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Θέματα ήμε ρησίας δ ιατά ξ εως

1) "Εκθεσις Πεπραγμένων διά το 
λήξαν έτος 1964.

2) Έγκρισις ’Απολογισμοί) 1964 
καί Προϋπολογισμού 1965.

3) "Εκθεσις ’Ελεγκτών καί απαλ
λαγή Διοικητικού Συμβουλίου1.

4) Εκλογή 5μελοΰς ’Εφορευτικής 
’Επιτροπής διά τήν διεξαγωγήν των 
'Αρχαιρεσιών.

κ. Πρόεδρος: (κ. Β. Σύρος): 
Διαπιστωθείσης απαρτίας κηρύσσω 
τήν έναρξιν τών εργασιών μας. 'Ως 
σάς είναι γνωστόν άπό τάς ανακοι
νώσεις τής 30 ’Ιανουάριου τού 1965 
τού Συλλόγου, τά θέματα προς συ- 
ζήτησιν έχουν τήν εξής σειράν:

1) "Εκθεσις πεπραγμένων διά τό 
λήξαν έτος 1964.

2) "Εγκρισις ’Απολογισμού 1964 
καί Προϋπολογισμού 1965.

3) "Εκθεσις ελεγκτών καί απαλ
λαγή τού Διοικ. Συμβουλίου καί

4) ’Εκλογή Πενταμελούς ’Εφορευ
τικής ’Επιτροπής διά τήν διεξαγω
γήν των ’Αρχαιρεσιών.

Προτείνω καί παρακαλώ τήν Συ- 
νέλευσιν όπως έγκρίνη τήν τροπο- 
ποίησιν τής Η.Δ. τών θεμάτων, ώς 
εξής: Νά έκλέξωμεν πρώτον τήν 
Εφορευτικήν ’Επιτροπήν. Δεύτερον 
θά σάς διαβάσω τήν έκθεσιν τών ’Ε
λεγκτών, τήν έγκρισιν τού ’Απολογι
σμού καί Προϋπολογισμού τού 1 9.65 
καί μετά θά έλθωμεν είς τήν έκθεσιν 
τών πεπραγμένων. ’Εγκρίνετε;

Φωναί: Μάλιστα.
’Ακολούθως προτείνονται έκ τών 

συναδέλφων διά τήν εκλογήν τής 
Εφορευτικής ’Επιτροπής οί κ.κ. Μυ- 
τιληναΐος, Α. Κλειδής, Ν. Πολυχρο- 
νίδης, Β. Τσούμας, Άπ. Καρατώ- 
λος, Κ. Καράγιωργας καί Μ. Νικο- 
λακόπουλος, οΐ όποιοι, πλήν 4 ψή
φων κατά τού κ. Μυτιληναίου, εκλέ
γονται παμψηφεί.

Έν συνεχεία ή Γεν. Συνέλευσις ό- 
μοφώνως ορίζει ώς Γραμματεΐς αυ
τής τους κ.κ. Γ. Κατσαρόν καί Δ. 
Λολίδην.

κ. Πρόεδρος: 'Η "Εκθεσις τής 
’Εξελεγκτικής ’Επιτροπής έχει ώς

έξης:
Προς τήν Γεν. Συνέλευσιν
τών Μελών τού Συλλόγου Υπαλ
λήλων Ε.Τ.Ε.
’Ενταύθα
κ. Συνάδελφοι, συμφώνως προς 

τήν δοθεΐσαν ήμΐν έκ τών αρχαιρε
σιών τής 22.2.64 εντολήν προέβη- 
μεν είς τον έλεγχον τής διαχειρίσε
ις τού Συλλόγου κατά τήν χρήσιν
1964. Έκ τού ελέγχου διεπιστώθη 
ή ακρίβεια τών εγγραφών είς τά βι
βλία τού Συλλόγου τά υπόλοιπα 
τών οποίων συμφωνούν προς τά έν 
τφ ΐσολογισμφ έγγραφό μένα ποσά.

Έν ’Αθήναι τή 28)1)1965 
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΑΙ 

ΧΡ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ 
Σ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

Άπαλλάσετε το Δ.Σ. καί εγκρί
νετε τον ΠροϋπολοΥίσυόν τού έτους 
1965;

κ. Δ. Παπαϊωάννου: κ. 
Πρόεδρε, πρώτα θά γίνη ή Λογοδο
σία καί μετά ή απαλλαγή.

κ. Πρόεδρος: Ζητοΰμεν τήν 
απαλλαγήν άπό οικονομικής πλευ
ράς. Δεν ζητώ τήν απαλλαγήν διά 
τήν διοικητικήν λογοδοσίαν.

Τον Προϋπολογισμόν τού 1965 
τον εγκρίνετε;

Φ·ω ναι: Έγκρίνεται. . . Έγκρί- 
νεται.

Ή Γεν. Συνέλευσις όμοψώνως έγ- 
κρίνει τον Προϋπολογισμόν τού
1965.

Μετά ταΰτα ακολουθεί εύρυτάτη 
διαλογική συζήτησις έπί τής γενο- 
μένης αλλαγής είς τήν σειράν τών 
θεμάτων.

’Ανταλλάσσονται απόψεις καί τέ
λι κώς παρέχεται ή απαλλαγή είς τό 
λογοδοτούν Δ.Σ. έπί τού οίκονο μ ι 
κοΰ μέρους.

Έν συνεχεία προτάσει τού κ. Μ 
Τσουδεροΰ, τηρείται ενός λεπτού σι 
γή είς μνήμην τών πεσόντων συνα
δέλφων Κυπρίων.

κ. Πρόεδρος: Τον λόγον έχει 
ό κ. Μ. Τσουδερός.

Η ομιλία τοϋ u. Μ, Τσοοδεροϋ
Μ. Τσουδερός: Έγώ τά I ραπάνον. Τον κ. Καραπάνον δεν τόν

έχω γραμμένα, θέλετε νά τ’ Ακούσε
τε; Γ ραμμένα τά έχω έκ τών προτέ- 
ρων καί ακούσατε τι λέγω-, γιά κεί
νο, γιά τό όποιον ανησύχησαν οί κύ
ριοι.

(Ταυτόχρονοι διαλογικαί συζητή
σεις).

κ Μ. Τσουδερός: Κύριοι
Συνάδελφοι, έχει κανείς άντίρρη- 

σιν έπί τού οικονομικού;
Φωναί: "Οχι, όχι.
κ. Μ-, Τσουδερός: Κύριοι

Συνάδελφοι, πριν είσέλθω είς τάς 
κρίσεις μου, ή μάλλον είς τά σχό
λιά μου, καλλίτερον έπί τού απολο
γισμού τού Συλλόγου, θά επιθυμού
σα νά διευκρινήσω- στην Συνέλευσιν 
τό έξης: Κρίνοντες τόν Πρόεδρον 
τού Συλλόγου, ή, ένα οΐονδήποτε μέ
λος τής Διοικητικής Επιτροπής τού 
Συλλόγου δέν κρίνομεν τόν κ. Κα- 
κρίνομεν τόν Πρόεδρον τού Συλλό
γου. Κρίνοντες τόν Πρόεδρον τού 
Συλλόγου δέν κρίνομεν τόν κ. Κα-

βλέπομεν αυτήν τήν στιγμήν. Βλέ- 
πομεν έν τφ προσώπω τού κ Καρα- 
πάνου, τόν Πρόεδρον τού Συλλόγου1. 
Τό ’ίδιο γιά όποιοδήποτε μέλος τής 
Διοικητικής Επιτροπής.

Πρέπει νά ξέρω μεν νά κάνωμεν 
τόν διαχωρισμόν τού ατόμου άπό 
τήν ιδιότητά του.

Θά προσέξατε κ. Συνάδελφοι, ότι 
στήν «Τραπεζιτικήν», ή λογοδοτούσα 
Διοικητική Επιτροπή, ώς επικεφα
λίδα, τής δημοσιευόμενης Λογοδο
σίας της, θέτει εφέτος τήν λέξιν 
’Απολογισμός. ’Απολογισμός 
τής περιόδου 1964. ’Αποφεύγει, κύ
ριοι Συνάδελφοι, έπιμελώς, ή Διοι
κητική Επιτροπή, τήν καθιερωμένη 
λέξιν πεπραγμένα. Τούτο βε
βαίως προς τιμήν της. Δέν δύναται 
ούδείς ν’ άμφισβητήση τήν ειλικρί
νειαν της. Διότι πράγματι κάθε άλ
λο παρά πεπραγμένα τού Συλλό
γου, δύνανται νά θεωρηθούν, τά ό
σα είς τέσσαρας ολοκλήρους τυ-
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Συνάδελφοι,
Ασκήσατε όλοι τό εκλογικό σας
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καθήκον τήν 18ην καί 
Απριλίου

19η ν

πογραφικάς σελίδας περιγράφονται. 
Όρθώς λοιπόν αποφεύγει τήν λέξιν 
πεπραγμένα. Νά έβαζε λογοδοσίαν; 
Πάλιν ή λέξις δέν θά ήταν σύμφω
νος μέ τά γραπτά.

Μέ την ’Επικεφαλίδα λοιπόν, ’Α
πολογισμός τής περιόδου 1964, έ- 

• νόμισεν ότι τής παρεσχέθη ή εύχέ1- 
ρεια νά έπιληφθή γενικωτέρων θε
μάτων. Εθνικών, πολιτικών, κοινωνι 
κών, κο ι νον ι κοο ι κονο μ ι κών κ.λ.π 
Καί οΰτω, νά προχωρήση είς σχό 
λια, έπί τής στάσεως π.χ. τών συμ 
μάχων μας, είς τό Κυπριακόν, νά 
σχολιάση τήν πολιτικήν τής Κυβερ- 
νήσεως έπί διαφόρων τομέων, νά χω
ρίση τάς Κυβερνητικάς δραστηριό
τητας, είς επιτυχείς, ατυχείς, ανε
παρκείς κ.λ.π.

Καί ναι μέν, δέν δυνάμεθα ν’ 
άρνηθώμεν ότι μία Όργάνωσις, ώς 
ό Σύλλογός μας, ό όποιος, ημείς 
πρώτοι διακηρύσσομεν, έχει κάποιον 
ύψηλότερον προορισμόν καί δέν εί
ναι οίονδήποτε εργατικόν Σωματει- 
ον, όπως πάμε νά τόν μετατρέψω- 
μεν, μέ τήν εισδοχήν ώς μελών τών 
καθαριστριών καί εργατών. Δέν δυ
νάμεθα, λέγω, νά ίσχυρισθώμεν, ότι 
δέν πρέπει νά άσχολήται μέ τήν έν 
γένει Ελληνικήν κατάστασιν, άλλά 
όχι όμως, όταν μάς συμφέρει μόνον. 
"Οχι δηλαδή, όταν δέν έχω μεν νά 
παρουσιάσωμεν ίδικόν μας έργον, 
νά όμιλώιμεν περί τού έργου τής Κυ
βερνήσεις κσϊ vcc προβαίνωμεν εις
κρίσεις καί επικρίσεις έπί τής Κυ
βερνητικής πολιτικής καί περί τού 
τρόπου τής άσκήσεως τής άντιπολι- 
τεύσεως είς την χώραν μας καί πολύ 
περισσότερον, νά γράφωμεν περί ευ
μενούς ούδετερότητος, προς την 
Τουρκίαν, τών συμμάχων μας, ’Αμε
ρικής καί ’Αγγλίας.

Αυτά κ. Συνάδελφοι, όσον καί 
εάν είναι σωστά, δέν γράφονται. 
Μπορεί νά λέγωνται, δέν γράφονται 
όμως, είς ένα δημοσιογραφικόν όρ- 
γανόν, μιας Συνδικαλιστικής όργα- 
νώσεως. Διότι εκτός τών δυσαρε
σκειών, πού ενδέχεται νά προκλη- 
θοϋν γενικώτερον, ημείς, οί συνάδελ
φοι, πού είμαστε υποχρεωμένοι νά 
διαβάζωμεν τήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ, δέν 
είμαστε τοποθετημένοι, ΐδεολογικώς 
είς τήν ιδίαν γραμμήν καί ιδέαν.

Καί συμπεραίνω, ότι ό Σύλλογός 
μας, πρέπει νά κράτηθή υψηλά καί 
μακριάν πάσης άναμίξεως είς τήν 
Πολιτικήν καί τότε θά μάς παρέ
χεται ή ευχέρεια νά όμιλώμεν ανε
πηρέαστα. Καί πάλιν όμως, έπί θε
μάτων άφορώντων τήν τάξιν μας καί 
τό " I δρυμα πού ύπηρετώμεν καί μ ό
νον.

Άρκοΰμαι όμως, γιά νά μη σάς 
κουράσω, είς αυτά, άναφερόμενα είς 
τό κεψάλαιον τού ’Απολογισμού, μέ 
τόν τίτλον «Γενικές Συνθήκες». Καί 
έρχομαι είς άλλα κεφάλαια, τά άψο- 
ρώντα τήν Τράπεζαν καί ή μάς. Είς 
τό κεφάλαιον «’Εξελίξεις είς τήν 
Τράπεζαν». Είς τό κεφάλαιον αυτό, 
περιγράφονται κατ’ αρχήν, τό έργον 
ή μάλλον τά έργα καί ή έν γένει πο
λιτεία τού άποχωρήσαντος Διοικη- 
τοΰ. ’Άς μοΰ έπιτραπή, νά παρα- 
κάμψω, τά όσα σχετικώς άναφέρον- 
αι, άλλωστε είς όλους μας είναι 

γνωστά διότι όλοι παροικοΰμεν τήν 
Ιερουσαλήμ.

Ώς παθοόν, δέν θά ήθελα νά νο- 
μισθή ότι τά σχετικά σχόλιά μου, 
θά ήταν επηρεασμένα. ’Αλλά θά έ- 
στεροΰντο καί μετριοφροσύνης καί 
ανδρισμού, αφού τώρα εκείνος εύρί- 
σκεται έκτος τής Τραπέζης.

Μετά την -έκ λόγων πίστεως καί 
άφοσιώσεως προς τό ίδρυμα, ά π έ- 
ριττον καί σεμνήν παρα
μονήν είς αυτό, τού Έξοχου τέ
κνου του, Προέδρ. κ. Παρασκευοπού- 
λου, ή περίλαμπρος άνοδος είς τόν 
θώκον τού Διοικητού αυτού, τού κ.
Γ. Μαύρου1, πολιτικής καί οικονομο
λογικής προσωπικότητας διεθνούς 
κύρους καί ή επιλογή ώς συνεργα
τών του Υποδιοικητών, τών κ.κ. Γα- 
ζή καί Καλαμαριώτη, τού μέν δια
κεκριμένου Νομικού - δημοσιονόμου, 
τού δέ άνεγνωρισμένου Τραπεζίτου, 
έπανέκτησε τούτο, τήν α’ίγλην καί 
τό μεγαλεΐον, πού άπό μακρού εί- 
χεν άποστερηθή.

Σημειώνω, άπό τό κεφάλαιον αυ
τό μόνον εκείνο πού έξαίρει καί ή 
Λογοδοτούσα Διοικητική ’Επιτρο

πή, ως χαρακτηριστικόν τής νοοτρο
πίας τής Νέας Διοικήσεως. ’Αλλά 
τό οποίον ή Διοικητική Επιτροπή 
έξέλαβεν, ώς ενέργειαν τής Διοική- 
σεως υπέρ αυτής. Τήν έγκαινιασθεΐ- 
Ο'αν ώς λέγει, τακτικήν, τής ανταλ
λαγής γνωμών μετ’ αυτής, περί τής 
εν γένει πορείας τών εργασιών τής 
Τ ραπέζης καί τών έπιβαλλομένων 
μέτρων διά τήν περαιτέρω άνάπτυ- 
ξιν τούτων.

’Αλλά δέν άντελήφθη ή Λογοδο
τούσα Διοικητική, Επιτροπή τήν ση
μασίαν τής έγκαινιασθείσης αυτής 
τακτικής. Δέν άντελήφθη ότι ή τα
κτική αυτή ήταν ένα μάθημα, γιά 
νά μην ε’ίπω ένας κόλαφος προς αυ
τήν. Εΐπομεν περί τού κ. Διοικητού, 
ότι πρόκειται περί πολιτικής προ
σωπικότητας. Διά τής τακτικής λοι
πόν αυτής, σαν νά έλεγε στήν Διοι
κητικήν Επιτροπήν: Αυτά κύριοι
πού σάς λέγω έγώ τώρα, πού ήλθα 
χθές είς τήν Τράπεζαν, έπερίμενα, 
νά έλθετε εσείς νά μου τά πήτε, πού 
τά ζήτε χρόνια. Σ’ αυτή τή στάθμη 
σ’ αυτό τό επίπεδον θά ήθελα τούς 
εκπροσώπους τού Συλλόγου. Αυτό, 
άς είναι βέβαια ή Διοικητική ’Επι
τροπή, ήτο τά- βαθύτερον νόημα, τής 
ένεργείας αυτής, τού κ. Διοικητού.

Διά τήν πραγματοποιηθεΐσαν έ- 
ναρμόνισιν είς τήν δράσιν τών δύο 
Συλλογών, καί διά τήν ύφισταμένην 
αρραγή ψυχικήν ενότητα αυτών, τήν 
οποίαν ή Νέα Διοίκησις διεπίστωσε 
θά όμιλήσωμεν έν συνδυασμώ μέ τά 
είς τό κεφάλαιον, «Ένδοσωματεια- 
καΐ ’Αντιδράσεις», άναφερόμενα.

Λέγει είς τό κεφάλαιον αυτό, ή 
Διοικητική, Επιτροπή, ότι ή αύτοκα- 
λουμένη Άντιπολίτευσις, ή όποια 
είρήσθω έν παρόδφ, περιωρίσθη είς 
διύο - τρεις έπανειλημμένως άποδο- 
κιμασθέντας κατά τό περαλεθάν συν- 
δικαλιστας, οΰδεμίαν ένεφάνισεν 
δραστηριότητα, δυναμένην ν’ άπο- 
6ή, επ’ ώφελεία τού ’ΕθνοΤραπεζι■ 
κοΰ Συνδι κοτλιστικοΰ κινήματος. Α
φού είπω1 ότι δέν πρόκειται περί α
ποδοκιμασίας 2-3 Συνδικαλιστών, 
όταν ή λογοδοτούσα Διοικητική Ε
πιτροπή, έπεκράτησεν μέ διαφοράν 
ελαφρώς άπέχουσαν τών ψήφων τού 
ετέρου ψηφοδελτίου, θά υπενθυμίσω 
ότι κατ’ έπανάληψιν, ή άποκαλουμύ 
νη παρά τής Διοικητικής Επιτρο
πής, Άντιπολίτευσις, έκ λόγων γε- 
νικωτέρου συνδικαλιστικού συμφέ
ροντος, άλλα καί επωφελούς, διά τά 
έκκρεμοΰντα αίτήματά μας σκοπιμό- 
τητος, όχι μόνον δέν ήθέλησεν ν’ ά- 
ναμιχθή είς τάς αρχαιρεσίας, αλλά 
καί ϋπεβοήθησεν, μέχρι παρεξηγή- 
σεως, διά τήν ένιαίαν Συλλογικήν 
μας έμφάνισιν.

Καί αντί κ. Συνάδελφοι, νά έκ 
τιμηθή η στάσις αύτη τής άντιπολι- 
τεύσεως, έδέχθπ ό σμιλών έπίθεσιν 
από τών στηλών τής «Τραπεζιτι- 
κής», δΓ ενός σχολίου, είς τό όποι
ον έψέρετο είρωνικώς, ώς τρέφων 
μεγάλην έκτίμησιν είς τό άτομόν του 
κ.λ.π.

Αλλά μοΰ δίδεται τώρα ή ευκαι
ρία, να δωσω- την άναλογον άπάντη- 
σιν, εις τούς συντάκτας τού σχολίου, 
άφοΰ τότε έκρινα περιττόν ν’ απαν
τήσω. Οχι μόνον κ. Συντάκται τού 
σχολίου, έκτίμη,σιν τρέφω- είς τό ά
τομόν μου, αλλά καί σεβασμόν α
περιόριστον. Πράγμα πού πολύ αμ
φιβάλλω δΓ υμάς. Δέν θά άντιπαρέλ- 
θω τάς παιδαριώδεις σκέψεις τής 
Λογοδοτούσης Διοικητικής Επιτρο
πής, ότι έφοβούμεθα μήπω-ς ή ορι
στική -επίλυσις, όλων τών έκρεμμών 
ζητημάτων μας θά έδικαίωνε την έπί 
/ετίαν άκολουθηθεΐσαν τακτικήν της.

Λέτε καί δέν θά ώφελούμεθα η
μείς καί θά πηγαίναμε κόντρα τών 
συμφερόντων μας, μόνον καί μόνον 
γιά νά μην δικαι-ωθή ή τακτική τής 
Λογοδοτούσης Διοικητικής ’Επιτρο
πής. Είναι τόσον χαμηλές οΐ σκέ
ψεις αυτές, είναι τόσον ποταπές, 
ώστε μόνον έάν κρίνη έξ ιδίων τά 
άλλότρια, έπρεπε νά τις ξεστομίση.

Κύριοι Συνάδελφοι, κολακευόμεθα 
νά πιστεύωμεν, ότι άπό τήν στιγμήν 
πού αρχίσαμε νά άναμιγνυόμεθα 
στα κοινά, ή κεντρική γραμμή μας 
υπήρξε ή θυσία τών προσωπικών 
μας συμφερόντων είς τά γενικότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Συμφώνως προς τό άρθρον 12 του Καταστατικού, 

προκειμένου περί συναδέλφων ύπηρετούντων ή κατσικούν- 
των εις τά επαρχιακά Υποκαταστήματα, ή ψηφοφορία λαμ
βάνει χώραν είς τόν τόπον ένθα έδρεΰουν Υποκαταστήμα
τα είς τά όποια υπηρετούν ή κατοικούν 7 τουλάχιστον μέλη 
τού Συλλόγου.

Ή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή κατ’ ακολουθίαν 
τής ανωτέρω διατάξεως καί συμφώνως τφ άρθρφ 14 τού 
Καταστατικού ορίζει ώς εκλογικά κέντρα τούς τόπους ένθα 
έδρεύουσι τά έν τφ σχετικφ πίναια αναγραφόμενα Κατα
στήματα. Όμοίως ή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ορί
ζει τά εκλογικά κέντρα ένθα θά ψηφίσουν οί συνάδελφοι 
μέλη τού Συλλόγου, οί ύπηρετοΰντες είς Υποκαταστήμα
τα τών όποιων ή εκλογική δύναμις είναι κατωτέρα τών 7. 
Τά Υποκαταστήματα ταΰτα αναγράφονται κάτωθι τών Υ
ποκαταστημάτων τών εκλογικών κέντρων.

Εφιστάται ή προσοχή τών ύπό τής Κεντρικής Εφο
ρευτικής Επιτροπής όριζομένων αντιπροσώπων τών επαρ
χιακών καταστημάτων, τά όποια ώρίσθησαν ώς εκλογικά 
κέντρα, όπως ευθύς ώς λάβουν επιστολήν τής έν Άθήναις 
έορευούσης Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, συγκεν
τρώσουν, τό ταχύτερον, πάντως όχι βραδύτερον τών δύο ή
μερων προ τών διά τάς αρχαιρεσίας όρισθεισών, τά μέλη 
τά ύπηρετοΰντα ή κατοικοΰντα είς τό Υποκατάστημα καί 
προβοΰν είς τήν εκλογήν τής τοπικής Εφορευτικής Έπι- 
ροπής άποτελουμένης έκ τριών τακτικών μελών καί δύο α
ναπληρωματικών, ήτις καί θά διεξαγάγη τάς αρχαιρεσίας. 
Εφιστάται επίσης ή προσοχή είς τάς έκλεγησομένας τσ- 

πικάς Έφορευτικάς Έπιτροπάς όπως λάβωσιν πρόνοιαν 
διά τήν συμμετοχήν είς αύτάς δικαστικού αντι
προσώπου κατά τήν ημέραν τών αρχαιρεσιών.

Δυνάμει τού Ν. 4361 )64 ό δικαστικός αντιπρόσω
πος μονογραφεί εις τήν οίκείαν θέσιν τού αντιγράφου τού 
μητρώου, βεβαιών οΰτω ότι τό μέλος έψήφισεν, μετά δέ 
τό τέλος τής ψηφοφορίας τό ΕΝ ΑΝΤΙΤΥΠΟΝ τού αντι
γράφου τού μητρώου κατατίθεται ύπ’ αυτού είς τό οίκεΐον 
Είρηνοδικείον, τό δέ έτερον παραλαμβάνεται υπό τής το- 
πικής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής, όπως όμοΰ μετά τού πρα
κτικού ψηφοφορίας καί τών έσφραγισμένων φακέλλων τών 
ψηφοδελτίων, άποσταλή είς τήν Κεντρικήν ’Εφορευτικήν 
’Επιτροπήν.

Μερίμνη τής Κεντρικής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής θέ
λει άποσταλή εγκαίρως είς τούς τοπικούς αντιπροσώπους 
τό άπαιτούμενον εκλογικόν υλικόν ινα παραδοθή είς τήν 
εκλεγησομένην τοπικήν ’Εφορευτικήν ’Επιτροπήν.

Παρακαλούνται αί κατά τόπους έκλεγησόμεναι Εφο
ρευτικοί ’Επίτροποί όπως κατατοπίσουν πλήρως προς τό 
Καταστατικόν τους προσερχομενους προς ψηφοφορίαν συ
ναδέλφους, οϊτινες δέον νά φέρουν μετ’ αυτών τάς αστυ
νομικός των ταυτότητας.

περίοδον πού παρελάβομεν τόν Σύλ- t στατικού, ή Ένωσις τών υπαλλήλων,
λογόν μας. Καί ομιλούν έν συνε
χεία, περί τής ιμηδενιστικής στά
σεως μας, κατά τήν έκτακτον Γενι
κήν Συνέλευσιν των τροποποιήσεις 
τού Καταστατικού.

Αλλά, ευτυχώς, έχομεν τά πρα
κτικά, τά όποια δέν έτόλμησαν νά 
δημοσιεύσουν εις τήν «Τραπεζιτι
κήν». "Εχομεν ακόμη τάς έκλογάς 
τού Συλλόγου τής Τ ραπέζης Ελ
λάδος, αϊτινες διενεργήθησαν κατό
πιν καί μέ θέμα διά δευτέραν φοράν 
κατ’ ευτυχή σύμπτωσιν, τήν τροπο- 
ποίησιν τού Καταστατικού, καθ’ ό
σον αφορά τήν θητείαν τού Συλλό
γου. Καί ώς θά έπληροφορήθητε κ. 
Συνάδελφοι, π ρ σ ς τιμήν τών 
συναδέλφων τής Τ ραπέ
ζης Έ. λ λ ά δ ο ς, κατεψήψισαν διά 
δευτέραν φοράν, τήν αΰξησιν τής 
θητείας τού Συλλόγου των είς 2ετή.

Είπα, λοιπόν, ότι ευτυχώς, έχο
μεν τά Πρακτικά τής έκτακτου Συ- 
νελεύσεως. Καί εΰρίσκομεν νά έ- 
χωιμεν πή τότε, ότι δέν παρίσταται

, αναγκη τροποποιησεως τοϋ Κατα- 
συναδελφικά συμφέροντα. Διότι αΰ- ΐ στατικού, γιά νά γίνη ή "Ενωσις, 
τάς τάς άρχάς έχομεν καί αύτάς ' καί ότι προβλέπεται άπό τό σχε- 
τάς παραδόσεις εΰρομεν κατά τήν τικόν άρθρον τού ίσχύοντος κατα-

όχι βεβαίως τών Καθαριστριών καί 
Εργατών. Έν τούτοις, άφοΰ έπι μέ
νετε νά γίνη ή τροποποίησις, ας γίνη 
τουλάχιστον μαζί μέ τάς αρχαιρεσί
ας καί ή ψηφοφορία τής τροποποι- 
ήσεως, γιά νά μην ύποβληθή ό Σύλ
λογός μας, είς μίαν περιττή καί 
τόσον μεγάλην δαπάνην.

’ Ερχεται όμως, ό έκ τών μελών 
τής Διοικητικής Επιτροπής, κ. Χα- 
ρΐτος, ό όποιος ούτε λίγο ούτε πο
λύ, είς ύφος ίταμότατον μάς λέγει, 
κύριοι, εϊσαστε αδιάβαστοι. Ένώ έ
γώ, (ά κ. Χαρίτος δηλαδή,) ξενύ
χτη σα διαβάζοντας τον σχετικόν 
Νόμον 43)61, γιά νά είμαι έτοιμος 
καί νά έχω τις συνέπειες, άπό αυτά 
τά όποια προτείνω. Καί μάς λέγει, 
ότι ό Νόμος 43)61 μάς υποχρεώνει 
πρώτα νά τροποποιήσωμεν τό Κα
ταστατικόν καί ύστερα νά κάνωμεν 
τις αρχαιρεσίες.

’Εκφράζω: λοιπόν τήν λύπην μου 
τώρα, πρός τόν κ. Χαρΐτον, ό όποι
ος ξενύχτησε διαβάζοντας τόν Νό
μον, καί δέν άντελήφθη ότι δέν τόν 
υποχρεώνει γιά τήν τροποποίησιν



ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΙΕΩΣ
(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα)
του καταστατικού, ενώ οί συνάδελ
φοι τοϋ Συλλόγου τής Τραπέζης 
Ελλάδος, χωρίς νά ξενυχτήσουν δια
βάζοντας, μέ μίαν άιτλήν άνάγνωσιν 
το άντελήφθησαν. Καί επειδή είπε 
τότε, δτι ήτο έτοιμος νά ύποστή 
τάς συνέπειας, θά ήξιζεν ή Γενική 
Συνέλευσις, νά τοΰ καταλογίση τήν 
σχετικήν δαπάνην.

Έγώ βεβαίως, όπως εΐπεν καί ό 
κ. Παπαϊωάννου, δέν θά το είσηγη- 
θώ καί δέν εισηγούμαι ποτέ τέτοια 
πράγματα.

Άλλα εΤπον καί κάτι άλλο τότε. 
"Ότι πολύ φοβάμαι, δτι οί συνάδελ
φοι έκ τής Αθηνών δέν στέργουν εις 
τήν 'Ένωσιν. Εΐπα δέ τούτο, χωρίς 
τότε νά εξηγήσω εις τήν Συνέλευ- 
σιν γιατί δέν στέργουν. Τώρα φρο
νώ, δτι πρέπει νά έγνώσθησαν οί 
λόγοι, οίτινες άπό τής πλευράς των, 
είναι δυνατόν νά εΰσταθοΰν καί νά 
μήν καταλογίζωμεν εύθύνας, εις άλ
λους, είς τήν άσκουμένην Άντιπολί- 
τευσιν, καί τά τοιαΰτα, διότι στο 
κάτω - κάτω, έν άντιθέσει μέ τήν 
λογοδοτούσαν Διοικητικήν Επιτρο
πήν, προέβλεψεν τά πράγματα καί 
άντελήφθη, άπό τής πρώτης στιγμής 
δτι στο τέλος, δέν θά έπιτευχθή ή 
"Ενωσις, άλλά μόνον θά μάς μεί
νουν άπό τήν τροποποίησιν τοΰ Κα
ταστατικού, αί άλλαι δυσμενείς καί 
προσβλητικά! διατάξεις.

Τελειώνω, τάς έπί τοΰ κεφαλαί
ου τούτου παρατηρήσεις μου, εϊση- 
γούμενος είς τήν Συνέλευσιν, δπως 
άπό τοΰδε, θέση θέμα, είς τήν μέλ- 
λουσαν νά προέλθη έκ των αρχαι
ρεσιών Διοικητικήν Επιτροπήν, ριζι
κής άνακαινίσεως καί εκσυγχρονι
σμού τοΰ Καταστατικού τού Συλλό
γου μας, τοΰ οποίου1 πάρα πολλά 
άρθρα πάσχουν έξ άσαφείας, άπα- 
λειψθοΰν δέ αί τεθεΐσαι καί έγκρι- 
θεΐσαι κατά τήν ούχί συμφώνως τφ 
Καταστατικφ διενεργηθεΐσαν ψηφο
φορίαν, επικίνδυνοι διά τον Σύλλο
γόν μας διατάξεις.

Καί έρχόμεθα είς τό κεφάλαιον. 
«Διοικητική Δραστηριότης». Είς το 
κεφάλαιον αύτό, ώς κατ' έτος, ή Δι
οικητική ’Επιτροπή περιορίζεται είς 
τάς αΰτάς θλιβεράς διαπιστώσεις, 
τάς άφορώσας τά έπαρχιακά Κατο- 
στήματα. Καταπάτησις ωραρίου, μή 
χορήγησις Άδειων, ανθυγιεινοί δροι 
έργασίας κ.λ.π. Άλλά ουδέποτε μάς 
άνεκοίνωσεν λήψιν μέτρων, προς άν- 
τιμετώπισιν τής καταστάσεως, τής 
οποίας τήν διόρθωσιν, «βλέπει μόνον 
βαθμιαίως».

θά έλεγε κανείς δτι αί τόσον συ
χνά! επισκέψεις της, σκοπόν μόνον 
εΤχον τήν ψυχαγωγίαν των επισκε
πτών μελών τής Διοικητικής ’Επι
τροπής, καί τήν αύτοπρόσωπον έκ- 
δήλωσιν τοΰ Συλλογικού ένδιαφέ- 
ροντος διά τήν υγείαν τών συναδέλ
φων καί τών οικογενειών των. Άλλά 
όμιλεΐ καί περί αυθαιρεσιών καί πιέ
σεων τών Διευθυντών, πού δημιο- 
ουργοΰν πνεύμα ραγιαδισμού. Καί 
ερωτώ, τί μέτρα έλαβε, έναντίον τών 
Διευθυντών αυτών; Έκίνησε τον κα
ταστατικόν μηχανισμόν έναντίον έ- 
νός έξ αύτών; ’Επέβαλε, είς έναν 
έξ αύτών καμμίαν ποινήν, προβλε- 
πομένην έκ τού Καταστατικού; Θά 
ήδύνατο, άναλόγως τής περιπτώσε- 
ως καί είς τήν διαγραφήν του άπό 
τον Σύλλογον νά προβή. Καί οΰτω 
καί τον Διευθυντήν, έναντι τής Διοι- 
κήσεως θά έπροστάτευε, προβάλ- 
λων ούτως είς αύτήν τον φόβον τοΰ 
Συλλόγου, κοί τοΰ ύπαλλήλου συ
ναδέλφου, τον ραγιαδισμόν θά κα- 
τεπολέμει.

Άλλ’ ώς ΰπηρετήσαντες έπί μα
κράν είς Υποκαταστήματα, έχομεν 
τήν σχετικήν πείραν. Καί ξέρομεν 
δτι οί συνάδελφοι, δχι άπό πνεύμα 
ραγιαδισμού, άλλά άπό συνείδησιν 
καθήκοντος λόγφ τής πιεστικής έρ
γασίας, έργάζονται πέραν τοΰ ώρα- 
ρίου τοΰ ηΰξημένου κατά τρίωρον 
έβδομαδιαίως. Ό ευσυνείδητος λοι
πόν αύτός ύπάλληλος, πρέπει ν’ ά- 
μειφθή, καί θά άμειφθή, έ ά ν ή 
Διοίκησις πεισθή άπό τον 
Σ έλλογον, δτι, ούκ ήν άλλως 
γενέσθαι. Μέχρι τίνος δέν έχορηγεΐτο 
έπίδομα θερμάνσεως είς τά Υποκα
ταστήματα Β. ’Επαρχιών, παρά τήν 
φωνήν διαμαρτυρίας, που άπό και
ρού είς καιρόν ύψούτο.

Κάποτε όμως έξεπέμφθη τό S.O.S. 
καί ή Διοίκησις τό συνέλαβεν. Τό 
έπίδομα θερμάνσεως καθιερώθη.

’Επίδομα ΰπερεργασί- 
α ς, υπαλλήλων επαρχια
κών Καταστημ άτων, πρέ
πει νά όνομασθή καί νά χορηγηθή. 
Καί άναποφεύκτως θά καθιερωθή. 
Άλλά μήπως δέν πρέπει καί μία άλ
λη δυσαρμονία νά έκλειψη; Θά πρέ
πει ό Διευθυντής τοΰ ’Επαρχιακού 
Υποκαταστήματος νά ύστερή τού 
Διευθυντού τού Κέντρου; Είς έπίδο
μα θέσεως, καί μάλιστα είς έπίδο
μα εξόδων παραστάσεως; Καί άψυ- 
χολόγητον καί άδικον τό μέτρον.

Είς τό μόνον κεφάλαιον, είς τό 
όποιον μάς βρίσκει συμφώνους καθ’ 
δλην τήν γραμμήν ή λογοδοτούσα 
Διοικητική ’Επιτροπή, είναι ή ΐδρυ- 
σις τής Ε.Τ.Β.Α. Έν προκειμένω 
ώς άναφέρεται καί είς τό κεφάλαιον 
δρια συνδικαλιστικής δράσεως δέν 
υπάρχουν, δπως ιδέν ύπάρχουν δρια, 
είς τά μέσα άμύνης, πού θά χρησι- 
μοποιήση κανείς ύπερασπιζόμενος

τήν ζωήν του. Θά άμυνώμεθα 
διά τήν ϋπαρξίν μας. Καί 
π ρ έ π ε ι ν ά Ιστάμεθα, μ έ 
τό δπλον, δχι παρά πόδας 
άλλ’ έπί σκοπόν.

’Έρχομαι είς το κεφάλαιον, «Δρα
στηριότης τής Ο.Τ.Ο.Ε.». ‘Ως εις 
έκ τών πρωτεργατών τής ίδρύσεώς 
της, έθλίβην βαθύτατα άναγνώσας 
δτι κινδυνεύει νά περιπέση, είς κατά- 
στασιν άνυπαρξίας. Περιορίζομαι είς 
τό νά έκφράσω' τήν εύχήν νά επικρά
τηση σύμπνοια καί αγαστή συνερ
γασία, μεταξύ τών Συλλόγων μελών 
της ϊνα μή μετανοήσωμεν πικρώς.

Άλλ’ ένώ ή δευτεροβάθμιος όρ- 
γάνωσίς μας, περιέπεσε ώς έλέχθη, 
περίπου είς άνυπαρξίαν, είς τό κε- 
φάλαιον «Γενικώτεραι συνδικαλιστι
κοί πρωτοβουλίαι», άναφέρεται, δτι 
τό κύρος τού Συλλόγου μας, λόγεμ 
τής στάσεως πού έτήρησεν είς έπελ 
θούσας ανακατατάξεις είς τό Συν
δικαλιστικόν Κίνημα, άνήλθεν είς τό 
ύψηλότερον δυνατόν σημεΐον, καί 
τούτο άποδεικνύεται έκ τοΰ δτι ό 
Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας, έπρ^- 
τάθη διά τήν Γενικήν Γραμματείαν 
τής Γ. Σ.Ε.Ε. Καί έν συνεχείς λέγει 
άορίστως, δτι ποικίλες πολιτικές 
σκοπιμότητες, καί παρασκηνιακές έ- 
νέργειες, συνετέλεσαν τελικώς είς 
τον παντελή άποκλεισμόν μας, έκ 
τής Γ.Σ.Ε.Ε.

Μάς δίδεται ενταύθα ή εύκαιρία, 
νά καταστήσωμεν εμμέσως γνωστούς 
τούς λόγους, στήν Συνέλευσιν, οϊ- 
τινες δέν είναι άσχετοι μέ τάς άνα- 
φερομένας ποικίλας πολιτικός σκο
πιμότητας, τούς οποίους έπικαλέ- 
σθησαν, οί έχοντες συμφέρον καί έ- 
πέτυχον δυστυχώς τον άποκλεισμόν 
μας, καί διά τούς οποίους τήν ευθύ
νην ύπέχει ό κ. Πρόεδρος, καί διά 
τούτο, τελεΐ ύπό κατηγορίαν.

Κύριε Πρόεδρε, εΐσθε ένοχος προ
δοτικής πράξεως. Έπροδώσατε τήν 
εντολήν τών συναδέλφων σας. Άλλά 
εΐσθε έπίσης ένοχος καί άσυγγνώ- 
στου πράξεως. Έπροσβάλατε τό 
αξίωμα, είς τό' όποιον σάς έτοπο- 
θέτησαν οί Συνάδελφοι. Ανταλλάξα
τε τό άξίωμα τοΰ Προέδρου τοΰ 
Συλλόγου μας, ισότιμον πρός τό 
άξίωμα τοΰ Διοικητοΰ μας, μέ τό ά
ξίωμα, ποιου; ένός δημοτικού Συμ
βούλου.

Κύριε Πρόεδρε, είτε τό θέλετε, 
είτε δχι, κατερρίψατε τό άξίωμά 
σας καί ή πράξις σας αύτήι, άποδει- 
κνύει άναξιότητα διά τό άξίωμά 
σας. Αποδείξατε κύριε Πρόεδρε, 6- 
τι δέν έχετε έπίγνωσιν τής αίγλης 
τοΰ αξιώματος σας. Κύριε Πρόεδρε, 
διεπράξατε έγκλημα κατά τού Συλ
λόγου μας. Άλλά είς τί έπταισεν ό 
Σύλλογός μας; Τί έπταίσαμεν ήμεΐς 
εάν σείς μέ τόσην περιφρόνησιν, 
πρός ήμάς, μετατρέψατε τά γραφεία 
τού Συλλόγου μας, εις εκλογικόν 
σας κέντρον καί άναρτήσατε εικόνας 
καί συνθήματα καί δέν ξέρω τί άλ
λα; Νομίσατε, τά γραφεία τοΰ Συλ
λόγου, ώς ιδιωτικόν σας Γραφεΐον; 
Καί τό προσωπικόν τού Συλλόγου 
μας, ώς άνήκον είς τήν άπόλυτον 
εξουσίαν σας;

Δικαίωμά σας άφοΰ τό θέλατε νά 
απεμπολήσετε τον τίτλον ή, μάλλον 
τό άξίωμα τού Προέδρου, διά τό ά
ξίωμα ένός δημοτικού Συμβούλου. 
Είχατε όμως ύποχρέωσιν, νά θέσετε 
είς τήν διάθεσιν τού Συμβουλίου 
σας τήν παραίτησίν σας άπόί τοΰ 
άξιώματος τοΰ Προέδρου. Καί τό 
Συμβούλιόν σας πάλιν ήταν ύποχρε- 
ωμένον ή νά τήν δεχθή, ή νά σάς 
άπαγορεύση, ν’ άναμιχθήτε είς τάς 
Δημοτικός Έκλογάς. Αυτό έ π έ
βαλλε ή τάξις καί ή ευ
πρέπεια.

Άλλά δέν ήτο μόνον αυτό. Διε
πράξατε καί άλλην άστοχον ένέρ- 
γειαν. Τιμώμεν τον Στρατηγόν Κα- 
τσώταν,' ώς ’Εθνικόν ηρώα καί ώς 
Πολιτικόν, έάν θέλετε, δπως έχω τήν 
γνώμην, καί δλη ή Συνέλευσις. Ή 
πρόσκλησίς του όμως είς τήν έορτήν 
τής πίττας είς τήν λέσχην μας, σάς 
είναι γνωστόν, δτι δέν ύπήρξεν άμοι
ρος παρεξηγήσεων καί δυσαρεσκει
ών. Τούς πάντας έξένισεν τό γεγο
νός. Πολύ περισσότερον διότι δέν έ- 
κλήθη καί θά ήτο δικαιολογημένον, 
ό Βουλευτής κ. Αλευράς, ό όποιος 
επιτέλους είναι καί Βουλευτής τοΰ 
κλάδου μας. Καί είς έκδήλωσιν έάν 
θέλετε, μιάς εύχαριστίας, άφοΰ ώς 
άναφέρεται, διά κατατεθείσης τρο
πολογίας του, κατηργήθη ή διάταξις 
τοΰ 19)43, περί κρατήσεως τών η
μερομισθίων όπεργίας.

Κύριε Πρόεδρε, σταματώ. Δέν θά 
συνεχίσω νά σάς παρακολουθώ είς 
τάς άκροβασίας σας "Ηλλαξα τήν 
σειράν τών κεφαλαίων, καί άς μέ 
συγχωρήση ή Διοικητική ’Επιτροπή. 
Πρόθεσίς μου ήτο, νά μήν κουράσω 
τήν Συνέλευσιν.

Τώρα έρχομαι είς ένα κεφάλαιον, 
«έπιλυθέντα αιτήματα», τό όποιον 
ένόμισα, δτι δέν έπρεπε νά σχολιά
σω, άφοΰ τά δσα είς αύτό- άναφέ- 
ρονται, εύρίσκονται είς φυλλάδιον 
έκδοθέν ύπό τής προκατόχου Διοική- 
σεως, καί είς τοΰ όποιου1 τον τίτλον 
τό μόνο πού άλλάζει είναι, δτι χα
ρακτηρίζονται τά αίτήιματα ώς 
ζητήματα, καί πλήν τούτου, ού- 
δεμία άλλη ουσιώδης διαφορά.

Καί έρχόμεθα ήδη είς τό κεφάλαι- 
ον «συμπεράσματα καί προοπτι
κοί». Είς τό κεφάλαιον αύτό, πλήν 
τών γνωστών, περί άλλαγής Κυβερ

νητικών μεθόδων άντιμετωπίσεως 
τών έργατοϋπαλληλικών θεμάτων 
καί περί ειλικρινούς καί άρμονικής 
συνεργασίας μετά τοΰ αδελφού Σω
ματείου τής τέως Αθηνών, οΰδέν έ
τερον άξιόλογον έχομεν νά σημειώ- 
σωμεν, ώς πρός τάς προοπτικός. 
Έκ τοΰ συμπεράσματος δμως, δτι 
δέν άπομένει ούδέν αίτημα πρός έ- 
πίλυσιν, είμή μόνον τό τοΰ οργανι
σμού καί τής έντάξεως, γεννάται εύ- 
λόγως τό έρώτημα. Αφού είς τήν 
παρούσαν Διοίκησιν, δέν παρεσχέ- 
θη είσέτι ό χρόνος νά έπιληφθή αιτη
μάτων μας, άφοΰ ή προκάτοχος έπέ- 
δειξε παγεράν καί πείσμονα άρνη- 
οιν διά τήν έπίλυσίν των/ πώς δέν 
απομένει ούδέν αίτημα πρός έπίλυ- 
σιν;

Παρά τής προκατόχου Διοική,σε- 
ως, άναφέρεται είς φυλλάδιον τό ό
ποιον ώς λέγομεν έξεδωσεν αϋτη, 
δτι μία Επιτροπή έπεράτωσεν καί 
παρέδ,ωσεν σχέδιον ’Οργανισμού είς 
τούς Συλλόγους. Πράγματι, έάν έν- 
θυμοΰμαι καλώς, παρεδόθη καί είς 
έμέ. Ερωτώ λοιπόν: Γιατί δέν ένε- 
κρίθη; Έάν δέν ένεκρίθη λόγφ άτε- 
λείας του, διατί δέν προεβλήθησαν 
καί δέν ύπεβλήθησαν αί τυχόν αντιρ
ρήσεις; Διότι έξ όσων γνωρίζομεν 
ή προκάτοχος Διοίκησις, έζήτησεν 
άπό τήν Διοικητικήν ’Επιτροπήν, νά 
τής ύποβάλη, έναν οργανισμόν καί 
μίαν ένταξιν δπως τήν αντιλαμβά
νεται εκείνη, για νά τήν έγκρίνη.

Έκ τής άνακοινώσεως δμως τοΰ 
Συλλόγου τής 5ης Μαρτίου1, διά 
τής όποιας ζητείται νά ύποβληθοΰν 
ειδικής φύσεως αιτήματα, νά τά ύ
ποβάλη είς τήν Διοίκησιν, συνάγε
ται δτι δέν εΐχεν προετοιμασθή διά 
τό θέμα τοΰ οργανισμού καί τις έν
τάξεως. Άλλά θά μάς εϊπη. Τί θέ
λαμε νά κάνη; Καί άπαντώμεν. Νά 
έτοιμάση έντυπον, είς τό όποιον θ’ 
άναγράφωνται τά στοιχεία πού έν- 
δι έφεραν δι’ έναν έκαστον υπάλλη
λον: όνοματεπώνυμον, βαθμόν, έτος 
προσλήψεως κ.λ.π. περιπτώσεις: Είς 
τήν θέσιν αύτήν, ό ύπάλληλος θά 
συνεπλήρωνε τήν περίπτωσίν του, 
προσωρινότης, καθυστέρησις προα
γωγής κ.λ.π., θά συνεκέντρωνε δλας 
τάς όμοειδεΐς περιπτώσεις, χωριστά 
τήν κάθε μία. Θά έκάλει τον νομι
κόν σύμβουλον καί θά έζήτει νά δια
τυπωθούν δι’ έκάστην περίπτωσίν 
διατάξεις, αΐτινες τιθέμενοι είς τον 
’Οργανισμόν, θά έκάλυπτον καί θά 
έθεράπευον τάς άδικίας. Άτυχώς 
αύτό δέν έγινε. Τό γιατί, θά μάς τό 
πή ή Διοικητική ’Επιτροπή.

Μέ τά άλλα κεφάλαια, δέν θά σάς 
απασχολήσω. Είναι τά προσωπικά 
ζητήματα καί τά ένδοσυλλογικά, δη
λαδή οικονομικά, τά όποια διά λό
γους λεπτότητας, πάντοτε άποφε^ 
γω νά σχολιάσω. Τό μόνον πού θά 
παρεκάλοον τήν Διοικητικήν Επι
τροπήν, θά ήτο, νά πή είς τήν Συ- 
νέλευσιν, πόσα έκ τών μελών της, 
είναι άπεσπασμένοι είς τού Σύλ
λογον, καί έάν λαμβάνουν κανένα 
έπίδομα. Έάν ναι, είς τί ποσόν άν- 
έρχεται.

Πριν τελειώσω τήν ομιλίαν μου, 
θά ήτο παράλειψις, έάν δέν έσημείω- 
να τήν άπουσίαν τοΰ κ. Προσωπάρ
χου. Δέν νομίζω, δτι εύρίσκεται με
ταξύ ήμών. ‘Ο κ. Παπαλέτσος είναι 
συνδικαλιστής καί μάς έχει συνηθί
σει νά παρακολουθή τάς Συνελεύ
σεις. Στήν τελευταία μάλιστα έκτα
κτον Συνέλευσιν παρηκολούθησε με
τά μεγάλου ενδιαφέροντος. Δέν εί
μαι είς θέσιν νά ξέρω, ποΰ οφείλε
ται ή απουσία του. Πρέπει δμως νά 
τονίσω, δτι έάν οφείλεται είς προ- 
κληθείσας έκ λόγων σκοπιμότητας 
δυσαρέσκειας, ό κ. Προσωπάρχης 
πρέπει νά γνωρίζη, δτι δέν είναι 
προσωπάρχης ολίγων μόνον. Είναι 
προσωπάρχης όλων μας. Καί δλοι 
μας είς τό πρόσωπόν του, τρέφομεν 
αγάπην, έκτίμησιν καί σεβασμόν. 
Άλλά καί άπέραντον έμπιστοσύνην, 
άφοΰ ή σκέψις δλων μας, γιά τήν 
άνάθεσιν τής θέσεως τοΰ Προσωπάρ
χου, τότε, είς έκεΐνον ένενδοιάστως, 
έστράφη.

Τον διαβεβαιώ, άπό τής θέσεως 
αύτής, δτι εύρίσκεται είς τάς καρ
διάς δλων μας. Σάς ευχαριστώ πού 
μ’ άκούσατε.

(Χειροκροτήματα)

Ό u. Β. Παρά©χΏς
κ. Πρόεδρος: Τον λόγον έχει 

ό κ. Παράσχης.
κ. Β. Παράσχης: Αγαπητοί 

συνάδελφοι. ‘Ο ύποφαινόμενος δέν 
έχει μήτε προϊστορία μήτε ιστορία 
στο Συνδικαλισμό. "Ομως έχει κι’ 
αΰτός τις ιδέες του έτσι πού γεννή
θηκαν στή σκιά τής καθημερινής 
Τραπεζικής ζωής. Θά πώ λοιπόν κι’ 
έγώ τις ιδέες μου, δίχως φόβο καί 
δίχως πάθος καΓ κρίνετε μόνοι Σας.

Συνήθως ο! άνθρωποι, έμαθαν νά 
είναι άπόλυτοι. Στις κρίσεις τους 
φυσικά. Ύπάρχουν συνάδελφοι πού 
καταδικάζουν παντελώς τήν άπολο- 
γουμένη συνδικαλιστική ηγεσία 
μας. Κι’ άλλοι πού τής πλέκουν έγ- 
κώμια, διθυράμβους , καί γράφουν 
τραγούδια στ’ δνομά της. "Ολη αυ
τή ή ιστορία, τής άπόλστης πολεμι
κής, μοΰ θυμίζει ένα πρόσφατο γε
γονός. Τώρα τελευταία στο Παρίσι 
παίχτηκε ώς γνωστόν ή ταινία «Τοΰ 
Ζορμπά τοΰ "Ελληνα». Καί τήν έ- 
πόμενη τής πρεμιέρας ό Παρισινός

Τύπος διχάστηκε στήν κριτική του. 
"Αλλοι είπαν τό έργον άριστούργη- 
μα κΓ άλλοι αίσχος. Έγώ δέν ξέρω 
άν ή νΰν συνδικαλιστική ήγεσία μας, 
αξίζει τον έπαινο ή τον οίκτιρμό 
μας.. .

