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Ενεκρίθη ύπό της Γεν. Συνελεύσεως 
ό απολογισμός τοϋ Δ. Συμβουλίου

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ · ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΝ · ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ · ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΑΣ 
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ΜΑΤΩΝ · ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ή Τακτική Γενική Χυνελευβις των μ. ελών του Χυλλόγου μ,ας 4«{>«.γμ.οι- 
τοιτοιήβ») τί)ν Slyjv Μαρτίου μέ τα άκόλουβα θέματα ήμερηβία; διατάξεως:

1. "ΕκΟεσις του διοικητικού Χυμ,βουλίου έ-ηί των ιτεπραγμ,ένων Χρήαεως
19Τ1.

’Έκθεσις ’Εξελεγκτικής 4πί τής δια/ειρίβεως Χρήβεως 19Τ1.
3. ’Έγκριοις άπολογιβμοΰ Χρήοεω ς 1971.
-Γ. ’Έγκρισις ΙΙροϋπολογιομ.οΰ χρήαεως 1972.
3. Απαλλαγή του διοικητικού Συμβουλίου καί τής ’Εξελεγκτικής ’Επι

τροπής πάσης ευθύνης διά την χ ρήοιν τού 1971.
Τής Χυνελεύβεως προήδρευαεν ύ Πρόεδρος των Γενικών ΤΒυνελεύαεων 

κ. Μιχαήλ δακτυλίδης. Γραμ.μ,ατεΐς ώρίαθηααν οι κ.κ. Παν. δίκιτ'ίής καί 
δΐ ικ. Χιόμ,πορας.

Εις ρ,νήμ-ην των νεκρών τού Χυλλόγου ή Γενική Χυνελευαις, προτάαει τού 
προέδρου αυτής, ετήρησε σιγήν 4νός λεπτού.

Την 6.30 μ.μ. ό Πρόεδρος κ. Μιχ. 
Δακτυλίδης έκήρυξε την έναρξιν των 
εργασιών τής Συνελεύσεως εϊπών τά
έξης;

Κύριοι Συνάδελφοι. Βάσει τού ί- 
σχύοντος Καταστατικού τού Συλλό
γου μας, ή Γενική Συνέλευσις εύρί- 
σκεται έν άπαρτίφ. Τά Θέματα τής 
Ημερήσιας Διατάξεως εΤναι τά έν 
τή ττροσκλήσει άναψερόμενα. Ή έκ- 
Θεσις τών πεπραγμένων, ώς καί ό 
Προϋπολογισμός χρήσεως 1972, σάς 
εΤναι ήδη γνωστά και κατά συνέπει
αν νομίζομεν δτι δεν είναι ανάγκη 
νά σπαταλίσωμε χρόνο διά την άνά- 
γνωσιν τούτων. To ocuto ισχύει και

διά τή άνάγνωσιν τής έκθέσεως τών 
ελεγκτών. Επιθυμείτε την άνάγνω- 
σιν τών άνωτέρω ή δχι;

ΦΩΝΑΙ: "Οχι..., δχι. 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι Συνάδελφοι, 

Ώς Πρόεδρος τής Γενικής Συνε
λεύσεως, εκφράζω τήν ευχήν όπως ή 
Συνέλευσις διεξαχθή εις υψηλόν έπί- 
πεδον εύπρεπείας καί απολύτως συ- 
ναδελψικόν, δεδομένου άλλωστε, στι 
τό σύνολον τών παρευρισκομένων, Α
παρτίζεται άπό ανθρώπους μορφω
μένους καί πεπολιτισ,μένους.

Σάς εύχαριστώ.
( Χειροκροτή μαία )

Χαιρετισμοί
πρός τήν Γενικήν Συνέλευσιν

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Υπάρχουν ώ- 
ρισμένα γράμματα καί τηλεγραφή
ματα, τά όποια έχω ύποχρέωσιν νά 
σάς άναγνώσω.

Άπό τόν τέως Πρόεδρον κ. Μ. 
Τσουδερόν έλάβαμε τήν άκόλουθον ε
πιστολήν:
Πρός τήν Έτησίαν Τακτικήν Γενικήν 

Συνέλευσιν Συλλόγου Υπαλλήλων 
Εθνικής Τραπέζης τής 21ης Μαρ
τίου 1 972.

Ενταύθα
«Κύριε Πρόεδρε,

Καταληφθείς ύπό τού ορίου ηλι
κίας, άπεχώρησα τής υπηρεσίας τής 
Τ ραπέζης άπό 1ης Ί ανουαρίου τρέ
χοντος έτους. Ώς έκ τούτου, δεν 
δικαιολογείται, παρά τήν επιθυμίαν 
μου ή παρουσία μου, εις τήν πρα- 
γματοποιουμένην σήμερον Συνέλευ
ση/ του Συλλόγου μας.

Παρακαλώ υμάς, όπως μεταφέρε
τε εις τήν Συνέλευσιν τά πλέον εγ
κάρδια συναδελφικά αισθήματα μου, 
καί απευθύνετε εις αύτήν τόν θερ- 
μότατον αποχαιρετισμόν μου, προσ
θέτοντας δτι, α) άποχωρών τής ε
νεργού μου υπηρεσίας, δεν θά παύ- 
σω νά ένδιαφέρωμαι διά τό "Ιδρυμα 
καί διά τά έν αϋτφ, αισθανόμενος 
ήδη ήρεμον τήν συνείδησιν δτι επί 
45ετίαν υπηρέτησα αύτό μέ πίστιν 
καί άφορίωσιν καί έπραξα έναντι αυ
τού άκεραίως τό καθήκον μου. β)

Ώς πληρεξούσιος δίς τών συναδέλ
φων μου, εις δύσκολους καιρούς, διε- 
χειρίσθην μέ ευσυνειδησίαν καί έντι- 
μότητα τά συμφέροντά των. γ) Εις 
ένα έκαστον τών συναδέλφων μου, 
προσέφερα πατρική τήν άγόπτη μου 
καί παρεΐχον τήν συμβουλήν ικαί συν
δρομήν μου ευχαρίστως, δταν καί 
εις δ,τι μοΰ έζητεΐτο.

Επιθυμώ άκόμη νά συστήσω εις 
τους συναδέλφους τά εξής: Άφοσίω- 
σιν εις τό "Ιδρυμα καί αυστηρόν 
προσήλωσιν είς τάς παραδόσεις του. 
Συσπείρωσις περί τόν Σύλλογον, διό
τι είναι ό μόνος φρουρός τού Ιδρύ
ματος καί προστάτης τού προσωπι
κού.

"Εχετε υγείαν 
Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ»

Άπό τόν Σύλλογον Βοηθητικού 
Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης:
«Κύριε Πρόεδρε,

Δεχθήτε έγκάρδιες ευχές μας δΓ 
εύόδωσιν εργασιών Συνελεύσεως σας, 
ύπέρ μελών σας, άλλά καί όλων τών 
εργαζομένων έν τή Τραπέζη μας. 

Διά Σύλλογον Βοηθητικού 
Προσωπικού Ε.Τ.Ε.

Ό Πρόεδρος 
ΑΝΑΣΤΑΣΑ,ΚΗΣ 

‘Ο Γραμματεΰς 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ»

Ό Πρόεδρος τής Γεν. Συνελεύσεως κ. Μ. Δακτυλίδης, ένώ άναγινώ- 
σκει τούς χαιρετισμούς διαφόρων ’Οργανώσεων πρός τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν, καί ό Πρόεδρος, ό Αντιπρόεδρος, ό Γεν. Γραμματεύς 

καί τά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου μας.

Άπό τόν Σύλλογον τής Τ ραπέζης 
AMERICAN EXPRESS:

«Έξ ονόματος ‘Υπαλλήλων Τρα
πέζης AMERICAN EXPRESS χαιρε- 
τίζομεν Γενικήν Συνέλευσιν Συλλόγου 
σας ευχόμενοι αϊσίαν έκβασιν όπτάν- 
των δικαίων αιτημάτων σας».

*
Άπό Διοικητικόν Συμβούλιον Συλ

λόγου Εϊσπροοχτόρων Ε.Τ.Ε.:
«Εύχόμεθα εύόδωσιν εργασιών, τι

θέμενοι είς τό πλευράν σας πρός έ- 
πίλυσιν δικαίων αιτημάτων.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών»

Άπό Ασφαλιστικήν Εταιρίαν ’Ε
θνική:

« Επ’ εύκαιρίφ Γενικής Συνελεύ
σεως παρακαλοΰμεν διαβιβάσητε συ
ναδέλφους μας Εθνικής Τ ραπέζης 
θερμούς χαιρετισμούς, εύχόμενοι ά
μα δικαίωσιν τίμιου άγώνος μας».

Άπό Σύλλογον ‘Υπαλλήλων Ίονι- 
κής - Λαϊκής:

«Έξ όνόματος 'Υπαλλήλων Ίονι- 
κής - Λαϊκής Τ ραπέζης χαιρετίζο- 
μεν Γενικήν Συνέλευσιν Συλλόγου 
σας. Εύχόμεθα άποψάσεις συντελέ- 
σουν iκανοποίησιν αιτημάτων σας».

Πρόεδρος Συλλόγου ‘Υπαλλήλων 
Ίονικής & Λαϊκής Τραπέζης 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑ·IΏΑΝΝΟΥ» 
Γενικός Γραμματεύς 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΗΣ»
★

Άπό Σύλλογον Υπαλλήλων Τρα
πέζης Αθηνών:
«Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μέ αισθήματα αγάπης συναδελφω- 
σύνης καί αλληλεγγύης, σάς άπευ- 
θύνομεν τούς πλέον θερμούς έγκαρ- 
δίους χαιρετισμούς ημών καί άπάν- 
των τών μελών τού Συλλόγου μας, 
καί σάς εύχόμεθα απόλυτον επιτυ
χίαν τών εργασιών τής Συνελεύσε- 
ώς σας έπ’ άγαθφ δλων τών έν τή 
Τραπέζη μας εργαζομένων».

★
Άπό Σύλλογον Υπαλλήλων ’Εμ

πορικής Τραπέζης:
«Χαιρετίζομεν Γενικήν Συνέλευ- 

σιν Συλλόγου σας διαδηλοΰντες συ μ 
παράστασίν μας πρός έπίλυσιν δι
καίων αιτημάτων μελών σας.

Διά τόν ένιαΐον Σύλλογον ‘Υπαλ
λήλων ’Εμπορικής Τραπέζης Ελλά
δος».

★
Άπό Σύλλογον Υπαλλήλων Α

σφαλιστικής Εταιρείας «Άστήρ»:
«Συνάδελφοι, άναμ ι μνησκό μενοι 

τής αδελφικής σας αγάπης σέ δύ
σκολες για μάς στιγμές, χαιρετίζο- 
μεν την σημερινήν σας Συνέλευσιν 
έτοιμοι νά συμπαρασταθούμε είς 
τούς μεγάλους μας άδελψούς μέ τις 
μικρές μας δυνάμεις στους τίμιους 
και ωραίους άγώνες σας».

★
Άπό τό Κατάστημά μας Ρόδου:
«Προσωπικόν Καταστήματος Ρό

δου χαιρετίζει Συνέλευσιν, τάσσεται 
παρά τψ πλευρώ Διοικητικού Συμ
βουλίου διά τήν διεκδίκησιν δικαίων 
αιτημάτων μοχθούντων διά τήν εύη- 
μερίαν Τραπέζης μας καί άγωνιζο- 
μένων διά τήνέπιβίωσιν τών υπαλλή
λων».

Μία άποψις άπό τήν Γενικήν Συνέλευσιν τού Συλλόγου μας.

Ή ομιλία τοϋ προέϋρου τοϋ Αιοικ. Ιορρουλίοο ο. Α. Γιαννακοπούλου
Έν συνεχείφ λαμβάνει τόν λό

γον ό Πρόεδρος τού Διοικ. Συμ
βουλίου τού Συλλόγου κ. Άθ.
Γ ιαννακόπουλος.

Κύριοι Συνάδελφοι,
Έπιτρέψατέ μου πριν είσέλθω είς 

τόν απολογισμόν τού έργου τού Δ. 
Συμβουλίου νά έκφρόοσω τήν λύπην 
μου διά το γεγονός δτι ή Γενική 
Συνέλευσις μας πραγματοποιείται 
μόνον μέ δσους παρόντας κατά τόν 
δρον τού Καταστατικού. Δεν εΤναι 
πράγματι ευχάριστο τό φαινάμενον 
τής άπαχης τών συναδέλφων άπό 
τάς Γενι,κάς Συνελεύσεις ml έχομεν 
ύποχρέωσιν νά τούς πείσωμεν νά 
μετέχουν ένεργότερον είς τά Συλλο
γικά μας πράγματα.

Όφείλομεν ήμεϊς οί παρόντες νά 
καταστήσωμεν ένδιαφέρσυσαν τήν 
Γεν. Συνέλευσιν ώστε ή προσεχής νά 
προσελκύση τούς μέχρι σήμερον Α
πέχοντας.

Όφείλομεν νά δημιαυργήσωμεν 
τάς προϋποθέσεις έκείνας πού θά 
καταστήσουν τάς Γενικάς Συνελεύ
σεις πραγματικόν βήμα συζητήσεως 
τών προβλημάτων μας καί καθορι
σμού τών στόχων καί ένεργειών μας 
διά το μέλλον.

Όφείλομεν νά άποφύγωμεν τάς 
στείρας συζητήσεις, τάς προσωπι
κός άντεγκλήσεις, τάς άνευθύνους 
έπικρίσεις καί νά άσκήσωμεν τό έρ- 
γσν μας δχι ώς συμπολιτευόμενοι ή 
άντιπολιτευόμενοι, άλλά ώς μέλη 
τού Συλλόγου μας, πού ένδιαφέρον- 
ται διά τά προβλήματα που τούς 
άπασχολοΰν.

Μέ αυτό τό πνεύμα παρουσιάζε
ται σήμερον ένώπιόν σας τό Δ. Συμ
βούλιον.

Ή σημερινή Συνέλευσις μας, έχει 
ώς θέμα τόν ’Απολογισμόν τού Δι
οικητικού Συμβουλίου, τήν έγκρισιν 
τής οικονομικής χρήσεως τού παρελ
θόντος έτους καί τήν έγκρισιν τού 
Προϋπολογισμού διά τό νέον έτος.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον θά εί
ναι ευτυχές νά άκούση τάς παρατη
ρήσεις καί έπικρίσεις διά το έργον 
τό όποιον έχει έπιτελέσει καί εΐ-

μεθα βέβαιοι δτι εΐσθε όλοι αποφα
σισμένοι νά συμβάλετε είς τήν 
προσπάθειαν της ΐκανοποιήσεως τών 
αιτημάτων μας μετέχοντες είς τήν 
συζήτησιν ή νπσδεικνύοντες ένεργεί- 
ας καί πράξεις τάς όποιας παρελεί- 
ψαμεν.
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Είμαι βέβαιος, δτι οί παρόντες 
έχετε άναγνώσει τόν Απολογισμόν 
τού Δ.Σ. ό όποιος έδημοσιεύθη είς 
τό δημοσιογραφικόν όργανον τοϋ

Συλλόγου μας τήν «Τραπεζιτικήν».. 
Ώς καί ήμεϊς θά διαπιστώσατε ά- 
πεφύγαμεν νά έπεκταθώμεν είς τάς 
λεπτομέρειας τών θεμάτων έπιψυλα- 
χθέντες νά πράξωμεν τούτο ένώπιόν 
σας, ένώπιόν τής Γενικής Συνελεύ
σεως. Ό ’Απολογισμός τόν όποιον 
έδημοσιεύσαμε είς τήν «Τραπεζιτι
κήν» άπέβλεπε είς γενικήν ένημέρω 
σιν τοϋ συνόλου τών μελών τού Συλ
λόγου διά τό έργον τού Διοικητικού 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.)

*Η γνώμη μας
ί

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΕΙΝΑΙ δυσχερής βεβαίως ή έπίτευξις άπαρτίας διά τήν πραγμα

τοποίηση/ τών Γενικών Συνελεύσεων. Ή δισσπορά τών μελών τού Συλλό
γου είς όλόκληραν τήν Επικράτειαν, τό μειωμένον ένδιαφέρον διά τήν 
προσέλευσιν είς τάς συνελεύσεις καί ό μεγάλος άριθμός συμμετοχής 
πού απαιτείται λόγφ τής Αριθμητικής δυνάμεως τών μελών τού Συλ
λόγου εΐναι οί· λόγοι πού δέν έπιτρέπουν τήν πραγματοποίησιν τών 
συνελεύσεως μας είμή μόνον μέ «όσους παρόντας».

’Ιδιαιτέρως δταν πρόκειται περί τής έτησίας Συνελεύσεως, κατά 
τήν όποιαν πρόκειται απλώς καί μόνον νά προβή είς τόν άπολογισμόν 
τοϋ έργου του τό Διοικ. Συμβούλιον, τό ένδιαφέρον διά τήν προσέλευσιν 
εΐναι μειωμένον διότι ό απολογισμός έχει δημοσιευθή προηγουμένως 
είς τήν «Τραπεζιτική» καί τά μέλη έχουν ένημερωθή έπί τών πεπρα
γμένων τής Διοικήσεως τού Συλλόγου.

Μέ «δσσυς παρόντας» λοιπόν, έπραγματοποιήθη ή Έτησία Τα
κτική Γενική Συνέλευσις μας. Ό άριθμός τών παρόντων δμως δέν άπε- 
τέλεσε έμπόδιον είς τάς εργασίας τής συνελεύσεως.

Οί προσελθόντες συνεζήτησαν τά θέματα πού μάς άπασχολοΰν 
καί ή Γενική Συνέλευσις άπό τής πλευράς αυτής ύπήρξεν όμσλογουμέ- 
νως έπιτυχής.

"Ενα «πρώτο βήμα» διά νά άφυπνισθή τό ένδιαφέρον διά τάς Συν- 
λεύσεις τού Συλλόγου μας έγινε, δπως πολύ σωστά παρετήρησαν πλεΐ- 
στοι έκ τών «παρόντων».

”Ας ευχηθούμε νά γίνη καί τό έκατοστό βήμα.

Δικαστικόν 
καί γνωματεύσεις

ΕΙΝΑΙ άπορίας άξιον πώς τό Δι
καστικόν τής Τραπέζης έπιλαμδά-

νεται έγκαίρως δλων τών θεμάτων 
πού άφοροΰν τήν Τράπεζαν ώς έπι- 
χείρησιν καί καθυστερεί δταν τού 
ζητηθή γνωμάτευσις έπί θεμάτων 
πού άφοροΰν τό προσωπικόν. Παρά-



Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ι. Αθ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.) 
Συμβουλίου κατά το 7μηνον τής θη
τείας του. Θά προσπαθήσω, σήμε
ρον νά σάς κατατοπίσω λεπτσμερέ- 
στερον έπί των σοβαρωτέρων θεμά
των που άπησχόλησαν το Δ. Συμ
βούλιον διά νά δυνηθήτε νά μόρφω
ση τε πλήρη εικόνα εής δραστηριό- 
τητος καί τής πορείας την οποίαν 
ήκολούθησε προς έπίλυσιιν των θε
μάτων μας, κατά τό 7μηνον διάστη
μα τής θητείας του. Ό κ. Γενικός 
Γραμματεύς θά σάς κατατόπιση έ
πι των λεπτομερειών των λοιπών θε
μάτων.

Μικρός, πάρα πολύ μικρός, ά- 
σφαλώς, ό χρόνος πού εϋρισκόμεθα

εις την Διοίκησιν του Συλλόγου. 
"Απειρα τά προβλήματα τά όποια 
άνέμενον την λύσιν των. Καί ύπερ- 
άνω όλων, τό ασφαλιστικόν. Δεν θά 
άναφερθώ, διότι πιστεύω ότι πρέ
πει κάποτε νά παύσωμεν νά άσχο- 
λούμεθο: μέ όσα συνέβησαν μετά τό 
αποτέλεσμα τών άρχαιρεσιών τής 
25ης καί 26ης ’Απριλίου 1971.

Εις ούδέν άλλωστε θά ώφελήση ή 
αναφορά εις αυτά. Προέχει, ώς έ- 
τόνισα, καί εις την αρχήν τής ομι
λίας μου, ή συζήτησις τών θεμάτων 
μας, καί όχι ή άναμόχλευσις τών 
παθών καί εύχομαι νά μην ύποχρε- 
ωΒώμεν προκαλούμενοι νά άπαντή- 
σωμεν έπ’ αυτών.

’Ασφαλιστικόν
Τό ’Ασφαλιστικόν ήτο καί παρα

μένει τό πρώτον θέμα τοΰ ένδιαφέ- 
ροντος τού Δ.Σ. Μόλις άνελάβαμεν 
την Διοίκησιν του Συλλόγου έκλήθη- 
μεν νά δώσωμεν την μεγαλυτέραν 
μάχην από τής ίδρύσεώς του. Δεν 
παραγ ν ωρ ί ζο μ εν καί προς Θεοΰ ας 
μή νομισθή ότι έπιχειροΰμεν νά μει- 
ώσωμεν τούς αγώνας τούς όποιους 
διεξήγαγον κατά τό παρελθόν μόνα 
ή συνεπικουρούμενα από τό σύνολον 
τών συναδέλφων τά προ ημών Διοι
κητικά Συμβούλια. Εις αυτούς άλ
λωστε οφείλεται καί ή ΐδρυσις τών 
’Ασφαλιστικών μας ’Οργανισμών. 
"Οταν λέγωμεν συνεπώς, ότι έκλή- 
θημεν νά δώσωμεν την μεγαλυτέραν 
μάχην, δεν έννοοΰμεν είμή μόνον ότι 
ή διαγραφομένη απειλή διά τό Τα
μ εΐον Συντάξεων μας ήτο μεγάλη 
καί συνεπώς, μεγίστη ήτο καί ή μά
χη διά τήν άντιμετώπισίν της.

Γνωρίζετε τήν Ιστορίαν τοΰ ’Α
σφαλιστικού μας θέματος ώς τούτο 
προέκυψεν έπί τών ήμερών τοΰ προ- 
κατόχου Διοικητικού Συμβουλίου. 
Ένεφανίσθη ή απειλή τής συγχω- 
νεύσεως τοΰ Ταμείου Συντάξεων μας 
εις τό Ι.Κ.Α. Χάρις εις τους αγώ
νας πού διεξήχθησαν τότε, ό κίνδυ
νος άπεμακρύνθη. Δέν άπεσοβήθη 
όμως. Τον κ. Πάτρα διεδέχθη ό κ. 
Δουβαλόπουλος καί τό κακό έμεγά- 
λωσεν. "Ετσι, πέραν τής απειλής 
τής συγχωνεύσεως προσετέθη καί ή 
απειλή τής άφαιρέσεως γιά νά μή 
ε’ιπω τής αρπαγής, τής περιουσίας 
τοΰ Ταμείου μας. Θά σάς άναγνώ- 
σω τήν περίπτυστον διάταξιν ή ο
ποία είχε τεθή εις τό σχέδιον νό
μου περί άνσμορφώσεως τής Κοι
νωνικής Άσφαλίσεως.

«Όφειλαϊ τοΰ Ταμείου Συντά
ξεων Προσωπικού Τραπέζης πρώ
ην ’Εθνικής καί τοΰ Ταμείου Συν
τάξεων Προσωπικού Τραπέζης 
πρώην ’Αθηνών, έξ ατόκων δανεί
ων τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος έξοφλοΰνται διά μεταβι- 
βάσεως εις τήν ’Εθνικήν Τράπε
ζαν τής Ελλάδος, τοΰ χρ η μ ατο
φυλακίου (χρηματογράφων) τών 
δύο τούτων Ταμείων. ‘Η μεταβί- 
βασις επέρχεται αυτοδικαίως

δείγμα ή καθυστέρησις εις τό θέμα 
τών Πτυχιούχων καί τών Πολεμι
στών.

Έπισημαίναμεν τάς καθυστερή
σεις καί εύελπιστοΰμεν εις έπίσπευ- 
σιν τών γνωματεύσεων τοΰ Δικα
στικού διά τά θέματα τοΰ προσω
πικού. Άρνούμεθα νά δεχθώμεν ότι 
εις τό Δικαστικόν παραπέμπονται 
τά θέματα απλώς διά νά... χρονί
σουν.

"Αν ναι σιωπώμεν
ΑΙΡΟΥΝ τον σταυρόν τοΰ μαρτυ

ρίου των οί συνάδελφοι τοΰ ύποκα- 
ταστήματος 'Ηρακλείου. Έπί δέκα 
μήνες έχουν ΰποχρεωθή νά παρέχουν 
τήν έργασίαν των ύπό τούς ήχους 
τών κομπρεσσέρ, τών ηλεκτρικών 
τροχών καί είναι έκτεθειμένοι εις 
τά ρεύματα διότι τό κτίριον εις τό 
όποιον στεγάζεται τό υποκατάστη
μα έπι σκευάζεται χωρίς νά μετα- 
στεγασθοΰν αί ΰπηρεσίαι τής Τρα
πέζης. Ύπέμεναιν αλλά ήλπιζαν ότι 
κάτι καλό πρόκειται νά συμβή. Τό 
καλό όμως δέν ήλθε διότι... τό AIR 
CONDITIONING πού αντικατέστη
σε τό καλοριφέρ όταν λειτουργή δη
λητηριάζει τήν ατμόσφαιρα. Πι
στεύουν οί αρμόδιοι ότι αί συνθή- 
και έργασίας εις τό υποκατάστημα 
'Ηρακλείου αρμόζουν εις τήν Εθνι
κήν Τράπεζαν; "Αν ναί, σιωπώμεν.

Αγόγγυστα
ΕΙΣ σίανδήποτε ΰπηρεσίαν καί αν 

είναι τεταγμένοι οί συνάδελφοι δέν 
πρέπει νά λησμονούν ότι έχουν ΰ- 
ποχρέωσιν νά έξυπηρετοΰν τούς συ
ναδέλφους των καί κυρίως νά μήν 
παρεκτρέπωνται. Τοΰτο Ισχύει ίδι- 
αιρέτως διά τήν ΰπηρεσίαν Μητρώ
ου ή όποια καί είναι υπηρεσία ά- 
σχολουμένη μέ τό Προσωπικόν καί 
οφείλει νά παρέχη τάς υπηρεσίας 
της διά τούς συναδέλφους αγόγγυ
στα.

άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ πα
ρόντος, ύποχρεουμένων τών Προ
έδρων τών Διοικητικών Συμβου
λίων τών Ταμείων τούτων όπως 
προβοΰν εις τάς σχετικός διατυ
πώσεις παραδόσεως.

Έφ’ όσον πρόκειται περί τί
τλων, τών όποιων ή Τράπεζα δέν 
δύναται νά είναι νομίμως κομι
στής ουτοι έκποιοΰνται ύπό δια
δικασίαν καί εις χρόνον όριζάμε- 
νον δι’ άποφάσεως τής Νομισμα
τικής Επιτροπής.

Διά Β. Δ)τος έκδιδομένου τή 
προτάσει τοΰ Υπουργικού Συμ
βουλίου, άποφασίζεται ή μεταβί- 
βασις τής κινητής καί ακινήτου 
περιουσίας τών έν τή παραγρ. 
4 φορέων προς τήν συγκεκριμέ
νων Τράπεζαν διά τήν πλήρη έ- 
ξόφλησιν τών πάσης φύσεως ά- 
παιτήσεων αυτής έναντι τοΰ ψο- 
ρέως καί τών προς αυτόν έπιχο- 
ρηγήσεων δυνάμει τοΰ παρόντος.

Διά τοΰ αύτοΰ Β. Δ)τος κα
θορίζεται ή σχετική διαδικασία 
μεταβιβάσεως ώς καί πάσα α
ναγκαία λεπτομέρεια.

Ή μεταβίβασις, μεταγραφή 
έν τοΐς βιβλίοις μεταγραφών ώς 
καί πάσα συναφής προς αΰτάς 
πράξις απαλλάσσονται παντός 
τέλους μεταγραφής καί χαρτο
σήμου, φόρου μεταβιβάσεως ή 
άλλου συμπαρομαρτοΰντος φόρου 
ή τέλους ή δικαιώματος υπέρ οί- 
ουδήποτε τρίτου».

Δέν χρειάζεται ασφαλώς κύριοι

Συνάδελφοι νά τονίσω τάς συνέπει
ας τής διατάξεως. Δέν αίφνιδιάσθη- 
μεν, διότι έγκαίρως εϊχομεν έπιση- 
μάνει τούς κινδύνους έπί τοΰ ’Α
σφαλιστικού θέματος, έφ’ όσον τού
το παρέμενεν έκκρεμές καί ή άντί- 
δρασίς μας, ΰπήρξεν άμεσος. Διά 
νά καταστήσωμεν δέ πλέον εμφανή 
τήν άπόφασίν μας νά μήν έπιτρέ- 
ψωμεν τήν αρπαγήν τής περιουσίας 
τοΰ Ταμείου μας, έξεδώσαμεν άνα- 
κοίνωσιν τοΰ Συλλόγου καί έμερι- 
μνήσαμεν διά τήν καταχώρησίν της 
εις όλον τον τύπον, έκτος τής 'Ομο
σπονδίας μας, ή όποια ώς γνωστόν 
ηγείτο τοΰ άγώνος διά τήν σωτηρί
αν τών ασφαλιστικών μας Ταμείων.

Άπηυθύνθημεν δημοσίςι καί προς 
τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης μας 
καί έζητήσαμεν νά εύρεθή εις τό 
πλευράν μας. Δέν περιωρίσθημεν 
φυσικά μόνον εις αυτό. Προέβημεν 
εις τά κατάλληλα διαβήματα καί 
δέν ήρκέσθημεν άπλώς εις διαμαρ
τυρίας. Κινούμενοι πάντοτε, έντός 
τών δυνατών ορίων κατεστήσαμεν 
άρμοδίως γνωστήν τήν άπόφασίν 
τοΰ συνόλου τών μελών τοΰ Συλ
λόγου μας, νά κατέλθουν εις αγώνα 
διά νά άποτρέψουν τήν άπειλήν. 
(Χε ι ρ οκροτήμ ατα).

Δέν διεκδικοΰμεν τον έπαινον τής 
νίκης. 'Ο άγων τον όποιον ήνωμέ- 
νη διεξήγαγεν ή τάξις τών τραπε
ζικών υπαλλήλων καί εις τον όποιον 
τά μερίδιόν μας είναι μέγα, άπε- 
μάκρυνε καί πάλιν τόν κίνδυνον. Ή 
παρουσία τοΰ κ. Μπερνάρη εις τό 
Ύπουργεΐον Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 
έθεσεν έπί νέας βάσεις τό ’Ασφαλι
στικόν.

'Όμως κύριοι συνάδελφοι, τό Δ. 
Συμβούλιον ακριβώς άπό τήν στι
γμήν αυτήν άνέλαβε τόν άγώνα τής 
πλήρους έκκαθαρίσεως τοΰ θέματος 
πού έχει δημιουργηθή διά τό Ταμεΐ
ον Συντάξεών μας Δέν έδίστασε τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον νά θέση τόν 
δάκτυλον έπί τόν τύπον τών ήλων.

Έκρίναμεν άγαπητοϊ συνάδελφοι 
ότι ή ταχτική τής στρουθοκαμήλου 
δέν έπιτρέπεται νά συνεχισθή καί 
ότι έπιβάλλεται ήμεΐς πλέον νά προ- 
καλέσωμεν «’Ασφαλιστικόν θέμα» 
καί νά έκκαθαρίσωμεν τήν ΰφιστα- 
μένην εις τό Ταμεΐον Συντάξεών μας 
κατάστασιν.

Δέν οφείλουμε σε κανένα
Μέ παρρησίαν πού κατέπληξεν 

διεκηρύξαμεν εις πρώτον στάδιον ότι 
τό Ταμεΐον μας δέν οφείλει σέ κα
νόναν καί όχι μόνον άρνούμεθα τήν 
οφειλήν αλλά καί διεκδικοΰμεν νά 
μάς άποδωθοΰν αύτά πού μάς οφεί
λουν. ’Ιδού ή θέσις μας εις τό (δι
κόν μας άσφαλιστικόν θέμα. Τήν ά- 
πόφασιν αυτήν τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον έχει θέσει εις έφαρμογήν 
ήδη καί προβαίνει εις τάς ένδεδει- 
γ μ ένας ένεργείας διά νά έπι τύχη τό 
έπιδιωκόμενσν αποτέλεσμα καί όταν 
λέγωμεν έξυγίανσιν έννοοΰμεν πρα
γματικήν καί όχι συμβιβαστικήν.

Μάς οφείλουν καί πρέπει νά μάς 
πληρώσουν. Δέν όφείλομεν καί δέν 
εϊμεθα υποχρεωμένοι νά πληρώσω- 
μεν. Άρνούμεθα καί νά συζητήσω- 
μεν αΰξησιν τοΰ άσφαλίστρου μας 
ώς προτείνουν δι’ εΰκολον λύσιν, ό
σοι έχουν συμφέρον καί όσοι γνωρί
ζουν ότι θά πληρώσουν πολύ ολίγα, 
άλλά θά λάβουν πολλά. Ή λύσις αυ
τή, είναι ή εύκολος λύσις. Δέν εί
ναι όμως έπιτρεπτόν νά τήν συζη- 
τήσωμεν πριν έκκαθαρίσωμεν τούς 
λογαριασμούς μας. (Χειροκροτήμα
τα) .

’Αλλά καί κάτι ακόμη άγαπητοϊ 
συνάδελφοι. Σάς κουράζω ’ίσως. Θά 
έπι μείνω όμως διότι τό ’Ασφαλιστι
κόν είναι μιά καυτή πραγματικότης 
πού μάς κουράζει χρόνια τώρα καί 
ήμεΐς τό παρόν Διοικητικόν Συμβού
λιον εϊμεθα αποφασισμένοι, πιστοί

εις τήν έντολήν πού μάς έχετε δώ
σει, νά άπαλλαγώμεν άπό τόν έναγ- 
κολισμόν αυτόν. Νά άπαλλάξωμεν 
τά μέλη τοΰ Συλλόγου μας άπό τό 
άγχος καί τήν άβεβαιότητα διά τήν 
τύχην τοΰ Ταμείου Συντάξεών μας.

Είναι πολύ εΰκολον νά κυλά ό 
χρόνος καί νά περιμένουμε νά άνα- 
λάβουν άλλοι τάς εΰθυνας ή έν τε
λική άναλύσει νά προφυλαχθοΰμε ά
πλώς διά νά μή ξεσπάση ή θύελλα 
έπί τών ήμερών μας. Δέν θέλομεν 
νά προκαλέσωμεν πανικόν. Ή αλή
θεια όμως πρέπει έπί τέλους νά λε- 
χθή.

Ή άπόφασίς μας νά έκκαθαρίσω
μεν τήν κατάστασιν καί νά έξυγιά- 
νωμεν τό Ταμεΐον Συντάξεών μας, 
μάς έπιβάλλει νά κρούσωμεν τόν 
κώδωνα καί νά εϊπωμεν προς όλους 
ότι διατρέχομεν τόν κίνδυνον νά 
γλυστρήσωμεν καί νά πέσωμεν εις 
τό τέλμα του άσφαλιστικοΰ μας 
προβλήματος.

ΔΓ αυτό άγαπητοϊ συνάδελφοι, 
έπιμένομεν καί θά έπιμένωμεν. ΔΓ 
αυτό πρέπει ή σημερινή συνέλευσίς 
μας νά διατρανώση τήν άπόφασίν 
τών μελών τοΰ συλλόγου ότι είναι 
άποφασισμένα νά άγωνισθοΰν διά 
τήν σωτηρίαν καί τήν έξυγίανσιν 
τών Ταμείων μας. Σοβαρό τό θέμα 
καί μέ ύποχρεώνει νά συνεχίσω. ’Υ
πάρχει μιά πραγματικότης πού δέν 
δυνάμεθα νά άγνοοΰμεν εις τό διη
νεκές.

Τά δύο Ταμεία
Τό Προσωπικόν τής ’Εθνικής 

Τραπέζης άπό τοΰ 1953 καί έντεΰ^ 
θεν είναι ώς γνωστόν ήσφολισμένον 
εις δύο Ταμεία Συντάξεων. "Ας μή 
παρασυρθώμεν εις περιττάς αναλύ
σεις. Τό γεγονός ένδιαφέρετ διότι 
αυτό είναι πού έπηρεάζει καί τήν έ- 
ξέλιξιν. Καί τά δύο Ταμεία Συντά
ξεων έμφανίζονται έλλειμματικά. 'Η 
διατήρησίς των είναι μία μόνιμος 
άνωμαλία καί αί έπιπτώσεις της έ
χουν άντανάκλασιν καί εις πλεϊστα 
άλλα θέματα πού άφοροΰν τό προ
σωπικόν, τό σύνολον τών έργαζομέ- 
νων εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν.

Δυστυχώς, ή κατάστασις αυτή 
διαιωνίζεται, διότι δέν έτελεσφόρη- 
σαν αί προσπάθειαι τερματισμού 
τοΰ κακοΰ. Μέ άδιαφορίαν πού κα
ταπλήσσει, τό θέμα τούτο δέν έ
χει άντιμετωπισθή μέχρι σήμερον 
ή πάντως δέν έχει άντιμετωπισθή 
κατά τρόπον πού νά έπιτρέπη τόν 
τερματισμόν, τήν έξαφάνισιν μάλ
λον τής άνωμαλίας. 'Όσοι θέλουν 
νά κλείνουν τά μάτια καί νά μή 
βλέπουν τήν άλήθεια προσφέρουν 
κακήν υπηρεσίαν εις τούς συναδέλ
φους των. Μάς έχουν έπιβιχλλει μί
αν κατάστασιν πού τό άποκορύφω- 
μά της είναι αί μεταξύ μας προσ- 
τριβαί διά νά μήν πώ τό άλληλο- 
φάγωμα, μέ άποτέλεσμα νά παρα- 
μένωμεν διχασμένοι καί νά διεκδι- 
κοΰμε υπάλληλοι έμεΐς, άπό υπαλ

λήλους συναδέλφους, δίκαιον.
Αυτή είναι ή πραγματικότης και 

αυτήν τήν πραγματικότητα δέν πρέ
πει νά τήν άγνοοΰμεν. ’Ιδού συνε
πώς, μία άλλη πτυχή τοΰ άσφοβλι- 
στικοΰ μας θέματος, τήν όπόοίαν έ- 
πίσης άντιμετωπίζσμεν. Καί άς μή 
σπεύσουν οί μονίμως καί έξ άλλων 
λόγων κινούμενοι, νά διακηρύξουν, 
ότι δέν υπάρχουν περιθώρια διά 
τήν ρύθμισιν τής άνωμαλίας αυτής,

Άς μή σπεύσουν νά διαρρήξουν 
τά ίμάτιά των, διά τήν συμφοράν 
πού θά έπέλθη, διότι έτολμήσαμεν 
νά μελετήσωμεν καί νά θέσωμεν έ- 
νώπιον τής Γενικής Συνελεύσεως τό 
θέμα.

’ Επαναλαμβάνω, ότι τό παρόν 
Διοικητικόν Συμβούλιον δέν εθελο
τυφλεί, ή αν θέλετε, δέν καιροσκο
πεί. Ένδιαφερόμεθα εϊλικρινώς διά 
τά συμφέροντα τών μελών τοΰ Συλ
λόγου καί κατ’ έπέκτασιν όλων τών 
έργαζομένων εις τήν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν διότι κοινή ή τύχη. ΔΓ αυτό 
τολμοΰμεν. Τολμοΰμεν νά ίδωμεν 
τήν άλήθειαν. Τολμοΰμεν νά τήν 
διακηρύξωμεν. Τολμοΰμεν νά τήν 
άντιμετωπίσωμεν. Φιλοδοξοΰμεν μέ 
τήν λήξιν τής θητείας μας νά έχο- 
μεν φέρει ένα άποτέλεσμα. Νά έ- 
χωμεν έπιτύχη τήν άναγνώρισιν τών 
δικαίων μας καί νά έχωμεν έξυγιά- 
νει τούς άσφαλιστικούς οργανι
σμούς. Νά έχωμεν δηλαδή έξασφα-

λίσει άξιοπρεπές δΓ ή μάς γήρας 
καί τήν προστασίαν τών μελών τής 
οικογένειας μας, τών παιδιών μας. 
Καί διά νά μήν υπάρξουν παρεξη^ 
γήσεις, διότι δυστυχώς παντού υ
πάρχουν, οί πρόθυμοι εις διαστρο
φήν τών λόγων καί τών έργων τών 
άλλων, διευκρινίζω. Όλαι αί ένέρ- 
γειαί μας έχουν ένα καί μόνον σκο
πόν. Τήν έξασφάλισιν τών συμφε
ρόντων μας. Δέν παραχωροΰμεν, δέν 
έκχωροΰμεν, δέν άπαλλοτριώνομεν 
τά δικαιώματά .μας,

"Ομως, δέν δεχόμεθα νά εϊμεθα 
ύπό τήν άπειλήν τής άπωλεία,ς τών 
όσων μέ άγώνες έχομεν έξασφαλί- 
σει καί πιστεύομεν ότι εις αυτό εΐ- 
μεθα όλοι σύμφωνοι. Σάς καλοΰμεν 
νά συσπειρωθήτε περί τό Διοικητι
κόν Συμβούλιον καί ώς εις άνθρω
πος νά δώσωμεν τήν μεγάλη μάχην 
διά τούς άσφαλιστικούς μας οργα
νισμούς, πλέον συγκεκριιμένως διά

τό Ταμεΐον Συντάξεών μας. (Χει
ροκροτήματα) .

’Ιδού όμως αγαπητοί Συνάδελ
φοι, ότι εις τάς παραμονάς τής Γε
νικής Συνελεύσεώς μας, έπεχειρήθη 
νά δοθή ή χαριστική βολή κατά τών 
άσφαλιστικών μας οργανισμών 
(τοΰ ταμείου συντάξεων καί τού τοο- 
μείου αΰτασφαλείας). Λυπούμεθα, 
διότι οί κίνδυνοι εις τούς όποιους 
προηγουμένως άναφερόμεθα καί οί 
όποιοι μάς άπειλοΰν καθ’ όν χρόνον 
διατηρείται ή άνωμαλία έσπευσαν 
νά έμφανισθοΰν, όχι όλοι βέβαια, 
μόνον εΐς, διά νά μάς δικαιώσουν.

Ή σοβαρότης τοΰ θέματος ύπε- 
χρέωσε τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
νά θέση τό θέμα ένώπιον τής Γενι
κής Συνελεύσεως τό όποιον καί θά 
συζητηθή όλως ιδιαιτέρως καί έκτος 
τοΰ άπολογισμοΰ τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου, πού είναι τό κύριον θέ
μα τής Γενικής Συνελεύσεώς μας.

Τό υπόμνημα
Ως γνωρίζετε, τό Διοικητικόν 

Συμβούλιον, ύπέβαλε εις τήν Διοί- 
κησιν τής Τραπέζης μας ύπόμνη- 
μα εις τά όποιον περιελαμβάνοντο 
τά αίτήματά μας. Ύπήρξαμεν ά- 
κρως φειδωλοί καί διά νά μήν χα- 
ρακτηρισθώμεν ανεδαφικοί άλλά 
καί κυρίως διά νά είναι εφικτή ή ί- 
κανοποίησις τών αιτημάτων άπό 
τήν Διοίκησιν μας.

Δέν άπεβλέψαμεν εις τόν εντυπω
σιασμόν σας καί άπεφύγαμεν τήν 
δημαγωγίαν διότι μάς ένδιέφερε τό 
άποτέλεσμα. Καί δέν ήρκέσθημεν ώς 
σάς είναι γνωστόν, εις τήν ύποβο'- 
λήν τοΰ υπομνήματος. Συνεζητήσα- 
μεν άπαντα τά θέματα, τόσον μέ 
τόν κ. Διοικητήν όσον καί τούς κυ
ρίους Ύποδιοικητάς καί όλως έξο- 
νυχιστικώς μέ τόν κ. Τσουλουχό- 
πουλον, ό όποιος έχειρίσθη ιδιαι

τέρως τά θέματα έκ μέρους τής Δι- 
οικήσεως.

Εις πρώτην φάσιν ό κ. Διοικητής 
έφέρετο διατεθειμένος νά ικανοποί
ηση καί τά άφορώντα άμέσως τό μι- 
σθολόγιόν μας. Δυστυχώς ύπανεχώ- 
ρησε. Ήρνήθη νά βελτιώση τάς ά- 
ποδοχάς μας καί πρσσέφυγεν εις 
τό Ύπουργεΐον Άπασχολήσεως. Έ- 
κλήθημεν οϋτω εις τό Συμβούλιον 
Τριμερούς Συνεργασίας τό όποιον 
συνεκλήθη άμέσως ύπό τοΰ κ. Υ
φυπουργού. Καί εις τάς δύο συνε
δριάσεις όμως τοΰ συμβουλίου ή 
Διοίκησις διά τών έκπροσώπων της 
παρέμεινεν άμετακίνητος εις τάς 
θέσεις της. Ήρνήθη νά ί κανοπο ιή- 
ση τά αίτήματά μας έμμένιουσα εις 
τήν άποψιν ότι τό θέμα άφορά εις 
τήν ύφισταμένην συλλογικήν σύμβα- 
σιν.

Ή συλλογική σύμβασις
Είναι όμως γνωστόν, άγαπητοϊ 

συνάδελφοι, ότι άνελάβαμεν τήν Δι- 
οίκησιν τοΰ Συλλόγου, ολίγον με
τά τήν ύπογραφήν τής τελευταί
ας συλλογικής συμβάσεως ύπό τοΰ 
προκατόχου Διοικητικού Συμβου
λίου, ή Ισχύς τής όποιας λήγει τήν 
31 η ν Δεκεμβρίου. Έπεδιώξαμεν τήν 
καταγγ'ελίαν τής έν ίσχύϊ συλλογι
κής συμβάσεως καί έθέσαμεν τό θέ
μα εις τό έκτελεστικόν Σπμβούλιον 
τής Όμοσπονδίας μας, τό όποιον 
καί άπεφάσισε τήν καταγγελίαν 
τών Συλλογικών συμβάσεων εις ό
λα ς τάς Τραπέζαις.

Π αραλλήλως, έκινήθηιμεν καί έ
κτος τής Όμοσπονδίας διά νά έπι- 
τύχωμεν, εί δυνατόν εις συντσμώτε- 
ρον χρόνον, άπό όσον θά έχρειάζετο 
ή όμοσπονδία διά τό σύνολον τών 
Τραπεζών, τήν καταγγελίαν τής ί- 
δικής μας συμβάσεως. Δέν κατέστη 
τούτο έφικτόν, ούχΐ έξ άδρανείας ί- 
δικής μας, ώς διεπιστώσατε καί 
ύμεΐς, άλλά διότι τούτο δέν είναι έ
φικτόν έκ τής κειμένης νομοθεσίας. 
Καί πάλιν όμως, δέν άπεγοητεύθη- 
μεν. Δέν καταθέ/ίαμεν τά όπλα. Έν 
συνεργασίρ μέ τά Διοικητικά Συμ
βούλια τών άδεΧφών Συλλόγων τής 
Τραπέζης μας, προσεφύγαμεν ήδη 
εις τό Διαιτητικόν Δικαστήριον δι’ 
ώρισμένα θέματα, ώς θά άνεγνώσα- 
τε εις τό τελευταίον ψύλλον τής 
Τραπεζιτικής.

Ή Δικαιοσύνη εις τήν όποιαν 
προσεφύγαμεν εϊμεθα βέβαιοι ότι 
Θά αναγνώριση τά δίκαιόν μας. Εί
ναι ϊσως λίαν πιθανόν νά ύπάρξουν 
συνάδελφοι οί όποιοι κατά τήν ση
μερινήν συζήτησιν τοΰ άπολογισμοΰ 
μας θά ύποστηρίξουν καί έκ τοΰ ά- 
σφσλοΰς άλλά καί τοΰ άνευθύνου 
διά καθαρώς δημαγωγικούς λόκους, 
ότι, έφ’ όσον ή Διοίκησις ήρνήθη

Αί σχέσεις μέ
Είναι καιρός πλέον νά έπανακτή- 

σωμεν τήν άπωλεσΘείσαν Θέσιν μας. 
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον εις τό 
σημεϊον τοΰτο είναι πρωτοπόρον. 
Δέν κομπορη μονοΰμεν άγοατητοί συ
νάδελφοι. Έπισημαίνομεν ώρισμέ- 
νας ένεργείας μας διά νά γίνη άν- 
τιληπτή ή δραστηριότης τοΰ Δ.Σ. 
καί οί σκοποί τούς όποιους επιδιώ
κει. Ή δραστηριότης αυτή άλλωστε 
έχει προκαλέσει τήν μήνιν τής Δι
ό ικήσεώς μας.

Πράγματι κύριοι, έχει έξοργισθή 
ή Διοίκησις διότι δέν τήν άφήνο- 
μεν ήσυχη. Τήν ένοχλοΰμεν καθημε
ρινώς. Τής ύπενθυμίζομεν ότι ή Ε
θνική Τράπεζα δέν είναι ένα κτήρι
ο ν εις τό όποιον εισέρχονται οί πε- 
λάται καί διεκπεραιώνουν τάς απο
θέσεις των μόνοι των. Τής ύπενθυ
μίζομεν ότι ή πρώτη θέσις τήν ό
ποιαν κατέχει μεταξύ τών Ελληνι
κών Τραπεζών δέν κατεκτήθη λόγω 
τοΰ ονόματος της. Τής ύπενθυμίζο
μεν ότι εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν 
προσφέρουν τήν έργασίαν των μέ 
ζήλον καί αύταπάρνησιν 7.500 υ
πάλληλοι καί ότι εις αυτούς οφεί
λεται πάν ό,τι έχει έπιτελεσθή. Άν 
σφάλωμεν δΓ αυτό ζητώμεν νά μάς 
καταψηφίσετε. Ήμεΐς φρονοΰμεν ό
τι τό έκάστοτε Διοικητικόν Συμ
βούλιον τοΰ Συλλόγου οφείλει νά 
διεκδική μέ παρρησίαν τήν ίκα,νο- 
ποίησιν τών αιτημάτων τών μελών 
του (χειροκροτήματα).

"Αν ή διοίκησις θεωρεί τοΰτο α
σέβειαν προς αυτήν, τότε είναι ψυ-

νά ίκανοποιήση τά αίτήματά μας έ
πρεπε νά άποφασίσωμεν τήν κήρυ- 
§ιν απεργίας. (Είναι πολύ εΰκολον 
άγαπητοϊ συνάδελφοι νά λέγετε 
τοΰτο). Είναι εΰκολώτερον νά ύπο- 
δεικνύετε δΓ άντιπσλίτευσιν καί 
μόνον.

Οί ύπευθύνως όμως χειριζόμενοι 
τάς ύποθέσεις τοΰ συνόλου τών συν
αδέλφων, δέν έχουν τό δικαίωμα νά 
δημαγωγούν καί οφείλουν νά έπι- 
δεικνύουν σύνεσιν καί εις τάς πλέον 
κρίσιμους στιγμάς. Τό Συμβούλιον 
μας άπέδειξεν ότι καί σύνεσιν δια
θέτει, άλλά καί δέν κάμπτεται προ 
τών απειλών. Μέ γνώμονα πάντοτε 
τό συμφέρον τών συναδέλφων τούς 
οποίους έκπροσωποΰμεν, άπεφύγα- 
μεν πάσαν ένέργειαν ή όποια θά 
ήτο εύχερές νά χαρακτηρισθή «πρό
ωρος» καί διετηρήσαμεν τήν ψυ
χραιμίαν μας όταν έντέχνως προε- 
κλήθημεν νά έξοργισθώμεν εις τό μή 
περαιτέρω. Έπράξαμεν όμως ότι, ή 
σύνεσις, ή λογική καί τό δίκαιόν 
μας έπέβαλλεν κατά τήν παρούσαν 
περίοδον καί εϊμεθα ύπερίφανοί δι
ότι ήδυνήθημεν νά προωθήσωμεν τά 
θέματά μας.

’Ίση μεταχείρισις
Δέν ύπάρχουν ασφαλώς έντυπω- 

σιακά άποτελέσματα. Είναι βέβαι
ον όμως, ότι εϋρισκόμεθα εις τήν 
οδόν τής ί καν οποί ήσεώς των. Κα
τά τό βραχύ χρονικόν διάστημα πού 
εϋρισκόμεθα εις τήν Διοίκησιν τοΰ 
Συλλόγου έχομεν έπιτελέσει έργον 
μέγα εις ό,τι άφορά εις τό μισθο- 
λογικόν καί τά λοιπά θέματά μας. 
Εις τήν άρνησιν τής Διοιικήσεώς 
μας, πλήν τών άλλων έπροβάλαμεν 
τήν IΣΗΝ ΜΕΤΑΧΕΊΡΙΣΉ μέ 
τούς συναδέλφους τών άλλων μεγά
λων Τραπεζών (Χειροκροτήματα).

τήν Διοίκησιν
σικόν αί σχέσεις Διοικήσεως καί 
Προσωπικού νά μή είναι άγαθαί. 
Έρωτώμεν όμως. Τί είναι προτι
μότερο ν, νά δεχώμεθα άδιαμαρτυ- 
ρήτως τήν καταδίκην μας ή νά ά- 
γωνιζόμεθα διά τήν βελτίωσιν τής 
θέσεώς μας; Δέν νομίζω κύριοι ό
τι ύφίσταται δίλημμα. Έπελέξαμεν 
τόν άγώνα καί τόν διεξάγομεν εις 
όρια μή έπιδεχόμενα οίαινδήποτε πα 
ρεξήγησιν (χειροκροτήματα).

Λυπούμεθα διότι έχομεν ένοχλή- 
σει τήν Διοίκησιν μας. Λυπούμεθα 
διότι εϊμεθα υποχρεωμένοι νά τήν 
ένοχλοΰμεν καί τώρα καί μέχρι ς ό
που άποδεχθεΐ έστω καί διά δικοοστι 
κών άποφάσεων ή νέας συλλογικής 
συμβάσεως τήν βελτίωσιν τής θέ
σεώς μας πού σημαίνει ϊσην μετα- 
χείρισιν μέ τούς συναδέλφους τών 
άλλων μεγάλων Τραπεζών. Αυτή εί
ναι ή θέσις μας εις τό μέγα Θέμα 
τών σχέσεων Διοικήσεως καί Διοι
κητικού Συμβουλίου.

Εϊμεθα ύπέρ τής συνεργασίας μέ 
τήν Διοίκησιν όταν ή συνεργασία 
δέν είναι εις βάρος τών συμφερόν
των τών μελών τοΰ Συλλόγου μας. 
Άρνούμεθα τήν ύποταγήν καί τάς 
παραχωρήσεις δΓ ατομικά οφέλη, 
όπως άρνούμεθα νά άπεμπολίσωμεν 
τά ιερά δικαιώματα τών μελών μας 
διά να εϊμεθα καλά παιδιά καί νά 
μάς προάγουν ή νά μάς δίδουν πα
ρατάσεις ή............ή............... ή....
(Χειροκροτήματα).

Ελπίζω νά κατέστησα σαφή τήν 
θέσιν μας. Διά νά μήν ύπάρξουν καί

ίδώ παρεξηγήσεις διευκρινίζω ότι 
μέ τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης μας 
έχομεν μίαν καί μόνην διαφοράν. 
Ήμεΐς ζητοΰμεν νά ίκανοποιήση τά 
αίτήματά μας. ’Εκείνη άρνεΐται. 
Ήμεΐς άγωνιζόμεθα κατόπιν τής 
άρνήσεώς της νά έπιτύχωμεν τοΰ 
σκοπού μας, δι’ όλων τών νομίμων 
μέσων καί τής άπεργίας, άν χρεια- 
σθή. ’Εκείνη ενοχλείται καί θέλει 
νά άπαλλαγή άπό τήν ένόχλησίν 
μας, χωρίς νά ίκανοποιήση τά αίτή
ματά μας. Ήμεΐς άρνούμεθα νά δε- 
χθώμεν ένεργείας στρεφαμένας κα
τά τών συμφερόντων μας, διά νά 
μήν εϊπω καί τών συμφερόντων τής 
Εθνικής Τραπέζης, ώς είναι ή έξ 

υφαρπαγής τροποποίησις τοΰ ’Ορ
γανισμού τής Τραπέζης διά τήν 
πρόσληψιν τών 30 καί ό διορισμός 
αλεξιπτωτιστών, τοποθετουμένων 
άς έπικαίρους θέσεις. Ή Διοίκη- 
σις έπιμένει καί δυσαρεστεΐται διά 
τήν άντίδρασίν μας. Δυσαρεστεΐται 
διά τάς άνακοινώσεις μας. Δυσα- 
ρεστεΐται όταν άναφερόμεθα εις τό 
προσωπικόν καί έκφράζομεν τήν ορ
γήν του.

Συνεργασία
Συλλόγων

Εις τόν άγώνα μας αυτόν αγα
πητοί συνάδελφοι, πού δέν περιορί
ζεται μόνον εις τά στενά πλαίσια 
μιάς αΰξήσεως τοΰ μισθού, άλλά ά- 
ποβλέπει εις τήν έπίλυσιν όλων τών 
άπό έτών έκκρεμούντων θεμάτων 
μας καί ιδιαιτέρως τοΰ άσφαλιστι- 
κσΰ καί τής ’ίσης μεταχειρίσεως μέ 
τούς συναδέλφους τών έτέρων με
γάλων Τραπεζών τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον εκρινεν ότι ήτο έπι βε
βλημένη ή συνεργασία μέ τούς συλ
λόγους όλων τών έργαζομένων εις 
τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν. Ύφίσταν- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

Κοινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Ή σύζυγος τοΰ συν. Π. Κολλά- 
ρου έτεκεν θήλυ.

★
Ή σύζυγος τοΰ συν. κ. Κων. Μι

λάνου τού Ύποκ)τος όδοΰ Πολυ
κλείτου έτεκεν θήλυ.

Εύχομαι νά τούς ζήση.
Δ. Ν. Κ.

ΒΑΠΤΙΣΕ1Σ

Έν μέσψ πλήθους προσκεκλημέ
νων συγγενών καί φίλων εις τόν I. 
Ναόν ’Ελευθερώτρια (Κοκκιναρά — 
Νέα Πολιτεία) έτελέσθη ή βάπτισις 
τοΰ τέκνου τοΰ συναδέλφου ’Αντωνί
ου Κ. Μουτούση.

Άνάδοχος ήτο ή άδελφή του κ. 
’Αλίκη LAMB καί εις τό νεοφώτι
στου χαριτωμένο άγοράκι έδόθη τό 
όνομα Κωνσταντίνος.

Εΰχόμεθα νά ζήση·.
Οικογένεια Κ.Μ.

ΑΡΡΑΒΏΝΕΣ

Ή συνάδελφος Έμμανουέλα Ά- 
στεριάδου καί ό κ. Πανουσέρης Πέ
τρος έδωσαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν 
γάμου. Νά ζήσουν.

'ΝΑΝΟΣ API ΣΤ.
*

Οί συνάδελφοι Γεώργ. Άγάθος 
καί Πόπη Μαμία έδωσαν άμοιβαίαν 
ύπόσχεσιν γάμου. Τούς εΰχόμεθα 
ταχεΐαν τήν στέψιν.

Κ. Λ.
★

Ό κ. Δημ. Μπάλλας χημικός μη
χανικός καί ή δίς Κατερίνα Άδρια- 
νοΰ, κόρη τοΰ συναδέλφου κ. Κωνστ. 
Άδριανοΰ, ήρραβωνίσθησαν.

ΔΏΡΕΑΙ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

• ιΝικ. Παπαδρόσος εις μνήμην 
τοΰ άποβιώσαντος πατρός του δρχ. 
500.

• Παρά συναδέλφων Τμήματος 
Πληροφοριών εις μνήμην τής άποβιω- 
σάσης μητρός τοΰ συν. Διονυσίου 
Εΰσταθοπούλου δρχ. 500.

• Α.Μ. εις μνήμην τοΰ άποβιώ
σαντος ιΝικ. Δάγλα, δρχ. 200.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ

Πρωτοβουλία τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ 
Υποκαταστήματος Ηρακλείου κ. 
Εμμανουήλ Πατεράκη, ή Διεύ- 
θυνσις καί τό Προσωπικόν τοΰ Υ
ποκαταστήματος, άποτίοντες έλά- 
χιστόν φόρον τιμής, αγάπης καί 
ευγνωμοσύνης προς τούς άναλώσαν- 
τας τήν ζωήν των εις τήν ύπηρεσί- 
αν τής Τραπέζης Συναδέλφους καί 
Νομικούς Συμβούλους τούς άποθα- 
νόντας άπό τοΰ έτους 1930 μέχρι 
σήμερον, έτέλεσαν τή 12.3.1972 έν 
τίρ Ίερώ Ναώ Αγίου Τίτου μνημό- 
συνον ύπέρ άναπαύσεως τών ψυχών 
των.

Παρέστησαν ό κ. Διευθυντής με
τά τής συζύγου του, οί συγγενείς 
τών άποβιωσάντων, δπαντες οί έν 
ένεργεία καί συνταξιούχοι συνάδελ
φοι, συνάδελφοι άλλων Τραπεζών 
καί πλήθος κόσμου.



