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Ή Γενική Συνέλευσις του Συλλόγου
έπραγματοποιήθη την 26ην Μαρτίου
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Εις την Β' αϊθουσαν συναλλαγών τοϋ Κεντρικού Καταστήματος,, 
έπραγματοποιήθη την 26ην Μαρτίου, ημέραν Παρασκευήν και ωρα 14.35 
ή Τακτική Γενική Συνέλευσις τού Συλλόγου μας.

Θέματα τής ήμερησίας διατάξεως ήσαν τά ακόλουθα:
1. "Εκθεσις τού Διοικ. Συμβουλίου έπΐ τών πεπραγμένων χρήσεως

1970. , , I:: ΙϊΙΐίί
2. "Εκθεσις έλεγκτών έπΐ τής διαχειρίσεως χρήσεως 1970.
3. "Εγκρισις απολογισμού 1970.
4. "Εγκρισις Προϋπολογισμού χρήσεως 1971.
5. ’Απαλλαγή τού Δ. Συμβουλίου και τής Εξελεγκτικής Επιτρο

πής πάσης ευθύνης διά τήν χρήσιν 1970.
6. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής ’Επιτροπής έκ πέντε τακτικών 

μελών και δύο αναπληρωματικών, διά τήν διενέργειαν αρχαιρεσιών προς 
σνάδειξιν νέων Συλλογικών ’Οργάνων.

Τής Συνελεύσεως προήδρευσεν ό συνάδελφος Ευάγγελος Μακρής, 
Πρόεδρος τού Ταμείου Υγείας.

Τήν εναρξιν τής συνελεύσεως έκήρυξεν, ώς προσωρινός Πρόεδρος 
αυτής, ό Πρόεδρος τού Συλλόγου κ. Μελχ. Τσουδερός, ώς άκολούθως:

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Θά προεδρεύσω τής Συνελεύσεως 

μέχρι τής άναδείξεως Προέδρου, 
καθ’ δτι ό εκλεγείς κατά τάς αρχαι
ρεσίας, Πρόεδρος Συνελεύσεων, κ. Γ. 
Λαμπρινόπουλος, άπεχώρησε τής υ
πηρεσίας τής Τραπέζης τήν 31.12. 
1970.

Πριν εΐσέλθομεν δμως εις τή,ν συ- 
ζήτησιν έπΐ τών θέμάτων τής ήμερη
σίας Διατάξεως, θεωρώ καθήκον νά 
αναγγείλω εις τήν Συνέλευσιν μετά 
βαθύτατης θλίψεως, τον θάνατον, μι
ας φωτεινής συνδικαλιστικής μορ
φής. Τού ’Αρχελάου ‘Ωρο
λογά.

Ό αείμνηστος ’Αρχέλαος Ωρολο
γάς, ύπήρξεν όντως εξαιρετική μορ
φή, μεταξύ τών συνδικαλισμένων 
συναδέλφων. Υπηρέτησε έπΐ σειράν 
ετών εις τήν Θεσσαλονίκην, δπου ήτο 
έγκατεστη μένος οίκογενειακώς. ΟΙ 
συνάδελφοι τον περιέβαλον μέ απέ
ραντη αγάπη καί μέ απεριόριστη 
έκτίμησι, διότι εις τον ’Αρχέλαον 
συναντούσαν, τον άνθρωπον, τον φί
λον, τον συνάδελφον.

Μέ τά πλούσια αισθήματα του 
περιέβαλε πάντας, ύπεβοήθη καί έ- 
προστάτευε κάθε αδύνατον. Ώς συν
δικαλιστής, ύπήρξεν συνεπής, μαχη
τικός, περίνους. Εις έποχήν ζοφερόν 
διά τον συνδικαλισμόν (1954—55) 
έστάθη άκαμπτος, άπεποιήθη αξιώ
ματα υπηρεσιακά καί άπέκρουσε δε- 
λεαστικάς προτάσεις.

Ό ’Αρχέλαος Ωρολογάς, προσέ- 
ψερε ανεκτίμητους υπηρεσίας είς τον 
συνδικαλισμόν τής Τραπέζης. ΟΙ συ
νάδελφοι τού άνεγνώρισαν τάς προσ
φοράς του καί τον έταξον αντιπρόε
δρον τού Συλλόγου μας.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιου, προ
τείνει είς τήν Συνέλευσιν νά τηρήση 
ένός λεπτού σιγήν είς μνήμην του.

(Ή Συνέλευσις τηρεί 1' σιγήν).

Κύριοι Συνάδελφοι,

Τό Διοικητικόν Συμβούλιου, είς 
άντικατάστασιν τού άποχωρήσοα/τος 
Προέδρου Συνελεύσεων, προτείνει 
τήν έκλογήν τού κ. Ευαγγέλου Μα-

κρή, Προέδρου τού Ταμείου Υ
γείας. (Χειροκροτήματα).

’Εκλογή προέδρου
Ή Γενική Συνέλευσις όμοφώνως ο

ρίζει ώς Πρόεδρον αυτής τον κ, Ευ
άγγελον Μακρή, δστις και καταλαμ
βάνει τήν θέσιν του.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ε. Μακρής): Ευ
χαριστώ πολύ για τήν τιμήν, πού 
μοΰ γίνεται καί έλπίζω νά μέ βοη
θήσετε σ’ αυτό τό νέον καθήκον μου.

Παρίστανται 271 συνάδελφοι καί 
συνεπώς ύφίσταται απαρτία, έπΐ 
τών 2.700 πού είναι όλοι οί εν ’Α
θήνα ις καί Πειραιεΐ συνάδελφοι.

Ή Ημερήσια Διάταξις τών θεμά
των τής Συνελεύσεως έχει ώς άκο
λούθως :

"Εκθεσις τού Δ. Συμβουλίου έπΐ 
τών πεπραγμένων χρήσεως 1970. 
"Εκθεσις έλεγκτών έπΐ τής διαχειρί
σεως χρήσεως 1970. "Εγκρισις απο
λογισμού χρήσεως 1970. "Εγκρισις 
προϋπολογισμού χρήσεως 1971. ’Α
παλλαγή τού Δ. Συμβουλίου και τής 
έξελεγκτικής έπιτροπής πάσης ευθύ
νης διά τήν χρήσιν 1970. ’Εκλογή 
’Εφορευτικής Έπιτροπής έκ πέντε 
τακτικών μελών καί δύο αναπληρω
ματικών διά τήν διενέργειαν αρχαι
ρεσιών προς άνάδειξιν νέων Συλλο
γικών ’Οργάνων.

"Εχετε άντίρρησιν νά προτάξωμεν 
τό θέμα τής εκλογής τής 'Εφορευτι
κής Έπιτροπής;

ΦΩΝΑΙ : "Οχι... όχι...
Ύπό τής Γεν. Συνελεύσεως όρί- 

ζονται οΐ κάτωθι ώς μέλη τής Εφο
ρευτικής Έπιτροπής:

Τ α κ τ ι κ ο ί: κ.κ. Γεράσιμος 
Κωνσταντίνου, Γρηγόριος Αύγουλέας, 
Πέτρος Κολλάρος, Βασίλειος Δια- 
μαντόπουιλας, Γεράσιμος Δημόπου- 
λος.

’Αναπληρωματικοί: 
Κωνσταντίνος Γλεντζάκης, Γεώργιος 
Ζαβός, Θεόδωρος Δημητρόπουλος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είσερχόμεθα είς τήν 
ήμερησίοα/ διάταξιν. Πρώτον θέμα: 
"Εκθεσις τού Διοικητικού Συμβουλί
ου1 έπΐ τών πεπραγμένων χρήσεως 
1970.

Ή ομιλία too Προέδρου tou Διοι
κητικού Συμβουλίου κ. Τσουδεροϋ

Τον λόγον λαμβάνει ό Πρόεδρος 
κ. Τσουδερός:

Κύριοι Συνάδελφοι,

Τό Διοικητικόν Συμβούλιου, εκ
φράζει ένώπιον τής Συνελεύσεως, 
θερμάς ευχαριστίας είς τον κ. Γεώρ
γιον Λαμπρινάπουλον, διά τήν τόσον 
γόνιμον και αποδοτικήν συνεργασί
αν του, κατά τό διάστημα τής θη
τείας του. Επίσης τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον άναγγέλει εις τήν Συν- 
έλευσιν τήν πρόσκλησιν τών Προέ
δρων τών αδελφών Συλλόγων Είσ- 
πρακτόρων κ. Γρηγορίου Σκουλάκη 
καί τού Βοηθητικού Προσωπικού κ. 
Κων)νσυ Τρίμη, ώς καί τών Γενικών 
Γραμματέων αυτών.

’Αγαπητοί συνάδελφοι, έκ μέρους 
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, χαιρε
τίζω τήν Συνέλευσιν καί εύχομαι ο
μαλήν διεξαγωγήν καί εύόδωσιν τών 
έργασιών της. Λυπάμαι είλικρινά 
πού πρέπει νά αρχίσω τήν σύντομον 
προλόγησίν μου, μέ τήν σκληράν 
διαπίστωσιν τής απροθυμίας τών συ
ναδέλφων νά παρευρίσκωνται είς τάς 
συνελεύσεις.

Τήν χαρακτηρίζω σκληρά, διότι 
πράγματι έτσι τήν αίσθανόμεθ'α ή- 
μεΐς σί αναμιγνυόμενοι είς τά κοινά. 
Τήν νοιώθουμε σάν μία αδιαφορία, 
σάν μία περιφρόνησι. Καί αν δέν 
μάς έκαιγε ή φλόγα τής προσφοράς, 
θά έπρεπε νά τά έχωμε έγκαταλεί-

ψει, θά έπρεπε νά πάμε και μεΐς νά 
πιάσωμε τις υπηρεσιακές θεσούλες 
μας, νά γλυτώνουμε καί τρεχάματα, 
καί ταλαιπωρίες, καί αϋπνίες, πολ
λές φορές καί κρίσεις καί έπικρί- 
σεις.

’Αλλά τότε αγαπητοί συνάδελφοι, 
πολλά δεινά θά μάς άνέμενον. Δέν 
θέλουμε νά έλθουν έδώ νά μάς χει
ροκροτήσουν, αν κάποιο θέμα διεχει- 
ρίσθημεν έπιδέξια καί είχε καλό τέ
λος. Πιστέψτε μας σ’ αυτό. Θέλομε 
νά έλθουν νά μάς ποϋν τί παραλεί
ψαμε νά κάνουμε, τί δέν κάναμε. Αΐ 
Συνελεύσεις δέν γίνονται για νά Εγ
κρίνουν τά πεπραγμένα μόνον. 
Γίνονται διά νά έπισημανθοΰν και τά 
όσα δέν Εγιναν καί πού θά έπρεπε 
νά γίνουν. Καί δυστυχώς έχει ώς α
ποτέλεσμα έπιπροσθέτως ή τακτική 
αυτή τής αδιαφορίας τών συναδέλ
φων διά τά κοινά τήν δυσκολίαν τής 
άνευρέσεως τών καταλληλοτέρων διά 
τήν διαχείρισιν καί τήν προβολήν των 
καί μάς απασχολεί αύτήν τήν στι
γμήν αυτό τό πρόβλημα ακριβώς είς 
όλους τούς οργανισμούς τού προσω
πικού, Συλλόγου, Ταμεΐον Υγείας, 
Συνεταιρισμόν.

"Ας μήν έπεκταθούμε όμως περισ
σότερον έπι τής παραδόξου καί α
κατανόητου αυτής τακτικής τών συν
αδέλφων και άς τούς άπευθύνωμεν 
άπό τής θέσεως αυτής, θερμοτάτην 
παράκλησιν ν’ αλλάξουν τακτικήν,

Τά πλήρη πρακτικά · Άνακοίνωσις τής Εφορευτι
κής Έπιτροπής e Εκλογικά Κέντρα · Ψηφοδέλτια

διά τό καλόν όλων μας, διά τό συμ
φέρον όλων μας.

’Αγαπητοί συνάδελφοι, τό Διοικη
τικόν Συμβούλιον, δέν έκρινεν απα
ραίτητον κατά τήν λογοδοσίαν του, 
τήν οποίαν έδημοσίευσεν είς τήν 
«Τραπεζιτικήν» καί τήν οποίαν, δ Γ 
όσους δέν τήν άνέγνωσαν, αν θέλετε 
νά άναγνωσθή, δέν έκρινε λέγω σκό 
πιμον νά έπεκταθή είς λεπτομέρειας 
τών φάσεων, τάς όποιας διήλθον τά 
θέμοπα, τά όποια διεχειρίσθη καί 
πού κατά τήν γνώμην του έφερεν εις 
αίσιον πέρας.

Θριαμβολογία δέν έπιτρέπεται ό
ταν ή σκοπιμότης έπιβάλλη νά μή 
γνωσθούν καί μάλιστα ν ά μ ή 
γραφούν ώρισμένα γεγονότα. 
Οί αυτοί λόγοι μάς έπιβάλλουν καί 
τώρα νά έμψανισθώμεν λογοδοτούν- 
τες ένώπιόν σας μέ λιτότητα καί λα- 
κωνικότητα. "Αλλωστε τά άποτέλε- 
σματα τών ένεργειών μας είναι αυ
τά πού θά κρίνετε καί όχι τήν δια
δικασίαν καί τον τρόπον τού χειρι
σμού διά τήν έπίτευξίν των.

Θεωροΰμεν δμως απαραίτητον νά 
τονίσωμεν καί πρέπει νά λάβουν αυ
τό ΰπ’ όψιν οί κριταί μας, ότι κατά 
τήν περίοδον τής θητείας μας, Ελά
χιστος ήτο ό ελεύθερος χρόνος, πού 
μάς άπέμενε νά άσχοληθώμεν μέ 
δευτερευούσης σημασίας θέματα.

Ώς γνωστόν τά ασφαλιστικόν ήτο 
ιο φλέγον καί κυριαρχούν θέμα μας. 
"Οσοι έζησαν άπό κοντά τό θέμα 
αύτό καί άντελήιφθησαν τά διαδρα- 
ματισθέντα γύρω άπό τό θέμα αυ
τό, είναι είς θέσιν μόνον νά κρίνουν.

Θά παρακαλέσωμεν δέ έναν έκαστον 
έξ υμών, διά νά άντιληφθή τήν τρα
χύτητα τού άγώνος μας, νά φέρη ε
αυτόν είς τήν δυσχερή, θά έλεγα τρα
γικήν, θέσιν, είς τήν οποίαν ημείς εύ- 
ρέθημεν μέ τήν άναγγελίοιν τού Ενι
αίου ’Ασφαλιστικού Κώδικος καί μέ 
πόσην άνακούφισιν κατόπιν, έδέχθη 
ό ίδιος τό εύνοϊκόν άποτέλεσμα τών 
αγώνων μας. ’Αγώνων συνεχών, 
σκληρών, διεξαγόμενων ύπό τάς πλέ
ον άνίσσυς καί ΐδιοτρόπους συνθήκας 
καί μέ τήν ΰπαρξιν είς τήν άλλην

πλευράν έν έκκρεμότητι, τού θέμα
τος τής βελτιώσεως τών αποδοχών 
μας. Νά υπάρχουν ένδείξεις προοιω- 
νίζουσαι έναν άλλον παράλληλον α
γώνα, πού θά άπαιτοϋσε καί αυτός 
τήν ‘ίδιαν αγωνιστικήν διάθεσιν καί 
τον ίδιον φανατισμόν.

Εύτυχώς τό Διοικητικόν Συμβού
λιον, τά όπλα αυτά τά διέθετε. Κα'ι 
μέ τά όπλα αύτά έδωσε καί έκέρδ Ι
σε τήν μάχην τής νέας Συλλογικής 
μας Συμβάσεως. Διά μέσου τών συμ- 
πληγάδων αυτών, άσφοίλιστικοΰ καί

μισθολογικοϋ, τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον κατώρθωσε νά διαπεράση 
καί νά φέρη είς τό προσκήνιου τό θέ
μα τής τροποποιήσεως τού ’Οργανι
σμού Υπηρεσίας καί τά άλλα μι- 
κροτέρας σημασίας θέματα, τά ό
ποια είς τήν λογοδοσίαν μας άναφέ- 
ρονται.

Τώρα μέ καλωσύνην, ύπο μονήν 
καί ψυχραιμίαν, θά άκούσωμε κάθε 
κριτική σας. Σάς ευχαριστώ. (Χει
ροκροτήματα).

Χαιρετιστήρια μηνύματα ίίιά τον εορτασμόν τηη δΟετηρίΟοη τοϋ Συλλόγου μαο
Τον λόγον λαμβάνει ό Γενικός 

Γραμματεύς τού Συλλόγου κ. Δημ. 
ΓΙαπαϊωάννου, ό όποιος αναγιγνώ
σκει είς τήν συνέλευσιν δύο χαιρετι
στήρια μηνύματα διά τον εορτασμόν 
τής 50ετηρίδος τοϋ Συλλόγου.

ΔΗΜ. ΠΑΠΑ" IΏΑΝΝΟΥ: Θά ή
θελα, άγαπητοτ συνάδελφοι, πριν αρ
χίσει ή κριτική έπΐ τής λογοδοσίας 
τού Συμβουλίου μας νά σάς άνακοι- 
νώσω δύο τηλεγραφήματα, ένα τη
λεγράφημα μάλλον καί μίαν έπιστο- 
λήν.

«ΕΠΕΙΓΟΝ 
Π ρ ό ς

Σύλλογον Υπαλλήλων 
Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος 

Αιόλου 86

’Αγαπητοί συνάδελφοι,
Έπΐ τής 50ετηρίδι τής ίδρύσεως 

τού Συλλόγου σας άπευθύνομεν πρός

ΙΥΝΕΙΤΗΘΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ 
ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΑΙΦ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΑΣ

fj Ποιοι μετέχουν τής Επιτροπής
"Εχοντες ύπ’ δψει τήν άπό 10.3. 

1971 είσήγησιν τού Διευθυντοΰ Προ
σωπικού, καθώς και σχετικήν γνω- 
μάτευσιν τού Νομικού Συμβουλίου 
τής Τραπέζης, οσον άψορψ είς τά 
δημιουργούμενα ζητήματα περί τήν 
άσφάλισιν τού Προσωπικού τής 
Τραπέζης, λόγιο τής μή ένοποιήσε- 
ως είσέτι τών πρό τής συγχωνεύ
σεως τών Τραπεζών Εθνικής και 
’Αθηνών υφισταμένων ’Ασφαλιστι
κών ’Οργανισμών Προσωπικού, 

Συνιστώμεν 
Επιτροπήν ύπό τήν Προεδρίαν τού 
κ. Νικολάου Δρίτσα, Μέλους τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τής Τραπέ
ζης καί τών κ.κ. 1) Ίωάννου Ρήγα, 
Προϊσταμένου τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού, 2) Γεωργίου Παπαχρή
στου, Προϊσταμένου τής Διευθύνσε- 
ως Όργανώσεως, 3) Ελευθερίου 
Βουλγαράκη, Διευθύνοντος τής Διευ- 
θύνσεως Καταθέσεων, Νέων Έργα
σιών καί ’Αποδήμου Ελληνισμού, 
4) Παναγιώτου Πανοπούλου, Ύποδ) 
ντοΰ τής Διευθύνσεως Δικαστικού,

5) ’Αλεξάνδρου Καρακατσάνη, Προ
ϊσταμένου τού Γ' Γραφείου Διχα
στικού, 6) Μελχισεδέκ Τσουδεροΰ, 
Προέδρου τού Συλλόγου Υπαλλήλων 
Εθνικής Τραπέζης, 7) Στυλιανού 
Γκιτάκου, Προέδρου τού Συλλόγου 
Υπαλλήλων τέως Τραπέζης ’Αθη
νών, 8) Κωστή Μελισσαιροποόλου, 
Προέδρου Συνταξιούχων Εθνικής 
Τραπέζης και 9) ’Αλεξάνδρου Ί- 
σμυρίδη. Προέδρου τού Συλλόγου 
Συνταξιούχων τέως Τραπέζης ’Αθη
νών, ώς μελών, ήτις θέλει προβή είς 
τήν μελέτην τού θέματος τής συγ- 
χωνεύσεως τών υφισταμένων νΰν 'Α
σφαλιστικών ’Οργανισμών τού Προ
σωπικού τής Τραπέζης έξ άπόψεως 
μόνον τού έφικτοΰ και τής μεθόδου 
τής τοιαύτης συγχωνεύσεως, άνε- 
ξαρτήτως τού τυχόν ζητήματος οι
κονομικής έξυγιάνσεως τών ’Οργα
νισμών τούτων, είσηγουμένη σχετι- 
κώς καί συντάσσουσα τό καταστα
τικόν τού έκ τής συγχωνεύσεως μέλ
λοντος νά προκύψη ένιαίου φσρέως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Είς τάς σελ. 3ην καί 4ην τά ονόματα των 
υποψηφίων, δδηγίαι της Εφορευτικής Ε
πιτροπής, τά εκλογικά κέντρα.

Είς τήν 12ην σελ. Στιγμιότυπα άπό τήν 
Γενικήν Συνέλευσιν. Μία έπιστολή τοϋ 
συν. Δημ. Χαρίτου.

ύμάς καί δι’ υμών προς τούς συνα
δέλφους τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος κοιτά τήν σημερινήν Συνέ- 
λευσίν των τάς πλέον θερμάς εΰχάς 
μας διά τήν εύόδωσιν τού έργου 
σας.

Έκ μέρους τών Υπαλλήλων 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος 

‘Ο Πρόεδρος
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Ό Γεν. Γραμματεύς 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΜΑΡI ΠΑΣ»

*
"Ενα άλλο γράμμα άπο τούς συν

αδέλφους μας τής Κύπρου:
«Πρός

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
Τού Συλλόγου Υπαλλήλων 

Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
Λευκωσία τή 17η Μαρτίου 

’Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μέ χαράν έχομεν πληροφορηθή ό

τι έτοιμάζεσθε νά γιορτάσετε τά 50 
χρόνια τοϋ Συλλόγου σας. Είναι ευ
νόητου δτι θά πρέπει νά δοθή πανη
γυρικός χαρακτήρας είς τον έορτα- 
σμόν μιάς έπετείου, ή όποια είναι

συνυφασμένη μέ τήν ζωήν καί τήν 
δράσιν τού Συλλόγου σας κοιτά τά 
τελευταία 50 χρόνια.

"Ολοι εκείνοι, οΐ όποιοι μέ άφο- 
σίωσιν ύπηρέτησαν τον Σύλλογόν 
σας κατά τά 50 αυτά έτη, δικαιο
λογημένα θά πρέπει νά ύπερηφανεύ- 
ωνται διά τήν αΐγλην καί τό μεγα- 
λεΐον πού προσέδωσαν είς τον Σύλ
λογόν σας.

Έμεΐς οΐ Κύπριοι τραπεζιτικοί, οί 
όποιοι ζοϋμεν άπό κοντά τούς αγώ
νες καί τις προσπάθειές σας, σάς 
άπευθύνομεν μέ τήν ευκαιρίαν τού 
έορτασμοΰ τών 50 χρόνων σας τον 
αδελφικόν καί συναγωνιστικόν μας 
χαιρετισμόν. Σάς εύχόμεθα όλοψύ- 
χως κάθε έπιτυχίαν είς τούς εύγενι- 
κούς άγώνας σας καί σάς βεβαιοϋ- 
μεν δτι θά εύρισκόμεθα πάντοτε πα
ρά τό πλευράν σας.

Συναδελφ ικώς 
ΜΙΧΑΗΛ ΙΔΗΣ _

Γενικός Γραμματεύς 
τής Ένώσεως Τραπεζικών Κύπρου»

Εΰχαριστοΰμεν καί τάς δύο' όργα- 
νώσεις.

Ή όριλία tou οον. Ε. Μίχου
Είς τό βήμα ανέρχεται καί λαμ

βάνει τον λόγον ό συν. Ε. Μίχος. 
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Καίτοι τό Διοικητικόν Συμβούλι
ον σήμερα έκανε μία καινοτομία, νά 
μάς άρίση τήν Γενικήν Συνέλευσιν

στίς 2.30' τό μεσημέρι, μιμούμενο 
"ίσως άλλα αδελφικά σωματεία, βλέ
πω δτι καί σήμερα τό αποτέλεσμα 
άπό πλευράς προσελεύσεως είναι έ- 
τι χειρότερο, έάν ή Γενική μας Συν- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.)

γνώμη μας
ι

ι

ΚΤΙΡΙΑ... ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ
Τό γόητρον άλλά καί τό συμφέρον τής ’Εθνικής Τραπέζης έπιβάλ

λουν τήν άμεσον μεταφοράν ώρτσμένων Υποκαταστημάτων είς άλλα κτί
ρια, δεδομένου δτι, τά κτίρια είς τά όποια στεγάζωνται σήμερον, είναι 
άπό πάσης άπόψεως ακατάλληλα. ‘Η προσπάθεια πού καταβάλλεται ώστε 
ή έγκατάσταστς τών νέων υποκαταστημάτων τής Τραπέζης μας νά γί
νεται είς δσον τό δυνατόν ευπρεπέστερα κτίρια:, μαρτυρεί δτι Εχει κα- 
τανοηθή ή σημασία τοϋ χώρου, είς τόν όποιον πρέπει νά λειτουργούν αί 
ύπηρεσίαι τής Εθνικής Τραπέζης καί δέν χρειάζεται νά τονισθή άπό 
τής ϊδικής μας πλευράς. ’Όχι δμως πολυτελή νέα καί οΰδεμία μέριμνα 
διά τά ποίλαιά. Ή προσπάθεια πρέπει νά είναι παράλληλος καί έπείγει 
ή μεταφορά υποκαταστημάτων είς τά όποια ή έργασία διεξάγεται ύπό 
συνθήκας, αί όποίαι προκαλοΰν τήν παρέμβασιν τής Έπιθεωρήσεως ’Ερ
γασίας. Τό θέμα τής έγκαταστάσεως τών υποκαταστημάτων τής Τρα
πέζης μας είναι καιρός νά έξετασθή άπό δλας του τάς πλευράς. Ή 
Εθνική Τράπεζα είναι Εθνικόν 'Ίδρυμα καί τά ύποκαταστήματά της 
είς τάς έπαρχιακάς πόλεις, ιδιαιτέρως, πρέπει νά πείθουν δΡ αύτό. Ή 
παρουσία της πρέπει νά είναι έπιβλητική. Πολύ περισσότερον έπιβάλ- 
λεται νά γίνη τούτο είς τήν γενέτειραν τού Ίδρυτοΰ της, τού Γεωργίου 
Σταύρου. Είς τά ’Ιωάννινα τό κτίριον τής Εθνικής Τραπέζης Επρεπε νά 
δεσπόζη, δπως έδέσποζε μέχρι τής συγχωνεύσεως, παντός άλλου. Άντ’ 
αυτού ή Εθνική Τράπεζα στεγάζεται είς τελείως άκατάλληλον κτίριον, 
ένώ τά υποκαταστήματα τών άλλων Εμπορικών Τραπεζών είναι έγκατε
στη μένα είς τά καλλίτερα κτίρια τής πόλεως.

’Άς άρχίση λοιπόν άπό τά ’Ιωάννινα καί ας πραχωρήση είς τάς 
λοιπάς πόλεις, δπου τούτο είναι άπαραίτητον.

Διά τούς αρμοδίους j
Πολλά Εχει έπισημάνει κατά κού

ρους ή στήλη αυτή, άλλά διά τούς 
αρμοδίους «πέρα βρέχει».

Ούτε καν μιά γνωστοποίησις είς 
τήν Συντακτικήν Επιτροπήν, περί 
τών τυχόν ένεργειών γύρω άπό τό 
έπισημανθέν θέμα, Εστω καί περί 
τού άνεφίκτου τής τακτοποιήσεώς 
του.

Άλλά ή τακτική αυτή είναι δυνα
τόν νά έκληφθή ώς άδιαφορία ή καί 
περιφρόνησις, οπότε υπάρχει φόβος 
τό «πέρα βρέχει» νά άντιμετωπισθή

μέ τό «δπου δέν πιάνει λόγος πέ
φτει ράβδος».

Καλή έπιτυχία
Τιμά τούς συναδέλφους ή επανε

κλογή είς τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. πεπειρα
μένων καί άπό πάσης άπόψεως κα
ταλλήλων προσώπων διά τό θέμα 
τής υγειονομικής περιθάλψεως, έν 
δψει μάλιστα άντιμετωπίσεως έπι- 
βουλής τού ζωτικωτάτου δι’ ήμάς 
'Οργανισμού μας.

‘Η «Τραπεζιτική» εύχεται έπιτυ
χίαν είς το βαρύ Εργον τδ όποιον 
έπωμίσθησαν καί πάλιν οί συνά
δελφοι.



TO HANEIftKON ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ή χρησιμότης τού δανειακού κεφαλαίου. - Οί εξασφαλίσεις κατά τήν δανειοδό· 
τησιν. - "Οροι παροχής τραπεζικών πιστώσεων. · Κατηγορία· χρηματοδοτήσεων

'Υπό ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ύποτμηματάρχου, παρά τω Ύπο%)τι Α' Θεσ)νίκης 

Προϊσταμένου Βιομηχανικών Χορηγήσεων

Β' (τελευταίου)

’ Αρχί) του «ύξοντος κινδύ
νου

Ή κατάστασι στην προκειμένη 
περίπτωσι είναι ιδιαίτερα έπικίν- 
δυνη γιά τους δανειοδότες γιατί 
μια μικρή άποτυχία τής έπιχειρή
σεως καί κάποια πτώσι τής πίστε- 
ώς της θά όδηγήση γρηγορότερα 
στην κατάρρευσί της μέ άποτέλε- 
σμα νά χάση ή ίδια τά ίδικά της 
κεφάλαια δπως θά ψανή στην άνά- 
πτυξι έν συνεχείςι τής άρχής τοΰ 
αϋξοντος κινδύνου (PRINCIPLE 
OF INCREASING RISK) τοΰ Μ. 
Κ ALECK I, καί οί δανειοδότες νά 
μή μποροΰν νά πάρουν πίσω τά κε
φάλαια πού έδάνεισαν.

Κατά τον KALEGKI οσο μιά έ- 
πιχείρησι έπεκτείνει τις έγκατα- 
στάσεις της στηριζομένη στο ξένο 
κεφάλαιο, τόσο περισσότερο κινδυ
νεύει νά χάση, τό δικό της κεφά
λαιο. ’Άς ύποτεθή δτι ή έπιχείρησι 
λόγφ δυσμενούς έκτάσεως των πρα
γμάτων κινδυνεύει νά ύποστή ζημί
αν 10%. Τό ίδιον κεψάλαιον τής έ
πιχειρήσεως υποτίθεται δτι είναι 
1.000.000. "Αν δέν ώφειλε κανένα 
ποσόν θά εχανε τό 1)10 τοΰ κεφα
λαίου της ληλ. 100.000. "Αν όμως 
ώφειλε 4.000.000 έναντι δικοΰ της 
κεφαλαίου 1.000.000 θά εχανε 10% 
έπΐ συνολικοΰ κεφαλαίου 5.000.000 
6ηλ. 500.000, τό 'Λ τοΰ ίδιου της 
κεφαλαίου. "Αν δέ ώφειλε 9.000. 
000 σχηματίζουσα συνολικόν κεφά- 
λαιον 10.000.000 θά εχανε μέ ζη
μία 10% 1.000.000, 6ηλ. ολόκληρο 
τό δικό της κεφάλαιο.

’Ιδιαίτεροι λοιπόν έπιφυλάξεις 
πρέπει νά λαμβάνωνται δταν πρό
κειται νά χρηματοδοτηθούν έπιχει- 
ρηματίαι πού έπεκτείνονται πολύ 
πέραν των ιδίων των δυνάμεων.

ϋυγχέντρωαες πληροφο
ριών

Οί μέν ίδιώται έπιχειρηματίαι 
μποροΰν νά ζητοΰν πληροφορίας καί 
άπό τίς Τράπεζες μέ τις όποιες 
συνεργάζονται, δπως άνέφερα πά
ρα πάνω, άλλά καί άπό ειδικά γρα 
φεΐα πληροφοριών έ’ άμοιβή φυσι
κά. Τά γραφεία αυτά τά συμβου
λεύονται, δπου υπάρχουν, καί οί 
Τράπεζες άλλά αυτές βασίζονται 
περισσότερο εις άμέσους πηγάς 
άντλήσεως πληροφοριών δπως 1 ) ή 
αυτοψία δηλ. ή έπιτόπισς έρευνα 
τής οικονομικής καταστάσεως τής 
έπιχειρήσεως πού πρόκειται νά 
χρηματοδοτηθή. 2) Οί τραπεζικές 
πληροφορίες δηλ. οί πληροφορίες 
πού μπορεί νά άνταλλάσσωνται με
ταξύ τών Τραπεζών. 3) Τά ϋποθη- 
κοφυλακεΐα. Πρωτοδικεία κλπ. δηλ. 
αν ΰπάρχη άκίνητος περιουσία έπ’ 
όνόματι τής έπιχειρήσεως καί αν 
αυτή είναι έλεύθερη βαρών. 4) Οί 
πληροφοριοδότατ οί όποιοι είναι 
άνθρωποι πού γνωρίζουν κατά τό 
δυνατόν τήν αγοράν ή τουλάχιστον 
έναν κλάδο μέ τόν όποιο έχουν ι
διαίτερες έπαφές.

Αυτοί δίδουν τίς πληροφορίες 
τους συνήθως διότι έχει δημιουργη- 
θή προηγουμένως ένας δεσμός μέ 
τήν Τράπεζα ή τό Υποκατάστημά 
της καί έξυπηρετοΰνται δταν έχουν 
άάνγκη. 5) Τά οικεία Εμπορικά 
καί Βιομηχανικά ’Επιμελητήρια.

’Εκτός όμως άπό τήν συγκέντρω- 
σι πληροφοριών γιά ειδικές περι
πτώσεις άπό τις πάρα πάνω πηγές 
οί Τράπεζες πρέπει νά έξετάζουν 
καί γενικώτερα φαινόμενα πού λαμ
βάνουν χώραν στήν άγορά δπως συ
νήθειες τών άγοραστών, πιστωτι
κές συνθήκες, άπασχόλησι τοΰ πλη 
θυσμοΰ γεγονός πού τίς βοηθεϊ 
στήν αντικειμενικότερη άντιμετώπι- 
σι τών παρουσιαζομένων ειδικών 
περιπτώσεων.

Ό έντονος ανταγωνισμός πού υ
πάρχει λόγψ τοΰ υπερπληθωρισμού 
δλων τών έπαγγελμάτων έχει διευ
κολύνει σέ μεγάλη κλίμακα τήν ά- 
νάπτυξι τυχοδιωκτικών τάσεων, θύ
ματα τής οποίας πέφτουν έπιχειρη- 
ματίαι οί όποιοι έπιδιώκουν έντο
να τήν αΰξησι τοΰ κύκλου έργασιών 
των.

Οί Τράπεζες χωρίς νά άποψεύ- 
γουν έντελώς τά βλήματα αυτών 
τών τυχοδιωκτικών τάσεων κατορ
θώνουν νά προφυλλάσσωνται άφ’ έ- 
νός μέν λόγιο τής πείρας τών ορ
γάνων των καί τών οργανωμένων ΰ- 
πηρεσιών πληροφοριών άφ’ ετέρου 
δέ λόγψ τής συντηρητικότητος καί 
μετά σοβαράν σκέψι ένεργείας τών 
έντεταλμένων οργάνων τά όποια 
γνωρίζουν σάν υπάλληλοι μιά σο
βαρή άποτυχία τους θά έπισκιάση 
δ,τι προηγουμένως έδημιούργησαν 
καί θά σταματήση τήν άνοδό τους 
στήν ιεραρχία.

Γενικώς δσες περιπτώσεις απω
λειών κεφαλαίου καί άν υπάρχουν 
πού οφείλονται σέ έσφαλμένες ίσως 
έκτιμήσεις, τά δάνεια, είτε πρόκει
ται γιά ιδιωτική, είτε γιά έμπορι- 
κή, είτε γιά τραπεζική πίστη, δί
δονται μέ έλπίδα καί τήν πρόβλε- 
ψι δτι θά έπιστραφοΰν έν καιρω, 
πράγμα πού στηρίζεται σέ προσω
πικές ή εμπράγματες έξασφαλίσεις.

Αυτά χορηγούνται ύπό διαφόρους 
όρους, άναλόγως τών περιπτώσεων 
καί κατά διαφόρους τρόπους, δπως 
θά άναπτυχθή στήν έπόμενη παρά
γραφο.

Θά έξετασθοΰν δέ οί διάφορες 
μορφές τής Τραπεζικής πίστεως 
δεδομένου ότι οί άλλες, δηλ. ή εμ
πορική καί ή ιδιωτική, δέν παρου
σιάζουν άξιόλογη ποικιλία, ούτε έ
χουν ιδιαίτερη τεχνική.

’Όροι «χροχής Ί.’ραπτι
κών ϋίστώαεων

Είχαμε ύποστηρίξει στήν προη
γούμενη παράγραφο δτι οί Τράπε
ζες είναι οί έπιχειρήσεις έκεϊνες 
στις οποίες μπορεί νά συναντήση 
κανείς τήν σύγχρονη μορφή τοΰ έ- 
πιχειρηματίου ό οποίος δεν κατευ- 
θύνεται μόνο άπό τήν τάσι έπιτεύ- 
ξεως τοΰ μεγίστου δυνατού κέρδους, 
αλλά καί άπό αντιλήψεις άνώτερες, 
ιδίως άπό τήν διάθεσι τοΰ νά έλ
θουν συνεπίκουροι τής έκάστοτε 
Κυβερνήσεως στήν προσπάθεια ά- 
ναπτύξεως τής Οικονομίας.

Είχαμε αναφέρει έπίσης τήν πα- 
ρέμβασι τοΰ Κράτους στις δραστη
ριότητες τών Τραπεζών καί ιδιαί
τερα στς πιστοδοτήσεις, γεγονότα 
τά όποια καταρρίπτουν τόν ισχυρι
σμό δτι οί Τράπεζες δανειοδοτούν 
περιπτώσεις πού τίς αποδίδουν με
γαλύτερο κέρδος. Είναι αλήθεια ό
τι μετρούν τήν άπόδοσι τοΰ κεφα
λαίου πού χορηγούν σέ κάθε έπι- 
χειρηματία ή όποια άπόδοσι έπη- 
ρεάζει λίγο τήν συμπεριφορά της 
κάθε φορά, άλλά μή νομισθή δτι ή 
αΰξομείωσι τής άποδόσεως οφείλε
ται σέ άνομίες π.χ. έκμετάλλευσι 
αδυναμιών, άγνοιας κλπ. Αύτή εί
ναι αποτέλεσμα ύπολογισμοΰ τής 
είσπράξεως, άναλόγων ωφελειών 
(προμήθεια) άπό τήν προσφορά καί 
άλλων υπηρεσιών εις τόν δανειολή
πτην γιά τήν παροχή τών όποιων 
οί Τράπεζες έχουν (οργανωμένα 
Τμήματα.

Τά παραπάνω έπιχειρήματα κα
ταφαίνονται στήν έξέτασι τών ό
ρων παροχής τών πιστώσεων. Γίνε
ται φανερό δτι οί Τράπεζες έχουν 
καταστή όργανα έφαρμογής τής οι
κονομικής καί κοννωνιστικής πολι
τικής τοΰ Κράτους.

Οί έπιχειρηματίαι άπό τήν σκο
πιά τοΰ Κράτους, δπως αυτή προσ
διορίζεται άπό τούς ορούς πού αυ
τό μέσψ τής Νομισματικής Επιτρο
πής, διακρίνονται ώς έξής:

1) ’Έμποροι
2) Βιομήχανοι
3) Βιοτέχναι
4) Έπαγγελματίαι
5) Έξαγωγείς
6) Ίδιώται.
Θά έπρεπε άπό τήν αρχή νά α

ναφέρω δτι κατά κανόνα οί Τράπε
ζες δανείζουν βραχυπροθέσμως κυ
ρίως γιά λόγους άσφαλείας, διότι 
μέ τήν πάροδο μακροΰ χρόνου είναι 
δυνατόν νά αλλάξουν οί πραγματι
κές συνθήκες έπί τών οποίων έστη- 
ρίχθηκε ή δανειοδότησι έτσι ώστε 
αύτή νά καταστή έπισψαλής- άλλά 
καί γιά λόγους συμφέροντος καί έ- 
ξυπηρετήσεως τής οίκονοίας.Έκτος 
αυτών τό προς δανεισμόν κεψάλαι- 
ον τών Τραπεζών προέρχεται άπό 
καταθέσεις, τό μέγιστο ποσοστό 
τών οποίων είναι δψεως καί υποτί
θεται δτι δταν ζητηθούν αυτές, οί 
Τράπεζες θά πρέπει να τίς άποδώ- 
σουν γι’ αυτό τά κεφάλαια πρέπει 
νά είναι ρευστοποιήσιμα σέ σύντο
μο χρόνο.

’Έμ,ποροι

1) Οί έμποροι είναι ή κατηγο
ρία τών έπιχειρηματιών ή όποια 
δανειοδοτείται μέ τούς λιγώτερον 
ευνοϊκούς δρους. Αυτό γίνεται φα
νερό άπό τό ΰψηλότερο έπιτόκιο 
πού έπιβάλλεται στις χορηγήσεις 
προς έμπορους καί στούς άλλους

περιορισμούς ιδίως δσον άφορά τόν 
χρονο έκδόσεως καί λήξεως τών 
προεξοφλήσιμων συναλλαγματικών 
και γραμματίων, τήν προσκόμισι τι
μολογίων μέ (ορισμένους δρους 
κλπ. Έδώ θα πρεπει νά είπώ δτι 
δέν είναι ώρισμένος - πάγιος ό 
χρόνος λήξεως καί διάρκειας τών 
προεξοφλουμένων συναλλαγματικών 
καί γραμματίων άλλά αυτός διαφέ
ρει άναλόγως τής κατηγορίας τοΰ 
χρηματοδοτουμένου καί αλλάσσει έ
καστο τε άναλόγως τών έπιδιώξεων 
τής Νομισματικής Επιτροπής.

'Έτσι τώρα καί άπό 15.9.64 ή 
διάρκεια ζωής τών προεξοφλήσιμων 
συναλλαγματικών τών έμπορων εί
ναι 5Υζ μήνες άπό τήν έκδοσι τοΰ 
οικείου τιμολογίου, προεξοφλεΐται 
δέ γιά τό διάστημα τών τελευταίων 
3 Vi μηνών (ήδη ή διάρκεια καί προ- 
εξόψλησις έκτείνεται εις τούς 7
μήνες)·

Έξαίρεσι τοΰ κανόνος αύτοΰ 
(καί έδώ έγκειται τό στοιχείο τής 
κρατικής σκοπιμότητας δταν έπι- 
διώκει διαφόρους σκοπούς) άποτε- 
λεϊ, ή περίπτωσι προεξοφλήσιμων 
συναλλαγματικών προερχομένων ά
πό πώλησι προϊόντων ώρισμένων 
βιομηχανιών π.χ. έρίου, βάμβακος 
κλπ., κατά τήν όποια ή μέν διάρ
κεια ζωής τής συναλλαγματικής εί
ναι 6Υζ μήνες άπό τής έκδόσεως 
τοΰ τιμολογίου, προεξοφλοΰνται δέ 
γιά τό διάστημα τών τελευταίων 
4Vi μηνών (ήδη διά τάς δύο περι
πτώσεις είναι 10 μήνες τό χρονι
κόν διάστημα).

“Αλλη έξαίρεσι πού ένέχει στοι
χεία κοινωνικής σκοπιμότητος είναι 
ή προεξόφλησι συναλλαγματικών ά- 
νευ τιμολογίων μέ άνώτατον δριον 
σήμερον (διότι μεταβάλλεται προς 
τά άνω άπό καιροΰ εις καιρόν) δρ. 
65.000 καί διάρκεια ζωής άλλά καί 
προεξόφλησις 6 μηνών (ήδη 85.000 
διά τήν περιφέρειαν ’Αθηνών καί 
100.000 διά τάς λοιπάς καί χρό
νου 12 μηνών).

Είναι μέτρο πού αποβλέπει στήν 
έξυπηρέτησι τών μικρών κυρίως 
έμπορων, πράγμα πού φαίνεται άπό 
τό χαμηλό ύψος τοΰ ορίου.

Τρίτη έξαίρεσι είναι ή χορήγη- 
σι δανείου μέ προσκόμισι συναλλα
γματικών προερχομένων άπό πωλη- 
σι ειδών διάρκειας δπως χαρακτη
ρίζονται τά γεωργικά μηχανήματα 
καί τά διάφορα άλλα μηχανήματα.

Στήν περίπτωσι αύτή γίνονται 
δεκτές συναλλαγματικές λήξεως μέ
χρι 36 καί πλέον μηνώνικ, μέ τούς 
πάρα κάτω δρους.

Είναι δέ φυσική ή έξαίρεσι δε
δομένου δτι πρόκειται γιά είδη με
γάλης άξίας τών οποίων τό άντί- 
τιμον δέν είναι εύκολο νά καταβλη- 
θή έντός μικρού χρονικού διαστήμα
τος. Στήν περίπτωσι αύτή ό έμπο
ρος είναι ΰποχρεωμέονς νά προσκό
μιση τιμολόγιο στο όποιο νά φαί
νεται δτι τό 25% (ή 20% καί 15% 
άναλόγως) τής άξίας τοΰ άντικει- 
μένου διεκανονίσθη τοΐς μετρητοΐς. 
Έπίσης άντίγραφο συμβολαίου τής 
γενομένης άγοραπωλησίας καί για 
άσφάλειά της ή Τράπεζα ζητά νά 
τής έκχωρηθή ή παρακράτησι τής 
κυριότητας τήν όποιαν κατά κανό
να πλέον ένεργοΰν οί έμποροι άγα- 
θών διάρκειας δταν πωλοΰν έπί πι
στώσει.

Υπάρχουν καί άλλες περιπτώ
σεις άλλά καί δανειοδοτήσεις κατά 
διαφόρους τρόπους πού δέν στηρί
ζονται στήν προσκόμισι συναλλα
γματικών, άλλά σέ άλλες έξασψα- 
λίσεις, γιά τις οποίες θά γίνη λό
γος στήν έπομένη παράγραφο.

Σέ όλες δέ τίς χρηματοδοτήσεις 
προς έμπορους τό έπιτοκιον είναι 
10% (ήδη 11%) πλέον μιάς προμή
θειας χορηγήσεως ή όποια υπολο
γίζεται ώς τό Vi κατά μήνα αδιοι-

ρέτως έπί ποσοστού 1% έτησίως έ
πί τοΰ άνωτάτου χρεωστικού υπο
λοίπου. Γίνεται φανερόν δτι κατά 
τήν δανειοδότησι καί άπό τίς Τρά
πεζες, ρυθμιστικόν παράγοντα απο
τελούν διάφοροι σκοποί τοΰ κρατι
κού φορέως, οί δέ Τράπεζες είναι 
υποχρεωμένες νά κινηθούν στά 
πλαίσια πού αυτός θέτει, ή μεγι- 
στοποίησι δέ τών ώφελειών των έ- 
παναλαμβάνω, έπιτυγχάνεται μέ 
τήν παροχή δσο τό δυνατόν περισ
σοτέρων άλλων συναφών ύπηρεσιών 
άπό πλαισιωμένα άπό ειδικευμένο 
προσωπικό ειδικά Τμήματα. Στήν 
προσπάθεια δέ αύτή, είναι γεγονός, 
βοηθάει άποτελεσματικά ή παροχή 
κεφαλαίων γιά τά όποια υπάρχει 
πάντοτε ζήτησι.

Δέν νομίζω δτι ή πολιτική τοΰ 
κρατικού φορέως έναντι τών έμπο
ρων άποτελεϊ έκφραση έχθρότητος 
προς αυτούς. Κάτι τέτοιο δέν μπο
ρεί νά ύποστηριχθή προκειμένου 
γιά μέτρα κράτους, τό όποιον κρά
τος ύποτίθεται δτι φροντίζει γιά 
τήν προστασία δλων τών κατοίκων 
τής έπικρατείας του. ‘Απλώς μέ ά 
μέτρα αυτά δείχνει τήν ιδιαίτερη 
σημασία πού άποδίδει στούς άλ
λους κλάδους.

Βοομήχχνοι

2) Οί Βιομήχανοι μέ τήν πίστι 
πλέον δτι ή οικονομική άνάπτυξι 
θά έπιτευχθή μέ τήν άνάπτυξι τής 
βιομηχανίας, γνώμη γιά τήν οποία 
δέν υπάρχει καμμιά άντίρρησι, ά- 
ποτελοΰν τά χαϊδεμένα παιδιά τής 
πιστοδοτικής κρατικής πολιτικής, 
δπως τής δημοσιονομικής πολιτι
κής. τής πολιτικής έξωτερικοΰ έμ- 
πορίου κλπ.

‘Η ιδιαίτερη προσοχή προς τούς 
βιομηχάνους έκδηλώνεται μέ τό χα
μηλότερο έπιτόκιο, αυτό είναι 8% 
καί 7'/2% κατά περιπτώσεις πλέον 
τής προμήθειας πού άνέφερα πάρα 
πάνω καί μέ τίς παρεχόμενες δυνα
τότητες χρηματοδοτήσεως σέ ευρύ
τερη κλίμακα άκόμη μεσοπροθέσμως 
καί μακροπροθέσμως.

3) Τό ένδιαφέρον τοΰ Κράτους 
προς τούς βιοτέχνας πηγάζει άπό 
κοινωνικά άλλά καί οικονομικά κί
νητρα.

Ή Βιοτεχνία είναι κλάδος στον 
όποιο έπιδίδονται μικρής οικονομι
κής έπιφανείας έπιχειρηματίαι, ή 
οποία δμως άπασχολεΐ ένα μεγάλο 
μέρος τοΰ έργατικοΰ δυναμικού τής 
χώρας, τό όποιον προπαιδεύει κατά 
κάποιο τρόπο γιά τήν βιομηχανία, 
συμπληρώνει δέ τήν βιομηχανική 
παραγωγή στήν προσπάθεια ίκανο- 
ποιήσεως τών άναγκών τών κατοί
κων τής χώρας.

Είναι λοιπόν ουσιώδης ό ρόλος 
της στήν άπασχόλησι καί τήν αύ- 
ξησι τοΰ έθνικοΰ προϊόντος πού εί
ναι άπό τούς κυριώτερους στόχους 
τής κρατικής πολιτικής.

’Έτσι δίδονται δάνεια στούς 
βιοτέχνας μέ δρους πράγματι ευνοϊ
κούς πού οπωσδήποτε έξυπηρετοΰν 
τούς έπιδιωκομένους σκοπούς.

Τά δάνεια είναι άποκαταστάσε- 
ως δταν πρόιχειται νά άγοράσουν ή 
νά άνανεώσουν τά υπάρχοντα μηχα
νήματα, οπότε ή έξόφλησί τους μπο 
ρεΐ νά φθάση τά 10 έτη καί δάνεια 
κινήσεως τών οποίων ή έξόφλησί 
πρέπει νά γίνη εις μικρότερον χρο
νικόν διάστημα.

Στήν πρώτη περίπτωσι είναι υ
ποχρεωμένοι νά προσκομίσουν τι
μολόγιο άγοράς τών μηχανημάτων, 
στήν δετύερη δέ τιμολόγιο άγοράς 
πρώτων υλών τίς όποιες θά μετα
ποιήσουν.

Τό έπιτόκιο είναι 6Vi% πλέον τής 
προμήθειας γιά δάνεια μέχρι δραχ. 
100.000, 7Υι% πλέον τής προμήθει
ας γιά δάνεια πέραν τών δραχ. 
100.000.

Στήν πρώτη περίπτωσι έχομε τό 
φαινόμενο τής έπιδοτήσεως δεδομέ
νου δτι τήν έξ 1% διαφοράν τοΰ έ- 
πιτοκίου οί έμπορικές Τράπεζες 
τήν παίρνουν άπό τήν Τράπεζα τής 
Ελλάδος.

‘Η κατάστασι έχει άλλάξει έπί 
τό εΰνοϊκώτερο στήν βιοτεχνία μετά 
τήν έκδοσι τής ΰπ’ άριθ. 1421 ά- 
ποφάσεως τής Ν. Ε. πού προβλέπει 
μικρότερο έπιτόκιο καί έγγύησι τοΰ 
Δημοσίου εις τήν δανειοδότησι της.

4) Οί Έπαγγελματίαι είναι μι
κροί βιοπαλασταί τών οποίων ή 
συμβολή στήν οικονομία δέν είναι 
σημαντική άλλά οπωσδήποτε δέν 
πρέπει γιά τόν λόγον αυτό νά ά- 
γνοηθή ή κοινωνική τους ύπόστασι.

Τά Κράτος έδειξε τήν συμπάθειά 
του προς τήν τάξι τών έπαγγελμα- 
τιών μειώνοντας τό έπιτόκιο τών 
χορηγήσεων προς αυτούς σέ 7Vi% 
πλέον τής προμήθειας, μέ άνώτατο 
δμως δριο χορηγήσεως 65.000 δρχ. 
(ήδη 9% καί ϋψος 85.000 καί 100. 
000 ώς άνωτέρω).

