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ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ THE ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΥΝΕΛΕΥΣίίΙί
ΤΟΥ ΣΥΑΛΒΓΟΥ ΜΑΤ ΤΗΣ 17“ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1969
Η ΡΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ Α.Σ. ΚΑΙ ΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ! ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ, ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΛΙΑΤΑΞΕΩΣ
1) Έκθεσις πεπραγμένων διά τό λήξαν έτος 1968
2) Έγκρισις απολογισμού 1968 καί προϋπολογισμού 19C9
3) Έκθεσις ελεγκτών καί απαλλαγή τοϋ Διοικ. Συμβουλίου
4) Εκλογή πενταμελούς Εφορευτικής "Επιτροπής διά τήν 

διεξαγωγήν αρχαιρεσιών.

Μέ εξαιρετικήν συμμετοχήν συναδέλφων καί πρωτοφανή εν
θουσιασμόν έπραγματοποιήθη ή Γενική Συνέλευσις τοϋ Συλ
λόγου μας τήν Πέμπτην 17ην ’Απριλίου 1969 άπό ώρας 19ης 
έως 24ης εις τήν αίθουσαν Ταμείων Τίτλων τοϋ Κεντρικού 
Καταστήματος τής Τραπέζης, Αιόλου 86. Πρόεδρος τής Συν- 
ελεύσεως ό κ. Κωνστ. Κατσιάμπας.

κ. Α. Όθωναΐος (Πρόεδρος 
Δ.Σ.): Κύριοι συνάδελφοι, βάσει τού 
τού Καταστατικού ή Συνέλευσις 
μας εύρίσκεται έν άπαρτίφ.

Σύμφωνα μέ τό άρθρ. 13, έλλεί- 
ποντος τοϋ Προέδρου των Συνελεύ
σεων, όρίζομεν ώς Πρόεδρον τον κ. 
Κων)νον Κατσιαμτταν τον όποιον 
παρακαλοΰμεν δπως άποδεχθή, λό
γφ τής σοοαρότητος των οεμάτων 
τής Ημερήσιας Διατάξεως. Παρα
καλοΰμεν τήν Συνέλευσιν όπως έγ- 
κρίνη τήν πρότασίν μας.

Ή Γενική Συνέλευσις εγκρίνει 
όμοψώνως ώς Πρόεδρόν της τον 
προταυέντα ύπό του κ. Α. Όθω- 
ναίου κ. Κ. Κατσιάμπαν.

κ. Κ. Κατσιάμπας (Πρόε
δρος Συνελεύσεως): Εύχαριστώ τούς 
κ. συναδέλφους δια τήν τιμήν τής 
άναθέσεως είς εμέ τής Γιροεδρίας 
τής σημερινής Συνελεύσεως. Θά ή
θελα νά παρακαλέσω τον κ. Πρόε
δρο νά άναθέση εις άλλον τήν Προ
εδρίας τής Συνελεύσεως, άλλα έν 
πάση περιπτώσει, καιτοι αδιάθετος, 
λόγφ τής σοβαρότητας των οεμάτων 
καί έπε,δη νομίζω δτι έχω και κά
ποιαν εΐδίκευσιν, άπό τό παρελθόν, 
στά θέματα τά Συνδικαλ,στ.κα, α
ναλαμβάνω τήν Προεδρίαν έφ’ όσον 
καί εσείς τό ήθελησατε.

Παρακαλώ νά όρίσωμεν 2 Γραμ- 
ματεΐς.

Ή Γενική Συνέλευσις εκλέγει 
ώς Γραμματεΐς τούς κ.κ. Γ. Γκρι- 
τζά καί Α. Γιαννακόπουλον.

κ. Κ. Κατσιάμπας (Πρόε
δρος Συνελεύσεως): Πρέπει νά γίνη 
τώρα ή έκλο ,-η τής κεντρ.κής ’Εφο
ρευτικής ’Επιτροπής, 5 τακτικά μέ
λη καί 2 αναπληρωματικά, συμφώ- 
νως προς τό Καταστατικόν. 

(Διαλογικαί συζητήσεις)

κ. Πρόεδρος: Κύριοι παρα
καλώ νά εγκρίνετε, εάν έπιθυμήτε, 
τά ονόματα τά όποια προτείνουν ό 
κ. Πρόεδρος τού Συλλόγου καί άλ
λοι συνάδελφοι, σύμφωνα μέ τό άρ
θρ. 9 τού Καταστατικού, ώς μελών 
τής Κεντρικής ’Εφορευτικής ’Επι
τροπής.

Τά 5 τακτικά μέλη τής ’Εφορευ
τικής επιτροπής τά προταθέντα εί
ναι: Δημ. Δρεπανόπουλος, Γρηγό- 
ριος Αύγουλέας, ’Ιωάννης Σκορδί- 
λης, Άνδρέας Νάτσης, Γεώργιος 
Κόμης, καί ώς άναπ/\η^ωματικα οΐ 
κ.κ. Μιχαήλ Καστρινάκης καί ’Ανα
στάσιος Κλειδής.

Ή Γενική Συνέλευσις εγκρίνει 
όμοφώνως ώς μέΛη τής ’Εφορευ
τικής ’Επιτροπής τούς προταθέν- 
τας κ.κ. Δ. Δρεπανόπουλον, Γ. 
Αύγουλέα, I. Σκορδίλην, Α. Νά- 
τση, Γ. Κόμη ώς τακτικά μέλη, 
καί τούς κ.κ. Μ. Καστρινάκην καί 
Α. Κλειδήν αναπληρωματικά μέ
λη.

κ. Κ. Κατσιάμπας (Πρόε
δρος Συνελεύσεως): Κύριοι συνά
δελφοι, σύμφωνα μέ τό άρθρον 8 
τοϋ Καταστατικού περί Συνελεύσε
ων, είς τήν Συνέλευσιν των τακτικών 
μελών παρίστανται μόνον τά τακτι
κά μέλη τού Συλλόγου. Παρακαλώ 
έφ’ όσον ύπάρχουν μη τακτικά μέ
λη τού Συλλόγου νά αποχωρήσουν

για νά γίνη ή Συνέλευσις είς τον 
στενόν κύκλον τών μελών μας, λό
γφ τής σοβαρότη τος τών θεμάτων 
τά όποια πρόκειται νά συζητηθούν.

(Διαλογικαί συζητήσεις)

κ. Μ. Τ σουδερός: Κύριοι συ
νάδελφοι, επειδή σήμερα τό κυριαρ
χούν θέμα καί φλέγον είναι τό ’Α
σφαλιστικόν καί δπως άντιλαμβάνε- 
σθε θά πρέπει νά συζητηθή έν συν- 
εργασίςι μέ τον σύλλογον τών Συν
ταξιούχων, ό όποιος είναι καί άμε
σος ενδιαφερόμενος, ήθελα νά κάνω 
τήν εξής πρότασίν. Να καλέσωμε 
τον Πρόεδρον τού Συλλόγου τών 
Συνταξιούχων νά παρευρεθή για νά 
μάς διατύπωση τάς απόψεις τους. 
Συμφωνεί βέβαια καί μέ τίς απόψεις 
τις ίδικές μας άλλα έχει κάνει ιδιαι
τέρας συνομιλίας αί όποιαι θά μάς 
βοηθήσουν είς τήν λήψιν άποφάσεως.

(Χειροκροτήματα)

κ. Α. Όθωναΐος: Κύριοι συ
νάδελφοι, ή πρότασις τού συναδέλ
φου θά έγίνετο εύμενώς δέκτη διότι 
πραγματικώς ό κ. Πρόεδρος τών 
Συνταξιούχων είναι έν εκλεκτόν στέ
λεχος. Δυστυχώς οΐ απόψεις μας ά- 
φίστανται έν πολλοΐς σ’ ένα 6-σικόν 
σημεΐον καί νομίζομεν δτι ή παρου
σία του έν τή αιθούση ταύτη θά 
δημιουργήση αναταραχήν καί θά ξε- 
φύγωμεν άπό τάς βασικάς θέσεις

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΣΕΒΑΣΤΗΝ ΔΙΟΙΗΗΣΙΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ή Γενική Συνέλευσις τοϋ Συλλόγου τών Υπαλλήλων 
τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, συγκληθεΐσα σήμερον 
τήν 17ην ’Απριλίου 1969 εις τήν α.θουσαν Ταμείων Τίτλων 
τοϋ Κεντρικού Καταστήματος τής Τραπέζης καί άκ,ούσασα 
τήν ύπό τής λογοδοτούσης Διοικητικής Επιτροπής εκθεσιν 
επί τοΰ ύφισταμένου προβλήματος τών ασφαλιστικών Ταμεί
ων τοϋ προσωπικού καί δη τό έν άποσπάσματι κείμενον τής 
Είσηγήσεως τής ύπό τής Διοικήσεως τής Τραπέζης συστα- 
θείσης Επιτροπής διά τήν μελέτην τής έλλειμματικότητος 
τών Ταμείων, καταδικάζει έντόνως τά έν τή Είσηγήσει προ- 
τεινόμενα μέτρα ώς άπαραδέκτως άντιϋπαλληλικά καί αντι
κοινωνικά καί ώς ευθέως στρεφόμενα κατά άπαραγράπτων 
δικαιωμάτων τοΰ προσωπικού, κτηθέντων άπό τοΰ άπωτάτου 
παρελθόντος, κατόπιν μυρίων κόπων καί άγώνων, ήδη δέ θε
μελιωμένων επί Νόμων τής Πολιτείας.

Διακηρρύσει τήν άρνησίν της νά δεχθή σφαγιασμόν κε- 
κτημένων δικαιωμάτων καί θεωρεί δτι τό εργον τής Επιτρο
πής δεν άνταποκρίνεται προς τήν σήμερον ύφισταμένην πρα
γματικότητα εν τή Τραπέζη, τυχόν δέ υίοθέτησις τών ύπ’ 
αότής προτεινομένων θέλει επιφέρει βαθυτάτην άπογοήτευ- 
σιν καί άναστάτωσιν είς τούς μετ’ άφοσιώσεως προσφέρον- 
τας τάς ύπηρεσίας των εις τό 'Ίδρυμα καί κατά κεφαλαιώδη 
λόγον συμβάλλοντας είς τήν σημερινήν εύρωστίαν αύτοΰ.

Πιστεύει έπί πλέον, δτι τά ύπό τής Επιτροπής προτει- 
νόμενα εύρίσκονται είς παντελή άντίθεσιν προς τό πνεΰμα 
καί τό εργον τής Εθνικής ’Επαναστατικής Κυβερνήσεως.

Τέλος έκφράζει τήν έλπίδα, δτι ή σημερινή Διοίκησις 
τής Εθνικής Τραπέζης, διεπομένη ύπό ευρέως πνεύματος προ
όδου καί πολυπλεύρου άντιλήψεως τών συντελεστών οίτινες 
προωθούν τά συμφέροντα τής Τραπέζης, δεν θά θελήση νά 
ταύτιση έαυτήν μέ άβ α σαν ί στους καί καταστρεπτικάς ειση
γήσεις.

,ΥΕν Άθήναις τή 19η ’Απριλίου 1969 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΓΝΕΛΕΓΣΕΩΣ 

ΚΩΝΣΤ. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ

τάς οποίας ό Σύλλογος επιδιώκει 
αυτή τή στιγμή.

Αί θέσεις τού Συλλόγου τών Συν
ταξιούχων μάς είναι γνωσταί, συμ
φωνούμε σχεδόν είς όλα τά σημεία. 
Διαφωνοΰμεν είς δύο. Τό ένα δεν 
έχει καμμίαν σημασίαν διότι είναι 
αριθμητικόν. Τό δεύτερον είναι δτι 
έπί ενός, δπως θά σάς έξη/ήσωμεν 
έν συνεχείςι, ίσως τού σπουδσιοτέ- 
ρου θέματος, εύρισκόμεθα είς άντί- 
θεσιν. Πάντως, και αί απόψεις μας 
είναι γνωσταί είς τον Σύλλογον τών 
Συνταξιούχων καί αΐ ίδικαί των είς 
ή μάς, λόγφ τής στενής επαφής καί 
συνεργασίας πού έχομεν μεταξύ 
μας.

'Ως έκ τούτου παρακαλώ τήν Συ- 
νέλευσιν νά λάβη σοβαρώς τούτο ύπ’ 
δψιν της καί άναλόγως νά προβή είς 
τήν άπόφσσίν της.

j (Χειροκροτήματα)

' κ. Π. Θεοφανόπουλος: Κύ
ριοι συνάδελφοι, ύπεύθυνοι ώς ή, ε- 
σία προτιθέμεθα νά σάς άναλύσω- 
μεν πλήρως τό ’Ασφαλιστικόν πρό
βλημα ίνα ένημερωθήτε είς βάθος 
έπ’ αυτού.

Εύρισκόμεθα, ώς σάς εΐπεν ό κ. 
Πρόεδρος, είς πλήρη συνεργασίαν 
καί μέ τον Σύλλογον τών Συνταξι
ούχων τής ήμετέρας Τραπέζης καί 
μέ τούς λοιπούς ενδιαφερομένους 
συλλόγους, καί μέ τήν 'Ομοσπον
δίαν Τραπεζοϋπαλληλικών ’Οργανώ
σεων 'Ελλάδος. Καί έχομεν τήν δια- 
βεβαίωσιν τής συμπαραστάσεως τής 
άνωτάτης Συνδικαλιστικής Ηγεσίας.

| Κατά συνέπειαν, πρίν άκούσητε 
τάς εισηγήσεις τάς υπευθύνους, πριν 
κρίνετε εσείς τάς εισηγήσεις, δεν 
είναι νοητόν νά είσηγηθή άλλος, μέ
σα είς τήν αίθουσαν αυτήν, άπό ε
κείνους οί όποιοι χειρίζονται υπεύ
θυνα τά θέματα, διά λογαριασμόν 
εκείνων τούς όποιους εκπροσωπούν, 
θέτομεν κατά πλήρη δημοκρατικόν 
τρόπον τάς απόψεις μας ενώπιον 
τής Συνελεύσεως, τοΰ κυριάρχου 
Σώματος τών ύπηλλήλων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης καί λογοδοτούμεν 6Γ 
αύτάς.

'Επομένως, πάς τρίτος, οιοσδή- 
ποτε τρίτος, δσον αγαπητός, καί ό
σον στενός συνεργάτης καί αν είναι 
— ώς σάς έξή /ησεν καί ό κ. Πρόε
δρος — δεν μπορεί νά προβή είς
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Κατόπιν τής είσηγήσεως τοΰ Δ. Σ. τοϋ Συλλόγου έπί 
τοϋ ασφαλιστικού, τής έπακολουθησάσης συζητήσεως καί 
τής όμοθύμου έγκρίσεως ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τής 
17ης ’Απριλίου, άπεστάλη τό κατωτέρω υπόμνημα πρός τον 
κ. Διοικητήν τής Εθνικής Τραπέζης, περιέχον τάς αναλυτι
κός απόψεις τοϋ Συλλόγου τών 'Υπάλληλων τής Εθνικής 
Τραπέζης έπί τοϋ κειμένου τής είσηγήσεως τής Επιτροπής 
μελέτης τών προβλημάτων τών ασφαλιστικών Ταμείων τοΰ 
προσωπικού τής Εθνικής Τραπέζης, καθώς καί τάς αντι
προτάσεις τοΰ Συλλόγου πρός άντιμετώπισιν τής έλλειμ- 
ματικότητος τών Ταμείων.

ΑΞΙΟΤΙΜΟΝ ΚΥΡΙΟΝ 

ΑΧΙΑΛΕΑ ΚΟΜΙΝΟΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ
ΕΘΝ.ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΤΑΥΘΑ

Κύριε Διοικητά,

1 ) Τήν μεσημβρίαν τής 7ης τρέ
χοντος μηνός μάς έπεδόθη μέσφ

τοϋ Γραφείου κ. Ύποδιοικητού, ανυ
πόγραφου καί άνευ ημερομηνίας α
πόσπασμα «Είσηγήσεως ’Επιτροπής 
Μελέτης Προβλημάτων ’Ασφαλιστι
κών Ταμείων Προσωπικού Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος», τής συ- 
σταθείσης δυνάμει τής ύπ’ άριθμ. 
374)30 - 8 - 68 ύμετέρας Πράξεως. 
Έκ τοΰ έν λόγφ αποσπάσματος ελ
λείπουν παντελώς τά αριθμητικά δε
δομένα, έφ’ ών έστηρίχθησαν αί προ-

| τάσεις τής Επιτροπής καί κατά συ- 
1 νέπειαν αί κατωτέρω έκτιθέμεναι α
πόψεις μας αφορούν τά πορίσματα 
είς ά κατέληξεν ή ’Επιτροπή, άνευ 
τής ΰπάρξεως δυνατότητας έκ μέ
ρους μας τοΰ έλέγχου τής ακρίβειας 
τών αριθμητικών δεδομένων.

2) Έκ τής απλής καί μόνον άνα- 
γνώσεως τού κειμένου τούτου καθί
σταται πρόδηλον, εύθύς έξ αρχής, 
τό αβασάνιστου τών διατυπουμένων 
σκέψεων, ό αντιεπιστημονικός αύτοΰ 
χαρακτήρ καί ή καθ’ ολοκληρίαν ά
γνοια τής πολυπλεύρου μορφής τήν 
οποίαν παρουσιάζει ή άντιμετώπισις 
τοΰ ασφαλιστικού προβλήματος έν 
τή Εθνική Τραπέζη, ώς έκ τών αι
τίων άτινα τό έφερον ύπό τήν μορ
φήν υπό τήν όποιαν σήμερον έμφα- 
νίζεται.

Πέραν τών ανωτέρω, οί συντάκται 
τής είσηγήσεως δεν ήδυνήθησαν νά 
άντιληφθοΰν τάς πολλαπλός δυσμε- 
νεστάτας έπιπτώσεις, άτινας θά έπι- 
φέρη ή τυχόν υίοθέτησις τών προτά- j 
σεών των, τόσον έπί τής ψυχολογίας I

καί κατά συνέπειαν έπί τής άποδό- 
σεως τοΰ προσωπικού καί δή τού 
οΰχί εύκαταφρονήτου άριθμητικώς 
νεωτέρου τοιούτου, δσον καί έπί τής 
ευελιξίας τοΰ μηχανισμού τής Τρα
πέζης διά την άπρόσκοπτον προσ
αρμοστικότητα αύτοΰ είς τάς έκά- 
στοτε άνακυπτούσας μεθοδολογικός 
άνάγκας. Καθ’ ήμάς, είναι αδιανόη
τος ή μονομερής προσήλωσις είς 
τούς αριθμούς, πολλφ μάλλον, όταν 
ούτοι δεν υλοποιούν έν συγκεκριμέ- 
νον μέγεθος ώφελείας (’(δε αΰξησιν 
ορίων ηλικίας, 40ετία άνδρών, 35ε- 
τία γυναικών, όφελος έκ τών προτει- 
νομένων μέτρων δρχ. 20 έκατ. μελ- 
λοντικώς! !).

3) Επίσης κρίνομεν σκόπιμον νά 
σημειώσωμεν, δτι παροράται παντε
λώς ύπό τών συντακτών τής έκθέσε- 
ως, πράγμα τό όποιον αποτελεί 6α- 
θεΐαν πλάνην καί άποδεικνύει άγνοι
αν τής δομής τής συγχρόνου κοινω
νίας, τό γεγονός δτι χορήγησις συν-

Συνέχεια είς τήν 12ην σελίδα

είσήγησιν τοΰ θέματος ή νά λάβη, 
μέρος είς τήν συζήτησιν, πολλφ 
μάλλον όταν ΰφίσ ιόνται καί ώρισμέ- 
ναι διαφοραί απόψεων.

Έάν ύπαρξη άπό πλευράς μας, ή; 
όποιαδήποτε έλλειψις ένημερώσεώς 
σας έπί τοΰ θέματος, τότε δέον νά 
ύπαρξη συμπλήρωσις άπό τον κ.. 
Τσουδερόν ή άπό όποιονδήποτε άλ
λον άπό εκείνους πού καθημερινώς 
ένημερώνομεν. Έλπίζομεν δτι δέν 
δέχονται οί συνάδελφοι αυτοί έκ 
προοιμίου τήν αδυναμίαν των νά συ
ζητήσουν τό τεράστιον, άπό πλευ
ράς ένιδαφέροντος, θέμα. Τούτο θά 
ήτο άπογοητευτικόν.

(Διαλογικαί συζητήσεις)

κ. Κ. Κατσιάμπας (Πρόε
δρος Συνελεύσεως): Κύριοι Συνά
δελφοι, ό Σύλλογος τών Συνταξιού
χων έμελέτησε τά θέματα. Σήμερα 
έκυκλοφόρησε μία άνακοίνωσις είς 
τήν όποιαν λέγει δτι έμελέτησε τά 
θέματα καί έπρότεινε λύσεις είς τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης.

Συνεπώς ό Σύλλογος τών Συντα
ξιούχων έλαβεν θέσεις, χωρίς νά τάς 
θέση προηγουμένως ύπ’ δψιν μας ή 
ύπ’ δψιν τής Γενικής Συνελεύσεως 
τών Συνταξιούχων. Β

(Διαλογικαί συζητήσεις)

κ. Κ. Κατσιάμπας (Πρόε
δρος Συνελεύσεως): Συνεπώς δέν 
είναι δπως ό Σύλλογος ό δικός μας, 
ό όποιος έμελέτησε τά θέματα, αλ
λά πρίν ύποβάλλη τάς όριστικάς 
απόψεις του τάς θέτει ύπό τήν κρί- 
σιν τής Συνελεύσεως. Υπάρχει κά
ποια διαφορά. Ό κ. Πρόεδρος τών 
Συνταξιούχων τό πολύ, πολύ, νά ιτή 
δτι, κύριοι, έμεΐς έθέσαμε τάς από
ψεις μας είς ύπόμνημα. ’Αλλά έδώ 
πρόκειται νά συζητηθούν σήμερα αί 
απόψεις τού Συλλόγου τών Υπαλλή
λων τής Εθνικής Τραπέζης καί θά 
τεθούν ύπό τήν κρίσιν σας καί νά 
αποφασίσετε σύμφωνα μέ τάς δικάς 
σας απόψεις καί μέ τά στοιχεία τά 
όποια έχετε.

κ. Μ. Τ σουδερός: Κύριοι συ
νάδελφοι, είς τό σημεΐον πού διαφω
νούν οί δύο Σύλλογοι, ό Σύλλογος, 
τών Συνταξιούχων καί ό Σύλλογός, 
μας, είναι τό Επικουρικόν.

Ό κ. Μελ ισσαρόπουλος, μου συ- 
νεζήτησεν κατ’ ιδίαν καί μοΰ εΐπεν, 
δτι έγώ δέν είμαι παράλογος, άλ
λα έν πάση περιπτώσει νά έχω τάς 
απόψεις σας καί έτσι θά μέ ύποδοη- 
θήσητε είς τήν άναθεώρησιν τών α
ποφάσεων είς τήν αυριανή Συνέλευ- 
σιν.

κ. Κ. Κατσιάμπας (Πρόε
δρος Συνελεύσεως): Συνεπώς δίαν 
θά καταλήξη ό Σύλλογος στις α
ποφάσεις του μέ τή βοήθεια τής Γε
νικής Συνελεύσεως θά τίς έχη ό κ. 
Μελ ισσαρόπουλος τίς αποφάσεις, 
αυτές.

κ. Μ. Τσουδερός: Πού θά τίς. 
ξέρη; ‘Άλλωστε έδώ είπατε δτι δύ- 
νανται νά παραστοΰν οί Πρόεδροί 
τών άλλων Σωματείων, τών Είσπρα- 
κτόρων, τών Κλητήρων κ.λ.π., γιατί 
όχι ό Πρόεδρος τών Συνταξιούχων;

(Διαλογικαί συζητήσεις)

κ. Μ. Τσουδερός: Δεδομένου 
μάλιστα δτι ό Πρόεδρος τών Συντα
ξιούχων, είδε δτι ό Πρόεδρος ό δικός 
μας κάνει συνεννοήσεις μέ τον Πρό
εδρον τοΰ άδελφοΰ Σωματείου, σοΰ 
λέει έγώ γιατί νά μην είμαι. Εναι 
πικρία. . .

(Φωναί - θόρυβος - διαλογικαί 
συζητήσεις)

κ. Κ. Κατσιάμπας (Πρόε
δρος Συνελεύσεως): Κύριοι συνά
δελφοι, παρακαλώ νά έπικρατήση 
ηρεμία καί νά είσθε βέβαιοι δτι δέν 
έλαβα τήν προεδρίαν σήμερα διά 
νά έξυπηρετήσω τήν άλφα ή τήν βή
τα συνδικαλιστικήν παράταξιν. Πα
ρακαλώ νά έχετε ύπ’ δψιν σας δτι 
έχω ώς γνώμονα πάντοτε μόνον ιτ> 
συμφέρον τών συναδέλφων. Συνεπώς, 
θά θέσω τό θέμα είς ψηφοφορίαν. 
Θά σηκώσουν τό χέρι έκεΐνοι πού 
έπιθυμοΰν νά παρευρεθή ό Πρόεδρος 
τών Συνταξιούχων.

Φυσικόν είναι, κύριοι, δτι δέν μπο
ρεί νά διεξαχθή μία συζήτησις μέ 
τον Πρόεδρον τοϋ Συλλόγου τών



ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΪΣΕΠΣ ΤΟΥ ΣΥΑΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Συνταξιούχων έδώ μέσα, διότι τό 
σημερινόν θέμα τής Συνελεύσεως εί
ναι ή έκθεσις πεπραγμένων τής Δι
οικητικής Επιτροπής καί ή είσή/η- 
σις έπΐ τού ασφαλιστικού τής Διοι
κητικής Επιτροπής του Συλλόγου, 
των έν ένεργείρ ύπαλλήλων.

‘Ο Πρόεδρος τού Συλλόγου των 
συνταξιούχων θά άκούση καί ένδε- 
χομένως μπορεί νά πή κάτι, χωρίς 
δμως νά διεξαχθή συζήτησις διεξο
δική.

Λοιπόν, παρακαλώ, όσοι έπιθυ- 
μοΰν. . .

(Διαλογικαί συζητήσεις)

κ. Κ. Κατσιάμπας (Πρόε
δρος Συνελεύσεως): Κύριοι, έάν ά- 
ποφασισθή νά παραστή ό Πρόεδρος 
τών Συνταξιούχων, θά παραστή, 
αλλά δέν θά παρη μέρος στήν συ- 
ζήτησιν, διότι ό Πρόεδρος του Συλ
λόγου τών έν ένεργείςτ ύπαλλήλων 
δέν έ'λαβε μέρος σέ καμμία συζή- 
τησιν Συνελεύσεως Συλλόγου Συν
ταξιούχων γιά νά έκθέση τάς από

ψεις του.
(Χειροκροτή ματα)
Παρακα,,ώ, νά σηκώσουν τά χέ

ρια όσοι έπιθυμοΰν να παραστή ό 
Πρόεδρος τού Συλλόγου τών Συντα
ξιούχων.

’Ακολουθεί ψηφοφορία δι’ άνα- 
τάσεως τής χειρός.

Ή Γενική Συνέλευσις ψηφίζει

δΓ άνατάσεως τής χειρός την μή 

παρουσία τού κ. Προέδρου τοΰ 
Συλλόγου τών Συνταξιούχων.

κ. Κ. Κατσιάμπας (Πρόε
δρος Συνελεύσεως): Κύριοι, σας 
πληροφορώ ότι οί περισσό ιεροί δέν 
έπιθυμοΰν νά παραστή ό κ. Πρόε
δρος τών Συνταξιούχων.

(Διαλογικαί συζητήσεις)

κ. Κ. Κατσιάμπας (Πρόε
δρος Συνελεύσεως): Παρακαλώ, ή-

συχίαν καί ας διατηρήσωμεν τήν ψυ
χραιμίαν μας και νά προσέξωμεν τό 
θέμα μας τό άσφαλιστικό, τώρα, τό 
όποιον προτάσσεται τής Ημερήσιας 
Διατάξεως καί θά τό εϊση, ηθη ό 
κ. Θεοφανόπουλος, έκ μέρους τοΰ 
Δ.Σ., γιά νά προσέξωμε να δοΰμε 
τι άποφασεις θά παμωμε μέ περί- 
σκεψιν καί σοβαρότητα, ώς έπιβάλ- 
λουν αί κρίσιμαι στίγμα! τάς ό
ποιας διέρχονται τά ασφαλιστικά 
μας Ταμεία.

Θά μοΰ έπιτρέψητε νά πώ κάτι: 
Δέν υπάρχει λόγος νά κάνωμε πα
ρελθοντολογία. Πολλοί είναι ο. ύπεύ- 
θυνοι άπό πολλές πλευρές δ.ότι τά 
ασφαλιστικά μας Ταμεία έψθασαν 
είς αυτό τό σημεΐον, άλλά αυτήν 
τήν ώραν ας τά αφισωμε όλα αυτά 
διά να μήν ύπάρξη διχασμός μετα
ξύ τοΰ προσωπικού καί ας κοιτάξω- 
με πώς θά βροΰμε λύσιν για να ξε- 
περάσωμεν τήν κρίσιν.

(Διαλογικαί συζητήσεις κ. Προέ
δρου καί ένός μέλους)

Η ΕΙΙΗΓΗ1ΙΙ ΤΟΥ Δ. Σ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

Ή ομιλία τοΰ Γ. Γραμματέως 
u. Παν. ΘεοφανοπούΛο»

κ. Π. Θεοφανόπουλος (Γε
νικός Γραμματεύς): Κύριοι συνά
δελφοι, όταν προσερχώμεθα εις τήν 
αίθουσαν αυτήν σήμερον, είχομεν την 
ένδόμυχον πίστιν ότι ή σημερινή 
Γεν. Συνέλευσις θά ήτο μία Συνέ- 
λευσις τελείως διαφορετική άπο τις 
προηχούμενες. Ό όχκος τής Συνε
λεύσεως καί ό παλμός ό όποιος τήν 
διακρίνει καί τήν ίδικην μας ενδόμυ
χον πίστιν έπαληθεύουν άλλά καί 
άπάντησιν δίδουν είς έκείνους τούς 
«Συμβούλους» οί όποιοι ένόμ,σαν 
ότι ηδυναντο νά προσβάλλουν τά ιε
ρά καί τά όσια τού προσωπικού καί 
νά αγνοήσουν τον παράγοντα έργα- 
σία.

Συνάδελφοι άγαπητοί,
Έν συνεχείςτ του άπολογισμοΰ 

μας, τον όποιον έδημοσιεύσαμεν είς 
τάς 5 Μαρτίου, ένημερωνομεν σήμε
ρον τήν Γεν. ΣυνέΛευσιν έπι τών 
προσφάτων έξελιξεων τοΰ άσφαλι- 
στικου θέματος, ήτοι άπο τής 
5)3)69 μέχρι σήμερον. ‘Η σοβαρό- 
της τού θέματος καί ή σημασία τήν 
όποιαν έχει τοΰτο, τόσον δια τούς 
εργαζομένους καί τούς έν άπομα- 
χίςτ συναδέλφους, όσον καί δΓ αυτό 
τούτο τό "Ιδρυμα, έπιβάλλουν όπως 
παρακολουθήσωμεν μετά προσοχής, 
σημειώσωμεν ό,τι τυχόν απορίες έ
χουμε ή μας δημιουργηοοΰν έκ τής 
άναπτύξεως τοΰ προβλημαιος, ώστε 
καί ή συζήτησ.ς, λόχφ τής σοβαρό
τητας του θέματος, νά είναι πειθσρ- 
χημένη καί μέ συναίσθημα εύθύνης 
νά προβοΰμε εις τάς είσηχήσεις 
;μας. Φεύγοντας άπό τήν αίθουσαν 
αυτή σήμερον νά έχουμε καταλήζει 
είς τις καλλίτερες τό δυνατόν απο
φάσεις.

Τό άσφαλιστικόν θέμα σάς είναι 
ήδη γνωστόν, διότι έκαστος έξ υμών 
επί σειράν έτών τό ζεί. Δέν έπιχει- 
ρεΐται διά πρώτην φοράν έπίθεσις 
εναντίον τών ασφαλιστικών μας Τα
μείων. ’Επί ί Οετίας διάφοροι έγκέ- 
ψαλοι, είτε ήμεδαποί είτε αλλοδα
ποί, πειραματίζονται μέ τήν Κοινω
νικήν άσφάλισιν καί έπιχειροΰν έφο- 
δους έναντίον τών πλέον ύχιών 'Ορ
γανισμών, τών Ταμείων τών Τραπε- 
-ζοΰπαλλήλων, έπιδιώκοντες τήν πρός 
τά κάτω έξίσωσιν. . .

κ. Π ρ ό εδ ρ ο ς Γ.Σ.: Κύριε Θεο- 
φανόπουλε, θά μοΰ έπιτρέψητε νά 
σας πώ κάτι, καίτοι αυτό αποτελεί 
στέρησιν τής έλευθερίας του λόγου, 
άλλα θά παρακαΛέσω αί έκφρασεις 
νά είναι ήπιαι διά νά μή δημιουργη- 
σωμεν έδώ μέσα αντιθέσεις και γιά 
νά κοιτάξωμεν αΰτό τούτο τό θέμα 
πώς έχει καί τί λύσεις μποροΰμε νά 
βρούμε.

κ. Π. Θεοφανόπουλος: Μέ 
συγχωρείτε, κ. Πρόεδρε τής Γ. Σ. 
Σας διαφεύγει ότι ή ομιλία μου ά- 
ποτελεΐ συνέχειαν τοΰ άπολογισμοΰ 
τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου. Καί καυώς 
γνωρίζουν άπαντες, τό Συλλογικόν 
όργανον έχει καί τήν σοβαρότητα 
καί τήν ευθύνην νά γνωρίζη ποιες θά 
πρέπει νά είναι αί έκφράσεις του.

Κατά συνέπειαν, ευχαριστώ μέν 
διά τήν ύπόδειξιν, άλλά δέν τήν δέ
χομαι.

Κύριοι Συνάδελφοι, έπανέρχομαι.
Τό 'Ασφαλιστικόν θέμα έχει τεθή 

ύπ’ όψιν σας. "Εχει τεθή μέχρι τής 
έξελίξεως τής 5ης Μαρτίου τ.έ. ’Αν
τιμετωπίζεται ύπό διττήν μορφήν, εί
ναι γενικόν, έντάσσεται είς τήν γε
νικήν προσπάθειαν τής άναδιαρθρώ- 
σεως τής Κοινωνικής Άσφαλίσεως 
τής χώρας, ύπό αυτήν τήν έννοιαν 
τό θέμα τό χειρίζεται ή 'Ομοσπον
δία έν συνεργασίφ μετά τών Συλλό
γων πού άποτελοΰν τήν ‘Ομοσπον
δίαν, καί είναι ειδικόν, θέμα έσωτε- 
ρικόν τής Τραπέζης μας, λόγφ τής 
ύφισταμένης έλλειμματικότητος τών 
Ταμείων.

Περιορίζομαι είς τό ειδικόν.
Στις 30 Αύγούστου 1968 διά 

πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ, συνεστή- 
θη μία 'Επιτροπή μελέτης τοΰ ’Α
σφαλιστικού προβλήματος τών Τα
μείων τής ’Εθνικής Τραπέζης. Έπ’

αύτοΰ έχετε ένημερωθή.
(Διαλογικαί συζητήσεις)

κ. Κ. Κατσιάμπας (Πρόε
δρος Συνελεύσεως): Κύριοι Συνά
δελφοι, σήμερα θα σάς πη τό Δ.Σ. 
λεπτομέρειες πως έχει τό θέμα δια 
νά λάϋειε αποφασε.ς.

(Διαλογικαί συζητήσεις)

κ. Π. Θεοφανόπουλος: Κύ
ριοι Συνάδελφοι, διαπιστοΰται, δυ
στυχώς, έκ μέρους ώρισμενων προσ
πάθεια κωλυσιεργίας τών εργασ.ων 
τής Γ.Σ. Είναι απαραόεκτον. ‘Υπο
βάλλω καί πάλι την παρακλησιν, 
λόγφ τής σοβαρότητας του υέματος, 
νά παρακολουθήσετε με ψυχραιμίαν 
τήν Συνέλευσιν. Έαν ώρισμενοι συ
νάδελφοι, έζ εκείνων μάλιστα οί ό- 

, ποιοι φιλοδοξούν να αναμ.χθουν μέ 
: τά κοινά και νά τούς ανατεθη από 
■ τούς συναδέλφους ή εντολή διαχειρί- 
σεως βασικών σεματων, είναι ανε
νημέρωτοι, δεν φταίμε έμεΐς. Είς την 

, Τραπεςιτικην της 1ης Ψεορουαρίου 
| 1969 υπάρχει ■‘ιστηηον ρεπορτάζ 
! περί του 'Ασφαλιστικού, με πλημη 
ένημέρωσιν. . .

(Φωναϊ - θόρυβος - κωδωνοκρου- 
σίαι)

κ. Κ. Κατσιάμπας (Πρόε
δρος Συνελεύσεως): Παρακαλώ, κύ
ριοι συναδε/νφαί, έάν ό.ακοπ.ωμε 
τούς ρήτορες δέν θά τελειωσωμε πο
τέ. Κρατήστε σημειώσεις και όταν 
θά έλοη ή σειρά σας θα ζητήσετε 
τον λόγον καί θα μιλήσετε. Το θέ- 
μα, κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι γ,ά 

| αντιλογίες και για να κανωμε συν
δικαλιστικήν συζήτησιν. Τό θέμα εί
ναι σοβαρό. Μη διακόπτετε τον ομι
λητήν για να καταληςωμεν κάπου.

κ. Μ. Τσουδερός: Κύριοι
συνάδελφοι, νομιςω Oil ή συμπεριφο
ρά ένίων με,.ών της Διοικητικής Ε
πιτροπής δεν είναι ή άρμόςουσα καί 
θά παρακα/\έσω ψυχραιμία μέν καί 
άπό μέρους ήμων, αλ/χά ψυχραιμίαν 
καί άπό τά μέλη τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου. Δεν ύπαρχει λόχος νά 
παραφερόμεθα.

κ. Α. Όθωναΐος: Κύριοι συ
νάδελφοι, θά μου έπιτρέψητε καί μέ
να μίαν παρέμβασιν. Λεν κερδίςουμε 
τίποτε ούτε μέ τις αντεγκλησε,ς, ού
τε μέ τούς θορύβους, ούτε με τας 
διακοπάς. Διότι όχι μόνον έκνευρί- 
ζετε τούς έντεταλμένους νά σας ενη
μερώσουν τε/χείως έπί του θέματος, 
άλλά θά καταλήξουμε στο τέλος νά 
χασωμε τόν έλεγχον και τον ειρμό 
καί νά μή σας πούμε έκεΐνα τα Ο
ποία πρέπει να σας πούμε. Διατη
ρήσετε τήν ψυχραιμία σας καί νά 
εΐσθε βέβαιοι ότι ούδεμία στό τέ
λος θά σας μείνη άμφιόολία ότι ό 
χειρισμός έγένετο, κατά τον καλύ
τερον δυνατόν τρόπον. Δέν προτ,θέ- 
μεθα νά σας άποκρύψωμεν απολύ
τως τίποτε, όχι μόνον εκ τών δικών 
μας γραμμών, άλλά ούδ’ έπΐ τών 
γραμμών τών συνταξιούχων ή οίου- 
δήποτε άλλου. Νά εΐσθε βέβαιοι οτι 
κάθε διακοπή, χαλάει τήν Συνέλευ- 
σιν καί τό αποτέλεσμα θα είναι τό 
χειρότερο τό όποιον προσδοκώμεν 
αυτή τή στιγμή. Είναι αμαρτία δια 
ένα τόσον σοβαρόν θέμα πού μάς 
άπασχολεΐ όλους νά δημιουρχσΰμεν 
άνευ λόγου συνεχείς διακοπάς, εκ
νευρισμούς, καί να ξεφεύγη ή συζή- 
τησις άπό τό σοβαρόν έπίπεδόν της.

Παρακαλώ θερμώς, έάν θέλετε νά 
ύπάρξη Συνέλευσις καί νά δημιουρ- 
γήση άποτελέσματα, οΐα πιστεύο- 
μεν καί άναμένομεν, άς άντιμετωπί- 
σωμεν μέ συναίσυημα ευθύνης τό θέ
μα. Σάς διαβεβαιώ, ότι θά μπορού
σαμε κάλλιστα, όταν μάς έδόθη τήν 
Δευτέρα τό μεσημέρι τό ύπόμνημα 
έκ μέρους τής ’Επιτροπής καί μάς 
έζητήθη άμεσος άπάντησις, θά μπο
ρούσαμε, έπαναλαμβάνω, νά σπεύ- 
σωμεν, έντός τής ταχθείσης προθε
σμίας, νά ύποβάλωμεν τάς από
ψεις μας, ώς έπραξαν άλλοι, καί έν 
συνεχείςτ νά σάς ένημερώσωμεν. Ά- 
πορρίψαμεν καί τήν ιδέαν κάν. Καί

προκρίνομε τήν οδόν τής Γενικής 
Συνελεύσεως, θέ·οντες ύπό το α- 
πλετον φώς τής δημοσιότητας τό ό- 
λον θέμα.

Άπεστείλαμε τηλεγράφημα είς 
τόν κ. Διοικητήν και έζητησ-μεν πα- 
ράτασιν του χρόνου ύποβΟζχης έκ 
μέρους μας τοΰ σχετικού ύπομνημα- 
τος, μέ άποκλεισι ικόν σκοπον νά 
θέσωμεν τό περιεχόμενον ύπ' όψιν 
σας, νά συζητήσωμεν μαζί σας τάς 
απόψεις μας, να τας κρίνετε, νά μας 
βοηθήσετε, νά τάς έγκρίνετε, να τας 
τροποποιήσετε ή να τας απο^ρίψετε, 
οΰτως ώστε όλοι μαζί να μπορέσω- 
με νά ξεπερασωμε τό τεράστιον 
αυτό ζήτημα, το Οποίον είναι το σο- 
βαρώτερον ζήτημα το όποιον άντιμε- 
πίζουμε μετά την συγχωνευσιν τού
19ο3.

(Παρατεταμένα χειροκροτήματα)

κ. Π. Θεοφανόπουλος: Κύ
ριοι συνάδελφοι, έπανέρχομαι. Στις 
30 Αύγούστου τοΰ I 96ο δ.ά πραξε- 
ως τού κ. Διοικητοΰ συνεσιήθη μία 
’Επιτροπή μελέτης προβλημάτων 
τών ’Ασφαλιστικών Ταμε.ων τοΰ 
Προσωπικού τής 'Εθνικής Τραπέςης. 
Άπό τήν Επιτροπήν αύτήν έκληυη- 
σαν άπασαι αί ένδιαφερόμεναι ορ
γανώσεις νά ύποβαλουν τάς από
ψεις των, προφορικώς καί έγγράφως. 
Τό έπραξαν.

Ό ήμέτερος Σύλλογος έκλήθη 
τρίς, ανέπτυξε τάς απόψεις του καί 
απέδειξε δΓ άριθμών καί επίσημων 
έγγράφων ότι ούδεμία ευθύνη βαρύ
νει τό προσωπικόν τής Τραπέζης 
διά τήν καταστασιν είς τήν Οποίαν 
εύρίσκονται σήμερον οί ’Ασφαλιστι
κοί του 'Οργανισμοί. Κατα κοινήν 
ομολογίαν τά ύπομνήματα μας ένε-

ποίησαν, λόγφ τοΰ έμπεριστατωμε- 
νου τών περιεχομένων των, ζωηράν 
έντύπωσιν.

Είς τάς έπανειλημμένας έπαψάς 
τάς όποιας είχαμε, τόσον μέ τόν κ. 
Διοικητήν, όσον καί με τόν κ. Υπο
διοικητήν καί Πρόεδρον τής ’Επιτρο
πής, μας παρεσχέθη ή κατηγορημα
τική διαβεοαιωσις ότι πριν ή λη- 
φθοϋν οίαιδηποτε αποφάσεις, αί ει
σηγήσεις τής ’Επιτροπής υα τεθούν 
ύπ' οψιν τών ένόιαφερομένων μελών, 
ϊνα έκφέρουν τάς έπ' αύτων απόψεις. 
Καί έν συνεχείς σέ κοινή σύσκεψι μέ 
τόν κ. Διοικητή, ό οποίος έν τφ με
ταξύ θα είχε καί τις εισηγήσεις τής 
Έπιιροπής καί τις απόψεις τών 
Συλλόγων, θά έλαμβάνοντο άποφα- 
σεις.

Τό Σάββατο 5)4)69 έκλήθησαν 
οί Πρόεδροι τών ενδιαφερομένων ορ
γανώσεων είς το γρ^,φειον του κ. *Υ- 
ποδιοικητοΰ, όπου παρευρισκετο καί 
ή 'Επιτροπή και ένημερωθησαν προ
φορικώς 6Γ όζχίχων επι των εισηγή
σεων της ’Επιτροπής.

Έκ τών προταθένιων μέτρων, τά 
όποια άνεκοινωυησον, ή ανιιδρασις 
ή δική μας ώς έςεψρασοη δια του κ.

I Γ Ιροέδρου είναι ακριοως αύτη τήν ό
ποιαν σήμερα εις την αίθουσαν αυ
τήν έκφραξομεν όλοι.

| ‘υ κ. I Ιροεορυς είπε: «Τό κείμε
νον είναι απαραοεκτον. Προτείνει 
σφαγιασμόν. Ί ό προσωπικόν τής Έ- 
θν,κης I ραπέζης αρνεΐται να σφα- 
γιασυή». Ζητήσαμε έγγράφως τάς 
απόψεις της Επιτροπής. Ζητήσομε 
τας εισηγήσεις και τα αρ.ομητικα 
δεοομενα επί τών όποιων εστημίχοη 
ή 'Επιτροπή, δια να ύπαρξη έγγρα
φος αίτιοζχογησις τής αρνι,σεως.

Γην Μεγαλην Δευτέραν στις 2.30 
ίδιά μέσου του Γραφείου του κ. Ύ- 
ποοιοικητού, παρεοοση είς τους Προ- 
έορους τών ένόιαφερομένων 'οργανώ
σεων ένα απόσπασμα, ανυπόγραφον 
και άνευ ήμερομηνιας, τής μελέιης.

Λέγω δε απόσπασμα, δ.ότι ελλεί
πουν πλεισται οσαί σε,χίοες άχνω- 
σιου περιεχομένου και πλεΐστοι ό
σοι πίνακες, εκ τοΰ έλέγχου των ό
ποιων θα ήόυναμεθα να διαπιστώ
σουμε τό αζχηθές ή όχι τών συμπε
ρασμάτων τηχ, έπιτροπής.

Την έπομένην, Μεχαλην Τρίτην, 
ό Πρόεδρος τής Επιτροπής και Υ
ποδιοικητής τοΰ ‘Ιορυματος κ. Πα- 
παχαραλαμπους, έζήτησε τηλεφωνι- 
κώς όπως παραδοθη ή άπάντησις 
του Συλλόγου έπί τής είσηγησεως, 
είτε έντος της αύτής ήμέρας, είτε 
έντός τής έπομένης, ή, κατα παρα- 
χωρησιν, τήν μευεπομένην, ήτοι τήν 

ί Μεγαλην Πέμπτην.
Άπαντήσαμεν ότι είναι απαράδε

κτος ή τασσομένη προθεσμία, δεν έ- 
σπεύσαμεν να ύποβάλωμεν τάς έπ’ 
αυτών σκέψεις μας, έν άντιθέσει μέ 
άλλους, οί όποιοι ήδη ύπέβαλον ύ
πομνήματα, άλλά απεσ.είλαμεν τη
λεγραφικήν διαμαρτυρίαν είς τόν κ. 
Διοικητήν, ζητώντας χρονικήν παρά- 
τασιν, ϊνα μάς δοθή ό άπαραίτητος

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Περιηγήσεις - Έκδρομαί 
Μηνάς Μαΐου

ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 30)4 - 1)5)69: ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ:

ΤΕΤΑΡΤΗ 30)4)69: Άναχώρ. 3.15' γιά Καμένα Βούρλα μέ ή- 
μίωρη στάση στό Μοτέλ Ύλίκης. Τακτοποίηση στό Ξενοδοχείο «ΓΑ
ΛΗΝΗ» σέ δίκλινα δωμάτια. Τό βράδυ δείπνο, διασκέδαση, χορός στήν 
πολυτελεστάτη αίθουσα τοΰ Ξενοδοχείου.

ΠΕΜΠΤΗ 1)5)69: Πρωινό στό Ξενοδοχείο καί μετά έλεύθεροι ό
λη μέρα γιά περιπάτους στήν ειδυλλιακή τοποθεσία καί μπάνιο στήν 
γραφική παραλία.

Εξοδα: 1 20—1 70 (Πούλμαν - διόδια - διανυκτέρευση - πρωινό) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 4)5)69: ΜΕΓΑΡΑ - ΓΕΡΑΝΕΙΑ - ΠΑΧΗ - ΣΑΛΑΜΙΝΑ:

Άναχώρ. 8 π.μ. γιά Μέγαρα (στάση 20') καί συνέχεια γιά κο
ρυφή Γερανείων. Παραμονή γιά νά θαυμάσουμε τήν ώραία θέα άπό 
ψηλά καί μετάβαση έν συνεχείςτ στήν παραλία Πάχης για φαγητό. Τό 
απόγευμα μέ τό Φέρρυ - Μπώτ μετάβαση στήν Σαλαμίνα. ’Επίσκεψη 
Μονής Φανερωμένης καί συνέχεια μέ τό Πούλμαν γιά Παλούκια - Πέρα
μα - Πειραιά - Αθήνα.

"Ε ξο δ α: 40—55.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11)5)69: ΛΕΒΑΔΕΙΑ - ΔΙΣΤΟΜΟ 
ΑΝΤΙΚΥΡΑ:

ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ

Άναχώρ. 8 π.μ. γιά Λεβάδεια (στάση 30') καί συνέχεια μέσφ 
τοΰ Διστόμου γιά ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ. Επίσκεψη τοΰ έρχοστασίου Α
ΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Παραμονή στό νεόκτιστο χωρ.ό γιά φαγηιό. Τό άπόγευ- 
μα περίπατος μέχρι τά Άντίκυρα. Αναχώρηση 5.30' γιά Αθήνα. 

"Εξοδα: 40—55.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18)5)69 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:
Αναχώρ. 8 π.μ. διά Κόρινθο - Ξυλόκαστρο. Παραμονή στήν πα

ραλία τοΰ Πευκιά 1.30' ώρα γιά μπάνιο καί συνέχεια γιά Τρίκαλα 
Κορινθίας. Μεσημβρινό φαγητό στό γραφικό χωρίο, περίπατος μέχρι 
τό Μοναστήρι τοΰ Αγίου Βλάση. Έπιιστροφή και παραμονή γιά δια
σκέδαση - χορό στό Ξυλόκαστρο. Επιστροφή στήν ’Αθήνα ώρα 1 1.00 μ.μ. 

Έξοδα: 40—55.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25)5)69 ΑΛΙΒΕΡΙ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΔΕΗ - ΕΡΕΤΡΕΙΑ 
- ΠΕΖΟΝΗΣI:
Αναχώρ. 7.30 π.μ. γιά Λαλκίδα άπό τήν Εθνική οδό (στάση 

30') καί συνέχεια γιά Έρέτρεια - Άμάρυνθο - Αλιβέρι - Έργοστά- 
σιον ΔΕΗ. Επίσκεψη έργοστασίου καί ξενάγηση. Επιστροφή στήν Έ- 
ρέτρεια, μετάβαση στό γραφικώτατο Πεζονήσι γιά φαγητό. Άναχ. 6 
μ.μ. γιά Χαλκίδα - Αθήνα μέ ένδιάμεση στάση.

"Εξοδα: 40—60.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δίδα Μ. Κερασιώτου (τηλ. 624).

τουλάχιστον χρόνος διά τήν μελέτην 
τοΰ κειμένου καί ή δική σας έγκρι-

ί σις'
| Μελετήσαμε τό κείμενον ώστε νά 
δοΰμε κατ’ αρχήν τί λέει: Προχωρή
σαμε σέ μία σειρά άπό έπαφές μέ 
συναδέλφους οί όποιοι κατά τό πα
ρελθόν καί έκ τής θέσεώς των και 
έκ τής ιδιότητάς των, ε.χαν χειρ.σοή 
τά άσφαλιστικά μας θέματα. Πήρα
με τις άπόψεις των ώς ειδικών.

