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Ή Γενική Συνέλευσις του Συλλόγου 
ένέκρινε τον απολογισμόν τοΰ Δ.Σ.
ΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΤΗΝ 7»ν ΚΑΙ 8»ν ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Αί όμιλίαι τών συναδέλφων S Αί ανα
κοινώσεις τής Εφορευτικής Επιτροπής 
Τά Εκλογικά Κέντρα # Τα ψηφοδέλτια

Ή τακτική Γενική Συνέλευσις τών μελών τοΰ 
Συλλόγου μας, έττραγματοποιήθη τήν 3ην τ.μ.

Θέματα τής ήμερησίας διατάξεως ήσαν τά 
ακόλουθα:

1. ’Εκλογή Κεντρικής ’Εφορευτικής ’Επιτρο
πής έκ πέντε τακτικών -μελών καί δύο αναπλη
ρωματικών, διά τήν διενέργειαν άρχαιρεσιών, 
προς άνάδειξιν νέων Συλλογικών ’Οργάνων.

2. Έκθεσις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου έπι 
τώ πεπραγμένων χρήσεως 1972.

3. "Εκθεσς ’Ελεγκτών έπι τής διαχειρίσεως 
χρήσεως 1972.

4. Εγκρισις ’Απολογισμού χρήσεως 1972.
5. "Εγκρισις Προϋπολογισμού χρήσεως 

1973.
6. Ένοποίησις συνδικαλιστικών ’Οργανώσε

ων, ως έπίσης και ένοποίησις ασφαλιστικών 
’Οργανισμών τοΰ Προσωπικού τής Τροπτέζης.

7. ’Απαλλαγή τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
και τής Εξελεγκτικής Επιτροπής πάσης ει> 
θύνης διά τήν χρήσιν 1972.

Γραμματεΐς τής Συνελεύσεως ώρίσθησαν οί 
συν. Κων. Γκουντέλας και Παν. Σάλτας.

★
Ό Πρόεδρος τών Συνελεύσεων τοΰ Συλλό

γου μας συνάδελφος Μιχαήλ Δακτυλίδης, κη-

ρύσσων τήν έναρξιν τών έργασιών τής Συνελεύ- 
σεως εΐπεν τά εξής:

«Κύριοι Συνάδελφοι. Βάσει τοΰ ίσχύοντος 
Καταστατικού τοΰ Συλλόγου, ή Γενική Συνέ- 
λευσις εύρίσκεται έν άπαρτίφ. Τά θέματα τής 
Ήμερησίας Διατάξεως είναι τά έν τή προσκλή- 
σει άναφερόμενα. Ή έκθεσις τών πεπραγμένων 
ώς και ό Προϋπολογισμός χρήσεως 1972, σάς 
εΐναι ήδη γνωστά και κατά συνέπειαν νομίζο- 
μεν δτι δεν εΐναι ανάγκη νά σπατοολήσωμεν 
χρόνον διά τήν άνάγνωσιν τούτων.

Τό αυτό ισχύει καί διά τήν άνάγνωσιν τής 
έ<8έσεως τών έλεγκτών.

Ώς Πρόεδρος τής Γενικής Συνελεύσεως, εκ
φράζω τήν ευχήν όπως ή Συνέλευσις διεξαχθή 
εις υψηλόν έπίπεδον εύπρεπείας καί απολύτως 
συναδελφικόν, δεδομένου άλλωστε, δτι τό σύνο- 
λον τών παρευρισκομένων, απαρτίζεται άπό άν- 
θρώπους μορφωμένους καί πεπολιτισμένους.

Σάς ευχαριστώ.
Έν συνεχείφ άνέγνωσε χαιρετιστήρια τηλε

γραφήματα διαφόρων συλλόγων καί Οργανώ
σεων έπ’ εύκαιρίφ τής Γ ενικής Συνελεύσεως.

★
’Ακολούθως έλαβε τον λόγον ό Πρόεδρος τοΰ 

Διοικ. Συμβουλίου Νικ. Πίσκοπος.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ. ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΥ ’Αθρόα ύπηρξεν ή προσέλευσις τών μελών τοΰ Συλλόγου εις τήν Γενι
κήν Συνέλευσιν τής 8ης τ.μ. ’Ανωτέρω μία άποψις τής Συνελεύσεως, 

ένώ ή ώρα εΐχε προχωρήσει καί ή κόπωσις ήτο δικαιολογημένη.

Έπράξαμεν είς τό ακέραιον τό καθήκον μας καί δέν κατηναλώ- 
σαμεν τον χρόνον της θητείας μας είς άλλότρια έργα.
Ή ΙΣΗ ΜΕΤΔΧΕΙΡΙΣΙΣ δέν είναι οικονομικόν αίτημα, είναι άπο- 
κατάστασις αδικίας.

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ή δραστηριότης τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου κατά τήν διάρκει
αν τής θητείας του, σάς είναι γνω
στή, άπό τον σύντομον άπολογι- 
σμόν του ό όποιος έδημοσιεύθη είς 
τήν Τραπεζιτικήν τοΰ παρελθόντος 
’ Iανουαρίου. Δέν πρόκειται συνεπώς, 
νά σάς άπασχολήσω μέ αυτό καθ’ 
έαυτά, τό- έργον τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου, είτε διά νά έξάρω τά

επιτεύγματα, είτε διά νά δικαιολο
γήσω παραλείψεις.

Πιστεύομεν δτι έπράξαμεν τό 
καθήκον μας είς τό ακέραιον καί 
δτι δέν κατηναλώσαμεν τόν χρόνον 
τής θητείας μας, είς άλλότρια έρ
γα.

Δι’ αυτό καί παρουσιαζόμεθα έ- 
νώπιόν σας μέ ήρεμον συνείδησιν.

Δ
Πολλά καί ποίκιλλα υπήρξαν 

πράγματι τά θέματα πού άπησχό
λησαν τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
κατά τήν διάρκειαν τής θητείας 
του. "Αλλα άψεώρων είς τήν βελ- 
τίωσιν τής οικονομικής θέσεως, τοΰ 
συνόλου τών μελών τοΰ Συλλόγου 
μας, άλλα είς ώρισμένας κατηγο
ρίας, τινά έξ αυτών ήσαν δεύτε· 
ρευούσης σημασίας, πλήν έπρεπε 
νά παύση ή έκκρεμότης υπό τήν ό

ποιαν τά παρελάβαμεν, έτερα προ- 
έίκυψαν κατά τόν χρόνον τής θητεί
ας μας, ώρισμένα προεβλήθησαν 
διά πρώτην φοράν καί άψεώρων είς 
τήν άποκατάστασ ι ν αδικιών τοΰ πα
ρελθόντος καί σωρεία άλλων θεμόν- 
των, τά όποια καλείται κάθε Διοι
κητικόν Συμβούλιον νά άντιμετω- 
πίση καί τά όποια έν τή άσημαν- 
τότητί των είναι σοβαρότατα διό
τι καί χρόνος καταναλ ί σκεται δΓ 
αυτά καί κυρίως διότι ταΰτα πα
ρεμβάλλονται μεταξύ άλλων πλέον 
σοβαρωτέρων θεμάτων καί προκα- 
λοΰν έμπόδια είς τήν διευθέτησίν 
των. Ύπεχρεώθημεν πράγματι πολ- 
λάς φοράς, προ κειμένου νά έπιτύ- 
χωμεν τήν ρύθμισιν σοβαρού θέμα
τος, νά διαθέσωμεν ικανόν χρόνον 
καί νά προβώμεν είς διαβήματα 
διά νά τακτοποιηθή προηγουμένως

Ή όμιλίι τοΰ ί. ίριρροτΕΗϋ τοΰ Συλλόγου κ. Ρωσσέτη
Η ΠΡΟΩΘΗΙΙΙ ΝΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΟΙΚΗΣΙΝ 
ΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΤΟ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ 
ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΛΥΟ ΜΕΓΛΛΛ ΘΕΜΛΤΛ ΜΑΣ 
ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Άπό τής προσκλήσεως είς Γενι

κήν Συνέλευσιν, μέχρι καί τής πρα- 
γματοποιήσεώς της, έχει παρέλθει 
αρκετός χρόνος, τόσος, οσος καθι
στά απαραίτητον έναν σύντομον α
πολογισμόν τοΰ έργου τοΰ απερχομέ
νου Διοικητικού Συμβουλίου. Έδη- 
μοσιεύθη βεβαίως είς τήν «Τραπε
ζιτικήν» ό απολογισμός. ’Έκτοτε ό
μως έσημειώθησαν σοβαραί εξελί
ξεις έπι τών θεμάτων μας, τάς όποι
ας όφείλομεν πρός όλοκλήρωσιν τοΰ

απολογισμού μας νά άναφέρωμεν 
άλλα καί ύποχρέωσιν ψρονοΰμεν Ο
τι έχομεν, απολογούμενοι ενώπιον 
τής Γεν. Συνελεύσεως, νά παρουσιά- 
σωμεν τήν δραστηριότητα κατά τήν 
διαρρευσασαν διετίαν, δοθέντος άλ
λωστε, δτι έν τή ουσία, αυτή αρχε- 
ται άπό τής άναλήψεως τών καθη
κόντων μας καί λήγει μέ τήν εκλο
γήν τού νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
καί οΰχί τήν 31ην Δεκεμβρίου καθ’ 
ήν καί συνετάχθη ό απολογισμός 
μας.

Οί συνάδελφοι των επαρχιακών κοτοστπμάτων
Σας μεταφέρω έν αρχή τόν χαιρε

τισμόν τών συναδέλφων μας τών ε
παρχιακών υποκαταστημάτων ή συν
τριπτική πλειοψηψία τών όποιων στε
ρείται τής συμμετοχής είς τάς Γενι
κός Συνελεύσεις. ’Ακριβώς διά τόν 
λόγον αυτόν τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον έκρινεν δτι είχε ύποχρέωσιν

προ τής πραγματοποιήσεως τής Γε
νικής Συνελεύσεως μας, ή οποία συ
νέρχεται πάντοτε είς τάς ’Αθήνας, 
νά έπικοινωνήση μέ τούς συναδέλ
φους τών επαρχιών καί είς είδικάς 
συγκεντρώσεις νά τούς ενημέρωση 
καί νά τούς παράσχη τήν δυνατότη
τα τοΰ ελέγχου καί τής διατυπώσε-

ως τών άπόψεών των επί όλων τών 
θεμάτων τά όποια διεχειρίσθη τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον.

Παρά τάς δυσμενείς καιρικός 
συνθήκας έπεσκέφθημεν τά περισσό
τερα έκ τών ’Επαρχιακών ύποκατα- 
στημάτων καί συνεζητήσαμεν μετά 
τών συναδέλφων μας τά γενικά 
ζητήματα καί τά ειδικά θέματα πού 
τούς απασχολούν.

'Υπήρξαν δυστυχώς συνάδελφοι, 
οί όποιοι άπό άντιπολευτικήν καί μό- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

δευτερεΰον θέμα, τδ όποιον, ΰφι- 
στάμενον( παρεκώλυε τήν ρύθμισιν 
τοΰ σοβαρωτέρου. Παρέχω οΰτω καί 
μίαν άπάντησιν είς εύλογα έρωτή- 
ματα συναδέλφων, οί όποιοι, μή 
γνωρίζοντες τάς δυσκολίας τάς ο
ποίας άντιμετωπίζομεν είς τήν 
προσπάθειαν ίκανοποιήσεως οΐου- 
δήποτε αιτήματος μας, δυσαρε- 
στοϋνται δταν διαπιστώνουν καθυ- 
στέρησιν ή πληροφορούνται δτι τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον πρσέταξεν 
έτερον θέμα. Πολλά λοιπόν ήσαν 
τά θέματα πού άπησχόλησαν τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον, τό όποιον 
λογοδοτεί σήμερον ενώπιον σας. 
Πολλά ήσαν καί τά έπιτεύγματα, 
είς τά όποια δέν θά άναψερθώ, ώς 
καί έν αρχή τής ομιλίας μου έτό- 
νισα. Ώρισμένα δμως έκ τών θεμά
των τά όποια μάς άπησχόλησαν δέν 
υπήρξαν απλά θέματα, δέν υπήρξαν 
απλά αιτήματα, δέν υπήρξαν άπλαί 
επιδιώξεις. Τινά έξ αυτών ήπείλη- 
σαν τήν απώλειαν κεκτημένων δι
καιωμάτων μας καί τήν πλήρη ά- 
νατροπήν των όρων παροχής εργα
σίας μας. Ήπείλησαν νά μάς κα
ταστήσουν πτωχότερους καί νά μάς 
μεταβάλουν είς δουλοπαροίκους. 
Άντ ι λα μ β άνεσθε είς ποιον συγκε- 
κριμμένως άναψέρομαι. "Ετερα, ώς 
τό θέμα τής αΰξήσεως τών άποδο- 
χών μας καί τοΰ ‘Οργανισμού "Υ
πηρεσίας άπιαιτοήσαν συνεχή πα>- 
ρακολούθησιν καί μελέτην, ένώ τό 
μέγα ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑ
ΧΕΙΡΙΣΕΙΣ μέ τούς συναδέλφους 
μας τών άλλων μεγάλων Τραπεζών 
έτ ί θετό διά πρώτην φοράν είς τήν 
τράπεζαν τών συζητήσεων. Καί πα- 
ραλλήλως πρός ταΰτα καί πρός έ- 
πίτευξιν τούτων έπεδιώξαμεν τήν 
συνεργασίαν μέ τούς αδελφούς Συλ
λόγους, παρά τάς δυσχερείας αί 
όποΐαι ύφίσταντο ή άνεφύοντο έκ 
τής κληρονομιάς ένός κακού παρελ
θόντος καί τής έκμεταλλεύσεως τών 
παθών.

’Ιδού, ’Αγαπητοί Συνάδελφοι, τά 
μεγάλα θέματα, τά όποια καί τόν 
μέγιστόν χρόνον τής θητείας τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου κατηνάλω
σάν, άλλα καί σήμερον πρέπει νά 
μάς απασχολήσουν έκτενώς. Τά θέ
ματα αυτά είναι κατά τήν γνώμην 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί 
δέν αμφιβάλλω δΓ όλους ήμάς, τά 
θέματά μας. "Οταν αυτά ύπερπηδη- 
(ΣΥΝ ΕΧΕ ΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.)

ΕΝΤΟΝΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 
ΣΥΝΝΙΕΑΦΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ

Δικαιούμεθα και ημείς της 
παρουσίας τοΰ Συλλόγου

Συνάδελφοι τών υποκαταστημάτων Θεσσαλονίκης, Ρόδου, Χα
νιών, άπέστειλαν είς τήν Διοίκησιν τοΰ Συλλόγου καί τήν «Τρα
πεζιτική» τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας, διότι κατά τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν ήσκήθη ύπό συναδέλφου κριτική κατά τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου, διά τάς πραγ μοοτο πο ι η θε ί σας ύπό τοΰ Προέ
δρου καί Γεν. Γραμ,ματέως ένηιμερωτικάς έπισκέψεις είς επαρ
χιακά υποκαταστήματα.

Τό άποσταλέν νπό συναδέλφων τών υποκαταστημάτων Θεσ
σαλονίκης τηλεγράφημα έχει ώς άκολού3ως:

«'ϊ*πό μετασχόντων είς Γενικήν Συνέλευσεν 
Συναδέλφων έπληροφορήθημεν έπίβεσεν εναντίον 
Αεοεκητεκοΰ Συμβουλίου δεά πραγματοποεηθεε- 
σας έπεσκέψεες Προέδρου καί Γενεκου Γραμμα- 
τέως είς επαρχεακά Καταστήματα καε κυρίως 
δεότε τών συγκεντρώσεων έπηκολοόόησεν γεΰμα. 
Αεαμαρτυρόμεθα δεά τήν τοεαύτην έναντε ήμών 
τών εργαζομένων εες την επαρχίαν συμπερεφο- 
ράν τών Συναδέλφων αύτών. 'ΪΡπενθυμεζομεν 
δτε ήμεες στερούμενα συμμετοχής είς άπάαας 
τάς έζδηλώσεες Συλλόγου καετοε προσφέρομεν 
τά αύτά μέ τους Συναδέλφους Κέντρου. Λεκαε- 
ούμεβα καε ήμεες έστω καί κατ’ άραεά δεαστή- 
ματα τής παρουσίας καε τών έπεδαψελεύσεων που 
άφβόνως παρέ/ονταε εες εκείνους οί όποεοε μέ 
πολλήν άνεσεν έατράφηοαν εναντίον ήμών καε ού- 
χε του Σεοεκητεκοΰ Συμβουλίου.

Συνάδελφοε Θεσσαλονίκης»

’Υπό τών συναδέλφωιν τών ύποκαταστημάτων Ρόδου, άπε- 
στάλη τό ακόλουθον τηλεγράφημα.

«Συνάδελφοε Έπαρχεαζών 'Υποκαταστημά
των Πόδου τελοΰμεν έν άγανακτήσεε δεά πρωτο
φανείς έζδηλώσεες εναντίον μας ύπό όμάδος συ
ναδέλφων. Άξεοΰμεν απόλυτον σεβασμόν δεκαε- 
ωμάτων μας καε άρνούμεόα εες όσους έτόλμη- 
σαν νά μάς μεεώσουν τό δεκαίωμα νά μάς χρησε- 
μοποεουν δεά τήν άσκησεν άντεπολετεύσεως Συμ
βουλίου, τό όποεον δεά τών έπεσκέψεων προε
δρείου εες Έπαρχεακά 'Ι’ποκαταστήματα έξε- 
πλήρωσεν ύποχρέωσιν του».



Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΟΡΟΥ ΤΟΥ 0Ι0ΚΗΤΙΚ0Υ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.) 
βουν θά δυνηθώμεν νά εϊπωμεν δτι 
τελοΰμεν έν ασφαλεία καί τότε, μό
νον τότε θά πσρέχωμεν την εργα
σίαν μας χωρίς τον φόβον πού μάς 
κατέχει, χωρίς την αγωνία διά τό 
αϋριον, χωρίς την αβεβαιότητα διά 
τό μέλλον.

Μέ αυτά τά θέματα λοιπόν θέλω 
νά σάς απασχολήσω, νά τά θέσω 
ενώπιον σας, εις τάς πράγματικάς 
των διαστάσεις καί έκαστος νά το- 
ποθετηθή ένώπιόν των υπεύθυνα, ό
πως υπεύθυνος πρέπει νά είναι καί 
ή κριτική ή οποία θά άκουσθή έπ’

αυτών διά τον χειρισμόν των έκ μέ
ρους τού Διοικητικού Συμβουλίου. 
Δράττομαι τής ευκαιρίας νά παρα- 
καλέσω την Γενικήν Συνέλευσιν ό
πως προς τό συμφέρον των μελών 
τού Συλλόγου, άποφύγομεν κατά 
την συζήτησ ιν των θεμάτων μας, 
τον στεϊρον φανατισμόν, την παρελ
θοντολογίαν, τάς προσωπικάς άν- 
τ εγκλήσεις, την χρησιμοποίησιν 
εκφράσεων αΊ όποΐαι είναι δυνατόν 
νά δώσουν Αφορμήν εις παρεξηγή
σεις καί προστριβάς. Τούτο είναι Α
παραίτητον καί κοττά τήν διεξαγω
γήν των εργασιών τής Γενικής Συ-

νελεύσεως, άλλά καί κατά τήν διε
ξαγωγήν τού προεκλογικού άγώνος, 
ό όποιος θά έπακολουθήση. Εΐμεθα 
μέλη τού μεγαλύτερου Συλλόγου 
τής χώρας μας, ύπερηφανευόμεθα 
διά τήν Εθνικήν, Κοινωνικήν καί 
την συνδικαλιστικήν ιστορίαν του, 
υπ ε ρ η φαν ε υο μέθα διά τούς ίδρυτάς 
καί ήγέτας μας, ύπερηφανευόμεθα 
δΓ όσα διά τού Συλλογικού οργά
νου έχομεν καταχτήσει, όφείλομεν 
συνεπώς νά μην άμαυρώσωμεν τό 
παρελθόν μας καί νά τιμήσω μεν 
τούς προγόνους μας.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ
Πρώτον θέμα μας λοιπόν τό ’Α

σφαλιστικόν.
Ύπό διαφόρους μορφάς τά Διοι

κητικά Συμβούλια τού Συλλόγου, 
κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν, ή- 
σχολήθησοον μέ τό θέμα τής Άσφα- 
λίσεώς μας κυρίως διά τον κλάδον 
Συντάξεως.

αιναιγνωστή εις όλους καί δεν 
χρειάζεται νά την έπαναλάβουμε ή 
περιπέτεια ή όποια ώδήγησεν εις 
Ταμειακήν δυσχέρειαν τό Ταμεΐον 
Συντάξεών μας. Δεν είναι τού πα
ρόντος, ή αναφορά εις τούς λόγους 
σι όποιοι κατέστησαν τό Ταμεΐον 
μας έλλειμματικόν, διά νά χρήσιμο- 
ποιήσωμεν τον όρον τον όποιον 
χρησιμοποιούν αί Ύπηρεσίαι τού 
Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσι
ών. Ή έλλε ι μ μ ατ ικότη ς όμως αυτή 
χρόνο με τάν χρόνο, άπό τής έμφα- 
νίσεώς της, κατέστη μέγα πρόβλη
μα καί μόνιμος πλέον απειλή διά 
τήν άνεξαρτησίαν τού Ταμείου μας 
καί τήν έξασφάλισιν τών γηρατειών 
μας. ‘Η προστασία, τής οποίας 
σήμερον άπολαμβάνομεν, απειλείται 
συνεχώς. Τό Ταμεΐον Συντάξεών 
μας άπό παράδειγμα προς μίμησιν 
χρησιμοποιείται σήμερον ως τό σο- 
βαρώτερον έπιχείρημα οπτό εκείνους 
οί όποιοι επιδιώκουν τήν συγχώνευ- 
σιν τών ’Ασφαλιστικών μας φορέων 
εις τό Ι.Κ.Α.

Ύπήρξεν έποχή, όχι πολύ μα
κράν ήμών, κατά τήν οποίαν ή έλ- 
λειμματικότης τού Ταμείου ήπείλη- 
σε νά όδηγήση τον Σύλλογον εις 
αποφάσεις στρεφομένας κατά τών 
ιδίων μας συμφερόντων. Καί διά νά 
μήν έθελοτυφλούμεν πρέπει νά όμο 
λογήσωμεν ότι έπί σειράν έτών εΐ
χομεν άπωλέσει τήν δύναμιν διεκ- 
δικήσεως αιτημάτων μας, διότι 
προεβάλλετο ή κάλυψις τών έλλειμ- 
μάτων τού Ταμείου. Εΐχομεν ύπο- 
στή δηλ. κάμψιν τής μαχητικότη- 
τος φοβούμενοι νά οοντ ιμετωτπσο 
μεν τό θέμα καί έδεχόμεθα νά εΐμε
θα όφειλέται εις τά μσυγγά. Ω
σάν νά ήτο έλλειμματικόν τό Τα
μεΐον μας. Καί έφθάσαμεν εις τό 
σημεΐον νά συζητώ μεν προτάσεις 
αύξήσεως τής ασφαλιστικής μας 
εισφοράς, πριν ή προβώμεν εις τήν 
έκκαθάρισιν τού παρελθόντος διά 
τό όποιον μόνον ή μ εις οί ήσφαλ ι- 
σμέ'Όΐ δέν εύθυνόμεθα.

Τό παρόν Διοικητικόν Συμβού
λιον, μέ παρρησίαν πού κατέπληξε, 
διεκήρυξε προς πάσαν κατεύθυνσιν, 
ότι τό Ταμεΐον μας δέν οφείλει σέ 
κανένα. Άπεττνάξαμεν ουτω τήν ητ
τοπάθειαν, τον φόβον, τήν Αποδο
χήν πάσης οφειλής καί έπανσφέρα- 
μεν τό ’Ασφαλιστικόν μας θέμα εις 
τον ορθόν δρόμον τής άντιμετωττί- 
σεώο του. Τό σύνθημά μας αυτό, τό 
σύνθημα: «Τό Ταμείο μας δέν ο
φείλει σέ κανένα», δέν είναι απλώς 
άπάντησις εις έκείνους οί όποιοι 
θέλουν νά έμφανίζουν τό Ταμείο 
μας χρεωκοπημένο. Είναι θέσις. 
’Από αυτήν τήν θέσιν συζητούμεν, 
καί μέ αυτή ν άντ ι μετωπί ζο μεν όλας

τας επιθεσεις κατά τού Ταμείου 
Συντάξεών μας. Είναι ή άπαρχή 
της έκκαθαρίσεως. Είναι ή μόνη ο
δός πού θά μάς όδηγήση εις τήν 
έξυγίανσιν.

Σάς είναι γνωστός, άγαπητοί 
συνάδελφοι, ό άγων εις τον όποιον 
άπεδύθημεν μόλις άνελάβαμε τήν 
Διοίκησιν τού Συλλόγου μας. Ή ά- 
πειλή τής συγχωνεύσεως τού Τα
μείου μας εις τό Ι.Κ.Α., έπλανάτο 
επί τών κεφαλών μας καί εις αύτήν 
είχε προστεθή ή απειλή τής άφ-αιρέ- 
σειος καί διατί όχι; τής αρπαγής 
τής περιουσίας τού Ταμείου μας. 
Δέν πρέπει ποτέ νά λησμονήσωμεν 
την περίπτυστσν διάταξιν, ή οποία 
είχε τεθη εις το σχέδιον νόμου περί 
άναμορφώσεως τής Κοινωνικής Ά- 
σφαλισεως, δι αυτό καί θά τήν έ- 
παναλάβω:

« Οφειλαι τού Ταμείου συντά
ξεως τού προσωπικού Τραπέζης 
πρώην ’Εθνικής καί τού Ταμείου 
συντάξεων Προσωπικού Τραπέ
ζης πρώην Αθηνών εξ άτοκων 
δανείων τής ’Εθνικής Τραπέζης 
Ελλάδος, εξοφλούνται διά με- 

ταβιβάσεως εις τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν τής 'Ελλάδος τού χρή
ματα φυλακεί ου τών δύο τούτων 
Ταμείων.

Η μεταβίβασις έπέρχεται αυ
τοδικαίως, άπό τής δημοσιεύσε
ων τού παρόντος, ύποχρεουμένων 
τών Προέδρων τών Δ.Σ. τών Τα
μείων τούτων, όπως προβοϋν εις 
τάς σχετικάς διατυπώσεις πα- 
ραδόσεως.

Εφ όσον πρόκειται περί τί
τλων τών όποιων ή Τράπεζα δέν 
δύναται νά είναι νομίμως κομι
στής ούτε εκποιούνται ύπό δια
δικασίαν καί εις χρόνον όριζό- 
μενον δΓ άποφάσεως νομισματι
κής Επιτροπής, διά Β.Δ. έκβι- 
δομένου τή προτάσει τού Υ
πουργικού Συμβουλίου άποφασί
ζεται ή μεταβίβασις τής κινη
τής καί Ακινήτου περιουσίας τών 
έν τή παραγράφει 4 φορέων προς 
την συγκεκριμένην τράπεζαν, διά 
τήν πλήρη έξόφληισ ι ν τών πάσης 
φύσεως Απαιτήσεων αυτής, έναν
τι τού φορέως καί τών προς αυ
τόν έπιχοιρηγήσεων δυνάμει τού 
παρόντος.

Διά τού αυτού Β.Δ. καθορί
ζεται ή σχετική διαδικασία με- 
ταβιβάσεως ώς καί πάσα Αναγ
καία λεπτομέρεια. Ή μεταβί- 
βασις μεταγραφή έν τοΐς βιβλί
ο ι ς μεταγραφών ώς καί πάσα 
συναφής προς αύτάς πράξις, Α
παλλάσσονται παντός, τέλους 
μεταγραφής καί χαρτοσήμου φό
ρου μεταβτβάσεως ή άλλου φό
ρου ή τέλους ή δικαιώματος υ
πέρ οίουδήποτε τρίτου».

Μέ όλα τά μέσα πού εΐχομεν εις 
τήν διάθεσίν μας, έπολεμήσαμε τον 
διμέτωπον Αγώνα, ά όποιος μάς έ- 
πεβλήθη. Καί ένικήσαμεν. Δέν διεκ-

δικεϊ τον έπαινον τής νίκης το Δι
οικητικόν Σ υμβουλιον, Διεκδικού- 
μεν όμως τήν τιμήν τής ηγεσίας 
αυτού τού άγώνος καί ζητούμεν νά 
μάς άΐναγνωρισθήι, ότι όχι μόνον 
δέν έπτοήθημεν, άλλά καί έπροχω- 
ρήσαμεν εις τήν διαχήρυξιν τής δέ
σεως, ότι τό Ταμεΐον μας δέν οφεί
λει σέ κανένα. Καί άπό τής στι
γμής αυτής, άπό τής στιγμής πού 
έγινε Αντιληπτόν ότι ή σιωπηρά Α
ποδοχή τής καλύψεως τών ελλειμ
μάτων διά δανεισμού, εγκυμονεί 
σοβαρωτέρους κινδύνους, άνελάβα- 
μεν τήν πλήρη έκκαθάρισιν τού θέ
ματος πού έχει δημιουργηθή διά τό 
Ταμεΐον Συντάξεως μας. Είναι τό
σον μέγα τό θέμα: τής άσφαλίσεώς 
μας, ώστε, νά μήν έπιτρέπεται καί 
ή έλαχίστη έκμετάλλευσίς του διά 
προεκλογικούς ή άλλους λόγους καί 
καλώ όλους υμάς νά πατάξετε έν 
τή γενέσει της, πάσαν τοιαύτην 
προσπάθειαν. Διεχειρίσθημεν, Αγα
πητοί Συνάδελφοι, μέ πολλή,ν σύνε- 
σιν τό ’Ασφαλιστικόν μας θέμα καί 
τό έξετάσαμεν άπό όλας του τάς 
πλευράς. Εΐμεθα πεπεισμένοι, ότι 
πρέπει οπωσδήποτε νά προχωρήσω- 
μεν εις τήν πλήρη έκκαθάρισιν τού 
παρελθόντος Άρνούμεθα τήν έλλειμ- 
ματικότητα τού Ταμείου, δέν άπο- 
δεχόμεθα οίανδήποτε οφειλήν, άρ
νούμεθα αυξησιν τής Ασφαλιστικής 
μας εισφοράς, άρνούμεθα τήν ένο- 
ποίησιν τών ’Ασφαλιστικών μας 
φορέων εις τό IΚΑ. Δέν δικαιούμε
θα όμως νά σιωπώμεν καί νά δε- 
χώμεθα τήν παράτασιν τής έκκρε- 
μότητος εις τό διηνεκές. Ή έκκρε- 
μότης αυτή, είναι ό μεγαλύτερος 
κίνδυνος πού μάς Απειλεί. Όφεί
λομεν νά άνττμετωπίσωμεν ή μ εις, 
οΰχί προκαλούμενοι ή Απειλούμε
νοι, άλλ’ έν ψυχρώ, τό άσφαλσιτι- 
κόν μας θέμα. Διότι άγαπητοί Συ
νάδελφοι, ’Ασφαλιστικόν θέμα υ
πάρχει καί μάλιστα σοβαρόν.

Εις τον έτήσιον Απολογισμόν 
μας, τον παρελθόντα ’Απρίλιον, εΐ
χομεν καί πάλιν άναφερθεϊ εις τό 
γενικώτερον ’Ασφαλιστικόν θέμα 
πού ύφίσταται εις τήν Τράπεζάν 
μας.

Δέν περιωρίσθημεν, φυσικά, εις 
τάς διαπιστώσεις. Καί σήμερον εΐ- 
σηγούμεθα τήν ένοποίησιν τών Α
σφαλιστικών μας φορέων. Πιστεύο- 
μεν ότι αυτή είναι ή ένδεδειγμένη 
λύσις. Εΐμεθα βέβαιοι ότι οίίτω θά 
όδηγηθώμεν εις τήν πλήρη έξνγίαν- 
σιν τών ’Ασφαλιστικών μας θεμά
των καί οΰδείς κίνδυνος θά μάς ά- 
πειλήση εις τό μέλλον. Κο.ί όχι 
μόνον αυτό. Η έξυγίανση τού ’Α
σφαλιστικού μας θέματος θά μάς 
όδηγήση καί εις άλλας λεωφόρους, 
λεωφόρους τάς όποιας αποκλείει 
σήμερον ή παρουσία τού ’Ασφαλι
στικού. Εις τό άπώτερον παρελθόν, 
παρομοία ένέργεια παρέμεινε άνευ 
άποτελέσμοαος έκ κακής συγκυρίας. 
Άς μήν έπαναλάβομεν καί σήμερον 
τό ίδιον.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΝ - ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΣ
Ή αίίξησις τών Αποδοχών μας, 

ύπήρξεν τό άλλο μεγάλο θέμα πού 
άπησχόλησε τό Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον. Άπό τάς Ανακοινώσεις 
τών συνεργαζομένων Συλλόγων τού 
Προσωπικού τής Τραπέζης μας καί 
τά δημοσιεύματα τής «Τραπεζιτι
κής», σάς είναι γνωστοί αί λεπτο- 
μέρειαι καί τά όσα δι έδρα ματ ίσθη- 
σαν μέχρι τής έκδόσεως τής άπο
φάσεως τού Δευτεροβαθμίου Διαι
τητικού Δικαστηρίου. Παρέλκει έ- 
παμένως ή Αναφορά εις αυτά. ’Ε
κείνο τό όποιον έπιθυμώ νά έξάρω, 
είναι ή σθενερά στάσις, τήν όποιαν 
ήκολούθησε τό Διοικητικόν Συμβού- 
λιον εις όλας τάς φάσεις έκ τών ο
ποίων διήλθε τς μισθολογικόν μας 
θέμα, μέχρι τής έκδόσεως τής Διαι
τητικής άποφάσεως. Άλλά καί ετι 
περαιτέρω έχομεν, νομίζω τό δικαί
ωμα νά ύπερηφανευόμεθα διότι τό 
μισθολογικόν θέμα δέν τό έχειρίσθη- 
μεν έξ ύποχρεώσεως, διότι έληγεν ή 
Συλλογική σύμβαισις, άλλά ώς έ- 
πιβάλλεται νά πράττωμεν πάντοτε, 
δοθέντος ότι έκ τού μισθού άποζώ- 
μεν και εις αυτόν προσβλέπομεν. 
Δέν άπεβλέψαμεν, άγαπητοί συνά
δελφοι, εις μίαν όποιανδήποτε αΰ- 
ξησιν διά μιάς συλλογικής συμβά- 
σεως ώο ήτο έκείνη τήν όποιαν μό
λις άνελάβομεν τά καθήκοντα μας, 
έπεδιώξαμεν νά καταργήσωμεν.

Υπήρξαν πάρα πολλοί έκεΐνο-ι, 
οί όποιοι τήν ώρα τού άγώνος διά 
τό μισθολογικόν μας θέμα, έπει- 
γόμενοι διά τά ολίγα, μάς συνε- 
βούλευσαν νά άποψύγωμεν τήν επι
δίωξιν ρυθ!μίσεως τού μισθολογικοΰ

μας θέματος εις όλας του τάς πλευ
ράς καί νά δεχθώμεν έ κείνα τά ό
ποια θά έλάμβανον ένωρίτερον ή
μών, οί συνάδελφοι τών άλλων Τρα
πεζών.

Ευτυχώς ότι δέν παρεσύρθημεν. 
’ Επροτ ι μ ή σαμεν νά πικράνωιμεν, 
προσκαίρως, τούς άίδηιμονούντας καί 
παρεμείναμεν άιμεταχίνητοι εις τάς 
θέσεις μας. ΔΓ ημάς, άγαπητοί 
συνάδελφοι, τό> θέ)μα δέν ήτο απλώς 
ή αυξησις τήν όποιαν έδικαιούμε- 
θα νά λάβω μ εν καί τήν όποιαν διά 
τών ιδίων μας δυνάμεων έν συν- 
εργασίςι καί μέ τούς αδελφούς 
Συλλόγους Προσωπικού τής Τρα
πέζης μας, διεκδικούσαμεν. Καί 
τήν έλάβομεν, φυσικά, χωρίς νά 
άπωλέσωμεν καί τό δίμηνον, τό 
όποιον νομικώς δέν έδικαιούμεθα. 
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον, πιστόν 
εις τάς έπαγγελίας του, έτόλμησε 
καί εις τό μισθολογικόν Θέμα. Μέ 
τόλμην πού έθορύβησεν, δυστυχώς, 
καί πολλούς άπό ήμάς, προέβσλλε 
τό αίτημα τής ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΊ Ρ I- 
ΣΕΩΣ μέ τους συναδέλφους τών 
άλλων μεγάλων Τραπεζών. Θά εΐ
μεθα έκτος πάσης πράγματικότη- 
τος, αν δέν γνωρίζαμε τί έπρόκει- 
το νά έπακολουθήση μόλις έτίθετο 
τό αίτημα. Μάς ή σαν έκ τών προτέ- 
ρων γνωσταϊ αί άντιδράσεις, αί ε
πιθέσεις, αί έπι βουλαΐ καί κάθε άλ
λη ένέργεια πρός παρεμπόδισιν ί- 
κανοποιήσεως τού αιτήματος μας. 
Έγνωρίζαμεν τάς δυσκολίας. Εΐ
χομεν πλήρη έπίγνωσιν τού άγώνος, 
τον όποιον άνελαμβάναμεν καί τών 
προσπαθειών αί όποΐαι άπητούτο

διά νά φθάσωμεν εις τό τέρμα. Εις 
τό ευτυχές τέρμα. Έγνωρίζαμεν ό
μως άκόμη, ότι ή ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙ- 
ΡΙΣΙΣ, ήτο ό κρυφός πόθος τού 
Προσωπικού τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης. τΗτο αίτημα, καϋμός. Αυτόν 
τόν καϋμό θελήσαμε νά βγάλουμε 
άπό τά στήθη τών συναδέλφων μας.

Αυτόν τον ποθο φιλοδοξήσαμε νά 
ικανοποιήσουμε. Εις μίαν Αναφο
ράν μας πρός τόν κ. Διοικητήν έ- 
γράψαμεν ότι ή ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙ- 
ΣΙΣ δέν είναι οικονομικόν αίτημα, 
είναι κυρίως ηθική ίκανοποίησις. 
Είναι άποκατάστασι ς Αδικίας.

Σκαλί - σκαλί Ανεβήκαμε καί έ- 
φθάσαμε, εις πείσμα όλων τών άν
τ ιδρούντων, τών λιποψύχων, τών εΐ- 
ρωνικώς μειδιώντων καί όλων έκεί- 
νων πού δέν ήθελαν νά έπιτύχωμεν, 
εις τήν κορυφήν.

Ή ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΣ δέν εί
ναι πλέον καϋμός. Είναι αίτημα τό 
όποιον άνεγνώρισεν ή Διοίκησις καί 
ή ί κανοπο ίησίς του είναι έπί θύ- 
ραις. Δικαιούμεθα, νομίζω, άγαπη
τοί συνάδελφοι, νά εΐμεθα ύπερή- 
φανοι καί μόνον διότι έθέσαμεν τό 
θέμα. ' Οπως θά εΐμεθα ικανοποιη
μένοι, καί έάν είς τόσον σύντομον 
χρονικόν διάστημα εΐχομεν επιτύχει 
έστω καί μόνην τήν άναγνώρισιν 
τού αιτήματος. Έπροχωρήσαμεν ό
μως πολύ πέραν τούτου καί εύρι- 
σκόμιεθα σήμερον είς τήν εύχάρι- 
στον θέσιν νά όμιλώμεν περί ταχεί
ας ί κανοπο ιήσεως τού αιτήματος 
τής ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ. Δέν 
Αντέχω είς τόν πειρασμόν, νά μήν 
είπω είς όσους σπεύδουν τώρα νά 
επιδείξουν τό ένδιαιφέρον των καί 
μάς κατηγορούν ότι καθυστερεί ή 
ίση μιετο’χείρισις, ότι δέν προσφέ
ρουν καλήν ύπηρεσίαν είς τούς συν
αδέλφους των. Παρά τήν λίαν ικα
νοποιητικήν έξέλιξιν τού θέματος, 
παρά τήν βεβαιότητα περί τής ί κα
νό ποιήσεώς του, έπι βάλλεται, πε

ρισσότερον άπό κάθε έχλλην φοράν 
σύνεσις. Καί ή μ εις άπεδείξαμεν ό
τι διεχειρίσθημεν μέ σύνεσιν όλα 
μας τά θέματα. ΔΓ αυτό καί εΐχο
μεν παντού επιτυχίαν. Δέν θά μάς 
παρασύρουν είς ένεργείας πού είναι 
πιθανόν νά καταστρέψουν ότι έπι- 
τύχομεν. Έπί είκοσι σχεδόν έτη, 
τό προσωπικόν τής ’Εθνικής Τραπέ- 
ζης όράματίζεται τήν ΐσην μετα- 
χειρησιν. Σήμερα πού τό παρόν Δι
οικητικόν Συμβούλιον τήν κατέστη
σε πραγματικότητα, δέν πρέπει νά 
καταληφθώμεν άπό τό άγχος τής 
βίας. Καί πρός Θεού ας μήν ρί- 
ψωμεν είς τόν προεκλογικόν άγώνα 
που θα έπακολουθήση, τό μέγα, τό 
ιερόν αυτό αίτημα τού Προσωπι
κού τής ’Εθνικής Τραπέζης. Άπό 
τής πλευράς μας θά πράξωμεν πά 
ότι είναι δυνατόν νά άτποψευχθή 
ο κίνδυνος. Θά διαφυλάξωμεν ώς 
κόρην οφθαλμού τό μέγα τούτο έ- 
πιτευγμα, καί ύποσχόμεθα ότι καί 
κατά τό προεκλογικόν στάδιον θά 
άκολουθησωμεν Αδιάφοροι καί διά 
τάς έπι πτώσεις πού είναι πιθα
νόν νά έχη έκλογικώς, τήν ο
δόν τού συμφέροντος τών συναδέλ
φων μας. Θά σπεύσωμεν, άλλά βρα
δέως καί άσφαλώς. Σημασίαν έχει 
τό άποτέλεσμα καί οΰχί ή καθυ- 
στερησις ένός ή δύο μηνών.

Επαναλαμ βαν ω ότι όταν έ δέσαμε 
τό αίτημα τής ίσης μεταχειρίσεως 
δεν άναμέναμε τόσο ταχείαν τήν έ- 
ξέλιξιν του. Έπιστεύαιμεν ε,ίς τό 
δίκαιόν μας, δέν άναμέναμε ότι θά 
εΐχομεν τόσον άμεσον τήν άναγνώ-

ρισιν καί τόσον ραγδαίαν τήν πο
ρείαν πρός ί κανοπο ίησίν του.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον, αι
σθάνεται ύποχρεωμέινον άπό τού βή
ματος τούτου, νά έκφράση τάς εύ- 
χαριστίας τών μελών τού Συλλό
γου είς τον Διοικητήν τής Τραπέ
ζης μας κ. Χρήστον Άχήν διά τήν 
άμεσον άναγνώρισιν τού αίτήιιατος 
διά τήν πανηγυρικώς έκφρασθεΐσαν 
ύπ’ αύτοΰ άποψιν τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης περί ίκανοποιήσεώς 
του καί διά τήν ταχείαν έναοξιν 
τής διαδικασίας πρός έφαρμογή|ν 
τών άποφάσεών του.

’Ελπίζω, άγαπητοί συνάδελφοι, 
νά κατώρθωσα νά σάο δώσω τήν 
πραγματικήν εικόνα τών τριών με
γάλων θεμάτων πού μάς άπησχό- 
λησαν κατά τήν θητείαν μας. Τού 
’Ασφαλιστικού, τού Μισθολογικοΰ, 
τής ίσης μεταχειρίσεως. Έχρησι- 
μοποίησα τήν γλώσσα τής αλήθει
ας καί διά τά τρία αυτά θέματά 
μας καί λυπούμαι αν τινές έξ ή
μών περιήλθον είς δυσχερή θέσιν. 
Τά μέλη όμως τού Συλλόγου πρέ
πει νά πληροφορούνται τήν αλή
θειαν διά τά θέματά των. Έτόνί
σα άπ’ άρχής ότι δέν προτίθεμαι 
νά άσχοληθώ μέ τόν άπολογισμά 
τού Διοικητικού Συμβουλίου. Ήρ- 
κέσθην νά θέσω ένώπιον τής Γενι
κής Συνελεύσεως τά σοβαρώτερα έκ 
τών θεμάτων μας καί νά ένη μερώ
σω τά μέλη τού Συλλόγου έπί τής 
έξελίξεως καί τών προοπτικών δι’ 
ένα έκαστον

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
'Ως τέταρτον σοβαρόν θέμα έπε- 

σήμανα τήν ανάγκην τής συνεργα
σίας όλων τών δυνάμεων τού Προ
σωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης, 
διά νά καταστή άποτελεσμιατ ιικώ- 
τερος ό Αγών μας έπί παντός θέ
ματος καί διά νά έκλειψη^ τό φαι- 
νόμενον τής διασποράς τών δυνά
μεων, τό όποιον παρουσιάζομεν σή
μερον.

Ήτο πράγματι, άγαπητοί συνά
δελφοι, λυπηρόν τό φαινόμενον τό 
όποιον έπαρουσίαζε ή συνδικαλιστι
κή Όργάνωσις είς τήν Τράπεζάν 
μας. Τά αίτήματά μας ύπεβάλλον- 
το εις τήν Διοίκησιν άπό δύο ή 
τρεις ή καί τέσσερις πολλές φο
ρές ’Οργανώσεις, άλληλομ ισουμέ- 
νας καί δ ι απληκτ ι ζομένας. Τό Απο
τέλεσμα φυσικά έπιπτε έπί τών κε
φαλών μας.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δέν

έδίστασε καί είς τό θέμα αυτό νά ά- 
γνοήση τό παρελθόν, νά κωψεύση είς 
Τα μίση καί τά πάθη καί νά έπι- 
διώξη τήν συνεργασίαν όλων τών 
Συλλόγων τού Προσωπικού τής ’Ε
θνικής Τραπέζης. Συνηντήσαμεν καί 
είς τό θέμα αυτό άντιδράσεις. Έ- 
πιμείναμεν όμως καί τό άποτέλε
σμα ήλθε νά μάς δικαιώση. Ή συ
νεργασία μέ τούς άδελφούς Συλλό
γους, άπέδωσεν πλουσίους τούς 
καρπούς της.

Εκ τής συνεργασίας αυτής δ.ε- 
πιστώθη καί ή δυνατότης τής ένο- 
ποιήσεως τών δυνάμεων μας είς έ
ναν Σύλλογον, ό όποιος θά κατα
στή μία μεγάλη, δύναμις, ικανή νά 
πραγματοποιήση θαύματα. Οΰτω, 
παρα τόν κίνδυνον νά κατηγορη- 
θώμεν, άπό κείνους οί όποιοι είς 
πείσμα τού παρόντος καί τού μέλ
λοντος, μένουν προσκολλημένοι είς 
ένα κακό παρελθόν, θέτομεν ένώπι

όν σας καί τό θέμα τής ένοποιή- 
σεως τών Συλλόγων τού Προσωπι
κού τής ’Εθνικής Τραπέζης. 
Προσωπικώς εύχομαι τήν εΰάδωσιν 
τής προσπάθειας μας αυτής.

Πιστεύω καί είναι τούτο διεθνώς 
παραδεκτόν ότι, έκαστον Συμβού
λιον κρίνεται έκ τών Αποτελεσμά
των τής δραστηριότητός του. ’Ελ
πίζω συνεπώς ότι καί ή κριτική ή 
όποια θά άσκηθή θά αφορά είς τά 
Αποτελέσματα τών θεμάτων τά ό
ποια διεχειρίσθημεν ή είς θέματα 
τά όποια ήγνοήσαμεν. Ή αναφορά 
είς έπουσιώδη ζητήματα ή είς προ
σωπικά θέματα πού δέν άφοροϋν 
τά αιτήματα τών μελών τού Συλλό
γου, δέν θά έπιτρέψη τήν συζήτη- 
σιν τών θεμάτων μας καί θά μάς 
εμφάνιση ώς μή δυναμένους νά άν- 
τιληφθώμεν τό συμφέρον μας.

ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
'Ως διεπιστώσατε, άγαπητοί συ

νάδελφοι, έτήρησα τήν ύπόσχεσ ί 
μου νά σάς Απασχολήσω μόνον διά 
θέματα πού διεχειρίσθημεν, άλλ’ 
άφοροϋν καί τό μέλλον. Δέν ύπει- 
σήλθα είς τόν Απολογισμόν τού έρ
γου τού Διοικητικού Συμβουλίου. 
Θά μοϋ έπιτρέψετε μόνον νά άνα- 
φερθώ είς τάς σχέσεις τού Συλλό
γου μέ την Διοίκησιν τής Τραπέ
ζης μας.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον έπι- 
διώκει τήν ίκανοποίησιν τών αιτη
μάτων τών μελών τού Συλλόγου καί 
είναι έπόμενον είς πολλάς περιπτώ
σεις νά ύποχρεωθή είς δυναμικήν 
πολιτικήν. Τούτο δέν σημαίνει ότι 
στρέφεται κατά τής Διοικήσεως. 
Απλώς ύπεραμύνεται τών συμφερόν
των τών μελών του. Αυτή ύπήρξεν 
καί αυτή παραμένει ή θέσις τού Δι
οικητικού Συμβουλίου.

Έπί τι διάστημα δυστυχώς έγέ- 
νετο Αδικαιολόγητος ύπέρβασις τής 
οΰτω χαραχθείσης ύπό τού Διοικη
τικού Συμβουλίου γραμμής μέ συ
νέπειαν, ό άγων διά τά θέματά 
μας, νά Αποδίδεται είς άλλας επι
διώξεις.

'Ως ήτο φυσικόν τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον, Αντικειμενικός σκοπός 
τού όποιου ήτο καί παραμένει ή ί- 
κανοποίησις τών αιτημάτων μας, 
προέβη είς τάς έπιβαλλομένας έ

νεργείας διά τήν ορθήν έκτέλεσιν 
τών άποφάσεών του. Είς τάς έ/ερ- 
γείας του αύτάς περιλαμβάνεται 
καί ή έπελθοΰσα μεταβολή είς τό 
Προεδρεΐον τού Συλλόγου. Γνωρίζε
τε άγαπητοί συνάδελφοι είς ποιον 
σημεΐον εύρίσκονται σήμερον αί 
σχέσεις μας μετά τής Διοικήσεως 
μας. Γνωρίζετε καί τήν πορείαν 
τών θεμάτων ιμας. Αυτή είναι καί 
ή άπάντησις είς όσους έσπευσαν 
νά μάς κατηγορήσουν δΓ ύποτα- 
γήν, ολιγωρίαν, ύπαναχώρησιν κλπ.

Τό Αμέσως προσεχές μέλλον θά 
πείση καί τούς έλαχιστοτάτους άρ- 
νητάς, ότι ή πολιτική πού ήχολου- 
θήσαμεν είίς τήν διιαίχείρτσιιν τών 
θεμάτων μας, όσον Αφορά είς τάς 
σχέσεις μας μέ τήν Διοίκησιν εί
ναι έκείνη πού μάς έπι τρέπει σή
μερον νά αίσιοδοξούμιεν καί αϋριον

νά πανηγυρίζωμεν διά τήν ί κανο
πο ίησ ιν αιτημάτων πού Αποτελού
σαν κρυφόν πόθον τού Προσωπικού 
τής ’Εθνικής Τραπέζης καί τά ό
ποια οΰδείς έτόλμα νά προβάλη καί 
πολύ περισσότερον νά έπιδιώξη τήν 
ίκανοποίησιν των.

'Ημείς έτολμήσαμεν καί μέ δι- 
καιολογημένην, νομίζω, ύπερηφάνει- 
αν, έμφανιζόμεθα σήμερον ένώπιόν 
σας Αφού σάς έχομεν ήδη γνωρί
σει τά μέχρι τούδε επιτεύγματα καί 
τήν βεβαιότητα ότι έγγύς τό τέρμα.

Ή ίση μεταχείρησις, χάρις είς 
τόν άγώνα μας καί τά αισθήματα 
τής Διοικήσεώς μας, έναντι τού 
Προσωπικού, είναι έπί θύρατς καί 
έλπίζω συντόμως νά πσνηγυρίσωμεν 
όλοι καί οί πρώτοι καί οί έσχατοι 
καί οί τήν δωδεκάτην ώραν έλθόν- 
τες.

ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣΙΣ

Συνάδελφοι,
'Μ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» sivctt το (ίργανον 

«οΐ> μ,άχετα.6 δι* τά. αυμ,φέροντά μ*:.
Φερνεε τον έν* κοντά στον άλλον καί αυναδελ- 

φώνεε τον κλάδον μ*;. Ή αύνταξες τής «ΊΓρν.πε'ίε- 
τεκής» ϊν,τεΐ ά«δ ίίλους νά τήν 6ο*)6ήσουμ.ε είς το 
Ιργον τ*ις.

Κ,άΟε συνάδελφος άς γεν*ι καί άνταηοκρετής τκ,ς.
’Έτσε 6ά είναε δυνατόν καί τά γενεκά θέμ,ατα 

του κλάδου |χ.ας9 άλλά καί τά εεδεκά Οεμ,ατα τών 
τοπεκών καί έηαρχεακών ύποκαταστν)μ.άτο>ν νά κα- 
ταχωροΰνταε είς τάς στήλας της.

Γράφετε λοεπόν, γεά ο,τε συμ,δαενεε είς τήν 
ύπηρεσίαν σας. Ένημ,ερώνετε τήν σύνταξεν γεά 
δλα.

Ό γά;ι.ος ενύς συνάδελφου κάποεο άλλο εύχά- 
ρεστο γεγονος εεναε κε’ αύτο μεά εεδησες πού θά 
χαροποεήαη δλους. Ή στήλη «Κοενωνεκά» θά κα- 
ταχωρή ευχαρίστως ο,τε περεέρχεταε είς αύτήν.

Προ δύο έτών, άπό τό ίδιο αυτό 
βήμα, είχα δηλώσει, ότι καίτοι μι
κρός, έφ’ όσον βρω συνεργάτες Θά 
διεκδικήσω τήν διοίκησιν τού Συλ
λόγου άπό τό τότε Διοικητικόν Συμ
βούλιον, τό όποιον άνενόχλητον μέ
χρι τής στιγμής εκείνης διεχει,ρί- 
ζετο τά Θέματά μας. Οΰδείς άλλος 
άπετόλμησε τότε, αυτό πού έτολμή
σαμεν ημείς οί νέοι. Ή σαν βλέπε
τε δύσκολοι καιροί καί όλοι έπρο- 
τίμουν νά έφησυχάζουν, άπέχοντες 
τών κοινών.

'Ημείς έτολμήσαμεν καί τό άπο
τέλεσμα τών Αρχαιρεσιών έδικαίωσε 
τήν προσπάθειαν μας.

Έπί δύο έτη μαχόμεθα είς τήν 
πρώτην γραμμήν καί έπροωθήσαμεν 
τά θέματά μας είς τό σημεΐον πού 
σάς άνέφερα. Έφ’ όσον οί συνά
δελφοι, μάς τιμήσουν καί πάλιν διά 
τής ψήφου των, είναι βέβαιον ότι 
είς πολύ σύντομον χρόνον θά απο
λαύσω μ εν την χαρά τής ίκανοποι
ήσεώς των.

Μά άνανεωμένην την έμπιστοσύ- 
νην τών συναδέλφων μας θά προ- 
χωρήσωμεν καί θά καταστήσωμεν 
πραγματικότητα ότι, οί άλλοι, όλοι 
οί άλλοι, οί προ ήμών διοικήσαντες 
τόν Σύλλογον, έθεώρουν άπραγμα- 
τοποίητον.

Τά γεγονότα είναι πρόσφατα. Τά 
θέματα τού Προσωπικού δέν έπιλύ- 
ονται μέ ρητορικά σχήματα καί θε
ωρίας. ’Απαιτείται τόλμη, ορθή το- 
ποθέτησι ς, κατάλληλοι χειρισμοί 
καί πίστις είς τό δίκαιον. Ημείς 
άπεδείξαμεν οτι γνωρίζομεν νά ά-

γωνιζώμεθα καί νά έπιτυγχάνωμεν.
ιΠροβάλλομεν έργον καί διεκδι- 

κοΰμεν και πάλιν τήν έμπιστοσύ- 
νην τών συναδέλφων διά νά τό ό
λο κληρώσωμεν. Οί πειραμτισμοί εί
ναι βέβαιον ότι θά προξενήσουν 
ζημίαν. 'Ημείς κρούσμεν τόν κώδω
να καί ό έχων ώτα άκούειν, άκουέ- 
τω.

(Χειροκροτήματα)

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαίον όργανον τού Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.
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Ή ομιλία του Γεν. Γραμματέως του Συλλόγου
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ,1ης ΣΕΛ.)

νον σκέψιν κινούμενοι, μας κατηγό
ρησαν διά την ένέργειάν μας αυτήν. 
Άναμείναμεν την Γενικήν Συνέλευ- 
σιν διά νά δώσωμεν την άπάντησιν 
είς τούς έπικριτάς και νά τούς εΐ- 
πωμεν δτι οι συνάδελφοι των επαρ
χιών έχουν τά αύτά μέ ημάς δικαι
ώματα. Οί συνάδελφοι τών επαρχι
ών είναι ισότιμα μέλη τοϋ Συλλό
γου καί ημείς έχομεν ύποχρέωσιν νά 
τούς έπισκεπτόμεθα. Δι’ αυτό άλλω
στε καί ή προηγούμενη Γενική Συν- 
έλευσις υιοθέτησε πρότασίν μας ό
πως αί επισκέψεις τών Διοικητικών 
Συμβουλίων είς τά επαρχιακά κα
ταστήματα είναι συχνότεραι.

Θέλω νά πιστεύω οτι ούδείς έκ 
τών παρισταμένων έ'χει αντίθετον 
άποψιν.

’Επιθυμώ νά τονίσω, οτι, τόσον 
ό Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου, δσον 
καί εγώ άντλήσαμεν νέας δυνάμεις 
έκ τής επαφής μας μέ τούς συνα
δέλφους μας τών επαρχιών. Δέν 
είναι υπερβολή αν τονίσω οτι 
εκεί, είς τήν επαρχίαν, πνέει δια
φορετικός άνεμος. ’Εκεί δέν κυρι
αρχούν τά μίση καί τά πάθη. Τ- 
περάνω δλων έχει τεθεί τό συμφέ
ρον τής ολότητας καί ΰπ’ αυτό τό 
πρίσμα εξετάζουν καί αντιμετωπί
ζουν δλα τά θέματα, οί συνάδελφοί 
μας τών επαρχιών.

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ώς υπεύθυνοι τών θεμάτων μας, 

είς κρίσιμους στιγμάς, ύπεχρεώθη- 
μεν νά σιωπήσωμεν είς πλείστας ά
δικους καί προώρους επικρίσεις.

Είς δσας έξ αύτών δυνάμεθα σή
μερον, ανευ κινδύνου διά τήν πο
ρείαν τών θεμάτων μας, θά άπαν- 
τήσωμεν. "Οπου κρίνομεν ότι επι
βάλλεται νά σιωπήσωμεν διά νά 
μήν έπέλθη ζημία είς τά θέματά 
μας, θά σιωπήσωμεν έστω καί αν ή 
σιωπή μας αυτή έχει έπίπτωσιν είς 
τάς αρχαιρεσίας πού θά επακολουθή
σουν τής Γενικής Συνελεύσεως.

Είμαι βέβαιος όμως δτι οί συνά
δελφοι θά εκτιμήσουν τό γεγονός, ό
τι δέν παραδίδομεν βορράν τά θέ
ματά των καί δτι τήν άπάντησιν είς 
δσους επιχειρήσουν νά έκμεταλλευ- 
θοϋν τό γεγονός αύτό, θά τήν δώ
σουν εκείνοι.

’Επί δύο έτη ήγωνίσθημεν διά νά 
όδηγηθώμεν είς ένα αποτέλεσμα. Τό 
αποτέλεσμα αύτό είναι σήμερον ενώ
πιον σας. Μήν επιτρέψετε είς ούδέ- 
να εν όνόματι οίασδήποτε σκοπιμό
τητας νά τό έπιβουλευθή .

Μέ τήν μεγίστην δυνατήν προσο
χήν, μέ απόλυτον καλήν διάθεσιν μέ 
πλήρη συναίσθησιν τών ευθυνών μας, 
μέ μόνον γνοόμονα τό συμφέρον τών 
μελών τού Συλλόγου καί κατ’ έπέ- 
κτασιν δλων τών εργαζομένων είς 
τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν διεχειρίσθη- 
μεν μικρά καί μεγάλα θέματα.

Ό ’Οργανισμός Υπηρεσίας
Ό Πρόεδρος τού Συλλόγου, μοϋ 

παρεχώρησε τό δικαίωμα νά ομιλήσω 
διά τον ’Οργανισμόν 'Τπηρεσίας. 
Είς τήν έτησίαν Γενικήν μας Συνέ- 
λευσιν εΐχομεν δηλοισει δτι έργαζό- 
μεθα διά νά παρουσιάσωμεν έναν 
’Οργανισμό, ό όποιος θά είναι δσο 
τό δυνατόν, περισσότερον προσηρ- 
μοσμένος είς τά σημερινά δεδομένα 
αλλά καί μέ μίαν προοπτικήν του
λάχιστον διά τό εγγύς μέλλον, έναν 
’Οργανισμόν ό οποίος θά επιλαμβά
νεται δλων τών περιπτώσεων. Καί 
εΐχομεν δηλώσει δτι προτιμώμεν νά 
μάς έλέγξητε διά καθυστέρησήν πα
ρά νά κατηγορηθοϋμε δι’ επιπολαι
ότητα. Άπηυθήνθημεν έπανειλλημέ- 
νως πρός άπαντα τά μέλη μας 
καί έζητήσαμεν υποδείξεις, σκέψεις, 
απόψεις. Εΐμεθα υπερήφανοι, διότι 
προ τής λήξεως τής θητείας μας, 
ήδυνήθημεν νά ύποβάλωμεν είς τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης μας, άφοϋ 
πρώτον έθέσαμεν ύπό τήν κρίσιν τών 
μελών τοϋ Συλλόγου καί έτυχεν τής 
έγκρίσεως δλων άφοΰ ούδεμία αντί
θετος οίποψις μας διετυπώθη επί τού 
σχεδίου πού έδη,μοσιεύθη είς τήν 
«Τραπεζιτική», ένα σχέδιον ’Οργα
νισμού ’Τπηρεσίας πού καλύπτει 
πράγματι δλας τάς πλευράς τών θε
μάτων μας καί πού είναι τό μόνον 
επί τού οποίου διεξάγεται συζήτησις 
ύπό τής συσταθείσης επιτροπής, διά 
τήν άναμόρφωσιν τού ’Οργανισμού 
'Τπηρεσίας τής Τραπέζης μας.

Δέν αποκλείεται νά άσκηθή σήμε
ρον κριτική επί τοϋ σχεδίου τό όποι
ον, ώς άνέφερα, συζητείται ήδη είς 
τήν άρμοδίαν επιτροπήν.

Δικαιούμεθα προκαταβολικούς νά 
εΐπωμεν είς τούς συναδέλφους πού 
θά επιχειρήσουν σήμερον κριτικήν 
δτι δέν ένεργοϋν έξ αγαθού συνει- 
δώτος. Κριτική σήμερον έπί τού 
σχεδίου ’Οργανισμού, σημαίνει του
λάχιστον καί λέω τούτο υπεύθυνα, α
διαφορίαν, διά τά θέματα τών συνα
δέλφων, προκειμένου νά Ικανοποιη
θούν προσωπικά! επιδιώξεις. Κριτι
κήν δικαιούνται νά ασκήσουν δσοι 
προέβησαν είς υποδείξεις τάς όποι
ας ήγνοήσαμεν, δσοι προσεφέρθησαν 
είς συνεργασίαν καί ημείς δέν τήν 
έδέχθημεν. Παρόμοιον τι όμως δέν 
συνέβη.

’Επικοδομητικόν θά είναι νά υπάρ

ξουν συγκεκριμμέναι παρατηρήσεις 
έπί άρθρων τοϋ ’Οργανισμού. Αύτό 
θά είναι προσφορά.

Ή αόριστος κριτική καί υπαινι
γμοί δι’ άντιπολίτευσιν καί μόνον, 
δέν είναι προσφορά.

Ή τροποποίησις τού ’Οργανισμού 
'Τπηρεσίας είναι αίτημα, τήν Ικανο- 
ποίησιν τού οποίου αναμένει έπί σει
ράν ετών τό προσωπικόν τής Τρα
πέζης μας. Εΐμεθα ευτυχείς διότι 
έπί τών ήμερων μας τό αίτημα τού
το μαζί μέ τό άλλο μεγάλο αίτημα 
τής ίσης μεταχειρίσεως, είσήλθον 
είς τό στάδιον τής έπιλύσεοις των.

Δέν πρέπει έξ άλλου νά λησμο- 
νώμεν αγαπητοί συνάδελφοι, δτι α
πό τής άναλήψεως τών καθηκόντων 
μας καί καθ’ δν χρόνον κατηρτίζα- 
μεν τό σχέδιον τοϋ ’Οργανισμού, ά- 
γωνιζόμεθα διά τήν κατάργησιν τών 
’Οργανικών θέσεων.

*
Δέν θά άναφερθώ είς τά λοιπά έ- 

πιτεύγματα τού Δ. Συμβουλίου τά ό
ποια άνεφέρθησαν λεπτομερώς είς 
τον απολογισμόν μας, διά νά μήν 
σάς κουράσω.

"Ολως ιδιαιτέρως θά άναφερθώ 
καί θά έπισημάνω τήν έπιτυχίαν μας 
είς τό θέμα τού υπολογισμού τοϋ 
έπιδόματος τής Παιδικής Μερίμνης 
είς τά δώρα εορτών καί Πάσχα, 
αναδρομικά)ς άπό τής γεννέσεως 
τοϋ δικαιώματος. Οί συνάδελφοι οί 
όποιοι ελαβον τήν διαφοράν άναδρο- 
μικώς, έκτιμοϋν ασφαλώς περισσό
τερον τό επίτευγμά μας αύτό.

Έπιτύχομεν επίσης τήν αύξησιν 
τοϋ έπιδόματος καυσίμων κατά 50ο) ο 
έκείνου πού κατεβάλλετο.

"Αφησα τελευταίο τό θέμα τής 
προσλήψεως τών τέκνων τών συνα
δέλφων είς τήν Τράπεζαν. Ήταν 
καί αύτό ενα αίτημα πούμάταια πε- 
ρίμενε τήν ίκανοποίησίν του.

’Επί τών ήμερών μας ευρε καί 
τούτο τήν λύσιν του.

Τά τέκνα τών συναδέλφων πού 
έλαβαν μέρος είς τούς τελευταίους 
διαγωνισμούς τής Τραπέζης καί δέν 
έπέτυχον, έκλήθησαν ήδη νά παρου
σιαστούν είς τήν έπιτροπήν επιλο
γής Προσωπικού. "Οπως γίνετε άν- 
τιληπτόν, έκαλύψαμεν ολον τον χώ
ρον είς τήν διεκδίκησιν καί ίκανο- 
ποίησιν αιτημάτων.