Έκεΐνο πού χρειάζεται νά κάνου
με νομίζω, είναι μιά κριτική γιά 
τούς άπερχομένους, μακρυά άπό πά
θη καί μακρυά άπό τά κείμενα τοΰ 
χαρτοπολέμου, πού τώρα τελευταία 
πολυδιαβάσαμε. Έγώ πάν άπ’ δλα, 
δίνω σημασία στο έξής θέμα καί 
νομίζω δτι καί δλοι οί συνάδελφοι 
καί κυρίως οΐ νέοι θά συμφωνήσουν 
μαζύ μου. Μέ πλήρη βεβαιότητα — 
γράφω στις σημειώσεις μου — μπο
ρούμε νά πούμε, δτι έπιβάλλεται ή 
διαρκής άνανέωσι τών στελεχών τού 
συνδικαλισμού μας, γιά δύο κυρίως 
λόγους:

Πρώτον, γιά τήν άποφυγή δημι
ουργίας υπαλληλικής άριστοκρατίας 
καί δεύτερον, γιά τήν συνδικαλιστι
κή καί διανοητική άνοδο καί ένημέ- 
ρωσιν δλο καί περισσοτέρων συνα
δέλφων. Τά συνδικαλιστικά πόστα 
πρέπει νά είναι προσιτά στον καθέ
να καί τά στελέχη διαρκώς άνανε- 
ούμενα. "Ενα τέτοιο πράγμα δέν 
συμβαίνει τά τελευταία χρόνια στο 
σύλλογό μας. Άλλά τί συμβαίνει;

Τά ’ίδια σχεδόν πρόσωπα έπί συ
νεχή 8ετία κυβερνούν τις τύχες μας. 
"Εστω: Άποτελεΐται τούλάχιστον τό 
Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ συλλόγου 
μας στο σύνολό του άπ’ δτ,ι καλλί
τερο σέ έμψυχο ύλικό διαθέάει ή 
Τράπεζα; "Οχι λέγω έγώ.
"Οχι! Διότι οί άριστοι σκέπτονται 
μόνον καί μόνον τήν προσωπικήν 
των άνοδον. Γιά μερικούς άξιους, ό 
συνδικαλισμός είναι μπαμπούλας, ή 
τροχοπέδη στήν ύπαλληλική καρ- 
ριέρα. "Ετσι ή ραχοκοκκαλιά τοΰ 
σημερινού Έθνοτραπεζικού συνδικα
λισμού ^— άς μού έπιτρσπή ■— τον 
χαρακτηρίζει στο μεγαλύτερο μέρος 
ή μετριότης. Ένώ παληότερα, δέν 
συνέβαινε τό ίδιο στο "Ιδρυμα. Π.χ. 
ό σημερινός Δ)ντής τοΰ προσωπικού 
τής Ε.Τ.Ε. υπήρξε συνδικαλιστικό 
στέλεχος καί μάλιστα άξιο.

Απευθύνομαι — μέ τό συμπά
θεια — στούς ικανούς. Καί λέω: 
"Οποιος μέ τήν άδράνειά του, νομί
ζει δτι προφυλάσσει τον έαυτό του, 
άπ’ τον κίνδυνο νά κακοχαρακτηρι- 
στή, είναι αρνητής τών συναδελφι- 
κών συμφερόντων. "Ας έλθουν οί όν
τως άξιοι, ν’ άνεβάσουμε τον συνδι
καλισμό τής ’Εθνικής Τραπέζης σέ 
υψηλά: επίπεδα. Διότι δίχως τήν ά
νοδο στον συνδικαλισμό τής Τρα
πέζης μας τών ικανών καί δίχως τήν 
διαρκή άνανέωσι, ό έκφυλισμός τοΰ 
συλλόγου μας θά βαδίζη παράλλη
λα μέ τήν γραφειοκρατικοποίησί 
του καί ή γραφειοκρατικοποίησί, βα
δίζει παράλληλα μέ τήν μονιμοποίη- 
σι στά συνδικαλιστικά πόστα. ‘Ο
πότε, ή συνδικαλιστική γραφειοκρα
τία ένσωματώνεται σχεδόν στήν πο
λιτική παράταξη. "Ετσι, έχουμε στήν 
πράξι, προώθησι τών έξυπνάκηδών 
τοΰ συνδικαλισμού. Καί κάτι χειρό
τερο πού θά τό άναφέρω μέ ένα πα
ράδειγμα:

Σέ συζήτηση άνάμεσα σέ συνα
δέλφους, πρόσφατα, άκουσα έναν νά 
λέη: «Έγώ νά τά βάλω μέ τον Κα- 
ραπάνο; Δέν έχω όρεξη νά πάω στο 
Σουφλί!»

Τέτοιος φόβος, τέτοιος τρόμος, εί
ναι άπαράδεκτος άκόμα έστω σάν 
σκέψη . . .

"Εν μέλος: Διακόπτει μή ά- 
κουόμενο. . .

κ. Β. Παράσχης: Επαναλαμ
βάνω, δτι αύτά τά πράγματα είναι 
απαράδεκτα έστω σάν σκέψη, διότι 
μάς θυμίζουν άλλες καταστάσεις, 
τις όποιες εμείς οί πολιτισμένοι συ
νάδελφοι τής Εθνικής Τραπέζης, δέν 
δεχόμαστε.

Καί ερωτώ: Ποιος θά ζωντα- 
νέψη τό γενικό συνδικαλιστικό ένδια- 
φέρον; Νομίζω: ή ήγεσία μας. Καί 
βρισκόμαστε δλοι έμεΐς τής Ε.Τ.Ε. 
οί ύπάλληλοι σέ άνάπτυξι δραστη- 
ριότητος ή σέ μίαν άνευ προηγουμέ
νου άποτελεσμάτωσι;

"Ο,τι λοιπόν δέν μπορεί νά μάς 
διδάξη ή συνδικαλιστική ήγεσία μας, 
άς τό κάνουμε μόνοι μας. Καί όχι 
βέβαια μόνον νά έπαναπαυώμεθα 
στις ’Οργανώσεις μας καί νά έκτε- 
λοΰμε τυφλά τις έκάστοτε προστα
γές της. . .

Αύτά σάν γενικές άρχές, γιά μιά 
επιβεβλημένη άλλαγή έπιτακτική καί 
έπείγουσα. Μέ βάσι τις πάρα - πά
νω σκέψεις μος, μπορώ νά προχω
ρήσω στήν κριτική τού έργου τών 
άπερχομένων καί νά κατηγορήσω:

Κατηγορώ: Διά τήν πρότασι 
περί 2ετοΰς θητείας τοΰ Δ.Σ., έστω 
κι’ άν δέν είναι θέμα τής σήμερον. 
"Ο,τι έπί χρόνια καί χρόνια ισχύει 
στον κλαδικό μας συνδικαλισμό έ
πρεπε νά διατηρηθή. Γ ιά νά μπο
ρούμε εύκολα νά πετάμε τούς ανί
κανους μέ τήν ψήφο μας. Τό θέμα 
δμως καταντά κωμικό στά προβλη- 
θέντα έπιχειρήματα. "Οτι δηλαδή 
λόγοι οικονομικοί όδηγοΰν σ’ αύτή 
τήν έπιδίωξι. Καί έρωτοΰμεν: Τώ
ρα πού ή 2ετής θητεία θά γίνη κα
θεστώς, θά μειωθή ή μηνιαία εισφο
ρά μας στο σύλλογο, ούτως ώστε νά 
γευθοΰμε κι’ έμεΐς τούς καρπούς τών 
οικονομικών λόγων;

Κατηγορώ καί έρωτώ; ιΕΤναι ή

«Τραπεζιτική» έφημερίδα όργανο 
συνδικαλιστικό φλογερό; ’Εκεί συ
ναντά κανείς κάμποσα ορθογραφι
κά - λεκτικά καί συντακτικά λάθη. 
Ή έφημερίς αύτή πού βγαίνει καί 
δέν βγαίνει άπαξ τοΰ μηνός, έχει, 
(άκουσον - άκουσον) Ιδιαίτερο κον
τύλι, δπως λέει ό Ισολογισμός της, 
γιά διορθωτικά! Αυτό έκτος τής α
δικαιολογήτου πολυτελείας, ύποτιμά 
μαζύ καί διπλά τούς ύπευθύνους 
της, διότι ύποτίθεται δτι γνωρίζουν 
νά έλέγχουν μιά φορά τό μήνα, λί
γα δοκίμια — τά Τυπογραφικά δο
κίμια έννοώ —. Έκτος έάν αύτοί 
είναι πού εισπράττουν τό κοντύλι! 
Ποτέ δέν συναντά κανείς στήν «Τρα
πεζιτική» ένα γενικό άρθρο μέ πνοή 
καί φλόγα. "Ενα κομμάτι συνδικα
λιστικής ιστορίας, ένα μεστωμένο 
γράμμα ένός διαφωνοΰντος συναδέλ
φου, έπαρχίας ή κέντρου. Μήπως δέν 
ύπάρχουν ταπεινοί καί καταφρονεμέ- 
νοι στό "Ιδρυμα;

Κατηγορώ: Αυτούς πού αλόγι
στα, είτε ύπεύθυνα είτε ανεύθυνα 
πολεμούν τον κ. Τσουδερό, -μέ μέθο- 
δες πού δέν τοΰ ταιριάζουν. ‘Ο κ. 
Τσουδερός, στά 1955 - 56 είχε τό 
σθένος νά ήγεΐται τοΰ συλλόγου 
μας. Καί ήταν τότε οί καιροί χαλε
ποί. Τοΰ αξίζει λοιπόν ό έπαινος 
καί όχι ό χαρακτηρισμός τοΰ 6ω- 
βολόγου. ΚΓ ούτε κανένας πού δια
φωνεί μέ τούς λογοδοτοΰντας είναι 
φορέας τοΰ πνεύματος τής διαιρέ- 
σεως. Άφοΰ ή Δημοκρατία ένίκησεν 
(όπως γράφει ή «Τραπεζιτική») 
πρέπει κΓ ό Τσουδερός κΓ έγώ καί 
ό οποιοσδήποτε, νά πούμε τά δικά 
μας. Αύτή είναι ή πνοή καί ό σκο
πός τοΰ συνδικαλισμού.

Γιά τον κ. Τσουδερό· — τό λέγω 
έν παρενθέσει αύτό — αισθάνομαι 
άπό χρόνια πηγαίο σεβασμό, διότι 
καί ώφέλιμη συνδικαλιστική! πεΐρα 
έχει καί είναι ακέραιος χαρακτήρας 
μέ ανθρωπιά καί αξιοπρέπεια.

Κατηγορώ: Τήν Συνδικαλιστική 
ήγεσία μας, διότι διά πρώτη φορά 
αύτή εισάγει πολιτικά πάθη στό 
συνδικαλισμό τής Τραπέζης. Βέβαια 
δέν μιλάω: μέ βάσι τό άρθρον 20 
τοΰ ίσχύοντος 'Οργανισμού τής 
Τραπέζης, άλλά ομιλώ μέ βάσι τις 
πολιτικές διενέξεις πού γεννήθηκαν 
ήδη άπό τά κείμενα τής «Τραπεζιτι
κής» γιά τον απολογισμό τής πε
ριόδου 64. ’Άν ή ήγεσία μας έχη 
τό δικαίωμα νά ύμνήση μέ 4 τυπο
γραφικές σελίδες — πού μέ τήν 
εισφορά μας βγήκαν — τό Κυβερ
νητικό έργο, θά πρέπει νά έχουμε 
κΓ έμεΐς τό δικαίωμα, τώρα μάλιστα 
πού όλα πάνε καλά, θά έχουμε τό 
δικαίωμα νά μιλήσουμε καί νά γρά
ψουμε γιά τήν Ε.Ρ.Ε., γιά τήν Ε.Κ., 
γιά τήν Ε.Δ.Α. καί γιατί όχι γιά 
τον Αναρχισμό τού Κροπότκιν καί 
Μπακούνιν. . . Καί έτσι, νά έγκατα- 
λείψουμε τά άμεσα συνδικαλιστικά 
μας ένδιαφέροντα στούς σώφρο- 
νες. . . απογόνους.

Γράφει ή «Τραπεζιτική» στό ΰ- 
μνολόγιό της, σάν απολογισμό. «Ή 
πολιτική Δημοκρατία έμπεδώθη στή 
χώρα»! ΚΓ έμεΐς τής λέμε:

Ό Συνδικαλισμός δέν μάχεται 
γιά τήν έπικράτησι τής πολιτικής 
δημοκρατίας μόνον, άλλά κυρίως τής 
οικονομικής δημοκρατίας. Καί τί θά 
λέει μεθαύριο τό νΰν Δ.Σ. τοΰ Συλ
λόγου μας, όταν τά στομάχια τών 
Τραπεζιτικών θά διαμαρτύρωνται; 
Φάτε πολιτική Δημοκρατία; "Η θά 
δώση μάχες; ‘Οπότε θά γελάη ό 
συντάκτης μ’ αύτά πού σήμερα μάς 
σερβίρει;

Γράφει ή «Τραπεζιτική» 
καί μ’ αύτά πού γράφει πρέπει νά 
λυπάται: «Τά προβαλλόμενα ύπό
τών έργαζομένων αιτήματα, είναι έ
κτος έξαιρέσεων, δίκαια. "Ομως, ά
μεσος καί σύγχρονος έπίλυσίς των 
είναι τεχνικώς ανέφικτος καί ένδε- 
χομένως επικίνδυνος, διά τήν οικονο
μικήν σταθερότητα»! (Τό ξαναδια
βάζω γιά ν’ ακουστή άλλη μιά φορά 
καί γιά νά θυμηθούμε τί μάς περι
μένει !).

Έν συνεχεία ό κ. Παράσχης α
ναγιγνώσκει διά μίαν ακόμη φο
ράν τό ώς άνω απόκομμα τής 
«Τ ραπεζιτικής».

κ. Β. Παράσχης: (Συνεχί-
ζων) : Κατηγορώ: Διότι οί άπολο- 
γούμενοι, δέν έπιασαν τό θέμα τής 
Ένώσεως τών συλλόγων, όπως ή Ι
διομορφία τοΰ θέματος έπιβάλλει. 
Καί έξηγοΰμαι: Έκεΐνο πού ένδια- 
φέρει τον συνδικαλισμό, είναι ή Ε
νότητα στή Δράσι. Καί άπό τήν ά- 
ποψι αύτή ή Ένωσις τοΰ προσωπι
κού έχει ήδη πραγμοποποιηθή προ 
πολλοϋ, μέ τις κοινές νικηφόρες α
περγίες. Καί έχει πραγματοποιηθή 
στή βάσι τοΰ προσωπικού, δίχως νά 
χρειαστούν σφραγίδες καί σημαίες 
ένιαΐες. Επομένως, πολύ καθυστε
ρημένα καί μετά παρέλευσιν μιάς 
ντουζίνας χρόνων, έτέθη τό θέμα άπό 
όψιμους Ένωσίτες.

Αύτό δέν τιμά τήν νΰν συνδικαλι
στική ήγεσία μας, ή οποία έπί τό
σα χρόνια μάς κατευθύνει. Έφ’ όσον 
λοιπόν τό θέμα, έχει στήν ούσία προ 
πολλοΰ λυθή, παραμένει τό τυπικόν 
καί τεχνικόν.

Καί γράφει ή «Τραπεζιτική»: 
«Ουτω, έδημιουργήθησαν καί είς τό 
άδελφόν σωματεΐον (τής Τ. Α.) αί 
προϋποθέσεις διά τήν πραγματο
ποίησή τής Ένοποιήσεως, διά τήν 
οποίαν τό· παρόν σχήμα ήγωνίζετο

άπό μακροΰ άνευ δυστυχώς άποτε- 
λέσματος, λόγφ τών Ισχυρών άντι- 
δράσεων τής άπελθούσης Διοικήσε- 
ως τής έτέρας πλευράς».

Καί πρώτα - πρώτα, τό παρόν 
σχήμα, δηλαδή ή σημερινή Διοίκη- 
σις τών Υπαλλήλων τής Τ. Αθη
νών, ούδέποτε μάς έδωσεν δείγμα
τα παρομοίων άγώνων συγχωνεύσε- 
ως τών συλλόγων, διά τον άπλού- 
στατον λόγον, ότι δέν ήτο προηγου
μένως, ομοιογενής ύπεύθυνος Διοι- 
κησις. Καί δεύτερον, είναι ψεύδος 
ότι ή ύπό τον κ. Γκιττάκο Διοίκη- 
σις πολεμοΰσεν τήν συγχώνευσι τών 
συλλόγων μας. Καί όχι μόνον ψεύ
δος άλλά καί άδικία. Άποκοιλύπτω: 
Ό κ. Γκιττάκος μετά τοΰ κ. Διλιν- 
τά ώς έκπροσώπου τής είς τά σπάρ
γανα εύρισκομένης τότε Νέας Κινή- 
σεως μεθ’ ένός Τρίτου τής Εθνικής, 
συναντήθηκαν έν έτει 1955 — πρό 
1 Οετίας — γιά νά μιλήσουν καί νά 
προωθήσουν τά θέμα τής ένοποιή
σεως. ’Άν λοιπόν συντασσώμεθα μέ 
τήν μία μόνον παράταξη τών συνα
δέλφων τής ΤΆ. καί καταγγέλλομεν 
τήν έτέραν καί μάλιστα άδίκως, άν- 
τί νά βοηθούμε τήν ψυχική ένότητα, 
τήν ύποσκάπτομεν. Διότι, ό κ. Γκιτ- 
τάκος — ώς γνωστόν ■— άκολουθεΐ- 
ται άπό τό ήμισυ τοΰ Προσωπικού 
τής Τ.Α. Καί τήν ύποσκάπτομε τήν 
ένότητα καί γιά ένα άκόμη λόγο. 
‘Οσάκις οί ύπεύθυνοι τοΰ συνδικαλι
σμού τής Τραπέζης μας μιλούν γιά 
τον σύλλογο τοΰ βοηθητικού προ
σωπικού τής Τραπέζης, στις προ
φορικές των συζητήσεις, δείχνουν 
τήν άντιπάθεια πού έχουν οί λευκοί 
γιά τούς Νέγρους τής Άλαμπάμας. 
Ό σύλλογος τοΰ βοηθητικού προσω
πικού, έχει στήν Τράπεζα, μιαν ι
στορία μισού αιώνα. Καί διοικεϊται 
άπό ένα Δ.Σ. καθ’ όλα άξιέπαινο 
καί δραστήριο άπ’ 6,τι άκούμε καί 
βλέπουμε. Ζητούν, άπαιτούν καί αύ
τοί μιάν άξιοπρέπεια καί δέν θέ
λουν συγχώνευσι δίχως συνεννόησι 
σάν νάναι οί πληβείοι τοΰ ‘Ιδρύμα
τος. Καί άπευθύνομαι σ’ αυτούς πού 
έπιδιώκουν έτσι άνώμαλα τήν "Ενω- 
σι. Καί έρωτώ: Υπάρχει τίποτ’ άλ
λο πάνω άπό τήν Ένότητα καί τήν 
αρμονία στή δράσι; Υποψιάζομαι 
καί τό τονίζω νά μ’ άκούσουν οί υ
πεύθυνοι. "Αν τούς ήγέτες τών άλ
λων συλλόγων τούς θεωρούμε παρα
κατιανούς, ή Ένότητα τοΰ προσω
πικού βρίσκεται έν κινδύνφ!

Καί τώρα ένα άλλο θέμα — ζήτη
μα ήθικής τάξεως: Ή «Τραπεζιτι
κή» βρήκε πάμπολλα φιλόλογα λό
για γιά νά ύμνήση τήν άλλαγή προ
σώπων καί πραγμάτων στήν πολι
τική ζωή καί στήν ζωή τής Τραπέ
ζης. Καί «ξέχασε» (σέ εισαγωγι
κά ξέχασε) νά πή δυο κουβέντες 
γιά τήν προσωπικότητα του νέου 
Δ)ντοΰ τοΰ Προσωπικού, πού γιά 
μάς τούς μικρούς είναι «τ ό Μ ά ν- 
ν α». Είχα τήν ευτυχία νά συνεργα- 
σθώ ώς ύφιστάμενος τοΰ κ. ’Ιωάν. 
Παπαλέτσου, στό Κ) μα τής Μητρο- 
πόλεως. Είναι ό ένσαρκωτής τοΰ 
Δικαίου. "Ενας καλός λόγος, δυο 
συμβουλευτικές κουβέντες, ενα χα
μόγελο, είναι γιά όσους δέν έφτα
σαν στά ψηλά τής ιεραρχίας πό
στα, είναι λέω εύτυχία. Λυπάμαι 
γιατί δέν βρέθηκαν δυο αράδες συμ
πάθειας γιά τον κ. Δ)ντή τοΰ Προ
σωπικού, πού ούτως ή άλλως, είναι 
γιά μάς τούς μικρούς, ή συνισταμέ- 
νη τής άλλαγής.

Τί θέλουμε; Έγώ είμαι άδέσμευ- 
τος. Καί θέλουμε:

Θέλουμε ένα σύλλογο πού νά σφυ- 
ρηλατή τήν άγωνιστικότητα. Θέλου
με ένα σύλλογο πού νά σκέπτεται. 
Θέλουμε ένα σύλλογο πού νά προ- 
γραμματίση τί θά γίνουν αυτές οί 
στρατιές τών λογιστών Β καί Α πού 
σέ λίγο δέν θάχουμε «στον ήλιο μοί
ρα». Θέλουμε ένα σύλλογο ύπέρμα- 
χο τής Τραπεζιτικής ιεραρχίας άπ’ 
τήν άρχή ώς τό τέλος καί νά δείχνη 
πνοή γιά τούς νέους τών 2000 Δρχ. 
καί νά συγκινεΐται άπό τό: δράμα 
τους.

Οί προδομένοι νέοι ελπίζουν, ότι 
τώρα πού ή πολιτική δημοκρατία 
κυριαρχεί, θά δημιουργηθούν οί προ
ϋποθέσεις καί στήν Τράπεζά μας 
γιά μιά άλλαγή καί στήν συνδικα
λιστικήν ήγεσία. Μόνον θά χρεια- 
στή νά πειστούμε, όλοι, ότι ευτυχία 
δέν είναι νά εκμεταλλευόμαστε τά 
παρόν άλλά νά προετοιμάζουμε τό 
μέλλον.

Κύριοι συνάδελφοι,
‘Η λογοδοτούσα Διοικ. Επιτροπή 

τού Συλλόγου μας δέν πρέπει νά 
έπανέλθη. Προτείνω, στούς άνώνυ- 
μους φίλους νά ρίψουν ένα λευκό 
ψηφοδέλτιο γιά τήν καταδίκη της. 
Έφ’ όσον θεωρούν τον κ. Τσουδε
ρό ώς «άπηρχαιωμένον». Παρ’όλον 
πού πιστεύω ότι νέοι συνάδελφοι, 
δίπλα στήν πεΐρα του θά κατισχύ- 
σουν δεδομένου τοΰ ότι οί άποφά- 
σεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν. 
(Εύχαριστώ).

Χει ροκροτή ματα).

Ό η. Κ. ϊδααήσιος
κ. Πρόεδρος: Τον λόγον εχει 

ό κ. Ιθακήσιος.
κ. Κ. Ιθακήσιος: ’Αγαπητοί 

Συνάδελφοι, δέν πρόκειται νά σάς 
κουράσφ ύέ πολλά λόγια. Είναι γε
γονός άναμφισβήτητον ότι παρ’ 6- 
λον ότι παρήλθεν ολόκληρος 7ετία,
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(Συνέχεια άπό την 2α σελίδα)
τά βασικά θέματα τοΰ προσωπικού 
τά όποια είναι ο ’Οργανισμός, ή 
ένταξις, το νά μή ύπολειπώμεθα των 
άλλων Τραπεζών, το ώράριον των ε
παρχιακών ύποκαταστη μάτων καί 
τά ασφαλιστικά Ταμεία, δεν έχουν 
προωθηθή οϋτε κατά το ελάχιστόν. 
Ή Δ.Ε. είς τον απολογισμόν της. 
όπως όρθώς ό προλαλήσας κ. Τσου- 
δερός άνέφερεν, δέν έχει νά μάς έπι 
δείξη θέματα τά όποια νά έπελύ- 
θησαν.

Μάς παρέπεμψεν, όπως κάθε χρό 
νο, στο δτι όλα βαίνουν προς ευ
τυχή λύσιν καί με μίαν, μάλιστα, 
σημερινήν της άνακοίνωσιν ή όποια, 
άτυχώς, δέν έφθασε στά χέρια μου, 
καί την διάβασα εδώ μέσα, μάς ά- 
ναγγέλει πάλιν δτι ό ’Οργανισμός, 
ή ένταξις καί τά άλλα θέματά μας 
εύρίσκονται είς καλήν οδόν. Εΰχό- 
μεθα νά τά έπιλύση, αν καί πολύ 
άμφιβάλλομεν αν καί πάλιν θά βρού
νε τον δρόμο τους.

Ή Συλλογική ηγεσία είς τον ’Α
πολογισμόν της δέν έκανε τίποτε 
άλλο παρά νά μάς προσψέρη φιλο
λογίαν.

Δέν θά ύπεισέλθω είς τά επί μέ
ρους θέματα διότι μέ έπρόλαβεν ό κ. 
Τσουδερός. ’Εκείνο τό όποιον θά θί
ξω είναι τό άποτέλεσμα τής ψηφο
φορίας τής τροποποιήσεως τού ’Ορ
γανισμού. ’Εγώ εάν ήμουν Πρόεδρος 
τοΰ Συλλόγου, κ. συνάδελφοι, θά 
έ ντρεπόμουν. Διότι είναι άπαράδε- 
κτον είς υπαλλήλους τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, είς συνδικαλιστάς τής 
μορφώσεως καί τής νοοτροπίας τής 
ίδικής μας, νά θέλω με νά παίρνω με 
αποφάσεις χωρίς νά κατατοπιζώμε- 
8α. Ή πράξις αυτή είναι απαράδε
κτος. Δέν θέλω νά δώσω δόλον είς 
τήν Δ.Ε. διά τήν ταχεΐαν καί έσπευ- 
σμένην ταύτην ενέργειαν. ’Έκαμε 
μίαν ακροβασίαν, ίσως μέ τήν πρό 
θεσιν τήν αγαθή νά έπιτύχη κάτι. 
Άτυχώς καί εδώ μή ξέροντας μέ 
ποιους συνεργάζεται καί τί έπιδιώ· 
κει «έπάτησε τήν πεπονόφλουδα». 
Διότι κατά τήν γνώμην μου ή συλ 
λογική ηγεσία μας έπίστευσεν πώς 
μέ τις σημαίες καί τά λάβαρα τών 
ανακοινώσεων «τών αδελφών», δτι ή 
ενωρίς «έρχεται», θά έδημιουργεΐτο 
καί ανάλογος άπήχησις άπό τήν άλ 
λη πλευρά. Δηλαδή δτι καί μόνον 
άπό τάς ίδικάς μας τροποποιήσεις 
τοΰ Καταστατικού θά έπήρχετο αυ
τομάτως ή συγχώνευσις μετά τοΰ α
δελφού Σωματείου. Δυστυχώς κύριοι 
Συνάδελφοι, είμαστε πολύ μακρυά 
άπό αυτό, δηλαδή τήν ένωσιν. Δι’ 
αυτό είς τήν σημερινήν ηγεσίαν, 
μπορώ μέν νά καταλογίσω τό έλα- 
φρυντικόν πώς δ,τι έπραξεν, τό έπρα- 
ξεν άπό εύγενή πόθον, δέν μπορώ 
όμως νά μην έκφράσω τήν πικρίαν 
δτι άπό τήν άλλη πλευρά όχι μόνον 
δέν ύπήρξεν άνταπόκρισις είς τήν 
ουσίαν, άλλ’, άντιθέτως, πρόθεσις 
παρελκύσεως τού θέματος τής συγ- 
χωνεύσεως ύπήρξεν, μέ άπώτερον 
σκοπόν ή συγχώνευσις νά πραγματο 
ποιηθή «ύπό όρους».

’Έτσι, κύριοι Συνάδελφοι, ή μέλ- 
λουσα νά προέλθη έκ τών αρχαιρε
σιών Δ.Ε., άς προσέξη πώς θά αντι
μετώπιση τον κίνδυνον αυτόν.

"Οσον άψορά διά τά επιτεύγμα
τα είς τά όποια άναφέρεται ή Δ.Ε., 
νομίζω δτι επιτεύγματα δέν υπάρ
χουν. Υπάρχει τό επίτευγμα τοΰ 
3%. Αυτό νομίζω' δτι έπετεύχθη κα
τόπιν τής άρχικής άποφάσεως τού 
Δικαστηρίου καί αφού ϋπεσχέθη ή 
σημερινή ηγεσία μας δτι θά φθάση 
είς δικάσιμον διά νά έπιτύχη τήν δα
σικήν έπίλυσιν. Δεύτερον θέμα τό ό
ποιον έπέτυχεν ή ιστορική μας η
γεσία, όπως λέγει, είναι τά ζήτημα 
ότι μάς έπεστράφησαν οί ή μέρες 
τής απεργίας, καί γι’ αυτό μάς ύπε- 
βοήθησεν ή μόλις τότε πραγματο- 
ποιηθεΐσα τροποποίησις τοΰ Νόμου. 
Καί ερωτώ τήν ηγεσίαν, ή οποία 
πρέπει καί θέλω μάλιστα νά μοΰ δώ- 
ση άμέσως τήν άπάντησιν, θά διακό- 
ψω γιά νά μοΰ δώση άμέσως τώρα 
τήν άπάντησιν:

Κύριε Πρόεδρε, είναι γεγονός ότι 
πρό ετών ή Τράπεζα ύπό τύπον έπι- 
χορηγήσεως μάς έδιδεν δάνεια επει
δή δέν μπορούσε νά μάς δώση οι
κονομικός ενισχύσεις, καί δι’ αυτά 
τά δάνεια μάς έβαλε καί υπογράψα
με ώρισμένα συμφωνητικά καί επί 
ένα χρονικόν διάστημα μάς έκανε 
καί ώρισμένες κρατήσεις, άλλά έκτο- 
τε παρέμειναν ώς παγωμένες πιστώ
σεις τού προσωπικού. ’Ερωτώ, τί έ- 
νεργείας έκάνατε ούτως ώστε νά μην 
έρχεται τώρα νά μάς ζητάη πίσω 
τά λεπτά τά όποια μάς έδωσε γιά 
οικονομικήν ένίσχυσιν; Άπάντησιν 
θέλω κ. Πρόεδρε.

κ. Γ. Καραπάνος: ‘Ομιλεϊ 
μή άκουό μένος.
fe Κ. ’Ιθακήσιος: Ευχαριστώ 
τον κ. Πρόεδρον όστις μοΰ έδωσεν 
τήν άπάντησιν ότι επί μίαν ολόκλη
ρον 7ετίαν δέν κατώρθωσαν νά επι
τύχουν ώστε ή Τράπεζα νά συμπε- 
ριφέρεται καί είς τούς λόγςι ορίου 
ηλικίας έξερχομένους ή άποβιώσαν- 
τας δπως καί είς τούς εθελουσίως έ- 
ξερχομένους, όπου τούς τά χαρίζει. 
Πάντως ευχαριστώ τού κ. Πρόεδρο.

Ενα άλλο θέμα τό όποιον ανα
γράφεται μέσα είς τήν Λογοδοσίαν, 
είναι ή τροποποίησις τών μισθών 
Τμηματαρχών καί Ύποτμη,ματαρ-

αύτήν τήν τροποπο ίησιν, θά πάρω 
περίπου 400 δρχ. ’Ερωτώ' τον κ. 
Πρόεδρον, ένας συνάδελφος τής ίδί- 
ας έξελίξεως μέ έμενα ό όποιος θά 
γίνη στά 1965, στο 1967 θά έχη 
τήν ιδίαν διαφοράν; Ναι ή όχι;

κ. Γ. Καραπάνος: Θά σάς 
άπαντήσω.

κ. Κ- ’Ιθακήσιος: Ευχαριστώ 
Αυτά είναι κύριοι τά βασικά θέμα
τα τά όποια ήθελα νά θέσω· ύπ’ 6- 
ψιν σας καί είς τά όποια πρέπει νά 
μάς δώση άπαντήσεις ό κ. Πρόε
δρος. Πρώτον, τό νά μάς δωρίζουν 
τά όσα κακώς μάς κατακρατούν. 
Διότι τά χρήματα αυτά τά όποια 
μάς έδωσαν δέν μάς τά έδωσαν άπό 
δάνεια, πού ζητήσαμε, μάς τά έδω
σαν σάν ένίσχυσιν καί είναι άδικο 
καί απαράδεκτο, νά έρχωνται καί 
νά σοΰ λένε ότι σοΰ τά κρατήσαμε 
άπό τό έφ’ άπαξ. Δεύτερον ή διαφο
ρά τοΰ μισθού τών Ύποτμηματαρ- 
χών καί άνω διότι πιστεύω ότι είναι 
άδικον νεώτερος έμοΰ τμηματάρχης 
καί μέ τήν αυτήν έξέλιξιν νά έχη με- 
γαλυτέρας άποδοχάς.

Αυτά κ. Συνάδελφοι, είχα νά σάς 
πώ. Δέν ύπεισέρχομαι είς λεπτομέ
ρειας καί σάς ευχαριστώ γιατί εί
χατε τήν καλωσύνην νά μέ ακούσε
τε.

(Χε ι ροκροτήματα)

Ό u. Φ. Άποβιιίτης
κ. Πρόεδρος: Τον λόγον έ

χει ό κ. Άποσκίτης.
κ. Φ. Άποσκίτης: Αγαπη

τοί Συνάδελφοι, θά σάς εκθέσω καί 
έγώ τις σκέψεις μου καί τις διαπι
στώσεις μου, χωρίς φόβον καί πά
θος, διά τήν συνδικαλιστικήν μας 
ηγεσίαν. Είναι γεγονός μέ τήν αλ
λαγήν τής Διοικήσεως, ότι ή Συν
δικαλιστική μας ηγεσία, κατώρθωσε 
κατά τό έτος 1964, νά παρουσιά- 
ση, μίαν υποτυπώδη δραστηριότητα, 
διά τής έπιλύσεως ώρισμένων θεμά
των, όπως διαπιστώσατε, όσοι μελε
τήσατε τον ’Απολογισμόν της, είς 
τήν Τραπεζιτική καί διά τής αύξή- 
σεως τών αποδοχών μας κατά 10% 
καί διαφόρων άλλων μικροαυξήσεων 
3% άφανοΰς μισθού καί 10% ασφα
λίστρου.

Έάν λάβωμεν ύπ’ όψιν ώς αληθή, 
μίαν άνακοίνωσιν τής Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
είς τάς εφημερίδας, είς ήν άν«φέρε
ται μέ πικρίαν ότι τό 5% πού έδό- 
θη στούς δημοσίους υπαλλήλους, 
δέν αντιπροσωπεύει τίποτα, διότι 
άπό στοιχεία, πού τής έδόθησαν άπό 
τήν Έθν. Στατιστικήν Υπηρεσίαν, ή 
αΰξησις του τιμαρίθμου, κατά τά 
1964 άνήλεθν είς 12% τότε δέν θά 
πρεπει ή συνδ'ΐκαλιστική μας ηγε
σία νά βαυκαλίζεται ότι πράγματι 
έδόθη αΰξησις είς τούς υπαλλήλους 
καί μάλιστα αΰξησις είς τούς μι
κρούς υπαλλήλους, διότι γιά τούς 
μεγάλους υπαλλήλους, κάτι μπορεί 
νά γίνη, πού έχουν φθάσει καί παίρ
νουν μεγάλους μισθούς. Ό ’Οργα
νισμός. ’Έχουν τήν διαβεβαίωσιν 
τής Διοικήσεως, ότι ό Μεσαιωνικός 
'Οργανισμός ’Εθνικής Τ ραπέζης. 
χρήζει τροποποιήσεως. "Οταν γίνη 
ή τροποποίησις του καί έάν γίνη 
άπό τό ύπό λογοδοσίαν Διοικητικόν 
Συμβούλιον, πράγμα τό όποιον ά- 
πευχόμεθα, όχι διά άλλον λόγον, άλ
λά διότι καί είς τήν προκειμένην 
περίπτωσιν, θ’ άρχίσουν τούς συμ 
βιβασμούς καί θά τά θαλασσώσουν 
τότε θά κρίνωμεν τό έργον τους ’Ε
ξελίξεις είς τήν Τράπεζαν, όπως 
γράφει καί ή Τραπεζιτική

Ό Απολογισμός όμιλεϊ περί α
ποπομπής τοΰ κ. Χέλμη. Εμείς εύ- 
χόμεθα καί τήν άποπομπήν τοΰ κ. 
Προέδρου, διά νά μπόρεση ό Σύλ
λογος νά έπιτελέση τό έργον του, 
διότι ή τροχοπέδη τών Συλλογικών 
μας πραγμάτων, δέν ήτο μόνον ό κ. 
Χέλμης, άλλά καί ό κ. Πρόεδρος 
τον όποιον έρωτώμεν, τί έκανε έπί 
6 συναπτά έτη, διά ν’ άντιμτωπίση 
καί τήν τέως Κυβέρνησιν καί τον 
κ. Χέλμην. ’Άς μάς πή τί έκανε καί 
εμείς θά τοΰ πούμε, τί έπρεπε νά 
κάνη γιά νά προβάλη τά δίκαια αι
τήματα μας, ένώπιον τής κοινής 
γνώμης, διότι πιστεύουν όλοι, ότι 
οί Τραπεζιτικοί καί πολύ περισσό
τερον τής Εθνικής, έχουν κάνει τήν 
τύχην των, ενώ είς τήν πραγματι
κότητα επί σειράν ετών, γογγύζουν 
καί υποφέρουν μέ ένα μισθόν πού 
κυμαίνεται άπό 1.700 - 2.500, ενώ 
αντί θέτως ή δουλειά, γιά τούς έντι
μους καί τίμιους υπαλλήλους, είναι 
συνεχής καί εξαντλητική καί διά νά 
φθάσουν είς τον βαθμόν τοΰ Λογι
στού Α' θέλουν 18 έτη ενώ είς τήν 
’Εμπορικήν θέλουν 12 έτη καί οί 
πτυχιοΰχοι μόνον 10. Συγχαρητήρια 
λοιπον αξίζουν καί διά τήν τέως Δι- 
οίκησιν, άλλά καί είς τήν Συνδικα
λιστικήν μας ηγεσίαν. Έν συνεχεία 
όμιλεϊ γιά τάς τοποθετήσεις τής 
Τ ραπέζης, άλλά ουδέποτε κατήγγει- 
λεν κανέναν έπωνύμως, διότι σύστη
μά της είναι καί τον πρώτον νά εύ
λογή καί τον δεύτερον νά θεραπεύη. 
Ποΰ^ ξέρεις μπορεί νά μάς χρεια- 
σθοΰν καί οί ένοχοι καμμιά φορά, 
γιατί νά τούς καταγγείλωμεν τούς 
καϋμένους.

Δέν μάς κοινοποιούν τίποτα τέ
τοια πράγματα, οΰτε ή Διοίκησίς 
μας, οΰτε ό Σύλλογός μας, άλλά 
άπό ψιθύρους μαθαίνομεν, ότι σκάν-

εργολάβων Δημοσίων "Εργων καί 
άλλων σαλταδόρων, γίνονται καί μέ
σα είς τήν Τράπεζαν. Άλλά οί υ
πάλληλοι δέν τά μαθαίνουν μήπως 
παρασυρθοΰν καί αυτοί είς τοιαύ- 
τας πράξεις καί δικαίως, διότι φαί
νεται, πώς δέν τιμωρούνται οί καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον άπατεώνες. Έάν 
υπάρχουν πράγματι καταχρασταί, 
καθ’ οίονδήποτε τρόπον εντός τής 
Τ ραπέζης, δέν ευθύνεται τό άπερχό- 
μενον Διοικητικόν Συμβούλιον, δι’ 
εκείνο όμως, διά τό όποιον εύθύ- 
νεται, είναι ότι δέν τούς καταγγέ- 
λουν. Δέν είναι αρκετόν, ή Διοίκη
σές μας, νά μάς στέλνη κατάστα- 
σιν αυτών, οί όποιοι τιμωρήθησαν 
δι’ άνάρμοστον συμπεριφοράν, προς 
τον Προϊστάμενόν των, ή προς κά
ποιον πελάτην, διότι αυτό δέν βλά
πτει τόσο πολύ τό ίδρυμα. Άλλά 
θά επιθυμούσαμε νά βλέπουμε νά 
καταγγέλωνται άλλαι παραβάσεις 
πλέον σοβαραί καί νά μάς γνωστο
ποιούν τά μέτρα, τά οποία έλαβον 
διά τήν άντιμετώπισίν των.

Έάν αυτό δέν τό κάνη ή Διοίκη- 
σις, ή έκπροσώπησις θά έχη ύπο- 
χρέωσιν νά τό κάνη. Ακολούθως ό
μιλε! ή έκπροσώπησις, διά τήν προ
ετοιμασίαν τής Τραπέζης μας, πρός 
άντιμετώπισίν τών ξένων πιστωτικών 
' Ιδρυμάτων, έν όψει τής εισόδου μας 
είς τήν Κοινήν Αγοράν, καί διά 
τήν έπιμόρφωσιν τοΰ Προσωπικού. 
Διά τήν προετοιμασίαν δέν μάς λέ
γει τί κάνουν Γιά τήν μόρφωσιν ό
μως τοΰ Προσωπικού καί τήν έπι· 
μόρφωσίν του1 έφρόντισεν πολύ ή έκ- 
προσώπησις καί κυρίως ό Πρόεδρός 
μας. Κατώρθωσεν νά πείση τήν Δι- 
οίκησιν, ότι οί υπάλληλοι, οί όποιοι 
θά δώσουν εξετάσεις είς τον έσω- 
τερικάν Διαγωνισμόν, πρέπει νά δώ
σουν έπί γνωστών θεμάτων, ωσάν νά 
έπρόκειτο νά διαγωνισθοΰν μαθηταί 
τής πρώτης τού Δημοτικού καί έτσι 
καί έγένετο.

Έδώσαμε κύριοι έξετάσεις, είς 
τά Λογιστικά και είς τά Αγγλικά, 
είς τά όποια διεγωνίσθην καί έγώ, 
έπί τελείως απλών καί γνωστών θε
μάτων. Πρό ή μερών έκάλεσεν τούς 
υπολοίπους έπί συμβάσει, είς τήν 
Λέσχην μας καί τούς είπεν, ό ίδιος 
ό κ. Πρόεδρος, ότι κατόπιν προσπα
θειών του, τά θέματα, ήσαν γνωστά 
καί εΰκολα, δι’ αυτούς πού διηγ'ω- 
νίσθησαν, καί πιο εΰκολα θά είναι 
γιά τούς υπολοίπους. ‘Ο νοών, νοή- 
τω. Έγώ φροντίζω γιά σάς, ψηφί
στε με.

Πρός Θεού, κύριοι, είναι σωστά 
πράγματα αυτά; Επιτρέπεται ό 
Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου, νά κατα
πατά τό γόητρον τοΰ Συλλόγου καί 
νά έξευτελίζη τούς νέους υπαλλή
λους; Ούδείς θά έδέχετο έάν τον 
έρωτοΰσαν, μίαν τοιαύτην λύσιν, έκ
τος έλαχίστων εξαιρέσεων. Άλλά 
δέν μάς ήρώτησαν. Διότι αυτά τά 
πράγματα τά κανονίζει ό Πρόεδρός 
μας καί έμεΐς θά πρέπει νά τοΰ έ- 
χωμεν έμπιστοσύνη. Μπράβο του!

Ορισμένοι συνάδελφοι τοΰ κεντρι
κού καταστήματος, πρωτοποροΰντος 
τοΰ κ. Τσιγδέμογλου1, έστειλαν ευ
χαριστήριον επιστολήν, ή όποια έ- 
δημοσιεύθη είς τήν «Τραπεζιτικήν», 
έχουσα ουτω: Έάν θέλετε νά σάς 
διαβάσω τήν έπι στολήν τήν όποιαν 
έστειλαν καί πρός έμέ.

«Αγαπητέ Συνάδελφε, 
"Ελαβον τήν άπό 18-1-65, ύ- 

μετέρα επιστολή καί συμφωνώ, 
όπως ακολουθήσετε τήν έν αυτή, 
διαγραφομένη τακτική. Αί μέχρι 
τοΰδε ένέργειαι τοΰ ύπό1 τήν η
γεσίαν τού κ. Καραπάνου συλ
λογικού οργάνου, άναμφισβητή- 
τως είναι άξιαι παντόζ έπαίνου, 
δι’ ό καί άνεπιφυλάκτως θά πρά- 
ξω τό πρός την ήγεσίαν καθή
κον μου».

Ταύτην έπολυγράφησαν καί τήν 
άπέστειλαν πρός τούς νέους υπαλ
λήλους, γιά νά υπογράψουν δή- 
λωσιν άφοσιώσεως πρός τον κ. 
Πρόεδρον. Θέλοντας κύριοι νά 
καυτηριάσω τήν τοιαύτην ένέργειαν 
τών υπαλλήλων τοΰ Κεντρικού Κα
ταστήματος, άπέστειλα επιστολήν 
πρός τήν Τραπεζιτική, άλλά ό κ. 
Σ αλί μπας μοΰ είπε, άπό τηλεφώ
νου, ότι δέν θά τήν δημοσιεύση 
διότι είναι πολύ αυστηρά. Άλλοι- 
μονον τώρα νά δυσαρεστήσωμεν τον 
κ. Πρόεδρον!

Άλλά οΰτε καί έπιστολή μου, α
νοικτή πρός τον κ. Διοικητήν, έπί 
τή άναλήψει τών καθηκόντων του, έ- 
δημοσιεύθη, διότι έτσι ήθελαν οί δι- 
οικοΰντες τον Σύλλογον. ’Ενώ κεναί 
περιεχομένου έπιστολαί, δημοσιεύ
ονται άμέσως, μόνον καί μόνον, διό
τι γράφουν ευνοϊκά διά τήν έκπρο- 
σώπησιν, ή κατηγορούν τήν Άντιπο- 
λίτευσιν τής έκπροσωπήσεως. Προσ
παθεί λοιπόν νά πνίξη τήν φωνήν 
τών υπαλλήλων κάνοντας φέουδόν 
του τήν Τραπεζιτική καί προσπα
θούν μέ ανόητες έπι στολές νά πάρη 
συγχωροχάρτι άπό τούς νέους υ
παλλήλους, ότι αυτός είναι ό σω- 
τήρας μας, αυτός καί κανένας άλ
λος.

Δι’ όλα αυτά, εσείς πρέπει νά 
τον τιμωρήσετε, καί νά τοΰ άνακό- 
ψετε τον δρόμον, διότι καθώς βλέπε
τε εφαρμόζει δικτατορικάς μεθόδους, 
γιά νά παραμείνη είς τον Σύλλο
γον. Άνακόψατέ του τον δρόμον. 
διότι τώρα άποτελεΐ κίνδυνον καί 
γιά τον έ αυτόν του καί γιά όλους 
μας. Ευχαριστώ.

(Χειροκροτή ματα)

Ό u. Ζ.Ηαπαϊωάννον

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑΙ ΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 

ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ιά τον έγκαιρον κατατοττισμόν τών συναδέλφων τών 
ιών δίδομεν πίνακα τών Ύποκ)των τά όποια άπο-

«Πρός τον Φίλιππον Άποσκίτην, 
Αγαπητέ Συνάδελφε, ή έξέ- 

λιξις τών έν τή Τραπέζη γεγονό 
των, τά όποια άφοροΰσι τήν έν 
αϋτή σταδιοδρομία μας, κατέστη 
σεν επιβεβλημένη τήν μετά τής 
σημερινής συλλογικής έκπροσω- 
πήσεώς μας, συχνήν έπαφήν, λό- 
γφ άλλωστε, τής είς τό Κεντρι
κόν εργασίας μας. Έξ αυτού διε- 
πιστώθη ή άμέριστός συμπαρά- 
στασίς της είς πάν δ,τι τής έζη 

τήθη. Τό γεγονός τούτο έπέβαλε 
τό καθήκον είς τούς ϋπερπεντή- 
κοντά συναδέλφους, νά έκφρά- 
σουν δημοσία, διά τής Τραπεζι
τικής, τάς ευχαριστίας των, πρός 
τον κατά πάντα ικανόν καί πλή
ρη κάτοχον τών ζητημάτων μας, 
Πρόεδρον κ. Κ αραπάνον, όστις 
κατηγορηματικώς έδήλωσεν, ότι 
θά συνέχιση μέ τό αυτό ένδιαφέ- 
ρον τούς άγώνας υπέρ τής πλή^ 
ρους καί δικαίας άποκαταστάσε- 
ώς μας.

Ή 7ετής καί άνευ προηγουμέ
νου συνέπεια τοΰ ηγέτου τούτου, 
έγγυάται τήν περιφρούρησιν τών 
συμφερόντων μας. Είναι άνάγκη 
όπως όλοι μας συσπειρωθώιμεν 
περί τήν Συλλογικήν ήγεσίαν 
μας καί δή {οργανωμένοι. Πρός 

τούτο συνεκροτήσαμεν προσωρι
νήν έπιτροπήν, ήτις έφ’ εξής, θά 
εύρίσκεται σέ στενή έπαφή, με
τά τοΰ Συλλογικού οργάνου, είς 
ό καί θά τεθή πάν ζήτημα, ά- 
φορών τούς νέους Συναδέλφους.

Παρακαλοΰμεν καί υμάς, όπως 
έπί τής άποφάσεώς μας, έχω μεν 
τήν ύμετέραν συγκατάθεσιν, ά- 
πευθύνοντες τήν κάτωθι έπιστο- 
λήν είς τον έξ ημών κ. Αντώνιον 
Τσιγδέμογλου. Πρός τούτο δέ
ον νά μάς γνωρίσητε τά σύμφω
νον τών άπόψεών σας». 

Απευθύνεται πρός εμένα αυτή 
κύριοι. Υπογράφουν δέ, Τσιγδέμο- 
γλου, Κυριάκος, Φιλιππόπουλος καί·"" 3 Γ— -, , f. „ , - 1 VI ^ 1 I V ιχνυι,ν ( / IXUjJIUMJ'j, Μ-Ί/χ I 11

χων. Επληροφορηθην οτι εγώ από δαλα, άνάλογα μέ τής Δ.Ε.Η., τών Περεσιάδης. Καί λέγει αττο koctg>.

κ. Πρόεδρος: ‘Ο κ. Παπαϊω- 
άννου έχει τον λόγον.

(Θόρυβος - φωναί) 
κ. Δ. Π α π α ϊ ωι ά ν ν ο υ: Κύ

ριοι Συνάδελφοι, ή έφετεινή Λογο
δοσία τής άπερχομένης Διοικήσεως 
τοΰ Συλλόγου μας, είναι καί ή πενι
χρότερα τής εξαετίας. Δυστυχώς 
γιά τήν Πατρίδα μας, ιδιαίτερα ά- 
κόμη, γιά τούς άδελφούς μας Κυ
πρίους, εξακολουθεί ακόμη νά ύφί- 
σταται έκκρεμές τό θέμα τής Κύ
πρου. Είναι ευτύχημα, όμως γιά 
τήν Λογοδοτούσαν Διοικητικήν Ε
πιτροπή, ή έκκρεμότης αϋτή, διότι 
τής παρέχει τήν ευκαιρίαν, νά γέ
μιση τήν Τραπεζιτική, άπό τό θέμα 
αυτό.

Βεβαίως είναι εντός τών Εθνικών 
καθηκόντων, τών συλλογικών ’Οργα
νώσεων, ν’ άσχολοΰνται μέ θέματα 
Εθνικά. Δέν είναι όμως έντός τών 
καθηκόντων των, ν’ ασχολούνται μέ 
τά πολιτικά θέματα, όπως πολύ ορ
θά, έτόνισεν ό ψίλτατος κ. Τσουδε
ρός. Δέν θά διατρίψωι είς όλην τήν 
Λογοδοσίαν, διότι καί ό κ. Τσουδε
ρός καί ό νέος ό έξαίρετος Συνά
δελφος ομιλητής, ό μετά άπό τον 
κ. Τσουδερόν, κ. Παράσχης, άνέπτυ- 
ξαν έπαρκώς, τά θέματα περίπου 
όλα. Θά άρχίσω: μέ τήν προγραμμα
τικήν άνακοίνωσιν τής άπερχομένης 
Διοικήσεως.

Είς τάς 14 Μαρτίου τοΰ 1964, ή 
άπελθοΰσα Διοίκησίς τού Συλλόγου 
μας, έγραφε ν είς τήν προγραμματι
κήν της άνακοίνωσιν. Μεταξύ τών 
άλλων έλεγεν: «Τά έσωτερικά θέ
ματα, ό ’Οργανισμός τής Υπηρε
σίας, ή άναμόρφωσις τού ’Οργανι
σμού, έπί τή βάσει ύποβληθέντος 
πρό ετών σχεδίου, ύπό τής Συλλο
γικής έκπροσωπήσεως, μετά τινων 
τροπολογιών, αίτινες κατέστησαν ά- 
ναγκαΐες έπί τών έξιλίξεων. Θά ϋπο- 
βοηθήση τήν έπίλυσιν τών μεγαλθ
έρων καί σοβαρωτέρων ζητημάτων 

μας, ηθικής καί υλικής φύσεως, ώς 
έκ τούτου δέ θά έπιχειρηθή έκ μέ
ρους μας, κατά τήν έρχομένην Συλ
λογικήν περίοδον, ή τελική διά τήν 
κατάρτησιν τοΰ νέου ’Οργανισμού 
έξόρμησις». Αυτά έγραφαν.