‘Η χορήγησις γίνεται κατά κα
νόνα μέ προεξόφλησι συναλλαγμα-

(ΣΥΝΕΧΕΙ Α ΕΙΣ ΤΗΝ 10ην ΣΕΛ.)
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Μεγάλην επιτυχίαν έσημείωσεν 
ό έτήσιος χορός του Συλλόγου

Μέσα σέ πολιτισμένη καί πολλή 
κεφάτη άτμόσφαιρα έγινε έφέτος έ 
χορός τοΰ Συλόγου μας τήν έσπέ- 
ρα τής 21ης Μαρτίου στις αίθου
σες τοΰ Ξενοδοχείου Κίνκ Πάλλας. 
Εις τήν χορόν παρευρέθησοον: Ό 
Υφυπουργός παρά τώ Πρωθυπουρ- 
γψ κ. Μιχαλόπουλος, ό κ. Διοικη
τής καί ή κ. Άχή. Οί Ύποδ)ταί κ. 
Καμπέρας μετά τής συζύγου του, ά 
κ. Τσουλουχόπουλος μετά τής συ
ζύγου του, ό Γεν. Δ)ντής τοΰ Υ
πουργείου Κοιν. Ύπηρεσιών κ. Κυ- 
ριακόπουλος μετά τής συζύγου του, 
ό Πρόεδρος τής Ο.Τ.Ο.Ε, κ. Πα- 
παρροδόπουλος. Δημοσιογράφοι με
τά τών οικογενειών των καί αλλα 
έκλεκτά μέλη τής Αθηναϊκής κοινω-

έβελτιώθη βλέπετε ή οικονομική μας 
κατάστασις. Οί μισθοί μας παρα
μένουν στά αύτά χαμηλά έπίπεδα.

"Ας μή προχωρήσω δμως νά μή 
νομίση ό κ. Διοικητής δτι θά τοΰ 
υποβάλλω αιτήματα. (Καί άπευθυ- 
νό-μιενος πιρός τόν ικ. Διοικητήν) : 
Κε Διοικητά, είναι ή μόνη φορά πού 
συναντώμεθα χωρίς νά σάς ύποβάλ- 
λωμε αιτήματα. Αύτή τή φορά δέν 
θά σάς ζητήσωμε τίποτα. Τίποτ’ 
άλλο άπό κέφι, πολύ κέφι. Τώρα αν 
πάνω στο κέφι σας, σάς ξεφύγει 
κανένα 1 5θήμερο, τότε νά εΐσθε βέ
βαιος, δτι άπόψε θά τά... σπάσου
με».

Μέ ζωηρό χειροκρότημα ύπεδέ- 
χθησαν όλοι, τά τελευταία αύτά λό-

Κέφι, πολύ κέφι στο χορό τοΰ Συλλόγου μας. Οί έλληνικοί χοροί ήταν 
τό άποκορύφωμα. Στή φωτογραφία: Ό υφυπουργός παρά τψ Πρωθυ- 
πουργφ κ. Μιχαλόπουλος, ά Διοικητής κ. Άχής, ό Πρόεδρος τοΰ Συλ
λόγου μας κ. Τσουδερός καί ή σύμβουλος δίς Κοντογιάννη χορεύουν 

τό λεβέντικο καλαματιανό.

νιας. Πολλοί έκ τών Διευθυντών καί 
Ύποδ)ντών τής Τραπέζης, πολλοί 
νέοι υπάλληλοι μέ τίς συντροφιές 
τους καί τό Προεδρεΐον καί τά μέ
λη τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου.

‘Ο Πρόεδρος τοΰ Συλόγου κ. Τσου
δερός, έδωσε άπό τοΰ μικροφώνου 
τόν τόνον τής ευθυμίας μέ τά έξης 
περίπου λόγια:

«Σαρακοστιανός κΓ έφέτος ό χο
ρός άγαπητοί συνάδελφοι, μά δέν 
μπορούσε νά γίνη κι’ άλλοιώς. Δέν

για τοΰ Προέδρου καί τό γλέντι 
φούντωσε καί κράτησε άδιάπτωτο, 
μέχρι τίς πρωινές ώρες.

Άνακοίνωσις 
τοΰ Συλλόγου 
Βοηθητικού 
Προσωπικού

AQPEAI ΥΠΕΡ ΤΥΠΕΤ
1) Παρά τοΰ Συλλόγου Υπαλλή

λων Ε.Τ.Ε. εις μνήμην τής άποβιω- 
σάση,ς Φαίδρας Κουκέα μητρός τοΰ 
υπαλλήλου τοΰ Συλλόγου δρχ. 500.

2) Παρά τής ΔιευΘύνσεως καί τοΰ 
Προσωπικού τής ΔιευΘύνσεως Όργα- 
νώσεως εις μνήμην Παντελή Χατζη- 
θεοδώρου αδελφού τοΰ συναδέλφου κ. 
’Αντωνίου Κ. Μαστραντώνη δρχ. 
850.

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Ύπό τού Συλλόγου Βοηθητικού 
Προσωπικού έξεδόθη ή ακόλουθος 
άνακοίνωσις:
Άγαπητοί μας Συνάδελφοι,

Τήν 18ην Μαρτίου έ.έ. έπερατώ- 
θησαν αί προαγωγαί τού κλάδου, 
μας, ή ιδία δέ έπιτροπή θά πρα- 
γματοποιήση τάς άπό πολλοΰ χρό
νου άναμενομένας μετοετάξεις εις 
τόν βαθμόν τοΰ είσπράκτορος.

Έπίσης ή άρμοδία ύπηρεσία τοΰ 
τμήματος Προσωπικού έπεξεργάζεται 
τάς περιπτώσεις τών προς μονιμο- 
ποίησιν συναδέλφων μας.

Τήν 1 η τρέχοντος συμπληρώθη
καν 5 χρόνια άπό τού θανάτου τοΰ 
άξέχαστου Προέδρου τοΰ Συλλόγου 
μας

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 
ας όδηγήσωμεν ευλαβικά τή σκέψι 
στον συνάδελφο πού ήνάλωσε τόν 
εαυτόν του ύπηρετώντας τό ΣΥΝΟ
ΛΟ καί άφησε τήν τελευταία πνοή 
του στις έπάλξεις τών ΚΟΙΝΩΝ.

Αϊωνία ή μνήμη του

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Προς

τό Διοικητικόν Συμβούλιου 
τοΰ Συλλόγου τών Υπαλλήλων 

τής Εθνικής Τραπέζης
Ενταύθα

Κύριε Πρόεδρε,
«Η ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον όργανον τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.

•

Δ)νσεις συμφώνως τψ Νόμψ:
‘Υπεύθυνος 'Ύλης: 

ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ 
Χαττζηγκχννη Μέξη 4 

ΑΘΗΝΑ I

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 319.306

ί
GALERIE «ΚΥΨΕΛΗ»

Ί. Δροσοπούλου 50 
Κεφαλληνίας 

Τηλ. 876.245 
Δ)σις Γ. Πλιάτσικα

j Ή Διεύθυνσις τής GALERIE, 
I σάς προσκαλεΐ στήν εκθεσιν έρ- 
I γων Ζωγραφικής Ελλήνων καί 
j Ξένων Καλλιτεχνών.

Τιμαί χαμηλοί 
καί εύκολίαι πληρωμής.

I

"Εχω τήν τιμήν νά γνωρίσω ύμίν, 
δτι, είς τό κυκλοφορήσου τεύχος διά 
τά 50 χρόνια δημιουργικής προσφο
ράς τοΰ ύμετέρου Συλλόγου, καί είς 
τήν σελ. 6 «Έθνικαί καί Κοινωνικά! 
Ύπηρεσίαι τών Υπαλλήλων τής Ε
θνικής Τραπέζης» ένθα μνημονεύον
ται οί ύπέρ πατρίδος πεσόντες, κα
τά τόνπόλεμον 1940—41, ύπάλλη- 
λοι αυτής, έκ λάθους τό έπίθετον 
τοΰ αδελφού μου Βασίλειος Σχοινάς, 
άναφέρεται Βασ. Σχοινιάς.

Παρακαλώ δθεν δπως έπιφέρητε 
τήν δέουσαν διόρθωσιν, γνωρίζοντές 
μοι σχετικώς.

Μετά τιμής 
ΝΙΚ. Δ. ΣΧΟΙΝΑΣ 

Κοδριγκτώνος 36 
Άθήναι, Τ.Τ. 813

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

Μικροβιολογίας

Αιματολογίας

’Ιατρικής Βιοχημείας

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

Ίατροΰ Μικροβιολόγου

Ναυαρίνου 18-20 & X. Τρικούπη 

Τηλ.: 611.173, 622.236 

Τιμολόγιου Ταμείου Υγείας



Επαρχιακά Εκλογικά Κέντρα
ένθα Οά ΟιεξκχΒαϋν αί άρχαιρεοίαι
iqg 25πβ καί 26ιιο 'Απριλίου 1971

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

Πόρου, Κυθήρων, Ποτ. Κυθήρων, Σπετσών, "Υδρας, Μεγά-
ρων, Άσπροττύργου, Ελευσίνας, Λαυρίου, Κορωπιου, Παια-
νιας, Λιόττεσι, Παλ. Φαλήρου, Θηβών και ’Ερυθρών, εις το
Πρατήριου του Προμηθευτικού Συνεταιρισμοί), Πεσ,μστζό-
γλου 1 άττό τής 9ης ττ.μ. έως καί 7ης μ.μ.

Β. ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α'.
Ένώττιον κλιμακίου τής Κεντρικής ’Εφορευτικής Έπι-

τροπής, μόνον την Δευτέραν 26ην Απριλίου 1971 και άπό
ώρας 9ης π.μ. έως 4ης μ.μ., πάντα τά καταστήματα περί-
ψερείας Πειραιώς, ήτοι:

1) ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 7) ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
2) ΒΡΥΩΝΗ 8) ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΝ
3) ΖΕΑΣ 9) ΝΙΚΑΙΑΣ
4) ΚΑΜΙΝΙΩΝ 10) Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ
5) ΚΕΡΑΤΣ ΙΝΙΟΥ 11) ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ
6) ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 12) ΨΥΚΤΙΚΑ1 ΑΠΟΘΗΚΑΙ

ΣΗΜ. Τήν Κυριακήν 25ην τ.μ. και τήν Δευτέραν μετά
την 4ην μ.μ. δύνανται οί συνάδελφοι Εκλογικού Κέντρου Πει-
ραιώς νά ψηφίσωσιν εις το ’Εκλογικόν Κέντριον Αθηνών.

Γ. ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
1) ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κιάτου, Βραχατίου, -υλοκά-
Αγίου Νικολάου1, Σητείας, στρου, Δερβενιού.
11 εραπέτρας, Νεαπόλεως 31) ΚΙΛΚΙΣ
2) ΑΓΡΙΝΙΟΥ Κιλκίς.
’Αγρίνιου, ’Αμφιλοχίας, Ά- 32) ΚΟΖΑΝΗΣ
στακοΰ, Λευκάδας, Θέρμου. Κοζάνης, ’Αμυνταίου, Φλωρί-
3) ΑΙΓΙΟΥ νης, Σ ιατίστης, Πτολεμαΐδος,
Αίγιου. Γ ρεβενών.
4) ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 33) ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ
Άμαλιάδος, Γαστούνης. Κομοτινής, Σαππών.
5) ΑΛΕΞ)ΛΕΩΣ 34) ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Άλεξανδρουπόλεως, Φερρών, Κορίνθου, Λουτρακιού.
Σουψλίου. 35) ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
6) ΑΛΙ ΒΕΡ ΙΟΥ Κυπαρισσίας, Φιλιατρών, Γαρ-
Άλιβερίου, Κύμης, Καρύ- γαλιάνων, Ζαχάρως.
στου. 36) ΚΩ
7) ΑΝΔΡΟΥ Κώ.
"Ανδρου. 37) ΛΑΜΙΑΣ
8) ΑΡΓΟΥΣ Λαμίας, Καρπενησιού, Μώλου,
"Αργους, Νεμέας. ’Αταλάντης, Δομοκοΰ, Άγ.
9) ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Κων)νου, Στυλίδος.
’Αργοστολιού, ’Ιθάκης. 38) ΛΑΡΙΣΗΣ

10) ΑΡΤΗΣ Λαρίσης, Φαρσάλων, Άγιας,
Άρτης, Φιλιππιάδος. ’Ελασσόνας, Τυρνάβου.
11) ΒΕΡΡΟΙΑΣ 39) ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
Βερροίας. Λεβαδείας, Όρχομενού, Άμ-
12) ΒΟΛΟΥ φικλείας, Παρ. Διστόμου.
Βόλου, Ν. ’Ιωνία, ’Αλμυρού, 40) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Σκοπέλου. Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, Αί-
13) ΓΥΘΕΙΟΥ τωλικοΰ.
Γυθείου, Μολάων. 41) ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
14) ΔΡΑΜΑΣ Μυτιλήνης, Μυρ. Λήμνου, Πλω-
Δράμας, Νευροκοπίου, Προσο- μαρίου, Παπάδος.
στάνης. 42) ΝΑΟΥΣ ΗΣ
15) ΕΔΕΣΣΗΣ Ναούσης.
’Εδέσσης, ’Αριδαίας, Σκόδρας 43) ΝΑΥΠΛΙΟΥ
16) ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ναυπλίου.
Ζακύνθου. 44) ΞΑΝΘΗΣ
17) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ξάνθης.
Ηρακλείου, Μοιρών, Τυμπακί- 45) ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ου, Κ. Καλοκαιρινού. Όρεστιάδος, Διδυμοτείχου.
18) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ 46) ΠΑΤΡΩΝΑ' & Δ' ΓΟΥΝ.
Ήγουμενίτσης, Παραμυθίας. ΓΙατρών, Καλαβρύτων, Κ. Ά-
19) ΘΕΣ)ΝΙ ΚΗΣ, Κ)μα Α’ χαίας.
Καταστήματα πόλεως Θεσσα- 47) ΠΡΕΒΕΖΗΣ
λονίκης, Καλαμαριάς, Άξιου- Πρεβέζης, Βονίτσης.
πόλεως, Άρναίας, Άλεξαν- 48) ΠΥΡΓΟΥ
δρει ας, Κουφαλίων, Λαγκαδά, Πύργου, Άνδριτσαίνης, Κρε-
Ν. Μουδανίων, Πολυγύρου, στενών, Τροπαίων.
Γιαννιτσών, ’Αμπελοκήπων. 49) ΡΕΘΥΜΝΗΣ
20) ΙΤΕΑΣ Ρεθύμνης.
’Ιτέας, Άμψίσσης, Λιδωρι- 50) ΡΟΔΟΥ
κίου. Ρόδου, Καρπάθου.
21) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 51) ΣΑΜΟΥ
Ίωαννίνων, Μετσόβου, Κονί- Σάμου.
-σης. 52) ΣΕΡΡΩΝ
22) ΚΑΒΑΛΑΣ Σερρών, Ή ρακλείας Σερρών,
Καβάλας, Χρυσουπόλεως, ’Ε- Νιγρίτης, Σ ιδηροκάστρου.
λευθερουπόλεως, Θάσου. 53) ΣΠΑΡΤΗΣ
23) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σπάρτης, Λεωνιδίου.
Κ αλαμάτας, Μεσσήνης, Πύ- 54) ΣΥΡΟΥ
λου, Μελιγαλά. Σύρου, Θήρας, Μυκόνου, Πά-
24) ΚΑΛΥΜΝΟΥ ρου, Τήνου.
Καλύμνου, Λέρου. 55) ΤΡΙ ΠΟΛΕΩΣ
25) ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ Τριπόλεως, Μεγαλοπόλεως,
Καρδίτσης, Σοφάδων. Δημητσάνης.
26) ΚΑΡΛΟΒΑΣ ΙΟΥ 56) ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Καρλοβασίου. Τρικάλων, Καλαμπάκας, Μου-
27) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ζακίου.
Καστοριάς, Άργους Όρεστι- 57) ΧΑΛΚΙΔΟΣ
κού. Χαλκίδας, Ίστιαίας, Λίμνης,
28) ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Αιδηψού.
Κατερίνης. 58) ΧΑΝΙΩΝ
29) ΚΕΡΚΥΡΑΣ Χανίων.
Κερκύρας. 59) ΧΙΟΥ
30) ΚΙΑΤΟΥ Χίου, Καρδαμύλων, Οίνουσών.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ
Διά τάς αρχαιρεσίας τού Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος τής 25ης καί 26ης ’Απριλίου 1971

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: ΜΠΡΕΣΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ — Διοίκησις

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Α) ΚΕΝΤΡΟΥ

1) ΤΣΟΓΔΕΡΟΣ ΜΕΛΧ.
2) ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤ.
3) ΒΑΣΙΛΟΠΟΓΛΟΣ ΖΑΦ.
4) ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Κων.
5) ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ Άπόστ.
6) ΚΑΡΓΩΤΑΚΗΣ Άνδρ.
7) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Εότ.
8) ΚΩΣΤΟΠΟΓΛΟΓ Βάντα
9) ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ Βικτωρία

10) ΜΠΑΚΑΝΑΚΗ Σοφία
11) ΝΑΤΣΗΣ Άνδρέας
12) ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΓ Δημ.
13) ΠΕΤΡΟΠΟΓΛΟΣ Άθαν.
14) ΤΡΙΓΩΝΗΣ Δημ.

Β) ΕΠΑΡΧΙΩΝ

1) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Ίωάν.
2) ΒΑΤΖΙΟΣ Άθαν.
3) ΓΑΛΑΖΟΓΛΑΣ Άνδρέας
4) ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ Ιωάννης
5) ΚΟΓΣΑΔΙΑΝΟΣ Γεώργ.
6) ΜΑΡΣΑΝ Βλαδ.
7) ΣΠΑΧΙΔΗΣ Κυριάκος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Α) ΚΕΝΤΡΟΥ

Κεντρικόν
Αγορά
Άγ. Αρτέμιος 
Κεντρικόν

»

Πειραιεύς 
Δ) σις

»

Λ. Κέντρον 
Αγορά 
Καλαμιώτου 
Δ) σις 
Περιστέρι 
Σταδίου 38

1) ΓΚΡΙΤΖΑΣ Γεώργιος
2) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΓΛΟΣ Δ
3) ΚΑΝΑΒΑΡΟΣ Βασ.
4) ΝΑΝΟΣ Άριστ.
5) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Έμμ.
6) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Γεώργ.
7) ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ Σοφ.

Σύνταγμα 
Ν. Ιωνία 
Ναυτιλιακόν 
Λ. Κέντρον 
Μητρόπολις 
Αμπελόκηποι 
Δ) σις

Βόλος
Ιωάννινα
Άγρίνιον
Χανιά
ΙΙάτραι
Καβάλα
Θεσ) νίκη

Β) ΕΠΑΡΧΙΩΝ

1) ΓΙΑΝΝΑΚΟΗΟΓΛΟΣ Άν.
2) ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Δημ.
3) ΜΑΘΙΟΣ Έμμ.
4) ΤΣΑΒΑΣ Ήλίας

ΙΙάτραι
Θεσ) νίκη Λ. Σ.
Κέρκυρα
Αεβάδεια

3. ΕΛΕΓΚΤΑΙ

1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΓΛΟΣ Η.
2) ΠΑΠΑΔΟΠΟΓΛΟΣ Σωτ.

4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Κολωνός
Κεντρικόν

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

1) ΤΣΟΓΔΕΡΟΣ Μελχ. Κεντρικόν 1) ΤΣΟΓΔΕΡΟΣ Μελχ. Κεντρικόν
2) ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Χρ. Αγορά 2) ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Χρ. Αγορά
3) ΑΤΓΕΡΗΣ Δημ. Μητρόπολις 3) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Ίωάν. Βόλος
4) ΑΝΔΡΟΓΤΣΟΠΟΓΛΟΣ Στ. Καλαμιώτου 4) ΑΠΑΛΑΚΗΣ Ματθ. Ήράκλ. Κρήτης
5) ΒΑΣΙΑΟΠΟΪΛΟΣ Ζαφ. "Αγ. Αρτέμιος 5) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΓΛΟΣ Χρ. Μεσσήνη
6) ΓΚΟΓΝΤΕΛΑΣ Κων. Κεντρικόν 6) ΒΑΣΙΛΟΠΟΓΛΟΣ Ζαφ. 'Άγ. Αρτέμιος
7) ΓΚΡΙΤΖΑΣ Γεώργ. Σύνταγμα 7) ΒΑΤΖΙΟΣ Άθαν. Ιωάννινα
8) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΓΛΟΣ Δ. Ν. Ιωνία 8) ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ζήσης Θεσ) νίκη Α'
9) ΔΕΔΕΣ Αντώνιος Κεραμεικός 9) ΓΙΑΚΟΓΜΑΚΟΣ Κων. » Πλ. Μ.

10) ΙΕΡΩΝΓΜΑΚΗΣ Ιωάννης Μοναστηράκι 10) ΓΚΟΓΝΤΕΛΑΣ Κων. Κεντρικόν
11) ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Κων. Κεντρικόν 11) ΓΚΡΙΤΖΑΣ Γεώργ. Σύνταγμα
12) ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ Άπόστ. » 12) ΓΑΛΑΖΟΓΛΑΣ Άνδρέας Άγρίνιον
13) ΚΑΡΓΩΤΑΚΗΣ Άνδρέας Πειραιεύς 13) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΓΛΟΣ Άν. Πάτραι
14) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Εότ. Δ) σις 14) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΓΛΟΣ Δ. Ν. Ιωνία
15) ΚΩΣΤΟΠΟΓΛΟΓ Βάντα » 15) ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗΣ Γεώργ. Κοζάνη
16) ΚΑΝΑΒΑΡΟΣ Βασ. Ναυτιλιακόν 16) ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Δημ. Θεσ) νίκη Λ. Σ.
17) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΓΛΟΣ Η. Κολωνός 17) ΚΑΡΓΩΤΑΚΗΣ Άνδρ. Πειραιεύς
18) ΚΛΕΙΔΗΣ Άναστ. Κεντρικόν 18) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Εότ. Δ) σις
19) ΚΙΖΗΑΗΣ Κυρ. Παγκράτι 19) ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ Ίωάν. Χανιά
20) ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΣ Σωτ. Καλαμιώτου 20) ΚΟΓΣΑΔΙΑΝΟΣ Γεώργ. Πάτραι
21) ΚΑΡΑΤΣΙΚΗΣ Νικ. » 21) ΚΛΕΙΔΗΣ Άναστ. Κεντρικόν
22) ΚΑΤΣΑΡΟΣ Γεώργ. Κεντρικόν 22) ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Κων. »
23) ΜΠΑΚΑΝΑΚΗ Σοφία Αγορά 23) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΓΛΟΣ Η. Κολωνός
24) ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ Βικτωρία Λ. Κέντρον 24) ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ Δημ. Πάτραι
25) ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ Μάριος Λ. 25) ΜΑΘΙΟΣ Έμμ. Κέρκυρα
26) ΝΑΤΣΗΣ Άνδρέας Καλαμιώτου 26) ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ Μάριος Λ. Κέντρον
27) ΝΑΝΟΣ Άριστ. Λ. Κέντρον 27) ΜΟΓΤΖΟΓΡΕΛΗΣ Εύστρ. Μυτιλήνη
28) ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΓ Δημ. Δ) σις 28) ΜΑΣΤΡΟΣΑΒΒΑΚΗΣ Αύγ. Ρόδος
29) ΠΕΤΡΟΠΟΓΛΟΣ Άθαν. Περιστέρι 29) ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Διον. Κέρκυρα
30) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Έμμ. Μητρόπολις 30) ΝΑΤΣΗΣ Άνδρ. Καλαμιώτου
31) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Γεώργ. Αμπελόκηποι 31) ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΓ Δημ. Δ) σις
32) ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ Σοφ. Δ) σις 32) ΠΕΤΡΟΠΟΓΛΟΣ Άθαν. Περιστέρι
33) ΠΑΠΑΔΟΠΟΓΛΟΣ Σωτ. Κεντρικόν 33) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Γ. Αμπελόκηποι
34) ΠΑΓΚΑΛΟΣ Γεώργιος Δ) σις 34) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Έμμ. Μητρόπολις
35) ΤΡΙΓΩΝΗΣ Δημ. Σταδίου 38 35) ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ Σοφ. Δ) σις

36) ΣΠΑΧΙΔΗΣ Κυρ. Θεσ) νίκη Α'
37) ΤΡΙΓΩΝΗΣ Δημ. Σταδίου 38
38) ΤΖΙΡΚΑΣ Νικόλ. Καβάλα
39) ΤΣΑΒΑΣ Ήλ. Αεβάδεια
40) ΦΙΦΗΣ Έδουάρδος Πρέβεζα



Γενικοί άϋιιγίοι iijo Κεντρική! 
’Εφορευτική! Επιτροπή! ορό! το! 

τοπικό! έοορχιοκόρ τοιαότο!
Διά τον έγκαιρον κατατοπισμόν τών συναδέλφων τταρα- 

θέτσμεν έν συνεχεία πίνακα των Υποκαταστημάτων τά όποια 
ωρίσθησαν ώς εκλογικά Κέντρα ένθα θά διεξαχθούν α! άρ- 
χαιρεσίαι τής 25ης καί 26ης Απριλίου 1971. Είς τά Κέν
τρα θά ψηφίσουν, συμφώνως τώ άρθρφ 12 τού Καταστατι
κού, οι συνάδελφοι, οί ύπηρετοΰντες είς τά άντιστοίχως ανα
γραφόμενα Υποκαταστήματα.

Εφιστάται ή προσοχή των αντιπροσώπων των έπαρχια- 
κών Υποκαταστημάτων εκείνων τά όποΐα ωρίσθησαν ώς εκλο
γικά Κέντρα, δπως, ευθύς ώς λάβουν επιστολήν τής Κεντρι
ού Εφορευτικής Επιροπής συγκεντρώσουν, το ταχύτερον, 
πάντως δχι βραδύτερον τών δύο ήμερων 
προτώ'νδιάτάς αρχαιρεσίας όρισθεισών, 
τά μέλη τα υπηρετοΰντα εις την έδραν τού Ύποκαταστήμα- 
τος και προ'βοΰν είς τήν εκλογήν τής Τοπικής Εφορευτικής 
Επιτροπής, ήτις καί θά διεξαγάγη τάς αρχαιρεσίας, παρου- 

σίςτ Δικαστικού1 Αντιπροσώπου δστις δέον νά παρίσταται 
καί κατά τάς αρχαιρεσίας.

Μεριμνη ημών θελει αποσταλή εγκαίρως είς τούς τοπι
κούς αντιπροσώπους τό απαιτουμενον εκλογικόν υλικόν, ϊνα 
παραδοθή εις την εκλεγησομενων Τοπικήν Εφορευτικήν ’Επι
τροπήν.

Τόσον τά ψηφοδέλτια, όσον και οί φάκελλοι θά είναι 
έσφραγισμένοι διά τής σφραγίδας τοΰ1 Συλλόγου.

Η ψηφοφορία θά διεξαχθή ώς συνήθως καί συμφώνως 
προς τό άρθρον 14 τού ίσχύοντος Καταστατικού τοΰ Συλ
λόγου, ώς τούτο έτροποποιηθή υπό τοΰ Ν. 4361)64 καί τοΰ 
νυν ίσχύοντος Κώδικας Εργατικής Νομοθεσίας. Μετά τό τέ
λος ταύτης, μεριμνη τής Τοπικής Εφορευτικής ’Επιτροπής, 
θά ταχυδρομηθούν άμέσως καί επί συστάσε ι προς 
τον κ. ΓΡΗΓΟΡ I ΟΝ ΑΥΓΟΥΛΕΑΝ, Πρόεδρον τής Κεντρικής 
Εφορευτικής ’Επιτροπής POST - RESTANTE ’Αθήνας, 
εντός μεγάλου φακέλλου εσφραγισμένου δι’ ισπανικού κηρού, 
εντός τοΰ οποίου θά περιέχωνται:

α) Τό πρακτικόν τής ψηφοφορίας επί τοΰ όποιου θά ανα
γράφεται ό αριθμός τών ψηψισάντων καί αί υπεύθυνοι δηλώ
σεις ώς άνακοίνωσίς μας No 2.

β) Τό έν αντίγραφον έκ τού είς διπλοΰν άποσταλέντος 
υπό τής Κεντρικής Εφορευτικής ’Επιτροπής άποσπάσματος 
τοΰ Μητρώου, μονοιγεγραμμένου υπό τού παρευρεθέντος Δι
καστικού έναντι τού ονόματος ενός έκάστου έκ τών ψηφιοάν- 
των καί

γ) Οί φάκελλοι οί περιέχοντες τά ψηφοδέλτια έσφραγι
σμένοι καί μονογεγραμμένοι ύπό τής Τοπικής Εφορευτικής 
Επιτροπής.

Τό έτερον έκ τών δύο αντιγράφων τοΰ άποσπάσματος 
τοΰ Μητρώου, επίσης μονογεγραμμένον, ώς όονωτέρω, ύπό 
τού κατά τόπους Δικαστικού, θά κατατεθή μερίμνη του τήν 
επομένην τών αρχαιρεσιών είς τό αρμόδιον Ειρηνοδικείου τής 
περιοχής.

Λοιπαι λεπτομέρειαι θά δοθώ,σι διά τής κυκλοφορούσης 
εντός ολίγων ήμερών «Τραπεζιτικής».

’Εν περιπτώσει μή λήψεως τής «Τραπεζιτικής» μέχρι 
τής ή,μέρας τών αρχαιρεσιών, ή Τοπική ’Εφορευτική Επιτροπή 
θά διεξαγάγη ταύτας βάσει τών παρουσών οδηγιών έφ’ όσον 
υπάρχουν αί λοιπαι προϋποθέσεις (απόσπασμα Μητρώου - 
εκλογικόν υλικόν) καί άφοΰ έπικουρικώς συμβουλευθή τά έν 
άρθρφ 14 τοΰ Καταστατικού τοΰ Συλλόγου διαλαμβανόμενα.

Αί άρχαιρεσίαι θά δ ι εξαχθούν τήν 25ην καί τήν 26ην 
’Απριλίου.

Είς ήν περίπτωσιν τά ονόματα συναδέλφων δεν είναι έγ- 
γεγραμμένα ε'ίς τό μητρώον τοΰ Καταστήματος είς τό όποιον 
υπηρετούν σήμερον, αύτοι θά ψηφίσουν είς τό ’Εκλογικόν 
Κέντρον τοΰ Υποκαταστήματος καί θά συμπληρωθή τό όνο
ματ επώνυμόν των είς τό μητρώον τοΰ Καταστήματος είς τό 
όποιον υπηρετούν.

Τά έξοδα μετακινήσεως τών συναδέλφων καταβάλλονται 
ύπό τοΰ Συλλόγου καί παρακαλοΰνται οί κ.κ. Διευθυνταί 
τών Καταστημάτων δπως καταβάλλουν τά έξοδα είς χρέωσιν 
τού ύπ’ άριθ. 480.005 λογαριασμού τοΰ Συλλόγου παρά τφ 
Κεντρικφ Καταστήματι.

Συνάδελφοι,
Ή «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» siv-κι τό όργανον 

«οδ μάχεται διά τά. βυμφέροντά μας.
Φέρνει τον ένα κοντά στον άλλον καί βυναδελ- 

φώνει τον κλάδον μας. 'Η βόνταςες τής «Ί'ρατεε'ίε- 
τεκής» ϊτ,τεε ά«ό δλους νά τήν βοηθήσουμε εές τδ 
έργον της.

Κάθε συνάδελφος άς γένη καε άνταποκρετής της.
"Ετσι θά είναι δυνατόν καε τά γενικά θέματα 

του κλάδου μας, άλλά καε τά εέδεκά θέματα τών 
τοπικών καε επαρχιακών ύ ποκαταστημάτων νά κα- 
ταχωροΰνταε εές τά στήλας της.

Γράφετε λοιπόν, γεά 6,τι συμβαίνει εές τήν 
ύπηρεσέαν σας. ’Ενημερώνετε τήν συνταςεν γεά 
όλα.

Ό γάμος ενδς συναδέλφου κάποεο άλλο εύ/ά- 
ρεστο γεγονδς εϊναε κε’ αύτδ μεά εεδησες «ου θά 
χαροηοεήση όλους. Ή στήλη «Κοενωνεκά» θά κα- 
ταχωρή ευχαρίστως δ,τε «ερεέρχεταε εές αύτήν.

ΨΗΦΟΔΕΑΤΙΟΝ
Διά τάς άρχαιρεσίας τοϋ Συλλόγου Υπαλλήλων Έδνικής 
Τραπέζης τάς Ελλάδος τής 25ης και 26ης ’Απριλίου 1971

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ — Κεντρικόν 

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Α) ΚΕΝΤΡΟΥ

1) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΓΛΟΣ *ΑΘ.
2) ΑΙΑΚΟΠΟΓΑΟΣ Κων.
3) ΚΑΨΙΩΤΗΣ Άθαν.
4) ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Άντών.
5) ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Δημ.
6) ΛΑΝΤΖΩΝΗΣ Εύστ.
7) ΜΑΡΙΝΟΣ Εύστράτ.
8) ΜΙΧΟΣ Νιχ.
9) ΜΑΝΕΑΣ Στυλ.

10) ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Νικ.
11) ΠΙΣΚΟΠΟΣ Νικ.
12) ΡΩΣΣΕΤΗΣ Άλέξ.
13) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Εύθ.
14) ΧΑΤΖΗΣΤΕΛΙΟΣ Χρ.

Πειραιεύς Α' 
Λ. Κέντρον 
Πειραιεύς Α' 
Α. Κέντρον 
Εύριπίδου 
Α. Κέντρον 
Κεντρικόν 
Πατησίων 
Κεντρικόν

Δ) σις 
Κεντρικόν

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Α) ΚΕΝΤΡΟΥ

1) ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Μιχαήλ Α Κέντρον
2) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΙΙΟΥΑΟΣ Φ. Δ) σις
3) ΚΑΧΡΙΛΑΣ Φαίδων Κεντρικόν
4) ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ Γεώργ. Πειραιεύς Α'
5) ΚΟΥΤΑΝΤΗΣ Άλέξ. » Α'
6) ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Κων. Ηπποκράτους
7) ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Εύάγγελος Κεντρικόν

Β) ΕΠΑΡΧΙΩΝ

1) ΓΑΛΛΟΣ Βασίλειος
2) ΒΡΑΧΝΟΣ Παναγιώτης
3) ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΑΟΣ Νικ.
4) ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργ.
5) ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ Γεώργ.
6) ΠΑΛΑΣ ΟΠΟ ΥΛΟΣ Γεώργ.
7) ΠΑΡΤΑΛΙΔΗΣ Γεώργ.

θεσ) νίκη Μον. 
Καλαμάτα 
Πάτρα ι
Ήράκλ. Κρήτης 
Λ αμία 
Αιγιον 
’Ιωάννινα

Β) ΕΠΑΡΧΙΩΝ

1) ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ Κων.
2) ΓΡΥΛΟΣ Αντώνιος
3) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Χρ.
4) ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ Άριστ.

ΙΙάτραι
Ήράκλ. Κρήτης 
Θεσ. Λ. Σοφού 

» Έρμου

3. ΕΛΕΓΚΤΑΙ

1) Τ ΑΣΣΟΠΟ ΥΛΟΣ Άθαν. Κεντρικόν
2) ΣΙΑΚΑΜΠΕΝΗΣ Βασ. Πειραιεύς Α'

4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

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

1) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Άθ.
2) ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων.
3) ΚΑΨΙΩΤΗΣ Άθαν.
4) ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Άντ.
5) ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Δημ.
5) ΛΑΝΤΖΩΝΗΣ Εύστ.
7) ΜΑΡΙΝΟΣ Εύστράτ.
8) ΜΙΧΟΣ Νικόλαος
9) ΜΑΝΕΑΣ Στυλ.

10) ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Νικ.
11) ΠΙΣΚΟΠΟΣ Νικ.
12) ΡΩΣΣΕΤΗΣ Άλέξ.
13) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Εύθ.
14) ΧΑΤΖΗΣΤΕΛΙΟΣ Χρ.
15) ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Μιχαήλ
16) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟ Υ ΑΟΣ Φ.
17) ΚΑΧΡΙΛΑΣ Φαίδων
18) ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ Γεώργ.
19) ΚΟΥΤΑΝΤΗΣ Άλέξ.
20) ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Κων.
21) ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Εύάγγ.
22) ΚΥΡΙΚΟΣ Νικ.
23) ΠΕΤΡΟΠΟ ΥΛΟΣ Κων.
24) ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Λεωνίδας
25) ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργ.
26) ΜΕΓΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ίω.
27) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Στ.
28) ΗΛΙΑΚΟΣ ’Ιγνάτιος
29) ΛΙΑΚΟΣ Κων.
30) ΜΑΡΜΑΤΑΚΗΣ Εύστ.
31) ΣΤΑΘΙΑΣ Χρ.
32) ΠΛΕΣΣΑΣ Κων.
33) ΘΕΟΔΩΡΟΥ Εύάγγ.
34) ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε.
35) ΤΙΛΛΙΑΝΑΚΗΣ Νικ.

Πειραιεύς Α' 
Λ. Κέντρον 
Πειραιεύς Α' 
Λ. Κέντρον 
Εύριπίδου 
Λ. Κέντρον 
Κεντρικόν 
Πατησίων 
Κεντρικόν

Δ) σις 
Κεντρικόν

»

Α. Κέντρον 
Δ) σις 
Κεντρικόν 
Πειραιεύς Α' 

» Α' 
Ίπποκράτους 
Κεντρικόν 
Δ) σις 
Κεντρικόν

Δ) σις 
Κεντρικόν

Σταδίου 38 
» 38

Μητρόπολις 
Άγ. Λουκάς 
Κεντρικόν 
Λ. Κέντρον 
Λ. »

1) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Άθ.
2) ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων.
3) ΚΑΨΙΩΤΗΣ Άθαν.
4) ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Άντών.
5) ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Δημ,
6) ΛΑΝΤΖΩΝΗΣ Εύστ.
7) ΜΑΡΙΝΟΣ Εύστράτ.
8) ΜΙΧΟΣ Νικ.
9) ΜΑΝΕΑΣ Στυλ.

10) ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Νικ.
11) ΠΙΣΚΟΠΟΣ Νικ.
12) ΡΩΣΣΕΤΗΣ Άλέξ.
13) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Εύθ.
14) ΧΑΤΖΗΣΤΕΛΙΟΣ Χρ.
15) ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Μιχαήλ
16) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΙΙΟΥΑΟΣ Φ.
17) ΚΑΧΡΙΛΑΣ Φαίδων
18) ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ Γεώργ.
19) ΚΟΥΤΑΝΤΗΣ Άλέξ.
20) ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Κων.
21) ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Εύάγγ.
22) ΚΥΡΙΚΟΣ Νικ.
23) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων.
24) ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Λέων.
25) ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργ.
26) ΜΕΓΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ίω.
27) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Στυλ.
28) ΗΛΙΑΚΟΣ Ιγνάτιος
29) ΛΙΑΚΟΣ Κων.
30) ΜΑΡΜΑΤΑΚΗΣ Εύστ.
31) ΣΤΑΘΙΑΣ Χρ.
32) ΠΛΕΣΣΑΣ Κων.
33) ΓΑΛΛΟΣ Βασ.
34) ΒΡΑΧΝΟΣ Παν.
35) ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργ.
36) ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικ.
37) ΠΑΡΤΑΛΙΔΗΣ Γεώργ.
38) ΖΑΧΑΡΗΣ Άθαν.
39) ΧΡΑΣ Κων.
40) ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ Γεώργ.

Πειραιεύς Α' 
Λ. Κέντρον 
Πειραιεύς Α' 
Λ. Κέντρον 
Εύριπίδου 
Α. Κέντρον 
Κεντρικόν 
Πατησίων 
Κεντρικόν

Δ) σις 
Κεντρικόν

Λ. Κέντρον 
Δ) σις 
Κεντρικόν 
Πειραιεύς Α' 

» Α' 
Ίπποκράτους 
Κεντρικόν 
Δ) σις 
Κεντρικόν

Δ) σις 
Κεντρικόν

»

Σταδίου 38 
» 38

Μητρόπολις 
Άγ. Λουκάς 
Θεσ) νίκη Μον. 
Καλαμάτα 
Ήράκλ. Κρήτης 
Πάτραι 
Ιωάννινα 
’Έδεσσα 
Αταλάντη 
Λαμία



ΤΒ ΠΡ1ΚΤΙΚΒ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΟΣ ΤΟΥ ΣΥΙΙΟΓΟΥ ΜΒΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
έλευσις έγίνετο στις 6.30' ή 6.00' 
το απόγευμα, έν πάση περιπτώσει 
τό δοκιμάσαμε και αυτό, άλλα τά 
αποτελέσματα μηδέν. Είναι όντως 
λυπηρόν τό θέαμα καί εκφράζω τήν 
θλίψιν μου διά τήν άδιαφορίαν των 
συναδέλφων.

Συνάδελφοι κάποιος σοφός, είπε: 
«άν θέλης νά δείξης ότι είσαι υπε
ρήφανος, διεκήρυξε ότι είσαι τοστει- 
νόφρων», δηλαδή κάτι τό άκριβώς 
αντίθετον. Τό Διοικητικόν Συμδούλι
όν εις τήν λογοδοσίαν τον, έσπευσε 
νά διακήρυξή τήν σεμνότητα του1, ά- 
φήνω εις σάς, τό συμπέρασμα έκ 
τής διακηρύξεώς μου ταύτης. ’Αλλά 
καί πάλιν τό Διοικητικόν Συμβού
λιον έφοβήθη μήπως ή σεμνότης του 
παρεξηγηθή καί έσπευσε νά έκφρά^ 
ση τήν ίκανοποίησίν του έκ των ι
δίων αυτού έργων.

Δικαίωμά του βεβαίως, καί δείγμα 
τής μετριοφροσύνης του είναι νά θε- 
ωρή ως ικανοποιητικά τά άποτελό- 
σματα τής διετούς θητείας του. Έν 
προκειμένφ όμως, δέν μέ ενδιαφέρει 
ή ίδική του ίκανοποίησις, άλλά ή 
γνώμη των συναδέλφων, πού κάθε 
άλλο παρά Ικανοποιημένοι μπορούν 
νά αϊσθάνωνται.

Πρώτος εγώ, όστις έχω μακράν 
θητείαν εις τήν συνδικαλιστικήν μας 
όργάνωσιν, είς περιόδους δυσχερείς 
καί πολυκύμαντους άναγνωρίζω τήν 
ειδικότητα των συνθηκώ,ν έντός των 
οποίων άνεπτύχθη. ή δραστηριότης 
τού απερχομένου Διοικητικού Συμ
βουλίου καί βεβαίως, ούδείς άνέμενε 
νά πραγματοπο ιήση θαύματα.

Πλήν όμως άπό τού σημείου αυ
τού, μέχρι τής έμψανίσεως τού άση- 
μάντου απολογισμού του ή άπόστα- 
σις είναι μεγάλη. Δέν θά σάς άπα- 
σχολήσω πολύ έπί των επιτευγμά
των τού άπερχομένου Διοικητικού 
Συμβουλίου, πιστεύω ότι θά ομιλή
σουν καί άλλοι συνάδελφοι λεπτόμε- 
ρέστερον έπ’ αυτών, έγώ θά εΐπω 
ολίγα έτίί βασικών θεμάτων.

Διά τό ’Ασφαλιστι
κόν. Έπ’ αυτού, δέν έγένετο καμ- 
μία πρόοδος στο διάστημα τών δύο 
ετών καί λέγοντας ’Ασφαλιστικόν, 
εννοώ πάντοτε τό εσωτερικόν μας 
θέμα τό γενικώτερον, όπως γνωρί
ζω κατ’ αΰτάς έρχεται είς τό προ- 
σκήνιον καί τό τί δέον νά γίνη. είναι 
άγνωστον. ’Αλλά εκείνο τό όποιον 
είναι τό καθαρώς εσωτερικόν μας 
θέμα, διά τό όποιον όπως μού άνέ- 
φερε ό κ. Πρόεδρος, προ δύο - τρι
ών μηνών, ότι υπήρχε διάθεσις καί 
έκ μέρους τής Διοικήσεως καί ότι 
είχαν ενεργήσει καί ότι θά έδιδον 
μίαν οριστικήν λύσιν, δηλαδή εννοώ 
αυτά τά έλειμματι,κά πού θέλουν νά 
πούν καί τά όποια έχουν λεχθή κα
τά κόρον, άλλά έν πάση περιπτώσει 
δέν έγινε τίποτε άπολύτως.

Διά τ ό Μισθολογικόν. 
Θά ένθυμήσθε, όσοι παρευρίσκεσθε 
είς τήν περυσινήν Γενικήν Συνέλευ- 
σιν, είς ποιαν δεινήν θέσιν περτήλ- 
θεν τό Διοικητικόν Συμβούλιον όταν 
τού έζητήθησαν στοιχεία διά τάς 
αυξήσεις, όχι μόνον δέν ήδυνήθη 
στοιχεία νά δώση, άλλά ούτε καν ά- 
πήντησεν. Καί ευτυχώς πού κατά τήν 
στιγμήν έκείνην κατέφθασεν ώς ό ά
πό μηχανής Θεός ό κ. Παπαρροδό- 
πουλος, ό έκλεκτός αυτός συνάδελ
φος καί Πρόεδρος τού Συλλόγου τών 
Υπαλλήλων τής Τραπέζης Ελλάδος 
καί τής ‘Ομοσπονδίας μας, όστις έ
σωσε τήν κατάστασιν καί έν συνε
χείς! διά τών ένεργειών του έφθάσα- 
με είς λύσιν πού όλοι γνωρίζομεν. 
Καί νά πούμε τού στραβού τό δί
κιο οί αυξήσεις ήσαν κάπως ικανο
ποιητικές.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον μάς 
λέγει ότι διά καταλλήλων έμφανίσε- 
ων καί ένεργειών του κατώρθωσε νά 
καταλάβη έξέχουσαν θέσιν μεταξύ 
τών όμοιοεπαγγελματικών Συλλό
γων.

Άς μού επιτροπή νά τού γνωρί
σω ότι αί πληροφορίαι, τών όμοιοε
παγγελματικών οργανώσεων καί αΐ 
έντυπώσεις των είναι τελίεως άντίθε
τοί, άπό ό,τι μάς διαλαλεΐ διά τού 
συλλογικού μας οργάνου. Ή όργά- 
νωσίς μας, κύριοι, εΰρίσκεται είς πο
λύ χαμηλόν έπίπεδον.

Διά τον ’Οργανισμόν: 
Τον ’Οργανισμόν τον άνέθεσαν, ώς 
έπληροφορήθην, εις κάποιον δικηγό
ρον τού Εργατικού Κέντρου, καί δέν 
γνωρίζω πόσα έκόστισε είς τό σωμα- 
τεΐον μας καί άφοΰ τον παρέδωσαν 
είς τήν Διοίκησιν τον έδημοσίευσαν 
είς τό συλλογικόν μας όργανον καί 
ζητούν άπό τούς συναδέλφους νά 
έκφέρουν τάς άπόψεις των κατόπιν 
εορτής. Κύριε πρόεδρε, δέν γίνονται 
κατ’ αυτόν τον τρόπον αί τροπο
ποιήσεις οργανισμού. Κάναμε καί η
μείς τροποποίησιν οργανισμού τό 
1966 τών 15 πρώτων άρθρων, άλλά 
σέ κοινές συσκέψεις τών εκπροσώ
πων όλων τών οργανώσεων μέ τόν τό 
τε Διοικητήν, τούς δύο Ύποδιοτκητάς 
καί τον Διευθυντήν καί Υποδιευθυν
τήν τού Προσωπικού καί έξητάζοντο 
ένα προς ένα τά άρθρα καί άφοΰ έ- 
πήρχετο συμφωνία Διοικήσεως καί 
Συλλογικών ’Εκπροσώπων, προχω
ρούσαμε. Μετά τό πέρας τών συσκέ
ψεων αύτών καί τής συμψωνίας- ά- 
πεστάλη προς έγκρισιν είς τό Ύ- 
πουργεΐον Εργασίας.

Τό θέμα τών πολεμιστών καί ά- 
γωνιστών ’Εθνικής ’Αντιστάσεως ό
πως μάς γράφη, έχάθη όριστικώς, ε

νώ στήν Τράπεζα Ελλάδος έλύθη 
καί προ ή μερών πήρανε καί τίς προ
αγωγές τους.

Διά τά οικονομικά 
τού Συλλόγου. Δόξα σοι ό 
Θεός, ό Σύλλογός μας έχει περιου
σία καί τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
πράγματι υπήρξε γαλαντόμο προς 
πάσαν κατεύθυνσιν. Λέσχη, συνδικα
λιστικούς άγώνας, έορταστ ικάς εκ
δηλώσεις, έκδοσιν έφημερίδος «Τρα
πεζιτική» τήν όποιαν όλα τά Διοι
κητικά Συμβούλια έξέδιδον μόνα 
των κλπ.

’Αγαπητοί συνάδελφοι, είς τό ση- 
μεΐον αύτό θά πρέπει νά τελειώσω. 
Φαντάζομαι ότι δέν υπήρξα αυστη
ρός είς τήν κριτικήν μου. ’Αλλά ή
θελα νά σάς τονίσω τό εξής πρά
γμα: Ή άνάδειξις είς τάς ήγετικάς 
συνδικαλιστικός θέσεις, δεν πρέπει 
νά άποβλέπη μόνον είς τήν ίκανοποί- 
ησιν μιάς εύγενοΰς έστω φιλοδο
ξίας.

Βαρύταται είναι αί εύθΰναι καί αί 
υποχρεώσεις τών ήγετικών στελεχών 
Συλλόγων, ώς ό Σύλλογος τών υ
παλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης. 
Πρώτον, διότι ή προστασία τών έν 
στενή έννοια συμφερόντων τών με
λών, πού αποτελούν τον βασικόν 
σκοπόν κάθε συνδικαλιστικής όργα- 
νώσεως. Εις τήν περίπτωσιν τών υ
παλλήλων τής Εθνικής Τ ραπέζης 
συνυφαίνεται μέ πλήθος άλλων πα
ραγόντων καί ειδικών καταστάσεων 
όπως είναι τό ’Ασφαλιστικόν καί ό 
διαχωρισμός τού προσωπικού είς 
πλείονας τού ένός συλλόγου καί λοι
πών άλλων.

Έξ άλλου ό Σύλλογος τών Υ
παλλήλων τής ’Εθνικής Τ ραπέζης, 
έκ παραδόσεως έχει μεταξύ τών κυ
ρίων μελετημάτων του τήν προστα
σίαν τών συμφερόντων καί αυτής 
τής Τραπέζης καί αποτελεί έν προ
κειμένφ πολύτιμον σύμβουλον τής 
Διοικήσεως, άσχέτως άν καί τυπικώς 
δέν εκπροσωπείται είς τό Διοικητι
κόν Συμβούλιον αυτής καί έπ’ αυτού 
έχομεν πλεϊστα όσα παραδείγματα 
κατά τό παρελθόν.

Έκ τών λόγων τούτων πολλά καί 
δυσχερέστατα, είναι τά προβλήματα 
πού άντιμετωπίζει ή έκάστοτε συν
δικαλιστική ήγεσία τού συλλόγου 
μας. Επιβάλλεται συνεπώς όπως είς 
τά μέλη της περιλαμβάνονται οί πλέ
ον κατάλληλοι διά τό έργον τούτο 
συνάδελφοι.

Ή διαδικασία τής άναδείξεώς των 
όμως δέν πρέπει νά έπαφίεται είς 
τήν τύχην. Τό έκάστοτε Διοικητικόν 
Συμβούλιον, έχει ϋποχρέωσιν νά δη- 
μιουργή τάς προϋποθέσεις διά τήν 
ομαλήν άνανέωσιν καί συνεχή δημι
ουργίαν συνδικαλιστικών στελεχών, 
άνεξαρτήτως τής παρατάξεως είς τήν 
όποιαν ταΰτα άνήκουν, άν καί κατά 
τήν γνώμην μου, είς τάς συνδικαλι- 
στικάς οργανώσεις, δέν έπιρέπονται

’Ακολούθως λαμβάνει τόν λόγον 
ό συν. Σπαχίδης.

Κύριοι Συνάδελφοι,

Σάς μεταφέρω τόν έγκάρδιον χαι
ρετισμόν τών συναδέλφων τής Βορ. 
Ελλάδος. Οί άκρίται τού Βορρά, 
εκφράζουν τάς θερμάς ευχαριστίας 
των διά τόν συναδελφ ικόν ένδιαφέ- 
ρον τών έκπροσώπων τού Συλλόγου, 
οί όποιοι μέ τάς συχνάς έπισκέψεις 
των είς τάς άπομεμακρυσμένας πε- 
ριοχάς, έπέδειξαν ότι οί συνάδελφοι 
οΰτοι δέν είναι λησμονημένοι, δέν 
είναι μόνοι.

Εύχονται όλοψύχως καλήν έπιτυ- 
χίαν είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν καί 
έπιθυμοΰν όπως είς τήν αίθουσαν αυ
τήν άκουσθή καί ή φωνή των, καθώς 
καί οί έλπίδες των, ότι θά έπιλυ- 
θοΰν, τά θέματα τά όποια άπασχο- 
λοϋν τούς συναδέλφους τών περιοχών 
τούτων.

Είναι πλέον καιρός τό ώράριον 
έργασίας τών Υποκαταστημάτων, 
τών έπαρχιακών υποκαταστημάτων 
νά εύρη τήν λύσιν του. Οί συνάδελ
φοι τών έπαρχιακών καταστημάτων 
φέρουν βαρέως τήν άνισον ,μετα- 
χείρισιν αυτών έναντι τών συναδέλ
φων τού κέντρου. Μακράν πάσης σκέ 
ψεως νά μειώσουν έστω καί κατ’ έ- 
λάχιστον τήν έργατικότητά των, εί
ναι αποφασισμένοι νά συνεχίσουν 
τήν όντως συγκινητικήν άφοσίωσίν 
των προς τό ένδοξον "ίδρυμά μας.

