 
κρατάει, τή σημαία τοΰ συνδικα
λισμού ψηλά είναι ή σημερινή 
μας συνέλευσις, ή πενιχρά.

Καί τί έκανε κύριοι ή συλλο
γική ήγεσία; Θά σάς πώ έγώ τά 
πεπραγμένα τοΰ τρέχοντος έτους 
τής Συλλογικής ήγεσίας.

ΠΤΩΣIΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ
Κατεβίβασε τήν σημαία τοΰ 

συνδικαλισμού, ίσως γι’ αύτό εί
ναι ή άδιαφορία τών συναδέλφων 
καί ό κάθε συνάδελφος προσπαθεί 
νά τήν βολέψη μοναχός του, ό
πως τήν βολέψη, καί μετέβαλε 
τόν Σύλλογο σέ συνδικάτο προ
σωπικών άντεγκλήσεων καί α
φού δέν άσχολεΐται πλέον μέ τά 
γενικά θέματα, άσχολεΐται μέ τό 
πώς θά διαβάλη τόν κάθε συνά
δελφο, όπως πολύ όρθά είπε καί 
ό κ. Παπαϊωάννου, Ιδιαιτέρως δέ 
έμένα προσωπικώς.

ΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

—♦—

’Επειδή έσυνήθισα νά μιλώ 
παλληκαρίσια, τόσον στήν Ιδιω
τικήν μου ζωή, όσον καί είς τήν 
υπαλληλικήν μου σταδιοδρομίαν, 
δέχομαι νά τά βάλωμε κάτω, ώστε 
νά σταματήση τό πίτσι - πίτσι 
άπό πίσω καί νά μάς πή ό κ. Πρό
εδρος άν είμαι τής Διοικήσεως ή 
όχι. Τόν προκαλώ. Νά πή τώρα α
μέσως, τήν άπάντησιν ό κ. Πρό
εδρος.

κ. Καραπανος: Ό κ. 
Πρόεδρος δέν είπε ποτέ ότι εί- 
σθε άνθρωπος τής Διοικήσεως, 
άλλ’ απλώς καί μόνον λέγει ότι 
καθημερινώς, καί επαναλαμβάνω

κ. Κ. Ίθακίσιος: 
Είμαι Διευθυντής Υποκαταστή
ματος καί πηγαίνω διά τά θέ
ματα τού ’Υποκαταστήματος μου. 
"Εληξε ή ΰπόθησίς μέ τή δήλωσίς 
σας. Προχωρούμε πάρα κάτω κύ
ριοι:

"Οταν αύτό τό παραμύθι, τού 
ανθρώπου τής Διοικήσεως, κατά 
εναν τρόπον έκώπασεν, αρχίσαμε 
άλλο βιολί: Ό προδότης τοΰ Ά- 
ποστολόπουλου! Είναι έτσι κ. 
Καραπάνο, τάπες στήν Πάτρα ναι 
ή όχι;

κ. Καραπανος Σείς 
είπατε χειρότερα, στήν Θεσσαλο
νίκην έξεφράσθήτε κατά τρόπον 
άνάρμοστον.

κ. Κ. Ίθακίσιος: Νά 
στά πώ καί νά μού τά πής έδώ 
δημοσία, καί όχι κατά τρόπον ά- 
νάρμαστον, διότι κ. Πρόεδρε, 
καθ’ ήν στιγμήν έγώ εύρισκόμην 
είς τήν Θεσσαλονίκην, έκάνατε 
άνάρμοστον πράξιν δι’ άνακοινώ- 
σεώς σας, τήν όποιαν θά φέρω είς 
φώς αμέσως.

Λοιπόν ή ύπόθεσις Άποστολο- 
πούλου, έχω καί φωτοτυπίες για 
νά τά άποδείξω απόψε έτσι ξε
καθαρισμένα. Λοιπόν ύπόθεσις 
Άποστολοπούλου. Καί έκεΐ τότε 
κύριοι διέγνωσα ότι έπαψε ό 
συνδικαλισμός νάναι συνδικαλι
σμός, διότι ήθέλησαν νά κάνουν 
προσωπικά, έκμεταλλευάμενοι τά 
Ιερά καί όσια, τούς συναδέλφους 
μας, τις γυναίκες καί τά παιδιά 
τών συναδέλφων μας, οί όποιοι 
έπεινούσαν διότι οί άνδρες των 
λόγφ> ιδεολογικών πεποιθήσεων 
έδιώκοντο. Καί ό κ. Άποστολό- 
πουλος είπε ότι ή Διοίκησις χρη
ματοδοτεί τά πρόσωπα αύτά, κι’ 
ήθελε νά κάμη σαματά είς βάρος 
τού Διοικητοΰ διά τόν λόγον αύ
τό ν.

Τά φρσνήματά μου δέν σάς εν
διαφέρουν έδώ μέσα. Άλλά έπί- 
στευα καί πιστεύω ότι δέν είναι 
δυνατόν τά μωρά καί οί γυναίκες 
νά ύποφέρουν γιά μιά πράξι τών 
συζύγων των. Διεφώνησα, δέν ύ- 
πέγραψα τήν άνακοίνωσιν έκείνην. 
Ό κ. Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου έχει 
όλην τήν εύχέρειαν νά ψάξη τά 
Πρακτικά τότε καί νά δη ότι δέν 
ήμουν είς τό Συμβούλιον. ήμουν 

άρρωστος.
Παρ’ όλα ταΰτα, έπειδή είμαι 

τίμιος είς τάς συναλλαγάς μου. 
δέν έκαμα άγωγήν ότι κακώς με- 
τεχειρίσθησαν τήν ύπογ ραφήν 
μου, παρά έδικάσθηκα μες τό δι
καστήριο. Καί ύπάρχει άγόρευσις 
τού Είσαγγελέως, τήν όποιαν 
μπορώ νά σάς διαβάσω καί νά 
τήν θέσω ύπ’ όψιν σας ή νά σάς
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την φωτοτυπίσο) καί νά σάς την 
φωτοτυπία ω και νά σάς την μοι
ράσω αύριο, κι* είπεν ό είσαγ- 
γελεύς δτι εύρέθηκε συνδικαλι
στής ό όποιος είπε δτι θά έπέτα- 
γε τον Διοικητήν άπό τό παρά
θυρο. Κα'ι πράγματι κύριοι θά τον 
πέταγα άπό τό παράθυρο, αν ένά- 
μιζα δτι ό Διοικητής κάνει τέ
τοια πράξι.

Και τελειώνει κι' ή ΰπόθεσις 
τοϋ Άποστολοπούλου Κύριοι. 
Κα'ι βρίσκεται άλλο χάπι ένώ ή
μουν εις (τή,νι ΘεσσαίΧονίκην. 
"Οτι ήμουν απεργοσπάστης κατά 
τήν απεργίαν τής συγχωνεύσεως. 
’Αλλά ό κ. Καραπάνος είδικώς, 
μέ τον όποιον συνυπηρετούσαμεν 
εις τό Υποκατάστημα Γ'. Σε
πτεμβρίου, εκείνος ώς Προϊστά
μενος Καταθέσεων, εγώ ώς απε
σταλμένος τής 'Διοικήσεως διά 
τήν όργάνωσιν τοϋ τμήματος 

πληρωμών ιών συντάξεων, γνω
ρίζει δτι ήμουνα ό πρώτος ποίι 
είπα στους δικούς μου. « Αστε 
παιδιά τά καλαμάρια σας κάτω 
καί φευγάτε έξω.» Είμαι Εκεί ος 
πού άπό τήν Υπηρεσίαν παρέδω
σα τά κλειδιά εις τον Εισαγγε
λέα, ήμουν έκείνος ό όποιος εύ
ρηκα τον κ. Σύρο τον νϋν ’Αντι
πρόεδρο καί δούλευε στις ’Αξίες 
καί τοϋ λέγω «τί κάθεσαι, σήκω 
φεύγα», καί μοΰ λέγει «μά τώ
ρα νά τά κλείσω», σήκω φεύγα 
τοϋ λέω. Ζσΰνε έδώ δλοι οί άν
θρωποι καί μπορούν νά τό επι
βεβαιώσουν τότε δε μέ άντικα- 
τέ στήσε ό κ. Άργυρόπουλος. 
Έμπήκα δέ είς τό Κατάστημα κα
τόπιν εντελής τοϋ Κώστη, τότε 
προέδρου τοϋ Συλλόγου, έπί Ή- 
λάσκου, μόνον καί μόνον διά νά 
πληρώσω τούς εφέδρους. ’Α
φού μοΰ έδωσε καί υπαλλήλους, 
όχι τούς υπαλλήλους τής ύπηρε- 
σίας μου, άλλα ύπαλλήλους άπό 
τον Σύλλογον.

Εύρήπαν λοιπόν τήν εύχαιρίαν 
δταν ήμουν στήν Θεσ)κην κύρ οι 
καί έρριξαν αύτήν τήν πομφόλι- 
γαν δτι ήμουν απεργοσπάστης. 
"Οτι δεν συνεμερίσθην τήν κατοχή 
τών συναδέλφων μου. Καί δεν έ- 
φθασε αύτό κύριοι, έκανε καί τήν 
άτιμίαν ό κ. Καραπάνος, νά πή 
δτι έκίνησα κακώς τόν λογ)σμόν 
τής στέγάσεως.

κ. Γ. Καραπάνος: Τί 
πράγμα...

κ. Κ. Ίθακίσιος: Ό
τι έκίνησα άντικα ονικώς τόν 
Λογ)σμόν τής στεγάσεως. Μάλι- 
στα είς την άναχοινωσιν σας. 
Ό η. Καραπάνος είπε αύτδ τό 
πράγμα: Εύχομαι νά μήν είχε καή 
ό τόπος μου. (είμαι άπό τήν Ζά
κυνθον) καί νά μήν είχα ποθεί 
συμφορά. Βέβαια ήμουνα πλιυ- 
σιόπαιδο καί είχα λεπτά. Άλλα 
εύρέθηκα είς τόν δρομο και ε- 
ζήτησα μέ τήν σειρά μου, όπως 
όλοι οί άλλοι ύπάλληλοι στεγα
στικό δάνειο.

Καί έκανε τήν εξής ατιμία, ή 
Διοίκησις σε μένα. ’Εμέ μοΰ 
κράτησαν ένα προσωπικόν δά ει- 
ον τό όποιον έπήρα διά νά κά ω 
τόν άχώνα τόν όποιον πιστεύω 
καί χαλάω άπό τήν τσέπη μου 
άπό τό στεγαστικόν. Καί δέν 
έθίχθηκε ό κ. Καρα άνος, δταν 
ένώ είχε σπίτι έπ’ όνόματι τής 
γυναίκας του, άγορασθέν τό 1934 
καταθέτω τήν όεβαίωσιν τοϋ υ
ποθηκοφυλακείου» τό 1960 ξανα-

Άλλά μέχρι τής στιγμής, έχο- 
:μεν μόνον είς τό Συμβούλιον προ
αγωγών. Ό Πρόεδρός μας τί 
ρόλον πρέπει τά παίξη έκεϊ εάν 
τυ ον π.χ. έγώ έχω μίαν ασθέ
νειαν καί βλέπει δτι μέ κόβουνε 
νά μέ ύποστηρίξη. ’Εάν ήμουν ά- 
πεσπασμέ.ος πουθενά καί ή άπο- 
σπασί μου ή;ο έμπόδιον διά τήν 
προαγωγήν μου νά πή ό κ. Πρό
εδρος... κύριοι άπεσπασμένον τόν 
έχετε τόν Ίθακίσιον, εσείς τοϋ 
εγκρίνετε τήν άπόσπασιν, τοϋ 
κόβετε τώρα τήν υπηρεσίαν του; 
Καί νά ύ.τοστηρίξη τόν συνάδελ
φο σάν συνήγορός του.

Έν τούτοις κύριοι Συνάδελφοι, 
γιά αν άδελφο ό κ. Καραπάνος 
έγίνηκε αυστηρότερος καί τής Δι- 
ο κήσεως.

(Θόρυβος—ταυτόχρονοι συζη
τήσεις).

κ. Ίθακίσιος: "Οταν 
συνάδελφος έκρίνετο διά τήν 
προαγωγήν του, ένώ ό κ. Καρα
πάνος ήταν μέσα είς τό Συνβού- 
λον τών προαγωγών, δταν έφυγε 
άπό έκεϊ, έκανε έπ; στολήν απόρ
ρητον προς τόν Διοικητήν καί 
προς τούς Διευθυντάς τής Τραπέ-

πήρε στεγαστικό δάνειο, όρίστε 
κ. Καραπάνο.

κ. Καραπάνος: Θέλε
τε νά σάς απαντήσω αύτήν ήν 
στιγμήν...

κ. Ίθακίσιος: Νά μοΰ 
άπαντήσητε, δέχομαι βιολογικήν 
συζήτησιν.

(Θόρυβος—διαλογικαί συζητή
σεις).

κ. Καραπάνος: Κύρ οι 
έχω είς σειράς μου. γνωμάτευσιν 
τής άρμεδίας Υπηρεσίας τής Δι- 
σικήσεως δ ά τής όποιας γνωμα
τεύεται δτι τό διαμέρισμα τό ό
ποιον είναι έπ’ όνόματι τής γυ
ναίκας μου, έξ ένός καί ήμίσεος 
δωματίου γνωστού είς δλους 
έκ τών προσκειμένων είναι τε
λείως ακατάλληλον καί άνθυγει- 
νόν,

κ. Ίθακίσιος: ’Εκατόν 
όκτώ χ λιά'ες δραχ. έχει κοστί
σει. Τό 1954 δέ 108.000 δέν εί
ναι...

κ. Καραπάνος: Μήν 
θέλετε νά παραποιήτε τήν αλή
θειαν.

(Διαλογκαί συζητήσεις μετα
ξύ τών κ. κ. Καρπάνου — Ίθα- 
κισίου).

κ. Καραπάνος: Ξέρετε 
κύριοι δτι επωμίζομαι πάντοτε 
τήν ευθύνη ήτις άτορρέει έκ τής 
γλώσσης τής αλήθειας οισιδή ο- 
τε καί έάν άφορά αυτή. Κύριοι 
συνάδελφοι γνωρίζετε δτι έπί 
μίαν τετραετίαν, έπολιτεύθηιμεν 
έδώ είναι στή δ άθεσί σας κύριοι, 
τιμίως καί τά σφάλματά μας 
είναι πράξεις στηριζόμεναι είς 
τήν ηθικήν καί τήν τιμιότητα. 
"Αλλως τε συντόμως θά καί ετε 
έάν εμείς εϊμεθα εκείνοι οί όποιοι 
άπεδείχθημβν άξιοι τής αποστο
λής ιμας.

( Χβι ροκροτήματα)
κ. Κ. Ίθακίσιος: Καί 

αυτό κύρ οι, δσον άφορά τόν 
τρόπον τού συνδικαλίζεσθε πρδ' 
τούς άντιθέτους του. Τώρα θά 
έλθουμε καί είς τήν δράσιν του 
πρός τό ύτόλοιπον πρόσω π ι- ό . 
Ερωτώ τόν π. Καραπάνο. "Εκα
νε μία άνακοίνωσι καί έιδιαφέρ
θηκε διά τάς μεταθέσε'ς τών υ
παλλήλων, τών άνωτάτων στελε
χών. Μήπως κανένας άπ’ αυτούς 
τούς μεγάλους ύπαλλήλους έ "ά
χθη ποτέ μαζί μας: μήτως ή' θε 
κανένας μεγάλος άπό τούς κυρί
ους αυτούς είς τούς αγώνας μας; 
Λοιπόν τί τόν ένδιαφέρη τον κ. 
Καρα-άνο, άν αλλάξανε τά κορά
κια μούτρα; Κοράκια τά μέν, κο
ράκια τά δέ, τί τόν ενδιαφέρει 
τόν κ. Καραπάνο.

Νά μάς έξηγήση ό κ. Καραπά
νος γιατί τόν ένδαφέρει δταν ή 
Διοίκησις άΧλτξε τά μέν κοράκια, 
κι έβαλε τά δέ κοράκια.

(Ταυτόχρονοι διαλογικαί συ
ζητήσεις—θόρυβος).

κ. Ίθακίσιος: Και 
8ά προχωρήσω καί σέ ένα άλ'ο 
θέμα. Νά δήτε τήν παρασκηνακήν 
δράσιν τής Δ οικήσεως τού Συλ
λόγου τήν οποίαν δέν γνωρίζετε. 
Άγωνιζόμεθα κύριοι νά έχωμεν 
δσον είναι δυνατόν είς τά Συμ
βούλια τής Τραπέζης, νά έχωμεν, 
έκπροσώπσυς μας. "Ετσι δέν εί
ναι; Άγωνιζόμεθα νά έχωμεν 
καί έπί τών ήμερών μου αγωνί
στηκα, νάχωμεν καί είς τό Γενι
κόν Συμβούλιον τής Τραπέζης.

ζης δτι δέν μπορεί νά προαχθή 
αυτός ό συ,αδελφός, διότι έδώ 
καί 30 χρόνια είχε κάτι κά.ει... 
Είναι αλήθεια, ναι ή δχι κ. Κα

ί ραπανο...
κ. Καραπάνος: Αύτό 

τό θέμα μήν τό κρύβετε... νά ιό 
πήτε έλευίέρως διότι άγεται έ- 
νώπιον τής δικαιοσύνης καί ό 
Πρόεδρος τού Συλλόγου θά πα- 
ρουσιασΟή ένώπιον τής δίκαιο ύ- 
ιης. ’Εκεί θά δούμε ποιος έχει 
άδ.κο καί ποιος έχει δίκαιο...

κ. Ίθακίσιος: Καί
προσθέτω έγώ κύριοι, άν ό Πρό
εδρος είχε την ευθυκρισίαν αύ ή 
συνέχεια, μέ γειά του καί μέ χα
ρά του. Γιατί όμως δταν έκρ νέ
το ό ίδιος ό κ. Πρόεδρος, δέν 
τόν έπιασε ή Ιδια ευθιξία; δταν 
ήταν Διευθυντής είς τό Καρπε
νήσι, έιέΟη έκτος υπηρεσίας δώ
δεκα ημέρας διά κακήν διοίκησι 
της Τραπέζης...

κ. Καραπάνος: Κύ
ριοι συνάδελφοι ό ιατρέψατε μ υ, 
μέ δλον τό σεβασ ό πού έχω πρός 
τό Σώ α νά πώ δυο λόγια τά ό
ποια Ενδιαφέρουν δλους σας, εί
τε τέλος πάντων περάσατε είτε 

ι πρόκειται νά περάσετε.

Ναί, έτιμωρήθην μέ 15 ήμε
ρες παύσιν διότι ύπερέβην τάς 
Διαταγάς τής Διοικήσεως. Μή
πως έχετε κανέναν άλλον λόγον 
νά πήτε...

κ. Ίθακίσιος: Θά 
σάς τά πούμε κ. Καραπάνο. Έτι- 
μωρήθητε διότι έπήγατε είς τό 
καϋμένο Καρπενήσι καί τό ανα
στατώσατε διά τοκογλυφία καί 
ήλθε ολόκληρη νομισματική Επι
τροπή έπάνω καί σέ ξηλώσανε καί 
άντελήφθη δλος ό κόσμος...

(’Ακολουθούν ταυτόχρονοι δια- 
κ. Μαυρουλίδης: Άπό έ- 
λογικαί συζητήσεις), 
νός τετάρτου έχομεν ξεφύγει άπό 
τό θέμα τής Γενικής Συνελεύσεως 
καί έχομεν άχθη είς μίαν προ
σωπικήν εναντίον σας έπίθεσιν.

(Θόρυβος—‘ταυτόχρονοι συζη
τήσεις).

κ. Ίθακίσιος: Μά τί 
νά κάνουμε κ. Μαυρουλίδη, δέν 
έχομε έμεϊς τόν μηχανισμό τού 
πίτσι-πίτσι άπ’ έξω... έσύ δέν 
έχεις δικαίωμα νά μέ διακόπτεις 
έμενα... κάτσε κάτω. Δέν μπο
ρείς νά μέ διακόπτης.

(Θόρυβος - αντεγκλήσεις) 
κ. Καραπάνος: Κύ

ριοι συνάδελφοι, έπιτρέψατέ μου 
νά σάς πώ δυο λόγια. Ό κ. Ίθα
κίσιος προσπαθεί... σάς ζητώ 
σάν φίλος καί σάν συνάδελφος 
νά παρακολουθήσητε μέ ιδιαιτέ
ραν προσοχήν είς δσα θά σάς πή 
καί έγώ θά απαντήσω ύστερα.

(Χειροκροτήματα) 
κ. Ίθακίσιος: Καί 

προχωρούμε κύριοι. Έρχόμεθα είς 
τό θέμα τών ασφαλίστρων. Ή 
Συλλογική ’Ηγεσία κατήγγειλε δ- 
τι τά ασφάλιστρα κακώς διανέ
μονται. Όρθώς. ’Εμείς έζητήσα- 
μεν άπό τήν Συλλογικήν ‘Ηγεσί
αν νά δημοσιεύση τόν πίνακα 
τών ανθρώπων οί όποιοι κακώς 
εισπράττουν τά ασφάλιστρα.

Καί ερωτώ τί έκαμε άντ’ αυ
τού: "Εκαμε μίαν άνακοινωσιν 
προσωπικήν αυτά δέν είναι έκτος 
θέματος. Είναι έντός θέματος 
διά νά σάς αποδείξω δτι δλα τά 
θέματα τά Συνδικαλιστικά μας, 
ανάγονται είς προσωπικά.

"Εκαμε μίαν άνακοίνωσν καί 
είπε: Πόσα πέρνει ό Σπηλιόπου- 
λο~; έρωτώ θά μοιράσωμεν τά λε
φτά τού Σπηλιόπουλου; Καί είναι

κ. Ά θ. Τσολάκης: 
Θά μοΰ επιτρέψετε δυο λόγια 
Παρ’ δλο δτι ό κ. Ίθακίσιος 
θέματα τά όποια είχα νά θίξω, τά 
έθιξε κι’ αύτός, θά τό ξαναθ'ξω 
καί έγώ. Γιά μένα είναι ουσιώ
δη.

Κατ’ άρχήν είναι άποκαρδιω- 
τικόν τό φαινόμενον ένώ είς τήν 
περιφέρειαν Πρωτευούσης, όπως 
είπεν ό κ. Ίθακίσιος, ύπηρετούν 
1.500 συνάδελφοι, παρίστανται 
100—150 δέν ξέρω πόσοι είναι α
πόψε. Αύτό τό φαινόμενον παρε- 
τηρήθη φυσικά καί άλλοτε. Θέ
λω νά στιγματίσω αυτή τήν στι
γμή, δλους αυτούς τούς συναδέλ
φους τούς άπόντας, νά τούς πώ 
δτι δέν έχουν κανένα δικαίωμα 
νά μεμψιμοιροΰν είς τούς διαφό
ρους καί νά λένε δτι ό Καραπάνος 
ή ό "Αλφα ή ό Βήτα και ό Γ δεν 
έκαναν τό καθήκον τους.Αύτοί δεν 
κάνουν τό καθήκον τους καί αύτοί 
είναι οί υπεύθυνοι τοϋ καταντή
ματος τού Συνδικαλισμού τής Ε
θνικής Τ ραπέζην

Λοιπόν, άπό τούς νέους, είς 
τούς όποιους έστήριξα δλας μου 
τάς έλπίδας καί τό λέγω ειλικρι
νέστατα καί πρέπει νά μέ πιστέ
ψετε, προ τετραετίας καί τούς εί
χα εύχηθή κάθε έπ.τυχίαν, είχα 
ακούσει δτι ό άκρογω. ιαΐος λί
θος των ήταν ό ’Οργανισμός. Αύ- 
τόν τόν περιβόητον Όργανισ όν 
δεν τόν είδα ποτέ νά γίνη. Καί 
δεν νομίζω, δτι θά τόν δώ είς 

! τά δυόμισυ - τρία χρόνια άκό. η 
πού έ ω νά φύγω. Και δέν θά τόν 
δουν καί αύτοί πού είναι πολύ 
νεώτεροι άπό έιμένα, διότι υπάρ
χει λόγος νά μη γίνη.

ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΝ

Επίσης τό Συνταξιοδοτι- 
κόν κύριοι. Μήν πάει είς τό πο
νηρόν τό πνεύμα σας, δτι έγώ 
γέρασα καί φεύγω. "Οχι κύ
ριοι σάς μιλώ είλικρινά δέν 
μέ ενδιαφέρει. Θά άκολουύήσω 
τήν μοίρα όλων τών συναδέλ
φων οί όποιοι έλευκάνθησαν 
είς τήν Τράπεζαν καί φεύγουν 
μέ τό παράπονον δτι ή τιμία 
εργασία καί οί υπάλληλοι οί 
όποιοι έποντάρησαν είς τήν τι
μιότητα καί είς τήν εργασί
αν, δέν ετυχον τής δεούσης άν- 
ταποκ ϊίσεως έκ μέρους δλων 
τών υπευθύνων.

μόνον ό Σπηλιόπουλος ό όποιος 
πέρνει ασφάλιστρα; δέν ύπάρχει 
κανένας άλλος; Καί γιατί πέρ- 
νουμε τόν Σπηλιόπουλο καί δέν 
πέρνουμε τόν Τσαπάρα, δέν περ
νούμε τόν Κορογιαννάκη, δλους 
τούς Διευθυντάς οί όποιοι πέρ- 
νουν ίσα άσφάλιστρα... αραγε 
δένκάνοιιμε αγώνα, γιατί ό αγώ
νας κανονικώς είναι μία κατά
στασής «αύτοί καί αύτοί πέρνουν 
τόσα λεπτά». Τό τί πέρνει ό ένας 
καί τό τί πέρνει ό άλλος. "Οπως 
είπα προηγουμένως, κόρακας καί 
ό Ενας, κόρακας καί ό άλλος δέν 
μάς Ενδιαφέρει.

"Ενα άλλο θέμα τό όποιον μάς 
άπησχόλησεν είναι δτι συνέπεια 
κακού χειρισμού τού Διοικητικού 
Συμβουλίου έτ μωρήθησαν συνά
δελφοι ’Επαρχιακών 'Υποκατα
στημάτων, διά διανομήν Εγκυ
κλίου ξένης όργανώσεως πολι
τικού περιεχομένου. Καί οί συνά
δελφοι έξηπατήθ'ησαν διότι ή ά
νακοίνωσι ς αυτή δ ενεμήθη μέ 
τίτλον καί περικάλυμμα τού Συλ
λόγου.

Καί έρωτώ τό Προεδρεΐον τού 
Συλλόγου, διά μίαν τόσον σοβα- 
ρωτάτην πράξιν δέν ώφειλε πάση 
θυσίφ νά Εξακρίβωση ποιοι είναι 
Εκείνοι οί όποιοι μετεχειρίσθη- 
σαν αυτές έδώ τις ταινίες, 
αύτά έδώ τά περικαλύμματα καί 
δλα αύτά πού σάς δείχνω τώρα 
γιά νά άποστείλουν ανακοινώσεις 
είς τά ’Επαρχιακά 'Υποκαταστή
ματα, μέ αποτέλεσμα οί συνά
δελφοι, καλή τή πίστει, νά τά 
διανείμουν καί νά βρουν και τόν 
μπελά τους.

Έπ’ αυτού τού θέματος, θέλω 
νά μάς πή ό κ. Καραπάνος τί ε
νέργειες έκανε, δταν μέσα άπό τό 
γραφείο του τού κλέβουνε χαρτί 
κλπ. τά όποια μεταχειρίζονται 
ποικιλοτρόπως οί άγνωστοι.

Άπ’ δλα αύτά συνάδελφοι δια
πιστώνομε ένα πράγμα, δτι είς 
τήν Εθνικήν Τράπεζαν δέν ύπάρ- 
χει συνδικαλισμός. Οί δέ κοπτό- 
μενοι δτι ψηλά κρατάνε τή ση
μαία τού Συνδκαλισμοϋ δέν έ
καναν τίποτε άλλο παρά νά παί
ξουν τόν ρόλο μοιρολογίστρας, 
δταν μάς πέταγε ένα ξεροκόμα- 
το ή Διοίκησις.

Αύτά είχα νά σάς πώ, σκεφθή- 
τκ και άποφασίστε.

(Χειροκροτήματα ).

’ Τό συνταξ ιοδοτικόν κύριοι ήτο 
ό άκρογωνιαΐος λίθος. Προσέ- 
ξστέ το καλά. Σέ σάς θ’ άνήκη 
ό μεγάλος άθλος. Δέν έπρεπε 
νά έχετε ούτε θέμα δεκαπεν
θημέρου, ούτε θέματα άλλα 
μονομερή καί προσωπικά, πα
ρά δύο:

Τόν ’Οργανισμόν κύριοι καί 
τό Συνταξιοδοτικόν. Προσέξα- 
τέ τα, διότι τά έπηγγέλθητε 
καί προεξοφλείτε καί τήν εκλο
γήν σας τήν νέαν. Σάς εύχο
μαι νά έπανεκλεγήτε. Δέν έχω 
κανέναν προσωπικόν λόγον, οΰ^ 
τε προβολήν, πρόκειται νά θέ
σω, άλλα θά πρέπη νά προσέ
ξετε τά δύο βασικά αυτά. Έάν 
δέν τά επιτύχετε αυτά νά τά 
λύσετε είς τήν νέαν σας θη
τείαν, θά ε’ίσαστε δοσίλογοι είς 
τήν συνείδησίν σας, έφ’ δρου 
ζωής καί δταν καί σείς θά γί
νετε συνταξιούχοι, θά χτυπά
τε τό κεφάλι σας είς τόν τοίχο, 
δπως τό χτυπάνε οι Εβραίοι.