Δυστυχώς, ή σημερινή Διοίκησίς 
τοΰ Συλλόγου μας, έπί τών θεμάτων 
αυτών δέν έχει νά παρουσιάση, οϋ- 
δεμίαν πρόοδον, άπό 7ετίας, καί ή 
έφετεινή της δραστηριότης έξικνεΐ- 
ται μέχρι τού πέρατος τών συζητή
σεων, τάς οποίας εΐχεν μία επιτρο
πή, είς ήν μετεΐχεν καί ό Πρόεδρος 
ο δικός μας καί ό Πρόεδρος τής έ- 
τέρας πλευράς, τοΰ προσωπικού. 
Προ 4ετίας, ή σημερινή Διοίκησίς, 
ύπέβαλεν είς τήν Διοίκησιν τής Τρα
πέζης, σχέδιον οργανισμού τής υπη
ρεσίας, καί όταν έγώ διεπίστωσα 
μερικές^ διατάξεις στά σχέδια, μάς 
είπαν ότι όταν συνεδριάση ή ’Επι
τροπή τοΰ Όργανισμοΰ Τ ραπέζης, 
θά τάς είσηγηθή γιά νά γίνουν άπο- 
δεκταί. Καί συνέστησεν, ή προ κά
τοχος Διοίκησίς τής Τραπέζης, μίαν 
Επιτροπή, τροποποιήσεως ’Οργα

νισμού. Καί δέν προσήλθεν καν, ό

Δια
επαρχιών δίδομεν πίνακα τών Ύποκ)των τά όποια απο
τελούν έκλογικά Κέντρα, ένθα Θά διεξαχθοΰν αί άρχαιρε- 
σίαι τής 18ης καί 19ης Απριλίου 1965. Είς τά έν λόγφ 
Κέντρα ψηφίζουν, συμφώνως τώ άρθρφ 12 τοΰ Καταστα
τικού, τα μέλη τοΰ Συλλόγου τά ύπηρετοΰντα είς τά άντι- 
στοίχως αναγραφόμενα Υποκαταστήματα.

Εφισταται ή προσοχή τών άντιπροσώπων τών έπαρ- 
χιακών Υποκ)των εκείνων τά όποια ώρίσθησαν ώς έκλογι
κά Κέντρα, όπως, ευθύς ώς λάβουν έπιστολήν τής Κεντρι
κής Εφορευτικής ’Επιτροπής συγκεντρώσουν, τό ταχύτε- 
ρον, πάντως οχι βραδύτερον τών δύο ή μερών πρό τών διά 
τάς αρχαιρεσίας ορισθεισών, τά μέλη τά ύπηρετοΰντα είς 
την έδραν τοΰ Υποκ)τος καί προβοΰν είς τήν έκλογήν τής 
Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής, ήτις καί θά διεξαγάγη 
τάς αρχαιρεσίας.

Εφισταται έπίσης ή προσοχή είς τάς έκλεγησομένας 
τοπικας Εφορευτικάς Επιτροπας, δπως λάβωσι πρόνοιαν 
διά τήν συμμετοχήν είς αύτάς δικαστικού αντιπρο
σώπου κατά τήν ημέραν τών αρχαιρεσιών.

Μερίμνη τής Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής θέ
λει αποσταλή εγκαίρως είς τούς τοπικούς άντιπροσώπους 
τό οσταιτούμενον εκλογικόν υλικόν, ϊνα παραδοθή είς τήν 
εκλεγησομένην Τοπικήν Εφορευτικήν ’Επιτροπήν.

Τόσον τά ψηφοδέλτια δσον καί οί φάκελλοι δέον νά 
είναι έσφραγισμένοι διά σφραγίδας τοΰ Συλλόγου.

Ή ψηφοφορία θά διεξαχθή, ώς συνήθως, μετά τό τέλος 
δέ ταύτης, μερίμνη τής Τοπικής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής 
τό Πρακτικόν τής ψηφοφορίας έπί τοΰ όποιου Θ’ άναγρά- 
φηται ό άριθμός τών ψηφισάντων, ώς καί αί ύπό τής Κεν
τρικής Εφορευτικής ’Επιτροπής άποσταλείσαι καταστάσεις 
ψηφοφόρων, ύπογεγραμμέναι ύπό τών ψηφισάντων έναντι 
τοΰ ονόματος ένός έκάστου μετά τών έσφραγισμένων φα- 
κέλλων τών ψηφοδελτίων, θά ταχυδρομηθούν έντός μεγά
λου φακέλλου έσφραγισμένου δι’ ισπανικού κηρού, άμέ
σως καί έπί συστάσει πρός τον κ. ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΜΥΤΙ- 
ΑΗΝΑΙΟΝ, Πρόεδρον τής Κεντρικής ’Εφορευτικής ’Επι
τροπής ΡΟΣΤ ΡΕΣΤΑΝΤ, ΑΘΗΝΑΣ.

Ή Κεντρική ’Εφορευτική ’Επιτροπή 

Σ. ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ 
Α. ΚΑΕΙΔΗΣ 

Α. ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ 
Ν. ΠΟΑΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 

Β. ΤΣΟΥΜΑΣ

εκπρόσωπος τοΰ Συλλόγου είς τήν 1 είς τόν Νόμον αυτόν θά είχαμε καί 
Επιτροπήν εκείνην,^ γιά ν’ άναπτύ-1 έμεΐς πάρει αΰξησιν, καί έπί έκεί- 

1,! " νης τής^ αΰξήσεως την σημερινήν αύ-
ξησιν, όπως τό επέτυχαν οί Σ

ξη τάς απόψεις τής όλότητος τοΰ 
ττροσωττικοΟ, τό όττοΐον έξεττροαώ- 
ττει.

^ Δέν προσήλθεν, διότι δέν ήθελεν 
λέγει, νά παρακαθήση είς τήν ιδίαν 
Τράπεζαν, μέ τούς προκοττόχους 
Διευθυντάς τοΰ προσωπικού. Άλλά 
κατά τήν έποχήν έκείνην, οί Διευθυν- 
ταϊ τής Τραπέζης ήσαν εκείνοι, 
τούς οποίους εΐχεν βάλει ή Τράπε
ζα καί εκπρόσωποι τού Συλλόγου, 
ήταν εκείνοι τούς οποίους έμεΐς εί
χαμε ορίσει. Δέν εΐχεν δικαίωμα 
λοιπόν τής φυγομαχίας αυτής. Άλ
λά ήλθεν ή άλλαγή τής πολιτικής 
καταστάσεως. Καί άλλαξεν τό κλί
μα, τό όποιον έφταιγε κατά τά παρ
ελθόντα έτη. Τί έκανε λοιπόν κατά 
τήν παρελθοΰσαν χρήσιν ή Διοίκη- 
σις τοΰ Συλλόγου; περιεπλάκη. είς 
άτέρμονας συζητήσεις μιάς επιτρο
πής καί τώρα μάς λέγει ότι τελείω
σαν αί συζητήσεις. Μέ απρόβλεπτον 
τό τέρμα τών συζητήσεων καί μέ α
πρόβλεπτόν το χρονικόν διάστημα 
κατα το οποίον θά εγκριθή, πιθανόν 
θά έγκριθή ό ’Οργανισμός, διότι έ
γώ φοβούμαι πάρα πολύ ότι δέν θά 
γίνη ό ’Οργανισμός.

Καί ερωτώ, γιατί; Καί απευθύνω 
τό ίδιο ερώτημα, τό πρό 4ετίας. 
Γιατί δέν έχρησιμοποίησαν τόν Νό
μον περί Συλλογικών συμβάσεων, 
δΓ έκαστον θέμα; "Οταν τούς κα
τήγγειλα εδώ, ότι μπορούσαν καί 
δι αυτό τό θέμα, νά καταφύγουν 
στήν διαιτησίαν, μοΰ άπήντησαν, ό
τι δέν έπρεπε έγώ, ένα στέλεχος έρ- 
γατικόν, νά έπικαλοΰμαι τήν διαδι
κασίαν τοΰ Νόμου αυτού. Καί έρω- 
τώ, γιατί δέν κατέφυγαν έκεΐ καί 
έζημίωσαν τά προσωπικόν, έκ προ- 
θέσεως; Καί ερωτώ' δ ι ατ ί δέν χρη
σιμοποίησαν τόν Νόμον αυτόν τών 
συλλογικών συμβάσεων, διά την αΰ- 
ξησιν τών αποδοχών; Γιατί δέν τόν 
χρησιμοποίησαν, έπί μίαν 7ετίαν. 
τό ώνόμασαν αυτά άντεργατικόν γι’ 
αυτά τά χρόνια, καί εύρέθη φιλεργα
τικόν, κατά τό 1965 διά τής "Ομο
σπονδίας καί προσεφύγαμεν σ’ αυ
τόν τόν νόμον καί πήραμε τό 10%, 
διότι αλλιώς οΰτε αυτό θά τό παίρ
ναμε.

Αν όμως προσέφευγαν άπό τότε

υνα-
δελφοι^ τής Εμπορικής Τραπέζης. 
Είναι ένοχοι απέναντι τοΰ βαλαντίου 
τών νέων τών όποιων παρουσιάζον
ται ώς προστάται, τών νέων τών 
2.000 δρχ. ονομαστικού, τών 1.500 
πραγματικού μισθού. Είναι ένοχοι 
διότι έμειναν άπραγοι έπί τόσα χρό
νια.

Είναι ένοχοι, έναντι τών παλαιών 
συνεδέλφων, διότι τούς άφήρεσαν μι
σθούς, οί όποιοι δέν έπρεπε νά έ
χουν άφαιρεθή καί παρουσιάζοντο οί 
τμηματάρχαι μας νά παίρνουν 6.000 
περίπου, μέ ζωή 30 χρόνων είς τήν 
υπηρεσίαν. "Οταν ή Έπιχείρησις 
Λαμπροπούλου, έπαιρναν ένα υπάλ
ληλον, διά νά τού δώση άμέσως μό
λις διορίζεται 3.500 δρχ. Είναι ένο
χοι, διότι έζημίωσαν τά συμφέροντα 
τά οικονομικά τού προσωπικού. Εί
ναι ένοχοι, διότι έζημίωσαν τήν έξέ- 
λιξιν τοΰ προσωπικού, διά τοΰ οργα
νισμού τής Υπηρεσίας. Είναι ένοχοι, 
9'ότι καταπροδωσαν τά συμφέροντα 
τοΰ προσωπικού. Γ ι’ αυτό τούς κα
τηγορώ, Αγαπητοί μου Συνάδελφοι.

Καί έρχομαι είς τό θέμα τό οικο
νομικόν. Προσέφυγεν είς τήν διαιτη
σίαν, ή "Ομοσπονδία μας αυτήν τήν 
φοράν καί έπέτυχεν τήν αΰξησιν τοΰ 
10%. Καί πρόπερσι έάν δέν μ’ άπα
τά ή μνήμη, όταν προσέφυγε ή Δι
οίκησίς τής Τραπέζης, μετά τάς διε
νέξεις αί όποΐαι άνεπτύχθησαν μετα
ξύ μας, προσήλθον είς τήν διαιτη
σίαν καί έδήλωσαν ότι τό προσωπι
κόν δέν έχει οικονομικές διεκδική
σεις.

Μά είναι δυνατόν άγαπητόί μου 
συνάδελφοι, εσείς νέοι καί παλαιό- 
τεροι συνάδελφοι, μία όμάς εργαζο
μένων, νά μήν έχη οικονομικός διεκ
δικήσεις; Τότε τί διεκδικήσεις έχει; 
Πολιτικός διεκδικήσεις; Γ ιατί τό έ
δήλωσαν τότε, καί έζημίωσαν, διά 
τοΰ λόγου αυτού πάλιν τό προσωπι
κόν; Καί είς τήν εφαρμογήν αυτού 
τοΰ ’Οργανισμού ακόμη, τόν όποιον 
έχομεν σήμερον, ό υπολογισμός δέν 
είναι ορθός. Δέν γίνεται ορθός στούς 
άνωτέρους υπαλλήλους καί φαλκι
δεύονται οί μισθοί τών άνωτέρων υ
παλλήλων καί ή Διοίκησίς τοΰ Συλ-



ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝ, ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
(Συνέχεια άπό τήν 3η σελίδα 
λόγου δεν ένδιαφέρθηκε ούτε γι’ αυ
τούς.

"Ενα παράδειγμα, καί θά υπάρ
χουν μεταξύ μας ανώτεροι συνάδελ
φοι εδώ· καί θά το ξέρουν ότι ύφί- 
σταται. "Οταν ένας προαγό μένος ύ- 
ποτμηματάρχης με δύο προσαυξή
σεις, ή τρεις, προαχθή εις Τμημα- 
τάρχην, συμψηφίζεται κάποιο ποσο- 
στόν. ’Αλλά το σκάνδαλον δεν εί
ναι έκεΐ. Το σκάνδαλον έγκειται άλ
λου. Ένφ ό ’Οργανισμός τής υπη
ρεσίας, προβλέπει είς κάθε βαθμόν 
6 προσαυξήσεις άπό 10% καί προσ- 
φάτως, οι δύο τελευταίοι άπό 15% 
είς τούς άνωτέρους αυτούς βαθμούς, 
δεν χορηγείται ή προσαύξησις, ή 
πρώτη, είς τον βαθμόν τον όποιον 
κατέκτησαν άπό 15% ή 10%. Συμ
ψηφίζεται ή πρώτη τού 15% είς τό 
ποσοστόν τού κλάσματος.

"Εχει γίνει ή φαλκίδευσις των 
αποδοχών. Αυτήν τήν φαλκίδευσιν 
τών άνωτέρων υπαλλήλων δεν τήν 
άντελήφθη ή Διοικητική Επιτροπή 
τού Σ υλλόγου:

Μα. . . θά μου απαντήσετε, οι 
νέοι, ένδιαφέρεσθε κ. Παπαϊωάννου, 
γιά τούς άνωτέρους υπαλλήλους; 
Ένδιαφέρομαι γιά τό σύνολον τού 
προσωπικού. ’Από στοιχεία τά ό
ποια θά σάς παραθέσω έν συνεχείςς 
θά δήτε ποιαν ζημίαν ύφιστάμεθα οι 
πάντες, έν συγκρίσει, μέ ποιούς νο
μίζετε; Μέ τούς υπαλλήλους τής 
Εμπορικής Τραπέζης, διά νά μήν 
άναφερθώ, εις τούς Υπαλλήλους τής 
Τ ραπέζης Ελλάδος.

Σάς παραθέτω άγαπητοί συνά
δελφοι, στοιχεία, συγκριτικά τού μι
σθολογίου τού ίδικοΰ μας καί τού μι
σθολογίου τής ’Εμπορικής Τ ραπέ
ζης. Μέχρι τό 1961, ό μισθός τού 
Δοκίμου, γιά ν’ αρχίσω άπό έκεΐ, 
είς μέν τήν ’Εμπορικήν Τράπεζαν, 
ήταν 1.815 δρχ. καί άπό τις 9 ’Α
πριλίου τού 1962, διά συλλογικής 
συμβάσεως, έγινεν 1.975. Πλέον αυ
τού, είσπράττονται κατά μήνα, 1 10 
δρχ. επίδομα, άπό τά ασφάλιστρα. 
Οί ίδικοί μας όέ, τώρα άπό τά 1963 
παίρνουν 2.000 ονομαστικόν μισθόν 
μεΐον τών κρατήσεων. Μέχρι τότε, 
μέχρι τού 1962 δηλαδή, έπαιρναν 
' 905 δρχ., είχαμε ζημία, απέναντι 
τών υπαλλήλων τής ’Εμπορικής 
Τ ραπέζης, 95 δρχ. πλέον τών ασφα
λίστρων 1 1 0 δρχ. τον μήνα. ’Εάν θέ
λετε νά συνεχίσω καί σε άλλους βα
θμούς, θά τά κάνω μέ εύχαρίστησιν.

"Ενας Λογιστής Β ’ μέσος βαθμός 
δικός μας . . .

(’Ακολουθούν ταυτόχρονοι δ ι αλο
γι καί συζητήσεις).

κ. Γ. Καραπάνος: Όμιλεΐ 
έκ τής θέσεώς του μή άκουόμενος.

(Θόρυβος — ταυτόχρονοι διαλο- 
γικαί συζητήσεις είς έντονον ύφος).

κ. Γ. Καραπάνος: ’Εάν εξα
κολουθήσετε, θά ύποχρεωθώμεν έκ 
τών πραγμάτων, νά δώσωμεν είς τήν 
δημοσιότητα στοιχεία, τά όποια πι
θανόν, δεν είμαι βέβαιος, ποια γνώ
μη θά σχηματισθή άπό τούς υπευ
θύνους Κυβερνητικούς παράγοντας, 
θά θέση έν κινδύνψ αυτά τά συμ
φέροντα τών συναδέλφων. Εμείς δεν 
εΐμεθα εκείνοι οΐ όποιοι θά συμβά- 
λωμεν είς ένα τέτοιο έργον. ’Εάν 
έσεΐς θέλετε, ευχαρίστως. ’Αλλά ε
σείς θά άναλάβετε τήν ευθύνην. Διό
τι καί έχομεν στοιχεία, άκόμη καί 
έδώ, νά τά έπικαλεσθούμε καί ν’ ά- 
ποδείξωμεν εάν καί κατά πόσον οΐ 
μισθοί τών συναδέλφων τής ’Εμπο
ρικής Τραπέζης, υπερέχουν τών ίδι- 
κών μας, ή υπολείπονται αυτών.

κ. Δ. Παπαϊωάννου: Λυ
πούμαι διά τήν διακοπήν τού κ. Προ
έδρου, ό όποιος μέ τον αύταρχισμόν, 
ό όποιος τον διακρίνει θέλησεν νά 
έπιβάλη τήν άποψίν του, καί μάς έ- 
δήλωσεν ότι δεν ανέχεται τήν μειο
ψηφίαν. Θέλετε, δεν τήν θέλετε, θά 
τήν άνεχθήτε κ. Πρόεδρε. Ή μειοψη
φία έχει τό δικαίωμα ν’ άναπτύσση 
τάς γνώμας της, καί έχει τήν ευθύ
νην τών στοιχείων, τά όποια προσ
κομίζει εδώ. Τό αίσθημα τής ευθύ
νης, είναι μεγαλύτερον, άπό ό,τι εί
ναι τό δικόν σας κ. Πρόεδρε. Ή ευ
θύνη ή ίδική μας είναι μεγαλύτερη 
άπό τήν ίδικήν σας.

κ. Γ. Καραπάνος: Όμιλεΐ 
διαμαρτυρόμενος καί μή άκουόμενος.

κ. Πρόεδρος: Κύριε Πρόεδρε, 
αυτά πού λέτε δεν είναι θέμα τής η
μερήσιας Συνελεύσεως.

(Ταύλόχρονοι διαλογικαί συζητή
σεις).

κ. Δ. Παπαϊωάννο υ: ’Εκεί
νο πού ξέρω, ’Αγαπητοί Συνάδελ
φοι, είναι το γεγονός, ότι οΐ υπάλ
ληλοι τής Εμπορικής Τ ραπέζης έ
κτος τού μηνιαίου μισθού των, εισ
πράττουν, 6 Υποδιευθυντής, 3.500 
ασφάλιστρα τό μήνα. Ό Τμηματάρ- 
χης, 2.700. Ό Τμηματάρχης Β’ 
1.800 δρχ., ό βοηθός Τμηματάρχου 
800 δρχ., ό Λογιστής Α' 500 δρχ. 
"Ολα αυτά προστίθενται είς τον μι
σθόν καί είς τον μισθόν τών τελευ
ταίων συλλογικών συμβάσεων. Αυτή 
είναι ή διαφορά, μεταξύ τού μισθο
λογίου μας καί τού μισθολογίου τό 
όποιον διμερώς, θέλει ν’ άποκτήση 
ό κ. Πρόεδρος, καί τό όποιον έσεΐς 
ζητήσατε, διότι τά εισπράττετε τά 
χρήματα, δεν τά βρίσκετε στον δρό
μον.

Καί θέλετε νά δήτε είς τήν Τρά

πεζαν τής Ελλάδος, τί θέματα έλυ
σαν; Θά σάς διαβάσω έπί μισθολο
γίου, θά σάς διαβάσω άπό τήν Λο
γοδοσίαν τού Συλλόγου, τής Τρα
πέζης Ελλάδος.

κ. Πρόεδρος: ’Εμάς μάς εν
διαφέρει τί κάνει ή Τράπεζα τής 
Ελλάδος; Γιά όνομα τού Θεού!

κ. Δ. Παπαϊωάννο υ: Μάς 
ενδιαφέρει διότι ζητούμε τήν ϊσην με- 
ταχείρισιν. Είς τήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδος κ. Συνάδελφοι, προσφά- 
τως, προ εξαμήνου περίπου, έ- 
γένετο άναδιάρθρωσις τού μισθο
λογίου των καί όπως ομολογεί έδώ, 
ή Διοίκησις τού Συλλόγου1 τής Τρα
πέζης Ελλάδος, έκ τής άναρθρώσε- 
ως αυτής, 2281 υπάλληλοι, έλαβον 
αμέσως διαφορά μισθού, 224 υπάλ
ληλοι έπί συμβάσει δεν ύπήγοντο 
είς τήν διάρθρωσιν τού μισθολογίου, 
διότι ήσαν νέοι υπάλληλοι, 150 κα- 
τέχοντες τον Α' βαθμόν τής ιεραρ
χίας, δεν έθίγοντο είς τήν άναδιάρ- 
θρωσιν καί 432 δεν έλαβον διαφοράν 
μισθού άμέσως, αλλά ό ένας έξ αυ
τών, θά λάβη τοιαύτην ένωρίτερον.

Ή άναδιάρθρωσις αυτή δε τού 
μισθολογίου, συνίσταται είς τον μή 
συμψηφισμόν, τών προσαυξήσεων, 
τάς οποίας έδώ, μάς καθηλώνει ή 
Τράπεζα, διά νά μάς τούς συμψη- 
ψίζη είς τούς έπομένους βαθμούς. 
Καί επειδή ζητάμε τήν ϊσην μετα- 
χείρισιν, όπως εΐπεν πολύ ώραΐα ό 
κ. Τσουδερός, γι’ αυτό σάς τά ανα
φέρω, γιά νά δήτε, ποιοι είναι οΐ α
γώνες καί έπί ποιων στοιχείων στη
ρίζονται, διά τήν ϊσην μεταχείρισιν, 
μέ τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος.

Καί ό Σύλλογος τής Τ ραπέζης 
τής Ελλάδος, είς τήν Λογοδοσίαν 
του αυτήν, λέει: «’Εκτός τών άνω
τέρων θεωρούμεν σημαντικώτατον 
καί τό γεγονός ότι έκ τής άναδιαρ- 
θρώσεως όψελήθησαν άμέσως οΐ 
συνταξιούχοι συνάδελφοί μας, τού
το δέ ύπήρξεν καί εις έκ τών πλέον 
σοβαρών λόγων δΓ οΰς έγκατελείφθη 
τό ύπό τού Συλλόγου άρχικώς προ- 
ταθέν σχέδιον άναδιαρθρώσεως, διό
τι τούτο δεν ήτο δυνατόν νά εΐχεν 
άμεσον έφαρμογήν είς τούς ήδη ύπό 
σύνταξιν Συναδέλφους. Τό Δ.Σ. έ- 
θεώρησε καί έξακολουθεΐ νά πι- 
στεύη, ότι πρέπει ν’ άποτελή, άρ- 
χήν άπαράδεκτον, όπως πάν ό,τι έ- 
πωφελώς έπιτυγχάνεται διά τούς έν 
ένεργείςι υπαλλήλους πρέπει νά έπε- 
κτείνεται καί προς τούς ύπό σύντα
ξιν συναδέλφους». Καί έρωτώ, έπί 
τού θέματος τού άσφαλιστικού, τώ
ρα, ποία είναι ή ύποστήριξις τήν ό
ποιαν παρέχει ή Διοίκησις τού Συλ
λόγου μας, είς τούς έν αποστρατεία 
Συναδέλφους;

Πρόπερσι μέ τον ίδιον τρόπον, εί
παν, ότι είναι έμπιστευτικά τά στοι
χεία τά όποια συζητούσαν, γιά τήν 
προποποίησιν τού Κανονισμού, τού 
’Επικουρικού μας Ταμείου. Καί δεν 
θέλησαν ν’ άνακοινώσουν, όπως καί 
τώρα άποφεύγουν νά κάνουν συζή- 
τησιν τών στοιχείων έδώ, δέν θέλη
σαν ν’ ανακοινώσουν ποια ήσαν έ- 
κεΐνα τά έπίμαχα σημεία, τά όποια 
ήσαν τόσον σπουδαία καί έμπιστευ- 
τικά καί τά όποια δεν έπέβαλον ά- 
νακοινώσεις. Καί ήλθεν ή άνακοίνω- 
σις ή ίδική των έδώ, νά μάς πή, 
ποιες ήταν οΐ έπιτεύξεις, έπί τής 
τροποπο ιήσεως τού ’Επικουρικού 
μας Ταμείου. Ήταν ή αυξησις κατά 
2%, ή 3%, ή αυξησις τού ’Επικουρι
κού τών συνταξιούχων τής Τ ραπέ
ζης ’Αθηνών, κατά 50%, άπό 50% 
ζητούν νά γίνη 75%. Αυτές ήσαν οΐ 
έπιτεύξεις οΐ μυστικές, οΐ όποιες έ- 
κρατήθησαν ώς μυστικά τού Κρά
τους.

Τό ’ίδιο σήμερα έκανε καί ή Δι- 
οίκησις τού Συλλόγου μας, νά μάς 
κυκλοφορήση μίαν άνακοίνωσιν, ώς 
ένα πυροτέχνημα, ότι ένδιαψέρεται 
διά τά θέματα όλου τού προσωπι
κού. Καί άρχίζει μέ τό θέμα τού 
’Οργανισμού τής Υπηρεσίας καί τό 
θέμα τής έντάξεως τού προσωπικού. 
Σάς είπα άγαπητοί μου Συνάδελ
φοι, άπό πότε χειρίζεται τό θέμα 
αυτό, άπό δετίας, καί δέν δύνατα; 
νά έπικαλεσθή ή Διοίκησις, ότι όλα 
τά θέματα δέν λύονται, δΓ ύποβο-

ΜΑΙΡΗ ΑΠΟΣΤ.-ΠΑΠΠΑ
ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
Είδικως μετεκπαιδευθεΐσα 

είς Παρισίους

Επιστημονικοί θεραπεΐσι 
άποτρίχωσις, άκμή, τριχό- 
πτωσις, εύρυαγγεΐαι κ λ π.

Δέχεται καθ’ έκάστην 5—7 
είς τό Ίατρεΐον της, οδός 
Άριστοτέλους 18 0, Τηλέ- 
φωνον 870478, τούς ήσψα- 
λισμένους του Ταμείου Ύ 
γειας προσωπικού Εθνικής 
—’Αθηνών

λής ‘Υπομνημάτων, όπως έπεκαλέ- 
σθη. Διότι 8 χρόνια είναι αυτό τό 
θέμα καί πάντοτε έδώ, τρωγόμαστε 
κυριολεκτικώς μ’ αύτό τό θέμα τού 
’Οργανισμού. Καί κατεστάλαξαν είς 
τάς γνωστάς άπόψεις τών συζητήσε
ων τής ’Επιτροπής καί όλων τών 
πορισμάτων τής ’Επιτροπής.

Καί όσον άφορά τούς ύπαλλήλους 
τών έπαρχιακών καταστημάτων, ό 
κ. Διευθυντής, τούς εΐπεν, ότι θά 
φιάξη τό ώράριον τών Υποκαταστη
μάτων. ’Αλλά κατά κακήν τύχην, 
πάντοτε τήν παραμονήν, ή τήν προ- 
παραμονήν τής Γενικής Συνελεύσε
ως, θυμάται τό θέμα τού ωραρίου 
ή Διοίκησις τού Συλλόγου μας. Καί 
εμφανίζεται ώς νά είναι έτοιμη προς 
λύσιν, αΰριον μεθαύριον, καί τούτο 
διατί; Γιά νά παρασύρη, τις σκέ
ψεις καί τις άποφάσεις τών συνα
δέλφων.

Προσήλθεν είς τήν «Τραπεζιτικήν» 
καί δηλώνει ότι αφού έλύθησαν τά 
άλλα θέματα, τής προωθήσεως τών 
ύπαλλήλων καί δύο τρία άλλα μι
κρά καί ασήμαντα καί αφού έλύθη
σαν τά θέματα αυτά, δέν παραμέ
νει τίποτα άλλο παρά μόνον ό ’Ορ
γανισμός τής Υπηρεσίας καί συνε
πώς, άπό τήν σήμερον ’Αγαπητοί 
μου συνάδελφοι, πρέπει νά πλέετε 
είς πελάγη ευτυχίας.

Λέγει έπί τού συνδικαλιστικού θέ
ματος ή Διοίκησις τού Συλλόγου 
μας, ότι ύπήρξεν συνεπής, είς τάς 
συνδικαλιστικός αποφάσεις καί άπό- 
ψεις. Θά ήθελα νά μού δϊευκρινισθή, 
ποία συνέπεια εΐχεν, όταν τό 1964, 
πέρυσι μετείχαν είς μίαν δημοκρα
τικήν, συνδικαλιστικήν αλλαγήν, ό
πως άλλωστε γράφεται έδώ, είς τήν 
οποίαν μέλος τής ’Εξελεγκτικής αυ
τής ’Επιτροπής, μετεΐχεν καί ό κ. 
Καραπάνος, ώς Πρόεδρος τού Συλ
λόγου τών ύπαλλήλων, όταν μετείχε, 
αυτής τής συνδικαλιστικής άλλαγής, 
γιατί έφυγε άπόι έκεΐ; Γιατί μετε- 
πήδησεν είς άλλο σχήμα; Γιατί με- 
τεπήδησεν είς τήν κατηγορίαν τών 

1 15 Σωματείων καί τά όποια τον ύ- 
πέδειξαν διά τήν θέσιν τού γενικού 
Γ ραμματέως;

κ. Συνάδελφοι είναι συνέπεια αυ
τή; Είναι συνέπεια ότι ψέγει τήν 
‘Ομοσπονδίαν μας, τήν οποίαν μέ 
πολύ κόπον καί ιδρώτα φιάξαμε καί 
ψέγει καί κατηγορεί τήν ‘Ομοσπον
δίαν καί κατηγορεί τον έκ τών ιδρυ
τών τής ΟΤΟΕ, τον έκ τών ιδρυτών 
τής ‘Ομοσπονδίας — επαναλαμβά
νω — τον Βουλευτήν Άλευράν, ότι 
δέν ήσκει καλήν πολιτικήν, όταν ό 
ίδιος ό ’Αλευράς, καί συνεστΐασιν 
άκόμη, έκανε σέ μίαν Ταβέρνα, γιά 
νά παρουσίαση τον κ. Καραπάνον 
ενώπιον οπαδών του και ψηφοφόρων, 
δημοτών ’Αθηναίων;

Γιατί κατηγορεί τήν ‘Ομοσπονδί
αν; Φεύγει άπό τήν ‘Ομοσπονδίαν, 
μεταβαίνει σ’ αυτήν τήν Δημοκρατι
κήν άλλαγήν, φεύγει κΓ άπό αυτήν, 
μεταβαίνει είς τά 115 Σωματεία, 
φεύγει καί άπό έκεΐ καί ύπάρχει κά
τι άλλο, όπως διάβαζα είς τήν Τρα
πεζιτική τών δημοκρατικών στελε
χών, είς τά όποΐα παρίσταται. Είναι 
συνέπεια, έρωτώ αύτή;

Διακόπτεται ύπό βιολογικών συ
ζητήσεων.

(Θόρυβος - φωναί)

κ. Δ. Παπαϊωάννου: Καί 
τώρα διαβάζω μίαν ανοικτήν έπι- 
στολήν, 27 ’Οκτωβρίου 1964, στήν 
Τραπεζιτικήν, τού κ. Προέδρου1, προς 
τον Υπουργόν τής έργασίας. Καί 
μεταξύ τών άλλων, επειδή υποδει
κνύει τί πρέπει νά κάνη ή Κυβέρνη- 
σις είς ένίσχυσιν τού συνδικαλιστι
κού θέματος, γράφει μεταξύ άλλων.

«Επιτρέψατε μου νά σάς δη
λώσω, ότι ώς άνώτατος ‘Υπάλ
ληλος τής Τραπέζης δέν έπιδιώ- 
κω τήν κατάληψιν, οΐασδήποτε 
θέσεως, ε’ίτε εντός τού συνδικα- 
καλιστικοΰ χώρου, εϊτε έκτος αυ
τού, παρά τό γεγονός ότι ή 
προσφορά μου είς τον ανένδοτον 
αγώνα διά τήν νίκη τής Δημο
κρατίας ύπήρξεν σημαντική διό
τι καί μείωσιν ύπέστην καί σο
βαρός ήθικάς καί ύλικάς ζημίας 
εΐχον».

Δέν γνωρίζω έάν έξ αυτής τής 
συνδικαλιστικής του ιδιότητας, ώς 
Προέδρου μας, ό κ. Καραπάνος, ύ- 
πέστη καμμίαν συνδικαλιστικήν μεί- 
ωσιν. Έάν ύπέστη όμως, έάν είναι 
άληθινή, έπρεπε νά τήν καταγγείλη 
άμέσως προς τά μέλη τού Συλλό
γου. Καί τά μέλη τού Συλλόγου νά 
τον προστατεύσουν άπό τήν συνδι
καλιστικήν μείωσιν αύτή. Δέν γνω
ρίζω, ποιας οικονομικός καί ύλικάς 
ζημίας εΐχεν. "Ενα γνωρίζω ότι κα- 
τώρθωσε νά έξομοιωθή είς Υποδιευ
θυντήν, καί νά είσπράξη άναδρομι- 
κώς, 2.000 δρχ. τόν μήνα, άπό τού 
’ Ιανουάριου 1964, έπίδομα, ώς α
σκών θέσιν ύποδιευθυντοΰ παρά 
τή Διοικήσει. Αύτή ήταν ή ύλική ζη
μία, τήν οποίαν ύπέστη;

Καί έπειδή είναι πιθανόν νά αμ
φιβάλλετε περί αυτού, σάς αναγι
γνώσκω ότι κατόπιν τής άπό 5-12- 
64 εγκυκλίου τού κ. Διοικητοΰ, χο
ρηγείται είς τόν κ. Καραπάνον συμ- 
πράττοντα Ύποδ)ντήν τό διά άπό 
97)26)4)62, καθορισθέν ποσόν τών 
2.000 δρχ. μηνιαίως διά τούς ά-

σκούντας ύποδιεύθυνρτν παρά τή Δι
οικήσει. Τό ώς άνω ποσόν, είναι κα- 
ταβλητέον, άπό 1) 1 ου) 1 964». ’Αλ
λά δέν ξέρω, ποιος ήτο ό άνένδοτος 
άγων, άπό τόν όποιον ύπέστη ζημί
ας, ύλικάς καί ήθικάς ό κ. Καραπά
νος. Μήπως όταν συνεστήθη μία υ
πηρεσία, παρά τού τέως Πρωθυ
πουργού τού άνέθεσε, γιά νά έ- 
ξετάζη τά θέματα τών έργαζο- 
νων; Συνειργάσθη μέ τήν ύπηρεσί- 
αν αυτήν, ό κ. Καραπάνος γιά τά 
θέματα τών Τραπεζιτικών, καί κα
τέστη όργανον αυτής τής υπηρεσί
ας. Ιδού ή άπόδειξις:

Μία φωτοτυπία, μέ τήν υπογρα
φήν του, άγαπητοί μου συνάδελφοι, 
άπευθύνεται πρός τόν πρόεδρον ένας 
Συλλόγου καί γράφει: Αύτή είναι 
άπό 16 ’Οκτωβρίου 1959.

'Αγαπητέ Σ υνάδελφε,
Εντολή τού κ. Προέδρου τής 

Κυβερνήσεως, συνεστήθη ειδική 
ύπηρεσία παρακολουθήσεως τής 
θεραπείας τών ζητημάτων, τά ό
ποΐα άπασχολοΰν τήν έργατικήν 
τάξιν διά προσωπικής έπεμβά- 
σεώς του, όπου ούτος κρίνει ά- 
παραίτητον. Παρά τού εντεταλ
μένου οργάνου τής ώς άνω» υπη
ρεσίας παρεκλήθην όπως εντός 
τού δημέρου, τού παραδώσω 
σχετικόν σημείωμα διά τά άπα- 
σχολοΰντα τούς ύπαλλήλους, έ- 
κάστης τών Τραπεζών, οΐαδήπο- 
τε ζητήματα.

Σάς παρακαλώ λοιπόν όπως 
φροντίσετε νά μού άποστείλετε 
τό άνωτέρω σημείωμα διότι πι
στεύω, ότι διά παρεμβάσεως τής 
νεοσυσταθε ί ση ς ύπηρεσίας θά 
σημειωθή πρόοδος είς τήν έπί- 
λυσιν τών ζητημάτων.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

“Εν μέλος: Σέ ποιον τό έ
στειλε;

κ. Δ. Παπαϊωάννο υ: Είς
ένα Πρόεδρον, ενός Σωματείου.

’Ακολουθούν ταυτόχρονοι διαλογι- 
καί συζητήσεις.

κ. Δ. Παπαϊωάννου: Μέ 
αυτά, ’Αγαπητοί Συνάδελφοι, έτα- 
λαιπώρησα κάπως τήν ύπομονήν σας 
καί τών νέων τών άνυπομόνων συ
ναδέλφων, τών δύο τριών ευτυχώς.

“Εν μέλος: Σάς τό άνέφερα, 
διότι εγώ είμαι δημοκρατικός.

κ. Δ. Παπαϊωάννου: Αυ
τά είχα νά αναγγείλω καί νά κα
ταγγείλω ενώπιον σας, άγαπητοί 
μου Συνάδελφοι. Κατά τάς έπικει- 
μένας αρχαιρεσίας, έχοντας ύπ’ ό- 
ψιν τήν άδράνειαν, έπί 7ετίαν διοι- 
κήσεως τού Συλλόγου, τά μηδαμινά 
ή τά ανύπαρκτα αποτελέσματα τους, 
τό συμφέρον τό ίδικόν σας καί συγ
χρόνως τό πενιχρόν βαλάντιόν σας, 
κατά τάς προσεχείς αρχαιρεσίας 
σκεφθήτε καί άποφασΐστε πρός τό 
συμφέρον σας.

(Χειροκροτήματα)

Ό u. Πάγιιαλος
κ. Πρόεδρος: Παρακάλεσα 

κύριοι νά εΐσθε σύντομοι. Τώρα τόν 
λόγον έχει ό κ. Πάγκαλος.

κ. Πάγκαλος: ’Αγαπητοί
Συνάδελφοι, δέν έτυχε νά άναγνώ- 
σω τό Καταστατικόν τού Συλλόγου 
νομίζω όμως, ότι κάποιο άρθρον 
θά άναφέρη, ότι σκοπός είναι ή δι- 
ασφάλισις τών συμφερόντων τών 
μελών. Γιά νά συμβή όμως τούτο 
θά πρέπει τά πρόσωπα τά όποΐα 
άπαρτίζουν τό Διοικητικόν Συμβού
λιου καί δή ό ήγήτωρ αύτοΰ, νά εί
ναι κατηρτισμένος συνδικαλιστικώς, 
καί νά προστατεύεται άπό τήν συν
δικαλιστικήν ασυλίαν. Άνευ τών 
προϋποθέσεων αυτών, δέν είναι δυ
νατόν, παρά τά επιτεύγματα ενός 
Συλλόγου νά ύπάγωνται είς τήν α
νοχήν τού εργοδότου.

Άναγιγνώσκοντες λοιπόν, τόν α
πολογισμόν τής άπερχομένης Διοι- 
κήσεως, βλέπομεν, ότι τά 10 έπι- 
τεύγματά τους, είναι τής προανσ- 
φερθείσης ανοχής έφ’ όσον μάλιστα 
δέν είναι καί κτήμα όλων τών μελών 
ύπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης.

’Αγαπητοί συνάδελφοι, είς τάς 
άπό πολλού χρόνου, καταγγελθεί- 
σας είς τόν Σύλλογον, άπαραδέι- 
κτους καταστάσεις, καί τάς έξ αυ
τών έπιπτώσεις, τό άπερχάμενον 
Διοικητικόν Συμβούλιον έκώφευσεν, 
ένώ θά έδει νά άρθή είς το ύψος τών 
περιστάσεων. Καί συγκεκριμένος, 
είναι γνωστόν, είς τόν Σύλλογον, ό
τι μέχρι τού έτους 1953, τό επι
στημονικόν τεχνικόν προσωπικόν, ή
το έντεταγμένον είς τόν ’Οργανισμόν 
τής Ε.Τ.Ε. έκ τού ’Οργανισμού έ- 
ξήλθεν τό έτος έκεΐνο, κατόπιν τής 
Ήλιασκικής άποφάσεως. "Εκτοτε τό 
επιστημονικόν τεχνικόν προσωπικόν, 
παρέμεινε άνευ1 βαθμολογικής έξελί- 
ξεως, μέ άποτέλεσμα, έπιστή μονές 
έργαζόμενοι έν αύτφ έπί 35ετίαν καί 
πλέον, νά έχουν έξομοιωθή βαθμολο
γικούς πρός τούς βαθμολογικούς έξε- 
λισσομένους κλητήρας τού ιδρύματος.

Κατηγγέλθη επίσης είς τόν Σύλ
λογον, ότι άπό τής άναλήψεως τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης, ύπό τού 
κ. Χέλμη, ήρχισεν ή έντεχνος άπο- 
μάκρυνσις τών στελεχών τού τεχνι
κού τμήματος δΓ άποσπάσεων, διά

νά πληρωθούν αΐ θέσεις αΰται, ού- 
χί άπό τά δεδοκιμασμένα, ένοστο- 
μείναντα στελέχη αύτής, άλλά άπό 
ήμετέρους ίδιώτας. Κατηγγέλθη ε
πίσης, ότι μέχρι τής χρονολογίας έ- 
κείνης ή τεχνική Ύπηρεσία ύπήγετο 
είς τήν Διεύθυνσιν περιουσίας Τρα
πέζης. Μετά τήν άπομάκρυνσιν τών 
στελεχών ό θεσπισθείς Κανονισμός 
καθίστα τήν Δ)νσιν περιουσίας τής 
Τραπέζης ύποχείριον τού τεχνικού 
τμήματος, τών δικαιοδοσιών τού τε
χνικού Συμβουλίου έπεκτεινομένων 
μέχρι καί τής διευθύνσεως Βιομηχα
νικής πίστεως.

Δηλαδή ή Τεχνική Ύπηρεσία, έ
γινε Διεύθυνσις τού τεχνικού τμήμα
τος, συμπεριλαβοΰσα είς τάς άρμο- 
διότητάς της, όλας τάς δικαιοδοσί
ας τής Διευθύνσεως περιουσίας τής 
Τραπέζης. Κατηγγέλθη έπίσης, ότι 
τάς θέσεις Διευθυντών, Προϊσταμέ
νων παντός τμήματος, κατέλαβαν 
πρόσωπα, άτι να δέν είχον συμπλη
ρώσει έτησίαν ύπηρεσίαν είς τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν. ’Αποτέλεσμα 
τών ένεργειών αυτών ήτο ή στελέχω- 
σις τής Τεχνικής Διευθύνσεως 
μέ πρόσωπα συγγενικά καί μέ 
μισθούς διπλάσιους καί πλέον 
τών μέχρι τοΰδε έργαζομένων 
είς τό τεχνικόν Τμήμα. Έπίσης κα
τηγγέλθη ότι οΐ ήμέτεροι ήσαν δίς 
υπάλληλοι τής Τραπέζης κατά τόν 
εξής τρόπον: Ιον. Σύμβασις διά
πρωινήν έργασίαν μέ τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν. 2ον. ’Απογευματινή Σύμ- 
βασις έργασίας μέ τήν ’Ασφαλιστι
κήν εταιρίαν ΑΣΤΗΡ, άλλά κατ 
ούσίαν όμως αΐ έργασίαι αΐ άφορώ- 
σαι εϊτε τήν Τράπεζαν, εϊτε τόν Α
ΣΤΕΡΑ, έγίνοντο ανεξαρτήτως ω
ρών έργασίας είς τόν αυτόν τόπον. 
’Αντικειμένου νομικώς κολασίμου. 
Γιά νά άντιληφθήτε, άγαπητοί Συ
νάδελφοι, τάς παροχάς τών ήμετέ- 
οων σάς αναφέρω ένα παράδειγμα. 
Ό μισθός τού ύπο μηχανικού ήμετέ- 
οου μέ τριετή, έννοεΐται, προϋπηρε
σίαν είς τήν Τράπεζαν ανέρχεται, 
3ιά μέν τήν πρωινήν Σύμβασιν έρ- 
χασίας μέ τήν Τράπεζαν άπό 4.500 
—· 5.000 δρχ. σύν 1.000 — 1.500 
ίπερεργασίαν καί 2.500 — 3.000 
χιά τρίωρον άπογευματινήν άποκα- 
Νουμένην έργασίαν είς τόν ΑΣΤΕ
ΡΑ. Σύνολον άποδοχών 8.000 — 
9.500 σύν οδοιπορικά. Καί έρχόμε- 
3α τώρα είς τούς παλαιούς έπί 
35ετίαν, ύπηρετούντας είς τό "Ιδρυ
μα ύπαλλήλους, έπιστήμονας. Ά-

Βασικός μισθός 6.000 δρχ., πλέ
ον 2.000 δρχ. ύπερεργασίαν, σύνο
λον 8.000 δρχ. Νομίζω πλέον ότι 
σχόλια δέν χρειάζονται. "Ενας ε
πιστήμονας ό όποιος έργάζεται είς 
τήν Τράπεζαν, καί δεδοκιμασμενον 
στέλεχος, νά παίρνη, μετά 35ετή ύ
πηρεσίαν, μισθόν όλιγώτερον υπομη
χανικού, εργοδηγού δηλαδή σήμερον 
νά ύπολείπεται κατά 1.500 δρχ.

Κατηγγέλθη έπίσης, ότι οΐ άρχι- 
τεκτονικές μελέτες κ.λ.π. άνετέθησαν 
'ιδιωτικούς, είς τά τεχνικά, γραφεία, 
τών ιδίων τών ήμετέρων, ή είς τάς 
συζύγους των, μέ άποτέλεσμα νά 
καρπωθούν πέραν τούτων, και την 
μυθώδη αμοιβήν γιά μηχανικούς ήτις 
άνήρχετο είς δεκάδες, εις εκατον
τάδες χιλιάδων δρχ. Κατηγγέλθη ε
πίσης, ότι πρόσωπα, άσχετα πρός 
τό έπάγγελμα, θυρωροί πολυκατοι
κιών παρακαλώ, διωρίζοντο είς τό 
τεχνικόν τμήμα ώς έργοδηγοί, είς 
μεγάλα ύπό τής Τραπέζης, έκτελού- 
μενα έργα, μέ μόνον έφόδιον, ότι ά- 
πετέλουν θυρωρούς τής πολυκατοι
κίας τού ίδιου τού Διευθυντού τού 
τεχνικού τμήματος.

Καί όμως έναντι όλων αυτών τών 
σοβαρών καταγγελιών, τό απερχό
μενον Διοικητικόν Συμβούλιον, έκώ
φευσεν. Μίέ άποτέλεσμα οΐ ένοχοι 
νά παραμένουν είς τάς θέσεις των, 
καί τά παλαιά δεδοκιμασμένα στε
λέχη τής Τραπέζης, νά διαπομπεύον
ται. Λυπούμαι διότι είς τόν απολο
γισμόν τού παρελθόντος έτους, ανα- 
ψέρεται μόνον μία παράγραφος ύπό 
μορφήν ευχής, συστάσεως εξεταστι
κής τών πραγμάτων έπιτροπής , έξ 
άδιαβλήτων προσώπων διά τήν έξα- 
κρίβωσιν τής προσγενομένης ζημίας 
είς τήν Τράπεζαν.

Νομίζω, ότι αΐ καταγγελία! τό
σον αΐ γραπτοί, όσον καί αΐ προ
φορικά! πρός τόν Σύλλογον, ήσαν 
σαφείς, καί ότι ή άνωτέρω παρά
γραφος τού άπολογιζομένου έργου 
δέν άνταποκρίνεται καθόλου είς τά 
καταγγελθέντα. Πλήν όμως τών ά
νωτέρω καταγγελιών, υπήρξαν καί 
αιτήματα, τά όποια ύπεβλήθησαν 
εγγράφω ς πρός τόν Σύλλογον, υπο
γεγραμμένα άπό τό σύνολον τών 
τεχνικών ύπαλλήλων τά όποΐα έχουν 
ώς εξής: Νά έκλειψη ή μισθολογική 
αναρχία. Νά δοθή είς τό τεχνικόν 
έπιστημονικόν προσωπικόν τό οικο
γενειακόν έπίδομα, νά δοθή τό 7 σύν 
3%, νά θεσπισθή κανονισμός προ
σωρινός μετά τής έπανεντάξεως τού 
τεχνικού προσωπικού καί νά δοθούν 
αΐ τριετίαι καί πολυετίαι. Αυτών τών 
αιτημάτων τήν προβολήν έζήτησεν 
τό τεχνικόν έπιστημονικόν προσω
πικόν καί τήν κατοχύρωσιν ενός ά-

γώνος μεμονωμένου, διά τό τεχνικόν 
τμήμα. ’Evy. τό τεχνικόν τμήμα, 
πάντοτε συμμετέσχε είς τούς άγώ- 
νας τών ύπολοίπων συναδέλφων τής 
Τραπέζης.

Έφ' όσον λοιπόν, έζήτησεν μεμο- 
νωμένως, σάς είπα, τόν άπεργιακόν 
άγώνα, έφ’ όσον τά αίτήματά του 
είναι όλα αυτά, ή έννοια τούτων δέον 
νά δίνη δεκτή, Ό Σύλλογος όμως ά- 
διαφορήσας είς τήν έννοιαν τών άνω
τέρω προέβη, παρά τάς έκάστοτε 
δοθεί σας υποσχέσεις. “Ας ληφθή δε 
ύπ’ δψιν, ή τελευταία κυκλοφορήσα- 
σα άνακοίνωσις, άνεγράφη πάλιν, 
ύπό τύπον ευχής: ’Ένταξις τού τε
χνικού τμήματος ώς μία μονάδα 
τής Τραπέζης. Άλλά αύτό ήλθεν 
κατόπιν έορτής. Αφού βγήκε ή τε
λική άπόφασις, περί έντάξεως αυ
τού, πάλιν έξηγγέλθη έκ τής περι
ουσίας Τραπέζη ς, ένεψανίζετο ό 
Σύλλογος, μέ τήν ευχήν τής έντά
ξεως, άφοΰ εΐχεν γίνει.

"Οπως βλέπετε λοιπόν ή περί- 
πτωσις, ήτο πολύ σοβαρά, καί ό 
Σύλλογος δέν διέθετε τό άπαιτού- 
μενον συνδικαλιστικόν κύρος διά τήν 
ευθύνην, τών ώς άνω ζητημάτων. Γ ια
τί όμως δέν τό διέθετε; Διότι έχει τό 
δικαίωμα ό έργοδότης, έφ’ όσον ό 
Σύλλογος, μετεβλήθη είς Λιεόθυν- 
σιν τής Τραπέζης, νά τόν καθήση 
στό σκαμνί, έάν προχωρούσε, πέραν 
τών ορίων τής άνοχής του, αύτό θά 
πή, ότι έπαψε, δέν είναι πλέον κα- 
τηρτισμένος, συνδικαλιστικώς ένας 
άνθρωπος, όταν μόνος του έπιτρέ- 
πη, νά χάση τήν προστασίαν τής 
Συνδικαλιστικής ήγεσίας.

Ένθυμηθήτε κύριοι τήν εποχήν, 
καθ’ ήν ό Πρόεδρος τού Συλλόγου, 
ήτο ισότιμος τού Διοικητοΰ1 τού ‘Ι
δρύματος, καί θ’ άντιληφθήτε, πού 
έχομεν φθάσει.

Άλλά Άγαπητοί Συνάδελφοι, ύ- 
πάρχει καί ένα άλλο θέμα, τής ένο- 
ποιήσεως τού προσωπικού, τό όποι
ον μάλιστα είναι πολύ σοβαρόν καί 
αντιμετωπίζεται μέ προϋποθέσεις, 
αΐ όποΐα ι δέν νομίζω οτι θά κατα
λήξουν είς εύχάριστον άποτέλεσμα. 
Άλλά πρός Θεού Συνάδελφοι, μή 
μέ θεωρήσετε ανθενωτικόν μέ όσα 
θά εϊπω. Εΐμεθα καί πρέπει νά εϊ- 
μεθα ύπέρ τής Ένώσεως, ύπέρ τής 
ένοποιήσεως τού προσωπικού, άλ
λά ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις. 
Επιβάλλεται προηγουμένως ή_ σύ
στασής, μιάς, ειδικής Έπιτροπής, ή 
οποία θά μελετήση τό θέμα καί θά 
καταρτίση τό Καταστατικόν. Άλ
λά ή Επιτροπή αύτή, θά άποτελή- 
ται, άπό όλα τάν ένδιαφερόμενα μέ
ρη. Καί προπαντός ή έγκρισις τών 
Γενικών Συνελεύσεων, τών άνω Συλ
λόγων, διότι νομίζω οτι καθείς έκ 
τών μερών, έχει τό δικαίωμα τής αύ- 
τοδιαθέσεως. Διότι έάν πρόκειται 
χωρίς νά έρωτηθοΰν οΐ άλλοι Σύλ
λογοι, νά γίνη ένοποίησις, τότε 
σημαίνει ότι ό ισχυρότερος, ό πολυ- 
αριθμότερος, έχει τό δικαίωμα προ- 
σαρτήσεως. Καί έφ’ όσον ό τρόπος, 
μέ τόν όποιον επιδιώκεται ή ένοποί- 
ησις, άποκλίνει μάλλον πρός υπο
ταγήν τών πολυαριθμότερων, τότε 
δέν θ’ όναμάζεται ένοποίησις, άλλα 
προσάρτησις. Έάν τούτο ϊσχυεν και 
διά τά Κράτη, τότε καί ή Ελλάς ό
πως καί ολόκληρος 6 κόσμος, θά έ
πρεπε νά γίνουν προτεκτοράτα, τής 
Κίνας. Σάς εύχαριστώ, κ. Συνάδελ
φοι.

