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’Αποτέλεσμα τού έντονου άγονος. «Μεσολάόησις» - έπέμβασις τον Διοικητών τον Τραπεζών. Τό καταστρεπτικόν διά 
τά σνμφέροντά μας οχϊσμα τήν τελενταίαν στιγμήν. Ή δήλωσες τού Υπουργού 'Εργασίας. Ζωτική ανάγκη νά μην 
άπομονοθή ό κλάδος, νά μή διασπαρή ό άγών τών εργαζόμενόν, ίνα άποφύγομεν νέαν άποτελεσματικήν έπίθεσιν.

Μέ τήν πρόοδον τής συζητήσε- 
ως τού γνωστού πλέον «έργατ;- 
κού» νομοσχεδίου είς τήν Βουλήν, 
ένετείνετο καί ό άγών τών Τραπε
ζικών Υπαλλήλων ώς καί έτέρων 
κλάδων. ‘Ο κλάδος τών Τραπεζι
κών μετά τήν καθολικήν έπιτυχίαν 
τής 2ώρου απεργίας τής 14.1.63 
αποφυγών πλείστας προσπάθειας 
διασπάσεώς του κατήλθε είς δευ- 
τέραν άπεργιακήν έκδήλωσίν 24ώ 
ρου διάρκειας τήν 30.1.63 έπεκτα 
θεΐσαν είς τήν περιοχήν ’Αθηνών - 
Πειραιώς καί περιχώρων. Καί αύ- 
τήν τήν φοράν ή απεργία είς τήν 
όποιαν συμμετείχαν καθολικώς καί 
αί 'Υπάλληλοι ’Ασφαλιστικών 
Εταιριών, είχε πλήρη έπιτυχίαν. 
"Αττασαι αΐ Τράπεζαι είχαν νεκρώ 
σει. Ή ‘Ομοσπονδία έπρογραμ- 
μάτισε νέαν άπεργιακήν έκδήλω- 
σιν 24ώρου διάρκειας, είς πανελ
λήνιον κλίμακα, διά τήν 6ην ή 
7ην Φεβρουάριου. Προηγουμένως, 
οί Τραπεζικοί Υπάλληλοι Θεσσα
λονίκης εΐχον συμμετάσχει τήν 
26ην Ίανουαρίου είς τήν 2ωρον
Πανεργατικήν απεργίαν (8-----10
π. μ.; τήν όργανωθείσαν ύπό τού 
’Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονί
κης κατά τού1 2 3 4 Νομοσχεδίου.

Τήν δέ 27ην τού αΰτοΰ1 μηνός 
οΐ συνταξιούχοι τού κλάδου μας,

είς μεγαλειώδη συγκέντρωσίν των 
είς τό Θέατρον «Κεντρικόν» πρός 
ήν ώμίλησεν ό Πρόεδρος τής ‘Ο
μοσπονδίας μας συνάδ. κ. Ίω. 
’Αλευράς άπεδοκίμασαν τό νομο- 
σχέδιον καί έδήλωσαν ότι θά ά
γων ισθούν διά τών διαθέσιμων 
δυνάμεων των κατ’ αΰτοΰ.

Ύπό τήν άπειλήν νεκρώσεως 
τής οικονομικής ζωής τής χώρας, 
αΐ πόσης φύσεως ζυμώσεις διά 
τήν νόθευσιν καί έκφυλισμόν τού 
άγώνος μας ένετάθήσαν. Οΰτω' 
μετά τάς προηγηθείσας καί προ 
τών ήδη πραγματοποιηθεισών ά- 
περγιακών έκδηλώσεων, κινήσεις 
πρός έξαίρεσίν μόνον τών Ταμεί
ων Ελλάδος - ’Εθνικής, αϊτινες κα 
τέρρευσαν προ τής άρνήσεως τού 
ήμετέρου Συλλόγου καί τών κατά 
τήν παραμονήν τής 24ώρου απερ
γίας μεμονωμένων,1 μέσφ τών Διοι 
κήσεων τών Τραπεζών ’Αγροτικής 
καί Εθνικής, προτάσεων πρός 
τούς αντιστοίχους Συλλόγους, αΐ- 
τινες ωσαύτως αυνήντησαν τήν τ ί
μιαν κατηγορηματικήν άρνησιν 
τών εκπροσώπων τών Υπαλλήλων, 
τήν πρωίαν τής Παρασκευής 1ης

Οί Διοικηταί τών Τραπεζών κα 
λοΰν έπιμόνως τούς Προέδρους 
τών Συλλόγων όπως προσέλθουν 
είς σύσκεψιν μετ’ αΰτών τήν 6. 
30' μ. μ. τής αυτής ήμέρας είς 
τήν Τράπεζαν Ελλάδος 'ίνα έν 
συνεχείς μεταβώσι είς τον ‘Υπουρ 
γάν Εργασίας πρός τακτοποίη- 
σιν τού θέματος τών Άσφαλιστι 
κών Ταμείων. Κατά τάς ΰψνστα- 
μένας πληροφορίας υπήρχε του
λάχιστον προσυνεννόησις μετά τού1 
Υπουργού ’Εργασίας.

Οΐ Πρόεδροι τών Συλλόγων, ό 
είς μετά τον άλλον άπήντων άίρνηι- 
τικώς, καθ' όσον τό όλον θέμα έ- 
χβιρίζετο τό ’Εκτελεστικόν Συμ- 
βοΰλιον τής ‘Ομοσπονδίας τό ό
ποιον καί έδήλωσε είς τους Διοι- 
κητάς τών Τραπεζών ότι είναι 
πρόθυμον νά συζητήση διά τού 
.Προεδρείου του, ήτοι τού Προέ
δρου κ. Άλευρά (Τραπ. ‘Ελλά
δος), τών αντιπροέδρων κ. κ. Μαν 
τέλλου (’Αγροτικής) καί Κοκκινά 
κη (Εμπορικής) τού Γ. Γραμ, κ. 
Θεοδωροποΰλου (’ I ον. — Λαϊκής) 

KCdt τών μή μετεχόντοον του Ε. Σ. 
Προέδρων τών Συλλόγων κ. κ. 
Δασκαλάκη (‘Ελλάδος), Καραπά 
νου (Εθνικής) καί Γκιτάκου (τ. 

Φεβρουάριου ήρχισε νέα φάσις τού I ’Αθηνών). Έξαίρεσίν άπετέλεσεν 
δραματικού χρονικού. ό κ. Δασκαλάκης, όστις έδήλωσε

ότι θά μετάσχη τών συζητήσεων ον 
ανεξαρτήτως τών Αποφάσεων τού 
Ε. Σ. τής ‘Ομοσπονδίας. ‘Η πρό- 
σκλησις τών Διοικητών, είς περί- 
πτωσιν άνταπσκρίσεως, όπωσδήπο 
τε θά έπέφερε τήν διάλυσιν τής 
‘Ομοσπονδίας καί τήν ικατάρρευ- 
σιν όχι μόνον τού ύπό κρίσιν θέ
ματος άλλα καί απάντων τών θε
μάτων τού κλάδου.

Ή θέσις απάντων, πλήν τού κ. 
Δασκαλάκη, Προέδρων τών Συλλό 
γων καί Ε. Σ., στερρώς ένιαία 
καί διά λόγους αρχής άλλα γενι- 
κωτέρας ώς εϊπομεν συνδικαλιστι
κής τοποθέτήσεως, κατέστη' γνω
στή τόσον πρός τους Διοικητάς 
τών Τραπεζών, όσον καί πρός τον 
‘Υπουργόν ’Εργασίας.

‘Ο κ. Υπουργός ’Εργασίας με
τά τήν σύσκεψιν, ήν έσχε μέ τούς 
Διοικητάς τών Τραπεζών ούς ήκο

τά κυριώτερα σημεία: λευταΐα δέν έχουν τήν τύχην τών 
τού Νομοσχεδίου καί άνεπτύ- | Τραπεζικών; ’Ασφαλώς ή άπομό- 
χθησαν αΐ απόψεις τής Όμοσπον ι νωσίς μας θά όλοκληρωθή καί ό
δίας. ‘Επί τού άρθρου 27 έδηλώ- 
6η ύπό τού κ. Υπουργού' ότι θ'ά 
προστεθή παράγραφος έξαιρούσα 
σειράν ’Ασφαλιστικών ’Οργανι
σμών έν οΐς καί ο ί π ό 
σης φύσεως ’Οργα
νισμοί Κοινών ι,κής 
Άσψαλίσεως τώνΤρα 
πεζικών Υπαλλήλων. 
Ή σχετική διάταξις ρητώς θά άνα 
φέρη ότι τούς έν λόγφ ’Οργανι
σμούς θά διέπη τό πρόι τής ισχύ
ος τού νομοσχεδίου διέπον αυτούς 
καθεστώς. Διά τήν τελικήν φραστι 
κήν διατύπωσιν θά ήκολούθει νέα 
συνεργασία έκπροσώπων τής 'Ο
μοσπονδίας καί Υπουργού. Περαι 
τέρω ό κ. Υπουργός έδήλωσεν ό
τι καί αΐ λοιπά! διατάξεις τού

λούθέι ό κ. Δασκαλάκης, έκάλε- \ άρθρου 27 καί ιδίως ή τής ΰπο
σεν, ώς άνεμένετο, τήν Διοίκησιν 
τής 'Ομοσπονδίας μας. Σημειω- 
τέον ότι οΰτος έδήλωσε, ότι άνευ 
τής μετά τής 'Ομοσπονδίας συμ
φωνίας του 'δέν ήτο δυνατόν νά ί- 
σχύση οΐαδήποτε προγενεστέρα έ-

δείξεως τών έκπροσώπων τών ή- 
σφαλισμένων είς τάς Διοικήσεις 
τών Ταμείων θά ύποστοΰν ούσια- 
στικάς μεταβολάς. Μακρά συζή- 
τησις έγένετο διά τήν έξαίρεσίν
καί τών- Ταμείων τών Υπαλλήλων

Μετά τού κ. ‘Υπουργού συνεζη 
τήθησαν έπί δίωρον καί πλέ-

[«Μ 111125·«lyjuvmii μ η του mom
ΤΗΝ 17η» ΚΑΙ 18η» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ

θέματα

ΠΛΗΡΗ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Ημερήσιας διατάξεως

1) "Εκθέσις πεπραγμένων τού 
έ'τους 1962.

2) "Εγκρισις απολογισμού 1962 
καί προϋπολογισμός 1963.

3) "Εικθεσις έλεγκτών καί άπαλ 
λαγή Διοικητικού Συμβουλίου.

4) ’Εκλογή δμελοΰς ’Εφορευτι
κής ’Επιτροπής, διά τήν διεξαγω
γήν τών άρχαιρεσιών.

κ. Πρόεδρος (ΚΩΝΣΤ. ΔΗΜΟ- 
ΛΙΤΣΑΣ): Κύριοι Συνάδελφοι,
’Εκ τών μέχρι τής στιγμής ΰπαρ- 
χουσών ύπογραφών διαπιστούται 
απαρτία καί ώς έκ τούτου αρχί
ζει ή συνεδρίασις τής γενικής συ
νελεύσεως τού Συλλόγου μας. 
Πριν είσέλθω είς τήν ήμερησίαν 
διάταξιν τών ύπό συζήτησιν θε
μάτων, έπιθυμώ νά υποβάλω ιτα- 
ράκλησιν πρός υμάς όπως καθ’ σ- 
λην τή διάρκειαν τής άρχομένης 
εντός ολίγου συνελεύσεως, τηρήση 
τε παραδειγματικήν τάξιν καί ευ
πρέπειαν κατά τάς διεξαχθησομέ- 
νας συζητήσεις, ώς αρμόζει είς 
μέλη τού Συλλόγου τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής ‘Ελλάδος.

’Αποτεινόμενος κυρίως είς ό
σους πρόκειται νά λάβουν απόψε 
τον λόγον διά νά έξάρουν ή νά ε
πικρίνουν τά πεπραγμένα τού α
περχομένου Διοικητικού Συμβου
λίου, παρακαλώ όπως γίνη μέν 
τούτο μέ αυστηρότητα, ή όποια; 
είναι όχι μόνον δικαίωμα άναφαί- 
ρετον άλλά καί ύποχρέωσις, χωρίς 
όμως οξύτητα καί προ πάντων νά 
άποφΰγουν οί όμιληταί τήν άνά- 
πτυξιν θεμάτων έξω1 τής ήμερησί
ας όιατάξεως ώς καί προσωπικά 
τοιαΰτα.

Τέλος, σάς καλώ όπως συμ- 
βάλητε όλοι Ανεξαιρέτως ώστε νά 
κρατηθή ή συνέλευσις είς τό ύψος 
τών παραδόσεων καί τής ιστορίας 
τού Συλλόγου μας.

Βέβαιος ών ότι δέν θά εύρε- 
θώ είς τήν δύσκολον θέσιν νά προ

βώ είς συστάσεις καί παρατηρή
σεις ή καί ακόμη είς ένεργείας 
πρός περιφρούρησιν τής τάξεως 
καί τής ήρεμίας καθ’ όλην τήν 
διάρκειαν τής Συνελεύσεως, σάς 
εύχαριστώ θερμώς έκ τών προτέ- 
ρων. (Χειροκροτήματα).

Έν συνεχεία ό κ. Πρόεδρος α

γίου, Κωνστ. Καραγεώργος, Έμμ. ι Ίωαννίδης Σωκράτης καί Παππάς 
Κιουπάκης, Στ. Μυτιληναΐος καί | Νικόλαος.
Γεώργιος Πέππας. | ‘Ο Πρόεδρος τού Συλλόγου κ.

’Αναπληρωματικά μέλη, οί κ.κ. ' Καραπάνος έχει τον λόγον.

Ή είοήγησις τού προέδρου κ Γ. Καραπάνου
κ. ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ: Άγα 

πητοί συνάδελφοι, πριν είσέλθω 
είς τό θέμα τό όποιον τούτη τήν 
στιγμή απασχολεί τό σύνολον τής 

. . εργατικής τάξεως, κρίνω έπιβε-
ναγιγνώσκει, τά θέματα τής ημε- βλημένον νά μεταφέρω είς τήν Συ 
ρησίας διατάξεως καί ορίζει γραμ | νέλευσιν τό γεγονός καθ’ ό, άφ-’ 
ματεΐς τής Συνελεύσεως τούς κ.κ. ,ΐ|ς ή συνδικαλιστική ήγεσία τής

πί τού φλέγοντος θέματος συΐμφω- | τών ’Ασφαλιστικών Έτοαριών.
‘Ο κ. Υπουργός προέβαλε 6υσκο 
λίας άλλα τελικώς έδέχθή νά έξευ 
ρεθή τρόπος ρυθμίσεως τού θέμα 
τος.

Κοινή διαπίστωσις πάντως ήτο 
ότι έν ή περιπτώσει ύφίστατο έκεί 
νην τήν στιγμήν συμφω
νία ολοκλήρου τ' ή, ς, 
Τ ραπεζοϋπαλληλι- 
κής παρατά ξεω-ς πολ
λά ζητήματα τού κλάδου σχετικά 
καί μή μέ τό νομοσχέδιον ήτο 
δυνατόν νά ρυθμισθώσι, ώς καί νά 
άπεσύρετο πλήρως τό άρθρον 27.

Τό σχίσμα όμως Δασκαλάκη 
μέ τάς δυσμενείς έπιπτώσεις του 
έπί τού αγωνιστικού δυναμικού 
τού Σώματος τών συναδέλφων 
τής Τραπέζης Ελλάδος καί ένδε- 
χομένως καί άλλων Τραπεζών ά
πετέλεσεν άκρως άνασχετικόν πα
ράγοντα όλακληρώσεως τής προ
σπάθειας είς ήν έπί μήνας ό Τρα 
πεζοΟπαλληλικάς κλάδος καί έτε
ροι κλάδοι έργαζσμένων εΤχον ά- 
ποδυθή.

θάνατος τής άσφαλίσεώς μας θά 
έλθη γρηγορώτερα. Δέν πρέπει 
συνεπώς νά άφήσωμεν τάς λοιπάς 
’Οργανώσεις. Μέ κάθε τρόπον θά 
πρέπει νά τάς βοηθήσωμεν. Βοητ 
θοΰμε έτσι τον έαυτόν μας. "Ας 
διαποτισθή ό κάθε συνάδελφος μέ 
το πνεύμα τής έπαγγελματικής 
αλληλεγγύης ανεξαρτήτως κλάδου 
εργαζομένων είς όν ανήκει. Καί 
πρό παντός νά εκκαθαρισθη ό κλά 
δος άπό τούς σχισματικούς, ένδο- 
τικούς καί συνθηκολόγους, καί 
μάλιστα τό ταχύτερον.

("ίδε σχετ. ανακοινώσεις Ο.Τ.
Ο.Ε. 8ην σελ.).

ΧΡΟΜΟΓΡΒΦΗΜΑ

Εύλογη μένον καί Κουτσουκάλην, 
ούς παρακαλεΐ νά λάβουν τάς θέ
σεις των, οΐ όποιοι κα! τάς κατα
λαμβάνουν.

’Ακολουθεί έκλογή τής ’Εφορευ
τικής ’Επιτροπής. ’Εκλέγονται οϊ 
κάτωθι:

Τακτικά μέλη, οΐ: Β. Στερ-

χώρας, ήτις έκφράζεται ύπό τής 
ΓΣΕΕ, συνεβλήθη μετά τού κ. 
Υπουργού τής Εργασίας, τό η
μιθανές συνδικαλιστικόν κίνημα 
τής χώρας θάπτεται όριστικώς ώς 
πρός τήν ήγεσίαν του.

Καί κατά συνέπειαν ή τύχη 
τών δικαίων τής έργατικής τάξε-

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΑΘΉ- 
ΝΑ Ι ΚΟΝ ΤΥΠΟΝ

Έτησία Τακτική Γενική Συνέλευσις ΈΒ'νοτραπέζης 25ης 
Ίανουαρίου 1963 διαμαρτύρεται έντόνως κατά είσα,χθέντος καί 
συζητουμένου Βουλήν Εργατικού Νομοσχεδίου είσάγοντος έπα,χθε- 
στέρους ίσχυόντων όρους περί σχέσιν- εργασίας καί καταλύοντος 
αυτοτελή άσφάλισιν Υπαλλήλων ΣΤΟΠ. Διατάξεις άρΕρου 27 είσά 
γουσαι κυριαρχικόν δικαίωμα ΎπουργοΰΈργασίας τροποποιή κατά 
βούλησιν Καταστατικά Ταμείων καί άποξενοΰσαι ήσφαλισμένους καί 
συνταξιούχους άιτό διοίκησιν αυτών καταλύει κατωχυρωμένην νομο 
θετικώς καί εις έκτέλεσιν διεθνών συμβάσεων αυτοτέλειαν ’Ασφαλι
στικών ’Οργανισμών. ΣΤΟΠ. Χιλιάδες έν ένεργεία καί απόμαχοι 
Υπάλληλοι Έθιοτραπέζης καί οίκογένειαί των άπόδεκαετίαςάν- 
τιμετωπίζοντες συνεχή περί άσφάλισιν των πλήγματα πολιτείας 
ζητούν τερματισμόν πληγμάτων δι’ άπαλειφής σφαγιαστικών δια
τάξεων νομοσχεδίου ΣΤΟΠ. Δηλοΰν άμιετάκλητον άπόφασίν των 
άγωνισθώσι παντί μέσω πρός διατήρησιν ιερών των δικαιωμάτων 
κεκτημένων διά μόχθων σειράς δεκαετηρίδων.

’Εντολή Συνελεύσεως
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Κ. ΔΗΜΟΛΙΤΣΑΣ ΚΟΥΤΣΟΚΑΛΗΣ
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ

ως, εύρίσκεται πλέον είς χεΐρας 
τών πρωτοβαθμίων καί τών δεύτε 
ροβαθμίων οργανώσεων, δηλαδή 
τών Συλλόγων καί τών ‘Ομοσπον 
διών.

»‘H Γ.Σ.Έ.Ε. έπ’ άνταλλάγμα- 
τι τής ίπιβληθείσης άπαραδέκτου 
εισφοράς είς βάρος τών έργαζο- 
μένων, υίοθετήσασα τό έν τή Βου
λή συζητούμενον τήν στιγμήν ταύ- 
την άντεργατικόν σχέδιον, απεμ
πόλησε τά δίκαια τής έργατικής 
τάξεως, υιοθέτησε όπως άλόκλη- 
ρον τό βάρος τών θυσιών αΐ όποι
οι πηγάζουν έκ τής εισδοχής μας 
είς τήν Κοινήν ’Αγοράν, έπιρριφθή 
είς τούς ώμους τών αδυνάτων, είς 
τούς ώμους τών έργαζομένων.

‘Ολόκληρος ή έργατική τάξις 
καί είδικώτερον ημείς, άπό Της ά- 
πελευθερώσεως τής χώρας καί μέ
χρι σήμερον, ύπεβλήθημεν είς α
νυπολογίστους θυσίας, ίνα στηρι- 
θχή τά σημερινόν οικονομικόν κα
θεστώς.

Διακη,ρύσσομεν μετ’ άγανακτή 
σεως ότι είναι πλέον καιρός νά 
άντιληφθώσιν οΐ πάντες ότι άρνού 
μέθα νά ύποστώμεν σΐασδήποτε 
μορφής περαιτέρω οικονομικήν θυ
σίαν, διά νά στηριχθή τό οικονο
μικόν οικοδόμημα τής χώρας, καί 
νά απαλλαγή άπ’ αϋτάς τό έπιχει 
ρηματικόν κεφάλαιον.

»’Εκείνοι οί όποιοι έδημιούργη- 
σαν τεράστιας περιουσίας, έπωφε 
ληθέντες τών πολεμικών καί με
ταπολεμικών περιστάσεων, οί ό
ποιοι ούδέν ηθικόν όριον γνωρί
ζουν, έχουν πλέον σειράν καί ύπαί 
χρέωσιν νά προβούν είς παραχω
ρήσεις. Άλλως, γίνονται έκούσιοι

(Συνέχεια είς τη.ν 2αν σελίδα)

Οΰτω σήμερον, ναι μέν ό κίνδυ 
νος κατά τών Ασφαλιστικών ’Ορ
γανισμών τών Τραπεζικών ‘Υπαλ
λήλων έχει άποτραπή, άλλά δέν έ- 
χομεν διαφύγει αύτόν. Υπάρχουν 
πολλά έρωτηματικά καί πολλά 
εάν. Άποφύγαμεν τον κίνδυνον; 
Μήπως αύτος έχει άπομακρυνθή 
μόνον; Θά έπανέλθή καί πότε; Μέ 
ποιές δυνάμεις θά τον άπομακρύ 
νουμε; Ποιος φταίει έάν δέν έχου 
με τις δυνάμεις αυτές; Εις τά έ- 
ρωτήματα αυτά αΐ Απαντήσεις εΐ- 

ί ναι είτε εύθεΐες, είτε ύπό αϊρεσιν,
"Ετσι έχομεν τάς απαντήσεις: Δέν 
άπεφύγαμεν τό-ν κίνδυνον. ‘Ο1 σκο 
πός τού νομοσχεδίου ήτοι, ή στα- 
θεροποίησις τής εισόδου μας είς 
τή-ν Ευρωπαϊκήν Κοινήν ’Αγοράν 
(μείωσις κόστους είς βάρος τών 
έργαζομένων συνεπώς μείωσις α
σφαλιστικών εισφορών - δέσμευ- 
σις καί υπαγωγή είς Κρατικόν 
προϋπολογισμόν τών κεφαλαίων, 
καί παντός πόρου τών άσφαλιστι 
κών ’Οργανισμών είς άντίβαρον 
τής βαθμιαίας κατά τά προσεχή 
έτη καταργήσεως τών δασμών), 
δέν έγκατελείφθη. Συνεπώς ό' κίν
δυνος θά έπανέλθή. Πότε; "Οταν 
θά εΐ’μεθά ευάλωτοι. Περισσότε
ρον εύάλωτοι, όταν θά εϊμεθά ά- 
πομεμονωμένοι. "Ηδη τό πρώτον 
βήμα τής άπομονώσεώς μας έγέ- 
νετο. Τά σχίσμα Δασκαλάκη καί 
τών ένδοτικών τό έπέφερε. Μέ 
ποιές δυνάμεις θά πρέπει νά ά- 
ποκρούσωμεν τον κίνδυνον; Φυσι
κό; μέ όσες έχομεν τώρα. Καί τών 
Τραπεζικών καί τών λοιπών Όρ-

Κακή ίδιότπς
Mice περίεργη ίδιότητοτ που χα-

ρα,κτηρίζει εμάς τούς Νεοέλληνας 
είναι ή στωϊκή άίδιαφορία πού δεί- 
χιουμε πάνω σέ σοβαρά ζητήμα
τα πού αφορούν πολλές φορές ο
λόκληρη τή ζωή μας. "Εχει πολ
λές τις αφορμές της αύτή ή άδια- 
φορία, ή κυριώτερη άπ’ τις όποι
ες είναι ό άρχοντοχωριατισμός. 
Σέ θέματα μέ γενικές συνέπειες, 
πολλοί θέλουν νά δείξουν πόσο· 
διαφέρουν άπό τούς άλλους είτε 
λόγφ θέσεως είτε λόγω... καταγω 
γης. Άλλοτε πάλι ή άδιαφορία ό- 
φίλεται καί σέ τεμπελιά. Δέν πά
με μα'κρυά. Παίρνομε αφορμή ά
πό δύο πρόσφατα γεγονότα μέσα 
στη συνάδέλφική οικογένεια.

Τό πρώτο είναι ή έτησία Συν- 
έλευσις -ιού Συλλόγου μας. Κυ
κλοφόρησαν ανακοινώσεις, πέρα
σαν άπ’ τά γραφεία τών συναδέλ
φων ό Πρόεδρος, ό Γ εν. Γ ραμμσ- 
τεύς, οί Σύμβουλοι καί ύπε θύμι
σαν τήν ά. αγκαιότητα παρουσίας 
όλων, λόγφ τής σοβαρότητος τών 
στιγμών πού διερχόμεθα. Δέν 6α- 
ρυέστε .. Θέλετε, δηλαδή, έγώ ό 
Τμηματάρχης Α' νά ρίξω τή θέ
ση μου καί νά κάτσω δίπλα στους 
μικρούς ύπαλλήλους; "Ε, αφήστε 
με γιατί δέν ύποφέρεσθε... "Ετσι 
μίλησε ό ένας. ‘Ο άλλος συνάδελ 
φος είπε: Τώρα μ’ αύτό τό κρύο 
πάτε καί κάνετε συνέλευση'; Δέν 
μπορείτε νά τήν... αναβάλετε; 
Καί έτερος τών συναδέλφων είπε: 
Έγώ είμαι... νιόπαντρος, θέλετε 
ν’ άφήσω τή γυναίκα μου... μόνη 
στο σπίτι;... ΚΓ έτσι ή συνέλευ
ση παρουσίασε στην αρχήν μιά... 
περίφημη εικόνα... πού θά 
τήν ζήλευε κΓ αύτός ό Πικασ- 
σό!... ΚΓ αυτά παρά τήν κρίσιμο 
ιητα τών στιγμών πού δημιούργη 
σε γιά μάς τό περιλάλητο Νομο
σχέδιο τού κ. Υπουργού Εργα
σίας. Θά έπρεπε όμως νά σκε- 
φθοΰν: ‘Ο Τμηματάρχης Α'., ο 
έκ κρυοφοβίας πασχών καί ό νιό 
παντρος ότι όταν — ό μή γένοι- 
Τ° ί— έπιψηφισ'Θή ή Απειλή πού 
μάς κρατεί έν αναστατώσει, τότε 
Θά βρεθούν στην κατάσταση πού 
βρεθήκαμε όλοι μας στήν... κατο
χή. Θά θυμούνται, τότε, οΐ νυν 
Τμηματάρχαι τούς παλαιούς προ- 
κατόχους των πού προσήρχοντο 
στήν Τράπεζα μέ τά τενεκεδάκια 
γιά τό συσσίτιο, παρασκευασμένο 
ή απαρασκεύαστο... ΊσοπέδωσίΓ 
πλήρης τών Ανωτέρω μέ τούς κα
τωτέρους!... Ούτε καί κρυώναμε 
τότε — άν ήταν νά τρέξουμε νά 
βρούμε λαχανίδες... ούτε καί σκε
πτόμαστε αν ή γυναίκα μας έμε
νε στο σπίτι μόνη... Ή μεγάλη 
ανάγκη τής έπισπεύσεως μάς κρα 
τούμε σέ συναγερμό.... Τό δλλο 
τώρα παράλληλο γεγονός πού 
μάς έ<αμε νά θυμηθούμε τη.ν ά-

γανώσεων τών προασπιζουσών αύ διαψορία τών Νεοελλήνων είναι ή 
τοτελή Ταμεία. Άλλά έάν τά τε- 1 άκατανόητος απροθυμία καί διστα



ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
(Συνέχεια έκ της 1ης σελίδας)

ΰπονο μευταί του καθεστώτος αυ
τού.

'Υπό τάς συνθήκας αύτάς, ό κ. 
Υπουργός τής Εργασίας, κατέθε 
σεν εις την Βουλήν τό υπό συζή- 
τησιν νομοσχέδιου, ίδιά τοΰ όποιου 
πέραν των ουσιαστικών διατάξε
ων, δι’ ών επέρχεται ή καθήλωσις 
τών μισθών καί ημερομισθίων, 
διότι τροποποιείται έπϊ τό δυσμε 
νέστερον ή ϊσχύουσα σήμερον δια 
δικασία τοΰ νόμου 3239, θ'εσπί 
ζονται α! διατάξεις δι’ ών έπέρχε 
ται πλήρης έξουθένωσις τών έργα 
ζομένων καί άποξένωσις έκ τών α
σφαλιστικών των οργανισμών. Διό 
τι προδλέπεται, όπως σι εις τά 
Διοικητικά Συμβούλια έ-κπρό 
σωποι τών ήσφαλισμένων πρ-οτεί- 
νωνται ύπόιτής ΓΣΕΕ καί άνεξάρ 
τήτως έάν σίτοι συνδέονται μέ τον 
άσφαλιστικόν οργανισμόν.

’Επί πλέον, δι’ έτέρας διατά- 
ξεως, παρέχεται τό δικαίωμα εις 
τον κ. Υπουργόν τής ’Εργασίας, 
ίνα διά Βασιλικών Διαταγμάτων 
τροποπσιή κατά βούλησιν τούς έ- 
κάστοτε ίσχύοντας Κανονισμούς 
τών Ταμείων.

Κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι 
δεν χρειάζεται άλλη άνάλυσις διά 
νά άντιληψθήτε ότι ή Δαμόκλειος 
σπάθη έπικρέμαται τής κεφαλής 
μας. Επέρχεται πλήρης δήμευαις 
τής ασφαλιστικής μας περιουσί
ας, την οποίαν μέ θυσίας πολλών 
δεκαετηρίδων έδημιουργήσαμεν διά
να έξασφαλίσωμεν μίαν άνθρωπί- 
νην ζωήν κατά τά γηρατειά μας.

Προ αυτής τής καταστάσεως, 
ή 'Ομοσπονδία Τ ραπεζοϋπαλλή 
λων, έκινήθη δραστηρίως προς ά
λας τάς κατευθύνσεις καί κατέβα 
λε άπεγνωσμένας προσπάθειας, 
ίνα πείση τούς αρμόδιους 'κυβερ
νητικούς παράγοντας ότι, αΐ δια
τάξεις τοΰ νομοσχεδίου, ώς εΐχον, 
εθετον δυναμίτιδα είς τά θεμέλια 
τών ’Ασφαλιστικών μας ’Οργανι
σμών, καί συνεπώς έπεβάλλετο ή 
αποδοχή ύποδειχθεισών τροποποιή 
σεων τοΰθ’ δπερ δεν έγένετο τέ
λι κώς αποδεκτόν.

Είναι είς ημάς γνωστόν ότι ή- 
κολούθησε δίωρος στάσις άμα τή 
ένάρξει τής κατ’ αρχήν συζητήσε- 
ως τού νομοσχεδίου έν τή Βουλή. 
Ή κίνησις αΰτη καί έν συνεχεία 
αΐ εκδηλώσεις καί έ-τέρων Όργα 
νώσεων, ύπεχρέωσαν τον Γενικόν 
Γραμματέα τής ΓΣΕΕ νάι -καλέση 
τό Εκτελεστικόν Συμβούλιου τής 
'Ομοσπονδίας, καί συζητήση. έπϊ 
τών απόψεων μας.

Δυστυχώς, δεν έξευρέθη οΰδε- 
μίςί λύσις, διότι ό κ. Γενικός εΤ- 
πεν δτι τά Νομοσχέδιου αποτελεί 
ένα άλμα είς τό κενόν, άλμα διά 
τήν έξυγίανσιν τοΰ IΚΑ καί τών 
άσφαλιστικών ’Οργανισμών1. Έδή- 
λωσεν αδυναμίαν άποδοχής τών 
προτάσεων, αΐ όποΐαι θά διεσφά- 
λιζον τήν ζωήν τών ασφαλιστικών 
μας ταμείων διότι διά τών προτά 
σεών μας έθίγετο ριζικώς τό ύπό 
κρίσιν Νομοσχέδιον.

’Επιβάλλεται, δθεν, κύριοι, ή 
συνέχισις τοΰ άγώνος μας, δστις 
καί θά πραγματοποιηθή μέχρις έ- 
πικρατήσεως τών υγιών απόψεων 
μας.

Συνεπώς, τήν στιγμήν αυτήν, 
δτε πραγματοποιείται ή ’Ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευσίς μας, ή 
έκπροσώπησις προτείνειι όπως ά- 
πευθυνθή προς τήν Κυβέρνησιν, 
τούς αρχηγούς τών κομμάτων καί 
τον ’Αθηναϊκόν Τύπον τό ακόλου
θον ψήφισμα:

Άναγινώσκεται καί έγκρίνεται 
έν μέσψ επευφημιών τό ψήφισμα, 
τό κείμενον τοΰ όποιου άναγράψε 
ται εμφανέστερου είς έτέραν στή
λην.

κ. Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ: ’Αγαπη
τοί συνάδελφοι, ή έκπροσώπησις 
σας, ευρισκόμενη έν άμύνη εΐναι 
αποφασισμένη νά διεξαγάγη έντο
νον καί τραχύν αγώνα μέχρις έπι- 
κρατήσεως τοΰ δικαίου. Καλεΐ ά- 
παντας ανεξαιρέτως νά σταθούν 
είς τό πλευράν της καί νά πειθαρ 
χοΰν άπολύτως είς τάς οδηγίας 
της. ’Έτσι, νά είστε βέβαιοι ότι, 
τελικώς θά νικήσω μεν.

(Χειροκροτήματα).

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ
Συζητησις

έπϊ τή,ς λογοδοσίας
Γ. ΚΑΡΑνΠΑΝΌΣ: Κύριοι συν

άδελφοι, τελευταίως, έκυκλοφόρη- 
σε τό ψύλλον τής «Τραπεζιτικής», 
δπου έδημοσιεύθη ό απολογισμός 
τών πεπραγμένων τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου, τό οποίον σήμερον 
απέρχεται τυπικώς, διά νά διε- 
ξαχβοΰν αΐ άρχαιρεσίαι καί νά 
έκλεγή τό Νέον Διοικητικόν Συμ
βούλιου.

Φρονώ, ότι, κατόπιν τής δη,μο- 
σιεύσεως αυτής, παρέλκει ή άνά- 
γνωσις καί πάλιν τών πεπραγμέ
νων, διότι τούτο θά έσήμαινε σο
βαρόν απώλειαν χρόνου, δστις πι 
στεύω ότι θά ήτο περισσότερον 
ώφέλιμον νά διατεθή διά τήν άσκη 
σιν κριτικής ή όποια θά όδηγήση 
είς ωφέλιμα συμπεράσματα, ώστε 
καί τό απερχόμενον Διοικ. Συμ
βούλιου θά δυνηθή νά διαπίστωση 
τις ατέλειες τις οποίες ένεφάνισε 
κατά τήν διαχείρισιν τών κοινών, 
καί συνεπώς έάν μελλοντικούς έκλε 
γή καί πάλιν, νά εχη 6π’ δψει του 
τάς επικρίσεις τών συναδέλφων, ή 
έκεΐνο τό όποιον θά προέλθη έκ 
τών προσεχών αρχαιρεσιών, καί 
τούτο νά εχη ύπ’ δψει του τάς πα 
ρατηρήσεις καί συνεπώς αΐ ένέρ- 
γειαί του νά είναι καλύτερον στα 
θμισμέναι καί νά άποβοΰν έπωφε- 
λέστεραι δι’ ολόκληρον τήν τάξιν.

(Χειροκροτήματα).

0 κ. Μαυρουδής
Κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕ

ΩΣ : Ο συνάδελφος κ. Μαυρου- 
δής έχει τον λόγον.

κ. Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ: Συνάδελ 
φοι, ελεύθεροι πολιορ-κη,μένοι του 
ΣοΑωιμοΰ. ’Αδίστακτοι καί ακά
θεκτοι ή λαθ-ρ-επιβάται τοΰ σκά
φους, εννοώ δέ έν προκειμένη) 
τήν Διοίκησιν τής Γενικής Συνο 
μοσπονδίας, ’Εργατών Ελλάδος, 
οΐ πλέον άντεργατικοί τύποι 
τούς οποίους ρνεφάνισε ποτέ τό 
παγκόσμιο συνδικαλιστικό στε
ρέωμα.

Μέ προεξάρχοντα τοΰ' μακαβρί 
ου συρφετού, τον Φώτην Μ άκρην, 
έφορμοΰν πρός κατάληψην τών τε
λευταίων οχυρών, τά όποια έ- 
φηιρμόοθησαν κατόπιν πολυετών 
μόχθων. Μόχθων, μή έπαρκώς ά
με ιβσμένων άπό τούς έργοδότας 
των δυστυχώς, εις Πανελλαδικήν 
κλίμακα.

Μάχαι καί αναταραχή διεξάγε 
ται καθ’ απασαν τήν Επικρατεί 
αν τής φιλτάτης πατρίδας. Μά
χαι κοινοβουλευιτικαί. Οΐ έχον- 
τες τήν αρμοδιότητα καί ευθύνην 
διαπαιδαγωγήσεως τών τέκνων 
μας, εύρίσκονται άπό πολλών η
μερών έν απεργία.

Μετά διαμαρτυρίας κατά τοΰ 
έξερχομένου τοΰ θέματος αμίλη
του καί διαλογικήν συζήτησιν ό 

Μαυρουδής συνεχίζει:

Ό κ. Κ. Ιθακήσιος
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τον λόγον 

έχει ό συνάδελφος κ. Ιθακήσιος.
κ. Κ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ : ’Α

γαπητοί κύριοι Συνάδελφοι, κατ’ 
άρχην αισθάνομαι τήν ΰποχρέω- 
σιν νά ευχαριστήσω, τόσον τούς 
συνεργάτας μου, όσον καί τούς 
συναδέλφους έχει νους οΐ όποιοι 
μέχρι σήμερον μέ έτίμησαν διά 
τής ψήφου των, καί μέ έθεσαν είς 
τό αξίωμα τής άντιπολιτεύσεως.

Θέλω νά 'διαβεβαιώσω τήν Συ- 
ιέλευσιν, ώς άντιπολίτευσις ότι 
διεξήγαγον τόν έλεγχον μετ’ ανι
διοτέλειας καί μέ μοναδικόν σκο
πόν, έν τώ μέτρο) τών δυνάμεων 
μου και άπό τής θέ,σεως είς τήν 
οποίαν μέ έταξαν οΐ συνάδελφοί 
μου, νά θέσω τά θέματα τά βασι
κά τά όποια απασχολούσαν τούς

νοι καί έχουμε τήν ϋποχρέωσιν νά 
άναλάβου'με τήν ευθύνην καί τό 
βάρος των.

Επειδή^ είμαι δίκαιος κριτής 
καί μ αρέσει νά λέω τήν αλήθεια 
δεν ήσχολήθην είς τόν συνδικαλι- 
σμόν, μέ τό νά κερδίσω- ουδόν ό
φελος, παρά κούραση καί ζημία. 
Οπως θά τό παραδέχεται αυτό 

τό πράγμα καί ή Διοικούσα ’Επι
τροπή, ή όποια έχει έπιφομτισθή 
μέ φόρτον εργασίας καί μέ κού
ραση.

Α'ΤΓό^τήν αρχήν τοΰ συνδικαλι
στικού έτους, ή; Συλλαβική, μας ή- 

διά τής τρωτής «Τραπεζι
τικής» ή οποία έξεδόθή, έθεσε πράγ 
μάτι τα βασικα- αιτήματα τού Προ 
σωπικοΰ, τόν ’Οργανισμόν, τήν 
Ενταξη, τό νά μήν ύπολειπώμεθα,σ f ·\ ( , I 1 ' “ | κ VII V/ Λ^. | | |

συνάδελφους, ως και τους τρόπους ί τών άλλων Τραπεζών, καί τό θέμα
με τους οποίους κατά τήν γνώμην 
μου ένόμιζα δτι έπρεπε νά διεκ- 
δικήσωμεν τά θέματα ταΰτα, διότι 
πιστεύω ότι αυτό είναι τό έργον 
τής άντιπολιτεύσεως καί συμβάλ
λει είς τό, όπως εΐπεν καί προη
γουμένως ό κ. Πρόεδρος, διά τών 
συζητήσεων, νά βρούμε τόν καλλί
τερου τρόπον τής έπιλύσεως αυ
τών.

Καθώς; όλοι θά έίνθυμήισθε, είς τήν 
αρχήν τής πρώτης άνακοινώσεώς 
μου, έθεσα τά- βασικά θέματα τοΰ

το Συνταξ,ιοδοτικό μας.
-Πρέπει νά όμολογήσωμεν ότι τά 

επιτεύγματα τής Διοικούσης ’Επι
τροπής κατά τό τρέχον έτος, όσον 
αφορά το θέμα τής ίσης μεταχει- 
ρίσεως, όοηθουσης καί τής έπιδει- 
χθεισης κατανοησεως έκ μέρους 
τής Διοικήσεως έπζ τών δικαίων 
αιτημάτων τού Προσωπικού, ΰπήρ 
ξαν σχετικώς ικανοποιητικά.

Για εκείνο τό όποιον πρέπει νά

στήματα καί τό τί ’Οργανισμούς 
έχουν αΐ Τρ-άπεζα ι.

Μου φαίνεται διά τόν Σύλλογον 
είναι άπλό κα διά κάθε άνθρωπον 
καί εγώ πού είμαι ίδ-ιώτης, ρω
τώντας καί τήν Πρεσβείαν καί τόν 
'-Εμπορικόν ’Ακόλουθον θά έβρι
σκα τά ξένα συστήματα, άλλα τό 
ζήτημα είναι νά έλθ-η είς επαφήν 
ό δικός μας αντιπρόσωπος μέ τά 
συνδικάτα τών υπαλλήλων τών χω
ρών αυτών, νά δουν μήπως τά συ
στήματα τά όποια αΰριον θά προ 
τάξουν είς τόν Σύλλογόν μας, καί 
θά εϊπουν, μά είς τήν ’Αγγλίαν 
γίνεται έκεΐνο, μά είς τήν Γαλλίαν 
γίνεται _τοΰτο, μά είς τήν Ελβε
τίαν γίνεται έκεΐνο, είναι έργοδο- 
τικές προσφορές διά τ’ς όποιες τά 
συνδικάτα θά εΐναι έν άναβρασμφ 
καί θά εΐναι έτοιμα διά άπεργια- 
κούς αγώνας οπότε, τί νά συζητή- 
σω-μεν συστήματα τά όποια είναι 
απαράδεκτα είς τις κοινωνίες ε
κεί, είς τις όποιες επιβάλλονται.

"Οσον αφορά λοιπόν τό θέμα

τοΰ οργανισμού- καί τής έντάξεως 
οφείλει καί ό Σύλλογος νά όμο- 
λογήση ότι δεν τά προώθησε. ’Έ
χουμε πάει είς τόν δον χρόνον καί 
τό αποτέλεσμα εΐναι μηδέν.

Δέν θά σάς κουράσω πλέον κύ
ριοι συνάδελφοι, παρά όσα είχα 
νά είπω τά είπα. Ευχαριστώ- καί 
πάλι τους συναδέλφους οΐ όποιοι 
μέ αχούν καί εύχομαι τό 1963, νά 
είναι ευτυχέστερου καί νά δώση 
περισσότερα επιτεύγματα «είς τήν 
μέλλουσαν συλλογικήν Ηγεσίαν 
μας, διά νά ίδωμεν πλέον καλλι- 
τέρ-ας ήμέρας αΐ όποΐαι καί μάς 
άξίζουν λόγψ τής αλματώδους δελ 
τιώσεως τών οικονομικών τοΰ Ίδρύ 
ματος είς ό ύπηρετο-ΰμεν. 
(Παρατεταμένα χειροκροτήματα).

0 κ. Αουδ. Δελένδσς
Λαβών τόν λόγον διαμαρτύρε

ται κατά τής περυσινής Έφορευ 
νική,ς Επιτροπής διά τήν μή έκ- 
τύπκσιν ιδίων αυτού ψηφοδελτί
ων ώς καί διά τόν τρόπον καθ’ 
c ν άνεγράφη τό περί αύτοϋ άπο 
τέλεσμα τών περυσινών αρχαιρε
σιών είς τήν «Τραπεζιτικήν».

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
χει ό κ. Χαρΐτος.

κ. ΔΗΜ. ΧΑΡΙΤΟΣ: ’Αγαπη
τοί Συνάδελφοι, νά μοΰ -επιτρέψε
τε νά σάς υπενθυμίσω) ένα ευχάρι
στο γεγονός πού, πιστεύω ότι έχει

Ό κ. Α. Χαρΐτος
Τόν λόγον έ-

συγχαρώ ^ τήν Διοίκησιν, τόσον ! διαφύγει τής προσοχής σας. Πρόκει
Προσωπικού. Είς τήν αρχήν άπό ξέ^Γδ^ί 1 ™ £^Υ^κριμένως γ,ά τόν άγα-

__ __λ ! κ ' Ut-V ccv είναι ττητον μας ττροεδρο εις τον οττοιον
ανήκει πλέον, ένας τίτλος, τίτλος

τό Διοικητικό Συμβούλιου τοΰ | έδ-ώ ό- κ. Μελ,-σσαρόπουλος όσον 
ΛυΑΛογου1 ευρον ωρισμενας αντιρ- -λ.. π_-_c- . - _ .n- · ο - „ ' ; ι — τ°ν Πρόεδρον τού Συλλόγου,
ρήσεις, ϋα ενθυμούνται ίσως, τον | είναι -- Γ-'- ■ —- , „ τσ δεύτερον θέμα τό Συντα-
πρωτον χρ«ν ση ο κ. Κεης ά- ξ,οδοτ,κόν. Κύριοι, τό έχε,ρίσθη 
πάντων δια λογαριασμού τοΰ ] άριστα, έκανε την λ λ
Προέδρου μέ άντέκρουσε ότι δεν 
ύπαρχε^ θέμα ίσης μεταχειρίσεως, 
καί μοΰ είπε, μάλιστα, ότι είμαι
άδιιάβαστος. Καί μοΰ έφερε παρά
δειγμα τό θέμα τών Υπολογι
στών.

Ό κ. Μπονάτος είς τήν Πάτραν 
καί έκείνος μέ άντέκρουσε καί μά
λιστα προε-κάλεσε καί τήν άγανά- 
κτησιν συναδέλφου. Θά ενθυμούν
ται πρόπερσυ ατήν Συνέλευση, ό
ταν ελεγα ότι δέν είναι θέμα τών 
συνταξιούχων νά βγούνε στά πεζο
δρόμια καί να ξαπλωθούνε, έφ’ 
όσον υπάρχει είς τήν Τραπεζιτι
κήν οικογένειαν μάχιμος όμ-άς, ό
πως είμαστε εμείς οΐ έργαζόμε-

κτικότητα πού έδειξαν ώρισμένες 
"Οργανώσεις συναδέλφων έπϊ τού 
θέματος τού άγώνος κατά τού κα 
τηραμένου .'Νομοσχεδίου.

Συμβιβάζεται ποτέ διστακτικό- 
της, σέ θέματα τέτοια πού αφο
ρούν τό μέλλον τών συναδέλφων 
μας, μέ τις συνδικαλιστικές μας 
ευθύνες;

Άλλ’ είναι καιρός νά λογικευ- 
θοΰμε καί νά παύσωμεν νά παί
ζω με μέ τήν κρισιμότητα 
τών στιγμών αυτών. Ού
τε διστακτικότης χωρεΐ, ούτε έ- 
γωϊσμός, ούτε αστείες δικαιολο 
γίες πού προβάλλουμε. Γιατί — 
σκεφθήτε το καλά, άλλοιμονον, άν 
ό άλέκτωρ φώνηση... τότε, θέλου
με — δέν θέλουμε θά βγούμε έξω 
καί θά κλαύσωμεν πικρώς... Μέ 
τήν διαφορά ότι τότε θά εΐναι πο
λύ αργά πλέον...

Ν. Φρ—ς

ατολλοτρίωσις καί ό έκ-μη-δενι- 
σμος τοΰ άποθεματοποιημένου 
καί μή καλώς πληρωμένου μό- 
χθου.

Τό άφορών ημάς Νομοσχέδιον, 
όπως πληρέστατα διεξήλ-θε ό ά
γα. πητος μας Πρόεδρός, ε-ίσάγει 
τοιαύτας διατάξεις καί άπ αλλο
τριώνει, όπως είπα καί πρωτύτε 
ρα τόν άποθεματοποιημένο μό
χθο μας.

Δυστυχώς, φαίνεται δτι ζοΰμε 
έκτος τόπου -καί χρόνου, καθ’ ήν 
στιγμήν σύμμαχος τής πατρί-

___ ,___^_____Μ01?/ ή μεγάλη, ΰπερατλαντι
κ. Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ: 'Η άρμο κί> δημοκρατία διά νά άνταπεξέλ

I θη τόν συναγωνισμό, ό όποιος 
τής επιβάλλεται, επιστρατεύει 
είς τάξιν πανστρατιάς δλας τάς 
πνευματικός καί ύλτκάς δυνάμεις 
της, καθ’ ήν στιγμήν ό έτερος 
τών πόλων, ή άλλη ύπερδύναμις 
τοΰ κόσμου εισβάλλει δι’ όλων 
των μέσων, δι’ όλων τών δυνάμε
ων μέ ευθύνην, μέ βαρύτητα,διό- 
τι έχει, όπως φαίνεται, βαθυτά- 
την επίγνωσιν, ότι θά επικρατή 
σουν οί επιστήμονες τών εργα
στηρίων.

( Ακολουθούν ταυτόχρονοι δια 
λογικαί συζητήσεις).

Έν συνεχείψ ό κ. Μαυρουδής 
επαινεί τήν Διοίκησιν τοΰ Συλ
λόγου, ότι έστάθη είς τό πρέπον 
ηθικόν ύψος, ένήργησε δέ εντός 
τών ορίων τών δυνατοτήτων της. 
Τ ήν κατηγορεί διά τήν μή επαρ
κή χρήσιν τής δννάμεως τοΰ Τύ
που ώς καί δι’ έλλειψιν συλλήψε 
ω-ς καί εφαρμογής άλλων μέσων 
καί μορφών συνδικαλιστικών α
γώνων καί καταλήγει:

κ. Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ: Ή πα- 
τρίς εύρίσκεται έν κινδύνω λέ
γοντας δέ πατρίδα εννοώ τήν συ 
ι αδελφικήν οικογένειαν. ’Επιβάλ
λεται ή κήρυξις τής συναδελφι- 
κής οικογένειας, κατά προέκτα- 
σιν δέ καί έπέκτασιν άπάσης τής 
έργατοϋπαλληλικής τάξεως τής 
χώρας είς έπιστράτευσιν καί είς 
τάξιν πανστρατιάς.

Οί δύσκολοι καιροί έπιβάλ
λουν νά ταχθώμεν άλληλέγγυοι 
πρός τήν ασκούσαν τήν υπεύθυ
νον διακνβέρνησιν τών συλλογι
κών μας πραγμάτων Διοικητικήν 
μας ΈπιτροΙπήν. Ή μπορεί νά 
έμφανίζη ανωριμότητα, ή,μπορεί 
νά έμφανίζη, άνεπα-ρκείας. Είναι 
καιρός νά πραγματοποιηθή ή 
έθνική ένότης, λέγοντας δέ έθνι- 
κήν ένότητα, καταλαβαίνετε δτι 
αΐ διάφοροι συνδικαλιστικαί πα 
ρατάξεις έν τή Τραπέζη μας, νά 
δώσουν τά χέρια μέχρις δτοJ 
κερδίσωμεν τον έπιβληθέντα ά- 
καιρως -καί αδίκως άγώνα. 

(Χειροκροτήματα)

δία καί -υπεύθυνος Κυβέρνησις 
τής χώρας, έκαμε ένα αλμα πρός 
τά έμπρός, συνέδεσε τή χώρα 
μας μέ τήν Ευρωπαϊκή Κοινότη 
τα. 'Η Τράπεζα διαρθρώνει καί 
άναστελεχώνει τάς υπηρεσίας 
τηςι ώς ό ισχυρότερος τών φορέ
ων τών οικονομικών δυνάμεων τοΰ 
τόπου διά νά μπόρεση νά έπαρ- 
κέση είς τάς οίκονομικάς άνάγ- 
κας αΐ όποΐαι θά χρειασθοΰν διά 
νά εΐμεθα ισότιμοι εταίροι τών 
προχωρημένων έταίρων μας.

'Η υπεύθυνος καί άρμο-δία Κυ- 
βέρνησις -κατέθεσε δύο νομοσχέ
δια επί τών όποιων εύρυτάτη. συ- 
ζήτησις γίνεται είς τήν Βουλήν. 
Τά άφορών ήμάς καί έτερον σχε
τικόν μέ τήν έγκατάστασιν δεύτε 
ρσς μονάδος διϋλίσεω-ς πετρελαί
ου είς τήν Βόρειον Ελλάδα.

Μέ τό ένα νομοσχέδιον χαρίζον 
ται απλόχερα έκατομμύρια δολ- 
λαρίων. Μέ τό άλλο, είσάγεται ή

ΦΑ,ΡΜΑΚΕΙ ΟΝ

Κ. ΖΟΥΖΙΔ
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Πάσα έξυπηρέτησις είς τούς 
ήσφαλισμένους είς τά Ταμεία 
Υγείας τής Τραπέζης.

ΜΑΧΗ Μ. ΝΙΚΟΑΔΙΑΟΥ
Χ1ΕΙΡ0ΥΡΓ02 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 
Δέχεται τούς ήσφαλισμέ 

νους
τοΰ ΤΥΠΕΤ 

ΑΓ. ΚΩΝ)ΤΙΝΟΥ 4
1ος 'όροφος - Γραφ. 12 Α 
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ποια έχρειάζετο είς τούς κυβερνη
τικούς παράγοντας. Έκαμε δ,τι ‘ 
μπορούσε διά τήν προβολήν τών 
θεμάτων δια τού- τύπου. Εψθασε 
εις το έσχατον όπλου τό όποιον 
είναι ή απεργία καί έκεΐνο τό έ- 
χειρίσθη μέ λεπτό' ητα καί μέ α
ξιοπρέπεια. Καί γι’ αυτό θά σάς 
σαρακαλέσωι νά συγχαρή,τε καί 
νά χε ι ροκροτή-σητε τό Δ.Σ. σας 
κύριοι.

(Χειροκροτήματα!

κ. Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ : Ευ
χαριστώ τόν κ. ’Ιθακήσιου, ευχα
ριστώ καί υμάς ιδιαιτέρως. Ή έκ- 
προσώπησίς σας, ούδέποτε, άβα- 
σανίστοος και άμετοοκΛήτως έττρο- 
χώρησε εις τήν τοποθέτηισιν ο ίου- 
δήποτε θέματος ανεξαρτήτως αν 
ή άντι,πολιτεύσις _διεφώνησε ή δια
φωνεί επί τών τοποθετήσεων αυ
τών. Πάντως ημείς βαθέως καί ε
ξόν υχι στ ικώς μιελετώμεν τά θέμα
τα καί μετά ταΰτα τά τοποθετώ- 
μεν.

Ι-σω-ς, καί δέν ύπο-στηρίζομεν ό
τι ύπήρξαμεν ποτέ αλάθητο ι, διό
τι ό άναμάρτη-τος πρώτος τόν λί
θον βαλε.τω. Διεπ.ράξαμεν κατά 
την δ'ΐεξαγωγήν τών αγώνων μας 
λάθη, άλλ αυτό δέν σημαίνει καν 
ότι δέν προσπαθήσαμε, δέν έβα- 
σανίσθήμεν διά νά μπορέσωμε νά 
έπιτύχωμε πάντοτε τό μεΐζον διά 
τήν συυαδελφικήν οικογένειαν.

Ευχαριστώ πολύ.

κ. Κ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ: Ε
κείνο κύραοι, τό όποιον ή Συλλογι
κή ηγεσία έχει παρελκύσει καί τό 
οποίον εΐναι καί τό ουσιωδέστε
ροι, είναι ο ’Οργανισμός. ’Ίσως 
νά δικαιολογηθήι, διότι λέει στα 
πεπραγμένα, σύν τψ χρόνψ. ’Εγώ 
έχω διαφορετικήν άντίληψιν, ότι 
δεν πρέπει νά χρονίζουνε τά πράγ 
ματα, όταν καλώς τοποθετηθούν, 
λύονται καί στο χρόνο έπάνω.

Εκείνο λο,ιπόν τό οποίον νομί
ζω, ότι ή ηγεσία δέν έχει χειρισθή 
ώς πρέπει, εΐναι τό- ζήτημα τοΰ 
οργανισμού καί τής έντάξεως.

Κύριοι, ή μή έπίλυσις τού ’Ορ
γανισμού καί τής Έντάξεως, εΐναι 
απαράδεκτα. Πρέπει νά τό σκεφ- 
θοβμε μεταξύ μας, έδώ ότι ε’ίμεθα 
είς τό ίδιο " Ι δρυμα καί εΐμεθα υ
πάλληλος πού έχει ό κάθε ένας 
μας κατά διάφορον τρόπον προω- 
6ηθή μεταξύ μας. Αυτό εΐναι άπα 
ράδεκτον καί κατηγορώ τήν Διοί- 
κησιν τοΰ Συλλόγου είζ τό εξής 
θέμα: "Οταν ό εργοδότης έστε.- 
λεν -έξω είς τό ’Εξωτερικόν Υπαλ
λήλους οί οποίοι έπρεπε νά παρα
κολουθήσουν τά άλλα συστήματα 
τών Τραπεζών διά νά φέρουν έδώ 
τά φώτα των καί νά τά έφαρμόσω- 
μεν καί είς τήν δική, μας Τράπεζα, 
ώψειλε ό Σύλλογος ό δικός μας 
νά μήν φ'εισθή, δαπανών. Καί νά 

βναν κατάλληλο άνθρωπον τόν 
όποιον νά στείλη είς τό ’Εξωτερι
κόν όχι νά μελετήσηι κύριοι τά συ-

δυσκολοαπόκτητος καί άξιος παν
τός σεβασμού. Είναι ό πρόεδρος 
τού Συλλόγου τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης ό όποιος έπραγματοποίησε 
τήν μεγαλυτέραν θητείαν είς τήν 
θέσιν αυτήν άπό τότε πού ίδρύθηι 
τό σωιμοπεΐον μας.

Πράγματι, καί έάν ένθύμοΰμαι 
καλώς, μόνον ό Δ. Νομικός είχε 
κατορθώσει νά παραμείνη ώς πρό
εδρος τού Συλλόγου έπϊ 4 έτη, "Η 
δη ό Γεώργιος Καραπάνος τόν ξε- 
πέρασε καί έφέτος έκλεισε τήν 
πέμπτη του θητεία ώς πρόεδρος 
τού Συλλόγου τών υπαλλήλων1 τής 
‘Εθνικής Τ ραπέζης. Τοΰ εύ-χό-μεθά 
έκτάς άπό τήν μακροημέρευσιν τήν 
ανθρώπινη καί τήν μακράν στα
διοδρομίαν, έκεΐ πού ό ίδιος έπιθυ 
μεϊ καί έταξε τον έαυτόν του έπ’ 
άγαθ'ώ όλων μας.

(Χειροκροτήματα).
κ. Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ: Σάς ευ

χαριστώ πάρα πολύ. Καί πάλιν 
είμαι αναγκασμένος νά διακόψω-, 
τόν κ. Χαρΐτο διά νά τόν ευχαρι
στήσω θερμώς, θερμότατα, διότι 
είχεν τήν καλωσύνην νά μέ προλά 
6η καί νά εΐπη ότι σήμερα κλεί
νει μια ολόκληρος 5ετία κατά τήν 
οποίαν έδώσαμε τόν έαυτόν μας 
διά τήν ολότητα.

Έπράξαμεν πρώτα τό άνθρώπι 
νο καθήκον, καί έν συνεχείψ τό 
συναδελφικόν. Βεβαίως, αποτελεί 
ένα Σταθμόν είς τήν μακράν Έ- 
θνοτραπεζικήν Συνδικαλιστικήν ι
στορίαν, τό γεγονός, άλλα αύτό-, 
δέν έναπό-κειται, δέν οφείλεται τό
σον είς τόν όμιλοΰντα όσον είς ύ- 
μάς, τόν οποίον τό Συνδικαλιστι
κόν κριτήριον, υπήρξε, φρονώ, ας 
μοί έπιτραπή, χωρίς νά άποτελή: 
καυχησιολογίαν, ή έκδήλωσιν έγωΐ 
σμοΰ, αποτελεί λέγω, αποτελεί 
έκδήλωσιν εμπιστοσύνης καί αγά
πης πρός ένα άνθρωπον ό όποιος 
έπραξεν είς τό ακέραιον τό καθή
κον του.

Σάς διαβεβαιώ δέ καί πρέπει 
νά τό πιστεύσετε άπολύτως, ότι 
όχι είς τήν θέσιν τού Προέδρου, 
άλλ’ έν οΐαδήποτε θέσει καί άν 
εύρεθώ, πάντοτε, θά είμαι συμπα
ραστάτης έκείνων οΐ όποιοι θά μοΰ 
ζητήσουν τήν καθ’ οίονδήποτε τρό 
πον βοήθειάν μου.

Σάς ευχαριστώ.
(Παρατεταμένα χειροκροτήμα

τα) .
κ. ΔΗΜ. ΧΑΡΙΤΟΣ (Συνεχί-

νά γνωρίζη, ακόμα καί αυτοί οΐ ό
ποιοι είσήλθον είς τήν Τράπεζαν 
κατόπιν, τί υπήρξε διά τήν ’Εθνι
κήν Τράπεζαν αυτή ή δεκαετία. 
Σχόλια καί ρητορικά σχήματα εί
ναι έντελώς περιττά, όταν τόσοι 
άγώνες, τόσοι κόποι, τόσοι φόβοι 
καί τόσες θυσίες μπορούν νά μι
λήσουν γι’ αυτήν.

Καί τώρα είς τό έντυπον τών 
πεπραγμένων. Καθείς, έν άντιθέ1- 
σει πρός τά παρελθόντα έτη, θά 
πρέπει νά τοΰ καταλογίση υπέρ- 
αυτού, τήν σεμνότητα, καί τήν λι
τότητα. Διά νά τό έπιτύχη αύτό 
άναγκάστηκε νά φανή πιο γυμνό. 
Αυτό καί πού πρόπερσι άπό τοΰ 
βήματος τούτου είχα πή, κάτι πού 
καί πέρυσι είχεν φανή. καί πού ε
φέτος υπάρχει, δηλαδή ή έλλειψις: 
ουσιαστικών επιτεύξεων έπάνω είς 
τά γνωστά αιτήματα, στά όλως 
ουσιαστικά καί είς τά θεμελιώδη, 
έξακολουθ-εϊ νά ύπάρχη.

Μέχρι πέρισυ έπεκαλούμεθα τό 
«κλίμα». Έ-φέτο δέν τό βλέπουμε 
γραμμένο είς τόν απολογισμό. 
Δυστυχώς, όμως, τώρα είμαι υπο
χρεωμένος μέ παρησία νά όμολο’ 
γήσω καί νά παραδεχθώ ότι τό 
«κλίμα» υπάρχει. Είναι τό «κλί
μα» πού, μέ μακρηγορία σχετική, 
έπε-καλεσθή ά αγαπητός συνάδελ
φος κ. -Μαυρουδής. Είναι τό «κλί
μα» αύτό τό ίδιο πού στή Βουλή 
τών Ελλήνων, αυτή τή στιγμή 
προσπαθεί νά στραγγαλίση στά 
σύνολόν της τήν ’Εργατική Τάξη. 
Είς τά καθ’ ήμάς, όμως, αντί διά: 
τά «κλίμα», 6 συυτάξας τόν απο
λογισμόν, -άνεκάλυψεν κάτι άλλο: 
Διεχώρισεν τήν δράσιν καί τά έπι- 
τεύγματα, είς κλαδικήν κλίμακα 
καί είς συλλογικήν κλίμακα. "Αρ
γησαν άλλα τό έκατάλαβαν ότι 
δέν μπορούμε νά έμφανίζωμε ώς 
επιτεύγματα συλλογικά αύτά πού 
είναι έπιτεύγματα κλαδικά καί 
πολλές φορές πανεργατικά, όπως 
οί περυσινές αυξήσεις. Τέτοια, έφέ 
ΤΟ/ δέν μπορέσαμε νά έπικαλεσθώ 
μεν καί έτσι τά παραμερίσαμε καί 
άρκεστήκαμε στά συλλογικά. Φυ
σικά, στις περυσινές προκηρύξεις 
τις προ τών εκλογών, ή νΰν ηγε
σία καί τότε υποψήφια, έθ'ετε ώς 
σκοπούς της, τά προπατορικά ζη
τήματα. Περιττεύει νά σάς τό έπα 
ναλάβω, έτσι; "Οσοι διαβάσατε 
καί όσοι έργάζεσθε είς τήν ’Εθνι
κή Τράπεζα τό γνωρίζετε ότι έπ’ 
αΰτώ-ν τών αιτημάτων, έκτος άπό 
κάποιαν περαιτέρω διερεύνησιν, έ- 
πίλυσις δέν 'υπάρχει.

Πιο κάτω, ό απολογισμός πα
ραθέτει μιά μακρυά λίστα, κατά 
τόν συντάκτη, έπιτευγμάτων. Πολ 
λά άπ’ αυτά, θά άπορήση κανείς 
διαβάζοντάς τα, έάν μπορούν νά 
θεωρηθούν έπιτεύγματα. Δέν πρό
κειται νά δώσω έγώ τόν τόνο τής

ζων) : ’Αγαπητοί συνάδελφοι, ί- μ"Ψθψυχίας, οπωσδήποτε όμως ή
πειτα άπό τό εύχάριστο γεγονός 
έχω νά σάς θυμίσω καί ένα άλλο, 
δυσάρεστο αυτή τή φορά. Πρόκει
ται για τήν αποφράδα επέτειο 
τού 1953. 'Ο καθένας μας πρέπει

Υπεύθυνος Ολης:
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απερχόμενη ηγεσία, ας μου έπι- 
τρέψη νά έπικαλεσθώ ένα παρά
δειγμα. Λέγει π. χ. ή λογοδοτοΰ 
σα Επιτροπή καί έπι καλείται ώς 
επίτευγμά της τήν αϋξησιν τών 
βασικών μισθών τών τμηματαρχών 
Α', συμπρατόντων Ύπσδ-)ντών-, 
καί Διευθυντών. Αυτό είναι τό ύπ’ 
άριθ. 3 έκ τών άναγραφομένων! ώς 
επίτευγμα είς τόν άπολογισμόν. 
Πλήν όμως είς τήν ύπ’ άριθ. 5 ά- 
νακοίνωσιν τής 12ης ’Ιουνίου- τού 
1962, τής όποιας μόνον τήν πρώ
τη παράγραφο θά σάς διαβάσω, 
δέν μάς άφηνε καθόλου τήν γνώ
μην ότι έπρόκειτο περί έπιτεύγμά 
τος, τουναντίον. Λέγει λοιπόν.

«Συνάδελφοι, καθ' ήν στιγμήν ή 
συντριπτική πλειοψηφία τού προ
σωπικού γέμει πικρίας έκ τών λη- 
φθέντων υπέρ των άνωτάτων βα
θμών μέτρων μισθολογικής έξομοι 
ώσεως πρός τάς έτέρας μεγάλας 
Τραπέζας, καί ή Συλλογική Ήγε 
σία καταβάλλει έπι μόνους προσπα 
θείας διά τήν έπέκτασιν; τούτων 
είς ahrav τό προσωπικόν καί δή 
τών άσθενεστέρων βαθμών» κλπ.

Τόν ’Ιούνιον γέμιζε μέ πικρίαν 
,το προσωπικόν. Τόν Γενάρη όμως



ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
είναι επίτευγμα. Α,ΰτό είναι ένα. 
Έάν όμως προχωρούσαν με τό ] 
ίδιο πνεύμα, θά ήμουν άξιος τού 
τίτλου τού μνκροψύχου.

Παρακαλώ θερμά νά πιστέύσε- 
τε εις την καθαρότητα τών σκοπών 
μου, διότι ή μικροψυχία δεν θά έ- 
ταίριαζεν ούτε μέ τις αρχές μου 
ούτε μέ την συνδικαλιστικήν μου 
θητείαν, την έστω ΰπό κυοφορί- 
αν, έάν έπιμένη στους νεοσσούς ό 
κ. Μαυρουδής.

Υπάρχει μία άνακοίνωσις, ή 
οποία έκυκλοφόρησεν το 1956. 
Θά σάς διαβάσω μόνον μίαν πα
ράγραφόν της, την όποιαν θεωρώ 
σημαντικήν. Ό συντάκτης της, υ
ποστηρίζει ότι έπροξένησεν έντύ- 
πωσιν εις τό Προσωπικόν τής Τρα 
πεζής, όταν έκυκλοφόρησε. Λέγει 
ή παράγραφος αυτή: (Σημειώσα
τε παρακαλώ τήν χρονολογίαν, 
1956).

«Τό δράμα τής συγχωνεύσεως, 
πρέπει νά λάβη τήν δέουσα ηθι
κήν κάθαρσιν καί νά άποκαταστα 
6ή ή διασαλευθεΐσα ιεραρχία τού 
Προσωπικού διά δικαίας έντάξεως, 
οπότε καί μόνον τότε θά είναι δυ
νατόν νά έπιτευχθή ή απαραίτη
τος αρμονία μεταξύ τού Προσωπι 
κοΰ τής Τραπέζης.

»Ή ένότης τών εργαζομένων εί
ναι απαραίτητος προϋπόθεσις, ΰ- 
ύγιοΰς Συνδικαλισμού. Ή ψυχική 
ήρεμία τού Προσωπικού, δεν πρέ
πει νά διαταράσσεται ούτε άπο 
τήν ειδικήν προέλευσιν τών ϋπαλ 
λήλων, ούτε άπό τήν ϊεραρχικήν κλι 
μάκωσιν, ούτε άπό κομματικές» κ. 
λ.π. κλπ. κλπ.

Τήν άνακοίνωσιν αυτήν τήν έ
κυκλοφόρησεν τό 1956 6 κ. Μελισ 
σαρόπουλος, ό ίδιος δέ άργότε- 
ρον είς πόνημά του περί τήν συλ
λογικήν του θήτείαν λέγει δτι έ
προξένησεν είς τό προσωπικόν, ή 
άνακοίνωσις, ίσχυροτάτην έντύπω- 
σιν, αλλά ήλθαν τά γεγονότα νά 
επιβεβαιώσουν δτι, πράγματι έ
προξένησεν έντύπωσιν. Αυτά ήσαν 
ή πανηγυρική άνακήρυξις τού κ. 
Μελισσαροπούλου ώς προέδρου 
τού Συλλόγου τών Υπαλλήλων 
τής ‘Εθνικής Τραπέζης.

Τό 1962, λογοδοτώντας ή ά- 
περχομένη συλλογική ήγεσία καί 
άναφερομένη δχι είς τήν ένταξιν 
άλλά εις τον οργανισμόν — άς 
μή παίζωμεν μέ τις λέξεις, πρό
κειται διά τό ίδιον πράγμα — 
λέγει:

«Ή συλλογική Ήγεσία πιστεύ
ει δτι τό θέμα τού οργανισμού, 
θά εύρη τήν δέουσαν έπίλυσίν του 
τήν σύμφωνον προς τάς δικαίας ά 
πάψεις τού προσωπικού διά τής 
ίσχυράς καί αποκλειστικής πραβο 
λής του καί διά τής συγκέντρωσε 
ως τών άπαιτουμένων δυνάμεων ά- 
δυσωπήτου άγώνος κ.λ.π. κ.λπ.».

«Κυρία προϋπόθεσις μιάς τοιαά 
της έξορμήσεως, είναι ή ένότης 
τών συνδικαλιστικών δυνάμεων ή 
όποια έλπίζομεν νά πραγματοποι 
ηθή τό άρξάμενον έτος».

’Αγαπητοί συνάδελφοι, πασι- 
φανέστατον συμπέρασμα, δτι άπό 
τά 1956, ήδη έχει αρχίσει νά γί
νεται συνείδησις καί κοινός γεω
γραφικός τόπος ώς προς τά συν
δικαλιστικά μας ενδιαφέροντα δτι 
αυτές οι δύο πηγές τού Προσωπι
κού οι όποιες έτρεχαν καί έρρι- 
χναν νερό, ζωντανό, μέσα εις τά 
Ίδρυμα, έπρεπε κάποτε νά συγχω 
νευθοΰν.