Λοιπόν τρίτον ζήτημα τό ό
ποιον παρ’ δλον δτι δέν είναι 
συνδικαλιστικόν, διότι αύτό 
μοΰ τό άνέφερον, είναι τά ’Α
σφάλιστρα τά όποια μοιράζον
ται μέ τά φακελλάκια. Αύτά τό 
σύστημα τό όποιον μάς έκλη- 
ροδότησε εκείνη τέλος πάντων 
ή λαίλαψ που πέρασε άπό τήν 
Τράπεζα, τό σύστημα Ήλιά- 
σκου, έπρεπε τουλάχιστον νά έ- 
χη έκλίψη διά λόγους ηθικής τά- 
ξεως. "Επρεπε νά έψαρμοσ^ούν 
επιδόματα θέσεως καί άν αί 
θέσεις ήταν πολλές, νά περ-ιο- 
ρισθοΰν αί θέσεις τών προϊστα
μένων. Δέν θά μέ πείραζε πολύ 
αγαπητοί μου, παρ’ δλον δτι 
είμαι Προϊστάμενος Υπηρεσί
ας νά μήν πάρω τό φακελλάκι.

Λοιπόν, θά έπρεπε, έφ’ δ
σον σάς έτυχε καί ώς άπό μη
χανής Θεός, σάς έπεσε τό δώ- 
ρον αύτό, ή εγκύκλιος έκείνη 
τής Εμπορικής Τραπέζης, νά 
τήν έκμεταλλευθήτε παντοιο- 
τρόπως καί νά χτυπήστε τό 
χέρι σας καί νά έπί μείνετε νά 
είναι μία δίκαια κατανομή τών 
Ασφαλίστρων γιατί μέ τό δί- 
κηο τους οί συνάδελφοι παρα- 
πονοΰνται δτι οί μεγάλοι περ
νούν πολλά, οί μικροί δέν πέρ
νουν τίποτα καί άν δέν μπορού
σε νά γίνη τίποτε έγώ θά συνι-

0 ΡΟΛΟΣ ΤΟΫ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

0 κ. ΤΣ0Λ&ΚΗΣ
--------- ®---------

στοΰσα δλα τά άσφάλιστρα 
νά πάνε είς τό Ταμεΐον Συν
τάξεως ή είς τό ’Επικουρικόν, 
ή είς τήν προικοδότησιν, έάν 
νομίζετε αύτό, διότι άλλοι 
μπορεί νά μήν έχουν κορίτσια, 
έν πάση περιπτώσει νά πη
γαίνουν σέ έναν Ασφαλιστικόν 
’Οργανισμό.

Κύριοι, προσέξατε, διότι σέ

σάς τους νέους απευθύνομαι. 
0> νέοι έχουν μεγάλην ύπο- 
χρέωσιν νά σκεφθούν αύτά τά 
λίγα λσγάκια πού είπα 
και νά κάνουν έστω σ’ αυτό 
τόν χρόνο πού θά μάς έλθη το 
καθήκον τους καί τίποτε άλλο. 
Ευχαριστώ.

(Χειρκροτήματα)

Ο κ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
---------- Φ-

κ. Γ. Θεοδώρου: 
Είμαι υποχρεωμένος κ. συνά
δελφοι νά πάρω τόν λόγον έπί 
ένός τελείως προσωπικού θέ
ματος. Καί δέν θά τόν έπερνα, 
καί θά παρέβλεπα τόν προσω
πικόν λόγον, έάν τό θέμα δέν 
ξεκινούσε άπό τόν Πρόεδοον 
τού Συλλόγου, ώς Πρόεδρος 
τού Συλλόγου έν προκειμένη) 
ενεργών.

Ε"μαι υποχρεωμένος ν’ αρ
χίσω κάπως μακρυά. Πριν 30 
χρόνια. Πολλοί άπό σάς ίσως 
δέν θάχετε γέννησή. ’Ήμουν 
κύριοι υπάλληλος, ένός έτους, 
προσωρινός. Είς τό Υποκατά
στημα Γυθείου. Καί υπό τάς 
συνθήικας τάς οποίας τότε έ- 
δουλεύαμε, είχα τό τμήμα τών 
’Αξιών.

"Οσοι έχετε δουλέψει είς τήν 
Υπηρεσίαν αύτήν, θά ξέρετε 
δτι πολλές φορές δίδονται επι
στολές νά παοαδίδωντσι έλεύ- 
θερες άξιες ή συναλλαγματι
κές, έπί είσπράξει τών δικαι
ωμάτων τής Τραπέζης. Τις α
ξίες αυτές αποφεύγουν νά τις 
παραλαμβάνουν γιά νά μήν 
πληρώσουν τά έξοδα, καί 
λαμβανομένου ύπ’ δψιν δ- 
τι πρόκειται περί γραμ
ματίων ευκολίας, ή περί εξο
φλημένων υποχρεώσεων.

Παρέδιδα, δταν είχα τέτοι
ες εντολές, συναλλαγματικές 
ή άξιες είς τόν κλητήρσ ·ιής 
Τραπέζης καί έπήγαινε είς τά 
.μαγαζιά καί παρέδιδε τις συ
ναλλαγματικές καί είσέπραττε 
τά δικαιώματα τής Τραπέζης.

"Ενα βράδυ, καί καθ’ ήν ώ
ραν τό Ταμεΐον είχε κλείση μοΰ 
έφερε ό κλητή ο τού Υποκατα
στήματος 3 ί δρχ. Τις έβαλα 
είς τό συρτάρι μου καί τό πρωΐ 
μέ τήν φούρια τής έργασσς δέν 
έκοψα τό γραμμάτιο εϊσποά- 
ξεως. Τό απόγευμα, διότι έν 
τέρ μεταξύ ό κλητήρ είπε είς 
τόν Διευθυντήν δτι εϊσέπμσξε 
τά έξοδα μοΰ έζητήθη, διότι 
Τδαν δτι δέν είχα κόψει τό γραμ 
μάτι ο είσπράξεως, άνοιξα τό 
συρτάρι μου, λέω έδώ τάχα, τά 
ξέχασα. Έκόπη αμέσως τό 
γραμμάτιο είσπράξεως. Αύτά 
δέν είναι μόνον έξομολόγησις 
πρός συναδέλφους, είναι καί 
γραμμένα άπό έκθεσιν Έπιθε- 
ωρήσεως.

Διωρίσθην άπό σύ στάσιν 
το τότε προσωπάρχου Βριζά- 
κη. Ό Διευθυντής ό τότε, ά- 
νέψερε διά προσωπικού γράμ
ματος τήν παράλειψίν μου αύ
τήν είς τόν προσωπάρχην, ξέ
ροντας τόν συγγενικόν δεσμόν 
μου, τόν όποιον είχα.

Ό τότε Προσωπάρχης, δσοι 
τόν έγνώριζαν, ήξεραν πόσο 
σκληρός ήτο, τού έζήτησε έγ
γραφον, τήν καταγγελίαν, δπεο 
καί έγένετο.Ύπάρχει τό έγγοα- 
φσν καί ή πρότασις τού τότε 
Διευθυντοΰ ήτο τής επιβολής 
τής ποινής τής προφορικής έ- 
πιπλήξεως διά την υπηρεσια
κήν αύτήν παράλειψίν μου.

Ό κ. Βριζάκης, χωρίς, ού
τε άπό κανένα άλλο Συμβού
λιο νά μέ περάση, έθεώρησε 
καλόν νά μέ άπολύση. Καί μέ 
άπέλυσεν. τΗλθα είς τήν ’Αθή
να, παρουσιάστηκα είς τόν Δι
οικητήν, τόν Δροσόπουλον καί 
ξέρετε πόσο δύσκολο τήν επο
χήν έκείνην, πού είς τό χώλλ 
τής Διοικήσεως άνέμεναν Υ
πουργοί, ήτο νά δή ένας άπο- 
λυθείς προσωρινός υπάλληλος 
τόν Διοικητήν. Παρήλθεν ένα 
πεντάμηνον, κατόρθωσα τόν 
είδα, άνεγνώρισεν ό ίδιος ό 
Διοικητής τό δίκαιόν μου καί 
μέ έπαναδιώρισαν είς Υποκα
τάστημα τής περιφέρειας έξ 
ής καταγόμην άναγνωρισθέν- 
τος δλου τού χρόνου ώς χρόνου 
υπηρεσίας.

Έκτοτε σταδιοδρόμησα, ά
σπρισα μέσα είς τήν Τράπεζα, 
προηγόμην κανονικώς, έτιμήθην 
διά τής ψήφου τών συναδέλφων 
τόοόν είς τόν Σύλλογον, δσον 
καί είς τόν Συνεταιρισμόν, τόν 
οποίον παρέλαβα είς τήν κατά- 
στασιν, τήν όπο αν δλοι ξέρετε 
καί σέ ποιαν καταστασιν τώρα 

I τόν παρσδίδω, <σί δταν ένόμι- 
ζα δτι Εθεσα γερά τά θεμέλια 

| τού Συνεταιρισμού, έπανήλθα 
είς τήν Τράπεζαν, διότι ή φίλο

δοξία μου δέν ήτο είς τόν Συν
εταιρισμόν. ’Ήτο καί είναι είΛ 
τήν Τράπεζαν.

Ό Πρόεδρος τού Συλλόγου, 
ώς άντπρόσωπος των υπαλλή
λων, ό φυσικός συνήγορος τών 
κρινομένων υπαλλήλων είς τό 
Συμβούλιον προαγωγών, καί έ
άν ύπήρχεν άκό μη παράπτωμα, 
κι’ άν ύπήρχεν ατιμωτική πρά- 
ξις, είναι δικηγόρος, καί δικη
γόρος κατηγορουμένου, κρινο- 
μένου έπρεπε νά πάρη τό μέ
ρος τού κρινομένου υπαλλήλου.

Άλλα μικρός είς τήν ψυχήν, 
σάν τυμβωρύχος έτρεξε νά βρή 
πριν 30 χρόνια μίαν υπηρεσια
κήν παράλειψίν, νά θέση θέμα 
καί νά γράψη γράμμα είς τόν 
Διοικητήν. Ή ύπόθεσις αυτή 
βέβαια έχει φθάσει είς τήν Δι
καιοσύνην, καί ή Δικαιοσύνη 
θά πή τόν τελευταΐον της λό
γον.

Άλλα αισθάνομαι τήν ΰπο- 
χρέωσιν, διότι θεωρώ μεγαλύ- 
τερον δικαστήριον την έκτίμη- 
σιν τών συναδέλφων, νά σάς 
τά πώ αφού δέν είχε τήν τόλ
μην νά τά πή μέ ονόματα, άλ^ 
λά μόνον μέ απόρρητα καί υ
πονοούμενα. Διότι ή επιστολή 
σταλεΐσα καί πρός τόν Διοι
κητήν καί πρός τόν Διευθυντήν 
τής Τραπέζης λέγει «προσωπι
κή», «Άπόρροιτος», «Λίαν ε
πείγουσα». Μές τό σκοτάδι, μέ 
τό στιλέττο ό Πρόεδρος, ό δι
κηγόρος τών υπαλλήλων, μέ - 
πόρρητα, μέ στιλέττο μέ έκάρ- 
φωνε διότι είχαμε συνδικαλιστι
κός αντιθέσεις.

Καί έάν, δπως είπεν ό κ. 
Ίθακίσιος, ήταν τέτοια ή νοο
τροπία τού κ. Καραπάνου, θά- 
λεγα, κακώς, κάκιστα, άλλα 
ανθρώπινον είναι.

Μπορεί δμως νά μάς εΐπη, 
ποιαν θέσιν πήρε σέ περίπτωσι 
στενού του συνεργάτου καί πα- 

■ ρακαθη μενού, δταν δέν έπρό- 
κειτο περί 31 μόνον δραχμών, 
πού εϋρέθησαν είς τό συρτάρι, 
άλλα περίπου 15.000, πούχαν 
φύγει άπό τό χρηματοκιβώτιόν 

j του, τί έκαμε; Παίαν επιστο
λήν έστειλε είς τόν Διοικητήν 
διά τόν συνεργάτην του;

κ. Καραπάνος: Όμιλεΐ 
έκ τού βάθους μη άκουόμένος 
καθαρώς.

"Ε ν μέλος: Ποιές 15.000.
κ. Γ. Θεοδώρου: Νά τό 

μάθετε, κύριοι, δπως μάθατε τό 
δικό μου, είχατε ΰποχρέωσιν 
νά μάθετε κΓ αυτό.

Φ ω ν α ί: Νά τό πήτε! Νά 
τό πήτε!

κ. Γ. Θεοδώρου: Σείς οί 
όποιοι τά μαθαίνετε δλα νά μά
θετε κΓ αύτό.

Φωναί: Ποιος είναι:
κ. Νικολάου: "Οπως έ

γινε καί προηγουμένως καί 
παρουσιάσθη ό κύριος, άς πα- 
ρουσιασθή μετέπειτα ό συνά
δελφος ό όποιος είναι παρακα- 
θήμενος.

Φωναί: Μά ποιος είναι;
κ. Νικολάου: Νά έλθη 

ό ίδιος. Προηγουμένως ξέρατε 
ότι πρόκειται περί τού Θεοδώ
ρου; "Οχι! Έζήτησε τον λόγον 
καί μάς είπε: Νά ζητήση καί ό 
συνάδελφος...

Φωναί: Νά όνομασθή,
κ. Θεοδώρου: Δέν έχω 

ΰποχρέωσιν έγώ νά τόν όνο μα
σώ.

κ. Νικολάου: Νά έλθη 
ό ίδιος έπάνω είς το βήμα έτσι 
καί ό κ. συνάδελφος, ό όποιος 
θίγεται αυτήν τήν στιγμήν νά 
ζητήση τόν λόγον καί νά άνέ- 
βη ό ίδιος έτσι νομίζω, νά το 
πή. (Χειροκροτήματα).

.... ’Αλλά έφ’ δσον ήλθαν 
είς τήν Συνέλευσιν, μέ τον 
τρόπον πού ήλθαν,μέ τόν αυτόν 
τρόπον θά έλθουν καί τά ΰπόλοι 
πα.’Όχι μέ άλλον τρόπον τό έ
να, άλλον τρόπον τό άλλο, καθ’ 
δν τρόπον ήλθε τό ένα, θάλθη 
καί τό άλλο. Γιά τόν κ. Θεοδώ
ρου έλέχθησαν πολλά είς βά
ρος του, δέν ώνομάσθη παρά 
γιά κάποιο μέλος τού Συλλό
γου είπε δτι δέν επιτρέπεται 
νά λέγωνται προσωπικά θέμα
τα καί δέν έλέχθη τό όνομα 
τού κ. Θεοδώρου, άλλα ό κ. 
Θεοδώρου, σάν έντιμος συνά
δελφος έζήτησε τόν λόγον καί 
τά είπε, τά άπεκάλυψε καί λέ
γει. Καί τώρα κατηγορεί έναν



Μ

Η ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ

0 κ ΙΩΣΗΦ ΛΙΤΙΝΑΣ
Πριν οπτό ένα χρόνο, εΐχα την 
τύχη, άφοΰ έσεΐς με στείλατε 
καί έξετέλεσα κάπο:α υπηρε
σία νά απαντήσω άπό τού αυ
τού βήματος ποια υπήρξαν τά 
διαχειριστικά άποτελέσ ματα 
τού απερχομένου τότε Δ. Σ.

Τούτο αύτό κάνω καί εφέτος 
σχετικά μέ τό θέμα κυρίως τού 
έστιατορίου τής Λέσχης μας. 
Οί περισσότεροι έξ υμών εί'σα- 
στε παλαιότεροι εμού και γνω
ρίζετε είτε σάν ύπάλληΛοι ί- 
στισζομενοι εις τό Έστιατόρι- 
όν μας, είτε σάν συνδικσλισιαι 
οτι, τό έστιατόριον αποτελού
σε μίαν πληγήν πυορροούσα 
και κατεβαλλοντο προσπάθειαι 
πάντοτε άπό τους συναδέλφους 
μας, πώς καί διά τίνων μέσων 
θά κατόρθωναν νά έξουδετε- 
ρώσουν και νά θεραπεύσουν 
αυτήν τήν πληγήν.

Πάρα πολλά συμβούλια ή- 
σχολήθησαν και πάρα πολλοί 
συνάδελφοι κατηνάλωσαν δλας 
των τάς δυνάμεις και έπραξαν 
δ,τι ήμπορούσαν. Πλήν όμως, 
δέν κατώρθωσαν νά έπιτύχουν 
τον έπιδιωχόμενον σκοπόν. Δη
λαδή ή Λέσχη νά έξυγιανθή. 
Τό έστιατόριον νά μήν άφίνη 
ζημία εις τον Σύλλογον. Καί 
πέρισυ κάναμε διάφορες προ
σπάθειες καί άνετέθη εις εμένα 
ή παρακολούθησις καί γενικά 
ή όλη έργασία τής Λέσχης.

Μέσα στίς προσπάθειες πού 
έκανε τό απερχόμενον Δ. Σ. 
ήταν ή έξής σοβαρωτέρα. Νά 
έπιβάλη κανονισμόν λειτουργί
ας τού Εστιατορίου καί νά έ- 
ρευνήση ποΐοι είναι έκεΐνοι οί 
λόγοι πού προκαλοΰσαν τή,ν 
ζημίαν, διότι ήταν μεγάλη δυ-

άλλον συνάδελφον, κι' ό άλλος 
συνάδελφος, ό κύριος συνάδελ
φος αυτός έχει ΰποχρέωσιν, 
kce9’ δν τρόπον τό εΐπε, νά πή 
κι’ αυτός.

κ. Θεοδώρου: Δέν κα
τηγορώ τον συνάδελφον, κατη
γορώ τήν τακτικήν τού Προέ
δρου.

κ. Γιακουμής: 'Ομολο
γεί ό Πρόεδρος δτι δέν έχει ΰπ’ 
όψιν του, άς τον κατονομάση, 
λοιπόν.

κ. Θεοδώρου: Τδχει, τδ- 
χει ΰπ’ δψιν του, ψεύδεται αν 
λέγη δτι δέν τδχει ύπ’ δψιν 
του.

κ. Γ ι άκουρης: 'Ορίστε 
πήτε τον, ονομάστε τον. Γιατί 
νά μήν έπιμένω έδώ δέν είμαστε 
δικαστήριο για νά κ,ρίνωμεν δι
χαστικάς.

κ. Θ ε ο δ ώ ρ ο υ: Δέν έχω 
καμμίαν ΰποχρέωσιν νά ονομά
σω, άλλά, κύριοι συνάδελφοι, 
ουδέποτε τό ξανασυνεζήγησε, 
νά άνεύρη τό προ 30ετίας πα- 
ραγραψέν έστω άδίκημά μου, 
-άλλά έθεσε καί τήν επαγγελ
ματικήν μου κατάρτισιν έν άμ- 
φιβόλφ.

Μέ έκρινεν ό κ. Καραπάνος
*αι άκούστε, διότι περί αυτού 
•δέν μπορεί νά μού πή τίποτε.

’Ανεξαρτήτως δτι οΰτος ύ- 
στερεΐ κατά πολύ, πλείστων 
άλλων συναδέλφων του. ’Εάν 
•ό Πρόεδρος, κύριοι, κατηγορεί 
δτι ύστερεί συνάδελφός του, αν 
είναι νοητόν, αν δέν είναι πρω
τοφανές καί ποωτάκουττον.

Κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ 
τό ■ έ~υ* *άν, καί εις τήν τότε 
ΰπόθεσιν, άλλωστε ή πράξις 
τον επαναδιορισμοΰ μέ έδικαί- 
ωσε πλήρως, δταν αυτή τήν ε
ποχή έπαναδιορίζεται ένας ΰ- 
πάλληλος, τον όποιον ό κ. Πρό
εδρος λέγει καταχραστήν, τών 
31 δρχ. κΓ έρχεται ή Διοί· η- 
σις τότε καί τον έπαναδιορίζ-ι, 
καί δεν τού κόβει τίποτε, καί 
■ουδέποτε τό ξανασυνεζήτησε, 
νομίζω δτι έδικαιώθην καί δτι 
δέν ΰφίσταται θέμα, άλλά καί 
ή μετέπειτα ζωή μου, κύριοι, 
έδειξε ποιος ε’μαι. Είμαι ήσυ
χος δτι έκανα πάντα τό καθή
κον μου, δτι κανείς δέν έχει νά 
μέ κατηγορήση γιά τίποτε δτι 
διεξήγαγον δίκας, δτι άνεστή- 
λωσα τον Συνεταιρισμόν δτι 
τουλάχιστον έπί τής Προεδρί
ας τή'" ίδικής μου, ψίθυροι διά 
τον συνεταιρισμόν έπσψο^ νά 
άκούγωνται καί σάς άφίνω νά 
κρίνετε περί τής έντιμότητος έ- 
μοΰ καί των κατηγόρων. (Χει
ροκροτήματα).

στυχως, παρα το γεγονος, δτι 
εΐχε άνασεθή καί σέ έπαγγελ- 
ματία ιδιώτη, ή διαχείρισις, εί
χε δημιουργηθή έλλειμμα καί ό 
τότε άναλαβών τήν διαχείρισιν 
ήταν δικαιολογημένος νά πα
ρουσίαση τό έλλειμμα πού πα- 
ρουσίαζεν, άλλά ό τελευταίος 
ήταν λίγο αφελής νά μήν τό 
κράτηση είς τό αύτό επίπεδον 
πού τό βρήκε, άλλά νά τό έ- 
παυξάνη κάθε μήνα μέ κλίμα

κα συνεχώς αΰξανομένην τών 
ζημιών.

Θά ήταν δέ πολύ άνόητον τό 
Δ.Σ. νά παραδεχθή δτι εισερ
χόμενα είδη εις την Λέσχην 
μας αξίας 70.D00 δρχ. μηνι- 
αίως, τά όποια κατηναλώθησαν 
χωρίς νά πετάξουν τίποτε δέν 
κατώρθωσαν νά πιάσουν τά λε
πτά τους, άλλά έπισσαν 69 
500.

Φαντασθήτε ένα ελεύθερο έ- 
παγγελματία νάχη μία τέτοια 
έπιχείρησι καί νά άντιμετωπί- 
ζη μισθούς δέκα μέ δώδεκα χι
λιάδες προσωπικού, ένοίκιο, 
φωτισμό, ύδρευση 1<αύσιμα 
κλπ.

Η ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ
Αύτό ήταν τό πρώτο μας ξε

κίνημα, ώστε νά έοευνήσωμε 
καί διά τής έρεύνης, τήν όποι
αν κάναμε διαπιστώσαμεν δτι, 
ό διαχειριστής μας, είτε έξ ά
γνοιας, είτε ήθελημενα δέν δια- 
χειρίζετο καλά τά πράγματα. 
Δέν θάθελα νά προχωρήσω σέ 
λεπτομέρειες, άλλ’ επειδή ό 
κ. Δ. Παπαϊωάννου έζήτη
σε λεπτομέρειες, θ’ άνσφερθώ, 
καί άν έσεΐς επιμένετε, ευχαρί
στως νά δώσω όλα τά σχετικά 
στοιχεία.

(‘Ομιλίαι έκ τού βάθους μή 
άκουόμεναι).

κ. Λ ί τ ι ν α ς ’ I. Διεπιστώ- 
θη, λοιπόν, ή διαρροή. Έτοπο- 
θετήθη άνθρωπος ύπεύθυνος είς 
τό σημεΐον τού μαρκαρίσματος 
τών φαγητών καί έν τή παρό- 
δψ τού χρόνου, αφού έδημιουρ- 
γήθη μεταξύ τού έμπιστου αν
θρώπου μας καί τού δισχειρι- 
στοΰ ή φιλία ή σχετική, προ
χώρησε καί πάλιν εις τήν ά- 
φαίρεσιν ώρισμένων κουπονίων 
άπό τά χρεωστικά έν συνεννο- 
ήσει μέ ένα έκ τών σερβιτόρων 
δπως αν έχετε άκούσει καί έ
χετε διοΞάσει συμβαίνει σέ ώ- 
ρισμένα έστιατόρια. "Ετσι έ- 
•καρπούτο είς no τέλος τής η
μέρας τά κλαπέντα κουπόνια, 
τά όποια διεμοιράζετο είς τό 
ήμισυ, μέ τον σερβιτόρον.

Σού άψήρεσα κουπόνια άξί- 
ας 60 δρχ. 30 έσύ, δώσε μου 
κι’ έμενα 30. Αυτά δέν θά φα
νούν είς τον λογαριασμόν καί 
δέν έχεις νά πλήρωσής τίποτε.

Προ τής άποκαλύψεως αυ
τής, ό διαχειριστής έπροθυμο- 
ποιήθη, προς συγκάλνψιν τής 
πράξεώς του, νά δώση ώς ά- 
μο βήν είς τον συλλαβόντα 
μαρκαδόρον 2.000 δρχ. τις ό
ποιες έκεΐνος κατέθεσεν εις τό 
γραφεΐσν τού Συλλόγου καί ά- 
νέφερεν τά γεγονότα.

--------- <$,---------

ΤΑ ΛΗΦΘΕΝΤΑ
ΠΡΩΓΑ^ΜΕΤΡΑ

Τό Συμβούλιον άπεφάσισεν, 
άφού όλα αυτά έτέθησαν ύπ’ 
δψ.ν του είς τάς 5 Μαΐου νά 
κσλέση τόν διαχειριστήν καί 
τέλος πάντων προτού προβή 
είς δικαστικόν αγώνα νά τού 
ζητήση νά δώση μία έξήγησι 
έν πρσκειμένφ.

Πλήν αμως έκεΐνος έ- 
θεώρησε καλόν νά έλθη μέ τόν 
συνήγορόν του καί νά μή δε- 
χθή καμίαν συζήτησιν άλλά νά 
μάς πή μάλιστα, δτι τό γρα- 
φεΐον μας δέν είναι σεμινάρ'.ον 
καί δτι δήποτε συζητήσω μ εν μέ 
τόν πελάτην του θά τό συζητή
σω μ εν μαζί.

’Εμείς τού είπαμε νά πάη 
είς τό καλό καί θά άποτανθοΰ- 
μεν είς τήν δικαιοσύνην είς τήν 
οποίαν καί άπετάνθημεν. Πριν 
ή ακόμα έίδικασθή ή ύπόθεσίς 
μας τής μυνήαεως, σημειώσα
τε δτι αμέσως είδοποιήθη ό 
Ν3μικάς Σύμβουλος ό δικός 
υας, κατηγγέλθη ή σύμβασις 
έργασίας, μεταξύ Άλεξοπού- 
λου, τού διαχειριστοΰ δηλαδή, 
καί τού Συλλόγου,καί άπελύθη 
καί ό σερβιτόρος μετά τού ό
ποιου συνειργάζετο.

I Ό συνήγορος τού διαχειρι- 
στοΰ μας κατέφυγεν αμέσως 
είς τήν δικαιοσύνην, μάς ύπέ- 
βαλε μύνησι,ν είς τήν όποιαν 
ζητούσε άποζημίωσιν άπό ύ- 
περεργασίαν, νυκτερινήν εργα
σίαν κλπ. 68.500 δρχ.

Τό πρωτοβάθμιον δικαστή- 
ριον άπέρριψε τήν μύνησιν τού 
διαχε ρ ατού. Κατέφυγεν οΒ- 
τος είς τό Έφετεΐον.

Προ 15 θημέρου βγή- 
κε ή άπόψασις, άπερρίφθη καί 
άπό εκεί. Έν συνεχεία κατέφυ

γεν είς άλλα μέσα, μυνίοντας 
τόν Πρόεδρον, τόν ’Αντιπρόε
δρον, τόν Γ. Γραμματέα καί έ- 
μένα,μέ διάφορες κατηγορίες οί 
ό ιτοΐες έκκρεμούν προς τό πα
ρόν.’Ελπίζω συντόμως ή δικαι
οσύνη νά άποδώση τό δίκαιον.

ΤΑΑΜΕΣΑ
ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ--- φ---

Διά νά συλλάβετε μίαν ιδέ
αν τής δλης καταστάσεως σάς 
διαβάζω τριών ετών άποτελέ- 
σματα. Σημειώσατε αμως, δτι 
τό τελευταΐον έτος τό 1961 είς 
τάς 8 Μαΐου έλύθη ή σύμβασις 
έργασίας τού διαχειριστοΰ, καί 
άνέλοβα πλέον έγώ, κατόπιν 
άποφάαεως τού Δ.Σ. ώς επι
μελητής καί διαχειριστής τού
0-

831,20 ιμέ ίμιίκτόν ύπόλοιπον 
1 39.930790. Δηλαδή έάν καί 
τό 5μηνον άπό ’ I ανουαρίου μέ
χρι. Μαΐου πού διεχειρίζετο ό 
διαχειριστής τήν Λέσχην, τήν 
διεχειρίζετο τό Δ.Σ. ήταν δυ
νατόν τά μικτά κέρδη νά άνέλ- 
θουν είς 1 80.000.

Σημειώσατε δέ δτι κατά τήν 
περίοδον αυτήν έγένοντο δύο 
φορές εκπτώσεις έπί τών τι
μών τών έδεσμόττων. Δηλαδή άν 
θά πάρουνε δύο μερίδες κρέας 
είτε κόντρα είτε μπριζόλα, τις 
όποιες εύρήκαμε μέ 17 δριχ. 
τήν κατεβάσαμε σέ 14.'Οπότε 
έάν 6·ά είχαμε αυτές τις ηύξη- 
μένες τιμές τών εδεσμάτων, θά 
φθάναμε τις 200 χιλ. καί πλέ
ον, θά είχαμε δηλαδή κέρδος, 
σάν έπιχείρισις ανθηρά.
Δέν θά σάς κουράσω περισσό

τερον έπί τών αποτελεσμάτων 
αυτών, άλλά θά σάς θίξω δύο 
κυρίως σημεία σοβαρά τής δια- 
χειρίσεως τού ανθρώπου αύτου.

κ. Γ. Ν ι κ ο λ ά ο : Μέ συγ- 
χωρεΐτε, μήπως δέν θά πρέπει 
νά λεχθή αύτό;

κ. I. Αίτινας: Ευχαρί
στως νά μή τό πώ.

(Ταυτόχρονοι διαλογικαί ά- 
παντήσεις μεταξύ τών ίκ.κ. Αί- 
νιτα, Νικολάου καί κ. Παπαίω- 
άννου).