... Και μερικά παραδείγματα
Ή συμμετοχή μας είς τάς προη- 

γουμένας άρχαιρεσίας προέκυψεν 
άπό τήν άνάγκην τής προβολής καί 
ίκανοποιήσεως άπό μακροϋ έκκρε- 
μούντων αιτημάτων μας.

'Τπήρξεν ή έ'κφρασις τών νέων 
δυνάμεων αί όποιαι δέν ήδύναντο 
πλέον νά παραμένουν άδρανείς, είς 
βάρος τών συμφερόντων των. 'Τπήρ
ξεν έκδήλωσις ένδιαφέροντος διά τά 
θέματα τοϋ συνόλου τών έργαζομέ- 
νων είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν.

Ήτο πολύ φυσικόν ή έκλογή μας 
νά ταράξη τά λιμνάζοντα ΰδατα. 'Τ- 
πήρχεν βλέπετε καί τό κατεστημέ- 
νον.

Νέοι άνθρωποι, μικροί βαθμοί είς 
τήν Διοίκησιν τοϋ Συλλόγου;

Τό μεγάλο ερωτηματικό πού ύπε- 
δέχθη τήν έκλογήν μας. Δικαιολο- 
γημένον ίσως είς τήν άρχήν. Διά 
πρώτην φοράν αί νέαι δυνάμεις άνε- 
λάμβανον νά διοικήσουν τον Σύλλο
γον. Τί θά έπρατταν; Πώς θά διε- 
χειρίζοντο τά θέματα; Πώς θά έ- 
νεργοϋσαν; Ποιος τέλος θά τούς έ- 
λάμβανε ΰπ’ δψιν;

Ή διετία πού διέρρευσε, άπέδει- 
ξεν δτι οί νέοι άνθρωποι, οί μικροί 
βαθμοί, διεχειρίσθησαν πολύ καλύ
τερον άπό τούς μεγάλους είς ηλι
κίαν καί βαθμόν τά θέματά μας, μι
κρά καί μεγάλα. Ή διετία πού διέρ
ρευσε άπέδειξεν δτι ήτο επιβεβλημέ
νη ή προιόθησις τών νέων δυνάμεων 
είς τήν Διοίκησιν τοϋ Συλλόγου.

Θά σας παραπέμψω άγαπητοί συ
νάδελφοι είς τόν απολογισμόν τοϋ

έ’ργου τριών πρό ημών Διοικητικών 
Συμβουλίων τοϋ Συλλόγου μας. Ή 
σύγκρισις τού άπολογισμοΰ εκείνων 
καί τοϋ ίδικοϋ μας Συμβουλίου αρ
κεί διά νά πείση καί τόν πλέον επι
φυλακτικόν δτι ή προσφορά μας ύ- 
πήρξεν μεγίστη.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΝ

Γνωρίζετε πώς διεχιρίσθημεν τό 
ασφαλιστικό μας θέμα.

Ήγνοήσαμεν κάθε απειλήν κα ή- 
γήθημεν τοϋ άγώνος διά τήν σωτη
ρίαν τών ’Ασφαλιστικών μας Τα
μείων. Δέν έδιστάσαμεν νά άποφα- 
σίσωμεν τήν κήρυξιν απεργίας. Σάς 
επιδεικνύω ένα φύλλον τής «Τραπε- 
ζητικής» πού δυστυχώς δέν έκυκλο- 
φόρησε. Είναι, τό φύλλον πού ανήγ
γειλε τήν άπεργίαν καί έκάλει όλους 
νά μετάσχουν τού άγώνος. Τό φύλ
λο αύτό δέν έφθασε στά χέρια σας, 
διότι έν τφ μεταξύ ύπό τήν πίεσίν 
μας, άπεσύρθη τό νομοσχέδιον πού 
κατήργει τήν αύτοτέλειαν τών ’Α
σφαλιστικών μας ’Οργανισμών. Είς 
τήν απειλήν τής ύφαρπαγής τών πε
ριουσιακών στοιχείων τού Ταμείου 
μας άντετάξαμεν κα πάλιν τόν άγώ- 
να μας. Κα ένικήσαμεν. Ήρνήθημεν 
πάσαν συζήτησιν κα διεκηρύξαμεν μέ 
παρρησίαν πού έξέπληξε, δτι τό Τα- 
μεϊον μας δέν οφείλει σέ κανέναν. 
Αύτή είναι καί ή θέσις μας καί άπό 
αυτήν εκκινούμε προκειμένης οίασ
δήποτε συζητήσεως έπί τοϋ ’Ασφαλι
στικού. Σάς έπιδεικνύω καί πάλι τό

φύλλον τής «Τραπεζιτικής» πού έκυ- 
κλοφόρησε τότε καί σάς γνωρίζω δ- 
τι ή άπήχησίς του ύπήρξεν άπροσ- 
δόκητος.

’Αλλά καί όταν άγαπητοί συνά
δελφοι τό 'Τπουργείον Κοινωνικών 
'Τπηρεσιών μάς έθεσεν ενώπιον τών 
εύθυνών μας καί μάς εζήτησε νά 
προβώμεν είς άναζήτησιν τών μέ
σων καλύψεως τών περίφημων «ελ
λειμμάτων» δπως αύτοί τά άποκα- 
λούν, ημείς έζητήσαμεν καί ζητοΰ- 
μεν νά πληρώσουν έκεϊνοι πού έπρο- 
κάλεσαν τήν ζημίαν. Ήρνήθημεν 
καί νά συζητήσωμεν αύξησιν τής ά- 
σφαλιστικής εισφοράς μας.

"Ετσι έχειρίσθημεν ημείς οί νέοι 
ύπό πολύ δυσμενεστέρας άπό πάσης 
απόψε ως συνθήκας, τό ’Ασφαλιστι
κόν θέμα.

Γνωρίζετε τί έπραξαν άλλοι πρό η
μών, μεγάλοι είς βαθμούς καί ηλι
κίαν, άφοϋ άλλωστε διά τόν λόγον 
αύτόν τούς καταψηφίσατε.

"Εσπευσαν νά αποδεχθούν καί νά 
είσηγηθοΰν καί είς ημάς νά άποδε- 
χθώμεν, αύξησιν τής ’Ασφαλιστικής 
εισφοράς. Έδέχθησαν δηλ. δτι η
μείς πρέπει νά καλύψωμεν τό «έλ
λειμμα» είς βάρος τοϋ μισθού μας. 
Καί θά ήτο αύτό, ή μείωσις τοϋ ει
σοδήματος μας, τά όλιγώτερον. Ή 
άποδοχή τής αύξήσεως τού ’Ασφα
λίστρου έσήμαινε καί έγκατάλειψιν 
τών δικαιωμάτων μας καί τών άπαι- 
τήσεών μας άπό έκείνους οί οποίοι έ- 
προκάλεσαν καί προκαλοΰν τό «έλ- 
λειμμα».

’Ιδού άγαπητοί συνάδελφοι μία 
διαφορά ημών τών μικρών μέ τούς 
μεγάλους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΎΤΕΡΟΝ

"Ιση μεταχείρισις είναι τό αίτη
μα — καϋμός δπως πολύ εύστοχα 
είπεν 6 Πρόεδρός μας. Ημείς καί 
τά προβάλαμε καί τό προωθήσαμε 
καί άναμένουμε δλοι τήν ίκανοποί
ησίν του άπό στιγμής είς στιγμήν. 
Τό αίτημα αύτό ύφίσταται άπό ει
κοσαετίας καί πλέον. "Ολα αύτά τά 
χρόνια ό Σύλλογος διοικείτο άπό με
γάλους. Έρωτήσατέ τους έσεϊς τί

έ'πραξαν καί ας σάς άπαντήσουν.
Αύτά πού ξέρω έγώ είναι δτι ό

ταν είς πρώτην φάσιν τό αίτημα 
τής "Ισως μεταχειρίσεως άνεγνοιρί- 
σθη ύπό τής Διοικήσεως καί έδόθη 
ύπό τοϋ κ. Διοικητοΰ ή ύπόσχεσις τής 
ίκανοποιήσεώς του, εσπευσαν νά μάς 
κατηγορήσουν έπί ολιγωρία. Οί άν
θρωποι πού όταν ήσαν είς τήν Διοί- 
κησιν τού Συλλόγου δέν έτόλμουν 
καί νά ψελλίσουν τό αίτημα, διά νά 
έπιδείξουν τώρα ένδιαφέρον, έσπευ- 
σαν νά μάς κατηγορήσουν δτι βρα
δύνουμε ημείς είς τήν πραγματοποί- 
ησιν τής ύποσχέσεως τοϋ κ. Διοικη- 
τοΰ. Ήθέλησαν νά πλειοδοτήσουν έ
πί αιτήματος πού καί μόνη ή ανα
γνώρισές του ήτο μέγα βήμα καί τό 
μεγαλύτερον έπίτευγμα διά τό Προ
σωπικόν τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Αύτή των ή ένέργεια άποδεικνύ- 
ει δμως καί κάτι άλλο άγαπητοί συ
νάδελφοι. Άποδεικνύει δτι καί μία 
άλλη κατηγορία πού μάς άπεδόθη 
είς τήν αρχή, μάλλον πρός τούς εαυ
τούς των έπρεπε νά τήν στρέψουν.

Μάς είπαν δτι δέν διαθέτομεν 
σύνεσιν. Ποιος δμως είναι ό συνε- 
νετός άποδεικνύεται έκ τών έργων 
καί ούχί έκ τών λόγων καί τής επι
φανειακής παρουσιάσεως.

Ημείς οί ασύνετοι έγνωρίζαμεν 
ποία ήτο ή στιγμή πού έπρεπε νά 
γίνη τό έπόμενον βήμα. Καί δταν 
τό έπραγματοποιήσαμεν ήλθε καί 
πάλιν τό θετικόν άποτέλεσμα. Ή 
σύστασις τής ’Επιτροπής. "Οπως 
δμως ημείς ήθέλαμεν νά είναι ή 
συγκρότησίς της, δπως έξυπηρετοΰ- 
σε τά συμφέροντά μας. Οί άλλοι οί 
συνετοί, οί κατήγοιροι, οί έπειγόμε- 
νοι νά προβληθούν ώς ένδιαφερόμε- 
νοι διά τά θέματα τού Προσωπι
κού, μάς έπίεζαν νά προχωρήσουμε 
άσχέτως άν ή συγκρότησίς τής ’Επι
τροπής, ώς είχε έν αρχή έξαγγελ- 
θεΐ, ήτο ασύμφορος δι’ ημάς, άσχέ
τως αν υπήρχε καί έτερον έμπόδιον 
πού έπρεπε νά ύπερπηδηθή.

Καί ας μήν σπεύσουν νά δικαιο
λογηθούν οί συνετοί δτι δέν τά έ- 
γνώριζον δλα, διότι δλα έγένοντο 
ύπό τό φως τής ημέρας καί ήσαν 
είς δλους γνωστά.

Συνετοί καί άσύνετοι
Είναι σωρεία τά παραδείγματα 

πού θά ήδυνάμην νά άναφέρω διά 
νά αποδείξω πόσην σύνεσιν καί σω
φροσύνην έπεδείξαμεν ημείς οί ιιι- 
κροί καί πόσην οί άλλοι οί μεγάλοι. 
Θά περιορισθώ δμως είς αύτά. Τά 
παραδείγματα άφοροΰν είς δύο θέ
ματα, τά μεγαλύτερα θέματά μας 
καί είναι νομίζω άρκετά.

’Επέστη ή στιγμή άγαπητοί συνά

κοινωνικήν προβολήν καί διαπραγμα
τευτικήν ικανότητα διαθέτουμε τότε 
άλλαξαν τό τραπάριον καί μάς κα
τηγορούν άκριβώς διότι έχουμε τήν 
δύναμι νά κινητοποιούμε δσους 6ύ- 
νανται νά μάς βοηθήσουν είς τήν ί- 
κανοποίησιν τών αιτημάτων μας. 
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

"Αν είναι σφάλμα μας δτι ήγω
νίσθημεν διά τά θέματά μας, αν εί-
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Συνάδελφοι,
Σοβαρώτατα επαγγελματικά ζητή

ματα εύρίσκονται έν εξελίξει. Μέ 
τήν ψήφον σας πρέπει νά δώσετε 

° τήν δύναμιν είς τό Διοικητικόν Συμ- 
δούλιον τού Συλλόγου νά άγωνισδή 
διά τήν έπίλυσίν τών.
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δελφοι νά δώσωμεν άπάντησιν καί 
είς αλλας φήμας καί κακοβόλους 
διαδόσεις.

"Οταν μέ τήν ψήφον σάς άνελά- 
βαμε τήν Διοίκησιν τού Συλλόγου 
άπεδύθημεν είς άγώνα διά τήν ίκα- 
νοποίησιν τών αιτημάτων μας πα
λαιών καί νέων μικρών καί μεγά
λων. Έπιστεύσαμεν δτι έφ’ δσον δ 
άγών μας άπέβλεπε είς τήν βελτίω- 
σιν τής θέσεως δλων, θά είχαμε καί 
τήν συμπαράστασι δλων καί τό άπο
τέλεσμα θά άνεγνωρίζετο ώς προσ
φορά είς τούς συναδέλφους. Δυστυ
χώς άπεγοητεύθημεν. Είς τά πρώτα 
βήματά μας συνηντήσαμεν τήν επι
θετικότητα καί τήν άρνησιν τών πα
λαιών δυνάμεων. Έπεστρατεύσαμεν 
τάς ίδικάς μας δυνάμεις διά νά έ- 
πιτύχωμεν άποτέλεσμα υπέρ τών 
συναδέλφων μας.

Καί δταν ήρχισε νά διαφαίνεται 
ή επιτυχία όταν έπλησίαζε τό άποτέ
λεσμα, σήμερα πού ή ικανοποίηση 
τών μεγάλων αιτημάτων μας είναι 
έπί θύραις μάς κατηγορούν, ακούσα
τε! δτι άπεδέχθημεν συμπαράστασιν 
διά νά ίκανοποιήσωμεν τά αιτήματα 
τοϋ Προσωπικού. Δέν διστάζουν νά 
μάς άπσκαλοΰν καί «κοπέλια τής Δι- 
οικήσεως». Ή ίκανοποίησις λοιπόν 
τών αιτημάτων τού Προσωπικού εί
ναι έγκλημα; Ή συνεργασία μέ τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης διά τήν έ- 
πίλυσιν τών θεμάτων μας είναι υπο
ταγή; ’Αλλά τότε ποία είναι ή απο
στολή τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
τού Συλλόγου; Πρέπει λοιπόν διά νά 
μήν εΐμεθα κοπέλια νά μήν επιλύου
με τά αίτήματά μας; Πρέπει νά άρ- 
νούμεθα τήν επιθυμίαν τής Διοική- 
σεως νά συνεργασθή μέ τήν Διοίκη- 
σιν τοϋ Συλλόγου διά τά θέματά 
μας; Πρέπει νά λέμε δχι διά νά 
παριστάνουμε τούς ήρωας;

Π αρεπιπτόντως θά πώ καί τοϋτο. 
Έν άρχή μάς άπέδιδον δτι λόγω 
ηλικίας καί βαθμοΰ δέν εΐμεθα κα
τάλληλα πρόσωπα διά διαπραγμα
τεύσεις μέ τήν Διοίκησιν καί τάς 
διαφόρους διευθύνσεις τής Τραπέζης 
άλλά καί δτι δέν είχαμε κοινωνικήν 
προβολήν. "Οταν άπεδείχθη δτι καί

ναι έγκλημα δτι έτολμήσαμε νά διεκ- 
δικήσουμε τήν ίκανοποίησίν αιτημά
των πού ούδείς πρό ημών έτόλμησε, 
αν είναι προδοσία ή διά τής συνερ
γασίας μέ τήν Διοίκησιν μας ίκανο- 
ποίησις τών θεμάτων μας, τότε έχο- 
μεν ά π ο τ ύ χ ε ι καί θεωρούνται έ- 
πιτυχόντες οί άδρανήσαντες, οί και- 
ροφυλακτοΰντες, οί σιγουρατζήδες. 
"Ας μήν άστειευόμεθα δμως. Πέραν 
τών έπιδόξων διαδόχων μας, υπάρ
χουν τά μέλη τού Συλλόγου. Ή πλει- 
οιθηφία τοϋ Προσωπικού τής ’Εθνι
κής Τραπέζης τά όποιον άναμένει 
τήν βελτίωσιν τής θέσεώς του.

Ημείς δι’ αύτό άγωνιζόμεθα καί 
είς αύτό αποβλέπουμε. Πιστεύω δτι 
οί συνάδελφοι θά μάς δώσουν τήν 
εύκαιρίαν νά άποπερατοόσουμε τό 
έργον μας. Τά θέματά μας εύρίσκον- 
ται αύτήν τήν στιγμήν είς τό πλέον 
κρίσιμον στάδιον. Ημείς εΐμεθα ή 
έγγύησις τής επιτυχίας καί δέν εί
ναι σχήμα λόγου αύτό.

Διά νά φθάσωμεν είς τό σημεϊον 
πού εΰρισκόμεθα σήμερα, έπεράσαμε 
άπό διάφορα στάδια. "Οταν έχρειά- 
σθη έσκληρύναμε τήν στάσι μας καί 
δέν έδιστάσαμε νά οξύνουμε τάς 
σχέσεις μας μέ πάντα δστις άντε- 
στρατεύοντο τήν ίκανοποίησίν τών 
αιτημάτων μας.

Σκοπός μας υπήρξε ή έπίλυσις τών 
θεμάτων. Αύτοΰ τοϋ σκοπού ουδέπο
τε παρεκλίναμεν. Καί δταν διαπρα- 
γματευόμεθα καί δταν έδίδαμε μά
χην. Είς τά πλαίσια αυτής τής προσ
πάθειας περιλαμβάνονται καί ώρι- 
σμέναι αλλαι ένέργειαί μας, μή έξαι- 
ρουμένης καί τής έπί τι διάστημα α
ποχής μας έκ τών συνεδριάσεων τού 
’Εκτελεστικού Συμβουλίου τής Ο.Τ. 
Ο.Ε. Έκατηγορήθημεν καί τότε. Ή 
δικαίωσίς μας ύπήρξεν τόσον από
λυτο ς^ ώστε μέ τήν 'Ομοσπονδίαν 
δέν έχουν απλώς άποκατασταθεί, 
αί σχέσεις μας διά τής συμμετοχής 
μας είς τάς συνεδριάσεις τού ’Εκτε
λεστικού άλλά καί εύρίσκεται αύτη 
είς τό πλευράν μας, διά τήν ίκανο- 
ποίησιν τών αιτημάτων μας.

Είς τά αύτά πλαίσια περιλαμβά
νεται καί ή έπελθοΰσα μεταβολή

είς τό Προεδρεϊον τού Συλλόγου. 
Τό Δ. Συμβούλιον δταν διεπίστω- 
σε ΰπέρβασιν είς τάς αποφάσεις του 
έσπευσε νά έπαναφέρη τήν ισορρο
πίαν καί νά έπανατοποθετήση τόν 
άγώνα του είς τάς ορθά πλαίσια. 
"Ανευ παραχωρήσεων, "Ανευ ύπο- 
χωρήσεως είς τήν γραμμήν του. ’Ε
παναλαμβάνω δτι σκοπός μας ύπήρ
ξεν ή ίκανοποήησις τών αιτημάτων 
τοϋ Προσωπικού.

Προκειμένου τούτου δέν εΐμεθα 
διατεθειμένοι νά δεχθώμεν ένερ- 
γείας πού θά παρέβλαπταν τά συμ
φέροντα τών μελών τού Συλλόγου. 
Οί ύπευθύνως διαχειριζόμενοι τάς 
τύχας τού Προσωπικού τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, είναι υποχρεωμένοι νά 
μελετούν καί τήν έλαχΐστην κίνησίν

των. 'Τπερβολαί δέν δικαιολογούν
ται. ’Ελπίζω νά έγινα κατανοητός.
’ Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Είς τήν κρίσιν σας παραδίδομεν 
τό έργον μας. Έπράξαμεν δτι ήτο 
ανθρώπινος δυνατόν. ’Από υμάς έξ- 
αρτάται ή πορεία τών θεμάτων μας, 
τό αίσιον άποτέλεσμα. "Οταν εύρε- 
θεϊτε πρό τής κάλπης διά τήν άνά- 
δειξιν τού νέου Διοικητικού Συμβου
λίου μήν λησμονήσετε δτι δύο με
γάλα θέματά μας, ή τροποποίησις 
τού ’Οργανισμού 'Τπηρεσίας καί ή 
ίσης μεταχείρισις εύρίσκονται είς 
τήν πλέον κρίσιμον καμπήν. Κρίνα
τε ανεπηρέαστα είς ποιους θά έμπι- 
στευθείτε τήν περαιτέρω διαχείρι- 
σίν των.

tie ιοϊι tilifiii Κέντρι 
Βό ΟΐΕξοκΒοιϊν αί άρχοιρεσΐαι

Αί άρχαιρεσίαι 6ά διεξαχθούν τήν 7ηιν καί 8ην Απριλίου 
είς τά κάτωθι Καταστήματα:

Α. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Πάντα τά Καταστήματα περιοχής ’Αθηνών, προαστίων. Πό

ρου, Κυθήρων, Ποτ. Κυθήρων, Σπετσών, "Υδρας, Άσπροπύργου, 
Ελευσίνας, Λαυρίου, Κορωπίου, Παιανίας, Παλ. Φαλήρου, Θ η
βών καί ’Ερυθρών είς τό Πρατήριον τού Προμηιθευτικαΰ Συνεται
ρισμού, Πεσματζάγλου 1 άπό τής 9ης π. μ. έως καί 7ης μ .-μ.

Β. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ A .
’Ενώπιον κλιμακίου τής Κεντρικής ’Εφορευτικής Έπιτρο- 

κής, μόνον τό Σάββατον 7ην ’Απριλίου 1973 καί άπό ώρας 9ης 
π.μ. έως 4ης μ.μ., πάντα τά καταστήματα περιφερείας Πειραι
ώς, ήτοι: ’Εθνικής ’Αντιστάσεως, Βρυώνη, Ζέας, Καμινίων, Κε- 
ρατσινίου. Κορυδαλλού, Καστέλλας, Ναυαρίνου, Ναυτιλιακού Νί
καιας, Ν. Φαλήρου, Βασ. Σοφίας, Περάματος, Ψυκτικών ’Απο
θηκών.

ΣΗΜ.: Τό Σάββατον 7ην ’Απριλίου, μετά τήν 4η,ν μ.μ. 
καί τήν Κυριακήν, δύνανται οί συνάδελφοι ’Εκλογικού Κέντρου 
Πειραιώς, νά ψηφίσωο ι είς τό ’Εκλογικόν Κέντρον ’Αθηνών.

Γ. ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Κοζάνης, ’Αμυνταίου, Φλωρίνης 
Σιατίστης.

1. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
’Αγρίνιου, ’Αμφιλοχίας, 
’Αστακού, ©έρμου.
2. ΑΙΓΙΟΥ 
Αίγιου.
3. ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 
’Αμαιλιάδος, Γαστούνης.
4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
Άλεξανδρουπόλεως, Φερών.
5. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
ΆΧιβιερίου, Κύμης, Καρύστου.
6. ΑΝΔΡΟΥ 
’Άνδρου.
7. ΑΡΓΟΥΣ 
’Άργους, Νεμέας.
8. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
Αργοστολιού, ’Ιθάκης.
9. ΑΡΤΗΣ
’Άρτης, Φιλιππιάδος.
10. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
Αταλάντης.
11. ΒΕΡΡΟΙΑΣ 
Βερροίας.
12. ΒΟΛΟΥ
Βόλου, Ν. ’Ιωνίας, Αλμυρού, 
Σκοπέλου.
13. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
Γ ιανν ιτσών.
14. ΓΡΕΒΒΝΩΝ 
Γρεβενών.
15. ΓΥΟΕΙΟΥ 
Γυθείου, 'Μολάων.
16. ΔΡΑΜΑΣ 
Δράμας, Νευροκοπίου, 
Προσοτσάνης.
17. ΕΔΕΣΣΗΣ;
’Εδέσσης, Αριδαίας,
Σκόδρας.
18. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Ζακύνθου.
19. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
’Ηρακλείου, Λ. Καλοκαιρινού, 
Μοιρών, Τυμπακίου.
Άγ. Νικολάου Σητείας, Ίερα- 
πέτρας, Νεαπόλεως.
20. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ 
Ήγουμενίτσης, Παρσ(μυθηάς,.
21. ΟΕΣΣΑΛΟίΝΙ ΚΗΣ
Κατ)μα Α', άπαντα τά υποκα
ταστήματα πόλεω|ς Θεσσαλονί
κης, Άξιουπόλεως, Άρναίας, 
’Αλεξανδρείας, Κουφαλίων, Ν. 
Μουδανίων, Πολυγύρου.
22. ΙΤΕΑΣ 
’Ιτέας, Άμφίσσης,
Λιδωρνκίου.
23. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Ίωαννίνων, Μετσόβου,
Κονίτσης.
24. ΚΑΒΑΛΑΣ 
Καβάλας, Χρυσουπόλεως, 
’Ελευθερουπόλεως, Θάσου.
25. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Καλαμάτας, Μεσσήνης,
Πύλου, Μελιγ-αλά, Κορώνης.
26. ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
Κάλυμνου, Λέρου.
27. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 
Καρδίτσης, Σοφάδων.
28. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
Καστοριάς, ’Άργους 
Όρεστικοΰ.
29. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
Κατερίνης
30. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Κέρκυρας.
31. ΚΙ ΑΤΟΥ 
Κιάτου, Βραχατίου,
Ξυλοκόοστρου, Δερβενιού.
32. ΚΙΛΚΙΣ 
Κιλκίς
33. ΚΟΖΑΝΗΣ

34. ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ
Κομοτινής, Σαππών.
35. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Κόρινθου, Λουτρακιού.
36. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 
Κυπαρισσίας, Φιλιατρών, 
Γαργαλιάνων, Ζαχάρως.
37. ΚΩ 
Κώ.
38. ΛΑΓΚΑΔΑ 
Λαγκαδά.
39. ΛΑΜΙΑΣ
Λαμίας, Καρπενησιού, Μώλου, 
Δομακού, Άγ. Κων)νου, 
Στυλίδος.
40. ΛΑΡΙΣΗΣ 
Λαρίσης, Άγιάς,
Έλασσόνος, Τυρνάβον,
41. ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 
Λεβαδείας, Όρχομενοΰ, 
Άμφικλείας, Παρ. Διστόμου.
42. ΜΕΓΑΡΩΝ 
Μεγάρων.
43. ΜΕΣ ΟΛΛΟΓΓIΟΥ 
Μεσολογγίου, Αίτωλιικού^.
44. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Μυτιλήνης, Μ up. Λήμνου, 
Πλωμαρίσυ, Παπάδου.
45. ΝΑΟΥΣΗΣ
Ναούσης.
46. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
Ναύπακτου.
47. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
Ναυπλίου, Κρανίδιου.
48. ΞΑΝΘΗΣ 
Ξάνθης.
49. ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 
Όρεστιάδος, Διδυμοτείχου, 
Σουφλίου.
50. ΠΑΤΡΩΝ
Πατρών Α', Δ. Γούναρη, Κα

λαβρύτων, Κ. Άχαίας.
51. ΠΡΕΒΕΖΗΣ 
Πρεβέζης, Βονίτσης,
Λευκάδας.
52. ΠΤΟΑΕΜΆΓΔΟΣ 
Πτολεμαίδος.
53. ΠΥΡΓΟΥ 
Πύργου, Άνδριτσαίνης,
Κ ρεστενών. Τροπαίων.
54. ΡΕΟΥΜΝΗΣ 
Ρεθύμνης
55. ΡΟΔΟΥ 
Ρόδου, Καρπάθου.
56. ΣΑΜΟΥ 
Σάμου, Καρλοβασίου.
57. ΣΕΡΡΩΝ
Σερρών, Ήρακλείας Σερρών 
Νιγρίτης, Σιδηροκάστρου.
58. ΣΠΑΡΤΗΣ 
Σπάρτης, Λέωνιδίου.
59. ΣΥΡΟΥ
Σύρου, Θήρας, Μυκόνου,
Πάρου, Τήνου.
60. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Τρικάλων, Καλαμπάκας, 
Μουζακίου.
61. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 
Τριπόλεως, Μεγαλοπόλεως, 
Δημητσάνης.
62. ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
Φαρσάλων.
63. ΧΑΑΚΙΔΟΣ 
Χαλκίδας, Ίστιαίας, Λίμνης 
Εύβοιας, Αιδηψού.
64. ΧΑΝΙΩΝ 
Χανίων.
65. ΧΙΟΥ
Χίου, Καρδαμήλων,
Οίνουσών.



ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΠΕΥΣΕΠΣ ΤΟΥ ΣΥΑΑΟΓΟΥ ΜΑΣ
’Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ευχαριστώ πολύ γιά τις θερ
μές εκδηλώσεις σας. Ό συνάδελ
φος Γενικός καί δ αγαπητός φίλος 
Χαρίτος, είπαν στην αρχή τής ο
μιλίας των, οτι ή παρούσα Γενική 
Συνέλευσις, χαρακτηρίζεται από 
όγκον καί από δυναμισμόν.

Μετά τεσσερισήμισυ ώρες άπό 
τής ένάρξεως τής συνεδριάσεως έ
χει έκλείψει καί τό πάθος καί τό 
πλήθος, διότι μείναμε οί μισοί. 
"Ας έλπίσωμε ότι καί εγώ καί οί 
υπόλοιποι θά εϊμεθα σύντομοι.

’Έρχομαι σέ ένα θέμα, τό όποι
ον συμπεριλαμβάνεται εις τήν σημε
ρινήν ήμερησίαν Διάταξιν καί επί 
τού όποιου τόσα πολλά έλέχθησαν. 
άπό τήν συλλογικήν έκπροσώπησιν.

Διά τήν ένοποίησιν των συνδικα
λιστικών οργανώσεων καί των ’Α
σφαλιστικών ’Οργανισμών τού προ
σωπικού. 'Ως άντιλαμβάνεσθε καί 
έκ τής διατυποίσεως, τό εν λόγψ 
θέμα περιλαμβάνει δύο προτάσεις: 
Ιον) Τήν ένοποίησιν των συνδικα
λιστικών ’Οργανώσεων καί 2 ον) 
τήν ένοποίησιν τών ’Ασφαλιστικών 
’Οργανισμών. Πριν όμως προχωρή
σουμε εις τήν άνάπτυξιν τών απόψε - 
ών μας, επιθυμούμε νά σημειώσωμεν 
ιδιαιτέρως, δτι τά θέματα ταΰτα, 
έρχονται ενώπιον τής Γενικής Συν
ελεύσεως, τις παραμονές τών αρχαι
ρεσιών, ώς προεκλογικόν πυροτέ
χνημα. Τίποτε, μά τίποτε, δέν εμ
πόδιζε τό Δ.Σ. νά προχωρήση κατά 
τήν διάρκειαν τής 2ετοϋς θητείας 
του, εις εισηγήσεις, ή εις έφαρμο- 
γήν ληφθεισών αποφάσεων.

Επομένως, μάς δίδεται καθ’ ο
λοκληρίαν τό δικαίωμα νά καταγ- 
γείλωμεν τό ΔΣ, δ’τι επιχειρεί έκ- 
μετάλλευσιν τού θέματος. Καί ύφί- 
στανται οί (ορισμένες υπόνοιες διά 
τήν ενέργειαν, αί όποΐαι θά επιβε
βαιωθούν, (Χειροκροτήματα) αί ό- 
ποϊαι θά επιβεβαιωθούν ή θά διαλυ
θούν άπό τις Απαντήσεις, τις όποι
ας καλείται τώρα, τό Δ.Σ. νά δώ- 
ση επί ώρισμένων έρωτημάτο)ν μας. 
1. Ένοποίησις συνδικαλιστικών Όρ 
γανώσεων. Τό θέμα τούτο, έρχεται 
ενώπιον τής Γενικής Σιινελεύσεως, 
προφανώς, διότι τό Δ.Σ. άγνοεί δυ
στυχώς τά γεγονότα. Δέν είναι δέ 
ή προιτη φορά πού άγνοεί τό γεγο
νότα. ’Έχει ήδη ληφθή ομόφωνος 
άπόφασις τής Γεν. Συνελεύσεως 
τού έτους 1966 νά ένοποιηθοΰν οί 
συνδικαλιστικές οργανώσεις τού 
προσωπικού.

Ή άπόφασις έτέθη, ύπό μορφήν 
τροποποιήσεως τού Καταστατικού 
τού Συλλόγου, εις ψηφοφορίαν εις 
ολόκληρον τό δίκτυον, τό όποιον έ- 
κλήθη μέ ένα ΝΑΙ ή μέ ένα ΟΧΙ 
νά άποφανθή έπί τής έγκρίσεως, 
ή όποια παρεσχέθη ύπό τής Γενι
κής Συνελεύσεως.

Ή άπόφασις ΰπήρξεν ένα πανη
γυρικόν ΝΑΙ. ’Εάν ενθυμούμαι κα
λώς, μόνον 87 συνάδελφοι Από τό 
σύνολον τών 'Τπαλλήλοιν τής ’Ε
θνικής Τραπέζης, δέν επιθυμούσαν 
τό 1966 τήν συγχώνευσιν τών Συν
δικαλιστικών ’Οργανώσεων.

Επομένως, δέν άντιλαμβανόμεθα 
δι.ατί ήχθη τό θέμα σήμερον, ενώ
πιον μας. Μήπως τό Δ.Σ. επιδιώ
κει τήν άνατροπήν αυτής τής άπο- 
φάσεως; ’Εάν ναί, παρά ταΰτα, τά 
όποια μάς είπεν εις τήν είσήγησίν 
του, νά μάς τό πή. ’Εάν όχι, διατί 
δέν έπροχώρησεν εις τήν ένοποίη- 
σιν τών συνδικαλιστικών οργανώσε
ων; ’Αλλά, εάν επιθυμεί δμως τήν 
μή συγχώνευσιν δέν δύναται νά πρα 
γματοποιήση τήν επιθυμίαν του διά 
δύο λόγους. Πραγματικούς καί νο
μικούς. Οί πραγματικοί λόγοι, είναι 
δτι τό σύνολον τών συναδέλφων, ε
πιθυμεί διακαώς τήν συνένωσιν τών 
συνδικαλιστικών δυνάμεων.

Οί νομικοί λόγοι, είναι δτι έστω 
καί αντίθετος τυχόν άπόφασις τής 
σημερινής Γεν. Συνελεύσεως, δέν 
έχει νομικήν ίσχύν, διότι δέν δύνα- 
ται νά άλλοκόση άπόφασιν ληφθεί- 
σαν μέ προσηυξημένην πλειοψηφίαν 
ώς προβλέπεται ύπό τού Καταστατι
κού.

Πέραν αυτού δμως, υπάρχει καί 
ένα τεράστιον θέμα ήθικής τάξεως. 
Ή πρότασις, υποβάλλεται εις τήν 
Γεν. Συνέλευσιν, χωρίς νά υπάρχουν 
σύμφωνοι αποφάσεις τών Δ.Σ. τών 
λοιπών Συλλόγων. Απ’ δτι γνωρί
ζομε δέ, δέν υπάρχει Απόφασι, ου
δέ καν τού δικού μας Δ.Σ. διότι 
τό Δ.Σ. δυστυχώς, κατηργήθη άπό 
τό Προεδρεϊον τού Συλλόγου. Ώς 
άπόδειξις, ας προσκομισθούν τά 
Πρακτικά τά όποια τηρεί, διά νά 
δούμε, άπό πότε, έχει νά συγκληθή 
Διοικητικόν Συμβούλιον.

Άλλά καί τά Δ.Σ. τών τριών α
δελφών Συλλόγων, δέν έχουν άπο- 
φασίσσει τήν συνένωσιν, έκτος άπό 
τήν άπόφασιν ή όποια έλήφθη εις 
τήν πρόσφατον Γενικήν Συνέλευσιν 
τών συναδέλφων τής τέως Τραπέ
ζης ’Αθηνών.

’Έτσι, έμφανιζόμεθα σήμερα, σάν 
νά θέλωμε νά έπιβάλωμε τήν γνώ
μη μας στους άλλους συναδέλφους. 
Σάν νά θέλομε νά τούς εκβιάσομε. 
Αυτό δμως, είναι άπαράδεκτον, δι
ότι, μόνον μέ τήν κοινήν βούλησιν 
όλων τών ένδιαφερομένων, μπορού
με νά προχωρήσωμε εις τήν ένοποί- 
ησιν τών δυνάμεών μας.

’Άς έρθομε δμως καί εις τήν δι
κήν μας θέσιν επί τού θέματος. 
Τήν έχομε διατυπώσει κατ’ έπανά- 
ληψιν, υπεύθυνα, επώνυμα, δημοσί
ως Από τής θέσεως αυτής καί εις 
άνύποπτον χρόνον, όχι παραμονάς 
αρχαιρεσιών. ’Όχι διά νά ζητήσω-

Ή ομιλία του συν. Παν. Θεοφανοπούλου
μεν ψήφον, αλλά διότι πιστεύομεν 
εις τό θέμα.

"Ενα είναι τό πρόβλημα. "Ενας 
εργοδότης. 'Ένα προσωπικόν. Κοι
νές επιδιώξεις. Μία συλλογική ηγε
σία.

Καί ύποβάλλομεν αυτήν τήν στι
γμήν τήν πρότασιν. ’Όχι «θά» συν
ενωθούν οί Σύλλογοι. ’Όχι «αύριο» 
ή συνένωσις. Σήμερα, τώρα. Στις 
αυριανές εκλογές, κοινό σχήμα άπό 
δλους τούς συναδέλφους.

’Από τήν ’Εθνικήν, Ατό τήν τέως 
’Αθηνών, Ατό τούς Είσπράκτορας, 
Ατό τό Βοηθητικόν Προσωπικόν, 
άρκεϊ νά τό θέλουν, νά τό επιθυ
μούν καί εκείνοι.

«Ένοποίησις ’Ασφαλιστικών ’Ορ
γανισμών.

Καί τό θέμα τούτο, έρχεται ενώ
πιον τής Γεν. Συνελεύσεως χωρίς 
νά έχη Απασχολήσει προηγουμένως, 
ούτε τά Δ.Σ. τών ένδιαφερομένων. 
ούτε τά Δ.Σ. τών ’Ασφαλιστικών 
φορέων, ούτε υπάρχει, άπό δ,τι γνω
ρίζομε κοινή γραμμή καί ομόφωνος 
είσήγησι; τών Διοικητικών Συμ
βουλίου έπί τού θέματος αυτού.

’Άς δούμε δμως δι’ ολίγον καί 
τήν προϊστορίαν. Έδώ καί πολλά 
χρόνια, άντιμετωπίσθη άπ’ δλους 
τούς αρμοδίους καί άπεφασίσθη δτι 
θά έπρεπε νά έπιλυθή. Νά συνενω
θούν τά Ασφαλιστικά Ταμεία τού 
προσωπικού.

Εις τάς 20 Δεκεμβρίου τού 1965 
έπραγματοποιήθη ύπό τήν Προε
δρίαν τού τότε Διευθυντού προσω
πικού, μία κοινή σύσκεψις δλων τών 
ένδιαφερομένων ’Οργανώσεων, έν 
ένεργείμ καί έν Ατσμαχία, καί ύ- 
πεγράφη έν σχέδιον, τό όποιο προ- 
έβλεπε συνένωσιν τών Ταμείων εις 
ένιαίον τοιούτον, εις τό όποιον θά 
περιήρχετο ή υψηλή κυριότης τής 
άκινήτου περιουσίας τού Ταμείου 
Συντάξεων Προσωπικού ’Εθνικής 
Τραπέζης. τού προϊόντος έκ τής έ- 
πικαρπίας τής περιουσίας ταύτης 
χρησιμοποιηθησομένου διά τήν άν- 
τλησιν τού άπαιτουμένου ποσού πρός 
παροχήν εις τούς καταστάντας μέ- 
χρις ώρισμένης χρονολογίας, συντα
ξιούχους τού έν λόγψ Ταμείου συν
τάξεων, (ορισμένου ποσοστού, έπί 
τού ποσού τής συντάξεώς των.

Τό πρακτικόν αυτό, τού οποίου 
σάς έπιδεικνύω φωτοτυπίαν, φέρει 
ΰπογραφάς δλων τών έκπροσώπων 
ήτοι: Διά τον Σύλλογον τών Υπαλ
λήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης Μϊ- 
χος — Π ουλής. Διά τήν Τράπεζαν 
Αθηνών Γκιτάκος — Π ιερουτσά- 
κος. Διά τον Σύλλογον Είσπρακτό- 
ρων Σκουλάκης — Κίτσος. Διά τον 
Σύλλογον Βοηθητικού Π ροσωπικοΰ 
Τρΐμης — Βιζυηνός. Διά τούς Συλ
λόγους τών Συνταξιούχων Ε.Τ.Ε. 
Μελισαρόπουλος — Παγιωτέλης. 
Διά τον Σύλλογον Συνταξιούχων τέ
ως Τραπέζης Αθηνών Άναστασιά- 
δης — Ίσπιρίδης.

’Ιδού τό κείμενον, ιδού καί αί ύ- 
πογραφαί. Εις τάς 14 ’Ιανουάριου 
τού 1966 υποβάλλεται εις τήν Διοί- 
κησιν τής Τραπέζης τό άνωτέρω 
σχέδιον μέ τήν δήλωσιν, δτι ή συμ
φωνία αΰτη, τελεί ύπό τήν αίρεσιν 
τής έγκρίσεώς της ύπό τής Γενικής 
Συνελεύσεως τού Συλλόγου τών 
Συνταξιούχων τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης. Ούδέν μέχρι σήμερον έγένετο, 
διότι ό έργοδότης ήρνήθη νά κατα- 
βάλη έκείνο τό όποιον ώφειλε, εκεί
νο τό οποίον ΰπεχρεούτο. Καί είχε 
καί ήθικήν καί νομικήν ύποχρέωσιν 
διά τήν τοιαύτην καταβολήν.

’Έκτοτε τό θέμα. διήλθεν Ατό 
πολλάς φάσεις χωρίς νά καταλήξη 
εις αποτέλεσμα μέχρι σήμερον. Ά
πό τήν «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ» τού 
μηνάς ’Απριλίου τού 1971, φύλλον 
304, πληροφορούμεθα δτι εις τάς 
10 Μαρτίου τού 1971, συνεστήθη 
ύπό τού Διοικητού κ. Χρ. Άχή ’Ε
πιτροπή, διά τήν μελέτην τής συγ
χωνεύσεως τών ’Ασφαλιστικών μας 
Ταμείων. ’Ιδού ή έφημερίς, άπό τήν 
όποιαν σάς άναγιγνώσκω τόν σκο
πόν συστάσεως αυτής τής ’Επιτρο
πής.

ΕΝ ΜΕΛΟΣ: Όμιλε! μακράν τού 
μικροφοτνου, μή άκουόμενον.

κ. Π. ΘΕΟΦΑΝΟ Π ΟΧΛΟΣ: 
’Εάν βιάζεσθε κ. συνάδελφε νά ά- 
ποχωρήσετε, έπειτα άπό τόσον χρό
νον πού έχετε νά παρουσιασθήτε είς 
Γ.Σ. νά ακούσετε καί νά ένημερω- 
θήτε διά τά επαγγελματικά μας 
προβλήματα, νά άποσυρθήτε. Είναι 
δικαίωμά σας.

Έξ αφορμής τής διακοπής, λέγω 
διά μίαν άκόμη φοράν δτι τό βασιΐ 
κόν μας πρόβλημα κύριοι συνάδελ
φοι. είναι αύτό άκριβώς. Διαθέτο
με τις ώρες μας είς τό γήπεδον διά 
τόν άγώνα ’Ολυμπιακού —■ IIΑΟ, 
άλλα δχι διά τά επαγγελματικά μας 
προβλήματα, άπό τά όποια έξαρτά- 
ται ή ζωή ή δική μας καί τών οι
κογενειών μας.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟ
ΠΗΣ: Νικόλαος Δρίτσας, μέ
λος τού Δ.Σ. τής Τραπέζης, ’Ι
ωάννης Ρήγας, Προϊστάμενος 
τής Διευθύνσεως Προσωπικού. 
Γεώργιος II απαχρήστου, Προ
ϊστάμενος τής Διευθύνσεως Όρ- 
γανώσεως, Ελευθέριος Βουλγα- 
ράκης, Διευθύνων τής Δ)σεως 
Καταθέσεων νέων έργασιών καί 
άποδήμου ελληνισμού. Παναγιώ
της Πανόπουλος, ’Υποδιευθυντής 
τής Δίνσεως Δικαστικού. ’Αλέ

ξανδρος Καρακατσάνης Προ
ϊστάμενος τού 3ου Γραφείου Δι
καστικού, Μελχισεδέκ Τσουδε- 
ρός Πρόεδρος τού Συλλόγου 
'Τπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης.

Βλέπετε, τότε ϊσχυε άκόμη ή αρ
χή, δτι Πρόεδροι τών Δ.Σ. συμ
μετείχαν είς όλες τις ’Επιτροπές οί 
όποιες ήσχολοΰντο μέ ζητήματα τού 
προσωπικού. Συνεχίζω.

Στυλιανός Γκιτάκος, Πρόε
δρος τού Συλλόγου 'Τπαλλήλων 
τέως Τραπέζης Αθηνών. Κω- 
στής Μελισαρόπουλος, Πρόεδρος 
Συνταξιούχων ’Εθνικής Τραπέ
ζης καί Αλέξανδρος Ίσμηρίδης, 
Πρόεδρος τού Συλλόγου Συντα
ξιούχων πρώην Τραπέζης Αθη
νών, ώς μελών.

Ή ’Επιτροπή ήθελε προβή είς τήν 
μελέτην τού θέματος τής συγχω- 
νεύσεως τών ύφισταμένων άσφαλι- 
στικών οργανισμών τού προσωπικού 
τής Τραπέζης, έξ άπόψεως τού ε
φικτού καί τής μεθόδου τής τοιαύ- 
της συγχωνεύσεως.

Κατόπιν τούτου, δικαιούμεθα νά 
έρωτήσωμεν τό Δ.Σ. τό όποιον ευ
θύς αμέσως ύπεκατέστησε τό ύπό 
τόν κ. Τσουδερόν Συμβούλιον. Τι έ- 
πραξεν έπί τού προκειμένου; Εύρή- 
κε έτοίμην μίαν ’Επιτροπήν, πώς έ- 
δραστηριοποίησε αυτήν; Ποια τά 
πορίσματα αυτής τής ’Επιτροπής; 
Πού είναι τό Καταστατικόν, περί 
τού οποίου όμιλε! ή συστατική πρά- 
ξις, διά τόν έκ τής συγχωνεύσεως 
ένιαίον φορέα;

Γιατί δέν επραξε τίποτα έπ’ αυ
τού κατά τήν διετίαν ή όποια διέρ- 
ρευσε; ”Ε, δχι Κύριοι τού Δ.Σ. ’Ε
πιτέλους λίγη σοβαρότης. Μήν παί
ζετε μέ τά βασικά προβλήματα τού 
προσωπικού.

Μάς ήρώτησαν δμως άρκετοί συ
νάδελφοι, ποια είναι ή δική μας 
θέσις έπί τού προβλήματος. Τούς 
άπαντώμεν, μία καί Αναλλοίωτος έ
πί σειράν ετών ύπευθύνως καί δη
μοσία διατυπωμένη. Σάς τήν άνα- 
γιγνώσκω άπό τά επίσημα πρακτι
κά τής Γεν. Συνελεύσεως τής 17ης 
Απριλίου τού 1969 :

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» No 287, σε- 
λίς 6, στήλη α’.

Άποδεχόμεθα τήν συγχώνευ- 
σιν τών Ταμείων, έπί ΐσοις δ- 
ροις σημαίνει, ϋπαρξις άναλογι- 
στικής μελέτης καί αποδοχή τής 
αρχής δτι ούτε νά άδικήσωμεν, 
ούτε νά μάς άδικήσουν έπιθν- 
μοϋμεν.

Ή θέσις μας είναι καθαρή (έ
ξ ακολουθώ νά σάς διαβάζω άπό 
τήν «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ» κρυ
στάλλινη καί δέν επιδέχεται ού- 
δεμιάς παρερμηνείας, δπως δέν 
έπεδέχετο ποτέ, δέν επιδέχεται 
καί τώρα. Ή θέσις είναι καθα
ρή.

Τό μέλλον νά προκύψη άπό τις 
προσεχείς αρχαιρεσίες Δ.Σ., αναμ
φισβήτητα θά τεθή ένώπισν τού 
προβλήματος. Αλλά, θά όφείλη νά 
άκολουθήση άλλην τακτικήν. Αυτήν 
τήν όποιαν ακολουθούσαν τά Δ.Σ. 
τά όποια έγνώριζαν τόν προορισμόν 
των. Θά πρέπει νά κληθούν οί αρ
μόδιοι φορείς δλων τών ένδιαφερο
μένων μερών. Νά προβούν είς μίαν 
κοινήν συμφοινίαν. ’Όχι νά επιβάλ
λομε εμείς τάς απόψεις μας σέ 
άλλους. ’Όχι νά κατηγορηθούμε. 
Ή όποια συμφωνία, άφοΰ λάβει εύ- 
ρείαν δημοσιότητα διά τής «ΤΡΑ
ΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» νά ελθη ένώπισν 
μιάς ειδικής Γεν. Συνελεύσεως, ως 
έπρότεινε καί τό Δ.Σ., είς τήν ό
ποιαν θά συμμετάσχη δλο τό προ
σωπικόν, άνεξαρτήτως προελεύσε- 
ως, δπου καί αν άνήκη, καινά τεθή 
πρός εγκρισιν είς ολόκληρον τό δί
κτυον. Πρέπει επιτέλους νά άντιλη- 
φθούμε δτι δέν μπορούμε συνέχεια 
νά άγνοούμε τήν γνώμην τών συν
αδέλφων τών έπαρχιακών καταστη
μάτων καί νά τούς ένθυμούμεθα μό
νον διά νά τούς ένημεσώσωμε τάχα 
25 ημέρες προ τών αρχαιρεσιών.

"Οχι, Κύριοι τού Δ.Σ. Δέν κάνα
τε προεκλογικήν περιοδείαν έξόδοις 
τού Συλλόγου. Πήγατε 30 ήμερες 
προ τών άρχαιρεσιών, διά νά ένημε- 
ρώσετε τούς συναδέλφους τών ε
παρχιακών καταστημάτων έπί τών 
επαγγελματικών ζητημάτων. Προέ- 
βητε είς τάς ιδίας ένεργείας έπί 
δύο έτη τής θητείας σας; Είναι ά
παράδεκτον, κύριοι τού Δ.Σ., νά υ
ποτιμάτε τήν νοημοσύνην μας.

Τώρα, θά άσχοληθώ καί έγώ δι’ 
ολίγων, μέ έναν Απολογισμόν, ό ό
ποιος δέν έχει γραφεί. Διότι ό Α- 
πολογισμός ό όποιος έγράφη δέν εί
ναι Απολογισμός πεπραγμένων, είναι 
απολογισμός Απραξίας.

Τί συνέβη μέ τό παρόν Δ.Σ.; 'Ό
λοι μας διερωτηθήκαμε είς τό διά
στημα τής 2ετίας. Συνεκροτήθη μία 
όμάς άπό νέους άνθρώπους, μέσα 
σέ ένα βράδυ. Δέν γνώριζε ό ένας 
τόν άλλον, δέν έ γνώριζε τί έπίστευε 
ό· ένας καί τί γραμμή είχε ό άλ
λος. Έδημιουργήθησαν αμέσως άλ- 
ληλοϋποβλεπόμενες καί άλληλοκατη- 
γορούμενες ομάδες, μέσα στούς 
κόλπους τού Δ.Σ.

Σέ ομάδες, οί όποιες μετέφεραν 
τις καθημερινές, προσωπικές τους 
διαφορές είς τούς διαδρόμους τής 
Τραπέζης καί έθω άπό αυτήν.

Γιά πρώτη φορά είς τήν ιστορίαν 
τού Συλλόγου παρουσιάσθηκε τό

φαινομενον, να υπαρχουν τόσες κα
τηγορίες έναντίον τού Δ.Σ., προερ
χόμενες άπό τό ίδιο τό Δ.Σ. Δέν ύ- 
πήρξαν άντίπαλοι, δέν ύπήρξαν κα
τήγοροι οί όποιοι άντιπολιτεύοντο 
τό Δ.Σ. Κατήγοροι τού εαυτού των 
ήσαν οί ίδιοι .

Μέ αύτήν τήν κατάστασιν, σχε
δόν αμέσως, τό κύρος τού Συλλό
γου ύπέστη καθίζησιν. Διά πρώτην 
φοράν βρεθήκαμε εκτός τού Προε
δρείου τής 'Ομοσπονδίας. Ό πρώ
τος, ό ίστορικώτερος Σύλλογος τής 
Χώρας καί άπό πλευράς δυναμικό
τητας καί Από πλευράς ιστορίας 
καί άπό πλευράς άριθμού μελών, 
εύρέθη διά πρώτην φοράν εκτός 
τού Προεδρείου τής 'Ομοσπονδίας. 
Καί άρχισε ή ρήξις μέ δλους καί 
μέ όλα. Καί άρχίσαμε νά μαζεύωμε 
τούς καρπούς.

Ό Διοικητής δέν έδέχετο τόν 
Σύλλογον, οχι διά τήν υποβολήν 
αιτημάτων τού προσωπικού, άλλά 
ούτε καν διά μίαν καλημέραν. Τά 
’Εκτελεστικόν Συμβούλιον τής 'Ο
μοσπονδίας. έδέχθη έναν πόλεμον 
έναντίον του άπό τό Δ.Σ. λές καί 
ό αντίπαλός μας ήτο τό Δ.Σ. τής 
'Ομοσπονδίας.

Φθάσαμε άκόμα καί είς τά ση- 
μεϊον, γιά πρώτην φοράν καί αύτό, 
νά άρνηθοΰμε νά συμμετάσχωμε είς 
τήν ύπό τής ΟΤΟΕ κοινήν σύσκε- 
ψιν δλων τών εργαζομένων πού έ’- 
γινε στις 6 ’Οκτωβρίου τού 1972, 
μέ θέμα τήν προστασίαν τών συν
δικαλιστικών δικαιωμάτων τών συν
αδέλφων μας τής ’Εμπορικής Τρα
πέζης, οί όποιοι στενάζουν ύπό τήν 
άφόρητον πίεσιν τού Άνδρεάδη.

Στείλαμε μόνον ένα τηλεγράφημα 
συμπαραστάσεως. Λές καί τό πνεύ
μα Άνδρεάδη είναι μακρυά. Μία 
πόρτα μάς χωρίζει. Τά προβλήμα
τα τών συναδέλφων τών άλλων 
Τραπεζών, αύριο μπορεί νά γίνουν 
δικά μας προβί.ήματα. Είμαστε υ
ποχρεωμένοι νά στεκόμεθα έναντίον 
αυτού τού πνεύματος.

Καί άρχίσαμε δλοι νά άνησυχοΰ- 
με άπό τήν τραγικήν κατάστασιν 
είς τήν οποίαν είχε περιέλθει πλέον 
τό Συνδικαλιστικόν ’Όργανον.

Άλλά, ξαφνικά, δλα άλλαξαν σέ

μία ημέρα. Πετάξαμε τόν τότε 
Πρόεδρον, τού φορτώσαμε δλες 
τις ευθύνες στούς ώμους πλύναμε 
τά χέρια μας σάν Πόντιοι Πιλά
τοι καί ούτε γάτα ούτε ζημιά.

Ξαναμπήκαμε άπό τήν πόρτα τής 
υπηρεσίας, αύτήν τήν φοράν είς τήν 
'Ομοσπονδίαν, χωρίς καν νά χρεια- 
σθή νά ένημερώσωμεν τό Προσω
πικόν διά τό τί συνέβη μετά τις τό
σες υποτιθέμενες διαμάχες, μετά τις 
τόσες άνακοινώσεις, μετά τις τόσες 
δημοσιεύσεις είς τήν «ΤΡΑΠΕΖΙ
ΤΙΚΗΝ» έναντίον τής 'Ομοσπονδί
ας μας. Καί έκλεισαν δλα διά τής 
σιωπής. Καί χειροκροτήσαμε είς τό 
Γενικόν Συμβούλιον τής ΟΤΟΕ διά 
τά πεπραγμένα αυτής. Χοιρίς κα
ταγγελίες, χωρίς φωνές, χωρίς φα
σαρίες. Καί τό προσωπικόν άκόμη 
διερωτάται. Τί συνέβη; Έν συνε
χείς!, βγάλαμε καί μία «ΤΡΑΠΕ
ΖΙΤΙΚΗ» καί είπαμε «κ. Διοικητά 
μας, θά σάς φτιάξομε άκόμα καί 
μία ειδική ημέρα ευχαριστιών. Διά 
ποιον λόγον; ’Έχει μέχρι στιγμής 
έπιλυθή κανένα αίτημα τού προσω
πικού; Ούτε καν έξαγγελίες συστά
σεως τών ’Επιτροπών δέν υπήρχαν. 
Καί παρεγνωρίσθη, διά τόν έξευ- 
μενισμόν τής Διοικήσεως, βασική 
συνδικαλιστική άρχή. Ευχαριστείς 
γιά έκείνο πού παίρνεις.

’Έτσι λοιπόν, δλα μέλι γάλα. 
Άλλά, πρός Θεού, τούς δύο τελευ
ταίους μήνες τής θητείας του, άν- 
τελήφθη τό Δ.Σ. τά όλέρθια σφάλ
ματα τά όποια διέπραξε; Δέν άπο- 
τελείται τό Δ.Σ. Ατό 21 τακτικά 
μέλη μέ κοινήν ευθύνην καί μέ κοι
νήν άσκησιν εξουσίας; Ό ένας πα
ρέσυρε έπί δύο σχεδόν έτη τούς εί
κοσι; Πού είναι ή εύθυξία; Ή ευ
θύνη;

Καί εύρέθη μία γυναίκα. Μία 
γυναίκα σύμβουλος, ή Κα Τριαν- 
ταφύλλου, διά νά πή στήν πρώτην 
συνάντησιν τήν όποιαν είχε τό Δ. 
Σ., μετά τήν αποπομπήν τού κ. 
Γιαννακοπούλου μέ τήν Διοίκησιν ο- 
τι «κ. Διοικητά, λυπάμαι πού σάς 
τό λέω έγώ αύτό, πού δέν φορώ 
παντελόνια, άλλά τήν ευθύνη τήν 
έχομε δλοι. Ή ευθύνη είναι άδιαί- 
ρετος. Δέν πταίει μόνον ό κ. Γιαν-

ί νακόπουλος. Τις άποφάσεις τις I παίρναμε άπό κοινού.» Ή συνάδελ- 
I φος είναι άξια τιμής καί σεβασμού. 
μ Δέν βλέπω τήν Κα Τριανταφύλ- 

λου έδώ. Είναι δμως τά υπόλοιπα 
μέλη τού Δ.Σ. τά όποια ήσαν πα
ρόντα καί οφείλουν νά ομολογήσουν. 
Πρωτοφανή πράγματα είς τήν συν
δικαλιστικήν ιστορίαν τής Εθνικής 
Τραπέζης. Δέν έ’χουν ξανασυμβή 
ποτέ. Διαφωνίες ύπήρξαν, παραιτή
σεις Συμβούλων ύπήρξαν Αποπομ
πή Προέδρου δμως, ποτέ.

Προκύπτει δμοις, ένα τεράστιον 
έροότημα. Τί έκανε δ καθείς άπό 
ημάς, έ μπρος σ’ αύτήν τήν κατά- 
στασιν; ’Άς άναρωτηθή ό καθείς 
άπό ημάς συνάδελφοι, τί έκανε 
αύτό τό χρονικόν διάστημα πού πέ
ρασε. Μήν ζητάμε μόνον ευθύνες 
άπό τούς άλλους. ’Άς άναζητήσω- 
με καί είς τόν εαυτόν μας.

Είμαι δμως ύποχρεωμένος, ώς ύ- 
πεύθυνος άνθρωπος, νά σάς ένημε
ρώσω τί έκανε ό όμιλών. Άπό τά 
πρώτα βήματα τού Δ.Σ. προσεπά- 
θησα μέ τις όποιεσδήποτε γνώσεις 
μου, νά τούς ύποδείξω τόν σωστόν 
δρόμον. Είς μάτην. Προσπάθησα 
νά συμβιβάσω τις προσωπικές δια
φορές τους. Είς μάτην. Τά μισά 
σχεδόν μέλη τού Δ.Σ. έχουν πε ρά- 
ράσει άπό τό γραφείο μου κατηγο
ρώντας τά άλλα μισά. Τούς μίλη
σα, τούς συνεδούλευσα, τούς φώνα
ξα, τούς είπα άκόμη δτι θά τούς 
καταγγείλω είς τό Προσωπικόν. 
Είς μάτην.

'Ορίστε, είς αυτό τό τραπέζι κά
θεται τό Δ.Σ. "Ας όμολογήση εάν 
αύτά πού λέγω είναι άληθή. Ποιος 
έξ αύτών δέν ήλθε είς τό γραφεϊον 
μου νά κατηγορήση τόν άλλον;

Κατόπιν αυτού, άπέστειλα είς τό 
Δ.Σ. (ορισμένες έπιστολές, καί τούς 
έφιστούσα τούς κινδύνους, τούς ό
ποιους αντιμετώπιζαν πλέον τά έ- 
■παγγελματικά μας προβλήματα.

"Εφθασα είς τό σημεΐον, νά α
πευθυνθώ δι’ άνακοινώσεως είς τό 
προσωπικόν καί νά ζητήσω σύγκλη- 
σιν έκτάκτου Γεν. Συνελεύσεως, έ- 
νώπιον τής όποιας θά λογοδοτού
σαν. Καί τούς είπα: Ξεκαθαρίστε 
τά προσωπικά σας. Άνασυνταχθή- 
τε καί προχωρήστε. Μακράν προ
σωπικών φιλοδοξιών. Μέ γνώμονα
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.)

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥίΣΥΝ. ΔΗΜ. ΧΑΡΙΤΟΥ
Κύριοι Συνάδελφοι, νά σάς κάμω 
μίαν έκκληση: ’Άς προσπαθήσουμε 
νά ηρεμήσουμε καί νά αϋτοσυγκεν- 
-ρωθοΰμε. Είναι ττολΰ μεγάλη -πο
λυτέλεια, μιά φορά τό χρόνο πού 
μάς δίνεται ή ευκαιρία, καί δταν μά
λιστα ή ευκαιρία είναι σάν τής α
ποψινής βραδυάς, αριθμός συναδέλ
φων, πολύ ελάχιστος έναντι εκείνου 
πού θά ώφειλε νά είναι έδώ κάτω, 
νά δεχθή, άντΐ νά συμπράξη ώστε 
ή βραδυά νά είναι χρήσιμη, νά ·με- 
τατροατή ή Γενική Συνέλευσις σέ 
προεκλογικό ανταγωνιστικό στίβο.

Ό προορισμός τής βραδυάς, εί
ναι γνωστός. Κριτική τών πεπρα
γμένων τού απερχομένου Δ.Σ. Γιά 
τό δ,τι δμως μέχρι τη στιγμή πού 
έγώ ανέβηκα στο βήμα, προηγήθη- 
κιε, φοβάμαι, δέν είμαι σίγουρος, 
γιά τό ποιος πρώτος πέταξε τόν 
λίθο. Οί κρίνο ντε ς ή οί κρινάμενοι;

Υπάρχουν φίλοι τών νέων, φίλοι 
τών παλαιών, φίλοι τών πάντων ή 
έχθροί τών πάντων. Άς ξεχάσουν 
τόν ρόλο γιά τόν όποιο ένδεχομένως 
έκλήθησαν. Νά υιοθετήσουν τήν μο
ναδική ιδιότητα πού έπιβάλλεται έ
δώ, τού συναδέλφου μέλους τού Συλ
λόγου τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, ό όποιος δέν 
ΐδρύθηκεν, ούτε απόψε, ούτε πριν 
δύο χρόνια ούτε πριν δέκα. "Εχει 
πολύ σοβαρούς τίτλους, τούς όποι
ους, εκκλησιν κάμω, νά τούς δεχθή- 
τε καί νά άχθήτε είς τό ύψος τών 
περιστάσεων.

Έπανηγύρισε ό Γεν. Γραμματεύς, 
καί, μέσα στά περιθώρια τής δικής 
του πείρας τών συνδικαλιστικών μας 
πραγμάτων, εντυπωσιάσθηκε άπό 
τόν αριθμό σας. Γ ιά δσους δμως 
άπό μάς έχουμε χρόνια υπηρεσίας 
είς τό " I δρυμα, τουλάχιστον τριπλά
σια άπό ασα είναι τά δικά του, έ- 
τυχε νά δούμε καί άλλες μέρες λαμ
πρότερου συνδικαλιστικού ένδιαφέ- 
ροντος, Ζήσαμε τ-ό θερμόμετρο τό 
συνδικαλιστικό σέ σημείο πού νά 
κινδυνεύη ό υδράργυρος νά δ ιαρρα
γή·

Μή προεξωφλή τό τί συνέβη στον 
Σύλλογο τών ύπαλήλων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης, δταν ό ίδιος, ένδεχο
μένως, νά ήταν άκόμη μαθητής τής 
Α' Δημοτικού. Καί μόνο ή Συνέ
λευση μέ τήν συγχώνευση τών δύο 
Τραπεζών, ή, τούλάχιστον πριν δύο 
χρόνια, δταν σ’ αύτό τό θρυλ,ικό ύ- 
πόγειο, κατηγγέλλετο ή απόπειρα 
νά πνιγή ή λύσ·ς τού μισθολογικοΰ 
έπί τού πρό - προκατόχου Δ.Σ. άρ- 
κοΰν σάν παραδείγματα τού τί θέ
λω νά πώ. Θά ήμουν δέ πάρα πολύ 
εύχαρίστημένος, έάν στις ύπογραφές 
τών τότε προσελθόντων, υπήρχε έ
στω συμβατικός άριθμός έκ τών άν- 
θρώπων οί όποιοι σήμερα Απολο
γούνται ώς μέλη τού Δ.Σ. Διαφορε
τικά δέν δικαιολογείται ή ασθενής 
μνήμη των.

Κύριοι συνάδελφοι, τό άρθρον 9 
τού Καταστατικού μας, λέγει δτι, ή 
"Εκθεσίς τών πεπραγμένων καί ό

’Απολογισμός τού Δ.Σ. ώς καί ή 
"Εκθεσις τών 'Ελεγκτών, τίθενται 
είς τήν διρθεσιν τών μελών πέντε η
μέρας προ τής συγκλήσεως τής Συν
ελεύσεως.