Παρακαλοΰν όμως, ή προσφορά

Ό Πρόεδρος δίδει τόν λόγον είς 
τόν συν. Ν. Παππάν.
Κύριοι Συνάδελφοι,

"Ολοι θά διαβάσατε τήν λογοδο
σίαν τού άπερχομένου Διοικητικού 
Συμβουλίου. ‘Ομολογώ ότι αυτή δέν 
είναι λογοδοσία πεπραγμένων Διοι
κητικού Συμβουλίου, άλλά άπολογία 
κατηγορουμένου βεβαίου έκ τών 
προτέρων διά τήν καταδίκην του. Τό 
απερχόμενον Διοικητικόν Συμβούλι
ον κατ’ άρχάς προσπαθεί νά μάς 
πείση. ότι έπί τών ημερών του ό 
Σύλλογος κατέστη όργάνωσις υψη
λού έπιπέδου, καί ότι κατώρθωσε 
νά καταλάβη ξεχωριστήν θέσιν με
ταξύ τών όο ιοεπαγγελματ ικών συλ
λόγου. "Εχω μίαν άπορίαν, ό Σύλ
λογός μας μέ τήν 5θετή Ιστορίαν 
τον, τήν όποιαν τώρα εορτάζει τό 
παρόν Διοικητικόν Συμβούλιον, τό
σα χρόνια δέν είχε τήν θέσιν πού

I παρατάξεις ή τάσεις παρά άφοσιω- 
μένων είς τά καθαρώς έπαγγελμα- 
τικά καθήκοντα. Έγώ τουλάχιστον 
έπί μίαν δεκαετίαν, αυτήν τήν τα
κτικήν έτήρησα.

Καί έπί τού σημείου τούτου τό ά- 
περχόμενον Διοικητικόν Συμβούλιον 
ούδέν έπραξεν. Ό κ. Τσουδερός όσ- 
τις όπως καί ό υποφαινόμενος έφέ- 
τος κοτταλαμβάνεται ύπό τού ορίου 
ήλικίας καί άποχωρεΐ τής Τραπέζης, 
είχεν έτι μεγαλυτέραν ϋποχρέωσιν, 
νά δημιουργήση τό κατάλληλον φυ- 
τώριον συναδέλφων πού θά έξησφά- 
λιζε άσφαλή διαδοχήν, τόσον είς τήν 
ήγεσίαν, όσον καί είς τά λοιπά στε
λέχη του συλλόγου μας.

Άντί όλων αυτών ό κ. Τσουδερός 
μανθάνω ότι κ απαρτίζει ψηφοδέλτιον 
ύπό τήν ήγεσίαν του καίτοι άποχω- 
ρεί είς τό τέλος τού έτους. Δέν γνω
ρίζω άπό ποιας σκέψεις καί σκο
πούς κινείται προς τήν κατεύθυνσιν 
ταύτην.

Φίλτατε κ. Πρόεδρε, τό μόνον πού 
έχομεν νά κάνωμεν είναι νά άποτρα- 
βηχτοΰμε έκ τής ένεργοΰ άναμείξεώς 
μας είς τά συνδικαλιστικά πράγμα
τα, παραδίδοντες τήν σκυτάλην είς 
τούς νεωτέρους μας καί νά άποτελέ- 
σωμεν τό Συμβουλευτικόν σώμα, αν 
φυσικά μάς ζητηθή τούτο, έφ’ όσον 
θά εύρισκώμεθα είς τήν υπηρεσίαν 
μέχρι τέλους τού έτους.

Αυτό κ. συνάδελφοι, είναι τό συμ
πέρασμα τής μακράς, όπως άνέψερα 
προηγουμένως πείρας μου, έκ τής υ
πηρεσίας είς τήν συνδικαλιστικήν 
μας όργάνωσιν. Πάντως έχω τήν βε
βαιότητα ότι άνεξαρτήτως τής έπι- 
δειχθείσης άδρανείας έκ μέρους τού 
Διοικητικού Συμβουλίου, πολλοί έκ- 
λεκτοί συνάδελφοι, θά θελήσουν νά 
έπωμισθοΰν τό βάρος τής ενεργού 
άναμίξεώς των είς τά κοινά. Βεβαί
ως δέν θά έχουν ώς θά έπρεπε τήν 
κατάλληλον προετοιμασίαν καί τούς 
έμπειρους άδηγούς, πιστεύω όμως 
μέ τήν θέλησίν των, τήν έπομονήν 
των, άλλά προ παντός πίστιν είς τό 
έργον πού πρόκειται νά έπιτελέσουν 
ολίγον κατ’ ολίγον, καί συντόμως θά 
αποκτήσουν καί τά απαραίτητα έ- 
φόδια διά τήν έπιτυχή έκδπήλωσιν 
τού έργου των.

Ό σύλλογός μας έχει μακράν 
παράδοσιν ώραίων άγώνων καί θυ
σιών διά τήν προστασίαν τών συμ
φερόντων τών εργαζομένων είς τό 
" I δρυμα, άλλά καί αυτού τούτου τού 
Ιδρύματος καί τήν παράδοσιν ταύ
την καλεΐσθε σείς οί νεώτεροι αγα
πητοί συνάδελφοι νά συνεχίσετε μέ 
υψηλόν φρόνημα.

Ημείς έδώσαμε ό,τι ήδυνάμεθα, 
άλλά καί πάλιν, ουδέποτε θά άρνη- 
θώμεν τήν συμπαράστασίν μας καί 
τήν συμβολήν μας, μέ τήν βεβαιότη
τα ότι σείς θά γίνετε πολύ καλύτε
ροί μας. Ευχαριστώ.

των αυτή, νά ληφθή ύπ’ όψιν υπό τής 
υπηρεσίας, Αναμένουν τήν έξομοίω- 
σιν τού ώραρίου μέ τό κέντρον. Είς 
ήν πείρπτωσιν όμως ή έφαρμογή 
τού ενιαίου ώραρίου έργασίας καθί
σταται άδύνατος, τότε θεωρούν δί
καιον καί έπιβεβλη,μένον τήν κατα
βολήν άναλόγου έπιδόματος.

Θά τελειώσω μέ ένα άλλο αίτημα 
τών συναδέλφων τής Βορ. Ελλάδος. 
Αίτημα, τό οποίον έφόπτεται είς τήν 
όλην άρμοδτότητά σας, κύριοι συνά
δελφοι, είναι δέ τό έξης:

Ή Θεσσαλονίκη μας, ή όποια εί
ναι ή δευτέρα καρδία τής πατρίδας 
μας, στερείται Λέσχης τών Υπαλλή
λων τής ’Εθνικής Τροστέζης τής Ελ
λάδος. Οί συνάδελφοι τού Βορρά εί
ναι πεπεισμένοι ότι ούδείς θά είχεν 
άντίρρησιν διά τήν δημιουργίαν 
στέγης καί είς τήν ώραίαν πόλιν 
μας.

Ή στέγη αυτή, έστέ βέβαιοι ότι 
θά άποτελέση ένα πραγματικόν 
πνευματικόν κέντρον. Μέ τάς άνωτέ- 
ρω έλπίδας των άπόμαχοι καί έν έ- 
νεργείςι συνάδελφοι τού Βορρά, σάς 
ευχαριστούν καί εύχονται είς τήν νέ- 
αν νά προέλθη Διοίκησιν τού Συλλό
γου μας, καλήν έπιτυχίαν είς τό 
έργον της διά τό καλόν όλων τών 
συναδέλφων, οί όποιοι μέ υπερηφά
νειαν προσφέρουν τάς υπηρεσίας 
των, είς τό τόσον χρήσιμον διά τό 
"Εθνος μας "Ιδρυμα. Προσφέρονυ 
τάς υπηρεσίας των είς τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδας. Ευχαριστώ.

τού ταίριαζε άνάμεσα στ’ άλλα ό- 
μοειδή σωματεία. Τώρα μέ τήν Δι- 
οίκησιν τού παρόντος Διοικητικού 
Συμβουλίου κατέστη όργάνωσις υ
ψηλού έπιέδου; Θά διαφεύγη φαίνε
ται τής μνήμης τών διοικούντων, τί 
θέσιν κατεΐχεν ό Σύλλογός μας με
τά τήν άπελευθέρωσιν καί τί πρω
τεύοντα ρόλον έπαιξε είς τήν κινητο- 
ποίησιν τών Τραπεζιτικών υπαλλή
λων, διά τήν διεκδίκησιν ώρτσμένων 
αιτημάτων καί τί μορφές έλάμπρυ- 
ναν διά τής παρουσίας των τόν προ
εδρικόν θώκον τού Συλλόγου μας.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον είς τό 
τέλος τού άπολογισμού μάς παρα
πέμπει είς τήν άπό 7.5.69 προ
γραμματικήν του άνακοίνωσιν. Πα
ρακαλώ κάθε συνάδελφον άφοΰ τήν 
άναγνώσει νά συγκρίνη τά έπιτεύ- 
γματα τού άπερχομένου Διοικητικού 
Συμβουλίου μέ έκείνα πού ύπεσχέθη

είς τήν άνακοίνωσιν τής 7.5.69 καί 
τότε θά ΐδη ότι άπό τά θέματα πού 
ύπεσχέθηι ότι θά έλυεν, ούδέν έτυ- 
χεν λύσεως.

Είς τήν περυσινήν λογοδοσίαν 
του, τό άπερχόμενον Διοικητικόν 
Συμβούλιον, είδικώς είς τό θέμα τής 
διαχειρίσεως τών οικονομικών μάς έ
λεγε: Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
διεχειρίσθη μέ πλήρη συναίσθησιν 
τής ιερότητας αύτών τά οικονομικά 
τού Συλλόγου μας, μή παραγνώριζαν 
βεβαίως καί τήν σκοπιμότητα αυτών 
είς άς περιπτώσεις παρίστατο ά- 
νάγκη.

Αγαπητοί συνάδελφοι, τό Διοικ. 
Συμβούλιον δέν έκρινεν άπαραίτητον 
νά δώση διά τής παρούσης έκθέσεως 
πλήρη, καί λεπτομερή δημοσιότητα 
τής δραστηριότητός του καί μάλιστα 
είς ώρισμένους ευπαθείς ζωτικούς 
τομείς. Τό συμφέρον μάς υπαγορεύ
ει έν πολλοΐς καί ένίοτε έχεμύθειαν 
καί πολιτικότητα καί έπιδέξιον διά 
νά μή ε’ιπωμεν διπλωματικόν χειρι
σμόν.

Φαίνεται ότι τό 1970 τό συμφέ
ρον .μας δέν υπαγόρευε έχεμύθειαν 
καί πολιτικότητα καί διά τής «Τρα
πεζιτικής» μάς έδωσαν άνάλυσιν τής 
διαχειρίσεως τών οικονομικών τού 
Συλλόγου μας. Έκ τής μελέτης λοι
πόν τού συνόλου τού ισολογισμού 
καί τών έπί μέρους κονδυλίων καί 
τής συγκρίσεως τούτων μέ τόν άπο- 
λογισμόν τής διαχειρσίεως τών οι
κονομικών τού Συλλόγου μέ τό έτος 
1968 άφοΰ λόγοι σκοπιμότητας ή- 
νάγκασαν όπως έγραψεν πέρυσι τό 
παρόν Διοικητικόν Συμβούλιον νά μή 
μάς δώση στοιχεία, προκύπτει τερά
στια αΰξησις τών έξόδων καί τών έ
πί μέρους κονδυλίων, συγκριτικώς 
άναφέρω.

Τά έξοδα συνδρομών τηλεφώνου 
κατά τό 1968 ήσαν 19.141,80 δρχ. 
τό 1970 έφθασαν 48'166,90, τά έ
ξοδα έορτών καί ψυχαγωγίας τό 
1968 203.836’50, τά έξοδα ψυχα
γωγίας τό 1970 452.238 καί νά 
σηιμειωθή ότι δέν έγένετο έορτή διά 
τά δώρα τών συναδέλφων είς θέα-

Ό Πρόεδρος δίδει τόν λόγον είς 
τόν συν. Δ. Χαρΐτον.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Είμαι υποχρεωμένος νά προβώ σέ 
μίαν δήλωσι ότι μέ τήν τροπή πού 
πήρε τό θέμα τής Γενικής Συνελεύ- 
σεως θά άναγκασθώ νά άποβάλλω, 
ενδεχομένως, τό ήπιο ύφος πού έπε- 
κράτησε μέχρι στιγμής. Θά σάς ύ
π ενθυμίσω ότι καί στήν πέρυσινή Γ. 
Συνέλευσι μία παρέκβασις τού Γεν. 
Γραμματέως, ό όποιος μέ έπανέφε- 
ρεν είς τήν τάξιν, μέ άνάγκασε νά 
τού πώ, ότι όταν πρόκειται γιά ζη
τήματα ούσίας, ή κοσμιότης μπορεί 
νά πάη σπίτι της καί νά μείνη ή ου
σία στον χώρο αύτό. Μιά φορά τόν 
χρόνο βλεπόμαστε, όσοι βλεπόμα
στε.

Κύριε Πρόεδρε τής Συνελεύσεως, 
θά σάς ζητήσω συγγνώμη διά τήν 
κόπωσιν, είς τήν όποιαν θά σάς υ
ποβάλλω, άλλά φοβάμαι ότι άλλοι- 
ώς, θά διαπιστώσετε καί μόνος σας, 
ότι δέν μπορεί νά γίνη.

Κύριοι συνάδελφοι, έπειδή ό Γεν. 
Γραμματεύς άνέγνωσε δύο μηνύματα 
πανηγυρικού περιεχομένου, νά σάς 
άναγνώσω καί έγώ άκόμη ένα έτι πα 
νηγυρικωτέρου χαρακτήρας μήνυμα. 
Είναι ένα τη λετυπικόν μήνυμα, τό ό
ποιον προέρχεται άπό τό Κεντρικόν 
Κατάστημα τής Θεσσαλονίκης καί 
άπευθύνεται προς τόν Σύλλογον Υ
παλλήλων τής ’Εθνικής Τ ραπέζης 
καί τόν Σύλλογον Υπαλλήλων τής 
τ. Τραπέζης Αθηνών καί λέγει ότι:

«Υπάλληλοι Λογισταί Α' Υπο
καταστημάτων ’Εθνικής Τραπέζης 
Θεσσαλονίκης διαμαρτύρονται έντό- 
νως διά παράτασιν έτους καί πλέον 
καθυστερήσεως προαγωγής των είς 
βαθμόν Ύποτμηματάρχου. Περαιτέ
ρω αναβολή θέματος βαρύνει έξ όλο- 
κλήρου ήγεσία Συλλόγων συγκατα- 
θέσει καί συνενοχή τών όποιων έκ- 
κρεμεί είσέτι σοβαρόν θέμα άνω κα
τηγορίας Υπαλλήλων. Ενεργήσατε 
ταχύτερον δέοντα παρά Διοικήσει 
προς τερματισμόν εκκρεμότητας».

"Επονται υπόγραφα!.
Θά πρότεινα νά φωτοτυπηθή καί 

αύτό σέ πολλά άντίτυπα καί νά ά- 
ναρτηθή παράπλευρα μέ τίς έορτα- 
στικές άφίσες γιά τά 50χρονα.

Δ. ΠΑΠΑ-ΓΩΑΝΝΟΥ: Πρέπει νά 
σάς κάνω τήν δήλωσιν ότι τό τηλε- 
τυπικόν μήνυμα δέν άφορά τόν Σύλ
λογον.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Συνάδελφε, 
τό τηλετυπικόν μήνυμα μπορείτε νά 
τό καταθέσετε έδώ;

Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Άφορά προσωπι- 
κώς, έμένα, καί συνεπώς δέν είμαι υ
ποχρεωμένος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτού πώς έλάβατε 
γνώσιν;

Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Μού έδόθη ένα άν- 
τίγραφον, διότι βγαίνουν άντίγραφα 
καί φωτοτυπικώς άκόμη.

(Ακολουθούν ταυτόχρονοι διαλο- 
γικαί συζητήσεις).

Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Υπάρχουν δύο ά- 
λήθειες, διαλέξτε καί πάρετε ή δια- 
ζευτικώς ή καί τίς δύο. ’Εάν πρά
γματι οί προαγωγές έχουν γίνει ή 
όχι, ή άν είναι ψεύτικο τό τηλεμή- 
νυμα. "Οποιο άπό τάς δύο σάς έν-

τρον, όπως έγένετο άλλοτε.
Τά έξοδα τής «Τραπεζιτικής» άπό 

25.577 δρχ. τό 1968 άνήλθον είς 
90.375. Ή γραφική ύλη άπό 2 590 
τό 1968 είς 20.916 τό 1970. Αί 
κοινωνικές υποχρεώσεις άπό 4.225 
τό 1968 είς 22.617. Καί τά ταχυ
δρομικά καί τηλεγραφικά άπό 2. 
475,50 τό 1968 είς 14.011,10 τό 
1970, έρωτώ λοιπόν τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον διατί ηύξήθησαν κατά 
τόσον μεγάλον ποσοστόν τά έξοδα 
τού Συλλόγου μας, μήπως έπειδή 
ηύξήθησαν τά έσοδα θά έπρεπε ά- 
ναλόγως νά αύξάνωνται καί τά έ
ξοδα;

"Οπως καί πέρυσι έτσι καί εφέ
τος, άγαπητοί συνάδελφοι, έρωτώ 
καί πάλιν τό άπερχόμενον Διοικητι
κόν Συμβούλιον, νά μάς πληροφορή- 
ση έάν τό προσωπικόν τής Τραπέζης 
έλαβε τήν κανονικήν του άδειαν πού 
εδικαιούτο καί άν όχι τί μέτρα έλα
βε ό Σύλλογος, διότι έχω πάλι πλη
ροφορίες ότι τό προσωπικόν δέν έ- 
λαβεν τήν άδειαν τού έτους 1970 
καί σέ μεγάλο κατάστημα ^ής περι
φέρειας ’.Αθηνών — Πειραιώς/ οφεί
λονται άδειες τού έτους 1969. Διό
τι πέρυσι στο ίδιο έρώτημα ό κ. 
Γενικός Γραμματεύς τού υψηλού έπι
πέδου Συλλόγου μού άπήντησεν ότι 
όσον ήξευρα έγώ, τόσον ήξευρε καί 
ό κ. Γενικός Γραμματεύς.

Έρωτώ λοιπόν, μήπως έφέτος μέ 
τόν τριπλασιασμόν τών τηλεφωνικών 
έξόδων πού είχεν ό Σύλλογος άπό 
τό 1968 καί μέ τήν περιοδείαν πού 
έκανε ό κ. Γενικός έπληρσφορήθη έάν 
τό προσωπικόν πήρε τήν άδειαν πού 
έδικαιοΰτο καί τί μέτρα έλαβε προς 
τούτο, έάν ούδέν μέτρον έλαβε ό 
Σύλλογος, μήπως έκωλύετο νά τό 
κάμνη, διότι μέλη τού άπερχουένου 
Διοικητικού Συμβουλίου κατέχουν 
οργανικές θέσεις είς τόν μηχανισμόν 
τής Τραπέζης; Καί έρωτώ, καί μα
ζί μου άσφαλώς όλοι οί συνάδελφοι, 
πώς είναι δυνατόν νά λάβη θέσιν ε
ναντίον Διευθυντοΰ τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον, πού υποτίθεται ότι έκ- 
προσωπεΐ τόν εργοδότην, έφ’ όσον

διαφέρει κρατήστε το. (Χειροκροτή
ματα) .

Κύριοι συνάδελφοι, ό Αστικός 
Κώδιξ στο πρώτο του άρθρο λέγει, 
ότι πηγές τού δικαίου είναι ό Νόμος 
καί τό έθιμο. Καί τό καταστατικό 
μας είναι έν προκειμένφ ό Νόμος, ό
που όμως εκείνο, διότι δέν μπορεί 
νά είναι άπεριόριστος ή έκτασίς του, 
δέν προβλέπει, προβλέπει τό έθιμο. 
Καί τό έθιμο λέγει, ότι ούδέποτε 
τακτική Γενική Συνέλευσις έγινε με
σημέρι, έπαναλαμβάνω Τακτική Γε
νική Συνέλευσι (Χειροκροτήματα), 
δέν λέγω έκτακτη, διότι τέτοιες γί
νονται.

Αύτό πού γίνεται σήμερον τό χα- 
κτηρίζω σάν πράξι υφαρπαγής έάν 
όχι καταργήσεως τής Συνελεύσεως. 
Δέν συνηγορεί τίποτε γιά τό άντίθε- 
το δηλαδή γι’ αύτό, πού συνέβη σή
μερα. Έφ’ όσον έπρεπε νά γίνη, ή 
Συνέλευσις μέ όσους παρόντας, έ- 
μεΐς, έννοώ τό Διοικητικόν Συμβού
λιον καί όσους έχουμε μιά μέριμνα 
ηύξημένης εύαισθησίας διά τήν τύ
χην τών κοινών μας, οφείλαμε, σάν 
τήν παραβολή τού καλού ποιμένο, 
νά ένδιαφερθοΰμε γι’ αύτόν τόν ένα 
συνάδελφον, τόν ένδεχόμενο, πού υ
πηρετεί σέ άπομεμακρυσμένη περιο
χή άπό τόν προνομιακό χώρο τού 
Κεντρικού Καταστήματος, νά τού 
δώσουμε τήν δυνατότητα νά έλθη, 
ώστε μέ ’ίσους όρους νά άκούση καί 
νά άντιγνωμίση έφ’ όσον θά ήθελε.

Συνεπώς, σπεύδω σέ ρητή δήλωσι 
άπό τού βήματος αύτοΰ, ότι έφ’ όσον 
συνάδελφος ήθελε προσφύγει είς τά 
άρμόδια πολιτειακά όργανα, ζητών
τας τήν δικαίωσ! του, διασί δέν τού 
έδόθη ή δυνατότητα νά έλθη, έγώ δέν 
θά διστάσω νά είμαι έκ τών μαρτύ
ρων πού θά συνηγορήσουν. "Οποιες 
συνέπειες κΓ άν έχη αύτό, διότι πολ
λά καταργήσαμε, τίποτε δέν οικο
δομήσαμε, άλλοίμονο δέ έάν έξακο- 
λουθήση Τό ξήλωμα αύτό τών καθιε
ρωμένων σχέσεων καί δημοκρατικής 
έδράσεως τού Συλλόγου μας.

Άς μήν έξαπατώμεθα' ή πράξι ή 
σημερινή είναι μία κάκιστη άρχή. 
Έάν τυχόν, έπαναλαμβάνω συνά
δελφος ζητήση νά προσφύγη στον 
Πρόεδρο Πρωτοδικών, έγώ θά τόν 
συνεπικουρήσω. Καί όπωσδή,ποτε 
ποτέ δέν θά στέρξω νά ξαναγίνη. 
αύτό, κατά τό μέγεθος τής προσω
πικής μου δυνάμεως. Είναι πικρή ή 
άνάμνησι άπό τό φαύλο καθεστώς 
τού Φώτη τού Μάκρη, έκεΐνοι οί βρυ- 
κόλακες... Καί πολλά μού τό θύμι
σαν σήμερα μέ τήν στάσι αύτή τού 
δυόμισυ ή ώρα, πάρα πολλά.

Τό Σωματείον μας θά εργάζεται 
βάσει τών άπαρασαλεύτων άρχών 
του, οί όποιες έχουν έγκαθιδρυθη μέ 
ένα πλήρες καταστατικό καί μία 
πλήρη συνείδησι έθίμική, ότι έτσι 
οφείλει νά πράττη. Διότι δέν είναι 
περιουσία κανενός ούτε τό Διοικη
τικόν Συμβούλιο, ούτε οί συνάδελ
φοι.

Κύριοι Συνάδελφοι, ή Συνέλευσις 
μας ταύτη έχει τό χαρακτηριστικό 
ότι δέν είναι μόνο άπολογιστική, 
άλλά είναι καί πορπαρασκευαστική 
άρχαιρεσιών. Επομένως είναι εύλο
γη ή άνάγκη νά γυρίση κανείς στήν 
πρό διετίας παρομοία περίπτωσι

μέσα είς τό Διοτκ. Συμβούλιον υ
πάρχουν μέλη μέ δυσυπόστατον μορ
φήν, δηλαδή νά έκπρσσωποΰν τά 
συμφέροντα τού έργοδότου καί συγ
χρόνως καί τά τών έργαζομένων. 
Ταΰτα λέγω διότι γνωρίζω άγαπητοί 
συνάδελφοι, ότι εν μέλος τού Διοικ. 
Συμβουλίου είναι Διευθυντής υποκα
ταστήματος καί έτερον προϊστάμενος 
λογιστηρίου, έκτος έάν αύτό τό ζή
τημα, δηλαδή τό ζήτημα τών άδει
ών, όπως άνέφερε προηγουμένως ό 
κ. Πρόεδρος, θεωρείται ότι είναι 
δευτερευούσης φύσεως ζήτημα γιά τό 
προσωπικόν.

’Επίσης θά ήθελα νά μάς πληρο- 
φορήση τό Διοικ. Συμβούλιον έάν ή 
αΰξησις τών οργανικών θέσεων είς 
τούς ΰποτμηματάρχας είναι άπο 1.1. 
1970 όπως μάς έγνώρισεν διά τής 
«Τραπεζιτικής», διότι έγώ έχω άντι- 
θέτους πληροφορίας περί αυτού.

Έν τέλει, καταγγέλω στο προ
σωπικόν ότι ό κ. Πρόεδρος μετά τού 
Γεν. Γ ραμματέως κατά παράβασιν 
τών ίσχυόντων πρό δεκαημέρου ήρ- 
χισεν προεκλογικήν περιοδείαν πρό 
τής Γενικής Συνελεύσεως είς τά ε
παρχιακά υποκαταστήματα.

Φαίνεται ότι τώρα όψίμως εκδηλώ
νεται τό ενδιαφέρον τους διά τούς 
συναδέλφους τών έπαρχιακών υποκα
ταστημάτων. Περσινών θά ήθελα νά 
πληροφορήσω, τόν περυσινόν άνώνυ- 
μσν συνελευσίνιον ότι όσα άνέγνωσε 
ένώπιον τής παρούσης συνελεύσεως, 
αποτελούν προσωπικήν μου γνώμην, 
άνεπηρέαστον, πλήν όμως μή έχων 
τό χάρισμα νά έκφράζω τάς άπόψεις 
μου άποστήθως, άναγκάζομαι νά τάς 
άναγιγνώσκω άπό έγγραφον κείμε
νον.

Έπειδή ό Σύλλογος εορτάζει τά 
50 έτη τής ίδρύσεώς του θά ήθελα 
νά προτείνω είς τήιν Γενικήν Συνέ- 
λευσιν νά τηρηθή ένός λεπτού σιγή 
είς έλάχιστον φόρον τιμής τής μνή
μης τών διατελεσάντων προέδρων 
τού Συλλόγου άπό τής ίδρύσεώς του 
μέχρι σήμερον.

(Ή Συνέλευσις τηρεί ένός λε
πτού σιγήν).

κατά τήν οποία διεμορφώθη ή άπό- 
φασι τών συναδέλφων νά ψηφίσουν 
τούτη ή εκείνη τή γραμμή πού έκ- 
προσωπεΐτο άπό δύο διαφορετικά 
ψηφοδέλτια. Καί μόνον έάν σκεφθοΰ- 
με ότι δέν υπάρχει ή αύστηρή καί 
έκ τών πραγμάτων έπιβληθεΐσα 
σκληρή γραμμή, τήν όποια διατη
ρούσε στήν πρώτη του φάσι ό Στρα
τιωτικός Νόμος, καταλαβαίνομε έάν 
υπάρχουν σήμερα περισσότερα πε
ριθώρια διά νά έργασθή ένα συνδι
καλιστικό Σωματείο. Δέν υπάρχει ή 
προληπτική λογοκρισία, συνεπώς έ
να συνδικαλιστικό όργανο, όπως ή 
«Τραπεζιτική», έχει πλήρη περιθώ
ρια διά νά άσκήση έλευθέρως, όπως 
έγγυάται τό Σύνταγμα, τό έκ τού 
προορισμού τού δημοσιογραφικού 
αύτοΰ οργάνου έργο.

"Ηδη καί γενικώτερα ό συνδικαλι
σμός, όπως καί όλες οί άλλες πολι
τειακές λειτουργίες συγγενούς χα
ρακτήρας, έχουν έπιδοθή σέ πλήρη 
δραστηριότητα, πάντοτε μέσα στά 
σύννομα περιθώρια.

Τό λέγω αύτό, διότι θά πρέπει νά 
άποτελέση τόν έναν πόλο, γύρω ά
πό τόν οποίο θά τραβήξουμε τίς νο
ητές άκτΐνες δραστηριότητός τού λο- 
γσδοτοΰντος σήμερα Διοικ. Συμβου
λίου, καί έάν αύτό τό μέγεθος είναι 
ικανό γιά νά έπισύρη τήν ευμενή 
μας παραδοχή ή τήν έπίκμισί μας.

Τό λέγω δέ άκόμη διότι στήν 
προπέρσυνη Γενική Συνέλευσι, άπό 
τού χώρου όχι αύτοΰ, άλλά τού ή- 
ρωϊκοΰ υπογείου πού γνώρισαν χρό
νια καί χρόνια οί συνάδελφοι, υπήρ
ξαν αύστηρώτατοι ώς έπικριταί, οί 
σήμερον λογοδοτοΰντες, λές καί δέν 
ήξεραν πού ζοΰσαν. Στο σημείο αύ
τό θά διαφωνήσω μέ τόν σεβαστόν κ. 
Μίχον, ότι οί σημερινές συνθήκες 
δέν εύνοοΰσαν. Οί συνθήκες ίσως ευ
νόησαν περισσότερο στήν διετία αύ
τή άπό ό,τι ένδεχομένως θά ευνοή
σουν στήν έπομένη.

Δέν είναι μόνον ή προϊοΰσα πο
λιτική έλαστ ικοπο ίησις πού υπήρχε, 
άλλά ήταν καί οί συνθήκες μέ τήν 
άπελθοΰσα Διοίκηση Είναι γεγονός, 
χωρίς νά άποτείω έγώ φόρο τιμής 
προς οίονδήποτε έργοδότην είτε πα
ρόντα είτε άπελθόντα ■— γιά μένα 
εργοδότης είναι τό νομικόν πρόσω- 
πον ’Εθνική Τράπεζα ·— ότι 6 έπί 
κεφαλής τού 11 δρύματος τής περιό
δου έκείνης έδειξεν μίαν άσυνήθη 
διάθεσιν νά συζητήση μέ τά συνδι
καλιστικά όργανα. Δέν καθορίζω 
καί τό ποσοστό, τό όποιον ήταν 
διατεθιμένος νά ύποχωρήση. Έν 
πάση περιπτώσει, όμως, είχε διαρ
κώς μιά πόρτα άνοτχτή. "Ηταν ό Δι
οικητής έκεΐνος, ό όποιος επαινούσε 
ένα καλό Διοικητικό Συμβούλιο, ή
ταν 6 Διοικητής έκεΐνος, πού είχε 
τήν πόρτα άνοιχτή στο επόμενο Δι
οικητικό Συμβούλιο, ήταν ό Διοκη- 
τής έκεΐνος, ό όποιος σχεδόν προ
κλητικά στο κόψιμο τής πίττας τού 
περασμένου χρόνου, τούς είπε: «"Ε
κανα κάτι πρωτοφανές στά έργοδ'ο- 
τικά χρονικά, σάς έκάλεσα νά συν
τάξετε οργανισμό καί νά μού τόν 
φέρετε». Άλλά φαίνεται ότι καί αύ
τή ή πρόσκλησις είχε ξεχασθή, ό
πως είχαν ξεχασθή στά συρτάρια

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.)

Ή ομιλία τού σαν. Σπαχίδη

Ή ομιλία τού συν. Ν. Παπά

Ή ομιλία tou συναδέλφου Δ. Χαμίτου
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καί τά στοιχεία του μισθολογικοϋ 
στην περσυνή Συνέλευσι.

Φοβάμαι πάρα πολύ σάς λέγω, ό
τι ή έπαμένη διετία ίσως να μή ά- 
ποδειχθή τόσον ευκαιρίας διετία. 
Κάτω άπό αυτά τά περιθώρια καί 
άπό αυτές τίς εκτιμήσεις πού εγώ, 
μέ το μέτρο το δικό μου, τ'ς θεωρώ 
πράγματι δύσκολες γιά Εκείνους πού 
λογοδότησαν πρόπερσυ καί ευνοϊκές 
γι’ αύτους πού λογοδοτούν σήμερα, 
σάς λέγω ότι τά αποτελέσματα υ
πήρξαν κακή φιλολογία. Το λέγω δέ 
μέ πλήρη συναίσθησι ευθύνης καί α
κόμη περισσότερο έκ τού γεγονότος 
πάνε 10 χρόνια άφ’ ότου τον Μάρ
τιον τού 1961, μέ τήν άδειά σας 
κύριοι συνάδελφοι, πρωτανέβηκα 
στο βήμα τής Γενικής Συνελεύσεως 
καί απευθύνθηκα σέ σάς γιά τά κοι
νά μας.

Μετά άπό τά δέκα αυτά χρόνια, 
Επιτρέψτε μου νά μπορώ μέ αυτήν 
τήν πείρα τής 1 Οετίας καί ώς άντι- 
πολίτευσι καί σάν υπεύθυνα διαχει- 
ρισθέν τά κοινά όργανο, επαναλαμ
βάνω ότι ή διετία ήταν μία κακή 
φιλολογία. Δύσκολα, δυσκολώτατα 
μπορούν οΐ επί κεφαλής τού Προε
δρείο^ σαφώς άποχωρ ι σθ έντες άπό 
τά υπόλοιπα μέλη τού Συμβουλίου, 
νά άποκρύψουν, ότι πολύ βουτήχτη- 
καν μέσα στή δόξα τή μάταιη, τού 
αξιώματος, μέ τό όποιο περιεβλή- 
θησαν. ’Ανθρώπινο, βέβαια. "Επειτα 
κ ινδύνευσαν οί άνθρωποι νά έγκατα- 
λείψουν τον υπηρεσιακό βίο ·— τον 
άλλον τον έχομε μακρό βίο — χω
ρίς νά δούνε εαυτούς στήν υπεύθυνη 
διαχείρησι τού Συλλόγου των Υπαλ
λήλων τής Εθνικής Τραπέζι,ς, δεδο
μένου ότι καί ό νυν λογοδοτών Πρό
εδρός, αιρετός δέν υπήρξε ποτέ. Σή
μερα, αυτή ήταν ή πρώτη φορά. 'Η 
συγκίνησι βέβαια τούς έπέβαλε να 
ζήσουν κάπως περισσότερο» τό μέ
γεθος τού άξιώματος, τίς ευθύνες ό
μως τού άξιώματος, φοβάμαι δέν τις 
καλολογάριασαν.

Πώς άλλοιώς μπορώ νά πώ τό 
κλίμα τό παράδοξο, μέσα στο όποιο 
κινήθησαν, πού κόντεψαν τή. κρυψύ- 
νοια νά τήν άναγάγουν σέ άρετή. Νά 
σάς πώ παραδείγματα:

Πρόπερσυ άνεβίωσε έπειια άπό 
τήν κατάργησι τού Διοικητικού της 
Συμβουλίου ή ‘Ομοσπονδία Τραπε
ζοϋπαλληλικών ’Οργανώσεων Ελλά
δος, ή Ο.Τ.Ο.Ε., μέ δικαστική προσ
φυγή τών μελών της, τών Συλλόγων 
τών Τραπεζών, καί ό Σύλλογος Ε
θνικής Τραπέζης έπρότεινε στήν α
ναλογική του σύνθεσι ώς μελών συνέ
δρων τής ’Ομοσπονδίας τον κανένα 
συνδικαλιστικόν αξίωμα έχοντα τό
τε κ. Παπαϊωάννου ώς Σύνεδρον. Μέ- 
τρον συναισθήσεως ευθύνης τού λει
τουργήματος, τό όποιον άσκούσαμε. 
Δεύτερον, όταν συνεζητεϊτο στήν 
κρισιμώτερή του φάσι τό Ασφαλι
στικό έκρινε σκόπιμον ό Σύλλογος 
νά συγκαλέση σέ σΰσκεψι τά σνώ- 
τατα στελέχη τής Τραπέζης^— πέ
ραν τής έπισταμένης ένημεοώσεως ή 
οποία έγένετο προς τό σύνολον τού 
προσωπικού — άπό Συμπράττοντα 
‘Υποιδευθυντήν καί άνω, στο χώρο 
τής λέσχης. Μαζί δέ μέ τά στελεχη 
αυτά τά άνώτατα έκλήθησαν καί τά 
Προεδρεία τών αδελφών έν τή Τρα- 
πέζη σωματείων, πλέον ανιών και 
ό Γενικός Γραμματεύς ό σημερινός, 
ό όποιος τότε ούδέν άξίωμα εΤχεν. 
Μέτρον τής ευθύνης καί αύτό. Νά 
σάς προσθέσω1 καί άλλα. Μετά τήν 
περσυνή Συνέλευσι, άνωνυμογράφος 
στήν «Τραπεζιτική» ώς Συνελευσίνι- 
ος ύπογραφόμενος, θεώρησε σκοπιμο 
νά λιβελλογραφήση εις βάρος συνα
δέλφων, οί όποιοι ήσκησαν κριτικήν. 
Ούτε λίγο, ούτε πολύ μέ παρουσία
σε ώς χωροφύλακα πού μέ ένα χρο
νόμετρο στο χέρι χρονομετρώ τήν 
εργασίαν τών συναδέλφων μου.

Θεώρησα ΰποχρέωσί μου νά απαν
τήσω γιά νά καλύψω ηθικά τή θέσι 
μου. Τήν επιστολήν τήν έστειλε τον 
Μάϊον καί τήν έδημοσίευσαν τον 
Αύγουστο όταν οί μ ίσοι συνάδελφοι 
είναι μέ άδεια. Τό μέτρο τώρα τής 
δικής τους συνδικαλιστικής ευθύνης 
καί ώριμότητος. Προ καιρού πρα
γματοποιήθηκε σεμινάριο Εττιμορφώ- 
ως συνδικαλιστικών στελεχών σε 
πανελλήνιο κλίμακα πού έλαβε χώ
ρα στήν Χαλκίδα. Εμένα βέβαια δέν 
μέ έκάλεσαν, όμως έψαξα νά βρώ 
γνωστά έκ τών πρώτων εφεδρειών 
στελέχη, συνδικαλιστάς άπελθόντων 
σχημάτων. "Οσο τά είδατε εσείς τά 
είδα καί έγώ. Μέτρον ευθύνης καί 
συναδελφικής συνεργασίας. Καί έρ
χομαι στο πιο χοντρό άπ’ όλα, στην 
κορωνίδα. Βέβαια όσοι άπό σάς 
δέν παρακολουθήσατε μέχρι τά με
σάνυχτα τήν περσυνή Συνέλευσι δεν 
μπορείτε νά ξέρετε πώς άκριβώς έ
χουν τά πράγματα, διότι έμερίμνη- 
σαν νά κόψουν άπό τά πρακτικά πού 
δημοσιεύτηκαν στήν «Τ ραπεζιτικη» 
περίπου μιάμισυ ώρα συνεδριάσεως. 
Δέν χωρούσε ή «Τραπεζιτική». Βλέ
πετε δέν τούς Εφθαναν τά λεπτά νά 
βάλουν άλλη μία σελίδα με αυτές 
τίς συζητήσεις, δηλαδή ό,τ άφεώρα 
τό Μισθολογικόν. Έπρότειναν, άντε- 
προτάθη, συνεφωνήθη νά σ^νεπικου- 
ρηθή ό Σύλλογος, γιά νά ουζητηθή 
πλέον αποτελεσματικά τό συνδικαλι
στικό καί έκρίθη σκόπιμος έκ τών 
έναπομεινάντων τότε συναδέλφων, η 
παρουσία στήν επιτροπή αΰτή του 
κ. Θεοφανοπούλου, τή θερμοτάτη δέ 
παρακλήσει, καί έστω ή μαγνητοται
νία ύπ’ όψιν ήμών, τού κ. Προέδρου

τού λογοδοτοΰντος Συμβουλίου καί 
ή ΐδική μου συμμετοχή.

Τήν έπομένην δέν ϊσχυε τίποτε 
άπ’ όλα αυτά τά συμψωνηθέντα καί 
βέβαια έκυκλοφό,ρησε μιά μικρή άνα- 
κοίνωσις προς εσάς κύριοι συνάδελ
φοι γιά νά άπαλλαγοΰμε άπό τήν 
εντολή σας.

Αυτά όλα μέ τά όποια τόσην ώρα 
σάς άπασχολώ δέν είναι πεπραγμέ
να μέ τήν έννοιαν, τού τί έγινε τό 
Μισθολογικόν, τί τό ’Ασφαλιστικόν, 
τί ό ’Οργανισμός, αλλά είναι τό μέ
τρο, μέ τό όποιο έκινήθη τό Προε
δρείο. Γιά τά υπόλοιπα μέλη τού 
Συμβουλίου, γιά όσα δέν έχω τήν 
τιμή να γνωρίζω προσωπικούς, δέν 
μπορώ νά μιλήσω, ένας εξ άλλου με
γάλος άριθμός έξ αυτών γιά διαφό
ρους λόγους παρητήθη άπό τό Συμ
βούλιο καί συνεπώς τό λογοδοτούν 
Συμβούλιον στήν σύνθεσί του τή 
σημερινή έχει διάφορο χρόνο εισό
δου τών μελών του καί διάφορο βα
θμό ευθύνης.

’Επιμένω στούς δύο, διότι εΐναι οί 
φορείς κατ’ έμέ τής χαράξεως τής 
πολιτικής αύτής, πού μέχρι στιγμής 
σάς έχω αναφέρει.

Άντ’ αυτού, πρώτη τους μέριμνα 
ή διαρκής προβολή, όχι μόνον τού 
Συμβουλίου, άλλά ιδιαίτατα τού 
Προεδρείου. "Εψαξα τίς «Τραπεζιτι
κές» τών προηγουμένων χρόνων νά 
βρώ μιά φωτογραφία τού Γεν. Γραμ- 
ματέως ή τού Προέδρου, έκτος άπό 
τήν μία καί μοναδική τής κοπής τής 
πήττας, εις τήν όποιαν ό φακός έ- 
στρέφετο προς τούς επισήμους και 
προς τούς συναδέλφους καί πλάγια 
άν έπιανε τον όμιλοΰντα άπό τό βή
μα Πρόεδρον.

Θά σάς πώ ότι δέν μετήλθα τό α
χάριστου έργον τού νά μετρήσω τίς 
φωτογραφίες, νά σάς πώ ότι δέν έ
κανα τό άχάρ ιστόν έργον νά μετρή
σω πόσες φορές φωτογραφίστηκε ό 
Γενικός Γραμματεύς ή πόσες φορές 
ό Πρόεδρος. ’Αφήνω τά Ενυπόγραφα 
άρθρα. ’Εκεί νά δήτε άρθρογραψία 
καί οξύνοια στό χειρισμό τών προ
βλημάτων! ! ! Μέχρι τώρα έγώ 
προσπαθούσα νά θυμηθώ ποιοι άπό 
έμάς ένυπογράφως άρθρογραφού- 
σαμε είς τήν «Τραπεζιτικήν».

"Εγκλημα καταδικαστέο, όχι, 
πάλι ή άτμόσφαιρα τού τί μάς πο
νάμε καί τί μάς ένδιέφερε περισό- 
τερο στήν διετίαν, διότι όταν θά 
έλθη ή ώρα, νά πούμε, γιατί δέν 
υπήρξαν άποτελέσματα, θά πρέ
πει νά καταλογίσωμεν1 εύθύνες, 
καί θέλω νά καταλογίσω, πού 
χρόνος γιά τά άλλα; Κοοτηγο- 
ρήθηκε τό προηγούμενο Διοικητικό 
Συμβούλιο, γιά τίς δαπάνες περιο
δειών. ’Αλλά γιά όνομα τού Θεού, 
βαρέθηκα νά ακούω άπό τά τηλέ
φωνα τίς διελεύσεις τού Γεν. Γραμ- 
ματέως καί τού Προέδρου άπό τήν 
Επαρχία. Κατήντησαν πιά καί έγώ 
δέν ξέρω τί, περιφερόμενο Συμβού
λιο. "Οταν όμως Εμείς, πού μία 
καί μόνη καί αυτή κουτσουρεμένη 
περιοδεία κάναμε, εύρέθηκε ό τότε 
αιώνιος άντιπολ ιτευόμενος κ. Πα- 
παϊωάννου κραδαίνων τά χαρτιά 
στά χέρια του νά λέη: «Καί γυρί
ζετε καί σπαταλάτε τά λεφτά καί 
κλείσατε πούλμαν καί κάνατε» καί 
οΐ ίδιοι έχουν ήδη ξεκινήσει τίς ή- 
μέρες πού κρίνονται προβλήμοσα 
τού προσωπικού Εδώ καί κάνουν 
προεκλογικήν περιοδεία, πολλφ

μάλλον, πού ήδη γνωρίζουν πολύ 
καλά, ότι αντίπαλος υποψήφιος σή
μερα δέν υπάρχει.

Πού είναι ό Πρόεδρος; Στον "Α
γιο Νικόλαο. Πού είναι ό Γενικός 
Γραμματεύς; Στά Γιάννενα. Πού εί
ναι ό ένας; Στήν ’Αμφιλοχία; Πού 
είναι ό άλλος; στήν Άλεξανδρού- 
πολι. "Ενας Θεός ξέρει νά μάς πή, 
καί φυσικά δέν ήταν έργον δικό μου 
νά κάθωμαι νά μαζεύω πόσες ή μέ
ρες Εργάσιμες, γιατί δέν λέω ώρες, 
Εργάσιμες κατηναλώθησαν πάνω στό 
Γ ραφείο.

"Οσο γιά τον κ. Πρόεδρο ήταν ό 
μεγάλος απών. Καί άν έξεδιώχθη ά
πό τό γραφεΐον τού προέδρου, τό εί
πα καί στήν προηγούμενη Συνέλευ
σι, ίσως αύτό νά έπιθανολογήθη ώς 
χρήσιμο, Επειδή δέν έκανε συχνή 
χρήσι τού γραφείου του.

Τούτων ούτως έχόντων έρχόμεθα 
στον απολογισμό, τον κατά πάντα 
μετριόφρονα άπολογισμό αυτό, πού 
όπως γράφουν καί οΐ ίδιοι «...μέ τήν 
σεμνότητα πού διακρίνει τούς άν- 
δρας, τούς έχοντας έπίγνωσιν τών 
άποχρεώσεών των καί συναίσθησιν 
τού καθήκοντος των καί δέν φείδον
ται κόπων καί θυσιών διά τήν έκπλή- 
ρωσιν αύτών». Μέ αυτήν τήν σεμνό
τητα, πού: «δέν προτίθεται νά θρι- 
αμβολογήση τό Διοικητικόν Συμβού
λιον τά επιτεύγματα τών προσπαθει
ών του», διότι: «...είναι ξένον προς 
τον χαρακτήρα τών μελών πού απαρ
τίζουν τό λογοδοτούν Διοικητικόν 
Συμβούλιον, κάθε αίσθημα έπάρσεως 
καί άλαζονίας». ’Αλλά τότε πώς δι
καιολογείται Εκείνο πού είπε στά 
Γιάννενα ό Γενικός Γραμματεύς, μέ 
τόσην περισσήν έλλειψιν άλαζονίας:

«Είμαστε τό καλύτερο Διοικητικό 
Συμβούλιο πού ποτέ έπέρασε άπό 
τον Σύλλογον τών Υπαλλήλων τής 
’Εθνικής Τραπέζης». Μακάρι νά ήταν 
καί θά χειροκροτούσα καί έγώ.

Καί συνεχίζουν οί μετριόφρονες: 
«Τό Διοικητικόν Συμβούλιον, όμως, 
μέ αύτοπεποίθησιν καί πίστιν είς τό 
δίκαιον τών αιτημάτων του, άπεδύ- 
θη είς τιτάνειον άγώνα, αθόρυβα 
κατ’ άρχήν, άλλά μεθοδικά κατώρθω- 
σεν νά δικριθή ο Σύλλογός μας, ώς 
όργάνωσις». Καί έτσι γιά πρώτη φο
ρά μάθαμε ότι προηγουμένως είμα
στε παραοργάνωσι καί παρασυναγω
γή, έστω, άλλά: «Μέ κατάλληλες 
Εμφανίσεις έν συνεχεία καί μέ ένδε- 
δειγμένες Ενέργειες, άρχισε νά απο
κτά συν τφ χρόνφ Επιβολή, είς ση- 
μεΐον ώστε νά καταλάβη τελικά ξε
χωριστήν θέσιν μεταξύ τών όμοιο- 
επαγγελματικών συλλόγων». Έγώ Ο
μως γιά νά Επιβεβαιώσω Εκείνο πού 
προκαταβολικά σάς είπα, γιά τήν 
έλλειψι μεριοφροσύνης, σάς λέω ότι 
έγινε τών κατοικιών περίγελως.

Δέν θά μείνη έτσι ή φράσις μου, 
θά τήν δικαιολογήσω, διότι άλλοιώς 
θά είμαι Ενας κοινότατος συκοφάν
της: «’Υπήρξε, συνεχίζουν, βεβαίως 
απαραίτητη αΰτή ή Επίπονη: προε
τοιμασία, διά τήν άνάκτησιν συλλο
γικού κύρους, τού όποιου δυστυχώς, 
ούχί ασφαλώς ύπαιτιότητι τού προ- 
κατόχου Διοικ. Συμβουλίου, άλλά 
λόγφ ποικίλων αστάθμητων παρα
γόντων, ή μείωσις είχε καταστή λί
αν έμφοονής». Μέ τον τρόπον πού 
γράφεται τό πράγμα, ευτυχώς πού 
οΐ καιροί δέν έπέτρεπαν καλυτέρευ- 
σιν κύρους, ευτυχώς, διότι φαντα- 
σθήτε καιρούς τέτοιους πού θέλουν

Ή όμιλία too ουναδέΛφου Π. Θεοφανοπούλου
Ό Πρόεδρος δίδει τόν λόγον είς 

τόν συν. Π. Θεοφανόπουλον.
Π. ΘΕΟΦΑΝΟιΠΟΥΛΟΣ: ’Αγα

πητοί συνάδελφοι. Ή κόπωσις καί 
ό Εκνευρισμός μάς έχουν ήδη κα
ταβάλλει. Καί ε’ίμεθα καταπονημέ
νοι καί άπό τό ακατάλληλον τής 
ώρας, πού συνεκλήθη ή σημερινή 
συνέλευσις. Διά τούς λόγους αύ
τούς θά Εκθέσω έν πάση συντομία 
ώρισμένα βασικά προβλήματα, τά 
όποια, κατά τήν γνώμην μου, έ
χουν κεφαλαιώδη σημασίαν, τόσον 
διά τήν Τράπεζαν, οσον καί διά 
τούς εργαζομένους έν αΰτή.

Τυγχάνει, κυρίες καί κύριοι, κα
θολικής αποδοχής ότι διά τήν αύ- 
ξησιν τής άποδοτικότητος ενός Ερ
γαζομένου απαιτούνται τέσσερα, 
κυρίως, στοιχεία: ηθική τάξις καί 
σεβασμός τής προσωπικότητας, ο
μαλή έξέλιξις βάσει καθαρά αξιο
κρατικών κριτηρίων, Ικανοποιητική 
αμοιβή Εργασίας καί, τέλος, έξα- 
σφάλισις έναντι τών κινδύνων τής 
άσθενείας καί τού γήρατος, δηλα
δή άσφάλισις. Στοιχεία βασικά καί 
απαραίτητα, ιδιαιτέρως διά τήν 
τριτογενή παραγωγή, εΐ,ς τήν ο
ποίαν ανήκουν καί οί Τράπεζες, ό
που ό ανθρώπινος παράγων δια
δραματίζει ϋψ ιστόν ρόλον. "Ας δού
με τώρα μέ ηρεμία καί χωρίς δι
πλωματική δεοντολογία τί γίνεται 
στήν Τράπεζά μας μέ καθένα άπ’ 
αυτά τά στοιχεία:

1) ΗΘΙΚΗ ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠIΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Θέμα καθαρώς Εκρηκτικό στην 
καθολικότητά του. Μέ ευχέρεια 
μπορώ νά αναφέρω μιά σειρά πα
ραδειγμάτων γιά νά καταστή πα
σιφανές καί στον άμέτοχον άκόμη 
παρατηρητή, πού δέν ζή τά γεγο
νότα πόσο έχει προσβληθή ή ηθική 
τάξις στήν Τράπεζα. Περιορίζομαι 
όμως μόνον σ’ ένα άπ’ αυτά. Στήν 
ταλαιπωρία τών Διευθυντικών στε
λεχών, τά οποία εύρίσκονται Επί 
κεφαλής διευθύνσεων καί δέν προ ά
γονται . Τό πρόβλημα δέν εΐναι 
προσωπικόν. Δέν αφορά] τούς ε
πτά ή οκτώ Διευθυντάς. Αφορά τό 
σύνολον τού προσωπικού καί τήν 
ίδια τήν Τράπεζα. Διότι μόνον δύο 
πράγματα μπορούν νά γίνουν. "Η 
έκτελοΰν ευσυνείδητα καί άξια τήν 
αποστολή τους, οπότε προάγονται, 
ή δέν τήν έκτελούν, οπότε απο
μακρύνονται. Άλλοιώς, αρχίζουν 
τά Ερωτηματικά, οΐ απορίες, οί 
αμφιβολίες, ή πικρία. Επέρχεται, 
μέ μαθηματική ακρίβεια, κάθετος 
δηλητηρίασις ολοκλήρου τής διοι
κητικής πυραμίδας, μέ όλες τίς 
συνέπειες τής δηλητηριάσεως Ενός 
’Οργανισμού. Πρός Θεού, δέν αντι
λαμβάνεται ή Διοίκησις τής Τρα
πέζης πόσο σοβαρό, πόσο Εκρηκτι
κό —- όπως είπα καί προηγουμέ
νως — εΐναι αύτό τό θέμα; "Ας 
προχωρήση, λοιπόν, χωρίς καμμιά 
άναβολή στήν τακτοποίησί του. Εΐ
ναι άπ’ εκείνα πού δέν Επιδέχον
ται καθυστερήσεις. Καί άς σταμα- 
τήση ή προσπάθεια νά μετατοπι- 
σθούν οί εύθύνες Εκτός τής Τρα
πέζης. Άρνοΰμαι νά δεχθώ τήν δι
καιολογία. Εΐναι απαράδεκτη. "Ας 
μή τραυματίζουμε πρόσωπα καί θε
σμούς. Λυπάμαι μόνον πού ή συν
δικαλιστική ηγεσία δέν άντελήφθη 
τό μέγεθος τού προβλήματος. Καί 
δέν τό αντιμετώπισε όπως έπρεπε, 
τούλάχιστον άπ’ όσα γνωρίζω.

2) ΟΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ:

Καί έδώ θά περιορισθώ σ’ ένα

μόνον τραγικό παράδειγμα διά νά 
καταδειχθή τό πρόβλημα σ’ όλη του 
τήν έκτασι. Λογισταί Α’ καί θήλυ 
προσωπικόν. Πάνω άπό χίλιοι 
συνάδελφοι συνωθοΰνται σ’ αύτό τό 
βαθμό γιά Εκατό περίπου θέσεις σέ 
κάθε κρίσι. Καί διαρκώς προστί
θεται νέος άριθμός σ’ αυτούς πού 
μένουν πίσω. Προϊστάμενοι, νέοι 
άνθρωποι, ό ζωντανός κορμός τής 
Τραπέζης, πού βλέπουν τίς εύγενεις 
φιλοδοξίες τους νά μαραίνωνται, 
τά όνειρά τους νά σβύνουν. αΚί μέ
σα σ’ αυτούς οΐ γυναίκες συνάδελ
φοι εξομοιωμένες βαθμολογικά μέ 
τούς άνδρες, άλλά καταδικασμένες 
άπό τό ξεκίνημά τους. ’Ακόμα καί 
διαφορετικό φύλλο ποιότητας συν
τάσσουμε γιά τό μεγαλύτερο πο
σοστό άπ’ αυτές. Καί βλέπουμε, τά 
τελευταία χρόνια, μόνο μιά ή δυό 
νά ξεπερνούν τόν σκόπελο τού Λο- 
γιστοΰ Α'. Δέν τούς τό είπε όμως 
κανένας όταν μπήκαν στήν Τράπε
ζα. Βεβαίως ή Διοίκησις τού Συλ
λόγου προσπαθεί νά άντιμετωπίση 
τό θέμα μέ τήν είσήγησί της στήν 
τροποποίησε τού Οργανισμού Ε
σωτερικής ’Υπηρεσίας, περί καταρ- 
γήσεως τών οργανικών θέσεων μέ
χρι τού βαθμού τού Τμηματάρχου 
Α'. ’Ομολογώ ότι δέν γνωρίζω άν 
Εκεί εΰρίσκετατ ή ουσία τού προ
βλήματος. Πολύ φοβούμαι ότι δέν 
έχει μελετηθή είς βάθος όσο θά έ
πρεπε. "Ετσι γίνεται μιά χρονολο
γική μετατόπισις, είς τόν βαθμόν 
τού Τμηματάρχου, χωρίς νά έχη πα- 
ραλλήλως ληφθή πρόνοια γιά άξιο- 
λογική διάκρισι.

3) ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δέν θά χρησιμοποιήσω, γιά τό 
θέμα τούτο, τή φωνή τής Α.Μ. τής 
στατιστικής. Ούτε θά άναπτύξω τά 
οικονομικά μεγέθη βάσει ών οποίων 
πρέπει νά ϋπάρχη σύμμετρος έξέ- 
λιξις τού οικονομικού βίου καί τής 
θέσεως κάθε κατηγοραίς Εργαζομέ
νων σέ μιά άναπτυσσομένη οικονο
μία. Καί άσφαλώς δέν θά χρησι
μοποιήσω τά στοιχεία πού έπεκαλέ- 
σθη στήν Τακτική Γενική Συνέλευ
σι τών Μετόχων τής Ε.Τ.Ε. ό πρό
εδρος τού Συλλόγου μας 6 κ. Μελ- 
χισεδέκ Τσουδερός, ό οποίος έδε- 
χθη άπό πλευράς μέν Ενός μετόχου 
τό εύλογον καί άναπάντητον Ερώ
τημα «Τότε γιατί υπογράψατε, κ. 
πρόεδρε, αύτή τή συλλογική σύμβα- 
σιν;» άπό πλευράς δέ τού τέως Δι
ό ικητοΰ κ. Κομινσΰ τήν δηκτική πα- 
ρατήρησι «Μά Εσείς κ. Πρόεδρε, έκ- 
δώσατε μίαν άνακοίνωσιιν καί μας 
εύχαριστεΐτε διότι άντιμετωπίσαμε 
τό μισθολογικόν πρόβλημα τού προ
σωπικού κατά τόν καλύτερον δυνα
τόν τρόπον». "Οχι. Δέν θά χρησι
μοποιήσω τίποτε άπ’ αυτά. Διότι 
γιά μάς δέν χρειάζονται στοιχεία 
γιά νά πεισθούμε ότι δέν μάς φτά
νει ό μισθός μας γιά νά άντιμετω- 
π ίσου με τίς άμεσες βιοτικές μας 
άνάγκες. Δυό φορές κάθε μήνα έ
χουμε άπόδειξι αυτού. ’Επιθυμώ ό
μως νά έρωτήσω άπό τήν θέσι αΰ
τή όλους τούς υπευθύνους. Δέν βλέ
πουν τί γίνεται στήν ’Εθνική Τρά
πεζα; Δέν σάς λέει τίποτε ότι τά 
νέα παιδιά δέν προσέρχονται πιά 
στούς εισαγωγικούς διαγωνισμούς; 
Δέν σάς άνησυχούν σί παραιτή
σεις; Δέν καταλαβαίνετε ότι σέ λί
γα χρόνια δέν θά έχη ή Τράπεζα ι
κανά στελέχη; Ή Ελεύθερα άγορά 
Εργασίας έχει ή'δη άνοίξει. Καί ή 
σύγκρισις μέ τήν Τράπεζα εΐναι κα* 
ταλυτική.

4) ΑΣΦΑΛΙΣΙΣ

Έδώ Επικρατεί σύγχισις, άγω-

νία καί άβεβαιότης. Θά έχουμε τούς 
άσφαλιστικούς μας οργανισμούς ή 
δέν θά τούς έχουμε; Θά πάρουμε τή 
σύνταξί μας ή όχι; Θά μάς μειώ
σουν τήν αΰτασφιχλεια, θά μάς κα
ταργήσουν τήν έπικούρησι; Θά αυ
ξηθούν τά όρια ήλικίας; Θά αύξη- 
θοΰν τά έτη υπηρεσίας γιά τήν δυ
νατότητα άποχωρήσεως; Ναι λενε 
πολλοί. ’Όχι άπαντοΰν άλλοι. Τά 
σχέδια γιά τόν ’Ασφαλιστικό Κώ
δικα διαδέχονται τό ένα τ’ άλλο. 
"Ερχονται στή δημοσιότητα, άπο- 
σύρονται σέ λίγο, γιά να έπανέλθη 
κάποιο αργότερα. Πλήρης άβεβαιό
της επικρατεί, παρά τό γεγονός ό
τι ή θέσις μας εΐναι κρυστάλλινης 
διαύγειας. "Εχουμε ταμεία τά ο
ποία λειτουργούν παραδειγματικά. 
Δέν Επιβαρύνουμε τό κοινωνικό ού- 
νολν μέ Επιβαρύνσεις. Δέν εύθυνό- 
μεθα γιά τά έμφανισθέντα Ελλείμ
ματα. Δέν θά μειωθή τό κόστος τού 
χρήματος άπό τή μείωσι τών έργο- 
δοτικών εισφορών. Δέν απολαμβά
νουμε κανενός προνομίου. Καί ζητά
με τό τέλος τής άβεβαιότητος γιά 
νά δυνηθοΰμε άπερίσπαστοι νά ά- 
σχοληθοΰμε μέ τήν Εργασία μας. 
Γιατί, φυσιολογικά, έπειτα άπ’ όλα 
αυτά έχει μειωθή ή άποδοτικότης 
μας.

’Αγαπητοί συνάδελφοι, πρίν κλεί- 
σω τήν ομιλίαν μου θά ήθελα νά 
κάνω ώρισμένας παρατηρήσεις Επί 
τού ΰποβληθέντος σχεδίου τροπο- 
ποιήσεως ’Οργανισμού Εσωτερικής 
‘Υπηρεσίας. Παρατηρήσεις οΐ οποί
ες μοΰ δημιουργούν τήν πεποίθησι 
ότι τό σχέδιον εΐναι πρόχειρον καί 
χρειάζεται μελέτη είς βάθος. Γ ι 
αύτό υιοθέτησα άμέσως τήν πρότα- 
σιν τού Εκλετκοΰ συναδέλφου κ. Χαί
του περί έπανεξετάσεώς του. Π.χ. 
α) στό άρθρον 8 περί Εξόδων παρα- 
στάσεως, ειδικών Επιμισθίων κ.λπ. 
έχουν παραλειφθή ολόκληρες τάξεις 
συναδέλφων, οΐ όποιες δέν συμπ» 
ριλαμβάνονται είς τήν προτεινομέ- 
νην τροποποίησιν. ’Αναφέρω σάν 
παράδειγμα τούς έπιθεωρητάς, οί 
όποιοι άρκετά τραβάνε, τελευταία, 
Εργαζόμενοι υπό συνθήκας πού Εγ- 
γίζουν τό δράμα, τούς όργανωτάς, 
τούς άφανείς — ΰπό τό κράτος τών 
«συμβούλων» — άναδημιουργούς 
τής Τραπέζης, τούς καταταλαιπω- 
ρουμένους καί άδικουμένους συνα
δέλφους τών έξειδικευμένων ομάδων 
Εργασίας κ.λπ. β) στό άρθρον 24 
περί ώρών Εργασίας υπάρχει πα- 
ράλειψις ή όποια άφορά τά Επαρ
χιακά καταστήματα. Είναι αύτό 
πού έθιξε προηγουμένως ό κ. Σπα- 
χίδης, μέλος τού Δ.Σ, ό όποιος έ- 
πρότεινε τήν έξομοίωσι, άπό πλευ
ράς ωραρίου, Κέντρου καί ’Επαρ
χίας. Φαίνεται ότι τό σχέδιον τού 
’Οργανισμού δέν θά συνεζητήθη στό 
Δ.Σ. Άλλοιώς ό κ. Σπαχίδης θά έ
πρεπε νά εΐχε κάνει τήν πρότασί 
του στό Δ.Σ. καί όχι στή Γ.Σ. ’Άς 
είναι. Προτείνω, λοιπόν, τό άρ
θρον τούτο νά τροποποιηθή και νά 
ληφθή πρόνοια ώστε οί ώρες Εργα
σίας νά καθορσθοΰν ένιαίως, δι’ σ
παν τό προσωπικόν. Τούτο, άλλωσ
τε, θά εΐναι σύμφωνον καί μέ τήν 
παγίαν νομολογίαν τού Άρείου Πά
γου. ’Επίσης, ότι ό Διοικητής είς 
τάς έκάστοτε πράξεις του θά λαμ- 
βάνη ύπ’ όψιν Εκτός άπό τό νόμο 
καί τά έθιμα, τά όποια άποτελοΰν 
καί αύτά πηγήν δικαίου. "Ωστε νά 
άποφύγουμε μελλοντική έκπληξι νά 
γυρίσουμε, μέ πράξι Διοικήσεως, 
στίς 42 ώρες — πρωί καί άπόγευ- 
μα -— όπως εΐχεν έπιχειρηθή καί 
παλαιότερα. γ) Στό άρθρον 2 προ- 
τείνεται διαχωρισμός τών πτυχιού-

χων. Ή διάκρισις εΐναι καί άδικος 
καί παράνομος, κατά συνέπειαν 
πρέπει νά έξαλειψθή.

’Εκτός όμως τών άνωτέρω παρα
δειγμάτων, έκ τών όποιων διαπι- 
στοΰνται παραλείψεις είς τό προ- 
ταθέν σχέδιον, εΐναι καί αύτό πού 
άνέψερε ό κ. Χαρΐτος. Ό Εκσυγχρο
νισμός τής Τραπέζης. Ό Εκσυγ
χρονισμός, όπως κατ’ έπανάληψιν 
έχω άναφέρει, δέν εΐναι απλώς τρο
ποπο ίησις λειτουργικής διδασκαλί
ας. Θά Επιφέρη, ήδη τό ζοΰμε, βα
σικός μεταβολάς στήν έξέλιξι καί 
στήν αμοιβή τών εργαζομένων. Καί 
άνέφερα καί πρόπερσι καί πέρσι 
στή Γ.Σ. Καί Επαναλαμβάνω καί Ε
φέτος. Ποια, πρόβλεψις ύφίσταται 
γιά τίς Εξειδικευμένες ομάδες Εργα
σίας; Γιά τήν Επιλογή προσωπικού, 
τούς άναλυτάς, τούς προγραμματι- 
στάς, τούς χρονομέτρας, τούς 
TELLERS; (δέν άναφέρω έκ λόγων 
προσωπικών τήν ομάδα τής όποιας 
προΐσταμαι). "Ηδη, οί ύπηρετοΰντες 
στήν πρώτη άπό τίς ομάδες αύτές 
έχασαν μιά προαγωγή γιατί δέν 
κατείχαν οργανική θέσι. Οΐ τελευ
ταίοι, οί TELLERS, δέν γνωρίζουν 
άκόμα τί Επίδομα θά πάρουν καί 
πώς θά προάγωνται. Ανήκουν είς 
τόν λογιστικόν κλάδον, τόν ταμεια
κόν ή σέ κάποιον άλλον κλάδον Ε
κτός ’Οργανισμού; Ό Θεός ξέρει. 
’Εκσυγχρονισμός, όμως, χωρίς άν- 
Βρώπους δέν Επιτυγχάνει Αύτό πρέ
πει νά τό καταλάβουμε όλοι. Καί 
γιά νά κλείσω αύτό τό κεφάλαιο. 
Ζητώ διάψευσι άπό τόν Σύλλογο τής 
πληροφορίας ότι άπεδέχθη τροπο- 
ποίησι τού ’Οργανισμού άναφερο- 
μένην στά όρια ήλικίας, 65ον γιά 
τούς άνδρας, 58ον γιά τίς γυναίκες. 
Βλέπετε, στό τέλος τού χρόνου α
πέρχονται, λόγω ορίου ήλικίας, καί 
ό κ. Πρόεδρος καί ό κ. Γενικός 
Γραμματεύς καί ό κ. Έφορος Λέ
σχης. Ή άπόφασις νά διεκδικήσουν 
καί πάλιν τήν Εμπιστοσύνην τών 
συναδέλφων ενισχύει τίς διαδόσεις 
αύτές. Ελπίζω νά ΰπάρξη κατηγο
ρηματική διάψευσις.

Αγαπητοί συνάδελφοι, ή ’Εθνική 
Τράπεζα, λόγω τού όγκου τών συν
αλλαγών της, τής εύρυτάτης Εμπι
στοσύνης τού κόσμου πρός αύτην 
καί τής μετοχικής της συνθέσεως 
εΐναι πραγματικά Τράπεζα τού "Ε
θνους, μέσω τής οποίας άσκεΐτα ή 
έκάστοτε οικονομική πολιτική τής 
Κυβερνήσεως γιά τήν ταχύρρυθμο 
άνάπτυξι τής οικονομίας τού τόπου. 
Αποτελεί τόν κύριο άξονα περι
στροφής τής όλης Εθνικής οικονο
μικής προσπάθειας. Καί διαθέτει 
ένα πλήθος στελεχών μέ πείρα στά 
προβλήματα τής χώρας, μέ Επιστη
μονική κατάρτισε καί, ιδιαιτέρως 
αύτό, μέ συνείδησι στήν άποστολή 
τους. Δημιουργούμε ένα δίκτυο υ
ποκαταστημάτων, πού άγκαλιάζουν 
ολόκληρο τόν κορμό τής χώρας, μέ 
κριτήρια Εθνικά, όχι Επιχειρηματι
κά. Γιά νά μεταφέρουμε στίς άκρι- 
τικές περιοχές τήν τραπεζική έξυ- 
πηρέτησι καί στίς γειτονιές τής 
Αθήνας τίς δυνατότητες γιά τήν 
άνάπτυξι τής άποταμιεύσεως. "Οχι 
γιά νά έχουμε περισσότερα κέρδη. 
Προσοχή στήν Τράπεζα καί στό 
προσωπικό της. Εΐναι Εθνικόν κεφά- 
λαιον. Μή τήν κακομεταχειριζόμεθα. 
’Εάν έτήρησα τήν ΰπόσχεσι πού έ
δωσα στήν άρχή ότι θά είμαι σύν
τομος καί δέν θά σάς κουράσω. Ε
σείς θά τό κρίνετε. Έγώ σάς εύχα- 
ριστώ πού μέ άκούσατε μέ τόση 
προσοχή.

νά υπονοούν έδώ μέσα, ποιό θά ή
ταν τό κύρος τους.

Τό ’Ασφαλιστικόν. Τό 
μόνο πού γνωρίζω γιά τό ’Ασφαλι
στικό, δέν εΐναι βέβαια αύτό πού 
γράφεται έδώ, δηλ. ή «μεγαλειώδης» 
συγκέντρωσι πού πραγματοποιήθη
κε έδώ πέρα, γιά τό ’Ασφαλιστικό. 
Τό μόνο πού ξέρω είναι, ότι γιά μία 
μορά άκόμη, χάθηκε ή εύκαιρία νά 
λύσωμε τό πρόβλημα αύτό οικογε
νειακά, χωρίς νά παρέμβη ρυθμιστι
κά και αποφασιστικά ή Πολιτεία. Τό 
μόνο πού μπορώ νά πώ έγώ γιά τό 
’Ασφαλιστικό εΐναι ότι γιά μία διε
τία άκόμη ό χορός τών χρεωστικών 
Εκατομμυρίων ηύξήθη. Εκείνο πού 
μπορώ νά πώ έγώ γιά τήν μεγα
λειώδη συγκέντρωσι εΐναι ότι τά 
νούμερα πλέον έχουν γίνει κακοήθης 
όγκος, πού άπό στιγμή, σέ στιγμή 
θά ξεσπάση στό κεφάλι μας. Είπα 
τήν άλλη φορά ότι καθόμαστε πάνω 
σέ νάρκη, ίσως τώρα νά είναι άκόμη 
χειρότερα.

Ή άπελθοΰσα Διοίκησις τής Τρα
πέζης είς τήν Γεν. Συνέλευσιν τών 
Μετόχων αύτής τόν ’Ιούνιο τού 1970, 
άπαντώντας πρός τόν κ. Μελισσα- 
ρόπουιλον, άναψορικώς μέ τό ’Ασφα
λιστικόν, είπε:

«Τό ’Ασφαλιστικόν, πλέον έχει έκ- 
φύγει ώς πρός τήν έπίλυσίν του τής 
δυοιτότητος, τόσον τής Τραπέζης, ό
σον καί τών έν αύτή Εργαζομένων, 
ούτε ήμεΐς, ούτε οί συνταξιούχοι, ού
τε οί Εργαζόμενοι πλέον, μπορούν 
ρυθμιστικώς νά δώσουν λύσιν/ τούτο 
Εναπόκειται καί μόνον είς τήν Πολι
τείαν καί εύχομαι όπως μέ τήν δική 
μας συμπαράστασιν καί την ένημέ- 
ρωσιν τής Εθνικής Κυβερνήσεως ΰ
πάρξη πρόνοια άγαθής μεταχειρίσε- 
ως στό πρόβλημά μας».

Είναι σαφεστάτη ή δήλωσις τής 
τότε Διοικήσεως. Μετά τήν άρνησιν 
ή όποια έξεφράσθη μέ τή μορφή τής 
άλλαγής τής Διοικήσεως τού Συλ
λόγου μας καί τής Εντόνου πολεμι
κής πού έγινε γιά νά φύγη άπό τά 
χέρια μας ή λύσις τού 'Ασφαλιστι
κού καί νά πάηι στήν λύσι τήν ομα
δική πού προβλέπει γι’ αύτό ή Πο
λιτεία, καί μέ τήν διόγκωσιν, ή ό
ποια Επέρχεται όσημέραι είς τό θέ
μα αύτό, πλέον νά μην εΐναι σέ θέ
σι νά προβή σέ καμμίαν μονομερή 
μέσψ οΐασδήποτε Επιτροπής καί οΐ- 
ασδήποτε δικής τους προθυμίας έπί- 
λυσιν τού 'Ασφαλιστικού.

Τό μόνο, λοιπόν πού γνωρίζω έγώ 
γιά τό ’Ασφαλιστικό είναι τό άπό- 
σπασμα τού Προέδρου τής Εθνικής 
Κυβερνήσεως, ό όποιος λέει:

«Είς τόν τομέα τής όλοκληρώσε- 
ως τής άσφαλίσεως, όλοκληρώσαντες 
μετά μακράν μελέτην, όλας τάς 
πλευράς τού θέματος τής Κοινωνι
κής Άσφαλίσεως, θά προχωρήσωμεν 
κατά τό Επόμενον έτος είς τήν Εφαρ
μογήν τών απαραιτήτων μέτρων, προ 
κειμένου, χωρίς νά θίξωμεν κατά τό 
δυνατόν, τάς δημιουργημένας προσ
δοκίας είς τό ταμεΐον είς τόν τομέ
αν τής άσφαλίσεως Επιτύχω μεν έξυ- 
γίανσιν τού υφισταμένου, άλλά καί 
άπόδοσιν κοινωνικής δικαιοσύνης μέ- 
σψ Ενός συστήματος, καθ’ ό έκα
στος θά προσδοκά νά άπολαμβάνη 
άσφαλίσεως, συμφώνως πρός τάς 
άρχάς τής άσφαλίσεως, άλλά καί 
πρός τάς ύπ’ αύτοΰ καταβοιλλο μένας 
καταβολάς πρός συμμετοχήν».

"Οποιοι έχετε παρακολουθήσει έ
στω καί άπό μακρυά τήν μάχη τού 
’Ασφαλιστικού, γνωρίζετε ότι έδώ 
πρόκειται γιά μία άρκετά Επιδέξια 
καί άπό υπεύθυνα χείλη άποφυγή ό- 
ξύνσεως τού θέματος, μέχρι ς ότου 
έμφανισθούν οΐ τελειωτικές άποφά- 
σεις. Γ ιά προσδοκίες μιλάει καί όχι 
άποφάσεις. Δημιουργημένας προσ
δοκίας. Δέν μπορώ νά πανηγυρίζω 
έγώ τήν στιγμήν, πού ή Κυβέρνησις 
συνεχώς έπαναϋποβάλλει είς έρευναν 
τό ’Ασφαλιστικόν καί δέν μπορώ έ
γώ νά πιστεύω ότι θά προσέλθουμε 
Επί ϊσοις όροις, μέ τήν «ταμειακήν 
δυσχέρειαν», όπως άρέσκωνται σάν 
τούς κουτοκαλόγερους νά ονομάζουν 
τό έλλειμμα οί λογοδοτοΰντες, μέ 
τό νά βάφουμε τό μεζεκλιδίκι τό αρ
τύσιμο σέ νηστίσιμο. Διότι εΐναι έλ
λειμμα καί τό γνωρίζει πολύ καλά 
τό Ύπουργεΐον Κοινωνικών ‘Υπηρε
σιών καί δες οί αρμόδιες Επιτροπές. 
Έν πάση περιπτώσει ή διετία πέ
ρασε, κεφάλια δέν μπορούμε νά πά- 
ρωμε, μακάρι νά μην πάρουν καί τά 
δικά μας, καί προχωρούμε.

Τό Μισθολογικόν. Θά 
έφθανε καί μόνον αύτό ώστε νά αι
σθάνεται δυσκολίαν τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τού Συλλόγου μας νά 
παρουσιασθή γιά λογοδοσία. Δέν 
μπορούσε όμως νά κάνη άλλοιώς 
καί εύρίσκεται στις καρέκλες έδώ 
γιά νά μάς πή τί; "Οτι Επέλυσε τό 
’Ασφαλιστικό, τό Μισθό λογικό; ’Αλ
λά νά τό πή σέ ποιούς; Τάχα δέν 
φθάνουν στά αύτιά της, τό τί βογ- 
γητό βγήκε άπό τούς συναδέλφους 
άπό άγανάκτησι τίς μέρες Εκείνες; 
Γ ιά ποιό Μισθολογικό; Γ ιά τήν πα
ρουσίαν τού κ. Παπαρροδοπούλου α
πό τού βήματος τής Συνελεύσεως ό
ταν κατήγγειλε ότι τά στοιχεία τού 
Μισθολογικοϋ τά εΐχε δώσει είς τούς 
Συλλόγους καί τά είχαν στά συρτά
ρια τους, τά ίδια στοιχεία γιά τά ό
ποια ή μαγνητοταινία έγραφε μέ τή 
φωνή τού Προέδρου, τού σήμερον λο- 
γοδοτούντος: «Μά γιά όνομα τού 
Θεού, ποιά εΐναι αύτά τά στοιχεία 
καί ποιά Κυβέρνησις θά δώση τέτοι- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 8ην ΣΕΛ.)



Αί άπαντήοεις του συναδ. Δημ. Παπαϊωάννου 
προς τούς όμιλητάς τής Γενικής Συνελεύσεως

Ό Γεν. Γραμματεύς τοΰ Συλλόγου 
κ. Δημ. Παπαϊωάννου άνέρχεται εις 
τό βήμα και άπαντά έκ μέρους τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου εις τάς διατυπω- 
θείσας ύπό των ομιλητών παρατη
ρήσεις και υποδείξεις:

κ. Δ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Κύριοι 
συνάδελφοι, μέ συγχωρεΐτε καί λυ
πάμαι για την οξύτητα εις την ο
ποίαν ήναγκάσθην νά άκολουθήσω 
τον κ. Χαρίτο, ό όποιος ευθύς μόλις 
άνήλθε στο βήμα, είπε δτι θά είναι 
πολύ σκληρός.

Λυπάμαι, γιατί είχε δηλώσει έ- 
πανειλημμένως ό κ. Χαρίτος δτι υ
πήρξε συνεργάτης μου κατά τό πα
ρελθόν, δτι έθήτευσε συνδικαλισμόν 
πλάι σέ μένα, άλλά δυστυχΰς δεν

συνήθισε ακόμη νά κάνη συνδικαλι
σμόν ήρεμον, ήλπιζα καί είχα την 
βεβαιότητα, δτι τουλάχιστον καθ’ 
δσον χρόνον εύρίσκομαι μέ την έμ- 
πιστοσύνην σας μεταξύ τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου νά άποκτήση Επί 
τέλους ό Σύλλογος των Υπαλλήλων 
τής Εθνικής Τραπέζης ήμερον συν
δικαλισμόν.

Χαίρω ιδιαιτέρως διά την ηρεμί
αν καί την σοβαρότητα των έπιχει- 
ρημάτων τοΰ φιλτάτου κ. Θεοφανο- 
πούλου, πράγματι Εθεσε πάρα πολύ 
ωραία καί μέ πολλή πειστικότητα 
τά έπιχειρήματά του.

’Αγαπητοί συνάδελφοι, έλέχθησαν 
έδώ έκ μέρους των ομιλητών διάφο
ρα πράγματα. 'Όμως, παρά την α
πειλήν τής αύστηράς κριτικής, αί

Επικρίσεις των άντιπολιτευομένων 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον ήσαν τε
λείως ανεπαρκείς.

Μάς είπαν οί συνάδελφοι, δτι 
δέν κάναμε τίποτε. Ό κ. Παππάς, 
ό άποχωρήσας προσεπάθησε νά βρή 
την άνακοίνωσίν μας την προγραμ
ματική. Δυστιχώς είπε κάπου τοΰ 
είχε πέσει. Προφανώς δέν τοΰ είχε 
πέσει πουθενά.

Την είχε στά χέρια του, άλλά θά 
Επρεπε νά δή δτι άπό δσα όπο- 
σχεθήκαμε προ δύο περίπου έτών, 
Εχομε λύσει ή εύρίσκονται υπό έπί- 
λυσιν τά περισσότερα. Δέν έτόλμη- 
σε δμως νά κάμη σύγκρισιν τοΰ 
προγράμματος καί τής λογοδοσίας 
μας.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ
I αυτόν την ταλαιπωρίαν τοΰ ’Ασφα
λιστικού προβλήματος, δέν είναι 
δυνατόν νά άντιληφθή τό μέγεθος 
της. _

Θά την αντιλαμβάνεται ασφαλώς 
καί ό κ. Όθωναίος καί ό κ. Θεοφα- 
νόπουλος καί τό Συμβούλιον δλοι 
καί δσα Συμβούλια πριν άπ’ αυτό 
είχαν διαχειρισθή τό θέμα τοΰ Τα
μείου Συντάξεων, τό όποιον δυστυ
χώς άπό τό 1953 μάς βασανζει. 
Καί Εγιναν διαμαρτυρίες μαζί μέ 
τήν "Ομοσπονδία μας, καί Εγιναν 
οί διαμαρτυρίες οί δικές μας καί 
Εντονα μάς είπε ό κ. Χαρίτος στην 
Συνέλευσι πού είχαμε έδώ τότε, ή 
μεγαλειώδης πράγματι συγκέντρω
σες μέ τό σύνθημα «κάτω τά χέρια 
άπό τά ταμεία». Καί τότε τό είπα
με καί τώρα τό Επαναλαμβάνουμε. 
«Κάτω τά χέρια άπό τά ταμεία 
μας». Δέν Επιβαρύνουμε κανένα. 
Δέν Εχουμε κοινωνικούς πόρους. 
Δέν ζητάμε τίποτα άπό κανένα, άλ
λά τήν διατήρησι τής αύτοτελείας 
των Ταμείων μας καί τήν έκπλήρω- 
σιν τών υποχρεώσεων πρός αυτά, 
παντός υπευθύνου.

Ήρωτήθημεν άπό τον κ. Θεοφα- 
νόπουλο καί άπό έίλλους όμιλητάς, 
πού βρίσκεται τέλος πάντων αυτό 
τό ’Ασφαλιστικόν πρόβλημα. Υπεύ
θυνος άπάντησις. Τό ’Ασφαλιστικόν 
πρόβλημα μελετάται εις τό Γραφεϊ- 
ον τοΰ κ. Πρωθυπουργού, εις τό πο
λιτικόν Γραφεΐον.

"Ο υπεύθυνος εισηγητής, ό υπεύ
θυνος υπηρεσιακός παράγων, στο 
Ύπουργεΐον Κοινωνικών Υπηρεσιών 
έπληροφόρησε τον όμιλοΰντα, δτι 
δέν θά γίνη τίποτα αν δέν λάβου
με γνώσιν τών σχεδίων τής Κυβερ- 
νήσεως.

Καί δηλώσαμε εις τον προκάτο- 
χον Διοικητήν, δταν πέρασε ό κίνδυ
νος Κρατικής έπεμβάσεως. Κύριε 
Διοικητά, υπάρχει Ενα Εσωτερικό ά- 
σφαλιστικό πρόβλημα έδώ. Πρέπει 
νά τό λύσωμεν. "Οταν ΰπάρχη Ενα 
πρόβλημα, Εχει άνάγκην λύσεως, δ
σον τό άφήνετε άλυτο, τόσον περι
πλέκεται. Πρέπει νά καθήσωμεν εις 
τήν Τράπεζαν τών διαπραγματεύ
σεων καί νά δοΰμε αν φταίμε νά 
πληρώσωμε, αν δμως δέν φταίμε θά 
πληρώσουν οί υπεύθυνοι.

‘Ο κ. Κάμινός, Ενώ πρώτα έπέ- 
σειε τά φάσμα τοΰ κινδύνου, εις 
βάρος τοΰ ταμείου μας, μάς είπε 
νά δούμε τί θά κάνη τώρα ή Κυβέρ- 
νησις καί μετά νά τό συζητήσωμε. 
Αυτά τον περασμένον Νοέμβριον, άν 
θυμάμαι καλά καί έδηλώσαμε καί 
στο ’Υπουργείο τών Κοινωνικών Υ
πηρεσιών άκόμη, εις τον νΰν Υ
πουργόν δτι είμαστε διατεθειμένοι 
νά άσχοληθοΰμε μέ τό Εσωτερικόν 
μας ’Ασφαλιστικόν πρόβλημα.

Καί Ερωτώ, αν έπανέλθη τό θέ
μα τώρα, πώς ε’ίμεθα διατεθειμένοι 
νά άντιμετωπίσωμε αυτό πό πρό
βλημα; Διά θυσίας καί πάλι; Διά 
καρατομισμοΰ; Διά άποστραγγίσε- 
ως τών ταμείων; Διά έξαφανίσεως 
τοΰ Επικουρικού Ταμείου, τό όποι

ον ήδη βαίνει πρός άφανισμόν, μέ 
τάς τροποποιήσεις τοΰ 1966 καί μέ 
τις καταστροφικές διατάξεις εις 
βάρος μας.

’Εκεί εύρίσκεται σήμερα καί εί
μαι εις θέσιν νά σάς πληροφορήσω, 
δτι συνεστήθη μία ’Επιτροπή διά 
πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ χθες, ή 
όποια Εχει ώς άντικείμενον τήν με
λέτην τοΰ Εσωτερικού προβλήματος. 
Ήρωτήθημεν άπό τον Ενον τών κ.κ. 
"Υποδιοικητών, στά Εγκαίνια μιάς 
Εκθέσεως, Εάν ε’ίμεθα διατεθειμένοι 
ώς Σύλλογος νά μετάσχωμεν τής 
συζητήσεως διά τήν ένοποίησιν τών 
Ταμείων, καί ή άπάντησις έδόθη ά
πό τον όμιλοΰντα, διότι άπουσία- 
ζεν ό Πρόεδρος, Εκτός ’Αθηνών. Δέν 
Εχει ποτέ άρνηθή ό Σύλλογος ό δι
κός μας, νά συζητήση έπί τών ’Α
σφαλιστικών του προβλημάτων. Θέ- 
λομεν δμως νά ξέρωμε ποιά είναι 
ή άρμοδιότης τής Επιτροπής αυτής, 
νά δούμε τό κείμενο τής πράξεως 
τοΰ κ. Διοικητοΰ καί μέ τί θά ά- 
σχοληθή ή Επιτροπή καί άναλό- 
γως θά μετάσχωμεν τών συζητή
σεων.

Μοΰ είπε ό κ. "Υποδιοικητής, δ- 
τι νά άφήσωμε τά οικονομικά δεδο
μένα καί νά δοΰμε τήν ένοποίησι. 
Άλλά βεβαίως ένοποίησις χωρίς οι
κονομικά δεδομένα, δέν νομίζω δτι 
μπορεί νά γίνη. Εκεί βρίσκεται αυ
τήν τήν ώρα τό ’Ασφαλιστικό πρό
βλημα, έξαρτάται άπό τήν ορθήν 
τοποθέτησιν καί τήν ορθήν ύπερά- 
οπισιν τοΰ άσφαλιστικοΰ θέματος, 
καί στήν Επιτροπή αυτή, έκ μέ
ρους τής έκ τών προσεχών άρχαιρε- 
σιών μελλούσης νά προέλθη νέας 
διοικήσεως τοΰ Συλλόγου.

(Ό κ. Κατσάμπρας ζητεί άπό τον 
κ. Παπαϊωάννου νά άναφέρη τά πρό
σωπα πού άπαρτίζουν τήν Επιτρο
πήν).

κ. Δ. ΠΑΠΑ Ϊ ΩΑΝΝΟΥ: Νά μοΰ 
Επιτρέψετε νά μή σάς τά πώ σήμε
ρα κ. Κατσάμπα. Γνωρίζω τά πρό
σωπα, άλλά δέν Εχω δικαίωμα τώ
ρα νά τά άνακοινώσω. Πάντως 9ά 
μετέχουν οί Πρόεδροι τών Συλλό
γων καί οί Πρόεδροι τών Συνταξι
ούχων στήν Επιτροπήν μας.

Τά μέλη κ. συνάδελφοι, τά όποια 
άπετέλεσαν αύτήν τήν Επιτροπήν 
διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ, εί
ναι πράγματι δλοι τους Εξαίρετοι 
συνάδελφοι, καί δυνάμεθα νά Εχω- 
μεν Εμπιστοσύνην εις τήν κρίσιν 
των καί εις τήν ύποστήριξιν τοΰ θέ
ματος τοΰ ταμείου. Διότι βέβαια, 
δέν είναι άρκετό νά είναι καλός συ
νάδελφος, άλλά πρέπει νά Εχη καί 
γνώσιν τοΰ θέματος καί νά τό υπο
στήριξή καί ένθέρμως, λογικώς καί 
μέ Επιχειρήματα. Βεβαίως, συνάδελ
φοι, Εκτός τής Τραπέζης, δέν υ
πάρχει κανένας, μόνον οί δικηγό
ροι καί αυτοί τής Τραπέζης. ’Εκεί 
βρίσκεται τό ’Ασφαλιστικόν πρό
βλημα.

Καί τώρα θά άπαντήσω εις Εκα
στον ομιλητήν ιδιαιτέρως στά θέ
ματα πού Εθιξε.

ΑΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Πρώτον θέμα γενικής φύσεως ή
ταν τό άσφαλιστικόν. Προγραμμα
τική μας άνακοίνωσι τής 7ης Μαίου 
1969. Ήρωτήθημεν άπό πολλούς 
καί άπό τον κ. Θεοφανόπουλο1 καί 
άπό τούς άλλους όμιλητάς, οί ό
ποιοι έξέφρασαν τήν άνησυχίαν των. 
Ποΰ τέλος πάντων εύρίσκεται τό 
’Ασφαλιστικόν;

Πρέπει δμως νά πούμε εις ποιαν 
σημείον παρελάβαμε τό ’Ασφαλιστι
κόν καί ποΰ βρίσκεται σήμερα. Θυ- 
μάσθε Εκείνην τήν περίφημον εκθε- 
σιν Καλκάνη, ή οποία μάς είχε κα
τατρομάξει καί μάς είχε φέρει σέ 
τέτοια άπελπισία, ώστε δλοι μας 
σκεπτόμεθα αν θά μπορέσωμε νά 
άνθέξωμε νά πάρωρε σύνταξιν, νά 
πάρωμεν τήν αύτασφάλειάν μας, νά 
Εχωμεν Επικουρικό, νά Εχωμε τήν 
προστασίαν τής υγείας μας;

Σάς τά θυμίζω αυτά, γά νά δού
με τί βρήκαμε. Πέραν αύτοΰ δμως, 
βρήκαμε καί μίαν άξίωσιν τής τό
τε Διοικήσεως. ’Ή δίνετε 5% πρό
σθετον (ποΰ είναι ό κ. Χαρίτος, Ε
φυγε, διότι είναι άνακρίβειες δσες 
είπε) (καί δχι γιά νά Εμφανίσουμε 
τον άφανή μισθόν) ή δίνετε 5% α
σφάλιστρα πάρα πάνω άπ’ δ,τι δί
νετε 5 καί 1 = 6, τόν άφανή μισθό 
τον κρατούσαμε, ή ταμείο δέν Εχει.

Βεβαίως, δέν ήτο δυνατόν, πάς 
Εργαζόμενος νά μήν Εχη φοβερά αι
σθήματα περί τής τύχης τής άπο- 
μαχίας του, καί δταν εις τήν σύ- 
σκεψιν, τήν όποιαν άνέφερε ό κ. Χα
ρίτος καί ή οποία Εγινε στήν Λέσχη 
μέ στελέχη τής Τραπέζης μας, καί 
τήν όποιαν είχε προκαλέσει νομί- 
μως ό Σύλλογος, ό άγαπητός κ. Ό- 
Θωναΐος, τότε Πρόεδρος μέ τόν κ. 
Θεοφανόπουλο, μοΰ είχαν κάνει τήν 
τιμήν νά μέ καλέσουν.

Μετανοεί έκ τών υστέρων φαίνε
ται ό κ. Χαρίτος, διότι τό Συμβού
λιον τότε μέ έκάλεσε εις τήν σύσκ,ε- 
ψιν αυτήν, δικαίωμά του, άλλά καί 
Εκεί δμως έτόνισα δτι δέν είναι δυ
νατόν, τά προσωπικόν, νά ύποστή 
θυσίαν 5% πάρα πάνω μέ τήν Εκθε- 
σιν Καλκάνη καί μέ τά τερατώδη 
αυτά πορίσματα τής έκθέσεως. Δέν 
είναι δυνατόν νά ύποστή καμμίαν 
θυσίαν διότι δέν είναι υπεύθυνον 
τό προσωπικόν διά τήν έμφανιζο- 
μένην ώς έλλειμματικότητα τοΰ Τα
μείου.

Έχολώθη ό κ. Χαρίτος, διότι τό 
έμφανίζομεν ώς ταμειακήν δυσχέ
ρειαν, καί είναι ταμειακή δυσχέρεια 
δέν είναι Ελλει μα, τό διακηρύσσο- 
μεν, δέν είναι Ελλει μα.

Έάν Εχη μεταφέρει εις Ενα ά
τοκον δάνειον ή Τράπεζα, κακώς, 
τάς καταβολάς τών συντάξεων, ώ- 
φειλε νά έκπληρώση τήν ΰποχρέωσίν 
της καί αυτή καί τό Κράτος καί ή 
Τράπεζα τής "Ελλάδος νά Εκπληρώ
σουν τάς υποχρεώσεις των πρός τό 
Ταμεϊον καί έάν έκπληρουμένων τών 
υποχρεώσεων, υπήρχε Ελλειμα τότε 
θά είναι βεβαίως υπεύθυνον τό προ
σωπικόν. Άλλά δέν Επταισαν καί 
δέν Εχουν μιάς δραχμής εύθύνη. Ζη
μία διά τό ταμεϊον δέν Εχουν βγά
λει, καί τά κατά καιρούς συμβού
λια τοΰ Ταμείου Συντάξεων καί αί 
κατά καιρούς Διοικήσεις τοΰ Συλ
λόγου, είχαν προσέξει ώς κόρην ό- 
φθαλμοΰ τό Ταμεϊον Συντάξεων, ά- ; 
πό τής συστάσεώς του προ 100 καί 
πλέον χρόνων μέχρι σήμερα.

Έάν συνεπώς ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης κακώς καί μέ τήν συνε
νοχήν δυστυχώς, μάς παλιάς Διοι- 
κήσεως τοΰ Συλλόγου ήνέχθη νά με- 
ταφέρη εις άτοκον δάνειον πάσαν 
καταβολήν τών συντάξεων, δέν Επε- 
ται δτι εϋθύνεται τό προσωπικόν. 
’Εκεί, εις αυτό τό σημείον παρελά
βαμε τό άσφαλιστικόν θέμα.

Πλέον αύτοΰ δμως, τό Επιχείρη
μα τής Ελλει ματ ικότητος, κατά τήν 
Κυβέρνησιν, τοΰ Ταμείου μας, ή Κυ- 
βέρνησις έσχεδίαζε νά συγχωνεύση 
δλα τά Ταμεία, πότε εις Ενα κοινόν 
οργανισμόν, πότε εις τό IΚΑ, πότε 
τών Ελευθέρων Επαγγελμάτων χωρι
στά, πότε τών Τραπεζικών μέ άλ
λους Εργαζομένους μαζί, κοινής ω
φελεί ας, Ενα σωρό σχέδια.

Τήν άγωνία αύτήν, μόνον όσοι 
είχαν διαχειρισθή τά κοινά καί εί
χαν μετάσχει τών Συμβουλίων τοΰ 
Ταμείου Συντάξεως τών Ασφαλιστι
κών μας ’Οργανισμών, μόνον Εκεί
νοι είναι δυνατόν νά τήν άντιλη- 
φθοΰν. Πάς άλλος συνάδελφος, ό ό
ποιος δέν Εζησε κατά τόν χρόνον

Νά άρχίσω άπό τήν προγραμμα- 
• τική μας άνακοίνωσι. Λέγαμε τότε 
στήν προγραμματική μας άνακοί
νωσι τόν Μάιο τοΰ 1969, δτι προέ- 
χει τό Ασφαλιστικόν καί έν συνε
χείς ό ’Οργανισμός "Υπηρεσίας, ό 
όποιος πρέπει νά έκσυγχρονισθή. 
Μάς κατηγοροΰν ώρισμένοι καί λυ
πάμαι, διότι μεταξύ αυτών υπάρ
χουν νέοι συνάδελφοι, δτι τό σχέ- 
διον τοΰ ’Οργανισμού δέν Εξυπηρε
τεί καί δτι Επρεπε νά δημοσιευθή 
προ τριών μηνών. Λυπάμαι, διότι οί 
συνάδελφοι είναι άμελέτητοι, διότι 
άν είχαν διαβάσει τό σχέδιον τό ό
ποιον έδημοσιεύθη εις τήν «Τραπεζι
τικήν», πρά τριών μηνών, θά Εβλε
παν δτι τούς νέους κυρίως Εξυπη
ρετεί.

Ύπεσχέθημεν καί έτηρήσαμεν τήν 
ύπόσχεσίν μας. Έκάναμε Ενα σχέ
διο, Επειδή δμως είπατε καί άρκε- 
τοί συνάδελφοι, δτι δέν ήσχολήθη 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον μέ τό 
σχέδιον τοΰ ’Οργανισμού, είναι εις 
τήν διάθεσι παντός συναδέλφου τώ
ρα έδώ, δλη ή Εργασία, ή όποια εί
ναι χειρόγραφος, νά δήτε άν άσχο- 
λήται τό Διοικητικόν Συμβούλιον, 
καί εις ποιον μέγεθος ήσχολήθη.

Στήν διάθεσίν σας ενΐαι οί αρ

χικές προτάσεις μας πρός τά μέλη 
τοΰ Συμβουλίου μας, ποιές κατά 
τήν γνώμην μας είναι οί ένδεικνυό- 
μενες τροποποιήσεις, άπό τόν ’Ιού
λιον τοΰ 1970. Έν συνεχείς συζη
τήσεις Επανειλημμένες μέ σχέδια 
δικά μας, τά όποια Εμείς έπεξεργά- 
σθημεν καί έν συνεχείς βεβαίως έ- 
τέθησαν ύπ’ όψιν δικηγόρου διά τάς 
νομικάς του διατυπώσεις.

Αυτή είναι ή Εργασία τοΰ Συμ
βούλιο υγιά τόν ’Οργανισμό καί α
πορώ, Επαναλαμβάνω, δι, δσα έλέ
χθησαν. "Ολο τό κείμενο τοΰ σχε
δίου τοΰ ’Οργανισμού είναι στο 
πρακτικό.

Τό Δ.Σ. σέ μιά ολομέλεια, ή ό
ποια κράτησε πέντε μέρες, άν θυμά
μαι καλά τόν Σεπτέμβριον άπό 3 
ή 4 - 10 Σεπτεμβρίου.

Μέ αυτό τό θέμα ήσχολήθη τό 
Συμοβύλιο, καί άπορώ μέ τούς νέ
ους συναδέλφους οί όποιοι δέν άνέ- 
γνωσαν δτι διά τών προτάσεών μας 
Εξελίσσονται καλλίτερα. Δέν έδιά- 
βασαν δτι ή προαγωγή τοΰ Ύπολο- 
γιστοΰ Β' άπό τέσσαρα χρόνια πού 
άπαιτοΰνται προτείνομε νά γίνουν 
τρία χρόνια, δέν έδιάβασαν δτι οί 
Ύπολογισταί Α' προτείνονται νά 
προάγωνται στά τρία χρόνια άντί

στά τέσσαρα, δέν έδιάβασαν άκόμη 
διά τούς λογιστάς Β' περικόπτου
με τά πέντε χρόνια καί προτείνουμε 
νά γίνουν τέσσαρα χρόνια, άρα σέ 
τρεις βαθμούς κερδίζουν τρία χρό
νια. Καί πώς λένε δτι δέν τούς Εξυ
πηρετούμε. "Οταν άπό τόν πρώτο 
χρόνον πού θά μποΰν μέχρι 12 χρό
νια είναι λογισταί Α' πού σήμερα 
θέλουν 15 γιά νά γίνουν λογισταί 
Α'. Είπε ό κ. Χαρίτος, δτι κόψαμε 
βαθμούς, κόψαμε κεφάλια, κόψαμε 
άποδοχές, ποΰ είναι; Ποιά κόψαμε. 
Επειδή είπαμε δτι ό Τμηματάρχης 
Β' θά προάγεται σέ πέντε χρόνια, 
γιά νά γνίη Τμηματάρχης Α' καί 
βεβαίως θά κάνη πέντε χρόνια νά 
πάη, δταν σήμερα δέν ξέρει πότε 
θά προαχθή, καί άν προαχθή καθό
λου καί βεβαίως ό Λογιστής Α' θά 
κάνη 4 χρόνια νά προαχθή, δταν 
σήμερα δέν προάγεται καθόλου καί 
σέ 10, 12, 15 χρόνια, δέν προάγε- 
ται, λόγω τοΰ Εμποδίου τών Όργα- 

ικών θέσεων.
Τάς θέσεις τών συμπραττόντων 

Διευθυντών αύτάς θά τάς καταλαμ
βάνουν μόνον στελέχη τής Τραπέζης 
διότι υπήρχε, μία διάθεσις νά μάς 
Ελθουν διευθυνταί άπ’ Εξω άλεξιπτω- 
τισταί καί νά καταλάβουν τάς θέ
σεις τών Διευθυντών. Ό κ. Θεοφα- 
νόπουλος ξέρει καλλίτερα άπό Εσάς, 
καί γι’ αυτό βάζομε διάταξιν εις

ψαμε είναι: Διευθυντής Επαιρνε 260 j πητοί μου συνάδελφοι. Χαίρω δμως
δραχμές καί πήρε 525, ό Υποδιευ
θυντής Επαιρνε 142 καί πήρε 407, 
ό Τμηματάρχης Α' Επαιρνε 62 καί 
πήρε 327, έάν αυτό είναι ζημία τοΰ 
Τμηματάρχου Α' τί νά κάνωμε.

*0 λογιστής Β' Επαιρνε 206 καί 
πήρε 395, ό Υπολογιστής Α' Ε
παιρνε 167 καί πήρε άλλα τόσα 
335, ό ‘Υπολογιστής Β' Επαιρνε 
149 καί πήρε 297, δηλ. 150 δρα
χμές πάρα πάνω, τό διπλάσιο, αυ
τά είναι βάσει τής Συλλογικής συμ- 
βάσεως, έάν είναι πολλά ή δχι στήν 
διαιτησία νά τό πήτε, δέν φταίω 
Εγώ.

Έτέθη άπό τόν κ. Μίχον διατί διά 
τό σχέδιον τοΰ ’Οργανισμού τής "Υ
πηρεσίας, δέν συνειργάσθημεν μέ 
τούς άλλους συλλόγους. Θά πάρετε 
τήν άπάντησιν καί Εσείς καί ό κ. 
Θεοφανόπουλος στο τελευταίο του 
Ερώτημα έπί τή εόκαιρίςι τής διακο
πής, γιατί δέν προσεκλήθη στήν 
Συνέλευσίν μας.

Κύριοι συνάδελφοι, δέν συνήθισα 
νά κρύβω ποτέ τίποτα καί μετά πα- 
ρησίας καί Ενώπιον σας καί εις πά
σαν ευκαιρίαν εις τάς κρατικάς υ
πηρεσίας, δέν Εχω λόγον νά φοβά
μαι τίποτα. Δέν συνειργάσθημεν ά- 
γαπητέ μου κ. Μϊχο, διότι δέν εί
χαμε λόγον νά συνεργασθοΰμε, δέν 
συνειργάσθημεν, διότι είμαστε τά

Συνάδελφοι,
Ό Σύλλογος είναι ή δύναμίς μας. Μήν 

παρ^λείψετε νά ασκήσετε τδ εκλογικόν 
σας καθήκον. Τό συμφέρον όλων επιβάλ
λει νά άποκτήσωμεν Διοικητικόν Συμβού
λιον ικανόν νά διαχειρισθή τά θέματά 
μας.

τάς Θέσεις τών οργανικών Θέσεων, 
οί όποιες εισηγούμαι νά μείνουν πέ
ραν τοΰ Τμηματάρχου Α". Συμπράτ- 
τοντες ΎποδιευΘυνταΐ καί Ύποδιευ- 
θυνταί καί Διευθυνταί θά προέρχων- 
ται άπό τά στελέχη τής Τραπέζης 
καί δικαίως.