Άπό τό 1956, το σώμα τών υ
παλλήλων τής ΕΤΕ, άνταπεκρίθη 
είς αυτό τό αίτημα. ’Από τό 
1956, μέχρι τό 1962, κάθε φορά 
έπικαλούμεθα διάφορες αιτίες, έ- 
γώ λέγω προφάσεις, διά νά τό Α
ναβάλουμε. Είναι αλήθεια δτι μία 
βεβιασμένη λύσις του θά έζημίωνε 
συναδέλφους, καί δή συναδέλφους 
οι όποιοι έλευκάνθησαν εις το λει
τούργημα τού υπαλλήλου τής Ε.- 
Τ.Ε.

Μακρυά άπό μάς αύτή ή κατα
ραμένη σκέψις δτι θά έπρεπε νά 
θυσιασθή έστω καί ένας συνάδελ
φος διά νά έπιτευχθή ή ένότης.
" Ο μωςή φυσιολογική έξοδος πού 
έλάμβανε καί λαμβάνει χώραν κατ’ 
έτος έδωσε έδαφος διά μίαν λι- 
γώτερον σκληρή σύμπτωση Από
ψεων. ‘Όχι τό 1962 άλλά τό 
1960 ή καί τό 1961, άν δχι πιο 
πρίν, τό θέμα · τής ένώσεως τού 
προσωπικού έπρεπε νά είχε πάρει 
τήν ουσιαστικήν του μορφήν.

Οί όποιοιδήποτε διετέλεσαν μέ
λη, μέχρι σήμερον, τής συλλογι
κής ήγεσίας, βαρύνονται διά τάς 
παρελκύσεις. Τούς επιβραβεύουμε 
διά τις οποίες των προσπάθειες 
άλλά δέν παύουμε νά τούς ελέγ
χουμε γιά τις παραλείψεις τού νά 
φέρουν Αποτέλεσμα. Είναι, άπαρά- 
δεκτον τό νά λέμε τό 1962 δτι 
δέν υπάρχει ’Οργανισμός καί δέν 
θά ύπάρξη άν δέν συνενωθόΰμε.

Τουλάχιστον ό κ. Καραπάνος 
μέ τά 5 χρόνια τής θητείας του, 
άν δχι τίποτε άλλο έπρεπε νά τό 
είχε μάθει αρκετά καλά αυτό τό 
πράγμα. Ότι χωρίς τήν ένότητα 
τών δυνάμεων δέν ήμποροΰσε νά 
συμβή καμμιά ουσιαστική πρόο
δος είς τά συνδικαλιστικά μας αι
τήματα.

Διά μίαν ακόμη φορά σάς έπα 
ναλαμβάνω δτι είμαι ϊκανοποιημέ 
νος άπό τόν τρόπον μέ την όποι

ον συνετάχθη ό απολογισμός. Εί
ναι γυμνός, άλλά έντιμος. Φυσικά 
δέν ήμποροΰσε νά συμβή διάφορε 
τικά. ’Εκείνες οΐ θριαμβικές φαν
φάρες πού άνεγράφοντο κατά τά 
προηγούμενα έτη κατά τά όποϊα, 
μέ ελάχιστες παραλλαγές, λογο
δοτούσε ή παρούσα Συλλογική Ή 
γεσία, ήσαν άπαράδεκτες. Κλίμα 
ΰπήρχεν, έλεγαν. Κλίμα υπάρχει 
καί σήμερον, λέμε εμείς, άλλά εί
χαμε τό μοναδικόν δπλον γιά νά 
τά βγάλουμε πέρα μέ τό κλίμα, 
δηλαδή, τά ψυχρόν «Κλίμα» είχε 
το θερμαντικόν στοιχείον: Τήν ήνω 
μένην δύναμιν τού Προσωπικού.

Δέν τό έπροσέξαμεν όσον έπρε
πε. Καί έρχεται σήμερον ό Σύλλο 
γος καί λέγει είς τόν απολογισμόν 
του δτι είτε αυτοί είτε όποιοι άλ
λοι τούς διαδεχθούν, κύριον μέλη- 
μα τής θητείας των θά πρέπει νά 
είναι ή πάση θυσίςς καί μέ κάθε 
προσπάθεια, ένωσις τού προσω
πικού. Τήν ένωσίν τού προσωπι
κού, λέμε εμείς πού γιά πάρα1 πο- 
λ,ϋ καιρό, πάρα πολλοί άνθρωποι, 
καί καταστάσεις, φανεραί καί σκο 
τειναί, τήν έπολέμησαν.

Καιρός μας είναι πλέον, μέ τις 
δικές μας τις δυνάμεις και οί νέ
οι καί δσοι άπό τούς παλαιούς 
μένουν είς, τό τιμημένον σώμα τών 
υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης, νά τήν πραγματοποιήσουμε 
αύτή τήν "Ενωση. ’Εγώ ώς νέος, 
σχετικά, συνάδελφος, διότι 15' χρό 
νια υπηρεσίας δέν μπορούν νά 
βαραίνουν τόσον πολύ όταν είς 
τήν Τράπεζαν υπάρχουν συνάδελ
φοι μέ πάνω άπό 30 χρόνων υπη
ρεσίαν, καί πιστεύοντας δτι άπη- 
χώ τήν γνώμην τών συναδέλφων 
τής δικής μου περίπου σειράς, έ
χω νά υποβάλω είς τό σεβαστόν 
σώμα τής Συνελεύσεως, τό έξης 
αίτημα:

"Οταν τελειώση καί ή αποψινή 
βραδυά καί λήξη ή λογοδοσία 
καί δώσωμεν τήν πανηγυρικήν α
παλλαγήν είς τήν άπερχομένην η
γεσίαν, θά διαφανοΰν Αμέσως είς 
τόν όρίζοντα σΐ δυνάμεις πού θά 
διεκδικήσουν τόν κότινον τής νίκης 
είς τις προσεχείς αρχαιρεσίες.

Μέσα, λοιπόν, στο πολύ μελάνι 
πού θά χυθη καί μέσα στά μεγά
λα σχήματα καί τις αναπότρε
πτες μ ικροκακότητες οί όποιες θά 
ειπωθούν, θά πρέπει νά πρυτανεύ- 
ση ή έξης σκέψις: Α,ϋριον, αγαπη
τοί συνάδελφοι, έάν 6ά θελήσωμεν 
νά έχω μ εν ώς αποκλειστικόν αίτη
μα τήν συνένωσιν τού προσωπι
κού, θά πρέπει είς τό τραπέζι τών 
συζητήσεων νά έκπροσωπηθή ο
λόκληρον, τό δυνατόν ολόκληρον, 
τό σώμα τών υπαλλήλων τής Έθνι 
κής Τραπέζης. Βλέπετε, είς τά 
συνδικαλιστικά δέν συμβαίνει δ,τι 
καί είς τό κοινοβούλιον, όπου 
κατ’ Αναλογίαν δυνάμεως, κατα
λαμβάνει μίαν θέσιν καί ή Αντιπο 
λίτευσις καί μετέχει ένεργώς τών 
συζητήσεων. Καί τό μειονέκτημα 
αυτό έχει τήν εφαρμογήν του είς 
τά καθ’ ήμάς, δτι ούδεμία συλλο
γική ήγεσία πρόκειται νά άναδει- 
χθή άπό τόν Απόλυτον εκείνο Αρι
θμόν ψήφων πού νά μάς πείθηι δτι 
εκπροσωπεί δλη τήν κλίμακα Από
ψεων τών συναδέλφων. Διά τόν 
ουσιαστικόν αυτόν λόγον, θά πρέ
πει, δι’ αυτόν τουλάχιστον τόν 
χρόνον, νά παραμερισθόΰν δλες οΐ 
δη μ ιουργηθεΐσες Από τό παρελθόν 
καταστάσεις, οίονεί κομματικές, 
τάχατες προσωπικές, μιάς άλφα 
ή βήτα νοοτροπίας καταστάσεις, 
έστω καί Αληθινές, καί νά προσέλ- 
θουμε στις προσεχείς εκλογές υπό 
ένα ένιαΐον ψηφοδέλτιον. Ό κ. Κα 
ραπάνος καί τό Συμβούλιόν του 
άνεδείχθησαν άπό μίαν σεβαστήν 
είς Αριθμόν μερίδα προσωπικού, 
δχι δμως ολόκληρον. Κατά και
ρούς, εΐχεν Αντιπάλους. "Ενα πο- 
σοστόν, ώρισμένον, άπό συναδέλ 
φους δέν συμφωνούσε μέ τήν 
γραμμήν του. Τό ποσοστόν αυτό 
τών συναδέλφων, είτε 500, είτε 
700, είτε 750 είναι, δέν πρέπει, 
μέ κανένα τρόπον νά άγνοηθή σέ 
μίαν τόσον αποφασιστικήν ώραν 
διά τήν τύχην τού Προσωπικού.

Λοιπό, Αγαπητοί συνάδελφοι, 
τελειώνω, μέ τήν θερμήν παράκλη 
σι:ν πρός αυτούς πού θά κατέλ- 
θουν αΰριον διά νά διεκδικήσουν 
τήν τιμήν νά μάς εκπροσωπήσουν, 
νά μή κατέλθουν σάν παλαιά σχή
ματα, Αλλά νά συσπειρωθούν δλες 
οί δυνάμεις τών παλαιών άξιων 
συναδέλφων καί δσοι έκ τών νέων 
ή νεοσσών, οί όποιοι ένδιαφέρον- 
ται διά τά συλλογικά μας πεπρω 
μένα καί νά άγωνισθοΰν καί νά 
μάς δώσουν τήν ευκαιρίαν τού χρό
νου, άπό αύτή έδώ τήν θέσιν νά 
τούς χειροκροτήσουμε είς τήν έπί- 
τευξιν τού ενός καί μοναδικού αι
τήματος πού τούς ζητούμε:

Τό σώμα τών υπαλλήλων τής 
ΕΤΕ, νά καταστή ένα καί μοναΒίι- 
κόν, ασχέτως προελεύσεως καί μέ 
αυτήν τήν ολόκληρον δύναμιν νά 
προχωρήση είς τήν έπίλυσίν τών 
θεμάτων τά όποια πιστεύουμεν ό
τι έκτοτε θά έχη ουσιαστικόν δ
πλον είς τά χέρια του διά νά τό 
έπιτύχη.

Ευχαριστώ πολύ.
(Παρατεταμένα χειροκροτήμα

τα).

Ό κ. Δ. Παπαϊωάννου
Κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό συνάδελ

φος κ. Παπαϊωάννου έχει τόν λό 
γον.

Κ. Δ. ΠΑΠΑ-1-ΩΑΝ,ΝΟΥ : 
‘Αγαπητοί συνάδελφοι. Δέν είχα 
τήν πράθεσιν νά απασχολήσω τήν 
συνέλευσίν σας Απόψε, άλλά τό σο 
βαρώτατον θέμα τό όποιον άνέφε- 
ρεν ό φίλος, Πρόεδρος είς τήν Αρ
χήν τής Συνελεύσεως, τού κινδύνου 
τών Ασφαλιστικών ταμείων, μέ Ε
φερε είς τό Βήμα κατά πρώτον λό 
γον.

Είναι γεγονός, δτι τά Ασφαλι
στικά ταμεία τών εργαζομένων, ύ 
ψίστανται μίαν επιδρομήν άνευ 
προηγουμένου. Εΐναι γεγονός δτι 
μία άντεργατική Κυβέρνησις, είση 
γαγεν ένα άντεργατικόν νομοσχέ- 
διον τό όποιον έχει τήν τόλμην νά 
τά άποκαλή «Εργατικόν Νομο- 
σχέδιον» καί διά τού Νομοσχεδίου 
αυτού γίνεται επιδρομή κυριολεκτι 
κώς εναντίον τών Ασφαλιστικών 
ταμείων.

Άπό τής πλευράς τής ίδική,ς 
μου καί είς κάθε ευκαιρίαν ή ό
ποια μοΰ έδόθη έτόνισα Ακριβώς 
τούς κινδύνους αύτούς, τούς όποι
ους έχουν τά ταμεία. Έτόνισα ε
πί πλέον τήν ήνωμένην Αντιδρά 
σιν τών εργαζομένων καί κυρίως 
είς δ,τι μάς Αφορά βεβαίως ήμάς 
τούς υπαλλήλους τής ΕΤΕ, είς 
τήν διαφύλαξιν τών Ασφαλιστικών 
ταμείων των, τών ταμείων μας τά 
όποια Αριθμούν ζωήν μιάς 100- 
ετίας περίπου.

Δέν θά επιτρέψουν, είμαι Απολύ
τως βέβαιος, δέν θά επιτρέψουν οί 
εργαζόμενοι, δέν θά έπιτρέψη τό 
προσωπικόν τής ΕΤΕ, νά καταλά 
βουν τά Ταμεία μας. Καί δέν 
πρόκειται περί ενός ταμείου, πρό 
κειται περί δλων τών ταμείων μας, 
κα! τού Ταμείου Ασφαλείας καί 
τού Ταμείου τής Συντάξεως.

Δυστυχώς, δέν ύπήρξεν διάθε- 
σις, ολοκληρωτική διάθεσις διά νά 
κυριολεκτώ, ίκανοποιήσεως, τών ά 
πόψεων τάς όποιας έχει ή ‘Ομο
σπονδία μας.

Είς μίαν σύσκεψιν είς τό ’Ερ
γατικόν Κέντρον έθεσα ύπ’ δψιν 
τού Γενικού Γραμματέως τής Γένι 
κής Συνομοσπονδίας: Πώς θέλεις 
Γενικέ νά μήν Αγανακτούν οί έρ-

έγκυρότητα; Ποιος εΐπεν δτι ή 
Συλλογική μας Ήγεσία δέν έκπρο 
σωπεΐ νομίμως καί δέν διοικεί νο- 
μίμως τά Σώμα τών υπαλλήλων 
τής ΕΤΕ. μέχρι τής εκλογής τής 
νέας Διοικήσεως καί μέχρι τής ά- 
ναλήψεως τών καθηκόντων τής νέας 
διοικήσεως προσθέτω Ακόμη;

Συνεπώς αύτή ή σημείωσις είς 
τήν προχθεσινήν άνακοίνωσιν, κα
τά τήν άποψίν μου παρεΐλκε τε
λείως, διότι δέν είναι νοητόν, νά 
ζητά κάτι τό όποιον υπάρχει. Θά 
μοΰ έπιτρέψη δμως ή Συλλογική 
μας Ήγεσία καί σείς νά σάς Α
πασχολήσω όλίγον καί μέ τήν λο
γοδοσίαν τής Διοικήσεως.

Ό φίλτατος κ. Χαρίτος, μέ ά- 
πήλλαξεν έν πολλοΐς Από μέγιστον 
βάρος αυτής τής κριτικής. Καί ο
μολογώ δτι ή συνεργασία μας, μέ 
τόν κ. Χαρίτον, κάποιαν έπίδρα- 
σιν θά εΐχεν έπί τής ορθότατης 
κριτικής τήν όποιαν Εθεσε Απόψε 
καί όπως οφείλει κάθε συνδικαλι
στής νά θέτη, νά κρίνη όρθώς, Αν
τικειμενικούς, δικαίως κατά τήν ά
ποψίν του, Αδιαφορών αν θά είναι 
αύστηρός πρός τήν Συλλογικήν 
Ηγεσίαν καί όταν κρίνη κανείς 
αΰστηρώς, θά γίνεται καί δυσάρε
στος.

Βασιζόμενος δμως, είς τήν 
τελευταίαν παράγραφον, τής λο
γοδοσίας τής Διοικήσεως ή ό
ποια λέγει δτι θέλει νά άκούση 
τάς κρίσεις εντός τής ‘Γενικής· 
Συνελεύσεως καί άπό τήν συζήτητ 
σιν νά άντλήση διδάγματα διά τήν 
περαιτέρω προώθησιν τών ζητημά 
των ήνωμένως όλου τού προσωπι
κού τών υπαλλήλων τής Τραπέ
ζης, θά Επιχειρήσω μίαν μικρόν 
κριτικήν έπί τής λογοδοσίας.

Σημειώνει, είς τήν λογοδοσίαν 
της ή Διοικητική ’Επιτροπή «πλου 
σίαν συγκομιδήν Επιτευγμάτων 
κατά τό λήξαν έτος». Καί Ερευνώ 
καί Εγώ διάνάδώποία ήτο αύτή ή 
πλούσια συγκομιδή, καί ομολογώ 
δτι δέν ευρίσκω ούχί πλουσίαν συγ 
κομιδήν, άλλ’ ούτε καν συγκομι
δήν.

Ή μόνη συγκομιδή πράγματι, 
είναι Εκείνη τήν όποιαν άνέφερεν 
ό φίλτατος συνάδελφος, Χαρίτος, ή 
αϋξησις τών μισθών, καί τών έξό

Όλοι είς τάς Κάλπας 
τήν 17ην καί 18ην Φεβρουάριου

γαζόμενοι, όταν βλέπουν κινόυνεύ- 
οντα τά Ταμεία των;

Μοΰ άπήντησεν δτι αυτό τό 
νομοσχέδιου δέν Αφορά τά ίδι- 
κά σας Ταμεία.

Τ οΰ άπήντησα Γ ενικέ τό άρ- 
θρον 27 τού σχεδίου τού Νόμου, 
δέν Εχει καμμίαν έξαίρεσιν. Συνε
πώς ποιος μάς βεβαιώνει δτι ή 
Επιδρομή δέν θά έπέλθη κα. Εναν
τίον τών Ταμείων τών δικών μας, 
τά όποια μόνον προφορικούς μού 
Απαντάς δτι δέν μάς Αφορά;

Μοΰ ΰπέδειξεν νά ειδοποιήσω 
τήν συνδικαλιστικήν μας όργάνω- 
σιν νά ϋποβάλη κάποιαν τροποποί 
ησιν διά νά διασφαλίζεται διά τού 
τρόπου αυτού. ‘Ως είχα ύποχρέω- 
σιν ώς παλιός συνδικαλιστής, άνα 
λ ωθείς είς τόν Συνδικαλισμόν, ει
δοποίησα, τόν Σύλλογόν μας διά 
τού Γενικού Γραμ ματέως.

Ή άπάντησίς του ήτο δτι δέν ύ 
πάρχει τρόπος δυστυχώς. Καί είς 
σύσκεψιν τού Γενικού Γραμματέως 
τής Γενικής Συνομοσπονδίας, μέ 
τό ’Εκτελεστικόν τής ‘Ομοσπονδί
ας τής ϊδικής μας, δέν έξευρέθη 
τρόπος κατά τάς Απόψεις τάς ίδι- 
κάς μας νά λυθή τό θέμα.

Πάντως δμως, ό κίνδυνος ΰφί- 
σταται. Δέν παραδέχομαι δτι ή 
δήλωσις τού Γ ενικού Γραμματέως, 
πρός Εμέ τουλάχιστον ήτο πράγ
ματι Εκείνη ή οποία Επρεπε νά 
είναι, νά ξεκαθαρίζη, ακριβώς τό 
θέμα καί άν ήθελε ό Υπουργός 
της ’Εργασίας, δέν θά Εβαζε αυτές 

ί τίς άντεργατικές μέσα διατάξεις, 
ί Όφείλομεν λοιπόν πάντες νά 
I συσπειρωθώμεν πράγματι γύρω 
ι άπό τήν Συλλογικήν μας Ήγεσί- 
I αν, γύρω άπό τήν ‘Ομοσπονδιακήν 
] μας Ήγεσία, διά νά προστατεύ- 
j σωμεν τά Ταμεία, διά νά άντι- 
I κρούσωμεν τήν επιδρομήν ή οποία 
Επέρχεται Εναντίον τών Άσφαλιστι 
κών μας Ταμείων.

Μέ αυτήν τήν εισαγωγήν καί 
μέ αυτήν τήν δήλωσιν, δτι δλο τό 
προσωπικόν πρέπει νά είναι ήνω- 
μένον, θά άκολουθήσωμεν τήν Η
γεσίαν μας, ή όποια απορώ διατί, 
εις μίαν προχθεσινήν της άνακοί- 
σιν λέγει, έπί λέξει, δτι ή Ήγεσία, 
ή σημερινή ή Συλλογική καί μετά 
τήν λήξίν τής σημερινής της θητεί 
ας, θά Εξακολούθηση Εκπροσώπου 
οα έγκΰρως, τά σώμα τών υπαλ
λήλων.

Πριός ήμφισβήτησεν αυτήν τήν

ι δων παραστάσεως, (διέφυγεν εις 
τόν κ. Χαρίτον,) τών Εξόδων πα
ραστάσεως τών άνωτάτων στελε
χών τής Τραπέζης.

Καί Ερωτώ τήν συλλογικήν μας 
ήγεσίαν.Καλά, τό προσωπικόν τής 
Τραπέζης άποτελεΐται μόνον άπό 
τούς Τμηματάρχας Α' καί επάνω; 
Καί οΰ υπόλοιποι βαθμοί τού προ 
σωπικοΰ τής Τραπέζης τ! Εγιναν; 
Πού είναι αύτή ή έξομοίωσις με 
τούς μισθούς τών υπαλλήλων τής 
Τραπέζης Ελλάδος; Πού εΐναι δλα 
τά θέματα τά όποια απασχολούν 
κα! τούς άλλους βαθμούς;

Τά Εξοδα παραστάσεως τών 
Διευθυντών ήσαν έκεΐνα τά όποια 
παρουσιάζουν ώς πλουσίαν συγκο 
μιδήν, ή Διοίκησις τού Συλλόγου 
μας; θερμότατα συγχαρητήρια, ά- 
γαπητοί μου συνάδελφοι, ανήκουν 
είς τήν Διοίκησιν τού Συλλόγου, 
έάν αυτή εΐναι ή πλούσια συγκο
μιδή.

Παρουσιάζει άκόμη ή διοίκησις 
ώς νά μήν ήτο ή ιδία διοίκησις καί 
πέρυσι καί πρόπερσι καί πρό 5- 
ετίας καί ξεχωρίζει κατά κόστοιον 
τρόπον, μέ πολλή μαστοριά, ξεχω 
ρίζει τήν ευθύνην τήν δικήν της μέ 
τάς ευθύνας τών περασμένων Διοι 
κήσεων, τής ιδίας Διοικήσεως. 
Τών ιδίων ανθρώπων. Διότι λέγει, 
«οί κόποι καί οί μόχθοι τών προη 
γουμένων περιόδων, φαινομενικούς 
άκαρποι», τώρα ομολογεί δτι ήσαν 
φαινομενικούς άκαρποι, άκαρποι 'οί 
κόποι τών προηγουμένων ετών.

Δέν ξέρω ποιος ό λόγος νά δια- 
στείλη κάπως, τάς ευθύνας της 
μέ τών προκατόχων ετών πού εΐναι 
ή ιδία Συλλογική Ήγεσία.

Τά θέματα τής πλούσιας συγκο 
μιδής, εΐναι τό δτι Εγινε ένας δια
γωνισμός καί μετετάγησαν 99 συ 
νάδελφοι! ! Τό δτι Εγινε Ενας δια 
γωνισμός καί προσελήφθησαν ϋπάλ 
ληλοι είς τήν Τράπεζαν! Το δτι 
ίμειώθη ό τόκος τών δανείων άπό 
7 είς 6%! Καί ενα μεγάλο Επί
τευγμα τό δτι τό επίδομα τό ό
ποιον παίρνουν δανεικόν, οΐ συνά
δελφοι τών επαρχιακών κατάστημά 
των διά τά καύσιμα, άπό 1.200 
δρχ. έπήγε είς 1.400. Καί πήραν 
αΰξησιν 200.- δρχ. δανεικά' καί 
αύτό είναι επίτευγμα κα! τό πα
ρουσιάζει ή Συλλογική μας Ήγε 
αία, ώς μεγα Επίτευγμα, τής πλου 
αίας συγκομιδής καί αύτό! !

"Εχει κα! ενα άλλο επίτευγμα

άκόμη, δτι αί θήλεις συνάδελφοι, 
τής Τραπέζης μας, αί άποΐαι εΐ- 
χον χάσει άπό τόν ’Επιδρομέα τής 
ΕΤΕ, άπό τήν Ενταξιν τήν όποιαν 
Εκαμε ό έπιδρομεύς, έναν χρόνον 
έν συγκρίσει μέ τάς άλλας συνα
δέλφους τής Τραπέζης Αθηνών, έ- 
πήραν ενα χρόνο. Άλλά πιστεύο 
μεν ήμεΐς δτι τό θέμα τών συνα
δέλφων, τών γυναικών συναδέλφων 
συνίσταται κυρίως είς τό δτι, δταν 
αί συνάδελφοι Ελθουν είς γάμον 
καί αποκτήσουν οικογένειαν θά 
πρέπει μετά 15ετή υπηρεσίαν νά 
τούς δίδεται ή ευκαιρία νά άπέρ- 
χωνται έάν τό Επιθυμούν. Μέ σύν
ταξιν ικανοποιούσαν τάς άνάγκας 
των, διά νά ασχοληθούν καί είς 
τήν ανατροφήν τής οικογένειας 
των.

Δέν είναι δυνατόν αγαπητοί μου 
συνάδελφοι, νά λέμε δτι πήραμε 
ενα χρόνο διά τίς γυναίκες καί νά 
λέμε δτι μένουμε ικανοποιημένοι. 
Τό' θέμα τών γυναικών είμαι απο
λύτως βέβαιος, συνίσταται είς τό 
νά μπορούν νά τούς δίδεται ή ευ
καιρία έάν τό Επιθυμούν καί έάν 
ή οικονομική τους κατάστασις τό 
έπιτρέπη, νά άπέρχωνται μετά 
! 5ετή ύηρεσίαν έφ’ όσον έχουν οι
κογένειαν.

Αύτό τό άποσιωπά τελείως ή 
Διοίκησις τού Συλλόγου μας διότι 
δίν ήσχολήθη κάν μέ αύτό.

Διά τό θέμα τού ‘Οργανισμού 
τής Υπηρεσίας, — όλίγον θά 
σάς κουράσω —■ διότι σάς το ά- 
νέπτυξεν ό κ. Χαρίτος. ”Αν ένθυ- 
μεΐσθε καλώς, πέρυσι νομίζω πρό 
τών Εκλογών, υπήρξε μία άνακοί- 
ιωσις τού Συλλόγου, κατά τό τέ
λος τού περυσινοΰ Ετους, δτι θά 
ήτο Ετοιμος ό ’Οργανισμός. Καί 
έπέρασε Εκείνος ό χρόνος. Καί μό
λις έξελέγη μάς είπαν δτι μέχρι 
τόν ’Οκτώβριον τού περασμένου 
Ετους, θά ήτο Ετοιμος ό ’Οργανι
σμός καί ήδη Εχουμε Φεβρουάριον, 
κοντεύομε είς τόν Φεβρουάριον τού 

1 963 καί δέν ήσχολήθη, κάν μέ τόν 
’Οργανισμόν τής Υπηρεσίας τό ά 
περχόμενον Διοικητικόν μας συμ 
βούλιον. Δέν εΰρήκε χρόνον νά 
άσχοληθή μέ τά θέμα αύτό, ωσάν 
νά ήτο κάτι τό όποιον ήτο μικρόν 
θέμα, άσήμαντον, πού δέν ένδιέ- 
φερε κανένα, ή νά ένδιέφερεν κά
ποιαν μικρόν Εστω μερίδα τού προ 
σωπικοΰ.

Άλλά τά θέματα τού ‘Οργανι
σμού τής Υπηρεσίας αγαπητοί μου 
συνάδελφοι, είναι θέματα ζωής καί 
θανάτου δΓ εν προσωπικόν, διά; 
μίαν ομάδα ανθρώπων πού Εργά
ζονται είς μίαν έπιχείρησιν. Δι* 
τού τρόπου αυτού, διά τού Όρ 
γανισμοΰ τής Υπηρεσίας, προβλέ 
πεται ή μισθολογική έξέλιξις. Ή 
μισθολόγια των, ή διαβάθμισίς 
των, τά πάντα.

Έάν, δι’ αυτό τό θέμα δέν κα- 
ταπιανώμεθα, καί λέμε ότι φταίει 
τό δτι δέν ήτο ήνωμένον τό πρόσω 
πικόν. Λυπούμαι πάρα πολύ άλλά 
τό προσωπικόν ούτε πέρυσιν ήτο 
ήνωμένον, έν τούτοις δμως, μάς έ- 
παρουσίαζον τό γεγονός δτι έπέ- 
κειτο ή. λύσις του.

Είς. τό θέμα αύτό, λυπούμαι, 
διότι μεταφέρουν τάς ευθύνας είς 
τήν μή ένοποίησιν τού προσωπι
κού τής Τροστέζης. Καί παρακαλώ» 
τό Προεδρείον, νά μοΰ· άπαντήση 
ειζ τό τέλος, πού οφείλεται ή μή 
ένοποίησις είσέτι τού προσωπικού. 
Ποιος είναι ύπεύθυνος τέλος πάν
των; Είναι ΰπεύθΰνος ή Συλλογι
κή μας ήγεσία; Είναι αντίθετος ή 
Συλλογική Ήγεσία; Ποια είναι 
τά θέματα έκεΐνα πού τό χωρίζουν,

ώστε ή Συνέλευσις νά άσχοληθή 
καί νά δώση κατευθύνσεις είς τήν 
μέλλουσαν Διοίκησιν ή οποία θά 
έκλεγή, νά άρη τά Εμπόδια αυτά.

Σχετικής μέ τό θέμα τής μή έ- 
νοποιήσεως τού προσωπικού ανα
φέρει δτι άτυχή περιστατικά, δέν 
έπέτρεψαν Ακόμη τήν ένοποίησιν 
του προσωπικού. Θά παρεκάλουν 
νά μάς άναφέρη ή Συλλογική μας 
ήγεσία ποια ήσαν αύτά τά άτυχή 
περιστατικά τά όποια άποσιωπά 
άπό τήν1 λογοδοσίαν της.

Καί έρχομαι είς τό θέμα τό α
σφαλιστικόν αγαπητοί συνάδελφοι. 
Λέγει Ακόμη, . έκτος τών θεμάτων 
τα όποια ανακύπτουν μέ τό άντερ
γατικόν αύτό Νομοσχέό'ιον, λέγει 
ακόμη ή Διοίκησις του1 Συλλόγου 
μας, δτι δέν ήσχολήθη είς τήν ά- 
ναμόρφωσιν τών καταστατικών δια 
τάξεων, τού Ταμείου Συντάξεων, 
καί δλων τών ασφαλιστικών οργα
νισμών.

Λέγει άκόμη δτι έγένετο καί ή 
τροποποίησις τού κανονισμού τού 
επικουρικού μας Ταμείου. Έκλήθη 
μεν πράγματι νά έγκρίνωμεν τάς 
τροποποιήσεις τού Επικουρικού 
μας Ταιείου διά νά είσέλθουν είς 
αύτό κα οί συνάδελφοι τής τέως 
Τραπέζης Αθηνών. Καί είαήλθον. 
Δέν ξέρω αν ύπήρξεν1 καί ή Εγκρι- 
σις καί άπό τής πλευράς τού Τα
μείου Υγείας τής τέως Τραπέζης 
’Αθηνών όπως έπεβάλλετο. Άλλά 
έδώ πράγματι άξίζουν μεγάλα συγ 
χαρητήρια είς τήν Συλλογικήν μας 
Ήγεσία διά τήν τροποποίησιν 
σύτώ \ Επέτυχε δύοι πράγματα.

Πρώτον: νά δώση, είς τόν Κων
σταντίνον Ήλιάσκον, τόν κατα- 
στροφία τών Ταμείων μας, τόν κα- 
ταστροφέα τ:ΰ προσωπικού τής 
Τραπέζης, έπικούρησιν καί πρόκα 
ταβολήν έναντι όφειλομένων 10. 
500.- δρχ. Καί

Δεύτερον; Νά δώση αΰξησιν είς 
τούς συνταξιούχους τής ’Εθνικής 
Τραιτέζη,ς, τούς άναλώσαντας τήν 
ζωήν των είς τήν Τράπεζαν, τους 
ϋρύσαντας τό Έπικουριακόν Τα
μείου, τούς καταδιωχθέντας άπό 
τόν Ήλιάσκον, αΰξησιν 32 δρχ! 
Περί αυτού έπρόκειτο κύριοι.

Ό ήγέτης τού Συλλόγου μας, 
ο Ήγκ,ιης τού Προσωπικού τής 
Τραπέζης δστις έδιώχθη άπό τόν 
Ήλιάσκον καί δστις κατά τόν χρό 
νον τής έιτιδρομής εΰρίσκετο έδώ, 
πήρε αΰξησιν 32 δρχ. Καί ό Κων
σταντίνος Ήλιάσκος, ό Διοικητής, 
ό Έπιδρομεύς Διοικητής, έπήρε 
προκαταβολήν Εναντι αύξή,σεων 
τού ’Επικουρικού Ταμείου 10.500 
6ρχ. χωρίς έκκαθάρισιν τού λο
γαριασμού.

Καί πλέον τούτου χάρις είς 
τήν τροποποίησιν θά παίρνουν 
έπικούρησιν οί υπάλληλοι τής 
Τραπέζης έπί τόσα χρόνια όσα 
χρόνια υπηρεσίαν είχαν εις τήν 
Τράπεζαν. Κα! ό Ήλιάσκος είχε 
4 0 χρόνια ή δέν ξέρω' πόσα εΐχεν. 
Έκτος τών υπαλλήλων οί οποίοι 
άπελύθη,σαν βάσει τού νόμου 2510 
Από τόν Ήλιάσκον, οί όποιοι θά 
παίρνουν όσα χρόνια ήσαν είς τήν 
Τράπεζαν, ηύξημένα κατά 40%.

Δηλαδή, Ενας υπάλληλος πού 
είχεν 15 χρόνια υπηρεσία καί τόν 
άπέλυσεν ό Ήλιάσκος, θά πάρη 
διά 18 χρόνια έπικούρησιν. Καί 
ό Ήλιάσκος ό έπιδρομεύς καί ό 
σφαγεύς τού προσωπικού, θά πάρη 
ίσοβίως έπικούρησιν. Αύτά εΐναι 
τά Επιτεύγματα, μέ τήν τροποποί- 
ησιν τού Ασφαλιστικού Ταμείου.

! Αύτή είναι ή συγκομιδή ά)
! συνάδελφοι! !
I (Χειροκροτήματα).

αγαπητοί

0 κ. ί. Ίωαννίδης
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό συνάδελ

φος κ. ’ Ιωαννίδης έχει τόν λόγον
κ. ΣΩΚΡ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Κύ

ριοι συνάδελφοι, δέν πρόκειται 
νά ε’ι'πω τήν γνώμην μου διά τά 
πεπραγμένα τού Διοικητικού 
Συμβουλίου, δέν 6ά κάνω κριτι
κήν, διότι τά ευρίσκω πάρα πο
λύ καλά.

’Εκείνο πού ή'θελα νά εϊπω τό 
περισσότερον άπο δλα, είναι δτι, 
μπροστά μας, τώρα, παρουσιά
ζονται προβλήματα πολύ δύσκο 
λα καί ώς έκ τούτου, πρέπει ό- 
πωσοή,ποτε, νά φροντίσωμεν διά 
τήν ενωσιν τών συλλόγων. Αύτό 
τδ τονίζω, παρ’ δ,τι τό έτόνισαν 
καί άλλοι συνάδελφοι, διότι ετυ- 
χε νά διαβάσω τά πεπραγμένα 
τού Διοικητικού Συμβουλίου τού 
Συλλόγου τής Τραπέζης ’Αθηνών 
χθές, διότι εντός τών ήμερων θά 
κάνουν καί α τοΐ Γενικήν Συνέ- 
λευσιν.

Είς τά δικά μας, είς τήν εκθε- 
σιν τού Διοικητικού Συμβουλίου, 
έδιάβασα μίαν ευχήν, ή τέλος 
πάντων καταλήγουν μέ μίαν 
προσπάθεια δικήν τους, μέ μίαν 
π ί στ ιν διά τήν ενωσιν τών Συλ
λόγων.

Είς τά πεπραγμένα τού Διοι
κητικού Συμβουλίου τού Συλλό
γου τής Τραπέζης ’Αθηνών καί 
είς τόν προγραμματισμόν τού 
63, δέν κάνουν έστω καί τήν έλα- 
χίστην νΰξιν, διά τήν ενωσιν τού

Προσωπικού. Νομίζω ότι θά πρέ 
πει ή νέα Διοίκησις τού Συλλό
γου μας, νά φροντίση όιτωσδήπο 
τε έντος τσΰ 63, νά βρή τρόπο 
νά πραγ ματοπο ιηθή ή εωσις 
τών Συλλόγων.