κ. I. Αίτινας: Κύριοι 
Συνάδελφοι, ευχαριστώ ιδιαι
τέρως τόν κ. Παπαϊωάννου διά 
τούς έπαίνους καί τά συγχα
ρητήρια που μου άποοιδει. 
Πλήν όμως δέν άνήκουν σέ έμέ- 
να π.οοσωπικώς καί άποκλει-

νους έπιμελητάς, διότι θά πρέ
πει νά άνατρέξωμεν είς τό 
1938, πού άπό τότε ή Λέσχη 
μέχρι σήμερα είχε έλλειμμα, 
καί νά ζητάμε τά αίτια.
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ΤΟΥΣ ΔΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ 

ΒΛΑΠΤΕΙ.

έστιατορίου. Τό 1959 αί πλή
ρωμα! όλοκλήρου τού έτους άν- 
ήρχοντο είς τό ποσον τών 556. 
809,40 δρχ.Αί εισπράξεις 647. 
502,90 καί τό ύπόλοιπον, τό 
υικτόν δηλαδή κέρδος, τό όποι
ον άφινε ή Λέσχη καθ’ δλον τό 
έτος, ήταν 90.693,50.

Τό έτος 1960, αί -πλήρωμα! 
άνήοχοντο είς τό ποσόν τών 
δρχ'. 554.108,90, αί εισπρά
ξεις είς 643.147,80 καί τό ύπό- 
λοιπον, είς 89.039,90.Κατερχό 
μέθα δηλαδή. Το 1961 σι πλή
ρωμα! άνήρχοντο εις δρχ. 497, 
900,30, αί είσπράθεις 637.

στικώς, ούτε έβγήκα έδώ νά 
σάς μιλήσω γιά νά μέ χειρο
κροτήσετε ή νά μου δώσετε 
συγχαρητήρια. Αυτά άνήκουν 
είς τό Δ.Σ., είς τό όποιον Δ.Σ.
ανεξαρτήτως έάν ένα μέλος εί
ναι άπεσπασμένον ή δχι έσα 
στον Σύλλογο, είναι υποχρεω
μένο νά προσφέρη τάς ύπηρε- 
σίας πού επιβάλλεται νά προσ
φέρη.

Έγώ δέ ειδικά, σάν άπε- 
σπασμένος, πολύ περισσότε
ρόν. Δέν μπορούμε όμως νά ά- 
ποδώσωμεν παράλειψιν είτε 
ευθύνην είς τούς προηγουμέ-

Η ΔΙΑΘΗΚΗ

Κύριοι Συνάδελφοι, έγώ, διά 
τού απερχομένου Δ. Σ. σάς 
πσραδίδω διά ζώσης τό περιε- 
χόμενον μιάς διαθήκης, ή όποια 
διαθήκη θά μείνη είς τήν ιστο
ρίαν τού Συλλόγου μας καί 
δέν θά έχη δικαίωμα ούδείς ά
πό τούς μέλλοντας νά άναλά- 
βουν τήν Διοίκηαιν τού Συλλό
γου, νά επαναφέρουν το έστ ι
στορίαν ή τήν Λέσχην είς τήν 
κατάστασιν είς τήν οποίαν εύ- 
ρίσκετο.

Τό άν άπέτυχον ή τό άν εί
χαν ζημίες δέν ώφείλεται είς τό 
δτι έκλεβοον ή είς τό δτι παρη- 
μέλουν τήν εργασίαν των. "Ο
χι. ’Οφείλεται είς τό δτι, κύρι
οι, δέν έμπήκε κατάλληλος άν
θρωπος είς τήν κατάλληλον θέ- 
σιν. Αύτό πρέπει νά ξέρετε. 
Και αύτό τό ξέρουμε άπό τήν 
ύπηρεσίαν μας. "Αυσ δέν μπη 
ό άνθρωπος ό κατάλληλος είς 
τήν κατάλληλον θέσιν, δέν μπο
ρεί νά άποδώση. Μπορεί νά έ
χη διάθεσιν, μπορεί νά εργάζε
ται, μπορεί νά ίδροκοπάη, άλ
λά δέν μπορεί νά συλλαμβάνη 
τήν ιδέαν, δέν μπορεί νά συλ
λαμβάνη έκεΐνο τό όποιον α
παιτεί ή άποστολή του.

Καί έγώ τό συνέλαβα, διότι 
μέ βοήθησαν, μέ έξουσιοδότη- 
σαν, έν λευχφ, μού άνέθεσαν 
μιά τέτοια εύθύνη πού είτε έξ 
ιδιοσυγκρασίας είτε διότι έτσι 
έχω μάθει, ήθέλησα νά κατα
βάλω κάθε δυνατή προσπάθεια, 
διά νά έπιτύχω, ομολογώ, έγ- 
καταλείποντας καί τό σπίτι 
μου καί φθάνοντας εις τό ση- 
μείον νά γίνω καί έγώ σάν τούς 
μανάβηδες τής λαχοη/αγοράς 
νά κατέβω κάτω γιά νά πιάσω 
τήν ζημιά άπό πού προέρχεται. 
Νά βρώ τή ρίζα.

Τήν βρήκα καί τό πετύχαμε. 
Θά τά δώσω γραπτά. Τά έχω 
στην διάθεσί σας καί θά τά ά- 
φήσω σάς λέγω σάν ,διαθΎ'η, 
ώστε ό κάθε ένσς που θά ’ναι 
έκεΐ μέσα είτε σάν συνάδελφος 
είτε σάν έργαζόυ νος νά τό σε- 
βασθή αύτό τό σπίτι, πού άπο- 
τελεΐ σπίτι τού Συναδέλφου 
μας. (Χειροκροτήματα).

κ. Παπαϊωάννου: Ό
μιλοί μή άκουόμενος. 

κ. I. Αίτινας: Κύριε συν

άδελφε, τό Δ.Σ. μέ βρήκε. Έ
γώ δέν πήγα μέ προξενιές, ού
τε πήγα μέ συστάσεις. Μέ εΐ
χε συνεργάτη του, μέ έξέλεξε 
καί μέ τοποθέτησε έκεΐ. "Αρα 
είναι ή έπιτυχία τού Δ.Σ. Δέν 
είναι εμού.

Κύριοι Συνάδελφοι, τελειώ
νοντας σάς λέω τό έξής: Μετά 
άπό δλα αύτά καί άφού πλέον 
έπετεύχθη ή έξυγίανσις τής 
Λέσχης, μόλις στο τελευταίο 
μας Συβμούλιο έγένετο μία 
πρότασις καί ήδη έρευνάται, 
ώστε νά έπεκταθή ή έκπτωσις 
τού 3δράχμου καί είς τούς 
Συναδέλφους τών έπούρ-χιών. 
Σέ κάθε γεύμα. Τό 6-5 ρα- 
χμον ή,μερησίως, γιά νά είμαι 
σαφής. Διότι έπαυσε πλέον ή 
Λέσχη νά άφίνη Παθητικόν καί 
ύπό τάς προϋποθέσεις αΰτάς, 
σάς διαβεβαιώ ακόμη δτι θά 
έχη τήν δυνατότητα ό μέλλων 
νά μέ άντικαταστήση συνάδελ
φος, νά μειώση τάς τιμάς τών 
έοεσμάτων, καί νά προσέλκυ
ση περισσοτέρους συναδέλ
φους, διότι έπετεύχθη ή έμπί-, 
στοσύνη τών Συναδέλφων, ώ
στε νά φέρουν καί φίλους είς 
τό έστιατόριον μας νά έστιά- 
ζωνται.

Τελειώνοντας, θά ήταν πα- 
ράλειψίς ιμου έάν δέν σάς άνέ- 
φερα τάς ένεργείας πού κατά 
διαστήματα έγένοντο άπό τό 
άπερχάμενον Δ.Σ., διά νά έπι- 
τευχθή ή πώλησις τού ήδη ύ- 
πάρχοντος καί ή αγορά νέου, 
άκινήτου, τό όποιον θά έξυ- 
πηρετή τούς Συναδέλφους και 
θά είναι σέ σημεΐον πού θά 
τούς προσελκύη περισσότε
ρον.

Δυστυχώς δέν έπετεύχθη αυ
τό τό πράγμα ούτε άπό της 
πλευράς τής πωλήσεως, ούτε 
άπό τής πλευράς τής έγκρίσε- 
ως τού δανείου. Τό κτίριόν μας 
έχει πολλά μ επτά σημεία καί 
οί διάφοροι άγορασταΐ προτεί
νουν τιμάς έξευτελιστικάς ή 
μάς προτείνουν λύσεις μή συμ- 
φέρουσες.

Ελπίζω, έάν μελλοντικά έ- 
πιτευχθή ή χορήγησις τού δα
νείου, έάν είναι άνάγκη νά κά- 
νωμεν μίαν ύποχώρησιν δ,τι εί
ναι δυνατόν, ώστε νά άγορά- 
σωμεν ένα καινούργιο, καί σ’ 
αύτό μέσα νά στεγασθούν οί 
Συνάδελφοι καί νά έξυπηρετη- 
θοΰν κατά τόν καλύτερον τρό
πον. Ευχαριστώ. (Χειροκροτή
ματα).

0 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ κ. ΔΙΛΙΝΤΑΙ ΔΝΤΙΚΡΟΥΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΡΙΤΑΣ
απαντηςιι προς ΤΟΝ κ. τραγουςτην

κ. Πρόεδρος: Ό κ- 
Διλιντάς.

■κ. Διλιντάς: ’Αγα
πητοί μας Συνάδελφοι, το Δ. 
Σ. τής άπερχοιμένης ήγεσίας 
σας μοΰ κάνει και έφέτος τήν 
τιμήν νά άπαντήσω έκ μέρους 
του ε’ς τάς έπικρίσεις καί 
τάς κρίσεις τάς όποιας διετύ- 
πωσαν έν τή Συνελεύσει ταύ- 
τη οί προλαλήσαντες Συνά
δελφοι, οί όποιοι είς άριθμόν 
έν συγκρίσει μέ τό προηγοΰ- 
μενον έτος ύπελήφθησαν.

Αύτό έγώ δέν τό ά π ο- 
δίδω είς ελλειψιν ένδιαψέρον- 
τος καί πτώσιν τού Συνδικαλι
στικού έπιπέδου τών συναδέλ
φων, όπως θά ήθελε νά πή ό κ. 
Παπαϊωάννου, άλλά τό αποδί
δω είς τό δτι τέλος πάντων τό 
Δ. Σ. δέν ήρθε έν τή αιθούση 
τούτη μέ κενάς τάς χειρ ο ς. ΔΓ 
αύτό καί οί όμιληταί υπήρξαν 
όλιγώτεροι καί μάλιστα απού
σιασαν έκεΐνοι ο! όποιοι μετά 
δριμύτητος, μετά καυστικότη- 
τος καί εύστοχα το έκριναν κα
τά το παρελθόν έτος.

έπελύσαμεν τό ζήτημα τών ’Α
σφαλίστρων, καθ’ δσον δΓ ή- 
μάς λύσις τού ζητήματος αυτού 
είναι ιμία: 'Η κατ’ ηθικών και 
δίκαιον τρόπον διανομή των

έπιθυμητό, τό ρεκλαμάρει πε- 
οισσότερον. ΔΓ αύτό έπανα- 
λαμβάνω καί ή λύαις του ί
σως νά καθυστέρηση. Καί άν 
τώρα δέν -έγιναν άγώνες —διά 
νά μή μάς κατηγορήση καί 
πάλιν ό κ. Παπαϊωάννου δτι 
κάνομε άγώνες γιά τούς ά
γώνες—έάν δέν έγιναν άγώνες

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΛΑΚΙ
---- 4»-----

Ό κ. Τραγουστής μάς έκα
νε πρώτος τήν τιμήν νά άσχο- 
ληΟή μέ τά πεπραγμένα μας, 
θίγων τό σοβο.ρωτατον θέμα 
τών άσφαλίστρων. ’Αλλά ό 
τρόπος μέ τόν όποιον προέβη 
είς τάς παρατηρήσεις του έπί 
τού θέματος αυτού, δεικνύει ό
τι παρεξήγησε την ’Έκθεσιν 
τών πεπραγμένων μας, τουλά
χιστον έπ’ αυτού τού σημείου.

Διότι έν τη ’Εκθέσει μας 
ουδόλως ύποστηρ ί ξο μεν, ούτε 
καί τώρα ύποστηρίζομεν δτι

είς το ,7τΡ°Ι™μεν αΰ_ διά ΤΟ φοκελλάκι Θορυβώδεις,
Λ ρ 300 π^εον τ»ΐς καταπληκτικής πιε-

σεως τήν όποιαν ήσκησε τό 
Δ.Σ. έπί παντός αρμοδίου 
κατά τό διαρρεΰσαν έτος, έάν 
λέγω δέν έγιναν άγώνες άλλης 
μορφής, τούτο καί μόνον όφει- 
λετο.ι είς τήν τακτικήν τήν ο
ποίαν έφήρμοσε τό Δ.Σ. καί 
διά τήν όποιαν έπαίρεται.

ξησιν τής βάσεως 
δραχ.— πράγμα τό όποιον ά- 
πέφυγε ό κ. Παπαϊωάννου έ
φέτος νά πή, ένώ πέρυσι συν
εχώς κοπάναγε τό έκατοστάρι- 
κο πού πήραιμε ώς σύξησιν — 
άπό 800 σέ 900— ίσως διότι 
τόέκατοοτάρικον είναι κατά τό 
1)3 όλιγώτερον τώγ τριακοσί- 
ων τής έφετεινής χρονιάς.

κ. Παπαϊωάννου: 
Όμιλεΐ μή άκουόμενος.

κ. Σ. Διλιντάς: Κύ
ριε Παπαϊωάννου δέν σάς 61 έ
κοψα έγώ.

Αύτό άπέφυγε νά τό θίξη 
έφέτος ό κ. Παπαϊωάννου.

Ύποστηρίζομεν καί πάλιν 
δτι ή αϋξησις τού κατωτάτου 
όρίου κ:τά 300 δραχμές καί 
τού χορηγουμένο-υ ποσοστού 
κατά 10%, δέν είναι δι’ ή μάς 
λύσις καί δτι «ούκ έά μάς 
καθεύδη τό των Συναδέλ
φων τής Εμπορικής τρό
παιον» έπί τού ίδιου θέματος.

Θά άγωνισθώμεν νά τούς 
φθάσωιρεν, καί νά τούς ξεπε- 
ράσογιεν. Άλλά θά πρέπει σ’ 
αύτό νά βοηθήση όλος ό συνα- 
δελφίκός κόσμος. Καί οί λοιμ- 
6άνο·ντες φοκελλάκι καί οί μή 
λαμβάνοντες. Καί νά πάψη τό 
φακελλοικι νά άποτελή τόν φω
τεινόν «φάρον» τής σταδιοδρο
μίας τών Συναδέλφων.

Α?.. Είναι εΰκολον θέμα κ. 
Συνάδελφοι, ή κοαάργησις 
τού... κεκτημένου φακελλοικίου. 
Ή φτώχεια τό κάνει άκάμη πιο

ΟΡΓΑΜΙΜΟ^ - ΕΝΤΑΞΙ2
Ό ’Οργανισμός καί ή "Εν- 

ταξις υπήρξε τό δεύτερον θέ
μα μέ τιό όποιον ήσχολήθη ό 
κ. Τραγουστής.

Κύριε Τραγουστή, κύριοι 
I Συνάδελφοι, ό ’Οργανισμός 
καί ή "Εντσξιο Αποτελούν τόν 
άκρογωνιαΐον λίθον, δπως τόν 
λεμε. Είναι τό αγκωνάρι, άν 

, θέλετε, έπί τού όποιου στη- 
| ρίζεται τό οίχΰδόμημα τού έρ- 
γοδότου. Καί είναι άκριβώς 
φτιαγμέν0 έτσι γιά νά έξυπη- 
ρετή τάς άπωτέρας έπιδιώ- 
ξεις τού έργεδότου . Γ Γ αυ
τό τό λόγο άκριβώς ό 
τελευτα?ος μέ κάθε τρόπο 
παρελκύει τήν έπίλυσίν του.

Άφ’ δ του τό Δ.Σ. έζήτησε 
τήν έπίλυσίν του, ό εργοδότης 
πρώτον μάς έζήτησε τάς από
ψεις μας. "Ανευ χρονοτριβής 
τις δώσαμε 'γραπτές. Καί δέν 
βρήκε σ’ αυτό τό βιβλιαράκι,

"Έλληνος ύπαλλήλου, ούτε είς 
τά συμφέροντα αυτού ώς έρ- 
γαζομένου, ούτε άτι βλόπττει 
τό "Ιδρυμα.

Δέν βρήκε άπολύτως τίποτα 
νά ψεγάδιιάση. Είπε τό μελε
τώ, καί νά εΐσθε σίγουροι δτι 
καί έγώ σύντομα θά φτιάξω 
τό δικό μου σχέδιο — έπε- 
ται δηλαδή ή Διοίκησις ήμών 
σ’ αύτό τό θέμα— καί πριν 
είπώ τήν τελευταίαν λέξιν θά 
σάς ικαλέσω νά συζητήσωμεν.

’Επειδή δέ τά λογικά χρονι
κά όρια έξηντλήνσαν, βρήκε 
άλλο τρόπο γιά νά παρέλκυση 
τήν έπίλυσίν του.

Σάν μεγάλο, σάν πρώτο πι
στωτικό ίδρυμα πού εΐμεθα, et- 
πεν, θά πρέπει νά άκολουθήσω- 
με καί σ’ αύτό τό θέμ ο, τά με
γάλα Εύρωπαϊκά πιστωτικά 
ιδρύματα.

Καί έκρινεν σκόπιμα/ δτι 
προς έπίλυσίν τού θέματος, θά 
πρέπει νά όποστείλη τούς άν- 
θρώπους του νά δούνε τί συμ
βαίνει είς τήν Γερμανίαν, τί 
συμβαίνει είς τήν Ελβετίαν 
κοί ίσως καί είς τήν Αμερι
κήν ή άν θά πάη καί είς τήν 
Αφρικήν δέν γνωρίζομεν.

Πάντως, καθ’ ήμάς, καί τό 
διετυπώσαμεν προφορικώς καί 
γραπτώς, αυτή ή τακτική ση
μαίνει παρέλκυαιν, διότι δέν 
είναι άνεκτόν κ. Συνάδελφοι 
νά γίνεται μεταφύτευσις ξέ
νων συστημάτων μέσα ε’ς τήν 
χώραν μας καί δή είς τήν 
Τράπεζαν.

Μπορεί τό τάδε κοινωνικόν 
σύστημα, άν θέλετε νά πάμε 
πιο πέρα, νά είναι ώραΐσν διά 
μίαν χώραν, διότι οί κάτοικοί 
της έτσι σκέπτονται, έτσι τούς 
διεμόρφωσε τό Ιίλι μ ατολογικόν 
περιβάλλον τους, άλλά δέν κά
νει γιά τήν χώρα μας. Τοιού-ούτε ένα τόσο δά γιά νά μάς 

πή δτι αύτό δέν προσιδιάζει, τφ ηφ τρόπω ένας Όργανι- 
ούτε είς τήν νοοτροπίαν τού |σμος πού είναι ώραΐος γιά
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ΤΟΥ Α. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΡΙΤΑΣ ΤΟΥ
ΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΟΣ
τους Γερμανούς, για τους ‘Ελ
βετούς, για τούς Γάλλους, δεν 
μπορεί, δεν έπεται δτι είναι 
ωραίος, δτι προσιδιάζει σέ
μ«ς· χ

Τούς είπαμε: Προσέξετε 
για ιό Θεό τί κάνετε! ! !

Μά θά τον προσαρμόσουμε 
ε!ς την 'Ελληνικήν πραγματι
κότητα μάς άπήντησαν. Θά 
προσπαθήσωμε νά μην ξεφύγω
μέ άπό τον "Ελληνα.

Εΰχόμεθα ολόψυχα νά κά- 
μνουν αυτήν τήν μεταμόρψΜσιν 
καί νά είναι ή τελευταία παρ- 
έλκυσις τήν όποιαν έπιχει,οοΰν 
έπ’ αυτού τού ζητήματος. ’Αλ
λά έπειόή άκριόως σάς τονίζω 
είναι ό ακρογωνιαίος λίθος, 
πού θά βάλη κάτω όλες τις η
θικές παρεκλίσεις, αί όποιοι 
έσημειώθησαν άπό τής συγχω- 
νεύσεως καί έικεΐθεν, άλλά καί 
προ αυτής, καί αί όποΐαι 
παρεκλίσεις θά άψήσουν πλέον 
Ελεύθερον τόν υπάλληλον νά 
άναπτύξη τάς πνευματικός 
ικανότητάς του, καί αναπτύσ
σοντας τάς ικανότητάς του 
ταύτας νά κατακτά τούς βα
θμούς τής υπαλληλικής ιεραρ
χίας, άνευ δουλικότητος ή 
προσκομίσεως σημειώματος 
άπό μεγάλους, γι’ αυτό 
σάς λέγω δτι κΓ έπ’ αυτού τού 
θέμα.ος ό εργοδότης θά κωλυ- 
σιεργήση δσον ή μπορεί καί θά 
νοθεύση δσον δύναται νά τό 
πράξη, τό έργον τό όποιον Ε
μείς σέ Ελάχιστο χρόνο εμφα
νίσομε μέ τό πόνημά μας, «ό 
’Οργανισμός Εσωτερικής Υ
πηρεσίας».

Δέν μπορείτε κ. Συνάδελφοι, 
κριταί, νά έπιρρίψετε τά βάρη 
γιά τήιν μή έπίλυσιν είσέτι 
τού σοβαρού αυτού θέματος 
μόνον εις τήν Συλλογικήν η
γεσίαν. Ή Συλλογική ήγεσία 
έπραξε καί πράττει τό δυνα
τόν. Εκείνος ό όποιος δέν στέ
κεται Εκεί πού πρέπει νά στα- 
θή, είναι ό Εργοδότης καί Ενάν
τιον αυτού ώφειλαν δλοι Εκεί
νοι οί όποιοι παρήλασαν άπό 
δώ νά στραφούν και δχι νά ά- 
ποψύγουν, ώς έντεχνα έπραξαν, 
νά τόν θίξουν.

κ. Δ. Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ: 
Όμιλεΐ μή άχουόμενος.

κ. Σ. Δ ι λ ι ν τ ά ς: 
Δέν απαντώ άκάμη σέ σάς κύ
ριε Παπαϊωάννου. Δέν ήρθε ή 
σειρά σας, μή παροπτονεΐσθε, 
έχετε λιγάκι υπομονή.

AioieoFnitoR
'Ο κ. Τροτγουστής έθιξε καί 

ένα άλλο, θέμα, τήν έπανόρθω- 
σιν, τήν διόρθωσιν valeur 
Συναδέλφων οί όποιοι άπώλε- 
σαν χρόνον λόγφ άσθενείας.

Κύριε Τραγουστή υπάρχουν 
περιπτώσεις πού μέ Ενέργειες 
τού Συλλόγου έγινε διόρθωσις 
valeur καί Εξ αυτής τής αιτί
ας. ’Αλλά, λέγει ό Εργοδότης, 
αυτό τό θέμα θά τό λύση διά 
μιάς Επιτροπής τήν οποίαν θά 
συγκρότηση διά πράξεως τού 
Διοικητού. Ή όποια Επιτροπή 
θά άσχοληθή είδικώς μέ τήν 
διόρύωσιν τής valeur, δχι μό
νον λόγφ άσθενείας, άλλά καί 
Εξ άλλων λόγων.

Διότι, λέγει, δέν είναι δυ
νατόν κατά τάς προαγωγάς, 
καθ’ άς λαμβάνεται ύπ’ δψιν 
ή τελευταία βαλέρ τεύ κρινο
μέ νου διά τήν προαγωγήν, νά 
γίνη διόρθωσις. Καί ήλπιζα 
δτι έφ’ δσον ό κ. Θεοδώρου έ
κανε τήν τιμήν εις τήν Συνέλευ- 
σιν ν α/έλϋη Επί τού βήματος, 
νά σάς έδινε μίαν άπάντησιν 
ώς πλέον αρμόδιος έπ’ αύιοΰ 
τού θέματος. ’Αλλά ήρκέσθη 
είς τό προσωπικόν του ζήτημα.

ΣΧΕΣΕΙΣ
ME TON jtPΓΟΔΟΤΗ
Καί τελευταίως ό κ. Τραγου- 
στής μάς είπεν δτι δέν καλλι
εργούμε τήν ειλικρίνειαν, δτι υ
πάρχει έλλειψις είλικρινίας.

κ. Τραγαυστής: 
Διακόπτεται μή άκουόμενος.

κ. Σ. Δ ι λ ι ν τ ά ς: 
"Ελλειψις είλικρινίας είπατε 
μεταξύ Διοικήσεως, ειλικρι
νούς συνεργασίας μεταξύ

Διοικήσεως καί προσωπικού. 
Καί δτι ό καλύτερος των Διοι
κητών είναι τέλος πάντων ό 
νύν, ό κ. Χέλμης.

Κύριε Τραγουστή, δέν άντι- 
λέγομεν σ’ αυτό πού είπατε δ- 
τι ό κ, Χέλμης είναι ό καλύ
τερος. Άλλά δέν λέμε δτι δέν 
είναι καί ό χειρότερος. Γιά μάς 
ό έκάστοτε Διοικητής δέν έχει 
φιγούρα. Είναι άπρόσωπος. 
Είναι ό Εργοδότης. Καί τόν 
μεταχειριζάμεθα ώς Εργοδότην. 
Είναι άδιάφορον σέ μάς Εάν 
λέγεται Χέλμης ή Εάν λέγεται 
Κυριακόπουλος.

Έφ’ δσον βλέπομεν δτι Επι
λύει τά ζητήματα, λέμε δτι Εκ 
μέρους του υπάρχει κατανόη- 
σις. Δέν λέμε ποτέ δτι ό Εργο
δότης μας είναι καλός. Ό Ερ
γοδότης είναι Εργοδότης.

κ. Κ. Τράγο υ σ τ ή ς: 
Δέν είπα πώς είναι καλός, άλ
λά είναι ό καλύτερος.

κ. Σ. Δ ι λ ι ν τ ά ς: 
"Αρα υπάρχουν καί καλοί. Γιά 
νά ύπαρξη καλός, γιά νά ύπάρ- 
ξη κύριε Τραγουστή τό συγκρι
τικόν, πρέπει νά προϋπάρξη τό 
θετικόν.

iilio
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Διά τούς τεσσάρους Συλλό

γους δικαίως έξέφρασε τήν ά- 
πορία ντου ό κ. Τραγουστής. 
Καί Εμείς Εκφράζομε τήν απο
ρίαν μας κ. Τραγουστή. Έμεΐς 
πρωτοπορούμε είς τήν ένιαίαν 
Συνδικαλιστικήν καί Ασφα
λιστικήν Εμφάνισιν τού προ-

χων άλλο μέρος κατάλληλο νά 
πιοστή γιά νά κάμη έναρξιν 
τής κριτικής του καί νά Επιτεθή 
κατά τού Δ.Σ., βρήκε τήν πε- 
νιχρότητα, δπως είπε, τής Γε
νικής μας Συνελεύσεως. Τό δτι 
δέν προσέρχονται όλοι οί Συν
άδελφοι είς τάς Συνελεύσεις 
μας, αυτό είναι μία, διαπίστω- 
σις πού έχει γίνει κατά τά προ 
ηγούμενα έτη καί δχι μόνον 
φέτος. Μάλιστα, εγώ θά τονί
σω δτι άπουσιάζει περισσότε
ρον τό ασθενές φύλον. Ένώ ά- 
ποτελεΐ τό 1)3 περίπου τής 
δυνάμεως τού προσωπικού,

. παρίσταται διά τού 1)50 γιά 
νά μή εϊπω καί όλιγώτερον.

ΠΟΪ ϋφΐίΑΕΙΑΙ 
Η HfNIXPlIIlil III 

ΜΜΠϊϋί
Άλλά έγώ δέν άποδίδω καί 

τόσον μεγάλος εΰθύνας είς τό 
Δ.Σ., ώς θέλησε ό κ. Παπαϊω- 
άννου νά τού άποδώση. "Οτι Ε
μείς τάχατες είμεθα φταίχτες, 
διότι δέν ήρθαν εδώ πέρα οί 
Συνάδελφοι.

Φρονώ, κ. Παπαϊωάννου, δτι 
φταίχτης είναι ό εργοδότης, ό 
όποιος μ’ ένα κλίμα φοβίας πού 
έχει καλλιεργήσει, έχει κάνει 
τόν κάθε έναν υπάλληλον νά 
πιστέψη δτι καί ή άπλή παρου
σία του έν τή Γενική Σννελεύ- 
σει, μπορεί νά τού χαλάση τό 
ψύλλον ποιότητάς του καί νά 
μή πάρη προαγωγή ή νά μήν 
προτιμηδή στα συνεργεία ή τό 
ψακελλάκι. Καί δτι πολλοί 
Συνάδελφοι, λόγφ ακριβώς τής 
πενιχρός αμοιβής τήν όποιαν 
λαμβάνουν άπό τήν Τράπεζαν, 
τό άπόγευμα, τρέχουν γιά τό 
συμπληρωματτκό μεροκάμοτο.

Μήν θέλετε κ. Παπαϊωάννου 
γιά δλα νά φταίη τό Δ.Σ. Δι
ότι αυτό τέλος πάντων δέν 
σάς συνιστά ώς Συνδικαλιστήν 
καί μάλιστα Συνδικαλιστήν μέ 
μακρόχρονοι/ πείραν.