Πώς είναι δμως δυνατόν, έγώ νά 
άσκήσω κριτική σέ ένα Απολογισμό 
χειμαρρώδη, ό όποιος μάς κατεπλημ- 
μύρισε Από δύο γραπτά κείμενα — 
τό σημειώνω δά νά σάς εξηγήσω για
τί επιμένω στά γραπτά —καί τήν 
στιγμή πού έγώ, τή μόνη δυνατό
τητα ένημερώσεως πού είχα ήταν 
άπό ένα προφυματικό κειμενάκι πού 
έδημοσιεύθη πρό τόσων ήμερων στην 
«Τραπεζιτική». Τό έπραξαν γιά νά 
μάς άφαιρεθή ή ίκανότης, νά άσκή- 
σουμε κριτική; Νά άναγκασθώ νά 
περιορισθώ σέ έκεΐνα πού έγράφη- 
σαν τότε;

"Ολα αύτά τά όποια διαβάστη
καν απόψε, θά τά συγχωρούσα έν- 
οεχομένως, συνάδελφοι, έάν οί λο> 
γοδοτοϋντες ήρχοντσ έδώ μέ κενά 
χέρια, χωρίς χαρτιά έμπρός των καί 
προίβαιναν σέ διευκρινήσείς τού ’Α
πολογισμού. Θεωρώ σωστό, δτι δια
βάστηκε ένα σχέδιο προτάσεως γιά 
Γην ενοποίηση τών ασφαλιστικών 
"Οργανισμών. Είχε νομίμως έγγρα
φή στην Ημερήσια Διάταξη.

Άλλά δλη αύτή ή πλημμυρίδα τών 
κατά παράβαση τού Καταστατικού 
άναγνωσθέντων νέων απολογισμών, 
άποτελεΐ κάκιστη παράβαση τών κα
νόνων τού παιχνιδιού οί όποιοι θε
σπίστηκαν γιά δλους μας, λογοδο- 
τούντες καί έλέγχόντας. Καί δέν έ
χει κανένας μας τό δικαίωμα νά 
φερνή στά μέτρα του τό «παιχνίδι» 
θεσπίζονας κάθε φορά καινούργιους 
κανόνες. Υπάρχουν ασφαλώς περι
θώρια προβολής τού έργου τού καθ’ 
ενός, υπάρχουν οί τρόποι καί ή 
στρατηγική, έκτος δμως Από τήν ιε
ρή καί Απαράβατη τήρηση τών κα
νόνων αύτών πού λέγω τού παιχνι
διού. Κάθε ένας άπό σάς, είτε αύ- 
τοί πού μάς τιμήσατε στήν βρα
δυά, είτε αύτοί που δά διαβάσετε 
τήν «Τραπεζιτική» καί πού δέν άσχο- 
λεΐσθε περισσότερο μέ τά κοινά, δέν 
πρέπει νά έπιτρέπετς στον εαυτό 
σας, νά καταδολιεύεται τό τυπικό 
μέρος. ’Αλλοίμονο έάν έπειτα Από 
τόσες χιλιάδες σελίδες γραπτού δι
καίου, ξαναγυρίζαμε πάλι στό έθι- 
μικό δίκαιο πού έδημιουργεΐτο κατά 
περίσταση, έλέψ τού ισχυρού τής 
στιγμής καί τών προθέσεών του.

Οί συνάδελφοι οί όποιοι έκαναν 
τήν απρέπεια αύτή, καί τήν έπρα
ξαν καί τήν προηγούμενη φορά — 
δηλαδή στον Απολογισμό τους τού 
προηγουμένου έτους— πρέπει νά τά 
λάβουν καλά ύπ’ δψιν των. Παρί- 
σταται δικαστικός αντιπρόσωπος α
πόψε. Μόνο τό κείμενο πού μάς έχει 
άνακοινωθή, πριν τόν χρόνο πού τα-; 
ζει τό Καταστατικό, μόνο αύτό τί-( 
θεται πρός ικρίσιν. Τί δικαιούμαι νά 
κάμω έγώ; Νά μεταχει,ρισθώ μέ, 
τόν ίδιο ύποπτο τρόπον τόν κανο
νικό Απολογισμό. Δηλαδή νά τόν ά-^

γνοήσω καί νά θεωρήσω δτι δέν ά. 
πελογήθησαν.

Διότι πώς νά Ασχοληθώ μέ τις 
δέκα έκεΐνες γραμμές, πού κοολοττί- 
στως, τις διάβασα, τις ξαναδιάβα
σα, γιά νά τις σχολιάσωμε, νά δού
με τά έλαττώματά τους, νά δούμε μέ
χρι ποιου σημείου μπορούισο(ν νά ά- 
ποφευχθοΰν, τί μπορούσε νά γίνη 
καί δέν έγινε, Νά μεταφέρουμε, ο
ποίοι άπό μάς προσφέραμε άπό τά 
πολύ καλά χρόνια τής υπηρεσιακής 
μας ζωής είς τήν διαχείρισιν τών 
κοινών, γιά νά είσπράττωμευ πε
τριές μέ τόσον εΰκολον τρόπον, τήν 
οποία πείρα μας -καί συντροφιά μέ 
σάς, κλείνοντας τήν βραδιά τούτη, 
θά δώσουμε τό σωστό πνεύμα τής 
ομόνοιας καί τής συναδελφότητος, 
πού θά μάς έπιτρέψουν μέ πραγμα
τική νηφαλιότητα, έκτιμώντες πρα
γματικά τις ανάγκες μας και δχι 
τις άνάγκες τών υποψηφίων, νά έ- 
κλέξου,με τήν έκπροσώπησή μας.

Ή Γεν. Συνέλευση δέν είναι ποτέ 
βήμα προεκλογικού άγώνος. Ό προ
εκλογικός άγων, άρχίζει Από τή στι
γμή πού τό Σώμα τών συναδέλφων, 
ή Γεν. Συνέλευσις, δώση Απαλλαγή 
καί ή ’Εφορευτική ’Επιτροπή, προ
κηρύξει ’Αρχαιρεσίες. Δέν μπορούμε 
Από τό βήμα αύτό, νά προεξοφλού
με τά σχήματα καί νά προαναγγέ- 
λουμε τήν κάθοδό μας στις ’Αρχαι
ρεσίες.

Παρακαλώ σας, πολύ παλαιούς, 
μεσαίους καί νεώτερους μέχρι καί 
τούς νεοφώτιστους, οί όποιοι έχουν 
τήν αφελή χάρη τού νεοφώτιστα φα
νατικού νά ανεχθούν αυτό τό ύφος 
μου τών παροτρύνσεων. Δώδεκα χρό
νια άναμίξεως στά κοινά, μέ τόν συ
νεπή τρόπο πού έγώ τά χρησιμο
ποίησα αύτά τά χρόνια, καί πού 
σείς τό γνωρίζετε —δόξα σοι ό 
Θεός, δώδεκα έτών «Τραπεζιτικές» 
υπάρχουν— μοΰ δίνουν τό δκαίωμα 
νά μήν ανεβώ στο βήιμα, μέ τόν τρό
πο πού ένδεχοιμένως μερικοί θά τό 
περίμεναν. Πιστεύω, δτι ή αποψινή 
βραδιά χαράζει μία τομήν στήν ι
στορίαν τού συνδικαλιστικού κινήμα
τος τής ’Εθνικής Τραπέζης. Καί λό
γοι έξω Από τήν Τράπεζαν άλλά καί 
λόγοι μέσα στην Τράπεζα, ήδη τό 
έχουν καθορίσει.

Αύτό πού οί συνάδελφοι τού Α
περχομένου Δ.Σ. βιάστηκαν νά δώ
σουν σάν τίτλο τού έαυτοΰ των: «Οί 
νέες δυνάμεις», έγώ θά τό πώ πώς 
πιάζ αθέλητα τους, είναι μιά πρα
γματικότητα-. Δέν είναι δμως προ
νόμιο δικό τους. Θά ήταν ατύχημα 
έάν οί νέες δυνάμεις έκπροσωπούν- 
το άπό μιά κλειστή συντροφιά τυ
χαία συγκεντρωθεΐσα καί έπ’ εύκαι- 
ρία τού εκλογικού αποτελέσματος 
τής προπέρσινης ψηφοφορίας. ’Εμμέ
νω πάντοτε στήν επιστολή εκείνη 
τήν όποια είχα δημοσιεύσει στήν 
«Τραπεζιτική». Οί νέες δυνάμεις auu 
νειδητοπο ιοϋν τήν ύπαρξή τους σέ 
χρόνο άνύποπτο ώς πρός τό έκλο-
(7ΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 8ην ΣΕΛ.)



Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΑΠΑΝΤΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΜΙΑΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΟΣ
Κύριοι συνάδελφο ι, θά σταθώ 

σε δύο θέματα. Ή συνάδελ
φος Τσαγκάρη, αγωνίζεται διά την 
2θετίαν τών γυναικών. Ή συνάδελ
φος Τσαγκάρη, κατηγορεί τόσον 
τον Πρόεδρον, όσον καί έμέ, δι’ ο
λιγωρίαν εις τό θέμα τής 20ετίας.

ι lA.jiv όμως, οφείλω νά σάς άνα- 
γνώσω αυτήν τήν στιγμήν τήν άνα- 
λογιστικήν μελέτην, τήν όποιαν τό 
Δ.Σ. έδωσεν έντσλήν εις τον ά;αλο
γι στην κ. Καλκάνην, νά συντάξη διά 
τό θέμα τής 20ετίας καί ή όποια 
καταλήγει:

«Εις τό ανωτέρω ερώτημα υ
μών προσήκει κατόπιν των γε- 
νο μόνων υπολογισμών ή κατω
τέρω άπάντησις καί υπό τήν 
προΰπάθεσιν δτι ύφίστατα,ι α
σφαλιστικόν ίσοζύγ ι ον τοΰ Τα
μείου, ή καλύπτεται τό τυχόν ά
νοιγμα αΰτοΰ έξ άλλων πηγών, 
ή μέ άλλους λόγους δτι τό ά- 
σφάλ.στρσν ύπό την γενικωτε- 
ραι του μορφήν, είναι επαρκές 
διά τήν χορήγησιν τών συντά
ξεων.

Σηνειώ, δτι κατά τήν πρώτην 
έξαετίαν, θά έπέλθήι ταμιακή έ- 
πιοαρυνσις διά τό Ταμεΐον».

Σημείωμα έκ τής άναλογιστικής 
μελέτης τοΰ κ. Καλκάνη εις τήν 
διάθεσιν τοΰ Προεδρείου.

Ο λόγος αυτός ή το δταν είπα
με εις τήν κ. Τσαγκάρη, δτι δεν εί
ναι αυτήν τήν στιγμήν ό κατάλλη
λος χρόνος, διά νά τεθή τό καθ’ ό
λα σεβαστόν θέμα τής 20ετίας τών 
γυναικών.

"Οταν άντιμετωπίσαμε ασφαλι
στικό , οτο.ν έκινδυνεύαμε νά πάμε 
εις τό I ΚΑ, θά ήτο τρομακτικόν 
έγκλημα νά θέσωιμεν τήν 20ετία:ν 
τών γυναικών, ή όποια θά ήτο> επι
βάρυνα ις εκατομμυρίων διά τό Τα
μ εϊον.

Τό θέμα τής 20ετίας τών γυναι
κών, υΐοθετήθη ΰπό τοΰ Συλλόγου, 
διά πλιείστων αναφορών προς πάν
τα «Ρμόδιον. Ώς προς τό θέμα τού 
55ου έτους καί τών οικογενειακών 
επιδομάτων, διά τά όποια, ή φίλη 
μου Κα Τσαγκάρη, συνέλεξε ΰπο- 
γραφάς, θά σάς έξηγήσω διότι έπί 
προσωπικού θέματος οφείλω μίαν 
έξήγησιν.

Πράγματι, εγώ τήν έπήρα εις τό 
τηλέφωνον, όπως πολλές φορές τήν 
παίρνω, καί συ εζητήσαμε οί δυό 
μας. Έάν σάς άπείλησα κ. Τσαγ
κάρη, παρακαλώ πολύ νά μου τό 
είπήτε. Σάς άπείλησα κ, Τσαγκά
ρη,· Σάς είπα δτι, θά σάς είπώ α
κόμη μία φορά, τό νά συγκεντρώ ε- 
τε ΰπογραφάς δεν προωθεί τό θέμα 
σας.

(Διαλογική συζήτησις μεταξύ κ. 
Ρωσσέτη καί Κας Τσαγκάρη).

κ. Α. ΡΩΣΣΕΤΗΣ: Δηλώσατε εις 
τήν Συνελευσιν δτι δέν σάς απεί
λησα. Καί διά τον Προϊστάμενόν 
σας, θά τον κατονομάσετε τώρα, 
καί έάν σάς άπείλησεν ό Προϊστά
μενός σας, αΰριον θά έγκληθή εις 
τον Διοικητήν τής Τραπέζης.

(Χειιρο χρτή ματα).
Κα Τσαγκάρη, μ’ ενδιαφέρει νά 

λύσω μίαν προσωπικήν διαφοράν, 
δτι δέν σάς άπείλησα. Διότι δέν 
συνηθίζω να απειλώ. Καί έάν εις 
τήν αίθουσαν αυτήν εϋρεθή νά εΤ- 
πη τις δτι τον άπείλησα, παρακα
λώ κατάπτυστος νά έξέλθω τής αι
θούσης.

Σάς είπα δτι, τό νά συγκεντρώ- 
νωνται υπογραφές, θά μοΰ έπιτρέ- 
ψετε νά σάς είπώ, δτι είναι κάτι τό 
όποιον σάς καθιστά άνήμερον. Υ
πό ημερομηνίαν 1)5 Φεβρουάριου 
1973 προ τής συγκεντρώσεως τών 
υπογραφών σας, τό Δ.Σ. έπέδωσεν 
προς τήν Επιτροπήν μελέτης καί 
άναθεωρήσεως ’Οργανισμού υπηρε
σίας τό ακόλουθον έγγραφον:

«Κύριε Πρόεδρε, "Εχομεν τήν 
τιμήν νά ύποβάλωμεν τροποποι
ήσεις τοΰ Δ.Σ. τοΰ 'Υμετέρσυ 
Συλλόγου, έπί τοΰ σχεδίου τοΰ 
’Οργανισμού υπηρεσίας, τό ό
ποιον έχετε ΰπ’ δψιν σας:

Τροποποίησιις 1η. "Αρθρον 
5ον. Οικογενειακά έπιδάματα, 
εϊς τό τέλος τής πα|ρ. 1 προστί
θεται: Τό ειδικόν τούτο επίδο
μα, χορηγείται καί εις τάς θή- 
λεις υπαλλήλους, έφ’ όσον ό σύ
ζυγος δέν λαμβάνει τοιοΰτον έξ 
έτερας πηγής.

"Αρθρον 26ον. Τό έδάφ. Γ τής 
παραγράφου 2 τροποποιείται ώς 
έξής: Τοΰ 50ο0 έτους διά τό 
θήλυ προσωπικόν καί μέχρι τοΰ 
55ου έτους, έφόσον ήθελε ζητη- 
θή δι’ αίτήσεως.

Μετά πλείστης τιμής 
'Ο Πρόεδρος 'Ο Γ. Πραμματεύς»

Τά έγγραφα, τά όποια καταθέ
τει ό άπολογούμενος Γεν. Γραμμα- 
τεΰο κ~ί φέρων πλήρη καί άκεραίαν 
την ευθύνην, εις τον Πρόεδρον τής 
Γεν. Συνελεύσεως, είναι εις τήν διά- 
θεσίν σας, διά νά ενεργήσετε τά 
νόμιμα καί τά δέοντα.

Κα ΤΣΑΓΚΑΡΗ ('Ομιλεϊ μακράν 
τοΰ μικροφώνου μη άκουομένη).

κ. Α. ΡΩΣΣΕΤΗΣ: Τό Δ.Σ. δευ- 
τερολογεΐ. Αυτήν τήν στιγμήν πάν
τως κα- τό έγγραφον αύτό κατατί
θεται, εις τήν διάθεσιν παντός συ
ναδέλφου.

κ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΛΟΣ (Όμιλεί

μαχραν του μικροφώνου ,μή ακουο- 
μενος).

κ. Α. ΡΩΣΣΕΤΗΣ: Συνάδελφε κ. 
©εοφανόπουλή, νομίζω δτι τό Δ. 
Σ. τοΰ όποιου σείς υπήρξατε καί 
Γεν. Γραμματεύς, καί εύρέθητε εις 
τήν θέσι.ν τοΰ απολογούμενου, έπι- 
φυλάσσει εϊς έαυτό διά τήν δευτε
ρολογίαν του τήν όλακλήρωσιν τοΰ 
απολογισμού του. Νομίζω, δτι πολ
λές φορές τό έχετε κάμει καί σείς, 
καί έδώσατε τό ίδιον δικαίωμα καί 
είις έμενα. Ευχαριστώ πολύ.

"Οσον διά τήν συνάδελφον κ. 
Τσαγκάρη, κατήγγειλεν δτι έδέχθη 
πίεσιν έμμέσως, ΰπό ποιου, δέν 
ξεύρω, δέν τον κατωνόμασε, καί δέν 
ζητώ νά τον κατο ομάση εις τήν 
Γεν. Συνελευσιν. Ζητώ νά τον κοοτο- 
νομάση εις τον Πρόεδρον τοΰ Συλ
λόγου, ό όποιος έχει τήν ΰποχρέω- 
σιγ καλύπτοντας τήν κ. Τσαγκάρη 
ώς μέλος τοΰ Συλλόγου, νά κα- 
ταγγειλη τό γεγονός άρμοδίως.

Συνάδελφε, κ. Χαιρΐτο, επειδή ώ- 
μιλήσατε καί τήν περισσότερη ώ
ρα —- διότι όφείλομεν νά ομολογή
σω μ εν δτι έχετε καί τό χάρισμα 
τοΰ λόγου καί τών ποιητικών έκ- 
φράσεων.

θέλω ά σάς εΐπω τό έξής: Μέ 
έπιπλήξατε διά τήν αρχήν τής ο
μιλίας μου, τήν όποιαν δυστυχώς 
δέν παρακολουθήσατε, διότι έγώ 
πρώτος εις τήν ομιλίαν μου, έτίμη- 
σα τον Σύλλογον καί τό Σώμα τών 
συναδέλφων. Δικαιολογήσστέ μου 
τήν άδικίαν ή τό έλάττωμα νά μή 
έχω τήν ’ίδιαν ηλικίαν μέ σάς. Καί 
νά έχω ίδή όλιγώτερες Συνελεύσεις 
άπό σάς. Πάντως ή Σύνέλευσις που 
είδα σήμερα, ήταν όρμητική, ήταν 
ένθουσιώιδης κα1 δι’ αύτό τήν έπή- 
νεσα άπό πλευράς μου, χωρίς βε
βαίως, νά παραγνωρίζω, δτι εις 
τον χώρον αυτόν έχουν γίνει πολύ 
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις μέ με
γαλύτερη αγωνιστικότητα γιά θέμα
τα τοΰ προσωπικού.

Θέλω νά σάς ειίπώ τό έξής: Μή 
μάς κατηγορήτε διότι ημείς προ δι
ετίας έδέχθη μεν νά ά αλάβωμεν τήν 
διακυβέρνησιν τών κοινών. Διότι 
σείε ό ϊδιοο, έχαρακιτηρίσατ-ε έχιεΐ- 
νο τό Συμβούλιον, τυμπανιαΐον πτώ- 

. is..: ·ι εαν δεν εΰρίσκετο κάποιος 
νά έξαφανίση τό τυμπανιαΐον πτώ
μα, τι οα είχε γίνει;

Τή,ν χαριστικήν βολήν εις τό τυ- 
μπανιαϊον πτώμα, σείς τήν έδώσο> 
τε εις τήν Γεν. Συνέλευσιν, εκεί
νην. Μή μά- στερείτε λοιπόν τήν 
τιμήν δτι ήμεΐς έθελήσαμε νά άγω
ν ισθώμεν, καί δέν φοβηθήκαμε νά 
πό:θουμε λευχαιμίαν. Ήμεΐς δέν 
διαχώριζα μ εν τό προσωπικόν. "Ο
ταν λέμε νέοι άνθρωποι, έννοοΰμεν 
νέοι εις τήν άγων ι στ ικότητα καί εις 
τήν ζωντάνια, "Οχι νέοι καί πα
λαιοί.

Τό προσωπικόν τής Τραπέζης, 
είναι τό ίδιο. Έάν όπως πιστεύω 
άναγνώσατε τον ’Οργανισμόν τον 
όποιον τό Δ.Σ. υπέβαλε καί λυπού
μαι διότι είπατε δτι δέν έζητήθη ή 
γ.ώμη σας, διότι διά τής «Τραπε
ζιτικής» έζητήθη ή γνώμη δλων τών 
συναδέλφωυ, τήν οποίαν μπορού
σατε νά είχατε δώσει, έκτος έάν 
θέλατε μίαν ειδικήν πρόσκλησιν. 
Εις τό σημείον αυτό, νά μάς κα
ταλογίσετε τήν ευθύνην, διότι δέν 
σάς έκαλέσαμεν προσωπικώς. ’Αλ
λά άπηυθύνθημεν προς δλους τούς 
συναδέλφους καί έζητήσο μεν νά εί- 
ποΰν τάς απόψεις των διά τον ’Ορ
γανισμόν. Θά είδατε, δτι ή παρού
σα Διοίκησις τουλάχιστον, έχει θέ
σει τέτοια θέματα, πού εξαντλούν 
δλην τήν ιεραρχίαν, άπδ τον βα- 
ορον τοΰ δοκίμου, έως καί τοΰ Δι- 
ευθυντον.

Καί έδώ, θά εϊπω καί εις τον φί
λον μου κ. Θεοφανόπουλσν, δτι έάν 
εΐχεν άναγνώσει τον ’Οργανισμόν 
—πιστεύω δτι τον είχε άναγνώσει 
άλλα ίσως δέν τον έπρόσεξε— θά 
έβλεπε δτι εχομεν καί γιά τούς μι
κρούς συναδέλφους θέματα κατάλλη
λα διά τήν άξιοποίησίν των.

Είπατε γιά τούς πολεμιστάς τοΰ 
ν. 751 συνάδελφε Χαρΐτο. Είναι έ
να θέμα άκρως συγκινητικό. ’Οφεί
λω μίαν έξήγησιν.

θέλω νά σάς είπώ τό έξής: ’Έ
χω μπροστά μου, μίαν προεκλογι
κήν σας άνακοίνωσιν τής 9ης Μαρ
τίου 1961, τήν όποιαν υπογράφει 
τόσον ό συνάδελφος κ. Θεαφανό- 
πουλος, δσον κα: υμείς. Καί τότε, 
είχε τεθή πάλιν τό θέμα τών πολε
μιστών τοΰ ν. 751. ’Από σάς τούς 
ίδιους.

«Έκτος τών ανω βασικών θε
μάτων μας, θά άποτελέσουν άν- 
τικείμε,νον ιδιαιτέρας έπιδιώξε- 
ώς μας καί τά κάτωθι ειδικά 
θέματα, τά όποια μά: κληροδο
τεί ή άπερχομένη Συλλογική Η
γεσία.

Πλήρης συμπαράστασις εις 
τούς πολεμιστάς τοΰ ν. 751 διά 
τήν έπίλυσιν τών θεμάιων τής 
κατηγορίας αυτής τών συναδέλ
φων».

Καί λυπούμαι, διότι μετά οπό 
μίαν 12ετίαν, θέτετε καί πάλιν τό 
θέμα τών πολεμιστών τοΰ ν. 751.

Πλήν δμως, ή άπερχομένη Διοί
κησές, ώς 9ά άνεγνώσατε εις τήν 
τελευταίαν «Τραπεζιτικήν» άπέστει- 
λεν έγγραφον εις τήν Συμβουλευ
τικήν Επιτροπήν καί εις πάντα

αρμόδιον, σχετικόν μέ τούς πολε- 
μιστάς τοΰ ν. 751.

ΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Τήν ήμερομη- 
νίαν τοΰ υπομνήματος.

κ. Α. ΡΩΣΈΤΤΗΙΣ: Θά σάς δια
βάσω τήν άπάντησιν πού έστειλεν 
ό Πρόεδρος τής Συμβουλευτικής Ε
πιτροπής κ Βογιατζής.

Πρός
Τήν Α.Ε. τον κ. Υφυπουργόν 
Κυβερνητικής Πολιτικής 
κ. Άγγελάπουλον 

Ενταύθα

"Εχομεν τήν τιμήν νά διαβι- 
βάσωμεν Ύμίν λόγω άρμοδιότη- 
τος, αναφοράν υπαλλήλων Π·αλ. 
Πολεμιστών Έθν. Τραπέζης Ελ
λάδος, περί έφσρμογή ς τών Νό
μων 179)69 καί 1799)42 ΰπό 
τής έν λόγω Τροπέζης κλπ.

Πορκαλοΰμεν δέ, δπω.ς ευα
ρεστούμενοι κοινοποιήσητε καί 
ήιμΐν άντίγραφον τήις άπαντήσε- 
ώς σας πρός τον ένδιαφερόμε- 
νον.

Μετά τιμής 
ΑΠ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 
Πρόεδρος τής Σ.Ε.

Κσινοποίησις:
Σύλλογον Υπαλλήλων Έθν ιικής 
Τραπέζης τής Έλλάδοις 
Αιόλου 86 — Ενταύθα

Πέραν αυτών, εις τον κατατθθέν- 
τα Όργανισμό'’, είσηγούμιεθα έπί- 
δοιια 10% διά τούς πολεμιστάς τοΰ 
νόμου 751. ©ά σταθώ εις ένα 
άλλα θέμα τής όμιλίας τού καθ’ 
δλα άγαπητοΰ συναδέλφου κ. Χα
μίτου, τό όποιον άφησεν ώρισμέ- 
,ας αϊχμάς, αί όποΐαι δέν πρέπει 
ν άφήνωνται εις Σώμα Γεν. Συνε- 
λεύαεως καί μάλιστα Γενικής Συ - 
ελεύσεως Συλλόγου υπαλλήλων Ε
θνικής Τραπέζης.

Ώμίλησε περί έκβιασμών. ”Αν έ- 
ξεβιάσθη κάποιος συν. Χαρίτο, οϋ- 
τός εΐμεθα ήμεΐς τό Δ.Σ., τό όποιο 
μόλις άνέλαβε τήν Διοίκησιν άντι- 
μετώπισε τον διά συγκεντρώσεως υ
πογραφών εκβιασμόν διά νά κατα-

αΰτοΰ έπανήλθομεν εις τήν Όμο· 
σπο’.δίαν.

Συνάδελφε κ. Θεοφανόπουλε, τό 
Δ. Σ. δέν έφόρτωσεν τις ευθύνες εις 
τον Πρόεδρον, ό όποιος έφυγεν 5 
μήνες προ τής λήξιως τής θητείας 
τοΰ Δ.Σ. Τό Διοικητικόν Συμβού
λιον, δέν μένει άμέτοχον εις τάς εύ- 
θύνας. Ξεύρει να μετέχη τών εύΒυ- 
νών του, καί ξεύρει νά τάς έπιμερί 
ζεται. Ό Πρόεδρος, δέν άπετέλεσεν 
έξιλαστήριον θύμα.

Συμφωνώ μέ τον συνάδελφον κ, 
Θ-εοφανόπουλον, δτι έκεΐνος εΐχεν 
άποδεχθή καί εΐχεν θέσει τό θέμα 
περί τής ένοποιήσεως τών Συλλογι
κών και ’Ασφαλιστικών ’Οργάνων. 
Ύπήρχεν άπό πολλά χρόνια συνά
δελφε κ. Θεοφανόπουλε. Δέν είπα 
δτι διεκδικήσαμε τήν πατρότητα. 
Απλώς, θέλω νά σάς είπώ τό έ
ξής: Χαίρομαι πού άπό τής πλευ
ράς σας υιοθετείτε αύτό τό θέμα. 
Άλλα δέν χαίρομαι, διότι τό υίο 
θετεΐται δπως τό υιοθετήσατε σή
μερον.

Τό νά γίνη ένοποίησις, δπως 
έπροτείνατε σήμερον εις τήν Γεν. 
Συνελευσιν, άς μοΰ έπιτρέψετε νά 
είπώ, δτι καί σείς ξεύρετε δτι αύτό, 
αυτήν τήν στιγμήν δέν μπορεί νά 
γίνη. Δι’ αύτό τό Δ.Σ. έκαμε τάς 
εισηγήσεις του, ούτως ώστε νά δό
ση τήν εύχέρειαν εις τήν Συνελευσιν 
"ά έκφραση τήν ευχήν, δπως τό 

νβσεκλεγέν Δ.Σ. προχωρήση εις έ- 
κεΐνα τά αναγκαία μέτρα καί εις τάς 
συζητήσεις αί όποΐαι θά μπορέσουν 
νά φέρουν αύτό τό τεράστιον έργον 
προ τών συναδέλφων διά νά τό έγ- 
κρίνου·'.

ΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (Όμιλεί μα
κράν τοΰ μικροφώνου μή άκουό μ ε
νός).

κ. Α. ΡΩΣΣΕΤΗΣ: Βεβαίως και 
υπάρχουν αποφάσεις τής Γεν. Συν- 
ελεύσεως, καί μάς κατηγορείτε συν
άδελφε κα· φίλε, κ. Τάκη, δτι η
μείς δέν έπράξαμεν τίποτε. Άλλα 
θά σάς απαντήσω καί έγώ μέ τήν 
σειρόιν μου. "Οτι αί συμφωνίαι ΰ-

την ουρμετοχην μι eic μ αρχαιρε- 
ιίΐζ ιού ioUoyog μι άποϋεικνΰορεν ιό 
ένίιαφέρον μι Μ τρ ιύχην τών έηογ· 
γελ|κιτικώΥ pot [ητημάτων.
1οι εις τίζ κόΑιες ίιί νά ύνοίει[ΐίΐμεν

θέση τήν τιμημένην ψήφον τών συ '- 
αδέλφων,

Έάν όμιλήτε περί έκβιασμών, θά 
σάς πααρκαλοΰσα, εύθέως καί έπω- 
νύμως νά κατωνομάσετε τον έκβια- 
στήν καί τον έκβιαζάμενον. Κα' σ’ 
αυτό, θά έπιμείνω, δχι εις τήν Γεν. 
Συνελευσιν — διότι θά φέρω εις 
δύσκολον θέσιν τόσον υμάς, δσον 
καί τους έκβιαστάς καί τούς έκβια- 
ζσμένους — άλλά έπειδή πιστεύω, 
δτι ούτε έκβιασταί, οϋτε έκβιαζόμε- 
νοι υπάρχουν, σάς παρακαλώ νά τό 
θεωρήσετε ώς μίαν άστοχον φράσιν.

Συνάδελφε Χαρΐτο, οί λόγοι οί 
όποιοι άποχωρήσαμεν άπό τήν 'Ο
μοσπονδίαν, είναι γνωστοί, καί χι- 
λιοειπωμέ οι. Καί ό Πρόεδρος Άθ. 
Γιανναχόπουλος, τους εΐπεν ακριβώς 
τώρα.· Άπό τήν 'Ομοσπονδίαν δέν 
άπεχωρήσαμεν, διά κανέναν άλλον 
λόγον, παρά μόνον γιά έναν: "Οταν 
ό κ. Πρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας, 
έπεχείρησεν νά κατατάξη τήν Εθνι
κήν Τράπεζαν, εις τάς Τραπέζαΐς 
Άμέρι,καν Εξπρές, Γενικήν καί Ίο. 
νίκην.

Ό λόγος, ήχο αυτός διά τον ό
ποιον άπεχωρήσαμεν, καί διά νά έ- 
πανέλιθωμεν καί εϊς τον καλόν μου 
φίλον συνάδελφον κ. ©εοφανόπου- 
λον εις τήν 'Ομοσπονδίαν, δέν έμ- 
πήκαμεν συνάδελφε Θιεσφανόπουλε 
μέ τήν έπιστροφήιν μας άπό τήν 
πόρτα τής υπηρεσίας. Έμπήκαμε 
άπό τήν κεντρικήν πόρτα καί σάς 
παρακαλώ, γιαυτό νά έρωτήσετε τον 
Πρόεδρον τής 'Ομοσπονδίας κ. Πα- 
παρροΐδόπουλον. Έμπήκαμε άπό τήν 
πόρτα τής νίκης. Διότι ό κ. Πα- 
παρροδόπουλος, άπεδέχθη τάς από
ψεις μας, δτι δέν μπορούμε νά συγ- 
καταλεγώμεθα εις τάς Έμπορικάς 
Τράπεζας, άλλά πρέπει νά πάμε εις 
τάς δύο μεγάλας Τραπέζας 'Ελλά
δος καί Αγροτικήν.

Τούτο παρεδέχθη ό κ. Παπαρρο- 
δόπουλος, τδ λέγω αύτό έπωνύμως 
κα' έγγραψόμενον εις τά πρακτικά 
τής Γεν. Συνελεύσεως, καί κατόπιν

1 πεγράψησαν εις τάς 30 Μαρτίου 
τοΰ 1966. 'Υμείς θηιτεύσατε εις τήν 
Γεν. Γραμματείαν τοΰ Συλλόγου 
προ ημών. Σείς τί έκάματε εις τό 
διάστημα αύτό; Καί τώρα έρχεσθε 
κατήγορος πρός ημάς; Συνάδελφε 
κ. θεοφανόπουλε. Διεκδικήσατε υπέρ 
υμών τήν σωτηρίαν τοΰ Συλλόγου, 
εις στιγμάς δυσκόλους. Καί σάς τά 
άναγνωρίζομεν. Καί αύτό έπρεπε να 
κάνετε. Καί πιστεύω δτι θά τό έκα
με όποιος ήταν εις τήν θέσιν σας. 
Άλλοίμονον άν αφήναμε νά διαλνθή 
τό σπίτι μας. Καί μάς έθέσατε έ- 
νώπισν τής Γεν. Συνελεύσεως μέ με- 
γοίλην υπερηφάνειαν τό ψήφισμα ε
κείνο τό όποιον έδημοσιεύθη εις τήν 
«Τραπεζικήν» εΐίς τάς άρχάς τήΐς 
Έπαναστάσεως, εις τό όποιον έλέ- 
γατε περί τών άσφαλιστικών μας 
Ταμείων. Πλήν δμως, δικαιολογήσα
τε καί εις ημάς τήν υπερηφάνειαν, 
δτι ύπό τάς αύτάς πολιτικάς κατα
στάσεις, εΐχομεν τό θάρρος νά κη- 
ρύξωμεν εικοσιτετράωρον απεργίαν.

(Χειροκροτήματα)

Θέλω νά εϊπω τό έξής, καί νο- 
11 ίζω δτι έγινε μία παρεξήγησ ι ς καί 
άπό τον συνάδελφον κ. Μπαμίχα. 
Ό συνάδελφος κ, Θεοφανσπουλοη, 
τιμητνκώς νομίζω δτι εΐπεν δτι τόν 
έκαλέσαμεν εις τήν δύσκολον στι
γμήν εκείνην τοΰ ασφαλιστικού καί 
παρακαλώ τον συνάδελφον κ. Θεο
φανόπουλσν, νά τό διευκρίνιση. Νο
μίζω δτι πρός τιμήν μας, έκαλέσα- 
μεν τον συνάδελφον κ. Οεοφσνόπου- 
λον, μέ τον όποιον μέχρις εκείνης 
τής στιγμής, άντηλλάσσαμον σκέ
ψεις κα; άπόψεις, έπί διαφόρων θε
μάτων. Καί δΓ αύτό, σάς παρακα
λώ συνάδελφε κ. θεοφανόπουλε, έάν 
θέλετε νά τό διευκρινίσετε. Ανταλ
λάξαμε πολλάς σκέψεις, καί δχι μό
νον κατηγορίας. Καί τό δ,τι ήμεΐς 
σάς έκαλέσαμεν εις τήν δύσκολον ε
κείνην στιγμήν κατά τήν οποί
αν έκινδυνεύσαμεν νά μείνωμεν 
μακρυά άπό τά σπίτια μας, καί

σάς έμπιστευθήκαμ,ε, δτι έπήραμε 
τά λεπτά τοΰ Συλλόγοο/ ποΰ έ κά
ναμε άνάληψιν, ποΰ τά έχομεν κα
ταθέσει, καί σέ ποίου τό όνομα τά 
έχομεν καταθέσει, νομίζω, δτι αυτό 
μάς τιμά.

(Χειροκροτήματα)

Καί νομίζω, δτι καί μέ αυτήν τήν 
έννοιαν σείς τδ είπατε, διά νά μάς 
τιμήσετε. Θά μοΰ έπιτρέψετε δμως, 
ένα σφάλμα νά σάς καταλογίσω.

(Μικρά διαλογική συζήτηισις με
ταξύ κ. Οεοφανοποόλου καί κ. Ρωσ
σέτη ).

κ, Α. ΡΩΣΣΕΤΗΣ: Μόνον ένα 
σφάλμα σάς καταλογίζω, παρ’ δλον 
τό νεαρόν τής ηλικίας μου καί τής 
μικροτέρας πείρας πού έχω εις τόν 
συνδικαλισμόν. "Οτι τόν τρόπον τα>- 
κτικής τών συνδικαλιστικών αγώ
νων, δέν τόν αναφέρουν εις Γεν. 
Συνελεύσεις, πού παρακολουθούνται 
άπό πολλούς ανθρώπους, οί όποιοι 
εις μίαν δεδομένην στιγμήν θά ξεύ- 
ρουν τόν τρόπον που ήμεΐς θά δρά- 
σωμεν.

Καί τώρα άς έλθωμεν εις τό έπί- 
μαχον έκεΐ.ο θέμα: τών Επιτροπών. 
Ήκούσαμεν άπ’ δλους τούς όμιλη- 
τάς, τόσον άπό τόν συνάδελφον Χα- 
ρϊτον, τόσον άπό τόν συνάδελφον 
Θεοφανόπουλον, τόν συνάδελφον 
Γιαννο κόπο υλο ν καί άπό πολλούς ό- 
μιλήσαντας, δτι τό πάλαι ποτέ, έ- 
γένοντο Έπιτροπαί. Έγώ δέν τάς 
γνωρίζω. Κα· ας μοΰ έπιτραπή νά 
σάς παρακαλέσω νά έπιδείξετε εις 
τήν Γεν. Συνελευσιν τάς πράξεις συ
στάσεων Επιτροπών, Διότι ήμεΐς 
σήμερον, θά θέσωμεν ΰπ’ δψιν τής 
Γεν. Συνελεύσεως τάς πράξεις τοΰ 
Δ. Σ. τής Τραπέζης, διά τών ό
ποιων συνεστήθησαν αί Έπιτροπαί 
έξομοιώσεως καί ’Οργανισμού.

Είναι αί ΰπ’ άριθ. 65 καί 66 
πράξεις τοΰ Διοικητοΰ, αί όποΐαι 
είναι κατόπιν άποφάσεως τής 8.2. 
1973 τοΰ Δ.Σ. τής Τραπέζης.

ΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (Όμιλεί μα
κράν τοΰ μικροφώνου μή άκουόμε- 
νος).

κ. Α. ΡΩΣΣΕΤΗΣ: Μάλιστα.
«’Έχοντες ύπ’ δψιν τήν άπδ 8. 

2.73 άπόψασιν τοΰ Δ.Σ. τής Τρα- 
πεζης, συνιστώ μεν Επιτροπήν ύπό 
τήν Προεδρίαν τοΰ κ. Π. Μανωλο- 
πούλου μέλους τοΰ Δ.Σ. καί τών 
Ί. Ζαούση, Γ. Παπαχρήστου, Μι
χαήλ Κούμπα κ.λ.π. ήτις θέλει προ- 
6ή εις τήν μελέτην καί άναθίεώρη- 
σιν τών διατάξεων τοΰ ’Οργανισμού 
τής Υπηρεσίας Τραπέζης, καί μάς 
είσηγηθή τάς τελευταίας τροποποιή
σεις έπί σκοπώ έκισυγχρ ο ν ι σμοΰ καί 
προσαρμογής αύτοΰ είις τάς άνάγ- 
κας τής Τραπέζης καί τοΰ προσω
πικού της».

Καί να5 μέν συνάδελφε κ. Γιαν- 
νακόπουλε δέν άν-αφέρεται, εις τήν 
πράξιν τοΰ κ. Διοικητοΰ, ακριβώς 
ό χρόνος κατά τόν όποιον ή Επι
τροπή θά έπιδώση τά πορίσματά 
της. Πλήν δμωις ό Πρόεδρος τών 
Επιτροπών, έκάλεσεν καί τούς 4 
Προέδρους τών Συλλόγων, τόν Πρόε
δρόν μας, τόν κ. Γκιτάκο, τόν κ. 
Σ κουλάκην καί τόν κ. Άναστασά- 
κην καί τούς άνεκοίνωσεν, καί πα
ραπέμπω' εις τούς κυρίους Προέ
δρους, παρουσίςι καί δλων τών με
λών τής Επιτροπής, καί τούς ά«- 
κοίνωσνε δτι έχει έντολήν νά προ
ώθηση τήν έργασίαν τών Επιτρο
πών, εις τοιοΰτον σημείον, ούτως 
ώστε, προ τοΰ τέλους τοΰ μηνός 
Μαΐου, νά υπάρχουν τά πορίσματα 
εις χεΐρας τής Διοικήσεως.

ΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (Όμιλεί μα
κράν τοΰ μικροφώνου μή άκουόμε- 
,ος).

κ. Α. ΡΩΣΣΕΤΗΣ: ΔΓ αυτό νά 
πάτε νά έρωτήσετε τον Πρόεδρον 
τών Επιτροπών. "Οχι έμενα.

ΕΤΕΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (Όμιλεί 
μακράν τοΰ μικροφώνου μή άκθυό
μενος) .

κ. Α. ΡΩΣΣΕΤΗΣ: Έπί τών ειση
γήσεων τών Συλλόγων, μελετούν καί 
άποφσσίζουν αί ’Επιτροπαί.

ΕΤΕΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (Όμιλεί 
μακράν τοΰ μικροφώνου μή άκουό- 
μενο»ς).

κ. Α. ΡΩΣΣΕΤΗΣ: Συνάδελφοι, 
πρέπει νά κατανοήσωμεν ένα πρά
γμα. ’Άς άφήσωμεν τά σχόλια καί 
τά προεκλογικά συνθήματα διά τάς 
έπιτροπάς. Τό θέμα είναι ιερόν. 
Μπορεί νά κάνωμεν ζημίας. Ήμεΐς 
δέν εϊπαμεν δτι τήν ΐσην μεταχεί- 
ρισιν δέν τήν έθεσαν δλα τά Διοι
κητικά Συμβούλια προ ημών. Σεμνυ- 
νώμεθα. Σκύβομεν τό κεφάλι καί 
τούς λέγομεν μπράβο. Άλλά διατη- 
ροδμεν καί εις τούς εαυτούς μας 
τήν τιμήν, δτι έπί τών ημερών τών 
ίδικών μας, έτέθησαν αί βάσεις.Καΐ 
έπειδή, άγαπητοί συνάδελφοι, τά 
θέματα αύτά τών Επιτροπών, τών 
δύο μεγάλων θεμάτων μας τής έ
ξομοιώσεως καί τοΰ ’Οργανισμού, 
είναι ιερά δηλσΰμεν καί άπό τοΰ 
βήματος τούτου, δχι ώς Δ.Σ. άλλά 
καί ώς μέλλον εκλογικόν σχήμα, δτι 
ημείς παραιτούμεθα τοΰ έπιτεύγμα- 
τός μας αύτοΰ, τών Επιτροπών1 διά 
τήν έξομοίωσιν καί διά τόν ’Οργα
νισμόν. Νά μή τό έκμεταλλευθή κα
νείς.

(Χε ιροκροτή ματα)

Καί μίαν άπάντησιν εις τόν α
γαπητόν συνάδελφον κ. Ο ιοφανό- 
πουλεν. "Οσον άφορά τό θέμα τοΰ 
5ο)ο πού ό κ. Γιαννακόπουλος καί 
ό κ. Πίσκοπος εΐπεν, δτι ή σαν μέ- 

! λη τοΰ Δ.Σ., θά εϊπω αύτό τό ό
ποιον είπε καί ό κ. Γιαννακόπουλος, 
διότι καθ’ α γνωρίζω, τόσον ό κ. 

ί Γ ιαννακόπουλος δσον καί ό Πρόε
δρος ό κ. Πίσκοπος, είχαν τότε δια
φωνήσει μέ τήν άπόφασιν αύτήν, καί 
εϊς τήν συγκέντρωισιν τών υποψη
φίων.

κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: (Όμι
λε! μακράν τοΰ μικροφώνου μή ά- 
κουόμενος).

κ. Α. ΡΩΣΣΕΤΗΣ: Κύριε Γιαν- 
ναικόπονλε, όμιλο διά τό θέμα τοΰ 
5ο) ο τό όποιον είπατε κα5 σείς εις 
τόν κ. θεοφανόπουλον δτι τότε εϊ- 
χατε διαφωνήσει, δσον καί ό κ. Πί
σκοπος. Πλήν δμως, θά μοΰ επι
τρέψετε νά συμφωνήσω καί έγώ. Ο
τι είναι πολύ σωστόν, ή μειοψηφ.α 
νά πειθαρχή εις την πλειοψηφίαν.

"Εχω έδώ, τό έγγραφον τού Δ.Σ. 
τής Προεδρίας, κ. Όθωναίου καί 
Γεν. Γραμματείας Οεο φανοπο όλου 
πρός τόν Άξιότιμον κ. Άχιλλέαν 
Κομινόν, Διοικητήν τής ’Ηονικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, μέ ημερο
μηνίαν 1 8.4,ι 11969, καί βλέπω δτι 
ειίς τό σημείον 3, έπαυξήσεις φό
ρων αναφέρει:

«Καίτοι άναγνορίζεται σαφώς 
άπό ημάς, τό γεγονός δτι 

οί μισθοί τών υπαλλήλων τής 
Τραπέζης, ϊδίφ τών μικρότερων 
βαθμών, δέν άνταπο κρί νοντα ι εις 
τάς σημερινάς άνάγκας των, ώς 
λεπτομερώς άναλύεται εϊς τούς 
λόγους καταγγελίας τής Συμβά- 
σεως έργασίας τών Τραπεζικών 
υπαλλήλων, τής όποιας τήν ευ
νοϊκήν έξέλιξιν άναμένοιμεν, ύ- 
ποχριεούμεθα νά άποδεχθώμεν εις 
ένδειξιν τής καλής μας θελήσεος, 
τήν ύπερτάτην θυσίαν τής αύξήσε- 
ως καί τής ίδικής μας συνεισφο
ράς, μέχρι 5ο)ο».
κ. Π. ΟΕΟΦΑΝΟιΠΟΥΛΟΣ: Κύ

ριοι συνάδελφοι,
Έπιχειρεϊται διά μίαν άκόμη 

φοράν μία έκμετάλλευσις ένός γε
γονότος, τό όποιον συνέβη πριν άπό 
5 χρόνια. Εκείνο τό όποιον πρέπει 
νά συνειδητοποιηθή είναι δτι άλλες 
συνθήκες ύπήρχον τότε καί άλλες εί
ναι οί συνθήκες τώρα. Πέραν αύτοΰ, 
τό θέμα έτέθη σαφέστατα καί τότε. 
Διότι ένψ ύπήρχεν Κυβερνητική έν- 
τολή — είναι δημοσιευμένα δλα αύ
τά εις τά πρακτικά — νά ΰποβλη- 
θή μέχρι τής 31 Μαρτίου 1969 υ
πόμνημα τής Τραπέζης, εις τό Ύ- 
πουργεΐον Κοιν. Υπηρεσιών, περί 
τής έπιλύσεως τοΰ άσφαλιστιικοΰ, 
δεδομένου δτι ό κ. Πρωθυπουργός 
εΐχεν εις τήν Βέρροιαν είπή δτι έν- 
τός τοΰ μηνός Μαΐου, θά έπέλθη 
σεισμός εις τά άσφαλιστιικά Τα
μεία, παρά ταΰτα, άπεστάλη τηλε
γράφημα πρός δλας τάς κατευθύν
σεις, δτι άρνούμεθα νά προβώμεν 
εις οίανδήποτε συζήτηισ ι ν, έάν δέν 
τεθή τό θέμα ΰπ’ δψιν τής Γεν. 
Συνελεύσεως.

Τό περίφημον αύτό θέμα, τοΰ ό
ποιου έγινεν μία άνίερσς προεκλο
γική έκμετάλλευσις, άνασύρεται κιαί 
πάλιν τώρα.

(Μικρά διαλογική συζήτησις) 
κ. Π, ΟΕΟΦΑΝΟιΠΟΥΛΟΣ: Κύ

ριε Ρωσσέτη, τό θέμα δέν έτέθη έάν 
έδιαβάσατε τόν ψάκελλον περί ά- 
σψαλιστικοΰ. Τό θέμα έχει τεθή άπό 
τό 1966, δέν έτέθη μόνον τό 1967. 
Ύπήρξεν μίαν ’Επιτροπή άπό άνα- 
λογιστάς, καί άπό Διευθυντικά στε
λέχη τής Τραπέζης, τά όποια εί
χαν υποβάλει μίαν σειράν άπό προ
τάσεις, διά τήν έπίλυσιν τοΰ ασφα
λιστικού προβλήματος τών Ταμείων 
τής Εθνικής Τραπέζης.

Τότε, μέ αυτές τις συνθήκες καί 
μέ τήν σαφή δήλωσιν δτι αύτό τό 
πράγμα τό όποιον ετίθετο ΰπ’ δψιν 
τής Γεν. Συνελεύσεως, τό όποιον ση
μειώσατε, ή Γεν. Συνέλευσις, ένέ- 
κρινεν όμοψώνως, προεβλεπεν δτι ά 
εργοδότης, θά ύποχρεοΰτο νά κ<χτα- 
βόώη πέραν τών καταβαλλομένων α
ποδοχών, εκατόν εκατομμύρια έτη- 
σίως, πρός ένίσχυσνν τών άσφαλι- 
στικών"Οργανισμών, Έάν εΐχεν κα
ταβάλει τά χρήματα αύτά, ήδη, με
τά τήν πάροδον έξαετίας, θά είχαν 
είσρεύσει εις τά Ταμεία τών ασφα
λιστικών μας ’Οργανισμών 600 έ- 
καΤτομμύρια.

Παρά ταΰτα, τό Δ.Σ. καί ούδεϊς 
τό τονίζει αύτό τό πράγμα, εΐχεν 
εϊπη, δτι άρνεΐται καί μόνον ΰπό 
τήν πίεσιν τής ανάγκης καί μόνον 
κάτω άπό τήν πίεσιν τής μή δυνα
μικής άναμετ ρήσεως, έδέχετο ύπό 
προσωρινήν μορφήν, έφόσον τό ένέ- 
κριναν οί συνάδελφοι.

"Οσον άφορά τήν άρνησιν τοΰ κ.
Γιαννακοπούλου, ή όποια είναι έγ- 
γεγραμμένη εις τά πρακτικά, δέν 
πρόκειται περί άρνήσεως. Απλώς, 
πρόκειται περί διευκρινίσεως.

(Μικρά διαλογική συζήτησις) 
κ. Α. ΡΩΣΣΕΤΗΣ : Συνάδελφοι, 

τό θέμα τοΰ 5ο)ο, έτέθη καί πάλιν 
καί οί συνάδελφοί μαις συνταξιού
χοι, ώς άνεφέρθη άπό κάποιον συν
άδελφον ομιλητήν, μάς άποικαλοΰν 
νεοσσούς. Τό θέμα τοΰ 5ο)ο, εΰρί- 
σκεται κα1 αύτήν τήν στιγμήν έπί 
θύραις, καί δι’ αύτό οί συνάδελφοί 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.)



ΑΙ ΟΜΙΛΙΑ! ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 4ης ΣΕΛ.) 

τά συμφέροντα τοΰ Προσωπικού.
’Οκτακόσιοι συνάδελφοι, χωρίς 

καμμιά προετοιμασία, μέσα σέ μια 
μέρα, σέ 4—5 μόνον μονάδες τοΰ 
κέντρου, άπήντησαν εις την κκκλη- 
σιν, διά τής υπογραφής των. Καί 
αν δεν έπεσπεύθη ή λογοδοσία τοΰ 
Δ.Σ. δ'πως ζήτησαν αυτοί οί 800 
συνάδελφοι, αυτό οφείλεται στο γε
γονός δτι συνέπεσε χρονικά μέ τον 
άγώνα μας εναντίον τοΰ νομοσχε
δίου περί Άλληλοβοηθητικών Σω
ματείων.

Εις άπάντησιν δμως, αυτής τής 
άνακοινώσεώς μου, ή όποια δέν έ- 
στρέφετο εναντίον ούδενός, δέχθηκα 
έκ μέρους τοΰ Δ.Σ. προσωπικήν έ- 
πίθεσιν, διά τής από 31.10.72 άνα- 
κοινώσεώς του.

’Αλλά πέραν τής έπιθέσεως τής 
προσωπικής, τό Δ.Σ. υπέβαλε δι’ 
αυτής καί ώρισμένα ερωτήματα. 
ΙΙού εϊσαστε —λέει εις την άνα- 
κοίνωσιν αυτήν— κ. Θεοφανόπουλε 
τούς απαντώ άπό τής θέσεως αυ
τής. Πάντα εις τήν πρώτην 
γραμμήν τοΰ άγώνος διά τήν 
προάσπισιν των συμφερόντων μας. 
Διότι, θά πρέπει νά γνωρίζετε, οτι 
εάν ύπάρχη ακόμη Σύλλογος ’ Εθνι
κής Τραπέζης, αυτό οφείλεται εις 
τό Δ.Σ. τοΰ οποίου είχα τήν τιμήν 
νά συμμετέχω. Είναι γνωστή ή ι
στορία άπό τήν λογοδοσίαν μας τοΰ 
1968. "Ας μήν τήν έπαναλάβουμε.

Διατί κ. Θεοφανόπουλε — άλλο 
έριότημα — απουσιάσατε τό 1970 
δταν έδίδετο ή μάχη τών συλλογι
κών συμβάσεων διά τής όποιας δι- 
ευρήνθη έτι περαιτέρω τό άνοιγμά 
μέ τους συναδέλφους μας τών λοι
πών μεγάλων Τραπεζών; Τους α
παντώ. Είσθε πολύ νέοι, διά νά πα
ραποιείται τήν αλήθεια, μέχρι τοι- 
ούτου σημείου. Τό γνωρίζουν πολύ 
καλώς οί πάντες. Τότε πού έδίδε- 
το ή μάχη τοΰ μισθολογικοϋ, ήμουν 
εδώ, σ’ αίιτήν τήν θέσιν, συζη
τώντας πρόσωπον μέ πρόσωπον μέ 
τόσον καιρό; Τούς απαντώ άπό τής 
τον Πρόεδρον τής 'Ομοσπονδίας 
τον κ. Π απαροδόπουλον τον άξιον 
ηγέτην τοΰ Κλάδου. καί ένετοπί- 
σαμε ποια ζημία θά έπήρχετο 
έκ τών νέοιν συλλογικών συμ
βάσεων εις τό μισθολογικόν πρόβλη
μα τής ’Εθνικής Τραπέζης. Καί ή 
Γενική Συνέλευσις, έκ πρωτοβου
λίας της τότε, μάς έκανε τήν τιμήν, 
εμέ καί τοΰ κ. Χαρίτου νά μάς έ- 
κλέξη ώς ’Επιτροπήν διά νά βοη
θήσομε τον τότε Σύλλογον εις τό 
έργον του. ’Αλλά, εσείς τί κάνατε 
κ. Συνάδελφοι τοΰ Δ.Σ., όταν τήν 
έπομένην τής άποφάσεως τής Γεν. 
Συνελεύσεως κυκλοφορήσαμε μέ τον 
κ. Χαρίτο μίαν άνακοίνωσιν καί εϊ- 
παμεν: «Κύριοι συνάδελφοι πήγαμε 
νά έκτελέσοιμε τήν έντολήν σας καί 
δέν μάς έδέχθησαν. Καταθέτομεν 
τήν έντολήν καί έπισημαίνομεν τον 
σοβαρόν κίνδυνον διά τήν έξέλιξιν 
τοΰ μισθολογικοϋ μας προβλήματος». 
’Εσείς ποϋ εόρίσκεσθο τότε κύριοι 
τοΰ Δ.Σ.; πώς άντιδράσατε;

’Αλλά, έρωτοΰν καί κάτι άλλο. 
Δέν μάς είπατε διά εκείνο τό 5ο) ο 
κ. Θεοφανόπουλε. ’Αλλά, γιατί νά 
σάς τό πώ έγώ κ. Πίσκοπε καί οχι 
εσείς. Δέν συμμετείχατε καί έσείς, 
δπως καί δ κ. Γιαννακόπουλος, ώς 
αναπληρωματικός, καί ώρισμένα 
μέλη τοΰ Δ.Σ. σας εις τό ίδιο ψη- 
φοδέλτιον; ’Ή μήπως καί τότε δέν 
είχατε γνώμην καί σάς παρεσύρα- 
με, δποις παρεσύρεσθο έπί 22 μή
νες άπό τόν κ. Γιαννακόπουλον;

‘Εάν είναι έτσι κ. Πίσκοπε, τότε 
είσθε άβουλον ον, πηγαίνετε νά κα- 
θήσετε στήν θέσι σας, δέν κάνετε 
για συνδικαλιστής. ’Αλλά λέει, ένα 
σλόγκαν τής εποχής: Σκέψου. Σκέ 
ψου λοιπόν πριν μιλήσεις κ. Πί
σκοπε. Διότι δέν είχε στεγνώσει κα
λά - καλά τό μελάνι εκείνης τής ά- 
νακοινώσεως καί άνέκυψε τό θέμα 
τών Άλληλοβοηθητικών Σωματείων. 
Καί άρχισαν νά τρέχουν στο γρα
φείο μου, νά μοΰ τηλεφωνούν στύ 
σπίτι μου, μεσημέρι, απόγευμα, βρά
δυ, μεσάνυχτα. Καί μιά μέρα μέ 
φώναξαν επάνω στο γραφείο τοΰ 
Συλλόγου. ΤΗτο ό κ. Π ίσκοπος καί 
ό κ. Ρωσσέτης καί μουπαν: ’Από 
τήν 'Ομοσπονδίαν, άπεφασίσθη α
περγία. 'Τπάρχει φόβος νά συλλη- 
φθοΰμε. Φροντίστε κ. Θεοφανόπου
λε καί διά τόν Σύλλογον καί γιά 
μάς. Άπευθυνθήτε προς αύτά τά ά
τομα...

Δέν λέω τίποτε άλλο συνάδελφε 
Γενικέ. Καί πάρε κ. Θεοφανό
πουλε τά σημειώματα καί τηλεφώ
νησε κ. Θεοφανόπουλε καί πρόσεχε 
καί τόν Σύλλογο κ. Θεοφανόπουλε.

Είναι αλήθεια κ. Ρωσσέτη καί κ. 
Πίσκοπε, ναι ή δχι; Καί βεβαίως 
αυτό τούς τιμά αλλά...

(’ΑκολουθοΟν ταυτόχρονοι δια-
λογικαί συζητήσει ς).
κ. Π. ΘΕΟΦΑΝΟ Π ΟΤΛΟΣ: 

Κύριε Μπαμίχα, διατί επιμένετε νά 
διακόπτετε συνέχεια;

Τότε δέν ήμουν ό συμμετέχων εις 
τό ψηφοδέλτιον τοΰ 5ο)ο; Τότε ή
μουν δ άξιος νά μέ έμπιστευθήτε; 
Βρήτε κάποιο άλλο επιχείρημα γιά 
τις εκλογές. Αυτό τό θέμα είναι καί 
παλιό καί ξεπερασμένο. Ήτο ελι
γμός έκείνης τής περιόδου ό οποίος 
επέτυχε πλήροις. Καί έχει άναγνω- 
ρισθή άπ’ δλους.

(’Ακολουθούν θόρυβοι έκ τής αι
θούσης) .
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ μήν 

διακόπτετε τόν αγορητήν.
κ. Π. ΘΕΟΦΑΝΟ Π ΟΤΛΟΣ: 

’Αλλά, υπάρχει καί άλλη μέθοδος.

Η μέθοδος τοΰ ψιθύρου. Ή προσ
πάθεια σπιλώσεως τών υπολήψεων. 
Μάς έπληροφόρησαν. Μήν συνδικα- 
λισθήτε, διότι έχομε δημιουργήσει 
φάκελλον εναντίον οποίου θά συνδι- 
καλισθή μέ ώρισμένα θέματα καί 
θά τά βγάλουμε στή φόρα. Δέν φο- 
βούμεθα τούς φακέλλους. Καί κα- 
ταγγέλομεν τήν πράξιν.

Προκαλώ, δέ οίονδήποτε, μέσα 
εις αυτήν τήν αίθουσαν, νά πή δη
μοσία οτι δήποτε γνωρίζει περί ό
λων τών συναδέλφων πού θέλουν νά 
άναμιχθοΰν εις τά κοινά. Οί τίμιοι 
άνθρωποι δέν φοβούνται διά τήν α
ρετήν των. Δέν φοβούνται τή λάσπη.

'Τπάρχει δμως καί έτερον θέμα. 
Έδημιουργήθη μέ τήν σύστασιν τών 
δύο ’Επιτροπών. Οί ’Επιτροπές, δ
πως ακούσατε άπό προηγουμένους 
όμιλητάς δέν συνεστήθησαν διά 
πρώτην φοράν. Συνεστήθησαν έπί 
Διοικήσεως τοΰ κ. Κομινοΰ. Οΰδέν 
απέδωσαν. Διελύθησαν χωρίς νά 
Συνεδριάσουν.

Συνεστήθησαν πάλι, άπό τόν κ. 
Χρ. Άχήν. Ευθύς ώς άνέλαβε ό κ. 
Διοικητής, συνέστησεν ’Επιτροπήν 
διά τήν τροποποίησιν τοΰ ’Οργανι
σμού υπηρεσίας, τόν όποιον είχε 
συντάξει τό υπό τόν κ. Μελχισεδέκ 
Τσουδερόν Δ.Σ.

Ή μόνη διαφορά συνίστατο, δτι 
τότε συμμετείχε ό κ, Τσουδερός ώς 
Πρόεδρος εις τήν 'Επιτροπήν ενώ 
τώρα δέν συμμετέχει ό πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου μας. Καί ή ’Επιτροπή αυ
τή, δέν ήσχολήθη μέ τό έργον της, 
διότι αμέσως μετά τις νέες αρχαι
ρεσίες, έξελέγη τό λογοδοτούν Δ. 
Σ., τοΰ όποιου ή πρώτη ενέργεια ή
το νά άποσύρη τό σχέδιον τό όποιον 
είχε ύποβληθή υπό τοΰ κ. Τσουδε- 
ροΰ, τό έπανυπέβαλλε δέ μετά 2ε- 
τίαν σχεδόν τό ίδιο. Μέ ελαφρές, 
έλαφρώτατες τροποποιήσεις. Καί έ- 
ρωτάται. Ποιος ό λόγος, έφ’ δσον 
ή επιθυμία τοΰ κ. Διοικητοΰ είναι 
νά ίκανοποιήση τά αιτήματα τοΰ 
προσωπικού, ώς δημοσία τό διεκη- 
ρυξε προσφάτως, νά χάσωμε δύο 
έτη πολύτιμα; Τί προσετέθη εις 
τό νέο σχέδιον ’Οργανισμού τό ό
ποιον δέν μπορούσε νά προταθή κα
τά τήν διάρκειαν τών συζητήσεων, 
παρόντος οντος, έκ συστάσεως τής 
’Επιτροπής, τοΰ Προέδρου τοϋ Συλ
λόγου; Ποιος εύθύνεται διά τήν α
πώλειαν δύο πολυτίμων έτών;

Μάς ομιλούν έν συνεχεία, διατί 
δέν ύπεβλήθησαν έκ μέρους τών 
συναδέλφων προτάσεις διά τήν βελ- 
τίωσιν τοΰ ’Οργανισμού. Καί προ
τάσεις ύπεβλήθησαν αί όποΐαι δέν 
έλήφθησαν ΰπ’ οψιν, αλλά καί υπήρ
ξε καί μία έπαγγελία τοΰ Δ.Σ. ή ό
ποια δέν έτηρήθη. Είναι άναγεγραμ- 
μένη εις τά Πρακτικά τής περυσι- 
νής Γεν. Συνελεύσεως, κατηγορη
ματική δήλωσις τοΰ Δ.Σ. δτι προ 
τής υποβολής του, τό σχέδιον ’Ορ
γανισμού, θά έλθη εις ειδικήν Γεν. 
Συνέλευσιν, διά νά συζητηθή άπό 
τούς συναδέλφους. Καί νά υποβά
λουν τάς άπόψεις των, ώστε συμπε- 
πληρωμένον καί δ’σο τό δυνατόν πιο 
τέλειον νά ύποβληθή έκ νέου. Δια- 
τί δέν έτηρήθη αυτή ή διαδικασία; 
Τί έμεσολάβησε;

’Αλλά καί εισηγήσεις υπήρξαν. 
'Τπήρξαν ύπό τοΰ βήματος αύτοΰ. 
Τπήρξαν άπό εμέ καί δέν έλήφθη

σαν ύπ’ οψιν. Καί απορώ, πώς τά 
μέλη τοΰ Δ.Σ. τά όποια προέρχον
ται άπό επαρχιακά καταστήματα, 
θά τολμήσουν αύριον νά έπιστρέ- 
ψουν εις τήν έδρα των, δταν είχα 
προτείνει νά συμπεριληφθή μία διά- 
ταξις ή όποια περιελάμβανε δύο 
μόνον λόγια: «Κοινή μεταχείρησις 
δι’ δλους τούς έργαζομένους εις τήν 
Τράπεζαν». Καί τό εξήγησα πρό- 
περσι εις τήν Γεν. Συνέλευσιν. "Ο
τι, διά τοΰ τρόπου αύτοΰ, έτακτο- 
ποιείτο τό ώράριον τών επαρχιακών 
καταστημάτων, έτακτοποιοΰντο οί 
άνισοι δροι εργασίας τών περιφε
ρειακών μονάδων. ολοκλήρου τοΰ 
δικτύου. Είναι άπαράδεκτον, ή κεν
τρική υπηρεσία, νά κάνη δσες ύπε- 
ρωρίες θέλει, χωρίς κανέναν περιο
ρισμόν καί τό δίκτυον νά ζητά εγ
κρίσεις δι’ υπερωρίες, Οί οποίες 
καί έάν δοθούν, θά δοθούν μισές, 
καί έάν ύπάρξη ύπέρβασις, θά ζη
τηθούν νέες εγκρίσεις.

Διά ποιον λόγον Κύριοι τοΰ Δ.Σ. 
δέν συμπεριελάβατε τήν πρότασιν 
εις τό σχέδιον ’Οργανισμού; ’Ε
σείς οί όποιοι τόσον κόπτεσθε δπως 
ίσχυρίζεσθε διά τά επαρχιακά υπο
καταστήματα ;

'Τπάρχει καί έτερον θέμα. Τερά
στιον θέμα πού αφορά τά 'Τπ)τα. 
Τό συγκρότημα Άνδρεάδη, ήδη έ
χει προχωρήσει πριν άπό εμάς εις τό 
θέμα τών έπιδομάτων, τών .τάσης 
μορφής έπιδομάτων. Είτε αύτά λέ
γονται καταβαλόμενα ενοίκια, είτε 
εΰτά λέγονται τουριστικά έπιδόμα- 
τα κλπ.