Ήθελα Επίσης νά εϊπω ενα 
μόνον λόγον διά τήν άντιπολί- 
τευσιν. Κάποτε βέβαια υπήρξα 
καί έγώ άντιπολ ίτευσις διά τά 
τότε Διοικητικόν Συμβούλιον 
πλήν όμως νομίζω, ότι δέν ίκάνα 
με τά σφάλματα τής παρούσης 
άντιπολιτεύσεχς. Συγκεχρι μένα 
όταν ή Διοίκησις είχε κυχλοφορή 
σει μίαν1 άνα,κοίνωσιν εναντίον 
τού Διοικητικ^ΆΣυμβουλίου διά 
τά γεγονότα που έγιναν περί τά 
Προσωπικόν τότε, έξεδωσε πα- 
οαλλήλως καί ή νΰν άντιπολίτευ- 
σ ις μίαν άνακοίνωσιν καί Εβα
λε συγχρόνως μετά τής Διοίκησε 
ως κοττά τής Διοικήσεως τού 
Συλλόγου μας.

Νομίζω ότι αύτή ή ενέργεια 
ήτο Ατυχής, καί είς τό μέλλον 
ή Άντιπολίτευσις πρέπει νά 
ψροντίζη είς τά μέτρον τών δυνα 
τοτήτων της, βέβαια, "ά: δείχνη 
ότι φροντίζη καί είναι είς θέσιν 
νά έπιλύη ή νά βοηθή διά τήν 
έπίλυσίν τών προβλημάτων τού 
προσωπικού, νά μήν είναι έμπό- 
διον είς τό Διοικητικόν Συμβού 
λιον καί νά μήν έτιφέρη διασπά 
σεις.

(Χειροκροτήματα)



ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
0 κ. Σπ. Αιλιντάς

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 'Ο συνάδελ
φος κ. Διλιντάς έχει τον λόγον. 
(Χειροκροτήματα).

κ. ΣΠ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: ’Αγαπητοί 
μου συνάδελφοι, δέν πρόκειται μέ 
τήν ομιλίαν μου να ασκήσω κρι
τικήν έπί τής τακτικής καί στρα
τηγικής του Διοικητικού Συμβου
λίου, διότι τό πρόγραμμα καί ή 
τακτική του Διοικ. Συμβουλίου, 
του λογοδοτοΰντος, είναι συνέχεια 
τής τακτικής καί τού πρόγραμμα 
τος των Διοικ. Συμβουλίων, είς 
τα όποια μου έκάνατε τήν τιμήν 
να μέ έκλέξετε κατά τό παρελθόν. 
Επομένως, κάθε λόγος μου εναν
τίον των μελών του Δ. Σ. δέν θα 
είναι τίποτε άλλο παρά μία αυ
τοκτονία ίδική μου.

Έκ των μέχρι τοΰδε ομιλιών, 
έκανα τήν έξής διαπίστωσιν: "Ο- 
τι οί σκεπτόμενοι — όσον άψο- 
ρά, βέβαια, τήν τακτικήν καί τήν 
στρατηγικήν του Δ. Σ. — άντι- 
θέτως, καί έννοώ τον κ. Ίθακή- 
σιον καί τούς συνεργάτας του, έ- 
φέτος ήσαν κάπως χλιαροί είς 
τήν κριτικήν τους, τόσον κατά 
τήν παρούσαν Γεν. Συνέλευσιν, ό
σον καί καθ’ όλην τήν διάρκειαν 
τού Συλλογικού έτους.

Δέν κατέκριναν τό Δ. Σ. μέ ο
ξύτητα, όπως έπρατταν άλλοτε.

’Εάν όμως έκίεΐνοι δέν ήσκησαν 
κριτικήν έπί τού Δ. Σ. διά τήν 
τακτικήν καί τήν στρατηγικήν 
του, θά μου επιτρέψουν ν’ ασκή
σω έγώ κριτικήν δΓ αύτούς, τό
σον διά τήν τακτικήν όσον καί 
διά τήν στρατηγικήν των. Διότι 
αί έπανειλημμέναι κατ’ έτος έμ

ρω νά παραδεχθώ ότι καμμία 
άλλη συλλογική άντιπολίτευσις 
έκαμε τό καθήκον της ώς ημείς 
Δέν έδιστάσαμεν όταν ,έσεΐς ώς 
«Τραπεζιτική» μού άρνηθήκατε ή 
σκοπίμως μού καθυστερούσατε έ
πί δύο καί τρεις μήνες έπιστολές 
τις οποίες έστειλα νά δημοσιευ- 
σητε, έβγαζα άπό τό πενιχρό 
μου Ταμείο καί έπί ζημία μου 
καί μέ τήν τσέπη τήν δική μου 
Συλλογικόν Δελτιον, τό όποιον ό
λοι οί συνάδελφοι θά θυμούνται 
οτι έβγαινε κάθε μήνα. Καί δέν έ- 
δίστασα οίαδήποτε στιγμή, ό
ταν ένόμιζα ότι κακά πάει ό Σύλ
λογος νά βγάλω άνακοίνωσιν καί 
νά τού λέγω, κακά πας. Δέν έδί- 
στασα ποτέ καί έχω τό θάρρος 
τής γνώμης μου νά λέγω όπου εί
ναι σωστά, σωστά ,καί όπως εί
ναι αλήθεια. "Οπως όταν ό Σύλ- 
λογος έπήρε στραβό δρόμο είπα 
στραβό1, όπως καί τώρα πού στο 
Ταμεΐον Συντάξεως έπέτμχε... νά 
τον συγχαρώ καί νά τον ξαίνασυγ- 
χαρώ καί πάλιν. Έγώ πάντοτε 
63: λέγω τήν γνώμην μου, καί αν 
8ά μείνω καί έκτος αντιπολιτεύ
σεις, οίονδήποτε βαθμόν καί αν 
πάρω, θά είμαι έδώ συμπαραστά
της σας καί θά άγωνίζωμαι καί 
θά γράψω καί θά δημοσιεύω.

( Ακολουθεί ταυτόχρονος δια- 
λογική συζήτησις κ. Διλιντά καί 
κ. ’ ιθακήσιου).

κ. ΣΠ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ (Συνεχί
ζει): Διότι, έάν κ. ’Ιθακήσιε, α
κολουθούσατε τήν τακτικήν, διά 
τήν οποίαν έγώ ώμίλησα προ ολί
γου, δέν θά λέγατε είς τήν σύν-

φανίσεις, τού κ. Ίθίχκησίου καί- τομον ομιλίαν σας ότι ή Συλλο
των συνεργατών του, απο του 
ματος αύτοΰ, δείχνουν ξεκάθαρα 
οτι αυτοί άσκούν δυστυχώς μίαν 
στεΐραν, μίαν άγονον άντιπολί- 
τευσιν.

Πιστεύω ότι ή άντιπολίτευσις 
— άν καί ή ονομασία «άντιπολί- 
τευσις» είναι όρος αταίριαστος 
έν προκειμένω — εργάζεται καί 
αύτή διά τά συμφέροντα όλων 
μας. ’Άρα, λοιπόν, δέν πρέπει νά 
περιμένη τάς ώρας μόνον τής 
Γεν. Συνελεύσεως νά 5 ίδη κατευ
θύνσεις ή νά διατυπώνη λάθη είς 
τό άπερχόμενον Δ. Σ.

Ύποχρέωσιν έχει νά άσκή συ
νεχή έποπτείαν καί κριτικήν, διό
τι, έφ’ όσον έπί τρία συνεχή έτη 
διεκδικεΐ τήν διοίκησιν τών τού 
οίκου μας, θά διαθέτη οπωσδήπο
τε μίαν στοιχειώδη όργάνωσιν, 
θά είναι μία ώργανωμένη όμάς, 
ή οποία δέν δικαιολογείται, επα
ναλαμβάνω, νά έμψανίζεται άπαξ 
καί μόνον τού έτους έπιλαμβανο- 
μένη τών ζητημάτων μας.

’Έχει τήν ύποχρέωσιν καθ’ ό
λην τήν διάρκειαν τού Συλλογικού 
έτους, είτε δΓ ύπομνημάτων της 
προς τό Δ. Σ., είτε δΓ άνακοινώ- 
σεών της, είτε διά συζητήσεων 
τάς οποίας θά προκαλή μετά τού 
Διοικητικού Συμβουλίου, νά έκφέ- 
ρη τάς άπόψεις της, ούτως ώστε 
νά προλαμβάνη τά τυχόν σφάλ
ματα καί τάς τυχούσας πάρε κλί
σεις τού Δ. Σ.

Τότε μόνον, καί αυτό δέν τό 
λέγω μόνον διά τον κ. Ίθακήσι- 
ον καί τούς συνεργάτας του, άλ- 
λά δι’ όποιονδήποτε, ό όποιος 
κατά τό έπόμενον ή τά μεθεπόμεΓ 
να έτη θά Θέληση νά άντιπαρα- 
ταχθή είς τό έκλεγησόμενον Δ.Σ., 
ή αντιπολιτευτική μας προσπά
θεια, θά έλαττώνη τάς παραλεί
ψεις καί τά λάθη, θά είναι θετική 
καί όχι αρνητική.

Θά πρέπει, διά να μήν είναι 
άγονος ή τακτική του, διά νά ά- 
ποδώσουν πραγματικά οί προσ- 
πάθειές του είς τά Συλλογικά 
μας θέματα, νά λέγη τήν γνώμην 
του κάθε τόσο, οσάκις τού δίδε
ται ή ευκαιρία, ή νά προκαλή τήν 
ευκαιρίαν αυτήν καί νά έκψέρη 
τάς απόψεις του είς τό Δ. Σ.

κ. Κ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ: κ. Διλιν- 
τά, θά μού έπιτρέψετε νά σάς 
διακόψω.

κ. Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: ΙΠαρακαλώ, 
κύριε ’Ιθακήσιε,

κ. Κ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ: "Οταν ή 
άντιπολίτευσις είχε αντιρρή
σεις... καί όταν μάλιστα ευρέθη 
προ δυσάρεστου, νά πούμε, κατα- 
στάσεως, ή «Τραπεζιτική» νά μήν 
τού δημοσιεύη έπιστολάς είς τάς 
οποίας έπανειλημμένως έρχονται 
καί έχομεν, χρονολογημένον καί 
άρχεΐον, δέν έδίστασε, παρ’ όλον 
ότι δέν είχε τό πλούσιον Συλλο
γικόν Ταμεΐον, νά βγάλη μέχρι 
καί δελτιον δικό της. Θά τό έν- 
θυμήσθε καλώς.

κ. ΣΠ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Είναι
σφάλμα σας, κ. ’Ιθακήσιε, τό ότι 
έσταματήσατε τήν έκδοσιν αυτού 
τού δελτίου.

κ. Κ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ: Κύριε Δι- 
λιντά, αυτό είναι είς τήν κρίσιν 
έμού τού αρχηγού τής Άνττπολι- 
τεύσεως, νά νομίζω πού καί πότε 
είναι τά στραβά καί μπορεί νά έ- 
νόμισα εφέτος ότι καλά θά πάη 
καί δέν ή'θελα νά έκδοθή.

κ. Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: ('Ομιλεΐ
ταυτοχρόνως καί έντόνως μετά 
τού κ. ’ Ιθακήσιου).

κ. Κ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ: Δέν μπο-.

γικη ηγεσία παρείλκυσε τό ζήτη
μα τού ’Οργανισμού καί τής έν- 
τάξεως. Εάν παρακολουθήσατε 
έκ τού σύνεγγυς αυτό τό ζήτημα, 
κ. Ιθακήσιε, θά έγνωρίζατε ότι 
τό μεγαλύτερον βάρος, ή Συλλο- 
γική ηγεσία καθ’ όλον τον πεντα
ετή βίον της, τον έχει ρίψει έπά- 
νω εις αύτό τό θέμα καί δέν δύ- 
ναται νά είναι κατηγορουμένη επ' 
αυτού ή Συλλογική ήγεσία. Κα
τηγορουμένη είναι ή Διοίκησις 
τής Τραπέζης, ή οποία ένώ...

κ. Κ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ: ΓΟμιλεΐ 
εκ τού βάθους, μή άκουόμενος).

κ. ΣΠ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Δέν έχο
μεν ανάγκην έμεΐς προσκειμένου 
περί τού ’Οργανισμού, νά στεί- 
λωμεν είς τό έξωτερικόν άνθρω
πον, διότι φρονούμεν ότι τά ί- 
σχύοντα έξω είναι ξένα προς τό-ν 
"Ελληνα έργαζόμενον.

κ. Κ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ: ’Απαντά
τε έκ μέρους τού Προέδρου;

κ. ΣΐΠ·. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: ’Οχι, μέ 
συγχωρήτε, δέν άπαντώ, ουδόλως 
ύποκαθιστώ τό Δ. Σ ’Απαντώ είς 
έσάς, κ. ’Ιθακήσιε.

κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ: (Όμιλεΐ έκ 
τού βάθους, μή άκουόμενος).

κ. ΣΤ1. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Έγώ έξαί- 
ρω τό έργον τού Α. Σ. καί κρίνω 
τήν άντιπολιτευσιν, κ. Μαυρουδή. 
’Έ,χω αυτό τό δικαίωμα. Είς τάς 
Γενικάς Συνελεύσεις, δέν κατα- 
κρίνεται καί κρίνεται μονάχα τό 
Δ. Σ., αλλά καί έξαίρεται τό έρ
γον του. Έγώ πράττω τό τελευ- 
ταΐον, κ. Μαρουδή.

(Ακολουθούν ταυτόχρονοι δ ι α
λογι καί συζητήσεις).

κ. ΣίΠ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: ‘Ο μεγά
λος υπόλογος αυτής τής Συνε
λεύσεως μας έπί τού θέματος αυ
τού δέν είναι το Δ. Σ., ούτε καί 
αυτή αϋτη ή Άντιπολίτευσις, άλ
λα είναι ο εργοδότης, είναι οί 
συναόελφοι εκείνοι οί όποιοι κα
τέχουν τήν άνωτάτην ιεραρχίαν 
εν τή Τραπέζη καί όμως, παρά 
τά επανειλημμένα: διαβήματα τού 
εκάστοτε Συλλογικού μας οργά
νου, παρά τάς παραστάσεις, πα
ρά τάς δημοσιεύσεις, παρά τά 
τηλεγραφήματα, εξακολουθούν, μέ 
τό νά μή φτιάχνουν τον νέον ’Ορ
γανισμόν καί τήν ένταξιν, νά έ
τη φέρουν κάθε τόσο τήν άναστά- 
τωσιν, τήν οποίαν διά τηλεγραφή
ματος του τό Δ. Σ. προς τον κ. 
Διοικητήν καί δΓ άνακοινώσεώς 
του προς ήμάς, εύθαρσώς κατήγ- 
γειλεν προ ολίγων ακόμη έβδομά- 
δων.

Επίσης, θά μού έπιτρέψουν οί 
απόντες έκ τής αιθούσης ταύτης 
συνάδελφοι, νά πώ ότι καί έκεΐ- 
νοι είναι υπόλογοι έναντι τής ση
μερινής μας Γεν. Συνελεύσεως. 
Διότι, δυστυχώς, πλε ιστοί συνά
δελφοι, οί όποιοι δέν διστάζουν 
παραμερίζοντες πάσαν άλλη ερ
γασίαν ή κοινωνικήν των ύποχρέ- 
ωσιν, υπό τον καυστικόν ήλιον, 
μέ τά άνεμοβόρια νά ξεροσταλιά
ζουν είς τά Ταμεία τών διαφόρων 
ποδοσφαιρικών γηπέδων, νά πα
ρακολουθούν έπί ώρες τά ματς 
κάθε άπόγευμα, κάθε (Κυριακή, ό
μως δέν ευκαιρούν άπαξ τού έ
τους νά έλθουν νά καθήσουν έδώ, 
είς καθίσματα, όχι όρθιοι, νά πα^ 
ρα μείνουν μέσα είς τήν θέρμαν- 
σιν, όχι είς τό ύπαιθρον τού Πα
ναθηναϊκού ή τού Καραϊσκάκη, ή 
είς τήν Ν. ’Ιωνίαν. Εΐναι καί αυ
τοί υπόλογοι καί υποσκάπτουν 
τό έργον τού Δ. Σ. Διότι συνδι
καλισμός, έχομεν τονίσει έπ'ανει- 
λημμένως, δέν είναι τό έκάστοτε

Δ. Σ. Ούαί καί άλλοιμονον είς τά 
συνδικαλιστικά μας πράγματα, έ
άν ό έργοδότης έγνώριζεν ότι έ
χει νά αντιμετώπιση μόνον τό 
ΐόμελές ή τό 20μελές Δ. Σ. "Ο
λα θά τά είχαμε χάσει. ’Αλλά έ- 
πειδή άκριβώς γνωρίζει ό έργο
δότης ότι θά έχη νά κάνη μέ τήν 
καταπληκτικήν πλειοψηφίαν τού 
Προσωπικού, άν όχι μέ τήν ολό
τητα, δΓ αυτό καί εισακούει τό 
Διοικ. Συμβούλιον. Έπίδειξις δυ- 
νάμεοος τού Δ. Σ. είναι αί τακτι
κοί του Γένι καί Συνελεύσεις.

Δέν πρέπει, λοιπόν, έφ’ όσον 
άγαπάμε τό Δ. Σ., έφ’ όσον τό 
ψηφίζομεν ή τό καταψηφίζομεν 
καί ένδιαφερόμεθα διά τά συλλο
γικά μας πράγματα, δέν πρέπει 
καί δέν έχομεν κανένα δικαίωμα 
νά άπουσιάζωμεν άπό τά προσ
κλητήριά του, είτε τακτικά είναι 
ταΰτα, είτε έκτακτα. Δέν έχουν, 
πολλώ μάλλον τό δικαίωμα οί έ- 
χοντες άνωτάτους έν τή Τραπέζη 
βαθμούς καί οί όποιοι, όταν κατά 
τήν διανομήν τών τίτλων καί τών 
θέσεων, προβλέπουν ότι θά άδι- 
κηθούν, προσφεύγουν είς τό Δ.Σ. 
λέγοντες: κ. ΙΠρόεδρε, μέ άδικούν, 
ό τάδε καταλαμβάνει αύτήν τήν 
θέσιν, ένώ έγώ πού είμαι άρχαιό- 
τερος, έγώ πού έχω αυτά καί αυ
τά τά προσόντα, παραγκωνίζο
μαι... Ζητούν, τότε, έπί μονά τήν 
συνδρομήν τού Προέδρου καί ο
λοκλήρου τού Δ. Σ., διά τήν άπο- 
κατάστασιν τής ήθικής τών πρα
γμάτων καταστάσεως. "Ομως αύ
τοί οί ίδιοι συνάδελφοι απουσιά
ζουν άπό τάς Γεν. Συνελεύσεις. 
Μειώνουν κατ’ αυτόν τον τρόπον 
τήν δύναμιν, τήν οποίαν προ ο
λίγου μόλις έπεκαλέσθησαν διά 
τό άτομικό τους θέμα. Καί όχι 
μόνον αύτό, άλλα τό χειρτερον ό
ταν, κατόπιν ένεργειών τού Δ. Σ. 
κατόπιν τών προσωπικών παρα
στάσεων τού /Προέδρου τού Συλ
λόγου μας, καταλάβουν τήν θέ
σιν τήν οποίαν έπιδιώκουν, έάν 
τήν έπομένην τούς καλέση ό Πρό
εδρος, τό Συμβούλιον, είς μίαν 
άπεργίαν ή είς μίαν όποιανδήπο- 
τε έκδήλωσιν, τότε οί ίδιοι, βάλ
λουν, κτυπούν, παραγνωρίζουν, 
ποιον; Εκείνον τού οποίου τήν 
συνδρομήν ζητούσαν χθές. Είναι

της, ό όποιος δέν γνωρίζει έκ τών | γορία αυτή τών συναδέλφων 
προτέρων γιατί πολεμά, δέν μπο- ' πόλογη άπέναντι είς τό Σώμα
ρεΐ καί νά νικήση, δέν μπορεί νά 
έχη σίγουρη τήν νίκην, όσον έκεΐ- 
νος πού γνωρίζει ότι πολεμά διά 
τον έαιυτόν του, τήν οίκογένειάν 
του καί διά τά προϊόντα τού ι
δρώτα του.

Έάν κάνωμεν κτήμα μας, όλα 
τά συλλογικά πράγματα, όπως 
πολλοί ξέρουν καί τήν τελευταίαν 
ποδοσφαιρικήν ομάδα, τής τελευ
ταίας πόλεως τής Ελλάδος, έάν 
τά συ ζη τούμ εν τόσο συχνά ή μέ 
τον ίδιον ζήλον πού έκάστην Δευ
τέραν σχολιάζομεν τ’ άποτελέ- 
σματα τών ποδοσφαιρικών συναν
τήσεων, τότε νά εΐσθε βέβαιοι, ό
τι όχι μόνον οί έργατοπατέρες 
καί τό ώργανωμένον κεφάλαιον 
δέν θά μπορέσουν νά φέρουν είς 
πέρας τούς άντικειμε,νικούς των 
σκοπούς, άλλά καί έμεΐς καί τά 
συμφέροντά μας θά βαδίσουν πο
λύ προς τά έμπρός.

Άλλά πλέον αυτών, υπάρχει 
καί μία άλλη κατηγορία ύπολό- 
γων άπέναντι είς τό Σώμα τών 
ύπαλλήλων. Είναι έκεΐνοι οί ό
ποιοι είτε διά τής συμπεριφοράς 
των είτε διά τών λόγων των, κά
νουν νά πιστεύη ό κάθε συνάδελ
φος ότι, έάν άναμιχθή είς τά συν
δικαλιστικά, έάν γίνη μέλος τού 
Δ. Σ., δέν πρόκειται νά δή προ
κοπή μέσα είς τό "Ιδρυμα. Κ η- 
ρύττουν τήν αρχήν 
τού ασυμβιβάστου 
τού συνδικαλιστι
κού κ α ί τού ά ν ω τ ά- 
τ ο υ ή ανώτερου· στ ε- | 
λ ε χ ο υ ς τής Τραπέζης

τών Ύπαλλήλων. Δέν πρέπει έκεΐ- 
νος ό όποιος ευγενώς προσφέρει 
τον έαυτόν του διά τήν προώθη- 
οιν τών συνδικαλιστικών μας 
πραγμάτων νά σκιάζεται άπό τυ- 
χούσαν άπειλήν, όπως π.χ.: «Νά! 
’Ήμουν είς τον συνδικαλισμόν, ή
μουν άπεσπασμένος καί δέν έχω 
εκθέσεις τώρα διά νά μέ κρίνουν 
κατά τήν προαγωγήν». "Η νά 
μειώνουν τον βαθμόν τού «ζήλου» 
διότι έκεΐνοι οί όποιοι άναλί- 
σκονται έπωμιζόμενοι τά συνδι
καλιστικά μας πράγματα, δέν εΐ
ναι ούτε τεμπέληδες, ούτε οί τε
λευταίοι ύπάλληλοι τής Τραπέ
ζης. Απεναντίας, είναι οί πρώ
τοι είς ποιότητα καί δέν μπορεί 
ή Διοίκησις τής Τραπέζης νά ι
σχυρίζεται ότι αυτός, ώς συνδι
καλιστής, δέν έχει ψύλλον ποιό- 
τητος. ’Έχει καί μάλιστα κάτι 
παραπανω: Οτι, ένώ τήν Τραπε
ζικήν έργασίαν τήν άσκεΐ γιά νά 
πληρωθή, τήν έχει ώς βιοπορι
στικόν μέσον, τήν άνάλωσίν του 
είς τά συνδικαλιστικά δέν τήν ύ- 
φίσταται επί χρήμασι, άλλά μό
νον διά μίαν ηθικήν άμοιβήν, ή 
όποια συνίσταται είς τήν έμπρα
κτον έκδήλωσιν τής άγάπης προς 
τον πλησίον του.

(Χειροκροτήματα).
Θά πρέπει, λοιπόν, κ. συνάδελ

φοι, μικροί ή μεγάλοι, άνεξαρτή- 
τως φύλου — διότι μόνον ένας 
πατροπαράδοτος ίπποτισμός δέν 
μέ άφήνει νά στραφώ καί εναντί
ον τού άσθενοΰς φύλου διά τήν 
έκ συστήματος άπουσίαν του- ά-

Τοιούτςρ τώ τρόπω, ό έργοδό- I πό τάς Γεν. Συνελεύσεις
της κατώρθωσεν νά άπλώση κά
ποιαν φοβία, έξ αίτιας τής οποί
ας οί συνάδελφοι μέ έμφανέςζ άλ
λά δυσπροσδιόριστο μούδιασμα, 
προσέρχονται είς τά προσκλητή
ρια τής Διοικητικής μας Επι
τροπής ή διστάζουν νά τήν στε
λεχώνουν καί νά άνανεώνεται, οϋ- 
τω, κάθε χρόνο, τό Δ. Σ. όπως 
πρέπει. ’Άς έχουν ύπ’ όψει τους 
οί συνάδελφοι αύτοί, ότι κατ’ αύ- 
τόν τον τρόπον τοποθετούν δυναπ 
μίτιδα είς τό συνδικαλιστικόν κί
νημα τής ’Εθνικής Τραπέζης, τό 
μόνον πού προεΐδε καί κατήγγει-

ΠΡΟΣΟΧΗ
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όπως είς περίπτωσυν διαγραφής ΰποψηφίων μή. άντι- ■ 
καθίστανται ύποψήφιοι σύμβουλοι του ΚέντρΦυ δι’ ι 
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ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν είς τάς αντικαταστάσεις διά* 
ί νά μή πάη χαμένη ή ψήφος σας.

καί αύτοί υπόλογοι τής Γενικής 
μας Τακτικής Συνελεύσεως. Εί
ναι οί άτομισταί, πού νομίζουν 
οτι ή Συλλογική δύναμις υπάρχει 
διά τάς άτομικάς των φιλοδοξίας 
μόνον. Λακτίζουν κατ’ αυτόν τόν 
τρόπον τήν ηθικήν τάξιν, τήν ό
ποιαν είχαν έπικαλεσθή.

'Υπόλογοι διά τήν κακοτυχίαν 
τό#ν συνδικοίλιστικών μας πρα
γμάτων εϊμεθα δλοι έμεΐς οί ό
ποιοι, ένώ ευχαρίστως διαβάζο- 
μεν τήν «’Αθλητική ’Ηχώ», τά πε
ριοδικά τά άθλητικά, διαβάζομεν 
τά ρομάντσα, διαβάζομεν κάθε εί
δους ανάγνωσμα, ξοδεύομεν χρή
ματα διά κάθε τί αμφιβόλου ποι
ότητας βιβλίον, δμως παίρνομεν 
τήν «Τραπεζιτικήν» καί ή θά τήν 
διπλώσωμεν, ή θά τήν βάλωμεν 
είς τό συρτάρι μας ή είς τό κα
λάθι τών άχρηστων. ίΠέραν αύτοΰ, 
άπαρνούμεθα καί άπαξιοΰμεν νά 
διαβάσωμεν έν όποιοδήποτε συν
δικαλιστικόν φύλλον, όχι γενικού 
συνδικαλιστικού περιεχομένου, 
άλλά τραπεζικού.

Είναι καί αύτό μία ένδειξις, 
ή οποία δέν μπορεί νά διαφεύγω 
τής προσοχής τού έργοδότου, ότι 
έφ’ όσον ή τάδε τραπεζιτική έφη- 
μερίς, είτε διανέμεται δωρεάν εί
τε πληρώνεται, εχει αυτήν τήν κυ
κλοφορίαν ή τυγχάνει τοιαύτης 
περιφρονήσεως, οί συνάδελφ-ι. 
οί υπάλληλοι τού 'Ιδρύματος, δέν 
είναι κατατοπισμένοι έπαρκώς 
γύρω άπό τά ζητήματά τους καί, 
έπομένως, δέν ή μπορούν νά κατα
νοήσουν τον τάδε αγώνα, τόν ό
ποιον είς μίαν στιγμήν θά προ- 
γραμματίση καί θά κηρύξη ή συλ
λογική μας ήγεσία, άρα έγώ, ό 
έργοδότης, μπορώ, κινώντας τόν 
μηχανισμόν μου, νά έξουδετερώ- 
νω κάθε προσπάθειαν τής συλλο
γικές των ηγεσίας καί νά επιτύ
χω τούς σκοπούς μου.

Εϊμεθα, δσοι δέν μελετοϋμεν, 
άπό τάς ανακοινώσεις καί τάς έ- 
φημερίδας, τά συλλογικά ιιοίς 
πράγματα, εϊμεθα υπόλογοι απέ
ναντι οχι μόνον τής συλλογικής 
ήγεσίας, άλλά άπέναντι τών συυ- 
φερόντων μας. Διότι ό στρατιώ-

λε τάς συνέπειας τής έπαράτου 
συγχωνεύσεως, βάζουν δυναμίτι- 
δα είς τό συνδικαλιστικόν οικο
δόμημα, τό όποιον πάμε νά 6ια- 
τηρήσωμεν καί άπό τό όποιον 
πρώτοι έκεΐνοι θά καρπωθούν, ό
ταν άποχωροΰντες πλέον άπό τήν 
Τράπεζαν, δέν θά έχουν τόν πα
κτωλόν πού τούς προσφέρει ή θέ- 
σις τους ή ό βαθμός τους μέσα 
είς τό Ίδρυμα.

Βέβαια, έγώ ε,ΐμαιι μικρός είς 
τόν βαθμόν, διά νά έχω τό δι
καίωμα νά ασκήσω μίαν τοιαύ- 
την κριτικήν έξω άπό τήν Γεν. 
Συνέλευσιν. Μέσα είς τήν Γεν. 
Συνέλευσιν, δμως, χωρίς νά άπο- 
βάλλωμεν τόν όφειλόμενον σεβα
σμόν πρός τούς λευκανθέντας είς 
τήν Τράπεζαν, εϊμεθα ίσοι πρός 
ίσους καί, έπομένως, άντλώ έξ 
αυτού τό δικαίωμα νά τούς κρί
νω διά τήν τοιαύτην συμπεριφο
ράν. Περιποιεΐ τιμήν είς τό "Ι
δρυμα, τά άνώτατα στελέχη του 
να εΐναι καί άνώτατα συνδικαλι
στικά στελέχη, όχι μόνον εντός 
τής Τραπέζης, όχι μόνον είς τό 
παντραπεζιτικόν κίνημα, άλλά 
καί εις τό γενικώτερον συνδικαλι- 
οτικόν κίνημα τού τόττου μας. 
Ούδεμίαν μομφήν μπορούμε νά 
προσάψωμεν είς εκείνους οί ό
ποιοι προσφέρουν τούς εαυτούς 
των δια τα κοινά συμφέροντα. 
Δέν είναι, δέν άντίκειται είς τήν 
ηθικήν, ή συνδικαλιστική ίδιότης 
καί ή συνδικαλιστική δράσις, δέν 
άντίκειται είς τάς χριστιανικός 
μας αντιλήψεις, τό ενδιαφέρον 
τού ατόμου διά τό σύνολον, απε
ναντίας άντίκειται είς τον Χρι
στιανισμόν, τό ένδιαφέρον τοΰ α
τόμου διά τό άτομον καί μόνον. 
Είναι χριστιανικωτάτη ή παρά 
τών συνδικαλιστών καταβαλλομέ- 
νη ειρηνική προσπάθεια νά πεί- 
σουν τούς έχοντας πολλούς χι
τώνας νά δώσουν καί είς τούς μή 
έχοντας καί εΐναι πατριωτικώτα- 
τον νά μάχεται κανείς έν ειρήνη 
διά τούς ανθρώπους πού απαρτί
ζουν τήν ζωντανήν έννοιαν τής 
πατρίδος.

Εΐναι, έπαναλαμβάνω, ή κα,τη-

θά
πρέπει όλοι νά μήν άπουσιάζω
μεν άπό τά προσκλητήρια τού Δ. 
Σ. Εμείς είμεθα ή δύναμίς του. 
Αύτό τούτο τό Δ. Σ. και σφάλμα- 
τα θά κάνη καί παραλείψεις, καί 
αδύνατον είναι. ’Εμείς είμαστε 
τά μάτια του, έμεΐς εϊμεθα τό 
μυαλό του, έμεΐς εϊμεθα τά χέ
ρια του. Μάς έχει ανάγκη καί άν 
θέλωμεν νά προκόψωμεν, νά προ- 
κόβη τό Δ. Σ. πρέπει νά του εϊ- 
μεθα πάντοτε συμπαραστάται. 
Προ παντός τώρα, πού ένας νέος 
θανάσιμος κίνδυνος έπικρέμαται 
πάνω άπό τά κεφάλια μας. Καί 
δέν θά κάνη, δπως ό Χάρος δέν 
κάνει διάκρισιν ούτε σέ άρχοντες 
ούτε σέ δούλους, έτσι καί αύτό 
τό Νομοθέτημα δέν θά κάνη διά- 
κρισιν έάν υπήρξες ποτέ Δ)ντής 
τής Τραπέζης, ή ήσουν υπάλλη
λος απλός, Δόκιμος ή κλητήρας.

Ουαί καί άλλοι μονον έάν άιταλ- 
λοτριωθοΰμε άπό τήν περιουσία 
μας από τά ’Ασφαλιστικά μας 
Ταμεία. Τότε καί έγώ, καί ό κ. 
Χαραπάνος καί ό κ. Κυριακόπου- 
λος, ό τέως Διοικητής, καί ό κ. 
Σπηλιόπουλος θα χ'άσωμεν τήν 
σύνταξίν μας. Καί αύτό, διά μέν 
εμένα θά γίνη μετά πάροδον πολ
λών ετών, δια δε τούς άλλους πού 
άνέφερα, αμέσως τώρα. Ύποχρέ- 
ωσιν έχομεν αυτές τις κρίσιμες 
οτιγμες νά έχωμεν έστραμμένσ 
τό μυαλό μας είς τό Δ. Σ. όποιο- 
δήποτε καί αν είναι αύτό, νά δια- 
βάζωμε τις ανακοινώσεις του, νά 
κάνωμεν κτήμα μας τό ασφαλι
στικόν μας Ταμεΐον καί ποιος 
κίνδυνος τό απειλεί, διότι τά νο
μοσχέδια έχουν πολλές καταπα
κτές, οί όποιες μάς παρουσιά
ζονται ώς πόρτες Παραδείσου.

Ούαί καί άλλοίμονον είς τούς 
οΐκογενειάρχας πού έχουν παιδιά. 
Θά θάβουμε τό παιδί μας καί έ
πειτα θά έρχεται ό ιατρός διά νά 
δίδη τήν άδειαν τής ταφής πλέον. 
Οφείλομεν νά χωνέψωμεν οτι ή 

έπίθεσις ή όποια εξαπολύεται ε
ναντίον τών Ταμείων μας έχει 
διπλό σκοπό. Πρώτα - πρώτα, έ
χει στόχον τήν περιουσίαν τών 
Ταμείων μας. Καί σ’ αύτό συν
εργεί, ποιος άλλος; Ό Γεν. Γραμ- 
ματευς τής ΓΣΕΕΊ ! ! Είναι τό
ση πολλή ή διαφθορά, εΐναι τόσο 
πολύ σαπισμένο αύτό τό πράγμα 
πού λέγεται Διοίκησις τής Γ.Σ. 
Ε.Ε., ώστε τά χρήματα τής ’Ερ
γατικής Εστίας, δηλαδή ό ίδρω
τας μας καί οί άφθονες Κυβερ
νητικές καί έργοδοτικές παροχές 
νά μήν έπα,ρκοΟν διά νά ικανοποι
ηθούν οί έγκάθετοι τών γραφείων 
τής οδού Πατησίων. Πρέπει νά 
βρεθούν καί άλλα χρήματα, νά 
βολευτούν καί άλλοι «ήμέτεροι» 
τοΰ Μάκρη καί τής συντροφιάς 
του. Καί πού είναι αύτά τά χρή
ματα; Εΐναι είς τά Ταμεία μας. 
ΐΠοϋ εΐναι θέσεις δΓ άργομισθί- 
ας; Εΐναι είς τά Ταμεία μας. 
Και ενώ εμείς οί ’ίδιοι διοικοΰμεν 
άμισθΐ καί μέ φειδώ τά Ταμεία 
μας, ό ιδρώτας μας, ή εισφορά 
μας δέν θά πηγαίνη είς τήν πε- 
ρίθαλψιν, αλλα είς τις τσέπες ε
κείνων τούς όποίουις θά διορίση

ό Μακρής καί τό όπισθεν αύτοΰ 
ευρισκόμενον κεφάλαιον. Δέν θά 
περιθάλπωνται οί ήσφαλισμένοι, 
άλλά έκεΐνοι πού θά θέλουν οί έρ
γατοπατέρες.