Έξ άλλου, ή πενιχρότης τής 
συνελεύσεως,ώς τήν χαρακτηρί 
σατε, δέν σημαίνει δτι δέν υ
πάρχει συνδικαλιστικόν φρόνη- 
μα.Ύποστηρίζοντες τούτο θίγε 
τε τήν καταπληκτικήν πλειοψη-

σωπικού. Γ Γ αυτό καί έτρο- 
ποποιήσαμε τό Καταστατικόν 
μας. Ανοίξαμε τις πόρτες 
μας. "Ασχετον δτι καθένας δι
στάζει νά μπή, ή δτον πάη 
νά μπή είναι κάποιο χέρι α
όρατο, τού έργοδότου—ας μήν 
κρυβώμοστε — τόν τραβάει 
καί τού λέει: «Στάσου έκεΐ 
πού βρίσκεσαι διότι εμένα μέ 
συμφέρει νά υπάρχουν οί πολ
λοί σύλλογοι».

κ. Παπαϊωάννου: 
'Ομιλεΐ μή άκουόμενος.

κ. Σ. Διλιντάς: 
Κοττά τήν δική σας έρμηνείαν 
κ. Παπαϊωάννου ναί. Κατ’ Εμέ, 
οί πολλοί Σύλλογοι Εξυπηρε
τούν τόν Εργοδότην. 
(Ακολουθούν ταυτόχρονοι δια- 
λογικαί συζητήσεις μεταξύ τών 
κ.κ. Διλιντά, κ. Νικολάου καί
κ. Παπαϊωάννου).

κ. Σ. Διλιντάς: 
Κύριε Νικολάου, αφήστε με 
νά δευτερολογήσω. Αφήστε τό 
Συμβούλιον τό Διοικητικόν νά 
δευτερολογήση. Τό Δ. Σ. αι
σθάνεται υπερηφάνειαν διότι 
κάνει μίαν Γεν. Συνέλευσιν, ή 
όποια κρατείται, χάριν είς δ- 
λους τούς παρισταμένους, σέ 
ένα υψηλόν επίπεδον. Σέβεται 
τούς έπικριτάς του, καί οί έπι- 
κριταί σέβονται τό Δ.Σ. καί 
δέν θέτει χρονικά περιθώρια, 
είς τούς όμιλητάς. Υπάρ
χει μόνον ή παράχλησις 
νά είμαστε σύντομοι. Επομέ
νως αφήστε ήσυχο τό Δ.Σ. νά 
κάμη τό έργον του, νά διαφώ
τιση έπί τών έπικρίσεων. Διό
τι ή διοφώτισις είναι τό πιο 
σπουδαίο πράγμα είς τήν Συν- 
νέλευσιν.

ψίαν τών συναδέλφων κ.Παπαϊ- 
ωάν-νον. Οί Συνάδελφοι οί ό
ποιοι είναι έλεύθεροι πολίται 
μέσα είς τήν Ελληνικήν Δημο
κρατίαν, έχουν Συνδικολιστι- 
κυν φρόνημα τόσον καλόν, ώστε 
νά έπιτυγχάνουν τήν αλλαγή 
τού Δ.Σ. τό όποιον κατά τή/ 
γνώμην τους δέν πορεύεται 
είς τήν Συνδικαλιστικήν οδόν 
πού πρέπει. Καί κρατούν, έπί 
σειράν Ετών, ένα Συμβούλιον, 
τό όποιον άνταποκρίνεται είς 
τάς προσδοκίας των.

Άπό κεΐ τό μετράμε τό ύψος 
τού Συνδικαλιστικού φρονήμα
τος κ. Παπαϊωάννου.

Ό κ. Παπαϊωάννου μάς ει
ρωνεύτηκε γιά τήν εύρυτάτην 
Γενικήν άνασκόπησιν πού κά
νομε κατά τόν απολογισμόν 
μας. Δέν περί μένα αυτήν τήν 
άστοχον παρατήρησιν άπό τόν 
Συνδικαλιστήν καί πρώην Εκ- 
τελίχτηκον του Εργατικού 
Κέντρου ΆΒηνών.

’Εάν νομίζη δτι κάθε Σωμα> 
τε'ον Επαγγελματικόν είναι 
μετέωρον καί δέν δέχεται τάς 
έπιορασεις τών άλλων Σωμα
τείων, τής Άνωτάτης Συνδι
καλιστικής Ηγεσίας, τής Γε
νικής Πολιτικής καί Οικονομι
κής καταστάσεως, έάν νομίζη 
έπαναλαμβάνω δτι θά πρέπει 
νά άγνοοΰμεν ιαύτό τό περι
βάλλον καί νά βαδίζωμεν μέ 
παρωπίδας, έγώ καί τό Δ.Σ., 
διά λογαριασμόν τού όποιου 
έχω τήν τιμήν αύτήν τήν στι
γμήν νά ομιλώ, δέν έχομεν ευ
τυχώς τήν ιδίαν γνώμην μέ τον 
Επικριτήν μας,

Περαιτέρω ό κ. Παπαϊωάν- 
νου μάς μέμφεται διά τό κύριον 
άρθρον, τό όποιον έδημοσίευ- 
σεν ή τελευταία «Τραπεζιτι
κή» μας, τό όποιον ήθέλησε μά
λιστα νά σάς τό Εμφάνιση 
διαφορετικόν άπ’ δ,τι είναι α
ποσιωπώντας λέξεις ή φράσεις. 
Διότι είπεν δτι προσήλθαμεν 
έδώ πέρα καί παρακαλοΰμεν νά 
μή μάς κρίνετε άπό τά έργα
μας·.

Τέτοιο πράγμα κ. Συνάδελ
φοι δέν λέει τό κύριον άρθρον. 
Λέγει όμως έπί λέξει: «Θά 
κριθούν δηλαδή τά Συνδικα

λιστικά του έργα; "Οχι τά 
έργα μόνον!» Καί αΰτή ή έπέ- 
κτασις είς τό πεδίον τής κρί- 
σεως δτι θά πρέπη δηλ. νά μάς 
κρίνετε, ώς άτομα, ώς υπαλ
λήλους, ώς μέλη τής Κοινω
νίας τής 'Ελληνικής καί ώς ύ- 
παλήλους τού ‘Ιδρύματος, ά- 
ποτελεϊ καύχημα κ. Παπαϊωάν- 
νου διά τό Δ. Συμβούλιον. 
Τούτο δέ προσβεύομεν, διά νά 
δήτε έάν συγκεντρώνω,με αυτά 
τά τρία προτερήματα γιά νά έ- 
χωμε τό δικαίωμα κάθε τόσο νά | 
διεκδικοΰμε τήν ψήφο σας. Εί
μαστε ηθικά στοιχεία; Είμεθα 
ευυπόληπτοι πολίται; Είμαστε 
έκ τών καλυτέρων ύπαλλήλω 
τού Ιδρύματος; ’Ή δτι 
κίνητρον τής άναμίξεώς μας 
είς τά Συνδικαλιστικά είναι ή 
φυγοπονία μας άπό τήν Τρά
πεζαν; "Η δτι είμοστε σκάρ- 
τοι ή μέτριας άποδόσεως υ
πάλληλοι;
(Χειροκροτήματα).

Διότι έμεΐς ΰποστηρίζομεν, 
δτι είς τόν Συνδικαλισμόν πρέ
πει νά άναδεικνύωνται οί πλέ
ον ευυπόληπτοι πολίται καί οί 
πλέον άξιοι καί ίκσνώτατοι 
υπάλληλοι τής Τραπέζης. Καί 
αύτά ακριβώς τά προτερήματα 
δέν τούς εμποδίζουν, απερχόμε
νοι τού συνδικαλισμού νά προω 
θοϋνται είς επικαίρους θέσεις 
έν τή Τροπέζη. Αυτό τούς α
ξίζει, καί ουδόλως τούς χα
ρίζεται.

τοΈρελθον
ΕΠΙΔΡΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ

-----·----
Ό κ. Παπαϊωάννου, ύποστη- 

ρικτής τής θεωρίας τού μετε
ώρου, άς μοΰ επιτροπή ή φρά- 
σις, μάς έκάκισε, γιατί αυ.ε- 
δέσαμεν τά άποτέλεσματά μας 
αυτού τού χρόνου μέ τήν δρά- 
σιν μας τού προηγουμένου.

Μά έτσι είναι κ. Παπαϊωάν- 
νου. Είτε τό θέλομε είτε δέν τό 
θέλομε, ά ένας χρόνος έπιδρά 
είς τόν άλλον. Καί τό λέμε ξε
κάθαρα. Διότι πέρυσι, άν 
θέλετε νά σάς διαβάσω καί τις 
περικοπές τής όμιλίας σας, 
μάς είπατε δτι κάναμε αγώ
νες χωρίς αποτελέσματα. Καί 
σας άπήντησα τότε: "Οτι μή 
βιάζεσθε διότι ό άγων δενάπο- 
5 ί δει άμέσως και είς τό ακέ
ραιον.

’Εφέτος λοιπόν σάς είπαμε 
ξεκάθαρα είς τόν απολογισμόν 
δτι, τό δ,τι έπετύχαμε, τό δ,τι 
έγινε είναι απόρροια τών α
γώνων τούς όποιους έκανε τό 
παρόν Δ.Σ. κατά τό παρελθόν 
έτος. Τά έπιλυθέντα αιτήματα, 
ήταν ένας καρπός ώριμος τόν 
όποιον άπό σκοπιμότητα ό Ερ
γοδότης κρατούσε άκόμη στό 
δένδρο, είς τόν μίσχο του και 
δέν τόν άφηνε νά πέση κατά 
τό πέρυσι νόν έτος. "Οπως 
ώριμα ζητήματα, δπως είναι ή 
προσαύξησις τής πολυετίας, 
σήμερον υπάρχουν καί πάλιν 
τών οποίων 6 Εργοδότης δέν 
κοινοποιεί τήν λύσιν των, δέν 
βάζει τήν υπογραφήν του δτι 
έπελύθησαν, διότι έπαναλαμ
βάνω ό Εργοδότης Ενεργεί άπό 
σκοπιμότητα Εναντίον μας.

Καί προχωρών ό κ. Παπαϊ- 
ωάννου, λέγει, τί είναι ή παι
δική μέριμνα τήν οποίαν έπε
τύχαμε; Τίποτα άπαντά ά ί
διος. Ένώ πέρυσι μάς ήλεξε 
διότι ούτε τήν παιδική μέρι
μναν δέν έπεύχαμε. Αυτό τό ό
ποιον έπετύχαμεν διά τήν παι
δικήν μέριμναν κ. Παπαϊωάν- 
νου είναι άνώτερον άπ’ δ,τι 
δίδεται είς τήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδος και εις τήν Αγροτι
κήν Τράπεζαν. Είναι άνώτερον 
κοτά πολύ μάλιστα.

Περαιτέρω ό κ. Παπαϊωάν- 
νου θίγων τό μίασμα τών φα- 
κελλακίων ύπεστήριξεν δτι τό 
Δ.Σ. τού Συλλόγου σας δέν 
κάνει συνεχή άγω να διά τήν 
κατάργησίν των, διότι μέλη 
του έχουν καί αυτά ώς σκο
πόν τό ψακελλάκι! ! !

Έάν κ. Παπαϊωάννου, πού 
πιστεύω νά μήν εννοείτε άλλο 
πρόσωπον έκτος τού Προέδρου 
τού Συλλόγου μας, και περί 
τού οποίου άπάντησις σάς έ- 
δόθη, έκτενέστατα μάλιστα, 
κατά τήν δευτερολογίαν μας 
τού παρεθόντος έτους καί έ

πρεπε τουλάχστον νά μή τό 
ξαναφέρετε είς τό ττροσκύνιον, 
έφ’ δσον ή ρωτήσατε καί σάς 
έδόθησαν αί δέουσαι άπαντή- 
σεις, έάν ύπαινίσσεσθε έτε
ρον πρόσωπον, νά γίνετε πα- 
ρακαλώ λίαν σαφής...

κ. Δ. Π α π α ϊ ω ά ν- 
ν ο υ: Δέν υπάρχει οίλλος 
είς τό Συμβούλιον;

κ. Σ. Διλιντάς: 
Ποιος;Όνομάστέ τον κ. Παπα- 
ϊωάννου.
(τοιζτόχρονοι διαλογικαΐ συζη

τήσει ς).
κ. Σ. Διλιντάς: "Ο

χι κ. Παπαϊωάννου, σάς δηλοΰ-

Διά τό Ασφαλιστικόν ό κ. 
Παπαϊωάννου έξέφρασε τάς 
άνησυχίας του αί όπο.’αι είναι 
καί ίδικαί μας άνησυχίαι. Δέν 
κρύβομεν κ. Παπαϊωάννου δτι 
τό Ασφαλιστικόν είναι γάγ
γραινα. Άλλά δέν σάς άπο- 
κρύπτομεν καί τούς αγώνας 
τούς όποιους έκάμαμε. Δέν 
μπορείτε νά μάς πήτε δτι στα
ματήσαμε αυτόν τόν Πανελλα
δικόν Συναγερμόν διά τών 
Βουλευτών. Οί Βουλευταί ώς 
εκπρόσωποι, ώς άνθρωποι πού 
έχουν άνάγκΥ ν τής ψήφου τού 
Ελληνικού λαού, καί έπομέ- 
νως τών Τραπεζιτικών Υπαλ
λήλων, έκάμαν] τό καθήκον 
τους. Άλλά οί διαμαρτυρίες 
των δυστυχώς έφθασαν μόνον 
μέχρι τής Βουλής. Άπό κεΐ καί 
πέρα, μέχρι τόν Πρωθυπουργό, 
δέν έφθασαν. Μέχρι τούς αρ
μοδίους υπουργούς δέν έφθα
σαν.

Έμεΐς δέν φταίμε γι’ αυτό 
τό στσμάτημα. Διεμαρτυρήθη- 
μεν όμως δτι παρά τόν θόρυ
βον ό όποιος έδημιουργήθη, 
καί πομ’ όλαν δτι οί Συνταξι
ούχοι μας πένονται, ό Νόμος 
3662 δέν εφαρμόζεται. Διά 
νά μή σάς αναφέρω τήν σειράν 
καί τήν σωρείαν τών ενεργειών 
μας, σάς αναφέρω μόνον τό έ
ξης ··

"Οτι χθες έγένετο, κατόπιν 
συνεννοήσεως μέ τό Σύνδεσμο 
τών Συνταξιούχων μας μία 
κοινή σύσκεψις είς τά Γρα
φεία όλων τών Συλλόγων τού 
έν ένεργεία και τού έν άπομα- 
χίςι προσωπικού τής ΕΤΕ α
κριβώς δΓ αΰτό τό θέμα καί 
άπεστόιλη προς τόν έξοχώτα- 
ον κ. Πρόεδρον τής Κυβερνή- 
σεως τηλεγρόιφημα συντετα- 
γμένον άπό τόν Εκπρόσωπον 
τού Συλλόγου σας είς αύτήν 
τήν συγκέντρωσιν, καί τό ό
ποιον τηλεγράφημα έχει ώς ε-
ξής:
Έξοχώτατσν Πρόεδρον τής Κυ- 
βερνήαεως κ. Κ. Καραμανλήν

«Έκ τού δημοσιευθέντος ’Ι
σολογισμού Τραπέζης τής 
Ελλάδος έτους 1961, διεπι- 
στώθη δτι ή Διοίκησις αυτής 
δέν προέβλεψε τά ύπό τού Νό
μου 36.62)57 ποσά δι’ ένίσχυ- 
σιν έλλειμμοαικών άσφαλιστι- 
κών ταμείων Εθνικής ιΤροπέ- 
ζης. Στόπ.

Κατόπιν τούτου Δ.Σ. ’Ορ
γανώσεων έν ένεργείςι καί ά- 
ποιμαχείςι Έθνοτραπέζης, έν 
κοινή συσκέψει άπεφάσισαν δ
πως ζητήσω σι τήν προσωπικήν 
έπέμβασιν Ύμετέρας Έξοχο-» 
τητος δΓ έψαρμογήν Επανορθω
τικού Νόμου. Στόπ.

Πιστεύοντες δτι υμείς δια- 
πιστούντες δτι λόγοι εισηγη
τικής Εκθέσεως Νόμου 36.62) 
57 έπηυξήθησαν έν έτει 1962 
θά θελήσητε νά άρετε άδικίαν, 
διατελούμεν μετά πλείστης 
τιμης.
Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνι
κής, Σύλλογος Συνταξιούχων 
τέως Τραπέζης Αθηνών, Σύλ
λογος υπαλλήλων Εθνικής, 
Σύλλογος υπαλλήλων τέως 
Τραπέζης Αθηνών, Σύλλογος 
Είσπρακτόρων. Σύλλογος Βοη
θητικού, Σύλλογος Άπομα- 
κρυθέντων Εθνικής Τραπέζης».

Ώς βλέπετε δέν σταματήσα
με κ. Παπαϊωάννου οΰτε έπί 
στιγμήν τάς ένεργείας μας. 
"Οπως λέμε είς τόν άπολογι- 
σμόν μας, δυστυχώς ένώ είς 
τήν υπηρεσιακήν Κυβέρνησιν 
ώς Υπουργοί υπηρετούσαν 3 
υπάλληλοι τής Τραπέζης, 3 
μέλη τού Συλλόγου μας, Εκεί
νοι ένιψαν τάς χείρας των. 
Θά μπορούσαν ύποβάλλοντες 
έστω καί τις παραιτήσεις των 
νά φέρουν είς τήν Επιφάνειαν

μεν κοττηγορηματικώς δχι. Διά 
νά μή δημιουργηθούν Εντυπώ
σεις, ψευδείς Εντυπώσεις έν τή 
Συνελεύσει, Επαναλαμβάνομε» 
κατηγορηματικώς δτι μέσα είς 
τό Συμβούλιον ούδείς άλλος 
παίρνει ψακελλάκι. Άλλ’ δ,τι 
πέραν αυτού μέλη τού Δ.Σ. τά 
όποια είχαν προταθή διά κατ’ 
έκλογήν προαγωγήν, όταν έγέ- 
νοντο τοιαΰται, δΓ έγγραφον 
των άπεποιήθησαν αύτήν τήν 
προαγωγήν. "Οχι γιοαί δέν 
τούς άξιζε. Άλλά άκριβώς γιά 
νά μή δώσουν λαβήν είς παρε
ξηγήσεις τών Συναδέλφων.

πάλιν τό θέμα τού Ν. 36,62. 
διότι ήδη ό τότε Υπουργός 
τής Εργασίας, κ. Δημητράτος 
τό είχε βάλει πάλιν σέ ένα 
καλό δρόμο.

Άλα σάς είπα, κάπου πιο 
πάνω, άκόμη κΓ άπό τούς Υ
πουργούς, σκοντάφτει τό θέμα. 
Καί διά νά μή κρυβώμαστβ 
σκοντάφτει ®:ς τόν «Οικονο
μικόν έγκέψαλον», τού τόπου 
μας, τόν κ Ζολώνταν.

Ό κ. Ζολώτας δέν θέλει δυ
στυχώς νά ένισχυθή τό Ταμεΐ- 
ον μας. Επιμένει δτι ή Τρά
πεζα ή Εθνική μόνη, έχει ύ- 
ποχρ εώσε ι ς. Ένώ υπάρχει αντί
θετος περί τούτου γνωμάτευσις 
τού Ναμ. Συμβουλίου τού Κρά
τους καί υπάρχει τό δίκαιον 
τέλος πάντων τό άγραφον, δτι 
σννυπεύθυνος είναι καί ή 
Τράπεζα τής Ελλάδος. Διότι 
δέν έπρεπε νά σπεύση αΰτή 
νά μάς δώση τήν χαριστική 
βολή, μετά άπό τήν συγχώνευ- 
σιν, διαχωρίζοντας τά δύο τα
μεία συντάξεων.

ΔΓ Εκείνο διά τό όποιον & 
κ. Παπαϊωάννου έζήτησε πε
ρισσότερα στοιχεία, θά τόν πα- 
ρακαλέσω τόσον αύτόν δσον 
καί τούς υπολοίπους συναδέλ
φους νά μήν έπιμένουν. Διότι 
ναί μέν ώλοκληρώθηκε τό σχέ- 
διον τού νέου Όργανισμο-ΰ πού 
είναι άσυγκρίτως καλύτερον 
τού παλαιού, άλλά τελεί άκό
μη υπό τήν έγκρισιν τού Γενι
κού Συμβουλίου τής Τραπέ*·
ζης·

Επειδή δέ κατά ένα τρόπον 
φορτώσιχμε άρκετά βάρη νέα 
είς τον έργαδάτην δΓ αυτού 
τού ’Οργανισμού, πιθανώς ή 
κοανοπτοίησιςΐ νά βλάψη. ΔΓ 
αυτό θά παρακαλέσω νά μήν 
έπιμείνετε κ. Ποπαϊωάννου είς 
τήν έρώτησίν σας.

«. Παπαϊωάννου: 
Έάν κάνατε τήν δήλωσιν νομί
ζετε στι θά βλάψη;

κ. Σ. Διλιντάς: Μά
λιστα. Μάλιστα. Πάντως έδεί- 
χθημεν καί έκεΐ άκρως δημο
κρατικοί. Διότι θέλαμε καί έ- 
πιθυμούμεν, τά ασφαλιστικά 
ταμεία τουλάχιστον νά γίνουν 
άπαρχή τής ένοποιήσεως τού 
προσωπικού. Καί αύτό έπι τυγ
χάνεται διά τού Επικουρικού 
Ταμείου.

Η ΠΑΡΑΣΥΛΛΟΠΚΗ 
ΕΠΙΤΡ0ΠΗ& 01 ΤΑΜΕΙΑΚΟΙ

ΕΚ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΣ
— ♦

Διά τούς Ταμειακούς έκ 
μετατάξεως κ. Παπαϊωάννου, 
μέ '|άδ/ιικήίσοίτ.ε|, προσ«1ιτικώ^· 
σχηματίσατε μίαν Επιτροπήν 
Εσείς ώς Ενδιαφερόμενος έ- 
χειρισμοΰ τού θέματος. Αύτό 
δεικνύει δτι Εσείς κ. Παπα- 
ϊωάννου καί τά λοιπά μέλη τής 
Επιτροπής δέν έμτΥΚττευόσα- 

στε τήν Διοικητικήν Επιτρο
πήν τού Συλλόγου ή όποια εί
χε άναλάβει είς χείρας της τό 
θέμα.

Έγώ δμως ώς Γεν. Γραμμα- 
τεύς αυτού τού Συλλόγου, έχω 
απεριόριστον Εμπιστοσύνην είς 
τις ίκανόητες τού Δ.Σ. καί 
Επομένως δέν μπορούσα, έγώ 
ό ίδιος, νά παραμερίσω τό Δ. 
Σ. καί νά προβάλλω Εσάς. Σάς 
είπα, Ελεύθερος εΐσθε νά πά
τε. Άλλά σάς Επαναλαμβάνω, 
καί ουδέποτε θά τό πράξω αύ
τό τό πράγμα, δτι έφ’ δσον 
είμαι Δ.Σ. είναι άδύνατον έ
γώ νά ηγούμαι ή απλώς νά με
τέχω έξωσυμβουλιακών Επιτρο
πών διά νά θίγουν ή γιά νά δι. 
εκπεραιώνουν ζητήματα, τήν

ΑΝΤΙΚΡΟΥΧΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ό κ. Παπαϊωάννου, μή έ-
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έπίλυσιν των όποιων έχει άνα- 
λάβει τό Δ.Σ.

Τοΰτο θά ήτο τό όλιγώτερσν 
όξύμωρον σχήμα. Θά ήτο μια 
άνοικαλουθία έκ μέρους μον 
καί έχω δεν θέλω νά έιμφανί- 
ζωμαι ανακόλουθος.

κ. Δ. Παπαϊωάν- 
ν ο υ: (Όμιλεΐ μή άκουόιμενος)

κ. Σ. Δ ι λ ι ν τ α ς: ’Α
κριβώς. Έφ’ όσον δέν πιστεύε- 
τε έσεΐς δτι τό Δ. Σ. τοΰ όποί
ου τυγχάνω Γεν. Γραμματεύς 
είναι εις Βέσιν νά φέρη εις αί
σιον πέρας αυτό το ζήτημα ή 
παρουσία μου εις την έπιτρο- 
πήν σας θά βλάψη. Έσε~ς ό 
ίδιος ιμέ την παραγνώρισιν 
ΤΰΟ Δ.Σ. τό είπατε.

Περαιτέρω ίσχυρίσθητε δτι οί 
Ταμειακοί δέν Εχουν ανάγκην 
τής συμπαθεί ας τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου. Δέν νο
μίζω δτι όμιλεΐτε έκ μέρους 
δλων των ταμειακών κατ’ ού- 
τόν τον τρόπον. Τό Συμβούλιον 
αγκαλιάζει δλους τούς συνα
δέλφους. Καί όλοι του είναι 
συμπαθείς εϊτε ταμειακοί εί
ναι, εϊτε λογιστικοί, είτε α
νώτεροι ε’ίτε κατώτεροι. Τά 
πάντα, οί πάντες είναι μέλη 
του καί όλοι τέλος πάντων, Ε
χουν ανάγκην τών φροντίδων 
του καί τής προστασίας του,

"Επειτα κ. Παπαϊωάννου εί
πατε τό έξης: "Οτι οί Ταμεια
κοί άντετάχθήσαν κατά την 
μετάταξίν τους. Έγώ καί ή 
πργματικότης λέγομεν δτι δέν 
άντετάχθήσαν. Συγκατετέθη- 
σαν.Διότι δέν εΐδα κανένα άπό 
σάς, ίσως διότι δέν έγνώριζε 
τάς οίκον, συνεπείας, χωρίς νά 
κατηγορώ κανόναν, δέν είδα 
κανόναν, άπό σάς, Εξαιρέσει υ
μών κ. Παπαϊωάννου πού ήονεΐ- 
σθο την μετάτοξίν σας μόνον 
καθ’ ον χρόνον εϊσασθε Πρόε
δρος τών είσπρακτόρων, δέν εΤ- 
δα κανέναν νά άντιταχθή 
καί νά πή: «"Ασε με έκεΐ πέρα 
πού εΤμαι κλητήρας ή είσπρά- 
κτορας, δέν θέλω νά μέ πάτε 
είς τον Λογιστικόν Κλάδον».

Τό δτι άπεδέχθη,τε τον βα
θμόν, αυτό είναι σιωπηρά συγ- 
κατάθεσις. Καί αύτό σάς τό 
λέγω, διότι είς τό θέμα σας α
νακατέψαμε πολλούς Νομικούς, 
καί ανατρέψαμε όλο τά Επιχει
ρήματα τοΰ Εργοδότου τά ό- 
πο'α αυτός ήλκει ex τοΰ Όρ- 
Y'oyviquou Εσωτερικής ύπηρε- 
σίας καί έκ τών κειμένων Ερ
γατικών Νόμων.

Τά ανατρέψαμε κ. Παπαϊω- 
άννου καί γι’ αυτό έπετύχαμε 
καί τοΰ σκοποΰ μας. Δέν ύπο- 
στηρίζρμεν δτι ή δοθεΐσα εί
ναι ή ιδανική λύσις, αλλά 
είναι Ενα σοβαρό βήμα προς 
τά Εμπρός. Έάν άρνήσθε την 
σοβαρότητα τοΰ βήματος λυ
πούμαι άλλά θά πώ, δτι δέν 
άσκήτε καλόπιστον κριτικήν 
ώς πρέπει είς Συνδικαλιστήν 
πεπειραμένοι.

10 ΚΑΘΗΚΟΝ 
m ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΝ

Γιά τά Επαρχιακά καταστή
ματα, μάς κατηγορήσατε κ. 
Παπαϊωάννου δτι μεταφέρομεν 
άπό τούς ώμους μας τό βάρος, 
είς τούς ώμους τώ,ν έπαρχι ο
κών συναδέλφων. Πάλιν κάμα
τε λανθασμένην Ερμηνείαν τής 
Επί τοΰ θέματος τούτου τακτι
κής τοΰ Δ.Σ.

Δέν μεταφέρομεν τό βάρος. 
Τό κρατοΰμεν είς τούς ώμους 
μας. ’Αλλά λέμε είς τούς συνα
δέλφους τών Επαρχιακών κα
ταστημάτων «σ ύ ν Ά θ η- 
ν ά καί χ ε ί ρ α κ ί- 
ν ε ι». Διότι θά διαβάσατε 
είς τό προηγούμενο-,/ φύλλον 
τής Τραπεζιτικής δτι γιά τήν 
Εφαρμογήν τοΰ ίσχύοντος ωρα
ρίου, Εχομεν κινητοποιήσει 
τούς πά,το ς,τό ύπουργεΐον’Ερ- 
γασίας, τάς Άστυν. άρχάς. 
Καί Ενώ συλλαμβάνωνται οί 
υπάλληλοι τών Επαρχιακών κα
ταστημάτων «κλέπτοντες οπώ
ρας», πάνε είς τό δικαστήριαν 
καί λένε δτι: «Έγώ πήγα έκεΐ 
καί Εγραφα γράμμα, διάβαζα 
Εφημερίδα, ήσχολούμην μέ ατο
μικά μου καί δχι υπηρεσιακά». 
Κατήντησε δηλαδή νά μάς 
μέμφεται ή Έπιθεώρησις ’Ερ
γασίας δι’ αυτήν τήν στάσιν 
τών .συναδέλφων μας. Καί έμεΐς 
;μέ τήν σειράν μος καυτηριάζο- 
ιμεν, εχομεν ύποχρέωσιν νά καυ- 
τηριάζωυε αύτήν τήν στάσιν 
τών συναδέλφων, πού εΤναι αν
τίθετος προς τά συμφέροντα 
των.
Διότι θά πρέπει πρώτον οΰτοι 

νά μάθουν νά ύπερσσπίζωνται 
καί Εφαρμόζουν τό ώράριον τών 
42 ώοών γιά νά μπορέσωυε μα
ζί νά ποοχωρήσωμε είς τό ώρά
ριον τών 39 ώρών. Ή υπερά

σπιση τοΰ ίσχύοντος ωραρίου 
είναι τό μετερίζι διά τήν αλω- 
σιν τών 39 ωρών.

’Επίσης, κ. Παπαϊωάννου, 
«μιλήσατε περί μιας προσωπι
κής έπιθέσεως, τήν όποιαν δή
θεν τό Συμβούλιον Εκαμε Εναν
τίον τού κ. Σπηίλιοπούιλαυ ui 
σκοπόν τήν κατασπίλωσιν - 
όπως είπατε - υψηλών προσώ
πων τής Τραπέζης.