0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 2ας ΣΕΛ.)
τοα βεβαίως διάφοροί. Διάφοροί 
πού έχουν καταστή καρκινώματα έκ 
τής έπί μακράν σειράν ετών διατη- 
ρήσεώς των. Ήδυνάμεθα νά τάς πα- 
ρακάμψωμεν καί νά έξασφαλίσωμεν 
την συνεργασίαν εις τά θέματα ο
πού ό άγων έττιβάλλεται νά διεξά
γεται μέ ήνωμένοιν το προσωπικόν 
τής Εθνικής Τραπέζης (χειροκρο
τήματα) .

Δέν χρειάζεται βεβαίως νά έξά- 
ρω την σημασίαν τού γεγονότος, 
καί την αξίαν τής διεξαγωγής του 
άγώνος μας μέ ηνωμένας τάς δυ
νάμεις όλων των έργαζομένων εις 
την Εθνικήν Τράπεζαν. Γνωρίζω ό
τι καί εις τό σημεΐον αυτό δυστυ
χώς, θά ΰπάρξη αντίθετος γνώμη. 
’Επί μίαν 20ετίαν διατηρείται μέ 
χίλιους τρόπους ή διαίρεσις μέ 
συνέπειαν νά μην προωθούνται τά 
θέματά μας καί νά μην έπιτυγχά- 
νωμεν αποτελέσματα διότι εϊμεθα 
διηρημένοι. Γνωρίζω ότι θά γίνη 
αναφορά εις έ'να κακό παρελθόν, 
πού ένώ ό χρόνος έ'πρεπε νά τό έχη 
έξαφανίση, έν τούτο ις παραμένει 
καί ή παρουσία του δηλητηριάζει 
την συνδικαλιστικήν μας ζωήν.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον έτόλ-

μησε και εις το σηιμειον αυτό, αγα
πητοί μου, καί έτόλμησε μέ γενναι
ότητα. Εις οϋδέν έγκατελείψαμεν 
τάς θέσεις μας. Προασπίζαμεν τά 
συμφέροντά μας, ένώ παραλλήλως 
ένισχύσαμεν τάς δυνάμεις μας διά 
νά έπιτύχωμεν αποτελέσματα έπί 
τών διεκδικήσεων πού αφορούν τό 
σύνολον τών έργαζομένων εις την 
’Εθνικήν Τράπεζαν. Διατί δέν θά 
έπρεπε συνεπώς νά ένώσωμεν τάς 
δυνάμεις μας; Διατί θά έπρεπε νά 
άρνηθώμεν την συνεργασίαν;

Εϊμεθα ό μεγαλύτερος καί ισχυ
ρότερος σύλλογος καί έχομεν έπί- 
γνωσιν τής ευθύνης μας. "Αν μέ ό
σα είπα διά τό θέμα αυτό, κατώρ- 
θωσα νά δώσω προκαταβολικώς ά- 
πάντησιν εις όσους είχαν άποφα- 
σ'σει νά ασχοληθούν μέ τό θέμα αυ
τό καί νά έπικρίνουν τό Διοικητι
κόν Συμβούλιον διά την συνεργασί
αν τήιν όποιαν έπέτυχε μέ όλους 
τούς Συλλόγους τών έργαζομένων 
εις την Εθνικήν Τράπεζαν, θά εί
μαι ιδιαίτερα ευτυχής.

Πρέπει άγαπητοί συνάδελφοι νά 
άπεκτήσωμε κάποτε τήν δυνατότη
τα τής πραγματοποιήσεως όλων 
τών άπαιτονμένων συνδυασμών διά 
τήν ΐκανοποίησιν τών αιτημάτων 
μας.

Οί συνάδελφοι των επαρχιών
’Αγαπητοί συνάδελφοι, τό άσφα- 

λιστικόν, τό μισθολογικόν, αί σχέπ 
σεις τού συλλόγου μας μέ τήν Δι- 
οίκησιν τής Τραπέζης καί ή συνερ
γασία μας μετά τών αδελφών Συλ
λόγων υπήρξαν τά βασικά θέματα 
έπί τών οποίων έκρίθη απαραίτητον 
νά σάς ένημερώσωμεν λεπτομερέ- 
στερον. Άπεφύγαμεν τούς συμβι
βασμούς μέ τό παρελθόν. Άτενίσα- 
μεν μέ έμπιστοσύνην τό μέλλον καί 
όλα τά θέματα τά όποια έχειρίσθη- 
μεν, έμεριμνήσαμεν νά άντιμετωπι- 
σθοΰν εις τήν βάσιν των καί όχι έ- 
πιφανειακώς. Θά μάς ήτο ευχερές 
νά σάς παρουσιάσωμεν έμβαλωμα- 
τικάς λύσεις εις ώρισμένα θέματα. 
Τό άπεφύγαμεν, διότι διά τής τα
κτικής αυτής όχι μόνον δέν θά προ
ωθούντο, αλλά θά καθίσταντο δυσε
πίλυτα. Έπιτρέψατέ μου άγαπητοί 
συνάδελφοι νά άναφερθώ 6Γ ολί
γων καί εις τούς συναδέλφους μας 
τών έπαρχιακών καταστημάτων. Έ- 
πεσκέφθημεν πάρα πολλά ύποκατα- 
στήματα καί διεπιστώσαμεν τάς 
συνθήκας ϋπό τάς οποίας έργάζον- 
ζοντατ οΐ συνάδελφοί μας εις τήν έ
παρχίαν.

Τάς διαπιστώσεις ταύτας μετε- 
φέραμεν εις τήν Διοίκησιν, έπιδιώ- 
κωμεν δέ όπως ή εργασία τών συν

αδέλφων μας εις τήν έπαρχίαν κα
ταστή τουλάχιστον όλιγώτερσν άγ- 
χώδης. Θέλω νά διαβεβαιώσω άπό 
τού βήματος τούτου τούς συναδέλ
φους μας τών έπαρχιών, ότι, τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον κατά τό υ
πόλοιπον διάστημα τής θητείας του 
θά καταβάλη όλως ιδιαιτέρας προσ
πάθειας διά νά έπιτύχη τήν ίκανο
πο ίησιν τών ειδικών θεμάτων πού 
τούς απασχολούν.

Υπήρξαν δυστυχώς συνάδελφοι, 
οί όποιοι έσπευσαν νά μάς κατη
γορήσουν διότι έπισκεπτόμεθα έ- 
παρχιακά καταστήματα. Φρονούν ’ί
σως, οί συνάδελφοι, ότι αί έπισκέ
ψεις μας αύταϊ καί μόιλιστα κα
τά τον χειμώνα γίνονται διά λό
γους αναψυχής.

Δέν γνωρίζω αν οί συνάδελφοι 
αυτοί είργάσθησαν ποτέ εις έπαρ
χίαν. ’Εάν ναί, τότε λησμονούν εύ
κολα ή θέλουν νά λησμονούν διά νά 
άντιπολιτεύωνται άνετα εις όποιο- 
δήποτε θέμα, έστω καί όταν πρόκει
ται διά τούς συναδέλφους τής έ- 
παρχίας. ’Εάν όχι τότε τούς εύχό- 
μεθα νά μήν υποχρεωθούν, νά έρ- 
γασθούν οί συνάδελφοι αΰτσί εις 
τήν έπαρχίαν (χειροκροτήματα).

Οφείλω ‘ίσως νά υπενθυμίσω, ό
τι οί συνάδελφοί μας τών έπαρχια-

κων καταστημάτων παρέχουν την 
έργασίαν των νομίμως έπί 12 ώρας 
τον μήνα περισσότερον άπό ήμάς 
τού κέντρου καί κατά παράβασιν 
τού νόμου όση είναι ή έπιθυμία τού 
Διευθυντοΰ τού Υποκαταστήματος, 
ύπαγορευομένη τις περισσότερες 
φορές καί αυτή άπό τον φόρτον τής 
εργασίας. Καί ό φόρτος τής εργα
σίας είναι πολύς, πάρα πολύς εις 
τά έπαρχιακά Υποκαταστήματα.

Μήν λησμονείτε ότι εις όλα τά υ
ποκαταστήματα τών έπαρχιών είναι 
έλλειπής ή έπάνδρωσις εις προσω
πικόν καί είναι υποχρεωμένοι οί ο
λίγοι ύπηρετσΰντες νά διεκπεραιώ- 
νουν τήν έργασίαν. Προσθέσατε εις 
τούτο τό γεγονός ότι οί πελάται 
είναι τόσον γνωστοί ώστε αί άξιώ
σεις των νά είναι ΰπερβολικαί. Ζη
τούν τά πάντα άπό τον υπάλληλον.

Γνωρίζετε ποιά είναι ή ζωή εις 
τήν έπαρχίαν καί δέν χρειάζεται ά- 
σφαλώς νά τήν περιγράφω. Οί συ
νάδελφοι τών έπαρχιών στερούνται 
καί τής ψυχαγωγίας άκόμη. Στε
ρούνται τής έπαφής μέ τό κέντρον. 
Στερούνται τής πληροφορίας γιά ό- 
ποιοδήποτε θέμα. Καί είναι σημαν
τικόν δι’ αυτούς. Τό διεπίστωσα 
παντού. "Οταν τούς έπισκέπτεται, 
όχι ό Πρόεδρος ή ό Γραμματεύς τού 
Συλλόγου, άλλά όποιοδήποτε πρό
σωπο άπό τό Κέντρο εις τό γραφείο 
των καί συζητά μαζύ τους τά θέμα
τα, τά άπειρα θέματα πού άπασχο- 
λοϋν καί αυτούς καί έμάς, άλλά κυ
ρίως αυτούς.

’Έχει λοιπόν ΰποχρέωσιν ό Σύλ
λογος νά τούς έπισκέπτεται συχνά. 
Προτείνω μόιλιστα, όπως διά κατα
στατικής διατάξεως, μέλη τού Δι
οικητικού Συμβουλίου έπισκέπτον- 
ται ΰποχρεωτικώς δύο φοράς τουλά
χιστον κατ’ έτος, όλα τά έπαρχια- 
κά υποκαταστήματα. Ή έπαφή μέ 
τούς συναδέλφους τών έπαρχιακών 
κστ) των είναι ύπσχρέωσις όλων 
καί ό Σύλλογος πρέπει νά τήν έκ- 
πληρώση (χειροκροτήματα).

Δέν θά σάς κουράσω περισσότερο 
άγαπητοί συνάδελφοι. Είμαι εις τήν 
διάθεσίν σας διά πάσαν συμπληρω
ματικήν πληροφορίαν έπί τών θεμά
των τά όποια έθιξα προηγουμένως 
ώς καί έπί παντός άλλου θέματος 
εις τό όποιον δέν άνεφέρθην.

Θά παρακαλέσω καί πάλιν νά έ- 
πικρατήση κατά τήν συζήτησιν τών 
θεμάτων μας τό πνεύμα τής δημι
ουργικής προσπάθειας καί ή άνα- 
ζήτησις τών καλυτέρων μεθόδων διά 
τήν ΐκανοποίησιν των. Τό Διοικη
τικόν Συμβούλιον πιστεύει ότι ή- 
γωνίσθη τον άγώνα τόν καλόν καί 
αναμένει τήν κρίσιν σας μέ ήρεμον 
συνείδησιν.

ον τού Ταμείου δέν μετέχουν έκπρό χειρηθή διαχωρισμός, δηλαδή ύφαρ-
σωποι τού παρόντος Διοικητικού 
Συμβουλίου. Μετέχουν οί συνάδελ
φοι Δη μ. Παπαϊωάννου καί Ζαφείρι- 
ος Βασιλόπουλος, Γενικός Γράμμον 
τεύς καί ’Αντιπρόεδρος άντιστοίχως 
τού προηγουμένου Διοικητικού Συμ
βουλίου τού Συλλόγου. Τούτο συμ
βαίνει διότι τό Συμβούλιον τού Τα
μείου διωρίσθη υπό τού Υπουργεί
ου Κοινωνικών Υπηρεσιών όταν ή-

παγη της περιουσίας μας.
Έλησμόνησαν, ώφειλον μάλλον νά 

γνωρίζουν ότι ή άξιοποίησις δύνα- 
ται νά γίνη καί άνευ τού διαχωρι
σμού. Διά νά μήν προξενεΐται ζη
μία έκ τής μή άξιοποιήσεως καί 
εις τά δύο μέρη, είναι δυνατή, εί
ναι μάλλον περισσότερον έφικτή καί 
συμφέρουσα ή άξιοποίησις άπό κοι
νού καί νά έπακολουθήση ό διαχω-

σαν εις τήν Διοίκησιν τού Συλλό- ρισμός έπί τής άξισποιημένης πλέ
ον περιουσίας.

"Ωφειλαν άκόμη νά γνωρίζουν ότι 
ή άπό κοινού άξιοποίησις διευκολύ- 
νη τόν διαχωρισμόν, διότι θά έχουν 
έκλείψει καί αί άμφισβητήσεις περί 
τήν πραγματικήν άπόδοσιν τών ά- 
κινήτω'Λ Έλησμόνησαν τέλος καί 
παρέβησαν καί τήν γραμμήν τού Δι
οικητικού Συμβουλίου ώς έκπρόσω- 
ποτ τού οποίου διωρίσθησαν εις τό 
Συμβούλιον τού Ταμείου Συντάξεων 
καί ή οποία ήτο έναντι ον παντός 
διαχωρισμού υπό τάς ύφισταμένας 
συνθήκας, άπέβλεπε δέ εις τήν έξο^ 
γοράν ύπό τού ταμείου μας τών πο
σοστών συνιδιοκτησίας εις έξόφλη- 
σιν τής ζημίας πού προεκάλεσαν καί

γου.
Οί συνάδελφοι λοιπόν αυτοί έκ 

τών όποιων ό πρώτος, ό κ. Δ. Πα- 
παϊωάννου, διατηρεί τήν δυνατότη
τα συμμετοχής του εις τό Διοικητι
κόν Συμβούλιον τού Ταμείου Συντά- 
ξεων >όγω τής χορηγηθείσης εις αυ
τόν παρατάσεως ορίου ηλικίας, βά
σει τού όποιου έδει νά έχη άποχω- 
ρήση τής υπηρεσίας άπό 1.1.72, οί 
συνάδελφοι έπαναλαμβάνω οϋτοι ά- 
πεδέχθησαν τήν πρότασιν περί δια
χωρισμού τής περιουσίας τού Τα
μείου Συντάξεών μας έν όνόματι τής 
άξιοποιήσεως. Λυπούμαι διότι μού 
έλαχεν ό κλήρος νά καταγγείλω τήν 
ένέργειαν αυτήν τών δύο συναδέλ
φων εις τήν συνέλευσίν μας. Δέν προκαλοΰν εις τό Ταμεΐον μας

Ό διαχωρισμός της περιουσίας των Ταμείων μας
’Αγαπητοί συνάδελφοι, είχα τήν 

υπομονήν νά άσχοληθώ εις τό τέ
λος τού άπολογισμοΰ μας μέ ζωτι
κής σημασίας θέμα πού προέκυψεν 
πρό ημερών. Θά έξεπλάγητε άσφσ- 
λώς όταν τό πρώτον άνεγνώσατε 
εις τό προτελευταϊον ψύλλον τής 
«Τραπεζιτικής» τό σημείωμα πού εί
χε καταχωρηθή εις τήν Ιην σελίδα 
διά τήν άκίνητον περιουσίαν τού 
Ταμείου Συντάξεών μας. Εις τό τε- 
λευταϊον ψύλλον τής «Τραπεζιτικής» 
πού έκυκλοφόρησε προχθές θά άνε
γνώσατε έπίσης τό έγγραφον πού 
άπεστείλαμεν εις τήν Διοίκησιν τού 
Ταμείου Συνάξεών μας καί έτσι θά 
εΐσθε κάπως ένημερωμένοι.

Άλλ ας έλθωμεν εις τό θέμα 
μας. "Οταν έκ τών γνωστών εις ό
λους λόγων εις τούς οποίους δέν 
χρειάζεται νομίζω νά άναφερθώ καί 
δι’ οικονομίαν χρόνου άλλά καί διό
τι δέν είναι τού παρόντος, έγένετο 
ή άποχώρησις τών υπαλλήλων τών 
Τραπεζών Ελλάδος καί Κτηματικής 
άπό τό κοινό Ταμεΐον Συντάξεων, 
τό ίδικόν μας, εις τό όποιον ήσαν 
ήσφαλισμένοι καί ίδρυσαν ίδικόν 
των ταμεΐον, πλήν τών άλλων εις 
βάρος τών ταμείων μας ένεργειών, 
κατεκυρώθη ποσοστάν 30% τής ακι
νήτου περιουσίας τού ταμείου μας, 
εις τό ταμεΐον των.

Οϋτω άπό ίδιοκτήται τής περιου
σίας μας εΰρέθημεν έν μιςι νυκτί 
συνδιοκτήται μέ μείωσιν τών ποσο
στών τής ιδιοκτησίας μας κατά 
30%. ’’Ηταν άγαπητοί συνάδελφοι 
τότε ή έποχή πού όλα στήν Εθνική 
Τράπεζα «τάσκιαζ’ ή φοβέρα καί 
τά πλάκωνε ή σκλαβιά».

Μό οι καί άβοήθητοι έδέχθησαν οί 
συνάδελφοί μας τότε τό πλήγμα, 
διαμαρτυρόμενσι διά τήν ύφαρπαγήν 
τής περιουσίας τού Ταμείου Συντά
ξεών μας πού είχε δημιουργηθή άπό 
τόν ιδρώτα χιλιάδων συναδέλφων 
μας. ’Έκτοτε καί έπί μίαν 20ετίαν 
περίπου, ή άκίνητος περιουσία τού 
Ταμείου Συντάξεων καί Αύτασφα- 
λείας είναι συνιδιοκτησία κατά πο
σοστά 70% καί 60% ώς καί 30% 
καί 40% άντιστοίχως.

Τά ώς άνω ποσοστά έκαθωρίσθη- 
σαν αυθαίρετα. Ημείς, οί υπάλλη
λοι τής Εθνικής Τραπέζης ήσφαλι- 
σμένοι τού Ταμείου Συντάξεών μας, 
ουδέποτε άπεδέχθημεν τά ποσοστά 
αυτά καί έχομεν προβάλλει κατά τό 
παρελθόν άρμοδίως τάς άντιρρήσεις 
μας καί τάς άπαιτήσεις μας. Δυσ
τυχώς μέχρι καί τών ή μερών μας 
ούδέν βήμα πρός έκκαθάρισιν τού 
θέματος αυτού, τόσον ζωτικής ση-

άναφέρωμεν σήμερον τούς λόγους οί σίς του ΰπήρξεν άμεσος καί τό ά-
όποιοι συνετέλεσαν καί συντελούν 
εις τήν παράτασιν τής έκκρεμότη- 
τος αυτής.

Παραμένομεν οϋτω παρά τάς άν- 
τιρρήσεις μας συνιδιοκτήται κατά 
τά προρρηθέντα ποσοστά. Πέραν 
τής διαφοράς αυτής όμως, ΰφίστα- 
ται καί έτέρα διαφορά μέ τούς ά- 
ποχωρισθέντας έσπευσμένως. ‘Η δια
φορά αύτή είναι οικονομικής πάλιν 
φύσεως. Διεκδικοΰμεν νά καταβά
λουν εις τό ταμεΐον μας τήν ζημίαν 
τήν οποίαν τού έπροξένησαν έκ τής 
καί άπό τής άποσκιρτήσεώς των. 
Τήν ζημία πού μαζί μέ άλλες ζη
μίες κατέστησαν τό Ταμεΐον μας 
έλλειμματικόν, Μέ τούς συνιδιοκτή- 
τας μας συνεπώς εύρισκόμεθα καθ’ 
όσον άφορψ τό θέμα τών άσφαλιστι- 
κών μας οργανισμών, εις πλήρη άν- 
τίθεσιν.

Πρώτον δέν ιάναγνωρίζομεν τά αύ- 
θαιρέτως όρισθέντα ποσοστά συν- 
ιδιοκτησίας καί δεύτερον διεκδικοΰ- 
μεν νά μάς καταβόίλλουν τήν ζημίαν 
πού μάς έπροξένησοον.

Μάχονται έπί έτη οί άποχω- 
ρισθέντες νά διαχωρίσουν τήν περι
ουσίαν τών Ταμείων διά νά όριστι- 
κοποιήσουν τό μερίδιον των.

Άρνούμεθα έπί έτη καί εί
ναι πρός τιμήν τών Διοικητικών 
Συμβουλίων τού Συλλόγου μας πού 
προέταξαν τήν άρνησιν.

Ά ρ ν ε ΐ τ α ι έ π ί μ ο ν α καί τό 
παρόν Διοικητικόν Συμβούλιον τό ό
ποιον καί δέν περιορίζεται εις τήν 
άρνησιν μόνον. Προχωρεί μέ γενναι
ότητα εις τήν έκκαθάρισιν τής κα- 
ταστάσεως άγωνιζόμενον νά έξυγιά- 
νη τό Ταμεΐον μας, νά έκκαθαρίση 
τό παρελθόν καί νά χαράξη ένα εΰ- 
οίωνον μέλλον. Νά έκλειψη έπί τέ
λους τό άγχος διά τήν τύχην τών 
ασφαλιστικών μας οργανισμών. Καί 
τούτων ούτως έχόντων έπιχειρεΐται 
έξ υφαρπαγής καί πάλιν ό διαχω
ρισμός τής περιουσίας τού Ταμείου 
Συντάξεών μας καί τού Ταμείου Αύ 
τασφαλίσεως δίκην «λεόντειου Ε
ταιρείας» έπανάληψιν τού συστήμα
τος διανομής.

Έν όνόματι τής άξιοποιήσεως 
τής περιουσίας θέλουν νά κατοχυ
ρώσουν τά συμφέροντά τους οί συν- 
ιδιοκτήται μας καί άναζητοΰν τήν 
ευκαιρίαν. Ένόμισαν ότι τήν είχαν 
εϋρει καί έτόλμησαν.

Καί εις μέν τό Ταμεΐον Αύτασφα- 
λίσεως όπου μετέχει εις τό Διοικη
τικόν Συμβούλιον ώς έκπράσωπος 
τών ήσφαλισμένων ό υποφαινόμενος, 
ή έπιχείρησις υφαρπαγή έναυάγη-

ποτέλεσμα άμεσώτερον. Ή πρότα- 
σις περί διαχωρισμού άπεσύρθη χω
ρίς καν νά συζητηθή. Εις τό ταμεΐ
ον Συντάξεών μας όμως όπου καί 
ή περιουσία είναι μεγαλυτέρα δέν 
συνέβη τό ίδιον.

Διότι δυστυχώς εις τό Συμβούλι-

δύναται όμως νά γίνη διαφορετικά. 
Τά συμφέροντα τών μελών τού Συλ
λόγου τά όποια εϊμεθα τεταγμένοι 
νά προασπίζωμεν μού έπιβάλλουν 
νά θέσω τό θέμα εις τήν Γενικήν 
Συνέλευσίν.

Έλησμόνησαν δυστυχώς οί συνά
δελφοι Παπαϊωάννου καί Βασιλό
πουλος ότι είχαν ΰποχρέωσιν του
λάχιστον διά τά σοβαρά θέματα νά 
συνεννοούνται πρό έκάστης συνεδρι- 
άσεως τού Συμβουλίου τού Ταμείου 
Συντάξεων μέ τήν σημερινήν Διοί- 
κησιν τού Συλλόγου καί νά μετα
φέρουν τάς άπόψεις της εις τό Συμ
βούλιον τού Ταμείου εις τό όποιον 
μετέχουν διωρισθέντες όχι ώς άτο- 
μα, καί συνεπώς δέν έχουν δικαίωμα 
νά έμφανίζουν άτομικήν γνώμην 
άλλ’ ώς έκπρόσωποι τού Συλλόγου 
έχοντες άπωλέσει όμως τήν ιδιό
τητά των αυτήν.

Οφείλουν συνεπώς νά συνεννοούν
ται μέ ήμάς καί τάς ίδικάς μας ά- 
πόψεις, άπόψεις δηλαδή τού Συλ
λόγου τών ’Υπαλλήλων τής Εθνικής 
Τραπέζης νά μεταφέρουν καί νά μή 
δημιουργούν δεσμεύσεις. "Ωφειλον 
τέλος καί έκ λόγων σεβασμού πρός 
τήν ψήφον τών μελών τού Συλλόγου 
νά έχουν παραιτηθή καί οϋτω νά έ
χουν άντικατασταθή άπό ήμάς οί 
όποιοι εύρισκόμεθα εις την Διοίκη- 
σιν τού Συλλόγου μέ τήν ψήφον 
σας.

’ Ελησμόνησαν οί συνάδελφοι οτι 
μέ τούς συνιδιοκτήτας μας έχομεν 
διαφοράς καί αί άπαιτήσεις μας έ
ναντι αυτών άνέρχονται εις δεκάδας 
εκατομμυρίων δραχμών. Δέν έπρε
πε συνεπώς νά άποδεχθούν έστω καί 
κατ’ αρχήν άπόφασιν περί διαχωρι
σμού πρό τής ρυθμίσεως τών μετα
ξύ μας διαφορών, τάς όποιας γνω
ρίζουν καλύτερα ’ίσως καί άπό η
μάς.

Έλησμόνησαν οί συνάδελφοι ότι 
τό έπιχείρημα τής άξιοποιήσεως τής 
περιουσίας είναι παλαιόν καί έπα- 
ναφέρεται οσάκις πρόκειται νά έπι-

Έσπεύσαμεν πάντως άγαπητοί 
συνάδελφοι μόλις έλήφθη ή άπόφα- 
σις πού σάς άνέγνωσα καί άπεστεί
λαμεν εις τό Συμβούλιον τού Τα
μείου Συντάξεων τό άκόλουθον έγ- 
γαφον:

Κύριε Πρόεδρε,
Έξ ονόματος τών μελών τού 

ήμετέρου Συλλόγου, ήσφαλισμέ- 
νων τού Ταιμείου Συντάξεων τού 
προσωπικού τής Τραπέζης (πρώ
ην Εθνικής), διαμαρτυρόμεθα 
διά τήν ληφθεΐσαν κατά τήν όπ’ 
άριθ. 24 συνεδρίασίν του τής 
8ης Φεβρουαρίου τ.έ. άπόφασιν, 
περί διαχωρισμού τής άκινήτου 
περιουσίας τού Ταμείου.

Θεωρούμεν άπαραίτητον νά ύ- 
πομνήσωμεν ότι έξακολουθεΐ νά 
ύφίσταται άξίωσις τού ήμετέρου 
Συλλόγου, έκπροσωποΰντος τήν 
συντριπτικήν πλειοψηφίαν τών 
ήσφαλισμένων τού Ταμείου Συν
τάξεων προσωπικού τής Τραπέ
ζης (πρώην) Εθνικής, περί ά- 
ποκαταστάσεως τής προσγενομέ- 
νης ζημίας κατά τόν διαχωρι
σμόν τού Ταμείου καί άμφισβή- 
τησις έπί τού προσδιορισμού τών 
ποσοστών συνιδιοκτησίας.

Ό διαχωρισμός τής άκινήτου 
περιουσίας ώς έχει σήμερον, εί
ναι άκρως άντίθετος πρός τό 
καλώς έννοούμενον συμφέρον τών 
ήσφαλισμένων τού Ταμείου καί 
παρακαλοΰμεν όπως ή οριστική 
άπόφασις έπί τού θέματος άνα- 
βληθή δΓ εΰθετώτερον χρόνον.

Ή άξιοποίησις τής άκινήτου 
περιουσίας τού Ταμείου δύναι- 
ται νά πραγματοποιηθή καί ά
νευ προηγουμένου διαχωρισμού.

Έπιθυμοΰμεν έπίσης νά σάς 
καταστήσωμεν γνωστόν ότι ή Δι
ό ίκησις τού ήμετέρου Συλλόγου 
δέν έκπροσωπεΐτατ εις τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον τού Ταμείου, 
δοθέντος ότι ό διορισμός τών με
λών του έγένετο πρό τών άρχαι- 
ρεσιών τού Συλλόγου μας.

Οί παριστάμενοι όθεν εις τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον τού Τα
μείου Συντάξεων έκ μέρους τών 
ήσφαλισμένων δέν έκφράζουν τάς 
άπόψεις τού Διοικητικού Συμ
βουλίου τού Συλλόγου υπαλλή
λων Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος.

Μετά τιμής
Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον 

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝ. ΓΙ ΑΝ Ν Α ΚΟΠΟΥ Α Ο Σ 

Ό Γεν. Γραμματεύς 
ΝΙΚΟΛ. Π1 ΣΚΟΠΟΣ 

Εις τούς συναδέλφους έξ άλλου 
Παπαϊωάννου καί Βοστλόπουλον ά
πεστείλαμεν τό άκόλουθον έγγρα
φον:

Κύριοι,
Ως προκύπτει έκ τού ύπ’ ά

ριθ. 24 πρακτικού συνεδρίας τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τού Τα
μείου Συντάξεων τού προσωπι
κού τής Τραπέζης (πρώην) Ε
θνικής άπεδέχθητε πρότασιν πε
ρί διαχωρισμού τής άκινήτου πε
ριουσίας τού Ταμείου.

Δοθείσης τής σοβαρότητας 
τού θέματος άλλά καί τών υφι
σταμένων άξιώσεων τού ήμετέ
ρου Συλλόγου διά τήν άποκατά- 
στασιν τής προσγενομένης εις 
τό Ταμεΐον μας ζημίας κατά τόν 
διαχωρισμόν καί τόν καθορισμόν 
τών ποσοστών συνιδιοκτησίας 
καί δεδομένου ότι συμπεριελή- 
φθητε μεταξύ τών μελών τού Δι
οικητικού Συμβουλίου τού Ταμεί
ου, ώς έκπρόσωποι τού ήμετέρου 
Συλλόγου, πλήν όμως έν τφ με
ταξύ έχετε άπωλέσει τήν ιδιό
τητα τού μέλους τού Διοικητι
κού Συμβουλίου τού Συλλόγου, 
κοί ώς έκ τούτου, έχετε ήδη στε- 
ρηθή, τύποις καί ούσίςι, οίασδή- 
ποτε βαρύτητας έκπροισωπευτι- 
κής γνώμης έπί σοβαρών, ίδιοι 
ώς τό προκείμενον θεμάτων, διά 
τά όποια καί τήν υπεύθυνον καί 
δεσμευτικήν διά τούς συναδέλ
φους γνώμην έχει μόνον ή νόμι
μος Διοίκηστς τού Συλλόγου 
μας, καλούμεν υμάς όπως άνα- 
καλέσητε τήν συγκατάθεσίν σας 
καί διαχωρίσητε τήν θέσιν σας 
έκ τής έπιχειρουμένης δολιοφθο
ράς εις βάρος τών συφερόντων 
τού Ταμείου μας Συντάξεων καί 
τών ήσφαλισμένων καί Συντα
ξιούχων του.
Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ό Πρόεδρος 
'Ο Γεν. Γραμματεύς

Εισηγούμαι εις τήν Γενικήν μας 
Συνέλευσίν νά έκφραση τήν άγανά- 
κτησίν της διά τήν άπόφασιν τού 
Συμβουλίου τού Ταμείου Συντάξεών 
μας, νά άξιώση τήν άμεσον άνά- 
κλησιν τής τοιαύτης άποφάσεως, νά 
«αταδικάση τήν ένέργειαν τών συ
ναδέλφων Παπαϊωάννου καί Βασιλο
πούλου καί νά διακηρύξη τήν πλή
ρη άντίθεσιν πρός πάσαν ένέργειαν 
διαχωρισμού τής περιουσίας τού 
Ταμείου μας πρό τής έπιλύσεως τών 
υφισταμένων διαφορών μετά τών 
συνιδιοκτητών μας.

Σάς ευχαριστώ 
(Χειροκροτήματα).

Η ΟΜΙΜΑ ΙΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΙΜΜΙΤΕΟΕ «. Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΥ

μασίας δΓ ήμάς, έγένετο. ”Ας μήνσεν έν τή γενέσει της. Ή άντίδρα-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Σ.: Τόν λόγον έ
χει ό Γεν. Γραμματεύς τού Συλλό
γου κ. Νικ. Πίσκοπος.
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

'Ο Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμ
βουλίου σάς ανέπτυξε προηγουμένως 
τήν πορείαν τήν όποιαν ήκολουθήσα- 
μεν εις τά βασικά θέματα τά όποια 
άπησχόλησαν καί απασχολούν τήν 
Διοίκησιν τού Συλλόγου.

Δέν επικαλούμαι τό βραχύ χρονι
κόν διάστημα τής παραμονής μας 
εις τήν Διοίκησιν τού Συλλόγου διά 
νά ζητήσω έλαφρυντικά εις τό έργον 
τό όποιον έχομεν έπιτελέσει. Διά τό 
διάστημα αυτό άλλωστε άπολογού- 
μεθα καί δΓ αυτό σάς ένημερώνο- 
μεν. Ύπήρξεν άλλωστε, κατά τήν 
γνώμην μας, πλούσιον είς δράσιν 
καί είς αποτελέσματα τό βραχύ διά
στημα τής θητείας μας, ώστε νά μή 
παρίσταται άνάγκη προσφυγής είς 
έλαφρυντικά

Ώς άντελήφθητε, άγαπητοί Συνά
δελφοι, καί έκ τού συντόμου απολο
γισμού μας, ό όποιος έδημοσιεύθη 
είς τήν «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ» άλλά 
καί έξ όσων σάς άνέπτυξεν ό κ. 
Πρόεδρος, μέγα μέρος τής δραστη
ριότητας μας άπερρόφησε τό άσφα- 
λιστικόν θέμα. Παρά τήν αγωνίαν, 
τήν όποιαν έζήσαμε έπί μακράν, δέν 
παρελείψαμεν ούδ’ έπί στιγμήν ν’ α
σχολούμεθα μέ τά υπόλοιπα θέματα 
τά όποια κακώς έπεκράτησε νά λέ- 
γωνται δευτερεύοντα. Αυτά τά δευ- 
τερεύοντα όμως, άγαπτοί μου, είναι 
καί πολλά καί ποικίλα καί σοβαρώ- 
τατα. Συνηθισμένοι νά συζητούμε 
καί νά έντυπωσιαζώμεθα μέ τά ώρι
σμένα μεγάλα, παρασυρόμεθα πλει- 
στάκις καί αδιαφορούμε διά πλεΐστα 
θέματά μας γενικού ενδιαφέροντος ή 
ειδικών περιπτώσεων συναδέλφων.

’Αλλά καί πέραν τούτων υπάρχουν 
καί αϊ άτομικαί περιπτώσεις. Καί έ
πιτρέψατέ μου, άγαπητοί Συνάδελ
φοι, ν’ άρχίσω τόν απολογισμόν μου 
άπο αύτάς. Θέλω νά πιστέψετε ότι

καθ’ έκάστην, ιδιαιτέρως έγώ ώς Γε
νικός Γραμματεύς, διαθέτω τάς πε
ρισσότερός ώρας ήμερησίως δΓ ά- 
τομικάς περιπτώσεις συναδέλφων. 
"Ας μήν θεωρηθή ότι διαμαρτύρομαι 
δΓ αυτό. Θεωρώ ότι ό Σύλλογος έ
χει ΰποχρέωσιν καί είναι τούτο καί 
καταστατική αρχή, νά μεριμνά δΓ έ
να έκαστον τών μελών καί διά κάθε 
πρόβλημα πού τό απασχολεί. ΔΓ ή

μάς ή αρχή αύτή ΰπήρξεν απαρα
βίαστος. Κατεβάλαμεν πάσαν δυνα
τήν προσπάθειαν διά νά εξυπηρετη
θούν όλοι οί συνάδελφοι οί όποιοι έ- 
ζήτησαν τήν συμπαράστασιν τού 
Συλλόγου. "Οσους δέν ήδυνήθημεν 
νά έξυπηρετήσωμεν δέν σημαίνει ό
τι ήδρανήσαμεν, άλλά ότι δέν ήτο έ
φικτή ή ίκανοποίησις τού αιτήματος 
των.

Οργανισμός Υπηρεσίας
Θά υποχρεωθώ καί πάλιν ν’ άνα

φερθώ είς τό βραχύ διάστημα τής 
θητείας μας, διότι τό θέμα μέ τό ό
ποιον θ’ άσχοληθώ είναι μέγα. Πρό
κειται περί τού ’Οργανισμού Υπη
ρεσίας. Γνωρίζετε, κύριοι, ποιον κομ 
φούζιον ύφίσταται δυστυχώς είς τήν 
Τράπεζάν μας. "Απειρες περιπτώ
σεις, ποικίλες κατηγορίες, άδικημέ- 
νοι καί ευεργετημένοι, άλληλοσυγ- 
κρουόμενα συμφέροντα καί ό φρα
γμός τών ’Οργανικών Θέσεων. Είναι 
βέβαιον ότι δέν άπέδωσα άπολύτως 
τήν πραγματικήν κατάστασιν τήν ο
ποίαν όλοι ζοΰμε καθημερινώς καί 
τής όποιας τάς έπιπτώσεις ελάχι
στοι έξ ήμών δέν έχομεν δεχθή. Τό 
κομφούζιον αυτό μόνον δΓ ενός ’Ορ
γανισμού Υπηρεσίας ό όποιος θά ε
πιλαμβάνεται όλων τών περιπτώσε
ων είναι δυνατόν νά έξαφανισθή. Τό 
προηγούμενον Δ. Συμβούλιον, ώς εί
ναι γνωστόν, εΐχεν υποβάλει έν σχέ- 
διον ’Οργανισμού εις τήν Διοίκησιν. 
Ή προηγουμένη Γεν. Συνέλευσις έ- 
κρινεν, καί όρθώς, ότι τό σχέδιον 
τούτο δέν άνταπεκρίνετο είς τάς ά- 
νάγκας καί δέν έξηφάνιζε τά αϊτια 
τής κακοδαιμονίας μας. Έφ’ ώ καί 
έδωσεν έντολήν είς τό νέον Διοικητ. 
Συμβούλιον πού θά έξελέγετο ν’ ά- 
ποσύρη τό σχέδιον, νά τό βελτιώση, 
νά τό προσαρμόση είς τάς πραγμα
τικός άνάγκας τού προσωπικού καί 
έν συνεχείςι νά έπιδιώξη τήν έγκρι- 
σίν του ΰπό τής Διοικήσεως, ώστε 
νά καταστή τούτο ’Οργανισμός υ
πηρεσίας τής Τραπέζης μας. Ή έν-

τολή αΰτη ής Γεν. Συνελεύσεως ά- 
νετέθη είς ήμάς οί όποιοι έξελέγη- 
μεν κατά τάς τελευταίας άρχαιρεσί- 
ας. Καί τήν έντολήν σας αυτήν έ- 
σεβάσθημεν άπολύτως. Μόλις άνελά- 
βαμεν τά καθήκοντά μας άπεσύρα- 
μεν τό σχέδιον τού προηγουμένου 
Συμβουλίου καί έκτοτε έργαζόμεθα 
διά νά παρουσιάσωμεν έναν οργανι
σμόν ό όποιος θά εΐναι όσο τό δυ
νατόν περισσότερον προσηρμοσμέ- 
νος είς τά σημερινά δεδομένα άλλά 
καί μέ μίαν προοπτικήν τουλάχιστον 
διά τό εγγύς μέλλον. Διότι, κύριοι, 
δέν πρέπει νά λησμονώμεν ότι είς 
τήν εποχήν μας αί μεταβολαί πρα
γματοποιούνται μέ ταχύν ρυθμόν 
καί ό εκσυγχρονισμός τόν όποιον έ- 
πιχειρεΐ ή Διοίκησις είναι επόμενον 
νά έχη καί αυτός επιπτώσεις είς 
τήν έξέλιξίν μας. "Εχομεν συνεπώς

ΰποχρέωσιν νά προβλέψωμεν καί τό 
μέλλον. "Οσο λοιπόν καί άν προσ
παθήσαμε, όσους κόπους καί άν κα
ταβάλλαμε, ήτο άνθρωπίνως αδύνα
τον νά έχωμεν, κατά τόν διανυθέντα 
χρόνον έτοιμον τό σχέδιον τού ’Ορ
γανισμού.

Δέν δικαιολογούμεθα. Προτιμώμεν 
νά μάς έλέγξητε, αν τούτο κρίνετέ 
ότι συμβαίνει, διά καθυστέρησιν, 
παρά νά κατηγορηθοΰμε δΓ έπιπο- 
λαιότητα. Έπιτρέψατέ μου, κύριοι 
Συνάδελφοι, είς τό θέμα αυτό νά 
διατυπώσω καί ένα παράπονό μας. 
Έζητήσαμε τήν συνδρομήν σας, έ- 
ζητήσαμεν ύποδείξεις καί παρατηρή
σεις διά τόν ’Οργανισμόν καί μέ 
κατάπληξιν δέν εϋρομεν άνταπόκρι- 
σιν ή διά νά είμαι δικαιότερος, τήν 
άνταπόκρισιν πού άναμέναμε.

Ημείς πάντως προχωροΰμεν είς 
τήν σύνταξιν τού σχεδίου τού ’Ορ
γανισμού Υπηρεσίας καί έλπίζομεν 
ότι πολύ σύντομα θά εϊμεθα έτοιμοι 
νά σάς τό γνωστοποιήσωμεν διά νά 
έχωμεν έστω καί έκ τών ύστέρων 
τάς ύποδείξεις καί παρατηρήσεις 
σας. Τό Διοικ. Συμβούλιον φιλοδο
ξεί νά θέση έπί τών ή μερών του, είς 
εφαρμογήν τόν νέον ’Οργανισμόν Υ
πηρεσίας, ό όποιος πράγματι θά άν- 
ταποκρίνεται είς τήν επιθυμίαν τών 
μελών τού Συλλόγου.

Τά αΐτήματά μας
Ύπεστηρίχθη καί είναι δυνατόν ν’ 

άκουσθή καί είς τήν συνέλευσίν μας 
ότι ύπεβάλαμεν είς τήν Διοίκησιν τό 
ύπόμνημα τού προηγουμένου Διοικ. 
Συμβουλίου. Δέν εύθυνόμεθα άσφα- 
λώς ήμεΐς διότι τό προηγούμενον ή 
καί οίοδήποτε άλλο συμβούλιον ΰ- 
πέβαλεν ένα υπόμνημα καί τό έγκα- 
τέλειψε έκθετο καί όταν λέγω έκθε
το πιστεύω νά γίνωμαι άντιληπτός. 
Δέν άρκεΐ, άγαπητοί Συνάδελφοι, ή 
ύποβολή ενός υπομνήματος. ’Απαι
τείται καί ή επιδίωξις τής ίκανοποι- 
ήσεως τών περιλαμβανομένων εις

αυτό θεμάτων, Τό γεγονός ότι τά 
περιλαμβανόμενα είς τό ύπόμνημα 
αιτήματα μας δέν εΐχον ίκανοποιη- 
θή, φρονείτε ότι δέν μάς έπέτρεπε 
νά τά έπαναφέρωμεν είς τήν Διοίκη- 
σιν; ’Ιδού λοιπόν τό έγκλημά μας. 
Έτολμήσαμεν νά θέσωμεν ύπ’ όψιν 
τής Διοικήσεως έκκρεμοΰντα αιτήμα
τα. "Ας μήν άστειευώμεθα, Κύριοι. 
Βεβαίως έλήφθη ύπ’ όψιν καί έχρη- 
σιμοποιήθη τό ύπόμνημα τού προη
γουμένου Διοικητικού Συμβουλίου 
καί όχι μόνον αυτό. Έλάβαμεν ό- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)



(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.)
πωσδήποτε ύπ’ όψιν τά θέματά μας. 
Καί δέν ήρκέσθημεν εις τήν υποβο
λήν τού υπομνήματος. ’Από τής ε
πομένης ήρχισεν τό κυνηγητό διά 
την ίκανοποίησίν των. Ή ιστορία 
σάς είναι γνωστή από τάς ανακοι
νώσεις μας καί τά δημοσιεύματα εις 
τήν «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ». Τί έπιτύ- 
χαμε;

Θά άναφερθώ έν συντομία είς τά 
θέματα των οποίων έπετεύχθη μερι
κώς ή άλικώς ή ίκανοποίησις.

Διά τό μισθολογικόν σάς ώμίλη- 
σεν έκτενέστερον ό κ. Πρόεδρος.

ΠΡΩΤΟΝ ηΰξήθη τό επίδομα 
στεγάσεως και καθωρίσθη άπό 
δρχ. 500 είς δρχ. 700 καί είς 
τουριστικός ζώνας δρχ. 1.000 
μηνιαίως, άπό 1.1.71.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ηϋξήθησαν τά 
στεγαστικά δάνεια καί αναμένε
ται ή έγκρισις τής Νομισματικής 
’Επιτροπής έπΐ τής άποψάσεως 
τής Τραπέζης μας διά νά έγγρά- 
φεται προσημείωσις αντί υποθή
κης έπί τών ακινήτων. Τό ποσόν 
τό όποιον καθωρίσθη διά στεγα
στικόν δάνειον, έν συγκρίσει μέ 
εκείνο πού έδίδετο προηγουμέ 
νως, δέν μάς Ικανοποιεί απολύ
τως, δέν δυνάμεθα όμως νά εΐπω- 
μεν δτι δέν συμβάλλει ούσιαστι- 
κώς είς τήν άπόκτησιν στέγης.

ΤΡΙΤΟΝ ηΰξήθη ούσιαστικώς 
τό επίδομα έστιάσεως είς βαθμόν 
ώστε ν’ άνταποκρίνεται είς τον 
σκοπόν διά τον όποιον καταβάλ
λεται. Επαυσεν νά είναι συμβο
λική ή καθιέρωσίς του καί έλπί- 
ζομεν δτι τό προσεχές έτος θά έ- 
πιτύχωμεν καί περαιτέρω αΰξη- 
σιν τού ποσού του επιδόματος έ- 
στιάσεως.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ. Μέ αναδρομικήν 
ίσχύν άπό 1ης ’ Ιουλίου 1 971 ηύ- 
ξήθησαν τά διαχειριστικά επιδό
ματα είς δρχ. 1.000.

ΠΕΜΠΤΟΝ: Ηΰξήθη τό επίδο
μα παιδικής μερίμνης είς 300 
δρχ. μηνιαίως. "Οσον μικρόν καί 
αν είναι τό ποσόν, επαυσεν πάν
τως νά είναι έξευτελιστικόν, συγ- 
κρινόμενον μέ τά καταβαλλόμενα 
είς παρόμοιας περιπτώσεις έπι- 
δόματα.

ΕΚΤΟΝ. Έμειώθη ό τόκος 
τών ατομικών δανείων είς 4% καί 
ηΰξήθη ή χρονική περίοδος διά 
τήν έξόφλησίν των.

ΕΒΔΟΜΟΝ. Έπιτύχομεν τήν 
έγκρισιν κονδυλίου 3.000.000 
δρχ. έτησίως διά νά συμβληθή τό 
Ταμεΐον "Υγείας, μέ βρεφονη
πιακούς σταθμούς, είς τούς οποί
ους αΐ συνάδελφοι μητέρες νά δύ- 
νανται νά έμπιστεύωνται τά τέ
κνα των. Διά τού "Υπομνήματος 
μας είχομεν ζητήσει τήν ΐδρυσιν 
βρεφονηπιακού σταθμού ύπό τής 
Τραπέζης. Τό αίτημά μας αΰτό 
δέν ίκανοποιήθη. Τό ποσόν δμως 
τών 3.000.000 έτησίως διά τον 
σκοπόν αΰτόν, είς πρώτον στά- 
διον, φρονοΰμεν δτι είναι ικανο
ποιητικόν. Διά πρώτην φοράν 
άλλωστε λαμβάνεται πρόνοια διά 
τά τέκνα τών συναδέλφων μας. 
Ηϋξήθησαν τά καύσιμα τών ορει
νών περιοχών. Άναπροσαρμόσθη- 
σαν τά έπιδόματα χειριστών λο
γιστικών μηχοίνών.

Διά πρώτην φοράν έπίσης καί 
παρά τό γεγονός δτι είς άλλας 
Τραπέζας τούτο είχε καταστή εθί
μου, έχορηγήθη κατόπιν ένεργειών 
τού Διοικ. Συμβουλίου, ας τό άπο- 
καλέσωμεν 500 δραχμών επίδομα 
γαλοπούλας.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον, αγα
πητοί συνάδελφοι, αισθάνεται πρά
γματι ιδιαιτέραν ίκανοποίησίν καί 
διά τήν πρόνοιαν υπέρ τών τέκνων 
τών συναδέλφων καί διά τό πεντα- 
κοσιόδραχμον επίδομα. Είναι δύο 
νέαι κατακτήσεις τάς οποίας ήδυνή- 
θημεν νά έπιτύχωμεν κατά τό έπτά- 
μηνον διάστημα τής θητείας μας. 
Καί άσχέτως τής υλικής αξίας των, 
ιδιαιτέραν σημασίαν έχει τό ηθικόν 
μέρος, δοθέντος δτι, έπΐ σειράν έτών 
οχι μόνον νέας κατακτήσεις δέν εΐ- 
χομεν, άλλά καί συνεχώς ή θέσις 
μας μεταξύ τών συναδέλφων μας 
τών άλλων Τραπεζών καθίστατο ΰ- 
ποδεεστέρα.

Τά δσα σάς άνέφερα νομίζω, ά- 
γαπητοί Συνάδελφοι, δτι πρέπει νά 
πείθουν καί τον πλέον κακάπιστον ό
τι δέν ήδρανήσαμεν καί δτι ήσχολή- 
θημεν μετά ζήλου διά τά θέματά 
μας. Καί ας μήν λεχθή, πρός Θεού, 
δτι τά δσα ήδυνήθημεν νά έπιτύχω- 
μεν υπήρξαν απλώς εΰγενεΐς παρα
χωρήσεις τής Διοικήσεως. Παρόμοιος 
ισχυρισμός θ’ άπσδείξη άπλώς δτι
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προβάλλεται μόνον έκ κακοπιστ ίας 
ή παντελούς άγνοιας τής συνδικαλι
στικής "Ιστορίας.

Ουδέποτε, παρ’ οΰδενός εργοδό
του έδόθη ίκανοποίησις είς αιτήμα
τα εργαζομένων αΰτοβούλως. ΟΙ έρ- 
γαζόμενο ι ή πρέπει νά πιέσουν η 
πρέπει νά πείσουν. Έχρησιμοποιή- 
σαμεν καί τήν πειθώ καί τήν πίεσιν. 
Τό ’ίδιο συνεχίζομεν νά πράττωμεν 
καί διά τά λοιπά θέματά μας.

Ή παρουσία διαφόρων κατηγορι
ών μεταξύ μας έχει ώς συνέπειαν 
τήν παρουσίαν καί διαφόρων άλλων 
θεμάτων πού δέν αφορούν ασφαλώς 
τό σύνολον, πού δέν επιτρέπεται δ
μως νά άφήσουν άδιάφορσν τά Διοι
κητικόν Συμβούλιον.

Οΰτω μάς άπησχόλησαν τά θέμα
τα τών πολεμιστών τού Ν. 751 καί 
1836" Συνεχίζουμε νά επιδιώκουμε 
τήν ίκανοποίησίν των. Τό θέμα των 
δμως έκφεύγει τών ορίων τής Τρα
πέζης. ’Ανάγεται είς τό Κυβερνητικόν 
επίπεδον καί αφορά εργαζομένους 
καί άλλων Τραπεζών καί ’Οργανι
σμών. Έχομεν συνενώσει τάς δυνά
μεις μας διά νά έπιτευχθή άποτέλε- 
σμα.

Αί έργαζόμεναι μητέρες καί τά ι
διαίτερα αίτήματά των έν οΐς καί ή 
συνταξιοδότησίς των έτυχον τής α
πολύτου συμπαραστάσεως τού Διοι
κητικού Συμβουλίου. Τό αίτημα τής 
συνταξιοδοτήσεώς των ένωρίτερον, 
δέν είναι βεβαίως έξ εκείνων που ι
κανοποιούνται εύχερώς. Σημασίαν έ
χει τό δτι έπεδείξαμεν ένδιαφέρον 
καί δτι έκκινσύμεν έναν αγώνα ό ό
ποιος κάποτε έπρεπε νά έκκινήση, 
διά νά πάρη ένα τέρμα. Εύχάμεθα, 
τό τέρμα νά μήν είναι μακράν καί 
ή προσπάθεια νά στεψθή ύπό επιτυ
χίας·

Δέν πιστεύω κύριοι, νά εΰρίσκων- 
ται πλείονες τού ένός μεταξύ ημών 
οΐ όποιοι νά εΤχον τήν άξίωσιν νά 
μεταβάλλωμεν άρδην καί έντός έ- 
πταμήνουν τάς συνθήκας αί όποϊαι έ
χουν δημιουργηθή άπό πολλών έτών 
είς την Τράπεζαν μας. Θά ήτο πα
ράλογον έπίσης νά ύποστηριχθή δτι 
έπρεπε νά τεθούν έπί τάπητας δλα 
τά θέματά ‘μας. Θά ήτο τούτο οχι 
μόνον σφάλμα τακτικής άλλά καί θά 
άπεδείκνυεν δτι ή δέν γνωρίζομεν ή 
δέν είμεθα ικανοί νά προβάλλωμεν 
τά αίτήματά μας. ’Έχομεν Ιεραρχή
σει τον αγώνα μας καί κινούμεν πα- 
ραλλήλως πρός τά μεγάλα θέματα, 
τά δευτερεύοντα δπως συνηθίσαμε 
νά τά λέμε.

Δέν θά σάς κουράσω, αγαπητοί 
Συνάδελφοι, μέ την άπαρίθμησιν έ
πί μέρους θεμάτων. Θέλω άπλώς νά 
σάς διαβεβαιώσω δτι ούδέν θέμα υ
φιστάμενον ή προκύπτον παραμένει 
έκτος τού ενδιαφέροντος μας.

"Αδειαι, υπερωρίας συμπεριφορά 
προϊσταμένων, καταβολή οίασδήπο- 
τε παροχής, ατομικά δάνεια καί άλ
λα παρόμοια θέματα εύρίσκανται ύ
πό συνεχή παρακολούθησιν διά νά 
περιορίζωνται αί έκτροπα! καί αί 
παραβάσεις τής νομοθεσίας, 

ΐ
Νέαι προσλήψεις

Τό θέμα τής συμπληρώσεως τών 
υφισταμένων κενών είς προσωπικόν 
έχει ,καταστή βίωμα τού Διοικ. Συμ
βουλίου. Κάθε δυνατή προσπάθεια 
κατεβλήθη καί καταβάλλεται πρός 
πασαν κατεύθυνσιν διά νά απαλλα
γούν οΐ κατοπιεζόμενοι συνάδελφοι 
άπό τό καθημερινό άγχος τής εργα
σίας. Παραλλήλως ήξιώσαμεν καί ά-

’ Αγαπητοί συνάδελφοι,
Τήν ίεράν αυτήν στιγμήν αισθάνο

μαι βαθύτατα συγκεκινημένοςό διότι 
τό πρώτον ανέρχομαι έπί τοΰ ίεροϋ 
τούτου βήματος νά απευθύνω πρός 
ύμας τον θερμόν μου χαιρετισμόν.

’Αγαπητοί συνάδελφοι, τό ήμισυ 
σχεδόν τών εργαζομένων υπαλλήλων 
είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν υπηρε
τεί ώς γνωστόν είς τήν επαρχίαν 
καί είς δ'λας τάς Γενικάς Συνελεύ
σεις άναφέρονται καί τά ειδικά θέ
ματα πού απασχολούν τούς εργαζο
μένους είς τά επαρχιακά υποκατα
στήματα. Δυστυχώς δμως τούτο έγέ- 
νετο κατά τό παρελθόν μόνον διά 
εσωτερικήν κατανάλωσιν ένώ τό έν
διαφέρον παρέμενεν άναγεγραμμέ- 
νον είς τά πρακτικά τών Γενικών 
Συνελεύσεων.

Δέν δύναται βεβαίως νά λεχθή ό
τι τούτο συνέβη καί κατά τό χρονικό 
διάστημα τής θητείας τού παρόντος 
Διοικητικού Συμβουλίου. 'Ύπήρξεν 
πράγματι συγκινητικόν τό ένδιαφέ
ρον τοΰ παρόντος Διοικητικού Συμ
βουλίου πρός τούς συναδέλφους τής 
επαρχίας.

Τα προβλήματά μας τά ειδικά τών 
έπαρχιών ώς καί τά γενικά είναι 
πολλά. Ή έπίλυσις δλων τών προ
βλημάτων, στο βραχύ, στό σύντομο 
χρονικό διάστημα δέν ήτο δυνατή έκ 
τών πραγμάτων. "Εχουμε δμως ιε
ραρχήσει, αξιολογήσει, τοποθετήσει 
τό σύνολον τών προβλημάτων τού- 
τωνχωριστά, ούτως ώστε ή πραγμα 
τοποίησίς των νά είναι δυνατή. 'Ο
μιλώ βεβαίως πάντοτε διά τά ειδι
κά θέματα πού αφορούν τούς συνα
δέλφους τών έπαρχιών, διότι έπί 
τών γενικών θεμάτων δέν υπάρχει 
διαφορά κέντρου καί επαρχίας.

ξιοΰμεν τήν πρόσληψιν τών τέκνων 
καί αδελφών τών συναδέλφων πού 
διηγωνΐσθησοαν καί έπέτυχον είς τούς 
τελευταίους διαγωνισμούς, άλλά δέν 
προσελήφθησαν διότι δέν εϊχον τήν 
τύχην νά εΰρίσκωνται έντός τού ά- 
ριθμοΰ πού είχε καθορισθή διά την 
πρόσληψιν. Ή άξίωσίς μας αυτή, ά- 
ξίωσις τού συνόλου τών εργαζομέ
νων είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν έπι- 
βάλλεται νά γίνη άποδεκτή.

Έστιατόριον
'Η έξυπηρέτησις τών συναδέλφων 

είς τό έστιατόριον τού Συλλόγου κα
τεβλήθη προσπάθεια νά είναι δσον 
τό δυνατόν πληρέστερα. Έπιψέρα- 
με δσας μεταβολάς έκρίθησαν άνοτγ- 
καΐαι καί έπιτύχομεν νά εστιάζεται 
μεγαλύτερος αριθμός συναδέλφων.

Έπί πλέον αναφέρω δτι ήρχισεν 
ή διαδικασία διά τήν Ϊδρυσιν έστια- 
τορίου είς τό Κέντρον Μηχανογραφί
ας καί καταβάλλεται προσπάθεια 
διά τήν Ϊδρυσιν τοιούτου καί είς τό 
Κ. Κατ)μα.

Βιβλιοθήκη
Έπλουτίσαμεν τήν βιβλιοθήκην 

τοΰ Συλλόγου μέ πανεπιστημιακά 
συγγράμματα πρός έξυπηρέτησιν 
τών νέων ιδίως συναδέλφων καί έπι- 
διώκομεν τον περαιτέρω έμπλουτι- 
σμόν της μέ βιβλία τά όποϊα νά δύ- 
νανται νά μελετούν οί συνάδελφοι, 
οί όποιοι έχουν τήν έπιθυμίαν πρός 
τούτο.

Οικονομικά

Διεχειρίσθημεν τήν περιουσίαν 
τοΰ Συλλόγου μέ απόλυτον σεβα
σμόν καί πάσα δαπάνη έγένετο μέ 
φειδώ καί μόνον δταν ήτο απολύτως 
άναγκαία. "Αν διά κάτι πρέπει νά 
κατηγορηθώμεν, τούτο είναι ή προ
σπάθεια πού κατεβάλλαμεν διά νά 
περιορίσωμεν τάς δαπάνας.

Δέν θά σάς κουράσω περισσότερο, 
αγαπητοί συνάδελφοι. Άναμένομεν 
τήν κριτικήν έπί τοΰ έργου μας κα
τά τό έπτάμηνον διάστημα τής θη- 
τείς μας καί είμεθα είς τήν διάθε- 
σίν σας διά πάσαν καί έπί οίουδή- 
ποτε θέματος συμπληρωματικήν πλη
ροφορίαν ή έξήγησιν. Άναμένομεν δ
μως καί υποδείξεις έπί τών θεμάτων 
πού μας απασχολούν. Άναμένομεν 
νά συμπληρώσετε τά κενά τά όποϊα 
είναι πολύ φυσικόν νά ΰφΐστανται 
είς τάς ένεργείας μας.

Πάσα εποικοδομητική πρότασις ή 
ΰπόδεϊξις θά συντέλεση είς τήν έτι 
καλυτέραν άντιμετώπισιν τών θεμά
των μας. Αΰτός είναι άλλωστε ό σκο
πός τής Γεν. Συνελεύσεως. Ή απλή 
κριτική καί ό περιορισμός είς επι
κρίσεις μόνον, είς ούδέν θά συμβά- 
λη. Άπό τήν Γενικήν μας Συνέλευ^ 
σιν πρέπει νά προκόψουν χρήσιμα 
δΓ όλους συμπεράσματα. Σάς εύ- 
χαριστώ. (Χειροκροτήματα).

¥
Πρόεδρος Συνελεύσεως: 
Παρακαλώ τούς κυρίους συναδέλ
φους, οί όποιοι επιθυμούν νά (ομι
λήσουν, νά δηλώσουν τούτο είς τό 
Προεδρεΐον.