Σέ μάς, μόνον εις τό 'Υποκατά
στημα Ρόδου, καταβάλλεται αυτήν 
τήν στιγμήν μία διαφορά εις τό μί
σθιον άπό 700 δρχ. εις 1000 τό κα- 
τοιτατον δριον. Καί αύτό δταν τό 
συγκρότημα Άνδρεάδη, καταβάλει 
1500 δρχ. άπό τήν Ιην ’Ιουνίου μέ
χρι τής 31 ’Οκτωβρίου σέ δλα τά 
υποκαταστήματα τά οποία έχουν χα- 
ρακτηρισθή δτι υπάγονται εις τήν 
τουριστικήν ζώνην. Νά λοιπόν ποιο 
υπήρξε τό έλ'διαφέρον τοΰ Δ.Σ. διά 
τά έπαρχιακά ’Τπ)τα.

Καί μάς ώμίλησαν καί διά ενδια
φέρον υπέρ τών νέων συναδέλφων. 
Σάς μεταδίδω ύπευθύνως τήν πλη
ροφορίαν, δτι ήδη εις τήν Τράπε
ζαν τής Ελλάδος, μέ τό μισθολό-

γιον τής όποιας εύχόμεθα καί άγω- 
νιζόμεθα νά έξοιμοιοθοϋμε, συνεφω- 
νήθη μεταξύ τοϋ Συλλ. της καί τοΰ 
Δ)τοΰ της, νά καταβάλλεται ύπό μορ
φήν ένισχύσεως τών νέων υπαλλήλων 
1000 δρχ. τόν μήνα μέχρι τόν βα
θμόν τοΰ ΰπολογιστοΰ. Ή έγκρισις 
τελεί ύπό τήν αίρεσιν νά έφαρμοσθή 
μετά τάς 30 ’Ιουνίου τ.έ. πού υπάρ
χει ή απαγορευτική έντολή τής Κυ- 
βερνήσεως περί μή αύξήσεως, λό
γω τών μέτρων περί άποθερμάνσε- 
ως τής οικονομίας.

Έπαλήθευσα τηλεφιονικώς τήν 
πληροφορίαν άπό τόν Πρόεδρον τοϋ 
Συλλόγου τής Τραπέζης τής Έλ- 

| λάδος τόν κ. Π απαροδόπουλον. Έ- 
i τσι παίρνουμε γιά μιά ακόμα φορά 
διδάγματα γιά τό τί θά πή Συνδι
καλισμός. ’Ενώ σέ μάς έπιχειρείται 
συνεχώς ή παγίδευσις τών νέων 

ί συναδέλφων μέ διάφορα συνθήματα.
' Ποιος είναι ό μισθός τοΰ νεοεισερ- 
I χομένου εις τήν Τράπεζαν κ. Πί
σκοπε; Διά νά μήν σάς βάλω σέ 
δύσκολη θέσι επειδή μπορεί νά τόν 

i άγνοήτε, νά σάς τό πώ. Είναι, πε- | 
ρίπου αυτός τής καθαρίστριας, ώς | 
έδημοσιεύθη εις τήν τελευταίων I 

j «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ». Καί προβάλ- 
1 λουν άμείλικτα τά έρωτήματα. Τί 
έκάνατε εις τό σχέδιον ’Οργανισμού 
διά τούς νέους υπαλλήλους; Ποιαν 
ταχυτέραν έξέλιξιν θά έχΟνν μέσα 
εις τό ίδρυμα οί νέοι, καί ικανοί άν
θρωποι οί οποίοι τελευταίως έγκα- 

( ταλείπουν καθημερινώς τό "Ιδρυμα;
Ποια κίνητρα προσφέρονται εις 

| αυτούς;
Πρέπει νά συνειδοτοποιήσουμε ο

ι τι όμιλοϋμεν διά τήν Τράπεζαν τοΰ 
1973. "Οχι διά τήν Τράπεζαν τοϋ 
1841. Διά τήν Τράπεζαν τών Δρχ. 
2,5 δισεκατομμ. περισινών μικτών 
κερδών, τών Δρχ. 5 δισεκ. αυριον. 
Διά τήν μετοχήν ή όποια έχει ονο
μαστικήν αξίαν 1 καί έχει φθάσει 
200. Διά τήν Τράπεζαν μέ τό διε
θνές δίκτυον, τόν δγκον τών συν
αλλαγών, μέ άπαιτήσεις γιά έκσυ- 
χρονισμόν, γιά νέες ιδέες, γιά και
νούργιο αίμα. ΔΤ αυτήν τήν Τράπε
ζαν ομιλούμε.

Τί κάνατε εσείς γι’ αυτήν τήν 
Τράπεζαν κύριοι ώς νέοι άνθρωποι; 
Πώς καθ(ορίσατε τούς στόχους, πώς 
διερμηνεύσατε τά όνειρα τών συνα
δέλφων; "Εχομε προτείνει εδώ καί 
τέσσερα έτη δταν δέν έπρόκειτο νά 
συνδικαλισθώμεν, λύσεις καί προ
τάσεις προς πάσας τάς κατευθύν
σεις. Καί προς τήν Διοίκησιν καί 
άπό τοΰ βήματος τούτου.

Λύσεις γιά τις έξειδικευμένες ο
μάδες εργασίας, οί όποιες δημιουρ
γού νται μέσα είς τούς κόλπους τής 
Τραπέζης. Λύσεις γιά ιδιαίτερες α
ποδοχές, ιδιαιτέραν έξέλιξιν. ’Ερω
τώ. Τί θά γίνη μέ τήν περίφημην 
κατηγορίαν τών Τέλερς; Ποια εί
ναι ή έξέλιξίς των; Τά μόνο πού γνω
ρίζομε νά λέμε, είναι οτι είναι ή 
νέα εξελιγμένη μορφή εργασίας. 
"Οτι ^ίναι οί άνθρωποι πού τούς ά- 
ναθέτήμε πολλαπλές εύθΰνες καί κα
θήκοντα. Καί ή αμοιβή; Ή έξέλι-
ξις;

"Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. ’Ε
άν θά ξεκινήσουν δύο τέλερς μαζί. 
Ό ένας ταμειακός ό άλλος λογιστι
κός. ’Αποδίδουν τό ίδιο καλά τήν 
δουλειά τους καί οί δύο. Θά φθάσουν 
εις τόν φραγμόν ό οποίος υπάρχει, 
είς τήν διάκρισιν ή όποια υπάρχει 
μεταξύ τοΰ ταμειακού καί τοΰ λογι
στικού κλάδου.Καί ό ένας θά κολ- 
λήση, ένό) ό άλλος θά προχωρήση. 
’Ιδού ή διάκρισις. Γιά νά μήν α
ναφέρω οτι δέν κατορθώσαμε νά 
συμπληρώσουμε ούτε τή μία θέσι 
πού έχει ό Ταμειακός κλάδος τοΰ 
Συμπράτοντος. Τά έχομε έπισημάνει 
ιά θέματα κατ’ έπανάλειψιν. Κα
θημερινώς πικρία καί άπογοήτευσις 
καταλαμβάνει τό προσωπικόν είς ο
λόκληρον τήν κλίμακα τής ιεραρχί
ας. "Οχι είς τούς νέους, οχι είς τούς 
μεσαίους. δχι είς τούς μεγάλους. 
Αυτόν τόν διαχωρμτμόν νά τόν ά- 
ποβάλουμε. "Αλλοι τόν έχουν δημι
ουργήσει σκοπίμως. Γιά τήν έξυπη- 
ρέτηπσιν άλλων συμφερόντων. Ου
δέποτε διάσπασις τοΰ προσωπικού. 
"Ενα είναι τό πρσσοχπικόν. Ένιαί- 
ον, άδιάσπαστον, μέ κοινά συμφέ
ροντα καί επιδιώξεις.

(Παρατεταμένα χειροκροτήματα)
Δέν εϊμεθα αγαπητοί συνάδελφοι, 

επαγγελματική τάξις επιπέδου διαρ- 
θρώσεως. Δέν μπαίνομε είς τό επάγ
γελμα μπετατζήδες διά νά φύγομε 
μπετατζήδες. Μπαίνομε δόκιμοι καί 
φιλοδοξούμε νά φύγουμε Διευθυν- 
ταί. Αλλάζουν τά προβλήματα είς 
τήν διαδρομήν τής υπηρεσίας. Δέν 
παύει δμως νά είναι ένα τό πρόβλη
μα. 'Ικανοποιητική αμοιβή εργασίας. 
Προστασία τών ασφαλιστικών μας 
φορέοιν.

'Ομαλή έξέλιξίς είς τήν ιεραρχίαν 
τής Τραπέζης. Καί ένα βασικόν, τό 
οποίον ουδέποτε τολμήσατε εσείς νά 
πήτε. ’Ηθική τάξις μέσα είς τήν ’Ε
θνικήν Τράπεζαν, αξιοκρατία καί 
σεβασμός τής προσωπικότητας τοΰ 
εργαζομένου. ’Αλλά πρέπει νά άπο- 
καταστήσωμεν καί τήν αλήθειαν. Ί- 
σχυρίζεται τό Δ.Σ. δτι διά πρώτην 
φοράν τίθεται τό αίτημα τής έξο- 
μοιώσεως μέ τήν Τράπεζαν τής 'Ελ
λάδος. "Οχι συνάδελφοι. "Εχει τεθή 
άπό παλαιά. Δέν επιτρέπεται νά πα
ραποιείται ή ιστορία. Δέν επιτρέ
πεται νά διαγράφουμε μέ μιά μο- 
νοκοντυλιά δλους τούς προηγουμέ
νους. Τόν Με λισσαρόπουλον, τόν Κα- 
ραπάνο, τόν Τσουδερόν, τόν Όθω- 
ναΐον. Αύτό θά άτοτελοΰσε προσβο
λήν καί δέν μάς τιμά. Καί δέν ήτο

τό αίτημα μόνον έξαμοίωσις. ΤΗτο 
κάτι περισσότερον, νά μήν ύπολοι- 
ποιμεθα.

Τολμούν δμως νά μάς κατηγο
ρούν διά τό 5ο)ο. Είμαι είς τήν διά- 
θεσιν οίουδήποτε νά απαντήσω μέσα 
είς αυτήν τήν αίθουσαν γι’ αύτό τό 
θέμα.

Άναλογισθήτε δμως τόν χρόνον 
πού έδημιουργήθη τό θέμα. Πότε; 
"Οταν καί μόνον ή αναφορά τής λέ- 
ξεως ασφαλιστικόν έσήμαινε πρόσ- 
κλησιν είς γραφεία έκτος τής Τρα
πέζης. Τότε καί έτολμήσαμε καί ά- 
πατρέψαμε τόν κίνδυνον. Πότε; "Ο
ταν δέν υπήρχε 'Ομοσπονδία, διό
τι είχε καταργηθεί μέ πράξιν τοΰ 
Στρατιωτικού Διοικητοΰ ’ Αθηνών. 
"Οταν δέν υπήρχε Σύλλογος Τρα
πέζης τής 'Ελλάδος, διότι ό κ. Πα- 
παροδόπουλος δέν είχεν διορισθή α
κόμη δταν δέν ύπήρχεν Σύλλογος 
τής ’Αγροτικής Τραπέζης.

"Οταν άπηγορεύετο ακόμη καί ή 
συγκέντρωσις άνω τών 5 ατόμων. 
Καί έτολμήσαμεν, συνάδελφοι, καί 
τά έσώσαμεν τά Ταμεία μας. Καί 
ανήκει, είς δλους εσάς ή τιμή, καί 
νά ΰπερηφανεύσθε δι’ αύτό.

"Οταν κάποτε γραφή ή ιστορία 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, τότε θά 
μάθουν δλοι, πόσα πολλά οφείλουμε 
είς έναν άνθρωπο. Σ’ έναν έξαίρε- 
τον συνάδελφο. "Ενα τΐμιον άγωνι-

| στή. Τόν Αδαμάντιον ’Οθωναίον.
Καί έτολμήσαμε άποστέλλοντας 

ί αύτό έδώ τό ψήφισμα, τό όποιον 
βλέπετε δημοσιευμένων είς τήν «ΤΡΑ
ΠΕΖΙΤΙΚΗΝ». Τό υποβάλαμε _ είς 
τήν Γεν. Συνέλευσιν, ή όποια τό έ
ν έκρινε όμοφώνως.

Σάς διαβάζω τό κείμενον:
«Ή Γεν. Συνέλευσις τοΰ Συλλόγου 

τών υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τρα
πέζης τής 'Ελλάδος, συγκληθεΐσα 
σήμερον τήν 17ην Απριλίου τοΰ 
1969, είς τήν αίθουσαν Ταμείων τί
τλων τοΰ κεντρικού Ιίατ)τος τής 
Τραπέζης, καί άκούσασα τήν ύπό τής 
λογοδοτούσης Διοικ. Επιτροπής εκ- 
θεσιν, έπί τοΰ υφισταμένου προβλή
ματος, τών ασφαλιστικών Ταμείων 
τοϋ προσωπικού καί δή έν άποσπα- 
σματι κείμενον τής είσηγήσεως τής 
ύπό τής Διοικήσεως τής Τραπέζης 
συσταθείσης ’Επιτροπής, διά τήν με
λέτην τής έλλειμματικότητος τών 
Ταμείων, καταδικάζει έντόνως τά έν 

: τή είσηγήσει προτεινόμενα μέτρα, ώς 
| άπαραδέκτως άντιϋπαλληλικά καί 
αντικοινωνικά, καί ώς ευθέως στρε
φόμενα κατά άπαραγράπτων δικαιω
μάτων τοϋ προσωπικού, κτηθέντων 

j άπό τοΰ άπω,τάτου παρελθόντος, κα
τόπιν μυρίων κόπων καί αγώνων, ή
δη δέ θεμελιωμένων διά νόμων τής 

: Πολιτείας, διακηρύσσει τήν άρνη- 
σίν της νά δεχθή σφαγιασμόν κεκτη-

μένων δικαιωμάτων, καί θεωρεί δτι 
τό έ’ργον τής ’Επιτροπής δέν άντα- 
ποκρίνεται προς τήν σήμερον ύφι- 
σταμένην πραγματικότητα έν τη 
Τραπέζη.

Τυχόν υίοθέτησις τών ύπ’ αυτής 
πρστεινομένων, θέλει έπιφέρει βαθύ
τατη ν άπογοήτευσιν καί άναστάτω- 
σιν είς τούς μετ’ άφοσιώσεως προσ- 
φέροντας τάς ύπηρεσίας των είς τό 
ίδρυμα, καί κατά κεφαλαιώδη λόγον 
συμβάλλοντας είς τήν σημερινήν ευ
ρώ στ ί αν αύτοΰ.

Π ιστεύει έπί πλέον» δτι τά ύπό 
τής ’Επιτροπής προτεινόμενα, εύρί- 
σκονται είς παντελή άντίθεσιν προς 
τό πνεύμα καί τό έργον τής ’Εθνι
κής ’Επαναστατικής Κυβερνήσεως».

Αύτό τό κείμενο ήθελα νά έπηγαί- 
νατε νά τό δημοσιεύσετε σείς κύριοι 
συνάδελφοι τοΰ Δ.Σ., οί όποιοι εί- 
σασθε τότε κρυμμένοι κάτω- άτό τά 
γραφεία σας. Αύτό τό κείμενον τά ό
ποιον δέν ένέκρινε ούτε ή λογοκρι
σία. Καί έπειτα νά ασκήσετε κριτι
κή. Μάθετε νά σέβεσΰτε τούς τίμι
ους άγωνιστάς. Μήν κάνετε μικρο
πολιτικήν.

Σάς έδωσα μίαν ύπόσχεσιν, δτι θά 
ήμουν δσον τό δυνατόν συντομώτε- 
ρος είς τήν ομιλίαν μου. "Ας τήν 
τηρήσουμε.

Σάς ευχαριστώ πού μέ ακούσατε.
(Χειροκροτήματα)

Ή ομιλία του συν. Ά. Μπαμίχα
Κύριοι συνάδελφοι, έγώ δέν σάς 

ύπόσχομαι δτι θά είμαι σύντομος, δι
ότι δυστυχώς γιά σάς δέν θά είμαι. 
Μπορεί αύτό νά σάς δυσαρεστή. 
Μπορείτε δμως καί νά φύγετε.

Δέν θά είμαι σύντομος, διότι οί 
προλαλήσαντες έφρόντισαν γι’ αύτό, 
άφοΰ έμακρυγόρησαν. Κατά συνέ
πειαν, έχω καί έγώ τό αύτό δικαίω
μα. Δέχομαι» οίανδήποτε διακοπήν. 
Άπό όποιονδήποτε.

Κατ’ άρχάς, έπειδή είμαι άνθρω
πος ό όποιος θέλω νά σέβωμαι τον 
έαυτόν μου, οφείλω νά ζητήσω συγ
γνώμην άπό τόν κ. Θεοφανόπουλον. 
Συνδικαλιστικήν, συναδελφικήν καί 
φιλικήν συγγνώμην, διά τήν πρώτην 
διακοπήν τήν όποιαν τοΰ έκαμα κα
κώς, διότι δέν άντελήφθην δτι είχε 
πάρει τόν λόγον άπό τόν Πρόεδρον 
τών Συνελεύσεων.

Ζητώ δημοσία, συγγνώμην. Πι
στεύω δτι τήν δέχεται.

Δυστυχώς, δέν είμαι είς θέσιν νά 
κάμω τό ίδιον καί διά τόν συνάδελ
φον κ. Χαρΐτον. Είς τόν κ. Χαρΐ- 
τον, επιστρέφω τήν ίίβριν τήν οποί
αν ίσως, ύπό τό κράτος έκνευρισμοϋ 
καί ίδικοϋ του καί ίδικοΰ μου, μοΰ 
απέδωσε. Μέ είπε άγενή. Θά μπο
ρούσα νά τοΰ άπαντήσω δτι ελάχι
στα πιστεύοι είς τήν κρίσιν του. ’Ε
πειδή δμως δέν είμαι αγενής καί 
είμαι εύγενής, δέχομαι τήν ύβριν 
καί τήν παρέρχομαι, παρ’ δλον πού 
είπα έν αρχή δτι τήν έπιστρέφω.

Τώρα βέβαια ό κ. Χαρίτος επειδή 
είναι εύστροφος» θά μπορούσε να 
μοΰ είπή δτι άλλάζω γνώμην πολύ 
σύντομα. Αλλά αύτό δέν έχει σημα
σίαν.

Έλέχθη τό εξής: "Οτι τό ^ Διοι
κητικόν Συμβούλιον έφυγε άπό τήν 
'Ομοσπονδία. Αύτό είναι ψεΰδος. Ό 
κ. Γιαννακόπουλος μπορεί νά βεβαι- 
ώση δτι ποτέ ό Σύλλογος δέν έφυγε 
άπό τό ’Εκτελεστικόν τής 'Ομοσπον
δίας. "Ας μή δημαγωγοΰμεν. "Ας 
μή έπισείωμεν τόν κίνδυνον τής 'Ο
μοσπονδίας. Άπό τήν 'Ομοσπονδίαν, 
άπό τό ’Εκτελεστικόν της, δέν έφύ
γαμε ποτέ.

"Ερχομαι τώρα είς τήν άκούσιον 
καί έκούσιον θέσιν νά υποστηρίξω 
προς στιγμήν τόν τέως Πρόεδρον 
κ. Άθ. Γιαννακόπουλον, μόνον γιά 
ένα θέμα. Διότι ύπήρξεν αγωνιστής. 
Καταδικάζω τόν άγώνα του, διότι 
ό τρόπος του δέν μέ εύρίσκει σύμ
φωνον. Δέν μπορώ δμως νά είπώ, 
δτι είναι άπό τούς άνθρώπους πού 
έκρύβοντο κάτω άπό τά γραφεία, δ
πως ήθέλησαν νά αποδώσουν οί προ
λαλήσαντες, τόσον είς αύτόν δσον 
καί σέ ένα Δ.Σ. τό όποιον είχε μαζί 
του, καί άργότερα άνέλαβεν ύ»τό άλ
λην μορφήν τήν ηγεσίαν τοΰ Συλλό
γου. Τούς λόγους θά τούς έξετάσω- 
μεν άργότερα.

Ό π. Χαρίτος, ώμίλησε περί νέ
ων άρχών. Νέες άρχές ποϋ; Είς τόν 
συνδικαλισμόν; Μέ φορείς ποιούς; 
Αύτούς οί όποιοι προ έτών είχον χα
ράξει τάς άρχάς; Μά δέν μπορεί νά 
είναι νέες κύριοι. Είναι παλαιέ ς γνω 
στές καί Αποτυχημένες.

Τό θέμα είναι τό εξής: Ζητοΰμεν 
εύθυνες άπό τό παρόν Δ.Σ. καί είς 
αύτό τό Δ.Σ. μπορώ νά συμπεριλά- 
βω καί τόν τέως Πρόεδρον κ. Γιαν
νακόπουλον. Ζητοΰμεν εύθΰνες διά 
ποιον λόγον; Ποιος; Ζητά εύθΰνες 
δ κ. Θεοφανόπουλος καί ό κ. Χαρϊ- 
τος. 'Τπεύθυνοι άνθρωποι περί τά 
συνδικαλιστικά.

Ενθυμούμαι πάρα πολύ καλά, δι
ότι συνηθίζω νά παρίσταμαι είς τάς 
Γεν. Συνελεύσεις, δτι δ λόγος τόν 
όποιον έπεκαλέσθη ό κ. Χαρίτος» .πέ
ρυσι άκριβώς, διά τήν μή συμμετο
χήν του είς τάς παρελθούσας άρ- 
χαιρεσίας, ήτο δτι δέν έχει υπηρε
σιακόν φάκελλον, δηλαδή έκθεσείς 
λόγω τής μακροχρονίου θητείας του 
είς τόν συνδικαλισμόν καί θέλει νά 
πάρη προαγωγήν. "Αν λέγω ψέμα
τα, τόν παρακαλώ νά μέ διαψεύση.

Ή μνήμη μου δέν σταματά έκεί. 
Ή μνήμη μου σταματά είς ένα άλλο 
σημεΐον. Ό κ. Χαρίτος, ώμίλησε 
περί τής «Τραπεζιτικής». Είπεν δτι

τήν γράφει ένας άνθρωπος, ό όποι
ος, παρεδέχθη άφ’ ενός δτι την 
γράφει καλά, καί αύτό βέβαια το ο
τι τήν γράφει καλά μάς εξυπηρετεί. 
Διότι τήν «Τραπεζιτικήν» δέν τήν 
διαβάζωμεν μόνον ημείς, είναι^ τό 
"Οργανόν μας προς τήν Πολιτείαν. 
Τής έκφράσεως τών άπόψεοόν μας, 
έγγράφως. , , , ,

Συνεφώνησεν λοιπόν, μέ τό συνο- 
λον τών συναδέλφων, οί όποιον δεν 
διεφώνησαν, διότι δέν διεμαρτυρή- 
θησαν, δτι ή «Τραπεζιτική» γράφε
ται καλά. Αλλά είπε, ποϋ είναι έ- 
κεϊνα τά 20 παιδιά νά τήν γράψουν; 
Τόν καιρό πού ό κ. Χαρίτος έγραφε 
τήν «Τραπεζιτικήν», τήν έγραφε μό 
νος. Αύτό ήτο προς τιμήν του. Ού
τε καί τότε υπήρχαν τά 20 παιδιά 
κύριοι. Ό κ. Χαρίτος τήν έγραφε 
μόνος.

’Επίσης ήθελα νά έρωτήσω καί 
κάτι άλλο. Αύτήν τήν φορά τόν κ. 
Θεοφανόπουλον. Θέλω νά τόν έρω
τήσω, διατί θέλει τήν πατρότητα 
τοϋ θέματος τής συγχωνεύσεως τών 
Ταμείων;

'Ημείς, κύριοι, πού έχομεν 10 χρό
νια είς τόν χώρον αύτόν, βλέπομεν 
καθημερινώς, δτι συνάδελφοι, οί ό
ποιοι έπέτυχαν είς τάς έξετάσεις 
τής Τραπέζης, τήν ίδια εποχή μέ η
μάς, ανήκουν άκουσίως οί άνθρωποι 
είς το Ταμεΐον ’Αθηνών. Τό παρόν 
Διοικ. Συμβούλιον, λοιπόν, είναι οί 
προάγγελοι τής Ένώσεως, δσον καί 
αν έχουν προηγηθή συμφωνίες — 
διότι ό κ. Θεοφανόπουλος, δέν μάς 
διευκρίνησε τί ήρνήθη νά πληρώση 
ή Τράπεζα ή είς τί ήρνήθη νά συμ- 
μετάσχη ή Τράπεζα; Αύτό δέν τό 
άντελήφθην. Τό άφησεν ολίγον άσα- 
φές. Πιθανόν μόνον έγώ νά μή τό 
άντελήφθην.

Είς ποιον σημεΐον δηλαδή ή Τρά
πεζα δέν έπέτρεψε τήν ένωσιν τών 
Ταμείων. Σέ τί δέν συνεισέφερεν ή 
Τράπεζα; Δέν τό έκατάλαβα. Τά ο
μολογώ.

’Εν πάση περι.ττώσει, διεξεδίκησε 
κακώς τήν πατρότητα τής ένώσεως 
τών Ταμείων.

Δέν άντελήφθην επίσης μίαν εύ- 
αισΰησίαν τοΰ κ. Χαρίτου, δσον α
φόρα τό 20ετές οικονομικόν πρό
γραμμα τής Κυβερνήσεως. "Εδειξε 
μίαν ιδιαιτέραν συγκίνησιν δσον α
φορά αύτό τό 20ετές πρόγραμμα. 
Καί έρωτώ, άφοΰ πιστεύει —γιατί 
έτσι ένεφανίσθη έδώ— δτι αύτό τό 
2 θετές προβλεπάμενον οικονομικόν 
πρόγραμμα τής Πολιτείας, θά πρα- 
γματοποιηθή, διατί έγώ νά μή έρθω 
άπό θέσεως ισχύος πλέον καί νά εί
πώ δτι ένας φορεύς τής Κυβερνήσε
ως — δπως είναι καί ό Διοικητής 
μας κύριοι, διότι ό Διοικητής μας 
είναι φορεύς τής Κυβερνήσεως — 
γιατί λοιπόν νά μή δεχθώ δτι καί 
αύτά τά οποία μοΰ υπόσχεται ό Δι
οικητής μου θά πραγματοποιηθούν; 
Διατί θά δεχθώ τά 20ετές οικονομι
κόν πρόγραμμα, καί δέν θά δεχθώ 
τήν έξαγγελίαν τοΰ Διοικητοΰ; Ό 
κ. Χαρίτος διαμαρτύρεται. Δέν ξεύ- 
ρω διά ποιον λόγον.

Καί τώρα ολίγον ιστορία: Τό μό
νον έπίτευγμα τοΰ Συλλόγου, ύπό 
τόν κ. ’Αδαμάντιον ’Οθωναίον, τόν 
όποιον σέβομαι καί εκτιμώ ιδιαιτέ
ρως, μέ Γεν. Γραμματέα τόν κ. II. 
Θεοφανόπουλον, είς αύτήν έδώ τήν 
αίθουσαν κατά τήν απολογίαν τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου, ήτο δτι δακρύων, 
ό Πρόεδρος κ. Άδ. Όθωναίος, μάς 
άνήγγειλλε τήν διατήρησιν τοΰ Συλ
λόγου μας καί τήν μή διάλυσίν του. 
Αύτό ήταν τά έπίτευγμα τής δλης 
θητείας τοΰ Συλλόγου τότε.

Παρακαλώ» έάν υπήρχε καί κά
ποιο άλλο έπίτευγμα καί δέν τό εν
θυμούμαι, νά λεχθή. "Αρα τότε γιά 
τόν κ. Θεοφανόπουλον δέν υπήρχαν 
περιθώρια. Σήμερα γιατί υπάρχουν; 
Τί έχει άλλάξει, κύριοι συνάδελφοι; 
Τά ίδια είμαστε. Δέν έχει αλλάξει 
τίποτε. "Αλλαξαν δμως οί προϋποθέ
σεις τής Πολιτείας. Οί προϋποθέ
σεις οί ίδικές μας. Καί θά σάς εί
πώ είς άλλο σημεΐον τοΰ λόγου μου,

γιατί ήλλαξαν, οί προϋποθέσεις οί ί
δικές μας. Έκατηγορήθη ό Σύλλο
γος γιά σκευωρίαν. Γιατί κύριοι 
συνάδελφοι; Διότι έπέρασαν άπό τό 
γραφείον τοΰ κ. Θεοφανόπουλου;

’Ερωτώ έπωνύμως τόν κ. Θεοφα
νόπουλον, άπό βήματος: Πόσες φο
ρές έχει περάσει άπό τό γραφείον 
τοΰ Συλλόγου ό ίδιος; Νά μοΰ τά 
είπή τώρα.

κ. ΘΕΟΦΑΝΟ Π ΟΤΛΟΣ : 'Εκα
τόν.

κ. Α. ΜΙΙΑΜΙΧΑΣ: Γιατί;
κ. ΘΕΟΦΑΝΟ Π ΟΤΛΟΣ : Γιατί; 

Νά έρωτήσετε τόν φίλον μου.
κ. Α. ΜΠΑΜΙΧΑΣ: Θά έρωτή

σω τόν Γεν. Γραμματέα τοΰ Συλ
λόγου, κ. Ρωσσέτην.

Κύριε Ρωσσέτη: Δέν απαντάτε;
Κύριοι, δέν είναι άνάγκη νά σάς 

άπαντήση ό κ. Ρωσσέτης. Θά σάς 
άπαντήσω έγώ εύθέως. ΦΩΝΑΙ : 
Ναι,... Ναί.

κ. Α. ΜΙΙΑΜΙΧΑΣ: 'Τπάρχουν 
κύριοι δύο .προτάσεις. Ιίεκαλυμμέναι 
προτάσεις. Διότι δέν υπάρχει ή δύ- 
ναμις τής ευθύτητας. Θέλουν Οικου
μενικόν ψηφοδέλτιον γιά τις εκλο
γές. Φοβούνται δτι θά τις χάσουν, 
λόγφ τής προϊστορίας των. Καί θά 
σάς είπώ, ποια είναι ή προϊστορία.

Καταγγέλω πρώτον τήν συλλογήν 
800 ύ.πογραφών. ’Ερωτώ, έάν υπάρ
χουν έντός αύτής τής αιθούσης ύπο- 
γράψαντες είς αύτό τό χαρτί τό ό
ποιον έκυκλοφόρησε. Μήπως τυχόν» 
—καί αύτό είναι βέβαια ολίγον λυ
πηρόν,— μήπως τυχόν ένιοι τών συν
αδέλφων υπέγραψαν χωρίς νά ίδοϋν 
τί υπέγραψαν; Δεύτερον. Είναι τέ
ως συνδικαλισταί, οί όποιοι τό 
1971 δέν ήθέλησαν νά συνδικαλι- 
σθοΰν. Θέλω νά ακούσω τούς λό
γους. Τί ήλλαξε άπό τότε μέχρι σή
μερα;

ΘΕΟΦΑΝΟ Π ΟΤΛΟΣ: Διότι δέν 
εϊμεθα εργατοπατέρες.

ΜΠΑΜΙΧΑΣ: Αύτό κ. Θεοφανό
πουλε, δέν σάς τό προσήψα. Μόνος 
τό είπατε.

Σείς είσθε κύριοι, δπως καί νά τό 
κάμετε, καί τό λέγω εύθέως καί έ
πωνύμως, σείς είσθε κύριοι οί κατη
γορούμενοι, διά τήν δημιουργίαν αυ
τών τών θεμάτων, διότι αδιαφορή
σατε τότε διά τήν τύχην τών συν
αδέλφων. "Οταν δπως εϊσαστε σί
γουροι δτι τήν εκλογήν θά τήν έπαιρ
νε ό κ.Τσοδερός, καί ό κ. Παπα- 
ϊωάννου, οί ό,ποίοι θά έμεναν λίγον 
χρόνον άκόμη είς τήν Τράπεζα, καί 
μετά δ Σύλλογος θά έπανήρχετο είς 
χείρας σας.

"Οταν δμως είδατε δτι οί νέοι άν
θρωποι, κατώρθωσαν καί έπεισαν 
τούς συναδέλφους δτι πρέπει αύτοί 
νά ήγηθοΰν τοΰ άγώνος, τότε ανη
συχήσατε» τούς έ σύρατε είς τούς 
διαδρόμους τών δικαστηρίων, άνω- 
νύμως. Διότι έάν εϊσαστε έπώνυμοι, 
νά καταγγείλετε τώρα ποιοι έξ υμών 
δέν τούς έσύρατε.

’ Εγκαλώ τό κ. Χαρΐτον, άπό αύ
τοΰ τοΰ βήματος, νά μάς πή δτι δέν 
συμμετείχε είς τήν μήνυσιν έναντίον 
τοΰ Συλλόγου.

Τό ομολόγησε ποτέ δτι συμμετεί
χε; Τώρα τό ομολογεί. Διότι τόν εγ
καλώ, δι’ αύτό τό ομολογεί.

Κύριοι, είς τό Δικαστήριον, ήτο 
μπροστά. Τό Δικαστήριον δμως δέν 
είναι Συνέλευσις, καί δέν ήσαν πα- 
ρόντες συνάδελφοι νά τόν δοΰν.

Έν πάση περιπτώσει, ήρωτήθη τί 
έκαμε τό Δ.Σ. τότε. Διατί δέν πα- 
ρέδωσαν τήν έντολήν. Διατί κύριοι, 
νά παραδώση τό Δ.Σ. τήν έντολήν; 
Καί τώρα είμαι έγώ είς θέσιν νά 
είπώ, δτι ύπετίμησαν τήν ψήφον τών 
συναδέλφων οί καταγγέλοντες. Πώς 
έξελέγη κύριοι τό Δ.Σ.; Έν κρυ
πτοί; Έξελέγη μέ έκλογάς. ’Εντί
μους καί .παρουσία δικαστικού. Είχεν 
τήν πλειοψηφΐαν. Διατί έσύρθη είς 
τά Δικαστήρια; Καί έρωτώ. Έσύρθη 
είς τά Δικαστήρια τόν κατάλληλον 
χρόνον; "Οχι κύριοι, συνάδελφοι, αύ
τό ς δ χρόνος ήταν πολύ έπικίνδυνος
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.)



ϋί finiviqicis no ί. ίριμμιτέωο
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 5ης ΣΕΛ.) 
μας συνταξιούχοι, οι τιμημένοι μας 
συνάδελφοι αυτοί οί άττόμαχοι τής 
έργασίας, ώς άνέφερεν καί κάποιος 
ομιλητής έκ των συναδέλφων, μάς 
άττοκαλοΰν νεοσσούς, καί μάς δίδουν 
καί διαφόρους άλλους χαρακτηρι
σμούς. Οί χαρακτηρισμοί όατο πλευ
ράς συνταξιούχων, οφείλονται εις 
τό δ,τι έγένετο μία αναφορά — ύ- 
πόμνηιμα — άπό τον Σύλλογον Συν
ταξιούχων, προς την Διοίκησιν τής 
Τραπέζης, εις τό όποιον έζητεΐτο 
νά δίδουμε ασφαλιστικήν εισφοράν 
5ο) ο, ούτως ώστε νά λαμβάνουν 
κάτι περισσότερον οί συνταξιούχοι, 
— ήμεΤς νά τό δίνωμεν άπό έπάνω, 
καί νά κρατιέται άπό κάτω — ού
τως ώστε νά μή εχωμεν καμμίαν έ- 
πτβάρυνστν.

Τό θέμα αυτό, έφθάσεν καί εις τό 
Ύπουργεΐον, καί άπησχόλησεν καί 
τό εκτελεστικόν Συμβούλιον τής 'Ο
μοσπονδίας, τό όποιον τό άπέρριψεν 
κατ ηγο ρημ ατ ικώ ς.

Ή άποψις ή ίδική μας είναι, δτι 
άν δεχθώμεν την αΰξησιν τής άσφα- 
λιστικής μας εισφοράς κατά 5ο)ο, 
θά έμφαντζώμεθα, ώς εχοντες λάβει 
αΰξησιν .τών οστοδοχών μας, ασχέ
τως έάν άπό έπάνω θά τό δίδωμεν 
καί άπό κάτω θά τό παίρνωμε. Θά 
έμ,φανιζώμεθα ώς εχοντες λάβει αΰ- 
ξησιν των άπσδοχών μας 6,25ο)ο 
έναντι των άλλων συναδέλφων των 
λοιπών Τραπεζών. Αύτό δμωις θά εί
ναι τρομερόν έμπόδιον, εις τήν διεικ- 
δίικησιν των αυξήσεων, εις τον χρό
νον έπάνω πού θά λήξουν αί αυξή

σεις πού μάς έδόθήσαν δι’ άποψά- 
σεως τού Διαιτητικού Δικαστηρίου.

Διά τον λόγον αυτόν, τό Δ. Σ. 
άπεφάσισεν κα: άρνεϊται κατηγορη- 
ματικώς, τήν αΰξησιν τού ασφαλί
στρου, διότι οΰχί μόνον θά φαίνεται 
δτι εχομεν πάρει αΰξησιν 6.25ο)ο 
πέραν των δοθεισών κανονικών, άλ- 
λά καί κατ’ αυτόν τόν τρόπον, θά 
δώσωμεν μίαν άπάντησιν εις έκεί- 
νους οΐ όποιοι ισχυρίζονται δτι ή- 
μεϊς φταίμε διά τά έλλείμματά μας 
τά όποια υπάρχουν εις τά Ταμεία.

Δι’ αυτόν τόν λόγον ακριβώς,καί 
σάς παρακαλώ καί σείς νά μοΰ τό 
πιστοποιήσετε αυτήν τήν στιγμήν, 
μέ τό χειροκρότημά σας άν τό έγ- 
κρίνετε: "Αρνησίς μας κατηγορη
ματική ή αΰξησις τού άσφσλίστρου 
μας κατά πέντε τοίς εκατόν.

(Χειροκροτήματα)
Ευχαριστώ πολύ.
Τό Δ. Σ. δευτερολογόν δι’ έμοΰ, 

καί πιστεύω δτι εχει καλύψει άπαν
τα τά θέματα, θά παρακαλέση διά 
τού Προέδρου τής Γεν. Συνελεύσεως 
καί τού παρτσταμένου Δικαστ, ’Αν
τιπροσώπου, νά προχωρήσωμεν εις 
τό θέμα τής απαλλαγής τού Δ.Σ. ώς 
ά νόμος ορίζει καί τής έγκρίσεως 
τών προτάσεων τού Δ.Σ.

Σάς ευχαριστώ πάρα πολύ πού 
μέ ανεχθήκατε, καί εύχομαι νά τε- 
λειώσωμεν όμαλά, δπως αρχίσαμε 
—άσχέτως αν τά πνεύματα έξήφθη- 
σαν προς στιγμήν— είναι καί αύτό 
ώραΐον, χρειάζεται καμμιά φορά.

(Χε ι ροικροτήματα)

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ συν. ΜΠΑΜΙΧΑ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 6ης ΣΕΛ.)

διά τήν διεκδίκησιν τών αιτημάτων 
μας.

Θά ήτο ευχής έργον βεβαίως διά 
τούς καταγγέλοντας, έάν κατέθετε 
τό τότε Δ.Σ. τήν εντολήν. Δέν τήν 
κατέθεσεν όμως. Τήν έκράτησε, έ- 
πέρασε άπό όλους τούς δικαστικούς 
αγώνας, καί εδοισεν τήν μάχην, α
νεξαρτήτως έάν αύτήν τήν στιγμήν 
είναι διασπασμένο καί πριν δέν ήτο. 
Δέν θά κάνωμεν μικροπολιτικήν. Δέν 
θά ειποΰμε διατί διεσπάσθησαν. Αύ
τό ας τό είποϋν οί ίδιοι. ’Άς τό ε
ξηγήσουν οί ίδιοι. Θά τό α’ιτιολογή- 
σουν οί ίδιοι.

Δέν μπορούμε δμως νά άρνηθοϋ- 
με δτι οί νέοι έπέτυχαν. Οί νέοι πο
τέ δέν άπέτυχαν, διότι ποτέ δέν α
ποτυγχάνουν οί νέοι. Ούτε οί νέοι 
είναι αύτοί οί όποιοι διασπούν τό 
προσωπικόν. Οί νέοι είναι για τούς 
μεγάλους, καί οί μεγάλοι είναι γιά 
τούς μικρούς.

Μέχρι σήμερα κύριοι, εχομεν συ
νηθίσει οί μικροί νά είναι πάντοτε 
γιά τούς μεγάλους. Ό κ. Θεοφανό- 
πουλος, σήμερα άπό αύτό τό βήμα 
θυμήθηκε τούς μικρούς.

’Ερωτώ, ώς υπεύθυνος Γραμμα- 
τεύς τοϋ Σιιλλόγου, τί είχε κάμει τό
τε γιά τούς μικρούς; Έρώτησεν ποιά 
ήταν ή τύχη τών μικρών; Τόν πλη
ροφορώ δτι είναι καλυτέρα άπό αύ- 
τή τήν όποιαν είχαν δταν αύτός ήταν 
Γεν. Γραμματεύς τού Συλλόγου.

Ό κ. Θεοφανόπουλος άνέφερεν ά
πό αύτοϋ τοϋ βήματος, καί έκατηγό- 
ρησεν τό Δ.Σ. διότι τάς παραμονάς 
τής απεργίας- τόν έκάλεσαν καί τοϋ 
είπαν: ’Έλα έδώ κ. Θεοφανόπουλε. 
Πρόκειται νά μας κλείσουν φυλα
κή κ. Θεοφανόπουλε. Γιατί ημείς εί
μαστε εις αύτά τά γραφεία πού μάς 
έταξεν τό προσωπικό. Εις αύτά τά 
δωμάτια καί δχι εις άλλα. Καί τοϋ 
είπον κ. Θεοφανόπουλε, πάρε αύτά 
τά χρήματα, καί αύτά τά σημειώμα
τα. Εις περίπτωσιν κατά τήν όποιαν 
θελήσουν νά μάς κλείσουν τό στόμα, 
θά είσαι σύ έκείνος ό όποιος θά βοη- 
θήση νά μείνη άνοικτό. Καί έκατη- 
γόρησε τό Δ.Σ. δι’ αύτό. ’Εσείς τά 
κατηγορείτε;

Κύριοι, ώμιλήσαμε περί ενός ψη
φίσματος. Ό κ. Θεοφανόπουλος ώ- 
μίλησεν περί ένός ψυφίσματος. Είπεν 
δτι αύτό τό ψήφισμα, έγένετο τήν 
έποχήν κατά τήν όποιαν θά έπετρέ- 
πετο ή συγκέντρωσις τριών άτόμων 
— αν κατάλαβα καλά. Έάν δέν κα
τάλαβα, ζητώ συγγνώμην.

’Ερωτώ λοιπόν πώς έγένετο ψή
φισμα δταν άπηγορεύσντο οί συγκεν
τρώσεις; Τό ψήφισμα έγένετο δταν 
έπετρέποντο πλέον οί συγκεντρώσεις 
καί αφορούσε τά σχέδιον Καλκάνη. 
Είναι έ'τσι κ. Θεοφανόπουλε; ’Ερω
τώ.

Ώμιλήσαμεν καί περί τής διαφυ- 
λάξεως τών ασφαλιστικών μας φο
ρέων. Οί άσφαλιστικοί μας φορείς, 
πολλάκις έκινδύνευσαν, έ'φθασαν εις 
τό χείλος τοϋ κρημνού, καί τήν τε- 
λευταίαν στιγμήν έγλύτωσαν. "Αρα, 
ή τύχη τών άσφαλιστικών μας Τα
μείων, τουλάχιστον αύτήν τήν στι
γμήν μάς είναι περίπου άγνωστος, 
παρά τήν άγωνιστικήν διάθεσίν μας 
καί διαδηλώ καί έγώ δσον καί σείς 
καί δλοι οί προλαλήσαντες, καθώς 
πιστεύω, δτι θά είμαστε αύτοί οί ό
ποιοι θά άγωνισθοΰμε πάντα διά τήν 
διαφύλαξιν τής ακεραιότητας τών 
Ταμείων μας.

Αύτό, δέν σημαίνει δμως, δτι τά 
Ταμεία μας δέν κινδυνεύουν καί πο
λύ πιθανόν, έν τελική αναλύσει, νά 
μάς τά ύψαρπάσουν άκόμη. Έν πά- 
ση περιπτώσει. Δέν θά σχολιάσο) 
τήν προ τετραετίας — αν δέν άπα- 
τώμαι ή δέν ενθυμούμαι καλώς — 
πρότασιν τής καταβολής τού 5ο) ο. 
Δέν θά τήν σχολιάσω.
ΕΙΣ ΣΎΝΕΔΡΟΣ:

(Όμιλε! μακράν τοϋ μικροφώνου 
μή άκουόμενος).
ΜΠΑΜΙΧΑΣ:

Βλέπω δτι εχει όξυνθή πολύ ή 
κατάστασις, είναι πολύ στενόχωρος, 
καί ό Πρόεδρος τής Γεν. Συνε
λεύσεως, μοΰ λέγει νά καθίσω. Θέ
λει νά μέ διακόψη.

Βλέπω δτι αύτό είναι εύχάριστο 
καί σέ μερικούς άπό τούς καταγγε- 
λομένους ύπ’ -έμοΰ, καί δι’ αύτό δέν 
θέλω νά τούς στενοχωρήσω, έκτος 
έάν άλλοι έχουν διάφορον γνώμην. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Δέν σάς είπα νά μή τελειώσετε. 
’Αλλά σάς είπα νά μή δίδετε σημα
σίαν εις τούς διακόπτοντας. 
ΜΠΑΜΙΧΑΣ:

Έλέχθη δτι διά τό θέμα τών ά- 
σφαλιστικών Ταμείων, είχαν πάει 
εις τόν κ. 'Τπουργόν. νομίζω δτι τό 
είπεν ό κ. Θεοφανόπουλος, μάς εί- 
πεν δτι είχαν έπισκεφθή τόν 'Τπουρ
γόν μαζί μέ τόν κ. Χαρΐτον — άν 
δέν μέ άπατά ή μνήμη μου — έπε- 
σκέφθησαν λοιπόν τότε τόν 'Τπουρ
γόν καί τούς είπεν δτι τά ασφαλι
στικά Ταμεία κινδυνεύουν κύριοι.

(Διαλογική συζήτησις μεταξύ κ. 
Θεοφανοπούλου καί κ. Μπαμίχα). 
ΜΠΑΜΙΧΑΣ:
'Ομολογώ δτι σάς έχω κουράσει, καί 
επειδή έχω στενοχωρήσει συναδέλ
φους — σάς βεβαιώ άπό αύτοϋ τοϋ 
βήματος δέν έχω τίποτε τό προσω
πικόν — έάν παρεσύρθην κάπως πε
ρισσότερον εις τις εκφράσεις —_ ό
χι ανοίκειες, δέν θά δεχθώ δτι είπα 
ανοίκειες εκφράσεις άλλά έν πάση 
περιπτοκιει, εκφράσεις κάπως πιο 
έντονες, αύτό έγινε καί άπό δλες 
τις πλευρές. Γι’ αύτό νομίζω δτι θά 
μέ συγχωρήσετε. Σάς ευχαριστώ.

ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
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'Οδός Οερειανοΰ 4 καί Κατοαντώνη 
(ΪΙάροδος Αεωφ. Αλεξάνδρας άρ&β. 1£>)

Τηλεφωνικόν κεντρον jj*£<j<*> του όποέου επεκotvco- 
νεετε μέ (ίλους τους όρόφους καί τάς ύπηρεαίας:

6421.024 - 6421.025 - 6421.026 - 6423.251 - 6428.016 

ΑΟΙΙΑΑΙ (Τ. ΤΟΙ)

ΩΡΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ:

(καθ’ έκάστην) 11—1 καί —Ο

a*
ι·
*·
>·
1-
1-
>·
1*
)
>·
>■
>·
*·
>
>·
*·
ϊ
*·1-
*·
*·
1-
1-
>
>-
>
> -

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ
Διά τάς άρχαιρεσίας τού Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος τής 7ης και 8ης ’Απριλίου 1973

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: ΔΑΚΤΥΑ8ΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ —Κεντρικόν 

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Λ» ΚΕΝΤΡΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Α) ΚΕΝΤΡΟΥ

ΠΙΣΚΟΠΟΣ Νικόλαος Διοίκησις 1) ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΤ Στέλ. Διοίκησις
ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Μιχαήλ Λογ. Κέντρον 2) ΚΛΕΙΔΗΣ Άναστ. Κεντρικόν
ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΤ Ζωή » » 3) ΜΑΛΑΚΟΣ Παναγ. Μητροπόλεως
ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Άντ. Πειραιώς Α' 4) ΜΕΣΣΗΝΗΣ Ήλίας Συντάγματος
ΚΟΤΜΑΝΙΩΤΗΣ Γεώργ. » » 5) Π Α Π ΑΓΙΑΝ ΟΠΟΤ- Αμπελοκήπων
ΚΟΤΤΑΝΤΗΣ Άλέξ. » » ΛΟΣ Γεώργ.
ΛΙΑΚΟ Π ΟΤΛΟ Σ Κων. Λογ. Κέντρον 6) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΤ Β. Αγοράς
ΜΑΝΕΑΣ Στυλιανός Κεντρικόν 7) ΡΟΤΣΣΑΚΗΣ Κων. Ίπποκράτους
ΜΠΑΜΙΧΑΣ Άπόστ. »
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Νικόλ. »
ΙΙΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟ- Ναυτιλιακόν
ΠΟΤΛΟΤ Ίω.
ΡΩΣΣΕΤΗΣ Άλέξ. Διοίκησις
ΤΣΑΝΤΟΤΛΑΣ Κων. Κεντρικόν
ΤΣΟΤΔΕΡΟΣ Θεόφρ. Σταδίου 38

12)

Β) ΕΠΑΡΧΙΩΝ

1) ΒΡΑΧΝΟΣ Παναγ.
2) ΓΡΤΛΛΟΣ Άντών.
3) ΔΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟΣ
4) Κ Α ΡΤΔΑΚΗΣ Έμμ.
5) ΚΟΤΤΙΚΑΣ Άλέξ.
6) ΠΑΡΑΘΤΡΑΣ Άριστ.
7) ΦΟΤΣΕΚΗΣ Νικόλ.

Β) ΕΠΑΡΧΙΩΝ

1) ΑΣΒΕΣΤΑΣ Δημ.
2) ΒΑΣΙΛΕΙΟΤ Νικόλ.
3) ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ Άριστ.
4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Έ.

Καλαμάτας 
’Ηρακλείου 

Ν ικ. Πατρών
Ρόδου
Θεσ) νίκης Α' 
Έρμου Θεσ. 
Κέρκυρας

3. ΕΛΕΓΚΤΑΙ

1) ΚΑ ΡΑΓΙΑΝ ΝΗΣ Εύάγγ. Κορωπίου
2) ΣΙΑΚΑΜΠΕΝΗΣ Βασ. Πειραιώς Α'
3) ΣΑΛΤΑΣ Παναγ. Κεντρικόν
4) ΓΚΟΤΝΤΕΛΑΣ Κων. Κεντρικόν
5) ΜΗΛΟΤΛΗΣ Θωμάς Κεντρικόν

Σερρών
Γοΰναρη Π ατρών
Χανίων
’Ηρακλείου

4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

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

1) ΠΙ ΣΚΟΠΟΣ Νικ. Διοίκησις 1) ΠΙΣΚΟΠΟΣ Νικ. Διοίκησις
2) ΡΩΣΣΕΤΗΣ Άλέξ. » 2) ΡΩΣΣΕΤΗΣ Άλέξ. »
3) ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Άντ. Πειραιώς Α' 3) ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Άντ. Πειραιώς Α' 

Κεντρικόν4) ΜΠΑΜΙΧΑΣ Άπόστ. Κεντρικόν 4) ΜΠΑΜΙΧΑΣ Άπόστ.
5) ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Μιχαήλ Λογ. Κέντρον 5) ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Μιχαήλ Λογ. Κέντρον
6) ΠΑΠΟΤΤΣΗΣ Νικ. Κεντρικόν 6) ΜΑΝΕΑΣ Στυλιανός Κεντρικόν
7) ΚΟΤΤΑΝΤΗΣ Άλέξ. Πειραιώς Α' 7) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΤ-
8) ΛIΑΚΟΠΟΤΛ0 Σ Κων. Λογ. Κέντρον ΛΟΤ Ίω. Ναυτιλιακόν
9) ΡΟΤΣΣΑΚΗΣ Κων. Ίπποκράτους 8) ΚΟΤΜΑΝΙΩΤΗΣ Γεώργ. Πειραιώς Α'

Διοίκησις10) ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΤ Ζωή Λογ. Κέντρον 9) ΜΙΧΟΣ Νικόλαος
11) ΜΑΝΕΑΣ Στυλιανός Κεντρικόν 10) ΜΕΣΣΗΝΗΣ Ήλίας Συντάγματος
12) ΜΙΧΟΣ Νικ. Διοίκησις 11) ΜΑΘΙΟΣ Έμμ. Κέρκυρα
13) ΜΠΡΟΤΖΑΚΗΣ Γεώργ. Λογ. Κέντρον 12) ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΤ Στέλλα Διοίκησις
14) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΣ Σ Κεντρικόν 13) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ Γ. Καλαμάτα
15) ΚΟΜΙΝΑΤΟΣ Γεώργ. Κυψέλης 14) ΚΑΦΟΤΣΟΠΟΤΛΟΣ Κ. Πύργος
16) ΦΩΤΟΠΟΤΛΟΣ Νικ. Χαλανδρίου

Κεντρικόν
15) ΚΑΤΣΩΛΑΣ Κων. Σπάρτη

Βόλος17) ΚΑΠΑΣΑΣ Ίω. 16) ΑΛΕΞ ΑΝ ΔΡΙΔΗΣ Δημ.
18) ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ Κ. Διοίκησις 17) ΤΣΙΡΚΑΣ Κων. Λαμία

Μυτιλήνη19) ΑΝΔΡΙΚΙΔΗΣ Μιχ. Άχαρνών 18) ΜΟΎΤΖΟΤΡΕΛΗΣ Εύστρ.
20) ΣΑΜΑΡΟΠΟΤΑΟΤ Π. Διοίκησις 19) ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ Ζαχαρ. Ρέθυμνον
21) ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Λέων. Κεντρικόν 20) ΒΟΤΙΚΑΣ Γρηγ. Θεσ)νίκης Α'
22) ΓΕΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ Δημ. Μητροπόλεως 21) ΘΕΟΔΩΡΟΤ Εύάγγ. Κεντρικόν
23) ΙΊΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤ-

Λογ. Κέντρον
22) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΤ Άχ. Λ. Σοψοΰ Θεσ)νίκη

ΛΟΣ Κων. 23) ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Βασ. Λογ. Κέντρον 
Κεντρικόν24) ΒΟΤΓΙΟΤΚΛΑΡΑΚΗΣ 24) ΣΕΦΕΡΛΗΣ Σωτ.

Φίλ. Πατησίων 25) ΠΟΤΛΟΣ Ίω. Λειβαδιά
25) ΝΕΛΛΑ Ελένη Π λ. Μητροπόλεως 26) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΣ Σ Κεντρικόν
26) ΓΚΕΒΡΟΣ Άλέξ. Ν. Ιωνία 27) ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΣ Άν. Πατριών
27) ΧΑΤΖΗΔΑΒΑΡΗΣ Δημ. Κεντρικόν 28) ΠΑ Π ΑΓΙΑΝ Ν ΟΠΟΤ-
28) ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ Έμμ. Κερατσινίου ΛΟΣ Κων. Λογ. Κέντρον
29) ΠΛΕΣΣΑΣ Κων. Άγ. Λουκά 29) ΜΑΛΙΚΙΩΣΗΣ Χρηστός Λάρισα
30) ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ίω. Λεύκάς 30) ΚΤΛΑΚΟΣ Γεώργ. Πλ. Μητροπόλεως
31) Π Α Π A Β ΑΣ ΙΛΕΙΟΤ Β. Αγοράς

Σταδίου 38
31) ΚΑΡΚΑΦΙΛΗ Φωτεινή Πλ. Μεταξά Θεσσαλ.

32) ΤΣΟΤΔΕΡΟΣ Θεόφρ. 32) ΓΑΛΑΖΟΤΛΑΣ Άνδο. Άγρίνιον
33) ΤΣΑΝΤΟΤΛΑΣ Κων. Κεντρικόν

Βόλος
33) ΑΤΛΩΝ ΑΣ Δημ. Ναύπακτος

34) ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ Δημ. 34) ΚΑΤΏΠΟΔΗΣ Γεώον. Π ρέβεζα
Άγρίνιον35) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΤ- 35) ΤΟΤΛΑΣ Δημ.

ΛΟΤ Ίω. Ναυτιλιακόν 36) ΜΠΡΑΤΣΟΣ Δημ.
37·) ΑΣΗΜΑΚΗΣ Χρηστός
38) ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΆΘαν.
39) ΧΑΣΑΠΗΣ Σπυρ.
40) ΡΟΤΣΣΑΚΗΣ Κων.

Μεσολόγγιον 
Συντριβανίου Θεσσαλ. 

’Έδεσσα
Κοζάνη
Ίπποκράτους



m ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΒΙ ΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 4ης ΣΕΛ.)
γι-κό αναμενόμενο άποτέλεσμα. Διε
ρευνούν τό χώρο, σημαδεύουν τά 
προβλήματα, ανευρίσκονται μεταξύ 
τους, ταυτίζονται, γνωστοποιούν τό 
σχήμα τους ατό χώρο τον -συναδ-ελ- 
φικό, καί δέν άναμένουν τό τυμτιτχ- 
νιαΐο πτώμα ένός κάποιου Δ. Συμ
βουλίου, τό όποιο Εχει ήδη άποτύχει 
για να έφορμή-σουν στην Ελεύθερη Ε
κείνη κάλπη. Και πανηγυρίζουν τήν 
Απελπισμένα αρνητική ψήφο προς 
τους άλλους σαν νίκη δική τους, τί
μημα τών κόπων τους. Καί μέχρι Ε
δώ καλά. Τό φοβερό εΐναι, δτι τρώ
γοντας Ερχεται ή όρεξη, φυσικά, τής 
Εξουσίας.

Oi παλαιότεροι οστό σάς, θυμούν
ται τί σημαίνει άνοδος νέων δυνάμε
ων. Έν τούτοις, αγνοώντας δσους 
Εκ τών ομιλητών τού άπερχομένου 
Δ.Σ., αύτοδιεφημίσθησαν, σαν «νέές 
δυνάμεις», Εγώ λέγω, δτι πράγματι 
στην Τράπεζα υπάρχουν νέες δυνά
μεις. Προσδιορίζεται τό γεγονός και 
μέσα άπό τήν Τρόστεζα καί Εξω 
άπό τήν Τ ρόστεζα.

"Ολη ή δομή τής νεοελληνικής 
πραγματτικότητος, Εχει άλλάξει. Είτε 
μάς αρέσει, είτε δέν μάς άρέσει. 
Έκάς οί νεκροί. "Οσοι μπορούν νά 
ανεβούν στο τραίνο που τρέχει-, κα
λώς. "Οσοι δέν άνεβούν θά μείνουν 
πίσω. Είτε Εργοδότης λέγεται αυ
τός, είτε Εργαζόμενος.

"Οταν θά προχωρήσω άργότερα σε 
μιαν απόπειρα κριτικής, λαμβάνον- 
τας δμως αυτή τήν φορά ιΰπ’ δψιν 
μου τούς κανόνες τού παιχνιδιού πού 
Εθεσαν οί ίδιοι οί απολογούμενοι — 
θά μέ βάλουν οί ίδιοι συνένοχο τού 
κακού παιχνιδιού, θά συζητήσουμε, 
τί νόημα μπορούν νά Εχουν αύτές οί 
νέες δυνάμεις, και πώς μπορούν νά 
υλοποιηθούν γιά τό μέλλον τών Ε
παγγελματικών μας πραγμάτων μέ
σα στήν Τράπεζα.

Γιά νά κλείσω τήν μέχρι- Εδώ ά- 
ναφορά μου. Επαναλαμβάνω τήν πα
ραίνεση: Σεβασθήτε τό Καταστατικό 
τού Συλλόγου μας. Δέν Εχετε νά 
φοβηθήτε τίποτε, όποιοι διεκδικεΐτε 
τήν ψήφον τών συναδέλφων, άπό τήν 
τήρησή του. Άντι-θέτως, Εχετε νά 
χάσετε πάρα πολλά. Διότι -Εάν γιά 
πρώτη φορά βάλετε τό χέρι σας μές 
στο μέλι κρυφά, καί πάρετε θάρρος, 
ή βαρυστομαχιά θά άκολουθήση. Μην 
ξεγελιέστε άπό τά Εκατό χειροκρο
τήματα μιας αιθούσης ούτε άπό τά 
ενδεχόμενα άποτελεσμαα μιάς κάλ
πης. Ή Εντολή τών συναδέλφων, δέν 
εΐναι νά σάς χειροκροτούν, κύριοι 
απερχόμενοι. Ή Εντολή του μετράει 
στό αποτέλεσμα τών έργων σας. Ε
κεί θά φανή κατά πόσο- γλυκαθήκατε 
άπό τήν παράβαση τών κανόνων τού 
παιχνιδιού. Τό γραπτό κείμενο νά 
τό σέβεσθε. Μή μπλοφάρετε σέ βά
ρος Εκείνων οί όποιοι θά σάς κριτι
κάρουν τίμια καί καθαρά άπό Εδώ. 
Αυτά γιά τήν άντικαταστατική συμ
περιφορά σας καί προς τον ’Απο
λογισμό.

Πώς φθάσαμε άπόψε; Υπάρχει μια 
προϊστορία τών δύο τελευταίων Σχη
μάτων. Υπήρξε τό Σχήμα τού έν ά- 
πομαχίς( συναδέλφου Μελχ. Τσουδε- 
ροΰ, καί υπάρχει τό Σχήμα ποΰ έξ- 
εφράσθη σάν αρνητική ψήφος προς 
τόν κ. Τσουδερόν. Δέν υπάρχει τί
ποτε άλλο, "Ο,τι δήποτε διαφορετι
κό πρόκειται νά δημιουργηθή, θά δη- 
μιο-υργηθή άπό άπόψε καί μετά. Τό 
65% πού, περίπου, αντιστοιχεί εις 
τους συναδέλφους άπό τόν βαθμό 
τού Λογιστού Α' καί κάτω, τώρα 
μπορεί νά είναι βέβαιο δτι Εχει συν
ειδητοποιήσει καί τήν δύναμή του, 
καί τις -δυνατότητες που τού παρου
σιάζονται νά έκφρ-αισθή. Τί θά γίνη 
μέ τό υπόλοιπον 35%; ’Εάν άπο- 
πειραθή τό νέο αίμα νά άγνοήση 
τό 35%, θά πάθη λευχαιμία. Μπορώ 
νά τό εΐπώ έγώ, ό όποιος δέν έξε- 
κίνησα τόν συνδικαλισμό μέ ανώτε
ρο βαθμό στήν Τράπεζα. Υπολογι
στής ξεκίνησα. Δοκιμάστηκα σάν άν. 
πολίτευση στό ξεκίνημά μου. Δοκι
μάστηκα κρισιμώτατα στα χρόνια 
που άσκησα Διοίκηση. Δοκιμάζομαι 
ακόμη μέχρι καί αύτή τή στιγμή πού 
είμαι πάλι ικοντά σας. Τις λέξεις 
πιεί-ρα -καί κύρος δέν βρέθηκαν ακό
μα άλλες νά τις αντικαταστήσουν.

Είναι πάρα, μά άφάνταστα πάρα 
πολύ ρευστή ή Εννοια νέα δύνσμις. 
’Εδώ, δέν είμαστε κύριοι, δπως στό 
ποδόσφαριο, πού μόλις φθάσουμε 
στα 30 μας χρόνια ό έκλέκτωρ τής 
όμάδος μάς αποστρατεύει. "Οταν 
μάς άποστρατεύη ή ’Υπηρεσία, εΐναι 
πάρα πολύ άργά γιά νά θυμηθούμε 
τά νειάτα μας. "Εχουν χαθη τά πάν
τα. Προσέξτε, μή γινόμαστε δόλω
μα, όποιου τόν συμφέρει στό παι
χνίδι πού υπάρχει, τό αμείλικτο κοι
νωνικό παιχνίδι, μεταξύ έργαδσσίας 
και εργαζομένων: νά απομονώνεται 
ή πλέον άπειρη, μερίδα τώυ συνα
δέλφων, άπό τήν μερίδα τών Εμπεί
ρων. Κανείς δέν μπήκε στήν Τράπε
ζα γιά νά παραμείνη νέος συνάδελ
φος, δχι ώς προς τήν ηλικία, άλλα 
ώς προς τά δικαιώματα καί τις ά- 
πολαυές.

"Ο,τι συνειδητοποίησα άπό τήν 
πρώτη στιγμή πού Ασχολήθηκα μέ 
τά κοινά, είναι δτι πρέπει νά μερι
μνώ διά τήν επόμενη, υπηρεσιακή δε
καετία, γιά τήν μεθεπόμενη δεκαε
τία ώς προς τά Επαγγελματικά μου 
ζητήματα. Ή καραμέλλα τής προνο
μιακής μεταχειρίσεως τών νέων, είναι 
θανάσιμα Ανασταλτική, γιά τήν Ε
ξέλιξη αυτών τών νέων, όταν θά πά-

ψουν νά είναι Δόκιμοι, όταν θά πά- 
ψουν νά είναι Λογισταί Β’, ή Ύπο- 
τμηματάρχαι. Τό 35%, είναι επιθυ
μητή κατάληξη στήν οποία αποβλέ
πει τό σύνολο τών νέων συναδέλφων. 
Διαφορετικά, δέν Εχει κανένα νόημα 
νά μένη κανείς μέσα στήν Τράπεζα. 
Άπετόλμησα σέ μια συντροφιά, συ
νάδελφοι, νά τούς πώ, δτι εΐναι λί
γο παράλογο —σάν τό θέατρο τού 
παραλόγου— λίγο παραδοξολογία, 
Ετσι τουλάχιστον φαντάζει αύτό πού 
είπα, δτι Εάν κάποιοι άπό μάς τούς 
συναδέλφους νο-μ ι μοπο ιού μέθα όλι- 
γώτερο-ν νά γκρινιάζουμε γιά τό κα
τάντημά μας τό οικονομικό, είναι οί 
π ιό πρόσφατα είσελθόιντες στήν Τρά
πεζα. Γιατί Εχουμε νωπή τήν μνή
μη τής Συμβάσεως πού υπογράψαμε 
μέ τήν Τράπεζα αποδεχόμενοι τήν 
είσοδόν μας καί τήν άνάληψιν εργα
σίας σ’ αυτήν. Τό γνωρίζαμε. Μάς 
τό είπαν: Σάς καλώ κύριοι σέ δια
γωνισμό, καί αν πετύχετε έκεΐ, θά 
σάς δίνω τόσα γιά μισθό, θά σάς 
δίνω τόσα Επίδομα στεγάσεως άν 
σάς στέλλω στην Επαρχία κ.λ.π. Τό 
γνωρίζαμε τό δρχ. 3.126.