’Οφείλετε νά γνωρίζετε δτι 
ή έκάιστο'Τε έπίθεσις τού 
Δ.Σ. Εναντίον τοΰ κ. Σπηλιο- 
πούλου. γίνεται διότι είναι 
ιΠροσωπάρχης. Δέν γίνεται Ε
ναντίον του κ. Σπηλισπαύλου. 
Ό άγων δέν προσλαμβάνει πο
τέ τήν προσωπικήν μορφήν.Διε
ξάγεται Εναντίον τής θέσεως 
τοΰ Προσωπάρχου.

Διότι, έάν ό κ. Προσωπάρ
χης δέν είναι ό εισηγητής καί 
Εκείνος ό όποιος θά προώθηση 
τά ζητήματα τοΰ προσωπικού, 
λαμβάνων αφορμήν άπό τά ύ- 
πομνηιμαίΓΟ, τάς παραστάσεις 
καί τάς διαμαρτυρίας τοΰ Δ, 
Σ, , τότε ποιον θά θεωρήσωιιεν 
υπεύθυνον γιά τήν καρκινοβα- 
σίαν τών ζητημάτων μας:

Εΐμεθα υποχρεωμένοι πολ
λές φορές διά νά συγκεχριμενο- 
ποιήσωμεν καί διά νά περιορί- 
σωμεν τάς εύθύνας, νά άναφέ- 
ρωιμεν όνόματο. Μ’ αυτό δέν 
επεται δτι έπιδιώικομεν τήν μεί- 
ωσιν τής προσωπιχότητος ο
ποιοσδήποτε συναδέλφου καί ο
πουδήποτε Εν τή Τραπέζη ευ
ρισκομένου.

Πιστεύω δτι. ή έξήγησϊς μου 
κ. Παπαϊωάννου θά σάς ίκανο- 
ποιή απολύτως.

κ. Δ. Π α π α ϊ ω ά ν - 
you: Όιμιλεΐ μή άκουόμενος.

κ. Σ. Δ ι λ ι ν τ ά ς: Σάς 
είπα δτι ώς προσωπάρχης μή 
προωθών τά ζητήματα τοΰ προ
σωπικού είναι Εχθρός του. 
Τώρα, τό πότε καί έάν θά ά- 
ποκαλύψωμεν ή δχι, αύτό εί
ναι πάλιν, ζήτημα ταχτικής 

τοΰ Δ.Σ. Σάς είπα: "Ο,τι Ε
παγγέλλεσαι σήμερα, δέ|ν εΤ
ναι υποχρεωτικόν, δέν είναι 
έπάναγκες νά γίνη άμέσως. 
Θά γίνη αργότερα. Εν δεδομέ
νη πάλιν στιγμήν. Διότι πι
θανώς ή καταγγελία ή συγ
κεκριμένη νά βλάψη τήν π,ροώ· 
θησιν άλλων θεμάτων τά όποια 
ευρίσκονται τήν στιγμήν αυτήν 
είς τήν οδόν τής έπιλύσεώς 
των. "Οταν τό Συμβούλιον θά 
δρέψη καί αυτούς τούς καρ· 
πούς, τότε θά Εχη τήν εύχέρει- 
αν νά προβή είς τάς τυχόν κα
ταγγελίας.

κ. Δ. Π α π cx ϊ ω ά ν ο υ: 
Όμιλε/ μή άκουόμενος.

κ. Σ. Δ ι λ ι ν τ ά ς: Δέν 
τό κρίνομεν Επί τοΰ παρόντος 
ώριμον κύριε. Μπορεί μετά έ
να, μετά δύο χρόνια· Εχετε τήν 
υπομονήν, νά μάς έκλέγη τό 
προσωπικόν, νά μάς βλέπετε 
καί νά μάς ακούετε...

(Ταυτόχρονοι διαλογικαί συ
ζητήσεις μεταξύ κ.κ. Παπαϊω- 
άννου καί Διλιντά)

η ιΤηβΈΓιαι
ί\ϊ 11 Ο.Ϊ.Ο.Ε.

---- ♦-----
Επίσης κ. Παπαϊωάννου άλ

λη ασ/οχη παρατήρησή σας, 
ήταν ή σχετική μέ τήν έκπρο- 
σώπησίν μας είς τήν ‘Ομοσπον
δίαν Τροστεζοΰπαλλήλίων. Δέν 
πρέπει να σας διαψεόγη δτι Ε
μείς πρωτοπορήσαμε είς τήν 
τροποποίησιν τοΰ Καταστατι
κού τής ‘Ομοσπονδίας, ούτως 
ώστε ή 'Ομοσπονδία, Επειδή ά- 
κριοώς έλέγετ0 δτι αΰτη η το 
όργανον προς έπίλυσιν τών ζη
τημάτων των ι,παλλήλων τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, νά ά- 
νεξαρτοποτηθή αΰτη άπό 
τούς Συλλόγους, άπό τούς 
Προέδρους τών Συλλόγων. Ού
τως ώστε Εκείνος ό όποιος θά 
είναι Εκλεγμένος είς τήν 'Ομο
σπονδίαν, νά είναι ‘Ομόσπον
δος. Νά διακατέχεται άπό τό 
'Ομοσπονδιακόν πνεύμα είς 
τάς Συνεδριάσεις κοί είς τάς 
άποψάσείς καί δχι νά σκέπτε
ται τά στενάς συμφέροντα τών 
συναδέλφων τής Τοαπέζης τήν 
όποιαν Εκπροσωπεί.

Γι’ αύτό ακριβώς, γιά νά 
δώσωμε τό παράδειγμα - διότι 
Εχει άναγνωρισθή δτι αυτή ή 
μερική τροποποίησις τοΰ κα- 
ταστοτικοΰ είναι πάρα πο
λύ εύστοχος καί είναι τό 
πρώτον βήμα γιά νά γίνουν 
άλλες ευρύτερες τροποποιήσεις 
τοΰ Καταστατικού πού θά κά
μουν τό δευτεροβάθμιον Συλ
λογικόν "Οργανό μας πράγμα
τι Όμοσπο,δία, καί δχι Δια- 
σιλλογικήν Επιτροπήν τών 
Προέδρων τών έκάστοτε Συλ
λόγων — γιά νά δώσωμε 
ακριβώς τό παράδειγμα, ένεπι. 
στεύθημεν τήν έκπροσώπησιν 
τοΰ Σώματος τών υπαλλήλων 
μας είς τον κ. Μοτιρουλίδην, ό 
όποιος είναι τακτικόν μέλος 
τοΰ ’Εκτελεστικού της Συμβου
λίου.

Μ’ αύτό, δέν επεται δτι έ
μεΐς πποξενώθηιμεν τής ‘Ομο
σπονδίας. ’Όχι γιά τώ Θεώ... 
Παρακολουθοΐμεν καί έλέγχο- 
μεν τήν ‘Ομοσπονδίαν. Επομέ
νως καί σ’ αυτήν τήν παρατή- 
ρησίν σας κ. Παποϊωάννου, εί
χατε τήν ατυχίαν νά μή μελε-

νής, τό προσωπικόν προσανα- μον περί τύπου ήταν ΰποχρεω- 
τολίζετοι προς τον κ. Δασκα- μένη νά τήν δημοσίευση έξ όλο- 
λάκην καί χύνετε έκ παραλλή- κλήοου, δπερ καί Επραξεν. 
λου δάκρυα στενοχώρειας καί j Τέλος είναι Ενα άλλο ζήτη- 
πικρίας δτι^πιθανώς νά χάση | μα, τό όποιον τό Συμβούλιον, 
ό κ. ’Αλευράς! ! ! j τό Διοικητικόν δέν είχε οΰδεμί-

Τό προσωπικόν τής ’Εθνικής αν πρόθεσιν να φερη ένώπιον 
Τραπέζης δέν θά λάβη όπ’ δψιν σας, έάν δέν τό Εθιγε ποώτος 

.. . , του τήν αλλαγήν, ή οποία εΐ- ό κ. Ίθακίσιος καί μετά ό ίδι-
άλλων Τραπεζιτικών Ό,ργσνώ- ναι πιθανώς νά συνβή είς τήν ος ό ένδαφερόιμενος, ό κ. Θεά
σεων. Αύτό είναι πλάνη δίκη Τράπεζαν τής ‘Ελλάδος. Τό δώρου.
σας. ’Έχοιμεν αποκτήσει τήν έ-! προσωπικόν θά λάβη ΰπ’ δψιν I Τό Συμβούλιον, συμμετέχει 
κτίαησιν τών Συναδέλφων δλων του τά έπιτεύγιμοτά μας, τήν 
τών Τραπεζών διά τήν συνεπή ορθήν τοπαθ.’τησίν μας, τό ήθι-

τησετε τους σκοπούς για τους 
οποίους έγένετο ή τροποποίη- 
σις τοΰ Καταστατικού.

Ουδόλως δέ διά τής δράσε- 
ώς μας, ή διά τής Εμφανίσεώς 
μας καί διά τών θέσεων μας 
στην ‘Ομοσπονδίαν, κ. Παποϊ- 
ωάννου, εχομεν αποκτήσει τήν 
περιψρόνησιν δποις είπατε τώι

διά τοΰ Προέδρου του είς τάς 
προαγωγάς. ‘Όπως γνωρίζετε 
αΐ οργανικοί θέσεις είναι πεοΐ- 
ωρισμέναι καί οί ύποψήφιοι 
πολλοί. Καθ’ Ενας δέ άπό φυ
σικήν ένωκεντ-τ'τιν άντίληψιν 
θεωρεί τον έαυτόν του ίκονώτε- 
ρον παντός άλλου. Καί λέγει 
δτι: Διατί έγώ πού είμαι τέ
τοιος, τέτοιος, τέτοιος, καί ό
χι Εκείνος πού είναι τέτοιος, 
τέτοιος...

Σ υνδιχαλ ι στ ιχή ν τοποθέτησ ι ν .
Αυτή δέ ή τοποθέτησίς μας 

ή ορθή, ή πράγματι Συνδικα
λιστική, τόσον είς τήν ‘Ομο
σπονδίαν δσον καί είς τήν ’Ε
θνικήν Τράπεζαν, είναι τό μό
νον έμπάδισν, κ. Ποπαϊωάννου, 
γιά τήν προβολήν άλλων προ
σώπων, καί δχι ό δυσφημιστι
κός πόλεμος τόν οποίον ύπε- 
νίσσεσθε δτι κηρύττομεν Εμείς 
Εναντίον καθενός ό όποιος θέ
λει νά προβληθή είς τήν ήγεσί- 
αν τών ύπαλλήλων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης.

Διότι δέν ύπήρξαν οί «καφέ
δες» τού ΤσουδεροΟ, οί όποιοι 
τόν Εθοψαν Συνδικαλιστικώς, 
άλλα ή Εσφαλμένη τακτική τοΰ 
Τσουδεροΰ ή Συνδικαλιστική. 
’Αλλοίμονο, έάν καταβιβάζετε 
τόσον χαμηλά τό Επίπεδον τής 
εύθυκρισίας τών Συναδέλφων 
ώστε νά τούς φέρετε ικανούς 
άπό τούς καφέδες νά κρίνουν 
τόν κ. Τσουδερόν.

—-----------»)-------------

ΟΧΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ 
ΜΙΜΗΣΕΙΣ

Τέλος, μή Εχοντας Επιχει
ρήματα νά άντικρούσ^τε τήν 
δράσιν τήν Επιτυχή και ώφέλι- 
μον τοΰ Δ.Σ., κ. Παπαϊωάννου, 
έπεκαλέσθητε τάς έκλογάς, τής 
Τραπέζης τής ‘Ελλάδος στι 
τέλος πάντων καί έκεΐ, παρ’ δ- 
λον πού ό κ. ’Αλευράς είναι 
καλός. Συνδικαλιστής, δμως 
γιά ν’ αλλάξουν τά πρόσωπα Ε
πί τής Συνδικαλιστικής σκη-

κον μας αναστημα για να κρινη 
Εάν πρέπει νά άναθέση πάλιν 
εΐς τάς χείρας αύτχιν τών αν
θρώπων, πού άπό πολλών Ετών 
σηκώνουν τό βάρος τό Συνδικα
λιστικόν έπιτυχώς, γιά νά κρί
νουν Επαναλαμβάνω έάν θά 
πρέπει νά τούς παραδώσουν 
τό πηΐδάλιον τοΰ σκάφους τών 
ύπαλλήλων τής Εθνικής Τρο-

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Κ4Ι ΗΛΙΩΞΙΣ 
ΤΗΣ ΣΥΝΤ,ΕΠΙΤΡ. ΤΗΣ “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ”

πέζης. Αύτά κ. Παπαϊωάννου 
είχα ν’ άπαντήσω είς τάς πα
ρατηρήσεις σας.
”Ας μοΰ έπιτρέψη ό κ. Δελέν- 

δας. Επειδή δέν διαθέτω τό χι-

Τό Συμβούλιον, ό Πρόεδρος 
είναι ουδέτερος, είτε κρίνονται 
οί Αϋγισταί Α, προς Ύπο-
τμηματαρ'χας, είτε υποτμημα- 
τάρχοι πρός Τμηματάρχας & 
κλ. Είναι δμως ύποχρεω'ένο 
νά κυττάξη, κι’ αύτό κάνη, 
νά άνταπεξέλθη είς τήν άπο- 

, - - , στολήν του. Καί περί αυτού
ουιμορ του να μη ασχοληθώ με g£gaia τόν λόγον Εχει ό συμ- πόίλιν ήΕιώθη νά λογοδοτήση 
τα οσα είπε, διότι ενω εκείνος ! μετέχων είς τάς προαγωγάς Ενώπιον σας, καί νά άκούση

Ούτως Εχει, άπό τήν ίδικήν 
ΐ'ου άποιίπν τό θέμα τοΰ κ. Θεο
δώρου. Τά πεο σσότερα θά σάς 
τά πή ό κ. Ποόεδρος.

Κύριοι συνάδελφοι, άπαντή- 
σαμεν δσον ήτον δυνατόν είς 
τάς έπικοίσεις τώ»ν άξιοτίμων 
συναδέλφων. Έκφράϊει τό Δ. 
Σ. την var-άν του, διότι καί

σας συνηρπασε με τον τροπον κ Πρόεδρος. ’Αλλά Επειδή τό τάς παρατηρήσεις σας. σί ό-
του εγω θα αποτνχιω. Γι αυτό β£μα τσ[) κ. Θεοδώρου περιέ- ποΐσι μαζί "έ τάς σννδ·κηιλι-

^μαι, χωρίς να Xag;. ιΚ(χ', εμένα, κοί ολόκληρον στικάς αντιλήψεις του, θά άπο-
ις να μειωνω, τήν ΧυντακτικήνΈπιτροπήντής τελεσουν τσν δοό'ΐον έτί τοΰ ό-
ΰ, επαναλαμβα- ΤοαπεζΙΤική(-ι .κα$ ήχθημεν έ- τοί-ου μελλοντικών θά βαδίση
ον, ο οποίος ε- , - δικαιοσύνης ώς κα- έφ’ δσον βέβοια τό επανατιμη-

τον αντιπορεοχομαι, χωρίς να χαί suiva, καί ολόκληρον στικάς άντιλήφεις του, θά άπο-
μειωνω... χωρίς ·— —......- " · " " ... . . - ,
χωρίς νά μειώνω,
νω, τον άνθρωπον, ο υ,,υ,ος ε- νώιτιον τής δ.κσ,οσύνης ώς κα-
χει το θάρρος μονος του να κα- κατο;συΊ<ι0φαντοΰντες καί δυσ- σητε διά τής ψήφου σας.
rt.At^raLn,“C«AVflfx«T?,AvLU^nw ΦψοΟντες τόν κ. Θεοδώ,ρου δΓ j Δέν Ενο’ΐεν υποστείλει τήν

ενός άρθρου το οποίον εοημο- ο-υνδίκαλιστικην Σηιυσισν. Α- 
σιευσορεν, μέ τόν τίτλον «Δι- -ττεναντίας τήν ενομεν υψώσει 
koicjiucc του>> επιτρεψτ>τε μου r-n-τ ^ν' οτται voc υψ'όοΎΐ το
να σ"άς διαβάσω περικοπές τοϋ ήθνχόν υας πσράστηιυα και ή 
βουλεύματος τό όποιον εξεδό- ιάχει^αιότηςί τοΰ χαοοτκτήοος 
θη σχετικώς. | Λέν κ*·’,ποιοοτ,(νον,οΟ',,εν/

κ. Θε ο δ ώ ρ ο υ: Μου έ- ΕΤυσι δμως αλήθειες αυτ£ς/Έ- 
πιτρέπετε! Έγώ δέν «μίλησα χομεν ή9ικά βάΘοα καί γΓ ού
για σας κύριε, αλλα «μίλησα τδ Εχνεν τό θάοηος σέ συνέ-

ψήίφιος καί νά θέλη μόνος του 
ά ευ συνεργατών νά σηκών η τό 
βάρος τό όποιον δέν ήπποροϋν 
νά σηκώνουν 1 7 άλλα άτομα.

κ. Ν. Δελένδας: ’Ο
φείλω ν’ άπαντήσω.

(θόρυβος - ψωναί) 
ικ. Ν. Δελένδας: Λυ

πούμαι πάρα πολύ διά τήν έξυ
πνάδα τοΰ κ. Γεν. Γραμματέως, προσωπικώς γιά τόν Γεώργιον 
καί λυπούμαι διότι δέν ήταν Καροπάνον"

κ. Σ. Δ ι λ ι ν τ ά ς: Ε
πειδή τά σκάγια σας δμως ά
θελα σας ίσως πήοαν καί Ε
μάς είμεθα υποχρεωμένοι νά 
άμιλήσωμεν.

(Ταυτόχρονοι

είς θέσιν νά κατολάβη τί εί
πα!
(θόρυβος - γέλωτες - χειοο- 
κροτήματα).

,κ. Ν. Δελένδας: Έάν 
είναι άνδρες, νά άπαντήσουν
είς τό ερώτημα τού κ. Θε-δώ- συζητήσεις μεταξύ των κ. < 
ρου, δστις είναι άπών, γιά τις Θεεδώρου καί Διλιντά).
" κ. Σ.Διλιντάς: Καί

ή δικαιοσύνη ώμίλησε κ. Θεο
ί 5.000.

(θόρυβος φωναί)

Η ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΤΟΥ κ. ΙΘΑΚΙΣΙΟΥ

κ. Σ. Δ ι λ ι ν τ ά ς: Ό κ. 
Ίθακίσιος, ώς ηγέτης άνέτ,ρε- 
ψε Εφέτος τήν σειράν τών ομι
λητών του.. Πέρισυ προηγήθη 
τών μελλοντικών συνεργατών 
του, ένώ έφέτος ήθελε τέλος 
πάντων νά κλείση τάς ομιλίας 
των. Καί ίσχυρίσθη δτι ό απο
λογισμός μας είναι μάλλον 8ι- 
άλεξις παρά, λογοδοσία, δχι 
Εκθεσις πεπραγμένων.

Έάν κ. Ίθακίσιε ό 
συντάκτης αΰτοΰ συγκεν
τρώνει ώρισμένες λογο
τεχνικές ικανότητες ούτως ώ
στε σείς μόνον αύτές νά άντιλη- 
φθήτε καί δχι τό Συνδικαλιστι
κόν περιεχόμενον, δέν μποροΰ- 
|ΐε γι’ αυτό νά τόν μεμφθοΰμε.
Απεναντίας, μοΰ φαίνεται δτι 

θά πρέπει νά τοΰ δώσωμε συγ
χαρητήρια.

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ “ΝΑ 
ΜΗΝ ΥΠ0Α0ΙΠ0ΜΕΘΑ,

Περί τών βοσικών θεμάτων, 
περί τών οποίων ώμιλήσατε, 
’Οργανισμός, Ενταξις, άρχή 
τοΰ νά μήν ύπολοιπώμεθα, εΤ
ναι δπως εΐπα καί είς τον κ. 
Παπαϊωάννου, τό Α καί τό Ω 
τοΰ πιστεύω ίμας. Καί 
τό έφαρμόζομεν. Έφαρμό- 
ζομεν τήν άοχήν τοΰ νά 
μή ύπολοιπώμεθα καί μάλιστα 
εΐς τούς^ ’Οργανικούς μισθούς, 
αν Εννοείτε τούς μισθούς τής 
Τραπέζης τής ‘Ελλάδος τούς Ε
χομε φθάσει καί σέ πολλούς 
βαθμούς τούς Εχομε ξεπε- 
ράσει. Κατά τάς υποσχέ
σεις δέ οί όποιες θά δούμε κα
τά πόσον θά πραγματοποιη
θούν ή δχι, καί είς τά ποσοστά 
τών Επιδομάτων κοί είς τις 2- 
ετίες 3ετίες πάλιν θά τους 
φθάσ«με.

"Εχομεν κατηγορηματικήν 
διαβεβαίωσιν δτι διά τού νέου 
Όργανισμοΰ Εσωτερικής υπη
ρεσίας, γίνεται άρχή έπιλύσε- 
ώς των, δπως διά τοΰ ίδι
ου όργανισμοΰ θά λυθή 
κοσά τήν δήλωσιν τού 
Εργοδότου καί τό ζήτημα 
τών Επιδομάτων θέσεως, τά ό
ποια θά καταλάβουν τήν θέσιν 
τών άσφολίστρων. ’Αλλά ε’ίμε- 
θα πάρα πολύ Επιφυλακτικοί 
δΓ αύτήν τήν διαβεβαίωσιν.

δώρου. Κοτ’ άρχήν ή δικαιοσύ
νη μάς έθεώρησε συνυπευθύ-! 
νους, ολόκληρον τήν Συντακτι
κήν Επιτροπήν, καί κατόπιν 
μάς άπήλλαξε. ΓΓ αύτό ακρι
βώς σάς διαβάζω:

«Έκ τών καταθέσεων τών ό- 
τά μέλη Τού άπερχαμένου Δ.Σ. ποιων προκύπτει άπό τό σημεΐ- 
δτι διεξαγάγουν άγώνα διά νά ον Εκείνο τού Εγγράφου τοΰ κα- 
ώφεληθοΰν προσωπικώς. ι ττγορουμένου καί τοΰ δημοσι-

Τό δ,τι γίνετοι διά δημοσι- εύματος^ έν τή εφημερ-ίδι «Τρα- 
εύσεων, διά παραστάσεων, καί πεζιτική» τό άναφερόμενσν είς 
διά καυγάδων άν Θέλετε, γίνε- τήν άπόλυσιν τοΰ μυνητοΰ έκ 
ται προς προώθησιν τών ζητη. τής Υπηρεσίας τής Τραπέζης 
μάτων τής ολότητας τών Συνα- : διά οικονομικής φύσεως άνωμα- 
δέλφων καί μόνον Καί έπομέ-' αυτού, καίτοι μηδαμινής
νως δέν χωρεΐ ή κατηγορία τής | Ζ'ν,αΛ απολύτως αληθές
προσωπικής άντεκλίσιως. Έά/ και,δ|ν δυ,ναται ν“ ^ λ°7°ΰ 

- περί διοοοσεων ψευδών γεγο
νότων, καί έπομέ νως περί συν
δρομής τών προϋποθέσεων τών 
δρων τοΰ άρθρου 363 τοΰ Ποι
νικού Κώδικας, περί συκοφον-

δέν είμαστε οί Εκλεκτοί, οί δί- τικΡ.ς δυσψημήσεως δΓ ήν 
Εμείς δμως θέλομε νά εδιωχθησαν οι κατηγο·

γεια Ετών νά ζητοΰμεν νά μάς 
άνα°ή,τετε τήν τύχην τών αι
τημάτων σας. Αύτό δέν σημαί
νει δτι άσκοΰΐ'Έν συνδικαλι- 
σνόν κοτ’ έτ-ά-Ύελμα. Κάθε 
χοόνο τό Τυι"6ούλιον ά'/ανταΰ- 
ται. Νέο αΐ"α εισρέει καί κάθε 

διαλογικαί | gv0-c άπό σάς Ενει τό δικαίωμα 
νά ζητήση νά προσφέρη ύπό
τ”Γ' αύτήν <τη'·σ'"ν τα<- ϊιπηηε-
σίας του. Δέν θά τις άρνηθώ- 
μεν

δέν έρχώμεθο; είς προστρι6άς 
με τόν έργοδότην, σημαίνει δτι 
δέν έχάναμε κολά τή δουλειά 
μας. Έάν είμαστε τά χαϊδεμέ
να του παιδιά πάει νά πή δτι

κοι σας. 
είμαστε οί Εκλεκτοί οί δικοί 
σας καί άς έρχώμεθα είς άντε- 
κλίσεις μέ τούς κατά κοιρούς 
έργοδότας τής Τραπέζης, εϊτε 
είς τήν κορυφήν της ΐστανται 
εϊτε είς τό μέσον αύτής.

ΟΥΑΕΜΙΑ ΑΙΑΚΡΥΣΙΣ 
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Τό δτι άνεκινήσαμε τό ζήτη
μα, τό δτι έψέξαμεν τούς συλή-

ρούμενοι. Καί Επειδή κλπ. κλπ. 
ή ύπόμχουσα (ώς λέγει τό άρ- 
θοίδιον μέσα) ιμεγάλη κηλίς 
δέν Επιτρέπει δχι τήν προα
γωγήν του, άλλά καί τήν έν τή 
Διευθύνσει Προσωπικού συνέ- 
χισιν τής παραμονής του, άπο- 
τελοΰν άναμφιβόλλως Erotpaaiv

ΕΦΕΑΡΟΣ ΕΝ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ
Πολλοί άπό μάς, μεταξύ τών 

οποίων καί ο όμιλών, οΐσθά- 
νονται τήν άνάνκην νά παοα- 
χωοήσουν τηΓ' θέσιν τήν οποίαν 
κατέχουν είς τό Συμβούλιον, 
είς άλλους, οί όποιοι κοίνονται 
ικανοί και Ενουν δώσει Εξετά
σεις δτι θά διατηρήσουν κι’ έ- 
κε'νοι τήν Σηναίαν τοΰ Συνδι
καλισμού ψηλά.

Μέ αύτό δέν επεται στι ό ά- 
πογωρών αισθάνεται τρόπον 
τινά κόπωσιν η άγανάκτησιν 
διά το φορτίο”' τό όποιον έπω- 
μίσθη. Κάθε άλλο. Διότι ύπάο- 
χει ή προθυμία έκ μέρους του 
νά ποοσφέρη τάς καλάς του ΰ- 
πηρεσίος, άνά πάσαν στι
γμήν, δχι παοασκηνιακώς, 
άλλά έμψανώς. Άλλά Επανα
λαμβάνω ό Συνδικολισμός δέν 
εΤναι τΐινάηισν ούδενός. Καί άς 
μοΰ έπιτρέψητε έκ τής θέσεως 
αύτής νά σάς Έκφράισω τά θερ
μά μου εύχαριστή,οια καί τήν 
ΰπεοηφάνεισν τήν όποιαν έδο- 
κίμαζα καί δοκιμάζω, διότι μέ 
θεωρούσατε άξ’ον νά φέρω αύ-

γνώμης, καί αξιολογικής κοί- τό τό βαρύ φορτίον.
σεως περί αύτου ώς ύπαλλή- 
λου τής Εθνικής Τραπέζης καί 
ούχΓ γεγονός ύπό τήν κατωτέ
ρω έκτεθεΐσον Εννοιαν καί δέν 
συνιστάται τό ύπό τοΰ άρ. 362 
Ποινικού (ΚώΕςκος πίροβλεπο- 

μενον ε/κλήμα τής δυσφημήσε-
βδην μεταθέσεις τών άνωτά- ως, δοθέντος δτι είς άς πε,ρι- 
των ύπαλλήλων, μπορεί ή no- στάσεις έθετέθησαν τ’ άνωτέ- 
ροτήρησίς σας, δτι όλοι αΰτ-ί ο« ούδαμώς προέκυψεν σκοπός 
ουδ-εποτε_ συμπαρίστανται είς μέρους τών κατηγορουμένων 
τούς αγώνες τού προσωπικού, Εξυβρίσεκς τοΰ μυνητοΰ κλπ 
νά ςΐναι εύστοχος, δέν λογίζε- κχπ
ται λάθος δμως ή υπέρ αύ.ών j Ύπό τά δεδομένα ταΰτα, μή 
θέσις μας, διότι καί σείς έάν ύπαρχούσης αξιοποίνου πράξε- 
εϊσασθε είς τό Δ.Σ. εισαο it ως, δέον συνοδά τοΐς άρθροις 
ύποχρεωμένοι νά μή κάνετε δι- κλπ. δπως |μ ή γίνη 
άκρισιν τών ύπαλλήλων εϊτε κατά τών ικ α τ η γ ο- 
άπεργοσπάσται είναι, εϊτε ά- ρ ο υ μ έ ν ω ν ικ α τ η γ ο-
νωτεροι, είτε κατώτεροι.

Τό Δ.Σ. έφ’ δσον διεπίστω- 
σεν δτι έγένετο μία άνοσιάτω- 
σϊς είς τό ‘ίδρυμα διά τών ά- 
θρόων αύτών μεταβολών, ώφει- 
λε^ νά λάβη θέσιν. Δέν συμφω
νεί δέ τό Δ.Σ. μαζύ σας δτι 
θά Επρεπε νά κααφύγη μέ τήν 
δικαιοσύνην διά νά βοή Εκεί
νους, οί όποιοι Εκλεψαν τις 
φίρμες του καί τις παλαιές α
νακοινώσεις του διά νά θέσουν 
είς κυκλοφορίαν μίαν άναχοί- 
νωσιν πολιτικού περιεχομένου.