Ό κ. Γάλλος έκ μέρους τού Δι 
οικητικοΰ Συμβουλίου συνεχίζων 
τον απολογισμόν έχει τον λόγον.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον συνε- 
πώς, δύναται σήμερον μέ έλευθερο- 
στομίαν νά άπευθυνθή πρός τούς συ
ναδέλφους τών επαρχιακών υποκα
ταστημάτων καί νά τούς διαβεβαίω
ση δτι οχι μόνον δέν έχουν παραμε- 
ρισθή, αυτοί καί τά προβλήματά των 
καί τά θέματά των, δτι οχι μόνον 
δέν έχουν έγκαταλειφθή, άλλά δτι 
τά προβλήματά των, τά θέματά των 
έρευνώνται, μελετώνται, αντιμετω
πίζονται καί διά τήν ίκανοποίησίν 
των θά διαθέση τό Διοικητικόν Συμ 
βούλιον δσον χρόνον καί δσον μό
χθον ήθελον ταύτα απαιτήσει.

Τό δτι είς σύντομον χρονικόν διά
στημα ήδυνήθημεν νά πράξωμεν α
ποτελεί τήν έγγύησιν δι’ αύτό πού 
πρόκειται νά πράξωμεν είς τό μέλ
λον. ’Αγαπητοί συνάδελφοι, δέν θά 
σάς κουράσω. Οί προλογίσαντες ε
μού Πρόεδρος καί Γενικός έκάλυ- 
ψαν τά θέματα τού Δ. Συμβουλίου.

'Έν έκ τών πολλών θεμάτων καθ’ 
υμάς τό μέγιστον καί βασικωτερον 
είναι τό ώράριον τών έπαρχιακών 
υποκαταστημάτων. Δέν θά πρεπει α
πό τοΰδε καί εφεξής νά άποτελή ά-

ΒΙΙίΤΏΡΙΑ ΜΑΓΓΑΝΑ
Νευρολόγος - Ψυχίατρος

Δέχεται τά Μέλη τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 
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πλώς καί μόνον τό θέμα τού Διοικη
τικού Συμβουλίου, θά πρέπει νά με
τέχετε καί ύμεΐς ένεργώς.

Ώς μέλος τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου καί ώς εργαζόμενος σέ ε
παρχιακόν υποκατάστημα, θά ήθελα 
νά σάς ζητήσω νά ένισχύσετε τήν 
προσπάθειαν τού Διοικητικού Συμ
βουλίου είς τόν αγώνα πού διεξάγει 
διά τήν καθιέρωσιν ενιαίου ώραρίου 
κέντρου καί. έπαρχίας. Βεβαίως τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον τό παρακο
λουθεί καί δέν θά τό εγκατάλειψη,

θά έπιμείνη στην λύσιν του, τό θεω
ρεί πάνω άπό δλα ώς ζήτημα ηθικής 
τάξεως. Δέν είναι δυνατόν νά υπάρ
χουν δύο μέτρα καί δύο σταθμά.

Πρός τούτοις θά ήθελα αν καί 
δέν τό νομίζω πολύ, νά ζητήσω άπό 
υμάς τήν δημιουργίαν είς μεγάλα έ- 
παρχιακά υποκαταστήματα, κατα
στήματα κόμβους, τήν δημιουργίαν 
λεσχών είς τάς όποιας θά ή μπορούν 
νά συναθροίζονται οί συνάδελφοι, 
νά συζητούν, νά συνεργάζονται, νά

■ψυχαγωγούνται, νά εστιάζονται.
Έπιτρέψατέ μου νά πώ καί τού

το, δτι ημείς οί έξ έπαρχιών προερ
χόμενοι καί είς έπαρχίαν ύπηρετοΰν- 
τες μόνον είς παρόμοιας περιπτώ
σεις έχομε τήν δυνατότητα τοΰ χρό
νου νά έκφράσωμεν τά αίτήματά 
μας, νά πούμε τόνπόνο μας καί νά 
διατρανώσωμεν τά πιστεύω μας. 
Σάς ευχαριστώ. (Χειροκροτήματα).

Ποόεδρος Γ. Σ.: Τόν λόγον έχει 
ό συν. ΔΗΜ. ΠΑ ΠΑΤΏΑΝΝΟΤ.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ συν. κ. Δ. ΠΑΠΑ1ΏΑΝΝΟΥ
’Αγαπητοί συνάδελφοι, δέν ξέρω 

έττϊ πόσα χρόνια βρίσκομαι μαζί 
σας, δέν ξέρω πόσα χρόνια απευθύ
νομαι προς έσάς. Πάντοτε είς όλας 
τάς άμιλίας μου μέ διακατέχει ή άν- 
τικειμενικότης, ή κατά συνείδησιν 
κρίσις, καί τό άμέριστον, άνεξάντλη- 
τον έδιαφέρον μου γιά τήν πρόοδον 
τών θεμάτων τών 'Υπαλλήλων τής 
’Εθνικής Τραπέζης.

"Η-κουσα τήν λογοδοσίαν τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου. Διά νά απαν
τήσω σέ όλη τήν λογοδοσία, τουλά
χιστον είς τήν έγγραφον ή όποια έ
χει κυκλοφορήσει έν περιλήψεη θά 
σάς θίξω μερικά πράγματα καί ε
πειδή ό κύριος πρόεδρος τού συλλό
γου άπηύθυνε κατηγορίας έναντίον 
εμού καί τού συναδέλφου Βασιλαπύ- 
λου, ώς έκπροσώπων τών ήσφαλι- 
σμένων είς τό Ταμεΐον Συντάξεων, 
τήν άπάντησι,ν θά τήν λάβη·, θά ένη- 
μερωθήτε καί εσείς έπί τοΰ θέματος, 
ώστε νά έχετε πλήρη, καί σαφή άν- 
τίληψιν τών γεγονότων καί τών πε
ριστατικών, πλήρη καί σαφή άντίλη- 
ψιν τού όλου θέματος, διότι πολύ όρ- 
θώς έτόνισεν ή συνάδελφος, αν δέν 
άκουσθή καί ή άλλη πλευρά δέν μπο
ρείτε νά έχετε έπι μορφώσει ορθήν 
κρίσιν.

Διά τήν κριτικήν έπί τής λογοδο
σίας τής δημοσιευθείσης είς τήν 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ», θά συνεχίσω 
διά λίγα λεπτά έπί τού κεμένου α
κριβώς, έπί τών θεμάτων τά όποια 
θίγουν είς τήν «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ».

Γράφουν ότι ύπήρξεν έκπληξις τό 
αποτέλεσμα τών εκλογών τού περα
σμένου ’Απριλίου. Βεβαίως ύπήρξεν 
έκπληξις καί γιά μάς καί γιά κεί
νους άλλά ή έκπληξις ήταν στο γε
γονός δτι άπό την περιοχήν τού κέν
τρου, είχε μίαν άποχή 50%. Αυτό 
άποδεικνύει τήν αδιαφορίαν τών συν
αδέλφων, τήν εγκληματικήν άδταφο
ρίαν προσθέτω διά τήν παρακολοΰ- 
θησιν τών θεμάτων τά όποϊα τόσο 
πολύ είναι ένδιαφέροντα καί τόσον 
πολύ ενδιαφέρουν τούς συναδέλφους. 
Μεγάλους καί μικρούς συναδέλφους. 
Μεγάλου είς τήν ηλικίαν καί μι
κρούς είς τήν ηλικίαν, παλαιούς συ
ναδέλφους καί νέους υπαλλήλους.

Γ ράψουν είς τόν πρόλογόν τους ότι 
ήγωνίσθη μέ σύνεσιν καί αποφασι
στικότητα τό Διοικητικόν Συμβού
λιου. Δέν ξεύρω έάν είχε σύνεσιν. 
Δέν ξεύρω έάν είχε αποφασιστικότη
τα. ’Αποφασιστικότητα μέχρις ένός 
σημείου είχε, άλλά σύνεσιν, δέν ξεύ
ρω έάν είχε.

Πρέπει νά σάς εϊπω, ότι μετά τήν 
εκλογήν των, όταν παρέθεσαν γεύμα 
πρός τόν κ. Διοικητήν, σέ κάποιο κέν
τρο τής Γλυφάδος, νομίζω είς τόν 
«’Αστέρα» έκ μη συνετής πράξεως, 
χωρίς νά είναι συνετή ή ενέργεια των 
αυτή ό κ. Διοικητής έγκατέλειψεν τό 
γεύμα καί παραλαβών τούς Ύποδ ι
οί κητάς, άπεχώρησεν. Ήταν συνετή 
ή πραξις τοΰ Διοικητοΰ; Ή Συνέλευ- 
σις τών μετόχων νά τήν κρίνη. "Ε
γινε ή πράξις τού Διοικητοΰ έξ α
σύνετου ένεργείας δικής μας, έμεϊς 
θά τό κρίνωμεν. "Ωφειλον όμως έάν 

| είχαν τήν δύναμιν ή νά καταγγεί
λουν δι’ άνακοινώσεώς των τήν στά
σιν τοΰ κ. Διοικητοΰ ή είς ένδειξιν 
διαμαρτυρίας νά παραιτηθούν καί 
νά ζητήσουν έκ νέου τήν έμπιστσσύ- 
νην τών μελών,

Ό κ. Διοικητής ήρώτησε τόν 
Πρόεδρον, πού εύρίσκεται ό κ. Τσου- 
δερός. Ό κ. Τσουδερός βεβαίως, δέν 
είχε καμμίαν θέσιν έκεϊ. Απορώ μέ 
τήν νοοτροπίαν τοΰ κ. Διοικητοΰ νά 
ζητά τόν Πρόεδρον τοΰ προίκατόχσυ 
Συμβουλίου, ό όποιος δέν είχε εκ
λεγεί. ’Απ’ έκεΐ ξεκινά ακριβώς ή 
άντίθεσις τού Διοικητικού Συμβουλί
ου πρός τήν Διοίκησιν τής Τραπέ
ζης. Δέν ξεύρω, διότι δέν ήμουν πα
ρών, πώς προεκλήθη. ’Εκείνο πού 
ξεύρω όμως, είνα'ι ότι, όταν ήλθε ό 
νέος Διοικητής καί ευρισκόμενοι ε
μείς είς τήν συλλογικήν ηγεσίαν, έ- 
δέχθη προθύμως, νά συστήιση, επι
τροπήν τροποπο ιήσεως τοΰ Kotvo- 
νισμοΰ διά πράξεως. Έδέχθη προ
θύμως είισήγησιν μας, νά συστήση 
Επιτροπήν μελέτης τοΰ εσωτερικού 

όσφαλιστικού προβλήματος, το ό
ποιον άνέψερεν ό κ. Γ ι αννακόποΡλος, 
καί έδέχθη προθύμως νά ζητήση, τήν 
γνώμην μας έπΐ τής προσλήψεως, 
τής εϊσηγήσεως τής Διευθύνσεως 
προσωπικού τότε, περί προσλήψεως 
τών 700 υπαλλήλων.

Καί όταν είς μίαν συνάντησιν πού 
είχαμε είς μίαν δεξίωσιν είς τό Τε- 
λωνεΐαν Πειραιώς, μοΰ είπε, κ. Πα- 
παϊωάννου, θέλω νά σάς δώ, διότι 
ή Διεύθυνσις προσωπικού, μοΰ εί- 
σηγεΐται νά προσλάβω 70 01 ανθρώ
πους, καί τί είναι αύτό τό πράγμα, 
τόσους ανθρώπους, πού θά τούς πά
με; Καί τοΰ άπήντησα, κ. Διοικητά

θέλω νά τό συζητήσωμε αΰτό διότι 
ξεύρω τά θέματα τοΰ προσωπικού. 
Τοΰ λέγω, να!, άλλά ΰπάρχει μία 
διαφορά. "Οτι ή Διεύθυνσις Προσω
πικού έκανε λάθος. ’Αντί 700 άν- 
θρώπους, έπρεπε νά ζητήση 1.500. 
Έκεΐ είναι ή διαφορά μας κ. Διοι- 
κητά. Νά πάρετε 1.500 ανθρώπους, 
διότι τόσους έχει ανάγκην ή Τρά
πεζα.

ΦΩΝΑ I: Διατί δέν τό κάματε;
κ. ΠΑΠΑ' IΏΑΝΝΟΥ: Τό έκαμα. 

Καί έγινε ακριβώς τότε ή εϊσήγησις 
διά τήν πρόσληψιν τών 700 υπαλ
λήλων.

Είς τήν οικονομικήν λογοδοσίαν 
δέν θά ασχοληθώ, διότι δέν μοΰ ά- 
ρέσει πάρα πολύ νά ασχολούμαι μέ 
διαχείρισιν οικονομικήν, ούτε ποτέ 
μου είς Γενικήν Συνέλευσιν έχω ά- 
σχοληθή.

Άλλά, ένα μόνον έχω νά τονίσω: 
"Οτι, ή υπεροψία ή όποια κατέχει 
τά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλί
ου, θά έλεγα πάρα πολύ έγωπάθεια 
διά τό αξίωμα τό όποιον κατέλαβαν, 
τούς ώδήγηισε νά μή έχουν πολλές 
φορές συναίοθησιν τών πράξεων 
των.

Εγραφαν είς μίαν άνακοίνωσιν, 
καί εύχαριοτοϋσαν τόν κ. Διοικηιτήν, 
διότι έλυσεν διάφορα θέματα τοΰ 
προσωπικού. Μετά άπό 15 ή μέρες, 
στρέφονται έναντίον τού Διοικητοΰ, 
διότι έκδίδεται καί μία άνακοίνωσις 
τών συναδέλφων τής τέως Τραπέζης 
Αθηνών καί τού Συλλόγου τοΰ Βοη
θητικού προσωπικού· οΐ όποιοι κα
τηγορούσαν τόν Σύλλογον τόν δικό 
μας, διότι έσπευσε νά άνακοινώση, 
αποτελέσματα τά όποια δέν ήσαν 
ικανοποιητικά. Ακολουθεί άλλη άνα- 
κοίνωσις τού Συλλόγου μας, πού 
σατυρίζει τούς άλλους συλλόγους, 
διότι παρεγνώρισαν τά θέματα έκεΐ- 
να τά όποια ένέκρινε ό κ. Διοικητής.

Μετά ένα μήνα, τόν Νοέμβριον, 
απευθύνονται δι’ άνακοινώσεώς καί 
γράφουν ότι ό κ. Διοικητής, δέν άν- 
τελήψθη Δέν άντελήφθη πότε; Τήν 
πρώτη φορά πού έλυσε τά θέματα 
ή τήν δεύτερα φορά.

Τήν πρώτη φορά τού όοναγνωρ ί
σαμε ότι έλυσε θέματα. Τήν δευτέ- 
ραν φοράν λέμε ότι δέν άντελήφθη. 
Τί λοιπόν, δέν άντελήφθη ό κ. Διοι- 
κητής; Μήπως δεν άντελήφθημεν ε
μείς τί έγινε;

Διάστασις Συλλόγου καί Διοική- 
σεως δέν παρουσιάζεται διά πρώ
την φοράν. Καί κατά τό παρελθόν, 
άπ’ όσα θυμάμαι, ύπήρχεν διάστα- 
σις ηγεσίας Συλλόγου καί Διοική- 
σεως, άπειρες φορές. Τά έκάστοτε 
όμως Διοικητικά Συμβούλια τά ό
ποια προεδρεύοντο άπό διαπρεπείς 
συναδέλφους, μαχητικωτάτους, έφθα
ναν πολλές φορές μέχρι τών άκρων 
όταν συνήντουν άντίδρασιν τής Διοι- 
κήσεως. Ό Εργοδότης δέν μπορεί 
νά ταυτίζη τά θέματά του μέ τήν 
νοοτροπίαν τήν δικήν μας. Μοιραΐαν 
είναι δυστυχώς. Είναι μοίρα τών έγ- 
γαζσμένων, νά έχουν άντιθέτους πάν
τοτε τούς έργοδότας. Τότε, έζήτουν 
συνεπικούρησιν οί όποιοι έθεωρσΰν- 
το κόπτως ούδέτεροι, καί εκείνοι πή
γαιναν είς τόν Διοικητήν διά νά ά- 
ποκαταστήσουν τάς σχέσεις των, ή 
έν πάση περιπτώσει έάν αύτό δέν τό 
κατόρθωναν καί έβλεπαν τό αδιέξο
δον καί τήν ζημίαν τών υπαλλήλων 
καί τήν ζημίαν τών , μελών τού Συλ
λόγου, άπεχώρουν τής εξουσίας.

Καί έθεταν πάλι υποψηφιότητα 
καί τό προσωπικόν τους επανεξέλε
γαν μέ μεγαλυτέραν πλειοψηφϊαν. 
Αυτό έκαναν εκείνοι οί όποιοι είχαν 
συναίσθησιν τής εύθύνης των.

Έπί τού θέματος τού μισθολογί
ου: Εΐπεν ό κ. Πρόεδρος, στι δέν ή
το δυνατή ή καταγγελία τής συμ- 
βάσεως εργασίας. Διότι ή ισχύς της 
ητο μέχρι 31 Δεκεμβρίου τοΰ τρέ
χοντος έτους. Κάποιο λάθος κάνει. 
Διότι βάσει τού νόμου 3239, αί 
Συλλογικά! Συμβάσεις, καί τό δη
λώσαμε τότε είς τόν τότε Διοικητήν 
τόν κ. Κομηνόν, καί έχομε καί γνω- 
μοδότησιν ακριβώς τού τότε Νομι
κού Συμβούλου, δημοσιευθείσα τότε, 
πασαι αί συλλογικαΐ συμβάσεις αί 
όποϊαι είναι μεγαλύτεραι τών δύο 
έτών, καθίστανται συμβάσεις έργα- 
σίας αορίστου χρόνου καί καταγγέλ
λονται οποτεδήποτε.

Πλέον τούτου όμως, πάσα συλλο
γική σύμβασις, συναφθεΐσα ύπό ένα 
οικονομικόν καθεστώς, τοΰ τιμαρί
θμου αλφα καί οί οίκονοιμικές αύτές 
συνθήκες άνετράπησαν έν τφ μετα
ξύ κατά τήν διάρκειαν τής ισχύος 
τής συλλογικής συμβάσεως, έχει δι
καίωμα ή επαγγελματική όργάνωσις 
νά τήν καταγγείλη.

Καί έρωτώ: Εύρισκόμεθα είς τό 
ίδιο οικονομικόν καθεστώς τής προ 
διετίας οικονομικής συμβάσεως, μέ

τό σημερινόν; "Ολοι εΐσθε συνάδελ
φοι, όλοι ψωνίζετε είς τήν άγοράν, 
καί γνωρίζετε πσία είναι διαφορά 
μεταξύ τότε καί τώρα. "Ωφειλοον λοι
πόν οί συνάδελφοι, νά καταγγείλουν 
τήν σύμβασιν έργασίας, διότι έάν 
περιμένουν τόν Δεκέμβριον νά τήν 
καταγγείλουν τό αποτέλεσμά της θά 
ύπάρχη τον Δεκέμβριον τού 1973. 
Μπορούσαν νά τήν καταγγείλουν 
καί νά έλθουν είς διαπραγματεύ
σεις. Προ τής λήξεως τής ισχύος της 
καί μετά ένα έτος ακόμα, νά κα
ταγγείλουν τήν σύμβασιν, νά διεξα- 
χθοΰν διαπραγματεύσεις, ώστε είς 
τόν χρόνον τής λήξεως, νά έχη, έπέλ- 
θη τό αποτέλεσμα, νά υπογραφή ή 
νέα συλλογική σύμβασις, ή έν πά
ση περιπτώσει νά έχη έκδοθή μία 
άπόφασις.

Αύτό οί συνάδελφοι δέν τό έκα
ναν. Μπορούσε καί ό σύλλογός μας 
μόνος νά καταγγείλη τήν σύμβα- 
σιν. Διότι βάσει τού 3239)1955 οί 
σύλλογοι τών Τραπεζικών υπαλλή
λων δέν έχουν ανάγκην τήβ σπμυρά- 
ξεως τής "Ομοσπονδίας νά καταγ
γείλουν συλλογικήν σύμβασιν, ούτε 
νά υπογράψουν συλλογικήν σύμβα- 
σιν. Άπάδειξις, ότι έμεϊς υπογρά
ψαμε τότε συλλογικήν σύμβασιν καί 
παρέστη ή ‘Οιμοσπονιδία ή οποία 
θεωρητιικώς είχε καταγγείλει κάποια 
σύμβασιν μέ τις άλλες Τράπεζες και 
παράλληλα καί μέ αύτούς.

Δέν είναι ϋποχρέωσις, τό τονίζω 
ιδιαιτέρως, καί νά τό μάθουν οί συ
νάδελφοι έάν δέν τόν ξεύρουν. Δέν 
είναι ϋποχρέωσις νά ζητούμε τήν 
καταγγελίαν διά μέσου τής "Ομο
σπονδίας. Οί συνάδελφοι τής Τρα
πέζης "Ελάδος τής όποιας ό Πρόε
δρος τοΰ Συλλόγου είναι καί Πρόε
δρος τής "Ομοσπονδίας, αμείβονται 
καλύτερα άπό εμάς, καί πιθανόν, 
νά έχουν κάποιαν συμφωνίαν μέ τον 
κ. Διοικητήν των καί νά μή Θέλουν 
νά καταγγείλουν τήν σύμβασιν τώ
ρα. Π ιθανόν, νά έχουν άμοιβάς διά 
τής δεξιάς ή τής άριστεράς χειρός. 
Έμεϊς δέν έχομεν καμμίαν.

Ώφειλαν λοιπόν οί συνάδελφοι, 
νά τήν καταγγείλουν. Δι’ αύτό τούς 
κατηγορώ, διότι δέν έσπευσαν νά 
καταγγείλουν τήν σύμβασιν έγκαί- 
ρως. "Ωστε κατά τήν λήξιν της νά 
έχουν άποτέλεσμα.

Φοβούμαι πάρα παλύ ότι οί συν
άδελφοι τού Συμβουλίου ιμας, πολλές 
φορές, δέν ξεύρω έάν είναι όλες άλ
λά πολλές φορές νομίζω, δέν ενερ
γούν έξ ιδίας πρωτοβουλίας. Δέν έ
χουν σκέψιν δικήν των, δέν έχουν ά- 
πόφασιν δικήν των. ‘Υπάρχουν δυσ
τυχώς, φαίνεται, έξωσύλλογικοί σύμ
βουλοι, οί όποιοι παρασύρουν είς 
κακάς ένεργείας τό Συμβούλιον. "Υ
πάρχουν έέξωσυλλογικοί σύμβουλοι, 
οί όποιοι δέν ξεύρω τί επιδιώκουν. 
Πιθανόν νά είναι βαλτοί κατά τό 
κοινώς λεγόμενον άτπό άλλους, διά 
νά μπορέσουν νά μή φέρουν αποτε
λέσματα έδώ. Πιθανόν είπα.

Τί νά εϊπω διά τό ταλαίπωρον 
προσωπικόν τού συλλόγου. Μία εί- 
σήγησις τού Γενικού Γραμιματέως 
πρός τόν Πρόεδρον έζήτα νά άπολυ- 
8ή άθρόως τό προσωπικόν τοΰ Συλ
λόγου. Διατί; Τί έφταιξε;

(Διακόπτεται ύπό μή άκουομένων 
ύπό τού ακροατηρίου).

Σχετικώς μέ τήν τροπαποίησιν 
τοΰ 'Οργανισμού τής υπηρεσίας. Έ-
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.)
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τη ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΗΕΥΣΕΟΣ ΤΟΥ ΣΥΑΑΟΓΟΥ ΜΑΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 4ης ΣΕΑ.)
μεΐς είχαμε υποβάλλει κάποιο σχέ
διο» εις τήν προκάτοχον Διοίκησιν 
τής Τραπέζης. Τό δημοσιεύσαμε εις 
τήν εφημερίδα μας, τό θέσαμε υπό 
την κρίσιν σας όπως καί πολύ ορθά 
προσπαθούν οί υπάλληλοι να πάρουν 
τάς γνώμας τάς ΐδικάς σας, δέν υ
πήρξε καμμία άντίρρησις, τό δώσα
με εις τήν Διοίκησιν καί συνεστήθη 
διά πράξεως του νύν Διοικητοΰ Ε
πιτροπή τροποποιήσεως του κανονι
σμού. Σφάλμα διότι άπέσυραν τό 
σχέδιο αυτό. Δέν λέγω ότι μπορεί 
νά ήταν τέλειο. ’Ανθρώπινο κατα
σκεύασμα είναι, δέν μπορεί νά είναι 
τέλειον.

"Ομως, ώφειλαν νά προσπαθή
σουν νά λειτουργήση αυτή ή ‘Επι
τροπή του ’Οργανισμού καί νά ει
σάγουν έκεΐ βελτιώσεις, είτε τή υ
ποδείξει των συναδέλφων, είτε έξ ί
διας πρωτοβουλίας, Νά τις εισάγουν 
νά λειτουργήση ή ’Επιτροπή αυτή. 
Διότι πάρα πολύ τό θέλει ή Τράπε
ζα νά βάλω με ένα σχέδιο νά έλθη 
κάποιο άλλο Συμβούλιο μεθαύριο, 
νά άποσύρη αυτό τό σχέδιο, νά έλ
θη κάποιο άλλο μετά, νά τό άποσύ
ρη καί αυτό και νά μήν τελειώση 
ποτέ, καί νά διαιωνίζεται αυτό τό 
καθεστώς των ’Οργανικών θέσεων, 
τό όποιον είναι τόσον θλιβερόν καί 
διά τήνΤράπεζαν καί διά τό προ
σωπικόν.

Θά έλθω εις τό θέμα τό τελευταΐ- 
ον, τό όποιον έθεσεν ό κ. Πρόεδρος 
ό όποιος ζητεί ούτε λίγο ούτε πολύ 
εΰθύνας, άπό τόν όμιλούντα καί άπό 
τόν συνάδελφον Βασιλοπούλαν διά 
τήν λήψιν μιας άποφάσεως τοϋ Τα
μείου Συντάξεων.

Πρέπει νά πληροφορήσω τόν κ. 
Πρόεδρον, καί όλους σας, τούς νεω- 
τέρους, όταν έδημιουργήθη θέμα ά- 
σφαλιστικόν, έπί Ύπουργείας Πε- 
σμαζόγλου τό 1935, ύπηρέτουν τήν 
Τράπεζαν. Τότε πού ήθέλησαν νά 
μάς συγχωνεύσουν εις τό ΙΚΑ, καί 
μιάν νύκτα, λάβαμε άποφάσεις δια
φόρους, μέ τόν μακαρίτην Μαλαμα- 
τιανάν -Πρόεδρον, έκεΐ πού είναι τώ
ρα τά τηλέφωνα καί διασφαλίσαμε 
τά συμφέροντα τότε, των άσφαλι- 
στικών μας Ταμείων.

Πρέπει νά ξεύρετε, καί οί συνά
δελφοι τοΰ Συμβουλίου, ότι τό 1954 
ότε έδημιουργήθη τό θέμα, πάλιν εΰ 
ρισκόμην έπί συνδικαλιστικής σκη
νής, μέ τόν έξαίρετον τότε Πράε 
δρον τοΰ Συλλόγου μας, μαχητικώ- 
τατον τόν κ. Κώστην.

Καί δημιουργεΐται τό θέμα τοΰ 
διαχωρισμού τού Ταμείου, καί θυ
μάμαι είμεθα εις τό συμβούιλον τοΰ 
Ταμείου μέ τόν κ. Κώστην καί προ- 
σήλθον οί συνάδελφοι τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, καί έβγαλαν μίαν έ- 
φημερίδα τής Κυβερνήσεως άπό τήν 
τσέπην καί εμείς άποχωροΰμεν άπό 
τό συμβούλιο» διότι διαχωρίζεται τό 
Ταμεΐον.

Είχαμε μίαν πληροφορίαν άπό 
τόν τότε Πρόεδρον τοΰ Συμβουλίου 
τόν κ. Χονδροδήμον διά τόν διαχω
ρισμόν. Μάς τήν διέψευσαν όμως 
κατηγορηματικής έν συνεδριάσει. Τέ 
τοιο πράγμα δέν συμβαίνει. Είς τήν 
έπομένην συνεδρίασιν ήλθον μέ τήν 
έφημερίδα είς τό χέρι, καί μάς εί
παν διαχωρίζεται τό Ταμεΐον.

Συνεστήθη ’Επιτροπή τότε, δια
νομής τής περιουσίας. Καί έκ μέ
ρους τής Τραπέζης μας, μέλη τής 
’Επιτροπής αυτής ήσαν ό κ, Παπα- 
βασιλείου ό μέχρι πρό τίνος Διευ
θυντής τοΰ Κεντρικού καί νύν Γενι
κός τής Τραπέζης τής Επαγγελμα
τικής Πίστεως καί ό κ. Καπάνταης 
ό τότε υποδιευθυντής τοΰ Γενικού 
Λογιστηρίου τής Τραπέζης μας.

Άπό τά πρακτικά τής επιτροπής 
καταφαίνεται πόσον είχαν προσπα
θήσει οί δύο αυτοί καλοί συνάδελφοι 
νά μεταφέρουν καί τό ασφαλιστικόν 
βάρος όχι μόνον τά περιουσιακά 
στοιχεία είς τούς συναδέλφους τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος.

Δυστυχώς, διά μιάς νομοθετικής 
λύσεως, ό τότε Υπουργός είπε: "Ε
τσι ρυθμίζω, 70% έσεΐς, 30% εκεί
νοι, 60% είς τήν αύτασφάλειαν, 40% 
ή Τράπεζα τής 'Ελλάδος.

Έδημοσιεύθη συνεπώς, κάποιος 
νόμος. Αυτός ό νόμος, ήταν υποχρε
ωτικός έκτελεστέος διά έμάς καί διά 
τούς συναδέλφους τής Τραπέζης 
‘Ελλάδος τούς οποίους εύνοούσε. Δι 
ότι άπηλλάσσοντο τών άσφαλιστι- 
κών βαρών, τά οποία πρός γνώσιν 
όλων σας καί κυρίως τού Συμβουλί
ου, τότε ΰπελογίσαμε τό ποσόν 
είς 520.000 δρχ. πού έπρεπε νά πά 
ρη τό Ταμεΐον μας, άπό τήν Τρά
πεζαν τής Ελλάδος διά τά Ασφα
λιστικά βάρη.

Έκτοτε συνεχίζεται ή διαχείρισις 
τής κοινής αυτής περιουσίας, καί έ
χει συσταθή όχι διά νόμου, άλλά δΓ 
άποφάσεως τών δύο Συμβουλίων μία 
κτιριακή έπιτροπή, δύο έκπροσώπων 
τοΰ Ταμείου Συντάξεως τοΰ δικού 
μας, καί δύο έκπροσώπων τοΰ Συμ
βουλίου τής Τραπέζης τής 'Ελλά
δος. Ώς εκπρόσωπος τοΰ Ταμείου 
Συντάξεως τοΰ δικού μας, κατόπιν 
προτάσεως τότε τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ 
κ. Νυδριώτη, μετείχαν έγώ. Μαζί μέ 
τόν Διευθυντήν τοΰ Ταμείου τόν κ. 
Ροΰσσον, Καί έκ μέρους τής Τραπέ- 
ζης τής 'Ελλάδος ό κ. Στεφανίτσης, 
έτσι νομίζω πώς λέγεται, άναπλη- 
ρωτής σύμβουλος τοΰ κ. Παπαρρο-

1 δοπούλου καί ό Διευθυντής τοΰ έκεΐ 
Ταμείου ό κ. Σώχος.

Η διαχείρισις τής περιουσίας έ- 
γένετο 6Γ εισηγήσεων τής κτριακής 
έπιτροπής, πρό έμοΰ μετείχε ό συν
άδελφος κ. Σπαθόπουλος, ό οποίος 
είναι έντεταλμένος τοΰ Κεντρικού 
Καταστήματος. Ή διαχείρισις τής 
κοινής αυτής περιουσίας διενεργεΐτο 
κατόπιν εισηγήσεων τής κτιριακής έ
πιτροπής πρός τά καθέκαστα Συμ
βούλια, ένεκρίνοντο αί άποφάσεις 
αυτές άπό τά Συμβούλια καί έπρο- 
χώρουν είς τήν έκτέλεσιν τών άπο- 
φάσεων αυτών.

"Ηδη όμως, άπό τριμήνου περί
που, τετράμηνου, έάν θυμάμαι κα
λά, οί συνάδελφοι τής Τραπέζης 
'Ελλάδος, οί μετέχοντες είς τήν Κτι 
ριακήν ’Επιτροπήν, άρχισαν νά προ 
βάλλουν διαφόρους αιτιάσεις, δια
φόρους δικαιολογίας, δέν προσήρ- 
χοντο είς τήν κτριακήν Επιτροπήν, 
δέν εϊσήγον τά θέματα είς τό Συμ
βούλιο» πρός έγκρισιν, οπότε, έφθα- 
σε μία ωραία πρωία, μία έγκύκλιος 
τοΰ κ. 'Υπουργού τών Κοινωνικών 
'Υπηρεσιών ό όποιος έκοινοποίει είς 
τά Ταμεία άπόφασιν τού Νομικού 
Συμβουλίου τοΰ Κράτους, έκδοθεΐ- 
σαν πρό 3ετίας, καί ή οποία άπο- 
φαίνεται έπί μιάς άποφάσεως τοΰ 
Υπουργού τών Οικονομικών, ώς 
πρός τήν διαχείρισιν τών κτημάτων 
τού Δημοσίου καί τών Νομικών Προ 
σώπων Δημοσίου Δικαίου. Καί λέ
γει ή άπόφασις αυτή τοΰ κ. Υπουρ
γού: «Κάθε κατάστημα, Δημοσίου
καί Νομικών Προσωπικών Δημοσίου 
Δικαίου, τό όποιον θά είναι πρός μί 
σθωσιν οφείλει νά τίθεται πρός δη
μοπρασίαν καί νά τίθεται τό άποτέ- 
λεσμα τής δημοπρασίας είς τόν μι
σθωτήν τοΰ ίδιου τοΰ καταστήμα
τος, έάν ό μισθωτής τό δέχεται νά 
τό πληρώνη αυτός, έάν δέν τό δέχε
ται νά φεύγη.

Πρέπει νά ξεύρετε, ότι ήδη ύφί- 
σταται ή προστασία τής επαγγελ
ματικής στέγης μέχρι τόν έρχόμενο 
’Ιούνιο. Συνεπώς, κάθε κατάστημα 
είς τήν Λεωφόρον Πανεπιστημίου, ή 
τήν πλατείαν Κλαυθμώνος, τοΰ ό
ποιου λήγει ή προστασία τής έπαγ- 
γελματικής στέγης τόν έρχόμενο ’Ι
ούνιο, πρέπει νά τεθή είς δημοπρα
σίαν. Τό Ταμεΐον τή συναινέσει τών 
συναδέλφων τής Τραπέζης 'Ελλάδος 
είς τήν κτιριακήν Επιτροπήν, ήρχε- 
το εις διαπραγματεύσεις μέ τόν μι
σθωτήν, ό όποιος έλεγεν: Κύριοι Δι- 
ευθυνταί τών Ταμείων μέχρι τόν έρ
χόμενο ’ I ούνιο μέ προστατεύει ή ε
παγγελματική στέγη. Τώρα, πιθα
νόν τόν έρχόμενο ’Ιούνιο νά μέ προ- 
στατεύη ή καί νά μήν μέ προστα- 
τεύη. "Ισως νά παραταθή ή προστα 
σ ία τής έπαγγελματικής στέγης. Δέ 
χεσθε νά κάνωμε μίαν σύμβασιν πα- 
ρατάσεως τοΰ χρόνου αύτοΰ καί νά 
δεχθώ ηύξημένον ένοίκιον; Καί έγέ- 
νοντο αυξήσεις τών ένοικων, μέ προ
τάσεις τής κοινής, έπαναλαμβάνω, 
κτριριακής έπιτροπής πρός τά Συμ
βούλια καί τά Συμβούλια ένέκρινον.

Μετά τήν λήψιν αυτής τής εγκυ
κλίου, οί συνάδελφοι τής 'Ελλάδος, 
ήρνήθησαν νά συμπράξουν είς αϋξη- 
σιν μισθωμάτων διότι έπρεπε νά ε
φαρμόσουν τήν έγκύκλιον αυτήν τοΰ 
κ. Ύπουργοΰ τών Κοιν. ‘Υπηρεσιών.

Τό Εστιατόριο» IDEAL τής όδοΰ 
Πανεπιστημίου σάς φέρνω παράδει
γμα, μέχρι τόν έρχόμενο ’Ιούνιον 
πληρώνει 26.000 δρχ. ένοίκιον. Τό 
έχει δέ σημειωτέο» άπό τό 1935. 
Ήλθε λοιπόν ό κύριος αυτός καί 
μάς είπε: ’Εμένα μέ προστατεύει ή 
επαγγελματική στέγη. Διά νά μήν 
έχω όμως δοσοληψίες μετά διότι ί
σως νά μήν μέ προστατεύη, δέχεσθε 
νά αύξηθή τό ένοίκιον;

Σέ διαπραγματεύσεις πού έγιναν 
παρόντων καί τών συναδέλφων τής 
Τραπέζης 'Ελλάδος, τό ένοίκιον ηύ- 
ξήθη είς 46.000 δρχ. κατά 20.000 
δρχ. δηλαδή περισσότερο, καί είχε 
καταρτισθη ή σύμβασις μισθώσεως 
τοΰ Καταστήματος.

Πρέπει νά ξεύρετε άκόμα ότι, ό
ταν προστατεύεται άπό τήν επαγ
γελματικήν στέγην καί κατεδαφισθή 
τό Μέγαρον, είς τό όποιον είσαι, 
τότε ό ιδιοκτήτης τοΰ Μεγάρου, ο
φείλει νά σάς πληρώση άποζημίωσιν 
τόσην, όση είναι τά ενοίκια δύο ε
τών διά νά πάτε νά έγκατασταθήτε 
άλλοΰ ώς Κ αταστη ματάρχαι.

Μέ τήν παράτασιν δέ τών άνανεω 
μενών αυτών μισθώσεων, παραιτοΰν- 
το, ύποχρεοΰντο νά παραιτηθούν τής 
προστασίας αυτής καί σέ τυχόν κα- 
αεδάφισιν τοΰ Μεγάρου έπρεπε νά 
φύγουν άνευ άποζημιώσεως. Άραγε, 
ήτο μία συμφέρουσα λύσις, διά τά 
θέματα τής διαχειρίσεως τής κοινής 
περιουσίας;

Οί συνάδελφοι, λοιπόν, ήθέλησαν 
νά έφαρμοσθή ή έγκύκλιος αυτή. ’Ε
μείς είπαμε ότι δέν τήν έφαρμόζομε 
καί δέν τήν έφαρμόζομε, όχι διότι 
έτσι τά θέλομε, άλλά διότι τό Τα
μεΐον μας, καί αυτό νά τό μάθετε 
όλοι σας, έχει μίαν αυτονομίαν άπό 
τό 1861. Ή αυτονομία του αυτή, 
έχει κατοχυρωθή τό 1929 μέ τήν 
σύμβασιν τής Γενεύης, ότε διεχωρί- 
σθη ότε συνεστήθη ή Τράπεζα τής 
Ελλάδος.

Είς τό πρακτικόν τοΰ διαχωρι
σμού τής Τραπέζης 'Ελλάδος, ύπάρ 
χει διάταξις. "Οτι τά Ταμεία συνε
χίζουν νά έχουν τήν αυτονομίαν των 
αυτήν, ηύξημένην δύναμιν, άπόδει- 
ξις, ότι τό δικό μας τό Ταμεΐον δέν

έχει κυβερνητικόν έπίτροπον, καί 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος, ή ο
ποία άπέκτησεν επίσης αυτοτέλειαν 
άπό ή μάς μέ τόν διαχωρισμόν.

Καί ύπάρχει έγγραφον τοΰ 'Υ
πουργείου ’Εργασίας τό όποιον έ- 
πόπτευε τότε τούς ’Ασφαλιστικούς 
’Οργανισμούς, πού λέγει είς έρώτη- 
σιν τοΰ Ταμείου διά τύν μίσθωσιν 
τοΰ Κινηματογράφου IDEAL πού υ
πήρχε μία διάστασις τών δύο άπό- 
ψεων τότε, διότι είχε μισθωθή έάν 
θυμάμαι καλά μέ 600.000 δρχ. καί 
ό Σπέντζος προσέφερε 900.000, έ- 
πήγαν είς τό ύπουργεΐον ’Εργασίας 
διαμαρτυρόμενοι καί ή άπάντησις 
τοΰ 'Υπουργείου πρός τό Ταμεΐον 
μας, ήτο, δέν ύπεισερχόμεθα είς τήν 
διαχείρισιν τής περιουσίας, διότι εΐ- 
σθε αύτόνομοι καί διοικεΐσθε κατά 
τάς άποφάσεις τοΰ Συμβουλίου καί 
κατά τό συμφέρον σας.

Δέν είναι δυνατόν είς έμάς, νά 
χάσω μεν μίαν αυτονομίαν τήν όποι
αν έχει τό Ταμεΐον μας έπί 100 έ
τη, διά νά εφαρμόσω μεν τήν εγκύ
κλιον τοΰ κ. Ύπουργοΰ τών Κοινω
νικών Υπηρεσιών, ή οποία κοινο
ποιείται μετά τρία έτη είς τά Τα
μεία.

Δέν μάς υποχρεώνει κανένας καί 
δέν έπρεπε νά τήν έφαρμόσωμε. 
Πρός τό συμφέρον καί τήν προστα
σίαν τοΰ Ταμείου καί τών ήσφαλι- 
σμένων.

Απ’ έκεΐ άνέκυψε τό θέμα τής 
διαφωνίας, μέ τούς συναδέλφους τής 
Τραπέζης τής ‘Ελλάδος, καί τούς 
είπα είς τήν Κτιριακήν ’Επιτροπήν: 
’Εμείς κύριοι, έχομε μίαν αύτονομί
αν. Έάν δέ εσείς αυτήν πού έχετε 
κληρονομικήν άπό έμάς θέλετε νά 
τήν χάσετε κάνετε δ,τι θέλετε είς τό 
Ταμεΐον.

Δ,έν είναι ορθή λοιπόν ή παρατή- 
ρησις τοΰ κ. Προέδρου ότι, ύπηκού- 
σαμε είς προτάσεις. Πρότασις δική 
μου ήτο, καί τήν έκανα έντίμως, ότι 
εξυπηρετώ τά συμφέροντα τών συ
ναδέλφων. Νά άποκτήση τό Ταμεΐον 
τήν περιουσίαν. Νά γίνη νοικοκύρης 
είς τό σπίτι του καί νά μήν παρεμ- 
βάλλωνται εμπόδια άπό οπουδήπο
τε προερχόμενα καί δΓ οίονδήποτε 
σκοπόν.

Νοικοκυραΐοι νά γίνετε κύριοι, νά 
άποκτήσετε κυριότητα είς τό σπίτι 
σας, νά τό διαχειρίζεσθε μόνοι, 
νά άνορθωθή τό Ταμεΐον Συντάξε
ως, τό όποιον μέ τήν μελέτην ή ο
ποία έχει γίνει θά είσπράττη 60. 
000.000 δρχ. τό μήνα καί τώρα εί- 
σπράτει 8.000.000 δρχ. Καί παίρ
νομε άπό αυτά τά 8.000.000 τό
70%.

Ή πρότασις λοιπόν είς τήν Κτι- 
ριακήν ’Επιτροπήν ήτο δική μου. 
Καί τό έφερα είς τό Συμβούλιο» 
τοΰ Ταμείου Συντάξεως. Καί είπα, 
ότι ή θά συμφωνήσετε νά άξιοποιη- 
θή ή περιουσία καί νά άποκτήσωμε 
καταστήματα καί άκίνητα καί έσο
δα, ή νά χωρίσωμε. Δέν βλάπτονται 
τά συμφέροντά μας άπό τόν διαχω
ρισμόν τής περιουσίας. Τουναντίον 
εξασφαλίζονται τά συμφέροντά σας. 
Διότι άποκτάτε τήν κυριότητα καί 
γίνεσθε νοικοκυραΐοι πλήρεις. Καί 
διοικείτε σείς ώς νοικοκυραΐοι χωρίς 
συνιδιοκτήτην. Τό Συμβούλιο» τοΰ 
Ταμείου μας έδέχθη όμοφώνως τήν 
πρότασίν μου καί άπηυθύνθη σχετι
κόν έγγραφον πρός τό Ταμεΐον τών 
συναδέλφων τής Τραπέζης τής 'Ελ
λάδος.

Σάς έρωτώ: Έάν έχετε ένα σπί
τι συνεταιρικό μέ έναν άλλον, σάς 
έξυπηρετεΐ καλύτερα άπό τό νά εΐ- 
σθε μόνοι σας;

Αυτό νά μοΰ άπαντήση ό κ. Πρό
εδρος τού Συλλόγου.

(’Ακολουθεί διαλογική συζήτη- 
σις).

κ. ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ: Θά πάρε
τε τήν άπάντησιν καί έπ’ αύτοΰ ά- 
μέσως, κύριοι. 'Η πρότασις ήτο δι
κή μου, καί εξυπηρετώ τά συμφέ
ροντα τών συναδέλφων καί τού Τα
μείου, μή ξεχνάτε ότι είναι έν δψει 
λύσεως τοΰ άσφαλιστικοΰ προβλήμα 
τος τής έξυγιάνσεως τής οικονομι
κής των Ταμείων, πού δέν έπαυσε 
δυστυχώς νά ύπάρχη.

"Ελαβα μίαν επιστολήν, τήν οποί

αν τουλάχιστον διά τό περιεχόμενό» 
της έπρεπε νά τήν έπιστρέψω. Δέν 
επιτρέπεται νά άπευθύνετε σέ συνά
δελφο καί νά τόν λέτε κύριε, κύριε 
συνάδελφε ή σκέτο, ό συνδικαλισμός 
αυτό λέει, ό συνάδελφος είναι συνά
δελφος, ή προσαγόρευσις είναι συ
νάδελφε, δέν μπορείτε κύριε νά δια- 
τάσσετε, όπως διατάσσετε, τόν άν
θρωπο πού ήνάλωσε τήν ζωήν του 
στον συνδικαλισμό καί τήν προστα
σία τοΰ συνόλου.

Σάς καλούμε νά διαχωρίσετε τήν 
θέσιν σας. Ή θέσις δέν διαχωρίζε
ται, ήταν δική μου ή πρότασις α'ΰ- 
τή, καί θά μείνω μέχρις δτου λήξει 
ή θητεία μου. Δέν παραιτούμαι, εί
μαι πρόσωπο» ήσφαλισμένον καί ό
χι τού Διοικητικού Συμβουλίου καί 
όταν ήμουν στον Σύλλογο έπρότεινα 
στό Συμβούλιο τόν Διευθυντή τοΰ 
Πειραιώς κ. Μανοΰσο, τόν κ. Στρα- 
τηγάκη τόν ‘Υποδιευθυντή τών ερ
γασιών έσωτερικοΰ, τόν Ζαβέλλον 
πού είναι έδώ, δέν ήταν μέλη τοΰ 
Συμβουλίου, έπρεπε νά προταθοΰν 
άνθρωποι πού νά ξέρουν τό άσφα- 
λιστικόν πρόβλημα.

Ό κ. Υπουργός πού έχει δικαί
ωμα, έπρότεινε έμένα καί τόν κ. 
Γσουδερό καί άναπληρωτάς τούς κ. 

κ. Ζαβόν καί Βασιλόπουλο.
Λέγει ό κ. Πρόεδρος καί χειρο

κροτήσατε χωρίς νά άκούσετε καί 
τήν άπάντησιν, δέν άναγνωρίζομεν 
τα ποσοστά συνιδιοκτησίας, καί 
ποιος σάς είπε ότι τά άναγνωρίζο
μεν εμείς; Ποιος σάς είπε ότι ό Σύλ 
λογος δέν έξεδήλωσε τήν άντίθεσίν 
του καί δικαστικής άκόμη άνάκλη- 
σιν αυτών τών άποφάσεων. Σάς δια
βάζω:

Συμβούλιον Επικράτειας, άρι- 
θμός άποφάσεως 1975)1955. Ραγ- 
κουσης Συμβουλιον τής Έπικρατεί- 
°ς, προεδρεύοντας, κωλυομένου τού
του, τοΰ άντιπροέδρου καί τοΰ άρ- 
χαιοτέρου αύτοΰ συμβούλου κ.κ. 
Σπυροπούλου, Χαρμπούρη, Μαρού- 
λα, Γρηγορίου, Γ. Σπυροπούλου, Γ. 
Μαραγκοπούλου Συμβούλου τής ’Ε
πικράτειας, Δ. Ψαρροΰ καί Γλυκο- 
ψρύδη προέδρου τοΰ Συμβουλίου 
τής Επικράτειας.

Συνεδρίασαν δημοσίςι έπί τώ ά- 
κροατηρίφ τήν 15ην ’Απριλίου 1954 
παρόντος καί τοΰ Γραμματέως τοΰ 
Συμβουλίου τής Επικράτειας Π. 
Κατσούρου ϊνα έκδικάση τήν κατω
τέρω έκτιθεμένην ύπόθεσιν άπό 22 
Ιανουάριου 1954 αίτήσεσι.

Ιον) Τό έν Άθήναις έδρεΰον ’Ε
παγγελματικόν Σωματεΐον, υπό τήν 
επωνυμίαν «Σύλλογος ‘Υπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος» νομίμως έκπροσωπουμένου καί

2ον) Τοΰ Γεωργίου Κώστη τοΰ 
τότε Προέδρου, τοΰ Δη μητριού Τσα- 
κίρογλου τοΰ τότε Γενικού Γ ραμμα
τέως, ,τοΰ Παντελή Λυτούση τότε 
’Αντιπροέδρου, τοΰ Θεοφάνους Μίνα 
κίδου τότε έντεταλμένουό τοΰ Γ ρη
γορίου Νικολάου, τοΰ Ευαγγέλου 
Θωμοπούλου καί τοΰ μακαρίτη 
Τζωρτζοπούλου Ίωάννου κατοίκων 
άπάντων ’Αθηνών παραστάντων διά 
τοΰ πληρεξουσίου του Δικηγόρου Κα 
ποδίστρια καί Ζούκα, κατά τοΰ Υ
πουργού Εργασίας παραστάντος 
διά τοΰ κ. Κουντούρη Παρέδρου τοΰ 
Νομικού Συμβουλίου καί τών πα- 
ρεμβαινόντων.

Ιον) Τοΰ ύπό έκκαθάρισιν έν Ά- 
θήναις έδρεύοντος Ταμείου Συντά
ξεως τοΰ Προσωπικού τών Τραπε
ζών, Εθνικής, Κτηματικής καί Ελ
λάδος νομίμως έκπροσωπου μένων 
παραστάντων διά τοΰ πληρεξουσίου 
των δικηγόρου Τσάκωνα.

2ον) Τοΰ έν Άθήναις έδρεύοντος 
Επαγγελματικού Σωματείου ύπό 
τήν επωνυμίαν «Σύλλογος τών 'Υ
παλλήλων τής Τραπέζης τής Ελλά
δος» νομίμως έκπροσωπου μένου πα
ρά τοΰ πληρεξουσίου του Δικηγόρου 
Βαμδέτσου καί Δημάκη.

3ον) Τοΰ Ταμείου Συντάξεων τοΰ 
προσωπικού τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος καί Κτηματικής, παραστάν
των διά τού πληρεξουσίου των δι
κηγόρου Βαμβέτσου καί Δημάκη.

1 ον) Τοΰ έν Άθήναις έδρεύοντος 
σωματείου ύπό τήν επωνυμίαν «Έ- 
νωσις Συνταξιούχων τών Τραπεζών

’Εθνικής, Κτηματικής καί Ελλάδος» 
νομίμως έκπροσωπου μένων καί

2ον) Τοΰ Κωνσταντίνου Μάνου, 
Χρήστου Λαγοπάτη, Ίωάννου Σω- 
τηρακοπούλου, Κωνσταντίνου Τριαν 
ταψύλλου κατοίκων Αθηνών, παρα
στάντων διά τοΰ πληρεξουσίου του 
Δικηγόρου Ίωάννου Καποδίστρια,

ΚΑΤΑ
Τοΰ Υπουργού τής Εργασίας, πα- 
ραστάντας διά τοΰ κ. Κουντούρου, 
Παρέδρου τού Νομικού Συμβουλίου 
καί τοΰ παρεμβαίνοντος έν Άθήναις 
άνεγνωρ ι σ μένου Σωματείου ύπό τήν 
επωνυμίαν «Σύλλογος Συνταξιού
χων τής Τραπέζης τής Ελλάδος» 
Περί άκυρώσεως τής ύπ’ άριθ. 53) 
941)153 τής 20 Νοεμβρίου 1953 
άποφάσεως τοΰ Ύπουργοΰ τής ’Ερ
γασίας.

Ακοΰσαν τοΰ Είσηγητοΰ Συμβού
λου τής Επικράτειας Γ. Χαρμπού
ρη αναγνώντος καί άναπτύσσοντος 
τήν αϊτησιν αυτήν καθ’ ήν τό ιστο
ρικόν τής ύποθέσεως έχει ώς έπε- 
τοα:

Διά τής ύπ’ άριθ. 53941)1—53 
τής 10.11.53 άποφάσεως τού Υ
πουργείου τής ’Εργασίας, συνεκρο- 
τήθη^ κατά τά έν αύτή εϊδικώτερον 
οριζόμενα ύπό τοΰ άρθρου 2 τού No 
μοθετικοΰ Διατάγματος 2626)1953 
προβλεπομένη έπιτροπή διανομής 
περιουσίας τοΰ Ταμείου Συντάξεων 
τού Προσωπικού τών Τραπεζών Έλ 
λάδος, ’Εθνικής καί Κτηματικής εις 
τό Ταμεΐον Συντάξεων τοΰ Προσω
πικού τής πρώην Εθνικής Τραπέζης 
άφ ενός καί είς τό Ταμεΐον Συντά
ξεων τών Τραπεζών Ελλάδος, ’Ε
θνικής καί Κτηματικής άφ’ έτέρου 
είς ά τό Ταμεΐον τούτο άναδιοργα- 
νώθη δυνάμει τοΰ άρθρου 1 τοΰ ρη- 
θέντος νόμου.

Τής πράξεως τούτης διώκουσι ή- 
δη τήνάκύρωσιν δΓ ιδίας αίτήσεως, 
κεχωρισμένως άφ’ ενός ή Ένωσις 
τών Συνταξιούχων τών Τραπεζών 
Εθνικής, Κτηματικής καί Ελλάδος 
καί άτομικώς τά μέλη τούτης Μάνος 
Λαγοπάτης, Σωτηρόπουλος, Τριαν- 
ταφύλλου ύπό τήν ιδιότητά των ώς 
συνταξιούχων τοΰ ρηθέντος Ταμείου 
αφ έτέρου ό Σύλλογος τών 'Υπαλ
λήλων τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος καί άτομικώς τά μέλη αυ

τού Γ. Κώστης, Δ. Τσακίρογλου, Π. 
Μουτούσης, Μενακίδης, Νικολάου, 
Θωμόπουλος, Τζωρτζόπουλος.

Προβάλλοντες τούς λόγους τής ά
κυρώσεως ότι ή ώς είρηται έξουσιο- 
δοτική διάταξις έπί τή βάσει τής ο
ποίας εξεδόθη ή προσβαλλο μένη 
πράξις καθ’ δ μέρος άναφέρει είς 
τήν ρηθεΐσαν έπιτροπή» τήν διανο- 
μήν τής περιουσίας τοΰ ρηθέντος 
Ταμείου, δΓ άποφάσεως τής μετα- 
γραφομένης μεν προκει μένου περί ά- 
κινήτων, καταχωριζομένης νομίμως 
προκει μένου περί τίτλων μέχρι τοΰ 
πέρατος τής τοιαύτης διανομής διοί- 
κησίν του παραβιάζει έν όψει τής νο 
μοθετικώς διακηρυχθείσης καί συν
ταγματικής προστατευομένης τοΰ 
Ταμείου τούτου, τά άρθρα 17, 18 
καί 1 1 τοΰ Συντάγματος τής συντα
γματικής προστατευομένης αϋτοτε- | 
λείας.

Εις τήν δίκην αυτήν παρεμβαίνου- 
σιν ύπό τοΰ κύρους τών προσβαλλό
μενων πράξεων διά τοΰ δικηγόρου ό 
Σύλλογος Υπαλλήλων τής Τραπέ
ζης 'Ελλάδος, τό Ταμεΐον Συντάξε
ων Προσωπικού τής Τραπέζης ‘Ελ
λάδος, τό ύπό έκκαθάρισιν Ταμεΐον 
Συντάξεων Προσωπικού τών Τραπε
ζών Εθνικής, Κτηματικής καί 'Ελ
λάδος καί ό Σύλλογος τών Συντα
ξιούχων Τραπέζης Ελλάδος.

Έάν είναι βάσιμοι ο! προσβαλλό
μενοι λόγοι άκυρώσεως, είναι τά έπί 
τής προκειμένης περιπτώσεως προ- 
κύπτοντα ζητήματα.

Έφ’ ώ ό εισηγητής άναπτύσσει 
τήν γνώμην αύτοΰ.

Άκοΰσαν τών πληρεξουσίων των 
προσαγαγόντων άναπτυξάντων καί 
προφορικής τούς λόγους τών προσ
φυγών καί αίτησαμένων τήν παρα
δοχήν αυτών τοΰ άντιπροσώπου τοΰ 
Ύπουργοΰ ώς καί τών πληρεξουσί
ων τών αίτησαμένων τήν άπόρριψιν 
ταύτην.

Ίδών τά σχετικά έγγραφα σκε- 
φθέν κατά νόμον, έπειδή ή ύπό τοΰ 
Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής Τρα 
πέζης τής ‘Ελλάδος καί μελών τοΰ 
Συλλόγου τούτου σκεφθεΐσα άπό 12 
Ιανουάριου 1954 αΐτησις, διώκου- 
σα τήν άκύρωσιν τής ύπ’ άριθ. 53. 
941 τής 20 Νοεμβρίου τοΰ 1953 ά
ποφάσεως τοΰ Ύπουργοΰ τής Ερ
γασίας κατά τής οποίας συνεκρο- 
τήθη ή ύπ’ άριθ. 2 τοΰ διατάγματος 
τούτου τοΰ 2626 προβλεπομένη έπι 
τροπή διανομής τής περιουσίας τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων τοΰ Προσωπι
κού τών Τραπεζών, Εθνικής, Κτη
ματικής καί ‘Ελλάδος καί τήν άκύ- 
ρωσιν ταύτης ή διώκουσα άπό 12 
Ίανουαρίου 1954 αΐτησις άκυρώσε
ως τής Ένώσεως Συνταξιούχων τών 
Τραπεζών ’Εθνικής, Κτηματικής καί 
Ελλάδος καί τών Συνταξιούχων ά
τομικώς συνεκδικαστέαι τυγχάνουσι 
λόγορ συνάφειας.

’Επειδή αΐ αιτήσεις αΰται δΓ άς 
κατεβλήθησαν τά νόμιμα τέλη καί 
παράβολα έκδοθέντων διά τών ύπ’ 
άριθμών, άναφέρει τά νούμερα, δι-1

ι πλοτύπου τοΰ Ταμείου Δικαστικών 
Εισπράξεων Αθηνών, είναι τύποις 
δεκταί καί ούσίςι.

Επειδή τά κατ’ έπιταγήν τοΰ 
236822 συσταθέντα Ταμεία ύποχρε- 
ωτικής άσφαλίσεως τών έργαζο μέ
νω'' είς Βιομηχανικός καί Εμπορι
κός Επιχειρήσεις Μισθωτών άποτε- 
λοΰν νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δι
καίου, ώς τούτο καταφαίνεται έκ τής 
προσβαλλομένης ύπό τοΰ Νόμου υ
ποχρεωτικής άσφαλίσεως τών έργα- 
ζομένων μισθωτών καί τής ώς ταύ
της έκ τοΰ νόμου έπιβαλλομένης 
πρός τούς έργοδότας εισφοράς πρός 
το Ταμεΐον ίσης κατ’ άρχήν πρός 
τήν τών άσφαλισμένων μισθωτών, ύ
πό τής Πολιτείας άσκουμένου έλέγ- 
χου διά τήν σύστασιν καί λειτουρ
γίαν αυτών καί τής έπιτρεπομένης 
διά διατάγματος τροποποιήσεως 
τοΰ τρόπου διοικήσεως τών Ταμείων 
τούτων άλλά καί έκ τοΰ συνόλου 
τών διατάξεων τοΰ νόμου τούτου κα
ταφαίνεται ή άναγωγή τής άσφαλί
σεως τών έργαζομένων μισθωτών 
εις Κρατικόν Θεσμόν άναγνωρισθεί- 
σός τής άνάγκης τής άσφαλίσεως 
τούτων ως δημοσίου συμφέροντος.