"Ενα δέν μάς είπαν: "Οταν αύξη- 
9ή ή άπόδοσίς μας, δταν άναλάβου- 
με ευθύνη σύνθετη1 στελέχους μέσα 
στήν Τράπεζα, δταν σταίματήση ή 
~ού πρώτου σταδίου αξία προσφορά 
εργασίας μας προς τήν Τράπεζα, 
ποιά θά εΐναι ή εξέλιξή μας; "Οταν 
θά Αρχίσουμε Εμείς νά φέρουμε τήν 
ευθύνη τής τύχης τής Τραπέζης, 
ποιά θά είναι ή τύχη μας ή επαγγελ
ματική; Μήπως, πρόκειται σ’ δλη 
μας τή ζωή νά είμαστε Δόκιμοι, καί 
νά ζητούμε πάντοτε τήν μερίδα τού 
λέοντος άπό τις αυξήσεις τίς τιμαρι
θμικές, πού θά δίνωνται κάθε -δύο - 
τρία χρόνια; ’Υδροκεφαλισμός οπό 
ξεκίνημα καί νανοποίηση στήν κα
τάληξη;

"Οχι- δτι ή πίεση: τής ζωής δέν εί
ναι άμεσώτερη- στον νέο συνάδελφον. 
"Οχι δτι οί ανάγκες του, δταν θά 
άποφασίση μάλιστα νά κάνη, οικο
γένεια, συνάδελφος -καινούργιος άν 
δέν είναι φρικτές, αλλά, Εδώ, δέν 
σοΰ ύπεσχέθη ή ’Εθνική Τράπεζα νά 
σοΰ λύση τά οικογενειακά σου προ
βλήματα, αλλά · νά σοΰ άνταμείβ η 
μέ ένα τέτοιο στάνταρ αποδοχών, 
τήν τόσης άξίαις, δπως -συμφωνήσα
με μαζί της, προσφοράν υπηρεσίας. 
Γ ιά άργότερα δμως, δταν αυτή ή 
προσφορά υπηρεσίας θά γίνη ΰψη
λότατου Επιπέδου, τί πρόκειται ά 
συμβή; Καί ό χρόνος κυλάει γιά ό
λους μας τόσο γρήγορα. Καί Ελεγα 
παλαιότερα: Πριν άπό τόν πόλεμο, 
ή σχέση νεοεισερχο μένου μέ έξερχό- 
μενο συνάδελφο, π.χ. τόν Τμηματάρ- 
χη Α' μέ τις τριετίες του, μέ τά 30 
του καί πλέον χρόνια υπηρεσίας, ή
ταν, περίπου, ενα προς ένδεκα. Έν- 
δεκαπλ ασι αζόντουσαν οί Αποδοχές 
τους. Ρωτήθηκε κανείς άπό τις «νέες 
άνερχόμενες δυνάμεις» ποιά είναι ή 
σχέση αύτή. σήμερα;

Ρωτήσατε τόν Προϊστάμενό σας, 
τόν Δ)ντήν τής Μονάδος πού υπηρε
τείτε, ζητήστε του την -μισθοδοσία 
του ή όσοι «θερμόαιμο-ι» συνάδελφοι 
τού Κένρου Μηχανογραφίας γνωρί
ζετε τήν Εκδοση τής μισθοδοσίας, 
ρίξτε μια ματιά στις αποδοχές τών 
Τμη-ματαρχών μέ τις τριετίες τους, 
μέ τά δύο καί τρία παιδιά, αυτούς 
ποΰ τούς θαυμάζετε γιά τήν ποιότη
τα τής δουλειάς, γιά τήν ευθύνη- πού 
Εχουν μέσα στον χώρο τής Τραπέ
ζης, πού τό κεφάλι κυρίως -Εκείνων 
ζητάει Επί πίνακι ή Τράπεζα κάθε 
φ-ο.ρά πού κάτι δέν θά πάη καί τόσο 
καλά, τί πολλαπλάσιο Εχουν άπό 
αυτό τόν μισθό που Εχετε σείς ποΰ 
πρώτο μπήκατε; Νά τί υποστηρίζω: 
Πρός Θεού, μή χάσουμε τή μάχη 
τής διατηρήσεως τής Επαφής μας μέ 
αυτό τό 35%. Θέλω νά πώ τήν συνα- 
δελφική σύνδεση, καί τήν υποστήρι
ξη αυτού τού 35%.

Το σχήμα τού Μελχι-σε-δέκ Τσο-υ- 
δεροΰ, Αχρηστεύτηκε μέ τή,ν πρώτη 
διετία, γιατί δέν μπόρεσε νά κατα- 
λάβη καί νά έκφράση ούτε τό 35%, 
ούτε τό 65%. ’Αγνόησε τό πρόβλη
μα στό ποσοστό τού 1 00% τού προ
σωπικού, γιατί ήδη δταν ανέβηκε εις 
την Εξουσία ήταν ξεπερασμένο άπό 
τά πράγματα σάν Σχήμα.

Δέν κατάλαβε δτι ένα Δ.Σ. πρέ
πει νά Εκφραση τήν ίεραρχι-κήν δό
μηση τού προσωπικού τής Εθνικής 
Τραπέζης σ’ δλη τού τήν -κλίμακα. 
Αύτό, ήταν ή καταδίκη- του. Καί 
σάν αντίδραση, ξεπήδησε ή θέληση 
τού προσωπικού. "Οχι έσύ. Ό οΐσσ- 
δήποτ-ε άλλος. Καί ό ο-ίοσδήποτε άλ
λος ποιος ήταν; "Ενας, μέ τήν πα-ρ- 
θενική συστολή πού ταίριαζε σέ νέο 
συνάδελφο, που Ανέβηκε στό βήτ 
μα τής προπέρσινης Γεν. Συ-νελεύσε- 
ως. Ψέλισσε κάποιες λεξούλες, αφού 
π,ροηγήθηκε ή διαβεβαίωση πού τού 
έδιναν τά πράγματα, δτι ούδείς ερα
στής υπήρχε: γιά νά κυνηγήση τήν 
Εξουσία καί Εδήλωσεν-: ’Αφού δέν 
τό κάνουν αύτό οί παλαιότεροι, θά 
τό κά-νωμεν ημείς. -Καί πίσω άπό τό 
ή μεΐς δέν υπή-ρχε -κανένας.

Είμαι βέβαιος —τί φοβερό—r δτι 
καί ό έκπαραθυ-ρωθέίς. Πρόεδρος τού 
Συλλόγου τών υπαλλήλων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης κ. Άθ. Γιαννακόπο-υ- 
λος, δέν παρευρίσκετο σ’ Εκείνη τήν 
Συνέλευση. Άγνοοΰσεν δτι θά Εβγαι
νε Επειτα άπό ολίγες μέρες Πρόε
δρος. ’Αγνοούσε δτι θά ήτο καν μέ
λος ένός ψηφοδελτίου.

Άρον, άρον, έψαχναν νά βρούν 
ανθρώπους νά συμπληρώσουν τόν 
προβλεπό-μενο άριθμό πού έχρειάζε- 
το γιά νά σχηματτσθή ένα ψηφοδέλ- 
τιον. Καί εΐναι βέβαιο, δτι κάποιον 
συνάδελφοι, υποψήφιοι Εκείνου τού 
ψηφοδελτίου, έχαρετί σθη-σαν καί συν- 
εστήθησαν τήν ώραν τής ψηφοφορίας. 
’Αφού προηγουμένως είχαν δώσει 
προς Εαυτούς καί άλλήλους τά χέ
ρια καί τόν λόγο τους δτι σέ δυο 
μήνες —σέ περίπτωση Εκλογής τους 
— νά παραιτηθούν γιά νά έτο-ιμ-α- 
σθή τό νέο πραγματικό σχήμα. Οί 
δυο μήνες έγιναν δύο χρόνια,.

Μέ αυτά τά δεδομένα, οί «νέες 
δυνάμεις» ξεκίνησαν.

(Μικρά διαλογι-κή συζήτησις).
Μά πόσο τά πράγματα ήταν δύ

σκολα τήν περ-ασμένην διετία, μάς 
τό άπο-δεικνύουν οί αριθμοί τών ά- 
ποτελεσμάτων Εκείνων τών Αρχαιρε
σιών. Τό -μεγαλύτερο ποσοστό τών 
συναδέλφων τού Κέντρου —ή ’Εφο
ρευτική ’Επιτροπή τών προηγουμέ
νων αρχαιρεσιών, θά μπορούσε νά 
δώση τόν άριθμό — ξεπερνάει -ό 
60% τών Εγγεγραμμένων, δέν προ-σ- 
ήλθεν νά ψηφίση. Δέν ήθελε τούς 
μέν, δέν καταλάβαινε τί είναι οί δέ. 
Τό γεγονός δέ τής έλαχιστστάτη-ς 
διαφοράς ψήφων ■— 47 στον άρι- 
Βμο — -δείχνει δτι οΰδέν, μά ο-ΰδέν 
κίνημα υπήρχε. Καί όλοι περιδεείς, 
περί μέναμε νά δούμε τί χειρότερο 
μάς περίμενε.

‘Εγώ, συνάδελφοι, άποπειράθηκα 
νά κάμω την Κασσάνδρα, -μέ Εκείνη 
τήν επιστολή, Επαναλαμβάνω, πού 
έδημοσιεύθη. Τήν ξαναδιάβασα καί 
στήν προηγούμενη Γεν. Συνέλευση. 
Θά Επιμένω μέχρις δτο-υ νά φύγω 
άπό τήν υπηρεσία, δτι Εχει- τά σπέρ
ματα όλων τών προϋποθέσεων μιάς 
ευοίωνου έξελίξεως τού συνδικαλι
στικού κινήματος -μέσα στήν Τρά
πεζα. "Ημουνα απόλυτα βέβαιος γιά 
τίς θλιβερές μέρες πού Ακολούθησαν 
καί γιά τό κατάντημα τά σημερινό.

Συμπέρασμα: Δικαίωσαν οί συν- 
άδελφο-ι αύτοί τίς προσδοκίες αυτών 
πού πίστεψαν σ’ αυτούς; "Η έπαλη- 
θεύθ,ησαν οί ανησυχίες τών άλλων;
Ο συνάδελφος -Γεν. Γραμμαπεύς, καί 

πολύ καλός μου φίλος κ. Άλέξ. Ρωσ- 
σέτης, μίλησε γιά εγγενείς Αδυνα
μίες στό ξεκίνημά τους. Νά όνο-μά- 
σωμεν ένα μέρος άπό αύτές τίς Εγ
γενείς αδυναμίες στό ποσο-στόν πού 
συμ-βάλαμε οπή δημιουργία τους.

’Αριθμός συναδέλφων πού θέλη
σαν -κατά αναφαίρετο νομικό τους 
δικαίωμα —δέν λέγω ούτε ηθικό, ού
τε συνδικαλιστικό, ούτε υπηρεσια
κό-— δέν λέγω τίποτε άπό αυτά, μό
νον νομικό τους δικαίωμα, νά Ελέγ
ξουν τό τυπικό κύρος τών ’Αρχαι
ρεσιών, γατί πίστευαν, δτι μέσα σέ 
κείνη τή σύγχυση, ίσως έδίνετο ή 
ευκαιρία στό Σώμα, νά ξαναμετρη- 
6ή, καί ίσως μπορούσε Ετσι αναθεω
ρώντας τά πράγματα, νά Αντιμετώ
πιζε τήν δυνατότητα ένός καινούρ
γιου αντιπροσωπευτικού σχήματος. 
Τό Ενδεχόμενο αύτό είναι βέβαιο τώ
ρα, δτι δέν θά Εβλαπτε καί τούς σή
μερα λογοδοτούντας. Διότι, έάν εί
χαν χίλιους συναδέλφους φίλους 
τους, μέ τήν άνεση τού χρόνου πού 
θά τούς έδίνετο, θά τούς ηΰξαν-αν ά- 
φού ήταν «νέες δυνάμεις». Καί προσ- 
έφυγαν οΐ συνάδελφοι εις τήν Δι
καιοσύνη Επικαλούμενοι, Επαναλαμ
βάνω, τυπικούς λόγους Ακυρότητας 
τών άρχαιρε-σιών, Δέν κατήγγειλε 
κανένα ούτε ώς ανήθικο, ούτε ώς ψεύ
την. Καταστατικό δικαίωμα, καί νο
μικό δικαίωμα ήσκησαν. ’Αστικός 
Κώδικας άπό τή -μια μεριά, Κατα
στατικό τού Συλλόγου άπό τήν άλ
λη. Είναι τό πρώτον κατηγορώ πού 
θά απαγγείλω εις τούς νέους αυ
τούς συναδέλφους μέ τούς χίλιους 
ψήφους, δηλαδή κάτι λιγώτερο άπό 
τό 1)4 τών συναδέλφων τών Εγγε
γραμμένων ώς μελών τού Συλλόγου 
μας, πού τούς έτίμησαν, τόσος ήταν 
ό αριθμός τών ψήφων πού Επήραν 
καί πού αΰτοτιτλοφορούνται «οί νέες 
δυνάμεις».

(Μικρά διαλογιική συζήτησις, είς 
οξύ τόνον).

Έκινή-θη λοιπόν ή διαδικασία Ε
ναντίον τού Δ.Σ. -άπό άριθμό συνα
δέλφων —επαναλαμβάνω— οί όποιοι 
ήσκησαν κατά πάντα νόμιμό τους 
δικαίωμα καί τίποτε άλλο. Δέν Εθι
ξαν κανένα άπό τό περιεχόμενα τής 
δικαιοδοσίας τους σάν Συμβουλίου 
κατά τήν Ενάσκηση τών συνδικαλι
στικών των καθηκόντων. Τήν Αρχήν 
τού προβλήματος Εθιξαν. Καί ιδού 
τό κατηγορώ: ‘Υπήρξε σοβαρός α
ριθμός συναδέλφων, άπό τούς προσ- 
φυγάντες, ό όποιος έδέχθη- Εκβιαστι
κήν —πώς νά τήν χαρακτηρίσωμεν 
άλλοιώς— πίεσιν διότι έτόλμη-σε νά 
βάλη τήν υπογραφή του κάτω άπό 
τό δικόγραφο καί υπήρξαν συνάδελ
φοι —λέτε καί δέν είχαν τό νόμιμον 
δριον τής ηλικίας— περιδεείς νά ίρ- 
χωνται νά ζητούν νά αποσύρουν τήν 
υπογραφή τους έξ αιτίας Ακατονό
μαστων Απειλών.

(Μικρά διακοπή τής μαγνητοφω- 
νήσεως).

Προσωπικά Αρνούμαι νά -δεχτώ 
δτι οί άπειλούντες είχαν Επίγνωση 
τού τί Εττραττον. Τόσο καταλάβαι
ναν Ετσι Εκαναν. Καί δεν σκεφτόν- 
τουσαν πώς αν άπερρίπτετο ή προσ
φυγή καλώς νά συνεχίσουν τήν δου
λειά του. ’Άν ήταν καταδικαστική 
γιά τούς έκλεγέντας, δέν είχαν πα
ρά νά ξαναικατεβοΰν στήν -κάλπην, 
νά άνασυγκροτη-θοΰν, νά Εχουν -ό

πλεονέκτημα τουλάχιστον ένός μη
νάς μπροστά τους, άν δχι περισσότε
ρον, νά προλάβουν νά κάμουν δλα Ε
κείνα πού σάς είπα δτι Ελειπαν άπό 
τό σχήμα τους δταν έξεκίνη-σαν, καί 
νά Επανεμφανιζόντουσαν. Τό καταγ
γέλλω. Έξεβιάσθηκαν συνάδελφοι 
γιά τήν υπογραφή τους.' Άπό α
πλούς στό βαθμό υπαλλήλους μέχρι 
άνωτέρους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεν. Συνελεύσεως: 
Κύριε Χαρίτο, έπιτρέπετε -μίαν άπάν- 
τησιν έκ μέρους τού κ. Γεν. Γρα-μ- 
μοττέως;

κ. Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Ό κ. Γενικός 
Εχει σέ τόσα νά Απάντηση. Δέν θά 
είναι μόνο τούτο. Σέ τί θά τόν ώψε- 
λήση αύτή ή παρέμβαση;

κ. Α. ΡΩΣΣΕΤΗΣ: Θέλω νά σάς 
προτείνω -κ, Χαρίτο, δταν καταγγέλ
λετε, (δέν άκούγεται είς τό μαγνη- 
τόφωνον).

κ. Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: -Πάλι αύτή ή 
παρέμβασίς σας μέ υποχρεώνει σέ 
μίεχν άλλην παρέμβασιν δική μου, 
κατά τό δικαίωμά μου, ώς άμιλη- 
τοΰ:

Άποκηρύττω -μετά βδελυγμίας τήν 
όπο ιανδήποτε έκ μέρους -μου πρόθε
ση όξύνσεως τής συζητήσεως. Εΐναι 
κριτική αυτή-. Αποκλείετε νά σχο
λιάσουμε ονόματα, διότι άναζωοπυ- 
ρώννοντατ τά πάθη. Υπενθυμίζω, δτι 
επί ΐσοις δροις, οί συνάδελφο ι έδή- 
λωσαν πώς θά πιροσφύγοιυν πάλη 
στήν δική σας κρίση. Πρέπει δημο
σία νά δεσμευθοΰν, γι’ αυτά τά ό
ποια Εγιναν πώς δέν θά θεωρούσαν 
πολύ Αξιοπρεπή. Δέν Εχει κανένα 
νόη-μα τώρα νά κατονομάσω βια- 
στάς, ούτε βιασθέντας. Είναι πάρα 
πολύ περασμένη ιστορία. Λυπηρή ι
στορία. Κριτική πεπραγμένων κάνω, 
καί είναι πραχθέν τό Εγκλη-μα. Στή 
συνείδησή μου, δέν πρόκειται νά πα
ραγραφή. ’Εφόσον, μάλιστα, οί ί
διοι, τύχουν τής δικής σας ψήφου. 
Θά τό θυμάμαι καί θά παρακολουθώ 
γιά νά δω έάν θά έπαναληφθή. Μήν 
Αμφιβάλλετε, Εχει τή δύναμη τό Σώ
μα τών συναδέλφων νά τιμωρήση.

Ποιο ήταν τό ξεκίνη-μα τών νέων 
μας -συναδέλφων; "Οσοι έδταβάσατε 
πεπραγμένα προηγούμενης Γ εν. Σ υν
ελεύσεως, τό γνωρίζουν. Αντί νά τά 
όπαρριθμούμε, νά δώσωμεν τό ά
θροισμα: Μηδέν. Άνεδέχθησαν ενα 
μισθολογικό, έγκληματικώς διαχειρι- 
σθέν καί διαστρεβλωθέν άπό την 
προηγούμενη Συνδικαλιοπι-κή -μας η
γεσία. Χάσαμε Εκείνη τήν εύκαιρί-α 
πού κάθε 20 ή 25 χρόνια μάς δίνετε 
νά μή Εχουμε τιμαριθμική άλλα ου
σιαστική αναπροσαρμογή μισθολογί
ου, νά εχη πραγμοιτοποιηθή τό πιο 
ουσιαστικό μέρος τού αιτήματος: 
"Ιση μεταχεί-ρηση, πού δέν δικαιού
ται νά τό χρησιμοποιή γιά τόν έαυ
τό της μόνο ή σήμερον λογοδοτούσα 
Διοικούσα Επιτροπή. Άναδέχθηικε 
μια δποια λύση, είχε δοθή στό θέμα 
τών πτυχι-ούχων, δέν εΰθυνόταν αυ
τή γιά τό θέμα τού Ν. 751, δέν 
εΰθυνόταν γιά τήν Ελλειψη, προσωπι
κού ή οποία υπήρχε καί Εξακολουθεί 
νά ύπάρχη στό δίκτυο, δέν, δέν, δέν. 
Άπό έκεΐ καί Επειτα περί μένα μεν 
νά ίδούμε τί θά συμβή; Γ ιά μένα, 
τό πρώτο σημαντικό Εργο τού νέου 
Δ.Σ. ήταν, παραγνωρίζοντας τίς 
συνθήκες πού υπήρχαν μέσα καί Εξω 
άπό τήν Τράπεζα, διαλέγοντας τήν 
πλέον στείρ-α, καί τήν πλέον άχρη
στη -μέθοδο, τό νά παραστήση τόν 
λεοντιδέα Εναντι τής Εργοδοσίας. ΤΗ· 
ταν άσφαλώις ή πιο εύκολη λύση.

Καί Ετσι στήν προηγούμενη α
πολογιστική Συνέλευση έβλέπαμε 
τόν μέν ένα έκ τών δύο βασικών στε
λεχών τού Δ.Σ., τόν Πρόεδρον, νά 
άρνήτοα τό Εφικτό τής απεργίας, τόν 
δέ Γεν. Γραμματέα νά τήν έπαπειλή. 
Ό ένας σέ διάστημα μισής ώρας 
Τήν έκράδαινε επάνω άπό τά κεφά- 
λ α μας, ικαί ό άλλος Ελεγε -δτι: βε
βαίως απεργία δέν είναι εύκολο νά 
γίνη. Αυτή ήταν μια Απόδειξη τής 
συνταυτίσεω-ς απόψεων πού υπήρχε 
μεταξύ τους.

Δεύτερον. Έδιάλεξαν σάν στόχο 
τους μαχητικό, τή,ν ‘Ομοσπονδία. 
Καί τό άποτέλεσμα: Τό Αρχαιότε
ρο συνδικαλιστικό Σωματείου τής 
Χώρας, δχι μόνο τών Τραπεζών, άλ
λα αύτό πού Εχει- ζωή προγενέστερη 
καί άπό τής Γ.Σ.Ε.Ε. καί άπό τό 
’Εργατικό Κέντρο Αθηνών, νά μή 
διε-κ-δι-κή θέση άξια τής ισχύος του 
μέσα στό ’Εκτελεστικό Συμβούλιο 
τής 'Ομοσπονδίας. Θέση, απλού Εκ
τελεστικού μέλους τό Σωματείο πού 
ίδρυσε τήν Ο.Τ.Ο.Ε.!! Ασυγχώρη
τοι είστε γι’ αύτό.

Συνάδελφε Αθανάσιε Γιαννακόπον- 
λε, δέν επιθυμώ νά -σέ χτυπήσω στήν 
όποιανδήποτε θέση σήμερα εύρίσκε- 
σαι. Συζητώ τό πρόβλημα αύτό σέ 
συνάρτηση μέ τό Αξίωμα πού είχες 
τότε, σάν ένας μέσα στους 21. PRI
MUS INTER PARES. Καί άν -θά Α
ναζητήσω εύθΰνες, θά τίς ζητήσω 
καί άπό τούς 21. Εί-κοσϊένα -μέλη Ε
χει τό Δ.Σ. τά όποια εΐναι άλλη- 
λεγγύως καί είς ολόκληρον υπεύθυνα 
γιά ο,τι κάνουν. Έκτος έάν δηλώ
σουν άνηλικότητα ή τό έλαφρυντικό 
τού έλλιπούς καταλογισμού.

Έφύγαμε άπό τήν ‘Ομοσπονδία 
σάν Σύλλογος -καί δχι σάν Πρόεδρος 
τού Συλλόγου. Σ κληρώναμε τή θέση 
μας Εναντι τού Εργοδότου, πριν νά 
αναγνωρίσουμε τίς θέσεις μας μέ 
τήν εργοδοσία, τήν πρώτη αψιμαχία, 
πριν νά ξεκαθ'αρίσο-υμε τί άκρ-ιβώς 
ζητούμε άπό τόν εργοδότη, καί δχι 
μέ ένα «μπαϊράκι» ή γιά νά παί

ξουμε τήν κολοκύθια. Δέν υπήρξε 
Εμπεριστατωμένη προβολή αιτημά
των, δπως αρμόζει σέ υψηλής καταρ- 
τίσεως τραπεζικά στελέχη, πού κα
τέχουν τά προβλήματα τού Ιδρύμα
τος. Μέ έναν απαράδεκτο Ερασιτε
χνισμό, ό οποίος, φυσικά, γιά μένα 
ήταν αυτονόητος, άφού κάτω από 
τέτοιες συνθήκες ξεκίνησε τό σχήμα, 
περάσαμε δλη Εκείνη τήν περιπέ
τεια.

Φθάσαμε στό 12 παρά μισό. Α
σφαλώς τό Δ.Σ. έφθασε σέ δίλημ
μα: -Νά υιοθέτηση- μέχρι πέρστος 
τή_ γραμμή πού έχάραξε είς εαυτό; 
Νά παραιτηθή ή νά κράτηση τή γλύ
κα του θώικΡυ; Γ ιά νά στεριώση τό 
γεφύρι ήθέλε κόκορα. Σείς ξεύρετε 
άν εύρέθηκε αυτός.

Έγώ πιστεύω, δτι έάν ήταν συ
νεπείς καί είχοιν δχι τήν ευθιξίαν, 
Αλλά τήν έπίγν-ωση τής θέσεώς τους, 
θά έπρεπε τίμια καί καθαρά νά -κα- 
τεβού-ν Ενώπιον μας, νά καταθέσουν 
τήν εντολή: Κλειστές οί πόρτες νά 
μάς πούν κύριοι συνάδελφοι. Αύτή, 
είναι ή δυσκολία -μας, ή ανανεώνετε 
τήν Εμπιστοσύνη σας σέ μάς, ή βρή- 
τ-ε τρόπο νά τήν ξεπεράσετε τήν 
δυσκολία.

Αντ’ αυτού προ-χώρησο(ν Ακόμα 
πιο μέσα. Φθάσαμε νά αντιδικούμε 
μέ τήν ‘Ομοσπονδία, γιά τήν Κυ
βερνητική απόφαση καί την έκφρα
ση τής επιθυμίας τής 'Ομοσπονδίας, 
τήν εξίσωση δρων Εργασίας ικαί α
μοιβής σέ όλους τούς Εργαζομένους 
σέ όλες τίς Ελληνικές Τράπεζες. 
‘Υπήρξε πράγματι παρεξήγηση στό 
θέμα. Άλλα ή παρεξήγηση ξεύρετε 
πώς πολεμήθη-κε; "Εξω άπό τήν ‘Ο
μοσπονδία. Καί αφήσαμε τόν λύκο 
νά φυλάη τά πρόβατα. Βγήκαμε άπό 
έξω, καί καταγγέλλαμε. Ή ‘Ομο
σπονδία πλήρης, πλήν ήμών. "Οπως 
θά Ελεγε καί ό Καβάφης: «‘Ελλή
νων πάντες πλήν Λακεδαιμονίων». 
Άπεφάσισαν τί θά γίνη. Υπήρξε 
διαφορά. Πού Επρεπε νά καλυφθή 
αυτή ή διαφορά; Μέ τίς άνακοινώ-

Κύριοι συνάδελφοι, τό βήμα, αύ
τό είναι γιά νά κρίνεται κυρίως, τό 
απερχόμενον Δ. Σ. ’Εδώ ακούσαμε 
παράξενα πράγματα άπόψε. Τό δέ 
Δ.Σ. οφείλει νά άναφέρη τί Εκαμε 
καί τί δέν έκαμε είς δλον εκείνον 
τόν μακρύν κατάλογον ποΰ συνηθί
ζει κατά τήν προεκλογικήν περίοδον 
νά μάς άραδιάζη. Πρώτον, δεύτε
ρον, τρίτον, τέταρτον. Θέμα γυναι
κών, ύέμα πολεμιστών, θέμα, θέμα 
κ.λπ.

Καί σήμερα περιωρίσθηκαν μόνον 
είς τό θέμα τό ασφαλιστικόν, καί τί 
έ'καμε ό καθένας προσιοπικώς καί τί 
δέν έ'καμε.

Ή κ. Τσαγκάρη, άνέφερεν ένα 
θέμα καί έ'γινε έ'να σούσουρο. Δέν 
ήθελαν νά τήν ακούσουν. Ούτε οί 
απερχόμενοι ώμίλησαν, ούτε οί έπι- 
κριταί ώμίλησαν, ούτε ό άπελθών κ. 
Γιαννακόπουλος καί Επικριτής είς τό 
παρόν Συμβούλων, είπε τίποτε. "Ο
πως δέν είπαν καί διά τό άλλο θέ
μα τών πολεμιστών.

Δέν αφορά τήν πλειονότητα τών 
παρισταμένων, διότι είναι νέοι, αλ
λά άφορσ. 600—700 ανθρώπους οί 
οποίοι υπηρετούν είς ολην τήν Ελ
λάδα.

Τό θέμα τού νόμου 751 έ'χει δύο 
σκέλη: Τό έ'να έξαρτάται άπό τήν 
Πολιτείαν καί τό άλλο έξαρτάται 
άπό τήν Διοίκησιν.

"Οσον αφορά τόν Σύλλογον, δέν 
έ'πραξε τίποτε. Δι’ αύτό προ ολίγων 
μηνών, άπεφασίσαμε καί συνήλθαμε, 
έκάναμε μίαν συγκέντρωσιν είς τήν 
Λέσχην καί έθέσαμε τό θέμα. Ό 
Σύλλογος. Επέτυχε καί μάς διέλυσεν 
Είπεν δτι δήθεν δυνάμεις αόρατες 
μάς απειλούσαν, καί δτι οί συγκεν
τρώσεις μας είναι παράνομες. Τό ά- 
νέλαβεν ό Σύλλογος νά τό λύση. 
Καί ποιαν λύσιν έ'δωσεν;

’Έκαμε κάποιαν νύξιν ό κ. Γιαν
νακόπουλος. "Οτι τό έφερεν είς κά
ποιον σημείον. Δηλαδή, άπέσπασε 
γνωμάτευσήν τού Ν.Σ. τού Συλλόγου 
δτι τό θέμα είναι ορθόν, μπορεί νά 
θεμελιωθή καί ν άφθάση καί μέχρις 
αγωγής. ’Αλλά έ'πεσεν ό Γιαννακό- 
πουλο-ς.

Καλώ τόν Σύλλογον, νά μάς εί- 
πή τί έ'καμε μετά τήν πτώσιν τού κ. 
Γιαννακοπούλ,ου, διά τό θέμα τών 
πολεμιστών τού ν. 751. ’Επειδή σέ
βομαι τό προχωρημένου τής ώρας, 
θά μοΰ Επιτρέψετε νά τά είπώ έν τά- 
χει τά θέματα. Κατ’ αρχήν, πέρυσι, 
δσοι ένθυμείσθε, είχα παρομοιάσει 
τήν Συνέλευσιν, μέ Ρωμαϊκό ‘Ιππό
δρομο. ’Έ, άπόψε έ'γινε χειρότερα 
κύριοι. Καί είναι πρός τιμήν μας αύ
τό. II ρός τιμήν μας, δμως μέ άν- 
τεστραμμένα τά γράμματα. Καί εί
ναι καί πρός τιμήν τού απερχομέ
νου Δ.Σ. —αν μπορή νά όνομασθη 
τιμή αύτό.

Κύριοι συνάδελφοι, δταν λέμε δτι 
θέλουμε1 προτάσεις γιά τόν ’Οργανι
σμό, καί γνωρίζουν, καί ξεύρουν ό
τι υπάρχουν συνάδελφοι πού μπο
ρούν νά βοηθήσουν, καί άπό τήν άλ
λην πλευράν, καταγγέλλονται Επι- 
σήμως καί έπωνύμως, δσα κατηγγέλ 
θησαν. καί άπό τήν άλλην πλευράν, 
έγώ, έ'χοντας μίαν ωρισμένην κοινω
νικήν πείραν —μάλλον πείραν κοι
νωνικών θεμάτων— ακούω νά λέγε
ται, αν άνακατευθής μέ αύτά θά 
βρής τόν μπελά σου, δέν δέχομαι 
δτι τήν υπηρεσιακήν μου Επάρκειαν, 
πού είναι Εδώ συνάδελφοι πού τήν 
έ'χουν κρίνει, θά τήν κρίνη τό Συμ-

σεις, άττ’ Εξω, ττρός ημάς; ή μέσα 
στον χώρο τής ‘Ομοσπονδίας; Ποιόν 
ήθελαν νά Ίτείσο-uv; Εμάς πού τούς 
εδώσαμεν τήν Εντολή νά πάνε Εκεί 
να μάς Εκπροσωπήσουν; Μά Εμείς 
δέν είχαμε καμμί-αν ΐσχύν Εναντι τής 
Ομοσπονδίας. Αυτοί τήν είχαν. Φρα- 

κάρισμα Ασφαλώς.
Τό μισθολογικό. Αυτόχρημα κιν

δυνεύσαμε νά τό χάσουμε, γιατί έ- 
πιμείναμε σέ μία αυτόχρημα έγωϊ- 
στική καί Εγωπαθή προβολή τού θέ
ματος, Ελπίζοντας δτι Εμείς θά δη
μιουργήσουμε ομάδα Σωματείων μέ 
σ-,οοπο να πολεμήσουμε τήν Διοίκηση 
τής ‘Ομοσπονδίας. Τί Εγινε; Έφτύ- 
σαμε ψηλά καί έγύρισε έπάνω μας. 
Αγκαλιές καί φιλιά καί τραγούδια 
τώρα. Ευτυχώς πού υπήρξε μεγαλο- 
θυμία, από δλσυς τούς παράγοντας 
πού μπορούσαν νά βοηθήσουν. Καί 
οπό τήν Ό'μοσπονδία καί άπό τήν 
Πολιτεία καί άπό τήν Διοίκηση-, ώ
στε νά μηδενισθοΰν οί ζημίες. Δέν 
μπορεί δμως νά έπαί-ρεται ούδείς 
άπό τό λογοδοτούν Δ.Σ. γιά δ,τι 
σήμερα Εγινε. Καί δποισς Εχει Αν
τίρρηση ας ρωτήση, τόν Πρόεδρο τής 
Ο.Τ.Ο.Ε.

^Σέ μιά άπό τίς άτέρμονες περιο- 
ο-ειες τού λογοδοτοΰντος σήμερα Δ. 
Σ. στήν επαρχία ετ-υχε νά βρί-σκω- 
μαι γιά υπη-ρε-σ ι α κ ο ύς λόγους σέ κα
τάστημα έπαρχακόν, συνάδελφοι, 
καί παρενρέθηκα σέ συγκέντρωσι 
π-ρός ενημέ-ρω-σιν τών συναδέλφων 
τού καταστήματος. Δέν Ελαβα τόν 
λόγο καί θεώρησα υποχρέωση μου 
να καλύψω, δηλαδή- νά βοηθήσω νά 
γίνη μία σωστή συζήτησις καί νά 
άφήσω τούς υπευθύνους μου Εκ
προσώπους, νά Ενημερώσουν καί νά 
διευκρινήσουν. Καί ερέτη άπό συνά
δελφον τού Καταστήματος τό Ερώ
τημα: Γ ιατί κύριε, -δέν έσπευσατε 
νά καταγγείλετε τό μι,σθολογικόν 
μαζί μέ τήν ‘Ομοσπονδία; Εΐτανε 
τις μέρες πού ή Ο.Τ.Ο.Ε. είχε κυ
κλοφορήσει απαντητική πρός τόν 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 12ην ΣΕΛ.)

βούλιον, πού είναι καί βαθμολογικώς 
κατώτερον.

"Οσον τό αν οί γυναίκες είναι κα
τώτερες ή οχι, θά τό δεχθώ, έάν έ
πωνύμως ό κ. Πίσκοπος καί ό κ. 
Ρωσσέτης, ανεβούν εδώ καί είποϋν 
δτι έγεννηθήκαμ,ε άπό ανάξιες μάνες 
δτι εχομεν ανάξιες γυναίκες. Καί α
κόμη έάν υψώσουν τό ανάστημά των 
είς τόν κ. Πρόεδρον τής Χώρας καί 
είποϋν δτι δέν προΐστασθε Κύριε τής 
Ελλάδος Ελλήνων Χριστιανών, άλ 
λα τής Τουρκίας, πού καί Εκεί ακόμη 
οί γυναίκες έ'χουν ίσια δικαιώματα.

Καί φθάνομεν είς τό θέμα τής 
«Τραπεζιτικής», πού είναι τό συλλο
γικόν μας δργανον, καί δέν ευρίσκει 
μιά γραμμή νά έκφράση τά συγχα
ρητήρια γιά πλείστους δσους συνα
δέλφους διέπρεψαν σέ τομείς άλλους 
πλέον τού Τραπεζικού στίβου. Καί 
τό είχαν έτοιμο τό ψωμί, άπό τά δ- 
νόματα τής συνεργασίας. Καί αυ
τούς τούς ανθρώπους, τούς βραβευ
μένους άπό τήν Κοινωνίαν, ώφειλαν 
νά τούς μαζέψουν κοντά τους, νά 
τούς πάρουν, νά πάρουν γνώμες καί 
υποδείξεις, γιά νά καλύψουν τήν I- 
δικήν των ανεπάρκειαν —ας μοΰ Ε
πιτρέψουν τήν λέξιν— δέν τήν α
νακαλώ, διότι είναι ή προσωπική 
μου γνώμη.

Λέγω τό εξής: "Οσον χοιριζόμα- 
στε καί κάνομε καί διάσπαση καί σέ 
θήλυ καί σέ άρρεν προσωπικόν, καί 
σέ νέους καί σέ γέρους, βγάζομε τά 
μάτια μας. Τόν Βρεφικόν Σταθμόν, 
πού καυχαται είς τόν απολογισμόν 
τό Συμβούλων, καί ό οποίος πραγμα 
τοποιήθηκε μόνος του, τήν ιδέαν μου 
έπήρεν άλλος ’Οργανισμός, καί ήδη 
τόν έ'χει τόν Βρεφικόν Σταθμόν.

Καί κάτι άλλο. ’Επειδή έλέχθη δ- 
τι έ'γινε υποκλοπή υπογραφών, έ'χω 
νά είπώ τούτο-: Συνάδελφος πού έ- 
πήγε είς τό Δικαστήριον καί είπεν 
δτι τού ύπέκλεψαν τήν υπογραφήν 
του, έ'λαβε τήν άπάντησιν, δτι ένή- 
λιξ πολίτης καί Τραπεζικός υπάλλη
λος, οφείλει νά ξεύρη τί υπογραφή, 
ακόμη τόν Θεοδόσιον τόν μικρόν, ε
νώ δέν καταλογίζη δόλον είς τήν 
Πουλχερίαν πού τού έπήρε τήν υπο
κλοπήν. Έγώ, δέ εχω υπογράψει, 
άλλα θά έπρεπε τό προσωπικόν νά 
έλέγχη ποιοι λέγουν δτι τούς υπέ
κλαπη ή υπογραφή, καί νά μή τούς 
δώση ποτέ όργανικνή θέσιν. Δέν κά 
μουν διά Τραπεζικοί υπάλληλοι.

"Οσον αφορά τό θέμα τού Δικα
στηρίου, μολονότι δέν έ'χω υπογρά
ψει, αλλά έ'χω άμεσον άντίληψιν, 
καλώ τούς συναδέλφους κ. Ρωσσέτην 
καί χ. Π ίσκοπον, Επειδή άπό δ,τι 
ξεύρω τουλάχιστον άπό τόν κ. Βα
σιλοπούλαν καί τόν κ. Π απαϊωάν- 
νου, μέ τούς όποιους ούτε πολιτεύο
μαι, ούτε άντιπολιτεύομαι αυτήν τήν 
στιγμήν, ξεύρω τό Εξής: "Οτι δέν 
Εξεδόθη άπόφασις τού δικαστηρίου, 
διότι τά μέλη πού ή έκπροσώπησις 
τού Συλλόγου είπεν δτι ανακαλού
σαν τά πληρεξούσια, δέν παρέσχον 
τά αρμόδια έ'γγραφα είς τό δικα- 
στήρισν.

’Άλλο λοιπόν αύτό, νά διαρρεύση 
ή διετία, καί άλλο νά λέμε δτι έβγή- 
κε καταδικαστική άπόφασις. ’Άλλο 
τό έ'να κύριοι συνάδελφοι καί άλλο 
τό άλλο. Καί είναι δικαίωμα τού 
συναδέλφου νά ένδιαφέρεται διά τά 
κοινά, χωρίς νά τού Επισείσωμεν 
τούς κινδύνους υπηρεσιακής μειώσε- 
ως. Αύτό, αν είσθε κάπροι σείς, δε- 
χθήτε το. Έγώ δέν τό δέχομαι.

Η ομιλία του συν. Δημητροπούλου



H άμιλίι τοϋ ιιν. ίιιιιιιΐιιιΐιι
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Έσημείωσα δύο τινά τά όποια 
είπε ό Γενικός Γραμματεΰς τοϋ 
Συλλόγου, δτι οί νέοι, επέτυχαν καί 
πράγματι επέτυχαν καί δτι οί γέροι 
άπέτυχαν. Δέν άπέτυχαν οί γέροι 
Κύριοι. Καί νέοι καί γέροι επέτυχαν. 
Δέν επιτρέπεται νά διχάσωμε τό 
προσωπικόν σήμερα καί νά πάρω με 
τούς μέν καλοίς καί τούς άλλους κα
κούς. Δέν τό δέχομαι.

Ή ιστορία τοϋ Συλλόγου τούτου, 
έγράφη πολλά χρόνια πριν άπό γέ
ρους καί άπό νέους. "Ολοι μαζί έ- 
δώσαμε τό αίμα μας εις αυτόν τον 
αγώνα. "Οχι μόνον οί γέροι αλλά 
καί οί νέοι. Καί δχι μόνον οί νέοι 
αλλά καί οί γέροι.

Τό ’Ασφαλιστικόν δέμα, έτέθη υ
πό την έννοιαν νά ένοποιήσωμε τά 
δύο Ταμεία. Βεβαίως Κύριοι, ούτε 
άπό πάθος, ούτε άπό προκαταλήψεις 
διακατέχομαι. Πρέπει νά ενοποιη
θούμε. Ποϊαι δμως, θά πρέπει νά 
είναι οί εγγυήσεις τάς όποιας θά 
προσφέρη ό εργοδότης εις τό νέον 
ένοποιημένον Ταμείον; Θά προχω- 
ρήση σωστά; Προκαλώ αύτήν την 
στιγμήν τό Δ.Σ. νά μοϋ πή. ποια 
ή περιουσία του άλφα ταμείου καί 
ποια τοϋ βήτα; Τώρα Κύριοι. Δέν 
μπορείτε εις την δευτερολογίαν νά 
παρασύρετε τον κόσμον. Κύριοι σάς 
παρασύρουν, δέν ξεύρουν τό θέμα, 
δέν ξεύρουν την περιουσίαν των Τα
μείων καί έρχονται εδώ καί σάς λέ
νε δτι θέλουν.

Θά σάς πώ εγώ αύτήν τήν σχέσιν. 
Πρώτον τό θέμα, είναι άκυρον. Καί 
είναι άκυρον διότι δέν έτέθη πέντε 
ήμέρες πρά τής παρούσης Συνελεύ- 
σεως ΰπ’ δψιν υμών.

Συνεπώς, κατά τό Καταστατικόν, 
δέν θά πρέπει καν νά συζυτηθή. ’Εν
τούτοις οί συνάδελφοι τοϋ Δ.Σ. προ
χώρησαν εις τήν συζήτησιν. Δέν έ- 
ιόλμησαν δμως νά ομιλήσουν περί 
άποφάσεως. Τό άλλαξαν. Λένε, τώ
ρα προς τό παρόν θά τό κουβεντιά
σω με καί μετά θά τό ξαναφέρωμε 
εις άλλην Συνέλευσιν. "Οπως ήτο δ
μως τό θέμα τεθημένο δέν ήτο έτσι 
εις τήν πρόσκλησιν, δυστυχώς.

Κύριοι σάς πληροφορώ, οτι τό 
Ταμείον ούτε έλειμματικάν είναι, 
ούτε έχει καν έναν ανάγκην. Αυτήν 
τήν στιγμήν ύφίστανται μετοχαί τής 
’Εθνικής Τραπέζης, συνολικού ποσού 
1.800.000.000 αί όποίαι μετατρεπό- 
μεναι εις ομολογίας προς 7,50ο) ο 
προσφέρουν 150.000.000 τόν χρόνο 
έσοδα. "Οταν τό έλειμμα κυμαίνεται 
άπό 60—90 εκατομμύρια δέν υπάρ
χει έλειμμα. ’Εάν θά έλθη. τό άλλο 
τό Ταμείον, τό όποιον δέν έχει τί
ποτε, τί θά γίνη Κύριοι; Θά άνα- 
λάβη ή Διοίκησις νά έγγυηθή νά 
πληρώση τά λεφτά καί τότε;

Επίσης τό αίτημα τής ίσης μετα- 
χειρίσεως τό όποιον επί 20 χρόνια 
τίθεται συνεχώς. "Οχι άπό μάς. 
"Αλλοτε μαλακά καί άλλοτε μέ σφο- 
δρότητα.

’Αναγνωρίζω δτι πρώτοι εμείς 
προσπαθήσαμε πιο πολύ, πιο πολύ 
άπό δλους νά τό φέρωμε εις πέρας 
αλλά καί οί παλαιοί συνδικαλισταί 
έχοντες καί άλλα προβλήματα νά 
αντιμετωπίσουν, έφερναν τό θέμα, 
ανεξάρτητα αν τό ωθούσαν εκεί πού 
έπρεπε. 'Υπήρχαν έξ ίσου σοβαρά 
θέματα καί τότε, τά όποια έπρεπε 
καί νά μελετηθούν.

Όμιλοΰν περί Δανεισμού. Δέν υ
πάρχει δανεισμός εις τό Ταμείον 
μας άπό τήν Τράπεζαν καί δέν υ
πάρχει δανεισμός, διότι δέν υπάρ
χουν τόκοι. Δέν πληροινωμε τόκους 
εις τήν Τράπεζαν, ούτε χρεοινει ή 
Τράπεζα τόκους, ούτε πιστώνει τό 
Ταμείον συντάξεοιν.

Θά έρωτήσω δμως κάτι άλλο α
γαπητοί συνάδελφοι. Προσφάτως έ- 
κυκλοφόρησε άνακοίνωσις ή όποια 
ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, δτι δέν 
δέχεται νά άνα?νάβη τά ταμεία ό ερ
γοδότης. Δυστυχώς, ό Πρόεδρος 
τού Δ.Σ. εις Πρακτικά τού παρελ
θόντος Φεβρουάριου έχει διατυπώσει 
τήν γνώμην νά τά άναλάβη δ εργο
δότης. Ομοίως έχω επιστολήν τοΰ 
συναδέλφου κ. Ζαχαριουδάκη ό όποι
ος προτείνει τά αυτά. Δηλαδή, νά 
παραδώσωμεν τήν περιουσίαν μας. 
σήμερα πού γίναμε πλούσιοι, πού 
μπορούμε νά γίνωμε αφέντες νά τήν 
παραδώσωμε εις τήν Τράπεζάν μας.

Αυτά είχα νά πώ ώς κριτικήν επί 
των δσων είπαν οί Συνάλεφοι.

"Ερχομαι εις ένα άλλο θέμα. ’Ε
δώ απόψε εμφανίζομαι διά νά σάς 
εκθέσω, πράγμα διά τό όποιον 
άλλωστε καί διά σχετικής άνακοι- 
νώσεως σάς είχα ΰποσχεθεΐ, τά 
πραγματικά εκείνα περιστατικά, τά 
όποια ώδήγησαν είς τόν παραμερι
σμόν μου.

Τούτο δχι τόσον διά νά άποκατα- 
σταθώ προσωπικώς, αλλά διά νά έ- 
πισημάνω δημοσίως καί νά κρούσω 
τόν κώδωνα τοΰ κινδύνου διά μίαν 
ενέργειαν καί μίαν τακτικήν τοΰ ερ
γοδότου, ή όποια μέ τήν συνεργα
σίαν 11 εκ τών μελών τοϋ Διοικη
τικού Συμβουλίου τείνει νά καθιε- 
ρώση νέας άρχάς καί αντιλήψεις είς 
τόν συνδικαλισμόν καί ούχί βεβαί
ως πρός όφελος τοΰ Προσωπικού.

Καί δσον μέν αφορά τήν προσωπι
κήν μου θέσιν έχω νά εϊπω τούτο 
καί μόνον:

Ή άπομάκρυνσις μου έκ τή Προ
εδρίας τού Συλλόγου μας, ή οργή 
τοΰ ’Εργοδότου καί ή εν συνεχία ά- 
σύνηθης είς τά συνδικαλιστικά χρονι
κά έκδίωξίς μου είς τό 'Υποκατά
στημα Καμινίων, προφανώς καί πρός 
άπομόνωσίν μου έκ τοΰ κυρίου δγκου 
τών συναδέλφων, αποτελούν δι’ εμέ 
παράσημον καί πανηγυρικήν έπιβε- 
βαίωσιν τής συνδικαλιστικής μου Α

κεραιότητας καί αξίας.
"Οσον αφορά έξ άλλου τήν γενι- 

κωτέραν τακτικήν τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου, έναντι τής Διοικήσεως 
έν σχέσει μέ τήν έπίλυσιν τών δικαί
ων αιτημάτων μας, σάς γνωρίζω ό
τι ή τακτική αΰτη έχαράχθη έν πλή
ρη όμοφωνίφ τών μελών τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου καί έν συμφωνία 
τών Διοικήσεων τών λοιπών αδελ
φών Συλλόγων. Ή έντασις είς τάς 
σχέσεις Διοικήσεως Συλλόγου, σύνη 
θες φαινόμενον όταν οί Συνδικαλι- 
σταί πράττουν τό καθήκον των, έλα
βε διαστάσεις κυρίως άφ’ δτου ή Δι- 
οίκησις δέν έτήρησε τάς υποσχέσεις 
της ώς πρός τήν έπίλυσιν τών αι
τημάτων μας. ’Ενώ δηλ. αύτη ύπε- 
σχέθη ρητώς τήν λύσιν όλων τών οι
κονομικής φύσεως διαλαμβανομένων 
είς τό άπό τοϋ Αύγούστου 1971 υ
πόμνημα, δέν έπέζησε έξ έπόψεως 
σημασίας ούτε τό 1)10 αυτών.

Κατόπιν αυτού καί έκ τής παραλ
λήλου ένάρξεως παραβιάσεως τοϋ 
’Οργανισμού Υπηρεσίας, συνεπεία 
τοΰ όποιου ή Τράπεζα κατέστη ξέ
φραγο αμπέλι, πράγμα άλλωστε το 
όποιον κατηγγέλθη ύπό όλων, είς τήν 
Γενικήν Συνέλευσιν τών Μετόχων 
καί πάντοτε μέ ομοφωνίαν τών Με
λών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί 
τών λοιπών Συλλόγων, ήκολουθήσα- 
μεν πλέον έντονον τακτικήν.

Ύπό τον τίτλον ό Τρώσας καί ίά- 
σεται, προσφυγή είς τό Συμβούλι- 
ον ’Επικράτειας καί ύπό τών 4 Συλ
λόγων, Αναγνωριστική αγωγή διά 
τόν προσληφθέντα Διευθυντήν, έξώ- 
δικος πρόσκλησις διά τήν παιδικήν 
μέριμναν, δημιουργία διενέξεως διά 
τά επιδόματα βαθμών καί τάς προσ
αυξήσεις, μετατροπή τοΰ 10ο) ο είς 
5ο) ο τοϋ έπιδόματος πολυετίας, προ
ετοιμασία δι’ άγωγάς:

α) Διά τήν προσωρινότητα τού 
Νόμου 751.

6) Διά τόν διαγωνισμόν τοΰ 1965.
γ) Διά τά επιδόματα π?.ηροφορι- 

οληπτών καί
δ) Διαχειριστών Μηχανών.
Σημειοισατε ότι τά τελευταία τέσ

σερα θέματα ό Σύλλογος τά έγκα- 
τέλειψεν, άγνωστον διατί καί παρά 
τήν ύπέρογκον αμοιβήν τών Νομι
κών Συμβούλων.

Αίφνιδίως ό κ. Γενικός Γραμμα- 
τεύς θέτει θέμα άποκαταστάσεως 
τών σχέσεων μέ τήν Διοίκησιν.

Τό προσφερόμενον έν προκειμένη) 
τίμημα ήτο άπό πλευράς Συλλόγου, 
άπομάκρυνσις τοΰ Προέδρου. Δεν 
άναφέρομαι είς τήν πρόφασιν 
διότι θά υποτιμούσα τήν νοημο
σύνην σας. Είναι δυνατόν νά διε- 
νοήθην έγώ νά φέρω πρόσωπον τής 
άρεσκείας μου είς τήν Διοίκησιν τής 
’Εθνικής Τραπέζης. θέσιν άναγομέ- 
νην είς τήν άμεσον ευθύνην τής Κυ- 
βερνήσεως; Άπό πλευράς Διοικήσε- 
ως μία ύπόσχεσις αόριστος, καλώς 
μεθοδευμένη διά την παροχήν είς 
αύτήν μακράς καί Ακαλύπτου πιστώ- 
σεως χρόνου διά τήν έπίλυσιν τών 
θεμάτων, διά συστάσεως ’Επιτρο
πών αί όποίαι μάς θυμίζουν τάς διά 
τόν αυτόν σκοπόν συσταθείσας Έ- 
πιτροπάς τοϋ κ. Κομηνοϋ, είς τας 
όποιας τουλάχιστον έξεπροσωπεϊτο 
τό Συλλογικόν "Οργανον ^ διά τού 
Προέδρου. ’Αποτέλεσμα ή Διοίκη- 
σις επέτυχε νά άδρανοποιήση το 
Προσωπικόν, γνωστή ή ιστορία καί 
νά διασπάση τήν ενότητα τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου ρίπτουσα κατά 
τρόπον χονδροειδή βεβαίως, τήν ευ
θύνην τής μή έπιλύσεως τών αιτη
μάτων είς τόν Πρόεδρον, ώς νά μή 
ήτο δική της ύπόθεσις καί είς τήν 
απόλυτον εξουσίαν της, ή ίκανοποί- 
ησις τών δικαίων αιτημάτων τών 
έργαζομένων είς τά "Ιδρυμα τοΰτο.

Δέν θέλω νά είμαι μάντης κακών. 
’Αλλά φοβούμαι ή μάλλον είμαι βέ
βαιος δτι πάλιν θά πρόκειται περί 
έπαναλήψεως τής προηγούμενης ά- 
θετήσεως καί είναι εύκολον νά βρεθή 
πρόφασις. Κάποιος πάλιν δέν θά ά- 
ρέση είς τόν έργοδότην καί θά ζη- 
τήση τήν αποκοπήν του. Νεαι Έπι- 
τροπαί καί ούτω καθ’ εξής.

’Εάν, Κύριοι, υπήρχε σοβαρά διά 
θεσις διά τήν έπίλυσιν θεμάτων, ο
λόκληρον δμηνον δέν ήτο Αρκετόν 
διά νά γίνη μία καλή αρχή; Νά δο- 
θή ένα δείγμα αλλαγής είς τήν πρά 
ξιν κα δχι είς τούς ‘λόγους τής δια- 
θέσεως έναντι τοΰ Προσωπικού;

Κύριοι, φοβάμαι οτι θά δοκιμάσω- 
μεν σκληράν δοκιμασίαν. Πέραν 
τών άναντιρρήτων αυτών γεγονότων 
προβάλλει ηθικόν θέμα πελωρίων 
διαστάσεων. Πού ήκούσθη, Κύριοι, 
οτι ό Πρόεδρος πρέπει νά είναι τής 
άρεσκείας τής Διοικήσεως; Ύπ’ αυ
τήν τήν έννοιαν καί έφ’ δσον ανοί
γει ή δρεξις διά τής ύποχωρήσεως, 
τό ίδιο θέμα θά προκύψη διά τόν 
Γενικόν Γραμματέα καί διά τόν 
’Αντιπρόεδρον καί γιά δλα τά Μέ
λη τοΰ Συμβουλίου, οπότε καί δέν 
θά διαφέρουν άπό τήν τυχοϋσαν Υ
πηρεσίαν τής Τραπέζης, Αλλά τότε 
δ Σύλλογος θά έχη ώς μόνον προο
ρισμόν τόν εύθυνόν λιβανωτόν καί 
ούχί τήν διεκδίκησιν αιτημάτων.

Είμαι βέβαιος δτι ή πλειοψηφία 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου έχει ή
δη άντιληφθεί τήν παγίδα. Δυσκο
λεύεται δμως νά όμολογήση. Διότι 
κατ’ αυτόν τόν τρόπον θά άπωλέ- 
ση τό μοναδικόν προεκλογικόν της 
επιχείρημα πού συνοψίζεται είς τό 
εξής:

Ψηφίστε μας δτι κι’ άν είμαστε 
άφοΰ είς ημάς ύπεσχέθη δ κ. Διοικη
τής τήν έπίλυσιν τών θεμάτων καί 
ώς μόνον εχέγγυον τής ύποσχέσεως 
ή άθέτησις τής προηγουμένης δια- 
βεβαιιόσεως.
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΟην ΣΕΛ.)

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ
Διά τάς αρχαιρεσίας του Συλλόγου Υπαλλήλων Έ9νικης 
Τραπέζης τής Ελλάδος τής 7ης και 8ης’Απριλίου 1973
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ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Α) ΚΕΝΤΡΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Α) ΚΕΝΤΡΟΥ
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1) ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΣ Α.
2) ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΣ Νικ.
3) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΎ- 

ΛΟΣ Φώτιος
4) ΖΕΚΑΚΟΣ Εύάγγ.
5) Κ ΑΓΚΑΛΟΣ Γεώργ.
6) ΚΑΨΙΩΤΗΣ ΆΘαν.
7) ΚΟΑΛΙΟΣ Νικ.
8) ΚΟΤΤΣΟΤΛΕΡΗΣ Γ.
9) ΛΑΜΠΡΟ ΠΟΎΛΟΣ Ί.

10) ΛΑΤΖΩΝΗΣ Εύστ.
11) ΜΠΟΓΡΗΣ Παναγ.
12) ΣΟΤΠΟΣ Χρηστός
13) ΣΎΚΑΣ Νικ.
14) ΤΣΙΟΤΜΑΣ Έλευθ.

Β) ΕΠΑΡΧΙΩΝ

1) ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ Δημ.
2) ΡΕΩΡΓΑΚΟΠΟΎΛΟΣ Φ.
3) ΠΑΚΟΤΜΗΣ Στυλ.
4) ΔΟΜΕΝΙΚΙΩΤΗΣ Δημ.
5) ΘΕΟΦΑΝΟΎΣ Έιιμαν.
6) ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ Γ.
7) ΤΣΑΤΝΗΣ Δημ.

Καμινίων 
Πειραιώς Α'

Διοίκησις
Λογ. Κέντρον
Γερανιού
Πειραιώς Α'
Κεντρικόν
Πειραιώς Α'
Κεντρικόν
Κάνιγγος
Αιγάλεω
Λογ. Κέντρον
Θυρ. Πετρουπόλεως
Μακρυγιάννη

Βόλου 
Καλαμάτας 
Νεαπόλεως Θεσσαλ. 
Θεσ)νίκης Α' 
Μοναστηριού 
Άμφικλείας 
Ηρακλείου Κρήτης

1) ΑΝΔΡΟΤΛΑΚΗΣ Βασ.
2) ΚΑΡΑΜΑΣΗΣ Νικ.
3) ΚΕΦΑΛΟΠΟΤΛΟΣ Εύστ.
4) ΚΟΤΒΕΛΑΣ Νικ.
5) ΠΑΙΊΑΗΛΙΑΔΗΣ Ήλ.
6) ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΤ Ίω.
7) ΠΑΠΟΤΤΣΑΚΗΣ Δημ.

Καμινίων 
Πειραιώς Α' 
Κεντρικόν 
'Αγ. ’Αναργύρων 
Λογ. Κέντρον 
Διοίκησις
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Β) ΕΠΑΡΧΙΩΝ

1) ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Άναστ.
2) ΓΑΛΑΤΟΣ Δημήτριος
3) ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Γ.
4) ΣΤΟΓΙΑΣ Δημήτριος

Θεσ)νίκης Α' 
Λαρίσης 
Ηρακλείου 
Άρτης

3. ΕΛΕΓΚΤΑΙ

1) ΑΣ Λ ΑΝ ΙΔΟΎ 'Αγνή
2) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΤΑΟΤ Κ.
3) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙ

ΝΟΥ Σπ.
4) ΣΟΛΩΜΑΚΟΣ Βασ.
5) ΩΡΟΛΟΓΑΣ Γεώργιος

4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Διοίκησις 
Λογ. Κέντρον

Λεβαόείας
Ναυαρίνου
25ης Μαρτίου Θεσσ.

5. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ Ο.Τ.Ο,Ε.
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28)
29)
30)
31)
32)
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35)

ΑΙΛΙΑΝΟΣ Νικόλαος 
ΑΛΜΠΑΝΗΣ Νικόλαος 
ΑΣΛΑΝΙΔΟΤ 'Αγνή 
ΑΝΔΡΟΤΛΑΚΗΣ Βασίλ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπυρίδων 
ΓΕΡΑΛΔΗ Στεργιάνα 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΎΛΟΣ 
ΆΘαν.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΣ Ν. 
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Διονύσιος 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ Π ΟΤ
ΛΟΣ Φ.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΤΑΟΤ Κ. 
ΚΑΖΑΚΟΤ Γ. 
ΚΑΡΑΜΑΣΗΣ Νικόλαος 
ΚΑΨΙΩΤΗΣ ’Αθανάσιος 
ΚΕΦΑΛΟΠΟΤΛΟΣ Εύ. 
ΚΟΑΛΙΟΣ Νικόλαος 
ΚΟΝΤΟΠΟΤΛΟΣ Νικ. 
ΚΟΎΒΕΛΟΣ Νικόλαος 
ΚΟΤΤΣ ΟΤΛΕΡΗΣ Γ. 
ΚΎΛ1ΤΗΣ Δημήτριος 
ΑΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΣ Ίω. 
ΛΑΤΖΩΝΗΣ Εύστάθιος 
ΜΑΡΤΖΟΤΚΟΣ Άναστ. 
ΜΕΛΙΔΗΣ Γεώργιος 
ΜΠΑΛΤΑΣ Σπυρίδων 
Π Α Π ΑΓΕΩ ΡΓΙ ΑΔΗΣ X. 
ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΗΣ Ή. 
ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΤ Ί. 
ΠΑΠΟΤΤΣΑΚΗΣ Δημ. 
ΠΕΡΑΚΗΣ Δημήτριος 
ΣΟΛΩΜΑΚΟΣ Βασ. 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΤΛΟΣ Ν. 
ΣΤΑΤΡΙΔΗΣ Χρ. 
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙΤΗΣ Ν. 
ΖΕΚΑΚΟΣ Εύάγγελος

Κεντρικόν
’Ιλισού
Διοίκησις
Καμίνια
Διοίκησις
Ν αυτιλιακόν

Καμινίων 
Πειραιώς Α' 
Άγ. Ανάργυροι

Διοίκησις 
Λογ. Κέντρον 
Αιγάλεω 
Πειραιώς Α'

» . . 
Κεντρικόν

ΙΙετράλωνα 
"Αγ. Ανάργυροι 
Πειραιώς Α' 
Κεντρικόν 

»
Κάνιγγος
Διοίκησις

»
Αιγάλεω

Αιγάλεω 
Λογ. Κέντρον 
Διοίκησις

Ναυαρίνου

Πατησίων 
Σόλωνος 
Μοναστηράκι 
Λογ. Κέντρον

1) ΑΙΛΙΑΝΟΣ Νικόλαος
2) ΑΛΜΠΑΝΗΣ Νικόλαος
3) ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ Δημ.
4) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπυρίδων
5) ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Άναστ.
6) ΓΑΛΑΤΟΣ Δημήτριος
7) ΓΕΡΑΛΔΗ Στεργιάννα
8) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΎΛΟΣ Φ.
9) ΓΙΑΚΟΤΜΗΣ Στυλ.

10) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΎΛΟΣ Α.
11) ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Διονύσιος
12) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΤ- 

ΛΟΣ Φ.
13) ΔΟΜΕΝΙΚΙΩΤΗΣ Δημ.
14) ΘΕΟΦΑΝΟΤΣ Έμμαν.
15) ΚΑΖΑΚΟΤ Γεωργία
16) ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Γεώργ.
17) ΚΟΑΛΙΟΣ Νικόλαος
18) ΚΟΝΤΟΠΟΤΛΟΛΣ Νικ.
19) ΚΟΤΡΗΣ Αθανάσιος
20) ΚΟΤΤΣΟΔΟΝΤΗΣ Γ.
21) ΚΤΑΪΤΗΣ Δημήτριος
22) ΜΑΡΤΖΟΤΚΟΣ Άναστ.
23) ΜΑΡΚΟΥ Ίω.
24) ΜΠΑΛΤΑΣ Σπυρίδων
25) ΜΠΟΓΡΗΣ Παναγ.
26) ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ Γ.
27) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ X
28) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
29) ΠΕΡΑΚΗΣ Δημήτριος
30) ΣΟΛΩΜΑΚΟΣ Βασίλ.
31) ΣΟΤΠΟΣ Χρηστός
32) ΤΣΑΤΝΗΣ Δημήτριος
33) ΣΤΑΤΡΙΔΗΣ Χρ.
34) ΣΤΟΓΙΑΣ Δηιιήτοιος
35) ΤΡΙΜΗΣ Γεώργ. '
36) ΦΙΑΙΠΠΟΤΠΟΛΙΤΗΣ Ν 
3?) ΛΑΤΖΩΝΗΣ Εύστάθιος
38) ΧΑΤΖΗΣΤΕΛΙΟΣ Χρ.
39) ΧΟΎΡΔΑΚΗΣ Γεώργιος
40) Ω ΡΟΛΟΓΑΣ Γεώργ.

Κεντρικόν 
Ιλισός 
Βόλος 
Διοίκησις 
Θεσ)νίκης Α'
Λάρισα 
Ν αυτιλιακόν 
Καλαμάτα
Νεάπολις Θεσ)νίκης
Καμινίων
Άγ. Ανάργυροι

Διοίκησις 
Θεσ)νίκης Α' 
Μοναστηρακίοέ 
Αιγάλεω 
Ηράκλειον Κρ. 
Κεντρικόν 
Πετράλωνα 
Σπάρτης 
Πειραιώς Α' 
Κεντρικόν 
Αταλάντης 
Διοίκησις 
Αταλάντης 
Αιγάλεω 
Αιγάλεω 
Άμφικλείας 
Αιγάλεω 
Λεβαδείας 
Ναυαρίνου 

»
Λογ. Κέντρον
Ηράκλειον
Σόλωνος
Άρτης
Μεγαλ)λις
Μοναστηρακίου Θεσσ. 
Κάνιγγος 
Παρ. Διστόμου 
Τυμπακίου
25ης Μαρτίου Θεσσ.
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ΑΙ ΟΜΙΛΙΑ! ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
'ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 9ης ΣΕΛ.)

Άλλα ανακύπτει καί έ'να τελευ
ταίο ν ερώτημα. Τί συνετέλεσε νά 
άλλάξη αίφνιδίως στάσιν ή Διοίκη- 
σις τής Τραπέζης. έπειτα από τόσον 
χρονικόν διάστημα στείρας άρνήσε- 
ως; Ή μεταμέλεια ή ή σταθερά στά 
σις τοΰ Προσωπικοί; 'Εάν ή κατά 
180 μοίρας αλλαγή πλεύσεως έφ’ Ο
σον υποτεθεί πραγματική, οφείλεται 
είς την έν γένει στάσιν τοΰ προσω
πικού, ποία θά είναι ή συνέπεια τής 
έγκαταλείψεως των διεκδικήσεων 
μας καί τής άναθέσεως τής φροντί
δας ταύτης είς τάς Έπιτροπάς τής 
Διοικήσεως; Τό συμπέρασμα νομίζω 
οτι είναι ευκολον.