Τις μεταφέραμε, άφοΰ τις έπεξερ- 
γασθήκαμε νύκτα - μέρα σε ενα με- 
γάλον κύκλον συναδέηφων μέ τους 
οποίους καί τις συςητησαμε, έκαλέ- 
σαμε, τέλος, σαν έπιστέχασμα μίαν 
συγκέντρωσιν εις την ζάέσχην είς τήν 
όποιαν παρευρέθησαν οί Συμπρατ- 
τοντες, ‘Υποδιευθυνταί καί Διευθυν- 
ταί τής Τραπέςης.

Ή πρόσκλησις, πρός τήν τελευ-

ταίαν κατηγορίαν τών συναδέλφων, 
έγινε ύπό τήν έννοιαν ότι έκ τών ύ- 
πευθύνων θέσεων των άποτελοΰν τήν 
φυσιολογικήν γέφυραν μεταξύ τοΰ 
προσωπικοΰ καί τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης καί κατά συνέπειαν δύ- 
νανται είς έκάστην Υπηρεσιακήν ε
παφήν τήν οποίαν έχουν μέ τήν Δι- 
οίκησιν νά μεταφέρουν τάς απόψεις 
τοΰ άγωνίώντος προσωπικού. 
(Διαλογικαί συζητήσεις)

Επιστέγασμα τοΰ όλου κύκλου 
τών έπαφών είναι ή σημερινή I ενική 
Συνέλευσις ένώπιον τής οποίας θέ- 
τομεν καί τό κείμενον και τας ύπευ- 
θύνους εισηγήσεις τής συλλογικής 
ήχεσιας. Καί για νά μη χ^νω^ε χρό
νο θά μοΰ έπιτρέψητε όσο και άν 
καθυστερήσωμε να σας αναγνώσω 
τήν εισήχησιν τής Έπιτροπής. (ά- 

ι ναγιγνώσκει).

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΕΠΠΡΟΠΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
ΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ή διά τής ύπ’ άριθ. 374)30.8.68 
Πράξεως του κ. Διοικητοΰ συστ^υεί- 
σα Επιτροπή, μελε,ήσ^σ-ι τα προ
βλήματα τών Ασφαλιστικών Τρ^μει- 
ων, κατέληξε εις την δ.αιύιιωσιν τής 
κατωτέρω εισηχησεως περί του τρό
που εςυγιανσεως τών εν λόγφ ορ
γανισμών.

1. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣI Σ

Τό μέχρι τής 31.12.6/ συσσω- 
ρευθέν έλλειμμα τών Ταμείων ζυν- 
ταξεων του προσωπικού ( Ευνικης 
καί τέως Αθηνών), έμφανιςόμενον 
είς τά βιβλία τής Τραπέςης ως ά
τοκον δάνειον, άνηρχετο είς 4ζΖ,ο 
έκ. δραχ. καί την Ζο.2.69 ε.ς 56α,3 
έκ. δραχ. Έν τη απο 2/./.0Ο έκ- 
θεσει του Άναλογιστου κ. Καλκανη 
άναγραφεται ότι τα Ταμεία Υγείας 
δεν έμφανιζουν προβλήματα οικονο
μικής αυτών ευστάθειας, ώς τούτο 
συμβαίνει είς μεγαλην έκτασιν οια 
τα I αμεΐα Συνιαζεων. Κατόπιν τού
του και συμφωνως καί πρός τήν ως 
άνω πραξιν του κ. Διοικητοΰ, αί ερ- 
γασίαι τής Επιτροπής περ.ωρ,συη- 
σαν είς τα προβλήματα των Ταμεί

ων Συντάξεων καί μόνον αυτών.
‘Ως προς τό μέλλον ή καταστασις 

έμφανίςεται ώς έτι πλέον ςοφερά, 
λοχφ τού προβλεπομένου μέσ^υ ετή
σιου έλλείμματος 200 έκατ. δραχμ. 
περίπου. Κατόπιν τούτου, καθίστα
ται πρόδηλος ή αναγκη ληψεως ε
παρκών διορυωτικών μέτρων.

υί έπι μέρους λόχοι οιτινες προ- 
εκάλεσαν την δημιουργίαν του μέχρι 
τουδε έλλείμματος καί την συνεχή 
διευρυνσιν αντοΰ είναι ποικίλοι, ό 
κυρ.ωτερος όμως πάνιων είναι ότι 
είς πλειστας περιπτώσεις καί έκ πά- 
σης κατευθυνσεως δέν έγένετο πρα- 
κτικώς αποδέκτη ή αναγκη τής μα
κροχρονίου καί σωρευτικής έκτιμή- 
σεως τών μελλουσών να προκύψυυν 
συνεπειών έκ τής λήψεως είδικωτέ- 
ρου τίνος μέτρου. Ή αποκλειστική 
προσήλωσις είς τήν βραχυχρόνιον έ- 
ξοικονομησιν συνετέλεσεν ε.ς την δη
μιουργίαν τής σημερινής καταστα- 
σεως.

Ειδικώτερον οί διαμορφώσαντες 
τήν μέχρι τουδε δυσμενή οικονομι
κήν θεσιν των Ταμείων παράγοντες 
έχουν ώς ακολούθως: (είς εκ. δρχ.)

1. 
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

’Εθελούσια έξοδος 1952 
Ν.Δ. 2510)53
Ν.Δ. 2626)53 (κατ’ άκρως προσεγγιστικήν έκτίμησιν) 
Εφαρμογή νέου Κανον.σμου δ.ά τά Ταμεία (1.7.1959 
τής Ε. I ,Ε. καί 1.1.1961 της Γ.Α.) καί τροποποιήσεων 
αυτου
Τροποποίησις ’Οργανισμού τής Ε.Τ.Ε.
t- Ouv^uiUiCJi^ ψθ^-COV

Επίδομα άδειας
I ίαμαπησεις καιά τά έτη 1965, 1966, 1967 
Βιολογικοί παράγοντες
Προσαρμογή μετά 3μηνον τών συντάξεων βάσει τής έ 
καστοτε αύςησεως τών μισθών

48,3 
595,4 
1 00.—

333,9
3υ,9
53,9
28,2
8ζ,7
48,4

312.—

Ή άνωτέρω δυσμενής οικονομική 
κατάστασ.ς τών Ταμείων μερικώς 
μόνον άντεμετωπίσοη δια τών ειδι
κών εισφορών Τ.Ε., Ε. Γ.Ε., ΕιχΤΕ, 
αϊτινες κατα τό διάστημά 19α6-6/ 
άνήλθον είς 704,4 εκ. δραχ. Τό ύπό- 
λοιπον τής ανωτέρω έλλειμματικότη- 
τος τών 1.635,7 έκ. δραχ. έκαλυφθη 
διά χορηγήσεων έκ μέρους τής Ε ΙΈ 
καί διά τών λοιπών εισφορών καί

Σύνολον 1.635,7

συνεισφορών τών Ταμείων.
Σημειουται ότι έκ τών αυτών ώς 

άνω παραχόντων προέρχεται και ή 
διαμόρψωσις τής μελλοντικής παθη
τικής θέσεως τών Ταμείων. Είδικώ- 
τερον ή ποσοτική σταομισις τών 
συνερχούντων είς τήν δημιουργίαν 
έλλειμματικών παραγόντων έχει ως 
άκολουθως διά τό χρονικόν διαστη- 

ί μα 1965 - 1977: (εις έκ. δρχ.)

1. Εθελούσια έξοδος 1952 —
2. Ν.Δ. 2510)υ3 81,6
3. Ν.Δ. 2626)53 (κατ’ άκρως προσεγγιστικήν έκτίμησιν) 85.—
4. Εφαρμογή νέου κανονισμού δια τα Ταμεία καί τροπο

πο. ήσεων αύτου. 680,9
5. Τροποποίησις 'Οργανισμού Ε.Τ.Ε. 97,2
6. Ένσωματωσις φόρων 196,2
7. ’Επίδομα άδειας 8/,3
8. Παραιτήσεις κατά τά έτη 1965, 1966, 1967 147.—
9. Βιολογικοί παράγοντες 54,1

10. Προσαρμογή μειά 3μηνον τών συντάξεων βάσει τής έ-
κάστοτε αϋξήσεως τών μισθών 560.—

III. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ή Επιτροπή, ώς έκ τής φύσεως 

τοΰ ύπό έξέτυ,σιν θέματος καί του 
άνατεθέντος αύτη έργου, προτίθεται 
είς άλλα μέν σημεία νά διαγράψη 
τά όρια έντός τών όποιων θα έόει 
νά άναζητηθή λύσις τών διαφόρων 
πτυχών τοΰ ύπό έξέτασιν θέματος, 
είς άλλα δέ νά ύποδείξη τά ληπτέα 
διοικητικά - οργανωτικά μέτρα έκ 
τής έφαρμογής τών όποιων αναμέ
νονται έπωφελή αποτελέσματα. Πέ
ραν τών άνωτέρω καί χάριν τής όλο- 
κληρώσεως τών έκ τής έφαρμογής 
αυτών άναμενομένων συνεπειών, ύ- 
πάρχει σοβαρά έργασία ήτις θά 
πρέπει νά καταβληθή έν συνεχείς ύ
πό τών πρός τοΰτο αρμοδίων ύπη- 
ρεσιών τής Τραπέζης, ώστε νά όλο- 
κληρωθή ή μελετημένη καί συνεπής 
έφαρμογή σειράς μέτρων άτινα θά 
άποτελέσουν τήν λογικήν προέκτα- 
σιν καί όλοκλήρωσιν τών βασικών 
κατευθυντηρίων γραμμών τοΰ ύπό έ- 
ξέτασιν θέματος καί μέ τάς όποιας 
κυριώτατα ήσχολήθη ή πρός τοΰτο 
συσταθεΐσα Επιτροπή.

Α. ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ή φύσις των άνά διαστήματα δη-

Σύνολον 1.985,3

μιουργουμένων προβλημάτων χρήζει 
συνεχούς άναλογιστικής καί γενικω- 
τέρας παρακολουθήσεως. Ή ϋπαρ- 
ξις τεκμηριωμένων προβλέψεων περί 
τής πιθανής διαμορφώσεως πόρων 
καί δαπανών άποτελεί απαραίτητον 
προΰπόθεσιν διά τήν διαμόρφωσιν 
τών έκάστοτε βελτιώσεων άντιμετω- 
πίσεως τών συνεχώς άνακυπτόντων 
θεμάτων.

Κατά τό παρελθόν δέν φαίνεται 
νά κατεβλήθησαν αΐ δέουσα ι προσ- 
πάθειαι δια την πληρεσ τέραν δυνα
τήν έκτίμησιν τών μακροχρονιωτέρων 
συνεπειών τών έκάστοτε λαμβανομέ- 
νων αποφάσεων. Ή ϋπαρξις τοιού- 
του όλιγομελεστάτου ύπηρεσιακοΰ 
κλιμακίου έντός τών κόλπων τής Δι- 
οικήσεως τής Τραπέζης αποτελεί έ- 
ξόχως πολύτιμον βοήθημα μελλοντι- 
κώς, καθ' όσον έάν έν καί μόνον 
πραγμα είναι βέβαιον, τοΰτο είναι 
ότι ή λύσις τοΰ ασφαλιστικού προ
βλήματος τών ύπαλλήλων τής ΕΤΕ, 
ήτις θά παρέμενε συνεχώς άναλλοίω- 
τος, δέν είναι δυνατή.

Β. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣI Σ 
ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Αποτελεί ανωμαλίαν τό ότι 16 

Συνέχεια είς τήν σελίδα 3



Σελίς 3η

ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΠΣ ΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδας

ολόκληρα έτη μετά τήν συγχώνευαιν 
των Τραπεζών ’Εθνικής καί ’Αθηνών 
εξακολουθεί νά ϋπάρχη δυαδισμός 
μεταξύ τών Ταμείων Συντάξεων τών 
Υπαλλήλων, καθ’ όν χρόνον σήμε
ρον τά δύο Ταμεία λειτουργούν ττα- 
νομοιοτύπως σχεδόν καθ’ δλην τήν 
γραμμήν.

'Υπάρχει βεβαίως θέμα προς αν
τιμετώπισή διά τήν έπίτευξιν τής 
συγχωνεύσεως ταύτης, προκύπτον 
έκ τών κατά τό παρελθόν υφισταμέ
νων διαφορών εις τους κανονισμούς 
τών δύο Ταμείων, τών αντιστοίχων 
διαφορών μεταξύ τών δύο μισθολο
γίων καί τών διαφορών εις τάς εισ
φοράς καί παροχάς. _

Δι’ άπαντας τούς ανωτέρω λό
γους, συνηγόρου μεν υπέρ τής συγ
χωνεύσεως όλων τών Ταμείων τού 
Προσωπικού. Άναγνωρίζομεν ότι λε
πτομερής καί μαθη ματικώς απολύ
τως ορθή άντιμετώπιαις δεν είναι 
δυνατή, τούτο δε καθ’ όν χρόνον τά 
ευνοϊκά αποτελέσματα έκ τής απο
δοχής τής προτεινομένης συγχωνεύ
σεως είναι εναργή καί δεν παρίστα- 
ται, ώς έκ τούτου ανάγκη είδικωτέ- 
ρας άναπτύξεώς των.

Υπέρ τής προτεινομένης λύσεως 
συνηγορεί έπί πλέον ότι έπί τού πα
ρόντος ή συμβολή τών εργαζομένων 
καλύπτει τό 13% τών χορηγουμένων 
συντάξεων, ένώ ή Τράπεζα επιβαρύ
νεται με 27%, τών υπολοίπων 60% 
άντικρυζομένων: έκ τών έσόδων τής 
περιουσίας τών Ταμείων (5%) καί 
διά τού ειδικού δανεισμού τής ΕΤΕ 
(55%).
Γ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 

ΤΟΥΔΕ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 
1 ’Εκ τών τηρουμένων έν προκειμέ
νη) στοιχείων, προκύπτει ότι τήν 28 
2—1969 τό σωρευτικόν ύψος τού 
μέχρι τοΰδε έλλείμματος τών Ταμεί
ων άνήρχετο εις τό ποσόν τών 565,3 
έκατ. δραχ.

Τό ανωτέρω ποσόν θά ήτο δυνα
τόν νά διακανονισθή διά τής παγιο- 
ποιήσεως καί κλιμακώσεως τής έ- 
ξοψλήσεώς του, έντός 20ετίας.

Φρονεί ή ’Επιτροπή ότι δέν ένδεί- 
κνυται ό διά τής έκποιήσεως περιου
σιακών στοιχείων τών Ταμείων δια-

διότι

προσθέτων πόρων τόσον διά τής πε
ρικοπής δαπανών, όσον καί τής αλ
λαγής εις τινα σημεία τών προϋπο
θέσεων συνταξιοδοτήσεως. 
α) Έπαύξησις πόρων

Είς τήν παρούσαν φάσιν τής έξυ- 
γιάνσεως τών Ταμείων καί μέχρις 
ότου έμφανισθοΰν, είς υπολογίσιμα 
ποσά, τά ευεργετικά αποτελέσματα 
τών προτεινομένων κατωτέρω «ά- 
σφαλιστικών» μέτρων ύπό στοιχεΐον 
«δ» καθίσταται αναγκαία ή άμεσος 
άντιμετώπισις τής έξευρέσεως πό
ρων, προς κάλυψιν τών υποχρεώσεων 
τών Ταμείων πρός τούς συνταξιού
χους των, αΐτινες υποχρεώσεις ανέρ
χονται σήμερον εις δρχ. 357 έκ. έτη- 
σίως. Δόγη) τής έκτάσεως τού έλ
λείμματος, καθίσταται αδύνατος, ώς 
ανωτέρω άνεψέρθη, ή έξεύρεσις λύσε
ως διά περιορισμού μόνον τών υπο
χρεώσεων. Οϋτω προτείνεται:

αα) "Εκτακτος εισφορά τών έν έ- 
νεργείφ υπαλλήλων έξ 7,5% έπί τών 
αποδοχών των.

αβ) ’Ισόποσος συνεισφορά τής 
Τ ραπέζης.

01 ώς άνω έκτακτοι πόροι προϋ
πολογίζεται ότι θα αποδίδουν ποσόν 
δρχ. 70 έκατ. περίπου έτησίως.

Ε. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 
(άμεσος)

6α) ’Επικουρική σύντα
ξις·

Ό υφιστάμενος σήμερον «λογα
ριασμός» παρέχει έπικουρικήν σύν
ταξιν, άνερχομένην είς 40% τής κυ
ρίας συντάξεως. Ή έπικουρική αύτη 
σύνταξις, ώς διεπομένη ύπό τάς αΰ- 
τάς καταστατικάς διατάξεις, ύπό 
τάς όποιας λειτουργοϋσι τά Ταμεία 
Συντάξεων, με εισφοράν τόσον τών 
υπαλλήλων (3,5%) έπί τών αποδο
χών, όσον καί τής έργοδότιδος Τρα- 
πέζης (9%) καί περιλαμβάνουσα τά 
αυτά, ώς ή κυρία σύνταξις, πρόσω
πα, δέν δύναται νά χαρακτηρισθή 
ώς έπικουρική τοιαύτη, αλλά προέ- 
κτασις τής κυρίας συντάξεως.

Έκ τού λόγου τούτου και μέ 
προοπτικήν άποκαταστάσεως τής ε
πικουρικής συντάξεως εις τό πρα
γματικόν της έννοιολογικόν πλαίσιον 
τής «καθαρώς» τοιαύτης — δηλονότι 
τής λειτουργίας φορέως άσφαλίσε- 
ως, στηριζομένου είς μάνας τάς εισ
φοράς τών ήσφαλισμένων — προτείκανονισμός τού ώς ανω ποσού 

α) ή έκποίησις περιουσιακών στοι- ι νεται όπως καθορισθή εφεξής ή ύπό 
χείων είς κλίμακα τοιαύτην ώστε I toq λογαριασμού έπικουρήσεως χο- 
τό προϊόν τής τοιαύτης έκποιή- | ρηγουμένη έπικούρησις, είς ποσο- 
σεως νά δύναται νά άντικρύση ι q-TqV εκ 10% έπί τής κυρίας συντά-
τό ύψος τού δημίουργηθέντος 
έλλείμματος δέν δύναται νά συν- 
τελεσθή ούτε εύχερώς ούτε ταχέ
ως καί, ώς έκ τού τελευταίου αυ
τού λόγου, άνευ ζημίας τινός.

6) ή έκποίησις είς τοιαύτην έκτασιν 
περιουσιακών στοιχείων τών Τα
μείων θά συνετέλη είς δημιουρ
γίαν ψυχολογίας απολύτου καί 
πλήρους έξαρτήσεως τών Ταμεί
ων από τήν Τράπεζαν, έξέλιξυ; 
ήτις, έάν ήθελε πραγματοποιηθή, 
δέν θά έδει νά θεωρήται έπιδιω- 
κτέα.

γ) Έάν έξ έτέρου έκρίνετο τελικώς 
ότι τό προαναφερθέν ποσόν τών 
565,3 έκ. δρχ. έν συνόλφ ή έν 
μέρει δέν συνιστά έν τή ουσία 
άπαίτησιν καθ’ ό κατεβλήθη είς 
έκτέλεσιν ύποχρεώσεως, διάφο
ρος βεβαίως θά έδει νά ήτο ή 
άντιμετώπισις του.

Είς πάσαν πάντως περίπτωσιν ή 
έξέτασις τών σχετικών δεδομένων 
δύναται νά στηρίξη τήν άποψιν ότι 
ό διαχωρισμός τών Ταμείων τής 
Τ ραπέζης τής Ελλάδος καί τής Ε. 
Κ.Τ.Ε. έγένετο κατά τρόπον δυσμε
νή διά τήν περίπτωσιν τής Ε.Τ.Ε. ο
πότε καί ή πλευρά τής Ε.Τ.Ε. νομι
μοποιείται νά ζητήση όπως ή Τρά
πεζα τής Ελλάδος καταβάλη πο
σόν τής τάξεως τών 185 έκ. δρχ.

Δ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 
ΠΟΡΩΝ

Τό ύπάρχον πρόβλημα είναι τοι- 
ούτων διαστάσεων, ώστε πολύπλευ
ρος νά πρέπει νά είναι ή άντιμετώ·

ξεως.
Τά ποσοστόν τούτο, καιτοι σήμε

ρον ύπερβαίνει τάς οίκονομικάς δυ
νατότητας τού λογαριασμού, πρός 
άντιμετώπισιν τών ύποχρεώσεών του 
διά τήν χορήγησιν τών νέων θεσπι- 
ζομένων συντάξεων (10% τής κυρί
ας) έκ μόνων τών εισφορών τών ή- 
σφαλισμένων, έν τούτοις, κρίνεται 
σκόπιμον όπως διατηρηθή είς τό ύ
ψος τούτο, διότι έκ τών λαμβανομέ- 
νων «άσφαλιστικών» μέτρων ύπό 
στοιχεΐον «δ», θέλει έπέλθει ϊσορρό- 
πησις πόρων καί παροχών.

Κατά συνέπειαν ή έξ 9% συνεισ
φορά τής Τ ραπέζης είς τό Λ)σμόν 
Έπικουρήσεως μεταφέρεται αμέσως 
είς πίστωσιν τών Ταμείων Συντάξε
ων. Διά τήν κάλυψιν τών έλλειμμά- 
των προτείνεται όπως ή Τράπεζα ά- 
ναλάβη τήν ύποχρέωσιν όπως καλύ- 
πτη έπί μίαν πενταετίαν τά έλλείμ- 
ματα τού Λ)σμοΰ Έπικουρήσως έκ 
τών διατιθεμένων ύπό ταύτης προσ
θέτων συνεισφορών, δυνάμει τών διά 
τού παρόντος προτεινομένων. Έάν 
καί μετά τήν παρέλευσιν τής πεντα
ετίας ύφίστανται είσέτι έλλείμματα, 
τότε άνακύπτει θέμα άναθεωρήσεως 
τής εισφοράς τών ήσφαλισμένων, τό 
όποιον ανάγεται είς τήν άποκλειστι 
κήν δικαιοδοσίαν των.

Κατά τό πρώτον στάδιον τής έ- 
φαρμογής τού μέτρου τούτου, προ- 
τείνεται έπίσης όπως, πρός έξασψά- 
λισιν μείζονος προστασίας των χα
μηλών συντάξεων, ίσχύση έπί μίαν 
πενταετίαν μεταβατικόν καθεστώς

. . I) Έκ τής προσαυξήσεως, λό- 
γφ πολυετούς ύπηρεσίας μέ MAX. 
25%.

Μή ύπάρχοντος έν τώ Όργανι- 
σμφ τής Ύπηρεσίας τής Τ ραπέζης 
αντιστοίχου βασικού μισθού διά 
τούς Διοικητήν καί Υποδιοικητήν, 
ουτος καθορίζεται συμβατικώς (διά 
τον ύπολογισμόν καί μόνον τών συν
ταξίμων αποδοχών) ό τοιοΰτος τού 
Διευθυντοΰ, προσηυξημένος κατά 
27,5% διά τον Υποδιοικητήν καί 
κατά 30% διά τον Διοικητήν.

Ή ώς άνω ρύθμισις προϋπολογί
ζεται ότι δέν είναι δυνατόν νά άπο- 
φέρη μείωσιν τών δαπανών μικροτέ- 
ραν τών 4 έκ. δραχμών.

6γ) ’Επιστροφή εισφο
ρών (κρατήσεων).

Προτείνεται όπως καταργηθή ή 
σχετική διάταξις τού κανονισμού τών 
Ταμείων περί έπιστροφής είς τούς 
μή δικαιουμένους συντάξεως τών 
κρατήσεων των.

Ούδεμία, πράγματι, δικαιολογία 
ύφίσταται σήμερον, μετά τήν ίσχύν 
τού Ν. 4202)61 περί διαδοχικής ά- 
σφαλίσεως, κατά τάς διατάξεις τού 
όποιου ό χρόνος άσφαλίσεως παρ 
οίωδήποτε Ταμείφ λαμβάνεται ύπ’ 
όψει διά τήν συνταξιοδότησιν παρά 
τού τελευταίου φορέως, από τον ό
ποιον θά λάβη τήν σύνταξίν του ό 
ήσψαλισμένος. Τούτο έχει ώς συνέ
πειαν τήν μή απώλειαν τού χρόνου 
άσφαλίσεως του καί, κατ’ έπέκτα- 
σιν, τών εισφορών του, άκόμη δέ 
περισσότερον καί τών συνεισφορών 
τού έργοδότου του.

6δ) Διακοπή μισθού ά
μα τή συνταξιοδοτήσει.

Οΰδεϊς λόγος ύφίσταται διά τήν 
διατήρησιν τής διατάξεως τού Κα
νονισμού παροχών τού Λογαριασμού 
Έπικουρήσεως, διά τού όποιου οί 
συνταξιούχοι απολαμβάνουν συντά
ξεως ίσης πρός τάς άποδοχάς πλή
ρους μισθού, έπί χρονικόν διάστη
μα ενός έξαμήνου. Προτείνεται συ
νεπώς ή κατάργησις τής διατάξεως 
ταύτης, ήτις θά άποδώση έτησίως 
ποσόν δρχ. 1 έκατ.

γ) "Εκτακτος συνεισφο
ρά τής Τ ραπέζης.

Διά τήν συμβολήν τών συνταξιού
χων είς τήν προσπάθειαν έξυγιάνσε- 
ως τών ασφαλιστικών των φορέων, 
ώς αύτη έκτίθεται ανωτέρω, ή Τρά
πεζα αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν 
καί μέχρις ότου έπέλθη ή έξι- 
σορρόπησις πόρων - παροχών, νά 
συνεισφέρη συμμέτρως πρός τήν 
συμβολήν ταύτην τών συνταξιού
χων, ήτοι έτησίως ποσόν δρχ. 65 
έκατ. περίπου.

δ) «Ά σ φ α λ ι σ τ ι κ ά» μέ
τρα (έμμεσος περιορισμός δαπα
νών).

1) Δικαίωμα Συντάξεως
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πισίς του, προκειμένου νά έξευρεθή ! ηύξημένων ποσοστών, κατά τήν κα- 
έπαρκής ,λύσις αυτού. Παρίσταται, I τωτέρω κλίμακα καί άναλόγως τού 
ώς έκ τούτου, ανάγκη δημιουργίας I ύψους τής κυρίας συντάξεως.

Κλιμάκιον κυρίας μηνιαίας συντάξεως Ποσοστόν έπικουρήσεως

1 ) Προτείνεται όπως τροποποιη- 
θή καταλλήλως ή σχετική διάταξις 
τού κανονισμού παροχών, ούτως ώ
στε τό δικαίωμα συντάξεως νά άπο- 
κτάται μετά 20ετή παρά τή Τραπέ- 
ζη ύπηρεσίαν καί κατάληψην ύπό 
τού ορίου ηλικίας. 'Ως όριον ηλικίας 
καθορίζεται τό 65ον διά τούς άρρε- 
νας καί τό 55ον διά τάς θήλεις.

Κατ’ έξαίρεσιν, θά δικαιούνται 
συντάξεως, αμέσως άμα τή άποχω- 
ρήσει έκ τής ύπηρεσίας τής Τ ραπέ
ζης, ο! έχοντες συμπληρώσει 4θετή 
παρ’ αυτή ύπηρεσίαν, προκειμένου 
περί άρρένων καί 35ετή τοιαύτην, 
προκειμένου περί θηλέων.

II) Έν περιπτώσει άποχωρήσεως 
έκ τής ύπηρεσίας τής Τ ραπέζης δΓ 
οΐονδήποτε λόγον, πλήν άπολύσεως 
μετά 20ετή παρά τή Τραπέζη ύπη
ρεσίαν θά δικαιούνται έπίσης συντά
ξεως :

Προκειμένου περί άρρένων οί συμ- 
πληροΰντες τριακονταπενταετή πα- I 
ρά τή Τραπέζη ύπηρεσίαν καί ηλι
κίαν οΰχί μικροτέραν τών 60 έτών !

και,
προκειμένου περί θηλέων, αΐ συμ- 

πληροΰσαι 25ετή παρά τή Τραπέζη 
ύπηρεσίαν καί ήλικίαν ούχί μικροτέ- 
ραν τών 50 έτών.

Ή κατά τήν παράγραφον ταύτην 
χορηγουμένη σύνταξις θά μειοϋται 
κατά 8% συμφώνως τφ ύφισταμένφ 
Κανονισμφ, ύπολογιζομένης τοιαύ
της, δΓ έκαστον έλλεΐπον έτος ή 
κλάσμα τούτου άπό τού ώς άνω κα- 
θοριζομένου, ορίου ηλικίας, ήτοι άπό 
τού 65ου έτους έπί άνδρών καί τού 
55ου έτους έπί γυναικών.

Ill) Έν περιπτώσει άπολύσεως 
— μετά 20ετή παρά τή Τραπέζη 
ύπηρεσίαν — θά δικαιούνται μειω
μένης ώς ανωτέρω συντάξεως, άσχέ- 
τως ηλικίας. Έν πάση όμως περι- 
πτώσει, ή μείωσις δέν θά είναι δυ
νατόν νά ύπερβή ποσοστόν έκ 50%.

2. ’Αναστολή δικαιώμα
τος συντάξεως.

Ό έκ τών μελών τής Επιτροπής 
κ. Πουλέας διατυπώνει τήν άποψιν 
ότι πρέπει νά διακόπτεται ή συντα- 
ξιοδότησις παντός συνταξιούχου είς 
περίπτωσιν άναλήψεως ύπό τούτου 
έργασίας άποφερούσης άποδοχάς 
μείζονας τού διπλάσιου τής συντά
ξεως. 'Η σύνταξις νά περιορίζεται 
έν τοιαύτη περιπτώσει άναλόγως 
καί κατά τρόπον ώστε τό σύνολον 
τών έκ τής συντάξεως καί τών απο
δοχών έκ τής έργασίας πόρων μή 
ύπερβαίνη τό διπλάσιαν τής συντά- 
ξεώς του.

'Υποστηρίζει έν προκειμένφ ότι ή 
άναστολή τού δικαιώματος ύπηρε- 
τεΐ τον κοινωνικόν σκοπόν τής προσ
τασίας τών άσθενεστέρων συνταξι
ούχων, τών συνταξιούχων έκεΐνων οί- 
τινες δέν λαμβάνουν άποδοχάς έκ 
τίνος νέας έργασίας, διά τής παραλ
λήλου, έκ τής έφαρμογής ενός τοι- 
ούτου μέτρου οικονομικής ένδυναμώ- 
σεως τών ασφαλιστικών φορέων καί 
δη τών Ταμείων Συντάξεων τής ’Ε
θνικής Τ ραπέζης, τά όποια εύρί- 
σκονται εις άδυναμίαν ένημερώσεως 
τών ύποχρεώσεών των.

3) Έ φ’ άπαξ βοήθημα.

Τά έλλείμματα τής διαχειρίσεως 
τού Λογαριασμού δια τήν χορήγη- 
σιν τών έφ’ άπαξ βοηθημάτων είς 
τούς άποχωρούντας τής Τραπέζης, 
ύπό τάς σημερινάς δέ, άπό άπόψε- 
ως ύψους καί προϋποθέσεων διατά
ξεις είναι λίαν περιωρισμένου ύψους, 
άνερχόμενα, κατά μέσον όρον είς 1 0 
έκατ. δραχ. έτησίως.

Ή έφαρμογή τών ύπό τής Επι
τροπής προτεινομένων νά ληφθώσιν 
«άσφαλιστικών μέτρων» (III Αδ τού 
ύπομνήματος) θά έχη άμεσον καί 
σημαντικήν έπίπτωσιν έπί τού συνο
λικού ύψους τών παρεχομένων βοη- 
θη μάτων.

Τούτο οδηγείται έκ τού. γεγονότος 
ότι είς μεν τάς παροχάς διά συντά
ξεις ή ώφέλεια ήτις προκύπτει έκ 
τίνος, τοιαύτης φύσεως, άσφαλιστι- 
κοΰ μέτρου έχει προοδευτικήν καί 
σωρευτικήν έπίδρασιν έπί τού περι
ορισμού τών έλλειμμάτων έν τή δια
δρομή τού χρόνου, ένώ δΓ έφ’ άπαξ 
παροχάς ή ώφέλεια αύτη έμφανίζε- 
ται αμέσως καί είς τό άκέραιον κα
τά τινα ύπόλογον χρήσιν.

Κατά συνέπειαν, έφαρμοζομένων 
τών ώς άνω προτεινομένων άσφαλι- 
στικών μέτρων, ούδεμία μεταβολή 
τού ύφισταμένου τρόπου απολογι
σμού τών έφ’ άπαξ βοηθημάτων κα
θίσταται άναγκαία.

άνεξαρτήτως δέ ηλικίας τά καθολι- ι θά άνέλθη, τελικώς είς τό ποσόν
! -S...I------------ τών 20 έκατ. έτησίως.

■Σημειοΰται συναφώς έν προκειμέ-
κώς άνίκανα τέκνα ίσοβίως.

— Γονείς άποροι έφ’ όσον συνε- 
I τηρούντο ύπό τού θανόντος, ίσοβίως.

5) Άναγνώρισις προϋ
πηρεσίας.

Προτείνομεν όπως άναγνωρισθή 
ώς προϋπηρεσία μόνον ή στρατιω
τική ώς καί ή παρά Τραπέζη ή Όρ- 
γανισμφ τού Προσωπικού τής ^ Ε
θνικής Τ ραπέζης τοιαύτη καί έφ’ ό
σον ό νέος ήσψαλισμένος τού Τα
μείου δέν ήτο ήσψαλισμένος παρά 
τινι άσψαλιστικφ φορεΐ. Είς περί- 
πτωσιν άσφαλίσεως εις ετέρους α
σφαλιστικούς φορείς έχει εφαρμογήν 
έν προκειμένφ, ό Νόμος 4202)61 
περί διαδοχικής άσφαλίσεως.

6. Προϋπολογίζεται ότι ή έφαρ
μογή τών μέτρων τούτων τών όποιων 
ή άπόδοσις είναι μελλοντική, θά έμ- 
φανίζηται δέ σωρευτικώς έν χρόνφ,

’Αμέσως: Έκ τής προσθέτου εισφοράς τών ήσφαλι- 
σμένων καί τής ίσοποσου συνεισφοράς τής Τ ραπέζης 
(7,5%+7,5% έπί τών αποδοχών — έδ. α)

— Έκ τής ρυθμίσεως τής έπικουρικής συντάξεως (έδ. 6α)
— Έκ τής ρυθμίσεως τής κυρίας συντάξεως (έδ. 66)
— Έκ τής καταργήσεως τής διατάξεως περί καταβολής 

πλήρους μισθού έπί έξάμηνον άπό τής συνταξιοδοτή- 
σεως (έδ. βδ)

— Έκ τής έκτάκτου συνεισφοράς τής Τ ραπέζης συμμέ
τρου πρός τήν συμβολήν τών συνταξιούχων

Μετά τριετίαν: Έκ τής άξιοποιήσεως τής περιου
σίας τών Ταμείων (έδ. γ)

Μελλοντικώς: Έκ τής έφαρμογής τών προτεινο- 
μένων άσφαλιστικών μέτρων (έδ.δ)

νφ ότι ή άπόδοσις τών μέτρων τού
των, κατά τό πρώτον έτος έφαρμο
γής των, θά άνέλθη είς τό ποσόν τών 
1,5 έκατ. περίπου.

ε) Άξιοποίησις περιου
σίας Ταμείων.

Ή άξιοποίησις τής άκινήτου πε
ριουσίας τών Ταμείων, συμφώνως 
πρός καταρτισθεΐσαν σχετικήν οικο
νομοτεχνικήν μελέτην, θά άποδώση 
μετά τριετίαν άπό τής ένάρξεως έ
φαρμογής τού σχεδίου, ποσόν δρχ. 
21 έκατ. έτησίως.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣI Σ 
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

Έν άνακεφαλαιώσει, τα προτει- 
νόμενα άνωτέρω μέτρα θά άποδίδουν 
έτησίως:

δρχ. 70 έκ. 
61 »

4 »

1

65

21

20

Αυτοί είναι οί τρόποι τούς όποι
ους ή Επιτροπή τής Τ ραπέζης προ
τείνει για νά καλυφθή τό ύφιστάμε- 
νον έλλειμμα.

Θά μοΰ έπιτρέψητε νά σάς κου
ράσω ακόμα μέ τήν άντιπαράθεσιν

«Υπολογισμός Συντάξεως (MAX.)
Ίσχύουσαι διατάξεις

Σύνολον Δρχ. 242 έκ.

τών καταβαλλο μένων σή μέραν συν
τάξεων, συμπερ ιλαμβανομένης τής 
έπικουρήσεως, καί τών προτεινομέ- 
νων ύπό τής Επιτροπής καταβληθη- 
σο μένων.

Προτεινόμενος νέος τρόπος

—- 3.000 
3.001 — 5.000 
5.001 — 8.500

Τά ώς άνω ποσοστά θά μειοΰνται 
κατ’ έτος κατά 3% μέχρι τής ύπο- 
καταστάσεώς των είς τό ύπό τού 
νέου Κανονισμού χορηγούμενον πο
σοστόν έκ 10%.

Έκ τής ώς άνω ρυθμίσεως προϋ
πολογίζεται ότι θά έπέλθη μείωσις 
τών δαπανών κατά δρχ. 61 έκατ. 

66) Κυρία σύνταξις 
Διά νά άπλοποιηθή ό τρόπος ύ- 

πολογισμοΰ τών συντάξεων, έπι- 
προσθέτως δέ νά έπιτευχθή όπως, 
ύπό τάς σημερινάς προϋποθέσεις τό 
ύψος τής μεγίστης δυνατής συντά
ξεως (περιλαμβανομένης καί τής, έ
πικουρικής τοιαύτης) μή ύπερβαίνη 
τό ποσόν τών δρχ. 1 5.000 μηνιαίως, 
προτείνεται όπως καθορισθή νέος

Βαθμός 
Διοικητής 
Υποδιοικητής 
Διευθυντής 
Υποδιευθυντής 
Συμπράττων Ύποδ)ντής 
Τμηματάρχης Α'
Τμηματάρχης Β' 
Ύποτμηματάρχης 
Λογιστής Α'

23%
20%
15%

τρόπος ύπολογισμοΰ τών συνταξί
μων άποδοχών. Διά τού νέου τρόπου 
ύπολογισμοΰ τών συνταξίμων άποδο
χών επιτυγχάνεται προοδευτική μεί- 
ωσις τών συντάξεων, έξικνουμένη 
άπό 0% διά τον βαθμόν τού Δογι
στού Α' μέχρι καί 15% διά τούς α- 
νωτάτους βαθμούς τής Ιεραρχίας.

Οΰτω αί συντάξιμοι άποδοχαί, 
έφ’ ών ύπολογίζεται ή σύνταξις προ- 
τείνεται όπως άποτελεσθοΰν:

I) Έκ, τού Βασικού μισθού.
1 I) Έκ τών έπί τού βασικού μι

σθού προσαυξήσεων παραμονής έν 
τφ αύτφ βαθμφ (τριετίαι), αΐτινες 
όμως δέν θά δύνανται νά ώσιν άνώ- 
τεραι τών είς τήν κατωτέρω κλίμακα 
άναφερομένων ποσοστών:

MAX. ποσοστού προσαυξήσεων 
0% (άνευ προσαυξήσεων)
0% (άνευ προσαυξήσεων)

15%
40%
55%
60%
65%
70%
75%

Διοικητής 
Υποδιοικητής 
Διευθυντής

»
Ύποδ)ντής

Συμπρ. Ύποδ)ντής 
Τμηματ. Α'
Τ μη ματ. Β'
Ύποτμημ.
Δογ. Α'
Δογ. Β'+20%
Δογ. Β'

Ή περικοπή τών συντάξεων καί 
τής έπικουρήσεως σύμφωνα μέ τά 
προτεινόμενα ύπό τής ’Επιτροπής 
μέτρα κυμαίνεται άπό 33% - 20%.

Καθορίζεται δέ άνώτατον όριον 
συντάξεως Δρχ. 15 χιλ. διά τον Δι

21.806 15.007
21.806 14.719
18.600 13.276
17.317
17.317 12.528
16.675
15.393 11.824
15.393 1 1.519
13.629 10.245
12.844 9.808
11.648 9.152
6.644 5.221
5.537 4.351

οικητήν καί Δρχ. 13 χιλ. διά τούς 
Διευθυντάς, ήτοι ανώτατοι λειτουρ

γοί τής οικονομικής ζωής τής χώρας 
έξομοιοΰνται συνταξιοδοτικώς πρός 
τούς Γραμματείς Πρωτοδικείων! !

Ai EoAAoyiuai αντιπροτάσεις, συνέχεια 
της ομιλίας τοΰ u. Π. Θεοφανοπούλο»

4. Δικαιοδόχοι συντά
ξεως λ ό γ φ θανάτου. Χρό
νος συνταξιοδοτήσεως.

Προτείνεται όπως οί δικαιοδόχοι 
περιορισθοΰν είς τά κάτωθι πρόσω
πα καί διά χρόνον συνταξιοδοτήσε- 
ως, ώς ουτος άναψέρεται είς έκάστην 
περίπτωσιν:

Χήρα ήσφαλισμένου ή συνταξιού
χου, ίσοβίως.

— Τέκνα μέχρι τής συμπληρώ- 
σεως 21ου έτους, πάντως οΰχί πέ
ρα τής χρονολογίας τοΰ γάμου των,

Άπό τήν τελετήν θεμελιώσεως τοΰ νέου κτιρίου Υποκαταστήματος μας 
Καλαμάτας, ό κ. Κοντογιαννόπουλος Διευθυντής περιουσίας Τραπέζης 
καταθέτων τόν θεμέλιον λίθον, παρουσία τοΰ Διευθυντοΰ Επιθεωρήσε- 
ως κ. Γ. Ποτηροπούλου, όστις έξεφώνησε έμπνευσμένον λόγον πρός 
τούς παρισταμένους.
Έπηκολούθησε λαμπρά δεξίωσις είς τόν χώρον τοΰ νϋν Υποκατα
στήματος.

Κύριοι συνάδελφοι, σάς ένημερώ
σαμε πλήρως πιστεύομεν έπί τής 
Είσηγήσεως τήν όποιαν έλάβαμε καί 
τήν όποιαν προηγουμένως σάς άνέ- 
γνωσα. Καί έκ τής απλής άναγνώ- 
σεως αλλά καί άπό τήν διαρκή έκ- 
φρασιν τής άγανακτήσεώς σας φαί
νεται ότι τά κείμενον καταδικάζεται 
καί μέ τήν απλήν μόνον άνάγνωσιν.

Τό κείμενον καταδικάζεται έτι 
περαιτέρω διότι είναι άντικοινωνι- 
κόν, είναι αντιεπιστημονικόν καί εί
ναι καί άντιϋπαλληλικόν. Είναι 1 ) 
άντ ι επ ι στη μον ι κόν διότι δέν λαμβά
νει ύπ’ όψιν τάς συγχρόνους κατευ
θύνσεις τής κοινωνικής έπιστήμης, 
σύμφωνα μέ τις όποιες οί Κοινωνίες 
Δυτικού τύπου — είς τάς οποίας 
έντάσσεται καί ή δική μας — κα
θιερώνουν τάς άποδοχάς τών^ έργα- 
ζομένων ύπό δύο σκέλη. Τά έν σκέ
λος είναι ό μισθός καί τό έτερον εί
ναι ή άσφάλισις.

Τούτο έχει γίνει αποδεκτόν καί 
έπιστημονικώς άλλά ύπάρχει έπ 
αυτού καί παγία Νομολογία τών 
Ελληνικών Δικαστηρίων. Είναι 2) 
άντ ιϋπαλληλ ικόν διότι άποπειράται 
νά προσβάλη κεκτημένα δικαιώματα 
έργαζομένων, είναι 3) άντικοινωνι- 
κόν διότι ύπό τάς παρούσας συνθή- 
κας δημιουργεί τεράστια κοινωνικά 
προβλήματα, καθ’ ήν στιγμήν υπάρ
χει ρητή έκ μέρους τής Κυβερνήσεως 
έξαγγελία ότι δέν πρόκειται νά θι- 
γοΰν κεκτημένα δικαιώματα έργαζο- 
μένων, δέν πρόκειται νά μειωθούν 
συντάξεις.

Διά τόν λόγον αυτόν ζητάμε άπό 
σάς κατ' άρχήν νά προβοΰμεν είς 
καταδίκην τοΰ κειμένου, είς απόρρι
ψην τοΰ κειμένου. Τό κείμενον καθ 
ή μάς είναι άπαράδεκτον.

Βεβαίως μετά τήν άπόρριψιν τοΰ 
κειμένου ύπάρχει ή ευθύνη όλων μας 
γιά τό πώς θά αντιμετωπίσω μεν τά 
ζητήματά μας. Τό κείμενον καταδι
κάζεται, τό πρόβλημα όμως ύπάρ- 
χει. Ή ’Επιτροπή έκανε αυτήν τήν 
είσήγησιν, τήν ύπέβαλε είς τήν Δι- 
οίκησιν τής Τραπέζης, έδωσε ένα α
πόσπασμα αυτής είς τούς Προέ
δρους τών ένδιαφεραμένων ’Οργανώ
σεων. Ή Διοίκησις άναμένει τάς ά- 
πόψεις έκάστου τών ένδιαφερομένων 
μελών, θά συζητήση έπ’ αυτών καί 
θά καταλήξη εις ένα άποτέλεσμα.

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης^ σύμ
φωνα μέ τις έπαγγελίες της ούτε έ

χει υιοθετήσει, ούτε έχει άπορρίψει 
τό κείμενον. Πιστεύουμε δέ ότι ό κ. 
Διοικητής έάν θά άναγνώση καί αυ
τός αυτό τό κείμενον, τό οποίον τό
σα καί τόσα δεινά άπεργάζεται καί 
διά τό προσωπικόν άλλά κυρίως και 
διά τό ίδρυμα, διότι αί επιπτώσεις 
έπί τοΰ Ιδρύματος, κ. συνάδελφοι, 
θά είναι σοβαρώταται, θά τό άπορ- 
ρίψη. Θά είναι δέ σοβαρώταται ά- 
μέσως άλλά καί μελλοντικώς, διότι 
μήν αύταπατώμεθα, έάν έχουμε ά- 
ποδεχθή τις μειωμένες αποδοχές τις 
όποιες σήμερον είσπράττομεν είναι 
διότι προσδοκούμε είς τήν άσφάλι- 
σιν τήν όποιαν έχομεν καί μέ τις 

I δικές μας δυνάμεις έχουμε κατορ- 
1 θώσει νά συγκρατήσωμεν έπί 100 
ί ολόκληρα χρόνια, παρά τά δεινά τά 
I όποια έπί 1 Οετίες μάς επέβαλαν 
Τά Ταμεία μας δέν στηρίζονται καί 
δέν έστηρίχθησαν ποτέ σέ κοινωνι
κούς πόρους.

Τό κείμενον είναι άπαράδεκτον, 
ήμεΐς όπως καί άπαντες έχομεν τήν 
ύποχρέωσιν ώς ύπεύθυνοι νά δώσω- 
μεν μίαν άπάντησιν. Ή άπάντησις 
πέραν τής καταδίκης τοΰ κειμένου 
οφείλει νά περιέχη καί ώρισμένας 
θέσεις όχι πλέον έπί τής είσηγήσε
ως, άλλά έπί αυτού τούτου τού προ-: 
βλήματος τό όποιον ύφίσταται.

Κύριοι συνάδελφοι, τό θέμα είναι 
σαφές. "Οπως καί είς τόν τύπον 
άναγνώσατε, έντός τού προσεχούς 
μηνός θά έξαγγελθοΰν τά γενικά Κυ
βερνητικά μέτρα, σχετικά μέ τήν 
άναδιάρθρωσιν τής Κοινωνικής Ά- 
σφαλίσεως.

Υπάρχει ή κατηγορηματική δή- 
λωσις τοΰ κ. Προέδρου τής Κυβερ
νήσεως ότι δέν θά προχωρήσω μεν είς 
ένιαΐον άσφαλιστικόν φορέα, ώς εί
χε δηλωθή ύπό τού τέως Υπουργού 
‘Εργασίας κ. Λέκκα. Ή ιδέα τοΰ ε
νιαίου άσφαλιστικοΰ φορέως έχει 
πρός τό παρόν έγκαταλείφθη,, ’ίσως 
οριστικά, άλλά όπως θά διαβάσατε 
καί όπως είναι γεγονός αντιμετω
πίζεται πρόβλημα διά τά Ταμεία, 
τά όποια είναι έλλειμματικά.

Κατά συνέπειαν εύρισκόμεθα είς 
τήν θέσιν νά λάβωμεν σήμερα είς 
τήν αίθουσαν αυτήν μίαν ύπεύθυνον 
θέσιν διά τό τί θά κάνω με μέ τούς 
άσφαλιστικούς μας ’Οργανισμούς



ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ 

ΤΟΠΙΚΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑΣ ΤΟΙΑΥΤΑΣ
Διά τόν έγκαιρον κατατοπισμόν των συναδέλφων των ε

παρχιών δίδομεν εις τήν έπομένην σελίδα πίνακα των Υπο
καταστημάτων τά όποια αποτελούν εκλογικά Κέντρα Ενθα 
θά διεξαχθοΰν αί άρχαιρεσίαι της 11ης καί 12ης Μαίου 
1969. Εις τά έν λόγφ Κέντρα ψηφίζουν, συμφώνως τφ άρ- 
θρφ 12 τοΰ Καταστατικού, τά μέλη τοΰ Συλλόγου τά ύπηρε- 
τοϋντα εις τά άντιστοίχως αναγραφόμενα Υποκαταστήματα.

Έφιστάται ή προσοχή των αντιπροσώπων των επαρχια
κών Ύποκ) των εκείνων τά όποια ώρίσθησαν ώς εκλογικά 
Κέντρα, δπως, εόθύς ώς λάβουν επιστολήν τής Κεντρικής Ε
φορευτικής ’Επιτροπής συγκεντρώσουν, τό ταχύτερον, πάν
τως δχι βραδύτερον τών δύο ημερών προ 
τών διά τάς αρχαιρεσίας όρισθεισών, τά 
μέλη τά ύπηρετοΰντα εις τήν Εδραν τοΰ Ύποκ) τος καί προ- 
βοΰν εις τήν εκλογήν τής Τοπικής ’Εφορευτικής Επιτρο
πής, ήτις και θά διεξαγάγη τάς αρχαιρεσίας.

Έφιστάται επίσης ή προσοχή εις τάς έκλεγησομένας το- 
πικάς Έφορευτικάς Έπιτροπάς, όπως λάβωσι πρόνοιαν διά 
τήν συμμετοχήν εις αυτάς δικαστικού αντιπροσώ
που κατά τήν ημέραν τών αρχαιρεσιών.

Μερίμνη τής Κεντρικής ’Εφορευτικής Επιτροπής θέλει 
άποσταλή εγκαίρως εις τούς τοπικούς αντιπροσώπους τό ά- 
παιτούμενον Εκλογικόν υλικόν, ΐνα παραδοθή εις τήν εκλεγη- 
σομένην Τοπικήν ’Εφορευτικήν Επιτροπήν.

Τόσον τά ψηφοδέλτια, δσον καί οί φάκελλοι δέον νά εί
ναι έσφραγισμένοι διά σφραγίδας τοΰ Συλλόγου.

Ή ψηφοφορία θά διεξαχθή ώς συνήθως καί συμφώνως 
προς τό άρθρον 14 τοΰ ίσχύοντος Καταστατικού τοΰ Συλλό
γου, ώς τοΰτο έτροποποιήθη υπό τοΰ Ν. 4361) 64 καί τοΰ νΰν 
ίσχύοντος Κώδικος ’Εργατικής Νομοθεσίας. Μετά τό τέλος 
ταύτης, μερίμνη τής Τοπικής Εφορευτικής ’Επιτροπής, θά 
ταχυδρομηθούν αμέσως καί Επί σ υ στ ά σ ε ι προς τόν 
κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ ΑΓΓΟΓΛΕΑΝ, Πρόεδρον τής Κεντρικής 
’Εφορευτικής ’Επιτροπής ΠΟΣΤ - ΡΕΣΤΑΝΤ ΑΘΗΝΑΣ, 
Εντός μεγάλου φακέλλου έσφραγισμένου δι’ ισπανικού κηροΰ, 
εντός τοΰ όποιου θά περιέχωνται:

α) Τό πρακτικόν τής ψηφοφορίας επί τοΰ όποιου θά α
ναγράφεται ό αριθμός τών ψηφισάντων.

β) Τό εν άντίγραφον Εκ τοΰ εις διπλοΰν άποσταλέντος 
υπό τής Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής απο
σπάσματος τοΰ Μητρώου, μονογεγραμμένου υπό τοΰ 
παρευρεθέντος δικαστικοΰ Εναντι τοΰ ονόματος Ενός 
έκάστου Εκ τών ψηφισάντων, καί

γ) ΟΕ φάκελλοι οι περιέχοντες τά ψηφοδέλτια έσφραγι- 
σμένοι καί μονογεγραμμένοι υπό τής Τοπικής ’Εφο
ρευτικής Επιτροπής.

Τό Ετερον Εκ τών δύο αντιγράφων τοΰ αποσπάσματος 
τοΰ Μητρώου, Επίσης μονογεγραμμένον, ώς ανωτέρω, υπό 
τοΰ κατά τόπους δικαστικοΰ, θά κατατεθή μερίμνη του τήν 
έπομένην τών αρχαιρεσιών εις τό αρμόδιον Είρηνοδικεΐον τής 
περιοχής.

Λοιπαί λεπτομέρειαι θά δοθώσι διά τής κυκλοφορούσης 
Εντός ολίγων ημερών «Τραπεζιτικής».

Εν περιπτώσει μή λήψεως τής «Τραπεζιτικής» μέχρι 
τής ημέρας τών αρχαιρεσιών, ή Τοπική Εφορευτική Επι
τροπή θά διεξαγάγη ταύτας βάσει τών παρουσών οδηγιών 
Εφ’ δσον υπάρχουν αί λοιπά! προϋποθέσεις (απόσπασμα Μη
τρώου - Εκλογικόν ύλικάν) καί άφοΰ Επικουρικώς συμβου- 
λευθή τά Εν τψ άρθρφ 14 τοΰ Καταστατικού τοΰ Συλλόγου 
διαλαμβανόμενα,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑ!

Φωτογραφίας ληφθείσας κατά τήν Δεξίωσιν τής 
Ε.Τ.Ε. είς τό ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ τήν πα
ραμονήν τής πρωτοχρονιάς, κατά τάς χοροεσπερίδας 
είς τό Κέντρον «ΑΣΤΕΡΙΑ» (Γλυφάδας) τής 18ης καί 
19ης Φεβρουάριου καθώς καί κατά τούς παιδικούς 
χορούς τών άπόκρεω είς τό Ξενοδοχείου «ΑΣΤΗΡ 
ΠΑΛΛΑΣ» Βουλιαγμένης, δύναται πας ενδιαφερόμε
νος νά προμηθεύεται εκ τοΰ φωτογραφικού πρακτο
ρείου Άφών Άναγνωστοπούλου, Θεμι
στοκλέους 1 — Τηλ. 621.264, 627.527.
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ΓΛΥΚΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ME ΤΙΜΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑΙ ΑΦΙΞΕΙΣ 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ

ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ 1 (Εντός τής Στοάς Παλ. Χρημ/ρίου)

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ

Διά τάς αρχαιρεσίας τοΰ Συλλόγου 'Υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης 
τής 'Ελλάδος τής 11ης καί 12ης Μαίου 1969

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ : ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ Ιωάννης - Διοίκησις 

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Α) ΚΕΝΤΡΟΥ

1) ΟΘΩΝΑΙΟΣ Άδαμ. Διοίκησις
2) ΜΙΧΟΣ Ευστάθιος Κεντρικόν
3) ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ Βασιλ. Λογ. Κέντρον
4) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΓΑΟΣ Ί. Όμόνοια
5) ΖΕΡΒΟΓΔΑΚΗΣ Βασίλ. Διοίκησις
6) ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΓΛΟΣ Παν. Διοίκησις
7) ΚΑΛΕΚΗΣ Γεώργιος Πειραιεύς Α'
8) ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΑΣ Ίωάν. Πειραιεύς Α'
9) ΜΑΓΡΟΜΙΧΑΑΗ-Λυκούδη Ν. Μητρόπολις

10) ΜΙΙΟΓΑΤΑΔΑΚΗΣ Έμμ. Κεντρικόν
11) ΠΑΙΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΓ Γρηγ. Εύριπίδου
12) ΠΟΊΆΑΣ Έλευθ. Κεντρικόν
13) ΠΙΣΚΟΠΟΣ Νικόλ. Κεντρικόν
14) ΧΑΡΓΤΟΣ Δημητρ. Διοίκησις

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Α) ΚΕΝΤΡΟΥ

1) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΓΑΟΣ Άθαν. Πειραιώς Α'
2) ΖΕΡΒΑΣ Νικόλ. Σταδίου 38
3) ΚΟΛΛΑΡΟΣ Πέτρος Κεντρικόν
4) ΜΟΣΧΟΝΑΣ Βασίλ. Σταδίου 38
5) ΠΡΟΒΕΑΕΓΓΙΟΣ Νικ. Καλαμιώτου
6) ΣΟΛΟΓΚΟΣ Άνδρ. Αογ Κέντρον
7) ΧΑΤΖΗΠΑΓΑΟΓ Μαρκ. Κεντρικόν

Β) ΕΠΑΡΧΙΩΝ Β) ΕΠΑΡΧΙΩΝ

1) ΒΑΝΗΣ Μιχαήλ Θεσ) νίκη - Έρμοΰ
2) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΓΛΟΣ Π. Θεσ) νίκη Α'
3) ΔΡΑΜΟΓΝΤΑΝΗΣ Ζαχ. Ηράκλειον
4) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΓ Γεώρ. Κατερίνη
5) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΓ Γεώργ. Πάτραι
6) ΣΙΑΦΟΣ Κων) νος Λάρισα
7) ΤΑΒΟΓΛΑΡΗΣ Γεώργ. Καλαμάτα

1) ΓΡΓΛΑΟΣ ’Αντώνιος
2) ΛΟΛΑΣ Χαράλαμπος
3) ΤΣΙΝΑΣ Άναστ.
4) ΧΑΤΖΗΣ Γεώργ.

Ηράκλειον
Δράμα
Βόλος
Θεσ) κη (Πλ. Μεταξά)

3. ΕΛΕΓΚΤΑΙ

1) ΜΑΚΡΗΣ ’Ιωάννης Διοίκησις
2) ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ Σωτήριος Κεντρικόν

4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

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

1) ΟΘΩΝΑΙΟΣ Άδαμ. Διοίκησις 1) ΟΘΩΝΑΙΟΣ Άδαμ. Διοίκησις
2) ΜΙΧΟΣ Ευστάθιος Κεντρικόν 2) ΜΙΧΟΣ Εύστάθιος Κεντρικόν
3) ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΓΛΟΣ Παν. Διοίκησις 3) ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΓΛΟΣ Παν. Διοίκησις
4) ΧΑΡΙΤΟΣ Δημήτρ. Διοίκησις 4) ΧΑΡΙΤΟΣ Δημήτρ. Διοίκησις
5) ΑΑΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Δημ. Βόλος 5) ΑΑΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Δημ. Βόλος
6) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΓΑΟΣ Άθαν. Πειραιώς Α' 6) ΒΑΑΣΑΜΙΔΗΣ Ιωάννης Ρόδος
7) ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΓ Τασοΰλα Κεντρικόν 7) ΒΑΦΕΑΣ Κυριάκος Πάτραι
8) ΔΡΑΚΟΣ Σπυρ. Λάρισα 8) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΓΑΟΣ Άθ. Πειραιώς
9) ΖΕΡΒΟΓΔΑΚΗΣ Βασίλ. Διοίκησις 9) ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΓ Τασοΰλα Κεντρικόν

10) ΚΑΛΕΚΗΣ Γεώργ. Πειραιώς Α' 10) ΖΕΡΒΑΚΗ ’Ιωάννα Αιγάλεω Ύ
11) ΚΑΛΙΑΣ Στέφανος Θεσ) κη - Λ. Σοφοΰ 11) ΖΕΡΒΑΣ Νικόλ. Σταδίου 38 «. \
12) ΚΑΜΠΑΣΗΣ Εύστάθιος Κεντρικόν 12) ΖΕΡΒΟΓΔΑΚΗΣ Βασ. Διοίκησις 1 I ;
13) ΛΑΓΟΣ Κων) νος Διοίκησις 13) ΚΑΛΕΚΗΣ Γεώργιος Πειραιώς Α' |
14) MAP ΑΓΚΑΚΗΣ Έμμ. Χανιά 14) ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΑΣ Ίωάν. Πειραιώς Α'
15) ΜΑΓΡΟΜΙΧΑΑΗ-Λυκούδη Ν. Μητρόπολις 15) ΚΑΡΤΑΣΗΣ Γρηγόριος Θεσ) νίκης Α'
16) ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ Βασίλειος Ρόδος 16) ΚΟΓΚΙΟΣ Γεώργιος Ναυαρίνου : 1
17) ΜΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ίωάν. Νεάπολις 17) ΚΟΓΛΑΛΟΓΛΟΓ Κων) νος Κηφιοιά
18) ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ Κων) νος Μοναστηράκι 18) ΚΡΙΚΕΛΛΟΠΟΓΛΟΣ Ίωάν. Λάρισα
19) ΜΙΙΕΡιΚΑΣ Θεοχάρης Κεντρικόν , 19) ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Παντελής Όμόνοια Μ ί
20) ΞΓΝΟΓΑΛΟΣ Κων) νος Μητρόπολις 20) ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ Γεώρ. Ηράκλειον ..! i
21) ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΓΛΣ Γεώργ. Μητρόπολις 21) ΛΟΛΙΔΗΣ Δημήτρ. Καβάλα 11 ; ,
22) Π ΑΛΛΗΣ Ευθύμιος Λογ. Κέντρον 22) ΑΟΓΤΡΑΚΗΣ Γεώργ. Πραξιτέλους :
23) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΓ Γεώργ. Κατερίνη 23) MAP ΑΓΚΑΚΗΣ Έμμ. Χανιά "
24) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΓ Γεώρ. Άγ. Ανάργυροι 24) ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Έμμ. Ηράκλειον Γί ι\
25) ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Γεώργ. Ηράκλειον 25) ΜΕΛΑΣ Εμμανουήλ Πειραιώς Α'
26) ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΑΟΓ Νικόλ. Μυτιλήνη 26) ΜΟΣΧΟΝΑΣ Βασίλειος Σταδίου 38
27) ΠΙΣΚΟΠΟΣ Νικόλ. Κεντρικόν 27) ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ Κων) νος Μοναστηράκιον
28) ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ Νικόλ. Πάτραι 28) ΜΠΕΡΚΑΣ Θεοχάρης Κεντρικόν
29) ΣΤΕΡΓΙΟΓ Μιχαήλ Μητρόπολις 29) ΜΠΟΓΑΤΑΔΑΚΗΣ Έμμ. Κεντρικόν
30) ΤΣΙΜΠΙΡΙΜΠΗΣ θεοδ. Κεντρικόν 30) ΞΓΝΟΓΑΛΟΣ Κων) νος Μητρόπολις
31) ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ Νικόλ. Χανιά 31) ΠΑΝΑΓΟΠΟΓΛΟΣ Άναστ. Μέγαρα

32) ΠΑΠΑΔΞΜΗΤΡΙΟΓ Γρηγ. Εύριπίδου
33) ΠΕΤΡΟΠΟΓΛΟΣ Άποστ. Πειραιώς Α'
34) ΤΖΙΝΟΣ Ηρακλής Κεντρικόν
35) ΤΣΑΚΑΛΠΣ Σπυρίδων Πανεπιστημίου
36) ΤΣΙΜΠΙΡΙΜΠΗΣ Θεοδ. Κεντρικόν
37) ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ Νικόλ. Χανιά.



ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ

Διά τάς αρχαιρεσίας τοϋ Συλλόγου ‘Υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης
τής ‘Ελλάδος τής 11ης καί 12ης Μαΐου 1969

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος-Κάνιγγος

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Α) ΚΕΝΤΡΟΥ Α) ΚΕΝΤΡΟΥ

1) ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Μελχ. Κεντρικόν 1) ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Μιχ. Κεντρικόν
2) ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Χρ. Αγορά 2) ΚΑΤΣΑΡΟΣ Γεώργ. Κεντρικόν
3) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ζαφ. Καλαμιώτου 3) ΚΑΡΛΗ - Παπαδοπούλου Μαρ.Κεντρικόν
4) ΓΑΛΛΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργ. Κεντρικόν 4) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Εύτυχ. Μητρόπολις
5) ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγ. Μητρόπολις 5) ΚΡΗΤΙΚΟΣ Νικ. Ζέα
6) ΚΑΝΤΙΑΝΗΣ Πέτρος Ταμ. Υγείας 6) ΝΑΝΟΣ Άριστ. Λογ. Κέντρον
7) ΚΑΡΑΤΏΛΟΣ ’Απόστολος Κεντρικόν 7) ΤΩΛΗΣ Βασίλ. Λογ. Κέντρον
8) ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ Άνδρ. Πειραιεύς
9) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Βάντα Διοίκησις

10) ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ Βικτωρία Λογ. Κέντρον
Π) ΜΠΕΛΕΚΟΣ Θεοδ. Κεντρικόν
12) ΠΑΠΑΤΩΝΝΟΥ Δημ. Διοίκησις
13) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Άθαν. Κεραμεικός
14) ΤΡ1ΓΩΜΗΣ Δημήτριος Σταδίου 38

Β) ΕΠΑΡΧΙΩΝ Β) ΕΠΑΡΧΙΩΝ

1) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Ίωαν. Βόλος 1) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΑΟΣ Άνδρ. Πάτραι
2) ΒΑΤΖΙΟΣ Άθανάσ. Ιωάννινα 2) ΤΖΙΡΚΑΣ Νικόλ. Καβάλα
3) ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ Ίωάν. Χανιά 3) ΧΕΡΡΑΣ Μιχ. Πύργος
4) ΚΟΥΣΑΔΙΑΝΟΣ Γεώργ. Πάτραι 4) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασ. Θεσσαλονίκη
5) ΜΑΡΣΑΝ Βλαδ. Καβάλα
6) ΣΟΥΚΗΣ Κων. Άγρίνιον
7) ΣΠΑΧΙΔΗΣ Κυριάκος Θεσσαλονίκη

3. ΕΛΕΓΚΤΑΙ

1) ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Κων. Κεντρικόν
2) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σωτ. Κεντρικόν

4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΤΟ 5. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ Ο.Τ.Ο.Ε.

1) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Ίωαν. Βόλος 1) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Ίωάν. Βόλος
2) ΑΠΑΛΑΚΗΣ Ματθαίος ‘Ηράκλειον 2) ΑΠΑΛΑΚΗΣ Ματθαίος Ηράκλειον
3) ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Χρ. ’Αγορά 3) ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Χρ. ’Αγορά
4) ΛΥΓΕΡΗΣ Δημ. Πειραιεύς 4) ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Στ. Καλαμιώτου
5) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ζαφείρ. Καλαμιώτου 5) ΛΥΓΕΡΗΣ Δημ. Πειραιεύς Α'
6) ΒΑΤΖΙΟΣ Άθαν. Ιωάννινα 6) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ζαφ. Καλαμιώτου
7) ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ζήσης Θεσ) κη Α' 7) ΒΑΤΖΙΟΣ Άθαν. Ιωάννινα
8) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΑΟΣ Άνδρ. Πάτραι 8) ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ζήσης Θεσ) κη Α'
9) ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγ. Μητρόπολις 9) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΑΟΣ Άνδρ. Πάτραι

10) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Φώτ.Διοίκησις 10) ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγ. Μητρόπολις
11) ΔΡΟΥΓΑΛΑΣ Ίωάν. Λ. Σοφού 11) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Φ. Διοίκησις
12) ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ Ίωάν. Αταλάντη 12) ΔΡΟΥΓΑΛΑΣ Ίωάν. Λ. Σοφού
13) ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ Ίωάν. Χανιά 13) ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ Ίωάν. ’Αταλάντη
14) ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ Άνδρ. Πειραιεύς Α' 14) ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Δημ. Λ. Σοφού
15) ΚΙΖΙΛΗΣ Κυριάκος Ίστιαία 15) ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ Ίωάν. Χανιά
16) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Εύτυχ. Μητρόπολις 16) ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΣ Σωτήρ. Καλαμιώτου
17) ΚΟΤΙΚΑΣ Άλέξ. Θεσ) κη Α' 17) ΚΑΡΑΤΣΙΚΗΣ Νικόλ. Καλαμιώτου
18) ΜΑΘΙΟΣ Έμμ. Κέρκυρα 18) ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ Άνδρ. Πειραιεύς Α'
19) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Αμπελόκηποι 19) ΚΙΖΙΛΗΣ Κυριάκος Ίστιαία
20) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σπ. Κορωπί 20) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Εύτυχ. Μητρόπολις
21) ΠΑΙΙΑΊ ΩΑΝΝΟΥ Δημ. Διοίκησις 21) ΚΟΤΙΚΑΣ Άλέξ. Θεσ) κη Α'
22) ΠΑΥΛΙΔΗΣ Δημ. ’Έδεσσα 22) ΚΟΥΣΑΔΙΑΝΟΣ Γεώργ. Πάτραι
23) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Άθαν. Κεραμεικός 23) ΜΑΘΙΟΣ Έμμ. Κέρκυρα
24) ΣΟΥΚΗΣ Κων. Άγρίνιον 24) Π ΑΠΑΓΙ ΑΝΝ ΟΠΟΥ ΛΟΣ Γ. Αμπελόκηποι
25) ΣΠΑΧΙΔΗΣ Κυρ. Θεσ) κη Α' 25) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σπ. Κορωπί
26) ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Σπ. Αιγάλεω 26) ΠΑΠΑ ΓΩΑΝΝΟΥ Δημ. Διοίκησις
27) ΣΩΤΗΡΙΟΥ Παναγ. Κεντρικόν 27) ΠΑΥΛΙΔΗΣ Δημ. ’Έδεσσα
28) ΤΖΙΡΚΑΣ Νικόλ. Καβάλα 28) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Άθαν. Κεραμεικός
29) ΤΣΑΒΑΣ Ήλίας Λεβάδεια 29) ΣΟΥΚΗΣ Κων. Άγρίνιον
30) ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Μελχ. Κεντρικόν 30) ΣΠΑΧΙΔΗΣ Κυρ. Θεσ) κη
31) ΧΕΡΡΑΣ Μιχ. Πύργος 31) ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Σπ. Αιγάλεω

32) ΣΩΤΗΡΙΟΥ Παναγ. Κεντρικόν
33) ΤΖΙΡΚΑΣ Νικόλ. Καβάλα
34) ΤΣΑΒΑΣ Ήλίας Λεβάδεια
35) ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Μελχ. Κεντρικόν
36) ΧΕΡΡΑΣ Μιχ. Πύργος
37) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασ. Θεσ) κη

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΕΝΟΑ ΟΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ 
ΤΗΣ 11ης ΚΑΙ 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1969
1. ΑΘΗΝΩΝ 30. ΚΙΛΚΙΣ
Καταστήματα ’Αθηνών - Πει-Κιλκίς.
ραιώς, Προαστείων, Πόρου,31. ΚΟΖΑΝΗΣ
Κηθύρων, Σ.τετσών, 'Ύδρας,Κοζάνης, ’Αμυνταίου, Γρεβε-
Μεγάρων, Θηβών, ’Ερυθρών, νών, Σιατίστης.
2. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 32. ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ
Άγ. Νικολάου, Σητείας, Ίε- 
ραπέτρας, Νεαπόλεως.
3. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
’Αγρίνιου, ’Αμφιλοχίας.
4. ΑΙΓΙΟΥ 
Αίγιου.
5. ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 
Άμαλιάδος.
6. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
Άλεξανδρουπόλεως, Σουφλ.ου.
7. ΑΝΔΡΟΥ 
’Άνδρου.
8. ΑΡΓΟΥΣ 
’Άργους, Νεμέας.
9. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
’Αργοστολιού, ’Ιθάκης.
10. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 
’Αταλάντης, Άγ. Κωνσταντί
νου.
11. ΒΕΡΡΟΙΑΣ 
Βερροίας.
12. ΒΟΛΟΥ
Βόλου, Αλμυρού, Σκοπέλου.
13. ΓΥΘΕΙΟΥ 
Γυθείου.
14. ΔΡΑΜΑΣ 
Δράμας.
15. ΕΔΕΣΣΗΣ 
Εδέσσης, Φλωρίνης, Αρι
δαίας, Σκύδρων.
16. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Ζακύνθου.
17. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Ηρακλείου, Μοιρών.
18. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
I. Δραγούμη,
Όδ. Έγνατίας 

» Έρμου 
» Λ. Σοφού 
» Μοναστηριού 
» 25ης Μαρτίου 

Πλ. Μεταξά 
Σταθμού
Γιαννιτσών, Λαγκαδά, ’Αλε
ξάνδρειάς, Κουφαλίων, Ν. Μου 
δανίων, Πολυγύρου.
19. ΙΤΕΑΣ
’Ιτέας, Άμφίσσης, Διστόμου.
20. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Ίωαννίνων, Μετσόβου, Παρα
μυθίας, Κονίτσης, Φιλιππιά- 
δος.
21. ΚΑΒΑΛΑΣ 
Καβάλας, Χρυσουπόλεως, Έ 
λευθερουπόλεως, Θάσου.
22. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Καλαμάτας, Μεσσήνης, Πύλου
23. ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
Καλύμνου, Λέρου.
24. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 
Καρδίτσης.
25. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ 
Καρλαβασίου.
26. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
Καστοριάς.
27. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
Κατερίνης.
28. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Κερκύρας, Ήγουμενίτσης.
29. ΚΙΑΤΟΥ 
Κιάτου.

■Κομστινής.
33. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Κορίνθου, Λουτρακιού.
34. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 
Κυπαρισσίας, Φιλιατρών, Γαρ- 
γαλιάνων-
35. ΚΩ 
Κώ.
36. ΛΑΜΙΑΣ 
Λαμίας, Καρπενησιού.
37. ΛΑΡΙΣΗΣ.
Λαρίσης, Φαρσάλων, Δομοκοΰ, 
Ελασσόνας, Άγιάς.
38. ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 
Λεβαδείας, Όρχομενοΰ, Άμ- 
φικλείας.
39. ΛΕΥΚΑΔΟΣ 
-Λευκάδας.
40. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, Αί- 
τωλικού.
41. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Μυτιλήνης, Μυρ. Λήμνου, 
Πλωμαρίου, Παπάδος.
42. ΝΑΟΥΣΗΣ 
Ναούσης.
43. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
Ναυπλίου, Λεωνιδίου, Κρανι- 
δίου.
44. ΞΑΝΘΗΣ 
Ξάνθης.
45. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Ξυλοκάστρου, Δερβενιού.
46. ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 
Όρεστιάδος, Διδυμοτείχου.
47. ΠΑΤΡΩΝ 
Πατρών, Καλαβρύτων.
48. ΠΡΕΒΕΖΗΣ 
Πρεβέζης, ’Άρτης.
49. ΠΤΟΛΕΜΑΤ ΔΟΣ 
Πτολεμαΐδος.
50. ΠΥΡΓΟΥ 
Πύργου, Άνδριτσαίνης.
■51. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Ρεθύμνης-
52. ΡΟΔΟΥ 
Ρόδου.
53. ΣΑΜΟΥ 
Σάμου.
'54. ΣΕΡΡΩΝ 
"Σερρών, Νιγρίτης.
55. ΣΠΑΡΤΗΣ 
Σπάρτης.
"56. ΣΥΡΟΥ
Σύρου, Θήρας, Μυκόνου, Πά
ρου.
'57. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 
Τριπόλεως, Μεγαλουπόλεως, 
Δημητσάνης.
58. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Τρικάλων.
59. ΧΑΛΚΙΔΟΣ 
Χαλκίδας, Ίστιαίας, Κύμης, 
Άλιβερίου, Λίμνης, Καρύστου, 
Αιδηψού.
60. ΧΑΝΙΩΝ 
Χανιών.
61. ΧΙΟΥ
Χίου, Καρδαμύλων, Οίνουσων.

§
§
§
§
§
§

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

‘Οδός Θερειανοϋ 4 & Κατσαντώνη
(Πάροδος Λεωφ. ’Αλεξάνδρας ’Αρ. 15)

§ -----------
§ Τηλ. κέντρον μέσω τοϋ όποιου επικοινωνείτε 
§ με όλους τούς ορόφους καί τάς υπηρεσίας : 

| 643.251 - 641.024 - 641.025 - 641.026 - 648.016

§ Τηλ. Δ/σεως: 660.764 — Άθήναι (Τ. 701)
§ ΩΡΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 11 - 1 καί 5 - 9
§
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ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδας

και ποιά θά είναι ή άπάντησίς μας 
προς την Διοίκησιν τής Τραπέζης.

Σάς είπα, έν προοιμίζ), δτι ευ
θύς ώς λάβαμε αυτό το μέρος του 
ύπομνήματος είχαμε μία σειρά συ
σκέψεις και με συναδέλφους οί ό
ποιοι έχουν κατά το παρελθόν ά- 
σχοληθή με τον Συνδικαλισμόν καί 
με τούς Προέδρους των υφισταμένων 
οργανισμών, καί μέ όλους εκείνους 
οί όποιοι έχειρίσθησαν έκ τής θέ- 
σεώς των ή έκ τής ΐδ,ότηιός των τά 
ασφαλιστικά θέματα, καθώς καί μέ 
μεγάλες κατηγορίες προσωπικού.

Θελήσαμε την είσήγησιν τήν ό
ποιαν θά σάς ύποβαλωμεν νά είναι 
•όσο τό δυνατόν πιο μελετημένη, νά 
είναι δσο τό δυνατόν πιο άντ,κειμε
ν ική καί δσο τό δυνατόν να μην εχη 
επιβαρύνσεις διά τό προσωπικόν. 
Γι' αυτό ζητήσαμε τις γνώμες ο σαν 
τό δυνατόν περισσοτέρων αρμοδίων 
προσώπων.

Βεβαίως, υπήρχε ή άμεσος καί 
εύκολος λύσις τής παντεΛοΰς άπορ- 
ριψεως τής είσηγήσ^ως, αλλά ούδε.ς 
έτόΛμησε νά τό είσηγηθή τό θέμα 
αυτό, ούτε ό Πρόεδρος των Συντα
ξιούχων, ούτε ήμεΐς, ούτε όλοι εκεί
νοι οί όποιοι προσήΛθον εις τάς συ
σκέψεις.

ί Βεβαίως, αί ανωτέρω ένέργειαι 
καί έπαφαί μας, αι οποΐαι ατιυσκο- 
πούσαν εις τό καλλίτερον δυνατόν 
αποτέλεσμα, δεν είχαν σάν σκοπό 
νά αποξενωθούμε από τό βάρος τής 
ύπευυυνου δΐυχε.ρισ<-ως.

Ό Σύλλογος ΰπο τό βάρος τής 
ευθύνης, άφοΰ καταδικάζει την είσή- 
γησιν, αντιπροτείνει τα κάτωθι οια 
την λύσιν τού προβλήματος. . .

κ. Βυθούλκας: Σάς παρακα
λώ, νά σάς ρωιήσω κάτι, ίιροτοΰ 
άπορρίψουμε τάς προτάσεις πρέπει 
νά εξετάσω μεν τό έξης θέμα, ύφί- 
σταται τό έλλειμμα αυτό ή δέν ύφι- 
σταται;

κ. Π. Θεοφα νόπουλος: Πα
ρά τό γεγονός δτι παρεκάΛεσα καί 
στήν αρχή τής ομιλίας μου νά μήν 
υπάρξουν δίο,κοπαί, άλλά νά σημει
ώσω μεν τις απορίες μας ώσ>ε να 
δοοοΰν απαντήσεις εις το συνοΛον, 
νά σας δώσω τήν άπάντησιν.

Τό έλΛειμμα, υπό την έννοιαν τού 
ασφαλιστικού Ίσοςυγίου, ήτοι σύγ- 
κρισις ασφαλιστικών έσοόων καί πα
ροχών, ύπαρχει. Δέν υπάρχει υπό 
την έννοιαν τού Ίσολογ.σμού τών 
Ταμείων μας, δεδομένου δτι δεν ύ- 
φίσταται αρνητική καθαρά θέσ.ς, ι
δίως με το λανυανον 'Ενεργητικόν 
πού άποτελεΐται άπό τήν αναπρο
σαρμογήν τών χρεωγράφων μας είς 
τήν τρέχουσαν τιμήν, κοθως καί άπό 
την ανατίμησιν τών παγίων στοι
χείων μας, δηλαδή τών ακίνητων. 
Είς τήν άσφάΛίσιν όμως σημασίαν 
έ'χει, ώς γνωρίςετε, το ασφαΑ,στι- 
κόν έσοδον. Καί αυτό άντιμετωπί- 
ζομεν.

Επανέρχομαι. Αί απόψεις τού 
Συλλόγου είναι αί κάτωθι: 1) Δ ι ά 
τήν συγχώνευσιν τών Τα
μείων. Βεβαίως, αποδεχόμεθα τήν 
συγχώνευσιν τών Ταμείων ΰπό μίαν 
προυποαεσιν, δτι αυτή θα γίνη έπί ΐ- 
σοις δροις. Συγχώνευσις έπί Ίσοις 
δροις σημαίνει· ϋπαρξις άναλογιστι- 
κής μελέτης, τί έχει ό ένας, τι έχει 
ό άλλος, τί έχει πΛηρώσει ο ένας, τί 
έχει πληρώσει ό άλλος, τι έσοδα έ
χει ό ένας, τί έσοδα έχει ό άλλος, 
τί υποχρεώσεις έχει ό ένας, τί υπο
χρεώσεις έχει ό άλλος.

’Εκείνο τό όποιον δέν δεχόμαστε 
είναι νά άδικήσωμεν ή νά μας αδι
κήσουν. Νομίςω δτι ή θέσις μας εί
ναι καθαρή, κρυστάλλινη καί δέν 
μπορεί νά ύπαρξη έπ’ αυτού αντίθε
τος άποψις. "Οπως δεν μπορεί καί 
κανείς να ύποστηρίξη δτι δέν έπι- 
βαλλεται πλέον νά σταματήση αυτή 
ή διάκρισις τού προσωπικού σε δύο 
μερίδες. "Ενας ό έργοδότης, κοινή 
ή έργασία, κοινή ή τύχη και οι απο
δοχές.

Τό δεύτερο θέμα, δπου καί υπάρ
χει μία διάφορά απόψεων μέ τον 
Σύλλογον τών Συνταξιούχων, είναι ή 
έπικούρησις. Ή έπικούρησις 
αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα. 
Ό Σύλλογος γιά τό θέμα της έπι- 
κουρήσεως είσηγεΐται δπως ή έπι- 
κούρησις έπανέλθη είς τό καθεστώς 
τό όποιον έπεκρατει δταν έοημιουρ- 
γήθη ό λ) μός Έπικουρήσεως. Τί 
σημαίνει αυτό;

Σημαίνει δτι καταστατικώς καθ- 
ωρίζετο δτι έπικουρήσεως δικαιούν
ται έκεΐνοι οί όποιοι συνεισφέρουν 
καί γιά τόσο χρονικόν διάστημά οσο 
θά συνεισφέρουν.

Ό λογαριασμός έπικουρήσεως 
κατ’ αρχήν δπως θά έχετε ύπ' οψιν 
σας έδημιουργήθη τό έτος 1949, 
άπό τό έτος αυτό κατά συνέπειαν 
ύπήρξαν εισφορά! τών έργαζομένων 
είς τον λογαριασμόν Έπικουρήσεως, 
διά τούς συναδέλφους τής Εθνικής, 
άπό τού έτους δέ 1961 διά τούς συ
ναδέλφους τής τέως Τραπέζης Αθη
νών.

Τό 1963 δι’ άποφάσεως τής Διοι- 
κήσεως τής Τραπέζης, ή οποία ένε- 
κρίθη ύπό τού Γενικού Συμβουλίου 
τής Τραπέζης καί ένεκρίθη και από 
τήν Γενικήν Συνέλευσιν τών μετό
χων, ή έπικούρησις έπεξετάθη είς 
δλους τούς μέχρι τότε συνταξιού
χους, ανεξαρτήτως έάν είχαν ή έάν 
δέν είχαν συνεισφέρει.

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης άνέ- 
λαβε ένυπογράφως τήν ύποχρέωσιν

δπως καλύπτη τά τυχόν παρουσια- 
σθησόμενα έλλείμματα. Σήμερα ή 
Διοίκησις τής Τραπέζης έρχεται καί 
λέει, ή μάλλον ή Επιτροπή τό λέει, 
δτι δχι μόνον δέν δέχομαι νά κα- 
λύψω τά έλλείμματα τά όποια έγώ 
έδημιούργησα, αλλά, άντιοέτως, δέν 
θέλω νά έχω καμμίαν σχέσιν με τήν 
έπικούρησιν, αποσύρω καί τήν έξ 
9% εισφοράν μου καί τήν ρίχνω αλ
λού καί δταν όρθοδοπήσουν και τα 
άλλα Ταμεία θά πάρω τήν εισφοράν 
μου καί θά τήν βάλω στήν τσέπη 
μου. Άλλά τί σημαίνουν δλα αυτά; 
Άς κάνουμε έναν συλλογισμόν. Έ
άν ένας συνάδελφος μπήκε το 1949 
είς την Τράπεζα καί φύγη έπειτα 
άπό 30 χρόνια ύπηρεσιας, ήτοι τό 
1979, θά θελήση να έπικουρηοή. 
Θά έχη καταβάλει εισφοράς όια την 
έπικούρησιν έπί 30 χρόνια. Τότε, ό
χι μόνον δέν θά έπικουρηθη, αλλα 
θά μάθη έκπληκτος δτι οφείλει καί 
600 έκατομμ., δσα βγάζει ή μελέτη 
τής Επιτροπής ώς έλλειμμα γιά 
τήν έπικούρησιν μέχρι τό έτος 1 97V. 
Έάν δέ ρωτηση ό συνάδελφος, πώς 
σας οφείλω τή στιγμή πού εγώ μό
νον πληρώνω έπί 30 χρόνια, θα TOu 
άπαντήσουν δτι τά χρήματά σου τα 
δώσαμε αλλού.

Αυτό δμως είναι άπαράδεκτον καί 
ώς έκπρόσωποι έργαζομένων δεν τό 
δεχόμεθα. Πιστεύομεν οτι είναι δί
καιον, είναι ήθικόν, έπικούρ.,σιν να 
λαβουν έκεΐνοι οί όποιοι συνε.σέφε- 
ραν, καί νά λάβουν έπικούρησιν για 
τοσον χρονικόν διάστημα δσο συν- 
εισέφεραν.

Βεβαίως δημιουργεΐται ένα κοινω
νικόν πρόβλημα, διότι θα έλθη ή 
Διοίκησις, έάν γίνη αποδέκτη ή ά- 
ποψις αυτή τού Συλλόγου τών έν 
ένεργείφ ύπαλλήλων, καί θά περι- 
κόψη τήν έπικούρησιν από εκείνους 
οί όποιοι την λαμβάνουν μέχρι σή
μερον αχρεωστή ,ως. Άλλα δια τό 
κοινωνικόν πρόβλημα τό όποιον θά 
δημιουργηθή, ύπευθυνον δέν είναι τό 
Σώμα τών έν ένεργείφ ή και τών έν 
άπομαχίφ άκόμα ύπαλλήλων, άλλά 
ή Διοίκησις τής Τραπέζης, ή οποία 
τό έδημιούργησε καί ύποχρεουται νά 
τό καλύψη. Όπότε έπιρρίπτεται 
πλέον ή διεκδίκησις του θέματος 
αυτού είς τούς αδελφούς Συλλόγους 
τών Συνταξιούχων βάσει τών ήοικών 
καί νομικών έρισμάτων των.

Εκείνο δμως τό όποιον δέν μπο
ρούμε εμείς ώς έκπρόσωποι έργαζο
μένων, νά αποδεχθούμε, έφ’ δσον κα- 
λούμεθα νά έκφερωμεν την αποψιΐν 
μας έπί τής έπικουρήσεως, είναι νά 
δεχθούμε να έξακολουοήση το ύφι- 
στάμενον σήμερον καθεστώς, και ι
δίως νά άποξενωθή ή Τράπεζα τής 
ύποχρεώσεως τής συνεισφοράς της 
είς τον λ)σμόν Έπικουρήσεως.

Επίσης είς τό λογαριασμόν έπι
κουρήσεως θά πρέπει να έπανέλθη 
κατα την άποψίν μας πάντα, και μία 
ίσχύσασα κατά τό παρελθόν διατα- 
ξις κατά τήν οποίαν έν ούδεμια πε- 
ριπτώσει ή σύνταξις καί ή επικούρη- 
σις άθροιστικώς λαμβανόμεναι θά ύ- 
περβαίνουν τον μισθόν του έν ενερ
γείς! ύπαλλήλου.

Διότι ύπάρχουν σήμερα περι
πτώσεις κατά τις όποΐςε συνιαξ.οΰ- 
χος λαμβάνει 1 12% έπί τών αποδο
χών τού έν ένεργείςι καί κατα συνέ
πειαν λαμβάνει παρα πάνω από τον 
μισθόν τον όποιον είχεν ότε είργά- 
ζετο είς τήν Τράπεζαν. Οί περιπτώ
σεις αυτές είναι πάρα πολύ λίγες 
καί άπό πλευράς οίκονομ.κων με, ε
θών ασήμαντες, δημ.ουργοΰν όμως 
πεπλανημένες εντυπώσεις σκανδαλω
δών παροχών συντάξεων καί πρέπει 
νά έξαλειφθοΰν. Άλλωστε δέν είναι 
καί σωστό, άπό πάσης άπόψεως, νά 
άπολαμβάνη ό άπόμαχος περισσό
τερα άπό εκείνον πού έργάζεται α
κόμη καί έχει καί τό πλήθος τών 
ευθυνών του.

Ερχόμαστε είς τά δ ρ ι α ηλι
κίας. Έπί τών όρίων ήλικίας δέν 
δέχεται συζήτησιν ή συλλογική εκ- 
προσώπησις. Δέν άποδέχεται τά 
προτεινόμενα μέτρα, διότι ύπάρχουν 
τόσα μειονεκτήματα είς τήν πρότα- 
σιν ώστε φοβούμεθα δτι θα άποτελέ- 
ση βόμβα στά θεμέλια τής Τραπέ
ζης. Έκτος αυτού, καθ’ ήν στιγμήν 
ή Διοίκησις τής Τραπέζης έπαγγέ- 
λεται τήν άνανέωσιν, ή Επιτροπή 
προτείνει τό νά μετατραπή ή Ε.Τ.Ε. 
είς "Ιδρυμα γερόντων.

(Χε ι ροκροτή ματα)

Άλλά, κ. Συνάδελφοι, είπα καί 
είς τήν αρχήν δτι ή εϊσήγησις τής 
Επιτροπής κατέχεται καί άπό 6α- 
θύτατον άντικοινωνικόν πνεύμα. . .

Φωναί: Τά ονόματα νά μάς 
πήτε...

κ. Πρόεδρος Γ.Σ.: Περιμένετε 
κ. Συνάδελφοι, θά όμιλήση αργότε
ρα καί ό κ. Πρόεδρος καί θα σας 
πή.

κ. Π. Θεοφανόπουλος: Δι
ότι δταν ή σύγχρονος κοινωνία α
παιτεί καί δταν ή Πολιτεία διακη
ρύσσει δτι ή γυναίκα έ'χει ένα τρι
πλόν ρόλον είς τήν κοινωνικήν ζωήν, 
τον ρόλον τής έργαζομένης, τής μη
τέρας καί τής συζύγου, ή Επιτρο
πή προτείνει δπως αυξηθούν τά έ
τη έργασίας τού θήλεως προσωπι
κού κατά 10 έτη, ήτοι άπό 25 είς 
35.

Άλλά καί διά τό άρρεν προσω
πικόν ή Πολιτεία θέλουσα νά κατα- 
πολεμήση τήν άνεργίαν καί νά έπ ι- 
τύχη τήν άνανέωσιν, θεσπίζει τήν

35ετίαν, τήν 35ετίαν ή όποια απο
τελεί είς τάς Δημοσίας Υπηρεσίας 
ύποχρεωτικήν έξοδον έκ τής Ύπηρε- 
σίες, ή Επιτροπή προτείνη τήν 40- 
ετίαν. Κατά συνέπειαν είναι άπαρά
δεκτον παντάπασιν τό θέμα τής αΰ- 
ξήσεως τών έτών τών όρίων ήλικίας 
καί τών έτών έργασίας.
Τέταρτον θέμα - καί έδώ όμολογου- 

μένως προβαίνομεν είς μίαν βαρυτά- 
την θυσίαν και ή θυσία είναι βαρυ- 
τάτη ιδίως διά τούς νεωτάτους συνα
δέλφους, οί όποιοι έχουν τούς γλίσ- 
χρους μισθούς, άν καί άπό πλευράς 
ύψους έπιβαρύνσεως άφορά τούς με- 
γαλυτέρους - δεχόμεθα είς άπόδειξιν 
τής καλής πίσιεως τήν όποιαν έχο- 
μεν γιά νά λύσωμεν τό πρόβλημά 
μας, ύπό τελείως προσωρινόν καθε
στώς, καί μέχρις δτου έχομεν ε ς 
χεΐρας μας μελέτην άναλογιστικήν, 
άναλογιστού διεθνούς κύρους, τόν ό
ποιον πρόκειται να μετακαλέσωμεν, 
διότι τό είχαμε ξαναπροτείνει είς 
προηγουμένην διοίκησιν νά μετακα- 
λέσωμεν ξένον άναλογιστήν έξόδοις 
μας καί έλάβομεν τήν άπάντησιν δτι 
έφ’ δσον ύπάρχει Εθνική Τράπεζα 
θά ύπάρχουν καί τά Ταμεία τών ύ
παλλήλων καί κατά συνέπειαν δέν 
χρειάζεται άναλογιστής, δηλαδή πή
ραμε τήν ίδια άπάντησι πού έπαιρ
ναν δλα τά Δ.Σ. άπό τότε πού ύφί- 
σταται ό Σύλλογος τών ύπαλλήλων 
τής Εθνικής Τραπέζης, άποδεχομε- 
θα βαρυτάτην θυσίαν, έπιβάρυνσιν 
είς τήν εισφοράν τών έργαζομένων 
τής τάξεως μέχρι τού 5%. Τήν άπο- 
δεχόμεθα διότι είναι κατ’ αρχήν έν 
δψει αί αυξήσεις αί όποΐαι θα μάς 
δοθούν κατόπιν τής καταγγελίας τής 
Συλλογικής Συμβασεως . . .

(θόρυβος - κωδωνοκρουσίαι)

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ μήν 
διακόπτετε, ακούστε τήν είσήγησιν 
της Δ.Ε. του Συλλόγου, κρατήστε 
σημειώσεις καί μετά θά πήτε τήν 
γνώμην σας ό καθένας καί θά τό ξα- 
νασυζητήσωμεν τό πραγμα.

κ. Π. Θεοφανόπουλος: Οί 
πληροφορίες μας είναι δτι ή αΰξησις 
θά μάς δοθή. "Ετσι άπο τη μια με
ριά έχουμε τήν ύπερτάτη αυτή θυ
σία τής έπιβαρύνσεως μας, μέ άπο-

κλειστικό σκοπό τήν διάσωσι των 
Ασφαλιστικών μας ’Οργανισμών 
καί άποδεικνύουμε καί προς τήν Κυ- 
βέρνησιν καί προς τήν Διοίκησιν τή 
θέλησί μας, τήν άπόφασί μας, νά 
προστατεύσω μεν τά Ταμεία μας, 
άπό τήν άλλη μερ.ά περιμένουμε μέ 
τήν καταγγελία τής συμβάσεως έρ
γασίας τας έν δψει αυξήσεις, οί ό
ποιες θά καλύψουν αύτη τη συνεισ
φορά μας.

Παρακαλώ, όσους έκ τών συνα
δέλφων θελήσουν νά ομιλήσουν ε,ση- 
γούμενοι μέτρα νά λάβουν σοβαρώς 
ύπ’ δψιν δ τι τό ασφαλιστικόν θέμα 
είναι τό άπαν καί διά τό προσωπι
κόν καί διά τήν Τράπεζαν. "Οτι δι
έρχεται μίαν κρίσιμον καμπήν καί 
δτι δυνάμεθα έναντι τής προτε.νομέ- 
νης θυσίας, τελείως προσωρινής, να 
διατηρησωμεν αυτό τό όποιον μέ τό
σες θυσίες έδημιούργησαν για μας 
καί τίς οϊκογένε.ές μας γενεάς συνα
δέλφων. ’Επαναλαμβάνω δτι ή από- 
φασις δέν ήτο εύκολος για τό Δ.Σ. 
Θά μπορούσαμε έάν δέν είχαμε συν- 
είδησιν τής βαρυιάτης εύθυνης μας 
νά έμφανιζόμεθα ένώπιόν σας, πολ- 
λφ μάλλον πού μετ’ όλίγας ήμέρας 
θά όδηγηθώμεν εις άρχαιρεσιας, και 
νά κάνωμε πολιτικήν, να κανωμε δη
μαγωγίαν καί νά σας πούμε οτι δεν 
άποδεχόμεθα τίποτε. "Ετσι θα κερ
δίζαμε ίσως τήν συμπάθεια πολλών 
θά χάναμε ίσως τό ζήτημά μυ,ς. Πι
στεύουμε δμως δτι αυτή δεν ε.ναι ή 
άρμόζουσα τακτική δΓ ανθρώπους 
οί όποιοι έχουν χειρισοή ύπευθυνα 
τό θέμα έπί μίαν διετίαν και γνω
ρίζουν πλήρως τάς άπόψεις τών άρ- 
μοδίων παρα γονιών. Τό πλέον εϋκο- 
λον, έπαναλα μβάνω, θά ήτο ή πλή
ρης άπόρριψις καί ή πλήρης αποδο
κιμασία του κειμένου, νομιζομεν δ
μως δτι αί στιγμαί έπιβάλλουν νά 
δεχθούμε αυτά τα μέτρα, τά οποία 
είσηγεΐται τό Δ.Σ. με πλήρη συναί- 
σθησι τής εύθυνης του και τών ύπο- 
χρεώσεών του έναντι του Προσωπι
κού καί τού Ιδρύματος.

Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ.
(χειροκροτήματα παρατεταμένα)

κ. Κ. Κατσάμπας (Πρόεδρος 
Συνελεύσεως): Τόν λόγον έχει ό κ. 
Δ. Χαρΐτος.

Διευιιρινισεις έπί τον άοφαλιβτιαοϋ 
ύπό τού Εφόρου u. Δ. Χαρίτου

κ. Δ. Χαρΐτος: κ. Συνάδελφοι 
πολλοί έξ ύμών έςήτησαν να ανα- 
γνωσθοΰν τα ονόματα τής Επιτρο
πής. Πριν, δμως, σας τά αναγνωσω, 
όφείλομεν να κανωμεν μίαν δ.ευκρινι- 
σιν. Τό ονόματα αϋτα δέν είναι έν 
τφ συνόλτρ των υπεύθυνα δ.ά το πό
ρισμα τό όποιον ακούσατε. Ακού
σατε άκόμη δτι τό ‘Υπόμνημα πή
δα άπό την σελίδα 3 είς την σελ. 
11. Γνωρίζομεν πολύ καλά δτι είς 
τίς ένδιαμεσες σελίδες μεταξύ τών 
άλλων ύπαρχουν καί πραγματικές 
διαφωνίες. Δέν θά μάς είναι δύσκο- 
λον νά σάς πούμε δτι τό πόρισμα 
συνετάχθη ύπό δύο, τουλάχιστον, με
λών έξ αυτών τά όποια θα ακούσετε. 
Δια την ίσιορίαν άνυ,φέρω τα ονό
ματα, τά όποια έν τουτοις έπρεπε 
νά γνωρίζετε άπό τό προηγούμενον 
ψύλλον τής ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ, δπου 
είχαν δημοσιευθή.

Ή Επιτροπή είχεν ώς Πρόεδρον 
τόν Υποδιοικητήν της Εθνικής Τρα
πέζης κ. Κ. Παπαχαραλάμπους. Ώς 
μέλη αυτής είχεν έκ τών μελών του 
Δ.Σ. τής Τραπέζης τόν κ. Φ. Άγγε· 
λή, Πρόεδρον τού Δικηγορικού Συλ
λόγου Αθηνών, τόν κ. Κούλη, Κα
θηγητήν τής Δημοσίας Οικονομίας 
τού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κ. 
Γ. Μυλωνά, Πρόεδρον τών Μετόχων 
τού Χρηματιστηρίου Αθηνών καί 
τόν κ. Πουλέα, τέως Υπουργόν Ερ
γασίας. Επίσης είχεν τόν κ. Μη- 
τσόπουλον, Δ)ντήν Νομικόν Σύμ
βουλον τής Ε.Τ.Ε., τόν κ. Γ. Παπα
χρήστου, Προσωπάρχην τής Ε.Τ.Ε., 
τόν Σύμβουλον παρά τή Διοικήσει 
κ. Γούστην καί, έν τέλει, τόν κ. Καλ- 
κάνην, Άναλογιστήν τής Ασφαλι
στικής Εταιρείας ό ΑΣΊΉΡ.

Έπαναλαμβάνομεν μέ πασαν ευ
θύνην τών δσων λέμε, δτι ή άπαρί- 
θμησις αυτών τών ονομάτων δέν ση
μαίνει τίποτε ώς προς τήν ευθύνην 
διά τό τελικόν περιεχόμενον του πο
ρίσματος. Τόν 6/κον τής έργασίας 
τόν είχεν ό Άναλογιστής τής Ασφα
λιστικής Εταιρείας ΑΣΤΗΡ κ. 
Καλκανης ώς επίσης καί ό κ. Γού- 
στης.

(Φωναί - άποδοκιμασίαι - κωδω
νοκρουσία!).

κ. Δ. Χαρΐτος: Ή άνάπτυξις 
τήν οποίαν άκούσατε άπό τόν Γ εν. 
Γραμματέα τού Συλλόγου κ. Θεοφα- 
νόπουλον έπί τού άσφαλιστικοϋ ήτο 
έπέκτασις τού ήδη δη μοσιευθέντος 
Απολογισμού καί συνεπώς θα τήν 
συμπεριλάβετε, δσοι έξ ύμών θελή- 
σετε νά ομιλήσετε, μέσα είς τό γε
νικόν σώμα τού Απολογισμού. Δέν 
άποτελεΐ άνεξάρτητον θέμα. 'Οπωσ
δήποτε, δμως, προς διευκόλυνσιν 
τών έργασιών τής Συνελεύσεως καί 
διά νά μήν άποτονωθή τό θέμα, τό 
Ασφαλιστικόν, ό κ. Γ ενικός Γ ραμ- 
ματεύς σάς έκάλεσεν, τό μέν δημο- 
σίφ καί μέ δσην έντασιν διαθέτομεν 
νά καταδικάσωμεν τό πόρισμα αυτό 
τής Επιτροπής.

κ. Δ. Παπαϊωάννου: Σω
στά.

(Σύσσωμος ή Συνέλευσις: Κατα

δικάζεται. . . Καταδικάζεται. (Πα
ρατεταμένα καί διαρκή λε.ροκροτή- 
ματα) Φωναί έξ δλης τής αϊσουσης: 
Αίσχος! Αίσχος!

κ. Δ. Χαρΐτος: Τό δεύτερον 
είναι, χωρίς αυτό ν’ άποτελή δέσμευ- 
σιν δια τούς μέλλοντας να Ομιλή
σουν, νά εγκρίνετε τα γενικά αΰιά 
πλαίσια τών αντιπροτάσεων μας, α
σχέτως, καί χωρίς αυτό να αποτε- 
λέση δέσμευαιν διά τούς όμιλητας, 
έπαναλαμβάνω, είς τό τέλος, ναι κ. 
Παπαϊωαννου, μην ανησυχή τε, είς τό 
τέλος.

(θόρυβος - φωναί)

κ. Δ. Χαρΐτος: κ. Συνάδελ
φοι, τό δλον θέμα δέν μπορεί, δεν εί
ναι νοητόν, νά έχη τόν χαροικ,ήρα 
τής ύφαρπαγής. Κριτικάρουμε δλο 
τό ασφαλιστικόν πρόβλημα καί είς 
τήν θετικήν καί είς τήν άρνητικήν του 
πλευράν. Μην μας διαφυγει, ασχέ
τως τής άπαλλαγής ή μη τού Δ.Σ., 
διά τόν λοιπόν άπολογισμόν. Δέν 
θά πρέπει νά παραλειψετε, ξεχωρι
στά νά δώσετε την έξουσ.οδοιησιν 
αυτήν προς τό Δ.Σ., κατόπιν καί 
τής συζητήσεως ή όποια θα γίνη 
έκ μέρους τών μελλόντων νά ομιλή
σουν καί τής δευτερολογίας τού Δ. 
Συμβουλίου.

ΔΩΡΕΑΙ

Α' Υπέρ τών σκοπών Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

1 ) Παρά Ίω. Ίσηγώνη είς μνή
μην τού άποβιώσαντος Νικ. Ζουμ- 
πουλίδη Δρχ. 200.

2) Παρά Νέου Οικοδομικού Συν
εταιρισμού Ύπαλλήλων ΕΤΕ είς 
μνήμην τού άποβιώσαντος Γ. Γραμ- 
ματέως αυτού Δημ. Μανιακή Δρχ. 
1.000.

3) Παρά κ. Ήρ. Κασνέτση Σ )χου 
Δ)ντοΰ ΕΤΕ είς μνήμην του άποβιώ
σαντος Νικ. Ζουμπουλίδη Δρχ. 500.

Β' Υπέρ τών σκοπών τού «Υγείας 
Μέλαθρον» Προσωπικού ΕΤΕ

1 ) Παρά Συλλόγου Συντ)χο 
ΕΤΕ είς μνήμην τού άποβιώσαντ! 
Νικ. Ζουμπουλίδη Δρχ. 5.000.

ΑΡΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
Νευρολόγος — Ψυχίατρος

Diploma in Psychological 
Medicine (D.P.M.)

Έπί τριετίαν ’Επιμελητής Πα
νεπιστημίου Κλινικής του St. 
George Hospital London. 

Άρτι άψιχθείς, μετά δετή είδί- 
κευσιν Ιν ’Αγγλία, δέχεται τά 
μέλη τοϋ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 5-8 μ. μ. 
Ίπποκράτους — Ναυαρίνου 8

κ. Μ. Τσουδερός: (διακό
πτων) Μίαν πρότασιν νά κάνω. Έ
γώ δλο προτάσεις κάνω. Έν συνε
χείς! τών δσων είπεν ό κ. Χαρΐτος, 
έγώ θά έλεγα τό έξής: Νά συντα- 
χθή ένα Ψήφισμα τής Γεν. Συνελεύ
σεως προς τήν Διοίκησιν τής Τρα
πέζης, τό όποιον νά καταδικάζη, νά 
καυτήριάζη τό πόρισμα τής ’Επι
τροπής.

(παρατεταμένα χειροκροτήματα)

κ. Δ. Χαρΐτος: Υπάρχει βε
βαίως ή έγκρισίς σας διά το ψήφι
σμα άλλά νομίζω δτι ή καταδίκη θά 
πρέπει νά περιέλθη εις γνώσιν τής

Διοικήσεως, πρώτον άπό τήν πρωτο- 
| φανή προσέλευσιν συναδέλφων είς 
ι τήν Γεν. Συνέλευσιν, καί μακάρι νά 
ξαναγίνη τό ίδιο καί είς τάς έπομέ- 
νας Συνελεύσεις, δεύτερον ή καταδί
κη αυτή θά περιέχεται έντονώτατα 
μέσα είς τό συνταχθησόμενον ΰπό 
τού Συλλόγου Υπόμνημα, έάν παρ’ 
έλπίδα καί πέραν αυτών χρειάζεται 
καί ιδιαίτερον κείμενον, μέ τήν μορ
φήν τού ψηφίσματος, δέν έχομεν ού- 
δεμίαν άντίρρησιν.

κ. Κ. Κατσιάμπας (Πρόε- 
1 δρος Συνελεύσεως): Θά γίνη τό ψή
φισμα.

Ή ομιλία τού Προέδρου τοϋ Συλλόγου
u. Άδαμ.

κ. Α. Όθωναΐος (Πρόεδρος 
Δ.Ε. Συλλόγου): κ. Συνάδελφοι, ε
πειδή έκ τών θέσεων πού λαμβάνει ό 
Σύλλογος έναντι τού ύπομνημαιος, 
ίσως ένδεχομένως νά μήν έχετε σύλ
λαβε! τό Ίσοζυγιον, κάνοντας μίαν 
άνακεφαλαίωσιν σ^ς πληροφορώ! τό 
έλλειμμα έκ Δρχ. 1.983 έκατομ. τό 
όποιον έμφανίςει ό κ. Άναλογιστής, 
τό θεωρού μεν μέχρι τής έπαληοεύ- 
σεως τών στοιχείων ώς δεόομένον, 
διότι, καθώς αντιλαμβανεσσε δέν έ
χομεν τόν χρόνον διά νά μπορέσω μεν 
να έπιληφνώμεν σήμερον αναλογι- 
στικής μελέτης καί έξευρέσεως τού 
πραγματικού ύψους. Επομένως ξε
κινάμε ύποχρεωτικώς μέ τα δεδομέ
να τα οποία μας δίδουν.

Προβλεπόμενον άνοιγμα μετά 10- 
ετίαν δραχ. 1.985 έκατομ. Νομιμο- 
ποιούμεθα νά διεκδικήσωμεν άπό 
τήν Τράπεζαν τής Έλλαδος άπαί- 
τησιν της ταξεως τών Δρχ. 1 8ο έκ., 
ώς άποδεικνύει ή σημερινή άναλογι- 
στική μελέτη τού ίδιου προσώπου 
καί ισχυοντος εισέτι τοϋ Ν. 3.662, 
πού καθώριζεν ότι κατόπιν κοινής 
άποφάσεως τών Υπουργών Εμπο
ρίου, Εργασίας καί Οικονομικών 
καθορίζεται άνά διετίαν τό ποσον τό 
όποιον ύποχρεούνται νά καταβάλλουν 
αί Τράπεζα ι Εθνική, Ελλάδος και 
Κτηματική προς κάλυψιν του άπαι- 
τουμένου ποσού άνοιγματος συνε
πείς του γνωστού Νόμου συχχωνεύ- 
σεως 2.510 καί 2.626 ό όποιος έδη- 
μιουργησε την άποχώρησιν έκ τού 
Ταμείου μας τών ύπαλλήλων τής 
Τραπέζης τής Έλλαδος καί της 
Κτηματικής κατά τρόπον αυθαίρετον 
άνευ ούδεμιας άναλογιστικής μελέ
της. Άρκουμαι δια την ίσιορίαν καί 
μόνον να σας πληροφορήσω οτι και 
μέχρι τής προηγουμένης ήμέρας τής 
άποφάσεως αύιης ό έντεταλμένος 
πρός τούτο Δ)ντής τού Ύπ. Εργα
σίας έδήλου ότι μέ τα σημερινά έπι- 
στημονικά δεδομένα καθίσταται ά- 
δύνατος ό διαχωρισμός τών Ταμείων, 
διότι ένφ τό Ταμεΐον Συντάξεων τής 
Ε.Τ.Ε. συνεστήοη έν έτει 1867, εν 
έτει 1928 καί 1929 δια τής ' I δρύ- 
σεως τής Τραπέςης τής Ελλάδος, 
ολόκληρον τό προσωπικόν αυτή., δ.ά 
Νόμου ύπήχθη εις τα Ασφαλιστικά 
Ταμεία τής Τραπέζης άνευ ούδεμιας 
πρός τούτο συνεισφοράς.

'U τότε Διοικηιης της Τραπέζης 
μας άντελήψθη ότι έκ τής αίτιας 
αυτής ήτο μοιραΐον καί φυσικόν με 
τήν παροδον τού χρόνου να δημιουρ- 
γηθοΰν σοβαρώτατα ανοίγματα είς 
τά Ταμεία, διότι ναι μέν ή Τράπεζα 
τής Έλλαδος ξεκίνησε μέ προσωπι
κό μέρος έκ τών συναδέλφων μας, 
έξ ύπαλλήλων δηλαδη της Ε.Τ.Ε., 
άλλά λόγφ τής αποχωρήσεώς των, 
αφ’ ενός ούδεμία ύποχρεωσις ήμών 
ύπήρχε πρός συνταξιοδότησιν αυτών 
και αφ’ ετέρου ένα μεγάλο μέρος 
τών ύπαλλήλων τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος προσελήφθη κατα τους 
γνωστούς τρόπους: διάφοροι άπο- 
στρατοι, άπότακτοι, συνταξιούχοι 
Δ.Υ. κλπ., διότι είναι γνωστόν ό. ι ή 
Τραπεζα τής Ελλάδος άπετέλει 
τούς πρώτους χρόνους τής ίδρύσεως 
της τό κέντρον διερχομένων και τό 
κέντρον ί κανοπο ιήσεως όλων τών πο
λιτικών ρουσφετιών.

Επανέρχομαι καί λέγω ότι τούτο 
διεΐδεν ό Διοικητής τότε τής Τραπέ
ζης μας καί ύπέγραψεν ειδικόν πρω
τοκολλάν μέ τούς τότε Διοικητάς 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος, ότι άν 
παραστή αναγκη νά καταβάλη ό Δι
οικητής τής Εθνικής Τραπέςης πο- 
σόν πρός κάλυψιν τυχόν άνοιγματος, 
ύποχρεουται ή Τράπεζα τής Ελλά
δος να καταβαλη ίσον ποσόν.

Έξ όλων αυτών τών λόγων νομι- 
μοποιούμεθα καί έν άνάγκη θά διεκ- 
δικήσωμε καί δικαστικώς άπαίτησίν 
μας διά τό ποσόν τών 1 8ο έκατομ. 
δρχ., τό όποιον άποδεικνύεται ώς 
οφειλή άκόμη καί σήμερον τής Τρα
πέζης τής Ελλάδος έναντι ήμών. Τό 
δικαίωμα αυτό παραχωροΰμεν είς 
τήν Τράπεζαν είς τρόπον ώστε έκ 
τής είσπραξεως τοϋ κονδυλίου τού
του τό ποσόν τού προβλεπομένου 
μελλοντικού άνοιγματος τών Δρχ. 
1.985 έκατομ. θά κατέλθη είς Δρχ. 
1.800 έκατομ. Έφ’ όσον, Κύριοι, 
άποδεχθή ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
μας την πρότασιν τής Επιτροπής, 
ή οποία προτείνει πρόσθετον συμμε
τοχήν τής Τραπέζης έξ 7,5%, πού 
άντιστοιχεΐ είς Δρχ. 35 έκατομ. καί 
καταβολήν Δρχ. 65 έκατομ., πρός 
συμπληρωματικήν κάλυψιν τών 
δημιουργουμένων άνοιγμάτων έν 
τφ Ταμείφ Συντάξεων ήμών, ή οϋ- 
τω πρόσθετος γενική συνεισφορά 
τής Τραπέζης ανέρχεται είς Δρχ. 
1 00 έκατομ. έτησίως. Θεωρού μεν 
ότι μέ τά δεδομένα αυτά τά οποία

Όδωναίου
μάς παρέχει ή άναλογ ι στ ική μελέτη, 
είς τήν παροδον τών μεσολαβούντων 
10 έτών, τό συνολικόν ποσόν τής 
συνεισφοράς τής Τραπέζης ανερχό- 
μενον είς Δρχ. 1.000 έκατομ. θά 
κατεβάση τό άνοιγμα είς Δρχ. 800 
έκατομ. Έκ τής μεηέιης, καί ίσως 
έκ τών έλλειπουσων και μή παρα- 
δοθεισών ήμΐν σελίδων, έπληροφορή- 
θημεν ότι έκ του συνολικού ανοίγμα
τος του ποσού τών Δρχ. 1,9αο έ
κατομ. πού προβλέπουν, ποσόν τά
ξεως 600 έκατ. δημιουργεΐται είς 
τόν λ;σμάν έπικουρήσεως ήμών.

Κατ’ αρχήν είναι έντελώς άπαρά
δεκτον λ;σμός έπικουρήσεως ό ό
ποιος σημαίνει ότι μοιράζει, ό;τι έ
χει, να έχη καί αυτήν την στιγμήν 
χρεωστικόν ύπόλοιπον.

Διά τής ύπό τού Συλλόγου προ- 
τεινομένης λύσεως, τής λυσεως δη
λαδη του β^σ,κου προολήματος κα
τά τρόπον δίκαιον και ήοικον, διότι 
πασα άλλη λύσις είναι απαράδε
κτος, διότι δέν θα στηρίζεται πουθε
νά, τό θέμα λύεται. Είναι αδίανόη- 
τον, τό πώς είναι δυνατόν ή μελέ
τη αυτή της όποιας τό 1)3 του ά
λικου άνοιγματος καλύπτει μόνον τό 
Επικουρικόν, να αναζητεΐται λύσις 
απίθανος, διότι οΰτω συμφέρει είς 
ώρισμένους.

Ή διά τού τρόπου αυτού κάλυ- 
ψις του λ)σμου έπικουρήσεως ση
μαίνει όχι μονον ότι θα μας δημι- 
ουργήση την έξυγίανσιν του λογα
ριασμού, δηλαδη τα 600 έκατομμύ- 
ρια, έπομένως ήδη κατέρχεται τό 
τελικόν μας άνοιγμα είς μονον 200 
έκατομ., άλλά είναι βέβαιον ότι ύπό 
τας σημερινας συνθήκες καταοολων, 
δηλαδη 3,Ο/ο οί εργαζόμενοι και 9% 
ό εργοδότης, ότι θα δυνηθώμεν νά 
μεταφέρω μεν μελλοντικώς μέρος της 
εισφοράς τού έργοδότου εις κάλυψιν 
καί τών έλλειμματικων λοιπών ά- 
σφαλιστικών μας Ταμείων καί ίδίφ 
τών Ταμείων Συντάξεων.

Διά τής άποδοχής τής σκληράς, 
ώς καί προτερον ό I εν. I ραμματευς 
σας ανήγγειλεν άποφάσεως ήκών, 
νά άποδεχθοϋμε πρόσθετον κράτησιν 
μέχρι 57ο δημιουργεΐται ένα πρόσ
θετόν κεφάλαιον 30 έκατομ. Μέ μό
νους αυτούς τούς τρόπους κατορθώ- 
νομεν 1 ) ουδεμίαν μείωσιν είς τάς 
συντάξεις καί 2) ούοεμίαν μείωσιν 
είς την έπικούρησιν δια τούς έρ ya- 
ζο μένους σήμερον. Αυτός ήταν Ο λό
γος, κ. Συνάδελφοι, διά τόν όποιον 
έπιμείναμεν έν αρχή τής συνεδριά- 
σεως και δέν έδέχοημεν συςήτησιν 
μέ τόν καθ’ δλα άςιον καί αγαπη
τόν Πρόεδρον τών Συνταξιούχων κ. 
Μελισσαρόπουλον. Διότι αντιλαμβά- 
νεσοε ότι ή λύσις τοϋ λ)σμου έπι
κουρήσεως κατ’ αυτόν τόν τρόπον 
καταργεί τήν έπικούρησιν άπό τούς 
άχρεωστήτως λαμβανοντας.

Κατ’ αυτόν τόν τρόπον, Κύριοι, 
όχι μόνον έπιλύομεν τά βασικώτεμον 
θέμα τό όποιον άντιμετωπιζομεν διά 
την έπίλυσιν τού ό/χου ασφαλιστικού 
μας προβλήματος, άλλά δημιουργοϋ- 
μεν τάς προϋποθέσεις τελείας λει
τουργίας του Επικουρικού, διότι μέ 
τό «πλαφόν» τό όποιον θέτομεν τής 
ύπάρξεως 25ετίας, δημιουργοΰμεν 
αυτομάτως τήν άνανέωσιν τών εισερ
χομένων έκ τών έξερχομένων. Ύπ’ 
αυτας τάς συνθήκας είναι βέβαιον 
ότι όχι μόνον δέν πρόκειται να πρα- 
γματοποιήσωμεν λογικώς, μέ πλή
ρη καταβολήν 40% έπί τής συντά
ξεως, άνοιγμα, άλλά διά μέν τούς 
εργαζομένους, λαμβανομένου ύπ’ ό- 
ψιν ότι καί σήμερα ακόμη άν φύγουν 
έκ τής Τραπέζης έχουν εισφέρει οί 
έξ ήμών τής ΕΘΝΙΚΗΣ έπί 20 χρό
νια, σημαίνει ότι καί οί σήμερον 
άκόμη έξερχόμενοι τής Τραπέζης θά 
έχουν τό δικαίωμα πλήρους έπικου
ρήσεως έπί 20 χρόνια. Καί άν μέν 
έξέλθουν μέ τό όριον ήλικίας, τό 
62ον, τότε σημαίνει ότι μέχρι τού 
82ου έξασφαλίζουν πλήρως έπικού- 
ρησιν καί σύνταξιν ώς σήμερον. Έ
άν τυχόν έχουν τήν ευτυχίαν, μερικοί 
έξ ήμών, νά ζήσουν καί πέραν τής 
ήλικίας ταύτης, τότε άς έλπίσωμεν 
ότι τά έγγόνια τους θά έχουν τήν 
ευτυχίαν νά τούς βοηθήσουν έάν μό
νη ή σύνταξις τούς είναι άνεπαρκής.

(Χειροκροτήματα)

Μέ μόνας τάς οικονομίας αύτάς 
καί τάς προϋποθέσεις τάς όποιας 
άναφέραμεν, αί όποΐαι δικαιολογούν 
τήν θέσιν μας, άντιλαμβάνεσθε ότι 
ύπερκαλύπτομεν τό προβλεπόμενον 
άνοιγμα, τό όποιον καί αυτό άκόμη 
άμφισβητοΰμεν. Διότι, έκ τών οικο
νομιών αυτών δημιουργεΐται ποσόν 
Δρχ. 2.000 έκατομ. περίπου έναντι



ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Συνέχεια έ% τής 6ης οελίίδος

τοΰ 1.985 έκατομ. έλλείμματος. Ση
μειώσατε, δτι δέν συμπεριλαμβά- 
νονται οΐ πόροι των δ.κών μας α
σφαλιστικών Ταμείων πού προβλέ- 
πονται μετά τριετίαν έπΐ πλέον κα
τά Δρχ. 23 έκατομ. καί έπομένως 
δημιουργούν ένα πρόσθετον ποσόν 
Δρχ. 171 έκατομ. Δέν συμπεριλαμ- 
βάνομεν έπίσης και τάς εισφοράς 
•εκ 5% τάς οποίας έπρότεινε ό Σύλ
λογος Συνταξιούχων. Κύριοι Συνά
δελφοι, σάς διαβεβαιώ δτι άπό τήν 
πρώτην ή μέραν πού άνελάβαμε κα
τόπιν τής πανηγυρικής έντολής σας, 
τήν ήγεσίαν τού Συλλόγου, το πρώ
τον θέμα πού άντιμετωπίσαμεν ήτο 
τό τών ’Ασφαλιστικών Ταμείων. Καί 
πράγματι είναι το κεφαλαιώδες. Εί
ναι πολύ προ τού μισθολογικού. Πο
λύ προ τής έξελίξεως έν τή Τραπέζη, 
πού αντιμετωπίζουν κυρίως οί νέοι 
Συνάδελφοι. Διότι τό μέν μισθολο- 
γικόν έπιλύει προσωρινώς, κατά 
,καλλίτερον τρόπον,, τας ανάγκας τής 
στιγμής. ’Αλλά αμέσως κατα οικο
νομικόν νόμον δημιουργοΰνται νέαι 
άνάγκαι τής ζωής.

Διά τό θέμα τής έξελίξεως τών 
Συναδέλφων μέχρι μέν του βαθμού

τού Λογιστού Α', ό δρόμος είναι ά- 
πρόσκοπτος, έκεΐθεν, πού δημιουρ- 
γοΰνται αΐ όργανικαί θέσεις, είναι 
βέβαιον δτι μέ τήν μελετωμένην νέαν 
άναδιάρθρωσιν τής Τραπέζης θά δο
θούν άφ’ ένός μέν πολύ μεγαλύτερος 
αριθμός οργανικών θέσεων, αλλα 
έπί πλέον γι’ αύτούς τούς νέους δη- 
μιουργουνται άναμφισβητήτως άρι- 
στοι οιωνοί.

Έιφ τό ασφαλιστικόν μας πρό
βλημα, δέν είναι πρόβλημα μόνον ί- 
δικόν μας, τών έργαζομένων, αλλά 
είναι τό πρόβλημα τό όποιον συνε
χίζεται καί μετά τήν ύπηρεσιακήν 
μας σταδιοδρομίαν, διότι έξασφαλί- 
ζει ήμάς αύτούς καί τάς οικογένειας 
μας, διότι συνεχίζεται ώς συνταξιο- 
δόχων δχι μόνον έφ’ ημών, έπομέ
νως είναι διά χρονικά δρια πολλα
πλάσια δλων τών άλλων θεμάτων 
μαζί καί έκ τής αιτίας αυτής ασφα
λώς πρέπει να θεωρηθή ώς πρώτον 
μας θέμα.

Θά ακούσω δσους έξ υμών θέλουν 
νά τούς λύσω οϊανδήποτε απορίαν 
ή έάν έχουν νά κάνουν οϊανδήποτε 
πρότασιν καί είμαι πρόθυμος να έ- 

ι πανέλθω εις άπάντησιν όΛων τών 
αποριών σας.

! (Χειροκροτήματα)

Ή έγιιρισις τοϋ ψηφίσματος
κ. Κ. Κατσιάμπας (Πρόε

δρος Συνελεύσεως): Παρακαλώ, νά 
-ακούσετε τό Ψήφ.σμα καί τό όποιον 
παρακαλουμεν να έγκρίνετε ή νά 
τροποποιήση ιε, δπως νομίζετε.

κ. Δ. Χαρΐτος: κ. Συνάδελ
φοι, τό συνταχθέν Ψήφισμα έχει οΰ- 
τω:

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣIΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
-ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛ

ΛΑΔΟΣ

Ψ Η Φ I Σ Μ A

Ή Γενική Συνέλευσις τοΰ Συλλό
γου τών ΎπαλΛήλων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής ΈλΛάδος, συγκληυεΐ- 
-σα σήμερον την 1/ην ‘Απριλίου 
1969 εις τήν αίθουσαν Ταμείων Τί
τλων τοΰ Κεντρικού Καταστήματος 
τής Τραπέζης καί ακούσ-σα τήν 
ύπό τής λογοδοτούσης Διοικητικής 
’Επιτροπής έκυεσιν έπι του ύφιστα- 
,μένου προβλήματος τών ασφαλιστι- 
κών Ταμείων τοΰ προσωπικού καί 
δη τό έν αποσπασματι κείμενον τής 
,Εισηγήσεως τής ύπό τής Αίοικήσε- 
.ως τής I ραπέ^ης συσταυεισης 'Επι
τροπής δια τήν μελέτην τής έλλειμ-

ματικότητος τών Ταμείων, καταδι
κάζει έντόνως τά έν τη Είσηγήσει 
προτεινόμενα μέτρα ώς απ-ραόέ- 
κτως άντιϋπαλληλικά και αντικοινω
νικά καί ώς ευθέως στρεφόμενα κα
τά άπαραγράπτων δικαιωμάτων τοΰ 
προσωπικού, κτηυέντων άπο του α
πώτατου παρεΛθόντος, καιόπιν μυ- 
ρίων κόπων καί αγώνων, ήοη δέ θε
μελιωμένων έπί Νόμων τής Πολι
τείας.

Διακηρύσσει τήν άρνησίν της νά 
δεχθή σφαγιασμάν Κεκτημένων δι
καιωμάτων και θεωρεί ότι το έργον 
τής ’Επιτροπής δέν άνταποκρινειαι 
πρός την σήμερον ϋφισταμένην πρα
γματικότητα έν τή Τραπεςη, τυχόν 
δέ υίοθέτησις τών ύπ' αύτης προ- 
τεινομένων θέλει έπιψέρει βαυυτάτην 
άπογοήτευσιν καί άνασταιωσιν εις 
τούς μετ' αψοσιώσεως προσφέροντας 
τάς υπηρεσίας των εις το "ίδρυμα 
καί κατα κεφαλαιώδη λόγον συμ
βάλλοντας είς τήν σημερινήν εύρω- 
στίαν αύτοΰ.

Τέλος, έκφράζει τήν έλπίδα, δτι 
ή σημερινή Διοίκησις της Έανικης 
Τραπέςης, διεπυμενη ϋπο ευρέος 
πνεύματος, προόδου καί πολυπ/χευ- 
ρου άντιλήψεως τών συντελεστών οϊ-

τινες προωθοΰν τά συμφέροντα τής 
Τραπέζης, δέν θά θε/\ήση νά ταύτι
ση έαυτήν μέ αβασάνιστους και κα
ταστρεπτικός εισηγήσεις.

’Εν Άθήναις τή 19 ’Απριλίου 1969

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

ΚΩΝ. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ

.κ Δ. Χαρΐτος: Έγκρίνεται;

Φωναί: Έγκρίνεται... Έγκρί- 
νεται. . .

κ. Μ. Τσουδερός: Νομίζω 
δτι είς τό τέλος θα έπρεπε νά προσ- 
θέσωμεν δτι ή "Εκθεσις τής Επι
τροπής άντιστρατευεται καί τάς ύπό 
τής Εθνικής Κυβερνήσεως έςαγγελ- 
θεισας άποφασεις.

κ. Δ. Χαρΐτος: Πολύ ορθόν. 
Θά προσιεθή.

(Χειροκροτήματα)

κ. Κ. Κατσιάμπας (Πρόε
δρος Συνελεύσεω.,): Τόν λόγον έχει 
ό κ. "Αγγ. Λεδόπουλος.

κ. Α. Δεδόπουλος: Έπί τοΰ 
ψηφίσματος θά έπρότεινα νά προσ- 
τεθη ότι διατηροΰμεν π-σαν έπιφυ- 
λαξιν ώς πρός την ορθότητα τών 
παρεχομένων αριθμών. "Οπως είδα
τε αναΛογισπκώς δέν δυναμεθα να 
έλέγξωμεν αύτην την στιγμήν καί 
τα παίρνομε ώς δεδομένα.

κ. Κ. Κατσιάμπας: Αύτό 
θά άναφέρεται είς τό Υπόμνημα.

κ. Α. Όθωναΐος: κ. Συνά
δελφοι, αύτό είναι μία λεπτομέρεια 
ή όποια τίθεται σαφώς έν τω Ύπο- 
μνήματι του Συλ/\θγυυ, δέν αποτε
λεί θέμα τό να μπη μέσα εις τό 
ψήφισμα τό όποιον άπΛώς έκφρά- 
ζει τα αισθήματα τής ΣυνεΛεύσεως, 
εύχαριστουμεν πάντως τόν κ. συνά
δελφον καί τόν βεβαιοΰμεν δτι δ
πως είπεν καί ό κ. ι εν. I ραμματεύς, 
έλήφοη ύπ’ όψιν, και είς το πρόχει
ρον ύπόμνημα τό όποιον έχομεν, ά- 
ναγραφεται σαφώς.

κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει 
ό κ. Δ. Παπαϊωάννου. Παρακαλώ 
τούς όμιλητας να είναι κατα το δυ
νατόν σύντομοι καί τούς έπομένους 
νά μην έπαναλαμβάνουν τα ίδια τα 
όποια ανέπτυξαν οί προλαλησαντες.

δελφοι τής Τραπέζης ’Αθηνών είς τό 
Επικουρικόν μας Ταμεΐον, χωρίς 
ούδεμίαν εισφοράν.

(Χειροκροτήματα)
’Οφείλουν οϊ άγαπητοί μας συνερ- 

γάται σήμερον τής τ. Τραπέζης 'Α
θηνών, οφείλουν, έάν θέλουν να πά
ρουν έπικούρησιν, νά πληρώσουν. 
Δέν είναι δυνατόν νά μπαίνετε στο 
σπίτι τοΰ άλλου καί νά γίνεσθε συν
ιδιοκτήτης χωρίς νά έχετε βάλη ού
τε μίαν πέτραν. ’Οφείλουν, λοιπόν, 
νά προσμετρήσουν τον χρόνον από 
τής ίδρυσεως τοΰ Έπικουρ,κου μας 
μέχρι τής εισόδου των είς τό Τα- 
μείον, να εισφέρουν την εισφοράν των 
κατ’ άναλογίαν ΰψους πού είσέφερον 
οί δικοί μας καί εισεφέρομεν Κοι ή- 
μεΐς καί εύχαρίστως να πάρουν. 
Αύτή είναι κατά λόγον άληθείας καί 
δικαιοσύνης ή πραξις τήν οποίαν ο
φείλουν νά κανουν καί νά τήν παρα
δεχθούν, διότι άλλοιώς δέν είναι κα
λοί συνάδελφοι, ούτε καλοί συνερ- 
γάται. Θά θελήσουν νά καρπωαοΰν 
οφέλη άπό έκεΐ πού δέν εισέφεραν 
καί τέτοια άντίληψις πιστεύω είς τήν 
πλειοψηφίαν τους δτι δέν θα ύπάρ- 
Χή·

,Αλλά άκόμα ή Διοίκησις τοΰ 
Συλλόγου μας άπό τό πόρισμα τής 
'Επιτροπής δέν ξέρω έάν δον άντε- 
λήφθην καλώς άλλά δον ήκουσα νά 
είσηγήται τί έπί τής συγχωνευσεως 
τών Ταμείων.

κ. Πρόεδρος: Άπήντησεν έπ’ 
αύτοΰ ό κ. Θεοφανόπουλος.

έργατικής Νομοθεσίας διά νά δήτε 
τό πλήθος τών Συλλογικών Συμβά
σεων. Ή ίδική μας Δ.Ε. περίμενε 
τήν Ο.Τ.Ο.Ε διά να καταγγείλη τήν 
Συλλογικήν Σύμβασιν καί αύτή ή 
Ο.Τ.Ο.Ε ταλαιπωρείται άπό 2 έιών 
χωρίς νά έχη Διοίκησιν καί μόλις 
προσφάτως άπέκτησεν μίαν προσω
ρινήν. Ταλαιπωρείται έξ αίτιας δια
φόρων Συλλογικών παραγόντων, δχι 
ίδικών μας, άλλων παραγόντων οί 
όποιοι πότε δέν ήθελαν την μίαν 
Διοίκησιν καί πότε δέν ήθελαν τήν 
άλλην. Αύτό δμως είχεν ώς συνέ
πειαν νά καθυστερήσωμεν τήν κα
ταγγελίαν τών Συμόάσεων, ειχεν ώς 
συνέπειαν νά μείνωμε έπί μίαν πεν
ταετίαν είς τούς ίδιους μισθούς. 
"Ωφειλεν, κατά τήν άντίληψιν μου, ή 
Διοίκησις τοΰ Συλλόγου μας νά κα- 
ταγγείλη έφ' όσον ή Ο.Γ.Θ.Ε. δεν 
κατώρθωνε νά συγκροτηθή εις Σώ
μα, νά καταγγείλη τήν Σύμβ-σιν. 
Τέτοια καταγγελία έκανε ή Τράπε- 
ζε Ίονικής καί Λαϊκής και έξεδοθη 
άπόφασις. Τήν προσέβαλεν ό κ. Άν- 
δρεάδης είς τό Δ.Δ.Δ., δέν έχει ση
μασίαν. Θά έκδοθή καί ή τελεσίδι
κος άπόφασις. Είναι μία παράλει- 
ψις τής Διοικήσεως διά τάς αύξή- 
σεις τών αποδοχών τάς όποιας 
προσδοκά λίαν συντόμως ό κ. Πρό
εδρος τοΰ Συλλόγου καί έγώ δέν 
τις βλέπω προ τής έλεύσεως τοΰ 
Αΰγούστου ή τοΰ Σεπτεμβρίου.

κ. Κ. Κατσιάμπας (Πρόε
δρος Συνελεύσεως): κ. Συνάδελφοι,

Λέν πρέπει νά ύπάρξη συνάδελ
φος ό όποιος δέν άά άσκηση τό 
εκλογικόν του δικαίωμα.

Ή ομαδική συμμέτοχη μας είς 
τάς προσεχείς άρχαιρεσίας είναι ή 
καλυτέρα έκδήλωσις καί άπόδειξις 
του ένδιαφέροντός μας δια τήν τύ
χην τών έπαγγελματικών μας ζη
τημάτων καί ιδία τοΰ άσφαλιστικοϋ.

Η ΑΣΚΗΙΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Ή ομιλία τοΰ u. Δ. Παπαϊωάννον
κ. Δ. Παπαϊωάννου: κ. Συ- 

•δελφοι. Είναι πράγματι μία άπό τις 
πολύ ίσιορικές σσγμές πού διέρχε
ται τό προσωπικόν τής Τραπέςης. 
.Είναι ίστορικωτατη ή σημερινή Συ- 
νέλευσις είς την οποίαν συζητεΐται 
τό ασφαΛίσιΐκον θέμα και τό ό
ποιον — δπως καί άλλοτε έχω δια
κηρύξει — είναι άπό τα ζέοντα θέ
ματα τά όποια αφορούν εργαζομέ
νους.

Ή λογοδοτούσα σήμερον Διοίκη- 
σις, με πο/χύ αδικαιοΛόγητον καθυ- 
στέρησιν συνεκαλεσεν αύτην τήν 
ΣυνέΛευσιν. "ΩφείΛεν έφ' οσον ανέ- 
κυψεν τέτοιο θέμα — και το αναφέ
ρει είς την περυσινήν της λογοΟο- 
σιαν δτι ασκεί προστατευτικήν δύ- 
ναμιν είς τόν ’Οργανισμόν αύτον — 
ώφείΛεν έφ' δσον ανέκυψεν το θέμα 
αυτό από τοΰ παρελθόντος ήδη /\ύ- 
γούστου τόσο καυτό, να είχε τά 
στοιχεία της καί νά καλέση την Συ- 
νέλευσιν είς έκτακτον συνεδρίασιν 
δια την λήψιν σοβαρωτάτων αποφά
σεων. Καί ώφείΛε να είχε τα στοι
χεία της άπό τούς έκπροσώπους της, 
οί όποιοι ύπάρχουν είς τό Συμβού- 
λιον τοΰ Ταμείου Συντάξεων. Καί 
είναι οί έκπρόσωποι οί αντοί έπί μα
κράν σεψάν έτών. "Ωφειλαν να γνω
ρίζουν έαν τό Ταμειον Συνταςεων 
τό δικό μας είναι έλλειμματικόν — 
καί ώφειΛαν έαν τό γνώριζαν, νά ε
νημερώσουν τήν Διοίκησιν τοΰ Συλ
λόγου να λάβη τά καταλληλα μέτρα 
καί τήν κατάΛΛηΛον με/χέτην νά κά- 
μη. "Ωφειλαν οί εκπρόσωποι είς τό 
Σ)λιον τοΰ Ταμείου Συντάξεων νά 
εντείνουν τήν προσοχήν των έκεΐ καί 
δχι μόνον νά μετέχουν τών Συνεδριά
σεων χωρίς τό αΐσυημα τής ευθύνης 
τό όποιον έχουν άπέναντι δλων τών 
έργαζομένων τής Τραπέζης.

"Ωφειλεν δμως καί ή Διοίκησις 
τοΰ Συλλόγου διά τοΰ Προέδρου της 
νά καλή τούς έκπροσώπους πού ύ
πάρχουν είς τούς δ.αφόρους ’Οργα
νισμούς μας — τό Επικουρικόν, τό 
Ταμεΐον Συντάξεων, τό Ταμειον Αύ- 
τασφαλείας —, νά άναφέρουν πώς 
πηγαίνουν αύτοί οί οργανισμοί. Λει
τουργούν καλά; "Εχουν περ,σσεύμα- 
τα; "Εχουν έλλείμματα; Πώς πηγαί
νουν; Τέτοια δμως παρακολούθησις, 
λυπούμαι πολύ, άλλά προφανώς δέν 
έγένετο. Καί δέν έγένετο, διότι σή
μερον καλούμεθα τελεσιγραφικώς έ- 
δώ νά δώσωμεν μίαν άπάντησιν είς 
ένα πόρισμα μιας Επιτροπής άνευ- 
θύνου γιά μάς. Υπεύθυνος γιά μάς 
είναι ό Διοικητής τής Τραπέζης. 
Αύτός διοικεί τό "Ιδρυμα. Αύτός εί
ναι ύπεύθυνος άπέναντι τοΰ Ιδρύ
ματος, άπέναντι τοΰ προσωπικού, 
απέναντι τής Ελλάδος.

Τά ανεύθυνα πρόσωπα, έστω καί

άν είναι άξιότιμοι πολΐται, τα άνεύ- 
θυνα πρόσωπα δια το σύνοΛον των 
ύπαλλήλων δέν έπηρεάζουν ούτε μας 
ένδιαφέρουν. Την γνώμην τους ας 
την ύποοάλουν δπου θέοουν, για 
μας είναι απαράδεκτος.

(Χε ι ροκρο τή ματα)
Είμαι απολύτως σύμφωνος μέ τήν 

θέσιν τής Διοικήσεως ώ, π^ός την 
απόρριψιν τών προτάσεων της Επι
τροπής. Τής Διοικήσεως του Συλλό
γου έννοώ. Διότι είναι, πράγματι, 
φρικτη ή έντύπωσις την οποίαν μοΰ 
έπροξένησεν, όταν είς μίαν Σύσκε- 
ψιν, είς την όποιαν είχε τήν κα/χω- 

I σύνην ό Πρόεδρος, να με προσκα- 
λέση, έλαβα γνώσιν αύτου του 
άθΛίου κειμένου. Μέ συγχωρειτε, δια 
τήν βαρυτατην έκφρασ,ν, όιοπ συνή
θισα πάντοτε να ομυχω με παρρη
σίαν γνώμης, αδιαφορών δια τας συ
νέπειας, φυανει να είναι δίκαια ή 
κρίσις καί ή έκφρασ·ς γνώμης όρθη 
κατα την άντίληψιν μου.

"Ωφειλε, λοιπον, έπαναλαμβάνω, 
ή Διοίκησις του Συλλόγου μας να 
παρακολουθή καί νά ςητη ένημέρω- 
σιν άπό τούς έκπροσώπους της είς 
τά ‘Ασφαλιστικά Ταμεία καί σε κά
θε είδους οργανισμόν μας, διότι έ
χει την ύψη/\ην έπιβλεψιν έπί τών 
οργανισμών, αδιακρίτως έαν διοι- 
κουνται άπό αύτοτελή Συμθούλια, 
έκλεγόμενα παρ' ήμών των ίδιων. 
Είναι ή συνισταμένη δλων τών 'Ορ
γανώσεων ό Σύλλογος. Έάν ό Σύλ
λογος θέλη, μπορεί καί έχει την ικα
νότητα, καί μπορούν νά λειτουργή
σουν δλαι αί οργανώσεις άρτιώτατα.

I 'Ήλσεν δμως ή Επιτροπή και 
I μάς λέγει δτι πρέπει να γίνουν αύ- 
τά καί αύτά τά θέματα. Πρέπει νά 
μήν παίρνετε σύνταξιν. Πρέπει να 

I μήν παίρνετε ’Επικουρικόν, μας κό- 
ί βει καί τόν μισθό ακόμα με τις εισ
φορές πού προτείνει. Καί έμεις, προ 

: ολίγου, κάνομε ένα Ψήφισμα καί 
I λέμε δτι τό πόρισμα τής Επιτροπής 
είναι τελείως άπαράδεκτον. Δυστυ- 

I χώς δέν μέ βρίσκει σύμφωνον η εί- 
σήγησις τής Δ. Επιτροπής του 
Συλλόγου, κατά τήν Οποίαν — καί 
κατά τούτο άντιφάσκομεν — ένφ 
άποδοκιμάζομεν τό πόρισμα τής Ε
πιτροπής ώς τελείως άπαράδεκτον, 
συζητουμεν έπί τών αριθμών καί 
παραδεχόμεθα τούς αριθμούς. Δέν 
είναι δυνατόν αύτό, Συνάδελφοι, νά 
γίνη. Ή σύνταξις τής μεΛέτης αύ- 
τής έγινε άπό Άναλογιστήν, καί 

, κατά τήν φράσιν τοΰ κ. Προέδρου, 
ί είναι μεροληπτική. Έπί μεροληπτι
κού κειμένου, τό σώμα τών ύπαλλή
λων άρνεΐται νά συζητήση. 

(Χειροκροτήματα)
Έφ’ δσον, λοιπόν, τό κείμενον ά- 

πεδοκιμάσθη όμοφώνως άπό τήν Συ-

νέλευσίν μας, άρνούμεθα νά συζητή- 
I σωμεν έπι τών αριθμών, διότι το ο
ι λον πόρισμα είναι μεροληπτικόν. 
Δέν μας ανεφερεν ή Διοίκησις του 
Συλλόγου ποιον είναι το έ,ιλειμμα 
τό αναφερόμενον είς τα δικά μας 
τά Ταμεία καί συνδέει τα νούμερα 

ι μέ τό I αμεΐον τών 'Αλλων Συναδέλ
φων, τής άλλης κατηγορίας των Συ
ναδέλφων.

| Άλλα άν άγαπητοί μου Συνάδελ
φοι, όπως μας έςενέθη το πόρι
σμα τής Επιτροπή.,, ή οποία κά
που - κάπου λέγει καί καμμίαν α- 
ληοειαν, απο τόν Ν. 251υ εζημιώ- 
θησαν τά Ταμεία 585 έκατομ. εντός 

| Ιθετίας, έρωιώ, είς ποιον ποσον 
ανέρχεται ή ζημία του Ταμείου τής 
Τραπέζης Άοηνων; Σίγουρα δεν ε- 
χει καμμία ζημία. Έάν λοιπον δλο 
τό βάρος αυιο είναι είς ήμας καί, 
ύπαιτιοτηπ άλλων έγινε αυτή ή ζη
μία, οφείλει εκείνος πού έζημιωσεν 
τό προσωπικόν να κληοή καί να 
πλήρωσή. Κατά τήν Θλίθεράν έκεί- 
νην περίοδον, μετειχον του Συμοου- 
λιου του I αμείου Συντάξεων, αγα
πητοί μου Συνάδελφοι, και τότε τό 
Συμβούλιον μέ παρρησίαν είπεν Οτι 
άρνεΐται τό Ταμειον Συντάξεων νά 
συνταξιοδοτήση τούς ύπαλλήλους 
της Έυνικής I ραπέςης, οί όποιοι δεν 
είχον τούς ασφαλιστικούς έκείνους 
κανόνας που προέολεπεν τό Ταμεΐον 
Συντάξεων. Ήσκηυη μία πίεσις τρο
μερά και ύπαρχει έγγραφος άνάλη- 
ψις ύποχρεωσ^ων έκ μέρους του τό
τε Διοικητου τής E.T.t., του κ. Ή- 
λιάσκου, δχι τού κ. Ήλιάσκου, του 
Διοικητοΰ τής Ε.Τ.Ε. ό οποίος έ- 
λεγεν πρός τό Συμθούλιον του Τα
μείου δτι ή Εθνική Τράπεζα θά κα- 
λύψη τας ζημίας τάς προερχομένας 
έκ τής έφαρμογης τοΰ Ν. 2ο ιϋ. Κα
τά ποιαν λογικήν έρχόμεθα έμείς 
σήμερα νά παραδεχθούμε τό νούμε
ρο αύτό καί να κληθούμε νά είσφέ- 
ρωμε καί διά τοΰ 57ο, καί διά της 
περικοπής τής έπικουρικής μας ά- 
σφαλίσεως, να καλύψωμεν ζημίαν 
διά την οποίαν δέν εύυυνόμεθα;

"Ερχεται καί προτείνει ή Είσήγη- 
σις τής ’Επιτροπής περικοπήν τής 
έπικουρήσεως καί νά έφαρμώση τόν 
αρχικόν Κανονισμόν τοΰ Επικουρι
κού μας, κατά τον όποιον ή έπικού- 
ρησις έχορηγεΐτο κατά τόσον χρό
νον δσον ήτο καί ή εισφορά πρός 
τό Επικουρικόν Ταμεΐον. Άλλά δ
μως αύτό, άγαπητοί μου Συνάδελ
φοι, οφείλουν νά πληρώσουν οί είσ- 
ελθόντες λάθρα είς τό Ταμεΐον τό 
Επικουρικόν μας. Καί είσήλοον λά
θρα έκεΐνοι πού είσήλθον τό 1961 - 
1965 καί είσήλθον λάθρα έκεΐνοι μέ 
τήν ευλογίαν τοΰ Συλλόγου μας, τό 
πλεΐστον μέρος τών μελών τό όποιον 
καί σήμερον διοικεί αύτόν, συνήρ- 
γησαν είς τό νά ύπαχθοΰν οί Συνά

κ. Δ. Παπαϊωάννου: ’Αγα
πητοί Συνάδελφοι, υπάρχει ένας κα
νών ασφαλιστικός άπαραβατος. Τό 
άνέφερα καί πριν. Γιά νά πάρης κά
τι πρέπει νά δώσης. "Αμα δέν δώσης 
δέν δικαιούσαι να πάρης. "Οταν έ- 
μεΐς έδώ είσεφέραμεν από έκατόν δέ
κα περίπου έτών, οί προκάτοχοί 
μας, διά νά δημιουργηθή τό I αμε,ον 
αύτό καί είσφέρατε καί εσείς οσα 
χρόνια είσοε οί οί παλαιότεροι καί 
όσα χρόνια θά είσθε οί νεώτεροι έπί 
άρκετάς δεκαετηρίδας, δέν είναι δυ
νατόν έγώ να εισέλυω είς τό σπίτι 
σας καί νά σάς πώ: Θέλω νά γίνω 
συνιδιοκτήτης χωρίς νά εισφέρω. Να 
έλθετε, άγαπητοί Συνάδελφοι, οί έκ 

| τής Τραπέζης ’Αθηνών προερχόμε
νοι, νά έλθετε εις τό Ταμεΐον μας, 
μέ πολλή χαρά θά σας ύποδεχθου- 
με, άλλά θα συνεισφέρετε, θα μετα
φέρετε τάς ασφαλιστικός σας εισφο
ράς, κατά τόν Ν. 4202 τής διαδοχι
κής άσφαλίσεως, θα προσ^ιετρήσετε 
τόν χρόνον, θα μεταφέρειε από τό 
’Ασφαλιστικόν σας Ταμεΐον τάς κρα
τήσεις καί τάς εισφοράς τάς ίδικάς 
σας, άν τάς έχετε, άν δέν τάς έχετε, 
νά τάς πληρώσετε καί τότε πολύ εύ- 
χαρίσιως. Δέν είναι δυνατόν νά έρ
χεται ένας μέ ένα έκατοστάρικο καί 
νά γίνεται συνιδιοκτήτης έπί ΐσοις 
δροις μέ τόν άλλον ό όποιος έχει 
10.000. Αύτό άποκλείεται. 

ί (Φωναί - θόρυβος - διαμαρτυρίαι)

κ. Δ. Παπαϊωάννου: Αύτά 
τό θέμα δέν τό έθιξεν ή Διοίκησις 
τοΰ Συλλόγου.

Φωναί: Τό έθιξεν, τό έθιξεν.
κ. Δ. Παπαϊωάννου: Τά 

στοιχεία τά όποια μάς άνέγνωσεν ό 
κ. Γενικός Γραμματεύς νομίςω δτι 
δέν ήτο κάτι τί τό κρατικόν άπόρ- 
ρητον καί θά μπορούσαμε νά είχαμε 
λαβή γνώσιν, τούλάχιστον δια νά 
έλθωμεν έδώ δλοι πλήρως ένημερω- 
μένοι έπί τής προτάσεως τής Επι
τροπής καί έπί τών εισηγήσεων τής 
Διοικήσεως τοΰ Συλλόγου. Είναι 
μία παράλειψης. Καί έρχεται σήμε
ρον ή Διοίκησις τοΰ Συλλόγου καί 
μάς ζητάει τήν έγκρισίν μας διά νά 
δώσωμεν μίαν άπάντησιν έπί τών 
θεμάτων αυτών.

Διά νά είμαι συνεπής πρός δσα 
σάς εΐπον, δέν δέχομαι νά δωσωμεν 
ούδεμίαν άπάντησιν, έφ’ δσον αύτό 
τό κείμενον άπορρίπτεται ώς μερο
ληπτικόν άσυζητητί καί κλείνει καθ’ 
δλα του τά σημεία τό θέμα.

Μέσα εις τήν Λογοδοσίαν πιθανώς 
νά ύπάρχουν καί άλλα θέματα καί 
έπειδή έρώτησα προηγουμένως τό 
Προεδρεΐον έάν θά άσχοληθοΰμε μέ 
άλλα θέματα ή θά τά φέρη ή Διοί
κησή μου άπήντησαν τά έχει θέσει 
διά τής Λογοδοσίας, είμαι ύποχρεω- 
μένος νά άσχοληθώ καί μέ τό θέμα 
τοΰ μισθολογίου.

Υπάρχει μία σειρά Συλλογικών 
Συμβάσεων έργαζομένων, οί όποιοι 
έπέτυχαν κατά τήν διετίαν αύτήν αϋ- 
ξησιν έπανειλημμένως καί μία καί 
δύο φοράς. "Εχω είς τήν διάθεσίν 
σας, άν θέλετε, καί αποκόμματα 
εφημερίδων καί μερικά δελτία τής

παρακαλώ νά μήν άποχωρεΐτε, διότι 
προβλέπω δτι σύντομα θά λήξη ή 
Συνέλευσις καί είναι τό θέμα μεγά
λης σημασίας. Τρεις όμιλητάς έχο
με άκόμη, οί όποιοι θά είναι σύν
τομοι.

κ. Δ. Παπαϊωάννου: Άνε- 
φέρθη είς τήν άρχήν καί άπερρίφοη 
ύπό τής Διοικήσεως τοΰ Συλλόγου

μας ή πρόσκλησις τοΰ άγαπητοΰ 
Προέδρου τών Συνταξιούχων. Νομί
ζω δτι έπί τοΰ θέματος αύτοΰ θά 
πρέπει νά ύπάρχη μία κοινή πορεία. 
Οί συνταξιούχοι μας είναι συνταξι
ούχοι δικοί μας. Αύριο θά καταστού
με καί έμείς συνταξιούχοι. "Οχι μό
νον αύτό άλλά κάθε θέμα τό όποιον 
άφορά τό προσωπικόν είναι συνυ- 
φασμένον μέ τούς συνταξιούχους 
μας. Νομίζω δτι καί έπί του ασφα
λιστικού θέματος πρέπει νά ύπάρ
ξη μία κοινή πορεία. "Εχει δ.αφόρα 
στοιχεία ό Πρόεδρος τών συνταξι
ούχων μας, διάφορά στοιχεία έχουν 
οί Συνάδελφοι έδώ. Να συσταθή μία 
Επιτροπή άπό δύο Διευθυντας 
Τραπεζών έν ένεργείφ καί δυο έν 
συντάξει εύρισκομένους, έκ τών 
διακρ,θέντων είς την ύπηρεσίαν τής 
Τραπέζης, νά τά βάλουν κάτω, νά 
δοΰν ποιά είναι τα σωστά καί νά 
καταλήξουν είς ένα κοινον πόρισμα, 
καί αυτό, έπαναλαμ&ανω, χωρί., νά 
δέχωμαι τήν ύποβολην άντιπροτά- 
σεων έκ μέρους τοΰ Συλλόγου μας.

κ. Συνάδελφοι, ή θητεία του Συμ
βουλίου μας έχει ήδη λήξει. Θα κλη- 
θήτε μεθαύριο, καί οφείλει ή Διοί- 
κησις τοΰ Συλλόγου να έπισπευση 
την διενέργειαν τών έκλογών, διότι 
μετά 10 ή^έρες ό Σύλλογος κατά 
Νόμον θά είναι άκέφαλος. 'Οφείλει 
ή Διοίκησις νά έπισπεύση το συν- 
τομωτερον τήν διεξαγωγήν τών έκλΟ- 
γών δια νά προέλοη μια Διοίκησις, 
ή οποία νά τυγχανη τής νωπής έμ- 
πιστοσυνης τών Συναδέλφων.

Είς τας προσεχείς αρχαιρεσίας 
πλην του σήμερον ύπάρχοντος Συμ
βουλίου θα κατέλθη και ένα άλλο 
Ψηφοδέλτιον ύπό τόν έξαίρετον Συ- 
ναόελφον κ. Τσουδερόν. Ό κ. Τσου
δερός είναι γνωστός είς δλους τούς 
Συναδέλφους.

κ. Κ. Κατσιάμπας (Πρόε
δρος Συνελεύσεως): κ. Παπαϊωαν- 
νου, δέν είναι οεμα τής παρουσης 
αύτό, διότι έτσι θα ξεφύγουμε από 
τά ούσιωδη καί θα περιπέσωμε είς 
άλλα πραγματα.

κ. Δ. Παπαϊωάννου: Θά ή
θελα νά σας συστήσω να μετάσΛετε 
δλοι μέ προθυμία καί μέ ζήλον είς 
τάς έκλογας αυτας διά να μπόρεση 
ό Σύλλογός μας νά αποκτήση Δίοί- 
κησιν προσφάτου έμπιστοσυνης, διό
τι όσο ναναι ή έμπιστοσυνη ξευύ- 
μανε από τό ύπαρχον σήμερον Συλ
λογικόν μας οργανον. Εύχομαι νά 
είναι οί προσπάθειες δλων μας καρ
ποφόρες, νά τελεσφορήσουν καί νά 
γλυτώσουν τά ασφα/χίσπκα μας Τα
μεία από μίαν έπιδρομην ή οποία 
έπιχειρεΐται είς βάρος των.

(Χειροκροτήματα)

κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει 
ό κ. Μ. Τσουδερός.

Ή ομιλία τοΰ u. Μ. Τοονδεροϋ
κ. Μ. Τσουδερός: κ. Πρόε

δρε τής Συνελεύσεως, πειθαρχώ είς 
τήν σύστασίν σας νά εΐμεθα σύντο
μοι. Άλλά έκτος αύτοΰ, 6 εξαίρε
τος Συνάδελφος κ. Παπαϊωάννου, μέ 
άπήλλαξε περίπου τών δσων ήθελα 
καί έγώ νά πώ. Έν πάση περιπτώ- 
σει, θά έπαναλάβω ώρισμένα. Άλ
λά άπό ποΰ ν’ άρχισωμε καί πού να 
τελειώσωμε. Είς τά Δικαστήρια ή 
ομολογία τοΰ κατηγορουμένου δια 
την πραξιν του δημιουργεί αισθήμα
τα συμπαυείας και έπιεικείας δΓ αύ
τόν, τοσον εις τούς Δικαστάς, όσον 
καί είς τό ακροατήριον.

Ή Δ.Ε. είς τό τέλος τοΰ Απο
λογισμού της, δπως δημοσιεύεται 
είς την ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ, ομολογεί 
δτι ή άπολογιζομένη περίοδος ύπηρ- 
ξεν περίοδος προετοιμασίας και α
ναμονής. Είναι μία ομολογία της. 
Δέν έχει έργον έπιτελεσυέν να θέση 
ύπό την κρισιν μας. Μας απαλλάσ
σει έπομένως κάαε κρισεως αυτής. 
Δέν θά ασχοληθούμε μέ έργον της.

Κατώρθωσε ή Δ.Ε. νά συμπεση 
ή έτησια τακτική Γεν. Συνέ/χευσις 
τοΰ Συλλόγου μέ τήν Συνέλευσιν 
αυτήν, τοΰ άνακύψαντος αίψνιδιως 
θέματος τών ασφαλιστικών ’Οργανι
σμών. Κατά τούτο έπέτυχε. Δεν πέ
τυχε δμως κάτι άλλο. Να μην κα- 
ταστή έκπτωτος στις 30 Απριλίου. 
Αύτό είναι τρομερό. Κατά τό σχετι
κόν άρθρον του Καταστατικού στις 
30 Απριλίου, ό Σύλλογος αύτοόι- 
καίως καταργεΐται. Θά είμαστε έ
πομένως αύτοδικαίως χωρίς Σύλλο
γο. Γ Γ αύτό φταίει πέρα γιά πέρα 
ή Δ.Ε. Διότι ήδύνατο δπως σήμερα 
περιήλθε τά καταστήματα, έτηλεφω- 
νησεν είς δλα τά περιφερειακά Κα
ταστήματα νά έλθουν, θά μπορονσε 
καί τότε νά τό κάνη. Άντιοέτως, 
στήν τελευταία Γεν. Συνέλευσιν, 
τρίτην κατά σειράν, δχι μονον δεν 
έκανε αύτό, άλλά μέλη τής Δ.Ε. 
προέτρεψαν τούς Συναδέλφους να 
φύγουν, διότι δέν πρόκειται νά έχη 
ή Συνέλευσις απαρτία καί κατά συ
νέπειαν άδίκως ταλαιπωρούνται.

Είναι λοιπόν ένα θέμα τό όποιον 
πρέπει νά μάς άποσχολήση. Σύμφω
να έπίσης μέ τό Καταστατικόν ή 
έκλεγεΐσα σήμερα ’Εφορευτική Ε
πιτροπή, τό λιγώτερο μετά 20 ή- 
μέρες πρέπει νά προκηρύξη τις έ- 
κλογές. Τάσσει προθεσμίας τό Κα
ταστατικόν. "Ετσι φθάνομεν είς τις 
8 Μαΐου. "Ολες αΰτές τις ήμέρες 
έν δψει άντιμετωπίσεως τέτοιου σο
βαρού θέματος, δπως είναι τό άσφα- 
λιστικόν, θά είμαστε άνευ συλλογι
κής έκπροσωπήσεως. Τί θά γίνη;

Θά μάς άπαντήση ό κ. Πρόεδρος.
Αύτά ώς πρός τις άρχαιρεσίες. 

Θά πώ ώρισμένα γιά τό πόρισμα 
τής Επιτροπής. "Οπως είδατε δέν 
γίνεται δ.αχωρισμός τοΰ έλλείμμα
τος τοΰ ένός Ταμείου καί του άλ
λου. Εμφανίζεται ώς ένιαΐον τό έλ
λειμμα καί ώς ένιαΐον αντιμετωπί
ζεται. "Ε! δχι, Κύριοι. Διότι δπως 
είπεν ό Πρόεορος τών Συνταξιούχων 
καί δπως έλογάριασε τό Ταμειον 
μας, τό Ταμεΐον συντάξεων, έχει πε
ριουσία 760 έκατομ. με τήν ανα
προσαρμογήν τής αξίας τών χρεω- 
γραφων πού κατά τοΰτο διαφωνώ 
πρός τόν κ. Γεν. Γραμμαιέα τού 
Συλλόγου, δτι ή άξια τών χρεωγρά- 
φων δέν είναι πραγματοποιήσιμος. 
Έαν, Κύριοι, σήμερα τα πωλήσωμεν 
δέν πιάναμε τά λεπτά μας;

(Θόρυβος - ταύτόχρονοι διαλογι- 
καί συζητήσεις)

κ. Μ. Τσουδερός: Έν πάση 
περιπτώσει, ό κ. Πρόεδρος τών συν
ταξιούχων μέ τά στοιχεία τά όποια 
παραθέτει βγάζει δχι μόνον έλλειμ
μα αλλά πλεόνασμα τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων, λόγφ τών περιουσ.ακών 
του στοιχείων. "Οπως δέ έπληροφο- 
ρήθην, πολύ σωστά ό Πρόεδρος τών 
Συνταξιούχων είπεν είς τόν κ. Διοι
κητήν: κ. Διοικητά, πόσοι πελάτες 
σας χρωστάνε; Συγκεκριμένα: Σάς 
χρωστάει ή Πειραϊκη - Πατραϊκή; 
Σας χρωστάει. Γ ιατί δέν τήν κυνη
γάτε την Πειραϊκή - Πατραϊκή;

Θά σάς διάβαζα ώρισμένα άπό 
τό Ύπόμνημα τών Συνταξιούχων, 
άλλά γιά νά μήν σάς κουράσω δέν 
σας τά διαβάζω.

Επειδή ή Δ.Ε. έπί 2 ολόκληρα 
χρόνια άνέμενε μοιρολατρικά, άνέμε- 
νε μόνον, διότι δέν προετοιμάζετο, 
δέν έπισύρει τήν συμπάθειάν μας, 
δπως συνήθως συμβαίνει διά τάς ο
μολογίας τών κατηγορουμένων. Ά
νέμενε, λοιπόν, μοιρολατρικώς. Είδα
τε προετοιμασίαν έπί τού ασφαλι
στικού θέματος;

Άπό τόν Αύγουστον τοΰ 1968 
συνεστήθη αύτή ή ’Επιτροπή τής με
λέτης τών Ασφαλιστικών ’Οργανι
σμών, δηλαδή είναι 8 μήνες περίπου. 
Δέν έφρόντισε ή Δ.Ε., ό κ. Πρόεδρος 
τοΰ Συλλόγου, ά όποιος είχε κάθε 
δικαίωμα νά ζητήση στοιχεία δεδο
μένου μάλιστα δτι ύπήρχον μέλη τής 
Επιτροπής τά όποια δχι μόνον συμ- 
παθώς έβλεπον τό θέμα τών Ασφα
λιστικών 'Οργανισμών, άλλά καί 
διερρήγνυον τά ίμάτιά των. "Οπως
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είναι ό κ. Προσωπάρχης, ό κ. Μη- 
τσόπουλος.

Γιατί, κ. Πρόεδρε, νά μην πάτε 
νά ρωτήσετε νά μάθετε μέσες - ά
κρες τί λένε; Καί τήν σύσκεψιν που 
έκάνατε τών Δ)ντών εις τήν Λέσχην, 
νά τήν κανατε ποΛύ πριν. Αϊφν.διά- 
στηκε λοιπόν ό κ. Πρόεδρος και ήλ
θε στις 12 παρά 1 λεπτό να μάς 
θέση ύπ’ όψιν έν τάχει καί νά μας 
άναγνώση μίαν ποΛυσέλιδον, όπως 
είδατε, έκθεσιν τής Επιτροπής, νά 
τοΰ πούμε έμεΐς τί; Τί να απόρρι
ψη καί τί νά δεχθή; "Ερχεται λοιπόν 
τώρα καί μάς λέγει διαφόρους λύ
σεις.

Διά τήν σύστασιν όμως τής Επι
τροπής, νομίζω ότι δέν ήταν ανά/κη 
νά έπιστρατευθοΰν άναΛογισταί, οι
κονομολόγοι καί παντός είδους έγκέ- 
φαλοι, για νά μάς δώσουν αυτήν τήν 
πιό. . . πρόχειρη λύσιν. Νά μάς 
πουν δηλαδη ότι θα σ^ς κρατήσανε 
7,5%, θά μειώσωμε καί τις συντά
ξεις 33%. "Αν ήταν έτσι, μπορού
σαμε νά δώσωμε καί έμεΐς αυτήν 
τήν λύσιν και δέν ήταν υ-ναγκη να 
καλέσωμεν τον κ. Καλκάνη νά μάς 
δώση τα φώτα του.

(Ζωηρά χειροκροτήματα)

*0 κ. Γεν. Γραμματεύς τοΰ Συλ
λόγου, είπε δτι δεχόμεθα την συγ- 
χωνευσιν επι ίσοι-, υκυΐ·, Uzv.u. οεν 
νομίζω δτι είναι ίσοι δροι δταν έ
μεΐς καλούμεθα νά εισφέμωμεν έστω 
5%. Γιατί;

κ. Π. Θεοφανόπουλος: Τό 
5% δέν άφορά τήν συγχώνευσιν, εί
ναι διά τήν μείωσιν τού έλλείμμα- 
τος.

κ. Μ. Τσουδερός: Ή οποία 
θά έχη ώς συνέπειαν καί τήν συγ- 
χώνευσιν.

('Ακολουθούν ταύτόχρονοι διαλο- 
γικαί συζητήσεις των κ.κ. Μ. I σου- 
δερου καί Π. Θεοφανοπούλου)

κ. Μ. Τσουδερός: 'Αλλά έν 
πάση περιπιώσει, διατί νά > ίνη είς 
ήμας αύτή ή περικοπή των 5%; "Ο
ταν όμιλουμεν μαΛ,σια για κεκτη- 
μένα δικαιώματα; Καί κατα τούτο 
έγώ διαφωνώ καί γιά τό ’Επικουρι
κόν Ταμεΐον. "Οταν όμιλουμεν Οια 
κεκτημένα δικαιώματα, δια περι- 
φρούρησιν κεκτημένων δικαιωμάτων, 
δέν μπορούμε, Κύριοι, να πούμε ότι 
θά πρέπει οί έπικουρούμενοι μέχρι 
σήμερον, νά μήν έπικουροΰνται. Πρό
κειται περί κεκτημένου δ.καιώμαιος. 
"Αλλο είναι τό να ύποχρεωθυυν να 
συνεισφέρουν. ’Αλλά δταν όμιλού- 
μεν διά κεκτημένα δικαιώματα, εί
ναι κεκτημένον δικαίωμά τους αυτό. 
Τους τό παρεχώρησεν ή προηγουμέ- 
νη Διοίκησις. Καί ή Διοίκησις είναι 
ένιαία. Δέν μπορείς, Κυρία Διοίκη- 
σις, νά έρχεσαι τώρα καί να μού 
λές δχι, έγώ δέν αναγνωρίζω τήν 
προηγουμένην Διοίκησιν. I Ιως νά τό 
κάνωμε;

’Ισχυρίζεται επομένως ή Δ.Ε. δτι

ή άπολογιζομένη περίοδος ύπήρξεν 
περίοδος προετοιμασίας καί αναμο
νής. Άλλα δέν ύπήρξεν περίοδος 
προετοιμασίας παρά μόνον, δπως 
εΐπα προηγουμένως, μία άναμονή 
μοιρολατρική καί τίποτε άλλο.

"Ερχομαι εις ώρισμένας λεπτο
μέρειας τής μελέτης. Δέν πρόκειται 
δηλαδή περί λεπτομερειών, άλλα πε
ρί τών ορίων τα όποια θέτει. Θέτει 
δρια συνταξιοδοτήσεως διά μέν τούς 
άνδρας 40 χρόνια Καί 6ο άποχώρη- 
σις, εις δέ τις γυναίκες 35 χρόνια 
καί 55 άποχώρησις.

"Ερχεται τελείως αντίθετος προς 
τά λαμβανόμενα νομοθετικά κυβερ
νητικά μέτρα. 'Εδώ, Κύριοι, αι συ
νάδελφοι μητέρες έχουν 2 ώρες άπο- 
χώρησιν ένωρίτερον καί έρχεται ή 
’Επιτροπή νά έπιβάλη 35ετή υπη
ρεσίαν είς τήν Συνάδελφον διά να 
μπορέση νά πάρη σύνταξιν;

κ. Π. Θεοφανόπουλος: Μά 
κύριε Τσουδερέ, έσεΐς έχετε μπερδέ
ψει τις προτάσεις τής Διο.κησ^ως 
μέ τις αντιπροτάσεις μας. Αλλά καί 
αυτό πού λέτε τό κατεόίκασε ή Γεν. 
Συνέλευσις.

κ. Μ. Τσουδερός: Σύμφω
νοι. Λέγω τά έπιχειρήματα τα ό
ποια είναι δυνατόν να ύποβοηθήσουν 
τό θέμα.

Αναγκάζομαι, παρ’ δ,τι είπα δτι 
δέν θά κάνω χρήσιν τού "Υπομνή
ματος τού Προέδρου τών Συνταξι
ούχων νά σάς άναγνώσω μίαν περι
κοπήν γιά νά καταλάβετε τί ήτο αύ
τή ή ’Επιτροπή.

«Πριν δμως είσηγηθώμεν τάς 
ίδικάς μας τελεσφόρους λύσεις έ- 
πιθυμοΰμεν νά έκφράσωμεν τήν 
κατηγορηματικήν καί πλήρη απο
δοκιμασίαν μας διά το περιεχό- 
μενον τής ύπό κρίσιν εΐση,ήσεως, 
τήν οποίαν άπορρίπτομεν καθ' ό
λα αύτής τά σημεία θ-ωροΰντες 
ταύτην έωλον, μονομερή, πονηραν 
καί καταλυτικήν τής ήρεμίας τού 
έν ένεργείφ καί απομαχίςι προ
σωπικού τής Ε.Τ.Ε., ώς συμβου- 
λεύουσα κατάφωρον προσβολήν 
κεκτημένων δικαιωμάτων μας».

Αυτοί είναι οί χαρακτηρισμοί τής 
’Επιτροπής. Ό ίδιος δε ό κ. Πρόε
δρος ένφ δέν άποδέχεται, ό Πρόε
δρος ό δικός μας, ένιρ δέν άποδέχε- 
ται ώς μεροληπτικόν τό πόρισμα, δ
πως εΐπεν καί ό κ. Παπαϊωαννου, 
ένψ τήν έκθεσιν χαρακτηρίζομεν ως 
μεροληπτικήν, καί τήν άπορρίπτο
μεν παντάπασιν, έρχόμεθα μετά νά 
πούμε γιά 5%. ’Εγώ δέν συμφωνώ 
εις τήν μείωσιν τών αποδοχών μας 
κατά 5% ούτε καί είς τήν περικοπήν 
τού επικουρικού.

Δέν νομίζω δτι πρέπει νά σάς 
άπασχολήσω περισσότερον, σάς ευ
χαριστώ πού μέ ακούσατε.

(Χειροκροτή ματα)

κ. Πρόεδρος: Τον λόγον έχει 
ά κ. Άπ. Μπαμίχας.

Ή ομιλία τοΰ u. Γ. Γαληροπούλου

Ή ομιλία τοΰ α. Άπ. Μπαμίχα
κ. Α. Μπαμίχας: κ. Συνάδελ

φοι, μέ συγχωρεΐτε πρωτ’ άπ' δλα 
διότι θέλησα να ομιλήσω μεταξύ 
συναδέλφων οί όποιοι ύπερτερουν ε
μού καί πείρας καί έτών τουλάχι
στον οί περισσότεροι καί έν πάση 
περιπτώσει είναι ήδη ταλαιπωρη
μένοι άπό τήν πολλήν ώραν που δι- 
ήρκησεν ή Συνέλευσις μας. "Ηθελα 
πρώτα - πρώτα να σας ευχηθώ χρό
νια πολλά γιά νά σας άποβάλω τον 
ζόφον ό όποιος έπεκρατησεν καθ' δ- 
λην τήν διάρκειαν της Ζυνελεύσεως 
καί ό όποιος κατά κάποιον τρόπον 
μάς έπεβλήθη διά τών τρομερών 
αυτών προτάσεων τής Επιτροπής. 
Είναι φυσικόν δτι αί προτάσεις αύ- 
ταί, άν μη τί άλλο, βέβαια εμένα 
δέν μού έπιτρέπεται νά τις χαρακτη
ρίσω ώς υπάλληλος, τις χαρακτηρί
ζω όμως ώς άνθρωπος μέ τον κοινόν 
νουν, είναι άπαράδεκτες, δπως ήδη 
παρεδέχθημεν διά του Ψηφίσματος.

Αύτό δμως τό όποιον προκαλεΐ 
περιέργειαν, είναι τό θέμα, διατί 
είναι έντελώς άπαράδεκτοι αύταί αί 
προτάσεις τής ’Επιτροπής. Απορώ 
δέ διατί ό κ. Χαρΐτος προηγουμέ
νως, μάς εΐπεν δτι πρέπει να Λη- 
φθοΰν ώρισμέναι άποφασεις. "Ηδη 
δια τού Ψηφίσματος τό όποιον άπε- 
δέχθημεν όλοι, καί τό Δ.Σ. συμπερι- 
λαμβάνεται είς αύτήν τήν ψήφον, δέν 
ύπαρχει περιθώριον συζητησεως, α
πλώς ώς "Ελληνες έργαζόμενοι οί ό
ποιοι έχομεν τό δικαίωμα νά άπο- 
λαμβάνωμεν τών έλαχίστων, έν πά
ση περιπτώσει άσψαΛειών, έχομεν 
τό δικαίωμα νά αρνηθοΰμε κάτι μέ 
παρρησίαν καί έν παση περιπτώσει 
έχομεν τό δικαίωμα να τό άρνηθού- 
με όχι τόσον ήμεΐς οί νέοι, δσον σείς 
οί παλαιότεροι οί όποιοι έχετε άνα- 
λώσει καί τήν υγείαν σας καί άτε- 
λείωτες ώρες έχετε έργασθή δΓ αύ
τό τό "Ιδρυμα. Τό "Ιδρυμα δέ αύ- 
τό τό όποιον έχει μίαν ιστορίαν. "Ε
χει μίαν ιστορίαν ή όποια ταυτίζε
ται μέ τό ’Έθνος. Ή Διοίκησις δέ 
αύτοΰ, κατ’ ούδένα τρόπον νομίζω 
δτι θά μπορέση νά δεχθή τέτοιου εί
δους λύσιν. ΔΓ αυτό νομίζω δτι πρέ
πει δχι μόνον δΓ αύτοΰ τοΰ Ψηφί
σματος νά άπορρίψωμεν παντελώς 
αυτές τις προτάσεις, οί όποιες φυ
σικά τολμώ νά πώ δτι είναι άπαρά
δεκτες, άνθρωπίνως άπαράδεκτες,

άλλα νά μή συζητήσω με καθόλου 
! περί τοΰ 5%, δπως προη γουμένως 
είπαν οί προλαλήσαντες έμοΰ, οί ό- 

! ποιοι διαθέτουν καί μεγαλυτέραν 
I πείραν άσφαλώς καί κάπου θά τό 
βασίζουν αύτό (δτι είναι άπαράδε- 
κτο νά συζητούμε διά ένα 5%) μέ 

' προϋποθέσεις περικοπής τής έπικου- 
ρήσεως ένώ άπεναντίας έμεΐς θα έ- 
πιβαρυνθοΰμε μέ αύτό (τό 5%)" 
Μπορούμε λοιπόν κάλλιστα νά τό 
άρνηθοΰμε μέ παρρησίαν, μάς δίδε
ται δέ αύτή ή παρρησία άπό τον ά- 
γώνα τον όποιον καταβάλλομεν δΓ 
αυτό τό "Ιδρυμα, τό όποιον άγα- 

| πούμε, θέλομεν τήν άνάπτυξίν του 
καί νομίζω δτι γι’ αύτό πρέπει νά 
μάς περιβάλη μέ τήν άνάλογον ά- 
γάπην καί στοργήν. ΔΓ αύτόν λοι
πόν τον λόγον, μάς δίδεται τό δικαί
ωμα νά τό άρνηθοΰμε παντελώς.

Θά ήθελα νά πώ δέ καί κάτι άλ
λο. Έπί τόσες ώρες παρακολουθού
με τήν Γενικήν Συνέλευσιν καί νομί
ζω δτι ό άπώτερος σκοπός —· άς 
μού έπιτραπή νά έκφέρω την προ
σωπικήν μου γνώμην — τού Δ.Σ. 
είναι νά άποδεχθοΰμε τό 5% καί βέ
βαια ό κ. Πρόεδρος έξήγησε τούς 
λόγους διά τούς οποίους θα πρέπει 
νά τό άποδεχθοΰμε, άλλά ή άποδο- 
χή έστω καί αύτοΰ, άντιβαίνει προς 
έναν ήθικόν Νόμον τον όποιον δπως 
έπανέλαβα προηγουμένως, ώς έργα- 
ζόμενοι έχομεν τό δικαίωμα νά διεκ- 
δικήσωμε. Είναι ένα δικαίωμα τό ό
ποιον μάς τό δίδει ή ίδια μας ή έρ- 
γασία. Γ ιατί νά γίνη μία περικοπή, 
κ. Συνάδελφοι; Φυσικά ένα 5% ίσως 
άπό τούς άνωτέρους βαθμούς θά 
στοιχίση πολύ, πόσον μάλλον διά 
τούς μικροτέρους βαθμούς, σάς έ- 
μάς τούς νέους, οί όποιοι τώρα κα
λούμεθα διά σφάλματα προηγουμέ
νων, νά πληρώσωμε.

κ. Συνάδελφοι, δέν ύπάρχει δυσ
τυχώς περιθώριον πληρωμών κ α ν έ
ν α. ’Εάν σείς νομίζετ δτι θά πρέπει 
νά έγκρίνωμεν τό 5%, τότε θα πή 
δτι έγώ κάνω λάθος. Δέν έχω τίπο
τε άλλο νά πώ, σάς εύχαριστώ 
πολύ.

κ. Πρόεδρος: Τάν λόγον έχει 
ό κ. Γ. Γαληρόπουλος.

κ. Γ. Γαληρόπουλος: κ. 
Συνάδελφοι, δέν πρόκε.ται να σας 
καθστερήσω έπί ποΛύ, άπλώς θά ή
θελα έν κατακλεΐδι νά θέσω μερικές 
άπορίες οί όποιες μού έδημιουργή- 
θησαν καί άσφαλώς καί σ=. σας θά 
έχουν δημιουργηοή. Ή σημερινή Γε
νική Συνέλευσις ήναλώθη ολόκληρος 
έπί τού έπιμάχου ασφαλιστικού θέ
ματος, αύτό δμως ή μπορούσε νά γί
νη δΓ έκτάκτου ί εν. Συνε/\εύσί.ως, 
διότι κατ' αύτόν τόν τρόπον ούδεν 
σχόλιον καί ούδεμία κρίσις έγένετο 
έπί τού έργου τού άπερχομένου Δ. 
Συμβουλίου.

Θά ήθελα νά κάνω μίαν παρεμβο
λήν λέγοντας δτι άφου τούλάΛισΓθν 
έπί 4ωρον ήσχοΛήοημεν έπί του ά- 
σφαλ.στικοΰ θέματος χωρίς να άνα- 
φερθοΰμε είς τά ύπόλυίπα, έπρεπε 
καί έπί 2 χρόνια συνέχεια ό Σύ/χλο- 
γος νά άσχολήται μέ τό ασφαλιστι
κόν θέμα, διότι αύτην τήν σιΐγμην 
σήμερον παρουσ.άςεται ένώπ.όν μας 
καί μας ζητάει να βρούμε μίαν Λύσιν 
τήν όποιαν φυσ.κα έπρό τείνε και ό 
ίδιος, δια τής οποίας θα δ.αφυλά- 
ξωμεν τά δικαιώματτα μας ή θα πε- 
ριορίσωμεν είς το έλάχιστον τις ά- 
πώλειές μας.

Δυστυχώς τά δύο χρόνια κατά τά 
όποια εύρισκεται είς τήν άρχήν ή 
άπερχομένη Διοίκησ.ς του Συλλό
γου, ούόέν άξιόλογον έπέτυχεν. Φυ
σικά ύφιστανται έλαφρυντικα, δέν ύ- 
παρχει αμφιβολία, τά όποια άναφέ- 
ρονται καί εις τήν άνακοίνωσιν, την 
οποίαν έκυκλοφόρησεν. Άνακοίνωσιν 
την όνομαςω διότι ειυισται ό απολο
γισμός τής συλλογικής δραστηριό
τητας νά αναφέρεται πάντοτε είς τήν 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ. Δέν λαμβάνω ύπ’ 
δψιν μου τήν Τι-ΆΠΕΖIΤΙ ΚΗΝ ή ό
ποια έκυκλοφόρησεν προχθές. Ή 
πραγματική Γεν. Συνέλευσις έπρεπε 
νά εχη γίνη προ 40 ήμερων. Δέν ξέ
ρω τούς λόγους οί οποίοι ώυησαν 
τόν Σύλλογον νά προβή είς την α
ναβολήν τής πραγματικής Γεν. Συ- 
νεΛεύσεως καί να τήν έπιδιώςη.

| Καυτηριάζεται ο Σύλλογος διότι 
μέχρι τούδε είς τό διάστημα τών δύο 
έτών, πηγαίνω δέ και πιο μακρυα, 
διότι μέσα είς τόν Σύλλογον εύρί- 
σκονται Συνάδεφοι οί όποιοι. . ,

κ. Πρόεδρος Συν)σεως: κ. 
Συνάδελφοι, άς μήν πάμε μακρυά, 
διότι αί προηγούμενοι Διοικήσεις έ
χουν λογοδοτήσει, άλλωστε είπα καί 
έγώ έν αρχή δτι διεπράχθησαν σφάλ
ματα. Σήμερα δμως κρίνεται ή θη
τεία τής παρούσης Διοικήσεως.

κ. Γ. Γαληρόπουλος: Προ
ηγουμένως οί όμιληταί, ό κ. Πρόε
δρος τού Συλλόγου καί ό Γεν. Γραμ- 
ματεύς άνεψέρθησαν είς ιστορικόν, 
τό όποιον άναγεται είς τά έτη I 950 
- 1951, τήν έθελουσίαν έξοδον και 
τήν συγχώνευσιν του 19ο3. Κατά τό 
διάστημα τής διετούς θητείας τού 
Συλλόγου, φυσικά είπα και προη
γουμένως, διι ύπαρχουν έλαφρυντικά 
καί τά όποια άναφέρονται είς τήν ά- 
νακοίνωσιν τού Συλλόγου ως ε ι δ ι- 
καί συνθήκαι, πλήν όμως έλα
φρυντικά τά όποια δέν μπορούμε νά 
τά δεχθούμε όλοσχερώς καθ' όσον 
έπί δύο έτη εΐμεοα τελείως ανημέ
ρωτοι. Ποιος κ. Συνάδελφος έξ ύμων 
μπορεί νά ίσχυρ.σθη δτι κατα τα 
δύο αυτά έτη ήςερε τί έπι τών ενερ
γειών τοΰ Συλλόγου; Έάν ύπάρχη 
κάποιος νά σηκωοή νά το πή.

κ. I. Μυλωνάς: Τά έμάθαινε 
δποιος ένδιαφερότανε.

κ. Γ. Γαληρόπουλος: Έπ’ 
αύτοΰ σάς άπαντώ αμέσως. ΓΙρό 
διόμισυ μηνών θελήσαμε έπειδη έν- 
διαφερόμεθα νά έρωτήσωμεν έπί τής 
πορείας τών άσφαλιστ.κών θεμάτων. 
Ή άπάντησις ήτο ή έξης: Μας πε
ριμένουν πολλά δεινά. Ωραία! Ποιά 
είναι τά δεινά αύτά. Νά μάς τά έξη- 
γήσετε. Δέν μάς έδίδετο έξήγησις 
έπί τών δεινών τά όποια μάς περι
μένουν καί άσφαλώς δέν περιμέναμε 
κΓ έμεΐς αύτά τά δεινά νά είναι τό
σο φοβερά.

Εύρισκόμεθα μέ την έντύπωσιν

ΑΝΔΡ, Γ. ΜΑΝΩΛΗΣ
Παιδίατρος
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Δέχεται καθ’ έκάστην 
ήσφαλισμένους δλων 

τών Τραπεζών

δτι δέν έχομεν συλλογικήν ήγεσίαν. 
Αύτή ή έντύπωσις έχει δημιουρ,η- 
θή καί είναι διάχυτος. Ανεξαρτήτως 
φυσικά δτι δέν μπορούμε να μή πα
ραδεχθούμε δτι τό Προεδρεΐον καί 
γενικά ολόκληρος ό Σύλλογος δέν 
είναι δυνατόν νά μήν έδειξε κάποιο 
ένδιαφέρον άλλά τό ένδίν,φέρον αυτό 
είμαι τής γνώμης δτι ήτο άρκετά 
χλιαρόν.

‘Ο κ. Πρόεδρος μάς άνέφερε προ
ηγουμένως δτι αύτήν τήν άβαρίαν 
τήν οποίαν θά ύποστοΰμεν, δηλαδή 
τήν μισθολογικήν μείωσιν του 5%, 
οπωσδήποτε θά τήν άναπληρωσωμεν 
διότι εύρισκόμεθα ένώπιον αυξήσε
ων. Έχουν περάσει τουλάχιστον 4 
χρόνια από τήν έποχήν πού πήραμε 
τήν τελευταίαν αΰξησιν. Σέ δλο αύ
τό τό διάστημα καί κυρίως άπό τήν 
έποχην κατά τήν όποιαν νέον δημι
ουργικόν κλίμα έπικρατει είς u|V 
Ελλάδα, δλες οί τάξεις σχεδόν των 
έργαζομένων έχουν ίκανοποιηθή άπό 
μισθο/χογικής πλευράς, οί μόνοι οί 
όποιοι ύποΛειπόμεθα εΐμεθα έμεΐς, 
ό κλάδος τών Τραπεζιτικών ύπαλλή- 
λων καί τό μέλλον παρουσιάζεται 
ζοφερόν έπ’ αύτοΰ. Εϋκολον είναι νά 
λέμε κουβέντες δτι θα πάρωμε, έχο
μεν πικράν πείραν άπό τα θά. "Η
θελα νά κάνω τήν έξης πρότασιν. 
Αφού είναι τόσον σίγουρος ό κ. 
Πρόεδρος δτι έντός έλαχ.στου χρο
νικού διαστήματος θά παρωμε αυξη- 
σιν ή όποια θά ύπερκαλύψη τό πο- 
σοστόν τής άβαρίας μας, τότε πλέον 
να περιμένωμε να πάρωρε την αΰςη- 
σιν καί μετά άς τήν δώσωμε και ο
λόκληρη. Μπορεί να είναι καί μεγα
λύτερο τό ποσοστόν, νά μήν είναι 
5%, νά είναι 7,5% δσο τό θέλει ή 
Επιτροπή! ! . . .

Εκτός δμως αύτοΰ δέν έγινε δι- 
ευκρίνησις έπί ενός άλλου θέματος. 
Μιλήσαμε περί τής έλλειμματικό τη- 
τος τών Ταμείων, άλλά, δπως ετό- 
νισεν καί προηγουμένως ό κ. Γσυυ- 
δερός, δέν άνεφέρθη τί ποσοστον ο
φείλεται, ή μάλλον άνήκει εις τό Τα
μεΐον τής Τραπέζης ’Αθηνών. . .

κ. Πρόεδρος: Άνεφέρθη. . .

κ. Γ. Γ αληρόπουλος: Έτέ- 
θη τό έρώτημα αύτό άλλα δέν ανε- 
φέρθη ποιό είναι τό ποσοστόν είς 
έκατομμύρια.

κ. Πρόεδρος: Τό έζήτησε καί 
ό κ. Τσουδερός καί ό κ. Παπώιωαν- 
νου αύτό. Θά δοθή άπάντησις. Μήν 
έπανέρχεσθε.

κ. Γ. Γαληρόπουλος: "0 κ. 
Παπαϊωάννου καί ό κ. Τσουδερός 
δέν έζήτησαν τό στοιχείον, άπλώς 
είπαν δτι δέν άνεφέρθη.

κ. Α. ’Οθωναΐος: Τό έχομεν κα- 
ταχωρημένον καί θά σας απαντήσω- 
μεν.

κ. Γ. Γαληρόπουλος: Έν 
πάση περιπτώσει μας έδόθη ή έντύ- 
πωσις δτι τό χρέος πλέον θα αι/τιμε- 
τωπισθή ώς ένιαία κατάστ^σις, δέν 
έγινεν διαχωρισμός, δτι το χρέος τό 
ίδικό μας είναι αύτό, τό χρέος τών 
άλλων είναι εκείνο. Ή περιουσία ή 
ίδική μας είναι αύτή, ή περιουσία 
τής Τραπέζης Αθηνών είναι εκείνη. 
Ή περιουσία ή δική μας φθάνει σχε
δόν τό 1 .u00.000.0u0, περιουσία 
τοΰ Ταμ. Συντάξεως τής Τρυιπέςης 
Αθηνών δέν ύφισταται σχεδόν κα
θόλου είμή μόνον ένας κινηματογρά- 
φος-

Επομένως έξ ύπαρχής θά έπρεπε 
νά γίνη διαχωρισμός.

'Επειδή βλέπω δτι άνυπομονεΐ τό 
Προεδρεΐον τοΰ Συλλόγου να τελει- 
ώσωμε. . .

κ. Πρόεδρος: κ. Γαληρόπου- 
λε, έάν έχετε κάτι τό νέον να πήτε 
πέστε το.. .

κ. Γ. Γαληρόπουλος: Αλ
λοίμονο, κ. Πρόεδρε, έάν ό κάθε ο
μιλητής είχε νέα πράγματα νά προ- 
τείνη. Καί νέα πραγματα θά προ- 
τείνη άλλά καί έπι τών προηγουμέ
νων μπορεί νά θέση καινούργιες πα
ρατηρήσεις.

Εκείνο τό όποιον μετά λύπης μου 
παρετήρησα είναι τό εξής: "Οτι ού- 
δείς έκ τών ομιλητών του Συλλόγου 
άνεφέρθη είς τούς νέους. Βεβαίως ά- 
νεφέρθησαν μέ μεγαλυτέραν φροντί
δα είς τούς μεγαλυτέρους είς ήλ.κί- 
αν άλλά δέν ανεφέρθησαν είς τούς 
νέους καθόλου. Αύτην τήν στιγμήν κ. 
Συνάδελφοι, μία περικοπή 57b από 
έναν ύπαλληλον ό όποιος έχει τουλά
χιστον 10 χρόνια ύπηρεσιαν είς τήν 
Τράπεζαν καί τού οποίου ό μισθός 
δέν ύπερβαίνει τις 3.U00 δρχ. κατα
λαβαίνετε δτι περιορίζει τις αποδο
χές του άκόμη περισσότερον καί τις 
κάνει τελείως μηδαμινές.

Λαμβανομένης ύπ’ δψιν τής κατα- 
στάσεως ή οποία έπικρατει από 
πλευράς άποδοχών είς τήν Τράπε
ζαν, τείνει πλέον νά έκλειψη τό έν
διαφέρον τών νέων διά τήν Τράπε
ζαν. Είναι ένα σημεΐον τό όποιον δέν 
έθίγη καθόλου καί νομίζω δτι άπα- 
σχολεΐ περί τούς 2.000 συναδέλ
φους.

Δέν θέλω νά σάς καθυστερήσω πε
ρισσότερον διότι ή ώρα έχει παρέλ- 
θη πάντως δμως έκεΐνο τό όποιον 
ήθελα νά πώ είναι τό έξης:

"Οτι είς τό ζήτημα τών άποφάσε- 
ων έπί τοΰ άσφαλιστικοΰ θέματος

ι νομίζω δτι δέν μπορεί νά λυθή απλά 
| καί νά πάρωμεν μίαν άπόφασιν, δέν 
μπορούμε νά δεχθούμε τήν πρότασιν 
τοΰ Συλλόγου τοΰ 5% καί τών ύπο- 
λοίπων διά βοής έδώ. Μπορούσε νά 
έχη γίνει μία προεργασία, ή οποία 
φυσικά έγινε προ έβδομάδος, διά 
τής προσκλήσεως ύπό τού Συλ.χό,ου 
τών κ.Δ)ντών τοΰ Ιδρύματος, προ- 
κειμένου νά πάρουν μίαν συμβουλευ
τικήν άπάντησιν έπί τής άποφασεως 

ι τής Επιτροπής. Νομίζω δτι περισ- 
I σότερον θά έξυπηρετονσε νά είχε 
γίνη έκτακτος Γεν. Συνέλευσις την 
ήμέρα πού προσεκλήνησαν οί κ. Δι- 
ευθυνταί, διότι άς μήν αύταπατώμε- 
θα, κ. Συνάδελφοι, πολλοί έκ τών 
Δ)ντών πιθανόν νά μήν έχουν. . . με
γάλες άντιρρήσεις έπί τού σχεδίου 
καί θά σας έξηγήσω. . .

κ. Π. Θεοφ ανόπουλος: "Ο
λοι οί Διευθυνταί άπέρριψαν τό σχέ- 
διον. ’Οφείλω νά σας ένημερώσω έπ 
αύτοΰ. Καί δχι μόνον αύτό άλλά αν- 
τέτειναν καί είς τήν αΰξησιν τών ο
ρίων ήλικίας. Αύτό προς ένημέρω- 
σίν σας.

I κ. Γ. Γαληρόπουλος: Ή
ένημέρωσις έγινε τώρα πού μιλάω, 
δέν έγινε προηγουμένως.

κ. Π. Θεοφανόπουλος: Είς 
την Γεν. Συνέλευσιν συζητούνται τά 
θέματα δλα.

κ. Γ. Γαληρόπουλος: Δέν
μάς άνεφέρθη καθόλου ότι οί κ. Δι- 
ευθυνταί άπέρριψαν τό σχέδιον.

| κ. Πρόεδρος Συν)σεως:

Ή Συνέλευσις είναι τό κυρίαρχον 
Σώμα τό όποιον θά άποφασιση.

κ. Γ. Γαληρόπουλος: Εί
μαι τής γνώμης δτι πρέπει νά μεσο- 
λαβήση ένα ικανό διάστημά είς τό 
όποιον νά μπορέσωμε να λαδωμε 
μίαν άπόφασιν μετά παρρησίας. Τό 
έάν πρέπει νά προτείνωμεν να μάς 
κρατηθή τό 5%, διότι δεν είναι δυ
νατόν νά γίνη διαφορετικά, άφοΰ δ
μως τό έξετασωμεν άπ' δηες τις 
πλευρές, τότε φυσικά νά τό κάνωμε, 
καίτοι, δπως σας εΐπα είς τήν άρχή 
αυτό έπρεπε νά γίνη αφού μάς δο
θή πρώτα ή αϋςησις.

ΔΓ αύτόν τόν λόγον νομίζω δτι 
σήμερα δέν είναι ήμέρα για νά λά- 
βωμεν τήν άπόφασιν αύτήν, λαμβα- 
νομένου ύπ' δψιν δτι σήμερα ενημε
ρωθήκαμε καί ένημερωθήκαμε έπί έ- 
νός πορίσματος πολυσέλιδου, εις τό 
όποιον φυσικά δέν είναι δυνατόν νά 
έχωμεν συγκρατήση τις λεπτομέρει
ες. Λοιπόν τά θέματα αύτα χρειά
ζονται ειδικήν μελέτη καί δέν μπο
ρούμε νά λάβωμεν απόφασιν δπως 
είπε ό κ. Πρόεδρος προηγουμένως.

Τελειώνοντας ήθελα να σάς είπώ 
τά έξής: Σήμερα τό μεσημέρι περί

ώραν 1.30 έδώ, είς αύτόν τόν χώρον, 
κατήλθεν ό Πρόεδρος κ. ’Οθωναΐος 
καί τυχαίως συνηντήθη μετά τοΰ κ. 
Μελισσαροπούλου, τού κ. Τσουδεροΰ 
καί έμοΰ ό όποιος ήμουν πολύ κοντά 
τους. Έγένετο μία πρότι,.σ.ς να πα- 
ρευρεθή ό κ. ΜεΛισσαρόπουλος έδώ, 
διότι έχει μελετήσει πολύ τήν δλην 
ύπόθεσιν καί έχει καταλή^ι είς ένα 
σχέδιον, τό όποιον — δπως λέ, ει — 
μέσα είς έλάχιστον χρονικόν διάστη
μα, θά μάς άπαλλάξη τού έλλείμ- 
ματος καί τό όποιον δέν θά είναι 
έπιβαρυντικόν δΓ ήμάς. ‘Ο κ. 'Ο
θωναΐος διεφώνησεν καί μπορεί νά 
είχε δίκηο, εΐπεν δτι ή διάφορά με
ταξύ τοΰ Συλλόγου μας καί τοΰ 
Συλλόγου τών Συνταξιούχων είναι ή 
έξής: "Οτι ένώ ό Σύλλογος τών 
Συνταξιούχων έχει κάνει πρότασιν 
είς τήν όποιαν άποδέχεται μίαν μι
κρόν κράτησιν έπί τών άποδοχών, 
ό Σύλλογος τών έν ένεργείφ δεν ά- 
ποδέχεται ούδεμίαν κράτησιν. Τό 
βράδυ είς τήν Συνέλευσιν μάς προ- 
τείνεται σχέδιον κραιήσεως 5%. Αυ
τά τά λέγω ύπευθύνως διότι παρευ- 
ρισκόμην είς τήν συνάντησιν τήν ο
ποίαν προανέφερον καί πραγματικά 
έξεπλάγην δταν ακόυσα προηγουμέ
νως τά άντίθετα. Σάς ευχαριστώ 
πολύ κ. Συνάδελφοι.

(Χε ι ροκροτή ματα)

Πρόταοις 
τοΰ u. Γ. Γιιριτζά

κ. Γ. Γ κριτζάς: Κύριοι συνά
δελφοι δέν θά άσχοληθώ με τα δσα 
ήσχολήθησαν οί προηγούμενοι. Δύο 
προτάσεις έχω νά κάνω. Ή προτα- 
θεΐσα άνατροπή τής ύφ.σταμένης 
σήμερον έπικουρικής ασφαλίσεως εί
ναι όχι μόνον άνεδαφικη άλλα καί 
άνεφάρμοστος. Δέν ε.ναι δυνατόν 
σήμερα εις τά στενά περιθώρια τοΰ 
χρόνου πού μάς μένει να ξητοΰμε 
άλλαγήν τής έπικουρήσεως τής έπι- 
κρατούσης σήμερον κατ-στάσεως.

’Επίσης έπροτάθη ή φαλκιδευσις 
τών άποδοχών μας κατα 57ο ενω θά 
έπρεπε νά γίνη αντίστροφος πρόια- 

1 σις τής φαλκιδεύσεως τών συντάξε
ων. Γ ιατί έμεΐς οί ένεργεκ? να κλη
θούμε νά καλυψωμε τό έλλειμμα καί 
νά μην κληθούν οί συνταξιούχοι; Νά 
προτείνωμεν νά έκχωρήσουν 1 0 7ο έπι 
τών συντάξεων. Θα ήτο προτιμώτε- 
ρον. Επίσης δσον άφορα το έ/\Λειμ- 
μα τών Ταμείων θά έπρεπε να εξευ- 
ρεθή μία άλλη λύσις διά τήν κάλυ- 
ψιν καί ούχί ή προτεινομένη ύπό 
τής συλλογικής ήγεσίας.

Αύτά είχα νά σας πώ, δέν έχω τί
ποτε άλλο. Σας εύχαριστώ.

(Χειροκροτήματα)

κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει 
ό κ. Δ. Χαρΐτος, έκ μέρους τής Δι
οικητικής Επιτροπής.

Η ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Δ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ή ομιλία τοΰ έφορο» u. Δ. Χαρίτο»

κ. Δ. Χαρΐτος: Κύριοι συνάδελφοι 
άποτελεΐ άτύχημα διά τούς τελευταί
ους πού μένουν είς τήν Συνέλευσιν 
νά αποστραγγίζουν το ποτήρι τής 
κοπώσεως, άλλά τούς μένει ή απο- 
ζημίωσις δτι ολοκληρώνουν την ει
κόνα τήν όποιαν θά πρέπει να έχουν 
άποχωροΰντες άπό την αίθουσαν αύ
τήν καί μεταφέρουν τό μήνυμα είς 
τούς όλιγωρήσαντας συνάδελφους, οι 
όποιοι δέν συνεκινήθησαν ούτε από 
την έκτασιν καί τήν σοβαρότητα τοΰ 
σημερινού προβλήματος, ώστε να 
προσέλθουν είς τήν Γεν. Συνέλευσιν.

Σας έκφράζομεν τις εύχαριστιες 
μας έσας τών τελευταίων ύπομονε- 
τικών συναδέλφων. Εύχαρ.στίες μέ 
την σύνθετην έκδοχήν, δτι και εσείς 
τιμάτε τόν έαυτόν σας, σάν ύπευθυ- 
νοι συνάδελφοι, άλλα καί έμας διευ
κολύνετε ώστε να μή συνεχισθη αυτή 
ή άνεύθυνη άποψις δτι δέν σ^ς ένη- 
μερώνουμε. Δέν απονέμω ψόγον δ
ταν λέω δτι είναι άνεύθυνη, για δ- 
σους τήν έπικαλέσθηκαν και θά 
προσπαθήσω νά τήν δικαιολογήσω.

Δέν θά άπαντήσω είς έναν έκα
στον έκ τών κυρίων ομιλητών, δ.ότι 
είχαν οί περ.σσότεροι απ' αύτούς 
τό κοινό γνώρισμα νά κινηθοΰν πά
νω στά ίδια θέματα. Ξεκινήσαμε α
πό τό θέμα τής Γενικής Συνε/\ευσε- 
ως. Ή Γενική Συνέλευσις έθεωρηοη 
δτι συνεκλήθη καθυστερημένα καί 
δτι τό άσφαλιστικόν θέμα κακώς τό 
ταυτίζουμε μέ τήν Γενικήν Απολο
γιστικήν Συνέλευσιν καί δτι θα έ
πρεπε τό ένα νά διαχωριστή καί νά 
άποτελέση άντικείμενον ξεχωριστό 
άπό τήν άλλη.

Δυστυχώς τά νούμερα δέν μάς έ- 
πιτρέπουν περιθώρια συζητησεως 
πάνω σ’ αύτό. "Η πρώτη Γενική Συ- 
νέλευσις κατά τό Καταστατικόν μας 
άπαιτεΐ άπαρτίαν τοΰ 1 )3, ή δεύτε
ρα τοΰ 1 )4, ή τρίτη τοΰ 1 )5 τών είς 

ί τήν τέως Διοίκησιν Πρωτευούσης έγ- 
γεγραμμένων μελών. Έάν δέν έπι- 
τευχθή απαρτία καί μέ τό 1)5 έ- 

. παναλαμβάνεται μετά 30 ήμέρες καί 
ι θεωρείται πάλι πρώτη με τό 1)4 
| αύτή τή φορά καί μετά 8 ήμέρας 
μέ δσους παρόντας.

| Άπολογούμεθα καί ένεργοΰμε σάν 
Διοικητικόν Συμβούλιον πού ψερνει 

I τήν ευθύνην τών δικών του ένεργε.ών. 
Έάν είς τό παρελθόν εΐχεν έπιχειρη- 
θή διάφορος τρόπος έπιτεύξεως ά-

παρτίας, δέν μπορεί νά δεσμεύση 
ι τόν Πρόεδρον καί τό σημερινόν Διοι
κητικόν Συμβούλιον. Έξ άλλου καί 
είς την προηγουμένην I ενικήν Συνέ- 
λευσιν, την περυσινη τήν απολογι- 

. στικην τό "ίδιο συνέβη.
‘Οπωσδήποτε κατα τήν έφετεινήν 

τρίτην συγκλησιν δέν ύπήρχαν κάν 
τά άριθμητικά έκεΐνα περιθώρια πού 
θά έπέτρεπαν, μέ έλάχιστη άπόκλι- 
σιν παρόντων να συμμερισυοΰμε τήν 
συνεπικούρησιν τών ύπογρ^,φών είς 

| τα χαρτιά καί να συμπληρωσωμε 
I τήν απαρτία. Άπόδειξις δτι ή περυ- 
σινή απολογιστική Συνέλευσις έγινε 
ένώπιον 65 ανθρώπων, ή δε προη- 
γουμένη έφετεινη συγκλησις πού ά- 
παιτουσε τό 1 )ο τών είς τήν τέως 
Διοίκησιν Πρωτευούσης ύπηρετουν- 
των συναδέλφων, ήτοι έναντι 485 
πού απαιτούσε, είχε 53 ύπογρυφές 
καί άπό αύτές οί μισές ήσαν τού 
Διοικητικού Συμβουλίου 2U και τών 
φερομένων ώς ύποψηφιων δια τό ε
πόμενόν σχήμα άλλοι τόσοι. Τί ά- 
πόμεινε λοιπον από τό Σώμα τών 
Συνεδέλφων; Προσέλευσις Η) ή 12 
άνθρώπων.

Έαν άποπειρώμεθα νά συγκαλέ- 
σωμεν έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν 
γιά νά φέρωμε προς συζητησιν τό 
ασφαλιστικόν, ή Γ ενική Συνέλευσις 
αύτη γιά να έθεωρήτο νόμιμος καί 
διά νά έλάμβανε νομίμους αποφά
σεις έπρεπε νά έχη απαρτίαν τό 
1 )3 τών έγγεγραμμένων είς τήν τέως 
Διοίκησιν Πρωτευούσης μελών. Σάς 
εΐπα δτι τό 1)ο ήταν 48ο, θέλετε 
470 μέ τις πρόσφατες άποχωρησεις 
τών 30 ή 40 συναδέλφων. Υπολο
γίστε τώρα πόσοι έπρεπε νά είναι 
παρόντες διά νά έπιτευχθή τό 1)3.

Έν πάση περιπτώσει, ή σημερι
νή Συνέλευσις — τήν οποίαν σημει
ώσατε δτι προετοιμάσαμε με πά
θος καί μέ ζέσιν ίδιως χάριν τοΰ 
Ασφαλιστικού, διότι δέν είναι και
ρός αυτή τήν στιγμή νά συζητάμε 
γιά άπολογισμούς καί γιά λογοδο
σίες καί γιά προεκλογικής σκοπιμό
τητας κριτικήν, δπως έπεχειρήθη ά- 
πόψε άτυχώς—, είχε προσέλευσιν 
399 συναδέλφων καί έδωσε τήν ει
κόνα τής καταμέστου αιθούσης. Φαν- 
τασθήτε έάν άπεπειρώμεθα έκτακτον 
Γενικήν Συνέλευσιν μέ νόμιμον ά
παρτίαν τό 1)3 τών έγγεγραμμένων
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(Συνέχεια έκ τής 8ης σελίδας) 
μελών. Πέραν αύτοΰ δεν ύπάρχει πε- 
ριθώριον νά συζητάμε. Αυτό έννοώ 
άνευθυνολογ ίαν.

Κύριοι συνάδελφοι, Επί του ασφα
λιστικού κατηναλώθη ό μεγαλύτερος 
χρόνος. Καί όρθώς κατηναλώθη. Καί 
ό κ. Δ. Παπαϊωάννου καί ό κ. Μ. 
Τσουδερός κατεδίκασαν στήν συνέ
χεια αΰτού που έπραξε καί τό Δ. 
Συμβούλιον άλλα καί ή Συνέλευσις 
μέσφ τού ψηφίσματος, την είσήγη- 
σιν τής Επιτροπής. Δεν παρέλειψαν 
δμως νά καταδικάσουνε καί έμάς 
διότι, ένώ, μέν, καταδικάζουμε τήν 
εΐσήγησιν, αποπειρώμεθα, λένε, άν- 
τιπρότασιν μέτρων. 'Αλλά τό ίδιο
— έάν αύτό άποτελή ατόπημα γιά 
μάς — έ'πραξαν καί οί ίδιοι. Διότι 
άφού κατεδίκασαν τήν Εΐσήγησιν, έν 
συνεχείφ τήν έσχολίασαν καί προέ- 
6ησαν εις αντιπροτάσεις καί αυτοί. 
Τίποτε περισσότερον δέν κάναμε έ- 
μεΐς.

Κατά κόρον άνεφέρθη τό όνομα 
που σεβαστού Προέδρου των Συντα
ξιούχων κ. Μελισσαροπούλου καί τό 
συνεδύασαν οί έπικριταί μας μέ τό 
ότι έμεΐς έπικαλεσθήκαμε τον ρεα
λισμόν καί τήν σωφροσύνην σας διά 
τήν άντιμετώπισιν τού προβλήματος, 
ζητήσαντες τήν έξουσιοδότησίν σας 
όπως, κατ' άνώτατον δριον διαπρα- 
γματευθοΰμε μίαν έπιβάρυνσιν πρόσ
θετον έκ 5% έπϊ τής συνεισφοράς 

. μας είς τό Ταμεΐον Συντάξεως.
-Εις τήν σελ. 6 τού ύπομνήματος

— τό όποιον έχει ήδη υποβάλει ό 
*κ. Μελισσαρόπουλος άπό τις 10

’Απριλίου 1969, ένφ μόλις αύριο θά 
-κάνη τήν Συνέλευσίν του, καί ή Συ- 
νέλευσίς του θά βρεθή οϋτω προ τε

τελεσμένων γεγονότων 2 υπομνημά
των προς τήν Διοίκησιν — λέει: 

-Προτεινόμενα παρ' ήμών μέτρα:
■ ■ ·γ) νά έπιβληθή εισφορά των ερ
γαζομένων έπϊ των αποδοχών των 
προς 5%, ώστε νά καταβάλλουν έν 
-συνόλιρ 6% κατά τά άσφαλιστικώς 
θεσπισμένα.

Λοιπόν. Έμεΐς στο υπόμνημα τό 
•δικό μας δέν προτιθέμεθα νά έπέμ- 
6ουμε σέ ξένα χωράφια, άλλα μόνον 
-νά ΰπερασπίσωμεν τούς συνταξιού
χους εις τήν ουσίαν τού προβλήμα
τος, ή άποία εΐναι: ούδεμία περικο
πή τών συντάξεών τους. "Ηδη αύτό 
διά τό όποιον τινές έξ υμών έχετε 
αντιρρήσεις, καί όσοι έξ υμών έξανέ- 
στησε διά τήν μή αποδοχήν τής πα-

κ. Δ. Παπαϊωάννου (διακό
πτων): Κύριε Χαρΐτο, συνδυάζετε 
τό θέμα αύτό σείς τώρα, ότι είναι 
μέσα στο γενικό πλαίσιο τών γενι
κών μέτρων όσον άφορά τήν άσκη- 
σιν τής Κοινωνικής Πολιτικής. "Ηδη 
δμως εις τήν λογοδοσίαν σας ξεχω
ρίζετε, καί όρθώς, τήν άσκησιν τού 
γενικού Κυβερνητικού προγράμμα
τος άπό τό ασφαλιστικόν καί αύτό 
είναι ειδικόν θέμα. 'Αποσυνδέετε τό 
θέμα άπό τά γενικά μέτρα τής Πο

τήν λογοδοσίαν μας πρέπει νά έπι- 
καλούμεθα τήν νοημοσύνην σας διά 
τά περιθώρια καί τις δυνατότητες 
τις όποιες είχαμε νά άπαιτήσωμεν ή 
νά διεκδικήσωμεν ώρισμένα μας θέ
ματα καί δέν τό έπετύχαμε.

Λογοδοτούμε άπόψε δι’ δσα έπρά- 
ξαμεν καί έπϊ πλέον εύθαρσώς καί 
μέ τό αίσθημα εύθύνης πού πρέπει 
νά κατέχη τούς ύπευθύνως διαχειρι- 
ζομένους τά κοινά, θέτομεν ύπό τήν 
κρίσιν σας τό άσφαλιστικόν, άδια-

λιτικής τής Κυβερνήσεως διότι εΐπεν , φοροΰντες διά τό γεγονός ότι
ό κ. Πρωθυπουργός δτι δέν ύπάρχει 
πρόθεσις τής Κυβερνήσεως νά κατα- 
στήση χειροτέρα τήν θέσιν τών συν
ταξιούχων. "Αρα τό θέμα τό εσω
τερικόν οφείλατε νά τό γνωρίζετε 
καί αύτή εΐναι ή κριτική μας.

('Ακολουθούν διαλογικαί συζητή
σεις)

κ. Π. Θεοφανόπουλος: Ά- 
νέφερα μέν κατά τήν εΐσήγησιν τάς 
άπόψεις τής Κυβερνήσεως, άλλά 
φαίνεται δτι δέν μέ παρακολουθήσα
τε. Ή Κυβέρνησις είπεν, δτι είναι 
γενικόν τό θέμα καί δέν πρόκειται 
νά ϋποστή ούδεμίαν μείωσιν ασφα
λιστικής παροχής ούδείς, άλλά θά 
άντιμετωπισθοΰν μέσα είς τό γενι
κόν πλαίσιον τής ύπαγωγής ύπό έ- 
νιαΐον άσφαλιστικόν φορέα, τά ά- 
σφαλιστικά Ταμεία έκεΐνα τά όποια 
εΐναι έλλειμματικά. Κατά συνέπειαν 
υπάρχει σύνδεσις άμφοτέρων, καί 
τού γενικού άσφαλιστικοΰ καί τού 
έσωτερικοΰ τοιούτου.

(Διαλογικαί συζητήσεις)

κ. Κ. Κατσιάμπας: Κύριε 
Χαρΐτο, έξακολουθήστε.

κ. Δ. Χαρΐτος: "Ηδη ό κ. Γε
νικός Γραμματεύς τό έπέσπευσε καί 
κατέστη σαφές δτι εϋρισκόμεθα έ- 
νώπιον ένός αύστηροτάτου καί μή 
έπιδεχομένου παρεκκλίσεις διλήμμα
τος. Καί είναι ιστορική ή ευθύνη ό
λων μας.

Τήν Εΐσήγησιν τήν άπορρίπτομεν. 
Θά ήτο δμως άφροσύνη νά άρνηθοΰ- 
με καί τήν ϋπαρξιν τού προβλήμα
τος έξ αιτίας τού όποιου έγεννήθη ή 
Είσήγησις. Καταδικάζουμε τάς Εΐ-, 
σηγήσεις άλλά δέν μπορούμε νά κα
ταδικάσουμε τό πρόβλημα, διότι αύ
τό θά άπετέλη πολιτικήν στρουθο
καμήλου. Καί τό πρόβλημα, κατά 
τό ποσοστόν πού έξαρτάται άπό τό 
χέρι μας, θά περιορισθή ώς προς

μετ
όλίγας ήμέρας θά σάς καλέσωμεν 
είς τήν κάλπην. Δέν έπιχειροΰμε εις 
τήν αίθουσαν αύτήν προεκλογικόν ά- 
γώνα, όπως, άτόπως κατά τήν γνώ
μην μας έπεχειρήθη άπόψε, δεδομέ
νης τής σοβαρότητος τής Συνελεύ- 
σεως. Δέν προσπαθούμε νά σάς ε’ί- 
μεθα άρεστοί, άλλά χρήσιμοι.

(Διαλογικαί συζητήσεις)

κ. Δ. Χαρΐτος: Μά έπϊ τέλους 
κύριε συνάδελφε τά στοιχεία δέν εύ- 
ρίσκονται κατατεθειμένα σέ κανένα 
περίπτερο προς π·ώλησιν. Είναι κλει
δωμένα στά συρτάρια τής Τραπέζης. 
Έάν ή Τράπεζα δέν θελήση νά τά 
δώση, κανείς δέν θά τά έχη. "Εχετε 
καμμίαν άντίρρησιν γι' αύτό;

(Φωναί — θόρυβος — κωδωνο- 
κρουσίαι).

κ. Π. Θεοφανόπουλος: Κύ
ριοι συνάδελφοι μέ συγχωρεΐτε διά 
μίαν διακοπήν. Άπάντησις έπϊ τών 
στοιχείων. ’Αρκεί νά σάς εϊπω τό έ- 
ξής πράγμα: Κατά δήλωσιν τού ά- 
ναλογιστοΰ κ. Καλκάνη, ό όποιος ά- 
νέλαβε τήν άναλογιστικήν μελέτην 
κατόπιν έντολής τής Διοικήσεως τής 
Εθνικής Τραπέζης, καί τή συγκατα-

προσωπικον.
κ. Θ. Μπελέκος: Μέχρι πότε 

θά άσκήτε Διοίκησιν;
κ. Δ. Χαρΐτος: Μέχρι τις 30 

'Απριλίου κ. Μπελέκο. Μετά τήν 
30ήν ’Απριλίου ούδείς έχει δικαίωμα 
Διοικήσεως. Έάν εις τάς παραμονάς 
τής 30ής ’Απριλίου ξημερώσουν 
δυσοίωνοι ήμέρες διά τον Σύλλογον 
ή άρχίζει νά διαφαίνεται τέτοια προ
οπτική, πριν άπό τις 30 θά έξευρε- 
θή λύσις.

(Διαλογικαί συζητήσεις)
"Ενα μέλος: Νά ορίσετε μίαν 

Επιτροπήν. . .
κ. Δ. Χαρΐτος: Ούδεμία Ε

πιτροπή νομιμοποιείται έκ τού Κα
ταστατικού ούτε άπό τήν Συνέλευ- 
σιν. Τό ίδιο τό Καταστατικόν δίνει 
τήν λύσιν κύριοι συνάδελφοι. ’Άς 
πάμε σέ περισσότερον ουσιαστικά 
τής Συνελεύσεως ζητήματα. Μήν ά- 
νησυχήτε. Κύριε Παπαϊωάννου δέν 
εΐναι δυνατόν νά πιστεύετε, σείς του
λάχιστον πού καί φίλος εΐσθε καί 
συνδικαλιστικήν πείραν έχετε, δτι 
μπορούσαμε ποτέ νά έπωμισθοΰμε 
μία τέτοια εύθύνη, νά άφήσουμε, δη
λαδή, τον Σύλλογον χωρίς Διοίκη- 
σιν. Έξ άλλου άς έφρόντιζε τό ψη- 
φοδέλτιον τό όποιον άπόψε έλανσα- 
ρίσθηκε άπό τού βήματος αύτοΰ νά 
έφερνε έκεΐνο τούς συναδέλφους τούς 
όποιους δέν καταφέραμε νά φέρω με 
έμεΐς ώστε νά έπραγματοποιεΐτο εγ
καίρως, καθ’ ύμάς, ή Γενική Συνέ- 
λευσις.

(Χειροκροτήματα παρατεταμένα) 
κ. Μ. Τσουδερός: Κύριοι συ- 

νάδεφοι, σύμφωνα μέ τό σχετικόν 
άρθρον τού καταστατικού ή πρώτη 
συνέλευσις συγκαλεΐται τον ’Ιανου
άριο. Έάν συνεκαλεΐτο τον Ίανουά-

;ρουσίας τού κ. Μελισσαροπούλου εις I τ·ς έπιπτώσεις τις δυσμενείς έπάνω 
τήν Συνέλευσίν μας, έφρόντισεν ό κ.
.Μελισσαρόπουλος νά τό μεταφέρη 
ζϊς τήν Διοίκησιν πρό πολλών ημε
ρών διά τού ύπομνήματος του. Δέν 
έχει συνεπώς, σημασίαν έάν κάποιοι 
άπό σάς δέν θέλετε τό 5% άλλά θέ
λετε τον κ. Μελισσαρόπουλον εις τήν 
Συνέλευσίν.

; Πάντως — έάν ξεχάσωμεν δλες 
αύτές τις αμφιβόλου χρησιμότητας 
■συζητήσεις — θά πρέπει νά σκε- 
φθοΰμε τούτα τά έλάχιστα: Τό ά
σφαλιστικον πρόβλημα δέν έγεννήθη 
πρό 2ετίας, ώστε νά θεωρηθή δτι ό

μας, άλλά δέν μπορεί μέ κανέναν 
τρόπον νά μηδενισθή.

Τό έλλειμμα τό γνωρίζουν οΐ πάν- 
τες. Καί τό ίδιο άκόμη τό υπόμνη
μα τού κ. Μελισσαροπούλου, τό ό
ποιον έν τούτο ις, κάτω άπό μίαν 
όμολογουμένως περίτεχνον καί μα
χητικήν τοποθέτησιν προσπαθεί νά 
τό άποφύγη. Άλλά όταν θά δημο- 
σιευθοΰν πάντα τά κείμενα στήν 
«Τραπεζιτική», οΐ κατέχοντες «γρα
φήν καί άνάγνωσιν» λογιστικής θά 
διαπιστώσουν δτι χρειάζεται πολύ 
άγαθή διάθεσις γιά νά άρνηθή κα-

λιγωρήσαμε κατ’ αυτήν τήν 2εταίν I νε!ςά δχι τό μέΥεθο9' άλλά τιΐν 0- 
άλλά ύπάρχει περίπου δσα χρόνιά TT,ocp>,v„'roV ελλείμματος. Άλοίμονον, 
.ύπάρχουν καί τά άσφαλιστ,κα Τα- ; °1 αΡ,θμ?' δεν γνωρίζουν απο συν- 
=μεΐα_ τής Εθνικής Τραπέζης. Άγώ- ; δ»<αλ.σμον και σκοπιμότητες, 
νες έπϊ άγώνων έχουν γίνει άπό άν- ’ ‘Ως προς τά μεγέθη, κύριοι, τού 
θρώπους οί όποιοι σήμερα δέν εύρί- ελλείμματος, κΓ έμεΐς προτιθέμεθα 
σκονται πλέον μεταξύ μας, είς τήν είς Τ° υπόμνημά μας, εύθύς έξ άρ- 
τάξιν τών συναδέλφων. Σέ τούτη τήν χήζ, νά δηλώσωμεν τήν έπιφύλαξίν 
φάσιν είς τήν όποιαν βρίσκεται τό ! μας, κα' βάσει τών στοιχείων τά ό- 
άσφαλιστικόν, πράγματι, θά συμ- ! π°ΐα είτε μάς έχουν δοθή μέχρι στι- 
ιψωνήσωμε μέ τούς άσκήσαντας κρι- . Υμής, είτε έκεΐνα τά όποια, έπιμό- 
τικήν, δτι θά πρέπει νά έπανέλθωμεν νως, θά άπαιτήσωμεν, Θά συγκρίνω- 
•εΐς τό άπό 2ετίας διάστημα καί έν- 1 μ£ν καί θά προβοϋμεν είς δικήν μας 
τεΰθεν. ί έκδοσιν άποτελέσματος. Διότι, ας

Μήν διαφεύγη κανενός σας κύ- ' σΠμειωθή αύτό, τό άσφαλιστικόν δέν 
ιριοι, τό γεγονός δτι άπό 2ετίας ή ί θ“ κλε!σθ άπό έμάς είς αύτήν τήν 
■κοινωνικοπολ ιτική κατάστασις τής 9αι?ιν·
χώρας μας ήλλαξε. Έπεβλήθη μία I ’Ητ0ίν αδυνατ°ν δμως αύτή ή 
Έπανάστασις. Ή Έπανάστασις δέν ; 'Π"Ρ°εΡγασια να γινη χωρίς νά έχωμε , 
ήλθε διά νά τό «κουβεντιάση», άλλά μίαν “φετηρίαν έκ μέρους ύπευθύνων 

" - ' παραγόντων τής Τραπέζης. Χωρίς
νά μάς δοθή μία άπαρχή άριθμών. 
Τήν άπαρχή αύτών τών άριθμών τήν 
ζητήσαμε, κύριοι Συνάδελφοι. Τήν 
ζητήσαμε μέ παραστάσεις προς 
τήν Κυβέρνησιν, τήν ζητήσαμε μέ 
παραστάσεις προς τον Διοικητήν, 
τήν ζητήσαμε μέ παραστάσεις προς 
τά ίδια τά μέλη τής Επιτροπής, τήν 
ζητήσαμε, καί τήν συνεζητήσαμε, μέ 
τά άνώτατα λειτουργικά στελέχη 
τής Τραπέζης. Ή άπάντησις έκυμαί- 
νετο μεταξύ σιωπής καί «κάντε ύ- 
πομονή», «θά δούμε», «τίποτε δέν 
εΐναι άριστικό», «δταν θά έλθη ή 
ώρα θά τά πούμε» κ.λ.π.

(Διαλογικαί συζητήσεις)

Συνάδελφοι,
Άποδεικνύομεν ότι είμεθα υπεύ

θυνοι, όταν άσκοϋμεν ύπευθύνως 
τό έκλογικόν μας δικαίωμα.

Μελετήσατε τά πρακτικά τής 
Γ. Συνελεύσεως πριν ψηφίσετε.

σεως, διότι ή Σύμβασις συνάπτεται 
μεταξύ τής ‘Ομοσπονδίας καί τής 
Ένώσεως Τραπεζιτών. Ή Ίονική - 
Λαϊκή, ή όποια διά δικούς της λό
γους τό άπετόλμησεν, βγήκε ήττη- 
μένη καί άν τό πούμε άλλοιώς: Πή
γε γιά μαλλί καί βγήκε κουρεμένη.

"Εν Μέλος: Δέν είναι έτσι. . .

κ. Δ. Χαρΐτος: Εΐναι κύριε 
συνάδελφε, διότι τής άπερρίφθη αύ
τή τή στιγμή άπό Δευτεροβάθμιο ή 
προσφυγή της καί συνεψηφίσθη ή έ- 
ξέτασις τής περιπτώσεώς της μαζί 
μέ τήν προσφυγήν τής ‘Ομοσπον
δίας. Καί θά έχη κοινή τύχη μαζί 
μέ όποια τύχη θά έχη καί ή προσ
φυγή τής ‘Ομοσπονδίας.

θέσει τής Κυβερνήσεως, ή Τράπεζα ριο θά είχαν έξαντληθή τά περιθώ- 
τής Ελλάδος ήρνήθη νά τού παρά- 
σχη τά στοιχεία καί δέν τού τά έ
δωσε. Πόσο μάλλον ήμεΐς έάν μετα- 
καλούσαμε ξένον άναλογιστήν τον ό
ποιον, κατά τήν εΐσήγησιν μου σάς 
είπα, δτι είμεθα διατεθειμένοι άπό 
τού έτους 1967, εύθύς ώς άνελάβα- 
με τήν ήγεσίαν τού Συλλόγου, νά 
μετακαλέσωμεν καί ή τότε Διοίκησις 
τής Τραπέζης μάς ήρνήθη τήν μετά- 
κλησιν μέ τό αίτιολογικόν δτι δέν 
θά μάς παρείχε τά στοιχεία. Μέ τήν 
έν συνεχείς! δήλωσιν, δτι ή Διοίκησις 
δεσμεύεται διά ύπογραφών καί διά 
πάσης φύσεως δεσμεύσεων καί ώς 
ένθυμεΐσθε σάς είπα, ή δήλωσις τού 
κ. Παρασκευοπούλου, τότε Διοικη- 
τοΰ ήτο: "Οσον ύπάρχει Εθνική 
Τράπεζα θά ύπάρχουν καί Ταμεία.
Δέν χρειαζόμαστε άναλογιστάς. Κά
τω άπό όποιεσδήποτε δυσμενείς 
συνθήκες ή άσφαλιστική παροχή θά 
έξακολουθήση δπως γίνεται καί τώ
ρα, έστω καί αν φθάσωμεν είς τό 
σημεΐον νά γίνουν τά άσφαλιστικά 
Ταμεία ύπηρεσία τής Τραπέζης.

(Διαλογικαί συζητήσεις) 
κ. Μ. Τσουδερός: Κύριε Χα

ρΐτο θά ήθελα νά σάς παρακαλέσω 
νά μάς πήτε τί θά γίνη μέ τον Σύλ
λογον μετά τήν 30ήν 'Απριλίου οπό
τε λήγει ή θητεία τού παρόντος Συμ
βουλίου.

διά νά έψαρμόση έν ξεκαθαρισμένον 
πρόγραμμα κοινωνικών μεταβολών, 
διά τό περιεχόμενον τού οποίου δέν 
■άφησε περιθώρια, άπό τήν πρώτην 
•στιγμήν, παρανοήσεων. ’Άν σήμερα 
παρουσιάζονται άλλες προϋποθέσεις 
-είς τό Ασφαλιστικόν, πολύ λίγο έ
μεΐς είμαστε έκεΐνοι οΐ όποιοι έχου- 
,με συ μ βάλει είς αύτό. "Οταν λέω 

εννοώ τό σύνολον τών έν τή 
Τραπέζη έργαζομένων. Καί διά να 
.είμεθα ώμοί: 'Άλλοτε θά είχαμε κα
τεβάσει το ρολλά καί θά λέγαμε είς 
πήν Τράπεζαν — διότι μέ αύτήν άν- 
πιδικοΰμε — άπό θέσεως ’Ισχύος: 
’Ιδού αΐ άπόψεις μας έπϊ τού Α
σφαλιστικού. Έλα νά διαπραγμα- 
τευθοϋμε.

_κ. Πρόεδρος: Κύριε Χαρίτο, 
•σάς παρακαλώ, στο θέμα αύτό, ή 
Κυβέρνησις — δπως έσεΐς είπατε 
καί προηγουμένως — εΐπε δτι δέν 
πρόκειται νά μειώση δικαιώματα ή- 
σψαλισμένων, καί αύτό περιελήφθη 
καί είς τό ψήφισμα. Τό θέμα είναι 
καθαρώς εσωτερικόν, αύτήν τήν στι
γμήν, ύποβολής ένός ύπομνήματος 
επί τών απόψεων μιάς Επιτροπής.

κ. Δ. Χαρΐτος: Συνεδυάσθη 
άπό τούς έπικριτάς μας, κ. Πρόε
δρε τής Συνελεύσεως, μέ τις ένέρ- 
γειές μας τις όποιες ή κάναμε ή πα
ραλείψαμε νά κάνωμε στήν τελευ
ταία διετία. Προς Θεού, δέν διενοή- 
θην νά κάνω πολιτικήν, πολλή) μάλ
λον νά άσκήσω κριτικήν πολιτικού 
περιεχομένου. Προσπαθώ νά σάς ά- 
ποδείξω δτι καίτοι παράλληλα τά 
δύο θέματα έν τούτοις θά συναντη- 
,θοΰν.

ρια.
(Χε ι ροκροτή ματα)
Μή λοιπόν κ. Χαρΐτο έντέχνως, δ

πως είπατε γιά τον κ. Μελισσαρό- 
πουλο, άφήνετε νά νοηθή δτι έμεΐς 
φταίμε. Ή τρίτη δηλαδή Συνέλευσις 
μέ δσους παρόντος θά είχε ήδη πρα- 
γματοποιηθή.

κ. Δ. Χαρΐτος: Κύριε Τσου- 
δερέ, έντός τού ’ I ανουαρίου συνεκλή- 
θη ή Γ. Συνέλευσις. Μπορείτε έπ’ 
αύτοΰ νά συμβουλευθήτε τήν Άνα- 
κοίνωσιν τού Συλλόγου, άλλά προ
φανώς μπερδεύετε τήν σύγκλησιν μέ 
τήν ήμερομηνίαν πραγματοποιήσεως. 
Επίσης σάς ύπενθυμίζω δτι δχι ή 
Τρίτη άλλά ή Πέμπτη σύγκλησις εί
ναι μέ δσους παρόντας.

Κύριοι συνάδελφοι, έάν συμβου
λευθήτε τις «Τραπεζιτικές» τών προ
ηγουμένων έτών, δηλαδή τών τελευ
ταίων άρχαιρεσιών τού 1967 θά δή- 
τε δτι ή άπόκλισις άπό τις ήμερο- 
μηνίες είναι ζήτημα έάν εΐναι 3 ή
μέρες. Καί ή παρούσα Διοίκησις τήν 
I 8ην Απριλίου άνέλαβε. Καί οΐ πε
ρασμένες έκλογές τον μήνα Απρί
λιο έγιναν. Έάν τυχόν είχε γίνει ή 
άπαρτία θά τελειώναμε. Άλλά έν 
πάση περιπτώσει δέν νομίζω δτι ή 
όποιαδήποτε έρις έπϊ τού προκειμέ- 
νου πρόκειται νά βοηθήση τήν πε
ραιτέρω πορεία τών ήμερων πού μάς

κ. Γ. Γαληρόπουλος: "Ε
γινε τέτοια άνακοίνωσις;

κ. Δ. Χαρΐτος: Μάλιστα κ. 
Γαληρόπουλε, άνεκοινώθη είς τήν Ί- 
ονικήν - Λαϊκήν, δέν άνεκοινώθη φυ
σικά σέ μάς.

κ. Ά δ. Όθωναΐος: Ναί, εί
ναι γεγονός.

κ. Γ. Γαληρόπουλος: Νο
μίζω δτι δέν μπορεί νά έγινε αύτό.

κ. Δ. Χαρΐτος: Κύριε Γαληρό- 
πουλε, έάν δυσπιστεΐτε, κρατήστε 
μίαν καλήν σημείωσιν, έρευνήστε 
αύριο — ελλείψει άλλης δυνατότη
τας νά καλέσωμε άπόψε τον Πρόε
δρον τού Συλλόγου τής Ίονικής - 
Λαϊκής νά μάς τό έπιβεβαιώση. Δύο 
τινά, έν προκειμένη), προκύπτουν: 
”Η σάς έξαπατώ, ή Εχετε κακήν πί- 
στιν σ' αύτά πού σάς λέγω.

Κύριοι, πάσαι αΐ προσφυγαί διά 
τό μισθολογικόν τών Τραπεζικών, δ
πως διαβάσατε στήν άνακοίνωσιν 
τής Ο.Τ.Ο.Ε. που σάς κοινοποίησε 
τήν Άπόψασιν τού κ. ‘Υπουργού τής 
Εργασίας, όσον καί είς τήν εΐδη- 

σεογραφία τής «Τραπεζιτικής» τού 
τρέχοντος μηνός, είδατε δτι εύθυ- 
γραμίμσθη ή δλη έξέτασις τού μι- 
σθολογικοΰ. Παρετάθησαν αΐ συλλο
γικοί συμβάσεις τών Τραπεζικών 
μέχρι 31)3)69.

Τό πρόβλημα τώρα τών νέων. ‘Ο 
όμιλών, τουλάχιστον, δέν άπεκόπη 
τόσον πολύ σέ ήλικία ώστε νά θεω- 
ρή τον Εαυτόν του μακρυά άπό τά 
προβλήματα καί τις άνάγκες τών νέ
ων. Δέν εΐναι πάρα πολύ μακρυά 
δταν άπό αύτό τό βήμα καί έκεΐνος 
δπως καί ό κ. Μπαμίχας ζητούσε 
τήν κατανόησι καί τήν εϋμένεια τής 
Συνελεύσεως διά τήν άδυναμίαν τής 
διατυπώσεως — παρ’ δλον ότι ό κ. 
Μπαμίχας τά διατύπωσε θαυμάσια 
— τών αιτημάτων του, τών άποριών 
και τών Ερωτημάτων του προς τό 
Σώμα τής Συνελεύσεως καί προς 
τήν Διοίκησιν τού Συλλόγου. Άρ- 
κοΰμαι νά πώ δτι οί νέοι είναι ή μό
νη Ελπίδα διά τό αΰριον τής Τρα
πέζης καί ή Τράπεζα δείχνει δτι δέν 
τό έχει άντιληφθή.

Γιά τό μισθολογικό γιά τά όποιον 
θά μπορούσα νά μιλήσω προς τούς 
νέους, οΐ όποιοι καλούνται καί Εκεί
νοι νά έπωμισθοΰν ένα μικρό βάρος 
μέ τό 5%, προσωρινά, διότι πρά
γματι αύτό καθ’ έαυτό τό 5% γιά 
2.000 δρ. μισθό, εΐναι τεράστιο. . .

κ. Γιαννακόπουλος: (δι
ακόπτων) Έπϊ πόσον χρόνον κ. Χα- 
ρΐτο;

κ. Δ. Χαρΐτος: Θά σάς άπαν- 
τήσω κ. Γιαννακόπουλε. Στο ύπό- 
μνημα προς τήν Διοίκησιν ό Σύλ
λογος προτίθεται νά ζητήση δλως 
μεταβατικόν καθεστώς. Αφήστε τήν 
έκτίμησιν νά γίνη άπό τον Σύλλο
γον καί άπό τά αρμόδια πρόσωπα 
τής Τραπέζης, τήν συμβουλή τών ο
ποίων καί έζητήσαμεν καί σέ στε-

τήν καταγγελίαν τού μισθολογικοΰ, 
διά τού στόματος τού Προέδρου 
μας, ό όποιος εΐναι καί Γεν. Γραμ
ματεύς τής ‘Ομοσπονδίας έπιμείνα
με καί πετύχαμε ώστε νά διαμορφω- 
θή 15% ποσοστόν έπϊ τών κατωτά- 
των βασικών μισθών, έχοντας άκρι- 
βώς κατά νοΰν τήν άνάγκην νά κα- 
λυφθή μέ ούσιαστικώτερην αϋξησιν 
τό νέον προσωπικόν τής Εθνικής 
Τραπέζης. Καί έχουμε κάθε Ελπίδα 
δτι θά πετύχουμε στο σημεΐον αύτό.

Κύριοι συνάδελφοι, κλείνω τήν δι
κή μου δευτερολογία. Θά σάς πα
ρακαλέσω νά φύγετε μέ ήσυχη τήν 
συνείδησιν δτι σέ δλο αύτό τά διά
στημα πού τά άσφαλιστικόν όγκοΰ- 
ται μπροστά μας σάν κίνδυνος, ού
δείς έχει ήσυχάσει, ούδείς έγκατέ- 
λειψε πάσας τάς δυνατότητας πού 
προσέφεραν οΐ συνθήκες καί οί περι
στάσεις, ώστε νά έπηρεάσωμεν άπο- 
φάσεις πού θά μάς δώσουν τις εΰ- 
νοϊκώτερες Επιλύσεις πού εΐναι δυ
νατόν γιά μάς. Δέν έχει δίκαιο ούτε 
ό φίλτατος κ. Τσουδερός, ούτε ό 
ό φίλτατος κ. Παπαϊωάννου νά πα- 
ραπονοΰνται διά δήθεν έλλειπή ένη- 
μέρωσιν διότι αύτοί, ώς, όμολογου
μένως, καί προς τιμήν των, συνε
χώς Ενδιαφερόμενοι διά τά κοινά, άν- 
ταποκρινόμενος δέ καί ό Σύλλογος 
σ’ αύτό τό συνεχές Ενδιαφέρον τους, 
τούς είχε είς στενωτάτην Επαφήν καί 
τούς Ενημέρωνε κατά τό ποσοστό 
καί τό μέτρο πού έκεΐνος ήταν είς 
θέσιν νά τούς παράσχη στοιχεία 
καί ένημέρωσιν έπϊ τού άσψαλιστι- 
κοΰ.

Άκόμη καί είς τήν συγκέντρωσιν 
τών άνωτάτων τραπεζικών στελεχών 
πού έγινε είς τήν Λέσχην τού Συλ
λόγου, έκτος τού κ. Τσουδεροΰ ό ό
ποιος έκλήθη καί λόγφ τού βαθμού, 
έκλήθη καί ό κ. Παπαϊωάννου ώς ά- 
κριβώς οΐωνεί άντιπολίτευσις συνδι
καλιστική — παρ' δλο πού δέν εΐναι 
καθόλου σωστή ή εκφρασις — έκλή
θη καί τό Ταμεΐον ‘Υγείας διά λο
γαριασμόν τού όποιου παρευρέθη ό 
κ. I. Λύτινας, καί οΐ Σύλλογοι τού 
Βοηθητικού Προσωπικού καί τών 
Είσπρακτόρων οί όποιοι άντιπροσω- 
πεύθηκαν διά τών προεδρείων των.

Συνεπώς δέν πρέπει νά εχωμε πα
ράπονο διά έλλειπή ένημέρωσιν. 
Μάλλον έλλειπή καλήν πίστιν έχο- 
μεν. Επίσης ή «Τραπεζιτική» τού 
Φεβρουάριου κατεχώρησε καί τά ο
νόματα τής Επιτροπής τής Διοική- 
σεως καί τετράστηλον ρεπορτάζ έπϊ 
τού άσφαλιστικοΰ. Εύχαριστώ.

(Χειροκροτήματα).

κ. Μ. Τσουδερός: Καθυστε
ρημένα τά δώσατε.

κ. Δ. Χαρΐτος: Έσεΐς τό νο
μίζετε αύτό, άλλά τότε «έγεννήθη- 
καν» τά στοιχεία.

κ. Π. Θεοφανόπουλος: Μέ 
συγχωρεΐτε κ. Τσουδερέ, άλλά Μ. 
Τρίτη έπήραμε τά στοιχεία καί τήν 
Μ. Πέμπτη έγινε ή συγκέντρωσις. 
Μέ συγχωρεΐτε, άφήνετε ενα κενό 
προς τήν Γενική Συνέλευσίν. Τότε 
δέν έξεφράσατε τάς άπόψεις αύτάς 
τάς^ όποιας Εκφράζετε σήμερα, ούτε 
ύμεΐς ούτε ό κ. Παπακίάννου, παρά 
τά γεγονός κ. Τσουδερέ δτι έγινε 
μία είσήγησις μέ τό γενικό πλαίσιο 
τών άπόψεων. Εΐναι έτσι κ. Τσου
δερέ ή όχι;

κ. Μ. Τσουδερός: Είναι έτσι 
άλλά δέν ήταν έκεΐ Γενική Συνέλευ- 
σις διά νά άντιδικήσωμεν. 'Εδώ λαμ
βάνουμε άποφάσεις.

κ. Π. Θεοφανόπουλος: Δη
λαδή κ. Τσουδερέ Επειδή είναι Γε
νική Συνέλευσις πρέπει νά άντιδι- 
κήσωμεν;

κ. Μ. Τσουδερός: Κύριε Θε- 
οφανόπουλε Εδώ παίρνουμε άποφά- 
σεις. Έγώ κύριοι συνάδελφοι κατη-

κ. Δ. Χαρΐτος: ‘Ομολογούμε 
δτι έχουμε τό άτύχημα νά λογοδο
τούμε δχι άπό θέσεως έλλείψεως ι
σχύος καθαρής συνδικαλιστικής συν- 
ειδήσεως, άλλά, δπως λέμε καί είς

0 ΠΤΟ-ΡΙΝΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΩΡΓ. ΠΙΠΙΚΙΟΣ

Δέχεται τούς άσθενεΐς των 
Ταμείων Υγείας των Τρα
πεζών Εθνικής, Ελλάδος 
καί ’Αθηνών.

Λυκαβηττοϋ καί Άλεξ. 
Σούτσου 24. 11-1 μ. μ.
καί 5-7 μ.μ.-Τηλ. 613.513

κ. Δ. Χαρΐτος: Νά σάς άπαν- 
τήσω άμέσως. Κύριοι συνάδελφοι, τό 
Καταστατικόν ορίζει, δτι, οπωσδή
ποτε, μετά τήν 30ήν Απριλίου ή 
Διοίκησις τού Συλλόγου αύτοδικαί- 
ως καταργεΐται. Άπόψε λογοδοτή- 
σαμεν. 'Άς έλπίσωμεν δτι θά μάς 
άπαλλάξητε. Εφορευτική Επιτροπή 
έξελέγη. Σύμφωνα μέ τά Καταστα
τικόν οί έκλογές πρέπει νά γίνουν 
ούχί ένωρίτερον τών 20 ή μερών άπό 
τής προκηρύξεώς των, καί συνεπώς 
άπό αύριο, και ούχί άργότερον τών 
30. Ή ήμερομηνία Επομένως ή ύ- 
ποψηφία διά τάς άρχαιρεσίας εΐναι 
ή Κυριακή καί ή Δευτέρα, 1 1 καί 
12 Μαΐου. Μέχρι τής 30 Απριλίου 
τό βασικώτερον άπό τά προβλήμα
τα, τό άσφαλιστικόν, είς τήν τρέ- 
χουσαν φάσιν του — διότι ώς γνω
στόν ή Κυβέρνησις άναμένει τό δυ
νατόν ταχύτερα τις άπαντήσεις τής 
Τραπέζης διά νά προχωρήση είς τήν 
λήψιν άποφάσεως — θά έχη ή έτσι 
ή άλλοιώς ξεκαθαρίσει.

Διά τό μεσολαβούν διάστημα τών 
12 ήμερών, άς Ελπίσουμε δτι δέν θά 
ύπάρξουν τόσο τρομακτικού κινδύ
νου προβλήματα ώστε ή άπουσία 
Διοικητικού Συμβουλίου προς άντι- 
μετώπισίν των νά τά καταστήση 
πλέον Επικίνδυνα. Πάντως καί έάν 
άκόμη χρειασθή, σάς δηλώνομε ύ
πευθύνως, δτι τό θέμα θά άντιμετω- 
πισθή Εγκαίρως καί ύπευθύνως και 
θά περιέλθη είς γνώσιν σας. Βεβαί
ως, θά ύπάρχη 'Εφορευτική Επιτρο
πή, άλλά αύτή δέν έχει τό δικαίωμα

νωτατη συνεργασία είμαστε μαζί , ,
τους, ώστε νά διαμορφώσωμεν μία 1 Υ°ρησα τον Σύλλογον καί τόν κατη- 

άττομένουν καί ήμών σάν Διοίκησιν σώφρονα καί άπολύτως ρεαλιστικήν i Υ°Ρ“- διότι ένώ δπως — έπαναλαμ- 
καί υμών σάν Συναδέλφων γύρω άπό ; έκτίμησιν έπάνω στά γενικά πλαί- ί 6™νω — ήταν μέλη τής Επιτροπής

’ σια τών προτάσεων πού σάς κάναμε, j αυνάδελφοι καί άναφέρω προσωπι- 
Έπαναλαμβάνω λοιπόν, δτι κατά κ“9 7°ν κ· Παπαχρήστου, τού όποί- 

τήν φάσιν τής διαμορφώσεως τών ί ου τ?ς “κόψεις ξέρετε, δτι δχι μό-
rwz- _________c:__ c ' unu ητητν pvt-fX/T\r ΛυτίΑστοτ- -n-nAo ^-Λ·

τά προβλήματά μας.

κ. Παπαϊωάννου; ’Άν γινό
τανε τόν ’ I ανουάριο . . .

κ. Δ. Χαρΐτος: Κύριε Παπαϊ- 
ωάννου, νά μοΰ ύποδείξητε μίαν Συ- 
νέλευσιν, ή όποια νά συνεκλήθη τόν 
μήνα ’Ιανουάριο τήν τελευταία 10ε- 
τία. . .

(Διαλογικαί συζητήσεις).

κ. Δ. Χαρΐτος: Κύριοι συνά
δελφοι διά τό μισθολογικόν. Άπό 
τού τέλους τού 1967 έκινήθημεν 
προς τό Ύπουργεΐον Εργασίας μέ 
ύπόμνημα Επί τών άπασχολούντων 
τήν τάξιν μας θεμάτων. Ό Πίνακας 
περιείχε καί τό μισθολογικόν. ‘Ο κ. 
Υπουργός μέ τό ύπ’ άριθ. 6)1411 
έγγραφόν του τής 16ης Μαρτίου 
1968 έγνώρισε προς τά Τραπεζικά 
Σωματεία, καί προς ήμάς συνεπώς, 
δτι ή Κυβέρνησις δέν εΐχεν σκοπό νά 
προβή είς τήν έπίλυσιν οίουδήποτε 
μεμονωμένου θέματος, άλλά προετί- 
θετο νά τά θέση έπϊ πανελληνίου 
κλίμακας, νά τά μεθοδεύση, νά τά 
γκρουπάρη καί νά προβή είς Επιλύ
σεις άναλόγους.

Μετά τήν άπάντησιν αύτήν οίαδή- 
ποτε σηζήτησις διατί δέν έτέθη τότε 
τό μισθολογικόν, είναι έωλος. Καί 
στήν περυσινή Γενική Συνέλευσίν, 
έάν συμβουλευθήτε τά Πρακτικά τής 
περυσίνής «Τραπεζιτικής», θά δήτε 
δτι καί πάλι πέρυσι έτέθη τό ’ίδιο 
Ερώτημα καί πάλι έδόθη ή ιδία ά-

προτάσεων τής ‘Ομοσπονδίας διά

άσκήσεως Διοικήσεως. Έάν παρα- ] πάντησις. Τό μισθολογικό μας άνα- 
στή άνάγκη, θά καταστή Εγκαίρως κινείται, κύριοι συνάδελφοι, μέσφ 
γνωστόν δΓ άνακοινώσεως προς τό J τής Δευτεροβαθμίου μας Όργανώ-

ΛΡ. ΚΑΜ. Ε. ΜΠΟΝΕΛΛΟΣ
Χι ιρουργός
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Τηλ. 669.212 
Δέχεται 5 — 7 μ.μ. 
πλήν Σαββάτου

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡ, Μ0ΥΣ0ΥΡ0Σ
Ειδικός Παθολόγος 

τ. Εσωτερικός βοηθός 
Νοσ)μείου “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ,,

Δέχεται τούς ήσφαλισμέ- 
νους του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. έν τω 
Ίατρείω του οδός Μετσό
βου 19 Τηλ. 816.280 καθη
μερινώς 6,30' - 8,30' καί 
έπϊ συνεντέύξει.

νον ήταν Εντελώς άντίθετος πράς τά 
μέτρα αύτά τά όποια έμελέτα ή Ε
πιτροπή άλλά κυριολεκτικούς διερή- 
γνυε τά ϊμάτιά του διότι δέν έπή- 
γαν νά τού πούν ούτε μέσες άκρες 
τού τί έπρόκειτο νά γίνη. Δέν συμ
φωνώ δέ δτι δέν μπορούσε νά ζητή
ση στοιχεία ό Σύλλογος άπό τό Τα- 
μείον Συντάξεων, ώς έχων τήν ιδιό
τητα τού Συλλόγου, ό Πρόεδρος, 
ούτε άπό κανέναν 'Οργανισμό. Θά 
τούς τά έδιδαν όπωσήποτε τόσον τό 
Ταμεΐον Συντάξεων όσον καί όλοι 
οί άλλοι 'Οργανισμοί.

(Διαλογικαί συζητήσεις κ.κ. Προ
έδρου καί Παπαϊωάννου έπϊ προσω
πικού θέματος κ. Παπαϊωάννου).

κ. Δ. Παπαϊωάννου: Είς 
τήν συγκέντρωσιν τών Διευθυντών 
καί τών Υποδιευθυντών, είς τήν ο
ποίαν θεωρώ τιμήν μου διότι μέ έ- 
κάλεσε τό Προεδρείο τού Συλλόγου 
μας, μετέσχον καί άναληθώς ισχυρί
ζεται ό Γ εν. Γ ραμματεύς δτι δεν έ- 
ξέφρασα τήν γνώμην μου. Είπα, αύ
τό πού είπα καί άπόψε, δτι τό προ
σωπικόν άρνεΐται νά πληρώση γιά 
κάτι πού δέν φταίει. Καί έπρότεινα 
νά κληθή ξένος άναλογιστής πριν 
δοθή άπάντησις, Επιμένω Επ' αύτής 
τής προτάσεως, νά κάνη τήν μελέτην 
νά δούμε περίπου ποιό είναι, μπο
ρεί νά εΐναι 2.000,000.000 ή καί 
3.000.000.000 ή καί καθόλου. Αύιό 
έπρότεια κύριοι συνάδελφοι καί έπι-
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(Συνέχεια έκ τής 9ης σελίδος)
μένω έττΐ τής προτάσεως αυτής, καί 
δχι δτι ύπεστήριξα άλλες απόψεις 
τότε καί άλλες απόψεις τώρα, δεν 
εΤμαι συνηθισμένος νά άναθεωρώ α
πόψεις έκτος έάν μέ παρρησία ανα
γνωρίσω δτι έσφαλλα.

Συνεπώς είπα τάς άπόψεις μου.

Αύτή την πρότασιν έκανα καί μοΰ 
είπαν δτι δέν τούς παίρνει ά χρόνος. 
’Επαναλαμβάνω, λοιπόν, είπα καί 
τότε, δτι 8 μήνες περιμέναμε, ας 
περιμένουν καί έκεΐνοι 2 ακριβώς.

κ. Π. Θεοφανόπουλος: Δέν 
έτοποθετήσατε τό θέμα τής έπικου-

ρήσεως δπως τό έτοποθετήσατε σή
μερα. Τό άρνεΐσθε;

κ. Δ. Παπαϊωάννου: Κάνε
τε λάθος, δέν άνεψέρθην διόλου εις 
την έπικούρησιν.

(Διαλογικαί συζητήσεις τών κ.κ. 
Θεοψανοπούλου καί Παπαϊωάννου).

0 ΠΡ0Ε6Ρ0Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ι. 86. ΟΘΟΝΑΙΟΖ 
ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΙΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

κ. Α. Όθωναιος: ’Αγαπητοί 
συνάδελφοι, λαμβάνω ύπ’ δψιν μου 
την κόπωσίν σας καί θά προσπαθή
σω νά είμαι κατά τό δυνατόν σύν
τομος εις ώρισμένα έρωτήματα καί 
απορίας πού έξεφράσθησαν ύπό τών 
προηγουμένων ομιλητών.

Πρός τον αγαπητόν φίλον κ. Πα- 
παϊωάννου. Έπί ώρισμένων έρωτη- 
μάτων έλαβε ήδη την άπάντησιν έκ 
μέρους τού κ. Χαρίτου. ’Έχω σημει
ώσει δτι εΐπεν δτι τό ’Ασφαλιστικόν 
θέμα δέν είναι τόσο πρόσφατον δ
πως προσπαθούμε νά τό παρουσιά- 
σωμε, ήδρανήσαμεν εις δλο τό μεσο- 
λαβήσαν χρονικόν διάστημα καί αν
τιλαμβάνομαι βεβαίως ότι βασικώς 
στρέφεται έναντι προγενεστέρων 
συμβουλίων ήμών, άλλα καί έπειδή 
καί ή δική μας θητεία δέν εΐναι μι
κρά μιά πού βρίσκεται ήδη εις την 
λήξιν της έμμέσως θεωρώ δτι υπάρ
χει αιχμή καί δι’ ήμάς.

Είμαι ύποχρεωμένος νά εϊπω, δχι 
διά νά άπολογηθώ διά λογαριασμόν 
τών προηγουμένων Συμβουλίων, αλ
λά χάριν τής αλήθειας, δτι τά ελ
λείμματα τών προηγουμένων έτών 
ήταν σημαντικώς μικρά, καί αν θε- 
λήσητε Οά σάς πώ λεπτομέρειες. Υ
πήρχαν Ταμεία τό 1966 τά όποια 
ήσαν «σύν» καί ύπήρχαν. Ταμεία τά 
όποια ήσαν «πλήν». Τό συνολικό ά
νοιγμα ήταν κάτω τών 200 έκατομ. 
δρχ., βάσει στοιχείων τής 31)12) 
1966. Σημειώσατε δτι κατά τήν ώς 
άνω ήμερομηνίαν δέν εΤχον πιστωθή 
είσέτι τά έκ τού Ν. 3662 ποσά τά 
όποια θά περιώριζαν έτι περαιτέρω 
τό άνοιγμα.

Πιθανόν νά ύπάρχουν έκ τού πα
ρελθόντος παραλείψεις, δπως έκ τών 
υστέρων είναι εύκολος ή κριτική δι’ 
ήμάς, αλλά δταν λάβετε ύπ' δψιν 
σας δτι τό σύνολον τών προηγου
μένων Διοικήσεων τής Τραπέζης ά- 
νελάμβανε δχι μόνον διά προφορικών 
υποσχέσεων άλλά καί έγγραφων δτι 
άναδέχεται ολόκληρο τό χρέος τών 
Ταμείων καί δτι δέν ύφίσταται θέμα 
ασφαλιστικών Ταμείων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης καί τούτο δχι μόνον τώρα 
προσφάτως, άλλά άπό τής έποχής 
τού Μακαρίτου Διοικητού μας Δρο- 
σοπούλου, ό όποιος δταν τού έθεσαν 
ύπ’ δψιν τήν άναλογιστικήν μελέτην 
τού Ελβετού τήν πέταξε λέγοντας 
δτι αύτά εΐναι άστεΐα πράγματα καί 
τσάμπα πετάτε τά λεφτά σας, διότι 
ασφαλιστικά Ταμεία ’Εθνικής Τρα
πέζης σημαίνει ‘Εθνική Τράπεζα, 
καί αν θά φθάσωμε έν συνεχείς! εις 
τούς μεταπολεμικούς καί είς τον Ή- 
λιάσκο άκόμη ό όποιος μέ φαρδειά 
πλατειά τήν υπογραφή του, εις τά 
διαβήματα τού Συλλόγου «πού πά
με καί θά καταστραφοΰν τά άσφα- 
λιστικά Ταμεία» άνελάμβανε τήν εύ- 
θύνη δτι ή Τράπεζα θά καλύπτη 
πλήρως τά έλλείμματα καί έάν έν 
συνεχείς φθάσωμεν εις τον Μακαρί
την Χέλμη, ό όποιος καί διά έγκυ- 
κλίου τής Τραπέζης άνελάμβανε νά 
καλύψη δλα τά έλλείμματα δλων 
τών άσφαλιστικών μας Ταμείων. ’Ε
άν θέλουμε νά είμεθα δίκαιοι αύτή 
τή στιγμή οφείλομε νά όμολογήσω- 
μεν δτι τά προκάτοχα ήμών Συμ
βούλια δέν εϋθύνονται δΓ ολιγωρίαν, 
ίσως νά εύθύνωνται δι’ έλλειψιν φαν
τασίας.

Πάντως έφ’ δσον ούχί προφορικώς 
άλλα έγγράφως άνελάμβανον οΐ δι
οικήσεις τών Τραπεζών νά καλύ
πτουν τά έλλείμματα, νομίζω δτι εί
ναι καί περιττό νά ασχοληθούμε μέ 
αύίά. Θά άπολογηθώ όμως διά τήν 
ευθύνην ή όποια βαρύνει έμάς, διότι 
έμεΐς δέν έστηρίχθημεν στά δσα ύ
πήρχαν, ίσως νά μάς διέκρινε μεγα- 
λυτέρα φαντασία. Ή φαντασία μας 
όμως έστηρίχθη είς τό γεγονός δτι 
μας έδόθη ή άφορμή.

Θά πρέπει νά θυμηθήτε δλοι σας 
δτι άπό τις πρώτες ημέρες πού ά- 
νελάβαμε τήν Διοίκησιν τού Συλλό
γου, καί οΐ όποιες συνέπεσαν μέ 
τήν άλλαγήν τής πολιτικής κατα- 
στάσεως διά τής έπαναστάσεως τής 
21ης ’Απριλίου, τό πρώτον θέμα 
πού άντιμετωπίσαμε ήταν τών 'Α
σφαλιστικών Ταμείων. "Εχετε πλη- 
ροψορηθή τις ένέργειές μας άπό τις 
έκατοντάδες τηλεφωνήματα πού έ- 
λαμβάναμε καθημερινώς, άπό τις α
νακοινώσεις μας στην Τραπεζιτική 
άπό τήν έκτεταμένη άνάπτυξι πού 
κάναμε στήν περυσινή Γενική Συνέ- 
λευσι. Τά ύπομνήματα τά όποια ύ- 
πεβάλλαμε άπό τού μηνός Μαΐου 
1967 είς τήν Κυβέρνηση τις παρα
στάσεις τις όποιες πραγματοποιή
σαμε καί πρός τον σημερινόν Πρω
θυπουργό καί πρός τούς αρμοδίους 
τότε Υπουργούς Εμπορίου καί ’Ερ
γασίας καί πρός δλους τούς καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον έχοντας σχέσιν 
μέ τό θέμα μας Διευθυντάς Υπουρ
γείων, είχαν σαν κεντρικόν θέμα τά

’Ασφαλιστικά μας Ταμεία. Κινητο
ποιήσαμε δλα τά μέσα, δλες τις 
γνωριμίες μας, δώσαμε κυριολεκτι
κά τήν ψυχή μας καί πρέπει νά εΐ- 
σθε βέβαιοι δτι άν σήμερα γίνεται 
λόγος νά διαμορφωθούν πλείονες τού 
ένός φορείς, τούτο οφείλεται έν πολ- 
λοΐς καί είς τήν σημερινήν έκπροσώ- 
πησίν σας.

(Παρατεταμένα χειροκροτήματα)

Πλήν τών παρά τή Κυβερνήσει 
παραστάσεών μας, άπό τήν πρώτην 
παρουσίασιν τήν οποίαν πραγματο
ποιήσαμε είς τον πρώην Διοικητήν 
κ. Παρασκευόπουλον, τού είπαμε «κ. 
Διοικητά, έχουμε άναμφισβητήτως 
πάρα πολλά θέματα έν έκκρεμότη- 
τι άλλά τό θέμα είς τό όποιον δίδο- 
μεν δλως ιδιαιτέραν προσοχήν είναι 
ή διατήρησις τής αύτοτελείας δλων 
τών άσφαλιστικών μας Ταμείων καί 
ή έξυγίανσις αύτών. Τό γεγονός δτι 
μέχρι σήμερον τά διάφορα έλλείμ
ματα καλύπτονται μέ διαφόρους 
πράξεις τής Διοικήσεως, δέν νομί- 
ζομεν δτι είναι τής σοβαρότητας τής 
Τραπέζης. Θά πρέπει νά δημιουργη- 
θοΰν πρόσθετοι πόροι ικανοί νά κα
λύπτουν τάς σημερινός άνάγκας τών 
Ταμείων, άνάγκας τάς όποιας ώς 
γνωστόν δέν έδημιούργησαν ούτε οΐ 
έν ένεργείςη ούτε οΐ έν άπομαχίς< 
συνάδελφοι, άλλά έδημιούργησαν 
μία σειρά πράξεων τών προγενεστέ
ρων διοικήσεων καί τής Πολιτείας, 
οΐ όποιες πρέπει καί νά τά καλύ- 
ψουν.

"Εχουμε άναγράψει είς προηγού
μενα φύλλα τής Τραπεζιτικής έν 
έκτάσει, άλλά έπειδή διεπίστωσα 
ήδη δτι δυστυχώς σημαντικόν μέρος 
τού προσωπικού καίτοι δείχνει τό 
ένδιαφέρον νά προσέρχεται είς τήν 
συνέλευσιν δέν παρακολουθεί καί δέν 
διαβάζει τήν Τραπεζιτική, είμαι ύ
ποχρεωμένος νά ύπενθυμίσω δτι προ- 
πολεμικώς μέν ύπέστημεν τά έξής 
δεινά:

Μέχρι τής ΐδρύσεως τής Τραπέ- 
ζης τής Ελλάδος, ό έκάστοτε Διοι
κητής τής 'Εθνικής Τραπέζης άσκοΰ- 
σε τήν κυβερνητικήν οικονομικήν πο
λιτικήν. Χρησιμοποιούσε δέ, ώς πρό
εδρος τών ’Ασφαλιστικών μας ’Ορ
γανισμών καί διά τήν ύπ' αύτοΰ διο- 
ριζομένων μελών τών Συμβουλίων 
μας — μία άκόμη άπόδειξις δτι ου
δέποτε ύπήρξε αυτοτέλεια τών Τα
μείων μας έναντι τής Τραπέζης—, 
τό σύνολον τών τεραστίων μέχρι τότε 
πόρων διά τήν συγκράτησιν τών τι
μών τών είς Δραχμάς Χρεωγράφων 
τού Ελληνικού Δημοσίου. ’Αγόρα
σαν, λοιπόν, τά Ταμεία μας έκατον
τάδες χιλιάδες χρεώγραφα μέ άπο- 
τέλεσμα νά έχωμεν διαθέσει είς τάς 
παραμονάς τού πολέμου διάτήν αι
τίαν αύτήν Δρχ. 225 έκατομ. Τά 
χρήματα αυτά, ώς εΐναι γνωστόν, 
έξανεμίσθησαν.

Δια τού Α.Ν. 474, είς τάς παρα
μονάς έπίσης τού πολέμου, έδώσα- 
με είς τό Κράτος Δρχ. 125 έκατομ., 
έμμέσως δέ καί άλλα 150 έκατομ., 
διά τήν άνάπτυξιν τής Ελληνικής 
πολεμικής μηχανής. Καί βεβαίως ό 
σκοπός ήτο ιερός. Καί σήμερα άν 
κληθούμε θά προσφέρωμε καί τά 
ύπόλοιπα πού έχουμε.

’Ανεξάρτητα δμως άπό τούς σκο
πούς, τό Κράτος καί ή Διοίκησις 
τής Τραπέζης άποστέρησαν τά Τα
μεία μας άπό μία περιουσία τής 
τάξεως τών 500 έκατομ. Διά νά 
συγκρίνετε τά μεγέθη άρκοΰμαι νά 
άναφέρω δτι τό άκίνητον Πανεπιστη
μίου καί Χαρ Τρικούπη ήγοράσθη 
άντί Δρχ. 33 έκατομ. Σήμερον έκ- 
τιμάται είς Δρχ. 370 έκατομ., ήτοι 
12πλασιάσθη ή τιμή του.

Έάν λοιπόν δέν μάς εΐχον άπο- 
στερήσει τής περιουσίας μας καί 
εΐχομεν προβή είς έπενδύσεις άκινή- 
των, ώς εΐχομεν ύποχρέωσιν, έν ό- 
ψει τού πολέμου, τώρα ή περιουσία 
τών Ταμείων θά άνήρχετο είς 6 δι- 
σεκατ. καί πλέον. Κατά συνέπειαν, 
θά είμεθα είς θέσιν όχι μόνον νά 
καλύψωμεν τάς σημερινός άνάγκας 
τών Ταμείων μας, άλλά καί δλου 
τού Τραπεζοϋπαλληλικού κόσμου.

Μεταπολεμικώς, σάς εΐναι γνω
στά! αί άψορμαί καί τά πλήγματα 
τά όποια κατεφέρθησαν κατά τών 
Ταμείων μας. Εθελούσια έξοδος, 
γνωστή ώς Άποστολοπούλου, 300 
άνθρωποι, έθελουσία έξοδος Κωστο- 
πούλου, 200 άνθρωποι. Συγχώνευ- 
σις καί Ν. 2510: 1.800 άνθρωποι. 
Πέραν αυτών τών άστρονομικών ά- 
ριθμών θά πρέπει νά ένθυμηθήτε ό
λοι σας δτι, μέχρι πρό τίνος άκό
μη, αί Διοικήσεις τής Τραπέζης πρι
μοδοτούσαν τήν πρόωρον άποχώ- 
ρησιν τών συναδέλφων γιά νά άπαλ- 
λαγοΰν άπό τούς μεγάλους ύπαλλή- 
λους τούς καθηλωμένους ύπηρεσια- 
κώς. Κατ’ αυτόν τον τρόπον άπηλ- 
λάσσετο ή Τράπεζα άπό ένα προσω
πικόν τό όποιον είσέπραττε πολλά

καί είσέφερε, κατά τήν γνώμην της, 
πολύ λίγα. Καί δλα αύτά έπεσαν 
στοΰ κασίδα τό κεφάλι.

Έν δψει δλων αύτών βεβαίως 
πλεΐστοι τών ομιλητών έθεώρησαν 
άσφαλώς δτι τό δίκαιον καί ή ήθική 
έπιβάλλει νά θεωρήσωμεν το ύπό- 
μνημα ώς άπαράδεκτον, διότι στρέ
φεται άναμφισβητήτως έναντίον δ
λων τών θεσμών πρός τούς όποιους 
πιστεύομεν. Μία τοιαύτη άπάντησις 
θά ήτο εύκολος, άγαπητοί μου Συ
νάδελφοι. "Ας μήν άναφερθώ είς 
πρόσωπα διά νά μήν χασομερούμε.

Μία παρομοία άπάντησις δέν ήθε
λε καμμία σκέψιν, άλλά δέν μπορεί 
νά δοθή άπό μίαν ύπεύθυνον ήγε- 
σίαν, ή όποια αυτήν τήν στιγμήν 
εύρίσκεται ένώπιον ένός πραγματι
κού προβλήματος τό όποιον είτε θέ- 
λομεν, είτε δέν θέλομεν ύποχρεού- 
μεθα νά τό άντιμετωπίσωμεν, μέ 
ψυχραιμίαν καί σύνεσιν.

Είς μίαν άλλην περίοδον, δηλαδή 
είς περίοδον κατά τήν όποιαν δέν 
θά εϊχεν τεθή τό άσφαλιστικόν θέμα 
έκ μέρους τής Κυβερνήσεως, ή θέ- 
σις μας θά ήτο άσφαλώς διάφορος. 
Είς μίαν περίοδον άλλην, κατά τήν 
όποιαν ξεσηκωνόταν τό προσωπικόν 
πολύ εύκολα διά μίαν μικράν παρα- 
χώρησιν, άντιλαμβάνεσθε δτι ή συμ
περιφορά μας θά ώφειλεν νά είναι 
πάλιν διάφορος. Αύτήν τήν στιγμήν 
ή κατάστασις διαφέρει, εΐναι κρίσι
μος, διότι, δέν ήλθε βέβαια κανείς 
νά μάς πή δτι σάς κόβομε αύριο 
τό κεφάλι, πρέπει νά άντιλαμβάνε- 
σθε δμως δλοι σας δτι δταν καί διά 
τού τύπου άναγράφονται δτι τά έλ- 
λειμματικά Ταμεία θά τύχουν μιάς 
διαφορετικής μεταχειρίσεως, δέν εΐ
ναι δυνατόν έμεΐς σήμερα, διά μίαν 
εισφοράν 5%, πού δσο βαρειά καί 
άν εΐναι είς δλους μας καί δχι μόνον 
είς τούς μικρούς ύπαλλήλους, νά 
θεωρήσωμεν δτι καταστρεφόμεθα. 
Θά καταστραφοΰμε άσφαλώς έάν 
τήν άρνηθοΰμε. Ή εισφορά έκ μέ
ρους μας μιάς τέτοιας έν τή κυριο
λεξία θυσίας, προκειμένου νά διορ- 
θώσωμεν καί νά διαφυλάξωμεν, ώς 
όφείλομεν, ώς κόρην οφθαλμού τούς 
’Ασφαλιστικούς μας 'Οργανισμούς 
νομίζουμε δτι έπιβάλλεται. ΟΪ μι
σθοί μας, Κύριοι, εΐναι πράγματι 
πενιχροί, διά τούς μικρούς μάλιστα 
καί νεωτέρους ύπαλλήλους εΐναι έν 
τή κυριολεξία άπαράδεκτοι. 'Αλλά 
δέν εΐναι δυνατόν έκ τής αιτίας αύ- 
τής νά άποστερηθώμεν ένός άγαθοΰ, 
τού μοναδικού, πού έχομεν. Κανείς 
έξ δλων τών έργαζομένων δέν μάς 
ζηλεύει διά τάς άποδοχάς τάς ό
ποιας λαμβάνομεν, άλλά άπαντες 
μάς ζηλεύουν διά τήν ϋπαρξιν τών 
άσφαλιστικών μας Ταμείων, διότι ό- 
μολογουμένως λειτουργούν, έστω 
καί μέ τάς συνθήκας ύπό τάς ό
ποιας λειτουργούσαν μέχρι σήμερον, 
ύποδειγματικώς, έν συγκρίσει πρός 
δλους τούς άντιστοίχους άσφαλιστι- 
κούς ’Οργανισμούς.

Έάν άναλογισθήτε, άγαπητοί 
Συνάδελφοι, τό μέγεθος μιάς άδικου 
κακής έξελίξεως τού άσφαλιστικοΰ 
μας προβλήματος, θά άντιληφθήτε 
ότι είναι Ιερόν καθήκον νά προσπα- 
θήσωμεν αύτήν τήν στιγμήν νά έξεύ- 
ρωμεν πάση θυσία λύσιν, λύσιν τήν 
όποιαν θά προτείνωμεν μέ τήν έλπί- 
δα νά γίνη άποδεκτή, διότι έν τή ού- 
σία είς ούδεμίαν άλλην παραχώρη- 
σιν προβαίνομεν, πλήν τής καταβο
λής τού 5% δι’ ένα μικρόν χρονικόν 
διάστημα. Είς άντιστάθμισμα θά έ
χωμεν έμεΐς, οΐ γυναίκες μας καί τά 
παιδιά μας μίαν έξασφάλισιν πλή
ρη, διά τήν όποιαν ούδέν άγχος, δ
πως δέν ύπάρχει σήμερα καί σέ σάς, 
δέν θά ύπάρχη καί αύριον. Μία μι
κρά αύξησις άποδοχών θά καλύψη 
έλαχίστας προσθέτους άνάγκας. Ά
πό τής έπομένης θά δημιουργηθοΰν, 
κατά οικονομικόν άξίωμα, άλλαι ά- 
νάγκαι, διότι αί άνάγκαι τού άνθρώ- 
που εΐναι άπεριόριστοι, τά μέσα δέ 
πρός κάλυψιν αύτών περιωρισμένα.

Ό κ. Παπαϊωάννου εΐπεν οΐ τής 
Αθηνών νά πληρώσουν. Ή πρότα- 
σις τού Συλλόγου, σχετικώς μέ τήν 
έπικούρησιν, λύει τό θέμα. Έφ’ δ
σον ή έπικούρησίς των άρχίζει άπό 
τό 1961, θά διατηρηθή έπί τόσα 
έτη δσα είσέφερον. Επομένως έπέρ- 
χεται, δπως έτόνισα καί προηγου
μένως, δικαιοσύνη καί έπ’ αύτοΰ τού 
σημείου.

Επίσης ώμίλησα διά τήν συγχώ- 
νευσιν τών Ταμείων. Καθαρίσαμε 
τήν θέσιν μας πώς έννοοΰμεν τήν 
συγχώνευσιν τών Ταμείων, τήν ο
ποίαν καί θέλομεν καί έπιδιώκομεν. 
Την συγχώνευσιν τών Ταμείων, ώς 
σάς έδήλωσεν ό κ. Γεν. Γραμματεύς 
τήν έννοοΰμεν έπί ΐσοις δροις. Καί 
ϊσοις δροις λέγοντες έννοοΰμεν άνα- 
λογιστικήν μελέτην, ή όποια θά κα- 
θορίζη τάς ύποχρεώσεις έκάστου 
Ταμείου καί τις δυνατότητες νά κα- 
λύψουν τούς άριθμούς τών ΰποχρεώ-

σεών των, βάσει τού άριθμοΰ τών 
έν ένεργείψ καί τών περιουσιακών 
αύτών στοιχείων.

Ύπό τινων ομιλητών κατηγορήθη- 
μεν δτι δέν βρισκόμεθα έν συνερ
γασία μετά τού Συλλόγου τών Συν
ταξιούχων. Σάς βεβαιώ δτι σεβόμε
νος καί τήν ήλικίαν τού κ. Προέδρου 
καί τήν δλην του προσωπικότητα 
τον έπεσκέφθην πλειστάκις πολύ 
πρό τού τεθέντος θέματος καί άν- 
ταλλάξαμεν πολλάκις τάς άπόψεις 
μας έπί τών ασφαλιστικών θεμάτων. 
Είς πλείστας μάλιστα συναντήσεις 
ήκολουθήθην καί ύπό τού Γεν. Γραμ- 
ματέως καί τού κ. Χαρίτου καθώς 
καί ό κ. Μελισσαρόπουλος ύπό λοι
πών μελών τού Συμβουλίου του.

Έάν, δπως έδήλωσα καί πρίν, ή- 
ναντιώθην είς τήν δημιουργίαν συ- 
ζητήσεως έν τή αιθούση ταύτη σή
μερον μετά τού κ. Μελισσαροπού-

λου, τό έπραξα δχι μόνον διά νά 
μήν τον δυσαρεστήσω έπί τού θέ
ματος τής έπικουρήσεως άλλά διότι 
έθεώρησα δτι θά μετεφέρετο ή Συ- 
νέλευσις έκτος θέματος, διότι θά 
προσπαθούσαμε ό ένας νά πείση 
τον άλλον δτι εύρίσκεται έν δικαίς). 
"Αλλωστε τάς έπί τής έπικουρήσεως 
άπόψεις μας τάς γνωρίζει πολύ κα
λώς ό κ. Πρόεδρος.

Ό κ. Τσουδερός, εΐπεν, δτι έάν 
ή έπικούρησίς λυθή κατά τον τρό
πον τον όποιον προτείνει ή Συλλο
γική Ηγεσία θά δημιουργηθή κοινω
νικόν πρόβλημα. Δέν ύπάρχει άμφι- 
βολία δτι θά δημιουργηθή καί τό το
νίσαμε άλλωστε. Άλλά τό κοινωνι
κόν πρόβλημα, Κύριοι, δημιουργεΐ- 
ται διά τής προτεινομένης ύπό τής 
Επιτροπής λύσεως είς δλους τούς 
Συνταξιούχους τής Εθνικής Τραπε- 
ζης, ένώ κατά τον τρόπον τον όποιον

ύποδεικνύομεν ήμεΐς, μόνον διά τούς, 
άχρεωστήτως λαμβάνοντας.

Ή Κυβέρνησις, ή Διοίκησις τής, 
Τραπέζης καί αί ’Οργανώσεις τών 
Συνταξιούχων θά άντιμετωπίσουν έν 
συνεχείς! τό θέμα. Δέν είναι δμως 
θέμα τό όποιον αφορά ήμάς.

Αυπούμεθα άλλά δέν είμεθα φιλό- 
πτωχον Ταμείον. Θά θέλαμε ούδέν 
ζήτημα νά ύφίστατο έάν τυχόν είχα
με τις δυνατότητες νά μήν στερή
σω μεν καί αύτών τών άπομάχων συ
ναδέλφων μας τής έπικουρήσεως είς. 
τήν όποιαν άσφαλώς ύπολογίζουν. 
Διά τού προτεινομένου δμως ύφ' ή
μών τρόπου έξασφαλίζομεν είς τό ά- 
κέραιον δλους έκείνους οΐ όποιοι 
έπί σειράν έτών εισφέρουν, δπως 
σείς δλοις σας, καί δπως θά είσφέ- 
ρωμεν έπί 30 χρόνια τούλάχιστον 
ήμεΐς διά νά τήν άπολαύσωμεν άνα- 

Συνέχεια είς τήν 1 2ην σελίδα

ΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε. 
ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΒΑΣΑΡΑ (αμφιλοχιδς)

Πρό τής ΐδρύσεως εκεί του άπό 
27.1.1969 λειτοϋργοϋντος Ύποκ)τός της

Ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλά
δος, συνεχίζουσα τήν ύψηλήν της ά- 
ποστολήν έν μέσω τής Ελληνικής 
Κοινωνίας — ώς τό πρώτον Πιστω
τικόν "Ιδρυμα τής Χώρας μας — 
έξήγγελεν, άπό μηνών, τήν άπόφα- 
σίν της νά ΐδρύση καί έν Άμφιλο- 
χίςι Υποκατάστημα, πρός έξυπηρέ- 
τησιν μιάς εύρείας περιοχής. Δεκά
δες Κοινοτήτων τών ‘Επαρχιών Βάλ
του καί Ξηρομέρου πρόκειται νά έξυ- 
πηρετηθοΰν άπό τό Ύποκ)μα αύτό.

Διά τούς πολλούς, άσφαλώς, φαί
νεται δτι ή ΕΤΕ έρχεται μέ καθυ- 

I στέρησιν νά καλύψη έν κενόν. "Αλ
ί λοι θά διερωτώνται διατί ή περιοχή 
αϋτη δέν είχε τύχει, άπό πολλών έ
τών, τής δεούσης οικονομικής άντι- 
λήψεως έκ μέρους τών αρμοδίων. 
Καί είς τούς μέν καί είς τούς δέ άς 
μάς έπιτραπή νά εϊπω μεν δτι «ποτέ 
δέν εΐναι άργά».

"Ηδη άπό τής 27.1.1969 ήρχισε 
λειτουργούν έν Άμφιλοχίςι Υποκα
τάστημα τής Ε.Τ.Ε. μέ Διευθυντήν 
τον καλόν καί δραστήριον κ. Γεώργ. 
Μπιρπύλην.

Άλλά καί μέχρις αύτής τής χρο
νολογίας ή ΕΤΕ δέν ήτο άγνωστος 
είς τήν Β.Δ. εκείνην τού Νομού μας. 
Διά τού έκεΐ Άνταποκριτοϋ της κ. 
Νικ. Τρομπούκη, προθύμου, έξυπη- 
ρετικού καί άρίστου έμπορου, έξε- 
προσωπεΐτο πληρέστατα, έπί σειράν 
έτών, καί είς πολλούς κλάδους τών 
έργασιών της. Καί έξ όσων τούλά
χιστον γνωρίζομεν, ούδέν άπολύτως 
παράπονον έγένετο δι' αυτόν ποτέ, 
καθ’ δσον καί μέ μικρόν σχετικώς 
κέρδος εϊργάζετο καί άπό πάσης 
δυνατής άπόψεως προσέφερε τάς έκ- 
δουλεύσεις του ώς Ανταποκριτής έν 
Άμφιλοχίφ.

ΤΗτο δμως καιρός νά έκδηλωθή 
πλέον ή παρουσία τής ΕΤΕ καί αΰ- 
θις έκεΐ, έναργέστερον δμως· ώστε 
διά τής καλής της διαθέσεως καί 
τής οικονομικής ένισχύσεώς της νά 
παρασταθή πλησίον τών φιλότιμων 
παλαιών πελατών της καί τών δρα- 

| στηρίων έμπορων τών Επαρχιών 
j Βάλτου καί Ξηρομέρου.

Οΰτω άπό προχθές καταθέται πά
σης φύσεως, συνταξιούχοι τών δια
φόρων Ταμείων, Εκκλησιαστικά! 
Έπιτροπαί, Σχολικά! Έφορεΐαι, 
πολλοί έμποροι καί έτι περισσότεροι 
ίδιώται, θά έχουν τήν εύχέρειαν νά 
συναλλάσσωνται μέ τήν «Μάνα τών 
Τραπεζών» καί δέν θά ύπόκεινται 
πλέον είς προσθέτους δαπάνας διά 
τήν έξυπηρέτησίν των ούτε θά ύπο- 
βάλλωνται εις ταλαιπωρίας καί είς 
άπώλειαν χρόνου διά νά μεταβοΰν 
είς Άρταν ή Άγρίνιον — ένίοτε 
δέ καί είς τηλεφωνικά ή ταχυδρομι
κά έξοδα — δι’ ύποθέσεις πού άφο- 
ροΰν τά οικονομικά τους ζητήματα.

Τόσον ή άπόψασις τής Διοική- 
σεως τής ΕΤΕ, ασμένως, ληφθεΐσα, 
δσον καί πρωτοβουλία της, περί 
ΐδρύσεως καί έν Άμφιλοχίςι Υπο
καταστήματος της, πιστεύομεν δτι 
θά εύρη κατανόησιν έκ μέρους δλων 
όσοι θά εύκολύνωνται καί θα έξυ- 
πηρετώνται μελλοντικώς’ ό δέ έμπο- 
ρικός της κόσμος καί ή φιλότιμος 
καί εύγενής κοινωνία, τής ιστορι
κής έπαρχίας Βάλτου, είμεθα βέ
βαιοι δτι μετά χαράς θά ίδωσι καί 
τήν Αμφιλοχίαν άναγραφομένην είς 
τον πίνακα έκεΐνον δστις διαλαμβά
νει πολλάς δεκάδας ελληνικών πό
λεων, τινές τών όποιων καί έπεδίω- 
ξαν τήν ϊδρυσιν Ύποκ)ματος τής 
ΕΤΕ.

Έπ’ εύκαιρίςι τών ώς άνω έκτε- 
θέντων άς μάς έπιτραπή νά κάμω- 
μεν καί. . . όλίγην ιστορίαν έπί τού 
προκειμένου:

Ή πόλις τής Αμφιλοχίας (μέχρι 
πρό ολίγων 1 Οετηρίδων έλέγετο 
Κραβασαράς) έχει παλαιάν γνωρι
μίαν μέ τήν ΕΤΕ καί έχουν άμοι- 
βαίως συνεργασθή, τό ώραΐον αύ
τά θέρετρον τού Άμβρακικοΰ μέ τό 
ιστορικόν "Ιδρυμα.

Δέν εΐναι ή πρώτη φορά πού ή 
ΕΤΕ έγκαθίσταται είς τήν πρωτεύ

ουσαν τού Βάλτου’ ούτε καί πρέπει 
νά νομίζουν πολλοί δτι ήδιαφόρησε 
μέχρι προχθές’ καί δτι τώρα, μόλις, 
σπεύδει νά ΐδρύση καί αύτή έν Ύ- 
ποκ)μα έκεΐ δπου ύπάρχουν ήδη καί 
άλλα. ΔΓ δσους λοιπόν δέν γνωρί
ζουν πράγματα καί πρόσωπα, έπ’ 
αύτοΰ τού ζητήματος — καί άσφα
λώς εΐναι πάρα πολλοί αύτοί — 
τούς πληροφοροΰμεν δτι ή ΕΤΕ ί
δρυσε τό έτος 1889 Ύποκ)μα έν 
Κραβασαρά, τό όποιον καί ανέπτυ
ξε, δι’ εκείνην τήν έποχήν, εύρύν κύ
κλον έργασιών.

Τούτο, μέ Διευθυντήν τον Πετα- 
λάν — έμπορον καί κάτοικον Κρα
βασαρά έπιφανή — διετηρήθη μέχρι 
τού έτους 1 897.

Είς παλαιά έντυπα, τά όποια ύ- 
πήρχον μέχρι πρό ολίγων έτών είς 
τά ’Αρχεία τής ΕΤΕ Αγρίνιου, άνε- 
γράφετο, είς τό άνω άκρον καί άρι- 
στερά, ό τίτλος: «‘Εθνική Τράπεζα 
τής Ελλάδος, Ύποκ)μα Κραβασα
ρά» είς δέ τό μέσον καί πρός τό ά
κρον δεξιά: «Έν Κραβασαρά τή . . . 
...................18..».

Έπ’ εύκαιρίφ δέν νομίζομεν δτι 
εΐναι περιττή καί μία παρένθεσις 
διά τό αίωνόβιον "Ιδρυμά μας, έάν 
θελήσωμεν νά παρουσιάσωμεν, έστω 
καί δι’ ολίγων, τήν μεταβολήν ήτις 
έπήλθεν εις τήν ΕΤΕ καί ή οποία 
άσφαλώς άποτελεΐ τό σπουδαιότερον 
δι’ αύτήν γεγονός, μετά τήν έκδή- 
λωθεΐσαν — κατά τήν 20ην ’Ιου
νίου τού 1 863 — έπίθεσιν κατά τής 
Τραπέζης, έκ μέρους μιάς άπειθάρ- 
χου στρατιωτικής δυνάμεως, άπό 
τής εύλογημένης έκείνης ήμέρας καθ’ 
ήν ό ‘Ιδρυτής της είδε τό Διάταγμα 
τού Βασιλέως "Οθωνος, δημοσιευό
μενο» είς τήν Εφημερίδα τής Κυ
βερνήσεως (ψύλλον ύπ’ άριθ. 6 τής 
30ης Μαρτίου 1841). Καί ή παρέν- 
θεσίς μας αύτή άφορά τά Αρχεία 
τών Υποκαταστημάτων τής ΕΤΕ.

Τό Άρχεΐον τού Υποκαταστήμα
τος ’Αγρίνιου, ή μάλλον σημαντικώ- 
τατον μέρος του (σημειοΰται δτι τό 
Ύποκ)μα αύτό μετ’ ολίγους μήνας 
συμπληρώνει 1 00 έτη άπό τής ίδρύ- 
σεώς του) πλούσιον είς έγγραφα, 
συμβόλαια, τίτλους ιδιοκτησίας, έ- 
φημερίδας, κόπιες καί ιστορικά έγ
γραφα — έν οΐς Αλβανικά, Τουρ
κικά καί Εβραϊκά χρυσόβουλα — 
τών οποίων τό άληθές τών έν αύτοΐς 
διαλαμβανομένων, τό κύρος καί τήν 
γνησιότητά των έβεβαίου ή υπογρα
φή τού ίερέως (όνομα καί + σταυ
ρός, άφ’ ένός καί τό άποτύπωμα 
τού δακτυλιόλιθου τού Τουρκαλβα- 
νοΰ Κυβερνητικού αρμοδίου — βού
λα έξ ου καί τό ύπό τού Λαού μας 
λεγόμενον, — προκειμένου περί τού 
οριστικού, τού αληθούς καί τού αμε
ταβλήτου, μιάς συμφωνίας ή ύπο- 
σχέσεως — δτι «μπήκε Σταυρός 
καί Βούλα», άφ’ έτέρου) διετηρήθη, 
παρά τάς κατά περιόδους μεταφο
ράς του — ίδίψ έπί ’Ιταλών καί 
Γερμανών — καί παρά τάς έκ τού 
χρόνου φθοράς, τής ύγρασίας καί

Μόλις ^κυκλοφόρησε

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Γ. ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
Καθηγητοΰ Φυσικής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Διάτας εισαγωγικός εξετάσεις 
τών Άνωτάτων Σχολών

Βοήθημα άπαραίτητον δι’ δσους 
Θά λάβουν μέρος είς τάς εισα
γωγικός εξετάσεις τών Άνω
τάτων Σχολών.

Πωλείται 
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διαφόρων άλλων περιστατικών έν τφ» 
ύπογείφ τού Υποκαταστήματος, δι— 
ετηρήθη, λέγομεν, άρκετά καλώς μέ
χρι καί τής γενομένης, κατά τό έτος. 
1954, συγχωνεύσεως τών Τραπεζών 
Εθνικής καί Αθηνών δταν διά Δια
ταγής τής νέας Διοικήσεως τής Τρα
πέζης καί «...πρός δημιουργίαν 
χρησίμου έν αύτοΐς χώρου, θά δία- 
τηρήσωσιν ώς Άρχεΐον έγγραφα καί: 
βιβλία έχοντα μόνον ήλικίαν 25 έ
τών» (δηλαδή μόνον μέχρι τού έτους, 
1930 καί έντεΰθεν). Δέον έδώ νά δι- 
ευκρινήσωμεν δτι κατά κύριον λόγον> 
έργασίαι τής Τραπέζης, κατά τήν.· 
έποχήν έκείνην, ήσαν τά πρός έμπο
ρους καί, πρό παντός, τά πρός’ 
γεωργοκτηματίας δάνεια, τά λεγά
μενα τοκοχρεωλύσια. Διά τήν σύνα- 
ψιν τοιούτων δανείων ήτο άπαραίτη— 
τος ή προσκόμισις, παρά τών δανει— 
ζομένων, τών τίτλων ίδιοκτήσίας τών 
άστικών ή άγροτικών κτημάτων των..

Πολλοί έξ αύτών δέν κατέθεταν^ 
άντίγραφα τών τίτλων των άλλά αύ· - 
τούς τούτους τούς επισήμους τί
τλους. Οΰτω έτέθησαν είς τά Αρ
χεία τής Τραπέζης φάκελλοι καί ύ- 
ποθέσεις δανείων — συναφθέντων ή) 
μή — χωρίς κατόπιν, ορισμένοι έκ. 
τών καταθετών, νά ένδιαφερθώσι καί 
διά τήν άνάληψιν τών περιουσιακών· 
των στοιχείων. Καί οΰτω τά ιστορι
κά Αρχεία τού Ύποκ)ματος Αγρί
νιου, κατέφαγεν άλλα τό πΰρ (κα
λοριφέρ. . . είς έποχήν θέρους) καίί 
άλλα, προ παντός, ή Χαρτοβιομηχα
νία Αίγιου πρός ήν άπεστέλλοντο 
κατά ΙΟΟάδας οΐ γεμάτοι σάκκοι — 
μέ τά παντοειδή παλαιά έγγραφα,, 
βιβλία κ.λ.π. — ήριθμημένοι, ζυγι
σμένοι και μέ έντύπους έτικέταςϊ: 
Σημειοΰται δτι τά διά τήν Χαρτο
βιομηχανίαν προοριζόμενα παντοΐα. 
έντυπα. . . έσχίζοντο έπί έβδομάδας 
παρά δύο έργατών — άκριβώς διά 
τούτο προσληφθέντων — μή τυχόν ■ 
περιπέσωσιν είς τρίτους έγγραφα, ή 
άλλα στοιχεία, πού θά έπρόδιδον τά 
μυστικά τής Τραπέζης! ‘Ως είναι 
εύνόητον, ή τύχη τών Αρχείων ήτο 
κοινή δΓ δλα τά παλαιά Ύποκ)τα 
τής ΕΤΕ, καί τά όποια, μέ τον άλφα 
ή τον βήτα τρόπον, έγιναν στάχτη 
ή πολτός (χαρτόμαζα).

Τό Ύποκ)μα λοιπόν αύτό, δηλα
δή τό τού Κραβασαρά, έπανήρχισε.. 
λειτουργούν — έάν χρονολογικώς 
δέν μέ άπατά ή μνήμη — τό έτος 
1901, συνέχισε δέ κανονικώς τάς 
έργασίας του μέχρι καί τού 1903 
μέ Διευθυντήν τον Βήττον, ομοίως 
έμπορον καί κάτοικον Κραβασαρά.

Τήν ιδίαν περίπου έποχήν, ήτοι τό 
έτος 1890, ϊδρυσεν Ύποκ)μα καί 
είς τήν Βόνιτσαν (πρωτεύουσαν, τό
τε, τής ’Επαρχίας τής λεγομένης 
Βονίτσης καί Ξηρομέρου) τό όποιον 
έλειτούργησε κανονικώς μέχρι και 
τού έτους 1896, μέ Διευθυντήν τόν 
έκ τής πόλεως αύτής καταγόμενο» 
Κατσικογιάννην — τόν όποιον καί 
είρωνεύθη ό Ροΐδης, δσον άφορψ τό 
έπώνυμον, δταν έπολιτεύθη.

Καί τά έντυπα τού Ύποκ)ματος 
Βονίτσης ήσαν δμοια μέ τά τού 
Κραβασαρά, είς δέ τό μέσον καί 
πρός τά άνω δεξιά, διελάμβανον τήν 
φράσιν: Έν Βονίτση τή. . . 18..».

Έκτοτε, δηλαδή άπό τού έτους 
1904 καί έντεΰθεν, αΐ έργασίαι τής 
Τραπέζης — είς περιορισμένη» φυ
σικά κλίμακα — διεξήγοντο διά τών 
έκάστοτε έν Κραβασαρά Ανταπο
κριτών της, μέχρι τών άρχών τού 
1941. Άπό τού έτους αύτοΰ καί μέ
χρι τού 1947 ή ΕΤΕ δέν εϊχεν Αν
ταποκριτήν έκεΐ· οπότε, άπό τού Φε
βρουάριου τού 1948 έτοποθετήθη 
καί άνέλαβε τήν έκπροσώπησιν τής 
Τραπέζης έν Άμφιλοχίψ (μέχρι καί 
τού έτους 1953) ό ύποφαινόμενος, 
προερχόμενος άπό τό Προσωπικόν 
τού Ύποκ. Αγρίνιου. Τό καθαυτό 
έργον του έκεΐσε, ήτο ή Διαχείρισις 
τού λεγομένου Σ.Ε.Ε.Α.Α. (Στα
θμός ’Εφοδιασμού "Εργων Άνοικο- 
δομήσεως Αμφιλοχίας) δηλαδή τών



’Εντός τοϋ Μαΐου

0 ΝΕΟΣ ΚΩ All ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣ ΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑ/ΙΙΣΕΩΣ
Τό δέμα της επικουρικής άαφαλίσεως

Περί τα μέσα Μαΐου, ώς πληοο- 
φορούμεθα, έξαγγέλονται τά κυβερ
νητικά μέτρα διά τον τομέα ι α- 
σφαλίσεως καί θά δοθή παραλλήλως 
εις την δημοσιότητα, ό νέος Κωοις 
Κοινωνικής Άσφαλιίσεως. "Ηδη ή Ο
λη έργασία υπεβλήθη ΰπό τού κ. Υ
πουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών είς 
τον πρόεδρον τής Κυβερνήσεως κ. 
Γ. Παπαδοπούλαν.

AS μέχρι τοΰδε πληροφορίαι απο
κλείουν την δημιουργίαν ένιαίου φο- 
ιρέως. Άντιθέτως, δμως, αί α_τυ.ί έγ
κυροι πληροφορίαι φέρουν ώς πιθα
νήν τήν κατανομήν τών υπαρχόντων 
φορέων είς τέσσαρας ή πέντε β,,σι- 
κάς κατηγορίας. Εις τήν πρώτην έξ 
αυτών θά άνήκουν τό Ι.Κ.Α. είς τό 
όποιον θά ένταχθοΰν τά μη αυτοδύ
ναμα οίκονομικώς Ταμεία. Είς τήν 
•δευτέραν κατηγορίαν θά άνήκουν τά 
Ταμεία τών ισχυρών λεγομένων ’Ορ
γανισμών (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Τράπε
ζα ι κ.λ.π.), είς την τρίτην οί ’Ορ

γανισμοί τών Δημ. Υπηρεσιών καί 
είς την τετάρτην ό Ο.Γ.Α.

Πρόβλημα τίθεται διά την σύλλη- 
ψιν τής άσφαλιστέας ύλης τών έλευ- 
θερίων επαγγελμάτων, δπου μελετά- 
ται τό ενδεχόμενον τής έξακριβώσε- 
ως αυτής μέσφ τής φορολογικής δη- 
λώσεως τών ήσφαλισμένων τών έν 
λόγφ κατηγοριών.

Έν τφ μεταξύ φέρεται ώς βεβαία 
ή διατήρησις τής ’Επικουρικής Ά- 
σψαλίσεως δπου αϋιη υπάρχει, αλ
λά μόνον με τάς εισφοράς τών έρ- 
γαζομένων καί τήν συμμετοχήν τού 
εργοδότου, έφ’ δσον ούτος τό έπι- 
θυμεΐ.

’Επί τών ανωτέρω επικειμένων κυ
βερνητικών ενεργειών έδηλώθη, δτι 
πρό τής θέσεως τών μελετωμένων 
μέτρων έν ΐσχύϊ, ταΰτα θά τεθούν 
ύπ’ δψιν- τών ενδιαφερομένων κοινω
νικών ομάδων πρός μελέτην καί έκ- 
φρασιν τών απόψεων των.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε. κ. ΦΩΤΗ ΜΑΚΡΗ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΠΟΛΥΘΕΝΤΩΝ

Παραθέτομεν κατωτέρω τό κείμενον υπομνήματος τοϋ 
Γ. Γραμματέως τής Γ.Σ.Ε.Ε. κ. Φώτη Μάκρη επί τής επα
ναφοράς τών άπολυθέντων κατόπιν τής έςαγγελίας μέτρων 
επιείκειας ύπό τοϋ κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως.

ΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ! ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Τ,Ε. 
ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΒΑΣΑΡΑ (αμφαοχιας)
Συνέχεια έκ τής 1 Οης σελίδας

χρημάτων καί τών παντοίων υλικών 
πού έχρησιμοποιήθησαν δια τήν ένί- 
χσυσιν καί τήν άνοικοδόμησιν κω
μοπόλεων, χωρίων καί οίκ.σμών, τών 
έκ τών Κατακτητών καί τών Συμ
μοριτών γενομένων καταστροφών είς 
περιφερείας τών ’Επαρχιών Βάλτου 
καί Ξηρομέρου. Παραλλήλως δμως 
με τήν έργώδη καί τεραστίαν είς έκ- 
τασιν καί κίνησιν τής ύποθέσ^ως τής 
Άνοικοδομήσεως (είχε τότε συμβλη- 
θή τό Δημόσιον — Κυβέρνησις Στ. 
Γόνατά — με τήν ΕΤΕ — Διοικη
τής Γ. Κυριακόπουλος ■—· τό μεν 
άναγεννηθέν Κράτος νά διαθέση τά 
χρήματα καί τά οικοδομικά ΰλικα 
— 'Ελληνικά καί Συμμαχικά — διά 
τήν έπανόρθωσιν των καταστροφών 
•πού προαναφέραμεν, ή δέ ΕΤΕ, ώς 
έκ παραδόσεως έντιμος, λευκός, αδέ
καστος, άνεπηρέαστος πολιτικώς, 
άγρυπνος καί δραστήριος φρουρός 
καί πρό παντός ώς θεματοφύλαξ μέ 
θερμόν ένδιαφέρον, νά διαχειρισθή τά 
άπαιτούμενα αγαθά — ήτοι τα τε
ράστια χρηματικά ποσά καί τά 
πάμπολα οικοδομικά υλικά — έν 
συνεργασία στενή μετά τών αρμοδί
ων Κρατικών ’Οργάνων παραλλή
λως δμως, λέγομεν, μέ τήν συμπε- 
φωνημένην έκεΐ έργασίαν, ή Ε I Ε διά 
τού υποφαινομένου, τότε έν Άμφιλο- 
χίςι ’Αντιπροσώπου της, ένήργει καί 
εργασίας καθαρώς τραπεζικός. Οϋ- 
τω, κατά τό Πιάστημα 1948 - 1 953, 
πολλοί συναλλασσόμενοι έκεΐ έμπο
ροι, μέ τό Ύποκ) μα ’Αγρίνιου, 
σπουδαίως έξυπηρετήθησαν είς τάς 
μετ’ αυτού συναλλαγάς των.

Ή Διοίκησις τής ΕΤΕ έν συνε
χείς, οΰσα έν πάση στιγμή ένήμέ
ρος τής καταστάσεως τού ΣΕΕΑΑ 
καί έχουσα γνώσιν τής προόδου καί 
τής έκτάσεως τών όση μέρα ι αύξα-

νομένων εργασιών έκεΐ, έξ αναφορών 
τού τότε Διευθυντοΰ τοϋ Ύποκ)τος 
Αγρίνιου κ. Άνδρέου Λάσκαρη — I 
είς δ ύπήγετο ό έν λόγφ Σ.Ε. -— ά- I 
πεφάσισε, καθ’ ύπόδειξιν αυτού, νά 
ίδρυση έκεΐ κατ’ άρχάς μέν Πρακτο- 
ρεΐον, συντόμως δέ νά τό προαγά^η ί 
είς 'Υποκατάστημα. Δυστυχώς δ-, 
μως! Διότι τότε — καί τό γνωρί- ι 
ζουν καλώς έμποροι, ίδ.ώται καί άρ- I 
μόδιοι τού τότε Δήμου Άμφιλοχί- I 
ας — ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΝ 
ΝΑ Ε-ΕΥΡΕΘΗ. . . οίκημα διά νά 
στεγασθή τό Πρακτορεΐον τής Ε. 
Τ.Ε!

Κατόπιν αυτής τής έλλείψεως ά- 
νεκλήθη ή άπόφασις τής Διοικησεως 
τής Τραπέζης, περί ίδρύσεως Πρα
κτορείου έν Άμφιλοχίςτ μετά δέ τήν 
λήξιν τών έργασιών τού ΣΕΕΑΑ, ή
τοι άπό τού έτους 1 954 άνέλαβε την 
άνταπόκρισιν έκεΐ τής ΕΤΕ ό κ. Ν. 
Τρομπούκης, διατηρήσας αυτήν είς 
ύψος, πρόοδον καί περιωπήν, μέχρι 
τής 20ής ’Ιανουάριου 1969, χρονο
λογίας άφ’ ής ήρχισεν λειτουργούν 
τό νέον έν Άμφιλοχίς Ύποκ) μα τής 
ΕΤΕ.

ΔΗΜ. ΠΙΠΕΡΙΓΚΟΣ 
Ε.Τ.Ε. ’Αγρίνιου

Διευθύνσει; Συμφώνω; τφ Νόμφ> 

"Υπεύθυνο; "Υλης :
ΔΗΜ. ΧΑΡΙΤΟΣ 

"Ιμβρου 34 — ’ Αθήνα ι

Υπεύθυνο; Τυπογραφείου 

ΚΩΝ. ΠΑΝΟΥ 

Κάνιγγο; 7 — Άθήναι

ΓΣΕΕ 
Α.Π. 3189

Άθήναι τή 23)4)69
Πρός
1. Τον Έξοχώτατον κ. Πρόεδρον 

τής Κυβερνήσεως
2. Τούς Έξοχωτάτους κ.κ. ’Αντιπρο

έδρους τής Κυβερνήσεως
3. Τούς ’Αξιότιμους κ.κ. 'Υπουρ

γούς:
α) Συντονισμού 
β) Οικονομικών 
γ) Κοινωνικών Υπηρεσιών 
δ) ’Εργασίας 
ε) Βιομηχανίας 

στ) Συγκοινωνιών
’Ενταύθα

’Αξιότιμοι Κύριοι,
Ή Διοίκησις τής ΓΣΕΕ έχει ήδη 

έκφράσει τήν ί κανοπο ιησίν της δ.ά 
τά έπ’ εύκαιρίφ του Πασχα καί τής 
συμπληρώσεως διετίας από τής έκ- 
δηλώσεως καί άναιμακτου έπικρατή- 
σεως τής ’Εθνικής μας Έπαν-στά- 
σεως έξαγγελθέντα ύπό τού Πρωθυ
πουργού μέτρα, έπιεικίας.

’Επικροτεί τά έξαγγελθέντα μέ
τρα τά όποια πέραν τής αποδείξεως 
διά τήν ίσχυροποίησιν τού καοεσ.ώ- 
τος τής Έπανασ τασεως καί την α- 
διατάρακτον δυνατότητα συνεχίσεως 
τού έργου της, τήν οποίαν παρέχουν, 
δίδουν καί την ευκαιρίαν τής γενι
κής συναδελφώσεως, άποκαθ ιστούν 
τάς γενομένας τυχόν άδ.κίας και ε
πιβάλλουν είς δλους τήν ύποχρέω- 
σιν νά συμβάλλουν είς τήν έθνικην, 
κοινωνικήν καί οικονομικήν ένδυνα- 
μωσιν τής χώρας μας.

Επειδή δμως ή έξαγγελία των 
μέτρων αύτών άφηκεν και τινα κε
νά, θέτομεν ευσεοάστως ύπ’ δψει 
σας τα ακόλουθα, μέ την παράκλη- 
σιν δπως έπιλαμβανόμενοι δ^ση,ε 
τάς προσηκούσας και δυνατάς λύ
σεις:

1. Τίθεται ύπ’ δψει υμών δτι 
έκτος τών άπολυθέντων δυνάμει τών 
Θ' καί I' Συντακτικών Πράξεων, 
άπελύθησαν καί άλλοι μέ αποφάσεις 
τών Συμβουλίων Νομιμοφροσύνης, 
άνευ δικαιώματος προσβολής της 
κατ’ αυτόν τον τρόπον άπολύσεώς 
των. Ένφ διά τούς βάσει τής Θ' 
καί I' Συντ. Πράξ. απολυθέντας, 
διά τής ΚΑ' συντακτικής πραξεως 
παρεσχέθη ή δυνατότης τής έπανα- 
κρίσεως καί ήδη διά τών έξαγγελ- 
θέντων μέτρων παρέχεται ή δυνατό

της —— ύπό ήρέμους συνθήκας — 
έπανακρίσεώς των.

Κάτι παρομοιον προτείνεται δπως 
ίσχύση καί διά τούς απολυθέντας 
δΓ αποφάσεως τών Συμβουλίων 
Νομιμοφροσύνης.

2. Ύπό την εύμενή κρίσιν υμών 
τίθεται καί ή περίπτωσις τών μετά 
τήν 21.4.67 άπολυθέντων ώς «υπε
ραρίθμων». "Ηδη μετά τήν φυσιολο
γικήν έξοδον σημαντικού αριθμού 
ύπαλλήλων έντός τής τελευταίας 
2ετίας καί τήν άπαγόρευσιν προσ- 
λήψεως νέων ύφιστανται κεναί ορ
γανικοί θέσεις καί δή έκεΐ δπου πρό 
2ετϊας ένεφ^νίζετο ύπεράριθμος πα
ρουσία προσωπικού. ΓΙαρακαλεΐσνε 
δπως καί αύτών τών ύπαλληΛων ή 
περίπτωσις έπανεξετασθή ύπό τήν 
έννοιαν δτι ή ’Εθνική Έπαναστατι- 
κή Κυβέρνησις ούδενός την θέσιν κα- 
τέσιησεν χειροτέραν άνευ άποχρών- 
τος καί πιεστικού λόγου (είς τήν 
προκειμένην περίπτωσιν οικονομικής 
φύσεως).

3. Κατά τάς έξαγγελίας τού κ. 
Πρωθυπουργού έπσνέρχονται άπα- 
ξαπαντες οί άπολυθέντες μέχρι καί 
τού 6ου βαθμού Δημοσιοϋπαλληλι
κής ιεραρχίας ώς και οί έργατοτε- 
χνίται.

Τίθεται δμως ύπ’ δψει ύμών δτι 
άπελύθησαν καί ύπάλληλοι Δημο
σίων Υπηρεσιών ή ΝΠΔδ μή έχον- 
τες βαθμολογικήν άντισ,οιχίαν πρός 

' τούς βαθμούς τής Δημοσιοϋπαλληλι- 
J κής ιεραρχίας (είχον μόνον μισθο- 
: λογικήν καί είς τινας περιπτώσεις 
| ούτε καί τοιαύτην δ.ότι ήσαν πρόσω- 
I πα ειδικής νομικής καταστάσεως 
ώς π.χ. ιατροί, δικηγόροι κλπ), ό
πως έπίσης καί ότι άπελύθησαν 

| πρόσωπα έπιχειρήσεων Κοινής ’Ωφέ
λειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδάτων, ΕΗΣ 
κλπ) ή Τραπεζικών και λοιπών ’Ε
πιχειρήσεων, τα όποια ούδεμίαν βα
θμολογικήν αντιστοιχίαν έχουν πρός 
τήν ιεραρχίαν τών Δημοσίων Υπαλ
λήλων, αλλά έχουν ίοίαν όργάνωσιν 
καί βαθμούς ή μισθολογικήν κατά- 
ταξιν.

/\όγοι δικαιοσύνης έπιβάλλουν, δ
πως είς τά έξαγγεΛθέντα μέτρα σας 
περιέχεται καί αυτή ή κατηγορία 
τών άπολυθέντων.

'Επί τφ βασίμφ έλπίδι τών προ
τάσεων μας, διατελοΰμεν,

Μετά πλείστης τιμής 
Ό Γεν. Γραμματεύς 

Φ. ΜΑΚΡΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Ή όλοκλήρωσις τής ήγίτικής 
Φυσιογνωμίας τον στελεχών

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΧΑΡΗ ΠΑΤΣΗ»
Διά τά μέλη τοΟ συλλόγου τής Εθνικής Τραπέζης 

προσφέρομεν, τάς κάτωθι έκδόσεις ΧΑΡΗ ΠΑΤΣΗ
Νέα Ελληνική εγκυκλοπαίδεια—24 τόμοι δρχ. 

9.600 πρ. 500 γρ. 200
Παιδική έγκυκλοπαίδεια 6 τόμοι δρχ. 1.200 πρ. 100 

γρ. 100
Παιδική έγκυκλοπα δεια (πολυτελείς) — 6 τόμοι 

Δρχ. 1600 πρ. 150 γρ. 100.
Βασική εγκυκλοπαίδεια — 28 τόμοι Δρχ. 3.360 

πρ. 150 γρ. 100.
’Αθήνα - Ελλάδα - Κόσμος τόμοι 12 Δρχ. 3.600 

πρ. 200 γρ. 150.
Λεξικά ξένων γλωσσών — 8 τόμοι Δρχ. 1.600 

πρ. 150 γρ. 100.
ΔΩΡΑ : Εντελώς δωρεάν ένα έπιπλο βιβλιοθήκης 

σχεδόν δωρεάν 140 τόμ. είς τούς συνδρο- 
μητάς τής Ν. Ε. Ε.

Εντελώς δωρεάν μιά υδρόγειος σφαίρα είς 
τούς συνδρομητάς Α.Ε.Κ.

Εντελώς δωρεάν παγκόσμιος καί άλλοι χάρ
τες στούς συνδρομητάς παιδικής(πολυτελει;). 
50% έκπτωσις είς τάς μεθόδους διδασκα
λίας στούς συνδρομητάς τής σειράς λεξικών.

Διά κάθε πληροφορία καί έγγραφή, παρακαλεΐσθε δ
πως άπευθύνεσθε: Κος ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 
Τηλ. 234.435 - Παπαρρηγοπούλου 15 - 1ος οροφος γραφ. 7

’Απευθυνόμενος πρός τά στελέχη 
έπιχειρήσεων ό Γεν. Δ)ντής του ορ
γανισμού «Π.Α. Μανατζεμεντ Κόν- 
σουλταντς» κ. Β. Κ. Κάρμπλερυ, συ- 
νιστά νά προσέξουν τα άκόλουθα 
σημεία τά όποια, θα συντελέσουν είς 
τήν περαιτέρω έπαγγελ ματ ι κήν πρό
οδον τών στελεχών έπιχειρήσεων καί 
θά ολοκληρώσουν την ηγετικήν φυ
σιογνωμίαν των. Τά σημεία αυτά εί
ναι τά άκόλουθα:

— ’Επιμένετε νά σάς δίδουν προ
σεκτικά προετοιμασμένος άναφορας. 
’Οργανώνετε καλα σχεδιασμένας 
συγκεντρώσεις στελεχών. Χρησιμο
ποιείτε τό τηλέφωνον διά νά έξοικο- 
νομήτε χρόνον.

— Μην άφήνετε ποτέ νά φεύγη 
μισοτελειωμένον ένα ύπηρεσιακόν 
σημείωμα πού έρχεται είς χεΐρας 
σας· συμπληρώστε το κανονικά πριν 
τό διαβιβάσετε.

— Τό εκτελεστικόν στέλεχος πρέ
πει νά προσπαθή νά άναπτύσση ώ- 
ρισμένας προσωπικός δεξ.ότητας, 
συνδεομένας μέ τήν διοίκησιν τής έ- 
πιχειρήσεως, δπως:

α) Προσπαθήστε νά γίνετε καλύ

τερος «άκροατής». Αύτό θά σάς 6ο- 
ηθήση νά κάνετε οικονομίαν είς τον 
διαθέσιμον χρόνον σας καί συγχρό
νως, καλυτέραν χρήσιν τών συναδέλ
φων καί ύφισταμένων σας.

6) Νά σκέπτεσθε έποικοδομητικά. 
"Ετσι μέ τήν δικήν σας σωστή σκέ- 
ψιν θά όλοκληρώσετε τάς άπόψεις 
τών συναδέλφων σας.

γ) Νά παρουσιάζετε καθαρά τάς 
άπόψεις σας. Αύτό έξοικονομεί τον 
διαθέσιμον χρόνον σας καί είναι, ί
σως, ό καλύτερος τρόπος έκπαιδεύ- 
σεως καί διά τούς άλλους.

δ) Βελτιώστε τον τρόπον πού 
διατυπώνετε τήν ομιλίαν σας.

ε) Γράφετε, διατυπώνοντας απλά. 
"Εχετε πάντοτε ύπ’ δψιν σας τον 
παραλήπτη σας καί κάνετε τό μή
νυμά σας νοητόν, άποφεύγοντας τάς 
ξένας λέξεις καί τήν άσυνήθιστον ο
ρολογίαν.

στ) Μάθετε νά λαμβάνετε άμέ- 
σους άποφάσεις.

ζ) Μάθετε νά διοικήτε έποικοδο- 
μητικά.

Β. Κ. ΚΑΡΜΠΛΕΡΥ

Κατά τό παρελθόν έτος 1968, 
μία νέα πολίτικη έπεκτασεως τών 
είς ύποκαταστή ματα δικτύων τών 
έλληνικών Τραπεζών ένεκαινιάσοη. 
Ώς δέ ήδη έδηλωθη, τά νέα ύποκα
ταστή ματα πού θά ίδρυθοΰν, κατά 
τό άρξάμενον έτος, είς τό κέντρον 
καί τας έπαρχιας, θα ύπερβοΰν τά 
πεντήκοντα. Παραλλήλως, δλαι, σχε
δόν, αί Τράπεζα ι άναγγέλλουν ανε
γέρσεις καί άνακαινίσεις κτιριακών 
καταστημάτων, ιδιαιτέρως δέ η Εμ
πορική Γραπεζα θα καιεδο,φίση, την 
έπί τής διασταυρώσεως τών οδών 
Σταδίου καί Κοραή, Τράπεζαν Πει
ραιώς, δια νά ανε,είρη είς τήν θεσ.ν 
της τό νέον κεντρικόν κατάστημά 
της.

Ό οικοδομικός, είς τον τομέα 
τούτον, όργασμος θά πρέπει νά έπι- 
σύρη τήν προσοχήν τών αρμοδίων 
τραπεζικών παραγόντων επί του θέ
ματος τής τραπεζικής αρχι
τεκτονικής καί δ ι α κοσμη
τικής. Ή μετασκευή, άνακαίν.σις 
καί ποΛύ περισσότερον ή ανέγερσις 
νέων κτιριακών τραπεζικών μονάδων 
δέν είναι έργον του οιουΟηπυτε αρι- 
στου άρχιτέκτονος. Είναι έργον 
τραπεζικού άρχιτέκτονος, δη
λαδή του ειδικού είς τον τομέα μη
χανικού - καλλιτέχνου. Ή έποχη του 
«επαρχιακού μεγάρου» παρήλθε· νέ- 
αι τάσεις ε,ς τμν σμχ.ιοκίκην 
διεμόρφωσαν ένα τελείως νέον κλά- 
δον, ό οποίος «δημ.ουργεΐ» αναλο- 
γως των σημερινών τραπεζικών ά- 
ναγκών. Είς την χώραν μας, πολύ 
φοβούμεθα ότι έκτος ώρισμένων έξ- 
αιρέσεων, οί αρμόδιοι — ίσως και 
οί ειδικοί — δέν άντελήφόησαν ά- 
κόμη ότι τό σχέόιον, ή έκτέλεσις, ή 
διακόσμησ,ς, ακόμη και ο τεχνικός 
καί ό εις. . . γραφικήν ύλην οπλι
σμός, εντάσσονται είς ένα ένιαΐον 
σχέδιον, δια την έκτέλεσιν τού Οποί
ου αρμόδιοι, φυσ.κα, οέν δυνανται 
νά είναι οί λογιστικοί υπάλληλοι, 
άλλ’ οί ειδικοί αρχιτέκτονες - μηχα
νικοί οί όποιοι, δια νά διαμορφώσουν 
τό τελικόν σχέδιον, Βα λαβνυν υπ' 
δψιν τάς γνωμας όχι μόνον τών λο
γιστικών ύπαλλήλων, άλλ’ άκόμη 
καί τών νεαρών δακτυλογραφων, α
φού ή. . . ένδυμασία των πρέπει να 
έναρμονίζεται μέ τήν έσω.ερικην 
διακόσμησιν τού καταστήματος! 
Άντιλαμβανόμεθα, πλήρως, με ποι
αν θυμηδίαν θα άναγιγνώσκουν οι 
"Ελληνες άναγνώσται μας δτι οί ’Α
μερικανοί θεωρούν σκόπιμον τήν 
προσαρμογήν τών εσωτερικών χρω
ματισμών μέ τά κυκλοφορούντο έν
τυπά των, άλλα θά πρέπει να συλ- 
λάβωμεν τήν άντίδρυ,σ.ν πού θα έ- 
ξεδήλουν έάν έβλεπον τήν όμολογου- 
μένως άκατανόητον τοποθέτησιν έπ. 
τής προσόψεως τών ύποκαταστήμά- 
των μας τής επωνυμίας τής 1 ραπέ
ζης μέ χαρακτήρας διαφορετικούς, 
δχι μόνο κατά καταστήματα, αλλα 
καί κατά κατάστημα, οσάκις ύπάρ- 
χη έπί τής αυτής προσοψεως δύο ή

τρεις φοράς άναγεγραμμένη ή έπω- 
νυμία. Ή τόσον απλή βασική άρχή 
τής άναγραφής τής επωνυμίας τής 
Τραπέζης μέ μίαν συγκεκριμένην οι
κογένειαν γραμμάτων και τής άπο- 
τυπώσεως αυτής κατά τρόπον στα
θερόν είς δλα τά έντυπα, πινακίδας, 
έπιγραφάς κ.λ.π., φαίνεται ότι είς 
τήν χώραν μας δέν έχει έφαρμογήν...

Πέραν αύτής τής τόσον απλής δι- 
ακοσμητικής (αλλά καί ούσΐυ-στικής 
διά τούς γνώστας τών ψυχολογικών 
κινήτρων καί τάσεων τής πελατείας 
μιάς Τ ραπέζης) έφαρμογής, ύπάρ- 
χουν καί άλλαι πολύ σημαντικώτε- 
ραι άρχαί καί έφαρμογαί τάς οποί
ας δέν έπιχειρουμεν καν να απυ-ρι- 
θμήσωμεν. "Αραγε έμελετήθη ή έπί 
τών πεζοδρομίων και τών πλησίον 
τών διαβάσεων, στάσεων κλπ., κίνη- 
σις τού κοινού δταν έπελέγετο ώς 
τόπος έγκαταστάσεως ή συγκεκρι
μένη θέσις, καί περαιτέρω όταν έ- 
σχεδιάζοντο αί είσοδοι καί αι προ- 
θήκαι τής Τραπέζης; Υπάρχει σύγ
χρονον ύποκατάστη μα τό όποιον εί
ναι άπροσπέλαστον λόγφ κυκλοφο- 
ριακής συμφορήσεως καί έτερον τό 
όποιον φέρει θύρας τόσον «καλλιτε
χνικά», ώστε ή άνεύρεσίς των απο
τελεί, χωρίς ύπερβολην, πρόβλημα 
διά τούς προσερχομένους. Δέν έπε- 
κτεινόμεθα είς τά έσωτερικα άρχι- 
τεκτονικά καί διακοσμητ.κα προβλή
ματα τών καταστημαιών τα όποια 
είναι άπειρα καί δέν λύονται ούτε 
μέ μάρμαρα, άλλ’ ούτε καί με γλά
στρας.

Πάντα τά άνωτέρω έπισημαίνον- 
ται έν δψει, πάντοτε, τών έψ^,ρμυζο- 
μένων είς τό έξωτερικόν. Πέραν αύ
τών ύπάρχουν, βέβαια, καί ίδέαι αί 
όποΐαι σημαίνουν νέας έφαρμογάς.

! Άλλ’ αί ίδέαι προϋποθέτουν ανθρώ
πους μέ φαντασίαν και ικανότητας, 
τούς όποιους είς τήν ‘Ελλάδα δυσ- 
κόλως άνευρίσκομεν, άλλ’ εύκό/\ως 
αποφεύγομεν. . .

Θέλομεν νά πιστεύωμεν ότι τόσον 
τό έπί τής όδοΰ Σταδίου νέον κεν
τρικόν κατάστημα τής ’Εμπορικής 
Τραπέζης δσον καί τό έν Κηφισ,ςι 
νέον ύποκατάστημα (μέ ντραϊβ - ΐν) 
τής ’Εθνικής Τραπέζης θα αποτελέ- 
σουν τά αντιπροσωπευτικά χαρα
κτηριστικά δείγμαια τής νέας ελλη
νικής τραπεζικής αρχιτεκτονι
κής. Είς τήν περίπτωσιν μαλιστα 
τοϋ έν Κηφισίςι ύποκαταστήματος 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, ή προσπά
θεια παρουσιάζει μεγάλο ένδιαφέρον 
καί τούτο διότι το νέον κτίριον έν- 
τάσσεται, κατά τά πρότυπα τών ά- 
μερικανικών κυρίως Τραπεζών, είς 
ευρύτερον κτιριακόν συγκρότιιμα τού 
όποιου ή μορφή, ή χρήσ.ς και ή έκ- 
μετάλλευσις θά πρέπει— λαμβανο- 
μένων ύπ' δψει τών ορών του προ- 
κηρυχθέντος έκ μέρους τής Τραπέ
ζης διαγωνισμού ιδεών — νά εύρί- 
σκωνται είς συνάρτησιν μέ παράγον
τας οί όποιοι δυσκόλως έναρμονίζον- 
ται.

r -| Τό μηνιαίου περιοδικόν ΕΔΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ |
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"ΙΛΙΣΟΣ,,
είσήλθεν είς τό 13ον άπό τής έκδόσεώς του έτος 

Κυκλοφορεί ΜΟΝΟΝ μεταξύ συνδρομητών.

’Ετήσια συνδρομή Δρχ. 50 
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Στέλλονται ΔΩΡΕΑΝ τεύχη - δείγματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΕΦ, ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δυνάμει του δημοσιευθέντος είς τήν Εφημερίδα, τής Κυ
βερνήσεως Α.Ν. 62») 68 «περί ίδρύσεως Συνοέσμου εφέδρων 
’Αξιωματικών καί Άνθυπασπισιών» καλούνται άπαντες οί 
συνάδελφοι Τραπεζικοί υπάλληλοι, οί διατελέσαντες Εφεδροι 
αξιωματικοί είς τόν στρατόν ξηράς, ναυτικόν καί αεροπορίαν 
ώς καί οί άνΒυπασπισταί, δπως εγγράφουν ύποχρεωτικώς ώς 
μέλη τού νεοϊδρυθέντος Συνδέσμου Εφέδρων 'Αξιωματικών 
καί Άνθυπασπιστών ‘Ελλάδος ώς καί είς τά κατά Νομούς 
λειτουργοΰντα παραρτήματα αυτού. Διευκρινίζεται δτι είς τήν 
δύναμιν τού συνδέσμου είς ’Αθήνας, ύποχρεοΰνται δπως Εγ
γράφουν, δχι μόνον οί καταγόμενοι έξ ’Αθηνών αλλά καί οί 
διαμένοντες μονίμως είς ’Αθήνας ανεξαρτήτως τόπου κατα
γωγής. Τά γραφεία τού Συνδέσμου είς ’Αθήνας είναι Μενάν
δρου 51 καί λειτουργούν καθημερινώς καί κατά τάς ώρας 
101/2—121/2 π.μ. καί 6—8 μ .μ.

TO MANAGEMENT ΚΑΙ 0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

§

"Ολος ό κόσμος έχει άνέκαθεν 
τήν τάσιν νά ύποτιμά την ικανότητα 
καί τό τάλαντον, πού άπαιτείται 
διά νά διευθύνη κανείς μίαν πολύ- 
πλοκον έπιχείρησιν καί ιδίως μίαν 
σύγχρονον, άνταγωνιστικήν βιομηχα
νικήν εταιρείαν.

Συγκρινόμενα πρός τά σχετικώς 
τυπικά προβλήματα, πού συναντά 
όμαλώς ό μηχανικός, ό φυσικός, ά
κόμη καί ό ιατρός, τά προβλήματα 
πού αντιμετωπίζει τό ύψηλα ιστά- 
μενον έπιχειρησιακόν στέλεχος είναι 
άκανθώδη καί κακώς τεθειμένα.

"Οπου καί άν προσηλώση τό 
βλέμμα μετά προσοχής, άντικρύζει 
τήν άβεβαιότητα. . . Μπορεί να δα- 
πανηθοΰν εκατομμύρια, διά νά δια- 
πιστωθή τί άκριβώς προτιμά τό κοι
νόν καί νά άποκαλυφθή δτι μολα
ταύτα τό προσφιλές νέον προϊόν α
ποτυγχάνει οίκτρώς. Μπορεί νά γνω- 
ρίζη 786 ύπαλλήλους μέ τά μικρά 
των ονόματα καί δμως, ένώ έχει πλέ
ον πιστεύσει δτι τά πάντα είς τήν 
εταιρείαν βαίνουν βάσει τού σχεδί

ου, άνακαλύπτει αίφνης δτι κάποιος 
τμηματάρχης ύπέπεσεν είς ένα 
σφάλμα τής τάξεως τών 10 εκα
τομμυρίων.

Τό μεγάλο έπίτευγμα τού ηλε
κτρονικού ΰπολογιστού είναι, δτι έ
π ιτ ρέπει είς τό έπιχειρησιακόν στέ
λεχος νά ρίψη κάποιον φώς είς τήν 
αβεβαιότητα, πού τό περιβάλλει, νά 
άπαλλάξη τούς παράγοντας, νά με- 
τατρέψη πολλά «άνο ι κονόμητα» καί 
έξ ύποθέσεως άλυτα προβλήματα είς 
μερικώς σαφή καί άντιμετωπίσιμα, 
νά βασίζεται όλιγώτερον έπί τών 
έμπνεύσεων καί τής διαισθήσεως καί 
περισσότερον έπί τής άναλυσεως, 
νά συμπεριφέρεται όλιγώτερον ώς 
καλλιτέχνης καί περισσότερον ώς έ- 
πιστήμων κατά τήν άντιμετώπισιν 
τών θεμάτων ρουτίνας καί νά φυλάσ
σεται να δαπανήση τήν φαντασίαν 
καί δημιουργικότητά του διαθέτον- 
τάς της είς σπουδαιότερα έργα».

ΤΖΙΛΜΠΕΡΤ ΜΠΟΥΡΚ 

(«Πέρσοννελ» Μαρ. - Άπριλ. 1965)



ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
(Συνέχεια έκ τής 10ης σελίδος)
λόγως. Έάν νομίζουν ότι θά πρέ
πει νά είσφέρωμεν διά να μην απο- 
λαύσωμεν, είναι μία σύμβασις λεόν
τειος καί δεν την άποδεχόμεθα.

Ή εισφορά του 57ο είναι θέμα το 
όποιον έτένη καί έκ μέρους του κ. 
Τσουδεροΰ. Θεωρώ έπανα γ κες νά 
μήν έπανέλθω, διότι αί απόψεις μας 
έχουν έν πλατει άναπτυχνή.

Τό ότι, αγαπητοί Συνάδελφοι, ή 
ένημέρωσίς σας έπΐ τοΰ άσφαλιστι- 
κοΰ δέν ύπήρξον, ώς έ/χέχθη, εκ μέ
ρους διαφόρων ές ύμών, πλήρης ή 
έγκαιρος δέν ευστυ,υεΐ. ’Ανέπτυξα 
προηγουμένως τούς λόγους, προσ
θέτω όμως ότι τό όλον Ασφαλιστι
κόν Ρέμα πέρασε καί περνάει από 
πολλές φάσεις, οί όποιες απαηουν 
δύσκολους καί λεπτούς χειρισμούς. 
’Αρκεί να σας άναφέκω σαν παρά
δειγμα ότι όταν έπεσκεφθημεν τον 
τότε Υπουργόν Έρ/ασίας κ. Αέκ- 
καν δια τα ασφαη.στικα μας Τα
μεία, μάς άπήντησεν: «Κύριοι, μην 
μέ κουράςετε, το θέμα αύιο έληξεν: 
ΤΗ Κυβέρνησις άπεφασισεν την ένο- 
ποίησιν ΟΛων των I υ,μείων ε.ς ένι- 
αΐον φορέα». Ποιος ές υμών. Κύριοι, 
πιστεύει δπ συνέφερεν εις τα Τα
μεία μας τότε ή ένημέρωσίς αυτή; 
Διότι αυτό θα έσημαινε την διάλυ- 
σιν τών Ταμείων έκ τών άθρόων 
παραιτήσεων. Διετηρησαμεν την πε- i 
ποίθησ.ν οτι ό κ. ‘Υπουργός και αν 
ακόμη αυτός συνελάμβανε την ιδέαν, 
δέν αα ήτο δυναιόν να την πεμ^ση 
άπό τούς ύποΛοίπους ‘Υπουργούς 
καί δή άπό τον Πρόεδρον της Κυ- 
βερνήσεως. Διότι μία τέτοια λύσις 
πού σημαίνει ΐσοπέδωσιν προς τά 
κάτω δέν υπάρχει ούτε εις τα Κομ
μουνιστικά καθεστώτα.

Άπόδειξις ότι σωστά πορευθήκα- | 
με είναι ότι ήδη σήμερα ο προσα
νατολισμός τής Κυοερνήσεως είναι 
διάφορος. Έαν σπεύόαμεν να σας ι 
ένη μερώσω μεν έπ’ αύτου δέν θα υ
πήρχε ούτε Ταμεΐον αϋτοσφαλείας, 
ούτε Ταμεΐον Συντάξεων, Κύριοι, 
καί δέν θα ύπήρχεν δ.όπ δέν θα^ενε 
ούτε εις τών συναδέΛφων ό όποιος 
θά είχε τό δικαίωμα αποχωρησεως 
καί ό όποιος θα παρέμενε έν τή 
Τραπέζη ι

Κύριοι Συνάδελφοι, υπάρχει επί
σης καί ένας προσσετος λόγος διά 
τον όποιον δέν δυναμεθα να τηρή- 
σωμεν διαφορετικήν στάσιν. Τα υ
πάρχοντά στοιχεία δεν θα καθίστα
το δυνατόν έκ τών πραγμάτων νά 
ελεγχθούν έκ μέρους ημών, εντός τής 
προθεσμίας πού έκ τής Κυβερνή- 
σεως έχει τεθή.

Διότι τά στοιχεία αυτά θά ήσαν 
αριθμοί οΐ όποιοι θά άπήτουν, χω
ρίς ήλεκτρον,κούς έγκεψαλους, χι
λιάδες ώρών έργασίας. Δέν είναι 
δυνατόν να βγάλετε ποΐαι θα είναι 
αί αποδοχαί όλου τού προσωπικού 
σήμερον, μέ τάς προαγωγας τάς ό
ποιας θά λαμβανη και τας οικονο
μικός διαφομ5π°'ήσεις καθ’ όλο τό 
χρονικόν δίάσ.ημβ μέχρι τηζ “ψ0- 
χωρήσεώς του, γιά να δήτε ποιοι 1 
θα είναι θί πόροι τών Ταμείων. | 
ΠοΙόξ θά άνελάμβανε; Δέν ξέρω εάν 
έχω μεν μερικούς ’Αϊνστάιν έδω μέ
σα οϊ όποιοι θά ανελάμβανον καί 
θά μπορούσαν νά μας έπιλύσουν 
αυτό τό πρόβλημα, νομίζω όμως 
ότι είναι αδύνατον νά τό διανοηθή 
κανείς ότι είναι δυνατόν άνευ μη
χανημάτων νά βγή έκ μέρους ημών 
όσον καλήν θέλησιν καί αν έχω^εν 
καί άν έχετε όλοι σας νά μάς βοη- 
θήσετε προς τούτο.

"Οπως σάς άνέφερεν ό Γενικός 
Γ ραμματεύς προ όΛίγου, μα., έ- 
δόθη τό υπόμνημα τήν τελευταίαν 
στιγμήν, άνετραπησαν τα παντα, 
έκινητοποιήσημεν όλοι, στείλαμε τάς 1 
οικογένειας μας μόνας δια τάς ή,-έ- 
ρας τοΰ Πάσχα και μείναμε μόνοι 
εις την προσπαθειάν μας μέσα είς 
τον έλάχ ιστόν χρόνον πού μας έδω
σαν, διότι σάς έεβαιώ ότι μάς έζη- 
τήθησαν αυθημερόν απαντήσεις, την 
έπομένην ή τήν μεοεπομένην, τήν 
Πέμπτην, καί αναγκασθήκαμε προς 
τούτο νά άποστειλωμεν τηλεγράφη
μά προς τον κ. Διοικητήν αΐτοΰντες 
όπως μάς παρασχεθή έλαχιστότατος 
χρόνος έναντι τοΰ μηδαμινού παρα- 
χωρηθέντος, διά νά διαέάσωμεν καί 
νά μπορέσωμεν στοιχειωδώς νά ένη- 
μερωθώμεν έπ’ αύτου. Δέν πιστεύω 
ότι σκοπίμως μάς έδόθη λίγος χρό
νος δια να μήν μάς δοθή ή ευκαι
ρία μιας σωστής έκ μέρους μας 
άπαντήσεως καί τής καταλλήλου 
θέσεως την όποιαν έπρεπε νά λά
βω μεν. Πιστεύω ότι τούτο οφείλεται 
είς τό γεγονός ότι ή ΚυΟέρνησις 
κατ’ έπανάληψιν, ώς άνεγράφη είς 
τον τύπον, έδήλωσεν διά στόματος 
υπευθύνων καί τοΰ Προέδρου αυτής, 
ότι τό ασφαλιστικόν θά τό τελείω
ση συντομότατα, έντός τοΰ Μαρ
τίου είχε λεχθή, έδόθη παράτ-σις 
μέχρι τού ’Απριλίου καί ήδη συζη- 
τεΐται οπωσδήποτε έντός τού Μαιου. 
Είναι γεγονός ότι ή Τράπεζά μας 
είχεν ύποχρεωθή νά θέση έν έκτάσει 
τό θέμα είς τό Ύπ. Κοιν. Υπηρε
σιών μέχρι 31 Μαρτίου, υποβάλλον
τας τάς απόψεις της έπί τοΰ τρόπου 
έπιλύσεως τοΰ θέματος τών άνοι- 
γμάτων. Μέ τήν παρέμβασιν τού κ. 
Ύποδιοικητοΰ, έζητήθη μία μικρά 
πίστωσις χρόνου. Έδόθη μέχρι τής 
5ης ’Απριλίου άρχικώς καί μέ τήν 
μεσολάβησιν έν συνεχείς* τοΰ κ. Δι

ό ικητου μια εισετι μικρά τταρατα- 
σις, χωρίς νά μάς έχουν πει ακρι
βώς ποιά. Νομίζω ότι ή Διοίκησις 
δεσμεύεται άπό ημερομηνίας και θα 
πρέπει πολύ σύντομα, άσφαλώς τό 
άργότερον μέχρι τέλους του τρέχον
τος μηνός, νά έχουν δώσει τάς από
ψεις των.

Επειδή όμως, ό κ. Διοικητής, ώς 
μάς έδήλωσεν, δέν είναι δ.ατενειμέ- 
νος νά δώση τάς απόψεις τάς οποίας 
θά λάβη έκ διαφόρων πλευρών, έκ 
τής ’Επιτροπής, έξ όλων των ’Ορ
γανώσεων τοΰ προσωπικού, έάν δέν 
συμφωνήση τό προσωπικόν, πρέπει 
νά ύπαρξη οπωσδήποτε ένας χρόνος 
διά νά ύπάρξη ή συζήτησ.ς - κατα
στάλαγμα είς τάς οριστικός απο
φάσεις. Ύπό τήν έννοιαν αύτην Ο
πωσδήποτε ϋποχρεοΰται ή Τράπεζα 
είς άμεσον υποβολήν τοΰ Υπομνή
ματος καί επομένως ύποχρεωτικώς

τά τον εΰκολον καί δυνατόν σήμερον 
τρόπον τής αναπροσαρμογής τοΰ 
χαρτοφυλακίου. Λέγοντας έλλειμμα 
όμως θά πρέπει νά έχετε ύπ’ όψιν 
σας ότι έννοοΰμεν τούς πόρους, τά 
έσοδα καί τά έξοδα, ύπό τήν έννοιαι 
δηλαδή ότι ή καταβολή τών συντά
ξεων δέν καλύπτεται ύπό τών αντί 
στοίχων εισφορών καί λοιπών πόρωι 
τών Ταμείων. Βεβαίως έάν έμφανί- 
ζωμεν τις μετοχές μας μέ 3.000 καί 
σήμερον τις βάλω μεν 10.000 ή έμ- 
φανίζωμεν τό κτίριον μέ 100 καί σή
μερα τό κάνομε 570, βεβαίως θά 
μπροΰμε νά τό βγάλω με όχι έλλειμ- 
ματικό άλλά τό πλουσιότερο έν 
Έλλάδι Ταμεΐον.

Ό Συνάδελφος κ. Παπαϊωάννου 
έζήτησε νά πληροφορηθή καί ένα άλ
λο στοιχείο. Πόσοι συνταξιούχοι υ
πάρχουν τής ΕΘΝΙΚΗΣ καί πόσοι 
τής ΑΘΗΝΩΝ. Σάς πληροφορώ ότι

άνέλαβεν ό Σύλλογός σας νά δια- 
χειρισθή. Φρονοΰμεν ότι πράξις συ- 
νέσεως έπι βάλλει τάς ύπό τοΰ Συλ
λόγου θέσεις όπως τάς έγκρίνετε. 
Έκτος άπό τήν έγκρισίν σας έπί 
τοΰ ασφαλιστικού θά θελήσωμεν νά 
λάβωμεν καί τήν απαλλαγήν μας 
έπί τών πεπραγμένων τής χρήσεως. 
Εύχαρ.στώ.

(Παρατεταμένα Χειροκροτήματα)

κ. Πρόεδρος: κ. Συνάδελφοι, 
έγκρίνετε νά ύποβληδή τό ‘Υπόμνη
μα ύπό τοΰ Συλλόγου, ώς ειπεν ό 
κ. Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου;

Φωναί: Έγκρίνομεν. . . Έγκρί- 
νομεν. (Χειροκροτήματα).

κ. κ. Πρόεδρος: Επίσης 
απαλλάσσετε τήν Δ.Ε. πάσης ευθύ
νης τών πεπραγμένων;

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,
ΜΕΛΕΤΗΣΑΤΕ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ ΔΙΑ 
ΝΑ ΜΟΡΦΩΣΕΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΝ ΓΝΩΜΗΝ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ.

ΑΙΣΙΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΑ 
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

έγινε έπίπτωσις χρόνου καί έφ’ η
μών.

Εις Σύνεδρος: Μήπως ξέρε
τε τάς απόψεις τοΰ κ. Διοικητού έπί 
τοΰ θέματος;

κ. Α. Όθωναΐος: Επίσης
μίαν απορίαν τήν όποιαν είχατε να 
σάς τήν λύσω είς αριθμούς. Μέ 31 
Μαρτίου 1969 τά Ταμεία μας έχουν 
τά εξής ανοίγματα: Ταμεΐον Συν
τάξεων Εθνικής Τραπέζης 292 έκα- 
τομ. Ταμεΐον Συντάξεων Τ ραπέζης 
’Αθηνών 191 έκατομ. Ταμεΐον (Λύ- 
τασφαλείας) Προνοίας Τραπ. ’Αθη
νών 44 έκατομ., αντιστοίχου δικοΰ 
μας 9 έκατομ καί Λ)σμου Έπικου- 
ρήσεως 71 έκατομ. Σύνολον έλλείμ- 
ματος 607 έκατομ.

Τό έλλειμμα, Κύριοι, είναι πρα
γματικόν ύπό τήν έννοιαν ότι δέν θά 
έπιχειρήσωμεν νά τά καλύψωμεν κα- -

συνταξιούχοι τής Ε.Τ.Ε. είναι 3.262 
οΐ όποιοι αποτελούν τοΰ συνολικού 
αριθμού τό 72,18%, τέως ΤΡΑΠΕ- 
ΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ είναι 1.257 μέ πο- 
σοστόν 27,82%. Σύνολον συνταξι
ούχων 4.51 9.

Κατά παράδοξον τρόπον πάντως 
ένψ τό ποσοστόν τών συνταξιούχων 
τής ΕΘΝΙΚΗΣ είναι 72,18% έναντι 
27,82% τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 
τά καταβαλλόμενα ποσά διά συντά
ξεις καί έπικουρήσεις κατεβαίνουν 
ξαφνικά άπό τό 72 πού είναι ανα
λογία στο 67 τής ΕΘΝΙΚΗΣ καί τό 
27 τής ΑΘΗΝΩΝ αυξάνει είς 32. 
Αυτά πάντως είναι τά περίεργα τών 
αριθμών, ας μήν τά σχολιάσωμεν 
έφ’ όσον δέν έχομεν άνά χεΐρας 
στοιχεία.

κ. Συνάδελφοι, ή έξιστόρησις τοΰ 
’Ασφαλιστικού έγινε μέ πλήρη συν- 
αίσθησιν τής ευθύνης τήν οποίαν

Φωναί: Τήν άπαλλάσσο μεν.
(Χειροκροτήματα).

κ. Πρόεδρος: Έγκρίνετε τήν 
έκθεσιν τών Ελεγκτών;

Φωναί: Τήν έγκρίνομεν. (Χει
ροκροτήματα) .

Ή Γεν. Συνέλευσις όμοφώνως 
έγκρίνει τήν ύποβολήν του 'Υπο
μνήματος ύπό τοΰ Συλλόγου ώς 
τό άνέπτυξεν ό κ. Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου.

Επίσης όμοφώνως έγκρίνει τά 
πεπραγμένα τής Διοικήσεως καί 
τήν "Εκθεσιν τών Ελεγκτών καί 
απαλλάσσει το Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον καί τήν Εξελεγκτικήν Ε
πιτροπήν πάσης ευθύνης.

ΩΡΑ ΛΗΞΕΩΣ: 23.55"

Κατόπιν διαβημάτων τής συλλογικής έκπροσωπήσεως ή 
έξέλιξις τών τρεχούσης φύσεως θεμάτων τοΰ προσωπικού λαμ
βάνει τήν ακόλουθον αισίαν μορφήν.

★ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ ΤΗΣ 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ’68

Έντός τής έβδομάδος κυκλοφορεί ή σχετική Εγκύκλιος 
μέ τάς μονιμοποιήσεις τών έπιτυχόντων έπι συμβάσει συνα
δέλφων κατά τόν έν λόγο) διαγωνισμόν.

★ ΕΠαΝδΑΗΦιΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ

Άπεφασίσθη καί κυκλοφορεί εντός τοΰ μηνός Μα'ί'ου ή 
προκήρυξις τής έπαναλήψεως τοΰ διαγωνισμού Μετατάξεως 
Κλητήρων καί Είσπρακτόρων είς τό κύριον προσωπικόν.

Ή πραγματοποίησή τοΰ διαγωνισμού θά ορίζεται διά 
τόν μήνα Σεπτέμβριον, ούτως ώστε νά ύπάρξη ικανός χρόνος 
προετοιμασίας τών υποψηφίων.

★ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ
Έγκριθέντος τοΰ σχετικού κονδυλίου ήρχισεν ή προερ

γασία κατανομής τοΰ ποσού κατά δικαιούμενον. Υπάρχει βά
σιμος προοπτική οτι ή δλη, τεχνικής φύσεως, προεργασία θά 
είναι έτοιμη λίαν συντόμως.

Έπιπροσθέτως έπληροφορήθημεν άρμοδίως ότι τό έν λό- 
γψ κονδύλων θά είναι ηύξημένον διά τό τρέχον έτος.

★ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΟΓΩ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

Έδόθη εντολή είς τό Μηχανολογιστικόν Κέντρον όπως 
προβή είς τήν προεργασίαν διά τήν καταβολήν είς τούς δι- 
καιουμένους άπολήψεως διαφορών έπί πραγματοποιηθείσης 
ύπερεργασίας, λόγψ προαγωγής. Έ καταβολή αναμένεται 
έντός τών άμέσως προσεχών ημερών.

★ ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
Ή έπί μακράν χρόνον παραταθεΐσα έκκρεμότης τής ανα

στολής χορηγήσεως ατομικών δανείων τερματίζεται, έξευρε- 
θείσης λύσεως διά τήν έξασφάλισιν τής Τραπέζης ώς πρός 
τά χορηγούμενα δάνεια.

ΖΗΤΩ
Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

TO ΥΠΟΜΝΗΜΑ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΟΙΚΗΣΙΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
(Συνέχεια εκ τής 1ης σελίδος)
τάξεως είς τούς παρέχοντας έξηρτη- 
μένην έργασίαν δέν άποτελεί απλώς 
«Χαριστ.κήν παροχήν», «εύνοιαν» έκ 
μέρους τοΰ έργοδότου των ή και τοΰ 
Κράτους. Μία τοιαύτη άντίληψις τών 
σχέσεων μεταξύ έργοδοσίας και έρ- 
ασιας είναι είς τήν σύγχρονον κοινω
νίαν τοΰ δυτικού τύπου — είς τήν ο
ποίαν έντάσσεται καί ή χώρα μας — 
άπολύτως αδιανόητος και έρχεται 
είς ριζικήν άντίθεσιν πρός τήν όλην 
φιλοσοφίαν τής κοινωνίας αυτής. 
Άφ’ ής πράγματι ή σχέσις έργ^σι- 
ας διαμορφοΰται έλευθερως καί ουχί 
καταναγκαστ,κώς καί αφ’ ής τά έρ- 
γατοϋπαλληλικα στρώματα εισέρ
χονται είς τόν κοινωνικόν βιον μ^ την 
γενικώς άναγνωρ,σμένην άξίωσιν ι
κανοποιητικής των διαβιώσεως, ή 
κοινωνική των άσφάλισις απορρέει 
από την θέσιν των έντος τής παρα- j 
γωγής, όσον καί ό μισθός των. Ά- \ 
ποτελεΐ καί αυτή, ώς καί ό μ.σθος, 
άμοιβην τής έργασίαν των. Κατ' α
κολουθίαν, οίαδήποτε περικοπή τών 
ήδη κεκτημένων ασφαλιστικών παρο
χών καί ύπό οίονδήποτε πρόσχημα, 
αποτελεί βασικήν περ.κοπήν των α
ποδοχών τών μισθωτών. Καί καθί
σταται έντεΰθεν τόσον απαράδεκτος, 
όσον θά ήτο καί ή άπ’ ευθείας περι
κοπή τοΰ μισθού των.

Ή τοιαύτη έργασιακή φύσις τής 
ασφαλιστικής παροχής όχι μόνον α
ποτελεί γενικώς καί ανεξαιρέτως 
παραδεδεγ μένην αποψιν τής νεωτέ- 
ρας επιστήμης τής κοινωνικής πολι
τικής, άλλά έχει ώσαύτως άναγνωρι- 
σ„ή παγίως ύπό τής Ελληνικής νο
μολογίας.

4) Οί συντάκται τής είσηγήσεως 
παρασιωπούν καί άντιπαρέρχονται, 
σκοπίμως κατά τήν γνώμην τών πολ
λών, τήν αληθή μορφήν καί τό ύψος 
του χρέους έκάστου τών Ταμείων 
Εθνικής καί τέως ’Αθηνών και θέ
τουν κατ’ αυθαίρετον έξισωτικόν 
τρόπον τό θέμα έπιλύσεως τών προ
βλημάτων δύο τόσον διαφορετικού 
περιεχομένου ασφαλιστικών οργανι
σμών, κυρίως έξ άπόψεως περιου
σιακών στοιχείων καί συνθέσεως, ύ
ψους εισφορών, παροχών και δικαιο- 
δόχων. Έπισημαίνομεν ιδιαιτέρως, 
ότι, έάν άποτολμηθή ύπό τό πνεΰ- 

I μα τής είσηγήσεως, ή συγχώνευσις

τών Ταμείων τοΰτο θά έπιφέρη ά- 
ναζωπύρωσιν καί μονιμοποίησιν τοΰ 
ζημιογόνου διχασμού τοΰ προσωπι
κού, όπερ άπαντες δέον νά συμβά
λω μεν ϊνα άποφευχθή.

5) Καί πάντα ταΰτα, καθ’ όν 
χρόνον τό τραπεζικόν σύστημα, ό
περ κυριαρχείται έν τη χώρς* μας 
ύπό τής ήμετέρας Τ ραπέζης, είναι 
κατ’ έξοχην διεθνές, αποτελεί τήν 
κυρίαν αρτηρίαν λειτουργίας τής δι
εθνούς αγοράς, είς τήν οποίαν μέ 
την σειράν της εϊσήλθεν καί παρα
μένει σταθερώς ή χώρα μας. Κατ’ 
ακολουθίαν ανωμαλία είς τό έσωτε- 
ρικόν τής Τ ραπέζης θά άπετέλει ά- 
νασχετικόν παράγοντα τής λειτουρ
γίας τής χρηματαγοράς και κεφα
λαιαγοράς έν χρονική στιγμή καθ’ 
ήν ή Τράπεζα άποδύεται είς αγώνα 
έκσυγχρονισμοΰ, δ.ευρύνσ,,ως τών 
έργασιών της καί διεθνούς προβολής 
της, μέ προϋπόθεσιν έπιτυχίας την 
όλόψυχον συνεισφοράν του προσω
πικού της,

6) Ώς καί κατά τό παρελθόν εΐ- 
χομεν τήν εύκαιρίαν νά τονίσωμεν, 
τυγχάνει εις άπαντας γνωστόν ότι 
οί έν τή Τραπέζη έργαζόμενοι οΐτι- 
νες ούχί μόνον δέν φέρουν εύθύνην 
διά τήν σημερινήν τύχην τών ασφα
λιστικών των Ταμείων άλλά, τούναν- 
τίον, τελοΰντες έν γνώσει τών πρα
γματικών ύπευθύνων, άρνοΰνται νά 
άποδεχθοΰν λύσεις καταχρηστικάς 
τών δικαιωμάτων των (ώς συνημμέ- 
νον φωτοαντίγραφον τού άπό 19- 
11-68 ύπομνήματός μας).

Άντιθέτως, θεωροΰντες τάς προ
τάσεις άντικοινωνικάς, άντιϋπαλλη- 
λικάς καί στρεφομένας εύθέως κατά 
τοΰ άληθούς συμφέροντος τής Τρα
πέζης προτίθενται νά άποδυθοΰν είς 
αγώνας μέχρι δικαιώσεώς των, φέ- 
ροντες ύπό τήν βάσανον τής δημο
σιότητας τό άσφαλιστικόν των πρό
βλημα.

7) ’Ανεξαρτήτως όλων τών άνω- 
τέρω, πρός έμπρακτον άπόδειξιν 
τής καλής μας πίστεως καί τοΰ 6α- 
θυτάτου συναισθήματος εύθύνης τό 
όποιον μάς κατέχει έναντι τοΰ Ι
δρύματος, προβαίνομεν ύπό τελείως 
προσωρινόν χαρακτήρα καί μέχρις 
ότου έχω μεν είς χεΐρας μας άναλο- 
γιστικήν μελέτην ειδικού έμπειρο-

, γνώμονος διεθνούς κύρους ον προτι-

θέμεθα νά μετακαλέσωμεν έκ τοΰ 
έξωτερικοΰ έξοδο ις μας, είς τάς κά
τωθι γενικού χαρακτήρας άντιπρο- 
τάσεις, αϊτινες πιστευομεν ότι καί 
τό πρόβλημα έπιλύουν, καί τό αί
σθημα δικαίου διασώζουν καί τήν 
ψυχικήν γαλήνην τών έργαζομένων 
εμπεδώνουν.
1) Συγχώνευσις Ταμείων

Συμφωνοΰμεν έπί τής συγχωνεύ-
σεως τών Ταμείων ύπό την ρητήν 
προϋπόθεσιν ότι αϋτη θά πραγματο- 
ποιηθή έπί ϊσοις όροις, βάσει άνα- 
λογιστικής μελέτης έκ τής όποιας 
θά έξάγονται άπαντα τά απαραίτη
τα στοιχεία (σχέσις έσόδων και ύ- 
ποχρεώσεων έκαστου Ταμείου, κα- 
ταβληθεΐσαι υπό τοΰ έργοδό ,ου καί 
τών έργαζομένων εισφορά! ύπέρ έ
κάστου Ταμείου, σημερινή άκίνητος 
καί κινητή περιουσία, αί πρόσοδοι 
— σημερινά! καί προβλεπομέναι — 
ταύτης κλπ.) καί ύπό την έννοιαν 
ότι ούδεμία μερϊς τοΰ προσωπικού 
θά άδικήση ή θά άδικηθή.
2) Λογαριασμός Επίκου

ρη σ εω ς
Τό πρόβλημα τοΰ λ)σμοΰ Έπι- 

κουρήσεως, δημιουργηθέν ύπό τών 
Διοικήσεων τής Τραπέζης, δέν δύνα- 
ται νά έπιλυθή παρά μέ τόν μονα
δικόν καί δίκαιον καί ήθικόν τρό
πον, ήτοι τής έπαναφορας έν ίσχύϊ 
τής προγενεστέρως ίσχυσάσης δια- 
τάξεως τοΰ κανονισμού αύτοΰ καθ’ 
ήν έπικουρήσεως δικαιούνται οί συν- 
εισφέροντες είς τόν λ)σμόν καί διά 
τόσον χρονικόν διάστημα όσον συν- 
εισέφερον. Προσθέτομεν δε ότι ή οϋ- 
τω καταβαλλομένη έπικούρησις δέν 
θά χορηγήται πέραν τής 25ετίας. 
Τοιουτοτρόπως ή κατ’ έτος έπικού- 
ρησις νέων συνταξιούχων θά καλύ
πτεται έκ τής άντ,στοίχου διακοπής 
τής έπικουρήσεως τών παλαιοτέρων.

Επίσης δέον νά έπαναφερθή έν 
ίσχύϊ καταργηθεΐσα διάταςις τοΰ 
κανονισμού καθ’ ήν δέν θά δύναται 
τό σύνολον τής συντάξεως καί τής 
έπικουρήσεως νά ύπερβαίνη τάς κα- 
θαράς άποδοχάς, ήτοι άφαιρουμέ- 
νων τών ύπέρ τών ’Ασφαλιστικών 
’Οργανισμών — πλήν τοΰ Ταμείου 
‘Υγείας — κρατήσεων, τοΰ έν ένερ- 
γείς* ύπαλλήλου.
3) Έπαύξησις πόρων

Παρά τό γεγονός ότι οί μισθοί

Φρονοΰμεν ότι σύστασις ειδικής 
ύπηρεσίας ή έν πάση περιπτώσει ή 
καθιέρωσις συντάξεως άναλογιστι- 
κής μελέτης προ έκάστης τροποπο ι- 
ήσεως τών σημερινών άσφαλ.στικών 
δεδομένων, οσάκις εικάζεται ότι οί 
έπιπτώσεις θά είναι άξιόλογοι, επι
βάλλεται.
5) Διακοπή μισθοΰάματήι 

συνταξιοδοτήσει

Συμφωνοΰμεν διά τήν κατάργησήν 
τής διατάξεως καθ’ ήν οί συνταξιού
χοι άπολαμβάνουν έπί όμηνον συν
τάξεως ίσης πρός τάς άποδοχάς 
πλήρους μισθού έν ένεργεΐς* ύπαλ
λήλου.
6) Συνεισφορά τής Τρα
πέζης

Συμφωνοΰμεν είς τήν προτεινομέ- 
νην ύπό τής Επιτροπής πρόσθετον· 
συνεισφοράν τής Τραπέζης είς δρχ. 
100 έκατ. έτησίως (σελ. 14 καί 17 
είσηγήσεως), έκπιπταμένου έκάστο- 
τε τοΰ άναλογοΰντος έκ τής έφαρμο- 
γής τοΰ Ν. 3662 ποσού.

τών ύπαλλήλων τής Τραπέζης, ίδίςι 
τών μικροτέρων βαθμών, δέν άντα- 
ποκρίνονται είς τάς σημερινός άνάγ- 
κας των, ώς λεπτομερώς αναλύεται 
είς τούς λόγους καταγγελίας τής 
συμβάσεως έργασίας τών Τραπεζοϋ- 
παλλήλων — τής οποίας τήν εύνοϊ- 
κήν έξέλιξιν άναμένομεν — ύποχρε- 
ούμεθα νά άποδεχθώμεν, είς ένδειξιν 
τής καλής μας θελήσεως, τήν ύπερ- 
τάτην θυσίαν τής αύξήσεως καί τής 
ίδικής μας συνεισφοράς μέχρι 5%.
Ουτω, ή συνεισφορά τών ύπαλλήλων 
ύπέρ τοΰ Ταμείου Συντάξεων θά 
άνέλθη (συμπεριλαμβανομένου τοΰ 
ποσοστού 5% όπερ καταβάλλει σή
μερον ή Τράπεζα διά λ)σμόν τών 
ύπαλλήλων αντί χορηγήσεως αύξη- 
σεως μισθοΰ — γνωστόν ζήτημα ά- 
ψανοΰς μισθού —) είς 1 1%. Επί
σης ίσόποσον ποσοστόν προσεφέρ- 
θησαν, δΓ ύπομνήματος τοΰ Συλλό
γου των, νά εισφέρουν καί οί έπι κου
ρού μενοι συνταξιούχοι.

4) Σύστασις μονίμου έπι- 
τροπής

Άνακεφαλαίωσ ις (βάσει στοιχείων τής Επιτροπής) 
Προβλεπόμενον μετά 1 Οετίαν έλλειμμα Δρχ. 1.985,
Τό ύπό τής Τραπέζης τής Ελλάδος όφειλόμενον Δρχ. 185 έκ.
Κάλυψις προβλεπομένου έλλείμματος λογ)σμοΰ 
Έπικουρήσεως συνεπείς* τής προτάσεώς μας 
ώς σελ. 4 παράγρ. 2 
Ε.σφαρά ύπαλλήλων πρός 5%
Έκ τής καταργήσεως τής διατάξεως περί κατα
βολής πλήρους μισθοΰ έπί όμηνον 
Προτεινόμεναι έκτακτοι είσφοραί τής Τραπέζης 
(100X10)

600
230

10

1.000

Έπί πλέον ή συνεισφορά τών συν
ταξιούχων κατά 5%, ή άξιοποίησις 
τής περιουσίας τών Ταμείων καί τά 
πλεονάσματα τοΰ λ)σμου Επικου- 
ρήσεως, θά δημιουργήσουν πρόσθε
τα άποθεματικά καί θά έπιτρέψουν 
τήν σταδιακήν μείωσιν τών εκτά
κτων εισφορών.

Αύτονόητον τυγχάνει ότι περιπτώ
σεις έκ τών περιλαμβανομένων είς 
τό κείμενον τής πρός ή μάς Είσηγή
σεως είς άς δέν άντ ιπροτείνομεν, δέν 

I μάς εύρίσκουν συμφώνους.
Είδικώτερον, ώς καί προηγουμέ- 

: νως άναγράφομεν, τονίζομεν καί αΰ- 
i θις ότι τό προσωπικόν τής Τραπέ-

Δρχ. 2.025 »
ζης είναι παντελώς άνεύθυνον τών 
παρουσίαζα μένων σήμερον έλλειμμά- 
των, άτινα έδημιουργήθησαν διά 
πράξεων τής πολιτείας καί παλαιο- 
τέρων Διοικήσεων τής Τραπέζης καί 
ώς έκ τούτου ή άντιμετώπισίς των 
δέν τό άφορά.

Μετά τιμής
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ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Α. Όθωναΐος 

Ο ΓΕΝ. Γ ΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
Π. Θεοφανόπουλος