(Χει ροκροτή ματα)

Ό u. Γ. Θεοδώρου
κ. Πρόεδρος: Τόν λόγο έχει 

έ κ. Θεοδώρου.
κ. Γ. Θεοδώρου:
Κύριοι Συνάδελφοι, κάμνων χρή- 

σιν τών όσων ή σημερινή άνακοίνω- 
οτς τού Συλλόγου γράφει, διά τής 
όποιας καλούμεθα νά παρευρεθώμεν 
όλοι είς τήν Συνέλευσιν καί νά άσκή- 
σωμεν καλόπιστον κριτικήν έπί τών 
πεπραγμένων τής άπερχομένης Δ.Ε., 
εζήτησα νά λάβω τόν λόγον καί δη- 
λώ ότι όχι μόνον καλόπιστον κριτι
κήν προτίθεμαι νά άσκήσω; άλλά 
ούτε κάν κριτικήν, απλώς θέλω νά 
έπιστήσω τήν προσοχήν τόσον τής 
παρούσης Δ.Ε. όσον καί τής μελ- 
λούσης νά προέλθη έκ τών άρχαιρε- 
σιών, έπί ένός σοβαρωτάτου θέμα
τος, τό όποιον κάπως έθιξεν ό κ. 
Παπαϊωάννου.

Πρόκειται περί τού θέματος τής 
χορηγήσεως τών προσαυξήσεων εν 
τώ αύτώ βαθμώ καί τού τρόπου τού 
ύπολογισμοΰ αύτών. Τό θέμα αύτο 
άφορά άμέσως μέν τούς Συναδέλ
φους άπό τού Λογιστού Α' καί άνω, 
έμμέσως δέ όλους τους νεωτερους 
συναδέλφους οϊτινες έν τφ μεταξύ 
θά προόγωνται εις τούς άνωτέρω 
βαθμούς.

‘Ως γνωστόν, ό ’Οργανισμός είς 
τό άρθρον 7 καί είς τήν πρώτην πα
ράγραφον, άναφέρει τά εξής: «εις 
ύπαλλήλους άπό τού Λογιστού Α' 
καί Ταμίου Α’ καί άνω; υπηρετοΰν- 
τας εύδοκίμως καί μή προαγομέ- 
νους λόγφ έλλείψεως κενών οργανι
κών θέσεων άνωτέρων βαθμών, χορη
γείται προσαύξησις έπί τού βασι
κού μισθού μετά τριών έτών 
πραγματικήν ύπηρεσίαν 
είς τόν αύτόν βαθμόν» καί 
έν συνεχεία είς τήν 3ην παράγραφον



ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΟΣ
(Συνέχεια άπό τή 4η σελίδα)
«Ή προσαύξησις όρίζεται εις 10% 
έπί τού μισθού δΓ έκάστην τριετίαν 
και μέχριςέξτριετιών κατ’ 
άνώτατον δριον».

Τό ποσοστόν των οΰτω χορηγού
μενων προσαυξήσεων, πρώτης καί 
δευτέρας ηύξήθη, κατόπιν αποφάσε
ων τής Διοικήσεως, άπό 10 εις 15%.

Έν συνεχείς! τό άρθρον 13 καί 
εις την πρώτην αυτού παράγραφον 
αναφέρει: «Υπάλληλοι προαγόμενοι 
καί λαμβάνοντες ενδεχομένως εις τον 
προ τής προαγωγής των βαθμόν συ
νολικόν ποσόν — λόγω μισθού καί 
προσαυξήσεως — άνώτερον τού μι
σθού τοΰ βαθμού εις όν προάγονται, 
εξακολουθούν λαμβάνοντες την προ
σαυξήσω ταύτην μειωμένην κατά τήν 
διαφοράν μεταξύ τού προ τής προ
αγωγής των μισθού καί τοΰ μετά 
ταύτην τοιούτου».

'Ως γνωστόν ή οΰτω λαμβανομένη 
προσαύξησις μετατρέπεται εις πο
σοστόν προσαυξήσεως εις τον νέον 
βαθμόν.

Των ανωτέρω δμως, εις πλείστας 
περιπτώσεις, γίνεται αυθαίρετος εις 
βάρος των Υπαλλήλων εφαρμογή,

"Ας έξετάσωμεν δύο έκ των περι
πτώσεων αυτών, έκ τής έξετάσεως 
των οποίων θά άποδειχθή τό βάσι- 
μον των όσων ισχυρίζομαι.

Εις τήν πρώτην περίπτωσιν, έάν 
ένας υπάλληλος, προαγόμενος εις 
άνώτερον βαθμόν, διατηρή ποσοστόν 
προσαυξήσεως έκ προηγουμένου βα
θμού π.χ. 30%, δεν τού χορηγούν
ται εις τον νέον βαθμόν 6 νέαι τρι- 
ετίαι άλλά τόσαι, δσαι έπαρκοΰν 
διά τήν συμπλήρωσιν συνολικού πο
σοστού, παλαιότερον μέν μέχρι 
60%, σήμερον δε μέχρι 70%.

Ή τοιαύτη δμως έφαρμογή εί
ναι, κατ’ έμέ, τελείως αυθαίρετος 
καί παρά τον ’Οργανισμόν έν τώ 
όποίω ρητώς άναφέρεται, δτι αΐ 
προσαυξήσεις χορηγούνται 
μετά τριών έτών πραγμα
τικήν ι> π η ρ ε σ ί α, ν εις τον 
αυτόν βαθμόν καί μέχρις 
έξ τριετιών κατ’ ά ν"ώ τ α
τό ν δριον, ούδαμού δε άναφέρε- 
ται άνώτατον δριον ποσοστού προσ
αυξήσεων.

Γνωστού δντος, δτι ό ’Οργανι
σμός έπέχει ίσχύν νόμου ώς κυρω
θείς διά Ν.Δ. τής 17 Σ)6ρίου 1953, 
έάν ό Νομοθέτης είχε τήν πρόθεσιν 
νά θέσπιση άνώτατον δριον ποσο
στού προσαυξήσεων, θά έπρεπε έν 
συνεχεία τής πρώτης παραγρ. τοΰ 
άρθρου 13 νά προσθέση δευτέραν 
τοιαύτην διατυπουμένην περίπου ώς 
εξής: «αΐ οΰτω λαμβανόμεναι (εκ 
προηγουμένου βαθμού) προσαυξή
σεις μετά τών χορηγηθησομένων εν 
τφ νέω βαθμώ δεν δύνανται νά ύ- 
περβαίνουν τό ποσοστόν τών 60%», 
έφ’ δσον δμως τοιαύτη παράγραφος 
δέν έτέθη ευκόλως συμπεραίνεται δτι 
ό Νομοθέτης ούδεμίαν πρόθεσιν είχε 
νά θέσπιση άνοότατον δριον ποσο
στού προσαυξήσεων.

Άντιθέτως ό Νομοθέτης ευθέως 
καί ρητώς έκδηλώνει τήν βούλησιν 
αυτού, όταν θεσπίζη, δτι ή οικονο
μική έξέλιξις τοΰ μή προαγομένου, 
έλλείψει οργανικών θέσεων, υπαλλή
λου πρέπει νά έξικνεΐται 
μέχρι χρονικού διαστή
ματος 18 έτών, δλαδή μ έ- 
χρις έξ τριετιών έν έκά- 
σ τ ω βαθμώ. ’Αλλά διά τής ώς 
σήμερον, παρανόμου θά έλεγαν, ε
φαρμογής, ό χρόνος τής οικονομικής 
έξελίξεως τών εις τήν περίπτωσιν 
ταύτην έμπιπτόντων υπαλλήλων 
φαλκιδεύεται κατά πολύ, δυνάμενος 
νά πριορισθή καί εις μίαν μόνον 
τριετίαν. Τό τοιοΰτον δμως, δχι μό
νον αυθαίρετον καί άντικοινωνικόν 
είναι, άλλά καί αντίθετον προς τό 
πνεύμα καί τήν θέλησιν τοΰ Νομοθέ- 
του, δστις ρητώς καθορί
ζει τάς χορηγουμένας έν
έ κ ά σ τ ω βαθμώ προσαυ
ξήσεις, είς έξ τριετίας.

Δυστυχώς έκ τής τοιαύτης εφαρ
μογής έζημιώθησαν άποχωρήσαντες 
Συνάδελφοί μας καί άπορώ πώς μέ
χρι σήμερον δέν διεξεδίκησαν τό δί
καιόν των τούτο δικαστικώς.

Καί τώρα κύριοι συνάδελφοι θά 
σάς αναφέρω δευτέραν περίπτωσιν 
κακής καί αυθαιρέτου εφαρμογής 
τοΰ ’Οργανισμού, έξ ίσου αν μή πε
ρισσότερον άδικον καί έπιζημίαν διά 
τούς Υπαλλήλους.

Μετά τήν άπόφασιν τής Διοική- 
σεως δΓ ής ηΰξήθη τό ποσοστόν τής 
πρώτης καί δευτέρας προσαυξήσεως 
άπό 10 εις 15%, άνεμέναμεν δτι τό 
ποσοστόν τής πρώτης χορηγούμενης 
έν τώ βαθμώ προσαυξήσεως θά ήτο 
15%, έντούτοις είς πολλούς συνα
δέλφους, καίτοι τό πρώτον τοΐς έ- 
χορηγήθη έν τώ βαθμώ προσαύξη- 
σις, τό ποσοστόν ταύτης ήτο 10% 
άντί 1 5%.

'Η έξήγησις τήν όποιαν δίδουν οί 
υπηρεσιακοί παράγοντες διά τήν 
τοιαύτην ενέργειαν είναι, δτι έφ’ δ
σον ό προαγόμενος υπάλληλος δια
τηρεί ποσοστόν προσαυξήσεως έκ 
προηγουμένου βαθμού άνώτερον τού 
15%, θεωρείται τό ποσοστόν τούτο 
ώς πρώτη προσαύξησις έν τώ νέω 
βαθμώ καί χορηγείται είς αυτόν μό
νον μία προσαύξησις έκ 15%, άντί 
τών προβλεπομένων δύο τοιούτων, ή- 
τις καί χαρακτηρίζεται ώς δεύτερα

προσαύξησις έν τώ νέω βαθμώ, είς 
άς δέ περιπτώσεις διατηρεί ποσο
στόν προσαυξήσεως έκ προηγουμέ
νου βαθμού άνω τών 30% θεωρείται, 
ότι έχει λάβει ήδη τάς δύο πρώτας 
προσαυξήσεις εκ 15% καί έπί τή 
συμπληρώσει τριετίας τοΰ χορηγεί
ται προσαύξησις έκ 10% ήτις καί 
χαρακτηρίζεται ώς τρίτη προσαύξη- 
σις.

Ή ένέργεια δμως αυτή έρχεται 
είς τελείαν άντίθεσιν πρός τό γράμ
μα καί τό πνεύμα τοΰ άρθρου 13, 
τό όποιον ρητώς άναφέρει, δτι. . . 
έξακολουθοΰν λαμβάνοντες τήν προ- 
σαύξησιν ταύτην κλπ.. . ., ούδαμού 
δέ άναφέρεται δτι ή οΰτω λαμβανο
μένη προσαύξησις θά είναι έν τώ 
νέω βαθμώ πρώτη, δεύτερα ή τρί-
Τη'„

"Εχω τήν γνώμην δτι ό Νομοθέ
της διά τοΰ άρθρου 13 σκοπόν είχε 
ν’ άποκλείση τήν μισθολογικήν στα
σιμότητα τών προαγο μενών υπαλλή
λων τών λαμβανόντων άποδό- 
χάς άνωτέρας τοΰ νέου βαθμού 
των, ώς έπίσης καί οίουδήποτε συμ
ψηφισμού. Διά τών ανωτέρω δμως έ- 
νεργειών τής Τραπέζης γίνεται κα- 
ταστρατήγησις τοΰ οργανισμού, δ- 
στις ώς έλέχθη έπέχει ίσχύν Νόμου, 
έπιβαλλομένης οΰτω μερικής μισθο- 
λογικής στασιμότητας ώς έπίσης καί 
συμψηφισμού πρός τάς άνωτέρας 
άποδοχάς τού προηγουμένου βα
θμού.

Άλλά, κύριοι Συνάδελφοι, καί αν 
πρός στιγμήν δεχθώ μεν δτι τό σύ- 
νολον τών χορηγουμένων προσαυξή
σεων έν τώ βαθμώ πλέον τοΰ ποσο
στού έκ προηγουμένου βαθμού δέν 
δύναται νά ύπερβαίνη έν συνόλω τό 
70%, ό περιορισμός τού ποσοστού 
τής χορηγουιμένης προσαυξήσεως 
πρέπει νά γίνη είς τήν τριετίαν ε
κείνην καθ’ ήν συμπληροΰται τό πο
σοστόν τών 70%.

’Έχω δμως τήν γνώμην, δτι ή σκέ- 
ψιν ήτις ώδήγησε τήν Διοίκησιν τής 
Τ ραπέζης είς τήν αΰξησιν τοΰ πο
σοστού τών δύο πρώτων κατά σει
ράν προσαυξήσεων άπό 10 είς 15%, 
δέν ήτο προσωρινή καί είς περιωρι- 
σμένον χρόνον ένίσχυσις τών υπαλ
λήλων, άλλ’ άπέβλεπε είς μονιμωτέ- 
ραν καί εύρυτέραν ένίσχυσιν τούτων, 

ι ιδία δέ τών καταλαμβανομένων ύπά 
τού ορίου ηλικίας ή διά οΐανδήποτε 
άλλην αιτίαν έξερχομένων υπαλλή
λων καί συνεπεία τής προώρου άπο- 
χωρήσεώς των δέν καθίσταται δυνα
τόν νά έξαντλήσουν τό ποσοστόν 
τού 70%.

Έκ τής κατά τ’ ανωτέρω εφαρ
μογής, έκτος τών άλλων, παρετηρή- 
θη καί τό εξής παράδοξον.

Οί περισσότεροι έκ τών Τμήμα 
ταρχών Α' προαχθέντων είς Συμπρ. 
Ύποδ)ντάς κατά τάς προαγωγάς 
τού έτους 1962 διετήρησαν ποσο
στόν προσαυξήσεως έν προηγουμέ
νου βαθμού άνω τοΰ 30%, είς τού- 
τούς έχορηγήθη προσαύξησις τήν 

1 ην ’ I ανουαρίου 1965 μέ ποσοστόν 
! 0% άντί 15% έφ’ δσον τό πρώτον 
τούς έχορηγεΐτο προσαύξησις είς 
τον βαθμόν τού Συμπρ. Ύποδιευ- 
θυντοΰ.

Μέ τήν χορήγησιν τής προσαυξή
σεως ταύτης, τό σύνολον τών προσ
αυξήσεων έν τώ βαθμώ τού Συμ
πράττοντας άνήλθεν είς 40%, αρκε
τοί δμως έκ τούτων προήχθησαν 
ταυτοχρόνως είς τόν βαθμόν τού Ύ- 
ποδιευθυντοΰ, μέ ποσοστόν προσαυ
ξήσεων έκ προηγουμένου βαθμού καί 
πάλιν άνω τοΰ 30% καί γεννάται τό 
ερώτημα, έπί τή συμπληρώσει τρι
ετίας έν τώ νέω βαθμώ, ή χορηγη- 
θησομένη προσαύξησις θά είναι καί 
πάλιν 10%, άσφαλώς ναι συμφώνως 
μέ τά κρατούντα σήμερον.

Άλλά πώς είναι δυνατόν είς δύο 
έν συνεχεία βαθμούς ούδεμία προσ- 
αύξησις νά χορηγήται ώς πρώτη μέ 
ποσοστόν 1 5%;

Πώς είναι δυνατόν καί μέ ποίαν 
λογικήν τό ’ίδιον ποσοστόν προσαυ
ξήσεων έκ προηγουμένου βαθμού, νά 
χαρακτηρίζεται είς δύο έν συνεχείς! 
βαθμούς καί ’ίσως καί είς τρίτον α
κόμη, ώς πρώτη καί δευτέρα προσ- 
αύξησις.

Άνελογίσθη κανείς έξ υμών, κύ
ριοι Συνάδελφοι, ποίαν ζημίαν ύφι- 
στάμεθα έκ τής τοιαύτης έφαρμο-
Υής;

Ό άδικος ούτος καί παρά τόν 
’Οργανισμόν καί τήν λογικήν, υπο
λογισμός τών χορηγουμένων προσ
αυξήσεων δέν άποτελεΐ φαλκίδευσιν 
μόνον τών άποδοχών μας έπί σειράν 
πολλών έτών, άλλά φαλκιδεύει καί 
τό ποσόν τής άποζημιώσεώς μας 
έκ τοΰ ταμείου Αΰτασφαλείας καί 
τήν σύνταξίν μας έφ’ δρου ζωής η
μών καί τών οικογενειών μας.

Αυτά είχα νά σάς ε’ίπω κύριοι 
Συνάδελφοι καί νά συστήσω δπως 
ή μέλλουσα νά προέλθη έκ τών αρ
χαιρεσιών Δ.Ε. έπιληφθή τοΰ θέμα
τος καί νά προσπαθήση νά διόρθω
ση τά κακώς κείμενα.

(Χει ροκροτή ματα).

Ό u. Μ. Δελένδας
κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έ'χει 

ό κ. Δελένδας.
κ. Ν. Δελένδας:
Αγαπητοί Κύριοι Συνάδελφοι,
Έγώ θά ήθελα νά σάς πώ δυο 

λόγια έπί προσωπικού μου ζητήμα
τος. Κατά τήν αιφνιδιαστικήν άπό-

πειραν καί έκτέλεσιν τής μετατρο
πής τοΰ Καταστατικού τοΰ Συλλό
γου, άνεφέρθησαν ώρισμένα πράγμα
τα πού έκυκλοφόρησαν στούς δια
δρόμους χωρίς νά γραφούν. "Ενα ά
πό αυτά είναι δτι είς τ ό παρελθόν 
υπήρξαν μερικοί συνάδελφοι οί ό
ποιοι έβαλον ανεξάρτητον υποψη
φιότητα μέ μόνον τόν σκοπόν νά 
πάρουν οδοιπορικά κλπ.

Λοιπόν έντίμως σάς λέγω δτι ου
δέποτε είσέπραξα έστω καί μίαν δε
κάραν καί τάς δύο φοράς πού έζή- 
τησα τήν ψήφον σας. 

Χειροκροτήματα 
κ. Ν. Δελένδας: Ό μακαρί

της Μωραϊτίνης σέ ένα άπό τά βι
βλία του διά τήν Αθήνα γράφει γιά 
τούς παλαιούς Δημάρχους δτι στον 
Δήμο υπήρχε μία υπηρεσία μέ τί
τλον «υπηρεσία άλαλαγμών καί 
χειροκροτημάτων», σκοπός της δέ 
ήτο δπως κατά τάς ορέξεις τού Δη
μάρχου άποδοκιμάζουν ή έπι δο
κιμάζουν διάφορα πρόσωπα. Τά λέω 
αυτά διότι ή σημερινή μας Συνέλευ
ση παρουσιάζει τήν πλήρη άπόδοσιν 
τής υπηρεσίας «άλαλαγμών καί 
χειροκροτημάτων», μετά άπό τά 
προηγηθέντα θλιβερά έπεισόδια.

Θαύμασε ό κόσμος τό κατόρθω
μα τοΰ Ρώσσου άστροναύτου Λεό- 
νωφ, δτι παρέμεινε έπί 20', είς τά 
κενόν, ένώ έμεϊς δέν θαυμάζομεν τόν 
κύριον Πρόεδρόν μας πού έχει πα- 
ραμείνει επτά έτη είς τό κενόν καί 
έχει δπως πάνε τά πράγματα ά κό
μη μεγάλην διάθεσιν. 

Χειροκροτήματα, 
κ. Ν. Δελένδας: Τόν άγαπώ 

πολύ τόν κύριον Πρόεδρόν μας. Αυ
τό θά πή άλήθεια. Διαφωνώ δμως μέ 
τήν πολιτικήν του καί θά μοΰ έπι- 
τρέψητε τήν διαφωνίαν μου αυτήν νά 
σάς τήν είπώ μέ ένα μικρό παρα
μύθι.

«Κάποτε κάποιος είχε δει κον
τά σέ μιά λίμνη ένα ροζ έλεφαν- 
τάκι καί γιά κακή τύχη τό διέ
δωσε καί προεκάλεσε τό παγκό
σμιο ένδιαφέρον κυνηγών σπα
νίων ζώων. "Ολοι ένδιεφέροντο 
διά τό περίεργο ροζ χρώμα τοΰ 
μικρού έλέφαντος. Μετά άπό 
πολλές άπόπειρες, βάσανα καί 
τεχνάσματα μιά μέρα ένας διά
σημος κυνηγός κατώρθωσε νά τό 
συλλάβη. Ήτο δμως έξυπνο τό 
ροζ έλεφαντάκι κι’ έγνώριζε κα
λά τή δουλειά του. Καί τώρα γιά 
νά τελειώνω γιατί δπως είναι 
φυσικόν σέ δλα πρέπει νά ύπάρ- 
χη τέλος, τό ροζ έλεφαντάκι σαν 
έξυπνο ζώο άλλαξε χρώμα κΓ έ
γινε γκρι, δπως είναι ή στάχτη 
καί δπως καταλαβαίνετε έπα- 

ψε πλέον νά ένδιαφέρη μιά καί 
έγινε γκρί».

Ακριβώς τό ’ίδιο συμβαίνει μέ 
τόν κυνηγό τών ζητημάτων μας, δη
λαδή, τόν κύριο Πρόεδρό μας, ό ό
ποιος δέν κατώρθωσε μέχρι σήμερον 
νά συλλάβη τό ροζ έλεφαντάκι. 

Θόρυβος. . . φωνές. . .
_κ. Ν. Δελένδας: Έγώ ομιλώ 

επί τών απλών καί ρεαλιστικών ζη
τημάτων. Δέν έχω είσέλθει είς τήν 
αλχημείαν τοΰ Συνδικαλισμού, άπλά 
καί ταπεινά θέλω νά μάς πή ό κύ
ριος Πρόεδρος, τί εισπράττουν οί 
κ.κ. Διευθυνταί, Ύποδιευθυνταί καί 
οί ανώτεροι βαθμοί ώς ασφάλιστρα 
έτησίως. Διότι τυχαίως είς τό άσαν- 
σέρ προ ή μερών, πήρε τό μάτι μου 
τήν δήλωσιν διά φορολογικήν χρήσιν 
άνωτέρου υπαλλήλου καί σάς διαβε- 
βαιώ δτι λαμβάνει άσφάλιστρα μη- 
νιαίως δσο έγώ παίρνω μισθόν. 
(Λογιστής Α' μέ 2 προσαυξήσεις).

Θέλω νά μάθω έάν τά άσφάλι
στρα ύπάγωνται στον έλεγχον τοΰ 
Συνδικαλισμού.

Χειροκροτήματα.
Άπλά, συνδικαλιστικά απευθύνο

μαι τούρα πρός τούς νέους συναδέλ
φους μου διότι μέχρι σήμερα διεπί- 
στωσα δτι άληθεύει αυτό πού λέει 
ό λαός «όποιος έχει μαχαίρι τρώει 
πεπόνι», ομιλώ διά τάς προαγωγάς. 
Γιά μένα πιά έχει τελειώσει ή τρα
πεζική μου καρριέρα.

"Εν μέλος, δχι δά. 
κ. Ν. Δελένδας: Φοβούμαι 

δτι θά τελειώση ή τραπεζική μου 
καρριέρα καί μετά, δπως είναι φυ
σικό, ή ζωή μου, καί έπί τοΰ τάφου 
μου θά γράψουν «υπήρξε Λογ)στής 
Α' μέ 2 προσαυξήσεις» καί σάς ε
ρωτώ: είναι θάνατος αυτός; 

Χειροκροτήματα.
Ένώ άλλοι συνάδελφοι θά έχουν 

καλυτέραν τύχην άπό εμένα, π.χ. 
κάποιος πού έχει θειον είς τήν τρά
πεζα παίρνει δύο κατ’ έκλογήν προ
αγωγάς εντός τριετίας. 

Χειροκροτήματα.
’Εκείνο λοιπόν τό όποιο θέλω νά 

τονίσω είς τούς νέους είναι ό άγών 
διά τήν προαγωγήν, διότι δέν είναι 
φρόνιμον νά φέρη κανείς μαχαίρι 
καί φυσικό νά μήν έχη θείο δχι στήν 
Κορώνη άλλά στην τράπεζα.

Ταυτόχρονοι δ ι αλογι καί συζητή
σεις.

κ. Ν. Δελένδας: Έγώ θά ή
θελα μιαν χάριν άπ’ τόν Κον Πρόε
δρον. Ποια είναι αυτή ή χάρι;

Αμέσως. Λόγφ τοΰ δτι είναι κομ
μένα τά πόδια μου άπό τόν πόλε
μο (άνάπηρος) καί διότι δέν έχω ά- 
κόμη πάρει τόν βαθμόν τοΰ Ύπο- 
τμηματάρχου, 'ίσως διότι δέν έχω 
μέχρι σήμερα οΰδέν τό μεμπτόν είς

τόν φάκελλόν μου, διά νά έξέλθω έκ 
τής τραπέζης, πρός είσπραξιν τής 
συντάξεως τοΰ άναπήρου, πρέπει νά 
συγκεντρώσω τρεΐς υττογραψάς σ’ 
ένα μικρό κίτρινο χαρτάκι. Ζητώ νά 
με άτταλλάξητε αϊτό τόν κόπον αυ- 
τόν, διότι καί άσπρα μαλλιά έχω 
καί άρκετά χρονάκια έχω. Ευχαρι
στώ.

Τώρα μιά άλλη υπόθεση μέ άπα- 
σχολεΐ. Βλέπετε τά προσωπικά μου 
ζητήματα τα λύνω εδώ. Νά παύση 
° Σύλλογος νά άνακατεύεται είς τήν 
πολιτικήν. Δέν ήτο ωραία ή κάθοδος 
τού κ.^ Προέδρου είς τάς δημοτικός 
έκλογάς. Επ’ αύτοΰ θά σάς πώ μιά 
μικρή άληθινή ιστορία.
, Πρό έτους είχα διαβάσει είς τάς 
εφημερίδας δτι ή μεταφορά τής πε
ρίφημου Τζοκόντας στήν Αμερική έ- 
στοίχισε περίπου έπτά έκατομμύ- 
ρια δολλάρια καί διά νά καλυψθή τό 
ποσόν αυτά έγινε ή σχετική διαφή- 
μισις,^τοιχοκολλώντας τήν φωτογρα- 
φια της Τζοκοντας είς τούς τοίχους 
τής Νέας Υόρκης. Κατά τόν ίδιον 
τρόπον έτοιχοκολλεΐτο τήν περιίδον 
των δημοτικών εκλογών, ή φωτογρα
φία τού Προέδρου μας είς τούς τοί
χους τών Αθηνών ώς νέα Τζοκόν- 
τα.

Γελωτες, φωνές, χειροκροτήματα...
Ελπίζω οτι το νέον Διοικητικόν 

Συμβούλιου δέν θά παρευρεθή σέ 
άλλην συγκέντρωσιν τών 1 15. Έ- 
πήγα κι εγώ στήν συγκέντρωσιν 
αυτήν καί_ έκατάλαβα δτι δέν έπρο- 
κειτο περί συνδικαλιστικής έκδηλώ- 
σεως, άλλά περί πολιτικής συνα
θροίσεις τής άριστεράς παρατάξε- 
ως. Δέν είναι σωστό οί μή εργαζό
μενοι νά ένδιαφέρωνται διά τούς έρ- 
γαζομένους.

Είναι εντροπή νά ύποχρεωνώμεθα 
εις τους κυρίους αυτούς.

Κουράζονται. . .
Συνεχίζω διά νά πώ δυο λέξεις 

σχετικά μέ τήν δράσιν νεαρού συνα- 
δέλφου, μοΰ διαφεύγει τό όνομά του. 
° κύριος αυτός δέν κάμνει άλλην 

εργασίαν παρά νά γράφη έπιστολάς 
πρός τους νέους συναδέλφους Κέν
τρου και επαρχιών μέ σκοπόν νά 
διαβάλλη τούς αντιπάλους τού κ. 
Προέδρου και άντιθέτως νά ύμνή τό 
απερχόμενον Συμβούλιον.

Τό, είδος τών επιστολών τούτων 
συνηθίζεται^ είς τά φασιστικά καθε
στώτα, πού ώς γνωστόν είναι δύο: 
κόκκινα και μαύρα, δέν προχωρώ πε
ρισσότερο.

Διαλέχτε καί παίρνετε.
Τώρα τό τελευταίου.
Οι νέοι πρέπει νά πιστέψουν δτι 

έχουν τά νειάτα τους νά κυττάζουν 
μόνοι^ τους τά συμφέροντά τους διά 
νά κάμουν μιά καλή ζωή στήν τρά
πεζα.

Έγώ δέν πολιτεύομαι ούτε έχω 
πλέον θέσιν κοντά τους. "Εχω ά
σπρα μαλλί α και μια συμβουλή τούς 
δίδω:

)Να κυτταξουν με κάθε τρόπο νά 
πάρουν στά χέρια τους τόν Σύλλο
γο.

Προσοχή όμως άπό τ’ άσπρα 
μαλλιά.

«Το δίς έξαμαρτάνειν ούκ άνδρός 
σοφού».

Αυτά πρέπει νά κάμουν οί νέοι 
διά νά μήν, άπ’ εδώ καί στο εξής 
τους παίρνουν διά. . . Νά τό πώ;

Φωνές. . . ναι, δχι. . .
"Ε! δέν τό λέω.
Λοιπόν γειά σας.
Παρατεταμένα χειροκροτήματα.

Ό u. Σ. Ίωαννίδης
κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει 

ό κ. Σ, Ίωαννίδης.
κ. Σ. Ιωαννίδης: Αγαπη

τοί Συνάδελφοι, οί περισσότεροι μέ
χρι τής στιγμής όμιληταί κατέκρι- 
ναν τήν άπερχομένην Διοικούσαν ’Ε
πιτροπήν τοΰ Συλλόγου μας. Ειδικά 
έγώ, σάς λέγω δτι κάθε άλλο παρά 
νέσω άφοΰ υπήρξα παλαιόν μέλος 
αυτής, καί διότι πιστεύω δτι αυτή 
έκανε τό καθήκον της καί ώς έκ 
τούτου είναι είς θέσιν νά δώση όλες 
τις άπαντήσεις πού χρειάζονται είς 
τούς σημερινούς έπικριτάς της.

Μεταξύ τών ομιλητών παρουσιά- 
σθηκαν και ωρισμένοι γιά πρώτη 
ίσως φορά. "Ενας άπ’ αυτούς είναι 
καί ^ ό κ. Παράσχης, ό οποίος με
ταξύ τών άλλων άνεφέρθη καί είς τάς 
δημοσιεύσεις τής Τραπεζιτικής, αί 
όποΐαι αφορούσαν, ή κατ’ αυτόν έθι
γαν τό πρόσωπον τού κ. Τσουδε- 
ροϋ. "Εδωσε νά έννοηθή δτι οί δη
μοσιεύσεις αυτές άποσκοποΰσαν νά 
θίξουν τό πρόσωπον τοΰ κ. Τσουδε- 
ροΰ είς τήν παρούσαν προεκλογικήν 
περίοδον τοΰ Συλλόγου μας. Επει
δή τις επιστολές αύτές τις έγραψα 
έγώ σάς λέγω δτι κάθε άλλο παρά 
ή πρόθεσίς μου ήτο καί είναι νά θίι- 
ξω τόν κ. Τσουδερόν ώς πρόσωπον.

Ό κ. Παράσχης βέβαια, δστις ευ
θύς έξ άρχής τό έδήλωσεν, δέν έχει 
άνακατευθή είς τά κοινά τών συνα
δέλφων καί ώς έκ τούτου ίσως δέν 
κατάλαβε δτι είς τάς έπιστολάς μου 
αΰτάς ό κ. Τσουδερός δέν θίγεται 
ύπό τήν μορφήν τού Συνδικαλιστού 
άλλά ύπό τήν μορφήν τού Προέδρου 
τοΰ Εποπτικού Συμβουλίου τοΰ 
Νέου Συν)σμοΰ Στεγάσεως τών υ
παλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης, 
δπου φυσικά γιά έμάς τήν άντιπολί- 
τευσιν, τόσον αυτός δσον καί ένας

«Κύριον
Γεώργιον Καραπάνον
Πρόεδρον Συλλόγου Υπαλλήλων
Έθν. Τραπέζης τής Ελλάδος
Ενταύθα
Κύριε.

Είς άπάντησιν τής άπό 29— 
3—65 έπιστολής σας, έχω τήν 
τιμήν νά γνωρίσω ϋμΐν δτι κατά 
τήν προ τών Δημοτικών ’Εκλο
γών περίοδον, δτε ό κ. Π. Κα- 
τσώτας ήτο άκόμη Υπουργός 
Προνοίας, παρουσιάσθημεν είς 
αυτόν, διά νά ζητήσωμεν τήν έγ- 
κρισιν λειτουργίας τοΰ Μικροβι
ολογικού Εργαστηρίου τοΰ Τα
μείου.

Κατά τήν έν λόγω παρουσία- 
σιν, καθ’ ήν παρέστητε καί Υ
μείς κατόπιν παρακλήσεώς μας, 
ΐνα συμβάλητε είς τήν άποδο>- 
χήν τής αίτήσεώς μας, έγένετο 
έκ μέρους τοΰ κ. Π. Κατσαπα 
πρότασις συμμετοχής υμών είς 
τά ΰπ’ αυτόν ψηφοδέλτιον τών δη
μοτικών έκλογών.

Καλώς ένθυμοΰμαι δτι καίτοι 
υμείς άρχικώς άπεποιήθητε την 
πρότασίν του, τελικώς τή έπι μο
νή τοΰ κ. Κατσώτα καί τή προ-

άλλος ομιλητής τής σημερινής Συ- 
νελεύσεως είναι κατηγορούμενοι. Αυ
τό βέβαια είναι άλλο θέμα καί ώς 
έκ τούτου δέν πρόκειται νά τό θί
ξουμε σήμερα.

Έπίσης ώρισμένοι όμιληταί ώμί- 
λησαν γιά τήν Ένωσιν τοΰ Προσω
πικού, διότι πιστεύουν δτι θά πρέ
πει νά είναι ένας βασικός σκοπός 
είς τάς έπιδιώξεις τού Συλλόγου 
μας. Θέλω κΓ έγώ νά τονίσω δτι ή 
ένωσις τοΰ Προσωπικού είναι έπι βε
βλημένη καί πιστεύω δτι ή άπερχο- 
μένη Διοίκησις, έπί τοΰ θέματος 
αύτοΰ θά έχη νά μάς πή άρκετά. Ε
πειδή μερικοί νέοι συνάδελφοι άφη
σαν νά έννοηθή, δτι, ή παρούσα Δι
οικητική: Επιτροπή άποβλέπει είς 
τήν διά τοΰ δικτακτορικοΰ τρόπου 
συνένωσιν τοΰ προσωπικού τών δια
φόρων συλλόγων τής Τραπέζης μας, 
γι’ αύτό έπιτρέψατέ μου νά άνατρέ- 
ξω είς τήν εποχήν κατά τήν οποίαν 
υπήρξα μέλος τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τοΰ Συλλόγου μας.

Αγαπητοί συνάδελφοι, δέν πρό
κειται νά σάς απασχολήσω πολύ 
διότι ό χρόνος δέν μάς παίρνει. 
Είχαμε σταματήσει είς τό θέμα τής 
ένώσεως τών συλλόγων μας. Μερι
κοί συνάδελφοι έπιρρίπτουν δλον το 
βάρος τής μή πραγματοποιήσεως 
τής Ένώσεως είς τήν παρούσαν Δι- 
οίκησιν. Αυτά δέν είναι αλήθεια. Ή 
αλήθεια είναι δτι έγινε μία προσ
πάθεια διά τήν ένωσιν τοΰ προσωπι
κού προ τριών ή τεσσάρων έτών, δ
ταν ήμουν κΓ έγώ μέλος τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου. Τότε είχα έ- 
ξουσιοδοτηθή έκ μέρους τοΰ Δ) κοΰ 
Σ )λίου νά πραγματοποιήσω μίαν 
συνάντησιν μέ τούς αντιπροσώπους 
δλων τών συλλόγων τής Τραπέζης 
μας, μέ θέμα τήν ένωσιν καί μόνον.

Πράγματι είς τήν συγκέντρωσιν 
αυτήν προσήλθον ά κ. Γκιτάτος μέ 
μέρος τών συνεργατών του, καθώς 
καί οί κ.κ. Τρίμης καί Σκουλάκης 
μέ μέρος τών συνεργατών των. Κατ’ 
αυτήν οί ώς άνω άντιπρόσωποι τών 
συλλόγων άρνήθηκαν νά συζητήσουν 
διά τήν ένωσιν τοΰ προσωπικού καί 
έν συνεχείς! έπρότειναν νά συγκρο- 
τήσωμεν μίαν Διοικητικήν Επιτρο
πήν τάς άποφάσεις τής όποιας νά 
έκτελοΰν δλοι οί σύλλογοι, τήν πλει- 
οψηφίαν δμως αυτής τής έπι τροπής 
ν’ αποτελούν οί άντιπρόσωποι τών 
τριών Σωματείοον, δηλαδή τής Τρα
πέζης Αθηνών, τών Εϊσπρακτόρων 
καί τοΰ Βοηθητικού Προσωπικού. 
"Οπως καταλαβαίνετε, κάθε άλλο 
παρά είχαν σκοπόν τόν καιρό εκεί
νον νά προχωρήσουν είς τήν ένωσιν. 
"Ηθελαν νά διοικήση ή μειοψηφία, 
δηλαδή αυτοί καί δχι ή πλειοψηφία, 
έμείς. Μοΰ φαίνεται περίεργον λοι
πόν νά πιστεύη ό κ. Παράσχης δτι 
ό κ. Γκιτάκος καί ό κ. Τρίμης θέ
λουν τήν ένωσιν.

Έπίσης ήθελα νά πώ γιά τόν κ. 
Προσωπάρχη, διά τόν όποιον τόσα 
καλά λόγια είπαν οί κ.κ. Παράσχης 
καί Τσουδερός, ό δεύτερος μάλιστα 
έ σημείωσε καί τήν απουσία του άπό 
τήν σημερινήν μας συνέλευσιν. Πρώ
τη ή συλλογική ήγεσία έζήτησεν ά
πό τήν παλαιάν μάλιστα διοίκησιν 
τής Τραπέζης, δπως άναθέση είς τόν 
παρόντα προσωπάρχην μας τήν δι- 
εύθυνσιν τοΰ Προσωπικού. Είς τήν 
ένέργειάν της αυτήν τότε δέν έπέτυ- 
χεν. Τελειώνοντας, έγώ προσωπικώς 
επαινώ τήν άπερχομένην Διοίκησιν 
τοΰ Συλλόγου μας γιά τά δσα έκα
νε καί έλπίζω δτι ένισχυμένη καί 
πάλι μέ νέα πρόσωπα δπως κάνει 
κάθε χρόνο καί προχωρώντας είς τήν 
πραγματοποίησιν τής ένώσεως τοΰ 
προσωπικού θ’ άποδώση περισσότε
ρό. Εύχαριστώ.

(Χειροκροτήματα)

τροπή τών παρόντων συναδέλφων 
άπεδέχθητε ταύτην.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 

Ε. ΜΑΚΡΗΣ

Είς τήν ομιλίαν μου κατά τήν γε
νικήν Συνέλευσιν άνέπτυξα μεταξύ 
τών άλλων καί τό θέμα τών έξετάσε- 
ων καί ώμίλησα περί «γνωστών καί 
απλών θεμάτων». Πρός άποφυγήν έν- 
τυπώσεων άλλων δηλώ δτι τά θέμα
τα τής Λογιστικής ήσαν άπλαΐ ήμε- 
ρολογιακαί έγγραφα! διδαχθεΐσαι, 
ένξ> τό θέμα τών Αγγλικών περιεί- 
χετο είς πέντε θέματα, έπιλεγέντα 
πράγματι μέ προσοχήν άπό μελετη- 
μένον καί συνετόν άνδρα, ό όποιος 
ένδιεφέρθη καί διά τό νέον προσω
πικόν, άλλά καί διά τό συμφέρον 
τής Τ ραπέζης. Έπί τών θεμάτων 
Έκθέσεως καί Αριθμητικής δέν έκ- 
φέρω καμμίαν γνώμην έπί τώ λόγφ 
δτι δέν διηγωνίσθην.

Τούτο άπετέλεσε θέμα έκμεταλ- 
λεύσεως τής Συλλογικής ηγεσίας έ
νώ δεν ένεδείκνυτο.

Μετά τιμής 
ΦΙΛ. ΑΠΟΣΚΙΤίΗΣ 

Ε.Τ.Ε. Πραξιτέλους

Ό ιι. Θ. Μπελέιιος
κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει 

ό κ, Μπελέκος.
κ. Θ. Μπελέκος: Κύριοι Συ

νάδελφοι, σάς φέρω τόν χαιρετισμόν 
πολλών συναδέλφων, διαφόρων υπο
καταστημάτων. ΔΓ αύτό είμαι υπε
ρήφανος, διότι μοΰ άνέθεσεν ένα πο
σοστόν Συναδέλφων νά τούς εκπρο
σωπήσω είς τήν Συνέλευσιν αύτήν.

"Ηκουσα μετά προσοχής, όλους 
τούς όμιλητάς, καί γι’ αύτό άκρι- 
βώς δέν θ’ άσχοληθώ μέ τά θέματα, 
μέ τά όποια, ήσχολήθησαν οί άλλοι. 
Δηλαδή μέ τήν παρούσαν Συνδικα
λιστικήν ηγεσίαν, δέν θ’ άσχοληθώ, 
διότι γνωρίζω νά σέβωμαι τούς νε
κρούς. Νεκρά δέ είναι έκ τών πρά
ξεων καί τών έργων της, τά όποια 
ηκουσα άπό σάς. Θ’ άσχοληθώ 
δμως, μέ τήν άλλην πλευράν τοΰ ερ
γοδότου. Κύριοι παντού καί τό λέ
γω μετά λύπης μου αύτό, έπεκράτη- 
σαν δημοκρατικές ιδέες, έκτος άπό 
τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν.

Κύριοι δέν είναι πλέον ανεκτόν, 
νά δεχόμεθα ραπίσματα, καί νά δε- 
χόμεθα έξευτελισμούς, διότι ύπαγό- 
μεθα είς τόν Συνδικαλισμόν. Θά σάς 
είπω, μετά λύπης μου, ένα ιστορι
κόν. Μίαν ήμέραν είς τό Άγρίνιον 
συνεκεντρώθησαν, μία όμάς Συνα
δέλφων καί έκ τών γειτονικών Κα
ταστημάτων, καί συζητήσαμε. Αύ
τό συνέβη τόν ’Οκτώβριον τοΰ 
1 964, καί συζητούσαμεν, τέλος πάν
των πού βαδίζομεν; Οίκονομικώς είς 
τήν τάξιν τών άπαθλιωμένων άλλά 
καί ηθικώς. ‘Ηθικώς διότι δέν ύπήρ- 
χεν ή Συνδικαλιστική Ήγεσία είς 
τήν όποιαν νά άποτανθώμεν καί ά- 
πεφασίσαμεν νά δημιουργήσωμεν 
μίαν άνταρσίαν. Είμαι μαθημένος 
άπό άνταρσίες καί κάναμε ένα τη
λεγράφημα άπευθυνόμενον πρός διά
φορα ‘Υποκαταστήματα καί διεμαρ- 
τυρόμεθα διά τήν τελείαν έγκατάλει- 
ψιν τής Συνδικαλιστικής Ηγεσίας 
άλλά καί διεμαρτυρόμεθα διά τάς 
υποσχέσεις καί μόνον τής Συνδικα
λιστικής Ηγεσίας . Τό τηλεγράφη
μα αύτό άπεστάλη είς πολλά Υπο
καταστήματα. Δέν είχαμε χρήματα 
νά τό άποστείλωμεν είς όλους, δυ
στυχώς μετεδόθη καί τηλεγραφικώς 
είς 2 - 3 Υποκαταστήματα. Διά τήν 
πράξιν μου αύτήν, τήν μετάδοσιν 
δηλαδή διά τηλεφώνου τοΰ τηλεγρα
φήματος, ή Διοίκησις μοΰ επέβαλε 
τήν ποινήν 500 δρχ. Τούτο βέβαια 
δΓ έμέ άποτελεΐ τίτλον, δχι βέβαια 
τίτλον τιμής, διότι υπάρχουν καί άλ
λοι τίτλοι τιμής έθνικοΰ περιεχομέ
νου καί γι’ αύτό δέν τόν αποκαλώ 
τούτον τίτλον τιμής, Διότι έπίστευ- 
σεν ή Διοίκησις δτι θά δειλιάσωμεν 
προ τών μέτρων τά όποια λαμβάνει. 
Δηλοΰμεν άπό τής θέσεως αΰτής δτι 
δΓ ήμάς τοΰλάχιστον οί όποιοι ή- 
γωνίσθημεν άλλους αγώνας ώραιοτέ- 
ρους, δτι δέν δειλιάζομεν, θά συνε- 
χίσωμεν τόν αγώνα μας καί θά τόν 
συνεχίσωμεν έκεΐ δπου αύτοί δέν έ- 
πίστευσαν, είς τήν ελευθερίαν καί είς 
τήν δημοκρατίαν τών αρχών νά άνα- 
κατεύωνται καί νά άναμιγνύωνται είς 
τόν Συνδικαλισμόν.

Συνάδελφοι, προηγούμενοι εμού 
όμιλήσαντες ας μοΰ επιτρέψουν νά 
διαφωνήσω είς ένα σημείον δτι ευτυ
χώς είς τήν θέσιν τού Προσωπάρχου 
είναι ό κ. Παπαλέτσος, ό όποιος 
προέρχεται άπό τόν Συνδικαλισμόν. 
Τό άμφιβάλλω. Τό αμφιβάλλω κύ
ριοι συνάδελφοι, δχι διά κανέναν 
άλλον, λόγον, άλλά δταν επιτρέπει 
είς τόν έαυτόν του, νά παρασύρεται 
είς τάς τοιούτου είδους ένεργείας. 
Έτιμωρήθην έγώ, διότι έχρησιμο-



ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝ, ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
κτησαν αύτούς τούς βαθμούς έτσι. 
’Έχω και ένα άλλο θέμα, οικονομι
κής φύσεως, νά θίξω. 'Αλλά δυστυ
χώς, ή κλειψύδρα είναι πολύ περιω- 
ρισμένη καί δέν μ’ αφήνει νά προ- 
6ώ, εις άποκαλύψεις.

(Χειροκροτήματα)
Σέ εποχή Δημοκρατίας, έποχή, 

πού έπρεπε καί εμείς νά ζοΰμε τά 
πλεονεκτήματα τής έλευθέρας έκτά-

σεως τών νοημάτων μας. Έάν εις 
την εύγένειαν τής Άντιπολιτεύσεως, 
επιβάλλεται τό βραχύ, τό ώμον, το 
άλλοπρόσρλλον, το πάαης φύσεως 
περιοριστικόν τής σκέψεως, νομίζω, 
δτι εΐμεθα, ώριμοι, νά καταντήσωμεν 
δούλοι.

(Χειροκροτήματα)

(Συνέχεια στήν 7η σελίδα)

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΟΠΟΥ ΟΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ 01 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΣ 18ΗΣ ΚΑΙ 19ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1965
1. ΑΘΗΝΩΝ 32. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Καταστήματα ’Αθηνών - Πει-Κερκύρας.
ραιώς, Προαστίων, Πόρου,33. ΚΙ ΑΤΟΥ
Κυθήρων - Σπετσών, "Υδρας.Κιάτου.
2. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 34. ΚΙΛΚΙΣ
‘Αγίου Νικολάου, ‘Ιεραπέ-Κιλκίς.
τρας, Σητείας. 35. ΚΟΖΑΝΗΣ
3. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Κοζάνης, ’Αμυνταίου, Γρεβε
’Αγρίνιου. νών, Πτολεμαίδος.
4. ΑΙΓΙΟΥ 36. ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ
Αίγιου. Κομοτινής.
5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΑΕΩΣ 37. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Άλεξανδρουπόλεως, ΔιδυμοτείΚορίνθου, Λουτρακιού.
χου, Σουφλίου. 38. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
6. ΑΝΔΡΟΥ Κυπαρισσίας, Φιλιατρών.
"Ανδρου. 39. ΛΑΜΙΑΣ
7. ΑΡΓΟΥΣ Λαμίας, Καρπενησιού.
"Αργους, Νεμέας. 40. ΛΑΡ ΙΣΗΣ
8. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Λαρίσης, Φαρσάλων.
’Αργοστολιού, Ιθάκης. 41. ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
9. ΑΡΤΗΣ Λεβαδείας, Όρχομενοΰ, ’Αμ-
"Αρτης. φικλείας.
10. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 42. ΛΕΥΚΑΔΟΣ
’Αταλάντης. Λευκάδας.
11. ΒΕΡΡΟΙΑΣ 43. ΜΕΓΑΡΩΝ
Βερροίας. Μεγάρων.
12. ΒΟΛΟΥ 44. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Βόλου, ‘Αλμυρού. Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, Αΐ·
13. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ τωλικοΰ.
Γ αργαλιάνων. 45. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
14. ΓΥΘΕΙΟΥ Μυτιλήνης, Λήμνου, Πλωμαρί-
Γυθείου. ου, Παπάδων.
15. ΔΡΑΜΑΣ 46. ΝΑΟΥΣΗΣ
Δράμας. Ναούσης.
16. ΕΔΕΣΣΗΣ 47. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Εδέσσης, Φλωρίνης. Ναυπλίου, Λεωνιδίου.
17. ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ 48. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Ελασσόνας. Ξυλοκάστρου.
18. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 49. ΞΑΝΘΗΣ
Ζακύνθου. Ξάνθης.
19. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ 50. ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
Ήγουμενίτσης. Όρεστιάδος.
20. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 51. ΠΑΤΡΩΝ
Ηρακλείου, Μοιρών. Πατρών, Καλαβρύτων
21. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 52. ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Θεσσαλονίκης Α' Πρεβέζης.

» Β' 53. ΠΥΡΓΟΥ
» Γ' Πύργου, ’Αμαλιάδος.
» Δ' 54. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
» Ε' Ρεθύμνης.
» Σταθμού , 55. ΡΟΔΟΥ

Γιαννιτσών, Λαγκαδά, Ν 
λεξανδρείας, Κουφαλίων.
22. ΘΗΒΩΝ
Θηβών, ’Ερυθρών
23. ΙΤΕΑΣ 
’Ιτέας, Άμφίσης.
24. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Ίωαννίνων, Μετσόβου.
25. ΚΑΒΑΛΑΣ
Καβάλας, Χρυσουπόλεως 
λευθερουπόλεως.
26. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Καλαμάτας, Μεσσήνης, 
λου.
27. ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
Κάλυμνου, Λέρου.
28. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 
Καρδίτσης.
29. ΚΑΡΛΟΒΑΣ 1 ΟΥ

’ ^’Ρόδου, Κώ.
56. ΣΑΜΟΥ
Σάμου.
57. ΣΕΡΡΩΝ
Σερρών, Νιγρίτης
58. ΣΠΑΡΤΗΣ
Σπάρτης.
59. ΣΥΡΟΥ

- E-J0pC.Uj Οήρας, Μυκόνου.
60. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

, Τ ρικάλων.
Πυ-61. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

Τριπόλεως, Μεγαλουπόλεως, 
Δημητσάνης.
62. ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Χαλκίδας, Ίστιαίας, Κύμης, 
’Αλιβερίου.

Καρλοβασίου. 63. ΧΑΝΙΩΝ
30. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Χανίων.
Καστοριάς. 64. ΧΙΟΥ
31. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Χίου, Καρδαμύλων, Οίνουσ-
Κατερίνης. σών.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΙΟΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ

(Συνέχεια άπό τήν 5η σελίδα)
ποίησα τό τηλέφωνον τού Υποκατα
στήματος, νιά τήν μετάδοσιν τηλε
φωνήματος,καί ερωτώ, ποιος έξ υ
μών δέν μετεχειρίσθη τό τηλέφωνον, 
νά έπικοινωνήση μέ τον χασάπη του, 
γιά νά παραγγείλη κρέας; Δέν φαν
τάζομαι νά ύπάρχη συνάδελφος, ό 
όποιος νά μήν έχρησιμοποίησεν τό 
τηλέφωνον διά προσωπικήν του χρή- 
σιν.

Επομένως ό ισχυρισμός, δτι δλα 
πάνε καλά, διότι ό διευθύνων σήμε
ρα ήγέτης τού προσωπικού, προέρ
χεται άπό τον Συνδικαλισμόν, δι’ 
εμέ είναι απαράδεκτος. Πιστεύω, δτι 
ή νέα ‘Ηγεσία, ή νέα Συνδικαλιστι
κή Ηγεσία, ή όποια θά έξέλθη άπό 
τάς έκλογάς, θά έχη τό θάρρος, νά 
έφαρμόση, έκεΤνα τά όποια έπιβάλ- 
λουν οί Δημοκρατικές αρχές καί ή 
ελευθερία τού ανθρώπου.