Αύτό τό όποιον Εκαμε ό Σύλ
λογος προς άποκατάστασιν τής 
άληθείας ήταν καί τό ένδεδει- 
γιμένον. Δέν Εχομε κανένα δι
καίωμα Εμείς νά πάμε είς τά 
δικαστήρια, δΓ αύτό τό θέμα. 
Τό θεωροΰμεν κλεισμένο ά + οΰ 
ΰπεραμύνθημεν τόσον τής Τρα
πέζης, ώς Τραπέζης, δσον καί 
τοΰ Σώματος τών ύπαλλήλων 
καί τοΰ προσώπου τού Διοικη- 
τοΰ μας διά τής άναχοινώσεως 
τής διαψευστικής τήν οποίαν 
άπεστείλαμεν προς δλας τάς 
Εφημερίδας καί δχι μόνον ώς 
ύπεστηοίχθη είς τήν «ΑΘΗΝΑ
ΪΚΗΝ».

ποοσωπικά συμφέροντα. 'Όμως *"* «ΑΘΗΝΑ11·ΚΗ» Επειδή δΓ 
οΰδεΐς μπορεί νά κατηγσρήση αύτήν έπεκαλέσθημεν τόν No-

lHEYHPB/ΙίΟΥ ΙΥΜΦίΡΟΜ
Κύριε Ίθακίσιε, είναι βα- 

ρειά κατηγορία Εναντίον μας, 
καί δέν τήν δεχόμεθα, ό Ισχυ
ρισμός σας δτι καταβιβάζομεν 
τήν Συνδικαλιστικήν σημαίαν 
μέ προσωπικός άντεκλίσεις. 
Αί^ προσωπικά! άντεκλίσεις 
πρέπει νά Εχουν κίνητρον τά

ρ ί α έ φ' ή ς έ δ ι ώ- 
χ θ η σ α ν ».

Αθώα ή συντακτική Επι
τροπή τής Τραπεζιτικής καί ή 
«Τραπεζιτική» διά τήν κριτι
κήν τήν καλόπιστον, τήν οποί
αν ήσχησεν Επί τοΰ ίδιου θέμα- 
ος, διά τό όποιον παραπέμπεαι 
ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου.

κ. Θεοδώραν: Γιατΐ 
όνιλεΐτε διά τήν συντακτικήν 
Επιτροπήν, 0ϋτε ομίλησα πε
ρί συντακτικής Επιτροπής, 
ούτε...

κ. Σ. Δ ι λ ι ν τ ά ς: Όμι- 
λοΰμεν ήμεΤς, Εμείς ώμιλήσα- 
;υε περί κ. Θεοδώρου είς τήν 
λογοδοσίαν μας, ομίλησε ό κ. 
Θεοδώρου, καί Εμείς όμιλώμεν 
έν τοιαύτη περιπτώσει περί 
συντακτικής Επιτροπής.

Μποοε", λόγω τοΰ χαρακτή- 
ρος μου, νά έλύπησα, νά έστε- 
νοχώοησα ώοισυενους συνα
δέλφους... Αύτό δέν Εγινε άπό 
σκοπιμότητα, διότι κάθε άν
θρωπος Εχει καί τις αδυναμίες 
του, τά μειονεκτήματά του. "Ε
να άπ’ αύτά διά -μένα εΤναι ή 
άνευ περιστροφών καί ή μέ λα
κών ικστητα απαντήσεις προς 
τούς συναδέλφους οί όποιοι 
μοΰ άπηύθυναν έπωτήσεις. Αυ
τό δυσαρεστεΐ πο.λλούς, άλλά 
δέν σημαίνει καθόλου περι- 
φρόνησιν πρός τόν συνάδελφον.

Άπ’ αύτής τής θέσεως σφίγ
γω θεοιιά τό χέοι πρώτον τοΰ 
Προέδρου, δεύτερον δλων τών 
συνεργατών καί τρίτον δλων έ- 
σάς πού σέ κάθε κλήσιν μας 
δίδετε τό ’ίδιο τό νέοι αύτό, 
γιά νά προωθοΰπεν δλοι μαζί 
μπροστά τά Εητήμοτά υας πού 
εΤναι τόσο έπί"αγα καί τών ό
ποιων τέλος δέν ΰπάοχει. Διό
τι ή ίκανότης τοΰ Συνδικαλι- 
στοΰ Εγκειται εΐς τό νά άπαντά 
μέ νέα .αιτήματα είς τήν ίκα- 
νοποίησιν ένός.

Ποτέ δέν θά πάψονν νά ύφί- 
σταντοι ζητήματα τών Εργαζο
μένων καί ποτέ δέν θά παοί- 
στατσι άνάνκη νά ΰίφίσταται 
συλλογικόν δργανο καί νά χρη- 
σιιυοποιή κάθε φορά δλα το ό
πλα τά όπο'α Ενει είς τήν διά- 
θεσίν του άνάλογα μέ τάς συν-
θήκας.

(Χειροκροτήματα)

Ή πυκνότης τών Γενικών Συνελεύσεων καί ή καθολική 
προσέλευσις είς τάς κάλπας, άφ’ ένός εΤναι ενδειξις 
ενδιαφέροντος τοΰ συνόλου προς τά ζητήματα μας 
καί Επομένως συνδικαλιστικής ώριμότητος, άφ’ Ετέ
ρου άνατρέπουν τά άντιυπαλληλικά σχέδια τοΰ Εργο
δότου. Όλοι λοιπόν είς τις κάλπες.
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ΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ
κ. Γ. Κ αραπάνος: 

'Αγαπητοί συνάδελφοι, αισθά
νομαι βαθεΐαν ύποχρέωσιν νά 
έκψράσω τάς ευχαριστίας μου 
προς δλα τα ,μέλη τού Δ.Σ. το 
όποιον διεξήγαγΈν έναν τρα
χύ αγώνα προς ίκονοποίησιν 
τών ζητημάτων ντής τάξεως.

’Ιδιαιτέρως, οφείλω νά ευ
χαριστήσω τον Γενικόν Γραμ
ματέα κ. Διλιντάν, καί τον ει
δικόν κ. Λίτιναν, οί όποιοι, 
διά τών αποψινών απαντήσεων, 
έπί τών έπικρίσεωιν τής ώς άν- 
τιπολιτεύσεως προβσλλομένης 
μερίδος, ή οποία θέλησε νά 
έπικρίνη τό έργον τής ύπ’ 
έμέ Διοικητικής Επιτροπής, 
έκάλυψαν την ανάγκην συνεχί-

σεως ύπ’ έμοΰ τής άπαντή- 
σεως.

Έν πάση όμΜς περιπτώσει, 
δι’ έμέ προβάλλεται ιερά ΰ- 
ποχρέωσις, όπως δώσω άπάν- 
τησιν πρώτίον εις τον κ. Θεο
δώρου, καί μετά εις τον κ. Ί- 
θακίσιον, τών όποιων συν
δυασμένα τά πυρά έστράφησαν 
κατά τού προσώπου μου, μέ 
άπώτερον σκοπόν νά μειώσουν 
την ηθικήν καί τι μίαν προβο
λήν μου, την οποίαν σείς έπί 
μίαν τετραετίαν καί οί απόντες 
συνάδελφοι, έξετίμησαν καί 
διά τής εμπιστοσύνης των έξέ- 
φρασαν κατ’ έπανάληψιν προς 
το άτρμόν μου.

Τούς άπήντησα άρνητικώς 
καί με έρώτησαν έν συνεχείς!: 
Ό κ. Θεοδώρου είναι μέσα; 
Μάλιστα! ! ! Καί μοΰ λένε: κ. 
Πρόεώρε, πώς τό άνέχεσθε αυ
τό τό πράγμα, ό κ. Θεοδώρου, 
ό όποιος έχει αυτό τό έπιβα- 
ρυντικόν, νά είναι μέσα είς 
τόν πίνακα, διότι υποστηρίζε
ται σκανδολωδώς άπό τόν κ. 
Σπηλιόπουλον, έπειδή άνήρ- 
τησε την εικόνα τοΰ κ. Διοικη- 
τοΰ είς τόν Συνεταιρισμόν, καί 
άλλα, τά όποια γνωρίζετε κύ
ριοι καί είναι περιττόν νά τά 
έπανο,λομβάνω άπό τοΰ βήμα
τος τούτου...,

κ. Θεοδώρου: Δια
κόπτει.

κ. Κ αραπάνος: Κα- 
θήστε, δεν σάς δ ι έκοψα καθό
λου κ. Θεοδώρου, λέω τις αλή
θειες καί μόνον τις αλήθειες, 
παντού καί πάντα καί ούτε 
πτοοΰμαι προ ούδενός, δεν εί
μαι άπό εκείνους πού κάνουν 
πίσω, τό ξέρετε, κάνατε λάθος 
είς την πόρτα. ’Εγώ μόνος μου, 
άπό την συνείδησίν μου έλέγ- 
χομαι καί άπό κανένον άλλον. 
Την συνείδησί μου μόνον φο
βούμαι, συνεπώς δεν λέω ψέ
ματα.

κ. Θεοδώρου: ’Εάν
έχης...

κ. Καραπάνος: 
Δεν λέγω ψέματα. Πάντως έχω 
καλλιτέραν άπό οίο.δήποτε πι
στεύω καί ίδια άπό ύμάς. ’Άν 
θέλετε νά σάς τό πώ.

σάς ερωτώ κύριοι, έάν ένας 
υπάλληλος έπειτα άπό 36 χρό
νια παίρνει 2.000 δρχ. είναι 
άμοιβή καί ίκανοποίησις; Αυ
τό είναι κύριοι όλο.

Δέν θ’ άναψέρω τάς ζημίας, 
τάς οποίας ύπέστην, έκ τής 
άναμίξεώς μου είς τόν συνδικα
λισμόν, διότι είναι καθαρώς 
προσωπικό μου θέμα καί οί 
συνάδελφοι δέν έχουν κομμίον 
ύποχρέωσιν, ούτε νά ,μέ άκού- 
σουν, άλλ’ ούτε καί νά συμμε
ριστούν τάς ζημίας, τάς όποι
ας έγώ υφίσταμαι, διότι έάν 
δέν ήθελα δέν θά τάς ύφιστά- 
μην. Δέν θά ήμην έδώ νά λογο
δοτώ ένώπιόν σας.

Αυτά, κύριοι, είχα νά πώ καί 
κλείνω τό θέμα Θεοδώρου. ’Αλ
λά άξια μομφής είναι ή ποάξις 
τών Διοικούντων, οί όποιοι έ- 
φθασαν είς τό σημεΐον νά δώ
σουν μίαν έπιστολήν άπόρρη- 
τον είς τόν υπάλληλον, ό όποιος 
υπηρετεί ύπό τάς Διαταγάς 
των, διότι ήθελαν νά καταδτω- 
χθή ό Καραπάνος.

Θ ε δ ώ ρ ο υ: (Όιμιλεΐ έχ 
τοΰ βάθους μή άκουόμενος).

Φ ω ν α ί: Ποΰ τά βρήκες 
αυτά; Ποΰ βρήκες τό γράμμα;

κ. Καραπάνος: Κύ
ριε Θεοδώρου σάς απαντώ. Ό 
κ. Διοικητής ώψειλε νά καατή- 
ση τό γράμμα διά τόν έαυ
τόν του. "Οπως έκαμαν οί κ. 
Διευθυνταί. Έν πάση περι- 
πτώσει κύριοι, έτσι έσχέφθη- 
σαν, έτσι έπραξαν. Έγώ επει
δή ένεχλήθην ένώπιον τής Γ ε
νικής Συνελεύσεως, λογοδοτών, 
δίδω τάς απαντήσεις αΐ όπο'αι 
οφείλω νά σάς δηλώσω, κατά 
τόν κατηρηματικώτερον τρό

πον, ουδόλως άφίοτανται τής 
άληθείας.

'Αλλά τό θέμα δέν τό έθεσα 
έγώ. Δέν τό έφερα έγώ κύριοι 
ένώπιον τής Συνελεύσεως. Τό 
έφερε ό κ. Ίθακίσιος, ό σττοΐ- 
ος μέ έκιατηγόρησεν ότι πηγαί
νω στις προαγωγές. Ναι κύριε 
πηγαίνω καί αισθάνομαι υπε
ρηφάνειαν διότι πηγαίνω.

κ. Ίθακίσιος: Γ Γ 
αυτό προάγεσαι.

κ. Κ α ρ α π ά ν ος: Ναι 
προάγομαι, άμα θέλετε κ. Ίθα- 
κίσιε νά πάτε νά δήτε τις έικ- 
θέσεις μου, έάν δέν τις ξέρετε.

(Διαλογικαί συζητήσεις με
ταξύ κ. Καραπάνου — Ίθακι- 
σίου).

κ. Θ ε ο δ ώρ ο υ: (Ό
μιλε? έκ τοΰ βάθους εις έντονον 
ύφος μή άκουόμενος καθαρώς).

κ. Καραπάνος: 
Πέστε μου, δέν ενθυμούμαι, δέν 
θά τό άρνηθώ κύριε Θεοδώαου 
δέν άρνουμαι, πέστε.

(’Ακολουθούν ταυτόχρονοι 
διαλογικαί συζητήσεις).

κ. Καραπάνος: Έν 
πάση περιπτώσει, κύριοι, έγώ 
οφείλω νά προχωρήσω· Έφ’ ό
σον οί κύριοι δέν τό άποχαλ.ύ- 
πτουν. Ό κύριος Ίθακίσιος 
μάς έμέμφθη ότι έλάβαμεν θέ- 
σιν έπί τοΰ θέμοτος τών με· 
βολών.

---------- «>----------
ΙΕΡΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ Δ. Σ. ΝΑ 
ΥΠΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Κύριοι, όχι έπρεπε νά λά- 

βωμεν, όχι επρεπε νά 6ιαΓα- 
ρτυμηρουμε, ώς όιεμαρτυρηθη- 
μεν, οχι επρεπε νά φερωμεν καί 
έκιος τής Τραπέζης το θέμα, 
άλλα έπρεπε οσον αί δυνατό
τητες επειρεπον νά άγωνισιοΰ- 
με ένιονώιερα. Και σας καταγ- 
γέλΛωχυριο, αυτήν την στιγμήν 
για να οητε ότι ή Συλλογική 
ηγεσία εχει κοθήχον, ιερόν 

καιυηκον να υπεισέρχεται καί 
εις τα θέματα τής Διοικήσεως, 
έφ' όσον τά θέματα αίυα, έ
χουν άμεσον άντακο,κλααιν έπι 
της πορείας καί τής έςειΛιξεως 
τών συναόυΛφων, ότι ή Διο.κη- 
σις τιρ.έοη εις την τοποΡέτησίν 
τοΰ σφογέως τών υπαλλήλων 
τής Δανικής Τραπέζης \οΰ 
ΚανδιλΛακη, ώς Ύποοιενθυν- 
του τοΰ Υποκαταστήματος 
Πειραιώς. Καλώ την Συνελευ- 
σιν νά άποδοκιμάση την τοπο- 
θέτησιν αυτήν....

Φ ω ν α ί: Αίσχος, αίσχος... 
κ. Καροπκνος: Ι

δού λοιπον κύριοι, ότι διά 
τήν ‘Ηγεσίαν προοαλλεται τό 
κοθήκ-ν νά λαμβάνη τήν άνά- 
λογον θέσιν έπί τών ένεργουμέ- 
νων τοποθετήσεων.

κ. Ίθακίσιος: Νά 
κατονομάσετε τί σάς έκανε, νά 
λάβετε θέσιν...

κ. Καραπάνος: 
‘Απλούστατα κύριε Ίθακίσιε, 
διότι ή ιεραρχία κατερροκώθη.

κ. Ίθακίσιος: Τί 
σάς ενδιαφέρει:

κ. Κ ο ραπάνος: Ε
πιτρέψατε μου νά σάς πώ ότι 
δέν εΐσσστε συνδικαλιστής.

(Ταυτόχρονοι δ ιολογι καί 
συζητήσεις).

κ. Καραπάνος: Κύ
ριοι συνάδελφοι, καταγγέλω 
άπό τού βήματος τούτου τήν 
Διοικησιν, διότι προέβη εις 
τήν άπαράδεκτον ταύτην τοπο- 
θέτησιν. Επίσης καί είς άλλος 
τοποθετήσεις, διά τών όποιων 
έξευτελίσθη τελείως ή ιεραρ
χία έν τή Τραπέζη.

Μή διοψεύγη τήν προσοχήν, 
ότι έάν ή κατάστασις αυτή έ- 
ξακολουθήση νά ξέρετε ότι 
θάττον ή β ρόδιον θά κατολή- 
ξωμεν είς τό νά μή γνωρίζη 
ό σκύλος τόν αφέντην κατά τό 
κοινώς λεγόμενον.

Πρέπει οπωσδήποτε νά άντι- 
μετωπισθή. Διά νά άντιμετω- 
πισθή, πρέπει, είναι απαραί
τητον, άπαντες παριστάρενοι 
καί μή νά ένταχθοΰν καί νά 
πειθαρχήσουν είς τήν Συλ
λογικήν ‘Ηγεσίαν, οίαδήποτε 
καί αν είναι οϋτη καί ή οποία 
θά προέλθη έκ τών προσεχών 
’Αρχαιρεσιών.

Συνεζητήθη καί μέ έθιξαν 
καί έβαλαν καί εναντίον μου

---------------®---------------

ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΡΟΑΓΟΓΠΝ 
ΕΠΡΔΞΑ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΟΥ

Είναι άληθές ότι, δέν πσρέ- 
λειψα νά παροστώ άπό ούδέν 
Συμβούλιον Προαγωγών. Εί
ναι επίσης όμως άληθές ότι 
πλείστοι συνάδελφοι έσώθησαν 
άπό τήν ικαρατόιμησιν, χάρις 
είς τήν παρουσίαν μου καί είς 
τήν ορθήν τοποθέτησιν τών έ- 
πιχειρητολογιών μου έν τώ 
Συμβουλίιρ Προαγωγών.

’Αλλά αυτά τά αγνοούν έ- 
κεΐνοι οί όποιοι θέλουν νά έξ α
φανίσουν ένα πρόσωπον τό ό
ποιον ήγωνίσθη καί εξακολου
θεί και θά έξαικολουθήση νά 
αγωνίζεται τιμίως καί θά πέ- 
ση είς τό πεδίον τής μάχης τι
μίως άγωνιζόμενον

(Χειρ οκρ οτήματα) 
κ. Γ. Καραπάνος: 
Αυτοί είναι κύριοι οί έπικρι- 
το ί, οί όποιοι θέλουν νά σάς 
εκπροσωπήσουν αϋριον καί νά 
διεκδικήσουν τήν θέσιν τοΰ 
προέδρου έν τώ Συλλόγφ. Νά 
έλθουν μέ τό καλό νά τήν πά
ρουν. Δέν φιλοδοξώμεν κύριοι 
νά συνεχίσωμεν. Έάν τούτο 
πράττωμεν όφείλεται είς α
νάγκην, τήν όποιαν θά σάς 
ά,αλύσω έν καιρώ. Κύριοι, πα- 
ρέστην είς τό Συμβούλιον Προ
αγωγών, καθ’ ο έκρίθησαν αΐ 
Τμηματόρχς-ι Β' τής σειράς 
τοΰ 1960. Κ ο ί σ νμπερ ι ελ ή ψθ η - 
σαν είς τόν πίνακα τών προα
γωγών τελικώς 27. "Οταν βγή
κα άπ’ έξω, τρεις συνάδελφοι, 
έκ τών όποιων οί δύο διπλωμα
τούχοι, μέ ρώτησαν άν είναι εις 
τόν πίνακα.

0 κ.. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΡίΝΕΤΑ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ
Κατόπιν ούτοΰ κύριοι συν

άδελφοι άν-ελογίσθην ότι άπέ- 
μεινε 6Γ έμέ μία ύποχρέωσις. 
Ύποχρ'έωσις νά συγκρίνω τόν 
κ. Θεοδώρου μέ τούς άλλους 
συναδέλφους. Πίστευα βέβαια 
ότι ήσαν άσυγκρίτως ίχανώ- 
τεροι. Καί είχα πλέον καθήκον 
νά τό πώ αυτό, έστω καί έμπι- 
στευτικώς είς την Διοίκησιν 
καί ή Διοίκησις ώς άριμοδίο, 
άς έλάμβανε όποιαν θέσιν ή- 
θελεν. Αυτό καί μόνον έπραξα 
κύριοι. ‘Καί δι’ αυτό τελικώς ή 
δικαιοσύνη τής πατρίδας μέ 
παρέπεμψε είς τό άκροατήριον.

Έγώ δέ άγογγύστως, δέν 
γογγύζω- καθόλου διότι παοε- 
πέΓίφί3ην, αναμένω μάλιστα με
τά μεγάλης χαράς τήν ημέραν 
τής δίκης. Καί άν ή δικαιοσύνη 
τής Πατρίδος πή ότι έπταισα. 
θά ύποστώ τάς συνέπειας.

Δέν -κατηγόρησα κύριοι τόν 
κύριον Θεοδώρου. Τόν συνέκρι- 
να κύριοι. Καί έπεβάλετο -νά 
τόν συγκρίνω, διότι ό Πρόε
δρος τού Συλλόγου δέν μπο
ρεί νά ιμεροληπτή υπέρ ούδενός. 
Ούτε έπτοήθην ποτέ άπό τόν 
κ. Θεοδώρου, άπό τήν Συνδικα
λιστικήν του ικανότητα, άλλ’ 
ούτε καί άπό τάς συμπάθειας 
του.

‘Όπως ξέρετε δέν πτοοΰμαι 
διότι δέν1 έχω νά χάσω τίποτε. 
Τήν θέσιν μου έν τφ Συλλόγφ; 
Γνωρίζετε ότι δέν -είμαι τίποτε 
άλλο πορά ό αχθοφόρος σας, 
ό όποιος έδωσε τά πάντα διά 
τούς συναδέλφους.

Δέν έκανα τίποτε διά τόν 
έ αυτόν μου. Τό μόνο τό όποιον 
μπορεί -νά λέγουν είναι ότι 
παίρνω 2.500 δρχ., άπό τις 
όποιες πληρώνω ένα φόρο 600 
δρχ. καί παίρνω 1.900. Λοιπόν

καί εναντίον τού Διοικητικού 
μου Συμβουλίου, διότι τά έπι- 
τεύγματα υπήρξαν πενιχρά.

Κύριοι δέν θά έπεκταθώ 
πολύ έπ’ αυτού διότι καί οί 
συνεργάται -μου άπήντησαν, 
άλλά καί διότι μόνον δύο αρι
θμοί, τούς οποίους σάς αναφέ
ρω είναι ‘ικανοί νά μαρτυρή
σουν οτι ή έκπροσώπησί ς σας, 
καθ’ όλην αυτήν τήν τετραετί
αν, άγωνιζοιμένη, άδιαλ-είπτως, 
έπέτυχεν ώστε ένώ τό 1957 αί 
άποδοχαί, γενικώς τό σύνολον 
τών αποδοχών τών καταβληθέι- 
σών είς τό προσωπικόν, άνήλ- 
θον είς 190.000.000, τό 1962 
ανέρχεται έ!ς 285.000.000.

Αυτό βεβαίως δέν θά πή, ότι 
ή συλλογική έκπροσώπησί ς 
σας είναι απολύτως ικανοποι
ημένη έκ τών αριθμών αυτών 
Δύναται όμως νά ύποστηρίξη 
καί ύποστηρίζη, ότι κατέβαλε 
παντείας προσπάθειας, ώστε 
νά βελτιωθή ή θέσις τών συνα
δέλφων άπό οικονομικής πλευ
ράς.

Καί συνεχίζει τάς προσπά
θειας αύτάς, χωρίς βέβαια, ό
πως είπεν καί ό Γενικός Γραμ- 
ματεύς, νά δύναται τήν στι
γμήν αυτήν νά προ-βή είς ανα
κοινώσεις δελεαστικάς καί νά 
παρασύρη τούς συναδέλφους 
είς όνειρα, τά όποια πιθανόν 
νά μήν πραγματοποιηθούν

Πιστεύομεν απολύτως, κύρι
οι, ότι θά βαδίσωμεν είς τήν

άπόλυτον έξίσωσιν μέ τούς 
συναδέλφους τής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος, έντός τοΰ τρέχοντος 
έτους. ’Αλλά έποοναλαμβάνω, 
δέν δυνάμεθα νά τό ΰποσχεθώ- 
μεν τούτο. Πόιντως τό νέον Δι
οικητικόν Συμβούλιον, όφείλ-ει 
νά καταβολή προς τήν κατεύ- 
θυνσιν αυτήν προσπαθεί ας.

Πέραν όμως τών οικονομικών 
θεμάτων, είναι καί τά ηθικά 
θέματα, μεταξύ τών όποιων, ώς 
είπα προηγουμένως, είναι τό 
θέμα τών μεταβολών, διά τό 
όποιον έκάναμ-ε δ,τι ήτο δυ
νατόν νά τις παρεμπεδίσωμε 
ώστε νά μήν καταρρακωθή ή ίε- 
ραρχία.

Δεύτερον είναι τό θέ-ια τών 
προαγωγών. ’Ίσως πάλι ό κ. 
Ίθακίσιος νά δυσαρεστηθή, δι
ότι θά υποχρεωθώ νά ομιλήσω 
διά τούς ανώτατους.

κ. Ίθακίσιος: Νά 
μήν ένδιαφέρ-εσαι καθόλου.

κ. Καραπάνος: Νά 
μήν ένδιαφέρομαι, καί όμως 
κύριε λυπούμαι, άλλά είμαι υ
ποχρεωμένος νά ένδιαφέρομαι, 
διότι συνδέονται τά πρόςγμα- 
τα μέ τήν τύχην όλων τών συν
αδέλφων. "Εχουν οικονομικές 
συνέπειες, όλες αυτές οί πρά
ξεις, οί όποιες λαμβάνουν χώ
ραν και τις συνέπειες, δυστυ
χώς, τις πληρώνουν όλοι, δέν 
τις πληρώνουν μόνον οί μεγά
λοι.

ΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ! ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 
Η ΔΙΑΦ3ΡΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΙΣ

Ξερετε κύριοι οτι σήμερα 
διά νά γίνουν έπτά Διευθυν- 
το:ί Τραπέζης, έχωμε τέσσε- 
ρους Διευθυντάς οί όπο.οι κά
θονται καί άσχοιλούνται μέ τάς 
έξωτρο,πεζ ι τ ικάς έργοσίας, ου
δόλως συνδεσμένας, ή καί συν- 
δεομένας έν μέρει μέ τις έργα- 
σίες τής Τραπέζης.

Πρώτος ό κ. Μαιργιοιλέας, ό 
όποιος άπεμακρύνθη άπό τής 
Τραπέζης διά νά ανελθο-υν 
έχλλοι. Δεύτερον ό κ. Φορ-μαικί- 
δης, ό όποιος εύρίσ-κεται άπε- 
σποσμένος είς τό Ύποιργείαν 
Βιομηχανίας, και άν ήρχετο 
είς τήν Τράπεζαν δέν θά υπήρ
χε θίσις διά νά καθήση, έκτός 
άν κάναμε δύο Διευθυντάς είς 
τήν βιομηχανικήν πίστιν. Τρί
τος ό κ. Μελανδινός, ά ηθικό
τατος αυτός άνθρωπος, ό όποι
ος κάθεται παραγκωνισμένος 
σε ένα δω. άτι ον. Καί τέταρ
τος, ό άρτι άφιχθείς έξ ’Αμερι
κής «. Καρυωτάχης.

Καί έχομεν, κύριοι, 16 Δι- 
ευθυντάς έναντι τών 7 προβλε- 
πομέ^ων ύπό τοΰ ’Οργανισμού 
Καί σάς ερωτώ, κύριοι, είναι 
δικαίωμα τής Συλλογικής έκ- 
προσωπήσεως νά μήν άσχολη- 
θή μέ τά θέματα αυτά; Καί ό
μως, ένώ έγιναν αΰιά, καθυστε
ρούν, κύριοι, οί προαγωγές 
τών Τμηματαρχών Α' είς συμ
πράττοντας ‘Υποδιευθυντάς.

Καί ’ίσως - ’ίσως θά μοΰ πή 
ή άντιπολίτευσις, ούτά τά ό
ποια συνήθως λέγει, ότι (επει
δή είσαι καί έσύ κύριε Πρόε
δρε, τώρα θέλεις νά μάς γίνης 
καί συμπράττω ν υποδιευθυν
τής, δι’ αυτό σ’σθάνομαι τήν 
ύποχρέωσιν νά σάς διαβάσω 
μίαν προσωπικήν έπι στολήν, 
γιατί υπάρχουν κΓ άλλα βέ
βαια, άλλά θά σάς κούραζα 
πολύ, έάν ήσχολούμην μέ τήν 
άνάγνωσίν των. Θά σάς δια
βάσω λοιπόν τήν προσωπικήν 
επιστολήν, τήν οποίαν έστει
λα είς τόν κ. Διευθυντήν τού 
Προσωπικού.
«14 Νοβμβοίου 1961.

Προσωπική — Επείγουσα 
Κύριον Κωνσταντίνον Σπηλιό
πουλον Δ) τήιν Προσωπικού 
Έθν. Τραπέζης Ελλάδος.

Ενταύθα 
Κύριε Διευθυντά,

»Είναι, δυστυχώς, ε’ίς τινας 
περιπτώσεις, άχαρι τό έργον 
τό όποιον καλείτο ι νά επιτέλε
ση οίονδή,ποτε Σωματεΐον, ε'ί- 
δικώτερον τό ίδικέιν μας. τό ό
ποιον κατόπιν τών έκ τής συν- 
χω 'ε,ύσεως έπ ισωρευθε ι σών α
δικιών ε’ς βάρος τών συναδέλ
φων, αντιμετωπίζει σωρείαν 
ζητημάτων.

Θέλω συνεπώς νά πιστεύω, 
ότι θά συμφωνήσητε μαζί μου, 
ότι κατά τήν έπιτέλεσιν αυ
τού, ό έκάστοτε Πρόεδρος, έν 
τή προοπταθείφ του ν’ άινταπο- 
κριθή είς τήν βαρεϊαν αποστο
λήν του, γίνεται ένίοτε άθελή- 
τως πρόξενος στενοχώριας, τών 
έν τή έργοδοτική πτέρυγι ύπη- 
ρετουντων συναδέλφων.