Ή άρχή δέ αυτή καθιερώθη γενι- 
κώτερον διά τοΰ άρθρου 3 παρ. 2 
τοΰ Α.Ν. 1455)38 ώρίσαντος ότι:

Οί φορείς τής Κοινωνικής άσφα
λίσεως εις τά Νομικά Πρόσωπα Δη 
μοσίου Δίκαιου άφ’ ής καί έφ’ όσον 
ή παρ’ αυτών ή διενέργεια τής ά
σφαλίσεως γίνεται πρός πραγμάτω- 
σιν κανόνων τής έννόμου τάξεως οΐ- 
τινες διατάσσουν είς τούς φορείς 
τούτους, είς μεν τήν άσφαλιστικήν 
δράσιν ύπέρ ώρισμένων προσώπων 
τά όποια ύπάγονται είς τήν άσφά- 
λισιν υποχρεωτικής.

Συνεπώς ουτω κατ’ έπιταγήν τοΰ 
νόμου καί πρός έξυπηρέτησιν τών 
κρατικών έπιδιώξεων συσταθέντα Τα 
μεΐα, δέν δύνανται νά χαρακτηρι- 
σθοΰν ώς Σωματεία άπολάβοντα κα
τά το άρθρο» 1 1 τοΰ Συντάγματος 
άνεγνωρισμένης πρός τούς "Ελληνας 
πολΐτας προστασίας τοΰ δικαιώμα
τος τού συνεταιρίζεσθαι. Ουδέ δύνα- 
ται νά άσκήση έπιρροήν ύπό τής ά- 
πόψεως ταύτης πρός τά Ταμεία Συν 
τάξεως τοΰ Προσωπικού τής Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος έπι κα
λούμαι τό γεγονός τής προυπάρξε- 
ως, πρό τοΰ 266828 εΐδικοΰ άπό 
τού έτους 1957 παρά τή Τραπέζη 
Λογαριασμού είς ον συνεισέφερον μέ 
βάσιν άναλαμβανομένων υποχρεώσε
ων ειδικού δικαίου αί παρ’ αύτών 
εργαζομένων πρός σχηματισμόν κε
φαλαίου διά τήν παροχήν συντάξε
ως άνεξαρτήτως τής νομικής, διότι 
διά τοΰ 286822 καθωρίσθη όμοιο- 
μόρρωσις έξ ύπαρχής ύποχρεωτική 
άσφάλισις τών έργαζομένων βάσει 
των διατάξεων τούτων, συνεστήθη 
καί τό προσωπικόν τής τότε Τρα
πέζης Ελλάδος Ταμεΐον Συντάξεων.

"Οτι ή ύπάρχουσα περιουσία τοΰ 
Ταμείου, μεταβιβάζεται είς τό συ- 
νιστώμενον νομικόν πρόσωπον έκ 
τούτου δμως δέν άλλοιοΰται ή μορ
φή τοΰ Ταμείου τούτου, έάν δέ τυχόν 
ή τοιαύτη εισφορά άντίκειται είς 
συνταγματικάς ή νομοθετικάς δια
τάξεις ήδύνατο νά ζητηθή ύπό τών 
ένδιαψερομένων παρά τοΰ μέτρου 
τούτου δικαστικής Προστασίας.

Συνεπώς ό προσβαλλόμενος λό
γος άκυρώσεως ότι αί άνωτέρω νο
μοθετικά! διατάξεις παραβιάσεως 
τοΰ Συντάγματος, άπορριπτέος τυγ
χάνει.

Επειδή προκει μένου περί Νομι
κών Προσώπων τοΰ Δημοσίου Δι
καίου ό Νομοθέτης είναι έλεύθερος 
νά προβή είς τήν άναδιοργάνωσιν 
αύτών έπί τφ σκοπφ προσαρμογής 
αύτών έντός τοΰ γενικωτέρου πλαι
σίου τής Κρατικής όργανύσεως 
πρός τάς έκάστοτε ύψισταμένας ά- 
νάγκας καί συνθήκας.

Έν τή άναδιοργανώσει δέ ταύτη 
ό νομοθέτης όύδόλως κωλύεται όπως 
ρυθμίση καί τάς τής τύχης διατι- 
θεμένης τυχόν περιουσίας ώς πρός 
τήν Οποίαν άναγνωρισθεΐσα αύτής 
κατά νόμον, ούχί ύπό τήν έννοιαν 
τής άτομικής ιδιοκτησίας, άλλά έπί 
τφ τέλει διά τόν έξ αύτής πόρων έ- 
ξυπηρετήσεως τών Κρατικών σκο
πών δΓ οΰς ταύτας συνέστησαν, δέν 
συντρέχει έκ τοΰ άρθρου 17 τοΰ 
Συντάγματος προστασία.

"Οθεν διά τοΰ νόμου 2626)54 
προσβαλλο μένη σύστασις Διοικητι
κής Έπιτροπής καί τήν κατανομήν 
τής περιουσίας είναι νόμιμος διότι 
δέν άντίκειται είς συνταγματικήν τι- 
να διάταξιν. Ίδίρ διά τών άρθρων 
17 καί 8 τοΰ Συντάγματος καί ά- 
ποριπτέα ώς έκ τών άντιθέτων λό
γων. Συνεκδικάζων τάς ύπό κρίσιν 
αιτήσεις άκυρώσεως,

Απορρίπτει ταύτας καί δέχεται 
τάς άσκηθείσας παρεμβάσεις, δια- 
τάσσει τήν ύπέρ τοΰ Δημοσίου κα- 
τάθεσιν κατατεθέντων παραβολών, 
καταδικάζει τούς αίτήσαντας συμ- 
μέτρως είς τήν δικαστικήν δαπάνην 
τοΰ δημοσίου έκ δραχμών 700 καί 
τών παρεμβαινόντων τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων τής Τραπέζης τής 'Ελ
λάδος.

Βλέπετε ότι ό Σύλλογός μας τό- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΑ.)

Συνάδελφοι,
'13 «TPAIIEZITIKH» είναι το δργανον 

πού μάχεται διά. τά συμφέροντά μας.
Φέρνει τον ενα κοντά στον άλλον και συναδελ- 

φώνει τον κλάδον μας. Ή σύνταξις της «Τραπεζι
τικής» ζητεί άπό δλους νά την βοηθήσουμε εις τδ 
έργον της.

Κάβε συνάδελφος άς γίνη καί άνταποκριτής της.
Έτσι θά είναι δυνατόν καί τά γενικά θέματα 

τού κλάδου μας, άλλά καί τά ειδικά θέματα τών 
τοπικών καί επαρχιακών ύποκαταστημάτων νά κα- 
ταχωρουνται είς τάς στήλας της.

Γράφετε λοιπόν, γιά ό,τι συμβαίνει είς τήν 
ύπηρεσίαν σας. ’Ενημερώνετε τήν σύνταξιν γιά 
όλα.

Ό γάμος ενός συναδέλφου κάποιο άλλο εύχά- 
ριστο γεγονός είναι κι’ αύτό μιά είδησις πού θά 
χαροποιήαη όλους. 'Η στήλη «Κοινωνικά» θά κα- 
ταχωρή εύχαρίατως ό,τι περιέρχεται είς αύτήν.



και είναι εκρεμής ακόμη.
Αυτή είναι ή θέσις έμοΰ, ιτοΰ πάν

τοτε υπηρέτησα τά συμφέροντα μέ 
καθαρόν συνείδησιν καί χέρια πα
στρικά. Γειά σας. (Χειροκροτή
ματα ).

κ. ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ: "Οταν ήχθη 
τό θέμα προς συζήτησιν τού διαχω
ρισμού των περιουσιακών μέσων τού 
Ταμείου Συντάξεων, ,παρακαλώ τον 
κ. Παπαϊωάννου να μάς πή, εάν συ- 
νεννοηθή έκ λόγων λεπτότητας μέ τό 
προεδρεΤον του Συλλόγου μας.

κ. ΠΑΠΑ Ϊ ΩΑΝΝΟΥ: "Οχι, κύ
ριε Κατσάμπα, δεν συνεννοήθην, 
νοιώθω τό αίσθημα τής ευθύνης πιο 
ανεπτυγμένο καί δεν θέλω νά μετα
φέρω σκέψεις δικές μου καί προτά
σεις καί εισηγήσεις εις τούς ώμους 
άλλων, διότι δεν τό σκέφθηκα, είχα 
πει όμως στον κ. Γιαννακόπουλο τον

δεκαπενταύγουστο στο ασφαλιστικό 
πρόβλημα καί σ’ άλλα θέματα θά 
σάς ένισχύσω δσο μπορώ, διότι τό 
ασφαλιστικόν πρόβλημα είναι ιερά 
ύπόθεσις διά τό προσωπικόν τής 
’Εθνικής Τραπέζης καί μου ΰπεσχέ- 
θη ότι θά συναντώ μέθα, πιστεύω ότι 
κατέχω τό θέμα καλύτερα άπό τον 
κ. Γιαννακόπουλον διότι τό έζησα ε
δώ καί 40 χρόνια. "Εχω πλήρη συν
αίσθησήν τής εύθύνης μου έναντι τού 
Προσωπικού καί έναντι τής Τραπέ
ζης·

Καί τώρα παρακαλώ νά γίνη ψη
φοφορία επί τής προτάσεως τού Δ. 
Σ. νά μάς καλέση ή Συνέλευσις νά 
παραιτηθούμε άπό τό Ταμεΐον Συν
τάξεων. Σάς δηλώ όμως ότι δέν 
πρόκειται νά παραιτηθώ.

Πρόεδρος Γ.Σ.: Τον λόγον έχει 
ό συν. Γ. Μελίδης.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ. Γ. ΜΕΛΙΔΗ
Γ. Μελίδης : κ.κ. συνάδελφοι, 

έν άρχή πάσα κριτική έπί τού έργου 
έκείνων οΐτινες έκλήθησαν νά περι- 
φρουρήσουν καί διεκδικήσουν τά 
συμφέροντα ενός συνόλου απασχο
λούμενων θά πρέπει νά διέπεται άπό 
τάς βασικάς άρχάς τής άντι.κειμε- 
νικότητος, υπευθυνότητας καί σοβα
ρότητας παλλώ μάλλον δταν οί Α
πασχολούμενοι ανήκουν καί υπηρε
τούν τό πρώτον πιστωτικόν 'ίδρυμα 
τής χώρας μας, την Εθνικήν Τρά
πεζαν.

Κύριοι συνάδελφοι, δταν έκλήθη- 
μεν καί έξελέγξαμεν τό παρόν συμ
βούλιον έβασίσθημεν όχι εις τήν ι
στορίαν των προσώπων άλλά εις τό 
νεανικόν σφρίγος καί εις τήν επι
θυμίαν τής αλλαγής καθ’ όσον γνώ
ριζα μ εν δτι ή έξασφάλισις των δι
καιωμάτων των εργαζομένων ουδέ
ποτε καθίσταται προϊόν συναλλαγής 
καί υποχωρήσεων έκ μέρους νέων αν
θρώπων.

”Ας ίδωμεν τώρα μέ καθαρόν πρί
σμα, μακράν πάσης ύποκειμενικότη- 
τος τάς ένεργείας των εις τόν Σύλ

λογόν μας εκπροσώπων. Καίτοι διά 
τής ψήφου όλων μας άνεδείχθησαν 
οί εκπρόσωποί μας, καί ένώ θά έ
πρεπε νά σταθούν πλάι των πάντες 
οί προγενέστεροι καί νά τούς συν
δράμουν διά τής πείρας των, εις τό 
πράγματι δύσκολον έργοιν των αμ
φισβήτησαν τήν εκλογήν των καί 
κατήλθσν εις δικαστικούς άγώνας. 
(Χειροκροτήματα).

Τούτο ίσως νά μην είχε καί με- 
γάλην σημασίαν, έάν τήν έποχήν έ- 
κείνην δέν έτάρασσε τάς τάξεις μας 
ένα τεράστιον γεγονός ΰψίοτης 6Γ 
ημάς ζωτικής σημασίας, τό ασφαλι
στικόν, οπού ή ομόνοια καί ή σύμ
πνοια εις τάς τάξεις μας έπεβάλ- 
λετο διά τήν έπιτυχή άντιμετώπισίν 
του.

Τυγχάνει γνωστή εις πάντας ή 
έκβασις τών ώς άνω ένεργειών, κα
θώς επίσης καί ή συμβολή αυτών 
τών πιτσιρίκων, διά νά χρησιμο
ποιήσω τήν προσφιλή έκφρασιν έν ί
ων κ. συναδέλφων διά νά καταδεί
ξουν τήν απειρίαν των εις τήν έπι
τυχή άντιμετώπισίν τού ζωτικού

διά τάς τάξεις μας ασφαλιστικού 
προβλήματος.

Μάς έδίδαξαν οί μικροί εις ήλι- 
κίαν, μεγάλοι δμως εις θέλησιν η
γήτορες τής τάξεώς μας, δτι, ή 
πείρα δέν είναι συνάρτησις τοΰ χρό
νου άλλά καί τής θελήσεως. 
(Χειροκροτήματα).

Κύριοι συνάδελφοι, οί εκπρόσω
ποί μας, άπειροι δντες είργάσθη- 
σαν δ Π ή μάς καί απέκτησαν τήν 
εμπειρίαν εις τήν διεκδίκησιν τών 
συλλογικών συμφερόντων μας. Τό 
έργον των τώρα άρχίζει, άναμένο- 
μεν τήν λύσιν πολλών καί ζωτικών 
προβλημάτων τά όποια άπασχαλοΰν 
τάς τάξεις μας. Έπετεύχθησαν πο
λύ περισσότερα άπό δ,τι άναμένα- 
μεν, άλλά καί παραμένουν πάρα 
πολλά πρός έπίλυσιν, τήν υπαρξιν 
τών όποιων συνέλαβεν κατά λίαν ι
κανοποιητικόν τρόπον ή παρούσα 
έκπροσώπησίς μας.

Ή αναμφισβήτητος ηθική άκεραι- 
ότης των, ή πνευματική των όντό- 
της, ή άποκτηθεΐσα χρονικώς μικρά 
έμπειρία των, ή αδάμαστος θέλησίς 
των μάς έγγυώνται άφ’ ενός τήν 
έπ’ ώφελείφ δλων ήμών έπίλυσίν 
των, άφ’ ετέρου δέ τήν επαναφοράν 
τής κλονισθείσης αίγλης τής τάξε
ώς μας εις τό προσήκον ύψος. Τού
το ασφαλώς θά έπιτευχθή διά τής 
αντικειμενικής κρίσεως δλων μας. 
Διά τής έπισημάνσεως τυχόν αδυ
ναμιών καί έν γένει διά τής άμερί- 
στου καθολικής ηθικής συμπαραστά- 
σεως δλων ήμών πρός τόν παρόντα 
σύλλογον.

Π,ροσωπικώς έχω τήν πεποίθησιν, 
δτι έφ’ δσον ήθελον πραγματοποιηΓ 
θή τά ανωτέρω θά άνατείλουν δΓ 
ήμάς αί πλέον χαρμόσυνοι ήμέραι 
τής πραγματικής επαγγελματικής 
έξελίξεώς μας, επ’ ώφελείςι τόσον 
ημών δσον καί τοΰ πρώτου πιστω
τικού ιδρύματος τής χώρας, τό ό
ποιον μέ τόσην θέρμην καί πίστιν 
ύπηρετοΰμεν.

Ευχαριστώ
Πρόεδρος Γ.Σ.: Τόν λόγον έχει 

δ συν. Γ. Μπαμίχ,ας.

Ή ομιλία του συν. Γ. Μπαμίχα

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 5ης ΣΕΛ.) 
τε, εγκαίρως έκανε τήν προσφυγήν 
του εις τό Συμβούλιου Επικράτει
ας. Μετά τήν άπόφασιν αύτήν τού 
Συμβουλίου τής ’Επικράτειας έθεω- 
ρήθη τότε άπό τό Ταμεΐον Συντάξε
ων δτι έπρεπε τό Ταμεΐον Συντά
ξεων νά προσφύγη εις τό Πρωτοδι
κείου, είς τά Τακτικά Δικαστήρια 
καί οΰτω έζήτησε τήν προστασίαν 
των διά τήν άκύρωσιν τής άποφάσε- 
ως αυτής περί κατανομής τής περι
ουσίας. Καί σάς διαβάζω:

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕ ΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 
’Αριθμός 3130)55

Ένάγων τό Ταμεΐον τό Δικό 
μας, Εναγόμενοι τό Δημόσιον. 
Έξεδόθη ή κάτωθι άπόφασις. ’Ε
πειδή έρευνητέον, τυγχάνει υπό 
τά εκτιθέμενα ύφίσταται προ
βαλλόμενου συμφέρον τό αίτη
μα τοΰ βαθμού τής συμμετοχής 
τοΰ ένάγοντος ταμείου είς τά έ- 
νεργητικά περιουσιακά στοιχεία 
τού προαναφερθέντος ταμείου δυ
νάμει τοΰ 26)1953 διατάγματος 
ρυθμίζει τό Νομοθετικόν τούτο 
διάταγμα αί διατάξεις τού ό
ποιου προβλέπουν περί ρυθμίσε- 
ως έπιτροπής διά νά άποφανθή 
περί τού θέματος αυτού.

Αί διατάξεις αΰται είναι έν 
αρμονία μέ τάς διατάξεις τοΰ 
συντάγματος καί τό Πρωτοδι- 
κεϊον άφοΰ άνατρέπει όλους τούς 
λόγους τής άκυρότητος πού ζη- 
τοΰμεν έμεΐς.

Δικάζει κατά άντιμωλίαν. ’Α
πορρίπτει τήν υπό κρίσιν άγω- 
γήν καί καταδικάζει τό ένάγον 
είς τό βάρος τοΰ έναγομένου τής 
δικαστικής δαπάνης 65.000 καί 
τήν τοΰ Δημοσίου έκ δραχμών 
9.900.

Έκρίθη καί άπεφασίσθη.
Ό Πρόεδρος 

Ό Γραμματεύς 
24 Φεβρουάριου 1955

Έπί τής Πρωτοδίκου αυτής άπο- 
φάσεως έξεδόθη ή άπόφασις τοΰ 
Εφετείου ’Αθηνών τό όποιον δυ

στυχώς έδέχθη τήν άποψιν τοΰ Πρω
τοδικείου καί μάς άπέρριψαν δλα τά 
δικαιώματα. Αύτές είναι οί ένέργει- 
ες οί δικαστικές πού έκανε τότε ό 
Σύλλογος προεδρευόμενος τότε άπό 
τόν Γεώργιον Κώστην καί έν συνε
χείς άπό τούς άλλους συναδέλφους.

Βλέπετε λοιπόν δτι τό Ταμεΐον 
καί ό Σύλλογός μας έκαναν τήν δου
λειά τους καί προσπάθησαν διά τής 
δικαστικής όδοΰ καί πρός τό άνώτα- 
τον Δικαστήριον καί πρός τά ποινι
κά δικαστήρια νά επανορθώσουν αυ
τήν τήν αδικίαν. Αυτή ή αδικία έ
μεινε μέχρι σήμερα.

Είναι δυνατόν σήμερα, σοβαρώς 
νά πιστεύωμεν μετά τάς έκδοθείσας 
αΰτάς άποφάσεις Πρωτοδίκως καί 
κατ’ Έφεσιν καί τοΰ Συμβουλίου τής 
’Επικράτειας, τήν όποιαν τό Πρωτο- 
δικεΐον τήν επικαλείται, δτι δέν είναι 
ατομική ή ιδιοκτησία, είναι κρατι
κή περιουσία καί ό Υπουργός τήν 
κάνει δ,τι θέλει.

Είναι δυνατόν σήμερα νά άμφι- 
σβητήται τό μερίδιον τής συγκυριό- 
τητος. Πώς θά ίκανοποιηθή τό αί
τημά μας;

Είπαμε είς τό Ταμεΐον καί ή ά- 
πόφασις είναι ή εξής: Σάς διαβάζω 
άπό τό πρακτικόν: Τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον έξετάζον τήν σχετικήν 
είσήγησιν περί άξιοποιήσεως τής ά- 
κινήτου περιουσίας διαπιστώνει τήν 
ανάγκην ταύτην, αποφασίζει ό
πως έν συνεννοήσει μέ τό Ταμεΐον 
Συντάξεων ΓΙροσωπικοΰ τής Τραπέ
ζης Ελλάδος καί Κτηματικής συζη- 
τηθή ή διανομή τής κοινής περιουσί
ας κλπ.

Αυτή ήταν ή άπόφασις τοΰ Συμ
βουλίου. Δέν είναι άπόφασις οριστι
κή, τό τί θά πάρη ό καθένας, νά πά 
ρουμε τήν περιουσίαν στά χέρια 
μας, νά διαχειρισθοΰμε δπως μπο
ρούμε καί κατά τό καλύτερον τρόπον 
νά άποδώση καλύτερα διότι τό Τα
μεΐον μας έάν δέν άξιοποιηθή ή πε
ριουσία του πολύ γρήγορα δέν θά 
είναι σε καλή κατάσταση

Ή άξιοποίησις τής κοινής περιου
σίας, δυστυχώς δέν είναι έφικτή, ού
τε δυνατόν είναι νά γίνη έφικτή.

Σάς πληροφορώ τό εξής: "Οταν 
εις μίαν συνάντησιν πού είχαμε έδώ 
μέ τίς Συλλογικές διαπραγματεύ
σεις καί συνηντήθην μέ τόν κ. Πα- 
παρροδόπουλον, ό κ. Κομηνός τοΰ 
είπεν, αντιδράτε στήν άξιοποίησι 
τής περιουσίας, διότι έπρόκειτο τό 
ακίνητον τό έπί τής όδοΰ Σταδίου 
καί Αιόλου, περιουσία τοΰ Ταμείου 
Αύτασφαλείας, νά τό άναγείρουν ά
πό κοινού, ώστε τό μερίδιον τής άν- 
τιπαροχής θά ήταν μεγαλύτερον ά
πό τό δικό μας, άντέδρασαν δμως 
οί συνάδελφοι τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος καί δέν έγινε ή άξιοποίη- 
σις.

ΑΝΘΗ
«Ι_ I L L Υ»

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ 
— "Ανθη σ’ ολον τόν Κόσμο —

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ
Χαρ. Τρικούπη 182 
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Ή διανομή τής περιουσίας πι
στεύω δτι πρέπει νά γίνη καί νά 
έλθη είς τά χέρια μας ή περιουσία. 
Ό τρόπος τής διανομής είναι άλλο 
θέμα.Υπάρχουν τρεις τρόποι, προσ
φορά έξαγοράς τοΰ μεριδίου δΓ έκ- 
ποιήσεως τοΰ χαρτοφυλακίου τοΰ Τα 
μείου Συντάξεων ένας τρόπος, ό δεύ
τερος είναι νά άνοικοδομηθή άπό 
κοινού καί νά τήν μοιράσουμε κατ’ 
όροφοκτησίαν κατά τήν γνώμην τών 
νομικών συμβούλων καί ό τρίτος νά 
συμφωνήσωμεν έπί τών ακινήτων τά 
όποια θά πάρη κάθε Ταμεΐον.

Έν πάση περιπτώσει πρέπει νά 
κατατείνη ό οποιοσδήποτε τρόπος 
είς περιέλευσιν τής περιουσίας είς 
τήν κυριότητα μας.

Ό Σύλλογος γράφει στήν «ΤΡΑ
ΠΕΖΙΤΙΚΗΝ» έξ αΰτοΰ τοΰ γεγονό
τος διά τήν άξιοποίησιν τής ακινή
του περιουσίας κλπ.

Τήν επιδίωξιν αύτήν καθιστοΰμεν 
καί δημοσίφ γνωστήν διά νά παύ- 
σουν αί άσκοποι καί ύποπτοι συζη
τήσεις. Καί έρωτώ είναι ύποπτοι συ
ζητήσεις δταν εύθέως καί τιμίως έ- 
πιδιώκω τήν περιέλευσιν τής περιου
σίας είς τήν κυριότητα τοΰ ταμείου, 
είς τά χέρια τών συναδέλφων, είς τά 
χέρια ημών τών ιδίων.

’Οφείλουν νά αποδείξουν ποιά εί
ναι ή υποψία, έναντίον συναδέλφων, 
οί όποιοι υπηρέτησαν τόν συνδικα
λισμό δσο κανένας άλλος είς τήν 
Τράπεζαν, υπηρέτησαν μέ αύτοθυ- 
σίαν άλλά έν τούτοις έχουν έν τάξει 
τήν συνείδησιν καί τό μέτωπον κα
θαρόν.

Τούς προκαλώ διά τής «Τραπεζι
τικής» νά πουν ποιούς υποπτεύονται, 
έάν ϋποπτεύωνται έμένα καί τόν συ
νάδελφον Βασιλοπούλαν ή τήν Διοί- 
κησιν τοΰ Ταμείου Συντάξεων ή καί 
τόν Πρόεδρον καί όλους.

Υποψίες είναι έάν τυχόν προβάλ- 
λης έμπόδια διά νά πάρης τήν πε
ριουσία στά χέρια. Αύτή είναι ή ου
σία.

Δέν έχει δικαίωμα νά άμφισβητή 
τήν έγκυρότητα ό Πρόεδρος τοΰ Συλ 
λόγου ή μέλος τοΰ Συλλόγου.

Καί τώρα προκαλώ τό Δ. Σ. νά 
άπαντήση ποιαν αξίαν έχει ή μή ά- 
ναγνώρισις τών ποσοστών συνιδιο- 
κτησίας; Περιμένω άπάντησιν.

Έπιμένομεν δτι κάναμε ορθήν εί- 
σήγησιν στο Συμβούλιο, τά πρακτι
κά δέν έχουν έπικυρωθή ακόμα, νά 
ξέρουμε πώς θά γίνη ή διανομή, νά 
μή μάς φάνε τό μέγαρον έπί τής 
Χαριλάου Τρικούπη, τό πιο άποδο- 
τικό.

Τό ασφαλιστικόν έχει καί άλλο 
μέρος, έχει τό ’Επικουρικό.

Υπάρχει κανονισμός τοΰ Ταμεί
ου τό 1967 διά τοΰ όποιου μετέ
χουν όλοι οί συνάδελφοι δσοι είσέ- 
φεραν καί έξ αΰτοΰ τοΰ λόγου τό 
Ταμεΐον πάει κατά κρημνού.

Είσηγήθην τότε πού ήμουν στο 
’Επικουρικόν Ταμεΐον, δτι πάντες οί 
ήσφαλισμένοι άπό τής συστάσεως 
τοΰ Ταμείου τοΰ 1949 μέχρι πού εί
ναι έν ΰπηρεσίρ οφείλουν νά προσ
φέρουν τίς άσφαλιστικές εισφορές. 
"Ολοι μας δώσαμε άπό τής προσ- 
λήψεώς μας.

Είσηγήθην καί είχα μίαν πρότα- 
σιν έγγραφον διά λόγους πού άντέ- 
δρα ή άλλη πλευρά πρός τό Συμ
βούλιον τό ’Επικουρικόν δέν είχε έ
πιτευχθή ή απαρτία τότε, ενημέρω
σα τόν: κ. Γ ιαννακόπουλον περί τής 
προτάσεως αυτής καί δημοσιεύεται 
τροποποίησις τοΰ Κανονισμού καί 
δέν έπιλαμβάνονται αυτοί. Πώς είναι 
δυνατόν νά παίρνετε λεπτά, άφοΰ 
δέν βάζετε.

Αυτή ή πρότασις δέν έψηφίσθη 
•άπό τό Συμβούλιον. Βεβαίως ό Πρό
εδρος έχει μίαν ψήφον καί ό άλλος 
συνάδελφος έχει μίαν ψήφον δέν 
μπορούσα νά τήν έπι βάλλω. Οί άλ
λες τροποποιήσεις πού έγιναν δέν 
ήταν τόσο σπουδαίες, υπάρχει μία 
σπουδαία τήν όποιαν είχαμε είση- 
γηθή καί τότε ή μή ΰποχρέωσις τής 
έξαγοράς τής προϋπηρεσίας παρ’ 
άλλφ έργοδότη καί στο ’Επικουρι
κόν διότι είναι μεγάλες οί δαπάνες.

’Επανέρχομαι είς τό Ταμεΐον Συν 
τάξεων, καί έκεΐ δίναμε μάχην γιά 
νά μπορέσουμε νά βελτιώσουμε τόν 
κανονισμόν τής Υπηρεσίας, τόν κα
νονισμόν τοΰ Ταμείου Συντάξεων, 
καί έκεΐ δταν έχρεώνοντο οί συνάδελ
φοι μέ προσμέτρησιν 180.000, έχω 
ύπ’ δψιν καί ήθελαν καί άλλες 170. 
000 στο ’Επικουρικόν Ταμεΐον, πρά 
γμα αδύνατον, ζητούμε νά ύπολο- 
γίζτεται ό χρόνος έπί τοΰ μέσου μι
σθού τής προσλήψεώς του καί τοΰ 
χρόνου υποβολής τής αίτήσεως δ
πως ήταν προ τοΰ 1 967, διότι δπως 
είπα στο Συμβούλιον, ό συνάδελφος 
ό όποιος προσελήφθη τό 1963 δέν 
έκαμε τίς αιτήσεις, τοΰ βάζουμε έν 
εϊδει τιμωρίας 16% καί τοΰ βά
ζουμε άλλα 12% δέν μπορεί νά τά 
πληρώση καί έκεΐ φέραμε πρότασιν 
διά τάς μητέρας συναδέλφους, ή συ
νάδελφος ή ΰπανδρος νά μή είναι 45 
ετών άλλά νά δύναται νά φεύγη έφ’ 
δσον έχει ανήλικα τέκνα μετά 20ε- 
τή υπηρεσίαν, έξαγοράζουσα 5 έτη, 
ώστε νά φεύγη μέ 25 συντάξιμα, α
διακρίτως ηλικίας νά έξαγοράση τά 
5 χρόνια νά μή ζημιοΰται τό Ταμεΐ
ον, καί έκεΐ μάς τήν άπέρριψαν δυσ
τυχώς, ήτο μία πρώτη λύσις πρός 
τάς μητέρας συναδέλφους διά νά 
μπορέσουν νά βοηθηθοΰν δχι είς 6ά- 
βάρος τοΰ Ταμείου πρός τό Δημό
σιον, αύτήν τήν πρότασιν κάναμε

Κύριοι συνάδελφοι, δέν θά σας 
μιλήσω μέ χαρτιά καί μολύβια για
τί αυτά που θά πώ δέν χρειάζονται 
ούτε χαρτιά ούτε μολύβια.

’Ανέβηκα σ’ αύτό τό βήμ.α γιά νά 
καταγγείλω αύτά τά όποια άλλοι 
δέν έτόλμησαν νά καταγγείλουν. 
Σείς θά κρίνετε γιατί δέν ^τόλμησαν.

’Από αύτό τό βήμα κύριοι κρίνον- 
ται άνθρωποι τής ηλικίας τών 30 
ετών .οί όποιοι διά πρώτην φοράν 
είς τήν ιστορίαν τού Συλλόγου1 τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
εκπροσωπούν τούς υπαλλήλους της 
δλων τών ηλικιών. Δέν διαχωρίζομεν 
ημείς τό προσωπικόν. Το διεχώρισεν 
δμως ή Ιδιοίκησις κύριοι, διά τοΰ 
επιτεύγματος πού είπεν ό κ. Πίσκα- 
τος δτι είναι τοΰ Συλλόγου. Κακόν 
επίτευγμα βέβαια.

Οί 500 δραχμές αί όποιες έδόθη- 
σαν διά τήν γαλοπούλα έπρεπε νά 
δοθούν σέ όλους τους συναδέλφους 
κύριοι καί δχι είς τούς νέους. Οί 
νέοι έχουν περισσοτέρας άνά,γκας 
άλλά καί οί παλαιοί έχουν πολλάς. 
Μή λησμονοϋμεν ότι καί ημείς οί 
νέοι θά γίνωμεν κάποτε παλαιοί. 
“Οταν όμως οί νέοι θά ήρχοντο, είς 
έπικούρησιν τών παλαιών μή; δεχόμε
νοι. τίς δΟΟαΰτές δραχμές, οί παλαιοί 
θά ή σαν διατεθειμένοι αύριο νά ένι- 
σχύσουν τούς νέους είς συμφέροντα 
τά όποια θά ήσαν περισάτερο τών 
νέων παρά τών παλαιών. Ερωτώ είς 
δλα τά μισθολόγια, πότε έλήίφιθησαν 
ύπ’ οψιν οί νέοι; Σέ κανένα μισθο- 
λόγιον δέν έλήφθησαν περισσότερο 
ύπ’ ιόψιν: οί νέοι παρά οί παλαιοί. 
Δέν έθίγησαν συμφέροντα στελεχών 
της Τραπέζης, έννοώ· ανθρώπων οί 
όποιοι κατέχουν Ενα α' βαθμό, ας 
υποθέσουμε τοΰ Τμηματάριχου τοΰ 
os' καί ιέπάνω.

Δέν τό καταγγέλω διά τούς τμη- 
ματάρχας, τό καταγγέλω διά τήν νο
οτροπίαν τήν δικήν σας.

Τό εΐπα μόνο καί μόνο διά νά 
σας πώ ότι οί νέοι συνάδελφοι οί 
όποιοι 'εκπροσωπούν σήμερα τόν σύλ
λογον μας πρωτίστως ό'πως άποδεί- 
χθη καί δικαστικώς, οί νέοι συνά
δελφοι, είναι οί συνάδελφοι οί όποι
οι 'δέν φροντίζουν μόνον διά τά συμ
φέροντα τών νέων, φροντίζουν διά 
τά συμφέροντα όλων. Τώρα τό λά
θος τους νά αποδεχθούν τάς 500 
δρχ. μόνο διά τούς νέους είναι λά
θος, εγώ δέν τό αναγνωρίζω: ώς 
επίτευγμα, μάλλον ώς λάθος.

Θά προχωρήσω καί είς άλλα; κα
ταγγελίας τών οποίων σεις κρίνετε 
τήν ορθότητα καί τήν τιμιότητα. 
Οί πρσλαλήσαντες έμοΰ είπαν δτι 
δέν θά θίξουν θέματα οικονομικά 
διότι δέν είναι ίδιάν των. ’Άρα αύ
τό κύριοι δέν σημαίνει ότι δέν υ
πάρχουν οίχυναμικάι θέματα, σημαί
νει ότι είναι τό ίδιον τών π,ρολαλη- 
σάντων νά μή τά θίξουν. ’Εγώ δμως 
θά τά θίξω, γιά νά δήτε τήν γελοι
ότητα τής καταγγελίας.

Ή καταγγελία, ώς πρός τήν τι
μιότητα τών ανθρώπων αύτών Εγ
κειται είς τό εξής: Έλέχθησαν είς 
τά κυλικεία καί είς τούς διαδρόμους 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, γιατί μόνον 
έκεΐ μπορούν νά λεχθούν, διότι αν 
μπορούν νά λεχθούν καί έδώ, απαι
τώ αύτός ό όποιος έχει στοιχεία νά 
τό πή επ'ωνύμως, ’Ιδού κύριοι τό 
αμάρτημα τοΰ Προέδρομ κ. Γιαννα- 
καπούλου.

Ό κ. Γιαννακόπουλος έπήγε μία 
περιοδεία, σέ ένα ’Επαρχιακόν Κα
τάστημα, είχε δέ τήν ατυχία, νά 
βάλη 5.000 σέ μια τσέπη, έβγαλε ό 
άνθρωπος τό μαντήλι του καί τοΰ 
πέσανε οί 5.000. Έφρίαξαν τά κυ
λικεία καί οί διάδρομοι κύριοι. ’Έγι
νε κατάχρησις είς βάρος τού συλό- 
γου. Πιστεύω ότι ό Σύλλογος αύ
τήν τήν στιγμήν είναι είς θέσιν νά 
μας πή πώς θά καλυφθούν αύτές

οι άπωλεσθείσες. 5.000. Έιφρόνττσε 
όμως άπό τήν πρώτην1 σύγκιληισιν 
τής συνελεύσεως ό κ. Γιαννακόπου
λος νά τακτοποίησή τό θέμα, αύτό 
είναι μιά 'άπό τάς οικονομικάς αύ- 
τασθαλείας αί όποΐαι επιβαρύνουν 
τόν σύλλογον.

’Τπάρχουν διενέξεις μεταξύ τών 
μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συλλόγου μας. Είναι τιμητικόν 
αύτό κύριοι, δέν ξέρω' τόν τύπον 
τών διενέξεων, δέν έχω ό ίδιος σα
φή άντίλη,ψιν, αν άλλοι έχουν θά 
κάμουν χάριν καί είς έμένα καί είς 
όλου- νά τό καταγγείλουν έπωνύμως. 
Τό αν υπάρχουν κύριοι διενέξεις με
ταξύ ενός νεοσύστατου διοικητικού 
Συμβουλίου αύτό είναι πρός τιμήν 
των. Σημαίνει δτι όλοι έχουν οντό
τητα καί γνώμην.

Διέπομαι υπό φιλικών αισθημάτων 
διά τόν σύλλογον καί δΓ αύτό είπον 
τα ανωτέρω. Ο'ύδένα έκι τών αντί
παλων τού συλλόγου, μέχρις στι
γμής, δέν ήκουσα νά τά καταγγεί
λη διότι έάν τά καταγγείλη θά πρέ- 
πη καί νά τά απόδειξη, πράγμα δύ
σκολον. Εύχολώτερον είναι νά τά 
καταγγείλη στά κυλικεία.

Έν πάση περιπτώσει οπωσδήποτε 
ό Σύλλογος έχει κάνει (ορισμένα, λά
θη ή μάλλον δέν εχει λάβει ώρισμέ- 
νες θέσεις.

'Τπάρχει τό θέμα τής όργανώσεως, 
αυτή ή κοσμογονία, τοΰ νέου συστή
ματος. Ερωτώ ποιαν θέσιν έλαιβεν 
δ Σύλλογος πρός κατοχύρωσιν αυτών 
τών ανθρώπων σί όποιοι σήμερα 
προσφέρουν έξειδικευμένην Εργασίαν. 
Η διοίκησις δίδει επιδόματα είς 
αυτούς πού ασχολούνται μέ αύτήν 
τήν έξειδικευμένην εργασίαν, έκ πα
ραλλήλου λοιπόν θά πρέπη καί υπη- 
ρεσιακώς κάπως νά τούς κατωχυρώ- 
νει καί δέν νομίζω 'ότι υπάρχει τέ
τοιου είδους κατοχΰρωσις.

Ποιος θά μου έγγυηθίί, δηλώ ότι 
δέν έχω σχέσιν μέ τό νέο σύστημα, 
ότι αυτός πού μπαίνει σέ ένα ταμεΐ
ον καί κάνει τόν ταιμειολογιστικόν 
υπάλληλον θά βγή ποτέ 'άπό αύτό 
τό ταμεΐον; Άπό τήν άλλη πλευρά 
πάλι τί γνοόμη δχετε γιά τό δτι 
προϊστάμενοι λογιστήριο^, καί διευ- 
θυνταί καταστημάτων παίρνουν 1000 
δραχμές επίδομα έναντι 1.600 τών 
IS?Κ TEGLEUKS;

Ερωτώ όιμως οί προϊστάμενοι λο
γιστηρίων τών καταστημάτων, οί 
προϊστάμενοι τμημάτων καταστημά
των, οί Διευθυνταί κααστημάτων, 
οί άναλώσαντες καί 15 καί 30 χρό
νια υπηρεσίαν γιατί παίρνουν ένα 
χιλιάρικο επίδομα; Δέν 'έχουν καί 
αύτοί ηύξημένας εύθύλίας;
Ε'ίμεθα όλοι συνάδελφοι, καί έχουμε 
όλοι κοινά συμφέροντα. Δέν πρόκει
ται νά διαχωρισθοΰιμεν είτε, λεγόμε- 
θα TELLEURS είτε λεγόμεθα λογι
στικοί υπάλληλοι, είτε ταμειακοί. 
'Οπωσδήποτε ή διοίκημις άντιλαιμβα- 
νομένη τήν διαφοράν αυτήν Εσπευσεν 
νά αύξηση τό ταμειακόν Ιπύδομα 
είς 1.000 δριαχμάς. Ούτε καί αύτό 
τό θεωρώ επίτευγμα: τοΰ συλλόγου. 
Τό θεωρώ διάθεσιν τής διοικήισεως 
έναντι τών υπαλλήλων. ’Επειδή οί 
TELLEURS παίρνουν 1.400 οπωσ

δήποτε καί οί ταμειακοί πρέπει νά 
πάρουν χίλιες. Αύτό δέν αφόρα με
ρίδα υπαλλήλων, πρέπει νά άφορα 
όλους τούς συναδέλφους. Νά ληίφθή 
μέριμνα διά τούς προϊσταμένους 
έστω καί άπύ ενός βαθμού' καί πά
νω δπως γίνεται σέ άλλες τράπεζες. 
Θά έπρεπε νά παίρνουν έπιδόματα 
άφοΰ κατέχουν μίαν άλφα υπεύθυ
νον θέσιν.

Σ’ ένα άλλο θέμα πού θά μεμφθώ 
τόν σύλλογον είναι ή θέσις τήν όποι
αν έλαιβεν είς τό θέμα τών πτυιχ,ιού^ 
χων. Τονίζω ιδιαιτέρως ότι δέν εί
μαι κατά τών πτυχιούχων, γιατί πι
θανόν αύριο καί 'εγώ νά είμαι πτυ
χίο ΰχος, θέλω όμως νά πώ τούτο, οί 
πτυχιούιχοι πήραν 5ο)ο επίδομα, τε
τραετή προώθησι ν κιαί μέχρι τού βα
θμού τού εντεταλμένου τμηματάριχου 
θά προάγωνται έκτος οργανικών θέ
σεων. Καλώς θά προάγωνται καί κα
λώς θά παίρνουν καί επίδομα κιαί κα
λώς τήν προώθησιν, αύτό δέν σημαί
νει δμως ότι καί οί μή, πτυχιούιχιοι 
συνάδελφοι πρέπει να πεθάνουν.

"Οχι κύριοι, τούλάχιστον έάν ή
μουν σύλλογος θά διεκδικούσα τήν 
κατάργησιν πλήρως τών οργανικών 
θέσεων, τό ποιους θά βάλη προϊστα
μένους ή τράπεζα είναι δικό της 
θέμα, ας βάλη τούς πτυχιούχους 
δέν μπορεί νά άποστε,ρή τόν βαθμόν 
δλων τών συναδέλφων καί τήν έξέ- 
λιξίν των ούτε νά καταδικάζη στον 
βαθμόν τού λογιστοΰ α' τούς μή 
πτυχιούχους.

Έάν θέλετε νά υπάρχη διά τούς 
πτυχιούχους κάτι παραπάνω', νά ύ- 
πάρχη επιβάλλεται, είναι άνθρωποι 
μορφωμένοι πού αύτοί κατά βάσιν 
στηρίζουν τήν Τράπεζαν, άλλά νά 
ύπάρ'χη κα| γιά τούς άλλους κάτι 
κύριοι.

Έν πάση περιπτώσει δέν θά σάς 
Απασχολήσω περισσότερο' γιατί τό 
θέμα τών επαρχιακών καταστημάτων 
τό έθιξαν καί ό Σύλλογος καί οί 
προιλαλήσανες έμοΰ. Τήν άδικον με- 
τεχείρησιν, τόν Διεσποτισμον είς τά 
επαρχιακά καταστήματα ο όποιος πρέ_ 
πει νά σταματή,ση.

Πώς θά έλεχθούν σί Διευθυναί 
οί όποιοι μπορούν νά φέρουν τόν υ
πάλληλον άπό τό πρωί μέχρι τό βρά
δυ νά εργάζεται αν δέν υπάρχη, έκεΐ 
κάποιος ό όποιος θά τόν στήριξή, 
θά μιλήση ό υπάλληλος; Πόσοι τολ
μάτε νά μιλήσετε στον Διευθυντή 
σας; “Ενας συνάδελφος λέει ότι ο
ποίοι έτόλμησαν νά μιλήσουν περά
σανε στον μαυροπίνακα, φαίνεται 
δτι οί Διευθυνταί τών επαρχιακών 
καταστημάτων κύριοι Ασχολούνται 
πολύ μέ τούς μαυροπίνακες.

Σέ άλλο θμα πού ό κ. Παπαϊώ- 
άννου έθιξεν χωρίς νά έχω' πείραν 
χωρίς νά έχω τήν διάθεσιν νά τόν 
Αντιστρατευθώ, σάν συνδικαλιστήν 
τόν σέβομαι λόγφ τών υπηρεσιών πού 
έχει προσφέρει τόσα: χρόνια στον 
συνδικαλισμό καί πρός τό συμφέρον 
μας, θέλω δμως νά τοΰ πώ ίδτι σχε
τικά μέ τήν τοποθέτησιν που έκανε 
ώς πρός τό θέμα τοΰ ’ Ιντεάλ τό 
δτι άπό 26.000 έγινε 46.000 καί μέ 
Τούς υπολοίπους όρους, δέν νομίζω 
ότι είναι καί πολύ συμΙφέρον, ένα 
κατάστημα έπί τής όδοΰ Πανεπιστη
μίου δέν κάνει 46.000 τό ένοίκιόν 
του, έάν αύριο δέν θά καλύπτεται 
ύπό τού νόμου κάνει 146.000' έτσι 
νομίζω.
(’Ακολουθεί διαλογική συζήτησις)

Κ. Γ. Μπαμίχας: Θά έπανέλθω σέ 
ένα άλλο θέμα. Διά τήν τακτοποί- 
ησιν τών πρακτικών. ’Επανέρχομαι 
στο θέμα τού διαχωρισμού τού λογι
στικού μέ τόν ταμιακόν κλάδον ώς 
σαφώς καθορίζεται ύπό τού οργανι
σμού, σήμερα μέ τόν θεσμό TEL- 
LEURS δέν υπάρχει ένας σαφής 
διαχωρισμός μεταξύ τού ταμειακού 
καί τον λογιστικού κλάδου. Καί οί 
ταμειακοί είναι συνάδελφοί μας καί 
αί λογιστικοί είναι συνάδελφοι, τών 
ταμειακών, δέν θά πρέπη: όμως οί 
λογιστικοί υπάλληλοι άπό ύπολογι- 
σταί β' νά έξετάζωνται διά ύπολογι- 
σταί α' έφ' όσον ή έξέλιξις θά εί
ναι ή ίδια διατί νά έξετάζωνται; 
Λέω νά μή έξετάζωνται καί οί λογι
στικοί υπάλληλοι. Τελειώνοντας τόν 
λόγον μου θά ήθελα νά απευθυνθώ 
πλέον όχι τόσον είς τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν όσο είς τούς ιθύνοντας 
τήν Τράπεζαν καί τήν Ελλάδα. Θ'ά 
ήθελα νά πώ ότι ή Ελλάς τών Ελ
λήνων Χριστιανών είναι καί Ελλάς 
των Τραπεζικών 'Επαλλήλων.

Διότι, οί Τραπεζικοί Υπάλληλοι 
είναι καί Έλληνες καί Χριστιανοί 
καί έάν κατά τόν λόγον πού ό π. 
Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως άπηύθυ- 
νεν πρός τόν 'Ελληνικόν Λαόν διά 
τό τότε άνακΰψαν άσφαλιστικόν θέ
μα, άναφερθείς είς τό δτι τά χρήμα
τα τών Τραπεζών ανήκουν είς τους 
Έλληνας θά ήθελα ή Γενική Συνέ- 
λευσις νά μοΰ έπιτρέψη έκ στόμα
τος όλων νά απαντήσω ότι Έλληνες 
είναι καί οί Τραπεζικοί υπάλληλοι 
καί τά λεφτά τών Τραπεζών μπορούν 
νά -Ανήκουν είς τούς "Ελληνας, εί
ναι 'δημιούργημα όμως τών υπαλλή
λων τής ’Εθνικής Τραπέζης, εί
ναι δημιούργημα τού μόχθου καί 
τοΰ ίδρώτος καί τοΰ αίματος που 
έχουν χύσει έπί γενεάς οί υπάλλη
λοι τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Οί υπάλληλοι οί οποίοι έχουν μι
σθό λ,άγιον κατώτερον τών είσπρακτό- 
ρων λεωφορείων οί όποιοι προσλαμβά-

ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΑΝΓΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΡΓΟΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ

/ΑΚΑΛΙΙίΙΙΙΑΧ 64 — 1ος ΟΡΟΦΟΪ Γρ. 9 
Τ^Κέφωνον 601.96S

1)
»)
3)
4) 
3)

’ Επ c ®τ »),μ.ο ν 6 χά 
Ίβτορϊ/ά 
Φιλολογικά
Λ,εξικά ('Ελληνικά κ»ί ςένχ)
’Εγκοκλοηαίδεια,ι ( Έλλκ,νικχί καί Βένχι) 

ΙΙωλοΰνται μ-όνον τοϊς μετρητοί; 
Εκπτώσεις ΚΛΤΛΙΙ.νίΙΚΤΙΚΛΙ διά 

τούς εργαζομένους εις την ’Εθνικήν Τράπεζαν.
Τά έξοδα άποστολης καί συσκευασίας τόσον εις 

τό Κέντρον, όσον καί εις την ’Επαρχίαν 6ά βαρύ
νουν τόν πωλητήν.

Γράψατε, τηλεφωνήσατε διά σειράν προτεραι
ότητας.

Ό Γιώργος



III ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΗΕΥΣΕΠΣ ΤΟΥ ΣΥΑΑΟΓΟΥ ΜΑΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΙΣ 6ης ΣΕΛ.)
νονται μέ 3.500 δοαχ. καί δ υπάλληλος 
τής Τραπέζης ιμε 2.100.
(’Ακολουθεί διαλογική συζήτησι;).

θέλω νά πώ καί κάτι άλλο, Εάν 
ή 'Ελλάς πιστέΰοιμεν οτι σήμερα 
άναγεννδται, τδ Εργον τής άναγεν- 
νήσεως ανήκει εις ημάς τους νέους, 
είναι λοιπόν ύποχρέωσις :ολων, τόσον 
τής Δίοικήσεως οσον καί τής Κυβερ
νήσεως νά στραφή προς ημάς κύριοι, 
εάν ζήτα την βοήθειαν μας διά την 
αναδημιουργίαν τοΰ 'Εθνους, πρέ
πει νά μάς ιδώση τά κίνητρα Εκείνα, 
έκτος των ψυχικών τοιουτων που 
διαθέτομεν ώς 'Έλληνες, νά μάς 
δώση καί τά κίνητρα έκεϊναΙ τά ό
ποια θά μάς δώσουν την Ικανότητα 
νά -άξιοποιήσουν Ετι περισσότερον τό 
Ιδρυμα τό όποιον μέχρι τώρα, νομί
ζω οί κ.κ. μέτοχοι τό γνωρίζουν κα
λώς, τό εχομεν άξιοποιήσει.

’Εμείς δεν εϊμεθα μέτοχοι, εϊμεθα 
υπάλληλοι καί όταν άνοΕξωμεν τό 
συρτάρι μας βλέπομεν 1.850 άνά δε
καπενθήμερον μετά από εννέα Ετη 
υπηρεσίας.

Τελειώνοντας θά ήθελα νά παρα- 
καλέσω καί άν ακόμη δεχθώ 6τι τό 
παρόν Διοικητικόν Συμβούλων Εχει 
κάνει ωρισμένα λάθη τά όποια καί 
τό ίδιον καλοπίστως θά πρέπει νά 
αναγνώριση, τούτο δεν σημαίνει οτι 
δεν εχομεν την ύποχρέωσιν νά τό 
στηιρίξ-ωμεν καί νά τό στηρΐΐξωμεν 
δι* ήμάς τούς Ιδίους. Καί νά μην 
έκβάλώμεν γοεράς κραυγάς αγωνίας, 
τί θά γίνουμε, πού πάνε αύτά τά 
παιδιά, τί κάνουν, θά μάς καταστρέ
ψουν. Αύτάς τάς κριαυγάς κύριοι θά 
Επρεπε νά τάς έκβάιλα,μεν όταν είς

I τό κέντρον τών ’Αθηνών, όπως είπε 
I προηγουμένως ό κ. Παπαϊωάννου 
είχε 50ο) ο αποχήν.

Σήμερα δέν Εχομεν τό δικαίωμα 
νά τάς έκιβάλλωμιεν, διότι σήμερον 
έξελέγησαν νομίμως, δέν Εχουμε δι
καίωμα νά έκβάλλωμεν γοεράς καί 
σπαρακτικάς κραυγάς αγωνίας, Θχο- 
μεν όμως ύποχρέωσιν στεντορία τή 
φωνή νά τούς ύποστηρίξωμεν, διότι 
είτε τό θέλομεν όλοι, είτε δέν τό 
θέλομεν, εχομεν ύποχρέωσιν, αυτούς 
οί όποιοι νομίμως μάς Εκπροσωπούν 
Εναντι τής διοιΐκήσεως νά τούς ύπο- 
στηρίξωμεν καί όχι νά ύποιδαυλίζω- 
μεν τάς προσπάθειας των.

Άντί νά κάνωμεν καλόπιστον ή 
κακόπισταν κριτικήν, νά τούς συν- 
δράμοαμεν δι’ ήμάς τούς ίδίους. Τό 
συμφέρον μας είναι άλληλένδετον 
μέ την καλήν θητείαν τουλάχιστον 
δι’ αύτόν τον χρόνον τού Διοικητι
κού αύτοΰ Συμβουλίου. ’Εάν τό Διοι
κητικόν Συμβούλων ιάποτήχει εις τούς 
στόχους τούς όποιους Εχει θέσει aou 
τό είναι εις βάρος μας.

Αύτό πού πρέπει νά πή κάθε συ
νάδελφος είναι ότι θά υποστηρίξω 
τό Διοικητικόν Συμβούλων, τό έκλε- 
γέν κατόπιν ελευθέρων εκλογών, μέ
χρι τοΰ τέλους τής θητείας του, 
διότι εάν υπάρχουν άνθρωποι πού 
δέν τό θέλουν θά τούς δοθήι ή εύυ 
καίρια, κατά τάς αρχαιρεσίας νά ψηι- 
φίσουν τό άλλο Ψηφοδέλτιον πού θά 
κατέλθη, εάν κατέλθη καί όποιο κα- 
t έλθει.
Μην άγωνιάτε, Σάς ευχαριστώ πολύ 

(Χειροκροτήματα)
Πρόεδρος Γ. Σ,: Τον λόγον έχει 

ή συνάδελφος Α. Τσαγγάρη.

Η ομιλία ins νυν. Α. Τσαγγάρη
κ. Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ: Θά ή βέλα νά 

σάς απασχολήσω δι’ ολίγον διά τά 
Θέματα του Θήλεως προσωπικοί) καί 
ιδίως αυτά πού αφορούν τις μητέ
ρες τις Εργαζόμενες εις την Εθνι
κήν Τράπεζαν, δυστυχώς δέν μπορώ 
νά ευχαριστήσω τον σύλλογον δι’ 
δ,τι έπέτυχεν μέχρι τώρα γιά μάς.

Τό πρώτο μας θέμα ήτο ή Υδρυσις 
βρεφοκομικού σταθμού, τό πρώτο 
μας αϊτημα.Ή αρχική Ενέργεια έπΐ 
τού θέματος αυτού έγινε άπό εμάς 
τις ’ίδιες, δηλαδή κατά τάς άρχάς 
τοΰ 1971 μία επιτροπή μητέρων πα- 
ρουσιάσθηκε μέ Ενα υπόμνημα στον 
κ. Καμπέραν, Υποδιοικητήν, και έ- 
ζήτησεν τήν ίδρυσιν βρεφοκομικού 
σταθμού, έν συνεννοήσει μετά τού 
Προέδρου Ταμείου 'Υγείας κ. Μά
κρη, 6 όποιος είχε σχετικήν μελέ
την άπό τού έτους 1965. Ή δαπά
νη διά τον σκοπόν αυτόν άνήρχετο 
εις τό ποσόν τών έπτάμισυ Εκατομ
μυρίων μέ τήν μελέτην τού 1965.

Ό κ. Καμπέρας έξήτασε τό θέμα 
όμοΰ μετά τής Διευθύνσεως Περιου
σίας Τραπέζης και κατόπιν τών ε
νεργειών τών ίδικών μας έπετεύχθη 
τό αποτέλεσμα τής χορηγήσεως τρι
ών Εκατομμυρίων μέσω τού Ταμεί
ου Υγείας διά τον σκοπόν αυτόν.

Δέν διηυκρινίσθη άκάμη τουλά
χιστον άπό πλευράς δίοικήσεως πώς 
θά γίνη ή χορήγησις τοΰ ποσού αυ
τού, δηλαδή προς ίδρυσιν ή όπως 
λέγει έδώ ό Σύλλογος οτι θά συμ
βληθούν τά Ταμεία Υγείας διά τήν 
χορήγησιν τού ποσού αυτού εις έ- 
κείνας αί όποΐαι αναθέτουν τάς 
φροντίδας τών παιδιών τους εις ε
τέρους Παιδικούς Σταθμούς, αύτό 
κρίνεται άπαράδεια-ον άπό εμάς τις 
μητέρες. Τά θέμα είναι θέμα Εμπι
στοσύνης θέλουμε νά άναθέτουμε τήν 
φροντίδα τών παιδιών μας σέ Στα
θμούς οί όποιοι νά τυγχάνουν τής 
απολύτου εμπιστοσύνης μας, αύτό 
τον σκοπόν έχει ή ΐδρυσις τού Στα
θμού καί μόνον, διότι διαφορετικά 
θά είχαμε αναθέσει τήν φροντίδα 
τών παιδιών μας σέ άλλους Στα
θμούς καί δέν θά καταφεύγαμε σέ 
οίκιακάς βοηθούς, στις οποίες διο
χετεύουμε δλον τον ιδρώτα μας, διό
τι πραγματικά αμείβονται μέ υπέ
ρογκα ποσά πού πολλές φορές υπερ
βαίνουν τον μισθό υπαλλήλου 5 ή 
8 ετών.

Υπάρχει οικόπεδο στο Χολαργό 
καί είναι άπαίτησίς μας κατά κά
ποιο τρόπο νά γίνουν τά κτίρια ε
κεί καί νά είναι υπό τήν έποπτείαν 
υπαλλήλων τής Τραπέζης μητέρων ή 
μή. Αύτό θά πρέπει νά διευκρινισθη 
προς τήν Διοίκησιν και προς τον 
Σύλλογον, γιά μάς δέν θά είναι Ε
πίτευγμα εάν καταλήξωμεν στο ση
μείο αύτό (διαθέσεως τοΰ ποσού εις 
ετέρους Σταθμούς).

Τό δεύτερο είναι ή άποχώρησις 
μετά 15ετή πραγματικήν υπηρεσίαν 
τής Τραπέζης, έπ’ αυτού έγιναν Ε
νέργειες πάλι οπτό τις ίδιες τις μη
τέρες, άπεστείλαμεν υπομνήματα 
προς τούς αρμοδίους παράγοντας, 
δηλαδή στον Πρωθυπουργόν, στάν 
’Αντιπρόεδρον της Κυβερνήσεως καί 
στά αρμόδια Υπουργεία δεδομένου 
οτι ό Σύλλογος δέν ήθέλησεν νά ά- 
ναλάβη τήν πρωτοβουλία τής ένερ- 
γείας τούτης.

Αύτό έγινε κατά τον ’Ιούνιο τού 
1971 επειδή κατόπιν τών προσφά
των αποτελεσμάτων τής άπογραψής 
τού πληθυσμού, έσημειώθη μεγάλη 
μείωσις τών γεννήσεων καί έπεση- 
μάνθη τό γεγονός ύπό τής Κυβερνή
σεως ή οποία μάλιστα έκρουσεν τον 
κώδωνα τοΰ κινδύνου καί διά τού 
στόματος τού Πρωθυπουργού τον Δε
κέμβριο τοΰ 1971 έσημειώθη οτι τό

έτος 1985 μέ τόν ρυθμό τών γεν
νήσεων αυτών δέν θά ύπάρχη νεο
λαία ή όποια τουλάχιστον νά άντι- 
κοβθιστψ τούς υπάρχοντας ηλικιωμέ
νους. Μάλιστα έξετάζεταιι τό θέμα 
ώς τό ΰπ’ αριθμόν ένα θέμα υπό 
τής Κυβερνήσεως ή οποία υπόσχεται 
συμπαράστασιν εις τάς μητέρας καί 
εξήγγειλε τά πρώτα μέτρα υπέρ τής 
μητρότητας.

Άπετάθημεν εις τόν Σύλλογον 
άπό πενταμήνου καί πλέον εις τόν 
όποιον έδώσαμε άντίγραφον τού έν 
λόγω υπομνήματος καί ό Σύλλογος 
ήρνήθη νά προβή εις οίανδήποτε ε
νέργειαν με τήν δικαιολογίαν οτι 
υπάρχουν σοβαρότερα θέματα δπως 
τό ασφαλιστικό. ’Αλλά δπως δλοι 
ξέρετε, τό ασφαλιστικό δέν είναι 
τωρινό θέμα, ΰφίσταται άπό 20ε- 
τίας καί άπό ετών είναι εις κρίσι
μόν σημεϊον καί θά είναι γιά πολύ 
άκόμα.