Έάν καί αυτή κύριοι Συνάδελφοι, 
εις τήν οποίαν βέβαια, δηλώ αυτήν 
τήν στιγμήν, δτι δέν συμμετέχω, δη
λαδή εις τό ψηφοδέλτιον τού κ. 
Τσουδεροΰ, έάν καί αυτή δέν τηρή- 
ση, δέν έφαρμόση, έκεΐνα τά ό
ποια έπιβάλλονται, νά είναι βεβαία, 
δτι θά μάς εύρη αντιμέτωπους πά
λιν. Κύριοι συνάδελφοι είς τήν αθλι
ότητα είς τήν οποίαν ώδηγήθημεν, 
προς στιγμήν εϊχομεν αποφασίσει 
τήν ΐδρυσιν Συλλόγου, έπαρχιακών 
Υποκαταστημάτων. Επειδή δμως 
βλέπομεν, δτι τούτο, δέν ήτο τό ορ
θόν, προσπαθήσαμεν νά τό άποφύ- 
γουμε καί τό άποφύγαμε.

Δέν είναι δμως νοητόν, νά ύπάρ-, 
χη διάκρισις, μεταξύ συναδέλφων 
τού κέντρου καί συναδέλφων τών έ- 
παρχιών. Καί είς τήν παρούσαν Γε
νικήν Συνέλευσιν, έκπροσωπών τούς 
συναδέλφους, τούς όποιους σάς εί
πα προηγουμένως, προβάλλω σάν 
αίτημα σοβαρόν, δτι δχι μόνον θά 
έργασθώμεν καί ημείς 39 ώρες αλ
λά καί έκεΐνες τις όποιες έργασθή- 
καμε, θά τις πληρωθούμε. Δέν είναι 
ορθόν καί λογικόν, άνθρωποι έργα- 
ζόμενοι εις τόν αυτόν έργοδότην, νά 
έργάζωνται καί ν’ άμείβωνται διά- 
φοροτρόπως.

Καί τώρα, θά ήθελα νά σάς εΐ- 
πω, δτι πρέπει νά προσέξουμε, κά
πως, πιό καλά, τούς συναδέλφους 
τών έπαρχιών. Διότι οΐ συνάδελφοι 
τών έπαρχιών, είναι εκείνοι, διά νά 
εϊπω καλλίτερον, είναι αί μάχιμοι 
στρατιώται. Δέν θέλω νά θίξω τούς 
συναδέλφους τού Κέντρου πλήν δμως 
αύτοί έχουν διαφορετικός, ανέσεις. 
Ούτε ή Συνδικαλιστική Ηγεσία έν- 
διεφέρθη ποτέ διά τά ζητήματα των 
ούτε καί ό Εργοδότης. Ό Εργοδότης, 
δικαίωμά του. "Η Συνδικαλιστική 
Ηγεσία δμως δχι, δέν έχει τά δι
καίωμα αύτό.

Κύριοι, υπάρχουν πολλά θέματα 
τά όποια μπορούμε νά θίξωμεν, πλήν 
δμως έπειδή κατά ένα μεγάλο πο- 
σοστόν τά έθιξαν οί προηγούμενοι 
όμιληταί καί νιά νά μήν σάς κουρά
ζω, σάς εύχαριστώ πάρα πολύ πού 
μέ ακούσατε.

Ό u. Δ. Βλάβης
κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει 

ό κ. Βλάσης.
κ. Βλάσης:
Κύριοι Συνάδελφοι,
Δέν είχα τήν πρόθεση νά ομιλήσω 

άλλά έλαβα αφορμή άπό ώρισμέ- 
νους προλαλήσαντες συναδέλφους. 
Μή θέλοντας νά κουράσω τήν Συ- 
νέλευσι θ’ άναφερθώ μόνον εις έλά- 
χιστα σημεία.

Καί πρώτα άπ’ δλα άναφέρομαι 
στούς μέχρι στιγμής όμιλήσαντες 
γιά νά τούς πώ δτι δέν έχουν τό δι
καίωμα νά θεωρήσουν δτι — δπως 
λέγουν — ή άπερχομένη Διοικούσα 
Επιτροπή ήδράνησε καί δέν έχει- 
ρίσθη τά ζητήματά μας μέ τήν πρέ
πουσα προσοχή. Δέν θέλω νά στα
θώ περισσότερο έπ’ αύτοΰ, άλλά ο
φείλω καί μίαν άπάντησιν στόν κ. 
Τσουδερόν — μολονότι τόν έκτιμώ 
ιδιαιτέρως ώς συνάδελφον — σχετι
κά μέ τήν δραστηριότητα τής άπερ- 
χομένης Διοικούσης ’Επιτροπής.

Κύριε Τσουδερέ, μή λησμονήτε 
δτι ή δλη συνδικαλιστική σας περί
οδος συνεδέθη μέ μίαν περίοδον ά- 
πολύτως νεκράν άπό άπόψεως Επι
τευγμάτων καί μή λησμονήτε επίσης 
δτι έφθάσατε κατά τήν αυτήν περίο
δον νά συντάξετε άρθρον στήν «Τρα
πεζιτική» γιά νά υποστήριξή, ούτε 
λίγο - ούτε πολύ, δτι δέν χρειάζεται 
Σύλλογος.

"Οσον άφορά τά ζήτημα τής ένώ- 
σεως τού προσωπικού, έχω τήν γνώ
μην δτι όφείλομεν νά σεβασθώμεν 
τήν Ετυμηγορίαν τού 90% καί δτι 
πρέπει νά δηλώσωμεν σαφώς έάν θέ- 
λωμεν ή δχι τήν ένωσιν. Καί έπ’ 
αύτοΰ καλώ τόν κ. Τσουδερόν ν’ ά- 
παντήση. Άλλά έπίσης τόν παρα
καλώ νά μοΰ άπαντήση, αν είναι δυ
νατόν, αύτός, ώς Δημοκρατικός Συν
δικαλιστής, νά λέγη δτι άνοίγομεν 
τις πόρτες τού Συλλόγου στους έρ- 
γάτας καί τις καθαρίστριες καί δτι 
αύτό δέν πρέπει νά γίνη. Γιατί; γιά 
ποιόν λόγον λέγει δτι πρόκειται νά 
μεταβάλωμεν τόν σωματεΐον μας είς 
έργατικόν σωματεΐον; καί τί έννοοΰ- 
μεν λοιπόν δταν λέγω μεν έργατικόν 
σωματεΐον; μήπως θεωροΰμεν τούς 
έργάτες γιά δευτέρας κατηγορίας

συναδέλφους μας;
Τελειώνοντας, πιστεύω, δτι ή ά

περχομένη Διοιοΰσα 'Επιτροπή, μο
λονότι δέν είναι ίσως ή ιδανική, έ
χει άκόμη νά προσφέρη πάρα πολ
λά.

Ό ιι. ®ϊ. Παππάς
κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει 

ό κ. Παππάς.
κ. Ν. Παππάς: Θά ήθελα νά 

άπαντήσω είς τόν κ. Άποσκίτη ό ό
ποιος εΐπεν δτι τά θέματα τού δια
γωνισμού πού διενηργήθη διά τούς 
νέους συναδέλφους ήσαν γνωστά καί 
εύκολα καί τούτο τό έπικρίνει ό κ. 
Άποσκίτης. Τούτο δέν είναι άλη- 
θές. Διότι δέν έδόθησαν τά θέματα 
άλλά τούς ύπεδείχθη σειρά έκ 5 θε
μάτων πλήρων. Καί έπρεπε νά γίνη 
αύτό, διότι ξέρω συναδέλφους τών 
έπαρχιών οί όποιοι έπί 7 έτη, δί
δουν συνεχώς έξετάσεις στις Ξένες 
Γλώσσες καί τούς Εκοβαν. "Οταν δέ 
διέκοψα τόν προλαλήσαντα συνάδελ
φον διά νά δώσω έξηγήσεις, κάποιος 
άλλος συνάδελφος εΐπεν δτι έπρεπε 
άφοΰ δέν ήσαν καλοί.

Καί τώρα άπαντώ είς τόν Συνά
δελφον αυτόν. Δέν ήσαν άνίκανου ή
σαν πολύ ικανοί, άλλά λόγω τού 
Φόρτου έργασίας τήν οποίαν είχαν 
στις Επαρχίες, δουλεύοντας μέχρι 
τις 10 καί 12 ή ώρα τό βράδυ, δέν 
είχαν τήν ευχέρειαν νά διαβάσουν 
καί νά συναγωνισθοΰν τούς συναδέλ
φους τών ’Αθηνών.

(Χειροκροτή ματα)
‘Έχω ύπηρετήσει 12 χρόνια στο 

ύποκατάστημα Καρδίτσης καί γι’ 
αυτούς τούς συναδέλφους σάς λέγω, 
άλλά καί τών άλλων υποκαταστημά
των. "Οταν είχαν τήν άπειλήν τού 
Διευθυντοΰ, δτι έφ’ δσον δέν θά δου
λέψουν παραπάνω, θά τούς γίνη κα
κή εκθεσις.

Τί θέλατε, συνεπώς, νά κάνουν 
αύτοί οί είλωτες κ. Άποσκίτη;

κ. Τσουδερός: ‘Ομιλεΐ μή 
άκουό μένος.

κ. Ν. Παππάς: "Οχι, κύριοι 
συνάδελφοι. Διαφωνώ μέ τόν κ. 
Τσουδερόν, δστις λέγει δτι θά μπο
ρούσαν νά καταργήσουν μόνοι τους 
τό τρίωρον μέ ήμίωρον άποχήν. Τί 
νά κάνουν μέ τήν ήμίωρον άποχήν 
δταν είναι υποχρεωμένοι νά έργα- 
σθοΰν δυό καί τρεις ώρες καί τήν 
Πρωτομαγιά καί τήν Μ. Παρασκευή 
καί τό Πάσχα.

(Χειροκροτήματα)
"Εν Μέλος: Όμιλεΐ μή άκου- 

όμενον.
κ. Ν. Παππάς: "Οχι δέν υπε

ρασπίζομαι τό Συμβούλιον άλλά ά
παντώ είδικώς είς τόν κ. Άποσκί- 
την διότι έχω ζήσει σέ Ύποκατάστη
μα καί έχω έργασθή μέ πολύ δια
φορετικές συνθήκες. ‘Ο κ. Άποσκί
της, δπως κατάλαβα είναι καινούρ
γιος ύπάλληλος, έχει διορισθή είς 
τήν Αθήνα καί δέν έχει ζήσει τό 
δράμα τών Επαρχιωτών συναδέλφων 
γι’ αύτό καί δέν έχει ιδέα τού τί 
σημαίνει Επαρχία. . .

Φ ω ν α ί: Μπράβο . . . Μπράβο ! 
(Χειροκροτήματα) 
κ. Ν. Παππάς: Κάνω άκόμη 

μίαν έρώτησιν είς τόν κ. Άποσκί- 
την. Τί θέλατε κ. Άποσκίτη, νά δω- 
θοΰν δύσκολα θέματα, δπως γινόταν 
κατά τό παρελθόν καί οί μισοί συν
άδελφοι άπετύγχαναν μέ άποτέλε- 
σμα να μήν μπορούν νά μονιμοποιη
θούν; Καί Εγώ, κύριε Συνάδελφε, Ε
ξετάσεις έδωσα καί μπήκα. "Εχω 16 
χρόνια είς τήν Τράπεζαν καί συνε
πώς κ. Παπαϊωάννου δέν είμαι νεα
ρός.. .

Αύτά είχα νά πώ. 
ί Χειροκροτή ματα)

Ό ιι. Άντωνόπονλος
κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει 

ό κ. Ί. Άντωνόπουλος.
κ. I. Άντωνόπουλος: Κύ

ριοι συνάδελφοι, έπί 24 έτη παρα
κολουθώ τάς Συνελεύσεις καί έπί 24 
έτη έξελένοντο Διοικητικά Συμβού
λια τά όποια δέν παρέμενον πλέον 
τών 3-4 Ετών. Ή παρούσα Διοικη
τική ’Επιτροπή παρέμεινεν 7 έτη καί 
άπό τής θέσεως αυτής, γι’ αύτό τό 
λόγο, μέ ύπεχρέωσαν νά τούς ύπο- 
βάλω τήν παράκλησιν καί τήν έκ- 
κλησιν συνάμα, δπως δλοι μαζί, πα
λαιοί καί νέοι, δποιοι άπό τούς έ
χοντας ικανότητα καί διάθεσιν, νά 
έργασθοΰν διά τά κοινά. Ή άπάν- 
τησις ήτο νά άποφύγουν οί πάντες, 
καλοβολεμένοι είς τάς θέσεις των, 
καί νά άρκοΰνται είς τό νά παρου- 
σιάζωνται σήμερον έπικριταϊ τών 
πάντων, καί τού κ. Καραπάνου, Ενώ 
ολόκληρο τόν χρόνον τόν άφησαν μό
νον νά παλαίη διά τά προβλήμα- 
τά μας.

"Επρεπε ό κ. Τσουδερός καί ό 
κ. Ιθακήσιος καί ό κ. Παράσχης 
καί ό κ. Άποσκίτης καί ό κ. θεοδώ
ρου καί ’Εγώ, νά προλάβουμε μίαν 
τέτοιαν έξέλιξιν. Καί νά μήν άρκε- 
στοΰν στό νά συνενωθούν δλοι μόνον 
γιά τό Ταμ. Υγείας, δταν ήταν νά 
διώξουν τόν Μουρκουτάν, άλλά νά 
πράξουν τό ίδιο γιά τό Σύλλογο.

Θέλω νά πώ μ’ αύτό δτι δσοι ώ- 
μίλησαν τά έβαλαν μέ τόν κ. Καρα- 
πάνο γιατί έμεινε μίαν 7ετίαν Ενώ 
Εμείς δλοι εΐμεθα αύτοί πού τόν ψη
φίζουμε. Ξέρουμε δτι άφ’ ής παρέ-

λαβεν τόν Σύλλογον, ό σκοπός του 
ήτο ή ένταξις καί ό ’Οργανισμός τού 
Προσωπικού. Τά περιμέναμε νά Επι
λυθούν 2, 3, 4, 5, 6, χρόνια καί ά
κόμη τά περιμένουμε.

Έπίσης θέλω νά πώ γιά τόν Εκ
νευρισμό πού παρετηρήθη είς τήν 
σημερινήν Συνέλευσιν δτι δέν τόν 
έχω θυμηθή Εδώ καί 24 χρόνια. Καί 
ό κ. Πρόεδρος τής Συνελεύσεως πρέ
πει νά είναι ήρεμος καί νά διευθύνη 
ήρέμως. Φαίνεται δμως δτι άφορμή 
τού Εκνευρισμού του ύπήρξεν έξ άρ- 
χής ό κ. Μαυρουδής.

Ή άλήθεια δμως είναι δτι δέν έ
χουμε κανένα δικαίωμα νά άποκλεί- 
ο^μεν τής συζητήσεως κανένα. Έάν 
θεωρούμε κάποιον πού όμιλεΐ δχι ι
κανόν, δέν έχουμε παρά νά τόν δια
γράψουμε.

Αύτά ήθελα νά πώ καί ευχαριστώ 
πολύ.

(Χειροκροτήματα)

Ό u. Γ. Παπανδρέου
κ. Πρόεδρος: ‘Ο κ. Παπαν- 

δρέου έχει τόν λόγον.
κ. Γ. Παπανδρέου: Κύριοι 

Συνάδελφοι, δέν θά σάς κουράσω. 
Θά ομιλήσω, άπό τής θέσεως τής 
Άντιπολιτεύσεως, ή οποία πιστεύω 
απόλυτα, δτι μάς τιμά. Άλλά μάς 
τιμά καί Εάν μείνουμε πάλιν είς τήν 
Άντιπολίτευσιν, θά μείνωμεν διότι, 
ένφ καί σήμερα ή ιδία ή Κυβέρνη- 
σις, διεκήρυξεν δτι δέν διώκεται τό 
Φρόνημα άλλά ο! πράξεις, δυστυ
χώς άπό τόν Σύλλογόν μας, διώκον
ται, οί πράξεις καί τό φρόνημα. 
Καί προκαλώ τόν κ. Πρόεδρον τού 
Δ. Συλλόγου καί τόν Αγαπητόν 
Συνάδελφον κ. Μπονάνον, ό όποιος 
άντιπροσωπεύει τό Κατάστημα Πα- 
τρών, νά μας πή Εδώ μέσα.

Έ ν Μέλος: Δηλαδή ώς ανα
πληρωματικός.

κ. Γ. Παπανδρέου: Μάλι
στα. Περιμένετε, θά τ’ άκούσετε καί 
Εσείς. Πρώτα - πρώτα σάς δηλώνω, 
από τής θέσεως αύτής, δτι άνήκω 
είς τήν "Ενωσιν Κέντρου. . .

Θόρυβοι - φωναί) 
κ. Πρόεδρος: κ. Παπανδρέου 

σάς παρακαλώ.
κ. Γ. Παπανδρέου: Κύριοι 

συνάδελφοι, θά σάς πώ γιατί, κ. 
Συνάδελφοι, θά σάς πώ γιά τόν 
Σύλλογον. "Οταν έγένοντο οί γάμοι 
τού Βασιλέως, οί συνάδελφοι τού 
Καταστήματος Πατρών, έστειλαν έ
να τηλεγράφημα διαμαρτυρίας, 
στούς 4 Συλλόγους μας, υπογρά
φουν καί οΐ 80 συνάδελφοι. Τό τη
λεγράφημα αύτό τό- έστειλαν καί τό 
πληρώσαμε Εμείς οί ίδιοι οί συνά
δελφοι. Υπάρχουν οί ύπογραφές. 
Καί διεμαρτυρόμεθα είς τόν Σύλλο
γον, γιατί ύπάρχει ό διαχωρισμός 
Κέντρου καί 'Επαρχίας.

‘Ο Σύλλογος τής Τραπέζης Α
θηνών, στόν Αντιπρόσωπόν των, ά- 
πήντησεν καί άπήντησεν μέ τηλε
γράφημα, δτι δέν μπορέσαμε, λέ
γουν, νά κάνουμε τίποτα, γιά Εσάς, 
στήν ’Επαρχίαν. Ό Σύλλογος ό !- 
δικός μας, δχι μόνον δέν άπήντησεν, 
άλλά άνέτρεξε νά δή, μήπως είναι 
δάκτυλος τής Ε.Ρ.Ε., λέγουν τό κα
τάστημα, γιά ονομα τού Θεού, έχου
με υπογράψει 80 υπάλληλοι καί 
πρώτος - πρώτος, έχω υπογράψει 
Εγώ, γι’ αύτό σάς είπα προηγουμέ
νως, αύτό πού είπα. Άνέτρεξαν νά 
δοΰν, μήπως, είναι δάκτυλος τής 
Ε.Ρ.Ε., οί 80 αύτοί συνάδελφοι, νά 
κάνουν μίαν διαμαρτυρίαν.

Τό τηλεγράφημα αύτό τό στείλα
με καί είς τήν Τραπεζιτικήν, στόν 
Αγώνα καί είς τό Τραπεζιτικόν Βή
μα. Καί Ερωτώ κ. Συνάδελφοι, δέν 
έπρεπε νά τό δημοσιεύση ή ΤΡΑ
ΠΕΖΙΤΙΚΗ;

"Εν Μέλος: Τέτοια πρά
γματα δέν δημοσιεύονται.

κ. Γ. Παπανδρέου: Τό 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ καί ό 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, έλεγαν: 
Σύλλογος ’Υπαλλήλων ’Εθνικής 
Τραπέζης, Σύλλογος Τραπέζης Α
θηνών, Σύλλογος Είσπρακτόρων καί 
Σύλλογος Κλητήρων.

«Διαμαρτυρόμεθα Εντόνως τό 
προσωπικόν τού Καταστήματος 
Πατρών, διά τήν άνισον μεταχεί- 
ρισιν Κέντρου καί Έπαρχιών. 
Διότι. . .
Διότι Εσείς, είχατε άργία, δύο η

μερών καί Εμείς, είχαμε μίαν ήμέραν 
άργίαν. Τί θέλετε νά πιστεύω;

(Ταυτόχρονοι διαλονικαί συζητή
σεις - θόρυβος φωναί)

κ. Γ. Παπανδρέου: Αύτό δέν 
είναι θέμα, κ. Συνάδελφοι, νιά μάς 
είς τήν Επαρχίαν. Τό ώράριον, κ. 
Συνάδελφοι, δέν είναι θέμα νιά την 
Επαρχίαν.

"Εν Μέλος: Είναι θέμα κύριοι 
καί τό ύποστηρίζομεν.

κ. Γ. Παπανδρέου: Κύριοι 
Συνάδελφοι, είς τό Κατάστημα Πα
τρών διωρίσθηκαν καινούργιοι Συ- 
νάδελφοι, νέοι Συνάδελφοι.

"Εν Μέλος: Όμιλεΐ μή άκου- 
όμενος.

(Χειροκροτήματα) 
κ. Γ. Παπανδρέου: Καί σείς 

έχετε άργία, στήν τοπικήν Εορτήν 
τών Αθηνών, τού Άεροπαγίτου. 
"Αλλωστε, Εμείς κ. Συνάδελφοι, έρ- 
γαζόμεθα καί είς τις 12 τήν νύ
κτα.

(Θόρυβοι - φωναί)

Φωναί: Νά φύγετε.
κ. Γ. Παπανδρέου: Νά φύ- 

γωμεν; Πώς νά φύγωμεν; Σάς Ερω
τώ, δταν Εσείς σάν Σύλλογος, ήλ
θατε κάτω καί σάς είπαμε νά μάς 
ύποστηρίξετε μέ μιά άπεργία,, τών 
Επαρχιακών καταστημάτων.

(Ταυτόχρονοι διαλονικαί συζητή
σεις)

κ. Γ. Παπανδρέου: Κύριοι 
Συνάδελφοι, πήγαν είς τήν Πάτρα 
σέ καινούργιους υπαλλήλους, νεο- 
διορισθέντας, Επιστολή νά τήν υπο
γράψουν καί νά τήν έπιστρέψουν. 
Ερωτώ, έπρεπε νά γίνη αύτό; Μέ
σα είς τήν Τράπεζαν, υπάρχουν 
πλέον τών 700 άνθρώπων τού Νό
μου 751, οί όποιοι, δταν διωρισθή- 
καμε Εμείς, πήγαμε είς τήν Τράπε
ζαν πολύ μεγάλοι, διότι εΐμεθα εις 
τόν Γράμμον καί είς τό Βίτσι. Δέν 
έπρεπε κατά κάποιον τρόπον ό 
Σύλλογος, νά μάς προωθήση καί 
μάς, διότι Εμείς δέν θά προλάβωμεν 
νά γίνωμεν ούτε Λογισταί Α' διότι 
μπήκαμε σέ μεγάλη ήλικία; ’Έχου
με καί αιτήσεις κάνει γι’ αύτό μέσα 
είς τήν Τράπεζαν. Καί άκόμη δέν 
μπορούν νά μάς καλέσουν καί νά 
μάς ποϋν, δτι κύριοι, τό θέμα σας 
αύτό, είναι δίκαιο, καί δταν Εμείς 
είμαστε 28 χρόνων, καί είμαστε 4 
καί 5 χρόνια είς τόν Γράμμον, άκό- 
μα σήμερα δεν είμαστε τίποτα. Καί 
προσπαθοΰμεν, διά νομοθετικού δια
τάγματος, νά μπορέσωμεν νά περά- 
σωμεν κάποιον Νόμον νά προωθη- 
θοΰμεν, κατά τι. Δέν έχω τίποτα άλ
λο νά σάς πώ. Εύχαριστώ.

(Χειροκροτήματα)

Ό u Κ. Μαυρουδής
κ. Πρόεδρος: Ερωτώ τήν 

Συνέλευσιν, ό κ. Μαυρουδής Επιμέ
νει ν’ όμιλήση . . .

(Θόρυβος - φωναί)
κ. Κ. Μαυρουδής: Νά τό θέ

σετε σέ ψηφοφορίαν, διότι Εγώ, θά 
διαγραφώ, άπό τόν Σύλλογον.

"Εν Μέλος: Σάν συνάδελφος, 
άς τού παραχωρήσωμεν 5 λεπτά.

(Ταυτόχρονοι διαλογικαί συζητή
σεις)

κ. Κ. Μαυρουδής: Κύριοι 
Συνάδελφοι, Ελπίζω νά τερματίσω, 
σέ όλιγώτερον άπο 5 λεπτά. 'Εδώ 
είς τήν χώραν μας, δυστυχώς, σχε
δόν τίποτε δέν πηγαίνει καλά, διότι 
είτε, σάν Πανεπιστημιακοί Διδάκτο
ρες, είτε σάν Τραπεζίτες, είτε σάν 
Κοινοτάρχες, Δήμαρχοι, καί ιδιαίτε
ρα καί είδικώτερα, σάν Συνδικαλι- 
σταί, μεριμνούμε, νά καταλάβουμε, 
ένα κάποιο πόστο. Καί Εξαντλούν 
μεν, βέβαια, δλην μας τήν δραστη
ριότητα, στό νά πείσωμεν Εκείνο τό 
Εκλογικόν Σώμα, πού θά μάς δώση 
τό πόστον. Άοοΰ δμως καταλάβου
με αύτό τό πόστο, μετατρέπουμε 
τήν δλην μας δραστηριότητα, τήν δ
λην μας πονηριά, τήν δλην μας Ε
ξυπνάδα, νά κρατήσω μεν αύτό τό 
πόστον, ή πώς, θά πιαστοΰμεν, άπό 
ένα άλλο πόστον περισσότερον απο
δοτικόν. Καί φαίνεται δτι άπό τόν 
Κανόνα αύτόν δέν κατάφερε νά ξε- 
φύγη ή ϋπό τόν κ. Καραπάνον, λο
γοδοτούσα Διοικητική ’Επιτροπή.

(Θόρυβος - φωναί)
κ. Κ. Μαυρουδής: (Συνεχί- 

ζων). Καί έρχομαι σέ είδικώτερα, 
οικονομικά θέματα. ’Ερωτώ τόν κ. 
Πρόεδρον, ύπάρχει μήπως, καμμία 
Υπουργική άπόφασις, δημοσιευμένη 
είς τό ΰπ’ άριθμ. 322 φύλλον τής 
Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως, τής 
16ης 'Οκτωβρίου τού 1959, βάσει 
τής οποίας πριμοδοτοΰνται αί συν
τάξεις τών Διοικητών, Υποδιοικη
τών, Διευθυντών , Υποδιευθυντών 
Τραπέζης; Έγινε αύτή ή πολιτική 
άπόφασις, νιά νά χορηγηθή σύντα
ξις, Διοικητοΰ στον Κυριακόπουλον. 
Περιέλαβε δμως καί τούς Εν ένερ- 
γείςς Διευθυντάς καί Ύποδιευθυν- 
τάς. Καί Εάν δπως λέγει σαφώς καί 
συγκεκριμένως, αύτή ή υπουργική ά- 
πόφασις, Ερνασθοΰν Επί 3 τουλάχι
στον Ετη, πριμοδοτοΰνται αί συντά
ξεις των, κατά 10% - 15%, τών μέν 
Υποδιευθυντών, τών δέ Διευθυντών 
Τραπέζης, κατά 15% μέ 25%.

Καί διά νά λάβη ίσχόν, ή Υπουρ
γική αύτή άπόφασις, έπρεπε νά υ
πογραφή τό σχετικόν πρακτικόν, ά
πό κάποιον Συνδικαλιστικόν μας Εκ
πρόσωπον. Δέν ξέρω έάν αύτός, εί
ναι ό κ. Χέλμης, έάν είναι ό κ. Μαυ
ρουδής, ή έάν είναι ό κ. Καραπάνος. 
Εκείνο πού Εν προκειμένφ έχει ση
μασία, είναι δτι, ή Υπουργική αύ
τή άπόφασις, ισχύει καί Εφαρμόζε
ται καί πρέπει νά μάς δώση τόν λό
γον ό Πρόεδρος, βάσει ποιων άνα- 
λογιστικών μαθηματικών, χαρίζει, 
τόν άποθεματοποιημένον μόχθον 
μας, στούς άνθρώπους αύτούς, οί ό
ποιοι πολλές φορές, άπιθάνως άπέ- 
κτησαν τούς βαθμούς αύτούς. Καί 
Ερωτώ. . .

κ. Α. Μαρίτσας: "Ολοι
αυτοί Επέτυχαν έτσι αύτούς τούς 
βαθμούς;

κ. Κ. Μαυρουδής: "Οχι, καί 
έάν μοΰ διέφυνεν καί τό είπα, άνα- 
καλώ. Καί λέγω δτι δλοι δέν άπέ-

Τό έκλεγέν έκ τών αρχαιρεσιών 
τής 1ης καί 2ας Μαρτίου Δ.Σ. τού 
Συλλόγου Υπαλλήλων Ίονικής — 
Λαϊκής Τραπέζης κατηρτίσθη είς 
σώμα ώς κάτωθι:

Πρόεδρος, Διον. Πλέσσας, Άντι-

πρ. Ίωάν. Μαντζούνης, Γεν, Γραμ- 
Στυλ. Παπαϊωάννου·, Ταμίας Άπ. 
Γιαννιάς, έφορος Παν. Άδειλίνης, 
καί μέλη οί Έμμ. Κατσαμποξάκης, 
Γλυκ. Λεβεντάκου, Άντ. Ντΐνος καί 
Έλευθ. Πετρίδης.



ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΩΣ

Η ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ό Σύμβουλος

κ. Πρόεδρος: Κύριοι Συνά
δελφοι τον λόγον έχει ό κ. Πουλής.

κ. Κ. Πουλής: Κύριοι Συνά
δελφοι θά απαντήσω έκ μέρους τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου εις τάς σχε- 
πικάς μέ τόν ’Οργανισμόν επικρί
σεις. Αί επικρίσεις αύταί δπως καί 
σείς άντελήφθητε ήσαν ελάχιστες. 
Προφανώς οί όμιληταί έγνώριζον δτι 
-έπρόκειτο νά απαντήσω έγώ και δι’ 
αυτό ήθέλησαν νά μέ βγάλουν άπό 
την δύσκολον θέσιν. Τους ευχαριστώ 
διά τήν συμπάθεια πού μού έδει
ξαν.

Πάντως πριν ή απαντήσω· είς τάς 
επικρίσεις των ομιλητών θά ήθελα 
νά έκφράσω τήν λύπην μου διότι είς 
μίαν πρόσφατον άνακοίνωσιν τού κ. 
Τσουδεροΰ έγράφη ότι ή άπό 5 
Μαρτίου 1 965 άνακοίνωσις τοΰ Συλ
λόγου είς τήν οποίαν περιελαμβά- 
νοντο θέματα σχετικά μέ τόν ’Ορ
γανισμόν ώς ταΰτα διεμορφώθησαν 

..είς τάς συζητήσεις τής Μικτής ’Ε
πιτροπής, προεκάελσαν τήν θυμηδί- 

χχν τών συναδέλφων.
Δέν θέλω νά μεμφθώ τόν κ. Τσου

δερόν· θέλω δμως νά έπιστήσω τήν 
προσοχήν του δτι θέματα, τόσον ζω
τικά δσον ό ’Οργανισμός δέν πρέ
πει νά έμφανίζωνται μέ τόν τρόπον 
αυτόν ούτε άπό τήν πλευράν τής ά- 
νευθύνου άντιπολιτεύσεως. Διότι, ό
πως άντιλαμβάνόμεθα δλοι, προκα- 
λεΐται ζημία. Δημιουργεΐται ή έν- 
τύπωσις είς τήν άλλην πλευ
ράν τοΰ λόφου δτι μία μερίδα 
τού Προσωπικού δέν πιστεύει 100% 
είς τό δίκαιον καί έφικτόν τής έπι- 
λύσεως των τιθεμένων αιτημάτων 
-καί δτι ή προβολή των αποτελεί ά
πλώς μίαν προσπάθειαν έμφανίσεως 
συλλογικής δραστηριότητος.

Δηλοΰμεν κατηγορη ματ ικώς δτι 
τά σχετικά μέ τόν ’Οργανισμόν αι
τήματα ώς ταΰτα διαλαμβάνονται 
είς τήν άπό 5 Μαρτίου άνακοίνωσιν 
τού Συλλόγου αποτελούν ένα μίνι
μουμ, βάσει τοΰ οποίου θά έπιτευ- 
χθή ή εφαρμογή και είς τήν Τράπε- 
ζάν μας τής αρχής τής ίσης μετα- 
χειρίσεως. Τήν ϊσην μεταχείρισιν 
μάς τήν ύπεσχέθη ό κ. Διοικητής ά
πό τής πρώτης στιγμής τής έλεύ- 
σεώς του είς τήν Τράπεζαν. Μάλιστα 
έπλειοδότησε είς αυτό τό σημείο δ
πως θά άναφέρω έν συνεχείς.

Λοιπόν, έχω· τήν γνώμην, δπως 
καί δλοι σας δτι ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης θά σεβασθή τήν ύπόσχε- 
σιν τήν οποίαν έδωσεν καί δτι δέν 

:θά χρειασθή άγων διά τήν τήρησίν 
της.

Πέραν αϋτοΰ μέ άπεγοήτευσε τό 
γεγονός δτι τόσον ό κ. Τσουδερός 
όσον καί ό μετ’ αυτόν ερχόμενος είς 
■συνδικαλιστικήν πείραν κ. Παπαϊω- 
άννου οϋδέν εΐπον καί κατά τήν πα- 
,ροΰσαν Συνέλευσιν σχετικώς μέ τόν 
'Οργανισμόν, δυνάμενον νά ύποβοη- 

■θήση τό έργον τοΰ Δ.Σ.
κ. Μ. Τσουδερός: Μπορώ νά 

■διακόψω μιά στιγμή;
κ. Κ. Πουλής: Βεβαίως, 
κ. Μ. Τσουδερός: Έγώ υ

πέδειξα τόν τρόπον πού μπορούσε 
’νά γίνη. . .

κ. Κ. Πουλής: Ναι θά άνα- 
-φερθώ είς τήν ύπόδειξίν σας. Άφο- 
,ρά δμως δευτερεύοντα σημεία. Δέν 
ήσχολήθητε μέ τά βασικά, τά κα- 
■φτά θέματα.

Ό κ. Παπαϊωάννου καί ό κ. Άν- 
τωνόπουλος έν συνεχεία ήσχολήθη- 
σαν ελάχιστα μέ τόν ’Οργανισμόν 
:$ίς τρόπον ώστε νά σχηματισθή ή 
έντύπωσις δτι τό βασικό τούτο θέμα 
το είχαμε χρόνια καί χρόνια στο ψυ
γείο καί τό βγάλαμε τώρα, πριν λί
γους μήνες άπλώς καί μόνον διά νά 
παρουσιάσωμεν συλλογικόν έργον. 

Έν Μέλος: ’Επιτρέπεται; 
κ. Κ. Πουλής: Ναί επιτρέπε

ται.
Έν Μέλος: Κάθε χρόνον έ- 

•κάμνατε λόγον περί ’Οργανισμού.
κ. Κ. Πουλής: Ναί κάθε χρό

νον, αυτό θέλω νά εΐπω καί έγώ. 
"Οτι δηλαδή δέν περιωρίσθημεν νά 
άναμοχλεύσωμεν τό θέμα τοΰ ‘Ορ
γανισμού προ 2-3 μηνών άπλώς 
■καί μόνον διά νά δείξωμεν είς τήν 
Συνέλευσιν δτι έκάναμεν κάτι.

Έν Μέλος: Όμιλεϊ μή άκου- 
•όμενον. χ

κ. Κ. Πουλής: Μά... αφήστε 
με νά συνεχίσω. Έγώ δέν διέκοψα 
-κανένα έκ τών ομιλητών.

Λοιπόν, έφ’ δσον τό θέμα τοΰ 
“Οργανισμού δέν έθίγη έπαρκώς ύπό 
τών ομιλητών θά άναγκασθώ νά ά- 
ναφερθώ μέ λίγα λόγια είς τό ιστο
ρικόν του άπλώς καί μόνον διά νά 
υποβοηθήσω τήν μνήμην τών παλαι
ών καί διά νά κατατοπίσω· έπ’ αυ
τού τούς νεωτέρους συναδέλφους.

Θέμα τροποποιήσεως τοΰ ’Οργα
νισμού έτέθη ευθύς έξ άρχής άπό 
τής έποχής τής συγχωνεύσεως τών 
Τραπεζών ’Εθνικής καί ’Αθηνών, δη
λαδή άπό τήν στιγμήν τής καταρτί- 
σεως τού ίσχύοντος.

Τό προσωπικόν τής Εθνικής Τρα- 
ττέζης ουδέποτε άπεδέχθη τόν 'Οργα
νισμόν Ήλιάσκου. 'Απλώς τόν ύπέ- 
στη. Καί ήτο φυσικόν, διότι έπρό- 
■κειτο περί ενός ’Οργανισμού σφα-

u. Κ. Πουλής
γιαστικοΰ τών κεκτημένων μας δι
καιωμάτων μέ αποτέλεσμα τήν μι- 
σθολογικήν μας καθίζησιν κατά 
30%.

Ή Νέα Κίνησις, ή οποία διεμορ- 
φώθη κατά τάς άρχάς τοΰ 1955 καί 
τήν έποχήν αυτήν συμπληρώνει τά 
10 της χρόνια, έθεσεν άπό τήν 
πρώτην στιγμήν ώς στρατηγικόν της 
σκοπόν τήν τροποποίησιν τοΰ Ή- 
λιασκικοΰ ’Οργανισμού. Μετ’ ολί
γον ήλθεν είς τήν Τράπεζαν ώς Δι
οικητής ό κ. Κυριακόπουλος καί 6- 
λοι έπιστεύσαμεν προς στιγμήν δτι 
θά προέβαινε είς τήν έπανόρθωσιν 
τών άδικιών τάς οποίας είχε σκαρώ
σει ό Ήλιασκικός οργανισμός.

Δυστυχώς ό κ. Κυριακόπουλος 
οΰδέν έπραξεν σχετικώς. Καί κάτι 
περισσότερο: Δέν έδέχθη δτι ύφί- 
σταται θέμα ’Οργανισμού.

Αί δυσκολίαι ήσαν τότε τεράστι
οι. Τά άμεσα ζητήματα πάρα πολ
λά. Είς τήν ουσίαν εϊμέθα τότε υπο
χρεωμένοι νά κάνωμεν άγώνα έπι- 
βιώσεως δπως καί κατά τήν εχθρι
κήν κατοχήν. Ώς έκ τούτου ή Νέα 
Κίνησις ύπεχρεώθη νά άλλάξη τήν 
τακτικήν της είς τό θέμα τού ’Ορ
γανισμού: Παραλλήλως μέ τά τρέ
χοντα ζητήματα ή άντιμετώπισις 
τών οποίων ήταν επιτακτική, έπεδί- 
ωκε τήν Επίλυσιν ώρισμένων 
μόνον θεμάτων άφορώντων είς 
τόν ’Οργανισμόν άναλόγως τών έ- 
πικρατουσών συνθηκών. Έτσι, χω
ρίς ποτέ νά έγκαταλειφθή ό αρχικός 
στρατηγικός σκοπός — τροποποίη- 
σις ’Οργανισμού — ίση μεταχείρι- 
σις — έφθάσαμεν βήμα προς βή
μα είς τό σημερινόν σημεΐον άπό τό 
όποιον δυνάμεθα πλέον νά πραγμα
τοποιήσω μεν τό τελικόν άλμα καί νά 
έλθωμεν είς τήν αυτήν μοίραν μέ 
τούς έργαζομένους είς τάς λοιπάς 
Τ ραπέζας.

Αί έν προκειμένω είδικώτεραι έ- 
ξελίξεις εΐχον ώς εξής: Άντιθέτως 
προς τόν έκ τών σπλάχνων μας προ- 
ερχόμενον κ. Κυριακόπουλον, ό κ. 
Χέλμης κατά τό 1958 ώς ό δήθεν 
καλός υιός τής παροιμίας τοΰ Ευ
αγγελίου είπε προθύμως ΝΑΙ, δταν 
ή έπροσώπησις τοΰ έθεσε τό θέμα 
τής Τροποποιήσεως τοΰ ’Οργανι
σμού. Εννοείται δτι έπειτα άπό ο
λίγους μήνας δταν, έξαντληθείσης 
τής πιστώσεως χρόνου, έζητήσαμεν 
άπό τον κ. Διοικητήν τήν έπίλυσιν 
ώρισμένων τρεχόντων ζητημάτων οΰ- 
τος προέβαλεν άρνησιν καί έπήλθεν 
ή γνωστή, ρήξις.

Μετά τήν ΐκανοποίησιν ώρισμένων 
αιτημάτων ύπό τής Διοικήσεως καί 
τήν λήξιν τής αναταραχής τό τότε 
Δ. Συμβούλιον ήσχολήθη, — εΐμεθα 
είς τό 1 959 — μέ τήν σύνταξιν σχε
δίου ’Οργανισμού διά τήν υποβολήν 
του είς τήν Διοίκησιν. Τό σχέδιον 
κατηρτίσθη καί έκυκλοψόρησεν είς 
χιλιάδας αντιτύπων, έλαβον δέ γνώ- 
σιν τούτου δλοι οΐ συνάδελφοι. .Ο κ. 
Χέλμης πήρε τό σχέδιον καί ΰπεσχέ
θη νά τό μελετήση. Διά νά μή μείνη 
δέ καμμιά άμφιβολία διά τήν σο
βαρότητα τής ένασχολήσεώς του μέ 
τό έν λόγφ θέμα Εστειλε συναδέλ
φους είς τό εξωτερικόν διά νά μά
θουν τ! συμβαίνει έκεΤ, ώστε νά έ- 
φαρμοσθή καί είς τήν Τράπεζάν 
μας διά νά μή υστερούμε άπό τούς 
Ευρωπαίους!

"Επειτα άπό πολύμηνον τοκετόν
— είχε περατωθή άπό μακροΰ τό 
ταξείδι τοΰ Εξωτερικού — ό κ. Χέλ
μης έθεσεν είς τήν διάθεσιν τοΰ Δ.Σ. 
τά άντισχέδιον τής Διοικήσεως. Τό 
Δ.Σ. δέν συνεζήτησεν κάν τό σχέ
διον αυτό. Διότι κατ’ αρχήν ό χρό
νος τής αποστολής του ήτο ύποπτος
— εύρισκόμεθα είς σκληρότατον ά- 
περγιακόν άγώνα — καί έθεωρήθη 
γενικώς δτι έσκόπει είς τήν πρόκλη- 
σιν ενός άντιπερισπασμοΰ. ’Αλλά 
καί αΰτό αν δέν συνέβαινε, ή απλή 
άνάγνωσις τού άντισχεδίου ’Οργανι
σμού τής Διοικήσεως τοΰ κ. Χέλμη 
ώδήγει είς τήν διαπίστωσιν δτι δέν 
υπήρχε σοβαρά πρόθεσις έπιλύσεως 
έκκρεμούντων ζητημάτων διά τοΰ 
’Οργανισμού. Τό άντισχέδιον ήτο ά- 
πλή άντιγραφή, τοΰ ίσχύοντος ’Ορ
γανισμού, είς πλεΐστα δέ σημεία 
περιείχε διατάξεις ακόμη δυσμενε- 
στέρας, ένισχυούσας τήν παντοδυνα
μίαν τοΰ Διοικητοΰ. Αυτοί ήσαν κυ
ρίως οί λόγοι διά τούς όποιους τό 
Δ.Σ. άπέρριψεν άσυζητητί τό άντι- 
σχέδιον τής Διοικήσεως τού κ. χέλ
μη·

Μέ τήν έλευσιν τής Νέας Διοική- 
σεως τά πράγματα ήλλαξαν ριζικά. 
"Ο κ. Διοικητής έδήλωσεν ευθύς έξ 
άρχής κατά τόν πλέον κατηγορημα
τικόν τρόπον δτι δέν δέχεται ό ίδιος 
νά ύστεροΰμεν άπό άπόψεως αμοι
βών έναντι τών συναδέλφων μας, 
τών λοιπών Τραπεζών. Μάλιστα έ- 
τόνισεν είς πρόσφατον παρουσίασίν 
μας δτι ή θέσις του αυτή δέν στη
ρίζεται άπλώς καί μόνον είς τό Εν
διαφέρον του διά τούς υπαλλήλους. 
Εξυπηρετεί πρωτίστως, εΐπεν ό κ. 
Διοικητής, τό συμφέρον αυτής ταύ- 
της τής Τραπέζης. Διότι λίαν προ 
σεχώς θά Εγκατασταθούν καί είς 
τήν χώραν μας ξέναι Τρόπεζαι, αί

οποίαι θά άμοίβουν καλύτερον τούς 
υπαλλήλους των καί έτσι θά είναι 
είς θέσιν νά άποσπάσουν τά καλύ
τερα στελέχη τής Τ ραπέζης μας.

Βεβαίως ή ύπόσχεσις περί άμέ- 
σου καταρτίσεως νέου οργανισμού 
δέν έπραγματοποιήθη μέχρι στι
γμής. ’Αλλά άς άναλογισθώμεν Επ’ 
ολίγον τά διατρέξαντα κατά τό ό- 
λιγόμηνον διάστημα, πού εύρίσκε- 
ται είς τήν Τράπεζαν ή νέα Διοίκη- 
σις.

Ή ύπ’ αυτής όρισθεΐσα νέα Δι- 
εύθυνσις Προσωπικού εΐχεν Ενώπιον 
της Εκκρεμότητας προαγωγών δύο 
Ετών. "Επρεπε οπωσδήποτε νά 
λήξη ή άταξία αυτή καί νά έκκαθα- 
ρισθή τό έδαφος. Έν συνεχείς! έμε- 
σολάβησεν ή περιπλοκή τοΰ 3% καί 
αί νέαι προαγωγαί τοΰ Α' Εξαμή
νου τοΰ 1965. Διά πρώτην φοράν 
αί προαγωγαί έγένοντο δχι πλέον 
μέ καθυστέρησιν 2-3 Ετών άλλά 
ευθύς ώς συνεπληροΰτο ό άπαιτού- 
μενος δι’ αΰτάς χρόνος.

"Οπως άντιλαμβάνεσθε, είς διά
στημα Εξαμήνου κατά τό όποιον 
άλλοτε μετά βίας έγένοντο αί προ
αγωγαί δύο κατωτέρων βαθμών, ή 
παρούσα Διεύθυνσις Προσωπικού 
διενήργησε προαγωγάς 5 Εξαμή
νων και πλέον.

Τά προαναφερθέντα εΐχον ώς συ
νέπειαν νά βραδύνη ή έναρξις τών 
συζητήσεων διά τόν ’Οργανισμόν. 
Πάντως ώς άπάδειξιν τής καλής θε- 
λήσεως άπό τής πλευράς τής Διοι- 
κήσεως δύναται νά θεωρηθή καί τό 
γεγονός δτι καίτοι ή Διοίκησις εί- 
χεν ορίσει Επιτροπήν τοΰ “Οργανι
σμού, έδέχθη κατόπιν αίτήσεως τών 
Συλλόγων τήν συγκρότησιν μιας μι- 
κροτέρας μικτής Επιτροπής, έξ Εκ
προσώπων τής άρμοδίας Διευθύνσε- 
ως καί τοΰ Προσωπικού.

Ή έν λόγφ Επιτροπή έπραγματο- 
ποίησε περί τάς άρχάς Δεκεμβρίου 
δύο συνεδριάσεις, έν συνεχείς! δέ ύ
πεχρεώθη νά διακόψη λόγφ τών προ
αγωγών. Μετά τήν περάτωσιν τού
των ή Μικτή ’Επιτροπή έπραγμα- 
τοποίησεν άλλας 5 συνεδριάσεις. 
Σημειωτέον δτι ήτο ή πρώτη φορά 
κατά τήν οποίαν Εκπρόσωποι τών 
Συλλόγων καί τής Διοικήσεως πα- 
ρεκάθηντο διά νά συζητήσουν τά θέ
ματα τοΰ ’Οργανισμού. Κατά τήν 
διάρκειαν τών συζητήσεων αυτών οί 
Εκπρόσωποι τής Διοικήσεως έζήτη- 
σαν πολλάς διευκρινήσεις Επί τών 
προτάσεων τών Συλλόγων είς τρό
πον ώστε αί απόψεις τοΰ Προσωπι
κού τής Τ ραπέζης Επί τοΰ θέματος 
τοΰ ’Οργανισμού άπεσαφηνίσθησαν 
πλήρως έναντι τών αρμοδίων καί δέν 
ύφίσταται πλέον κίνδυνος παρερμη
νείας.

"Ετσι, ώς μάς διαβεβαίωσεν ό κ. 
Δ)ντής τοΰ Προσωπικού κατά τήν 
έπίσκεψίν μας τοΰ Σαββάτου, ή εί- 
σήγησις τής άρμοδίας υπηρεσίας 
προς τόν κ. Διοικητήν Επί τοΰ θέμα
τος τοΰ ’Οργανισμού τελειώνει Εν
τός τών ημερών.

Έξ άλλου, ολίγον προηγουμένως 
ό κ. Διοικητής μάς ΰπεσχέθη δτι ευ
θύς ώς άπαλλαγή άπό τήν άπασχό- 
λησίν του σχετικώς μέ τήν σύνταξιν 
τοΰ ’Απολογισμού, θά συζητήση α
μέσως μετά τής Έκπροσωπήσεως ό
λα τά σημεία είς τά όποια θά έση- 
μειοΰτο διαφορά απόψεων μεταξύ 
τών προτάσεων τών Εκπροσώπων 
τοΰ Προσωπικού καί τής εΐσηγήσε- 
ως τών αρμοδίων. Οέλομεν λοιπόν 
νά πιστεύωμεν δτι συντομώτατα τό 
θέμα τοΰ ’Οργανισμού θά βρή τήν 
λύσιν του. Βεβαίως ή ένταξις θά πα- 
ρουσιάση ώρισμένες δυσκολίες. "Ο
μως πρωταρχικήν σημασίαν έχει ή 
έγκρισις τοΰ ’Οργανισμού καί ή θέ
σις αυτού έν ϊσχύΐ.

"Οσον άφορά τά θιγέντα άπό τόν 
κ. Τσουδερόν θέματα άπήντησα ήδη 
είς τό έν έξ αυτών. "Οτι δηλαδή 
ήτο άδύνατον νά γίνη οίαδήποτε συ- 
ζήτησις βάσει τού άντισχεδίου· τοΰ 
κ. Χέλμη. Είμαι βέβαιος κ. Τσουδε- 
ρέ, δτι αν κάνετε τόν κόπον νά τό 
διαβάσετε καί σείς θά συμφωνήση- 
τε άπολύτως μαζί μας.

Ώς πρός τό άλλο σημείο τών λε- 
χθέντων ύπό τοΰ κ. Τσουδεροΰ, τόν 
τρόπον δηλαδή συλλογής τών ειδι
κών ζητημάτων τοΰ Προσωπικού έχω 
νά εϊπω δτι άσφαλώς θά πρόκειται 
περί παρερμηνείας. ’Αφορμήν είς 
αυτήν έδωσεν ή προαναφερθεΐσα ά- 
νακοίνωσίς μας διά τής όποιας σύν 
τοίς άλλοις Εκαλούντο οί συνάδελφοι 
δπως, άφοΰ λάβουν ύπ’ δψιν των τά 
τεθέντα ύπό τής έκπροσωπήσεως 
ζητήματα πρός έπίλυσιν διά τοΰ νέ
ου ’Οργανισμού νά μάς γνωρίσουν 
τυχόν υφιστάμενα είδικώτερα θέματα 
πού θά ένδιέφεραν άτομα ή κατηγο
ρίας καί δέν περιελήφθησαν είς τό 
σεχτικόν υπόμνημά μας. Αυτό κα
θόλου δέν σημαίνει δτι δέν είργάσθη- 
μεν μέ τήν δέουσαν προσοχήν. Τά 
θέματα τοΰ ’Οργανισμού εΐχον άπο- 
τελέσει άντικείμενον έπισταμένης με
λέτης Επί πολλά έτη. Καί ήσαν πο
λύ γνωστά είς ή μάς. Έξ άλλου έ- 
κυκλοψόρησε καί τό σχέδιον ’Οργα
νισμού υπηρεσίας τοΰ Συλλόγου 
καί συζητήθηκε ευρύτατα. ’Αλλά κ. 
Τσουδερέ, ή ζωή δέν έπαυσε νά κυ
λά καί νά δημιουργή νέα θέματα.

"Ετσι συνάδελφοι οί όποιοι παλαι- 
ότερον οϋδέν εΐχον άναφέρει ώς πρός 
τό είδικώτερον θέμα πού τούς άπη- 
σχόλει, ένεφανίσθησαν τώρα διά 
πρώτην φοράν καί προέβαλαν τό αί
τημά τους. Ή περίπτωσις έκάλυπτε 
4-5 συναδέλφους καί ήτο φυσικόν 
νά μή τά λάβωμεν ύπ’ δψιν μας ά
φοΰ καί οί Ενδιαφερόμενοι είχαν θε
ωρήσει Επί μακρόν τό αίτημά τους 
ώς μή δυνάμενον νά έπιλυθή. Παρά 
ταΰτα ήμεΐς τό περιελάβομεν είς τά 
αϊτήματά μας.