Ή δεύτερα πρόφασις διά την ά- 
πομάκρννσίν μου, ύπήρξεν ή στάσις 
μας έναντι τής Ο.Τ.Ο.Ε. Καί έπ’ 
αύτοΰ βασικώς ή τακτική μας καθω- 
ρίσθη καί άπεφασίσθη οπό κοινοί 
μετά τών έν τή Τραπέζη έτέρων 
Συλλόγων καί έν όμοφωνίφ τών Με
λών τοΰ Διοικητικοί Συμβουλίου. 
’Αφορμήν διά τήν τοιαύτην τακτι
κήν έλάβομεν έκ τής θέσεως ήν έ
λαβε ή Ο.Τ.Ο.Ε. έναντι τών δρων 
αμοιβής καί έργασίας τών παρά 
ταίς Έμπορικαίς Τραπέζαις έργαζο- 
μένων.

Διά λεπτομέρειας άπευθυντέον είς 
τήν «Τραπεζιτικήν» μηνός ’Ιουλίου 
1972 καί είς τάς σχετικάς άνακοι- 
νώσεις.

Τά δύο αύτά σημεία πλέον του θέ
ματος τής έγγραφης ώς μελών τοΰ 
Συλλόγου, τον κατά τρόπον ούχί ορ
θολογικόν προσληφθέντων τριάκοντα 
δι’ ούς ήρνήθην τήν εγγραφήν μέ- 
χρις δτου ή Δικαιοσύνη άποφασΐση,

Αειιτερολορ buy.
Κύριοι συνάδελφοι, κατ’ ανάγκην> 

επειδή ή κατάστασις είναι ίδιάζου- 
σα, νομίζω, — καί ό Πρόεδρος τής 
Συνελεύσεως τό έπέτρεψεν— ότι Θά 
πρέττη, καθ’ ο μέρος αφορά ίδικάς 
μου ένεργείας ώς Προέδρου τοΰ Δ. 
Σ. νά άτΓολογηθώ έγώ, δι’ Εκείνα τά 
σημεία. Τά έτερα σημεία, βεβαίως 
άνήικουν είς τό Δ.Σ.

‘Ο συνάδελφος κ. Χαρΐτος, ώμί- 
λησεν περί καθόδου είς έκλογάς, κα: 
είπεν ότι τοΰ τό έγνωστοποιήσαμε 
έδώ μέσα. Κατά ποιον τρόπον Επρε
πε νά γνωστοποιηιΒή τό σχήμα κ. 
Χαρϊτο;

Είπεν Επίσης, ότι δέν εΰρισικό- 
μην είς τήν τελευταίαν Γενικήν 
Συνέλευσιν. Εΰρισχόμου-ν καί τότε. 
’Αλλά μέ εΐχεν κουράσει τόσον πο
λύ, πού δεν μπορούσα νά μείνω 
άλλο καί Εφυγα.

Ή κριτική, 6ά Επρεπε, γιά ανα
γόμενα είς τό Ετος 1971, αυτό νο
μίζω Θά ήταν τό σωστό, νά εΐχεν 
γίνει πέρυσι άπό τούς κυρίους όμι- 
λητάς, καί οχι Εφέτος. Ή κριτική 
γιά τά 1971 άνήχεν είς τήν περυ- 
σινήν Συνέλενσιν. Ή κριτική γιά τό 
1972 άνήκει είς αυτήν. Δυστυχώς, 
παρετηρήθ'η αυτή ή άτοπία.

Είμαι υποχρεωμένος, κύριοι συν
άδελφοι, νά ΕπεχταΒώ είς τό Θέμα 
τής "Ομοσπονδίας. ΈνεφανίσΘήσαν 
πάρα πολλοί συνήγοροι τού Προέ
δρου μας. Καί όχι συνήγοροι τών 
συμφερόντων τών ίιδικών σας. Ό υ
ποφαινόμενος ήτο πράγματι συνή
γορος όλων σας τών αιτημάτων.

"Οταν είς τήν ‘Ομοσπονδίαν εΐ- 
πεν είς τον κ. Ρωσσέτην, ό κ. Πα- 
παρροδόπουλος δτι σάς καλύπτω 
Εγώ τήν άνσμίαν καί τό Εκνκλσφέ- 
ρησεν καί μαγνητοφωνημένο, άττό 
πού Επαιρνε τό δικαίωμα κύριοι νά 
είναι ΰπεράνω τών νόμων; ‘Η ίδική 
μας Συλλογική Σύμβασις δυστυχώς 
όπως την είχαμε κληρονομήσει, Ελη- 
γεν δύο μήνας μετά άπό τήν σύμ- 
βασιν τής Τραπέζης τής "Ελλάδος. 
Καί ή Τράπεζα τής ‘Ελλάδος Εκα
με τήν έξης πονηριά. Έπερίίμενε 
μέχρι τάς 12 Μαΐου, ημέραν τής 
καταγγελίας τής Συλλογικής Συμ- 
βάσεως τής Τραπέζης ’Επαγγελμα
τικής Πίστεως, καί δέν έπερίμενε 
μέχρι τής 25 ημέραν καταγγελίας 
τής Συμβάσεως τής Εθνικής Τρα
πέζης. Κα: μάς αφησεν τεχνιέντως 
άπ’ Εξω. Δέν βγήκαμε μόνοι μας.

Πέραν τούτου κύριοι, έν κρυπτφ, 
ή "Ομοσπονδία, είδικώτερον ό Πρόε 
όρος καί ό Γεν. Γραμιματεύς κ. Πα- 
παρροδόπουλος καί ό κ. Παπαϊωάν- 
νου. Πρόεδρος τοΰ Δ.Σ. τής Ίονι- 
κής Λαϊκής, άπέστειλαν κρυφίως 
άπό τό Συμβούλιον τής ‘Ομοσπον
δίας, Εγγραφον είς τό Ύπουργεΐον 
’Εργασίας, καί έζήτουν τά μισθο
λόγια Εμπορικών Τραπεζών. Καί 
ΰπερημύνθησαν ώρισμέναι συνάδελ
φοι δυστυχώς δτι ήταν Κυβερνητι
κή Εντολή. Καί Επειδή ήταν Κυβερ
νητική Εντολή, κύριοι, θά Επρεπε ή 
Έθτική Τράπεζα νά πάη μέ τήν 
Τράπεζα Άμέρικαν Εξπρές, καί μέ 
τήν Τράπεζαν ’Αττικής;

Καί Επειδή δυστυχώς, πολλές φο
ρές ή μειοψηφία νομιμοποιεί τήν 
πλειοψηφίαν, άπεχωρήσαμεν. Αυτός 
ήταν ό λόγος πού άπεχωρήσαμε. 
Δέν οίσηκούετο ή ίδική μας ή φωνή 
καί ήτο Επιβεβλημένη ή αποχώ
ρησές.

Τί Εγινε μετά τήν άποχώρησιν, 
κύριοι συνάδελφοι; Άποχώρησις 9 
Μαΐου, 18 Μαΐου αλλάζει τό σκη
νικό. ’Έρχεται νέον Εγγραφον άπό 
τόν τέως ‘Υπουργόν κ. Κάρτερ. Καί 
ζητεί τά μισθολόγια όλων τών Τρα
πεζών καί "Ελλάδος, καί ’Αγροτι
κής κα· ’Εθνικής Κτηματικής. ’Ι
δού τί έπέτυχεν ή άποχώρησις.

άπετέλεσαν καί τήν πρόφασιν διά 
τήν άπσμάκρυνσίν μου. Αί κατηγο
ρίαν θεμελιοϋνται έπί τής αμφιβόλου 
ήθικοϋ περιεχομένου αρχής. Ό σκο
πός αγιάζει τά μέσα.

Ποϋ ήκούσθη, Κύριοι, τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου δτι ή ευελιξία 
τήν όποιαν ημείς έκηρύσσατε πρέπει 
νά ταυτίζεται μέ τήν άνευ δρων πα- 
ράδοσιν είς τό έ'λεος τοΰ ’Εργοδό
του;

Κατ’ ανάγκην. Κύριοι Συνάδελφοι, 
ή αναφορά μου είς τά περιστατικά 
ήτο σύντομος καί γενική, διά νά ά- 
ποφύγω τήν καταπόνησίν σας. ’Επι- 
φυλλάσσομαι, πάντως νά απαντήσω 
είς οίανδήποτε έρο'ηησιν ή παρατή- 
ρησιν τών λοιπών ομιλητών.

Περαίνων τήν ομιλίαν μου καθι
στώ γνωστήν είς ήμάς τήν κάθοδόν 
μου είς τάς προσεχείς αρχαιρεσίας 
μέ τήν πεποίθησιν δτι ή ώριμότης 
τής κρίσεώς σας θά μέ τίμηση καί 
ΐάλιν μέ τήν εμπιστοσύνην σας, ή 
οποία πρώτον θά άποτελή τήν πλέ
ον αποστομωτικήν άπάντησιν είς τάς 
έπιβουλάς καί τά τεχνάσματα τοΰ 
Εργοδότου κα είς τούς προθύμους 

συνεργάτας του. Καί δεύτερον, θά 
μέ περιβάλλη δι’ ηύξημένου διαπρα
γματευτικού κύρους διά τήν διεκδί
κησήν τών αιτημάτων μας μέ τήν 
τιμιότητα καί τήν ακεραιότητα πού 
ιέ διακρίνει. Χωρίς βεβαίως αυτό 
/ά σημαίνη δτι δέν θά έπιδιώξωμεν 
οίανδήποτε ευκαιρίαν δημιουργίας 
ΐιαλόγου, άκολουθοΰντες καί τήν τα 
κτικήν τής ευελιξίας καί διπλωμα- 
ικότητος, ούχί δμως καί τής άνευ 
ίρων παραδόσεως.

Σάς ευχαριστώ.

ΆΒ. ΓιιννίΒοιούλιυ
Επέτυχε νά σταματήση τό α

νουσίου ργημα τό οποίον έπροχωροϋ- 
σε ή ‘Ομοσπονδία. Νά ξεκόψη τήν 
Εθνικήν Τράπεζα. Καί ξεύρετε τί 
άλλο κακό Θά συνέβαινε; Θά σάς 
τό είπώ. ’Αργότερα Θά Ελεγαν, μι
σθολόγιο Εμπορικών Τραπεζών τό
σα, μή Εμπορικών έκεΐνα. Ασφαλι
στικόν', οι εμπορικές Τράπεζες €ά 
είχαν, γιατί είναι καί ή έπιβάρυν- 
σις τού κόστους τού χρήιματος καί 
οί μή Εμπορικές Τράπεζες ας πα- 
ραμείνουν Εκεί πού είναι.

Αυτή ήταν ή θέσις μας Κύριοι, 
καί ήταν έπιβεβλημένη ή άποχώρη- 
σις. Καί όταν ΕτέΘη Θέμα άπό τόν 
Πρόεδρον τού Δ.Σ. τών Είσπροικτό- 
ρων κ. Σκουλάκην, οτι ή αϋξησις θά 
πιρέπη νά είναι κλιμακωτή — διότι 
πιστεύω κύριοι συνάδελφοι διά τούς 
μεγαλύτερους Εξ υμών, δτι Ενα 12% 
— 13% ή 14% 6ά Εφθανεν, καί Θά 
παραχωρούσατε Ενα 20 - 22% εις 
ήμάς τούς μικρούς.

Έζητήσαμεν κλιμακωτήν αϋξησιν 
κύριοι. Καί δέν έδόθη. "Οχι. Ούδε- 
μία. Ένιαΐον ποσοστόν. "Ολα τά 
τελευταία χρόνια τό γνωρίζετε κάλ- 
λιστα, δτι δλες οί ήγεσίες έπήγαν 
είς τό κλιμακωτόν ποσοστόν. Καί ε
πειδή έκατηγορήθημεν είς τήν ‘Ομο
σπονδίαν δτι κινούμεθα άπό άλλου 
άλλα προκληθείς άπό τόν κ. Γκιτά- 
κο ά Πρόεδρος τής ’Αγροτικής, δεν 
έτόλμησεν νά κατωνομάση. "Οπως 
δέν τολμά καί κάποιος άλλος. Δέν 
έτόλμησεν ό Πρόεδρος τής ’Αγρο
τικής, διότι απλώς συκοφαντούσε. 
Καί ό κ. Γκιτάτος τόν άπεκάλυψε.

Κα:' έθεωρήσαμεν σκόπιμον πλέ
ον, νά πάμε καί ημείς νά ζητήσωμεν 
20ο)ο γιά νά άποδείξωμεν δτι πρά
γματι δέν έκινσύμεθα άπό άλλου. 
Ό συνάδελφος κ. Χατζηστέλισς, εΐ
χεν ζητήσει είς τό πρώτον Συνε
δρίαν τής ‘Ομοσπονδίας 30ο)ο αϋ- 
ξηισιν. Καί τότε τον γελούσαν.

‘Ομιλούν περί διαλόγου, καί πε
ρί καλών σχέσεων, Εργοδοτών καί 
Εργαζομένων. Ξεύρετε κύριοι την ι
στορίαν τής τελευταίας θετίας, ο
σάκις υπήρξαν καλές σχέσεις, τί 
ωφεληθήκαμε ήμεΐς; Εμείς έμείνα- 
με μόνον μέ τις καλές σχέσεις καί 
οί άλλοι αντί νά δώσουν, οί Διοι
κήσεις είς τό προσωπικόν, προσπα
θούσαν νά πάρουν άπό τό προσω
πικό.

Πέντε τοΐς έκατόν τό πρώτον καί 
δταν ή Τράπεζα τής ‘Ελλάδος έ- 
λάμβανεν 30σ)ο, ό κ. Τσουδερόις Ε
παιρνε μόνον 10. Αυτή ήταν ή καλή 
σχέσις.

’Όχι κύριοι, ή άντίθεσις θά δη- 
μιουργήση τήν θέσιν έκ τής όποιας 
θέσεως Θά πρόκυψη άποτέλιεσμα. 
"Αλλως μάς κοροϊδεύουν. Θέλουν νά 
μάς χαϊδεύουν, νά καθόμαστε δί
πλα τους, νά μάς γελούν καί νά 
μάς κοροϊδεύουν.

Είς τό Δ.Σ. κύριοι, πράγματι 
παραμένω. "Ημουν υποχρεωμένος 
νά διαφυλάξω τόν Εαυτόν μου κα· 
τήν οίχογένειάν μου. Νά μή άπο- 
ποιηιθώ τήν ιδιότητα τοΰ Συμβού
λου, διότι οχι είς τά Καμίνια θά έ- 
πήγαινα άλλα Ενδεχομένως είς τό 
Έξ - λε - Μπαίν. ‘Ο κ. Χαρΐτος 
μάς εχαμεν καί ώρισμένες περί κοι 
νωνικών συστημάτων θεωρίες.

Η πάλη κ. Χαρϊτο, παλαιά ήτο 
μεταξύ τών έχόντων καί τών μή έ
χόντων. Ένώ σήμερα είναι μεταξύ 
τών έχόντων καί τών έχόντων περισ 
σότερα.

Ή κ. Τσαγκάρη ψεύδεται κύριοι. 
Σάς τό λέγω έπισήμως. Καί προ- 
καλώ τόν κ. Παπαϊωάννου ό όποιος 
απουσιάζει αυτήν τήν στιγμήν, δυ
στυχώς, ό όποιος είναι μέλος τού 
Συμβουλίου τοΰ Ταμείου Συντάξεων 
διά νά ίδή ποιες μάχες γίνονται

έκεΐ μέσα διά νά προωθηθή τό θέμα 
τών Εργαζομένων γυναικών. Τόσες 
πού εΐχεν πάρει είς μίαν στιγμήν 
άπόψασιν ό κ. Καμπέρας νά γίνη 
Εθελούσια Εξοδος είς τάς γυναίκας. 
Καί έζήτησεν άπό τάς αρμόδιας 
Υπηρεσίας τής Τραπέζης καί τάς 
υπηρεσίας τάς άλλας τοΰ προσωπι
κού, νά βρή πόσες γυναίκες είναι 
Εργαζόμενες μητέρες γιά νά βρή 
τήν δαπάνην.

Δυστυχώς τό κωλυσιεργεί, διότι 
ή Τράπεζα κάνει άντιπολίτευσιν είς 
τόν Σύλλογον, κύριοι. Δέν Θέλει νά 
λύση τά αιτήματα, δυστυχώς.

Ό συνάδελφος κ. Θεοψανόπουλος 
είπεν γιά τήν ΟΤΟΕ, ώρισμένα, λέ
γω πάλιν τά ίδια, δ,τι είπα καί είς 
τόν κ. Χαρϊτο.

ya έρωτήσω κύριοι, διότι ό κ. 
Θεοψανόπουλος, αγαπητός μου φί
λος, μοΰ είπεν δτι καί έγώ, καί ό 
φίλτατος κ. Πρόεδρος, εΐμεθα είς 
τό Δ.Σ. τότε πού έπροτάθη τό 5%. 
Τό Ενθυμείται ό κ. Οεοφανόπουλος. 
Τό Εχει άναγνώσει είς τήν «Τραπε
ζιτικήν» δτι Εχω αντιρρήσεις διά 
τό 5ο)ο. Άλλα Ενα πειθαρχημένο 
σύνολσν, είναι ύπαχρεωμένον νά υ
πάκουη τόν Ηγέτην. Τό ένθυμεΐσθε

κ. Θεοφανόπουλε; Είναι γραμμένο 
εις τήν «Τραπεζιτικήν».

Οί συνάδελφοι Χαρΐτος καί Θέο- 
φανόπουλος ένεφανίσθΙησαν συνήγο
ροι τού κ. Παπαρροδόπουλου καί ά- 
νεφέρθησαν είς τήν θεωρητικήν συν
δρομήν τής ‘Ομοσπονδίας είς τόν 
αγώνα τών ύπαλλήλων της Εμπορι
κής Τραπέζης. Άπεφυγαν δμως έ- 
πιμελώς νά μάς πουν πότε οί συν
άδελφοι αυτοί έβοηθοΰντο καί πότε 
έγκατελείποντο είς τήν άναλγησί- 
αν τοΰ Εργοδότου των.

Σάς ευχαριστώ.

Ή ομιλία τοϋ συν. Χονδροματίδη
’Αγαπητοί αξιότιμοι Κύριοι Συνά
δελφοι

Δέν θά ασχοληθώ έπί τής κριτι
κής τού Εργου τού νΰν λογοδοτοΰν- 
ιος Διοικ. Συμβουλίου δοθέντος 
δτι έπί τής κριτικής αυτής ήσχολη- 
θησαν οί πραλοολήσαντες συνάδελφοι 
άλλα έπί τής κριτικής τού Εργου 
τού τέως Προέδρου κυρίου Γ ιαννα- 
κοπούλου,

Αύτά πού θά εΐπω θά γίνωσι πα» 
ράδειγμα προς μίμησιν καί ώς προς 
τούς άπερχομένους ιιαχί ώς προς 
ιούς παροντας, άλλα καί ώς προς 
τούς μέλλοντας νά λάβουν τήν διοί- 
κησιν τού Συλλόγου τών υπάλλη
λων τής ’Εθνικής Τραπέζης. Μελε
τών τις τήν ιστορίαν έινός άνθρω
πον, μανθάνει τό παρελθόν, διδά
σκεται διά τό παρόν καί φωτίζεται 
ωα τό μέλλον. Οί έκάστστε Πρόε
δροι, άγαπητοί συνάδελφοι, έμψανι- 
ζόμενοι άπαξ άνά διετίαν, ένώπ.ον 
της Γενικής Συνελεύσεως, μάς δί- 
δουσι παραπλανητικάς υποσχέσεις ά 
νευ πραγματοποιήσεώς των καί με
τά τήν έκλογήν των έξαφανίζονται, 
έφησυχάζαντες έπί μίαν διετίαν καί 
δέν έκδίδουσι ούτε ίμιαν άναχοίνω- 
σιν π,ρός ένημέρωσιν τού προσωπι
κού.

Ό κ. Γ ιαννακόποιυλσς, κατά τό δι
άστημα τής Προεδρίας του, ΰπέπε- 
σε σέ πολλά παραπτώματα, άλλα 
βασικότερα έξ αυτών είναι τρία, μέ 
τά όποια καί θά άσχοληθώ.

Άμα τή έκλογή του έκυκλοφόρη- 
σε μίαν άνακοίνωσιν, είς τήν οποί
αν έγραφε έπί λέξει τά έξης: «Στορ
γή προς τούς νεωτέρους συναδέΛ- 
φους, άπόλυτος σεβασμός προς τούς 
παλαιοτέρους, άπόλυτος προσήλωσις 
πρός τήν άλήθειαν καί όη/τίικειμενι- 
κότης κατά τήν έκάστοτε υπεύθυ
νον ένημέρωσιν τών συναδέλφων».

'Οταν τόν Αύγουστον τού 1972 
έγέναντο αί προαγωγαί καί δή έκεΐ- 
ναι αί όποΐαι έγένσντο έπί τή βά
σει πιστοποιητικών ’Εθνικής ’Αντι
στάσεως, τόν ήρώτησα τηλεψωνικώς 
διά κάποιον συνάδελφον, έάν προή- 
χθη καί τί νσμίεζτε κύριοι συνάδελ
φοι δτι μοί όστήντησε μέ ένα ύπερο
πτικό ειρωνικά καί άγέρωχο ύψος, 
αυτό πού μέ έρωτάτε θά τό μάθετε 
δταν έκίδοθώσι. καί κυκλοφορήσωσι 
τά άποτελέσματα. Τάς προαγωγάς 
έπί τή βάσει πιστοποιητικών ’Εθνι
κής ’Αντιστάσεως τάς έγνώριζον 6- 
λοι καί μόνον ό κ, Γ ιαννακόπουλος 
τδ είχε κρυφό καμάρι. Αλλά ερωτώ 
καί έγώ μέ τήν σειράν μσυ, τήν Γε
νικήν Συνέλευσιν, δταν εις συνάδελ
φος Εχει μίαν απορία, ή περί προ
αγωγών ή περί οικονομικής φύσεως 
ή άλλο συναφές θέμα, πού πρέπει 
νά άποτανθή. Δέν πρέπει ν’ σπο- 
τανθή εις τόν Σύλλογόν του, τοΰτέ- 
στιν είς τόν Σύλλογον τής ’Εθνικής 
Τραπέζης; ”Η μήπως Επραξα λά
θος, διότι θά Επρεπε νά κτυπήσω 
τήν πόρτα τοΰ Συλλόγου τών ύπαλ
λήλων τής ’Αγροτικής Τραπέζης ή 
τής Τραπέζης ‘Ελλάδος. Τήν έπο- 
χήν καθ’ ήν έξελέγηι Πρόεδρος ό κ. 
Γιαννακόπσυλος, έν τή οΰσίρ δέν ύ- 
πήρχε αντίπαλον ψηψοδέλτιον, διό
τι τό ψηφοδέλτιον τού κ. Τσουδεροΰ 
ήτο τύποις, σάν νά μην υπήρχε, έγώ 
δέ προσωπικώς έπρωτοστάτησα διά 
τήιν αλλαγήν τού Συλλόγου, διά νά 
βγή Πρόεδρος ό κ. Γιαννακόπουλος, 
τούτο δέ τό γνωρίζει σαφώς ό κ. 
Χατζηστέλισς, δστις ήτο καί μέλος 
τού Διοικητικού Συμβουλίου, άκόμη 
καί ό κ. Πίσκοπος, Επραξα δέ τού
το οχι διότι ό κ. Τσουδερός ήτο α
νίκανος, αδαής ή όπτειρος, κάθε άλ
λο, άλλα διότι έπίστευον καί πι
στεύω «δτι καί ό πλέον άριστος καί 
ό πλέον Εντιμος καί ό πλέον δημι
ουργικός Εχει τά δρια τής άποδό- 
σεώς του, ό νόμος τής φθοράς είναι 
άναπότρεπτος δι’ δλους μας». "Ετι 
περαιτέρω δτι έκεΤνοι οί όποιοι χει
ρίζονται τά κοινά, δέν πρέπει νά 
παραμείνουσι έσαεί έπί τά αύτά. 
Ούτοι οί λόγοι μέ έξηνάγκασαν νά 
ένεργήσω δραστηρίως διά τήν άλλα- 
γήν τού Συλλόγου. Ό κ. Γιαννακό- 
πουλος δμως ένεθουσιάσθη άπό τήν 
εΰκολον έκλογήιν του ένεθουσιάσθη 
δπως φαίνεται άπό ένθουσιώδη λό
γον ένθουσιώδους δηιμαγωγοΰ, ένό- 
μισε πώς θα ήτο ισόβιος καί έσαεί 
Πρόεδρος τού Συλλόγου τών ‘Υπαλ
λήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης, διά 
τον λόγον αΰτόν μάς έκοίταζε άφ’ 
ΰψηλοΰ καί δέν έσκέφθη ποτέ δτι κά
θε άρχή Εχει καί τό τέλος, κάθε ξη
μέρωμα τήν δύσιν, τά δέ αστέρια 
όσο λαμπερά καί δν είναι δέν παύ
ουν κάποτε νά δύουν, ό χρηστός, 
ό λαμπερός καί Εντιμος άνήρ, ομοι
άζει μέ τήν δρόχον ή οποία καλύ
πτει τά χόρτα καί άστραπτες μό
λις δμως έγγύξει τις τούτην τήν

δρόσον άμέσως χάνεται, Οπότε το 
μέρος έκεΐνο καί κατ’ έπέκτασιν ο 
κ. ι ιαννακοπουΛος, φαίνεται σάν ικα- 
τεστραμμέναν δένάρον άπο τον κε
ραυνόν. ι ιροεσρος τοΰ ΣυΛλόγουτών 
Ύπαλλήλων τής 'Εθνικής Τραπέζης 
σημαίνει: ίστοριική ευουνη, ναρρος 
καί ορθολογισμός οχι όμως παρα- 
λογισμός. Μεγόιλος είναι ό τίτΛος 
τοΰ Προέδρου άλλα καί μεγάλαι αι 
ευυνναι ας οέον νά επωμισθή καί 
ούχί νά άποσείση ταύτας καί επω
μίση είς άλλους. Δέον ό έκαστο ιε 
Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου τής Εθνι
κής Τραπέζης νά έχη κατα νουν, 
δτι ό άνθρωπος πρέπει να υπαρχη 
διά τόν άνθρωπον, ό συνάοελψος via 
τόν συνάδελφον καί ό λαός οιά τον 
λαόν, ή δέ έκτέλεσις τοΰ καθήκοντος 
προς τόν λαόν δεν πρέπει να έχη 
όρια. Ί=.γω ομολογουμενως δέν τολ
μώ νά άναλάβω τήν Προεδρίαν του 
Συλλόγου, διότι νομίζω ότι δεν 
συντρέχουν αί κατάλληΑοι προϋπο
θέσεις καί ώς έκ τούτου δεν ύελω 
νά ξεγελάσω τούς συναδέλφους μέ 
παραπλανητικάς υποσχέσεις άνευ 
πραγματοποιήσεώς των. Είναι βα
ρύ αμάρτημα νά ξεγελάς τόν πλη
σίον σου, τόν συνάδελφόν σου. Συ
μπέρασμα άπό τό πρώτον μέρος τής 
ομιλίας καί έκ τοΰ πρώτου παρα
πτώματος τού κ. ΓιαννακοπούΛουΙ 
ότι· ή μή στοργή προς τούς νεωτέ
ρους συναδέλφους μετεβλήθη είς ά- 

ι στοργίαν, ό δέ απόλυτος σεβασμός 
προς τούς παλαιοτέρους είς άσεβει- 
αν καί ή έν γένει εκφρασις ευχαρι
στιών πρός τό προσωπικόν συνθέτει 
ειρωνικήν άντίαφσιν τών λόγων πρός 
τά Εργα.

Δεύτερον σφάλμα 
είς τό όποιον ύπέπεσεν 
ό κ. Γ ιαννακόπουλος είναι ότι άπε- 
χώρησε μσνομερώς καί σίκεισθελώς 
έκ τής ‘Ομοσπονδίας. Ή ομοσπον
δία άγαπητοί συνάδελφοι, γνωστόν 
τοΐς πάσι, ότι είναι τό άνώτατον 
Συνδικαλιστικόν δργανον τό έντε- 
τοολμένον μέ τήν ύπεράσπισιν τών 
συμφερόντων τών Τραπεζιτικών υ
παλλήλων κατά συνέπειαν καί ημών. 
Άπό τήν στιγμήν δμως καθ’ ήν ά- 
πεχώρησε τής ‘Ομοσπονδίας ό κ. Γ ι_, 
αννακόπσυλας τό άνώτοοτον αυτό δρ 
γοονσν έπαυσε νά φροντίζη υπέρ 
τών συμφερόντων μας καί θά είχε 
κάθε δικαίωμα νά ένεργοΰσε καί ε
ναντίον μας, Γιά σκεφθήτΕ άγαπη
τοί συνάδελφοι, τήν έποχήν καθ’ ήν 
έδηιμισυργήθη ή κρίσις έπί τών Τα
μείων μας, νά εύρισκώμεθα έκτος 
‘Ομοσπονδίας. Τί θά Επραττε ό κ. 
Γ ιαννακόπουλος; Θά σάς τό εϊπω 
έγώ: «Μίαν απλήν Εγγραφον διαρ 
αμρτυρίαν καί οΰδέν έτερον». Θά έ- 
σή,κωνε τάς χεΐρας υψηλά καί θά ά- 
νέμενε τήν έξ ουρανού βοήθειαν. "Αν 
άπεφεύχθή ό κίνδυνος Εστω καί π.ρο- 
σωρινώς τούτο νομίζω ότι οφείλεται 
είς τήν σύσσωμον βοήν, είς τήν σύσ 
σωμσν κραυγήν καί είς τήν σύσσω- 
μαν άγανάκτησιν τής Όμιο|σποινδίί- 
ας. Άπεφεύχθή, χάρις εις τήν ήνω- 
μένην δύναμιν τής ‘Ομοσπονδίας «έν 
τη Ενώσει ή ισχύς», Έν πρακειμέ- 
νψ Εχω νά κάμω μίαν σπουδαίαν 
πα,ρατήρησιν. Πρέπει νά γνωρίζη 
πάς τις έκλεγόμενος Πρόεδρος, ότι 
πάν θέμα τό όποιον άφαρρ ζητήμα
τα ζωής καί θανάτου χιλιάδων έρ- 
γαζομένων, δέον νά συζητήται μετά 
των υπευθύνων έκπροσώπο)ν αυτών, 
πριν λάβει την μορφήν νόμων ή α
ποφάσεων τής πολιτείας. Συμπέροο. 
σμα πρέπει νά σταματήση ή αυ
θαιρεσία.

Τρίτον άνεστήλωσε 
τό ανάστημά του Ε
ναντι τής Σεβαστής Διοικήσεως. Ή 
άναστήλωσις τοΰ αναστήματος είναι 
όρθή, ανδροπρεπής καί άξιοπρεπής, 
δταν γίνη σέ κατάλληλον τόπον καί 
χρόνον καί δταν βασίμως θά προ- 
κύψουσι ώφέλειαι. Άπό τήν στιγμήν 
καθ’ ήν δέν αναμένονται τά προσ- 
δσκόμενα άποτελέσματα, δέον νά 
σταματήση κάθε ενέργεια ί'να μή ά- 
πσβή είς βάροίς τών συμφερόντων 
τών συναδέλφων. Είς μίαν άνακοί- 
νωσίν του ό κ. Γ ιαννακόπουλος α
νέγραφε: «Τό γεγονός, ότι ό κ. Δι
οικητής, ούδεμίαν άπάντησιν εδω- 
κ,ε, δέν μειώνει τήν σοβαρότητα τής 
καταγγελίας, τήν έπετκείνει άντιθέ- 
τως καί ό ψίθυρος, τήν τοποθετεί 
είς άπροσδιάριστα μεγέθη καί τήν 
διευρύνει, πρός δλας τάς κατευθύν
σεις». "Ετι περαιτέρω κατά τήν γε
νικήν συνέλευσιν τών μετόχων τής 
’Εθνικής Τραπέζης, έχαρακτήρι-σεν 
καί έχρωμάτισε τό κ. Διοικητήν μέ 
τά μελανώιτερα χρώματα. «Τοιοΰτον 
χαρακτηρισμοί δέν άπεδόθησσν πο
τέ, άπό Πρόεδρον Συλλόγου τής Ε
θνικής Τραπέζης είς Διοικητήν, άπό 
τής γενέσεως τής ιστορίας τοΰ Συλ

λόγου τών ύπαλλήλων τής Εθνικής 
Τραπέζης. Μετέπειτα είχε τήν άπαί- 
τησιν νά τοϋ έπιλύη αιτήματα τοΰ 
προσωπικού. ‘Αποτέλεσμα τής τοι- 
αύτης συμπεριφοράς τού κ. Γιαννα- 
κοπσύλσυ ήτο νά τού κλείση τήν θύ- 
ραν τών συζητήσεων άεροστεγώς ο
πότε, τόσον ό κ. Γ ιαννακόπουλος ό
σο καί ήμεΐς, πρσσεπαθούσσμε νά 
μάθουμε νέα περί την έξέλιξιν τών 
αιτημάτων μας, άπό τά κυλικεία τής 
Εθνικής Τραπέζης, άπό τούς δια- 
Οραμους Ε.Τ. άπό τούς Κλητήρες, 
εισπράκτορες καί άπό τάς ιδιαιτέ
ρας τών κ.κ. Διευθυντών. Γιά σκε- 
φύητε τήν κατάντιαν εις τήν όποιαν 
μάς ήγαγεν ό κ. Γ ιαννακόπουλος, 
καί όμως έτ ιτλοφορεΐτο Πρόεδρος 
τού Συλλόγου τής 'Εθνικής Τραπε- 
ζης. Μέ όλα αύτά δέν έννοώ νά στα- 
ματήσωιμεν τήν διεκδίκησιν τών αι
τημάτων μας καί νά άπεμπολήσωιμ^ν 
τά δικαιώματά μας, κάθε άλλο, οι 
Τραπεζιτικοί υπάλληλοι, έπεδίωξαν 
πάντοτε μετά πείσματος τήν έπί- 
λυσιν τών αιτημάτων των, διά τής 
συνεργασίας όμως μετά τών έκά- 
στστ£ Διοικήσεων. Ούδέπστε όμως 
άπό τής πλευράς μας άπεδείχθη άρ- 
νησις συνεργασας καί έμμονή είς ά- 
παραδέκτους άξιώσεις, ή διεκδίκησις 
άμως τών αιτημάτων μας, έλάμβα- 
νε χώραν μέσα είς τά πλαίσια τά 
όποια χαράασει ή πίστις εις την ιε
ρότητα τής άληθείας καί τό αίσθη
μα τού αύτοσεβασμού. ’Αγαπητοί 
συνάδελφοι, δέν είναι προσόν, ό ΓΙρό 
εδρος τού Συλλόγου νά είναι τόσον 
Εξυπνος, άλλα καί συγχρόνως τόσον 
ανάλγητος είς τον πόνον τών συναν
θρώπων του καί τόσον έπιλήσμων 
καί περιφρονητής τών ανθρωπιστικών 
του υποχρεώσεων. Δέν άρχει νά εί
ναι κανείς εύφυέστατος καί ϊκανώ- 
τατος Επιχειρηματίας, δέν άρκεί ή 
ΰψηλή νόησις, απαιτείται καί ή α
γάπη διά τήν άλακλήρωσιν τοΰ αν
θρωπίνου όντος, καί ή αγάπη, πρέ
πει νά άποδεικνύεται δΓ Εργων καί 
ούχί διά λόγων, έπαίνων καί χειρο
κροτημάτων. Ό έκάστοτε Πρόεδρος 
πρέπει νά είναι ανθρωπιστής, νά 
δημιουργή πολιτισμόν κοοί νά συμ- 
βάλη είς αύτόν τόν πολιτισμόν, διό
τι πολιτισμός είναι ανθρωπισμός. 
"Αν θέλωμεν δέ νά συμβάλωιμεν εις 
τήν άνάπτυξιν τσΰ άληθινοΰ πολι
τισμού πρέπει νά άγωνισθώμεν διά 
τήν άναγνώρισιν καί σεβασμόν τών 
φυσικών δικαιωμόιτων τοΰ ανθρώπου' 
πρέπει νά έργασθώμεν διά τήν αρ
μονικήν κοινωνική συμβίωσιν. Καμ- 
μία σκέψις, δράσις ή επιθυμία μας 
νά μή γεννά δυσαρμονίαν, νά καπα- 
στήσωμεν δέ τόν έαυτόν μας διώρυ
γα πού θά κυλά μέσα1 άπό αυτήν 
άβίαστη ή ζωή καί νά σκορπίζω- 
μεν ολόγυρά μας τήν αγάπην πού 
είναι άνώτερη καί ωραιότερη μορφή 
τής άρμονίας, διότι πτστεύομεν ότι 
ή πραγματική εύτυχία τού άνθρώ- 
που εύρίσκεται είς τήν άγάπην τών 
όμοιων του. Οί Τραπεζιτικοί υπάλ
ληλοι, ώς κατ’ έπανάληψιν Εχει ά- 
ποδειχθή άποτελοΰσι τούς στυλοβά- 
τας τής Εθνικής Οικονομίας, προσ- 
φέροιχπ δλας τάς δυνάμεις των διά 
τήν έξυπηρέτησιν τών Δημοσίων υ
πηρεσιών, τών βιομηχάνων, τών εμ
πόρων, τών απλών πολιτών, τών 
στρατευμένων, τών άγρστών καί ξε- 
νητευμένων καί γενικώς λίγο πολύ 
όλων τών ‘Ελλήνων, δέν ζητούν δέ 
προνομοιακήν μεταχείρισιν, τούτο 
άλλωστε όπάδει πρός τό πνεύμα 
καί τάς κατευθύνσεις τής σημερινής 
Κυβερνήσεως, άλλά ζητούν μίαν η
θικήν ίκανοποίησιν. Έτι περαιτέρω, 
οΐ Τραπεζτικοί υπάλληλοι είναι οί 
φορείς τής πίστεως τής χώρας καί 
ήμετικά στελέχη αύτής «δρα Κοριζή 
— Διομήδη», ή τυχόν έγκατάλειψις 
ή ό διωγμός των, δημιουργεί μεγί
στους κινδύνους διά τό κοινωνικόν 
καθεστώς κάί τήίν άίκουο,μίαν τοΰ 
τόπου. Οΐ αρμόδιοι τών εντός έκτος 
τής Τραπέζης, όφείλουσι νά τό προ- 
σέξωσι. Σημεία παρεκτροπής έκ τής 
συνδικαλιστικής όδοΰ, παρουσίασε 
καί ό άείμνηστος Κα,ραπάνος κα
τά τά τελευταία Ετη τής οκταετούς

προεδρίας του. "Αν καιί ό Καραπά- 
νος δέν έπολιτεύετο; ή ίση μεταχεί- 
ρισις θά έπήρχετο άπό τής επο
χής τοΰ άειμνήστου Χέλμη, δσ- 
τις Εγραψε χρυσήν πολιτείαν, είς 
τήν ιστορίαν τής Εθνικής Τροατέ- 
ζης μέ ανεξίτηλα γράμματα. ΤΗτο, 
κατά κοινήν ομολογίαν ό καλύτερος 
μεταπολεμικός Διοικητής, ώς οί ά- 
είμνηστοι Κοριζής — Διομήδης. Ό 
άείμνηστος Καραπάνος εισήρχετο 
είς τό γροοφεΐον τοΰ κ. Δισικητοΰ καί 
τού ελεγεν απειλητικά: «"Εχω ρά- 
ματα γιά την γούνα σου» τοΰτ’ αύ- 
τό έπανελάμβανε καί ό κ. Διοικη
τής, ’Αποτέλεσμα τής τοιαύτης διε- 
»έξεως ήτο νά πληρώσωμεν ήμεΐς 
τά σπασμένα (άμαρτίαι γονέων 
τταιδεύουσι τέκνα). Άλλά ό κ. Κα
ραπάνος ύπέπεσεν είς τό σφάλμα 
τοΰ πολιτεύεσθαι κατά τό τελευταΐ- 
ον στάόιον τής σταδιοδρομίας του, 
ένώ ό κ. Γιαννακσιχουλος, κατά τά 
πρώτα βήματα τής ενεργούς ζωής, 
ύποπέσας εις τό μέγα σφάλμα τής 
μεγαλομανίας καί τής πεπλανημένης 
άντιλήψεως τού γνώθι σαύτόν. Έ- 
πλανήθη, άγαπητοί συνάδ'ελφοι, ά 
κ. Γ ιαννακόπουλος, καί μάλιστα 
πλάνην οίικτ,ράν, άλλά τό καί σπου- 
οαιότερον δέν ώμολόγησε τήν πλάνη 
του. Τό πλανάσθαι ανθρώπινον, άλ
λα τό όμολογεΐν τήν πλάνην είναι 
ανώτερος πολιτισμός καί εύγενέστε- 
ρος ανδρισμός. "Ενας λαός οΰτω 
σκΒτττόμενος άποπρέπει τάς έκ τής 
πλάνης συμφοράς καί εύημερεί. Αύ- 
τή ήτο καί ή κατάστασίς μας καί 
σύτός είνα ιό διακαής μας πόθος, 
τόν όποιον θά έκπληρώσωιμεν μέ με- 
γάλην βούλησιν καί θέληριν περαι
τέρω. Ξεύρομεν δέ ότι Εμπροσθέν 
μας θά συναντήσωιμεν άκόμη μεγα
λύτερα Εμπόδια καί άκόμη μεγαλύ
τερα βάσανα καί άκόμη, μεγαλύτε
ρες πίκρες, άλλά θά προσπαθήσω- 
μεν μέ άκαταδάμαστον θάρρος, μέ 
σψοδράν μανίαν καί αισιοδοξίαν νά 
ύπερπηδήσωμεν τά εμπόδια αύτά. 
"Αν τύχη δέ εις τήν προσπάθειάν 
μας αύτήν καί πέσωιμεν, ή πτώσις 
αύτή δέν θά μάς κάνη νά άγαναικτή- 
σωμεν, δέν θά μάς κάνη νά λιποτα- 
κίτήσωμεν, δέν θά μάς κάνη νά άπο. 
θαρρυνθώμεν. "Οχι μόνον θά άνέλθω- 
με είς τό σημεΐον άπό τό όποιον έ- 
πέσαμεν, άλλά καί άκόμη ύψηλότε- 
ρα, διότι ό μέγας πατητής Γ καίτε 
τής Γερμανίας, εΐπ£«Πάντα ψηλά νά 
βλέπωμεν, πάντα ψηλά νά άνεβαίνω- 
μεν». Τελικόν συμπέρασμα, αξιότι
μοι κύριοι συνάδελφοι. Έγώ προ
σωπικώς θά ψηφίσω τόν κ. Πίσκο- 
πον, διότι καί'τοι μικρός είς τον βα
θμόν καί τήν ήλικία/ του, κατά τό 
βραχύ χρονικόν διάστημα τής Προ
εδρίας του επέτυχε πολλά καί ση
μαντικά, τούτέστιν άπεκατέστησε τάς 
σχέσεις τοΰ Συλλόγου μετά τής ‘Ο
μοσπονδίας, έπανελθών είς τούς κόλ
πους αύτής. Άπεκατέστησε τάς σχέ
σεις τοΰ Συλλόγου μετά τής Σεβα
στής Δ)σεως, άποσπάσας άπό αυτήν 
τήν μεγαλυτέραν ΰπόσχεσιν περί ί
σης καί πλέον μεταχειρίσεως μετά 
τών έτέρων μεγάλων Τραπεζών, χα- 
ρακτηρίσας τεχνιέντως καί διά τής 
συνδικαλιστικής οδού, τήν μέν ’Ε
θνικήν Τράπεζαν ώς Καισσάρειαν, 
τόν δέ άξιότιμον Κύριον Διοικητήν 
ώς Άη - Βασίλη. Μεγαλυτέραν ύ- 
πάσχεσιν άπό αύτήν δέν επέτυχε 
Πρόεδρος Συλλόγου, άπό τής γενέ- 
σεως τής ιστορίας τοΰ Συλλόγου 
μας. Άλλά αύτήν την φοράν ό Άη 
Βασίλης είναι πραγματικός καί θά 
ελθη μέ πολλά δώρα, διότι ό κ. Δι
οικητής είχε καί Εχει άγαθές διαθέ
σεις διά τό προσωπικόν καί όταν 
υπόσχεται κάτι θά τό έκτελέση, ο
πωσδήποτε, δέν άφίσταπαι τής ύπο- 
σχέσεως. Αγαπητοί συνάδελφοι, ή
μεΐς οί άπαδοί τής Θέμιδος, τού- 
τέστιν οί σπουδάσαντες τήν νομικήν 
επιστήμην, ήσκήθημεν εις τήν τέχνην 
τού λόγου, έκφωνοΰντες ρητορικούς 
δικανικούς λόγους, ποιούντες τόν 
ήσσονα λόγον κρείσσονα καί τόν 
κρείσσανα ήσσονα. Υμείς δέν πρέ
πει νά παρασύρεσθε, άλλά ώς Εν
τιμοι καί ώριμοι πολΐται θά ψηιφί- 
σητε κατά συνείδησιν, άφοΰ βάλλη- 
τε τό χέρι στην καρδιάν σας, εκεί
νον που θά ένδ'ΐιαιφερθή διά αιτήματα 
τοΰ προσωπικού καί ούχί διά τά 
άτομικά συμφέροντα, χωρίς νά εί
ναι δυνατόν νά παρασυρθήτε ή νά 
σάς παρασύρη τίς. Είναι καιρός πού 
πρέπει νά άφήσωμεν καπά μέρος 
τούς προσωπικούς εγωισμούς καί 
τούς συναισθηματισμούς καί δέον νά 
μάς κυριάρχηση τό μοναδικόν αί
σθημα τής εύθύνης. Καί έπί τή έλ- 
πίδι δτι ή άμεσος έκδήλωσις τοΰ Εν
διαφέροντος τοΰ κ. Δισικητοΰ, θά ε
ξασφάλιση, λίαν συντάμως, τήν έ- 
πιβεβλημένην κατά περ'πτωσ.ν λύ- 
σιν, όλων τών αιτημάτων τού προ
σωπικού, τόν ε,ύχαρι,στοΌμεν έκ τών 
προτέρων.

Ή ομιλία του συν. Ίωάννου Σώρρου
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Βασικά, είτε τό θέλομε είτε όχι, 
μία άπομάκρυνσις, δέν μετριάζει 
τήν αξίαν τών άνθροόπων. Ό κ. Γι- 
αννακόπουλος άπεμακρύνθη τότε, δι
ότι αγωνιζόταν δυναμικά διά τά θέ
ματά μας. οχι Ελπίζοντας καρτερι
κά, άλλά πολεμώντας.

Φυσικά, ή έλπίδα δέν είναι τίπο
τε άλλο, παρά νά δούμε τά πρά
γματα πιό καλύτερα. Καί μπαίνει 
τό έροιτημα. Μήπως ή θεωρητική 
μορφή τής απροσδιόριστης ελπίδας,

οδηγεί τούς ανθρώπους στήν απρα
ξία, δημιουργώντας έτσι αδυναμία; 
Είναι γεγονός, δτι έλπίδα χωρίς κί- 
νησιν, διατηρεί στήν ζωή νόθες κα
ταστάσεις καί αρνητικές. Γιατί είναι 
φαινόμενον άρρωστον καί στατικόν. 
’Ενώ συγκερασμός δράσεως καί θε
ωρητικής υποδομής, είναι φαινόμε- 
νον δυναμικόν. Ξεκαθαρίζει κατα
στάσεις καί διαμορφώνει ποιοτικά 
τούς ανθρώπους. Πολλές φορές ή 
άρρωστη έλπίδα, ή ανεδαφική, δυ- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Ιιΐην ΣΕΛ.)



ΟΜΙΛΙΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 10ης ΣΕΑ.)
σκολεύει εις τήν μετάβασιν, άπό 
την θεωρίαν εις τήν πραξιν. "Οποι
ος νομίζει δτι έ'χει νέαν ψυχήν, γε
μάτη θέλησιν καί αποφασιστικότη
τα, όποιος δέν είναι τυχάρπαστος, 
στενοκέφαλος ή κακός, θά καταλά- 
6η δτι οί νέοι άνθρωποι, είναι καί 
αυτοί άξιοι νά κρατήσουν στα χέ
ρια τους τήν τύχη τους, παρά τις 
δολιοφθορές.

’Ακόμη, θά καταλάδη πώς οί νέοι 
άνθρωποι, είναι φυσικοί συνεχισταί 
των πραγμάτων.

’Αγαπητοί συνάδελφοι, οί άνθρω
ποι φτιάχνουν τον συνδικαλισμόν 
καί οχι οί έποχές, δπως βέβαια διε-

κήρυξαν (ορισμένοι παλαιοί συνδικα- 
λισταί δικαιολογώντας τήν φυγή 
τους. Γι’ άΰτόν τον σωστόν συνδι
καλισμόν ό κ. Γιαννακόπουλος κτυ- 
πήθηκε τότε καί έπεσε όρθιος, χω
ρίς νά παύση ποτέ νά κηρύσση δτι 
τό δίκαιον είναι πάντα στά χέρια 
τών ζωντανών στοιχείων.

Φίλοι συνάδελφοι, τά προβλήματά 
μας τά καταλαβαίνουν έξ ίσου, ίσως 
καί περισσότερο οί νέοι άνθρωποι καί 
αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες πε 
ρισσότερες άπό τούς μεγάλους. Καί 
διότι διαθέτουν αγωνιστικήν δύνα- 
μιν καί ευρύτητα πνεύματος.

Σάς ευχαριστώ.

Ή ομιλία της συν. ’ Αννας Τσαγκάρη
Συνάδελφοι, Θά μοΰ έπιτρέψητε νά 

σάς απασχολήσω καί εγώ, μέ^ τα 
Θέματα του φύλου μου. ’Αρκετοί αι 
προλαλήσαντες συνάδελφοι, τώρα νο
μίζω δτι ήρθε καί ή σειρά μας νά 
άκουσθή καί ή ίδνκή μας φωνή.

‘Ομίλησαν γιά πεπραγμένα του 
Συλλόγου. 'Εγώ Θά ομιλήσω γιά 
τά μή πεπραγμένα τού παρόντος Δ. 
Σ. Συγκεκριμένα καί κατά τήν π-- 
ρυσινήν Γεν. Συνέλευσιν, είχαμε θε- 
σει ώρισμένα αιτήματα τοΰ θήλεος 
προσωπικού, καί είχαμε έκφράσει το 
παράπονόν μας, μέ τήν έλπίδα καί 
τήν ευχήν δτι ίσως άπεφάσιζε τό 
παρόν Δ.Σ. νά δείξη κάποιαν κα- 
τανόησιν καί συμπαράοπασιν είς τά 
προβλήματά μας.

Τά δύο σπουδαιότερα άπό τά αι
τήματα αυτά, ήταν α) ή ϊδρυσις παι
δικού σταθμού κατ’ άρχήν έδώ εις 
τήν Πρωτεύουσαν, όπου είναι καί ό 
μεγαλύτερος όγκος τών ένδιαφερο- 
μένων μητέρων καί β) ή επιδίωξις 
τής άποχωρήσεως ένωρίτερον άπό 
τήν είκοσιπενταετίαν, πού ισχύει σή
μερα.

Καί τά δύο αυτά αιτήματα δυστυ
χώς, ούδεμίαν άνταπάκρισιν εδρον 
άπό τό παρόν Δ.Σ. ‘Ως δικαιολογία 
δέ, έλέχθη ότι δέν είναι εύθετος ό 
χρόνος, διότι ύπήρχεν τό μισθολο- 
γικόν θέμα καί το ασφαλιστικόν.

Κατάληξις: Μετά οστό δύο χρό
νια, τό ασφαλιστικόν εύρίσκεται έ- 
κεΐ όπου εϋρέθηι τόν πρώτον χρόνον 
τής άναλήψεως τής ηγεσίας τού Συλ
λόγου μας, καί επίσης τό μισθολο- 
γικόν, περίπου είς τό αυτά έπίπε- 
δον.

Άπεμείναμεν λοιπόν μέ τήν έλπί
δα, ή οποία άπεδείχθη φρούδα, καί 
στείρα δεδομένου ότι ούδέν έγινε. 
Ευτυχώς όμως, έκινήθημεν δραστηΓ 
ρίως μόνες μας, άπευθυνθεΐσαι εις 
τούς διαφόρους Κυβερνητικούς πα
ράγοντας καί ευτυχώς εκεί εύρομεν 
κατανόησιν, τήν όποιαν δέν εύρήκαμε 
είς τούς ίδιους τους έκπροσωπους 
μας.

Δηλαδή, άπό τό Ύπουργεΐον ’Ε
θνικής Οικονομίας, όπου έπήγεν^ ό- 
μάς γυναικών καί ύπέβαλεν τό αίτη
μά μας, έπετύχαμε μίαν ευμενή εισή
γησήν διά τήν άποχώρησιν τών μη
τέρων άπό τήν Τράπεζαν μετά ει
κοσαετή ύπηρεσίαν. "Ηδη, ή Διοί- 
κησις τής Τραπέζης, διαπραγματεύ- 
εται τό θέμα, έρήμην τών νομίμων 
εκπροσώπων μας. Δηλαδη, αναγκα
σθήκαμε ήμεΐς προσωπικώς μέ τις 
γνωριμίες πού ή κάθε μία μας είχε, 
νά άπευθυνθούμε είς τά διάφορα μέ
λη τοΰ Δ.Σ. τοΰ Ταμείου Συντάξε
ων, είς τήν Διοίκησιν, καί όπου αλ
λού μπορούσαμε ή κάθε μία διά 
νά έπιτύχωμεν αυτό τό αποτέλεσμα. 
Φυσικά δέν είναι εύκολον να κτυποΰ- 
με μόνες μας τις πόρτες, δτοιν ΰ- 
πάρχη, ή υποτίθεται ότι υπάρχει 
συλλογική έκπροσώπησις, ή οποία 
έδώ είς τά θέματά μας είναι τε
λείως απούσα.

Ώς προς τό θέμα τού παιδικού 
σταθμού —τό λέγω αυτό καί δΓ ό
λες τις ένδιαφεράμενες, ήδη επιτύ
χομε μόνες μας. δηλαδή έπιτύχαμε 
τήν έγκρισιν κονδυλίου 3.00.000 
δρχ. άπό τήν Διοίκησιν, διά τήν χρή- 
σιν 1972, καί αναμένεται ή έγκμι- 
σις συμπληρωματικού ποσού διά τήν 
χρήσιν 1973, δεδομένου ότι τό πρώ
τον ποσόν ήτο ανεπαρκές. Τά έν λό- 
γφ ποσά θά αφορούν τήν άνέγερ- 
σιν τών κτιριακών έγκαταστάσεων 
τοΰ βρεφοπαιδικοΰ σταθμού.

Εχομεν βάσιμους έλπίδας, ότι θά 
τελειώση έντός τοΰ έτους όλη ή προ
εργασία. "Ηδη υπάρχει τό οϊκόπε- 
δον, έπ’ όνόματι τής Τραπέζης είς 
τόν Χολαργόν, υπάρχουν τά σχέδια, 
ή άδεια πολεοδομίας, καί δέν μένει 
παρά ή έγκρισις τοΰ έτέραυ ποσού, 
τοΰ συμπληρωματικού, διά τήν έναρ- 
ξιν «κατασκευής τοΰ Παιδικού Στα
θμού.

Μάς έκατηγόρησαν ότι ένεργοΰ- 
μεν άτομιστικά, διότι αί συνάδελφοί 
μας τών έπαρχιών, δέν έχουν καμ- 
μίαν ώφέλειαν άπό αυτήν τήν ένέρ- 
γειάν μας. Είναι κατανοητόν ότι όχι 
μόνον δέν εχομεν καμμίαν άντίρρη- 
σιν νά γίνουν παιδικοί σταθμοί, παν
τού, άλλα συμπαριστάμεθα καί κα- 
τανοοΟμεν όλας τάς συναδέλφους 
πού έχουν τά ίδια προβλήματα μέ 
μάς τις μητέρες τοΰ Κέντρου. ιΚαί 
φυσικά θά έπικροτήσωμεν καί θά έ- 
νισχύσωμεν κάθε προσπάθειαν πού 
θά ένισχύση καί τάς συναδέλφους 
μας τών έπαρχιών. Μόνον, πού αυτό, 
δέν είναι έργον (δικόν μας. Υπάρχει 
συλλογική έκπροσώπησις, ή όποια 
έπρεπε νά άντι μετωπίση τό θέμα, ε
φόσον τής άνετέθη, καί έφ’ όσον διε- 
φώνησεν άπ' άρχής προς τήν ϊδρυσιν 
Βρεφοκομικού Σταθμού, πού θά εξ
υπηρετούσε ένα ώρισμένο, έστω άρ- 
κετά σημαντικόν άριθμόν μητέρων

τοΰ Κέντρου, μπορούσε νά συλλέξη 
στοιχεία άπό όλα τά έπαρχιακά Υ
ποκαταστήματα, καί νά έφαρμάση 
τό ίδιο, μέ τήν ένίσχυσιν καί τής 
Τραπέζης, καί όπου ήταν δυνατόν 
είς τά έπαρχιακά κέντρα, ένδεχσμέ- 
νως είς Θεσσαλονίκην ή αλλού.

Άντ’ αυτού, ή Διοίκησις τού Συλ
λόγου μας, έπρότεινε νά διανεμηθή 
τό ποσόν είς τις μητέρες, τό όποιον 
ήτο 3.000.000 δρχ. δηλαδή, θά 
παίρναμε περίπου 500 δρχ. ή κάθε 
μία γιά κάθε παιδί μας. Θά έλυε 
τό πρόβλημά μας αύτό; Σάς αφήνω 
νά τό σκεφθήτε. 500 δρχ. γιά δλον 
νόν χρόνον. Καί θά έτελείωναν τά έ- 
κατομμύρια καί οί έλπίδες μας, 'καί 
νδιά τις 200' γυναίκες τοΰ κέντρου.

Έν πάση περιπτώσει, αυτό θεω
ρείται επιτυχία άποκλειστικά (δική 
μας, καί δέν όφείλομεν τίποτε είς 
όν Σύλλογον. ’Αντί δέ νά λάβη, θέ- 

σιν ύπέρ ημών, προσφάτως διά του 
ύποβληθέντος σχεδίου ’Οργανισμού 
Υπηρεσίας έλαβε θέσιν εναντίον 
μας. Καί έξηγοΰμαι: Μέ τό νέον 
σχέδισν τό όποιον όταν έδημοσιεύ- 
6η εις τήν «Τραπεζιτικήν» άνεγρά- 
φετο ώς ύποβληθέν, καί όχι προς υ
ποβολήν, δηλαδή, πολύ άργά πλέον 
διά νά ύπαβάλωμεν ήμεΐς προτάσεις 
είς τόν Σύλλογον. Λοιπόν, είς οώτό 
τό σχέδινν άνεφέρετο δριον ήλικίας. 
5ιά τή είσοδον είς τήν Τράπεζαν, τό 
30όν. Δηλαδή μπορούσαν καί 100 
καί 200 γυναίκες —συζητώ γιά τις 
■νυναΐκες αΰτήν τήν στιγμήν— βέ
βαια ισχύει καί γιά τούς άνδρες, νά 
τροσληψθοΰν έφ' όσον έπτύχουν είς 
'όν σχετικόν διαγωνισμόν, νά προσ- 
Γηφθοϋν δηλ. είς αύτήν τήν ήλικίαν 
νών 29—30 έτών, παραλλήλως έτί- 
θετο δΓ έτέρου άρθρου, δριον ηλι
κίας —δηλαδή υποχρεωτικής εξόδου 
καί όχι προαιρετικής διά τις γυναί
κες — τό 45ον. Δηλαδή, 15ετής υ
ποχρεωτική έξοδος, ένώ δέν άνε- 
γνωρίσθη, ή μάλλον δέν νίοθετήθη, 
γο αίτημα άποχωρήσεως μετά 15ε- 
τίαν δΓ ολιγάριθμους μητέρας.

Αυτό είναι άποράδεκτον, ιδίως 
χιά άνθρώποσς μέ σύγχρονη, νοοτρο
πία, μέ ρεαλισμό, καί έν πάση πε- 
ριπτώσει, πού θέλουν νά έμφανίζων- 
ται μέ νοοτροπία ή όποια άπέχει 
πολύ άπό· τήν νοοτροπία τοΰ ί 800. 
Διότι αυτή ή νοοτροπία είναι πού 
θέλει τις γυναίκες στο σπίτι «καί μέ 
φερετζέ.

Έν πάση περιπτώσει, είπαμε ό
τι θέλομεν φυσικά εθελούσιον έξο
δον, δΓ αυτές πού πραγματικά έ
χουν ανάγκην νά φύγουν είς τά ί 5 
χρόνια. ’Αλλά δέν είπαμε περί έξω- 
πετάξεως τών γυναικών, άκόμη καί 
έκείνων πού έχουν κάθε διάθεσιν νά 
κάμουν καρριέρα είς τήν Τράπεζα.

"Εχομε ήδη πολλά παραδείγματα 
γυναικών, οί όποιες παρά τόν σκλη
ρόν άνταγωισμόν τών άρρένων συν
αδέλφων των, καί δεδομένου ότι αυ
τοί οί όποιοι τοποθετούν, αυτοί οί ό
ποιοι κρίνουν τούς υπαλλήλους είναι 
όλοι άρρενες καί έχουν καί τήν σχε
τικήν νοοτροπίαν τού άρρενος έναν
τι τού θήλεος, κατέλαβαν λοιπόν, 
αυτές οί γυναίκες, μέ τήν άξίαν των, 
θέσεις Προϊσταμένων Υπηρεσιών, 
Τρημάτων άκόμη καί παρά τις Αν
τιξοότητες πού Αντιμετωπίζουν μέ 
τήν τριπλήν κοινωνικήν των αποστο
λήν συζύγου, μ,ητρός καί παράλλη
λα έργαζομένης.

Πώς λοιπόν, νά είπούμε είς αυ
τές τις μητέρες, μόλις έτοπσθετή^ 
θησαν καί μόλις άνεγνωρίσθη ή ά
ξια των, δέν μάς κάνετε, εΐσθε ά
χρηστες, πηγαίνετε είς τά σπίτια 
σας; "Οταν άρρενες συνάδελφοί 
μας, είς τό 62ον παίρνουν παρατά
σεις; Μέ ποιαν δικαιολογίαν;

Θά υπήρχε ίσως μία δικαιολογία., 
έάν φεύγοντες έτσι έξι/πη,ρετούσαμε 
ή Ανοίγαμε τόν δρόμον είς τούς νέ
ους συναδέλφους νά προχωρήσουν. 
Αλλά ούτε καί αυτή εύσταθεΐ, δε
δομένου ότι μία είς τάς έκατόν γυ
ναίκες καταλαμβάνει θέσιν Τμημα- 
τάρχου ή Ύποτμηματάρχσυ, ώστε 
νά έμποδίση κάποιον άρρενα συνά
δελφόν μας νά προχωρήση.

(Μικρά διαλογική συζήτησις είς 
οξύ τόνον)

κ. Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ: Λοιπόν, έάν 
τεθή τέτοιο θέμα, ότι ήμεΐς έμποδί- 
ζομε —πού δέν ύφίσταται— θά τό 
έδεχόμεθα εύχαρίστως. Άλλα ήμεΐς 
είς τά 45 είμαστε οί άχρηστες, πό
σες θά είναι χρήσιμοι είς τά 62 
τους; Έάν θέλετε νά προχωρήσετε 
οί νεώτεροι, δέν έχετε παρά νά ζη
τήσετε 35ετίαν, δπως ισχύει είς τό 
Δημόσιον καί θά ίδσΰμε πόσοι είναι 
οί χρήσιμοι καί πόσοι είναι οί ά
χρηστοι.

'Επειδή, δέν είχαμε τόν καιρόν 
πλέον καί είχε συσταθή ή ’Επιτρο
πή διά τήν μελέτην τροποποιήσεως
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 13ην ΣΕΑ.)
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2) ΚΛΕΙΤΣΗΣ Παναγ.
3) ΚΟΤΚΟΤΖΕΛΗΣ Δημ.
4) ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Βασ. 
δ) ΦΤΣΣΑΣ Άπόστ.

Διοίκησις
Μητροπόλεως

»
Έρμου Θεσ)νίκη 
Κεντρικόν

4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

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

1) ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΤΛΟΣ Π.
2) ΑΤΓΟΤΛΕΑΣ Γρηγ.
3) ΓΟΤΛΟΣ Κων.
4) ΖΕΡΒΟΤΔΑΚΗΣ Βασ. 
δ) ΣΟΤΣΤΑΣ Παντ.
6) ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΣ Γ.
7) ΠΑΓΙΔΑΣ Παν.
8) ΤΑΣΣΟΠΟΤΛΟΣ Άθ.
9) ΦΤΣΣΑΣ Άπ.

10) ΒΟΣΚΑΚΗΣ Έμιι.
11) ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΤΛΟΣ 

Πολύβιος
12) ΚΤΡΙΑΚΟΣ Κων.
13) ΚΩΣΤΑΚΗΣ Σπ.
14) ΛΑΜΙΙΡΟΤ Έλευθ.
1δ) ΛΕΚΚΟΤ Ευγενία
16) ΛΙΑΚΟΣ Κων.
17) ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ Εΰάνγ.
18) ΜΑΣΤΡΟΣΑΒΑΚΗΣ Αύ
19) ΜΟΛΟΓΙ ΑΝ ΝΗΣ Ίω.
20) ΜΟΤΣΤΑΚΗΣ Χρ.
21) ΝΙΚΟΑΑΟΤ Παν.
22) ΟΡΓΕΤΤΑ Άνθ.
23) ΠΑΛΑΜΑΡΗ Εύριδ.
24) ΙΙΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΣ Άν. 
2δ) ΠΙΚΑΣΗΣ Γεώργ.
26) ΠΟΛΤΖΟΣ Νικ.
2?) Π ΡΕΒΕΔΟΤΡΟΤ Μαρ.
28) ΡΑΠΤΗΣ Γεώργιος
29) ΣΑΒΒΙΔΟΤ Παρασκευή
30) ΣΤΑΜΟΤΛΗΣ Κων.
31) ΣΤΝΤΟΣΗΣ Στ.
32) ΤΖΑΝΝΕΛΗ Εριφύλη
33) ΤΟΤΜΠΗΣ Κων.
34) ΤΣΙΚΟΤΡΑΣ Άπόστ.
35) ΧΆΡΚΑΛΗΣ Κων.

Διοίκησις 
Σταδίου 38 
Πειραιώς Α' 
Διοίκησις 
Λαμίας 
Διοίκησις 
Ν ικαίας 
Κεντρικόν 

»
Π λ. Μεταξά Θεσαλ.