Εις τί συνίσταται αυτή ή όητοχώ- 
ρησις, διά νά μή νομίζετε οτι Επι
βαρύνεται τό Τοομείον Συντάξεων, 
κατά προχείρους υπολογισμούς ή 
Τράπεζα έπβαρύνεται μετά τήν συμ- 
πλήρωσιν 1 δετούς υπηρεσίας μιάς 
υπαλλήλου καί μέχρι τήν συμπλήρω 
σιν 2δετούς μέ τό ποσόν τού ένός 
καί ήμίσεος Εκατομμυρίου διά άμοι- 
βάς τής έν λόγψ υπαλλήλου. ’Εάν 
αποχώρηση ή υπάλληλος έχει αυτήν 
τήν ωφέλειαν ή Τράπεζα έναντι δα
πάνης γιά πρόσληψιν μιάς νέας ΰ
παλλήλου. "Αν άναλάβη ή Τράπεζα 
τήν δαπάνην αμοιβής αυτής τής νέ
ας ύπαλλλήου καί συγχρόνως τήν 
συνταξιοδότηισιν τής άποχωρούσης 
μετά 1 5ετή υπηρεσίαν υπαλλήλου 
τό σύνολον τής δαπάνης αυτής φτά
νει τό 1.100.000, ήτοι υπόλοιπον 
ωφελεί ας Τραπέζης (δι’ έ κόστη ν α
ποχωρούσαν υπάλληλον) 400.000 
περίπου. Σημειωτέον οτι αί μητέ
ρες έχουν καί τό προνομίαν τής έ- 
νωρίτερον άποχωρήσεως κατά δύο 
ώρας κατά τά δύο πρώτα έτη τοΰ 
παιδιού καί μία ώρα διά τά επόμε
να δύο, έχει καί αυτό τό όφελος ή 
Τράπεζα (τής άπψυγής μειωμένου 
ωραρίου έν περιπτώσει άποχωρήσε
ως μητέρων).

"Οσο διά τήν άντικατάστασιν τής 
παλαιός ΰπαλλήλου δέν νομίζω οτι 
θά προβάλη τό αίτημα ή Διοίκησις 
ή κανείς άλλος οτι εϊμεθα αναντικα
τάστατες, δεδομένου οτι οί περισ
σότερες καθηλωνόμεθα εις τόν βα
θμόν τού Λογισταΰ Α' έπΐ 1 Οετίαν 
καί πλέον, άπόδειξις οτι εις τάς 
τελευταίας προαγωγάς εις Ύπα- 
τμηματάρχας δέν Εχομεν φθάσει ού
τε τό 1% ποσοστόν, όταν άρρενες 
συνάδελφοί μας, μέ τό χαρακτηρι>- 
σμόν «καλός» προήχθησαν εις ΰπο- 
Τμηματάρχας. Αυτό τό σημειώνω 
καί έάν θέλη κανείς άς τό έλέγξη.

Νομίζετε οτι δέν υπήρχε καμμία 
λίαν καλή; 'Απλώς οί κρίνοντες ή- 
σαν ανδρες καί μάς έκριναν έτσι, 
δπως ήθελαν. ’Εκ παραλλήλου εις 
τόν Σύλλογον βρίσκω ότι δέν έκ- 
προσωπούμεθα δπως πρέπει τουλά
χιστον. Ή παρουσία μας είναι υ
ποτυπώδης καί ή φωνή μας οπωσ
δήποτε καθόλου ηχηρά. Έφ’ δσον 
καλυπτόμεθα άπό φωνάς ήχηροτέ- 
ρας τών άνδρών μελών τοΰ Συλλό
γου.

Αυτή τήν στιγμήν ώιμιλήσαμε διά 
τόν Χολαργόν. Ότι δηλαδή υπάρχει 
οίκόπεδον διά τόν Παιδικόν Στα
θμόν, Επειδή ακριβώς υπάρχει τό οί
κόπεδον είναι μία ευκολία καί υπάρ
χει ή σχετική μελέτη. Αύτό δέν Εμ
ποδίζει νά έπεκταθή τό μέτρο καί 
εις τήν Επαρχία, άλλα άπό κάπου 
πρέπει νά άρχίσωμε. Αύτή είναι ή 
ουσία. ’Αρχίζομε άπό έδώ καί έπε-

κτεινόμεθα "Αλλωστε όλα Εφαρμό
ζονται εις τό Κέντρον. Δέν μπορεί 
νά γίνη διαφορετικά. ’Εκτός αυτού 
ό αριθμός τών μητέρων έδώ, εις τό 
Κέντρον είναι οπωσδήποτε μεγαλύ
τερος. Δέν θά γίνη διά δύο ή διά 
τρεις. Έδώ, αφορά μητέρας 200 καί 
300. Ή άρχή είναι τό παν. Έάν 
νομίζη ή Επαρχία άς υποβάλει και 
Εκείνη τά αιτήματα της, καί άς κι- 
νηθή. Αύτή τήν στιγμήν κινούμεθα 
Εμείς αί τού Κέντρου. Καμμία δέν 
έχει έμφανισθή έκ τής Επαρχίας.
(Διακόπτεται υπό μή άκουομένων,

υπό τού άκρσατηιρίσυ).
κ. Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ: Σωστά. Σάς 

λέγω οτι υπάρχουν τά στοιχεία τά 
βοηθητικά αυτήν τήν στιγμήν. Τό 
οίκόπεδον τό όποιον έχει μεγάλη ά
ξια τουλάχιστον διά έδώ. Έάν νο
μίζετε οτι κάνω διαχωρισμόν όχι, 
δέν ώμίλησα Εγώ διά Επαρχίαν, δέν 
διεχώρισοο έγώ, κατ’ άρχήν έγώ ώμί- 
λησα περί Χολαργοΰ. Σείς είπατε 
διά την Επαρχίαν. Έγώ Επιμένω οτι 
εί'μεθα ίδιοι. 'Η Επαρχία δέν έχει 
παρά νά έπικοινωνήση μέ ΰμάς διά 
νά Ενωθούμε πραγματικά εις τήν 
προσπάθειαν.

Τώρα συνεχίζω ώς προς τήν 15ε- 
τίαν. Τό υπόμνημα διεβιβάσθη υπό 
τού κ. Παττακοΰ εις τήν Διοίκησιν 
προς έξέτασιν. Κ αλέσαμε τόν Σύλ
λογον νά λάβη μίαν θέσιν, διότι έ- 
μεΐς δέν μπορούσαμε πλέον νά ά- 
πστανθοΰμε εις τόν Διοικητήν, έφ’ 
δσον έχοιμε Σύλλογον. Ό Σύλλογος 
ήρνήθη έπ’ αύτοΰ. Δέν εΰρισκε πρόσ
φορο τό έδαφος. Ένώ έμεΐς τό βρί
σκομε πολύ προσφορώτερον τώρα μέ 
τις Εξαγγελίες τής Κυβερνήσεως υ
πέρ τής μητρότητος. Είναι μοναδι
κή ευκαιρία έν δψει τής καταρτίσε- 
ως καί τοΰ νέου Κώδικος άσφαλί- 
σεως.

Δεύτερον, τό υπόμνημα τό άπο- 
σταλέν εις τόν κ. Πρωθυπουργόν Ε
στάλη ΰπ’ αυτού εις τόν Υπουργόν 
Κοινωνικών Υπηρεσιών ό οποίος δέ
χεται μόνον συλλογικήν έκπροσώπη- 
σιν. Ό Σύλλογος καί πάλιν ήρνή
θη. Τό ιμόνον πού έκαμε μετά άπό 
δμηνες οχλήσεις μας, ήταν νά κα- 
ταχωρήση τό υπόμνημά μας εις τήν 
«Τραπεζιτικήν» καί μέ αυτόν τόν 
τρόπον έπρεπε, δπως μοΰ έδήλωσε 
ό Γενικός Γραμματεύς, νά είμεθα ί- 
κανοπο ι ηιμένε ς. Δέν μένει δηλαδή 
παρά νά καταχωροΰνται εις τήν Τρα
πεζιτικήν δλα τά τά θέματα τά ό
ποια μάς άφορούν καί νά εί'μεθα 
σίγουρες οτι δλα θά λυθούν αυτο
μάτως. Έν τοι-αύτη περιπτώσει, 
αυτό ήθελα νά σάς εΐπω, οτι έάν

H ομιλία ιοϋ σιν
’Αγαπητοί συνάδελφοι,

'Όλα τά θέματα όατό τούς προ- 
λαλήσαντας συναδέλφους, τό ασφα
λιστικόν, ό Όΐργανισμός καί άλλα 
έχουν πολλάς φοράς λεχθή καί δλοι 
τά ήκούσατε καί τά γνωρίζετε.

Έγώ θά ήθελα νά προσθέσω λίγα 
πράγματα καί θά παρακαλοΰσα νά 
μέ ακούσετε.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον, έκι- 
νήθη πράγματι δραστηρίως διά νά 
έπιτΰχη δσα Επέτυχε ύπό τάς πλέον 
αντίξοους συνθήκας. Πιστεύω ακό
μη οτι τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
μέ τά υπομνήματα του, μέ τά άρ
θρα καί τά σχόλια τής «Τραπεζιτι
κής», έξέφρασε τά αισθήματα τών 
Εργαζομένων εις τήν Εθνικήν Τρά
πεζαν.

Ή ίση μεταχείρισις είναι τό πιο 
σωστό σύνθημα γιά τό μισθολογικό 
μας θέμα. ’Αφού, δυστυχώς, φθάσα- 
με σ’ αυτό τό χάλι, νά είμαστε μι- 
σθολογικώς χαμηλότερα άπό τούς 
άλλους συναδέλφους, τό πρώτο βή
μα πρέπει τώρα νά είναι ή ίση με- 
ταχείιρισις.

Ιδιαίτερα θέλω νά άναφερθώ εις 
τό Επίτευγμα τού Διοικητικού Συμ
βουλίου δσον άφοιρρ: τόν ταμιακόν 
κλάδον. Έπΐ πολλά έτη, κύριοι συ
νάδελφοι, οί προηγούμενοι σύλλο
γοι, παρ’ δλας τάς παρακλήσεις

Ή ομιλία του συν.
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μέ τήν λογοδοσίαν γενικώς τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου ήσχολήθη- 
σσ-ν πολλοί συνάδελφοι καί σχεδόν 
έξή/τλησαν δλα τά θέματα. ΔΓ αυ
τό θ’ ασχοληθώ δι’ ολίγον μόνον, μέ 
τό άναφυέν ζήτημα τοΰ διαχωρισμού 
τής ακινήτου περιουσίας τού Ταμεί
ου συντάξεων, διά νά απαντήσω εις 
τόν κ. Πρόεδρον ό όποιος φαίνεται 
νά έχη αδυναμίαν εις τήν έπανήχη- 
σιν τής λέξεως καταγγέλλω.

Ό κ. Παπαϊωάννου άνεφέρθη διε- 
ξοδικώς εις τήν περίπτωσιν καί σάς 
άνέγνωσε διχαστικάς αποφάσεις ή 
ύπαρξις τών όποιων καί μόΰλιστα 
τοιαύτη τού άνωτόοτου Δικαστηρίου 
δέν αφήνει περιθώρια άμφισβητή- 
σεων έν πρακειμένφ.

Καθ’ δσον άφορςι εις την ληψθεΐ- 
σαν άπόφασιν ύπό τού Συμβουλίου 
τού Ταμείου Συντάξεων, τού όποιου 
τυγχάνω μέλος, πρέπει να σάς εϊ- 
πω οτι ήχθημεν εις τούτο καί διετυ- 
πώθη ώς έξης ή άπόφασις: «Νά έ- 
πιδιωχθή 6 διαχωρισμός τής περι
ουσίας τού Ταμείου προς τόν σκο
πόν τής καλλίτερος άξιοποιήσεως 
τών ακινήτων μας», λόγφ τής άρνή-

παρουσιασδή τίποτε, ώς Επίτευγμα 
έκ μέρους τοΰ Συλλόγου νά ξεύριε- 
τε δτι έγινε άπό Ενέργειες μητέ
ρων, καί δτι τήν έπιαμένηιν έβδο- 
μάδα θά παρουσιασθοΰμε μία Επι
τροπή εις τόν κ. Μπερνάρη. ('Υ
πουργόν Κοινωνικών Υπηρεσιών) 
μόνες μας τελείως. Καί κάτι ακό
μη τό όποιον είπε ό κ. Π ίσκοπος, 
ό Γενικός Γραμματεύς, δτι δλη του 
τήν ήμερα τήν καταναλίσκει μέ τά 
νά έξυπηρετή άτομικάς περιπτώσεις 
υπαλλήλων, πώς αγνοεί τό παρόν 
αίτημα τού ήμίσεος σχεδόν τοΰ προ
σωπικού;

Κύριοι, εΐσθε έδώ ώς Εκπρόσωποί 
μας, βγήκατε μέ τήν ψήφον μας, Ε
μείς αντιπροσωπεύομε τό ήμισυ σχε
δόν τών υπαλλήλων έκ τών οποίων 
ψήφων των βγήκατε σείς, δέν ιμπο- 
ρεΐτε νά τούς αγνοήσετε. ’Ασχέτως 
υποκειμενικής γνώμης, έφ’ δσον υ
πάρχει αίτημα δικό μας, έπρεπε νά 
τό είχατε θέσει. Υπάρχει αύτό τό 
αίτημα άπό τόν ’Ιούνιον τοΰ 1971 
καί κοντεύει νά χρονίση. Αύτή ή τα 
κτική είναι απαράδεκτος καί καλώ 
δλους καί δλες νά τό σκεφθούν αύ
τό τώρα, πού τούς δίδεται ή ευκαι
ρία νά κρίνουν τά πράγματα καλύ
τερα. Καί Ελπίζω να βρεθώ εις τήν 
εύχάριστον θέσιν τήν έπομένην φο- 
οάν νά χειροκροτήσω καί έγώ τόν 
Σύλλογον. Πάντως αυτήν τήν στι
γμήν, ό κ. Γεν. Γραμματεύς κατανα- 
λίσκει εις άτομικάς περιπτώσεις 
τόν χρόνον του, οί όποιες περιπτώ
σεις κάλλιστα θά μπορούσαν νά λυ
θούν καί ΰπηρεσιιακώς, τό γνωρίζω 
έκ προσωπικής πείρας, διότι οί έξ 
Επαρχίας έάν άποτανθοΰν καί εις 
τούς αρμοδίους υπηρεσιακούς παρά
γοντας θά ήτο δυνατόν νά βροΰν 
λύσιν διά τά θέματα αύτά. ’Αλλά 
φυσικά άφοΰ ό Σύλλογος άσχολεΐται 
μέ άτομικάς υποθέσεις, πού νά βρή 
και no νά άσχοληθή ιμέ αι τήματα 
2.000 καί πλέον υπαλλήλων, οσαι 
εϊμεθα αί θήλεις υπάλληλοι;

Πάντως Ελπίζω νά βρεθώ εις τήν 
εύχάριστον θέσιν τήν έπομένην νά 
χειροκροτήσω τόν Σύλλογον ικαι τήν 
τυχόν βοήθειαν τήν όποιαν θά μάς 
παράσχη. Προς τό παρόν, προχω
ρούμε μόνες μας.

Ευχαριστώ πολύ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙ ΟΙ Κ. ΣΥΜΒΟΥ

ΛΙΟΥ: ’Απαντήσεις εις δσα θέμα
τα θίγουν οι συνάδελφοι θά δώσω 
εις τήν δευτερολογίαν μου.

Πρόεδρος Γ.Σ.: Τόν λόγον έχει ό 
συν. Κων. Γ κουντελας.

. Κων. Γκουντέλα
μας διά τό πενιχρόν Επίδομα, τό 
διαχειριστικόν, δέν ήδυνήθησαν νά 
τό ικανοποιήσουν. Είμαι υποχρεω
μένος νά ευχαριστήσω τό Διοικητ. 
Συμβούλιον, διά τάς προσπάθειας 
τάς οποίας κατέβαλεν ώστε τό Ε
πίδομα αύτό, τό διαχειριστικόν, νά 
αΰξηθή. ΔΓ αύτό καί πάλιν Εκφρά
ζω τάς ευχαριστίας μου.

Θά ήθελα νά ζητήσω άπό τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον, έάν έχη 
τήν εύγενή καλωσύνην νά φροντίση 
νά χοιρηγηθή εις τόν ταμιακόν κλά
δον και τά ανθυγιεινόν επίδομα, 
λόγω τής φύσεως τής Εργασίας τήν 
όποιαν έμεΐς κάνομε. Επίσης, θά 
ήθελα νά σάς παρακαλέσω νά κρί
νετε τό Δ.Σ. μέ κάποιαν Επιείκειαν 
διότι, δπως γνωρίζετε δλοι, άντι- 
μετωπίζει πολλάς, δπως άνέφερα 
καί προηγουμένως, αντιξοότητας. 
Καί θά ήθελα, εις τήν Γενικήν Συ- 
νέλευσι-ν, νά παρακαλέσω τό Δ.Σ. 
νά έργασθή μέ μεγοολύτερον ζήλον, 
καί τό σπουδαιότερον, νά προσπα- 
θήση μέ την σεβαστήν Διοίκησιν, 
νά έπιλύση δλα τά ζητήματα τά ό
ποια παρουσιάζονται καί τά όποια 
τόσο πολύ έχομεν ανάγκην.

Σάς ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Σ.: Τόν λόγον έ

χει ό συν. Ζαφ. Βασιλόπουλος.

ίοφ. Βοιιλοπούλαυ
σεως τών συναδέλφων τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος μελών τής Επιτροπής 
διαχειρίσεως ακινήτων, νά προσέρ- 
χωνται εις τάς έκάστοτε συνεδριά
σεις τής Επιτροπής ταύτης, δυσχε- 
ραίνοντες οΰτω τό έργον τής δια
χειρίσεως.

ΔΓ αυτόν τόν λόγον «αί 8Γ άλ
λους άκόμη έτέθη ούτω τό θέμα.

’Ανεξαρτήτως όμως τής ληφθεί- 
σης άποφάσεως τού Συμβουλίου, αύ
τό δέν σημαίνει δτι έκλήθη τό Τα- 
μεϊον Συντάξεων τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος νά τοΰ παραδσθή άπό ή
μάς τό αναλογούν εις αύτό ποσο
στόν έκ 30% τής περιουσίας ώς αί 
Δικαστικοί άποφάσεις καί Ύπουρ- 
γικαί τοιαΰται ορίζουν.

'Όταν θά έλθη ή στιγμή πού θά 
συζητηθή κατ’ ουσίαν τό θέμα τοΰ 
διαχωρισμού, τότε θ’ άναζητηθή καί 
ά τρόπος, είτε διά τοΰ συμψηφισμού 
τών έκ μέρους τής Τραπέζης Ελ
λάδος προς τό Ταμεΐον μας άφειλο- 
μένων 200 περίπου εκατομμυρίων 
είτε διά προσκυρώσεως τού 30% έ
άν είναι Εφικτόν τούτο είτε δΓ Ε
ξαγοράς κλπ.

Έξ άλλου ή ληφθεΐσα άπόφασις

δέν όμιλεΐ περί DE FACTO διαχω
ρισμού συπκεκριμένων ποσοστών καί 
δέν είναι δεσμευτική έστω καί άν 
δέν υπήρχαν αί Δικαστικοί αποφά
σεις.

Κατόπιν τών δσων έθέσαμεν ύπ’ 
δψιν υμών έρωτάται ό κ. Πρόεδρος 
νά μάς εϊπη: Είναι δυνατόν νά ά- 
κυρώσετε δικσστικάς άποφάσεις;

Καί διά νά κλείση τό άνακΰψαν 
3έμα καί σταθμίσω με Κύριε Πρόε
δρε τόν βαθμόν έγκυρότητος καί ί-

χΰος τών υφισταμένων Δικαστικών 
χποφάσεων έναντι μιάς κατ’ έπιθυ- 
uίαν υμών άποφάσεως τής Γενικής 
Συνελεύσεώς μας, έπιιμενομε νά τε
θούν αί καταγγελίαι σας εις ψη
φοφορίαν διότι καθ’ ήμάς αυται α
πορρίπτονται ώς απαράδεκτοι ή νά 
αποσύρετε ταύτας άπό μικροφώνου 
ώστε νά καταχωρηθοΰν εις τά πρα
κτικά διότι Επιδιώκετε τήν δημιουρ
γίαν Εντυπώσεων.

(Ό κ. Πρόεδρος άποσύρει την 
πρότασιν).

Κύριε Πρόεδρε παρά τό γεγονός 
δτι αποσύρετε τήν πρότασιν σας 
είναι ζήτημα ήθικής τάξεως καί έ- 
πιμένομε νά τεθή εις ψηφοφορίαν 
προς άρισιν τυχόν Εντυπώσεων.

Εισέρχομαι τώρα: εις τά κεφάλα ι
όν τού ’Ισολογισμού τό όποιον ού- 
δείς συνάδελφος έθιξε.

Κύριοι Συνάδελφοι, θά σάς δώ
σω ένδεικτικώς ώρισμένους αριθμούς 
πού άφοιροΰν κονδύλια τοΰ ’Ισολο
γισμού διά νά συγκρίνετε καί βγά
λετε τά συμπεράσματα σας έπΐ τών 
οικονομικών τοΰ Συλλόγου.

Έάν έπιθυμήτε αγαπητοί συνά
δελφοι δσοι θέλετε νά σημειώνετε 
νούμερα. Θά άναφερθώ εις τάς δα- 
πάνας τού 1970 δτε τήν διαχείρι- 
σιν τών κοινών εΐχεν τό ύπό τήν 
προεδρίαν τού Κυρίου Τσουδεροΰ 
Συμβούλιον, συγκριτικώς μέ τάς δα- 
πάνας έτους 1971, τάς ύπερβάσεις 
τού προϋπολογισμού έτους 1971, 
καί τόν προϋπολογισμόν έτους 1972 
περί οριζόμενος εις ώρισμένους λο
γαριασμούς έκ τού ’Ισολογισμού καί 
δχι εϊς τά σύνολα, εις χιλιάδας δρα
χμών.

’ Εξοδα αντιπροσώπων Επαρχια
κών καταστημάτων: 1970 38.000, 
1971 57.000. Ύπέρβασις 19.000.

"Εξοδα Εορτών και ψυχαγωγίας:
1970 452.000 1971 642.000. Έπΐ 
πλέον δηλαδή 190.000 Διάψορα έ
ξοδα: 1970 95.000 1971 205.000. 
Δηλαδή ή χρήσις τού 71 είναι Ε
κείνη διά τήν όποίαιν εΰθύνεται τό 
παρόν Συμβούλιον.
Διαφορά 110.000 Συνδικαλιστικοί 
αγώνες: 1970 40.000 1971 104.
000. Διαφορά 64.000. "Εκδοσις 
«Τραπεζιτικής»: 1977 90.000,
1971 107.000. Διαφορά 17.000.
Βοηθήματα - φιλοδωρή-ματα: 1970 
54.000 1971 110.000. Διαφορά
56.000.

Και προχωρούμε καί εις άλλα 
κονδύλια πού υπάρχουν διαφοραί. 
Εις τάς κοινωνικάς υποχρεώσεις: 
23.000 — 67.000, διαφορά 44.000 
γραφική ϋλη: 1970 21.000, 1971 
41.000 διαφορά 20.000

Υπάρχουν καί άλλαι περιπτώσεις 
υπερβάσεων μικραί αν ευ σημασίας. 
Δρλαδή τό σύνολον τών έπΐ πλέον 
Εξόδων πού Εμφανίζει ή χρήσις τού 
1971 έναντι τού 1970 ανέρχεται 
εις τό ποσόν τών δρχ. 529 χιλ. καί 
άφορό: τούς άνωτέρω μόνον λογα
ριασμούς. Εμφανίζουν δέ ώς δει
κνύει ό πίναξ ύπέρβασιν τοΰ προ
ϋπολογισμού Τοΰ έτους 1971 348 
χιλ. ώς αναλυτικούς κατά περίπτω- 
σιν θά σάς εϊπω.

Εις τούς Λογ)σμούς Εορτών — 
ψυχαγωγίας δρχ. 142.000.

Εις τά διάφορα έξοδα ύπέρβασιν 
δρχ. 105.000.

Εις τούς Συνδικ. ’Αγώνας ΰπέρ- 
βασιν δρχ. 4.000.

Εϊς τάς βοηθήματα - φιλοδωρ. ύ- 
πέρβασιν δρχ. 60.000.
Εις τάς Κοινών, υποχρεώσει ς ύπέρ- 
βασιν δρχ. 37.000.

Καί προχωρούμε εις τόν συντα-

Η όιιιλίο lijg συν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέν πρόκει

ται νά σάς μιλήσω, ούτε νά σας κου 
ράσω. Ό κύριος Πρόεδρος στην ο
μιλία του, νομίζω, έχει κάνει ένα 
σφάλμα. Έμεΐς ολοι δέν εϊμεθα εις 
θέσιν νά κρίνωμεν μόνον μέ τόν λό
γον ποιά πλευρά έχει δίκιο καί ποιά 
πλευρά άδικο, γι’ αύτό θά παρακα- 
λοϋσα νά γίνεται δ αντίλογος, πριν 
ύποβληθοΰν προτάσεις καταψηφίσε- 
ως τών. Ενεργειών τών συναδέλφων.

’Αφού ομιλήσουν οί κ.κ. Παπαϊω- 
άννου καί αΒσιλόπουλος αφού ομι
λήσουν καί άφοΰ Εκθέσουν τις από
ψεις των τότε ό χ. Πρόεδρος έφ’ 
δσον θά έχη διαφωτισθή καί ή συνέ- 
λευσις Επί τών πεπραγμένων των 
τότε ας ζητήση νά καταψηφισθοΰν. 
Καί αύτό τό λέω διότι Εάν δέν ύ
πάρχη λόγος καί αντίλογος δέν έ
χομε συνέλευσιν άλλα ρωμαϊκόν ιπ
πόδρομον, καί όταν έχουμε ρωμαϊκόν 
ιππόδρομον όρθώς δέν έρχονται οί 
συνάδελφοι.

'Όταν έχουμε μόνον τον λόγον εί
τε άπό τήν μίαν είτε άπό τήν άλ
λη πλευρά τά συμφέροντά μας δέν 
προχωρούν.

Μέ τά πολύ μεγάλα θέματα σάς 
κούρασαν οί άλλοι συνάδελφοι, καί 
δέν προτίθεμαι νά σάς απασχολήσω.

χθέντα νοέν προϋπολογισμόν έτους 
1972.

1. Μισθοδοσία Προσωπικού καί 
Είσφοραϊ IΚΑ κατά τόν προϋπολ.
1971 310.000, κατά τόν προϋπολ.
1972 370.000, ηΰξημένος κατά δρχ. 
60.000.

2. Έορται - ψυχαγωγίαι προϋπ.
1971 500.000, Προϋπ. 1972 650. 
000, ηΰξημένος κατά δρχ. 150.000.

3. Διάφορα έξοδα κατά τόν προ
ϋπολ. 1971 δρχ. 100.000, προϋπολ.
1972 200.000, ηΰξημένος κατά δρχ.
100.000.

4. Δικών - ’Αμοιβών προϋπ. 1971 
40.000 έναντι 60.000, ηΰξημένος 
κατά δρχ. 20.000.

5. "Εκδοσις Τραπεζικής δρχ. 
120.000 έναντι 150.000, ηύξημένος 
κατά 30.000.

6. Βοηθήματα - Φιλοδωρήματα 
δρχ. 50.000 έναντι 100.000, ηύξη
μένος κατά 50.000.

7. Κοινωνικά! υποχρεώσεις δρχ. 
30.000 έναντι 70.000, ηύξημένος 
κατά 40.000.

8. Γραφική ύλη δρχ. 50.0001 έ
ναντι 60.000, ηΰξημένος κατά 10. 
000.

Παραλείποντες άλλα μικροποσά 
έρχόμεθα εις πιο μεγαλύτερα ανύ
παρκτα εις προηγουμένους προϋπο
λογισμούς.
"Ητοι: ’Αγορά αυτοκινήτου δρχ.
200.000.
Δαπάνα ι ’Ασφαλιστικού δρχ. 300.
000.

Δηλαδή ό προϋπολογισμός έτους 
1972 έναντι τού 1971 Εμφανίζει μί
αν άξιόλογον αΰξησιν άνερχαμένην 
εις τό ποσόν τών δρχ. 1.000.000 
περίπου καί νά ληφθή ύπ’ δψιν δτι 
6 προϋπολογισμός τοΰ 1972 είναι 
άπηλλαγμένος τής δαπάνης έκδό- 
σεως τών βιβλιαρίων τών 50 Ετών 
τοΰ συλλόγου καί τής δαπάνης τών 
άρχαιρεσιών αί όποΐαι ανέρχονται 
εις τό ποσόν τών δρχ. 600.000 καί 
είναι φανερόν οτι αν ύπήρχον ικαί 
αύταί αί δαπάναι στον προϋπολο
γισμό έτους 1972 θά άπέκτα ούτος 
ίδιάζουσαν αΰξησιν.

'Όπως βλέπετε, μέ τά στοιχεία 
πού σάς δίδω τόσον αί δαπάναι τού 
1971 δσον καί ό προϋπολογισμός 
έτους 1972 έν τφ συνόλφ των έμ- 
ψανίζουν πολυτέλειαν ά,νεπίτρεπτον 
διά τόν σύλλογόν μας. Συνεπώς Ε
πιβάλλεται νά σταθμίσωμε τήν ορ
θότητα τής έγ κρί σεως ή δχι τού 
προϋπολογισμού.

Έκεΐνο πού δέν ευρίσκω δικαιο
λογημένο είναι ή αγορά αυτοκινή
του δρχ. 200.000 κα' τις δαπάνες 
ασφαλιστικού δρχ. 300.000 κονδύ
λια τό πρώτον Εμφανιζόμενα εις 
προϋπολογισμόν. Ο κ. Πρόεδρος πα- 
ρακαλεΐται νά δώση Εξηγήσεις εις 
τήν συνέλευσιν πού προβλέπει νά 
δαπανήση αύτά τά ποσά. Πάντως 
έπαναλαμβάνω ό προϋπολογισμός 
Εμφανίζει πολυτελή εικόνα καί δί
δει τήν έντύπωσιν δτι έχομε πλού
σια τά Ελέη, αλλά έν τοιαύτη περι- 
πτώσει διατί ή έπιβάρννσις τής μι
σθοδοσίας τού προσωπικού νά φθά- 
νη εις τό 0,5% καί νά μή ν είναι 
όλιγωτέρα;

Αύτά εΐχον νά εϊπω έπΐ τού οι
κονομικού καί θά κλείσωι τήν ομι
λίαν μου μέ μίαν έρώτησιν πού θά 
απευθύνω προς τό λογοδοτούν Συμ
βούλιον:

Έκυκλοφόρησεν μία ανεπιβεβαίω
τος πληροφορία δτι τό Συμβούλιον 
προτίθεται νά προσλάβη διευθυντήν 
τού Γραφείου τού Συλλόγου έξωτρα- 
πεζικόν.

κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δέν 
προτίθεται κ. Συνάδελφε νά πράξη 
τοιαύτην πρόσληψιν γιά νά μή σάς 
κουράσω νά περιμένετε στο τέλος 
διά τήν άπορίαν σας.

κ. Ζ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είπαμε 
πληροφορίαν έχομε.

Συνάδελφοι αύτά είχα νά είπώ 
κο;ί σάς ευχαριστώ πού μέ άκού- 
σατε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Σ.: Ή συνάδελ
φος Σοφία Μπακανάκη έχει τόν λό
γον.

Σαφ. Μπακινάκη
Σέ μερικά μικρά θά άναφερθώ καί 
οχι ώς άντυτολίτευσις, απλώς μερι
κές υποδείξεις θέλω νά κάνω.

Πρώτα - πρώτα, θά ήθελα νά πώ 
τό έξης: ’Από τό νΰν διοικητικόν 
Συμβούλιον, ή μάλλον άπό (ορισμέ
να μέλη του, όταν άπήρχετο τό προ- 
ηγοΰμενον διοικητικόν Συμβούλιον, 
είχαν άναφερθεϊ δτι κατά τήν χρή- 
σιν τοΰ Δ.Σ. ή Τραπεζιτική είχε κα- 
ταστή ένα άχρουν, άοσμον καί άγευ- 
στον έξ Εντύπου χάρτου κατασκεύα
σμα.

Περιμέναμε λοιπόν καί έμεΐς, ι
δίως οί νεώτεροι, βλέποντας νεώτερα 
παιδιά Επάνω, πού στηρίχτηκαν, καί 
μετ’ έπιτάσεως τό έτόνισαν αύτό εις 
τήν νεότητά τους καί τήν μόρφωσί 
τους, καί γιά τά δύο τούς συγχαί
ρω, περιμέναμε νά δούμε τήν Τραπε
ζιτική νά παίρνη μίαν άλλην άναμόρ- 
φωσι. Λυπάμαι, άλλα έκτος άπό δύο 
ή τρία καλογραμμένα άρθρα, ένα ή
ταν τοΰ κ. Άδαμοπούλου άπό τήν 
Πύλο, καί άφωροϋσε τήν κατάκτη- 
σι τής αγοράς άπό τήν Τράπεζα, 
τήν ακολουθητέα δηλαδή Πολιτική, 
καί άλλο έ’να περί όργανώσεως καί 
δίοικήσεως, δέν έπήλθε καμμία άλ
λη αλλαγή. Ή Τραπεζιτική καθηλώ-
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θη σέ άνατύπωσι των άνακοινο'ισεων. 
σέ έ'να - δυο νομοθετικά διατάγματα 
καί το βήμα αυτό το όποιον θά Ε
πρεπε νά τό περιμέναμε νά φιλοξε- 
νήση στην στήλη του αρθρα καλο
γραμμένα καί από συναδέλφους πού 
έχουν τις ικανότητες νά τά γράψουν 
καί άπό έξωτραπεζιτικούς παράγον
τας, γιά την εργασία μας, γιά τά δι- 
καιώματά μας, γιά τις υποχρεώσεις 
μας, πού πολλοί άπό μας, ιδίως οί 
νεώτεροι, τά αγνοούμε, δέν έγινε τί
ποτα.

Στό θέμα τώρα τής μορφώσεως, 
λυπάμαι πάρα πολύ, πού θά διαφω
νήσω μέ τόν κ. Μπαμίχα, θά διαφω
νήσω καί μέ τό Δ.Σ. Ή τακτική τού 
Π οντίου Π ιλάτου, είναι μία σοφή τα
κτική άπό τότε πού σταυρώθηκε ό 
Χριστός, αλλά λυπάμαι δέν λύνει κα
νένα πρόβλημα.

Ξέρετε, δτι μέ τήν άπόφασι τής 
Πολιτείας περί των Π τυχιούχων, 

τό προσωπικό έχει διχασθή στά δύο, 
δέν είμαι πτυχιοΰχος, τό τονίζω αυ
τό, γιά νά μή νομισθή δ'τι μιλώ αυ
τήν τήν στιγμή υπερασπίζοντας κε- 
κτημένα συμφέροντα. Δέν είμαι πτυ
χιοΰχος. j

Στον απολογισμό του γράφει επί 
λέξει τό Δ.Σ.: Διά τό θέμα συνεπώς 
τών πτυχιούχων, τό Διοικητικόν Συμ
βούλων εΰρέθη πρά τετελεσμένου καί 
ή έκδοθείσα προ ήμερων άπόφασις 
τό" έτερμάτισεν όριστικώς. Μία μικρή 
φράσις απολογητικού χαρακτήρας. 
’Ίσως τό Δ.Σ., τό ήμισυ τουλάχι
στον, ό'σοι δέν κατέχουν πτυχία, δέν 
ικανοποιήθηκε άπό τήν άπόφασιν τής 
Πολιτείας. ’Ίσως νά θέλουν νά ικα
νοποιήσουν, έψ’ όσον ή Πολιτεία ι
κανοποιεί τούς μίσους, καί τούς άλ
λους μισούς, πού δικαίως ίσως, ίδίμ 
οί παλαιότεροι, είναι δυσαρεστημέ- 
νοι μ’ αυτή τήν άπόφασι.

Νομίζω δ'μως, προσωπικώς, δ'τι ή 
εργασία πού έπρεπε νά κάνουν ήταν 
άλλη, όχι ή τακτική τού Ποντίου Πι 
λάτου. Είναι άνάγκη, αυτή τήν στι
γμή, κύριοι συνάδελφοι, γιά τό καλό 
τό δικό μας, γιά τό καλό τής Τρα- 
πέζης άπό τήν όποια έξαρτώμεθα, 
θέλετε πιστέψτε το, θέλετε μήν τό 
πιστεύετε, άκόμη είναι άνάγκη γιά 
τήν δική μας τήν πρόοδο, καί σάν 
εργαζόμενοι, οχι μόνον μισθολογικώς 
όμως, καί γιά τήν ηθική μας προκο
πή, νά πεισθοϋμε γιά ('ορισμένα πρά
γματα, είτε τό θέλουμε είτε δέν τό 
θέλουμε. ’Εκεί θά έπρεπε νά διαφώ
τιση τό Δ.Σ.

Έφιλοξένησε μίαν επιστολήν τού 
κ. Κορνιλάκη, πάρα πολύ καλογραμ
μένη καί θά πρέπει ό καθένας άπό 
μάς νά τήν διαβάση, νά άναλογισθή 
δτι πρόοδος σημαίνει ένα βήμα προς 
τά εμπρός, τουλάχιστον, καί αυτό 
είναι ύποχρέωσίς μας πρός τούς προ
ηγούμενους, δχι μόνον τούς συναδέλ
φους, πρός τις προηγούμενες γενιές 
πού μάς άνοιξαν τό δρόμο. ’Εμείς, 
έστω καί αν ύποστοϋμε μιάν αδικία, 
πρέπει νά άνοίξουμε καί νά άφήσου- 
με τόν δρόμο, δότι ή μόρφωσις εί
ναι γιά τό κοινωνικό συμφέρον καί 
γιά μάς.

’Όχι μόνον στούς πτυχιούχους τών 
άνωτάτων σχολών πρέπει ή Τράπε
ζα, πρέπει ή Πολιτεία, νά αναγνώ
ριση τόν μόχθο τους, μέ μία άλφα 
προώθηση χωρίς βεβαίως αυτό νά ά- 
ποβή έπ’ άδικίρ τών διά διαφόρους 
λόγους μή άποκτησάντων τά πτυ
χία αυτά, άλλα καί σέ κάθε συνά
δελφο, καί τό τονίζω καί θά ήθελα 
αυτό νά τό λάβη ύπ’ δψιν της ή διοί- 
κησις, εάν διαβάση τόν μικρόν μου 
λόγο, σέ κάθε συνάδελφο πού επι
δεικνύει έφεσι καί ζήλο πρός μόρ- 
φωσιν πρέπει ή έφεσις αυτή νά το- 
νωθή, κύριοι συνάδελφοι.

Εις τό εξωτερικόν δέν είναι άπό 
φιλανθρωπίαν πού οί επιχειρήσεις, 
καί μάλιστα τού ύψους τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, τού ύψιους αυτού, πού εί
ναι τό πρώτο πιστωτικό ίδρυμα τής 
χοιρας, δέν είναι επαναλαμβάνω, ά
πό φιλανθρωπίαν πού ενισχύουν τήν 
έφεσιν πρός μόρφωσιν, έστω καί αν 
ό υπάλληλος θέλη νά μάθη κινέζικα.
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Διότι έλέχθη προηγουμένως γιά δι
δασκάλους καί θεολόγους.

Κύριοι συνάδελφοι, ξέρω δτι πολ
λοί άπό μάς, γιατί καί εγώ εργάζο
μαι καί εργάζομαι πολύ στό κατά
στημα πού εργάζομαι, άσχολούμεθα 
μέ πολλές εργασίες καί ξέρω δτι ή 
θεωρία δέν συμβαδίζει πάντα μέ τήν 
πράξιν. ’Επιτρέψτε μου δμως νά πώ 
τό εξής, δτι, όπως οί γνώσεις δέν 
μπορούν νά άντικαταστήσουν τήν πεί
ραν, έτσι στον 20όν αιώνα ή πείρα 
δέν άρκεϊ νά άντικαταστήση τήν έλ- 
λειψιν γνώσεων. Είτε τό θέλ.ουμε εί
τε δέν τό θέλουμε, πρέπει νά τό πα
ραδεχθούμε. Καί πρέπει πρώτοι ε
μείς οί ίδιοι νά μή σηκώνουμε τά 
χέρια μας, νά βγάλουμε τά μάτια 
μας.

Έδόθη κάτι εις τούς πτυχοιύχους, 
όρθώς έδόθη, νά δούμε πώς θά πε
ριορίσουμε τήν άδικία, πώς θά καλ
μάρουμε τά πνεύματα, καί νά μή δη- 
μιουργήται τό φαινόμενο στά γρα
φεία, πτυχιοΰχοι καί μή πτυχιοΰχοι 
νά τρώγονται γι’ αυτό τό θέμα σάν 
νά είναι εχθροί.

Νομίζω πώς τό Δ.Σ. πού έχει ά
ξιους συναδέλφους πού γράφουν πά
ρα πολύ καλά, θά έπρεπε υπεύθυνα 
νά διατυπώση τις γνώμες έπ’ αυτού. 
Καί, έπειδή μιλάμε γιά μόρφωση θά 
ήθελα νά ρωτήσω κάτι, δέν ξέρω αν 
είναι δ κ. Καραθανάσης ό ’Έφορος 
Τύπου, ή ποιος. Στό φύλλο τού Μα- 
ίου 1971, άνεγράφη δτι ή Κύπρος, 
τό μκρό αυτό νησάκη πού μάς τό 
άρνοΰνται οί μεγάλοι, κατέστη ή έ
νατη χώρα δπου λειτουργεί κέντρον 
τού Τραπεζικού ’ Ινστιτούτου τού Δον 
δίνου. Καί άνεφέρθησαν δλοι οί σκο
ποί καί τά παρεχόμενα πρός τά μέλη 
τού έν λόγω ’Ινστιτούτου δικαιώ
ματα.

’Ερωτώ τώρα, τό παρόν Διοικητι
κόν Συμβούλων, τό όποιον έλαβε καί 
όρθώς έλαβεν ύπ’ δψιν του αυτήν 
τήν πληροφορίαν, κάτι τό τόσο καλό, 
τί έκανε, ίσως νά έχη κάνει καί δέν 
τό ξέρω, φυσικά, γιά νά συγκεν- 
τρώση πληροφορίες, νά δή πώς, έφ’ 
δσον συντρέχουν οί δυνατότητες, θά 
μπορούσαμε αυτή τήν πληροφορία 
νά τήν άξιοποιήσουμε έπ’ ώφελείφ 
μας, καί πώς θά μπορούσε έπί τέ-

] λους ά Σύλλογός μας, ό όποιος δυ
στυχώς, λυπούμαι γιατί τό λέω, δυ
στυχώς έρχεται ούραγός νά έρθη 
έστω καί γιά μιά μικρή, έστω καί 
μορφωτικού περιεχομένου ένέργεια, 
πρωτοπόρος καί νά κάνη μία πρω
τοβουλία πού θά έκάλυπτεν δλους
τούς τραπεζικούς υπαλλήλους! ’Ή
μήπως έμείς δέν έχουμε άνάγκη 
έπιμορφώσεως.

Κύριοι συνάδελφοι, τά ξέρετε πό
σο μοχθούμε, ξέρετε τις υπερωρίες 
πού έργαζόμαστε, ξέρετε τό άγχος, 
ξέρετε τό πώς έργαζόμαστε. ’Εργά
ζομαι καί έγώ σκληρά, άλλά θά 
ήθελα, δσοι μείνατε, καί είχατε τήν 
υπομονήν νά μείνετε μέχρι τοίρα, 
νά άναλογισθήτε δτι οίνευ άνανεώσε- 
ως σκέψεως καί μεθόδων έργασίας, 
ανευ προσλήψεων νέων παραστάσεων 
έδώ, μέσα στό μυαλό μας, θά βρε
θούμε αύριο, μεθαύριο, σέ μία δυ
σάρεστη κατάσταση καί ή άφύπνη- 
σις, ίσως νά είναι λιγάκι οδυνηρά, 
ίσως νά είναι τότε καί πολύ άργά.

"Οσον άφορά βέβαια, γιά τό θέ
μα τού προσωπικού, δέν μπορώ νά 
πώ δτι έχετε άνάγκη έσεϊς νά ακού
σετε κάτι έπ’ αυτού, καί πάλιν δέν 
απευθύνομαι πρός τό Δ.Σ. τόσο δσο 
άπό αυτού τού βήματος πρός τήν 
Διοίκηση επειδή εις τήν Τράπεζα 
αυτή έχω οχι πολλά χρόνια, 13 δ
μως, ώστε νά τήν πονάω άρκετά. 
Τό «σλόγκαν» τών ξένων Τραπεζών 
είναι ή έξυπηρέτησις τού πελάτου μέ 
τό χαμόγελο στά χείλη καί έτσι μάς 
αποσπούνε, κύριοι συνάδελφοι, πελά
τες. Μέ τό χαμόγελο στά χείλη δέν 
μπορούμε νά έργασθοϋμε έμείς όταν 
έχουμε άγχος, φόρτο εργασία π'οΰ 
δέν επιτρέπει άντιμετώπισι.

Καί, δταν σιγά σιγά αυτή ή σχέ- 
σις πελάτου καί υπαλλήλου σπάση, 
τότε ίσως κάποια μέρα νά διαπιστώ
σουμε δτι μεγάλοι πελάτες, οχι μό
νον μικροί, διαρρέουν πρός τόν 
άνταγωνισμόν. Καί οί προϊστάμενοι 
άκόμη τών υπηρεσιών, καί δλα αυ
τά μπορεί τό Λ.Σ., δλες αυτές τις 
άπόψεις μου, έάν φυσικά βρή δτι 
έχουν κάποια βάσι ορθότητας, νά 
τις προωθήση, νά κτυπήση τις πόρ
τες πού εμείς σάν άπλοι υπάλληλοι

δέν μπορούμε νά κτυπήσουμε, θά 
πρέπη νά έ'χουνε τόση άνεσι χρόνου 
ώστε οχι νά κατατρίβωνται μέ τις 
λεπτομέρειες τής δουλειάς τους, πού 
αυτές είναι υποχρεώσεις τού άλφα 
ή τού βήτα υπαλλήλου τού τμήμα
τος, άλλά νά μπορούν νά σκεφθοΰν 
πώς θά κάνουν άποδοτικώτερα τά 
τμήματά τους.

"Οταν ό άμερικανός λέη «πληρώ
νομαι γιά νά σκέπτομαι», ό άμερι- 
κανός προϊστάμενος εννοώ, δέν εύ- 
φυολογεί.

"Οσον άφορά τώρα τό θέμα τής 
συνταξιοδοτήσεως υπαλλήλων — μη
τέρων, λυπούμαι γιά τήν προκειμένη 
περίπτωσιν γιατί θά διαφωνήσω 
καί μέ τά Δ.Σ. καί μέ τήν κυρία 
Τσαγκάρη, δέν θά σάς κουράσω μέ 
λεπτομέρειες, θά ήθελα νά πώ δμως 
τό εξής: Τό μέν Δ.Σ., άν δσα κα- 
τήγγειλεν ή κ. Τσαγγάρη άπό τού 
βήματος είναι άληθή, τότε, καλά, 
δέν θά τά χαρακτηρίσω, κρίνετέ το 
έσεϊς δπως θέλετε γιατί δέν είναι 
γιά νά έξυπηρετή σύνολα καί συνα
δέλφους. ’Επειδή όμως, αύτό τό θέ
μα, τό θέμα τής προώρου συνταξιο- 
δοτήσεως τών συναδέλφων μητέρων, 
έχει τρομερά ευρύ πεδίον, οικονομι
κό καί κοινωνικό, έάν μού έπιτρέπε- 
τε, θά ήθελα νά διατυπώσω μίαν 
ευχήν. Ό Σύλλογος καί οί ένδιαφε- 
ρόμενες μητέρες, νά τό εξετάσουν 
άπό κοντά, ένδεχομένως νά ζητή
σουν τήν γνώμην καί είδικωτέρων 
καί άρμοδιοτέρων προσώπων, διότι 
ένώ γνωρίζω δτι τό πρόβλημα τής 
έργαζομένης μητέρας είναι άπό τά 
σοβαρίότερα, είμαι υποχρεωμένη νά 
πώ δτι ίσως προτιμωτέρα λύσις εί
ναι νά μήν είναι ή πρόωρος συντα- 
ξιοδότησις. Θά ήθελα, τό Δ.Σ., καί 
είναι δουλειά τού Δ.Σ. αυτή, νά τό 
έξετάση κάτω άπό εύρύ πρίσμα, νά 
έχη τήν συνεργασίαν, νά άκούση 
καί αντίθετες άπόψεις, καί οχι α
πλώς νά αναφέρουμε θέματα, νά 
λαμβάνουμε πότε πότε καί μίαν θέ- 
σιν, γιατί ή μή λήψις θέσεως δέν 
προωθεί κανένα θέμα.

Ευχαριστώ.
Πρόεδρος Γ.Σ.: ό συν. Χαρίτος 

έχει τόν λόγον.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ. Δ. ΧΑΡΙΤΟΥ
κ. Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Κύριοι Συνά 

δελφοι, καλησπέρα σας.
Ή όίρα είναι 10 παρά 10. Ξέρω 

δτι οί περισσότεροι θά ευχόντουσαν 
νά είχαμε τελειώσει. Τό Δ. Σ. θά 
ευχόταν νά είχε δευτερολογήσει καί 
νά έχουμε φύγει. Σάς δίνω τόν λό
γο μου δτι 11 χρόνια άναμίξεως στά 
κοινά, μού έχουν δημιουργήσει πιά 
τό αίσθημα τού κορεσμού καί τής ά
νάγκη ς άπαρνήσεως τού βήματος. 
’Ισχυρός ό πειρασμός είναι άλήθεια, 
καί βλέπετε δτι μέχρι τήν τελευταία 
στιγμή δέν κατάφερα νά τόν άπο- 
φύγω.

Ή προλαλήσασα συνάδελφος μού 
έδωσε, μέ δσα είπε, κάποιες άφορ- 
μές καί ελπίζω στό τέλος νά μήν 
μείνετε καί σείς δυσαρεστημένοι καί 
εγώ μετανοιωμένος, γιατί ανέβηκα 
έδώ.

Ή κριτική ήσκήθη, καί φυσικά 
δέν υπάρχει ούτε περιθίόριο ούτε ά
νάγκη νά έπανέλθη κανείς σ’ αυτά 
τά οποία ειπώθηκαν, σέ όξύ ή σέ φι
λικό τόνο. Χειροκροτήματα έδρεψαν 
πολλά οί συνάδελφοι ομιλητές καί 
έσεϊς έχετε κουρασθή καί δέν πρό
κειται νά χειροκροτήσετε άλλο.

Σκέπτομαι έάν είναι ταυτόσημον 
μέ τήν έννοια τού συνδικαλιστή ή 
δημιουργία έχθρότητος, ή δημιουρ
γία δυσαρεσκειών μεταξύ έκείνου ό 
όποιος άσχολείται μέ τά κοινά καί 
έκείνων οί όποιοι είτε τόν δέχονται 
σάν εκπρόσωπό του είτε δταν ή έκ- 
προσώπησις πρέπει νά τόν ανέχεται 
σάν αντίλογο καί επικριτή της. Έ
γώ τουλάχιστον έχω δρέψει καί ά
πό τις 6ύο πλευρές δυσαρέσκειες. 
Νά πώ εχθρότητες; Καί γι’ αύτό τό 
λόγο σκεπτόμουνα κατά πόσον ήταν 
αναγκαίο νά δημιουργήσω κι’ άλλες 
τό 1972.

Έν τούτοις, τό ηύξημένο αίσθη
μα τής ευθύνης, τής έπαγγελματι- 
κής ευθύνης, ή όποια άπόλυτα δέ
νεται μέ τό αίσθημα τού (ολοκληρω
μένου εργαζομένου άνθρώπου, δέν 
πρέπει νά μέ άφήνη νά ησυχάζω εί
τε βρίσκομαι στό βήμα τής Συνελεύ- 
σεως, είτε στήν αίθουσα τής Συνε- 
λεύσεως, είτε στό γραφείο μου. "Ε
νας στρατευμένος άνθρωπος πού ά
πό τόν βιοπορισμό καί μόνο βγάζει 
τό ψωμί του πρέπει νά συλλογιέται 
κάθε μέρα πάνω στό πρόβλημά του 
αύτό, πρέπει νά άποφασίζη γιά τήν 
τύχη του αύτή, καί νά προσπαθή μέ 
κάθε τρόπο νά ολοκληρώνεται μέσα 
σ’ αύτό τό κύκλωμα πού λέγεται: 
σωστός εργαζόμενος, σωστός πολί
της, σωστός άνθρωπος.

Καί μόνο άπό αύτή τήν πλευρά θά 
ήθελα νά άπευθυνθώ πρώτα στό Δι
οικητικό Συμβούλιο καί στήν συνέ
χεια καί σέ σάς, καί ιδιαίτερα στον 
αριθμό πού άπέμεινε έκ τών νέων 
συναδέλφων στις καινούργιες φυσιο
γνωμίες πού είδα άπόψε καί οί όποι
οι μέχρις ενός ώρισμένου σημείου 
μού έδωσαν καί κάποιο αίσθημα ά- 
πογοητεύσεως μέ τήν προσπάθεια νά 
κλακάρουν (ορισμένους έκ τών ομι
λητών.

Είναι πάρα πολύ, μά πάρα πολύ

σοβαρός ό χώρος ετούτος έδώ, πού 
βρισκόμαστε μιά φορά τόν χρόνο, 
καί σπεύδω νά άπονε ίμιο έπαινο 
στούς συναδέλφους τού Δ. Σ. γιατί 
δέν θέλησαν νά συνεχίσουν μία ά
στοχη καί αψυχολόγητη ενέργεια τοϋ 
προηγουμένου Δ. Σ. δηλαδή νά κα
ταργήσουν' τό θρυλικό έτοΰτο υπό
γειο καί νά συγκαλέσουν τή Γενική 
Συνέλευσι στις αίθουσες συναλλα
γών τού ισογείου. Τό λειτούργημα 
τού μέλους τού Δ. Σ. τού Συλλόγου 
τών 'Τπαλλήλων τής ’Εθνικής Τρα
πέζης, καί άκόμη ή ίδιότης τού α
πλού μέλους τοϋ Συλλόγου τών 'Τ
παλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης, 
μέσα στήν τάξιν τών έργαζομένων 
είναι πάρα πολύ υψηλά τοποθετημέ
νος καί σέ εποχές δύσκολες, άλλά 
καί σέ εύκολες. Πάντοτε, πότε λίγο 
πότε περισσότερο, κατορθώνει ό 
Σύλλογός μας νά δίνη τό μέτρο τής 
υπεροχής του σέ άλλες τάξεις έργα
ζομένων. Βέβαια, είτε ή ζηλοφθο- 
νία, είτε οί διχόνοιες, οί όποιες ένε- 
σπείροντο μέσα στήν τάξη μας, καί 
δέν έννοώ μόνο τήν τραπεζοϋπαλλη
λική, άλλά δλων τών έργαζομένων, 
κατάφερνε νά μάς προσπορίζη τόν 
άδικο χαρακτηρισμό ώς τών άριστο- 
κρατών τών έργαζομένων. Έμείς δ
μως, ιδίως οί παλαιότεροι, πού ξέ
ρουμε πόσο συνειδητά καί μέ πόση 
συνέπεια υπηρετήσαμε τούς σκοπούς 
τών έργαζομένων στήν χοιρα μας, 
δέν είναι άνάγκη ούτε νά λυπόμαστε 
γιά τήν άδικία ούτε καί νά έπαιρό- 
μαστε. Άπλούστατα αίσθανόμεθα, 
μέ όλο τό κύρος πού μάς δίνει αύτή 
ή συναίσθηση καί ή γνόιση τής θέ- 
σεώς μας, δτι δχι μόνον δέν εϊμεθα 
προνομιούχοι, άλλά άντιθέτως υπήρ
ξαμε φυτώριο ικανών έργατικών στε 
λεχών, κατά καιρούς. ”Ας μή ξεχνά- 1 
με δτι ήδη ό πρόεδρος τής 'Ομο
σπονδίας μας είναι άκόμη μιά άπό- 
δειξη, δτι ή τάξη τών τραπεζοϋπαλ 
λήλων έξακολουθεϊ νά δίνη ικανά 
στελέχη στό έργατικό κίνημα τής 
χιόρας μας.

Τόν περασμένο χρόνο, μετά άπό 
μιά όμολογουμένως σκληρή κριτι
κή τήν οποίαν άναγκάσθηκα νά ά- 
σκήσω στό άπελθόν Δ. Σ. μέ τήν 
προκήρυξι άκριβώς τών άρχαιρεσιών 
χρειάσθηκε νά δημοσιεύσω μιά έπι- 
στολή στήν «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ», 
τήν όποιαν άστοχα, τό όργανο τό δη
μοσιογραφικό μας, τήν έτιτλοφόρη- 
σε ως «Ή θέσις τού σ. Χαρίτου εις 
τάς άρχαιρεσίας». Σάν άφορμή έ- 
λαβα κάποιες πληροφορίες, οί όποιες 
είχαν διαρρεύσει μέσα στούς κύ
κλους τών συναδέλφων, δτι ύπεστή- 
ριζα δήθεν τό υποψήφιο ψηφοδέλτιο 
τό όποιο σήμερα είναι το λογοδοτούν 
Διοικητικό Συμβούλιο. Θά μοΰ επι
τρέψετε, ενα μόνο μέρος αύτής τής 
έπιστολής νά σάς τό ύπευνθυμίσω, 
προκειμένου νά θεμελιώσω δ,τι στή 
συνέχεια θά ήθελα νά σάς πώ:

Λέω, άπό ένα ωρισμένο σημείο 
καί κάτω:

«Έν τούτοις, μέ τά δικαίωμα 
τοϋ έπί δεκαετίαν άγωνιζομένου 
διά τήν καλήν τύχη τών κοινών,

καί μέ τήν εύκαιρίαν τής παρού- 
σης φιλοξενίας μου άπό τών στη
λών σου, θεωρώ σκόπιμον, ώς ά- 
πλσΰν πλέον μέλος τού Συλλό
γου, νά έκφράσω τόν βαθύτατον 
σκεπτικισμόν μου, διά τήν χρη
σιμότητα τών έπ’ εύκαιρίρ κα
ταρτιζόμενων συνδυασμών, καί 
τών πάσης φύσεως κινήσεων, αϊ- 
τινες δημιουργούνται μόλις τήν 
έπομένην τής Γενικής Συνελεύ- 
σεως, άνευ ούδεμιάς προεργασί
ας, άλληλογνωριμίας τών υποψη
φίων, προσχεδιασμοϋ ενός μίνι
μουμ προγράμματος καί άναδείξε- 
ως φυσικής ηγεσίας». (Σήμερα 
θά έλεγα: προαναδείξεως).

»Αί πραγματικοί κινήσεις πα- 
ραδίδονται εις τήν δημοσιότητα 
εις άνύποπτον χρόνον καί εύθαρ- 
σώς καί δέν άποκαλοΰν άντιπολί- 
τευσιν τήν καραδοκίαν τού άπο- 
τελέσματος τής κάλπης. Ή άν- 
τιπολίτευσις πρέπει νά άσκήται 
έντόνως καί συστηματικώς κατά 
τήν διάρκειαν τής θητείας τών 
καθ’ ών ή άντιπολίτευσις.

»Π ιστεύω άκραδάντως, δτι πε 
ρικλείει θανάσιμον κίνδυνον ό 
διαχωρισμός τού προσωπικού εις 
νέους συναδέλφους καί έξ άναγ- 
καίας άντιδιαστολής εις μή νέ
ους συναδέλφους. Διότι, τό σώ
μα τών 'Τπαλλήλων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης άποτελεϊ ένιαΐον σύνο- 
λον μέ ίσχυράν ίεραρχικήν διάρ- 
θριοσιν, καί έξελισσόμενα έπαγ- 
γελματικά συμφέροντα, τά όποια 
ύποχρεονται νά καλύψη έ'μπειρον 
καί κατ’ άδήριτον άνάγκην πλή
ρους ίεραρχικής συνθέσεως Διοι
κητικόν Συμβούλων, πρός άντλη- 
σιν κύρους, ορθής συλλήψεως 
σχεδιασμοΰ, προβολής καί έπιλύ- 
σεως τών συνθέτων καί πολλάκις 
άλληλοσυγκρουομένων προβλημά- 
το>ν τοϋ συνόλου τού προσωπι
κού.

»Οί ένθουσιασμοί, οί αύτοσχε- 
διασμοί καί αϊ κατεπειγόμεναι 
Φίλοδοξίαι, εύγενείς καί μή, πλη 
ρώνσνται άκριβά εις βάρος τού 
συνόλου.

»Ή λήξασα διετία, δύναται νά 
άποτελέση άπόδειξιν τών άνωτέ- 
ρω σκέψεών μου. Άλλοίμονον, έ
άν διαρκώς τό ένα λάθος θά κα
λούμε θα νά τό πληρώνουμε μέ έ
να δεύτερο, χειρότερο τού πρώ
του».