Πρός τούτοις τό θέμα τής έπα- 
νορθώσεως τών Εμφανών άδικιών έ
τέθη διά πρώτην φοράν καί τούτο 
διότι ήτο τοιαύτη ή συσσώρευσις τών 
αιτημάτων άλλά καί αί συνθήκαι τοι- 
αΰται ώστε ήτο άδύνατον νά ζητή- 
σωμεν καί διόρθωσιν — μετά πολ
λά έτη — άδικιών. ’Ήδη πιστεύο- 
μεν δτι έχομεν τήν δυνατότητα λό
γφ τής άλλαγής τοΰ γενικωτέρου 
κλίματος, νά ζητήσωμεν καί άρσιν 
τών προσωπικών άδικιών. Συνεπώς 
Επιβάλλεται δπως οί συνάδελφοι 
μάς γνωρίσουν σχετικάς περιπτώ
σεις. Αυτή ήτο ή έννοια τής προσ- 
κλήσεώς μας κ. Τσουδερέ καί δέν 
έπρόκειτο περί άγνοιας τών θεμά
των τοΰ ’Οργανισμού.

κ. Μ. Τσουδερός: Όμιλεϊ 
μακράν τοΰ μικροφώνου μή άκουό- 
μενος.

"Εν Μέλος: Είς τήν Τραπεζι
τικήν τά έγράψατε διαφορετικά. Δέν 
εΐσαστε τόσον αισιόδοξοι.

κ. Κ. Πουλής: Οί αρμόδιοι 
δέν εΐχον δώσει άκόμη σχετικήν ά- 
πάντησιν. Τήν έδωσαν δμως προ
χθές. "Οπως σάς είπα μιλήσαμε 
σχετικώς τόσον μέ τόν κ. Διοικητήν

Ό Έφορος η
κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έ

χει ό κ. Χαρΐτος.
κ. Δ. Χαρΐτος: Κύριοι Συ

νάδελφοι έκ μέρους τού Δ. Σ. θά 
απαντήσω, θά απαντήσω είς τούς 
έπικριτάς, καί ιδιαιτέρως είς τόν κ. 
Τσουδερό, Επί τών λεγομένων τρο
ποποιήσεων τοΰ Καταστατικού. Ή 
άπάντησις θά άφορά καί τόν κ. Πα
ράσχη. Βεβαίως τό Δ.Σ. θά μπο
ρούσε νά είχε άποψύγει κάθε δευτε
ρολογία Επ’ αύτοΰ τοΰ ζητήματος, 
θεωρούν δεδομένην τήν άπάντησιν, ά
φοΰ αυτή έκπηγάζει άπό τό 89% 
τοΰ Εκλογικού αποτελέσματος. Ά- 
τυχώς δμως ό κ. Τσουδερός έξέφρα- 
σε περαιτέρω ώρισμένες υπόνοιες ή 
δυσπιστίες ή, Επί τό άπλούστερον, 
άπορίες γιά τήν όλη διεξαγωγή καί 
γιά τήν τεχνική ή όποια ήκολουθή- 
θη κατά τήν διάρκειαν τών αρχαιρε
σιών γιά τις τροποποιήσεις τοΰ κα
ταστατικού.

Τοΰ Εδόθησαν, νομίζω, καί άπό 
τις στήλες τής ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ, 
άλλά καί προηγουμένως δι’ ιδιαιτέ
ρας άνακοινώσεως τής Εφορευτικής 
Επιτροπής, οί άναγκαΐες Εξηγήσεις 
καί θά έπρεπε, δπως αρμόζει είς 
ορθά σκεπτομένους συναδέλφους κο:ί 
μάλιστα τής πείρας τοΰ κ. Τσουδε
ροΰ, νά παραδεχθή δτι τά σημεία 
εκείνα τών άνακο ινώσεών του τά Ε
πίμαχα, δέν μπορούσαν νά έχουν τήν 
έκταση καί τό νόημα πού φοβηθή
καμε δλοι οΐ Συνάδελφοι δτι θά ή
θελε νά δώση ό κ. Τσουδερός.

’Ασφαλώς Βία καί Νοθεία θά ή
ταν αστείο νά πούμε δτι έπιχεψή- 
θηκε είς τήν τροποποίησιν τοΰ κατα
στατικού. ‘Οπωσδήποτε, δμως, πέ
ραν αύτοΰ παραμένει άνοικτό τό θέ
μα, δχι πλέον άπό τήν Εφορευτική 
’Επιτροπή, άλλά άπό τό Δ.Σ. και 
άφορά τήν έκδοσιν τής ΤΡΑΠΕΖΙ
ΤΙΚΗΣ καί τήν δημοσίευσιν είς αυ
τήν τών πρακτικών τής Σ υνελεύσεως.

Ένθυμεΐσθε δτι άπό τήν ή μέρα 
πού έπραγματοποιήθη ή Συνέλευσις 
μέχρι τήν ήμέρα πού διεξήχθησαν 
οί άρχαιρεσίες, έμεσολάβησε μιας 
Εβδομάδας διάστημα, χρόνος ό όποι
ος καθωρίστηκε άπό τήν ίδια τήν 
Εφορευτική Επιτροπή καί πού ή
ταν ό τεχνικά αναγκαίος γι’ αυτήν 
ώστε νά προωθήση τό Εκλογικό υλι
κό στήν Επαρχία. Δέν ξέρω ποιοι 
άπό σάς, κ. Συνάδελφοι έχετε ύπ’ 
δψει σας πώς είναι τά άπομαγνη
τοφωνημένα πρακτικά καί τί όγκο 
καταλαμβάνουν, έστω καί σέ μία 
μέτριας χρονικής διάρκειας Γεν. Συ- 
νέλευσιν.

Έκτος τοΰ δτι αύτά μάς δίδον
ται είς μίαν μορφήν ή όποια θέλει 
ριζικήν έπανεπε ξεργασ ί αν γιά νά 
μπορέσουν νά καταστούν δημοσιεύ- 
σιμα, τά κυριώτερον άναγνώσιμα, 
καί μόνον ή άπομαγνητοφώνησις καί 
δακτυλογράφησίς των άπό τό αρ
μόδιον γραψεΐον τό όποιον Επιμελεί
ται αυτών, μάς πήρε μέχρι καί τήν 
Τετάρτην. ‘Οπότε ό κ. Μυτηλιναΐος 
έκάλεσε τόν κ. Τσουδερό καί έθεσε 
τά πρακτικά στήν διάθεσή του. "Ο
μως, ό κ. Τσουδερός δέν έζήτησε νά 
κάνη χρήσιν των, ή τουλάχιστον νά 
άντλήση Επιχειρήματα άπό τά δσα 
έλέχθησαν είς τήν Γεν. Συνέλευσιν 
τήν τροποποιητικήν.

Καί Εάν άκόμη αύτό δέν έφτανε 
είς τόν κ. Τσουδερό, έπρεπε νά γνω- 
ρίζη δτι, άπό τήν Τετάρτη, ή καλά- 
τερα τήν Πέμπτη, έως καί μίαν εύ
λογη προθεσμία πού έχρειάζετο γιά 
νά έκδοθή ή ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ καί 
πού αυτή δέν μπορούσε νά είναι ή 
Κυριακή πού είχε άρχίσει ή ψηφο-

δσον καί μέ τόν κ. Διευθυντήν τοΰ 
Προσωπικού.

κ. Βλάσης: Όμιλεϊ μακράν 
τοΰ μικροφώνου μή άκουόμενος.

κ. Μ. Τσουδερός: Διά νά 
συμπληρώσω τόν κ. Βλάσην. Είς 
τόν παλαιόν ’Οργανισμόν οί Ταμια
κοί καθηλώνονται είς ώρισμένον βα
θμόν καί ύπάρχει αίτημα νά καθιε- 
ρωθή όργανικώς έξέλιξις όμοια μέ 
τούς Λογιστικούς υπαλλήλους. Αΰ
τό έλήφθη ύπ’ δψιν;

κ. Κ. Πουλής: Μάλιστα έλήΓ 
φθη ύπ’ δψιν.

Κύριοι Συνάδελφοι, δπως είς τήν 
πολιτικήν τά μεγάλα Εθνικά θέματα 
πρέπει νά μή γίνωνται άντικείμενον 
κομματικής έκμεταλλεύσεως έτσι 
καί τό θέμα τοΰ ’Οργανισμού δεν 
πρέπει νά άποτελέση στόχον άντεγ- 
κλήσεων. "Ολοι είμαστε σύμφωνοι 
δτι πρέπει νά έφορμοσθή ή άρχή τής 
ίσης μεταχειρίσεάς μας μέ τούς συ
ναδέλφους τών λοιπών μεγάλων Τρα
πεζών. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον θά 
πρόκυψη ένα έμμεσο άλλά μεγάλο 
όφελος: Θά δημιουργηθοΰν αί προ
ϋποθέσεις διά μίαν άρραγή Ενότη
τα μεταξύ δλων τών Τραπεζοϋπαλ- 
λήλων.

Βλέπομεν τί συμβαίνει μέ 
τά Ταμεία Υγείας τά όποια εύρί- 
σκονται περίπου εις ϊσην μοίραν. 
"Οταν θίγωνται θέματα τών Ταμείων 
Υγείας δλοι οί Τραπεζοϋπάλληλοι 
έγειρόμεθα ώς εις άνθρωπος διά νά 
τά ύποστηρίζωμε. Τό ίδιο θά συμβαί 
νει τοΰ λοιποΰ καί διά τά άλλα θέ
ματά μας, έφ’ δσον δλοι θά έχω μεν 
τήν αυτήν μεταχείρισιν. ΔΓ αύτό άς 
εΐμεθα αποφασισμένοι νά τήν έπι- 
τύχωμεν.

(Χει ροκροτή ματα)

. Ά. Χαρΐτος
φορία, ό χρόνος, παρά θεοΐς καί 
παρ' άνθρώποις, ήταν τελείως άνε- 
παρκής γιά νά έτοιμασθή ένα φύλ
λο Εφημερίδας. Λυπούμαι πού δέν 
τό είχα σκεφθή ώστε νά σάς είχα 
φέρη τό σχετικά τευχίδιον τών πρα
κτικών, έτσι δπως μάς παραδίδεται 
άπό τό σχετικό γραφεΐον γιά νά 
μορφώσετε, κ. Συνάδελφοι, μόνοι 
σας γνώμη.

Δηλοΰμεν ύπευθύνως δτι, είς τόν 
κ, Τσουδερόν ή μέν Εφορευτική Ε
πιτροπή έθεσε είς τήν διάθεσιν του 
τά πρακτικά ευθύς ώς τοΰτο κατέ
στη δυνατόν, Εμείς δέ πλέον, ώς 
Γραφεΐον, ήταν άδύνατον νά κυκλο- 
φορήσωμεν τήν Εφημερίδα. Δέν πρέ
πει δμως νά παραπονεΐται διότι τοΰ 
έδόθη ή εύκαιρία νά κυκλοφορήση 
σειράν ανακοινώσεων τις όποιες, 
φαντάζομαι, θά πρόλαβε νά προωθή
ση μέχρι τά πέρατα τής Επικράτει
ας δπου ύπάρχουν ύποκαταστή μα
τα τής Τ ραπέζης, διά τούτον τόν 
λόγον δέν έχει σημασίαν ή μή έγ
καιρος έκδοσις τής ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗΣ.

"Οσον άφορά τό τί συνέβη είς 
τήν Τράπεζαν τής ‘Ελλάδος, Κύριοι, 
σχετικώς μέ τήν άποδοχήν τής διε
τούς θητείας, άφοΰ φθάσαμε ώστε 
τό Επίμαχον θέμα νά είναι ή διετία, 
σάς γνωρίζουμε δτι δέν άπερριψθη- 
σαν. Έπήραν πλειοψηφίαν, άλλά δέν 
έφτασε αύτή είς τό άπαιτούμενον 
ποσοστόν τών 3)4 τών ψηφισάντων. 
Συνεκέντρωσεν άριθμόν έξ ίσου ικα
νοποιητικόν δσον καί τό έπιτυχόν 
ψηψοδέλτιον κατά τάς άρχαιρεσίας. 
Συνεπώς δέν εΐναι σωστόν νά μι
λάμε γιά άπόρριψιν. Βλέπετε εΐναι 
άρκετά υψηλό τό άπαιτούμενον πο
σοστόν, διά τήν έπίτευξιν τών τρο
ποποιήσεων. "Επειτα, δέν ξέρουμε τί 
λόγοι συνηγορούν είς τούς συναδέλ
φους τής Τ ραπέζης τής Ελλάδος, 
’ίδιοι καί ιδιόμορφοι, πού νά μήν 
τούς ώδήγησαν είς τό νά μορφώσουν 
γνώμην ή οποία θά Επέβαλλε τήν Ε
πιτυχίαν τής έν λόγφ τροποποιήσε
ως.

Πάντως άντί τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος είς τήν όποιαν δέν έγινε, 
ύπάρχει μία ολόκληρη σειρά άλλων 
άδελφών Τραπεζιτικών Σωματείων, 
τά όποια πρό πολλοΰ έχουν Επιβά
λει καταστατικούς τήν διετή θητεία.

κ. Μ, Τσουδερός: Θά ήθελα 
νά σάς άπαντήσω·. . .

κ. Δ. Χαρΐτος: Πρόεδρέ μου, 
κάντε μου τήν χάρη νά μή μέ δια
κόπτετε, διότι ή πείρα μου σέ δια
κοπές εΐναι πάρα πολύ μικρή ώστε 
νά μήν καταφέρω νά σάς δώσω ά
μεσον άπάντησιν άλλά καί νά συνε
χίσω τήν σειρά τών σκέψεών μου.

κ. Πρόεδρος: Μήν διακόπτε
τε τόν ομιλητή.

κ. Μ. Τσουδερός: Δέν τόν 
διακόπτω. Θά έλεγα γιατί δέν έ
γινε συγχρόνως ψηφοφορία καί άρ- 
χεραισίαι πού έγιναν καί είς τήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος. Αύτό λέγω.

κ. Δ. Χαρΐτος: Μάλιστα, θά 
καταλήξω καί Εκεί. Ό Σύλλογος έ- 
δήλωσε καί είς τήν προηγουμένην 
έκτακτον Γ. Συνέλευσιν δτι δέν έ
χει ούδεμίαν άντίρρησιν διά την ο
λοκληρωτικήν τροποποίησιν τοΰ κα
ταστατικού καί δτι Εάν έπήρχοντο 
οί ειδικές συνθήκες, Εκείνες οί όποι
ες δέν ξέρουμε κάν ποιές θά εΐναι 
αύριο δταν θά έχουμε τά άποτελέ- 
σματα τών άρχαιρεσιών τόσο τοΰ 
δικού μας Σωματείου, δσον καί τοΰ 
’Αδελφού, δέν ξέρουμε, Επαναλαμ
βάνω, ποιές συνθήκες θά προκόψουν 
πού θά συνηγορούν διά τήν ολοκλη

ρωτικήν τροποποίησιν τοΰ καταστα
τικού.

Αυτό τό λέγω μέ μίαν ύπόμνησιν 
πρός τόν κ. Τσουδερό δτι οί γενό 
μενες τροποποιήσεις δέν ήσαν προ
σωποπαγείς. Θά κάνη χρήσιν τους 
όποιος μεθαύριο θά καθέξη τήν έ
δρα τοΰ Συλλογικού ήγέτη. "Ας Ελ
πίσουμε δτι δέν θά εΐναι τόσο Εξ- 
τρεμιστικά άνήθικος ώστε νά άπο- 
μυζήση τις αιχμές, οί όποιες άφησε 
νά έννοηθή δτι υπάρχουν είς τίς 
τροποποιήσεις αΰτές ό κ. Τσουδε
ρός. ^

Κύριοι, πρό τής ψηφοφορίας, διά 
τάς τροποποιήσεις τοΰ Καταστατι
κού, είχα τήν τύχη νά περιοδεύσω 
ώρισμένα Επαρχιακά ύποκαταστή- 
ματα. Πριν άπό Εμάς είχε προηγη- 
θή ό κ. Τσουδερός καί μέ τήν εύ
καιρία θά τόν παρακαλέσω νά μέ 
πιστέψη δτι δέν διαθέτω καμμίαν 
επιθυμίαν ίταμότητος. Σέβομαι καί 
ηλικίες καί θέσεις καί άξιώματα, 
άλλά Επίσης κ. Τσουδερέ, σέβομαι 
καί τήν άλήθεια. "Οσοι μέ γνωρί
ζουν Επί 17 χρόνια πού ύπηρετώ 
στο "Ιδρυμα μπορούν νά ποΰν άν 
τό ήθος μου ποτέ Επαραλληλίσθη 
μέ τήν έκφρασιν τήν όποιαν μοΰ 
έχάρισεν ό κ. Τσουδερός: Μοΰ Εξέ- 
φρασε τήν λύπην του. Τόν εύχαριστώ 
άλλά τοΰ τήν Επιστρέφω·.

κ. Μ. Τσουδερός: "Οταν 
μάς είπατε άδιάβαστους. . .

κ. Δ. Χαρΐτος: Δέν ξέρω για
τί σάς πόνεσε τόσο πολύ αύτό κ. 
Τσουδερέ, άλλά οπωσδήποτε ας θε
ωρήσω με δτι κατά τό Επώνυμό μου 
ήταν χαριτολόγημα καί δχι ουσία, 
δέν ήταν δμως μέ κανένα τρόπο ι
ταμό. Έζήτησα συγγνώμην Εάν έτσι 
τά εΐχεν Εννοήσει ό κ. Παπαϊωάννου.

Λοιπόν, διαρκώς μπροστά μου 
μίαν μόνο υποθήκη - άντίρρηση συ
ναντούσα καί τήν όποιαν εΐχεν έγ- 
καταλείψει ό κ. Τσουδερός: Ναί. Νά 
γίνουν αυτές οί τροποποιήσεις γιά 
τήν ένωσιν, άλλά καί αυτές οί 
καθαρίστριες... τί, τώρα, θά βγά
λουμε καί πρόεδρο τοΰ Συλλόγου 
Καθαρίστρια; Αύτό τό· συνήντησα 
είς δλη τήν διαδρομή, σέ όλα τά 
ύποκαταστή ματα μέχρι νά φτάσουμε 
στήν Πάτρα.

κ. Συνάδελφοι, είμαι υιός καθα
ρίστριας τής Τ ραπέζης, ή όποια ύ- 
πηρέτησεν είς τήν Τράπεζαν Επί 29 
έτη καί 10 μήνες (παρατεταμένα 
χειροκροτήματα). Άπεχώρησεν τής 
υπηρεσίας μετά άπό μίαν σκληράν 
δοκιμασίαν τής υγείας της μέ τόν 
ίδιον μισθόν μέ τόν όποιον προσε- 
λήφθη καί ή καθαρίστρια πού τήν 
άντ ι κατέστησεν.

Νομίζω, κ. Τσουδερέ, δτι προστα
σίαν συλλογικήν έχουν πρώτα οί 
χαμηλότεροι καί μετά οί άνώτεροι 
καί τοΰτο κατ’ άντίστροφον λόγον. 
Σύλλογος κυρίως ύπαλλήλων δέν 
νοείται τό 1965. Έννοιεΐται συνδικα
λισμός μαζικός, τοΰ συνόλου τών 
άνθρώπων πού μοχθούν ύπό κοινόν 
εργοδότην. Οί άνώτεροι δόξςι τφ 
Θεώ κατάφεραν νά έχουν καί δικό 
τους τρόπο νά προστατεύωνται. Οί 
καθαρίστριες, πού καθαρίζουν τίς 
δικές μας τίς βρωμιές — συνδικα
λιστικές καί μή — δέν θά άνεκου- 
φίζοντο παρά μόνο άν είχαν τήν 
προστασίαν Ενός άνθρώπου. τοΰ ί- 
δικοϋ σας κύρους.

(Χειροκροτήματα)
Μία τεχνικού περιεχομένου άπάν- 

τησις πρός τόν κ. Τσουδερόν γιά 
τό πόσοι άποσπασμένοι ύπηρετοΰν 
είς τόν Σύλλογον, Εΐναι πέντε τοΰ 
Δ.Σ. καί εΐς μή μέλος τοΰ Δ.Σ. Πρό
κειται διά τόν διαχειριστήν καί Επι
μελητήν τοΰ Εστιατορίου τής Λέ
σχης. Τό Δ.Σ. δηλοΐ δτι ούδείς ά- 
πολαμβάνει έστω καί μιάς δραχμής 
είδικοΰ Επιδόματος πλέον τοΰ μισθού 
του γιά τίς υπηρεσίες τις όποιες 
προσφέρει είς τόν Σύλλογον.

Κύριε Παράσχη άπήλαυσα τόν λό
γον σας, ‘Οπωσδήποτε δμως πέρα 
άπό τό ώραΐο σας ύφος άφήσατε νά 
φανή ή άπειρία σας γύρω άπό τήν 
συνδικαλιστική μας πραγματικότη
τα, άπειρία τήν όποια καί Εγώ άφη
να νά φανή δταν είχα πρωτοανεβή, 
σ’ αύτό τό βήμα. Δέν ισχυρίζομαι 
δτι τήν άπέκτησα, έμαθα δμως έν 
τφ μεταξύ δτι ώρισμένα δεδομένα 
μεθοδολογίας καί πρακτικής δέν έ
χουν άκριβώς έτσι. Μόνος του ό Εν
θουσιασμός δέν παράγει συνδικαλι
στικό άποτέλεσμα. Οί πόρτες τών 
συνδικαλιστικών Ενδιαφερόντων είναι 
άνοικτές γιά δλους τούς συναδέλ
φους κ. Παράσχη, άσφαλώς δμως 
δέν προϋποθέτει τήν κακόπισταν κρι
τικήν κατά τής άπερχομένης Δ.Ε. 
τό νά γίνετε έσεΐς Δ.Ε.

κ, Παράσχος: Έγώ δέν είμαι 
υποψήφιος.

κ. Δ. Χαρΐτος: Δέν σάς έθεώ- 
ρησα ύποψήψιον, σάς Εθεώρησα ώς 
κριτήν,

κ. Παράσχη ς: Όμιλεϊ μή
άκουόμενος.

κ. Δ. Χαρΐτος: Κατά τήν
διάρκεια πού έγώ άναμιγνύομαι στά 
κοινά δέν τό Εγνώριζα. Κύριε Πα
ράσχη Εάν είχατε κάνη τόν κόπο νά 
άριθμήσετε πόσοι συνάδελφοι κατά 
τήν διάρκειαν τής 7ετοΰς προεδρίας 
τοΰ κ. Καραπάνου ήλλαξαν θέσιν ή 
συμμετέσχον μέσα είς τό Δ.Σ. άπό 
τόν βαθμόν τοΰ ’Αντιπροέδρου μέ
χρι καί τοΰ τελευταίου Συμβούλου,
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ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
(Συνέχεια άπό τήν 7η σελίδα)
τακτικού η αναπληρωματικού, θά 
βλέπατε ότι ό αριθμός είναι αρκε
τά σοβαρός, λοιπόν δέν εΰσταθεΐ ά 
ισχυρισμός σας ότι έμειναν οί ίδιοι. 
Λυπούμαι πού δεν έχω τώρα τό κεί
μενο τού λόγου σας ώστε νά μπο
ρούσα νά είμαι πλέον συγκεκριμέ
νος στά θέματα τά όποϊα θίξατε 
καί πού έγώ απαντώ. 'Αλλά πι
στεύω ότι έπειδή έχετε εμπρός σας 
τό κείμενο θά ξέρετε απολύτως σέ 
ποιο σημείο άναφέρομαι. Αυτό δέν 
έχει ιδιαίτερη σημασία άφοΰ καί τά 
δύο κείμενα, καί τό δικό σας καί 
τό δικό μου, θά δημοσιευθοΰν εις 
τήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ καί θά διαβα
στούν άπό τούς συναδέλφους.

Άναφερθήκατε εις τήν έκδοσιν 
τής ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ καί είπατε 
γιά τά λάθη της. Δυστυχώς λάθη 
αυτής τής μορφής εύρίσκονται καί 
εις τόν καθημερινό1 τύπο. Δέν είναι 
κάτι τό καινούργιο. Προσπαθούμε 
νά τήν βελτιώνουμε. Θά πρέπει νά 
είμαστε πολύ κακόπιστοι γιά νά 
μήν παραδεχτούμε ότι κάθε χρόνο 
καί κάθε φύλλο μέ φύλλο, γίνεται 
προσπάθεια γιά νά είναι καλλίτερο 
τό αποτέλεσμα.

"Οσον αφορά τά γράμματα των 
συναδέλφων πού — σείς λέτε — 
δέν δημοσιεύονται στήν ΤΡΑΠΕΖΙ
ΤΙΚΗ, τά περιμένουμε. Καί περιμέ
νουμε ακόμη καί τό δικό σας. Μέ
χρι σήμερα.

Σχετικώς μέ τήν γνώμην σας ότι 
δέν χρειάζεται καινούργιο Σωματείο 
γιά νά μήν προσθέσουμε μίαν ακό
μη σφραγίδα, φοβάμαι κ. Παράσχη 
ότι έχετε μεγάλο λάθος. Τώρα είναι 
πολλές ο! σφραγίδες καί αύτό έν- 
θυμίζει κάποιες άλλες περί συνδικα
λισμού άντιλήψεις των αμαρτωλών 
προπατόρων τής όδοΰ Πατησίων, ό
που οί πολλές σφραγίδες τους είχαν 
χαρίσει άμαρτωλή μακροημέρευση. 
Μία σφραγίδα κ. Παράσχη χρειά
ζεται τό Σωματεΐον τής 'Εθνικής 
Τραπέζης, όχι πολλές.

Καί δύο τελευταία: Πρώτον, ή 
ποιότητα τών συναδέλφων πού διε- 
τέλεσαν μέλη τών κατά καιρούς 
Συμβουλίων τών ύπό τόν Γεώργιον 
Καραπάνον, δέν είναι διόλου χαμη
λή. Χαμηλή είναι ή ϋβρις σας. ’Εάν 
έχετε άντίρρησιν θά παρακαλέσουμε 
τό Σώμα τής Συνελεύσεως νά έκλέ- 
ξη Επιτροπήν καί θά παρακαλέ- 
σωμεν, έπίσης, τόν κ. Πρόεδρον του 
Συλλόγου νά άσκήση όλον του τό 
κύρος, διά νά ζητηθούν οί φάκελλοι 
τών κατά καιρούς διατελεσάντων 
μελών τού Δ.Σ., νά έλεγχθή ή ποιό- 
της των διά νά δούμε έάν είναι μέ
τρια.

Δεύτερον, διά τόν κ. Τρίμη, διά 
τόν όποιον πόσα λόγια συμπάθειας 
βρήκε ό κ. Παράσχης, δέν θά σας 
υπενθυμίσω παρά ένα καί μόνον 
γεγονός. Τις άπεργιακές εκδηλώσεις 
τού Συλλόγου μας τό καλοκαίρι 
τού 1963 καί τις ανακοινώσεις τού 
κ. Τρίμη πού τεχνηέντως, βεβαίως, 
άπηυθόνετο προς τά μέλη τού Συλ
λόγου του, μέ τις όποιες ένέσπειρε 
τήν άμφιβολίαν καί τόν πανικό εις 
τούς άγωνιζομένους συναδέλφους ό
τι δήθεν ή άπεργιακή μας έκδήλω- 
σις ήταν παράνομη, κατά παράβα- 
σιν τού ν. 3239 καί ότι υπήρχε φό
βος νά μάς άπολύση ό εργοδότης.
7 ά θυμόσαστε τά άποτελέσματα. 
Δέν είναι ντροπή ούτε έξω άπό τή 
φύση τού ανθρώπου έάν αρκετοί άπό 
έμάς δειλιάσαμε καί μπήκαμε στά 
γραφεία μας.. Αύτό ύπήρξεν έργον 
τού κ. Τρίμη καί γι’ αύτό τό λόγο 
ή παρουσία τού κ. Τρίμη στο συν
δικαλισμό τής ’Εθνικής Τραπέζης 
δέν είναι πραγματικά καί μόνον 
συνδικαλιστική, αλλά έχει καί άλλα 
επώνυμα.

Σέβομαι τόν συνάδελφον Τρίμην 
διότι τρώει ψωμί μαζί μας άπό τό 
ίδιο μέρος, συμπαθώ τό άτομον 
Τρίμης, άλλά διά τόν συνδικαλιστή 
Τρίμη καί έγώ καί τό Δ.Σ., διά λο
γαριασμό τού οποίου όμιλώ, έχου
με ελαφρώς διάφορες άντιλήψεις άπό 
σάς κ. Παράσχη. Άτυχώς, πολλοί 
έπώνυμοι ή άνώνυμοι συνδικαλισταί 
αστοί, κατήντησαν έπώδυνη πο
λυτέλεια διά τό συνδικαλιστικό κί
νημα τού προσωπικού τής ’Εθνικής 
Τραπέζης. Τό γεγονός καί μόνον 
τών καλοκαιρινών άπεργιών πού σάς 
άνέψερα καί ή άπεργοσπαστική συμ 
μετοχή σ’ αυτές τού συμπαθέστατου 
κατά τά άλλα κ. Τρίμη, θά πρέπει 
νά σάς είναι εντελώς έντονο καί χα
ρακτηριστικό παράδειγμα.

‘Ο κ. Άποσκίτης, κύριοι Συνά
δελφοι, είναι άναπληρωματικόν μέ
λος, αυτήν τήν στιγμήν τού λογοδο- 
τοΰντος ένώπιόν σας Δ.Σ. ή τουλά
χιστον ήταν μέχρι τήν ήμέρα πού 
τού χαλάσαμε τήν καρδιά. Πάντως 
έγγραφος παραίτησις τού κ. Άπο- 
σκίτη δέν υπάρχει. Καί θά σάς πώ, 
κύριοι, γιατί χαλάσαμε τήν καρδιά 
τού συναδέλφου Άποσκίτη καί έπα- 
ψε άπό τότε νά είναι φίλος μας.
Καί όχι μόνον αύτό, άλλά μετεβλή, 
θη σέ έξωψρενικά ώργισμένο επικρι
τή γιά τό τί έσυνέβη μέ τή φοβερή 
εκείνη — κατά τή γνώμη του — 
επιστολή Τσιγδέμογλου.

*0 κ. Άποσκίτης στις 23—6— 
1964, εϊρήσθω έν παρόδφ, ότι ό
ταν έκανε τό ντεμποΰτο του άπό τού 
βήματος αυτού, ύπερημήνθη τού 
παρόντος Δ.Σ. Επομένως έπικρί- 
νοντάς μας θά πρέπει νά κάνη ά- 
φαίρεσιν καί νά άναφερθή μόνο διά

τάννάΐίσε0υαΠσί^ΧΓ0'°ν "αθ’ ^ Συνδικ“λ'στοΰ- καί δ,ά τήν κατά τού κ. Άποσκίτη, γ,’ αύτό καί
α χαλασε μαζί μας. Γ,α τα προη- προφυλαξιν του άπό τυχόν παρενέρ- δέν τού άπήντησε

γειαν τήν οποίαν ήτο δυνατό νά έχη Ή επιστολή είχε τήν τύχη τήν ό- 
η επιστολή αυτή άπό ύπηοεσιακίκ πηίη-ν £νη·η> -λ. ϊ.„___ ____\ >

τά χάλασε μαζί μας. Γιά τά προη
γούμενα όχι μόνο μάς έκάλυψε άλλά 
καί ύπερημύνθη καί τά scripto mo- 
nent κ. Άποσκίτη. scriptamanent

Στο λόγο του, λοιπόν, έκεΐνο ό 
κ. Άποσκίτης εύθαρσώς, αφήνοντας 
νά γίνη άντιληπτόν τί ωραία αυγή 
νέου συναδέλφου προοιωνιζόταν γιά 
τό συνδικαλιστικό μας κίνημα, άνε- 
φέρθη καί εις τά έμπόδια τά όποια 
έβαζε ή Υπηρεσία γιά τήν έπιμόρ
φωση τών νέων συναδέλφων. Πάρε- 
πονεΐτο δέ ότι ή Υπηρεσία τόν έ- 
νωχλοΰσε γιά νά παρακολουθήση τά 
μαθήματα ξένης γλώσσης, ενώ ό κ. 
Άποσκίτης δέν μπορούσε. Καί έ- 
ρωτάται, κύριοι συνάδελφοι, έάν ό 
κ. Άποσκίτης, ό όποιος ύπηρέτει καί 
υπηρετεί εις τήν περιφέρειαν τής 
πρωτευούσης, άντιμετώπιζεν δυσκο
λίες διά τήν ξένην γλώσσαν, φαν- 
τασθήτε τί αντιμετωπίζει ό οΐονεϊ 
εξόριστος συνάδελφος πού υπηρετεί 
στό Σουφλί ή στήν Ίεράπετρα.

(Χειροκροτήματα — Ταυτόχρονοι 
διαλογικαί συζητήσεις).

κ. Δ. Χαρΐτος: "Οχι, κύριοι, 
δέν έχαρίσθη ό Σύλλογος είς κανέ
να. Ούτε είς τούς ξενόγλωσσους, ού
τε είς τούς μή γλωσσομαθείς. Ά- 
πλούστατα έκανε τό καθήκον του 
καί συμπαρεστάθη είς τούς συναδέλ
φους, κυρίως τών έπαρχιών, γιά νά 
ξεπεράσουν τήν υπηρεσιακήν νοοτρο
πίαν γύρω άπό τήν μονιμοποίησίν 
των καί τήν προαγωγήν των, προ
φάσεις γιά νά δικαιολογούν τήν ά- 
ναστολήν τής έξελίξεώς των.

Ό κ. Άποσκίτης σάς επαναλαμ
βάνω, μίαν ώραίαν πρωίαν έστειλε 
προς τό δημοσιογραφικό όργανο 
τού Συλλόγου Υπαλλήλων τής ’Ε
θνικής Τραπέζης, τήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗ, παρακαλώντας θερμά νά φιλο- 
ξενηθή, τήν ακόλουθον έπιστολή του.

Τήν ήμέρα πού ό κ. Άποσκίτης, 
έπαναλαμβάνω, έστειλε τήν επιστο
λή του στό Σύλλογο, ήταν άναπλη
ρωματικόν μέλος τού Δ.Σ. τού Συλ
λόγου αυτού. Ήταν ήδη χρισμένος 
συνδικαλιστής. Καί αύτός ό συνδι
καλιστής έγραφε τά έξής. Τήν δια
βάζω τήν έπιστολή του μέ τό 'ίδιο 
δικαίωμα πού έδιάβασε καί έκεΐνος 
τήν έπιστολή Τσιγδέμογλου.

επιστολή αυτή άπό ύπηρεσιακής ποιαν έχουν όλα τά έντυπα πού ά- 
,./χευρας και νά έφτανε σέ πειθαρ- ρέσουν ή δέν άρέσουν σ 
χικον έλεγχον, άπεφασίσθη ύπό τής δέλφους: "Οποιοι ήθελαν

υντακτικής , Επιτροπής^ ότι δέν σαν νά άπαντήσουν στήν ομάδα πού 
μπορούσε η επιστολή αύτή νά δήμο- τό συνέταξε καί όποιοι δέν ήθελαν 
CTI£a' ' , y μπορούσαν νά τό σχίσουν

Δεν νομίζω ότι ή έπιστολή Τσι- Αΰτά κ. Συνάδελφοι είχα νά πώ 
γοεμογλου ήτο περισσότερον προ- (Χειροκροτήματα) 
σωπολατρική, αν όχι περισσότερο, Μέ συγχωρεΐτε κύριοι Συνάδελ- 
πως να την = χαρακτηρίσω. . . Νά, ψοι, λησμόνησα τό σπουδαιότερο, 
ερχεται ο αναπληρωματικός Σύμ- Μίαν άπάντησιν προς τόν κ. Τσου- 
οουλος του Συλλόγου, τήν ήμέρα δερό έπι τής έπιμονής του νά πι- 
που αναλαμβανε, ο νέος Διοικητής, στεύη ότι μπορούσαμε νά άποψύγου- 
και ε^ω η ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ εδημοσί- με τήν έκτακτον Γεν. Συνέλευσιν 
ευσε ο,τι θα έπρεπε νά αναγραφή διά Σάς διαβάζω τό άρθρον ίθ'τοΰ 
την υποδοχήν του, έτσι όπως ήρμο- νόμου 4361)64: 
ζε σέ έκπροσώπηση πού ύπεδέχετο
νέον εργοδότη, νά έρχεται ό κ. Ά
ποσκίτης λέγω καί νά άπευθύνη ενυ
πόγραφες προσωπολατρικές έπιστο- 
λές στήν συνδικαλιστική; του εφη
μερίδα.
' Άπό τήν άποφράδα έκείνη ήμέρα, 

κύριοι, ό συνάδελφος Άποσκίτης, 
άπεσκίρτησεν άπό τόν Σύλλογον.

Διά τήν έπιστολήν Τσιγδέμογλου 
7°-Δ·Σ· έχει νά σάς άπαντήση τά 
έξής: Πάντες οί Συνάδελφοι είναι ε
λεύθεροι νά δράσουν όπως συμφέρει 
εις αυτούς προκειμένου νά άναδεί- 
ξουν καί νά κατοχυρώσουν τά συμ
φέροντα των. Εϊμεθα Δημοκρατία, 
κύριοι, καί όπως καί ό κ. Άποσκί-

«Άρχαιρεσίαι, ώς καί πόσης 
φύσεως έκλογαί έπαγγελματικών 
Σωματείων καί Ενώσεων αΰτών 
διενεργούμεναι εφεξής βάσει κα
ταστατικών διατάξεων άντιθέτων 
προς τάς διατάξεις τού παρόντος 
Ν.Δ. είναι αυτοδικαίως άκυροι, οί 
καθ’ οίονδήποτε τρόπον δέ συγ- 
καλοΰντες Γεν. Συνελεύσεις (Συ
νέδρια κλπ.) ώς καί οί ϋποβάλ- 
λοντες ύποψηφιότητα ή αποδεχό
μενοι τοιαύτην είς αΰτάς τιμω
ρούνται, επι τή εγκλήσει παντός 
έχοντος έννομον συμφέρον, μέ τάς 
ποινάς τού άρθρου 41 τού Νόμου 
281)1914».

Αί αντίθετοι διατάξεις ήσαν ή
της έπραξε, ό καθείς μας έχει δικαί- έκλογή τών αντιπροσώπων διά τάς 
ωμα να γραψη ο,τι τού άρέση. Τό δευτεροβαθμίους ’Οργανώσεις καί 
Α.Ζ. οηλοι κατηγορηματικώς ότι ού- ολόκληρο τά άρθρο 14 τού καταστα- 
δεμιαν εχει σχεσιν με τήν έπιστολήν τικοΰ μας τό όποιον κανονίζει τά 
αυτην^ ούτε εγκολπώνεται τό περιε- τής διενεργείας τών αρχαιρεσιών. Ή 
χομενον της, αλλα ,— έδώ είναι ή άπλή άντιπαραβολή τού 
διαφορά — δέν πρόκειται σέ καμ- σαντος

προ ισχύ- 
καί τού νΰν ίσχύοντος θά

«Κύριε Διοικητά,
Μέ ιδιαιτέραν χαράν καί ίκα- 

νοποίησιν έδέχθησαν οί ύπάλλη- 
λοι τής ’Εθνικής Τραπέζης καί 
κυρίως τό νέον αίμα αυτής, τήν 
τοποθέτησίν σας ώς Διοικητοΰ 
είς τό άνώτερον οικονομικόν "Ι
δρυμα τής Ελλάδος.

Είναι καθολική ή ίκανοποίη 
σις διότι άνθρωπος τού ίδικοΰ 
σας κύρους, μία οικονομική αυ
θεντία τής εποχής μας, άλλά κυ
ρίως ένα φωτεινόν πνεύμα, ανα
λαμβάνει τάς τύχας τού ιστορι
κού τούτου ' I δράματος.

Ή έγκύκλιος, ήν μάς άπεστεί- 
λατε ήτο δΓ όλους τούς ύπαλλή 
λους ό,τι ή δροσιά στη διψασμέ- 
νη γη. Αί πρώται ένέργειαι καί 
αποφάσεις σας συνεκίνησαν βα
θύτατα όχι μόνον τόν Τραπεζικόν 
κόσμον, άλλά εΐχον Πανελλαδικήν 
άπήχησιν.

Οί ύπάλληλοι τής ’Εθνικής έ- 
πετέλεσαν πάντοτε είς τό ακέ
ραιον τό καθήκον των απέναντι 
τού Ιδρύματος καί τώρα θά δώ- 
σωμεν τό πάν διά τήν άνόρθωσιν 
τής Ελλάδος, διά τήν άνόρθω- 
σιν τής ’Εθνικής μας Οικονομί
ας, διά τήν άνόρθωσιν τήν ίδικήν 
μας καί διά τό μεγαλεΐον τό ί- 
δικόν σας, διότι σείς θά μάς οδη
γήσετε είς τόν δρόμον τόν πρα
γματικόν, τόν δρόμον τής ομορ
φιάς καί τής άλήθειας.

Έπετελέσαμεν οί ύπάλληλοι 
πράγματι τό καθήκον μας διότι 
πιστεύαμεν καί πιστεύουμε στήν 
Τράπεζα, οί άνθρωποι όμως οί 
όποιοι ηγούντο αύτού τού Ιδρύ
ματος μάς αδίκησαν καί μάς τα
λαιπώρησαν.

Ευτυχώς διά τήν Τράπεζαν 
ότι οί ύπάλληλοι της δέν έγιναν 
μοιρολάτρες άλλά ήγωνίσθησαν 
μέ πραγματικόν ένδιαφέρον δΓ 
Αυτήν. ‘Ήδη τό ένδιαφέρον καί ή 
άμιλλα θά είναι πλέον έντονα, 
διότι πιστεύομεν ότι θά έχωμεν 
άνταπόκρισιν, διότι άπό ’Υμάς 
άναμένομεν ηθικήν καί οικονομι
κήν ίκανοποίησιν. Ύποσχόμεθα 
ότι θά έργασθοΰμε μέ στοργή 
καί άφοσίωση, μέ αγάπη καί 
πάθος καί θά δώσουμε τό πάν 
διά τα "Ιδρυμα, δώσατε όμως 
καί Σείς κύριε Διοικητά, ό,τι ά- 
νήκει είς τόν Τραπεζικόν υπάλλη
λον καί ό,τι οί άλλοι μέχρι τώρα 
παραβιάσαντες στοιχειώδεις κα
νόνας τάξεως καί ηθικής τού ά- 
πεστέρησαν.

Δώσατε είς τόν Τραπεζικόν υ
πάλληλον προσωπικότητα, τήν ο
ποίαν κινδυνεύει νά χάση, έμφυ- 
σήσατέ του πίστιν καί πραγμα
τικόν ένδιαφέρον διά τήν έργα- 
σίαν του καί νά είστε βέβαιος, 
ότι άπό τής σκοπιάς αυτής θά 
χτυπήσητε άρίστους στόχους καί 
θά ώφελήσητε τά μέγιστα τήν 
πατρίδα μας.

μιά περίπτωση νά στραφή εναντίον σάς πείση. Ευχαριστώ: 
συναδέλφου, όπως δέν έστράφη καί (Χειροκροτήματα)

Ό EvppovAog u. Ε. Μαυρουλίδης
κ Πρόεδρος: Τόν λόγον έχε, ό τος, ή έλλειψ,ς πάλης, ή έλλειψις 

κ. Μαυρουλίδης. αντί στάσεως.
Κι „ ^ τϊ"* Μαυρουλίδης: Κυ- (Χειροκροτήματα) 

ριοι, έχω σημειώσει πολλά άπό τούς Υπήρχε βέβαια ό κ. Ήλιάσκος 
ομιλησαντας, άλλά θά συντομεύσω Άλλά συγχρόνως, σύμφωνα μέ τήν 
πολύ τον λογον μου, διότι είδα ότι άρχήν «έν τή Ενώσει ή δύναμις», μέ 
εταλαιπωρηθητε άπό τούς προηγου- τήν έκ τών κάτω μαζικοποίησιν τών 
μένους ομιλητας. Δυστυχώς συνέβη- αγώνων τών εργαζομένων καί τής 
σαν και ώρισμένα λυπηρά γεγονό- πάλης, θά ήδύνατο τό μεγαλύτερον 
τα τα οποΐιχ μάς παρέτειναν άδικαι- Σωματεΐον τό όποιον έχει ή Αθήνα 
ολογήτως τήν Συνέλευσιν.^ ό Σύλλογος τών ύπαλλήλων τής Ε.

Η απολογιζομένη περίοδος δια- Τ.Ε. νά συνηνοΰτο μέ τά λοιπά σω- 
κρινεται άπό έπιτεύγματα. Κε ματεΐα τά όποια πολεμούσαν τότε

ΠΟΙΟΣ ΟΦΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 
ΤΟΝ ΕΚΠΤΩΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΤΗΣ Γ.Σ,Ε,Ε,

Άρθρον τοί) Δρος Δ Η Μ. ΣΤ. ΓΚΟΥΤΑ 
Γεν. Γραμματέως τοΰ Συλ. Ύπαλλήλων Ε.Τ.

Οπωσδήποτε άπό τήν έπαναφσρά τών έκπτώτων ή- 
γετών τής Γ.Σ.Ε.Ε. δέν ύφελεΐται ούτε ή Κυβέρνηση τοΰ κ. 
Παπανδρέου, οϋτε οί έργαζόμενοι, οϋτε ή Δημοκρατία. Και 
ιδού γιατί:

Οί έργαζόμενοι έχαιρέτησαν ανυπόκριτα τήν πρώτη 
απόφαση τοΰ Προέδρου των Πρωτοδικών καί απερίσπαστοι 
επεδόθησαν στήν έπίλυση τών φυσικών καί άπαραγράπτων 
δικαιωμάτων τους. Πριν δμως προχωρήσουν στην ανασύν
ταξη τών δυνάμεών τους, μέ μιά δεύτερη άπόφαση τοΰ ίδιου 
Προέδρου Πρωτοδικών, έπληροφορήθησαν τόν έπαναδιορισμό 
των ανθρώπων τοΰ έκπεσόντος άμαρτωλοΰ καθεστώτος τής

Καί καάπληκτοι τώρα οί έργαζόμενοι διαβάζουν στον 
καθημερινό τύπο άνακοινώσεις, πού θυμίζουν τήν έποχή 
τής άνόδου τής Ε.Ρ.Ε. στήν έξουσία, όταν άρχιζε ή έπί- 
θεση κατά τού συνδικαλιστικού κινήματος. 'Όταν οί έργο- 
δότες καί ή Κυβέρνηση τοΰ κ. Καραμανλή, γενικεύοντας 
την έπίθεσή τους διασποΰσαν τά συνδικάτα, έξαγόραζαν 
συνειδήσεις καί ύπέτασαν τήν έργατική τάξη μέ τήν αόθαι- 
ρεσια καί τήν τρομοκρατία πού κυριαρχούσαν.

Η εργατική τάξη περίμενε καί καίων αιτημάτων τους, ώς κομμουν
στάς ή συνοδοιπόρους ή όργανα ξε
νοκίνητα καί προδότας

7σουδερέ, αυτή τή φορά δέν θά είμαι έναντίον των άντεργατικών μέτρων
ο «πράος νέος» καί ό ευγενικός, άν τής τότε Διοικούσης αρχής. "Ομως
θάλετε, απέναντι σας. Κε Τσουδερέ, ούτε αύτό έκαναν. "Ομως τότε ούτε 
αρχίσατε μίαν επίθεσιν κατά τού είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν τών με- 
Συλλόγου εκκινων άπό άντιπολιτευ- τόχων έτόλμησεν ό νΰν ήγέ,της τής 
τικήν διάθεσιν, άλλά αυτήν τήν φο- άντιπολιτεύσεως νά παρουσιασθή 
ραν, έττιτρέψατέ μου νά πώ-, ότι πα- καί νά φωνάξη διά τό δίκαιον τών
ρεξετράπητε ^ __ ύπαλλήλων. Μήπως είς αύτό τόν ήμ-

Κε __ Γσουοερε, σας σέβομαι άπό πόδισεν ό Ήλιάσκος, ένώ είχε τις 
πλευράς ήλικίας, σάς σέβομαι άπό μετοχές τοΰ Συλλόγου στά χέρια 
πλευράς βαθμοί), αλλά ως μεγαλυ~ του ό κ. Τσουδερός; 
τερος καί είς τόν βαθμόν καί είς ’Εκεί διαφωνοΰμεν, κ. Τσουδερέ 
την ηλικίαν μάς διδάξατε αυτήν τήν καί γι’ αύτό ακριβώς δέν συνεννοή- 
φοραν νά σάς άντιμετωπίσωμεν ά- θημεν ποτέ. 'Οσάκις σείς εϊσαστε 
ναλόγως. , , , „ στ|;ϊν άρχήν ημείς είμαστε είς την

Σας κατελαβεν ως ήγετην τής άν- άντιπολίτευσιν. Καί όταν ήμεΐς εϊμε- 
τιπολιτευτικής όμάδος ή έντονος έ- θα στήν άρχή σείς διαρκώς εΐσθε - , , - ■
πιθυμια νά βλέπετε τά πράγματα είς τήν άντιπολίτευσιν. Άντιπολίτευ- Τ.ης ,6r19 Φεβρουάριου
πίσω άπό_ το πρίσμα τής άντιπολι- σις. Σάς διακρίνει κενόν είς τάς ί- 
τεύσεως. Ετσι σταθήκατε στά με- δέας, σάς διακρίνει τό άνερμάτιστον 
γαλα γραμματα, στήν έπικεφαλίδα, είς τήν θέσιν, σάς διακρίνε, ή άνυ- 
των^έφετεινών μας πεπραγμένων, τά παρξία ρεαλισμού. Φθάσατε καί τώ- 
οποΐα δέν ^ τά ώνομάσατε πεπρα- ρα πού εΐσθε άντιπολίτευσις νά βγά- 
γμένα καί όπως οί μύωπες βλεπομεν ζετε άνακοινοισεις, ότι οί Τραπεζι- 
μονον τά μεγάλα γράμματα καί όχι τικοί ύπάλληλοι έχουν κάτι τό δια- 
τά μικρά, ^ έτσι σταθήκατε είς τον κριτικόν άπό τούς λοιπούς έργαζο- 
τιτλον.. Εάν προχωρούσατε καί δ:α- μένους. Συγκρίνετε, καί αύτό σάς έν- 
βαζατε με καλοπιστίαν, μέσα εις τυπωσιάζει, τό κοστούμι καί τήν 
τον άπολογισμόν αυτόν, ό όποιος γραβάτα μέ τήν φόρμα, δέν συλλαμ- 
ανταποκρινεται καί εις τήν έννοιαν βάνετε τό ότι αυτοί μέ τήν φόρμα 
κέα είς τήν λέξιν Απολογισμός, θά μέ μίαν συνεχή πάλην έχουν κερδί- 
βλεπατε οτι γράφομεν, έπιτεύγμα- σει έκεΐνα τά όποια έχουν κερδίσει 
τα; πρανμάτικά υπήρξαν επι- καί σέ πολλές περιπτώσεις έχουν
τευγματα καί απαντώ καί είς τόν κερδίσει περισσότερα άπό μάς Καί 
κ. Παπαϊωάννου, ό όποιος είς την όμως θέλετε νά διαχωρίζωμεν τήν 
αποψινήν Συνέλευσιν έτυχεν νά ξε- θέσιν μας άπό αυτούς, 
χάση τους απολογισμούς τών άλλων (Χειροκροτήματα) 
έτών ή έτυχε νά χάση τήν ίκανότη- «u _ , ,Λ
τα τού νά δύνατα, νά μετρά. - Η ρομαντική προσηλωσ,ς ε,ς

Καί λέγε, ό κ. Παπαϊωάννου ότ, Τ° ,παΡελθον σ?ς εΧει αποξενώσει 
ό έφετε,νός ’Απολογισμός ήτο ό πε- ^ Tnv σημερινήν πραγματικότητα, 
νιχρότερος όλης τής έπταετίας. "Ο- Ε'5 Τ'ζ τραυλών,
XI, Κ. Παπαϊωάννου, δέν ήτο πενι- μ;ς,Τ'ς ημερτεζ Τ"ν δι«^θμ.κων τα- 
χρότερος όλης τής 7ετίας. Δ,ότ, τό ^'“V' Κ' ΤσοΡδεΡε ^ροαφερε- 
1958 είχαμε έπ,τύχε, ένα αίτημα ΤΕ ιπποτ1κ“ μυθιστορήματα και _αυ-
ΐ960 κερδί?αίσα1ε Ιχε,^ρΚαΓ' ΚαΚ°ΥΡβμ|,ενα·

κερδίσαμε 9^“^“'τό 902 Σάζ &α τήν πολιτείαν σας
κερδίσαμε 14 αιτήματα! τό 1963 ^ δι°(κ°υντος τον Σύλλογον. Εξα- 
κερδίσαμεν 9 αιτήματα κι’ Κ°λ°υθω να σας ψεγω δ,α τ7ν πολι-
κερδίσαμε L1 αιτήματα.

(Χε ι ροκροτή ματα)

περιμένει απ’ τήν Κυβέρνηση του κ. 
Παπανδρέου τήν άμεση άντιμετώπι- 
ση καί ικανοποίηση τών οικονομικών 
της αιτημάτων.

Οι εργατοϋπάλληλοι διεκδικοΰσαν 
καή δίΕκδικούν τό δικαίωμά τους στή 

Ενώ, ποτέ δέν υπήρξαν προνο
μιούχοι στήν Ελλάδα καί τιμιότη- 
τα έχουν καί ήθος καί εργατικότη
τα καί άποδοτικότητα έχουν. Αντί
θετα, οι όροι και οί συνθήκες τής 
εργασιακής απασχόλησής τους ύ- 
πήρξαν σταθερά καί κατά κανόνα 
οί δυσμενέστεροι.