Πανεπιστημίου
Λογ. Κέντρον
Εύριππίδου
Ρόδου
Κιάτου
Σταδίου 38
Ρεθύμνης
Ρόδου
Σόλωνος
Ζακύνθου
Κορίνθου
Κεντρικόν
Κολωνακίου
Περιστεριού
Θηβών
Κυψέλης
Κεντρικόν
Μεσολογγίου
Διοίκησις
Κεντρικόν
’Άρτης
Μυτιλήνης
Βάθης
Άλεξ)πόλεως
Διοίκησις

1) ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΤΛΟΣ Π.
2) ΑΤΓΟΤΛΕΑΣ Γρ.
3) ΔΡΑΜΟΤΝΤΑΝΗΣ Ζαχ.
4) ΖΕΡΒΟΤΔΑΚΗΣ Βασ.
5) ΚΟΤΤΣΙΜΠΟΣ Κων.
6) ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΣ Γ.
7) ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ Ίω.
8) ΜΠΟΤΛΤΑΔΑΚΗΣ Έμμ.
9) ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Κων.

10) ΡΟΤΠΑΣ Δημ.
11) ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ Μιχ.
12) ΤΣΑΓΚΑΡΗ Άννα
13) ΤΣΑΠ ΑΡΙΚΟΣ Κων.
14) ΦΤΣΣΑΣ Άπόστ.
10) ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΤ Δημ.
16) ΧΡΙΣΤΟΔΟΤΛΙΑ Μαοία
17) ΑΝ ΑΓΝΩΣΤ Ο Π ΟΤΛΟΣ 

Κων)νος
18) ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Χρ.
19) Α ΡΓΤ ΡΟΠΟΤΛ,Ο Σ Κων.
20) ΒΑΤΙΔΗΣ Νικ.
21) ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ Στ.
22) ΓΑΚΙΔΗΣ Άπόστ.
23) ΓΚΟΤΜΑΣ Νικ.
24) ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΤΛΟΣ Π.
25) ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ Θεοχ.
26) ΔΑΚΗΣ Δημ.
27) ΖΑΚΑΚΗΣ Έμμ.
28) ΖΗΣΟΠΟΤΛΟΣ Άθαν.
29) ΘΑΛΑΣΣΗΣ Άθαν.
30) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δημ.
31) ΙΩΑΝΝΟΤ Μαρία
32) ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Νικ.
33) ΚΑΜΠΑΣΗΣ Εύστ.
34) ΚΑΡ ΑΓΙΑΝ ΝΗΣ Κων.
35) ΚΑΤΣ ΟΓΙΑΝΝΗΣ Ίω.
36) ΚΙΖΗΛΗΣ Κυρ.
37) ΚΟΛΛΑΡΟΣ Πέτρος
38) ΚΟΜΗΣ Γεώργ.
39) ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ Δημ.
40) ΚΟΤΛΟΤΡΙΩΤΗΣ Δημ.

Διοίκησις
Σταδίου 38
Ηρακλείου
Διοίκησις
Βόλου
Διοίκησις
Χανίων
Κεντρικόν
Σταδίου 38
Πατρών
Μητροπόλεως
Διοίκησις
Σταδίου 38
Κεντρικόν
Θεσ)νίκης Α'
Λογ. Κέντρον

Γερανιού
Αγοράς
Τριπόλεως
Ν. Ιωνίας
Κεντρικόν
Θεσ)νίκης Α'
Ναυαρίνου
Πραξιτέλους
Χανίων
Κοζάνης
Μητροπόλεως
Γ ρεβενών
Πατησίων
Χαριλάου Θεσσ.
Κεντρικόν
Άγγελοπούλου
Κεντρικόν
Ηρακλείου
Κάνιγγος
Παγκρατίου
Διοίκησις
Κεντρικόν
Π ατρών
Πολυκλείτου



τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΑΕΥΙΕΩΣ ΤΟΥ ΙΥΑΑΟΓΟΥ ΜΑΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 8ης ΣΕΛ.)
Σύλλογό μας άνακοίνωσι έπί τής 
μή συμπράξεώς μας στην καταγγε
λία τού μισθολογίου. Έττ.ρό'κειτο 
γιά την μαγνητοφωνημένη στιχομυ
θία Παπαροδοπούλου — Ρωσσέτη. 
Μτρτως, θά πρέπη: νά θέσουμε έν 
άμφιβολίς; τό κύρος αύτοΰ, ττού ά- 
γαθή τύχη έδωσε στους τραπεζιτι
κούς νά τον έχουν έπί κεφαλής τους; 
Και σέ έρώτηση συναδέλφου: Γιατ! 
δεν συγκαταγγείλατε μέ την 'Ομο
σπονδία, άφοΰ σάς παρακαλοΰσε. τό 
μισθολογικόν; Έδόθη άπάντησις ά- 
πό τον νΰν Γεν. Γραμματέα τού Σω
ματείου μας και τότε ’Αντιπρόε
δρον: Μά οαΰτή τή γνωμάτευση μάς 
έδωσεν ό Ν. Σύμβουλός μας. Έγώ 
βέβαια, δέν άπήντησα. ’Αλλά είχα 
δώσει μέσα μου τήν απάντηση: Ε
άν ό Ν. Σύμβουλός σας σε τόσο εμ
φανές δικονομ ικό θέμα σάς έδωσε τέ
τοια γνώμη, νά αλλάζατε νομικό 
Σύμβουλο. Αυτά γιά τό μισθολογι
κό που αν καί έληξε, κοη/είς δεν λη
σμόνησε τους κινδύνους, πού μόνοι 
εμείς απ’ όλους τούς Τραπεζικούς 
περάσαμε.

Είχαμε μιά άλλη φοβερή σειρά ά- 
πό πράξεις ή παραλείψεις, πού δέν 
έκαναν τίποτε άλλο> παρά νά άπο- 
δεικνύουν κάθε φορά τήν απειρία των 
μελών τού ΔΣ. Πού ήτ<χν ή κορύφω
ση; Πέρυσι κυκλοφόρησε άνσκοίνω- 
ση, κατ’ έντολή τού ΔΣ χωρίς τό 
Συμβούλιο νά έχη γνώση καί καυτη
ρίαζε φουκαρά υπάλληλο, ί όποιος, 
τίς οΐδε σέ ποια ψυχική καταπίεσιν 
έφθασεν, ώστε νά χειροδιικήση εναν
τίον στελέχους τής Τροπτέζης. ’Ε
μείς, ό Σύλλογος, οί φυσικοί προ- 
στ όσες των εργαζομένων, πού ό ρό
λος μας είναι καί όταν άκόμη έμφα- 
νώς ό υπάλληλος έχει ύποπέσει σέ 
αδίκημα, σάν Σύλλογος, νά στα
θούμε πλάϊ του, νά βρούμε τήν ά
κρη; πού θά περισσεύη καί τό δικό 
του δί-κηο γιά νά γίνη φανερό. Μη- 
δενί δίκην δικάσης... Καί κινδυ
νεύει, ό φουκαράς ό υπάλληλος, μέ
σα στά δίκρο(να πού έχει στά χέ
ρια του ό εργοδότης, ό οίοσδήποτε 
έργοδότης, ό κάθε πανίσχυρος έρ- 
γσδότης. ’Αντί νά παίξουμε τό σω
στό μας ρόλο, αυτόν πού βρέθηκε 
καί για τον Λυμπέρη. "Ενας δηλαδή 
δικηγόρος πού σέ μάς πρέπει νά εί
ναι ό Σύλλογός μας, γιά νά τον 
καλύψη καί νά κυττάξη νά μετριάση 
τήν ποινή του —δόξα τφ Θεψ αν 
υπήρχε ποινικώς κολάσιμο άδίκημα, 
αρμόδια είναι τά δικαστήρια—- αν 
υπήρχε πειθαρχικό άδίκημα, υπήρ
χαν τά Πειθαρχικά Συμβούλια τής 
Τραπέζης— γιά τήν άλλη πλευρά 
πού λεγόταν συνάδελφος, ποιος ύ- 
ττήρχε,' Έκυκλοψόρησε λοιπόν τό 
πρωί τής έπομένης ημέρας τού έπει- 
σοδίου ανακοίνωση, χωρίς καν τό 
Δ.Σ. νά έχη. συνεδριάσει, χωρίς καν 
νά έχη πάρει απόφαση καί έστιγμά- 
τιζε τήν πράξη τού συναδέλφου Τα
λαίπωρε, έσύ συνάδελφε, πού άσφα- 
λώς ή πράξη; σου δέν ήταν γιά έ
παινο, ποιος θά μιλούσε γιά τούς 
λόγους πού σέ ώθησαν σ’ αύτήν;

Ήταν ή κορυφαία ώρα, πού εμ
πεδώθηκε στη συνείδησή; μου, ότι 
δέν πάμε καθόλου, μά καθόλου καλά 
καί ό Θεός έπρεπε νά βάλη τό χέ
ρι του νά μάς βοηθήση.

Συγχωρήστε τή μνήμη μου —καί 
είναι προς συμφέρον σας, διότι δια
φορετικά θά τραβούσαμε πάρα πο
λύ αργά καί θά μονοπωλούσα τήν 
Συνέλευση, αν εϋρισκα κΓ άλλα τέ
τοια χαρακτηριστικά δείγματα, τέ 
τοιας μορφής λαθών. "Ετσι, φθάσα- 
με στήν έκρηξη τής πληγής καί ά
νοιξε. Χωρίς κανείς νά μάς έξηγή- 
ση ποτέ. Μόνο μέ μία λακωνική ’Α
νακοίνωση άνασυνθέσεως τού Συμ
βουλίου, έφθάσαμε σ’ αύτό πού εί
χε χρόνια νά συμβή. Νά δούμε νά 
έκπαραθυρώνετα ι ένας Πρόεδρος 
Συλλόγου, νά άνασυντίθεται τό Συμ- 
βούλιον, χωρίς νά καταδεχθούν πο
τέ νά μάς πούν τί συνέβη, πώς τό 
άπεψάσισαν καί γιατί. Τό δέ κωμι
κό τής ύποθέσεως ποιο είναι; Τόση 
ήτο(ν ή εύθυξία τής έκπαραθυρώσε- 
ως, πού παρέμεινεν μέλος τού ΔΣ 
καί ενώ είναι γνωστά αυτά τά πρά
γματα σέ όλους πού κατοικούν στήν 
' Ιερουσαλήμ, ότι δηλ. ένας άριθμός 
συναδέλφων Συμβούλων ΰπερημύνθη 
διά τής ψήφου του —τής μυστικής, 
υποτίθεται—- τού τέως Προέδρου, 
ψάχνουμε νά βρούμε αύτούς τούς ύ- 
ποστηρικτές στά μελλοντικό ψηφο
δέλτιο πού θά κατεβάση ό κ. Γιαν- 
νακόπουλος στίς Αρχαιρεσίες καί 
δέν τούς βλέπω. ’Εκβιάζω πόρτες 
κλειστές, συγχωρέστε με γιά αύτό 
πού κάνω, Περίμενε κανείς από νέ
ους ανθρώπους ολοκληρωμένη άκε- 
ραιότητα.

’Αντί τό Δ.Σ. δπώς έγινε τίς άλ
λες έποχές, εκείνες πού πήγε νά σάς 
θύμηση ό σεβαστός κ. Χονδρσματί- 
6ης —πού πολύ τον έταλαιπωρήσα- 
τε, όμολογώ, μέ τήν συμπεριφορά 
σας στήν όμιλία του, νά κατεβή καί 
νά παραιτηθή, οί διαψωνούντες δη
λαδή, νά άπογυμνώσουν τήν έξουσία 
του, καί νά πσΰν: Κύριε Γιαννακό- 
πόυλε, διαφωνούμε, &ν καί μεμπτό, 
γιατί πότε διαφωνείτε κ. συνάδελφε 
τού Δ.Σ.; Ποιος σάς είπε ότι τώρα 
πρέπει νά αρχίσετε νά διαφωνήτε; 
Άπό τήν πρώτη μέρα γιατί δέν δια
φωνούσατε; Ποια ήταν ή γενεσιουρ
γός αιτία πού σάς άπεκάλυψε ότι 
πρέπει νά διαφωνήσετε; Ποιό ήταν 
τό μέτρο πού έκρίνατε ότι δέν πη
γαίνει καλά ό Σύλλογος; Δέν γνω

ρίζατε σείς, ολόκληρο Δ. Συμβούλιο 
τί συμβαίνει στήν 'Ομοσπονδία; 
"Οτι 6 Πρόεδρός μας δέν τολμούσε, 
κατόπιν άπαγορεύσεως τού Προέ
δρου τής 'Ομοσπονδίας νά πλησιά- 
ση τά γραφεία της, ένώ άλλα μέλη 
τού Προεδρείου του Συλόγου μας, 
μέ ανθοδέσμες άπό κόκκινα γαρύ
φαλλα, τον ύπεδέχοντο στο ’Αερο
δρόμιο τού Ελληνικού; Γιατί δέν 
τολμούσατε νά παραιτηθήτε έσεΐς 
οί πολλοί και νά άψήσετε μόνο του 
τόν κ. Γιαννακόπουλο, χωρίς Συμ
βούλιο;

Ποτέ, κανείς δέν μάς είπε τίπο
τα. Είναι φυσικές συνέπεεις τής αϋ- 
τοτιτλοφορίας: Νέες δυνάμεις. Οί 
νέες δυνάμεις θέλουν προπόνηση. 
’Αλλά κάθε προπόνηση, θέλει καί 
προπονητή, καί τέτοιος δέν υπήρ
χε. Ούτε κάν έτέθη ζήτημα προπο- 
νήσεως. Αυτά είναι πού λέω, έλλει
ψη κύρους, έλλειψη πείρας, έλλειψη 
εύπρεπείας. Τόσο ξέραμε τόσο κά
ναμε.

Νά σπεύσω νά έκφράσω εύχή; "Ι
σως αύριο νά μή είναι έτσι. Έ
χουν περιθώριο καί τά παιδιά τού
τα, νά συνετισθούν άπό τά λάθη καί 
νά άποφύγουν πάση θυσίρ τήν έπα
νάληψή τους. Είπα, όμως, άπόψε 
είναι ή τομή, καί μέχρι γιά σήμε
ρα 6ά άσκηβή κριτική. Χρειάζεται 
νουθεσία. Δώδεκα χρόνια ατά κοινά 
καί 25 στήν Τράπεζα μου τό δίδουν 
τό δικαίωμα. Έπέρασα πολύ δύσκο
λες ώρες κοντά σας. Και όταν μέ 
καταψηφίζατε καί όταν μέ ΰπερεψη- 
φίζατε.

Αυτή ήταν ή Ιστορία τού σχήμα
τος, καί ξεκινάει τό δεύτερο σχήμα 
μέσα άπό τό πρώτο. Καί αϊφνιδίως, 
όπως θά έλεγε καί ό έθνικός μας 
ποηιτής, «άστραψε 6 νοΰς καί γνώ
ρισε ό υιός τόν έαυτό του». "Ολα, 
ώς διά μαγείας, έπήραν τήν άλλη 
όψη τού νομίσματος...

Μπορούσε νά συμβή κΓ αύτό. 
Δέν έχω πεισθή όμως, κύριοι συν
άδελφοι, καί σοβαρώτατος αριθμός 
έχεφράνων συναδέλφων μας, ότι όλα 
αυτά έγιναν άναιμάκτως καί χωρίς 
τίμημα. Ουδείς υπερθεματίζει στήν 
άντιδικία μέ την Διοίκηση. ’Ασφα
λώς είναι προτιμότερος ό καλός διά
λογος. Έγώ έδώ, σ’ αύτό τό θρυ
λικό υπόγειο έχω πή: Σήμερα προσ
πάθησε νά πείσης τόν εργοδότη σου, 
ότι αύτό πού τού προτείνεις συμφέ
ρει πρώτα έκείνον ατό αποτέλεσμα 
τών δικών του κερδών καί έν συνε
χείς; εσένα. Τεκμηρίωσε τήν πρότα
ση, ότι δέν είναι πρότασις άντιδικί- 
ας. Δέν συνέβη τίποτε τέτοιο. Τό 
μόνο πού είδα ήταν ένα χρυσό στυ
λό τού προσωπικού τής ’Εθνικής 
Τραπέζης προς τήν Διοίκηση. Ή 
ανταπόδοση, ή εΰγενέστατη εκείνη, 
ή όποια ενδεχομένως νά σημάνη πά
ρα πολλά γιά τό μέλλον μας, είναι 
ή σύσταση δύο ’Επιτροπών, εις 
τολλαπλήν επαναφοράν καί έκδοσιν. 
Γιατί δέν είναι οί πρώτες Επιτρο
πές πού έγιναν καί άσφαλώς δέν 
είναι οί πρώτες άναφορικά μέ τόν 
'Οργανισμό, πού συνεστήθησαν άπό 
τόν ίδιο Διοικητή.

Καί νά κάμω άκόμη μιά καταγ
γελία. ’Εάν έπί ένα ολόκληρο χρό
νο οι «νέες δυνάμεις» δέν είχαν απα
θή άρνητικές έναντι τής Διοικήσεως, 
θά εΐχεν δράστη ριοποιηθή ή πρώτη 
’Επιτροπή, ή όποια, ήδη έπεξειργα- 
ζόταν τόν ’Οργανισμό, καί πού κα
τά συντριπτική π λειοψηφία άπετελεΐ- 
το άπό τά ίδια μέλη πού είναι καί 
τώρα, μέ μία διαφορά: Δέν προε- 
δρεύετο άπό έξωτραπεζικό παράγον
τα, καί περιείχε ατούς κόλπους της 
καί εκπροσώπους τών έργαζομένων. 
‘Εάν είναι μικρή ή διαφορά, μπρά
βο σας, δεχθήτε την.

Εύθύνονται γιατί χρειάσθηκε στίς 
παραμονές τών ’Αρχαιρεσιών, νά συ- 
σταθή έκ νέου μία καινούργια ’Επι
τροπή. Εύθύνονται δέ άκόμη, αν ό 
διατυμπανισμός τών μελλοντικών ά- 
ποτελεσμάτων τής Επιτροπής, δέν 
έπιρέψη νά εμπεδωθούν, άπό τήν ε
πικίνδυνη διαφήμιση πού κάνουν άνά 
τάς καλένδας. "Αν κάτι δέν έπρεπε 
νά συνεζητεΐτο, άλλα έπρεπε νά πνι
γότανε μέσα στο μυαλό τους, μέσα 
στά συρτάρια τους, ήταν ή άναγγε- 
λία τής συστάσεως τών δύο ’Επιτρο
πών. Ήταν χίλιες φορές προτιμότε
ρο νά χαθούν σί ’Αρχαιρεσίες καί νά 
κερδηθή τό έργο τών δύο ’Επιτρο
πών. Έκτος άν τόσο λίγο πιστεύουν 
αύτοί οί ίδιοι στην άποτελεσματι- 
κότητα τών Επιτροπών.

Είναι πολλοί οί έργαζόμενοι στον 
κλάδο μας, πού θά θελήσουν νά πιέ
σουν καί κείνοι γιά μιά παρόμοια 
’Επιτροπή. Μόνο βέβαια έτσι νοεί
το; ι ή εξίσωση, ή ίση μεταχείρισις, 
όλων τών έν ταΐς Έλληνιικιαΐς Τρα
π έζαις έργαζομένων. ’Αλλά δέν ξέ
ρω ποιος άρμόδιος θα θέληση νά 
βάλη τήν ύπογραψή του κάτω άπό 
τέτοιας καθολικής έπιλύσεως αίτη
μα, πού θά σημαίνη έναν άριθμό μέ 
πολλά μηδενικά ατά δεξιά του καί 
πού θά αφορά όλους τούς Τραπεζο- 
ϋπαλλήλους. Πιστεύω ότι μέ κατα
λάβατε.

Νά μία άλλη έλλειψη πείρας. Τό 
νά ανεβούμε στά βήμα καί νά δια
βάζουμε κείμενα κατά παράβαση 
τού Καταστατικού μας, νά προτρέ
χουμε τόν προεκλογικό μας άγώνα, 
—καί έν προκειμένη) νά μου έπιτρέ- 
ψετε νά συγχαρώ τόν συγγράψαντα 
τά δύο κείμενα πού άνεγνώσθησαν 
απόψε έδώ νά μήν μαζευόμαστε άπό 
τίς περιοδείες τις τάχατες μου γιά

ένημέρωση τών συναδέλφων, είναι 
πολύ εύκολο. "Αλλα είναι τά δύ
σκολα.

Ποιό ήταν τό αποτέλεσμα τού έρ
γου, τού άνασχημοτισθέντος Δ.Σ., 
αώτου τού ώς διά μαγείας μεταβα- 
πτ ισθέντος σέ όλες έκεΐνες τίς θέσεις 
πού πρίν τίς καταριότανε; ’Επιμέ
νω, συνάδελφοι, Νά είμαστε ακέραιοι 
άνδρες. Ποιος άπό σάς τολμάει νά 
έπιρρίψη στον έναν τίς ευθύνες, με
τά τήν συντέλεσιν τού έγκλήματος. 
Τότε θά είχε καταργηθή, ή έννοια 
τής συνέργειας καί τής ηθικής συν
αυτουργίας καί όλων τών ύπολοίπων 
εκείνων περιπτώσεων πού καταλογί
ζει ό νόμος. Τό επαναλαμβάνω κ. 
Συνάδελφοι: Τό μόνο έλαφ,ρυντικό 
πού έχουν —αν είναι έλαφρυντικό— 
είναι ή έλλειψη πείρας, κύρους, εΰ- 
πρέπειας. Πού ήσαν κρυμμένοι; Ε
άν τούς είχε άγνοήσει κάποιος άπό 
κεΐ μέσα, ό PRIMUS μεταξύ ίσων, 
τήν πρώτη κιόλας μέρα έπρεπε νά 
ξεκινήσουν νά τόν καταγγείλουν. Δέν 
ξέρω αν ό συνάδελφος Καραθανάσης 
είναι έδώ άπόψε. Τού αξίζει έπαι
νος. Εΰθαρσώς διεφώνησε καί έφυ
γε. Δέν διεφώνησε καί έμεινε. Δέν 
έκπαραθυρώθηκε καί έμεινε. Δώ
στε μας συγχωροχάρτι, άπό αύριο 
θά είμαστε καλά παιδιά καί δέν θά 
ξανασυμβή τίποτε άπό όλα αύτά, 
πού μέχρι σήμερα γΐνσντουσοο'. Καί 
πράγματι, έτσι έγινε.

Δέν πειράζει τόσο αύτό πού έκα
μαν, άλλά μέ τρομάζει. "Αν άπό 
τώρα έχουν τόση εϋλυγισία, έάν έ
χουν άπό τώρα τόση ελαστικότητα 
άντιμετωπίσεως τών πραγμάτων, δέν 
ξεύρω αν αυτή ή ελαστικότητα δέν 
ψθάση στο όριο, νά γυρίσουν καί 
δαγκώσουν τήν ίδια μας τήν ούρά. 
Καί ξεχάσουν δηλαδή, άπό πού έ- 
ξεκίνησαν. Καί ένώ ξεκινούν νά 6- 
ποστηρίξουν προβλήματα, στήν 6- 
παναχώρσή τους θάψουν τά προ
βλήματα, Καί τό φοβερό είναι δτι 
δέν θά ιΰπάρχη, ένδεχομένως, ρόλος.

θά δανειστώ μιά έπιγραμματκιή 
φράση άπό μίαν ανακοίνωση εύπρό- 
σωπη πού έκυκλοψόρησε ό συνάδελ
φος Παν. θεοψ ανόπουλος. «Κάθε 
προστασία, προϋποθέτει άντάλλα- 
γμα». Έδώ είναι τό πρόβλημα. Πο
τέ δέν μάς έδωσαν λογαριασμό. Τό
σα φυσικά μπορούσαν νά πράξουν. 
Γιά όλες αυτές τίς βιαστικές άλλα- 
γές πού έκαμαν όμως ποτέ δέν έ
θεσαν ένώπιό μας, τόν προγραμμα
τισμό τών ενεργειών τους. Κάθε μέ
ρα μας αΐφνιδίαζαν μέ μιά πιθανή 
έξέλιξη, τήν οποίαν ώνόμαζαν κέρ
δος.

Έάν έγώ, αύριο ήμουν υποψή
φιος, θά μπορούσα νά βγάλω μία 
σατυρ: κή ανακοίνωση, προαναγγέλ
λοντας άπειρες πιθανές επιλύσεις. 
Αυτές είναι κατακτήσεις; Ή τετάρ- 
τη συγκρότηση Επιτροπής γιά τό 
ίδιο θέμα, τήν στιγμή πού ή τρίτη 
έγινε έπί τών ήμερων τους, είναι 
κατάκτηση; Ό διατυμπανισμός τής 
Επιτροπής είναι κατάκτηση; Ή ά- 
πουσία τους άπό τόν χώρο πού συ
ζητούν οί ’Επιτροπές, όσα συζη- 
τοΰνται, γά τό Προσωπικό, είναι 
κατάκτηση; Κ απόκτηση, θά είναι 
μάλλον όσους πείσουν άπό σάς δτι 
αύτά άποτελοΰν κατάκτηση! !

Ή άναμάσηση σχεδόν λέξη προς 
λέξη σέ ώρισμένα σημεία, εκείνου 
έπίσης τού έλαττωμματ ικού προσχε
δίου ’Οργανισμού πού έδωσε στή δη
μοσιότητα τίς παραμονές τής τότε 
Γεν. Σ υνελεύσεως, τό πρίν άπό τό 
παρόν Γεν. Συμβούλιον, είναι κατά- 
κτησις;

"Επεισαν αυτά τά καλοπροαίρετα 
κατά τ’ άλλα νέα παιδιά δτι «επια- 
σαν» τήν αλλαγή πού έχει γίνει στά 
χώρο τής Τροπτέζης; Διεννοή,θηκαν 
ποτέ, ποιά Τράπεζα ξημερώνει αύ
ριο; Υπήρξε έστω καί μία καρπο
φόρα σύλληψη νέας θέσεως πού νά 
μέ κάνη νά αναταραχτώ καί νά πώ, 
τούτοι βλέπουν μετά είκοσι χρόνια 
ποιά θά είναι ή Τράπεζα...

Καί ερωτώ: Σέ ποιούς συναδέλ
φους απευθύνθηκαν γιά νά ζητήσουν 
τήν γνώμην των; Δέν απαιτώ νά εί
μαι μέσα ατούς πέντε πρώτους, άλλά 
φοβούμαι δτι ούτε μέσα ατούς έκα- 
τό δέν ήμουν. "Αν έμενα πού έχω 
τάξει τόν έαυτό μου σάν υπηρέτη 
τών κοινών, μέ ρωτήσουν; Θά τούς 
παρέπεμπα έκεΐ στο νέο αίμα τής 
Τραπέζης, πού αύτήν τήν στιγμή 
ανασκαλεύει τήν Τράπεζαν. Υπάρ
χουν άμάδες στελεχών, καί νέων στήν 
ήλικία καί μέ φοβερή κατάρτηση σί 
όποιο ι σάν έργο τους έχουν νά σχε
διάσουν καί νά οικοδομήσουν τήν 
μεθαυριανή Τράπεζα. Άνατρέξτε συ
νάδελφοι νά δήτε. Α,ΰτό το σκαρί
φημα πού λέγεται προτάσεις ’Ορ
γανισμού. Νά μοΰ είπήτ-ε έμενα τί 
περιέχει, άπό δσα έγώ θά σάς πρό- 
τεινα; Γιατί δέν τό κάνω; Τό κακό 
παιχνίδι το ξεκίνησαν οί συνάδελφοι 
τού Δ.Σ. Προτιμώ νά το δώσω σάν 
ιδέες, σέ ένα άλλο ψηφοδέλτιο; πού 
θά πιστέψω δτι είναι καταλληλότερο 
κατά τήν κρίση μου, καί θά φροντί
σω νά τό εφοδιάσω μέ δπλα. Νά δή
τε τότε, άπό πού «πιάνεται» τό πρό
βλημα τής Τραπέζης. Περίπου πάλι 
σάς έδωσε μιά πρόγευση ή ανακοί
νωση τού συναδέλφου Π. Θεοψανο- 
πούλου: «Πλουσιώτερος εργοδότης, 
πλουσιώτερος εργαζόμενος». Δέν ύ- 
πάρχει πια προλεταριάτο. Σχεδόν 
σέ καμμιά γωνιά τής δυτκής Ευρω
παϊκής κοινωνίας. "Εχει έπέλθει τε
λεία αστικοποίηση τών έργαζομένων. 
Συμμετοχή, όχι κατάκτηση. Ό Ά

γιος Φραγκίσκος, τό Σικάγο —ας 
άναπαύση ό Θεός τά κόκκαλά τους— 
έκαμαν τό καθήκιον τους, γιά τότε. 
Δέν μάς ταιριάζουν σήμερα. Γ Γ αυ
τό εκείνοι έπεσαν τότε, γά νά έχω
μέ έμεΐς άλλα προβλήμοπα σχέσεως 
εργαζομένου καί έργοδότου. Θυμη- 
θήτε τό: «Πλουσιώτερος έργοδότης, 
πλουσιώτερος έργαζόμενος». Δέν 
μπορεί νά άνεβή σήμερα υποψήφιος 
προεκλογικός καί να σάς πή —τό 
ακόυσα αύτό πρίν δύο χρόνια, δταν 
συνεζητεΐτο έδώ τό μ ισθολογ ικό: «σί 
μανάδες μας καί τά παιδιά μας, τό 
σπίτι μας πού πεινάμε». Δέν έκαμα 
άποτίμηση τής αξίας τών ρούχων 
που φρούσε, ή τών χρυσών εξαρτη
μάτων τού χεριού του. Μπράβο του 
καί χαλάλι του. Άλλά, νά, κάποια 
μικρή άναπροσαρμογή στά «συνθή
ματα» έτσι, γιά νά γίνη καί λίγο 
πιστευτός.

Ό θεωρητικός τού Γαλλικού σο
σιαλισμού ό Ζάν Ζωρές ζητούσε δχ. 
κατάλυση τής μπουρζουαζίας, άλλά 
δλος ό κόσμος μέσα στην μπουρ
ζουαζία. Αυτό όμως ήταν ένα σύνθηΓ 
μα εκείνης τής εποχής. Σήμερα συ
ζητάμε τεχνοκρατική συνεργασία ό
λων τών παραγόντων. Δέν το φαν
τάστηκαν δμως οί λογοδοτούντες δτι 
μπορεί νά περπατήση έτσι το πρό
βλημα. Έπέσειον πάντοτε, δτι δια
θέτουν κάποιες «γνωριμίες», δτι έ
χουν τήν δύναμη έξω δοτό τήν Τρά
πεζα γιά νά έπιλύσουν τά πρσβλή- 
ματά μας. Μάς τό υπενθύμισε άπό
ψε καί ό Γενν. Γραμματεύς. Στό ση
μείο αύτό προσωπικά ένοιωσα ντρο
πή.

Υπάρχει εμπεδωμένο πολιτειακό 
σχήμα σήμερα. Καί γιά όποιον τού 
αρέσει καί γιά όποιον δέν τού αρέ
σει. Καί τό πολιτειακό σχήμα δέν 
έχει ανάγκη τόν έπαινο κανενός. "Ε
χει φροντίσει νά άνοιξη τίς πόρτες 
σέ δλους οί όποιοι θέλουν νά συν
αισθανθούν δτι αυτή είναι ή πρα
γματικότητα, καί τό πέρα δοτά έκεΐ 
σημαίνει σπάσιμο τών μούτρων.

"Απαξ δμως καί ή πολιτεία «άνοι
ξε» τίς πόρτες σέ δλους αύτό ση
μαίνει δτι γιά κανένα μας δέν υ
πάρχουν γνωριμίες καί ισχυροί. Εί
ναι αύτό πού είπε ό Π. Θεοφανό- 
πουλος: «Ή έννομη προστασία τής 
Πολιτείας, είναι ή μόνη ικιάλυψηι πού 
χρειάζεται στον εργαζόμενο». "Ο
ποιος πορεύεται μέσα στην πραγμα
τικότητα τήν νεοελληνική, δέν χρειά
ζεται νά διαψημίζη τις γνωριμίες 
του. Εκείνο πού χρειάζεται είναι, 
δταν θά καταφυγή ατούς παράγον
τες τής Πολιτείας τήν ’Εθνική 
Κυβέρνηση καί τά τεχνακρατικά 
της στελέχη, θά πρέπει ν άπάη μέ 
τήν ίδια νοοτροπία μέ τόν ίδιο σύγ
χρονο τεχνοκρατικό εξοπλισμό. Δέν 
μπορεί κανείς σας νά μέ πείση, δτι 
άν πάς έτσι, δέν θά είσαι άπείρως 
πιο επιθυμητός, δέν θά είναι δατεί- 
ρως πιό εύήκοο το αύτί πού θά σοΰ 
ανοιχτή καί πιό γενναιόδωρο τό χέρι 
πού θά πάρη μολύβι γιά νά άποψα- 
σίση γιά σένα. Μπορεί νά συμπαθής 
τά φίλο, έμπιστεύεσαι δμως τον κα
τάλληλο, τόν ικανό.

Δέν μπο,ρεί νά έτοιμάζεται πρό
γραμμα εικοσαετούς άναπτύξεως τής 
Ελλάδος —το είδα συνάδελφοι καί 
μοΰ φαίνεται δτι είναι καί πάρα πο
λύ φθηνό, έτσι πού μπορούν όποιοι 
άπό σάς. έχουν έξειδ ικενμένα ενδια
φέροντα νά τό ζητήσουν άπό τό Κέν
τρο Οικονομικών ’Ερευνών — νά ί- 
δήτε σέ ποιές τεράστιες προοπτικές 
ανοίγεται το αύριο τό νεοελληνικό. 
Καί πάμε έμεΐς νά ζητήσουμε τί; 
Μήπως, νά πούμε δτι έμεΐς είμαστε 
φίλοι σας; Κάνετε κάτι καί γιά μάς. 
Τό έχουμε άνάγκη; Τό έχουν εκεί
νοι ανάγκη: άπό μάς; Γ ιατί το υπεν
θυμίζουμε τότε;

"Απαξ, τό επαναλαμβάνω, καί ή 
Πολιτεία «άνοιξε» σέ δλους τις ίσες 
δυνατότητες γιά ελεύθερο κοινωνικό 
ανταγωνισμό, αύτομάτως <άνακύπτει 
τό πρόβλημα: Μόνον οί άριστεΐς θά 
επιβιώσουν. Ούτε οί ενθουσιώδεις ού
τε οί νέες άνερχόμενες δυνάμεις, ού
τε οί παλαιές κατερχόμνες, ούτε οί 
δεξιόθεν ούτε οί αριστερόθεν. Μόνοι 
σας τό βλέπετε, πόσο (αποφασιστι
κός είναι ό ρυθμός άντικσταστάσεως 
στελεχών μέσα στό ίδιο τό Κυβερ
νητικό Σχήμα. "Οποιος δίνει εξετά
σεις καί άποτυγχάνει, απομακρύνε
ται. Άναζητεΐται στά τέσσερα ση
μεία τού όρίζοντα, ο κατάλληλος. 
Γιατί είναι άνοιικτό τό παιχνίδι. Καί 
δταν τό παιχνίδι είναι άνοικτό, ποιος 
παριστάνει τίνος τόν προστάτη; 
Ποιός είναι ίκανώτερος, τίνος, εί
ναι τό μέτρο συνάδελφοι; Αύτό νά 
βάλετε καλά στό .μυαλό σας. Δέν 
θά μάς δίδωνται κάθε ημέρα οί ευ
καιρίες. Ή αναδημιουργία τής χώ
ρας μας πρέπει νά είναι καί δική 
μας. 01 λογοδοτούντες προτίμησαν 
τίς κουμπαριές γιατί δέν ήτανε ικα
νοί νά στηριχτούν στή δική τους ι
κανότητα.

Γ νά τον άπολογισμό, νομίζω δτι 
βασικά τά είπαμε. "Ας μή χρεια- 
σθή νά σάς πώ ούτε γιά τή Λέσχη, 
ούτε γιά τήν «Τραπεζιτική», ή όποια 
—επαναλαμβάνω τήν πικρία μου— 
γράφεται άπό μή τραπεζιτικό. Δέν 
είναι βέβαια ντροπή δτι γράφεται 
άπό έξω άνθρωπο. Τό καθιέρωσε τό 
προηγούμενο ψηφοδέλτιο, τό όποιο 
δμως ήρθε εΰθαρσώς καί είπε άπό 
αύτό τό βήμα, τής Συνελεύσεως: Τί 
νά κάνουμε, έμεΐς δέν διαθέτουμε αν
θρώπους πού νά μπορούν να πιά- 
σουν τήν πέννα καί νά γράψουν. Μή

πως πρόκειται νά τό έπικαλεσθή 
καί τό σημερινό Συμβούλιο; Αποτέ
λεσμα αυτού, ποιό είναι; Ή ’Εφη
μερίδα μας, θυμίζει δημοσιογραφία. 
Έχει επαγγελματισμό μέσα της. 
Κάθε της φράση δέν θυμίζει νέα παι
διά, πού μεταφέρουν τόν παλμό τών 
άνερχομένων νέων δυνάμεων. Τό έρ
γο αυτό τό απεμπόλησαν, υιοθέτη
σα τό άεροπλάνο, τό αυτοκίνητο τού 
Συλλόγου άπό τά άκριτιικά σύνορα 
έως τά άκριτικά νησιά. Βλέπετε, εί
ναι πιό εύκολος ό τουριστικός συν
δικαλισμός άπό τό άχαρι έργο τού 
συντάκτη. Δέν μπορούσε αυτή- ή 
δόλια ή «Τραπεζιτική» νά γραφή άπό 
20 νέα παιδιά; Κανείς; "Ας έλεγε 
καί «μπαλαφάρες», άλλά νά αναγνω
ρίζαμε έμεΐς οί παλαιοί δτι έκεΐ μέ
σα βρίσκονται παιδιά πού θητεύουν 

τόν συνδικαλισμό, καί αν δέν είναι 
θητεία τό μολύβι πού γράφει γιά 
τά προβλήματά σου, τότε ποιό εί
ναι; Νά μέ ύπακαταστήση σ’ αυτή 
μου τήν υποχρέωση έστω ένας πολύ 
;αλός έπαγγελματίας δημοσιογρά
φος; Δέν λέω πώς δέν είναι χρήσι
ός, άλλά σέ καμμιά περίπτωση δέν 

μπορεί νά γίνη ή φωνή τού Κυρίου.
©υμηθήτε πόσα φύλλα είναι πού 

δέν έχουν γραφτεί σχόλια στήν 
«Τραπεζιτική». Λές καί τό ίδιο τά 
Δ.Σ. έχει έπι βάλλει λογοκρισία 
στον έαυτό του, γιατί τά σχόλια, 
συνάδελφοι, είναι δ,τι πιό ουσιαστι
κό υπάρχει ατό συνδικαλιστικό δη
μοσιογραφικό μας όργανο. Άλλά 
ποιός έχει συμφέρον νά μή γράψων- 
ται σχόλια στήν «Τραπεζιτική», δχι 
βέβαια έσεΐς, ούτε έγώ. Μήπως ή 
σκοπιμότης τών δύο έπιτροπών;

Μά αυτές τίς επιτροπές, έχω γε- 
ράσει νά βλέπω νά γίνωνται καί νά 
άδρανοποιούνται. Ποιά είναι ή δια
φορά αυτή τή φορά; Ή κατηγορη- 
ματικώς δηλωθεϊσα διάθεση τής Δι- 
οικήσεως νά τίς υλοποίηση καί αυ
τές καί τό έργο τους. "Ολοι μας, 
ψτερουγίζει μέσα μας ή αδημονία, 
περί μένοντας τό καλό αποτέλεσμα, 
άλλά τό καλό αποτέλεσμα συνάδελ
φοι, θά υποστήριξή κανείς μας δτι 
δίδεται προς χάριν τών λογοδοτυύν- 
των; Δηλαδή μεθαύριο α,ν τό Σώμα 
τών συναδέλφων έκτιμώντας μέ τό 
δικό του κριτήριο πού τού είναι ά- 
ναψαίρετο δικαίωμα, δέν θέληση νά 
τούς έκλέξη. Τό λέγω συνάδελφοι σέ 
σάς, επειδή ξέρω δτι θά διαβασθή 
άπό τό ένα άκρο τής Ελλάδος μέ
χρι τό άλλοι Πιστεύετε δτι αύτό 
δέν είναι εφησυχασμός γιά σάς; Θά 
πήτε: Δώσε μου τά Άγά μου καί 
σφάξε γιά νά αγιάσω; Βάλε μου 
οποίον θέλεις έσύ γιά Σύλλογο; Γυ
ρίζουμε στην εποχή του Κ υριακό- 
πουλου, πού ό τότε Πρόεδρος τού 
Συλλόγου— άς μή άναφέρω ποιός 
είναι, είναι έν ζωή — ιδού κ. Διοι- 
κητά ό Σύλλογός σου; Υπάρχει κα
νείς τίμιος καί λογκός, οπωσδήποτε 
έχέψρων πού θά υποστήριξή δτι, τό 
έργο τών ’Επιτροπών μπορεί νά συν- 
αρτάται μέ το ποιός θά είναι Σύλ
λογος;

Τό έχει άνάγκη ό Διοικητής; Αυ
τό δέν είναι δικό μας αναφαίρετο 
δικαίωμα όποιονδήποτε θέλουμε έ
μεΐς νά στείλουμε νά διαπραγματευ- 
θή τό θέμα μας; Καί πότε κύριοι 
συνάδελφοι; "Οταν ήδη ό Σύλλογος 
δέν παρακάθεται στίς συζητήσεις, 
άλα θά κληθή μετά τίς Αρχαιρε
σίες, δποιος είναι αυτός, νά συζη- 
τήση τά δύο σχέδια. Έμενα, συνά
δελφοι, μέ ενδιαφέρει ό τελικός διά
λογος. Καί στον τελικό διάλογο δέν 
θέλω, ούτε ντοήδες, ούτε χαρισμα
τικούς. Ούτε τούς έξωθεν έλκοντας 
εύνοιαν, ούτε τούς έσωθεν. Θέλω αυ
τούς, πού ή υπηρεσιακή τους κατάρ- 
τισις, τά χρόνια υπηρεσίας τους, ή 
προσωπικότητά τους, ή σύνθεσή τους 
σάν Συμβούλιον, ή ίεραρχική δομή 
αυτού τού Συμβουλίου, ό σαφής 
προγραμματισμός καί ή μεθοδολο
γία τήν όποιαν πρόκειται νά άκο- 
λουθήσαυν, μέ πείθουν δτι θά είναι 
οί άποτελεσματικοί συνομιληταί, ■— 
ποιων νομίζεται;— τού διευθυντικού 
Σώματος, τών μελών δη,λ. τών δύο 
έπιτροπών, οί όποιοι είναι οί έξ ορι
σμού καλοί γνώστες τών προβλημά
των τής Τραπέζης. Φοβάμαι δηλ. τόν 
αύτοσχεδιασμό καί τήν απειρία.

ΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Πώς προδικά
ζετε κ. Χαρΐτο τό αποτέλεσμα;

Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Δέν προδικάζω τί
ποτε έγώ. Τά προδικάζει τό τελευ- 
ταΐον άρθρον τής «Τραπεζιτικής», τό 
όποιον υπογράφεται άπό τόν νΰν 
Πρόεδρον κ. Ν. Π ίσκοπον. Έκεΐ τό

Ή όμιλία τοΰ <
"Ολο: οί συνάδελφοι οί υπαγόμε

νοι εις τάς διατάξεις τοΰ Ν. 751) 
48 καί 1836)51 γνωρίζετε καλώς 
τά επιτεύγματα μου έν προκειμένψ.

Δέν έπεθύμουν νά ομιλήσω σήμε
ρον άπό τοΰ βήματος τούτου, άλλά 
έξηναγκάσθην προς άπακατάστασιν 
τής άληθείας.

"Οτε ή μην Πρόεδρος τών Εφέ
δρων Αξιωματικών Νομού Αττικής 
προσεπάθησα νά επαναφέρω έν ϊ- 
σχύϊ τό καταργηθέν ευεργέτημα, 
πλήν δμως ή άάρμοιδία Διεύθυνσις 
ΑΕΔ)ΔΕΠΑΘΑ μοί εΐπεν, δτι 6ρα- 
δύτερον θά συζητηθή τό θέμα τούτο.

"Ηδη, είμαι εις τήν εύχάριστον 
θέσιν νά σάς πληροφορήσω, δτι ά

γράφει. «Μή χαλάσετε τήν προσπά
θειαν». Πώς θά χαλάση συνάδελφε 
κ. Κολλιέ ή προσπάθεια; Άπό τήν 
άλλαγή τού σημερινού Δ.Σ. Καί τί 
γνωρίζουμε έμεΐς γιά τό τί πρόκει
ται νά συζητήση μεθαύριο τό Δ.Σ. 
πάνω στά σχέδια αύτά; Ποιές είναι 
οί θέσεις του; Νά μάς τό πή σήμε^ 
ρα πού λογοδοτεί. "Οχι αύριο πού 
θά κάμη προεκλογικό άγώνα. Μάς 
τίς έχει καθορίσει τίς θέσεις του; 
Μήπως έχετε ξεχάσει τή φράση τοΰ 
άρθρου;

ΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (Όμιλεΐ μα
κράν τοΰ μικροφώνου μέ άκουόμε- 
νος).

Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Αυτή, υπήρξε ή 
μέχρις έδώ στιγμή. Αύτό ύπήρξεν τό 
έργον τους. Δέν ή το επαρκές, γιά 
νά δικαιολογήση τον έπαινόν μου. 
Ήταν ένα έργο παλινδρομήσεων, λα
θών. "Ενα έργο, πού στήν επομένη 
rou φάση δέν πρσμηνύει τίποτε. "Αν 
συνέχιζα δμως μετά άπό αύτό τό 
τίποτε, θά ήταν πραγματικά κριτι
κή τοΰ προεκλογικού προγράμματος, 
πού παρά λίγο θά τό άπστολμοΰσε 
τό λογοδοτούν σήμερα Συμβούλιον,

Έάν θέλουν δλοι οί συνάδελφοι, 
νά είναι συνεπείς προς τόν έαυτό 
νους, δηλαδή, έάν ξεύρουν τί θέλουν 
μέσα στήν Τράπεζα, νά κρατήσουν 
ιήν ψυχραιμία τους, νά βάλουν τά 
πράγματα κάτω, δχι οί συνάδελφοι 
πού θά ψηφίσουν, άλλά καί αυτοί 
πού θά εκτεθούν ώς υποψήφιοι. Νά 
μεθοδεύσουν, νά κινητοποιήσουν δτι 
αν έχουμε κάποιου άνάγκη, ή άνάγ
κη αυτή δέν είναι παρά άνάγκη δική 
μας, άπό εμάς, γιά μάς. Ή Ερ
γοδοσία έχει δικά της στελέχη, σκλη
ρούς διαπραγματευτάς, κατόχους 
μέχρι τής τελευταίας λεπτομέ
ρειας τών ζητημάτων μας, έξ άλλου 
κατά κάποιον τρόπο είναι καί δικά 
τους προβλήματα, καί δέν θά ανα
μένουν τίποτε άλλο, παρά ισάξιους 
συνομιλητάς. Αύτό και μόνον πρέ
πει νά είναι τό μέτρο πού δίνει τήν 
αξία στον υποψήφιο καί μέ τό όποιο 
θά τόν άξιολογήση ό ψηφοφόρος συ
νάδελφος.

Νά κάμω, μία τελευταία έκκληση: 
Ενώπιον τέτοιου προβλήματος, φαν
τάζει φοβερή πολυτέλεια ή κάθοδος 
πολλών ψηφοδελτίων. "Αν κάποιον 
ζημιώση αυτή ή ιστορία, θά είναι 
εμάς τούς ίδιους. Άπό τήν πρώτη 
φορά πού. παρηικολούθησα Γεν. Συν
ελεύσεις τού Συλλόγου Υπαλλήλων 
’Εθνικής Τ ροπτέζης, ή ωραιότερη εύ
χή πού έβγαινε πάντοτε άπό δλους 
ήτανί Προσπαθήστε νά μή διασπά- 
σετε τό Σώμα τών συναδέλφων.

Είναι ή μόνη έκκλησις πού σάς 
άπευθύνω: Στον χώρο πού έργάζε- 
σθε, κατά τό μέτρο πού έπηρεάζετε 
τούς συναδέλφους οί όποιοι φιλο
δοξούν νά ήγηθοΰν τών άρχαιρεσών, 
κατά τό ποσοστό πού οί ίδιοι θά εί- 
σθε καί συνυποψήφιοι στά ψηφοδέλ
τια, σ’- αυτές τίς ελάχιστες μέρες 
πού απομένουν, πολεμήστε την αυτή 
τήν πολυτέλεια. Είμαστε πολύ όλί- 
γοι πού ένδιαφερόμαστε γιά τά κοι
νά, είναι πάρα πολλά τά προβλή
ματα πού έχουμε άνάγκη νά έπι- 
λύσουμε, ώστε ό κατακερματισμός 
μας, νά άφήση ζημία σέ βάρος τών 
προβλημάτων. Καί δχι σέ βάρος τοΰ 
όποιου δήποτε άλλου.

"Ο,τι δήποτε καί άν συμβή, μήν 
υιοθετήσετε τόν φανατισμό. Απομο
νώστε έκείνους οί όποιοι δέν δεί
χνουν νά καταλαβαίνουν τί σημαί
νουν αυτές σί αρχαιρεσίες τού Συλ
λόγου τών Ύπαλήλων τής Εθνικής 
Τραπέζης. Έδώ πρόκειται γιά προ
βλήματα επαγγελματικά, πού αφο
ρούν στήν αυριανή επιβίωση τή δ - 
κή μας καί τής οικογένειας μας. 
Κτυπήστε αύτό πού λέγεται φανατι
σμός. Προσπαθήστε νά συνενώσετε 
γο προσωπικό, ό ένας μέ τόν άλλον. 
Καί ό καλύτερος τρόπος γιά νά συμ
βή αύτό, είναι νά επηρεάσετε τούς 
ψιλσδοξοΰντας νά ήγηθοΰν, νά συνε
νωθούν μεταξύ των. Δέν υπάρχουν 
τόσοι πολλοί άξιοι. Αύτοί οί ολίγοι 
εκατέρωθεν μπορούν νά κάμουν τψ 
δντι ένα άξιο ψηφοδέλτιο. Σύνθημά 
σας πρέπει νά είναι: Οί εκλεκτοί σ’ 
ένα ψηφοδέλτιο. Δέν γίνεται νά παί
ξουμε έμεΐς τό παιχνίδι τών υπο
ψηφίων, οί υποψήφιοι νά οργανωθούν 
γιά χάρι τών δικών μας συμφερόν
των.

Σάς ευχαριστώ πάρα πολύ Συνά
δελφο ι.

(Χειροκροτήματα).

mv. Κ. Ίατρίδη
εκπρόσωπος τού Συνδέσμου ’Εφέ
δρων Πολεμιστών Αττικής καί συν
άδελφος κ. Γεώργιος Άρβανιτάκης, 
μοΰ άνήγγειλεν, δτι ή έκπόνησίς τοΰ 
σχετικού Νομοσχεδίου τού διαλαμ
βάνοντας γενικώς περί πολεμιστών, 
έπραγμοοΌπο ιήθη καί θά λάβη τού
το τήν νόμιμον όδόν τής τακτοποι- 
ήσεώς του.

Πάντως, ό Σύλλογός μας, κατό
πιν ίδικής μου έπιμονής άλλά καί 
καλής θελήσεως έκ μέρους του περιέ- 
λαβεν εις τό υπό κατάρτισιν σχέδϊ- 
ον τού νέου ’Οργανισμού τής ‘Υπη
ρεσίας καί προσαύξηισιν 10% διά 
τούς πολεμτστάς.

Αύτό εΐχον νά σάς εΐπω.
(Χειροκροτήματα).
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τού 'Οργανισμού τής Υπηρεσίας, έ- 
τ.ροτι μήθηι νά συγκεντρώσωμεν υπο
γραφές, καί να ύποιβάλωμεν υπόμνη
μα πρός την άριμοδίαν Επιτροπήν, 
είπαμε είς τό υπόμνημα δτι τούτο 
έξέφραζεν τάς απόψεις τού θέλεως 
προσωητικοΐΟ. Αύτή ήταν ή διαπί- 
στωσις ή σαφής,

Σ υνεκεντ ρώθησαν 350 υπογραφές. 
Είχαμε έλάχιστον χρόνον. Θά είχα
με συγκεντρώσει πολύ περισσότε
ρες, άλλα διά νά προλάβωμεν τάς 
τυχόν δυσάρεστους επιπτώσεις, έ- 
χρησιμοπσιήσαμεν μόνον τρεις — 
τέσσερες ημέρες, δι’ αυτήν τήν έρ- 
γασίαν. Λοιπόν, 350 άγανακτισμέ 
νες γυναίκες άπετάθησαν είς τήν 'Ε
πιτροπήν αυτήν.

ΚατηγορηΘήκαμε δι’ αύτήν μας 
τήν ένέργειαν, καί έδέχθημεν καί τη
λεφωνήματα καί παρεμβάσεις. Τό 
καταγγέλλω έπωνύμως.

(Λαμβάνει χώραν μικρά διαλογι- 
κή συζήτησις).

κ. Λ, ΤΣΑΓΚΑΡΗ: Λοιπόν μέ έ- 
πήρε προσωπικώς —θέλετε όνομα;

ΦΩΝΑΙ: Μάλιστα.
κ. Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ: "Ο Γεν. Γραμ- 

ματεϋς κ. Ρωσσέτης. Μάλιστα. *0 
όποιος εΤναι έδώ καί μπορεί νά τό 
διάψευση έάν θέλη. Ό όποιος μέ έ- 
κατηγόρησεν οτι αυτό πού κάμω εί
ναι συνδικαλιστική ενέργεια, δτι εί
ναι ψηφοθηρία κλπ. Πέραν αΰτοΰ έ- 
δέχθην καί ώρισμένας πιέσεις.

(Θόρυβος, φωναί εις τήν αίθου
σαν) .

κ. Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ: Έν πάση πε- 
ριπτώσει, αυτά νομίζω δτι είναι 
Εένα προς τά ήθη τά κρατούντα εις 
τήν Τράπεζαν καί μάλιστα μεταξύ 
νέων συναδέλφων, δεδομένου δτι πι
στεύω δτι δλοι οί νέοι τής Τραπέ
ζης, έχουν εΰγενή αισθήματα, καί τά 
αισθήματα των παρόντων τοΰ ΔΣ 
δήθεν νέων, γιατί για μένα δέν εί
ναι νέοι. Διότι εδώ οί συνάδελφοι 
πρέπει νά χωρισθοΰν όχι σέ νέους 
καί γέρους άλλά είς ωρίμους καί α
νώριμους διά νά άναλάβουν τήν ή- 
γεσίαν τού Συλλόγου μας.

Ούδείς είναι γέρος. Οί γέροι εί
ναι έκτος τής Τραπέζης. Οί απόμα
χοι. Ημείς λεγόμεθα έν ένεργεία 
προσωπικόν. Καί μέχρι τήν τελευ- 
ταίαν ημέραν, προ τής άποχωρήσε- 
ώς μας, έχομεν δικαίωμα νά μετέ- 
χωμεν καί είς τήν συνδικαλιστικήν 
ζωήν καί πολύ περισσότερον εις τήν 
συνδικαλιστικήν ζωήν, δπου αί με
γαλύτεροι προσφέρουν τήν έμπειρί- 
σν των καί τήν ωριμότητα είς τούς 
νεωτέρους, οί όποιοι είναι φυσικό'/ 
νά μή κατέχουν τόσον καλά τά θέ
ματα τοΰ προσωπικού όσον εκείνοι, 
οί όποιοι ήνάλωσαν τήν ζωήν των 
καί είδα τά μαλλιά των νά ασπρί
ζουν μέσα εις αυτόν τον χώρον.

Τέτοιες πιέσεις ηθικές, τηλεφωνή
ματα κλπ., έχουν γίνει καί κατά 
τά παρελθόν, σέ παρόμοιες εκδηλώ
σεις λήψεως υπογραφών κλπ.

Καί πάλι λέω, δτι δταν λέμε διά 
νέους δέν λέμε δΓ όλους τούς νέ
ους. Αυτή ή μερίδα τών νέων πού υ
πάρχει -στο παρόν ΔΣ δέν είναι 
νέοι. "Εχουν νοοτροπίαν εμπείρων, 
όχι περί τά θέματα τοΰ προσωπικού, 
έμπειρων περί τά τεχνάσματα καί 
μπορώ νά πώ δολοπλοκίες πολλών

Κύριοι Συνάδελφοι,
Δέν είχαν κατά νοϋν νά ομιλήσω 

είς τήν προκειμένη-/ συνέλευσιν τοΰ 
Συλλόγου τής Τραπέζης μας.

Οί λόγοι όμως τοΰ συν. κ. Χαρί
του περιέχουν εμμέσως αιχμήν καί 
ώς έκ τούτου είμαι υποχρεωμένος, 
νά δώσω τήν δέουσαν άπάντησιν.

Ή παρούσα συνέλευσις φρονώ 
οτι έχει σκοπόν νά συζητήσωιμεν τά 
γενικής φύσεως θέματα τοΰ Συλλό
γου κλπ. καί όχι ό καλλωπισμός έ- 
νός έκαστου συναδέλφου καί ή ταυ- 
τότης τής χειρός πού ενδεχομένως 
νά άποτελή κειμήλιον διά τό πρό- 
σωπον πού τήν φέρει.

’Αλλά προφανώς ό κ. Χαρΐτος 
λησμονεί ότι τό περιβάλλον του κο
σμείται υπό τοιούτου είδους καδέ
νας μετ’ ωρολογίου είς τό πέτο του.

(Διακόπτεται άπό συναδέλφους 
είς τήν αίθουσαν καί ακολουθούν 
ψωνα: διαμα,ρτυρ ίας).

κ. ΝI Κ. Α. ΖΕΡΒΑΣ: Ερωτώ 
τούς κ.χ. συναδέλφους οί όποιοι 
ποικιίλοτρόπως επιθυμούν νά συγ
κροτήσουν αυρ ιον τον σύλλογον τής 
Τραπέζης.

(Διακόπτεται καί ακολουθεί δια- 
λογική συζήτησις είς όξύτατον τό
νον).

κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΖΕΡΒΑΣ: Κα
τά τήν μακράν ιστορίαν τοΰ Συλ
λόγου των υπαλλήλων τής Εθνικής 
Τραπέζης ουδέποτε προσήχθη ενώ
πιον δικαστηρίου ή Διοίκησις τοΰ 
Συλλόγου προκειμένου νά λογοδο 
τήση διά τό κύρος τής εκλογής καί 
μάλιστα μέ πλειοψηφίαν 87 ψήφων.

Περιττόν νά τονίσω δτι ή έν λό
γω ένέργεια έγένετο παρά συναδέλ
φων τή προτροπή τοΰ κ. Χαρίτου.

Κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί γε
γονός δτι έλαβε χώραν κατά τό 
παρελθόν τηλεφωνική συνδιάλεξις 
μετά τοΰ ανωτέρω συναδέλφου κατά 
τήν όποιαν διετύπωσα τάς αντιρ
ρήσεις μου μέ τήν τακτικήν πού

έτών υπηρεσίας έν τή Τραπέζη.
"Οσο δέ διά τις τυχόν κοττηγορί- 

ες πού θά έ/τπρρίψουν είς έμέ, ή ό
ποια ώρίσθην έκπρόσωπος έκατον- 
τάδων συναδέλφων, λόγψ είδιικιών 
γνώσεων περί τά οικονομικά θέματα 
τού προσωπικού, απαντώ δτι, έάν 
έμεΐς οί γυναίκες κατηγορηθοΰμε δΓ 
ιδιοτέλειαν διά τον αγώνα μας αύ- 
τόν πού κάνομε έπ ιβιώσεως κατόπιν 
τής έκδηλωθείσης νοοτροπίας σατρα
πισμού μεταξύ νέων συναδέλφων 
μας, αν έμεΐς λοιπόν κατηγορηθοΰι- 
με δΓ ιδιοτέλειαν ή μελλοντικός διά 
ψηφοθηρίαν, τί πρέπει νά πσύμε διά 
τό παρόν Δ.Σ.; Πού ναι μέν περι- 
ήλθεν άνά τάς επαρχίας κλπ., άλ
λά φυσικά δχι πρός ένημέρωσιν, ό
πως Αναγράφεται εις τήν «ΤΡΑΠΕ
ΖΙΤΙΚΗΝ». Ή ένημέρωσις γίνεται 
τον πρώτον μήνα, τον πρώτο χρόνο 
καί όχι τάς παραμονάς τών έκλογών 
καί μάλιστα συνοδευο-μένη υπο 
συμποσίων. ’Από πού, Κύριοι συνά
δελφοι, τά συμπόσια, παραμονάς έ
κλογών;

Προχωρώ. Τυγχάνει ιδιαιτέρα 
μου πατρίς νά είναι ή Ρόδος. 70 ά
τομα είς Ρόδον, είς έξοχικον ικιέν- 
τρον, παρεκάθησαν εις γεύμα, προσ- 
φερθέν ύπό τού παρόντος Δ. Σ.

ΕΝ ΜΕΛΟΣ: Όμιλεΐ μακράν τού 
μικροφώνου μή άκουόμενον.

κ. Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ: Μέ συγχωρεΐ- 
τε, ό χορός τοΰ Συλλόγου —σάς 
απαντώ, αν καί έχω κάθε δικαίωμα 
νά μην σάς απαντήσω— ό χορός 
τοΰ Συλλόγου είναι δΓ όλους. Τό 
συμπόσιον ήτο διά διακεκριμένους 
σκοπούς, ήτοι ψηφοθηρικούς.

ΤΟ ΑΥΤΟ ΜΕΛΟΣ: ‘Ομιλεΐ μα
κράν τού μικροφώνου μή άκουόμενον.

κ. Α ΤΣΑΓΚΑΡΗ: Νά άνεβήτε 
έπάνω νά ομιλήσετε Κύριε συνάδελ
φε.

Τό ίδιο πού έγινε στή Ρόδο έχει 
γίνει καί στήν Κυπαρισία ικιαί στην 
Καλαμάτα καί δέν ξεύρω πού άλ- 
λού. ’Εάν αυτό λέγεται ένημέρωσις 
παραμονάς έκλογών, έγώ δέν ξεύ
ρω. Εσείς ξεύρετε;

Σάς λέγω ότι δέν νοείται ένημέ- 
ρωσις όταν δέν απομένει πλέον χρό
νος έπιλύσεως τών θεμάτων διά τά 
όποια γίνεται ή ένημέρωσις.

Έν πάση περιπτώσετ, θά παpαL· 
καλέσω κλείνοντας τις παρατηρήσεις 
μου αυτές, διά τό νέαν Δ. Σ. τό ό
ποιον θά πρόκυψη, νά προσέξη, πε
ρισσότερο τό θήλυ προσωπικό τό ο
ποίον είναι έτοιμον καί πρόθυμον νά 
άγωνισθή είς τό πλευρόν τών άρμε
νων αναδέλφων του, σέ όποιοδήπα- 
τε αίτημα προβάλλει, άλλά παράλ
ληλα θέλομε καί τήν συμπαράστα- 
σιν καί τήν κατοινόησιν δλων σας, 
καί θέλαμεν νά εΐσθε σίγουροι ότι 
αυτήν, τήν παρούσαν στιγμήν, δέν 
άνττδικούμεν μέ κανέναν. Απλώς, 
έκφράζομε παράπσνον καί πικρίαν, 
διά τήν Ανυπαρξίαν συμπαραστάσε- 
ως. ’Ελπίζομε καί εΰχόμεθα τό ικαι- 
νούργιον ΔΣ πού θά προκύψη άπό 
τίς Αρχαιρεσίες, δτι θά έχη τέτοιαν 
σύνθεσιν, ώστε νά μπόρεση νά άν- 
τιμετωπίση καί τά δικά μας προ
βλήματα έστω καί έάν δέν έπιλυ- 
θοΰν, νά κάνη μίαν προσπάθειαν, 
τήν οποίαν δεν είδαμε άπό τό παρόν 
Δ.Σ. καθ’ δλο τό διετές διάστημα.

Ευχαριστώ πολύ.

τηρεί έναντι τοΰ έκλεγέντος ήδη Δι
οικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω δίδω άκάμη μίαν άπάν 
τησιν είς τήν άνευ σημασίας κρι
τικήν πού ήσικήθη έκ μέρους του είς 
βάρος τοΰ Συλλόγου στερούμενης 
οίασδήποτε έστω καί άπλής άπο- 
δείξεως.

Σημειωθήτω δτι μεταξύ τοΰ Συλ
λόγου περιλαμβάνονται έξοχοι σύμ
βουλοι καί δυναμικοί.

Τον πληροφορώ δέ, δτι καί ό κ. 
Γιαννακόπουλος υπήρξε-/ άξιος καθ’ 
δλα.

(Μικρά διαλογική συζήτησις).
Ό κ. Χαρΐτος έπιμόνως ζητούσε 

τήν υπογραφήν μου. Δημοκράτης 
τήν ιδέαν ήρνήθην, διότι πιστεύω 
είς τήν πλειοψηφίαν καί τό Δί
καιον·.

Έπισχεφθείς τον κ. Θεοφανόπου- 
λον είς τό γραφεΐον του μοΰ άπή,ν- 
τηισεν άρνητικώς είς έρώτησίν μου 
σχετικώς έπί τού θέματος τών υπο
γραφών καί μάλιστα ό ίδιος μού έ- 
πέδειξεν λευκήν κόλλαν άνευ τής υ
πογραφής τον.

Οΰτω διεπιστώθη ταυτότης από
ψεων.

θεωρώ άξιον λόγου νά θέσω είς 
τήν κρίσιν Σας, γεγονός τό όποιον 
οπωσδήποτε θά σάς συγκίνηση καί 
6ά σάς δημιουργήση εύλογα έρω- 
τήματα διά τήν δλην στάσιν τοΰ κ. 
Χαρίτου έάν καί κατά πόσον δια- 
πνέεται όπτό συ να δελφικά 
αισθήματα.

Συνέβη πράγματι νά συναντήσω 
τον έν λόγω δταν αί νέαι διαδιχα- 
σίαι τής Δ)νσεως Όργανώσεως κα: 
ή έφαρμογή των εΐχεν ήδη αρχίσει 
είς τό Κ)μα Σταδίου 38 καί είς 
σχετικήν προσωπικήν επιθυμίαν μοΰ 
άπήντησεν:

«Αυτά πληρώνεις τώρα, τά λύ
τρα τής προδοσίας σου» διότι δέν 
είχα υπογράψει τότε.

Συνάδελφοι, έρωτώ ό κ. Χα
ρΐτος άπό τήν θέσιν τής Δ)νσεως

Όργανώσεως είς τήν οποίαν άνήκει 
καί υπηρετεί όμιλεΐ; Έάν Ναί.

Τον παραδίδω είς τήν κρίσιν 
σας.

(Χειροκροτήματα, φωναί, δια- 
μαρτυρίαι).