’Έκρινα έπιβεολημένον νά 
προλογήσω τήν παρούσαν 
μου διά τών ανωτέρω, διότι εΐ- 

, ναι πιθανόν νά έδοκιμάσατε 
πικρίαν έκ τής έξελίξεως τοΰ 
ζητήμοπος τών προαγωγών 
Τμηματαρχών Α'. είς συμ
πράττοντας, καί θά δοκιμάζε
τε καί νέον τοιαύτην, έξ όσων 
θά έκθέσω κατωτέρω:
»Κύριε Διευθυντά,

«‘Όταν πρό δι μήνου άπεφα- 
σίσθη ή προαγωγή Υποδιευ
θυντών είς Διευθυντάς Τραπέ
ζης, παρά τό γεγονός ότι, όχι 
μόνον δέν υπήρχαν κεναί όρ γ α
ν ι καί θέσεις, άλλ’ άντιθέτω 
αΰται ήσαν ύπερκεκαλυ μμ ένα ι, 
δέν έδιστάσατε, διότι έσεϊς εί- 
σθε ά υπεύθυνος υπηρεσιακός 
παράγων, καί έπτά θέσεις νά 
εΰρητε καί νά προχωρήσητε 
είς τήν προς τόν Σεβαστόν 
Διοικητήν άνάλογον είσήγησίν 
σας.

»Δέν έδιστάσατε ακόμη νά 
προογάγητε τόν έ αυτόν σας, 
καί άλλους, έπί τή συμπληρώ
σει τριετοΰς υπηρεσίας έν τφ 
βοθμφ, περίτττωσις κ. Χατζη- 
κυριακοΰ, Ύπεδιευθυντοΰ άπό 
1)7)58.

Παρά τάς σοβαράς αδυνα
μίας, τάς όποιας ένεφάνισεν ή 
ανωτέρω πράξις, ή Συλλογική 
‘Ηγεσία άπέφυγε νά προβή 
είς σχόλια, διότι έπίστευεν 
κ:ί άνέμενεν ότι κατά τήν έν 
συνεχείς* όλοκλήρωσιν τών 
ποοαγωγών εις τάς Άνωτάτας 
βαθμίδας, θά έπρυτάνευε τό 
αυτό πνεύμα, δηλαδή τής μετά 
τριετή πραγματικήν υπηρεσίαν 
κρίαεως τών συναδέλφων καί | 
τήν άνάλογον αϋξησιν τών θέ
σεων.

»Διότι δέν είναι νοητόν ν’ 
αύξάνωνται αί οργανικοί θέ
σεις τών Διευθυντών καί Υπο
διευθυντών Τραπέζης κατά 100 
% καί νά παραμένουν αμετά
βλητοι αί λοιποί βαθμίδες, 
δοθέντος ότι κατά στοιχειώδη 
λεγικήν σκέψιν, οί λόγοι οί ό- 
ποοι προεκάλεσαν τήν αύξη
σαν τών πρώτων, πρέπει νά ί- 
σχύσουν καί διά τάς δευτέ-
ρος·

»Θέλω δι’ αυτών νά ε’ίπω ότι 
δέν είναι έπιτετραμμένον είς 
οΰδένα άντικειμενικώς τοπαθε-

τημένον παράγοντα, ν’ άκολου- 
θή δύο μέτρα καί δύο σταθμά, 
καί έκ τούτου νά δημι-ουργών- 
ται καταστάσες παράνομοι καί 
συνεπώς απαράδεκτο ι.

»Διότι δυστυχώς, ένώ κατά 
τήν κρίσιν τών Συμπραττόντων 
‘Υποδιευθυντών είς ‘Υποδιευ- 
θυντάς Τραπέζης, ήκολουθήσα- 
τε τήν αύτήν ώς άνω τακτικήν, 
καί ώς σοβαρόν στοιχεΐον κρί- 
σεως έλήφθη ύπ’ όψιν καί & 
χρόνος προσλήψεως τών υπαλ
λήλων έν τή Τραπέζη, (περί- 
πτωσις είπατε τοΰ κ. Σγουρδέ- 
λη) κατά τήν τών Τμηματορ- 
χών Α' είς Συμπρόστοντας ‘Υ- 
ποδιευθυντάς, όχι μόνον ό χρό
νος προσλήψεως τών υπαλλή
λων δέν έλήίφθη ύπ’ όψιν, άλλά 
καί δέν έδιστάσατε νά απο
κλείσετε τής κρίσεως άμφοτέ- 
ρας Τμηματαρχών Α’., οί ό
ποιοι εΐχον βαλέρ 1)7)1957 
καί 58, ήδη δέ συνεπλήρωσ ν 
τριετίαν τήν 1)1 καί 1)7)60 
καί 61

»Δέν γνωρίζω έάν ΰπήρχον 
καί ποιοι είσηγητοί έν προ- 
κειμένφ. Γνωρίζω όμως ότι 
τοιαύτη τοποθέτησις τών πρα
γμάτων, υπήρξε τελείως αντί
θετος προς τόν έπικρατήσαν ώς 
ανωτέρω εκθέτω πνεύμα, ώςκαί 
προς τήν ρητήν κοί σαφή Διά- 
ταξιν τού άρθρου 10, παρ. 5.

Συνεπώς υπήρξε ν παράνο
μος, έφ’ όσον ό οικείος ’Οργα
νισμός έξείδόθη καί ε’ς έκτέλε- 
σιν τού Νομοθετικού Διατά
γματος 2510 τοΰ 53 καί ώς έκ 
τούτου έάν τελικώς ήχολουθήτο 
ή περί ής άνέφερον τακτική, 
μεθ’ δ τό δλον θέμα θά όδηγή- 
το είς τήν Δικαιοσύνην, ώς μό
νην άρμοδιαν νά έκψέρη τήν τε- 
λευταΈν λέξιν.

Πάντα ταΰτα συνθέτουν τήν 
διαψοροποίησιν τής μεταχει
ρίσεις, συναδέλφων μιας κατη
γορίας, ήτις ούτε λογικόν, εί
τε έπιτρεπτόν είναι νά τραυμα- 
τίζηται ψυχικός καί νά τίθεται 
ε’ς ήσσονα μοίραν τών λοιπών, 
άλλ’ ούτε έπωψελές διά τήν 
Τράπεζαν.

Διότι διά νά ύποστηριχθή 
ότι τηρείται ή ούτή μεταχείρι- 
σις υπαλλήλων και συνεπώς 
επικρατεί δικαιοσύνη έπι βάλ
λεται όπως: 1) Κριθώσιν ά
παντες Τμηματάρχαι Α’. Τά
ξεως συμπληρώσαντες έν τώ 
βαθμφ τριετή πραγματικήν υ
πηρεσίαν μέχρι 1)7)1961, καί 
2) αί οργανικοί θέσεις νά αυ
ξηθούν άπό 45 είς 75 τουλά
χιστον.
Διά τήν συλλογικήν έκπροσώπη 
σιν άπετέλεσε καί θά άποτελέ- 
ση καθήκον της ή παρα
κολούθησή τής όλοκληρώ- 
σεως τοΰ έργου προοιγωγής 
τών Τμηματαρχών Α’. είς συμ
πράττοντας Υποδιευθυντάς, 
θέλει δέ νά πιστεύη ότι θά 
πρυτονεύση ή Δικαιοσύνη καί 
δέν θά παραστή ανάγκη ούτε 
νά καταγγείλη είς τήν συνα- 
δελψικήν οικογένειαν ένδεχο- 
μένως δέ και έκτός αυτής, ότι 
έν τή Τραπέζη τεκταίνονται 
πράξεις δημιουργούσαι κίνδυ
νον δι’ θύτην ταύτην τήν ύπό- 
στσσίν της.

Έπί τούτοις κλπ

ΝΑ ΜΕ ΠΑ^ΑΒΛΕΨΟΥΗ
κ. Καραπάνος· 

Λοιπόν καί έν συνεχείςι εις τόν 
κ. Διοικητήν άπέστειλα έτερον 
έπιστΰλήν.

Δέν θά σάς κουράσω πολύ, 
θά σάς διαβάσω μόνον τήν πε
ρικοπήν ή όποια αφορά τόν 
γράφονται

«Ό γράψων ύποπτευθείς ατι 
έπειδή καί ό ίδιος συμπεριλαμ
βάνεται είς τάς δύο σειράς 
Τμηματάρχης Α’. άπό 1)1)7ου 
είναι ένδεχόμενον νά άποτε- 
λή κώλυμμα διά τούς κριτάς 
ή τήν άρμοδίον Διεύθυνσιν 
Προσωπικού, έσπευσε νά δήλω
σή σύτή κατά κατηγορηματι- 
κώτερον τρόπον ότι έάν το ι αυ
τόν τι συμβαίνη, όφείλουν νά 
παρ ί δουν τήν κρίσιν του, άρ- 
νεΐται όμως, ύπό τήν ήν έχει ι
διότητα νά δεχθή οπωσδήποτε 
τόν έκ τής κρίσεως αποκλει
σμόν είς σειράν Τμηματαρχών 
Α’. τάξεως, διότι ή πράξις; 
αϋτη είναι παράνομος».



ίΜΜΕΜΙ ΙΝΒΠ ΤΗ* ίΙΑΡ» 
HIM ίίΙΪΙΙΗ Τ01 IHHPfUH

Ai ένέργειαι εις ας προέβη- 
σαν παρά τοΐς άρμοδίοις τόσον 
ό Σύλλογός μας δσον και ή 'Ο
μοσπονδία διά την τηρησιν τοΰ 
ίσχύοντος ωραρίου έχ μέρους 
των Διευθυντών των Επαρχια
κών Υποκαταστημάτων, ειχον 
ώς πρώτον αποτέλεσμα την 
αποστολήν προς την Διοίχησιν 
της Τραπέζης, έκ ,μέρους τοΰ

Υπουργού τής Εργασίας κ. 
Χουσανθοπούλου τής κατωτέρω 
c ύστηράς εγκυκλίου. 1 Εκτελε
στά ί της είναι δχι μόνον οι Δι- 
ευθυνταί άλλα, καί προ παντός 
οίΐδιοι οί συνάδελφοι,οΐόποΐοι 
καλούνται παρά τοΰ κ. υπουρ
γού νά προσέρχωνται καί νά α
ποχωρούν τής Τραπέζης τήν 
κο.θωρισιμένην ώραν.

0 ΑΠΟΚΡΗΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΙ ΜΑΣ

ΩΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κοινσποιοΰμεν κατωτέρω το ύπ’ άριθ. 813)36)5.1. 

1962 έγγραφον τοΰ Υπουργείου ’Εργασίας, ϊνα λάβητε 
γνώσιν και παραικαλοΰμεν, δπως, πρός αποφυγήν δυσμε
νών συνεπειών διά τήν Τράπεζαν, έφαρμόστγτε αύστηρώς 
τά δΓ αυτού υποδεικνυόμενα.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Κ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Άριθ. Πρωτ.: 813)36

Έν Άθήναις τή 5.1.1962
Θέμα: Παραβάσεις νομίμου ώραρίου εργασίας υ

παλλήλων Τραπέζης.
< Ή γενίκωτέρα όργάνωσις τών Τραπεζικών υπαλ

λήλων καί at έπί μέρους ’Οργανώσεις αυτών υποβάλλουν 
άθρόως παράπονα δτι το προσωπικόν τών Τραπεζών 
Κεντρικών καί Υποκαταστημάτων ΰποχρεούται νά ερ
γάζεται πολύ πέραν τών νομίμων ώρών Ιδίως κοιτά τάς 
άπογευιμαπνάς ώρας παράπονα άτι να κατά το πλεΐστον 
ήλέγχθησα-ν παρά τών άρμοδίων ’Επιθεωρητών ’Εργα
σίας ώς βάσιμα.

’Επειδή, εις πλείστας περιπτώσεις ώς δικ)τικόν τής 
τοιαύτης παρανόμου έργασίας οί Προϊστάμενοι τών Τρα
πεζικών Καταστημάτων προβάλουν τό άστήρικτσν καθ’ 
ήμάς δικαιολογητικόν δτι οί υπάλληλοι έργάζονται οί- 
κειοθελώς καί άνευ οΰδεμιάς εντολής τών Προϊσταμένων 
των έχομεν τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν υμάς δπως διά 
διαταγής υμών πρός τούς Διευθυντάς τών "Υποκαταστη
μάτων καί "Υπηρεσιών συσταθή αύστηρώς νά μή επιτρέ
πουν τήν παραμονήν υπαλλήλων εις ώρας πέραν τών 
κεκανονισμένων ουδέ νά επιτρέπουν εις τούτους τήν είσο
δον εις τά Τραπεζικά Καταστήματα κατά τάς απογευ
ματινός ώρας καθ’ άς συνήθως at Τράπεζαι δεν έργάζον- 
ααι.

’Επί τούτοις γνωρίζομεν ύμΐν, δτι λόγφ τών ση
μειωθεί σών πολλαπλών παραβάσεων διετάχθησαν τά ε
ποπτικά όργανα νά παρακολουθούν συστηματικώς τήν 
τήρησιν τού ώραρίου έργασίας εις δλους τούς τόπους 
έργασίας καί συνεπώς καί τών Τραπεζικών υπαλλήλων 
και νά λαμβάνουν πάν νόμιμον μέτρον κατά τών παρα
βατών.

Πρός άποφυγήν δθεν τής διώξεως τής καθ’ 6 μάς

Μέ μεγάλη επιτυχία έδόθη ό ά- 
ποκριάΐΐκος χορός τοΰ Συλλόγου 
μας εις τό Κέντρον Καλαμπάκα — 
Οί προσελθόντες συνάδελφοι (έξ 
δλων τών κατηγοριών τοΰ προσω
πικού) μετά τών προσκεκλημένων 
των άνήλθον εΠ όκτακοσίους τρι
άκοντα τρεις.—Έξ αυτών 200 πε

ρίπου υπήρξαν οί τυχεροί τών δώ
ρων τά όποια οί κάτωθι άναφεοό- 
μενοι οίκοι μάς παοεχώρσαν. Έ- 
κάστου δώρου ή άξια έκυμαίνετο 
άπό 70 έως 2500 δρχ.

Πάνιτσς τούς δωρητάς θερ
μώς εύχσ,ριστοΰμεν.

Κλωστοϋφαντουργία Χαλκίδος: Είδη προικός
PRESTCOLD : Κατάστημα ήλεκτρικών ειδών
Έριοβιομηχονία Κηφισσιάς : Κασμήρια
Έλλ. Δανδ-ελοποιΐα : Γυν. φορέματα
Χαρ. Κανελλόπουλος : "Ελλ. Σαπωνοποιία
Π. Μαρινόπουλος : Φαρμακεία
Μηναΐδης — Φωτιάδης : Κασμήρια
Πειραική — Πατραϊκί : Έλλην. Βιομηχανία Βάμβακος
Βοργίδης καί Σια : Κατάστημα Καλλυντικών
Δαμβέργης : Φσρμακεΐον
’Αφοί Χαραλαμπίδη : Πλεκτοβιομηχανία Καισαριανής 
Υιοί Καχραμάνογλου : Έριοϋφαντ. «Μερινός» Ρόμβης 22 
Κλωστοϋφαντουργία Αιγαίου :
Α.Ε. ’Ανατολικοί Τάπητες :
Β.Ε.Σ.Ο. : Βιομηχανία οίνου 
Χρωματουργία «ΙΡΙΣ»

BRAVO : «Καφέδων Βραζιλίας»
Υιοί Μοσχουντή : Ζυγοί - Πλάστιγκες
Γραίκης — Λανάκης : Κατ) μα παιδικών ειδών
’Εριουργία ’Αττικής
ΒΟΤΡΥΣ : Βιομηχανία οίνων
SHELL : ‘Εταιρεία πετρελαιοειδών
Παπουτσάνης : Βιομηχανία Σάπωνος
’Αφοί Πουρνάρα : «Καλτσών»
LUX : Α.Ε. ’Ηλεκτρικών επιχειρήσεων 
’Αφοί Βοστατζόγλου : Έποροι 
Ν. Μαθιουδάκης : Βιομηχανία «ΣΙΛΟΥΕΤ»
Παυλίδης Νικ. : Α.Ε. Γενικού ’Εμπορίου 
Παπαστράτος : Βιομηχανία σιγαρέττων 
«ΕΑΑΊ-Σ» : Α.Ε. Έλαιουργικών έπιχειρήσεων 
Κεράνης : Β ιομηχανα σιγαρέττων 
«ΑΜΑΖΩΝ» : Γυναικείοι Νεωτερισμοί 
«ΙΟΝ» : Βιομηχανία σοκολάτας — κακάου Α.Ε.
«ΙΡΙΣ»: Κινηματογραφικοί έπιχειρήσεις
«ΒΟΜΒΥΞ» : Μεταξοβιομηχανική καί ’Εμπορική Έταιρ.
Χαραμής : Άλαντοποιΐα
Συν)σμός «ΠΡΟΟΔΟΣ» : Συν)σμός Κατασκευαστών

ένδυμάτων
«ΑΛΦΑ» : "Ελληνική Ζυθοποιία 
«ΦΙΞ» : "Ελληνική Ζυθοποιία

Τραπέζης παρακαλοΰμεν καί αυθις, δπως καί ύμεΐς έκδώ- 
σητε άναλόγους διαταγάς έπί τφ τέλει δπως δοθή τέρμα 
είς τάς παραβάσεις τού νομίμου ώραρίου καί παυσουν 
τά σχετικά παράπονα τών υπαλλήλων σας».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΑΟΣ»
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AI ΕΡΓΔΣΙΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥ1ΕΩΣ
κ. Καραπάνος:

Δεν εΤνα δυνατόν, κύριοι, έφ’ 
δσον οί Συνάδελφοι αυτοί, εί
ναι μέλη τού Συλλόγου μας, 
νά άδιαφοροΰίμιεν διά τήν τύχην 
καί την πρόοδόν των. Άλλ’ ού
τε είναι δυνατόν νά παρίδωμεν 
δτι α'ι όργανικαί θέσεις τής 
Τραπέζης είναι περιωρισίμέναι 
καί έκ τοΰ περιορισμού τούτου, 
δημιουργοΰνται σαβαρώτατα 
έμπόδια είς τήν έξέλιξίν πολ
λών αρίστων συνοδέλφων.

Τά θέματα δυστυχώς είναι 
άπολύτως συνδυασμένα, δΓ αυ
τόν τον λόγον ή Συλλογική έκ- 
προσώπησις, λαμβάνει πάντο
τε τήν θέσιν τήν οποία έπιτάσ- 
σει τό συναδελφικόν συμφέρον. 
Καί μόνον αυτό. Ουδέποτε δε 
έσκέφθη νά καρπωθή προσωπι- 
κώς ώφελείας, δχι μόνον ό ο
μίλων, άλλά οίονδήποτε μέλος 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν νομίζω, κύριοι, δτι άπέ- 
μεινεν άλλο θέμα τό όποιον δεν 
άπηντή-θη. Καί κατά συνέπει
αν θά κλείσω τήν Συνέλευσιν 
αφού προηγουμένως ζητήσω 
τήν εγκρισιν τής Συνελεύσεως 
διά τον ’Απολογισμόν τοΰ 
1961 καί τον προϋπολογισμόν 
τοΰ 1962 Έγκρίνεται Κύριοι;

Φ ω ν α ί: Έγκρίνεται. 
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ

κ. Π απαϊωάννου: 
Επειδή,Συνάδελφοι, θεωρώ ώς 
σπουδαιότερον τό θέμα τό ’Α
σφαλιστικόν μας, υποβάλλω 
ύπό τήν κρίσιν τής Συνελεύσε
ως πρότασιν τής έκδόσεως έ- 
νός ψηφίσματος διά τό Ταμεϊον 
Συντάξεως.

«'Η Γενική Συνέλευσις τού 
Συλλόγου των "Υπαλλήλων τής 
Εθνικής Τραπέζης, λαβοΰσα 
ύπ’ δψιν κατ’ άνακοίνωσιν κα
τά τήν λογοδοσίαν τής Διοική- 
σεως τοΰ Σωματείου, δτι δεν έ- 
πελύθη τό ’Ασφαλιστικόν θέ
μα τοΰ Ταμείου Συντάξεως, 
ψηφίζει καί διαμαρτύρεται 
προς τήν Κυβέρνησιν διά τήν 
μή έφ:ρμογήν είσέτι αύτοΰ τοΰ 
Νό>μου τοΰ -Κράτους».

Καί παρακαλώ τήν Διοίκη- 
σιν τοΰ Συλλόγου, εάν αποδέ
χεται τήν πρότασιν αυτήν, τό 
ψήφισμα αυτό νά κοινοποιηθή 
πρός τον Πρωθυπουργόν καί 
τούς αρμοδίους ‘Υπουργούς 
Συντονισμού, ’Εργασίας καί 
Οικονομικών, καί πρός τούς 
Διοικητάς τών Τραπεζών καί 
νά έπιδοθή άπό τον Πρόεδρον 
τής Γενικής Συνελεύσεως 
τον Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου, 
τον Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου 
τών Συνταξιούχων, καί τον κ. 
Ίθακίσιον, είς αύτους τους 
κυρίους τούς αρμοδίους, οί ό
ποιοι δεν εννοούν νά έφαρμώ- 
σουν τούς Νόμους τοΰ Κρά
τους.
(Χειροκροτήματα).

κ. Πρόεδρος: "Ερ
χεται εις σΰγκρουσιν αυτό μέ 
τήν χθεσινήν άπόψασιν πού έ
λαβαν δλα τά Σωματεία, μόνον 
γι’ αυτό δεν τό προτείναμε. Τό 
είχαμε νά τό φέρωμε καί άπε- 
φύγαμεν κατόπιν συνεννοή- 
σεως.

κ. Δ ι λ ι ν τ ά ς: Κύ
ριοι Συνάδελφοι, τοιοΰτον ψή
φισμα, είχαμε ύπ’ δψιν μας νά 
θέσωμεν ύπ’ δψιν σας, άλλα 
επειδή ακριβώς χθες έγένετο 
τό κοινόν τηλεγράφημα, τό ό
ποιον σάς έδιαβάσαμεν ή 
αποστολή έκ τών υστέρων ψη
φίσματος παρομοίου περιεχο
μένου θά έθετε είς ήσσσνα μοί
ρα, τόσον τό τηλεγράφημα, δ
σον καί τά ετερα ύπογράψαντα 
Σωματείο:, δΓ αυτό καί δεν σάς 
τό θέσαμε ύπ’ δψιν, κρίνοντες 
δτι δεν έχει νά πρόσθεση απο
λύτως τίποτα καί πιθανώς νά 
όδηγήση είς παραξηγήσεις μέ 
τούς άλλους Συλλόγους.

ΔΓ αυτό ακριβώς παρακαλώ 
την Γενική Συνέλευσι νά έγ- 
κρίνη τον χειρισμό τοΰ ’Ασφα
λιστικού δπως ακριβώς σάς 
τόν εξέθεσα έν τή δευτερολογία 
μου.

(Χειροκροτήματα).
κ. Καραπάνος:

Κύριοι, έγκρίνεται τόν ’Απο
λογισμόν τοΰ 1961 καί Προϋ
πολογισμόν τοΰ 1962.

Φ ω ν α ί: Μάλιστα!

Η ΕίδίίΙί ΙΟΝ ΕΛΕΓΚΜΝ
κ. Λ ί τ ι ν α ς: Νά 

σάς διαβάσω καί τήν έκθεσιν 
τών ’Ελεγκτών.
Πρός τήν Γενικήν Συνέλευσιν 
τών Μελών Συλλόγου "Υπαλ

λήλων ’Εθνικής Τροπέζης
’Ενταύθα 

«Κύριοι Συνάδελφοι,
»Συμφώνως πρός τήν δοθεΐ- 

σαν ήμΐν υπό τής Γενικής Συν
ελεύσεως έντολήν, προέβημεν 
είς τόν έλεγχον τής Διαχειρί- 
σεως τοΰ Συλλόγου κατά τήν 
χρήσιν 1961.

»’Εκ τοΰ έλεγχον διεπιστώ- 
θη ή ακρίβεια τών έγγραφων 
είς τά βιβλία τοΰ Συλλόγου, 
τά υπόλοιπα τών οποίων συμ
φωνούν μέ τά έν τφ ’Ισολογι
σμέ άναγ-^αφάμενα ποσά»

Έν Άθήναις τή 24)2)1962

Οί Έλεγκταί

ΚΑΡΔΑΡΑΣ — ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

ΑΠΑΑΑΓΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
κ. Καραπάνος: 

’Απαλλάσσεται τό Διοικ. Συμ- 
βούλιον Κύριοι;

Φ ω ν α ί: ’Απαλλάσσε
ται....

κ. Καραπάνος: 
Λοιπόν, Κύριοι Συνάδελφοι, 
κλείνω τήν Συνέλευσιν τοΰ έ
τους 1962 μετά μεγίστης πι
κρίας, διότι συνδυασμένα έ- 
στράψησαν τά πυρά έναντι ον 
τοΰ Προέδρου τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου.

"Εκανα πρός υμάς τό καθή
κον μου. Σείς δέ θά κληθήτε 
λίαν συντόμως νά κρίνετε έάν 
ώς Πρόεδρος τοΰ Συλλόγ-υ 
πρέπει νά απαλλαγώ, ή πρέ
πει νά έπσνεκλεγώ. 
(Χειροκροτήματα).

ΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κατά τάς διεξαχθείσας άρ αιρε- 

σίας πρός άνάδε ξιν νέου ό. Σ 
είς τόν Σύλλογον ΰπαλλήλων στή 
Τράπεζα "Ελλάδος έπλειοψήφισεν 
τό ύπό τόν κ. Δασκαλάκην ψηφο- 
δέλτιον.

Ό κ. ’Αλευράς, πρόεδρος τής 
ΟΤΟΕ μετά δύο έτέρων συνεργα
τών του έπανεξελέγησαν ώς μέλη 
τοΰ Δ. Σ.

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΑΔΦΛΩΝ 
Ε. Τ. Ε. ΟΕΣ)ΑΟΝΙΚΗΣ

'Ο Όμιλος Φιλάθλων άνα- 
κοινοΐ το πρόγραμμα εκδρομών 
δ ι μήνου Μαοτίου — Απριλίου
1) ΚΥΡΙΑΚΗ 25)3)62 

ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΓΙΑΝΝΗΝ
ΛΙΤΟΧΩΡ ΙΟΥ 

Άναχώρησις ώρα 7.30' π.μ. 
έκ τής πλατείας Ελευθερίας.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχοι 
τής μεσημβρίας τής 23)3)62 
είς τόν κ. Κωνσ. Φουτάκην.

ΕΞΟΔΑ: Διά τά μέλη δρχ. 
40. Διά τούς συγγενείς δρχ. 
45. Διά τά μή μέλη 50. 
Αρχηγός ό κ. Κρ. Γιαννουλό- 
πουλος.
2) ΚΥΡΙΑΚΗ 15)4)62
ΕΙΣ ΚΕΡΔΥΛΙΑ (Όοειβστι- 
κή) ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΝ ΧΑΛΚΙ

ΔΙΚΗΣ
Άναχώρησις ώρα 7 π.μ. έκ 

τής Πλατείας τής Ελευθερίας.
Δηλώσεις συμμετοχής μέ

χρι τής μεσημβρίας τής 13)4) 
62 είς τόν κ. Κων. Φουτάκην.

ΕΞΟΔΑ: Διά τά μέλη δρχ. 
35. Διά τούς συγγενείς δρχ. 
40. Διά μή μέλη δρχ. 45. 
Αρχηγός ό κ. "Αρης Πονπκό- 
πουλος.
3) ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ 

28 — 29 — 30)4)62 και 
1)5)62

ΕΙΣ ΑΡΑΧΩΒΑΝ — ΔΕΛ
ΦΟΥΣ — ΙΤΕΑΝ — ΑΜΦΙΣ
ΣΑΝ — ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ — 

ΓΚΙΩΝΑ — ΑΕΒΑΔΕΙ ΑΝ 
Άναχώρησις: Μεγ. Σάββα- 

τον ώρα 16.30' έκ τής Πλατεί
ας τής Ελευθερίας.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 
τής Τετάρτης 18)4)62 είς τόν 
κ. Άλέξ. Λέκκσν.

ΕΞΟΔΑ: Διά τά μέλη δοχ. 
290. Διά τούς συγγενείς δρχ. 
310. Διά τά μή μέλη δρχ. 340.

ίίΙΡΑ ΚίΗ* ΜίΓΑΙΗΗ [I! ΤΜ 
ΕΪΙΪΕΙί Ml WMimiEI!
Δι εγκυκλίου της, ή Τρόπε- ι στελέχωσιν τών Ύποκαταστη. 

ζα άνήγγειλεν τάς κατωτέρω μόπων καί τών υπηρεσιών αύ- 
μεταβολάς σσον άφορά τήν ! τής.

Προς τάς Διευθύνσεις, τά Καταστήματα καί τά ‘Υποκα
ταστήματα τής Τραπέζης 

Μεταβολαί παρά τή Διοικήσει, τοΐς Καταστήμασι 
καί Ύποκαταστή-μασιν 

Άνακοινοΰμεν τάς κάτωθι μεταβολάς:
Ώνομάσθη ‘Υποδιευθυντής παρά τή Διοικήσει και 

έτοποθετήθη είς τήν Διεύθυνσιν Γραμματείας ό:
κ. Βασίλειος Λιάντζουρας — Συμπράττων "Υποδιευ

θυντής, ‘Υποδιευθυντής τοΰ Καταστήματος οδού Στα
δίου 38.

Ώνομάσθη Επιθεωρητής τής Τραπέζης, ό: 
ικ. ’Ιωάννης Βιρβιδάκης — Τμηματάρχης Α'. Τά- 

ξεως, Εντεταλμένος τοΰ Κεντρικού Καταστήματος.
Έτοποθετήθη ώς Διευθυντής είς τά έν Πειραιεΐ Ψυ

γεία τής Τραπέζης, ό: κ. Δημ. Ζσχσριάδης — "Υποδιευ
θυντής, Διευθυντής τού ‘Υποκαταστήματος Λευκωσίας.

’ Ετοποθετήθησαν, ώς Διευθυνταί "Υπσ<αταστή μα
τ ος, οΐ: κ. κ. Μιχαήλ Καράλης — Τμηματάρχης Α'. τά- 
θεως, Προϊστάμενος τής παρά τφ Κεντρικώ Καταστήυατι 
"Υπηρεσίας Έπιδίκων Λογαριασμών, είς τό "Υποκατά
στημα Κοομινίων.

κ. Γεώργιος Καρράς — Τμηματάρχης Α' τάξεως, 
"Υποδιευθυντής τοΰ "Υποκαταστήματος Πειραιώς, είς 
τό "Υποκατάστημα Πραξιτέλους — Χσβρίου.

κ. Σταύρος Κιουρτσιδάκης — Τμηματάρχης Α'. 
τάξεως, Διευθυντής τοΰ "Υποκαταστήματος Κοομινίων 
είς τό τής Λευκωσίας Κύπρου.

κ. Σπυρίδων Λέτσιος — Τμηματάρχης Α'. τάξεως, 
Δ ι ευθυνών τοΰ ‘Υποκαταστήματος Λοορίσης, είς τό τών 
Πατρών, άνσκαλθυμένης τής μετσθέσ^ώς του ώς "Υπο- 
διευθυντοΰ είς τό "Υποκατάστημα Βόλου, περί ής ή ύπ' 
άριθ. 3)1962 Εγκύκλιος ημών.

κ. Μιχαήλ Μαραγκός — Τμηματάρχης Β'. τάξεως, 
του Κοοταστήμαπος όδοΰ Σταδίου 38, είς το τής θηοας.

ικ. Θωμάς Τσιάμης — Τμηματάρχης Β'. τάξεως, 
τοΰ Ύπακαποστήματος Α'. Θεσσαλονίκης είς το Υπο- 
καπόστημα Σταθμού — Θεσσαλονίκης.

κ. Στέφανος Παπατριανταφύλλου — Λογιστής Β 
τάξεως. Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
τοΰ "Υποκαταστήματος Θηβών, είς τό τοΰ Άλιβερίου. 
Έτοποθετήθησσν ot:

κ. ’Αριστείδης Πσνούσης — Σ υμπράττων Υποδιευ
θυντής, Διευθυντής τοΰ "Υποκαταστήματος Πατρών, είς 
τό Κατάστημα όδοΰ Σταδίου 38, ώς "Υποδιευθυντής.

κ. ’Ιωάννης Καλλιμσσιώτης — Τμηματάρχης Α'. 
τάξεως, Επιθεωρητής τής Τραπέζης, είς τό έν Πειραιεΐ 
Ναυτιλιακόν "Υποκατάστημα, ώς Συνδιευθυντής.

Ετοποθετήθησαν, ώς Ύποδιευθυνται Υποκαταστή
ματος, οί:

κ. ’Απόστολος Κανδηλάκης — Συμπράττων Υπο
διευθυντής των έν Πειραιεΐ Ψυγείων τής Τραπέζης, εις το 
"Υποκατάστημα Πειραιώς.

κ. Γεώργιος Νέλλας — Τμημοπάρχης Α'. τάξεως, 
Εντεταλμένος τοΰ "Υποκαταστήματος Πλατείας Μητρο- 
πόλεως, είς τό "Υποκατάστημα Πραξιτέλους — Χαδρίου.

κ. Χρηστός Σιώρης — Τμηματάρχης Β'. τάξεως, 
Εντεταλμένος και Προϊστάμενος Λογιστηρίου του ‘Υπο
καταστήματος Καλαμάτας είς τό τών Ίωαννίνων. 

Μετείτέθη ό:
κ. Γεώργιος Λεβεντόπουλος — Τμηματάρχης Α'. 

τάξεως, Διευθυντής τοΰ Υποκαταστήματος όδοΰ Θεμι
στοκλέους είς τό ύπό ίδρυσιν "Υποκατάστημα Νεαπόλεως, 
ώς Διευθυντής.

Άνετέθη, προσωρινώς, ή Διεύθυνσις τοΰ ‘Υποκα
ταστήματος όδοΰ Θεμιστοκλέους είς τόν παρ’ αΰτφ "Υ
ποδιευθυντήν κ. Ίωάννην Μανωλόπουλον — Τμηματάρ- 
χην Β'. τάξεως.

Άπηλλάγη τών, ώς κάτωθι, καθηκόντων του, ό: 
κ. Γεώργιος Γσβριηλίδης — Τμημοπάρχης Α'. τά

ξεως, καταλαμβανόμενος έν τέλει τοΰ τρέχοντος έτους 
ύπό τοΰ ορίου ήλικίας, ώς Διευθυντοΰ του "Υποκατα
στήματος Πραξιτέλους — Χσβρίου καί μετετέθη παρά 
τή Διοικήσει (είς τήν διάθεσιν τής Διευθύνσεως Προσκο
πικού, πρός τοποθέτησιν).

TMHMH ΚΜΙ10Ν ΜΙ ΙΜΙΜΙΤΟ*
Τό γεγονός καθ’ δ δύο ΰπη- 

ρεσίαι (τηλεγραφημάτων καί 
τηλετύπων καί τηλεγραφημά
των) μέ άξιόλογον δύναμιν 
προσωπικού έγκστεσπάθησαν 
έν τόρ ΰπογείφ τής Τραπέζης 
ένθα και έπί μήνας τώρα έργά- 
ζονται ύπό ανθυγιεινούς ορούς, 
άποτελεΐ τρανωτάτην άπόδειξιν 
τής νοοτροπίας τών ύπευθύνων.

Παρακαλομεν καί καλοΰμεν 
τούς αρμοδίους, δπως φροντί

σουν διά τήν τσχίστην μεταφο
ράν, διότι άλλως ή έκπροσώ- 
πησις θά ύπονοεοίθή νά ποο- 
κσλέση τήν έπέμβασιν τών άρ
μοδίων Κρατικών "Υπηρεσιών.

NEON
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Προχθές^ έγένοντο τά έγκαί- 
νια τοΰ Νέου Ύπυκατσστήμα- 
τος τής Τραπέζης Νεαπόλεως. 
Διευθυντής τοΰ νέου Ύπίτος 
έτοποθετήθη ό κ. Λεβεντόπου
λος.

(Είς τά άνωτέρω έξοδα περι
λαμβάνονται καί τά Ξενοδοχεία 
τριών διανυκτερεύσεων).

Αναλυτικώτερον πρόγραμμα 
θελει κυκλοψορήση έντός τών 
προσεχών ήμερων.

T-~W
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

• Υπεύθυνος έπί τής ΰλης:

• ΙΩΣΗΦ ΛΙΤΙΝΑΣ
• Γρηγορ. Αύξεντίου 16

=fil
• Ό Ώτοοινολσρυγγολόγος ·

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΠΙΚΙΟΣ ·
• ·
• Δέχετοπ τούς ήΓτ»π.>ιο·μ£„ ·
• νους τοΰ_ ΤΥΠΕΤ ·
• Λυκαβηττού και Άλεξ. ·
• Σούτσου 24 ·
® 11—1 π.ιι. & 5—7 υ.ιι. ·
• Τηλέφωνον 613.513 ·
• ------·-------♦'ί-·#*-*------·-------»

* Τυπογραφικοί Έργασίαι ♦
♦ *
♦ «Παρνασσός» ♦: :
♦ ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΗ—ΚΑΖΟΥΡΗ ♦
♦ ♦
* 6 Σωκράτους 6 ♦
♦ ♦
Ξε:- -.. ......... =13



ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΕΝΘΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ 

ΤΗΣ 25 ΚΑΙ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962
1) ΑΘΗΝΩΝ

Κάταστημα ’Αθηνών - I ιει- 
ραιώς, Προαστείων, Πόρου, 
"Ανδρου, Κυθήρων.

2) ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
"Αγίου Νικολάου, ‘Iεραπέ- 
τρας, Σητείας.

3) ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
’Αγρίνιου, Αίτωλικοΰ

4) ΑΙΓΙΟΥ 
Αίγιου

5) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
’Αλεξανδρονττόλεως, Διδυ
μοτείχου, Σουφλίου

6) ΑΡΓΟΥΣ 
"Αργους, Νεμέας

7) ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
’Αργοστολιού

8.) ΑΡΤΗΣ 
"Αρ-της

9) ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
’Αταλάντης. I

10) ΒΕΡΡΟΙΑΣ 
Βερροίας

11) ΒΟΛΟΥ 
Βόλου, ‘Αλμυρού

12) ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 
Γ αργαλιάνων

13) ΓΥΘΕΙΟΥ 
Γ υθείου

14) ΔΡΑΜΑΣ 
Δράμας

15) ΕΔΕΣΣΗΣ 
’Εδέσσης, Φλωρίνης

16) ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ 
Ελασσόνας

17) ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Ζακύνθου

18) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Ηρακλείου, Μοιρών

19) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Θεσσαλονίκης Α'.

» Β'.
» Γ'.
$> Δ'.
» Ε'.

Σταθμού 
Γιαννιτσών, Λαγκαδά,
Ν. ’Αλεξάνδρειάς, Κου- 
ψαλίων

20) ΘΗΒΩΝ 
©ηβών, ’Ερυθρά!

21) ΙΤΕΑΣ
’Ιτέας, Άμφίσσης

22) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Ίωαννίνων, Μετσόβου

23) ΚΑΒΑΛΑΣ
Κ αβάλας, Χρυσουπόλεως, 
Έλευνερουπόλεως

24) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Καλαμάτας, Μεσσήνης, 
Πύλου

25) ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
Καλύμνου

26) ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 
■ Καρδίτσης

27) ΚΑΡΑΟΒΑΣ ΙΟΥ 
Καρλοβασίου

28) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Κ αστορ ιάς

29) ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
Κατερίνης

30) ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κέρκυρας, Ήγουμενίτσης
31) ΚΙΑΤΟΥ_

Κ ιάτου, -υλοκάστρου
32) ΚΙΛΚΙΣ 

Κ ιλκις
33) ΚΟΖΑΝΗΣ 

Κοζάνης, ’Αμυνταίου, 
Γρεβενών, Πτολεμαΐδος

.34) ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ 
Κομοτινης

35) ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Κορίνθου

36) ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 
Κυπαρισσίας, Φιλιατρών

37) Κ Ω 
Κώ

38) ΛΑΜΙΑΣ
Λαμίας, Καρπενησιού

39) ΛΑΡ ΙΣΗΣ 
Ααρίσης

40) ΛΕΒΑΔΕ1 ΑΣ 
Λεβαδείας, Όρχομενοΰ, 
Άμφικλείας

41) ΑΕΥΚΑΔΟΣ 
Λευκάδος

42) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Μεσολογγίου, Ναυπάκτου

43) ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Μυτιλήνης, Λήμνου, Πλω- 
μαρίου, Παπάδων

44) ΜΕΓΑΡΩΝ 
Μεγάρων

45) ΝΑΟΥΣ ΗΣ 
Ναούσης

46) ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
Ναυπλίου

47) ΞΑΝΘΗ 
—άνθης

48) ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 
Όοεστιάδος

49) ΠΑΤΡΩΝ
Πατρών, ’ Ιθάκης, Καλα
βρύτων

50) ΠΡΕΒΕΖΗΣ 
Ποεβέζης

51) ΠΥΡΓΟΥ 
Πύργου, Άμαλιάδος

52) ΡΕΟΥΜΝΗΣ 
Ρεθύμνης

53) ΡΟΔΟΥ 
Ρόδου

54) ΣΑΜΟΥ 
Σάμου

55) ΣΕΡΡΩΝ 
Σεορών, Νιγρίτης

56) ΣΠΑΡΤΗΣ 
Σπάρτης

57) ΣΥΡΟΥ 
Σύρου, θήοας

58) ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Τρικάλων

59) ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 
Τριπόλεως, Μεγαλουπό- 
λεω·ς, Δημητσάνης

60) ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
Φαρσάλων

61) ΧΑΛΚΙΔΟΣ 
Χαλκίδας, Ίστιαίας, Κύ
μης, Άλιβερίου

62) ΧΑΝΙΩΝ 
Χανίων

63) ΧΙΟΥ
Χίου, Καρδαμύλων, Οίνου- 
σών.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ 
ΚΕΝΤΡ. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καθίσταται γνωστόν εις τούς κ. κ. συναδέλφους, οΐ 
όποιοι κατά τάς ήμέρας τών άρχαιρεσιών εύρίσκονται 
μακράν τής έδρας των, δτι δύνανται νά ψηφίσουν εις το 
έκλσγικον Κέντρον τής πόλεως ένθα εύρίσκονται.

Αί Τοπικά! ’Εφορευτικά! Έπιτροπα! ύποχρεοΰνται 
όπως εγγράφουν τούτους εις τάς Καταστάσεις τών εκ
λογέων, κατόπιν έξαικριβώσεως τής ταυτότητάς των.

τη— -Β

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΝΑ m ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΑΣ

Έφιστάται ή προσοχή τών κ. κ. συναδέλφων, όπως 
εις περίπτωσιν διαγραφής υποψηφίων μη αντικαθίσταν
ται υποψήφιοι σύμβουλοι τού Κέντρου δι’ υποψηφίων 
Συμβούλων τών επαρχιών και τάνάπαλιν.

Διότι ψηφοδέλτια περιέχοντα περισσοτέρους τών 
δώδεκα- (12) συμβούλων τού Κέντρου ή περισσοτέρους 
τών πέντε (5) επαρχιακών συμβούλων είναι άκυρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν εις τάς αντικαταστάσεις διά νά 
μη πάη χαμένη ή ψήφος σας.
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ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ
ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 25ης ΚΑΙ 26ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1962

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ

I

1
ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ | 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ | 

ΕΛΛΑΔΟΣ 25ης ΚΑΙ 26ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1962

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ:

ΔΗΜΟΛΙΤΣΑΣ Κωνσταντίνος — Διοίκησις
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α) ΚΕΝΤΡΟΥ:

1) ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Γεώργιος — Διοίκησις
2) ΚΑΒΑΛΑΚΗ Σοφία — Κεντρικόν
3) ΛΙΤΙΝΑΣ ’Ιωσήφ — Διοίκησις
4) ΜΑΝΕΑΣ Στυλιανός — οδού Πειραιώς
5) ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ Έπαμ. — Διοίκησις
6) ΜΙΧΟΣ Ευστάθιος — Κεντρικόν
7) ΞΥΝΟΓΑΑΟΣ Κων)νος — Μητρόπολις
8) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χαράλαμπος — Κεντρικόν
9) ΠΑΠΑΔΟ’ΠΟΥΑΟΣ ’Ιωάν. — Πειραιεύς

10) ΣΥΡΟΣ Βασίλειος -— Διοίκησις
11) ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Άθαν. — Κεντρικόν
12) ΧΑΤΖΗΣΤΕΛIΟΣ Χρίστος — Κεντρικόν

1) ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Στυλιανός — Θεσ)νίκη
2) ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ Ζαχαρ. — Ηράκλειον
3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Δη μ. — Δράμα
4) Μ,ΠΟΝΑΝΟΣ Γεώργ. — Πάτραι
5) ΣΙΑΦΟΣ Κων) νος — Λάρισα 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α) ΚΕΝΤΡΟΥ

1) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Σπυρίδων — Διοίκησις
2) ΒΛΑΧΟΣ Λεωνίδας — Πειραιεύς
3) ΔΙΛΙΝΤΑΣ Σπυρίδων — Διοίκησις
4) ΜΑΡΑΓΚΟΥ ’Αγγελική — Κεντρικόν 

5) ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γεώργιος — Πειραιεύς
6) TP IΚΟΥΡΑΚΗΣ ’Αθανάσιος — Κεντρικόν 

β) ΕΠΑΡΧΙΩΝ
1) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος — Πάτραι
2) ΦΟΥΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος — Θεσ)νίκη
3) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Νικόλαος — Χανιά

3. ΕΛΕΓΚΤΑΙ
1) ΚΑΡΔΑΡΑΣ Χρίστος — Διοίκησις
2) ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ Σωτήριος -— Κεντρικόν

4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ 
ΑΘΗΝΩΝ

1) ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Γεώργιος — Διοίκησις
2) ΒΑΛΑΣ I ΑΔΗΣ Κορνήλιος— Κεντρικόν
3) ΔΙΛΙΝΤΑΣ Σπυρίδων — Διοίκησις
4) ΛΙΤΙΝΑΣ ’Ιωσήφ — Διοίκησις
5) ΠΑΤΡΙΝΟΣ Γεώργιος — Πάτραι
6) ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ Έπαμ. — Διοίκησις
7) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡ IΟΥ Κωνστ. — Θεσ)νίκη

5. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΝ ΣΥΝΕ- 
ΔΡΙΟΝ Ο.Τ.Ο.Ε.

1) ΑΠΑΛΑΚΗΣ Ματθαίος — "Ηράκλειον
2) ΔΙΛΙΝΤΑΣ Σπυρίδων — Διοίκησις
3) ΚΟΥΚΙΟΣ Γεώργιος — Πειραιεύς
4) ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Περικλής — Πύργος
5) ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ Έπαμ. — Διοίκησις
6) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργ. — Πάτραι
7) ΠΟΥΛΗΣ Κων)νος — Διοίκησις
8) ΠΡΩΊΌΣ ’Ιωάννης — Θεσ)νίκη
9) ΣΑΚΚΑΛΗΣ ’Αθανάσιος — Κεντρικόν

10) ΣΙΑΦΟΣ Κων)νος — Λάρισα
11) ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Άργύριος — Θεσ) νίκη
12) ΚΑΥΚΑΛΑΣ ’Ιωάννης — Ρέθυιμνον
13) ΦΟΥΤΑΚΗΣ Κων)νος — Θεσ)νίκη
14) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Νικόλαος — Χανιά 

15) ΠΙΠΕΡΙΓΚΟΣ Δημήτριος — Άγρίνιον
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ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠ0ΨΗΦ10ΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΔΟΒ. ΔΕΛΕΝΔΑΣ, Διοίκησις.

Τό όνσματεπώνυμον τού ανωτέρω δύναται νά προσ- 
τεθή κατά τήν ψηφοφορίαν εις οΐονδήπστε τών προανα- 
φερομένων δύο ψηφοδελτίων δι’ αντιστοίχου διαγραφής 
ετέρου έ κ τών υποψηφίων τού Κέν- 
τ ρ ο υ.

Σηιμειοΰται δτι δεν πρόκειται νά εκτυπωθούν ψηφο
δέλτια φέροντα μεμονωμένως τό όνοματεπώνυμον τού έν 
λόγφ ανεξαρτήτου υποψηφίου.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΕΝΙΚΑΙ ΟήΗΓΙΑΙ
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συμφώνως προς το άρθρον 
12 τού Καταστατικού, προκει- 
μένου περί συναδέλφων ύπηρε- 
τοόντων ή κατοικούντων εις τά 
επαρχιακά "Υποκαταστήματα, 
ή ψηφοφορία λαμβάνει χώραν 
εις τον τόπον ένθα εδρεύουν ‘Υ
ποκαταστήματα είς τά όποιο 
υπηρετούν ή κατοικούν 5 του
λάχιστον μέλη τού Συλλόγου.

Ή Κεντρική Εφορευτική ’Ε
πιτροπή κατ’ άκολουθίαν τής 
ανωτέρω διατάξεως και συμ
φώνως τφ άρθρορ .14 τού Κα
ταστατικού ορίζει ώς έκλογι- 
κά κέντρα τούς τόπους ένθα 
έδρεύουσι τά έν τφ σχετικφ 
πίνακι αναγραφόμενα Κατα
στήματα. "Ομοίως ή Εφορευ
τική ’Επιτροπή ορίζει τά έκ- 
κλογικά κέντρα ένθα θά ψηφί
σουν οι συνάδελφοι μέλη τού 
Συλλόγου οΐ ύπηρετοΰντες είς 
"Υποκαταστήματα τών όποιων 
η εκλογική δύναμις είναι κατω- 
τέρα τών 5. Τά "Υποκαταστή
ματα ταΰτα αναγράφονται κά

τωθι τών "Υποκαταστημάτων 
τών έκλογικών κέντρων.

Έφίστατσι ή προσοχή τών 
ύπό τής Κεντρικής Εφορευτι
κής Επιτροπής, οριζόμενων 
αντιπροσώπων τών επαρχιακών 
καταστημάτων, τά όποια ώρί- 
σθησαν ώς εκλογικά Κέντρα 
δπως ευθύς ώς λάβουν επιστο
λήν τής έν Άθήναις έδρευούσης 
Κεντρικής Εφορευτικής Επι
τροπής, συγκεντρώσουν, τό τα- 
νύτερον, πάντως δχι βραδύ- 
τερον τών δύο ήμερων προ τών 
διά τάς άρχαιρεσίας όρισθει- 
σών, τά μέλη τά ύπηρετούντα 
ή κατοικούντα είς τό "Υποκατά
στημα και προβοΰν είς τήν εκ
λογήν τής τοπικής Εφορευτι
κής Επιτροπής άποτελουμένης 
έκ τριών τακτικών μελών και 
δύο άναπληρωματικών ήτις και 
θά διεξαγάγη τάς άρχαιρεσίας. 
Έφιστάται επίσης ή προσοχή 
είς τάς έκλογησομένας τοπικάς 
Εφορευτικός Επίτροπός δπως 
λάβωσιν πρόνοιαν διά τήν συμ
μετοχήν είς αυτός δικαστικού

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: ΩΡΟΛΟΓΑΣ ’Αρχέ
λαος — Θεσσαλονίκη

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α) ΚΕΝΤΡΟΥ

1) . ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Κων)νος — Γ'. Σεπτεμβρίου
2) ΑΡ Β AN IΤΟΠΟΥΛΟΣ Κων. —- Πειραιεύς
3) ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΑΟΥ Νικόλαος — ’Αγοράς
4) ΓΚΡΙΤΖΑΣ Γεώργιος — 'Αμπελοκήπων
5) ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Παν. — Γ' Σ)βρίου
6) ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ Άποστ. — Xα6ρίου-Πραξιτέλους
7) ΚΛΕΙΔΗΣ Άναστ. — Κεντρικόν
8) ΛΑΠΠΑΣ ’ Ιωάνης — Μητρόπολις
9) ΜΙΧΑΗΛ ΙΔΟΥ Μαρία — Κεντρικόν

10) ΠΑΠΑ-ΓΩΑΝΝΟΥ Δημ. — Διοίκησις
11) ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Ίωάν. — Ν. ’Ιωνία
12) ΣΤΡΑΓΚΑΣ Λουκάς — Κεντρικόν 

β) ΕΠΑΡΧΙΩΝ
1) ΔΡΟΣΑΚΗΣ Ίωάν. — "Ηράκλειον
2) ΚΑΚ ΚΑΒΑΣ Κων)νος — Βόλος
3) ΚΟΥΣΑΔΙΑΝΟΣ Γεώργ. — Πάτραι
4) ΜΙ ΣΑΗΛΙΔΗΣ Μωϋσής — Θεσσαλονίκη
5) ΣΙΝΑΠΑΛΟΣ Άναστ. — Θεσ)νίκη

3. ΕΛΕΓΚΤΑΙ
1) ΔΡΟΥΓΑΛΑΣ Δημ. — Θεσσαλονίκη
2) Π ΑΠ ΑΔΟ Π ΟΥ ΛΟΣ Άνδρ. — Θεμιστοκλέους 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙ KOI ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
α) ΚΕΝΤΡΟΥ

1) ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ Γρηγ. — Γ". Σ)βρίου
2) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Άντ. — Πειραιεύς
3) ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ Ννκ. — Κεντρικόν
4) ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Πέτρος — Βάθης
5) ΟI ΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργ. — Μητρόπολις 

. .6) ΤΣ ΙΛΙΓΚ IΡΟΓΛΟΥ Σοφία — Ν. Ιωνία
6) ΕΠΑΡΧΙΩΝ

1) ΒΑΝΗΣ Μιχαήλ — Θεσ)νίκη
2) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασιλ. — Καλαμάτα
3) ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΣ Πσναγ. — Πάτραι

4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
ΑΘΗΝΩΝ

1) ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Κων. — Γ'. Σ)βρίου 
2. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Άντ. — Πειραιεύς
3) ΚΟΥΜΠΛΗΣ ’Ιωάννης — Θεσ)νίκη
4) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Άθ. Γ". Σ)βρίου
5) ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασ. — Κεντρικόν
6) ΠΑΠΑ· I -ΩΑΝΝΟΥ Δηιμ. — Διοίκησις
7) ΤΣΑΚΩΝΑΣ ’Ιωάννης — Ζέα

5. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΝ ΣΥΝΕ-
ΔΡΙΟΝ Ο.Τ.Ο.Ε.

1) ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γώόρ. — Πύργος
2) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ — Άγρίνιον
3) ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Παύλος — Λαμία
4) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασ. — Καλαμάτα
5) Κ ΑΛΟΓΕΡΑΚ Η Σ Γεώργιος — Κεντρικόν
6) Κ ΑΛΟΓΕΡ Η Σ ’Ιωάννης — Χανιά
7) ΚΟΝΤΖΑΜΑΝΟΓΛΟΥ Ριχάρδος — Ρόδος
8) ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΣ Παναγ. — Πάτραι
9) ΚΟΥΜΠΛΗΣ ’Ιωάννης — Θεσσαλινίκη

10) ΜΑΚΑΡΙΤΗΣ Φωκίων — Γ' Σ)βρίου
11) ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ Εύάγ. — Ρέθυιμνον
12) ΜΗΛΙΑΔΗΣ Ννκ. — Καβάλα
13) ΜΠΟΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος — "Ηράκλειον
14) ΠΑΠΑΊ ΏΑΝΝΟΥ Δημ. — Διοίκησις
15) ΦΙΦΗΣ Έδουάρδος — Άρτα.
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑ! ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Έφιστάται ή προσοχή τών 

συγκροτηθησομένων τοπικών 
Εφορευτικών Επιτροπών, δ
πως τό Πρακτικόν τής ψηφοφο
ρίας έπι τού οποίου θά άνα- 
γράφεται ό αριθμός τών ψηφι- 
σάντων ώς καί αί ύπό τής 
Κεντρικής Εφορευτικής Επι
τροπής άποσταλεΤσαι καταστά 
σεις ψηφοφόρων, υπογεγραμμέ
να ι ύπό τών ψηφίσάντων έναν
τι τού ονόματος ενός έκάστου, 
μετά τών έσφραγισμένων φα>- 
κέλλων τών ψηφοδελτίων τεθούν 
εντός μεγάλου φακέλλου έσφρα- 
γιαμένου δι’ "ισπανικού κηρού 
και άποσταλοΰν αμέσως έπι 
συστάσει προς τον κ. ΒΑΣ. 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ Πρόεδρον τής 
Κεντρικής Εφορευτικής Επι
τροπής POST RESTANTE— 
ΑΘΗΝΑΣ.

Τά ψηφοδέλτια και οΐ φάκελ- 
λοι θά δίδωνται παρά μέλους

άντιπροσώπου κατά τήν ή μέ
ραν τών αρχαιρεσιών.

Μερίμνη τής Κεντρικής Ε
φορευτικής Επιτροπής θέλει 
άποσταλή εγκαίρως είς τούς 
τοπικούς αντιπροσώπους τό 
άπαιτούμενον εκλογικόν υλικόν 
ϊνα παραδοθή είς τήν έκλεγη- 
σομένην τοπικήν Εφορευτικήν 
Επιτροπήν.

Παρακαλούνται αί κατά τό
πους έκλεγησόμεναι Έφορευ- 
χικα! Έπιτροπα! δπως κατατο
πίσουν πλήρως προς τό Κατα
στατικόν, τούς προσερχο μέ
νους προς ψηφοφορίαν συνα
δέλφους.

τής τοπικής ’Εφορευτικής ’Ε
πιτροπής είς τούς προσερχομέ- 
νους κατά τάς άρχαιρεσίας, ο! 
όποιοι, εισερχόμενοι είς τό πά
ροδόν, θά κάμουν έπιλογήν ώς 
και πιθανάς διαγραφάς, άντι- 
κατασιάσεις υποψηφίων ή προ 
σθήκας «άλλων ονομάτων. Ψη
φοδέλτια μή φέροντα τήν σφρα
γίδα τού Συλλόγου θά είναι 
άκυρα, δπως άκυρα θά είναι έφ’ 
δσον καί οΐ φάκελλοι εντός τών 
όποιων θά είναι τοποθετημένα 
ταΰτα δεν θά είναι έξ έκείνων 
οϊτινες θά φέρωσιν ώσούτως, 
τήν σφραγίδα τού Συλλόγου.

Μέλη ψηφίζοντα μακράν τής 
έδρας των θά μεταβοΰν είς τό 
οίκεΐον εκλογικόν κέντρον διά 
τών συνήθων συγκοινωνιακών 
μέσων.

Έν ή περιπτώσει θά <5τνα- 
γράφωνται είς ψηφοδέλτιον «ο
νόματα περισσότερα τού ενός 
διά τό άξίωμα τού Προέδρου 
τών Συνελεύσεων ή περισσότε
ρα τών 17 τακτικών καί 9 ανα
πληρωματικών διά τούς συμ- 

ί βούλους, τά τυχόν πέραν τών ά- 
ριθμών τούτων ψηφιζόμενα όνο

ι ματα δέν θά λσ.μβάνωνται ύπ* 
δψιν. Έν τή περιπτώσει ταύτη 
ό ψηφιζόμενος διά τήν θέσιν 
τσΰ Προέδρου τών Συνελεύσεων 
ή ό αριθμός τών συμβούλων θά 
λαμβάνεται κατά τήν σειράν 
τής έν τφ ψηφοδελτίφ άναγρα
φής των μέχρι συμπληρώσεως 
τών ύπό τού Καταστατικού κσ- 
θωριζομένων θέσεων. .

Β. ΣΤΕΡΓΙΟΥ