Αύτός εΐναι ό πρώτος σκοπός, 
ό άμεσος. Είναι δμως καί ό έμ
μεσος. Ποιος είναι; "Οπως γνω
ρίζετε, οί έργαζόμενοι τής χώρας 
μας άνεσυντάσσοντο τώρα διά νά 
κάμουν μίαν έξόρμησιν διά τήν 
βελτίωσιντών αποδοχών των. Πο 
λύ μελετημένου τό σχέδιον. «Σαν 
έ'γοοψ σίκεπτειτσ,Ί ο εργοδότης, τους 
πάρωί τά Τ’αίμιεί^,, τούς; |κάνω πόλε
μο διά τά Ταμεία, θά ανακρούσουν 
πρύμναν και άπό επιτιθέμενοι 
πλέον θά γίνουν αμυνόμενοι». 
Καί αύτό πράγματι γίνεται. Κυτ- 
τάζομεν πλέεψ, κύριοι συνάδελ
φοι, όχι νά πάρωμεν μίαν αϋξη- 
σιν 15 — 20%, άλλά διά νά μή 
χάσωμεν τά Ταμεία μας.

Διπλός, έπαναλαμβάνω, ό σκο
πός, τόν οποίον έπιδιώκει τό ώρ
γανωμένον κεφάλαιον πού είσήλ- 
6εν είς τήν 'Ευρωπαϊκήν Κοινότη
τα. ’Αλλά διά νά ζήση μέσα είς 
τόν^ προηγμένον αυτόν όργανι 
σμόν, πρέπει νά ρίξη τις τιμές 
διαθέσεως τών προϊόντων του. 
Πώς δμως θά ρίξη τήν τιμήν; Δέ
χεται να ελάττωση τό ποσοστόν 
τοΰ κέρδους του; ,Επ’ οϋδενί λό- 
γ ω - Διότι μπορεί κάλλιστα νά έ- 
λαττώση τήν τιμήν, έλαττώνοντας 
τό ποσοστόν τοΰ κέρδους του καί 
νά μή χάση. Δέν θά κάμη δμως 
αύτό. Θά μειώση, λέγει, τό κό
στος. Πρέπει νά έλαττωθή τό κό
στος. Αλλά τό κόστος τών προϊ
όντων απαρτίζεται άπό τήν αμοι
βήν τής εργασίας καί άπο τήν α
μοιβήν τού δανειζομένοο χρήμα
τος, τής Τραπεζιτικής καταθέ- 
σεως.

Είδατε, οτι ώς πρώτον μέτρον 
έξηγγέλθη ή'δη ή μείωσις τών έπι- 
τοκίων χορηγήσεων. Καί ποιος 
μάς λέγει οτι ό έργοδότης μας 
δέν θά βρή αύτήν τήν πρόφασιν 
διά νά μάς άρνηθή μίαν βελτίω- 
σιν τών αποδοχών μας; Μείωσις 
τοΰ κόστους τής παραγωγής, ση
μαίνει περισσότερο στίψιμο τοΰ 
λεμονιού, περαιτέρω πτώσιν τών 
ήμερομισθίων. Έν όνόματι τής 
Κοινής ’Αγοράς - ήτο άίναγικαΐον 
γεγονός ή εισδοχή μας καί δέν έ- 
ξετάζομεν τό έάν έπρεπε καί πώς 
έπρεπε νά γίνη, έξετάζομεν τις 
συνέπειες πού τεχνηέντως θά δη
μιουργήσουν τάς τεχνητάς πλέον 
δυσκολίας, τάς όποιας προφασί
ζονται, τούτέστιν τό υψηλόν κό-
στος kcxί οχι τήν υψηλήν τιμήν ----
διότι ύπάρχει τεραστία διαφορά 
μεταξύ τών δύο αυτών οικονομι
κών μεγεθών, λαμβάνουν κάθε μέ
τρον διά νά μάς καθηλώσουν τά 
ημερομίσθια.

Νά, λοιπόν, οτι έκ τής δημι
ουργίας αύτοΰ τού ύπερτράστ — 
διότι ή Ευρωπαϊκή Κοινότης, άν 
έπιτρέπεται έπειδή βέβαια εΐναι 
λίγο εξω άπό τό θέμα — εΐναι 
μία νέα μορφή οικονομικής μο
νάδας είς έπίπεδον Κρατών. "0- 
πως, δηλαδή, συνενώνονται αί ό- 
μοειδεις καί ισοδύναμοι έπιχειρή- 
σεις εις τήν μορφήν τών καρτέλλ, 
τραστ των κονσερν, έτσι τα 
Κράτη τώρα είς αυτήν την μορ
φήν τής οικονομικής μονάδος διά 
να αντεττεξελθουν οίκονομ ικως 
είς τάς νέας συνθήκας, τάς όποι
ας έδημιούργησαν τό μέν ή άλ- 
ματώδης τεχνική πρόοδος, τό δέ 
ή ΰπαρξις δύο γιγαντιαίων συνα
σπισμών, διατρέχομειν οί έργαζό- 
μενοι κινδύνους.

Έπισημαίνομεν οτι δέν θά 
πρέπει οί έργαζόμενοι καί μαζί 
μέ αύτούς καί έμεΐς, έν όνόματι 
τής μειώσεως τού κόστους, νά έ
πιτρέψουν μείωσιν τών αποδοχών 
των. Θά άπαντήσωμεν είς αύτήν 
την διαφαινομένην προσπάθειαν 
μέ τό σύνθημα; μείωσις τών κερ
δών καί όχι μείωσις τών αποδο
χών. Μείωσις τής αμοιβής τοΰ 
κεφαλαίου καί δχι μείωσις τής 
άμοιβής τής έργατικής μας δυνά 
μεως.

(Χειροκροτήματα).
Αύτά, κύριοι συνάδελφοι, σάν 

συνάδελφός σας καί δχι σάν συν
δικαλιστής, αύτά σάν απλός συ
νάδελφος είχα νά σάς πώ. Έπι- 
στρατευθήτε, βοηθήστε νά κάνω
μεν αύτοεπιστράτευσιν καί νά 
θέσωμεν είς τήν διάθεσιν τοΰ έκλε- 
γησομένου Διοικητικού Συμβου
λίου τήν ήνωμένην δύναμίν μας 
δχι μόνον διά νά κερδίσωμεν τήν 
μάχην τών κεκτημένων πού μάς 
έπιβάλλεται μέ τά ’Ασφαλιστικά 
Ταμεία, άλλά διά νά προχωρήσω- 
μεν είς τάς κατακτήσεις τάς ο
ποίας μάς έπιβάλλει άκριβώς ή 
σύνδεσίς μας μέ τήν Εύρωπαϊκήν 
[Κοινότητα.

(Χειροκροτήματα).

Ίίράν υποχρέωση; έχομεν νά δίδωμεν ζωήν 
£ίς τάς Οργανώσεις μας.

Ή συμμετοχή είς τάς Αρχαιρεσίας εΐναι 
κυριωτερα μορφή συνδικαλιστικής ζωής.

ΑΣΚΗΣΑΤΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟΝ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
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ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έκ μέρους | 

τοΰ Δ. Συμβουλίου θά άπαντήση 
° Γεν. Γραμματεύς -κ. Μαυρουλί- 
δης.

κ. ΕΠΑΜ. ΜΑΥΡΟΥΑΙΔΗΣ : 
Κύριοι συνάδελφοι, σεβόμενος την 
κόπωσίν σας και άναγνωρίζων 
την ταλαιπωρίαν τήν οποίαν ύπέ- 
στητε ερχόμενοι με αυτήν τήν κα 
κοκα'ιρίαν νά μάς ακούσετε — 
βέβαια εκπληρώνετε τό καθήκον 
σας— πάντως σεβόμενος αυτά θά 
είμαι σύντομος ώστε νά μήν επι
τείνω περισσότερον τήν ταλαιπω 
ρ:αν σας.

‘Η σημερινή μας Γενική Συνέ- 
λευσις διακρίιεται δχι τόσον διά 
τήν κριτικήν των πεπραγμένων τού 
Δ. Σ. όσον διά τό πνεύμα της 
το αγωνιστικόν προς αποτροπήν 
ενός κινδύνου, τού άμεσωτέρου 
ίσως, τού πλέον αμέσου άπό Ο
σους 'κινδύνους έζήσαμεν τουλά 
χιστον αυτήν τήν τελευταίαν 10 
ντιαν. Τού κινδύνου τής οριστικής 
πλέον άπωλείας των ’Ασφαλιστι
κών μας ’Οργανισμών.

Ιό νομοσχέδιον τό όποιον αυ
τήν τήν στιγμήν συζητεΐται εις 
τήν Βουλήν έκτος άπό τό άρθρον 
27, τό όποιον περιλαμβάνει τάς 
διατάξεις αΐ όποΐαι καρατομούν 
κυριολεκτικώς τούς ασφαλιστι
κούς μας οργανισμούς, έχει καί 
ευρύτερες διατάξεις, άλως άντερ- 
γατικού περιεχομένου, διατάξεις 
αί όποΐαι καί αυτόν πού μέχρι 
τώρα έγνωρίζαμεν, τον σφαγιαστι- 
κόν Ν. 3.239 καί τον συμπληροΟν 
το. αυτόν 3.755, τους καθ'ΐστού1 
έτι πλέον επαχθείς. " I σως ή σοβα- 
ρότης και η οξύτης τού κινδύνου, 
των Ασφαλιστικών μας 'Οργανι
σμών, νά αμαυρόν η ή νά έπισκιά 
ζη τό θέμα τών λοιπών άντεργα- 
τ,κών διατάξεων.

Δέν 8ά σάς αναφέρω αυτές τις 
διατάξεις μίαν προς μίαν διότι 
αΰριον εις άνακοίνωσιν τής ’Ομο
σπονδίας ή όποια θά σάς κ άλεση 
τήν έρχομένην εβδομάδα διά 24 
oopcv απεργίαν, σάς τις αναπτύσ
σει εν συντομία. Ούτε επίσης θά 
άναφερθώ εις τις διατάξεις τού 
άρθρου 27 τις καθαρώς άντιασφα 
λιστικές. Τις γνωρίζετε, πρέπει νά 
τις γνωρίζετε διότι ευρύτατα ό κυ 
κλοφορήσας τύπος αναπτύσσει τό 
θέμα.

'Εκείνο τό όποιον έχω νά ζη
τήσω κα! νά υποσημειώσω είναι 
νά έντείνωμεν τις προσπάθειές 
μας ούτως ώστε ή συμμετοχή μας
εις τόν αγώνα μας αυτόν νά είναι 

. καθολική. Δέν πρέπει νά παοου- 
σιασθοΰν εκείνες οΐ ελάχιστες ά- 
θλιέστατες έξαιρέάεις οΐ οποίες 
παρουσιάσθήσαν στήν προηγηθεΐ- 
σαν δίωρον απεργίαν. Αυτές οΐ 
άθλιέστατες εξαιρέσεις, — καί 
δυστυχώς περιλαμβάνονται μέ
σα εκεί κα! πολλοί γνω
στοί μου συνάδελφοι, —πρέ
πει νά έκλείψουν διά παν
τός. Θά πρέπει νά δείξωμεν ότι 
στεκόμαστε εις τό αγωνιστικό ύ
ψος τών Τραπεζών Ελλάδος κα! 
'Αγροτικής διά νά δυνάμεθα νά 
όμιλώμεν περί ίσης μεταχειρίσεως 
μέ αύτές.

Έξ αφορμής αυτής τής έκκλή- 
σεως θά έπεκταθώ είς τά καθή 
κοντά τά όποια έχουν οΐ συνάδελ
φοι διά τις λοιπές αγωνιστικές 
εκδηλώσεις. Τήν δύναμιν τήν ό 
ποιαν θά θέλαμεν διά νά έπιτύ- 
χωμεν καί τον 'Οργανισμόν καί 
τήν ένταξιν ή τά λοιπά; σοβαρώτα 
τα ζητήματα κατά εϋρύτερον τού 
έφετεινοΰ προγραμματισμού δέν 
τήν εϊχομεν.

Τήν τοιαύτην έλλειψιν δυνάμε- 
ως προκαλούν οι συνάδελφοι έκεΐ 
νοι έστω τό ποσοστόν αυτό τό 
15 έως 20%, πού όταν κατερχό- 
μεθα είς τις άγωνιστικές εκδηλώ
σεις διά τις γενικές αυξήσεις, διά 
τό ψωμ! κα! διά τις πιο στοΊχειώ- 
δεις ανάγκες, δέν μάς άκολου- 
θούν, λόγφ ταπεινών αδυναμιών.

Τήν δύναμιν αυτήν Κύριοι Συν
άδελφοι, πρέπει νά μάς τήν δίδε
τε’ όλοι. "Οταν εν Δ. Σ. έκλέγε 
ται άπό σάς, όταν τό Σώμα τών 
υπαλλήλων έχει άπαίτησιν άπό 
τό Δ.Σ. νά τού φέρη εις πέρας 
ώρισμένα ζητήματά του πρέπει, 
όταν αυτό τό Δ. Σ., τούς καλεΐ 
νά κατέλθουν είς μίαν αγωνιστι
κήν έκδήλωσιν οίασδήποτε μορ 
ψής, νά τό άκολουδόύν όλοι. ’Ε
κείνη τήν στιγμήν δέν πρέπει νά 
σκεφθώμεν ότι παίρνομεν εν έπι- 
μίσθιον, δέν πρέπει νά σκεφθώμεν 
ότι κυνηγούμε τήν Α' θέσιν, δέν 
πρέπει νά σκεφθώμεν ότι ό κ 
Διοικητής μάς χαμογέλασε και 
μάς έκτύπησε στον ώμο, πρέπει νά 
σκεφθώμεν ότι είμαστε ένα κομά- 
τι τής όλης συναδελφικής οικο
γένειας. Κα! έάν αυτό τό κομμά
τι, έάν αυτό πετραδάκι λοξοδρο 
μήση άπό τό όλον οικοδόμημα, 

τότε τά οικοδόμημα δέν μπορεί πα 
ρά νά πάθη κατολίσθησιν.

Τήν τοιαύτην αποστασίαν, ΰπό 
οϊανδήποτε μορφήν έκδηλουμένην, 
ό κ. Διλιντάς καίτοι άντιποδο- 
σφαιρικώς όμιλήσας, τήν έλάκτι- 
σε δυνατά και εύστοχα, ώστε 
παρέλκει περαιτέρω έπ’ αυτής ο
μιλία μου.

(χειροκροτήματα)... 
Σοβαρώτατον ζήτημα τό όποιον 

έθίγη είς τήν Συνέλευσιν ήτο τό

Η ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ζήτημα τής Ενότητας. ”Ας άρχί- 

σωμεν άπό τόν άρχηγόν τής — 
μέχρι πέρισυ τούλάχιστόν συγκε- 
κροτημένης— ίντιπολιτεύσεως.

Μάς έπήνεσεν ό κ. ’ I θακήσιορ 
οτι έπετύχομεν ώρισμένα πράγμα 
τα. Άνττπαρέρχομαι ο ΰ ιήν τήν 
στιγμήν τό γνωστόν ρητόν πού 
λέγει «ό αντίπαλός σου σέ έπαι
νε ι, πόσα λάθη θά έχης κάνει» 
"Ετσι εκλαμβάνω τήν ομιλίαν τοΰ 
κ. ’Ιθακήσιου ώς μίαν άναγνώρ- 
σιν τού μόχθου τού Δ. Συμβου 

λίου καί μίαν σύμπαράστασιν.
Αυτή ή συμπαράστασις είναι 

δείγμα ένότητος είς τά εσωτερι
κά μας, είς τά οικογενειακά τού 
Σωματείου μας. Βέβαια ούτή α
σφαλώς αποτελεί καί μίαν άπάν 
τησιν είς τόν πέρυσινόν συνεργά
την του τόν συνάδελφο κ. Χα- 
ρίτον. Άπέδειξεν ό κ. ’Ιθακήσιος 
ότι ευθύς ώς μία ηγεσία έκλεγή 
τότε όλοι σαν ένα άνθρωπος την 
ακολουθούμε κα! βέβαια τότε υ

πάρχει ένότης.
"Απαξ τό Δ.Σ. έκλεγή τότε ό

λοι έχουν ύποχρέωσιν νά τό άκο 
Λουθούν. Δέν έχουν δικαίωμα νά 
λέγουν ότι έγώ είμαι είς τήν μία. 
παράταξιν καί εγώ είμαι είς τήν 
άλλην παράταξιν καί θέλω' νά εκ
προσωπούμαι διά νά ακολουθήσω 
ιάς εκδηλώσεις τού Διοικ. Συμ 
βουλίου. Αύτά είναι δικαιολογίες 
διά νά κρύψουν τήν δειλίαν ότι 
6εν θέλουν νά ακολουθήσουν τό 
Δ. Σ.

Κύριοι Συνάδελφοι, επανέρχο
μαι έπ! τού Νομοσχεδίου κα! σάς 
καλώ όπως σύσσωμοι ακολούθησε 
τε τις εντολές τής ’Ομοσπονδίας, 
όπως δώσωμε ένα δείγμα υψηλής 
αγωνιστικής στάθμης, καί αγω
νιστικής συνειδήσεως στήν 24ωρον 
απεργίαν ή οποία θά γίνη τήν έρ 
χομένην Τετάρτην.

‘Ομίλησε ό κ. Παπαϊωάννου συ 
την τήν στιγμήν1 ότι ή 'Ομοσπον
δία καθυστερεί. Βέβαια είναι γένι 
κή ή επιθυμία1 τής πυκνώσεως τών 
αγώνων άλλα τό ’Εκτελεστικόν 
Σ υμβουλιον έκτιμών τη, δημιουρ 
γηθεΤσαν κατάστασιν και συντό
νιζαν τις εκδηλώσεις τής ‘Ομο
σπονδίας μέ τις εκδηλώσεις άλ 
λων ’Οργανώσεων, άφίνει εις τήν 
αρχικήν συζήιτησίν τό Νομοσχέ- 
δ ον νά σφυροκοπήται μέ τήν έν
’■ασιν ή όποια αναλογεί προς τήν 
πρόοδον τών συζητήσεων. Ή ‘Ο
μοσπονδία δέν σπάταλά τ!ς δυνά 
μεις της. Θά κτυπήση μέ αύτές, 
έψ’ όσον δέν είσσκουσθή, τήν κα
τάλληλη στιγμή κα! νά εΐσθε βέ
βαιοι ότι οπωσδήποτε θά έπιτύχω 
μεν ευνοϊκές λύσεις.

’Ελέχθή ότι: ’Αφού ή ΓΣΕΕ, τη 
ρεί τήν ήν στάσιν έκαυτηριάσαμεν 
απέναντι τών εργαζομένων, δια- 
τί δέν διαγραφόμεθα έξ αύτής; 
Κύριοι Συνάδελφοι, ή σημερινή 
ΓΣΕΕ καί αυτή γέννημα τοΰ κλί 
ματος αποτελεί μίαν πραγματικό 
την α. Νομίζομεν ώς ένδιατρίψαν- 
τες επάνω είς τό συνδικαλιστικόν 
κ.νημα καί είς τήν ιστορίαν αυ
τού, ότι δέν πρέπει νά επέρχεται 
διασπορά συνδικαλιστκών δυνά
μεων. Τό νά συμπήξωμεν δεύτε
ρη ν Γενικήν Συνομοσπονδίαν, δέύ 
τερον ’Εργατικόν Κέντρον, άλλην 
'Ομοσπονδίαν αύτά όλα αποτε
λούν διάσπασιν τού εργατικού κι
νήματος καί αυτή ή διάσπασις εΤ 
ναι ό καρκίνος τοΰ συνδικαλιστι- 

τοΰ κινήματος.
Βέβαια όλα τά πράγματα έ 

χουν ένα όριον. ’Εάν ή ανάγκη τό 
έπιβάλη δέν θά διστάσωμεν νά τό 
πράξωμεν. Ή ΓΣΕΕ προχωρεί 
αυτήν τήν στιγμήν εγκληματικά. 
’Αποτελεί όχι τό κύριον άπολαμ- 
βάνον τής εύνοιας τών κρατουν
τών άντικείμενον διά νά πάρη μέ 
σφ τής ’Εργατικής Εστίας, τις 
εισφορές τών εργαζομένων, άλλα 
δυστυχώς αυτήν τήν στιγμήν άπο 
τελεί ένα ταπεινόν καί ευτελή με
σίτην μιας εύρυτέρας προσπάθει
ας, τής προσπαθ'είας τήν όποιαν 
ευρέως άνέπτυξεν ό συνάδελφος κ. 
Διλιντάς. Τής έπιρρίψεως δηλαδή 
τών βαρών έκ τών συνεπειών τής 
υπαγωγής μας είς τήν Εϋρωπαϊ 
κήν Οικονομικήν Κοινότητα, άπο 
κλειστικώς καί μόνον έπί τών ώ
μων τών εργαζομένων. Είς αυτή; 
τήν προσπάθειαν έρχεται δυστυ
χώς ή ηγεσία τήν Συνομοσπονδίας 
νά προσφέρη τούς ώμους αυ
λούς καλοσερβ ιρισμένονς είς τό 
άρπακτικόν στόμα τοΰ ελληνικού 
καί ξένου κεφαλαίου, τού διεισδύ- 
οντος ξένου κεφαλαίου μέσφ τής 
Ε.Ο.Κ.

'Νά μή θεωρηθή διά τών λεγο
μένων μου ότι ό Σύλλογος τώ; 
Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέ- 
ζης λαμβάνει θέσιν εχθρικήν προς 
τήν σύνδεσιν μέ τήν Ε.Ο.Κ. ‘Ιστό 
ρικαί καί εύρύτεραι οικονομικοί 
άνάγκαι έπιβάλλουν ίσως τήν σύν 
δεστν αυτήν. ’Αλλά υπάρχει τό θέ 
μα ΰπό ποιους όρους γίνεται καί 
ποιες συνέπειες θά έχη ούτό τό 
τόλμημα, αυτό τό άλμα. Έάν γί 
νη μελετημένο ώστε αί επιπτώ

σεις κατά δικαίαν αναλογίαν νά 6α 
ρύνουν όλας τάς έλληνικάς κοιν&> 
νικάς τάξεις, βεβαίως θά πάρωμεν

0 Γενικός Γραμματεύς κ. Ε. Μαυρουλίδης
τήν μερίδα μας. ’Αλλά το νά λαμ 
6ά. η ή ελληνική εργατική τάξις 
όλον τό βάρος είναι άπαράδεκτον. 
Διότι ή ελληνική εργατική τάξις 
δυστυχώς είναι πάντοτε τό θύμα 
τών τοιούτων πειραματισμών ώστε 
σήμερον νά είναι εν βαρέως τοαι; 
μ^πσμένον σώμα, κυλιόμενον. Δέν 
πρεπει αυτό τό βαρέως κυλιόμε
νον σώμα, τό τραυματισμένο νά 
δεχθή αυτήν τήν φοράν τόν οδο
στρωτήρα ό όποιος θά τόν συν 
θλίψη.

‘Ο κ. Παπαϊωάννου ώμίλησε πε 
ρ! επαφής του κατά τήν συνεδρία 
σιν τοΰ Εκτελεστικού Συμβουλί
ου τοΰ Εργατικού Κέντρου μέ 
τόν Πρόεδρον ο υ ιού καί Γενικόν 
Γραμματέα τής ΓΣΕΕ Φώτην Μα 
κρήν, ό όποιος τοΰ εΐπεν νά ύπο- 
βάλωμεν τροπολογίες έπί τού 
Νομοσχεδίου. "Iνα μή άφεθή ή έν 
τύπωσις ότι δέν έχουν ύποβληθή 
τροπολογίες έκ μέρους τού Συλ
λόγου μας, λέγω ότι δέν τό1 χει
ρίζονται τό ζήτημα οΐ Σύλλογοι, 
όπως ξέρετε, αλλά τό χειρίζεται 
ή ‘Ομοσπονδία ή οποία έχει ύ- 

προβάλει τροπολογίας πλήρεις, ΰ 
ττογεγραμμένας άπό βουλευτάς 
τής συμπολιτεύσεως καί τής άντι- 
πολιτεύσεως φυσικά, καί αί όποΐαι 
είναι άρκετά μελετημένοι, πλή
ρεις και δυστυχώς όπως έχουν 
Φτάσει τά πράγματα δέν επιδέ
χονται τροποποιήσεις. Διότι αΐ 
τροπσλογίαι έχουν γίνει κατά πα- 
ραχώρησιν. Ή άξίωσις, ή γνησίσ. 
άξίωσις τής εργατικής τάξεως ά- 
πέναντι τοΰ Νομοσχεδίου είναι νά 
άποσυρθή αυτό. Νά άποσυρθή 
τούλάχ ιστόν τό άρθρον 27. Μέ ό
λα ταΰτα όμως ή 'Ομοσπονδία 
διά νά μή δείξη ακρότητας καί 
νά μή ιδείξη ότι κωλυσιεργεί τό 
έργον τής Κυβερνήσεως, έδέχθη 
καθ’ ύποχώρησιν αύτάς τάς τρο-

μέθυδον, διά τήν τακτικήν καί διά 
τήν κατάταξιν τών αιτημάτων — 
ΰπό τύπον παραπόνου ίσως, ότι 
εϊχομεν άντιρρήσεις εις πρόγρατ. 
μα τό όποιον ό ’ίδιος ένεσε ν καί 
τον 'εϊχομεν άποδσκιμάσει λέγον
τας του ότι 6'έμα ίσης μεταχειρί 
σεα-,ς δέν υπάρχει.

Θά μού έπιτρέψη ό κ. ’Ιθακή
σιος νά πώ ότι αυτό δέν είναι α
κριβές. Διότι ενθυμούμαι καλώς. 
άλΛά καί όπως γράφουν καί τά 
Πραντικά τής Γενικής Συνελεύ- 
σεως τού 1959 και τού 1960, 
δέν είπε ό τότε ομιλητής ότι δέν 
υπάρχει θέμα ϊσης μεταχειρίσεως, 
αλλά είπεν αυτό τό οποίον >£με 
κα! τώρα είς τόν απολογισμό1 
μας, ότι δέν πρέπει νά άποτελέοη 
ένα σύνθημα, αλλά είς τήν πρα
γματικότητα πρέπει νά συγκεκοι 
μενοποιηθή σέ ώρισμένους έπ! μέ 
ρους στόχους καί είς τήν εφαρμο
γήν ενός ώρισμένου προγράμμα
τος.

Νομίζω ότι όποιοδήποτε Διοικ.
Σ υμβουλιον καλώς θετόν τό αϊτη 
μα τής λεγομένης ϊσης μεταχειρί 
σεως αυτήν τήν οδόν έπρεπε νά 
άκοΛΟυθήση. Ποια σημεία είναι έ 
κείνα είς τά όποια μεισνεκτοΰμε, 
διότι υπάρχουν καί σημεία τά 
οποία παρουσιάζουν έλαττώμα- 
τα. Νά ξεχωρίσωμεν ποια σημεία 
είναι εκείνα είς τά όποια ύπερτε 
ροΰν καί ποια έκεΐνα τά σημεία 
οπού πρέπει νά τους φθάσωμεν. I γ0,' 
Πράγματι προχωρήσαμε έν βήμα 
εφέτος τό δεύτερον σημαντικόν 6ή: 
μα, διότι τό πρώτον βήμα είχε γί
νει είς τήν περυσινήν θητείαν τού 
Διοικητικού Συμβουλίου, ότε έ- 
γένετσ ρητώς καί άπροκαλύπτως 
αποδεκτόν έκ μέρους τής Διοική- 
σεως τό αίτημα «νά μήν ύττολει 
π ώ μέθα».

ΓΝΩΖΤΟΠΟΙΗΖΙΖ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ■
Καθίσταται γνωστόν εις τούς κ.κ. συναδέλφους, * 

οί όποιοι κατά τάς ή μέρας των αρχαιρεσιών εύρί- ΐ 
σκονται μακράν τής έδρας των, δτι δύνανταί νά ί 
ψηφίσουν είς τό εκλογικόν1 Κέντρον τής πόλεως, ένθα ί 
εύρίσκονται.

Αί Τοπικαι Έφορευτικαί Έπιτροπαί ύποχρεοΰν- \ 
ται δπως εγγράφουν τούτους είς τάς Καταστάσεις J 
τών εκλογέων, κατόπιν έξακριβώσεως τής ταυτότη- J 
τός των.

πολογίας. Έπ’ αυτών τών τροπο 
λογιών, μέχρι στιγμής τουλάχι
στον δέν βλέπομεν νά υπάρχη ύ- 
ποχώρησις. "Εχομεν φθάσει είς τό 
χείλος τού κρημνού. Έάν κάνωμεν 
άλλην ύποχώρησιν έπ’ αυτών, θά 
πέσωμεν είς τόν κρημνόν.

Τήν ΰπόμνησιν τήν όποιαν κά- 
νομεν είς τήν άνακοίνωσιν, ότι τό 
Σ υμβούλιον μπορεί νά διατηρή 
τήν διοίκησιν μέχρι τής εκλογής 

τοΰ νέου Συμβουλίου, τήν θεώρη- 
σεν άναγκαίαν διότι έγεννήθη ό 
φόβος τού ποιοι θά διοικούν αυ
τήν τήν κρίσιμον στιγμήν τής μά 
Χης κατά τού άντ ι ασφ αλ ι στ ι κοΰ 
Νομοσχεδίου, ποιοι θά μάς όδηγή 
σουν έν τώ πλαισίφ τής ‘Ομο
σπονδίας, αφού τό Δ. Σ. θεωρεί
ται άπελθόν...

(Διακόπτων ό κ. Παπαϊωάννου 
τονίζει ότι θά παρακαλέση τή; 
Γενικήν Συνέλευσιν νά: έκφράση 
τήν έμπιστοσύνην της είς τό Δ. 
Συμβούλιον μέχρι τής εκλογής 
τοΰ νέου τοιούτου, διά τό οποίον 
καί θερμώς χειροκροτείται ΰπό 
τής Συνελεύσεως. Σημειώνει δέ 
ότι τούτο δέον νά καταχωρηθή είς 
τά πρακτικά).

κ. ΕΠΑΜ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ : 
(συνεχίζων). Συνάδελφος μού έ- 
στειλεν αυτήν τήν στιγμήν ένα 
σημείωμα ότι ή Διοίκησις τηρεί 
παθητικήν στάσιν έπί τού θέματος 
τού Νομοσχεδίου, καί ότι πρέπει 
αυτό τό γεγονός νά τό καυτηριά
σω υεν.

Δέν νομίζω ότι τό θέμα πρέπει 
νά τεθή είς επίπεδον έργοδότου 
Τούτο μέχρι στιγμής δέν άπετέλε- 
σεν άντικείμενον συζητήσεως είς 
τήν ‘Ομοσπονδίαν καί ούτε ήδύ 
νατσ νά άποτελέση, διότι θεωρού 
μεν αρκετά ισχυρές τις δυνάμεις 
μας ώστε τους κινδύνους νά τούς 
άποτρέψωμεν. Δέν ξεύρομεν ένας 
Διοικητής Τραπέζης αυτήν τήν 
στιγμήν, άνεξαρτήτως καλής προ 
θέσεως, ποιον χειρισμόν θά κάνη.

"Οταν έσταματήσαμεν τόν όμι- 
λοΰντα περί τής Παιδείας ρήτο 
ρα, δέν έστράφη μεν κατά τών Έκ 
παιδευτικών. Τουναντίον έκφρά- 
ζουεν τήν άλλλεγγύην μας προς 
τόν άγωνιζόμενον κλάδον έργαζο 
μένων καί δή πνευματικώς.

"Ερχομαι τώρα είς έπικρίσε'ς 
αί όποΐαι έγένοντο έπί τού έργου 
τοΰ Δ. Σ. Ό ϋ. Ιθακήσιος εΐπεν. 
—μολονότι μας έπήνεσε διά τήν

I
I................................ ..

Εφέτος έγινε τό βήμα τού νά 
ύλοποιήσωμε αυτόν τόν σκοπόν 
καί έρχόμεθα! είς τόν απολογισμόν 
μας καί λέγομεν ότι τό σημαντι
κόν αύτό βήμα είς ύψος βασικών 
μισθών έχει έπττευχθή. Υστερεί 
τά σημαντικώτερον ίσως μέρος, 
τού χρόνου τής κτήσεως τής μι- 
σθολογικής κλίμακας. Βέβαια οΰ 
τε αΐ δυνάμεις μας, ούτε ό χρό
νος, ούτε τέλος πάντων αί συνθη 
■καί έπέτρεψαν νά τό πραγματο- 
ποιησωμεν. Ζητοΰμεν συγγνώμην 
άν νομίζετε ότι εϊχομεν τις δυνά
μεις καί δέν τις έχρησιμοποιήσο 
μεν διά νά τό πραγματοποιήσω 
μεν.

‘Ο κ. ’Ιθακήσιος έξεδήλωσε ί- 
κανοποίησιν διότι, όπως μάς εΐχεν 
υποδείξει παλαιότερον, δέν έρρί- 
ψ·αμεν είς τούς συνταξιούχους άλ 
λά άνελάβομεν ήμεΐς τό ενεργόν 
μέρος τής διεξαγωγής καί τού 
χειρισμού τοΰ άγώνος διά τά συν 
ταξιο'δοτικόν. Υπενθυμίζω ότι καί 
είς τούς προηγουμένους του άπο · 
λογισμούς τό Διοικ. Συμβούλιον 
δέν έζήτει άπό τούς συνταξιού
χους νά λάβουν τήν πρωτοπορεί 
αν, ήθελεν όμως νά έχουν τήν ά- 
νάλογον θέσιν. Ή τότε ήγεσία τών 
συνταξιούχων χωρίς νά θέλω νά 
εϊπω ότι έπιρρίπτομεν είς ούτήν 
τάς εύθύνας, ένήργει άνεξαρτήτως 
πρός τήν ηγεσίαν τοΰ έν ένεργείςι 
I Ιροσωπικοΰ. Δυστυχώς ή άσυνε- 
νοησία αυτή ύπήρχεν καί ό τότε 
Γιρόεδρος τών συνταξιούχων ένό- 
μιζε ότιό τρόπος ένεργείας του 
ήτο ό καλλίτερος. Βέβαια δέν μάι 
εύρισκε συμφώνους.

Διακόπτεται είς τό σημεΐον 
τούτο ό ομιλητής καί λαμβάνει 
τον λόγον ό κ. Γ. Καρσπάνος.

κ. Γ. ΚΑΡΑΠΑίΝΟΣ: Κύριοι 
Συνάδελφοι, έπί τού θέματος αυ
τού, οφείλω νά σάς υπενθυμίσω 
τάς γνωστάς άνακοινώσεις τού κ. 
Χατζηανδρέου τού εξάλλου αυτού 
συναδέλφου, ό όποιος θά ήθελε 
διά τών γνωστών μεθόδων καί 
μέσων νά έπιβάλη είς τήν ένερ- 
γόν ήγεσίαν τάς απόψεις του καί 
τά πρόγραμμά του. Πέραν αύτοΰ 
όμως ό κ. Χατζηανδρέου δΓ ύ
βρεων καί διά μέσων άπαραδέ- 
κτων ένόμιζεν ότι ήμπορεΐ νά φέ
ρη είς πέρας τό έργον τό όποιον 
εΐχεν άναλάβε ι.

Άπεδείχθη κύριοι καί ήδη ο
φείλω νά άποκαλύψω είς τήν Συν-

έλευσιν, διότι οΰδείς τό γνωρίζει 
αύτό, ότι έν πολλοΐς χάριν ίδιας 
τοκτικής ήτις έφηρμόσθη έν συν- 
ε-,νεήσεί μετάτώ^ συνεργατών 
μου, έπετεύχθη αύτό τό έλάχιστο'ν 
τό οποίον έπετεύχθη ώττε νά ά
τι σσπάσω μεν τά 20 8OO.QOO άπό 
τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος, καί 
λέγω τούτο:

"Οτι όταν έγένετο τό πρώτον 
Συμβούλιον τών κυρίων Υπουρ
γών, παρισταμένων καί τού κ. ‘Υ 
ποδιοικητοΰ καί τών Δ),τών κ. 
Καπάνταη καί κ. Σπηλιοπούλου, 
ό κ. Ζολώτας ήτο πΰρ καί μανία 
εναντίον τών συντοξιούχων τής 
Εθνικής Τραπέζης τής ’Ελλάδας.

Ένημερώθην έπί τών διαμει- 
φθέντων έν τώ Συμβουλίορ καί λέ 
ρω είς τόν κ. Σπηλιόπουλον «Κύ

ριε Διευθυντά, νομίζω ότι οφεί
λω νά κάνω ένα ελιγμόν, καί ό 
ελιγμός μου είναι ό έξης: Θ’ ά- 
πευθύ.ω τηλεγράφημα είς τόν κ. 
Ζΐλώταν καί θά τού ζητήσω τήν 
συυπαράστασίν του καί θά ζητή 
σω καί άκρόασιν. Λέγει συνεννοή 
σου μέ τόν κ. Καπάνταη;. Έπη 
γα καί είδα τόν κ. Καπάνταην 
καί τού έξέθεσα τις απόψεις μου. 
Έμεινεν απολύτως σύμφωνος καί 
μού λέγει: «Πρόεδρε προχώρησε». 
Πράγματι άπηύθ'υνα τό τηλεγρά
φημα είς τόν κ. Ζολώταν καί μετά 
48 ώρες έτηλεφωνοΰσε εις τό γρα 
Φεΐον μας καί μού ώριζε; ραντε
βού. Τόν έπεσκέφθ'ην μετά τών 
συ αδελφών κ.κ. Σκουλάκη καί 
Τρίμη καί τού έξέθεσα τήν κατά- 
στασιν τών συνταξιούχων, ή ό- 

ία βέβαια ήτο απαράδεκτος, 
εϊπομεν ότι ήμεΐς όχι μόνον 

δέν υίοθετήσαμεν τήν υβριστικήν 
τακτικήν τοΰ άπελθόντος Προέ
δρου τών συνταξιούχων, άλλ’ άντιθέ 
τως τήν έπεκρίναμεν καί διαχω- 
ρίσαμεν τάς εύθύνας μας. Πιστεύ 

ο μεν ότι θά θελήσετε νά μάς συμ- 
τιαρασταΕήτε. Ξέρετε πόσο σοβα
ρόν είναι τό ζήτημα διά τήν τά 
ξΐν μας καί δέν θά θελήσετε νά 
έλθετε αντίθετος πρός 10.000 οί- 
κογενειάρχας. Μέ έβεβαίωσεν κα 
τά τόν κατηγορηματικώτερον 
τρόπον ότι έφ’ όσον οΐ Κύριοι Ύ 
πουργοΐ αποφασίσουν νά ένισχύ- 
σουν τό Ταμεϊον, εμένα, όχι μόνον 
δέν 6ά μέ εΰρετε αντίθετον άλλα 
άντιθέτως, υπερασπιστήν τών δι
καιωμάτων σας.

Έτσι Κύριοι καί έγινε. "Ελα- 
6ον χώραν τά γεγονότα καί κατά 
την συνεδρίασιν ή οποία έγένετο 
είς τό Γ ραψεΐον τοΰ κ. Ζολώτα 
μεταξύ αυτού, τών δύο Υποδιοι
κητών τής Τραπέζης καί τόΰ Ύ 
πουογοΰ τοΰ Συντονισμού τού κ. 
Παπαληγούρα, έλαμβάνετο ή άπό 
Φασις τής χορηγήσεως τών 20. 
800. 000. Άντιλαμβάίνεσθ'ε λοι
πόν ότι ή τακτική τήν οποίαν ή 
μεϊς ή θέλαμεν νά τηρήσω μεν, εΰ- 
οισκεν αντίθετον πάντοτε καί' πο 

λέμιον τόν κ .Χατζηανδρέου, ό ό
ποιος ήθελε νά μάς έπιβάλη αυ
τός τήν ίδικήν του τακτικήν, τήν 
όποιαν δέν εϋρίσκομεν ότι ήτο ή 
έιδεδειγμένη διά τήν διεκδίκησιν 
τών συμφερόντων τής τάξεως. Αυ 
τά είχα νά σάς πώ έπί τοΰ θέμα
τος αυτού.

κ. ΕΠΑΜ. ΜΑΥΡΟΥΑΙΔΗΣ : 
(Συνεχίζων). Έν πάση περιπτώ- 
σει, ό,τι έπετεύχθη είς τό συντα 
ξ'.οδοτικόν, έπετεύχθη χάρις είς 
τήν πλήρη συνεννόησιν καί συνερ 
γασίαν τών Συλλόγων τού έν έ- 
νεργείςί Προσωπικού τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, μετά τού Συλλόγου 
τών συνταξιούχων. Οΐ Συνταξιού
χοι να! μέν δέν κατέβηκαν είς τό 
πεζοδρομίαν, καίτοι ήσαν διατεθεί 
μενοι νά τό κάμουν καί αυτό, άλ 
λά έλαδον είς τόν αγώνα τήν θέ
σιν τήν οποίαν έπρεπε νά λάβουν. 
Καί αυτό άπετέλεσεν βασικήν αι
τίαν έστω καί αύτοΰ τοοζ μικρού, 
έν δψει τοΰ όλου θέματος, επιτεύ
γματος. Μικρού μέν είς ύψος π ο 
σοΰ, αλλά μεγάλου, θά μού επι
τρέψετε νά τό παραδεχθώ ούτό, 
νά τό έπσναλάβω, μεγάλου1 άπό 
άπόψεως γκρεμίσματος ενός φρα 
γμού ό όποιος είχε τεθή προ διε 
τίας.

Ό κ. Χαρίτος μέ τόν κ. Πα- 
παϊωάννου συνεφώνησαν είς τά ότ. 
είναι πενιχρά τά έπττευγματά 
μας. Ό κ. Χαρίτος βέβαια δέν 
έπεξετσθη περισσότερον. Κοινός 
στόχος αύτοΰ καί τού Πα- 
παϊωάννου ήταν ότι έπετύχαμεν 
αϋξησιν τών μισθών τών τμήμα 
ταρχών Α', ‘Υποδιευθυντών, Συμ- 
πραττόντων Υποδιευθυντών και 
Δ'ευθύντών.

Θά μού έπιτρέψη ό κ. Πα- 
παϊωάννου ό όποιος ήταν όξύτε 
ρος είς αυτό τόσημεΐον νά εϊπω 
ότι δέν τό έσκέφθη σοβαρώς τό 
ζήτημα αύτό. Διότι έάν ήί'ελε έ
ναντι ήμών νά είναι άντικειμενι 
κώτερος, έπρεπε νά έπεκταθή καί 
είς τά λοιπά ζητήματα τά όποια 
άφεώρων λοιπάς κατηγορίας Προ
σωπικού. Περί τής έξισώσεώς μας 
πρός τήν Τράπεζαν τής ‘Ελλά
δος, όσον αφορά τό επίδομα πο- 

ιετίας. πού δεν αφορά μόνον

δοκίμων, περί οϋξήσεως κατά 5% 
τών προσαυξήσεων καί μειώσεως 
τού χρόνου αύτών είς τόν Λογι
στήν Β' αύτά βέβαια καί έτερα 
ζητήματα, τά όποΐα αφορούν τούς 
λοιπούς όλους, πλήν τών Δ)^τώ; 
βαθμούς δέν τά ά,έφερειν.

Επίσης έδημιούργησεν έ-τύπω 
σιν μέ τό. νά πή ότι ήοχολήΐημεν 
μέ τά έξοδα παραστασεως. ' Ή 
«Τραπεζιτική» δέν λέγει ότι έπετύ 
χομεν αϋξησιν τώ, έξόδω-; παρα- 
στάσεως. Λέγει ά.άλογο, ρ ύ "μ ι - 
σιν τών εξόδων παραστασεως. 
Διότ έάν μέν είς τό, Υποδιευ
θυντήν τά έξοδα παραστασεως 
ηΰξήΕησαν, είς τόν Διευθυντήν τά 
έξοδα παραστασεως έμειώθησαν. 
Ήτο μία ρύθ'μισις διά νά έλθωμεν 
είς μίαν άναλογίαιν μέ τούς νέ
ους μισθούς. ’Αλλά όταν προχω 
ροΰμε κ. Παπαϊωάννου είς τά αϊτη 
μα: νά μήν ύπολειπώμεθα άπό τήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος, πώς θά 
είναι δυνατόν, έφ’ όσον ζητοΰμεν 
ώς πρώτον βήμα, νά έπιτύχωμεν 
τό κοινόν μισθολόγιον άπό άπό
ψεως βασικών μισθών νά έξαιρέ 
σωμεν μίαν κατηγορίαν τής κλί 
μακος τής ιεραρχίας τού Πρόσω 
πιχοΰ. Τί νά κάνωμε; Λ ύ'-ό τό μ - 
σθολόγιο έχει η Τράπεζα: τής Έλ 
λάδος, αύτό τό μισθολόγιο έφηρ- 
μόσαμεν καί ήμεΐς σαν βήμα cu- 
οί αστικόν διά νά προχωρήσωυεν 
καί είς τήν μισθολογικήν έξέλιξυ 
άπό χρονικής πλευράς.

(Είς τό σημεΐον τούτο διακό
πτεται ΰπό τοΰ Προέδρου κ. Κα 
ραπάνου).

κ. Γ. ΚΑΡΑΠΙΑΝΟΣ: Κύριοι 
Συνάδελφοι, έπί τοΰ θέματος αυ
τού, θά πρέπει νά γνωρίζετε τήν 
πραγματικήν του έξέλιξίν, Έφ' ό 
σον έτέθη θέμα, ύφΐσταται είσέτι 
ακόμη, τού νά μήν ύπολειπώμεθα 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος, καί 
έφ’ όσον άπό 1ης Μαΐου τού 1961 
οί βασικοί μισθοί τών Τμηματαρ- 
χών Α' Εντεταλμένων, ‘Υποδιευ
θυντών καί Διευθυντών τής Τ ρα 
πέζης τής Ελλάδος, εΐχον αΰξηθή 
είς ό σημεΐον είναι σήμερον, ήτο 
φυο'ΐκόν νά ζητήσωμεν άπό την 
Διοίκησιν τήν αναπροσαρμογήν 
καί τών βασικών μισθών τών συν
αδέλφων τής 'Εθνικής Τραπέζης. 
Δοθέντος ότι καί οΐ λοιποί βασι 
κοϊ μισθοί όχι μόνον δέν άφίσταν- 
το τής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
άλλα άντιθέτως ύπερείχομεν εκεί 
νων.

Δέν έγινε τίποτε ιδιαίτερον διά 
τούς δικούς μας άνωτέρους καί 
άνωτάτους. Εκείνο τό όποιαν πα 
ρατηρεΐται είς ή μάς είναι ή λύπη 
ρά εΐκών ή οποία έμφανίζεται εις 
τήν παρούσαν Συνέλευσιν. "Οτι 
οΰδείς έξ άΰτών τών άνωτέρων εύ 
ρίσκεται έδώ. Ένφ έπρεπε λόγφ 
τού ζητήματος τό όποιον μάς ά- 
πησχόλησεν, καί άπησχόλησεν ό 

λους τούς ρήτορας, νά είναι άπαν 
τες παρόντες, διότι αυτοί θά είναι 
οΐ πρώτοι οΐ όποιοι θά βαδίσουν 
τήν οδόν τήν άγουσαν πρός τό 
I ΚΑ. Λυπούμαι είλικρινά διότι πέ 
ραν τών άνακοινώσεων, υπήρξαν 
καί προσωπικά! οχλήσεις έκ μέ
ρους μου καί παρακλήσεις ώστε 
νά παρευρεθοΰν είς τήν Συνέλευσιν 
διά νά δώσουν τόν δέοντα τόνον.

Αύτά είχα νά σάς πώ έπί τού 
θέματος.

κ. ΕΠΑΜ. ΜΑΥΡΟΥΑΙΔΗΣ:

τούς διευθυντάς, περί ένοποιήσεως 
τών μισθών τών προσωρινών καί

(συνεχίζων). ‘Ο κ. Χαρίτος έση- 
μείωσεν ότι διαχωρίζομεν εφέτος 
τά αιτήματα σέ κλαδικά καί κα
θαρώς συλλογικά. Νομίζω·, ότι τά 
όσα έ φέτος έπετύχομεν ζητήματα 
είναι θέματα τά όποΐα αφορούν 
καθαρώς τήν οικογένειαν τών υ
παλλήλων τής Εθνικής Τραπε 
ζης. Δέν έζητήσαμεν τήν συνδρο
μήν καί τήν ένίσχυσιν τών εΰρυ- 

τέρων μας οργανώσεων. Αυτή ή
ταν μία αυτοδύναμος καρποφορία. 
'Αλλά τό Δ. Σ. είναι ύπερήφσ- 
νον διότι καί είς τούς κλαδικούς 
αγώνας κατεΐχεν καί κατέχει πάν
τοτε τήν πρωτοπόρον θέσιν. Έάν 
ό κλάδος τών Τραπεζιτικών, έ 
πιτυγχάνη κατά καιρούς ώρισμέ
να επιτεύγματα, ή οικογένεια τών 
’Υπαλλήλων τής Έθ'νικής Τραπέ
ζης, τό παιδί αύτό τής Όμοσπον 
δίας, δύναται νά ΰπερηφανεύεται 
ότι προσφέρει σέ αγώνας καί σέ 
δύναμιν ένα μεγάλον, σεβαστόν 
■μέρος.

*0 κ. Χαρίτος άνεφέρθή επίσης 
είς τό σοβαρώτερον θέμα τής έν 
τάξεως καί έπεκαλέσθή δΓ αύτά 
μίαν άνακοίνωσιν τού 1956.

Βέβαια ή άνακοίνωσις αυτή 
δέν ήτο τοΰ παρόντος Δ. Συμβου 
λίου.

Ή ένταξις βάσει ενός συγχρο
νισμένου ’Οργανισμού υπάρχει ώς 
αίτημα. ’Αλλά συγχρόνως ό κ. 
Χαρίτος εΐπεν ότι υπάρχει τό κλί 
μο: τό άντεργατικόν, όπερ σημαί
νει ότι συνεπάγεται ένα μειωμέ 
νον εργατικόν δυναμικόν άπό 
πλευράς άγων ιστ ικότητος. Καί 
ερωτώ: Τά κλίμα άπό τού 195ό 
μέχρι σήμερα είναι τό ’ίδιον, ή χει 
ρότερον; ’Ασφαλώς είναι χειρό
τερον. ’Ασφαλώς ή άντεργατική 
έντασιςί είναι ισχυρότερα. Πώς λ οι 
πόν τό ηθικόν αίτημα, καί τό δι- 
καιώτατορ αίτημα τής έντάξεως 
τό όποιον αποτελεί ένα άπό τά 
έμφανέστερον εγγεγραμμένα είς. 
τήν σημαίαν τών αιτημάτων τού



ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Συλλόγου, πώς αυτό τό αίτημα 
μέ μειωμένηυ τήν δύναμιν τής ερ
γατικής τάξεως δι' αγώνας, κα'ι 
φυσικά μέ τις επιπτώσεις πού εΤ 
χεν εις τήν Έθνοτραπεζιτικήν οι
κογένειαν, 6ά μπορούσε νά έπι 
τευχθή;

Δεν ρίπτω πεσσιμιστικά. συνθή 
ματα. Τουναντίον τό φάρμακον ύ 
πάρχει. Είναι ή έ ότης τών δυνά- 
μεών μας. "Εχομεν δυνάμεις αί ό 
ποΐαι δυστυχώς αύτήν τήν στι
γμήν εύρίσκονται διασκορπισμέ 
ναι. Αύτήν τήν ενότητα πρέπει νό 
πραγματοποήσωμεν. Τό ότι δεν 
τήν έπραγ ματοπο ιήσαμεν οφεί
λεται εις άτυχή περιστατικά etc 
τά όποια ή Συνέλευσις θά μοΰ· έ· 
πιτρέψη νά μήν άναφερθώ, διότι 
τό θέμα αυτό τής ένότητος εύρί 
σκεται εις λεπτόν σημεΐον καί νο
μίζω δτι εάν δημοσίρ έλέγοντο 
ώρισμένα πράγματα, αύτήν τήν 
στιγμήν νά έπροξενεΐτο κακόν είς 
τό δλον θέμα, τής ένότητος.

Σάς ύποσχόμεθα ότι θά πρά- 
ξωμεν, είτε εύρισκόμεθα εις τήν 
’Αρχήν, είτε καί έκτος τής ’Αρχής, 
δ,τι δε? διά νά έξαλειφθοΰν δλαι 
αΐ άνωμαλίαι, δλαι αΐ αίτίαι διά 
τάς όποιας ή ένότης δέν έπραγμα 
τοποιήθή εΐσέτι.

κ. ΠΑ,ΠΑΊ-ΩΑΝΝΟΥ: Όμιλεΐ 
διακόπτων καί ζητεί νά γνωρίση. 
τό Δ. Σ. είς τή. Συνέλευσιν πού 

οφείλεται ή μ ή πραγματοποίησις 
τής) ένότητος.

κ. ΕΠΑΜ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ : 
Θά μοΰ επιτρέψετε κ. Παπαϊωάννου 
νά έπι μείνω. Είναι διακαής πόθος 
καί προσωπικός καί ολοκλήρου 
τού Συμβουλίου, νά εϋρεθώμεν σέ 
μίαν άλλην, αν ό/.ι Γενικήν Συνε- 
λευσιν, συγκέντρωσιν τού πρόσω 
πικοΰ, καί νά σάς άναγγείλωμεν 
πλέον τούς καρπούς τής εργασί
ας μας.

Εις τό σημεΐον αύτό διακόπτει 
ό κ. Γ. Νικολάου, ίσχυριζόμενος 
δτι έφ’ όσον έτέθη ή αρχή τής εί 
λικρινε'ας καί τής μή άποκρι'ψεως 
πρέπει νά τηρήται, διότι ουτω, 
είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν θά δύ 
νανται οΐ συνάδελφοι νά βοηθή
σουν τήν Διοίκησιν τού Συλλόγου 
είς τό έργον της.

κ. ΕΠΑΜ,. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ : 
Άπαντών λέγει: κ. Νικολάου τά 
δτι δέν μάς βοηθάτε είναι άλλο 
θέμα. ’Εδώ είς τό ζήτημα τής έ
νότητος δέν έζητήσαμεν βοήθειαν 
είναι ζήτημα ευθύνης τού Δ. Σ.

κ. Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δέν συζη- 
τούμεν διά τό παρόν, είτε τό πα 
ρελθόν, ή διά τό μέλλον. Συζητώ 
διά τήν άντίληψιν αύτήν διά τήν 
οποίαν έγινε ειδική θεωρία. Και 
μάς λένε Κύριοι, έσεΐς n Άντιπο 
λίτευσις δέν έρχεσθε — διότι έγώ 
δέν παραδέχομαι άντιπολίτευσιν 
—παραδέχομαι συναδέλφους οί ό 
ποιοι ένδιαφέροινται διά τά συλ
λογικά — σήμερα Εκπροσωπεί 
την Α' τάξιν ό κ. 'Ιθακήσιος, τήν 
άλλην ό κ. Καραπάνος, ό κ. Κα 
ραπάνος έχει τήν αρχήν. Λοιπόν 
τό καθήκον τού Συλλόγου είναι 
νά διεκδική τά ζητήματα τού προ 
σωπτκοΰ χωρίς νά ζητή τήν γνώ
μην τής άντιπολιτεύσεως.

Ή άντιπολίτευσις, αν ύπάρχη 
άντιπολίτευσις κατά τήν σημερι
νήν ημέραν θά έλέγχη, τίποτε άλ
λο.

κ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Δέν είναι 
θέμα άντιπολιτεύσεως. Είναι θέμα 
δικαιώματος έκάστου συναδέλφου 
νά λέγη τήν γνώμην του είς τό 
Λ. Σ. καί \ά συνεργάζεται καθ’ 

δλην τήν διάρκειαν τής θητείας αύ 
τού καί φυσικά έχει καί τον λό
γον είς τήν Γ εν. Συνέλευσιν. 'Ε
χει ϋποχρέωσιν νομίζω τό κάθε 
μέλος τού Συλλόγου νά έρχεται 
επάνω είς τά γραφεία νά έχη έ
ποψήν μέ ήν Διοίκησιν τού Συλ 
λόγου, νά παρακολουθή τά θέμα
τα, νά τά συζητή καί ^νά κάνη υ
ποδείξεις...

(’Ακολουθούν ταύτόχρονοι δια- 
λογικαί συζητήσεις τών συναδέλ 
φων).

κ. ΕΠΑΜ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ : 
Κλείνω τό σημεΐον αύτό καί νο
μίζω δτι θά συμφωνήσετε. Σάς 
λέγω δτι κατά τήν διάρκειαν τού Δ. 
Σ. τό κάθε μέλος τού Συλλόγου 
έχει δικαίωμα καί ϋποχρέωσιν νά 
παρέχη τά; πληροφορίας του είς 
τήν Διοίκησιν τού Συλλόγου. Ε
άν τό Δ. Σ. δέν άκολουβήση τάς 
οδηγίας καί τάς υποδείξεις τού 
μέλους καί εάν έκ τούτου τό μέ
λος θεώρηση δτι διά τον χειρι
σμόν ενός ζητήματος, διά τον 
κακόν χειρισμόν μέ τό κακό απο
τέλεσμα τό Δ. Σ. υπέχει εύβύ α- 
διότι δέν ήχολούθησε τάς υποδεί
ξεις του, τότε είς τήν Γεν. Συνέ- 
λευσιν 6ά έλθη καί θά κάνη κρι
τικήν. Καί έν ή περιπτώσει υ
πάρχει σύμπτωσις άπςψεω με
λών τού Συλλόγου, τότε ταΰτα 
δύνανται, σύμφωνα μέ το Κατα
στατικόν, νά καλ> σου, καί έ<τα- 
κτον Γενικήν Συνέλευσιν έπί τού 
θέματος διά νά επισπεύσουν τήν 
κριτικήν, ιά επισπεύσουν τήν ά- 
ναζήτησιν ευθυνών. Διαχωρίζω 
τήν συνεργασίαν τού κάθ-: μέλους 
μέ τάν Σύλλογον, άπά τήν άιαζή 
τησιν εύθυνών. Συνεργασία γίνε
ται κατά τήν διάρκειαν τής θη
τείας, άναζήτησις εύθυνών γίνεται-I

εις τήν Γενικήν Συνέλευσιν, είτε 
τακτική είναι είτε έκτακτος. Νο
μίζω πώς συμφωνοΰμεν.

'Επειδή ό κ. Παπαϊωάννου ώ 
μίλησε περί 1 δετίας τών θηλέων, 
πάλιν νομίζω δτι καί αύτό τό θέ
μα δέν τό έσκέφθη σοβαρά δπω; 
έπρεπε. Διότι ένώ ήδη αΐ θήλεις 
συνάλεψοι Εχουν 25ετίαν ώς έλά- 
χιστον δριον υπηρεσίας διά νά έ 
ξέλθουν από τήν Τράπεζαν, τό νά 
ζητήσω μεν 1 δετίαν, ΰπό τάς ση- 
μερινάς συνθήκας, νομίζω δτι δέν 
σηρίζεται έπί σοβαρών βάσεων. 
"Ηδη υπενθυμίζω είς τον κ. Πα- 
παίωάννου^ δτι είς τσ σχέδιον 
τού ’Οργανισμού, έχομεν θέσει 
θέμα 20ετ!ας. Καί επειδή είπα 
διά τόν ’Οργανισμόν, άπαντώι καί 
είς τήν κριτικήν ή όποια μάς ή- 
σκήθη διότι, κατ’ αύτήν, δέν ήσχο 
λήθημεν μέ τόν 'Οργανισμόν.

Κύριοι Συνάδελφοι, λέγομεν 
είς τόν απολογισμόν μας δτι τό 
Δ.Σ. μέ τόν ’Οργανισμόν έχει ή
δη άσχοληθή. Έμελέτησε τις α
νάγκες τής τροποπο ιήσεως τού 
'Οργανισμού, τόν τρόπον μέ τόν 
όποιος ό 'Οργανισμός θά προσηρ 
μέζετο προς τις άπαιτήσεις τού 
συνόλου τών συναδέλφων καί προς 
τήν πραγματικότητα τής ’Εθνι
κής Τραπέζης. Πρέπει — επανα
λαμβάνω πάλιν—νά έχη τήν δύνα- 
μιν τά έκάιστοτε Δ.Σ. νά προβά- 
λη τό θέμα τού1 'Οργανισμού 
πρός προώθησιν καί προς έπίλυ 
σιν. 'Επιτρέψατε μοι νά εΐπω καί 
πάλιν — έδώ έχομε τό θάρρος καί 
τά λέμε — δτι είς τό σημεΐον 
τούτο, διά νά προωθήσωμεν 
ένα τοιοΰτον ζήτημα, ή 6ύ- 
ναμις ή καιάλληλος δέν υπήρχε. 
Υπήρχαν όπως γράφομε κα’ είς 
τάν άπολογισμόν μας τόσα ά\λα 
θέματα τά όποια έκάλυπτον βασι 
κώτατες ανάγκες, μπορώ νά πώ 
παράλληλες πρός τόν ’Οργανι
σμόν υπηρεσίας άνάγ. ες, διά τίς 
όποιες τά κότσια. μας — κατά 
τό κοινώς λεγόμενον — βαστάγσ 
νε. Έ εΐ.α τά έβάλαμε μπροστά 
*·αί τά πετύχαμε.

‘Ο κ. ‘Ιθακήσιος είπε νά άπε- 
στέλλομεν μέλη μας εις τό εξωτε
ρικόν διά νά μελετήσω-μεν καί η
μείς παραλλήλως τό τί συμβαίι ει 
είς τό Εξωτερικόν. ‘Ημεΐ; άπό 
τήν αρχήν έγνωρ ζαυεν βέβαια δ 
χι έν λεπτομερείς! άλλα έν 6ασι- 
καΐς γραμμαΐς, πώς αμείβον
ται καί. πώς εξελίσσονται οΐ Τρα
πεζιτικοί υπάλληλοι είς τάς πλεί- 
στας χώρας τής Ευρώπης καί τής 
'Αμερικής. Καί όταν έγένετο ύ
πό τής Τραπέζης αποστολή συνα
δέλφων είς τό Εξωτερικόν, τό τό
τε Δ. Σ. εΐπεν είς τήν Διοί ησιν 
τής Τραπέζης δτι δέν πρέπει νά 
κάνωμεν άντιγραφάς τού τί συμ
βαίνει εις τό ’Εξωτερικόν. Πρέπει 
νά στη,ριχθώμεν είς τήν Έλληνί- 

I κήν πραγματικότητα κα’ ή Έλλη 
νική πραγμαπκότης νομίζομεν δτι 
άντιμετωπίσθήι, δτι άπεικονίσθη 
δπως ακριβώς άναφίρεται είς τό 
υπόμνημα — μελέτην τό όποιον 
υπεβλήθη είς τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης άπό τόν Νοέμβριον τού 
1959.

Βέβαια, ζά ήτο ευχής έργον 
έάν ό Σύλλογος ήδύιατο νά στεί- 
λη κα! αυτός κλιμάκιον είς τό Έ 
ξωτερικάν διά νά μελετήση ευρύ
τερου τά εργατικά ιαί τά τραπε
ζιτικά ζητήματα. "Οπως ή Τρά
πεζα δέν έστειλεν τούς συναδέλ
φους διά. ιά μελετήσουν τά ζητή
ματα μόνον τού Προσωπικού. Τούς 
έστειλεν δι' εΰρύτερον σκοπόν. 
Έ μελέτησαν κυρίως θέματα έ" 
γένει τραπεζικής λειτουργίας.

κ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ: ‘Ομιλεΐ μα
κράν ευρισκόμενος μή άκουόμε- 
νος.

κ. ΕΠ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Μά
λιστα. ’Αλλά κ. ’Ιθακήσιε δυστυ
χώς δταν 3 άνθρωποι κατ’ ουσί
αν ασχολούνται μέ τό βάρος τών 
συλλογικών πραγμάτων, πώς θά 
μπορούμε νά κάνωμεν — έπιτρέ
ψατέ μου νά πώ — τήν πολυτέ
λειαν αύτήν, δταν αντί νά πάμε 
είς τό Παρίσι η τό Λονδΐνον, ή 
είς τό "Αμστερνταμ, έπρεπε νά 
πάμε είς τήν 'Ηγουμενίτσα, τό 
Άγρίνιον, τά Ίωιά νινα, έπρεπε 
ιά πάμε είς τά τόσα επαρχιακά 
Υποκαταστήματα διά νά ίδοΰμε 
αυτούς τούς συναδέλφους πού στε 
νάζουν, τί ανάγκες έχουν;

(Καί πάλιν διακόπτεται ο κ- 
Μαυρουλίδης άπό τόν κ. Ίθακή- 
σιον δστις σημειοΐ δτι ήρΰνατο ό 
Σύλλογος ιά στείλη άλλους πέ
ραν τού Δ. Σ. συναδέλφους).

κ. ΕΠ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: ’Ορ
θόν είς τόν λόγον άλλα δυσχερέ- 
στατον είς έκτέλεσιν. Πάντως είς 
τό σημεΐον αύ'ό οάς λέγω δτι ή 
'Ομοσπονδία έχει τμήμα Εξωτερι
κών σχέσεων, έχει άνταποκΡιθή 
είς τήν πρόσκλησιν τής Διεθνούς 
Όμοσποιδίας ’ Ιδιωτικών Υπάλ
ληλων είς τούς όποιους υπάγονται 
καί οΐ Τραπεζιτικοί. Ή Όμοσπον 
δία Τραπεζοϋπαλληλικών Όργα 
νεάσεων πρόκειται κατ’ άπόφασιν 
τού Συνεδρίου νά γίνη, μέλος τής 
Διεθνούς ‘Ομοσπονδίας κατά τό 
1963 πιστεύομεν καί όποιοδήποτε 
Δ. Σ. διαθέτει χρόνον καί δυνά
μεις, θά έλθη είς επαφήν μέ τίς 
,Όργαιώσεις τού ’Εξωτερικού.

Δέν παρηκολούθησα τόν κ. 
Παπαϊωάννου τί εΐπεν είς το θέ
μα τών καυσίμων. Πάντως ή πρα 
γματικότης είναι δτι ένώ ή Τρά
πεζα μέχρι πρό τίνος έδιδε 1.200 
δρχ. τό έτος ώς δάνειον, τώρα 
δίδει 1.400 έκ τών όποιων τίς 
700 τίς χαρίζει. Μικρόν μέν, άλ
λα καί αύτό επίτευγμα.

(’Ακολουθούν ταύτόχρονοι δια- 
λογικαϊ συζητήσεις).

κ. ΕΠ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Είς τόι 
θέμα τής ένοποιήσεως τού Επι
κουρικού, καπηγορούμεθα δτι είς 
τόν πλήξαντα ήυάς Ήλιάσκον έ- 
δέχθημεν καί τού έχορηγήθη έπι- 
κούρησις.

Κύριοι, αΐ διατάξεις τών Κατα 
στατικών τών Ασφαλιστικών Όρ 
γανισμών είναι γενικά!. Καί έφ' 
όσον περιλαμβάνουν καί τούς Δι- 
οικητάς δέν δύναται νά έξαιρεθη 
ένας Διοικητής.

" Οταν άλλωστε όμιλον μεν περί 
ένότητος τού Προσωπικού καί τήν 
παραδεχόμεθα όλοι καί δταν αύ 
ιή ή ένότης πρέπει νά περάση ά
πό τά ’Ασφαλιστικά Ταμεία ο
πωσδήποτε, πώς μπορούμε νά 
παραπονούμεθα δτι έχει αύτή ή 
ένότης μίαν όδυνηράν έξαίρεσιν; 
"Οταν πρόκειται νά έπιτύχωμεν 
τήν έιότητα αυτήν, μέ όλους τούς 
γενικούς καρπούς οί όποιοι θά έ- 
πελθουν δΓ ολόκληρον τό Προσω
πικόν, δέν μπορούμε δυστυχώς νά 
άποφύγωμεν ώρισμένα ελαττώμα
τα. Τά ελαττώματα είναι μικρότε 
ρα τών πλεονεκτημάτων. Νομίζω 
δτι τό δτι έπικουρεΐται ή δτι συν 
ταξιοδοτεΐται ό κ. Ήλιάσκος συν
δέεται μέ τό κακόν παρελθόν, τό 
όποιον νά ευχηθούμε — καί τούτο 
έξαρτάται άπό τήν κοινήν θέλη- 
σιν —- νά είναι άνεπίστρεπτον.

κ. Δ. ΠΑΠΑΊ-ΩΑΝΝΟΥ: Μά 
είναι παραλληλισμός κ. συνάδελ
φε, μέ τήν μεταχείρισιν τών θυ
μάτων τού Ν. 2510.

κ. ΕΠ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Ε

πειδή γίνεται ό παραλληλισμός 
αύτός, σάς λέγω δτι τό Καταστα 
τικόν τού Επικουρικού Ταμείου 
παρουσιάζει ευχέρειαν τροποποιή 
σεων. Αύταί οοΐ διατάξεις δέν εί
ναι πάγιαι, δπως ακριβώς δέν εί
ναι πάγιαι αί διατάξεις οίουδήπα 
τε ‘Ασφαλιστικού μας ’Οργανι
σμού. ’Αλλά ένώ δμως τά άλλα 
Ταμεία μας, ώς νομικά πρό
σωπα Δημοσίου Δικαίου, θέλουν 
ώρισμένην διαδικασίαν δυσχερή 
πολλάκις, διά ιά τροποποιηθούν, 
τό ’Επικουρικόν Ταμεΐον, έχει τήν 
ευχέρειαν μέχρι στιγμής τούλάχι- 
στον, νά τροποποιήται δΓ άποφά 
σεως τού Δ. Σ. έπικυρουμένης ά
πό τό Γεν. Συμβούλιον τής Τρα
πέζης. Παρουσιάζει δηλαδή τήν 
εύχέρειαν δπως τόσον ή θιγεΐσα 
άπό υμάς διάταξις δσον καί άλ- 
λαι έλαττωματικαΐ διατάξεις εί
ναι έλάχισται είς εκτασιν, συγκρι 
νόμεναι μέ τήν έπιτευχθεΐσαν Ενό
τητα είς τόν κλάδον τούτον τής 
Άσφαλίσεως καί τήν σύιδεσιν τής 
έπικουρήσεως, Εμμέσως διά τής 
συντάξεως, πρός τάς άποδοχάς 
τών έν ένεργείςι.

“Ολες αυτές τ ς ατέλειες, ε’ίμε- 
θα σέ θέαιν έν καιρώ, πού πιστεύ 
ομεν νά είναι σύντομος, νά τίς σ- 
παλείψωιμεν ή νά τίς μεταβάλω- 
μεν έπί τό εΰνοϊκώτερον.

Δέν θά σάς κουράσω περισσό
τερον. Τελίΐώ ω μέ τήν ύπόμνησιν 
πάλιν τής καθολικής συμμετοχής 
είς τόν αγώνα διά τήν σωτηρίαν 
τής άσφαλίσεως καί τής εύχής τού 
Δ. Σ. καί τής ΰποσχέαεως δτι, 
τ ς αδυναμίες τίς όποιες παρου
σίασε αυτά τό έτος διά συνεννοή
σεις μεταξύ τών κυριωτέρων ορ
γανώσεων τού Προσωπικού, νά τίς 
ξεπεράση καί είτε τό ίδιον είτε 

τό διάδοχον, νά έχη τίς δυνατότη
τες νά σάς παρουσίαση τό έπόμε 
νον έτος περισσότερα έπιτεύγμα- 
τα.

(Χειροκροτήματα),

0 πρόεδρος κ. Γ.Καραπάνος κλείνει τήν συζήτπσιν
κ. Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ : "Εχω 

μίαν απορίαν έπί συνταξιοδοτι- 
κου θέματος σοβαρωτάτου1.

Κατετόπισε μήπως ποτέ τό Δ. 
Σ. έπί πόσον χρόνον, έάν διατε- 
λέση τίς Διοικητής τής Τραπέζης, 
δικαιούται πλήρους συντάξεως;

Διότι ούδεμίαν μνείαν σχετι
κήν έκαμε κατά τήν άναΐεώρησιν 
τών συντάξεων.

Παρακαλώ έπ’ αυτής τής απο
ρίας νά τύχω κάποιας άπαντήσε 
ως. Διότι, έν προκειμέιφ έχει εύ^ 
θύνας τό Δ.Σ. διά τήν συνταξιο 

: δοτησιν μέ 20.000 δραχμές τό 
! μήνα τού έπιδρομέως Ήλιάσκου.

κ. Γ. Κ ΑΡΑΠΑΝΟΣ : Είμαι υ
ποχρεωμένος καί πάλιν νά έττανέλ 
θω έπί τού θέματος τής απουσί
ας τών Άνωτάτων Λειτουργών 
τής Τραπέζης έκ τής σημερινής 
Γ εν. Συνελεύσεως. Αποδεικνίεται 
αποξ, έτι, δτι ουτοι αδιαφορούν 
διά τά κοινά.

Ευτυχώς αυτοί είναι οί ολίγοι, 
έμεΐς εΐμέθα οί πολλοί. ’Εμείς έ
άν ολοι μας εϊμεθα έν όμονοία, 
έάν πειθαρχήσουμε είς την συλλο 
γικήν έκπροσώπησιν, οίαδήποτε 
καί αν είναι, πρέπει νά γνωρί
ζετε έκ τών προτέρων, δτι οί α
γώνες μας θά στέφωνται ΰπό ε
πιτυχίας.

Διά τής σημερινής συνελεύσεως 
κλείνει ΰπό τήν ηγεσίαν μου, πεν 
ταετής έκπροσώπησις τής τά
ξεως.

"Οπως όρθώς, - καί τον1 εύχαρι 
στώ θερμώς - 6 συνάδελφος κ. 
Χαρϊτος ΰπΙεγράμμισε τούτο α
ποτελεί έ'να άξιοσημείωτον γεγο
νός, διά τόν έξης καί μόνον λό
γον, κατά τήν προσωπικήν μου άν 
τίληψιν. Άποδεικνύει δτι ή έκπρο- 
σώπνσις έστάθη πάντοτε είς τό 
πλευράν των συναδέλφων καί έ- 
πραξεν πάν τό άνθρωπίνως δυνα 
τόν, διά νά άνταποκριθή είς τάς 
απαιτήσεις τής τάξεως, καί νά 
έπιτύχη δ,τι ήτο δυνατόν πρόξ 
δφελός της.

Προβάλλεται είς έμέ ιερόν τό 
καθήκον νά έκψράσω πρός δλους 
τούς συναδέλφους, παρόντας καί 
μή, τάς ειλικρινείς ευχαριστίας 
μου, διά τή* έμπιστοσύνην καί α
γάπην τήν οποίαν έξεδήλωσαν 
πρός τά πρόσωπόν μου, καί αί ό
ποιοι αυξάνουν τάς υποχρεώσεις 
μου έναντι όλων. Αισθάνομαι δ
μως, έγώ τον έ αυτόν μου, ας μαΐ 
έπιτραπή, ϋπερήφανον, διότι με
τά πέντε χρόνια πραγματικής πά
λης, έμφανίζομαι ένώπιόν σας 
λευκότατος καί ώς έχπληρώσας 
είς τδ ακέραιον τό καθήκον μου. 
Είς υμάς βέβαια, έναπόκειται νά 
κρίνητε έάν τό έίτιτελεσθέν ϊρ- 
γον, τόσον τού άπολογιζομένου έ
τους, δσον καί ολοκλήρου τής δε
τίας ΰπήρξεν ικανοποιητικόν καί 
αν κατά τήν διαδρομήν του διε- 
πράξαμε σφάλματα τά όποια ού< 
δεις νομίζω έκ τών άγωνιζομένων, 
είναι δυνατόν νά άποφύγη.

Πάντως, ΰποστηρίζω και δέν πι
στεύω δτι είναι δυνατόν νά μοΰ 
τό άρνηθή ούδεΐς έκ τών συναδέλ 
φων, δτι, έγκαταλείψαμε οίονδή-

ποτε προσωπικόν ή γενικόν αίτη
μα τής τάξεως, ή όπισθοχωρήσαμ 
με πρό τών Εμποδίων τά όποια 
συναντήσαμε κατά τόν μακράν 
οΰτόν χρόνον.

Εκείνο τά όποιον Επίσης, πρέ
πει νά υποστηρίξω, είναι τούτο, 
δτι, έγκατέλειψα τάς προσωπι
κός μου Επιδιώξεις, γιά νά δώσω 
τόν Εαυτόν μου είς τό σύνολον.

’Αποτελεί Επίσης δΓ έμέ καθή
κον ΐνα άπό τού βήμοίτος τούτου 
έκφράσω τάς ευχαριστίας μου 
πρός δλους τούς συνεργάτας μου1, 
οί όποιοι κατέβαλαν προσπάθει
ας διά νά έπι τευχθή τό έργον τό 
όποιον ήδη γνωρίζετε. Θά άπετέ- 
λει δμως δΓ έμέ παραγνώρισιν, 
έάν δέν διέστελλον τάς υπέρμε
τρους καί άοκνους προσπάθειας 
τών Γεν. Γραμματέως καί Ειδι
κού Γραμματέως κ. κ. Μαυρουλίδη 
καί Λ ί τι να, οί όποιοι, ομολογούν 
μένως, δέν έφείσθησαν κόπου διά 
νά συντελέσουν είς τήν Επιτυχίαν 
τής αποστολής μας.

Παρηκολούθησα, κύριοι, μέ Εν
διαφέρον, ώς έπεβάλλετο είς έμέ, 
τάς Επικρίσεις καί κρίσεις τών 
διαφόρων άγορητών. Προς δλους 
Εκφράζω τάς ευχαριστίας μου, εί
τε ύιετι έπήνεσαν καί Εξύμνησαν 
τό έπιτελεσθέν έργον, είτε διότι 
υπέδειξαν ώρισμένας παράλει
ψης μας, αί έποΐαι θά άποτελέ- 
σουν θέμα μελέτη;, έρεύνης καί 
τοποθετήσεκς είς τό διάδοχον 
συμβούλιον.

Δέν νομίζω δτι έχω τά δικαίω
μα νά σάς κουράσω καί νά μα
κρηγορήσω. Ό κ. Γεν. Γραμμα- 
τεύς άπήντησεν έπί τών γενσμέ- 
νων Επικρίσεων καί παραλείψεων. 
Τό Δ.Σ. ήκολονθησε πάντοτε, μολ 
Χον κατέβαλε παντοίας προσπα- 
Εείας, ώστε, 6 δρόμος τ-ν όποιον 
ήκολούθ’ει νά είναι ό ορθός, δσον 
ακανθώδης καί αν ήτο. Χάρις, είς 
τήν πίστιν του έπί τών δικαίων 
τής τάξεως, καί χάρις είς τήν Ε
πιμονήν του δτι αί Επιδιώξεις 
έχσυσαι ώς έρεισμα, τό δίκαιον, 
θά ικανοποιούντο, έπροχώρησε, 
κατέστησε βατόν τόν δρόμον καί 
τελικώς ένίκησεν.

Δέν υπάρχει δμως ούδεμία αμ
φιβολία δι ι σήινεοον διαπιστοΰ- 
ται έν τή Τραπέζη μία κατάστα- 
σις άπαράδεκτος. Κατάστασις, ή 
όποια οδηγεί είς τό νά έκλειψη 
πάσα έννοια ηθικής τάξεως, καί 
πλήρης παραγνώρισις τής ιεραρ
χίας. Ή έκπροσώπησις διά τών 
τελευταίων ανακοινώσεων της, 
προειδοποίησε τούς αρμοδίους υ
πηρεσιακούς παράγοντας καί κα- 
τέστησεν αυτούς υπευθύνους δΓ 
ο,τιδήποτε θά άκολουβήση είς ήν 
περίπτωσιν προχωρήσουν είς τό 
έργον τής ήθικής πτώσεως τής 
Τραπέζης. Είναι ΰπόχρεως καί δη 
λοϊ καί άπό τού βήματος τούτου 
δτι δέν θά καμφθή πρό ούδενός 
έμποδίου καί θά πράξη τό καθή
κον της, ώστε νά περιφρούρηση 
τήν Τράπεζαν άπό τήν ηβικήν 
πτώσιν.

Θά ήθελα νά προσθέσω έπί τών 
απαντήσεων ταυ ΐΓεν. Γραμματέ
ως ώρισμένα τινά έπί τού όργανι

σμοΰ, καί τής έντάξεως, διότι εί
ναι τό σοβαρώτερον θέμα τό ό
ποιον απασχολεί σήμερον τήν τά
ξιν μας, άπό τά Εσωτερικά μας, 
Εννοείται, πέραν του θέματος τών 
άσφαλιστικών μας ταμείων καί έ
πί του θέματος τού ωραρίου τών 
Επαρχιακών καταστημάτων.

Κύριοι Συνάδελφοι, δέν παρε- 
λείψαμεν είς ούδεμίαν παράστα- 
σίν μας πρός τούς αρμοδίους, νά 
έπαναφέρωμεν τό θέμα τού οργα
νισμού. Ε;ηντλήθη, ή5η, ή Επι
χειρηματολογία των, έπί τής ο
ποίας έδικαιολόγουν καί έβάσι- 
ζον τήν άναβλητικότητά των.

Είσερχόμεθα λοιπόν, σήμερον 
καί κατά τήν παρούσαν περίοδον 
ή όποια θά άρχίση άπό τής Εκλο
γής τού νέου Δ. Σ. είς τό στάδι
όν τής πραγματοποιήσεως. Δη- 
λοΰμεν ευθέως, πρός τους κυρίους 
τής Διοικήσεως, δτι όχι μόνον δέν 
εϊμεθα διατεθειμένοι νά αποδεχθώ 
μεν τροποποιήσεις δυσμενεστέρας 
τών ίσχυουσών, άλλ’ άντιθέτως, 
θά έπιμείνωμεν μέχρι ς Εσχάτων, 
διά την βελτίωσιν τών1 συνθηκών 
καί τών όρων Εργασίας., Είναι ά- 
παράδεκτον μέ τήν σημειουμένην 
καθημερινώς πρόοδον, νά χειροτε- 
ρεύσουν αί συνθήκαι καί οί όροι 
Εργασίας τών Εργαζομένων. Καί 
έπί τή εύκαιρίςι τούτη, διεμηνύσα 
μεν κ(χϊ διεμαρτυρήθημεν διά τό 
καθιερωθέν σύστημα κρίσεως τών 
υπαλλήλων. ’Ενόμισαν οί κύριοι 
διοικοΰντες, δτι, έν άπουσίςι τής 
έκπροσωπήσεώς, μπορούν καί έ
χουν τό δικαίωμα νά Επιβάλουν 
όρους κρίσεως τών υπαλλήλων κα 
τά τό δοκοϋν. Ένώ ή Τράπεζα 
τής Ελλάδος, έξεπόνησε κανονι
σμόν τό 1956 «περί ψύλλων ποι
ότητας καί άξιολογήσεως τών 
φύλλων ποιότητας» οί ήμέτεροι κύ 
ριοι, ναι μέν έξεπόνησαν κανονι
σμόν πλήν δμως άπέκλεισαν τόν 
τρόπον τής άξιολογήσεως.

'Έχω κύριοι, ένώπιόν μου, τόν 
Κανονισμόν αυτόν τής Τραπέζης 
τής ‘Ελλάδος. Τοιαΰτα συστήμα
τα, ή Συλλογική έκπροσώπησις, 
τό έφώναξε κατ’ έπανάληψιν είς 
τόν κ. Διευθυντήν Προσωπικού, 
τά έθεώρει απαράδεκτα, καί όχι 
μόνον αύτά θεωρεί απαράδεκτα, 
άλλά καί πάσαν άλλην πράξιν ή 
όποια γίνεται έν άγνοια τής έκ- 
προσωπήσεως.

Τους δηλούμεν λοιπόν, άπό τού 
βήματος αυτού, δτι, έφ’ δσον η
μείς θά έξακολο-υθήσωμεν νά εΰρι- 
σκόμεθα είς τήν θέσιν τής έκπρο- 
σωπήσεως, θά καταπολεμήσωμεν 
καί έν ανάγκη καί έπί ζημία αυ
τής τής Τραπέζης, δέν θά έπι- 
τρέψωμεν νά προχωρήσουν είς 
τοιαύτας πράξεις.

Πρέπει νά Εννοήσουν καί θά τό 
Εννοήσουν καλώς δτι, οφείλουν νά 
παύσουν τά γρυφά. ’Οφείλουν νά 
κρίνουν τούς ύποΛλήλους μέ αντι
κειμενικότητα,. Δέν εϊμεθα εκείνοι 
οί όποιοι θά ΰποστηρίξωμεν το 
άδικον, ποτέ. Σάς τό δηλούίμενι 
ευθέως καί κατηγορη ματ ι κώς, άνε- 

ί ξαρτήτως έάν τινές ζημιούνται 
προσωπικώς. Θά ΰποστηρίξωμεν 
πάντοτε τό δίκαιον. Γ Γ αύτό, θέ- 
λομεν, οί κανόνες καί δ,τιδήποτε 
Επινοείται, νά τίθεται ύπ’ δψιν 
μας, νά τό κρίνωμεν καί νά άπο- 
φσσίζωμεν άπό κοινού. Είναι α
παράδεκτοι» καί θά καταπολεμη- 
θή 6Γ δλων τών μέσων τά όποια 
θά μάς δώση ή τάξις, πάν δ,τι 
τεκταίνεται κρυφίως καί Επιβάλ
λεται καθ’ δν τρόπον έπεβλήθησαν 
τά φύλλα ποιότητας, έπί τών ό
ποιων έν και ρώ θά έπανέλθωμεν.

Καί έρχομαι, κύριοι, είς τό ώ- 
ράριον τών Επαρχιακών καταστη
μάτων. Πέραν τών πλείστων δσων 
ζητημάτων, έκατοντάδων προσωπι 
κών, τά όποια έφροντίσαμεν νά 
θεραπεύσωμεν καί τών γενικών,: έ
να θέμα σοβαρόν τό όποιον άπη- 
σχόλησε καί απασχολεί καί θά α
πασχόληση τήν έκπροσώπησιν, εί
ναι τό θέμα τού ωραρίου τών Ε
παρχιακών καταστημάτων. Είναι 
αδύνατον νά κατανοήσουν οί 6- ’ 
πεύθυνοι υπηρεσιακοί παράγοντες 
δτι οφείλουν νά Εφαρμόσουν τά 
αυτά μετρά καί σταθμά 6Γ δλους 
τούς έν τή Τραπέζη Εργαζομέ
νους. Καί ού μόνον τούτο, άλλά 
δυστυχώς καί τά ώράριον αύτό 
παραβιάζεται κατά τρόπον άπα- 
ράδεκτον.

’Οφείλω, άπό τού βήματος τού
του απευθυνόμενος πρός δλους
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τούς ήρωας τών Επαρχιακών κατα 
στημάτων, νά τούς διαμηνύσω δτι 
δέν θά παύσω, δπου καί άν εύρί- 
σκομαι —— δέν έχει σημασίαν έάν 
θά είμαι είς τά ίΠροεδρεΐον ή θά 
είμαι αλλού, — νά παρακολουθώ 
καί θά παρακολουθώ μέ Ενδιαφέ
ρον καί αύτό τό ζήτημα καί δλα 
τά άφορώντα αυτούς.

"Έζησα, κύριοι, 27 χρόνια είς 
ιά Επαρχιακά Υποκαταστήματα 
καί αντιλαμβάνομαι καί Εκτιμώ 
δεόντως τάιν πόνον τών συναδέλ
φων αυτών. ’Αλλά, διαμηνύω ταΰ- 
τοχρόνως καί απευθύνομαι πρός 
δλους τούς διευθυντάς τών Υπο
καταστημάτων, νά παύσουν νά χρη 
ο ιμοποιοΰν τήν θέσιν τής ισχύος. 
Ή θέσις τής ισχύος δέν είναι μέ
σον 6Γ έπίδειξιν διοικητικών ικα
νοτήτων. Είναι μέσον, άποδει- 
κνΰον τήν ανεπάρκειαν τώίν διευ- 
θυνόντων. Οί διοικοΰντες έπιβάλ 
λονται μέ τό μυαλό καί δέν Επι
βάλλονται μέ τήν δύναμιν. Τούς 
διαμηνύω δτι πρέπει νά σταματή
σουν. Άπό τής θέσεως πού εΰρί- 
σκομαι καί άν θά εΰρίσκωμαι, 
τούς δηλώνω, καί ξέρουν πολύ κα 
λά, μηδέ αυτών τών φίλων μου δι 
ιυθυντών έξαιρουμένων δτι θά μέ 
εϋρουν άντιμέτωπον. Δέν θά στα
ματήσω προ ούδενός Εμποδίου, 
ούτε θά φεισθώ θυσιών. Είμαι εις 
θέσιν καί νύχτα νά βρεθώ είς τό 
άκρον τής Ελλάδος.

Ελπίζω νά σταματήση αυτή ή 
κατάστασις, τουλάχιστον ή παρα- 
βίασις τού ωραρίου. Ελπίζω, α
κόμη δτι ή Διοίκησις τής Τραπέ
ζης θά άντιληφθή καί θά έκτιμή- 
ση δεόντως, τήν άδικίαν ή οποία 
γίνεται στους ήρωας αυτούς καί 
θά προχωρήση σύμφωνα μέ τό τε- 
θέν ήδη θέμα έκ μέρους τής έκ
προσωπήσεώς σας, δτι Επιβάλλε
ται, κατά την προσεχή χορήγησιν 
τού γνωστού δεκαπενθημέρου, λό- 
γιρ ύπερωριακής άμοιβής, νά αύ
ξηση τούτο διά τούς συναδέλφους 
τών Επαρχιακών Υποκαταστημά
των είς τό διπλάσιαν.

(Χειροκροτήματο).
—- Ευχαριστώ θερμώς.
Έάν ύπάρχη καί πιστεύω δτι 

υπάρχει, νους, είμαι βέβαιος, δτι 
θά υίοθετηθή ή πρότασις τής έκ
προσωπήσεώς σας, καί θά άποδο- 
θή έστω καί σχετική δικαιοσύνη, 
διά τήν οποίαν ήγωνίσθημεν, άγω 
νιζόμεθα καί άναλισκόμεθα.

Νομίζω, κύριοι, δτι πρέπει νά 
τελειώσω. Καί έσεΐς έκονραστήκα 
τε κΓ έγώ, ώς γνωρίζετε, λόγφ 
τής κα,ταστάσεως τής υγείας μου, 
δέν είναι δυνατόν νά συνεχίσω.

Θά τερματίσω τήν ομιλίαν μου, 
άφοΰ σάς δηλώσω δτι, έχοντας ώς 
σύντροφον τόν μεγαλύτερον διδά
σκαλον, τήν πείραν την οποίαν α
πέκτησα κατά τήν πενταετίαν καθ’ 
ήν ήγωνίσθην είς τήν γραμμήν 
τής μάχης, ών απολύτως κάτο
χος τών ζητημάτων τής τάξεως, 
καί συναισθανόμενος τήν βαρεΐαν 
ϋποχρέωσιν την οποίαν έδημιούρ- 
γησεν στο πρόσωπό μου ή Εμπι
στοσύνη σας, κατά την πενταε
τίαν αυτήν, δέν έ'χω τό δικαίωμα, 
δυστυχώς, νά έγκαταλείψω τόνΙ α
γώνα, δταν οΰτος δέν έ'χει τέρμα 
τισθή ακόμη.

Διά τόν λόγον αυτόν, θά συνε
χίσω τό άναληφθέν έργον καί θά 
διαθέσω τόν Εαυτόν μου διά την 
δικαίωσιν τών αιτημάτων τής τά
ξεως, έάν, καί έφ’ δσον αΰτη μέ 
κρίνη ώς τόν καταλληλότερον διά 
τήν προκειμένην αποστολήν. Έάν 
δμως, προβληθώσι υποψήφιοι, ίκα 
νώτεροι καί πεπειραμένοι περί την 
διαχείρισιν τών κοινών, έγγυώμε- 
νοι τήν τι μίαν καί δκαμπτον διεκ- 
δίκησιν τών δικαίων μας απόν
τες, ουδέ τού όμιλοΰντος έξαιρου 
μένου, έχομεν ϋποχρέωσιν νά τούς 
έκλέξωμεν.

Μ’ αυτές τίς σκέψεις, κλείνω 
τήν Συνέλευσιν τού 1963. Άπευθύ 
νω πρός άπαντας τούς συναδέλ
φους, τήν θερμήν παράκλησιν, δ
πως, πάντοτε, είδικώτερον κατά 
τάς διανυομένας οτιγμός, ή πρός 
τήν φωνήν τής συλλογικής ηγεσίας 
πειθαρχία των, είναι καθολική, ι- 
να δώση τήν νίκην τής άρξαμένης 
καί διεξαγόμενης μάχης διασφα- 
λίσεως τών ασφαλιστικών μας 
ταμείων, καί νά διδάξη είς δλους 
τούς Εργαζομένους τής χώρας, ό
τι αί ν ί και Επιτυγχάνονται δΓ α
γώνων καί μόνον δΓ αγώνων.

(Χειροκροτήματα).

ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ή συνέλευσις 
προχωρεί είς τό τρίτον θέμα, τήν 
έκθεσιν τών Ελεγκτών καί άπαλλα 
γην τού Δ. Σ. είς τήν έγκρισιν α
πολογισμού 1962 καί προϋπολο
γισμού 1963.

Έγκρίνεται;
ΦΩΝ AI: Έγκρίνεται, έγκρίνε- 

ται.
κ. ΠΡρΕΔΡΟΣ : Λύεται ή Συν- 

εδρίασις.
ΩΡΑ ΛΗΞΕΩΣ 22.00'.
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1) ΑΘΗΝΩΝ
Καταστήματα ’Αθηνών - Πει
ραιώς, Προαστίων, Πόρου, 
"Ανδρου; Κυθήρων.

2) ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
'Αγίου Νικολάου, ' Ιεραπέ- 
τρας, Ση.τείας,

3) ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Αγρίνιου, Αίτωλικοΰ.

4) ΑΙΓΙΟΥ 
Αίγιου.

5) ΑΛΒΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
Άλεξανδρουττόλεως, Διδυμο
τείχου, Σουφλίου.

6) ΑΡΓΟΥΣ 
"Αργους, Νεμέας.

7) ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
‘Αργοστολιού.

8) ΑΡΤΗΣ 
"Άρτης.

9) ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 
Αταλάντης.

10) ΒΕΡΡΟΙΑΣ 
Βερροίας.

11) ΒΟΛΟΥ
Βόλου, Άλμνροΰ.

12) ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 
Γ αργαλιάνων.

13) Γ ΥΒΕ ΙΟΥ 
ΓυΌειου.

14) ΔΡΑΜΑΣ 
Δραμας.

15) ΕΔΕΣΣΗΣ
Εδέσσης, Φλωρίνης.

16) ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ
αλασσονος.

17) ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Ζακύνθου.

18) ΗΓΟΥΜΕΝ1ΤΣΗΣ
Ηγουμενίτσης.

19) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Ηρακλείου, Μοιρών.

20) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκης α:

» Β'
» Γ
» Δ'
» Ε'
» Σταθμού

Γ ιαννιτσών. Λαγκαδά,
Αλεξάνδρειάς, Κσυφαλίων.

21) ΘΗΒΩΝ
Θηβών, Ερυθρών.

22) ΙΤΕΑΣ
Ιτέας, Άμφίσσης.

23) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ί ωαννίνων, Μετσόβου.

24) ΚΑΒΑΛΑΣ
Καβάλας, Χρυσουττόλεως,
’ Ελευθερουττόλεως.

25) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας, Μεσσήνης, Πύ
λου. γ

26) ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
Κάλυμνου.

27) ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 
Καρδίτσης.

28) ΚΑΡΛΟΒΑΣ1ΟΥ 
Καρλοβασίου.

29) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστοριάς.

30) ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
Κατερίνης.

31) ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Κέρκυρας.

32) Κ i AT ΟΥ 
Κ. ιά,του.

33) ΚΙΛΚΙΣ 
Κ ιλκίς.

34) ΚΟΖΑΝΗΣ
Κοζάνης, Αμυνταίου, Γρε- 
βενών, Πτολεματδος.

35) ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ 
Κοιμοτινής.

36) ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Κορίνθου, Λουτρακιού.

37) ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 
Κυπαρισσίας, Φιλιατρών.

38) ΛΑΜΙΑΣ
Λαμίας, Καρπενησιού.

39) ΛΑΡ ΙΣΗΣ 
Λαρίσης, Φαρσάλων.

40) ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
Αεβαδείας, Όρχο μενού, Άμ- 
φικλείας.

41) ΛΕΥΚΑΔΟΣ 
Λευκάδος.

42) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Μεσολογγίου, Ναυπάκτου.

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

44) ΜΕΓΑΡΩΝ 
Μεγάρων.

45) ΝΑΟΥΣΗΣ 
Ναούσης.

46) ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ναυπλίου.

47) ΞΥΑΟΚΑΣΤΡΟΥ
Ξυλοκάστρου.

48) ΞΑΝΘΗΣ 
Ξάνθης.

49) ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 
Όρεστιάδος.

50) ΠΑΤΡΩΝ
Π ατμών, Ιθάκης, . Καλαβρύ
των.

51) ΠΡΕΒΕΖΗΣ 
Πρεβέζης.

52) ΠΥΡΓΟΥ
Πύργου, Άμαλιάδος.

53) ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Ρεβύμνης.

54) ΡΟΔΟΥ 
Ρόδου, Κώ.

55) ΣΑΜΟΥ 
Σάμου.

56) ΣΕΡΡΩΝ 
Σερρών, Ντγρίτης.

57) ΣΠΑΡΤΗΣ 
Σπάρτης.

58) ΣΥΡΟΥ
Σύραου, Θήρας. Μύκονού.

59) ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Τρικάλων.

60) ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
Τριπόλεως, Μεγαλουπόλεως, 
Δηιμητσάνης.

61) ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Χαλκίδας, Ίστιαίας, Κύμηις, 
Άλιβερίου.

62) ΧΑΝΙΩΝ 
Xαν ίων.

63) ΧΙΟΥ
Χίου, Καρδαμύλων, Οίνου- 
σών.

ΕΥΓΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Οί συνάδελφοι τής Ύποδιευθύν 
σεως Καταθέσεων παρά τή Διοική
σει τής Τ ραπέζης, συνέβαλον 
σημαντνκώς εις την άνταπόκρισιν 
τής συ ναδελφικής μας οικογένειας 
εις τήν έκκλησιν διά τό παιγνίδι 
70 ορφανών άσθενών παιδιών τού 
Πρεβαντορίου «Παιδική Φωλη,ά».

Δι" ιδίων δαπανών συνεπλήρω- 
σαν τήν είς παιγνίδια δωρεάν τού 
Συλλόγου καί έπεσκέφθησαν μετά 
τών εκπροσώπων του1 Συλλόγου 
κατά τήν ημέραν τών Χριστΰυγέν

νων τό Πρεδαντόριον καί διένειμαν 
ίδιοχείρως τά δώρα, συνετέλεσαν 
δέ είς τήν περαιτέρω ψυχαγωγίαν 
τών παιδιών. Ή Πρόεδρος του Δ. 
Σ. τού Πρεβαντορίου κ. Καττοδί- 
στρια διά θερμών λόγων και εϋχα 
ριστηρίου εγγράφου της ηΰχαρί- 

στησε τον Σύλλογον καί τούς έν 

λόγφ συναδέλφους.

Είς παρομοίαν εύγενή χειρονο

μίαν προέβη καί ό Σύλλογος Βοη 

θη,τικοΰ Προσωπικού ΕΤΕ.

ΨΗΦΟΑΕΛΤΙΟΝ
ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ Τ ΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 17ης ΚΑΙ 18ης 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: ΣΥΡΟΣ Βασίλειος — Σταδίου
38.

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

α) ΚΕΝΤΡΟΥ
1) ΚΑΡΑΠΑΝΟ Σ Γεώργιος — Διοίκησις
2) ΖΩΗΜ1ΧΟΥ (Καταμπελίση) Μαρία — Διοίκησις
3) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος — Κεντρικόν
4) ΑΙΓΙΝΑΣ Ιωσήφ' — Διοίκησις
5) MANΕ ΑΣ Στυλιανός —ί άδ. Πειραιώς
6) ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ Έπαμειν. — Διοίκησις
7) ΜΙΧΟΣ Ευστάθιος — Διοίκησις
8) ΞΥΝΟΓΑΛΟΣ Κωνίνος — Μητρόπόλις
9) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χαράλαμπος — Κεντρικόν

10) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ’Ιωάννης — Πειρατεύς
11) ΠΟΥΛΗΣ :Κων)νος —Διοίκησις
12) ΧΑΡΙΤΟΣ Δημήτριος — 'Ομόνοια

6) ΕΠΑΡΧΙΩΝ
1) ΠΑΚΟΥΜΗΣ Στυλιανός — Θεσ) νίκη
2) ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ Ζαχαρίας — 'Ηράκλειον
3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΙΔΗΣ Δημήτριος — Δράμα
4) ΜΠΟΝΑΝΟΣ Γεώργιος — Πάτραι
5) ΣΙΑΦΟΣ Κων)νος — Λάρισα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α) ΚΕΝΤΡΟΥ

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

6) TP I ΚΟΥΡΑΚΗΣ Αθανάσιος — Κετρικόν

5) ΕΠΑΡΧΙΩΝ
1) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος — Πάτραι
2) ΦΟΥΤΑΚΗΣ Κωιν)νος — Θεσ) νίκη
3) ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ Νικόλαος — Χανιά

3. ΕΛΕΓΚΤΑΙ
ΚΑΡΔΑΡΑΣ Χρηστός — Διοίκησις 

ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ Σωτήριος —- Κεντρικόν

4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
1) ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Γεώργιος —- Διοίκησις
2) ΑΛίΕΕΑΝΔΡΟΥ Σπυρίδων — Κεντρικόν1
3) ΒΑΛΑΣ I ΑΔΗΣ, Κορνήλιος — Κεντρικόν
4) ΔΙΛΙΝΤΑΣ Σπυρίδων — Διοίκησις
5) ΛΙΤΙΝΑΣ Ιωσήφ — Διοίκησις
6) ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ Έπαμειν. — Διοίκησις
7) ΟΙΚΝΟΜΟΥ Χαράλαμπος ---- Κεντρικόν

5) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡ ΙΟΝ 
Ο.Τ.Ο.Ε.

1) ΑΓΓΕΛιΙΛΗΣ Άργύριος — Θεσ)νίκη
2) ΑΠΑΛΑΚΗΣ, Ματθαίος — Ηράκλειον
3) ΔΙΛΙΝΤΑΣ Σπυρίδων — Διοίκησις
4) ΚΟΥΚΙΟΣ Γεώργιος — Πειρατεύς
5) ΛΑΖΑΚΗΣ Νικόλαος — ΡέοΜμνον
6) ΜΑΤΣΟΥιΚΑΣ Περικλής — Πύργος
7) ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ Έπαμειν. — Διοίκησις
8) ΠΙΠΕΡΙΓΚΟΣ Δημήτριος — Άγρίνιον
9) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟ Σ Παναγ. — Θεσ)νίκη

10) ΠΟΥΛΗΣ Κων)νσς — Διοίκησις
11) ΣΑΚΚΑΛΗΣ ’Αθανάσιος — Κεντρικόν
12) ΣΙΑΦΟΣ :Κων)νος — Λάρισα
13) ΧΑΡΙΤΟΣ Δημήτριος — 'Ομόνοια
14) ΧΑΤΖΗΔΑιΚΗΣ Νικόλαος —- Χανιά
15) ΦΟΥΤΑΚΗΣ Κων)νος — Θεσ)νίκη

ΑΕΠΤΟΜΕΡΕΙΙ ΟΔΗΓΙΑ! THE ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΗ ΕΠΑΡΧ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Έφιστάται ή προσοχή των συγ 

κροτηθήσομένων τοπικών ’Εφορευ
τικών ’Επιτροπών, όπως τό Πρα
κτικόν τής ψηφοφορίας έπί τού ό
ποιου θά αναγράφεται ό αριθμός 
τών ψηφισάντων ώς καί αί ϋπό τής 
Κεντρικής ’Εφορευτικής Επιτρο
πής άποσταλεΐσαι καταστάσεις 
ψηφοφόρων, υπογεγραμμένοι υπό 
τών ψηφισάντων έναντι τού όνομα 
τος ενός έκαστου, μετά τών έσ- 
ψραγισμένων ψακέλλων τών ψηφο
δελτίων τεθούν εντός μεγάλου ψα- 
κέλλου έσφραγισμένου δΓ Ισπανι
κού κηρού καί άποσταλοΰν άμε 
σως έπί συστάσει προς τον κ. 
ΒΑΣ. ΣΤΕΡΓΙ ΟΥ Πρόεδρον τής 
Κεντρικής Εφορευτικής ’Επιτρο
πής ΠΟΣΤ ΡΕΣΤΑΝΤ — ΑΘΗ
ΝΑΣ.

Τά ψηφοδέλτια καί οΐ φάκελλοι 
θά δίδωνται παρά μέλους τής 
τοπικής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής 
εις τούς προσερχομένους κατά 
τάς αρχαιρεσίας, οόι όποιοι) είσερ-

γίδα τού Συλλόγου θά είναι άχυ
ρα, όπως άκυρα θά είναι έφ’ ο1 
σο.1 καί οί φάκελλοι εντός τών ο
ποίων 6'ά είναι τοποθ'ετημένα: ταύ 
το: δεν θά είναι έξ εκείνων οϊτινες 
θά φέρωσιν ωσαύτως τήν σφραγί
δα τού Συλλόγου1.

Μέλη ψηφίζοντα μακράν τής 
Εδρας των θά μεταβούν είς τό οί- 
κεΐον Εκλογικόν κέντρον διά των 
συνήθων συγκοινωνιακών μέσων.

Έν ή περιπτώσει θά άναγρά- 
φωνται είς ψηφοδέλτιον ονόματα 
περισσότερα τού ενός διά τό αξί
ωμα τού προέδρου τών Συνελεύσε 
ων ή περισσότερα τών 17 τακτι
κών καί 9 αναπληρωματικών διά 
τους συμβούλους, τά τυχόν πέραν 
τών αριθμών τούτων ψηφιζόμενα 
ονόματα 5'έν θά λαμβάνωνται ΰπ’ 
δψιν. Έν τή περιπτώσει ταύιη ό 
ψιηφιζομενος διά τήν θέσιν τού 
Προέδρου τών Συνελεύσεων ή ό α
ριθμός τών συμβούλων θά λαμβά 
νεται κατά τήν σειράν τής έν τφ

χόμενοι είς τό παραβάν, θά κάμουν ψηφοδέλτια) αναγραφής των μέχρι 
επιλογήν ώς καί πιθανός διαγρα συμπληρώσεως τών υπό τού Κα- 
φάς, αντικαταστάσεις υποψήφιον | ταστατικοΰ καθοριζομένων θέσε- 
ή προσθήκας άλλων ονομάτων. Ψη ων.
φοδέλτια μή φέροντα τήν σψρα- ! Β. ΣΤΕΡΓΙ ΟΥ

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΦΗΦΙΟΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 

(’Διοίκησις —- "Αθηνών)
Τό δνοματεπώνυμον τοΰ ανωτέρω δύναται νά 

προστεθή κατά τήν ψηφοφορίαν είς τό ανωτέρω ψη- 
φοδέλτιον δι’ αντιστοίχου διαγραφής ετέρου έκ 
τών υποψηφίων του Κέντ,ρου.

Σημειοϋται δτι δεν πρόκειται νά εκτυπωθούν 
ψηφοδέλτια φέροντα μεμονωμένως τό ονοματεπώ
νυμο ν τοΰ έν λόγω ανεξαρτήτου υποψηφίου.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνάδελφοι
Ασκήσατε τό Εκλογικό σας 

δικαίωμα.
Δέν Είναι απαραίτητος ή 

ϋπαρξις αντιπάλων ψηφοδελτί
ων διά νά ίκδηλωθή τό ενδιαφέ
ρον σας.

Ψηφίζοντες δείχνετε ενδια
φέρον διά τήν συνδικαλιστικήν 
μας δύναμιν.
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ΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΑΣ 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΣ 

ΤΗΣ17ηςΚΑ118ης 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
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Η Έκπροοώπηοις 

Παρακολουθεί άγρι)πνως τήν 

διαχείρισιν τής Περιουσίας τής 

Τραπέζης καί έφιστά τήν προσο

χήν τοΰ κ. ΔιοικητοΟ

ΓΕΝΙΚΛΙ ΟΔΗΓΙΔΙ 
ΤΗΣ KENT. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συμφώνως προς τό ιάρθρον 
12 τού Καταστατικού, προκειμέ- 
νου περί συναδέλφων ύπηρετούν- 
των ή κατοικούντων είς τά έπαρ-ι 
χιακά Υποκαταστήματα, ή ψηφο
φορία λαμβάνει χώραν είς τον τό
πον ένθα εδρεύουν Υποκαταστή
ματα είς τά όποια υπηρετούν ή 
κατοικούν 5 τουλάχιστον μέλη τού 
Συλλόγου.

Ή Κεντρική ’Εφορευτική ’Επι
τροπή κατ’ ακολουθίαν τής ανω
τέρω διατάξεως καί συμφώνως τφ 
άρθρφ 14 τσΰ Καταστατικού όρί 
ζει ώς Εκλογικά κέντρα τούς τό
πους ένθα έδρεύουσι τά έν τφ 
σχετικφ πίνακι αναγραφόμενα Κα 
ταστήματα. ‘Ομοίως ή Έφορευτι 
κή ’Επιτροπή ορίζει τά έκλογικάι 
κέντρα Ενθα θά ψηφίσουν οί συνά 
δελφοι μέλη τού Συλλόγου οί ύπηι 
ρετούντες είς 'Υποκαταστήματα 
τών όποιων ή εκλογική δύναμις εΐ 
ναι κατώτερα τών 5. Τά Υποκα
ταστήματα ταΰτα αναγράφονται 
κάτωθι τών Ύποκατασιηιμάτων 
τών Εκλογικών κέντρων.