Αύτή ή επιστολή στάθηκε άφορ
μή γιά πολλούς νέους ιδίως συνα
δέλφους, νά μοΰ δώση τόν χαρακτη 
ρισμόν δτι συμπλέω μέ έκείνους 
πρός τούς οποίους πριν λίγες μέρες 
είχα ασκήσει, πράγματι, ομολογώ, 
σκληρότατη κριτική.

Βεβαίους, τίποτα άπό αύτά δέν εί
χε συμβεί. Ούτε σύμπλευσις ήταν ού
τε ύπαναχώρησις. "Οσα κατελόγισα 
στό τότε Δ. Σ. θά μπορούσα νά τά 
έπαναλάβω καί σήμερα καί πιό έν
τονα άκόμα, διότι τώρα τά άποτελέ- 
σματα είναι εμφανέστερα. "Οποιοι 
άπό μάς επικρίνουν τό νΰν Δ. Σ., θά 
πρέπει νά ξέρουμε δτι οί προκάτο-

χοι ήσαν ή γενεσιουργός άφορμή. 
Καί τό παρόν Δ. Σ., ορθά, όρθότα- 
τατα, άπό συναδέλφους χαρακτηρί
σθηκε, δχι ή ψήφος ή θετική υπέρ 
αυτού, άλλά ή άρνητική κατά τού 
προκατύχου. Τό γεγονός δτι πολύ με 
γάλο ποσοστό συναδέλφων τής τέως 
Διοικήσεο)ς Πρωτευούσης δέν έλαβε 
μέρος στις άρχαιρεσίες, καί ίδίμ ά
πό (ορισμένο βαθμό καί άνω, δηλαδή 
οί «παροικούντες στήν Ιερουσαλήμ» 
καί γνωρίζοντες πρόσωπα καί πρά
γματα, ή άντίστροφα, μή γνοορίζον- 
τες πρόσωπα καί πράγματι διότι δέν 
έψήφισαν, μπορεί νά άποτελέση ά
κόμα μιά άπόδειξη τού ισχυρισμού 
μου γιά τήν τελευταία ψήφο.

Θά ήθελα, χωρίς νά θεωρήσω τόν 
εαυτό μου γέρο ώστε νά δίνω συν
δικαλιστικές υποθήκες, νά σάς πα
ρασύρω λίγο άπό τό κλίμα τής κρι
τικής ή όποια ήσκήθη στή δραστη
ριότητα τοϋ Δ. Σ. καί νά σάς πα- 
ρακαλέσω νά δεχθήτε μιά μικρή ά- 
πογείωση άπό τό καθημερινό πρό
βλημα πού λέγεται εκκρεμή έπαγγελ 
ματικά αιτήματα καί ή διεκδίκησή 
τους, καί νά πάμε σέ εκείνο πού λέ
γεται υποδομή, πού λέγεται προϋπό
θεση ύπάρξεως ’Οργάνου συνδικαλι
στικού άπό τό όποιο δικαιούμεθα ή 
οχι νά άπαιτοΰμε τά δσα απαιτούμε.

Πράγματι, πράξαμε μέ φρόνηση 
άναδείξαντες τούτους τούς καλούς 
συναδέλφους ή δχι; Μήπως πρέπει 
άπό έκεϊ νά ξεκινήσουμε; Μήπως 
πρέπει άπό τώρα νά δημιουργήσου
με σκέψεις σωστές ώστε ή σύγχιση 
ή όποια έπεκράτησε στις προηγούμε
νες άρχαιρεσίες, λόγφ τοϋ κενού ή 
τής άπογοητεύσεως, κατ’ άλλου, πού 
άφησε τό παλαιό Διοικητικό Συμ
βούλιο νά μάς κάνουν νά έπαναπρο- 
σανατολισθοϋμε καί νά δούμε σιγά - 
σιγά, είτε ώς συνάδελφοι οί όποιοι 
σήμερα κατέχουν τήν θέση τής έκ- 
προσωπήσεως είτε αύριο αν αύτοί θά 
είναι κάποιοι άλλοι, πώς θά βγούμε 
άπό τήν αδράνεια πού τείνει νά γί- 
νη χρονιά. Νά μήν ξεκινήσουμε πά
λι άπό τις ίδιες βεβιασμένες σκέ
ψεις, νά μήν ξεκινήσουμε πάλι πα- 
ρασυρόμενοι άπό σχετικές άντιλή- 
ψεις τής στιγμής, μή μάς παρασύ- 
ρη πάλι ένας αυτοσχεδιασμένος εν
θουσιασμός καί ξαναερχόμαστε στό 
θρυλικό τοϋτο υπόγειο νά λέμε, τί 
έγινε τό άσφαλιστικό, πού οδεύει τό 
μισθολογικό, ποιό είναι τό πρόβλημα 
τών μητέρων; Είναι, κρίμα πού τά 
χρόνια περνάνε, καί έμείς εξακολου
θούμε, γιά νά τό πώ χάρη άστεϊ- 
σμοΰ, νά διαννοούμεθα άκόμα μέσω 
Γαλλικής Έπαναστάσεως. Ό συνδι
καλισμός μέσα στήν ’Εθνική Τρά
πεζα έχει σταματήσει νά εξελίσσε
ται. Τροφοδοτείται άπό τά κατάλοι
πα τοϋ παρελθόντος, καί σάν προ
βληματισμός καί σάν σχεδιασμός 
προβολής καί έπιλύσεως τών προβλη 
μάτων αυτών.

Ό καλός φίλος, ό άκόμη καλύτε
ρος συνάδελφος καί ό άριστος συν
δικαλιστής, ό κ. Θεοφανόπουλος, τό 
είχε έπισημάνει στις δύο τελευταίες 
συνελεύσεις, δτι άλλοΰ πρέπει νά 
στρέψουμε τή συνδικαλιστική μας 
προβολή. Νά τραβήξουμε μιά πολύ 
μεγάλη κουρτίνα καί νά αλλάξουμε 
εντελώς νοοτροπία. Τό προσωπικό 
τής ’Εθνικής Τραπέζης δέν μπορεί 
νά αντιμετώπιση τά προβλήματά 
του τά επαγγελματικά μέ τήν νοο
τροπία τοϋ μεγάρου τής όδοΰ Με
νάνδρου. Είναι άλλης φύσεως τά δι
κά μας τά προβλήματα. Καί χρειά
ζονται άλλη μεθόδευση καί άλλη ι
κανότητα, άλλης συνθέσεως καί νο
οτροπίας, άνθρώπους, γιά νά ήγη- 
θοΰν καί νά σκύψουν πάνω σ’ αύτά. 
Δέν άρκοϋν, δπως σάς ξαναδιάβα
σα, οί κατεπειγόμενες καί οί εύγε- 
νείς φιλοδοξίες. Καί τό είπα μιά ά
κόμη φορά, ή Τράπεζα τοϋ 1972, 
δέν είναι πλέον εκείνη τοϋ 1953. Οί 
παλαιοί έρασταί τού «Ιερού τεμέ
νους» άδίκως περιμένουν τήν Δουλ- 
τσινέα τους. Δέν ξαναγυρίζει. Ή 
’ Εθνική εκείνη Τράπεζα έτελείωσε. 
’Αλλά καί ή ’Εθνική Τράπεζα ή ό
ποια υπάρχει σήμερα δέν μπορεί νά 
πορεύεται μέ τά κατάλοιπα ή τις 
προσμονές εκείνες.

Δέν μπορούμε, δέν φτάνει νά ά- 
νασύρωμε —καί νά τό λέμε ώσάν 
εύσημο, δπως τό είπε άπόψε στέλε
χος τής έκπροσωπήσεως— τις πα
λαιός ανακοινώσεις, τά παλαιά κιτά
πια, τά παλαιά υπομνήματα, πρρ- 
κειμένου νά στηρίξουμε μέ τή δική 
μας δράση. Ή επιχειρηματολογία 
μας πρέπει νά ανάγεται στό μέλλον 
καί δχι στό παρελθόν.

’Αναφέρθηκα στον κ. Θεοφανόπου- 
λο. Νά δανεισθώ άκόμα κάποιες δι
κές του βασικές σκέψεις. Μίλησε 
γιά τόν έκσυχρονισμό τής Τραπέ- 
ζης. Είπε άκόμη γιά τό μισθολογι- 
κό σέ κείνη τήν περίοδο καί πώς έ
πρεπε νά είχε άντιμετωπισθή γιατί 
αλλοίμονο θρηνούμε πιά εμπρός εις 
τό τείχος τών δακρύων τής Ιερου
σαλήμ πού ύψωσε ή επίλυση τοϋ 
προκατόχου Συμβουλίου. Ή μεγαλυ- 
τέρα ευκαιρία πού είχαμε στά τε
λευταία χρόνια νά προωθήσουμε, τό 
μισθολογικό μας, οχι πάνω στήν τι
μαριθμική μας σχέση δπως τό κα
ταφέραμε --αν τό καταφέραμε, άλ
λά νά τό προωθήσουμε ουσιαστικά 
στά περιθώρια εκείνα τά όποια έκα- 
τάφεραν οί άλλες μεγάλες Τράπε
ζες.

πεσήμανε τούς κινδύνους του, καί 
αυτοί δέν είναι έάν θά χάσουμε τήν 
πλεονεκτική άσφάλιση τήν όποια λέ
νε δτι έ'χομε. Άλλά, τις σωρευτικές 
επιπτώσεις πού θά έ'χη στή λειτουρ
γία τής ιδίας τής Τραπέζης ή κα
τάσταση αύτή. Εις τήν νοοτροπίαν 
μέ τήν όποιαν πλέον τό νεοπροσλαμ- 
βανόμενο προσωπικό θά μπαίνη μέ
σα, ή όποια ούτε λίγο ούτε πολύ δέν 
θά άτέχη άπό τήν νοοτροπία τού υ
παλλήλου τοϋ Λαμπρόπουλου, πού 
μαθευθή στήν άγορά δτι είναι καλύ
τερος πωλητής θά τόν προσλαμβάνη 
μέ καλύτερες άποδοχές ό Τσεκλένης 
ή ό Τσιτσόπουλος.

Δέν είναι αμαρτία δτι νέοι συνά
δελφοι άσχολήΰησαν μέ τά κοινά. 
Είναι απαραίτητη ή άνανέωσις. Καί 
οί «νεοσσοί», δπως θά έλεγε έάν ζοϋ- 
σε ό μακαρίτης ό συνάδελφος ό 
Μαυρουδής, πάντοτε έ'διναν τό και
νούργιο αίμα στον Σύλλογο τών 'Τ
παλλήλων τής Τραπέζης, ήσαν πρά
γματι αύτοί ή φαντασία της, αυτοί 
ήσαν ή τόλμη της, άλλά υπήρχαν 
καί οί πρεσβύτεροι, Αύτοί έτίθεντο 
μπροστά καί έβαζαν αύτό πού λέγε
ται κύρος, πείρα, γνώσις.

Άλλά δταν μιλάμε γιά καινούργιο 
αίμα δέν εννοούμε δτι αύτό μπορεί 
νά είναι καθολική υποκατάσταση τής 
κλίμακας τής ιεραρχίας στό πρόσω
πο τό δικό τους. Είπα κάποτε ένα 
αστείο, ας τό δεχθή τό Διοικητικά 
Συμβούλιο μόνο σάν αστείο, δτι οί 
άνθρωποι τούτοι, ένδέχεται αύτή τή 
στιγμή νά μή γνωρίζουν πόσες πόρ
τες έ'χει ιό Κεντρικό κτίριο τής 
Τραπέζης. Εις τήν υπερβολή του 
δεχθήτε τί μπορεί ένας συνάδελφος 
εις τά 6 έ'τη τά όποια έχει στήν υ
πηρεσία τής Τραπέζης, σάν πείρα υ
πηρεσιακή καί γιατί οχι καί κοινω
νικής, ό’ιστε αύτός μέ κάποιους άλ
λους, εις τήν ιδίαν κατάστασιν μέ 
αυτόν, νά έπωμισΰοΰν ολόκληρο αύ
τό τό βάρος έπάνω τους.

Ό ηρωισμός τους τούς τιμά, τό 
άποτέλεσμα μάς απογοητεύει. Πού 
είναι τό πρόβλημα; Εις αύτό πού 
κατά τήν γνώμη μου σάς διάβασα 
πριν. Ή ιδιομορφία μας, είναι: "Ο
τι έμείς δέν εϊμεθα ή έντιμος τάξις 
τών φορτοεκφορτωτών πού έχει μό
νον φορτοεκφορτωτάς. Δέν είναι ή 
έντιμος τάξις τών υποδηματοποιών 
πού έχει μόνον υποδηματοποιούς. ’Ε
μείς έχομε άπό τόν δόκιμον υπάλλη
λον μέχρι καί τόν 'Τποδιοικητήν. 
Τούτη τήν φορά ναι, τό άδελφόν 
Σωματείον έχει 'Τποδιοικητήν μέλος 
τοϋ Συλλόγου του. Μέχρι λοιπόν τόν 
'Τποδιοικητήν καί πολλές φορές εί
χαμε καί τόν Διοικητήν μέλος τού 
Συλλόγου μάς.

Σάς είπα λοιπόν δτι αύτή ή έξε- 
λισσομένη ίεραρχική κλίμακα έχει 
καί ανακατατάξεις, άντιτιθέμενα 
προβλήματα. Μήν αύταπατοόμεθα. 
Δέν νομίζω δτι σάς φέρνω κουκου
βάγιες στήν Αθήνα. Ή τάξη τών 
'Τπολογιστών μέ τήν τάξη τών Λο
γιστών, έχει σωβοϋσες αντιθέσεις 
μέσα σ’ αύτή τήν εξέλιξη.

Ή τάξη τών Τμηματαρχών μέ 
τήν τάξη τών Λογιστών έχει τήν 
μικροφαγομάρα της, καί είναι μικρο- 
φαγομάρα φιλοδοξίας, ταχυτέρας έ- 
ξελίξεως, ταχυτέρας άποκαταστάσε- 
ιος, καλυτέρας βιοτικής προωθήσε- 
ως. Τί θά γίνη, θά τό αγνοήσουμε 
τό πρόβλημα; ’Όχι, πρέπει νά τις 
συγκεράσωμε αύτές τις αντιθέσεις.

Καί ό συγκεκρασμός γίνεται, δ
ταν οί συνάδελφοι γνωρίζουν δτι μέ
σα στό συνδικαλιστικό τους όργανο 
εκπροσωπούνται λίγο πρός πολύ αύ
τοί οί βαθμοί.

(Διακόπτεται υπό τίνος μή άκουο- 
μένου).

κ. Λ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Λέγω δτι υπάρ
χει κλίμακα ίεραρχική καί δτι μέσα 
στη σύνθεση τού Συμβουλίου πρέπει 
πρός καθησυχασμόν καί ψυχολογικόν 
άλλά καί πραγματικόν νά ύπάρχη ή 
συμμετοχή δλων κατά τήν αναλογί
αν πού υπάρχουν εις τήν Τράπεζαν. 
Δέν πρέπει νά κυκλοφορούν οί αντι
θέσεις μέσα εις τούς διαδρόμους. Νά 
σάς πώ μιά άκραία περίπτωση. Πο
λύ δύσκολα θά πεισθοΰν οί συνάδελ
φοι, δτι ό κατώτερος ίεραρχικά θά 
τούς καλύψη ύπηρεσιακώς εις τήν 
προαγωγήν του, διότι ενδέχεται νά 
μή γνοχρίζη τό πρόβλημά τους, ούτε 
είναι βέβαιον δτι σωστά θά τό προ- 
βάλη. Είναι σημασίας βασικής τό 
νέον προσωπικόν μέ τούς μεσαίους 
βαθμούς καί τούς ανώτερους βα
θμούς νά παρακάθωνται στό ίδιο 
συλλογικά τραπέζι. Στήν προκειμένη 
περίπτωση, έγινε ένα τεράστιο λά
θος. 'Τπεύθυνα δέν είναι τά παιδιά. 
Είχαν κάθε δικαίωμα νά εκθέσουν 
ύποχ(ιηφιότητα άφού είδαν δτι οί άλ
λοι άδρανούσαμε. (Έάν έλεγα α
δρανήσανε, θά μοΰ καταλογίζατε Ο
τι βγάζω τό πρόσωπό μου άπ’ έξω). 
Άλλά απ’ δ,τι ξέρω ποτέ, σέ κανέ
να υπηρεσιακό Συμβούλιο είτε πει
θαρχικό, εϊτε προαγωγής, κατώτε
ρος δέν επιτρέπεται νά κρίνη άνώτε- 
ρον. Έάν μοΰ πήτε δτι αποτελούμε 
εξαίρεση, θά τήν ακούσω μέ έκπλη
ξη. Άλλά αποτελεί λόγον άκυρώσε- 
ως τής συνθέσεως τού Συμβουλίου. 
Εϊτε γιά Στρατιωτικά Συμβούλια 
πρόκειται, εϊτε γιά τό Α.Σ.Δ.Τ. άλ
λά καί μέχρι πρό τίνος γιά τόν Σύλ
λογό μας λέγαμε : Ό επικεφαλής, 
γιά νά μάς καλύπτει ίεραρχικά μέ
σα εις τά Συμβούλια προαγωγής,
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πρέπει να είναι όπωσδποτε άνωτέρου 
βαθμού.

Έάν τώρα, ή Διοίκησις άπεδέχθη 
τόν νέον είς τήν άναγκαίαν καί 
τόν βαθμόν Πρόεδρον τήν Ιδιότητα, 
νομίζω δτι είχε κάθε λόγο νά τόν δε- 
χθή. Ό ζημιωμένος δεν είναι'αυτή. 
Έάν είναι κάποιος ζημιωμένος, αυ
τός εΐμεθα εμείς.

Καί για νά μην είμαι αχάριστος, 
στην κρίση τήν όποιαν ύπέστην τής 
προαγωγής, είχε τήν καλωσύνην ό 
κ. Πρόεδρος νά μέ πάρη στό τηλέ
φωνο τά μεσάνυχτα γιά νά μοΰ ά- 
ναγγείλη, καί μέ συγκίνησε δταν 
μοϋ είπε δ'τι καί προσωπικά συνέβα
λε στό καλό αποτέλεσμα. Αυτό ο- 
μως δέν είναι λόγος νά .παρασιωπή
σω αυτό .τού πιστεύω γιά σωστό.

’Απόψε, άσκήσαντες κριτική ξανα- 
γύρισαν πάλι σέ όλους έκείνους τούς 
βρυκόλακες των τόσων ετών. Τά ί
δια καί τά ίδια. Δηλαδή δέν έ'χουν 
ύποψιασθή ότι κάτι έ'χει αλλάξει στό 
χώρο τό δικό μας; Καί είναι δυνα
τόν μέ όλη αύτή τήν ρουτίνα νά πι
στεύουμε ότι θά προχωρήσουμε έ- 
παγγελματικά; Μή τάχα ό έκσυγ- 
χρονισμός δέν ξεκίνα άπό τόν TEL
LER, όπως είπε ό κ. Μπαμίχας, γιά 
νά φθάση εις αύτό πού είναι ή ρίζα 
τών γεγονότων πού είναι ή ουσία 
τοΰ έκσυγχρονισμοϋ καί πού ό προ
ηγούμενος Γενικός Γραμματεύς, αυ
τός ό σοφός δάσκαλος τοϋ συνδικα
λισμού, δέν μπόρεσε νά τό άντιλη- 
φθή καί είχε πει εκείνο τό αλησμό
νητο : "Ακόυσα καί έγώ κάτι περί 
εκσυγχρονισμού, πήγα σέ ένα κατά
στημα είδα κάτι μηχανές καί μοΰ εί
παν δτι συμφωνούν στις πέντε. Μέ 
μία μονοκονδυλιά δηλαδή τελείωσε 
ή εξέταση τοϋ προβλήματος. "Αρα
γε αυτό είναι ό εκσυγχρονισμός; Δέν 
έχουμε, επαναλαμβάνω, τίποτα ΰπο- 
ψιασθή γιά τό πόσο απέχει ή Τρά
πεζα τοϋ 1960 άπό τό 1972; "Η έ
στω άπό τήν ήμέρα πού ό κ. Γιαν- 
νακόπουλος μπήκε στην Τράπεζα;

Τό άσφαλιστικό παραμένει ακόμα 
δπως καί πριν σάς είπα τό πρόβλη
μα τής αύτοτελείας τών Ταμείων 
μας, καί μείς άγωνιζόμεθα μονάχα 
νά προλάβουμε νά φύγουμε εμείς έγ 
καίρως, νά πάρουμε τό έφ’ απαξ καί 
τήν σύνταξη, οί δέ νεώτεροι νά λέ
νε : τί μέ νοιάζει έμενα, έγώ έχω 
30 έτη θητείας εμπρός μου. "Ο,τι 
μπορώ θά τό κάνω. "Ο,τι δέν μπο
ρώ δέν θά τό κάνω.

Δέν βλέπομε τί φοβερές διεργα
σίες πρόκειται νά γίνουν στη συνέ
χεια, μέ μία δυσμενή ένδεχομένη έ- 
πίλυσή του; Έάν ήταν μόνο νά μάς 
πάρουν τήν περιουσία θά ήτο καλά. 
’Αλλά, θά μάς πάρουν αυτά καί θά 
μάς διόσουν τά άλλα. Θά προκύψη 
δηλαδή μιά συστηματική άλλοτρίω- 
ση τής δομής καί τής ψυχοσυνθέσε- 
ως πού θά έχη τό μελλοντικό προ
σωπικόν. Θά καταντήσουμε σάν τά 
Σύλλογο τών Έμποροϋπαλλήλων, 6 
όποιος, ένώ είναι ένας άπό τούς πο
λυπληθέστερους τής χοιρας, ποτέ 
του δέν κατάφερε νά έχη οντότητα 
ουσιαστική γιατί έχει επίπεδα προ
βλήματα. Δέν έχει προβλήματα σέ 
βάθος.

Τό Συμβούλιο το σημερινό έάν μό
νο του δέν μπορεί νά άνδρωθή γιά 
τόν χρόνο πού τοΰ υπολείπεται, θά 
πρέπει νά τό ύποσχεθή δτι καί αν 
αύτό δέν μπορεί νά καταφέρη θά 
πρέπει νά έξαρθή στό βαθμό πού 
πρέπει ώς πρός τά προβλήματά μας. 
Θά πρέπει άπό τώρα νά διερευνήση 
τόν χώρο τής Τραπέζης γιά τό διά
δοχο μέλλον. "Αξιος ό μισθός του 
γιά δσο καιρό πήρε τόν θρόνο, κα
λά ήταν, ωραίος ήταν αυτός ό γά
μος, άλλ’ οχι γιά πολύ πιό πέρα.

Έάν πιστεύουν δτι αυτός είναι α
ναπόφευκτα ό δρόμος πού μπορεί καί 
πρέπει νά έξελιχθή ή σχέσις μας μέ
σα στήν Εθνική Τράπεζα, ας μάς 
τό δηλώσουν νά πάρουμε καί εμείς 
άπόφαση τί μάς περιμένει, σάν έρ
γο άπό τά χέρια τους.

Τήν άπειρία τους, θά πρέπει καί 
οί ίδιοι νά τήν συναισθάνθηκαν άπό 
τά πρώτα τους βήματα. Νά σάς πώ 
έτσι τουλάχιστον δύο χαρακτηριστι
κά παραδείγματα, γιά νά μήν μεί
νουν μέ τό παράτονο δτι άοριστολό- 
γησα.

Κάποιος συνάδελφος, στάθηκε ή 
αφορμή άτυχούς επεισοδίου σέ βάρος 
άνωτέρου στελέχους τής Τραπέζης. 
Περσινό τό έπεισόδιο. Τόση ήτο ή 
πείρα τοΰ Δ. Σ. ώστε νά άγνοήσουν 
δτι ή χ|ιήφος μας τούς έστειλε έκεί 
ώς φυσικούς μας εκπροσώπους άκό- 
μη καί στήν άδική μας πράξι, γιά 
νά έχουμε τόν φυσικό μας ύποστηρι- 
κτή; ’Αγνόησαν τήν αρχή, τοΰ μη- 
δενί δίκην δικάσεις; Καί έσπευ- 
σαν νά βγάλουν άνακοίνωσιν κατα
δικάζοντας τόν συνάδελφον, έστω 
καί έάν αύτός είχε προβεί ε’ις τήν 
χειροτέραν πράξιν, καί υιοθέτησαν 
τήν εις βάρος τοϋ άσθενεστέρου θέ- 
σιν καί δέν περίμεναν μήπως καί 
συμβεί, αύτό πού φοβόμαστε καί πρά
γματι συνέβη, νά μείνη δηλαδή έκ- 
τεθειμένον τό Δ.Σ.; ’Αλλοίμονο, καί 
ό έμπρηστής πού έκαψε τά παιδιά 
του θά έχη μεθαύριο ένα συνήγορο. 
Εμείς έδώ μέσα ποιόν έχουμε; Μό
νοι μας εΐμεθα; Κάποιος πρέπει νά 
μεταφέρη άρμοδίως τή φωνή μας. 
Κάπου πρέπει νά άκουσθή ή φοινή 
μας, διατί τό κάναμε αύτό πού κά

ναμε, καί έάν έχη υπηρεσιακό χα
ρακτήρα αύτό, νά έπιμείνουμε σ’ δ- 
λη τήν διαδικασία. Νά τήν έλέγ- 
ξωμε δτι θά είναι άμερόληπτος καί 
δικαία.

"Αλλο παράδειγμα: Πρώτες έ- 
παφές τών νέων παιδιών αύτών, γε
μάτων ένθουσιασμό, μέ τήν Διοίκη
ση τής Τραπέζης καί μάλιστα μέ 
τήν καινούργια. 'Τποβολή ένός υ
πομνήματος, πού έθύμιζε προφυματι
κό έφηβο τής κατοχής. Μόνον κόκ- 
καλα είχε έπάνω του, τίποτε άλλο. 
Ώνόμαζε μέ τίτλους τά αιτήματα. 
Καί ένώ είπαν δτι άνέτρεξαν είς τά 
παλαιότερα, έγώ δέν είδα παρά μέ
ρος μόνον έκ τών άπό παίναιότερα 
υφισταμένων εκκρεμών ζητημάτων.

Καί χρειάσθηκε νά έλθη τό έτε
ρον έν τή Τραπέζη σωματεϊον, γιά 
νά κυκλοφορήση μία λίστα άτέρμο- 
νη μέ αιτήματα.

κ. ΜΠΑΜΙΧΑΣ: (όμιλεΐ μή ά- 
κουόμενος).

κ. Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Δέν είπα έγώ, 
κ. Μπαμίχα, δτι είχαμε προσφύγει 
καί είς τά παλαιά υπομνήματα. Καί 
σπεύδουν καί ευχαριστούν τόν Διοι
κητήν. Εύχαριστήριος άνακοίνωσις 
πριν τό ταξίδι του. Πριν καν προ- 
λάβη νά άνοιξη τό στόμα του καί έ- 
ξαγγείλη τις αποφάσεις του. Καί έρ 
χεται έκείνη ή φοβερή άτογοήτευση 
καί 6 πάταγος έγινε άκουστός άπό 
τήν Σητεία μέχρι τό Σουφλί.

Πώς τήν παίρνουμε πίσω τήν ευ
χαριστήρια έπιστολή; Δέν πρέπει δ- 
μως νά τό συνεχίσω αύτό τό ΰφος 
γιά άλλες τέτοιες μικρές γλυστριές, 
οί όποιες ήταν φυσικό νά συμβοΰν 
άπό άνθροιπους, πού κοντά τους δέν 
είχαν έναν πού τούλάχιστον ή φρό
νησή του καί ή πείρα του θά άπέ- 
τρεπε καί τό είδος καί τόν άριθμό 
τών λαθών πού διεπράχθησαν μέχρι 
οί ίδιοι νά αισθανθούν εαυτούς ώρι
μους.

Αύτό ήταν τό λάθος τους. "Ηθε
λαν καί τήν πίττα ολόκληρη καί τό 
βόϊδι χορτάτο. Θέλαν καί Πρόεδροι 
νά γίνουν, καί Γραμματείς νά γί
νουν καί Φαρισαίοι νά γίνουν καί 
νά πιστεύουν δτι θά τά βγάλουν πέ
ρα καί μέ τά προβλίματά μας. Δέν 
γίνεται. Δέν ξέρω έάν έσπευσε κα
νείς άπό σάς, καί τό λέω αύτό γιά 
δλη τήν Τραπεζική μας οικογένεια 
—δχι γιά σάς πού έχετε τήν υπομο
νή καί μένετε έδώ— αν έσπευσε νά 
τούς τά πή αυτά τά πράγματα. Έ
άν τούς τά είπε, καί δέν τά άκου- 
σαν καί συνέχισαν μέ δποιο τρόπο 
προχωρούνε, λυπάμαι -τάρα πολύ.

Νά πώ γιά τήν παλινδρόμηση τών 
σχέσεων μέ τό αδελφό Σωματεϊον; 
Ποτέ δέν μάς είπαν έάν έπανορθο'ι- 
θηκαν οί λόγοι γιά τούς οποίους τόν 
πρώτο καιρό ό γάμος δέν έπετυγχά- 
νετο. "Οπως δέν μάς είπαν γιά ποιό 
λόγο ό γάμος πέτυχε τώρα;

Νά πώ, γιά ποιό λόγο επιτρέπουν 
νά κυκλοφορή στους διαδρόμους, δ- 
τι ό Πρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας 
λέει, δτι έάν πατήση ό Πρόεδρος 
τοΰ Συλλόγου τών 'Τπαλλήλων τής 
Εθνικής Τραπέζης τό πόδι του στά 
γραφεία τής Ο.Τ.Ο.Ε., θά τόν βγά- 
λη έξω; Στούς διαδρόμους τό λένε 
αύτό καί τό λένε πολλοί καί διά
ψευση δέν υπήρξε. Έάν, αύτό τά 
πράγμα είναι αλήθεια, είναι λυπη
ρό, δχι γιά τόν Πρόεδρο τόν συγ
κεκριμένο, αλλά είναι γιά τό αξίω
μα.

Επίσης, τό δτι έμείς δέν καταφέ
ραμε είς τήν 'Ομοσπονδίαν νά έχου
με τή θέση πού άξίζει στά Σωμα
τείο πού ιδρύθηκε πριν νά ίδρυθή ή 
Τράπεζα τής 'Ελλάδος, καί αύτό 
μάς βαραίνει. Καί αύτό είναι απο
τέλεσμα δχι τών συγκεκριμένων ά- 
τόμων, άλλά είναι άπστέλεσμα τής 
άπειρίας, τής βιασύνης, τών κατε- 
πειγομένων φιλοδοξιών, τής έλλεί- 
ψεως προγράμματος. Τής έλλείψεως 
πείρας, τής έλλείψεως κύρους.

(Διακόπτεται υπό μή άκουομένων, 
υπό τοΰ άκροατηρίου).

κ. Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Κύριοι συνά
δελφοι, ό Πρόεδρος παρατυπώντας, 
μάς διάβασε έναν άλλο, ένα δεύτε
ρο απολογισμό, ένώ αύτό απαγορεύ
εται άπό τό Καταστατικό.

"Οτι μάς έδιάβασαν έπί μιάμισυ 
ώρα έδώ, έπρεπε νά είχε δημοσιευ- 
θή στήν «ΤΡΑΠΕΖΤΙΚΗ» έάν τό 
πρόσθετο μέρος ήταν πρόβλημα πού 
προέκυψε μόλις προ τριών ή τεσσά
ρων ημερών καί δέν μπορούσαν νά 
συμμορφωθούν πρός τήν Καταστατι
κήν ’Επιταγήν.

Τί μάς διόσανε εκείνο τό κειμενά- 
κι καί ήλθαν έδώ έπί μιάμισυ ώρα 
καί έλεγαν; Τόσο λίγο ξεύρουν άπό 
τήν διαδικασίαν τής Συνελεύσεως 
πού άκολουθεϊ ό Σύλλογος τών 'Τ
παλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης, ό 
όποιος έχει τίτλους δτι τήν δημο
κρατική διαδικασία τοΰ Καταστατι
κού του τήν τηρεί κατά τρόπον αξιο
ζήλευτου.

’Ιδού λοιπόν δτι ό κ. Πρόεδρος, 
λέγει, δτι δέν υπήρξαν θεαματικά τά 
άποτελέσματα καί πριν ή προλάβη 
νά λαλήση τρεις ό κόκκορας, ό Γε
νικός Γραμματεύς λέγει δτι αύτά υ
πήρξαν πλοιίσια. Μά μεταξύ Προέ
δρου καί Γενικού Γραμματέως δέν 
ταύτίσΰηκαν τά κείμενα πριν διαβα
στούν ;

Πιό κάτω. Ό ίδιος ό Πρόεδρος 
έσπευσε νά καλυφθή καί λέει: Νά 
μή μέ καπηγορήσετε, διατί νά μήν 
κάνουμε άπεργία, καί μάς έπεσήμα- 

ί νε τούς κινδύνους πού θά είχε μία

απερίσκεπτη καί άφρων πράξις άλλά 
στό τέλος τοΰ κειμένου του τήν ά- 
πειλεί ό ίδιος.

Δέν πέρασαν δυό λεπτά άπό τήν 
θέση τής έπιφυλάξεως έναντι τής ά- 
περγίας καί άμέσως άκολούθησε ή 
προκήρυξη τής απειλής δτι καί μέ
χρι έκεί θά φθάσουμε. Μά έάν ή
ταν νά φθάσουμε μέχρις έκεί, καί ά- 
σφαλώς πιστεύεις δτι υπάρχει αύτό 
τό πρόβλημα, τότε γιατί νά μήν δε- 
χθής νά σοΰ τό έπισημάνουν καί οί 
συνάδελφοι;

Λάθη. Τίποτε άλλο. Δέν είναι προ 
θέσεις. Δέν είναι οί έμπειροι καί γι’ 
αύτό λέμε πριν γίνουν έμπειροι μα
θαίνοντας στοΰ κασίδη τό κεφάλι 
κουρείς, νά άνολογισθοΰν τις εύθύ- 
νες τους.

Κύριοι συνάδελφοι, θά σάς παρα- 
καλοϋσα πάρα πολύ νά κάνετε έναν 
μικρό κόπο, νά θυμηθήτε κάποια ά
πό αύτά τά σημεία γιά νά μή γίνω 
Κασσάνδρα. "Οπως δταν στις άρ- 
χαιρεσίες τοΰ 1969 κατέβηκα στό 
Κέντρο Μηχανογραφίας.

Τά χρόνια πού ζαΰμε μαζί, μέ τό
σες δυσκολίες πού περάσαμε δλοι 
στήν υπηρεσία μας, στά άτομικά μας 
πού γνωριστήκαμε παιδιά καί σιγά - 
σιγά άρχίζουμε νά άσπρίζουμε.

"Ελεγα: προσέξτε μήπως τούτη 
(δηλ. τοΰ 1969) ή έκλογή είναι μοι
ραία γιά δλους μας. Καί στό Κέν
τρο Μηχανογραφίας είναι έκείνο τό 
όποιον ύπερηφανεύεται δτι είναι έ
κείνο τό όποιο έρριξε τό προηγού
μενο Συμβούλιο.

Πάλι έλεγα, άκριβώς δπως καί 
στήν προηγούμενη έκλογή, προσέξτε 
μήπως τοΰτο τό λάθος είναι χειρό
τερο άπό τό πρώτο. Τό λάθος δέν 
είναι τών παιδιών. Είναι λάθος δι
κό μας. "Εχει γίνει λάθος είς τήν 
εκλογήν αυτήν. Ήτο άπείρως προ- 
τιμώτερη ή αθροιστική τών ηλικιω
μένων πείρα τοΰ προηγουμένου Συμ
βουλίου, άπό τήν παντελή έλλειψη 
πείρας τοΰ παρόντος Συμβουλίου. 
Μή πρός κακοφανισμόν. Δέν ήταν 
δυνατόν στά τόσο βιαστικά νά δε
χθώ τήν δημιουργίαν ένός σχήματος 
πού θά διεδέχετο σέ μία τόσο κρίσι
μη ώρα τήν διεκδίκηση καί τήν ε
πίλυση ιών προβλημάτων.

Ή σύνθεση τών προσώπων, δσων 
έγνώριζα, δέν μοΰ έγγυάτο, δχι τό 
ήθος, δχι τήν άγαθή προαίρεση, ό
χι τήν καλή θέληση, άλλά τήν ικα
νότητα, τήν ετοιμότητα. Τήν ομαδο
ποίηση τοΰ συνόλου έκείνου καί τήν 
γνώση.

Ή αλήθεια είναι δτι κάποιος μοΰ 
μίλησε στούς διαδρόμους, γιά διχό
νοιες κλπ. ’Ακούω καί έγώ αύτά τά 
πράγματα, άλλά λέω, πρός Θεοΰ, νά 
σταματήσουν. Έν άνάγκη τά παιδιά 
αυτά νά κάνουν κάποια περικοπή 
στις κάποιες τους φιλοδοξίες καί νά 
ομονοήσουν, έφ’ δσσν, είτε καλώς εϊ 
τε κακώς θά μείνουν σ’ αύτό τό ύ- 
πόλοιπο χρονικό διάστημα έπάνω. 
Γιά τό πιό πέρα, ού τής παρούσης 
ώρας.

Σάς τό ξαναλέω λοιπόν, γιά μιά 
ακόμη φορά, καί σάς είπα στήν άρ- 
χή δτι ήθέλησα νά σάς ένοχλήσω 
γιά νά γραφούνε, νά μπορώ νά έ
χω πάλι τήν σκληρή στιγμή νά σάς 
πώ: «σάς τά ξανάπα». Οί καιροί εί
ναι άλλοι, τά προβλήματα είναι αλ- 
λα, ή σύνθεση τοΰ προσωπικού έχει 
άλλάξει, ή νοοτροπία τών νέων συ
ναδέλφων πού μπήκαν μέσα είναι 
άλλη, κανείς μας δέν άσχολείται μα 
ζί τους. Νά τούς ενημέρωση, νά 
τούς διαπαιδαγωγήση, δχι μόνον ε
παγγελματικά, άλλά καί συνδικαλι
στικά. Στήν προκειμένη περίπτωση, 
συνδικαλιστικά έννοώ, τήν ένημέρω- 
ση στήν ιδιομορφία πού παρουσιά
ζουμε έμείς, δέν έννοώ νά τούς μά
θουμε νά πάρουνε φλάμπουρα καί νά 
βγουν έξω νά φωνάζουν, ούτε νά ά- 
πειλοΰν απεργίες.

Κάθε έποχή έχει τά χαρακτηρι
στικά της καί έμείς πρέπει νά τά 
διερευνήσουμε αύτά τά χαρακτηρι
στικά, πρέπει νά βρούμε τήν μέθοδο 
καί ή μέθοδος δέν είναι αύτή, δπως 
ακούστηκε καί άπό τόν λόγο καί ά
πό τόν άντίλογο, πρέπει νά ψάξουμε 
Καί πρέπει νά διερευνηθή άπό συν-

! αδέλφους οί όποιοι καί στελέχη τής 
Τραπέζης θά είναι καί κύρος θά έ
χουν άπέναντί της καί έπιβολή νά 
μπορούν νά άσκήσουν. Μπορούν νά 
ξεκινήσουν τό πρόβλημα, τό άγνω
στο ακόμη γιά σάς τούς πολλούς, τό 
άνυποψίαστο πρόβλημα, νά τό θρέ
ψουνε νά τό κάνουν καί κτήμα δικό 
μας, γιά νά προχωρήσουμε στήν έ- 
πίλυσή τους.

Ή Διοίκηση μάς άντιμετωπίζει 
σωστά, ώς γηρασμένη ομάδα. Πολύ 
σωστά μάς άντιμετωπίζει. Ούαί καί 
άλλοίμονον έάν ξεχάσουμε δτι τε
λούμε ύπό έργοδότην πού είναι ανώ
νυμος εταιρεία, ούαί καί αλλοίμονο 
έάν ξεχάσουμε δτι. τό κεφάλαιο μέ 
τήν έργασία συμπλέουνε μέ δλες τις 
οικονομικές σχολές, τούλάχιστον τού 
Δυτικού κόσμου, άλλά αύτή ή σύμ
πλευση πώς γίνεται γιά νά μπορή νά 
βγαίνη τό μάξιμουμ τών ωφελημά
των άπό τήν ίδια της τήν αντίθεση 
πού περικλείεται μέσα του; Ούτε εί
ναι διατεθειμένος νά σοΰ παραχωρή- 
ση ό μέτοχος τό κέρδος του ούτε εί
ναι διατεθειμένος ό έργαζόμενος νά 
τοΰ χαρίση δλα έκείνου. Κάθε φορά, 
αύτή ή σχέση μεταβάλλεται. Καί 
στήν αναζήτηση τών στοιχείων αύ- 
τής τής μεταβολής θά πρέπει νά 
προχωρήσουμε.

Κατηγόρησα τό παλαιό Συμβούλιο 
δτι δέν μπόρεσε νά έξαρθή πάνω ά
πό τήν άντίληψη πού τοΰ δημιούρ
γησε ή προχωρημένη καί υπηρεσιακή 
καί άνθρώπινη ήλικία. Καί έλεγα δ- 
τι αύτό έπρεπε νά είναι έργον νέων 
άνθρώπων, καί τοΰ κατελόγισα σάν 
έλάττώμά του δτι δέν άπέβλεψε 
στούς νέους άνθρώπους, δτι δέν έδω
σε άξιώματα, κάποια, κατ’ άναλο- 
γίαν, σέ νέους άνθροιπους, δέν μπό
λιασε μέ νέα στελέχη τό Σωματείο 
μας. Καί φτάσαμε σέ τούτους τούς 
νέους καί πέσαμε άπό τήν μία άκρη 
στό άλλο άκρο.

Ένώ λοιπόν περίμενε κανείς άπό 
αύτά τά παιδιά, οχι τόσο προβολή, 
διεκδίκηση κάποιων έκκρεμών αιτη
μάτων, άλλά προβολή ένθουσιασμοΰ, 
φαντασίας, νέου προβληματισμού, νέ 
ων αιτημάτων, έπαναπροσανατολισμό 
τών σχέσεων τών έργαζομένων μέ 
τήν Τράπεζα, δχι ξανά καί ξανά τό 
έπίδομα τοΰ βαθμοΰ —χάσαμε τήν 
μεγάλη μάχη τοϋ μισθολογικοΰ καί 
τά ίδια καί τά ίδια. "Αλλα πράγμα
τα, άλλες θέσεις. Έμείς νά είμαστε 
έκείνοι οί όποιοι θά τσιγκλίσουμε τήν 
Τράπεζα νά άντιληφθή δτι δέν αλ
λάζει μόνον ή αναδιάρθρωση τών ύ- 
ποκαταστημάτων, ώς πρός τά γκισέ 
καί ώς πρός τά μηχανικά μέσα, καί 
δτι δέν άλλαξε μόνο ή ονομασία κά
ποιας τάξεως ή κάποιων τάξεων υ
παλλήλων.

Ό συνάδελφος κ. Θεοφανόπουλος 
είπε δτι σιγά - σιγά μπήκανε οί και 
νούργιες ομάδες μέσα στήν Τράπε
ζα, τούς είπαμε άναλυτάς, τούς εί
παμε χρονομέτρας, τούς είπαμε συμ
βούλους έπιχειρήσεων, τούς είπαμε 
πολλά. Ποιος άπό τούς καινούργιους 
συναδέλφους τοΰ Δ. Σ. άναλογίστηκε 
στήν πάροδο τοΰ χρόνου τί μεταστοι 
χείωση θά φέρουν δλοι αύτοί στήν 
Τράπεζα; Ποΰ θά βρεθούμε έμείς 
μετά άπό μιά δεκαετία;

’Αλλοίμονο, αν οί νέοι αύτοί άν
θρωποι, οί όποιοι άν κάπου μέ άπε- 
γοήτευσαν, δέν ήταν ούτε στον απο
λογισμό ούτε στά κέρδη ούτε στις 
ζημίες —ούτε καί οί ζημιές τους 
δέν κατάφεραν νά μέ άπογοητεύ- 
σουν— δσο στό δτι δέν είχανε μαχη
τικότητα ουσιαστική.

Δέν είχανε άντίλογο μέ τόν κ. Δι
οικητή στό επίπεδο πού άπαιτεϊ ή 
παράδοση στήν Τράπεζα, στήν πει
θώ, στήν έρευνα, στά στοιχεία, στήν 
επιστήμη. Νά τήν άναγκάσης τήν 
Τράπεζα νά πή, προβαίνω στήν επί
λυση γιατί μέ συμφέρει νά προβώ 
στήν επίλυση, δχι γιατί μέ πιέζεις, 
γιατί δπως πολύ σοιστά είπε ό κ. 
Μπαμίχας, παραχώρηση τής Τρα
πέζης ήταν ή αύξηση τών επιδομά
των, διότι ή ίδια ήθελε νά δημιουρ- 
γήση κίνητρο». Δέν ακούσε κανένα 
Σύλλογο ή Τράπεζα. Λυπάμαι πού 
τό λέω, άλλά είναι άνύπαρκτο τό 
μέγεθος τοΰ σημερινού Συλλόγου έ

ναντι τής Διοικήσεως, διότι μετέρχε
ται, πιπιλίζοντας καί άναμυρικάζον- 
τας, τις μεθόδους τών παλαιών. Καί 
τό άστεϊο είναι δτι δέν μπόρεσε νά 
άναμνησθή καί νά φτάση ούτε καν 
στήν έξαρση κάποιων παλαιών.

"Ας μήν έχω τήν έπαρση δτι τήν 
μερίδα τού λέοντος γι’ αύτά τά πρά 
γματα τήν είχα έγώ, καί κάποιοι 
άλλοι συνάδελφοι, πού άνέφερα 
πρίν, δτι θά πρέπει κάποτε - κάπο
τε νά υποψιάζεστε δτι κάτι δέν πάει 
καλά. "Οχι ιδιαίτερα οί τής έπαρ- 
χίας συνάδελφοι, οί όποιοι καί τόν 
καιρό πού εϊμουνα στό Σύλλογο καί 
τώρα τό γνωρίζω, .τόσο σκληρά, πό
σο ολοκληρωτικά, πόσο άλλοτριωμέ- 
να πέφτουν έπάνω στό καθήκον των, 
άλλά έμείς πού έχουμε κάποια πολυ
τέλεια δυνατότητας επαφής καί ένη- 
μεριόσεως, θά πρέπει νά μήν έπανα- 
παυώμεθα.

"Ας χάσουμε στήν άνάγκη τό έ
πίδομα βαθμοΰ, ας έπανατοποθετή- 
σουν δμως σάν άντάλλαγμα τό καθ’ 
δλου πρόβλημά μας τό έπαγγελμα- 
τικύ. Καί τό καθόλου πρόβλημα τό 
έπαγγελματικό θά τοποθετηθή μόνον 
έφ’ δσον βρεθούν νέα πρόσωπα έκεί- 
νων τών ηύξημένων, έμπλουτισμένων 
ικανοτήτων, πού χρειάζονται.

Δέν θά άποκοποΰμε άπό τό τίμιο 
σώμα τοΰ συνόλου τών έργαζομένων 
τής τάξεώς μας, άλλά τά δικά μας 
τά προβλήματα έχουν ιδιομορφία, 
πού μάς ύποχρεοινει, πρώτα νά τά 
μελετήσουμε έδώ, πρώτα νά δούμε 
τί μάς συμβαίνουν καί μετά νά φέ
ρουμε άπ’ έξω τις γενικότητες.

Έπί πλέον, σάς είπα, προσέξτε, ή 
Τράπεζα, στήν έννοια τής έργοδο- 
σίας, έχει μεγάλη τύχη μέ τόν τρό
πο πού τήν αντιμετωπίζουμε. Μέ έ
ναν άλλο τρόπο, μέ ένα άλλο συμ
βούλιο, άπό κάποιους άλλους άνθρώ
πους, θά παίρναγε δύσκολες μέρες. 
Καί οί δύσκολες μέρες, τό είπαμε, 
δέν είναι κάθε φορά νά έπικαλούμε- 
θα καί νά έπισείωμεν τό φλάμπουρο 
τής απεργίας, πού άς μήν αύταπα- 
τώμεθα, δέν γίνεται νά τό πραγμα
τοποιήσουμε.

Δέν ξέρω, ποιανού θεία χάριτι τό 
έπικαλούμεθα, άλλά νομίζω δτι δέν 
κάνει νά τό μεταφέρουμε έδώ μέσα. 
"Ας είμαστε λιγάκι ειλικρινείς. Ξέ

ρουμε πάρα πολύ καλά, ποιό είναι 
τό μέτρο καί τό ύψος τής δυνατότη
τας πού έχουμε νά πιέσουμε. Οί γνω 
ριμίες καλές είναι, άλλά οί γνωριμί
ες είναι μεταβλητές, καί σέ παρού
σα μορφή καταστάσεως καί σέ άλ
λη μορφή καταστάσεως, μάς τό ά- 
πέδειξε πικρότατα τό παρελθόν. Ε
κείνο πού μπορούμε νά κάνουμε, εί
ναι νά είμαστε οί τέλειοι κάτοχοι τοΰ 
προβλήματος μας, καί ό διάλογός 
μας νά είναι εμπεριστατωμένος, καί 
δχι όκκαζιοναλιστικός, δχι άπαριθμι- 
στικός προβλημάτων.

Κύριοι συνάδελφοι, ήταν πάρα 
πολύ νωρίς γιά νά κάνω τόν δάσκα- 
οο, σάς ζητώ συγγνώμη. "Εναν έλά- 
χιστο σπόρο ύποψίας καί άνησυχίας. 
"Οταν γυρίζουμε στά γραφεία μας, 
νά μήν περιμένουμε μονάχα τήν ά- 
νακοίνωση τοΰ πόσο τοίς έκατόν, νά 
μήν περιμένουμε τήν άνακοίνωση τί 
έγιναν τά Ταμεία, καί νά μήν ησυ
χάζουμε έάν ό κ. Μπερνάρης έπήρε 
τό μαχαίρι άπό τόν προκάτοχό του 
υπουργό πού έπρόκειτο νά σφάξη ε
μάς καί τό Ταμεΐον μας καί μάς τό 
παρέδωσε στά χέρια μας καί μάς λέ
ει, ωραία, κύριοι, άφοΰ δέν θέλετε 
νά σάς σφάξουμε εμείς, σφαχτήτε 
μόνοι σας.

Βρήτε τήν λύση εσείς, καί σκε- 
φθήτε, τόσον καιρό είχαμε τό πλεο
νέκτημα τής άμυνης, τώρα δέν τό 
έχουμε, τώρα είμαστε υποχρεωμένοι 
νά άμυνθοΰμε μόνοι μας έναντίον 
τών ίδιων μας τών έαυτών. Έξυ- 
γιανθήτε, κύριοι, καί έλάτε νά συ
ζητήσουμε, τότε λέγαν νά μάς έξυ- 
γιάνουν. Ή έξυγίανση δέ δέν είναι 
ή άναγγελία στήν «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗ», δτι άναθέσαμε σέ ειδικούς καί 
προχωρούμε σέ μελέτες.

κ. ΓΚΟΤΝΤΕΛΑΣ : (Διακόπτει μή 
άκουόμενος).

κ. Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Σάς ζητώ συγ
γνώμην, ήδη επειδή μοΰ τό έπισημά- 
νατε καί έπειδή βλέπω τό ρολόι, σάς 
ευχαριστώ πάρα πολύ, γιά νά προ
λάβω τόνκ. Γκουντέλα καί νά άπο- 
φύγω τά δύσκολα θέματα τής έρωτή- 
σεώς του. Ευχαριστώ πάρα πολύ καί 
σάς καί τό Δ. Σ. πού μέ άκούσατε.

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό συν. Γρύλος 
έχει τόν λόγον.

Ή ομιλία του ουν. Α, Γρύλου

Κλιμάκιον τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου μας, έπεσκέφθη 
κατά τάς έαρτάς τού Πάσχα, συνοριακά φυλάκια καί διένειμε δώρα 
είς τους ’Ακρίτας μας. Είς τήν φωτογραφίαν διακρίνονται ό Πρόε
δρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΆΘ. Γιαννακόπουλος, ό "Εφορος 
Τύπου κ. Δημ. Καραθανάσης, ό ’Έφορος Λέσχης κ. Εύστ. Λατζώνης, 
ό αναπληρωτής Γεν. Γραμματεύς κ. Κων. Λιακόπουλος καί ό σύμβου
λος κ. Άντ. Κονταράκης μετά τών οπλιτών τών διαφόρων φυλακίων.

-κ. ΓΡΥΛΟΣ: Κατ’ αρχήν, επι
τρέψατε μου νά σάς μεταφέρω τόν 
χαιρετισμόν τών Κ ρητών συναδέλ
φων, καί έν συνεχεία θα ήθελα νά 
σάς πληροφορήσω δτι επιθυμώ νά 
απαντήσω είς τόν κ. Χαρίτον, σέ έ
να κομμάτι τού λόγου του, πού μέ 
άψορά.

(Φωναί, θόρυβος, ταυτόχρονοι δια- 
λσγ ικαί συζητήσε ι ς).

ικ. Α. ΓΡΥΛΟΣ: Πρίν όσταντήσω 
συγκεκριμένα στό κομμάτι τού λό
γου πού μέ άψορά, θά ήθελα επίσης 
νά σάς πληροφορήσω δημοσίρ δτι 
τόν κ. Χαρίτο γνωρίζω οστό έτών καί 
τόν εκτιμώ ιδιαιτέρως καί σάν συν
άδελφο, καί σάν συνδικαλιστή, καί 
έν πάση περιπτώσει, άπό πάσης 
πλευράς.

Περιττόν δέ νά σάς τονίσω, δτι 
είς τάς έκ,λογάς, δταν κατήλθεν ό κ. 
Όθωναΐος ήμουν έπίσης άναπληρω- 
ματικός στό ψηφοδέλτιό του, δταν 
ήττήθημεν στις εκλογές έκεΐνες.

Αύτό, οπωσδήποτε σημαίνει δτι 
κατ’ αρχήν δέν ακολουθώ καμματι- 
κάς παρατάξεις καί έν πόση περι- 
πτώσει τό ένα άπό τά δύο θά πρέ
πει νά συμβαίνει, ή θά πρέπει νά εί
μαι εντελώς επιπόλαιος καί νά. έπι- 
λέγω έκάστοτε ένα ψηφοδέλτιο νά 
στεγαστώ προκειμένου νά όστακτήσω 
ένα κύρος, διότι ή φιλοδοξία ένδεχο- 
μένως μέ ώθεΐ, ή άκόμη διότι κάποιο 
κομματικόν συμφέρον θά έπεδίωκα.

‘Ομίλησε ό κ. Χαρίτος συγκεκριμέ
να είς τό σημεΐον δτι έγινε ένας 
αυτοσχέδιος ενθουσιασμός καί τινες 
έξ ήμών, ώς νεοσσοί πλέον, τρέξαμε 
νά στεγαστούμε κόπου βιαστικά.

Θά ήθελα νά πληροφορήσω καί 
τόν ’ίδιο καί υμάς δτι είχα άναγνώ- 
σει τά πρακτικά τής γενικής συνε- 
Νεύσεως κατά τήν άποχώρησι τοΰ 
τυμβουλίου ύπό τόν κ. Τσουδερό καί 
ροσπάθησα μέ τήν πτωχή μου κρί- 

τι νά διαμορφώσω μίαν γνώμην.
Εν κατακλέΐδι μέ τήν συναδελφι- 

:ήν μου συνείδησιν, καί ;μετά τον 
ιαταιγισμό πυρός, ιδιαιτέρως τού 
<. Χαρίτου/ καί στά σημεία συγκε
κριμένα πού έθιξε, κατέληξα δτι οί 
άνθρωποι αύτί δέν θά έπρεπε ίσως 
νά συνεχίσουν σύμφωνα μέ τήν φτω- 
<ή μου ικρίοΊ. Φλεγόιμοινν άπό δρά
ση καί αύτό θά ήθελα νά σάς πλη
ροφορήσω δτι σ’ δλες μου τις έκδη- 
λώσεις, στήν προσπάθεια μου νά 
βρεθώ μέσα στά κοινά είναι ακρι
βώς διότι αύτό καί μόνον τό συν
αίσθημα μέ ώθεΐ καί είναι κάτι πού 
μοΰ συμβαίνει άπό πολύ νεαρός ή- 
λικίας. Θά ήθελα έπίσης νά σάς βε
βαιώσω δτι είχα έπίγνωσιν τών ευ
θυνών καί τών ύποχρεώσεών μου, καί 
άλλο τόσο θά ήθελα πολύ περισσό
τερο νά σάς βεβαιώσω δτι δέν ανα
ζητούσα καμιά εύκαιρία νά άπωλέ- 
σω τήν άξιοπρέπειά μου, γιαπί, γιά 
δσους δέν μέ ξέρουν, υπάρχει ένας 
κ. συνάδελφος έδώ, άλλά καί μπο
ρείτε κάλλιστα νά μάθετε, καί σάν 
άνθρωπος στήν κοινωνία τήν οποίαν 
ζώ, (άλλα καί σάν συνάδελφος, θέλω

να πιστεύω οτι χαίρω κάποιου κύ
ρους, κάποιας ύπολήψεως, κάποιας 
μικρής θέσεως, ανάλογης τού άνα- 
στήματός μου. Θά ήθελα λοιπόν ο
πωσδήποτε νά μή σάς μένη ούτε κόκ
κος αμφιβολίας δτι έψαχνα αύτήι τήν 
εύκαιρία. Μέσα στούς άλλους συλ
λογισμούς πού έκανα, σκέφθηκα τό 
έξης, ό κ. Χαρίτος, ό κ. Θεοφανό
πουλος, καί δλοι έσεΐς οί καθ’ δλα 
αξιότιμοι, άθιοι, κατηρτισμένοι υ
πάλληλοι, καυτηριάσατε, άλλά δέν 
πήρατε καμμιά συγκεκριμένη θέσι, 
ούτε φυσικά δώσατε καμμιά γραμ
μή ή πήρατε μιά έπίσημη έν πόση 
περιπτώσει, θέσιν, ώστε έμείς του
λάχιστον οί άπομεμακρυσίμένοι, δπως 
πολύ καλά γνωρίζετε, καί δπως πο^ 
λύ καλά έτόνισε καί ό ίδιος, δέν έ
χουμε καιμμιά ιδιαίτερη ένημέρωσι, 
βρισκόμαστε σέ μιά κατάστασι θά 
σάς έλεγα σκότους. "Αν μή τίποτε 
άλλο, άπό τής πτωχής μου θέσεως, 
8ά είχα δλο τό σθένος νά άναλάβω 
τις εύθύνες μου καί μακάρι νά μπο
ρούσα νά προσφέρω περισσότερα ά- 
ττό δ,τι προσφέρω, έόον κάτι ττρο<τ- 
φέρω. Θεώρησα λοιπόν τελιικώς, δτι 
θά ήταν πολύ φρανιμώτερο έστω καί 
τολμηρό, αύτή ή σύνθεσις πού τόσο 
βιαστικά έγινε, καί άψοΰ πρόλαβα 
νά πάρω ώρισμένες πληροφορίες, 
γιά τό ήθος τών ηγουμένων τής κι- 
νήσεως αύτής, μετά άπο κάποια 
προσπάθεια σκέψεως, συμφωνήσαμε 
μέ τόν συνάδελφο κ. Ζαχαριουδάκη, 
καί γιά νά δήτε πόσο μεγάλη ήταν 
ή φιλοδοξία μας, συναγωνιζόμαστε 
έπί μέρες διά τήν θέσι τού άναπλη- 
ρωματικοΰ συμβούλου τού συμβουλί
ου. Τελικώς, τήν κέρδισα τήν μάχη 
καί έγινα έγώ άναπληρωιματιΐκός και 
ά κ. Ζαχαριονδάκης ό τακτικός. Λυ
πούμαι είλιικρινώς, πού δέν έχουμε 
τήν ευχέρεια έμείς κοντά στό κέν
τρο, να παρακολουθήσουμε άπό πιό 
κοντά τά πράγματα, ώστε νά είχα
με τήν δική σας ίσως ένημέρωσι, αυ
τήν τουλάχιστον πού μπορείτε νά έ
χετε. Πάντως, ξεκινώτας άπό μιά 
άπλή σκέψι, δτι είναι πολύ φρονιμώ- 
τερον νά αγωνίζεται κανείς οστό τό 
νά μήν αγωνίζεται, τιμίως βέβαια, 
έτσι άκριβώς ξεκινήσαμε καί έτσι έ- 
νετάχθηιμεν. Και δέν χάσαμε τό πι
στεύω αύτό καί παρά τις δυσοίωνες 
προβλέψεις τοΰ άγαπητοΰ κ. Χαρί- 
του. Ισως, θα ήταν θράσος πού τόλ
μησα αύτή τήν στιγμή νά δώσω μιά 
άπάντησι στον αγαπητό κ. Χαρίτο,
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΟηνΣΕΛ.)
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[ητοϋν τη? mmmrn των

ΠΡΟΣ
τον Άξιότιμον κ. Διοικητήν 
Προσωπικώς 
Σεβαστέ μας κ. Διοικητή,

Μετά τής όφειλομένης προς ‘Υ
μάς τιμής, παρακαλοϋμεν όπως μάς 
έπι τρέψητε, νά θέσω μ εν υπό την ϋ- 
μετέραν δικαίαν κρίσιν, μέ πάσαν 
δυνατήν συντομίαν τήιν περίπτωσίν 
μας, βέβαιοι δντες, δτι θέλετε εξε
τάσει αυτήν μετ’ ιδιαιτέρου ενδια
φέροντος.

1. Τήν 25ην ’Ιουλίου 1965 μετέ- 
σχομεν εις τον υπό τής Τραπέζης 
προκηρυχθέντα δημόσιον διαγωνι
σμόν διά τήν πρόσληψιν υπαλλήλων 
έπί βαθμω Δοκίμου.

2. Κατά τήν βαθμολογίαν των 
γραπτών, έκρίθημεν έπιτυχόντες εις 
άλα τά μαθήματα, πλήν εις τό τής 
ξένης γλώσσης, καί συνεπείς» τής 
αποτυχίας μας αυτής, προσελήφθη- 
μεν έπί έτησία συμβάσει και οΰχϊ 
επί βαθμώ Δοκίμου, μέ τήν ΰποχρέ- 
ωσιν νά έπανεξετασθώμεν μετά πά
ροδον έτους, μόνον εις τήν ξένην 
γλώσσαν.

3. Τον ’Απρίλιον του επομένου 
έτους 1966 προεκηρύχθη πάλιν καί 
διενη,ργήθη δμοιος τοΰ προαναφερο- 
μένου διαγωνισμός. Κατά τήν πρόσ
ληψιν όμως των έπιτυχόντων εις αυ
τόν, ϊσχυσε διάφορος προς τήν ίδι- 
κήν μας μεταχείρισις. Δηλαδή, οί 
άποτυχόντες εις τήν ξένηιν γλώσσαν 
δέν προσελήφθησαν ώς ημείς έπί έ
τησία συμβάσει, αλλά ώς Δόκιμοι 
αυτοί, μέ τήν ΰποχρέωσιν πάλιν νά 
έπανεξετασθώσιν μετά πάροδον έ
τους εις τήν ξένην γλώσσαν.

4. Ή διάφορος, ανισος καί έν 
ταύτώ άδικος μεταχείρισις τών δύο 
κατά πάντα όμοιων αυτών κατηγο

ριών, μέ τά αυτά προσόντα καί υπό 
τάς αύτάς ακριβώς συνθήκας διαπ 
γωνισθεισών, έστηρίχθη εις στενήν 
γραμματικήν έρμηνείαν ψηφισθέντος 
έν τώ μεταξύ Νόμου, αίροντας καί 
καταργοΰντος πάσαν προσωρινότη
τα.

5. Τό γεγονός τούτο κ. Διοικητά, 
έμελλε ν’ άποτελέση τήν αφετηρίαν 
σειράς εις βάρος μας ενεργειών, ώς 
πρός τήν μεταχείρισίν μας έκτοτε, 
μέ όδυνηράς έππτώσεις έπί τής υ
παλληλικής μας έξελίξεως.

6. Κατά μήνα 'Οκτώβριον 1966 
έκλήθημεν νά έπανεξετασθώμεν εις 
τήν ξένην γλώσσαν. Τό κείμενον ό
μως κατά κοινήν ομολογίαν τότε, 
ήτο δυσκολώτατον καί ΰπερέβαινε 
τάς έκ μέρους τής Τραπέζης, άπαι- 
τουμένας συνήθως γνώσεις ξένης 
γλώσσης άπό τούς συμμετέχοντας 
εις τούς κατά καιρούς διενεργου- 
μένους διαγωνισμούς μονιμοποιή- 
σεως.

Καί συγκεκριμένως, ας μάς επι
τροπή νά ύπομνήοωμεν ότι, εις τον 
έν λόγω διαγωνισμόν έζητήθη ή με- 
τάφρασις άπό τήν έλληνικήν γλώσ
σαν εις τήν ξένην, περικοπής άπό 
έκφωνηθέντα λόγον τοΰ τότε Υπουρ
γού Συντονισμού, πλήρους οικονο
μικών καί έμπορικών όρων. Ή απο
τυχία εις τον διαγωνισμόν τούτον 
ήτο ώς έκ τούτου σχεδόν καθολική, 
άλλά καί διά τον λόγον ότι, εις 
πάρα πολύ μικρόν χρονικόν διάστη
μα, άπητήθη πάρα πολλή μεγάλη 
πρόοδος, ήτις, ήτο Αδύνατον νά έ- 
πιτευχθή άπό έργαζομένους παράλ
ληλα, διά νά έξοικονομήσουν τά 
πρός τό ζην.

7. Τό έτος 1967 έκλήθημεν καί 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 12ην ΣΕΛ.)

Ή ομιλία ιοϋ οιν. Α. Γριίλοα
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 9ης ΣΕΛ.)
διότι στ’ αλήθεια τό ανάστημά μας, 
είτε θέλετε άπό επαγγελματικής εί
τε άπό μορφωτικής είτε άπό, πολύ 
περισσότερον, συνδικαλιστικής πλευ 
ράς, βρίσκεται σέ πάρα πολύ μεγά
λη άπόστασι, καί δέν διστάζω νά 
τό ομολογήσω. Σάς δίδω όμως αυ
τή τήν έξήγησι, -πού, έν πολλοΐς, θά 
αφορά τούς περισσοτέρους νεοσ
σούς. Αυτή είναι ή μία πλευρά τής 
διευκρινίσεως, ώς πρός τον κ. Χαρί- 
το. Έν συνεχείρ, θά μοΰ επιτρέψετε 
νά έκφράσω ώρισμένες πτωχές από
ψεις. Χαίρομαι ιδιαιτέρως πού μέ 
τόση δημοκρατικότητα, αναπτύσσου
με τις άπόψεις μας έδώ καί κάνουμε 
τήν κριτική μας, πιστεύω καλόπι
στη. ’Ανεξάρτητα όμως, πιστεύω ό
τι πολύ περισσότερο μάς συμφέρει, 
άπό τό άλληλοφάγω μα, μετά τουλά
χιστον άπό κάθε εκλογή, νόμιμον, νά 
επανέρχεται ή συσπείρωσις καί τών 
μέν καί τών δέ, καί νά προσπαθή ό 
οίοσδήποτε άπό οϊασδήποτε θέσεως, 
πολύ περισσότερον οί κατάλληλοι, 
οί ιθύνοντες, νά συμβάλουν γιά τήν 
βελτίωσι τής μοίρας μας.

Αυτό τό συμβούλων έχει μίαν διετί
αν, θά φύγη, αύριο πάλιν θά τεθή υ
πό κρίσιν. Δέν πρέπει νά τό θέτω- 
μεν έτσι τό θέμα, τό αντιμετωπίζω 
σαν συνάδελφος, έπαναλαμβάνω, καί 
κάνω μιά ευχή, κάποτε νά τό άντι- 
ληφθοΰμε αυτό τό πράγμα παρα
κάμπτοντας τις προσωπικές επιδιώ
ξεις, καί νά προσπαθήσω με νά δού
με όμολογουμένως μιά καλύτερη μέ
ρα, γιατί κάτω άπό αυτό τό πνεύ
μα πού αυτή τήν στιγμή επικρατεί, 
οπωσδήποτε δέν νομίζω δτι θά ύ- 
πάρξη καλύτερη μοίρα. Έεκινώ ακό
μη άπό τόν άριθμόν τών συναδέλφων

ΣΑΡΩΝΙΣ: ’Ενοικιάζεται διαμέ
ρισμα εις διπλοκατοικίαν έντός κή
που, δύο δωμάτια, χώλλ μεγάλο, 
λουτρό, κουζίνα.

Πληροφορία ι: Τηλ. 3233.881, 
9—12 π.μ.

ΔΡ ΓΕΏΡΓΙΟΣ

’Ιατρός — Δερματολόγος 
Σπουδάσας εις ’Εξωτερικόν 
Συμβεβλημένος μέ Τραπέζας
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
Χειρουργός ’Οδοντίατρος

Κάνιγγος 7 
2ος όροφος 

Τηλ. 630.277
Δέχεται τούς Υπαλλήλους τής 
Τραπέζης μέ τό ίσχΰον τιμολό- 

γιον ΤΥΠΕΤ

πού βρίσκονται στήν άποψινή συνέ- 
λευσι. Είμαστε τόσοι πολλοί, αν δέν 
άπατώμαι, στο κέντρον είμαστε 4. 
000—4.500, καί ό άριθμός πού εί
μαστε έδώ νομίζω δτι είναι άρκετά 
πενιχρός. Αυτό δείχνει ίσως δτι εν
συνείδητα δέν διεκδικοΰμε τά συμ- 
φέροντά μας, τά δικαιώματα μας, 
είναι μία άλλη κακή πλευρά τής μοί 
ρας μας, καί δέν θαθελα νά πώ, αν
τάξια. Βασικά, αυτά θά ήθελα νά 
πώ, σάς ευχαριστώ πάρα πολύ πού 
μέ άκούσατε καί γιά μιά ακόμη φο
ρά, κάνω τήν ευχή νά έπικρατήση 
σύνεσις, συνεργασία, άγάπη, ομό
νοια, διότι μόνον έτσι, περιορίζον
τας τις διαιρέσεις, θά μπορέσουμε 
νά πάμε μπροστά. Καί εμείς πάλι 
είμαστε έτοιμοι νά άναγνωρίσουμε 
τούς ικανότερους, τούς καλύτερους, 
γιατί αυτή είναι ή πιό καλή ευχή, οί 
κατάλληλοι νά πάρουν τάς καταλλή
λους θέσεις, οί ικανοί νά πάρουν τά 
πηδάλια.

Οί πάντες τούς περιμένουμε, καί 
είμαστε έτοιμοι, καί θά τούς διαλέ
ξουμε.

Άνακοίνωσ ις
‘Η τεντοτεχνία Ά)φών Δ. 

Στάϊκου συνεβλήθη μετά τοΰ 
Προμηθευτικού Συνεταιρισμού 
τών Υπαλλήλων τής Ε.Τ.Ε. 
διά την κατ’ άποκλεστικότη- 
τα κατασκευήν καί τοποθέτη
σήν ΤΕΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ. 
• Υφάσματα Πειραϊκής - Πα- 

τραϊκής.
® Εργασία έγγυημένη.

Τηλέφωνον 9223.371 
ΕΚΘΕΣΙΣ: Α. Φραντζή 44 
Κυνοσάργους.

ΤΑΣΟΣ Κ. ΚΟΝΪΟΜΕΡΚΟΣ
Παθολόγος - Ρευματολόγος 
’Ιατρός - Ρευματολογικής 

Κλινικής ’Ασκληπιείου 
Έλλ. Έρ. Σταυρού Βούλας 

Δέχεται:
5 — 8 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη, 
Παρασκευή καί έπί συνεντεύξει 

Τηλ. ’Ιατρείου: 639-917 
Ίπποκράτους 69

ΣΩΤ. I. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 
Χειροΰργος - ’Οφθαλμίατρος

Άβέρωφ 5 — Μουσεϊον 
1ος "Οροφος 

Δέχεται 5—8 μ.μ.
Τηλ. 528.900

ΙΩΑΝΝΑ ΦΛΩΡΟΥ
Καθηγήτρια Γαλλικών 

Παραδίδει μαθήματα κατ’ οίκον 
τάς απογευματινός ώρας. 
Τηλ. 542.879 — 534.581

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΟΣΦΠΠΙΣΕΟΣ
I. 'II Κοινωνική Άοφάλε- 

οες πολύτιμος κοινωνικός
θεσμός
1. Ειίς τήν χώραν μας αί πρώτοι Α- 

παρχαί τής κοινωνικής πολιτικής α
νάγονται εις το έτος 1911, ότε ίδρύ- 
θη το πρώτον είς το Ύπουργεΐον Ε
θνικής ΟΙκονομίας υπηρεσία «Έργα, 
αίας καί Κοινωνικής Πρόνοιας».

Άρχικώς υπό τον όρον «Κοινωνι
κή Πολιτική» εννοούντο κρατικοί ε
πεμβάσεις έπί τώ σκοπφ προστασίας 
τής 'εργασίας έν τή ατενή νένοία τοΰ 
δρου τούτου. Τούτο συνέχεται μέ τήν 
προέλευσιν έν γένει τής πίαλαιοτέρας 
Κοινωνικής Πολιτικής άπό τον άγω·, 
να μεταξύ εργοδοτών καί εργατών 
γύρω άπό τήν διαμόρφωσιν τής σχέ- 
σεως εργασίας. Σήμερον όμως υπό 
τόν όρον «Κοινωνική Πολιτική» νο
ούνται τά γενικώτερα μέτρα τού κρά. 
τους πρός αρσιν τών κοινωνικών εν
τάσεων καί γενικά διά τήν διατήρη
ση· τής κοινωνικής ειρήνης.

Ό σκοπός ουτος επιτυγχάνεται διά 
τής δικαίας έξισο ρρ οπήσεω ς τών κοι
νωνικών καί οικονομικών συμφερόντων 
τών διαφόρων κοινωνικών ομάδων τοΰ 
πληθυσμού.

’Ιδιαιτέρως σαφή έκφρασιν ευρί
σκει ή προσπάθεια αυτή εις τόν θε
σμόν τής κοινωνικής Ασφαλίσεως, ή- 

! τις άποτελεί ένα σοβαρόν τομέα δρα- 
στηριότητος τής Κοινωνικής Πολι
τικής.

2. Ένώ δμως ή κοινωνική Ασφά- 
λισις έκ τής Αποστολής της είναι πο
λύτιμος κοινωνικός θεσμός διά τήν 
ψυχικήν καί υλικήν βελτίωσιν τοΰ έρ, 
γαζ'θμένο-u ανθρώπου καί δία τήν αύ- 
ξανομένην συμμετοχήν του είς τά α
γαθά τοΰ συγχρόνου πολιτισμού, πα_ 
ραδόξως είς τόν τόπον μας ό θεσμός 
σίτος αντιμετώπισε κατά τό πρόσφα
τον παρελθόν επικίνδυνον κρίσιν έξ 
αιτίας τής άναπτύξεως άυροσδοκήι- 
των πρωτοβουλιών παρά τών αρμο
δίων. Τό χειρότερον δέ δλων είναι δτι 
οί άρμόιδιοι προήχθησαν μέχρι καί 
τής διατυπώσεως πρός νομοθέτηση· 
εισηγήσεων διακρινοιμένων σαφώς διά 
τήν άντικοινωνικότητά των πρός τόν 
κόσμον τοΰ μόχθου καί διά τήν έλλει- 
ψιν ρεαλισμού έναντι τής πραγματι- 
κότητος. Άς σημειωθή δτι 6 κόσμος 
τών μισθωτών ήχει έναποθέσει τάς 
εύλογους καί τελευταίας ελπίδας του 
διά τήν περίοδον τής εξόν ου του έκ 
τής δραστηριότητος είς τόν ασφαλι
στικόν οργανισμόν, μετά τοΰ οποίου 
άλλωστε καί συνδγεται οίκονομικώ,ς 
καί συναισθηιματικώς έπί σειράν δε
καετιών.

Οί ήσφαλισιμένοι καί οί συνταξιού
χοι τών ασφαλιστικών οργανισμών έ
χουν βεβαίως συνειδητοποιήσει τήν 
ανυπολογίστου Αξίας πολύτιμον ίίπαρ- 
ξιν τοΰ ιάσφαλιστικοΰ των οργανι
σμού, άλλ’ έν τούτοις πρέπει περαι
τέρω νά είναι έν επιφυλακή, διότι 
είς τόν τόπον μας υπάρχουν έπισπεύ- 
δοντες κοινωνικοί ΰναμοριφωταί έπ.ι- 
ζητούντες νά πραγματοποιήσουν τούς 
κοινωνικούς των όραματιισμούς κατά 
τήν περίοδον τοΰ επαναστατικού1 κα
θεστώτος ερήμην τών αμέσως ενδια
φερομένων.

II. At μ,ετα p ρυθμιστικά!
προοτΐάθείοΐί τού 'Ι*«οορ- 
γεέοο Κοίνωνοκών 'Κ*ιτγ)-
psottov
3. Προ τριών περίπου ετών έξηγ- 

γέλθη άρμοδίως ριζική μεταρρύθμισις 
είς τήν περιοχήν τού κλάδου υγείας 
καί τών κοινωνικών ασφαλίσεων. Ή 
μεταρρύθμισις δμως δέν έπηκολούθη- 
σεν, άλλα μέχρι σήμερον δύο υπουρ
γοί υπεχρεώθησαν νά εγκαταλείπουν 
τό 'ϊπουργεϊον Κοινωνικών 'Ί'ποθέ- 
σεων. Τά υπό τοΰ ‘Τίπουργείου σχε- 
διασθέντα μέτρα περί Ιξυγιάνσεως 
καί άναμοριφώισεως τών κοινωνικών 
ασφαλίσεων όχι μόνον δέν εδρον άπή- 
χησιν είς τήν καθόλου κοινήν γνώ
μην τής χώρας, αλλά συνήντησαν καί 
τήν αυτόχρημα καθο·λικήν, ίσχυράν 
καί επίμονον άντίστασίν τών αμέσως 
έΛ<διαφερομένων.

’Απηκριιβωιμέναι καί συγκεκριμέναι 
επιδιώξεις τοΰ ‘Τπουργείου διά τόν 
τομέα τών ασφαλιστικών οργανισμών 
καί διά τόν κλάδονς υγείας δέν έχουν 
ΰπευθύνως άνακοινωθή ή διατυπωθή 
είς ιέγκεκριμένον νομοσχόδιον.

Βασικώς τό 'ϊπουργεϊον Κοινωνι
κών 'ϊποθέσεων διέπραξε δύο μεγά
λα σφάλματα, συνεπεία τών όποιων 
τό δλον θέμα τής έξυγιάνσεως τής 
κοινωνικής άσφαλίσεως άπετελματώ. 
θη. Έν πρώτοις τό ‘Τίπουργεΐον δέν 
άντελήφθη ποΰ καί ποιον είναι τό 
πρόίβληιμα τής κοινωνικής ιάσφίαλίσε- 
ως, ποιον είναι τό κύριον καί ποιον 
τό παρεπόμενον. Βεβαίως τό πλήθος 
τών ασφαλιστικών οργανισμών καί 
κατά μείζονα λόγον άντιστοίχως το 
έτερόκλιτον πλήθος τών ήσφαλισμέ- 
νων καί τών συνταξιούχων πριοκαλούλ' 
ποιαν τινα σύγχυσιν καί άμηχανίαν 
είς τήν προσπάθειαν τής έξυγιάνσε- 
ως. 'Τποτίθεται δμως δτι οί ειδικοί 
καί αρμόδιοι δέν είναι δΰσκολον ν’ 
άντιληιφθοϋν δτι διά τήν Κυδέρνησιν, 
τό κράτος καί τόν λαόν τό λεγόμενον 
ασφαλιστικόν πρόβλημα άφορρί τό "Ι
δρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (I. 
Κ.Α.) καί τόν ’Οργανισμόν Γεωργι
κών ’Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.). Πρά
γματι οί δύο ούτοι οργανισμοί άγκαι- 
λιάξουν τό μέγα πλήθος τών ή σφαλι
σμένων καί συνταξιούχων παρ’ ήιμϊν, 
οί όποιοι είναι ώμολογημένως καί οί 
οίκονομικώς ασθενέστερο!' καί έπιδεείς 
κοινωνικής συμπαραστάσεως Τό κρα.

Του Δρος ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΟΥΣΗ Ύαι πολύτι.ιια Ζα1 πθέπει νά διατηρη-
_______ Γ ^_______________________________________________ θοΰν καί νά έκτιμηθοΰν δεόντως άπό

,v, „ _ . „ „ τό κράτος. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον eL
Υφηγητου Πολίτικης Οικονομίας ναι δυνατόν νά συντηρηθή τό αϊσΒη-

Τ. ΔίευθυντοΟ υπουργείου ’Εργασίας μ™ τής ατομικής ευθύνης, τό όποιον
χαρακτηρίζει τήν αστικήν κοινωνίαν.

τικόν δθεν ένδιαφέρον έπρεπε κατά 
λογικήν σειράν ίεραριχήσίεως τής 
σπουδαιότητος νά στραφή: άμέριιστον 
καί διάσπαστον διά τήν εξυγίανσιν 
ή σχετικώς καί οικονομικήν ένίσχυσιν 
τών ώς άνω οργανισμών.

4. Άτυχώς διά τό κράτος καί διά 
τόν κόσμον τών έν γένει ήσφαλισμέ- 
νων καί συνταξιούχων οί αρμόδιοι 
'Τπουργοί περιεπλάκησαν είς τάς άν- 
τιθέσεις καί εις τά εύλογα καί ού- 
σιώδη συμφέροντα τής λεγομένηις 
κλαδικής ά σ φι α λ ί σ ε ω ς (δηλ. 
τών ήισφαλισμένων καί συνταξιούχων 
τών αυτοτελών ασφαλιστικών οργανι
σμών) , έκ τής άντιδράσεως τής 'ό
ποιας δίς έματαιώθη τό σχετικόν Νο_ 
μοσχέδιον. Οί έκπρρσωποΰντες τούς 
κλαδικούς άσφιαλιστικούς οργανισμούς 
υποτίθεται δτι δέν γνωρίζουν καλύ
τερα άπό οίονδήποτε τρίτον ποια εί
ναι καί πού έγκεινται τά άσφαλιστικά 
των συμφέροντα.

Ή κλαδική άσφάλιαις διαιμορφω- 
θεϊσα ά'νευ σχεδίου έπί μακρότατον 
χρόνον τελεί ΰπό ίδιάζον άσφαλιστι- 
κόν καθεστώς (δηλ. ώς πρός τάς εισ
φοράς, τάς παροχάς, τούς κοινωνι
κούς πόρους, τήν δργάνωσίν άίσθενεί- 
ας), τό όποιον πιθανόν νά δύναται 
νά χαρακτηρισθή' άνοριθόδοξον καί ε
ξοργιστικόν, αλλά τό όποιον είναι 
σήμερον μία π ρ αί γ μ α τ ι κ ό τ η ς, 
έπί τής οποίας έχουν έποικοδομηθή 
τόσον τά σαφώς δημιουργημένα οίκο, 
νομικά συμφέροντα όσον καί αί διεδι- 
καιολογηιμέναι προσδοκίαι συνταξιού
χων καί ήσφιαλισμένων. ”Ας σημειω, 
θή προσθέτως δτι καί ή κλαδική ιά- 
σφίάλισις, παράλληλα τό ΙΚΑ καί ό 
ΟΓΑ, είναι φορεύς συμφερόντων ση
μαντικού πλήθους μετόχων κα| έπο1- 
μένως τά αιτήματα καί αί απόψεις 
αυτών ορθόν καί δίκαιον είναι άπό 
κο'ΐνωνικοπολιτικής τακτικής ν’ άχου- 
σθοϋν καί νά έξετασθουν μετά λόγου' 
καί γνώσεως καί ένδεχομένως νά υιο
θετηθούν υπό τού κράτους. Σημειω- 
τέον δτι είς αλλας χώρας, οσάκις έ- 
ξετάζεται ή Οίίκονομική κατάστασις 
τών μισθωτών, ή συμμετοχή τούτων 
είς ασφαλιστικούς οργανισμούς έκτι- 
μαται επίσης ώς περιουσιακόν στοι
χείο ν λόγω τής συμμετοχής των είς 
τά άποθεματικά κεφάλαια τών ασφα
λιστικών οργανισμών καί έν γένει τήν 
περιουσίαν τούτων καί επομένως οί 
ασφαλιστικοί οργανισμοί ώς φιορείς 
περιουσιακών στοιχείων τών ήσφαλι, 
σμένων καί τών συνταξιούχων τυγχά
νουν προσεκτικής φροντίδας καί επι
μελημένης μεταχειρίσεως παρά τοΰ 
κράτους.

5. Τά τυχόν σφάλματα τής μα
κροχρονίου άσφαλιστικής πολιτικής ή 
καί Αδιαφορίας τοΰ κράτους, συνε- 
πείο! τής όποιας είναι καί τό σημε
ρινόν άσφολιστικόν καθεστώς, δέν εί
ναι ορθόν νά έπανορθωθή έφ’ άπαξ 
είς βάρος τών ήσφαλισμένων καί τών 
συνταξιούχων τής κλαδικής άσφαλί
σεως έν δνόιματι τής επιστημονικής 
τάχα αλήθειας. Διότι καί 6 Πιλάτος 
κατά τήν δίκην τού Χριστού ήρώται 
τ ί είναι αλήθεια. Τό Κράτος 
δέν δύναται σήμερον νά έγγυηθή τήν 
διασφάλισιν τών κεκτημένων δικαιω, 
μάτων καί προσδοκιών τών ήσφαλι- 
σμένων της κλαδικής άσφαλίσεως διά 
τής αναγκαστικής συγχωνεύσεως είς 
τό ΙΚΑ.

Τά υπέρ τής συγχωνεύσεως προ
βαλλόμενα άποδεικνύουν ίσως έπαρ- 
κώ; τήν άθλιότητα καί τήν ανεπάρ
κειαν τής κρατικής διοικήσεως, άλλά 
δέν άρκοΰν νά νομιμοποιήσουν καί τήν 
αναγκαστικήν συγχώνευσιν. Βέβαιον 
είναι δτι υπαίτιος τής δηιμιουργηθεί- 
σης άνεπανορθώτου άσφαλιστικής α
νωμαλίας είς τήν κλαδικήν άσφάλι- 
σιν είς δλας σχεδόν τάς περιπτώσεις 
είναι τό κράτος καί ό ’ έ ρ γ ο δ ό- 
τ η ς.

Νομίζομεν δτι. δέν είναι άξιέπαινον 
συστατικόν διά τό κράτος νά θεωρή 
υπεύθυνον διά τήν τυχόν κακοδαι
μονίαν τή; κοινωνικής άσφαλίσεως 
τούς μισθωτούς, πολύ δέ ολιγώτερον 
νομιμοποιείται τό κράτος νά ένδιαφέ- 
ρεται διά τα οικονομικά τού 'εργοδό
του, δστις είς τό πλεΐστον τών περι
πτώσεων είναι ισχυρόν οικονομικόν 
συγκρότημα. Καί διερωτώμαι: Τίνα 
εύθόνην δύνανται νά έχουν oil ή σφα
λισμένοι διά τήν υπό τοΰ κράτους ά- 
σκηθεΐσαν τραπεζιτικήν πολιτικήν ά, 
ναφορικώς πρός τήν Εδρυσιν τής ’Εκ
δοτικής Τραπέζης τής Ελλάδος καί 
τής Κτηματικής, συνεπείρ τής οποίας 
έδιχάσθη δ ασφαλιστικός όργανισμός 
τών υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τρα
πέζης ; "Η τίνα ευθύνην ύχουν οί ή- 
σφαλισμένοι, 'δταν πρό τινων έτών 
διά Νόμου καί ούχί κατ’ άπόφασιν 
τών μετόχων επιβάλλεται ή συιγχώ- 
νευσις τής Τραπέζης ’Αθηνών μέ τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος, 
τοΰθ’ δπερ ’βεβαίως είχεν άμεσον έπί- 
δρασιν καί έπί τών ασφαλιστικών ορ
γανισμών τών υπαλλήλων τών συγ- 
χωνευομένων τραπεζών; Καί δμως 
έπί εβδομάδας είχον άποδυθή είς ά- 
περγιακόν αγώνα οί υπάλληλοι τής 
Εθνικής Τραπέζης.

6. Άνεπίδεκτον προσδιορισμού εί
ναι τό βάρος τών ευθυνών τοΰ κρά
τους διά τήν οικονομικήν κατάστασιν

τών οργανισμών κοινωνικής άσφαλί
σεως, αν ληφθή ·6π’ δψιν τό μέγεθος 
τών ζημιών, τάς όποιας ΰπέστη ή κοι, 
νωνική άσφιάλισις ΐκ τής έπεμβάσεως 
τοΰ κράτους είς τήν πολιτικήν τής 
τοποθετήσεως τών κεφαλαίων τών α
σφαλιστικών οργανισμών, κατά τήν 
όποιαν έπεκράτησαν αιί γενικαί κατευ
θύνσεις τοΰ κράτους περί παραγωγι
κής πολιτικής κλπ. Ένώ ή πολιτική 
τής τοποθετήσεως τών άσφαλιστικών 
κεφαλαίων άσκουμένη μέ γνώμονα τά 
άσφαλιστικόν πρόιγραμμα δέν ευρίσκιε- 
ται κατ’ ανάγκην είς άντίθεσιν πρός 
τήν γενικωτέραν οικονομικήν γραμμήν 
τοΰ κράτους, έν τούτοις ή μέχρι σή
μερον έπέμβασις τού κράτους είς τό 
θέμα τής άξιοποιήσιεως τών ασφαλι
στικών Αποθεμάτων έζημίωσε σοβαρά 
τά οικονομικά τών Ασφαλιστικών ορ
γανισμών. "Ηδη άπό τής προπολεμι
κής εποχής τά κλαδικά ταμεία καί τό 
Ι.Κ.Α. υπεχρεώθησαν νά επενδύσουν 
σημαντικόν τμήμα τών άποθεματικών 
των κεφαλαίων είς κρατικά δάνεια 
καί εν άλλο τμήμα νά κρατούν είς 
δραχμάς. Ούτω τό ΙΚΑ έδάνεισε είς 
τό κράτος 550 έκατ. σταθεροποιημέ
νων δραχμών, τό Ταιμεΐον Αυτοκινη
τιστών 200 έκατ, δραχμών, τό αυτό 
δέ εκαμον καί άλλα ταμεία. Ώς γνω
στόν τά κεφάλαια ταΰτα έξηνιεμίσθηφ 
σαν κατά τήν περίοδον τής κατοχής. 
Ή δυνατόΤης ελευθέριας διαχειρίσε- 
ως τών κεφαλαίων τών άσφαλιστικώλ" 
οργανισμών μέ γνώμονα τά συμφέρον
τα τούτων έδεσμεύθη έπίσης κατά τήν 
μεταπολεμικήν εποχήν διά τού ,Ν. 
1611)1950.

Ό νόμος ούτος υποχρεώνει τούς 
Ασφαλιστικούς οργανισμούς νά κατα, 
θέτουν τά άποθεματικά των κεφάλαια 
είς δεσμευμένα; καταθέσεις εις τήν 
Τράπεζαν τής 'Ελλάδος. Συνεπεία τοΰ 
Νόμου τούτου αί εμπορικοί τράπεζαι 
εμπορεύονται 16.S30.100.000 δρχ. 
(Αύγουστον 1971) κεφάλαια τών ορ
γανισμών έπί πολλαπλή ζημία τών 
οργανισμών τούτων. Καιρός δμως εί
ναι, όπως τό κράτος μεταβάλη στά
σιν έναντι τής πολιτικής τής τοπο
θετήσεως τών κεφαλαίων τών 'Ασφα
λιστικών οργανισμών, διότι ή έπωφίε, 
λής έπένδυσις τούτων είτε δύναται νά 
μειώση σύν τφ χρόνιο διά τών απο
διδόμενων προσόδων τάς καταβαλλό
μενα; εισφοράς ή νά συμπλήρωσή διά 
τών προσόδων τό απαιτούιμενον πο
σό ν διά τήν πληρωμήν τών παροχών. 
Δηλαδή είς τήν πολιτικήν τής τοπο- 
θετήσεως τών κεφαλαίων τώ\Γ άσφα- 
λιστικών οργανισμών δέν πρέπει νά 
επικρατούν άπεριορίστως αί γενικοί 
κατευθύνσεις τοΰ κράτους περί παρα
γωγικής πολιτικής κλπ., άλλ’ -επιβάλ
λεται νά έξετάζωνται καί αί -άμεσοι 
άνάγκαι διά τήν πλήρωσιν τών σκο
πών τοΰ ασφαλιστικού προγράμματος.

7. Κατά δεύτερον λόγον οί 'Υπουρ
γοί έπεδίωξαν νά λύσουν -δλα τά προ
βλήματα καί δλα τά ζητήματα τοΰ 
παρ’ ήμΐν συστήματος κοινωνικής ά, 
σφαλίσεως συγχρόνως καί δϊ ενός 
νομοθετήματος.

Άπεδείχθη καί έν προκειμένφ, δτι 
ό κίνδυνος τής Αποτυχίας είναι μεγά
λος, δταν επιδιώκεται έφ’ άπαξ τό 
δλον.

Επίσης σχετικώς δέν έλήφθη υπ’ 
δψιν ή δέν έξετιμήθη δεόντως -δτι 
κατά τήν άντιμετώπισιν τής προιβλη- 
ματικότητος τής κοινωνικής ζωή; είς 
τόν τομέα τών μισθωτών καί έν γένει 
τών οίκονομικώς άσθενεστέροιν δέν 
έργαζόμεθα έπί τοΰ χάρτου, άλλ’ έπί 
τής εύαισθήτου έπιιδερμίδος τοΰ αν
θρώπου. Κάθε λάθος είτε έξ εσφαλ
μένης ένεργείας, είτε έκ παραλείψε- 
ως έχει σοβαράς συνέπειας καί έπί 
τσΰ συνόλου καί έπί τής υπάρξεως 
τοΰ ανθρώπου.

Περαιτέρω δμως τά άποσυρθέντα 
νομοσχέδια φαίνεται δτι δέν έίθεμελι, 
οΰντο έπί αίτιο λογικής έκθέσεως μέ 
πλήρη οίκονομικοστατιστικά στοιχεία 
καί πλήρη μαθηματικήν - οίκονομικο- 
τεχνικήν μελέτην, ώς Απαιτεί νομο
θέτησα τόσον μεγάλης κοινωνικής καί 
οίκοναμ ικής σπουδαιότητος.

Σχετικώς μέ τάς όραματιζομένας 
μεταρρυθμίσεις είς άαφότερα τά θέ
ματα οί είσηγηηαί τελούν προδήλως 
ύπό τόν γενικόν .πηρεασμόν τού πνεύ
ματος τών μεταρρυθαιστικών σχεδίων 
τοΰ LORD BEiVEiRIGE (1942), τά 
όποια έγκριθέντα τό 1946 έπέφεροΛ" 
βασικήν τροποποίησιν είς τό μέχρι τό
τε Ασφαλιστικόν καθεστώς έν Άγ- 
γλίςι.

III. Το te/ΰον άσφχλίαττ» 
κον κχβεοτώς

8. Βεβαίως τά προταθέντα σχέδια 
καί αί γενόμεναι μεταρρυθμίσεις τής 
κοινωνικής άσφιαλίσεως έν ’Α-γγλίςι 
είναι τελείως Απροσάρμοστα είς τά 
παρ’ ήμΐν ίσχΰοντα. Βασικόν είναι ν’ 
άντιμετωπίζωιμεν διακεκριμένα τούς ή- 
σφαλισμένου; (μισθωτούς, καί 'ανε
ξαρτήτους έπαγγελματί,ας) άπό τόν 
υπόλοιπον πληθυσμόν τής χώρας. Οί 
ήσφαλισμένοι είς τήν γενικότητα κα. 
ταΐβάλλουν διά τήν άσφάλισίν των καί 
είναι εθισμένοι είς τήν αυτοδιοίκη
ση1. Άμφότερα τά στοιχεία ταΰτα εϊ-

'ϊπάρχουν βεβαίως πολλά σημεία 
είς τήν καθόλου ασφαλιστικήν οργά
νωση· παρ’ ήμΐν, τά οποία δέν είναι 
ορθολογιστικά, Ή ύφ-ισταμενη. σήμε
ρον κατάστασις δέν είναι το Αποτέ
λεσμα Ανεπάρκειας ή Αδιαφορίας τής 
αρμόδιας υπηρεσίας. Αυτή έχει σα
φώς ιστορικήν έξήγησιν καί οφείλε
ται είς τό έκ τών κοινωνικοοικονομι
κών καί κοινώνικοπολιτικών ιδρών τής 
εποχή; αδύνατον τού προγραμματι
σμού τής εισαγωγής τού Θεσμού. Τό 
βασικόν χαρακτηριστικόν τού συστή
ματος όργανώσεως είναι δτι ταΰτα 8ι- 
εμορ-φίώθη' είς τήν ιστορικήν του ιέ- 
ξέλιξιν, χωρίς νά προηγηιθή σχετικώς 
συνειδητήι πολιτική άπόιφασις μέχρι 
τής ίδρΰσεως τοΰ ΙΚΑ. ’Ίσως θά ή, 
το Αρκετά διαφωτιστικόν νά ΰπενθυ- 
μίσωμεν τάς δυσχερείας καί τάς συν
θήκας, ύφ’ ας έφη-ρμόιοθη τελικώς δ 
γενικός νόμος περί κοινωνικών Ασφα
λίσεων (ΙΚΑ), διά νά έκτιιμηθή δεόν
τως ή εργώδης καί επιτυχής προσπά
θεια εκείνων, οιτινες έπέτυχον 6α- 
θμιαίως πολύ πρό τού νόμου περί Κοι
νωνικών ’Ασφαλίσεων, τήν θέσπισιν 
παρ’ ήμΐν τήις κοινωνικής Ασφαλίσε
ι)) ς διά τής συστάσεως τών Ταμείων 
Συντάξεως. Ό πρώτος νόμος περί 
κοινωνικών Ασφαλίσεων έγένετο χά
ρις είς τήν σαβαράν καί Αποτελεσμα
τικήν έπέμβασιν τοΰ Διεθνούς Γρα
φείου Εργασίας, τοΰ όποιου 6 Γενι- 
νικός Διευθυντής ήλθε (φροντίδι τοΰ 
τότε Διευθυντοΰ ’Εργασίας Ά, Ζάκ- 
κα) έπί τούτο» είς τήν Ελλάδα καί 
τελικώς επέτυχε νά μεταπείση τόν ’Ε
λευθέριον Βενιζέλον διά νά ψηιφίισθήι 
ό θεσμός τών Κοινωνικών ’Ασφαλί
σεων (Ν. 5733)1932). Άλλ’ ή άντί- 
δρασις επέτυχε νά μή έφαρμοσθή. 6 
νόμος. Άνελήιφιθη νέα προσπάθεια νά 
γίνη νέος νόμος, ό υπ’ άριθ. 6698. 
Άλλα καί δ νόμος ουτος έδέησε νά 
έφαρμοσθή προοδευτικώς κατά τήν 
περίοδον τής 4ης Αύγουστου έπί υ
πουργίας Ά, Δημητράτου (1936). 
Άλλ’ ίσως είναι διδακτικόν κατά τι- 
νας Απόψεις νά ληφθή υπ’ δψιν καί 
νά έκτιμηθή δτι καί σήμερον άκό'μη 
συναντώμεν είς τήν διεθνή πρακτι
κήν συστήματα κοινωνικής άσφαλίσε
ως μέ πλήθος συνδυασμών, παρεμφε
ρών πρός τό παρ’ ήμΐν σύστημα.

9. Τό θέμα τών πολλών Ασφαλιστι
κών φορέων καί τά συναφή προβλή
ματα είναι πολύ παλαιόν. Σημειωτέον 
δτι καί ή γνωστή εκθεσις —Οικονομι
κή καί Μαθηματική— έπί τού σχεδί
ου νόμου περί Κοινωνικών Ασφαλί
σεων (1931) τοΰ καθηγητοϋ EMIL 
SCHOlE Ν BAUM άσχολειται ειίδικώς 
μέ τά υπάρχοντα Ταμεία Συντάξεων 
τοΰ Ν. 2868 (ίδέ I. Κ. σελ. 22). Ό 
συντάκτης τής έκθέσεως γνωρίζει τήν 
προβληματικότητα τών λειτουργούν- 
των Ταμείων Συντάξεων καί συζη- 
τεΐ τό ένδεχόμεναν τής διατηρήσεως 
αύτών παράλληλα μέ τόν γενικόν νό
μον περί Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων.

Είς τάς κατευθύνσεις τής έξελίξέ
ως, αί όποΐαι υποδεικνύονται εις τήν 
μεταρρύθμισιν τής κοινωνικής άσφα
λίσεως, ανήκει έπίσης ή οργανωτική 
άπλοποΐησις τού θεσμού τής κοινωνι
κής Ασφαλίσεως.Ή πλήρης δμως συγ 
χώνευσι; τών ασφαλιστικών οργανι
σμών είς ένα ασφαλιστικόν φορέα άν_ 
τικρούεται μέ σοβαρά σχετικώς Αντί
θετα επιχειρήματα, Έπίσης τό πρό
βλημα τής συγχωνεύσεως τών δμοιει- 
δών ασφαλιστικών οργανισμών έπί τψ 
τέλει δημιουργίας μεγάλων Ασφαλιστι
κών μονάδων δέν είναι νέον, διότι καί 
τούτο είχεν Απασχολήσει τό Ύπουρ- 
γεΐον Εργασίας. Τέλος' καί τό άλλο 
σοβαρόν θέμα τών λεγομένων κοινω
νικών πόρων καί τής κατανομής τού
των ήτο γνωστόν είς τό 'Τπουργεΐ- 
ον ’Εργασίας. Αναφορικό»; μέ τό θέ
μα τών πολλών Ασφαλιστικών οργα
νισμών σημειοΰμεν δτι τό OPTIMUM 
τοΰ μεγέθους τής Ασφαλιστικής μο
νάδας είς πολλούς Ασφαλιστικούς φο
ρείς δέν έχει έπιτευχθή, ένώ είς τό 
"Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων έ
χει έπικινδΰνως ύπερκερασθή. Σχετι
κώς έξεΐαστέον τυγχάνει, αν όλοι οιά 
Ασφαλιστικοί κλάδοι πρέπει νά οργα
νωθούν είς ένα μεγάλον Ασφαλιστικόν 
φορέα, δπως τούτο συμβαίνει π.χ. ®ίς 
τήν ρωσικήν κατεχομένην ζώνην τής 
Γερμανίας καί κατά τινας απόψεις 
μέ τό παρ’ ήμΐν "Ιδρυμα Καιν. Α
σφαλίσεων. Καί περαιτέρω', αν οΐ ή- 
σφαλισμένοι ενός Ασφαλιστικού κλά
δου π.χ. ασθένειας, πρέπει νά υπα
χθούν είς μεγάλα κατά γεωγραφικά 
διαμερίσματα Ταμεία 'ϊγείας, δπως 
συμβαίνει μέ τήν Ασφάλισίν Ασθένει
ας έν Δυτική Γερμανίας;.

Ή συγχώνευσι; δλων τών Ασφαλι
στικών κλάδων είς ένα Ασφαλιστικόν 
φορέα, δπως συμβαίνει παρ’ ήμΐν μέ 
τό ΙΚΑ, συνεπάγεται τούς κινδύνους 
τής σχηματοποιήσεως καί τής γραιφει- 
οκρατήσεως, οιτινες έγκυμονοΰνται 
πάντοτε είς οργανισμούς έκτάσεως έ„ 
θνικής κλίμακος. Οί οργανισμοί οΐτοιι 
προβάλλουν έναντι έκάστου ή σφαλι
σμένου ώς πανίσχυρος καί Ανώνυμος 
γραφειοκρατία-, έναντι τής όποιας ού- 
τος δύναται ν’ άμυνθή μόνον διά τοΰ 
δόλου ή τών δικαστηρίων.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)



Ό Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου άπαντα εις 
παρατηρήσεις καί ύποδείξεις τών συναδέλφων
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τόσον ό Γενικός Γραμματεύς, ό
σον καί έγώ έφροντίσαμε κατά τόν 
απολογισμό μας νά δώσουμε προ- 
καταβολικώς άπάντησιν, εις όσα θέ 
ματα εϊχομεν έπισημάνει ότι ή το 
Επόμενον νά προκόψουν έρωτήματα 
η αντιρρήσεις.

Διά νά μην έπαναλαμβάνω, συνε
πώς, τά ϊδια, θά παραπέμψω όσους 
ήσχολήθησαν μέ παρόμοια θέματα, 
εις την αρχικήν μας ομιλίαν. Θά ά- 
σχοληθώ κυρίως μέ τά σοβαρότερα 
έκ τών θεμάτων τά όποια έθίγησαν.

Ό κ. ΠαπαϊωάινΌυ Εθιξε τό θέμα 
τών σχέσεων Προσωπικού καί Δι- 
οικήσεως, ΰπό την Εννοιαν ότι δέν 
Εχομεν σύνδεσιν. Πληροφορώ τόν κ. 
Παπαϊωάννου ότι εις τό γεύμα τό 
όποιον έδόθη εις τό ΑΣΤΗΡ ΠΑΛ- 
ΛΑΣ ή διαφωνία δέν ήτα γιατί δέν 
παρευρίσκετο καί ό τέως πρόεδρος 
κ. Τσουδερός, άλλά ή διαφωνία ά- 
νεφύη κατά την διάρκειαν τού γεύ
ματος, εις τό πού θά άσφαλισθούν 
οί νέοι συνάδελφοι. Καί όταν είπα- 
μεν εις τόν κ. Διοικητήν ότι αύριο 
θά σάς ελθη έξώδικο, εΐπε, καληνύ- 
κτα σας, κύριοι. "Αν πράξαμε κα
κώς, είμαστε υπεύθυνοι, άλλά νομί- 
ξομεν ότι καλώς έπράξαμε διά τά 
συμφέροντά μας.

Θά άναφερθώ εις τό Ερώτημα τού 
κ. Θεοφανοπούλου τό όποιον πρά
γματι είναι ενα άπό τά έρωτήματα 
τά καυτά. Ώς γνωστόν, όταν άνε- 
λάβαμεν την διοίκησιν τού Συλλό
γου, προεκηρύχθη διαγωνισμός, εις 
τόν όποιον άνεφέρετο ό όρος ότι ή 
Τράπεζά μας, ή Εθνική Τράπεζα, 
Επιφυλάσσει εις έαυτήν τό δικαίω
μα νά άσφαλίση τούς νεοπροσλαμ- 
βανομένους εϊς όποιον Ταμεΐον κα
τά τήν κρίσιν της Επιθυμούσε. Έπ’ 
αυτού έγένοντο παραστάσεις έπΐ 
παραστάσεων, διαβήματα, έγράφη- 
σαν εις τήν «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ» αρ
κετές φορές θέσεις, άπεστάλη έξώ- 
δικον εις τήν διοίκησιν τής Τραπέ- 
ζης, τηλεγραφήματα έπί τηλεγρα
φημάτων.Ό Σύλλογος ήτο τεταγμέ- 
νος υπέρ τής θέσεως ότι Εκαστος, 
έφ’ όσον ϋφίστανται πλείονες τού 
ένός ασφαλιστικοί φορείς, Εχει τό 
δικαίωμα νά έπιλέξη τό Ταμεΐον 
τής ϊδικής του πρατιμήσεως.

Παρά ταΰτα, ή Τράπεζα παρανο- 
μήσασα, ένέταξε τούς συναδέλφους 
κατά τήν γνώμην της εις τό Α' καί 
εις τό Β' ταμεΐον, μέ σχέσιν δύο 
προς εναν. ‘Ημείς τήν τοιαύτην σχέ
σιν δέν τήν άναγνωρίζομεν, ώς Σύλ 
λογος, δέν νομιμοποιούμεθα όμως 
νά κινήσωμε δικαστικόν άγώνα. Αύ- 
τή είναι, κύριε Θεσφανόπουλε, έπί 
τού συγκεκριμένου θέματος, τού θέ
ματος τής σχέσεως τού δύο προς 
ενα,ν ή θέσις μας.

ΕΝ ΜΕΛΟΣ: Ώς άτομα;
κ. Α, ΓΙΑΝΝΑΚσΠΟΥΔΟΣ: "Ο

χι ώς άτομα, μόνον οί ίδιοι κατά 
τήν συμβουλήν τού δικηγόρου.

κ. ΘΕΟΔΩΡΟιΠΟΥΛΟΣ: (όμιλεΐ 
μακράν τού μικροφώνου μή άκουό
μενος, έπί τού θέματος γνωματεύ- 
σεώς τίνος).

κ. Α. ΓI ΑΝ Ν ΑΚΟ Π Ο ΥΛΟΣ: Δέν 
τήν Εχω ϋπ’ όψιν μου, κύριε Θεοδω- 
ρόπουλε, απλώς σάς λέγω ότι ό νο
μικός σύμβουλος τού Συλλόγου μάς 
εΐπε ότι δέν νομιμοποιούμεθα νά 
προσφύγωμεν εις τήν δικαιοσύνην, 
εις τά τακτικά δικαστήρια.

Ελπίζω ότι εις δεύτερον διαγω
νισμόν έάν άνακύψη τό θέμα, θά 
μπορέσουμε νά τό αντιμετωπίσουμε 
καλύτερα. Θά ήθελα όμως νά σάς 
απασχολήσω καί έπ’ αυτού. Ή Τρά 
πεζά πού έστηρίχθη διά νά θέση 
τόν όρον αυτόν; Κατά μήνα Δεκέμ
βριον τού 1970, εϊς άνύποπτον χρό
νον διά τό παρόν Δ. Σ., τό δικα
στικόν τής Τραπέζης, καί πιο συγ
κεκριμένα, τό νομικόν συμβούλιον 
τήσ Τραπέζης, έγνωμάτευσεν ούτως, 
ότι ή Τράπεζα δύναται νά άσφαλί- 
ζη κατά τήν κρίσιν της σέ όποιο- 
δήποτε έκ τών δύο Ταμείων θέλει.

Αυτή βέβαια ή γνωμάτευσις, δυ
στυχώς, δέν είχε βγή εις τήν Επι
φάνειαν καί ένεφανίσθη κατά τον 
διαγωνισμόν.

Ώς προς τήν αποχήν τών συνα
δέλφων άπό τις άρχαιρεσίες τής 
25ης καί 26ης ’Απριλίου, δέν θά 
Επρεπε νά αίτιάται τό σώμα τών 
συναδέλφων ό κ. Παπαϊωάννου, άλ
λά τόν έαυτόν του καί τις πράξεις 
του. Καί όταν λέω ό κ. Ποσταϊωάν- 
νου, έννοώ όλο τό διοικητικό του 
συμβούλιο.

Αυτοί είναι Εκείνοι οί όποιοι Εκα
ναν τούς συναδέλφους νά είναι α
διάφοροι διότι τά έπιτεύγματά τους 
ήταν τόσο πτωχά. Καί άπό τήν άλ
λη πλευρά, οί συνάδελφοι, καί κυ
ρίως οί μεγάλοι στήν ηλικία, έ- 
στάθμιζαν τό πού θά πρέπει νά δώ
σουν τήν ψήφον τους, καί προτιμού
σαν νά δώσουν λευκή, δικαίωμά 
τους.

Περί τού χρόνου διάρκειας τής 
συμβάσεως. Εις τήν ομιλίαν μου εΐ- 
πα ότι αΰτη Εχει ίσχύν μέχρι 31. 
12.72. Βεβαίως, κύριε Παπαϊωάν- 
νου, Εχω διαβάσει καί έγώ λίγα νο 
μικά καί λίγα περί συλλογικών 
συμβάσεων Εργασίας, καί γνωρίζω 
ότι καταγγέλλεται άμα τή παρε-

λεύσει διετίας, άλλά μήν ξεχνάτε ό- 1 
τι ό υπουργός, καί πολύ τό φοβά
μαι, κύριοι συνάδελφοι, αυτό, θά 
μάς πή, κύριοι, σείς υπογράψατε 
μέχρι τέλος τού χρόνου, τό παρα
πέμπω γιά τότε, παρεμβαίνω καί 
τό παραπέμπω.

Εμείς, έτοιμαζόμεθα εις τάς 25 
Μαίου νά καταγγείλωμεν τήν συλ
λογικήν σύμβασιν Εργασίας, καί Ε
παναλαμβάνω, λόγω τής δεσμεύσε- 
ως, τήν οποίαν μάς είχε κάμει τό 
προηγούμενο Δ. Σ., διότι, ώς γνω
στόν, ή ισχύς, καί Εδώ πέρα υπάρ
χει ή σύμβασις, είχε τριετή ίσχύν, 
φοβούμεθα πάρα πολύ, κατά τάς συ 
ζητήσεις πού Εχει κάνει τό Δ. Σ., 
ότι ό Ύπουργός Ενδεχομένως νά 
παρέμβη καί νά παραπέμψη, δηλα
δή νά μήν δώση αυτό τό έξάμηνον 
διάστημα, τό όποιον Εχει τήν ευχέ
ρειαν.

Είναι εύκολον νά λέγετε ότι ήλ- 
λαξαν αί συνθήκαι ΰπό τάς όποιας 
ή τότε συλλογική σύμβασις ΰπε- 
γράφη, είναι εύκολον σέ μάς πού 
ξέρομε τήν1 άξίαν τήν οποίαν Εχει 
ό μισθός μας σήμερα νά τό λέγω- 
μεν. Έπισήμως όπως ξέρετε, κύριοι 
συνάδελφοι, δέν άναγνωρίζεται ή 
αϋξησις τού τιμαρίθμου, καί άρα 
δέν είναι εύκολον νά θεμελιώσουμε 
έκ τών πρατέρων, τουτέστιν προ 
τής παρελεύσεως τής διετίας του
λάχιστον, έπί οικονομικών πλέον 
βάσεων, τήν καταγγελίαν τής συλ
λογικής συμβάσεως.

Τό έπεχείρησε καί ή ιδία ή ‘Ο
μοσπονδία, τό σύνολον τών συνα
δέλφων, κατά τήν Ιην παρελθόντος 
Ιανουάριου, δυστυχώς καί άπό Ε
κεί δέν έπετεύχθη.

Ώς προς τήν άνακοίνωσιν, μετά 
τήν Επαφήν μας μέ τόν κ. Διοικη
τήν.

Ή άνακοίνωσις είχε σκοπόν κυ
ρίως Ενημερωτικόν καί όχι θριαμ
βευτικόν ότι έπετύχαμεν. Δέν είχα
με Επιτύχει τίποτε. Έσπεύσαμε νά 
ένημερώσωμεν όλο τό Προσωπικόν 
έπί τής συζητήσεως, τήν όποιαν 
είχαμε μετά τού κ. Διαικητού, διό
τι είχαμε ύποχρέωσιν νά τό πρά- 
ξωμεν.

‘Ο συν. κ. Μπαμίχας έξέψρασε ά- 
πολύτως προσωπικός του άπόψεις 
καί ούδενός έξσυσιοδότησιν είχε.

Τά λεχθέντα ΰπ’ αυτού, συνεπώς, 
διά τάς δηλώσεις τού κ. προέδρου 
τής Κυβερνήσεως δέν Εκφράζουν τάς 
απόψεις τού Συλλόγου ή -ής Συν- 
ελεύσεώς μας.

Λυπούμαι πάρα πολύ διότι ό κ. 
Παπαϊωάννου καί ό κ. Χαρίτος μάς 
είπαν ότι δέν Ενεργούμε πρωτοβού- 
λως. Ό μέν κύριος Χαρίτος ευθέ
ως, ό δέ κ. Παπαϊωάννου έκ τού 
πλαγίου.

Συνάδελφος κάποιος τόν προκά- 
λεσε νά μάς πή ποιοι είναι οί πά- 
τρονές μας, διότι περί αυτού πρό
κειται. Μπορείτε νά τούς κατονομά
σετε, κύριε Παπαϊωάννου; ‘Ο κ. 
Χαρίτος τουλάχιστον κατωνόμασεν 
εναν, τόν κ. Σπυριδάκην. Ό κ. 
Σπυριδάκης, κάνω τήν Επίσημον 
δήλωσιν ότι είναι δημοσιογράφος 
τού Συλλόγου καί τίποτε πέραν 
τούτου, εις ούδέν συμβούλιον ή πα 
ρασυμβούλισν ή παρασυναγωγήν 
παρευρέθη, πλήν μιας τών διευθυν
τών, διά νά κράτηση τά πρακτικά. 
Πέραν τούτου, ό κ. Σπυριδάκης δέν 
προσελήφθη άπό τό παρόν Δ.Σ., άλ 
λά υπήρχε άπό τό πρσκάτοχον. Εί
δαμε ότι βγάζει τήν «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗΝ», κατά τήν γνώμην μας ώραί- 
αν, προβάλλονται τά θέματά μας, 
όπως πρέπει, δέν διεκδικούμε τό 
χάρισμα ότι Εχομεν τής δημοσιο
γραφίας τάλαντον, καί ώς έκ τού
του τόν κρατήσαμε, κύριοι συνά
δελφοι. Δέν νομίζω ότι έπράξαμεν 
κακώς, καί έάν δέν κρατούσαμε τόν 
κ. Σπυριδάκην, κάποιον άλλον θά 
αναζητούσαμε νά βρούμε.

Θά άναφερθώ εις τόν κ. Παπαϊ- 
ωάννου. Τό ίδιο θέμα πού άντιμε- 
τώπισεν ό κ. Παπαϊωάννου είς τό 
Ταμεΐον Συντάξεων, άντιμετωπίσθη 
καί είς τό Ταμεΐον Αύτασφαλείας.

‘Ομιλώ γιά μίαν Εγκύκλιον τού 
Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσι
ών, ή όποια άπεστάλη είς τά διά
φορα ταμεία. Είς τό Ταμεΐον Αύ
τασφαλείας ό νομικός σύμβουλος 
τού Ταμείου άπεψάνθη άλλως, ότι 
ή Εγκύκλιος δέν μάς αφορά. Άλ
λά Επειδή δέν μπορούσαμε νά τό 
δώσουμε ευθέως στό Ύπουργεΐσν, 
τό δώσαμε διά τής τεθλασμένης, 
δηλαδή νά μάς άπαντήση τό ίδιο 
τό Ύπουργεΐον άν άψορά ή όχι Ε
μάς αύτή ή Εγκύκλιος, διότι άψορά 
άλλους πλήν τών ίδικών μας Τα
μείων.

Ώς έκ τούτου, μπορούμε νά προ 
βαίνωμεν είς μισθώσεις Ελεύθερα, 
καί μέχρις ότσυ μάς άπαντήση 
πλέον τό Ύπουργεΐον καί Εν συνε- 
χείςι θά καταφύγουμε είς τό Συμ
βούλιον Επικράτειας διά νά έπιλύ 
ση τήν διχογνωμίαν Ενδεχομένως, 
τήν παρερμηνείαν τής Πολιτείας, έ
άν μάς άφορά ή όχι, θά ύπαρξη 
προσφυγή είς τό Συμβούλιον Επι
κράτειας, γιά νά λυθή αύτό τό 
θέμα.

Ζητώ συγγνώμην άπό τόν κ. Πα- 
παϊωάννου καί άπό τόν κ. Βασιλό-

1 πουλο, διότι τούς άπεκαλέσαμε κυ
ρίους. Πολύ σωστά, καί Εγινε λά
θος, «κύριοι συνάδελφοι» είναι.

Διά τά θέμα «Διάστασις Συλλό
γου καί Διοικήσεως», νομίζω ότι 
δέν θά πρέπει πάλι νά σάς άπα- 
σχολήσω διότι τήν άνέπτυξα κατά 
τήν διάρκειαν τής άρχικής ομιλίας 
είς τήν απολογίαν μου. Δέν οφεί
λεται πράγματι, κύριοι συνάδελ
φοι, είς τό ότι ό κ. Διοικητής ό ό
ποιος, δέν ξέρω τί άγάπη είχε μέ 
τόν κ. Τσουδερό καί μέ τόν κ. Πα- 
παϊωάννσυ ή'θελε νά παρευρίσκων- 
ται καί αυτοί είς τό γεύμα.

κ. ΠΑΠΑ' IΏΑΝΝΟΥ: (Διακό
πτει, μακράν τού μικροφώνου μή 
άκουόμενος).

κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Συγ 
γνώμην νά τελειώσω, κύριε Παπαϊ- 
ωάννου καί μετά μοΰ άπαντάτε.

Είς τό γεύμα πού παραθέσαμε 
είς τόν κ. Διοικητήν μάς λέει, για
τί δέν καλέσατε καί τό προηγού
μενο Διοικητικό Συμβούλιο ή του
λάχιστον τό Π ροεδρεΐον, τόν Πρό
εδρον καί τόν κ. Παπαϊωάννου.

Τού είπαμε, κύριε Διοικητά, Ε
μείς είμαστε τό Δ. Σ. τού Συλλό
γου, καί ούδεμία άλλη έγένετο συ- 
ζήτησις, πλήν, όπως σάς είπα καί 
πάλιν τού δύο προς ενα,, τό όποιον 
τόν έξηρέθησε καί άπεχώρησε.

Τό θέμα τού Ταμείου Συντάξε
ων, ό δικός μας ό Σύλλογος, τό Δ. 
Σ., πέραν τής άμφισβητήσεως τών 
ποσοστών τά όποια δέν γνωρίζομε 
άν μπορούμε νά τά διεκδικήσουμε 
διά τής νομίμου όδοΰ, είχε μίαν άλ
λην άξίωσιν, όταν έτέθη τό θέμα 
τής διανομής, νά τεθθή ευθέως α
πό τά Δ. Σ. τό όποιον προεδρεύε
ται άπό τόν Υποδιοικητήν κ. Καμ
πέραν, τό θέμα τής καταβολής ΰπό 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος τών ΰ- 
ποχρεώσεων είς τό Ταμεΐον μας. 
Δέν έγένετο όμως καί γι’ αύτό κα
κίζω τούς δύο συμβούλους τού Τα
μείου.

κ. ΠΑΠΑ· IΏΩΑΝΝΟΥ: (Διακό
πτει μή άκουόμενος).

κ. Α, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δέν 
υπάρχει, κύριε Παπαϊωάννου, που
θενά. Ποια τά αποτελέσματα. ’Έ
χετε τήν πλειοψηφίαν είς τό Τα
μεΐον καί θά μπορούσατε νά πάρε
τε άπόφασιν, νά ξεκινήση, αυτή ή 
διαδικασία καί μετά νά κάνουμε 
διανομή, νά πληρώσουν πρώτα καί 
ύστερα. Είς τά πρακτικά δέν άνα- 
φέρεται, κύριε Παπαϊωάννου, τίπο
τα διά τήν συγκεκριμένην περίπτω- 
σιν.

Τό θέμα τών πτυχιούχων εΐχεν 
έπιλυθή ΰπό τής Πολιτείας δΓ ά- 
ποφάσεως τού Ε.Σ.Ο.Π., όταν διά 
τής ψήφου σας άνελάβαμε τάς ευ- 
θύνας. Ή "Ομοσπονδία μας εΐχεν 
Ενεργήσει προ ήμών είς τήν διευθέ- 
τησιν τού θέματος τούτου είς τρό
ποι' ώστε ό Σύλλογος εύρέθη προ 
τετελεσμένου γεγονότος. Δέν ήτο 
δυνατόν όμως νά άποστώμεν τής 
κοινής γραμμής τής άντιμετωπί- 
σεως τού θέματος.

Έφ’ όσον τά δημόσιον υποκινεί 
καί άξιοποιεΐ καί άμείβει τούς πτυ 
χιούχους καί τά μεγάλα ιδρύματα 
καί αί Τράπεζαι Επρεπε νά προβά
λουν παρόμοια κίνητρα διά παρο- 
μοίαν μεταχείρισιν. ‘Η Τράπεζά 
μας Εκτείνεται σήμερον είς δραστη
ριότητα Επί διεθνούς Επιπέδου καί 
είναι υποχρεωμένη νά ζητήση Επι
στημονικόν προσωπικόν είς τους 
κόλπους της προς άντιμετώπισιν 
τών αναγκών της.

Διενεργεί διαγωνισμούς πτυχι
ούχων άπό τού 1966. Καί οί πτυ- 
χιούχσι κατά τό μεΐζον δέν παρα
μένουν είς τήν Τράπεζαν, διότι ευ
ρίσκουν άλλοΰ καλυτέραν μεταχεί- 
ρησιν. ‘Η άνάγκη. Επομένως, τού 
Ιδρύματος είς Επιστημονικόν Προ
σωπικόν ένηρμόνισε τήν πολιτικήν 
τού Συλλόγου, άπό τών προκατόχων 
μας είς τήν ιδέαν τής ίκαναποιή- 
σεως τών πτυχιούχων, χωρίς νά 
παραβλάπτωνται οί μή πτυχιοΰχοι.

Διά τούτο άκριβώς καί ήμεΐς έ- 
ζητήσαμεν όπως αί προαγωγαί δι- 
ενεργούνται καθ’ ύπέρβασιν τών όρ 
γανικών θέσεων γιά τούς πτυχιού- 
χους. Είς τήν άπόφασιν τού Ε.Σ. 
Ο.Π. δέν ήτο διηυκρινισμέναν έάν 
αί προαγωγαί γίνωνται Εντός ή Ε
κτός οργανικών θέσεων. Ό Σύλλο
γός μας καί ό Σύλλογος τής τέως 
Τραπέζης ’Αθηνών, κατά μήνα ’Ι
ούλιον, Εθεσαν εύθέως είς τήν ‘Ο
μοσπονδίαν μας ότι γιά νά δώση 
τό καλώς Εχειν, ή μάλλον γιά νά 
τό έπαναλάβη διότι ήδη είχε δοθή 
άπό τό προκάτοχον Δ. Σ., Θά Ε
πρεπε οπωσδήποτε νά είναι σαφής 
καί ρητή ή διάταξις ότι οί πτυχι- 
οΰχοι θά προάγωνται καθ’ ύπέρβα- 
σιν τών οργανικών θέσεων.

Αύτό μπορούσαμε νά πράξουμε 
Εκείνη τή στιγμή γιά τούς συναδέλ 
φους τούς μή πτυχιούχους. Νά μήν 
θιγούν άπό τήν προώθησιν πού Ε
παιρναν οί πτυχιούχοι.

κ. Γ. ΜΠΑΜΙΧΑΣ: (Όμιλεΐ μή 
άκουόμενος).

κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ’Έ
χει τεθή είς τήν «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ» 
αύτό τό πράγμα καί ή Κα Τσαγκά

ρη μάς ώμίλησε γιά τόν βρεφονη
πιακόν σταθμόν καί γιά τήν δεκα
πενταετίαν. Τό θέμα είχε άνακινη- 
θή προ ήμών, τής ίδρύσεως καί λει
τουργίας βρεφονηπιακού σταθμού 
είς τήν περιοχήν τέως διοικήσεως 
πρωτευούσης. Τό υιοθετήσαμε καί 
τό έπαναλάβαμε καί τό έζητήσαμε 
άπό τήν Διοίκησιν. Άντ’ αυτού, ή 
Διοίκησις, δηλαδή άντΐ τής ίδρύσε
ως τού βρεφονηπιακού σταθμού, Ε
ν έκρινε ενα κονδύλιον έκ δρχ. 3.000. 
000, τό όποιον θά κατανέμεται συμ- 
μέτρως είς τάς Εργαζόμενός μητέ
ρας συναδέλφους.

Κύριοι συνάδελφοι, τό νά γίνη 
Ενας βρεφονηπιακός σταθμός στήν 
’Αθήνα, Εχει ώρισμένα μειονεκτήμα
τα γιά τις άλλες περιοχές τής Ελ
λάδος. Ύπό τήν ιδίαν Εννοιαν θά 
πρέπη, όπως είπαν καί οί συνάδελ
φοι, νά ίδρυθή είς Θεσσαλονίκην, 
είς τήν Πάτραν, είς τά Χανιά, καί 
οπουδήποτε εργάζονται μητέρες. Ε
χουν τά ’ίδια δικαιώματα καί τις ί
διες άξιώσεις, γιατί είναι κι’ αυ
τές συνάδελφοι, δέν μπορεί ό Σύλ
λογος νά κοιτάξη μόνον τήν ’Αθή
να καί τόν Πειραιά νά τον άφήση 
άπ’ Εξω, διότι τό παιδί τού συνα
δέλφου πού μένει στον Πειραιά, θά 
διακινήται γιά νά πάη στον Χα
λαργό, μιάμισυ ώρα νά πάη καί 
μιάμισυ ώρα νά γυρίση, τρεις ώρες, 
δέν μπορεί νά γίνεται διακίνησές.

Πιστεύει ό Σύλλογος οτι όρθότε- 
ρσν είναι νά δοθή χρηματικόν πο- 
σόν. ‘Η έργαζομένη μητέρα νά Ε- 
χη δικαίωμα νά έμπιστευθή τό παι
δί της οπού αύτή νομίζει καί τό 
Ταμεΐον Υγείας νά καταβάλη τό 
αύτό βέβαια δΓ όλους χρηματικόν 
ποσόν.

Αυτό θά γίνη καί διά τήν Επαρ
χίαν, όπου ύπάρχουν καί λειτουρ
γούν βρεφονηπιακοί σταθμοί.

ΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (Όμιλεΐ μή 
άκουόμενος).

κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύ
ριε συνάδελφε, έγώ δέν μπορώ νά 
διαχωρίσω τό προσωπικόν είς κέν- 
τρον καί Επαρχίαν. Γιά τήν Επαρ
χίαν τί θά γίνη.

ΜΙΑ ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (Όμιλεΐ μή ά- 
κουομένη).

κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ε
γώ σάς άνέπτυξα τήν θέσιν τού 
Συλλόγου. Ή υπεύθυνος θέσις τού 
Συλλόγου είναι νά καταβάλλωνται 
χρήματα καί όπου θέλει ή έργαζο
μένη μητέρα νά πηγαίνη νά συμβάλ
λεται.

Οϋδεμίαν άντίρρησιν Εχει ό Σύλ
λογος, όπως αί έργαζόμεναι μητέ
ρες άποχωροΰν είς τό 15αν Ετος 
τής Επαγγελματικής τους θητείας. 
Βέβαια τούτο Εχει ώρισμένας Επι
πτώσεις έπί τών ταμείων, καί αυ
τές πρέπει νά έξετασθούν πριν ή 
ληφθή τελική άπόφασις έπ’ αυτού. 
Σήμερα, κατηγορούμεθα, ότι τά τα
μεία μας είναι έλλειμματικά. Έάν 
λοιπόν, ΰπόθεσιν κάνω, ή 15ετία ε- 
χη αντίκτυπον έπί τών ταμείων, άν- 
τιλαμβάνεσθε ότι δέν πρόκειται νά 
γίνη, δεκτόν τό αίτημα.

Βεβαίως, ή κυρία Εκλεκτή συνά
δελφος Εχει κάνει μίαν μελέτην. Τό 
Δ.Σ. είσέτι δέν Εχει κάνει μελέτην, 
κύριοι, διότι Εχομεν πάρα πολλά, ό
πως γνωρίζετε, θέματα, καί μεταξύ 
αυτών καί τό θέμα τών Εργαζομέ
νων μητέρων.

Προτίθεται όμως, κατ’ αΰτάς, νά 
προβή έκ παραλλήλου καί είς άνε- 
ξάρτητον μελέτην, άπό τήν δική 
τους, γιά νά δή, έάν καί κατά πό
σον δέν Εχη επιπτώσεις έπί τών 
ταμείων. Έάν δέν ϋφίστανται έπι- 

I πτώσεις, ούδεμία άντίρρησις νά πι- 
έσωμεν τήν διοίκησιν καί νά παρα- 
καλέσωμεν τήν Πολιτείαν νά υίοθε- 
τήση, τό αίτημα.

Είς τόν κ. Βασιλοπούλαν Εχω νά 
πώ ότι δέν κατηγορούμεν, άλλά κα- 
ταγγέλλομεν μίαν πράξιν. Καταγ- 
γέλλομεεν είς τό σύνολον τών συ
ναδέλφων αύτό τό πράγμα. Προτεί- 
νομεν Εκείνο, καί οί συνάδελφοι εί
ναι άρμόδισι νά άποφασίσουν. Νούν 
καί κρίσιν Εχουν καί μπορούν νά ά
ποφασίσουν άπό όσα ήκουσαν, Εν
θεν καί Ενθεν.

κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Διά 
τήν δαπάνην τών 300.000 διά τό 
άσφαλιστικόν. Ώς προς μέν τό 
κονδύλιον 200.000, Εδωσα προη
γουμένως νομίζω τήν άπάντησιν. 
’Επειδή προετοιμαζόμεθα διά μίαν 
μελέτην τού ταμείου. "Αν άναγκα- 
σθοΰμε νά μετακαλέσωμε ξένους κα
τά τήν Επιθυμίαν τού κ. Διοικητοΰ, 
τούς οποίους θεωρεί ώς άντικειμε- 
νικούς, ή δαπάνη θά άνέλθη καί πέ
ραν τών 300.000 Ενδεχομένως. Άλ
λά, πέραν τούτου, υπάρχει πρότα- 
σις προς τό Δ.Σ. άπό γραφεΐον τό 
όποιον άσχολεΐται μέ μελέτας έπί 
ασφαλιστικών θεμάτων, νά κάμη 
τήν μελέτην αύτήν άντϊ δρχ. 200. 
000, αί όποΐαι δέν σταματούν μό
νον είς τό στενόν πλαίσιον τού τα
μείου, άλλά έπεκτείνονται καί είς 
τήν άπόδοσιν τών άκινήτων καί τήν 
όλην ύφήν τού άσφαλιστικοΰ θέμα
τος καί τί θά μπορή νά γίνη άξιο-

ποιούμενον τό Α ή τό Β άκίνητόν 
μας.

κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: (Όμιλεΐ 
μή άκουόμενος).

κ. Α. ΓΙ ΑΝΝΑΚΟιΠΟΥΛΟΣ: Δί
δουμε Εξηγήσεις, κύριε Συνάδελφε, 
δέν σάς άρκσύν; Κύριε Βασιλόττου- 
λε, έάν μέν τό άναλάβη ή Τράπε
ζα δέν πρόκειται νά χρησιμοποιη- 
Θή αύτό τό κονδύλιον.

Ώς προς τό αύτοκίνητον, τό ό
ποιον δέν είναι 200.000, άλλά 
150.000 καί 50.000 τά Εξοδα κι- 
νήσεως. Ό κ. Γενικός Γραμματεύς 
είς τήν άπολσγίαν του εΐπε προη
γουμένως ότι είς τό μηχανογραφι
κόν κέντρον γίνεται προσπάθεια ή 
οποία όπωσδήποτε τελεσφορεί, νά 
γίνη έστιατόριον, νά έστιάζωνται 
οί συνάδελφοι. Είναι φυσικόν ότι 
δέν μπορούμε νά μεταφέρουμε τά 
φαγητά μέ τό λεωφορείο ή μέ ταξί 
άπό τήν λέσχη είς τό έστιατόριον.

Τό αύτοκίνητον αύτό, θά είναι Ε
να στέϊσιον βάγκον, τό όποιον θά 
μπορή νά κάνη τις μεταφορές.

Πέραν αύτοΰ, καταβάλλονται 
προσπάθειες καί διά τόν Πειραιά 
καί τό Κεντρικόν Κατάστημα.

κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: (Όμιλεΐ 
μ ή άκουόμενος).

κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύ
ριε Βασιλόπουλε, υπάρχει Ενας ισο
λογισμός, ό όποιος Εχει ξερά κον
δύλια. Καί σείς καί έγώ καί δλοι οί 
συνάδελφοι, χειριζόμεθα ισολογι
σμούς κάθε μέρα είς τήν Εργασίαν 
μας. Δέν μάς χορήγησε, ζητήσαμε 
καί ιμάς εΐπε όχι. ’Άν άποκατα- 
σταθούν αί σχέσεις Διοικήσεως καί 
Προσωπικού ίσως υπαναχωρήσουν 
καί μάς πούν ναί. Δέν τό ξέρω.

Ή Κα Παγκανάκη εΐπεν ότι ή 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» είναι στείρα, δέν 
κατατοπίζει, δέν Ενημερώνει τούς 
συ αδέλφους, καί ώς παράδειγμα 
πήρε τά περί τών συνδικαλιστικών 
καθηκόντων καί δικαιωμάτων. Α
γαπητή μου κυρία, είς τήν «ΤΡΑ
ΠΕΖΙΤΙΚΗΝ» τού μηνός Αύγούστου 
ή Σεπτεμβρίου, καί είς δύο φύλλα 
συνεχή έδημοσιεύθη ό νόμος περί

Συνδικαλισμού, ολόκληρος.
Άπό Εκεί θά πάρουμε τά μαθή- 

ματά μας, κυρία μου, άπό Εκεί, μέ
σα είς τό πλαίσιον τού νόμου θά 
πάρουμε καί τά μαθήματα πώς θά 
συνδ ι καλ ι ζόμεθα.

Κα ΠΑΓΚΑΝΑΚΗ: (Όμιλεΐ μή 
άκουομένη).

κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εΐ
πεν ό συνάδελφος κ. Χαρίτος, δτι 
μάς βρίσκει μικρούς. Θά μεγαλώ
σουμε συν. Χαρίτο, ή ήλικία όμως 
δέν μάς Εμποδίζει είς τήν άσκησιν 
τών καθηκόντων μας, μάς Ενισχύει 
μάλιστα. Τό απέδειξε τό Εργον μας 
είς τό μικρό, καί τό τονίζω αύτό, 
διάστημα τής θητείας μας.

Δέν έπερίμενα, είλικρινώς, νά ά- 
κούσω άπό τόν συνάδελφον Χαρί- 
τον αύτήν τήν παρατήρησιν. Άνέ- 
μενα άντιθέτως ότι θά χειρακρο- 
τήση τούς νέους άνθρώπους, πού 
άγωνίζονται διά τά προβλήματα ό
λων. Νά άσκήση κριτικήν τών Ερ
γων μας, ναί, όχι όμως νά θεωρή 
τήν ηλικίαν μας καί τόν μικρόν Εν 
τή ύπρηεσίςι χρόνον μας, ώς έμπό- 
διον είς τόν συνδικαλισμόν.

’Άν, άγαπητοί συνάδελφοι, δε- 
χθώμεν ότι ό συνδικαλισμός άνήκει 
είς τούς μεγάλους, τότε άλλοίμο- 
νον είς τούς νέους. (Χειροκροτή
ματα) .

Καί κάνω καί μίαν δήλωσιν, είς 
τήν συνέλευσίν μας, μέσα στήν σί- 
κογένειάν μας, ό Σύλλογος δέν γνω
ρίζει μικρούς καί μεγάλους, όλοι οί 
συνάδελφοι είναι ίσοι γιά τον Σύλ 
λογο καί Εάν ή γαλοπούλα, άγαπη- 
τοί συνάδελφοι, έσταμάτησε μόνον 
είς τόν βαθμόν τού λογιστού Α' εί
ναι διότι δέν προλάβαμε. Τώρα, νά 
τήν άποδεχθοΰμε ή όχι, ήταν ενα 
άλλο θέμα.

Ελπίζουμε ότι τά Χριστούγεν
να, θά Επιτύχουμε νά δοθή είς ό
λους τούς συναδέλφους.

Αύτά είχα νά σάς πώ, καί νά 
σάς εύχαριστήσω. Πέραν αύτοΰ, Ε
χομεν ώρισμένα ψηφίσματα, τά ό
ποια ήθελα νά σάς άναγνώσω καί 
νά ζητήσω τήν Εγκρισίν σας.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Ό κ. Πρόεδρος άναγιγνώσκει τό 
ψήφισμα διά τόν διαχωρισμόν τής 
περιουσίας τών Ασφαλιστικών Τα
μείων τό οποίον καί άποδέχεται ή 
Γενική Συνέλευσις.

«Ή Τακτική Γενική Συνέλευσις 
τών μελών τού Συλλόγου Υπαλλή
λων Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος, συνελθοΰσα τήν 2Ιην Μαρτίου 
1972, μετ’ έκπλήξεως έπληροφο- 
ρήθη τήν καταβληθεΐσαν προσπάθει
αν διαχωρισμού τής άκινήτου πε
ριουσίας τών Ταμείων Συντάξεων 
καί Αύτασφαλείας τού Προσωπικού 
τής Εθνικής Τραπέζης.

Ή Γενική Συνέλευσις, έπακολου- 
θησάσης συζητήσεως, έπί τής άπο- 
φάσεως τού Διοικητικού Συμβουλί
ου, τού Ταμείου Συντάξεων, διαπι
στώνει ότι ό διαχωρισμός τής ακι
νήτου περιουσίας τού Ταμείου μας 
ύπό τάς παρούσας συνθήκας, δέν 
Εξυπηρετεί τά συμφέροντα τών ή- 
σφαλισμένων.

Καταδικάζει πάσαν Ενέργειαν ά- 
ποβλέπουσαν είς τόν διαχωρισμόν 
τής άκινήτου περιουσίας τών άσψα- 
λιστικών οργανισμών».

★
Ή Γεν. Σίυνέλευοις Εγκρίνει, ιέν συ

νεχεία το κατωτέρωι ψήφισμα άψορών 
εις τά αιτήματα τών μελών τον Συλ
λόγου.

«Ή Έτησία Τακτική Γενική Συν- 
έλευσις τών Μελών τοΰ Συλλόγου 'Υ
παλλήλων Έίθνικής Τραπέζης 'Ελ
λάδος, συνελθοΰσα τήν 21ην Μαρτί
ου ημέραν Τρίτην είς τά Γραφεία 
Τίτλων τοΰ Κεντρικού Καταστήμα
τος, ένημερώΰη ύπό τοΰ Διοικητικσΰ 
Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου έπί τών 
άπασχσλουντων τό προσωπικόν τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Έλάδος θε
μάτων.

Κατά τήν έπακολουθήσασαν συζή- 
τησιν διεπιστώθη:

Ιον. "Οτι οί υπάλληλοι τής Έΐθνι- 
κής Τραπέζης τής Έλλάιδος είναι είς 
ύποδεεστέραν οικονομικήν θέσιν Εναν
τι τών συναδέλφων των τών άλλων 
μεγάλων τραπεζών,

2ον. "Ότι ή Διοίκησις ’Εθνικής 
Τραπέζης ακολουθεί αρνητικήν στάσιν 
έπί τών σοβαρών θεμάτων τοΰ' Προ- 
σωπικοΰ.

3ον "Ότι ή αρνητική θέσις τής Δι„ 
οικήσεως καί αδικαιολόγητος είναι 
καί τά συμφέροντα τής ’Εθνικής 
Τραπέζης δέν προάγει.

4ον. "Οτι ή Διοίκησις τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, δι’ (ορισμένων ένεργει- 
ών της, ώς είναι καί ό διορισμός 
μέ βαθμόν διευθυντοΰ τής Τραπέ
ζης, προσώπου έξωϋπηρεσιακοϋ, 
παραβλάπτει τά συμφέροντα τής 
Τραπέζης.

Κατόπιν τών ανωτέρω, διαπιστώ
σεων, ή Γενική Συνέλευσις διαμαρτύ
ρεται διά τήν αρνησιν τής Διοικήσε- 
ως νά ικανοποίηση τά αιτήματα τοΰ 
Προσωπικού καί τήν Εμμονήν της είς 
μεθόδους διοικήσεως απαράδεκτους 
ύπό τάς σημερινάς συνθήκας, καί ά
ξιοι όπως τά άπασχσλοϋντα τό: Προ
σωπικόν τής 'Εθνικής Τραπέζης θέ
ματα ίκανοποιηθοΰν έν τψ συνόλψ 
των, δοθέντος δτι ταΰτα δίκαια είναι 
καί τό συμφέρον τής ’Εθνικής Τρα
πέζης έξυπηρετοΰν.

’Ιδιαίτερα, όσον αφόρα τά θέματα 
τών άσφιαλιστικών ταμείων τοΰ Προ
σωπικού, ή Γενική Συνέλευσις α
πευθύνει ύστάτην εκκλησιν είς τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης, όπως έ- 
νισχύση τήν προσπάθειαν έξυγιάνσε- 
ως τών ασφαλιστικών οργανισμών τοΰ 
Προσωπικού συμβάλλουσα θετικώς 
είς τάς προσπάθειας τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου Υπαλλή
λων ’Εθνικής Τραπέζης.

’Εξουσιοδοτεί τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον τοΰ Συλλόγου όπως έπι- 
δόση τό παρόν ψήφισμα είς τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης, καί τήν ’Ε
θνικήν Ιίυβέρνησιν, καί μεριμνηση 
διά τήν δημοσίευσίν του είς τόν η
μερήσιον Τύπον».

Ό Πρόεδρος τής Γεν. Συνελεύσεως 

Μ. ΔΑΚΤΤΛΙΔΗΣ

*
Ή Γεν. Συνέλευσις έκφράζει α

κολούθως τήν εύχήν όπως ή Διοίκη- 
σις τής Τραπέζης αποδεχθεί τό αί
τημα τής έξισώσεως τοΰ ωραρίου τών 
έπαρχιακών Υποκαταστημάτων μέ 
τά Καταστήματα τοΰ Κέντρου.

*
Ό Πρόεδρος τής Γεν. Συνελεύσε

ως ζητεί όπως σττοφανθή αΰτη έττι 
τών τεθέντων Ενώπιον της θεμάτων.

Επακολουθεί διαλογική συζήτη- 
σις καί ή Γεν. Συνέλευσις άποφα- 
σίζει όπως δνεξαχθη μυστική ψηφο
φορία διά την Εγκρισιιν τοΰ άπολο- 
γισμαΰ χρήσεως 1971, τήν Εγκρι- 
σιν τοΰ ’Ισολογισμού χρήσεως 1972 
καί τήν άπαλλαγήν τοΰ Διοικ. Συμ
βουλίου καί της Εξελεγκτικής Ε
πιτροπής άπό πόσης ευθύνης διά 
τήν χρήσιν τού 1971.

Διεξαχθείσης τής μυστικής ψη
φοφορίας ή Γεν. Συνέλευσις ένέκρι- 
νε τόν άπολογισμόν τού Δ.Σ. χρή
σεως 1971, τόν ’Ισολογισμόν χρή
σεως 1972 καί άπήλλαξε τό Διοικ. 
Συμβούλιον καί τήν Εξελεγκτικήν Ε
πιτροπήν πόσης ευθύνης διά τήν 
χρήσιν 1971.
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γ—Στιγμιότυπα
9 Λαπο την

ηΓεν. Συνέλευσιν
ΑΝΘΡΩΠΟΣ των εκπλήξεων ό 

Πρόεδρος τοΰ Σύλλογον μας. Προ ε
νός έτους, μεγάλη έκπληιξις ή εκλο
γή του. Μέσεχ στον ίδιοι χρόνο, έκ- 
ιτληξις ή ίκανότης πού έπέδειξε εις 
τόν χειρισμόν των θεμάτων καί τό 
θάρρος του εις την διεκδίκησιν των 
αιτημάτων μας. Έκπληξις ή ομι
λία του εις την Γεν. Συνέλευσιν.

Γενική ή έντύιτωσις ότι τα θέμοα- 
τά μας εΰρίσκονται εις καλάς χεΐ- 
ρας, παρά την διαφωνίαν τοΰ συν. 
Χαρίτου, ό όποιος τό μόνον τό ό
ποιον άντελήψθη ή το ή ήλι κία τοΰ 
Προέδρου μας καί των μελών τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου. Είναι νέοι εί- 
πεν ό κ. Χαρΐτος καί δέν έχουν έμ- 
πειρίαν. "Αρχισε άραγε νά αισθά
νεται γέρων ό συν. Χαρΐτος; Ό 
πρόεδρος όμως νέος με όρμή καί 
κέφι θά συνέχιση ευτυχώς δΓ ημάς 
καί δυστυχώς διά τους έλαχίστους 
πού δέν τόν «έφαγαν» νά μάς έκ- 
πλήσση.

ΤΟ ΙΔΙΟ στυλ στις κινήσεις του, 
τά ίδια «ρητορικά» σχήματα, ή ί
δια άντιπσλιτευτική νότα. Φτιστός 
ό συν. Χαρΐτος. Κατά τά λοιπά έ- 
νεφανίσθη τελείως διαφορετικός. 
Πιο μακρύ τό μαλλί, λιγώτερο μα
χητικός καί περισσότερο άκατατό- 
πιστος εις τά θέματα πού έχειρί- 
σθη. (Π.χ. τό έπίδομα τών ταμια
κών). Καί κάτι ακόμη. Έληισμόνηι- 
σε ότι τό «δϊς έξαμαρτεΐν ούκ άν- 
δρός σοφού». Καί ωμίλησεν καί πά
λιν άπό μνήμης. Διατί συνάδελφε 
Χαρϊτο; Ή συνέλευσις τοΰ 1971 δέν 
σέ έδίδαξε τίποτε;

Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣI Σ τοΰ Γενικού 
Γραμματέως τοΰ Συλλόγου κ. Πί- 
σκοπου μέ τά θέματα τών συναδέλ
φων ήνόχλησε την συν. Τσαγγάρη ή 
όποια καί τόν κατέκρινε εις την ό-

ΊΕξ TOO
[ητούν ϊ άηοκατάιιτασίν των

μιλίαν της. Ή συν. ένδιεφέρετο διά 
τό ίδικόν της θέμα καί τά θέματα 
τών άλλων έκρινε ότι δέν έπρεπε 
νά απασχολούν τό Διοικ. Συμβού- 
λιον.

★
ΑΦΑΝΗΣ ήρως τής Συνελεύσεως 

ο άντιπρόεδρος τοΰ Συλλόγου συν. 
Ρωσσέτης. Ό ρόλος του εΐχεν στα
ματήσει εις την έναρξιν1 τής Γεν. 
Συνελεύσεως. Ό Αντιπρόεδρος εί- 
χεν έπιφορτισθή μέ τό έργον τής 
διοργανώσεως τής συνελεύσεως καί 
γενική ΰπήρξεν ή έντύπωσις ότι έ- 
πέτυχεν εις τόν ρόλον τον.

★
ΜΕΛΙ έσταζε ό συν. Μελί δη ς ό

ταν άνεφέρθη εις τήιν δραστηριότη
τα τών νέων ανθρώπων πού εύρί- 
σκονται εις την Διοίκησιν τοΰ Συλ
λόγου. Μάς έδίδαξαν, εΐπεν, οί μι
κροί εις ηλικίαν, μεγάλοι όμως εις 
θέλησιν, ηγήτορες τής τάξεώς μας, 
ότι, ή πείρα δέν είναι συνάρτησις 
τοΰ χρόνου άλλα καί τής θελήσεως. 
Καί οί άκηκοότες συνεφώνησαν καί 
έχειροκρότησαν.

★
ΜΑΧΗΤΙ ΚΟΣ ό συν. Μπαμίχας ά- 

νεφέρθή εις πολλά θέματα. Μάς θύ
μισε όμως τήν Πυθία. "Ετσι κανείς 
δέν αντελήφθη αν ήτο υπέρ ή κατά 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. Έκάρ- 
φωσε χωρίς καρφιά.

Ο συν. Ζαφ. Βασιλόπουλο ς είχε 
τήν ατυχία νά άσχοληθή καί μέ τούς 
αριθμούς. Ύπεχρέωσε έτσι τόν 
Πρόεδρο τοΰ Συλλόγου νά ένθυμηθή 
κατά τήν Συνέλευσιν τόν καθηγητή 
Γιανναχόπουλο καί νά τόν διδάξη 
ολίγα περί προϋπολογισμού καί ισο
λογισμού. Σκληρή βλέπετε ή γλώσ
σα τών αριθμών.

Διά τήν φιλελευθέρου Οικονομι
κήν Φιλοσοφίαν, ή εργασία συνιστά 
τόν ένα έκ τών τριών συντελεστών 
πάσης διαδικασίας τής Παραγωγής, 
καθολικούς νοούμενης. Ό συντελεστής 
οδτος έχει δημιουρ.ήση τήν «ίστο- 
ρίοα/» του έντός τών κοινωνικών πρα
γμάτων άφ’ δτου διέτρεξεν αρκετά 
στάδια έξικνούμενα μέχρι καί τών 
απαρχών τών ανθρωπίνων κοινωνιών.

Προϊόντος τοΰ χρόνου, ή εργασία 
περιέλαβε πλεϊστα όσα βελτιωτικά 
στοιχεία, τά όποϊα παρέσχον εις αυ
τήν τήν δυνατότητα, όπως έχη, διαρ
κώς καί μεγάλειτέραν σπουδαιότητα 
εις πάσαν διαδικασίαν τής «Παραγω
γής» καί δή, ώς τά πράγματα απέ
δειξαν ήδη, ανεξαρτήτως τοΰ όγκου 
τών έκάστοτε χρησιμοποιουμένων τε
χνολογικών έξοπλισμών.

‘Η διαρκώς άναπτυσσομένη αΰξη- 
σις τής προσοχής τής άποδιδομένης 
εις τόν «ανθρώπινον παράγοντα» έ- 
ρείδεται είς απολύτως πραγμοπιστι- 
κοΰς λόγους, συνδεομένους άρρήκτως 
πράς τήν ΰπαρξιν και ομαλήν λει
τουργίαν τών Οικονομικών Μονάδων 
καθολικός έξεταζομένων. Οΰτω, τά 
πράγματα ώθησαν τούς διοικούντας 
τάς Έπιχειρηματικός μορφάς τής οι
κονομικής δράστη ρ ιότητος, όπως ά- 
ποδυθοΰν είς έρευναν σκοπούσαν είς 
τήν άνεύρεσιν όλων εί δυνατόν τών 
στοιχείων έκείνων, ή υπαρξις τών ο
ποίων προσδιορίζει τόν βαθμόν τής 
λειτουργικότητος, τήν όποιαν έχει 
έντός τών δραστηριοτήτων τούτων, 
ή συμμετοχή τοΰ συντελεστοΰ «ερ
γασία».

Αί διαπιστώσεις, είς τά όποιας 
ήχθησαν αί έρευναι τής τοιαύτης 
μορφής έπηλήθευσαν τάς στοχαστι
κά απόψεις τών κατά πρώτον θ'εσάν- 
των τοιαΰτα ερωτήματα καί έν συ
νεχεία άπέβησαν αίτια πρός περαι
τέρω έρευναν τοΰ συντελεστοΰ τού
του.

Έκ τών διαπιστώσεων, αί όποϊαι 
προέκυψαν διά τής έρεύνης τούτης 
είναι, ότι ό εργαζόμενος επηρεά
ζεται κατά τρόπον άμεσον έκ τοΰ 
κλίματος, τό οποίον δημιουργεΐτατι 
έντός τοΰ χώρου είς τόν οποίον έρ- 
γάζεται. Καί, έπρεάζεται πολλα- 
πλώς κυρίως έναντι τών έργασιών του 
καί έν σχέσει πρός τό συναίσθημα 
τής άσφαλείας, τό όποιον οΰτοι πα
ρέχουν είς τόν έργαζόμενον. Τό 
ρηθέν συναίσθημα άσφαλείας διά τό 
όποιον γίνεται λόγος ενταύθα, ά- 
ναφέρεται είς τά γεγονότα τής μι- 
σθολογικής τοποθετήσεως τοΰ ερ
γαζομένου, είς τήν κατ’ αντικειμε
νικά κριτήρια προαγωγήν αυτού είς 
άνωτάτας θέσεις καί κυρίως είς τόν 
μή παραγκωνισμόν τών στελεχών ε
κείνων, τών όποιων ή μόρφωσις καί 
ή ουσιαστική κατάρτισις είναι γνω
στή μεταξύ τών συναδελφικών κύ
κλων. Έν συνάψει όμιλοΰντες άναφε- 
ρόμεθα είς τόν σεβασμόν τής προσω
πικότητας τών εργαζομένων.

Διά τούς εργαζομένους είς ’Οργα
νισμούς, είς τούς οποίους ό αριθμός 
τών άπασχολουμένων είναι μεγάλος, 
τό πρόβλημα τών σχέσεων μεταξύ 
«έργασιοδότου καί εργαζομένου» κα
θίσταται πολυπλοκώτερον, έπειδή έ
νεκα τοΰ άριθμοΰ τούτου, α! διακλα- 
δωτικαί σχέσεις δέν ύφίστανται μόνον 
μεταξύ τών συμβαλλομένων, άλλά 
έπεκτείνονται καί μεταξύ τών έργα- 
ζομένων.

Είς τήν έξομάλυνσιν τών συμπλο
κών τούτων σχέσεων άναφέρονται 
πολλαί μορφαί διμερών συμφωνικόν 
διεπουσών τούς όρους εργασίας, με
ταξύ τών δύο συμβαλλομένων μερών. 
Αΐ μορφαί αΰται τών συμφωνιών, δι- 
ενεργοΰνται συνήθως μεταξύ ειδικών 
οργάνων άντιπροσωπευόντων τά συμ
βαλλόμενα μέρη καί έχόντων (τών 
οργάνων) εΐδικάς έξουσίας απαραι
τήτους πρός έπιτέλεσιν τών ών θέ
τουν ταΰτα σκοπών.

Εκείνο τό στοιχεΐον, τό όποιον 
πρέπει νά πρυτανεύη είς τάς συμ
φωνίας, αί όποϊαι ύπεγράφησαν ή 
έπιβάλλεται έκ τών περιστάσεων νά 
υπογράψουν είναι ό σεβασμός, 
πρός τό περιεχόμενον αυτών, άπό 
μέρους τών μετεχόντων είς τάς συμ
φωνίας ταύτας. Είναι δέ τούτο τό 
στοιχεΐον τού σεβασμού δ,τι είναι 
δυνατόν νά έγγυηθή τήν ποιότητα 
τοΰ χαρακτήρας καί τήν οντότητα 
τών συμβαλλομένων. Τούτο επιβάλ
λεται νά καθίσταται πράξις, οΰχί 
μόνον μεταξύ τΰν έκπροσώπων τών 
έργαζαμένων είς μεγάλους οργανι
σμούς, άλλά καί μεταξύ συμβαλλο
μένων ατόμων έπί σχέσει παροχής 
έργασίας καί άνταμοιβής. Πολλφ 
δέ μάλλον είς τήν πρώτην τών ρη- 
θεισών περιπτώσεων.

Ή σύγχρονος πρακτική ή έφαρ- 
μοζομένη είς μεγάλας Επιχειρηματι
κός Μονάδας άναφέρεται είς τήν θε- 
μελίωσιν τών στενών σχέσεων μετα
ξύ τής έργαπκής δυνάμεως καί τοΰ 
Έπιχειρηματίου. Τούτο τό γεγονός

πραγματοποιείται διά ποικίλων όσων 
μεθόδων, ώς είναι ή δημιουργία κι
νήτρων στενωτέρας προσδέσεως τών 
εργαζομένων πρός τήν Έπιχείρησιν. 
Μία τών μεθόδων είναι ή παροχή 
προσθέτων άμοιβών, τό ύψος τών ό 
ποιων έξαρτάται έκ τών έτησίως 
πραγματοπο ιουμένων κερδών. Έτέ- 
ρα μορφή είναι ή έκχώρησις πρός τό 
νόμιμον Σώμα τών εργαζομένων, ά
ριθμοΰ μετοχών, ϊνα μετέχουν είς τά 
κέρδη τής Έπιχειρήσεως διά τήν ο
ποίαν μοχθούν. Έτέρα μέθοδος είναι 
ή παροχή ωφελημάτων καί ή καθιέ- 
ρωσις τακτικής διά τής οποίας με
λετιόνται καί έπιλύονται τά βαθμολο
γικά προβλήματα καί λοιπά προ
βλήματα άμοιβών τών έργαζοΙμέί- 
νων.

Τό θέμα τών σχέσεων μεταξύ έρ- 
γασιοδότου καί έργαζομένων είναι 
λεπτότερον καί κατά τι να τρόπον 
εύθραυστον πως, είς τάς Επιχειρή
σεις αϊτινες χαρακτηρίζονται, ώς 
έκ τής φύσεως αυτών «Έντάσεως 
Έργασίας». Είς ταύτας, ώς εί
ναι αί Τράπεζαι, αί ’Ασφαλιστικά! 
Επιχειρήσεις, αί Έταιρεΐαι Επεν
δύσεων καί έτεραι συναφείς, αί πα- 
ράγουσαι «υπηρεσίας» ό παράγων 
«εργασία» είναι αποφασιστικής ση
μασίας. Είς ταύτας είναι άπαραί- 
τητον στοιχεΐον ό έλεγχος τών σχέ
σεων μεταξύ «εισόδων» νέων στοι
χείων είς τό «έπάγγελμα» καί «έ- 
ξόδων» παλαιών στοιχείων έκ τοΰ 
«επαγγέλματος». ‘Ωσαύτως, πρέ
πει νά άναλύηται καί νά προσδιορί- 
ζηται ή διάρθρωσις τόσω τών ρηθει- 
σών «εισόδων» καί τών «εξόδων», 
όσον καί αί μεταξύ αυτών σχέσεις.

"Ανευ τής άνευρέσεως τών τυπι
κών τουλάχιστον έκείνων σχέσεων, 
δέν είναι δυνατή ή έξασφάλισις, τών 
προϋποθέσεων διά μιαν όμαλήν έξα- 
κολούθησιν τοΰ βίου τών τοιούτων 
Επιχειρήσεων. "Ετερον μέτρον, τοΰ 
οποίου ό προσδιορισμός πρέπει νά 
έπιχειρήται, είναι ή θέλησις νέων 
στοιχείων, όπως είσέλθουν είς τό «έ
πάγγελμα». "Ισως ό παράγων οδτος 
νά παραγνωρίζηται καί νά τώ άπο- 
δίδηται «θεωρητικός» χαρακτήρ, στε
ρούμενος «σημασίας». Είς τό σημεΐ- 
ον τούτο εύρίσκέται τό σφάλμα τών 
ίσχυριζσμένων καί ΰποστηριζόντων 
τήν άποψιν ταύτην. Τό αποτέλεσμα 
μιάς τοιαύτης τακτικής εύχερώς ά- 
ποδεικνύεται έκ τής άσκηθείσης πα- 
λαιότερον «εργασιακής πολιτικής», 
άγνοησάσης τόν ρηθέντα παράγον
τα τής προνοίας περί τήν άνανέωσιν 
τών είς τούς ποικίλους κλάδους τής 
«Παραγωγής» άπασχολουμένων. Οΰ-

Τό Ύπουργεΐον Εθνικής Οι
κονομίας άπηύθυνε πρός τόν 
Πρόεδρον τοΰ Πρωτοβαθμίου Δι
αιτητικού Διοικητικού Δικτστη- 
ρίου ’Αθηνών τό κατωτέρω έγ
γραφον διά οΰ οποίου παραπέμ- 
πεται εις τήν διαιτησίαν ή συλ
λογική διαφορά έργασίας τοΰ 
προσωπικού τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης:

«Μετά τήν διαπιστωθείσαν αδυ
ναμίαν συμφωνίας τών ενδιαφερομέ
νων καί τήν αποτυχίαν τής μεσολα
βητικής ένεργείας τοΰ ήμετέρου ορ
γάνου, πρός υπογραφήν σχετικής 
συλλογικής συμβάσεως έργασίας, 
έπί τής έν θέματτ συλλογικής δια-

Μεταβολαί
Διά πράξεως του κ. Διοικητοΰ 

τοποθετούνται οί κάτωθι είς τάς 
αντιστοίχους θέσεις: Κων. Κρήτης, 
Συμπράττων Υποδιευθυντής, ώς υ
ποδιευθυντής είς τό Κατάστημα 
Σταδίου 38, Παν. Σταματόπουλος, 
Συμπράττων Υποδιευθυντής, ώς υ
ποδιευθυντής τής Διευθύνσεως Βιο
μηχανικών Χορηγήσεων, Σάββας Ρή 
γας, Υποδιευθυντής, ώς διευθυντής 
τή ς Β ' Π ερ ιφερειακής Δ ι ευθύνσε- 
ως Υποκαταστημάτων Κέντρου, Ν. 
Μπουρόπουλο ς, Συμπράττων Υπο
διευθυντής, ώς διευθυντής τής Γ' 
Περιφερειακής Διευθύνσεως Υπο
καταστημάτων Κέντρου, Άτγ. Κα- 
τσέλης, Τμηματάρχης Α', ώς διευ
θυντής τοΰ Υποκαταστήματος Νεα 
πόλεως Θεσσαλονίκης, I. Μητσώ
νιας, Ύποτμηματάρχης, ώς διευ
θυντής τοΰ Υποκαταστήματος Πύρ
γου και Χρ. Χατζηστέλιος, Λογι
στής Α', ώς προϊστάμενος τοΰ 
Πρακτορείου Παραλίας Διστόμου.

τω, έχομεν σήμερον τό έ'λλειμμα των 
10.000 τεχνιτών καί τήν διαρκώς 
αΰξουσαν εποχήν τών δυναμένων νά 
παράσχουν υπηρεσίας έν σχέσει πρός 
ώργανωμένους ’Οργανισμούς είτε ’ Ι
διωτικού ε'ίτε Δημοσίου Δικαίου.

Έκ τής προηγηθείσης άναλύσεως 
προκύπτουν ώρισμένα συμπεράσμα
τα μάλλον σημαντικής σπουδαιότη,τος 
έν σχέσει πρός τόν μέλλον των Ε
πιχειρήσεων καί δή τών άπασχολου- 
σών μέγαν αριθμόν έργαζομένων. Τά 
συμπεράσματα δύναται νά συνοψι- 
σθοϋν είς τάς ακολούθους προτάσεις:

-—Ή ανάγκη τής συνομολογήσεως 
καί υπογραφής συλλογικών συμβά
σεων μεταξύ έργασιοδότου καί ερ
γαζομένων, τελοΰσων ύπό τήν 
συνθήκην τής διαρκούς άνά 5ε- 
τίας τουλάχιστον προσαρμογής 
τών πρός τάς γενικός κατευθύν
σεις τών οικονομικών δεδομένων, 
είναι έπιτσκτικής σημα
σίας.
—Ό απόλυτος σεβασμός τής ου
σίας τών ύπογραφεισών έκάστοτε 
συμβάσεων είναι απαραίτητον νά 
τελή υπό τήν συνθήκην τής πλή
ρους έφαρμσγής τών συμπεφωνη- 
μένων.
—Ή δημιουργία μιάς μορφής ο ί- 
κογενειακοΰ κλίματος μετα
ξύ τών έργαζομένων είναι στοιχεί
ου, δυνάμενον νά καλλιεργηθή καί 
νά άναπτυχθή μερίμνη κυρίως τοΰ 
έργασιοδότου.
—Ή τακτική προνοίας περί τήν 
άνανέωσιν τοΰ εργατικού δυναμι
κού καλόν θά είναι νά βασισθή 
είς άρχάς, αίτυνες διέπουν τήν 
άπαρεγκλήτως τηρουμένην περιο
δικότητα άνανεώσεως προσωπικού 
εις τάς Ενόπλους Δυνάμεις. Έν 
προκειμένη πειρτπτώσει, ή λει- 
τουργικότης τών κοιταλλήλων κινή
τρων, ό σεβασμός δέ προ πάντων, 
δλων τών υπεσχημένων είς τους 
είσερχομένους «είς τό έπάγγελ
μα», συνιστοϋν στοιχεία δημιουρ
γίας «παραδόσεως» καί πίστεως 
τοΰ έπιθυμοΰντος νά έργασθή.
—Τ έλος, ή έδραίωσις τής πίστεως 
τών εργαζομένων έπί τοΰ γεγονό
τος τής έξασφαλίσεως είς αυτούς 
ικανών πόρων μετά τό πέρας τής 
ενεργού αυτών υπηρεσίας, συνι- 
στά θεμελιωτικόν στοιχεΐον τού
της, απολύτως έπηρεάζον τήν ψυ- 
χοσύνθεσίν των έπ’ άγαθφ ή μή 
τής άποδοτ ικότη,τος αυτών.

ΑΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

φοράς έργασίας εχομεν τήν τιμήν 
νά πέμψωμεν ύμίν συνημμένως συμ- 
φώνως πρός τάς διατάξεις τοΰ άρ
θρου 9 παρ. 2 τοΰ Ν. 3239)55 «πε
ρί τρόπου ρυθμίσεως τών συλλογι
κών διαφορών έργασίας κλπ. καί 
τοΰ άρθρου 7 παρ. 3 Ν. Δ)τος 186) 
1969 τηρηθείσης τής ύπό τών Νό
μων τούτων πτροβλεπομένης διαδικα
σίας τήν άπό 21)3)72 εκθεσιν τοΰ 
ήμετέρου υπαλλήλου Άπ. Μετζηκά- 
του μετά τών προσηρτημένων τού
των σχετικών εγγράφων έπί τοΰ αν
τικειμένου τής συλλογικής ταύτης, 
διαφοράς, έγερθείσης μεταξύ τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος άφ’ 
ενός καί άφ’ έτέρου τώνϊ

1) Σύλλογον Υπαλλήλων Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος, 2) 
Σύλλογον Υπαλλήλων Τραπέζης ’Α
θηνών, 3) Σύλλογον Είσπρακτόρων 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
4) Σύλλογον Βοηθητικού Προσωπι
κού Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος καί άφορώσης είς τήν βελτίωσιν 
τών δρων αμοιβής καί έργασίας τοΰ 
προσωπικού τής Εθνικής Τραπέζζης 
τής Ελλάδος καί νά παρακαλέσω- 
μεν διά τά καθ’ υμάς.

Ό Διευθυντής
I. ΠΟΤΗΡΗΣ»

Σιμϊιιιπο Υπηρεσιών
Συνιστώνται άνά μία Ύπηρεοτα 

Γραφείου Διευθύνσεως είς τάς' Πε
ρίφερε ιακάς Διευθύνσεις Υποκατα
στημάτων, τής Α' Περιφερείας Υ
ποκαταστημάτων Κέντρου καί τής 
Α' Περιφερείας Έπαρχιιαικών Υπο
καταστημάτων. Τοποθετοΰνται ώς 
προϊστάμενοι είς τάς άνωτέρω Υ
πηρεσίας, είς μέν τήν πρώτην ό κ. 
Κων Δενδρινός, ΎποΤμηματάρχης, 
είς δέ τήν δευτέραν ό κ. Ίωάν. Καυ 
καλάς, Λογιστής Α'.

ΔΑΜΑΛΙΣΜΟΝ
Το Διοικητιχδν Συμβούλων τοΰ 

Συλλόγου άπηύθυνε πρός τό Δε- 
οικ. Συιμβούλιον τοΰ Ταμείου 'Τ- 
γείας τό κατωτέρω Ιγγραιρον:

Πρός
Τό Διοικητικόν Συμβούλων τοΰ Τα.

με ίου ’Τγείας Προσωπικού ΕίΤ.Ε.
Έν τ αϋ θ1 αι

Κύριε Πρόεδρε,
Ή ανησυχία τών μελών τοΰ ήμε

τέρου Συλλόγου ήσψιαλισμένων τοϋ 
Ταμείου Υγείας, διά τόν δαμαλι
σμόν ή άναδαμαλνσμόν τών ίδιων καί 
τών προστατευομένων μελών τής οί- 
κογενείας των, 6χει ήδη άποκορυψω- 
θή.

Έίκφρασταί τής ιάνηισυχήας ιαΰτής 
τών μελών τοΰ Συλλόγου μας άπευ- 
θυνόμεθα πρός 'Τμας ώς αρμοδίους 
έπί τοΰ -θέματος καί παρακαλοϋμεν ό
πως, όις καί κατά τό παρελθόν έγέ- 
νετσ είς παρόμοιας περιπτώσεις, ιένης 
μερώσητε ταΰτα διά οίουδήρτοτ® μέσο^ 
κρίνετε 'ϊίμεϊς προσφορώτιερον.

Δέν παραλείπομεν νά σας γνωρίσω- 
μεν οτι τά μέλη τοΰ ήμετέρου Συλ
λόγου άνέμενον καί αναμένουν τήν 
έκδήλωσιν τοϋ ενδιαφέροντος τοΰ Τα. 
μείου 'Τγείας καί είς ούδεμίαν ενέρ
γειαν προέβησαν μέχρι σήμερον.

Είϊμεθα βέβαιοι ότι συμμερίζεσθε 
τήν ανησυχίαν μας καί τό ενδιαφέ
ρον μας διά τά μέλη τοΰ Συλλόγου 
μας, ήσψαλισμένους τοϋ Ταμείου 'Τ. 
γειας.

Με συναδιελφίκοίις χαιρετισμούς
Διά τό Διοικητικόν Συμβούλων

Ό Πρόεδρος
ΑΘΑΝ. Γ1ΛΝΝΛΚΟΠΟΤΛΟΣ 

Ό Γεν. Γρααματεΰς 
ΝΙιΚΟΛ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 10ης ΣΕΛ.)
πσλιιν, οί είσαχθέντες τό 1965 μα- 
μί μέ τούς είσαχθέντας τό 1966, 
νά συμμετάσχωμεν είς διαγωνισμόν 
μσνιμοπσιήσεως, άλλ’ ή διεξαγωγή 
τοΰ διαγφνισμοΰ τούτου άνεβλήθη 
«έπ’ αόριστον καί μέχρι νεωτέρας 
άποψάσεως», ώς άνεφέρετο είς τήν 
σχετικήν κυκλοφορήσασαν έγκύκλι- 
ον, Διαταγήν Διοκήσεως.

8. Τελικώς ό διαγωνισμός οΰτος 
διενηργήθη τόν Νοέμβριον τοΰ 1968, 
τά δέ αποτελέσματα αύτοΰ ή σαν 
αρκούντως ικανοποιητικά ώς πρός 
τό ποσοστόν έπιτυχίας καί άνεμέ- 
ναμεν μέ αγωνίαν τήν μονιμοποίη- 
σίν μας.

9. Δέν σάς άποκρύπτομεν δμως 
τήν κατάπληξίν μας, δταν άνεγνώ- 
σαμεν την έκδοθεΐσαν σχετικήν ΰμε- 
τέραν ’Εγκύκλιον, Διαταγήν, τής 
μονιμοπσιήσεώς μας, συμφώνως τή 
οποία, οί μέν είσαχθέντες κατά τό 
1965 έμονιμοποιοΰντο άπό 1ης ’Ι
ανουάριου 1968, οί δέ είσαχθέντες 
κατά τό 1966 έμονιμοποιοΰντο άπό 
1ης ’Ιανουάριου 1966. Τό γεγονός 
τοΰτο μάς προκάλτσε πικρίαν διότι 
άντελήφθημεν δτι ή δλη ύπόθεσις 
δεν άντεμετωπίσθη μέ άνάλογον κα- 
τανόησιν καί ευρύτητα πνεύματος, 
άλλά ύπόθεσις δέν άντεμετωπίσθη 
μέ άνάλογον κατανόησιν καί ευρύ
τητα πνεύματος άλλά διά τής ψυ- 
χράς γραμματικής έρμηνείας τσΰ 
Νόμου καί ήγνοήθη παντελώς τό η
θικόν μέρος μέ έπακόλουθον τό ά- 
συνεπές αποτέλεσμα νά εύρεθώσιν 
οί νεοπροσληφθέντες, κατά δύο ετη 
αρχαιότεροι μέ τάς έξ αυτού άπορ- 
ρεούσας ήθικάς καί ΰλικάς έπιπτώ- 
σεις είς βάρος μας.

ί 0. Καί γεννάται εύλόγως τό έ- 
ρώτηιμα:

Διατί νά χρησιμοποιηθούν δύο μέ
τρα καί δύο σταθμά διά την κρί- 
σιν δύο όμοιων κατηγοριών υπαλ
λήλων μέ χρονικήν άπόστασιν —ώς 
πρός τήν πρόσληψιν— οκτώ μηνών 
περίπου; "Αραγε το έπιχει ρήμα δτι 
υμείς δέν προστατευόμεθα ύπό τοΰ 
εύεργετικοΰ Νόμου περί άρσεως τής 
προσωρινότητος, δστις έψηφίσθη έ
να μόλις μήνα μετά τήν πρόσληψιν 
μας, είναι τόσον ισχυρόν καί ηθι
κώς καί λογικώς, ούτως ώστε νά 
δύναται νά πείση οπσιονδήποτε δτι 
ή εργασία τήν οποίαν προσεφέρα- 
μεν, ώς υπάλληλοι έπί συμβάσει κα
τά τήν διάρκειαν τών δύο έτών, ήτο

ποιοτικώς ή καί ποσοτικώς κατώ
τερα έχείνης τήν οποίαν προσέφε- 
ραν οί συνάδελφοί μας τοΰ 1966 
ώς Δόκιμοι; "Αν ναί, βάσει ποιων 
στοιχείων θά ήτο δυνατόν νά άπσ- 
δειχθή τούτο; "Αν δχι, πρός τί ή 
τοααύτη διάκρισις;

11. Κύριε Διοικητά, ε’ίμεθα δλοι 
νέοι υπάλληλοι έχοντες άποφασίσει 
νά συνδέσωμεν τήν έπαγγελματικήν 
μας σταδιοδρομίαν μέ τό μεγαλύτε- 
ρον πιστωτικόν ίδρυμα τής χώρας, 
τήν ιστορίαν καί τάς παραδόσεις 
τοΰ οποίου σεβόμεθα καί άκολου- 
θοΰμεν. ‘Ως έκ τούτου, μετ’ ειλικρι
νούς χαράς και αισιοδοξίας, χαι,ρε- 
τίζομεν τήν εις δλους τούς τομείς 
τής δραστηριότητός του, ανανεωτι
κήν προσπαθεί αν ύπό τήν έμπνευ- 
σμένην καθοδήγησίν σας. "Οταν δ
μως είς τά πρώτα βήματα τής στα
διοδρομίας μας άντ ιιμετωπί ζομεν 
τοιαύτην (έπιτραπήτω μας ή λέξις) 
άδικον μεταχείρισιν είναι φυσικόν 
νά μάς γεννώνται άνησυχίαι διά τό 
επαγγελματικόν μας μέλλον.

12. ‘Ως σύγχρονοι άνθρωποι εμ
φορούμενοι οστό συγχρόνους ιδέας, 
καί άπηλλαγμένοι άπό νοοτροπίας, 
καί προκαταλήψεις τού παρελθόν
τος, πιστεύομεν δτι ό εκσυγχρονι
σμός ένός ’Οργανισμού τοΰ υψηλού 
έπιπέδου τής Εθνικής Τραπέζης δέν 
έπιτυγχάνεται μόνον διά τής άνα
νεώσεως τών έγκαταστάσεων καί τού 
μηχανικού εξοπλισμού άλλά παράλ
ληλα και διά τής άνυψωσεως καί έν- 
θαρρύνσεως τοΰ ηθικού τοΰ εμψύ
χου υλικού πού θά κληθή νά αξιο
ποίηση ταΰτα. Καί επειδή θέλομεν 
νά πιστεύωμεν δτι, ημείς οί νέοι 
εϊμεθα εκείνοι αϊτινες έχομεν έπω- 
μισδή τήν βαρεΐαν κληρονομιάν τής 
συνεχίσεως τής λαμπράς πορείας 
τού Ιδρύματος μας παρακαλοϋμεν 
Υμάς εύσεβάστως όπως, έξετάσητε 
την περίπτωσίν μας καί μεριμνήση- 
τε διά τήν ί κανοπο ίησιν τού δικαι
ότατου αίτήματός μας ϊνα ΰπολογι- 
σθή είς τήν βαθμολογικήν μας έξέ- 
λιξιν ή διετής προϋπηρεσία μας έν 
τή Τραπέζη.

Εύελπιστοΰντες δτι, θά τύχωμεν 
τής έκδηλουμένης πολλαπλούς, ΰμε- 
τέρας κατανσήσεως καί τής ευεργε
τικής άποψάσεως Υμών, εΰχαρι- 
στοΰμεν Υμάς έκ τών προτέρων καί 
διατελοΰμεν.

Μετά σεβασμού
Οί άδικηθέντες τού διαγωνοσμού 

1965

Ο ΣΥΝ. Γάλλος μετέφερε είς τήν 
Συνέλευσιν τό άγχος τής ’Επαρχί
ας. Τό άγχος καί τό παράπονο τών 
συναδέλφων τής Επαρχίας. Σάς 
θέλουμε κοντά μας, είπε, έχουμε α
νάγκη τής παρουσίας σας. Καί ένας 
συνάδελφος, πού δυστυχώς, δέν κα
τόρθωσα νά τόν άντιληφθώ, έψιθύ- 
ρισε: «Κατακαημένη Ρούμελη». ’Ε
κεί φαίνεται είχε ψηθή σαν τό αρ
νάκι στην σούβλα ό ανώνυμος συν
άδελφος.

Τον σεβασμόν πρός τόν 
έργαζόμενον άνθρωπον, ώς έ- 
λαχίστην ηθικήν αντιπαροχήν 
διά τήν άδιάκοπον κοινωνικήν 
προσφοράν του, ήξίωσαν οί 
Πρωτομάρτυρες τοΰ Σικάγου. 
Άπό αυτήν ακριβώς τήν έκ- 
δήλωσιν έμπνέεται έκτοτε ό 
’Εργατικός Συνδικαλισμός είς 
τήν προσπάθειαν του νά κα- 
ταστήση σεβαστά τά δίκαια 
καί τά δικαιώματα τών εργα
ζομένων.

Ό Εργατικός Συνδικαλι
σμός εις τήνχώραν μας δίδει 
καί αΰτός είς πάσαν περίπτω- 
σιν τό δημιουργικόν του «πα
ρών» υπέρ τών έργαζομένων 
καί δέν λησμονεί τήν θυσίαν 
τών Πρωτομαρτύρων τοΰ Σι
κάγου.

συνεστήθη Σνμβσύλισν Δισικήσεως 
άποτελούμενον έκ: Τοΰ Διοικητοΰ, 
ώς προέδρου, τών δύο Υποδιοικη
τών, τοΰ Συμβούλου κ. Κ. Παποο- 
γιάννη και τών Ειδικών Συμβούλων 
παρά τώ Διοικητή κ.κ Νικ. Καπε- 
τανάκη καί Αϋγ. Νυδριώτη.

Τό Συμβούλιου Διοικήσεως θά 
άποφαίνεται έπί περιπτώσεων χρη- 
ματοδοτήσεως ίδιαζούσης σημασί
ας, ε’ίτε ένεκα τού ύψους, είτε ένε
κα τής μορφής αυτών. Θά οπτοφα- 
σίζη περί τών ληπτέων μέτρων έπί 
σοβαρών χρηματοδοτήσεωιν α,ί όποΐ- 
αι δέν παρουσιάζουν όμαλήν έξέλι- 
ξιν. Θά άποφαίνεται, τέλος, έπί 
θεμάτων διά τά οποία τό Συμβού- 
λιον Έργασιών τής Τραπέζης ή ό 
πρόεδρος αυτού, κρίνουν δτι ή ο
ριστική άπόφασις δέον νά ληφθή 
ύπό τού Συμβουλίου Διοικήσεως.

IMPEMffl ΕΙΣ 10 Oil ΜΗΝΑΝ 
Η ΙΚΜΟΠΚΗ Α1ΑΦ0ΡΑ ΕΡΙΑΙΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Διά πράξεως τού κ. Διοικητοΰ

Νά έκλειψη ό φραγμός των οργανικών δέσεων