Ή διαφορά τών άποδοχών μετα
ξύ τής διαιτησίας, πού έξεδόβη καί 
τής συλλ. συμβάσεως πού ΰπεγρά-

4)5 τοΰ προσωπικού, δέν συνειργά
σθημεν, διότι Εσείς Εκλέξατε Ενα 
Συμβούλιο δχι διά νά ζητήση τήν 
βοήνειαν τρίτων, άλλά διά νά φέοη 
εις πέρας Ενα Εργον, τό όποιον σάς 
ύπεσχέθη προεκλογικώς, δέν είχαμε 
λόγους νά συνεργασιοΰμε, καί γνω
ρίζετε καί σείς κ. Μΐχο καί γνωρί
ζουν καί άλλοι συνάδελφοι γιατί 
δέν είχαμε λόγους νά συνεργα- 
σθόΰμε.

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Εις τό θέμα τοΰ Όργανισμοΰ τής 

‘Υπηρεσίας. Είπε ό κ. Θεοφανόπου
λος δτι υπάρχουν αυτοί οί άτυχοι 
οί λογισταί Α' καί πράγματι είναι 
άτυχος βαθμός, δταν Εχουν 10 καί 
15 χρόνια οί άνθρωποι νά προα- 
χθοΰν. Έπί 890 λογιστών Α' τό 
1970 θά κριθοΰν μόνον 87 γιατί τό
σες είναι οί κενές Θέσεις, καταλα
βαίνετε δλοι οί άλλοι τί θά γίνουν. 
Νά γιατί πρέπει νά καταργηθοΰν οί 
οργανικές θέσεις. Είπαμε στον κ. 
Διοικητή τότε, πόση άνάγκη είναι 
νά καταργηθοΰν οί οργανικές θέ
σεις διά νά Εξελίσσεται τό προσω
πικόν.

Απαντήσαμε εις διατυπωθέντας 
ισχυρισμούς, δτι καταργουμένων τών 
οργανικών θέσεων δλοι οί υπάλλη
λοι θά γίνουν τμηματάρχαι Α' δτι 
ό ισχυρισμός είναι άστεΐος.

"Οταν μποΰν 100 δόκιμοι στήν 
Τράπεζα δέν φθάνουν 100 Διευθυν- 
ταί, ούτε 100 Τμηματάρχαι, Ενα 
σωρό περιστατικά, διαφορά ηλικίας, 
πειθαρχικά παραπτώματα, ή ίκανό- 
της πρός έρυασία, θάνατοι, δέν φθά
ναμε δλοι δυστυχώς στο τέρμα.

Έλέχθη τότε, διατί δέν ζητάμε 
τόν Όρυανισμόν τής Υπηρεσίας

σωμε νά τοΰ δώσωμε σχέδιο ’Οργα
νισμού, δέν έπίστευε, διά τόν λό
γον τής συνεργασίας, άν είχαμε συν
εργασίας μετά τών άλλων δέν θά 
είχαμε κανένα σχέδιο, δέν θά κα
τορθώναμε νά φθάσωμε στό (αποτέ
λεσμα.

Εμείς δώσαμε Ενα σχέδιο, άγα-

ίδιαιτέρως καί διά λογαριασμόν τοΰ 
Συμβουλίου καί προσωπικώς Εχω 
χαράν μεγάλην διότι μήνες κυκλο
φορεί αυτό τό σχέδιον καί δέν υ
πήρχε μία πρότασις συναδέλφου νά 
μάς πή δτι έδώ κάνατε λάθος, πλήν 
μιάς.

ΕΝ ΜΕΛΟΣ: Γίνεται κατόπιν Ε
ορτής αυτό;

κ. Δ. ΠΑΠΑ·Ι ΩΑΝΝΟΥ: Γιατί 
κατόπιν Εορτής; Τό κρίσιμο στάδιο 
είναι τώρα, δέν ήταν τότε. Πλήν 
μιάς περιπτώσεως, πτυχιούχων συ
ναδέλφων γιατί Εξειδικεύαμε, τούς 
πτυχιούχους στις Σχολές Οικονομι
κών Επιστημών, ούδεμία άλλη πρό- 
τασις ύπήρξενγ

Καί εις αύτήν ή άπάντησις εί
ναι. Εμείς δέν έξειδικεύσαμε. Εν
δεικτικούς βάλαμε μερικές Σχολές.

Είμαι στήν εύχάριστον θέσιν νά 
σάς πώ δτι άπεφασίσθη ή σύστασις 
Επιτροπής διά τήν μελέτην τοΰ ύ- 
ποβληθέντος σχεδίου μας.

Είχα δηλώσει στό Συμβούλιο α
γαπητοί μου συνάδελφοι, δτι Εάν 
πετύχαμε μίαν συλλογικήν σύμβα- 
σιν, τήν οποίαν λέμε καί Εμείς δτι 
δέν είναι ικανοποιητική, δέν ικανο
ποιεί σήμερον τάς βιοτικάς άνάγ- 
κας. Έάν κατορθώσαμε μαζί μέ δ- 
λους τούς άλλους Εργαζομένους νά 
ΰπάρξη άνάπαυλα εις τρ άσφαλι- 
στικόν, τό τονίζω, καί δέν κατορ
θώσουμε νά κάνουμε στον ’Οργανι
σμό τής Υπηρεσίας, θά θεωρήσω τό 
Συμβούλιο οτι άπέτυχε εις τό εργον 
του καί τόν όμιλοΰντα προσωπικώς, 
δτι δέν είναι ικανός μετά 40 χρό
νια στόν συνδικαλισμό νά τροπο- 
ποιήση Εναν ’Οργανισμό Υπηρεσί
ας εις όφελος τοΰ προσωπικού. Καί 
τό 40ο)ο καί τό 60ο)ο νά έπιτύ- 
χωμε στόν ’Οργανισμό θά είναι ό
φελος τοΰ προσωπικοΰ.

"Οταν προβλέπωμε τήν συντόμευ- 
σιν τοΰ χρόνου παραγωγής, δταν 
προβλέπωμε ύποχρέωσιν τών προϊ
σταμένων, νά Ενημερώνουν τούς υ
παλλήλους διά τά δελτία ποιότητας 
καί θά άποτελή παράπτωμα πειθαρ
χικό ή παράλειψις αυτή τοΰ Προϊ
σταμένου. "Οταν, λοιπόν, προβλέπη 
ώς πειθαρχικόν παράπτωμα τοΰ προ
ϊσταμένου, ό όποιος δέν ενημερώνει 
τόν συνάδελφον πού υστερεί ή νά 
λάβη γνώσιν τών δελτίων ποιότη
τας, δταν άκόμη προβλέπωμε ΐσην 
συμμετοχήν τοΰ συλλόγου στά πει
θαρχικά συμβούλια πού κρίνεται ό 
συνάδελφος καί νά παρίσταται καί 
ό ίδιος Εκεί αν θέλη ή νά όρίζη 
άλλον άντιπρόσωπον μέσω τοΰ Συλ
λόγου. "Οταν προβλέπωμε τό ένι- 
αίον ώράριον, κ. Θεοφανόπουλε, γιά 
δλα τά καταστήματα, λέμε εις δλα 
τά καταστήματα ίσες ώρες Εργα
σίας, έφ’ δσον βεβαίως δέν ΰπάρ- 
χουν ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες, 
τότε άσφαλώς είναι ύπέρ τοΰ προ
σωπικού.

ΑΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΙ
Πράγματι έπεσκέφθην καί τόν 

περασμένο Σεπτέμβριον καί τόν πε
ρασμένο Δεκέμβριο Επαρχιακά ύπο- 
καταστήματα καί προ ήμερών, έπί 
τή ευκαιρία τής μεταβάσεως εις 
Κέρκυραν γιά τά Εγκαίνια τοΰ νέ
ου καταστήματος 4—5 Εκ τών κα
ταστημάτων τής Ηπείρου. Έάν αυ
τό άποτελή περιοδείαν ψυχαγωγί
ας, λυπάμαι διότι τοΰτο Ελέχθη άπό 
πεπειραμένον συνδικαλιστήν. Όταν 
Εφθασα στήν Όρεστιάδα, ή ήλικία 
μου δυστυχώς δέν είναι ίδια μέ τήν 
ήλικία τοΰ κ. Χαρίτου καί έγύρισα 
Εντός τριών ήμερών δλα τά κατα
στήματα τής Θράκης καί τής Μα
κεδονίας, καταλαβαίνετε ποιάς κο- 
πώσεως ετυχα. "Οταν εφθασα στήν 
Φλώρινα 3 ή ώρα τό άπάγευμα ό 
προϊστάμενος σταυροκοπιόταν καί

τοΰ 1952, τής Εθνικής Τραπέζης. : ^χεγε «πώς ήλατε έδώ, τί θέλετε 
Απαντήσαμε, μακάρι νά μπορούσα- έδώ,». Έξεπλάγησαν οί υπάλληλοι 
με νά τό κάνωμε, άλλά ύπάρχει δη- > -. - „ ,«r , , , . εκεί πως βρεοηκε αντιπρόσωπός τουμιουργημενη καταστασις εις τους 1 ,
μεγάλους βαθμούς. Τί θά Επρεπε νά I Συλλόγου στήν Φλώρινα, 
τούς κάνουμε. Νά τούς καρατομή
σουμε δέν γίνεται. Πρέπει συνεπώς
νά μείνουν οί οργανικές θέσεις υπό 
συμπράττοντα υποδιευθυντή καί άνω 
καί νά αυξηθούν καί αύτές διότι ηΰ- 
ξήθησαν αί υπηρεσιακοί μονάδες.

’Έτσι φθάσα,με νά δώσωμε τό 
σχέδιο αυτό τοΰ Όργανισμοΰ εις 
τόν τότε Διοικητή, ό όποιος όμολο- 
γουμένως έξεδήλωσε τήν χαράν του. 
Δέν έπίστευε ό κ. Διοικητής καί αυ
τά πού είπε στήν Βασιλόπιττα πέρ
σι πού δέν ήλθε ά κ. Θεοφανόπου
λος, δέν έπίστευε δτι θά κατορθώ-
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Έάν αυτό Εσείς τό θεωρείτε περι
οδείαν ψυχαγωγίας, τότε δέν ξέρω 
ποιά θά είναι ή περιοδεία, ή μή 
ψυχαγωγίας.

τοί μου συνάδελφοι, Εχουν χρέος οί 
έδώ, ή Διοίκησις τής Όργανώσεως 
νά προσέχη καί Εκείνους τούς συ
ναδέλφους, διότι Εργάζονται ύπό 
δυσχερεστέρας συνθήκας, άπό Εκεί
νος ύπό τάς οποίας Εργαζόμαστε Ε
μείς Εδώ.

Εργάζονται καί άντιμετωπίζουν 
καί τόν άνταγωνισμόν τής Τραπέ
ζης, αυτό πθανόν νά μήν Ενδιαφέρει 
πολλούς, άλλά άντιμετωπίζουν καί 
τήν πελατείαν, ή οποία δέν είναι 
πολιτισμένη δπως είναι στήν Αθή
να. μέ τις άξιώσεις της, μέ τις ά- 
παιτήσεις της.

Όταν λοιπόν Εχωμε τέτοιους ου- 
ναδέλφους, οί όποιοι πράγματι μέ 
πολύ ξεκαθαρισμένο μυαλό καί πρός 
τιμήν των, έν συγκρίσει μέ Εμάς 
πού μπορεί νά φταίνε καί τά καυ
σαέρια κάπως, καί τό μυαλό μας 
δέν είναι πάντα ξεκάθαρο, μέ πολύ 
ξεκαθαρισμένο μυαλό, μέ τόσον εν
διαφέρον γιά τά κοινά, μέ τόσον Εν
διαφέρον γιά τήν συλλογικήν μας ι
δέα Εδώ, δέν είναι δυνατόν νά τούς 
έγκαταλείπη κανείς καί νά μήν τούς 
Επισκέπτεται οϋτε μία φορά τόν

Εχει χρέος, άγαπη- χρόνο τουλάχιστον.

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟΝ
ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΑΏΤΩΝ

Τό ώράριον τών Επαρχιακών κα
ταστημάτων είναι μία παληά ιστο
ρία, μία παληά πληγή. Δυστυχώς 
δέν έπελύθη, έπί τών ήμερών μας 
θά ήταν πάρα πολύ μεγάλη, φιλο
δοξία νά τό άφήσωμεν καί αυτό τό 
θέμα λελυμένον.

Μία προσπάθεια έκ μέρους τής 
‘Ομοσπονδίας, μέ μιά συλλογική 
σύμβασι σέ ομοσπονδιακό Επίπεδο, 
μέ τήν Εγκρισιν τοΰ ‘Υπουργείου 
Εργασίας, άν είναι κατορθωτόν, Ε
τσι νομίζω πώς μπορεί νά λυθή, δέν 
μπορώ νά πώ, δτι οϋτε τό μεταγε
νέστερον Συμβούλιον μεμονωμένως 
είναι δυνατόν νά λύση αυτό τό πρό
βλημα, διότι πράγματι είναι πληγή.

Λυπάμαι γιά τούς συναδέλφους 
τών Επαρχιακών καταστημάτων, οί 
Εκπρόσωποι οί Εκλεκτοί τών όποιων 
εύρίσκονται Εδώ καί δΓ αυτούς πού

θά διαβάσουν αυτά εις τήν «Τραπε
ζιτικήν», άλλά ή άλήθεια, πρέπει νά 
λέγεται καί δέν πρέπει νά κρύβωμε 
τίποτα άπ’ δ,τι πράγματι είναι κα
τορθωτόν νά έπιτευχθή καί νά λέ
με καί τήν άλήθεια δπου δέν μπο
ρέσαμε νά κάνωμε τίποτα. Υπάρ
χει βεβαίως τό θέμα τής ΰπερωρ·α- 
κής άποζημιώσεως. Πρός αύτήν την 
κττεύθυνσιν πρέπει νά δράση τό νέ- 
ον Διοικητικόν Συμβούλιον.

ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ
Είπε ό κ. Παππάς, έφ’, δσον Επα- 

νήλθεν καί όρθώς επραξεν, δτι δέν 
έδόθησαν οί άδειες τών υποκατα
στημάτων. Θέλω νά πληροφορήσω 
καί Εσάς καί τόν κ. Παππά, δτι διά

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΟην ΣΕΛ.)



τα πρακτική της γεν. ςυνεκευςεπς του ςυκκογου μος
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 6ης ΣΕΛ.)

ες αυξήσεις;». Γιά ποιό λοιπόν Μι- 
σθολογικό, για το γεγονός ότι γρά
φει έδώ στον απολογισμό: «λόγφ 
τής έπιδειχθείσης ακαμψίας έκ μέ
ρους τοΰ Διοικ. Συμβουλίου» φάγαμε 
όσα φ άγαμε, στα μούτρα με το Μι- 
σθολογικό;

"Οταν είχαμε καταφέρει μέχρις ε
κείνη την ημέρα άπό τον βαθμό τού 
Δοκίμου μέχρι τοΰ Λογιστοΰ Α' νά 
έχω με έξίσωσιν των βασικών μισθών 
μέ την Τράπεζαν τής Ελλάδος, σή
μερα νά ύπολοιπώμεθα; Διότι παίρ
νει 3.120 δρχ. ό Δόκιμος τής Τρα- 
πέζης "Ελλάδος καί παίρνει 3.000 
ό δικός μας; Και άντί νά βελτιώσω- 
με ύπολοιπώμεθα, είναι κατάκτησι 
τό Μισθολογικό ή είναι κατάπτυ
στη πράξι;

"Οταν ή Διοίκησις τούς προσέ- 
φερε βελτιωμένο μισθολόγιο κατά 
5%, μέ την προοπτική νά παρακρά
τη θή αυτό και νά έμφανισθή ό ’Α
φανής Μισθός — δεν έπρόκειτο καν 
περί συμψηφισμού γιά τό ’Ασφαλι
στικό πρόβλημα — δεν έπρόκειτο 
καν γιά τό περιλάλητο 5% πού τό 
κάνανε φλάμπουρο καί μέ τό όποιο 
παρεστράτησε αριθμός συναδέλφων 
καί άλλαξε ή ηγεσία τού Συλλόγου, 
άλλα πολύ φοβάμαι δτι άλλαξε ό 
ροΰς τής τύχης τών πραγμάτων των 
επαγγελματικών μας.

Τί θά κερδίζαμε, τί θά χάναμε; 
Τίποτε, διότι έκ τών πραγμάτων ά- 
πεδείχθη μέ την εΐσήγησιν τού λο- 
γοδοτοΰντος Συμβουλίου, μείναμε 
πίσω κατά 5%, τό όποιον έν πάση 
περιπτώσει θά τό έμψανίζαμε στον 
βασικό μισθό, κέρδος γιά την σύν- 
ταξι τού κ. Τσουδεροΰ καί τοΰ κ. 
Παπαϊωάννου, διότι γνωρίζετε όλοι 
δτι ή σύνταξις υπολογίζεται έπί τών 
βασικών άποδοχών, μεΐον τά οικο
γενειακά επιδόματα, διότι δλοι γνω
ρίζετε δτι τό κύτταρο τό Μισθολογι- 
κό, επάνω στο όποιο, διαμορφώνεται 
τό μέγεθος τών άποδοχών μας, είναι 
ό βασικός μισθός, καί μάς αύξησε 
μέ τίς προτάσεις της κοαά 5% τις 
αποδοχές μας ή Διοίκησις καί ταυ
τόχρονα τις συνεψήφιζε μέ τό νά έμ- 
φανίση παρακράτημα ηύξημένο σέ 
6%, δσα δηλ. λέει τό Καταστατικό 
τοΰ Ταμείου Συντάξεων.

’Απεμπολήσαμε δηλαδή βέβαιες 
αποδοχές, όχι τόσο γιά έμάς τούς 
νεωτέρους, δσο γι’ αυτούς, οί οποίοι 
βγαίνουν άπό τήν υπηρεσίαν. ’Αλλ’ 
έν ταύτώ κλείναμε καί τό στόμα, ε
κείνων οί όποιοι πολεμούσαν τό Τα
μείο τής ’Εθνικής. Αυτό ήταν τό Μι- 
σθολογικό καί έρχονται καί λένε: 
«Βάσει τού ήμετέρου σχεδίου», άντι- 
προτείνω τό σχέδιο, τό οποίο συνέ
ταξε ή Υπηρεσία Μισθοδοσίας τού 
Προσωπικού μέ τήν ηΰξημένην κλί
μακα, όχι! Δώσε μας λιγώτερα, άλ
λα δεν θά μάς παρακρατήσης τίπο
τα, γιά νά παρακρατήσωμε τίς κα
ρέκλες μας. Διότι γιά παρακράτησι 
τών καρεκλών έπρόκειτο. Διότι έάν 
δέν είμαστε σώφρωνες, δσοι άπό ε
σάς άναγνωρίσετε εκείνον τον και
ρό, σέ κάποιο άπό έμάς, δτι κακή 
τή μοίρςς παίζαμε ένα πρωταγωνι- 
στοΰντα ρόλον εις τά επαγγελματι
κά μας προβλήματα, μάς ήταν άφάν- 
ταστα εύκολο, νά παρασύρωμε μέ ε
πιπτώσεις χιονοστιβάδας τό Συμβού
λιο καί νά τερματίση άδοξα τή θη
τεία του. ’Εννοώ την έκτακτη Γεν. 
Συνέλευσι.

’Αλλά τούς δηλώσαμε δτι δέν έν- 
διαφερόμεθα νά πάρωμε τίς καρέ
κλες τους, άλλά νά τούς βοηθήσου
με νά κάνουν συμπαγέστερη καί πλέ
ον πιεστική τήν παράστασί τους 
προς την Διοίκησι γιά νά έπιτύχου- 
με ουσιαστική λύσι τού Μισθολογι- 
κοΰ. Ούτε αυτό τό έλάχιστο δέν μπό
ρεσαν νά πετύχουν, δχι εκείνα τά 
μακρυνά πού πέτυχαν οί άλλες τρεις 
Τράπεζες, άφήστε τα έκεΐνα, ξεχώ
στε τα τί πήρε ή Κτηιματική, ’Αγρο
τική, Ελλάδος. Γ ιά μάς άποτελοΰν 
Γή τής Χαναάν. ’Αλλά έδώ υπήρχε 
ψωμί άμεσο πού προσεφέρθη άπό 
τήν Διοίκησι. Αυτό ήταν τό Μισθο- 
λογικό, πού θά έπρεπε νά είχαν τό 
θάρρος οί λογοδοτοΰντες νά ποΰν: 
«αφήνουμε κενό χώρο, κύριοι, διότι 
τό Μισθολογικό υπήρξε μιά ήτα. Εύ- 
θέως, ύπήρξε μία συμβιβαστική λύ- 
σις. "Ετσι έξετιμήθη, τόσο τό μπο
ρέσαμε, μέχρις εκεί βγήκε». ’Όχι νά 
καμαρώνουν μέ τήν «άκαμψία τους», 
μέ τίς «ύποδείξειςς τους», δέν έλύ- 
θη έτσι τό Μισθολογικό.

’Οργανισμός Υπηρε
σίας. "Οσοι άπό έσάς έχετε σπου
δάσει νομικά θά άς είναι εύκολο νά 
άναγνωρίσετε ένα πενταρολογ ι κό 
κείμενο, δέν ξέρω πόσο σπουδαίος ή
ταν ό δικηγόρος, άλλά οπωσδήποτε 
ό χρόνος πού τοΰ παρεσχέθη μετά τή 
φωτιά πού τού έβαλε τότε ή Διοίκη- 
σι τών λογοδοτούντων σήμερα, τούς 
έκανε νά έπισπεύσουν τήν σύνταξιν 
ενός νομικού κατασκευάσματος μέ
σα στο όποιο έμφιλοχώρησε καί λί
γη φιλολογία συνδικαλιστική. Διότι 
τό κείμενο έχει διπλή ύφή, έχει τό 
μέν δσα έγραψε ένας δικηγόρος μέ 
τήν νομότυπον διατύπωσιν καί τό δέ, 
έκεΐνα, πού θέλανε νά βάλουν καί 
πού ή ό δικηγόρος δέν τά κατάλα
βε, ή εκείνοι δέν μπορέσου νά τού 
δώσουν νά καταλάβη.

Λένε γιά μιά πληθώρα συναδέλ
φων, οί όποιοι έκλήθησαν καί τό συ- 
νεζήτησαν τό σχέδιο. Σάς έρωτώ, κύ
ριοι συνάδελφοι, ποιούς θά θεωρήσε
τε έσεΐς φυσικούς έκπροσώπους γιά 
νά συμμετάσχουν συνεπικουρικώς σέ

μία συζήτησι ’Οργανισμού, ένα Συμ
βούλιο πού έπεσε άπό τον ουρανό, 
μέ μηδενικήν πείραν τών προβλημά
των τής Τραπέζης;

"Οταν ό συνάδελφος Παναγιώτης 
Θεοψανόπουλος μιλούσε πέρσυ γιά 
εκσυγχρονισμό, δέν μιλούσε ούτε γιά 
τό ξαναβάψιμο τών τοίχων, ούτε γιά 
τίς καινούργιες μηχανές, ή γιά τούς 
τέλλερς.

"Οταν μιλάμε γιά εκσυγχρονισμό 
καί όταν μιλούσε πέρσυ ό κ. Θεοφα- 
νόπουλος, έννοοΰσε δτι ή σχέσις έρ- 
γασίας μέ τον εργοδότην άλλαξε 
άρδην, καί δταν ό όμιλών σάς έλε
γε δτι ή Τράπεζα τοΰ 1970, δέν εί
ναι ή Τράπεζα τοΰ 1953, έννοοΰσε 
τούτο, δτι είναι SINE QUE NON ά- 
νάγκη νά γίνη καινούργιος Κανονι
σμός, άλλά αυτός ού παντός πλείν 
ές Κόρινθον. Δέν μπορεί, θέλει άλ
λα κότσια, δέν φθονεί ένας δικηγό
ρος, όσαδήποτε δεκαχίλιαρα καί αν 
τού δώσωμε, δέν φθάνει ό κ. Παπαϊω- 
άννου καί ό κ. Τσουδερός, δσην κα
λήν προαίρεσιν έχουν, τό ’Εργατικόν 
Κέντρον καί ή πείρα μας στην Γ.Ε. 
Σ.Ε. δέν φθάνουν γιά αυτά, έκεΐ άλ
λα κοκκάρια λαλούνε καί γιά άλλα 
είχαν τό νοΰ τους έπί δεκαετίες 
έκεΐ...

Ποιούς λοιπόν έπρεπε νά καλέσουν; 
Τουλάχιστον, αυτούς οί όποιοι διε- 
τέλεσαν Πρόεδροι, ή ’Αντιπρόεδροι ή 
Γενικοί Γραμματείς τού Συλλόγου. 
Τουλάχιστον επιφανή στελέχη τής 
Τραπέζης, τά όποια σέ αρμόδιες Δι
ευθύνσεις άσχολούνται μέ τά προ
βλήματα αυτά.

Νά διατυπωθή μέσα σ’ ένα ένι- 
αΐο κείμενο καί δχι σέ ένα κείμενο 
μέ φραστικές νομιμοκατασκευές καί 
πότε μέ φιλολογικές παρεμβολές ί- 
διατελείς — καί αυτό θά σάς τό ά- 
ποδείξω — νά προσπαθούν νά μάς 
πείσουν δτι έκλεισε ή ύποχρέωσίς 
τους προς σύνταξιν νέου οργανισμού.

Άντ’ αυτού έχομε, καί τί δέν έ
χομε συνάδελφοι, (λυπάμαι πάρα 
πολύ, άλλά σάς τό είπα πρέπει νά 
γραφούν, ό άντίλογος είναι άνάγκη, 
δέν είναι ένα πρόβλημα αν θά τά πή 
ό Χαρίτος, γιά νά γραφή τό όνομα 
τοΰ Χαρίτου, τό πρόβλημα είναι έάν 
ύπάρχη άλλη όχθη, αυτή ή άλλη ό
χθη πρέπει νά ακουστή, πρέπει νά 
καταλάβη καί ό κ. Π απαϊωάννου καί 
ό κ. Τσουδερός, ο όποιος είτε καλή 
είτε κακή τή μοίρφ, δέν ξαναεΐναι 
αύριο πρόεδρος, δτι έχουν ευθύνη καί 
δτι δέν μπορούν νά ξεγελιούνται αύ- 
τοί καί νά ξεγελούν καί έμάς είτε θέ
λοντας το είτε χωρίς νά τό θέλουν). 
Κόψαμε θέσεις, καταργούμε βαθμούς, 
στα πέντε χρόνια τμηματάρχες, στα 
τέσσαρα λογιστές, όπως βόλεψε. Κά
τι έπρεπε νά πούμε. ’Αβασάνιστα, 
χωρίς καμμίαν έκ τών προτέρων έ- 
νημέρωσι τοΰ προσωπικού καί κατό
πιν υποβολή στήν Διοίκησι, βρισκό
μαστε προ τετελεσμένου γεγονότος 
καί καλούμεθα νά συζητήσωμε αυτό 
τό όποιο είναι ήδη στήν Διοίκησι.

Θά είχα νά συστήσω στο μέλλον 
νά προκύψη έκ τών άρχαιρεσιών Συμ
βούλιο άναφορικώς προς τό σχέδιον 
τού ’Οργανισμού, λίαν μετριοφρόνως 
νά τό άποσύρη. Νά μήν τό βάλη στο 
συρτάρι του, άλλά νά τό ξαναφέρη 
πάλι έπάνω στά Γ ραφεία τού Συλλό
γου, νά συγκροτήση ένα άντιπροσω- 
πευτικό όργανο, δέν είναι νά είναι 
πολυκέφαλο, ώστε νά μή έπαληθευθή 
ή παροιμία δτι «δπου λαλούν πολλά 
κοκκάρια άργεΐ νά ξημερώση, άλλά 
πρόσωπα ύπεύθυνα, καί νά συζητηθή 
κάτω άπό τίς συνθήκες πού διαμορ
φώνεται σήμερα ή σχέσις έργασίας 
καί εργοδοσίας στήν Τράπεζα.

Νά ξανασυζητηθή ένα τέτοιο σχέ
διο έμπεριστατωμένος, νά τεθή ύπ’ ό- 
ψιν μας, νά κυκλοφορήση μία «Τρα
πεζιτική» ή ένα φυλλάδιο, δπως είχε 
βγάλει ολόκληρο σχέδιο ’Οργανισμού 
καί τό έθεσε ύπ’ όψιν τών συναδέλ
φων μήνες πιο μπροστά, νά καλέση 
έκτακτη Συνέλευσι, νά βρή έναν ό- 
ποιοδήποτε τρόπο δημοσίου διαλό
γου μεταξύ τών συναδέλφων καί με
τά νά τό πάη στήν Διοίκησι. (Χει
ροκροτήματα) .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ή πρότασις πού έ- 
τέθη είναι γιά τό νέο Διοικητικόν 
Συμβούλιου; Δέν μπορεί νά δεσμεύ- 
ση ή παρούσα Συνέλευσις τό νέον 
Διοικητικόν Συμβούλιου.

Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, 
κυρίαρχον Σώμα είναι ή Γενική Συ- 
νέλευσις τοΰ σώμοσος τών Υπαλ
λήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δέν είναι όμως μέ
σα στά θέματα τής ήμερησίας δια- 
τάξεως, πώς θά γίνη;

Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε τής 
Συνελεύσεως, έπιτρέψτε μου, βάσει 
τού Καταστατικού τοΰ Συλλόγου τών 
'Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης, 
δύνανται νά τίθενται ύπ’ όψιν τοΰ 
σώματος τής Συνελεύσεως θέμοπα, 
δεδομένου δτι κυρίαρχον σώμα είναι 1 
ή Γενική Συνέλευσις, είς έφαρμογήν 
τών άποφάσεων, τής όποιας έκλέγε- 
ται τό Διοικητικόν Συμβούλιον καί 
είς έκτέλεσιν τών άποφάσεων τού Δι
οικητικού Συμβουλίου, τό Γραφείου 
τού Συλλόγου, είναι εύλογον δτι ή 
άλυσσίδα αυτή μάς άναγάγει πρω- 
τοτύπως, στο στι ή Συνέλευσις μπο
ρεί νά λάβη άπόφασιν, ώστε τό μέλ
λον νά προέλθη Διοικητικόν Συμ
βούλιου νά άποσύρη τό σχέδιον 
αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: "Εχει μίαν διαδικα
σίαν, κ. Χαρίτο. (Χειροκροτήματα).

Ή υποβολή προτάσεως έχει μίαν

I διαδικασίαν, έάν τηρηθή, φυσικά δέν 
I ύπάρχει άντίρρησις. Είναι κόποι ο 
δριον νομίζω πού παρέχει, προ πέν
τε ήμερών< κάτι τέτοιο πρέπει νά εί
ναι.

Δ. ΧΑΡ IΤΟΣ: "Ετερα θέματα τής 
ήμερησίας διατάξεως, κύριε Πρόε
δρε, λέει τό καταστατικόν, δέν άνα- 
φέρεται σέ προτάσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυττάξτε, έγένετο 
μία πρότασις, θά κριθή. έάν μπορή 
νά γίνη βάσει τού Καταστατικού, 
έάν δέν μπορή νά γίνη...

ΕΙΣ ΑΚΡΟΑΤΗΣ: Όμιλεΐ μα
κράν τού μικροφώνου μή άκουόμενος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως έχει δι
καίωμα, άλλά είπε ό κ. Παπαδοπού
λας έάν γίνεται δεκτή, γιά νά γίνη 
δμως δεκτή πρέπει νά είναι νόμιμος 
ή πρότασις αυτή νά ύπάρχη, νά κρι
θή μετά άφού άπαντήση ό κ. Πα- 
παϊωάννου έάν είναι νόμιμος ή πρό- 
τασις καί μπορεί νά λάβη άπόφασιν 
ή Συνέλευσις, περί αυτού πρόκειται, 
έάν είναι νόμιμος ή λήψις άποφάσε- 
ως άπό τήν Συνέλευσιν, όχι περί τής 
άποδοχής προτάσεως, ή πρότασις 
κατατίθεται, καταλάβατε πώς τό λέ
γω, άντελήφθητε, θέλει νά άπαντή
ση έπί τού θέματος καί νά κρίνη ή 
Συνέλευσις.

(’Ακολουθούν ταυτόχρονοι διαλο- 
γικαί συζητήσεις).

Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, 
έσείς διευθύνετε τίς συζητήσεις καί 
έσεΐς άποφασίζετε καί όχι ό Γενικός 
Γραμματεύς τοΰ λογοδοτοΰντος Συμ
βουλίου, μή μεταβιβάζετε τίς ευθύνες 
σας, οί όποιες είναι κυρίαρχες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυττάξτε, κ. Χαρΐ- 
το, τό καταστατικόν εις τό άρθρον 
9 άναφέρει τό εξής: «Κατ’ έτος τί
θεται ύπό τήν κρίσιν τής Συνελεύσε
ως κλπ. κλπ. μεταξύ άλλων, πάν άλ
λο θέμα άναφέρει τό καταστατικόν 
ύποβληθησόμενον ύπό τήν κρίσιν τής 
Συνελεύσεως καί άνά διετίαν αί άρ^ 
χαιρεσίαι κλπ. καί λέγει άπό κάτω, 
έν συνεχείςι σάς διαβάζω γιά νά μή 
σάς τά διαβάσω δλα, εις τήν περί- 
πτωσιν 3 τού παρόντος, 3 είναι αυ
τή πού σάς άνέφερα προηγουμένως, 
πάν άλλο θέμα ύποβληθησόμενον είς 
τήν κρίσιν τής Συνελεύσεως τοΰ πα
ρόντος, τά ύποβληθησόμενα θέματα 
τίθενται, είτε δΓ άποφάσεως τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου, ε’ιτε διά προ
τάσεως έγγράφου υπογεγραμμένης 
ύπό τού 1)20 τουλάχιστον τών τα
κτικών μελών, ύποβάλλονται δέ είς 
τήν Συνέλευσιν 5 τουλάχιστον ημέ
ρας προ τής τεταγμένης δΓ αυτήν ή- 
μέρας.

Συνεπώς πάν θέμα ύποβαλλόμε- 
νον ύπόκειται εις αυτήν τήν διάτα- 
ξιν τού Καταστατικού.

Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Διακριτική ευχέ
ρεια, κύριε συνάδελφε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ή άπόφασις τής 
Συνελεύσεως μπορεί νά είναι ύπ’ ό
ψιν τού Διοικητικού Συμβουλίου, τού 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου καί νά 
κρθή έάν πρέπει καί νά πάρετε καί 
υπογραφές τού 1)20 νά τεθή ύπ’ ό
ψιν τής Συνελεύσεως.

Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Συνεπώς, κύριε συ
νάδελφε, έπειδή ώς κυρίαρχος έκφρα- 
στής τής συζητήσεως ό Πρόεδρος 
τής Συνελεύσεως άπεφάνθη έτσι ε
μείς δέν άντιγνωμοΰμε, διότι ό χρό
νος περνάει, ή πρότασις έτέθη, τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον, τό μέλλον, 
άς σκεφθή σοβαρά καί νά κρατρ: ύπ’ 
όψιν του, άλλως τό 1)20 είναι πάρα 
πολύ εύκολο νά ληφθή μέ ύπογραφές 
καί νά θέση, τό μέλλον νά προέλθη 
έκ τών άρχαιρεσιών Συμβούλιον προ 
τών ευθυνών του, ή μέ καινούργια Συ
νέλευσι πού νά έχη θέση τό θέμα 
νομότυπα πλέον σύμφωνα μέ τήν ερ
μηνείαν, αυτή πού έδόθη στο άρθρον, 
ή νά τό υίοθετήση χωρίς νά τραβιώ- 
μαστε μέ ύπογραφές καί ταλαιπωρί
ες τού Σώματος. (Χειροκροτήματα). 
"Ας άποφασίση.

ΕΙΣ ΑΚΡΟΑΤΗΣ: Όμιλεΐ μα
κράν τοΰ μικροφώνου ύποβάλλων έ- 
ρώτησιν.

Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Ή άπάντησις αυ
τή δέν μπορεί νά δοθή άπό τήν Συυ- 
έλευσιν.

Κύριε ©εοφανόπουλε, γιά μιά ά- 
κόμη φορά, σάς λέγω, τό θέμα δΓ 
έμέ είναι κρυστάλλινης διαύγειας, έ
άν ό κ. Πρόεδρος, πιστεύει καί δέν 
έχομε κανένα δικαίωμα αυτή τή στι
γμή νά άνταγνωμοΰμε μαζί του ότι, 
έφ’ όσον δεσμεύεται καταστατικώς 
τό Σώμα νά λάβη άπόψασι, τήν κα
ταθέτομε τήν πρόταση άπεφάνθη νο
μίζω τό Σώμα τής Συνελεύσεως, ότι 
νά έλθη προς συζήτησιν τό καινούρ

γιο Συμβούλιο καί έμεΐς λέμε, έφ’ ό
σον είναι δεδηλωμένη ή άπόφασις 
τών συναδέλφων, άς έχη ύπ’ όψιν του 
τό μέλλον νά προέλθη έκ τών άρχαι- 
ρεσιών Συμβούλιου ότι, τό 1 )20 εί
ναι πάρα πολύ εύκολου νά μαζευτή 
καί αυτό τό άπεδείξαμε καί παλαιό- 
τερα.

©ά ήταν χαρά μας, αυτό έδώ τό 
σχέδιο, νά ήταν μία ολοκληρωμένη 
έργασία, πού νά άπεικονίζη τήν σο
βαρότητα τού Συλλόγου μας, θά ή
ταν εύχής έργον νά άπέπνεε τήν βε
βαιότητα τοΰ ολοκληρωμένου έργου, 
τοΰ έργου πού έχει συλλάβει τό μέ
γεθος τοΰ σκοπού πού πρέπει νά έκ- 
πληρώση. Αυτό όμως τό ώς έτυχε 
καί κατά τύχην μέ άρθρολογίαν άπό 
έδώ καί άπό έκεΐ, μέ τήν φιλολογικο- 
οικονομικήν του διάθεσιν, δέν μάς ά- 
ποκαλύπτει, διότι ό 'Οργανισμός δέν 
τροποποιείται κάθε μέρα, όπως λέ
γαμε ότι καί μισθολογικό δέν γίνε
ται κάθε μέρα.

Γ ιά τό θέμα τής αύξήσεως τών 
οργανικών θέσεων τών ύποτμημα- 
ταρχών σάς διάβασα ένα τηλετυπι- 
κό μήνυμα. Έκκρεμοΰν οί προαγωγές 
τής 1.1.70, μπαίνομε όσον οϋπω είς 
τό τρίτο εξάμηνο καί θά δημιουργη- 
θή, γνωρίζει πολύ καλά ό Σύλλογος, 
τί πρόβλημα θά δημιουργηθή μέ τίς 
τρεις VALEUR καί νά δώ πώς θά 
τό ξεμπλέξη.

’Εγώ είχα συμβουλεύσει κατά τό 
μέγεθος πού μπορεί ή ηλικία καί ή 
θέσις μου. μέσα στήν οικογένειαν 
τών συναδέλφων, τον κ. Γενικόν πά- 

1 ση θυσία νά επιδίωξη νά λυθή τό 
πρόβλημα αυτό διά νά μήν τό έχη 
μεθαύριο στις άρχαιρεσίες.

Τά οικονομικά τού Συλλόγου όπως 
τά άπετύπωσαν στον ’Απολογισμό 
είναι μία πολύ κακή άρπάγη γι’ αύ- 
τούς. ’Εγώ δέν θά τολμούσα ποτέ νά 
βγάλω τέτοιο άπολογισμό. ’Επειδή 
ό κ. Πατητάς σάς χόρτασε ένδεχό- 
μενα, μιλώντας σας γιά τά κονδύ
λια τά πραγματοποιηθέντα, έγώ θά 
σάς πώ γιά τό κονδύλι πού λέγεται 
προϋπολογσμός, γιά νά σάς άνοιξη 
ή όρεξι έκ νέου.

Προσέξτε κύριοι συνάδελφοι, πέρ
συ έμεινα «φωνή βοώντος έν τή έρή- 
μφ», όταν κατήγγειλα δαπάνες μή 
προϋπολογισμένες. Σήμερα θά προ
χωρήσω κόμη πιο πολύ.

Προϋπολογισμός τού 1969

Σύνδρομα! καί δικαιώματα μελών 
1.300.000.

Τόκοι καί τοκομερίδια 600.000.
Σόνολσν 1.900.000.
Προέβλεπε τό τότε Διοικητικόν 

Συμβούλιον έκτέλεσιν προϋπολογι
σμού σέ ύψος 1.580.000 μέ πλεόνα
σμα 320.000 δρχ.. Τό 1969 προϋ- 
πελογίζοντο αυτά. Τό 1971 προϋπο
λογίζουν συνδρομές μελών 1.800. 
000. Πράγματι ηύξήθησαν κατά μι
σό εκατομμύρια οί εισφορές. Καί τά 
τοκομερίδια καί τά μερίσματα σέ 
1.000.000 παρ’ όλο πού τό ύψος θά 
είναι μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο, 
τά ύψος τών τοκομεριδίων πού θά 
πραγματοποιηθούν άπό τά μερίσμα
τα τού 1970. Καί έχουν λοιπόν έναν 
προϋπολογισμό ύψους έσόδων 2.800. 
000 καί προβλέπουν έκτέλεσιν προ
ϋπολογισμού 2.800.000 δραχμών. 
Είναι ή πρώτη φορά, πού όσα θά 
είσπράξωμε τόσα μάς χρειάζονται. 
Είναι δικαιολογημένα; "Ερευνα. Οί 
γιορτές καί οί ψυχαγωγίες τίς προ
ϋπολογίζαμε γιά 250.000 δρχ. καί 
άνακαλύψαμε ότι θά μάς χρειασθοΰν 
500.000. 100% έπάνω. Νά έχουμε 
άνοιγμα, γιά νά μή μάς πή κανέ
νας Χαρίτος τού χρόνου πάλι ότι κά
ναμε δαπάνες πού δέν τίς είχαμε 
προϋπολογίσει.

Τίς άρχαιρεσίες τίς άνεβάσαμε 
κατά 50.000 δραχμές. ’Από 200.000 
σέ 250.000. Δέν ξέρω ποιό κονδύλι 
είναι αυτό πού ύπολογίζουν ότι έχει 
αύξηθή τόσο πολύ στίς άρχαιρεσίες 
αυτές, τήν στιγμή πού μάλιστα θά 
είναι μόνοι τους καί συνεπώς ούτε 
μία περιοδεία ούσιαστικά δέν τούς 
χρειάζεται ’Εκτός έάν έπειδή έχουν 
κάνει πολλές καί πρέπει νά μπουν έ
κεΐ μέσα τά έξοδα. "Εχομε έξοδα 
συνδικαλιστικών άγώνων 100.000 
δραχμές. Σιγά τούς άγώνες. Στον 
προϋπολογισμό τού 1969 πού σάς 
διάβασα δέν ύπήρχε ούτε μία δρα
χμή, διότι τό λογοδοτήσαν τότε 
Συμβούλιον είχε συναίσθησιν μετριό- 
φρονα τής πραγματικότητος. Δέν 
τολμούσε νά σάς κοροϊδεύη έστω καί 
μέ τούς τίτλους τών κονδυλίων στον 
προϋπολογ ισμό.

"Εχουμε τήν υιοθεσία τοΰ Μολυ-
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ι βδοσκεπάστου 250.000 δραχμές καί 
είπαμε, βρε άδελψέ, νά υίοθετήσωμε, 

J άλλά όχι νά τό ύποκαταστήσωμε τό 
χωριό. ’Άς τό φέρωμε έδώ νά τοΰ 
ένοικιάσωμε ένα ξενοδοχείο, νά μένη 
έδώ τό χωριό, θά μάς στοιχίση λι
γώτερα. "Αγιος ό σκοπός, καί θυ
μάμαι πολύ καλά όσα διηιμήμφθησαν 
μεταξύ τού κ. Γαλληροπούλου καί 
τού κ. Π απαϊωάννου καί όσοι άπό 
σάς ξαναανοίξετε τήν «Τραπεζιτική» 
έκείνη θά βρήτε πάρα πολλά ενδια
φέροντα. Πολλοί οργανισμοί, παρεμ
φερείς μέ έμάς, προβαίνουν σέ τέ
τοιες έθνικές χειρονομίες, άλλά ή έν
νοια τής συμβολικότητος, δέν μετα
βάλλει τον χαρακτήρα της. Γ ιά τέ
τοιες ώρες, είναι άρκετά ΐρχυρή, ή 
κοινωνική πρόνοια τού κράτους νά 
άντικαταστήση έμάς. "Οταν χρειά
στηκε τό 1940—41, καί 15θήμερο 
μισθό έδωσαν οί ύπάλληλοι τής ’Ε
θνικής Τραπέζης, γιά τήν κινητο
ποίηση/ τήν πολεμικήν τού "Εθνους. 
"Οχι έν όνόματι, τώρα, ένός προϋ
πολογισμού τής τάξεως τών 3.000. 
000 δρχ. άρχίζουμε νά χορεύω με κ. 
Πρόεδρε καί κ. Γενικέ. Καί άλλοι έ
χουν έθνικήν ευαισθησία, άλλά έχουν 
καί ευαισθησία τσέπης, καί νομίζω 
ότι καί τά δυο μπορούν νά συμπο- 
ρεύωνται. Καί φθάναμε σέ κείνο τό 
φοβερό καί τρομερό. 350.000 δρχ. 
γιά νά γιορτάσωμε, λέει, αυτό πού 
έπρεπε πριν τέσσαρα χρόνια νά 
γιορτασθή. Πέρσυ κάηκε, φέτος μύ
ρισε. Καί ξέρομε ότι πέρσυ κάηκε 
καί τό ξέρουν κΓ εκείνοι καί έν τού- 
τοις άναρτοΰν πινακίδες, οί όποιες 
δέν γράφουν 1917—1967 άλλά λέ
νε 50 χρόνια, καί ό καθένας άναρω- 
τιέται τί 50 χρόνια είναι αύτά, τό 
1921 ιδρύθηκε ό Σύλλογος;

Γιά μένα, κύριοι συνάδελφοι, ό 
προϋπολογισμός αυτός είναι πρωτο
φανής, στήν σκανδαλώδη του διατύ
πωση στά χρονικά τού Συλλόγου 
μας. Γ Γ αυτό σπεύδω σέ δήλωσι γιά 
νά γραφτή στά πρακτικά: Άρνοΰ- 
μαι τήν έγκρισί τους. Δέν συζητώ 
γιά τον άπολογισμό, διότι έκεΐ του
λάχιστον, θέλω νά πιστεύω ότι, ή ευ
θιξία έναντι συναδέλφων τιμίων πρέ
πει νά είναι ίση μεταξύ όλων μας.

Πέρσυ πού είχα έπιστήσει τήν 
προσοχήν τους, ότι παροιχόρεψαν τά 
χιλιάρικα μέσα στην Λέσχη, δέν τό 
δέχθηκαν. Φέτος πού θά τούς ξανα- 
πώ, ότι έπαυξήθη ό χορός μέ 330. 
000 έλλειμμα στ ή, Λέσχη., θά μού 
πούνε ότι: Γράψαμε στον άπολογι
σμό, ότι σιγά - σιγά αύθάνουν οί 
προσερχόμενοι στήν Λέσχη. Κυττά- 
ξετε κύριοι συνάδελφοι, τά έσοδα ά
πό τή λειτουργία τής Λέσχης, νά δή- 
τε πόσο πολύ αυξήθηκαν, ποιό σκέ
λος αυξήθηκε πιο πολύ, τά έσοδα έκ 
τής αύξήσεως τών έστιαζομένων, ή 
τά έξοδα άπό τίς δαπάνες;

Έκτος έάν καμαρώνωμε καί μιλά
με γιά τήν συμμετοχήν μας, άναλώ- 
μασι τής Διοικήσεως πού δίνει τό 
1.500.000 δραχμές.

Γ ιά τά 50χρονα, κύριοι συνάδελ
φοι, τό θέμα είναι ξεκαθαρισμένο. 
Ή σεμνότητα είναι προτιμώτερη ά
πό τούς πανηγυρισμούς. Κάθε πρά
γμα στον καιρό καιρό του καί ό κολ- 
λιός τον Αύγουστο.

Ό καλύτερος πανηγυρισμός, θά 
ήταν οί άγώνες τοΰ Συλλόγου, καί 
όχι οί άφίσσες καί τά χιλιάρικα καί 
οί δεξιώσεις. Τό προσωπικό, τό ο
ποίο κοροϊδεύεται, τό προσωπικό, τό 
όποιο στενάζει μέσα στά άλυτα προ- 
βλήματά του δέν έχει καμμιά διάθε- 
σι νά βλέπη νά κάνετε άτομικές προ
βολές μέ τά λεφτά τά δικά του. Έ
γώ προσωπικά τουλάχιστον τούτη 
τήν ερμηνεία δίνω.

Δέν είναι έορτασμός αυτός, αύ
τά είναι κατασπήλωσις τής μνήμης 
τών συναδέλφων. "Οταν φθάνη ό Σύλ
λογος νά άλληλογραφή μέ τήν έρ
γο δοσί αν καί απονέμουν οί μέν 
ατούς δέ έπαίνους, διά τήν συνερ
γασίαν έπί τών πανηγυρισμών.

Ακούστε έσεΐς προβολή έορτα- 
σμοΰ 50 έτών συνδικαλιστικού οργά
νου πού νά λέη: «Οί ίδρυταί της έκ- 
φρασταί τής θελήσεως τών ύπαλλή- 
λων τής Εθνικής Τραπέζης, θέτουν 
ώς επιδίωξιν τού Συλλόγου τήν προ
στασίαν τών μελών έφ’ όσον αυτή 
δέν άντιτίθεται είς τά συμφέροντα 
τής Τροστέζης». Αύτό είναι γραμμέ
νο μέσα στο φυλλάδιο μέ μαύρα 
στοιχεία έντός εισαγωγικών καί ει
πώθηκε άπό τούς ίδρυτάς τοΰ Σω
ματείου έκείνου, πού είχε μόνον κοι
νωνικόν χαρακτήρα καί τό υιοθετεί 
σήμερα ό κ. Π απαϊωάννου, ό Αντι
πρόεδρος τοΰ Εργατικού Κέντρου 
Αθηνών. Νεκρανασταίνει δηλ. μιά 
φράσι βρυκόλακα. "Οτι αυτή είναι ή 
γραμμή μας, αυτό μάς υπενθυμίζει, 
αύτό λέει στούς πελάτες: Έφ’ όσον 
δέν άντιτίθεται είς τά συμφέροντα 
τής Τραπέζης.

Τέρμα ή έννοια τοΰ συνδικαλισμού, 
τέρμα ή διελκυστίνδα, μεταξύ συμ
φερόντων έργαζομένων καί εργοδό
του. Νά ξαναθυμηθοΰμε τίς ωραίες 
εκείνες ή μέρες τού Κυριακόπουλου: 
«Ελάτε σείς κ. Διοικητά, νά γίνε
τε πρόεδρος τού Συλλόγου». Ξέρει 
πολύ καλά ό κ. Τσουδερός ποΐος τό 
είπε.

Γ ιά άλλη μιά λοιπόν φορά τά συμ
φέροντα τών μετόχων, μέ τά δεκα
χίλιαρα τών μετοχών τους καί έφ’ 
όσον δέν άντιτίθενται σ’ αυτά τά δι
κά μας τά συμφέροντα, μπορούμε νά 
πάρωμε καί έμεΐς ψίχουλα, άφού τό 
5% τούς τό χαρίσαμε.

Αυτόν τον εορτασμόν τών 50 χρό

νων μάς ζητούν νά κάνωμε. Έάν ύ
πήρχε έτερο ψηφοδέλτιο, έάν έγώ ή
μουν ύποψήφιος καί μέ δικαίωναν οί 
ψήφοι σας, όχι μόνον θά άπέσυρα 
αυτήν τήν κωμωδίαν, άλλά θά κυ
κλοφορούσα καί άνακοίνωσιν καί θά 
ζητούσα συγγνώμην. Ό Σύλλογος 
σκέφθηκε νά κάνη αυτούς τούς άταί- 
ριαστους πανηγυρισμούς.

Ντραπήκαμε μέσα στο δημοσιο
γραφικό όργανο τοΰ Συλλόγου νά 
μνημονεύσουμε τούς Προέδρους, πε
ριμέναμε νά βγάλουμε τό φυλλαδά- 
κι. Έδώ, ή «Τραπεζιτική», είναι τό 
μνημείο, έδώ καταγράφεται ή ιστο
ρία τοΰ Συλλόγου. Βρήκαμε γιά τήν 
Εθνεγερσία, τον Γεώργιο Σταύρο, 
ξαναθυμηθήκάμε, βρήκαμε τά δώρα 
τών συναδέλφων, ξανά φωτογραφίες 
καί πήραμε καί τίς δυό τσιγκογρα
φίες τίς όποιες κύριοι συνάδελφοι, ό
σοι θά θυμόσαστε τίς έβαλε τό πα
λαιό έκείνο Συμβούλιο σεμνά - σε
μνά σ' ένα φύλλο, τό όποιο έκυκλο- 
φόρησε τό 1 968 καί τά γιόρτασε τά 
50 χρόνια όπως άρμοζε, τά γιόρτασε 
σέ ήθικό βάθος, τά γιόρτασε σά 
μνημόσυνο, δέν χρειάστηκε έκατο- 
χίλιαρα.

Μόνον έκεΐ πού δέν κόπιασαν εί
ναι τά χιλιάρικα. Βέβαια έπειτα άπό 
όλα αυτά, πού μέ τόση κακότητα 
λέω, θά λέτε πολλοί άπό σάς, είπα 
τί μάς απομένει, ό δρόμος είναι γνω
στός, θά τον περπατήσωμε, θέλον
τας καί μή. Τό καταγγείλαμε ότι έ
άν έννοοΰν ότι ουδέποτε ύπήρχε 
συμβούλιο σάν τό δικό τους έννοών- 
τας ποτέ χειρότερο, δέν θά τούς άρ- 
νηθώ τον χαρακτηρισμό. Δυστυχώς 
όμως είμαι ύποχρεωμένος νά τον 
λουσθώ καί νά πώ ότι είναι τό ά- 
ναγκαΐον μας κακό, καί δέν άποτε- 
λεΐ άφεσιν αμαρτιών, είναι άναγκαΐ- 
ον κακόν λόγφ άκριβώς αυτής τής 
φοβερής πτώσεως πού ύπάρχει ό 
συνδικαλισμός στήν Τράπεζα. Ό 
φαύλος κύκλος βέβαια είναι δεδομέ
νος. Τόσο ένήργησαν γιά νά άνεβά- 
σουν τήν διετία, τόσα άποτελέσμα- 
τα θέοισαν.

Εξασφαλίσαμε τό άξίωμα μέ τό 
μισό μας πόδι πιά ■— διότι ούτε ο
λόκληρο μέσα στήν υπηρεσία — ό
σου αφορά τον κ. Τσουδερό τό ένά- 
τισυ έχει βγή. Μέ ένα άκόμη τού κ. 
Π απα ϊωάννου, άπό τον όποιον δυσ
τυχώς στήν διετία λέω άλλα περί μέ
να, όχι περισσότερα, άλλα.'Όχι συν
δικαλισμό δευτεροβάθμιο, πρωτοβά
θμιο συνδικαλισμό, έξειδικενμένο 
γιά τήν Εθνική Τράπεζα καί τά δι
κά της προβλήματα.

Ή Γ.Σ.Ε.Ε. καί τό Ε.Κ.Α. άλλα 
προβλήματα έχουν, άλλοι εκείνοι οί 
φαύλοι, ή βρωμιά τών Δελφών, στούς 
όποιους τρέξαμε μέ τό λεωφορείο νά 
πάμε, βαρεθήκαμε νά βλέπωμ στήν 
«Τραπεζιτική» τήν πληρωμένη υπο
μνήματα, βαρεθήκαμε νά βλέπωμε 
σχόλια, πού έάν μάς έπαιρνε ό χρό
νος συνάδελφοι, πού έάν είχα έναν 
τρόπον νά σάς τά δη μοσ ιολογήσω, 
όχι βέβαια σάν τό γράμμα έκείνο 
πού τό έγραφα τον ένα μήνα καί έ
παιρνα άπάντησι μετά άπό 3—4 μή
νες καί άναγκάσθηκα νά έπικαλεσθώ 
τίς συνέπειες τού νόμου γιά νά τό 
δημοσιεύσουν, θά βλέπατε τί έσή- 
μαινε «Τραπεζιτική» στή διετία.

Μέ αυτές λοιπόν τίς προοπτικές, 
έρχόμαστε νά άντιμετωπίσωμε άρ- 
χαιρεσίες. Τέσσερις άποσπασμένοι, 
κύριοι συνάδελφοι, στο περασμένο 
Συμβούλιό τους, στον πρώτο χρό
νο, πού αν άθροίζοντο τά χρόνια 
τους, θά ήγγιζαν τήν Εθνεγερσίαν 
δυό φορές. Τό είπα καί τότε, τό ξα- 
ναλέω νά τό άκούσετε καί έσεΐς πού 
δέν εϊσαστε τήν άλλη φορά: "Εναν 
νέον σύμβουλο είχον καί έκείνου έ
φ ράντισαν νά τού κάνουν μαύρη τήν 
καρδιά γιά νά φύγη μέσα άπό τό 
Συμβούλιο. "Ετσι πιστεύω έγώ, έάν 
δέν θέλη έκείνος νά τό δέχεται, ή 
σκοπιμότης είναι δική του.

Φυτώριο στελεχών έτοιμάσθη έκεΐ 
έπάνω! ! ! Φυτώριου συνταξιούχων ή
ταν. Καί τώρα αγωνιζόμαστε νά ά- 
νεβάσουμε τό 61 ον στο 62ον στούς 
Ύποτ μη ματάρχας μήπως καί παρα- 
ταθή άπό τό άσφαλιστικό στο 65ο 
έτος τής ηλικίας τό όριο τού Προέ
δρου.

Έάν όμως όλα αυτά πού λέω εί
ναι κακίες, περιμένω τήν 31 ην Δε
κεμβρίου νά σφίξω τό χέρι τού Προ
έδρου καί νά τού πώ, στο καλό καί 
200 χρόνια νά ζήσης. Περιμένω τοΰ 
χρόνου τον κ. Π απαϊωάννου νά τοΰ 
πώ, γειά σου Μήτσο, νά πάς στο 
καλό. Καί γιά όσα έπραξες, καί σάν 
άντιπολίτευσι καί σάν συμπολίτευσι 
γιά τά καλά σου χάρι σοϋ χρωστάει 
τό προσωπικό καί θά σέ θυμάται.

Έν πάση περιπτώσει όμως, τώρα 
πού είναι έδώ οί δύο φίλοι μας τού
τοι, τούς καλώ νά σκεφθούν σοβαρά 
ένα βασικό πλεονέκτημα, πού έχουν 
έναντι όλων ημών. Βαθμολογικά ό 
κ. Τσουδερός έχει έξαντλήσει τήν 
κλίμακα μέ τον ΐσχύοντα οργανισμόν.

Ό κ. Γενικός έφ’ όσον έπιβρα- 
βευθή ή θητεία του θά προλάβη άλ
λη μία προαγωγή. Οικονομικά, δόξα 
σοιό Θεός έδν πρέπει νά είναι άπό 
αυτούς, πού περιμένουν τήν έπομέ- 
νην τριετίαν γιά νά τάίσουν τό σπι
τικό τους.

"Εχουν άνττθέτως όλη τήν δυνατό
τητα έξ αυτών άκριβώς τών άπαλλα- 
γών νά μπορέσουν νά είναι αύτό πού 
ένδεχόμενα φοβούνται στίς δύσκολες 
τούτες μέρες όλοι οί άλλοι συνάδελ
φοι. Ό κ. Τσουδερός έπί πλέον εί
ναι φορέας ένός άπό τά πρώτα όνό- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 9ην ΣΕΛ).
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ματα ·»ή-ς Ελλάδος. Πολύ δύσκολα 
θά τολμήση νά τόν ενόχληση άνθρω
πος, μέ όσηδήποτε πίεσι καί αν ά
σκηση έπάνω στον εργοδότη. Είναι 
μεγάλο τό πλεονέκτημα καί των 
δύο, και είναι ακριβώς αυτά πού δεν 
έκαναν στά δύο χρόνια, πού ή μόνη 
ευθιξία πού είχαν ήταν διότι δεν έ- 
κλήθησαν οτό γεύμα των ΑΧΕΠΑΝΣ. 
Ήταν ή μόνη έντονη διαμαρτυρία 
προς την Διοίκησιν.

Αυτή ήταν ή ευθιξία ένός Τσουδε- 
ροΰ άνεΨιοΟ τού Μανώλη του Τσου- 
δεροΰ πού φοβόταν τί, ούτε τον 
Στρατιωτικόν Νόμον δεν θά έπρεπε 
νά φοβάται.

Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ: Μου επιτρέπετε 
μία διακοπή.

Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: "Οχι, κύριε Πρόε
δρε, τελειώνω. "Αν ό κ. Πρόεδρος 
τής Γενικής Συνελεύσεως τό έπιτρέ- 
ψη, έγώ πάντως δεν τό επιτρέπω.

Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ: "Ετσι τό άντε- 
λήφθητε, δτι έγώ ήθελα νά πάω στο 
γεύμα;

Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: "Ετσι γράψατε ε
σείς. Τό δημοσίευμά σας τό λέει και 
αν θέλετε νά τό ξαναδιαβάσωμε.

"Εχουν λοιπόν ένα τεράστιο πλεο
νέκτημα καί ιδία στις μέρες αυτές,

Α. ΜΠΑΜΙΧΑΣ: (Ή αρχή τής 
όμνλίας του λόγψ μικρά; τεχνικής 
βλάβης δέν -αποδίδεται,). Άναφιερόμε- 
νοις είς τον ’Οργανισμόν, συνίειχίζει 
ώς έίξήςι:

Προηγουμένως κολλήσαμε σε κάτι 
νομότυπο, ας πούμε, δτι δεν έχομε 
to δικαίοψια σαν Γενικήν Συνέλευσις, 
δηλαδή σάν κυρίαρχ-ο σώμα νά πούμε 
οτι δέν είναι τής άρεσκείας μας 'αυ
τός 6 ’Οργανισμός, 8χο|με ομωις, τό 
ήίθ'ωών δικαίωμα νά φέρωμε ιάντίρρη:- 
οιιν είς τήν τρότασιν απτήν τον ’Ορ
γανισμοί, ή οποία πιστεύω', μας 6οι- 
σίκει στο -σήνολόν του αντιθέτους.

Νοιμίζω δτι καί άπ]’ ιαύτούς τούς 
λ-ίγου-ς ύπάρχ όντας, αυτήν τήν στι
γμήν στην Γενικήν Συνέλευσιν, διά 
τό ήθικόν καί μόνον μέρος, διιόΐτι, υ
πάρχει μία μαγνητοταινία, ή όποια 
θά μείνη. ΈναΙ χειροκρότημα, Ιδι’ απ
τήν τήν μή άποιδοχήν μαις στον προ- 
τεινόμενα οργανισμό, θά ύπάρίχηι πάν
τοτε α’ -αύτήν τήν μαγνητοταινία. 
Σας παρια!καλώ, εάν συμφωνήτε μαζί 
μου, αν -δηλώ-σετιέ το, κατά τρόπον 
πού μάς απομένει, δι’ ενός χειροκρο
τήματος, ούτως ώστε νά Έχωμε τήν 
μαγνητοταινία άργό-τεριαΐ, καί νά ί- 
σχυρισθοΰμε δτι, κύριοι, έστω καί ε
μείς αί 50—100 πού μείναμε ©δώ-, 
δέν τόν βλέπομε τον οργανισμό τής 
προκοπής.

Αύτό γιά νά Έχωμε μία μαρτυρία, 
δσον άΐψίοιρμ τήν μαγνητοταινία. Τώ
ρα τό 'δεύτερον μέρος τής άρνήαεώ-ς 
μου, 'είναι αυτά, στο οποίο ήιδηι άνε- 
φέρθηισαν προηγουμένως ιοΊ όμιλη-ταί, 
άλλά έγώ θά τό πώ λίγο πιιό σκληρά, 
λόγψ τοϋ on ίσως 6έν Εχω τήν χά- 
ριν τοΰ λόγου, πού είχαν οί προηιγού- 
μιενοι όμιλιητ-αί ούτε καί τά χαρτιά, 
διά νά είμαι προετοιμασμένος.

Θά πώ όμως τό εξής πράγμα. Γνω
ρίζω δίτι πλεΐστοι ο-σοι συνάδελφοι έξ 
ημών, νέοιι υπάλληλοι των δύο χιλιά
δων δραχμών καί των δυόμισι*, αυ
τήν τήν στιγμήν έκτ-ελοΰν μίαν σύν
θετον υπηρεσίαν, δηλαδή τοΰ λογι- 
στίοϋ, τοΰ Ταμία καί τον Έλεγκτοϋ- 
συγχρόνως, δηλαδή μάλλον τρεις, δέν 
είδα όμως καιμμίαν πρόσθετον αμοι
βήν δι’ αυτάς.

Τό σεβαστόν καθ’ όλα Σύμβούλιον, 
έν πλήρ-ει μακαριότητι αντιμετωπίζει 
τό θέμα, οί δέ συνάδελφοι, ποή επί 
έναν χρόνον καί πλέον διαχειρίζονται 
χιρήματία, κάνουν του; έλ-ε'γκτάς, κά
νουν τούς λογιστάς, παραμένουν μέ 
τό επίδομα Των 600 δραχμών, τό ό
ποιον -ενίαι τό Ταμιακόν επίδομα, τό 
μέχρι το'δύε Ισχνόν -δηλαδή διά τούς 
ταμίας, οί όποιοι κάνουν απλώς τήν 
δ-ουλειά τής συναλλαγής.

Έν πάση πιεριπτώσει, νομίζω lorn ό
ταν ιάρχίζη ένας εκσυγχρονισμός δι’ 
έναν οργανισμόν όπως ή Τράπεζα, 
μία κοσμογονία, ώς πρός τιό σύστημα, 
ή άναθεώρησις δηλαδή όλων τών μέ
χρι ταϋίδε δεδομένων καί ξεκινάμε άπό 
τήν κοιρνφή χωρίς νά Εχωμεν ιάρχί- 
σ'ει άπό τά θεμέλια, δηλάδή ποιό είναι 
τό ιέπίδομα, ποια θά είναι ή έξ-έλιξις 
τών ασχολούμενων μέ τό νέον αύτό 
θέϊμαΙ εργασίας, τότε ξεκινάμε εσφαλ
μένα) ς.

Οϋδιεμία μνεία έχει γίνει ποτέ ού
τε είς τήν Τραπεζικήν, ούτε πουθενά 
άλλου, σέ καμμιά άνακοίνωσι. Τώρα 
θά πήίΤε βέβαια, οί συνάδελφοι οί ό
ποιοι κάνουν -αυτήν τήν δουλειά, πώς 
άντέδραισίαν, αύτό είναι δικό τους θέ
μα δέν είναι δικό μου.

που έχομε καινούργια Διοίκηση πού 
λέγεται ότι είναι λιγάκι ανεξερεύνη
τη... ’Ακόμη δέν άνοιξε το στόμα 
της καί δέν ακούσαμε τό αίνιγμά 
της.

Κάθε καινούργια Διοίκησις είναι 
άπό τήν άρχή μία καινούργια έπα- 
νατοποθέτησι τοΰ Συλλόγου Απέναν
τι στην εργοδοσία. Πλεονεκτεί ό κ. 
Τσουδερός στο σημείο αύτό, καί δν 
τον διώξουν άπό τήν Τράπεζα όπως 
έκαναν μέ τούς συναδέλφους συνδι- 
καλιστάς τής ’Εμπορικής θά έχη Εξ
ασφαλίσει έσαει τό δικαίωμα νά 
μπαίνη μέ ψηλά τό κεφάλι άπό ό- 
ποιαδήποτε θέλει πόρτα τής Τραπέ- 
ζης και όχι νά ΰποστή πάλι εκείνο 
πού ύπέστη στο Ταμιευτήριο, σέ μία 
άπό τις απεργίες τοΰ ασφαλιστικού, 
όταν μπήκε μέσα ή ήγεσία τής ‘Ο
μοσπονδίας γιά νά άπελευθερώση 
τόν κλειδωμένο τότε Σύλλογο καί εί
δε τόν κ. Τσουδερό νά κάνη συναλ
λαγή. Θά άποτελή τήν έξιλαστήρια 
πράξι του διά παντός. Μέ αύτό τό 
νόημα εύχομαι νά συνέλθου-ν, νά μπο
ρέσουν νά μάς προσφέρουν κάποια 
θετική υπηρεσία ώστε καί εμείς νά 
άναφέρωμε τό όνομά τους, σάν δι
καίων άνδρών καί συνδικαλιστών καί 
συναδέλφων. Ευχαριστώ.

Έν πάση περιιπτώσει, τώρα ώς 
προς τό θέμιαι τον Μολυβδοισκιεπάστου 
κύριοι, μή,ν άπορ-ήτε, μολυίβδιοσκέπα- 
στον είναι αύτό, Έχει βάρος, λοιπόν 
μέ τό βάρος καταπιεζόμεθα καταλά
βατε, καί -είμαστε υποχρεωμένοι άπό- 
μίαν πλιευρ-άν νά -ου-μβάλωμιεν. Βέβαια, 
νά αήν -είναι τό-σον μολυβίδιο-σκέπαστον, 
ώστε νά μπορούμε νά -άναίπνέ-ωμε από 
κάτω κιαί νά μή, μάς οκεττάσ-η γιά 
καλά ‘δηλαδή, οίκονομικ-ώς ,-οπότε χα
θήκαμε. Διότι ή υιοθεσία καλή -εί
ναι, άλλά εμάς δέν μάς υιοθέτησε 
κανένα μέχρι σήμερα.

"Ολα ιαύτά μέιχρνς Έδώ είναι πολύ 
καλά. Τώρα ώς πρός τ-ό θέμΙα τοΰ 
εντύπου- -αυτών τών 50 -ετών, έγώ 
θά μοϋ -επιτρέψετε νά διαφωνήσω μέ 
τόν μ. Χαρϊτ-ο, τό έντυπο καλώς μοι
ράστηκε κλπ., διότι οπωσδήποτε εί
ναι μέσον γιά, νά καταλάβηι δ κόσμος, 
-οτι υπάρχει ένας Σύλλογο-ς καί μας 
εκπροσωπεί καί δ όποιος πράγματι 
γιορτάζει τά 50 του χρόνια.

"Οσον άφιορρί δέ τό άλλο μέρος 
που είπε & κ. Χαρΐτος, δσον αφορά 
-αύτό τό -επίγραμμα, ας πούμε, πού 
έ-λέχθη οτι τά -συμφέροντα, τών υπαλ
λήλων τή,ς Εθνικής Τ'ρ-απέζηις θά 
ταυτίζωνται πάντοτε καί δέν θά έρ
χονται ποτέ σέ άντίθεσιν μέ τήν Ε
θνικήν Τράπεζα -συμφωνώ άπολύω-ς, 
ΙφΙθάνει ή Έίθνι,κή Τράπεζα, σάν ερ
γοδότης ν-ά μήν Ερχεται σέ αντίθεοι 
μέ τά συμφέροντα τών εργαζομένων, 
εμείς δέν έχιομεν καμμίαν άντίρρη- 
σιν, τά συμφέροντα. -μας ταυτίζονται 
μέ τά -συμφέροντα τής Τριαπέζης, 
φθάνει ή Τράπεζα νά τό 6-λέπη- Ετσι, 
διότι καί έμείς βεβαίως εϊμεθα υπο
χρεωμένοι σάν εργαζόμενοι νά εχω
μέ (ορισμένα δικαιώματα, ας μάς 'επι- 
Τραπή -αύτό τό "δικαίωμα. ΊΕΙν πάση 
πειριπτώσ©ι δέν Εχω νά πώ τίποτε άλ
λο, 'αύτά τα λίγα, τά έ-λάχιυστία. Μέ 
συγχωρεϊτ-ε νά πώ' καί κάτι όίλλίο.

'Τπάρχιει καί Ενα τρωτό σημεύον 
είς τούς προιαίγο ριεύσ-αντας, τό όποιον 
έγώ δέν μπορώ νά δεχθώ. ’Ήδη πλεί- 
στοι οσοι έκ τών δμιληφών, διετέλε- 
σαν στελέχη ικανά, αύτ-ό δέν τό λέω1 
μέ καμμίαν ‘διάθεσίν ειρωνείας, τό 
λέω πολύ σοιβ-αρά, ίκανώτοτα, άλλο 
8ν ύπήρχάν αντιθέσεις, ώς πρός τήν 
/-ραιμιμήν των κλπ. έν πάσηι περ-ιπτώ- 
σει ύπήρξιε ανικανότητα.

Άορώ, γιατί δ κ. Χαρΐτος ιέδέχθη 
νά μάς πή δτι, —-Κύριοι έγώ -Εχω 
πέντε χρόνια νά Εχω φύλλο πο-ιότη- 
τοις καί είμαι λογιστής Α'., ΐεάν τό 
δέχεται ώς κώλυμα δ κ. Χαρΐτος καί 
Τό -διατρανώνει ενώπιον τής Γενικής 
Συνελεύσεως, τότε αύτό είναι μία ν- 
παχώρηισις, Έναντι τών συνδικαλιστι
κών του ας πούμε προσπαθειών. Πρά
γμα που έγώ δέν μπορώ- νά τό δε
χθώ άπό τόν κ. Χ-αρίτο διότι προη
γουμένως τόν είδα πού ήταν πολύ 'μα
χητικός άπό τοΰ βήματος, δέν βλέπω- 
όμως τόν λόγον γιατί δέν πολιτεύεται 
πάλι, -αυτό ισχύει δι’ δλους τ,ούς προ
ϋπάρχοντας, άς ποϋ-με, συνδ-ικαλιστά;, 
χωρίς αυτό νά άποκλείηΐ καί είς -Ο
λους τούς μή μετέχοντας σήμερα είς 
συνδικαλιστικούς αγώνας νά με τ ά
ρχουν.

Τό δτι τώρ-α βέβαια τ-ό ,Διοικητι
κόν Συμβολύιο, έξ-ακολουθεϊ νά θέτη 
ύποψηιφ-ιότητα διά τάς έπομένας ιέκλ-ο- 
γάς δι’ αύτό δ-έν μπορώ νά τό- κα
τηγορήσω-, έγώ τουλάχιστον. Είμ-ε-θα 
ιοίμως άξιοι τή-ς τύχης μας αν 6-ρί- 
σκωμε δτ-ι τό Δ-ιοΐκηιτ-ικόν Συμβ-ούλιον

Ιδέν Εκανε καλά τήν δουλειά Του καί 
δέν τό 'άντιμετωπίζωμε -μέ Εναν άλ
λον συνδυασμό.

Διάθεσίν βεβαίως κριτικής κλπ, ή

Ν. ΠΙΣΚΟΛΌΣ : ’Αγαπητοί συνόν 
δελφ-οι, είναι ή πρώτη -φ-ορ-ά πού α
πευθύνομαι ενώπιον σας, άπό τοΰ βή
ματος τούτου, δι’ αυτό κατ’ αρχήν 
θά ζητήσω- συγγνώμην γιά τό τράκ 
πού Έχω, ή εάν τήν ομιλίαν μου δέν 
τήν διακρίνη ή ρητορική- τέχνη.

Πρό δυο ετών δ-ιά τής ψήφου μας 
έξελέξαμε τό παρόν Αιο'ικηίτικόν Συ|> 
βαΰλιον, τό οποίον είχε νά -αντιμετώ
πιση πάρα πολλά καί δύσκολα προβ-λή,- 
ματα. Τά σαιβορώτερια έξ αυτών ή- 
σαν τρία. Τό ΆσΙφαλιστικόν, τό αι- 
σθολιογικόν καί δ ’ Οργανισμός τής 
Τραπέζης.

Δέν θά ομιλήσω -ούτε γ-ι-ά, τό Α
σφαλιστικά, -ούτε γιά τόν ’Οργανι
σμόν τής Τ’ραπέζης, διότι ήδη τό έ- 
κάλυψ'αν πλήρως- οί προηγούμενοι 
συνάδελφοι, ο-ί όποιοι ιέμίλησαν. Θά 
άπευθυνθώ μόνον μέ νούμερα γιά τό 
θέμα τό μισθολο-γικό.

Είναι γνωστόν πόσον ταλαιπωρηθή
καμε -είς τούς -διαδρόμους νά πλη>- 
ροφορ-ούμεθα τίς ένέργ-ειες τοΰ Συλ
λόγου, τί είπε 6 Διοικητής, τί είπε 
δ Σύλλογος, τί είπε 6 κ. -Ρκιιτάκος, 
πού μπήκε μεμονωμένα είς τόν κ. Δι
οικητή:, γιά νά έκφέρη καί -αυτός τίς 
άπόψεις του, τί είπε ό κ. Σκ-ουλάκης, 
τί είπε δ κ. Τρίμης. Ό καθένας βέ
βαια τά δικά του σύμφωνα μέ τά συμ
φέροντα τών συναδέλφων, τούς όποι
ους έ'κπριοσωπ-οϋσαν.

Λυπηρόν, βέβαια, γι.ά -εμάς, άλλά 
άναγικιαΐον γιατί Ετσι τό θέλουν -οί πα
λαιοί, εμείς ο-ί νέοι νομίζω- δτι δέν 
θά είμαστε -σύμφωνοι μέ -α,ύτήν τήν 
κιατάσιταισιν, πού έπιζο-ατεΐ, πολλά ά- 
κούισαμε άπό τόν κ. Τσουδερό, τά ό
ποια διέψ'ευσε μετά άπό 1—>2 ώρες 
δ κ. Π απαΐωάννου πολλά ακούσαμε 
ιά-πά τόν κ. Π απαϊωάνν.ου τά όποια 
-διέψευδε -δ κ. Τ σουδερός, πολλά σχέ
δια αυξήσεων κυκλοφόρησαν ατούς 
διαδρόμους, πολλές ανακοινώσεις μας

κιαίλαΰισαν νά μή δεχθούμε κανένα σχέ
δια ώς πραγματικότητα, δλα αύτά ή- 
σαν άσχετα μέ αύ-τά πού συζηιτ-ούσαν 
στά γραφεία- τοϋ κ. Διοικητ-οΰ τοϋ 
Συλλόγου.

Βέβαια, στά τέιλο-ς κατέληξε νά πάτ 
ρωμε Ενα σχέδιο, τό όποιον -έίμμέσως 
ήίρνοϋντ-ο, αμέσως όμως ήτο ή πρα- 
γματικό-της αυτή καί σ’ -αύ-τά διαβά
ζαμε πολλά καί διάφορα νούμερα, τά 
όποια δέν μας εύρον- ιέμας ιδίως τούς 
μικρ-ούς, καί ό'ταν λέω μικρούς αν δέν 
ξέρω άπό λογιστάς Α' τούλάχισ-τον άυ 
πό λογιστάς Β' καί κάτω δέν μας εύ- 
ριε σύμφωνους.

Γι’ αύτό τρέξαμε άμέσως νά μετ-α- 
φέρωμίε τήν ανησυχίαν μας αυτή είς 
τό σεβαστόν προεδρείον, τό όποιον, 
καλώς μ-ας έδεχθη;, έδέχθη νά -άκούση 
τίς προτάσεις, τί παράπονα εχιομε, νά 
συζηιτή-σωμε μήπως, πριν ιάκόμη -δρι- 
στικοΜοιηθή- ή σύμβασις ιαύτή μήπως 
μπο-ρέσωμε καί έπιφέρωμε καιμμ-ία- με
τατροπή βάσει τών προτάσεων μας κιαί 
αύτό άπ’ ο-,τι ό κ. Πρόεδρος έδέχθη 
καί ό κι. -αιΚρατώλος καί ό κ. Μπε-λέ- 
κ-ος, Έκαναν μίαν πρό-τασ-ιν καί 166- 
χθη ό κ. Διοικητής τότε μίαν ιμικράν 
-αιύξησιν νά Ικανοποιήσουν κατά κά
ποιον τρόπον τό παράπονό μας νά μας 
δώσουν 30'—-32 δραχμές πάρία πάνω-, 
ένώ προηγουμένως, δ Σύλλογος Είσ- 
πριακτόρων διά τοΰ Προέδρου -αύτών, 
είχε κατορθώσει, ώς είχαμε πληροφα- 
ρηθή, νά πάρη εκτός τού σχεδίου, 
διότι ύπολιοίποντο τών συναδέλφων 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος ή 5-0 ή 
100 δραχμές επί πλέον, δέν ξέρω, α
πό τό κοντύλι, πού είχε μείνει αδιά
θετο-, σύμφωνα μέ τό σχέδ-ιον, τό ό
ποιον ικυκλοφορ-οϋισε σ-τούς διαδ-ρ-ο- 
μουις, πήραμε καί εμείς οί ύπολογ ι
στία ί Β' 30 ή 27 δέν ξέρω.

Βάσει τοΰ σχεδίου είχαμε δόκιαος 
δ παλαιός βασικός -μισθός 2.576, Εδω
σαν μίαν αύξ-ησιν τού βασικού μισθού 
24 -δραχμές καί τόν στρ-ογγυλοπ-οίησ αν 
σέ 2.-600 καί τοϋ -δίνουν μίαν πριοσαύ- 
ξησιν 400 δραχμές γιά νά τόν κάνουν 
3.000 δραχμές.

Κατά συνέπειαν γενική ιαϋ-ξησις καί 
πριοσαύξησις 424 δραχμές, 15,4 τοΐς 
εκατόν περίπου. Στόν υπολογιστή Β' 
τακτικός παλαιός μισθός 2.967 μία α-υ- 
ξησις βασικού μισθού 33 δραχμές, μία 
πρσσαύξησις 13ο)σ ήτοι 390 δραχμές, 
νέο-ς βασικός μισθός 3.0-00- σύνολον 
3.390.

'ΐπολογιστής Β' μέ πριοσαύξησι 
βασικός μισθός 3.0-00 δραχμές, προ- 
σαύξησις 13ο:)ο, πρ-οσαύξησις τό 20 
στό βαθμό, σύνολον 33-ο) ο, ήτοι σύνο- 
λον 3.99-0.

'Τπολογιστή,ς Α' βασικός μισθός 3.

όποίαι έπιβάλλετα-ι τήν βλέπω. Δεν 
βλέπω οιμω-ς τό αντίπαλον στρατόπε- 
δ-ofV, -δεν βλέπω καμμίαν άντιπολίτε-υ^ 
σ-ιν. Ευχαριστώ πολύ.

3-56, παίρνει μιά αΰξησι βασικού μι
σθού 145 δραχμές καί μία προ-σαύιξησι 
3-50 δραχμών, σύνολον 49-6 δραχμές. 
Λογιστής Β' παλαιός βασικός μισθός 
3.955, αυξησις βασικού μισθού- 195 
δραχμές, πριοσαύξησις 228, σύνολον 
αύξησε ως 423 δραχμές.

Λογιστής Α' 4.755 νέος βασικός 
μισθός 5.200, παίρνει αυξησι 440 
δραχμές βαίσικοϋ μισθού, 0 πρ-οσαύξη- 
σι, σύνοιλον 445 δ-ρ-αχιμές.

'Τποτμηματάρχης 5.245 παίρνει ,μία 
αυξησι βασικού μισθού 3-56 δραχμές, 
προισαύξησι 147 δρ-αχιμές σύνολον 50*2 
δραχμές, νά τά προσέχετε άπό έδώ 
καί πάνω- διότι τά νούμερα -άλλ-άσσουν 
άντιστρόφως, αυξάνονται -οί βασικοί 
μισθ'οί μειοϋνται οί προσαυξήσεις έ-δώ 
ακί θά καταλήξωιμιε τό 1.000 διραχμ-ές 
στόν βαθμό τοϋ Διευθυντιοϋ τά -σύνο
λον τής αύξήσεως πού παίρνει., πού- 
φθάνει;

Τμηματάρχης Β' 5.645 παλαιός 
βασικός μισθός, 405 αυξησις βασικού 
μισθού, πάει 5.060 καί 120 δραχμές 
προσαύξησμ ήτοι 525 -δραχμές σύνο
λον.

Τμηματάρχης Α' 6.545, αύξησις 
βασικού μισθού 365, προσαύξησις 265 
σύνολον αύξήσεως 613.

Συμπράττων 'Τπαδιευθυντή-ς '6.935 
αυξησις βασικού μισθού 865 δραχμές, 
προσαύξησις 0, ήτοι σύνολον αύξησε- 
■ως 8'6ΰ δραχμές,

'ΤποΙδιευθυντής 8.135 παλαιός βα
σικός μισθός, 9.100 δ νέος βασικός 
μισθός, 965 δραχμές είναι τό σύνο
λον τής αύξήσε-ωις τοΰ βασικού -μι
σθού.

Διευθυντής 10.495 παλαιός μι
σθός, 5-05 αύξησις βασικού μισθού, 
535 πριοσαύξησις, σύνολον -αύξήσεως 
1.040 δραχμές.

Έπ’ αυτών τών -βασικών μισθών 
ας ύπολιο-γίσωμε τώρα τίς άλλες προ
σαυξήσεις, τά επιδόματα, πού Έχουν

καί άς ύπολογ ίσωμε τό- ύψος είς τό 
οποίον φθάνουν οί βαθμοί άπό τοΰ 
Τ'μηματάρχου καί ανω, διότι είς τόν 
Διευθυντή οί 1.040 δραχμές, νομίζω 
δτι δέν μένουν 1.040, μπορούν ν-ά α
ν έλθουν καί σ-τίς 1.5-00' —- 1.600, Ε
νας πρόχειρος λογαριασμός -αυτήν τήν 
στιγμήν.

Στόν 'Τ-ποδιευθυντή ιμπορεΐ οί 965 
νά φιθάσουν 1.400 δραχμές, -ένώ- απε
ναντίας στό δόκιμο οί 424 μένουν 
424, ένώ στόν 'Τιπολογιιστή; Β' οί 
423 μένουν 423, εάν πάρη καμμιά δε
καριά ή οκτώ δραχμές πάρα πάνω, 
έ-άν Έχη οικογενειακά -βάρη, -Διότι ή 
διαφορά τοϋ βασικού μισθού είναι 33 
δραχμές, πώς είναι δυνατόν νά αυ
ξηθούν τά επιδόματα τους.

Βέβαια αύτό δέν είναι στά μέτρα 
τά δ-ικά μας καί όπως -σάς προ-εΐπα, 
πήγαμε καί διαμαρτυρηθήκαμε καί 
λάβαμε, μέ δύο άλλους -συναδέλφους, 
τήν έιξή,ς άπάντησιν, αγαπητοί συνά
δελφοι: «κ. II ίσκοπε, τί νά κάνω-με, 
Μ-άποιοις πρέπε-ι νά μείνη- παραπονού- 
μενιος* καί βρήκαμε, αγαπητοί -ουνά- 
δελφ-ο-ι τόν 'Τπολο-γιστή- Β', τόν 'Τ- 
πο-λ,ογιστή Α' καί τόν Λογιστή, Β' καί 
τόν Δόκιμοι, -αυτός ό- όποιος λέει τώ
ρα συνάδελφος καί τούς βλέπομε καί 
φεύγ-ουν δτι έκαναν λάθος, πού μπή
καν στην Τράπεζα, διότι 3.500 καί 
4.0ΟΌ -δραχμές, βρίσκουν νά ασχολη
θούν πέντε μόνον ώρες Έξω-, -στην ε
λεύθερη -άγορά Εργασίας. Άλλά τί νά 
κάμ-ωμε, είμαστε πάντα οί μικροί, οί 
άδυκηιμέν-ο-ι, θά φθάσωμε καί έμείς, άν 
φίθάσωμε κάποτε (χειροκροτήματα) 
νά γίνωμε οί μεγάλοι, -οί όποιοι θα 
παίρνωμε 16 καί 18 κΨί 2Ο1 χιλιά
δες ιμιαιζί -μέ τά επιδόματα καί τά υ
πόλοιπα. Άλλά ερωτώ, θά φθάσουνε 
οί μετά άπό εμάς, οί όποιοι -δέν έρ
χονται νά πιάσου ν εργασία μέσα 
στήν Τράπεζα; ποιοι θά είναι -αύτοί, 
οί όποιοι θά ακολουθήσουν ιέμας.

’Ήδη- είδαμε, τόν τελευταίο- δια
γωνισμό-, πού Εκανε ή Τράπεζα, μέσα 
σιέ 6.000 υποψηφίους, σάς λέω- οχι 
ακριβώς, περίπου νούμερα, ήσαν 280 
περίπου άνδρ-ες καί 500 τόσες γυναί
κες, τρεις οί έπιτυχάντε-ς, άν ήσαν 
τρεις. Στόν διαγωνισμό τών πτυχι- 
ούχων, έδήλω-σαν συμμετοχήν περί
που 80'—90 άτομα, βρέθηκαν νά δια- 
γωννσθοϋν 30—40 καί 'απ’ ιαύτούς 
είδαμε νά πετύχ-ουν 14 ή 17, δηλαδή 
τά νούμερα δέν είναι ακρίβεια.

Αύτά είναι τά αποτελέσματα τών 
νέων, οί όποιοι θέλουν νά έργασθοϋν 
μέσα στην Τράπεζα, πώς είναι δυνα
τόν, τουλάχιστον τώρα, άπό τήν 
πλευρά τής σεβαστής Διοικήσεως νά 
δέχεται μίαν τέτοιαν κατάντιαν, νά
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ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
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ή κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, 
τούς ήσφαλισμένους όλων τών Τραπεζών.

Ή ομιλία τού ουν. Α. Μπαμίχα

'Η ομιλία ιοϋ σον. Ν. Πίσκοπου

Συνάδελφοι,
Σοδαρώτατα επαγγελματικά ζητή

ματα εύρίσκονται έν εξελίξει. Μέ 
τήν ψήφον σας πρέπει νά δώσετε 
τήν δύναμιν είς τό Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον τοϋ Συλλόγου νά άγωνισδή 
διά τήν έπίλυσίν των.

προκηρύσση διαγωνισμόν καιί νά ανα
βάλλεται οχι μόνον στην Τράπεζα 
τήν δική μας, αλλά γενικώς στίς 
Τράπεζες, βλέπομε στήν Τράπεζαι 
τής Έλλάδο-ς άνεβ-λήθη ό διαγωνι
σμός γιά τόν Α' ή Β' λόγον.

’Εγώ νομίζω δτι άναδάλλιεται καί 
κατά Εναν λόγον, διά τήν μή συμμε
τοχήν υποψηφίων. Αυτά βέβαια εί
χα νά σας πώ γιά τό μισθολογικό. 
Επίσης άνε-φέρθησαν πρ-οηγουμένω-ς 
οί -συνάδελφ'ΟΊ στό θέμα τοϋ έκσυγ- 
χρονισμού- τής Τραπέζης κιαί -είπαν 
πολλά καί διάφορα-, άλλά Έχω νά πώ- 
τό Τελευταίο- έγώ.

Εκσυγχρονισμός τής Τριαπέζης 
δέν -είναι δυνατόν νά πρ-αγματοποιη- 
θή καιί νά έπιτύχη, άνευ προσωπι
κού. Δηλαδή δέν είναι δυνατόν νά 
μειώσωμε τό προσωπικόν πρώτα καί 
μετά νά κάνωμε εκσυγχρονισμόν τής 
Τραπέζης, θά γνίη δ εκσυγχρονισμός 
καί μετά θά κάνωμε τήν μείωσιν, 
διότι ιέμεϊς, οί δποίο-ι δουλεύομε κισ
σέ κα’ί -βλέπομε τόν πελάτη, τί λέει, 
πώς μιλάει, πώς -φέρεται στήν Τρά
πεζα καί πόσους κάθε μέρα δέν -βλέ
πομε τήν έπομένην, διότι ήίδη Έχει 
πάει σέ μίαν άλλην Τράπεζαν, ή ό

ποια καταβάλλει προσπάθειαν νά τόν 
τραβή-ξη άπό εμάς καί 'οίλιαι -αύτά εί
ναι -είς βάρος δικό μαις, εμάς τούς 
υπαλλήλους, οί όποιοι βέβαια θά Ε
χαψε τίς επιπτώσεις στήν ιέξέλιξιν 
τοΰ μι-σθολογικοΰ καί τών άλλων θε
μάτων, τά όποια μας -απασχολούν.

Έν κατ-ακλεΐδι ήθελα, -επειδή δ κ. 
Τσουδερό;, δ κ. Π-απαϊω-άννου, ό
πως ακόυσα, φεύγουν στήν σύνταιξι 
στό τέλος τοΰ 1971, δέν ξέρω τί σκο
πόν Έχουν, άν μέν παραιτηθούν κα
τά τήν λ-ηξιν τής θητείας των εις 
τήν Τράπεζα, ή άν ζητήσουν νά πα- 
ρατ-αθήι τό δριον ηλικίας των καί νά 
παρ-αμείνουν μέχρι έξαντλήσεω-ς τοΰ 
όρί-ου τοΰ συνδιακαλιστ'ικού, θά παι- 
ρ-ακιαιλοΰσα καί ποιώ' εκκλησιν είς 
τούς -συναδέλφους αυτούς, οί όποιοι 
στό- τέλος τοϋ 1971 φεύγουν άπό τήν 
Τράπεζα, θέλω νά φύγουν καί νά 
ποΰν ότι άφησαν τό τελευταίο Ετος 
τούς νέους, νά διεκδικήσουν, νά λύ
σουν καί νά πολεμήσουν αύτοί γιά τά 
ζητήματά τους.

Καί νά είναι σίγουρος ό κ. Τσου- 
δε,ρός, δτι έγώ- μικρός ών, έ-άν βρω 
συνεργάτες θά τόν άντιιπολιτευθώ 
στίς έ-κλο-γές. Ευχαριστώ.

Ή ομιλία του συναδέλφου Κ. Τρίμη 
προέδρου τοϋ Συλλόγου Βοηθητικού Προσωπικού
Ό πρόεδρος τής Συνελεύσεως δί

δει τόν λόγον είς τόν κ. Κων. Τρί- 
μην, πρόεδρον τοΰ Συλλόγου Βοη
θητικού Προσωπικού, διά νά άπευ- 
θύνη ουτος χαιρετισμόν πρός τήν 
Συνέλευσιν.

Κ. ΤΡΙΜΗΣ: Ευχαριστώ πολύ 
τόν κ. Πρόεδρο, πού είχε τήν κα- 
Χωσύνην νά καλέση τόσον τό δι
κό μου σωματεΐον, δσον καί τόν 
Σύλλογον τών Είσπρακτόρων τής 
’Εθνικής Τραπέζης, τόν όποιο βλέ
πω οτι παρευρίσκεται.

Νομίζω δτι δέν θά είναι παρά- 
λειψις, διότι ό κ. Πρόεδρος δέν 
μάς συνήθισε σέ τέτοιες παραλεί
ψεις, κάποια σκοπιμότης θά ΰπάρ- 
χη, πού δέν έκάλεσε καί τό ετερον 
σωματεΐον τών εργαζομένων έν τή 
’Εθνική Τροπτέζη, τό τής Τραπέζης 
’Αθηνών.

Προφανώς θά ’έχη κάποιον λό
γον. Ευχήν έκφράζω, στήν άλλην 
συνέλευσιν, νά είμαστε σέ θέσιν, 
δηλαδή ή Διοίκησις τοΰ Συλλόγου 
σας νά καλέση καί αύτό τό σω
ματεΐον. ’Έτσι θά έχουμε μιά ενό
τητα, δπως τήν πραγματοποιήσα
με τίς δύσκολες στιγμές, πού αν
τιμετωπίσαμε δλοι καί οχι σέ τέ
τοια έποχή, σέ λίγο πιό δύσκολη, 
στό συνταξιοδοτικό καί στό μι- 
σθολογικό, πού άποχωρήσας Διοι
κητής έκ τής Τραπέζης, τουλάχι
στον μάς καλοΰσε μέρα πα ρ’ ή μέ
ρα, γιά νά μάς λέη δτι τό 1,5% 
νά γίνη 2% ή 3% ή έν ανάγκη 5%, 
τό όποιον θά συμψηφίσωμε είς τό 
Ταμείον Συντάξεων κ.λπ.

Τότε πράγματι ε’ίχαιμεΙ μία έ- 
νότητα δλα τά σωματεία μηδέ έξαι- 
ρουμένης καί τής Τραπέζης ’Αθη
νών.

’Ασφαλώς θά έχετε τόν λόγον 
σας, τόν όποιον βέβαια δέν θέλω 
νά μοΰ πήτε. Ευχήν έκφράζω τοΰ 
χρόνου νά είναι καί τό έτερον σω
ματεΐον, ώστε δχι μόνον τυπικά, 
άλλά καί ουσιαστικά νά προχωρή- 
σωμε δλοι μαζί γιά νά λύσουμε 
τά δύσκολα προβλήματά μας. Ό 
γνωστότατος κ. Χαρΐτος, μέ τόν ό
ποιο έχω συνεργασθή πολλές φο
ρές, σέ θέματα τοΰ Συλλόγου, λό
γω μαχητικότητος καί δχι οπωσ
δήποτε έκ προθέσεως, διότι γνωρί
ζω τό έντιμον τοΰ χαρακτήρας του, 
ξέφυγε ίσως καί είπε πράγματα, 
τά όποια έγώ νομίζω δτι έάν τά 
είχε πρίν γράψη δέν θά τά έλεγε 
έν τή ρήμη τοΰ λόγου του ή άκόμη 
αν δέν είχε έξοργισθή άπό κάποι
ον «συνελευσίνιον».

Είς τό σημεϊον τοΰτο ό ομιλη
τής διακόπτεται υπό μελώιν τής

συνελεύσεως καί άκολουθοΰν δια
λογι καί συζητήσεις. Ό κ. Χαρΐ- 
τος ομοίως παρεμβαίνει άπό μα
κράν καί διαμαρτυρόμενος απο
χωρεί τής συνελεύσεως.
'Κ. ΤΡΙΜΗΣ! Έγώ αν θέλετε ζη

τώ συγγνώμην, ή πρόθεσίς μου δέν 
ήτο νά δημιουργήσω οξύτητα καί 
νά προκαλέσω τήν άποχώρησιν τοΰ 
κ. Χαρ ί του, άντιθέτως, ήθελα εν 
συνεχεία νά πώ, δτι επειδή θά ά- 
παντήση σέ λίγο τό Διοικητικό 
Συμβούλιό σας, θά έπρεπε νά μήν 
άπαντήση στό ’ίδιο όξύ ύφος, δε
δομένου άλλωστε δτι ό Σύλλογός 
σας έορτάζει τά πενήντα χρόνια 
πού θά πή ένότης καί συνδικαλι
στική δράσις.

’Αναγκαίο κακό έχαρακτήρισε 
την Διοίκησιν τοΰ Συλλόγου του ό 
κ. Χαρΐτος, ό ’ίδιος δέ, δέν έπιθ-υ- 
μεΐ νά άναμιχθή είς τά κοινά. "Ας 
μή ληφθή ΰπ’ δψιν τό κακό. Δώσε
τε δύναμιν είς τό Άναγκαΐον διά 
τό συμφέρον δλων μας κ. Χαρίτο.

κ. Λ. ΠΑΠΑ·I ΩΑΝΝΟΥ: Ευχαρι
στώ πολύ τόν κ. Γίαππά καί τόν κ. 
Χαρίτο, γιά τά συνδικαλιστικά μα
θήματα πού μοϋ δίδουν. Προκαλεΐ- 
τε καί θά τά ακούσετε κ. Χαρίτο. 
Νά καθήσετε όμως έδώ, μή φεύγετε. 
Σάς ακούσαμε τρεις ώρες καί δέν 
θά μάς άκούσετε 5 λεπτά; ’Ήσκη- 
σες νριτική-ν καί οφείλεις νά μείνης 
νά λάβης τήν άπάντησιν.

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω νά κάνω 
τήν έξής δήλωσιν είς τήν Συνέλευ- 
σιν. Κακώς ό κ. Τρίμης προέβη είς 
κρίσεις καί δι’ αύτό άνεκλήθη Συνε
πώς, δέν υπάρχει θέμα, δέν είναι 
μέλος τοΰ Συλλόγου. Έκ τών προ- 
τέρων όμως, όταν έλαβε τόν λόγον 
έδήλωσε δτι θά άπευθύνη χαιρετι
σμόν. Έκλήθη ώς Πρόεδρος τοΰ ε
τέρου αδελφού Σωματείου καί συνε
πώς αυτά πού είπε έν συνεχείς! δέν 
θά πρέπει νά απασχολήσουν τήν Συ- 
νέλευσιν

κ. Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ: κ. Σμνέδελ- 
φοι, ήθελα νά παρέξω τήν έξής δι- 
ευκρίνη-σιν. "Οπως είναι γνωστόν, 
οί αδελφοί Σύλλογοι τών είσπρα
κτόρων καί τοΰ βοηθητικού προσω
πικού μάς συμπαρεστάθησαν είς τις 
δύσκολες στιγμές. Γιατί τώρα νά 
μήν τούς καλέσωμε; "Αλλο έάν ό 
κ. Τρίμης, ό όποιος έδήλωσε δτι θά 
άπευθύνη απλώς χαιρετισμόν στήν 
Συνέλευσιν άνεφέρθη καί είς άλλα. 
Λυπούμαι πάρα πολύ καί γιά τόν 
κ. Τρίμη, ό όποιος φημίζεται του
λάχιστον γιά τήν συνδικαλιστικήν 
του ωριμότητα καί ευθύτητα. Ευχα
ριστώ πολύ.

Ή ομιλία της συναδέλφου Σ. Μπακανάκη
Σ. ΜΠ-ΑΐΚΑΝΑΚιΗ: "ΟΟον άφ-ορφ | γιουν σε 15 χρόνια, αύτό κατ’ βρ-χήν 

τό θέμα τών γυναικών ύιίαιλλήιλιων τό είναι τελείως στροφή- κιαί -αιχμή έναν- 
it-ρόβληιμ-α δεν λύνεται με τό νά φύ- τΐον τών γυναικών κ-αί οί γυναικείοι

Σύλλ-ο-γιοι, άπ’ ο,τι Έχ-ω- ύπ’ δψιν μου 
δέν τό δέχονται, νομίζω όμως 8η οί 
Τ'ρ-άπίεζες, οιπω-ς κιαί τά 'Τίπ'ουργ'εΐα, 
(ΐαύτό δέ σέ κάίΐο-ιιο σ-είμινάριο είς τό- 
ΕιΛΚΕΙΠΑ πού ήτιαιν -δ κ. Κυριιιακου- 
-λάικος, ο όποιος Εχει καί -άίγιαθήν -άνά- 
μνη-σ-ιν άιπό τήν συνε-ργια'σίιαν του άπό 
τ-όν κ. Τ-σουβ-ερό καί τόν κ. Π-απαϊω- 
άννου τό έδέχθη) καί οί οργανισμοί 
μπορούν νά δημιουργήσουν παιδικούς 
σταθμούς πού εκεί θά Εχ-ωμε υπόβ-α- 
θρον καιί άλλη βοήθευα στά παιδιά 
καί άλλη βοήθεια στήν γυναΐκια,

Ή γυναΐίκα θά είναι δίπλα δημι
ουργική, δίπλα παραγωγική. Έάν πρό
κειται νά έργασθή 15 χρόνια καί νά 
συνταξ'ΐοδ-οτηθή! αύτ-ό δέν -είναι έξί- 
σωσις, είναι χαριστική πραξις, ώς 
χαριστική δέ πραξις στρέφεται ιέναν- 
τίιον της καί άπό τήν στιιγιμιήν πο-ό 
στρειφόμίεθα εναντίον τών γυναικών 
στιρεφόμειθα εναντίον τ-ού "Εθνου-ς.

Νομίζ-ω πώς ή ’Εθνική- Τράπεζα 
θά μπορούσε νά δώ-ση τ-ό παράδειγμα 
κιαί νά ίδημιουργήστι, παιδικό -σταθμό" 
δέν θά ήταν έπιβάρυνσις μεγάλη, τό 
δέ αποτέλεσμα θά ήτο πολύ - πολύ 
καλύτερο ,καί θά τό Έβλεπε -άπό τήν 
-άπόιδοσιν τών γυναικών - υπαλλήλων. 

(Χειροκροτήματα).

ΦΠΤΗΣ Β. ΗΛΙ0Π0ΥΛ0Σ
Μαιευτήρ - Χειρουργός 
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ΤΟ ΔΑΝΕΙΑΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 
— ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ —

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 2ας ΣΕΛ.) 
τικών ή γραμματίου πρωτοφειλής 
τους για χρονικό δέ διάστημα όχι 
πέραν των εξ μηνών (ήδη 12 μη
νών) .

5) ‘Η αϋξησι τών έξαγωγών μαζί 
μέ τήν βιομηχανική άνάπτυξιν είναι 
οΐ λεωφόροι που θά οδηγήσουν την 
χώρα στην οικονομική ανάπτυξη. 
Καί αυτό γιατί οί Εξαγωγές έξα- 
σφαλίζοντας μέσα πληρωμής στήν 
άλλοδαπή συντελούν ώστε νά είναι 
δυνατή ή προμήθεια άπό τό έξωτε- 
ρικόν τών απαραιτήτων για τόν 
βιομηχανικό έξοπλισμό μηχανημά
των καί άλλων κεφαλαιουχικών α
γαθών.

Τό Κράτος για νά βοηθήση καί 
παρακινήση τους Επιχειρηματίες νά 
στραφούν προς τήν κατεύθυνσι αυ
τή μαζί μέ τά άλλα μέτρα πού Εχει 
λάβει, ιδίως τις έπιδοτήσεις, έμεί- 
ωσε τόν τραπεζιτικό τόκο τών δα
νείων προς τό έξαγωγικό έμπόριο 
σέ 5’Δ% πλέον τού ήμίσεως τής προ
μήθειας τών άλλων χορηγήσεων (ή
δη ό'Λ προ μ.).

Κατηγορίες χρημ,ατοδοτή- 
αεων

Κριτήριο βασικό καί ουσιαστικό 
βάσει τού όποιου οί χρηματοδοτή
σεις διακρίνονται σέ δύο κατηγορί
ες είναι οί παρεχόμενες κάθε φορά 
άσφάλειες.

Οί κατηγορίες αυτές είναι: 1) 
Οί χρηματοδοτήσεις έπί προσωπική 
άσφαλείςι καί 2) Χρηματοδοτήσεις 
έπί έπραγμάτω άσφαλείςι.

Έν συνεχείςι θά αναφέρουμε σέ 
σύντομες γραμμές τς υποκατηγορί
ες τών δύο αώτών βασικών κατηγο
ριών καί τήν τεχνική τους.

Λ.) Χορηγήσεις επί προ
σωπική άσφαλεέοι

Είναι οί περιπτώσεις, όχι πολύ 
συχνές στήν πρακτική τών Τραπε
ζών, κατά τις όποιες ή Τράπεζα 
χορηγεί κεφάλαια μέ τήν υπογραφή 
μόνο τού δανειολήπτου ή καί ένός 
τρίτου προσώπου τού έγγυητοϋ.