κ. ΑΛ. ΡΩΣΣΕΤΗΣ: Κύριοι συν
άδελφοι. ’Αδέλφια συνετισθήτε πα
ρακαλώ τον συνάδελφον Ζέρβα, σε-

Κύριοι συνάδελφοι,
"Ενα θέμα, πού μέ απασχολεί σο

βαρά, είναι τό άσφολιστικόν. Μέ 
κατάπληξιν, εΐδα είς τήν άνακοίνω- 
σιν τσΰ Δ.Σ., είς τήν πρόσικλησιν 
τής Γεν. Συνελεόσεως, ώς θέμα καί 
αυτό. «Ένοποίησις τών συλλογικών 
οργάνων καί τών άσψαλιστικών φο
ρέων, λόγιρ τοΰ έπιχρεμασμένου 
κινδύνου τού όπτειλούντος τά άσφα- 
λιστιικά Ταμεία κ.λ.π.». Δέν είναι 
καινούργιος αυτός ό κίνδυνος. Εί
ναι παλαιός. Παλαιότατος.

Ό κίνδυνος προήλθεν άπό τδν 
καιρό πού ήθετήθησαν ϋπεσχημένα, 
παρά τών αρμοδίων, πού υποχρεώ
σεις άνενλλημμένατ ήγνοήθησαν,πού 
υπάλληλοι έξεδιώχιθησαν άθρόως 
καί ή Τράπεζα έλάχιστα συνέβαλεν 
είς τό νά έντσχύση τά Ταμεία έκ 
τοΰ δημιουργηιθέντο-ς βάρους. Επί
σης προήλθεν έκ διαφυγής ώρισμέ- 
νων πόρων, τών Ταμείων, πού μπο
ρούσε ή Τράπεζα, ώψειλε νομίιμως 
νά τούς πληρώνη, καί έξ άλλων 
πολλών αίτιων.

Μέ κατάπληξιν λοιπόν έπληροψο- 
ρήθην διατί τίθεται τώρα τό θέμα 
τής ένοποιήσεως. Για νά άποφύγω- 
μεν τον κίνδυνον. Μά, διερωτώμαι, 
έξηντλήθησαν δλαι αί ό-δοί αποφυ
γής τοΰ κινδύνου αΰτοΰ; Μήπως υ
πάρχουν καί άλλες.

Έγώ, δταν πρόκειται νά θέσω 
ένα θέμα, ατομικό δικό μου, θά τό 
μελετήσω, θά τό συζητήσω καί θά 
τό αποφασίσω. Νομίζω δταν πρό
κειται νά θέσωμεν ένα θέμα τό ό
ποιον άφορά την ζωήν χιλιάδων οι
κογενειών, θά πρέπη νά τό μελετή- 
σωμεν, νά τό συζητήσωμεν καί νά 
τό άποφασίσωμεν δλοι άνεξαιρέ- 
τως. Δέν μπορούμε νά λάβωμεν ά- 
πόφασιν, πεντήκοντα, έκατό, διακό
σιοι άνθρωποι πού είμαστε έδώ πέ
ρα, είς τήν Συνέλευσιν αυτήν, γιά

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετ’ έκπλήξεως άνέγνωσα είς τήν 

άπό 9)1)1 973 άνακοίνωσιν τοΰ Συλ
λόγου δτι μεταξώ τών θεμάτων τά 
όποια καλούμεθα νά συζητήσωμεν 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον θέτει καί 
ώς θέμα τήν ένσποίησιν τών Συνδι
καλιστικών ’Οργανώσεων ώς επίσης 
καί τήν ένσποίησιν τών ’Ασφαλιστι
κών ’Οργανισμών τοΰ Προσωπικού 
τής Τραπέζης. Κσί έρωτώ: Θά με- 
τοττοπισθή ή συζήτησις άπό τόν ’Α
πολογισμόν τοΰ άπερχοιμένου Διοι
κητικού Συμβουλίου εις τό τεράστι
ον θέμα τής ένοποιήσεως τών ’Α
σφαλιστικών ’Οργανισμών; Τό θέ
μα αύτό κύριοι Συνάδελφοι, χρειά
ζεται ειδικήν μλέτην άπό ειδικούς, 
θά πρέπει νά προσκομισθούν στοι
χεία διά τά περιουσιακά στοιχεία 
έκαστου Ταμείου καί διά τάς όφει- 
λάς του.

Τό νέον Διοικητικόν Συμβούλιον 
τοΰ Συλλόγου θά κρίνη άν συμφέρη 
νά γίνη ή συγχώνευσις όπότε θά κά- 
μνη "Εκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν 
καί θά τό θέση τό θέμα ένώπισν 
τών συναδέλφων προσκομίζοντας δ
λα τά άπαραίτητα στοιχεία, ώστε 
νά μάς πείση δτι συμφέρει ή αυγχώ- 
νευσις τών ’Ασφαλιστικών ’Οργανι
σμών.

Είναι λοιπόν έντελώς άκυρον νά 
έπιζητήται άπό τήν παρούσαν Γε
νικήν Συνέλευσιν πού σκοπόν έχει 
νά κρίνη τό έργον τοΰ άπερχομενου 
Διοικητικού Συμβουλίου ή ύφαρπα- 
γή τοιαύτης άποψάσεως πού άφορά 
5.000 περίπου συναδέλφους έν ένερ- 
νείφ καί 3.000 συνταξιούχους.

Τό δτι είς τήν Τραπεζιτικήν τοΰ 
Φεβρουάριου τό Διοικητικόν Συμβού
λιον λέγει δτι ουδεμία άπαξένωσις 
έκ τών περιουσιακών στοιχείων τών 
Ταμείων μας πρόκειται νά λάβη χώ
ραν, ούδέν προσθέτει.

’Επίσης εις τον προϋπολογισμόν 
διά τό έτος ί 973 υπάρχει μια ση- 
μείωσις δτι τό Διοικητικόν Συμβού
λιον είσηγεΐται δπως ή Γενική Συνέ- 
Λευσις έγκρίνη άνευ καθορισμού τού 
ύψους δαπάνης τήν άγορότν κεντρ - 
κοΰ ακινήτου διά την στέγασιν λέ
σχης, έστιατορίου, βιβλιοθήκης, αι
θούσης διαλέξεων καί τών γραφείων 
τού Συλλόγου. Ούτε καί αύτό τό θέ
μα κύριοι Συνάδελφοι, νομίζω δτι εί
ναι διά τήν παρούσαν στιγμήν. Πού 
ήκούσθη νά ζητήται έγκρισις άνευ 
καθορσιμοΰ τοΰ ύψους δαπάνης έν 
λευκφ δηλ. διαχείρισις άρκετών δε
κάδων έκατοιμιμυρίων διά τήν άγο- 
ραν τοΰ κτιρίου.

Έδώ κύριοι Συνάδελφοι, διά τήν 
άγο.ράν τής κλινικής τοΰ Ταμείου 
Υγείας εΐχεν καθορισθή ή τιμή ά» 
γοράς της, είχε γίνει έκτίμησις άπό 
Μηχανικόν τής Τραπέζης καί κατό
πιν έγένετο έκτακτος συνέλευσις τών 
μελών καί άφοΰ έγινε συζήτησις ά- 
πεφασίσθη ή άγορά της.

Φαίνεται δμως δτι κανένα άπό τά 
μέλη τοΰ παρόντος Διοικητικού Συμ-

βασθήτε τόν θεσμόν τού Γεν. Γραμ- 
ματέως.

κ. NIK. Α. ΖΕΡΒΑΣ: Κύριε Γε> 
νιικέ εύχαριστώ πολύ, άλλά δέν ήτο 
δυνατόν νά μή διατυπώσω τάς άπό- 
ψεις μου δταν αϋτατ έναρμονίζων- 
ται πλήρως μέ τήν πλειοψηφίαν 
τών μελών τής Γεννκής Συνελεύ- 
σεως.

θέματα, ζωής κα1 θανάτου χιλιάδων 
οικογενειών.

Οί συνάδελφοι τών έπαρχιών, έ
χουν καί έκεΐνοι λόγον ν’ άποφασί- 
σουν έπί τοΰ θέματος αΰτοΰ. Πι
στεύω, πριν ή τεθή τό θέμα αύτό 
θά έπρεπε νά μελετηθή άπό τό ά- 
περχόμενον Δ. Σ. Νά γνωστοπο ιη- 
θή είς τούς συναδέλφους. Νά υπάρ
ξουν λόγοι καί άντίλογοι, ούτως 
ώστε νά είναι ένα όλοκληρωμένο 
κείμενο. Δέν έχει κανείς άντίρρηι· 
σιν, ούτε διά την συγχώνευσιν τών 
Συλλογικών ’Οργάνων, ούτε διά τή-ν 
συγχώνευσιν τών ασφαλιστικών φο
ρέων. Άλλά θά πρέπη ή συγχώνεύ
σις αϋτή, σύμφωνα μέ αυτά πού 
είπαν καί οί κύριοι συνάδελφοι, νά 
γίνη ούτε έπ’ ώφελείςι τοΰ ένός, 
οΰτε τοΰ άλλου. Ούτε έπί ζημίρ τοΰ 
ένός οϋτε τοΰ άλλου.

Συνεπώς, διά νά γίνη αύτό τό 
πράγμα, θά πρέπη δλοι μαζί, νά ί- 
δοΰμε τό σχέδιον αύτό τής συγχω- 
νεύσεως, νά τεθή ένώπιον μιάς Συν- 
ελεύσεως νά πάρη μίαν άπόφαστν 
καί έν συνεχείρ νά τεθή είς καθολι
κήν ψηφοφορίαν, καθ’ δίπαν τό δί- 
κτυον τής Τραπέζης.

’Έτσι νομίζω δτι έπρεπε νά τε
θή αύτό τό σοβαρώτατο θέμα, τό ό
ποιον προέχει και τής λογοδοσίας 
τού Δ.Σ. καί τών ’Αρχαιρεσιών κατ’ 
έμέ.

Λοιπόν, δέν βλέπω νά έχη κάμει 
αύτό τό πράγμα ό Σύλλογος. Τό 
θέτει τώρα. Έξ άπίνη,ς μάς κατα
λαμβάνει γι’ αύτό τό θέμα. Δέν ξεύ
ρω τί συμβαίνει καί γιατί έτέθή 
τώρα. ’Έπρεπε νά εΐχεν τεθή πρό 
καιρού. Γιατί δέν έμελετήθη, γιατ: 
δέν έδημοσιεύθη; Δέν ξεύρω.

(Διαλογική συζήτησις μεταξύ κ. 
Προέδρου καί κ. Λαμπροπούλου).

κ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εΰχσρι- 
στώ κύριοι, δέν ήθελα τίποτε άλλο 
νά σάς είπώ.

βουλίσυ δέν παρίστατο τότε είς την 
Συνέλευσιν. Ή γνώμη μαυ είναι δτι 
καί τό Θέμα αύτό θά πρέπει νά ά- 
πασχολήση τό νέον Διοικητικόν Συμ
βούλιον τό όποιον καί άν κρίνη συμ
φέρον θά μάς κατονομάση τό κτί- 
ρισν πού θά άγοραοσθή, θά μάς όρί
ση τό τίμημα καί τότε θά άπαφα- 
σίση ή Γενική Συνέλευσις τών Συνα
δέλφων δχι έν λευκώ έξουσιοδότησις.

Έν διαβάση κανείς την λογοδο
σίαν τοΰ απερχομένου Διοικητικού 
Συμβουλίου, θά ϊδη δτι ούδέν έπε- 
τεύχθη άπό τά φλέγοντα ζητήματα 
πού άπασχολοϋν τό προσωπικόν. 
Άλλά πώς νά έπιτευχθή κ. Συνά
δελφοι, άφοΰ άμα τή έκλογή τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου ήμχισεν ή 
διαμάχη μεταξύ τών μελών του διά 
τήν κατάληψιν τών διαφόρων θέσεων. 
Είς αύτό, σάν ό συνδικαλισμός νά 
είναι μόνον διά νά άποκτήσωμεν τόν 
τίτλον τοΰ Προέδρου, τοΰ Γενικού 
Γ,ραμματέως ή τού Αντιπροέδρου, νά 
έχωμεν αύτσκίνητον εϊς τήν διάθε- 
σίν μας νά μάς παίρνη άπό τά σπί
τια μας, νά εχωμεν φωτορεπόρτερ 
μαζί μας σέ κάθε έκδήλωσιν τού 
Συλλόγου γιά νά δημσσιεύσωμιεν τίς 
φωτογραφίες μας είς τήν Τραπεζι
τικήν, καί δχι νά ψροντίσωμεν διά 
νά λυθούν τά προβλήματα πού απα
σχολούν τό Προσωπικόν μας.

Όμιλεΐ τό Διοικητικόν Συμβού
λιον δτι έπεσκέφθησαν πολλά έπαρ- 
χιακά υποκαταστήματα, δέν μάς λέ
γουν δμως έάν είς τά ΰπακαταστήμ 
ματα πού έπεσκέφθησαν οί συνάδελ
φοι έχουν πάρει τίς κανονικές άδειες 
πού έδικαιοΰντο ή έχουν λαμβάνειν 
άδειες άπό δύο έτη καί τί μέτρα 
έλαβον έναντίον τών Διευθυντών πού 
δέν χορηγούν κανονικές άδειες.

Τό νά διαπιστώνωνται αί συνθή- 
και έργασίας κάτω άπό τίς όποιες 
έργάζονται οί συνάδελφοι τών έπαρ- 
χιακών υποκαταστημάτων καί νά μήν 
προβαίνη ό Σύλλογος σέ καμμιά έ- 
νέργεια έναντίον τών Διευθυντών δεν 
λύεται τό ζήτημα.

Γιά τά οικονομικά ζητήματα μάς 
λέγει τό άπερχόμενον Διοικητικόν 
Συμβούλιον, δτι ύπήρξεν άκρως φει
δωλόν καί περιωρίσθησαν είς τάς 
πλέον απαραιτήτους δαπάνας, διά 
τήν λειτουργίαν τών Γραφείων τοΰ 
Συλλόγου καί τήν διεξοτγωγήν τών 
συνδικαλιστικών άγώνων.

Έάν δμως γίνη σύγκρισις μέ τόν 
’Ισολογισμόν τοΰ 1971 διαπιστώ
νονται τά κάτωθι:

"Εξοδα έορτών καί ψυχαγωγίας 
1972 Δρχ. 64 ί.627, 1972 δρχ.
778.411. Ή διαφορά 136.783 
πιπλέον,

Δρχ.
’ Εξοδα συνδικαλιστικών

άγώνων 1971 104.556
Δικών καί άμοιβών δι- 

γόρων 28.200

Σύνολον 132.756

Δρχ.
"Εξοδα συνδικαλιστικών

άγώνων 1972 46.853
Δικών καί άμοιβών δι

κηγόρων 1 80.307

Σύνολον 227.160
Διαφορά δρχ. 94.404 δρχ. καί

Έπί πλέον δαπότναι άσφαλιστν 
κοΰ άλλες δρχ. 65.608, Σύνολο 
δρχ. 160.012 πάρα πάνω. Έρωτώ, 
σί δαπάνες τοΰ Ασφαλιστικού δέ 
είναι μέσα είς τά έξοδα συνδικαλι
στικών άγώνων, δικών καί άμοιβών. 
Είναι ειδική δαπάνη;

Επίσης, θά ήθελα μίαν έξήγησι 
τί άφοροΰν τά διάφορα έξοδα δρχ 
187.993;

Μέ τό ζήτημα τών μετοχών τής 
Τραπέζης, ουδεμία διαμαρτυρία έγέ
νετο έκ μέρους τοΰ Συλλόγου, διό
τι δέν έδόθησαν μετοχές είς τούς 
συναδέλφους, οί οποίοι εΐχον έγγρα
φή διά νά αγοράσουν;

Μόνον ό Σύλλογος είσπρακτόρων 
έστειλε τηλεγράφημα διαμαρτυρίας. 
Ό όμιλων δέν εΐχεν έγγραφή γιά 
μετοχές. Άλλά μοΰ έκαμε κατάπλη
ξη/, διότι δέν έγένετο ούδεμία δια
μαρτυρία ένώ ήξευρε τό Δ.Σ. ότι 
αρκετός αριθμός συναδέλφων εΐχεν 
έγγραφή. Μή/πως καί αυτή ή σιωπή 
εμπίπτει είς τήν προσπάθειαν τοΰ 
Δ.Σ. διά τήν. έπίλυσιν τών ζη,τημά- 
των μας, δπως άναψέρει είς τήν άπό 
30.10.72 άνακοίνωσιν του;

Τό Δ.Σ. όμιλεΐ διά τήν όμαλήν 
λειτουργίαν τής Λέσχης. Έν τούτοις 
δμως. οί συνάδελφοι ποΰ πηγαίνουν 
γιά φαγητό, ένώ υπάρχουν φαγητά 
γραμμένα είς τόν κατάλογον καί τά 
ζητούν, τούς άπαντά ° σερβιτόρος 
ότι έτελείωσαν. Καί νά φαντσσθήτε 
ή_ ώρα πού πηγαίνουν, είναι 3 παρά 
είκοσι, τό μεσημέρι.

"Otocv λοιπόν, υπάρχει λέσχη, γιά 
φαγητό καί οί συνάδελφοι δέν ευρί
σκουν διότι έχουν τελειώσει- άπό τήν

Ή ομιλία τοϋ συν.
’Αγαπητοί συνάδελφοι. ΕΜισται, 

κατά τάς Γεν. Συνελεύσεις, καθ’ ας 
λογοδοτεί τό έκάστοτε Δ.Σ. τοΰ Συλ
λόγου μας, νά έπικρατεή ατμόσφαι
ρα προεκλογική.

Κατ’ αυτές, λαμβάνουν τόν λόγον 
πολλοί συνάδελφοι, καί άφοΰ ασκή
σουν τήν κριτικήν των έπί τών πε
πραγμένων τοϋ απερχομένου Δ. Σ. 
τοΰ Συλλόγου, έμμέσως ή αμέσως 
παίρνουν θέσιν έναντι τών μελλόν
των νά διενεργηθοΰν, ’Αρχαιρεσιών 
τοΰ Συλλόγου. 'Τπάρχουν κατά κα
νόνα. δύο μεγάλαι κατηγορίαι Ομι
λητών συναδέλφων. 'Τ

Έγώ, φυσικά, δέν πρόκειται νά 
καινοτ-αμήσω, ούτε πάλιν νά ακο
λουθήσω τήν τακτικήν ένίων συν
αδέλφων οί όποιοι πιστοί είς τό δό
γμα τους, «μια στο σφυρί καί μια 
στό πέταλο», δέν συντελοΰν διά τής 
τοιαύτης κριτικής των είς τήν έ- 
πισήμανσιν εσφαλμένων ή ορθών έ- 
νεργειών τοϋ κρινομένου Δ.Σ., οϋ
τε συμβάλλουν είς τήν ύπόδειξιν ή 
έξευρεσιν τών καταλλήλων συνα
δέλφων, οϊτινες θά προωθήσουν καί 
θά έπιλύσουν τά φλέγοντα ζητήμα
τα τοϋ προσωπικοΰ, ένδιαφερόμενοι 
μόνον διά τήν αύτοπροβολήν των, 
καί διά τήν κατάληψιν μιάς εί δυ
νατόν έπ τών ήγετικών θέσεων τοϋ 
συλλογικού μας ’Οργάνου, διά τής 
μεθόδου, τοϋ περίμενε νά ίδοϋμε 
πρός τά ποΰ γέρνει ή πλάστιγγα.

Τπάρχει δμως, καί ό απολογισμός 
τών πεπραγμένων τοΰ Δ.Σ. καί έπ’ 
αΰτοΰ θά πρέπει νά είπα» δυό λόγια. 
Πολλά ποικίλα καί φλέγοντα τά θέ
ματα έπί τών οποίων έλογοδότησεν 
τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου μας, μέ προε- 
ξέχοντα τά θέματα, ασφαλιστικόν, 
’Οργανισμός υπηρεσίας, μισθολογι- 
κόν, ή έξομοάοσις, δπως τελευταίως 
άποκαλεϊται ή προσπάθειά μας δι’ ί- 
σην μισθολογικήν μεταχείρισιν μέ 
τούς συναδέλφους τών μεγάλων Τρα
πεζών.

Καί διά μέν τό ασφαλιστικόν, έ- 
πειδή οσάκις άνακινείται καί βγαί
νει είς τόν αέρα, αντιμετωπίζεται έ
πί παντραπεζιτικού επιπέδου, ή δέ 
συγχώνευσις τών ασφαλιστικών τα
μείων τοΰ προσωπικού — δπως προ- 
τείνεται ύπό τοΰ Συλλόγου — καί πο
λυδαίδαλος τυγχάνει καί μεγάλην 
νομικήν κατάρτισιν απαιτεί, τό αφή
νω είς τούς έπαΐσντας συναδέλφους 
οί όποιοι ώς πιστεύω θά τό διεξέλ- 
θουν.

Τό αύτό θά κάμω καί διά τόν ’Ορ
γανισμόν υπηρεσίας, επειδή καί αύ
τό τό θέμα, μακροσκελές τυγχάνει 
καί είδικάς γνώσεις απαιτεί.

Θά σταθώ λοιπόν είς τό τρίτον 
φλέγον θέμα, είς τό τής μισθολογι- 
κής έξομοιώσεώς μας δηλαδή μέ 
τούς συναδέλφους τών μεγάλων Τρα
πεζών, επειδή επίκαιρον καί επιτα
κτικόν τυγχάνει, καί έπειδή φρονώ 
δτι έφ’ δσον αυτά λυθή, αυτομάτως 
λύεται καί τό θέμα τοΰ ’Οργανισμού 
'Τπηρεσίας. Διότι πρόκειται περί χρη
μάτων. Τά εχαμεν, τά δίδομεν, κα
τά συνέπειαν ό ’Οργανισμός 'Τπη-

ΙΩΑΝ. ΗΛ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΛΟΣ 

Χειρούργος — 

’Ωτορινολαρυγγολόγος 

Μάρνη 32 (Γ’ όροφος

Δέχεται καθ’ έκάστην 5—8 μ.μ. 
Τηλ. 548.417

καταναλωσιν ξένων ττού πηγαίνουν 
_αί τρώγουν πρό τής 2.30 ώρας πώς 
ιννοεΐ όμαλήν τήν λειτουργίαν τό 
Δ.Σ.;

Εν τέλει τό Δ.Σ. όμιλεΐ 5ιά συν
εργασίαν μετά τών Συλλόγων δλων 
τών έργαζομένων είς τήν Τράπεζαν. 
Καί αυτό δέν είναι αληθές. Έκτος 
έά^ έννσοΰσε τήν κοινήν ότνακοίνωσιν 
διά τίς ’Επιτροπές που συνεκροτή- 
)ησαν άπό τήν Διοίικησιν διά τήν έξ- 
ομοίωσιν κα! τόν ’Οργανισμόν.

Εχω ύπ’ όψιν μου, δτι κάθε άλλο 
παρά σνυεργασίσ ύπάρχει. Είς τήν 
«Τραπιζιτικήν» δσες φορές έζήτησαν 
αλλα Σωματεία νά δημοσιεύσουν υ
πομνήματα ίδικά των, τούς Απαντή
σατε δτι δέν υπάρχει χώρος, καί 
εάπατε, ό νΰν Πρόεδρος άπήντησεν 
ϊίς Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου, δτι ί- 
δ^κή του είναι ή «Τραπεζιτιιο καί 
δέν τό δημοσιεύει.

Έδώ, κάμνει ένα λάθος ό κ. Πρό- 
8δρ°ς· _Ή «Τραπεζιτική» ή περιου
σία τού Συλλόγου, καί τών Ασφαλι
στικών ’Οργανισμών είναι τοΰ συν
όλου τών συναδέλφων, καί διά νά 
άποκτηθη ή περιουσία αυτή, καί έν 
συνεχεία, διά νά περίφρουρηθη, έγέ- 
νοντο αγώνες τόσον τών έν ένερ- 
Υεκ?/ Kcci των συνταξιούχων
συναδέλφων άπό τήν κατοχήν καί με- 
τέπειτα.

Εϊ τήν κυκλοφορήσασαν «Τραπε
ζιτικήν» τοΰ Φεβρουάριου γρόοφει δτι 
οι συνταξιούχοι είναι ικανοποιημένοι 
διά τήν σύστασιν τών δύο ’Επιτρο
πών. Δέν γράφει δμως ή «Τραπεζι
τική» δτι οί συταξιοΰχοι είναι άγα- 
νακτησμενοι ενάντιον τού παρόντος 
Δ.Σ, που τους αποκαλοΰν νεοσσούς 
δια το δημοσιευθεν σχόλιαν ύπό τδν 
Τίτλον Σύνεσής, είς τήν «Τραπεζιτι- 
κήν» τού μηνάς ’ I ανουαρίου.

Και ερωτώ: Τί συμβαίνει ώστε ό 
Σύλλογος^ τών έν ένεργείφ υπαλλή
λων νά εϋρίσκεται είς άντίθεσιν μέ 
τούς συνταξιούχους;

Άπ. Πετροπούλου
ρεσίας είναι θέμα συντάξεώς του.

Λέγουν^ λοιπόν, αγαπητοί συνάδελ
φοι, δτι ή θεά τύχη κτυπά τήν πόρ
ταν _ τοΰ καθενός μας, μόνον μίαν 
φοράν. Έξαιρετικώς όμως, δΓ ήμάς 
τό προσωπικόν τής ’Εθνικής Τραπέ- 
ζης, η θεα τύχη, μας έκτύπησεν τήν 
πόρτα δύο φορές. Ή πρώτη, ήτο δ
ταν πρό τριετίας άνεκινώθη τό μι- 
σθσλογικόν, μέ τά γνωστά τότε απο
τελέσματα

Ή δεύτερη φορά πού ή θεά τύχη 
μάς κρούει τήν θύραν είναι επίκαιρη. 
Καί αύτή τή φορά έρχεται διά στόμα
τος τοΰ κ. Διοικητοΰ ό όποιος κατά 
τήν κοπήν τής πίττας τοΰ Συλλόγου, 
ένώπιον ώς γνωστόν, τοϋ Κυβερνη- 
τικοΰ Έκπροσδιπου Γεν. Γραμματέ- 
ως Τύπου καί Πληροφοριών κ. Πα- 
παγγελή, τοΰ Νομάρχου καί τοΰ Δη
μάρχου ’Αθηνών, άλλων δημοσίων 
’Αρχών, καί πολλών Προέδρων έρ- 
γατικών ’Οργανώσεων, ύπεσχέθη 
τήν λύσιν τοΰ καυτοΰ προβλήματος 
τοΰ προσωπικού τής ’Εθνικής Τρα
πέζης, τής μισθολογικής έξομοιώσε- 
ως δηλονότι, μέ τούς συναδέλφους 
τών μεγάλων Τραπεζών.

Έπικολούθησεν ή σύστασις δύο Ε
πιτροπών, διά τήν μελέτην τοϋ θέ
ματος αΰτοΰ, ώς καί διά τόν ’Ορ
γανισμόν 'Τπηρεσίας.

Καί τώρα, έρχομαι νά απευθύνω 
μίαν σύστασιν τόσον πρός τό παρόν 
Δ.Σ. δσον καί είς τό μέλλον νά 
έκλεγή τοισΰτον. Περισσότερον δ
μως διά τό λογοδότησαν Δ.Σ. διό
τι έπί τής θητείας του πιστεύω, θά 
είναι καί ό κρίσιμος χρόνος πού θά 
ληφθούν αί μεγάλαι αποφάσεις.

Γρηγορείτε κ. Πρόεδρε, καί κ. 
Γραμματεΰ καί λοιπά μέλη τοΰ Δ. 
Σ. Μή αφήνετε τόν χρόνον νά κυλά 
άσκοπα. ’Εκμεταλλευθήτε τόν ένα- 
πομένοντα χρόνον μέχρι τών Αρ
χαιρεσιών, είς τό έπακρον. Οί και
ροί ού μενετοί. Ά ς μή μοΰ άντι- 
ταχθή δτι πηγαίνομεν αργά, γιά νά 
μή περιπέσωμεν είς σφάλματα, καί 
δτι ή καλή δουλειά άργεΐ νά γίνη. 
'Τπάρχει τρόπος, και καλή δουλειά 
νά γίνη καί γρήγορα. Πρό παντός 
γρήγορα.

(Χειροκροτήματα).
Διότι πολύ φοβούμαι, δτι &ν καί 

αύτήν τήν φοράν θά άφήσωμεν νά 
μάς φύγη ή κατάστασις μέσα άπό 
τά χέρια μας, ή θεά τύχη ή όποια 
έξαιρετικώς καί κατά παρέκκλιση/, 
μάς έκτύπησεν τήν πόρτα γιά δευτέ- 
ραν φοράν καί δή έντονα, δέν πρό
κειται πλέον νά μάς ξαναεπισκεφθή. 
Άφοΰ τής κλείσαμε κατάμουτρα τήν 
πόρτα καί τόσον άφρονα τήν περι- 
φρονήσαμε.

Τελειώνω έδώ μέ αυτά, αγαπητοί 
συνάδελφοι, αφού τονίσω ακόμη μίαν 
φοράν, δτι έπιτακτική προβάλλει ή 
ανάγκη τής καθ’ οίονδήπατε τρόποι' 
συντομωτάτης ικανοποιή,σεως τοΰ αι
τήματος τής ίσης μεταχειρήσεώς 
μας μέ τούς συναδέλφους τών μεγά
λων Τραπεζών, διότι αποτελεί με
γάλην αδικίαν, ένώ ή ’Εθνική Τρά
πεζα είναι τό δντι ή μεγαλυτέρα 
Τράπεζα τής 'Ελλάδος, πραγματο
ποιούσα κατ’ έτος διά τοΰ μόχθου 
τοϋ προσωπικού της, τεράστια κέρδη 
—- αύτό τό δεικνύουν τά κατ’ έτος 
δημοσιευόμενα αποτελέσματα χρήσε- 
ως — έν τούτοις τό προσωπικόν της 
διατηρήται, άν οχι εις τά τελευταία 
άπωσδήποτε όμως είς τά προτελευ
ταία σκαλοπάτια τής μισθολογικής 
κλίμακας τών Τραπεζικών 'Τπαλλή- 
λων.

Σάς ευχαριστώ πού μέ άκούσατε.

Ή ομιλία του συν. Ζέρ6α

Ή ομιλία τοΰ συν. Λαμπροπούλου

Ή ομιλία του συν. Ν. Παππά



Η είνπγπσιο τιϋ Διοικητικοί Συμβουλίου did τήν 
ουγχώνευοιν ιών ουνΟικοΑιστικων οργανώσεων 
και ιών ϊσιρολικτικών pog ταρειων

Τήν είσήγησιν τού Διοικ. Συμ
βουλίου έπί τής ένοποιήσεως των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων καί| 
τών ασφαλιστικών Ταμείων τοΰ 
Προσωττικου τής Εθνικής Τραπέζης,; 
άνέπτυξεν ό πρόεδρος τού Συλλό
γου κ. Νικ. Π ίσκοπος.

Τό πλήρες κείμενον τής είσηγή- 
σεως έχει ώς άκολούθως:

Άγοατητοί Συνάδελφοι,

Είκοσι καί ττλέον έτη έχουν παη 
ρέλθει άπό τής συγχωνεύσεως τής| 
Τραττέζης ’Αθηνών εις τήν Εθνικήν 
Τράπ-εζαν. Έπί τόσα έτη ύφιστάμε- 
θα τάς συνέπειας τής συγχωνεύσε
ως αυτής ώς υπάλληλοι τής Έθνι-! 
κής Τραπέζης. Αί -προϋποθέσεις τής; 
’Ασφαλιστικής μας προστασίας άνε- 
τράπησαν έν μιςε νυκτΐ και έκτοτε 
άντιμετωπίζαμεν καθ’ έκάστην τον 
κίνδυνον μειώσεως ή και απώλειας; 
τής άσφαλιστικής μας προστασίας, 
τήν όποιαν με ιδρώτα καί πολλάς: 
θυσίας έχομεν έξασψαλίσει. Παραλ- 
λήλως προς αυτό, ένας ολόκληρος 
κόσμος ήλθε νά προστεθή εις τό 
Προσωπικόν τής ’Εθνικής Τρ<χπέζης 
καί δλοι σμοϋ έκλήθημεν νά ύπηρε- 
τήσωμεν υπό ένιαίαν πλέον Τράπε
ζαν.

Τόσον ημείς οί υπάλληλοι τής ’Ε
θνικής Τραπέζης, δσον καί εκείνοι, 
οί υπάλληλοι τής τέως Τραπέζης 
’Αθηνών, ΰπήρξαμεν αμέτοχοι τών 
όσων συνέβησαν. Εΐμεθα καί αί μεν 
καί οί δε εργαζόμενοι.

Ή διασάλευσις τής ισορροπίας 
πού εΐχομεν μέχρι τής στιγμής έ- 
κείνης εξασφαλίσει καί οί μεν καί οί 
δέ, ήτο φυσικόν νά προκαλέοιη ανα
ταραχήν καί νά μάς υποχρέωση; εις 
άμυναν. Οί πρωτεργάται τής συγχω
νεύσεως ήδυνήθησαν νά έπιρρίψουν 
έξ ολοκλήρου εις ήμάς τό βάρος, ό- 
λόκληιρσν τό βάρος τής νέας κατα- 
στάσεως. "Εθεσαν ήμάς τούς έργα- 
ζομένους αντιμέτωπους εις την προσ
πάθειαν έπιβιώσεώς μας. Καί τό ά- 
πστέλεσμα ΰπήιρξε τραγικόν. Διά- 
σπασις καί αλληλοσπαραγμός εις 
τάς τάξεις μας, μαζί με τήν κατα
βαράθρωσή τοΰ Ταμείου Συντάξε
ων μας.

"Ας μην άναφερθώμεν εις τά όσα 
συνέβησαν τότε. Τά χρόνια πού πέ
ρασαν έχουν διαμορφώσει μίαν πρα
γματικότητα την οποίαν όφείλομεν 
νά άντιμετωπίσωμεν διά νά δυνηθώ- 
μεν έπί τέλους νά προχωρήσωμεν 
εις τήν έπίλυσιν τών σοβαρωτόττων 
θεμάτων μας,

Τό Δ. Συμβούλιον, τό όποιον κα
τά τήν διετή θητείαν του ύπεχρεώ- 
θη τετράκις νά άντιμετωπίση, στηΓ 
ριζόμενον βεβαίως εις τάς ίδικάς 
σας δυνάμεις, τό ’Ασφαλιστικόν πρό
βλημα, διεπίστωσε τήν απόλυτον ά- 
νάγκην, προς τό συμφέρον ήμών τών 
ιδίων, τής ένοποιήσεως τών ’Ασφαλι
στικών Ταμείων τοΰ Προσωπικού 
τής ’Εθνικής Τραπέζης. Τήν διαπί- 
στωσιν αΰτήν έκρίναμεν ότι έχομεν 
ύποχρέωσιν νά κοπαιστήσωμεν γνω
στήν είς ήμάς καί οΰτω άπεφασίσα- 
μεν νά είσηγηθώμεν εις τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν, όπως άποψασίσει τήν έ- 
νοποίησιν τών ’Ασφαλιστικών Ταμεί
ων τοΰ ‘Προσωπικού τής Ε.Τ.Ε. καί 
παραλλήλως προς αΰτήν καί τήν ε
νοποίηση/ τών συνδικαλιστικών Όρ- 
γανώσεων, Τνα προκύψη· μία ίσχυρο- 
τότη συνδικαλιστική Όργάνωσις τοΰ 
Προσωπικού τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης, ή άξια τής όποιας άσφαλώς 
δεν σάς διαφεύγει.

Ή εικοσαετία πού διέρρευσε άπό 
τής συγχωνεύσεως έχει οΰσιαστικώς 
άλλοιώσει τήν σύνθεσιν τοΰ Συλιλό- 
γου τής τ. Τραπέζης ’Αθηνών. Μέ
λη τού Συλλόγου αύτού δεν είναι 
πλέον μόνον οί «συγχωνευθέντες», 
άλλά καί πολλοί νέοι συνάδελφοι, 
προσληφθέντες ύπό τής Τροστέζης 
κατόπιν διαγωνισμού, ώς υπάλληλοι 
τής ’Εθνικής Τραπέζης. Πώς εΰρέ- 
θησαν μέλη τοΰ Συλλόγου τής τ. 
Τραπέζης Αθηνών, τήν όποιαν μό
νον έκ τής ιστορίας γνωρίζουν, εί
ναι καί ή άπόδειξις τής ανωμαλίας 
ή όποια επικροτεί, είς τόν συνδικα
λιστικόν μας χώρον.

"Οταν όμιλώμεν λοιπόν σήμερον 
περί συγχωνεύσεως τών Συλλόγων 
μας, δεν πρόκειται απλώς περί ή
μών καί τών έκ τής τ. Τροστέζης ’Α
θηνών προερχόμενων, άλλά περί υ
παλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης, 
άνηκόντων κακή τή μοΐρψ είς δια
φορετικούς Συλλόγους. Τούτο ισχύει 
βεβαίως καί διά τά ’Ασφαλιστικά 
Ταμεία.

Ή ένοποίησις συνεπώς τών συν
δικαλιστικών ’Οργανώσεων τοΰ Προ
σωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης καί 
διά τυπικούς άλλά καί διά ουσιαστι
κούς λόγους, είναι έπιβεβλημένη. 
Είναι πιθανόν νά ύπσστηριχθή ότι 
ναί μέν άλλά ημείς έχομεν περιου
σίαν καί αί άλλοι όχι.

Διευκρινίζω έν άρχή ότι ή περι
ουσία τοΰ Συλλόγου δεν άφαρά είς 
τά μέλη είς τά όποια διά νόμου ά-

παγορεύεται νά διανεμηθή. ’Υπάρ
χει διά νά διεξαγάγωμεν τούς συν
δικαλιστικούς μας άγώνας. Καί μήν 
λησμονήτε ότι καί σήμερον οί συν
δικαλιστικοί άγώνες τούς όποιους 
ίιεξάγουμε καί πού τό άποτέλεσμά 
ων έπεκτείνεται είς όλόκληρον τό 

Προσωπικόν τής Τραπέζης μας γί
νονται, δαπάναις τοΰ Συλλόγου. ’Ε
ρωτώ όμως, είναι λόγος αυτός πού 
θά μάς έμποδίζη νά συνενώσω μεν 
τάς δυνάμεις μας, διά νά βελτιώ- 
σωμεν οΰσία καί οϋχί θεωρητικώς 
τά πενιχρά βαλάντιά μας;

"Ας έλθωμεν όμως είς τήν πρό- 
τασίν μας περί ένοποιήσεως τών α
σφαλιστικών μας Ταμείων,

Ή άλήθεια θά μάς βσηθήση νά 
άντ ι μετωπίσωμεν όρθά καί τό θέμα 
αυτό.

’Εν άρχή είναι απαραίτητον νά 
άποβάλλωμεν τά πάθη καί τά μίση 
τού παρελθόντος. "Οσον δικαιολο
γημένη καί αν είναι ή πικρία τήν ό
ποιαν ήσθάνθησαν κατά τό παρελ
θόν οί συνάδελφοί μας, δέν είναι 
δυνατόν ή πικρία των αύτή νά συ
νεχίζεται είς τό διηνεκές καί νά πα- 
ρεμποδίζη τήν κατοχύρωσιν τών ’Α
σφαλιστικών μας δικαιωμάτων.

Ή ΰπαρξις χωριστών ’Ασφαλιστι

κών Ταμείων όπως κατ’ έπανάληψιν 
έχομεν τονίσει, είναι τό μεγαλύτε- 
ρον έμπόδιον είς τήν λύσιν τοΰ ’Α
σφαλιστικού μας πρσβλήμοπ-ος. Καί 
έάν θέλωμεν νά ήσυχάσωμεν καί νά 
μήν διατρέχωμεν συνεχώς τόν κίν
δυνον απώλειας τής ασφαλιστικής 
μας προστασίας, πρέπει νά έξοοφα- 
νίσωμεν αυτό τό έμπόδιον.

Ή άντίρρησις ή όποια προβάλ
λεται, άπό όσους προβάλλεται, ά- 
φορά είς τά περιουσιακά στοιχεία 
τών Ταμείων μας καί κυρίως τών 
Ταμείων Συντάξεων.

Τό ίδικόν μας Ταμεΐον έχει κο- 
λοσιαίαν περιουσίαν. Τό άλλο έλα- 
χίστην. Πώς λοιπόν θά δεχθώμεν ή- 
μεΐς νά τρασέλθουν με τά αυτά δι
καιώματα έπί τής περιουσίας τού 
Ταμείου μας έκεΐνοι οί όποιοι θά 
προσφέρουν ελάχιστα κατά τήν ένο- 
ποίησιν; Άλλά, άγαπητοί Συνάδελ
φοι, τό θέμα τούτο άντ ι μετωπίζεται 
καί μάλιστα κατ’ απόλυτον τρόπον, 
διά τής νομοθετικής οδού, διά τής 
οποίας καί θά γίνη ή ένοποίησις.

Δι’ ειδικής άνεκκλήτου διατάξεως 
θά κατοχυρωθή τό δικαίωμά μας έ
πί τής περιουσίας τών Ταμείων 
μας κατά τήν συιγχώνευσιν.

Ασχέτως τοΰ τί ώφελούμεθα η
μείς καί οί συνταξιούχοι ιμας έκ τών 
περιουσιακών στοιχείων, ή διάταξις

iiiypEunD άπό τήν
Ο «ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝΙΟΣ» γεννήθηκε 

ύπό τάς ευλογίας «Πίσκοπου» τήν 
έπομένην τής Γεν. Συνελεύσεως τοΰ 
1971, διεσώθη άπό την οργήν τοΰ 
’Ηρώδη καί σήμερα ύπό τάς ευλο
γίας «Πίσκοπου» καί πάλι, κάνει 
τήν έμφάνισί του. Γενική Συνέλευ- 
τις γάρ.

Ό «Π ίσκοπος» τού 1971 ώρθωσε 
τότε, μέ τήν σεμνότητα πού τόν 
διακρίνει, τό ανάστημά του καί έ- 
δήλωσεν ότι θά άγωνισθή διά τήν 
άπομάκρυνσι τοΰ «τομπανιαίου 
πτώματος» (ό χαρακτηρισμός άνή- 
κει στον συν. Χαρίτο) άπό τήν Δι- 
οίκησι τοΰ Συλλόγου. Τό κατώρθω- 
σε καί έτσι ένεφανίσθη είς τήν Γεν. 
Συνέλευσιν τοΰ 1973 ώς Πρόεδρος 
τού Συλλόγου ‘Υπαλλήλων τής ’Ε
θνικής Τραπέζης.

Δέν ήχολούθησε βέβαια τό παρά
δειγμα άλλων συναδέλφων, που ήρ- 
κέσθησαν είς χαρακτηρισμούς καί 
ρητορικά σχήματα. Δέν άπέστρεψε 
τό πρόσωπόν του καί έπροχώρησε. 
Οί ρήτορες έπροτίμησαν νά άποφύ- 
γουν τη,ν δυσοσμίαν καί τάς ανα
θυμιάσεις τοΰ «τυμπανιαίου πτώ
ματος».

ΔΓ αύτό καί μέ δικαιολογημένην 
υπερηφάνειαν παρουσίασε τό εργον 
τού Διοικητικού Συμβουλίου τού 
Συλλόγου.

★
ΚΟΙΝΟ Β ΟΥΑΕΥΤΙΚΟΝ ρήτορα 

θύμισε ό Γεν. Γραμματεύς Άλέξ. 
Ρωσσέτης, όμιλών ένώπιον τής Γ. 
Συνελεύσεως.

Παριστάμενος συνάδελφος παρε- 
τήρησειν εύστόχως. Αί έπιτυχίαι τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου πιροεβλήθησαν 
λίαν επιτύχω ς ύπό τού Γεν. Γραμ- 
ματέως, "Ετσι εξηγούνται καί αί τό- 
σαι έπιτυχίαι τού Διοικ. Συμβου
λίου.

Ό συν. Ρωσσέτη ς όμως είς μίαν 
αποστροφήν τού λόγου του, παρη- 
τήιθη τών πλέον σημαντικών έπι- 
τυχιών πού αφορούν είς τήν ΐσην 
μεταχείρισιν καί τήν τροποποίησιν 
τού ’Οργανισμού ’Υπηρεσίας καί έ
κανε έκκλησιν προς όλους, διά τό 
συμφέρον όλων, νά άποφύγουν τό
σον κατά τήν Γεν. Συνέλευσιν, όσον 
καί κατά τόν προεκλογικόν αγώνα, 
τήν άνάμιξι τών δύο αυτών μεγάλων 
αιτημάτων μας, πού εύρίσκονται 
«έν πλήρει έξελίξει».

Δυστυχώς γιά όλους, «πριν άλ£- 
κτωρ φωνήσει» εις τών παριπταμέ
νων, άναφερόμενος είς τό αίτημα 
τής ίσης μεταχειρίσεως, τό κακομε- 
τεχειρίσθη καί ούδείς ήδυνήθη νά 
έξηγήση τόν λόγον. ’Αλήθεια γιατί; 

★
ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ είχε τελειώσει ά- 

κόμη τήν ομιλία του ό συν. Χαρί- 
τος, αν τό καθ’ ύποχρέωσιν άκροα- 
τήριόν του, δέν διεμαρτύρετο.

Ή διαμαρτυρία όμως αυτή τών 
συναδέλφων πού ύπεχρέωσε τόν 
πρόεδρο τής Γ εν. Συνελεύσεως νά 
υπόδειξη είς τόν ρήτορα ότι κάπο
τε πρέπει νά τερματίση τόν δικανι- 
κόν του, κατέστησε πτωχότερον κα
τά 100 δρχ., συνάδελφον, ό όποιος 
είχε στοιχηματίσει, ότι ή ομιλία 
θά παρετείνετο πέραν τών έξ ωρών.

Συνιστώ είς τόν συν. Χαρίτο νά 
άναζητήση τό θύμα καί νά τά άπο- 
ζημιώση διά μιάς τέτ - ά - τέτ ομι
λίας του έξαώρου διάρκειας.

Τό τί θά τού πή δέν έχει καί τό
σην σημασίαν. Σημασίαν έχει νά 
όμιλοΰμεν.

ΤΟΝ «ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ» είχε προα
ναγγείλει ό «Προφήτης» του. «Ερ
χόμενος» ό συν. Θεοφανόπουλο ς. 
Τόν «Προφήτη», δέν χρειάζεται νά 
τόν αναφέρω. ’Εκείνο πάντως πού 
διεπίστωσα είναι, ότι καί ό ίιδικός 
μας «ερχόμενος» ύπήρξεν ανώτερος 
τοΰ «προφήτου» του. Άπέφυγε τούς 
σκοπέλους καί τό παρελθόν δέν τοΰ 
...θύμιζε τίποτε. Ένώ ό «προφή
της» έδημ ιούργησε καί παρόν.

★
Η σι/ν. ΤΣΑΓΓΑΡΗ έδεινοττάθη- 

αεν είς τήν Γεν. Συνέλευσιν, δταν, 
δευτερσλογών ό Γεν. Γραμματεύς 
τού Συλλόγου ’Αλ. Ρωσσέτη ς τήν 
υττεχιρέωσε νά τταραδεχθή ότι δέν ύ- 
πέστη εκβιασμόν. Τό οικοδόμημα, 
ττού τόσον εΐχεν άγωνισθή νά άνε- 
γείρη: ή συνάδελφος κατέρρευσεν ώς 
χάρτινος ττύργος.

'Έτσι μάς θύμισε τό τταληό λαϊ
κό τραγούδι που λέει: «Είναι κου
τό στήν άμμο νά χτίζης παλάτια». 

★
ΘΟΡΥΒΟΣ, φωναί, κωδωνοκρου

σία!, διαπληκτισμοί.
Ό συν. Μπαμίχας είς τό βήμα, 

ή μάλλον διά νά κυριολεκτοΰμεν ο
λόκληρος ή Γεν. Συνέλευσι ς, όσοι 
δηλ. είχαν τήν δύναμι νά άπομεί- 
νουν μετά τήν ομιλίαν τοΰ συν. Χα
μίτου.

Ό1 συν. Μπαμίχας, ένώ είς τήν 
Γεν. Συνέλευσιν τού 1971 «έ κάρ
φωνε χωρίς καρφιά», τώρα καί καρ
φιά είχε μαζί του καί τό στόχο 
του βρήκε εύκολα. "Ετσι έξηγείται 
καί ή άντίδρασις είς τά όσα έλε
γε, τών συν. Χαρίτου καί Θεοφανο- 
πούλου.

★
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ τής Γενι

κής Συνελεύσεως εκφράζω τό παρά- 
πονον, διότι, δέν έπέτρεψεν είς ό
λους τούς έγγεγραμμένους νά ομι
λήσουν.

"Ετσι, είμαι υποχρεωμένος νά 
σιωπήσω καί έγώ μέ τήν σειρά μου. 
Θά τά ξαναποΰμε τού χρόνου.

«ΣΥΝΕΛΕΥΣΙ ΝΙΟΣ»

αυτή είναι ό πρώτος καί βασικός 
όρος διά τήν συγχώνευαιν. "Ετσι 
θά έχωμεν τύποις καί οΰ- 
σίς« έξησφαλισμένην τήν 
περιουσίαν τοΰ Ταμείου 
μας υπέρ ήμών τών ήσφα- 
λισμένων. καί συνταξιού
χων του, ένώ έν ταυτιρ θά άνε- 
γείρωμεν τείχος άπαρχασάλευτον είς 
τό όποιον θά προσκρούουν οί έπι- 
βουλευόμενοι τήν περιουσίαν τοΰ 
Ταμείου μας. Καί μήν λησμονήτε 
τόν κίνδυνον πού διατρέξαμε προ 
όλίγων μηνών. Σάς άνέγνωσα προ 
ολίγου τήν περίπτυστον διάταίξιν.

Θά ύπσστηριχθή "σως ότι άπό 
πλευράς μας έχουν κοπαβληθή πε
ρισσότερα ι ασφαλιστικοί εισφοράί. 
Καί έδώ θεωρητική καί μόνον ή ά- 
ποψις.

Θά σάς αναφέρω ότι είς τήν ά- 
σφιαλιστικήν νομοθεσίαν γενικώς τό 
θέμα τούτο έχει προ πολλού ύπερ- 
κεραισθή. Ό Νόμος 4022 επιτρέπει 
νά συνταξιοδοτηθή άπό το Ταμεΐον 
μας καί μέ 500 μόνον ήμερσμίσθια 
είς τήν άσφάλισίν του οίοσδήποτε 
άπακτήση δικαίωμα συνταξιοδοτήσε- 
ως συνυπολογίζων τόν χρόνον άσφαι- 
λίσεώς του είς οίονδήποτε Ταμεΐον, 
χωρίς νά ύποχρεοΰται νά καταβά- 
λη τάς Άσφαλιστικάς εισφοράς.

Πού είναι λοιπόν τό θέμα;
’Υπάρχει όμως θέμα ά

γαπητοί συνάδελφοι καί 
τ ό θέμα είναι άλλου. Τό 
Ταμείο μας έμψανίζεται έλλειμμα- 
τικόν. Τό άνοιγμα καλύπτεται ΰπό 
τής Τραπέζης, όπως καλύπτεται καί 
τό άνοιγμα τοΰ άλλου Ταμείου. Διά 
τήν ιστορίαν αναφέρω ότι διά τήν 
κάλυψιν τών άνοιγμάτων αυτών έ- 
πεχειρήθη καί πολύ παλαιότερα ή 
παραχώρησις τής περιουσίας τοΰ 
Ταμείου μας είς τήν Τράπεζαν. Τό
τε, χάρις καί είς τήν σθεναράν άν
τ ί στάσιν τής ηγεσίας τοΰ έτέρου 
Συλλόγου, τά μέλη τής οποίας ελά
χιστα έζημιο-ύντο. διεσώθη ή περι
ουσία καί τοΰ ίδικοϋ μας Ταμείου. 
Αντιλαμβάνεσθε ότι δΓ ήμάς όπωσ- 

δήποτε ή άπώλεια ήτο πολύ —πάρα 
πολύ μεγαλύτερη.

"Οσο διατηρείται ή ΰπαρξις χω
ριστών Ταμείων ό κίνδυνος θά ΰπάρ- 
χη. Ή άνωμαλία μέ όλας τάς επι
πτώσεις της θά διαιωνίζεται καί η
μείς θά ζώμεν μέ τον εφιάλτην τής 
απώλειας τής προστασίας μας.

’Ιστορική είναι αγαπητοί Συνά
δελφοι, ή παρούσα Γεν. Συνέλευσις. 
Ή ένοποίησις τών συνδικαλιστικών 
'Οργανώσεων καί τών ’Ασφαλιστι
κών Ταμείων τοΰ Προσωπικού τής 
Εθνικής Τραπέζης θά σημάνη μίαν 
νέαν πορείαν προς νέας μεγαλυτέ- 
ρας κατακτήσεις.

’Επαναλαμβάνω ότι ή συγχώνευ- 
σις προϋποθέτει τήν έξασφάλισιν υ
πέρ τών ήσφαλισμένων καί Συντα
ξιούχων τοΰ Ταμείου μας τών ύφι- 
σταμένων περιουσιακών στοιχείων, 
ένώ ούδεμία, απολύτως ούδεμία άλ
λη απώλεια ή μείωσις δικαιωμάτων 
μας θά προκύψη έκ τής συγχωνεύ
σεων.

’Ομόφωνος άς έκδηλωθή ή θέλη^ 
σίς μας υπέρ τής συγχωνεύσεως τών 
’Ασφαλιστικών μας Ταμείων καί τών 
συνδικαλιστικών μας ’Οργανώσεων, 
διά μίαν καλυτέραν αϋριαν.

’Απέφυγα νάν άναφερθώ είς έ- 
τελθοΰσαν καπά τόν Μάρτιον 1966 
συμφωνίαν όλων τών Συλλόγων ΐΠρο- 
σωπικοΰ τής Τραπέζης μας διά την 
συγχώνευσιν τών ’Ασφαλιστικών μας 
Ταμείων καί τούτο διότι φρονώ ότι 
έφ’ όσον διαπιστώνομεν μίαν πρα
γματικότητα, όφείλομεν ασχέτως τοΰ 
τί έγινε είς τό παρελθόν, νά τήν άν- 
τιμετωπίζωμεν.

Δέν δύναμαι όμως νά τήν αγνο
ήσω εντελώς, διότι έξ αυτής άπο- 
δεικνύεται πόσον πολύ έχει ταλανί
σει τόν Σύλλογον ή ΰπαρξις χωρι
στών Ταμείων καί ότι ή ανάγκη τής 
συγχωνεύσεως προέβαλλεν πάντοτε 
επιτακτική.

Συνάδελφοι,
Ο ΕΛΙ ΙΪΧ1Τ ΟΡΓΑΧΙΧΜΟΪ 

ΡΠΗΡΕΧΙΑΧ Ιίΐν.ΑΙ ΧΊ»ΟΧΟΙΙΕΑΗ 

EIS THU ΟΜΑΑΗΑ ΕΒΕνΑΙΒΙΑί 

TOP ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ*

★
II ΑΡΜΟΛΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΪΧΙΑΙΟΛ 

TOP ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ* ΪΡΜΒΟΡΛΙΟΡ

★
ΑΙΕ ΤΙΙΑ »Ι*ΙΙ«1»ΟΧ ΪΛΪ 

ΘΑ ΕΑΙΪΧΡΑΕΤΕ 

ΤΗΜ ΙΙΡΟΧΙΐ νΟΕΙΑΧ 

ΑΙΑ Ί’IIX ΤΑΧΕΙΑΧ ΑΧΑΜΟΡΦΠΧΙΧ 

τον ΟΡΓΑΧΙΧΜΟΡ ΡΙΙΙΙΡΕΪΙΛΪ

ΟΑΗΓΙΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διά τάς άρχαιρεσίας τής 
7ης και 8ης ’Απριλίου

Διά τόν έγκαιρον κατατοττισμόιν τών συναδέλφων παραθέτο- 
μεν εν συνεχείςι τηνακα τών ΎπΌκ)των, τά όττσΐα ώρίσθησαν ώς 
εκλογικά Κέντρα ένθα θά δ ι εξαχθούν αί άρχαιρεσίαι τής 7ης και

Αττριλίου 1973. Εις τα Κέντρα θά ψηφίσουν, συμφώνως τφ 
άρθρφ 12 τοΰ Καταστατικού, on συνάδελφοι, οί υττηρετούντες εις 
τά αντιστοίχως αναγραφόμενα Ύττοκαταστήματα.

Εφιστάται η ιτροισοχή τών άντίΊτροσώστων τών έτταρχιαικών 
Υττοκατοοατημάτων, εκείνων τά όποια ώρίσ’θησαν ώς εκλογικά 

Κέντρα, όπως, ευθύς ώς λάβουν τήν παρούσαν ανακοίνωσιν τής 
Κεντρικής Εφορευτικής ’Επιτροπής, συγκεντρώσουν, τό ταχύτε- 
Ρ'Ο'ν, πάντως όχι βραδύτερον τών δύο ημερών προ τών διά τάς 
αρχαιρεσίας όρισθεισών, τά μέληι τά υπηρετούντα είς τήν έίδραν 
τού Ύποκαταστήματος καί προβούν εις τήν εκλογήν τής Τοπι
κή ς’Εφορευτικής Επιτροπής, ήτις καί θά διεξαγάγη τάς άρχαι- 
ρεαιας, παρουσίςι Δικαστικού ’Αντιπροσώπου, όστις δέον νά πα- 
ρίσταται καί κατά τάς αρχαιρεσίας.

Μερίμνη ημών θελει αποσταλή εγκαίρως είς τούς τοπικούς 
άντ ιπροαώπους τό άπαιτούμενον έκλογικόν ύλικόν, ϊνα πάροδο- 
θή εις την εκλεγησο μ έν ην Τοπικήν Έφορευτικήιν ’Επιτροπήν.

Τόσον τά ψηφοδέλτια, όσον καί οί φάκελλοι θά είναι έσψρσ- 
γισμένσι διά τής σφραγίδας τού Συλλόγου.

Η ψηφοφορία θά διεξαχθή ώς συνήθως καί συμφώνως προς 
τό άρθρο ν 14 τού ίσχύοντος Καταστατικού τοΰ Συλλόγου. Μετά 
το τέλος ταύτης, μερίμινη τής Τοπικής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής, 
θά ταχυδρομηθοΰν αμέσως κα· έπί συστάσει προς τόν κ. ΓΕΩΡ
ΓΙΟΝ ΜΑΚΡΗΝ, Πρωτοδίκην, Πρόεδρον τής Κεντρίκήις ’Εφορευ
τικής Επιτροπής POST RESTANTE, ΑΘΗΝΑΣ, εντός μεγάλου 
φακελλου, εσφραγισμενού δΓ ισπανικού κηρού, εντός τού οποίου 
θά περιέχωνται:

α) Τά πρακτικόν τής ψηφοφορίας, έπί τού οποίου θά άνα- 
γράφεται ό αριθμός τών ψηφισάντων.

β) Τό έν άντίγραφον έκ τού είς διπλούν άποσταλεντος ύπό 
τής Κεντρικής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής αποσπάσματος τού Μη
τρώου μονογεγραμιμένου υπό τοΰ παρευρεοέντος Δικαστικού έναν
τι τού ονόματος ένας έκαστου έκ τών ψηφισάντων, καί

γ) Οί φάκελλοι οί περιέχοντες τά ψηφοδέλτια έσφραγισμέ
νοι καί μσνογεγραμμένοι υπό τής Τοπικής ’Εφορευτικής Επι
τροπής.

Τό έτερον έκ τών δύα αντιγράφων τοΰ αποσπάσματος τοΰ 
Μητρώου επίσης μονογεγραμμέ ον, ώς ανωτέρω, υπό τοΰ κατά 
τόπους Δικαστικού, θά κατατεθή μερίμνη του τήν έπομένην τών 
αρχαιρεσιών είς τό αρμόδιον Είρηνοδικεΐον τής περιοχής.

Αοιπαΐ Λεπτομέρεια ι θά δοθώσι διά τής κύκλο ψορούσης εν
τός όλίγων ημερών «Τραπεζιτικής».

’Εν περιπτώσει μη λήψεωις τής «Τραπεζιτικής» μέχρι τής 
ημέρας τών αρχαιρεσιών, ή Τοπική ’Εφορευτική ’Επιτροπή θά 
διεξαγάγη ταύτας, βάσει τών παρουσών οδηγιών έφ’ όσον υπάρ
χουν αί λοιπαί προϋποθέσεις (απόσπασμα Μητρώου — έκλογι
κόν ύλικόν) καί αφού έπικουρικώς συμβούλευθή τά έν άρθιρψ 14 
τού Καταστατικσύ τοΰ Συλλόγου διαλαμβανόμενα.

ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Α10ΙΚΗΣΕ0Σ - ΠΡΟΣΟΠΙΚΟΥ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
φ Ίκανοποίπσις αιτημάτων

Ύπό τοΰ Ενιαίου Συλλόγου 
τών ‘Υπαλλήλων τής Εμπορικής 
Τραπέζης έξρδόθη ή άκόλουοος ά- 
ναχ,οίνωσις.

’Αγαπητοί συνάδελφο ι,

Άνεγνώσαμεν μετ’ εύχαριστήσέ
ως τήν ύπ’ άριθ. 95)3.3.73 έγκύ- 
κλιον τού κ. Καθηιγητοΰ, δΓ ής ά- 
νηγγέλθη είς άπαν τό προσωπικόν, 
ή χορήγησις ένός 15νθημέρου ώς 
καί ή αΰξησις τής Β' τριετίας άπό 
1 0ισ)ο είς 1 5ο)ο, άπό 1.1.73.

Άλλά, μεγιστωτέρα ύπήρξεν ή 
χαρά μας όταν, περί τήν 2.30 μ.μ. 
τής 3.3.73 προσκληιθέντες άρμοδί- 
ως, συνηντήθημεν μετά τού κ. Καθη- 
γητοϋ καί οΰτω εΰρομεν την ευκαι
ρίαν νά τού έκψράσωμεν τάς θερ
μός ιμας εύχαριστίας, έκ μέρους ό
λων Σας.

Καί βεβαίως δέν διαφεύγει τής 
προσοχής ούδενός, ή τερασπία ση
μασία τής έπί. τοιαύτης ουσιαστι
κής βάσεως έγικαι νιασθείσης οΰτω, 
νέας εποχής είς τάς σχέσεις Διοι- 
κήσεως καί ’Εργαζομένων τής Τρα
πέζης μας.
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Τά άνωτέρω, ώς άπαρχή — κα· 
όσα θά επακολουθήσουν, διότι είναι 
φυσικόν νά υπάρχουν καί θά ύπάρ- 
χουν πάντοτε, αιτήματα προς έπί- 
λυοιν — έπιδάλλουν δικαίως τήν 
όφειλομένηιν άναγνώρισ'ίν μας προς 
τόν παρέχοντα. ’Εκείνο όμως, πού 
μάς συνεκίνησεν βαθύτατα καί θεω- 
ροΰμεν χρέος μας νά καταστήσω- 
μεν κοινωνούς καί όλους Ύμάςι εί
ναι ή έκδήλωσις τής στοργής καί 
τής άγάπης τοΰ Καθηγητοΰ κ. Στρα- 
τή Γ. Άνδρεάδη προς ότπαν τό ’ Ερ
γαζόμενον Δυναμικόν τής Τραπέζης 
μας — καί τού ’Ομίλου αυτής, γε- 
νικώτερον — ών ή ύλοποίησις καί 
διά τής ίκανοποιήσεως τών αιτη
μάτων των, τόν καθιστά ιδιαιτέρως 
ευτυχή πάντοτε, ώς μάς έδήλωσεν 
καί ότι, πρός τούτο, νέαι ήμέραι 
συμπορεύσεως καί κοινού, αισιόδο
ξου μέλλοντος, διανοίγσνται δΓ ό
λους.

"Οθεν, έκφράζοντες τά κοινά αι
σθήματα όλων, έθεωρήσαιμεν ύπο- 
χρέωσίν μας όπως διαβεβαιώσω- 
μεν τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης 
μας καί προσωπικός τόν κ. Καθη

γητήν ότι, συναισθανόμενοι τήν βα
ρύτητα τής ιστορικής ταύτης στι
γμής, θά πράξωμεν πάν τό δυνατόν 
ϊνα άναπτυχθή έτι περαιτέρω ή ψυ
χική ένότης μεταξύ Διοικήσεως καί 
’Εργαζομένων, ώς τού κυριωτάτου 
συντελεστοΰ διά την έπιτυχίαν τών 
πανεθνικής σημασίας δημιουργικών 
προσπαθειών τού ‘Ομίλου τής Τρα
πέζης μας καί διά τήν περ ιφρούρΐ'ι- 
σιν τών έπιτευγμάτων αυτής, ώς 
βάσεως καί διά τάς νέας, ομοίως 
εύστοχους, έξορμήσεις της...

Κατόπιν τούτων. Συνάδελφοι, σάς 
καλοΰμεν ένα έκαστον όπως, κατα- 
νοοΰν'τες την ούσιαστικήν σημασίαν 
τών άνωτέρω, συμβάλητε καί άντα- 
ποκριθήτε άπολύτως, έντός τοΰ κύ
κλου τής άρμοδιότητος καί τής έρ- 
γασίας Υμών, διά την περαιτέρω 
έδραίωσιν καί άνάπτυξιν τής τοι
αύτης ένότητος καί συνεργασίας 
διά τήν πρόοδον τών ’Ιδρυμάτων 
μας.

Ή αίτουμένη τοιαύτη κατανόησις 
καί συνδρομή Σας, άποτελεΐ αυτο
νόητον καθήκον όλων καί μάς είναι 
έξ ίσου πολύτιιμος, ώς ή μέχρι τοΰ- 
δε παρασχεθεΐσα τοιαύτη.

Τό σύνθημά μας είναι: Ή πρόο
δος τής Τραπέζης μας, είναι και 
ίδική μας πρόοδος. Ή δέ ίκανο- 
ποίησις τών αιτημάτων μας άποτε
λεΐ μίαν άλλην, ομοίως σοβαρόν 
καί κερδοφόρον, μορφήν επενδύσεων 
τής Τραπέζης, έξ ής τό δίκαιον με- 
ρίδιον άμφοτέρων.

"Ολοι, λοιπόν, είς μίαν γιγαντι- 
αίαν άναπτυξιακήν προσπάθειαν, 
ψυχικής ένότητος καί προόδου τής 
Τραπέζης μας. "Ολοι, στυλοβάτες 
καί φρουροί τών διεθνούς άναγνωρί- 
σεως έπιτευγμάτων της, πού είναι 
καί ίιδικά μας επιτεύγματα.

Καί ταΰτα, ώς μία πρώτη άντα- 
πόκρισις, διά τήν συνέγερσιν τών 4. 
500 εργαζομένων τής Τραπέζης 
μας, είς τάς τοιαύτας εκδηλώσεις 
στοργής καί άγάπης τής Διοική- 
σεως αυτής.

Οί εργαζόμενοι τής Τραπέζης 
μας, δέν ξέρουν άπλώς νά άναγνω- 
ρίζουν, άλλά καί ν’ άνταποκρ ίνων- 
ται. Καί νά τό άποδεικνύουν κι’ έ- 
κείνοι έμπράκτως.

Μέ συ/αδελφικοΰς χαιρετισμούς 
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ


