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Τα nflnpn π ρα
ικά τιιις Γενικής
Σιιινεϋεύσεο
τϋις 23rις Μαρτίου
Τήν 23ην Μαρτίου, έπραγματοποιήθη ή Τακτική Γενική Συν- ρα ό κ. Διοικητής μάς εΐπεν κάντε
έλευσις τών μελών του Συλλόγου 'Υπαλλήλων ’(Εθνικής Τραπέζης τούς λογαριασμούς σας γύρω στό
τής 'Ελλάδος.
8ο)ο καί 1 0ο)ο καί θά δούμε, κάτι
6ά κάνωμε. ΈκεΤ λοιπόν είναι τό
Θέματα τής ημερήσιας διατάξεως ήσαν τά ακόλουθα:
θέμα τό μισθολογικόν.
1.) ΊΕκθεσις πεπραγμένων τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 1969,
Ή Τράπεζα τής Ελλάδος υπέγρα
2) ΊΕκθεσις έλεγκτών έπί τής Ταμιακής διαχειρίσεως διά τό
ψε συλλογικήν σύμβασιν μέ αάτήν
χρονικόν διάστημα 1)1—31)12)69,
3) "Εγκρισις Ισολογισμοί) Ετους 1969.
ε τήν γραμμήν. Ή ’Αγροτική 'δεν υπέ
4) "Εγκρισις λογοδοσίας και απαλλαγή τοΰ Δ.Σ. και των γραψε άκόμη καί τούτο διότι καί αΰ·
τής δεν προσφέρεται ό ’Οργανισμός.
έλεγκτών ττάσης ευθύνης.
"Εχει καί αυτή μίαν παρομσΐαν διά
5) ’Εγκρισις προϋπολογισμού χρήσεως 1970.
ταξη/ μέ τήν ίδικήιν μας.
6) ’Εξουσιοδότησις τού Προέδρου καί τού Γεν. Γραμματέως
Ημείς άν έπιτύχωμεν το 1 0ο)ο—■
τού Συλλόγου διά την σύναψιν καί υπογραφήν Συλλογικής συιμβάσεως εργασίας περί αύξήσεως ή καί άναμομφώσεως τών αποδο νομίζω ότι πρέπει νά εΐμεθα εύχαριστημένοι. "Οταν ή 'Ομοσπονδία μας
χών μας.
έζτήησεν άπ’ άρχής 15ο)ο καί ή άΤής Συνελεύσεων προήδρευσεν ό Πρόεδρος τών Γενικών Συν πόφασις τής Διαιτησίας δίδει 5ο)ο.
ελεύσεων κ, ιΓ. Λαμπρ ι νόπουλο ς.
Έμεΐς αν διπλασιάσωμεν τό ποσοΓραμματείς ώρίσθηισαν οί κ.κ. Γ. Σωτηρόπουλος κ. Γ. Ζαβός.

στόν που Εβγαλε ή άπόφασις τής
Διαιτησίας νομίζω ότι θά πρέπει νά
είμαστε ευχαριστημένοι.
Έπ’ αύτοΰ θά παρακαλέσω νά άκούσω καί τάς ιάπόψεις τών συνα
δέλφων».

'Ομοσπονδία καί είπαμε ότι πρέ
πει οπωσδήποτε ή νά άποα,ρέψωμεν
τήν συγχώνευαιν είς ενιαίους φορείς
τών Ταμείων μας, ή νά παραιτηθού
με, τότε αμέσως, πριν ακόμα άναλάβωμεν.

μοσπονδίας είχε γίνει π,ρίν άναλάβεχε σείς.
κ. Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ: Κύριε Θεοφανόπουλε σάς υπενθυμίζω τό έξης:
‘Ο κ. Παπαρροδόπουλος έπειδή δέν
είχαμε συγκροτηθή είς Σώμα διότι
Ευτυχώς συνεκάλεσε ή Ο.Τ.Ο.Ε. η Εφορευτική Επιτροπή δέν μάς εί
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ
Γενικό Συμβούλιο μέ συμμετοχή τών χε άνακηρύξει άκόμη, ήθέλησε νά υ
πογράψω μέν κι’ έγώ, άλλα μέ πα~
"Αλλο θέμα τό όποιον μάς άπη- Συμβουλίων τών ’Οργανισμών Κοι ρεκάλεσε νά ύπογράψη καί ό κ, Όνής
Ώφελείας.
ΈκεΤ
συνετάχθη
τό
σχόλησεν ήτο τό ασφαλιστικόν. Τό
θωναΐος καί τό τηλεγράφηιμα τό Ε
’Ασφαλιστικόν όπως ξέρετε έπέρασε περί φη μ ον Τηλεγράφη μα τό όποιον χουμε υπογράψει ό κ. Όθωναιος καί
κρίσιμες στιγμές. "Οπως συνοπτι- υπογράψαμε καί άπό εκεί πλέον έ- έγώ.
κώς σάς έξεθέσαμε στην Εκθεσιν μας δόθη ή όξυνσις είς τό θέμα μέ τάς
κ. Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΔΟΣ: ,Κύριε
εμείς άναλάβαμε τον Σύλλογον όταν γνωστός μετέπειτα Εξελίξεις.
Πρόεδρε μέ συγχωρεΤτε διά τήν Ι
τό ’Ασφαλιστικόν ήτο εις Εξαρσιν.
κ. Π. ΘΕΟΦΑΝΟ Π ΟΥΔΟΣ: Μέ στορικήν καί μόνον άποκατάστασιν
’Εμείς καί διότι εΐμεθα άποψασισμέ- συγχωρεΤτε, χρονικώς δέν είναι έτσι της ιάληθείας σάς διέκοψα. Καί ζη
νοι νά άγωνισθούμε ιέπήγαμε εις τήν τά πράγματα. Ή σύσκεψις τής 'Ο- τώ πάλι συγγνώμην δι’ αυτό. Ή σύσκεψις είχε γίνει προτού άναλάβετε
εσείς. Τό τηλεγράφημα 'όταν συνε"Ωρα 6.40 μ.μ. Ό Πρόεδρος τής αυτήν καί νομίζω ότι δεν πρέπει νά
τάγη ήτο είς τό χρονικόν διάστημα
Γενικής Συνελεύσεως κηρύσσει χάσωμε καιρό διαβάζοντάς την. Τό
πού εΐχ/αν έκδοθή τά άποτελέσματα
τήν εναρξιν τών εργασιών της: ’ίδιο ισχύει καί διά τήν εκθεσιν τών
άλλα δέν είχε νομιμ,οποιηθή ή έκπρο’Ελεγκτών.
Θέλετε
νά
τά
διαβάσωμε
«Κύριοι,
σωπησις τοΰ Συλλόγου. Γ Γ αυτόν τόν
ή όχι;
λόγον το υπέγραψε ό κ. Όθωνάΐός
Ή Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται
Φωναί: "Οχι... "Οχι.
καί εν συνεχεία τό 'ύπογρόψατε έέν άπαρτία: μέ οίονδήττοτε άρι,θμόν
Ή Γενική Συνέλευσις άμοφώνως
σεΐς.
παρόντων, καθ’ όσον είναι ή τελευ έγκρίνει όπως μ ή, άναγνωσθούν αΐ
ταία. Τά θέματα αυτής σάς Εχουν εκθέσεις 1) τών πεπραγμένων καί
κ. Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ: Δέν είναι
αποστολή διά τής από 4 Μαρτίου 2) τής Εξελεγκτικής ’Επιτροπής ώς
έτσι όπως τά λέτε κ. Θεοφανόπουλε.
1970, προσκλήσεως τού Συλλόγου. δημοσιευθεΤσαι εις τό ψύλλον τής
Τό τηλεγράφημα έγινε κατόπιν μιάς
'Ως προς την εκθεσιν τών πεπραγμέ «Τραπεζιτικής» τής 10ης Μαρτίου
συζητήσεως, γιατί έγώ έπρότεινα νά
κάνωμε, απεργία. Μάς δίδετε είπα
νων, υμείς, Εχετε άνά χεΐρας σας 1970.
τό δικαίωμα νά κάνωμε άπεργία ή
Αίφνιδία ΰταναχώρησις καί προ θμίου Διαιτητικού Δικαστηρίου.
υπό τής Εθνικής Κυβερνήσεως έγ- όχι; Χία! μετά άπό συζηιτήσεις κοίβολή άπαραδέκτων όρων υπό τής
Έπί τής πορείας τοΰ μισθολογι- κριθείσης ώς άνω αύξήσεως. Παρα ταλήξαμε είς τό νά γίνη τό τηλε
; Διοικήσεως τής Τραπέζης μας, δέν κοΰ θέματος τό Δ.Σ. προς ένημέρω- μένουν' άμετακίνητα είς τήν χαρα- γράφημα.
επέτρεψαν μέχρι σήμερον την υπο σιν τών μελών τοΰ Συλλόγου έξέδω- χθεϊσαν γραμμήν των, τηροΰντα ά’Εάν ήτο δυνατόν νά φέρω έδω τό
γραφήν τής συλλογικής συμβάσεως σε τάς κατωτέρω άνακοινώσεις:
παρεγκλίτως τήν προσφάτως δοθεϊ- πρωτότυπο τού τηλεγραφήματος θά
Έν συνεχείςι λαμβάνει τον λό μίαν προσπάθειαν θα μπορούσαμε διά τήν ρύθμισιν τοΰ ιμισθολογικοΰ
σαν είς αυτά διά τής ψήφου σας ρη δήτε ότι πρώτα εΐναι ή μονογραφή
γον ό Πρόεδρος τού Συλλόγου1 άπ’ ευθείας μέ τάς διοικήσεις μας θέματος.
ή δική μου καί ύστερα εϊδοποιήθη ό
ΣΥΛΛΟΓΟΙ
τήν εντολήν.
κ. Μελχισεδέκ Τσουδερός.
νά έλθωμεν είς συνεννόησιν, νά ύποΑί συζητήσεις τής Διοικήσεως
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Ελπίζουν ότι ό κ. Διοικητής θά κ. Οθωναιος — δυστυχώς άπουσιά« Αγαπητοί συνάδελφοι χαίρω που γράψωμεν συλλογικήν σύμβασιν, ά- τού Συλλόγου μετά τής Διοικήσεως ΕIΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΟΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ παρέμβη ϊνα ή Διοίκησις τής Τρα- ζει διά νά σάς τό διαβεβαίωση —
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
έστω ύστερα άπό 2 μήνες περίπου γνοοΰντες τήν άπόφασιν τοΰ Διαι τής Τροστέζης θά έπαναληιφθοΰν ευ
πέζης έγκαταλείψη τήν ούτωσί συ- νά τό προσυπογράψη.
θύς ώς έπιστρέψη ό κ. Διοικητής
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
(Διαλογικαί συζητήσεις).
σχέτισιν τής χορηγουμένης αΰξήσε
πραγματοποιείται ή Συνέλευσις μας. τητικού Δικαστηρίου.
Προς τούτο ήλθομεν όλοι είς Επα έκ τοΰ είς τό εξωτερικόν ταξιδιού
Είναι άπσθσρρυντικό διά τό Δ.Σ. τοΰ1
ως μέ τό άσφαλιστικόν θέμα, κατ
κ·
Π· ΘΕΟΦΆΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θά
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ No 4
Συλλόγου μας νά 6Χέττη: τόση απρο φήν μέ τάς διοικήσεις μας και σί δι του.
ΚΑΛΟΥΝ υμάς όπως διατηρήσητε μοΰ επιτρέψετε νά έπι μείνω είς τάς
οικήσεις
προσεφέρθησαν.
Άλλα
πρέ
Ώς
έτονίσθη
ΰπό
τής
Διοικήσεως
ψυχραιμίαν εχοντες έ'μπιστοσύν’ην απόψεις μου, διότι άπ’ 6,τι ξέρω
θυμία προσελεύσεως των συναδέλ
είς τούς ύπευθύνσνς έκπροσωπους σείς ήρνήθητε νά υπογράψετε τό τη
φων είς τάς Συνελεύσεις. Άντιθέτως πει νά σας πώ ότι, έχουσαι ύπ’ 6- τού Συλλόγου, ιή πρότασις τής Δι ’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
ψιν
προφανώς
τήν
άπόφασιν
τού
Δι
ό
ικήσεως
τής
Τραπέζης
όπως
διά
Χθ'ές τήν έσπερον ό κ. Διοικητής σας.
μέ μεγάλην επιθυμίαν θέλουν οί συν
λεγράφημα.
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
άδελφοι νά ένημερώνωνται κατ’ ιδί αιτητικού Δικαστηρίου, έκινήιθηισαν τήν υπογραφήν τής συλλογικής συμ έκάλεσε τόν Πρόεδρον τοΰ έξ ήμών
κ. Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ: Προς Θεού,
αν έπί τής ιέξελίξεως τών συλλογι γύρω είς αυτό τό ποσοστόν αΰξή βάσεως, γίνει άποδεκτή ή καταβο Συλλόγου τών 'Υποΰλλήλων καί άνετέτοιες κακοπιστίες δέν μ’ άρέσουν.
σεως.
λή
άσφαλιστικής
εισφοράς
5%,
δέν
κοίνωσεν είς αυτόν, τάς έπί τών
ΣΥΛΛΟΓΟΙ
κών θεμάτων, μέ αποτέλεσμα νά δη"Οχι -μόνον δέν σπέφυγα νά υπο
Έν πάση περιπτώσει έμεΐς επι συζητεΐται.
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΝ, ΤΡΑΠΕΖΗΣ
αυξήσεων τοΰ μισθολογίου μας σκέ
μιουργούνται δυσαρέσκειαι λόγφ πα
γράψω άλλα διώρθωσα καί τό λε
Τό
Δ.Σ.
τοΰ
Συλλόγου,
άπό
τής
καλούμενοι μίαν στιγμιαίαν δήλωσιν
ρανοήσεων.
ψεις καί άπόψεις τής Διοικήσεως ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΟΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ
κτικόν τοΰ τηλεγραφήματος καί τις
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
’Αναγκάζομαι νά κάνω σύγκρισιν τού κ. Διοικητοΰ ό όποιος εΐπεν ότι, πρώτης στιγμής, έπληρσφόρησε τήν αΐτινες συνοψίζονται είς τό έξής:
λέξεις «αντικοινωνικόν καί αντιεπι
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
μέ τούς συναδέλφους τών άλλων Τρα- «δ,τι κάνει ή Τράπεζα τής Ελλά Διοίκησιν, ότι ή πρότασις αΰτηι καί
«Γίνεται μέν αποδεκτόν ώς Εχει,
στημονικόν» τις προσέθεσα έγώ.
ή
προσπάθεια
πού
καταβάλλεται
ό
πεζών οί όποιο1 είς τήν πρώτην πρόσ- δος θά κάνωμεν καί μεΐς», λέμε τώ
τού μισθολογίου τό καταρτι σθέν καί παραδοθέν αΰκ. Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θά
ΑΝΑΚΟΙ
ΝΩΣ
ΙΣ
No
5
κλησιν τών Συμβουλίων των, διά τήν ρα είς τόν κ. Διοικητή ότι θέλουμε πως ή αϋξησις
τψ σχέδιον διά τήν έξαμοίωσιν τών
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.)
ένημέρωσίν των έπί θεμάτων συλλο αΰξησιν 10ο)ο όσα χορηγεί ή Τρά συνδεθή μέ τό ασφαλιστικόν θέμα, βασικών μας μισθών ιμέ τών τής
γικών, προσέρχονται κατά ποσοστόν πεζα τής Ελλάδος μέ κάποια διαρ- εΐναι απαράδεκτος, καί ούδεμία ΰ- Τραπέζης τής Ελλάδος, διά τήν υ Άγαπητοί Συνάδελφοι,
ρύθμισι πού επιφέρει είς τούς βασι ποχώρησις πρέπει νά αναμένεται υ πογραφήν όμως συλλογικής συμβά
Δικαιολογημένη άπολύτως ή ά80% καί 90%.
Είς ημάς, ένώ ή πρώτη Συνέλευσις κούς μισθούς. '0 κ. Διοικητής λέει πό τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου. Άντιθέ σεως, μέ βάσιν αύτό, (τό σχέδιον) γωνία καί ή άγανάκτησίς σας έκ
συνεκλήθη τήν 26ην Ιανουάριου, έ- ότι εΐανι μεγάλη αϋξησις καί δέν τως ύπεγραμμίσθη ή άγανάκτησις τίθεται ώς όρος, ή άποδοχή έκ μέ τής έκκρεμότητος είσέτι τοΰ ιμισθοδέησε νά πραγματοποιηθή σήμερα μπορεί νά μάς τήν δώση. Σάς πα τοΰ συνόλου τών έργαζομένων είς ρους μας κρατήσεως 5ο) ο υπέρ τοΰ λογίου μας, όταν μάλιστα οΐ Σύλ
λογοι τών άλλων Τραπεζών (υπέγρα
τήν 23ην Μαρτίου καί ή προσέλευ- ρακαλώ κάντε τούς λογαριασμούς τήν Τράπεζαν καί αί συνέπειαι τάς Ταμείου Συντάξεων».
ψαν συμβάσεις μετά τών Διοική
σις πάλιν είναι λίαν περιωρισμένη. σας καί έλάτε νά μοΰ πήτε μέ αϋξη- οποίας δύναται νά έχη ή τοιαύτη
Οΰτω, άγαπητοί συνάδελφοι, εξη σεων των, λίαν εΰνοϊκάς διά τά μέ
Δεν μπορούμε δυστυχώς, νά άλλά- σιν γύρω στό 8ο)ο, μάς είπε κατ’ έμμονή τής Διοικήσεως.
γείται
τώρα
καί
ή
κυκλοφορία
ΰπό
Τό
Δ.Σ.
τοΰ
Συλλόγου
καταβάλ
λη των.
ξωμεν τούς συναδέλφους ιάλλά πρέ αρχήν. Σήμερα είχαμε καί άλλην έ
ένίων άμετανοήτων τής αίτήσεως καί
Βεβαιωθητε όμως άγαπητοί συν
πει νά τούς πούμε 'ότι δέν μπορού ποψή καί έπεκαλέσθημεν τήν Συλ λει προσπάθειαν όπως τό θέμα τού ή υποκλοπή τής υπογραφής ιμιελών
με έτσι νά διεκδικήσωμεν τουλάχι λογικήν σύμβασιν πού ήδη υπέγρα μισθολογίου ρυθμισθή καί είς τήν τοΰ έξ ήμών Συλλόγου 'Υπαλλήλων άδελφοι ότι διά τήν καθυστέρησιν
δέν εΐναι διόλου υπεύθυνοι αΐ συλ
στον δυναμικά, αιτήματα πού μάς ψε ή Τράπεζα τής Ελλάδος, άλλα Εθνικήν Τράπεζαν κατά τόν τρόπον
Δέν δυνάμεθα νά έννοήσωμεν ποι
διά τήν σύγκληισιν εκτάκτου Γενικής λογικάΐ εκπροσωπήσεις σας.
ος λόγος έπι βάλλει τήν καθυστέρηαπασχολούν. Καί θέλετε νά πώ κάί μάς εΐπεν «ότι έγώ δέν κάνω τέτοιες με τόν όποιον έρρύθμισαν τούτο αί
Συνελεύσεως,
μέ
μόνον
θέμα
τό
μιΔιοικήσεις τών Τραπεζών ΈλλάΌ τιθέμενος όρος ΰπό τής Διοι- σιν τής καταβολής τής συνεργείακάτι άλλο, —· επειδή, κατά σύμπτω- διαρρυθμίσεις».
Είναι γεγονός ότι ή ρύθμισις τών δος, ’Αγροτικής καί Κτηματικής. σθολόγιον.
κήσίεως τής Τραπέζης μας ότι διά κής αμοιβής.
σιν κάθονται μπροστά μου Διευθυν1Τά Δ.Σ. τών Συλλόγων σας συν- νά μάς χορηιγηΙΒή αϋξησις, πρέπει νά
ταί τής Τραπέζης μέ 40 καί πλέον βασικών μισθών πού κάνει ή Τράπε Τούτο άλλωστε εΐχεν άποδεχθή ό
01 αρμόδιοι θά πρέπει νά γνωρί
χρόνια υπηρεσίαν καί κάνουν τόν κό ζα τής 'Ελλάδος λέγεται ότι δέν κ. Κάμινός κατά τάς πρώτας έπί ελθόντα έκτάκτως σήμερον τήν πρω συγκατατεθώιμεν είς τήν κράτησιν ζουν ότι το προσωπικόν τής Τραπον νά έρχωνται, ότι οΐ νέοι συνά μάς συμφέρει έμάς. Έζητήσαμε τήν τού μισθολογικοΰ θέματος συζητή ίαν είς κοινήν συνεϊδρίασιν ΑΠΕ- 5ο) ο ΰπέρ τοΰ Ταμ. Συντάξεων εΐ πέζης δέν Εχει την δυνατότητα νά
δελφο ι έπρεπε καί έχουν ύποχρέω- γνώμην καί συναδέλφων οί όποιοι σεις του, μετά τοΰ Διοικητικού ΦΑΣΙ ΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΩΣ τήν διά παν ναι δι’ ήμάς άπαράδεκτος. Πολλφ πιστώνη τήν Τράπεζαν μέ τά χρή
εΐναι στο Λογιστήριον προσωπικού, Συμβουλίου τού Συλλόγου, μόλις έ τός Νομίμου μέσου καί ένεργείας ά- μάλλον καθ’ όσον, δέν μάς έδηλώ- ματα τής εργασίας του. ’Άς φρον
σιν νά προσέρχωνται.
Είναι αλήθεια ότι οί συνάδελφοι καί μάς είπαν ότι επειδή ή Τράπε ξεδόθη ή άπόφασις τοΰ πρωτοβα- ποτροπήν τής φαλκιδεύσεως τής καί θη τούτο, όταν μάς παρείχετο ή δια- τίσουν λοιπόν ώστε νά καταβάλλε
βεβαίωσις άπό στόματος τοΰ κ. ται έγκαίρως ή συνεργειακή αμοιβή
-—ίσως— είναι Απογοητευμένοι λό ζα τής Ελλάδος δέν έχει διάτα'ξιν I__________ _______________________
Διοικητοΰ, ότι «θά κάμωμεν δ,τι καί άς μην δημιουργούν συνεχώς
γφ τών πενιχρών αποδοχών των, προ στον ’Οργανισμόν πού προβλέπει
καί ή Τρόίπεζα τής Ελλάδος».
προβλήματα.
πάντων τών νέων. ’Αλλά θά μάς συν τήν διατήρησιν τών προσαυξήσεων j ΣΥΛΛΟΓΟΙ; »“ΙΙΑ WIIASiA
Καί έν πάσει περιπτώσει, ή σύν
δράμουν μέ τήν πρσσέλευσίν των νά τού προαγομένου είς τον επόμενον
EOIVIKHS ΤΡΑΠΕΖΗΪ
δεα ις τοΰ μισθολογικοΰ ιμας θέμα Ή ανωνυμία
διεκδικήσωμεν τήν όσον τό δυνα βαθμόν, μπορεί νά τήν συμφέρη. Ε
τος, μέ τό ’Ασφαλιστικόν τό όποιον
τόν μεγαλυτέραν αμοιβήν τους. Άλ- μάς όμως, έφ’ όσον δέν χάνουμε τάς
ms ΕΛΛΑ102
'Η άνωνυμία εις πάσαν έκδήλωείσέτι ευρίσκεται έν έκκρεμότητι, εί
λοιώς θά παραμένουν μέ αύτούς τούς προσαυξήσεις δέν μάς συμφέρει, έσιν είναι άπαράδεκτος. (Πλέον άπα
ναι άψυχολόγητος καί άκαιρος.
μισθούς καί δέν τούς συμφέρει για άν δέν διατηρηθή ή σχετική εύεργεΎπεδείξαμεν πάρα πολλάς άλ ράδεκτος καθίσταται όταν δι’ αΰ
τί σκέπτονται κάθε μέρα πώς νά φύ τική διάταξις τού ’Οργανισμού μας.
. . "Οπως ξέρετε, υπάρχει διάταξις
λος λύσεις καί ό κ. Διοικητής ΰπε- τής έπιιχειρήται ή άνάμιξίς είς θέ
γουν, όπως πολλοί έπραξαν ήδη.
ματα άφσρώντα κατηγορίας πολι
σχέθη ότι θά τάς έξετάση.
Σήμερον, έπί τάπητος είναι τό μι- είς τόν ’Οργανισμόν μας βάσει τής
’Άς εύχηιθώμεν ότι δέν θά έξωθη- τών.
σθολαγικόν, διά τό όποιον θά ήθελα οποίας παρακολουθούν τόν προαγόΈν συνεχεία, της άπο 6 τ.;#.. προσζλήοεώς ·,».·».ς
Δυστυχώς, τό φαινόμενον αύτό έμενον σί προσαυξήσεις μέχρι καί
νά συζητήσωμεν.
θώμεν είς ένεργείας, αιτινες θά προνεφανίσθη έσχάτως καί -είς τήν Τρά
καλέσουν
'Ως γνωστόν, έξεδόθη —μέ ενός κλάσματος.
μόνον
περιπετείας
δι’
ό
AIVA.«:0IIV01*]ME]%i
πεζαν μας καί συνιστώμεν είς τούς
λους μας.
έτους καθυστέρησιν — ή άπόφασις
Τό σύστημα τής ρυθμίσεως τού
συναδέλφους όπως άρνοΰνται καί
τού Διαιτητικού Δικαστηρίου. Ή ά- μισθολογίου τής Τραπέζης τής Ελ
Μή πρα,γμ-ατοπΟίηΟείαης τής χθεσινής εκτάκτου
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
τήν παραλαβήν άκόμη έντυπων, ή
πόψασις αυτή ήτο ασαφής. Είς τήν λάδος βασίζεται είς τό έξής: Είς
Γενικής Χυνελεύσεως ελλεέψεε νο·*.£·».ου άπαρτίας,
προέλευσις τών όποιων εΐναι άγνω
αρχήν έγινε μία ερμηνεία ότι μάς βάρος τών προσαυξήσεων πριμοδοαυτή
έπαναληφΟή τήν ίίίίαν τρέχοντος μηνάς,
στος καί συνεπώς είναι άγνωστοι
χορηγείται μία αύξησις άπό 22 ’Ι τεΐται ό οργανικός μισθός μέ άνάκαί
οί σκοποί τούς όποιους θέλει
ήμέραν
Τετάρτην
καί
ώραν
6
μ.μ.
είς
τήν
αίθου
ουλίου 1969 έως τέλος Δεκεμβρίου λογον περικοπήν τών προσαυξήσεων.
νά εξυπηρέτηση.
1969 3ο)ο άνοίδραμικώς καί άπό 1. Μ’ αύτό ιέπέρχεται αυτομάτως μία
σαν ταμείων τίτλων του Ιε. Κ)τος μέ μόνον θέμα$
1.70 5ο)ο καί λέγαμε ότι είναι 5ο)ο αΰξησις στούς βασικούς μισθούς τών
«Χυζήτησίς καί λήψις άποφάσεως επί τής,
Παράλειφις
καί 3ο)ο.
συναδέλφων τής Τραπέζης τής 1 Ελ
κατ’ άνάλογον μέ τον τής Τραπέζης τής
Αυτό δέ, δέν σάς αποκρύπτω ότι λάδος άπό 5σ)ο—10ο)ο.
Διά
πράξεως
του
κ.
Διοικητοΰ,
Είς τό τελευταΐον τεύχος τής
Ελλάδος τρόπον, ρυθμίσεως καί του παρ’
έπεβεβαιώθη καί έπισήμως, τρόπον
Ημείς σκεπτόμαστε —■ διότι ό
άπεφασίσθη όπως οί κάτωθι υπάλ Συνεργασίας» καί είς τό ρεπορτάζ
τινά. Άτυχώς όμως, οί Νομικοί κα- ’Οργανισμός ιμας δέν πρσσφέρεται
ήμίν υφισταμένου μισθολογικοΰ προβλήμα
ληλοι, πτυχιοΰχοι Άνωνάτων Σχο διά τήν έορταστικήν έκδήλωσιν είς
τέληξαν είς τό ότι δέν εΐύαι ή αΰ- σ’ αυτήν τήν ρύθμισιν — νά διατητος».
λών, κριθοΰν διά προαγωγήν είς τόν τό ναυτιλιακόν κατάστημα, ένώ άξησις 3ο)ο καί 5ο)ο = 8ο)ο, άλλα ρήσωμεν τάς ευεργετικός διατάξεις
έπόμενον βαθμόν, κατά δύο Ετη ένω- ναφέρονται τά ονόματα πολλών έκ
Έν περιπτώσει μη άπαρτίας, ή έκτακτος αΰτη
3ο)ο σύν 2ο)ο = 5·ο)ο.
τού ’Οργανισμού μας καί νά άκορίτερον: Άλεξ. Π. Λέκκας - Λογι τών παρευρεθέντων, διεπιστώσαμεν
Γενική
Συνέλευσις
θά
έπαναληφθή
τήν
Τε
Προ αυτής τής καταοτάσεως έ- λουθήσωμεν τόν ορθόδοξον δρόμον I
στής Β', Ελισάβετ Α, Λέκκα - Υ ότι ούδαμοΰ άν’αφέρονται τά ονόμα
τάρτην 89 Απριλίου είς τήν αυτήν αίθου
σκέφθημεν ότι δέν μπορούμε νά δε τής χορηγήσεως αύξήσεως, άρκεΐ ή
πολογιστής Α', Παν. Γ. Παλιούρας τα τών παρευρεθέντων έκ μέρους
χθούμε μία τέτοια αΰξησιν καί ανα Διοίκησις νά συγκατατεθη νά δώση
σαν, τήν αυτήν ώραν καί μέ τό αύτό άπολύτως
- Υπολογιστής Α', Βασ. A. Τσέκος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ
ζήτησα μ εν αλλας λύσεις. Νά προσ- μέχρι 10ο)ο. Έκεΐ ίσως θά έπιμείθέμα.
- Υπολογιστής Α', Παν. Δ. Γρη- Σ υλλόγου.
φύγωμε είς τό Δευτεροβάθμιο; μά νωμεν καί 'θά δούμε άν θά τό έπι
γορόπουλος - Υπολογιστής Β' καί
Θέλσμεν νά πιστεύομεν ότι τοΰτο
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΊ ΧΓ.ΜΙίΟν ΧΙΟΤΧ
θά ήταν άλλοία ή άπόφασις τοΰ Δευ τύχωμεν.
Παν. Π. Παπανικολάου - ‘Υπολογι άποτελεΐ παράλειψιν καί μόνον τοΰ
τεροβαθμίου; Έσ.κέφθημεν μήπως μέ
"Εχουμε ένδείξεις —■ διότι σήμεστής Β'.
συντάκτου.

Υποτροπή είς τό μισθολογικόν

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΔΙΑ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΞΗΣΙΝ

*Η ομιλία ιοΰ Προέδρου Γοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου κ. Τοουδεροϋ

Η γνώμη μας

ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ

Ανακοίνοοις - Πρόσκλησις

ΠΡΟΩΘΗΙΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ
ΠΙΪΧΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ

ΣΕΛΙΣ 2α

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΙ ΓΕΝ. ΣΥΗΕΛΕΥΣΕΒΣ ΤΗΙ 23"* ΜΑΡΤΙΟΥ
βάσεων, είχε ώς συνέπειαν νά μ-εί- ασφαλιστικόν, διά τά -άλλα θέματα 1 πιλύτων προβλημάτων μας; "Η μή
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.) ρέσωμεν νά τό έπιτύχωμεν τουλάχι έκεΐνο πού έδέχθη είναι δτι ή ύπερ- νω-μεν έπί -μίαν διετίαν μέ τού; ίδι δέν νομίζω δτι πρέπει νά τηρήται Ε πως δέν γνωρΐζαμεν οτι σκοπός τού
στον, εν τινι μέτρφ, διά τής Τραπέ εργασία τών συναδέλφων τών ΰπο- ους μισθούς. "Ωψειλε κ.ατά τήν άντί- χεμύθεια.
σωματείου μας είναι ή προαγωγή
έπρεπε νά το διευκρινίζατε.
καταστη μάτων, δπως καί γενικώτεκ. Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ: Τι -νά διευ- ζης·
Εκείνο όμως πού θέλω νά τονίσω τών Επαγγελματικών -καί οικονομι
ληψίν
μου
πάλι
ό
κ.
Γενικός
Γραιμ"Ενα άλλο θέμα τό όποιον ανέκα ρον εδώ, θά πληρώνεται κατά τό νό ματεύς Ελεγε πέρυσι, ή Διοίκησις τοΰ είναι δτι όταν τό παλαιόν Διοικητι κών μας συμφερόντων, τών προστακρινήσω; Πάντως τό τηλεγράφημα
έπιτρεπο-μένων ύπό
αύτό Εδωσε όξυνσιν στο Θέμα -καί θεν καί προσωπικώς μέ «πησχόλη- μιμον ύψος καί τό νόμιμον ύψος είναι Συλλόγου μας νά καταγγείλη έψ’ Ο κόν Συμβούλων ώμίλησε πέρυσι εις τευομ'ένων καί
φθάσαμε νά κληοούμε άπό τήν ιΚυ- σεν άλλα καί ώς Σύλλογον μάς άπα·- 60 ώρες μηνιαίως, οί όποιες αντι σον ή ΟΤΌΕ δέν κατώρθω-σε νά συιγ- τήν Γενικήν Συνέλιευσιν διά Εχεμύ τού Συντάγματος καί τών Νόμων,
βέρνησιν, Από τά αρμόδια: Υπουρ σχολεΐ, είναι τό θέμα τού ώραρίου στοιχούν σέ 1500 δρχ. άναλόγως κρατηθή ε-ίς σώμα, νά καταγγείλη θειαν περί τό ασφαλιστικόν, πολλά ώς καί ή μελέτη καί παρα-κολούθησις
τού βαθμού βεβαίως.
μέλη το-ϋ παρόντος Διοικητικού Συμ τών επαγγελματικών καί -κοινωνικών
γεία: καί νά -έπιτιμηθώμε άλλά τελι- των επαρχιακών καταστημάτων.
τήν σύμβασιν.
Δυστυχώς όπως θά είδατε καί σέ
’Εκείνο πάλι πού άνεγνώρισε ή
κώς νά κερδίσωμε.
Τέτοια καταγγελίαν Εκανε ή Τρά βουλίου -διειμαρτύροντο Επυμόνως δτι ζητημάτων; Βεβαίως όχι.
Λυπούμαι διότι ό πρόλογός μου
Δέν θά ήθελα νά ανατρέξω -εις τό μίαν Ανακοίνωσιν πού είχαμε βγά Διοίκησις είναι τό Επίδομα τό στε- πεζα Ίονικής καί Λαϊκής καί έξεδό- δέν θά πρέπει νά ύπάρχη Εχεμύθειαπαρελθόν. ’Εμείς δέν καυχόμεθα δτι λει μετά άπό συνάντησή/ μας μέ τον γαστικό. Άνεγνώρισε δτι μέχρι 500' θη άπόφασις. Καί τά Ελεγε όλα αυ καί δτι δλα θά πρέπει, νά τίθενται έπέχει θέσιν ιέπι-κριτοΰ, καί δή, είς
τό κερδίσαμε τό Ασφαλιστικόν. -Καυ- κ. Διοικητήν διά τό υπόμνημα τό ό δρχ. θά πρέπει νά τό πληρώνη Ε τά, αγαπητοί συνάδελφοι, 6 κ. Γε εις τήν διάθεσιν τοΰ προσωπικού. πλείστους ·έξ ημών, πολύ μεγαλυτέρους 'μου τόσον είς βαθμόν όσον καί
χόμεθα δμως διά τό έξης: "Οτι πα ποιον τού είχαμε υποβάλει, ό κ. Δι κείνη καί τό πληρώνει λέγει, καί ο νικός Γραμματεύς, διότι ήθελε νά Αυτά διά τήν ιστορίαν.
ήλι-κίαν. Άλλ’ έπειδή τό βίωμά μου
ρατείναμε τήν κατάστασιν μέχρι ση οικητής είναι αντίθετος καί τό το ποίος Εχει πληροφορίαν αντίθετον θά δημιουργήση Εντυπώσεις, ένφ. τοΰ ή’Επειδή τό Διοικητικόν Συμβού είναι ή φιλαλήθεια, Ακριβώς δι’ αυ
μείου πού -ένώ είχε πειθαναγκάΙσθη- ποθετεί εις τό δτι όλοι μας κανο ήθελα νά μάς τό πή, διά δέ άπό 500 το γνωστή ή ολη διαδικασία πού Ε λων εις τόν -απολογισμόν τής δ-ρ-αή προκάτοχος έ-κπροσώπησις -είς τό νικά θά Επρεπε νά έργαζώμαστε 7 καί Επάνω νά πληρώνη τό 70ο) ο τοΰ πρεπε νά ώκολουθηθή διά τήν αύξη;- στηρώτηιτός του ουδόν αναφέρει πε τό έπήρα τήν θέσιν αυτήν, διότι πι
στεύω ότι ή Αλήθεια πρέπει νά λέ
νά δώση 5ο) ο, -Εμείς κατορθώσαμε ώρες, διότι τόσο είναι τό νόμιμον καταιβαλλομένου Ενοικίου. Είναι καί σιν τών μισθών.
ρί τών Αδειών τοΰ προσωπικού, θά γεται πάντοτε, Αλλά καί διότι καί
τουλάχιστον ώς τώρα νά μην το δώ- ώράριον. ’Αλλά εσείς λέγει, τέλος αυτή μία λύσις.
Ερωτώ λοιπόν
τό
Διοικητικόν ήθελα νά πληροφόρηση τήν Σϋνέλιευ- τοΐς θανοΰοιν λάμπει.
πάντων δικαιολογεΐσθε δτι εΐσθε εις
Αυτά λοιπόν είχα νά πώ πέραν Συμβούλιον, τό όποιον εύρήκε -άπό τό σιν Εάν τό προσωπικόν τής Τραπέ
σω-με.
"Εχομεν ύποχρέωσιν έφ-’ όσον καΑυτό -βεβαίως δεν λέγω οτι το :ήν ’Αθήνα κα! Εχετε αποστάσεις νά τών όσων στή-ν συνοπτικήν εκ'θεσίν παλαιόν Διοικητικόν Συμβαύλιον τό ζης, τόσον τοΰ Κέντρου δσον και
λνύμεθα παρά τής συλλογικής ήγεκερδίσαμε μόνον Εμείς. "Ας πούμε διανύσετε προ-κειμένου νά Ελθετε στο μας είπαμε. Θά ήι.Ελα νά -Ακούσω ολον θέμα τής αύξησε ως τών μισθών τών ’Επαρχιών Ελαβε την κανονικήν
σίας μία; φοράν κατ’ έτος, έκτος
ότι μάς Εβοήθήσε ή τύχη. Δέν Απο- χέντρον, στήιν δουλειά σας καί δι’ τάς κρίσεις τών συναδέλφων καί Εν νά εύρ-ίσκεται
εις τήν διαιτησίαν, άδειαν -Ετους 1969, διότι Εχω πληρο Εκτάκτων βεβαίως προσκλήσεων, ν
κλείεται όχι -άπό μέρους μας, άλλά αύτό σάς χαρίζομεν τήν μισή ώρα. δεχομένως εισηγήσεις πού θά μάς δυατί δέν έφρόντισεν ώστε νά βγή ή φορίες δτι σέ αρκετά υποκαταστήμα άσκώιμ-εν καλόπιστον, Αντικειμενικήν,
ό -Πρόεδρος τής ‘Ομοσπονδίας μας Τό νόμιμον ώράριον όμως είναι 7 υποβοηθήσουν προ πάντων εις τήν άπάφιαισις εγκαίρως;
τα τών ’Αθηνών καί τών επαρχιών, καί έποι-κοδο-μητικήν
κριτικήν, μέ
λύσιν τών δύο θεμάτων τού ασφαλι
νά τό έχειρίσθη: επιδέξια -καί ό Επι ώρες.
"Ερχεται τώρα
τό
Διοικητικόν ικανό; Αριθμός συναδέλφων δέν Ε σκοπόν την έπισήμανσιν τών σφαλ
«Κύριε
Διοικητά
τοΰ
λέμε,
είναι
στικού
καί
τού
μισθολογικού.
δέξιος χειρισμός τής ‘Ομοσπονδίας
Συιμβούλι-ον εις τήν υπομνηστικήν λαβε άκό-μη τήν αΙδειάν του.
μάτων ή τυιχόν παραλείψεών της,
Ίσως νά έφερε αυτό τό -αποτέλεσμα. γεγονός ή όχι δτι οΐ συνάδελφοι τών
κ. ΠΑΠΑΣ : ’Εδώ Εά κάνωμεν τέ πρόσκλησιν διά τήν Συνέλευσ-ιν νά
Ώς παράδειγμα αναφέρω τό 'Υ καί ούτω καθ’ ένα τρόπον νά τήν
’Εκείνο πάντως πού πρέπει νά ξέ- Υποκαταστημάτων εργάζονται άς τοιες συζητήσεις;
ζητά έξουσιοΐδότησιν τοΰ Προέδρου ποκατάστημα Τρικάλων, όπου -Επί 19 χαταστήσωμεν προσεκτικήν εις τίν
ρωμε τώρα, είναι ότι ενιαίοι φορείς δεχθούμε μόνον μισή ώρα πάρα πά
καί τοϋ Γενικού Γραμματέως τού συναδέλφων Ελαβαν άδειαν μονάχ-α χειρισμόν τών θεμάτων, υποδεικνύ
κ.
Μ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ:
Κύριε
συνά
δέν πρόκειται νά γίνουν. Ή Κυβέρ- νω άπό μάς; Μου άπήντησε, μάλι δελφε μή ξεχνάτε δτι Εδώ μέσα Εγι Συλλόγου διά τήν σύναψιν καί υπο δύο - τρεις, ή δέ Διεύθυνσις τοϋ 'Τ- οντας κάθε ορθήν ύπόδειξιν, διευ-κονησις άντελήφθη- χονδρικώς τιθέμενο στα. Πώς τότε μπορεί νά γίνεται νε καί ή συζήτησις περί έκθέσεως γραφήν συλλογικής συμβάσεως εργα ποκταστήματος Εντός δύο -μηνών έι- λύνοντες οΰ-τω- καί
ΰπο-βοηθοϋντες
ενώπιον της τό θέμα ότι στά Μα ή άνισος μεταχείρισις αυτή; Μοϋ ά Καιλκάνη. Διατί Εγινε Εδώ τότε καί σίας περί -αύξήσεως ή καί άναμορ-φώ- μηνύθη πέντε φοράς υπό τ-οΰ Έ!πο- αύτήν είς τήν πορείαν, ήν δέον ν’
θηματικά ποτέ πλήν, σύν πλην, σύν πήντησε: Καί εσείς όταν πάτε σέ δέν θά γίνη τώρα; Καί κάναμε καί σεως τών Απο-δ-οχών μας. Τούτο- διά πτου ’Εργασίας διά παράβασιν τοϋ καλουθήση-.
πλήν δέν μπορεί νά βγάλη σύν. Πά Επαρχιακά καταστήματα θά ιέργάζε- εισηγήσεις. "Αλλωστε οι Γενικες Συ πρώτην φοράν Ακούω- νά ζητά τό συλ ώραρίου.
Δυστυχώς ζητώμεν, χωρίς νά προσθε τό ίδιο.
λογικόν μας οργανον.
λι πλήν θά 6γη.
νελεύσεις γι’ αύτό γίνονται».
’Από τόν Σύλλογ-ον, Εκτός τής κα σφέρωμεν έστω 2 ή 3 ωρών παρου
"Ολα
αύτά
βεβαίως
έλέχθησαν
"Ελεγε ό Υπουργός τό τάδε ΤαΌ έκάστοτ-ε Πρόεδρος τοΰ Συλ ταγγελίας πού εδημοσίιευσε -εις τήν σίαν εις τήν αίθουσαν αύτήν, χωρίς
μεΐον είναι Έλλειμματικόν, τό τάδε μεταξύ άστείου καί σοβαρού, άλλα
λόγου κατά τό αρθρον 21 τοΰ ΚαΓ Τραπεζιτικήν τής 21.10.69 ουδεμυαν καθένας μας ν’ Άναλογίζηται τά ε(Χειροκροτήματα)
είναι -έλλειμματι-κόν, θά τά ένώσωταστατικοΰ τοΰ Συλλόγου εκπροσω άλλην εΐδηισιν εχομεν διά τάς Ενέρ πωμισθέντα -βάρη της.
πεί τόν Σύλλογον καθ’ δλας αύτοΰ γειας του Επάνω σ’ αύτό τό θέμα,
μεν δλα καί θά κάνωμε ένα -ενεργη
Τό γεγονός ότι ή συλλογική ήγετικόν. Οί αριθμοί δμως λέγουν δτι
τάς σχέσεις καί Ενώπιον πάση,ς καθ’ Εκτός καί αν τοΰτο αποτελεί μυστι σία -άνέλαβεν ύπακούσασα είς τήν
ολαυ Αρχής καί παντός Δικαστηρίου. κόν καί δέν θά πρέπει νά λ-άβη- γιώ- φωνήν τού καθήκοντος της, άναμιποτέ πλήν καί πλήν δέν κάνουν -σύν.
Συνεπώς ποιαν ιδιαιτέραν Εγκρι"Ετσι λοιπόν άντελήφθη ή ΚυβέρΑύτή ήτο ή προγραμματική άν-αχθεΐσα είς τά κοινά, ποδυθεΤσα εις
Εϊς το βήμα ανέρχεται καί λαμ
σιν τό Προσωπικόν.
νησις δτι τέλος πάντω-ν -δέν μπορεί
Τό Διοικητικόν σιν ζητά ό κ. Πρόεδρος τοΰ Συλλό
ποικιλαμό-ρφους Αγώνας, όλα αυτά
βάνει τον λόγον ό %. Ν. Πατ- κοίνωσις, κύριοι.
’Όπως
δέ
Εγραφε
ή
Τίριπε-ζιτική
νά δσθη αύτή ή λύσις -στο θέμα. Καί
Συμβούλιον προσπαθώντας νά καλύ- γου διά νά ύπ-ογράψη τάς συλλογι
άνήκουσιν εις τό Ενεργητικόν της.
πας:
τής
13,1-1.69
διά
τό
ζήτημα!
τών
κά;
συμβάσεις.
Θά
παρ-ακαλέσω
νά
κατέληιξε, ή μάλλον έγκατέλ-ειψε τήν
ψη τήν άποτυχίαν του ύ-μιλεΐ ότι εί
Καί παρατηρεϊται τό φαινόμενον
Ν.
ΠΑΠΠΑΣ:
Κύριοι
συνάδελ
αδειών
-εις
τό
τέλος
τοΰ
σχολίου
της
ιδέαν περί δημιουργίας ένιαίο-υ φοσυνάδελφοι, οϊτινες
-έλευχάνθησαν
ναι έν γνώσει τών συνθηκών καί τών μα; δοθούν περισσότερες; διευκρινί
φοι,
κατά
παράβασιν
τοΰ
άρθρου
9
ή
περίοδος
τής
αναμονής
Εληξε
γά,ρ,
ρέως. Καί διά μέν τά Ταμεία τής
είς τήν διακονίαν τού1
ιδρύματος,
γενικωτέρων
άλλά καί τών έν τή σεις έπί τοΰ θέματος αύτοΰ.
ιοΰ
Καταστατικού
τού
Συλλόγου,
ή
Εννοούσα
φυσικά
τόν
Σύλλογον,
ε
Εί; τό τέλος τοϋ απολογισμού1 του
Τραπέζης Ελλάδος, τής Αγροτικής
Τραπέζη είδικωτέρων καί ομολογώκάμψοοντες ή-δη τόν Μοίλέα τής νεό
Διοίκησις
τοΰ
παρόντος
Διοικητικού
καί τ’ άλλα άς κάνουν τόν λογ) σιμόν
ότι Εκπλήττομαι -όταν τώρα τό Διοι λέγει τό Διοικητικόν Συμβούλων δτι γώ δμως προσθέτω πλήν δμως ου τητας, καί συγκεκριμένως ό σεβα
συνέταξε τήν εκθεσιν
δόν ίδομεν δν καί πέρασαν 4^ μήνες στός κύριος Πρόεδρός μας, όστις εϊτους. Για μάς τό πρόβλημα δέν εί Συμβουλίου
κητικόν Συμβούλιον διά νά συσκό δέν Εκρινε Απαραίτητον νά δώση διά
ναι άπλούν δπως είς τάς άλλας Τρα-- πεπραγμένων μέ ήμερομηνίαν 10.2.70 τιση τά πράγματα δμιλή περί τών τής έκθέσεώ-ς του πλήρη καί λεπτο άφ’ δτου Εγιράιφη τό -σχόλι-ον αύτό.
σήλθεν -είς τήν Τράπεζαν ώς είσπράΠεριμένω λοιπόν Εξηγήσεις δια κτωρ, μέ ήμίσεος σχεδόν αΙώνος υ
πέζας, διότι ώς γνωστόν, έχομεν νά διά νά είναι έν τάξει μέ τό αρθρον συνθηκών αυτών, ένώ προ-εκλογικώς μερή δημοσιότητα τής δραστηριότητ
ιοΰ
Κατα-σ'τίατικοϋ,
πλήν
άμως
αΰτη
τάς
Ενέργειας
τοΰ
Συλλόγου
πάνω
σ
τός του καί μάλιστα εις (ορισμένους
άντιμετωπίσωμ-εν -καί τήν ένοποίησιν
πηρεσίαν, 45 ολοκλήρων Ετών, άούδέν περί τούτων Ελεγε.
ευπαθείς τομείς διότι τό συμφέρ-ον σ<ύτό τό ζήτημα. Περαίνων καταγ ιελθών εις τήν πυραμίδα τής υπαλ
τών δύο Ταμείων ’Εθνικής καί ’Αθη διενεμήθη τήν 16.2.70 ήιμέραν τής
’Ερωτώ
λοιπόν
τόν
κ.
Πρόεδρ-ο
αν
Γενικής Συνελεύσεω-ς, μέ άποτέλιεγέλλω ώς τελείως άκατό,λληον τό πα ληλικής ιεραρχίας, μετά τοΰ_ εκλε
νών.
είναι ικανοποιημένος άπό τά Επιτεύ μας επιβάλλει Εχεμύθεια.
Συμφωνώ βεβαίως δτι τά δσα λέ ρόν Διοικητικόν Συμβούλων 'διά την κτού καί Ακεραίου ώς πρός τον χα
Ή προκάτοχος Εκπροσώπησις εί σ-μ-α νά μή φθάση είς -όλα τά Υπο γματα τής 11,μήνου διαχ-ειρίσεως
καταστήματα τοιν ’Αθηνών.
γει τό Διοικητικόν Συμβούλων πά διαχείρησιν τών κοινών, κ-αί τό κα ρακτήρα κ. Λαμπρινοπούλου, τέως
χε θέσει όρθώ-ς -καί -καθ’ ημάς τό θέ
Βεβαίως ή Συνέλευσις ιάνε'βλήθη τών κοινών, διότι -δεν πιστεύω- νά νω σ’ αύτό τό σηιμεΐον, μόνον δμως λώ άναλογιζόμενον τάς εύθύνας του έπιθεωρητοΰ καί επί σειράν Ετών Α
μα ώς προς τήν ίκανοποίησι-ν καί αύ
πλήν ο-μως τό Διοικητικόν Συμ-βού- διαφεύγη τήν -μνήμην τ-οϋ κ. Προέ ώς προς τάς Ενέργειας του διά τό νά παραιτηθή».
νώτερου λειτουργού-, μέ 40-ετή σχε
τό θά άκολ-ουθήσωμεν καί Εμείς. Ε
λιον ώφειλε νά είχε διανείμει Εγκαί δρου ότι ύπεσχέθη προ-εκλογικώς είς
δόν υπηρεσίαν, Ανή,κοντος καί αυτού
νοποίηση/ «έπί ‘ίσοις δροις». Δέν μπο
τήν
Θεσσαλονίκην
καί
τό
-διε'βεβ-αίωρως τόν Άπο-λο-γι-σμόν του, ώστε οί
είς τήν πυραμίδα τή,ς ώς είρηται ι
ρώ έγώ ό έχων περιουσιακά στοι συνάδελφοι νά τόν είχον δ-ιαίβ-άσει αε είς εμέ προσωπικώς |οτ-ι αν είς τό
εραρχίας, ακολουθούμενοι παρά τοϋ
χεία νά τά διαθέσω για νά συντα- καί νά ήσαν είς θέσιν νά άσκήσουν εν έτος τής -διαχειρίσε-ω-ς τών κοι
δραστήριου, ή μάλλον αεικινήτου κ.
ξιαδοτεΐσαι έσύ. Αύτό τελείωσε.
νών, δεν .κατορθώσει νά Επίλυση- τά
κριτικήν έπί τών ,πεπραγμένων.
Παπαϊωάννου, νά ηγούνται της η
Άλλά άς μή λέμε τώρα πώς θά
Έκτος -έάν τό Διοικητικόν Συμβού όσα ύπεσχέθη θά παραιτηθή.
μπελά
μου.
’Απευθύνω
δέ
πρός
τον
γεσίας το-ΰ Συλλόγου μας. Οΐ έσχα
’Ακολούθως λαμβάνει τόν λό- 1
άντιμετωπισθή. "Οταν θά -έλθη η ώ λων ήτα έκ τών προτέρων -βέβαιον
Δεν περιμένω φυσικά νά κάνη
it.
Διοικητήν
θερμήν
π-αράκλη-σιν
να
τοι είς ήλιικίαν, νά είναι πρώτοι είς
γον ό κ. Ν. Δελένδας:
ρα θά μπορούμε νά τά συζητήσωμεν διά τήν -αναβολήν τής Γενικής Συνε- τοΰτο, διότι τόν πλούτον πολλοί έτό λάβη ύπ’ δψιν του αύτό, 'δηλαδή τάς Επάλξεις τών κοινών, -καίτοι οίεκτενέστερα. Αυτά ώς πρός τό α λεύσεως τής 16ης Φεβρουάριου, οπό μίσησ-αν, τήν δόξαν οΰδείς. Θά πρέ
Ν. ΔΕΛΕΝΔΑΣ: ’Αγαπητοί συνά όσοι συμπληρώνουν τό 62ον ετ,οις τής ασδήποτε άλλος είς τήν θέσιν των
σφαλιστικόν.
τε ομολογώ ότι παρεσχέθη ήβη Ικα πει όμως νά Έχη τό θάρρος νά -ομο- δελφοι, θά είααι πάρα πολύ σύντο ήλικίας των νά άπέ-ρχωνται.
έξ ήμών, καί λόγω βαθμού καί λογω
Υπάρχουν τά θέματα τά Επι μέ νός χρόνος διά τήν -μελέτην τής συ λ-ογήση ότι οΰδ-έν κατόρθωσε νά ε- μος. Όιμείλομεν νά έκιφράσωμεν τά
’Επίσης θά ήθελα νά πώ μερικά
ρους. -Πολλά -έξ αύτών θά λυθούν διά νοπτικής έκθέσεως τής δραστηριότη,- πιλύση, διότι όταν τό παρόν Διοικηπ θερμά συγχαρητήρια διά τόν αγώ λόγια διά τί; προαγωγές. Π.χ. Ένας ήλικίας -θ’ Απείχε.
Πολλοί ίσως θά εϊπωσιν ότι ή α
τής τροποποιήσεως τού οργανισμού τος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου.
τικόν Συμβούλιον εύρίσκετα -είς τήν να πού Εκανε τό Διοικητικόν Συμ δάσκαλος μιας μακρ-υνής περιοχής,
ποχή μας άπό τάς άλεπαλλήλους
τόν όποιον εχομεν καί είμεθα εις τό
άντιπολίτευσιν
χάριν
δημιουργίας
εν
‘Ομολογώ ότι πιό πενιχρόν Εκθεβούλιον, όπως καί οί άλλοι Σύλλογοι παίρνει σύνταξιν, μεγαλυτε-ραν απο
τέλος τής συντάξεώς του. "Εχει ά- σιν Πεπραγμένων Διοικητικού Συμ τυπώσεων είς τούς συναδέλφους, κα- τής Τραπέζης μας διά τήν -ασφάλειαν Εμάς, αίαν σύνταξιν Δ-ι-ευθυντοΰ 'Υ προσκλήσεις είναι δεδικαιολογημένη, διότι, διά ποια πεπραγμένα νά
νατεθή είς Νομικόν ή- έκπόνησίς του, βουλίου δέν εχω -διαβάσει, -διότι είς τήιγγελλε συνεχάις τούς τρόπους χει τών ασφαλιστικών μ-ας Ταμείων. Έ
πουργείου.
συζητήσωμεν, νά έκφέρωμεν γνώμην,
έν συνεργασίφ μετά τού Δ.Σ.
αυτήν, τό Διοικητικόν Συμβούλων -ο ρισμού τών κοινών παρά τών άλλων να μεγάλο εύχαριστώ.
"Οσον -αφορά δέ τήν προσέ-λ-ευσιν νά Επι-κρίνωιμεν, όταν 'δέν υπάρχουν;
Βασι-κώς Εμείς βεβαίως, -είμεθα υ μολογεί ότι άπ’ -δ,τι ύπεσχέθη ιπρο- Διοικητικών Συμβουλίων.
"Οσον άφορά δέ τάς -αυξήσεις, τών μικρών, σάς ερωτώ τι να έλ
Χωρίς -κύριοι νά νομίζετε ότι πε
πέρ τής καταργήσεως τών οργανι εκλογικώς ότι θά -επραττεν, -ού'δέν έκ
Λέγω τώρα Εγώ καί μαζί μου 'αρ φρονώ ότι αύτό τό ζήτημα -είναι λί θουν νά κάνουν οί μικροί; Μέχρι τωριαυτολογώ σάς λέγω τούτο ,μόινον,
κών θέσεων μέχρι τού βαθμού τού τών έκκρεμούντων θεμάτων
κετοί
συνάδελφοι:
Ιδού
ή
Ρόδος
ι
τοΰ
γο σκοτεινό καί θά πρέπει νά περι ρ-τ όλα τά Συμβούλια κοιτούσαν πώς ότι ή πιστις, καί μόνον τής τριάδος
Τμηματάρχου Α' καίτοι -άπό πολ Προσωπικού Επέλυσε καί διά νά σάς δού καί τό πήδημα. Διατί έ-σεϊς δέν μένω νά βγή τό φως.
νά πάρωμε καμμίαν προαγωγήν, οί τών πρωτεργοη-ών τής ήγε-σίας, αύ
νά Επιλύσετε -ούΐδέν
λούς -συναδέλφους -εχομεν Αντιρρή υπενθυμίσω τί ακριβώς ύπεσχέθησαν κατω-ρθώσατε
μικροί τί νά Ελθουν νά κάνουν;
τό καί μόνον αρκεί νά σάς πείση ότι
Τώρα
μέ
τήν
σύνταξιν
τοΰ
νέουσεις ότι δέν θά συνέφερε αύτό.
προεκλαγικώς, σάς διαβάζω- τήν άπό έκ τών ζωτικών θεμάτων τού Προ οργανισμού πρέπει νά λάβουν ύπ’ οΑύτά Εχω νά σάς πώ, νά κοιτάξω·- έπεδάθησαν είς άγώνας, ύπεράνω- ι
ΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ: Διατί δέν 7.5.69 προγραμματικήν άνακοίνωισίν σωπικού-; Δέν θά δεχθώ- ώς επίτευ
συμφερόντων, καί
ψιν τους τούς μικρούς υπαλλήλους, μ-εν στον νέο οργανισμό τούς μικρούς διοτέλειας καί
θά συνέφερε;
των. "Ελεγον τότε: Σκόπιμ-ον κρίνο γμα τοϋ Συλλόγου τήν -άπομάκρυν- οί όπ-οϊοι είναι άξιοι βοήθειας, διότι ■νά τούς βοηθήσωμε νά προοδεύσουν τούτο διότι έβλεπαν τό συλλογικόν
κ. Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ: Διότι λέγει μεν τήν απλήν παράθεσιν τών θεμά σιν τοΰ κινδύνου διά τά Ταμεία μας,
καί αυτοί είς τήν Τράπεζαν. Είναι μας σκάφος κλύδω-νιζό-μενον έν μέ
Ετσι γίνεται ίσοπέδωσις -καί δέν -θά των -μας. Α) γενικής φ ύ σ ε ω ς, διότι τοΰτο εΐχεν ίεράν ύπ-οχρέωσιν οί μισθοί τους είναι αξιοθρήνητοι.
αλήθεια ότι τώρα τελευταίως όπως σω θυελλών, τρικυμιών -άλλά καί α
Πρέπει
-οί
μεγάλοι,
νά
άπαφασίδιακρίνωνται οί καλοί.
1) ασφαλιστικόν, άγρυπνος παρακ-ο- νά πράξη οίονδήποτε Διοικητικόν σωμ-εν, νά μή παίρνουν τόσα, ώστε, παρακολουθώ ότι μας Εχουν φύγει διαφορίας.
’Εν πάση περιπτώσει δι’ ήμάς λούθησις τής έκπ-ληρώ-σεως τών πα Συμβούλιον, τό -όποιον -είχε -συναίπάρα πολλοί πελάτες.
"Ισως Ελλείψει πείρας -καί λόδλοι οί συνάδελφοι είναι ίσοι κοά ρά τής Τραπέζης άναληφθεισών υπο σθησιν τής αποστολής του, Εκτός αν νά παίρνουν περισσότερα οί μικρ-οι.
Επίσης οί μικροί, όπως Εχω πιαρα^ γφ ήλικίας νά εϋρίσκωμαι
έκτος
Επίσης
Έχω
νά
προτείνω,
όσοι
συμ
θεωρή Επίτευγμα τό οτι ή άπόφασις
καλοί. "Ολοι οι συνάδελφοι δταν ύ χρεώσεων.
χολουθήσει δέν Έχουν τήν θέρμην πιραγματικότητος, προσθέτω όμως
πληρώνουν
τό
62-ον
-Ετος
τής
ήλιπάρχη Ενδιαφέρον θά εργασθουν και
2) ’Οργανισμός 'Υπηρεσία,;, Εκ τοΰ Δικαστηρίου διά τούς μισθούς κίας νά άπέρχωντ-αι αμέσως. Είναι πού είχαμε εμείς όταν είμεθα νέοι, καί -Ερωτώ, τί αλλα πεπραγμένα
θά διακ-ριθοΰν.
συγχρονισμός καί άναμόρφωσι; τού μόλις Εξεδόθη, όπως μάς πληροφορεί αυτονόητον ότι άναφέρομαι είς τούς νά δουλέψουν, βεβαίως αύτό- οφείλε μπορούσαν νά γίνουν περισσότερα
Υπάρχουν βλέπετε δμως καί αν του -βάσει τής σημερινής πραγματικό- ή «Τραπεζιτική» τής 16ης τρέχοντος,
ται καί -είς τό ότι δέν αμείβονται τών ήδη πεπραγμένων έκ
μέρους
χωρίς όμως νά μάς ανακοινώσουν κ.κ. Διευθυντάς τής T-ραπέζης.
τίθετες απόψεις. ’Εμείς πάντως θά τητος.
όπως θά Επρεπε.
Αλλης ήγεσίας;
Είναι
-άποδεδειγ-μένον
άπό
μεγά
άγωνι-σθούμε έπ’ αύτής τής δάσ-εως
3) Λέσχη καί έάτιατόριον: άνα- ποσοστά αύξήσεων, τά -όποια1 απόψε λους Ιατρούς. -ούχί γεροντολόγους,
"Ηθελα νά δώσω λίγο- χρώμα κε
"Οταν κληθήτε εις τό βήμα, τότε
ή τούλάχιστον νά εξασφαλίζεται ή διοργάνωσις κ-αί Εκσυγχρονισμός αιι- μάς άνεκο-ινώθηραν.
φιού καί νά δώσω- τό θάρρος να α διαφωτίσατε την συνέλευσιν διά τας
ότι
όταν
δ
άνθρωπος
φθ'ασηι
στο
Τηρών τό Διοικητικόν Συμβούλιον
αντίστοιχος υπηρεσιακή οργανική τών.
62ον Έτος τής ήλικίας του πρέπει νέβουν μερικοί νά ομιλήσουν. ’Επί τυχόν παραλείψεις, έπικρίνατε την
θέσις. Δηλαδή ό συνάδελφος ό προΒ) Ειδικής
Φ ύ σ ε ω ς: 1) διά τήν ύπόθεσιν αυτήν σιγήν άσφα- νά απέρχεται %αί νά άφήνη τήν θέ σης ήθελα νά u-άθω -δι-ατυ ο χρον-ος ηγεσίαν έάν έπέδειξεν ολιγωρίαν είς
λείας,
ιάρκεΐται
μόνον
είς
τό
νά
συμαγόμενος είς τόν -βαθμόν τού ’Yy0' Κατάργησες τών όργανικών βαθμών
τοΰ Λογιστοϋ Β' είναι πέντε χρό τήν διαχεί-ρισιν τών -κοινών, καταγ
σιν του σέ άλλους νεωτέρους.
τμηματάρχου νά ξέρη δτι θά έχη μέχρι τοΰ Τμηματάρχου Α' πρός -άν- βουλεύη τούς συν-α-δ-έλφους νά μή δί
νια ; ’Επίσης νά μάς πή ό κ.^ Πρόε γείλατε τυχόν αυθαιρεσίας της, δι
’Αλλά
συμβαίνει
καί
τό
Εξής:
‘Ό
νά καταλάβη όργανι-κήν θέσιν καί τιμετώπισιν
τοΰ ιδημιουργηθέντος δουν πίστιν είς κυκλο-φ-ορούσας φή- τι όταν φθάσης στο 62ον Ετος τής δρος αν είναι αλήθεια ότι οί προα ότι μόνον ουτω προσφέρετε θετικήν
δχι νά έξακολου-θή νά είναι στά προβλήματος συσσω-ρεύσεως είς τόν μας, αί άποϊαι όμως προέρχονται α ηλικίας αρχίζεις νά ζηλεύης καί εί γωγές γίνονται -σύμφωνα μέ κατα υπηρεσίαν, μόνον όταν ή αλήθεια
πό μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου
γκισέ.
βαθμόν Λογιστοϋ Α.' ·
ναι ιάποδε-δειγμένο ότι ώρισμένοι Δι- στάσεις, δηλαδή συνέρχεται το Συμ λάμψη εις την αίθουσαν αυτήν.
Δηλαδή αυτή πρέπει νά είναι η
2) Βελτίωσις πάση δυνάμει καί ::αϊ είναι -άντιιψίατικαί μεταξύ των ευθυνταί Έχουν τώρα τελευταία Αρ βούλιον παρουσιάζεται μία κατάστα’Εγώ δέν λέγω δτι -μάς έπανέφο
έννοια τών όργανικών βαθμών. Νά παντοιοτρό-πως τής οικονομικής θέ καί νά -δίδουν πίστιν είς τάς ανακοι χίσει νά τό έφα-ρμόίζουν.
σις καί Αποφασίζουν δι’ αϋτούς, σχε- ρον τόν χρυσοΰν αιώνα -κατά τό διύπάρχουν -καί αντίστοιχες οργανικές σει»; τοΰ Προσωπικού καί κατ’ Εξο νώσεις τής Ο'ΤΌΕ καί τού Συλλό
Έγώ π.χ. υπηρετούσα είς τό τμή τικώς μέ τις προαγωγές. _(Ό κ. αρρεύ-σαν έτος, όχι, λέγω ότι οιαγου, τάς όποιας όμως ανακοινώσεις
υπηρεσιακές θέσεις. Δέν μπορεί νά χήν τών νέων συναδέλφων.
δήποτε άλλη ήγεσία μπορεί νά έ
μα Εμβασμάτων τοΰ ’Εξωτερικού. Πρόεδρος απαντά καταφατικώ-ς).
Εχομεν
δή
άπό
καιρού
διά
τό
μιδεν
είναι Διευθυντής Υποκαταστήματος,
3) Έξαμο-ίωσις -ώραρίου Κέντρου
Νομίζω όμως ότι αύτό δέν είναι κανε κάτι πάρα πάνω ίσως. Άλλ
Δέν ξέρω ποιά υγειονομική Επιτρο
σθο,λογικόν.
"Είλεγ-εν,
αγαπητοί
συ
π.-χ. λογιστής Α'. Θά πρέπει νά εί καί Επαρχιών, 4) Παροχή πόσης
σωστό άλλά θά πρέπει νά Ελέγχων- έρωτώ, ποια ήγεσία θά ήτο έκείνη
πέρυσι είς τήν Γενικήν πή φας Έβγαλε μυστικά ότι δεν εϊ- τα-ι οί -φίάκελλο-ι περισσότερο-. Δέν που δέν θά ήθελε νά έχη επίλυση
ναι Ύποτμηματάρχης. Τότε θά εχη διευκολύνσεω-ς τών συναδέλφων σπου νάδελφοι,
μεθά
έν
τάξει.
Μάς
κατ-εδίκαίσε
νά
νόημα καί ό οργανικός βαθμός.^ J δαστών Άνωτάτων Σχολών, 6) Μεί- Συνέλευσιν ό αξιότιμος Γεν. Γραμ- κατέβω,μ-εν -εις τό υπόγειον τής ό'διοΰ πρέπει νά φεύγουν χωρίς νά Ελέγχων- όλα τά έκκρεμοΰντα ζητήματα μας,
"Ετσι τουλάχιστον είναι καί η ωσις χρονικού όρ-ίου -συνταξιοδοτήσε- μ-ατεύς:
ται. Αύτά είχα νά πώ καί σας εύ- καί ποιος -έξ ήμών πιστεύει ότι ή
Υπάρχει μία σειρά -συλλογικών Σο-φοκλέους. "Εκανα μίαν σχετικήν χαριστώ Jtoi) μέ ακούσατε.
έπίλυσις των δέ-ν άπετέλεσε τόν γνώ
γνώμη τοΰ Νομικού. Ημείς αμα τη ω-ς θήλεως προσωπικού, 6) Αικ-αια
φασαρίαν άλλα εύρήκ-α στό τέλος τον
συμβάσεων
Εργαζομένων,
ο'ί
όποιοι.
μονα πόσης ένεργείας της πρός έέκπονήσει τού όργανι-σμού θά 'κάνω τακτ-οποίησις άναφυέντο-ς θέματος
με μίαν ’Επιτροπήν -άπό -συναδέλ συναδέλφων 754, κατόπιν καταίργήπ Επέτυχαν κατά τήν διετίαν αύτήν -αύπίτευξίν των;
ξησιν έπανειλημμένως καί μίαν κ,α,ί
φους είς τήν όποιαν θά θέσωμ-εν ύπ σεως τής διετούς προωθήσεως.
"Εχετε τώρα:, χρόνια αρκετά τιού
7) Κατάργησις πόσης προ-σω-ρινό- δύο φ-οράς. "Ειχω άποκόιμμ-ατ-α έφηδψν τό σχέδιον τού οργανισμού, πριν
μάς -ύπόσχεσθε την ένωσιν τής πλει
μερίδων
είς
τήν
διάθεσιν
σας,
κ-αί
ακόμη τό -δώσωμε οτην Διοικη-σιν- τητος, 8) Καταβολή ηύξημένου έπιάδας τών συλλόγων πού υπάρχουν
καί θά φρσντί-σωμε νά είναι ιάπό πά- δόμ-ατ-ος στεγάσεως, ανεξαρτήτως μερικά δελτία Εργατικής νοιμοθε-σίας
πρώτην ή τουλάχιστον τήν δευτέραν εις τό ίδρυμά μας. Σύλλογος υπαλ
κ.
Π.
ΑΣΤΕΡΗΣ:
Κύριε
Πρόε
σης πλευράς ήλεγμένον. Έλπίζομεό 6-α‘θμοΰ είς τούς δικαιουμένο-υς συνα διά νά δήτ-ε τό πλήθος τών συλλογι δρε, -κύριοι σύμβουλοι, κύριοι συνά πρόσκλησιν, καί ούχί νά έξαντλήσω- λήλων ΕΤΕ, σύλλογος είσπρακτόνά έπιτύχωμεν πολλά μέ τον οργα δέλφους τών επαρχιακών καταστη κών συμβάσεων.
μεν τήν ύπό τού καταστατικού προ- ρω-ν, σύλλογος βοηθητικού προσωπι
Ή ίδ-ική μας Διοικητική ’Επιτρο δελφοι, κυρίαι καί δεσποινίδες.^
νισμόν. Καί σάς λέγω οτι έτσι μο- μάτων καί τέλος αυξησις Επιδόματος
Είναι όντως Απσθαρρυντικόν τό 6λεπσμένην πέμπτην, τελευτοιίαν -καί κού, σύλλογος -καθαριστριών, σύλ
πή
π-ερίμενε
τήν
ΟΤΌΕ
διά
νά
κανον θά έπέλθη καί ρύθμισις (ορισμέ στεγάσεως.
γεγονός, ότι ή έτησ-ία Γενική- Συνέ- οριστικήν, καθ’ ήν, ανεξαρτήτως υ- λογος τέως Τραπέζης ’Αθηνών,, και
’Εκλεγόμενοι καί άν-τλούντ-ες τήν ταγγ-είλη τήν -συλλογικήν σύμβασιν λευσις τού Συλλόγου μας πραγμα παρχούσης ή -μή άπαρτί-ας δύναται μέχρι πρό τίνος πολεμιστών Νόμου
νων έπί μέρους θεμάτων τών συνα
δύναμιν άπό τήν Εμπιστοσύνην σας, καί α-ύτή ή ΟΤΌΕ ταλαιπωρείται ά τοποιείται έπειτα άπό πεντε συνε νά συγικληθήι ή Συνέλευσις.
751-1836.
δέλφων.
Είναι Εντροπή μ-ας, τήν στιγμήν
Τό θέμα πού -Ενδιαφέρει μεγάλο πάντοτε παρέχ-ομεν έντίιμω-ς τήν ιδια- πό δύο Ετών χωρίς νά Έχη -Διοίκησαν χείς προσκλήσεις Ελλείψει Απαρτίας,
Εΐσήλθαμ-εν είς τό 17ον έτος ήδη
καί
μόλις
προσφάτω-ς
Επέτυχε
μίαν
αριθμό συναδέλφων, είναι τό θέμα βεβ-αίωσιν ότι θά -στιαθώμεν άμετακίκαί τούτο λόγψ τής Απροθυμίας μ-ας, καθ’ ήν πλ-εΐστα όσα προβλήματα άπό τής συγχωνεύσεως τών Τραπεπροσωρινήν.
ζωτικής σημασίας Αντιμετωπίζει ή
τών πολεμιστών. Είναι ένας Αριθμός, νητοι κ-αί ανυποχώρητοι κ-αί δέν θό
Ταλαιπωρείται Έξ αιτίας διαφόρων ϊνα -μή είπω- τής πρωτοφανούς είς συλλογική ήγεσία, νά λάμπωμεν δια ζών Αθηνών - ’Εθνικής, καί φωνή 6ομεγάλος, -συναδέλφων. "Ηιδη ιεκληθη- όρρωδήσωμεν προ ούδενός, είς την
ώντος έν τή έρήμω. Πρός τί ή δυ
τά
χρονικά
αδιαφορίας
-μας.
συλλογικών παραγόντοιν όχ-ι δικών
μ-εν νά πσραστώμεν είς τήν Επιτρο διεκ-δίκησιν -μετά -σθεναρ-ότητος τών
‘Ως μέλη τού Συλλόγου, μέ μα τής άπο-υσίας μας. Μήπως aYV0ouu στοκία αύτή, που προσκρούει ή εμας, άλλα παραγόντων οί οποίοι πό
ανωτέρωώς
καί
παντός
άναιφυαμέμεν ότι ή αλλαγή ήν έπεζητήσαιμεν
πήν χρονιζώντων ζητημάτων ή όποια
τε δεν ήθελ,ον τήν μίαν Διοίκησιν καί κραίωνα ιστορίαν καί Επιτυχείς συν διά τής ψήφου τό παρελθόν έτος, έ- νωσις; Διατί δέν πραγματοποιείται;
θά συνεδριάση τό Σάββατο, γιά^νά νου θέματος, χρησιμοποιοΰντες παν
Είναι Ερωτήματα πού καθημεριδικαλιστικούς άγώνας, ε-ίχομεν τήν
πότε
-δέν
ήθελαν
τήν
όίλλην.
Αυτό
ΐδέξετάση αυτό το θέμα. Να δούμε νόμιμον μέσον παρεχόμενον ύπό τοΰ
ύποχρέωσιν νά δώσωμεν τό παρόν πετεύχθη διά τήν έπίλυσιν τών έκ- (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)
μω;
-είχε
ώς
συνέπειαν
νά
καθυστεαυτό πού δέν έκανε ή Πολιτεία δηλ. Συντάγματος καί τών Νόμων τής ρήαωμεν τήν καταγγελίαν τών σνμ- είς τήν αίθουσαν τούτην, κατά τήν κρε-μ μουντών πολλαπλών καί δύσενά τούς περιφρούρηση, αν θά μπό- 11 ολιτείας.

I
Η ομιλία τού συνάδελφου Ν. Πατητά

Ή ομιλία τού συναδέλφου Ν. Διλένδα

Η ομιλία τού συν. Πτρ. Ασπρη

ΑΙΟΜΙΛΙΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ε,Κ ΤΗΣ 2ας ΣίΕΛΙιΔΟΣ)

νώς ακούονται, άλλα καί διαμαρτυ
ρία ι που άπορό, ένώ, είναι τόσον
έντονοι δέν συγ'κινοΰν τούς αρμοδί
ους. ’Αγνοείτε δτι ή ισχύς έν τη Ε
νώσει; Μάς χωρίζει τίποτε μεταξύ
μας, ξεχνάτε δτι δλοι μας έχομεν
μίαν καί την αυτήν τροφόν, την Ε
θνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος; "Η
μήπως υπάρχουν γνήσια καί νόβα
τέκνα τής μεγάλης αυτής μητ-ρός
δπε,ρ καί άγνοοΰμεν;
Ή ένοχης των συλλόγων αποτε
λεί καί θ’ άποτελήι καθολικόν αϊτημα
άπαξάπαντος τον προσωπικού. Τά
επαγγελματικά μας αιτήματα δέν
Επιλύονται κεχωρισμένως, εϊ μή μό
νον διά τής ενιαίας έκπροσωπήσεως.
Καταπονείτε τήν Σεβαστήν Διοίκησιν όταν έμφανίζεσθιε πότε ό ένας
καί πότε ό άλλος σύλλογος, τήν
στιγμήν πού ή Διοίκησις έχει προ
βλήματα προς έπίλυσιν, ών ούκ έστιν αριθμός.
Είναι γεγονός δτι ώρισμένοι έξ
υμών θ’ άπολέσητε τον τίτλον τού
Προέδρου ή τού Γενικού Γραμματέως. ’Αλλά μ’ αυτό δέν σημαίνει δτι,
θά παύση,τε νά εΐσ-θε μέλη τού ένιαίου συλλόγου, τού Συλλόγου των υ
παλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης,
έκπροσωποΰντες έκαστος έξ ϋμών
καί τήν ομάδα, ήν σήμερον εκπρο
σωπείτε. Καί ιδού ωφέλεια, η,τις θελει είναι
μεγίστη,. Μέ τήν ένωσιν
τών συλλόγων 6ά έχωμεν μείωσιν
των Εξόδων διαιχειρίσεως,
μείωσιν
τού Αριθμού των παρ-’ αϋτή άπε-σπασμένων, άλλ’ έπί πλέον ή περιου
σία δλων των συλλόγων μας θά μάς
δώση ένα τεράστιον απόθεμα, προς
επωφελή τ-οποθέτησιν καί Εκμετάλλευσιν.
Μόνον ό Σύλλογος υπαλλήλων ’Ε
θνικής Τραπέζης έχει
ενεργητικόν
σήμερον 36.000.00ι0, ποσόν καθ-αρώς ,εικονικόν, διότι όταν εμφανίζε
ται εις τον ’Ισολογισμόν τής 31.12.
69 ά πέμπτος καί έκτος όροφος τού
Ακινήτου τής οδού Ροΰζβελτ 60 μέ
μίαν δραχμήν (συνεπεία των Απο
σβέσεων), τήν στιγμήν κατά τήν ο
ποίαν δυο όροφοι! εις μίαν τοιαυτην
προνομιακήν θέσιν, δύνανται δΓ Αν
τιπαροχής είς επιχειρηματίας οικο
δόμους νά δοθώσιν, καί νά έχωμεν
άλλους δύο ορόφους, ήτοι τέσσαρας
έν συνό,λω, οπότε καί τήν λέσχην
μιας μετά τού Εστιατορίου καί τής
βιβλιοθήκης θά έχωμεν, καί 2 ορό
φους θά ,διαθέτωμειν προς ένοικίασιν,
εΐσπράττοντες έκ των ενοικίων ένα
σεβαστόν ποσόν.
Ή περιουσία των συλλόγων τέως

Τραπέζης ’Αθηνών - Συλλόγου είσπρ,ακτόρων - Συλλόγου βοηθητικού
π,ροσωπι,κού, δέν γνωρίζω' ακριβώς
είς τι ποσόν ανέρχεται. Καίτοι έπεδίωξα νά μάθωι δέν κατόρθωσα νά
προσδιορίσω. Έγώ δμως αύθαιρετως υπολογίζω εις έτερα 50-70 ε
κατομμύρια. 170 λοιπόν εκατομμύ
ρια! θ’ άποφέρη, ή συγχώνευα ις τών
συλλόγων εις μετρητά, θά έχη δέ τό
πλεονέκτημα νά ένωση, τους συνα
δέλφους έτι περισσότερον, άλλά θά
ή,το κρίμα μία1 τόσον μεγάλη περιου
σία νά μένη Ανεκμετάλλευτος.
Ή συγχώνευσις τών
Συλλόγων
συμφώνως τώ άρθρωι 3 τού Κατα
στατικού μας είναι Επιτρεπτή. ’Ανα
φέρω έπί λέξει τό σχετικόν ά,ρθρον:
«Τακτικά μέλη τού συλλόγου υ
παλλήλων Ε.Τ.Ε. είναι οι έν τή Ε
θνική Τραπέζη τής Ελλάδος έπί μηνιαίω μ-ισθώ εργαΐζόιμενοΊ, ανεξαρ
τήτως προελεύσεως η παρεχόμενης
εργασίας».
Τί λοιπόν μπορεί νά γίνουν τά
170 Εκατομμύρια καί
πλέον τών
συγχωνευθησαμένων συλλόγων; Τό
Ταμεΐον Υγείας ’Εθνικής Τραπέζης
διαθέτει τεράστιον πευκόφυτσν πε
ριοχήν είς θέσιν ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ένθα
καί αί ιΠαιδικαί Κατασκηνώσεις. Εί
ναι τόσον μεγάλη είς έκτασιν ώστε
δύναται νά επιτελή τριπλήν αποστο
λήν.
1 ) Νά ύφίστανται αί πα.δικοί κα
τασκηνώσεις.
2) Νά έγερθή ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΜΕ
ΛΑΘΡΟΝ πολυτελείας, A! τάξεως,
κατά τό υπόδειγμα τών ΗΠΑ ’Αμε
ρικής καί τών
Δυτικοευρωπαϊκών
Χωρών προς: ΈκμετάλλΕυσιν, όπως
ακριβώς ^δημιούργησαν τό ξ,ενοδοχεΐον ΠΑΛ.ΛΑΣ οί συνταξιούχοι τής
’Αγροτικής, δπου οί απόμαχοι θά
ευρίσκουν τοιαύτας
ανέσεις, ώστε
νά ξανανοιώνουν.
3) Νά γίνουν διαμερίσματα, κα
τά προτίμησιν διά τούς έκ τών συ
ναδέλφων οίκονομ ι,κώς άσθενεστέρους, ώστε νά παραθερίζουν τούς
θερινούς μήνας μετά τών οικογενειών
των, ή άν δέν νίνη αύτό, ΐνα μή έ
χωμεν καί παιδικός κατασκηνώσεις
καί ευγηρίας Μέλαθρον, είς τον αυ
τόν χώρον, τά διαμερίσματα νά κτισθώσιν είς τό έν Μπογιατίω, θέρετρον, τής τέως Τραπέζης ’Αθηνών.
Προτείνω τήν
συγχώνευσιν τών
Ταμείων Υγείας Έθνκής καί τέως
Τραπέζης ’Αθηνών διότι θά έχωμεν
τά αυτά αποτελέσματα μέ τήν ένωσιν τών συλλόγων.
’Αξίζει δέ κάθε έπαινος καί θά
έγγραφώσι είς τήν ιστορίαν τού ι
δρύματος τά ονόματα εκείνων, πού
έσχον τήν πρωτοβουλίαν τής ίδρύσεως τού Μελάθρου Υγείας ’Εθνικής
Τραπέζης, δημιούργημα τής ένώσεως τών άποθεματικών Ταμείων υ
γείας ’Εθνικής - ’Αθηνών.
Πολλοί ήσαν οί πολέμιοι τής ίδρύσεώς του, πλή,ν δμως ένα σάς λέ
γω, έπειδή συνέπεσε ν’ ασθενήσω

καί νά είσαχθώ είς τό θεραπευτήριον «Ευαγγελισμός» κα;ί είς τό Υ
γείας Μέλαθρον ’Εθνικής μετέπειτα,
ή πρώτη- θέσις τού «Εύαγγελισμού»
πόρρω απέχει τής τού υγείας Μέλα
θρον Εθνικής. ’Αφήνω την καθαριό
τητα, τήν περιποίησιν, τήν υποδει
γματικήν τάξιν, την καλωσύνην, τό
γεγονός δέ ότι νοσηλεύονται ασθε
νείς μ,ιάς καί τής αυτής οικογένει
ας, αύτό συντελεί Ιέν πολλοΐς καί έ
πη,ρ,εάζει τους Ασθενείς ψυχολογικώς,
είς τήν ταχεΐαν άνάρρωσίν των. Δέν
παραλείπω νά μνημονεύσω δτι αί τυ
χόν πιέσεις τών ιδιοκτητών κλινικών
καί ιατρών δΓ αύξήσεως νοσηλειών
καί ιμσθών έπαυσαν υφιστάμεναι, Α
πό τής ίδρύσεώς του, μέ διαρκώς αΰξανόμενον ρυθμόν εμπλουτισμού του
διά μηχανημάτων καί έργαλείων, ώς
καί διακεκριμένων ιατρών έγγυομένων ούτωι την θεραπείαν τών είς αύ
τό νοσηλευόμενων.
’Εάν αγαπάτε τό "Ιδρυμα είς τον
Αληθή καί πραγματικόν προορισμόν
σας, έάν θέλετε καλά γηρατειά (καί
τά στερνά τιμούν τά πρώτα) κάνετε
μίαν θυσίαν εσείς αί ολίγοι υπέρ
τών πολλών.
Είμαι βέβαιος δτι ή συλλογική, ή
γεσία θά πράξη τό καθήκον της είς
τό σημεΐον αύτό, Αλλά άν τινες θέ·
λουσι καί έπιθυμοΰσι τήν λιποταξί
αν, οφείλετε νά τούς στηλιτεύσητε
είς τό δημοσιογραφικόν μας δργανον, -οπότε παραδίδωσιν αυτοδικαίως
εαυτούς είς την κοινήν χλεύην τήν
γενικήν αποδοκιμασίαν, τήν καθόλκήν Αλλά καί δικαίαν Αγανάκτησιν
τού προσωπικού τού Ιδρύματος.
Έάν κατά το άπομένον εννεάμηνον
τής θητείας σας τό καταρθώσητε,
σεβαστόν Πρσεΐδμεϊον, τότε παραδί
δετε εαυτούς είς τάς δέλτους τού Α
ψευδούς μάρτυρας τών αιώνων, τής
ιστορίας τού μεγαλύτερου1 συλλόγου,
τού Συλλόγου τών ύπσλλήλων τής
Εθνικής, κατέχοντες οΰτω προνομία,κήν θέσιν, μέ πρωτεργάτην τον πρώ
τον πρόεδρον ιδρυτήν, τόν Κανάρη-,
καί τον πρώτον Γενικόν Γραμ,ματέα
Αείμνηστον Κορυζήν, είπόντα τό 2ον
ΟΧΙ είς τας μηχανοκινήτους φάλαγ
γας τών 'Γερμανών.
’Αλλά π,ρό πόσης Ενέργειας σας
δέον όπως έχη,τε τήν εγκρισιν τής
Σεβαστής Διοικήσεως, είναι δέ σή
μερον έπιτακτικ,ή ή Ανάγκη να καθιερωθή, είς τήν συνείδησιν πάντων,
ώς Αξίωμα πλέον, ή έν Αγαστή συμ
πνοία καί Αγάπη συνεργασία Εργο
δότου καί εργαζομένου ύποοχόμενοι
δτι θά πράξητε τό πάν προς επιβο
λήν τού Αξιώματος αυτού.

■κ. Π. ΑΣΤΕ'ΡΗΣ: "Εν θέμα τό ό
ποιον πρέπει ν’ Απασχολήση, την
συλλογικήν ηγεσίαν είναι τό θέμα
τών Λογιστών Α' Τάξεως, ο'ίτινες
σήμερον πλησιάζουσι τόν αριθμόν
1.300, καθ’ όμολογίαν τού Γενικού
μα:ς Γραμματέως, μέ διαρκώς αύξανόμιενον ρυθμόν.
Δυστυχώς αί άργανικαί θέσεις εί
ναι όλίγαι, καί ή όλότης τών συνα
δέλφων αύτών κατέχει υπευθύνους
θέσεις. Μέ τό νά χαρηγώνται προσ
αυξήσεις είς τόν βαθμόν αύτόν, ή
Τράπεζα
'οίκονομικώς
ζημιοΰται.
Καιθ’ ,δσσν ή διαφορά μισθού Λογι
στού Α' καί Ύποτμηματάρχου είναι
μικρά, ένώ μέ 4 προσαυξήσεις φθά
νει τά 60% τού βαθμού τού Λογιστοΰ Α' Τάξεως, ζημι-ούται δέ καί
έμμέσως μέ τό αίσθημα τής πικρί
ας, δπερ κατέχει τούς Λογιστάς Α'
Τάξεως, διότι παραμένοντες στάσι
μοι, μή προαγόμενοι, Αλλ’ ένισχυόμενοι μόνον οίκσνομικώς, φυσικόν εί
ναι νά μήν έπιόεικνύωσι τήν δέου
σαν φιλοπσνίαν, ώς δήθεν παραγκω
νισμένοι, έπί ζημία τού ‘Ιδρύμα
τος.
Φρονώ λοιπόν ότι ή κατάργησις
τών οργανικών θέσεων μέχρι καί τού
βάθμού τού Ύπατμηματάρχου είναι
ή μόνη ιένδεικινυομένη λύσις τής έπαυ
ξήσεως τού ένδιαφέροντάς των, διότι
κατά κοινήν όμολογίαν ή μερίς αυτή
μεγάλη είς Αριθμόν, έχει επωμισθή
καί κινεί κατά μέγα μέρος τήν Τρά
πεζαν.
αί έρχομαι τώρα νά θίξω- δύο αι
τήματα τής εργαζόμενης συναδέλ
φου. Υπάρχει εύτυχώς ένας μικρός
Αριθμός 'έγγαμων θηλέων συναδέλ
φων, αϊτινες συνεπλήρωσαν ύπερε ικοσαετή υπηρεσίαν έν τή Τραπέζη. Εί
ναι γεγονός δτι ή συνάδελφος, υπό
τήν τριπλήν ιδιότητα τής εργαζομέν<Τζ, τής συζύγου καί τής μητ,ρός,
καταπονείται πολύ περισσότερον τών
άμρένων συναδέλφων, καί τούτο διό
τι μετά τό γραφεΐον την Αναμένει
τό νοικοκυριό, τήν Αναμένει τό πλύ
σιμο, τό μαγείρευμα, τό σιδέρωμα
καί ή μελέτη· τών παιδιών. ΚΓ όταν
κείτεται ό γιος μονάκρνβος ή μάννα
ξαγρυπνάει, στο προσκέφαλον τού
ρρώστου παιδιού της.
Είς τάς δηιμοσίας Υπηρεσίας καί
τούς ’Οργανισμούς Δημοσίου Δικαί
ου αί έγγαμοι υπάλληλοι, έχουσι δι
καίωμα εξόδου μιετά τήν συμπλήρωσιν τής 15ετΐας. Μία τών ιδιοτήτων
τού πολιτισμού είναι και! τό πολλσπλασια'στόν τών Αναγκών. Ή έργαζομένη συνάδελφος, δια: τού μόχθου
της έρχεται Αρωγός, είς τήν ϊσοσκέλισιν τού οϊ'κιογενειακοΰ πραυπολογισμοΰ, καθ’ όσον τά Εσοδα τού συ
ζύγου δέν 'έπαρκώσιν. Ή Αδήριτος
λοιπόν Ανάγκη τού οικογενειακού ι
σοζυγίου πληρωμών τήν Αναγκάζει
νά εργάζεται, πολλάκις καί μέχρι τού
μεσονυκτίου.
\
Νομίζω δτι μία εθελούσια έξοδος

τής κατηγορίας ταύτης, θά είχε τρι
πλήν ωφέλειαν:
1) Τό 'Ίδρυμα θ’ Απηλλάσσετ'ο
Από τάς έγγαμους συναδέλφους,
τών όποιων πλεΐσται τόσον φυσιολογικώς ώς προεΐπον, όσον καί διά τής
ύπερεικοσ,αετούς των θητείας παρουσιάζουσι κάμψιν τής άποδόσεώς των.
2) Διά τής εξόδου των θά εϊχαμεν έναν συντελεστήν ώφελείας πε
ρίπου 1 προς 3, διότι ή συνάδελφος
τών 20 ετών λαμβάνει δύο προσαυ
ξήσεις είς τόν βαθμόν Αογιστοΰ Α'
Τάξεως, ήτοι 30% 'έπί πλέον. Νέον
αίμα θά είσήρχετο είς τόν οργανι
σμόν τού Ιδρύματος, μέ πολλαπλά
σιον άπόδοσιν, άλλα καί Αντίστοι
χον μείωσιν ποδοχών συνεπείς; τών
νεοπρο'σλη,φ'θη,σ,ομένων.
Ένδείκυνται λοιπόν ή εθελούσια
έξοδός των επ’ ωφελείς; τού Ιδρύ
ματος, λλά καί αύτών τών ιδίων, μέ
τήν παρατή,ρησιν δτι, ή Εξοδός των
θά έχη Επιπτώσεις έπί τού ταμείου
συντάξεων, δπερ καί χρήζει έρεύνης.
Τό δεύτερο αίτημα συνίσταται είς τό
δτι Επικρατεί ή Αντίληψις δτι αί 8ήλεις συνάδελφοι δέν κρίνονται έπί ϊσοις ,δροις μέ τό άρρεν προσωπικόν.
Κατ’ έμέ, δέν νομίζω δτι οί κ,ριταί
των, αί κ.κ. Διευθυνταί ή Προϊστά
μενοι υπηρεσιών έχουσι κανένα λό
γον νά τάς Αδιικήσωσιν. Διότι αί διαταγαί τής Σεβαστής Διοικήσεως Αναφέρουσι ρητώς, δτι ή κρίσις δέον
νά είναι ού μόνον Αντικειμενική, Αλ
λά καί διικαία. Οί κ.κ. κιριταί άς μνησθώσι τού Δημοσθένους, δστις τάς
τών ρητόρων ιένίκησε σάλπιγγας λέ
γοντας», «προς ημάς γάρ τό τελευταΐον έκβάν μή κρίνετε έκαστον τών
πριν ύπαρξάντων». Άν δηλαδή π,ρός
στιγμήν έπταισε ή έπεδείξατο ολι
γωρίαν εις ή μία συνάδελφος, συνε
πείς; Ασθένειας ή άλλων αιτίων, κα^
λόν θά ήτα νά μήν ληψθή τούτο υπ’
δψιν, Αλλά νά κριθή συμφώνως προς
τό μεγαλύτερον διαδραμόν χρονικόν
διάστημα ;<αί ο'ύχί προς τό τελευταΐον έκβάν ή συμβάν. Καίτοι δέν πι
στεύω νά ύπάρχωσιν άδικίαι ώς
προς τήν κρίσιν τών θηλέων συνα

δέλφων, έν τούτοις ό φεμινισμός μου,
μέ ήγσγε να θίξω τό θέμα τούτο,
άλλά καί νά πιστεύω, άκραδάντως ό
τι ύπάρχουσι θήλεις συνάδελφοι τών
οποίων ή Ακρίβεια, ή ταχύτης, ή όξύνο-ια, ύπερβαίνει ένίοτε τών Αρρένων. Είς αύτάς έπαξίως ανήκει τό
γέρας τής προωθήσεως, έάν καί έφϊ
όσον ιέπιδεικνύω,σιν άνωτέραν άντίληψιν καθήκοντος.
Ή σεβαστή Διοίκησις, διά τής ίβρύσεως σεμιναρίων, πα-ρέσχε τήν
δυνατότητα νά έπιμορφωθή ένας με
γάλος Αριθμός συναδέλφων. Ύποβάλλομεν τήν θ'ερμ,ήν παράκλησιν δπως είς αυτά συμμετάσχωσι καί συ
νάδελφοι Απόφοιτοι τής Μέσης Έκπαιδεύσεως, ο'ίτινες τοποθετηθέντες
εις τήν επαρχίαν κατά τήν πρόσληψίν των, καίτοι άριστοι μαθηταί, δέν
ήδυνήθησαν νά λάβωσι τά πτυχία
των.
Το παράδειγμα τών Τραπεζών
‘Ελλάδος — Εμπορικής, τής ίδρύσεως δηλαδή σεμιναρίων έπιμο,ρφώσεως ή στελεχών, θά έσβυνε τήν δί
ψαν τής ψιλομαθείας πολλών Έξ ήμών, ο'ίτινες φιλοδοξοΰμεν ν’ άνέλθωμεν Επ’ ωφελείς; τού Ιδρύματος. Καί
έπιτραπήτω μοι νά φέρω ώς παρά
δειγμα τόν εαυτόν μου, δστις έπί
20' σχεδόν έτη θητείας έν τή Τραπέ
ζη είς Επαρχιακά ή περιφερειακά
‘Υποκαταστήματα δέν προσδοκώ τί
ποτε άλλον άπό τήν συμμετοχήν μου
είς τό σεμινάριον έπιμορφώσεως,
καθ’ όσον τό· βίωμά μου είναι ή φιλομάθεια.
Προτείνω τήν συμμετοχήν τού πα
ράγοντος Εργασία είς τό κεφάλαιον,
κατά τό υπόδειγμα τών δυτικοευρωπαϊ'κών χωρών και τών Η.Π.Α. Ή
έκδοσις καί χορήγησις μετοχών είς
είπαν τό προσωπικόν διά χαμηλοτόκων, μακροπροθέσμων δανείων, ού
μόνον θά μάς ένίσχυε οίκονομικώς,
άλλά καί θά έπηιύξανε την φιλοττονίαν μας, διότι τότε πλέον ή Τράπε
ζα θά καθίστατο σπιτικόν μας, αυ
ξανόμενου οΰτω καί τού μετοχικού
της κεφαλαίου, μέ τήν παράκλησιν
δπως τύχη μεγαλυτέρας ένισχύσεως

ή συμπαθής μερίς τών κλητήρων καί
εΐσπραΐχτόρων, ώς πλέον οίκονομικώς
άσθενεστέρων, λαμβανομένης ύπ’ δ
ψιν καί τής συμβολής των είς τό
" Ιδρυμα.
Καί τελειώνοντας θεωρώ καθήκον
μου νά ευχαριστήσω1 τόν σεβαστόν,
ρηιξικέλευθον καί ρέκτην κ. Διοικη
τήν, δστις πλαισιούμενος ϋπό τών Α
ρίστων συνεργατών του, τού Σεβα
στού κ. Ύποδιοικητο, δστις αποτε
λεί σάρκα έκ τής σαρκός τού προ
σωπικού, τών κ.κ. Διευθυντών καί
Υποδιευθυντών, ο'ίτινες μή φε.δόμενο,ι κόπων μηδέ θυσιών, περ ιβάλλονσι μετά στοργής τόν παράγοντα ερ
γασίαν, καί χάρις είς τάς άοκνους
προσπάθειας των, ού μόνον κατέστη
σαν τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν τήν μεγαλυτέρσιν δεξαμενήν τού Εθνικού
χρήματος, Αλλά καί νά διαδραματίση πρωτοπριακον καί ουσιώδους ση
μασίας ρόλον, είς τήν διαδικασίαν
παραγωγής τής οικονομίας μας, καί
προσαρμογής αυτής εις -εύρυτέρους
ορίζοντας.
Ημείς οί υπηρετούντες τήν ύψικάρηνοιν δρΰν, ήτις διά τών κλάδων
της έπεσκίασε όλους τούς τομείς
τής Εθνικής Οικονομίας, δικαιώνουσα ούτωι πλήρως τήν Επωνυμίαν της,
καί ής ή σχέσις προς τό ’Έθνος, εί
ναι οϊα ή τής τών σιαμαίων Αδελ
φών, οί στρατιώται τού "Εθνους, καί
οί Απόστολοι τής οικονομικής άναπτύξεως τής χώρας, ο'ίτινες μέγα μέ
ρος τών διαθεσίμων μας άντλώμεν
έκ τής λαϊκής άποταμι,εύσεως, άρδεύοντες οΰτω τό μέγιστον τμήμα
τής οικονομίας, έπ’ ωφελείς; τού συ
νόλου, άς βάλωμεν μέσα είς τήν ψυ
χήν μας, την Εθνικήν μας Τράπεζαν,
για νά νσιώσωμεν κάθε είδους μεγαλεΐον.
Σάς ευχαριστώ θερμώς, κύριοι
συνάδελφοι, Αλλά καί σάς εκφράζω
συγχρόνως την ευαρέσκειάν μου, διό
τι καίτοι άρ'χετά σας έκούρασαι, με
τά πρωτοφανούς ζήλου μέ ήκούσατε
έπί τών ιέκικρεμούντων προβλημάτων
σας, εύελπιστών διά τήν λύσιν των.

Ή όμιλία tou συναδέλφου Δ. Xapitou
■λ. Δ. ΧΑΡΙΤΌΣ: Κύςιυοι συνά
δελφοι,, τό δυστύχημα, είναι οτι ιδέν
φ'θάν,ει οτι έρχόμ,είθά ιλίγιοιι είς τήν
Συνέλιευσιν, άλλά φιρ,οντίξωιμιε 'ml νά
αύτο,οαμκοτ'αιριιζώ,μειθια,. Καλή διεύθυν■οτς συζηιτήισεως 'σημαίνει νά καθί
σταται ή Συνέλευσής γόνιμη:, μέ γό
νιμη :ιίαιρουιοιίαισι θιειμάτων.
Δέν άιταιτοϋμε, φυσικά, ήλοι μετια,ξύ ματ νά εϊμιεθα οί «φοιστή-ηες» τών
συνιδικαλιστικών "θεμάτων, τά omoia
πρόκειταΊ νά συζητηθούν, 'άλλά δέν
εχσυμε κανένα δικαίωμα νά ιέξαντ:τλοϋμαι καί τήν υπομονή καί τιον άρ'ίθμό τών ιταρισταμένων.
Συιμπληρωματικώς για τά ιεύγενή.
χειριοκριοτήματα;, Μοιυ ήλθαν έκ τών
δπωθεν, έχω νά «ώ1, δη ο κ. Γενικός
Γ-ραμμ,ατιεύς, στα άιΜειρα χρόνια τά
όποια έλάμβανε ώς άνηπολίτευσις
τόν λόίγον, 'έτυιχε καί νά μακρυιγορήιση, άλιλ,ά 'οόδείς διενοήθη νά τόν κατεβάτη άπό τα βήμα,
διότι έγοιήτευε καί ιουδένα έκούιραζε, καί ήταν
καί γόνιμος. Α,τ’ιτά για τήν παρέμβα
σίν του περί ταΒ δικαιώματος τής ελευιδειρίας τοΰ λό'γιοιυ.
Κύριοι ΣυνάδιελιφιοΊ, άλλ,αγή τοΰ
σκηνικού. ’Έπειτα άπό μία σειρά ε
τών πού ή ψήφος σας ή:θελεν ώς εκπρασώπησίν σας Εμένα καί τούς, άπόντ,αις απόψε συναδέλφους, είτε ιάπό τήν ζωήν, είτε άπό τό Σώμα τών
υπαλλήλων·, είτε άπό τήν Σύ-νέλευσιν
αυτήν, ή ίδια ψήφος έ,προτίμησε έμε
να ιμέν είς τό βήμα, αύτό ώς κριτήν
πλέον, γιά νά δοικιμάσωμεν αν ό ρό
λος 'αυτός είναι εύκολος, καίί οί έπί
σειράν ετών έπικρίνοντες, είς τόν ρό
λον τών κρινομένων.
Εύχομαι καί είς έμένα κια,ί ,είς τούς
κυρίους καλήν τύχην. Έίκ μέρους τών
συναδέλφων ποή προανέιφερια’ καί πού
γιά πολλά χρόνια έτιμήσατε μέ τήν
ψήφον σας καί τούς έμπιστευθήκιατε
τήν διιαχείριισιν τών κοινών, 'αΐσθάνοιμαι τήν άνάγκην νά σας εύιχαριστή-σω βαθύτατα, πιστεύοντας κατά συνείδησιν, δτι έπράξιαμεν, οσα α$. έκάστοτε καιροί καί οιί συνθήκες έπέτρεψαν, τό καλύτερον γιά τά επαγ
γελματικά μας συμφέροντα.
'ΚύριιοΊ συνάδελίφΙοι, οί προλαλήσαντες έτόνισαν τήν προφυματική
εικόνα τής Σύνελεύσε,ως. Αύτό γίνε
ται Ιεπ;ί σειρά έτών καί παρέλκει νο
μίζω νά τό ύπ,ενθυμίσουμε καί σήμε
ρα. Μόνιμη άρρώστεια, πού φαίνε
ται πλέον δτι έ,χ,ει μονίμους λόγους
υπάρίεως καί έ!φ,’ δσον οί μόνιμοι λό
γοι αυτοί δέν θίεραιπευθοΰν, δέν θά
θεραίπευίθή καί τό φαινόμενον.
Εκείνο πού είναι πλέον άπογοητευτικό, όμως, δέν είναι τόσοι ό αρι
θμός τνώ πα,ρισταμένων ή τών έναπομεινάντων δσο ή σύνθεσις. Καί 8ν
άναλοιγισθοΰμε -αυτή τή στιγμή δτι ή
άριθμητική σύνθεσις τοΰ προσωπικού
κατά βαθμόν είς τήν ’Εθνικήν ΤΙράπεζαν τοΰ 1970 είναι δλως διάφαρος
άπό αυτήν πού ιπαΐρουσιάζειταιι έιδώ-,
κατά τήν άνέλίξιν τών ήλικιών, ή ΐάπογοήτ,ευοις τότε είναι μεγαλύτερη»
Οί καρέκλες αύτές κατά συντριίπτική
πλειοψηιφία έπρεπε νά «Ιαταλαμβάνωνται άπό νέα κεφάλια, άπό παιδιά
τών 19, 20 ε,ως 25 χρόΙνων, πού τά
τελευταία 7 'χρόνια μπήκαν στήν
Τράπεζα, άλλά αυτά, ιάπ’ δ,τι βλέ
πω εδώ, είναι ή «άδειλφότης τών Ε
λάχιστων».

’Ενδεχομένως ένα μέρος άπ’ αυ
τούς νά είναι άνυποψίαστοι. Άπό
τήν ώρα πού μπήκαν στην Τράπεζ,α:
ίσως νά μήν τούς πρασφέρθηκαν οί
ευκαιρίες γιά νά συνειδητοποιήσουν
τί σημαίνει όργάνωσις έπαγγελματική.
"Ότι αύτό δέν 'συνεπάγεται, οπωσ
δήποτε, έπαλήιθευση τών όσων κατα
λογίζουν
ιστόν συνδικαλισμό τόσο
τόν 'Ελληνικό 'όσοι καί τόν ,έκτός τής
‘Ελλάδος. Δέν μπορούν νά καταλάμ
βουν δτι είναι ύποχρέωοις έναίντι τιοϋι
έ αυτού των δσο καί έναντι τού ίδιου
'Ιδρύματος. Διότι καί τό "Ιδρυμα τό
1970 είναι άδιανόητο νά τούς θέλη
ανοργάνωτους, τούς θέλει γιόνιιμα όργανωμένους. Είναι ένας τρόπος ορ
θού προσανατολισμού τής Δνοικήσιε:ως νά ξέρη δτι Εχει άντιπρο'σωπευ!τιπή 'όργάνωσι τοΰ προσωιπικού, καί
όχι -αυτήν τήν όποια Εχει σήμερα
καί, ίσως, καί αύτήν πού είχε πριν
μερικούς μήνες, τής όποιας Εκπρό
σωπος ήμουν καί Έγώ.
ΙΊά νά Ελθουμε δμως είς τά «καθ’
ήμας». Τόν απολογισμόν του τό ιΔ.
Σ. τόν αρχίζει μέ μία χαριτωιμένηγ
εισαγωγήν, οτι, τό λέει στις ΙΌ Φε
βρουάριου καί τό αναδημοσιεύει καί
στο τέλος Μαρτίου στην «Τραπεζι
τική»- «Εχοντες μόλις διανύοει τό
1)3 τής συλλογικής θητείας, έμφανιζόμεθα ενώπιον υμών».
Φυσικόν -είναι νά σκειφθώ δτι εί
ναι 3 χρόνια ή θητεία. Λησμονούν
δτι τό 5Όο)ο τής θητείας ήβη εχιει
λήξει. Τό 1)3 τής θητείας θά ήτο
δν ήταν 3 ιοί θητείες. Δέν ξέρω αν
είναι ευσεβής πόθος νά τήν παρέτειναν γιά μία ακόμη, κατά τή 'δύ
ναμή τους, .καί έιμ’ δ-σον παίροταθή
τό οριον ηλικίας δι’ (ορισμένους έκ
τών μελών τού Συμβουλίου, ας μεί
νουν καί δεύτερη. Κάλπη είναι αυτή.
"Ενας τρόπος κριτικής τόν όποιον
θά μπορούσαμε νά υίαθετήσωμεν εί
ναι έπί τών πεπραγμένων καί έπί τών
μή πεπραγμένων. Κατά τήν εννοιιαν
τής ένοχή ς: πραξις ή παράλειψις.
Καί άκόμη πιο πέρα, μία κριτική
συνδικαλιστικής 'δεοντολογίας, κατά
πόσον, -εκτός άπό τήν έπί μέρους
διεκδίκησιν τών πρακτικών μας θε
μάτων, τό Σωματείο έν συναισθήσει
τών Ιστορικών του ευθυνών, προσ
ανατολίζεται ορθά γιά τό μέλλον καί
χαιράσσει πορεία τέτοια, πού νά μή'
βρε® ή σέ -ακόμη μεγαλύτερη δύση: ΐάπό ιαύτή,ν τήν οποίαν εύρίσκεται σήιμερα.
"Εστω καί δν θέλαμε νά ιάσκήισσυμε κριτική γιά τό 1)3, θά είμαστε
υποχρεωμένοι έξ αυτού τού 1)3 νά
συναγάγωμεν συμπεράσματα, καί οιΰαί καί άλλοίμονό μας δν υπελείποντοαλλα 2)3, βάσει τών μέχρι σήμερον
έπιτευχθέγτων. Ένα κλασσικό κλι
σέ είναι νά άρνούμεθαΙ είς τά προη
γούμενα1 Συμβούλια δ,τι Εχουν πράξ,ει. Τά Συμβούλια είς τά οποία: είχα
τήν τιμή νά συμμετέχω- έπί σειρά ε
τών, τό είχαν ΰποσ,τή καί μάλιστα,
σέ έπο-χές πού οί άγελάδες ήσαν άιπό
πλευράς έπιτευγμάτων, πράγματι παχειές καί ή άπαρίθμησίς των θά έκάλυπτε τήν διάρκειαν μιας Συνελεύσεω,ς, πολλώ μάλλον «ήμερα. Γι’ αυ
τό καί δέν πρόκειται νά ,προβώ σέ
! τέτοια στείρα κριτική.
Κύριοι Συνάδελφοι, άς Αποφασί

σουμε μιά προσέγγιση τών προβλημά
των μιας. ’ Επικέ φιάλης αύτών θά
μπορούσε κανιείς νά θέση τό Ασφα
λιστικόν. Κυκεώνας τεράστιος. Θά
ευχόμουνα γι’ 'αύτό κανένας άλλος1
Ομιλητής τής βραίδυας νά ήθελε νά
τό πλησιάση πιο ουσιαστικά. Έίγώ
μόνον, ακροθιγώς, σας λέω-, οτι -ολό
κληρα τό προσωπικό τής ’Εθνικής
Τραπέζης κάθεται επάνω σέ νάρκη.
’ Ορκίζομαι στον Θεό-, ion θά ήταν
ευτυχία γιά όλους μας, καί τήν με,ρίδια τοΰ λέοντας τής ευτυχίας αυτής
τήν ήθελα γιά τόν ιέιαυτά μου, έάν
είναι ψεύτικοι οί ιφΙόβοι μου.
Τό -δεύτερο βασικό θέμα γιά τό ό
ποια θά μπορούσε νά «υζητηθή καί
νά άσκηση κριτική τό Σώμα, είναι
ό εκσυγχρονισμός τής Τραπέζης. Δεύ
τερη νάρκη, ενδεχομένως ισχυρότερη
καί άπό τήν πρώτη, υπό τήν Εννοιαν
ότι έάν τό ασφαλιστικό έπιλυίθη, δ
πως καί θά έπιλυθή, Ετσι ή άλλοιώς,
τόσον «άν γενεκώτειρον κοινωνικόν
πρόβλημα πού απασχολεί τήν ’Εθνι
κήν Κυβέρνησιν, δ«ο καί «άν είΐδι,κώτειρον τών Ταμείων τών δικών
μας, ιέκεϊνο πού θά μπορούσε νά Εχη,
πλέον ή μαικ,ροχρονίως, επιπτώσεις
έπί τής τύχης μας, θά ήταν ό Έκσυ'χ,ρονιισμός.
'Τποψιιάζουιμε,
μέ λύπη μου, κ.
συνάδελφοι, δτι έλαίχιστώτατιοι έξ, ύμών, Εστω καί ακροθιγώς, θά Εχουν
επιχειρήσει μίαν προσπέλαισιν προς
τό πρόβλημα αύτό. "Ισως-ίσως καί
οί συνάδελφοι, -οί όποιοι περιβάλλουν
τήν όμάιδα τών ’Αμερικανών Συμ
βούλων τής G.M.P., οί ομάδες τών
’Αναλυτών, μέ τήν Εγνοια τοΰ καθη,~
μερινιοΰ φόρτου τής εργασίας των νά
μήν Εχ-ο-υν άντιλ,ηιφθήι τής γ'ενίικώιτιε:ρες Επιπτώσεις πού 'μπορεί νά Έχη τό
πρόβλημα αύτό -έπί τής επαγγελμα
τικής μας τύχης. ’Αναγνωρίζω, ανε
πιφύλακτα, τήν πρώτα,ρχικιή,ν «ημασίαν πού Εχει γιά τήν βιωσιμότητα
τού Ιδρύματος ή προσπάθεια τοΰ
’Εκσυγχρονισμού. Δέν μπορώ δμως
νά παραβλ,έψω καί τούς Ενδεχομέ
νους κινδύνους γιά τήν Επαγγελματι
κή τύχη τού προσωπικού.
-Καί γι’ αύτό τό θέμα θέλω νά πι
στεύω δτι άλλος συνάδελφος θά ,Επι
χείρηση νά τό συζητήση. ΕΙ,ς τό σημείον αύτό θά ήθελα μόνο, νά σας:
πώ, δτι τόν Εκσυγχρονισμό. δέν μπο
ρούμε νά τόν δούμε ώς αντίδικοί τής
Διοικήσεως. Είναι ό κατ’ Εξοχήν ι
στορικός ρόλος τόν όποιον Εχ,ουν οί
υπάλληλοι τής ’Εθνικής Τραπέζης,
μέσω τού Σωματείου των. Νά είναι
δηλ. «οί κέςβεροι» τών συμφερόντων
τοΰ Ιδρύματος. Μας είναι άδιa,vόιηr
τον, δτι μπορεί ό αιρετός Διοικητής
τής Τίραπέζης, άπό τις φημισμένες
εθνικές φυσιογνωμίες πού πέρασαν
άπό τό "Ιδρυμα μέχρι τόν σημερινό
δτι πρέπει νά Επωμίζονται, είδικώς
γιά τήν Εθνικήν Τράπεζα1, τήν εύθύνη αυτή. Τό δικαίωμα τής πρωτο
βουλίας ασφαλώς είναι δικό τους. Τόδικαίωμα τοΰ Ελέγχου, τοΰ καλόπι
στου, έ-φ’ όσον χρειάζεται, τοΰ ιάπανιαιπρεοανατολισμοΰ τής Διοικήσιεως,
έάν άρ-θά καΤευθύνη τό καράβι τοΰ
Ιδρύματος, είναι ρητή καί επιτακτι
κή εκ τοΰ χρόνου ικαθιερωθεϊσία ύποχρέοχας τοΰ Συλλόγου· τών Υπαλλή
λων τής ’Εθνικής Τραπέζης. Ή άρ,ίστη πορεία τού Ιδρύματος, είναι τό

άριστων συμφέρον τοΰ Προσωπικού.
Λυπάμαι, άλλά έπί τοΰ προκειμένου ό λυμφατικός Απολογισμός τοΰ
Δ.Σ. οίνψιαν μνείαν κάνει. Σπεύδω
νά τού προσφέρω ενα πρώτο ποτήρι
πικρίας, λέγοντας δτι δέν πίστευα
ότι θά τό έπιχε,ιροΰσε. "Αλλων αν
θρώπων έ,ργον. Τούτο έξ, άλλου: εί
χαμε τό θάρρος νά τό ύποοτηρίξ,ωμεν
κατά τήν τελευταίαν προεκλογικήν
περίοδον. Δέν άναφέρομαι ειίς τό ή
θος ούτε είς τήν καθ' έκαστα1 ικανό
τητα τών μελών τοΰ παρόντος Λ.Σ.,
άλλά σάν σύνθεσιν φο,βούμην, και τά
γεγονότα μέ έδικαίωσαν, δτι φθάσαμε είς τήν Γενικήν Σύνέλευσιν καί
τό θέμα αύτό τό Ενδεχόμενα μοιραίο
γιά μάς δέν συζητήθηκε, ούτε κάν
σάν ονομασία.
Τρίτον, κατά τήν τάξιν τού Ενδια
φέροντος πού εγώ αξιολογώ τά πρά
γματα κ» Συνάδελφοι, Ερχεται τό μι
σθό,λογικόν. Γνωστή ή Ιστορία τοΰ
μισθαλ,ογικοϋ, δέν υπάρχει κανένας
λόγος νά σάς υπενθυμίσω πώς ξεκι
νήσαμε, μέσα άπό τί τεράστιες σιω
πές 15 μηνών πέρασε. Δέν θά σας
υπενθυμίσω μόνο δτι έκυκλιοφόίρησεν
«Η ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» τής 30ής Πα
ν ουαρίου 1970 καί Ενφ; ώργίαΐζαν -οί
ψίθυροι γιά τό μισθολογικά, έξάστηιλος τίτλος τής πρώτης ,σελίδας,
άναΐψ-έιροντο είς τήν εορτή, τής δια
νομής τών δώρων. Καί αν ψάξετε
σεις καί βρήτε τίποτε περί τοΰ ιμισθιολαγικοΰ άναγνώ,σατέ μου.
"Ας κάνουμε μίαν έκτίμησιν περί
τοΰ Αίισθολογιικοΰ. Πιθανόν ή σιωπή
νά είναι χρυσός, καί έιρχόμεθα νά
δούμε τόν χρυσόν έάν πράγματι αυ
τόν ήλθαν νά μάς τόν κομήαουν Α
πόψε. Ό κ. Πρόεδρος έκόμισιε τφ
οντι -χρυσόν όταν είς μίαν χαριτωμένην άποιστροφήν τής άναπτύξεως τού
απολογισμού του είπεν δτι: «εκεί
μέσα σέ κάτι τέτοιο ό κ. Διοικητής
μας είπε...». Αύτό τό «κάτι», κύριοι,
σας τό καταγγέλω δτι είναι ή διμε
ρής σύμβασις πού ύπεγράφη στήν
Τράπεζα τής Ελλάδος με τό προ
σωπικό της.
Έθεσε ώς θέμα ό κ. Πρόεδρος -ε
άν μάς συμφέρη μία όρθόΙδοξος άνανέωσις τής συμβάσεως ή 3ν θά Ε
πρεπε καί μεΐς νά διερευνήισωμεν
κατά πόσο μάς συμφέρει νά μιμηθοϋμε τόν τρόπο έπιλύσεως τοΰ θέμα
τος ειίς τήν Τράπεζαν τής Ελλά
δος. Καί πάλιν δ κ. Πρόεδρος, ξεχνών Ιδτι καί δ ίδιος άπετέλεσεν τόν
Επικριτήν «τό παρελθόν τώΗ* έκ,άστ'οτε Δ.Σ. τής μή Αποστάσεως τοΰ
καί πα,γιωθέντος έπί -χρόνια όλόκληΣυλλ,όγο,υ μας τοΰ ίσχυρ.οΰ Εκείνου
qoc αιτήματος τή-ς ίσης μεταιχειρίσεως μέ άλλα λόγια καί νά θέλουμε κύ
ριοι συνάδελφοι, δέν Εχουμε τό δι
καίωμα νά έπεμπολίσουμε τήν Αρχή
αύτή σύμφωνα μέ τήν θεωρία τής
μεταχει,ρύσεως τής όποιας Απολαμβά
νει τά Επαγγελματικά του ζητήματα
τό προσωπικόν τής Τραπέζης τής
Ελλάδος καί τής ’Αγροτικής, αυτής
τής μεταχειρίσεως θά Απολαμβάνου
με καί ιμεϊς.
Οί παλαιώιτεριοι ξέρετε οτι ικαίτά
κόρον τό εχιουμε διεκδικήση καί οί
Σύλλογοι καί ιοί εκάστοτε Αντιπολι
τεύσεις. Συνεπώς, ούδεμία άλλη συζήτησις μπορεί νά γίνη έφ’ -οσον ιόπάρχ&ι δ γνώμονας ιαιότδς καί ό κ.
Διοικητής έάν θέλη νά εχη ωφέλιμες
σχέσεις μέ τδ προσωπικό τής Τ,ραπέζης καί θέλη νά Αποκομίζη τό MA
XIMUM κέρδος έκ τής Αποδόσεώς
καί τής συνεργασίας μετά τοΰ προ
σωπικού θά πρέπει καί Εκείνος; νά μή
λησίμονή, κιαί αν Ιδέν τό γνωρίζη ο
φείλει ή ’ Εάπροσώ,πησίς μας νά τού
το ύπενθυμίση ρητά: οΤι δέν είναιι
παραχώ,ρησι,ς Αλλά μακρόχρονος συ
νεργασία επί τής ,βάισιεως ,αύτής.
Τί είναι ,αύτή ή διμερής σύμβασις
τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος Κύριοι
συνάδελφοι-, είναι μία πάρα πολύ Ε
ξυπνη περίπου άλχημία πού σέ ώρισμένους βαθμούς δίδει περίπου Α
στρονομικά Αποτελέσματα. Τό οντι,
ή βασική Αναρρύθμ,ισις Εγινε πάνω
στη βάση 10 ο)ιο. ΈΙκεΐνα δμως πού
ύ,πήρξ,ε 'φοβερό σάν Αποτέλεσμα, καί
τούς συγχαίρω προσωπικώς καί Ιδι
αίτερα Εκείνον τόν «Απίθανο» Πρό
εδρόν της —τύχη Αγαθό γιά τήν 'Ο
μοσπονδίαν μας δτι τόν εχιει καί δι
κό της Πρόεδρο-—- τις πέντε 3ετίες τις όποιες Εμείς Εχουμε Ανά
15ο)ο έκάστη καί μέχρι 75υ)α ά
θροισμα συνόλου τών πέντε 3ετιών,
ή Τράπεζα τής 'Ελλάδος Επιτυγχάνει
τό έξή,ς: Δίδει τήν ΐοΐαν δίδει Ιαΰξησιν έπί τών βασικών μισθών καί με
ταφέρει υπό μορφήν ΡΡ-ΙΜ μέρος
τού συνόλου τών προσαυξήσεων πού
* μπορεί νά πάρη ένας συνάδιείλφιας σέ
δλη τήν δναδριομήν σέ ενα βαθμό, δη
λαδή τό 7 5 ο) ο τό σπάει καί σέ
άλλους βαθμούς δίδει πρώτη 3ετία
40ό)ό ή 50 ο)». Γιά τόν πολύίπλιαγκτ-ον βαθμόν τοΰ λογιστοϋ Α,’, σκέφθήτε οτι σέ βασικό μισθό 5.2C0
διριχ. στήν πρώτην 3ετίαν Αμέσως —·
καί σέ μάς θά ήταν 2ετία— τοΰ δί
δει 40 ο)ο αντί 15 ό)ό πού δίδεται
σέ μάς.
Καί Ενας υπάλληλος συνεπώς, Λο
γιστής Α', δ όποιος θά Επαιρνε &κριιβώςώ ς πρώτο πριμ 40 ο)ο, αντί
τού 15ό)ο πού παίρνει σήμερα στήν
πρώτην του 3-ετίαν, σάν ενα Επίδομα
γάμου καί ενός τέκνου, σάν μία πολυετία τής τάξεως τοΰ 1-8 ο)-ο θά
μπορούσε νά φ,θάση συνάδελφοι στις
10-400 δρχ. περίπου καί τις φθάνει
μέ τήν καινούργια σύμβασιν ή όποια
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΑ.)

ΣΕΛΙΣ 4η

ΑΙΟΜΙΛΙΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
έγώ, διά λόγους τυπικούς καί μό
καί κάτω άπό τήν φθοράν σιγά - σι δόΐκησεν δ %. Πρόεδρος, ή μάλλον ή τω Από τήν ζωντάνια:, τά γρήγορα1 νον, — διότι είναι δοκιμασμένη! ή
«ΤΡΑΠΕ,Ζ ΙΤΤΚΗ» κάπου σέ κάποια ρεφλέξ τά δικά τους, καί όχι την
γά κάμπτεται.
καθαρότητα τών συναδέλφων — θά
ύπεγιράφη σέ τρεις άλλες Τράπεζες.
Τήν ιανανέωσιν τήν πιστεύω καί γωνιά της, στο τελευταίο της φύλ Αρτηριοσκλήρωσιν, καί όχι τό χαμο άρνηθώ Απαλλαγήν τους διότι περιμήλι
τό
δικό
μας,
θά
Μάη,
κατά
(δια
Αϋτο είναι- τό: «Κάπως περιττού,
λο,
νά
μας
πή
έν
τελεί,
ότι
ούδείς
έκ
πολλές φορές έκ τής τέφρας τοΰ1
ψΐρόνηισαν τήν διαδικασίαν τήν δναΐέχει γύρω στο 8 ο) οι», που έν τάχει
Φοίνικα. Ό κανόνας όμως είναι, ό τών 21 μελών τοϋ Δ.Σ. είναι σέ θέ- βόλου, ένδεχομένως καί ή ίδια ή χειριστ,ικήν καί έδεχιθησαν νά, προδ κ. Πρόεδρός ίμιας τό ξεπίέραισε.
τι έφί’ όσον τό Σώμα τών 'Υπαλλή σιν νά έπιμεληθήι τήν εκδοσίν της Τράπεζα καί όχι μόνον ό Συνδικαλι 6οϋν σέ δαπάνην, ή οποία δέν ήτο
λων γιά νά συγκεκριμενοποιούμε τήν καί ότι έχουμε προσλάιβιει έμμισθον σμός της.
κ. Μ. ΤΣΟΥΆΕΡΟ'Σ:
(ΔιαικιόΠιρός θιεού, δέν μπορούμε νά συ άναγεγιριαμμένη είς τόν προϋπολογι
συζήιτησνν, είναι ζωντανός ’Οργανι δημο'σιογράφον γιά νά συντάξηι τήν
πιων) Μά είναι (δυνατόν 40'οι)ο ιαίίίζητάμε
πλέον ούτε για τούς πολλούς σμόν τοϋ παρελθόντος Ετους. Καί μό
«ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ»
στην
εποχή
όπου
ή
σμός, άπό τόν ίδιον αυτόν ’ Οργανι
ξησις; Ποιος ’Οργανισμός μπορεί νά
Συλλόγους, ούτε γιά τούς τέως ’Α νον γι’ αύτό.
Π,αιδε,ία
ιέπι,τρέπε-ι
καί
σέ
Δημοτικά
σμόν
θά
άναπηδήση
ή
καινούργια
ο
τήν δώση; Είναι Ακατανόη,τον. "Αν
Ακόμη, ύπήριξε μία αξιέπαινος
μάδα, ή όποια, μέ όλην τή,ν ρωμαιλε- Σχολεία νά βγάζουν μέ εργασία τών θηνών, ούτε γιά τούς τής τέως ’Ε χείρον: μία τον Συλλόγου μάς: ή υίοδηλαδή είναι δυνατόν νά τό πι-στέψηι
θνικής.
Τά
προβλήματα
αυτά,
είναι
μαθητών
έφημερίδια
(δική
τους.
Έξ,
ότητα τής νέας τη;ζ συνθέσεως, μέ
κανένας, τι νά σας πω. ΈΙγώ υπέ
πλέον μοιραίο νά τό δούμε, ιότι θά θέτησις ενός Ακιριτικιοΰ χωρίου. Θά
Ά'λλοίιμ,ονό μας εάν αυτή ή φωνή τό παρθένο μάτι μέ τό όποιον θά ού καί τά λαπαδιασμένα σχόλια. Διό βρουν τήν φυσιολογικήν τους λύσιν, ήθελα, επίσης, νά δώ ότι προηγιήιθηγραψα ως Γενικός Γριαμματεύς τής
τι
τί
περιμένετε,
πώς
μπορεί
ένας
ξέ
'Ομοσπονδίας τήν σΰιμβιαισιν, είναι ή ή 'οποία ήκιούσθηί άπό πιίσωι είναι, 6λέπη τά προβλήματα, μέ τήν δυνα
όταν ή φρουρά τοΰ νέου κύματος έλ- κιε ή λήψις Αποφάσεωις Από τό Δ.Σ.
αλήθεια. Έάν είναι τιμή γιά τά στε τότητα τής μακρυτέρας ένατενΐσε- νος άπό τήν οικογένεια μας όση κα θη ή ώρα νά μάς ζητήση τόν -έλεγ καί ότι έπηκολούθησεν ή υίόθεσ'ία.
αΰξησις από 5 ο)© ιμέιχριι 10 ®)©.
λή
θέληση
καί
αν
έχη
νά
γράψη
τό
ως,
θά
μποριέση
νά
προωθήσηι,
κατά
λέχη τοΰ Συνδ!ΐκαλ.ισμοΰ νά ,μιηι πιροχον καί όταν μας τσακώσουν ότι Θέλω χρονολογίαν προηγουμένην τής
(Διαλογικαί συζητήσεις)
άγωνται, στο τέλος θά καταντήσου τό ποσοστό πού τό έργο τών πα- μαχητικό σχόλιο, πού αποτελεί καί τούς κοροϊδέψαμε, όΐτι τούς είπαμε πράξεωις τής υιοθεσίας.
τόν
πνεύμονα
τής
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
κ. Λ. ΧΑΡΙΤΟΣ: ’Έχω τον πλή με, ιάκόμη περισσότερον άπ’ ο, τι 'έ λαιιοτέρων ήταν γόνιμο; χαΐράσσονότι «θά σάς κάνωμε είιδικόν μισθολόΘεωρώ,, έν πάση περιπτώσει, πέ
ρη πίνακα τής κατανομής των μι χουμε καταντήσει, νά ψάχνουμε εις τας Ετι περαιτέρω' νέες γραμμές, ΚΗΣ». Λογαριάστε τοι, ότι ετοιμά γιον» καί Αντ’ αύτοΰ σπεύσαμε καί ραν τών όσων έγιναν, τών ΑΙτόπων
σθηκε
ψηφοδέλτιο,
ότι
ενδεχομένως
νέες
ιδέες.
σθών καί των προσαυξήσεων. ΈΙγώ τούς καλάθους τών άχρηστων νά
καταλάβιαιμε τις καρέκλες τών ΠιριοέΈύσι είχαν τά πράγματα, όταν καταναμήθηκαν θέσεις, καί δέν πριο- δρων, τών Γραμματέων καί τών Φα ώς πρός τό διαδικαστικόν μέρος τής
δεν είπα ότι έδόθη αυξησις 40 ο)©', δρουμε συναδέλφους γ'ιά νά άσχοληιδαπάνης, καί προσέξτε, χαρακτηρί
βλέφθηκε
ένας
άνθρωπος
πού
νά
μποάνέδηκε τό καινούργιο Δ.Σ., κιαί -αύαλλά είπα, ότι 'ενώ έμεΐς θά πάρου θοΰν μέ τά κοινά.
ρισαίων καί τούς γράψαμε στά πα- ζει .αύτό μίαν νοοτροπίαν — τά λε
με τό 5 ο)ο ή, «εκείνα τό γύρω στο
Έάν ή διαπραΐγμάτευισις μέ τήν τά εύλόγως περιμένετε νά συμδοϋν, ρή νά (δπιμεληθή, μέ 4 άπεισωασμέ- ληιά μας τά παπούτσια...
φτά δέν είναι δικά μας, τοΰ καθενός
8 ο)©» πού συζητεϊται —ο,πως μας Διοΐκησιν γιά τό ’Ασφαλιστικό καί τουλάχιστον οιί νέοι συνάδελφοι πού, νους, τήγ έκιδοσιν τής «ΤΡΑΠΕΖΙ
κ. Δ. ΠΑΠΑ-ΙΏΑΝΝΌΤ: Κύ σάν Συμβουλίου, είναι περιουσία νε
ΤΙΚΗΣ».
Περαιτέρω
πορεία
τοϋ
κατά
τΐεκμήριον,
καί
κατά
πλιειοψηείπε Απόψε δ κ. Πρόεδρος— καί θά τόν εκσυγχρονισμόν χρειάζωνται συ
ριε συνάδελφε, σάς παριακαλώι νά έ- κρών κιαί ζωντανών συναδέλφων, ότι
τό άνακροισαρμόσουμε με τήν πρώ- ναδέλφους - εκπροσώπους μας πού φίαν, άινέδειξαν τό σημερινό Δ. Σ. Γραφείου μας. Έίπιέμενα καί Ιέπιιμε- λέγχητε α,ύτά πού λέτε, διότι δέν ή Λέσχη μας παρουσιάζει μίαν φθίνω
ότι
τό
νέο
σέ
ηλικία
προσωπικό
την προσαύξησίιν τό 15©) ο, ιοί συνά δέν κρίνει καταλλήλους ή αυτή Διοί- Είναι γνωστόν τοΐς πασι, (ότι, ιέύώι
γράψαμε κανόναν στά παλιά μας τά νουσαν ά,πόδωσιν ραγίδαιοίτάτην καί
δελφοι τής Τραπέζης τής ΈΙλλάδος κησίς προς προαγωγήν, Αλλοίμονο' ή ψηφοφορία ήτα μυστική,, οιί νέοι εξέλεξε τό ,σημερινό λογο(δατοϋνι παπούτσια, σεβόιμεθα τούς πάντας.
οί λόγοι είναι γνωστοί: "Οταν κλεί
συνάδελφοι τούς ιέμπιστιεύθη,καιν. Καί Συμβούλιον...
θά τό αναπροσαρμόσουν με 40 ο)οι. μας.
κ. Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Κύριε Γενικέ, νουν τά μεγαλύτερα εστιατόρια στο
(Διαλογικαί
συζητήσεις).
έπειτα
άπό
τήν
μοιραίαν
έκείνην
Ή δεύτερη1 προσιαύξησίΐς θά είναι
Άλλοίμονον, λέγω, έάν εσείς, συ
κ. Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Κατά τεκμήριον σείς ειδικά, δ οποίας Αποτελείτε μίαν κένΙτρον τής πόλεωις δέν θά ήταν δυ
10 ο)ο, ή τρίτη 10 ο)©, ή τέταρτη νάδελφοι, τούς εκλέγετε γιά νά άγω- σύμπτωισιν νά συζητήται ,στήν φά:ΐπα,
καί είπα ότι ή ψηιφοιφιορΐα εί έγ'γυη^ιΐν —■ κιαι 'γιά ιμένα ΰΐιρΌσ-ωιπί- νατόν, στο παθητικό εκείνο κτίριο νά
5 <>)ι> καί θά φθάνουν
πάλι στο νισθοΰν διά τό σύνοιλον τών προβλη σιν τών αρχαιρεσιών καί τό άσφαλιναι
μυστική.
Δέν πρόκειται νά σας κά ιέγγ'ύηισ'ΐν υδυαί^ερη) — γιά τήν συντηρηθή μιά Λέσχη. Είναι ή έπο75 ό)ο...
μάτων σας καί ή Διοίκησις δέν τούς στικόι.
τύΐχη του Συμβουλίου τούτου, σάς &Είναι φυσικόν οιί νέοι νά βλέπουν κάνω τόν μεγάλο ότι διάβασα μέσα χω Απανείμει σέ χρόνον Ανύποπτο, χή τοϋ σέλιφ-σέρβις στο γεύμα καί ή
κρίνει
ικανούς
ουδέ
κδν
γιά
τόν1
ε
εποχή τής ταβέρνας στο βραδυνό.
κ. Μ. ΤΣΟιΥίΔΕΡΌΣ (Διακό
άπό τούς φιακέιλλους τά ψηφιοδέλτίια,
μακρύτειρα
τήν
λύσιν
τοΰ
,άισφαλιστιπτων) : Μά κ. Χαιρΐτο, ποιώ Κυβέρ- πόμενόν τους βαθμόν. Καί ό κ. κοΰ καί νά μή τήν θεωρούν ότι είναι άλλα ή άντΟδιρασις τών νέων μπρο καί δέν «τά αφήνω αύτά» —- όποιος
Το 1967. κύριοι, είχαμε 152.000
■νησις είναι δυνατόν νά εγκρίνη μιά Πρόεδρος τοΰ Σύλλογο® τό «κατιά- τοΰ «δώδεκα παρά πέντε» τών Αμέ στά στις συνθήκες τις επαγγελματι τό είπε — τόν έπαινό μου κιαί Από ωφέλεια έξ όλης τής διαχειρίσεως
τόν καιρό τής συνεργασίας μας.
τέτοια αϋξησι. Γιά όνομα τοΰ Θίειοΰ...
άπό τήν Λέσχη:. Τό 196'8 Επεσε στις
Φοδοΰμαι ότι ή προβολή, προσωπι σων τους αναγκών. Γι’ αύτούς τό κές, μπροστά στις αμοιβές τους, ή
Σ,εΐς κ. Γενικέ Γραμματέα, ξέρε
%. Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Τήν Κυβόρνη- κών περιπτώσεων είναι αχάριστος, 5ο)ο ήχησε φοβερά ατά αυτιά τους, ταν έκδηλώτατη καί έφάνηκε τί (Α τε ότι ή κοαμνότης εξυπηρετεί μέ· 110.000 δρχ. Τ!ό 1969 εφθασε ιστίς
ζήτοΰ'σαν άπό τό επόμενον
80.000. Καλώ τό Δ.Σ,. νά μοΰ πή|_:
σιν τήν γνωρίζετε, 'δεν θά σάς πώ καί τις π,ιό πολλές φορές είναι ύίπο- παρ’ όλην τήν προσπάθίειάν μας νά κριβώς
Δ.Σ. Καί ή άνταπόδοσις αυτή ήταν, I χρις ένός ορίου τήν^ πραιγιματικοτη- Μέ μιά πρόβλεψι Αποσβέσειως, ένφ
έγώ ποιά είνιαι. ΈΙκεϊνα που σας λέω βιολιμιαία, άλλα επειδή πλέον τό I τούς πείσωμεν ότι -ούδείς «πειθαναγτα,
δ'ταν
πρόκειται
νά
θαφτή,
όμως,
μπροστά του είχε -αυτή τήν ραγδαία
εγώ, είναι εάν τά στοιχεία αυτά πού πράγμα έ'χιει χάσει τήν άξ,ίαν του κασμάς» ήΐσκή,θη. Έν τούτοις οί συ- σέ 4 Απε,σπασμένους νά μή βρεθή μία ή ούσία,
καλόν είναι νά πηγιαίνηι
σας άνέγνωσα, κιαί διφείλιετε νά ξέ καί γίνεται κωμικό, θά σάς τό προσ νάδελφιοι ©I νέοι έκριναν ότι έπρεπε θέσις έκ τών υπευθύνων λειτουργι στην πάντα. ’Αναλαμβάνω τις ευθύ πτώσι ΑποΙδόσεως τής Λέσχης, έτοποθέτησε 200.0Ι0Ό δρχ. δαπάνες μέ
νά βγουν Απ’ αύτό τό Αδιέξιοιδα, τό κών τοϋ Γραφείου, νά άναΐτεθή' σ’
ρετε, είναι πράγματι ό Κατάλογος φέρω.
νες γιά (όσα μή κόσμια είπα. Πιροτων διαρρυθμίσεων των μισθών τής
Έζήτησα μετά τις προαγωγές ■— δποΐο τού;) προσφέραμε, κατά τήν έναν νέον συνάδελφον. Γνωρίζετε σωπικώς αυτά δέν σας Αφορούν. Σας όλα τά άλλο διαχειριστικά ελαττώμα
τήν ηλικία κιαί τών 4 Αξιωσεβαστων
τα πού είχ;ε ή διενέργεια αυτής τής
Τρ'απέζης τής 'Ελλάδος.
γιατί πριν δέν καταδέχθηκα νά τόν γνώμην τους, έαεΐς καί νά έμπιστευμελών τοΰ Γραφείου, τοΰ κ. Προέ τιμώ πάντοτε καί περιμένω πολλά τοποθετήσεως.
θοΰν τό νέο σχήμα1,.
ενοχλήσω,—■
νά
μιοΰ
πή
ποΰ
περίπου
άπό σ'δς καί περισσότερα από όσα
ΦΩΝΑΙ: ’Από ποΰ τά πήρατε τά
Καί έ,πειδή εύελπιστοϋσα ότι θά υ
Ποια ήτο ή Αλλαγή λοιπόν; Ή δρου,, τοϋ κ. Γενικού ΓραμμΑτεως,
«κουκουλώθηκε» ή δική μου περί
στοιχεία;
τοϋ Έφορου τής Λέσχης καί τού' κ. δώσατε ήδη,.
πτωση καί χ,ριε,ιάσθηκε νά ξεφυλ,λίση ρωμαλέα εκείνη ώρια, ή όποια έπρε
Κάτι έιλάχιστα θά πώ γιά τήν πήρχε μιά δριαστηιριότητα είς τή,ν Λέ
Α'
’Αντιπροέδρου.
Δέν
βρέθηκε
ένας
κ. Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: ’Από τό Γίρα- εκείνη τήν ώρα τό βιβλίο τών συζη- πε στην κόπωσιν τοΰ παρελθόντος νά
Διαχείρισιν. 'Ο Σύλλογός μας προέ- σχη. έψαξα νά τήν βρω τήν δρα
φιεϊον τοΰ Προιέδρου1 τοϋ Συίλλόιγουι τηθένιων δνομάτων πρός προαγω δώση διέξοδον; Πρώτον: ΈΙφιρόντι- έκ τών μικρών, έξ 'εκείνων οί όποιοι 6η, ώς μή είχε δικαίωμα, σέ δαπά στηριότητα καί τήν βρήκα,: Τηλεφω
όμοιθύμως τούς ένεπιστεύθησαν, νά
νικά Έξοιδια τής Λέσχης στο 196,7
τής Τίραπέιζης τής Έλλάδοις.
γήν, κιαί άνέκραξε περιχαρής, διότι <$ε τό Δ.Σ. γιά τόν α' ή β' λόγον ν’
τοϋ δώσουν ένα Αξίωμα ουσιαστικό, νες ιά'νιακαινισμοϋ τής Λέσχης τής 2.222 δρχ., τό 1968 3.00Ό1, τό 1969
Απολυθούν
3
έκ
τών
προσίφΙεράντων
όπιτέλαυς
θυμήθηκε
γιατί
δέν
είχε
κ. Μ. ΤΙΣΟΥΔΕΡΟίΣ’: Κύριοι συ
τάξεως περίπου τών 200.000 διρχ,
υπηρεσίαν ώς έμμισθοι είς τά Γίρα- Από τό δποϊον νά συμβάλη Ιδιά τήις καί πλέον, ένφ κονδύλι τέτοιο δέν 5.957!!! Διπλασιάσαμε τά τηλεφωνι
νάδελφοι, είναι δυνατόν μιά Κυβέρ- συζητηιθή τό όνομά μου: «Μά αγα
προσωπικής του συμμετοχής εις τα
κά μας έξοδα!! “Εμαθα! ότι τά... υ
φεϊα
τοΰ
Συλλόγου
τών
Υπαλλήλων
πητέ
μου,
μοΰ
είπε,
ιδέν
είχες
φύλ
νησις νά ιέγχρίνη αυξησιν 40 ο)ο;
έργον τοϋ Συλλόγου'. Άντίθέτως έ ήταν ιάναγεγιραμμένο είς τόν Προϋ περαστικά Χφ' όντι ηύξήθησαν γενλο ποιότητας»!! Καί ε,ύτυχιώς διότι τής ’Εθνικής Τραπέζης. Δύο κλητή
πολογισμόν.
κ. Δ. ΧΑΡΤΤΟΣί: Αύτό πού- λέει παρέστην μάρτυς συζητήσεως τοϋ ρες καί δ Βιβλιοθηκάριος τής Λέ νας Από τούς έλαιχ,Ιστούς εκείνους,
Τόν παρακαλώ, στην διάρκεια τών ναίως άμολογουμένως Αξιέπαινη 6ραδ κ. Πρόεδρος είναι μία θέσις. Ποιά: Γενικού Γραμματέως του Συλλόγου1 σχης. Γόνιμο τώ όντι έργον, οί (συν τής νέας φρουράς, οί όποιοι ευιρεθηστηριότης!!
Κυιβέρνησις, αλλά δεν είναι δίκιά μας τήν 34ην Δεκεμβρίου @ξω άπό δικαλιστές έπρόσφιεραν ώς πρώτον έρ σαν μέσα στο νέο σχήιμια, κατεθεσε εργασιών τής Συνελεύσεως, (έάν έ
Κύριοι συνάδελφιοι, τελείωσα. Δεν
χη
νά
παςουσιάση
τώρα,
διόΐτι
ή
Α
τήν
έντολήν,
τήν
οποίαν
τοΰ
δώσα
μας δουλειά διότι έμεΐς μία Κυιβέρ- τό Γριαφιεϊο τοΰ κ. Διοικιητοΰ, γιά τό γον τους τήν κατάσταισιν Ανάγκης νά
ξέρω πόσο σας ένδιέφεραν όσα σάς
πόσταση
πού
μας
χωρίζει
μέ
τό
Αστε,
καί
Απεχώρηισε.
Δέν
είπε
ποτέ
τό
νηισιν ξέρουμε καί ξέρουμε ιέίπίσηις ό ίδιο άκριβώς θέ'μ,α, νά διαλέγιεται με αποιμα,κιρυνθοϋν οί εργαζόμενοι είς
πρακτικόν είπα. ’Επειδή λίγοι Από σας άκοΰγιατί. ’Ενίοτε ή σιωπή, δέν είνιαι κα σα'νσέρ είναι ελάχιστη,
τι μ’ αυτήν τήν Κυβέιρνησιν ή Τρά τά τοΰ Δ ιευθυντοΰ τής Διοικήαεως, -τόν Σύλλογον.
τής
ολομέλειας
τοϋ
Συμβουλίου
πού τε κάτι πι,ό καινούργιο,—δι,οτι ια!πο τις
πεζα τής 'Ελλάδος υπογράφει τήν τοΰ κ. Νυδριώτη καί νά τοϋ λέη:
-Δεύτερον: ' Ο Πρόεδρος τοϋ Συλ λό πράγμα, καί τό βήμα τής Συνε νά δε ίχνη ότι έλήφθηι έγκρισις διά φυσιογνωμίες σας είστε γνωιστάί σ’
σύμβάσίν της. “Αν Τώιρα είναι άλλη «'Ώστε περιμένατε άπό τά φύλλα λόγου τή ς’Εθνικής Τραπέζης, 'όπως λεύσεως ίσως θά είναι ή καλύτερη,
τά σύγκεκιριμένα έργα, τά διποϊα Θά αύτό τό χώρο Απ'ό χρόνια—με την
Κυ6έρνησις γιά μας, ας τό τακτοποί παιότητος γιά νά μέ μάθετε;».
είχε τό θάρρος, -δ πρόεδρός μας νά ευκαιρία γιά νά άποδειχθήί τό Αντίθε έγίνοντο είς τήν Αέσχηγ, εάν ύπάιρι- ελπίδα ότι όσα ειπώθηκαν Απόψε, θά
το.
Έίν
πάση
περιπτώσει
δέν
μπορεί
ηση δ π. Πρόεδρος αυτό, δεν είναι
Καί κατ’ έπιέπτασιν, όταν έι4 δε τό αναφέρη, ήταν (δ Θεμιστοκλής Κα· νά έκβιάιση κανείς κανέναν, διότι δέν χη, έν συνεχεία, πρακτικόν συγκρο- περαστούν είς τό φύλλ,ο τής «ΤΡΑδική μας δουλειά.
ι ί,αν είς τό Γ,ραφιεϊον τοϋ Συλλόγου νάρ,ης καί στην συνέχεια τους λαμ θέλει νά πή. γιά ποιόν λόγον δέν Θέ τήσεως ’Επιτροπής διά τήν 'διενέρ ΠΕίΖΙΚΗΣ» — ώστε, νά φθάσ'ουν
φυσιογνωμίες, ανάμεσα
(Διαλογικαί. συζητήσεις διά τό π'ο- προισέίφιε,ρα τήν οϊαν εργασίαΐν προσέ- πρότατες
λησε νά συνεργασθή. Είναι όμως χα- γεια1 μειοδοτικού διαγοονισμοΰ, (έάν ύ- στούς μεγάλους Απόντες, τούς συνα
σοστόν τής αύξήσεως).
φερα έν γνώσει τοϋ Συμβουλίου τών στις άλλες καί δ καίθήμενοις (μπροστά ριαπτηιριι στίυκίόν οτι ‘κ-α-ι αυτός ό οπΌτος πάρχη ,φάκελλο,ς τοϋ μειοδοτικού ιδ,ιια- δέλφους τής επαρχίας, οί 'όποιοι, εί
μας
εδώ
είς
τό
κάθισμα
αύτό,
‘
6
Κω>
κ. Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ.: Κύριοι 'συνά κ.κ. Διευθυντών, έν γνώσει ϊδί-ςι τής
I Ιο-ακτικόν μαι βέβαιος, ότι αν είχαν τό προνό
©φύγε ιμέσ'α άπό τό Δ.Σ'., νιέος στην γωνισμ'ού, έάν ύπάιριχη
δελφοι, κατεβαίνουμε τήν κλίμακα τελευταίας διετίας πού ,τριτώσαμε νά στής Μελισσαρ όπουλος.
Συμβουλίου, πού νά κατεκυρώθηι ή μιο τών τοΰ Κέντρου, νά μπορούν νά
ηλικία
ήταν.
Ό Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου, στά
είς τις εργασίες τή,ς
των θεμάτων καί τό μισθολοίγικιό μεν είμαστε 2 οί άπεσπασμένοι καί όταν
Σκεφθήτε, κύριοι συνάδελφοι, μέ μειοδοσία, έάν ϋπάρχη Πρακίτικόν παρευρεθοΰν
καρδιίαχ,τυποϋντες διά τήν τύχην τοϋ 53 χρόνια τής ζωής τοΰ ΣύλλόΙγου τήν Απεργία, ή οποία μαστίζει το ’Επιτροπής παραλαβής ιέργουι, νά μας Συνελεύσεως, σύσσωμοι θά παρευρΐάνέβιασε τή,ν θερμοκρασίαν, έγώ...
μιας, είναι δχι μόνον ό πρώτος μετα
Γ. ΠΑΠΑ-ΡΩΑΝΝΟΤ (Δία- ΆσφαλιστίΜοΰ οί κ.κ. Διευθυνταί έ ξύ ίσων, Αλλά δ πρώτος, κατ’ εντο συνδικαστικιό κίνημα τής ’Εθνικής τά προσκιομίση,. Θά περιμένω: 6έ μέ σκοντσ, καί Αποτελεί τούτο1 μιά ευ
διδαν
τούς
επαίνους
πρός
τό
ΓΙραφεϊχρι νά λήξουν oil εργασίες τής Γεν. θεία καταγγελία πρός τούς συναδέλ
κόπτων) : %. Χαρϊτο, εσείς ξέρετε νά
λήν τοΰ Δ.Σ. καί τοΰ προσωπικού, Τραπέζης, ότι 4 συνάδελφοι ιοί ο
μας πήίτε τί θά παίρνατε σάν ιαϋξη- ον, πρός τόν Πρόεδρον καί πρός τόν οποίον ή Αιιοίκησις τής Τραπέζης ποίοι διαχειρίζόνται (πολλοί Από σάς Συνελεύσεως νά πιροσκιοίμιισθοΰν. ’Αλ φους τούς καικίοιμαθημ,ένους τήις πε
ση, μέ τόν τρόπο τής Τραπέζης τής τούς υπολοίπους, δέν ,έ,γνώριζαν, καί Αποδέχεται ώς κοινωνόν καί διά τις ίσωις νά Απορούν γΙΐα|τί συιζήίτοΰ'μιε λά καί 3ν ακόμη προσκσμισίθοΰν, ριφέρειας τής πρωτευούοης — σάς
δέν ,έ'γνώριζε καί ό κ. Πρόεδρος ό
γιά το Γραφείο. Κυρίαρχον Σώμα ή καί α,ύτό θά ιιέ γέμιση άγίαλλίαΐσιν, χαιρετώ καί σάς ευχαριστώ,.
Ελλάδος;
τι ώφειλαν νά γνωρίζουν, τά 'στελέ πλέον ομπιστευτικές σκέψεις, όπως Συνέλευσις, Αλλά ή Συνέλευσις κα
κ. Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Μέ 5.200 πού έ χη τοϋ Συνδικαλισμού, είτε τής άν- καί τά στελέχη τής Τραπέζης. Δέν
χει δ Λογιστής Α' τής Τραπέζης τιπολιτεύσεως, είτε τής 'ένειργοϋς έννοώ τον προθάλαμον καί τήν τε· λείται, μέ 100 ή 200 Ανθρώπους πατής Έλλάδοις,
έφι’ όσον αυτή, τή συμπαλιτεύσεως; Δέν ώφιειλα,ν νά θλασιμένην πολιτικήν. Καί είδαμε τό ρόντας, νά δώση μιά έντΟ-λή πρός έ
στιγμή είμαι Λογιστής Α', μέ 1'5ο)ο τούς γνωρίζουν; Καί ό κ. Πρόεδρος, εξής περίεργον: ενώ γιά, όσα' χρό να Δ.Σ., τό δποϊον χαράσσει μιά πο
ή πρώτη μου προσαύξησες θά έπαυε ό θιάσώτης αύτή.ς τής σχολής, γιατί νια θυμόμαστε όλοι, ιδ Πρόεδρος τοΰ' λιτική καί καλείται τό πολιτικόν, αν
Ό Πρόεδρος δίδει τόν λόγον | πώ οτι δεν εφηριμοσθη: καθ’ όλην
πλέον νά ήταν 15 ο) ο καί θά ,έγιένε- δέν έτυχε τής ίδιος μεταιχει,ριίσεως; Συλλόγου είχε ατομικό γραφείο επά μπορούσαμε νά τό ποΰιμε έτσι, Γραείς τόν κ. Γαληρόπουλον.
τήν Εκτασιν, πλήν όμως 6 κ. Τσουτο 40 ο) ο. Συνεπώς μέ 18ο)© πολυ- Πώς συνέβη, ενώ Απούσιαζε (έκ τής νω, καί έτσι μπορούσε νά τόν προσ φεΐον νά έκτελέση. Αυτήν τήν Αξίαν
δερός Αξιολόγησε τά μέλη του Από
ετία καί 15 ο)ο οικογενειακά (επιδό Τραπέζηις, νά έχη φύλλα: ποιότητας πελάσουν έάν ενδεχομένως στελέχη έχει τό ΓρΑφεΐο αύτό, τό βάρος @χει
Κύριοι. Συνάδελφοι,
τή,ν ηλικίαν τους, διότι ήτο τής αρ
ματα, ό μισθός μου Από 7.272 θά καί νά τύχη τής προαγωγής του; τής Δυοικήσεω,ς επιθυμούσαν νά συ καί έπρεπε νά είχαν φρονιματισθή
χής ότι ή Απόκτησις πείρας προϋπο
’Έχω
μιλήσει
άλλη,
μιά
φορά
άπό
Από
τής
προηγουμένης
Ιδετίας
τό
γινότανε δρχ. 9.464.
Ποιος τοϋ τά έκανε τά δικά του φύλ ζητήσουν κατ’ ίδιαν σοβαρώ-τατα θέ παράδειγμα όπου 'Τπολογισταιί Β' τοϋ βήματος τούτου, ιδ'τιαν ειυρισκον- θέτει (άσπρα μαλλιά, καί ότι ή πείρα
ματα υπηρεσιακά ή Ατομικά, 'δ ιμέν
Σημειώσατε, κύριοι Συνάδελφοι, λα ποιότητας;
είναι αύτή πού θά προώθηση τδ σομ
είχαν γίνει Γενικοί Γραμματείς και τ,ο άλλοι εις τήν θ'έσιν πού εύρίσκε- φέ,ροντά μας. Ούδείς Αμφιβάλλει γι’
ότι τά μι-σθολογνκά τής Τραπέζης
Κύριοι Συνάδελφοι, αυτά είναι τά Πρόεδρός μας νά έξωίσθή καί νά συ- ’Αντιπρόεδροι τοΰ' Συ,λλόΙγου1. Φ'οβ'οΰ- ται τώρα τό παρόν Δ. Σ.
τής
'Ελλάδος άποτελιοϋσαν κά χοντρά θέματα. ’Αλλά έγώ επειδή 6- ατεγασθή μέ τούς ύπολοΐπους ΑπεΜέ τό παρόν Δ.Σ. ξεκινήσαμε καί αύτό. ΙΙλήν όμως ή πείρα δέν είναι
μαι, όπως σάς είπα πιο πριν, γιά τήν
ποτε άπό'κρυφη σκοτεινή, Ιστορία, ζησα επί σειρά
ετών επάνω ιστό σπαοΙμένους τοΰ Γραφείου μέσα είς έ άγιονη ώρα, ή όποια έχει καταλα έκάμαμε μία μεγάλη προσπάθεια έμ- θέμα μόνον ηλικίας. Προσωπικώς έ
κάί δέν έδέχιοντο σχεδόν ποτέ νά μας Γραφείο είμαι υποχρεωμένος νά προ ναν κοινό χώρον όπου μπαίνουν καί
πνεόμενοι Από Ανιδιοτελείς σκοπούς. γώ δέν εύρίσκομαι είς πολύ νεαράν
ένηιμεριώσουν. Συνεπώς—γιά τόν συ χωρήσω άκό|μη περισσότερο καί νά βγαίνουν κάθε ήμερα συνάδελφοι καί βει τόν Συνδικαλισμόν ιμέσα στην ’Er "Ο,τι είχε ύποσχεθή & κ. Πρόεδρος ήλικίαν καί δέν μπορώ, νά δεχθώ χα
νάδελφο τόν κ. Χρυσάνθη Απαντώ»— ανεβώ στύ 3 ο πάτωμα, εκεί πού στε ξένοι, ό 6έ Γεν. Γραιμμιατεύς νά κα|- θνική Τράπεζα. Σκεφθήτε άν ιοί άν τό ιέπίστευε, καί πιστεύω ότι έξ,α- ρακτηρισμόν ότι δέν Εχω Ακριβή ιδέ
εάν ίσχυαν τότε δέν παύουν νά έ γάζονται τά Γριαφιεΐα τοϋ Σύλλογου. ταλαμβάνη τό Ατομικόν γραφεϊον τοϋ· θρωποι τούτο — δ Θεός νά τούς δώ κολούθεϊ νά τό πιστεύη.
αν έπί τοΰ συνδικαλισμού.
ση πλήρη μακροημέρευισιν —■ κοντός
χουν Αξία καί γιά σήμερια. Καί αν Θά τό ονομάσω: αύτό τό κεφάλαιο: Προέδρου.
Δέν ήθέλ,ησα ούδέν Αξίωμα1, ούτε
Λυπηρόν φυσικά είναι τό γεγονός
ψαλμιός
αλληλούια,
έγκαταλείψιουν
τό
Νοοτροπία; Δείγμα τών καιρών;
τό θέμα τής ίσης μεταχει,ρύσεως άξι Αοιπή ζωή τοϋ Συλλόγου, καί σας
ότι κατόπιν τής Αναδείξεως τοΰ Συμ έπεδίωξα Αξίωμα, άλλωστε τό είχα
άχ,αρυ
έπάγγελμά
μας
καί
παιριαδοζε μιά φορά τότε, σήμερα, πού' πολ- παρακαλώ, επικαλούμενος τήν ανο Έκτος έάν 6 κ. Πρόεδρος είχε ύπ’
βουλίου διά τής ψήφου σας δέν συμ- Αναφέρει καί είς τόν κ. Πρόεδροι άλαπλαισνάζ'ονται οί επιπτώσεις έκ τής χήν σας νά τό συζητήσουμε καί αύτό όψιν του ότι τό γραφεία του δέν θά θοΰν στην τύρβη τής έλευθέρ'ας ζω περιελήιφθη είς τό Προεδρεΐον καί μέσως μετά τή,ν εκλογήν ότι ·οί κα
αύξήσεως, αξίζει 2 φορές νά Ιέπιμει- τό θέμα, διότι παρουσιάζει, δμολο- τό πολυχρησιμαποιή καί έκεϊ πού εί ής, Από ποιους θά προέλθουν τά στε είς νέος συνάδελφος. Φυσικά ή πεί λύτεροι θά λάβουν τάς θέσεις.
ναι, διότι στά αυτιά μας συχνά φθά λέχη ; ’Από αύτούς πού μιά φορά ρα καί ή κρίσις τοΰ κ. Προέδρου εί
νωμεν σ’ αύτό καί οχι νά συζητάμε γουμένοις, Αρκετά Αξιοπερίεργα.
Πλήν όμως περίμενα νά τηρήση
νει εκείνο τό: «εδώ Πρόεδρος εκεί στις τόσες συναντιούνται στήν συνε ναι ύπεράνω κρίσεως ίΐδικής μου καί είς τό Ακέραιον .αυτά τά οποία είχε
ότι 6έν μας συμφέρει ή λύΐσις τής
κ. X. ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ1: Όίμιλεί μα Πρόεδρος», αλλά σπανίως βρίσκεται δρίαση ενός Δ.Σ. ή, Από αύτούς τής
ύποσχεθή πριν αν,αλάβωμε τόν Σύλ
Τραπέζης τής ΈΙλλάδος καί νά προ
είναι σεβαστή.
τείνουμε νά έπιστριέψωμε στις λύσεις κράν τοΰ μικροφώνου μή άκου'όμε- Πρόεδρος, καίτοι δ ίδιος γνωιρνζέι επαρχίας, πού περιμένουν νά έλθουν
λογον. Δηλαδή ότι ό Σύλλογος θά
“Ερχομαι
επί
τής
ουσίας.
Δέν
α
πολύ καλά ό'τι οΐ προκάύοιχιοι αύτοΰ' στήν ολομέλεια δυο ή τρεις φορές τό νέβηκα είς τό βήμα, επειδή μέ έπρο- λειτσυργή,ση
έπί δημοκρατικής δα
κατά παραιχώρησιν τήίς δικής1 μας νος.
χρόνο;
Πού
θά
προγυμνασθοΰν,
ιέάν
καί μέ καρκίνο Ακόμη,1 δυσκόλως ΑπεΤραπέζης.
κάλεσε δ κ. Χαρΐτος, διότι έγώ εί σέως.
έσεϊς
οί
συνάδελφοι
θέλετε
έξ,
αύτοΰ
κ. Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Κύριε Οικονό μακρύνοντο Από τό γιραίφιεΐον τους, τοϋ σχήματος νά Ανανεώσητε τήν μαι ό νέος, δ δποϊος Αποχώρησα με
Διατηρήστε κ. συνάδελφοι τήν ψυ
Πριν συνεχίσω — θδ μοΰ έπιτρέχραιμίαν σας γιά τό μισθολογικό καί μου, γιά τούς λόγιους τούς όσα είναι Από τις 8 έως τις 2,30'. Λέγεται, ότι εμπιστοσύνην σας;
ψητε νά διαφωνήσω μέ τόν κ. Χατά 4 μήνες Από τό παρόν Λ.Σ.
δς προχωρήσουμε, διότι δ Σύλλογός καί τά άστρα τοΰ Ουρανού, γινόντου- ένα μεγάλο μέρος τής ώρας του,
Οί λόγοι τής Αποχωρήσεώς μου εί ρίτο σ’ Ενα (ορισμένο θέμα — μέ τά
’Αποτελεί μίαν πρύκλησιν καί μίαν
μας έχει καί άλλην ζωήν, καί αν1 σταν. Δέν προσπάθησα νά συζητή τό κιαταναλίσκει είς τά ΓΙραίφιεαι τής
ναι
σοβαροί. ΓΙερίμενα νά δώσω ε λεχθέντα του δέν έδόθη ή πρέπουσα
δέν υπάρχει ολοκληρωμένη ζωή τοϋ σω τό θέμα τών προαγωγών διότι ’Ομοσπονδίας. Θά προτιμούσαμε νά πρόσκλησιν αυτή ή Αποστροφή, νά τό- ξηγήσεις έπ'ί τής άποχωρήσειός μου Αξία είς τούς Απαρτίζοντας σήμερον
Συλλόγου μας, καί τό μισθαλογικόν σας είπα ότι είναι ντροπή γιά τόν ή,σχολεΐτα περισσότερο μέ τήν διρα(- σκεφίθή: έξω από κάθε άλλην Ιδιάθίε- Από τόν Σύλλογον, Αφού έβλεπα είς" τό Προεδρεΐον τοΰ Σύλλόγου μας.
’ Απολογισμό ότι, ιδιαίτερα τόν εφε- στηιριότητα τοϋ δικού μας τοϋ Σύλ- σιν τό παρόν Συμβούλιον, οτι είναι τήν «Τραπεζιτικήν» ή είς μίαν Α- Κύριε Χαιρΐτο, θά μοΰ έπιτρέψητε νά
δέν υπάρχει.
ή ύστάτη του ευθύνη αυτή, Ή Τρά
'Επόμενον θέμα κατά μίαν κατιοϋ- τεινό, τό θέμα τών Λογιστών Α' τό λόγοιυ καί νά είναι βέβαιος ότι δ πεζα τοΰ 19'70 είναι άλλη Από εκεί νακοίνωσιν τοΰ Συλλόγου ότι ένα μέ σάς είπω ότι σφάλλετε είς αύτό τό
Πρόεδρος
τής
'Ομοσπονδίας
καί
ιοί
διεξήλθε
δ
ΣύλλογόΙς
μας
μέ
τόν
σαν τάξιν έκτιμήσεως, γιά πολλούς
λος έκ τοϋ Δ.Σ. παρητήθη καί τήν σημείον, διότι καί ό κ. Τ'σουδερός
ώρες πού έργάζεταιι τό Έκτειλεισ'τικιό νην τοϋ 19:53. Αλλοίμονο, ναι, εί θέσιν αύτοΰ ελαβεν έτερος συνάδελ καί δ κ. Γενικός Γραιμματεύς καί οί
τρόπον τόν όποιον τό διεξήλθε.
άνιοϋσα, είναι οί προαγωγές.
—Δέν δίδω άφιεσιν Αμαρτιών σέ στήν Όΐμοσπονδία έπαρκοΰν γιά τήν ναι άλλη καί όποιος δέν τό Εχει Αν- φος.
υπόλοιποι, οί όποιοι Απαρτίζουν τό
Ό Σύλλογός μας ξεπέρασε καί αυ
“Ας τιληφθή καί δέν @χ|ει Αποβάλλει τόν
Προεδρεΐον τοΰ Συλλόγου1 μας όχι
τό τό θέμα πάλι μέ μίαν φιραισοΰλα, κανόναν, ούτε καί στον εαυτόν μου, δραστηριότητα τή. δίκιά της.
Δυστυχώς
δέν
Ανε,γράφη
οΰτε
είς
στεΐρον
συναισθηματισμόν
καί
δέν
Ε
ότι «ή προγραμματική στάσις τοϋ έάν είχα κάποιον ρόλον είς τάς προ- κρατηθούμε ζωντανοί έμεΐς γιά νά χει Αποβάλλει τις συνδικαλιστικές τήν «Τραπεζιτικήν», Αλλά οΰτε καί μόνον είναι ικανοί, Αλλά Εχουν καί
ζωντάνια νεανική, Εχουν μαχητικότη
Συλλόγου καί τάσις του είναι 'ακρι αγωγάς —πού Ασιφιαλώς δέν τόν εί σταθή καί ή ' Ομοσπονδία.
“Αλλη, παράδοξη-, έργατόίφιλιος έκ- μεθόδους εργασίας εκείνης, τής προ είς καμμίαν άλλην Ανακοίνωσιν τοι- τα, ή όποια φυσικά λό'γφ τών ειδι
βώς ή κατάργησις τών οργανικών χα—· καί δέν υπήρξαΐ σωστός Απέ
οΰτον
τί.
’Επειδή
θεωρώι
τόν
εαυτόν
δήλωσις τοΰ νέου Συμβουλίου ήταν, πολεμικής περιόδου, πλέον γιά να
πού έπεκαλέσΟηι δ
βαθμών, είναι ή ετι περαιτέρω ά- ναντι σας.
μου ύπάχρεον νά δώση εξηγήσεις είς κών συνθηκών
Έρίχάμεθα, λοιπόν, στή ζωή τοΰ ότι Αψιού κατέλαβαν τόν χώρον (δ μάς έχη άποκοπ'εϊ καί Από τά προ έσάς, οί όποιοι περιβάλλατε ιιέ τόση1 Σύλλογος είς μίαν ανακοίνωσιν. δέν
πλούστευσις άπό τή,ν τροχοπέδην τοΰ
βλήματα
μας
καί
Από
τήν
επαφήν
’ Οργανισμού καί ότι όλα αυτά τά Α γραφείου. Προηγήθηκε ή περίοδος Πρόεδρος καί οί υπόλοιποι Απεσπαι- του μέ τό προσωπικό',.
ιιεγάλην εμπιστοσύνην το υπό τόν κ. εχει άποφερει μεγάλα Αποτελέσματα.
Πάντως τις ειδικές συνθήκες έγώ
πέδειξαν διότι έιδικαιώθησαν ιαιί (α μιας ολοκλήρου Ιδετίας, μετά τήν ο σμένοι, πιλήν τοϋ Γενικού Γραμμα
Σημαία, κ. συνάδελφοι, πρός τούς Τσουδιερόν ψηφοδέλτιον καί φυσικά
πόψεις αύταί τοΰ Συλλόγου καί έκ ποίαν άνέλαβε τό σημερινόν σχήμα, τέα) ς, τόν μεγάλον εκείνον χώριον, έ νέους συναδέλφους. Αύτ,οί είναι ή καί έμενα, θά σάς εϊτιο τούς λόγους, τις εκλαμβάνω διαφορετικά. Πρόκει
τών τελευταίως διενερίγηθεισών προ πού τά Δ. Σ. λίγοι πολύ είχαν μία βγαλαν τήν δακτυλογράφιο, καί τήν έγγύησις τοϋ μέλλοντος τής ’Εθνι οί όποιοι μέ έξηνάγκασαν νά παραι ται δηλαδή περί τής συνεχούς Αμύνης, είς τήν οποίαν εύρέθη έξ Αρ
αγωγών». (Καί μέ αυτόν τόν φοβε κοινήν άνελικ,τικήν πιροέλευσιν. Κα λογίστρια τοΰ Συλλόγου σ’ έναν μι κής 'Τραπέζης, έάν αυτοί γρήγορα τηθώ (έκ τοΰ Συλλόγου'.
χής δ Σύλλογος καί εύρΐσκεται ακό
ρόν τρόπον έκαλύφθη μία τεράστια τά Νόιμιον Αδήριτον έκιουράσθπκαν. κρό χώρο, ό δποϊος δέν εξαερίζεΐται δέν μπολιασθούν μέ τό «μίασμα» τοΰ
Οί
λόγοι
είναι
οί
εξής:
Έ.περί,μέ
πληγή γιά ένα πολύ μεγάλο μέρος 'Τπέστησαν Αφαυμάξιεις, θανάτους, άπό πουθενά! Καί έχουν τό θράσος Συνδικαλισμού — αν τό θέλετε Ειτσι να Από τόν κ. Τσουδε,ρδ νά έφαρμό μη καί τώρα, λόγφ τοΰ Ασφαλιστι
φυσιολογικήν κόπω- νά καταγγέλουν Ανθυγιεινές συινθήκού θέματος. Πράγμα τό όποιον δέν
τών συναδέλφων καί ιδίως γιά τόν Ανασταΐτώσ,ε ις,
—καί άν δέν άντιληιφθοΰν, ότι τό ση μίαν δημοκρατικήν πολιτικήν μέ
σημερινό κορμό τών στελεχών τής σιν. Κάθε οργανισμός δίδει τήν αι κες ιδργασίας γιά τά Καταστήματα!! ψωμί μας έτσι θά κατοχυρωιθή, κά- σα εις τό Συμβούλιον. Δέν μπορώ νά (ΣΥΝΕΧΕΊΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΙΛ.)
Ή «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ», Κύριοι, ηύΤραπέζης, τούς Λογιστάς Α' τάξε- χμήν τής μεγίστης του Αποδόσεως,
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ε!Κ ΤΗΣ 3ης ΣΕίΛ.)