Στήν προκειμένη περίπτωσι τόσο 
ό δανειολήπτης όσο καί ό έγγυητής 
πρέπει νά είναι αδιαμφισβήτητα 
φερέγγυοι γεγονός πού θά έγγυά- 
ται τήν απρόσκοπτη ρευστοποίησι 
τού δανείου.

Χαρακτηριστικ,ά τής πάρα πάνω 
δανειοδοτήσεως είναι ή άπλότης 
καί ή οίκονομικότης.

Είναι άπλή γιατί ή όλη τεχνική 
της Εγκειται στήν υπογραφή μιας 
συμβάσεως μεταξύ τού δανειολή
πτου καί τών έκπροσωπούτνων τήν 
Τράπεζα στήν όποια άρίζονται οί ό
ροι (έπιτόκιο, προμήθεια κλπ.) καί 
ό τρόπος έξασφαλίσεως, οικονομική 
δέ διότι άποφεύγονται Εξοδα εις 
βάρος τού δανειολήπτου τά όποια 
θά καταβάλλονταν στήν περίπτωσι 
Εμπραγμάτου ασφαλείας ιδίως στήν 
περίπτωσι τής υποθήκης.

Στήν κατηγορία τών χορηγήσεων 
έπί προσωπική άσφαλείςι κατατάσ
σουν καί τις χορηγήσεις εις ανοι
κτόν λογαριασμόν έπ’ Ενεχύρψ προ
εξοφλήσιμων συναλλαγματικών.

Υπάρχουν αμφισβητήσεις κατά 
πόσον θά πρέπει νά καταταγούν οί 
χορηγήσεις αυτές στήν κατηγορία 
τών έπ προσωπική άσφαλείςι ή τών 
έπί έπραγμάτφ άσφαλείςι.

Κατά τήν γνώμη μας, έφ’ όσον 
καή ό Νόμος άναγνωρίζει εις τις 
συναλλαγματικές έκτος τού Ενοχι
κού δικαιώματος τό όποιον περιέ
χουν καί τήν ιδιότητα τού πράγμα
τος θά Επρεπε οί χορηγήσεις αυτές 
νά κατατάσσωνται στήν κατηγορία 
τών έπί έπραγμάτω άσφαλείςι».

Οί άνοικτοί λογαριασμοί έπ’ ένε
χύρφ δικαιογράφων λόγφ τών συν
θηκών πού Εχουν δημιουργηθή στήν 
άγορά άποτελοϋν τόν πλέον έν χρή- 
σει τρόπο γεννήσεων μετά τήν κοι
νή προεξόφλησι συναλλαγματικών 
μέσφ τής όποιας Εξυπηρετείται ή 
πλειάδα τών μικρών πιστούχων.

Είναι πράγματι πολύ Εξυπηρετι
κοί οί λογαριασμοί αυτοί, χαρακτη
ριστικό τους δέ είναι ή ταχύτης μέ 
τήν όποια μπορεί νά Εξυπηρετείται 
ό δανειολήπτης γεγονός πού παίζει 
ρόλο στις τραπεζικές συναλλαγές.

Υπογράφεται σύμβασι μεταξύ 
τών έκπροσωπούντων τήν Τράπεζα 
καί τού δανειολήπτου στήν οποία, 
έκτος τών άλλων, ορίζονται:

1) Τό ύψος τής πιστώσεως. Αυτό 
έξαρτάται άπό τήν κρίσι τής Τρα- 
πέζης, ή όποια κρίσι μορφώνεται 
άπό τήν οικονομική Επιφάνεια καί 
τήν έν γένει δράσι τού έπιχειρημα- 
τίου βάσει τών πληροφοριών πού 
συγ κεντρώνο ντα ι.

I
ΑΡΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
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2) Τό έπιτόκιο καί ή εισπρα
κτέα προμήθεια. Αυτά έξαρτώνται 
άπό τήν κατηγορία στήν όποια άνή- 
κει ό Επιχειρηματίας όπως άναφέ- 
ραμε Εκτενέστερα στήν παράγραφο 
περί όρων κλπ.

3) "Ορίζεται ότι ό πιστοΰχος, 
όπως άποκαλεϊται ό δανειολήπτης, 
θά φέρη εις κάλυψιν τού λογαρια
σμού συναλλαγματικές τής άπολύ- 
του έγχρίσεως τής Τραπέζης οί ό
ποιες θά ένεχυριασθούν μέ ιδιαίτε
ρη πρόσθετο πράξι συμβάσεως ή ό
ποια ύπγραφομένη άπό τά μέρη θά 
άποτελή άναπόσπαστο μέρος τής 
κυρίας συμβάσεως.

Οί συναλλαγματικές πρέπει νά 
πληρούν ώρισμένους όρους άναλό- 
γως τής κατηγορίας άλλά καί τής 
ιδιαιτέρας ιδιότητας τού έπιχειρη- 
ματίου, όπως Εγινε πάρα πάνω λό
γος.

Τις συμβάσεις αυτές όπως καί 
τών άλλων μεγάλων ’Οργανισμών ό 
Καραβάς στο Εργο του «Εμπορικόν 
Δίκαιον» τις ονομάζει «συμβάσεις 
προσχωρήσεως» λόγφ τού ότι Επι
βάλλονται κατά κάποιον τρόπον 
στον άδυνατότερο άντισυμβαλλόμε- 
νο οί όροι οί όποιοι είναι έκ τών 
προτέρων διατυπωμένοι, σημειώνει 
δι’ ώρισμένες άμφιβολίες ώς προς 
τήν έγκυρότητα αυτών ϊσως όταν 
ληφθή ύπ’ όψει τό άρθρο 1792 Α.Κ.

Στήν περίπτωσι τών τραπεζικών 
συμβάσεων δέν μπορεί νά ύποστη- 
ριχθή κάτι τέτοιο, δεδομένου ότι 
αυτές δέν Επιδιώκουν τίποτε άλλο 
άπό τήν διασφάλισι τής περιουσίας 
των, έν προκειμένη! τού χορηγουμέ- 
νου κεφαλαίου.

Τρίτη κατηγορία μέ τήν έπιφύ- 
λαξι πού Εγινε στήν προηγουμένη, 
όσον άφορά τήν Κατάταξί της είναι 
ή προεξόφλησι Εμπορικών συναλλα
γματικών οί όποιες πάντοτε πρέπει 
νά πληρούν ώρισμένους όρους.

■ 6) Χορηγήσεις έπΐ έμ-πριχ.-
γμ,ά,τίύ άσφαλεέ^.

"Εχουν πολλαπλασιασθή σέ με
γάλο βαθμό οί τρόποι δανειοδοτή- 
σεως έπί έμπραγμάτω άσφαλείςι, 
συνετέλεσαν δέ στήν εϋρυνσι τών 
δανειοδοτήσεων πέραν τών άπλών 
προεξοφλητικών πιστώσεων καλύ
πτοντας Ετσι τις Εντονες δανειολη
πτικές άνάγκες τής σύγχρονης Επο
χής-

Οί κοριώτεροι τρόποι εί
ναι οί έξης:

1) Έ π* ένεχύρφ Εμπο
ρευμάτων: Είναι ή περίπτω
σι κατά τήν όποια ό δανειολήπτης 
θέτει στήν διάθεσι τής Τραπέζης 
Εμπορεύματα λαμβάνοντας άπό αυ
τήν Ενα ποσοστό τής άξίας των.

Άναλόγως τού τρόπου διασφα- 
λίσεως τών Εμπορευμάτων διακρί
νουμε τις έξής υποκατηγορίες:

α) Έ π’ ένεχύρφ τί
τλων Γενικών ‘Αποθη
κών: Δηλ. ένεχυριάεζται ό τίτλος 
πού έξέδωσαν οί Γεν. ’Αποθήκες δι’ 
όπισθογραφήσεως τού ένεχυρογρά- 
φου.

β) Ύ π ό κλείδα τής 
Τ ραπέζη ς: "Οταν τό Εμπό
ρευμα άποθηκεύεται σέ άποθήκη 
τού δανειολήπτου τής όποιας τό 
κλειδί παραδίδεται στήν Τράπεζα ή 
όταν άποθηκεύεται σέ άποθήκες τής 
Τραπέζης.

γ) Ύ π ό θεματοφύλα- 
κ α: "Οταν λόγω τής φύσεως τού 
Εμπορεύματος, αυτό τοποθετείται 
σέ ψυγεία οπότε γίνεται χρηματο- 
δότησις έπ’ ένεχύρφ τών τίτλων 
πού Εκδίδουν οί Επιχειρήσεις τών 
ψυγείων.

ε) Έ π’ ένεχύρφ Κα
πνού: Είναι οί περιπτώσεις χρη- 
ματοδοτήσεως τού καπνεμπορίου 
έπ’ ένεχύρφ τού άγορασθέντος κα
πνού.

Σέ όλες τις περιπτώσεις ύπο- 
γράψεται σύμβασις άνοικτοΰ λογα
ριασμού, γίνεται δέ έκτίμησι ής 
άξίας τών Εμπορευμάτων όπτό ειδι
κόν τής Εμπιστοσύνης τής Τραπέ
ζης.

2) Έπ’ ένεχύρφ χρεο
γ ρ ά ψ ω ν: Έπί τή προσκομίσει 
διαφόρων ομολογιών κρατικών δα
νείων ή ’Ανωνύμων Εταιριών ή με
τοχών ’Ανωνύμων Εταιριών χορη
γείται Ενα ποσοστό τής άξίας αυ
τών μετά τήν υπογραφή συμβάσεως 
άνοικτοΰ λογαριασμού στήν οποία 
ορίζονται οί όροι καί ό τρόπος έ- 
ξοφλήσεως καί περιγράφονται οί 
παραδιδόμενοι τίτλοι.

3) Χρηματοδοτήσεις 
έπ’ ένεχύρφ φορτωτι
κών: Οί έπιχειρηματίαι μπορούν 
νά χρηματοδοτηθούν προσκομίζον- 
τες στήν Τράπεζα τά φορτωτικά 
Εγγραφα φορτωθέντος Εμπορεύμα
τος. Ή Τράπεζα άποκτά δικαίωμα 
Ενεχύρου καί όχι κυριότητος έπΐ 
τών Εμπορευμάτων έπομένως πρέπει 
νά τά πωλήση γιά νά ίκανοποιήση 
τήν άπαίτησί της όταν αυτή δέν έ- 
ξοφληθή φυσιολογικά.

Υπογράφεται σύμβασι χορηγή- 
σεως πιστώσεως (άνοικτός λογα
ριασμός) καί εις άσφάλειαν αυτής

μεταβιβάζονται δι’ όπισθογραφήσε
ως τά φορτωτικά.

4) Χρηματοδοτήσεις 
διά παροχής προση- 
μειώσεως υποθήκης 
καί δι’ Εγγραφής ύπο- 
θήκης έπί άκινήτων.

Ή έγγραφή υποθήκης έπί άκινή- 
των ή ή παροχή προσημειώσεως υ
ποθήκης, ή όποια προτιμάται λόγφ 
τών μικροτέρων Εξόδων πού συνεπά
γεται, είναι συνήθης πλέον τρόπος 
άσφαλείας ιδίως τών μεσοπροθέ- 
σμων καί μακροπροθέσμων δανείων 
προς τούς βιομηχάνους καί τούς 
βιοτέχνας.

’Αλλά ή δι’ Εγγραφής υποθήκης 
άσφάλεια μπορεί νά ληφθή γιά τήν 
κάλυψι όποιουδήποτε άνοικτοΰ λο
γαριασμού όταν ή φερεγγυότης τού 
πιστούχου καί οί άλλες άσφάλειες, 
αν υπάρχουν, δέν θεωρούνται Επαρ
κείς.

Ή καθιέρωσι τού θεσμού τής υ
ποθήκης βοήθησε ιδιαίτερα τήν 
βιομηχανία μέ τήν αϋξησι τής δυ
νατότητας δανειοδοτήσεώς της προς 
άντιμετώπισι τών ηΰξημένων αναγ
κών.

5) Χρηματοδοτήσεις 
βάσει ένεγγύων Τρα- 
πεζ. Πιστώσεων.

Διακρίνουμε τις ένεγγύους πι
στώσεις Εσωτερικού καί τις ένεγ
γύους πιστώσεις Εξωτερικού άναλό
γως τού αν ή Εκτέλεσι τής πιστώ- 
σεως θά γίνη στήν ήμεδαπή ή άλ
λοδαπή.

Είναι ή περίπτωσι κατά τήν ό
ποια μεταξύ τής Τραπέζης καί τού 
έπιχειρηματίου ύπογράφεται σύμ- 
βασι δυνάμει τής όποιας τό κατά
στημα τής Τραπέζης εις τό όποιο 
ύπεγράφη ή σύμβασι θά δώση Εντο
λή σέ κατάστημα άλλης πόλεως ό
που βρίσκεται ό δικαιούχος, νά κα- 
ταβάλη σ’ αυτόν τό ποσόν τής πι- 
στώσεως έπί τή προσκομίσει φορ
τωτικών Εγγράφων φορτώσεως ά- 
γαθών ίσης ή μεγαλυτέρας άξίας, 
έπί τών φορτωτικών δέ Εγγράφων 
διά τής συμβάσεως ή Τράπεζα ά
ποκτά δικαίωμα Ενεχύρου.

’Αλλά περί τής ένεγγύου πιστώ- 
σεως έν έκτάσει βλέπε Εργασίαν κ. 
Στεργίου.

Υπάρχουν καί άλλοι τρόποι χο
ρηγήσεων έπί έμπραγμάτφ άσφα
λείςι οί όποιοι όμως Ελάχιστα συ
ναντιόνται στήν τραπεζική πρακτι
κή. Τέτοιοι είναι οί:

1) Οί χορηγήσεις βάσει έκχωρή- 
σεως μελλουσών άπαιτήσεων.

2) Οί χορηγήσεις βάσει έκχωρή- 
σεως προσόδων ακινήτων.

3) Οί χορηγήσεις βάσει Εκχωρή- 
σεως πωλητηρίου συμβολαίου κλπ.

"Οπως καταφαίνεται ό προσδιο
ρισμός τών βασικών τουλάχιστον ό
ρων δανειοδοτήσεως άπό τις Τρά
πεζες γίνεται άπό τόν Κρατικόν 
Φορέα άνάλογα μέ τούς σκοπούς 
πού κάθε φορά αυτός Επιδιώκει.

‘Ο τρόπος όμως χορηγήσεως, 
πού στηρίζεται στις παρεχόμενες 
έκάστοτε άσφάλειες ρυθμίζεται ά
πό τά έντεταγμένα όργανα τής 
Τραπέζης, βάσει τής άντιλήψεως 
πού Εχουν σχηματίσει γιά τήν κά
θε ειδική περίπτωσιν άποσκοποΰν- 
τα πάντοτε στήν διασφάλισι τών 
συμφερόντων τής Τραπέζης τήν ο
ποίαν υπηρετούν.

Χυμ-πέρασμ.!*,

Ή Εκτασι καί ή όργάνωσι τών 
πηγών πιστοδοτήσεων άποδεικνύει 
τήν τεραστία σημασία τού δανεια
κού κεφαλαίου στήν λειτουργία τών 
Επιχειρήσεων.

Τό δανειακό κεφάλαιον Εξυπηρε
τεί τήν άμιλλα, τόν συναγωνισμό 
άλλά καί τήν άπληστία άπό τήν ό
ποια κυριαρχούνται πάντοτε οί άν
θρωποι, θέλοντας νά άποκτοΰν πάν
τοτε περισσότερα άπό όσα Εχουν 
μιά δεδομένη στιγμή.

'Οποιαδήποτε όμως τάσι καί αν 
έξυπηρετή συντελεί στήν αϋξησι 
τής οικονομικής δραστηριότητας, 
τήν οικονομικήν άνάπτυξι καί κατά 
συνέπεια στήν ϋψωσι τού βιοτικού 
Επιπέδου τού πληθυσμού κάθε χώ
ρας.

Β. ΧΡIΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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στάσιν τοϋ flioiHOToeiijg Ιμπορικηο Τροπές
Ή Διοίκησις τής Ο.Τ.Ο.Ε. έξ- | ρίου θά Εδιδε τήν ευκαιρίαν άναθεω- J σά διά τήν συγκρότησιν καί λειτουρ- 

έδωσε τήν κατωτέρω άνακιοίνωσιν ; ρήσεως τής τακτικής ταύτης τής έρ- γίαν σεμιναρίων έπιμορφώσεως συν-
γοδοσίας. Μάταιαι αί Ελπίδες. δικαλιστικών στελεχών. "Ολοι οίΕξ αφορμής τής στριτεριφοιρα; έ

ναντι τών εργαζομένων κΙαΙί τών 
συνδικία),ιστικών έκπροσώτων τής 
ιδυουκήβεως τοϋ «συγκροτήματος» 
τών "όιτό τόν καθηγητήν κ. Άν- 
δρεάδην Τραπεζών.

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Συμπληροΰται μετ’ ολίγον διετία 
άπό τής τελευταίας συγκροτήσεως 
εις σώμα τού Εκτελεστικού Συμ
βουλίου μετά τό Δ" Πανελλήνιον 
Συνέδριον τής ‘Ομοσπονδίας μας.

’Έχομεν τήν γνώμην ότι, ήμεΐς 
οί ΕπωμισΘέντες τάς εύθύνας λει
τουργίας τού Δευτεροβαθμίου Συν
δικαλιστικού μας ’Οργάνου, δικαι
ούμεθα νά παρουσιάσωμεν Ενώπιον 
σας τό Εργον μας καί νά ε’ίμεθα 
υπερήφανοι διά τά άποτελέσματα 
τής έν γένει δραστηριότητος τής 
Ο.Τ.Ο.Ε.

Τήν δλην εύχάριστον καί ήρεμον 
αυτήν εικόνα έκ τής οποίας τόσα 
καλά προέκυψαν καί διά τούς ερ
γαζομένους καί διά τούς ’Οργανι
σμούς εις τούς όποιους ύπηρετοϋ- 
μεν, άλλά κυρίως καί διά τήν όλην 
προσπάθειαν οικονομικής άναπτύ- 
ξεως τής χώρας μας, Ερχεται νά ά- 
μαυρώση μία άκατανόητος άλλά 
καί άνεδαφική έν παντί συμπεριφο
ρά Εναντι τών Εργαζομένων καί ιδι
αιτέρως τών συνδκαλιστικών Εκπρο
σώπων των, τής διοικήσεως τού 
«συγκροτήματος» τών υπό τόν Κα
θηγητήν κ. Άνδρεάδην Τραπεζών.

Είναι άληθές ότι, έμοφρούμενοι 
άπό πνεύμα είλικρινώς διαλλακτι
κόν τό όποιον πιστεύομεν ότι εί
ναι τό μόνον δυνάμενον νά τύχη Ε
φαρμογής κατά τό παρόν στάδιον 
τής οί κοσμικής έξελίξεως τής Χώ
ρας μας, δέν σάς ένημερώσαμεν μέ
χρι σήμερα διά τά σνυμβαίνοντα.

έλπίζοντες ότι ήθέλομεν τύχη άντα- 
ποκρίσεως εις τήν ώς άνω τακτικήν 
μας καί έκ μέρους τής διοικήσεως 
τού «συγκροτήματος»

Δυστυχώς, εΰρισκόμεθα εις τήν 
δυσάρεστου θέσιν νά καταγγείλω- 
μεν δημοσία, ότι ή διοίκησις τού 
«συγκροτήματος Άνδρεάδη» Εμφο
ρείται άπό Εντελώς άντιθέτους άν- 
τιλήψεις προσιδιαζούσας προς τήν 
νοοτροπίαν τήν Επικρατούσαν κατά 
τόν μεσαίωνα, τών αϋθεντών Εναν
τι τών δούλων.

Καί ιδού τά συμβαίνοντα:

1 ) Κατά μήνα Σεπτέμβριον τού 
Ετους 1969, όλως αϊφνιδίως, τό 
Προεδρεΐον τού "Ενιαίου Συλλόγου 
τών υπαλλήλων τής Εμπορικής Τρα
πέζης (Πρόεδρος καί Γεν. Γραμμτ- 
τεύς) μετά άπό σοβαράν άντίθεσίν 
των προς τήν Διοίκησιν έν τή διεκ- 
δικήσει τών αιτημάτων τών συνα
δέλφων, καλείται δι’ Εγγράφου τής 
διοικήσεως νά έπανέλθη εις τήν υ
πηρεσίαν μετά άπό μακράν σειράν 
Ετών καθ’ ήν έτέλει έν άποσπάσει, 
δυνάμενον οϋτω νά άσχολήται μέ τά 
ποικίλα καί σοβαρά προβλήματα 
τών Εργαζομένων. Εις σχετικήν πα
ρέμβασιν παρά τή Διοικήσει τής 
’Εμπορικής Τραπέζης, τής Ο.Τ.Ο. 
Ε., τής Γ.Σ.Ε.Ε. καί τού ‘Υπουργεί
ου Εργασίας παρά τήν δοθεΐσαν ύ- 
πόσχεσιν περί ρυθμίσεως τού ζη
τήματος, ή συνέχεια τής οϋτω όπως 
έγκαινιασθείσης τακτικής, ύπήρξεν 
ή άπόλυσις έκ τής υπηρεσίας τών 
έν λόγφ συνδικαλιστικών στελεχών 
κατά μήνα Μάρτιον 1970.

Προσεφύγαμεν εις τό Δικαστήρι- 
ον, τό όποιον έχαρα,κτήρισεν τήν 
πράξιν τής άπολύσεως αυθαίρετον 
καί παράνομον καί οϋτω Επανήλθαν 
οΰτοι εις τήν υπηρεσίαν των.

Θά ήλπιζε πάς λογικός άνθρω
πος ότι ή άπόψασις τού Δικαστη-

2) ‘Η τακτική τϋτη, καθιερωθεϊ- 
σα, ώς φαίνεται, μετά ώριμον σκέ- 
ψιν τής διοικήσεως τού «συγκροτή
ματος», άποτελεϊ παγίαν πολιτικήν 
Εναντι όλων τών Εργαζομένων εις 
τάς Επιχειρήσεις τού «συγκροτήμα
τος» καί ευθύς έν συνεχείςι Εκδηλώ
νεται ή «φιλεργατική» νοοτροπία 
τής άνακλήσεως Εκ τής άποσπάσε- 
ως καί τού Προεδρείου τού Συλλό
γου τών υπαλλήλων τής Ίονικής καί 
Λαϊκής Τραπέζης, μέ σύγχρονον δια
κοπήν τής μισθοδοσίας.

Προσφεύγομεν εις τό Δικαστήρι- 
ον καί εΰρισκόμεθα εις τήν εύχάρι
στον θέσιν νά σάς γνωρίσωμεν ότι 
ύπήρξεν πλήρης ή άναγνώρισις τού 
δικαίου τών άπόψεών μας διά τής 
ύπ’ άριθ. 768)27.2.71 άπσφάσεως 
τού Πρωτοδικείου ’Αθηνών.

3) ’Αλλά δέν περιορίζονται εις 
τάς Εκδηλώσεις ταύτας αί διαθέσεις 
τής διοικήσεως τού «συγκροτήματος 
Άνδρεάδη», καί έπεχτείνονται καί 
εις άλλα μέτρα άτινα τείνουν νά 
δημιουργήσουν, πέραν τών προσω
πικών προβλημάτων τών τολμούντων 
νά άσχοληθοΰν μέ τά συνδικαλιστι
κά, καί οικονομικά τοιαΰτα.

Οϋτω, άρνεΐται τήν παρακράτη- 
σιν τών ύπέρ τών Συλλόγων συνδρο
μών τών μελών των, παρά τά άπό 
25ετίτς κρατούντα, μέ άντικειμενι- 
κόν καί μόνον σκοπόν όπως περια- 
γάγη τήν έκπροσώπησιν τών ύπσλ- 
λήλων εις τελείαν άδυναμίαν έκπλη- 
ρώσεως τής άποστολής των.

4) Προσφάτως δέ, έκλήθη εις ά- 
πολογίαν συνδικαλιστικόν όργανον, 
διότι άσχολούμενον μέ τήν ε’ίσπρα- 
ξιν τών εισφορών, ύπερέβη τάς ύπό 
τού Νόμου, ώς ύποστηρίζει αΰτη, 
καθοριζομένας ώρας άνευ άποδο-

χών, άπαλλαγής έκ τής ύπηρεσίας.

Καί συνεχίζεται τό «θεάρεστον 
Εργον» τού Σεβαστού κ. Καθηγητοΰ.

5) Κατά πρωτοφανές παράδει
γμα, προσφεύγει πρός τό Συμβού- 
λιον τής Επικράτειας διά νά μα- 
ταιώση τήν Εφαρμογήν άποφάσεως 
τού Δευτεροβαθμίου Διαιτητικού 
Δικαστηρίου περί αύξήσεως τών ά- 
ποδοχών τών ύπαλλήλων τής Ίονι- 
κής καί Λαϊκής Τραπέζης καί παρί- 
σταται άνάγκη νά συνεδριάση έκ 
νέου τό Δευτεροβάθμιον Διαιτητικόν 
Δικαστήριον, νά διαπιστώση τό «ά- 
νεπαρκές» τών κατά τήν πρώτην 
φοράν χορηγηθεισών αυξήσεων καί 
νά έπαυξήση Ετι περαιτέρω αύτάς.

6) Δέν άρκεϊ όμως εις τήν διοί- 
κησιν τών καθηκόντων τών συνδικα
λιστών, πρέπει διά παντός μέσου 
νά παταχθή πάσα διάθεσις παντός 
ύπαλλήλου, πλήν τών εύνοουμένων, 
νά σκεφθή άκόμη ότι είναι δυνατόν 
νά διεκδικήση αιτήματα, όσον καί 
δίκαια Εάν είναι ταΰτα, Εάν δέν Εχει 
εΰδοκήση νά τά παράσχη έξ ιδίας 
βουλήσεως «ό αύθέντης».

Καί σειρά μέτρων λτμβάνεται, ώ
στε νά καταπνιγή πάσα διάθεσις 
πρωτοβουλίας καί έλευθέρας σκέψε- 
ως καί διεκδικήσεως.

Οϋτω, διά τής μεθόδου τών μετα
θέσεων, άσκεϊ βίαν κατά τής έλευ
θέρας βουλήσεως τών ύπαλλήλων, 
μετατιθεμένου τού συζύγου μακράν 
τού καταστήματος ύπηρεσίας τής 
συζύγου, δέν χορηγούνται κανονι- 
κώς αί έτήσιαι άδειαι, ύποχρεοΰν- 
ται οί ύπάλληλοι εις πέραν τού κα
νονικού παροχήν Εργασίας διά δια
φόρων καταπιεστικών μεθόδων κλπ.

7) Τά Ύπουργεϊον Εργασίας, έν 
τή Επιθυμία του όπως άποδοθή καί 
έν τη Χώρα μτς ή δέουσα καί ά- 
ναγκαία σημασία εις τόν παράγον
τα «Εργασία», δαπανά μεγάλα πο-

Όργανισμοί, μικροί καί μεγάλοι, 
καί αί Τράπεζαι, σπεύδουν νά έπω- 
φεληθοΰν τής παρεχομένης δυνατό- 
τητος έπιμορφώσεως ώρισμένου ά- 
ριθμού έκ τών ύπαλλήλων των, ώ
στε καί έν τή Χώρςι μας νά ση- 
μειωθή ή άναγκαία πρόοδος εις τόν 
τομέα τούτον, διά νά δυνηθώμεν νά 
καθέξωμεν τήν ήν δικαιούμεθα θέ
σιν έν μέσφ τών πεπολιτισμένων 
Χωρών.

Τό «συγκρότημα» καί εις τήν πε- 
ρίπτωσιν ταύτην είναι ώμώς άρνη- 
τικόν.

Ή άπάντησις εις σχετικόν Εγ
γραφον τής ‘Ομοσπονδίας μας καί 
τής Γ.Σ.Ε.Ε. περί χορηγήσεως ά
δειας εις μικρόν άριθμόν ύπαλλήλων 
διά τήν παρακολούθησιν τού σεμι
ναρίου, είναι διττώς άρνητική, πα
ρά τήν λεκτικήν κατάφασιν. «Θά 
έγκρίνωμεν ύπό τόν όρον ύποβολής 
έφ’ ένός έκάστου τών Ενδιαφερομέ
νων αίτήσεως άδειας άνευ 
ά π ο δ ο χ ώ ν» δπερ σημαίνει α
διαφορίαν διά τήν συνδικαλιστικήν 
οργάνωσιν καί βεβαίως ούσιαστικόν 
φραγμόν τήν «άνευ άποδοχών 
ά δ ε ι α ν».

Και ή άλυσος τών «φιλοϋπαλλη- 
λικών» μέτρων συνεχίζεται.

8) ‘Υπό τό πρόσχημα έξυπηιρετή- 
σεως τού Τουρισμού, καθιεροΰται ώ- 
ράριον Εργασίας άπογευματινής 
άπό 3ης Εως 12ης μεσονυκτίου, Κυ
ριάκός καί έορτάς.

Είναι γνωστόν εις πάντας, ότι ή 
τουριστική έξυπηρέτησις έκ μέρους 
τών Τραπεζών ενίαι πλήρης διά τών 
λειτουργούντων ειδικών εις τούς χώ
ρους προσπελάσεως τών τουριστών 
άνταλλακτηρίων. Κατά συνέπειαν, 
τό μέτρον εις τνή ουσίαν άποσκο- 
πεϊ εις περιγραφήν τού καθιερωμέ
νου ώραρίου Εργασίας διά τούς 
τραπεζικούς ύπαλλήλους καί Επανα
φοράν τής άδιτλείπτου Εργασίας ή- 
μέρας τε καί νυχτός, κατά τό δο- 
κοΰν τού Εργοδότου.

9) Είναι χαρακτηριστικά Επίσης 
ώρισμένα περιστατικά συμπεριφο
ράς τής διοικήσεως τού «συγκρο
τήματος» Εναντι τών ύπαλλήλων, ά
τινα κάθε άλλο παρά άνθρωπιστι- 
κήν διάθεσιν προδίδουν.

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δέν παρελείψαμεν νά πράξωμεν 
τό πάν διά τών μεθόδων αϊτινες κα
θορίζονται διά τής Εργατικής Νο
μοθεσίας καί διά προσωπικών, ότε 
μάς παρεσχέθη ή ευκαιρία, παραι
νέσεων καί εισηγήσεων, διά τήν έ- 
ξομάλυνσιν τών σχέσεων μεταξύ δι- 
οιχήσεως τού «συγκροτήματος» καί 
τών ύπαλλήλων.

‘Έχομεν πεισθή καί όχι μόνον η
μείς, άλλά καί Επίσημοι παράγον
τες τής Διοικήσεως, ότι ό Καθηγη
τής κ. Άνδρεάδης, κατ’ έσφαλμένην 
δι’ αυτόν έκτίμησιν, θεωρεί δικαίω
μά ταυΐ καί ίσως καί ύποχρέωσίν 
του, νά παρεμβαίνη ένεργώς εις τά 
«συνδικαλιστικά πράγματα» τών Ε
πιχειρήσεων τάς οποίας διοικεί καί 
θεωρεί Επίσης «ύποχρέωσίν» τών ά- 
σχολουμένων μέ τά «συνδικαλιστι
κά πράγματα» νά ταυτίζουν τάς α
πόψεις καί τάς Ενέργειας των συμ- 
φώνως πρός τάς ίδικάς του άπό- 
ψεις.

Τόν πληροφοροΰμεν ότι ή νοοτρο
πία αϋτη, είναι αιτία συνεχούς «κα
κοδαιμονίας» καί «άντιδιχίας».

Έν πάση δέ περιπτώσει, εις Ε
ποχήν κατά τήν οποίαν εις όλας 
τάς πεπολιτισμένας Χώρας τού Κό
σμου Εχει γίνει συνείδησις ότι εί
ναι άδύνατον νά ύπάρξη οικονομική 
καί δΓ αυτής καί κοινωνική πρόο
δος άνευ άγαστής καί έν συμπνοίψ 
συνεργασίας Εργαζομένων καί Ερ
γοδοτών, είναι άκατανάητον 
νά παρατηρούνται τά φαινόμενα 
ταΰτα εις τό σύνολον τού «συγκρο
τήματος Άνδρεάδη» καί δή, κατά 
χαρακτηριστικήν άντίθεσίν Εναντι 
όλων τών άλλων ’Οργανισμών.

Καλοΰμεν τόν κ. Καθηγητήν νά 
άναλογισθή τάς εύθύνας τάς όποιας 
Επωμίζεται διά τής ώς άνω έφαρ- 
μοζομένης τακτικής καί καταγγέλ- 
λομεν δημοσίςι ταύτην ώς έρχομένην 
εις άντίθεσίν πρός τήν περί δικαί
ου άντίληψιν τού συνόλου τών Ερ
γαζομένων καί δυστυχώς δι’ αυτόν, 
και τού συνολου τών Εργοδοτών.

Αι αποφάσεις τής άδεκάστου Δι
καιοσύνης τής Χώρας μας, δικαιο
λογούν άπολύτως τήν θέσιν μας.

Ή χαρακτηριστική άντίθεσις τής 
ύφισταμένης καταστάσεως εις τούς 
λοιπούς ’Οργανισμούς, Εξαιρέσει 
τών τού «συγκροτήματος», μάς δί
δει τό δικαίωμα άλλά καί μάς Επι
βάλλει ώς καθήκον, νά άγωνισθώ- 
μεν δια παντός νομίμου μέσου Εναν
τι μιας νοοτροπίας καί τακτικής, 
η οποία ουδεν καλόν προοιωνίζεται 
οϋτε διά τά Ιδρύματα, οϋτε διά τό 
Προσωπικόν, άλλά οϋτε κτί διά τήν 
ύπό πάντων έπιδιωκομένην κοινωνι
κήν ήρεμίαν.

> > ιW συμμετοχήν ροζ ειε m αμχηιρε- 
ιίΐί τοϋ ΣυΑλόρυ μας άιοϋεικνύομεν ιό 

m i τί|τ τύχην τών έυαγ· 
γεΑματικών μας [ιμιρων.
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καταγγελίαν παραβάσεως των όρων 
έργασίας καί τήν μή χορήγησιν των 
άδειων ό όμιλών είχε τήν ευκαιρίαν 
νά καταγγείλη Διευθυντάς καί έιταρ- 
χιακών καταστημάτων καί τής πε
ριφέρειας ’Αθηνών καί νά τούς πάη 
στην Έπιθεώρησι ’Εργασίας, καί 
τον Διευθυντή τής Καλλιθέας, καί 
τον Διευθυντή τοΰ Χαλανδρίου καί 
τον Διευθυντήν των ΓΙατρών καί τον 
Διευθυντήν τής Κόρινθόν, εις τον ό
ποιον ώρισα προθεσμία, έάν δεν 
έδιαιε τις άδειες μέχρι τέλους 
Σεπτεμβρίου θά τον πήγαινα στήν 
Έπιθεώρησι ’Εργασίας καί ευτυχώς 
έδόθησαν. "Οπου ΰπήρξεν καταγγε
λία, ΰπήρξεν καί άμεσος παρέμόα- 
σις τού Συλλόγου. Διά τάς παρα
βάσεις τοΰ ωραρίου εις τάς χορη
γήσεις τών άδειών έζητήσαμεν μόλις 
έξελέγημεν νά μάς καταγγέλλουν οί 
συνάδελφοι τό γεγονός διά νά ενερ
γούμε άναλόγως.

Εις τά υποκαταστήματα πού πέ
ρασα, οί συνάδελφοι δέν ήθέλησαν 
νά καταγγείλουν, ήρωτήθησαν δμως 
καί οί προϊστάμενοι καί οί Διευ- 
θννταί, έάν χορηγούν τις άδειες, έ
άν καταβάλλουν τις υπερωρίες. "Ο
λοι μάς είπαν, «δυσκολεύονται εις 
τις άδειες, άλλά βρίσκω έναν τρόπο 
νά τις καλύπτουν μέχρι τό τέλος 
τοΰ έτους. Αυτό μπορούσαμε νά κά- 
νωμε καί αυτό κάνωμε άγαπητοί μου 
κύριοι.

Λυπάμαι διότι ό κ. Χαρΐτος αν 
έλαβε ένα τηλετυπιικό μήνυμα καί 
εις έρώτηισιν τοΰ Προέδρου τής Συν- 
ελεύσεως δέν θέλησε νά τά κατά
θεση ούτε μέ τις υπογραφές, οϋτε 
τήν φωτοτυπίαν τοΰ μηνύματος του
λάχιστον άπό τήν Θεσσαλονίκην. 
Είπε δτι άπευθύνεται προς τόν Σύλ
λογον προ 1 5 ημερών.

Λυπάμαι δλως ιδιαιτέρως, διότι 
εις τόν Σύλλογον σάς τό βεβαιώνω 
ΰπευθύνως, δέν περιήλθεν τέτοια 
πληροφορία. ’Απεναντίας, τηλεφω- 
νικώς, μέ τούς συναδέλφους τής 
Θεσσαλονίκης καί μέ ένδιαφεροιμέ- 
νους πολύ γιά τήν προαγωγή τους, 
είχαμε πολλές έπικοινωνίας. Μηνύ
ματα τέτοιου είδους, άπορώ πώς 
βρίσκονται μεμονωμένως στον συνά
δελφο, άλλά ώφειλε ό κ. Χαρΐτος, 
ό διαχειριστής τών κοινών, όταν τό 
πήρε αυτό νά μάς τό δώση, νά τό 
δώση στον Σύλλογον καί νά λάβω- 
με τά μέτρα μας, νά δούμε τί θά 
κάνωμε, ή νά πληροφορήσωμε τόν 
κ. Χαρίτο καί τούς διαμαρτυρομέ- 
νους συναδέλφους μέ τάς ύπογρα- 
φάς, αί όποιαι έπονται εις τό μή
νυμα αυτό.

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΓΝΕΛΕΓΣΕΩΣ

Μάς είπε άκόμη ό κ. Χαρΐτος, ό
τι θέλαμε σήμερα νά πάρωιμε έξ υ
φαρπαγής τήν Συνέλευσιν καί έρω- 
τώ. Ποιά ήταν τά θέματα εκείνα 
πού θά παίρναμε έξ υφαρπαγής; Νά 
πάρωρε τήν Συνέλευσιν έξ ΰφαρπα- 
γής; ’Έπρεπε κάποτε άγαπητοί μου 
συνάδελφοι νά βγούμε άπό τά υπό
γεια, καί νά μήν είμαστε σαν τούς 
άρουραίους, νά συνεδριάζωμε στά 
υπόγεια, καί έκφράζω τάς εύχαρι- 
στίας μας προς τήν Διεύθυνσιν τοΰ 
προσωπικού, καί στον Διευθυντήν 
τοΰ Κεντρικού καταστήματος, διά 
τήν παραχώρησιν τής αιθούσης αυ
τής καί τήν παροχήν εύκολίας, μιάς 
ώρας προ τής λήξεως τής έργασίας 
γιά νά έλθουν οί συνάδελφοι.

Βεβαίως, υπάρχει μία κόπωσις, 
αυτήν τήν ώρα. Μιά φορά τόν χρό
νο όμως άς τήν ύποστοΰμε, άντί νά 
τήν ύποστοΰμε τό βράδυ μέχρι τις 
12 ή ώρα τήν νύκτα, ας τήν ύπο
στοΰμε τώρα μέχρι τό βράδυ στις 8.

0 κ. ΚΟΜΙΝΟΣ
Άνεμνήσθη άχόμη ό κ. Χαρΐτος 

τών καλών διαθέσεων τοΰ προκατό- 
χου Διοικητοΰ, ότι είχε καλές δια
θέσεις καί ή πόρτα ήταν άνοικτή, 
καί μπορούσαμε νά συζητήσωμε μέ 
τόν άπελθόντα κ. Διοικητή όλα τά 
θέματα τοΰ προσωπικού.

Προσωπικώς έχω κακήν έμπειρίαν 
τών καλών διαθέσεων τοΰ άπελθόν- 
τος Διοικητοΰ καί τό Συμιβούλιόν 
μας δυστυχώς. Έπΐ 4 μήνες μάς 
είχε ταλαπωρήσει μέ τήν Συλλογι
κήν Σύμβασιν, τήν όχι ικανοποιητι
κήν άπό πλευράς αποτελεσμάτων. 
Καί όταν μάς πρότεινε διά τοΰ Υ
πουργού Έργασίας μέσην αϋξησιν 
8.80 καί Επιβάρυνσιν τής Τραπέζης 
7.75.

Άντιλαμβάνεσθε πόσην καλήν 
διάθεσιν είχε όταν καί άπ’ αυτά μάς 
επαρνε τό 5ο)ο διά τό Ταμεΐον Συν
τάξεων. Ξέχασα νά σάς τό πώ, μέ 
7,75 έπιβάρυνσιν καί μέ 8,80 αϋ- 
ξησιν ήθελε νά μάς πράη τό 5ο)ο 
καί νά μάς μείνη 2,80, αυτή ήταν ή 
καλή διάθεσις τοΰ τότε Διοικητοΰ. 
Παρέστη άνάγκη, άγαπητοί συνά
δελφοι, νά άνατρέξωμεν εις τό Χρη- 
ματιστήριον τών ’Αθηνών, νά βρού
με τά κέρδη τής Τραπέζης καί τήν 
έπιβάρυνσιν τοΰ προσωπικού διά 
μίαν πενταετίαν καί νά τά έπιδώ- 
σωμεν εις τόν Υπουργόν τής Έρ
γασίας καί τότε μέ ένα υπό
μνημά μας, έδηλώσαμε ότι άρνού- 
μεθά καί ότι ή πρότασις είναι προσ

βολή τής προσωπικότητας καί τής 
άξιοπρεπείας τών υπαλλήλων.

"Οταν παρουσιάσαμε τά καταπλη
κτικά κέρδη τής τελευταίας πεντα
ετίας 66—69 καί τήν έπιβάρυνσιν 
τοΰ προσωπικού τής Τραπέζης εις 
τάς άκαθαρίστους ώφελείας, καί ά- 
πεδείχθη ότι ένώ αυξάνονται κατα- 
κορύφως τά κέρδη μειοΰται κατ’ έ
τος ή έπιβάρυνσις τής Τραπέζης σε 
έκατομμύρια δραχμών καί έδώσαμε 
τά στοιχεία εις τόν Υπουργό τής 
Έργασίας τότε ό κ. Υπουργός μάς 
είπε ότι αί προτάσεις μας είναι λο
γικοί καί άνέλαβε τήν μεσολάβησιν 
καί μάς κάλεσε έν συνεχείς* ό κ. Δι
οικητής, καί μάς άνεκοίνωσε ότι α
ποδέχεται τό σχέδιον τοΰ Συλλό
γου καί μάς ζήτηισΙε νά ετοι
μάσουμε τήν Συλλογικήν Σύμβασιν 
βάσει τού σχεδίου μας.

Τόση ταλαιπωρία μάς έχει κάνει 
καί τόση ήταν ή καλωσύνη του, τήν 
οποίαν έπεκαλεϊτο πάντα, έλεγε ότι 
θέλει συνεργασίαν μέ τό προσωπι
κό, ότι θέλει νά τά φτιάξη μέ τό 
προσωπικό, ότι δέν έχει τίποτα, καί 
μάς κατηγόρησε κατά τήν άποχώ- 
ρησίν του, ότι έμεΐς τόν είχαμε πα
ρουσιάσει σκληρό.

Δέν θά άσχοληθώ μέ τά υπόλοι
πα σημεία τής ομιλίας τοΰ κ. Χα
μίτου, διότι καί διά τό ’Ασφαλιστι
κό σάς άπήντησα καί στά άλλα πε
ρί μετρήσεως φωτογραφιιών καί πε
ρί σεμιναρίου στήν Χαλκίδα ότι δέν 
έκάλεσα έμπειρα στελέχη. Βεβαίως, 
δέν έκάλεσα έμπειρα στελέχη γιά 
νά πάνε στήν Χαλκίδα, διότι έποε- 
πε καί νέα στελέχη νά μπορέσουν 
νά άναδειχθοΰν στον συνδικαλισμό 
τής Τραπέζης. Τά νέα στελέχη έ
χουν άνάγκη σεμιναρίων, τά παληά 
καί τά έμπειρα, σαν τόν κ. Χαρίτο, 
δέν έχουν άνάγκην σεμιναρίων.

Καί θέλετε καί τήν πληροφορίαν, 
άπό τήν ’Αθήνα μόνον 2 ήσαν.

Έγώ είχα λίγη άνάγκην σεμινα
ρίου άκόμα συνδικαλιστικού καί ό 
κ. Καρυωτάκης άπό τόν Πειραιά. 
Οί άλλοι ήσαν συνάδελφοι τών ε
παρχιών. ’Όχι Σύμβουλοι.

Πρέπει κύριοι, καί οί συνάδελφοι 
τών έπαρχιών νά απολαμβάνουν ό,τι 
μπορούν νά απολαύσουν καί οί συ
νάδελφοι τοΰ κέντρου. Έχολώθη ό 
κ. Χαρΐτος, διότι ή «Τραπεζιτική» 
γράφει μερικά άρθρα ένυπόγραφα. 
Βεβαίως, έχομε τό θάρρος νά γοά- 
φωμε ένυπογράφως ο,τι ΰποστηρίζο- 
μεν. ’Έχομε τό θάρρος νά πούμε ότι 
όπως δήποτε πρέπει νά πάρη προ
σωπικό ή Τράπεζα. ’Έχομε τό θάρ
ρος νά τής πούμε ότι πρέπει νά δί
νη τις άδειες. 'Έχομε τά θάρρος νά 
τής πούμε ότι στενάζει τό προσω
πικό. Αύτό τό θάρρος δέν θά λει
ψή ποτέ άπό έμένα ούτε άπό κα
νόναν συνάδελφο τοΰ Συμβουλίου. 
Συνάδελφοι,

Γνωρίζετε τήν θέσιν μας. Επι
μένουμε εις τήν κατάργησιν τών ορ
γανικών θέσεων καί άπεδέχθημεν 
ώς προσωρινήν λύσιν μέχρι τής τρο- 
ποιήσεως τοΰ ’Οργανισμού Υπηρε
σίας, τήν αϋξησιν τών θέσεων τών 
ύποτμηματαρχών κατά 100, τών 
Τμηματαρχών Β' κατά 17 καί τών 
Τμηματαρχών Α' κατά 7 εις τόν 
Λογιστικόν Κλάδο καί κατά 10 τών 
ύποτμηματαρχών καί 2 τών Τμη
ματαρχών Β' τοΰ Ταμιακού Κλόο- 
δου διά νά καταστή δυνατή ή προ
αγωγή τών συναδέλφων, οί όποιοι 
συνωβσΰνται εις τόν βαθμόν τοΰ Λο- 
γιστοΰ Α'. Λυποΰμαι διότι είμαι 
υποχρεωμένος νά καυτηριάσω εις 
τήν συνέλευσιν μας τήν στάσιν τήν 
οποίαν έτήρησε εις τό θέμα τής αΰ- 
ξήσεως τών οργανικών θέσεων τό 
Διοιχ. Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου τής 
τέως Τραπέζης ’Αθηνών, τό όποιον 
παρημπόδισε τήν ταχεΐαν εφαρμο
γήν της καί μάλιστα μέ αναδρομι
κήν ίσχύν ένός έτους όπως ζητή
σαμε έμεΐς. Δέν θά σάς κουράσω 
μέ τάς περιπετείας τού θέματος. 
Άρκοΰμαι νά σάς άνακοινώσω ότι 
έπίκειται ή δημοσίευσις τοΰ διατά
γματος πού θά καλύπτη τάς προα- 
γωγάς τοΰ 1971 μέ ηΰξημένας ορ
γανικά ς θέσεις.

Επαναλαμβάνω, δΓ ήμάς ή λύ- 
σις είναι μία: ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, κατάργησις 
τού εμποδίου αύτοΰ πού δέν επι
τρέπει τήν έξέλιξιν τοΰ προσωπι
κού.

Άνεφέρθησαν καί εις τά οικονο
μικά θέματα ώρισμένοι συνάδελφοι. 
"Αν όμως οί συνάδελφοι αυτοί δέν 
ώμιλοΰσαν απλώς διά νά ομιλήσουν 
καί έπρόσεχαν τά κονδύλια δέν θά 
άνεφέρσντο διόλου εις τά έξοδα των 
Γεν. Συνελεύσεων καί τής ψυχαγω
γίας διότι δέν πρόκειται διά χιλιά

ρικα πού χορεύουν, άλλά περί δα
πανών έντός τών ορίων πού ή ποα- 
γματικότης επιβάλλει.

Είπαν, δυστυχώς, καί διά τήν υι
οθεσίαν τοΰ Μολυβδοσκεπάστου. 
Φρονώ ότι ή έκδήλωσις αυτή τοΰ 
Συλλόγου μας δέν θά έπρεπε νά κα
ταστή άντικείμενον άντιπολιτεύσε- 
ως. Άντιθέτως, έπρεπε νά έξαρθή 
άπό όλους διότι άποτελεΐ συνέχειαν 
τών προς τήν πατρίδα προσφορών 
τοΰ Συλλόγου μας.

ΑΙΕΝΕΞΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ 
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μεταξύ τοΰ Συνδέσμου ’Εμπορικών 
Τραπεζών Κύπρου «αί της Κεντρικής 
Τραπέζης Κύπρου, που Ενεργεί σαν 
κρατική Τράπεζα καί έφιαρμόζει τή 
νομισματική πολιτική τής Κυβερνή- 
σεως εχ,ει προκόψει σοβαρά διαφωνία. 
Ή διαφωνία -είναι δυνατό νά όδηγή- 
ση στή;ν αύξηση τοΰ τραπεζικού τό
κου στο ανώτατο Επιτρεπόμενο νομικά 
όριο, ήτοι 9ο) ο, ένώ τώρα κυμαίνεται 
μεταξύ 8ο) ο καί 8^4») ο-.

Οί λόγοι τής διαφωνίας είναι οί 
άκόλουθοι:

Άπό τής 1ης ’Ιανουάριου 1971, ή 
Κεντρική Τράπεζα, πού ελέγχει όλες 
τις εμπορικές Τράπεζες, τις ύποιχρέω- 
σιε νά καταθέτουν -στήν Κεντρική Τρά
πεζα τό 15ο) -ο τών κα,ταθέσεών το-υς 
καί -έπί πλέον 10ο) ο τούτων νά κρα
τούν οί ίδιες σέ ρευστότητα, γιά νά 
μπορούν νά εξυπηρετούν τις -ανάγκες 
ιδανειοδοτή-σ-εως τής αγοράς καί άλ
λων παραγωγικών έργων τού Ιδιωτι
κού τομέως.

Κατά τό 1970 ή Κεντρική υπο
χρέωσε τις εμπορικές Τράπεζες νά 
καταθέτουν σ’ αυτή, μόνο τό 10οι) ο 
τών καιταθέσεών τους.

Οί σκοποί γιά τούς όποιους Έχουν 
τειθή οί περιορισμοί ,αύτο'ι ιάπό τήν 
Κεντρική Τράπεζα είναι, σύμφωνα μέ 
τοιύς δικούς της ισχυρισμούς, -οί ε
ξής:

α) Ό Έλεγχος τής ανεξέλεγκτης 
δαν-ειοδοτήσεως άπό μέρους τών Τρα
πεζών, πράγμα π;ού δημιουργεί πλη
θωριστικές τάσεις.

ιβ) Νά ύπάρχη ομοιόμορφη ρευστό
τητα στίς Τράπεζες, πού ν,ά καθιστςί 
εϋκολώτερη τήν -έ]φ|αρμογή καί τόν

Συνάδελφοι,

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡ ΙΟΝ
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■ Δέχεται 7-9 ττ.μ. καί 5-7 μ.μ, I
I-_________________________________ J

Ό έορτασμός τής πεντηκσνταε- 
τηρίδος τοΰ Συλλόγου μας ή το Επι
βεβλημένος. Έκτιμώμεν τούς λό
γους πού δέν έπέτρεψαν τόν εορτα
σμόν κατά τόν ακριβή χρόνον, τού
το όμως δέν σημαίνει δτι τό γεγο
νός έπρεπε νά άγνοηθή έν συνεχείς*.

Έκρίναμεν σκόπι,μον έπ’ εύκαι- 
ρίςι νά άπευθυνθώμεν πρός τήν Κοι
νήν γνώμην καί νά τήν ένημερώσω- 
μεν έπί τοΰ ρόλου τόν όποιον δια» 
δραματίζομεν εις τήν άνάπτυξιν τής 
Τροπτέζης καί τής Εθνικής Οικονο
μίας άλλά καί έπί τής αλήθειας 
τών αμοιβών καί συντάξεων μας.
7 Η το νομίζομεν, ή πλέον κατάλλη
λος στιγμή διά νά δώσωμεν άπάν- 
τησιν εις όσα διαδίδονται έξ ά
γνοιας ή έκ προθέσεως, διά τόν 
-κλάδο-ν μας. Πσραλλήλως έξεδώσα- 
μεν καί δεύτερον φυλλάδιον μέ στοι
χεία άπό τήν συνδικαλιστικήν δρά- 
σιν τοΰ Συλλόγου μας.

Οί νεώτεροι πρέπει νά μάθουν 
πώς έδημιουργήθη ό Σύλλογος, τί 
υπηρεσίας έχει προσφέρει εις τά 
μέλη του, εις τήν Τράπεζαν, εις τό 
Κράτος, εις τό κοινωνικόν σύνολον.
’Αλλά καί διά νά θυμηθούν οί πα- 
λαιότεροι καί άκόμη διά νά διδα
χθώ μ εν δλοι.

Κύριοι Συνάδελφοι, διά νά τε
λειώνω, διότι καί σάς κούρασα κ-χί 
έκουράστηκα. Υποθέτω δτι άπό κα- 
νενός έξ υμών τήν σκέψιν, δέν είναι 
δυνατόν νά πέραση ότι τό Συμβού
λιον δέ είργάσθη, μέ πάσαν αϊσθη- 
σιν ευθύνης, μέ πάσαν ειλικρινή διά- 
θεσιν έξυπηρετήσεως τών Συναδέλ
φων, μέ ό,τι μέσα είχε είς τήν διά»
6εσίν του, διά τήν προαγωγήν, τών 
έπαγγελματικών συμφερόντων τοΰ 
προσωπικού.

"Ολοι οΐ Συνάδελφοι τοΰ Συμ
βουλίου, μηδενός έξαιρουμένου. Ιδι
αιτέρως δέ τών έπαρχιών, άκόιιη 
περισσότερον, ή άφοσίωσίς των είς 
τήν έξυπηρέτησιν τών συναδέλφων 
πού αντιπροσωπεύουν, ή έξυπηρέτη- 
σις τοΰ γενικού συμφέροντος, ή πρό
θυμος προσέλευσίς των είς πάσαν 
Συνεδρίασιν τοΰ Συμβουλίου, μέ (ά
δειαν) είς βάρος των πολλές φορές, 
μάς δίνει τό δικαίωμα νά εΐμεθα 
υπερήφανοι πράγματι, διά τήν διε
τίαν αυτήν, τήν όποιαν έπεράσαμε 
μέ την έμπιστοσύνην σας, καί τήν 
Ανοχήν σας, αν θέλετε.

Οά ή το πάρα πολύ εΰχάρ ιστόν 
δΓ ήμάς, νά υπήρχε μία διάδοχος 
κατάστασις, θά ήτο πάρα πολύ εΰ
χάρ ιστόν νά έκδηλωθή ένδιαφέρον, 
άπό κάθε άλλον συνάδελφον. Δέν 
θά ήτο καθόλου εΰχάρ ιστόν, νά υ
πάρχουν παρατάξεις. Παρατάξεις, 
έντός τοΰ προσωπικοΰ τής Εθνικής 
Τραπέζης δέν επιτρέπονται. Ή πα- 
ράταξις είναι μία, τό προσωπικόν 
τής Εθνικής Τραπέζης καί έπικε
φαλή ς τής παρατάξεως ή Διοίκησις 
τοΰ Συλλόγου, τήν όποιαν τό προ
σωπικόν εκλέγει. Κάθε διάφορος 
άλλη τοποθέτησις, είναι λανθασμέ
νη καί επιζήμια διά τό προσωπικόν.

Θά σάς συνιστοΰσα λοιπόν κατά 
τάς προσεχείς άρχαιρεσίας νά δώ
σετε είς τήν Διοίκησιν τοΰ Συλλό
γου, τέτοιαν δύναμιν διά τής ψή
φου σας, ώστε νά ομιλή πράγματι συνεχή αύξηση τού καταβάλλομε· 
εξ ολοκλήρου τοΰ προσωπικούς να §πιτοκίΟΌ. 
μήν εχη κανείς νά τής προσάψη 
ότι έπί 5.000 άνθρώπων πήρατε 
2.000 ψήφους. Τόιτε είναι ζημία 
καί δΓ υμάς καί έγκυρότητα δέν 
μπορεί νά εχη ή Διοίκησις τοΰ Συλ
λόγου όποιαδήποτε καί νά είναι αυ
τή καί ζημία θά ήταν είς τό προ
σωπικόν.

Συνεπώς έμεΐς κάνουμε τό καθή
κον μας, σείς νά κάνετε τό δικό σας 
μετά 25 ημέρας.

Είς δσα καταστήματα ήδυνήθην 
νά μεταβώ κατά τάς περιοδείας μου, 
όχι τάς προεκλογικός, διεπίστωσα 
ότι οί συνάδελφοι παρακολουοθΰν 
μέ ένδιαφέρον τήν δραστηριότητα 
τοΰ Συλλόγου καί δέν δύναμαι νά 
άποκρύψω τήν συγκίνησιν που ή- 
σθάνθην άπό τάς έκδηλώσει ς των.
Αί εκδηλώσεις αΰται επαυξάνουν τό 
ένδιαφέρον μου διά τόν Σύλλογον 
καί μοΰ δημιουργούν τήν ύποχρέω- 
σιν νά παραμείνω μαχόμενος μαζί 
σας, έάν φυσικά μέ θέλετε καί σείς.

Θά ήδυνάμην νά άποχωρήσω καί 
νά άπολαύσω καί έγώ μερικούς πε
ριπάτους πού έχω στερηθή. Αισθά
νομαι όμως ότι έχω ευθύνην, τήν 
οποίαν πρώτος μοΰ έπεσήμανε ό κ.
Χαρΐτος. Γνωρίζετε καλλίτερα άπό 
μένα ότι οΰδέν έχω νά ωφεληθώ προ
σωπικώς. Θέλω όμως νά παραμείνω 
μαζί σας, θέλω νά υπηρετώ τους 
συναδέλφους.

β) Οί καταθέτες, εξασφαλίζοντας 
τώρα ιμεγιαίλύτερο επιτόκιο στη... μαύ
ρη αγορά, θ’ αποσύρουν τις καταθέ
σεις των από τίς Τράπεζες, γιά νά 
δανείζουν σέ Ιδιώτες κι’ έτσι ή ρευ
στότητα τών Τραπεζών θά μειοΰται 
συνεχώς.

γ) Οί Τράπεζες γιά νά εξασφαλί
σουν μεγαλύτερη ρευστότητα προσελ- 
κΰσεω,ς καταθετών καί παράλληλα θά 
είναι υποχρεωμένες ν’ αύξήσουν ~ο 
επιτόκιο τών καταθέσεων.

ιδ) Οί Τράπεζες γιά τήν αντιμε
τώπιση τής καταστάσεως, πού θά δη- 
μισυργηθή, θά ύποχιρεωθαύν ν’ αυ
ξήσουν στο ανώτατο επιτρεπόμενο· ό
ριο τύν τόκο δανειοδοτή,σεως ιάπό 8— 
8,5ο·)ο πού είναι τώρα σέ 9ο) ο.

ε) Ή Εκδοση ομολογιακών δανείων 
ύπό τών ήμικρατικών οργανισμών μέ 
εγγύηση τής Κυβερνήσεως καί μέ ε
πιτόκιο 7·—7,5ο) ο, υποθλάπτει τήν ά- 
νάληιψη καταθέσεων άπύ τίς Τράπε
ζες κια,ί τήν επένδυσή τους σέ ομο
λογίες τών όργανισμών τούτων, μέ 
αποτέλεσμα τήν περαιτέρω μείωσηι τής 
ρευστότητος τών Τραπεζών.

στ) Μέ τήν άκοίνουθουμένην πολι
τικήν τής Κεντρικής Τραπέζης, οί 
Εμπορικές Τράπεζες, ισχυρίζονται, 
ότι τά περιθώριά τους γιά χρηματο
δότηση τής ιδιωτικής δραστηριότητας 
στούς τομείς τού εισαγωγικού καί έ- 
ξαγωγικού εμπορίου, περιορίζονται καί 
στο μέλλον οί Τράπεζες θ’ αντιμετω
πίσουν τό ενδεχόμενο ζημιών.

Τίς πιο πάνω· απόψεις έχουν δια
βιβάσει, όπως πληροφοροήμεθα, πρός 
τήν Κεντρική Τράπεζα 6 Σύνδεσμος 
Εμπορικών Τραπεζών καί πρός τήν

Ο EM liVl’ I ΟΙΜ ΛΜΪΜΟΪ
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Ελεγχο τής νομισματικής πολιτικής 
τής Κυβερνήισεως, πού ιέντολόδόιχος 
της είναι ή Κεντρική Τράπεζα.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Στά μέτρα αυτά καί στούς περιο
ρισμούς πού Έθεσε ή Κεντρική Τρά
πεζα, Αντιδρά σφοδρά 6 Σύνδεσμος 
’Εμπορικών Τραπεζών, στόν οποίον 
είναι ιμέλη όλες οί Τράπεζες τής Κύ
πρου.

Σύμφωνα μέ τίς Απόψεις τών Τρα
πεζών, ή εφαρμοζόμενη πολιτική τής 
Κεντρικής Τραπέζης, περιορίζει τίς 
δραστηριότητες τών εμπορικών Τρα
πεζών καί θά προέλθουιν Από· τήν τα
κτική αυτή ·οί άκόλουιθες δυσμενείς 
επιπτώσεις, γιά τήν οικονομία τοΰ 
τόπου:

•α) Μείωση τοΰ περιθωρίου Ιδιαινειο- 
διοτήσεως μέ άμεσο Αποτέλεσμα τήν 
καταφυγή τών έχόντων άνάγκηγ δα
νείων στίς Ιδιωτικές πηγές δανεισμού

Κυβέρνηση,, τό ’Εμπορικό καί Β ιομη- 
χιανικό ’Επιμελητήριο Κύπρου, πού 
διαβλέπει, όπως ισχυρίζεται, στήν τα
κτική αυτή κίνδυνο κάμψεως τής εμ
πορικής καί βιομηχανικής δρα,στηριό- 
τητος τοΰ ιδιωτικού τομέως.

Ή Κεντρκή Τράπεζα, έξ. άλλου, ι
σχυρίζεται, κατ’ Αρχήν, ότι μέ τόν 
Ελεγχο' τής νομισματικής κινήσεως,

δέν Έχουν μειωθή τά περίθώιρια δα- 
νειαδιοτήίσεως κι’ ότι δ Ελεγχος αυτός 
είναι Αναγκαίος γιά τή. χιαλιναγώγη- 
ση πληθωριστικών τάσεων.

Ή διαφορά Απόψεων μεταξύ τών 
δύο τούτων τραπεζικών όργανισμών 
Εχει διευρυνθή καί δέν γνωρίζομε ποιό 
θά είναι τό αποτέλεσμα.

Οί Εμπορικές Τράπεζες ισχυρίζον
ται επίσης, ότι ή Κεντρική Τράπεζα 
τίς καταθέσεις τών Τραπεζών επεν
δύει σέ ξένες χρηματαγορές —καί ι
διαίτερα στήν βιρεταννική— μέ υψη
λό επιτόκιο, ένώ ή ίδια πληρώνει πε
ρίπου 4,5—5ο) ο.

’Έτσι, κατά τό 1969 ή Κεντρική 
είχε, κατά τούς ίδιους ισχυρισμούς, 
κέρδη πέραν τών 2.000.000 λιρών, έ
νώ κατά τό 1970, υπολογίζεται, ότι 
τά κέρδη της θά είναι πολύ περισ
σότερα.

Συμμετοχή 
εις τά σεμινάρια 
τοΰ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.

'Trio τής Αιοικ,ή,σ,ε ως ένεκρίθη όπω ς 
τά κάτωθι Αναφερόμενα σεμινάρια, δρ- 
γανούμενα παρά τοΰ Ελληνικού Κέν
τρου Παραγωγικότητος, παρακολου
θήσουν υπάλληλοι τής Τραπέζης μας, 
ώς εξής:

α) Σεμινάριον έπί θεμάτων «Φορο
λογικής Νομοθεσίας», Από Μαρτίου— 
Μαιου έ.ε.: ιοί δικηγόροι Σταυρούλα 
Γουλή, Σπυρίδων Ροίδης, Δημήτριος 
Μαρκουλής καί ή Α. δικηγόρος Καλ
λιόπη Θεοδοσιάδου.

Ρ) Σεμινάριον έπί θεμάτων «Προ
γραμματισμού τής Παραγωγής καί 
τών ’Αποθεμάτων» Από 3)3—14)7) 
1971: οί συνάδελφοι ’Εμμανουήλ 
Κιουιπάκης, Λογιστής Α' καί Πανα
γιώτης Μπαροΰνος, 'Υπολογιστής Β'.

γ) Σεμινάριον έπί θεμάτων «Προ
τύπου Κόστους - Κοστολογήσεως καί 
Προϋπολογιστικιοΰ ’Ελέγχου» Από 2) 
3—8)7)1971: δ συνώδελφιος Πανα
γιώτης Χίος, 'Υπολογιστής Α'.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ έ- 

τοιποθετήθη δ κ. Σωκρ. Κατσαβός, 
' Τποτμημ ατ άρ χ ης, ώς προϊστάμενος 
τής Υπηρεσίας Λογιστηρίου Προσω
πικού παρά τή Διοικήσει.

Έξ άλλου έταποθετήθησαν οί κά
τωθι, ώς διευθυνταί είς τά Αντίστοι
χα Καταστήματα: Διον. Σταθακόπουι- 
λος, Λογιστής Α' — Αγίων ’Αναρ
γύρων, I. Κουρούπης, Λογιστής Α'— 
Άσπροπύργου, Δ. Χρυσάφης, Λογι
στής Α' — Διδυμοτείχου, ΠιΟν. Δια- 
κουιμής, Λογιστής Β' — Τύρνάβου, 
Στέφ. Κυριακής, 'ϊπολογισιτης Α'— 
Δομοκον, Άλέξ. Ψαριανός, Λογιστής 
* ’ — Κουφιαλίων, I. Γκοτζαμάνης, 

Δ' ... ’.™ ------- JΛογιστής Α' Έλευθε ρουπόλεως.

TO NEON ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Γειά σας καί σάς ευχαριστώ.

Συγκρότημα
Τραπεζών

Ή «Τράπεζα τών Βρυξελλών» ά
νεκοίνωσε τήν σύναψι συμφωνίας συν
εργασίας μεταξύ επτά μεγάλων ευ
ρωπαϊκών τραπεζών. Σκοπός τής 
συμφωνίας είναι ή δημιουργία ευρέως 
ευρωπαϊκού τραπεζικού δικτύου ικα
νού νά ανταποκριθή στίς ανάγκες πού 
δημιουργεί ή οικονομική ένοποΐηισις 
τής Ευρώπης.

"Οπως έιδήλωισε σέ συνέντευίξί του, 
πρός τόν Τύπο, δ κ. Λουί Καμύ, πρό1- 
εδρος τής «Τραπέζης τών Βρυξελ
λών», τέσσαρες Τράπεζες αποτελούν 
τόν Εσωτερικό κύκλο τού συγκροτή
ματος. Πρόκειται γιά τήν «Άλγκεμέ- 
νε Μπάνκ Ν ντερλαντ» τού ΆμΓ 
στερνταμ, τήν «Ντρέσντνειρ Μπάνκ» 
τής Φραγικφούρτης, τήν «Τράπεζα 'Τ- 
ποίθηκών» τού Μονάχου καί τήν <ΐΤί)ά- 
πεζα τών Βρυξελλών».

Ή συνεργασία τών Ανωτέρω τεσσά
ρων Τραπεζών, μέ τίς τριεΐς άλλες, 
θά περιορισθή σέ ειδικά θέματα·, τά 
οποία θά καθορισθούν Αργότερα. Οί 
τρεις Τράπεζες είναι ή βρεταννική 
«Μπάρκλαιης», ή «Εθνική Τράπεζα 
Έργιασίας» τής ’Ιταλίας καί ή «Έ1- 
θνική Τράπεαζ τών Παρισίων».

Άνακοινοΰται πρός τά μέλη, δτι 
οί έκλεγέντες κατά τάς ’Αρχαιρε
σίας της 23ης Μαρτοίυ 1971 Σύμ
βουλοι : α) τοΰ Ταμείου ’Αλληλοβοή
θειας Υπαλλήλων Εθνικής Τραιτέ- 
ζης καί β) τοΰ Ταμείου Υγείας 
Προσωπικού Εθνικής Τραττέζης, συν
ήλθαν είς πρώτην συνεδρίασιν τήν 
30ήν Μαρτίου έ.ε. καί συνεκροτή- 
θησαν είς Σώμα ώς ακολούθως:
Διά τό Ταμεΐον ’Αλληλοβοήθειας Υ

παλλήλων Εθνικής Τραπέζης:

Πρόεδρος: κ. Εύάγγελος Μακρής. 
’Αντιπρόεδρος! κ. Γρηγόριος Φα- 

τοΰρος.
Διευθύνων Σύμβουλος: κ. ’Ιωσήφ 

Λίτινας.
Σύμβουλοι: κ. Κων)νος Άρβανι- 

τόπουλος, Κα Αικατερίνη Κόκκοτα, 
κ. ’Αναστάσιος Λεϊμονής, κ. Πανα
γιώτης Μακρόπουλος.
Διά τό Ταμεΐον Υγείας Προσωπι

κού Εθνικής Τραπέζης:
Πρόεδρος: κ. Ευάγγελος Μακρής, 
’Αντιπρόεδρος: κ. Παναγιώτης 

Μακρόπουλος.
Σύμβουλοι: κ. Γ ρηγόριος Φατοΰ-

ρος, κ. ’Αντώνιος Κατάκης, κ. Κων) 
νος ’Αρβανιτόπουλος, Κα Αικατερί
νη Κοκκοτα, κ. ’ I ωσήφ Αίτινας, κ. 
Νικόλαος Παλαιολόγος, Κα Χρ. 
Καιμβασινοΰ - Κραβαρίτου.

Διευθυντής Τ.Υ.Π.Ε.Τ.: κ. Κων) 
νος Παπαγεωργίου.

Το Συμβουλιον εκφράζει πρός Α
παντάς τούς συναδέλφους τάς θερ
μός του ευχαριστίας, διά τήν άνα- 
νέωσιν τίς πρός αυτό έμπιστοσύνης 
των καί υπόσχεται δπως διαθέση 
και ποιλιν όλας τάς δυνάμεις του, 
διά τήν περαιτέρω άξιοποίησιν τοΰ 
άνατεθέντος έργου.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΠΡΟΑΓΠΓΑΙ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
Ηρ'χισαν αί πρσαγωγαί τών έκ τού 

προισωιπικσύ έχόντων VALEUR 1.1. 
1971.

Επίσης, θά διενειργηθούν καιί αί 
μετατάξεις έκ τού ύπηρε,τικού προ
σωπικού είς τόν βοηθητικόν ταμιακόν 
κλάδον.

II ΠΑΡΕΑΚΙ'ΧΙΧ Β314. MEPOPS 
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Η βευτεραλαγίι ιού πριέΟραυ ι. Ιελχ. ΤιουίεροΟ

Η ΘΕΣΙΣ T0V ΣΥ», 1ΗΜ, XSPIT0Y 
ΕΝΟΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙΣΗΣ 
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΠΣ

Ό Πρόεδρος του Διοικ. Συ μ- 1 
βουλίου κ. Μελχ. Τσουδερός, ά- I 
ττσντα εις ώρισμένας τταιρατηρη- I 
σεις έκ μέρους του Διοικ. Συμ
βουλίου.

Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ: Κύριοι Συνά
δελφοι, κατόπιν των απαντήσεων, 
τάς οποίας ό κ. Γενικός Γραμμα- 
τευς τού Συλλόγου έδωσε εις τούς 
όμιλήσαντος, δι’ έμέ δέν άπομένει 
παρά μόνον να έκφράσω ένα παρά
πονου, δΓ όσους μοΰ υπενθύμισαν 
οτι είμαι «μελλοθάνατος».

Δέν ήτο ανάγκη να μοΰ τό υπεν
θυμίζουν, τό ξέρω. ’Αλλά τούς 3η- 
λώ ότι είμαι αποφασισμένος, μέ
χρι τελευταίας πνοής νά υπηρετή
σω καί νά άγωνισθώ διά τά κοινά, 
είτε εντός τού Συλλόγου, είτε έκτος 
αύτσΰ ευρισκόμενος.

(Χειροκροτήματα)
"Οπως έδήλωσα εις την άρχήν 

τής ομιλίας μου. Θά ήκουον με κα- 
λωσύνη και με υπομονή, όλους τούς 
κριτάς μου. Καί έγώ μεν άπό τής 
πλευράς μου τό έτήρησα, μερικοί 
όμως άπό τούς όμιλητάς, έχασαν 
την ψυχραιμίαν των. Άλλ' είναι 
συγχωρητέοι, διότι έν τή ρύμη του 
λόγου, καμμιά φορά τά νεύρα άτο- 
νοϋν, χαλαρώνουν.

Θά άπαντήσω εις τούς όμιλη
τάς, κατά την σειράν πού (ομίλη
σαν. Εις τον κ. Μίχο τί νά πώ, ή 
ίδια τύχη κ. Μίχο μάς περιμένει. 
Εις τόν κ. Παπά, έχω νά πω, διά 
την αΰξησιν τών έξόδων, του Συλ
λόγου την οποίαν έπεσήμανε.

Κύριε Παππά, σάς είναι γνωστόν 
ότι τά πάντα ηύξήθησαν, Τά δέ τη
λέφωνα πού έπεκαλέσθητε έγιναν υ
περαστικά, καί είναι φυσικόν νά αύ 
ξηθοΰν τά τηλεφωνικά τέλη. Πολύ 
περισσότερον, διότι πολλοί συνά
δελφοι των επαρχιών μάς παίρνουν 
εις τό τηλέφωνον προηγουμένως καί 
μάς λέγουν εάν δεχώμεθα νά χρε- 
ωθή ό Σύλλογος. Νά τούς πούμε ό
χι; Λοιπόν δι’ αυτά ηύξήθησαν πά
ρα πολύ πράγματι, τά τηλεφωνικά.

’Επίσης καί τά έξοδα, τής ψυ
χαγωγίας είναι ηύξημένα, άλλά καί 
ή ψυχαγωγία όμως ΰπήρξεν .καλύ
τερα. Άν ερχόσουν εις τούς χορούς 
δέν έρχεσαι όμως, θά έβλεπες τέ
λος πάντων, ότι ήτο μία πιο καλή 
έμφάνισις τού Συλλόγου μας καθώς 
καί εις αλλας εκδηλώσεις.

‘Ο κ. Χα,ρίτος μάς κατηγόρησαν 
διότι έκάναμε εις τις 2.30' την ώ
ρα τής Συνελεύσεως. Πράγματι την 
κάναμε εις τις 2.30' διότι έπήρα- 
μεν παράδειγμα άπό τάς άλλας 
Γραπέζας, άπό την Τράπεζαν τής 
Ελλάδος, άπό τήν ’Αγροτικήν, αί 
όποΐαι τήν κάνουν εις τις 2.30'. 
Δεδομένου μάλιστα ότι τρεις φο
ρές, ή τέσσερις τήν κάναμε εις τις 
6.30 καί δέν ήλθαν. Τί νά κάνουμε;

Καί άφοΰ συγκατετέθη ή Διοίκη- 
σις, ή Διεύθυνσις Προσωπικού έν 
προκειμένη), νά άφήση τούς Συνα
δέλφους μίαν ώραν νωρίτερα, ήταν 
καί διευκόλυνσις πού θέτει καί νέ
ας βάσεις, νέες έλπίδες τέλος 
πάντων εις τις Συνδικαλιστικές 
μας προσπάθειες. Καί τό ότι άνε- 
βήκαμε άπό τά υπόγεια, καί αυτό 
είναι πρόοδος. Καί έπανερχόμεθα 
εις τό προ τής συγχωνεύσεως κα
θεστώς, πού έγένετο εις τήν μεγά- 
λην αίθουσαν, έδώ, τού Κεντρικού.

’Αλλά ό κ. Χαρΐτος όλα όσα εί
πε, ή σαν πολύ τραβηγμένα. Είπε ό
τι οί κάτοικοι τού Μολυβδοσκεπά- 
στου θά μπορούσαν μέ τά όσα έ
ξοδα κάναμε διά τό Μολυβδοσκέ- 
παστο, νά τούς μεταφέρουμε έδώ 
εις ένα ξενοδοχεΐον. Μπορούμε βέ
βαια νά τό πούμε σάν καλαμπούρι, 
καί άφοΰ θά τό πούμε σάν καλαμ
πούρι νά προσθέσω καί έγώ, καί ό
χι μόνον εις Ξενοδοχεΐον Γ' ή Δ' 
Τάξεως, άλλά καί εις τό Χίλτον, 
ακόμη μπορούσαμε νά τούς φιλοξε- 
νήσωμεν.

Άλλά αυτά μόνον ώς άστεΐα λέ
γονται, καί δέν μπορεί νά λεχθούν 
ποτέ σοβαρά.

Ώ μίλησε καί περί παραιτήσεων 
μελών τού Δ.Σ. Αυτό άν συνέβαινε 
θά μέ έθιγε προσωπικούς Δέν παοη- 
τήθη όμως παρά μόνον ό κ. Γαλιρό- 
πουλος, ό όποιος, έτσι έκρινε, νο
μίζω ότι δέν έχει παράπσνον προ
σωπικό) ς άπό έμενα, έτσι ήλθαν τά 
πράγματα εΰρέθη δ ι άφ ω νω ν σέ κά
ποιο θέμα καί παρητήθη. "Ολοι οί
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άλλοι, τόσον ό Αντιπρόεδρος τού 
Συλλόγου, όσον καί ό άναπληρω- 
τής τού Γενικού Γραμματέως, ό κ. 
Καντιάνης παρητήθησαν τής Υπη
ρεσίας τής Τραπέζης, καί κατά συ
νέπειαν Θά παραιτούντο καί άπό 
τόν Σύλλογον Δέν έπρόκειτσ περί 
παραιτήσεων άπό τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τού Συλλόγου.

Ώς προς τήν διαδικασίαν τής 
συντάξεως τού ’Οργανισμού δέν έ
κάναμε τίποτε άπ’ δ,τι είπαν, άλλ’ 
όμως κατέκρτναν. Δηλαδή εις αλ
λεπάλληλα Συμβούλια, δικά μας έ
δώ, άλλά καί τή συμμετοχή τών 
συμβούλων έπαρχιακών καταστημά
των, συνετάξαμε τόν ’Οργανισμόν, 
τόν έθέσα,μεν ύπ’ όψιν τού Νομικού 
μας Συμβούλου, διά νά έξασφαλι- 
σθή καί άπό νομικής πλευράς, καί 
έν συνεχεία τόν έδημοσιεύσαμεν ώς 
σχέδιον μόνον, ακριβώς διά νά λά
βουν οί Συνάδελφοι γνώσιν, καί νά 
μάς ποΰν τήν γνώμην των.

Δέν Θά ήτο δυνατόν, άλλως, νά 
τεθή ύπ’ όψιν τών Συναδέλφων, άλ
λά μόνον διά τής δημοσιεύσεως τού 
Σχεδίου. Εύχομαι δέ νά μήν είναι 
μακρά ή διαδικασία μέχρι τής ψη- 
φίσεως, μέχρι τής έγκρίσεως μόιλ- 
λον έκ μέρους τής Διοικήσεως.

Μάς κατηγόρησεν έπίσης ό κ. 
Χαρΐτος, ότι εις τό φυλλάδιον λέει, 
αυτό πού έκυκλοφόρησεν τών 50 
χρόνων, έβάλαμε φωτογραφίες, τού 
Πρώτου Προέδρου τού Συλλόγου καί 
τού Πρώτου Γενικού Γ ραμματέως 
άπό τήν «Τραπεζιτικήν». Ποιες ό
μως ήθελε νά βάλωμε; Αυτοί ήσαν 
ό Πρόεδρος καί ό Γενικός Γραμμα- 
τεύς.

Είπε έπίσης, ότι έγώ διά πρώτην 
φοράν είμαι αιρετός Πρόεδρος. 
Δέν είμαι κ. Συνάδελφοι διά πρώ
την φοράν. Καί εις άλλας δύσκο
λους στιγμάς, όπως τώρα, έκλήθην 
καί μέ τήν ψήφον τών συναδέλφων 
παρέσχον τάς υπηρεσίας μου ε.ς 
τόν Σύλλογον. To 1954 - 55. Κατά 
συνέπειαν δέν είναι αληθές αύτό τό 
όποιον έλέχθη άπό τόν κ. Χαρϊτον.

Εΐπεν έπίσης, ότι μοΰ έκακοφά- 
νηκε...

κ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εί'ποτε, 
ότι δέν εΐσθε διά πρώτην φοράν αι
ρετός Πρόεδρος, καί ότι κατά τό 
54 - 55 υπήρξατε έπίσης; Τότε εί
χαν γίνει έκλογές;

κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ: Βεβαίως, μέ 
έκλογές, καί μέ αντίπαλον τόν πα- 
ρακαθήμενόν σας κ. Κατσάμπα, καί 
τόν Μαρίνο, μακαρία του ή μνήμη.

Λυπούμαι πού ό κ. Χαρΐτος δέν 
άντελήφθη τό νόημα τής δημοσιεύ
σεως τού άρθρου, ώς προς τήν μή 
πρόσχλησιν τού Συλλόγου εις τό 
δείπνον ή εις τήν δεξίωσιν, όπως 
Θέλετε πέστε την, τών ΑΧΕΠΑΝΣ.

Είναι γεγονός ότι —καί όπως τό 
λέω είναι— δεν ήγνοήθη ό Τσου ιε
ρός, ήγνοήθη, ή ίδιότης του, ό Σύλ
λογος. Δόξςι τφ Θεφ ό Τσουδερός 
δέν είχε ανάγκην νά προσκληθή εις 
τούς ΑΧΕΠΑΝΣ. Ήγνοήθη ό Σύλ
λογος. Ήταν μία έκδήλωσις, ή ο
ποία αφορούσε τό προσωπικόν τής 
Τραπέζης.

Καί ακόμη θά ήθελα νά πώ διά 
τόν κ. Χαρϊτον, διότι είπε ότι έζη-
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τήσαμε τήν βοήθειαν τού καλλιτε
χνικού Συμβούλου τής Τραπέζης.

Δυστυχώς, δέν διαθέτουμε κανέ
να εις τό Συμβούλιον μέ καλλιτεχνι
κές ικανότητες. ‘Ο κ. Χαρΐτος καί 
εις τήν περισυνήν Συνέλευσιν μάς 
είπε ότι δέν τού άρεσε ή διαρρύ- 
Θμισις τών γραφείων τού Συλλόγου, 
ίσως έχει έκεϊνος ικανότητες, καί έ
χει άσχοληθή μ’ αύτά. Μακάρι νά 
τό θυμόμαστε, ή νά έρχόταν ό ί
διος νά μάς πή, καί μεΐς δέν Θά 
είχαμε άντίρρησιν.

Ό κ. Θεοφανόπουλος, έθιξε τό Θε 
μα τής μή προαγωγής τών άνωτά- 
των στελεχών τής Τραπέζης, τών 
Υποδιευθυντών τών κατεχόντων θέ
σεις Διευθυντοΰ. Δηλαδή πού προ- 
ΐστανται Διευθύνσεων. Πράγματι 
είναι κάτι τι άκατανόητον, γι’ αυ
τό έχουμε καί προφορικώς, καί έγ- 
γράφως διατυπώσει τάς διαμορτυ- 
ρίας μας.

’Ελπίζω ή νέα Διοίκησις νά τα- 
κτοποιήση αύτό τό άτοπον. Θ’ ά
παντήσω έπίσης εις τόν κ. Θεοφα
ν όπουλον, εις τήν έρώτησιν τήν ο
ποίαν έκανε διά τό άδελφόν Σωμα- 
τεΐον πού δέν έκλήθη έδώ.

Αγαπητέ μου Κύριε Θεοφανόπου- 
λε, δυστυχώς τό ίδιον τό Σωματεΐ- 
ον κρατεί έαυτό έκτος τής Έθνο- 
τραπεζικής Συναδελφικής οικογένει
ας. Έτροποποιήσαμε ώς γνωστόν, 
τό Καταστατικόν καί ούδείς προ- 
σήλθεν νά έγγραφή. Λυπούμεθα εί- 
λικρινά, διότι δέν μπορούμε νά πού
με ότι δέν παρουσιάζει δυσχέρειες 
αύτό τό δυαδικό, ή δυαδική έκπρο- 
σώπησις τού προσωπικού τής Τρα
πέζης.

Εις τόν κ. Μπαμίχα, ήθελα νά 
άπαντήσω διά τό θέμα τού Ταμεια
κού έπιδόματος. Καί αύτό Κύριε 
Μπαμίχα έχει τεθεί καί προφορι
κώς καί έγγρόφως. Καί έχουμε λά
βει υποσχέσεις, ότι θά γίνη. Τό θε- 
μελιώσαμεν δε πάρα πολύ καλά, 
καί έλπίζω νά μήν μπορέσουν ν’ 
άρνηθοΰν, νά μήν μπορέσουν νά 
βρουν τρόπον, έπιχείρημα μάλλον, 
νά τό άπορρίψουν τελικώς.

Εις τόν κ. Πίσκοπον, δέν έχω νά 
πώ τίποτε, διότι ή κριτική του, ά- 
φορούσε κυρίως τήν Τράπεζαν καί 
τό ΕΣΟΠ πού δέν συγκατετέθη εις 
μεγαλυτέραν αϋξησιν. Τί νά κάνω- 
με; Δέν ήτο δυνατόν νά τά πάμε 
κόντρα μέ τήν Κυβέρνησιν. Αρκε
τά!

’Εδώ σταματώ καί έπαναλαμβά- 
νω τά όσα είπε ό Γενικός Γραμμα- 
τεύς. Κύριοι Συνάδελφοι, πρέπει νά 
ένδιαφερβούμε, διά τά κοινά, όχι 
μόνον όταν διατρέχουν κίνδυνον τά 
κοινά μας νά διαμαρτυρόμεθα, πρέ
πει νά ύπάρχη μία προετοιμασία ο
πό καταλλήλους συναδέλφους, οί ό
ποιοι θά τά διαχειρισθοΰν, οί ό
ποιοι καί ήθος καί πείραν νά δια
θέτουν. Καί θά άποκτήσουν πείραν, 
εάν άπό τώρα άναμιχΘοΰν εις τά 
κοινά.

ΔΓ αύτό καλώ όλους, τούς δυνα- 
μένους, νά πλαισιώσουν τό νέον ψη- 
φοδέλτιον, τό όποιον θά έμφανισθή 
εις τάς προσεχείς άρχαιρεσίας. Τε- 
λειώνων, παρακαλώ νά μοΰ επιτρο
πή ενώπιον τής Συνελεύσεώς σας, 
νά εύχαριστήσω τούς άξιους συνερ- 
γάτας μου, οί όποιοι όντως δέν έ- 
φείσθησαν κόπων καί θυσιών, προ- 
κειμένου νά βοηθήσουν τό Συλλογι
κόν έργον, τό όποιον υπήρξε βαρύ, 
βαρύτατον. Σάς ευχαριστώ.

ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Συνελεύσεως: Κύ
ριοι τό 3ον θέμα τής ήμερησίας 
διατάξεως αφορά τήν έγκρισιν Α
πολογισμού χρήσεως 1970. Παρα
καλώ άποφανθήτε.

Φ ω ν α ί : Έγκρίνεται, έγ- 
κρίνεται.

Ή Γεν. Συνέλευσις έγκρίνει τόν 
απολογισμόν χρήσεως 1970.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τό 4ον θέμα τής 
ήμερησίας διατάξεως άναφέρεται 
εις τήν έγκρισιν προϋπολογισμού 
χρήσεως 1971.

Τί άποφασίζετε, κύριοι;
Φ ω ν α ί: Έγκρίνεται, έγκρί- 

νεται.
Ή Γεν. Συνέλευσις έγκρίνει τόν

προϋπολογισμόν χρήσεως 1971.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τό 5ον Θέμα τής 

ήμερησίας διατάξεως άφορά τήν α
παλλαγήν τού Δ. Συμβουλίου καί 
τής Εξελεγκτικής Επιτροπής πά- 
σης εύθύνης διά τήν χρήσιν 1970.

Παρακαλώ ν’ άποφανθήτε, κύ
ριοι.

Φ ω ν α ί : Έγκρίνεται, έγκρί- 
νεται. j ή |

Μή ύπάρχοντος έτέρου θέματος, 
τήν 19.30' ώραν ό πρόεδρος λύει 
τήν συνεδρίασιν.

Πρός τήν έφημερίδα 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Ενταύθα
Αγαπητή «Τραπεζιτική»,

Έκ διαφόρου προελεύσεως πηγών 
περιήλθε εις γνώσιν μου, ότι κύκλοι 
τού ψηφοδελτίου τού αύτοαποκαλου· 
μένου «Τών νέων συναδέλφων» εις 
τήν προσπάθειάν των συμπληρώσε- 
ως τού ψηφοδελτίου των ίσχυρίζον
το εις ύποψηφίους πρός συμμετο
χήν εις αύτό συναδέλφους, ότι έγώ 
πρόσκειματ ή, ότι, οπωσδήποτε, υ
ποστηρίζω τήν έν λόγω «κίνησιν».

Επ’ αυτού καί πρός άρσιν πι
θανών παρεξηγήσεων, έπιθυμώ νά 
πληροφορήσω τούς συναδέλφους, ό
τι εις ούδένα ψηφοδέλτιον έξέφρα-

Ιτιγμιόιυπϋ άπό την
Ύπό τάς εύλογίας... Παππά καί | 

Πισκόπου, έπραγ μ άτοποι ήθη έφέτος 
ή έτη,σία Τακτική Γεν. Συνέλευσις 
τού Συλλόγου μας, άλλά παρά ταΰτα 
κάθε άλλο παρά ίεροτελεστική, υπήρ
ξε ή διεξαγωγή τών έργασιών της. 

¥
ΠΡΩΤΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ Ο κ. Μί- 

ΧΟΣ: Ό κ. Μΐχος έπεβεβαίωσε τόν 
χαρακτηρισμόν τού κ. Τσουδεροΰ ως 
«μελλοθανάτων», διότι τό περισσό
τερον μέρος τής ομιλίας του, κατη- 
νάλωσε εις τελευταίας του έπιθυμι- 
ας, συστάσεις καί συμβουλας.

Είπε όμως καί κάτι πού έκανε 
τόν καϋμένο τόν κ. Χαρΐτο, νά δαγ- 
κωθή. Είπε δηλ. ότι «ά Σύλλογος 
τών Ύπαλλ. τής Εθνικής Τραπέζης, 
έκ παραδόσεως, έχει με
ταξύ τών κυρίων μελημάτων του, 
την προστασίαν τών συμφερόντων 
τής Τραπέζης». Μά τι διάβολο, αυ
τά τού μάθαινα τόσα χρόνια στό 
Σύλλογο;

¥
Ο κ. ΠΑΠΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΗΜΑ: 

Τόν κ. Παπά εύχαριστώ πού μ’ έ- 
πληροφόρησε ότι, όσα άνέγνωσε φέ
τος εις τήν συνέλευσιν, αποτελούν 
προσωπικήν του άνεπηρέαστον γνώ
μην. Επειδή δέ, αυτήν τήν γνώμην 
έσχημάτισε κα ΐόλόκληροις ή συνε- 
λευσις, άλλά καί έγώ προσωπικώς, 
δέν Θά άσχοληθώ μέ τά όσα έφέτος 
άνέγνωσε.

Κι’ αν κάτι Θυμηθώ, εύκολο είναι, 
τηλέφωνο έχω, θά τού... τηλεφωνή-

Ο κ. ΧΑΡΪΤΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΛΟ
ΓΟΝ: Σπουδάζει δίκαιον ό κ. Χαοί- 
τος. Καί λέει ότι, όλοι οί άλλοι συ
νάδελφοι μπορούν νά προσφύγουν εις 
τά αρμόδια πολιτειακά όργανα, ζη
τώντας τήν δικαίωσίν των, γιά τό 
άκατάλληλον τής ώρας τής συνελεύ
σεως καί νά βάλουν μάρτυρα έκεϊ- 
νον. Δέν λέει όμως φαίνεται τό δί
καιον τού κ. Χαμίτου νά πρσσφύγη 
έκεϊνος καί νά βάλη όλους τούς άλ
λους συναδέλφους μάρτυρας. (SIC)

Δίκαιον σπουδάζει είπαμε ό κ. 
Χαρΐτος. Καί λέει ότι ό κ. Τσουδε- 
ρός είναι ένα άπό τά πρώτα ονόμα
τα τής Ελλάδος καί γι’ αύτό μπο
ρούσε νά πιάση τόν Διοικητήν άπ’ 
τό γιακά κλπ. Άλλά πέραν τών κοι
νωνικών φραγμών περί εύπρεπείας 
καί συμπεριφοράς, τό Δίκαιον τά 
έπιτρέπει αύτά, εις τά πρώτα 
ονόματα καί δέν τά τιμωρεί 
ώς βιοπραγία, χειροδικία, αύτοδ- 
κία; ...Χαριτωμένο δίκαιο, μά τήν 
αλήθεια.

Καί έπιτείνεται τό μένος τού κ. 
Χαμίτου έναντίνο τού κ. Τσουδεροΰ.

Παιδιά, σκυλιά, γατιά, δέν έχει 
ό κ. Τσουδερός.

Καί ό κ. Τσουδερός στωϊκώτατα. 
Ναι, άλλά έχω έσάς, μηδέ τού... Δη- 
μητράκη έξαιρουμένου. Τί μεγάλος 
λόγος!

Καί οίλλο ώραΐο τού κ. Τσουδε
ροΰ, όταν ό κ. Χαρΐτος άπεκάλεσε 
ήρωϊκό τό υπόγειο.

Τσουδερός: Τό λέει γιά νά μέ κο- 
λακεύση, έπειδή έγώ υπήρξα χρό
νια, ό ήρως τού υπογείου.

Καί οίλλο. Είπε ό κ. Χαρΐτος ότι 
ό κ. Τσουδερός δέν υπήρξε άλλη 
φορά αιρετός Πρόεδρος.

Τσουδερός: ’Έτσι έξηγεϊται ή άν- 
τίδρασίς του διά τόν έορτασμόν τής

δΟετηρίδος τού Συλλόγου μας. Έ
κτος τών άλλων άγνοή καί τήν ι
στορίαν του.

Είπε πολλά καί γιά τόν κ. Πα- 
παϊωάννου Γ. Γραμματέα τού Συλ
λόγου ό κ. Χαρΐτος, άλλά έπειδή ό 
κ. Παπαϊωάννου δέν τού «χάρισε κά
στανα» εις τήν άπαντητικήν ομιλί
αν του, πού αν κι’ έφυγε θά τά δια- 
βάση, έγώ παραιτούμαι κάθε σχο
λίου.

Πρέπει πάντως νά όμολογηθή ότι 
άν δέν ληφθή ύπ’ όψιν ή αμετροέπεια 
τής όμιλίας τού κ. Χαμίτου, άπό ά- 
πόψεως κοσμιότητας καί εύπρεπεί
ας, τί νά σάς πώ, ύπήρξε άψογος.

¥
ΤΟ ΒΗΜΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΝ: 
Μόλις άνήλθε εις τό βήμα ό κ. Θεο
φανόπουλος, κουμπώνεται. Πρώτον 
δείγμα τής εύπρεπείας του, άλλ’ ί
σως καί τών ένδομύχων προθέσεών 
του. Νά μιλήσω κουμπωμένα σου 
λέει. "Οπως νάχη τό πράγμα δέν 
παύει νά είναι μία εύμενής προδιά- 
θεσις τού άκροατηρίου. Ήσκησε αύ- 
στηράν κριτικήν ό κ. Θεοφανόπου
λος, χωρίς όμως παρεκτροπάς, πάν
τοτε εντός πολιτισμένου καί αξιο
πρεπούς πλαισίου. Λυπούμαι βέ
βαια, διότι δέν μπόρεσα νά σημει
ώσω κάτι τό ιδιαίτερον, κάτι τό ειί- 
θυμον.

X
Ο κ. ΜΠΑΜΙΧΑΣ: Δήλοι ότι εί

ναι απροετοίμαστος. Άλλά καί βια
στικός, γιατί φοβήθηκε μή τόν σκο- 
πάση τό Μολυβδοσκέπαστο. Καί δέν 
έχει άδικο. Γιατί άν ήταν τούλάχι
στόν χρυσοσκέπαστο, κομμάτια νά 
γίνη, διότι θά γινότανε χρυσοκάν- 
θαρος. Άπό τήν κεφαλή ώς τά πό
δια χρυσός. Άλλά έκεϊνος άσφαλώς 
προτιμά χρυσό, μόνο τό κεφάλι του. 
"Οταν μάλιστα άλλοι... δέν έχουν 
καθόλου.

¥
ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΕΧΕΙ Ο κ. ΠΙΣΚΟ- 

ΠΟΣ: «Παπά - Τρέχας» ό κ. Πίσκο- 
πος. Αντί νά φροντίση σιγά - σιγά 
νά γίνη Έ-πίσκοπος, τού κάπνισε 
διά μιάς νά γίνη Αρχιεπίσκοπος! 
ΚΓ όχι τίποτ’ οίλλο, άλλά «εισάγει 
καινά δαιμόνια». Αναστροφή τού 
μισθολογίου κηρύττει. Τώρα μάς 
χρειάζονται τά λεπτά πού είμαστε 
Νέοι, άμα γεράσουμε τί νά τά κά
νουμε; Λέτε νά μήν έχη άδικο;

★
Ή πέρυσινή προτροπή μου πρός 

τις θηλυκές συναδέλφους βρήκε ά- 
πήχηση.

★
Η ΔΙΣ ΜΠΑ,ΚΑΝΑΚΗ ΣΤΟ ΒΗ

ΜΑ: Έμφάνισις έλκυστική, φωνή 
συμπαθητική, προσγειωμένη, θετική, 
ξέρει τί θέλει καί τί ζητάει. Γιά 
τήν ίδρυση, παιδικού σταθμού μίλη
σε κΓ ή συνέλευσις τήν χειροκρότη
σε. Έγώ τήν συγχαίρω καί τήν εύ
χαρ ιστώ πού κάμε τήν αρχή.

★
Ώ Πρόεδρος κ. Τσουδερός έκλει

σε τήν συνέλευση άφοΰ εύχαρίστηοε 
ένώπιόν της τούς συνεργάτες του διά 
τήν συνδρομήν πού τού παρέσχον εις 
τό δύσκολον έργον του. Καί κλείνω 
κι’ έγώ τις εύθυμες παρατηρήσεις 
μου, μέ τήν τελευτά ίαν, ότι ή έφε- 
τεινή συνέλευσις μας μπορούσε νά 
ήτο έποι κοδομ ι κωτέρα.

Γ Γ αύτό άς προσέξουμε τού χρό
νου.

ΣΥΝ Ε ΑΕΥΣIΝIΟ Σ

σα προτίμησιν καί ούδένα «υποστη
ρίζω», πολλώι μάλλον, ότι τό τοιοΰ- 
τον θά έστερεΐτο οίασδήποτε πρα
κτικής σημασίας, δεδομένου ότι 
ούδέποτε έφαντάσθην εαυτόν «παρά
γοντα» δυνάμενον νά έπηρεάση τήν 
προτίμησιν τών συναδέλφων.

Έν τούτοι ς, μέ τό δικαίωμα τού 
έπί 1 Οετίαν άγωνιζομένου διά τήν 
καλήν τύχην τών κοινών, καί μέ τήν 
εύκαιρίαν τής παρούσης φιλοξενίας 
μου άπό τών στηλών σου, θεωρώ 
σκόπιμον, ώς άπλοΰν πλέον μέλος 
τού Συλλόγου, νά έκφράσω τόν βα- 
Θύτατον σκεπτικισμόν μου διά τήν 
χρησιμότητα τών «έπ’ εύκαιρία» κα- 
ταρτιζομένων συνδυασμών καί τών 
πάσης φύσεως «κινήσεων» αΐτινες 
δημιουργοΰνται μόλις τήν έπομένην 
τής Γεν. Συνελεύσεως, άνευ ούδεμι- 
άς προεργασίας, άλληλογνωριμίσς 
τών υποψηφίων, προσχεδιασμοΰ ε
νός ΜΙΝΙΜΟΥΜ προγράμματος καί 
άναδείξεως φυσικής ήγεσίας.

At πραγματικαί κινήσεις παρα- 
δίδονται εις τήν δημοσιότητα εις ά- 
νύποπτον χρόνον καί εύθαρσώς καί 
δέν άπο καλούν άτιπολίτευσιν τήν 
καραδοκίαν τού οπτοτελέσματος τής 
κάλπης. Ή άντιπολίτευσις πρέπει 
νά άσκήται έντόΜως καί συστη- 
ματι,κώς κατά τήν διάρκειαν τής Θη
τείας τών καθ’ ών ή άντιπολίτευ- 
σις.

Πιστεύω άκραδάντως, ότι περι
κλείει θανάσιμον κίνδυνον ό διαχω
ρισμός τού προσωπικού εις «νέους 
συναδέλφους» καί, έξ άναγκαίας άν- 
τιδιαστολής, εις μ ή νέους συναδέλ
φους. Διότι τό σώμα τών υπαλλή
λων τής Εθνικής Τραπέζης άποτε- 
λεΐ ένιαΐον σύνολον μέ ίσχυράν ΐε- 
ραρχικήν διάρθρωσιν καί έξελισσό- 
μενα έπαγγελματικά συμφέροντα, 
τά όποια ύποχρεοΰται νά καλύψη 
έμπειρον καί, κατά άδήριτον ανάγ
κην, πλήρους ίεραρχικής συνθέσεως 
Διοικ. Συμβούλιον πρός άντλησι ν 
κύρους, ορθής συλλήψεως, σχεδια- 
σμοΰ, προβολής καί έπιλύσεως τών 
συνθέτων, καί πολλάκις άλληλοσυγ- 
κρουομένων, προβλημάτων τού σ υ ν- 
ό λ ο υ τού προσωπικού.

Οί ένθουσιασμοί, οί αύτοσχεδια- 
σμοΐ καί αί κατεπειγόμεναι φιλο- 
δοξίαι, εύγενεΐς καί μή, πληρώνον
ται ακριβά, εις βάρος τού συνόλου. 
Ή λήξασα διετία δύναται νά άπο- 
τελέση άπόδειξιν τών άνωτέρω σκέ- 
ψεών μου. Άλλοίμονον έάν διαρκώς 
τά ένα λάθος θά καλούμεθα νά τό 
πληρώνωμεν μέ ένα δεύτερον, χειρό
τερον τού πρώτου.

Εύχαριστών διά τήν φιλοξενίαν
Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΪΤΟΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ
ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

-Είίς το Κεντρικόν Κατάστημα ωνο- 
μάςηθημαν Έντεταλμένοιι οί κ.χ. Σωτ. 
Σταθ’όπουιλος, Τμημαιτάρχης Α', προ
ϊστάμενος τής 'Τπηρεσίας Είδικών 
Χορηγήσιεων καί Κωνστ. Άναστα'σιά- 
δης, Τίμηματάρχης Α', πιριοϊστιάμενος 
τής ‘ΤΙπηρεσίας ’Εγγυητικών ’Επιστο
λών. ’Επίσης έταπούετήιθημαν οί κά- 
τωιθι είις τάς άντιστοίχους "ϊπη,ρεσί- 
ας, ώς προϊστάμενοι αυτών: Σώτ. 
Πατρίκιοις, Τίμηματάρχης Β' — 'Τ- 
πηρεσία Κινή,σεως Κε;φια:λαίο>ν, Φού1- 
λα Δελ,ηγιαννά,κη, Τμηματάρχης Β' 
—· 'Τάηρεισία Καταθέσεων Δημοσίτον 
’Οργανισμών, Χρι. ΣαικελλαρΟδης, Τ'μη 
ματάρχης Β' —· 'ϊπηρεσία Ειδικών 
Χορηγήσεων, Νικ. Νικολαΐδης, "Τπο- 
τμηματάρχης — 'Τ.τηρεσία Έ|μ®ορι- 
κών Πληροιφοριών, Στ. Π ιερίρουτσάη 
κοις, Τμηματάρχης Β' — 'Τ'πηρεσίαι 
Έιλέγχου Έμπορικοϋ X αρτοιφυ λακίου, 
I. Σκοιρίδίλης, Λογιστής Α' —, 'Τπη- 
ρεσία Λογιστηρίου Καταιθέσεων καί 
Τίραιπεζών, ’Αναστασία Κρυσταλο- 
γιάννη, ' Τ'πΌτμηματάρχης —■ 'Τπηρε- 
σία Εγγυητικών ’Επιστολών, Νικ. 
Δεδόπουλος, Τμηματάρχης Β'—-"Σ
ιτηρέσια Έπιδίκων Λογαίριιιασμών, 
Πέτρ. Καριλής, Τίμηματάρχης Β' — 
'Υπηρεσία Προσωπικού, Τίρ. Αειβού- 
νης, Τίμηματάρχης Β' — 'Τπηιρεσία 
Λογιστηρίου Καταθέσεων Δημοσίων 
’Οργανισμών, Γίεώργ. Πεδιωτάκης, 
Λογιστήις Α' — 'Τπηρεσία Χορηγήπ 
σεωιν πρός Βιομη,χάνους, Νικ. Ζαχα- 
ρόπουιλος, Λογιστής Α,' —■ Υπηρε
σία ’Εντολών Εσωτερικού 'Υποκατα
στημάτων.

Συνάδελφοι,
• Ή Διοίκησις συνέστησε Επιτροπήν διά τήν μελέτην τού άσφαλιστικού δέματος, πού ύφίσταται 

εις τήν Τράπεζάν μας.
• Ή Κυβέρνησις επεξεργάζεται τόν Κώδικα Κοινωνικής ‘Ασφαλίσεως.
• Ή Διοίκησις τού Συλλόγου δά κατευδύνη τόν άγώνα μας διά τήν σωτηρίαν τών ταμείων μας.
• "Ολοι εις τίς κάλπες διά νά άναδείξωμεν ένα ισχυρόν Διοικητικόν Συμβούλιον, ικανόν νά άπομα- 

κρύνη κάδε κίνδυνον άπό τά άσφαλιστικά μας ταμεία.