Δέν μπορεί νά λησμονηθή πώς ό 
εργάτης, έξω άπό ελάχιστες περι
πτώσεις ατομικών έξαιρέσεων, υπήρ
ξε πάντα τό υπόδειγμα τής πενίας, 
τής δυστυχίας, τής αθλιότητας. Ό 

Ελλην εργάτης μόνον ύστερα άπό 
πολλούς άγώνες, πού άποτελοΰν τις 
λαμπρότερες σελίδες τών λαϊκών ά- 
γώνων, κατορθώνει νά άποσπά άπό 
τούς έργοδότες καί τις Κυβερνήσεις 
μερικές έλάχιστες καί άσήμαντες 
αυξήσεις.

Μέ τήν άνοδον στήν έξουσία τής 
Ένώσεως Κέντρου οι έργαζόμενοι 
πίστεψαν καί πιστεύουν πώς σήμα- 
νε τό άνοιγμα μιας περιόδου ελπί
δας γιά καλυτέρα αύριο. Άλλά σ’ 
αύτή την κρίσιμη στιγμή, πολλές φο- 
Ρεζ, χάρις στή σύγχυση πού υπάρ
χει γύρω στήν έννοια τής Δημοκρα- 
Ιίας'» 7τολλ_οί υπεύθυνοι άνθρωποι 
δεν είναι σε θέση νά καταλάβουν τήν 
άβυσσο πού χωρίζει τόν αγωνιστή 
του ανενδότου άγώνος άπό τόν ύπο- 
στηρικτή τής Καραμανλικής εΰημε- 
ρίας.

Γι αύτό οποιοσδήποτε πού θά 
προσπαθήση νά κυβερνήση έξω ή αν
τίθετα προς τό πνεύμα τής νίκης 
τής 3ης Νοεμβρίου τού 1963 καί 

τοΰ 1964

τής Καρα
μανλικής ευημερίας.

, Έί7' Κυβερνήσεως τής Δημοκρα
τίας αναζεΐ τό άντιδημοκρατικόν κα
θεστώς τής Γ.Σ.Ε.Ε. καί άποτελεΐ- 
τα^. κατ ευφημισμόν, άπό όιγωνιστάς 
τοΰ ελεύθερου δημοκρατικού συνδι
καλισμού! ! ! Καί όπως άλλοτε, κύ- 
ριον^ μέλημά τους οί άγωνισταί αυ
τοί έχουν νά προβάλουν τον στεΐρον 
άντικομμουνισμόν τους.

ΚΓ αύτό, διότι δέν έχουν κανένα, 
άλλο γνώρισμα ή ικανότητα ή πρα
γματικό ενδιαφέρον γιά τήν εργατι
κή τάξη. Ή δέ πορεία τους είναι άρ- 
κετά γνωστή_ καί τό παρελθόν τους, 
έγγυάται πλήρως γιά ένα ενδοξότε
ρο ! ! ! μέλλον.

Οϋδείς άλλος μπορούσε νά τούς 
σκιαγραφήσει καλύτερα άπό γνω
στόν άρθρογράψον απογευματινής έ- 
Φημερίδος ό όποιος μάς τούς πα
ρουσιάζει ώς έξής:

«Οϋδείς άπό τούς κυρίους αυ
τούς, τούς έργατοπατέρας, άπό 
τάς χεΐρας τών οποίων έπέρασαν 
έκατοντάδες έκατομμυρίων, ένδι- 
εφέρθη νά προσελκύση διά τής 
διαφωτίσεως, είς τά λειτουργοΰν- 
τα σωματεία τούς ανοργάνωτους 
μισθωτούς. Διότι όλοι τούς φο
βούνται. Καί τούς φοβούνται, διό
τι ενδιαφέροντα! διά τήν πάση 
θυσίρ διατήρησιν τών σφραγίδων, 
καί δέν γνωρίζουν άν εισερχομέ
νου νέου αίματος είς τά καχεκτι- 
κά καί πλασματικά σωματεία των 
θά έχουν έξησφαλισμένην τήν εκ
λογήν των, διά νά εκσφενδονίζον
ται κατόπιν εκεΐθεν μέχρι τών ύ- 
ψηλών καί αποδοτικών έπιπέ- 
δων».
Ή συνδικαλιστική μας άντίθεση, 

πΡ°ζτ τούς κυρίους αύτούς ούτε κρυ- 
Φή ει,ινα1 οδτε κΡυφή θά μείνη. Μέ 
τήν ίδια τιμιότητα πού διακηρύσσο
με τις αντιθέσεις μας, πρέπει νά ση
μειώσουμε τώρα ότι προς όλες τις 
άλλες συνδικαλιστικές δυνάμεις τής 
χώρας δίνουμε τίμια τό χέρι μας. 
Πά τήν ενότητα, γιά την δημοκρα- 
τία, γ^ά τήν ειρήνη, γιά τήν προκο
πή τοΰ λαού καί τοΰ "Εθνους.

εφετος

Μετά βαθυτάτου σεβασμού 
Φιλ. Άποσκίτης - ΕΤΕ, Πραξι- 

τέλους».
Διά τήν κατοχύρωσιν τής σοβα

ρότητας τόσον τοΰ κ. Άποσκίτη ώς

τείαν σας ώς άντιπολτίευσιν. Ή 
βάσις τής δραστηριότητας τής ά- 

,. , περχομένης διοικήσεως τοΰ Συλλό-
σφαλως επεστρατευσατε, ό,τι ή- γου ήταν ή όργάνωσις τών μαζών, 

υνασθε να επιστρατατεύσετε, μίαν Ή αξιοπρεπής μέ οίονδήποτε έργο- 
συγκομιδην^ ανθεων, άγριοχόρτων, δότην ή οίονδήποτε εκπρόσωπον τής 
σγκαθιων, ο,τιδηποτε. Καί μάς τά πολιτείας άντιπαράταξις καί ή σθε-
επεταξατε απόψε εδώ μόνον καί μό- ναρά έπιμονή είς τά αίτήματά μας
y°v °,ια να κανετε την κριτικήν σας. κατά τήν συζήτησιν καί τήν διαπρα- 

φθασατε^ και εις τά^ σημεΐον άκό- γμάτευσιν. ΔΓ αυτό ίσως δέν έχο- 
μα. ν“ ε,π7,τε τ°ύς γάμους μεν νά παρουσιάσωμεν λύσ
του Βασιλέως οεν ττηραν <χ!δειαν τα πλέον βοκτικων 
έπαρχιακά υποκαταστήματα. Λέτε ζητημάτων,
καί τό θέμα τών επαρχιακών υποκα- λύσιν
ταστημάτων περικλείεται

είναι ^εκ των προτέρων καταδικασμέ- 
νος. ^ Οπως σήμερα στήν συνείδηση 
της εργατικής τάξεως είναι καταδι
κασμένος ό ύπουργός τής Έργασί- 
σς ό όποιος έπέδειξε μεταανενδοτι- 
κή φαυλοκρατική νοοτροπία.

, τι7ν -ul“ ύεΡΐά είμαστε εμείς 
κι^ εκείνοι πού αγωνίστηκαν θαρρα
λέα τόν τίμιο ανένδοτο άΥωνα. ΚΓ 
άπό την ^ άλλη μεριά, είναι εκείνοι 
που πολέμησαν τόν ανένδοτο αγώ
να, εκείνοι που τόν μισούσαν καί 
μάς κυνηγούσαν.
, Μέ τήν νίκη καί τήν όίνοδο στήν 
εξουσία τής Ένώσεως Κέντρου ό 
εργατοϋπαλληλικός κόσμος, ή εργα
τική τάξη πίστεψε πώς άνέτειλε έπι 
τέλους ό εκδημοκρατισμός καί τού 
συνδικαλιστικού κινήματος καί ήλθε 
η ώρα γιά ένα αληθινό1 κίνημα που 
θά είχε πλέον λόγο ύπάρξεως καί 
θά έπαιζε ένα ευεργετικό ρόλο στήν 
αναδημιουργία τής πολιτικής καί 
τής οικονομικής ζωής τού τόπου.

Δυστυχώς όμως τά γεγονότα διέ- 
ψευσαν τις ελπίδες. Αντί γ,’ αστό 
πού περίμεναν καί ήγωνίζοντο οί έρ- 
γαζόμενοι, βλέπουν πάλιν σήμερα 
στον dvoyrccTo συνδικαλιστικό τους 
οργανισμός τήν ίδια συναγωγή αν
θρώπων μέ τους υπόπτους έργοδο-
τικους και ^ κυβερνητικούς δεσμούς, | MOKP<^Ticx δέν υπάρχει λύση τών έρ-
Βλέπουν ΤΠΐ'ίΓ ΥΚι______ νΓΥΤηΠτη-Υλ'λΜ’λ iizA.w ____/________

Οί εργαζόμενοι έχουν άντιληφθή 
εγκαίρως τό βάθος τής έπαναφοράς 
αυτών τών ανθρώπων στην ηγεσία: 
τής Γ.Σ.Ε.Ε. έχουν άντιληφθή τί 
πάει νά γίνη καί διερωτώνται άν θά 
ύπαρξη δημοκρατία καί έλευθερία 
στά συνδικάτα ή θά συνεχιστεί το 
έργον τών άντιδραστικών έκείνων δυ- 
ναμεων πού τούς καταδυνάστευσαν 
έπι 18 ολόκληρα χρόνια, άν θα ύ
παρξη πορεία προς νέες κοινωνικές 
καί οικονομικές μορφές πού έπιβόιλ- 
λει ή εξέλιξη ή θά έξακολουθήση ή 
πνιγηρή κυριαρχία τής οικονομικής 
ολιγαρχίας, άν θά ύπαρξη οικονο
μική ανάπτυξη ή απόγνωση, άν θά 
ύπαρξη πρόοδος ή καθυστέρηση. 

Πάντως, σήμερα έξω άπό την Δη-

ιν των 
καί ολοκληρωτικών 

Τί νά τήν κάνω με τήν 
τού οργανισμού κατά τό σχέ- 

, , - -·ζ μίσν διον Χέλυη - Σπηλιοπούλου, τήν ό-
προσκαιρον, εις μ,αν έκτακτον άρ- ποιαν έσεΐς έπηνέσατε απόψε, όταν 
ΥΙ<7μ 7 , , ι τό σχέδιον αύτό τό οποίον μπορού-

, Μ /ε7ια' κ· Συνάδελφοι, άνεξαρ- σαμε μέ ώρισμέ,νους έντυπωσιακούς 
τητως των λεχθεντων ύπό τής άντι- λόγους καί επικεφαλίδας νά τό πα- 
πο ιτευσεως ήταν μία 7ετία πάλης, ρουσιάσωμεν σαν έπίτευγμα αύτό 
Auto μας διακρίνει άπό τούς άντι- μάς σφαγίαζε περισσότερον άπό 
πο ιτευομενους μας. "Οταν οί άν- τόν οργανισμό τοΰ Ήλιάσκου- Εϊμα- 
τιπολιτευομενο, μας μέ έπι κεφαλής στε άτεγκτοι, είμαστε ανένδοτο,, 
τον κ. σουοερον ή,σαν ήγεσία τοΰ Δέν περί μέναμε, κ. Τσουδερέ καλ-

ε1εΐμ?τΤ° 0ποΤθν Τθύς δι- λ,τέραζ ήμέΡ"1:· Περάσαμε ήμέρας 
εκρινε ήταν η ελλειψις δραστηριοτη- σκοτεινός, ήμέρας πιέσεως, πολε-

Βλέπουν τους ίδιους ανθρώπους χω
ρίς συνδικαλιστική συνείδηση, χω- 
ρις άγωνιστική συγκρότηση καί χω
ρίς τον πολίτικο και οικονομικό παλ
μό που απαιτούν οι περιστάσεις.

Οί Υδιοι^ άνθρωποι τής αυτής συν- 
αγωγής μέ τήν όμοια νοοτροπία ε
πανήλθαν. Οί αύτοί άνθρωποι μάς 
διαφεντεύουν πού έπι τών ήμερων 
τής άντεργατικής Ε.Ρ.Ε. κατηγοροΰ- 
σαν^τ°ύς έργαζομένους, όταν ή-

> ατοϋπαλληλικών προβλημάτων. 
Καί ό συνδικαλιστικός άγώνας δί
νεται αυτή τή στιγμή πάνω στό Ερ
γατικό Κέντρο τής Αθήνας. Ή Εΰ- 
ρεΐα Δημοκρατική Συνδικαλιστική 
Συνεργασία έχει τόν τρόπο νά δεί- 
ξη τήν αγωνιστική της διάθεση. 
Καμμιά ύποχώρηση στην συναγωγή 
τών επανσφερθέντων έκπτώτων ηγε
τών τής Γ.Σ.Ε.Ε. Καμμιά άνοχή 

_ στις Κυβερνητικές σκοπιμότητες καί 
γωνίζοντο γιά τήν επίλυση τών δι- στ'ζ ΎτΓ0υΡΥικες φαυλότητες.

Καθήκον τής Εύρείας Δημοκρατι
κής Συνδ)στικής Συνεργασίας θά. 
είναι μέσα άπό τόν αγώνα καί τήν 
πάλη; γιά τά δικαιώματα τού εργα
ζομένου λαού ν’ άνυψώση τό πρώτο 
εργατικό κέντρο τής χώρας μας, τό 
Ε.Κ.Α., που θά βοηθήση έτσι γιά: 
τήν πλήρη αποκατάσταση τών συν
δικαλιστικών ελευθεριών, γιά τήν ό- 
μαλότητα τοΰ συνδικαλιστικού κινή
ματος καί τήν πραγματική ενότητα: 
ολοκλήρου τής έργατοϋπαλληλικής; 
τάξεως.

μοΰντες. Τότε πού σείς συνδεδεμέ- 
νος μέ τήν ιδιότητά σας τοΰ άνωτέ- 
ρου υπαλλήλου τής Τραπέζης είχα
τε λυγίσει. Σάς δικαιολογώ ύπ’ αυ
τήν την ιδιότητα, μολονότι στις μαύ
ρες, τις δύσκολες, τις μέρες τών πι
έσεων γιά τούς έργαζομένους είχα- 
l!!5J?£%-§LK°c'CJ,lIa ν°· ζητήσωμε τήν



ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΩΣ
(Συνέχεια άπό τήν 8η σελίδα)
συμπαράστασιν δλων καί προ πάν
των τών συνδικαλιζομένων. Σείς ό
μως εξακολουθήσατε έν συνεχείς: νά 
παρουσιάζεσθε ώς αντιπολιτευόμε
νοι. Με τις ομάδες μετά των οποίων 
συνεργαζόσαστε, καιροσκοπώντας, 
κριτικάροντας, ουδέποτε βοηθώντας, 
άνεμένατε τάς τακτικάς Συνελεύσεις 
διά νά ασκήσετε τήν κριτικήν σος 
καί νά καιροσκοπήσετε καί έκεΐ, ε
νίοτε μεν μέ επαίνους, ενίοτε δέ μέ 
κριτικήν. Μπορείτε νά ένθυμηθήτε τό 
τί είπατε άπό αΰτοΰ τού βήματος, 
τό μεγάλο εκείνο: ήμαρτον τό 
1959 ή τό I960, άλλά καί αυτό 
επίσης, αυτή ή εναλλαγή τήν όποιαν 
παρουσιάζετε, άποδεικνύει δτι δεν 
ήταν σταθερά ή θέσις σας, δεν ήταν 
καλόπιστος ή σκέψις σας, δεν έπα- 
ρουσιάζετε μίαν ειλικρινή δραστη
ριότητα διά τά συλλογικά μας.

Αυτή ή μεταβολή, ήταν συνώνυμος 
μέ τήν καιροσκοπίαν. Τό αυτό δυσ
τυχώς κάνατε καί έφέτος. Πέσατε 
εις τον ίδιο λάκκο. Καιροψυλακτοΰν-- 
τες νά δήτε τί σφάλματα θά έκα
νε ή άπερχομένη διοίκησις δλην αυ
τήν τήν περίοδον, θελήσατε νά τά 
συρράψετε καί έφθάσατε, πλίνθους 
καί κεράμους, πάν ετερογενές καί ό
νο μοιογενές στοιχεΐον νά βέλετε ε
ναντίον τοΰ Συλλόγου. Καί μέ τήν 
πρώτην έκδήλωσιν τής έφετεινής χρο
νιάς έκτυπήσατε καί αυτήν ακόμη 
τήν "Ενωσιν. 'Ο1 κ. Χαρίτος σάς άνέ- 
τττυξεν πώς έκινήθημεν διά τήν τρο- 
ποποίησιν τοΰ Καταστατικού καί 
διά τήν πορείαν προς τήν Ένωσιν. 
Κακώς — καί σ“ αυτό εύθύνεσθε 
σείς — έχει έντυπωσιασθή 6 κόσμος 
δτι μέ τήν τροποποίησιν τοΰ Κατα
στατικού μας θά έπήρχετο αυτοδι
καίως καί ή Ένωσις. Αυτό ήταν έ
να βήμα, τό όποιον ή συνείδησίς 
μας καί ή πίστις μας διά τήν Έ- 
νωσιν μάς επέβαλε νά κάνωμε καί 
τό έκάναμε χωρίς νά λογαριάσω μεν 
τίποτε, χωρίς νά λογαριάσωμε ότι 
ήδυνάμεθα νά ύποστώμεν καί μίαν 
ήτταν εάν δεν συνεπληρώναμεν τήν 
άπαιτουμένην πλειοψηφίαν. "Ομως 
τό προσωπικόν μάς έδικαίωσεν μέ 
τό 90% καί έδωσε καί εσάς τήν ά- 
πάντησιν τοΰ 1 0%.

Δέν ένουθετήθητε όμως, συνεχίζε
τε νά εκδίδετε ανακοινώσεις, ώς νά 
εγγράφετε καμμίαν προσημείωσιν 
μή τυχόν χάσετε τις άσψάλειές σας 
πάνω στόν εκλογικόν άγώνα. Καί 
ενώ δέν ξέρω, διά ποιον λόγον κρύ
βετε τό όνομά σας καί τά ονόματα 
εκείνων των συνεργατών σας τά ό
ποια είναι συνδεδεμένα μέ ήττες τά 
κρύβετε όπισθεν ορισμένων στοιχεί
ων τοΰ αλφαβήτου, προχωρείτε εις 
"προσωπικός επιθέσεις κατά του προ 
έδρου τοΰ Συλλόγου καί έν συνε
χείς: καί κατά των μελών του, διότι 
έγώ Κύριοι - Κύριοι τής λεγομένης 
■εξυγιαντικής κινήσεως, δεν άναφέ- 
ρομαι εις τά δσα είπατε απόψε, ά- 
ναφέρομαι εις τάς επιπόλαιας καί 
ανάρμοστους προς τους υπαλλή
λους τής Ε.Τ.Ε. ανακοινώσεις σας 
πάς όποιας αρχίσατε νά έκδιδίτε α
μέσως τάς έπο μένας ή μέρα ς άπό 
τής συντριπτικής επιτυχίας, τής συν
τριπτικής ετυμηγορίας τοΰ 90% των 
μελών, προκαλοΰντες καί αυτήν ά
πορη τήν διατρανωθείσαν θέλησιν 
τής όλότητος, βάλλοντες καί κατ’ 
αυτής τής καθ’ δλα νομίμως ένεργη- 
•σάσης ’Εφορευτικής Επιτροπής, 
βάλλοντες ακόμη καί κατά τής Δι
καστικής ’Αρχής. Καί ύπογραμμίσα- 
μεν τά ατοπήματα αυτά τής έπιθέ- 
σεώς σας. Εις αυτά δέν μάς απαν
τήσατε, απαντούσατε, — ώς συνή
θως — μέ αερολογίας, νομίζοντες 
•δτι θά μπορέσετε νά εντυπωσιάσετε 
τον κόσμο.

'ίΟ κ. Πρόεδρος θά σάς άπαντήση 
έπί τών προσωπικών επιθέσεων .άλ
λά σάς καλώ έγώ εις τήν άνακοίνω- 
σίν σας τήν τελευταίαν που λέτε 
δτι:

» Κεντρική γραμμή τής άπερχο- 
» μένης Διοικήσεως ύπήρξεν ή 
» θυσία τών γενικωτέρων συλλο- 
» γικών συμφερόντων διά τήν έ- 
» πιτυχίαν τών ατομικών της μέ 
» μοιραίαν συνέπειαν τήν καταρ- 
» ράκωσιν κλπ. τοΰ κύρους τοΰ 
» Συλλόγου μας.
Σάς καλώ νά μοΰ είπήτε. Άπό· 

όλους ή μάς τους ευρισκομένους έδώ 
ποιος προέβαλε ή επέτυχε ατομικά 
συμφέροντα; Δέν σάς ζητώ τώρα 
τήν άπάντησιν, σάς τήν ζητώ οποτε
δήποτε άλλοτε γιά νά μην ταλαι- 
πωρήσωμεν τήν Συνέλευσιν ή εάν 
δχωμεν καιρό, όταν τελειώσω.

(φωναί - θόρυβος - ταυτόχρονοι 
συζητήσεις - κωδωνοκρουσίαι).

’Αδυνατούσατε έν τή πορείφ σας 
νά συνδέσετε τήν θέσιν τών υπαλλή
λων τής Ε.Τ.Ε. καί τής έκπροσωπή- 
σεώς της μέσα εις τό εθνικόν περι
βάλλον καί μέσα ακόμα καί εις τό 
διεθνές περιβάλλον. ’Αδυνατήσατε 
νά δήτε τήν έσωτερικήν σχέσιν ή 
όποια υπάρχει μεταξύ αυτών τών 
μεγεθών καί μάς κατηγορείτε ότι 
κάθε φορά όμιλοΰμεν περί πολιτι
κής καταστάσεως, όμιλοΰμεν περί 
καταστάσεως έν τή Τραπέζη, όμι
λοΰμεν περί Κυπριακού. Κύριοι, εί
ναι όλα άλληλένδετα. ’Εάν δέν ήτο 
άλληλένδετο τό Κυπριακόν μέ τήν 
ζωήν τών τραπεζιτικών υπαλλήλων, 
τότε διατί ή "Ενωσις τών Τραπεζι
τικών υπαλλήλων Κύπρου ήλθε καί 
ενώθηκε μέ τήν μητέρα της, τήν ‘Ο
μοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών!

’Οργανώσεων Ελλάδος;
(Χειροκροτή ματα)

Διατί ή πάλη όλων τών εργαζο
μένων εναντίον άντεργατικών μέτρων 
παρ’ οίωνδήποτε έπιβαλλομένων, ή 
συνεχής πάλη, μέ τις απώλειες, μέ 
τά θύματα άλλά καί μέ τις νίκες οί 
οποίες δημιουργοΰνται άπό τό πρώ
το θύμα τό όποιον θά πέση — ένα 
θύμα που πέφτει είναι πάντα ό σπό
ρος, ό πρώτος σπόρος τής νίκης, 
νά τό ξέρετε αυτό — δέν θά πρέπει 
νά μάς παραδειγματίζη;

Όταν άλλάζουν ασύμφορα διά 
τούς εργαζομένους μέτρα ύπά μιάς 
δεδομένης Κυβερνήσεως, ανεξαρτή
τως πολιτικού κόμματος τό οποίον 
κυβερνά, αυτό δέν είναι αποτέλεσμα 
τής πάλης τών εργαζομένων; Αί έξ 
αυτών μεταβολαί τών γενικωτέρων 
καταστάσεων δέν είναι ένα αποτέ
λεσμα, μία συνάρτησις τής δραστη
ριότητας τών εργαζομένων, μέλος 
τής οικογένειας τών όποιων είναι καί 
τό (δικόν μας Σωματεΐον; ’Εάν δέν 
έλειτούργει ένα άπό αυτά τά μέλη 
δέν θά έπήρχετο αποτέλεσμα.

Είναι έπαινος διά τό Δ.Σ. τό ότι 
ενημερώνει ό κ. Διοικητής τήν Συλ
λογικήν έκπροσώπησιν έπί τών θε
μάτων τής Τραπέζης. Αυτό πρέπει 
νά μάς τιμά. Δέν νομίζω, ότι πρέπει 
νά ύπάρχη άντίρρησις. Τιμώμεθα ώς 
παρουσία τοΰ παράγοντος «εργα
σία». Τιμώμεθα συγχρόνως καί σάν 
άνθρωποι έχοντες τάς γνώσεις τοΰ 
διοικεΐν τήν Τράπεζαν καί εις τό 
πρόσωπον τό (δικόν μας αντανα
κλώνται όλοι οί συνάδελφοι. Μή φο
βόσαστε, δέν μπορεί κατόπιν τής ι
στορίας μας τής 7ετίας αύτό νά 
άποτελέση αυλάκι διά νά μάς όδη- 
γήση έκεΐ πού σάς ώδήγησεν έσάς 
τότε, όταν, χωρίς νά ύπάρχουν τέ
τοιες επαφές, γράψατε εκείνο τό πε- 
ρίφημον άρθρον εις τήν «Τραπεζιτι
κήν» μέ τον τίτλον «’Αλλαγή τακτι
κής» καί παρεδίδατε τον Σύλλογον 
εις τον τότε Διοικητήν καί έλέγοπε 
ότι «σάς παρέχω τήν ήγεσίαν τοΰ 
Συλλόγου» έστω καί καθ’ όσον τό 
πιστεύατε αυτό. ιΝομίζω- ότι ή νοο
τροπία ή όποια σάς διεΐπεν καί πι
στεύω ότι σάς διέπει ακόμη, θά 
μάς ώδηγοΰσεν είς πολλάς περιπέ
τειας μέ αυτήν τήν έστω καί καλο- 
προαίρετον αφετηρίαν σας.

Καθησυχάζω όσους ανησύχησαν 
άπό τά λεχθέντα άπό τον κ. Πάγ- 
καλον ότι εμείς θά ένεργήσωμεν δι- 
κτατορικώς διά τήν "Ενωσιν τών 
Συλλόγων. "Ολοι καί πρώτα ό κ. 
Πάγκαλος, έπρεπε νά διαβάσουν ότι 
εμείς οΰδεμίαν βίαν θά έξασκήσω- 
μεν. ’Εμείς άκολουθοΰμεν τήν ιστο
ρικήν επιταγήν τής τιμής, σάν τό 
όργανον εκείνο τό όποιον θά άπο
τελέση τό κέντρον συνενώσεως δλων 
τών λοιπών οργανώσεων προσωπι
κού. Κατόπιν βουλήσεως καί κοινής 
συσκέψεως όλων τών οργανώσεων 
τών ενδιαφερομένων θά γίνη αυτή ή 
ένωσις τοΰ προσωπικού. Βιαία ενέρ
γεια ούδεμία. Καί ό,τι έγινε έγέ- 
νετο άπό συμφώνου μέ τάς μέχρι 
τότε έκδηλωσάσας ενδιαφέρον οργα
νώσεις.

Εύχαριστοΰμεν διά τήν παραίνε- 
σιν, κ. Τσουδερέ, νά μήν διασπάσω- 
μεν τήν ‘Ομοσπονδίαν καί νά διατη- 
ρήσωμεν τήν ενότητά της. Δέν θά 
μάς τά ύπαγορεύση εμάς αυτό ού- 
δεϊς Πρόεδρος τής ‘Ομοσπονδίας ό
πως παρελκλήθητε νά μήν ένεργήση- 
τε άντιθέτως πρός τήν τότε άπερχο- 
μένην "Ενωσιν τών Τραπεζοϋπαλλη
λικών οργανώσεων. Διότι παρεκλή- 
θητε όταν ΐδρύθη ή ΟΤΟΕ — πού 
είσθε καί ιδρυτικόν μέλος — δέν 
άνταπεκρίθητε αύθορμήτως είς τήν 
πρόσκλησιν. Υπήρχαν ώρισμένα 
στοιχεία, ώρισμένοι ενδοιασμοί σας 
άλλά μέ μίαν πειστικήν πολιτικήν 
τότε έδέχθητε, διότι έχρειάσθη άλ
λοι νά σάς πουν ποία θά ήτο ή ω
φέλεια τήν όποιαν θά είχαμε τότε 
άπό τήν "Ενωσιν όλων τών Τραπε
ζιτικών υπαλλήλων. Έπήρατε βεβαί
ως τον έπαινον, ακριβώς διότι ίσως 
οί άλλοι, έκτιμώντες τούς τότε έ- 
πικρατούντας λόγους καί τήν τότε 
επικρατούσαν νοοτροπίαν είς τά 
προσωπικόν τής Ε.Τ.Ε. ίσως νά έ- 
θεώρησαν άναγκαΐον νά τό πρά- 
ξουν. ’Αλλά διά Evccv συνδι
καλιστήν ό όποιος είχε μίαν συνδι
καλιστικήν πείραν, έφ’ όσον παρου- 
σιάζετο θέμα ένώσεως όμοειδών συν
δικαλιστικών οργανώσεων είς μία 
'Ομοσπονδία, μία σύμπτυξιν όργα- 
νώσεως δευτεροβαθμίου, δέν έπρεπε 
τίποτε νά σάς κάνη νά δείλιάσετε 
γιά νά πήτε τό ΝΑΙ είς τήν Ένω- 
οιν αυτήν.

’Εμείς νά εϊσαστε βέβαιος ότι 
διά τήν ενότητα τής ‘Ομοσπονδίας, 
όχι μόνον άγωνιζόμαστε, άλλά άγω
ν ιζό μαστέ καί γιά τήν δράστηριο- 
ποίησίν της. Έάν τεθούν ύπ’ όψει 
σας τά πρακτικά τών συνεδριάσεων 
τοΰ ’Εκτελεστικού Συμβουλίου τής 
ΟΤΟΕ θά ίδήτε ότι έχομεν νά πα- 
ρουσιάσωμεν, άπροκαλύπτως καί ύ- 
περηφάνως τό λέγω, άδάμαντας ει
σηγήσεων καί άδάμαντας άποφάσε- 
ων κατόπιν είσηγήσεών μας.

Κατηγορήθημεν διά πολιτικήν. 
Κύριοι, τήν γραμμήν μας τήν έχο
μεν κηρύξει καί είς άλλας προφορι
κός συζητήσεις, άλλά τήν έχομεν 
γράψει καί είς τήν «Τραπεζιτικήν» 
δι’ ειδικής άρθρογραφίας. Ό έργα- 
τοϋπαλληλικός συνδικαλισμός τί εί
ναι, Κύριοι; Είναι ή συνένωσις τών 
κπροσωπήσεων τής τάξεως τών ερ

γαζομένων διά τήν ύπεράσπισιν τών 
συμφερόντων των καί διά τήν επι
τυχίαν, έπί τών βάσεων αυτών, τών 
σκοπών των.

Οίανδήποτε Κυβέρνησιν πού άντι- 
στρατεύεται τά συμφέροντα τών ερ
γαζομένων, οίανδήποτε Κυβέρνησιν 
πού λύει τά προβλήματα τών εργα
ζομένων, άναλόγως ό συνδικαλισμός 
έχει δικαίωμα καί ύποχρέωσιν, είς 
τήν πρώτην περίπτωσιν νά πολεμήση 
καί είς τήν δευτέραν περίπτωσιν νά 
χαιρετίση. Πού μάς βρήκατε εμάς 
νά άπόσχωμεν άπό αυτήν τήν αρ
χήν; Ποΰ μάς βρήκατε εμάς νά χτυ- 
πήσωμε κυβερνητικά μέτρα τά ό
ποια ωφελούσαν τήν εργατικήν τά- 
ξιν ή ποΰ δέν μάς βρήκατε έμάς νά 
χτυπήσωμεν κυβερνητικά μέτρα τά 
οποία κατέστρεφαν τά συμφέροντά 
μας;

’Ανεξαρτήτως τών πολιτικών πε
ποιθήσεων ενός έκάστου τών μελών 
τής Διοικήσεως τοΰ Συλλόγου, κεν
τρική! γραμμή είναι: Ύποστήριξις 
τών πολιτικών εκείνων καταστάσε
ων αί όποΐαι υποστηρίζουν τούς ερ
γαζομένους. "Οταν διαβλέπεται συ μ 
φέρον διά τά ζητήματα, τότε έχο
μεν κάθε ύποχρέωσιν νά ύποστηρί- 
ξωμεν. Ύπό αυτήν τήν έννοιαν έ
χομεν επαινέσει καί τον κ. Μπακα- 
τσέλον, έχομεν επαινέσει καί τον κ. 
Θηβαίον. Ύπ’ αυτήν τήν έννοιαν έ
χομεν πολεμήσει καί τον κ. Δημη- 
τράτον, έχομεν πολεμήσει καί θά 
πολεμήσωμεν τώρα καί τον κ. Μπα- 
κατσέλον ή οίονδήποτε άλλον Υ
πουργόν ’Εργασίας. Δέν υπάρχει. 
Κύριοι, πολιτική είς τήν έννοιαν είς 
τήν όποιαν θέλουν ώρισμένοι νά μάς 
τοποθετήσουν. Καί είς τό θέμα αύ
τό τής πολιτικής εντάσσεται καί ή 
υποβολή ύποψηφιότητος παρά τοΰ 
Προέδρου. Νομίζω, ότι τιμά τό Σω
ματεΐον τής Ε.Τ.Ε. ή κατάληψις θέ- 
σεως μέσα είς τούς δημοτικούς άρ
χοντες μέσα είς τούς τοπικούς άρ
χοντες.

Ύπ’ αυτήν τήν έννοιαν οίοσδήπο- 
τε ύπέβαλεν υποψηφιότητα θά ύπε- 
στηρίζετο. Είναι γνωστόν δέ ότι τό 
σχήμα μέ τό όποιον «έπολιτεύθη» 
ό κ. Πρόεδρος είχε προσωποπαγή 
καί όχι πολιτικόν χαρακτήρα. Διότι 
εΐχεν καθορισθή άπό τό κόμμα είς 
τό οποίον άνήκον οί υποψήφιοι, τό 
άχρουν πολιτικώς τοΰ άγώνος. Ή 
δέ προβολή τοΰ Προέδρου ώς υπο
ψηφίου προέδρου τής προσωρινής 
διοικήσεως τής ΓΣΕΕ πρέπει καί 
αυτή νά τιμά τον Σύλλογον, διότι 
ήτο μία άναγνώρισις τής συνέπειας 
άναγνώρισις τής γραμμής τής άγω- 
νιστικής τής θέσεως τοΰ Συλλόγου 
μας έν σχέσει μέ τήν άπελθοΰσαν 
διοίκησιν, τήν καθαιρεθεΐσαν Διοί- 
κησιν τής ΓΣΕΕ, τήν αμαρτωλήν. 
Άναγνώρισις ή οποία είχεν προελθεί 
άπό εξετάσεις τοΰ Συλλόγου μας, 
εξετάσεις είς τάς όποιας έφάνημεν 
ότι είμεθα αντιμέτωποι, αντίθετοι 
πρός τήν γραμμήν ή οποία είχε άκο- 
λουθηθή άπό τήν προκάτοχον διοί- 
κησιν τής ΓΣΕΕ, πού είχε διαλύσει 
τά εργατικόν κίνημα.

Μάς έπρότειναν οί «115». "Εχω 
τήν τιμήν νά είμαι μέλος τής Ε.Ει 
τών 115. (Χειροκροτήματα).

Οί »1 15« έδημιουργήθησαν όταν 
έπί τής προηγουμένης Κυβερνήσεως 
είχε διαγραφή ό όξύτατος καί άμε- 
σώτατος κίνδυνος διά τά Άσφαλι- 
σικά μας Ταμεία. Τήν συνέστησαν 
πρώτα οί Τραπεζιτικοί μέ τήν Κοι
νήν Ωφέλειαν, προϊστατο ό νΰν Βου
λευτής ’ ί. Αλευράς καί τότε συνά
δελφός μας καί Πρόεδρος τής ,Ο. 
Τ.Ο.Ε. "Οταν άπεσοβήθη ό κίνδυνος 
διά τά ασφαλιστικά Ταμεία, προεΐ- 
χε τό θέμα τής έκκαθαρίσεως, τής 
έξυγιάνσεως καί τοΰ έκδημοκρατι- 
σμοΰ τοΰ Ανώτατου Συνδικαλιστι
κού μας ’Οργανισμού. Τό έτερον 
σκέλος τών επιδιώξεων τών «115» 
ήτο ό εκδημοκρατισμός. Καί έρω- 
τών: Τό μέν πρώτον έπετεύχθη, τό 
δεύτερον έπετεύχθη; Γιατί λοιπόν θά 
αποχωρούσαμε άπό τά «115» όπως 
άκριβώς μάς συνέστησαν ώρισμένοι;

Υπάρχει καί ή Δημοκρατική Συν
δικαλιστική Αλλαγή. Γιά όσους δέν 
ξέρουν — καί πρώτος πού πρέπει 
νά ξεύρη είναι ό κ. Δ. Παπαΐωάννου, 
ό οποίος τά παρακολουθεί αυτά — 
ή Δημοκρατική Συνδικαλιστική Αλ
λαγή, έδημιουργήθη πάλιν άπό τον 
τέως συνδικαλιστήν κ. ’ I Άλευράν. 
Άπετέλει ή Δημοκρατική Συνδικα
λιστική 'Αλλαγή κίνησιν προσώπων. 
Οί «115» άπετέλουν κίνησιν Σωμα
τείων. Υπήρχαν ώρισμένοι ιδεολο
γικά! διαφοραί καί ή αδυναμία —ή 
άτυχία, μπορώ νά είπώ, τής ‘Ελλη
νικής πολιτικής — έπέφερε μίαν 
διάστασιν μεταξύ αυτών τών δύο κι
νήσεων. Δυστυχώς. Καί νομίζω ότι 
αυτής τής διαστάσεως άποτέλεσμα 
είναι τό νά μήν έχη έπέλθη καί σή
μερα ό εκδημοκρατισμός είς τήν δι- 
οίκησιν τής ΓΣΕΕ.

‘Η μείς σταθεροί, διά νά άποτρέ- 
ψωμεν αΰτάς τάς διαβολάς κατά 
τών «115» ’Οργανώσεων, αί όποΐ- 
αι άποτελοΰν καθ’ ή μάς καί κατά τό 
πλέον υγιές κίνημα τήν έγγύησιν διά 
τήν συνένωσιν όλων τών εργατικών 
δ υνάμεων, είπαμε θά παρα μείνω μεν. 
Θά παραμείνωμεν άδιαφοροΰντες 
πώς θά όνομασθώμεν. Τό παρελθόν 
μας, ή θέσις μας, ή κυριαρχία καί 
αυτοδυναμία μας καί σάν ατόμων 
άλλά καί σάν όργανώσεως, άποτε- 
λεΐ τό καθαρό μας φύλλο, αποτελεί 
τήν ταυτότητά μας, τήν όποιαν μπο

ρούμε νά έπιδείξωμεν είς τον κάθε 
έναν. Έ σπάθη μεν φραγμοί κατά τών 
διαβολιών έ κείνων αί όποΐαι θά έ
βαλλαν κατά τής προόδου τής έ ζύ
γι άνσεως τοΰ συνδικαλιστικού μας 
κινήματος. "Ηδη, κατόπιν τής δια- 
μορφωθείσης έξελίξεως, πάλιν ή 
Δημοκρατική Συνδικαλιστική Αλλα
γή φαίνεται νά βαίνη πρός συνεργα
σίαν μέ τά «115», διότι ό κίνδυνος 
επανέρχεται, ό κίνδυνος τής διασπά- 
σεως τών δυνάμεων έκ τών κάτω, ό 
κίνδυνος τοΰ άποκλεισμοΰ τών με
γάλων μαζών τών εργαζομένων άπό 
τό νά δυναμώσουν τις εργατικές ορ
γανώσεις, είναι πάλιν έν όψει. Διό
τι αύτό ήταν τά αμάρτημα τής ά- 
πελθούσης Διοικήσεως τής ΓΣΕΕ. 
Δεν είχε μέσα της τήν πλειοψηφίαν 
τών εργατικών οργανώσεων άλλά ή- 
κολούθει τό σύστημα τών διαγρα
φών, ήκολούθει τό σύστημα τών άν- 
τισυνδέσμων καί τώρα πού οί άντι- 
σύνδεσμοι καί αυτοί έξυγιαίνονται, 
τώρα δημιουργουνται ολέθρια συστή 
ματα, τά όποια, δυστυχώς, ύπό έ
ναν δημοκρατικόν Υπουργόν, θά υ
πονομεύσουν πάλιν τό συνδικαλιστι
κόν κίνημα. Δέν ξέρω ποΰ θά φθάση 
τό συνδικαλιστικόν κίνημα άπό αΰ- 
τες τις αμελέτητες, άπό αυτές τις 
δηλητηριώδεις, τις εξοντωτικές ενέρ
γειες.

Καί έδώ είναι μία άκόμη άπόδει- 
ξις ότι τόί Δ.Σ. δέν άσκεΐ πολιτικήν. 
Έστάθη^ ό Πρόεδρος είς τήν ορθήν 
θέσιν όταν έξεδηλώθησαν άπό 
μίαν κατεύθυνσιν έκ τών οργανώσε
ων τάς όποιας είπον, τάσεις διά νά 
δημιουργηθή Κυβερνητικός συνδικα
λισμός.^ Ο Πρόεδρος τον όποιον κα
τηγορεί ή άντιπολίτευσις ώς έκδη- 
λούμενον πολιτικώς, διεχώρισε τάς 
εύθύνας του. (Χειροκροτήματα). Καί 
αυτήν τήν ενέργειαν τοΰ Προέδρου 
τήν παρηρμήνευσαν, τήν άνορθόγρα- 
ψαν, την δ·ιέσυραν καί τήν παρου
σίασαν όπως τήν παρουσιάσαν.

Μία παρέμβασις περί τοΰ τέως 
συναδέλφου καί νΰν βουλευτοΰ κ. ’ ί. 
Αλευρά, έξ αφορμής σχετικής μνεί
ας παρά τοΰ κ. Τσουδεροΰ. "Οταν, 
κ. Τσουδερέ — τελευταίως έπί δι- 
οικήσεω^ς Χέλμη — είχατε λυγίσει 
και έμείς κατεβαίνοντας διά νά κινή- 
σωμε^τό προσωπικόν είς τήν πάλην 
μας διά ^τά θέματα τά όποια μάς 
κατηγορείτε ότι δεν έλύσαμεν, συ
ναντούσαμε τάς άστυνουικάς μονά
δας —- διατεταγμένος διά νά κά
νουν την δουλειά αυτή καί είμαι βέ
βαιος^ ότι τά άστυνομικά όργανα 
• ας άπεδοκίμαζον άλλά έκτελοΰσαν 
διαταγάς — μας άπήγαγαν καί μάς 
διεπομπευαν, διότι είναι διαπόμπευ- 
σ(ς ή έν μέσαις Άθήναις, ύπό 6ι- 
αιαν συνοδείαν αστυνομικών οργά
νων περιφορά πολιτών, γνωστών ή 
αγνώστων είς τά πλήθος.

Τότε κ. Τσουδερέ, έκεΐνος ό όποι
ος ^ μπήκε μέσα είς τήν Τράπεζαν 
και ^ κατηγόρησεν τήν κατάστασιν 
αυτήν, μέ τό κύρος του, μέ τις έθνι- 
κες του περγαμηνές ήταν ό τότε ΔηΓ 
μοτικος Σύμβουλος καί Βουλευτής 
ο Στρατηγός Παυσανίας Κατσώ- 
τας. Τοΰ τό άναγνωρίζομεν λοιπόν. 
(Χειροκροτήματα). Τοΰ τό άναγνω- 
Ρίζομεν σάν άτομον, όχι άπό τήν 
προελευσιν^ τήν πολιτικήν άλλά σάν 
ατομον, σάν παλληκάρι πού ήλθε 
μέσα κα( πήγε καί έ'φθασε μέχρι τόν 
Χελμη^ τότε γιά νά καταγγείλη αυ
τήν τήν κατάστασιν.

, Αντιθέτως δέν μπορούσαμε νά 
κανωμε τήν ιδίαν μεταχείρισιν μέ 
τον τέως ηγέτην μας, έν τή ‘Ομο
σπονδία, τόν συνάδελφον Ί. Άλευ
ράν, διότι ένώ ό πρώτος δέν μάς εί
χεν ύποσχεθή τίποτε, ό δεύτερος 
μας εΐχεν ύποσχεθή — είς τό ΙΝ- 
ΤΕΑΛ - ότι έάν κινδυνεύσουν τά 
συμφέροντά μας, πρώτος αυτός, έγ- 
καταλείπων τήν θέσιν τήν πολιτικήν 
άπό τήν όποιαν ΐσταται, θά κατέβη 
κάτω είς τό πεζοδρομίαν, έπί κε
φαλής μας, νά πολεμήση. Καλώ 6- 
λους^ νά βεβαιώσουν αύτό. Ό βου
λευτής κ. Αλευράς κατά τήν υπο- 
δολήν ενός Νομοσχεδίου μέ τόν ά- 
θώον τίτλον «περί έργατών Γερμα
νίας» διά τοΰ οποίου έθεσπί- 
σθησαν διατάξεις, παρόμοιαι τών 
διατάξεων Χρυσανθοπούλου, έπί 
Κυβερνήσεως τωρινής δυστυχώς καί 
μέ τόν παρόντα Υπουργόν Έργα- 
σίας, όχι μόνον δέν κατέβηκεν είς 
τό πεζοδρόμιον άλλά ούτε κάν μίαν 
πληροφορίαν μάς έδωσεν, ότι ι> 
'Γ^°Ψχει αυτός και αυτός ό κίνδυνος. 
Κοιί έρχεται ό Υπουργός 'Εργασίας 
καί ανεξέλεγκτα διορίζει είς τήν δι- 
οίκησιν τών Ταμείων πρόσωπα φι
λικά πρός αύτόν. Είμεθα οί μόνοι 
μέσα είς τήν ‘Ομοσπονδίαν οί ό
ποιοι τό κατηγγείλαμεν. Είμεθα οί 
μόνοι οί όποιοι κάναμε έναρξιν ά
γώνος, δέν ήκολουθήθημεν δυστυ
χώς απο τους άλλους, δέν ήκολου- 
θήθημεν δυστυχώς άπό τήν ήγεσίαν 
τής ‘Ομοσπονδίας.

Δέν άποπέμπομεν τόν συνάδελφον 
Άλευράν άπό τις τάξεις μας, τόν 
θεωροΰμεν ότι άνήκει είς τήν τάξιν 
μας, τόν περιμένομεν όμως νά έπα- 
νέλθη πραγματικά είς αυτήν, τόν πε
ριμένομεν νά είναι ό πραγματικός 
εκπρόσωπος τών έργαζομένων είς 
τήν Βουλήν. Καί αύτά ώς πρός τήν 
παρεμβολήν περί συναδέλφου ’ I. Ά
λευρά.

Έπί τοΰ ’Οργανισμού σάς ώμί- 
λησεν, έν λεπτομερείς καί άπό πλευ
ράς περιεχομένου ό Συνάδελφος 
Πουλής. "Εχω νά σάς πώ, κ. Τσου
δερέ, ότι πίπτετε είς τό σφάλμα νά

μάς κατηγορήτε διατί δέν ήκολου- νάδελφοι ανεξαρτήτως ποιότητας νά 
θήσαμεν τήν δέουσαν τακτικήν είς είναι είς τόν Συνδικαλισμόν, πρέπει 
τόν ’Οργανισμόν καί ερχόσαστε νά οί άριστοι νά έρχωνται είς τόν Συν- 
μάς είπήτε νά κάνωμε κάτι τό ό- δικαλισμόν ,πρέπει νά μήν κυττάμε 
ποιον είναι άνή,κουστον. Μάς λέτε νά τις θέσεις, πρέπει τούτο, πρέπει τό
στείλωμεν είς τόν κάθε συνάδελφον 
σημείωμα νά μάς δηλώση ποιές ά- 
δικίες έχει ύποστή, νά καθίσωμεν 
μετά νά χρησιμοποιήσωμεν ήλεκ- 
τρικούς εγκεφάλους ( !), νά κάνωι- 
με τήν δουλειά άπό τήν αρχή γιά νά 
ίδοΰμε πώς θά είναι ό πραγματικός 
’Οργανισμός. Δέν σάς κινεί τήν πε
ριέργειαν, κ. Τσουδερέ, ότι διά τόν 
’Οργανισμόν είμαστε είς τήν τρίτην 
φοράν πού κάνομε σχέδιον καί τό 
ύποβάλλομεν είς τήν Διοίκησιν; Τήν 
πρώτην φοράν έπί Μελισσαροποώ- 
λου εϊχομεν κάνει καί εΐχομεν υπο
βάλει ύπό μορφήν υπομνήματος τά 
θέματα τοΰ ’Οργανισμού είς τόν 
Διοικητήν κ. Κυριακόπουλον. Τότε 
πού εσείς όχι οργανισμόν άλλ’ ούτε 
κάν άντίγραφον ύπομνήματος θεμά
των, άλλά ένα πρόχειρο μονοσέλιδο 
χειρόγραφον μάς παρουσιάσατε είς 
τήν τελευταίαν σας συνέλευσιν τό 
1956. Τήν δεύτερη φορά έπί Χέλ
μη μέ πλήρες σχέδιον 'Οργανισμού 
τό 1959, τό όποιον έκυκλοφόρησεν 
είς όλους. "Ολοι οί ύπάλληλοι οί ό
ποιοι ύπηρετοΰσαν είς άπασαν τήν 
1 Ελλάδα τότε πρέπει νά τό ένθυ- 
μοΰνται. Καί τώρα πού μάς εΐπεν 
ή παρούσα Διοίκησις: Κύριοι, δέν 
μπορούμε, πρέπει νά προχωρήσω μεν 
μέ βάσιν τό Σπηλιοπούλειον σχέ
διον άλλά θά τού έπιφέρωμεν μετα
βολές, καθήσαμε, ξενυχτήσαμε καί 
αύτό τό σχέδιον τό μετεβάλαμεν ρι- 
ζικώς, ώστε νά καλύπτη τά προβλή
ματα τοΰ Προσωπικού. Διά τρίτην 
φοράν είμαστε πανέτοιμοι.

Καί τώρα, κ. Τσουδερέ, μάς λέτε 
νά κάνωμε αύτό μέ τις φυλλάδες, 
δηλαδή νά πάμε πιο μπροστά καί 
άπό τό 1959. Δηλαδή αΰτήν τήν 
ύπόσχεσιν δίδετε ώς ύποψήφιος Πρό
εδρος τοΰ Συλλόγου; Νά αρχίσετε 
πιο μπροστά άπό έκεΐ πού αρχίσα
με εμείς; Μέ νέας χρονικάς άναδο- 
λάς; Καί, κ. Τσουδερέ, πρέπει νά 
σάς προφυλάξω άπό ώρισμένα άλ
λα ολισθήματα. Είπατε νά άποτί- 
σωμεν φόρον τιμής είς τόν Προσω
πάρχην. Διατί. Δέν ξέρω. Είπατε. 
Είναι είς τάς καρδίας όλων μας. ’Ε
μείς όταν ό κ. Προσ)ρχης άνέλαβε 
καθήκοντα, τοΰ είπαμε ότι είναι είς 
τήν καρδίαν όλων μας, τώρα βεβαί
ως, ώς Προσωπάρχης· έχει αντιθέ
σεις μέ μάς. Πιστεύω νά έξομαλυν- 
θοΰν. Έρχεσθε όμως σείς, κ. Τσου
δερέ, τώρα, είς σημείον όξύτητος 
Συλλόγου καί Προσωπάρχου καί τοΰ 
προσφέρετε τάς καρδίας όλων μας. 
Δέν είναι ή κατάλληλος στιγμή, κ. 
Τσουδερέ. Κε Τσουδερέ, θά παρεξη- 
γηθήτε έάν δέν ερευνάτε βαθύτερα 
τά πράγματα καί δέν κάμνετε τίς, 
έστω προεκλογικές σας έκδηλώσεις 
όλιγώτερον άτυχεΐς.

κ. Μ. Τσουδίερός: Τόν κατη
γόρησα, διότι δέν ήλθεν είς τήν Συ- 
νέλευσιν.

κ. Ε. Μ α υ ρ ο υ λ ί δ! η ς: Άλ
λο. Άλλά μέ τήν τακτικήν σας μία 
στο καρφί, μία στο πέταλο τόν κα
τηγορήσατε.

(Χειροκροτήματα)
Παραλλήλως..
κ. Μ. Τ σουδερός: Άς κρα- 

τήσωμεν καί πισινή.
κ. Ε. Μ α υ ρ ο υ λ ί δ η ς: Τήν 

πισινή, κ. Τσουδερέ, τήν κρατάς μέ 
τό θάρρος, μέ τήν σταθερότητα είς 
τάς απόψεις, μέ τήν πειθώ καί μέ 
τήν μάχην. Ούδέποτε προσεβάλομεν 
ούτε τόν κ. Προσωπάρχην τόν ίδιον 
ούτε κανένα άλλο στέλεχος τής Τρα
πέζη ς, τό όποιον χειρίζεται τά θέ
ματά μας. Ουδέποτε. Ούτε τόν ίδιο 
τόν κ. Σπηλιόπουλο τόν θεωρήσαμεν 
εχθρόν άν καί ήλθαμεν είς όξυτάτας 
διαμάχας. Άλλά ή τακτική αύτή, 
νομίζομεν ότι είναι ή άξιοπρεπεστέ- 
ρα, όχι διά Σωμοπεΐον τής δυνάμε- 
ως καί τοΰ ύψους τοΰ ίδικοΰ μας, 
αλλά δι’ οίονδήποτε Σ ωματεΐον, δι’ 
οίανδήποτε συλλογικήν έκπροσώπη- 
σιν.

"Εχετε συνεργάτην τόν κ. Πα- 
ράσχην. Ένεψανίσθη απόψε διά 
πρώτην φοράν μετά τήν περίφημον 
εκείνην Γεν. Συνέλευσιν τοΰ 1956. 
Ό κ. Παράσχης. . .

κ. Παράσχης: Δέν είμαι συν
εργάτης τοΰ κ. Τσουδεροΰ.

κ. Ε. Μαυρουλίδης: Είχα 
αυτήν τήν έντύπωσιν, δέχομαι τήν 
διευκρίνισιν.

κ. Μ. Τ σουδερός: Ανακα
λείτε δηλαδή;

κ. Ε. Μαυρουλίδης: Ανακα
λώ τό ότι αύτήν τήν στιγμήν είναι 
συνεργάτης τοΰ κ. Τσουδεροΰ, δέν 
ξέρω αΰριον πώς θά έμφανισθή άλ
λά είσθε έν Συνελεύσει Σύμμαχοι. 
Τό άρνεΐσθε;

κ. Παράσχης: Μάλιστα εί
μαι.

κ. Ε. Μαυρουλίδης: "Εχετε 
λοιπόν, κ. Τσουδερέ, όχι συνεργά- 
τήν άλλά έν Συνελεύσει σύμμαχον, 
τόν κ. Παράσχην. (Χειροκροτήμα
τα - γέλωτες).

κ. Μ. Τ σουδερός: Αύριο 
μπορεί ν&ναι καί συνεργάτης. Καί 
θά μοΰ κάνη μεγάλην τιμήν.

κ. Ε. Μαυρουλίδης: Μέ 
γειά σας, μέ χαρά σας. Ήταν πο
λέμιός σας είς τήν Συνέλευσιν τοΰ 
1956 καί έλεγεν περίπου τά αύτά. 
Τά δέχομαι. Εύρίσκονται είς τήν θέ- 
ωρητικήν σφαίραν, διότι είναι ωραίο 
τό νά λέμε ότι πρέπει όλοι οί Συ-

άλλο. "Ολα είναι είς τήν θέσιν τοΰ 
«πρέπει» άλλά ελάτε, κ. Παράσχη, 
είς τήν σφαίραν τοΰ πράττειν καί 
δχι είς τήν σφαίραν τοΰ πρέπει. Αύ
τά, κ. Παράσχη, δέν είναι κάτι τί τό 
νέον. Έάν ξεφυλλίσετε καί τίς άνα- 
κοινώσεις μας είτε τίς παραινέσεις 
μας, τίς όποιες έκάναμε είς ώρισμέ- 
νας περιπτώσεις καί ιδίως μεταα- 
περγιακές, έάν ξεφυλλίσετε τήν έφη- 
μερίδα τοΰ Συλλόγου, τήν «Τραπε
ζιτικήν», θά ίδήτε τέτοια θεωρητικά 
θέματα, θά ίδήτε τέτοιες νουθεσίες, 
θά ίδήτε τέτοια συνδικαλιστικά θέ
ματα νά είναι κατ’ έπανάληψιν άνα- 
γεγραμμένα έκεΐ. Δέν είναι λοιπόν 
κάτι τί τό νέον, κ. Παράσχη. Βέ
βαια κάνετε σείς τό άνανεωμένο 
ντεμποΰτο σας καί ύπ’ αύτήν τήν 
έννοιαν μπορούμε νά τά δεχθούμε 
αύτά πού λέτε, δέν δεχόμεθα όμως 
κάτι τά όποιον είπατε, κάτι τό όποι
ον μάς προσέβαλεν εύθέως καί σάς 
καλώ νά τό ανακαλέσετε. Είπατε ό
τι είμαστε, οί έξυπνάκηδες τοΰ Συν
δικαλισμού. Καί είπατε ότι είμα
στε, μετριότητες, ώς ύπάλληλοι. 
Σάς καλώ, έάν σείς έχετε ίδεΐ τά 
φύλλα ποιότητας ενός έκάστου έξ 
ημών καί έάν μάς έχετε εκτιμήσει, 
είς τίς ένέργειές μας τίς συνδικαλι
στικές. Σάς καλώ τώρα νά μοΰ πή
τε έάν πιστεύετε ό,τι είπατε καί έάν 
δέν τό πιστεύετε νά τά άνακαλέσε- 
τε.

Φωναί: Νά άνακαλέση. . . Νά 
άνακαλέση.

κ. Παράσχης: Επειδή ή τά- 
ξις έπιβάλλει νά μήν μιλάω άπό έ- 
κείνην τήν θέσιν ήλθα έδώ μιά καί 
μέ κάλεσαν. Έγώ δέν είπα άκριβώς 
αύτό. Θά σάς διαβάσω τό· χειρό
γραφον γιά άλλη μία φορά:

κ. Ε. Μαυρουλίδης: Τό έ
ξυπνάκηδες καί τό μετριότητες τό 
είπατε.

κ. Παράσχης: Θά τό διαβά
σω τό μέρος αύτό καί θά κρίνετε 
μόνοι σας. Μιλάω· μέ τήν έννοιαν τής 
γενικότητας, άλλά δέν τό άντελήφθη 
6 κ. Συνάδελφος παρά τό γεγονός 
ότι μάς έντυπωσιάζει μέ τίς χειρο
νομίες του.

Λέγω έδώ:
Απευθύνομαι μέ τό συμπάθεια 

στούς ικανούς καί λέγω: "Οποι
ος μέ τήν άδράνειάν του νομίζει 
ότι προφυλάσσει τόν εαυτόν του 
άπό τόν κίνδυνο νά κακοχαρα
κτηρ ισθή είναι άρνητής τών συν- 
αδελφικών συμφερόντων. Άς έλ
θουν νά άνεβάσουν τόν συνδικα
λισμόν τής Ε.Τ.Ε. είς υψηλά ε
πίπεδα, διότι δίχως τήν άνοδον 
στο συνδικαλισμό τής Τ ραπέζης 
μας τών ικανών καί δίχως τήν 
διαρκή άνανέωσιν ό έκφυλισμός 
τοΰ Συλλόγου μας θά βαδίζη 
παράλληλα μέ τήν γ ραφειοκρα
τ ικοποίησή του καί ή γραφειο- 
κρατικοποίηση βαδίζει παράλλη
λα μέ τήν μονιμοποίησιν είς τά 
συνδικαλιστικά πόστα. ’Επειδή 
ό Σύλλογος έχει έπί 7 χρόνια 
αύτήν τήν Δ.Ε. υπάρχει ό κίν
δυνος τής γραφειοκρατικοποιήσε- 
ως. Αύτό είπα.

Καί πάρα κάτω·:
Όπότε στήν περίπτωση τής 

γραφειοκρατι κοπο ιήσεως έχομεν 
άποτελέσματα, όπότε ή Συνδι
καλιστική γραφειοκρατία, ένσω- 
ματώνεται σχεδόν στήν πολιτική 
παράταξη, έτσι έχομε στήν πρά
ξη προώθηση τών έξυπνάκηδων 
τοΰ Συνδικαλισμού.

Αύτό μέ τήν έννοιαν τής γενι- 
κότητος.

(Χειροκροτήματα) 
κ. Ε. Μαυρουλίδης: Δέν α

παντήσατε είς τάς μετριότητας.
κ. Παράσχης: Δέν σάς έφθα

νε αύτό, ότι κάνατε λάθος;
κ. Ε. Μαυρουλίδης: "Οτι 

κάναμε λάθος όχι. Άλλά τοΰτο δύ- 
ναται νά περιλάβη καί ημάς, διότι 
είμεθα μίαν 7ετίαν καί μάλιστα πολ
λοί άπό ημάς, μπορούμε νά κλείνω- 
με 1 Οετίαν.

κ. Παράσχης: ’Επειδή ανέ
βηκα έδώ γιά νά άνακαλέσω, τώρα 
είσθε σείς πού πρέπει νά άνακαλέ- 
σετε δέν είναι έτσι;

κ. Ε. Μαυρουλίδης: Δέν εί
πατε γιά τίς μετριότητες.

κ. Παράσχης: Πρέπει νά ά- 
νακαλέσετε παρακαλώ γιατί μέ 
προσβάλατε.

κ. Ε. Μαυρουλίδης: Ό κ. 
Παράσχης έδωσε διευκρίνισιν έκείνου 
τό όποιον εΐπεν, άλλά δέν διεχώρι- 
σεν χρονικώς πότε. ’Έδωσε μίαν ά- 
πάντησιν ότι διαχωρίζει τήν παρού
σαν διοίκησιν τοΰ Συλλόγου άπό ε
κείνους τούς όποιους έχαρακτήρισεν 
ώς έξυπνάκηδες τοΰ συνδικαλισμού. 
Αύτήν τήν δέχομαι ώς διευκρίνισιν 
καί τόν εΰχαριστώ.

(Χειροκροτήματα) 
κ. Παράσχης: Μέ πλήρη βε

βαιότητα μπορούμε νά πούμε ότι ε
πιβάλλεται ή διαρκής άνανέωσις τών 
στελεχών τοΰ συνδικαλισμού διά δύο 
κυρίως λόγους: 1 ) Διά τήν άποψυ- 
γήν δημιουργίας υπαλληλικής άρι- 
στοκρατίας καί 2) Διά τήν συνδι
καλιστικήν διανοητικής άνοδον καί 
ένημέρωσιν όλο καί περισσοτέρων 
Συναδέλφων. Τά Συνδικαλιστικά 
πόστα πρέπει νά είναι προσιτά στόν 
κάθε ένα καί τά στελέχη διαρκώς
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0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΙΝ
κ. Πρόεδρος: Τον λόγον έχει 

ό κ. Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου.
(Χειροκροτήματα)
κ. Γ. Καραπάνος: Κοι Συ

νάδελφοι. Τά χειροκροτήματά σας 
με συγκινοΰν ιδιαιτέρως καί σάς ευ
χαριστώ θερμά. Τό εκλεκτόν έτη τε
λείαν εις τό όποιον ή τάξις επί έπτα- 
ετίαν ένεπιστεύθη την έκπροσώπησιν 
καί διεκδίκησιν των δικαίων τής τά- 
ξεως κατέβαλαν δλας τάς δυνάμεις 
του ΐνα δυνηθή ν’ άνταποκριθή είς 
τάς προσδοκίας σας. Διά την εμπι
στοσύνην ταύτην σάς εκφράζω1 την 
ευγνωμοσύνην τού Δ. Σ.

’Οφείλω επίσης νά ευχαριστήσω 
τούς συνεργάτας μου οΐ όποιοι μέ 
άπήλλαξαν τής ύποχρεώσεως νά μα- 
κρυγορήσω, διά ν’ απαντήσω είς τάς 
έντυπωσιακάς επικρίσεις ώρισμένων 
συναδέλφων. Έχω έπίσης ύποχρέω- 
σιν νά έκφράσω τάς ευχαριστίας μου 
προς δλον τον συναδελφικόν κόσμον, 
ανεξαρτήτως πεποιθήσεων καί αντι
λήψεων όσον άφορά τό ότομό μου, 
διότι κατά την μακράν περίοδον τής 
έπταετίας έστάθη κατά τό πλεΐστον 
είς τά πλευρόν τής ηγεσίας διά την 
έπίλυσιν των αιτημάτων τής τάξεως.

Τέλος δεν μού διαφεύγει κατά την 
παρούσαν στιγμήν ή έναντι τής συν- 
αδελφικής τάξεως ΰποχρέωσις όπως 
τής έκφράσω τάς ευχαριστίας μου 
διότι κατά την διεξαχθεΐσαν την 24 
καί 25 ’Ιανουάριου τ.ε. ψηφοφορίαν 
περί τροποποιήσεως τού καταστα
τικού έδειξεν διά μίαν ακόμη φοράν 
πλήρη συνδικαλιστικήν ωριμότητα 
καί διά τής ψήφου της άνεγνώρισε 
ότι ή επί τού θέματος τούτου Συλ
λογική τοποθέτησις περί ένώσεως ό
λων των δυνάμεων των έν τη Τραπέ- 
ζη εργαζομένων ήτο ή ορθή. Δράτ- 
τομαι δε τής ευκαιρίας νά σάς με
ταδώσω ότι όταν προ οκταετίας έ- 
λάμβανα την άπόφασιν νά άναμιχθώ 
είς τόν Συνδικαλισμόν, ώς πρώτον 
θέμα προς έπίτευξιν τό όποιον συνε- 
ζήτησα μετά των συνεργατών μου 
ήτο ή ένωσις των δυνάμεων τών ερ
γαζομένων. Έγνώριζα έπίσης τό 
βαρύτατον φορτίον τό όποιον θά έπι
πτε έπϊ τών ώμων μου καί τών συν
εργατών μου. Μέ την ολοκληρωτι
κήν συμπαράστασιν όλων τών έκλε- 
κτών συνεργατών συναδέλφων μας 
θέλομεν νά πιστεύωμεν ότι έπετύχο-

πέμπω είς τόν σημερινόν κ. Διευ
θυντήν νά σάς δώση τήν άπάντησιν.

Έν τούτοις σεβόμενος τούς συνα
δέλφους μου οί όποιοι, ώς προεΐπον 
έπί μίαν έπταετίαν μέ περί έβαλαν 
μέ απόλυτον έμπιστοσύνην καί αγά
πην, άνελογίσθην την έναντι αυτών 
μεγάλην ύποχρέωσίν μου καί ευθύ
νην μου καί παρέμεινα είς τήν θέ- 
σιν τήν όποιαν μέ έταξαν όχι δι’ 
άλλον λόγον ούτε διά βαθμούς, ού
τε δι’ αξιώματα, άλλα μόνον καί μό
νον διά νά αποδείξω διά μίαν ακόμη 
φοράν είς τόν συναδελφικόν κόσμον 
ότι οί συνεπείς καί τίμιοι άγωνισταί 
δεν αποχωρούν άπά τόν στίβον τοΰ 
άγώνος παρά μόνον όταν ή συναδελ- 
φική οικογένεια τό θελήση.

(Χει ροκροτή ματα)
Μέ κατηγορείς κ. Τσουδερέ ότι 

άνεμίχθην είς τάς δημοτικάς έκλο- 
γάς, άλλ’ αγνοείς, όπως άγνοής τά 
πάντα, πώς έφθασα είς τό σημεΐον 
τής άναμίξεως καί πώς έθυσίασα, 
παρά τήν οικονομικήν μου αδυναμί
αν 20.000 δρχ. Καί τίς θυσίασα 
διότι αυτό έπέβαλε τό συμφέρον τής 
συναδελψικής οικογένειας. ’Εάν,
(δυστυχώς ή ώρα έχει παρέλθει) ό 
κ. Μακρής, ό Πρόεδρος τοΰ Ταμείου 
Υγείας είναι παρών θά τόν παρα- 
καλοΰσα νά έλθη είς τό βήμα, για
τί έκεΐνος θά μπορούσε νά σάς βε
βαίωση πώς ακριβώς έξειλίχθησαν 
τά πράγματα. (Σ. Τραπεζιτικής. 
Σχετική έπιστολή τού κ. Προέδρου 
Υγείας κ. Μακρή δημοσιεύεται είς 
τήν στήλην Βήμα τών Συναδέλφων, 
τοΰ παρόντος φύλλου).

Ό κ. Τσουδερός ώς μέλος τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Ταμεί
ου Υγείας ώφειλε νά γνωρίζη τήν 
έξέλιξιν τών άνω γεγονότων καί νά 
μήν άσκήση κριτικήν μόνον καί μό
νον έπί σκοπώ δημιουργίας έντυπώ- 
σεων.

Μάς κατηγορήσατε έπίσης κ. 
Τσουδερέ ότι είς τήν εορτήν τού κο
ψίματος τής πίττας είς τήν Λέσχην 
δεν έκαλέσαμεν τόν κ. ’Αλευράν ένώ 
άντιθέτως έκαλέσαμεν τόν κ. Κατσώ- 
ταν.

Κατ’ αρχήν οφείλω, νά σάς πλη
ροφορήσω καίτοι θά έπρεπε νά τό 
γνωρίζετε, ότι ή έκπροσώπησις τού 
Συλλόγου κατά τήν έπταετή ζωήν 
της ουδέποτε έδέχθη νά γίνη καθ’

Δικαίωμά σας βεβαίως ήτο νά 
προδώσητε τήν συναδελφικήν οικο
γένεια καί νά ένταχθήτε στήν Έρ- 
γοδοτικήν πτέρυγα. Στερείται όμως 
σοβαρότητας ή σημερινή άπόφασίς 
σας νά ζητήτε καταφύγιον είς τόν 
συνδικαλισμόν καί δή είς θέσιν η
γέτου.

Καί διακηρύσσω ότι συνδικαλι
σμός 8έν είναι ή στέγη τών αποτυ
χημένων ή ανικάνων άλλά ή προσφο
ρά αίματος τών ικανών.

Μήν πλανάσθε ότι οί χιλιάδες συ
νάδελφοι οί όποιοι μάς εκλέγουν 
λησμόνησαν τήν πράξιν σας αυτήν. 
Πλειστάκις άπό τού βήματος τούτου 
διεκήρυξα έπί άλλων περιπτώσεων 
ότι τό συνδικαλιστικόν κριτήριον 
τών είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν έρ- 
γαζομένων εύρίσκεται οΰχί απλώς 
είς υψηλόν άλλ’ είς υψηλότατου έπί- 
πεδον. Πλανώνται εκείνοι οί όποιοι 
πιστεύουν ότι είναι δυνατόν νά έπέλ- 
θη αλλαγή είς μίαν ηγεσίαν ή ό
ποια έπί μακρόν διεχειρίσθη τά 
κοινά έκ μόνου τοΰ λόγου τούτου 
καί παρά τό γεγονός τής απολύτου 
συνέπειας της καί τής πλήρους έκ- 
πληρώσεως τού προς τήν τάξιν κα
θήκοντος της. Μήν σάς μένει καμ- 
μία αμφιβολία περί αυτού. Οΰδείς 
είναι ικανός νά παραπλανήση τούς 
συναδέλφους, συνεπώς ούτε έγώ μά 
ούτε καί σείς. Είναι είς θέσιν νά 
σταθμίσουν καλώς τά πράγματα καί 
νά εκλέξουν τήν ηγεσίαν των.

’Αλλά ώς νά μήν ήρκουν αυτά διά 
τήν είς τόν συναδελφικόν κόσμον ά- 
πόδειξιν τής άσυνεπείας σας καί τοΰ 
«πιστεύω» σας έξεδώσατε τελευταί
ως μίαν άνακοίνωσιν είς τήν όποιαν 
άφοΰ λέτε δ,τι λέτε, καταλήγετε: 

«όσον διά τάς όλιγώτερον άστο
χους προαγωγάς, ας δώση τόπον 
είς τήν οργήν ό ευέξαπτος Πρό
εδρος, διότι τά όμοια, άλλά δι
καιολογημένα, αισθήματα έδοκί- 
μασαν οί τόσον βαναύσως πα- 
ραγκωνισθέντες συνάδελφοι, όταν 
έκεΐνος παρά πάσαν έννοιαν δι
καίου, κατακουρελιαζομένης κυ- 
ριολεκτικώς τότε τής ιεραρχίας, 
έπεδίωξε μέ ικεσίας είς τήν προ- 
κάτοχον Διοίκησιν καί μέ χρησι- 
μοποίησιν παραγόντων τής τότε 
κ.λ.π.».

"Ακούσε φίλε καί άγαπητέ μου
μεν νά έπιλύσωμεν αξιόλογου άρι- : οίονδήποτε τρόπον υποχείριον οί-
θμόν αιτημάτων τής τάξεως ώστε 
κατά τήν παρούσαν στιγμήν νά μήν 
άπομένουν παρά μόνον ό ’Οργανι
σμός καί ή έπανένταξις τοΰ προσω
πικού καί τό ώράριον τών επαρχια
κών Υποκαταστημάτων.

Συνάδελφοι,
'Αναγνωρίζω ότι ή έπί 6 καί πλέ

ον ορας παράτασις τής συνελεύσε- 
ως σάς έταλάνισε περισσότερον τού 
δέοντος καί λυπούμαι διότι δεν δύ
ναμαι νά κλείσω τήν Συνέλευσιν 
πριν ή δώσω ώρισμένας απαντήσεις 
είς τόν έπίδοξον ήγέτην καί φίλον 
κ. Μ. Τσουδερόν έπί τών τεθέντων 
διά τής ομιλίας του έρωτημάτων ό
σον άφορά τήν πολιτείαν μου.

"Έχω έπίσης ύποχρέωσίν νά τοΰ 
δώσω καί μιά άλλην άπάντησιν έπί 
μή θιγέντος κατά τήν ομιλίαν του 
θέματος πλήν γραφέντος έν άνακοι- 
νώσει του. Διότι, ευτυχώς, είς τό 
μέγα μέρος τών έπικρίσεων άπό τό 
όποιον άπουσιάζει ή λέξις «Λογική», 
ό εκλεκτός καί αγαπητός συνεργά
της μου κ. Μαυρουλίδης, έδωκε τάς 
δέουσας απαντήσεις είς τούς έπι- 
κριτάς μας.

Κε Τσουδερέ, διεκδικεΐς τήν θέσιν 
τοΰ ηγέτου. Ευχαρίστως θά ήθελα 
νά σοΰ παραχωρηθή, παρά τό 
γεγονός ότι τό δικαίωμα τούτο 
δεν ανήκει είς έμέ παρά μόνον είς 
τήν συναδελφικήν οικογένειαν και 
τούτο διότι αυτή έπί έπταετίαν μέ 
περιβάλλει μέ απόλυτον έμπιστοσύ- 
νην. Καί άναγγέλω έπισήμως ότι εάν 
είχαν τό δικαίωμα νά φανώ, έπίορκος 
καί νά έγκαταλείψω τούς συναδέλ
φους, μοί έδόθη ή ευκαιρία νά κατα
λάβω τήν θέσιν τού Δ)ντοΰ τού Προ
σωπικού καί περί αυτού σάς παρα-

ουδήποτε. Ό κ. ’Αλευράς έπίστευσε 
προφανώς ότι θά ήδύνατο νά μάς 
μεταβάλη είς όργανά του καί όταν 
συνεκρότησε τήν Δημοκρατικήν Συν
δικαλιστικήν ’Αλλαγήν συμπεριέλα
βε καί τόν όμιλοΰντα. ’Εν τή εξε
λίξει όμως τής λειτουργίας τού συν
δικαλιστικού τούτου οργάνου1 διεπι- 
στώθη πρόθεσις τοΰ κ. Άλευρά νά 
μεταβληθοΰμε σέ υποστατικούς του 
άψ’ ενός, άφ’ ετέρου ή είς αυτήν 
συμμετοχή αποκλειστικών οργάνων 
Μακρή καί τούτο έπέβαλεν είς τόν 
όμιλοΰντα νά έλθη είς ρήξιν μέ τήν 
ΔΣΑ καί ν’ άποχωρήση αυτής.

Άλλ’ έφ’ όσον τά άγνοούσατε 
αυτά καί πλεΐστας όσας άλλας λε
πτομέρειας δεν έπρεπε νά ασκήσετε 
κριτικήν. Ασκήσατε κριτικήν μέ 
σκοπόν νά δημιουργήσητε εντυπώ
σεις ή νά διαβάλετε τόν όμιλοΰντα. 
Δικαίωμά σας. Δεν πρόκειται είς 
σΰδεμίαν περίπτωσιν νά σάς άκο- 
λουθήσω.

"Ομως είναι όμολογουμένως λυπη
ρόν τό νά θέλετε νά προβάλλεσθε 
σείς ώς υπερασπιστής τοΰ κ. Άλευ
ρά, διότι ήμεΐς μεν έκάναμεν όταν 
καί όπου έπρεπε τό προς αυτόν κα
θήκον μας είς τό άκέραιον. Σείς δέ 
έλησμονήσατε ότι όταν ή συναδελ- 
ψική οικογένεια τόν Σεπτέμβριον 
1963 διεξήγαγε άπεγνωσμένον αγώ
να υπέρ τών δικαίων της, σείς δέ 
ώς απεργοσπάστης προσεφέρατε 
τάς υπηρεσίας σας είς τόν έργοδό- 
την καί έφθάσατε μέχρι καί τοΰ ση
μείου νά γίνετε γκισετιέ, ό κ. Αλευ
ράς σάν πρόεδρος τής ΟΤΟΕ καί 
συνεπής συνδικαλιστής, σάς εΐπεν 
«νά σέ φτύσω άκόμη δεν είναι άρ- 
κετό».

Αυτά είπες κατά τήν διακοπήν 
καί μού έστέρησες κατόπιν άποφά- 
σεως τότε τής συνελεύσεως ή οποία 
έθεώρησε τερματισθέν τό θέμα τής 
ευκαιρίας νά δώσω τάς άπαραιτή- 
τους εξηγήσεις είς τούς άγαπητούς 
συναδέλφους.

’Εκπλήσσομαι λοιπόν πώς έρχε
σαι τώρα καί βγάζεις τέτοιες ανα
κοινώσεις.

κ. Μ. Τ σουδερός: Μπορώ νά 
σάς διακόψω γιά νά απαντήσω:

κ. Γ. Καραπάνος: Έάν πα
ραποιώ κάτι άπό τήν άλήθειαν ευ
χαρίστως νά όμιλήσης.

κ. Μ. Τ σουδερός: "Οχι... 
κ. Γ. Καραπάνος: Έάν ό

μως λέγω όπως έχουν τά πράγματα 
δέν νομίζω ότι συντρέχει λόγος.

κ. Μ. Τ σουδερός: ... άλλά 
υπάρχουν άπόψεις καί αντιλήψεις 
συναδέλφων. Έγώ τό νόμισα έ'τσι, 
διότι ένόμισα ύποχρέωσίν μου νά 
προστατεύσω τόν Πρόεδρον τοΰ Συλ 
λόγου όταν ύπεβλήθη έρώτησις είς 
τήν Γεν. Συνέλευσιν καί νομίζω άπό 
τόν κ. Τσολάκην καί τού λέγω : Μού 
επιτρέπεις, κ. Τσολάκη, νά σοΰ α
παντήσω άντί τοΰ κ. Προέδρου; Προ
στατεύοντας τόν Πρόεδρον τού Συλ
λόγου. Είπον έν άρχή ότι βλέπω 
τόν Πρόεδρον τού Συλλόγου1 έν τώ 
προσώπιψ τοΰ κ. Καραπάνου. Λοι
πόν ό κ. Τσολάκης μου έπέτρεψε. 
Παίρνω τό μικρόφωνο καί τοΰ λέγω: 
κ. Τσολάκη, άφοΰ μοΰ έπέτρεψες νά 
σοΰ άπαντήσω. άντί τοΰ Προέδρου 
θά μοΰ έπιτρέψης νά σοΰ άντι στ ρέ
ψω καί τό ερώτημα τό όποιον ύπέ- 
6άλες. Δηλαδή σέ ερωτώ: Έάν δέν 
ήσουν Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου, θά 
γινόσουν Συμπράττων υποδιευθυν
τής; Τό αντιστρέφω λοιπόν τό έ ρώ
τημα καί λέγω: κ. Τσολάκη, σοΰ 
αντιστρέφω τό ερώτημα καί σέ ερω
τώ: Ποία θά ήτο ή θέσις μας έάν 
δέν προήγετο ό Πρόεδρος τοΰ Συλ
λόγου μας μόνο καί μόνον διότι ήτο 
Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου καί έτσι 
έπροστάτευσα τόν Πρόεδρον τοΰ 
Σ υλλόγου.

Δυστυχώς καί αυτό πάλιν άνάγε- 
ται είς τήν άσκουμένην άντιπολίτευ- 
σιν έκ μέρους τοΰ Συλλόγου είς 
τούς καλόπιστους κριτάς τοΰ Συλ
λόγου, αυτό δέν έθεώρησεν ύποχρέ
ωσίν της νά τό δημοσιεύση ή ΤΡΑ- 
ΠΕΖΙΤΙΚΗ είς τά δημοσιευθέντα 
πρακτικά.

“Εν μέλος τής Συνελεύ
σεως: Έδημοσιεύθη. Διότι συνη-

τάξεως Μακρήν, συνεσκέφθησαν καί μάτων καί γι’ αύτό δέν διακινδυνεύ- 
άπεφάσισαν τήν συνεργασίαν προς ο μεν τήν διεκδίκησιν διά τής όδοΰ 
άντιμετώπισιν τοΰ κινδύνου. αυτής διότι είναι ένδεχόμενον νά χά-

Τήν ηγεσίαν άνέλαβεν ό τότε σωμεν γιά πάντα τό θέμα έάν χρη- 
πρόεδρος τής ‘Ομοσπονδίας μας κ. σιμοποιήσωμεν τήν άπεργίαν μόνοι 
Αλευράς. μας καί άνευ τής συνεργασίας καί

Χάρις λοιπόν είς τούς τότε διε- κοινής άντιμετωπώσεως μετά τών 
ξαχθέντας αγώνας τόσον ύπό τοΰ συλλόγων των λοιπών εμπορικών· 
κλάδου τών Τραπεζιτικών όσον καί Τραπεζών.
τών λοιπών συνεργαζομένων όργα- Πάντως πιστεύω ότι κατόπιν τών 
νώσεων ή τότε Κυβέρνησις ύπεχρεώ- τελευταίων διαβεβαιώσεων τοΰ κ. 
θη ν’ άποσύρη τό νομοσχέδιον τό ό- Διοικητοΰ τό θέμα βαίνει προς τήν 
ποιον έάν έψηφίζετο θά εΐχεν όλε- λύσιν του είτε διά τής έπιβολής συ μ~ 
θρίας συνέπειας είς βάρος τής τά- πληρωματικής αμοιβής είτε διά τής 
ξεώς μας καί γενικώτερον είς βάρος καθιερώσεως 39 ώρών έργασίας εξ
άλων τών εργαζομένων. βδομαδιαίως.

‘Ο κ. Μπελέκος έθιξεν τό ζήτημα κ Γ Καραπάνος: Αγαπητοί 
τής ποινής του διά τό, όποιον δέν Συνάδελφοι, τερματίζων τήν ομιλίαν 
τοΰ εδόθη ούδεμία άπάντησις άπό μ0υ κρ[υω άπαραίτητον νά έπανα- 
τούς προηγηθέντας όμιλητάς. ‘Η λά6ω κα; νά δηλώσω ότι ή έπί 7ε- 
έκπροσώπησις εύθύς ώς επληροφο- τ[αν ήκφρασις εμπιστοσύνης καί ά- 
ρήθη τό γεγονός έπεσκέψθη τόν γάπης έκ μέρους τής συναδελφικής; 
κ. Προσωπάρχην καί ήξίωσεν να μήν 0ίκογενείας έκάλυψε τάς προσδοκί- 
τοΰ έπιβληθή ούδεμία ποινή, άλλ’ ας μου Οΰδείς δέ βαθμός καί οΰ- 
ούτε καί νά διωχθή πειθαρχικώς διό- 5εμία θέσις έν τή Τραπέζη πρόκει- 
τι επρόκειτο περί συνδικαλιστικής ται Vq. -n-ροσθέση οίανδήποτε αϊγλην 
ένεργείας.^ Δυστυχώς δέν είσηκούσθη ε|ς τή πρόσωπόν μου καί έπειδή τήν 
καί τελικώς ή Δ)σις προσωπικού 
έπροχώρησεν είς 
ποινής.

Ήμεΐς δέν συμφωνήσαμεν καί έ- 
ξηκολουθήσαμεν τάς ένεργείας μας 
καί έπιμέναμεν νά άρωμεν τήν ποι
νήν. Δυστυχώς δέν τό έπετύχαμεν.

Έπίσης άνεφέρθη είς τό ζήτημα 
τοΰ ώραρίου τών έπαρχιακών κατα
στημάτων. Δέν θά σάς κουράσω Τι Ο
Χ, ό έπί τοΰ θέματος αύτοΰ, διότι 
τόσον άπό τήν Τραπεζιτικήν όσον 
καί άπό τάς έκάστοτε άνακοινώσεις 
μας είναι γνωστόν πόσον ήγωνίσθη 
καί πόσον άγωνίζεται ό Σύλλογος 
διά τό θέμα τής επιβολής τής άρ- 
χής τών αυτών ώρών έργασίας είς 
τά έπαρχιακά υποκαταστήματα.

Μόνον οΐ δεύτεροι διά τής ισχύος 
των έπέβαλον τήν συμφέρουσαν είς 
αυτούς κατάστασιν. Τά προβληθέντα 
«νομικά κωλύματα» ήσαν ικανά μό
νον διά νά φανερώσουν τήν έ λ λ ε ι- 
ψ ι ν θελήσεως τών προ Ύ μών 
Διοικήσεων διά τήν άρσιν τής έπα- 
ράτου ταότης διακρίσεως είς βάρος 
μιάς κατηγορίας προσωπικού.

την

Μελχή. Ό ομίλων δέν ττωλεΐ τήν! θίζομε νά στέλλομεν τά άπρμαγνη- 
έμττιστοσύνην τών συναδέλφων του I τοφωνημένα πρακτικά εις τόν κάθε 
άντι οίουδήποτε βαθμού ή αξίωμα- ομιλητήν νά συμπληρώνη έάν χρει 
τος.

(Χειροκροτήματα).
Θά έπροτίμα νά έκτελεσθή είς 

τήν πλατείαν του Κ. Κήτος παρά νά
τταρακαλέση και νά δεχθή προάγω-1 ,V,lxrIIN' ν /ΛΛΛΟ:ζ οεΥ, εχει 
γήν έπ’ άνταλάγματι. Πλανάσθε Κυρ10'Π Σημ°σιαν εχεω.

\ I κ. Πρόεδρός: Παρακαλώ νακαι σεις και οσοι το επιστευσαν. ι
"Αλλωστε σύ τουλάχιστον διότι οΐ 
άλλοι δικαιολογούνται, ό όποιος βι

άζεται κάτι. . .
κ. Μ. Τ σουδερός : Καί ή

ταν είς τά άπο μαγνητοφωνημένα καί 
ί δέν έξετυπώθη είς τήν ΤΡΑΠΕΖ!- 
ΤίΚΗΝ. Άλλα δέν έχει σημασίαν,

5ια να τε-

ετέλεσες Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου, 
πώς κατώρθωσες νά τό διανοηθής 
ότι ό βαθμός τοΰ Συμπράττοντας 
Ύποδ)ντοΰ είναι άνώτερος άπό τό 
άξίωμα τοΰ προέδρου, όταν μάλι
στα ό βαθμός αυτός ούδέν προσέ- 
φερεν είς τόν όμιλοΰντα;

Καί συνεχίζω.
Είς τήν περισυνήν συνέλευσιν εί

πες:
«Κοι συνάδελφοι, φρονώ ότι τό 

θέμα δέν πρέπει νά μάς άπασχο- 
λήση, διότι ή άναγνωρίζομεν είς 
τον Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου μας 
τίς ικανότητες νά κατέχη τόν 
βαθμόν τοΰ Σ.Υ. άλλά καί τοΰ 
Διοικητοΰ αν ήτο δυνατόν άφοΰ 
τόν θεωροΰμεν ισάξιον τοΰ Διοι- 
κητοΰ, ή δέν τον άναγνωρίζομεν 
καί τόν κατεβάζομεν κάτω. ’Αλ
λά νομίζω· δτι δέν μπορούμε πάν
τως νά συζητούμε τέτοια πρά
γματα. Καί έγώ έκ πρώτης όψε- 
ως ήμουνα άπό έκείνους που δέν 
μοΰ άρεσε αυτό. Πήγα καί τόν 
βρήκα. Μοΰ εΐπεν ώρισμένα πρά
γματα τά όποια έκρινα ορθά καί 
έκανα αυτήν τήν σκέψιν ότι έφ’ 
όσον τόν θέτομεν έπικεφαλής μας 
νά τοΰ άρνηθοΰμε νά γίνη Σ.Υ. 
δέν είναι δυνατόν».

άνενεούμενα. "Ενα τέτοιο πράγμα 
δέν συμβαίνει τά τελευταία χρόνια 
στο Σύλλογό μας. ’Αλλά τί συμβαί
νει έδώ; Τά "δια σχεδόν πρόσωπα 
έπί συνεχή 8ετίαν κυβερνούν τίς τύ
χες μας. "Εστω. Άποτελεΐται του
λάχιστον τό

τοΰ Συνδικαλισμού δέν υπάρχουν οΐ Δυστυχώς, μάς έκατηγόρησαν γιά 
άριστοι ύπάλληλοι άλλά — έτόνι- πολλά οΐ άντιπολιτευόμενοι άλλά 
σε μάλιστα καί τό έν πολλοΐς — οΐ λόγω ώρας θά περατώσω· τήν όμι- 
μετριότητες. Έγώ δέν δέχομαι οΰ- λίαν μου. Θά κάνω μίαν παραίνε- 
τε τό έν πολλοΐς. (Διακόπτεται). Τό σιν είς τόν κ. Άποσκίτην ότι αυτό 
είπατε. "Εστω δέν είπατε γιά ό- τό ξεκίνημά του ώς Συνδικαλιστοΰ

Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου λους, θέλετε νά ξεφύγετε γιά ώρι- δέν είναι σωστό, έπρεπε δέ νά είχε 
σμένους, οΐ όποιοι θίγονται, τέλος τό θάρρος νά καθήση νά άκούση 
πάντων τό είπατε αυτό. Νομίζω ότι έκείνους 6Γ οΰς εΐπε ώρισμένα πρά- 
εΐναι ηθικόν καί άνταποκρίνεται είς γματα καί έκείνους τούς όποιους έ- 
τάς διαθέσεις όλων μας, νά άνακα- κατηγόρησεν. ‘Ο κ. Άποσκίτης ήτο 
λοΰμεν οσάκις θίγομεν καί νά διευ- άναπλη ρω ματ ι κό ς Σύμβουλος. Η 
κρινίζωμεν. Έγώ σάς έφερα ενώπιον θέσις ^ ενός συνδικαλιστικού στελε- 
ένός σφάλματός σας, έγώ σάς έθε- Χου9 ανήκοντας εις τήν διοίκησιν του

μας στο σύνολό του άπ’ δ,τι καλλί 
τερο σ’ έμψυχο ύλικό διαθέτει ή 
Τράπεζα; "Οχι. Διότι οΐ άριστοι 
σκέπτονται μόνον καί μόνον τήν 
προσωπικήν των άνοδον. Γιά μερι
κούς άλλους ό συνδικαλισμός είναι 
μπαμπούλας ή τροχοπέδη στήν υ
παλληλική καρριέρα.

•Ποιος τό άμφισβητεΐ αυτό Κύριοι; 
κ. Ε. Μαυρουλίδης: Εμείς!

Φ ω ν α ί: Καί πάρα κάτω, 
κ. Παράσχης: Ευχαριστώ διά 

τήν τιμήν πού μοΰ κάνετε νά δια- λετε. 
βάζω γιά δεύτερη φορά τό λόγο μόυ. κ. Παράσχης:

"Ετσι ή ραχοκοκκαλιά τοΰ σημε- θεσις; 
ρινοΰ έθνοτραπεζ ιτ ικοΰ συνδικαλι
σμού άς μοΰ έπιτροπή, ένσαρκώνει 
σέ μεγάλο μέρος τήν μετριό
τητα, ενώ· παλαιότερα δέν συνέ-

αϊγλην ταύτην τήν οφείλω είς 
τήν επιβολήν της εμπιστοσύνην τής Συναδελφικής οι

κογένειας, έχω καί έγώ ΐεράν ύπο- 
χρέωσιν νά άφιερώσω τόν έαυτόν- 
μου διά τήν τάξιν. Σεβόμενος τόν 
έαυτόν μου δέν έχω δικαίωμα νά ά- 
ποχωρήσω άπό τόν στίβον καί δή. 
τήν κρίσιμον αυτήν στιγμήν τής με
λέτης τοΰ νέου ’Οργανισμού.

'Οφείλω έπίσης νά δηλώσω ότι αΐ 
τελευταία ι άνακοινώσεις τοΰ Συλλό
γου, αποτελούν σαφή καί κατηγορη
ματικήν προειδοποίησιν προς τους 
υπευθύνους ότι δέν πρόκειται νά δε- 
χθώμεν οίανδήποτε παρέλκυσιν τοΰ 
θέματος τοΰ ’Οργανισμού καί έπα- 
νεντάξεως τοΰ προσωπικού, όπως έ
πίσης καί τοΰ ώραρίου τών επαρχι
ακών καταστημάτων. ’Οφείλουν δέ 
οΰτοι νά επανορθώσουν τό ταχύτε- 
ρον τά σφάλματά των εκείνα τά ό
ποια προεκάλεσαν σάλον είς τήν 
Συναδελφικήν οικογένειαν. Παρακα
λώ δέ ιδιαιτέρως τόν κ. Διοικητήν 
νά δώση άμεσον εντολήν άναθεωρή- 
σεως τής διοικητικής τακτικής καί 
χωρήση είς τήν έπιβαλλομένην άπο- 

Καί λέμε έν συνεχεία ότι ή Τρά- κατάστασιν τής ηθικής τάξεως τής 
πεζά τής Ελλάδος καί ή ΑΤΕ οΰ- Τραπέζης άνευ τής οποίας είναι ά- 
δέποτε έπαυσαν έψαρμόζουσαι ^ καί δύνατος ή ομαλή λειτουργία τοΰ Ί- 
τηροΰσαι άπαρεγκλίτως τό ώράριον δράματος, διαβλέπω δέ άναπόφευ- 
τών 39 ώρών έβδομαδιαίως. Ή ήμε- κτον T^v σάλον.
τέρα Τράπεζα έπαυσε νά έφαρμόζη Τέλος έγκαταλείπων τό βήμα τοΰ- 
τοΰτο άπό τής συγχωνεύσεως, άπό το Απευθύνω προς ολόκληρον τήν 
δέ τοΰ 1956 έψήρμοσε τήν άρχήν τάξιν τάς θερμός ευχαριστίας όλο- 
τής διχοτομήσεως Κέντρου καί Έ- κλήρου τοΰ Δ.Σ. καί δηλώ ότι είς 
παρχίας, ητις, κατά πάντα άδικος, περίπτωσιν καθ’ ήν μάς περιβάλη 
είναι καιρός σήμερον, κατά συμψω- μ^. ςμ-ττιστοσίΓνην κατά τάς ττροσε- 
νίαν πρός τό κυβερνών καί τήν Χώ- χε^ς άρχαιρεσίας νά είναι βέβαια 
ραν καί τήν Τράπεζαν πνεύμα νά δτι τά έκκρεμοΰντα θέματα θά εΰρω- 
καταργηθή καί νά έπανέλθη τό ύπό σι τήν χ^σιν τους εντός τοΰ συντο- 
π-Λ ~Λπ-λ n-r.,υφιστάμενον ττρό μωτ£ρου χρονικού διαστήματος.

... (Χειροκροτήματα)

σα ενώπιον ενός εκ μέρους σας χα
ρακτηρισμού συναδέλφων σας καί 
σάς τό ύπεγράμμισα. Καί σάς είπα 
κατά τήν γνώμην μου τί έπρεπε νά 
κάνετε. Τώρα σεΐς κάνετε δ,τι θέ-

Ύπάρχει πρό-

κ. Ε. Μαυρουλίδης: Πρό- 
θεσις δέν ύπάρχει γιά έναν, ό όποΐ-

Συλλόγου τόν ύποχρεώνει νά λαμ- 
βάνη εγκαίρως θέσιν καί όχι τήν τε- 
λευταίαν στιγμήν νά κιάθεται καί νά 
έξαπολύη τούς μύδρους του. Αΰτό 
ισχύει καί 6Γ υμάς κ. Παπανδρέου. 
Διότι δέν ή μπορώ νά σάς συγχαρώ 
καί διά τό ύψος σας. Ε’ίσαστε εκ
πρόσωπος — άναπληρωτής Διοικ. 
Σ )λου είς επαρχιακόν κατάστημα. 
Ή εΰθύνη σας είναι ηΰξημένη λόγφ 
τοΰ ότι εϊσαστε έπαρχιακός Συνά-

ος τά λέγει άπ έξω. Ομως γιά έ- δελφος. Είναι ηΰξημένη καί έπρεπε 
ναν ό όποιος γράφει καί έχει τήν σταθμίζετε τήν σημασίαν τών θε-

βαινε τό ίδιο στο " Ιδρυμα. ‘Ο νΰν δυνατότητα νά τό ξανάκυττάξη μάτων. Αυτό δεικνύει είς τόν αΰρια-
Διευθυντής τοΰ Προσωπικού. . , 

κ. Ε. Μαυρουλίδης: Αρ
κεί. ‘Ωμίλησεν ό κ. Παράσχης περί 
αξίας ύπαλλήλων. "Οταν ώμίλησεν τά είς όμιλήσαντας 
περί αξίας ύπαλλήλων καί έν συνε- φου). 
χείφ άνεφέρθη ότι είς τήν Ηγεσίαν

(Χειροκροτήματα) δέν μπορούμε νά νήν σας άρχηγόν ή είς οίονδήποτε 
τόν άπαλλάξωμεν. θέλει νά σάς βάλη είς τό ψηφοδέλ-

(Σημ. ‘Ο κ. Μαυρουλίδης άπαν- τιόν του ποιαν σοβαρότητα θά έχη 
άπό χειρογρά- ή ύπηρεσία τήν όποιαν θά τοΰ προσ

φέρετε.
Κύριοι, έχω καί άλλα νά ε’ίπω. (Χειροκροτήματα)

μήν γίνωνται διακοπές 
λειώνωμεν.

κ. Μ. Τ σουδερός: Παρακα
λώ κ. Πρόεδρε, νά ολοκληρώσω. Ση
μασίαν έχει λοιπόν όχι έάν έγώ άν- 
τιλαμβανόμενος έτσι τήν κατάστα- 
σιν ήθέλησα νά προστατεύσω τόν 
Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου γιά νά μήν 
δημιουργηθή· περαιτέρω συζήτησις. 
Είναι καί άλλοι οΐ όποιοι σοΰ λένε: 
Μά Κύριοι, άπό τόν κ. Πρόεδρο πού 
έγινε συμπράττων ύποδιευθυντής 
μέχρι εμένα είναι 170 τμηματάρχαι. 
Οΐ 170 δέν άξίζανε τέλος πάντων 
καί άξιζεν ό Πρόεδρος τοΰ Συλλό
γου;

(άκολουθοΰν ταυτόχρονοι διαλο- 
γικαί συζητήσεις).

κ. Γ. Καραπάνος: Δέν είναι ί 
σοβαρόν, δέν άποδεικνύει συνέπειαν 
όταν ένας ό όποιος θέλει νά ήγήται 
ένός κινήματος φάσκει καί άντιφά- 
σκει. Ή επισπεύσατε πέρυσι έκεΐνα 
τά όποια είπατε ή πιστεύετε αΰτά 
τά όποια λέτε τώρα.

κ. Μ. Τ σουδερός: Βγάλαμε 
μίαν άνακοίνωσιν, όπως είδες τίς 
άνακοινώσεις τών οποίων τήν ευθύ
νην αναλαμβάνω πέρα γιά πέρα τίς 
ύπογράφω. Τίς ανακοινώσεις τίς ό
ποιες βγάζει ή κίνησις δέν τίς ύπο
γράφω. Αύτό τό ξέρουν οί Κύριοι 
τής νέας Κινήσεως.

“Εν μέλος τής Συνελεύ
σεως: Ή Κίνησις είναι ετεροκί
νητος;

κ. Μ. Τσουδερός: Ετεροκίνητος 
όπως εϊσαστε καί σεΐς στήν νέαν 
κίνησιν.

(Άκολουθοΰν ταυτόχρονοι δ ι αλο
γι καί συζητήσεις)

Σχετικώς μέ τήν Δημοκρατικήν 
Συνδικαλιστικήν Αλλαγήν έξήγησα 
έν άρχή τής ομιλίας μου τούς λό
γους οΐ όποιοι ύπηγόρευσαν τήν 
είς αΰτήν συμμετοχήν μου ώς συν
δικαλιστικού στελέχους καί ούχι ώς1 
όργανσεως. "Οσον άφορά τήν Συμ
μετοχήν τοΰ Συλλογικού ’Οργάνου 
είς τάς «1 15» οργανώσεις ό κ. Μα- 
ρουλίδης άνέπτυξε διά μακρών τούς 
λόγους οί όποιοι ύπηγόρευσαν τού
το. Κρίνεται όμως άπαραίτητον νά 
τονισθή ότι ό ρόλος τόν όποιον διε- 
δραμάτισαν καί ή πρός τήν εργατι
κήν τάξιν προσφορά ύπήρξεν ανε
κτίμητος. Ταύτην δέ δυστυχώς ή ά- 
γνοεΐτε ή· θέλετε νά άγνοεΐτε διά τήν 
δημιουργίαν εντυπώσεων.

Καί ιδού Κύριοι δΓ ολίγων πώς 
έπραγματοποιήθη ή σύστασις καί 
ποία ύπήρξεν ή προσφορά.

"Οταν ύπό τοΰ Υπουργού Έρ
γασίας κ. Χρυσανθοπούλου κατετέ- 
θη τό γνωστόν άντεργατικόν Νομο
σχέδιον οί ήγέται τών ύγιών οργα
νώσεων μαζύ μέ τούς οποίους καί 
ό όμιλών άντιμετωπίζοντες τόν γνω
στόν κίνδυνον καί τόν ήγέτην τής

το αυτό πνεύμα
τού 1953 καί διά τοΰ παρόντος αί- 
τούμενον, ένιαΐον ώράριον έργα
σίας».

κ. Μπελέκος: Όμιλε! μακράν 
τοΰ μικροφώνου μή άκουόμενος.

κ. Γ. Καραπάνος: κ. Μπε- 
λέκο, θά μοΰ έπιτρέψης νά σοΰ πώ 
έκεΐνο πού λένε στά χωριά μας σ’ 
όλα τά χωριά: "Οποιος είναι έξω

κ. Πρόεδρος: Κύριοι, απαλ
λάσσεται τό Δ.Σ. πάσης εύθύνης;

Φ ω ν α ί: Απαλλάσσεται. . . Α
παλλάσσεται .

Ή Γεν. Συνέλευσις όμοφώνως α
παλλάσσει τό Δ.Σ. πάσης εύθύνης. 

κ. Πρόεδρος: Μή ύπάρχοντος
άπό τό χορό πολλά τραγούδια λέει, ετέρου θέματος πρός συζήτησιν κη- 
Λοιπόν ξέρομεν τάς ύπαρχούσας ά- ρύσσω τήν λήξιν τών έργασιών τής 
δυναμίας τών έπαρχιακών καταστη- Γενικής Συνελεύσεως.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
ΤΗΣ 18 ΚΑΙ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Γιά τις αρχαιρεσίες τής 18 καί 19 Απριλίου έθεσαν υποψηφιό
τητες οΐ ακόλουθοι δύο συνδυασμοί:

ΥΠΟ ΤΟΝ κ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: Σύρος Βασίλειος.
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

α) Κέντρου
Καραπάνος Γεώργιος, Βακιρτζής Στυλιανός, Διλιντάς Σπυρίδων, 

Θεοφανόπουλος Παναγ., Μαραγκού Αγγελική, Μαυρουλίδης Έπαμειν., 
Μΐχος Εύστάθιος, Ξυνόγαλος Κων)νος, Παπαδόπουλος Ίωάν., Πουλής 
Κων)νος, Σ αλί μπας Θεόδωρος, Τσοκόπουλος Γ εοόργιος, Τ σαντούλας; 
Κων)νος, Χαρΐτος Δημήτριος.

6) Έπαρχιώ ν:
Γιακουμής Στυλιανός, Δραμουντάνης Ζαχαρίας, Κωνσταντινίδης 

Δημήτριος, Κωντσόβολος Παντελής, Μπονάνος Γεώργιος, Σ ιάψος Κων
σταντίνος, Φουτάκης Κων)νος.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΊ ΚΟ I ΣΥΜΒΟΥΛΟ I : 

α) Κέντρου:
Δοδόπουλος Άγγελος, Ζερβάκη Κ. ’Ιωάννα, ΚαίΊτσοΰλος Φιλοποί

μην, Κατωπόδης Σπυρίδων, Μανέας Στυλιανός, Μαυρομιχάλη Νέλλη,. 
ΓΙαππάς Νικόλαος.

6) Επαρχιών:
Άγγελίδης Άργύριος, Λολίδης Δημήτριος, Ραυτόπουλος Παναγ. 

Χατζηδάκης Νικόλαος.

ΥΠ© ΤΟΝ κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: Νικολάου Κ. Γεώργιος.
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

α) Κέντρο υ:
Τσουδερός Μελχισεδέκ, Βολούδάκης Δημήτριος, Γεωργοπούλου Ε

λένη, Δημολίτσας Κων)νος, Διαλυνάς Ματθαίος, Καμάρης Ιωάννης, Κα- 
ραμιχάλης Κω·ν)νος, Λάππας ’Ιωάννης, Παπαϊωάννου Δημήτριος,^ Σωτη- 
ρόπουλος Γεώργ. Τριγώνης Δημήτριος, Φουκαράκη Μαρία, Φωτόπουλος; 
Νικόλαος, Χρυσάνθης Σπΰρος.

6) ’Επαρχιών:
Βάνης Μιχαήλ, Καλογερής ’Ιωάννης, Μπελέκος Θεόδωρος, Παπαν

δρέου Γεώργιος, Σπανδάγος Τίτος, Τσούκας Νικόλ., Ψαρράς Βασίλ. 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

α) Κέντρου:
Αύγουλέας Γρηγόριος, Καραγιάννης Άναστ., Μαρής^ Γεώργιος, Πα- 

παΐωάννου Γ. τοΰ Δ., Πικροδημήτρης Λέων., Πρινιωτάκης Σοφοκλής, 
Χρυσαφίδου Εύγενία.

β) ’Επαρχιών:
Άργυρόπουλος Άπόστ., Μαθιός Άνδρέας, Παπαδάκης "Αγγελος, 

Χατζηνικολάου Δημήτριος.
Τά αναλυτικά ψηφοδέλ,τια περιελήφθησαν σέ ιδιαίτερη άνακοίνωσηι 

τής Εφορευτικής Επιτροπής.