ως και τους αμέσως μετά αυτους,
τούς ‘Υποιτμηματάιριχας.
Καταγγέλλω ευθέως τόν σεβαστόν
Πρόεδρον τοΰ Δ. Σ. διά τήν οιϋαν
στάσιν έτήρησεν εις τό Συμβούλιον
τών προαγωγών Ίδίρ είς τούς βα
θμούς ,αυτούς. ’Έστω προς μαρτυ
ρίαν, ότι δ Γενικός ΓΙραμματεύς τοΰ
Συλλόγου μας, δέν προήχθη!!
Είναι πρός τιμήν του.
(Φωνή έκ τών θέσεων τοϋ Δ.Σ.) :

Ή ομιλία του συν. Γαληροπούλου

0 ΓΕΝ. ΓΡΠΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ κ. 0. ΠΑΠΠΊ ΠΠΗΝΟΥ
ΑΠΑΝΤΑ ΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΑΙ ΥΠΟΑΕΙΞΕΙΣ ΣΥΝΑΠΕΑΦΠΝ
Ό Γεν. Γραμματεύς του Διοικ.
Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου κ.
Δημ. Παπαίωάννου, άπήντησεν
εις τάς παρατηρήσεις και υπο
δείξεις των διαφόρων ομιλητών,
Εκ μέρους τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου.
Συνάδελφοι,
Χαίρω διότι εύρίσκομαι εϊς την
εΰχάριστον θέσιν νά απαντήσω εις
τάς επικρίσεις των Συναδέλφων, οί
όποιοι ώμίλησαν. Πρώτον θά ήθελα
νά απευθύνω χαιρετισμόν προς τους
Συναδέλφους τώνέπαρχιακών μας κα
ταστημάτων οί όποιοι εκπροσωπούν
ται διά τοΰ συνόλου σχεδόν των
Συμβούλων μας των επαρχιακών κατ)
των. Τό ιένδιαφέρον μας είναι τό "ίδι
ον 6Γ όλους τούς συναδέλφους. Διά
τους συναδέλφους τών επαρχιών ομολαγούμεν ότι είναι ηϋξήιμένον.
Είναι πολύ συγκινητικόν όταν επι
σκέπτεται κανείς έπαρχιακά κατα
στήματα και βλέπει μέ τάς τελείως
άπαραδέκτους χαμηλάς άποδοχάς
τάς οποίας λαμβάνουν τά 3)4 τοΰ
προσωπικού νά έργάζωνται με τόσην
άφοσίωσιν καί βεβαίως άγωνιούν νά
μανθάνουν νέα τους από την Διοίκησιν τού Συλλόγου1 καί άπό όλους
τους Συναδέλφους μέ τους οποίους
επικοινωνούν διά τού τηλετύπου ή
διά τοΰ ΤΕΛΕΞ. Συνεπώς Ιδικιαίως τό
Δ. Σ. αισθάνεται ύποχρέωσίν του
νά προσφέρη περισσοτέραν —μη
προς κακοφανισμόν υμών— έξυπηρέτησιν είς τούς Συναδέλφους τών ε
παρχιακών Καταστημάτων.
Λυπούμαι διότι άπεχώρησεν ύ σε
βαστός Πρόεδρος τών Συνταξιούχων,
δστις λόγερ κοπώσεως καί λόγφ άνειλημένων υποχρεώσεων δεν μπόρε
σε νά σάς άπευθύνη έναν χαιρετι
σμόν όπως έπεθΰμει. Είχαμε τονίσει
εις την περυσινήν μας Γεν. Συνέλευσιν καί κατά τάς άλλας ότι χρέος
τής επαγγελματικής όργανώσεως
τών εργαζομένων είναι νά συμπορεύετι καί νά συμβαδίζη μετά τής όρ
γανώσεως τών συνταξιούχων μας,
διότι άπετέλεσαν αυτοί τό πρώτον
βήμα καί ήσαν αυτοί οί διδάσκαλοι
ημών καί έν τή Ύπηρεσίςί καί έν τψ
Συνδικαιλισμώ· Συνεπώς, συνεπές

πρός τήν διακήρυξιν αυτήν τό Δ. Σ.
συνεργάζεται στενότατα μετά τής
επαγγελματικής όργανώσεως τών
συναδέλφων μας Συνταξιούχων (Χει
ροκροτήματα). Καί ήδη έχομεν
προσδιορίσει
μηνιαίαν συνάντησιν.
Τήν πρωτοβουλίαν τήν άφήσαμεν είς
τον Πρόεδρον τών Συνταξιούχων.
Θά απαντήσω είς τούς Συναδέλ
φους μας οί όποιοι μέ τόσην έπίθεσιν μάς «αιυτηρίασαν.Χαίραμαι διό
τι δέν θά αρχίσω πρώτα άπό τον
φίλτατον κ. Χαρΐτον άιλλά βλέπω ότι
ευτυχώς έγινε καλός μαθητής. Μέ άπεκάλεσιε καί μέ άποκαλεΐ πάντα δι
δάσκαλόν του. Χαίρομαι διότι πρά
γματι Εφέτος διεπίστωσα ότι εΐχεν
έπίδοσιν είς τήν μάθησιν, σέ μερικά
σημεία όμως άπά τών εδωλίων τής
Αντιπολιτεύσεως θά μάθη περισσό
τερα. Διά μερικά χρόνια, άπό τών
εδωλίων τής άντιπολιτεύσεως επανα
λαμβάνω, και άπό εκεί καί πέρα θά
γίνη, πράγματι τέλειος.
Θά αρχίσω κατά σειράν άπά τον
συνάδελφον κ. Παππάν. Ό κ. Παπ
πάς εύτυχώς βρήκε κάποιο θέμα νά
μάς άντιπολιτευθή. Βάσει τοΰ άρ
θρου 9, μάς είπε, παρ. τάδε τοΰ
Καταστατικού ώφείλαμεν νά κοινσποιήσωμεν εϊς σάς τήν Λογοδοσίαν
τοΰ Δ. Σ. 5 ήμερες προ τής Συνελεύσεως. Χαίρω πάρα πολύ διότι αΰτό ήτο τό μόνον θέμα διά τό όποι
ον μάς κατηγόρησεν. Ή ευθύνη αυ
τή άνήκει είς τον 'Γενικόν σας 'Γραμ
ματέα καί δέν είναι παρανομία, ού
τε παράβασις τοΰ Καταστατικού.
Ή το' δυνατόν νά συγακλέσωμεν Γεν.
Συνέλευσιν, κύριοι, καί νά έλθω με έδώ νά σάς πούμε ότι... Τον μέν Τα
μειακόν απολογισμόν τον κάναμε,
Κιαί νά σάς πούμε αυτήν τήν περίπτωσιν έχομεν ή νά μήν είχαμε καν
Λογοδοσίαν νά κάναμε. Συνεπώς ού
τε παρανομία είναι ούτε παρατυπία.
Ταΰτα προς καθησύχασιν τής συν
δικαλιστικής συνειδήσεως τοΰ Συνα
δέλφου Παππά, ό όποιος είναι νέος
καί τον χαίρομαι διότι πράγματι ε
πιμένει μέ τόσην σταθερότητα είς
τάς απόψεις του άλλά καί παντός
άλλου τρίτου ό όποιος προσεπάθησεν διά τής δια'βαλής αΰτής νά συκοφαντήση τό Συμβούλιον ότι παρα
νομεί είς τό Καταστατικόν. "Εάν αύτή είναι παρανομία ευχαρίστως τήν
άναλαμιβάνει ό Γ ενικός σας Γ ραμ
ματεύς.

Αί συλλογικά! συμβάσεις
"Επίσης ό κ. Παππάς μάς εΐπεν
ότι πέρυσι ό νυν Γενικός σας Γρσμματεύς κατηγόρησεν την τότε Διοίκησιν τοΰ1 Συλλόγου μας ότι ώφειλε
νά κοίταγγείλη την Σύμβασιν εργα
σίας καί νά προβή είς τήν διαπραγμάτευσιν διά τήν σύναψιν Συλλο
γικών Συμβάσεων. Τό είπα τότε, ό
χι μόνον πέρυσι καί καθ’ δλας τάς
προηγουμένας θητείας τών προηγου
μένων Συμβουλίων, όχι μόνον τοΰ
σημερινού καί τών προκατόχων ακό
μα τούς έτόνιιζα ότι οφείλουν νά διαπραγματεύωνται 'διά τών Συλλο/ικών Συμβάσεων καί σήμερον τό Δ.
Σ. αυτό εφαρμόζει. Δέν μπορούσαμε
νά κάνωμε τίποτε περισσότερο, κύ
ριοι συνάδελφοι, διότι βρήκαμε μίαν
Συλλογικήν Σύμβασιν ήδη καταγγελθεΤσαν άπό τής 20ής ’ Ιανουάριου
τοΰ 1969. Συνεπώς ή θητεία ή ϊδική μας, τήν οποίαν άνελάσομεν στις
30 Μαΐου περίπου, ήτο μέ καταγγελθεΐσαν Σύμβασιν. Καί καλώς!
"Έπρεπε συνεπώς νά άναμείνωμεν
τήν έκδοσιν αυτής τής άποφάσεως.
’Ηρώτησεν ό κ. Παππάς, διατί δέν
έπιέσαμεν νά ιέκδοθή άπόφασις γρή
γορα. Διαφεύγει τοΰ κ. ιΠαππά ότι
στίς 10 Μαΐου πριν ή άναλάβομεν
τά ίκαθήκοντά μας έδημοσιεύοη τό
Ν. Δ)γμα 186 διά τοΰ όποιου έρυθμί'ζοντο δι’ άλλου τρόπου αί Συλ
λογικοί συμβάσεις καί δέν ύπήρχον
καν Διαιτητικά Δικαστήρια καί έκηρύχθη λήξαοα ή θητεία αύ'τών τών
Διαιτητικών Δικαστηρίων μέ συνέ
πειαν νά άνασυγκροτηιθοΰν τον ’ 1 ούλιον γιά νά έκδικάσουν τον Σεπτέμ
βριον αυτήν τήν ύπόθεσιν. Συνεπώς
ό χρόνος κατά τον όποιον εμείς χειριζόμεΰα τά θέματα τά δικά σας μέ
τήν Εμπιστοσύνην τήν ίΐδικήν σας ύπήρξεν νεκρός ιάπό πλευράς νομοτύ
π ου συγκροτήσεως τών Διαιτητικών
Δικαστηρίων καί ύπάρξεως αυτών
τών Διαιτητικών Δικαστηρίων. Συ
νεπώς, Αγαπητέ μου Συνάδελφε κ.
Παππά, δέν ήτο δυνατόν νά κάνωμε
τίποτε έν όψει τοΰ διορισμού νέων
Δικαστών οί όποιοι —είρήσθω έν
παριόδψ—διωρίσθηισαν καί κατά κοη
κήν τύχην εάν θέλετε ή καλήν προήΓ
χθησαν τότε άπό τον Υπουργόν Δι
καιοσύνης καί προέκυψε πάλιν ανάγ
κη ιάνανεώσεως τής θητείας διορι
σμού νέων δικαστών, συνεπώς είς αΰτό τό χρονικόν διάστημα δέν ήτο δυ
νατόν νά κάνωιμε τίποτε, άικόιμα δέ
περισσότερον, διότι ευρισκόμενης
μιας συλλογικής διαφοράς Ενώπιον
Διαιτητ. Δικαστηρίων, οϋδεμία όργάνωσις είναι δυνατόν νά κάμη πλέ
ον έντονον Εκδήλωσιν είμή μόνον νά
προσφεύγη εις τό Ύπουργεΐον Έρ-

γασίας είς τον κ. Ποτήρην, είς τον
Κλάδάν, νά προσπαθή νά πιέση νά
βγή αυτή ή άπόφασις.
'Πέραν αυτών όλων μέ τό Ν. Δ.
αυτό υπάρχει διάταξις διά τής ό
ποιας Συλλογικά! διάφορά! μεταξύ
εργαζομένων καί εργοδοτών τής πε
ριφέρειας "Αθηνών καί Πειραιώς μό
νον τυγχάνουν αυτής τής ειδικής μεταχειρίσεως, πρέπει νά παραπέμπωνται είς τό τμήμα μελετών του
Υπουργείου Συντονισμού τό όποιον
πρέπει νά γνωματενη κατά πόσον
είς τήν περιοχήν αυτήν ένδείκνυται
ή Α" ή Β' αύξησις νά έχη τήν συγκατάθεσιν αΰτής τής "Επιτροπής όπότε 6ά γυρίση πάλιν είς τό Διαι
τητικόν Δικαστρήιον διά νά έκδώση
τήν άπόφάσιν.
"Ολη αυτή λοιπόν ή διαδικασία,
άγαπητέ μου κ. Παππά, καταλα
βαίνετε δέν ήτο δυνατόν νά πιεσθή
ούτε ήτο δυνατόν νά κάνωμε τίποτε,
όπως καί σήμερον, μη κοινοποιηθείσης ακόμα τής δικαστικής: άποφάσε
ως αΰτής δέν είναι δυνατόν ούτε είς
έκδήλωσιν 'διαμαρτυρίας, εννοώ δια
μαρτυρίας υπό τήν έννοιαν τής στά
σεως εργασίας, νά κάνωμεν, διότι
έχει συνέπειας βαρυτάτας καί γιά
μάς άλλά καί γιά σάς και έτσι εΰρισκόμείθά είς τό στάδιον αυτό. Αυ
τή είναι ή άπάντησις διά τό τί δέν
όκάναμε διά τάς Συλλογικάς Συμ
βάσεις. ιΕΐπεν ό κ. Παππάς άκόμη,
ότι δέν ιΰπήρχεν λόγος νά θέσωμεν
έκτακτον θέμα ιμιάς Εξουσιοδοτήσεως διά τήν διαπραγμάτευσιν καί τήν
σύναψιν Συλλογικής Σ υμβάσεως νέ
ας, διότι άπό τό άρθρον τοΰ Κατα
στατικού ό Πρόεδρος κλπ. εκπροσω
πεί τον Σύλλογον. Ναί, σωστό είναι
αυτό. "Αλλά εμείς έχοντες πλέον ηύξημένον τό αΐσθήμα τής ευθύνης α
πέναντι σας, ώφιείλαμε νά έλθω με
καί νά σάς πούμε ότι αυτά έγιναν
ΘΪς τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος, θά
σάς τά άναλύσω έν συνεχείφ, αυτά
προτείνει περίπου εδώ καί σείς νά
άποφ-ασίσετε νά μάς δώσετε τήν έγκρισίν σας ιδ'ΐά τήν οποίαν ήτο πι
θανόν μέ τό Δ)γμα αυτό καί μέ τό
προηγούμενον άκόμα 'Νόμον, ό κ.
Πανόπουλος ή ή Υπηρεσία τής Τρα
πεζής νά μάς ποΰν μία στιγμή ότι,
Κύριοι, 'φέρτε μας ένα πρακτικόν
τής Συνελεύσεως ότι έγκύρωις υπο
γράφετε.
Έπικειμένης λοιπόν τής
Συνελεύσεως μάς ήιλθεν επάνω στην
ώρα καί έθέσαμε τό θέμα αυτό βά
σει τοΰ άρθρου 9 τής περπτώσεως
3 τοΰ Καταστατκοΰ, τό όποιον λέγει
ότι:
«Τό Δ. Σ. ή τό 1)20 τών τακτι
κών μελών δύνανται νά θέσουν καί
έτερα θέματα έκτος τής Ημερήσι

ας Διατάξεως ιάλλά τά όποια πρέοει νά τά κοινοποιήσουν 5 ημέρας
ένωρίτερον».
Βλέπετε λοιπόν ότι συνεμορ-φώθημεν άπολύτως μέ τό άρθρον 9 τοΰ
Καταστατικού.
*0 κ. Παππάς μάς εΐπεν ότι δέν
ξέρει έάν όλοι οί υπάλληλοι τής
Τραπέζης έλαβον τάς άδειας των
τάς κανόνικάς, καί έγώ δέν ξέρω.
Άρκεΐ νά σάς πώ» ότι καταγγείλα
με πέντε φορές τήν Τράπεζαν διά
τήνμή χορήγησιν τών άδειών, άρκεΐ
νά σάς πώ καί τό διαβάσατε κ.
Παππά, καί πρέπει νά τό ξέρετε είς
τήν «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΝ», τά Εγγραφα
τά όποια έστείλαμεν είς τό Ύπουργεΐον "Εργασίας ότι δέν χορηγούν
ται αί άδειαι καί θά έπρεπε νά ξέ
ρετε τήν άπάντησιν τού Υπουργεί
ου τήν όποιαν έδημοσιεύσαμεν είς
τήν «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΝ» ότι έκάλεσε
τούς Διοικητάς τών Τραπεζών καί
τούς συνέστησε πιστήν εφαρμογήν
τής έργατκιής Νομοθεσίας κλπ. κλπ.
και τάς εγκυκλίους τής Τ ραπέζης. αί
όποϊαι έξεδόθησαν αυστη ρότατα ι καί
αναφέρουν ότι θά τιμωρήσουν τούς
Διευθυντάς οί όποιοι δέν χορηγούν
άδειας. Πέραν αυτού' τί περισσότε
ρον μπορούσαμε νά κάνωμε έάν οί
Δ)νταί τών Υποκαταστημάτων έπιλήσμονες τώνυποχρεώσεών των καί
μη έφαρμόιζοντες τάς Διαταγάς τής
Διοικήσεως δέν τάς έφαρμόζουν καί
άναγνωρί'ζω ότι δέν τάς έφαρμόζουν
λόγψ έλλείψεως προσωπικού, τί πε
ρισσότερον νά κάνωμε;
Τον Δ)ντήν τού Ύποκαταστήμα^
τος Χαλανδρίου τον πήγαμε είς τήν
Έπιθεώρηισιν "Εργασίας, τον Δ)ντήν
τοΰ Υποκαταστήματος Καλλιθέας
τόνπήγαμε είς την Έπιθεώρησιν Έρ
γασίας, τον Δ)ντήν τών Πατρών τον
πήγα άπό έδώ είς τήν τριμερή, συν
εργασίαν καί τούς κσταγγείλαμεν
δΓ ΰπέρβασιν ωρών εργασίας καί έφίθασαν μέχρι τοΰ' σημείου νά μοΰ
ποΰν άπό τό προσωπικόν ότι έγινα
περισσότερον αΰστηρός καί άπό
τούς Έπιθεωρητάς "Εργασίας. Βε
βαίως έγινα περισσότερον αυστηρός
διότι έτσι ώφείλαμε νά κάνωμε, διό
τι έτσι πιστεύοιμεν ότι πρέπει νά εξ
υπηρετηθούν οί Συνάδελφοι. "Οταν
έλάβαμεν πάντα τά μέτρα καί διά
τών αναφορών μας προς τον Υπουρ
γόν "Εργασίας καί προς τήνΔιοίκησιν τής Τ ραπέζης καί είς τό Υπό
μνημά μας έτονίσαμεν πριν νά χο
ρηγηθούν αί άδειαι καί έξεδόθησαν
αί δέσυσαι 'διαταγαί, πέραν αύτοϋ
είναι θέμα Δ)ντών καί θέμα υπαλλή
λων νά αξιώσουν την άδειαν των καί
οφείλουν οί Συνάδελφοι νά έχουν τό
θάρρος νά άξιώνουν νά λάβουν τήν
άδειάν των, δεδομένου ότι στηρίζον
ται είς τήν έγκρισιν καί είς Διατα
γήν τού Διοικητοΰ περί χορηγήσεως
τών άδειών κανονικώς καί εντός τοΰ
ήμεροιλαγιακοΰ έτους κατά τό' όποιον
τήν δικαιούται ό κάθε Συνάδελφος,
άδιαρκίτως έάν μπορή νά τήν πάρη
χειμώνα ή καλοκαίρι, αυτό δέν μπο
ρούμε νά τό έπιβ'άλωμεν, δυστυχώς.
Είς τόν κ. Δελένίδαν. Ό κ. Δελένδας μάς συνέχαρη καί τόν εύ'χαριστοΰμεν. Δέν μοΰ έδωσεν όμως τήν
ευκαιρίαν νά θίξη περισσότερα θέ
ματα ώστε νά λάβηι τήν άνάλογον
άπάντησιν. "Επειδή ήσχολήθη μέ τό
"Ασφαλιστικόν καί ήσχολήθησαν καί
άλλοι Συνάδελφοι, θά μοΰ έπιτρέψητε νά άσχοληθώ καί έγώ περισσότε
ρον άπό τους άλλους Συναδέλφους
είς τό θέμα τό άσφολιστικόν.
Ό Συνάδελφος κ. Άστέρης διά
πρώτην φοράν όμιλητής είς τήν Γε
νικήν Συνέλευσιν, ομολογώ ότι είχε
πολύ θάρρος νά διεξ,έλιθη όσα θέμα
τα άπό χειρογράφου διεξήλθέν και
τόν συγχαίρω' Ιδιά τό θάρρος του,
διότι έχομεν συνηθίσει έδώ όλοι οί
Συνάδελφοι οί άσχολούμενοι είς τά
κοινά μας οί πρωτόπειροι, έάν θέλε
τε Συνδικαλισται οί τό πρώτον εμ
φανιζόμενοι άπό τοΰ βήματος νά
τούς κατέχηι δειλία καί πολλές φο
ρές εγκαταλείπουν τό βήμα άμαχητί. Χαίρομαι διά τόν κ. Άστέρην ό
όποιος πράγματι είχε τήν υπομονήν
νά άναγνώση, όλο τό χειρόγραφον τό
όποιον εΐχεν ετοιμάσει.
Μάς εΐπεν ότι δέν κσταγγείλαμεν
τάς σύθαιρεσίας, δέν διεπίστωσα μεν
αυθαιρεσίας, άγαπητέ μου, έάν δέν
χορηγούνται αί άδειαι τοΰ προσω
πικού τό καταγγείλαμε, έάν τό προ
σωπικόν εργάζεται πέραν τών κεκανονισμένων ώρών, τό καταγγείλαμε
καί αυτό καί ήξιώσαυιε νά άμείβεται
δΓ αυτό. Αυθαιρεσίας όμως μεταξύ
Συνάδελφων ευτυχώς δέν διεπ ιστώσαμεν τουλάχιστον κατά τήν έννοιαν
τής αυθαιρεσίας πού έδημιονργήθη
προ ετών είς τά Κατάστημα τής
Πλατείας Συντάγματος.

Ή συνένωσις
τών Συλλόγων
Εΐπεν ό κ. "Αστέρης καί ένα άλ
λο θέμα. Άνεφέρθη είς τήν συνένοοσιν τών Συλλόγων. Χαίρομαι πού
μοΰ δίδεται ή εύκαι,ρία νά απαντήσω
έπί τοΰ θέματος αυτού1 διεξοδικώς.
Πράγματι έπρεπε νά ύπάρχη' μία ένιαία Συνδικαλιστική: όργάνωσις είς
τήν Τράπεζαν καί νά μη είναι1 κοο-

τεσπαιρΙμένες οί δυνάμεις. Αυτό ό
μως, άγαπτέ μου 'Συνάδελφε καί άγοπτητοί μου Συνάδελφοι όλοι σας,
δέν οφείλεται είς τήν Διοίκησιν τοΰ
Συλλόγου Υπαλλήλων τής Εθνικής
Τραττέζης. Ή Συλλογοκιή μας ηγε
σία είναι ένιαία, δέν παύει νά είναι
ή Συλλογική μας ήγεσία είτε ό Παπαϊωάννου είναι, είτε οίοάδήποτε
άλλος. Ή Συλογική' μα:ς ηγεσία ή
τότε, τή προτάσει της καί τή απο
δοχή τής τότε άντιπολιτεύσεως είς
τήν όποιαν ι μετείχαν καί έγώ άπεδέχΐθη τροποποίησιν τοΰ Καταιστατικοΰ
μας, διά τής όποιας προβλέπεται ή
έγγραφή ώς μελών τοΰ Συλλόγου
μας πάντων τών 'έργαζομένωιν έξ οίασδήποτε προλεύσεως καί αν είναι.
"Ο κ. Χαρίτος μπορεί νά σάς βε
βαίωση έάν κατά τήν διάρκειαν τής
θητείας του είχε καμμΐαν δήλωσιν
κανενός άλλου Συναδέλφου οίασδήποτε κατηγορίας νά έγγραφή είς
τόν (δικόν μας Σύλλογον. ‘Ο κ.
Θεο φανόπουλος, ό Γ εν. :Γραμματεύς, μπορεί νά σάς βεβαίωση καί
έγώ σάς βεβαιώνω' ώς νΰν Γενικός
Γραμματεύς ότι ούδεμίαν είχαμε
ιτλήν ιμιάς περιπτώσεως άξίιεπαίνου,
μιάς κυρίας κάποιου ύποκαταστήματος. Υπεβλήθη είς ή μάς τώρα καί
εμείς ευχαρίστως τήν ιεδέχθημεν. Πε
ρί μένομεν μίαν γνωμοδότησιν τοΰ
δικηγόρου νά δώ πώς θά τήν εγ
γράφω.
Συνεπώς ή ευθύνη αυτή τής μή
ένιαίας έμφανίσεως τοΰ προσωπικού
δέν άνήκει, άγαπτέ μου κ. Άστέρη,
είς τόν Σύλλογον τής "Εθνικής Τραπέζης, άνήκει είς όλους τούς άλλους
Συλλόγους τοΰ προοωτικοΰ τής Ε
θνικής Τραπέζης πλήν τοΰ Συλλό
γου τοΰ (δικού μας.
Αυτή είναι ή άπάντησίς μου είς
τήν άπο'ρίαν τοΰ συναδ. κ. "Αστέρη:.
Ό κ. Άστέρης μάς είπε καί κάτι άλ
λο. 'Πρέπει νά ύπάρχη: ή συμμετοχή
τής έργασίας είς τό κεφάλαιον. Υπο
θέτω ότι εννοεί τήν συμμετοχήν τών

Εκπροσώπων ή τοΰ προσωπικού είς
τά Συμβούλια τών επιχειρήσεων. ”Ας
είναι αυτή ή έννοια εύχαρίστως.
Ό κ. Χαρίτος μέ όλίγην πικρίαν
άνέφερε τήν άλλαγήν τοΰ σκηνικού
Συνάδελφε Χαρΐτο, έτσι είναι τά
πράγματα, ή άλλαγή τοΰ σκηνικού
οοΰτή είναι. Μήν πικρσίνεσθε. "Εχω
διαπιστώσει- καί έξ άλλης αιτίας
τήν πικρίαν σας -αυτήν. Έγώ δέν
σάς έπείραξα όταν άλλάξατε τό σκη
νικό. Διότι έγώ τό έχω αλλάξει
πολλές φορές τό σκηνικό καί δέν έπικράθην ποτέ. Συνεπώς άπό τής
πλευράς αύτής ύστερα άπό μερικά
χρόνια θά μάθετε νά μήν πικραίνεσθε και σείς, διότι είς τήν αρχήν
καί έγώ έπικ,ράθηκα.
Μέ πολλήν καυστικότητα ό κ. Χαρΐτος έκαυτηρίασε τήν άπουσίαν τών
Συναδέλφων. ιΝά ιμήν υπερθεματίσω.
Δέν νομίζω ότι θά 6ρώ περισσότε
ρα λόγια. -Νά πώ ότι οί νέοι Συνάλφοι ώφειλαν νά πλημμυρίσουν τήν
αίθουσαν ,απόψε; Βεβαίως. Λυπού
μαι πάρα πολύ, διότι έπανελήφδη
τά ίδιο όπως καί κατά τό παρελθόν
ότε τό προκάταχόν μας Συμβούλιον
έταλαιπωρήθη μέ σειράν αναβολών
συνελεύσεων διά νά κατασταλάξωμε
πέρυσι νά έχωμεν μέ τήν ίδί-αν συμ
μετοχήν Συναδέλφων όσοι είμαστε
καί κάτι λιγώτερο πέρυσι, όταν συνε
ζητείτο τό τεράστιον άσφαλιστικόν
θέμα.
’Αγαπητοί μου Συνάδελφοι, έχω
διακηρύξει έπανειλημμένως άν δέν
μέ πιστεύετε ή, αν δέν τό παραδέχεσθε δέν φταίω έγώ. Δέν υπάρχει
σπουδαιότερον θέμα διά μίαν επαγ
γελματικήν όργάνωσιν άπό τό ασφα
λιστικόν της θέμα καί άπό τό μισθολογικάν της θέμα. Αυτά τά δύο συν
θέτουν τήν έξυπηρέτησιν καί τήν α
πολαβήν τών εργαζομένων. Είς τό
άσφαλιστικόν θέμα πέρυσι παρουσιάσθηκε τεραστία άποχή, καί σήμε
ρα τό ίδιο- πού έχομεν τό μισθολογικόν θέμα καί σήμερον έχομεν καί
τά άσφαλιστικόν -καί τό μισθολογι-

κόν. "Ωφειλαν αν υπάρχουν 1.500
άνθρωποι είς τόν Πειραιά καί τήν
’Αθήνα νά ήσαν καί οί 1.500 έδώ.
Πέστε μου σάς παρακαλώ έάν πά
με είς τόν κ. Διοικητήν αΰριον καί
τοΰ πούμε καθήστε κ. Διοικητά νά
κάνωμε Συλλογικήν Σύμβασιν καί
μάς απαντήσει: Μέ ποιους; Μέ τούς
150 άνθρώπους πού εΐσθε άιπόψε Ε
δώ; Τί νά άπαντήσωμεν; Θά έλθουν
όμως αΰριον οί άπουσιάζοντες πε
ρισσότερον άπό σάς νά μάς ρωτάνε
καί σάς άκόμα: Τί έγινε χθές είς
τήν Γεν. Συνέλευσιν; Τά Ερωτήματα
θά τά ύποστήτε, ,κ. Χαρΐτο, καί ό
λοι σας καί Εμείς. Νά πώ ότι τό
συνδικαλιστικόν πνεύμα είς την Τράυ
πεζαν δέν 'είναι άνεπτυγμένσν; Εί
ναι. Άλλα ή άδιαφορίσ τους. Νά
την άποδώσωμεν είς τήν Εμπιστοσύ
νην πρός τάς Διοικήσεις τών οργα
νώσεων τών έκάστοτε Διοικήσεων;
Λένε: Καλά παιδεύεται ό Τσοοδερός,
ό Παπαϊωάννου καί οί άλλοι.
"Αστούς καλά είναι. "Ας παιδεύωνται Εκείνοι. "Ε! "Οχι δά! "Οιχι, Συνγανώσεις άντλοΰν δύναμιν άπό τήν
άδελφοι, διότι οί διοικοΰντες τάς όρπαρουσίαν τών Εργαζομένων είς τάς
Γενικάς των Συνελεύσεις. Άντλοΰν
δύναμιν καί στοιχεία καί κρίσεις καί
κριτικήν άκόμα δΓ ένα θέμα τό ό
ποιον πιθανώς δέν Εχειρίσθησαν κα
λά. Δέν ίσχυρίσθη κανείς άπό τό Δ.
Σ. ότι είναι αλάθητος, θά ήτο πολύ
άνόητον Εκ μέρους μας νά ίσχυρισθώμεν τέτοιο πράγμα καί νομίζω
ότι παραδέχεσθε ότι δέν ιμάς διαπ
κρίνει ιάνοησία.
Κύριε Χαρΐτο, επειδή παίξατε μέ
τούς άριθμσύς λιγάκι, τό 1)3 τής
θητείας είναι πράγματι τό 1)3 κ.
Χαρΐτο, δέν πάμε γιά τρία χρόνια.
Λάθος κάνετε. Επειδή τά δύο χρό
νια είναι 24 μήνες καί διανύσαμε
τούς 8 μήνες είναι τό 1)3 κ. Συνά
δελφε Χαρΐτο, καί συνεπώς έάν δΓ
αύτό μάς ψέγετε, χαίρομαι διότι
βρήκατε μόνον αυτά νά μάς ψέξετε.

Τό άσφαλιοΐικόν θέρα
ίΕχομεν τό άσφαλιστικόν θέμα
και άπαντώ είς 'όλους τούς Συναδέλ
φους οί όποιοι τό έθιξιαν. Άγαπηιτοϊ
Συνάδελφοι, γνωρίζετε πέρυσι τέτοι
ον καιρό ποΐα κατάθλιψις ύπήρχεν
είς τό προσωπικόν εκ τής περίφη
μου αύτής έκθέσεως Καλκάνη. Θά Α
νατρέξω ιέλαφ'ρώς είς τό παρελθόν
6ιά νά σάς τό θυμίσω. Εξοντωτικά
μέτρα πράγματι έπρότεινεν ή έκθεσις :Καλκάνη- είς -βάρος τοΰ Ταμείου
τής ’Εθνικής Τραπέζης καί τό Συμ
βούλιον ιΰπο τό Κράτος τών άδυσωπήτων άριθμών τούς όποιους μερο
ληπτικός όπως κατήγγειλεν τό ίδιο
τό προκάτοχον Συμβούλιον άνέφερεν
ή- έκιθεσις Καλκάνη, δέν μιλάμε περί
πειθαναγκασμού έξ άλλης αιτίας, α
παντώ είς τον Συνάδελφον Θεοψανόπουλον είς αυτό, άλλά έπειθαναγκάσθη έκ τών γεγονότων καί έκ τών ά
ριθμών τοΰ Καλκάνη νά δεχθή συμ
μετοχήν τοΰ προσωπικού είς τά α
σφάλιστρα τά όποια ΰποχρεωτικώς
έπρεπε νά πίληρώνη ή Τράπεζα καί
μάς έπρότεινε τότε τό Συμβούλιον
έδώ νά άποδεχθοΰμε τήν επιβολήν
κρατήσεως 5% καί ιεδέχθησαν δυστυ
χώς καί οί Συνταξιούχοι τών οποίων
ήκυρώθη ή άπόφασις ιέκ μέρους τής
Γεν. Συνελεύσεως των καί βεβαίως
έξανέστημεν τότε καί έξανέστη καί
ό όμιλών ένώπιόν σας όταν ό Πρό
εδρος τοΰ Συλλόγου τότε, ό άγαπητός μου κ. Όθωναΐος, έλεγεν ότι εί
ναι μεροληπτική ή έκθεσις Καλκάνη
καί είπα τότε έάν ένθυμήσθε, ότι τό
προσωπικόν τής ’Εθνικής Τ ραπέζης
άρνεΐται νά συζητήση έπί μερολη
πτικών κειμένων, δέν τά δεχόμεθα
καθόλου.
Και μέ τήν σημαίαν αυτήν, τής
άρνήοεως νά συζητήσωμεν έπί μερο
ληπτικών κειμένων καί τής άρνήσεως
του προσωπικού νά είσφέρη τίποτε
διότι δέν φταίει σέ τίποτα κατήλθομεν είς τάς έκλογάς. "Οταν έξελέγημεν. κ. Συνάδελφοι, κατά τήν
πρώτην παρουσίασίν μας είς τόν κ.
Διοικητήν μάς εΐπεν:
— Γνωρίζω τάς άπόψεις σας έπί
τοΰ ’Ασφαλιστικού, δέν συμπίπτουν
αί απόψεις μας, θά δούμε πώς θά
τό φτιάξωμε.
Αί απόψεις αί ίδικαί μας είναι ξε
κάθαρες, τό είπαμε καί πέρυσι καί
τό λέμε καί τώρα. Δέν -φταίει τό
προσωπικό καί δέν πληρώνει τό προ
σωπικό. Εκείνος πού φταίει θά πλή
ρωσή. Μάς εΐπαν νά δώσωμε 5 ο) οκαί απαντήσαμε τό 5ο) ο έπί τών
αποδοχών τοΰ προσωπικού έπί 528.
000.000 άν ενθυμούμαι καλά δηλα
δή τά 25.000.000 ή 26.000.000 δρχ.
είς τί θά βελτιώσουν τήν θέσιν τών
έλλεΐ'μματικών μας Ταμείων κατά
τήν άποψίν σας έπί τών 700.000.000
τί θά προσθέσουν. Μέ τόν ισχυρι
σμόν αυτόν έπεσκέφιθημεν καί τούς
διαφόρους Υπουργούς διότι άνέκυψεν Συλλογικώς τό θέμα τής ενιαί
ας άσφαλίσεως καί έπείσθη ό Υ
πουργός τών Κοινωνικών Υπηρεσιών,
ό χειριζόμενος 'άπό τότε τό θέμα καί
όταν μέ ήρώτησεν άν καταβάλαμεν

εί-σφοράς, -έβγάλαμε τάς 'άπΡδείξεις
καί ό κ. Τσουδερός καί έγώ καί τοΰ
είπαμε: 'Ορίστε ή βεβαίωσις τής
Τ ραπέζης, έχομεν 19.000' ,άσφαλιστικές εισφορές έντός τοΰ 1968. Εί
ναι εισφορές ή δέν είναι; ίΚαί ό κ.
Τσου'δερός τού είπε: "Εχω 15.000
μισθό καί έχω 3.000 δρχ. κρατήσεις
άσφαλιστιικές. Είναι εισφορές ή δέν
είναι; Μάς άπηντησε ότι πληρώνατε
εκείνο τό 5ο)ο. Μάς τό έδωσε ή
Τράπεζα έναντι αποδοχών καί άν
αυτό κ. Υπουργέ, σάς πειράζει δώ
στε ιμας τήν αύξησιν καί ξαναπάρτιε
την πάλιν. Άναλογιστικώς δέν σάς
πειράζει. Έν πάση όμως περιπτώσει ή θέσις μας είναι ξεκάθαρη καί
τό είπαμε είς τόν Διοικητήν καί το
ξέρει ό Διοικητής ότι έάν άποδειχθή ότι φταίει τό προσωπικόν, ότι
φταίνε οί εργαζόμενοι διά τήν έλλειμματικότητα τών ασφαλιστικών Τα
μείων θά καθήσωμε νά βρούμε τήν
λύσιν. Έφ’ όσον όμως καί τό Κρά
τος παρεδέχθη ότι τά προσωπικόν
δέν οφείλει καί τό παρεδέχθη αμέ
σως, ό Υπουργός τών Κοινωνικών
Υπηρεσιών όταν Εξήγγειλε τά μέ
τρα τής ένιαίας άσφαλίσεως γενικώς
είς τό Ι.Κ.Α., μεταγενεστέρως έκα
με 8 μικρά Ι.Κ.Α., καθώς μάς εΐ
πεν ό Υπουργός Έργασίας, οί Τρα
πεζικοί θά μπουν είς ένα Ταμεΐον,
καί ή ’Εθνική Τράπεζα θά καταβάλη
πλέον τών εισφορών αΰτών καί 43ο)ο
πρόσθετον άσφάλιατρόν έπί τών άποιδοχών τοΰ προσωπικού διά νά καλύψπ τάς ζημίας τοΰ Ταμείου διά
τάς όποιας 'Εκείνη φταίει, Εκείνη1 έδημισύργησε.
Σάς έρωτώ: θέλω καλύτερο στοιχεΐον όταν τό Κράτος ομολογεί ότι
ή Τράπεζα έφταιξε καί τής Επιβάλ
λει πρόσθετον άσφάλ ιατρόν 43%;
Γιατί νά κάνω τίποτε άλλο; Γιιαίτί νά
άσχοληθώ καί νά βγάλω1 μελέτας
καί τί νά προτείνω; Ή πρότασις τοΰ

Συμβουλίου είναι:
Θά πληρώση ή
Τράπεζα τάς ζημίας τάς όποιας έ
καμε. Θά πληρώση ή Τράπεζα έάν
πρέπει νά πληρώση άπό τό/ Ν.
3662, θά πληρώση χό Κράτος άν
ώφείλη, θά τά δούμε αυτά καί άπό
έκεϊ καί πέρα έάν καλύψετε έσεΐς
τάς υποχρεώσεις αϋτάς τό Ταμεΐον
μας δέν θά έχη Ελλείμματα. Έάν
όμως προκύψη καί τότε ένα έλλειμ
μα τό προσωπικόν Εδώ' είναι. Τό
προσωπικόν δέν άφησε πν ιέ νά χα
θούν οί ασφαλιστικοί ’Οργανισμοί,
δέν άφησε ποτέ, καί πού καιρού
διάβαζα ότι κάποτε τό ποοσωπικόν
τής Τ ραπέζης είς τήν περασυένην
1 ΟΟετίαν, έπήρε βραδύτερον τάς άποδαχάς του γιατί εΐχε κάποιο άνοι
γμα ή Τράπεζα, πώς θά άφήση τε:
Ταμεία του νά χαθούν;
Θέλσμεν διατήρησιν τής άσφαλιστικής αύτοτελείας μας, θέλο.ιεν τήν
άπόδοσιν τών ύποχρεώσεών σας ό
σοι φταίτε πρός τό Ταμεΐον μας, θέ
λαμε νά πληρώσετε ό,τι χρωστάτε
καί άπό έκεΐ καί πέρα θά τά βοή, τό
προσωπικό τής Τραπέζης.
Είναι θέμα δικό μας, Εννοώ ιόλων
μας. Αυτή είναι ή θέσις μας έπί του
ασφαλιστικού θέματος. Μας είπαν
τί Επρστείναμε. Ή πρότασίς μας εί
ναι αύτή. Πληρώστε ό,τι χρωστάτε
καί μετά θά τά βρούμε. "Οχι πριν
τά πληρώσετε, διότι έάν πληρώσωμε
έμεΐς καί 5% καί 1 0%, σάς λέγω καί
αλην τήν αύξησιν σας έάν τήν δώσε
τε Εκεί, τό Ταμεΐον έάν είναι έλλειμματικό δέν τό σώζουν ούτε τά 25
000.000, ούτε τά 30.000.000 δρχ.
Θά σάς διαβάσω αμέσως στοιχεία
νά δήτε τί διαφορά υπάρχει μεταξύ
άποιδοχών Τ ραπέζης Ελλάδος, Απο
δοχών ’Εθνικής Τραπέζης, αποδο
χών Συναδέλφων μας τής τέως Τρα
πέζης Αθηνών συναδέλφων μας με
ταξύ ημών τών ιδίων καί συντάξεως
γιά νά δήτε ποΰ βρίσκεται τό ά
νοιγμα.

Ό εκσυγχρονισμός
Γίνεται πάρα πολύς λόγος όχι τό
σον άπό ή μάς, άλλά περισσότερον
άπό τήν Διοίκησιν τής Τ ραπέζης
μας περί τοΰ περίφημου αύτοΰ Εκ
συγχρονισμού. Έγώ Εάν θέλετε έπειδή είμαι λίγο παλαιάς Σχολής
δέν πιστεύω καί πολύ στίς μηχανές.
Καί είπαμε είς τόν κ. Διοικητήν ό
τι ό εκσυγχρονισμός τής Τ ραπέζης
πρέπει νά -έπιχειρηθή άφού διαπαιδαγωγηθή τό προσωπικόν, νά άντί
λη φθή περί τίνος πρόκειται καί νά
δούμε πού πάμε. Τό- νά βελτιώσω
μέ μίαν μηχανήν μέ τούς TELERS
οί όποιοι καθώς πληροφορούμαι, δη
μιουργούν περισσότερον έμπόδ.ον
καί οί συνάδελφοι αύτοΰ τοΰ πειρα
ματικού καταστήματος αντί νά φεύ
γουν στίς 3 λόγφ διαφωνιών μέ τούς
TELERS φεύγουν στίς 7 τό βράδυ,
τό νά βελτιώσω' λέγω τήν Εσωτερι
κήν λογιστικήν υπηρεσίαν μέ τά μη
χανήματα τό καταλαβαίνω, άλλά εί
παμε είς τόν κ. Διοικητήν:

Πέστε μας, κ. Διοικητά, τούς πε
λότας τής Τραπέζης ποιος θά τούς
ψέρη Εδώ.
Πέστε μας οί πελάται
μας γιατί φεύγουν άπό έδώ; Πέστε
μας πώς θά πάηι ό υπάλληλος στά
χωριά πού θέλετε νά στείλετε έμπιστευτικήν Εγκύκλιον νά μαζέψουν ό
λες τις κατσθέσεις, ποιος θά πάη ε
κεί όταν δέν έχει άλλον συνάδελφον
νά άφήση ή. δέν μπορεί νά πάη στα
χωριά μέσα στίς καλύβες τών τσο
πάνηδων νά μοίζέψη τά χρήματα τά
όποια έχουν; Μέ μηχανές; Απο
κλείεται.
"Ολοι εΐσθε Εδώ' Συνάδελφοι, ζη
τήστε πληροφορίας άπό τό πειρα
ματικό κατάστημα τής Καλαμιώτου
γιά νά μάθετε. 'Βεβαίως μπορεί με
τά μίαν 5ετίαν νά ύπάρχη (δανική
λύσις άλλά μέχρι τότε πρέπει ή Δι
ό ίχησις νά Εκπαιδεύσηι τό προσω
πικόν της. Δέν ξέρω' αυτά τά Σεμι
νάρια πού προσφάτως γίνονται πολύ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6η,ν ΣΕΛ.)

Αί άηαντύόεΐζ τού Γ.Γραμματέωζ κ. Παπαϊωάννου
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(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 5ης ΣΕΛ.)
τακτικά εις τον «Αστέρα» τής Βου
λιαγμένης μέ Δ)ντάς καταστημάτων
αν έχουν
‘καί αύτήν την έννοιαν.
Πρώτον δμως οφείλει ή Διοίκησις να
άμείψη το προσωπικόν της, οφείλει
νά προσλάβη προσωπικόν, νά επάν
δρωση τά καταστήματα, νά προσέλ
θουν οί πελάτες ιέΐδώ καί μετά νά
φροντίσωμεν πώς θά εξυπηρετηθούν
πλέον συντόμως καί πλέον άποδοτικώς καί προς τό συμφέρον τών υ
παλλήλων καί προς τό συμφέρον καί
κυρίως τής Τραπέζης, 'διότι μην σάς
διαφεύγει ότι έάν ή Τράπεζα δεν
πάει καλά όλοι μας δεν πάμε καλά.
Αυτή είναι ή άποψίς μας ώς πρός

τον 'εκσυγχρονισμόν τής Τραπέζης.
Βεβαίως δέν παραγνωρ ίζομεν ότι
ζούμε είς τον αιώνα τού διαστήμα
τος. Δέν παραγνωρίζει ή Διοίκησις
μολονότι ό συνάδελφος κ. Χαρίτος
θέλησε νά προσθέση μερικά χρόνια
νά μάς μαζέψη όλους άθροιστικώς
νά μάς βγάλη χαμμιά πεντακοσα
ριά χρόνων όλους τούς τού Συμβου
λίου γ:ά νά μάς πή ότι είμαστε
παροχημένης εποχής. Σάς πληροφοροΰμεν όμως, άγαπητοί μου Συνά
δελφοι, ότι άπό πολλούς νέους έχο
μεν νεώτερες αντιλήψεις καί άπό
πολλούς νέους έχομεν περισσότερον
θάρρος καί περισσοτέραν όρεξιν νά
δουλέψωμε για τά κοινά.