Έφιστάται ή προσοχή τών υπό 
τής Κεντρικής ’Εφορευτικής Επι
τροπής, οριζόμενων αντιπροσώ
πων τών επαρχιακών καταστημά
των, τά όποια ώρίσθησαν ώς έκλο 
γικά Κέντρα, όπως ευθύς ώς λά

βουν επιστολήν τής έν Άθήναις έ- 
δρευούσης Κεντρικής ’Εφορευτικής 
’Επιτροπής, συγκεντρώσουν, το 
ταχύτερον, πάντως όχι βρδύτερον 
τών δύο ήμερων πρό των διά 
τάς αρχαιρεσίας όρισθεισών, τά 
μέλη τά ϋπηρετοϋντα ή κατοικούν 
τα είς τό Υποκατάστημα καί προ- 
βούν είς τήν εκλογήν τής τοπικής 
’Εφορευτικής ’Επιτροπής όστοτε- 
λουμένης έκ τριών τακτικών μελών 
καί δύο αναπληρωματικών, ή,τις 
καί θά διεξαγάγη τάς αρχαιρεσίας. 
Έφιστάται επίσης ή προσοχή είς 
τάς έκλεγησομένας τοπικάς Έψο 
ρευτικάς Έπιτροπάς όπως λάβω- 
σιν πρόνοιαν διά τήν συμμετοχήν 
είς αύτάς δικαστικού αντιπροσώ
που κατά τήν ή μέραν τών άρχαιρε 
αιών.

Μερίμνη τής Κεντρικής ’Εφο
ρευτικής ’Επιτροπής θέλει απο
στολή εγκαίρως είς τούς τοπικούς 
άντιπροσώπους τό άπαιτούμενον 
Εκλογικόν υλικόν ΐνα παραδοθή είς 
τήν έκλεγησομένην τοπικήν ’Εφο
ρευτικήν Επιτροπήν.

Παρακαλοΰνται αί κατά τόπους 
έκλεγησόμενοι Έφορευτικαί Έπι- 
τροπαΐ όπως κατατοπίσουν πλή
ρως πρός τό Καταστατικόν, τούς 
προσερχομένους πρός ψηφοφορίαν 
συναδέλφους.



Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΒΙΑΙΑΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ
Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ

ΥΓΙΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ

Η ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΪ ΑΓΟΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ “ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ,, ΝΟΜΟΣΧΕΑΙΟΥ
ΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Κατά τάς μετά τή,ν επιτυχίαν τής 24ώρου απεργίας εις ’Αθή
νας- Πειραιά καί Περίχωρα, εξελίξεις του άγώνος περί τού 
οποίου γράφομεν εις την πρώτην σελίδα, ή ’Ομοσπονδία έξέ- 
δωσε τάς κατωτέρω ανακοινώσεις εις τάς όποιας διατυποΰν- 
ται έν λεπτομερείς»: τά διαδραυόντα περιστατικά. Σημειωτέ- 
ον ότι τό απόγευμα τής 1ης Φεβρουάριου 1963, τό Εκτελε
στικόν Συμβούλιον τής Ο. Γ.Ο. Ε. συνήλθε καί άπεφάσισε την 
κήρυξιν 24ώρου Πανελλαδικής απεργίας διά την 6ην ή 7η τον 
αύτοΰ μηνάς.
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’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ύπήρξεν άνευ προηγουμένου ή 

έπιτυχία τής χθεσινής 24ώρου α
περγίας των συναδέλφων δλων α
νεξαιρέτως τών Τραπεζών.

Τό Εκτελεστικόν Συμβούλιον 
τής ‘Ομοσπονδίας, προ τοΰ μεγα 
λε ιώδους καϊ έξσιρέτου αγωνι
στικού πνεύματος τής χθές, δέν 
σάς συγχαίρει μόνον. Σάς θαυμά 
ζει περισσότερον.

Ή συνείδησις τών μεγάλων δι
καιωμάτων σας καί ή απόλυτος 
κατανόησις τής ένωτικής σας Ι
σχύος, είναι ή πρώτη μεγάλη νί
κη. Μετ’ αυτήν, ή τελική πλέον θά 
έπακολουθήση οπωσδήποτε.

Τό ’Εκτελεστικόν Συμβούλιον, 
έμπνεόμενον άπό τήν χθεσινήν κα 
θολικήν έπιταγήν σας, συνέρχεται 
έντός τής σήμερον, διά νά έξαγ- 
γείλη τήν συνέχειαν του άγώνος.

Προς τούτοις καί διά νά κατα
φανή ή κολοσσιαία έπιρροή και 
πίεσις τήν όποιαν ασκεί ή ‘Ομο
σπονδιακή μας δΰναμις, θά σάς 
άποκαλύψωμεν τό άθλιον χρονικόν 
έντονων διασπαστικών προσπαθεί 
ών, αϊτινες έξεδηλώθησαν κατα 
τάς δύο πρό τής χθεσινής άπερ- 
γίας ήμερας.

Οΰτω, τήν μέν Δευτέραν, 2«ην 
λήγοντας, ό Γεν._ Γραμματεύς τής 
ΓΣΕΕ, διά αυτοπρόσωπων διαβη
μάτων πρός τήν Διοίκησιν μιας 
τών Τραπεζών, παρουσίαζε τροπο 
λογίαν έπί τού Νομοσχεδίου, περί 
έξαιρέσεως έκ της καταστροφής 
τών Ταμείων δύο Τραπεζών. Ήγ- 
γυάτο, ώς έλεγεν, τήν αποδοχήν 
ταύτην έκ μέρους τού κ. 'Υπουρ
γού ’Εργασίας, ύπό τόν όρον τής 
μή συμμετοχής τών συναδέλφων 
τών έν λόγω Τραπεζών εις την1 α
περγίαν τής χθές.

Τά λοιπά Τραπεζικά Ταμεία, 
βεβαίως, ό κ. Γενικός άφηνε εΤς 
τόν πέλεκυν τών διατάξεων rou 
Νομοσχεδίου.

Αϊ διαφανούς διασπαστικού μο 
ναν σκοπού προτάσεις τού Γεν. 
Γραμματέως τής ΓΣΕΕ, ώς ήτο ε
πόμενον, άπερρίφθησαν, όχι μόνον1 
διότι θά έπετύγχανον τήν διαίρε- 
σιν καί τήν διασποραν θυέλλης μ! 
σους μεταξύ τών Τραπεζικών, άλ
λο: καί διότι αδται ουδόλως έξη 
σφάλιζαν την νόμιμον καί διαρκή 
προστασίαν τών προσκαίρως έξαι 
ρουμένων Ταμείων.

"Άλλωστε καί χρονικώς, ένω 
δέν διησφαλίζετο ή κατοχύρωοις 
τής έξαιρέσεως, θά διεσπάτο μό
νον ή απεργία, μέ δλας τάς όλε 
θρίαή διά τούς π ά ν τ u ςσ υν- 
ε π ε ί α ς.

Μετά τήν αποτυχίαν τής ένερ- 
γείας ταύτης, τήν έπυμένην, πα 
ραμονήν τής απεργίας, ή προσπα 
θεία κατηυθύνετο πρός τήν Διοί- 
κησιν έτέρας Τραπέζης, μέ πρό . 
τασιν αυτήν την φοράν, όπως ε
ξαιρεθούν τά Ταμεία μόνην 
τής είρημένης Τραπέζης.

"Ας διευκρινισθή δτι, διά τής 
νέας ταύτης προτάσεως τά έξαι- 
ρούμενα διά τής προηγούμενης 
τοιαύτης τοΰ Γεν. Γραμματέως 
τής ΓΣΕΕ, έγκατελεϊποντο1.

"Οπως ή στοιχειώδης φρόνησις 
επέβαλλε, καί αί νέαι προτάσεις «- 
περρίφθησαν κατηγορηματικώς. 
"Εναντι δέ δλων τούτων έδηλώθη 
δτι, πάσα διαπραγμάτευσή δέν δύ 
ναται άλλως νά γίνη, παρά άπό 
τά ’Εκτελεστικόν Συμβούλιον τής 
‘Ομοσπονδίας καί μόνον.

Τάς προεκτεθείσας άπαραδέ- 
κτους ένεργείας είναι βέβαιον, δτι 
καταδικάζει βαρύτατα ή συναδελ- 
• ική σκέψις, διότι αύται ευθέως 
άποσκοποΰν εις τήν διάσπασιν έ- 
νός δικαίου καί εντίμου άγώνος. 
Καί έκ τούτων, αμείλικτα καταδι
κάζει τάς τών Διοικούντων τήν 
ΓΣΕΕ, προπαντός διότι είναι ά- 
νήκουστον, ό ήγέτης τών έργαζα- 
μένων νά άγνοή τούτους καί νά 
συνεργάζεται μέ τούς έργοδότας, 
διά νά τούς καθοδηγή καί τούς 
πιέζη εναντίον τών έργαζομένων.

’ I δού ό ρόλος τών ήγετών τής 
τάξεως. τό παραδίδομεν εις τήν 
υπερήφανο,. κρίσιν σας.
Μετά συναδελφικών χαιρετισμών

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
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’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
’Αργά χθές τήν έσπερον παρά 

τής ‘Ομοσπονδίας μας έδόθή εις

τόν ημερήσιον Τύπον τό ακόλου
θον ανακοινωθέν:

«Τό ’Εκτελεστικόν Συμβούλιον τής 
‘Ομοσπονδίας Τραπεζικών, κατό
πιν πολυώρου συσκέψεως μετ’ άρ 
μοδίων καί υπευθύνων παραγόντων 
έλαβε τήν άνεπιφύλακτον καί κα- 
τηγορηματικήν διαβεβαίωσιν1 δτι, 
τά θέματα τών ’Ασφαλιστικών Τα 
μείων θά ρυθμισθώσιν απολύτως 
πρός τάς απόψεις αυτού. To Ε. 
Σ. συνερχόμενον έντός τής: πρωί
ας τής αϋριον (σήμερον), θά λά 
βη τάς άριστικάς αποφάσεις 
του».

Συμφώνως πρός τήν ανωτέρω· 
Ανακοινωσιν, τό ’Εκτελεστικόν 
Συμβούλιον άπεφάσισε τήν ανα
στολήν τοΰ περαιτέρω άγώνος, 
μετά τήν πλήρη καί 
άπόλυτον έπιτυχί- 
α ν τής κατοχύρω
σε ω ς π ώ ν ’Ασφαλι
στικών μας Ταμεί- 
ω ν, άπό τών. φοβερών1 διατάξε
ων τοΰ συζητουμένου Νομοσχεδ! 
ου.

Ή έπιτυχία σάς ανήκει έξ όλο 
κλήρου. Ή νίκη είναι καταδίκη 
σας. Ό ‘Ομοσπονδία σας πού ξε 
κίνησε δλον τόν μεγάλον αυτόν ά 
γώνα άπό τού παρελθόντος Όκτω 
βρίου, έβάδισε μέ τήν ΐδική σας 
δύναμιν καί τήν ΐδικήν σας ένωτι- 
κήν πίστιν καί έκέρδισε.

Μέ Ιεράν συγκίνησιν σάς άπευ- 
θύνομεν τόν συγχαρητήριον χαιρε 
τισμόν μας. Μετ’ ού πολύ, διά νε- 
ωτέρας Άνακοινώσεως θά σάς ένη 
■μερώσωμεν λεπτομερώς.

Προσθέτομεν μόνον διά τό πα
ρόν, ότι διά τοΰ άγώνος αυτού, 
εκτός τού βασικού θέματος τών 
’Ασφαλιστικών Ταμείων, θά έπε- 
λύομεν ασφαλέστατα καί έτερα 
σοβαρά ζητήματα: τής οικογένειας 
μας, άν δέν έμεσολάβουν, τήν τε- 
λευταίαν ιδίως στιγμήν, ώρισμένα 
δυσάρεστα γεγονότα.

’Αλλά καί περί αυτών θά σάς 
ένη μερώσω μεν πλήρως.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
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’Αγαπητοί Σ ανάδελφοι,
’Εν συνεχεία πρός τήν ϋπ’ ά^ 

ριθ. 12)2.2.63 Άνακοίνωσίν μας, 
προβαίνομεν κατωτέρω εις ένημέ- 
ρωσίν σας έπί τής δοθείσης λύσε 
ως εις τό θέμα τών ’Ασφαλιστικών 
μας Ταμείων, τών οποίων ώς κα
λώς γνωρίζετε, ή ΰπαρξίς σοβα- 
ρώς ήπειλήθη, ύπό τών διατάξεων 
τού περί ’Εργατικών Ζητημάτων, 
Νομοσχεδίου.

Παραλλήλως πρός: τό μέγα τού
το θέμα, ό άγων τής ‘Ομοσπον 
δίας περιελάμβανε καί τό γενικά» 
τερον τοιοΰτον, περί τού θεσμού 
τών ’Ελευθέρων Συλλογικών Συμ
βάσεων καί Διαφορών, όπερ όμως 
συνδέεται καί εΐδικώτερον μέ τό 
αίτημά μας αύξήσεως τών αποδο
χών κατά 15%, τό όποιον ή ‘Ομο 
σπονδία ύποχρεοΰται συντόμως νά 
κινήση.

Ή κατάργησις, έπίσης, τοΰ Α
Ν. 1943)51, περί υποχρεωτικής 
κρατήσεως τών ημερομισθίων α
περγίας τών Τραπεζικών καί τών 
έργαζομένων εις τάς ’Επιχειρήσεις 
Κοινής Ώφελείας, άπετέλει καί 
αΰτη αίτημα τοΰ άγώνος.

Καί είναι μέν γεγονός δτι τό 
κέντρον τοΰ αγωνιστικού βάρους 
είχε ριφθή είς τήν διάσωσιν τών 
’Ασφαλιστικών Ταμείων, έκ τοΰ 
χειρισμού όμως καί τών λοιπών 
συνθηκών, ουδόλως ήδύνατο νά ά- 
ποκλεισθή ή έπιτυχία καί τών έτέ 
ρων ώς άνω σοβαρών θεμάτων 
μας.

Διά την καθολικήν, όμως ταύ
την έπιτυχίαν άπητεΐτο, κατά κοι
νήν λογικήν, καί ή άδιάσπαστος 
ένότης τοΰ Τραπεζοϋπαλληλικοΰ 
κόσμου καί ή απόλυτος ένότης τα 
κτικής καί διαχειρίσεως τοΰ άγώ
νος καί τών προσπαθειών.

Αί ά;ρχαί αύται προσλαμβά
νουν, μάλιστα, δλην των τήν ση 
μασίαν, δταν προστεθή δτι ή ‘Ο
μοσπονδία μας πρώτη είχε άποδυ 
θή είς τήν κατά τοΰ Νομοσχεδίου 
προσπάθειαν καί διά τής εύρυτέ- 
ρας διαφωτίσεως καί τοΰ κύρους 
της, είχε συναγείρει τήν νϋν τών 
έργαζομένων εύρυτέραν άντίδρασιν. 
Χάρις δέ είς ταύτην, τό Νομοσχέ 
διον βαρύτατα τραυματισμένου, 
άπώλεσε προχθές τήν μίαν του 
πλευράν, ή όποια έδημιούργει τήν

φοβέραν κατά τών Ταμείων μας 
άπε ίλήν.

Τάς άρχάς τής άπλής καί σα
φούς ταύτης λογικής, έκ λόγων 
τούς οποίους άποφεύγομεν νά έ- 
ρευνήσωμεν, ήγνόησε δι’ δλων τών 
ένεργειών καί πράξεών του, ό Πρό 
εδρος τοΰ Συλλόγου Υπαλλήλων 
Τραπέζης Ελλάδος.

Ή έναντι τής ‘Ομοσπονδίας 
κατ’ άρχήν στάσις του, ύπήρξεν 
άνυπολογίστως βλαπτική δι’ ό
λους τούς συναδέλφους. Είναι 
γνωστόν δτι, είς τό τεθέν τή 24. 
9.62 παρά τοΰ Γεν. Συμβουλίου 
αυτής αίτημα, περί αύξήσεως τών 
άποδοχών κατά 15% άπεποιήθη 
νά σύμπραξη, άρνηθείς καί νά 
προσέλθη είς Συμβούλιον πρός 
συζήτησίν του, ώς σάς άνεκοινώ- 
θη, άλλωστε, τή 24.10.62.

‘Η ιδία, περίπου, τακτική έτη- 
τηρήθη παρ’ αύτοΰ καί δταν ήρχι 
ζε ό μέγας κοινός αγών διά τάς 
διατάξεις τοΰ περί ’Εργατικών 
Ζητημάτων Νομοσχεδίου καί δταν 
ή ‘Ομοσπονδία ήγεΐτο τής κατ’ 
αύτοΰ προσπάθειας, διά τή* διά- 
σωσιν τών ’Ασφαλιστικών μας Τα 
μείων.

Κατά τήν διάρκειαν τοΰ άγώνος 
τούτου καί ώς ένδεικτικόν τής έχ- 
θρική,ς του στάσεως, άναφέρομεν 
μόνον δτι, ουδέποτε προσήλθεν είς 
τά Συμβούλια τής ‘Ομοσπονδίας. 
Έκ τών 7 τοιούτων τής περιόδου 
αυτής, προσήλθεν είς 3 ό ’Αντι
πρόεδρος τοΰ Συλλόγου Υπαλλή
λων Τραπέζης Ελλάδος.

Τό αποτέλεσμα τής τοιαύτης 
έσκεμμένης τακτικής υπήρξε, ώς 
άντιλαμβάνεσθε, ή αναβολή άπο- 
φάσεων, ή άβεβαιότης διά τήν έν| 
συμπνοίρ δράσιν καί ό διαρκής 
κίνδυνος αποχωρισμού, έκ τοΰ 
κοινού σκοπού, τοΰ μεγάλου πα
ράγοντος τόν όποιον έξεπροσώπει 
τό Σώμα τών συναδέλφων τής 
Τραπέζης Ελλάδος.

Καί είναι μέν γεγονός δτι έκά- 
λεσεν είς απεργίας τούς συναδέλ 
φους τής Τρ. Έλλαδος κατά τάς ό- 
ρισθείσας ύπό τής ‘Ομοσπονδίας 
ήμερομηνίας τής 14 καί 30.1.63, 
άλλα πρό αυτών καί μετ’ αΰτάς,

οί Σύλλογοι Προσωπικού Εθνι
κής Τραπέζης έδήλουν κατηγορη
ματικώς δτι, καί άν έτΐθετο τοιαύ 
τη έξαίρεσις, έν ούδεμιρ περιπτώ 
σει θά άπεχώρουν τοΰ άγώνος, 
διότι άντελαμβάνοντο τούς μετά 
τήν έξαίρεσιν κινδύνους τής άπο- 
μονώσεως.

"Αλλαι, πρός τόν ίδιον σκοπόν» 
μονομερείς κινήσεις τοΰ προαναφερ 
θέντος Προέδρου εύτυχώς άπέτυ- 
χον.

Καί άπέτυχον, δχι διότι οΰτος 
άντελήφθη τό τραγικόν σφάλμα 
του, αλλά διότι οΐ αρμόδιοι έπά- 
σχιζον νά σταματήσουν τόν καθο 
λικόν αγώνα τής ‘Ομοσπονδίας. 
Έγνώριζον δτι, μέ μονομερή λύ- 
στι1, δχι μόνον δέν θά άνεκόπτετοι 
ό αγών, άλλ’ απεναντίας θά κα
θίστατο όξύτερος.

Χάρις είς αυτήν τήν ‘Ομοσπον
διακήν ένότητα, εύτυχώς δι’ όλους 
τούς Τ ραπεζούπαλλήλους καί 
τούς συναδέλφους τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος μαζί, έναυάγησαν 
αί προσπάθειαι έξαιρέσεως τών 
Ταμείων, μόνον τών τελευταίων. 
Διότι καί ταΰτα έν απομονώσει 
πλέον, θά καθίσταντο, ώς εύνόη- 
Τον, εύκολος νομοθετική λεία, είς 
τό πολύ προσεχές μέλλον.

Ό κύριος σκοπός τών υπευθύ
νων ήτο νά άποσπάσουν, δχι ςνα 
άλλά δύο ισχυρά τμήματα τής 
‘Ομοσπονδίας. Δέν τόν έπέτυχον 
δμως τό σκοπόν αύτόν. Συνήντη- 
σαν κρατεράν άρνησιν καί έκ τής 
ώς άνω προεκτεθείσης περιπτώσε 
ως τών Συλλόγων τής Εθνικής 
καί μετέπειτα, είς άλλην διασπα
στικήν προσπάθειαν καί έκ τής 
πλευράς τών Συλλόγων τής Α
γροτικής Τραπέζης.

Ουτω, μετά τόν μεγαλειώδη, 
‘Ομοσπονδιακόν αγώνα τής 30.
1.63, αί παρά τών υπευθύνων δια 
σπαστικαί ένέργειαι τής ανωτέρω 
μορφής εΐχον άτονήσει.

Έν τώ μεταξύ, καί κατόπιν ά- 
ποψάσεως τής ‘Ομοσπονδίας τής
31.1.63, περί κηρύξεως Παντρα
πεζικής είς Πανελλήνιον κλίμακα 
άπεργίας έντός τής έβδομάδος α
πό 4 — 9 Φεβρουάριου καί είς ή-

Συνάδελφοι,

Ασκήσατε όλοι τό εκλογικό ϊ| ■ I
σας καθήκον την 17ηνκαΠ8ηνI ί

Φεβρουάριου

σύδόλως έσταμάτησε τάς διασπα 
στικάς του ένεργείας. Τάς άποκα 
λύπτουν, πλήρως, μεταξύ άλλων 
καί αϊ πρός τούς συναδέλφους τής 
Τραπέζης Ελλάδος ’Ανακοινώσεις 
του: Ή ύπ’ άριθ. 18)12.1.63
«... εύρισκσμεθα είς συνεχείς έπα- 
φάς μετά τών άρμοδίων». Ή ύπ’ 
άριθ. 19)14.1.63 «... έχομεν έν- 
θαρρυντικάς ένδείξεις». Ή ύπ’ ά
ριθ. 20)17.1.63 «... διεξάγονται
σοβαρότατοι συζητήσεις» κλπ.

Έν τφ πλαισίφ τών σκοπών 
τούτων, δέον νά ύπολογισθή καί 
ή κατ’ άντίθεσιν πρός τήν κοινήν 
γραμμήν, έπιστολή τοΰ έν λόγφ 
Προέδρου πρός Βουλευτάς, διά 
τής οποίας προτείνει δπως έξαι- 
ρεθή τών διατάξεων τοΰ Νομοσχε 
δίου, το καθ'εστώς τών Ταμείων 
μόνον τών Συναδέλφων τής Τρα
πέζης τής Ελλάδος.

Πληθύς άλλων ένεργειών άναλό 
γων, είς οΰδέν άλλο άπέβλεπεν, 
είμή μόνον νά έμφανισθή: ό έν λό
γφ Πρόεδρος έπιτυγχάνων μονο
μερή λύσιν, αδιαφορών άν αΰτη 
θά έστοίχτζε τήν διάσπασιν, την 
διάλυσιν τοΰ άγώνος καί έν τέλει 
τόν έκ τής άπομονώσεως προφανή 
κίνδυνον καί τών Ταμείφν Τραπέ 
ζης Ελλάδος.

Έν τή έπιδιώξει του ταύτη, εύ- 
ρίσκετσ είς έπαφήν καί μέ τόν κ. 
‘Υπουργόν ’Εργασίας καί είς ι
διαιτέρας συνομιλίας μέ τόν Γεν. 
Γραμματέα τής ΓΣΕΕ, έν άγνοια 
τής ‘Ομοσπονδίας, καθ’ ήν στι,- 
γμήν όλη ή Τραπεζοϋπαλληλική 
τάξις, ήνωμένη άρραγώς, συνε- 
σπειροΰτο πέριξ τής ‘Ομοσπον1- 
δίας.

Προσεπάθει κατ’ άρχήν νά δια 
τηρηθή έν ίσχύϊ ό Νόμος 4052) 
60, διά τοΰ οποίου1 έξηροΰντο, 
έστω καί μέ τήν έν προκειμένφ 
προκύπτουσαν αβεβαιότητα, τά1 
Ταμεία τών συναδέλφων τών Τρα 
πεζών Ελλάδος καί Έθ'νικής.

Έπ’ αυτής τής προσπάθειας

μέραν κατ’ έπιλογήν τού Προε
δρείου, ήτις άπόφασις έδημοσιεύε- 
το είς τόν τύπον τής έπομένης 1, 
2.63, ή τακτική διασπάσεως ήλλα 
ξεν.

"Ας προστεθή εις τό σημείον 
αύτό δτι, κατά τήν έβδομάδότ καθ’ 
ήν ώς άνωτέρω, θά έπραγματο- 
ποιήτο ή νέα απεργία μας, είχον 
εξαγγείλει άπεργίας καί οί έργα 
ζόμεναι τής τέως ΗΕΑ,Π (ΔΕΗ), 
Οΰλεν, Αεριόφωτος, Τυπογράφων 
κλπ., άλλοι δέ κλάδοι συγκεντρώ 
σεις διαμαρτυρίας.

Είς τήν κρίσιμον ταύτην διά τό 
δλον Νομοσχέδιον φάσιν, ό κ. Υ
πουργός Εργασίας απευθύνει διά 
μεσολαβήσεως, πρόσκλησιν διά 
πρώτην φοράν, πρός τόν Πρόεδρον 
τής ‘Ομοσπονδίας, Τνα συναντη
θούν τήν 8.30' μ. μ. τής ιδίας ή- 
μέρας Παρασκευής 1.2.63.

Προηγουμένως, πραγματοποιεί
ται έτερα συνεννόησις Υπουργού 
καί κ. π. Ζολώτα, Διευθυντου τής 
Τραπέζης Ελλάδος, καθ' ήν πα
ρά τοΰ τελευταίου αναλαμβάνε
ται προσπάθεια συσκέψεως μετά 
τών κ. κ. Διοικητών τών έτέρων 
Τραπεζών: 'Αγροτικής, Εθνικής 
καί Εμπορικής — Ίον'ικής -—· 
Λαϊκής.

Είς τήν σύσκεψτν ταύτην έκλή- 
θησαν καί οί Πρόεδροι Συλλόγων 
τών Τραπεζών, οί όποιοι δμως 
πάντες έδήλωσαν δτι δέχονται, 
άλλά ύπό τήν ρητήν προϋπόθ'εσιν 
καθ’ ήν τό δλον θέμα θά τό έχει- 
ρίζετο ΰπευθύνως τό ΠροεδρεΤον 
τής ‘Ομοσπονδίας, μετά τών 3 
Προέδρων μή μελών τοΰ Έκτελε- 
στικοΰ Συμβουλίου αυτής. Ή κα 
βολική, δηλαδή, δΰναμις καί έκφρα 
σις τής ‘Ομοσπονδίας. Τούτο, 
άλλωστε, είχε ρητώς άποφασισθή: 
καί τήν προτεραίαν ακόμη παρά 
Τοΰ Συμβουλίου τής ‘Ομοσπονδί
ας, συμφωνοΰντος καί τοΰ παρι- 
σταμένου ’Αντιπροέδρου τοΰ Συλ

λόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελ
λάδος.

‘Η δήλωσις αΰτη έπανελήφθη 
καί άπό έξυοσιδοτημένον κλιμά- 
κιον τής ‘Ομοσπονδίας, είδικώς 
μεταβάν είς τήν παρά τή Τραπέ- 
ζη τής Ελλάδος σύσκεψιν τών κ. 
κ. Διοικητών την 6 μ. μ. τής Πα
ρασκευής. Πλέον τούτου είχε δια- 
μηνυθή είς τούς τελευταίους δτι, 
δταν κατά τόν προγραμματισμόν, 
οί κ. κ. Διοικηταί θά μετέβαινον 
εις τό Ύπουργεΐον Εργασίας τήν 
7ην μ. μ. τό ’Εκτελεστικόν Συμ
βούλιον θά τούς άνέμενεν έκεΐ πρό 
θυμόν νά μετάσχη τών μετά τοΰ 
κ. Υπουργού συνομιλιών.

Είς τήν σύσκεψιν έν τή Τραπέ- 
ζη τής Ελλάδος, διαχωρίσας τήν 
θέσιν του, άπό δλην τήν Τραπεζο 
υπαλληλικήν οικογένειαν, παρευρέ 
θη μόνος ό Πρόεδρος τών Υπαλ
λήλων τής Τροτπέζης Ελλάδος.

Ό Διοικητής τής Τραπέζης 
Ελλάδος κ. -. Ζολώτας, έξ άλ
λου, έπέμεινεν άμεταπίστως νά 
άγνοηθοΰν οΐ Συνδικαλιστικοί μας 
θεσμοί, ύποδεικνύων οΰτος καί 
ούχ! ήμείς οί έκπρόσωποί σας, 
ποιοι θά διαχειρίζοντο τά θέματά 
μας.

Ή διαφορά, ώς άντιλαμβάνε- 
σθε, ήτο θεμελιώδης. "Οχι δέ μό
νον διά την έπιδειχθεΐσαν περι
φρόνηση» τών Συνδικαλιστικών μας 
’Οργάνων, άλλά καί διότι άν έδε- 
χόμεθα νά άγνοηθή ή ‘Ομοσπον
δία, ή πρωτοβουλία τών διαπρα
γματεύσεων θά έξέφευγε τελείως 
έξ αύτής καί θά παρεδίδετο είς 
έξωσυνδ ι καλ ι στ ικούς παράγοντας 
άγνοοΰντας τάς παγίδας, έκ τών 
οποίων είναι άτυχώς διάσπαρτος 
ό Ελληνικός Συνδικαλιστικός χώι 
ρος. ^

Οί κ. κ. Διοικηταί, ώς άνεμένε- 
το, προσήλθον περί 7 μ. μ. είς τό 
Ύπουργεΐον, άκολουθ'ούμενοι μό
νον άπό τήν θλιβερόν έξαίρεσιν. 
Τόν Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου Υ
παλλήλων Τραπέζης Ελλάδος.

Έπηκολούθησε σύσκεψις τοΰ κ. 
Ύπουργοΰ καί τών κ. κ. Διοικη
τών, ερήμην τοΰ άνω Προέδρου, 
δστις καθ’ δλην τήν διάρκειαν 
ταύτης εΐχεν έγκαταλειφθή άναμέ 
νων είς τόν προθάλαμον.

Μετά τήν τοιαύτην σύσκεψιν και 
τήν αποχώρηση» τών κ. κ. Διοικη 
τών ό κ. Υπουργός Εργασίας 
προσεκάλεσεν τήν ‘Ομοσπονδίαν, 
έκπροσωπουμένην άπό τό τετραμε 
λές Προεδρεΐον της καί άπό τά 
μή μέλη αύτοΰ, Προέδρους τών 
Συλλόγων ’Εθνικής καί τέως ’Α
θηνών.

Κατά τήν τελευταίου ταύτην 
σύσκεψιν, διαρκέσασαν υπέρ τό 
δίωρον, συνεφωνήθησαν ρητώς και 
άνεπιφυλάκτφς τά κάτωθι:

I ) “Οτι, δι’ δλα τά Τραπεζιτι
κά Ταμεία θά περιληφθή είς τό 
ίΝομοσχέδιον διάταξις, διατυπου- 
μένη παρά τής ‘Ομοσπονδίας, διά 
τής οποίας θά έξασφαλίζεται άπο 
λύτως τό υφιστάμενον νομικόν καί 
τά έκ τών έκάστοτε Καταστατι 
κών των καθεστώς.

2) "Οτι, οί έκπρόσωποί τών ή- 
σφαλισμένων καί Συνταξιούχων 
μας, 6ά ύποδεικνύωνται ώς μέχρι 
τοΰδε. Είτε, δηλαδή, παρά τών 
Συλλόγων μας, είτε συμφώνως 
πρός τά Καταστατικά τών Ταμεί
ων μας.

3) "Οτι, είς τήν έξαίρεσιν, έκ

τος τών Τραπεζικών Ταμείων-, θά 
προστεθούν καί άλλα ισχυρών 
’Οργανισμών.

4) "Οτι, ανεξαρτήτως τών ώς 
άνω ιδιαιτέρων διασφαλίσεων, τό 
άρθρον 27 τοΰ Νομοσχεδίου θά ά- 
ναμορφωθή πλήρως καί,

5) "Οτι, έν περιπτώσει οίωνδή 
ποτέ τυχόν άνυπερβλήτων έμπο- 
δίων, διά την έπιψήφισιν τών1 ύπέρ 
ήμών κατ’ έξαίρεσιν διατάξεων, ό 
Υπουργός θά άποσύρη, ώς Εχει δι
καίωμα, ολόκληρον τά άρθρον 27.

Παρά τοΰ κ. Ύπουργοΰ Εργα
σίας μάς έτονίσθη δτι, ή προηγη- 
θεΐσα συμφωνία του μετά τών κ. 
κ. Διοικητών, έπί διατάξεως κα- 
λυπτούσης τάς ώς άνω 1 καί 2 πε 
ριπτώσεις ώς έδήλωσεν είς αΰ- 
τούς, έτέλει ύπό τήν προϋπόθεσιν 
τής αποδοχής των παρά πάντων 
τών Συλλόγων - μελών τής Όμο»- 
σπονδίας.

Τά ετερα δύο τών αιτημάτων 
μας, περί Συλλογικών1 Συμβάσε
ων καί διαφορών καί τής καταργή 
σεως τοΰ Νόμου 1943)51, ό κ. 
Υπουργός δέν τά άπεδέχθή. 

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μεθ’ δλον τόν έν συνάψει προς 

κτεθέντα μέγαν διασπαστικόν έ- 
λιγμον καί τήν περίεργον πρωτο
βουλίαν τοΰ κ. Διοικητοΰ τής Τρα. 
πέζης Ελλάδος, νά θέλη νά δρέ- 
ψη τούς καρπούς τοΰ ίδικοΰ σας. 
μακροϋ καί νικηφόρου άγώνος, διά 
νά τούς προσφέρη είς έαυτόν καί 
είς τόν μή δικαιούμενον Πρόεδρον 
τοώ Συλλόγου τών Υπαλλήλων 
Τραπέζης Ελλάδος, ώς εσπευσαν 
νά κάμουν ό εις διά τόν άλλον δτι 
Άνακοινώσεών των, ή ‘Ομοσπον
δία ήξησψάλισε τήν δικαίωσίν 
σας.

Κατοχύρωσε πλήρως τά ’Ασφα
λιστικά σας δικαιώματα καί άγρυ 
πνεΐ διά τήν πιστήν έκτέλεσιν τών1 
ρητών συμφωνιών.

Διά τά δύο, έπίσης θέματά σας 
τών Συλλογικών Συμβάσεων καί 
τής καταργήσεως τοΰ Νόμου διά 
τήν κράτησιν τών ήμερών άπεργί
ας, καίτοι άπορριφθέντα, θά συνε 
χίση τόν αγώνα έπί άλλων πεδί
ων.

Ταΰτα δέν τά έπέτυχε. ή ‘Ομο
σπονδία, διότι, ώς άντελήψθητε, 
μετά τήν διάσπασιν, ή διαπραγμα 
τευτική της ισχύς είχε καμφθή.

Καί εύρέθη προ τοΰ διλήμμα
τος, ή νά συνέχιση τόν διασπα- 
σμένον ήδη αγώνα, μέ τάς λίαν ά- 
βεβαίας έξελίξεις του, ή νά στα- 
θή φρουρός —· νικητής τών Άσφα 
λιστικών μας Ταμείων, διά τά ό
ποια, κυρίως, έδώσαμεν δλοι μα
ζί τήν μακράν μάχην καί μαζί τήν 
έκερδίσαμεν. Παρά δέ την διάσπα 
σιν, διά τής άποφάσεώς μας έκρα 
τήσαμεν, δχι, 'ίσως, το δλον, άλλ' 
άσφαλώς τό μέγ ιστόν.

Συνάδελφοι,
Τά οίαδήποτε τεχνάσματα δέν 

δύνανται νά συσκοτίσουν τήν αλή
θειαν. Καί ή αλήθεια καταυγάζει:
Ή ‘Ομοσπονδία, παρηκολούθησε, 
άγρύπνησε, είργάσθη, διεφώτισε, 
'έκινήθη,, έκινητοποίησε καί σείς μέ 
τήν δύναμίν σας ένικήσατε. Είς 
δλους σας καί τήν άκατάβλητον 
ίσχύν σας μόνον, ανήκει ή έπιτυ
χία. Σάς τήν παραδίδομεν μέ δ
λον μας τόν θαυμασμόν.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 
ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Συνάδελφοι,
Τό συμφέρον μας άπαιτει νά : 

ενδιαφερόμεθα διά τάς συνδι
καλιστικός μας οργανώσεις.

Ή συμμετοχή είς τάς άρχαι- j 
ρεσίας είναι μία αττοδειξις διά 
τό ενδιαφέρον μας αύτό.

Ολοι εις τάς αρχαιρεσίας τής 
17ης καί 18ης Φεβρουάριου.