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Ό κ. Χαρίτος είχε την καλωσό
νην νά άσχοληθή καί μέ το θέμα τών
προαγωγών. Κύριοι Συνάδελφοι, το
θέμα τών προαγωγών είναι κάτι τό
όποιον πράγματι είναι άπό τά φλέ
γοντα μεταξύ τών θεμάτων πού αν
τιμετωπίζει τό Συμβούλιου τού Συλ
λόγου. ’Επί 819 Συναδέλφων Λογι
στών Α' ιένώ ή πρώτη διαβεβαίωσις
τού κ. Διοικητοΰ είναι 176 θέσεις,
τελικώς έγιναν 89 διότι ή Υπηρεσία
τού Προσωπικού τού είσηγήιθη λά
θος. Δεν έχει σημασίαν έάν είναι
λάθος τά νούμερα, ούτε 89 ούτε 1 89
ούτε 389 μπορούσαν νά ίκανοπο.ή
σουν τούς Συναδέλφους.
Ή θέστς
τού σημερινού Συμβουλίου είναι καί
τούς τά είπαμε διά τής προγραμ
ματικής μας άνακοινώσεως καί α
παντώ εις κάποιον Συνάδελφον πώς
ζητήσαμεν τροποποίησιν τού οργα
νισμού, τό έπηγγέλθημεν προγραμ
ματικώς ότι είναι απαραίτητος ή
κατάργησις τών οργανικών θέσεων
καί ό εκσυγχρονισμός τού οργανι
σμού. Εις τόνκ. Διοικητήν τό είπαμε
ευθέως καί χτυπώντας μας τήν πλά
τη μοΰ είπε: Τί νά κάνωμε κ. Γε
νικέ;
—Θά καταργήσετε τις θέσεις, κ.
Διοικητά.
—Ήά τις καταργήσωμε;
—Βεβαίως. Δεν σάς χρησιμεύουν
σέ τίποτα. Ύπό τήν έννοιαν τής ορ
γανικής δέσεως όπως ισχύει εις ιό
δημόσιον είς τήν Τράπεζαν δέν υ
πάρχουν.
"Οταν έχετε έναν τμηματάρχην, ό
όποιος δεν προΐσταται τμήματος
παύει νά έχη οργανικήν θέσιν. "Ο
ταν έχετε έναν Δ)ντήν Τραπέζης, ο
όποιος δέν προΐσταται Δ) νσεως
παύει νά είναι οργανική θέσις. "Ο
ταν έχετε έναν ύποτμη ματάρχην που
5έν είναι Δ)ντής ή προϊστάμενος
τού Λογιστηρίου παύει νά είναι ορ
γανική ιθέσις. Συνεπώς πρόκειται
περί όργανικών βαθμών καί όχι όρ
γανικών θέσεων. 01 οργανικοί αυτοί
βαθμοί πρέπει καί θά καταργηθούν
Δέν μπορεί νά ύπάρξη τό προσωπι
κόν. Εις τον Διοικητήν είπαμε:
—Κύριε Διοικητά, το ενδιαφέρον
σας διά τήν Τράπεζαν τό όποιον ε
πιδεικνύετε είς πάσαν περίπτωσιν ιθά
πέση είς τό κενόν καί σείς ματαιο
πονείτε καί εμείς μοτταιοπονοΰμεν
,αί τό προσωπικόν χάνεται αν δέν
φτιάξετε δύο βασικά πράγματα. Θα
αυξήσετε τούς βασικούς μισθούς ό
λης τής Ιεραρχίας καί θά καταργήσωμεν όλες τις οργανικές θέσεις καί
είς άλλα σημεία 'βέβαια όχι μονον
αυτά.
Πρός αυτήν τήν κατεύθυνσιν καί
επειδή τό θέμα τό είχαμε θέσει καί
εις τήν πρώτην περίπτωσιν. Ό εκ
συγχρονισμός καί ή άναμόρφωσις
τούτου βάσει τής σημερινής πρα
γματικότητας, βάσει τής προγραμ
ματικής μας άνακοινώσεως καί ε
πειδή είς τήν δευτέραν περίπτωσ.ν
άναφέρεται ή κατάργησις τού όργανικού 'βαθμού μέχρι τού τμηματάρχου Λ' άπετέλεσαν βλέπετε προ
γραμματικήν μας άνακοίνωσιν καί
συνεπείς πρός τήν προγραμματικήν
μας άνακοίνωσιν έπεδιώξαμεν καί έπϊδιώκομεν τήν τροποποίησιν τού
’Οργανισμού διά τής καταργήσεως
αύτών τών θέσεων, διότι είναι τρο
χοπέδη. Δέν εξελίσσεται τό προσω-

πικόν.Σήμερα έχομεν 1 256 Λογιστάς
Λ’, πόσες οργανικές θέσεις υπάρ
χουν; 500; 600; Οΐ υπόλοιποι τι
θά γίνουν; Πού θά πάνε; Πρέπει συ
νεπώς νά καταργηθούν. Λαμβανομένου ύπ’ όψιν ότι έπιβάρυνσις καμμία διά τήν Τράπεζαν δέν υπάρχει,
διότι θά τού χορηγήση τήν προοαύξησιν νά πάρη καί τήν ηθικήν ίκανοποίησιν ό υπάλληλος καί αί ύπηρεσίαι καί τά καταστήματα νά έπανδροΰται διά τών καλυτέρων.
Κύριοι Συνάδελφοι, αυτό τό όποι
ον σάς είπα είναι άπάντηστς διά
τούς Συναδέλφους πού είπαν: Πότε
καί πώς ήσχολήθη τό Δ. Σ. διά τήν
τροποίησιν τού ’Οργανισμού; Βάσει
ποιας ,άποφάσεως; Ή άπάντησίς
μας είναι: Διά τής προγραμματι
κής μας άνακοινώσεως άναλάβαμεν
τήν ύποχρέωσιν 'απέναντι σας καί
αυτήν έπιδιώκομεν.
Τώρα υπάρχει τό ερώτημα: Διατί αναθέσαμε είς Νομικόν Σύμβου
λον; Λυπούμαι, κ. Συνάδελφοι, άλλα
ούτε Νομικάς ιδιότητας έχω, ούτε
ακαδημαϊκός ιδιότητας έχω καί τό
Συμβούλιόν μας 'επίσης. Μαζέψαμεν
οργανισμούς της Τραπέζης τής ‘Ελ
λάδος καί τής Ίονικής Τραπέζης
καί τού ΟΤΕ καί τής ΔΕΗ καί ό
προπολεμικός ό δικός μας καί ό δι
κός μας τού Κωστοπούλου1 καί τού
Ηλιάσκου ό δικός μας καί ό νΰν ι
σχύων σήμερα, τούς δώσαμε είς έ
ναν δικηγόρον άσχολούμενον μέ τά
εργατικά θέματα καί τού είπαμε.
Πάρε όλους αυτούς τούς οργανι
σμούς, βγάλε μας ένα σχέδιον, θά
τό δούμε κφ θά τον πάρουν όλοι οί
Συνάδελφοι είς τά χέρια τους καί
6,τι ειδικόν θέμα μπορούμε νά τό
βάλωμε 'εκεί καί νά περάση διά τού
’Οργανισμού θά κληθούν πάντες οΐ
άσχοληθέντες καί οί ασχολούμενοι
μέ τά κοινά είς τον Σύλλογόν μας
νά εκφέρουν τάς απόψεις των έγκύρως καί 'εγκαίρως. "Ετσι έκρίναμε
ότι ώψείλαμεν νά εξασφαλίσωμεν
τον τρόπον καί τήν νομότυπον συγκρότησιν αυτού τού κειμένου και με
τά νά κάνωμε τάς τροποποιήσεις
μας, διότι εάν κάναμε τό αντίθετον^
φοβούμέθα ότι ό δικηγόρος θά μάς
έλεγε: Αυτό τό κόμμα δέν χρειάζετα εκεί, εκείνο δέν χρειάζεται εκεί,
μία παράγραφος συγκρούεται μέ τήν
άλλην καί επομένως θά πελαγοδρο
μούσαμε χειρότερα.

Αί προαγωγαί
Ό κ. Χαρίτος επίσης ήσχολήθη
καί μέ τήν μή προαγωγήν τήν ίδικήν μας. Ό κ. Πρόεδρος είναι αλή
θεια ότι προσεφέρθη μετά τήν κύρωσιν τών προαγωγών νά κόμη κά
ποιο διάβηιμα. Τού είπα: "Οχι, ,κ.
Πρόεδρε, ιέττί τών 819 προήχθησαν
89 έμειναν 750' καί ό Παπαϊωάννου
751, δέν χάλασε ο κόσμος. Τόσος
κόσμος έμεινε άνευ προαγωγής έάν
ό Παπαϊωάννου ό Γεν. Γραμματεύς
έμεινε δέν χάλασε ό κόσμος. Βεβαί
ως δέν μπορώ νά πώ, ότι δέν έλυπήθην, διότι δέν ξέρω κανέναν ό όποι
ος όταν δέν προάγεται δέν λυπάται.
Δέν ή,θέλησα νά άποτελέση ξεχωρι
στήν ενέργειαν τοϋ Συμβουλίου αυ
τό. Διότι είμαι καί εγώ ένας μετα
ξύ τών 750.
κ. Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΔΟΣ:
Τό

Η ομιλία τοϋ συναδέλφου X. Χατζηστέλιου
κ. X. ΧΑΤΖΗΣΤΕΛIΟΣ:
’Αγα
πητοί Συνάδελφοι, δέν θά σάς κου
ράσω διότι ή ώρα εΐνα'ι πολύ περα
σμένη. Πάντως εκείνο τό όποιον έλειψε απόψε είναι τό μαχητικόν πνεύ
μα. Συζητοΰμεν δΓ αυξήσεις 5%, 8%,
ή 10%. ΑΙ αύξησε ις θά έπρεπε νά
είναι πολύ μεγάλες διά νά ικανο
ποιηθούμε. Οί μισθοί πού υπήρχαν
προπολεμικούς είναι πολύ γνωστοί,
ήσαν μεγάλοι, παρά πολύ μεγάλοι.
Θά σάς άσγνώσω τούς μισθούς πού
έπαιρναν τό 1926, τούς όποιους τυχαίως έτυχε νά διαβάσω. Τό 1926
ό Τμη,ματάρχης Α’ έπαιρνε 10.985.
Τμηματάρχης 9.330, Λογιστής Α'
7.811, Υπολογιστής Α' 4.072. Αυ
τοί είναι βασικοί μισθοί, ή δέ αγο
ραστική άξια ήτα τουλάχιστον τρι
πλάσια τής σημερινής. Επομένως ό
ταν λέμε ότι θά δεχθούμε τό 10%
βεβαίως νά τό δεχθούμε άλλα άπό
ανάγκη, όχι ότι θά μάς ικανοποίηση.

"Οσον φορά τό θέμα τό ασφαλι
στικόν. Τό ασφαλιστικόν θέμα είναι
πολύ σοβαρόν. Υπεύθυνοι όμως δέν
είναι αί υπάλληλοι, είναι γνωστά τά
αίτια. ’ Εκείνοι οΐ όποιοι είναι υπεύ
θυνοι πρέπει καί νά πληρώσουν, δη
λαδή τό Κράτος, ή Τράπεζα, όσοι
ανάγκασαν τούς Συναδέλφους νά φύ
γουν πριν άπό τήν ώρα τους καί α
νάγκασαν τό Ταμεΐον νά πληρώνη.
Έχει πρέπει νά προσπαθήση νά ρίξη βάρος ό Σύλλογος καί όχι νά τό
ρίχνη, είς τούς υπαλλήλους καί νά
συζητάμε όπως συνεζήτη,σεν τό προηγούμενον Συμβούλιον διά κρατήσεις
εις βάρος τών υπαλλήλων οΐ όποιοι
πένονται. Υπάλληλος 15 ετών δέν
μπορεί νά ζήση οικογένεια, απο
κλείεται. Πρέπει νά τον βοηθήση εί
τε ό πατέρας του, είτε κάποιος άλ
λος, είτε τά περιουσιακά του στοι
χεία. Αυτά είχα νά σάς πώ και σάς
ευχαριστώ πού μέ ακούσατε.

δέμα τό όποιον έ3ιξεν ό κ. Χαρίτος
δέν ήτο αυτό. τΗτο ότι άπό τΙς προ
αγωγές άπεκλείσθησαν ό Γεν. Γρσμματεύς καί ώρισμένα άλλα μέλη, έ
να ή δύο νομίζω ιμέ τό αΐτιαλαγ:■:<όν ότι δέν είχαν ψύλλον ποιό
τητας καθ’ όν χρόνον ήσαν άπεσπασμένοι είς τον Σύλλογον. Δέν έκρίθη ή άξια τους ώς υπαλλήλων. Λοι
πόν τό θέμα δέν είναι προσωπικόν
σας, κ. Παπαϊωάννου, είναι συνδι
καλιστικόν. "Ετσι έθεσε τό ερώτη
μα ό κ. Χαρίτος. Ό Γεν. Γραμμα
τεύς έν πάση περιπτώσει εκείνος ό
όποιος ‘έτιμήθη διά τής εμπιστοσύ
νης τών Συναδέλφων νά συζητήση
μέ τον Διοικητήν ώς εκπρόσωπος
τού παράγοντος εργασίας μέ τον εκ
πρόσωπον τού παράγοντος κεφάλαιον. Δέν κρίνεται δΓ αυτήν τήν εμ
πιστοσύνην τών Συναδέλφων άξιος
πρός προαγωγήν; Έάν βεβαίως ό
εκπρόσωπος αυτός είχεν άποτύχει
είς τήν μέχρι τούδε υπηρεσιακήν του
έξέλιξιν ώς υπαλλήλου βάσει ποιων
κριτηρίων θά έκρίνετο. ’Αλλά ό ι
σχυρισμός ότι δέν είχε φύλλα ποιό
τητας διά τό χρονικόν διάστημα πού
ήτο άπεσπασμένος είς τον Σύλλογον
είναι απαράδεκτος.
κ. Δ. ΠΑΠΑ·:'ΩΑΝΝΟΥ: Θεωρητικώς δέν έχω διαφωνίαν μέ τον κ.
Χαρίτον, ούτε μέ τον κ. Θεοφανό-

πουλον, επειδή όμως είναι προσω
πικόν μου τό θέμα δέν θέλησα νά
δώσω περισσοτέραν σημασίαν είς
τό θέμα αυτό. Άλλά είναι μήπως τιε
ρίεργον ότι οΐ συνδικαλισται μας
τού Συλλόγου τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης δέν είχαν φύλλα ποιότητας καί
οΐ Συνδικαλισται άλλων Συλλόγων
είχαν ψύλλον ποιότητας καί πολύ κα
λόν. (Χειροκροτήματα).
Είναι, κ. Θεοφανόπουλε, λυπηρόν
τό θέμα, είναι περίεργον, συιμπτωματικόν θέλετε, τό επαναλαμβάνω1,
άς τό ξαναγράψη τό μαγνητόφωνο.
’Ενώ οί Συνδικαλισται τής Εθνικής
Τραπέζης οΐ ασχολούμενοι καί άσ-χοληθέντες μέ τά κοινά δέν είχαν
ψύλλον ποιότητας. Οί συνδικαλισται
άλλων συλλόγων είχαν φύλλον ποιό
τητας, πότε καί ποιος τούς έδωσε
τον βαθμόν. Αύτό είπα είς τον Διοι
κητήν.
κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ : Δέν είναι μό
νον αύτό τό περ ίστα,τι κόν. Γενικώς
δυστυχώς ό Σύλλογός ιμας εδώ' δέν
τυγχάνει τής ,μεταιχειρίσεως που τυγ
χάνουν οί άλλοι Σύλλογοι τών άλ ;
λων Τραπεζών έκ μέρους τών άνωτάτων στελεχών τής Τραπέζης. Στοι
χεία γιά νά μάς δώσουν πρέπει νά
φθάσωμεν είς τον Διοικητήν. Καί
μή ξεχνάτε ότι ανώτατοι υπάλληλοι

είναι οΐ άποτελοΰντες τάς Επίτρο
πος προαγωγών.
κ. Δ. ΠΑΠΑ· I -ΩΑΝΝΟΥ:
Μετά
τήν διακοπήν τού1 Προέδρου θά ήθε
λα νά σάς πώ, κ. Συνάδελφοι, οτι
έργαζόμεθα είς πολύ 'δυσχερές κλί
μα. Αρκεί νά σάς πώ ότι έζητήσαμε στοιχεία περί τής συνθέσεως τοϋ
προσωπικού πόσοι είναι οΐ δόκιμοι
πόσοι οί Λογισταί, πόσοι οί Τμηματάρχαι καί ήρνή'θη,σαν νά μάς τά δώ
σουν καί έπρεπε νά πάμε είς τόν
Διοικητήν νά μάς δώση αυτά τά
στοιχεία. Άντιλαμβάνεσθε λοιπόν μέ
πόσην δυσχέρειαν έργαζόμεθα καί
είναι πρός τιμήν τού κ. Διοικητοΰ,
ά όποιος πράγματι όταν καταφύγο
με σέ κείνον πράγματι μάς ικανο
ποιεί. "Επρεπε νά κάνωμεν έγγρα
φον πόσοι είναι οί Δόκιμοι Λογισταί
καί οί Τ μηιματάρχαι είς τήν Τράπε
ζαν, διότι μάς ήτο άναγκαΐον και
πόσοι άπεχώρησαν εντός τού 1969
γιά νά τούς διαγράψωμεν άπό τό
μητρώον τού Συλλόγου, πόσοι μέ ό
ρ ι ον ήλικίας, πόσοι πέθαναν, πόσοι
έφυγαν άπό τήν Τράπεζα. Αυτό δέν
τό πήραμε ακόμη. Άντιλαμβάνεσθε
μέ πόσην δυσχέρειαν έργαζόμεθα.
Αυτά διά νά συμπληρώσω τήν
διακοπήν τού κ. Προέδρου. "Ισως
κάποιος πει: Καί δέν τά κάνατε κεραμιδαριό;
Τήν άπάντησι να την
δώσετε μόνοι σας.

Οί ύπάΛληΑοι Ιών γραφείων
*0 κ. Χαρίτος ήσχολήιθη, καί μέ έ
να άλλο θέμα. Διά τό μισθολογικόν
αν θέλετε ν άτό χειρ,ιάθώ τελευταίον
διά νά πάρετε τήν άπάντησιν όλοι
έπειδή τό θίξατε όλοι σας, ιμέ τό
θέμα τού γραφείου.
Κύριε Χαρίτο, τό θέμα τον γρα
φείου δέν είναι όπως τό παρουσιά
σατε. Δέν άπελύθησαν συνάδελφοι,
οΐ συνάδλεφοι παρητήθησαν. Ό κ.
Παχλένης, λυπάμαι διότι έστερήθημεν τών 'υπηρεσιών του, βγήκε ώς
άνοστη ρος προσωρινώς άπό τό 1ΚΑ
έπί μίαν 2ετίαν καί εξ αυτού τού
λόγου υπέβαλε τήν παραίτησίν του,
και διά νά πάρη καί σύνταξιν καί
αύτός καί ό κλητήρ Μπούκας ό 6ποΐς καί αύτός παρητήθή.
Οΐ συνάδελφοι τού Συλλόγου μας
πού παρητήθησαν 'καί ό κ. Π-αχλένηις
έπαναναλιμβάνω καί ό κ. Μπούκας
παρητήθησαν καί έγένετο δεκτή ή
παραίτησίς των άπό τό Συμβούλιον
διά νά μπορέσουν νά συνταξιοδοτή
σουν άπό τό Επικουρικόν Ταμεΐσν
τών επαγγελματικών οργανώσεων.
Έάν αυτό δέν έγένετο δέν έπαιρναν
τήν σύνταξίν των άπό εκεί.

Είς τον συνάδελφον δέ Παχλένην
τό Συμβούλιον άπέσβυσε καί οφει
λήν του έξ 6.400 δρχ. είς έκτίμησιν πολυτίμων ϋπηρεσιών τάς όποι
ας προσέφερε. Ή οφειλή αυτή προήρχετο εκ δανείου πού είχε λάβει.
Βλέπετε λοιπόν, συνάδελφε Χαρί
το, δέν 'άπελύθησαν άλλά παρητή
θησαν καί οί τρεις. Δέν μπορώ νά
πώ ότι ή άπομάκρυνσις τού κ.
Μπούκα άπό τό έστιατόριον τής Λέ
σχης δέν ήτο εκείνο τό όποιον τον
ώθησε νά παραιτηθή καί όταν μοΰ
έζήτησεν άδειαν τριών μηνών διά νά
πάη είς τήν έπαρχίαν νά πώληση
κάτι βιβλία τού έδωσα. Μοΰ έζήτη
σεν άδειαν τριών μηνών άνευ αποδο
χών καί τού έδωσα τήν άδειάν του
τήν κανονικήν καί δύο μήνας άνευ
αποδοχών. 'Καί μετά ένα μήνα αντί
νά πάη στήν Καλαμάτα, όπως μοΰ
είπε, έμαθα ότι έπήγε είς τον ’Αντι
πρόεδρον κ. Βασιλοπούλαν καί παρεκάλεσε νά άπαδεχθή τήν παραίτη
σίν του.
Ό κ. Μπούκας, κ. συνάδελφοι, ώς
υπάλληλος τού Συλλόγου προσήρχετο είς τό έστιατόριον τήν 1 Οην
πρωινήν καί τού παρεσχέθη ή ελευ
θερία αυτή άπό τό προηγούμενον
Συμβούλιον διά νά πωλή βιβλία, καί
εμείς τού δώσαμε αυτήν τήν άδειαν
καί εν συνεχείςι όταν τού είπαμε ότι
κάποτε πρέπει νά σταματήση αυτό
τό πράγμα καί νά προσφέρη τάς υ
πηρεσίας του, είχε ίσως αυτά σάν
λόγον πού άπεμακρύνθη, καί τού εί
παμε νά μήν ύποβάλη τήν παραίτη
σίν του διότι δέν θά βρή δουλειά
καί έπέμεινε παρά τάς προσπάθειας
μας νά τον πείσωμε.
,κ. Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ό
τρίτος δέν παρητήθή.
κ. Δ. ΠΑΠΑ' ΩΑΝΝΟΥ: Κύριε
Θεοφανόπουλε, υπάρχει παραίτησίς
τού συναδέλφου είς τά χέρια μας
καί χαίρομαι άν αυτό είναι τό θέ
μα τής άντιπολιτεύσεως, τό άν παρητήθη ή όχι.
κ. Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ: Πρέπει νά
σάς πώ, κ. συνάδελφοι, ότι ό Δού
κας ήτο κλητή ρ ό όποιος έστερεΐτο
τής άναλόγου μορφώσεως διά νά εί
ναι είς τήν βιβλιοθήκην καί πρέπει
νά σάς πώ ότι ή βιβλιοθήκη ήτο ά
νω - κάτω, άλλά άς πούμε ότι έ
στερεΐτο τών αναλογών στοιχείων
μορφώσεως διά νά είναι είς τήν βι
βλιοθήκην.
Είχε αφήσει τήν βιβλιοθήκην τό
σον, πού παρέστη ανάγκη νά βάλη
ό έφορος τής Λέσχης δύο ημέρας,
δύο καθαρίστριας διά νά ξεσκονί-

σουν τά βιβλία τά όποια δέν άνεγνωρίζοντο ούτε έδιαβάζοντο άπό
τήν σκόνην.
Εΐμεθα υποχρεωμένοι νά τον παύσωμε, άλλά δέν...
κ. Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μά ό
κ. Γραμματεύς είπε ότι παρητήθη.
κ. Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ: Παρητήθη
διά νά τού δώσωμεν άποζημίωσιν.
κ. Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ : Μά
όταν παραιτεΐται δέν λαμβάνει άποζημίωσιν, όταν απολύεται λαμ
βάνει.
κ. Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ: Σύμφωνοι,
άλλά πρέπει νά σάς πώ1 ότι δέν ξέ
ρω νομικώς άν θά μπορούσε νά πά
ρη άποζημίωσιν καί άπελύθη καί
τό...
κ. Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ:
Δέν
ύπήρξεν ό λόγος τής παραιτήσεως
αύτός, άλλος ύπήρξεν.
κ. Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Όμιλεΐ σχετι-

κώς μέ τό θέμα τής άπολύσεως μα
κράν μή άκουόμενος.
κ.
σάς
ήτο
κην;
κ.
κώς,

Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ: Αύτά πού
είπα τα παραδέχεσθε ότι δέν
κατάλληλος διά τήν βιβλιοθή
Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Άπαν«ά σχετιμακράν μή άκουόμενος.

κ. Δ. ΠΑΠΑ I -ΩΑΝΝΟΥ: "Αν τό
θέμα τό έντοπίζετε έκεΐ διά νά μάς
άντιπαλιτευθήτε, χαίρω πάρα πολύ.
Μακάρι νά μήν έχωμε τίποτε άλλο.
κ. Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ: Κύριε Χα
ρίτο, πρέπει νά σάς πώ ότι δέν εί
ναι τώρα αυτά, διότι έγώ τούς είχα
καί κατά τό παρελθόν, όταν ήμουν
προϊστάμενος.
!

(Δισλογικαί συζητήσεις)
κ. Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ:
Αυτοί οί άν

θρωποι παράπονούνται ότι έξεδιώχθησαν.
κ. Δ. ΠΑΠΑ· I'ΩΑΝΝΟΥ: Δέν έξε/διώχθη κανείς, ,κ. Χαρίτο, άν συνέβαινε αυτό θά είχαν έκδηλωθή, δια
φορετικά. ’Άν αυτή είναι ή άντιπολίτευσίς τας, χαίρω πάρα πολύ.
κ. Δ. ΠΑΠΑ· I ΩΑΝΝΟΥ: Δέν εϊσαμε κανένα δικαίωμα νά κάνωμε ε
πισκευήν τής λέσχης, μάς άρνεΤται
καί αύτό τό δικαίωμα;
κ. Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Τίς δαπάνες;
κ. Δ. ΠΑΠΑ·I-ΩΑΝΝΟΥ: Ή δα
πάνη, κ. Χαρίτο, άν έχης τό δικαίω
μα δέν προσδιορίζεται. Σάς πληρο
φορώ ότι ό προϋπολογισμός σας τό
1969 τόν όποιον έγκρίναμε πέρυσι
είχε κονδύλιον 50.000 δρχ. καί σάς
πληροφορώ επίσης ότι τό Συμβού
λιον διά πράξεώς του είχεν άποφασίσει τήν επισκευήν τής λέσχης καί
είχε προεγκρίνει δαπάνην 150.000
δρχ. __
Σάς πληροφορώ έπίσης ότι κατά
τήν πρόάδσν τής έκτελέσεως τών έργασιών παρέστη άνάγκη νά άντικατασταθή ή κουζίνα καί ό συνάδελ
φος κ. Θεοφανόπουλος μοΰ είχε ζη
τήσει νά τήν άντικαταστήσωμεν διό
τι ήτο είς άθλίαν κατάστσσιν καί τήν
άντικαταστήσαμεν καί έδαπανήσαμε
συνολικώς 253.000 περίπου. "Εναν
τι αύτών τών επισκευών καί διά τά
έξοδα τής υιοθεσίας τού χωρίου Μελοδροσκέπαστον καί άν σάς ένδιαφέρη ή ιστορία νά σάς τή,ν πώ, διότι
μοΰ είναι πολύ εύκολον διότι τήν έγνώρισα πάρα πολύ, καθώς καί διά
την αϋξησιν τού επιδόματος τής έστιάσεως 'έπεδιώξαμεν καί έπιτύχομεν αϋξησιν τής έπιχορηγήσεως τής
Τραπέζης κατά 750.000 δρχ.
Περί τής αύξήσεως τού έπιδόμα
τος ό κ. Χαρίτος δέν είπε άπό πού
βρήκαμε τό δικαίωμα νά αύξήσωμεν
τό επίδομα τής έστιάσεως άπό τίς
150 δρχ. νά τό πάμε στις 250
δρχ.; Δέν μάς είπε άν είχαμε τό δι
καίωμα ή όχι.
κ. Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Είμαι έν ανα
μονή τών ιδικαιολογητικών τά όποια
έζήτησα.
κ. Δ. ιΠΑΠΑ· I-ΩΑΝΝΟΥ ^ Τά δικαιολογητί'κά, κ. Χαρίτο, σάς άπαντώ ότι είναι είς τό γραψεΐον καί
μπορείτε νά έλθετε νά τά δή,τε. Εί
ναι είς τήν διάθεσιν παντός ενδιαφε
ρομένου, οί Έλεγκταί τά έχουν ε
λέγξει καί είναι είς τήν διάθεσίν
σας.

Ή παραίτησίς Γ α ληροπούλου
Τώρα θά ήθελα νά απαντήσω είς
τόν κ. Γαλη,ρόπουλον. Όμολογου-μένως έλυττήοημεν διότι έστερή'θημεν
τών υπηρεσιών τού κ. Γαληροπούλου. Αύτός είχεν άποφύγει νά θίξη
τό κυρίως θέμα διά τό όποιον παρη
τήθη καί τό έθεσε διά τής θεωρίας
του. ’Άν ή Συνέλευσις έπιθυμή νά
αναφέρω τό θέμα εύχαρίστως.
Είναι θέμα τάξεως μέν διά τον κ.
Γαληρόπουλον καί 6Γ ή μάς. Ή θεοΰρία του όπως σάς εδιάβασα εις τήν
αΐτησίν του καλώς τό τοποθετεί,
πρέπει όμως κανείς νά έρευνήση πώς
προήλθεν ή θεωρία του. Κύριοι, μπο
ρείτε νά μάθετε τά πάντα.
"Οταν τον παρελθόντα ’Ιούλιον ό
Διοικητής τής Τραπέζης μας συνοδευόμενος άπό στελέχη τής Τραπέ
ζης, ιμετέβη είς τά ’Ιωάννινα επί τή
εύκα:ρίφ ένός Σεμιναρίου Διευθυν
τών καί διά νά στεφανώση τήν προ
τομήν τού Γεωργίου Σταύρου, τού
πρώτου ΐδρυτοΰ' τής Τραπέζης έπί
τή συμπληρώσει 1 ΟΟετίας, ό Μητρο
πολίτης ’ I ωαννίνων «αί Σύμβουλος
τής Τραπέζης μας Σεβασμιώτατος
κ. Σεραφείμ παρέθεσεν γεύμα προς
τιμήν τού Διοικητοΰ.
Ό κ. Διοικητής είπεν έκεΐ ότι έ
χει αποφασίσει ή Τράπεζα νά υίοθετήση κάποιο χωριό τού οποίου τό
όνομα μοΰ διαφεύγει. ‘Ο παριστάμενος Στρατιωτικός Διοικητής τής πε
ριοχής καί ό Νομάρχης τής περιοχής
είπαν: Εύχαριστούμεν κ. Διοικητά,
άλλά θά περί μέναμε και τό προσω
πικόν τής Τραπέζης νά προέλθη είς
μίαν τοιαύτην χειρονομίαν.
Σημειωθήτω ότι όταν μετέβαινε
τό κλιμάκιον τής Τραπέζης είς τά
’Ιωάννινα ό Πρόεδρος τού Συλλόγου
είπεν είς τον κ. Νηδριώτην τότε οτι
δέν καλέσατε τον Σύλλογον νά παραστή, είς τήν στέψιν τού Γεωργίου
Σταύρου, εκεί όμως είς τά ’Ιωάννι
να υπάρχει εκπρόσωπος δικός μας
καί τον ονόμασε ό κ. Βάζος. Δυστυ
χώς έσώπασαν διότι τό έλησμόνησαν.
‘Ο τότε Διευθυντής τού προσωπι
κού κ. Παπαχρήστου είς έρώτησιν
τού Διοικητοΰ τί θά άπαντήσωμεν
τώρα πού δέν έχομεν κανένα εκπρό
σωπον τού Συλλόγου, ό Προσωπάρ
χης είπε: Κύριε Στρατηγέ, είμαι ό
Διευθυντής τού Προσωπικού τής Τρα
πέζης τήν επιθυμίαν σας αυτήν Βά
τήν μεταφέρω είς τον Σύλλογον τού
Προσωπικού τής Τραπέζης καί ελ
πίζω νά γίνη δεκτή.
"Οταν έπέστρεψεν εδώ ό κ. Πα
παχρήστου έκάλεσεν τον Πρόεδρον
τού Συλλόγου και τοϋ είπε: Κύριε
Πρόεδρε, αύτό καί αυτό συνέβη, λυ
πούμαι διότι δέν σάς έκαλέσαμε.
Τό θέμα ήλθε είς τό Συμβούλιον
καί τό Συμβούλιον άπεφάνθη νά μάς
στείλη ένα γράμμα ό κ. Παπαχρή
στου, νά μάς ίστορή, τά όσα έλέχθη-

' σαν. Πράγματι μάς τό έστειλε καί στου άπό τόν Νομάρχην ’ I ωαννίνων
ό όποιος μάς 'διεδίδαζε απόσπασμα
τε. Μάλιστα μάς έγραφε ότι είπα Πρακτικού τού Κοινοτικού Συμβου
αύτό τό πράγμα καί ελπίζω ότι τό λίου τού χωριού πού ευγνωμονούσε
Συμβούλιον θά έγκρίνη τήν υιοθε τόν Σύλλογον καί τό προσωπικόν
σίαν.
τής Τραπέζης διά τήν άπόφασιν πού
Τό Συμβούλιον τότε, επικείμενης έπήραμε νά υΐοθετήσωμεν τό χωριό.
τής μεταβάσεώς μου δΓ ιδιωτικήν
Σάς λέγω ότι στις 15 Αύγουστου
τινα ύπόθεσιν είς τά ’ Ιωάννινα, μέ ήμουν έκεΐ, τό δέ γράμμα είχε ημε
έξουσιοδότησεν 'έν συνεργασία μέ ρομηνίαν 8 Αύγουστου, ή δε πράξις
τόν συνάδελφον κ. Βάζον νά έπισκε- τού Κοινοτικού Συμβουλίου ήτο στις
φθοΰμε εκείνο τό χωριό, τά Μολυ- 17 ’ Ιουλίου.
βδοσκέπαστον έπί τής Αλβανικής
Έάν βλέπατε ότι τό θέμα ήτο έ
μεθωρίου ακριβώς, νά δούμε τί α τσι θά τά αποφασίζατε νά υιοθετή
νάγκες έχει καί επιστρέφοντες νά σετε ναι ή όχι; ΔΓ αύτό κάναμε έ
είσηγηθοΰμεν είς τό Συμβούλιον τήν να δημοσίευμα κατόπιν τού έγγρα
υιοθεσίαν καί τήν δαπάνην.
φου τού Νομάρχου, κατόπιν τού έγ
Πρέπει νά σάς πώ δέ ότι ό κ. Πα γράψου τού «. Παπαχρήστου, κατό
παχρήστου είπεν είς τόν κ. Πρόε πιν τής επιθυμίας τοϋ Στρατηγού
δρον ότι, είς άπάντησιν τού Προέ ότι τό Συμβούλιον υιοθέτησε τό χω
δρου πού τόν έρώτησε ότι καλά τά ριό καί ήλθε έκ τών υστέρων νά συμέξοδα πού θά γίνουν, καί ό κ. Πα πληρωθή ή έξουσιοδότησις τού Συμ
παχρήστου άπήντησεν ότι θά τό ρυ- βουλίου >δΓ έμέ ήλθε έκ τών υστέ
θμίσωμεν.
ρων έκ τών πραγμάτων καί έλήψθη
Έπήγα πράγματι είς τά ’Ιωάννα άπόψασις νά υίοθετήσωμεν τό χω
να κατά τίς 1 5 Αύγουστου καί έπε- ριό.
σκέφθην τό χωριό αύτό τό όποιον
Αυτή ή δημοσίευσις έξένισε τόν
είναι τελείως -έπί τών ’Αλβανικών κ. Γαληρόπουλον καί είπε ότι δέν
συνόρων. Πράγματι όταν πάη κανείς έχομε τό δικαίωμα νά κάνωμε δημο
έκεΐ έττάνω αισθάνεται διαφορετικός σιεύσεις χωρίς τήν άπόφασιν τού
άπό ό,τι αίσθανόμεθα έδώ τώρα, Συμβουλίου. Καί διά τό θέμα τής
νοιώθουμε περισσότερη ανθρωπιά εύρυτέρας έξουσιαδοτήσεως τοϋ προ
καί περισσότερον πατριωτισμόν.
εδρείου, ό κ. Πρόεδρος είχε τήν καΔέν εύρήκαμε τόν Πρόεδρον άλ λωσύνην νά μοΰ πή ότι τό είχα προλά ένα γραμματέα τής Κοινότητος αισθανθή 'έκ τής αιτίας άλλου γε
ό όποιος μάς είπεν ότι εΐχον εΐδο- γονότος μεταγενεστέρου όταν ό κ.
ποιηθή άπό τόν Νομάρχην ότι ό Υπουργός τής ’Εργασίας μάς έστει
Σύλλογος τών υπαλλήλων τής Ε λε έγγραφον καί μάς είπεν ότι αν
θνικής Τραπέζης θά υιοθετούσε αυ είχαμε άπόφασιν νά ΰπογράψωμεν
τό τό χωριό. Ζητήσαμε μίαν κατά- τό τηλεγράφημα διαμαρτυρίας καί αν
στασιν τών μελών τών οικογενειών είχαμε άπόφασιν τής Συνελεΰσεως.
νά μάς τά στείλουν καί νά επίατρέ- j
ΔΓ αύτό μοΰ είπε ό κ. Πρόεδρος,
ψω έδώ διά νά είσηγηθώ είς τό Συμ τότε, μά τό ήξερες τί θά κάνη ό Υ
βούλιον τί θά κάνωμε.
πουργός Εργασίας; Νά βάλωμε,
"Οταν έγυρίσαμεν έλάβαμεν ένα τού είπα, καί αυτήν τήν εντολήν,
γράμμα μέ ημερομηνίαν 8 Αϋγού- τήν έξουσιαδότησιν τού Συμβουλίου
έπί επειγόντων θεμάτων νά έχη δι
καίωμα τό Προεδρεΐον νά λαμβάνη
αποφάσεις πώς θά γίνη; Καί έξ αυ
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»
τού τού λόγου έτέθη καί τό σημερι
νόν θέμα τό έκτακτον διά τήν παρο
χήν έξουσιοδοτήσεως τών Προεδρεί
Μηνιαϊον όργανον τού Συλλόγου
ων νά 61οστραγματευθή καί συνάψη
τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής
συλλογικήν σύμβασιν.
Τραπέζης τής Ελλάδος.
"Ετσι έχει τό θέμα. Βεβαίως ό κ.
•
Γαληρόπουλος ίσχυοί'ζεται ότι κατά
παράβασιν τού Καταστατικού έλήΔ)νσεις συμφώνως τώ Νόμφ:
φιθη άπόφασις κλπ. Τήν παράβασιν
Υπεύθυνος "Υλης:
αυτήν, άν είναι παράβασις, τήν διεΜΕΑΧΙΣΕΔΕΚ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
πράξαμεν.
Χατζηγιάννη Μέξη 4
(Διαλογικαί συζητήσεις)
ΑΘΗΝΑ I
κ.
Δ.
ΠΑΠΑ'IΩΑΝΝΟΥ: Ή επι
#
θυμία τού Συμβουλίου, κύριοι συνά
δελφοι, ήτο ή άνανέωσις τών στελε
Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
χών καί έστω πρός καθησύχασιν
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
τού κ. Χαρίτου καί τού κ. ΓαληροΡήγα Π αλαμήδη 5 —Άθήναι
πούλου οτι επιθυμία μας είναι πρά
Τηλ. 319.306
γματι νά άπορ ραφή σω μ εν νέους σνν(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 8ην ΣΕΛ.)

ΑΙ ΟΜΙΛΙΑ! ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 4ης ΣΕΛ.)
τοΰ Επιτρέπει νά άσχοληθή ιέν ψάρδει καί πλάτει μέ όλα τά υπόλοιπα
ζέοντα θέματά μας. Κακό φυσικά αυ
τό Αλλά δυστυχώς αυτή είναι ή πραγματικότης, κακδ διότι ή πείρα την
οποίαν τόσο πολύ έπεκαλέσθηι δ %.
Τσουδερός μπορούσε νό εχηι αποτελέ
σματα θετικά εις αυτό το σημεΐον.
Δηλαδή ναι μέν Αναγνωρίζομεν ότι
τό θέμα τό όποιον αύτή την στιγμή
κυριαρχιεΐ
είναι τδ μιαθολοιγικόν,
πλήν όμως 'δεν συμφωνώ σε αυτά που
είπεν 6 κ. Χαρϊτος, ότι τδ μισ θό λο
γικόν Ερχεται εις Τρίτην μοίραν.
Πρώτον είναι τδ ασφαλιστικόν, δεύ
τερον ή λεγάμενη Αναδιάρθωσις τής
Τραπέζης Από πλευράς όογανώσεως
καί τρίτον τδ μισθολογικόν.
Επανέρχομαι όμως εις την έξή;γησιν, την οποίαν οφείλω διά τους
λόγους, οι όποιοι μέ έξηνάγκασαν νά
παραιτηθώ. Κατ’ αρχήν τδ θέμα ήτο
θέμα τάξεως, ήτο θέμα δημοκρατι
κής λειτουργίας τοΰ Δ.Σ.Έχω μπρο
στά μου την παραίτησίν μου, τήν ό
ποιαν θά σας άναγνώσω.
«Προς τδ Δ. Σ. Συλλόγου 'ϊπαλλήλήλων ’Εθνικής
Τραπέζης τής
'Ελλάδος.
Κύριε Πρόεδρε,
'Τποβάλλω ύμϊν τή,ν παραίτησίν
μου ιάπδ μέλους τοΰ Δ.Σ. τοΰ Σύιλλόγου 'Τπαλλήλων Εθνικής Γραπε
ζής τής Ελλάδος μέ τήν παράκλησιν
όπως γίνη Αποδεκτή διά τούς εξής
λόγους:
1) Λόγφ ριζικής διαφωνίας μου
ως προς τον τρόπον λήιψεως καί έκτελέσεως Αποφάσεων ανευ προηγού
μενης έγκρίσεως αυτών ύπδ τοΰ Δ.
Σ. τοΰ Συλλόγου.
2) Διά τήν πλήρη άντίθεσΐν μου
έπί είσηγηιθέντος θέμαΐτ,ος ύπδ τοΰ
Προεδρείου προς Βγκρισιν ύπδ , τής
έπί τούτο συγκληιθείσης ’Ολομέλειας
τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου κατά τήν
26ην Σεπτεμβρίου 1969 ύπδ τον τί
τλον «Παροχή εύρυτέρας έξουσιοΐδοτήσεως 'τοΰ Δ.Σ. προς τδ Προιεδρεϊο·ν διά τδν χειρισμόν επειγόντων θε
μάτων».
Έγκριθέντος τοΰ .ανωτέρω θέμα
τος συνετελέσθη παράβασις τών σχε
τικών άρθρων τοΰ Καταστατικού τοΰ
Συλλόγου
’Τπαλλήλων
Εθνικής
Τραπέζης άρθρα ύπ’ άριθμ. 17, 18,
20 καί 21, ε’ις τά όποια σαφώς διαφ αίνεται:
α) "Οτι δ Σύλλογος διοικείται ύπδ
τοΰ Δ.Σ.,
β) "Οτι εις τδ Δ.Σ. ανήκει ή διαχείρισις καί Αιοκησις απάντων των
συμφερόντων τοΰ Συλλόγου,
γ) "Οτι δ Πρόεδρος τοΰ Δ.Σ. δεν
διοικεί Αλλ’ εκπροσωπεί τδν Σύλλο
γον.
δ) "Οτι τδ μέλη τοΰ Δ.Σ. είναι
προσωπικώς καί Αλληλεγγύως υπεύ
θυνα καί ώς έκ τούτου ή ευθύνη, των
δεν μεταβιβάζεται.
,ε) "Οτι οπασαι αί Αποφάσεις λαμβάνονται ύπδ τοΰ Δ.Σ.
στ) "Οτι τδ Π,ροεδρειον έκτελεί
τάς αποφάσεις αϊτινες Ελήφθησαν ύ
πδ τοΰ Δ.Σ.
Διά πάσαν παρέκλησιν έκ τών προαναφερθέντων Απαιτείται τροποιποίησις τοΰ καταστατικοΰ τοΰ Συλλόγου
'Τπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης τής
'Ελλάδος, ήτις προϋποθέτει, συμφώνως τφ άρθρ. 12 τοΰ έν Ισχύει κα
ταστατικού νά τεθή ή τροποποίησις
ή αί τροποποιήσεις εις ψηφοφορίαν
ύπδ τών μελών τοΰ Συλλόγου 'Τπαλ
λήλων 'Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος».
Αυτός ήταν δ λόγος τάξεως διά
τδν όποιον παρητήθην. Φυσικά άπδ
τήν αρχήν έδημιουργήθησαν καί (ο
ρισμένα άλλα προβλήματα εις εμέ
έν σχέσει μέ τό εάν έπρεπε νά παρα
μείνω εις τδν Σύλλογον ή όχι.
Είναι γεγονός οτι, όπως είπα καί
στην αρχή τής ομιλίας μου, ό κ.
Πρόεδρος ύπεσχέθη πολλά καί ιδίως
εις τούς νέους καί αυτά δεν τά ύ
πεσχέθη διότι ήθελε νά Απόσπασή
τήν ψήφον τών νέων, αλλά διότι πί
στευε ότι πρέπει πράγματι αί νέοι νά
βοηθούν.
Δυστυχώς, τουλάχιστον κατά τδ
διάστημα είς τδ όποιον εύρισκόμην
εγώ είς τδν Σύλλογον, περίπου1 τέσσαρας μήνας, δεν έδόθη πριωτεραιότης είς τδ ζήτημα τών νέων, διότι
υπήρχε τδ ασφαλιστικόν θέμα.
Θά μοΰ πήτε ότι αυτήν τήν στι
γμήν καί προ δύο μηνών περίπου
τό ασφαλιστικόν εύρίσκεται. έν ύφέσει, συμφ'ώνως μέ ένηιμέρωσίν μας
άπδ Ανακοίνωσιν τοΰ Συλλόγου, 'βε
βαίως έπρεπε τουλάχιστον τούς δύο
αυτούς μήνας πού τδ ασφαλιστικόν
εΰρίσκετο έν ύφέσει, κα'τά τδν Σύλ
λογον φυσικά, νά είχαν προισειχ'θή Ι
διαιτέρως τά προβλήματα τών νέων
συναδέλφων.
Δυστυχώς όμως ούδέν ενδιαφέρον
έξεδηλώθη διά τούς νέους ή καί αν
έξεδηλώθη δεν έ λάβαμε»· ύμεϊς ούδ'εμίαν γ'νώσιν. Θέλω νά πώ 'δηλαδή
οτι παρ’ οτι έξ αρχής αί προθέσεις
ή σαν άγαθαί μετέπειτα όμως δ Σύλ
λογος περιέπεσεν είς μίαν αδράνειαν.
Προσωπικώς έπίστευα πάρα πολύ
είς τδ πρόσωπον τοΰ κ. Τσουιδεροΰ1,
έπίστευα οτι μπορούσε νά διορθώ-σηι
πολλά πράγματα, διότι είχα πεισθή
καί έγώ οτι πράγματι θά έφθανε είς
τά άκρα είς πε,ρίπτωσιν κατά τήν ό
ποιαν δεν ήμποροΰσε νά διαμόρφωση
μίαν ευνοϊκήν κατάστασιν μέ τδν κα
λόν καί πραον τρόπον του 'διά τούς
συναδέλφους.
Δυστυχώς, κύριοι συνάδελφοι, ή
μάχη έχάθη έξ Αρχής, καί έχάθη εξ

αρχής, όταν ό κ. Τσουδερός είς τήν
Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων,
ή οποία συνέπεσε νά γίνη εύ'θύς με
τά τήν άνακήρυξιν τοΰ καινούργιου
Συλλόγου ειδεχθή νά μή όμιλήση έπί
τοΰ ζέοντος τότε θέματος τοΰ Ασφα
λιστικού κατόπιν συστάσεως τής Διοικήισεως.
Πιθανόν νά είχε δίκηο δ κ. Πρόε
δρος λέγοντας οτι Αφού μόλις τώρα
ανεβήκαμε είς τδν Σύλλογον, ας κάνωμε μίαν ύποχώρησιν διά νά μή τά
χαλάσωμεν αμέσως μέ τήν Λιοίκησιν. ιΜά εάν ύπήρχε ένα θέμα διά
τδ όποιον έπρεπε νά τά χ,ολάσωμεν
μέ τήν Διοίκησιν αυτό ήτο τδ Ασφα
λιστικόν θέμα, διότι δέν έπρεπε νά
ξεχνούμε κ. Πρόεδρε, ότι τδ Ασφα
λιστικόν θέμα μας έφερε είς τή(ν
Διοίκησιν τοΰ Συλλόγου.
Φυσικά υμείς καί έγώ προσωπικώς
έδέχθηιμεν ότι ό ελιγμός αυτός ήτο
Απόρροια τής πείρας τοΰ %. Προέ
δρους, καί ότι όντως έτσι έπρεπε νά
γίνη.
.Μεσολάβησαν όμως καί άλλα γεγο
νότα. Συγκεκριμένως είς τήν πρώτην συνάντησιν μετά τοΰ κ. Διαικητοϋ, έθίγησαν τά θέματα έν 'ολί
γο,ις, τά άπασχολοΰντα ημάς, τά όόοϊα όμως δ κ. Διοικητής αντιμετώ
πισε μέ διπλωματικόν τρόπον καί είς
πίεσιν τήν ιόποίαν
ήσκησεν δ κ.
Πρόεδρος είς τδ νά δώση μίαν συγκεκριμένην άπάντησιν όχι έπί τοΰ Α
σφαλιστικού Αλλά τούλάχιστον έπί
τοΰ μισθολογικοΰ καί έπί τοΰ θέμα
τος τών προσλήψεων νέων υπαλλή
λων, ή Απάντησις τοΰ κ. Διοικητοΰ
ήτο ότι εάν θέλετε νά έχετε μίαν
πρόοδον όσον αφορά τδ μισθολάγιόν
σας, δέν πρέπει νά επιμένετε είς τάς
προσλήψεις.
Πιθανόν νά είχε δίκηο ό κ. Διοι
κητής δι’ αΰτό ύμεϊς δέν έ,πιμέναμεν
προκειμένου νά ίκανοποιήσωμεν τδ
μισθολογικόν θέμα μας. Δηλαδήι ή
ύποχώρησις ή όποια έγινε έκ μέρους
τοΰ Προέδρου μας νά μή άναφερθή
είς τδ Ασφαλιστικόν ζήτημα κατά
τήν Γενικήν Συνέλευσιν τών μετό
χων θέλοντας νά δείξη διά'θεσιν συ
νεργασίας καί καλών σχέσεων μετά
τής Διοικήσεως, δυστυχώς μετ’ όλίγας ημέρας έφάνη ότι δέν είχε Αντίκρυσμα.
Ή τακτική τοΰ Συλλόγου συνίστα'το είς τδ έξής: θά έξ,αντλήσωμεν όλα τά μέσα, δείχνοντας κατ’
αυτόν τδν τρόπον τήν καλήν θέληισιν συνεργασίας μετά τής Διοικήσείος, δηλαδή θδ έξαντλήσωμεν όλα τά
μέσα μέ τδ καλό καί είς περίπτωσιν
κατά τήν όποιαν δέν εΰρωμεν Ανταπόκρισιν,
τότε πλέον θά λάβωμεν
δραστήρια καί δυναμικά μέτρα.
Χροναλογικώς ΕτοποθεήεΐτοΙ αύτή
ή τακτική μέχρι τάς Αρχάς τοΰ φθι
νοπώρου, δυστυχώς όμως ιέιξ.ακολουιθει καί παραμένει ή ιδία καί on πλησιάζομεν προς τδ τέλος τής Ανοιίξεως.
Είναι γεγονός ότι ό κ. Διοικητής
εις μίαν συγκέντρωσιν, τήν οποίαν
εϊχαμ,εν πρδ πενταμήνου ή έξαιμή^
νου περίπου, κατά τήν όποιαν ό Σύλ
λογος. παρέθεσε δεϊπνον πρδς τιμήν
του, είναι γεγονός ότι έφάνη διαλ
λακτικός, αύτή ήτο καί ή τελευταία
φιορά τήν όποιαν ουνήντησα τδν κ.
Διοικητήν μαζί μέ τδ υπόλοιπον Διοι
κητικόν Συμβούλιον έγώ τουλάχιστον
προσωπικώς.
Κατόπιν δέν ξέρω τί συναντήσεις
καί τί συζητήσεις έχουν γίνει μετά
τοΰ κ. Διοικητοΰ. "Ενα όμως ξέρε»,
κύριοι συνάδελφοι, τό όποιον καί θά
θέσω ύπδ τήν κρίσιν σας. Είπε προ
ηγουμένως δ κ. Πρόεδρος ότι ό κ.
Διοικητής τοΰ είπε: «Τέλος πάντων,
δ,τι δώσει ή Τράπεζα τής 'Ελλάδος
θά σας δώσω καί έγώ». Τώρα πώς
ειπώθηκε αΰτό, δέν μπορώ νό ξέρω·
Ακριβώς καί δέν μπόρεσα νά τό κα
ταλάβω.
Πώς ενίαι δυνατόν όμως, σκέπτο
μαι καί λέγω, πώς είναι δυνατόν νά
εϊπη τοιοΰτον τί ό κ. Διοικητής καθ’
ήν στιγμήν πάντοτε σχεδόν είς όλας
τάς συναντήσεις πού είχε δ κ. Πρό
εδρος καί τότε μάλιστα πού εύρίσκετο έν εξάρσει τό Ασφαλιστικόν, τοΰ
έτόνιζε ότι Επρεπε νά φανή ό Σύλ
λογος καί κατ’ ακολουθίαν αί συνά
δελφοι διαλλακτικοί ώς πρδς τδ θέ
μα τοΰ Ασφαλιστικού, ότι πρέπει τέ
λος πάντων αντδ τδ 5ο)σ, τδ όποιον
κ, Χαρϊτο τδ είχε προτείνει ά Διοι
κητής στον προηγούμενο Σύλλογον
καί τδ άπεδέχθη ό προηγούμενος
Σύλλογος διά νά λέμε καί τά υπέρ
καί τά κατά, νά γίνη Απδ τδν Πρόε
δρόν μας Αποδεκτόν.
Ό κ. Πρόεδρος φυσικά ιέξ Αρχής
είχε τονίσει ότι δέν ήιμπορεϊ V&
τεμπολήση τά συμφέροντα τών υπαλ
λήλων, διότι μία τέτοια ενέργεια 'ο
πωσδήποτε απεμπολούσε τά συμφέ:
ροντά μας.
Έλεγε δ Πρόεδρος ότι ύμεϊς κ,
Διοικητά, -εύρισκόιμεθα ενώπιον αΰξήσεων, αίτούμειθαί ίαΰξήσεις, πΐώό
είναι δυνατόν νά δεχθώμεν νά μάς
γίνη κράτησις 5ο),ο είς περίοδον κα-t
τά τήν οποίαν αίτούμεθα αυξήισεις;
Πολύ δικαίως θά μάς εΐπουν ότι:
κύριοι καθ’ ήν στιγμήν προσφέρετε
5ο) ο άπδ τδν μισθόν πάει νά πή. ότι
εχετε επάρκειαν καί ότι δέν Εχετε
ανάγκην άπδ αυξήσεις.
,Δυσΐυχώς όμως δ κ. Πρόεδρος ήναγκάσθη1 νά συγκαταν'εύση είς τδ έ
ξής : Είπε ότι έν τοιαύτη περιπτώσ,ει κ. Διοικητά, έγώ δέν μπορώ νά
Απεμπολήσω συμφέροντα. 'Εάν γίνη
διά Νόμου δέν ήμποροΰμε νά ειπω-

I μεν] τίποτε. Δηλαδή δείξαμε Εναν
δρόμο στην Διοίκησιν.
Πριν άναλάβη τδ παρόν Διοικητι
κόν Συμβούλιον ό κ. Πρόεδρος .μέ
είχε εντυπωσιάσει λέγοντας τά έιξής:
"Οτι ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου εύρίσκεται είς ϊσην μοίραν μέ τδν Διοι
κητήν τής Τρ,απέζης. 'Ομολογώ ότι
αΰτό μέ ένεθουσίασε καί περίμιενα
πράγματι νά είδα» Πρόεδρον είς ϊσην
μοίραν μέ Διοικητήν, είς ϊσην μοί
ραν Απδ πλευράς κύρους.
Δυστυχώς ό κ. Διοικητής Αντιμετωπίσθη μέ σχετικήν φοβίαν. ’Εγώ
προσωπικώς -Απεγοητεύθην, διότι δέν
είδα τδν Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου νά
εύρίσκεται Ακριβώς είς ϊσην μοίραν
μετά τοΰ κ. Διοικητοΰ.
Θέλω μέ όλα αυτά νά σάς ε’ίπω,
παρ’ ότι δέν είχα προ,παρ,ασκέυασθή,
οτι έγώ προσωπικώς σάν νέος Ιφυσικά είμαι ιδεαλιστής καί όπως όλοι
οίί νέοι θέλ,ο,μεν νά πιστεύωμ,εν σέ
πρόσωπα καί Ιδέας. Πίστευα Απολύ
τως εις τδν Πρόεδρονό δ όποιος ό
μως μερικώς μέ απεγοήτευσεν.
"Ενα θέμα, το όποιον είναι έκτος
τών εξηγήσεων τάς όποιας ήθελα, νά
δώσω, είναι τδ θέμα τοΰ οργανισμού.
Σάς είπα έν όλίγοις τούς λόγους οΐ
όποιοι μέ έξηνάγκασαν νά παραιτη
θώ, τούς ουσιαστικούς καί τούς τυ
πικούς.
Θέλω νά θίξω άλλο Ενα
θέμα.
Είπε προηγουμένως δ κ. Χαρϊτος
διό τδ θέμα τής «Τραπεζιτικής», καί

όμολογώ ότι αυτό άπδ τον κ. Χοριτο τδ Εμαθα, δτι έδόθη είς ξένον
δημοσιογράφον προκειμένου νά έκδοθή.
κ. Δ. ΧΑΡΪΤΟΣ: Καί έγώ περίμενα νά τδ διαβάσω διά νά τδ πώ.
κ. Γ. ΓΑΑΗΡΟ'Π ΟΤΑΟΣ: Λοι
πόν Ερχομαι στδ θέμα τοΰ οργανι
σμού. Δυστυχώς έπληροφορήθημεν ό
τι ό οργανισμός, ό καινούργιος oQn
γανισμδς, διά τδν όποιον Ιδέν ήιξεόρομεν πώς Εφθασε είς τό σημεΐον νά
γίνη καινούργιος, όπως άνέφερεν προ
ηγουμένως ό κ. Πρόεδρος Αλλά καί
διά τής «Τραπεζιτικής» καί δι’ Ανα
κοινώσεων ανεφέρθη, εχιει έπιληφθή
είς νομικός, 6 όποιος Εχει άναλάβει
νά μάς φτιάξη τδν οργανισμόν.
Νό μάς φτιάξη, τδν οργανισμόν Ε
νας δικηγόρος! Αύτό δμολογουμένως
έ'γώ ιδέν ήμπορώ νά τδ καταλάβω'.
Ό ’ Οργανισμός νά δοθή είς νομικόν
ό όποιος νά έπιληφθή έπί τών νο
μικών θεμάτων καί έπί τής διασφιαλίσεως τών άρθρων τοΰ ’Οργανισμού,
όχι όμως ό νομικός νά μας φτιάξη
’Οργανισμόν.
κ. ΠΡΌΕΔΡΟΣ: ’Εν συνεργασία
μέ τδν νομικόν.
κ. Γ. ΓΑΛΗΡΟΊΙΟΤΑΟ'Σ: Προ
ηγουμένως κ. Πρόεδρε, είπατε ότι
άνετέθη δ οργανισμός. Έγώ όμολογουιμένως δέν ήμπορώ νά καταλάβω
αύτό τδ πράγμα, αν ήμπορή, δηλαδή

6 νομικός νά ξέρη όλα τά αρμόδια
θέματα, τά όποια πρέπει νά περ,ιληιφιθοΰν μέσα είς τον οργανισμόν.
Πρέπει εμείς νό φτιάξφμεν τδν ορ
γανισμόν καί νά έπιληφθή ό νομι
κός.
(Διαλογικαί συζητήσεις)
κ. Γ. ΓΛΛΙΙΡ0110ΤΛΟΣ : ’Ήθε
λα επίσης περισσότερες διευκρινήσεις
έπί τής υπόγραφε ίσης
συμβάσεως
μεταξύ τοΰ Προσωπικού τής Τραπέ
ζης Ελλάδος καί τής Διοικήσεως.
Δυστυχώς δέν ανεφέρθη τίποτε έδώι
εί μή μόνον δ κ. Χαρϊτος μάς έΐδωσε στοιχεία τά όποια ή-ντλησεν όπως
είπε άπδ τδ Προειδρειον τοΰ Συλλό
γου Τραπέζης Ελλάδος, τά όποια
δέν νομίζω όπι δέν θά συνέφεραν
νά γίνουν καί είς ήμάς, έάν είναι
Ετσι. Δι’ αυτόν τδν λόγον πρέπει τδ
Προεδρεΐον τώρα νά δώση εξηγήσεις
έπ’ αύτοΰ τοΰ θέματος, τό οποίον
άντιπαρήλθεν δ κ· Πρόεδρος έν ριπή
οφθαλμού λέγοντας ότι ή πραγματικότης τής Τραπέζης μας δεν μάς ε
πιτρέπει νά δεχθώμεν τδν τρόπον μέ
τδν όποιον Έλαβε τήν αΰξησιν ή Τρά
πεζα τής Ελλάδος.
Παρακαλώ έπί τοΰ θέματος αύτοΰ
νά δοθούν συγκεκριμένες Εξηγήσεις.
Αυτά είχα νό πώ, κύριοι συνάδελφοι.
κ. Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ: Κύριοι συ
νάδελφοι, φαντάζεσθε ότι άν Ακο
λουθήσαμε τδ παράδειγμα τής Τρα
πέζης τής Ελλάδος ότι μάς δίνει
40ο),ο αύξησιν;

Ή ομιλία τοΰ συναδέλφου Π. Θιοφανοπούλου
I

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Παρά τδ γεγονός δτι ή κόπωσις
Εχει ήδη ζωγραφιστή έπί τών προ
σώπων σας, εν τούτοις ανέρχομαι έ
πί τοΰ βήματος διά δύο βασικώς λό
γους.
Ό πρώτος, είναι ότι κρίνεται έπιβε,βλημένον έκ μακράς συνδικαλι
στικής παρ,αδό'σεως, όπως άπαντα τά
μέλη τοΰ Συλλόγου μας, Ανεξαρτή
τως ετών υπηρεσίας, βαθμού ή ιδιό
τητας, καί προσέρχονται είς τάς Γενικάς Συνελεύσεις τοΰ επαγγελματι
κού μας σωματείου καί ασκούν, έπιπροσθέτως, κριτικήν έπί τών πράξε
ων ή τυχόν παραλείψεων τής συνδι
καλιστικής έκ,προσωπήσεως. 'Τ'πδ τήν
προϋπόθεσιν, φυσικά, ότι αυτή θά εί
ναι καλόπιστος, Αντικειμενική καί υ
πεύθυνος. Κατ’ αυτόν τδν τρόπον ύπάρχει συνδικαλιστικόν παρών, συιμπαράστασις πρός τούς διαίχειριζομένους τά κοινά καί Αντιμετώπισις τών
επαγγελματικών θεμάτων.
Ό δεύτερος λόγος, είναιδύο άπ,δ
τά βασικώτερα προβλήματα πού Α
πασχολούν τδ "Ιδρυμα καί τό προσω
πικόν του δέν έθίγησαν, κατά τήν
γνώμην μου, όσον θά Επρεπε ύπδ των
προηγουμένων ομιλητών, παρά τδ γε
γονός ότι είναι προβλήματα κεφαλαι
ώδους σημασίας μέ Ανυπολογίστους
επιπτώσεις
έπί τής περαιτέρω πο
ρείας τής Τραπέζης καί τοΰ μέλλον
τος τών έργαζομένων έν αυτή. Καί
είναι τά δύο τούτα θέματα τδ ’Α
σφαλιστικόν καί δ έκουγχ ρονισμδς
τής Τραπέζης.
”Ας διεξέλθωμεν συνοπτικώς τά
έν λόγφ προ βλήματα.
Καί κατά πρώτον τδ ’Ασφαλιστι
κόν θέμα. Τούτο, αγαπητοί συνάδελ
φος τυγχάνει είς όλους γνωστόν.
Τυγχάνει γνωστόν άπδ τά συνεχή υ
πομνήματα καί μελετάς τοΰ Συλλό^
γου μας. Τυγχάνει γνωστόν άπδ τάς
κατά καιρούς δημοσιευθείσας Από
ψεις τών υπευθύνων
παραγόντων
τοΰ Κράτους. Τυγχάνει, τέλος καί ι
δίως, γνωστόν διότι τελευταίως μάς
Εχει γίνει βίωμα. Μέσα είς τον χώ
ρον τής εργασίας μας καί έκτος αυ
τού Απασχολεί βασανιστικά τήν σκέψιν μας μέ αποτέλεσμα νά μειώνεται
ή άπόδοσις τής εργασίας μας καί νά
διαταράσσεται ή πνευματική: μας ήσυχία. Καί είναι τούτο φυσικόν έφ’
όσον Εχει τεθή ύπδ συζήτησιν, μέ ά
γνωστον είσέτι κατάληξιΐν, τδ καθε
στώς τής ιατρό φαρμακευτικής περ ιθάλψεως ημών καί τών οικογενειών
μας καί ή έξασφάλισις τοΰ γήρατος
μας. Δηλαδή τδ καθεστώς πού εξα
σφαλίζει καί τδ παρόν καί τδ μέλ
λον τοΰ εργαζομένου καί τών προστατευομένων μελών. Διττή δέ είναι
ή έμφάνισις τοΰ όλου θέματος. Γε
νική;, ύ,πό τήν Εννοιαν ιδτι Αιφιορά
τήν μελέτην ύπδ τής Κυβερνήσεως
τοΰ συστήματος λειτουργίας απάντων
τών Ασφαλιστικών οργανισμών τής
χώρας καί τής ύπ’ ,αύτών παρεχομένης Ασφ,αλίσεως καί ειδική, ύπδ τήν
Εννοιαν ότι Αφορά άποκλειστικώ,ς τά
ϊδιπά μας ’Ασφαλιστικά Ταμεία καί
τά Απδ ετών παρουσιαζόμενα Ελλείμ
ματα αυτών ή εάν θέλετε προσωρινάς ταμειακός δυσχερείας αυτών.
Καί όσον Αφορά τδ πρώτον σκέ
λος, τδ γενικόν, έ,λέχθη είς τήν αί
θουσαν αυτήν ύπδ τής λογοιδοτούσης
ηγεσίας ότι τοΰτο εύρίσκεται έν υ
πνώσει. “Ας μοΰ επιτροπή ή Αμφι
βολία.
Δεδομένου ότι ούδέν στοιχεϊον συνηγορεί ύπέρ τής Απδψεως
ταύτης. Είναι γνωστόν, ότι είς τδ
18ον. κεφάλαιον τοΰ δετούς προγράμ
ματος 1968—1972 οικονομικής Αναπτύξεως τής χοίρος προβλέπεται ή
έξυγίανσις τής κοινωνικής Ασφάλι
σε ως, ή δίμαδοποίηισις τών ό,μοειιδών
φορέων, ή σταδιακή κατάργησις τής
έπικουρήσεως καί ή Αποκλειστική, άνάληΐψΐις τών εισφορών ύπδ τών εργα
ζομένων κλπ. Καί Εχομεν διανύσέΓή
δη τό ήμισυ τοΰ χρόνου τοΰ προγράμ
ματος. Συμφώνως δέ πρδς τάς κυβερ-

νητικάς Ανακοινώσεις τοΰτο έπιτυγχάνει τούς τεθέΙντας στό-χους του,
ώστε νά μή δημιουργήται, τΙοΰλάχιστον μέχρι σήμερον, σκέψις περί
άποκλίσεως.
Είναι Ακόμη γνωστόν οτι at σκέ
ψεις διά τήν τελικήν διατύπωσιν τοΰ
κωδικός κοινωνικής Ασφαλίσεως έπί
σκοπφ θεραπείας τών νοσογόνων
πλευρών τής Ασφαλίσεως εξακολου
θούν νά πραγματοποιούνται καθημε
ρινώς είς τδ 'Τπουργεΐον Κοινωνι
κών 'Τπηιρεσιών. Τέλος, είναι γνω
στόν ότι άπδ καιρού είς καιρόν βλέ
πουν τδ φώς τής δηιμοσιότητος πληιροφαρίαι, άρθρα ή δηλώσεις π'ού δέν
συνηγορούν καθόλου είς τδ ότι τδ
θέμα εύρίσκεται έν ύπνώσει. Βεβαίως
έκεΐνο τό όποιον είναι γεγονός είναι
ότι ύφίσταται ιιία διαρκής έξέλιξις
καί βελτίωσις τών Αρχικών προθέσε
ων. ’Αρκεί νά σάς ύπενθυμίσω τ'δς
δηλώσεις τοΰ τότε 'Τπουργοΰ έπί τής
’Εργασίας κ. Α. Λέκκα, περί τά μέ
σα τοΰ Ετους 1967, ιδτι άπεφασίσθη
καί πρέπει νά θεωρήται ώς γεγονός
ή ύπαγωγή τών Ανεξαρτήτων Ασφα
λιστικών φορέων εις τδ Ι.Κ.Α. ή νά
σας υπενθυμίσω τά αρχικά σχέδια
τοΰ 'Τπουργοΰ τών 'Κοινωνικών 'Τπηρεσιών κ. Λ. Πάτρα διά νά αντιληφιθήτε οτι υπάρχει καί έξέλιξις καί
βελτίωσις.
1
Καί βεβαίως απαντες συμφωνοΰμεν ότι πρέπει νά θεραπευθοΰν αιί πιαθογενεϊς έστίαι τής Κοινωνικής άσφ;αλίσεως. ’Εκεί πού ύφίσταται ή
διαφωνία είναι μήπως ύπδ τδ πρό
σχημα τής έξυγιάνσεως τοΰ θεσμού
έπιχειρηθή ίσαπέδωσ'ις πρδς τά κά
τω καί ύπαγωγή
τής ασφαλίσεως
τών Τραπεζικών ύπδ ανάλογον ύπανάπτυκτον καθεστώς, ύπδ τδ όποιον
τελεί έν μέρει τό ΙΚΑ καί Ετερα
κλαδικά Ταμεία. Διότι τυγχάνει πάγ
κοινος γνωστόν ότι ή Άσφάλισις
τών Τραπεζικών δέν τελεί ύπδ προ
νομιακόν καθεστώς, ύπδ τήν Εννοιαν
ότι τδ όλον Ασφαλιστικόν μας σύστη
σα διιεμορφώθη έλευθέρως κατά τήν
διαδρομήν αίώνος καί πλέον έντδς
τών Εργασιακών σχέσεων συγχρόνων
Επιχειρήσεων. Κατά συνέπειαν δέν
στηρίζεται είς χαριστικάς παροχάς,
δέν απολαμβάνει εύνοιας.
Δυστυχώς, ένφ Αναμέναμεν εύλόγως Απδ τήν ηγεσίαν μας μίαν ύπεύιθυνον Ενημέρωσίν μας έπί τοΰ έν λό
γφ θέματος, αότη άντιπαρήλθεν τοΰ
το διά τής δηιλώσεως ότι τδ ’Ασφα
λιστικόν εύρίσκεται έν ύπνώσει. Όι ιολογοΰμεν ότι δέν εύρίσκοιμεν ικα
νοποιητικήν τήν δή,λωσιν.
Καί υπάρχει τδ δεύτερον σκέλος
τοΰ ’Ασφαλιστικού προβλήματος, τδ
ειδικόν διά τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν,
τδ όποιον συντίθεται Απδ τήν Ανάγ
κην καλύψεως τών ύφισταμένων ελ
λειμμάτων είναι είς όλους γνωστά.
Ποια είναι τά αίτια πού προεκάλεσαν αυτά τά Ελλείμματα, είναι επί
σης γνωστά. "Οπως γνωστόν είναι ό
τι έπ’ αυτών ούδεμ,ία εύθύνη τών
έργαζομένων ύφίσταται. “Ας α,φήσούμε λοιπόν τά γνωστά σέ όλους
μας καί 3ς Αντιμετωπίσουμε τήν
πραγματικότητα ώς Εχει, διότι Ετος
πρδς Ετος υπάρχει χειροτέρευσις,
Τό προηγούμενον Έτος ή τότε συν
δικαλιστική μας ήγεσία συνεζήτησε
μέ τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης τδ
όλον θέμα. 'Τπήρξαν συσκέψεις μακραί, επίπονοι καί σκληραί. Έγένοντο μελέται, υπολογισμοί κα! στατι
στικοί πίνακες. Καί κατελήξαμε σέ
Ενα σχέδιον τδ όποιον,
κατά τύν
γνώιμην μας, επέλυε ριζικώς τδ πρό
βλημα. Βεβαίως Ιπροτείνετ,ο έπιβάρυνσις διά τδ προσωπικόν. Εϊμεθα
γνώσται ότι ήτο καί έπώδυνος καΊ
άδικος. ’’ΕΙπρεπε όμως νά σωθούν τά
Ταμεία μας Εναντι πάσυς θυσίας.
Καί γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι
'οικονομικά ζητήματα χάνονται καί
κερδίζονται μέσα σ’ Εναι βράδυ. ’Α
σφαλιστικά ταμεία έάν χαθούν δέν
ξανακερδίζονται. Είς τδ σημεΐον 8-

ι μως αύτό άς ιμοΰ Επιτροπή νά Ανοί
ξω μίαν παρένθεσιν.
Είς τδν δημοσιευθέντα Απολογι
σμόν τοΰ Δ.Σ. αναγράφεται ότι ή
προηγούμενη Συνδικαλιστική ήγεσία
έπειθαναγκάσθη νά δεχθή τήν λύσιν
τοΰ ’Ασφαλιστικού. "Οχι κύριοι τοΰ
Δ.Σ. Ή προηγούμενη ήγεσία δέν έπειθαναγκάσθη. Διότι δέν πειθαναγ
κάζονται υπεύθυνοι άνδρες οί όποιοι
έπί μίαν συνεχή: διετίαν ήγωνίζοντο
Ανενδότως διά τά δίκαια αίτήματτα
ιού Προσωπικού κάτω Από τάς πλέον
Αντίξοους συνθήκας.
Π'ροσήλθομεν
είς τήν τράπεζαν τών διαπραγματεύ
σεων ώς ίσοι πρδς ίσους μέ βαθύτατον τδ συναίσθημα τής ευθύνης Ε
ναντι τών συναδέλφων μας πού μάς
είχαν τιμήσει μέ τήν εμπιστοσύνην
των. Είχαμε τήν σύμφωνον γνώμην
έπί τής Ακολουθητέας γραμμής μας
τής διοικητικής ηγεσίας τής Τραπέ
ζης. Είχαμε τήν σύμφωνον γνώμην
τών συναδέλφων, οί όποιοι -εύρίσκοντο έπί κε|φιαλής τών ’Ασφαλιστικών
μας ’ Οργανισμών, καθώς καί τών έν
τή Τραπέζη συνδικαλιστικών στελε
χών. Είχαμε τήν σύμφωνον γνώμην
τής ηγεσίας τοΰ Συλλόγου τών Συν
ταξιούχων μας. Περί αΰτών γνωρί
ζει καλώς ο σημερινός Πρόεδρος τοΰ
Συλλόγου, τοΰ όποιου έπίίσηις, τήν
σύμφωνον γνώμην είχαμε. Καί έθέ
σαμεν τδ όλον θέμα τιμίως κατά τάς
Αρχαιρεσίας ύπδ τήν κρίσιν τοΰ συνό
λου τών υπαλλήλων. Αι’ όλους αυ
τούς τούς λόγους δέν δέχομαι τδν
χαρακτηρισμόν περί πειθαναγκασμού.
Καί παρακαλώ τό Δ.Σ. νά άνακαλέση, Αφού θυμηθούμε αύτό πού είπε
ό ΙΓώλ Βαλερύ, δ Γάλλος ποιητής
καί συγιγραφεύς, «όποιος δέν μπορεί
νά προσβάλη τούς στοχασμούς, προσ
βάλλει τούς στοχαστάς». ’ΕΙδώ κλεί
νει ή παρένθεσις. Διά νά προωθηθή
δμως ή συζήτησις, ος δεχθώιμεν ότι
τδ σχέδιον έπιλύσεως τοΰ Ασφαλι
στικού, ώς τδ υπέβαλε ή προηγούμε
νη έκπροσώπησις, δέν ήτο τδ καλύτερΌΛ’.
’Αναμέναμε δικαίως ότι ή λοιγσδο^
τοϋσα ήγεσία θά έπιληφθή τοΰ κεφα
λαιώδους τούτου θέματος, θά εκπόνη
ση μίαν μελέτην καί θά προχωρήσηι
βάσει αυτής είς τήν αντιμετώπισίν
του. Δυστυχώς, ώς άποδευκνύεται έκ
τών πραγμάτων, οΰτε μία φιορά δέν
άπησχολήθη τδ Δ.Σ. κατά τδ υπό
λογον χρονικόν διάστημα μέ τδ έν
λόγφ θέμα. Καί ομολογώ ότι θλίβο
μαι ιδιαιτέρως, διότι δέν έκατωρθώθη μέχρι σήμερον νά έξεύρη τό Δ.
Σ. χρόνον νά άσχολη'θή μέ τδ πρό
βλημα. Άντιθέτως, θά είμαι ιδιαι
τέρως ευτυχής έάν κατά τή,ν δευτε
ρολογίαν της ή συνδικαλιστική έκπροσώπησις δηλώση ότι Εχει καταλήξετ
εις ώρισμένα συμπεράσματα καί είναι
Ετοιμη νό προβή είς υπευθύνους ει
σηγήσεις.
Καί εισέρχομαι, κυρίες καί κύριοι,
είς τδ Ετερον κεφαλαιώδες θέμα, τδ
όποιον καλείται Έκσυχρονισμδς τής
Τραπέζης. ’Εκ προοιμίου δέ ιδηλώ ότι,
κατ’ Ατυχή συγκυρίαν, πολύ ολίγοι
Εχουν συνειδητοποιήσει τήν σοβαρό
τητα τής έννοιας τοΰ εκσυγχρονι
σμού. Έάν έρωτήσωμεν τί σημαίνει
Εκσυγχρονισμός τής Τραπέζης, ή
πρόχειρος άπάντησις πού θά λάβωμεν
είναι «ή μελέτη διά τήν Αλλαγήν
μεθόδων καί διαδικασιών έν τή Τραπέζη». Είναι όμως μόνον αύτό ή μή
πως πρόκειται διά κάτι πολύ βαθύ
τερο, τδ όποιον ιδέν Εχομεν, δυστυ
χώς, συλλάβει έπιαρκώς; Πρόκειται
περί συνήθων μεταβολών αναγόμε
νων είς τήν αρμοδιότητα τής οργα
νωτικής επιστήμης ή πρόκειται περί
Αθορύβου έπαναστάσεως τοΰ υφιστα
μένου έν τή Τραπέζι} καθεστώτος;
“Ας ίδωμεν τδ άντικείμενον Από
κοινού. Προηγουμένως όμως ας μοΰ
έπιτοαπή νά σημειώσω μίαν σοβαράν
παράλειψιν καί τής Διοικήσεως τής
Τραπέζης καί τής Διοικήσεως τοΰ

| Συλλόγου μας, αί όιποΐαι ήγνόησαν
βασικάς Αρχάς τής Διοικήσεως τών
Επιχειρήσεων καί τών Δημοσίων σχέ
σεων καί δέν έφρόντισαν νά ενημε
ρώσουν τδ προσωπικόν τής Τραπέζης,
δηλαδή τούς1 Ανθρώπους, οί όποιοι
θό κληθούν νά Εφαρμόσουν τάς νέας
διαδικασίας, διά τήν σημασίαν τής
όλης προσπάθειας.
“Ας ’ίδωμεν λοιπόν άπδ πιδ κοντά
τά προβλήματα τοΰ Εκσυγχρονισμοΰ.
Έΐκκινοΰμεν Απδ τό συμπέρασμα ότι
πρέπει νά άλλάξωμεν μεθόδους, δια
δικασίας καί, ας προσθέσω, νοοτρο
πίαν. Είναι Απαραίτητο αύτό; "Ανευ
τής ελάχιστης έπιφυλάξεως ή Απάντησις είναι καταφατική. Ό Γάλλος
δημοσιογράφος, Ζάν - Ζάκ Σερβάν Σρε,μπέρ τονίζει είς τό τεράστιας κυ
κλοφορίας βιβλίον του — ή ’Αμερι
κανική πρδκλησι — «έάν δέν άντιληφθοΰμε εγκαίρως ότι εϊμεθα ή γενεά
τής ευθύνης, έάν δέν Απελευθερώ
σουμε τις ενέργειες πού Έχουν αίχιμαλωτισθή σέ γηρασμένες διαρθρώσεΊς
μέ μία έπανάστασι στην τεχνική τής
όργανώσεως—έπανάστασι πού θά έπιφέρη τήν άνανέωσι τών διοικητι
κών ομάδων καί τών σχέσεων τοΰ Α
τόμου μέσα σ’ αυτές — τότε ή κα
ταδίκη μας είναι βέβαια». Τδ ίδιο
δυνάμεθα νά εϊπωιμεν καί ημείς. Έάν
δέν απλοποιήσωμεν τάς διαδικασίας
μας, έάν καθυστεροΰιμεν ώρες τδν
πελάτην εις τάς θυρίδας καί διά τήν
πιδ Απλή Εργασίαν, έάν δέν διευρύνωμεν τάς αρμοδιότητας τοΰ δικτύου,
τότε ή καταδίκη μας ώς Τραπέζης,
είναι βεβτία. "Αλλωστε έπιβεβαιοΰται ιάπδ τούς σχετικούς Αρι/θμοιδείκτας ότι σταθερή πρδς τά κάτω εί
ναι Ετος κατ’ Ετος ή συμμετοχή μας
είς τός Εργασίας τοΰ συνόλου των
Εμπορικών Τραπεζών. Πώς όμως
θά πρ αγματοπο'ΐηθή ό Αντικειμενικός
σκοπός; Είς πρώτην φάσιν ,μετακαλέσαμεν ξένους έ,μπειρογνώμονας νά
μελετήσουν καί είσηγηθοΰν. Παρ άλ
λη λως προχωρήσαμε είς τήν δημιουργίανώρισμένων έξειδιικευμένων ομά
δων έργασας, έκ τοΰ σώματος τών
υπαλλήλων. Όμάς Διοικήσεως ’Επι
χειρήσεων διά τδ ΜΑ,ΝΕΠΕΜΕΝΤ.
Όιμάς ’Επιλογής Προσωπικού διά
τήν Επιλογήν — βάσει τών συγχρό
νων μεθόδων τοΰ καταλλήλου προσώ
που είς τήν κατάλληλον θέσιν. Όμάς
’Αναλυτών διά τήν Ανάλυσιν τών έφαρμοιζομένων διαδικασιών,
Όμάς
Χρονομετρών διά τήν χρον,κήν με
λέτην έκάστης έκτελουμένης εργα
σίας, ' Ο'μδς Προγραμματιστών διά
τήν Εφαρμογήν τών προγραμμάτων
κ.ο.κ.
Κατά συνέπειαν, κύριοι, χαρακτη
ριστικόν γνώρισμα τών έν λόγφ ο
μάδων είναι ή έξειδίκευσις τών γνώ
σεων. ’Αλλά αυτομάτως προκύπτει τό
πρόβλημα τής Αμοιβής καί τής έξιελίξεως τών ύπηρ-ετούντων είς τάς ο
μάδας αύτάς, δεδομένου ότι είς τήν
έλευθέραν αγοράν Εργασίας, διά τάς
αύτάς ώς ανω παροχάς Εργασίας, Ε
χει διαμορφωθή ύψιηλδν μισθολ άγιον
πολλαπλάσιον τοΰ ήδη καταβαλλόμε
νου σήμερον ύπδ τής Τραπέζης. Διά
νά μην ύπάρξη λοιπόν διαρροή τοΰ
έξε ι'δικευμένου δυναμικού τής Τρα
πέζης, πρέπει νό ύπάρξη ίκανοποίησίς του, πρέπει νά υπάρξουν κίνη
τρα. "Αλλωστε τοΰτο ήρχ'ΐσε ή|δη νά
Εφαρμόζεται,
ώς προσωρινή λύσις,
διά τής πολιτικής τών Επιδομάτων.
’Επιδόματα τής τάξεως τών δρχ. 3.
000, 5.000, 7.000, Ακόμη καί τών
δρχ. 8.500 εις τδ Κέντρον Μηχανο
γραφίας. Όρθώς κατά τήν απ'οψίν
μου. Διό'τι είς υπάλληλος τοΰ Κέν
τρου Μηχανογραφίας φέρων τδν βα
θμόν τοΰ 'Τπολογιστοΰ Β’ τάξεως ή
τδν βαθμόν τοΰ Αογιστοΰ Β' τάξε
ως έλάμβανε τδν συνήθη μισθόν τής
Τραπέζης, ένφ διά τήν αυτήν ακρι
βώς εργασίαν είς τήν έλευθέραν αγο
ράν καταβάλλονται διπλάσιοι, 4πλάσιοι ή δπλάσιοι Αμοιβαί. ’Αποτέλε
σμα ή παραίτησις. Αυτό είναι Ενα
παράδειγμα. "Ετερον παράδεινγ'μα. Ή
Όμάς ’Επιλογής. Οί άνθρωποι αυτοί
έπελέγησαν κατόπιν ιδιαιτέρας δια
δικασίας βάσει ειδικών προσόντων.
'Τπ'έστησαν μίαν μαικράν Επίπονον
έκπαίδεί'οιν τήν ιόποίαν συνεχίζουν
συνεχώς. Έ'κτελοΰν τήν βαρυτάτην
Αποστολήν πού τούς Ανετέθη — νά
Επιλέγουν ανθρώπους Αναλύοντας τήν
προσωπικότητά τους — κατά τρόπον
λίαν ικανοποιητικόν. 'Επομένως ποια
θδ είναι ή Αμοιβή καί ή έξέλιξις αυ
τών τών ύαλλήλων; Θά είναι τοΰ αύ
τοΰ Επιπέδου μέ ήμδς τούς υπολοί
πους ή άνοιτέρου; Ή πραγματικότης
επιβάλλει νά είναι ανώτερου.
"Ετερον παράδειγμα: Ήρχισεν ή
δη Εφαρμοζόμενος καί είς τήν Τρά
πεζαν μας δ θεσμός τών Τ'έλλερς.
Ιδιαιτέρας γνώσεις, ταχύιτης συνδυαζομένη μέ θετικότηται, άνάπτυξις
πρωτοβουλίας, κατάργησις διαδικα
στικών Ελέγχων κατά τήν συναλλα
γήν κλπ. 'Επομένως έπηυξημέναι εύθΰναι Ατόμου, τδ όποιον συνδυάζει
τδν Ταμίαν, τδν υπάλληλον τοΰ γκισσέ, τδν Ελεγκτήν καί είς (ορισμένος
περιπτώσεις καί τδν προϊστάμενον.
Επομένως ποια θά είναι ή Αμοιβή
καί ή έξέλιξις αύτοΰ τοΰ υπαλλή
λου; Θά είναι τοΰ αύτοΰ Επιπέδου
μέ ήμας τούς υπολοίπους ή Ανώτε
ρου;. Ή πραγματικότης Επιβάλλει νά
είναι Ανώτερου.
’Αλλά εφαρμόζοντας όλα αύτά τά
σοΜΤτά, τά δίκαια καί το έκ τής ρεα
λιστικής έκτιμήσεως τής καταστάσεως έπιβαλλόμενα, θά Έχωμεν δημι(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 8ην ΣΕΛ.)

ΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. Δ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Τά πρακτικά τήζ Γεηκήζ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΜΙΑΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ίυνιΚεύόεωζ τήζ 25κ< Μαρτίου
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 6ης ΣΕΛ.)
αδελφούς εις τον συνδικαλισμόν.
'Αλλά, κ. Χαρίτο, σείς πόσες αλλα
γές και πόσην εναλλαγήν τών καθη
κόντων είς τά θέματα τής συγκροτήσεως τοΰ Συμβουλίου κατά τά πα
ρελθόντα έτη ^πραγματοποιήσατε;
"Η μήπως μετείχατε σεΐς καί (Βρι
σμένοι συνάδελφοι διαρκώς οι ίδιοι;
"Η άλλη ανώτερα βία σάς χώριζε
άπό το θέμα αύτό; Ποια ή προσπά
θεια ή δική, σας;

Δεν θέλω τή,ν άπάντησιν διότι θά
έπρεπε νά τήν είχατε δώσει πέρυσι
καί δέν τήν θέλω.
κ. Δ. ΧΑΡΪΤΟΣ: Κύριοι συνά
δελφοι, ζητήσαμεν μίαν σειράν δικαιολογητικών. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον διά τοΰ Πραμματέως μάς
παρέπεμψε εις τό γραψεΐον. ’Εν πά
ση περιπτώσει ας δηλώση ενώπιον
τοΰ Σώματος ό κ. Γραμματεύς ότι έ
χει κινηθή αυτή, ή διαδικασία καί έ
γώ παραιτούμαι πόσης...

Τό μισθολογικόν
κ. Δ. ΠΆΠΑΊΏΑ,ΝΝΟΥ: "Οσον
άφορα τό θέμα τοΰ μισθολογικοΰ,
κύριοι συνάδελφοι, καί το θέμα τοΰ
εκσυγχρονισμού τό όποιον χειρίζε
ται ό κ, Θεοφανόπουλος, πράγματι
καί εμάς συνέχει φόβος δι’ αύτό τό
θέμα. Φόβος δηλαδή διά τό ποΰ πά
με καί τό τί κάνωιμε.
"Οταν φθάσουν είς τό σημεΐον αί
προτάσεις τής Διοικήσεως νά είναι
κάπως συγκεκριμένοι θά τις δή όχι
μόνον ό κ. Θεοφανόπουλος καί πάς
δστις δύναται νά προσφέρη υπηρε
σίαν έπί τών αντιστοίχων ή αντιθέ
των προτάσεων αν θέλετε της Δι
ό ικήσεως τής Επαγγελματικής όργανσεως, νά βοηθήση καί εκείνος.
Τό θέμα τοΰ μισθολογίου. Τό μι
σιθολόγιόν μας, κύριοι, σάς είπα καί
εις τήν αρχήν, τό βρήκαμε μέ μίαν
καταγγελθεΐσαν τότε σύμβασιν ερ
γασίας, από· τήν 'Ομοσπονδίαν μας,
καί σάς είπα ποιά ήτο ή θέσις μας
μέχρι νά έκδο'θή ή άπόφασις τοΰ Δι
αιτητικού Δικαστηρίου.
Θά έπληροφορήθητε άπό τόν τύ
πον οτι ό κ. Άνδρεάδης ποοσέβαλε
τήν άπόφασιν αυτήν είς τό Συμβούλιον Επικράτειας, καί χθες όπως έ
γραφαν αί εφημερίδες, ό εισηγητής
τοΰ Συμβουλίου ’Επικράτειας εΐσηγεΐται τήν αποδοχήν τής προσφυγής
τον κ. Άνδρεάδη διά τήν σύμβασιν
τής Ίονικής Τραπέζης.
Ή καταγγελία αυτή αφορούσε
τήν όχι εντός τοΰ Ν.Δ. 1 89 έκδίκασ ιν τής ύποθέσεως καί τή,ν σύνθεσιν
τοΰ Δικαστηρίου καί συνεπώς άηό
έκεΐ προκύπτει καί κατάρρευσις σχε
δόν όλων τών άλλων άποφάσεων, αί
όποΐαι έξ,εδόθησαν μετά τό Διάτα
γμα αύτό,

Έθεωρήιθη σκόπιμον όχι έν όψει
τής «αποδοχής τής προτάσεως αύτής
άλλα ιάπό τόν διαχωρισμόν τόν ό
ποιον ή ίδια ή διαιτητική άπόφασις
έκανε μεταξύ τών τριών μεγάλων
Τραπεζών όπως συνηθίζεται νά λέ
γεται, καί τών μικροτέρων εμπορι
κών Τραπεζών νά διαχωρίση τά πο
σοστά αυξήσεων περισσότερον διά
τούς υπαλλήλους ’Εμπορικής Τραπέ
ζης καί τήν Τράπεζαν ’Αττικής καί
τήν Τράπεζαν Πειραιώς τό συγκρό
τημα Άνδρεάδη καί λιγώτερα δ'ά
τό συγκρότημα τών άλλων Τραπε
ζών. Κα! έφθανε μέχρι τοΰ σημείου
νά είναι 3% άναιδρομικώς άπό 22.6
μέχρι 30.12 καί σ’ αύτό νά προσ
τίθεται άλλο 2% όπως άπεδείχθη έκ
τών υστέρων μέ ερμηνείαν πού έδω
σε τό Ύπονργεΐον τό ίδιον μεταγενεστέρως ότι είναι 1% έπί ποσοΟ μι
σθού ή τμήματος ιάποιδοχών μέχρι 6.
500 δρχ.
Αύτό διά τήν Τράπεζαν μας, κύ
ριοι συνάδελφοι, ή έφαρμογή τής δι
αιτητικής αποφάσεις δίδει, ας άρχίσωμεν άπό τούς 'μικρότερους βα
θμούς, 1 29 δρχ. είς τόν δόκιμον,
148 είς τόν ‘Υπολογιστήν Β', 1 ό8
δρχ. είς τόν Υπολογιστήν Α', 289
εις τόν Λογιστήν Β', 213 δριχ. εις
τόν Λογιστήν Α', 227 δρχ. είς τόν
Ύποτμη ματάρχην, 239 δρχ. είς τόν
Τμηματάρχην Β', 265 δρχ. είς τόν
Τμηματάρχην Α', 265,60 δρ,χ. άπό
τόν Τμηματάρχην Α' μέχρι καί Δι
ευθυντήν.
"Αν σάς ενδιαφέρουν τά πάρα
κάτω στοιχεία διά τό υπηρετικόν
πδσσωπικόν, είναι τά ίδια.

Ή τριμερής συνεργασία
Ή ‘Ομοσπονδία μας κατόπιν έκδηλωθείσης πρωτοβουλίας τού Προ
έδρου τών συναδέλφων τής Τραπέζης
‘Ελλάδος ιέσκέφθη μήπως θά ήτο δυ
νατόν αί Τράπεζαι αί μεγάλαι νά
βελτιώσουν τό περιθώριον αύτό.
Μέ τόν κ. Τσονδερόν έπεσκέφθημεν τόν ικ. Διοικητήν καί τοΰ είπα
με, παρόντος καί τοΰ συναδέλφου
Προέδρου Τραπεζικών Υπαλλήλων
τής Κύπρου, ότι έξε'δάθη αύτή ή άπόφασις ή όποια ά'κόμη δέν μάς έ
χει κσινοποιηθή καί τά ποσοστά εί
ναι τελείως άσήμαντα, καί είπε ό κ.
Πρόεδρος ότι: Κύριε Διοικητά, πρέ
πει νά τά αύξήσετε αύτά. Σημειώ
στε ότι υπήρχε μία διαφορά αν εί
ναι 2 καί 3, πέντε ή πέντε καί τρία
οκτώ, άλλ’ έν πάση περιπτώσει, εί
πε ό κ. Διοικητής ότι: Έγώ σάς υ
πόσχομαι νά σάς δώσω ό,τι θά δώση ή Τράπεζα τής Ελλάδος.
“Εγινε διαπραγμάτευσή μέ τήν
'Ομοσπονδίαν καί πριν κσινοποιηθή
ή άπόφασις τής διαιτησίας διά τοΰ
θεσμοΰ τής τριμερούς συνεργασίας
ή οποία ιέγκαθιδρύθη τώρα μέ τόν
Νόμον 186 έπεχείρησε καί ό Υπουρ
γός ’Εργασίας νά κληθούν αί τρεις
μεγάλαι Τράπεζαι νά εκφέρουν τάς
άπόψεις των καί νά βελτιώσουν τά
ποσοστά αυτά καί άν έπήρχετο συμ
φωνία τότε θά ιέστέλετο ή συμφω
νία είς τό Πρωτοβάθμιον Δικαστήριον νά διορθωθή ή Πρωτόδικος Άπόφασις πριν μάς κσινοποιηθή
’Εκεί είχε τό θέμα όταν ζητούσα
με αναβολές διότι ούρίσκετο εις
διαπραγματεύσεις ό κ. Παπαρροδόπουλάς μέ τήν Τράπεζάν του κατ’
αρχήν καί έν συνεχείςι καί εμείς βά
σει τής εκδηλώσεως τοΰ Διοικητοΰ
άναμέναμεν ποΰ θά κατασταλάξη ή
Τράπεζα τής ‘Ελλάδος διά νά τύχωμεν καί ιέμεϊς τής ίσης μεταχειρίσεως τήν όποιαν μάς ΰπεσχέθη ό κ.
Διοικητής.
ΟΙ συνάδελφοι τής Τραπέζης τής
Ελλάδος έκαμαν κάποιο1 μισθολόγιον καί τό σύνολον τής έπιβαρύνσεως
τής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος κατά
τήν δήλωσιν τού κ. Παπαρροδοποΰλου είναι 10% άνένθυμοΰμαι καλά έ
πί τοΰ συνόλου εξόδων μισθοδοσίας.
Καί όπως μοΰ είπε ό κ. Πρόεδρος
τοΰ Συλλόγου τής Τραπέζης τής
Ελλάδος καί Πρόεδρος τής ‘Ομο
σπονδίας μας ότι τό σύνολον τής
δαπάνης είναι 48.000.000 δρχ. τόν
χρόνον διά τήν Τράπεζαν τής Ελ
λάδος.
Ό τρόπος υπολογισμού τών προ
σαυξήσουν αύτών, είναι εκείνος ποΰ
δίδει περισσότερα στο χέρι. Μέ τόν
τρόπον αύτόν τό Λογιστήριον Προ
σωπικού είς τό όποιον άναθέσαμεν
την μελέτην αυτής τής έπιβαρύνσεως
άπεφάνθή ότι ό τρόπος υπολογισμού
άν γίνη καί σέ μάς όπως έγινε εις
τήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος, επιβα
ρύνεται ή Τράπεζα μέ 201.000.000

δρχ. περίπου έπί τής μισθοδοσίας
τοΰ 'Προσωπικού. "Αν νομίζετε σεΐς,
ότι είναι δυνατόν νά έπιτΰχωμεν
201.000.000' δρχ. αΰξησιν τοΰ Προ
σωπικού, τότε...
(Διαλογικαί συζητήσεις)
κ. Δ. ΠΑΠΑ' I -ΘΑΜΝΟΥ: Έάν βοοσισθώμεν έπί τής ύποσχέσεως τοΰ
Διοικητοΰ ότι θά 'Επιβαρύνη τήν Τρά
πεζαν μέ τό ύψος τής έπιβαρύνσεως
ποΰ γίνεται είς τήν Τράπεζαν τής
Ελλάδος, ελπίζω ότι ό κ. Παπαρρσδόπουλος, ώς Πρόεδρος τής ‘Ομο
σπονδίας μας θά μάς διευκολύνη είς
τόν τρόπον υπολογισμού καί ποιά
είναι ή έπιβάρυνσις, τότε ή Διοίκησις, όπως μάς ΰπεσχέθη, θά δαπανήση καί αύτή τό ύφος τής δαπάνης
που αντιστοιχεί είς τήν έπιβάρυνσιν
τής Τραπέζης τής Ελλάδος.
Έάν όμως θελήσετε νά άκολουθήσωμεν τήν δΐιάδικασίαν ή τόν τρό
πον χο,ρηγή,σεως τών προσαυξήσεων
τάς οποίας θά μάς πή ό κ. Πρόε
δρος τής ‘Ομοσπονδίας μας, τότε θά
μπορέσωμεν νά τό έπιτύχωμεν. Κα
τά τήν άποψίν μας δέν είναι εϋκολον νά έπιτύχωμεν έπιβάρυνσιν 201.
00Ό.000 ιδρχ. έπί υψους αποδοχών
580.000.000 δρχ. συνολικώς.
κ. Ν. ΘΕΟΦΑΝΌΠΟΥΛΟΣ:
Μέ
τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος έχομεν
1 0%, μέ τόν αυτόν 'υπολογισμόν 30%
σέ εμάς. Ποΰ συνίσταται ή διαφορά;
κ. Δ. ΠΑΠΑ' I ΏΑΝ'ΝΟΥ: ‘Ομο
λογώ ότι σ’ αύτό δέν εΐμαι είς θ'έσιν νά σάς διαφωτίσω ούτε καί τό
Λογιστήριον μοΰ άπήντησε καί είμαι
καί έγώ εις την ί'δίοεν θ'έσιν μέ εσάς
δι’ θύτην τήν άπορίαν, διότι όταν
παίρνομε 30% αΰξησιν στό χέρι πώς
είναι δυνατόν νά επιβαρύνεται ή
Τράπεζα μέ 10%; Έπί τοΰ συνόλου
τών αποδοχών είναι αύτό.
Κύριοι συνάδελφοι, γίνονται διά
φοροι υπολογισμοί μέ διάφορα στοι
χεία. Δέν είναι τίποτε τό θετικόν.
Σήμερα τό μεσημέρι ό κ. Διοικητής
μάς είπε ότι κάντε διαφόρους υπο
λογισμούς γύρω στό 8% έπιβάρυνσις τής Τραπέζης έπί τής μισθοδο
σίας όχι τών επιβαρύνσεων.
Θέμα συγκεκριμένων σήμερον προ
τάσεων τής Τραπέζης δέν έχομεν.
"Εχομεν τήν δήλωσιν τοΰ Διοικητοΰ
ότι θά έπιβαρύνη. τή,ν Τράπεζαν εις
τό ΰψ'ος τών δαπανών κατά ποσοστόν που θά έπιβσρννθή ή Τράπεζα
τής Ελλάδος,
Επειδή κάποιος συνάδελφος είπε
προηγουμένως ότι άκούγονται στους
διαδρόμους περί 7, περί 8 κλπ.,
σάς λέγω ότι αί προθέσεις τής Διοικήσεως εΐιίαι γύρω' στό 8%, όπως
έδήλωσε προχθές ό· κ. Διοικητής.
Σήμερα όταν είδε ότι μέ τό 8%
δέν βγαίνει τίποτε, διότι πράγματι
τό Λογιστήριον Προσωπικού προσέφερε μεγάλην βοήθειαν καί τούς εύχαριστοΰμεν άπό τής θέσεως αυτής,
έχομεν καί τά στοιχεία αύτά.

Πάντως μίαν υπόσχεση/ σάς δίνο
με καί τήν έπανοολαμβάναμεν. ‘Η
δναρρύθμισις τοΰ μισθολογίου, ή αύξησις τών βασικών μισθών κατ’ άπόφασίν μας άμετάκλητον καί ευτυχώς
βρήκαμε άνταπόκρισιν άπό τόν κ.
Διοικητήν, θά είναι προς φθείνουσαν
ανιούσαν πρός τούς άνωτέρους βα
θμούς.
Οί μικρότεροι βαθμοί θά λάβουν
μεγαλύτερον ποσοστόν αυξήσεων.
Είπαμε στον κ. Διοικητήν ότι δέν
είναι παραδεκτόν νά ΰπάρχη υπάλ
ληλος Τραπέζης νεοδιοριζάμενος μέ
τηιν αμοιβήν τοΰ ανειδικεύτου έργάτου ή τοΰ μεταφορέως.
"Οταν άξιώνεται άπό τήν Τράπε
ζαν ή κατοχή γλωσσών ή ή κατοχή
πτυχίου δέν μπορεί νά μεταχειρίζε
ται μέ τό ίδιο μέτρον τόν συνάδελ
φον εκείνον ό οποίος δέν έχει τίποτε.
_ Είς αύτά τό σημεΐον ό κ. Διοικη
τής είναι σύμφωνος. Ή πρό'θεσίς
μας είναι όσον περισσότερον ποσο
στόν δώσωμεν είς τούς υπαλλήλους
τών μικρών (βαθμών άπό 1 5% καί ε
πάνω, νά τό πάρουν.
Βεβαίως έξαρτάται καί χρειάζε
ται μία προσπάθεια νά αύξήσωμεν
το κονδυλιον τών δαπανών είς τήν
Τράπεζαν. “Εχομεν στοιχεία ποιά
είναι ή 'έπιβάρυνσις ή δική μας έπί
τών ακαθαρίστων κερδών τής Τραπέζης μας συγκριτικώς μέ τά μι
σθολόγια. Ποιά είναι ή έπιβάρυνσις
τής Τραπέζης τής Ελλάδος καί άν
θέλετε διά τά περίεργον τοΰ πρά
γματος νά μάθετε μεταξύ τών συνα
δέλφων μας τής τέως Τραπέζης ’Α
θηνών πόσην διαφοράν έχομεν, σάς
πληροφορώ ότι έχομεν 25% διαφο
ράν.
Η διαφορά συνεπώς έκεΐ τοΰ τρόπου υπολογισμού υπήρχε προηγου
μένως καί ή ίση, μεταχείρισις, κ. Χαριτα, τήν όποίαιν σθεναρώς ϋποστηΓ
ρίξατε υπήρχε καί προηγουμένως ή
άνισότης αυτή, διότι μέ το ίδιο σθέ
νος τήν υποστηρίξατε καί τότε.
κ. Δ. ΠΆΠΑ' I 'ΩΑΝ’ΝΟΥ: Δέν έ
χω τίποτε άλλο νά πώ, παρά νά ευ
χαριστήσω όλους τούς συναδέλφους
καί τόν κ. Χαρίτο καί όλους τούς
άλλους συνάδελφους, οί όποιοι έκα
ναν μνείαν τών υπηρεσιών μου είς
τόν Συνδικαλισμόν, νά εύχαριστήσω
όλους σας διότι είχατε τή,ν υπομονήν
νά περιμενετρ μέχρι αυτήν τήν ώ
ραν, καί νά μεταβιβάσετε σέ όλους
τους άλλους συναδέλφους τούς σπόν
τας μεγαλύτερον ενδιαφέρον διά τόν
Σύλλογον, οί συνάδελφοι τών επαρ
χιών νά μεταβιβάσουν είς τούς έπαρχιώτας συναδέλφους μας τό εν
διαφέρον τής Διοικήσεως τοΰ Συλ
λόγου των διά τούς έπαρχιώτας κατα πρώτον λόγον καί διά τούς έδώ
κατά δεύτερον.
Η προσοχή τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου είναι άμέριστος προς όλα
τά 'θέματα ,τοΰ Προσωπικού καί δέν
ολιγωρεί ούδέ άφήνει κανένία θέμα
νά περάση χωρίς νά λάβη καμμίαν
θεσιν ή καμμίαν άπόφασιν.
Η υπηρεσία μας είς τόν Συνδικα
λισμόν είναι σέ όλους σας γνωστή,
θά ιεξακαλουθήσωμεν μέ τόν ίδιο ρυθμό, μέ τό ίδιο πάθος τό όποιον μάς
αναγνωρίζετε νά ύπηρετοΰμεν τήν ι
δέαν τοΰ Συνδικαλισμού καί τό Προ
σωπικόν τής Εθνικής Τραπέζης.
(Χειροκροτήματα).
*

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 7ης ΣΕΛ.)
ουργήσει. Ενα πρόβλημα. Καί θά πρέ
πει νά λάβωμεν μίαν απόφασιν. Θά
διαχωιρίσωμ,εν τό Σώμα τών Επαλ
λήλων είς δύο κατηγορίας; “Αλλα
κριτήρια προαγωγής Ιδιά τούς μέν άλ
λα διά τούς δέ; “Αλλαι άποδοιχαί διά
τούς μέν καί αλλαι διά τούς δέ; Καί
είς ποιαν κατηγορίαν θά τοποθετη
θούν π.χ. οί Διευθννταί τ,οϋ δικτύου
πού είναι οί παραγωγοί τών ιέργα*
σιών τής Τ'ραπέζης, ή αί Όργανωταί ή οί Έίπιθεωρηταί, πού ώποτελαΰν τήν άνωτάτην έλιεγπιτικήν ιάριχήν
τής Τραπέζης;
’Αλλά ύπά,ρχιει καί Ετερον έρώτηιμα:
Είς τάς Τριαπέζας τής Ευρώπης
καί τήις ’Αμερικής, τά ‘σύγχρονα συ
στήματα τών οποίων θέλομεν νά έφιαρμόσωμ'εν, ή άιμονβή- «αί ή ,έξέλιξις καθορζεται αιπδ τάς γνώσεις, τήν
Ικανότητα καί τήν άίπόδοσ'ιν. ’Επο
μένως, καταργεΐται δ χρόνος έν τή
υπηρεσία ώς προσίδιοριστικός παρά
γων ανόδου είς τήν ιεραρχίαν καί
κατ’ αντιστοιχίαν τοΰ ύψους τής α
μοιβής.
Τεσσαράκοντα τεσσάρων ετών δ
νέος Πρόιεδρος τής BANK OF ΑΜΕίΒίΟΑ, μέ 19 έ’τη ύπηρεσίας.
Θαυμάσια. Τόπο είς τούς νέους λοι
πόν. ’Αλλά οί υπόλοιποι; ’ΕΙμείς, ας
ποϋμε, οί γέροι; Ποιαν έξέλνξιν καί
ποιαν άμουβήν θά Εχωμ,εν όταν έκ
τής πολιτικής τών έπίδαμάτων θά α
νατροπή μοιραίως ή μισθολογική κλί
μα! ;
Διαπιστώνετε, λοιπόν,
αγαπητοί
συνάδελιφίοι, έκ τής ανωτέρω περι
ληπτικής θεωρήσεως τοΰ θέματος, ότι
μέ τήν εφαρμογήν τοΰ έκσυγχρονισμοΰ θά άνακύψουν προβλήματα τά
δποϊα εφάπτονται τής έξιελίξεως είς
τήν ιεραρχίαν, τής αμοιβής, τών δι
καιωμάτων πού απολαμβάνει ιάλλό καί
τών υποχρεώσεων πού θά @χη 6 ερ
γαζόμενος είς τήν Τράπεζαν. Αύτό
όμως είς τήν ίδικήν μας γλώσσαν
καλείται ’Οργανισμός 'Τπηρεσίας.
Κατά λογικήν συνέπειαν λοιπόν 6 έκσκγχρονισμός τής Τραπέζης εχει ά
μεσον σχέσιν μέ τόν ’Οργανισμόν
της. Κατόπιν αυτών προκύ^μεΐυ τό
έρώτημα: Πώς αντιμετώπισε τό Δ.
Σ. τοΰ Συλλόγου μας αύτό τό φ,λό
γον θέμα;; Μας άπαντα: τό ®ioV.
Διά τής άναθέσεως είς διαι-πρεπή νο
μικόν Ιέκπονήσεως σχιεδου ’ Οργιανισμοΰ. ’Αλλά πρός Θεοΰ, τί δύναται
νδ γνωρίζη δ άνθρωπος αύτόίς, όσον
ικανός καί άξιος καί έάν είναι, άπό
τά δικά μας προβλήματα, άπό τις
σκέψεις μας,
άπό τά συμφέροντα
μας; Μας είπεν όμως έπ’ ,αύτοΰ καί
κάτι άλλο ή Διοικούσα επιτροπή. "Ο
τι θά είσηγηθή τήν κατάργησιν τών
οργανικών θέσεων μέχρι τοΰ βαθμού
τού Τμηματάρχου Α' τάξεως καί τήν
άνάληψιν τών Διευθύνσεων τών 'Τποκαταστημάτων άπό συναδέλφους
αύτοΰ τοΰ βαθμού. ’Αλλά κατ’ αύτόν
τόν τρόπον θά έπιλύσωμεν τό πρό
βλημα; 'Μέ αυτόν τόν τρόπον θδ αΰΙήσωμεν τήν εφεσιν τών νέων; Μέ
αύτόν τόν τρόπον θά άΙιολογήσωμεν
τούς καλυτέρους; Νομίζω, πώς όχι.
’Ασφαλώς δέν εύρίσκεται έκιεΐ τό βά
ρος τοΰ προβλήματος.
’Αλλά πιθανόν νά μέ έρωτήση κά
ποιος έ| ύ-μών καί ή Διούκηρις τής
Τραπέζης; Μέ Διοικητήν προερχόμενον άπό τούς τεχνοκρατικούς κύ
κλους, μέ έπιτελεΐον έ| άλλόδαπών
συμβούλων, δέν θά μπόρεση νά άντιμετωπίση σωστά τό πρόβλημα,;
Κύριοι, έάν μου τεθή' τό άνωτέρω έρώτημα θά απαντήσω κατ’ αρ
χήν μέ αύτό πού είπε κάποτε δ μέ-

Ο πρόεδρος τοΰ Συλλόγου κ.
Τσουδερός παρακαλεΐ τόν παρι
πτάμενον πρόεδρον τής ‘Ομο
σπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών
Οργανώσεων κ. Παν. Παπαρρσδόπουλον όπως έξ,ηγήση είς την
Συνέλευσιν τόν τρόπον υπολογι
σμού τών αυξήσεων αί όποΐαι
'δίιδονται είς τούς υπαλλήλους
της Τραπέζης τής Ελλάδος μέ
την νεαν συλλογικήν σύμβασιν,
ή οποία ΰπεγράφη μεταξύ τοΰ
Ή ’ηΕκτακτος Γενική Συνέλευσις
συλλόγου καί τής Διοικήσεως τήν όττοίαν συνεκάλεσεν τό Διοικητ
τής Τραπέζης.
τικον Συμβούλιον τον Συλλόγου, κα
‘Ο ικ. Παπαρροδόπουλος άνέρ- τά τά άρθρα 10 καί 12 τοΰ Κατα
χεται είς τό βήμα και μετά τόν στατικού, τήν 13ην Άττριλίσυ, μέ
χαιρετισμόν πού απευθύνει είς θέμα τό μισθολογικόν, 'δέν έττρατήν συνέλευσιν, αναλύει τό όλον γματοττοιή'θη, λόγω έλλείψεως άθέμα τής υπογραφής τής συλλο παρτίας. Τό Δ.Σ. εκρινεν σκόπιμον
γικής συμβάσεως είς τήν Τρά όπως συζητηιθή μεταξύ τών προσε>θόντων τό μισθολογικόν' θέμα καί
πεζαν τής Ελλάδος.
οΰτω διεξήχθη συζήτησις έκτος τών
Μετά ταΰτα ή Γενική Συνέ- πλαισίων τής Γενικής Συνελεύσεως
λευσις εγκρίνει:
Οί μετασχόντες τής συζητήσεως
1) Τόν ’Ισολογισμόν τής 31) έξεδήλωσαν τήν άγανάκτησίν των
διά τήν προσπάθΙειαν τής Διοική12)69.
σεως τής Τραπέζης δπως σύνδεση
2) Τήν άνάλυσιν τής μερίδος
τό μισθολογικόν μέ τό άσφαλιστι’έσοδα και έξοδα τής 31)12)69.
κόν θέμα. Υπογραμμίζεται ιδιαιτέ
3) Τόν Προϋπολογισμόν χρή ρως τό γεγονός δτι, άπαντες συνεσεως 1970 καί
φώνηισαν ότι ή γραμμή τή,ν όποιαν
4) Τήν απαλλαγήν τοΰ Διοι άπό τής εκλογής του ακολουθεί τό
κητικού Συμβουλίου καί τής Ε Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Συλ
ξελεγκτικής Επιτροπής άπό πά λόγου, είναι ή μόνη ένδεδειγμένη.
ση,ς ευθύνης.
Ή έκδηυωθεΐσα οϋτω κατά τό πα
Ο Πρόεδρος κ. Τσουδερός ζη ρελθόν τάσις, διά τήν αποδοχήν
τεί έν συνεχείςι άπό τήν Συνέ- καταβολής προσθέτου άσφαλιστικής εισφοράς, έγκαταλείπεται υπό
λευσιν όπως έξουσιοδοτηθή τό
τών υποστηρ ικτών της καί τό σύνο
Διοικητικόν Συμβσύλ,ιον διά τήν
ΰπογραφή,ν νέας συλλογικής συμ λον τοΰ προσωπικού τής Τραπέζης
βάσεως μετά τής Διοικήσεως τής συντάσσεται μέ τήν θέσιν τήν ό
ποιαν έπί τοΰ θέματος αύτοΰ έχει
Τροπτέζης.
λάβει τό παρόν Διοικητικόν Συμ
Ή συνέλευσις κατόπιν συζητή- βούλιον προ τών άρχαιρεσιών τοΰ
σεώς παρέσχε τήν έξουσιοδάτη- Συλλόγου καί τήν όποιαν μέ φανα
σιν είς τό Δ.Σ.
τισμόν ήκολούθησεν καί άκολουθεΐ.

Άπαράδεκτος
οίοδήποτε
κράτησις

γας φιλόσαφυς Χάϊντεμπεργκ «όποι
ος σκέπτεται κατά τρόπο μεγάλειώτ
δη μπορεί νά έξαπατηθή κα-τδ τρό
πο ,μεγαίλενά,ιδη». Τό πρόβλημα κατά
κύριον λόγον είναι ίδικόν μας. Ή
Τράπεζα τοΰ 1970 δέν είναι, όπως
πολύ σωστά παρετή,ρησε καί δ εκλε
κτός φίλος κ. Χαρΐτος, ή Τράπεζα
τοΰ 1953 ή θά προσθέσω έγώ τής
προη'γουμένης κάν ΙΟετίας.
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Γνωρίζω καλώς τούς διοΊκοΟντας
σήμερον τόν Σύλλογόν μας. Μέ τους
περισσοτέρους έξ αύτών μέ συνδέουν
στενοί φιλικοί δεσμοί. Είμαι γνώστης
ότι μόνον αγάπη διά τά κοινά τούς
ώθησε νά άνομιχθοϋν είς τήν -Ιστο
ρίαν πού μόνον πικρή γεΰισι άφήνει.
Καί γνωρίζω βτι ώριισμένοι τούλάχι-

στον έξ αύτών κατέχονται καί ύπίό
συναισθήματος βαθείας ευθύνης. Δέν
φθάνουν όιμως οιλα ιαύτά. Χ,ριειάζετα'ι
ή συλλογική μας ηγεσία νά τλαισιωθή άπό τούς δικούς της συμβούλους.
Νά έγκύψη είς τά θέματα τοΰ itgoσω'πικοΰ καί νά φτάση είς τό βάθος
αύτών.
Καί απαιτείται ή πλήρης
συμπ'αράστασις πρός τήν ηγεσίαν ώ
στε νά είναι είς θέσιν νά άνταπεξ,έλ9η είς τό δύσκολον, δμολογουμένως,
Εργον της.
Έάν, κυρίες καί κύριοι, κατώρθωσα νά μήν σας κουράσω πολύ καί αν
μπόρεσα νά σάς μεταδώσω Ενα μέ
ρος τών ανησυχιών μου, τότε μπο
ρώ νά αίσθάνωμαι μίαν μικράν ίκανοιποίησιν κατεβαίνοντας άπό τό βή
μα.

Η ομιλία τού ουν. Σ. Καλοδίκη
κ. Σ. ΚΑΛΟΔΙΚΗΣ: Κύριοι Συ
νάδελφοι, όσα 'ειπώθηκαν άπόψε έ
δώ καί έλέχθηοΌον καί έκρίθησαν τά
εχω άκούσει 38 χρόνια. Τά συμπε
ράσματα μου τά έξήγαγον έξω; δταν
έβγαινα άπό τήν αίθουσαν αύτήν.
Τόσον καί σεΐς τώ,ρα δταν θά βγήτε
έξω άπό τήν αίθουσαν αυτήν θά
μπορέσετε νά βγάλετε τά συμπερό>
σμα τής Συνελεύσεως.
Εκείνο τό όποιον έχω νά εϊπω έ
γώ διά τό άσφαλιστικόν πρώτον εί
ναι τό έξης: ’Οφείλω προσωπικούς
νά συγαχρώ τόσον τό Δ. Σ. δσον
καί τούς αδελφούς Συλλόγους, τής
Τραπέζης μας όσον καί τών άλλων
Τραπεζών πού ένδιεφέρθησαν καί ήγοινίσθησαν καί έβαλαν έμπρός τά
στήθη των 'διά νά έπιλύσουν τό ζήιτη,μα αύτό, βέβαια μέχρι στιγμής

δέν 'μπόρεσαν νά τό γιατρέψουν άλ
λα τουλάχιστον έπούλοχταν αύτήν
τήν πληγήν πού ιμάς έφεραν έπί
τάπητας οί κύριοι αυτοί, οί είσηγηταί μας.
Καί είμαι βέβαιος ότι είς τό διά
στημα αύτό πού έχουν μπροστά τους
Θά κατορθώσουν νά τό έπιλΰσουν
τελικώς.
"Οσον άφοιρά τήν γνώμην τοΰ κ.
Χαρίτου ότι ΰφίσταται κάτωθεν τού
ασφαλιστικού φουρνέλο, είμαι τής
γνώμης ότι τόσον τό παρόν λογοδο
τούν Συμβούλιον δσον καί οί άλλοι
Σύλλογοι θά κατορθώσουν σιγά νά βγάλουν τήν πυρίτιδα άπό κάτω
ούτως ώστε έως ότου έλθη ή ώρα ε
κείνη νά ,μήν ΰφίσταται πυρίτις κάθέν τοΰ ψουρνέλλου καί έτσι θά έχη
έπιλυθή πλήρως τό ζήτημα αύτό.

ΙιΐϊΡΐόΐΕ duo τρ [ενικήν Συνέλευσιν
' Υστερ’ δοτό αλλεπάλληλες άνα6ολές έπραγματοποιήδη έπί τέλους,
«μέ όσους παρόντος», ή έτησία Τα
κτική Γενική Συνέλευσις τοΰ Συλ
λόγου μας τήν 23)3)70.
‘Η όίπροθυμία προσελεύσεως τών
συναδέλφων υπήρξε καταφανής. Κε
νά τά καθίσματα. ’Αδιαφορία τών
συναδέλφων διά τά συλλογικά μας
πράγματα;
Τυφλή έμπιστο,σύνη στό Δ. Συμ
βούλιον τοΰ Συλλόγου; Δύσκολη; ή
έξήγησις.
Πάντως είναι γεγονός οτι, τά μέ
χρι σήμερον άποτελέσματα τής ιδραστηριότητος τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συλλό
γου, παρέχουν έγγυήσεις διά τόν έπιδέξιον χειρισμόν καί τή,ν άποτελεσματικήν άντιμετώπισιν τών Συλ
λογικών θεμάτων καί είς τό μέλ
λον. Καί ίσως ή σχηματισμένη αυ
τή γνώμη, κάνει τούς συναδέλφους
νά ησυχάζουν. "Ας εύχηθοΰμε νά μη
διαψευσθοΰν.
Απ όλους τούς όμιλητάς όμως,
έκαυτηριάσθη αύτή ή τακτική τών
συναδέλφων.

★
Πρωτοτυπίαν είς τή,ν έφετεινή,ν
συνέλευσιν όίπετέλεσε ή παρουσία
του Προέδρου τής Ο.Τ.Ο.Ε κ. Π.
Παπαρροδοπούλου. ‘Ο κ. Παπαρροδοπουλος άπηύ'θυνε έγκάρίδιον χαι
ρετισμόν πρός τήν συνέλευσιν καί
προέβη είς ώρισμένας κατατοπιστικάς καί ένημερωτικάς πληροφορίας
επί τοΰ μισθολογικοΰ, καταχειρο
κροτηθείς.

★
’Άρχεται ή συνεδρίασις καί κα
ταλαμβάνει τό βήμα ό συνάδελφος
κ. ΑΣΤΕιΡΗΣ, άποκληθείς άπό τή
Συνέλ ευσ ι νέο αστέρι.
Κουραστικός ομιλητής έχαρακτηρίσθη, καίτοι δσα είπε δέν ή σαν χω
ρίς περιεχόμενο. Έφάνη όίπειρος άγορητής. Άλλα παρά τά ςσυστάσεις τοΰ κ. Προέδρου τής Συνελεύσεως καί τάς διαμαρτυρίας τών α
κροατών, διετή,ρήσε αταραξίαν καί
κατώρθιωσε νά τερματίση τήν ομι
λίαν του, χωρίς τόν παραμικρόν έκνευρισμόν. Δέν είναι μικρό πράγμα.
Τόν κ. Άστέρην διεδέχθη εις τό
βήμα ό κ. Παπάς.
Διά τόν κ. ΠΑΠΑΝ υπάρχει γε
νική ή έντύπωσις, δτι δέν είναι άνηπηρέαστη κάθε έκ μέρους του έκφραζομένη γνώμη καί γι’ αύτό ή ο
μιλία του, έκρίθη ώς ουδόλως έποικσδομηιτική. Ή δέ άξίωσίς του νά
παραιτηθή τα Δ.Σ. δέν... ίκανοποιήθη.
Ό κ. ΧΑΡΙΤΟΣ, λαλίστατος ώς
συνήθως, φροντίζει ώς γνωστόν μέ
ρητορικά σχήματα νά δημιουργή έντυπώσεις καί μπορεί νά λεχθή δτι
δέν άποτυγχάνει πάντοτε. Εφέτος
καταπιάστηκε μέ τον έκ συγχρονισμό
τής Τραπέζης καί κατηγόρηισε τό
Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου δτι δεν ήσχοιλή
θη μέ τό θέμα αύτό, καθόλου. Πολ
λοί συνάδελφοι θυμήθηκαν έτσι, δτι,
υπηρετεί
είς τήν άργάνωσιν τής
Τραπέζης είδικευθείς μάλιστα είς
τόν χρονομετρικόν έλεγχον τής έργασιακής άποδόσεως τοΰ προσωπι
κού.
Διεμαρτυρή,θή ό κ. Χαρΐτος καί
διά τάς άπολύσεις (Σ.Σ. παραιτή
σεις) δύο κλητήρων τοΰ Συλλόγου.
Καί ήκσύσθη κάποιος κακεντρεχής
συνάδελφος. Τόν «πήρε ό πόνος» γιά

τούς κλητήρες τοΰ Συλλόγου. Γιά
τις άπολύσεις όμως τόσων συνερ
γατών του, διακεκριμένων καί άγαπητών Συναδέλφων, δέν βρήκε οΰτε
ένα λόγο συμπάθειας νά πή.
’Αλλά καί διά τήν διαρρύθμισιν
τών γραφείων τοΰ Συλλόγου διιεμαρτυρήθη ό κ. Χαρΐτος, διότι δέν
τοΰ άρεσε λέγει καθόλου. Τό Δ.Σ.
έδικαιολογήθη
πώς δέν τοΰ ήτο
γνωστό δτι, ό κ. Χαρΐτος, έκτος άπό
CONTROLEUR είναι καί ORTONNATEUR καί δτι, αν τό έγνώριζε,
θά τοΰ ζητούσε τήν γνώμη του.
Οί άλλοι όμιληταϊ κ.κ ΚΑΛΟΔΙΚΗΣ, ΧΑΤΖΗΣΤΕΛΛΙΟΣ κ.ά. ΰπή,ρξαν ολιγόλογοι, κόσμιοι καί συμ
βιβαστικοί καί άφησαν άριστες έντυπώσεις στή συνέλευσι.
‘Ο Γεν. Γ ραμματεύς τοΰ Συλλό
γου κ. ΠΑΠΑΊΏΑΝΟΥ, κατέλαβε
βαρύγδουπος τδ βήμα καί άπήντη
σε σ’ όλες τις αιτιάσεις καί τις έ
πι κρίσεις τών συναδέλφων, μέ τή,ν
γνωστήν καταπελτικήν του ικανό
τητα.
Ό Πρόεδρος κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ, μέ
Την έκνευριστικήν πραότητα καί η
ρεμίαν του, περιωρίσθηκε είς ολί
γα τινά περί τό ασφαλιστικό καί
μισθολογικό, έφαρμόζων έν προκει
μένη τό «τών φρονίμων ολίγα».
‘Ο κ. ΓΑΛΛΙ ΡΟ'ΠΟΥΛΟ'Σ είς τό
βήμα. Σεμνός δπως πάντοτε, προσ
πάθησε νά δικαιολογήση σεμνά, τή,ν
παραίτησί του άπό μέλος τοΰ Δ.Σ.
τοΰ Συλλόγου. Τον άπεγοήτευσε ό
Πρόεδρος κ. Τσουδερός, είπε. Ό κ.
Πρόεδρος όμως άπέψυγε νά τοΰ άνταποδώση τά ίδια καί ήρκέσθη νά
πή, «καλό παιδί ό Γιώργος».
Ο κ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ άρχισε
μέ αρκετό ΰψος τήν ομιλία του, πού
μέχρι τέλους ήταν στομφώδης. Κά
ποιος, θαυμαστής του προφανώς,
είπε μάλιστα πώς ό Τάκης θά μπο
ρούσε νά σταΒή καί στη Βουλή τών..
Λόρδων!
Τόν κ. ΔΕΔΕΝΔΑΝ κατεχειροκροτησαν οι Συνάδελφοι πριν ακό
μη άν'έλθη στό βήμα. Εκδηλώσεις
συμπάθειας καί αγάπης. Μεγάλο
κέ,ρδος αύτο, στη, ζωή. Έιστέρησε
όμως τήν συνέλευσι έφέτος, άπό κά
ποιο χαριτωμένο άνεκδοτάκι του.
Δέν πειράζει, τοΰ χρόνου άν έχου
με υγεία.
Ό Πρόεδρος καί ό ’Αντιπρόεδρος
τοΰ τέως Δ.Σ. κ.κ. Όθωναΐος καί
Μΐχος, δέν έτίμησαν τήν συνέλευσι.
Κατά μίαν, ανεξακρίβωτη όμως,
πληροφορία, δέν πρόκειται ν’ άναμι,χθοΰν πλέον είς τά Κοινά... δΓ υ
πηρεσιακούς λόγους. Κρίμα βέβαια,
διότι τό προσωπικό, ιδίως άπό τόν
κ. Μΐχον, πολλά άνέμενε.
Δέν τιμήθηκε έπίσης τό βήμα
άπό καμιμιά έκπρόσωπο τοΰ θηλυ
κού προσωπικού. Καί ή Συνέλευσις
πολύ θά ήθελε ν’ άκούση τή, φωνή
ενός άηδονιοΰ, άνάμεσα στοώς κρωγμούς τών κοράκων.
"Ας προετοι,μασθοΰν λοιπόν αί
συνάδελφοι γιά τήν προσεχή.

★
Γενικά, όσοι παρευρέθησαν είς
τήν συνέλευσιν δέν νομίζομεν δτι
έχασαν τό όίπόγευμά τους. Άλλα
οΰτε καί τή, βραδυά τους, διότι πρέ
πει νά σημειωθ'ή δτι, πρώτη, φορά
συνέλευσις τοΰ Συλλόγου μας, διήρκεσε μέχρι τήν πρώτη πρωϊνή
ώρα.
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝΙΟΣ

