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ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΙΑΣ ΤΗΣ 7)3)1967
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΙΑΤΑΞΕΟΣ
1) Έκθεσις πεπραγμένων διά τό λίίξαν έτος 1966
2) Έγκρισις ’Απολογισμού 1966 και Προϋπολογισμού 1967
3) Έκθεσις Ελεγκτών καί απαλλαγή Δ. Σ.

ζομένη εις μή ίσχυράν πλειοψηφίαν' μεν μέχρι τοΟδε διά τής αρραγούς 
καί ώς έκ τούτου μή δυναμένη εύχε- ενότητάς μας.
ρως νά έτπβάλη δ,τι έθεωρεΐτο όρ- i Συνεπώς, πρωταρχική φροντΐς δ- 
θόν καί άναγκαΐον. λων μας πρέπει νά εΤναι ή διατήρη-

Με τήν σκέψιν πάντοτε προς το σις τής σύμπνοιας μας καί ή είλι-
παράδειγμα Εκείνου καί τήν δλό- κρινής μετά των αδελφών Συλλόγων 
θερμόν συμπαράστασιν των φίλων συνεργασία μας. ’Από πλευράς μου 
συνεργατών μου έπραξα δ,τι έπέ- δηλώ κατηγορημ,ατικώς δτι θά πα- 
τρεπον αΐ ασθενείς μου δυνάμεις διά ραμείνω στρατευμένος εις τήν ΰπη- 
νά έπιτευχθή ή ψήφισις τών σχετι- ρεσίαν αυτής τής ιδέας τής καθολι- 

ί κών Νομοσχεδίων. κής ένότητος, ή οποία αποτελεί
~~ ------—--------- - ί Είναι δέ γνωσταί εις τό μεγαλύ- προϋπόθεσιν απαραίτητον διά τήν

. τερον μέρος τών ενδιαφερομένων ολοκληρωτικήν έπίλυσιν τών έκκρε-
-εύρος; | και ^9ης Απριλίου^ 1965 εντολήν, συναδέλφων αί σνησυχίαι, αί όποιαι ύ“ν ζητημάτων μας καί τήν άμεσον

. κατείχαν τήν εποχήν εκείνην καί κα' ικανοποιητικήν άντιμετώπισιν έ-
αί προσπάθειαι καί αΐ ένέργειαι κείνων τά όποια θά άνακύψουν είς 
τάς όποιας κατέβαλαν προς πάσαν Τ° μέλλον.
κατεύθυνσιν διά τήν επιτυχίαν. Με τήν πεποιθησιν δτι ή πίστις

Προς τούτοις κατέβαλαν πάσαν μου εΐ”' δαθέωρ ριζωμένη jcoci

προσπάθειαν διά τήν έγκαιρον δη- ει(* TI!'V l*lKny φτύνει 6 ησιν, ευχο-
μιουργίαν τών καλυτέρων δυνατών μ?' οπως ευοδωθουν αι εργασίαι 
προϋποθέσεων εφαρμογής έν τή 
πράξει τών έκ διαφόρων αίτιων γε- 
νομένων προωθήσεων καί ελπίζω δτι 
λίαν συντόμως θά καταστούν έκδη- 
λα τά επί τού σημείου τούτου άπο-

κ. Πρόεδρος:
Κύριοι Συνάδελφοι, I προέβημεν είς τον έλεγχον τής δια·

Διαπιστωθείσης^ απαρτίας, παρά χειρίσεως τού Συλλόγου κατά τήν 
τού κ. Δικαστικού ’Αντιπροσώπου, χρήσιν 1966.
κηρύσσω τήν εναρξιν τής Συνελεύ- ’Εκ τού ελέγχου διεπιστώθη ή ά- 
σεωζ· _ ^ κρίβεια τών εγγραφών είς τά βιβλία

Θά προχωρήσουμε πρώτα, είς τού Συλλόγου, τά υπόλοιπα τών ό- 
τήν εκλογήν δύο Γραμματέων διά τά ποιων συμφωνούν προς τά έν τφ ί- 
πρακτικά. Προτείνεται ό κ. Γιαννα- σολογισμώ αναγραφόμενα ποσά 
κόπουλος ’Αθανάσιος καί ό κ Μαν- Έν Άθήνσ,ς τή 27η Ίον. 1967 
δράκος Νικόλαός. Η ημερήσια δια -, —. , Λ .. „ „
ταξις τών θεμάτων τής Συνελεύσεως: Ελεγκται. Χρ. ικαρδαρας, Σ.
1) ’Εκλογή πενταμελούς έφορευτι- Πατρίκιος.
κής έπιτροπής διά τήν διεξαγωγήν Κύριοι Συνάδελφοι, κατετέθη ένα 
τών αρχαιρεσιών. 2) "Εκθεσις έλεγ- τηλ)φημα προς τήν “Ενωσιν Τραπε- τελέσματα. 
κτών καί απαλλαγή Διοικητικού ζιτικών Υπαλλήλων Κύπρου. Βεβαίως παρίσταται

κάριον, διά κοινών αγώνων είς τήν 
μεγάλην κοινήν έθνικήν ύπόθεσιν. ,

Συμβουλίου, 3) "Εγκρισις άπολογι 
,σμοϋ 1966 καί προϋπολογισμού 
1967 καί 4) "Εκθεσις πεπραγμένων 
διά τό λήξαν έτος 1966.

Νά έκλέξωμε τήν έφορευτικήν έ- 
πιτρσπήν. Προτείνονται, ό κ. ’Ιωάν
νης Μακρής, ’Απόστολος Κοτσικά- 
λης, Κωνσταντίνος Καραγιώργος, ‘Ι
ωάννης Φίλος, ’Αναστάσιος Κλειδής, 
καί ώς αναπληρωματικοί ό Γεώργιος 
Λαγός και Νικόλαος Καλαβρυτινός.

(Ή Γενική Συνέλευσις εγκρίνει Έγκρίνεται; 
όμοφώνως τούς ανωτέρω προτα- I Φωναί: Ναι, ναι, έγκρίνεται 

θέντας ώς μέλη τής Έφορευτι- κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ 6- 
κης πιτροπης). σοι θέλουν νά ομιλήσουν, νά μου δώ-

κ· Πρόεδρος: Προχωρουμεν σουν τά ονόματα τους,
εις τήν εκθεσιν ελεγκτών και άτταλ- Κύριοι Συνάδελφοι, θά τταρακαλέ- 
λαγήν του Διοικητικού Συμβουλίου, σω, όλους όσους θά ομιλήσουν νά 
Εκθεσις^ Ελεγκτών: Προς τήν Γένι- εΐναι σύντομοι καί νά περιοριστούν 

κήν Συνελευσιν τών μελών τού Συλ- στον έλεγχον τών πεπραγμένων τού 
λογου^ Υπάλληλων Εθνικής Τραπε- Συλλόγου καί εί δυνατόν νά μήν έ· 
ζης τής Ελλάδος. Ενταύθα. πανέρχονται στά ίδια θέματα. Τον
Κύριοι Συνάδελφοι, ^ λόγον έχει ό Πρόεδρος τού Συλλό-

λ Συμφώνως προς τήν δοθεΐσαν ή- γου ό κ. Μΐχος. 
μΐν έκ τών αρχαιρεσιών τής 18ης (Χειροκροτήματα)

Ή ομιλία too @οναδ. Ε. Μίχοο, 
προέδρου too άπερχομένου 1. Σ.

είσέτι ά-

τής σημερινής μας Γενικής Συνελεύ
σεως, τό δέ μέλλον νά προέλθη έκ 
τών έκλογών Διοικητικόν Συμβού- 
λιον άποδειχθή άξιον τής έμπιστο- 
σΰνης μας καί ικανόν εις τον χειρι
σμόν τών θεμάτων μας.

(Χειροκροτήματα) 
κ. Πρόεδρος: Κύριοι Συνά^ 

δελφοι, πριν δώσω τον λόγον είς 
τούς όμιλητάς, θά παρακαλέσω καί

Γενική Συνέλευσις Υπαλλήλων νάγκη νά ϋπερπηδηθούν έν προκει 
Έθν. Τραπέζης Ελλάδος, οτέλ- μένφ πολλά έμπόδια. Είμαι άπολύ-
νει προς υμάς καί αυτόθι συνα- τως πεπεισμένος δτ, το Συλλογικόν νά είναι σύντομοι, καί επειδή
δελφους, θερμόν αδελφικόν χα.ρε- μας οργανον εχει την δυνατότητα με 6λέπω δτ, άρκετοί έδήλωσαν νά ό- 
τισμον. Στοπ. Προσωπικόν Τρα- τήν συμπαράστασιν δλων μας νά έ- μιλήσουν, ό χρόνος δεν θά είναι έ- 
πεζης, εκδηλώνει δια μιαν εισετι τπτύχη καί πάλιν δ,τι ένδεχομένως παρκής. Θά προτείνω, τό μάξιμουν 
φοράν αμεριστον συμπαραστασιν πολλοί σκεπτικισταί θεωρούν ώς ά- γιά κάθε ομιλητήν, νά είναι ένα τέ- 
εις Κυπριακόν Λαόν, κα, άγιον δύνατον. ταρτον τής ώρας. Έάν έχωμεν χρό-
ηγετην αυτου Αρχιεπίσκοπον Μα- Καί έάν, ώρισμένοι, έξ ημών, έχη- νον, νά ομιλήσουν καί περισσότεροι,

τε ίσως επί τού σημείου τούτου άμ- καί προπαντός δέν επιτρέπω διακο- 
φΐβολίας, άρκεΐ διά τήν διάλυσίν πάς είς τους όμιλούντας. 
των νά άναπολήσητε δσα έπετύχο- Τον λόγον έχει ό κ. Μαυρουδής.

Ή ομιλία too ©οναδ. Κ, Μαοροοδϋ
ά-

κ. Ε. ΜΙΧΟΣ (πρόεδρος Δ.Σ.) 
’Αγαπητοί συνάδελφοι,

Άπό τής θέσεως αυτής άνεγιγνώ- 
σκετο, τό παρελθόν έτος, τό μήνυμα 
τού μή δυναμένου, λόγφ τής ασθέ
νειας του, νά παρευρεθή είς τήν Γε
νικήν Συνελευσιν, αειμνήστου Προέ
δρου μας Γεωργίου Καραπάνου, τό 
οποίον έμελλε νά άποτελέση καί τήν 
τελευταίαν επίσημον μεθ’ ήμών έπι- 
κοινωνίαν, τού Ηγέτου, δστις έπί 
οκτώ συνεχή έτη ήγωνίσθη με συνέ
πειαν καί αΰταπάρνησιν διά τά δί
καια τών εργαζομένων είς τό "Ιδρυ
μα.

έθεώρει ώς τον άσφαλέστερον όδη 
γόν είς τήν ζωήν τού κάθε ανθρώπου 
καί ώς έκ τούτου έτρεφε απεριόρι
στον έκτίμησιν προς τούς νέους, ι
δία, συναδέλφους, οΐ όποιοι, παραλ- 
λήλως προς τήν έργασίαν των, μο
χθούν διά νά ανυψώσουν τό επίπεδον 
τής^γενικωτέρας καί τής επαγγελμα
τικής των καταρτίσεως.

Πέραν δμως δλοιν αυτών, επί- 
στευεν είς τήν αξίαν τού ’Ανθρώπου, 
έκλεινε είς τήν καρδίαν του φλογέ
ράν αγάπην διά τον πλησίον του 
καί έκαμνε τό πάν διά νά τον 6οη· 
θήση. Καί είς τήν προοττάθειάν του

„ Μετ ολίγον δέν υπήρχε πλέον καί αυτήν πολλάκις άθελήτως ΰπερηκόν- 
ουτω, τ° μήνυμά του έκεΐνο μεστόν τιζε τά τιθέμενα έκ τών κανόνων τής 
νοημάτων,, θά παραμείνη ώς ΰποθή- λειτουργίας τού Συλλογικού μας 
κη προς ολους ημάς διά τήν όλοκλή- οργάνου όρια.
ρωσιν καί τήν ,χαλύβδωσιν τής ένό- Οϋτω, δέν είναι διόλου παράδο- 
τητος μας, διά^ τήν δημοκρατικήν ξον τό γεγονός δτι ευκαιρίας δοθεί- 
λειτουργία,ν , τών οργανώσεων μας, σης, ένεσάρκωνε ένα τύπον άξιου 
διά τήν επίμονον καί αγωνιστικήν συνδικαλιστοΰ ηγέτου διά τον όποιον 
διεκδίκησιν τών αιτημάτων μας. τά αιτήματα τής συναδελφικής οϊκο- 

Δέν εΐναι επαρκής ό είς τήν διά- γενείας άπετέλουν μοναδικήν του 
^°υ ΧΡ^^°ζ VOC ^αναλύσω έστω σκέψιν οπουδήποτε καί άν ευρίσκε- 

και εν συντομίςί τό έργον τού άει- το. Ή συνεχής προς πάσαν κατεύ- 
μνηστου Προέδρου και τήν πρόσω- θυνσιν πίεσις διά τήν έπίλυσιν των 
πικήν του συνεισφοράς είς τήν άγ- κατέστη βίωμά του. Καί με τήν σκέ- 

θ προσπάθεια τής ΝΕΑΣ ΚΙ- ψιν προς ημάς άφήκε τήν τελευταίαν 
ΝΗΣΕΩΣ νά επιτυχή έν μέσφ μυ- του πνοήν.
ρίων αντιξοοτήτων τούς, σκοπούς Είς μνήμην του, σάς παρακαλώ, 
τους οποίους ,έταξεν είς έ αυτήν άπό νά τηρήσω μ εν ένός λεπτού σιγήν, 
της δημιουργίας της, ήτοι; | (Τηρείται ένός λεπτού σιγή)

^ Τήν έξουδετέρωσιν τών συνεπειών 1..........................................................................
της Συγχωνεύσεως, τήν ένοποίησιν Αιώνια του ή μνήμη
τών, δυνάμεων τών έργαζομένων είς κ. Ε. ΜΙΧΟΣ (συνεχίζων):
Ί±,Ί?Γ^:~Ίλν έ<ξαρμ?" "Τό"κενόν έκ' τού θανάτοΓΤ^Τ-
y^Q ης-αρχης να υπολειπω- ττήρξε πράγματι μεγάλο. Καί όμο- 
μεθα των συνάδελφων μας των λοι- λογώ δτι ήσθάνθην δέος δταν έκλή- 
πων μεγάλων Τραπεζών. , θην ύπό τού Συμβουλίου μας διά νά

Περιορίζομαι ως εκ τουτου να ει- τό καΑύψω, μολονότι ούσιαστικώς 
πω ολίγας μόνον λέξεις κυρίως διά ήσκουν έπί μήνας 8 λόγφ τής άσθε- 
τον Ανθρωπον, τον όποιον έγνώρι- νείας τού έκλιπόντος, καθήκοντα 
σα καλώς κατά τήν μακράν έκ τού Προέδρου. Ήτο δμως ύποχρέωσίς 
σύνεγγυς συνεργασίαν μας. "Ο Γ ε μου νά έπωμισθώ τό φορτίον άνεξαρ- 
ωργιος Καραπάνος ήτο ακάματος τήτως τών δυσχερειών διότι ύπήρχον 
εις την εργασίαν, έθεώρει δέ Α,,-υ,,,Α., λ--------ί--------

κ. Μαυρουδής: Κύριοι Συνά- λά νομίζω δτι τό πράγμα είναι 
δελφοι, υπήρξα ’ίσως κάποτε άπό πλό. 
τούς σκληρά αντιπολιτευόμενους Υπάρχει έπίσης καί ένα άλλο 
προς τον αείμνηστον Πρόεδρόν μας καυτό θέμα, τό όποιον ώς τώρα δέν 
Γ εώργιον Καραπάνον. Τον έκρινα ώς έθίγη, άπο τήν πολυπραγμονούσαν 
πολιτικόν πρόσωπον, δηλαδή ώς καί ήδη λογοδοτούσαν. Διοικητικήν 
συνδικαλιστήν, καί δχι ώς ανθρω- ’Επιτροπήν τού Συλλόγου μας. 
πον. Είναι το θέμα, το όποιον άπεσυμ-

Έκτακτος άνάγκη μοΰ έπέβαλε φόρησε τάς δημοσίας ύπηρεσίας, τό 
νά απουσιάσω άπό τήν περυσινήν μέτρο έκεΐνο, τό όποιον έδωσε φτε- 
Γενικήν Συνέλευσιν, κατά τήν όποιαν ρά προς τά επάνω, είς τούς δη.μιουρ- 
οί διάφοροι όμιλήσαντες τότε συνά- γικούς συναδέλφους τών 
δελφοι, άπέτισαν τον σχετικόν φό- νων, κατόπιν έφαρμογής της τρια- 
ρον τιμής. κονταπενταετίας.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝ, ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

10η Μαρτίου 1967
Ε.Τ.Υ.Κ.
ΛΕΥΚΩΣΙΑΝ — ΚΥΠΡΟΝ 
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σάς διαβιβάζομεν ψήφισμα τής Γενικής Συνελεύσεως 
τών μελών τού Συλλόγου μας, τής 7)3)67, εχον ώς ακο
λούθως :

Ψ Η Φ I Σ Μ A
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΕΛΛΕΙ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΘΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΔΕΛΦΙΚΟΝ ΧΑΙΡΕΤΙ
ΣΜΟΝ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΚΔΗΛΩΝΕΙ ΔΙΑ 
ΜΙΑΝ ΕΙΣΕΤΙ ΦΟΡΑΝ ΑΜΕΡΙΣΤΟΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑ- 
Σ IN ΕΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΛΑΟΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΝ ΗΓΕΤΗΝ 
ΑΥΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟΝ ΔΙΑ ΚΟΙΝΟΝ 
ΑΓΩΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΚΟΙΝΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ Υ- 
ΠΟΘΕΣΙΝ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

Β. ΣΥΡΟΣ
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 
Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Ν. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ 
ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Ψ Η Φ I Σ Μ Α
Ή Γενική Συνέλευσις τοΰ Συλλόγου τών Υπαλλήλων 

τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ζης τρέχοντος, έκφραζε ι όμο
φώνως τήν άγανάκτησίν της διά τήν έξοργιστικήν καί ανα
βλητικήν τακτικήν τής Διοικήσεως καί άπαράδεκτον παρ- 
έλκυσιν έπιλύσεως τών άπό τι νων μηνών ύποβληθέντων 
αιτημάτων. Σύσσωμος καί όμοφώνως έξουσιοδοτεΐ προσε
χή Διοίκησιν τοΰ Συλλόγου άναλάβη έντονους άπεργια- 
κούς αγώνας είς περίπτωσιν έξακολουθήσεως τής τακτι
κής αυτής, ή όποια προσβάλλει καί ηθικά τό Προσωπικόν.

πρώτος, καί νά εξαντλήσω κατά κά- |

Μοΰ δίδεται ή ευκαιρία τώρα, είς 
συμπλήρωσιν τών δσων εΐπεν ό ήδη 
λογοδοτών Πρόεδρός μας κ. Μΐχος, 
νά απευθύνω καί εγώ τον ύστατον 
χαιρετισμόν, προς τον όμολογουμέ- 
νως καταβαλόντα πάσαν δυνατήν

. _^ z Μαυρουδής: Είναι άλη-
έξερχομέ- ποι° τρόττο δλα τά θέματα έγώ, καί θές; Τό έχετε ελέγξει. Τόσο τό καλ- 

διότι ηϋτάχησα νά κάμνω καί τον λίτερο.
καθηγητή στά Μαθηματικά, Λατίνι- ’Εκείνο πού μέ κάμ,νει νά απορώ, 

ΕΤναι απόλυτος άνάγκη, εΐναι νό- κα! βρισμένα άλλα πράγματα, I εΐναι πώς οΐ κύριοι Συνάδελφοι αΰ- 
ημα τών σημερινών καιρών, νόημα θθελα νά αφήνω μεγάλη αυτενέργεια [ τοί, συνεχώρησαν έπί οκταετίαν πε-
των καιρών πού έχει άποδυθή ή άν- μαθητη, γι αυτό θά αψησω | ρίπου, να διασπαθίζωνται τόσα λε-
θρωπότης σ’ ένα φρενήρη δρόμο και, αρκετά κενα,^ ούτως οίστε να | πτα, σέ ανθρώπους, οι οποίοι καί
πρός τήν πρόοδο, νά αρθούν τά τέ- δΡ°ύν έδαφος^ κινησεως και οι επο- δέν τα έχουν ανάγκη. Διότι δταν
τοια μηχανικά μέσα καθηλώσεως μεν°ι άττ° έΡένα όμιληταί. φθάση κανείς σέ κάποια ηλικία, έγώ

προσπάθειαν είς τό νά εύοδωθούν τών ικανοτήτων τών (ότρηρών) ΰπη- Υπάρχει δμως καί ένα άλλο πε- ειΡα' 56 ζ 57 ετ“ν' κα! ήθη δεν έχω 
τά ειδικά επαγγελματικά μας συμ- Ρετ“ν τΠ9 ’Επιστήμης, διότι είδα λωρίας σημασίας θέμα, τό όποιον ή ανάγκες είς τροφήν, παρά δσες έχει 
Φέροντα Καί νιά νά υόν υακη,,νπ ρετα5ύ ήΡών νά παρελαύνουν τά 6- αγνοεί ή ήδη λογοδοτούσα Έπιτρο- εν« στρουθίον. Καί μάλιστα άγωνί- 
Π/Χ rin4nvn,,zX ,ί). - = νάματα πολλών Συναδέλφων έπιστη- πή, ή έπιμελώς μάς τό αποκρύπτει, έομαι νά περιορίσω τά δσα κατανα-

,Py μ. « , ? ς τ!'ν °" μόνων. Υπάρχει μία κάποια Υπουργική ά- λίσκω, διότι εΐναι καί ανθυγιεινά γιά
Ρά μπορετά ε°να,,αέ£ωΓότά^0η" άργά έφήρμοσε τήν διετή πόφασ,ς ήύπ’ άρ,θ. 59.336)107^0) μ&«.
τεθειμένα θέυατα θά^ άπτεται file πΡ°ωθΠσίν των ή Τράπεζά μας. Καί 3-10-59, δημοσιευμένη είς τό ύπ’ ά- , Είναι^τοσον πτωχά αυτα που μας 
Φλεγούσης έπικαίοότητοε ίητηυά- αύτό όΦε!λεται ε'ζ τήν πελωρίαν άν- Ρΐθ. 362)1959 τεύχος α’ ψύλλον ομολογεί δτι πετύχε τό περασμένον 
των τά όποια απασχολούν τήν έ τίδρασιν εκείνων πού εΧ°υν τούς με- τής έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, ή ετ°ς, Π ηδη λογοδοτούσα δίκην Δι- 
παγ'γελ μάτι κήν uac οίκονένειαν Υαλους βαθμούς, τούς όποιους με- οποία προωθεί τάς συνταξίμους ά- οικητική Επιτροπή, γιατί ύστερα 

^ „ , μ s ' ρικοί έξ αυτών, τούς έχουν πάρει ποδοχάς τών Διευθυντών καί Ύπο- α^ό τόσες αποκαλύψεις, νομίζω δτι
Σοοει, κύριοι Συνάδελφοι,^ μία έ- χωρίς νά αξιωθούν νά πατήσουν σέ διευθυντών Τραπέζης δσων μέν ΰπη- καλά - καλά δέν αξίζει τον κόπο νά

παναστασις, μέσα είς τήν ’Εθνικήν ανώτατες σχολές. ρέτησαν παρά τή Διοικήσει τό όλι- Τθζ δώση κανείς κΓ αυτή τή-ν τιμή.
ραπεζαν. Ισως εξ υμών λίγοι νά Νομίζω δτι είναι επίτευγμα τής γώτερον κατά τρία χρόνια, τών μέν Βέβαια, άλλοτε κατάφερνε νά μοΰ 

το έχουν καταλαβει. Είναι ό^ μεγά- παρούσης Διοικητικής ’Επιτροπής, Διευθυντών κατά 25%, τών δέ Ύπο- κλεινή τό στόμα διά τών έν τή Γε- 
λος αριθμός των λογιστών Α , ό ό- πλήν δμως, τό πέτυχε περί τήν έκ- διευθυντών κατά 15%, ένώ τών ύπο- νική Συνελεύσει διεσπαρμένων καί 
π°10£ ^'ροωΡ|<^τ“ΐ yet λιμνάση^ είς πνοήν δεκαετίας, καί διότι ηΰτηχή- λοίπων τά οικεία ποσοστά, ύποβι- 
τον Βαθμόν αυτόν. Εαν συγκρίνου- σαμεν νά έχωμεν ένα Διοικητήν Γ ε- βάζονται σέ 15% καί 10%. 
μΞ-τθυς, Συνα-εΧΦ'θυς αυτούς, οΐ ό- ώργιον Μαΰρον, ό όποιος έπρέσβευεν Αυτά μεταφραζόμενα σέ δραχ- 
πλεΐστο!ν<έ£ αύτΑν°ρ“ (,)ιλοτ'μ01' ?' άκραδάντως, δτ, ή ’Επιστήμη είναι μες, νομίζω δτι κυμαίνονται γ,ά' με-
μον ς έν σίγκρία , Γήμ1Γπ,στη' ΐ ή 0πθία τόν ^ ρικ°ΰς έξ αυτών, εΐνα, ένα Κάποιο
μ ς, εν συγ ρισει με ημάς, θρωπον και για τα απλουστερα των «πανωπροίκι» γιά άλλον 4.000 δρχ.

επαγγελμάτων.^ ^ τον μήνα, γιά άλλον 3.000, γιά άλ-
Ας μη Μ&ζ ^ διοχφευγη, κύριοι λον 2.500 τον μήνα, και κείνο ττου

ειδικήν έντολήν έκάστοτε λαμβανόν- 
των, «κεκρακτών». Βλέπω τώρα δτι 
δέν υπάρχουν τέτοιοι.

Λοιπόν, κύριοι Συνάδελφοι, γιά 
νά συντομεύω, νομίζω δτι θά πρέπει 
να έπιτύχωμεν καί ώρισμένας θεσμι- 
κάς μεταβολάς. Πρώτα άπ’ δλα θά 
πρέπει νά συγκεκριμενοποιήσουμε

κτών προθεσμιών. 
Μία

Δυστυχώς αυτοί, δπως είπα, εΐ
ναι προωρισμενοι νά λιμνάσουν στον
καί'ίτύτό^ή'-Γ με· Κ“ΤΙ ,ψευτοτρ,?τίε5' Συνάδελφοι, δτι ύπάρχουν βοσκοί έχει σημασίαν’ έν’* προκει μένω"" εΐνα" σ7όχ°υς/ οΙ όποΪ01 ττρέπε,' καΤά 

“ππηλΕ '-n κιΥησις' τ° δΠ* εις την Ελβετίαν ή σέ άλλες προ- δτι δέν κατέβαλαν οΐ κύριοι αυτοί την διαλεκτικήν τών στρατιωτικών, 
Γ'Κ- aJ?° ,ΤΟ °" Χωρημένες χώρες, πού είναι έπιστη- σχετικά ποσοστά έπί τών αποδοχών να κατ“λθΦδ°ΰν εντός ώρισμένων τα-

ποιο διακυβερνα τα συλλογικά μας μονές, ειδικοί έπ,στήμονες. Ύπάρ- αποοοχων
πραγματα επι μίαν ολόκληρον δέκα- χουν πλεΐστα δσα θέματα καυτά, τά 
ετιαν ουδέποτε συνελαβε τήν έπα- όποια δέν έσυνηδειτοποίησε ή ήδη
ναστασιν αυτήν, η τον τρόπον έκ- λογοδοτούσα ’Επιτροπή, καί έχε ΛεπΤα ,οικα τωλοΰ καί νεοναζ,στ,κοΰ άρθρου' τοΰτονωσεώς της. πελωρίαν δυστυχώς "πείραν καί πλεί- χ^ρίς κανένΠ^χο^τΓλΤν™^' Είναι έκεώο" τό 6-

- ϊ» » »»ϊ4- Βεβαίως β,4„„, **** % $ to.ZSTi^Zl £(£ ”

5?„τ.τ iS*Sr*L^."pw*$v· ·? 3 &
τόσο ·~"ίΛ“ —

έκ! δ ίποδ\ΤςΡΧχαρίζε,ς ^ ^ ^/λαγΤένΤ άμα'ρ-

, την εγ- ενώπιον μας εκκρεμότητες άφορώσαι
καιρόν και ακριβή έκτέλεσίν της ώς είς χιλιάδας συναδέλφων. ’Έπρεπε 
καθήκον ΐεοόν Επίστευεν δμως ά- είς πολλάς περιπτώσεις (Προσωρι-καθήκον Ιερόν.
κραδάντως είς τό έξ ίσου ιερόν „δι- νότης, πτυχία. Νόμος 751) αί συμ- ται

|C I r \ΥΥ I l/IVI ι/τ/νι Γ1..... Δ —.2 A A
t - j w — r-' ' * It/ 11 1

καιωμα τού εργαζομένου νά ζητήση φωνηθεΐσαι 
’ ' Διοικήσεως

περιβληθοΰν

e Γ ° ή 11 α> συμ- ται μόνον δσες αντιστοιχούν είς τάς 
δοθεισαι υπό τής Διευθύνσεις Τραπέζης. Νομίζω δτι
I nrvrrr/ w r* λ ι ιω ..λ Λ' V > , ·__ . _ -απο τον εργοδότην του άνθρωπίνην Διοικήσεως τής Τραπέζης λύσεις νά θά έγινα άντιληπτός Έάν δέν ένι- 

μεταχειρισιν καί ικανοποιητικήν ά- -Α,. _/.----- m2_________ V . u ηΐΓΓΟι=· cav οεν εΥ'
μοιβήν τού μόχθου του. Εΐχεν έπί
σης πίστιν είς τήν Μόρφωσιν, τήν ’° "! V «wr Mm 6ή«τ«, μέ μία «ά„,„ έρωαμας, «. hesTUm, «4 «5& 5ίΚ5? ■*** S? «I

μεταμορφώσεις».
. , 1 τ°ν δέ διά τής συμμετοχής του οικείου ·χ~ - -εκαστοτε Πρόεδρόν βραχυκυκλωμέ- αντιπροσώπου της στο Διοικητικό - δ°Λ°^ κα, τοσο^ μεγάλη πονηριά
νον, παραμένει καί δέν αποποιείται Συμβούλιο τού Ταμείου Συντάξεων £Χ - εγκαθ!σΤ,α εναντετοιο μη- 
άπό τοΰ νά κατέχη τά πόστα παρά ΠγτΧ,γτ α - ' Χσν'.ο'μ0- ττου να εχωμε διαρκή δια-
τή Διοικήσει. Βρίσκει άλλους άν- ο,σσότέοο ^-ηύ θ' λ=°Υ°ς Ku65pvr17lv ύπο ύ-άς δήθεν προοδευ-
θρώπους τούς όποιους κινεί δίκην ?'σσοτερο' ^ ,θ“ έχουν διανεμη,θη τικης τασεως η οποία ώς έκ τής μα- 
μαριονεττών. η εκατομμύρια όλοκληρα. Πρέπει, ά- κράς διακυβερνήσεως, τήν όποιαν

Ευελπιστώ δτ, ό Πρόεδρος, ό ό- V? εγΥ^αψη ,Τ0 *ίς ":σκησε' εχει ύ^αβληθή είς συντή-
ποΐος θά προέλθη άπο τις μέλλου- όπο^ήσε^ TUX“ I- δυ7αΤΟν Ρησιν' /σχάτης ποιότητας, 
σες άρχαιρεσίες, θά έχη τήν πυγμή S fUX“Ma' Vot καΓ (Χειροκροτήματα)
καί τήν πονηριά, νά μήν είναι δπως Ύ ω, εγ“ ω<=· συ^°φαντης και κ. Μαυρουδής: (συνεχίζων). 
οΐ προηγούμενοι του. μΠ ζ να ε,ν°' Φαντασίαε "Π-rm, ,,Α -a

(Χειροκροτήματα) 
κ. Μαυρουδής: (συνεχίζων).

κοπαργήσεως των οργανικών θέσεων, σκληρός πυρήν δμως, καί έχων τον δέ διά τής συμμετοχής
διότι αυτός ο καθωρισμενος αριθμός -------------n.i.e— » - · μμ χ ls
μέ τον μεγάλο σέ αναλογία αριθμό 
τών παγωμένων Ύποτμηματαρχών, 
θά καθηλώνη τούς άγαπητούς αυ
τούς καί άξιους πόσης τιμής καί 
πόσης προαγωγής Συναδέλφους, είς 
τον κατάρατον, έπικατάρατον ήθελα 
νά εϊπω, βαθμόν τού λογιστού Α-.

Όργανικαί θέσεις, κύριοι, νοούν-

, τΠ9 φαντασίας Οταν ήταν νά μεταβληθή τό οίκεϊον
ι p0V' τα °?α„δεν ξ£ρω κατά κάποιο άρθρον τοΰ καταστατικού, είχα προ- 
τροπο, μου ήλθε στον νοΰ νά σάς τείνει τον πλέον δημοκρατικόν τρό-

τοΐον θά περιλαμβάνωνται δλοι οΐ



ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
υποψήφιοι. Και διά σταυρών θά I 
συνεπληροΰτο οπτό τόν οϊονδήποτε ' 
έκλογεα ό συνδυασμός τής απολύ
του άρεσκείας του.

(Χειροκροτήματα)
κ. Μαυρουδής: (συνεχίζων). 

Με άντέκρουσαν oi ήδη διακυβερνών- 
τες,. οϊ όποιοι κατάφεραν νά συγ
κροτήσουν έναν τέτοιο μηχανισμό, 
πού νά μήν μπορή νά τούς αντιμε
τώπιση κανείς. Διότι έχουν τόν τύ
πον στά χέρια τους, τόν τύπον, ό 
όποιος δεν προάγει τά έπαγγελμα- 
τικά μας συμφέροντα, τόν τύπον ό 
όποιος υποβιβάζει μέρα μέ τήν μέ
ρα τήν συνδικαλιστική στάθμη, τού 
προσωπικού τό όποιον έχει διαβου- 
κολήσει κατά τόν χειρότερο τρόπο.

Δεν τούς βλέπω κύριοι, Συνάδελ
φοι, καί είναι νεώτεροι άπό μένα. 
Τούς ήθελα πιο προοδευτικούς, τούς 
ήθελα πιο τίμιους, τούς ήθελα πιό 
παλληκάρια. "Οσες φορές συνέβη 
νά μιλήσω καλά σέ Γενική Συνέ
λευση, δεν γράψθηκαν. "Οσες φορές 
γράφθηκαν εκείνα πού είπα ήταν 
πλαστογραφημένα καί κακοποιημέ
να κατά τον χειρότερο τρόπο.

Διαμαρτύρομαι, κύριοι Συνάδελ
φοι, διότι πόνεσα. Έφθασα στο 'ση- 
μεΐον εγώ, 6 όποιος πιστεύω, καί 
θέλω νά διαψεύδομαι, δτι είμαι έκ 
των πλέον προοδευτικών ανθρώπων 
τής Τραπέζης, έφθασα στό σημεΐον 
αυτούς τούς άνθρώπους οί όποιοι 
μάς έμφανίσθησαν σαν προοδευτι
κοί, σάν άνανεωτικό κίνημα, νά τούς 
βλέπω ώς την πλέον παγεράν, τήν 
πλέον ψυχρήν, τήν έσχάτη οπισθο
δρόμηση μέσα στην Τράπεζα.

Μάς χρειάζεται, ακόμα ένας αυ
τοματισμός. Σάν ένα στοιχείον αυ
τοματισμού, ήταν ό τρόπος πού σάς 
είπα λίγο έν έκτάσει, δτι θά πρέπει 
νά συγκροτούνται τά ψηφοδέλτια.

Υπάρχει ακόμα, καί ένα στοι- 
χεΐον αυτοματισμού, τό όποιον θά 
είναι τιμή γιά τήν Εθνική Τράπεζα, 
γιά τό προσωπικό τής Εθνικής 
Τραπέζης, δχι γιά τόν έπιχειρημα- 
τία, έάν προέλθη άπό μάς, θά πρέ- | 
πει νά βρούμε έναν τρόπον, ώστε νά 
συνδέσουμε τάς άποδοχάς μας, μέ 
τάς τιμάς ένός μικρού αριθμού βα
σικών αγαθών.

Καί στήν γείτονά μας ’Ιταλίαν 
σάς λέγω κύριοι συνάδελφοι, δτι αρ
κεί νά αύξηθή κατά 4% ό συντελε
στής, ένός ορισμένου αριθμού, δπως 
είπα, βασικών αγαθών, γιά νά αυ
ξηθούν άντιστοίχως αί άποδοχαί 
των έργαζομένων κατά 5%. ΤΗ δια
φορά 1% είναι γιά νά καλύπτη τόν 
μικρόν χρόνον ό όποιος παρεμβάλ
λεται έως δτου συγκεντρωθούν τά

σχετικά στατιστικά στοιχεία, και· 
μιά ειδική Επιτροπή έγκρινει, δχι 
κατεργάρικα βέβαια δπως συμβαί
νει έδώ στήν Ελλάδα, κατά τρόπον 
τιμιώτατον, καί συνδικαλιστικούς 
κατωχυρωμένον καί νομικως περί 6ε- 
βλημενον άπό τήν οίκείαν Κυβέρνη- 
σιν, άπό τό ανάλογο κύρος, ούτως 
ώστε νά έχω μεν αυτήν τήν σχετικήν 
μεταβολήν στις αποδοχές.

Τελειώνω κύριοι συνάδελφοι, καί 
κατά κάποιον τρόπον, βλέπω σά λί
γο περισσότερες τάς θήλεις συνα
δέλφους, πού μετέχουν άποψε αυτής 
τής Γενικής Συνελεύσεως.

Κατηγορώ έπί σειράν έτών τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον, διότι δέν 
βρήκε κριτήρια, δέν βρήκε κίνητρα 
γιά νά μάς έρχωνται αί λίαν αγα
πητοί συνάδελφοι αί όποΐαι είναι 
είς δικαιώματα καί εις άπολαυάς, έ- 
ξισωμέναι μέ ήμάς τούς άνδρας.

Κάποιος Συνάδελφοι, είπε δχι καί 
σέ υποχρεώσεις. Τού απαντώ, δτι αί 
συνάδελφοι, υπηρετούν καί κάποιαν 
κοινωνικήν λειτουργίαν ή οποία ίσως 
τού διαφεύγει.

(Χε ι ροκροτή ματα)
κ. Μαυρουδής: Σάς ευχαρι

στώ πού μέ ακούσατε. Καί θά θεω
ρήσω τόν εαυτό μου ευτυχισμένο, 
καί γιατί ή ύγεία μου δέν μοΰ έπι- 
τρέπει δυστυχώς καί πολλά πρά
γματα, καί δέν θά ήμουν αφελής, νά 
προσποιούμαι έλλειψιν ύγείας. ένώ 
φαίνομαι δτι είμαι υγιής, νά σάς υ
πηρετήσω κατά πιό βασικό καί κύ
ριο τρόπο.

Ένστερνισθήτε αυτά τά λίγα πού 
σάς είπα είναι λόγια ανθρώπου, ό 
όποιος ζεΐ συνδικαλιστικά, τουλάχι
στον 43 χρόνια. Άπό μαθητικές κοι
νότητες στό Δημοτικό Σχολείο, κοι
νότητες στά Γυμνάσιο, καί περάσα
με καί λίγο άπό τό Πανεπιστήμιο, 
άνεξάρτητα άν δέν τιμηθήκαμε μέ 
τήν διετία, γιατί δέν είχαμε ’ίσως 
τήν ικανότητα άλλων Συναδέλφων, 
πού τούς χαιρόμαστε, γιατί είναι ά- 
νάμεσά μας.

Θά ήταν μεγαλύτερη ή χαρά μας 
έάν ήταν ακόμη περισσότεροι. Θά 
ήταν μεγαλύτερη χαρά τού όμιλοΰν- 
τος, έάν Διευθυνταί καί ‘Υποδιευθιιν- 
ταί Τραπέζης άπό δώ καί πέρα γί
νονται δχι μόνον άνθρωποι οΐ ό
ποιοι διαθέτουν πτυχία αλλά άν
θρωποι, οί όποιοι νά έχουν συγγρά
ψει καί άρκετές οικονομικές μελέτες 
καί βιβλία πάνω σέ κύρια, βασικά 
οικονομικά θέματα, τά όποια αφο
ρούν είς τήν δυστυχώς υποανάπτυ- 
κτη χώρα μας.

(Χειροκροτήματα)

Ή όμιΆία τον ανναδ. Δ. Ιϊαπαϊωίνον
κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έ

χει ό κ. Δημήτριος Παπαϊωάννου.
κ. Δ. Παπαϊωάννου: Κύριοι 

Συνάδελφοι,
Είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής, απευ

θυνόμενος διά πολλοστήν φοράν έ- 
νώπιόν σας. Θλίβομαι εΐλικρινώς, 
διά τήν άπουσίαν τού άγαπητοΰ 
μας Προέδρου.

Πάντοτε κατά τήν μακράν συνδι
καλιστικήν του πορείαν, είχα άντι- 
πολιτευθεΐ τόν μακαρίτην Πρόεδρόν 
μας. Ή άντιπολίτευσίς μου αυτή, 
ύπήρξεν πάντοτε καλόπιστη. Δέν 
είχα διαφοράς, παρά μόνον έπί συν
δικαλιστικών θεμάτων.

Καί τό ένδιαφέρον μου αύτό, γιά 
τά συνδικαλιστικά πράγματα τής 
Τραπέζης, καί γενικώτερον τών έρ
γαζομένων, πηγάζει άπό μακράν 
συνδικαλιστικήν μου πείραν. ΕΤχε α
ναγνωρίσει ό αείμνηστος Πρόεδρος, 
τήν αντικειμενικότητα τής κριτικής 
μου, καθώς καί τών πράξεων μου. 
Δέν μοΰ ξεφεύγει μία συνάντησίς 
μας είς τά Καμμένα Βούρλα, Δευ
τέρα τού Πάσχα, δταν πήγα νά τόν 
χαιρετήσω γιά τήν γιορτή, του, ποιαν 
έγκάρδιον συζήτησιν είχα μαζί του.

Αυτά δμως, δηλαδή ό συναισθη
ματικός κόσμος, δέν στάθηκε αιτία, 
νά μήν καυτηριάζω ορισμένες ένέρ- 
γειες. Καί κατά τήν περυσινήν Γενι
κήν Συνέλευσίν μας, έξέφρασα τήν 
λύπην διά τήν άπουσίαν, λόγψ τής 
άσθενείας του τότε.

Μετά τόν θάνατόν του, Εξεδήλω-

σα καθ’ δν τρόπον ένόμιζα τήν θλί- 
ψιν μου, δπως τήν άντιλαμβανόμην 
ώς συνάδελφος, καί ήδη ένώπιόν 
σας, εκφράζω τήν άπέραντον θλίψιν 
μου.

Υπήρξε πράγματι ένας μαχητής 
Πρόεδρος. Πιστεύω απολύτως, δτι 
έάν ό Γεώργιος Καραπάνος, είχε 
συνεργάτας, καί δπως εΐπεν προσ- 
ψυώς ό συνάδελφος κ. Μαυρουδής, 
δέν ήταν βραχυκυκλωμένος, άπό 
μίαν ομάδα συναδέλφων, πιστεύω α
πολύτως, δτι άν είχε έλευθέρας τάς 
χεΐρας, έλευθέραν τήν δράσιν, θά 
προσέφερε πάρα πολλά, πολύ πε
ρισσότερα, στό Προσωπικόν τής 
Τραπέζης.

Ε.ναι γεγονός άγαπητοί μου Συν
άδελφοι δτι άπό έννεαετίας ή δεκα
ετίας, ύπάρχει ή Συλλογική μας ή- 
γεσία, ή αΰτή πάντοτε, μία στενή, 
πολύ στενή όμάς, ή όποια δρά καί 
κ'νεΐται, μέ προμετωπίδα κάποιον 
συνάδελφον έκλεκτόν. Καί οί συνά
δελφοι αυτοί είναι εκλεκτοί. ’Αλλά 
ή συνδικαλιστική των τακτική καί αί 
πεποιθήσεις των δέν άφήνουν τόν έ- 
πικεφαλής τού συνδυασμού, τόν ε
πικεφαλής τού ψηφοδελτίου, πίσω 
άπό τόν όποιον κρύβονται, νά ένερ- 
γή,ση καθ’ δν τρόπον έλεύθερον έκεί- 
νος πιστεύει καί κατά τήν κρίσιν 
αυτού.

Είχα πιστέψει πέρυσι μετά τόν 
θάνατον τού μακαρίτη Προέδρου, δτι 
διά λόγους ευθιξίας, άν θέλετε, τό 
συμβούλιον μας, θά υπέβαλε τήν πα-

ραίτησίν του. Διότι πιστεύω δτι ό 
I Ιροεορος μιας όργανώσεως, ή ό έπι- 
κεφαλής μιας όμάόος ανθρώπων, εί
τε ’Αρχηγός κόμματός είναι, είτε 
Πρόεδρος τού Σωματείου μας είναι, 
είτε κάποιας άλλης όμάδος, δίδει 
τήν προσωπικότητά του εις τό ψη
φοδέλτιο. Καί άπαξ έξέλιπεν ή προ- 
σωπικότης αΰτή, ώφειλαν οί συνερ- 
γάται του άμέσως νά παραιτηθούν 
καί νά προκηρύξουν έκλογάς, γιά 
νά εΰρουν άλλον επικεφαλής, ϋπό 
τόν οποίον θά υπηρετούσαν τούς 
συναδέλφους των.

Αΰτήν τήν ευθιξίαν δέν τήν είχαν 
οΐ Συνάδελφοι. Δικαίωμά τους. Βε
βαίως, ό Σύλλογος έπροχώρησεν, 
άλλα προσέξτε, έπροχώρησε μέ 
ποϊα βήματα προ τού θανάτου τού 
Καραπάνσυ, καί μέ ποια βραδύτα
τα βήματα μετά τόν θάνατον τού 
Καραπάνου. |

’Έχει ένάμισυ χρόνο, πού έξέλι
πεν άπό μάς ό Γεώργιος Καραπά
νος, τόν μισό χρόνο ώς ασθενής, καί 
έναν χρόνο περίπου πεθαμένος. Πα- 
ρακολουθεΐστε τήν λογοδοσίαν τής 
Διοικήσεως. Μία άπέραντος φιλολο
γία, άπό τής πρώτης μέχρι τής τε
λευταίας σελίδος.

Τίποτα τό συγκεκριμένον δέν πα
ρουσιάζει. Είς τήν πρώτην σελίδα 
μόνον, παρουσιάζει τάς βασικωτέ- 
ρας έπιτεύξεις τής διετίας, πού με- 
τρώνται είς τήν άρσιν τής προσω
ρινότητας, εις τά θέματα τών συνα
δέλφων πολεμιστών, κουτσουρεμένη 
καί αΰτή, καί εις τά θέματα τών 
πτυχιούχων. j

’Αλλά άγαπητοί μου συνάδελφοι, 
δσον άφορά τά θέματα τών πτυχι
ούχων καί τών πολεμιστών, ξεφεύ
γει τής Διοικούσης Επιτροπής 
μας, ότι γιά νά πετύχουν οί συνά
δελφοι έκεΐνοι, τών έν λόγψ κατη
γοριών, τήν λύσιν τών θεμάτων των, 
ήναγκάσθησαν νά συστήσουν κατ’ 
ιδίαν ομάδας, λειτουργούσας, ύπό 
μορφήν όργανώσεως, καί τό Συμ
βούλιον μας καπηλεύεται τάς επιτυ
χίας τών επί μέρους οργανώσεων 
αυτών.

Ποιος δέν ξέρει τάς προσπάθειας, 
τού Προέδρου τών πολεμιστών τής 
Τραπέζης μας, τού άγαπητοΰ συνα
δέλφου κ. Ίατρίδη; Ποιος δέν ξέρει 
τάς προσπάθειας τής όμάδος τών 
πτυχιούχων συναδέλφων, οί ο
ποίοι μαζί μέ τούς άλλους συναδέλ
φους τών άλλων Τραπεζών, συνέπη
ξαν ιδίαν όργάνωσιν διά νά έπιτΰ- 
χουν τήν λύσιν τών ζητημάτων των;

"Οσον άφορά τάς προσωρινότη
τας, όταν προπέρυσι είς μίαν προ
εκλογικήν περιοδείαν Εθεσα τό θέμα 
είς τούς συναδέλφους τής Λαρίσσης, 
παρόντος τού άγαπητοΰ Συναδέλ
φου κ. Σάφου, ό όποιος είναι παρών 
έδώ, ό άγαπητός κ. Σάφος, μοΰ εί
πε: «πιστεύετε κ. Παπαϊωάννου δτι 
μπορεί νά καταργηθή ή προσωρινό- 
της;» καί άφησε νά έννοηθή δτι Ε- 
δημοκόπουν ενώπιον τών συναδέλ
φων.

"Ενα σύνθημα τό οποίον ερριξα 
είς τήν Λάρισσαν, τό όποιον έπί- 
στευα, καί Εξακολουθώ νά τό πι
στεύω δτι είναι άπολύτως δίκαιον, 
διότι δταν ό υπάλληλος δίδει Εξε
τάσεις νά είσέλθη είς τήν Τράπεζαν 
δέν είναι υποχρεωμένος νά σταθή 
είς προσωρινότητα ένός, ή δύο, ή 
καί πολλές φορές περισσοτέρων ε
τών.

Καί πολύ όρθώς συνέλαβαν αύτήν 
τήν ιδέαν, τήν ίδικήν μου, καί προσ
πάθησαν καί Εφεραν είς πέρας τήν 
προώθησιν αύτών τών συναδέλφων. 
Βεβαίως είπα είναι κουτσουρεμένη,

διότι δέν ήρθη ή προσωρινότης εις 
όλο τό προσωπικό τής Τραπέζης, 
παρά είς μιαν κατηγορίαν.

«ά έπρεπε ή προσπάθεια τής Δι- 
οικουσης Επιτροπής, νά κατατείνη 
νά ίκανοποιηθή δλο τό προσωπικόν, 
έφ’ όσον είχε προσωρινότητα. Ελ
πίζω δτι ή νέα όιοικησις του Συλ
λόγου μας ή όποια θά προέλθη άπό 
τάς άρχαιρεσίας τάς προσεχείς, θά 
προσπαθηση νά έπιοιώξη νά ολοκλή
ρωσή αύτην τήν προώθησιν καί τών 
προσωρινών, καί των πολεμιστών 
μας.

Διότι διά μιας Εγκυκλίου, ή οποία 
πολύ πονηρά έκυκλοφόρησε τήν πα
ραμονήν τής Συνελεύσεως, δσον ά
φορά τούς πολεμιστάς, Εξαιρεί τούς 
άναπήρους καί τά θύματα πολέμου. 
Δέν είναι πολεμισταί Εκείνοι, καί 
γιατί τούς έξήρεσεν;

Τόση δέ ήτο ή άδράνεια, δπως 
πιστεύω έγώ, τής Διοικούσης μας 
Επιτροπής, ώστε μία έφημερίς τό 
«Τραπεζικόν Βήμα», γράφει είς μίαν 
σελίδα: «άπό τόν σκύλο είς τήν γά
ταν». Καί λέει μέσα δτι τά θέματα 
τού προσωπικού τής Τραπέςης με- 
ταφέρονται άπό τόν Διευθυντήν τού 
Διοικητικού είς τόν Διοικώντα Υ
ποδιοικητήν, καί άπό κεΐ νά φθάσουν 
στό πολιτικό γραφείο, γιά νά πά
ρουν τήν εγκρισιν τού Πρωθυπουρ
γού καί τού Διοικητού μας, γιά νά 
λυθούν άλλά ό Πρωθυπουργός δέν 
βρίσκεται, καί τά θέματα παραμέ
νουν άλυτα.

Καί Εγραφε κάποιο σχόλιο ή 
Τραπεζιτική, δτι «Ετσι λογιστικώς εί
ναι τακτοποιημένα τά θέματα τού 
προσωπικού, άπό μεταφοράς είς με
ταφοράν», άλλά μέ τό νά γράφη ή 
Τραπεζιτική αύτό, άγαπητοί μου 
συνάδελφοι, νά διαπιστώνη, τήν άνευ 
προηγουμένου στασιμότητα τών θε
μάτων τού προσωπικού, δέν καλύ
πτει τάς εΰθύνας της ή Διοικούσα 
’Επιτροπή τού Συλλόγου μας, αί 
όποΐαι συνίστανται είς τήν άγωνι- 
στικήν Επιδίωξιν τής λύσεως τών 
θεμάτων τού προσωπικού.

Καί πέστε μου σάς παρακαλώ, 
άπό ένός Ετους περίπου, ποιές ήταν 
οί προσπάθειες καί οί κινητοποιή
σεις τού προσωπικού γιά τά θέματα 
τά όποια καίουν τό προσωπικόν τής 
Τ ραπέζης;

Υπάρχει ή αυξησις τών αποδοχών 
μας, ή οποία έτέθη μέ καθολικήν 
συμμετοχήν τών Τραπεζικών, σέ 
εναν αγώνα όργανωθέντα άπό τήν 
’Ομοσπονδίαν μας. Πολύ όρθώς, πάν
τοτε είχα διακηρύξει ένώπιόν σας, ό
τι ό θεσμός τών συλλογικών συμβά
σεων, έψ’ δσον είναι νόμος τού Κρά
τους, δέν ήταν δυνατόν νά παραγνω- 
ρισθή.

Καί άπέφευγαν οί συνάδελφοι τής 
Διοικούσης ’Επιτροπής τήν χρήσιν 
αυτού τού νόμου ώς έργοδοτικοΰ, ή 
αντισυνταγματικού δπως τόν έθεώ- 
ρησαν. "Οταν κατέφυγαν δμως είς 
τήν διαδικασίαν, τήν δυσχερή Εστω 
αυτήν διαδικασίαν πού Εχει ό Νόμος 
αυτός , έπετεύχθησαν δύο φορές αυ
ξήσεις τών άποδοχών.

Καί τούς κατηγόρησα πέρυσι, καί 
τούς Επαναλαμβάνω την κατήγορίαν. 
Γιατί τόσα χρόνια δέν έπεδίωξαν την 
σΰξησιν τών άποδοχών διά τού τρό
που αυτού;

Κατηγορώ τήν Διοικούσαν Επιτρο
πήν, τήν λογοδοτούσαν, δΓ άναμι- 
ξιν της είς τά Εσωτερικά άλλων όργα 
νώσεων. Ή άνάμιξις αυτή, ίσως νά 
μοΰ άντείπη κάποιος συνάδελφος τού 
Συμβουλίου δτι δέν άνάγεται είς τήν 
χρονικήν περίοδον γιά τήν οποίαν 
λογοδοτεί. ’Ανάγεται δμως είς τήν

θητείαν τής οποίας λήγει ό χρόνος πικροτέρας περιστάσεις είς την κα
σήμερα. τοχην μέ κίνδυνον τής ζωής του νά

Εί'χεν άναμιχθεΐ σκανδαλωδώς, είς διασώση τό χρηματοφυλάκιον τής 
τά εσωτερικά τής όργανώσεως τών Τραπέζης; Δέν κινούνευσε έδώ; Δέν 
συναδέλφων μας, τών έκ τής Τραπε- άγωνιουν είς τά μακρυνα ύποκατα- 
ζης Αθηνών προερχόμενων. Κατά στήματα οί άκρίται μας αυτοί συ- 
τας περυσινάς άρχαιρεσίας, ή προ- νάόελφοι γιά τό συμφέρον τής Τρα- 
περσινάς άν θυμάμαι καλά, μοΰ είχε πέςης; Γιά ποιόν λόγο νά φεύγη πι- 
καταγγελθή δτι έχρηματοοότησαν κραμενος άπό έδώ; 
τήν μεταφοράν ψηφοφόρων άπό τις Γ ιά ποιό λόγο, δταν τού εδινοον
Επαρχίες διά νά ψηφίσουν έδώ, τά τά ψιχία τών δανείων δέν τά άπο- 
άντίπαλσν τού σημερινού Προέδρου σβένουν αυτά; Νά χαρίσουν δταν 
ψηψοοελτιον. φευγουν 15-20 χιλιάδες δραχμές,

Καί έχαρακτηρίσθη Εκείνη ή έπι- παρά νά κρατάμε δταν φεύγη άπό 
χείρησις «Λεωνίδας». Βεβαίως δέν έ- δώ κουτσουρεμένη τήν αντασφάλεια 
χω τά μέσα νά τό διαπιστώσω, άλ- λόγψ στεγάσεως καί λόγψ δανείων; 
λά η καταγγελία προέρχεται άπό Δέν είναι άξιοι οί υπάλληλοι τής 
σοβαράν πηγήν. Μία ενδειξις αυτού τραπέζης αυτής τής γενναιοδωρίας 
τού γεγονότος είναι ό παραλληλι- τής I ραπέζης, ή οποία Εδινε τά δα
σμός τών δύο κονδυλίων, τού πέρσι- νεια αυτά γιά αύξηση άποδοχών; 
νοΰ καί τού φετεινοΰ είς τά διάφορα Καί τέλος άγαπητοί μου συνά- 
Εξοδα. δελφοι, δέν είναι άξιοι οί ύπάλλη-

Τά περυσινά Εξοδα είναι Εκατόν λοι τής Τραπέζης νά πάρουν Ενα 
δύο (102.000)καί τά φετεινά ε.ναι γράμμα άπό τήν Τράπεζα,^δταν φεύ- 
έξήντα δύο (62.000) χιλιάδες. Ύ- γουν άπό τήν υπηρεσία, δτι κ. συ~ 
πάρχει διαφορά 40.000 καί αύτό μέ νάδελφε, σέ ευχαριστούμε γιά τάς 
κάνει ν’ ανησυχώ. Βεβαίως στον ά- μακράς υπηρεσίας είς τήν Τράπεζαν, 
πολογισμό μπορούν νά μποΰν καί Πού είναι αΰτή ή άρχοντιά ή προπο- 
άλλα Εξοδα. Είναι δμως άνεπίτρε- λεμική πού θυμίζει ό συνάδελφος; 
πτος ή άνάμιξις τής Διοικήσεως Πήραμε ποτέ Ενα γράμμα άπό εναν 
μιάς όργανώσεως είς τά Εσωτερικοί Διοικητή ύπογεγραμμένο τού διορι- 
άλλης όργανώσεως. Διότι δημιουρ- σμοΰ μας καί πρώτα Επαιρναν καί 
γεΐ τό μίσος τών άλλων συναδέλφων Ενα άλλο γράμμα άπό εναν άλλο 
Εναντίον άλλων συναδέλφων πού έρ- Διοικητή ύπογεγραμμένο δτι τόν 
γάζονται μαζί καί οί όποιοι δέν ευχαριστούν γιά τις υπηρεσίες του 
φταίνε τίποτα στό κάτω - κάτω, έάν είς τήν Τράπεζαν. Καί σήμερα πάτε 
μία Διοίκησις Εκανε μία δχι ορθήν στό Λογιστήριο Προσωπικού καί 
πράξιν. ι καί σάς λένε δτι Εχετε ψύγη κύριε

Έφιστώ τήν προσοχήν τής μελ- απο δώ και δεν δικαιούσθε μισθόν, 
λούσης νά προέλθη Διοικήσεως τού Γ ιατί αΰτή ή κακομεταχείρισή ά- 
Συλλόγου μας άπό τάς άρχαιρεσί- γαπητοί μου συνάδελφοι; Αυτήν τήν 
ας, είς τήν αποφυγήν πάσης άναμί- κακομεταχείρισήν θά ώφειλε νά τήν 
ξεως είς τά Εσωτερικά άλλων όργα- διαπίστωση καί ή ήγεσία τού Συλ- 
νώσεων καί πρό παντός καί κυρίως λόγου μας καί νά προσπαθήση νά 
εις τά Εσωτερικά τών οργανώσεων τήν άρη. Είναι φοβερή ή πικρία τού 
τών έν τή Τραπέζη έργαζομένων. νά φεύγη κανείς δυσανασχετών άπό 

Θά ήθελα τώρα άγαπητοί μου συ- δώ μέσα. Πόση μεγάλη χαρά αίσθά- 
νάδελφοι νά μοΰ Επιτρέψετε, νά το- νεται δταν εισέρχεται έδώ καί πό- 
νίσω μίαν παρατήρησιν τήν όποιαν σην λύπην δταν φεύγη πικραμένος, 
κάμνω άπό δώ. Τήν ολοκληρωτικήν ’Αγαπητοί μου συνάδελφοι, είς 
άπουσίαν άπό τήν συνέλευσίν μας πας άρχαιρεσίας θά ζητήσουν τήν 
στελεχών τής Τραπέζης, τού Διευ- ψήφον σας διάφοροι συνάδελφοι. "Ε- 
θυντοΰ τού Προσωπικού καί τού Ύ- χετε μίαν ηγεσίαν ή οποία μάς διοι- 
ποδιευθυντοΰ καί τών ‘Υποδιοικητών κεΐ έπί μίαν δεκαετίαν. Βεβαίως θ’ 
άκόμα, άν θέλετε, νά Ελθουν έδώ άλλάξη τό πρόσωπο τού Προέδρου 
καί νά ακούσουν τόν πόνον καί τάς κατ’ άνάγκην δυστυχώς, έφ’ δσον έ- 
έπιθυμίας καί τάς Επιδιώξεις τών ξέλιπε ό Πρόεδρος. Άλλά είμαι 
υπαλλήλων, οΐ όποιοι Εργάζονται χίλια τοΐς Εκατό βέβαιος, δέν θ’ άλ- 
μαζί τους έδώ ύπό τάς διαταγάς λάξη ή νοοτροπία τής Διοικήσεως,

Δέν είναι δυνατόν τό Προσωπικόν 
νά άσχολεΐται μέ τά θέματα τά ό·

άν παραμείνη ή ίδια.
Είναι ανάγκη, τό πιστεύω άπο

λύτως, νά έπέλθη αλλαγή τελείως
ποια τό πονούν καί νά απουσιάζουν τής Διοικήσεως καί θά μοΰ έπιτρέ- 
έκεΐνοι οί όποιοι θά είσηγηθούν είς ψουν οί άγαπητοί φίλοι τού Συμ-
τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης. βουλίου νά τούς έλεγα δτι μία άπό

Δέν είναι δυνατόν νά σκέπτεται ό τάς μεγαλυτέρας υπηρεσίας τάς ό- 
ΰπάλληλος Εδώ δτι μένουμε μόνοι ποιας θά είχαν νά προσφέρουν, θά 
μας έδώ καί ασχολούμεθα πώς θά ήταν Εκείνη, ή μή ύποβολή τους έκ 
βρούμε την καλυτέραν λύσιν διά τά νέου υποψηφιοτήτων. Θά Επρεπε νά 
θέματά μας. Πρέπει νά ξέρετε δτι άφήσουν τόν άγαπητόν μου φίλον τόν 
όσο καλά λειτουργεί ό συνδικαλι- κ Όθωναΐον, όπισθεν τού όποιου θά 
σμός σέ μιά ’Επιχείρηση, τόσο καλά καλυφθούν, νά προχωρήση καί νά 
πηγαίνει καί ή Έπιχείρησις. "Οσο κάνη Ενα ψηφοδέλτιο μόνος του, ά- 
περισσότερον ευχαριστημένοι είναι νεξάρτητο, οικουμενικό άν θέλετε, 
οί ύπάλληλο ικαί οί έργάται μιάς καί τότε ή ύπηρεσία του θά ήταν 
Έπιχερήσεως, τόσον πιό πολύ προ- πράγματι πολύ μεγάλη. "Οσο νά μήν 
οδεύει ή Έπιχείρησις Εκείνη. τό θέλωμε, συνάδελφοι, μία σειρά

‘Ορίστε λοιπόν κ. Διευθυνταί νά έτών Διοικήσεως τού Σωματείου 
’ρθήτε μαζί μέ τούς συνεργάτας σας μας, τούς Εκανε νά αποκτήσουν τό 
έδώ, διά νά δήτε καί σείς ποία ά- θράσος τής Εξουσίας. Αΰτό δμως δέν 
γωνία μάς συνέχει έδώ. Άν θά προ- προάγει τά συμφέροντα τών συνα- 
αχθούν οί Λογισταί άν θά πάρουν δέλφων. Αΰτό τό θράσος τό άπο- 
αυξηση οί μικροί βαθμοί, άν θά προ- κτώμενον διά τής μακράς Εξουσίας, 
ωθηθούν οί πτυχιοΰχοι δλοι, άν θά τό θράσος τής Εξουσίας, δέν είναι 
προωθηθούν οί άνάπηροι, άν θά πά- πρός τό συμφέρον Εκείνων τούς ό- 

? ρουν αύξηση τών άποδοχών γιά νά ποιους Εκπροσωπούν.
καλύψουν τήν αύξηση τής ζωής δλοι 
οί υπάλληλοι. ‘Ορίστε νά μάς ακού
σετε Εδώ.

Σείς Εχετε μπροστά σας τήν πε
ρίοδον τής δεκαετίας. "Εχετε μπρο
στά σας τά δσα έλέχθησαν καί ’ίσως

S

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
Τό βιβλίον τοϋ συναδέλφου 

ΑΡΙΣΤΟΥ ΣΤΑΘΟΠΟΥΔΟΥ, πεζογράφου

"ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ,,
Περιέχει 2 νουβέλλες καί 4 διηγήματα 

Σελίδες 250 σε πολυτελή έκδοση μέ ξυλογραφίες 
τοΰ χαράκτη ΑΔ. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

Ζητήσατέ το άντί δρχ. 50 άπό τό συγγραφέα (Κατ)μα 
Πολυκλείτου, τηλ. 317.319) ή, όντί δρχ. 60, στά βι
βλιοπωλεία : τής «Εστίας», Σταδίου 38, Σιδέρη, Στα
δίου 44, Γκοβόστη, Πεσμαζόγλου 9 κ.λπ.
ΣΗΜ. Άπό τόν συγγραφέα δύνανται οί συνάδελφοι 

προμηθευτούν άντί δραχ. 100 καί τά δυο προ
ηγούμενο-έν δλω 3 —βιβλία του.

"ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ,,
ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο. Ε. 
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 9 (ισόγειον) 

Έναντι έστιατορίου «Παλλάδιον» 

ΤΗΛ. 62 3.28 6

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
» Στήν παραλιακή Λεωφόρο Σουνίου. Δίπλα στον 

οικισμό τών ύπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος.

® Είναι κομμάτια άπό τούς πρώην άνθόκηπους Άφών 
ΦλεριανοΟ. Μέ θαυμασία θέα πρός τήν θάλασσα.

• Μέ άφθονο τρεχούμενο νερό Στό κάθε οικόπεδο ύ- 
πάρχει έτοιμη ύδραυλική έγκατάστασι. ’Έτσι, κάθε 
οικόπεδο έχει καί άπό μιά δική του βρύση,άπό τώρα.

• Μέ ήλεκτρικό ρεΟμα. Μπροστά άπό κάθε οικόπεδο 
περνά ήλεκτρικό ρεύμα. Κάθε οικόπεδο μπορεί νά 
ήλεκτροφωτισθή, άπό τώρα.

• Συρματοπλεγμένα.
Φ Πάνω σέ ηλεκτροφωτισμένους, φαρδεΐς ίσιους δρό

μους.
• Μέ τίτλους πού στηρίζονται σέ Κρατικά παραχω

ρητήρια.
® Μέ μεγάλες εύκολίες πληρωμής.

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ:
Κάθε Κυριακήν ώρα 9.30 π. μ. 
Κάθε Τετάρτην ώρα 3.30 μ. μ.

Καί διαπιστώνω άκόμη μέ λύπην θά λεχθούν καί άπό άλλους συναδέλ- 
μου δτι δσοι φεύγουν άπό τήν Τρά- φους. Καί μεθαύριο είς τάς προσε- 
πεζα, είτε οίκειοθελώς, ε’ίτε κατα- Χ<άς άρχαιρεσίας, σταθμίσατε τάς 
λαμβανόμενοι άπό τό δριον ηλικίας, εΰθύνας πού Εχετε άπέναντι τών έ- 
δέν ύπάρχει Ενας συνάδελφος νά μήν αυτών σας καί άπέναντι τών άλλων 
φεύγη πικραμένος άπό δώ. Καί διε- συναδέλφων καί άπέναντι δσων θά 
ρωτάμαι, γιατί νά φεύγει πικραμέ- έλθουν μετά άπό σάς καί άπό μάς 
νος; Δέν άφησε τή ζωή του έδώ μέ- έδώ καί άποφασίσατε.
σα στήν Τράπεζα; Δέν Εσπευσε μέ (Χειροκροτήματα)

Ή όριΆία τον ον^αδ. Σ. Κατωπόδη
κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον Εχει 

ό κ. Κατωπόδης.
κ. Κατωπόδης: Κύριοι συνά

δελφοι. Ή άπερχομένη διοίκησις τοΰ 
Συλλόγου μας είς τήν εκθεσίν της 
έπί τών πεπραγμένων γράφει δτι, έ- 
λύθη τό θέμα τής προωθήσεως τών 
πολεμιστών Νόμου 751)48 καί 
1836)51. Κατόπιν τούτου Ερωτώ 
τήν άπερχομένην Διοίκησιν: 1) Έφ’ 
δσον τό δλον θέμα καί γιά δλους 
τούς πολεμιστάς όλων τών Τραπε
ζών τό χειρίζεται ή Ο.Τ.Ο.Ε., γιατί

προχωρεί μόνη της καί μάλιστα δέ
χεται άτελή λύσιν;

2) Γιατί έδέχθη νά κυκλοφορήση 
ή Εγκύκλιος, ή μάλλον έφρόντισε νά 
κυκλοφορήση μέ τόσην βιασύνην;

3) Γιατί έφ’ δσον Εχει είς χεΐρας 
της γνωμάτευσιν Νομικού Συμβού
λου της, δτι τής προωθήσεως δικαι
ούνται απόντες οί πολεμισταί, είς 
τήν Εγκύκλιον συμπεριλαμβάνονται 
μόνον οί άπό 10ης Αΰγούστου 1948 
καί Επειτα προσληφθέντες;

3) Γιατί αφού είχε είς χεΐρας της

Ι^> «ώ

ΤΕΧΝ0ΜΕΝΤ1ΚΑΑ 
ΑΡ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - Π. ΠΗΛΕΙΔΗΣ Ε. Π. Ε. 

ΑΙΟΛΟΥ 102 - ΧΑΥΤΕΙΑ «Εντός Στοάς»
ΤΗΛ. 3 19.520

ΟΠΤΙΚΑ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Η ΤΕΧΝΟΜΕΝΤ1ΚΑΛ άντιπροσωπεύει ξένα έργο- 
στάσια καί εισάγει ολα τά οπτικά εϊδη καί έπιστημο- 
νικά όργανα άκριβείας

’Επιστημονική καί άκριβής έκτέλεσις συνταγών.
Κρύσταλλα καί σκελετοί δλων τών άνεγνωρισμέ- 

νων εργοστασίων.



ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
τό έγγραφον τού 'Υπουργείου ’Ερ
γασίας, δέν πρόλαβε νά μην κύκλο- 
ψορήση ή εγκύκλιος, εάν δέν έτακτο- 
ποιοϋντο απαντες οί πολεμισταί;

(Άνακοίνωσις "Ομοσπονδίας 24 
Φεβρουάριου ■—· εγκύκλιος Διοική- 
σεως 4ης Μαρτίου 1967).

5) Γιατί μέχρι τής στιγμής τού
της δέν έκυκλοφόρησε μία άνακοίνω- 
σιν, είς τήν όποιαν νά άναφερη, δτι 
ό Σύλλογος δέν δέχεται τήν μερική 
λύσιν καί οΰτω νά ησυχάσουν οΐ έν 
πικρίςι ευρισκόμενοι συνάδελφοι πο- 
λεμισταί, μέλη του αΰτοΰ Συλλόγου 
καί δτι ό Σύλλογός των δέν κάνει 
κανέναν διαχωρισμόν (ήμερομηνιών) 
προσλήψεως;

Κύριοι Συνάδελφοι. Τό παράπο-

νον καί ή πικρία, των προ τής 1 Οης 
Αύγουστου 1943 προσληφθέντων εί
ναι, δτι ό Σύλλογος έδέχθη, όπως 
κατά τάς προαγωγάς τής 1ης Ια
νουάριου 1967 κριθοΰν προς προα
γωγήν καί προωθηθούν οΐ νεότεροι. 
Ένώ οί παλαιότεροί των πολεμισταί 
καί αρχαιότεροι μέ μακρότερον χρό
νον υπηρεσίας παρά τή Τραπέζη, 
θά κριθοΰν γιά προαγωγήν μετά τήν 
ϊην Ιουλίου 1967.

Προ τοιαύτης δμως διαφοροποιή- 
σεως νομίζω δτι δέν δύναται νά ΰ- 
πάρχη ούτε ηθικός, ούτε νομικός λό
γος.

(Χει ροκροτή ματα)
κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει ό 
κ. Μπελέκος.

Ή ομιλία τοΰ οοναβ. Θ. Μπελέαου
κ. Θ. Μπελέκος: Κύριοι 

Συνάδελφοι. Ή μορφή τής παρούσης 
Συνελεύσεως, είναι τελείως διαφορε
τική άπό δλες τίς προηγούμενες. 
Δεδ ι κα ι ολογη μένη είναι ή αλλαγή 
αυτής τής μορφής, διότι τά γεγονό
τα, τά όποια έξελίχθησαν κατά τό 
διαρεΰσαν χρονικόν διάστημα τής 
άπερχομένης συνδικαλιστικής ηγε
σίας, αλλά καί τά γεγονότα τά ό
ποια μάς αναμένουν, κατά τό προ
σεχές μέλλον είναι τεράστια και έ-

πιβάλλεται ή λύσις των νά άνατεθή 
είς χεΐρας ίσχυράς. Συνάδελφοι, ή 
έγκληματικότης τής άπερχομένης 
Διοικητικής συνδικοίλιστικής ηγεσί
ας είναι τρομερά. ’Εμφανίζεται ώς 
έπιλύσασα σοβαρά αϊτήματά μας, 
ένώ ταϋτα έπελύθησαν παρά οργα
νώσεων, αϊτινες έδη μ ιουργήθησαν 
μόνον καί μόνον διότι άντελήφθησαν 
τήν ανυπαρξίαν τοΰ Συλλόγου μας.

Ή άπερχομένη συνδικαλιστική η
γεσία, κύριοι Συνάδελφοι, μετά τόν

θλιβερόν θάνατον τοΰ αειμνήστου 
Προέδρου μας, είχε ΰποχρέώσιν ιε
ρόν, νά ϋποβάλη τήν παραίτησίν 
της καί νά μή έγκληματήση εναντίον 
ένδεκα χιλιάδων ψυχών, έγκαταλεί 
ψασα αύτους είς τό έλεος τοΰ Θεού. 
Συνάδελφοι, κατά τό διαρεΰσαν χρο
νικόν διάστημα άφέθημεν είς χεΐρας 
τής Διοικήσεως τοΰ κ. Μαύρου δστις 
παρ’ δ,τι προήρχετο άπό τάς τάξεις 
τής Δημοκρατικής παρατάξεως έν 
τοΰτοις ουδόλως ένδιεφέρθη διά τήν 
έπίλυσιν των πολλών καί σοβαρών 
μας θεμάτων. Φαίνεται δτι έπροτί- 
μησε τήν αδιαφορίαν παρά νά άσχο- 
ληθή έστω καί επ’ ολίγον μέ αυτά. 
Μετά ταΰτα έπέρχεται μία νέα Δι- 
οίκησις, έκ των σπλάχνων μας, καί 
είς τήν οποίαν ή συνδικαλιστική η
γεσία παρέδωσε ένα υπόμνημα μέ 
τά αίτήματά μας. Ή Διοίκησις έ- 
ζήτησεν πίστωσιν χρόνου διά νά με- 
λετήση ταΰτα καί έκτοτε ή άπάντη- 
σις εϋρίσκεται είς τό στάδιον τής 
μελέτης μέχρι σήμερον.

’Αλλά τά περίεργον είς αυτήν τήν 
περίπτωσιν, είναι δτι ή χθεσινή Ύ- 
ποδιοίκησις, είναι ξένη σήμερον ώς 
Διοίκησις είς τά αιτήματα τοΰ προ
σωπικού.

Συνάδελφοι, ή άξιοπρέπεια τοΰ 
υπαλλήλου τής ’Εθνικής Τραπέζης 
κατερρακώθη κατά τό χρονικόν αΰτό 
διάστημα. Δύο διάφορα τρομερά γε-

. γονότα έλαβον χώρατν είς την πόλιν I δτι μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβου- 
τής Παλλάόος Άθηνάς. Είς τό Κέν-' λίου εΤχον αντιρρήσεις, μέ την δι- 
τρον τής Πολεως, είς τήν Πλ. Συν- κα ιολογίαν δτι ή μεγάλη μερίς των 
τάγματος, καί είς τά όποια ύπάρ- γυναικών αυτών θά δημιουργούσε ά- 
χει μία διαφορά άπό πλευράς άντι- ναστάτωσιν άπό πλευράς εργασίας, 
μετωπισεως. 'Ένα έγκλημα διεπρά- Δηλαδή κάτι ανθρώπινον, κάτι πού 
χθη άπό μερικούς άλήτες πού επί- υπάρχει είς δλον τόν κόσμον, κάτι 
χείρησαν να σκοτώσουν μερικούς ϋ- τό όποιον υπήρξε θαυμάσιον άπό 
παλληλους μιας εταιρίας, εύρέθη δ- πλευράς χειρονομίας, εμείς εΐχαμεν 
μως μία κοπέλλα είς τό διπλανόν τάς άντΐρρήσεις μας. 
γραφεΐον καί ειδοποίησε τό 100 καί (διαλογικαί συζητήσεις)
έτσι οΐ εγκληματίες συνελήφθησαν. Εις Σύνεδρος. . . Είστε ΰποχρεω- 
Τό άλλο συνταρακτικόν γεγονός εΤ- μ£νος απευθυνόμενος προς τήν Γε- 
ναι δτι Διευθυντής Ύπ)τος τής ^ Ε. ν,κήν Συνέλευσιν νά τήν ένημερώσε- 
Τ.Ε. έρράπισε καί έξηυτέλισε ένα τε. . .

I συνάδελφον καί δέν εύρέθη μία δα- κ Μττελέκο ς: Έφ’ δσον θέ-
I κτυλογράφος σι^ναδελψος να τταρη το ^£τε κατονομάσω, ανακαλώ αυτό 

100 καί νά συλλαβή τον άσχημο- π0|^ ε|ΤΓα Διότι δέν κατονομάζω, 
νοΰντα Διευθυντήν „ , Σάς εΐπα άνακαλώ.

Ομως ούτε ο Σύλλογος, ούτε η -
Διοίκησις ένδιεφέρθησαν, γιά νά υ
ποστηρίξουν τόν συνάδελφον αυτόν.
Νομίζω δτι θά τό ένθυμήστε δλοι τό 
θλιβερόν αΰτό έπεισόδιον τό όποιον 
ανέγραψε ολόκληρος ό ’Αθηναϊκός 
τύπος.

(διαλογικαί συζητήσεις) 
κ. Μπελέκος: Έν συνεχείςι 

σάς λέγω τά εξής: ’Εάν θελήσωμεν 
νά εξακολουθήσω μεν αυτήν τήν τα
κτικήν, νά άδιαφοροΰμεν δηλαδή γιά 
τό ποιος θά μάς διακυβερνήση, θά

κατά-

ΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΑΙ
Αναδρομή tied μέλλον

Τοΰ συναδ. ΣΤΥΛ. Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

Συνάδελφοι, έπίκε,τα, ή ώρα τής ελθωμεν ε,ς πολύ χειρότερόν 
άλλαγής. Δέν νομίζω βέβαια, δτι ^τασιν απο αυτήν την οποίαν ευρι- 
άλλαγή θά πραγματοποιηθή μέ τήν σκομεθα σήμερα. Δ,οτ, ο, δεδοκ,μα- 
διορ,ζομένην συνδικαλιστικήν ήγε- σμενο, απετυχαν. Και απετυχαν α- 
σίαν τήν όποιαν ή νέα κίνησις «πότε ττολυτως. „
θά γίνη παλαιό» μάς εμφανίζει τόν Ε,να. αληθές οτι λείπε, κατ. με- 
άξ,ότ,μον καί καθ’ δλα άριστον κύ- σ“ συνδικαλισμόν μας. Κατ,
ριον Όθωναίον, τόν όποιον ουδόλως ™λυ σοβαρόν λείπε, Αειπει το 
γνωρίζω. Ό κ. Όθωναΐος έπεστρα- 9?ΡΡ°9 στιο τους δ,εκδ,κουντας την 
τεύθη δ,ά νά ήγηθή καί έπ,λύση τά ΨΠΦον μας, λε,πε, η αποφασ,στ,κο- 
ζητήματα των συναδέλφων. Ή έπι- διοικήσουν με Θυσίες, δ,οτ,
στράτευα,ς είς αύτάς τάς περ,πτώ- θυσίες χρειάζονται δια να επιτευ- 
σεις εΐνα, καταστρεπτική. Διότι λεί- Χθο^ εκείνα τα οπο,α πρεπε, να ε
πουν τό θάρρος, ή πίστις καί ή ά- πιτευχθουν. Εαν δε εξακολούθησή- 
γωνιστικότης (λόγφ βλάβης τοΰ μι- Μ» “στην την τακτικήν, κύριοι, θα 
κροφώνου δέν άκούετα, ό όμ,λη- συσσωρευθουν ακόμη πιο πολλά κα- 

- κα και ομιλουμεν οτι την τελευτάιαντής).

(Συνέχεια από τό ποοηγουμενο)
Βεβαίως, περισσότερον εκπληκτι

κά εμφανίζονται τά αποτελέσματα 
είς τάς καταθέσεις Ταμιευτηρίου.

Ένώ τό γενικόν σύνολον των κα
ταθέσεων Ταμιευτηρίου είς έμπορι- 
κάς Τραπέζας καί ειδικούς πιστω
τικούς οργανισμούς κατά τό έτος 
1956 άνήρχετο είς δρχ. 1.757,5 έ- 
κατ., κατά τό έτος 1957 άνήλθεν είς 
δρχ. 4.102,4 έκατ., δηλαδή ποσο- 
στόν αΰξήσεως 133,5% εντός ένός 
έτους καί μάλιστα παρά τό γεγονός

δτι εντός τοΰ χρονικού τούτου δια
στήματος έγένοντο δύο μειώσεις τοΰ 
έπιτοκίου, δηλαδή άπό 10 κατήλθεν 
είς 8% έτησίως.

"Εκτοτε ό ρυθμός αΰξήσεως των 
καταθέσεων εμφανίζεται πάντοτε ά- 
νοδικός.

Πέραν των άνωτέρω δυνάμεθά ά- 
κόμη νά εϊπωμεν δτι είς τήν άπόφα- 
σιν αυτήν τής Νομισματικής Επι
τροπής οφείλεται καί ή άναβίωσις 
των προθεσμιακών καταθέσεων, ένός

είδους καταθέσεων λίαν επιθυμητού 
πρός τάς Τ ραπέζας, άλλά καί λίαν 
σημαντικού διά τήν καθόλου οικονο
μίαν τής χώρας μας, λόγψ τής διάρ
κειας των.

Παραθέτομεν κατωτέρω πίνακα έ- 
ξελίξεως τών καταθέσεων άπό τοΰ 

1 έτους 1946 μέχρι σήμερον, βάσει 
στοιχείων έκ τών Στατιστικών Δελ
τίων τής Τραπέζης τής Ελλάδος.

! Διά λόγους συγκρίσεως άναγρά- 
φομεν έν περιθωρίφ τό ύψος τών 
προπολεμικών καταθέσεων.

’Από τήν Συνδικαλιστικήν ήγεσί- δεκαετίαν εσυσσωρευθησαν και εμει- 
αν άπολύτως τίποτε δέν έπετεύχθη. yw αλυτα πλειστα των αιτημάτων. 
Άντ,θέτως μάλιστα υπήρξαν άντ,ρ- Αντ,λαμβανεσθε βέβαια, εαν και εν 
ρήσεις έάν τούτο βέβαια εΐνα, άλη- συνεχε,? εκλεξωμεν συνάδελφους, ο, 
θές, ώς πρός τήν έφαρμογήν Ύπουρ- όποιο, θα συνεχ,σουν αυτήν την τα- 
γικής άποφάσεως τοΰ Πρωθυπουρ- KTlKrlv, τι πρόκειται να συμβη.^ 
you κ. Στεψανοττούλου διά τής ό- Τελειώνοντας θεωρώ υττοχρέωσίν 
ττοίας παρείχετο ώράριον εργασίας μου νά σάς απευθύνω τάς ευχαρι- 
μειωμένσν είς τάς συναδέλφους, αΐ στίας μου, διότι μέ ακούσατε, 
όττοΐαι εΐχαν μικρά παιδιά, έλέχθη (Χειροκροτήματα)

Ή όμιΑία τοΰ συναδ. Κ. Γιιουντελα

Καταθέσεις έν γένει είς Εμπορικός Τ ραπέζας και Ε Π Ο
Είς έκατομ. δρχ.

’Αγαπητοί Συνάδελφοι, θά προσ
παθήσω νά μην σάς άπασχολήσω 
πολύ. Επειδή δέ διά πρώτην φοράν 
άπό τοΰ βήματος θά ομιλήσω πρός 

! τήν Γενικήν Συνέλευσιν, παρακαλώ 
νά μέ κρίνετε επιεικώς.

’Έτος
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πρέπει νά γνωρίζη δλη ή Τρεπεζ,τι- “/^οι μου ^υναοεΛψοι, υα κάνω 
-5 ^ μας οικογένεια τά θέματα τά ά- Ι£·™ ^«ρενθεσ,ν. Ο αείμνηστος
S : φορώντα τόν ταμειακόν κλάδον καί Προδρος κ Καραπανος, ε,ς τον ο-,
c νά κρίνη. Είναι ή πρώτη φορά πού ο, υπάλληλο, παρουσ,αζοντο |

ταμειακός ύπάληλος άπό τοΰ βήμα- *“> Tt?u εξεθετον τα ζητήματα μας

τήν συσκεψιν μας αυτήν.
Πράγματι, έσημειώθη αυθορμητι

σμός είς τήν προσέλευσιν τότε τών 
συναδέλφων. Κατελήξαμεν δέ είς τά 
εξής συμπεράσματα. "Οτι διά τά 
ζητήματα τοΰ ταμειακού κλάδου 6υ-

1938 24.900 24.000 10.000 10.000 4.000

1946 151 151 136 5 10
1947 398 398 349 14 35
1948 657 657 488 24. 145(1 )
1949 1.153 1.153 957 39 157(1 )
1950 1.540 1.540 1.313 52 175(1 )
1951 2.1 18 2.1 18 1.867 69 182
1952 2.196 2.196 1.927 104 165
1953 3.204 3.204 2.728 163 313

769,81954 3.189,5 2.249,7 1.607,6 297,9 38,4 305,8 — 939,8 170— —
1955 4.069,2 3.102,2 2.093,5 522,9 72,1 413,7 — 967— 197,5 — 769,5
1956 5.342,9 4.318,9 1.897,6 1.757,5 226,9 436,9 — 1.024— 244,4 34— 745,6
1957 9.1 16,1 7.61 1,2 2.289,2 4.102,4 623,5 596,1 64,9 1.440— 320,8 115,3 1.003,9
1958 11.667,4 10.031,6 2.460,4 5.770,5 1.104,6 696,1 68 1.567,8 355,9 105— 1.106,9
1959 15.278— 13.627,4 2.928,2 8.543,1 1.273,4 882.7 91,2 1.559,4 446,7 108,2 1.004,5
I960 18.633,7 16.632,4 3.462,3 10.834,5 1.137,1 1.198,5 149 1.852,3 561,1 125,3 1.165,9
1961 22.137,2 19.721,9 3.846,3 12.863,1 1.479,2 1.533,3 224,5 2.190,8 670,2 21 1,6 1.309—
1962 27.460,5 24.732,9 4.103,7 15.525,8 3.542,4 1.556— 134,7 2.592,9 756,6 330— 1.506,3
1963 34.158,6 30.649,3 4.447,2 19.824,2 4.736,2 1.641,7 154,7 3.354,6 860,7 644— 1.849,9
1964 38.603,3 34.042— 5.104— 22.768—•4.122,5 2.047,5 1 14 4.447,3 1.141,2 873,2 2.433,1
1965 42.901 — 37.990,5 5.732,4 25.298,5 4.502,4 2.457,2 184,1 4.726,4 1.474— 470,9 2.891,5
1966(2) 46.21 1 — 41.067,1 5.721,4 27.820,3 4.914,4 2.61 1,0 349,8 4.794,1 1.646,4 256,7 2.891,0

(1) Περιλαμβάνονται καί αΐ καταθέσεις Ν.Π.Δ.Δ., αϊτινες άνέρχονται είς τά 60% έπι τοΰ συνόλου.
(2) Α' έξάμηνον.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑ
ΝΙΣΜΟΙ (Ε.Π.Ο.). Οί Ειδικοί Πι
στωτικοί ’Οργανισμοί είς τούς ό
ποιους περιλαμβάνονται, ή ’Αγροτι
κή Τράπεζα, ή Κτηματική Τράπεζα, 
τό Ταμεΐον Παρακαταθηκών καί Δα
νείων καί τό Ταχυδρομικόν Ταμιευ- 
τήριον, παρουσιάζουν μίαν ίδιαιτέ- 
poev δραστηριότητα είς τήν Οικονο
μίαν μας, δΓ αΰτό καί έμφανίζονται 
κεχωρισμένως ύπό τής Τραπέζης τής 
‘Ελλάδος είς τό ύπ’ αυτής έκδιδό- 
μενον μηνιαΐον Στατιστικόν Δελτίον.

’Εξ όλων δμως τών Ε.Π.Ο. μόνον 
διά τό Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριου 
δυνάμεθά να εϊπωμεν δτι έσημείω- 
σεν μίαν καταπληκτικήν αίνοδον είς 
τάς καταθέσεις κατά τήν τελευταίαν 
δεκαετίαν, ώστε νά καταστή σοβα
ρός άνταγωνιστής τών Τραπεζών.

Ένώ κατά τόν μήνα Δεκέμβριον 
τοΰ 1954, έπι συνόλου καταθέσεων 
3.189,5 έκατομ.,, τό Ταχυδρομικόν 
Ταμιευτήριον άντεπροσώπευεν τά

29,4 έκατομιμ., δηλαδή ποσοσπόν 
0,92%, κατά τόν μήνα Δεκέμβριον 
τοΰ 1964, επί συνόλου καταθέσεων 
33.520 έκατομ., τά Ταχυδρομικόν 
Ταμιευτήριου εΐχε τά 6.708,7 έκα
τομ., δηλαδή τό ποσοστού τής συμ
μετοχής του έφθανε είς 1 7,41 %.

Ή έξέλιξις βεβαίως αΰτή τοΰ Τα
χυδρομικού Ταμιευτηρίου οφείλεται 
έν πολλοΐς είς τό ηΰξημένον έπιτό- 
κιον τό όποιον χορηγεί, ώς καί είς 
τό τεράστιον δικτύου ταχυδρομικών 
γραφείων καί άγροτικών διοονομέων, 
μέσφ τών οποίων έξυπηρετεΐ τήν πε
λατείαν του καί είς τά πλέον άπο- 
μεμακρυσμένα σημεία τής χώρας, έ- 
πίσης καί είς τά άτελή έμβάσματα 
τών Ελλήνων έργατών τής Δυτικής 
Γ ερμανίας.

Ή έξέλιξις τών καταθέσεων παρά 
τώ Ταχυδρομικώ Ταμιευτηρίφ άπό 
τοΰ έτους 1955, βάσει στοιχείων 
δελτίου τής Τραπέζης Ελλάδος, 
παρουσιάζεται ώς άκολούθως (είς 
έκοαομ. δραχμών):

ΤΟΥ
ΕΡΓΟ

σδ, Τ- ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΠΣΤΟΥ 
ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

τος αΰτοΰ, άναπτύσσει τά ζητήμα
τα, τά όποια άφοροΰν ήμάς.

Προ δύο έτών έσχηματίσθη μία 
Επιτροπή άπό ταμειακούς υπαλλή
λους, ή όποια ύπέβαλε είς τό Πρω
τοδικείου αΐτησιν διά τήν άναγνώ- 
ρισιν Συλλόγου Ταμειακών Υπαλ
λήλων, πού νά έξετάση τά ζητήμα- 
τά τών, διότι έπι σειράν έτών, μπο
ρώ νά πώ δεκαετηρίδας έτών, ούδείς 
ένδιεφέρθη ή ήσχολήθη μέ τά ζητή
ματα τοΰ ταμειακού κλάδου, τοΰ ό
ποιου οΐ συνάδελφοι άγωνίζονται μέ 
όλους τούς άλλους συναδέλφους, πα- 
λεύοντες καί μοχθοΰντες καί προσφέ
ρουν, γιατί είναι ή βιτρίνα τής Τρα
πέζης, πρόσφέροντες όσα καί οί άλ
λοι συνάδελφοι.

Έσχηματίσθη λοιπόν ή Επιτροπή 
καί έπροχώρησε μέ τόν Σύλλογόν 
μας γιά νά μπορέση καί έφέτος νά 
λύση τά άπό μακροΰ έκκρεμοΰντα θέ
ματα. Σχηματιζομένη ή Επιτροπή 
μέ ώρισμένους συναδέλφους έξέδωσε 
ώρισμένας άνακο ινώσεις.

"Ολοι σας, νομίζω καίτοι παρήλ
θε άρκετό χρονικό διάστημα, θά δια
βάσατε τάς άνακοινώσεις αύτάς και 
θά άντελήφθητε τί ζητούσαμεν ώς 
ταμειακοί υπάλληλοι. Πλήν δμως μέ 
πικρίαν τά λέγω αυτά, αμέσως έδη-

παθοΰσε άντι νά είσέλθη είς τήν σο
βαρότητα τοΰ θέματος, άρχιζε τάς 
συζητήσεις, τούς έριχνε κατά τό κοι
νώς λεγόμενον μέ διάφορα γλυκά 
λόγια καί έφευγαν εΰχαριστημένοι, 
χωρίς δμως κανένα άποτέλεσμα, 
ποτέ.

Εμείς πού έκπροσωπούμεθα κα! 
άπό τόν Πρόεδρόν μας τόν κ. Μΐ- 
χον, πού είναι σάρξ έκ τής σαρκός 
τοΰ ταμειακού κλάδου, γιατί νά μή 
τυγχάνουν μιας ιδιαιτέρας προσοχής 
καί ύοστηρίξεως τά αίτήματά μας, 
διά τά όποια πρέπει κατά τεκμήριου 
οΟτος νά έχει ιδίαν άντίληψιν;

Καί ό όμιλήσας προηγουμένως κ. 
Παπαϊωάννου, ό όποιος καί αυτός 
προέρχεται άπό τόν κλάδου μας, ου
δέποτε είς τάς Γενικάς Συνελεύσεις 
είπε νά ένδιαφερθοΰν γιά τά δικά 
μας θέματα.

(Διαμαρτυρίες έκ μέρους τοΰ κ. 
Παπαϊωάννου).
κ. Γκουντέλας: Ή μεγαλειώδης 
συγκέντρωσις ή οποία έλαβε χώραν 
είς τήν Λέσχην μας, έθεσε τά θεμέ
λια γιά τήν άποκατάστασιν, τέλος 
πάντων, καί αύτής τής κατηγορίας 
τών ταμειακών ΰποώλήλων.

(Διαλογικαί συζητήσεις)

Τήν προσεχή Κυριακή, 2 ’Απρι
λίου ώρα 8.45' ε ιπερινή, fra με
τάδοσή απ’ τό ΈίΗικό Πρόγραμ
μα τό σεατρικό έργο τοΰ σδ. Τά
χη Χατζηαναγνώστου, «Τό ’Άν
θος» κατά ραδιοσκηνοθεσία Μι- 
χάλη Μπούχλη

ΑΗΛΩΣΙΣ

Τέλος περιόδου Τ.Τ. Ποσοσπόν Έπί συνόλου καταθέι
1955 123,0 3,02 4.069,2
1956 295,0 5,56 5.342,9
1957 742,8 8,14 9.1 16,1
1958 1.140,6 9,77 1 1.667,4
1959 1.728,6 1 1,31 15.278,0
1960 2.304,4 12,36 18.633,7
1961 3.015,1 13,62 22.137,2
1962 4.061,7 14,79 27.460,5
1963 5.462,0 15,99 34,158,6
1964 6.708,8 17,37 38.603,3
1965 7.744,3 1 8,08 42.823,6
1966 (Α' έξάμ.) 8.343,9 18,05 46.21 1,0

(Συνέχεια στην 4η σελίδα)

ΠΡΟΣ ΤΌΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

’ΑΘήναι τή 18 Μαρτίου 1967 
Κύριε Πρόεδρε,

"Εχω τήν τιμήν νά γνωρίσω ύμΐν 
δτι έν άγνοίοι μου συμπεριελήφθην 
είς τό ύπό τόν κ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΠΑ
ΠΑ· IΏΑΝΝΟΥ ψηφοδέλτιον, ώς άν- 
ταπρόσωπος διά τό Εργατικόν Κέν
τρου ’Αθηνών, δηλώ δέ δτι δέν με
τέχω είς τό ώς άνω ψηφοδέλτιον είς 
δ παρά την θέλησίν μου συμπεριε- 
λήφθην, παρακαλώ δέ δπως δημοσι- 
εύσητε τήν παρούσαν έπι στολήν μου 
είς τό φύλλον τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗΣ» δπερ πρόκειται νά έκδοθή 
προσεχώς.

Μετά τιμής 
Γ. ΚΥΛΑΚΟΣ 

(Δόκιμος παρά τώ Ύπ)τι 
Πλ. Μητροπόλεως ΕΤΕ)

μιουργήθη άντίδρασις τοΰ Συλλόγου 
μας καί μάλιστα κάποιο φιλικόν 
πρόσωπον, φίλος μου τοΰ Συλλόγου, 
χωρίς νά σκεφθή ήθέλησε κάπως νά 
μάς μειώση, διότι ένόμιζε δτι έμεΐς 
άρχικώς βέβαια, θέλαμε νά κάνωμε 
ξεχωριστό Σύλλογο.

Σάς γνωρίζω δτι έμεΐς οί ταμεια
κοί ύπάλληλοι έχομε και ευγένειαν 
καί ήθος. Τούτο άσφαλώς τό έχετε 
διαπιστώσει. "Εχομε δμως ώς μειο
νέκτημα ας μου έπιτραπή ή λέξίς 
αΰτή, δτι προερχόμεθα δλοι έκ με- 
τατάξεως. Δηλαδή ή Τράπεζα έμάς 
τούς ταμειακούς ύπαλλήλσυς, εϊτε 
ώς άποτυχόντας είς τούς διαγωνι
σμούς, εϊτε διότι έκείνη τή στιγμή 
δέν είχαμε τά προσόντα, ήθέλησε, 
κατά κάποιον τρόπον, νά μάς βοηθή- 
ση. Κατά τό διάστημα δμως πού 
πέρασε δέν έγιναν διαγωνισμοί, γιά 
νά λάβωμε μέρος καί νά έξελιχθοΰ- 
με καί μεΐς όμαλώς.

Άλλ’ έρχομαι πάλιν είς τό θέμα, 
διά νά μήν σάς άπασχολήσω πολύ. 
Μετά τάς άνακοινώσεις, τάς οποίας 
έβγάλαμε επειδή αΐ άντιδράσεις τοΰ 
Συλλόγου μας ήσαν κα! ευγενικές 
καί φιλικές, θελήσαμε, καί πάλι, έ
μεΐς οί ταμειακοί νά δώσωμε δεί
γματα καλής θελήσεως κα! κατανο- 
ήσεως. Προέβημεν είς τήν σύγκλη- 
σιν μιάς συσκέψεως τών ταμειακών 
υπαλλήλων είς τήν λέσχην μας. Πα- 
ρακαλέσαμε δέ, νά μάς κάνη τήν τι
μήν ό Σύλλογος, νά παρευρεθή είς

κ. Γ κουντέλας: Τά θέματα εί
ναι δύο. Είπα βέβαια δτι προερχό
μεθα έκ μετατάξεως. Μάς ύποσχέ- 
θηκε ό Σύλλογος, δτι θά μάς βοη- 
θήση καί πράγματι άνέλαβε τήν ό
λη ύπόθεση, παρουσιαζόμενος είς 
τήν Διοίκησιν είς τόν κ. Μαύρο νά 
τοΰ έκθεση τήν όλη κατάστασή μας.

Ό κύριος Προσωπάρχης έδωσε 
εντολήν, νά σχηματισθή έπιτροπή, 
γιά νά μελετήση καί έβγήκε σχετι
κόν πόρισμα.

I Τό πόρισμα αύτό προβλέπει τά 
εξής: Δύο κατηγορίες είναι οί ίδι- 
κές μας. Οί μισθολογικώς καθηλω
μένοι κα! οί έαθμολογικώς καθηλω
μένοι. Δηλαδή ή μισθολογική καθή- 
λωσις άφορά τούς παλαιούς συνα
δέλφους, οί όποιοι έχουν περίπου 30 
28, 35 χρόνια είς τήν Τράπεζαν καί 
τούς βαθμολογικώς καθηλωμένους, 
τούς ταμειακούς έκείνους, οί όποιοι 
έχουν κατά κάποιον τρόπον όλιγώ- 
τερα χρόνια, άλλά κατά τόν καιρόν 
τής μετατάξεώς των, τούς υποβιβά
ζουν αντί νά τούς δώσουν τόν πρα
γματικό τους βαθμό.

Έάν, παραδείγματος χάριν, ήτο 
είσπράκτορας Α', έπρεπε νά γίνη 
ύποταμίας Α'. Τί έκαναν δμως; ’Ε
άν ήτο είσπρόκτωρ Α' τόν έκαναν 
ύποταμία Β'. Τόν υποβίβαζαν δηλα
δή κατά ένα βαθμό καί τόν έφεραν 
κατά 2-3 χρόνια πίσω.

Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, νά έξε- 
λιχθή αυτός ό ταμειακός υπάλλη
λος; πώς θά δυνηθή νά δημιουργή-

ση καί αύτός οικογένειαν δταν κατά 
τέτοιον τρόπον βρίσκεται επί σειράν 
έτών καθηλωμένος καί ή Διοήκησις 
ικανοποιεί τούς μισθολογικώς καθη
λωμένους, είς δέ τήν δευτέραν περί- 
πτωσιν τούς άφήνει είς τήν τύχην 
τους;

Εΰχαριστώ τόν Σύλλογν καί ειδι
κά τόν άγαπητάν συνάδελφον κ. Που- 
λήν, ό όποιος πράγματι άγωνίσθη- 
κε, άλλά δέν ή μπόρεσε νά ολοκλή
ρωσή τό θέμα μας.

Δέν θέλω νά σάς κουράσω περισ
σότερο καί τελειώνω μέ τήν παρά- 
κλησιν πώς καί έμεΐς κατά κάποιον 
τρόπον οί ταμειακοί υπάλληλοι, πρέ
πει νά λάβωμε κάποτε τήν θέσιν, ή 
όποια μάς άνήκει. Εΰχαριστώ πάρα 
πολύ πού μέ άκούσατε.

(Χειροκροτή ματα)
κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει 

ό κ. Γ. Παπαϊωάννου.

Ή όμιλία τον ουναδ. 
Γ. Ηαπ&ϊωάνου

κ. Γ. Παπαϊωάννου: ’Αγα
πητοί Συνάδελφοι, χαιρετίζω τήν ά- 
ποψινήν Γενικήν Συνέλευσιν τών με
λών τοΰ Συλλόγου μας. Θερμόν χαι
ρετισμόν απευθύνω πρός τούς συνά
δελφους τών επαρχιακών Καταστη
μάτων, οί όποιοι λόγφ τών αποστά
σεων, δέν είναι δυνατόν νά παρίσταν- 
ται έδώ άπόψε.

’Ιδιαίτερον δμως χαιρετισμόν ά- 
πευθύνω πρός τούς συναδέλφους μας 
Τραπεζιτικούς ύπαλλήλους τής Κύ
πρου, οΐ όποιοι τήν μέν ή μέραν άγω- 
νίζονται μέ τήν γραφίδα, διά τήν οι
κονομικήν άνάπτυξιν καί πρόοδον 
τής ΑΛεγαλονήσου, τήν δέ νύκτα μέ 
τό όπλου άνά χεΐρας προασπίζουν 
τήν άκεραιότητα καί άνεξαρτησίαν 
της.

Εύχομαι καί έλπίζω, δπως δλοι 
μας, ή ήμέρα καί τής τυπικής ένώ- 
σεως τής Κύπρου μέ τήν μητέρα Πα
τρίδα νά είναι λίαν εγγύς.

Προτού είσέλθω είς τήν άνάπτυ- 
ξιν τοΰ θέματός μου, θεωρώ ύποχρέ- 
ωσίν μου, νά άποτίσω φόρον τιμής 
πρός τήν μνήμην τοΰ άει μνήστου 
Προέδρου μας Γεωργίου Καραπάνου. 
Υπήρξε φωτισμένος ηγέτης καί είρ- 
γάσθη μέ δλας του τάς δυνάμεις διά 
τά Προσωπικόν καί τήν Τράπεζαν. 
Ήνάλωσε τήν ύγείαν του καί έπεσε 
έπι τών έπάλξεων τοΰ καθήκοντος. 
"Ας είναι αίωνία ή μνήμη του.

Κύριοι συνάδελφοι, έδιάβασα τήν 
λογοδοσίαν τοΰ Διοικητικού μας 
Συμβουλίου καί ομολογώ δτι κείμε
νου πτωχότερου δέν ύπήρξε ποτέ. 
Γιά νά γεμίσουν οί σελίδες, έπαυα- 
λαμβάνει τά ίδια και τά ’ίδια πρά
γματα δύο καί τρεις φορές καί τό 
συμπέρασμα είναι μηδέν.

Καί θά ήτο πέρα γιά πέρα άντρί- 
κιο, νά μάς έλεγε τό Διοικητικόν 
Συμβούλιου. Κύριοι, έμεΐς έκάναμε 
6,τι μπορούσαμε. Άλλά δυστυχώς 
δέν καταφέραμε τίποτα. Ή Διοίκη- 
σις τής Τραπέζης δέν μάς λαμβά
νει ύπ’ όψιν της. Καταθέτομεν τήν 
έντολήν καί άπερχόμεθά.

’Αντί δμως νά μάς πή αΰτό τό 
Διοικητικόν Συμβούλιου, μάς παρα
θέτει έναν κατάλογον έπιτευγμάτων. 
Άλλά κα! τά νήπια άκόμη γνωρί
ζουν, κύριοι Συνάδελφοι, δτι διά τά 
έπιτεύγματα αύτά τό Διοικητικόν 
Συμβούλιου εΐναι παντελώς άθώον. 
Διότι 1) Αί αυξήσεις οφείλονται, δ
πως καί τό ίδιο ομολογεί, είς τήν 
Ο.Τ.Ο.Ε. Άλλωστε τό μέτρον ήτο 
γενικόν τής πολιτείας δΓ όλους τούς 
εργαζομένους.

2) Αί προσωρινότητες μερίδος 
τοΰ Προσωπικού ήρθησαν κατόπιν 
αγώνων τών ιδίων τών ένδιαφερομέ- 
νων. Είναι γνωστόν τοΐς πάσι δτι 
έπιτροπαί έπί έπιτροπών έπεσκέ- 
πτοντο τούς αρμοδίους, άνευ τής 
συμπαραστάσεως τού Διοικητικού 
Συμβουλίου. Ή Τράπεζα τέλος ή- 
ναγκάσθη είς τήν λύσιν τοΰ ζητή
ματος τούτου κατόπιν πιέσεως τών 
ενδιαφερομένων, άλλά καί αγωγής 
συναδέλφου μή άνήκοντος είς τόν 
Σύλλογόν μας, άλλά είς τήν έτέραν 
πτέρυγα τοΰ Προσωπικού τής Τρα
πέζης, τοΰ κ. Κατσούλη.

3) Οί πτυχιοΰχοι προωθή,θησαν 
επίσης χάρις είς τάς ένεργείας τών 
ιδίων καί τοΰ γενικωτέρου μέτρου 
τής Πολιτείας δΓ όλους τούς έργα- 
ζομένους είς μεγάλους ’Οργανισμούς. 
Τό παραδέχεται τούτο καί τό Διοι
κητικόν Συμβούλιου.

4) Οί τοΰ Νόμου 751 ήγωνίσθη- 
σαν διά τοΰ ίδιου των Συλλόγου καί 
επέτυχαν τήν λύσιν τοΰ αιτήματος 
των, μερικώς. Οί ταμειακοί γιά νά 
λάβουν έλάχιστα ψιχία, ίδρυσαν καί 
αύτοί ίδιον Σύλλογον. Καί δέν α
πομένει τίποτε άλλο είς τό Διοικη
τικόν Συμβούλιου, παρά ή μερική ά- 
ναμόρφωσις τοΰ ’Οργανισμού. Τέ
τοια δμως ήτο ή άναμόρφωσις, ώστε 
καί τό ίδιο τό Διοικητικόν Συμβού
λιου νά ζητή σήμερον νέου ’Οργανι
σμόν.

Έδώ, κύριοι Συνάδελφοι, συμβαί
νουν πολύ περίεργα πράγματα. Ό 
Σύλλογος μέ τήν τεράστιον του δύ- 
ναμιν καί τό δραστικώτατον δπλον 
τής απεργίας είς χεΐρας του, νά μήν 
μπορή νά λύση ούτε τό παραμικρόν 
ζήτημά μας. Ένώ μόνον του τό Προ
σωπικόν, εϊτε οργανωμένου είς ενώ
σεις ύπό τήν μορφήν Νομικών Προ
σώπων, δπως παραδείγματος χάριν 
ό Σύλλγος τοΰ Νόμου 751, ό Σύν-

( Συνέχεια στην 6η σελίδα)



Σελις 4η

ΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΑΙ
(Συνέχεια από την 3η σελίδα)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

Ή έρευνα της κατανομής των κα
ταθέσεων κοντά γεωγραφικά διαμερί
σματα τής χώρας, έγένετο το πρώ
τον παρά τής Διευθύνσεως Οικονο
μικών Μελετών τής Εθνικής Τραπέ- 
ζης καί έδημοσιεύθη εις τό ΰπ’ άριθ. 
1. τεύχος τής τριμηνιαίας έκδόσεως 
«Οικονομικά! Εξελίξεις» τοΰ έτους

Διαμερίσματα
1. Στερεά Ελλάς κα! Εύβοια 

(τ. Διοίκησις Πρωτευούσης)
2. Πελοπόννησος
3. Ίόνιοι Νήσοι
4. Θεσσαλία
5. Μακεδονία 

(Θεσσαλονίκη)
6. "Ηπειρος
7. Κρήτη
8. Νήσοι Αιγαίου (περιλ. Δωδεκ.)
9. Θράκη

Σ ύνολον 'Ελλάδος

I 1960, μέ βάσιν οΰχ! τά συνολικά 
I στοιχεία τών παρά Τραπέζαις καί 
Ε.Π.Ο. καταθέσεων, άλλά τά άφο- 
ρώντα τάς καταθέσεις παρά τή Ε
θνική Τραπέζη.

Βάσει τών ανωτέρω στοιχείων ή 
ποσοστιαία κατανομή τών καταθέ
σεων κοντά γεωγραφικά διαμερίσμα
τα κοντά την 30.9.1959 εΐχεν ώς ά- 

, κολούθως:

Ποσοστιαία κατανομή 
70,1

8,7
1,6
2.3 
8,7

1,2
1,9
4.4
1,1

(65,9)

(4,5)

Έκ πρώτης δψεως, εκείνο τό ό
ποιον προκαλεΐ έντύπωσιν έκ τών 
στοιχείων τούτων είναι ή συγκέντρω- 
σις τοΰ μεγίστου μέρους τών κατα
θέσεων είς την Στερεάν Ελλάδα κα! 
Εύβοιαν είδικώτερον δέ είς ’Αθήνας 
κα! Πειραιά.

Είς τούτο βεβαίως, έδόθη τότε ή 
έξήγησις ότι είς την περιφέρειαν 
Πρωτευούσης είναι συγκεντρωμένον 
τό μεγαλύτερον μέρος τών Εμπορι
κών κα! Β ιομηχανικών Επιχειρήσε
ων τής Χώρας κα! ότι αΐ καταθέσεις 
ήσαν έξωγκωμέναι έκ λογαριασμών 
ταμειακών διαθεσίμων τών έπιχειρή- 
σεων αυτών. Επίσης ότι τό εισόδη
μα είς την περιφέρειαν τής Πρωτευ
ούσης είναι ύψηλότερον καί κατά 
συνέπειαν υπάρχουν μεγαλύτερα πε
ριθώρια άποταμιεύσεως.

Πιθανόν οΐ ανωτέρω λόγοι νά δι
καιολογούν έν μέρει μόνον την έξόγ- 
κωσιν τών καταθέσεων είς τήν περι
φέρειαν Πρωτευούσης, διότι δεν δυ- 
νάμεθα νά παραδεχθώμεν ότι τό χα- | 
μηλάν ποσοστόν άποταμιεύσεως είς

Διαμερίσματα
1. Στερεά Ελλάς καί Εύβοια 

(περιφέρεια τ. Διοικ. Πρωτ.)
2. Πελοπόννησος
3. Ίόνιοι νήσοι
4. Θεσσαλία
5. Μακεδονία 

(Θεσσαλονίκη)
6. "Ηπειρος
7. Κρήτη
8. Νήσοι Αιγαίου
9. Θράκη

Σ ύνολον Ελλάδος

Έν συγκρίσει μέ τά στοιχεία τής 
30.9.59, παρατηροΰμεν ότι είς την 
Στερεάν Ελλάδα καί Εύβοιαν, πα
ρά τό γεγονός ότι έξακολουθοΰν αύ- 
ται νά συγκεντρώνουν άνω τοΰ ήμι- 
σεος τών καταθέσεων τής χώρας, τό 
πόσοστόν κατανομής έμ-ιώθη κότα 
13,2%, είδικώτερον δέ τών ’Αθηνών 
κα! Πειραιώς κατά 16,2%.

Άντιθέτως, αυξητικήν τάσιν, έγ- 
γίζουσαν περίπου τό 100%, παρου
σιάζουν ή Θεσσαλία, Μακεδονία, 
"Ηπειρος κα! Θράκη. Παρατηροΰμεν 
δηλαδή μετατόπισιν τών καταθέσεων 
έκ τοΰ κέντρου προς τάς επαρχίας.

100,0

ώρισμένα τούλάχιστον διαμερίσματα 
τής χώρας ώφείλετο μόνον είς εισο
δηματικούς λόγους. Τήν σκέψιν μας 
ταύτην έρχονται νά ένισχύσουν καί 
τά στοιχεία τής 31.12.65, είς τά ό
ποια παρατηροΰμεν ότι υπάρχουν 
ουσιώδεις μεταβολα! έν συγκρίσει 
μέ τά τοιαΰτα τοΰ έτους 1959.

Πρέπει νά δεχθώμεν ότι είς ώρι
σμένα διαμερίσματα τής χώρας ή 
δέν κατεβλήθη ικανή προσπάθεια 
έκ μέρους τών εκπροσώπων τών πι
στωτικών Ιδρυμάτων διά τήν έπαρ- 
κή άνότττυξιν τοΰ άποταμιευτικοΰ 
πνεύματος ή ότι ή τραπεζική κοτά- 
θεσις δεν άπετέλει ελκυστικήν τοπο- 
θέτησιν τών διαθεσίμων τών κατοί
κων τών περιφερειών αυτών.

Πάντως, ό,τιδήποτε κα! αν δεχθώ- 
μεν, καταλήγομεν είς τό συμπέρα
σμα ότι ύφίστανται άκόμη αρκετά 
ανεκμετάλλευτα περιθώρια αύξήσεωις 
τών καταθέσεων είς τήν Επαρχίαν. 

I Τά στοιχεία τής 31.12.65 έχουν 
ώς ακολούθως:

Ποσοστιαία κατανομή 
56,9

8,2
1,8
4.3 

15,8

2.4 
2,6 
5,9 
2,1

(49,7)

(7,4)

100,0

1959
2,3
8,7
1,2
1,1

1965
4.3 

15,8
2.4
2,1

Θεσσαλία 
Μακεδονία 
"Ηπειρος 
Θράκη

Βεβαίως, έκ πλέον αναλυτικής με
λέτης τών στοιχείων αυτών κα! συγ
κρίσεων μεταξύ ειδών καταθέσεων 
(Ταμιευτηρίου - Προθεσμίας - "Ο- 
φεως), πληθυσμού κλπ., πολλά χρή
σιμα συμπεράσματα θά δύνανται, νά 
έξαχθοΰν, άλλά τό έργον τοΰτο ανή
κει είς άλλους.

Σκέψεις καί συμπερά
σματα. Είς τάς όλίγας αΰτάς σε
λίδας, προσεπαθήσαμεν νά δώσω- 
μεν μίαν γενικήν εικόνα τής μεταπο
λεμικής έξελίξεως τών καταθέσεων 
καί νά τονίσωμεν ότι ό αγών δέν ε- 
περατώθη κα! πρέπει νά συνεχισθη, 
διότι αί καταθέσεις ήσαν καί θά εΤ- 
ναι ττάντοτε «τό αΐμα τών τπατωτι- 
κών Ιδρυμάτων». i

Βεβαίως, τό θέμα τών καταθέσεων 
παρουσιάζει μίαν τρομερόν ευαισθη
σίαν έν Έλλάδι· τό παραμικρόν γε
γονός, είτε εσωτερικόν, είτε εξωτε
ρικόν είναι ικανόν νά επίδραση άνα- 
σταλτικώς έπ! τής πορείας των.

Ή πείρα όμως απέδειξεν ότι, έφ’ 
όσον ύπάρχει ποιά τις σταθερότης 
(Κυβερνητική - νομισματική),, μονα
δικόν κίνητρον διά τήν προσέλκυσιν 
καταθέσεων αποτελεί τό υψηλόν έ- 
πιτόκιον.

"Ας σημειωθή, ότι τό θέμα τών 
καταθέσεων χρήζει συνεχώς μελέτης 
διά τήν προσαρμογήν προς τάς ση
μερινός οίκο-νομικάς εξελίξεις. Ε,ιδι- 
κώτερον σήμερον, μετά τήν άπαγό- 
ρευσιν τών είς χρυσόν συναλλαγών, 
υπάρχει αρκετόν ρευστόν είς χεΐρας 
προσώπων, άτινα διστάζουν ως προς 
τήν εκλογήν τής καλυτέρας τοποθε- 
τήσεως: 'Αγορά άκινήτων; ’Αγορά 
όμολογιών; ’Αγορά μετοχών ή κα- 
τάθεσις είς τήν Τράπεζαν;

Πρέπει λοιπόν νά καταβληθή σο-

τήν ’Εθνικήν μας οικονομίαν.

ενδιαφέρουν.

μέγιστα τήν κυκλοφορίαν τοΰ χρή
ματος καί θά έντσχύση τό λογ 
κόν λεγόμενον χρήμα.

Βεβαίως, βασική προϋπόθεσι 
προκειμένη θά ήτο ή τροποπο 
τοΰ νόμου περί έπιταγής διά 
καθιερώσεως αΰστηρών ποινών 
τούς έκδότας επιταγών σνευ 
κρύσματος.

τελούν.
Ώς γνωστόν, σήμερον

μεσφ των οποίων, κατα 
1965, συνεψηφίσθησαν 
τεμάχια έπιταγών άξίαι 
εκατομμυρίων Δρχ.

κής μας Οικονομίας.

ΤΑΚΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΠΣΤΟΥ

ΙΤΕ ΠΑΙ
πρώτο βραβείο 
ιστορικού 
μυθ ιστορήματος

ΕΚΔΟΣΗ : I. β. ΚΟΛΛΑΡΟΣ & Σια

Τό καλύτερο 
δώρο

γι ά παιδιά

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ

Διά τάς άρχαιρεσίας τοΰ Συλλόγου ‘Υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης
τής Ελλάδος τής 2ας καί 3ης ‘Απριλίου 1967

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: Παναγιωτόπουλος ’Εμμανουήλ - Καλαμιωτου
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ν

ΤΑΚΤΙΚΟ! ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α) ΚΕΝΤΡΟΥ Α) ΚΕΝΤΡΟΥ

1) ΟΘΩΝΑΙΟΣ ’Αδαμάντιος Διοίκησις 1) ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ Βασιλική Λογ. Κέντρον
2) ΜΙΧΟΣ Εύστάθιος Κεντρικόν 2) ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ Έπαμειν. Διοίκησις
3) ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγ. Σταδίου 38 3) ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ Κων)νος Μοναστηράκιον
4) ΚΑΛΕΚΗΣ Γεώργιος Πειραιώς Α’ 4) ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Κων)νος Διοίκησις
5) ΚΑΤΣΟΥΑΟΣ Φιλοποίμην Παγκράτι 5) ΣΑΡΡΗΣ ’Αντώνιος Νεάπολις
6) ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ Νέλλη Μητρόπολις 6) ΣΤΕΡΓΙΟΥ Μιχαήλ Μητρόπολις
7) ΜΠΕΡΚΑΣ Θεοχάρης Κεντρικόν 7) ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ Μαρκησία Κεντρικόν
8) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Στέφανος Κάνιγγος
9) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΣ Ίωάν. Πειραιεύς

10) ΠΑΠΠΑΣ Νικόλαος ’Αγορά
11) ΠΟΙΛΑΣ ’Ελευθέριος Κεντρικόν
12) ΠΑΠΑΛΟΗΣ Λάμπρος Κεραμεικός
13) ΠΟΥΛΗΣ Κων)νος Διοίκησις
14) ΧΑΡΙΤΟΣ Δημήτριος ‘Ομόνοια

Β) ΕΠΑΡΧΙΩΝ Β) ΕΠΑΡΧΙΩΝ

1) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Παν.Θεσ)νίκη 1) ΑΠΑΛΛΑΚΗΣ Ματθαίος ‘Ηράκλειον
2) ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ Ζαχαρίας ‘Ηράκλειον 2) ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Στυλιανός Θεσ)νίκη
3) ΜΠΟΝΑΝΟΣ Γεώργιος Πάτραι 3) MAP ΣΑΝ Βλαδίμηρος Καβάλα
4) ΠΑΠΑΒΑΣ 1 ΑΕΙ ΟΥ Γεώργ. Κατερίνη 4) ΣΚΑΗΒΑΝΙΩΤΗΣ Λέανδρ. Πάτραι
5) ΣΙΑΦΟΣ Κων)νος Λάρισα
6) ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ Γεώργιος Καλαμάτα
7) ΦΟΥΤΑΚΗΣ Κων)νος Θεσ)νίκη

3. ΕΛΕΓΚΤΑΙ

1) ΚΑΡΔΑΡΑΣ Χρηστός Διοίκησις
2) ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ Σωτήριος Κεντρικόν

4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΤΟ 5. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ Ο.Τ.Ο.Ε.

1) ΟΘΩΝΑΙΟΣ ’Αδαμάντιος Διοίκησις 1) ΟΘΩΝΑΙΟΣ ’Αδαμάντιος Διοίκησις
2) ΔΙΛΙΝΤΑΣ Σπυρίδων Κεντρικόν 2) ΔΙΛΙΝΤΑΣ Σπυρίδων Κεντρικόν
3) ΘΕΟΔΩΡΑΚ Η Σ Παναγιώτης Διοίκησις 3) ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγ. Σταδίου 38
4) ΚΑΒΑΑΑΚΗ Σοφία Κεντρικόν 4) ΚΟΥΒΕΛΑΣ Νικόλαος οδού Πειραιώς
5) ΚΑΣΤΡ ΙΝΑΚΗΣ Μιχαήλ Κεντρικόν 5) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Άθαν. Μακρυγιάννη
6) ΚΑΤΣΟΥΑΟΣ Φιλοποίμην Παγκράτι 6) ΛΑΡΟΣ Κων)νος Σταδίου 38
7) ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ ’Αντώνιος ’Αγορά 7) ΜΑΡΑΓΚΟΥ ’Αγγελική Διοίκησις
8) ΚΟΛΛΑΡΟΣ Πέτρος Διοίκησις 8) ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ Έπαμειν. Διοίκησις
9) ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Δημήτριος Μητρόπολις 9) ΜΙΧΟΣ Εύστάθιος Κεντρικόν

10) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Κεντρικόν 10) ΜΥΛΩΝΑΣ ’Ιωάννης Λογ. Κέντρον
11) ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ Δημήτριος Παγκράτι 11) ΞΥΝΟΓΑΛΟΣ Κων)νος Μητρόπολις
12) ΛΟΥΤΡΑΚΗΣ Γεώργιος Πραξιτέλους 12) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΣ Ίωάν. Διοίκησις
13) ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗΣ Κων)νος Μοναστηράκιον 13) ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Νικόλαος Κεντρικόν
14) ΜΑΝΕΑΣ Στυλιανός Διοίκησις 14) ΠΟΥΛΗΣ Κων)νος Διοίκησις
15) ΜΑΡΑΓΚΟΥ ’Αγγελική Διοίκησις 15) ΣΑΛΙΜΠΑΣ Θεόδωρος Σταδίου 38

' 16) ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ Νέλλη Μητρόπολις 16) ΣΟΛΟΥΚΟΣ Άνδρέας ‘Ομόνοια
17) ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ Έπαμειν. Διοίκησις 17) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΑΟΣ Άθαν. Κολωνάκι
18) ΜΕΛΑΣ ’Εμμανουήλ Πειραιεύς 18) ΤΖΙΝΟΣ ‘Ηρακλής Κεντρικόν
19) ΜΠΕΡΚΑΣ Θεοχάρης Κεντρικόν 19) ΤΣΑΝΤΟΥΑΑΣ Κων)νος Κεντρικόν
20) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Στέφανος Κάνιγγος 20) ΧΑΡΙΤΟΣ Δημήτριος ‘Ομόνοια
21) ΟΙ ΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Γεώρ. Μητρόπολις 21) ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Κων. Πειραιεύς

ς 22) Π ΑΛΛΗΣ Ευθύμιος Λογ. Κέντρον 22) ΖΕΡΒΑΚΗ ’Ιωάννα Αιγάλεω
23) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡ ΙΟΥ Γρηγόρ. Εύριπίδου 23) ΚΑΡΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γεώρ. Καμίνια
24) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.Κεντρικόν 24) ΚΟΥΚΙΟΣ Γεώργιος Ναυαρίνου

" 25) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΣ Ίωάν. Διοίκησις 25) ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Βασίλειος Κηφισία
26) ΠΟΊ ΛΑΣ ’Ελευθέριος Κεντρικόν 26) ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Άργύριος Θεσ)νίκη
27) ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Νικόλ. Κεντρικόν 27) ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Στυλιανός Θεσ)νίκη
28) ΠΟΥΛΗΣ Κων)νος Διοίκησις 28) ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ Ζαχαρ. Ηράκλειον
29) ΣΑΛΙΜΠΑΣ Θεόδωρος Σταδίου 38 29) ΚΑΡΑΣ ΙΜΟΣ Βασίλειος Λάρισα
30) ΣΙΔΕΡΗΣ ’Ιωάννης Σταδίου 38 30) ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ Σπυρίδων Ζάκυνθος

ς 31) ΣΩΤΗΡΙΟΥ Παναγιώτης Κεντρικόν 31) ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Παντελής Καλαμάτα
5 32) ΤΣΑΚΑΛΗΣ Σπυρίδων Πανεπιστημίου 32) ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ Γεώρ. Ηράκλειον
4 33) ΤΣΑΝΤΟΥΑΑΣ Κων)νος Κεντρικόν 33) ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ Νικόλαος Μέγαρα

34) ΤΣ 1Γ ΔΕΜΟΓ ΛΟΥ Άντών. Κεντρικόν 34) ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Έμμ. Ηράκλειον
^ 35) Π1ΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Λέων. Πειραιεύς 35) MAP ΣΑΝ Βλαδίμηρος Καβάλα
α 36) ΦΡΙΖΗΣ ’Ιάκωβος Παγκράτι 36) ΜΙΡΛΙΑΟΥΝΤΑΣ Άριστομ Θεσ)νίκη
ν 37) ΧΑΡΙΤΟΣ Δημήτριος ‘Ομόνοια 37) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κων. Σάμος

38) ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ Χρηστός Ναυτιλιακόν 38) ΠΑΠΑΒΑΣ ΙΛΕΙΟΥ Γεώρ. Κατερίνη
39) ΓΚΟΥΜΑΣ Νικόλαος Ναυαρίνου 39) ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ Νικόλ. Μυτιλήνη
40) ΔΡΑΓΩΝΕΑΣ Σωτήριος Κηφισία 40) ΠΙΠΕΡΙΓΚΟΣ Δημήτρ. Αγρίνιον
41) ΚΑΡΚΑΝΗΣ ’Αθανάσιος Άμαρούσιον 41) ΣΙΑΦΟΣ Κων)νος Λάρισα
42) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΣ Λέων. Πειραιεύς 42) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Νικόλαος Χανιά
43) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Άπόστ. Πειραιεύς
44) ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Γρηγόριος Ζέα
45) ΓΑΤΟΣ Κων)νος Λαμία
46) ΚΑΛΛΙΑΣ Στέφανος Θεσ)νίκη
47) ΚΟΜΠΛΗΣ Ιωάννης Θεσ)νίκη
48) ΚΟΤΤΟΣ Παναγιώτης Α’ίγιον
49) ΛΟΛΑΣ Χαράλαμπος Δράμα
50) ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ Έμμαν. Χανιά
51) ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ Βασίλειος Ρόδος
52) ΠΑΠΑΒΑΣ ΙΛΕΙΟΥ Γεώργ. Κατερίνη
53) ΣΙΜΙΤΟΣ Δημήτριος Κομοτινή
54) ΤΣΙΝΑΣ ’Αναστάσιος Βόλος
55) ΧΑΤΖΗΣ Γεώργιος Θεσ)νίκη
56) ΧΑΤΖΗΝ1 ΚΟΑΑΟΥ Δημ. Θεσ)νίκη



Σελίς 5η

ΨΗΦΟ ΑΕΛΤΙΟΝ
Διά τάς αρχαιρεσίας τοϋ Συλλόγου Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπεζης 

τής Ελλάδος τής 2ας καί 3ης ’Απριλίου 1967

1· ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ : Σταθόπουλος Σωτήριος — Κεντρικόν 
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

) ΚΕΝΤΡΟΥ

ΠΑΠΑ· IΩΑΝΝΟΥ Γεώργ. Κεντρικόν 
ΚΑΤΣ I ΚΑΒΕΛΗΣ Γ εώργ. Διοίκησις 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΑΟΣ Φώτ. Διοίκησις 
ΜΠΟΝΑΣ Χρηστός Κεντρικόν
ΜΑΣΤΟΡ ΙΔΟΥ ’Αγγελική Κεντρικόν 
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Kwv)νος Κεντρικόν 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ Βασίλειος Σταδίου 38 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ζαφείρης Καλαμιώτου 
ΜΠΕΑΕΚΟΣ Θεόδωρος Μητρόπολις
ΓΟΑΕΜΗΣ Διον. - Ρόϋ Μητρόπολις
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Άθανάσ. Κεραμεικός 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ Μαρία Λογ. Κέντρον
ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ Γεράσ. Πειραιώς Α' 
ΑΛΜΠΑΝΗΣ Νικόλαος Ναυτιλιακόν

Α) ΚΕΝΤΡΟΥ

1. ΣΑΚΕΛΛΑΡ ΙΔΗΣ Χρηστός
2) ΦΩΤΟ Π ΟΥΛΟ Σ Κων)νος
3) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βάσω
4) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ελευθέριος
5) ΛΙΟΔΑΚΗ Ελένη
6) ΣΥΡΙΓΟΥ Πολύτιμη
7) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΑΟΣ Άθ.

Κεντρικόν 
Κεντρικόν 
Λογ. Κέντρον 
Πειραιώς Α' 
Λογ. Κέντρον 
Διοίκησις 
Κεντρικόν

Β) ΕΠΑΡΧΙΩΝ
1) ΣΠΑΧΙΔΗΣ Κυριάκος
2) ΔΡΟΥΓΑΛΑΣ ’Ιωάννης
3) Μ Π ΕΛΛΑΣ ’Αθανάσιος
4) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ "Αγγελος
5) ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ’Ιωάννης
6) ΓΚΙΟΚΑΣ Δημήτριος
7) Ρ ΑΥΤΟ Π ΟΥΛΟ Σ ’Ιωάννης

Θεσ)νίκης Α'
Θεσ)νίκης Λ. Σοφού
Πάτραι
'Ηράκλειον
Χανιά
Λάρισα
Άγρίνιον

Β) ΕΠΑΡΧΙΩΝ
1 ) ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ζήσης Θεσ)νίκης Α'
2) ΡΟΥΜΠΑΣ Δημήτριος Πάτραι
3) ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Άπόστ. Κύμη
4) ΖΩΤΟΣ Θεόδωρος Ναύπλιον

3. ΕΛΕΓΚΤΑΙ

1) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Παναγ. Βάθης
2) ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Κων)νως Κεντρικόν

4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

1) ΠΑΠΑ" I"ΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος Κεντρικόν
2) ΚΑΤΣ I ΚΑΒΕΛΗΣ Γ εώργ. Διοίκησις
3) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΑΟΣ Φώτ. Διοίκησις
4) ΜΠΟΝΑΣ Χρηστός Κεντρικόν
5) ΜΑΣΤΟΡ ΙΔΟΥ ’Αγγελική Κεντρικόν
6) ΠΕΤΡΟ ΥΛΑΚΗΣ Κων)νος Κεντρικόν
7) ΣΤΕΡΓΙΟΥ Βασίλειος Σταδίου 38
8) ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Κων)νος Κεντρικόν
9) ΒΑΣ ΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ζαψείρ. Καλαμιώτου

10) ΜΠΕΑΕΚΟΣ Θεόδωρος Μητρόπολις
11) ΓΟΑΕΜΗΣ Διον. - Ρόϋ Μητρόπολις
12) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Άθανάσ. Κεραμεικός
13) ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ Μαρία Λογ. Κέντρον
14) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βάσω Λογ. Κέντρον
15) ΑΙΟΔΑΚΗ Έλενη Λογ. Κέντρον
16) ΚΑΒΑΛΙ ΕΡΑΤΟΣ ΓεράσιμοςΠειραιώς Α'

5. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ Ο.Τ.Ο.Ε.

17) ΑΛΜΠΑΝΗΣ Νικόλαος
18) ΣΠΑΧΙΔΗΣ Κυριάκος
19) ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ζήσης
20) ΔΡΟΥΓΑΛΑΣ ’Ιωάννης
21) Μ Π ΕΛΛΑΣ ’Αθανάσιος
22) ΡΟΥΜΠΑΣ Δημήτριος
23) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Άγγελος
24) ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ’Ιωάννης
25) ΓΚΙΟΚΑΣ Δημήτριος
26) ΣΑΚΕΛΛΑΡ ΙΔΗΣ Χρηστός
27) ΦΩΤΟΠΟΥΑΟΣ Κων)νος
28) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ’Ελευθέριος
29) ΣΥΡΙΓΟΥ Πολύτιμη
30) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χρηστός
31) ΠΑΠΑ I-ΩΑΝΝΟΥ Δημήτρ.

Ναυτιλιακόν 
Θεσ)νίκης Α'
Θεσ)νίκης Α'
Θεσ)νίκης Λ. Σοφού
Πάτραι
Πάτραι
Ηράκλειον
Χανιά
Λάρισα
Κεντρικόν
Κεντρικόν
Πειραιώς Α'
Διοίκησις
Πάτραι
Διοίκησις

32) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος Κεντρικόν
33) ΑΙΛΙΑΝΟΣ Νικόλαος Πειραιώς Α'
34) Κ IΟΥΑΧΑΤΖΗΣ Μάριος Αιγάλεω
35) ΒΑΑΑΜΒΑΝΗΣ ΣπΟρος Εΰριπίδου
36) ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Δήμος Διοίκησις
37) ΜΑΘΙΟΣ Άνδρέας Σάμος
38) Π ΑΠΑΝΤΩΝ Η ’Αλίκη Μεσολόγγι
39) ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ Τασούλα Κεντρικόν
40) ΜΙΧΑΗΛ ΙΔΟΥ Μαρία Κεντρικόν
41) ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Βασίλειος Κεντρικόν
42) ΜΙ ΣΑΗΛΙΔΗΣ Μωϋσής Κεντρικόν
43) ΚΥΛΑΚΟΣ Γεώργιος Μητρόπολις
44) ΖΩΤΟΣ Θεόδωρος Ναύπλιον
45) ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ’Απόστολος Κεντρικόν
46) ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ Μάρκος Διοίκησις
47) ΚΑΡΥΤΣΩΤΗΣ Ευάγγελος 'Ομόνοια
48) ΒΟΡΓΙΑΣ ’Ιωάννης ’Αγορά
49) ΑΝΑΓΝΟΥ Παναγιώτης Κεντρικόν
50) ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή Διοίκησις
51) ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ Προκόπιος Διοίκησις
52) ΚΑΚΟΥΣΗΣ Θεοφάνης Διοίκησις
53) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΑΟΣ Άθ. Κεντρικόν
54) ΝI ΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρ. Μεγαλόπολις
55) ΛΥΓΕΡΗΣ Δημήτριος Άγρίνιον
56) ΠΑΥΛΙΔΗΣ Δημήτριος ’Έδεοσα

1) ΠΑΠΑ· I-ΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος
2) ΚΑΤΣ I ΚΑΒΕΛΗΣ Γεώργ.
3) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΑΟΣ Φώτ
4) ΜΠΟΝΑΣ Χρηστός
5) ΜΑΣΤΟΡ ΙΔΟΥ Αγγελική
6) ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Κων)νος
7) ΣΤΕΡΓΙΟΥ Βασίλειος
8) ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Κων)νος
9) ΒΑΣ ΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ζαψείρ.

10) ΜΠΕΑΕΚΟΣ Θεόδωρος
11) ΓΟΑΕΜΗΣ Διον. - Ρόϋ
12) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Άθανάσ.
13) ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ Μαρία
14) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βάσω
15) ΛΙΟΔΑΚΗ 'Ελένη
16) ΚΑΒΑΛΙ ΕΡΑΤΟΣ Γεράσιμς
17) ΑΛΜΠΑΝΗΣ Νικόλαος
18) ΣΠΑΧΙΔΗΣ Κυριάκος
19) ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ζήσης
20) ΔΡΟΥΓΑΛΑΣ ’Ιωάννης
21) ΜΠΕΛΛΑΣ Αθανάσιος
22) ΡΟΥΜΠΑΣ Δημήτριος
23) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Άγγελος
24) ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ’Ιωάννης
25) ΓΚΙΟΚΑΣ Δημήτριος
26) ΣΑΚΕΛΛΑΡ ΙΔΗΣ Χρηστός
27) ΦΩΤΟΠΟΥΑΟΣ Κων)νος
28) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ’Ελευθέριος
29) ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Νικόλαος
30) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χρηστός
31) ΜΑΘ IΟ Σ Άνδρέας
32) ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ Αλίκη
33) ΖΩΤΟΣ Θεόδωρος
34) ΝΙ ΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρ.
35) ΛΥΓΕΡΗΣ Δημήτριος
36) ΠΑΥΛΙΔΗΣ Δημήτριος
37) ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή
38) ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ Προκόπιος
39) ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Βασίλειος
40) ΜΙ ΣΑΗΛΙΔΗΣ Μωϋσής
41) ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ Μάρκος
42) ΑΝΑΓΝΟΥ Παναγιώτης

Κεντρικόν 
Διοίκησις 

. Διοίκησις 
Κεντρικόν 
Κεντρικόν 
Κεντρικόν 
Σταδίου 38 
Κεντρικόν 
Καλαμιώτου 
Μητρόπολις 
Μητρόπολις 
Κεραμεικός 
Λογ. Κέντρον 
Λογ. Κέντρον 
Λογ. Κέντρον 
Πειραιώς Α' 
Ναυτιλιακόν 
Θεσ)νίκης Α' 
Θεσ)νίκης Α' 
Θεσ)νίκης Λ. Σοφού 
Πάτραι 
Πάτραι 
'Ηράκλειον 
Χανιά 
Λάρισα 
Κεντρικόν 
Κεντρικόν 
Πειραιώς Α' 
Πειραιώς Α'
Πάτραι
Σάμος
Μεσολόγγιον
Ναύπλιον
Μεγαλόπολις
Άγρίνιον
’Έδεσσα
Διοίκησις
Διοίκησις
Κεντρικόν
Κεντρικόν
Διοίκησις
Κεντρικόν

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΕΝ0Α 0Α ΔΙΕΞΑΧΟΟΥΝ ΑΙΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ 

ΤΗΣ 2ας ΚΑΙ 3ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967
1. ΑΘΗΝΩΝ 31. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Καταστήματα Αθηνών - Πει-Κατερίνης. 
ραιώς, Π ροαστείων, Πόρου,32. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Κυθήρων - Σπετσών, Ύδρας.Κέρκυρας.
2. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 33. ΚΙ ΑΤΟΥ 
Αγίου Νικολάου, Ίεραπέ-Κιάτου. 
τρας, Σητείας, Νεαπόλεως. 34. ΚΙΛΚΙΣ
3. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Κιλκίς.
Αγρίνιου. 35. ΚΟΖΑΝΗΣ
4. ΑΙΓΙΟΥ Κοζάνης, Αμυνταίου, Γρεβε-
Αιγιου. νών, Πτολεμάίδος, Σιατίστης
5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 36. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Άλεξανδρ)λεως, Σουφλί ου. Κομοτηνής.
6. ΑΝΔΡΟΥ 
Άνδρου.
7. ΑΡΓΟΥΣ 
Άργους, Νεμέας.
8. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
Αργοστολιού, ’Ιθάκης.
9. ΑΡΤΗΣ 
Άρτης.
10. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 
Αταλάντης.
11. ΒΕΡΡΟΙΑΣ 
Βερροίας.
12. ΒΟΛΟΥ

37. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Κορίνθου, Λουτρακιού.
38. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 
Κυπαρισσίας, Φιλιατρών.
39. ΛΑΜΙΑΣ 
Λαμίας, Καρπενησιού.
40. ΛΑΡΙΣΗΣ
Λαρίσης, Φαρσάλων, Δομο- 
κοϋ.
41. ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 
Λεβαδείας, Όρχομενοϋ, Άμ- 
φικλείας, Παραλ. Διστόμου.
42. ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Βόλου, Αλμυρού, Σκαπέλου,Λευκάδας.
Άγιάς.
13. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 
Γ αργαλιάνων.
14. ΓΥΘΕΙΟΥ 
Γ υθείου.
15. ΔΡΑΜΑΣ 
Δράμας.
16. ΕΔΕΣΣΗΣ 
’Εδέσσης, Φλωρίνης, 
δαίας.
17. ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ 
Έλασσόνος.
18. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Ζακύνθου.
19. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ 
Ήγουμενίτσης.
20. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
'Ηρακλείου, Μοιρών.
21. ΘΕΣΣΟΛΟΝΙΚΗΣ 
I. Δραγούμη
Όδ. Έγνατίας 
» Έρμου 
» Λ. Σοφού 
» Μοναστηριού 
» 25ης Μαρτίου 

Πλ. I. Μεταξά 
Σταθμού.

43. ΜΕΓΑΡΩΝ 
Μεγάρων.
44. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Μεσολογγίου, Ναυπάκτ ο υ, 
Α’ιτωλικοΰ.
45. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Μυτιλήνης, Λήμνου, Πλωμα- 
ρίου Παπάδων.

Άρι-46. ΝΑΟΥΣ Η Σ 
Ναούσης.
47. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
Ναυπλίου, Λεωνιδίου, Κρανι- 
δίου.
48. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Ξυλοκάστρου.
49. ΞΑΝΘΗΣ 
Ξάνθης.
50. ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 
Όρεστιάδος, Διδυμοτείχου.
51. ΠΑΤΡΩΝ 
Πατρών, Καλαβρύτων.
52. ΠΡΕΒΕΖΗΣ 
Πρεβέζης.
53. ΠΥΡΓΟΥ 
Πύργου, Άμαλιάδος.
54. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Ρεθύμνης.

Γιαννιτσών, Λαγκαδά, Ν. Ά-55. ΡΟΔΟΥ 
λεξανδρείας, Κουφαλίων, Ν.Ρόδου, Κώ. Λ
Μουδανιά, Πολύγυρος.
22. ΘΗΒΩΝ 
Θηβών, Ερυθρών.
23. ΙΤΕΑΣ 
’Ιτέας, Άμφίσσης.
24. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

56. ΣΑΜΟΥ 
Σάμου.
57. ΣΕΡΡΩΝ 
Σερρών, Νιγρίτης.
58. ΣΠΑΡΤΗΣ 
Σπάρτης.

Ίωαννίνων, Μετσόβου, Παρα-59. ΣΥΡΟΥ
μυθιάς, Κονίτσης. Σύρου, Θήρας, Μύκονου, Πά-
25. ΚΑΒΑΛΑΣ ρου.
Καβάλας, Χρυσυοπόλεως, Έ-60. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 
λςυθερουπόλεως. Τριπόλεως, Μεγαλουπόλεως,
26. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δημητσάνης,
Καλαμάτας, Μεσσήνης, Πύ-61. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τρικάλων.
62. ΧΑΛΚΙΔΟΣ 
Χαλκίδας, Ίστιαίας, Κύμης. 
Άλιβερίου, Λίμνης, Καρύ
στου.
63. ΧΑΝΙΩΝ 
Χανίων.
64. ΧΙΟΥ
Χίου, Καρδαμύλων, Οΐνου-

λου.
27. ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
Καλύμνου, Λέρου.
28. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 
Καρδίτσης.
29. ΚΑΡΑΟΒΑΣ ΙΟΥ 
Καρλοβασίου.
30. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
Καστοριάς.

CONTINENTAL COLLEGE CONTINENTAL COLLEGE
(Hastings) Co, Ltd, SUSSEX ENGLAND

Ανεγνωρισμενον ύπό τοϋ Βρεταννικοΰ 
Υπουργείου Παιδείας

ΔΕΚΤΟΙ Σπουοασταί καθ δλην τήν διάρκειαν του 
έτους, καί τήν περίοδον των θερινών διακοπών. 

ΣΠΟΥΔΑΙ 6Τ εξετάσεις τών Πανεπιστημίων Λονδί
νου, Κέϊ μπριτζ, καί τών Πολυτεχνικών Σχολών. 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ α) Γενικής Κολλεγιακής Έκπαιδεύσε- 
ως (συνήθους καί προκεχωρημένου έπιπέδου) 
β) Εις τήν ’Αγγλικήν εις δ λα τά έπίπεδα. 
γ) Οικονομικών — ’Εμπορικών σπουδών, Λογιστι

κής, Στενογραφίας καί Δακτυλογραφίας. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ εις 
τά Γραφεία του Συλλόγου Υπαλλήλων Ε.Τ Ε. καί 
τόν έκπρόσωπον του Κολλεγίου, τηλ. 875.603.



ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
(Συνέχεια από τήν 3η σελίδα)

δεσμός τής στεγάσεως τοΰ Προσω
πικού, είτε είς ανεπίσημους όμαοας, 
όπως οι Πτυχιοΰχοι, νά έπιτυγχάνη 
τήν λύσιν των προβλημάτων του χω
ρίς νά διαθέτη τό παραμικρόν μέσον 
εξαναγκασμού.

Είναι παραδείγματος χάριν δυνα
τόν, νά κάνουν απεργία μόνοι ru>J 
οί τοΰ Νόμου 751, ή οί Πτυχιοΰχοι, 
ή οί υπάλληλοι διά την προσωρινό
τητα, ή τό θήλυ Προσωπικόν διά τά 
ιδιαίτερα προβλήματα του; ’Ασφα
λώς όχι. Καί όμως επιτυγχάνουν τήν 
λύσιν των προβλημάτων των.

Τούτο μάς δείχνει σαφώς, δτι τό 
παρόν Διοικητικόν Συμβούλιον δέν 
γνωρίζει νά χειρίζεται τά ζητήματα 
μας. Δέν γνωρίζει έκεΐνο τό στοι
χειώδες, δτι διά νά έξετασθή ένα 
αίτημα, πρέπει νά είναι άπολύτως 
θεμελιωμένο, νά έχη πλήρη καί ο
λοκληρωμένα στοιχεία. "Αλλως δέν 
λαμβάνεται ΰπ’ δψιν. Πολύ περισσό
τερον δέν λαμβάνεται ΰπ’ δψιν, όταν 
δέν ύπάρχη καί ή απειλή τοΰ έξα- 
ναγκασμοΰ, μέσον τό όποιον μόνον 
ό Σύλλογος διαθέτει.

Κύριοι, ό Σύλλογός μας ύπό τό 
παρόν Διοικητικόν Συμβούλιον έχρε- 
ωκόπησε. "Εγινε τελείως ανυπόλη
πτος. Δέν τον υπολήπτεται ή Διο:- 
κησις τής Τραπέζης. Τά υπομνήμα
τα του ουδόλως τά λαμβάνει ΰπ’ ό- 
ψιν. Δέν τον υπολήπτονται οί Σύλ
λογοι των άλλων Τραπεζών. Είς τήν 
Διοίκησιν τής Ο.Τ.Ο.Ε. εΐμεθα ού- 
ραγοί. ’Αλλά τό φοβερώτερον δέν 
τον υπολήπτονται πλέον οίίτε τά 
μέλη του. Άπόδειξις δτι κάθε όμάς 
υπαλλήλων (καί δέν κακίζω τούς συ
ναδέλφους γι’ αυτό τό πράγμα, ά- 
φοΰ ό Σύλλογος αΰτοκατηργήθη) 
διά νά έπιτύχη, λέγω, κάθε όμάς ύ- 
παλλήλων τήν λύσιν τοΰ αιτήματος 
της, αναγκάζεται νά οργανώνεται 
είς ίδιους Συλλόγους έντός τοΰ Συλ
λόγου και νά ένεργή εκτός τοΰ Συλ
λόγου. Σύγχυσις πρωτοφανής. "Ε
τσι έχομεν τον Σύνδεσμον Στεγά
σεως, άσχολούμενον μέ τήν στέγα· 
σιν τοΰ Προσωπικού. "Εχουν δοθή 
δάνεια είς ύπερχιλίους συναδέλφους, 
τό ποσον δέ τό όποϊον διετέθη διά 
τον σκοπόν αύτόν υπερβαίνει ήδη 
ήά 200.000.000. "Ανευ ούδεμιάς 
ρυλλογικής άναμίξεως.

'Έχομεν τον Σύλλογον τοΰ Νόμου 
751 μέ τά γνωστά του έπιτεύγμα- 
τα. "Εχομεν τον Σύλλογον των τα
μειακών, έχομεν τόν Σύλλογον των 
τεχνικών, έχομεν τόν μορφωτικόν 
Σύλλογον μέ τήν λαμπρόν του έναρ- 
ξιν δράσεως. Κατήντησε έ'τσι ό μέ- 
γας Σύλλογός μας, νά παίζη τόν ά- 
σήμαντον καί σκιώδη ρόλον μιάς ‘Ο
μοσπονδίας Συλλόγων τοΰ Προσωπι
κού.

Καί θά έρωτήση ό δυστυχής νέος 
ύπάληλος, ό όποιος δέν γνωρίζει 
πρόσωπα καί πράγματα. Μέ τί τέ
λος πάντων άσχολεΐται αύτά τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον; Τί κάνουν αυ
τοί οί άπεσπασμένοι είς τό Συμ
βούλιον,· Νά σοΰ πώ έγώ παιδί μου 
τί κάνουν καί μέ τί απασχολείται το 
Δ.Σ. ’Από τής έπομένης τής έκλο- 
γής του έπί δύο χρόνια ά- 
σχολεΐται μέ τήν όργά- 
μωσιν τής επανεκλογής 
του.

Οί κύριοι τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου δέν κάνουν τίποτε άλλο, 
άπό τοΰ νά περιέρχωνται τά Επαρ
χιακά υποκαταστήματα (διότι είς 
τό κέντρον τους γνωρίζουν πλέον) 
καί νά μοιράζουν χειραψίες, χαμό
γελα, υποσχέσεις, νά κρατούν δήθεν 
σημειώσεις καί νά δημοκοποΰν ώς ό 
Εσχατος όποτυχημένος πολιτικός.

Κάπου - κάπου συντάσσουν καί 
κανένα ύπόμνημα. Πέρυσι παραδεί
γματος χάριν είς τάς 3—8—όό ΰ- 
πέβαλον είς τήν Διοίκησιν ύπόμνη
μα έκ δύο ή τριών σελίδων μέ κεφα- 
λάς καί ουράς, δπως τό ονομάζουν, 
καί τό όποιον δμως, δπως καί είς 
τήν λογοδοσίαν ομολογούν, έμεινεν 
άναπάντητον. Καί αφήνουν τά ζητή- 
μοσα είς τήν φροντίδα τών, μέ αδυ
νάτους δυνάμεις, Ενδιαφερομένων.

Κύριοι Συνάδελφοι, τό πράγμα έ- 
φθασε είς τό μή περαιτέρω. Τό πα
ρόν Διοικητικόν Συμβούλιον πρέπει 
νά άντικατασταθή αμέσως. "Εχουν 
είς τήν αρχήν τά αυτά πρόσωπα έπί 
10 συνεχή έτη. "Εγιναν καθεστώς. 
Έταύτισαν τόν Σύλλογον μέ τόν ε
αυτόν των. Σύλλογος είμαι έγώ. Ά

πό ήγέται έγιναν, καί ήταν φυσικόν 
νά γίνουν, συνοικαλιστικοί υπάλλη
λοι. Πάν δ,τι είχαν νά προσφέρουν 
οί συνάδελφοι αυτοί, τό προσεφερον. 
Κάθε ιδέα των τήν έφήρμοσαν. Κά
θε πρωτοβουλία των τήν έξήντλησαν. 
Κάθε δραστηριότητά των τήν έθε
σαν είς Εφαρμογήν. Τίποτε πλέον 
δέν μπορεί κανείς νά άναμένη άπό 
αϋτους τους ίδιους τούς ανθρώπους 
είς τόν Σύλλογον.

Καί δμως ζέοντα είναι τά θέμοαα 
τοΰ προσωπικού, τά όποια αναμέ
νουν τήν λύσιν των. Ένδεικτικώς μνη
μονεύω τά κάτωθι: 1) Είς τήν Τρά
πεζαν σήμερον Επικρατεί ένα άνευ 
προηγουμένου κομφούζιο. Ή ιεραρ
χία κατερρακώθη. Στελεχη τής Τρα
πέζης, άσκοΰντα έπιτυχώς επί σει
ράν Ετών τά καθήκοντά των, αντί νά 
προωθηθούν, υποσκελίζονται άπό 
άλλους ίσως καλούς, άλλά νεωτέρους 
των, διά νά ϋποσκελισθοΰν κι’ αυ
τοί μετ’ ού πολύ, άπό άλλους πιο 
νεωτέρους των, καί οΰτω καθ’ Εξής.

Ούδείς γνωρίζει σήμερον τί σει
ρά έχει είς τήν ιεραρχίαν. Λαμβάνει 
κανείς μίαν προώθησιν καί υποσκε
λίζει τόν άνώτερόν του μέχρις δτου 
τρίτος κατώτερος λάβη μεγαλυτέ- 
ραν προώθησιν καί ύποσκελίση καί 
τους δύο πρώτους. Χάος πραγματι
κό. Οί εκ μετατάξεως ταμειακοί πα
ραμένουν μισθολογικώς καί βαθμο- 
λογικώς είς στασιμότητα.

Τό θήλυ προσωπικόν περιμένει 
είς μάτην τήν Εφαρμογήν τής εικο
σαετίας. Σημειώνω Εδώ δτι είς τό 
Δημόσιον, τό γνωρίζετε άλλωστε καί 
σείς, ισχύει ανέκαθεν ή δεκαπενταε
τία διά τάς Εγγάμους καί ή εικοσα
ετία διά τάς άγάμους υπαλλήλους.

Υπάλληλοι άσκοΰντες καθήκοντα 
προϊσταμένου έπί μακρόν χρονικόν 
διάστημα δέν ονομάζονται προϊστά
μενοι, χάνοντας έτσι καί τό σχετι
κόν Επίδομα. Είς τό Κεντρικόν μό
νον Κατάστημα υπάρχουν δέκα τέ
τοιες περιπτώσεις. Οί υπάλληλοι 
αυτοί άπό έτους καί πλέον άσκοΰν 
καθήκοντα προϊσταμένου, χωρίς νά 
όνομάζωνται καί προϊστάμενοι.

Τά ασφάλιστρα κατανέμοντατ κα
τά 6χι άμεμπτον τρόπον. Χιλιάδες 
ύπάλληλοι Εμφιαλώνονται είς τόν 
βαθμόν τοΰ Λογιστοΰ Α' χωρίς κα
νείς νά άσχολεΐται μέ τό τί θά γί
νουν οί άνθρωποι αυτοί. Αί προαγω- 
γαί γίνονται μέ φύλλα ποιότητας, 
τά όποια, δπως σήμερον συντάσσον- 
ται, πρέπει νά ριψθοΰν είς τήν φω
τιάν δλα μαζί.

Τό ώράριον τών ‘Υποκαταστημά
των, παρά τήν έπ’ αυτού δημοκοπίαν 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, δέν Ε
πιλύεται. Καί τελευταίο,ν καί κυριώ- 
τερον τό μισθολόγιον τοΰ Προσωπι
κού καί ιδίως τών νεωτέρων υπαλλή
λων. Μέ τό ένιαΐον μισθολόγιον τών 
Δημοσίων υπαλλήλων τείνομεν νά 
φθάσωμεν νά ζητήσω,μεν ΐσην μετα- 
χείρισιν μέ τούς Δημοσίους υπαλ
λήλους. ’Αρκεί νά σάς ε'ίπω, δτι ό 
ονομαστικός μηνιαίος μισθός τοΰ 
Τμηματάρχου ΕΓ είς τό Δημόσιον, 
εΤναι πέντε χιλιάδες δραχμές. Καί 
οί πτυχιοΰχοι Δημόσιοι ύπάλληλοι 
κρίνονται γιά τμηματάρχας Β' μετά 
οκτώ μόνον Ετών πραγματικήν υπη
ρεσίαν.

’Αλλά τό πότγιον αίτημά μας εί
ναι καί πρέπει νά είναι ή Εν παντί 
έξομοίωσίς μας μέ τήν Τράπεζαν 
τής Ελλάδος. "Ολα αύτά δμως καί 
πλεϊστα άλλα τά όποια υπάρχουν 
χρειάζονται Σύλλογον πραγματικόν, 
διά νά Επιλυθούν. Καί ό Σύλλογός 
μας μέ τό παρόν Διοικητικόν Συμ- 
βιύλιον, έπί μίαν δεκαετίαν είς τήν 
όρχήν, ούσιαστικώς διελύθη.

I Πόσο σοφόν είναι τό ’Αμερικανι
κόν Σύνταγμα, τό όποιον δέν Επι
τρέπει είς τόν Πρόεδρον τής ’Αμε
ρικής θητείαν πέραν τών οκτώ Ετών!

'Αλλά μήν φοβεΐσθε. Έκ τής τέ
φρας του ό Σ άλλος, ύπό άλλην ήγε- 
σίαν, θά άναγεννηθή ώς ό φοΐνιξ. 
’Αρκεί Εσείς νά δείξετε τό άπαιτού- 
μενον Ενδιαφέρον. ‘Ο υποφαινόμενος 
μετ’ άλλων Εκλεκτών νέων συναδέλ- 

. φων, διά πρώτην φοράν άναμειγνυο- 
μένων είς τά κοινά, θά διεκδικήση 
τήν τιμήν τής έκπροσωπήσεώς σας 
είς τάς προσεχείς Εκλογάς.

‘Ο Σύλλογός μας, κύριοι Συνά
δελφοι, θέλει νά ζήση καί θά ζήση.

(Χειροκροτήματα)
Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει ό 

κ. ’ I θακήσιος.

ναι καί αυτό τό θέμα καί θέμα συν
αλλαγής τής Τραπεςης γιά τους μέ
χρι προχθές Εθελουσίως έξερχομέ- 
νους, (πάρε καί πενήντα χιλιάδες 
δραχμές καί σοΰ χαρίζω καί τά δά
νεια).

Αύτά τά δύο θέματα, κύριοι, θεω
ρώ χρέος μου νά εϊπω. Τώρα θά έλ
θω είς τήν λογοδοσίαν τού Διοικη
τικού Συμβουλίου. ‘Υπήρξα Συνδι
καλιστής παλαιός καί πάντοτε δταν 
άνακατεύθηκα καί άλλοτε στον συν
δικαλισμό, είχα ένα καί μόνο σκο
πό, τά συμφέροντα τών όπαλλήλων. 
’Οφείλω νά ομολογήσω σήμερον Ο
τι, ή Διοικητική Επιτροπή τοΰ Συλ
λόγου μέ τάς δυνατότητας τάς ό
ποιας είχε καί έκείνας αί όποϊαι τής 
παρουσιάσθησαν, διότι είναι καί εΰ- 
καιρίαι πού τής παρουσιάσθησαν, έ- 
πετέλεσε πλήρως τό καθήκον της. 
Είναι δέ άπαράδεκτον τό δτι άκου- 
σα σήμερον Εδώ, δτι εάν ομάδες 
συναδέλφων συνεπήχθησαν γιά νά 
βοηθήσουν τήν Συλλογικήν ήγεσίαν, 
δτι Συλλογική ήγεσία δέν υπάρχει.

’Εμείς πού είμαστε παλαιότεροι 
έπί ’Αποστολοπούλου, δταν είχαμε 
αντιξοότητες, Ετρέχαμε καί κάναμε 
μόνοι μας ’Επιτροπές τέτοιες, γιά 
νά μάς Ενισχύσουν είς τόν αγώνα 
μας. Οΰαί καί άλλοίμονον, κύριοι, 
Εάν ή Επιτροπή τοΰ Νόμου 75 ί, ή 
τών ταμειακών ή μιά άλλη Επιτροπή 
μέ τό νά ένισχύση τήν Συλλογική 
μας ήγεσία, τούτο σημαίνει ανυπαρ
ξίαν τοΰ Συλλόγου.

Κύριοι Συνάδελφοι, πρέπει νά 
δείχνωμεν όμαδικώς τό Ενδιαφέρον 
μας καί νά έρχώμαστε είς τόν Σύλ
λογο, ό όποιος μέ τήν συμπαράστα- 
σί του νά μάς βοηθά είς τήν έπίλυ- 
σιν τών διαφόρων θεμάτων μας. Βέ
βαια είναι αξιέπαινος ό κ. ’Ιατρί- 
δης, ό οποίος είναι στο Υποκατά
στημά μου καί ξέρω πόσο αγωνί
στηκε καί τόν συγχαίρω γιά τό Νό
μο 751, άλλά πρέπει νά συγχαρού
με καί τήν Συλλογική ήγεσία, διό
τι τοΰ συμπαρεστάθη καί πάντοτε 
ήταν μαζί του.

Λοιπόν, κύριοι, δταν κρίνωμε μίαν 
Συλλογικήν ήγεσίαν πρέπει νά τήν 
κρίνωμε δικαίως. "Ακόυσα κριτική, 
δέν άκουσα δμως τίποτε τό συγκε
κριμένο. Νά πής κακά έκαμε σέ τού
το, κακά έκανε σέ κείνο, παρά εί
παμε γιατί έκαμε ’Επιτροπές. . . 
Γιά δνομα τοΰ Θεοΰ, τί είναι αύτά; 
Τί είναι ή νέα νοοτροπία, ή όποια 
παρουσιάζεται είς τήν συνδικαλιστι
κήν μας κίνησιν. Δηλαδή οί υπάλλη
λοι πού μέ βοηθούν στο Υποκατά
στημά μου, πρέπει νά είναι αποδιο
πομπαίοι, έγώ δέ δέν κάνω τήν δου
λειά μου. Τί είναι αυτή ή νοοτρο
πία, κύριοι; "Ολοι έχουμε άνάγκη τή 
συμπαράσταση τών συναδέλφων ή 
καθ’ ομάδας ή καί μεμονωμένως.

Λοιπόν, ή Συλλογική ήγεσία, κύ
ριοι, νομίζω δτι έκανε τό καθήκον 
της. Καί συγχαίρω καί τάς ομάδας 
τών υπαλλήλων, οί όποιοι τής συμ- 
παρεστάθησαν καί άγωνίσθησαν διά 
νά Επιτύχουν τά θέματα, τά όποια 
Επέτυχαν.

Μή μεμψιμοιροΰμε, κύριοι, Εάν ό 
Νόμος 751 δέν έλήφθη Εγκαίρως. 
Δέν μποροΰμε νά τά ζητάμε δλα μα
ζεμένα, διότι έχομε αντιδράσεις. Θά 
πάρωμε τό ένα καί μετά θά διεκδι- 
κήσωμε τό άλλο. Πρέπει νά πατή- 
σωμε πρώτα σέ ένα σκαλί, γιά νά 
άνέβωμε τό άλλο. Δέν μποροΰμε νά

ανεβούμε τρία -τρία τά σκαλιά, κύ
ριοι. ‘Ένα - ένα θά τά ανεβούμε.

Λοιπόν, κύριοι, αύτά ήθελα νά 
σάς πώ, καί αύτά είναι Εκείνα τά ό
ποια πιστεύω. Δέν ήθελα νά σάς μι
λήσω καθολου, άλλά Επειδή άκουσα 
κριτικές, οί οποίες μέ έξενισαν, γι’ 
αύτό άνέβηκα οτό βήμα. Λέτε δτι 
πρεπει νά γίνη άνανεωσις. Βέβαια 
καί έγώ είμαι ύπέρ τής άνανεώσεως 
τής ήγεσίας. ΓΓ αύτό ύποβάλλω τήν 
παράκλησιν στο Διοικητικό Συμβού
λιο τοΰ Συλλόγου, εάν μπορή νά 
ζητήση τήν άνανέωσιν, γιατί άπό 
δώ καί μπρος ό άγώνας τοΰ Συλ
λόγου είναι μεγάλος, διότι δπως εί
πε προηγουμένως ό αγαπητός συνά
δελφος, κ. Μαυρουδής, εισθε περί
που δύο χιλιάδες λογισταί καί πρό
κειται νά άποτελματωθήτε. ι

Λάβετε ύπ’ δψιν σας δτι, μέχρι 
τήν σειρά τήν δική μου, ή οποία εί
ναι ή τελευταία πού είσήχθη κατόπιν 
διαγωνισμού θά φεύγουν 50 καί 60 
κάθε χρόνο, μετά τό ποσοστόν τών 
άποχωρούντων θά είναι πολύ μικρό
τερο. Γιατί αιτία τής γνωστής τα
μειακής ατασθαλίας έπί Δροσοπού- 
λου ή Τράπεζα έκανε νά πάρη 10 
χρόνια ύπαλλήλους.

Λοιπόν θά είναι πολύ δύσκολη ή θέ- 
οις τών Λογιστών Α' Γι’ αύτό λοι
πόν πρέπει νά βρεθή Σύλλογος, ό 
όποιος νά είναι Ενωμένος. Μήν αρ
χίσετε μεταξύ σας τις διαμάχες. 
"Ας άνοιξη τό Διοικητικόν Συμέού- 
λιον τίς πόρτες του καί οποίος άπό 
σάς έχει τήν καλή διάθεση άς έλ- 
θη, κύριοι, ν’ άγωνισθή μαζί μ’ αύ- 
τούς. Δέν φαντάζομαι δτι θά ύπάρ- 
ξη Συλλογική ήγεσία πού θά ζητή
ση ένας συνάδελφος νά προσφέρη 
τάς υπηρεσίας του καί θά άρνηθή 
νά τόν δεχθή.

Νομίζω, κύριοι συνάδελφοι, δτι θά 
μέ άκούσητε, έγώ απέρχομαι, καί σάς 
είπα, Εάν άνακατεύθηκα στον συνδι
καλισμό, άνακατεύθηκα διότι τότε έ- 
πίστευα δτι μπορώ νά σάς βοηθή
σω, σήμερα καί νά λέγατε νά μέ κά
νατε Πρόεδρο θά σάς έλεγα, κύριοι, 
δέν μπορώ, διότι δέν έχω τίς δυνα
τότητες νά σάς Εξυπηρετήσω.

Οί Συνάδελφοι, οί όποιοι έχαρα- 
κτηρίσθηκαν ώς στενή κλίκα καί μέ 
διαφόρους άλλους χαρακτηρισμούς, 
είναι συνάδελφοι, οί όποιοι έδούλε- 
ψαν, Εργάσθηκαν καί ξέρουν τί νά 
ζητήσουν. Δέν είναι άπό τούς υπαλ
λήλους πού δέν ξέρουν. Άπόδειξις 
5έ δτι ξέρουν τί ζητάνε είναι διά τό 
θέμα, τό όποιον έλέχθη τώρα μόλις 
προ ολίγου. Έζητήσαμε νά πάρωμε 
καί μεΐς ώς υπάλληλοι δ,τι παίρνουν 
οί εΐσπράκτορες καί οί κλητήρες 
άπό τόν Σύλλογον δταν αποχωρούν. 
Δηλαδή νά πάρουμε καί μεΐς δύο 
καί τρεις μισθούς. Καί οί συνάδελ
φοι αύτοί είπαν τό βρίσκουν δίκαιον, 
άλλά πρέπει προηγουμένως νά μελε- 
τηθή, δέν γίνονται τά πράγματα στο 
πόδι. Θέλετε νά τό συζητήσωμε, τό 
θέτομε απόψε τό θέμα αύτό είς τήν 
Συλλογικήν ήγεσίαν. Καί παρακα
λώ τήν μέλλουσαν ήγεσίαν νά τό 
μελετήση, μήπως χρειασθή νά πλη
ρώσω με κάτι παραπάνω ώς συνδρο
μή τοΰ Συλλόγου γιά νά μπορέσω- 
με νά λάδωμε κΓ Εμείς δ,τι έπροτά-
&η·

Σάς ευχαριστώ πού μέ ακούσα
τε.

(Χειροκροτήματα)
κ. Πρόδρος: Τόν λόγον έχει ό 

κ. Πολυχρονίδης.
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Ή ομιλία τοϋ ουναδ. Κ. ΊΒααηοίο®
κ. Κ. Ιθακήσιος: ’Αγαπητοί 1 

Συνάδελφοι, πριν είσέλθω είς τάς 
λεπτομέρειας τής λογοδοσίας τών 
πεπραγμένων τής άπερχομένης Συλ
λογικής Ήγεσίας, θά ήθελα νά θί
ξω πρώτον δύο θέματα.

Τό πρώτον θέμα είναι αύτό τό ό
ποιον ένεθυμήθην έκ τής παρουσίας 
ώς όμιλητοΰ τοΰ Προέδρου τών αστέ
γων, κ. Γ. Παπαϊωάννου.

Δηλαδή τό θέμα τής ύποθήκης 
έπί τών χορηγουμένων στεγαστικών 
Δανείων, τό όποιον καί παλαιότερον 
έθιξα είς τήν συνέλευσιν τών ’Αστέ
γων καί δέν είδα μέχρι σήμερον νά 
λάβη σάρκα καί οστά. Μάλιστα μέ 
τά πενιχρά ποσά πού σήμερα δίνει 
ή Τράπεζα γιά τούς νεωτέρους. (’Ε
γώ τό έπήρα καί τό έπλήρωσα), εί
ναι άδικο μοΰ φαίνεται νά Επιβαρύ
νεται ό υπάλληλος μέ 25.000 δραχ
μές υποθήκη γιά τά λεπτά πού 
παίρνει. Είναι προτιμώτερο αύτά τά 
λεπτά νά δοθοΰν γιά νά βελτιώση

τήν στεγασιν του.
Είναι απαράδεκτο δταν ή Τ ράπε

ζα δίνει μέ μίαν προσημείωσιν λε
πτά σέ ανθρώπους άπό τούς οποίους 
Ενίοτε χάνονται, στον υπάλληλό της 
στον όποιο δεσμεύει καί τήν αύτα- 
σφάλειάν του ακόμη, νά ζητά υπο
θήκη καί νά τόν έπιβαρύνη.

Τό θέμα αύτό τό θέτω διά τήν 
έπερχομένην Συλλογικήν Ήγεσίαν.

Καί τό δεύτερον θέμα, κύριοι, τό 
όποιον είπα καί είς τήν προηγουμέ- 
νην Συνέλευσιν καί κάθε Συνέλευσιν 
πού γίνεται. ΕΤναι ντροπή τά λεπτά 
τά όποια μάς έδωσε στούς μεγαλυ- 
τέρους ύπαλλήλους (ίσως οί νεώτε- 
ροι δέν έχουν τό αύτό Ενδιαφέρον), 
δταν δέν μπορούσε νά μάς δώση, 
νά πάρωμε τό ψωμί μας καί μάς έ- 
μοίρασε είς δλο τό προσωπικό αι
τήσεις νά ύπογράψωμε διά δάνειο, 
γιά νά μάς ένισχύση, νά έρχεται τώ
ρα, δταν φεύγουνε οί υπάλληλοι, νά 
τό είσπράττη ώς οφειλή. Καί νά εί

κ. Ν. Πολυχρονίδης: Κύ
ριοι Σονάδελφοι. Πριν μπω στο κύ
ριον θέμα τής ομιλίας μου, ή όποια 
άλλωστε δέν θά σάς κουράση, θά 
ήθελα νά άποτίσω φόρον τιμής προς 
τόν άείμνηστον Πρόεδρόν μας Γε
ώργιον Καραπάνον. Γιά μάς τούς νέ
ους Συναδέλφους πράγματι στάθη
κε ό πατέρας μας, αυτός πού κα- 
τώρθωσε νά μάς βοηθήση καί νά ξε- 
περάση τίς δυσκολίες πού τότε άν- 
τιμετωπίζαμε.

"Οπως θά ξέρετε πολλοί άπό 
σάς, δύο κυρίως θέματα πού ιιάς 
απασχολούσαν τότε, μέ τις δυνάμεις 
πού διέθετε καί μέ τόν αγώνα πού 
έκανε, κατώρθωσε μέσα σέ σύντομο 
διάστημα νά τά έπιλύση.

. Πρώτον θέμα είναι ή μονιμοποί- 
ησις τών τότε νέων, οί όποιοι δέν εί
χαν διαγωνισθή σέ δλα τά μαθήμα
τα κατά τόν πρώτον διαγωνισμό γιά 
εισαγωγή τους στήν Τράπεζα.

"Αλλο θέμα ήταν ή άρσις τής 
προσωρινότητος. Δέν γνωρίζω τί α
κριβώς έγινε μέ τούς παληότερους. 
Γ ιά μάς τούς νέους πάντως τό θέμα 
έλύθη κατά τόν πλέον εύνσϊκόν τρό
πον.

Αύτό φυσικά αποτελεί ένα άπό 
τά Επιτεύγματα τοΰ απερχομένου 
Διοικητικού Συμβουλίου. Θά ήθελα 
νά Επισημάνω αύτά τά όποια συμ
βαίνουν καί πού αφορούν Εμάς τούς 
νέους. Δυστυχώς άπό τό 1960, Ενώ 
συνεχώς νέοι συνάδελφοι εισέρχονται 
είς τήν Τράπεζα, παρατηρεΐται τό 
φαινόμενον, οί νέοι οί όποιοι μέ δ- 
λην τους τήν δρεξη, μέ δλη τή δύνα
μη τής ψυχής των άφοσιώνονται είς 
τό "Ιδρυμα, νά μήν τυγχάνουν τής 
μεταχειρίσεως Εκείνης τήν όποιαν θά 
πρέπει νά τυγχάνουν σ' αΰτές τις 
περιπτώσεις.

Πρώτον τό ώράριον. Δυστυχώς 
καί είς τήν Επαρχία, άλλά καί είς 
τά υποκαταστήματα τών ’Αθηνών, 
τό ώράριον ξεσπά στήν πλάτη τών 
νέων συναδέλφων. Γ ιατί δπως καί νά 
το κάνουμε, οί μεγαλύτεροι μπορούν

καί φεύγουν στήν ώρα τους. Ενώ ο! 
νέοι πληρώνουν τήν νύφη.

Δεύτερον, τό είδος τής Εργασίας. 
Σέ πολλούς νέους συναδέλφους, οί 
όποιοι έχουν πτυχίο, τούς άναθέτουν 
έν είδος Εργασίας τό όποιον νομί
ζω δτι κατά κάποιον τρόπο είναι 
μειονεκτικό γι’ αύτούς.

Βέβαια δέν μποροΰμε νά έχωμε 
τήν άπαίτησιν μόλις μποΰμε στήν 
Τράπεζα ή δουλειά πού θά κάνωμε 
νά είναι άνάλογη μέ τήν δουλειά 
πού έχει ένας πεπειραμένος υπάλλη
λος. Θά πρέπει δμως ειδικά αύτό τό 
θέμα, νά προσεχθή.

Άλλά κυρίως Εκείνο τό θέμα πού 
άπασχολεΐ δλους τούς νέους, είναι 
τό μισθολογικό. Καί γιά νά έξηγού- 
μεθα, μισθολογικό είναι τό ύψος τών 
αποδοχών τό όποιον παίρνομε σήμε
ρα δλοι οί συνάδελφοι μέχρι τοΰ 
βαθμοΰ τοΰ Λογιστοΰ Β', άλλά ι
δίως ό δόκιμος, ό υπολογιστής Β' 
καί ό ύπολογιστής Α’. Δηλαδή οί 
πρώτες βαθμίδες. Είναι άπαράδε- 
κτη ή κατάστασις αύτή. Πριν άπό 
ένα μήνα περίπου, ’ίσως καί λιγώ- 
τερο, στίς 23 Φεβρουάριου έδημο- 
σιεύθη στις Εφημερίδες ή άπόφασις 
κατά τήν όποιαν ηύξήθησαν τά κα
τώτερα δρια τών άνειδικεύτων Εργα
τών σέ 90 δραχμές ήμερησίως. Καί 
μάλιστα ό Διοικητής μας ό κ. Πα~ 
ρασκευόπουλος ύπό τήν ιδιότητά 
του σάν Πρωθυπουργού κατώρθωσε 
νά έπιλύση αύτό τό μέγα θέμα. Τής 
αύξήσεως δηλαδή τών κατωτάτων ό 
ρίων τών άνειδικεύτων Εργατών.

’Εάν τώρα ύπολογίσωμεν δτι μέ 
βάσιν τά 26 ημερομίσθια, άφαιρου- 
μένων δηλαδή τών τεσσάρων Κυρια
κών, έπί 90, άμέσως μάς κάνουν 2. 
350 δρχ. περίπου. Δέν φαντάζομαι 
οί μεγαλύτεροι νά Εχουν ένδιαφερθή 
γιά τό πόσα παίρνομε Εμείς οί νέοι. 
Δηλαδή ό Δόκιμος καί ό Υπολο
γιστής Β' πού είναι οί πρώτες βα
θμίδες. ‘Ο Δόκιμος παίρνει 2.576 
δρχ., ό δέ Υπολογιστής Β' 2967 
δρχ. Μέ τίς μεγάλες δέ κρατήσεις

πού έχομε κατανταμε πρακτικώς να 
παίρνωμε λιγώτερα άπό τούς άνει- 
δικεύτους Εργάτες.

Αύτή είναι κύριοι, ή κοσάστασις 
πού Επικρατεί μέχρι τώρα. Βέβαια 
μπορεί νά λεχθή πάνω σ’ αύτά 
τό θέμα, δτι ύπάρχουν οί ασφαλιστι
κές κρατήσεις καί ή συμμετοχή τής 
Τραπέζης. "Ομως Επειδή μάς λέγουν 
ότι στήν Τράπεζα υπάρχει καλό έφ’ 
άπαξ καί καλή σύνταξις, Εμείς οί 
νέοι άπαντοΰμε καί πότε θά ζήσωμε, 
μετά τά 65; Δηλαδή είμαστε νεκροί 
άπό τώρα; Είμαστε άπόμαχοι άπό 
τώρα; Άγωνιζόμεθα τριάντα χρόνια ι 
γιά νά άπολαύσωμε Εφάπαξ; Καί 
σύνταξη; "Οταν θά είμαστε απόμα
χοι καί πολλοί άπό μάς μπορεί νά 
μήν εύρίσκονται είς τήν ζωή;

Πρώτο λοιπόν θέμα πού τίθεται 
αύτή τή στιγμή καί πού καίει, είναι 
τό μισθολογικό. Πρέπει καί νομίζο
με δτι μπορεί νά άντιμετωπισθή, μέ 
μίαν χορήγησιν μιάς προσαυξήσεως 
άπό 10% έπί πλέον τής ήδη χορη- 
γουμένης, ή όποια σέ δλη τήν κλί
μακα άπό τό βαθμό τοϋ Ύπολογι- 
στοΰ Β' Εως τό βαθμό τοΰ Λογιστοΰ 
Β' νά δοθή καί κατά κάποιο τρόπο 
νά καλύψη μέρος τοΰ Ελλείμματος, 
διότι βέβαια τό κενό είναι τεράστιο 
καί δέν καλύπτεται.

’Άλλο Θέμα πού άπασχολεΐ Επί
σης τούς νέους είναι τό θέμα τών α
δειών γιά Εκείνους πού σπουδάζουν. 
Δέν ξέρω, κύριοι Συνάδελφοι — καί 
άπευθύνομαι αύτή τή στιγμή στούς 
μεγαλυτέρους, εις τούς Προϊσταμέ
νους καί είς τούς κυρίους Διευθυν- 
τάς — Εάν ποτέ μπορέσατε νά δήτε 
άπό κοντά τό δράμα τών άνθρώπων 
μέ τίς Εξαντλητικές ώρες πού άπα- 
σχολοΰνται σάν ύπάλληλοι Εδώ είς 
τήν Τράπεζαν άφ’ Ενός, μέ τήν προσ
πάθεια πού καταβάλλουν άφ’ Ετέ
ρου γιά νά σπουδάσουν, καί πώς 
αντιμετωπίζονται αυτοί άπό τούς 
Προϊσταμένους κάθε ύπηρεσίας.

Παλαιότερα Επεκράτει μιά τελείως 
άπαράδεκτος κατάστασις. Κατόπιν 
βέβαια ώρισμένων διαβημόπων πού 
είχε κάνει ό Σύλλογος, κυκλοφόρη
σε θυμάμαι καί μιά Εγκύκλιος Επ’ 
αύτοΰ τοΰ θέματος, ή κατάστασ ς 
Εχει κάπως βελτιωθή. Άλλά γιά μάς 
Εξακολουθεί άκόμο νά είναι άπαρά
δεκτος.

Κσταγγέλω δτι σέ ύποκατάστημα 
τοΰ Πειραιώς, σέ συνάδελφο νέα, ή 
όποια σπουδάζει οπό Πανεπιστήμιο, 
έκρατήθη άπό τήν κανονική της ά
δεια ένα δεκαπενθήμερο μόνον καί 
μόνον γιατί πήρε μερικάς δίωρους ά
δειας γιά νά δώση Εξετάσεις. "Εχω 
καί άλλα τέτοια περιστατικά ύπ’ δ
ψιν μου καί δέν θάθελα αύτή τή σπι- 1 
γμή νά τά φέρω ύπ’ δψιν τής Συνε-s 
λεύσεως.

Είς τήν ’Εμπορικήν Τράπεζαν έ-' 
χορηγήθησαν οκτώ ήμέρες άδεια έπί 
πλέον τής κανονικής γι’ αύτούς πού 
σπουδάζουν. Είναι Επαινος γιά τόν 
Διοικητή, τόν κ. Άνδρεάδη.

Άλλά γιά μάς είς τήν Εθνι
κή Τράπεζα, πού θέλομε νά λέ
με δτι προηγούμεθα τής ’Εμπορικής 
Τραπέζης, νομίζω δτι δέν ύπάρχει 
σύγκρισις μεταξύ τοΰ Ενός ‘Ιδρύμα
τος καί τοΰ άλλου, δταν λίγη άδεια 
γιά λόγους σπουδών άφαιρεΐται άπό 
τήν κτχνονική άδεια, Ενώ Εκείνοι 
προσθέτουν. Φαντασθήτε τήν διαφο
ρά καί τό δράμα αύτών πού σπου
δάζουν. Γ Γ αύτό ζητάμε χορήγησιν 
1 Οημέρου άδειας γι’ αύτούς πού 
σπουδάζουν. Νομίζομε δτι τό αίτη
μα είναι λογικόν. "Οσοι Εχετε πά
ρει πτυχίο, δσοι έχετε σπουδάσει, 
άκόμη δσοι μαθαίνετε ξένες γλώσ
σες θά ξέρετε, σάς Επαναλαμβάνω, 
τά δράμα αύτών τών άνθρώπων. 
Πολλές φορές περνάνε Χριστούγεννα 
καί Πάσχα καί Άποκρηές καί είναι 
κλεισμένοι στά σπίτια τους άξΰρι- 
στοι, στο κρεββάτι πολλές φορές, νά 
διαβάζουν, Ενώ οί άλλοι συνάδελφοι 
γλεντοΰν δεξιά καί άριστερά.

Καί δμως θά πρέπει νά τούς ά- 
ναγνωρίζεται αυτός ό κόπος καί αύ
τή ή θυσία. ’Εδώ θά ήθελα νά έπι- 
σημάνω τήν διετή προώθηση ή ο
ποία έδόθη είς τούς πτυχιούχους. 
Άπό τήν πρώτη μέρα πού μπήκα 
στήν Τράπεζα καί πού τότε άκόμη 
δέν είχα πάρει τό πτυχίο μου, ή
μουν Ενδιαφερόμενος. "Ηξερα δτι ό 
Σύλλογος —- χωρίς αύτή τή στιγμή 
νά θέλω νά άπολογηθώ γιά λογα
ριασμό τοΰ Συλλόγου, άλλά θέλω 
νά άποκαταστήσω τά πράγματα, δ
πως στήν πραγματικότητα Εχουν 
καί πού τά κατέχω — ό Σύλλογος 
άντιμετώπιζε άπό τότε τήν χορήγη- 
σιν προωθήσεως. Αύτό είναι τό 
πρώτο βήμα. Καί νομίζω δτι, δπως 
προηγουμένως είπε ό κ. ’Ιθακήσιος, 
δέν θά πρέπει νά άποδοθή τό Επί
τευγμα αύτό σέ διαφόρους Επίτρο
πός, άλλά ‘ίσα - ίσα παράλληλα θά 
πρέπει στίς ’Επιτροπές αύτές νά 
τούς άναγνωρισθή τό Ενδιαφέρον καί 
μάλιστα θά πρέπει νά γίνη Εξαρσις 
τοΰ Ενδιαφέροντος αύτοΰ, άλλά άπό 
τήν άλλη πλευρά δμως θά πρέπει νά 
άναγνωρισθή καί ή προσπάθεια τής 
Συλλογικής ήγεσίας.

"Αλλο αίτημα τών νέων Συναδέλ
φων είναι ή αΰξησις τοΰ Επιδόματος 
έστιάσεως. Γ ιά κείνους οί όποιοι εί
ναι Εργένηδες καί τρώνε οπήν λέσχη. 
Είτε στήν Επαρχία είναι αύτοί, εί
τε σπό κέντρο. Προηγουμένως σάς 
Εδωσα στοιχεία τών μισθών τών 
νέων ύπαλλήλων. Καί νομίζω δτι 
μόνοι σας μπορείτε νά κρίνετε. Πώς 
Ενας άνθρωπος ό όποιος ζή στήν 
Πρωτεύουσα καί ό όποιος άντιμετω-

πίζει τό πρόβλημα τής διατροφής 
του, πώς μπορεί μέ τήν σημερινή ά
νοδο τοΰ τιμαρίθμου νά τά βγάλη 
πέρα; Καί έχω στοιχεία ώρισμένων 
συναδέλφων μικρών βαθμών πού μέ
νουν νηστικοί άκριβώς γιοπί ό μι
σθός δέν τούς φτάνει.

Επομένως θά πρέπει ή Τράπεζα 
νά άντι μετωπίση καί αύτό τό αίτη
μα. Νά τό δή, Επειδή είναι λογικό 
καί Επειδή είναι δίκαιο, άπό εύμενή 
σκοπιά καί τό τρίδραχμο τής Εκ- 
πτώσεως νά τό κάνη τουλάχιστον 
πεντάδραχμο.

’Άλλο αίτημα τών νέων Συναδέλ
φων είναι ή ρύθμισις τοϋ Επιδόμα
τος στεγάσεως τών Συνεδέλφων τών 
Επαρχιών, είτε άκόμη αύτών οί ό
ποιοι μετατίθενται άπό τήν Επαρ
χία στο Κέντρο γιά λόγους υπηρε
σιακούς.

Καί σ’ αύτά τό θέμα άκόμα, νο
μίζω πώς θά πρέπει νά δοθή μία 
λύσις διότι Επικρατεί ένα παράδο
ξον καθεστώς σέ πολλές περιπτώ
σεις. Βέβαια δχι σέ δλα τά Υπο
καταστήματα,, άλλά πολλοί Διευθυν- 
ταί Υποκαταστημάτων, δέν χορη
γούν ολόκληρον τό ποσόν τοΰ Ενοι
κίου τό όποιον καταβάλλουν οί νέοι 
Συνάδελφοι.

Τέλος καί Ενα άλλο αίτημα: Ή 
μονιμοποίησις τών άποτυχόντων είς 
έν μάθημα. Νά Επανεξετασθοΰν είς 
τό μάθημα αύτό, κατά τόν πρώτον 
προαγωγικόν διαγωνισμόν, δηλαδή 
άπό ύπολογισταί Β προς Α.

Έδώ θά πρέπει ν’ άνοίξωμε μιά 
παρένθεση. "Οπως άνέφερα καί στήν 
άρχή τής ομιλίας μου, οί νέοι όφεί- 
λομεν εύγνωμοσύνη στον άείμνηστο 
Πρόεδρό μας Γεώργιο Καραπάνο, 
διότι μάς βοήθησε στίς Εξετάσεις 
τών μαθημάτων τότε, καί μπορέσα
με καί περάσαμε καί έμονιμοποιή- 
θημεν.

Τότε είχε δημιουργηθή μιά διάθε- 
σις ένισχύσεως τής τότε Διοικούσης 
’Επιτροπής τοΰ Συλλόγου, άπό τούς 
νέους ύπαλλήλους, Επειδή άκριβώς 
ύπήρξε άντιστοίχως καί ύποστήρι- 
ξις τής Συλλογικής ήγεσίας, προς 
τούς νέους ύπαλλήλους. Καί έξεδη- 
>ώνετο μέ πρακτικά μέτρα.

Δυστυχώς δμως κ. Συνάδελφοι, οί 
τότε άντιπολιτευόμενοι τόν Σύλλο
γο, διέπραξαν δχι σφάλμοπα, άλλά 
Εγκλήματα. Διότι παρουσιάσθη στήν 
Γενική Συνέλευση Συνάδελφος, μι- 
κροΰ βαθμοΰ, ό όποιος μόλις πρό ή
μερων είχε δώσει Εξετάσεις καί ού
τε λίγο ούτε πολύ, κατεκεραύνωσε 
τήν Αιοίκησι τοΰ Συλλόγου, γιατί 
νομίζετε; Γιατί βοήθησε τούς νέους 
Συναδέλφους νά ξεπεράσουν τό Εμ
πόδιο αύτά καί νά μονιμοποιηθούν. 
Νά περάσουν τό Ενα μάθημα.

Καί εύρέθησαν κύριοι Συνάδελ
φοι, νέοι άνθρωποι, οί όποιοι ήταν 
στήν τότε άντιπολίτευση, οί όποιοι 
έχειροκρότησαν τόν Συνάδελφο αύ
τό, καί τούς όποιους δυστυχώς βλέ
πω νά παρευρίσκονται αύτήν τήν 
στιγμή μέσα στήν αίθουσα.

Αύτήν τήν παρένθεσιν τήν άνοί- 
γω άκριβώς γιά νά σάς πώ τό δρά
μα αύτών τών άνθρώπων, διότι εκ- 
τοτε ύπάρχει δυστυχώς μιά άντίδρα- 
σις έκ μέρους τής Διοικήσεως, καί 
σήμερα άκόμα 110 νέοι Συνάδελφοι 
είναι έπί συμβάσει. Αρκεί νά σάς 
πώ δτι στούς τελευταίους διαγωνι
σμούς τοΰ Σεπτεμβρίου καί τοΰ Νο
εμβρίου, Εδωσαν Εξετάσεις: τόν μέν 
Σεπτέμβριον 122 καί πέρασαν 12, 
τόν δέ Νοέμβριον 130 καί πέρασαν 
περίπου 30.

Φαντασθήτε δηλαδή τήν τεράστια 
διαφορά, καί τό Εγκλημα τό όποιον 
συνετελέσθη Εναντίον τών νέων Συν
αδέλφων.

Τέλος νομίζω δτι, είς τάς περι
πτώσεις έκείνας τών νέων Συναδέλ
φων, είς τάς οποίας θά πρέπει νά 
δοθή οικονομική ένίσχυσις, θά πρέ
πει Επαναλαμβάνω ή νέα Συλλογική 
ήγεσία ή όποια θά προκύψη άπό τίς 
Εκλογές, νά δώση τό μεγαλύτερον 
βάρος, γιατί δυστυχώς διεπίστωσα 
κακό προμήνυμα γιά τήν Τράπεζα. 
Δηλαδή ομαδική Εξοδο νέων, ώς έπί 
τά πλεΐστον πτυχιούχων, οί όποιοι 
μόλις παίρνουν τό πτυχίο τους ση
κώνονται καί φεύγουν, λόγφ άκρι
βώς έλλείψεως προοπτικής.

Καί μάς λέγουν οί παλιοί, γιατί 
φεύγετε; άλλά Εμείς δέν Εχουμε σκο
πό κατ’ άρχήν νά έγκαταλείψουμε 
τό "Ιδρυμα θέλουμε ν’ άγωνισθοΰμε, 
έντός τού ιδρύματος, άλλά θά θέ
λουμε Επίσης καί τό "Ιδρυμα νά 
μάς περιβάλλει μέ τήν Εμπιστοσύ
νην του, καί νά αύξηση τίς άποδο- 
χές τίς όποιες ζητάμε.

Τελειώνοντας, Επειδή, προηγουμέ
νως άκουσα νά γίνεται λόγος δΓ Ε
πίτροπός, καί Επειδή συνέβη καί μέ 
μάς τούς νέους νά κάνουμε συγκεν
τρώσεις τό τελευταίο διάστημα ά
κριβώς γι’ αύτά τά αίτήματά μας, 
δηλώνω δτι πολλά άπό αύτά τά αι
τήματα τά άγνοούσαμε καί μεΐς οί 
νέοι, καί μάς τά ύπέδειξε ό ’ίδιος ό 
Σύλλογος, άρα δέν μποροΰμε νά μι
λάμε περί έπιλύσεως ζητημάτων 
άπό τάς Έπιτροπάς, Ενώ άντιθέτως 
πολλά άπό τά αιτήματα αύτά, προ
βάλλονται άπό τήν 'ίδια τήν Συλλο
γική ήγεσία.

Πάντως δσον άφορά τήν άντιπο- 
λίτευση, ή όποια πολλά ισχυρίζε
ται, καί κατέρχεται στάς Γενικάς 
Συνελεύσεις καί ζητάει τήν ψήφον 
μας, θά ήθελα νά πώ τό έξής: "Οτι 
θά πρέπη οί κύριοι, οί όποιοι θά 
κατέρχωνται σέ κάθε ένα ψηφοδέλ
τιο — δέν μέ Ενδιαφέρει ποιο θάναι



ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΠΣ
αύτό — νά έχουν προηγουμένως 
δείξει μια συνέπεια πριν οπτό τις 
εκλογές.

"Οχι δηλαδή την μέρα των εκλο
γών νά παρουσιάζονται στην Γενική 
Συνέλευσι για νά είσπράξουν χειρο
κροτήματα, αλλά θά πρέπει ν’ άγω- 
νισθοΰν με υπομνήματα, με επιτρο

πές, μέ κινήσεις μέσα στήν Τράπε
ζα, νά έχουν αποδείξει έμπράκτως 
ότι ένδιαφέρονται για τούς Συνα
δέλφους, καί μετά νά ζητάνε τήν 
ψήφον μας. >

(Χειροκροτήματα) 
κ. Πρόεδρος: Τον λόγον έχει 

τώρα ό κ. Παπαβασιλείου. I

Ή ομιλία τοϋ ουναδ. Γ. Παπαβασιλείου
Κ. Γ. Παπαδασιλε ίου; Δεν ι 

είχα τήν πρόθεση αγαπητοί Συνά- ' 
δελφοι νά σάς ταλαιπωρήσω, άν Οέν 
είχα μιά ειδική εντολή των Συναδέλ
φων, των λίγων Συναδέλφων πού εκ
προσωπώ, νά άποτίσω ενώπιον σας, 
φόρον τιμής στον μεγάλο σπόντα 
τής σημερινής Γενικής Συνελεύσεως, 
τον αείμνηστον Γεώργιο Κ,αραπάνο.

‘Ο λογος γιά τόν όποιον μεταφέ
ρω τήν επιθυμίαν αυτήν των Συνα
δέλφων, είναι γιατί ό αείμνηστος 
Πρόεδρος, συμπαραστάθηκε μέ όλες 
του τις δυνάμεις, στον αγώνα που 
κάναμε γιά τήν καθιέρωση ενός κα
νονικού, ενός ανθρωπίνου ωραρίου.

Καί ας αναπαύεται ή ψυχή του 
σήμερα, γιατί ό αγώνας αυτός καρ
ποφόρησε, καί αυτήν τήν στιγμήν, 
οΐ Συνάδελφοι τού Υποκαταστήμα
τος Κατερίνης, δεν στενάζουν κάτω 
άπό κείνο τό ανελεύθερο καθεστώς.

Βεβαίως, ή συμβολή τού Προέ
δρου στον αγώνα αυτόν, αποτελεί 
καί επιτυχίαν του Διοικητικού Συμ
βουλίου, τά όποιον αποτελεί τήν συ
νέχεια εκείνου. Μέ τό νά λυθή τό θέ
μα τού ωραρίου, ενός καταστήμα
τος, άσφαλώς αύτό δεν άποτελεΐ γε
νική τακτοποίηση τού μεγάλου θέ
ματος.

"Εχω ύπ’ δψιν μου αρκετά επαρ
χιακά καταστήματα, τά όποια πα
λεύουν κάτω άπό τις ίδιες σκληρές 
συνθήκες τις όποιες περάσαμε καί 
μεΐς. Θά ήθελα νά λάβη ύπ’ δψιν του 
τό μέλλον Διοικητικό Συμβούλιο, 
πού θά προέλθη άπό τις αρχαιρε
σίες, ότι ό στόχος πρέπει νά άνα- 
ζητηθή αλλού.

Δεν νομίζω δτι θά πρέπει νά ά- 
ποτελή αντιδικίαν εργαζομένων καί 
Διευθύνσεως ενός καταστήματος. 
’Έχω απόδειξη δτι τήν τακτική αυ
τή ώρισμένων Διευθυντών καταστη
μάτων, δχι μόνον τήν ανέχεται δυσ
τυχώς ή Διοίκησις, αλλά καί τήν 
έμπνέει.

Άπόδειξις τούτου είναι δτι, Δι- 
ευθύνταί οΐ όποιοι ώδηγήθησαν στο 
Δικαστήριο άπό υπαλλήλους καί κα
ταδικάσθηκαν, δεν έπλήρωσαν οΐ ί
διοι τά καταδικαστικά έξοδα, άλλα 
χρεώσανε τήν Διοίκησε Τί μεγαλύ
τερη λοιπόν απόδειξη δτι ή ρίζα τού 
κακού εύρίσκεται πολύ ψηλά.

Θά ήθελα τό καινούργιο Διοικη
τικό Συμβούλιο, νά άξιώση άπό τήν 
Διοίκησι νά κυκλοφορήση εγκύκλιο 
άνοικτή, εις τούς Διευθυντάς τών 
Καταστημάτων, πού νά διαβασθή 
καί άπό τούς Υπαλλήλους, ή όποια 
νά τούς άπαγορεύη ρητώς τήν κα- 
ταπίεσιν τών εργαζομένων, καί τήν 
παρακράτησίν τους πέραν τού κα
νονικού ορίου εργασίας.

Έδιάβασα τόν απολογισμό εργα
σίας τού άπερχσμένου Διοικητικού 
Συμβουλίου. Νομίζω πώς παρουσιά
ζει αρκετά καί ικανοποιητικά επιτεύ
γματα. Καί δεν περί μένα, μάλλον 
περί μένα άπό όσους Συναδέλφους 
φιλοδοξούν νά πάρουν τήν σκυτάλη 
τής Διοικήσεως τών Συνδικαλιστικών 
πραγμάτων, περί μένα μέ γενναιότη
τα νά αναγνωρίσουν καί νά έγγρά
ψουν στο ενεργητικό τής Διοικήσεως

τά επιτεύγματα, καί νά έπισημά- 
νουν βεβαίως παραλείψεις καί κα
κό χειρισμό, άν υπήρξαν.

Δεν περί μένα όμως, άπό μιά πο
λύ ταπεινή άντιπολιτευτική διάθεση, 
πρώτον νά φέρονται ώς απεσταλμέ
νοι άλλων Συλλόγων καί νά κατηγο
ρούν τό Διοικητικό Συμβούλιο δτι 
άνεμίχθη σε ξένες άρχαιρεσίες. Δέν 
περί μένα νά κακίσουν δτι δημιουρ- 
γήθησαν κατά τά στάδιον τών διεκ
δικήσεων καί άλλαι παράλληλοι επί
τροποί, βοηθητικά! τού έργου τής 
Διοικήσεως, δέν περίμενα τέλος ού
τε λίγο ούτε πολύ άπό ομιλητήν, νά 
υιοθέτηση μίαν κατηγορίαν ή όποια 
πλανάται άπό πάνω μας καί ή ό
ποια έκτοξεύθηκε άπό τόν άθλιο ερ
γατοπατέρα Μακρή, καί νά χαρα
κτηρίση, άν κατάλαβα καλά, δτι τό 
Διοικητικό Συμβούλιο, άποτελεΐται 
άπό ’Αριστοκρατία.

Διότι, προσάπτοντας ένα τέτοιο 
χαρακτηρισμό στά Διοικητικό Συμ
βούλιο, τό όποιον εκλέγεται, έπί 
μίαν σειράν έτών, είναι σάν νά πα
ραδέχεται τόν χαρακτηρισμό πού 
μάς έδωσε ό Μακρής, δτι άποτελοΰ- 
με τήν ’Αριστοκρατία τών εργαζο
μένων, ενώ νομίζω πώς έμεΐς βρι
σκόμαστε πιό πολύ άνάμεσα στούς 
εργαζομένους κάτω άπό τήν καταπί
εση τού εργοδότου.

Θά παρακαλοΰσα τέλος τήν Γ ενι
κή Συνέλευση, νά έγκρίνη μίαν δια
μαρτυρίαν, γιά ένα θέμα σοβαρό 
πού συμβαίνει στά Συνδικαλιστικό 
χώρο. Τελευταία, έπαναφέρθησαν οΐ 

I άντεργατικοί νόμοι καί διώκονται 
Συνδικαλιστικά στελέχη, μάλιστα δέ 
τό κρούσμα αύτό συνέβη καί στον 
δημοσιοϋπαλληλικό κόσμο, μέ τήν ά- 
πόλυσιν, δπως γνωρίζετε, δύο εκπαι
δευτικών.

I Θά ήθελα, λοιπόν, νά διατυπωθή 
αυτή ή διαμαρτυρία εκ μέρους τής 

ι Συνελεύσεως, προς κάθε υπεύθυνο 
καί αρμόδιο. Διότι κάθε τί κακό πού 
συμβαίνει μέσα στον χώρο τών ερ
γαζομένων, άν θυμηθούμε τά λόγια 
άπό τόν πρόλογο βιβλίου τού Χεμιν- 
γουαίη: «κάθε καμπάνα πού κτυπά, 
κτυπά γιά τόν καθένα μας», 

ι Είναι καιρός, αγαπητοί Συνάδελ- 
ι φοι, πέραν άπό τις έπί μέρους διεκ
δικήσεις, τού κλάδου μας, νά προ- 
βληματισθοΰμε γενικώτερα. Πρέπει 
νά ένδιαφερθοΰμε καί γιά ώρισμενες 
ήθικές άξιες, γιά ώρισμένα ιδανικά, 
τά όποια περιέχει μιά άληθινή Δη
μοκρατία.

Είναι καιρός νά ένδιαφερθοΰμε 
διά τήν παγίωσιν τών ελευθεριών. 
Πρέπει άκόμα νά συνειδητοποιήσου
με, δτι αποτελούμε τήν μεγάλη στρα
τιά τών εργαζομένων, μέ απεριόρι
στη δύναμη, δτι έχουμε ιστορική ευ
θύνη, άπέναντι τού έθνους καί τής 
Πατρίδας μας, καί δτι μόνο έτσι θά 
μπορέσουμε νά άξιοποιήσουμε άλες 
τις προϋποθέσεις, πού υπάρχουν 
στον τόπο μας.

Ευχαριστώ πού μέ άκούσατε. 
(χειροκροτήματα)

κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει 
ό κ. Ίατρίδης.

λεμισταί, πολέμησαν έξη μήνες. 
"Αλλοι πολέμησαν ένα χρόνο, άλλοι 
πολέμησαν δύο, άλλοι επτά, ώς ό 
υποφαινόμενος. ΤΗταν λοιπόν άπα- 
ράδεκτον γιά μένα νά μπώ μέ τά ε
πτά έτη, και νά μείνη έκεΐνος μέ 
τούς έξη μήνες, διότι καί έκεΐνος πο
λέμησε, καί έγώ πολέμησα.

Γ Γ αύτό χάλασα τόν κόσμο μέ
χρι τήν τελευταία στιγμή γιά νά 
μπή τού νόμου 751 ή τού 1836.

"Ερχομαι τώρα, εις τόν κ. Κατω- 
πόδη. ’Επαναλαμβάνω', δτι καί τούς 
άναπήρους καί τά θύματα πολέμου, 
προστατεύει ό παρών νόμος. Είναι 
ήδη 800 πού συμπεριλήφθησαν εις 
τήν εγκύκλιον. Μέσα στούς 800 πε
ριλαμβάνονται θύματα καί ανάπηροι 
πολέμου. ’Αλλά πρέπει νά έπεκτα- 
θή καί εις τούς προσληφθέντας πριν 
τού 48. Καί πράγματι θά έπεκτα- 
θή καί δι’ αυτούς. Θά άγωνισθώ 
διά νά έπεκταθή καί εις αύτήν τήν 
κατηγορία. Νά πάρουν καί αύτοί, 
έφ’ δσον δικαιούνται.

’Αλλά έχω καί κάτι άλλο νά σάς 
πώ. Δέν θυμάσθε κ. Κατωπόδη, τό 
έξής, δτι ή παράγραφος 3 τού Νό
μου 1 836, λέγει δτι τά πρόσωπα
000 005 Λφ-L ΛΧΧ)3ΐωΛρ Λΐ^ίΟ-υντο λΙιχ
AnorogrlDy λοοο ,φ3 'nodgcto boi-AOd 
-oil η ου [ ηοφοόλοόοιι bUi Ίι im 
'g'g'o di drags oj. bis OAsrlg^ido dl 
δχρ., δηλ. 500 σημερινών δρχ. (έ
τος 1951) δέν τυγχάνουν τής προω- 
θήσεως αύτής.

"Εν μέλος; Αύτό είναι γιά τήν 
πρώτην ίσχύν. . .

κ. Ίατρίδης: Ή Διοίκησις 
τής Τραπέζης είπε αύτό τό πράγμα. 
Συνεπώς έσεΐς πρέπει νά πήτε δτι 
τά τού Νόμου 1836 εύεργετήματα, 
νά έπεκταθούν καί σέ μάς τούς ανα
πήρους, καί' τά θύματα πολέμου, οΐ 
όποιοι έχουμε σύνταξι άνω τών 
1.500 δρχ. ή άνω τών 2.000 δρχ.

"Εν μέλος: Είναι γιά... 
κ. Ίατρίδης: Καί έγώ ώς 

πολεμιστής καί συνάδελφός σου δέν 
μπορώ νά έχω άντίρρησι νά πάρετε 
καί σείς τήν προώθηση άλλά σάς 
λέω μονάχα περί τίνος άκριβώς πρό
κειται.

Έν πάση περιπτώσει, τελειώνον
τας τόν λόγον μου αύτόν, έχω νά 
πώ πάλι, δτι ό Σύλλογος τής ’Εθνι
κής Τ ραπέζης, συμπαρεστάθη εις ή- 
μάς, τούς πολεμιστάς. Αύτό ήθελα 
νά πώ. Εύχαριστώ.

(Χειροκροτήματα) 
κ. Πρόεδρος. Τόν λόγον έχει 

ό κ. Διλιντάς.
"Εν μέλος: Θά όμιλήση ό κ. 

Διλι,ντάς γιά λογαριασμόν τού 
Συλλόγου, ή ώς άτομον;

κ. Σ. Διλιντάς: Κύριε Συ
νάδελφε, δέν έχω ανάγκη νά προβώ 
είς καμμίαν δήλωσιν. ’Από τήν ομι
λίαν μου θά κρίνετε, ώς τί ομιλώ·.

Κύριοι Συνάδελφοι, πριν εΐσέλθω 
είς τό θέμα τής ομιλίας μου, τό ό
ποιον θά είναι πολύ σύντομον, θέλω 
νά προτείνω ή Συνέλευσή μας, ε
πειδή, δπως έχετε οΐ ίδιοι άντιλη- 
φθεΐ, ό νυν Διοικητής, είναι λίαν ά
καμπτος εργοδότης, θά ήθελα, επα
ναλαμβάνω, ή Γενική Συνέλευσις διά 
ψηφίσματος της, νά έκφράση τήν ά- 
γανάκτησιν τού σώματος τών Ύτιαλ- 
λήλων, διότι ό κ. Διοικητής, ϋπό τό 
πρόσχημα άλλων ασχολιών, δέν 
στέργει νά δάση μιά όποιαδήποτε 
άπάντησιν, είς τό άπό μηνών ύπο- 
βληθέν γενικόν υπόμνημά μας, παρά 
τάς πολλαπλός οχλήσεις καί πιέσεις 
τών Διοικητικών Συμβουλίων.

’Εάν εγκρίνετε νά έκδοθή τοιούτον 
ψήφισμα, παρακαλώ τό γραφείο ή 
μάλλον τό Προεδρεΐον νά τά συντάξη 
καί νά τό θέση εις τό τέλος ύπ’ δ
ψιν σας.

(Χειροκροτήματα)

Ή ομιλία τοϋ ουναδ. Κ. Ίατρίδη
κ. Ίατρίδης: Κύριοι Συνά

δελφοι, δέν εΐχα σκοπόι νά μιλήσω, 
άλλά ορισμένοι Συνάδελφοι, άνεφέρ- 
θησαν εις ζητήματα πού μάς αφο
ρούν. Καί ώμίλησαν περί ομάδων 
καί επιτροπών. Τούς απαντώ. Δέν 
είναι ούτε ομάδες αύτές, ούτε ’Επι
τροπές. ΕΤναι ό Σύνδεσμος Πολεμι
στών, ό όποιος αύτήν τήν στιγμήν 
απαριθμεί 650 μέλη. Δεύτερον, πρέ
πει νά δίδωμεν τά τού Καίσαρος 
τφ Καίσαρι, καί τά τού Θεού, τφ 
Θεφ.

Πρέπει νά εΐμεθα μελετημένοι κύ
ριοι συνάδελφοι, δταν ανεβαίνουμε 
έδώ πάνω στο Βήμα, διά ν’ απαντή
σουμε καί νά ομιλήσουμε. ’Ορισμέ
νοι δέν γνωρίζουν τούς αγώνας τούς 
οποίους κάναμε τότε, δταν ξημερο
βραδιαζόμαστε στήν Βουλή, τόσον 
έγώ, δσον καί οΐ άλλοι Συνάδελφοι 
τού Συλλόγου, γιά νά έπιτευχθή. 
πρώτον ή ψήφισις τού Νομοσχεδίου 
τής άρσεως τής προσωρινότητας, 
άλλά καί τών πτυχιούχων καί μετέ- 
πειτα τού νόμου 751 καί τού 1836.

Δέν μπορώ νά πώ ψέμματα. Δέν 
συνήθισα νά λέω ψέμματα. θά σάς 
πώ τήν αλήθεια. Άν μάς βοήθησε 
ό Σύλλογος, ή δέν μάς βοήθησε.

Κύριοι Συνάδελφοι, πρίν, δπως 
εΐπεν ό κ. Παπαϊωάννου, ήναγκάσθη- 
μεν πράγματι νά συμπήξωμεν τόν 
Σύνδεσμον, άλλά δμως έξ αύτού, 
δέν έπεται δτι ήλθαμε εις σύγκρου- 
σιν μέ τόν Σύλλογο. Άπλούστατα, 
ό Σύλλογος δέν επεμβαίνει στά δι
κά μας ειδικά θέματα, δηλ. δέν μπο
ρεί νά πάη στό Υπουργείου ’Εθνι
κής Άμύνης. Διότι ή μεΐς ύπαγόμε- 
θα στό Ύπουργεϊον Εθνικής Άμύ
νης. Ό Σύλλογος υπάγεται στό Ύ- 
πουργεΐον 'Εργασίας.

Συνεπώς, στά έπί μέρους θέματα, 
δέν μπορούσε νά άναμιχθή ό Σύλ
λογος. Πριν προχωρήσω· είχα συνο-

Ή ομιλία τοϋ ουναδ. Σ. Διλιντά

μιλία μέ τόν Καραπάνο τότε, καί 
τού είπα γιά τό ζήτημα τό δικό 
μας. Μοΰ λέγει προχώρησε μπρο
στά. Αύτό δέν σημαίνη δτι πήρα 
τήν συγκατάθεση. τού άει μνήστου 
Κ αραπάνου, απλώς διεπίστωσα, δτι 
επιθυμούσε καί αύτός τήν δημιουρ
γίαν τού Συνδέσμου, γιά νά μπόρε
ση νά λυθή τό θέμα.

Έν συνεχεία, κατά τάς συζητήσεις 
τού Συλλόγου μέ τόν τότε Διοικη
τήν κ. Μαΰρον, τόν νΰν Διοικητήν κ. 
Παρασκευόπουλον καί μέ τόν Υπο
διοικητή κ. Γαζή, ό Γ. Καραπάνος, 
έλαβε θέσιν, τόσον ό ίδιος δσον καί 
ό κ. Γκιτάκος υπέρ τοϋ Συνδέσμου, 
καί υπέρ τών Πολεμιστών, καί εΐ- 
ττον δτι είναι δίκαιον τό αίτημα τού
τον, καί δτι πρέπει νά λυθή.

Ή Διοίκησις τής ’Εθνικής Τρα
πέζης, δέν μπορούσε νά δόση λύσιν 
μεμονωμένως, δηλαδή δέν μπορούσε 
νά δώση μόνον ή Τράπεζά μας τά 
δύο χρόνια τότε, δπως ζητούσαμε. 
"Επρεπε νά γίνη, νοιμοθέτημα είς 
τρόπον ώστε ή προώθησις νά έπε
κταθή καί στάς άλλας Τραπέζας. 
Συνεπώς, εΐχα πάρει τήν συγκατά
θεση τής τότε άλλά καί τής νΰν Δι
ό ικήσεως τής ’Εθνικής Τ ραπέζης.

Ώς γνωστόν, ό τέως Διοικητής κ. 
Μαύρος, μετά τού τέως προσωπάρ
χου κ. Παπαλέτσου, πήγαν στό Υ
πουργείου ’Εργασίας, καί υπέγρα
ψαν πράγματι τήν τροπολογίαν τού 
Νομοσχεδίου πού μάς άφοροΰσε. Ή 
τροπολογία ή δική μου, ήταν ορθό
δοξη·, άλλά πώς κουτσουρεύτηκε; 
Κουτσουρεύτηκε στήν Βουλή. Δηλα
δή μπήκαν στή μέση άλλες οργανώ
σεις, καί προσετέθη τότε ή φράσις: 
«τού νόμου 751 ώς έτροποποιή,θη 
διά τού 1836». Βάλανε δηλαδή τήν 
διατύπωσι «ώς έτροποποιήθη».

Αύτό γιά μένα ήταν άπαράδεκτο. 
Διότι κύριοι Συνάδελφοι, άλλοι πο-

κ. Σ. Διλιντάς: Ό Πρόε
δρος τού Διοικητικού μας Συμβου
λίου, διά λογαριασμόν τού Διοικη
τικού Συμβουλίου, τού οποίου είμαι 
μέλος, άπέτισε φόρον τιμής είς τόν 
έκλιπόντα. Θά μοΰ επιτρέψετε, επει
δή ήμουν ό πρώτος πού τού προσέ- 
φερα τό πικρό ποτήρι, τής ίδιότητος 
τού Συνδικαλιστού, τό όποιον είναι 
πάρα πολύ πικρόν, νά πώ, δτι 
ό Γεώργιος Καραπάνος ήταν ένας 
άπό τούς σπανίους έμφανισθέντας 
Προέδρους τού Συλλόγου μας.

Τά χαρίσματα του σάς τά άνέφε- 
ρεν ό κ. Μΐχος, τά διαβάσατε είς τήν 
Τραπεζιτική. Θέλω νά έξάρω·, ένα 
καί μόνο. Τήν Δημοκρατικότητα τοϋ 
ανθρώπου. Τήν όποιαδήποτε γνώμη 
του, τήν έθετε πάντοτε ύπ’ δψιν τών 
Συνεργατών του καί ούδέποτε προ σε,- 
πάθη σε νά έπιτύχη άπόφασιν έξ υ
φαρπαγής. Αύτό είναι κάτι πού τιμά 
τον έκλιπόντα ώς άνθρωπο καί ώς 
Συνδικαλιστή. Αίωνία του ή μνήμη!

Είς τήν Τραπεζιτικήν, άναγνώσα- 
τε τάς συνθήκας τάς γενικάς, υπό 
τάς όποιας ήγωνίσθη τό Διοικητι
κόν Συμβούλιου. Θέλω νά θέσω ύπ' 
δψιν σας καί τάς συνθήκας, ύπό τάς 
οποίας θά άγωνισθή καί τό μελλον
τικό, τό νέο δηλαδή Διοικητικό Συμ
βούλιο.

Τούτο τό κάνω γιατί φρονώ δτι 
δταν τά θέματα αφομοιώνονται, συ
νειδητοποιούνται άπό τό σύνολον 
τών Συναδέλφων, τότε αύτή ή συνει- 
δητοποίησις, αύτή ή άφομοίωσις, 
τούς φέρνει πιό κοντά είς τήν ηγεσί
αν τους, καί ή ήγεσία τους μέ τήν 
σειράν της μέ παραπανίσιο θάρρος 
βαδίζει τόν σωστό δρόμο, γιά τήν 
έπίλυσίν των.

Βασικότατου θέμα, τό όποιον υ
πάρχει καί θά ΰπάρχη, είναι τό μι- 
σθολογικό μας. Πρέπει νά έξετά- 
σουμε, άν έχωμε τό δικαίωμα ώς 
"Ελληνες εργαζόμενοι, ώς υπάλλη
λοι τούτου έδώ τού Ιδρύματος, νά 
ζητάμε αϋξησι τών άποδοχών μας. 
Έάν καταλάβουμε δτι έχουμε δίκιο, 
καί τό δίκιο μας τό στηρίξουμε σέ 
ντοκουμέντα ,τότε άκριβώς επιτυγ
χάνουμε τής προσπάθειας μας εύκο- 
λώτερον.

Βέβαια, δέν έχομε τά στοιχεία τού 
ισολογισμού τής Τ ραπέζης μας αυ
τής τής χρήσεως (1966), γιά νά 
συγκρίνωμε τά οικονομικά μεγέθη 
τών έργασιών τής Τ ραπέζης, μέ τό 
οικονομικόν μέγεθος τού μισθού μας. 
Γ Γ αύτό μοΰ φαίνεται, καλόν θά ή- 
το ή Γενική Συνέλευσι ς μας νά ε’ίπε- 
το τής δημοσιεύσεως τού ισολογι
σμού ή τής Γενικής Συνελεύσεως τών 
μετόχων τής Τραπέζης, γιά νά παίρ
νουνε μιά άπάντησι εκείνοι οΐ όποιοι 
κανονίζουν τήν τύχη τής Τ ραπέζης 
καί τήν ίδική μας.

! Κύριοι Συνάδελφοι, έάν θά συγ- 
κρίνωμεν έτος προς έτος τό οικονο
μικόν μέγεθος τού εθνικού εισοδήμα
τος, τότε δέν θά μπορέσουμε νά πιά- 
σωμε καλά τό θέμα. Δέν θά ήμπο- 
ρούμε σαφώς νά ίδοΰμε τό μέγεθος 
τής άμοιβής τής εργασίας μας σ’ 
αύτή τήν αΰξησι τού εθνικού εισο
δήματος.

Γι’ αύτό διευρύνω αύτά τά χρονι
κά δρια είς τήν τελευταία 1 Οετία 
τής ΝΕΑΣ λεγομένης Κ I ΜΗ Σ ΕΩΣ.

Πρέπει λοιπόν νά γνωρίζετε άγα
πητοί μου Συνάδελφοι, δτι μέσα στή 
δεκαετία, στήν οποία τούτο τό σχή
μα, διαχειρίζεται τις υποθέσεις μας, 
δτι τό εθνικόν εισόδημα, είς μέν στα
θερός τιμάς ηύξήθη άπό τό 1957 
μέχρι καί τού 1966, κατά 65,2%.

Είς τρεχούσας δμως τιμάς, τό εθνι
κό είσόοημα, ηύξήθη, κατά 91,3% 
καί δχι κατά 65,2%.

Ποιαν άπό τάς δύο τιμάς έμεΐς θά 
λάβωμεν ύπ’ δψιν μας; "Οχι βέβαια 
τις σταθερές τιμές, διότι ό τιμάρι
θμος καί ό μισθός μας, δέν εκφρά
ζεται σέ σταθερές τιμές τού 1953. 
’Εκφράζεται σέ τρέχουσες τιμές. ‘Ε
πομένως καί τά εθνικό εισόδημα, 
τού όποιου ένα μέρος άποτελεΐ καί 
ή προσφορά οποιοσδήποτε υπηρεσί
ας, καί συνεπώς καί τής Τραπεζι
τικής τοιαύτης, ή οποία σέ τελευ
ταία έξέταση έχει ώς συνέπειαν τήν 
κίνησιν τών οικονομικών μοχλών τής 
Χώρας μας, ηύξήθη έπαναλαμβάνω· 
κατά 91,3%. Πρώτη λοιπόν διαπί- 
στωσις είναι ή κατά τό ανωτέρω πο
σοστού αύξησις τού ’Εθνικού μας 
πλούτου.

Άς δούμε τώρα καί τήν ανάπτυ
ξη διά τής συμβολής τού μόχθου 
μας καί ενίοτε αύτής ταύτης τής 
ζωής μας, τών εργασιών τής Τρα
πέζης. Έπιτρέψετέ μου έδώ μία πα
ρένθεση ΕΤναι άνάγκη, κύριοι Συ
νάδελφοι καί πιστεύω δτι τό κάνε
τε, νά μελετούμε τά αποτελέσματα, 
να μελετούμε τούς ισολογισμούς, νά 
χάνωμε, έν άνάγκη, ειδική Συγκέν
τρωση είς τήν όποιαν νά άναλύωμε 
τά κονδύλια τού ισολογισμού, γιά 
νά ώφελούμεθά έπιστημονικώς καί 
ύλικώς. Διότι δΓ αύτού τού τρόπου, 
θά συνειδητοποιήσουμε τό μέγεθος 
τής συμβολής μας είς τά οίκον, άπο- 
τελέσματα καί τό μέγεθος έπίσης 
τής άμοιβής μας, άπ’ αύτά τά ά- 
ποτελέσματα.

(Χειροκροτήματα)
κ. Σ. Διλιντάς: (συνεχίζων) 

Κύριοι Συνάδελφοι, οΐ εργασίες τής 
Τ ραπέζης, κατά τήν δεκαετίαν αύ
τήν, έσημείωσαν τήν άκόλουθον έ- 
ξέλιξιν: ξέρω δτι τά νούμερα είναι 
ενοχλητικά. Άλλά θά χρησιμοποιή
σω πολύ λίγα καί θά σάς παρακα- 
λέσω νά έχετε λίγη υπομονή.

Αΐ χορηγήσεις τής Τ ραπέζης τό 
1957, ήταν 5.309 έκατ. Δραχ. Τό 
1965, ήταν 18.308.400.000 δραχ. 
Έννοοϋμεν τά υπόλοιπα τών λογα
ριασμών τήν 31η Δεκεβρίου, τά ό
ποια, είναι καί δείκτες τής δλης συν
τελεσθείσης έργασίας.

"Εχομεν δηλαδή ύπερτριπλασια- 
σμό τής αύξήσεως τού όγκου τών 
έργασιών τής Τραπέζης, ώς προς 
τάς χορηγήσεις. "Εχομεν μία αϋξησι 
260%. Ή ίδια περίπου αύξησις, 
230%, έσημειώθη καί είς τάς κατα
θέσεις, αΐ όποιαι ενώ τό 1957, άνήρ
χοντο είς 6.616.000.000, τό 1965 
άνήρχοντο είς 21.545.000.000.

Βλέπετε λοιπόν ποια ύπήρξεν ή 
αϋξησι ς τού δγκου τής έργασίας τής 
Τραπέζης τήν οποίαν τά χέρια μας 
καί τό μυαλό μας έφερε είς πέρας. 
Βλέπετε ποιον πολλαπλασιασμόν, 
έδέχθησαν, αύτά τά δύο βασικά οι
κονομικά μεγέθη τοϋ Ιδρύματος.

"Ας δούμε τώρα, αύτή τήν αύξη
ση ποιοι τήν έκαμαν, ποιοι τήν πή- 
ρας καί πόση πήραν.

Αύτήν τήν αύξηση αύτόν τόν τρι- 
πλασιασμό τής αύξήσεως τών βασι
κών έργασιών τής Τραπέζης, τό μέν 
1957, τόν έφεραν είς πέρας 4.656 
υπάλληλοι τό δέ 1966, 6.879 υπάλ
ληλοι. Δηλαδή έναντι τής αύξήσεως 
τού δγκου τών έργασιών τής Τρα
πέζης κοπά 250% (μέσος όρος), ή 
αύξησις τοϋ αριθμού τών υπαλλήλων 
ήταν 48% μόνον.

Άναλογισθήτε λοιπόν . κύριοι Συ
νάδελφοι τήν μεγάλη αύτή διαφορά,

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συμφώνως προς τό άρθρον 12 τού Καταστατικού, προκει- 
μένου περί συναδέλφων ύπηρετούντων ή κατοικούντων είς τά έ- 
παρχιακά Υποκαταστήματα, ή ψηφοφορία λαμβάνει χώραν είς 
τόν τόπον ένθα έδρεύουν Υποκαταστήματα είς τά όποια υπηρε
τούν ή κατοικούν 7 τουλάχιστον μέλη τού Συλλόγου.

Ή Κεντρική Εφορευτική ’Επιτροπή κατ’ άκολουθίαν τής α
νωτέρω διατάξεως καί συμφώνως τφ άρθρφ 14 τού Καταστατι
κού ορίζει ώς έκλογικά κέντρα τούς τόπους ένθα έδρεύουσι τά 
έν τφ σχετικφ πίνακι άναφερόμενα Καταστήματα. ‘Ομοίως ή 
Κεντρική Εφορευτική ’Επιτροπή ορίζει τά έκλογικά κέντρα ένθα 
θά ψηφίσουν οΐ συνάδελφοι μέλη τού Συλλόγου, οΐ ύπηρετούντες 
είς Υποκαταστήματα τών οποίων ή εκλογική δύναμις είναι κα- 
τωτέρα τών 7. Τά Υποκαταστήματα ταΰτα αναγράφονται κάτωθι 
τών Υποκαταστημάτων τών έκλογικών κέντρων.

Έφιστάται ή προσοχή τών ύπό τής Κεντρικής ’Εφορευτικής 
’Επιτροπής όριζομένων αντιπροσώπων τών επαρχιακών καταστη
μάτων, τά όποια ώρίσθησαν ώς έκλογικά κέντρα, δπως εύθύς ώς 
λάβουν έπιστολήν τής έν Άθήναις έδρευούσης Κεντρικής ’Εφο
ρευτικής Επιτροπής, συγκεντρώσουν, τό ταχύτερου, πάντως δχι 
βραδύτερου τών δύο ή μερών προ τών διά τάς αρχαιρεσίας όρι- 
σθεσών, τά μέλη τά υπηρετούντο ή κατοικοΰντα είς τό Υποκα
τάστημα καί προβούν είς τήν έκλογήν τής τοπικής ’Εφορευτικής 
’Επιτροπής άποτελουμένης έκ τριών τακτικών μελών καί δύο ά- 
ναπληρω ματ ι κών, ήτις καί θά διεξαγάγη τάς αρχαιρεσίας. Έφι- 
στάται έπίσης ή προσοχή είς τάς έκλεγησομένας τοπικάς ’Εφο
ρευτικός Έπιτροπάς δπως λάβωσιν πρόνοιαν διά τήν συμμετο
χήν εις αΰτάς δικαστικού άντιπροσώπου κατά τήν 
ή μέραν τών αρχαιρεσιών.

Δυνάμει τού Ν. 4361)64 ό δικαστικός αντιπρόσωπος μο
νογραφεί είς τήν οίκείαν θέσιν τού αντιγράφου τού μητρώου, βε
βαιών οϋτω δτι τά μέλος έψήφισεν, μετά δέ τό τέλος τής ψηφοφο
ρίας τό ΕΝ ΑΝΤΙ ΤΥΠΟΝ τού άντιγράφσυ τοϋ μητρώου κατατί
θεται ύπ’ αύτού είς τό οίκεΐον Ειρηνοδικείου, τό δέ έτερον παρα- 
λαμβάνεται ύπό τής τοπικής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής, δπως ό- 
μοΰ μετά τού πρακτικού ψηφοφορίας καί τών έσψραγισμένων φα- 
κέλλων τών ψηφοδελτίων, άποσταλή είς τήν Κεντρικήν ’Εφορευτι
κήν Επιτροπήν.

Μερίμνη τής Κεντρικής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής θέλει ά
ποσταλή εγκαίρως είς τούς τοπικούς άντιπροσώπους τό άπαι- 
τούμενον εκλογικόν υλικόν ίνα παραδοθή είς τήν έκλεγησομένην 
τοπικήν ’Εφορευτικήν Επιτροπήν.

Παρακαλούνται αΐ κατά τόπους έκλεγη- 
σόμεναι 'Εφορευτικά! Έπιτροιπαί δπως κ α- 
τ α τ ο) π ί σ ο U ν πλήρως προς τ ό Καταστατι
κόν τούς προσερχο μένους προς ψ·η φ ο φ ο ρ ί α ν 
συναδέλφους, οϊτινες δέον νά φέρουν μετ’ 
αυτών τάς Αστυνομικά; τμ» ταυτότητας.

καί μήν διστάσετε νά φωλιάσετε μέ
σα σας, τή μεγάλη άγαονάκτησι πού 
γεννά αύτή ή αδικία. 250% αϋξησι 
τών έργασιών, 48% ή αύξησις τού 
προσωπικού.

Καί δμως ό εργοδότης, ύπεστή- 
ριξε καί υποστηρίζει, δτι υπάρχει 
πλεονάζον προσωπικόν, καί δτι κα
κώς προσελήφθησαν οΐ νέοι υπάλ
ληλοι οΐ όποιοι προσελήφθησαν τήν 
τελευταία διετία.

"Ας δούμε τώρα ό συνδυασμός 
αύτός δράσεως τού κεφαλαίου καί 
τής έργασίας, τί άποτελέσματα 
εϊχε.

Οΐ κύριοι μέτοχοι, τό 1957, πή
ραν μέρισμα 60 δρχ. κατά μετοχήν. 
Τό 1965 έπήραν μέρισμα 160 δρ. 
Δηλαδή αύξησαν τήν πρόσοδό τους, 
καθήμενοι είς τά γραφεία τους, κα-

0 σδ. Κ. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΕΞΕΛΕΓΗ 
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ

Έπραγματοποιήθη τήν 8η τρέ
χοντος στήν αίθουσα τοϋ ΣΥΕΤΕ ή 
Γενική Συνέλευση τού Συνδέσμου 
Πολεμιστών Ν. 751 καί 1836.

Τόν απολογισμό τών πεπραγμέ
νων τού άπελθόντος Δ.Σ. παρουσία
σε ό Πρόεδρος σδ. Κ. Ίατρίδης. 
Μετά τήν ομόφωνη έγκρισή του καί 
τήν απαλλαγή τού Δ.Σ. πάσης ευ
θύνης έπηκολούθησε ή εκλογή ’Εφο
ρευτικής Επιτροπής, ή όποια προε- 
κήρυξε άρχαιρεσίες γιά τήν ανά
δειξη Προέδρου· καί Γραμματέως τής 
Γενικής Συνελεύσεως, Διοικητικού 
Συμβουλίου καί τριμελούς Εξελεγ
κτικής ’Επιτροπής.

Στις άρχαιρεσίες ό σδ. Κ. Ία
τρίδης έξελέγη παμψηφεί — χωρίς 
καμία διαγραφή — στό Διοικητικό 
Συμβούλιο.

Μετά τήν συγκρότηση τού Δ.Σ. 
σέ σώμα τά έκλεγέντα όργανα έχουν 
ώς έξης:

Πρόεδρος Γεν. Συνελεύσεως: Ά- 
ναστ. Κλειδής.

Γ ραμματεύς Γεν. Σ υνελεύσεως: 
Γρηγ. Παπαδη μητριού.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Κ. Ίατρίδης.
Αντιπρόεδρος: Δ. Κοκσσούλης.
Γ εν. Γραμ ματεύς: Γ. Κουκουλο- 

μάτης.
Ταμίας: Φ.. Άρβοονιτάκης.
"Εφορος: Π. Μπακογιάννης.
Σύμβουλος: Γ. Βασιλικόπουλος. 

Αναπληρωματικοί: 
j Α. Ποσταδόπουλος, Α. Μαγκανιάς

καί Κ. Λένας.
| Έ ξ ε λ, e γ κ τι κ ή Έ, π ιΤ ρ οι π ή:
, Σ. Ταμπάκης, Φ. Δηιμητρακόπου- 
I λος, Χρ·. Τσιάκος.

τά 167?ύ. Μά είναι μόνον ή πρόσο
δος τήν οποίαν ένεθηλάκωσαν, καί 
ή οποία είναι 167% άνωτέρα τής 
τού 1957; "Οχι κύριοι Συνάδελφοι.
Ί ό 1957, τά άποθεματικά τής Τρα
πέζης, άνήρχοντο είς 3.000.000, ένώ 
τό 1965 τά άποθεματικά τής Τρα
πέζης ήταν 933.000.000 δρχ.

Θά μοΰ πή ό εργοδότης, ότι κύ
ριε Διλιντά μέσα σ’ αύτά τά 933 
συμπεριλαμβάνεις καί 220.000.000 
δρχ, τά όποΐα προέρχονται έκ τής 
ύπέρ τό άρτιον έκδόσεως τών μετο
χών, τάς όποιας έξέδωσεν ή Τράπε
ζα προ έτών. Ναι τάς συμπεριλαμ
βάνω. Διότι έάν έλειπεν ή άποδοτι- 
κότης τής έργασίας μας, δέν θά εί
χε άπάδοσι ή μετοχή, καί επομένως 
η τρέχουσα αξία της, δέν θά ήτο ά
νωτέρα τής ονομαστικής της. Γεγο- 
νός τό όποιον δημιουργεί τάς συνθή
κας τής ύπέρ τό άρτιον διαθέσεως 
τής μετοχής εΐναι τά καλά άποτελέ
σματα τά όποΐα οφείλονται είς τήν 
άποδοτικότητα τής έργασίας μας.

Έκατοστιαίως τά άποθεματικά 
τά δημιουργηθέντα, τά όποΐα άνή- 
κουν όχι γιά τό Θεό είς τούς έργαζο- 
μένους, άλλά άποτελούν τό έφ’ ά
παξ τού Ταμείου Συντάξεως τών 
Μετόχων —■ διότι αύτοί θά τά είσ
πράξουν — αύτά τά άποθεματικά 
ηύξήθησαν κατά 30.000%! ! ! !

Καί πώς έγινε αύτό τό πράγμα; 
"Εγινε διά τής «δικαίας» διανομής 
τού ίδρώτος μας· τών καθαρών καί 
ακαθαρίστων εσόδων τής Τ ραπέζης; 
Νά τά ακούσετε σάς παρακαλώ.

Τά ακαθάριστα έσοδα τής Τρα
πέζης, τό 1957, ήταν 397.700.000 
δραχμές. To 1965 άνήλθαν είς 
1.232.000.000 δρχ. δηλαδή αΰξη- 
σις ποσοστιαία 210%. Αύτός ό ά- 
ριθμσδείκτης, εύρίσκεται σύμφωνος, 
δέν είναι ανισοϋψής έν σχέσει μέ 
τούς άφορώντας τάς χορηγήσεις καί 
τάς καταθέσεις.

’Επαναλαμβάνω ότι τό 21 0% εύ- 
ρίσκεται έν πλήρει άρμονίςι προς τό 
μέγεθος τής αύξήσεως τών έργασιών 
πού είπαμε ότι κατά μέσον όρον ή
ταν 250%. Τά καθαρά κέρδη όμως 
δέν ήκολούθησαν τόν ίδιο δρόμο, τό 
'ίδιο ύψος. Τά καθαρά κέρδη, δηλ. 
τό μερτικό άπό το όποιο τελικά θά 
άμοιφθή καί ό μέτοχος θά πρέπει 

I νά κυμανθούν, νά αύξηθοΰν κατά 21 0 
ή 250%.

1 Τά καθαρά κέρδη, τό 1957, ήταν 
27.500.000 δρχ. ένώ τό 1965 άνήλ- 
θον είς 401.300.000, δηλαδή τά κα
θαρά κέρδη, έσημείωσαν μίαν αϋ- 
ξησι 1385% έναντι 210 φυσιολογι
κής. Αύτή είναι ή δικαιοσύνη ή ο
ποία έπικρατεΐ μεταξύ εργαζομένων 
καί εργοδοτών. Αύξησις έργασιών 
250?ύ. Αϋξησι ς άμοιβής κεφαλαίου 
1358%!!!

Έναντι όλων αυτών, κύριο Συνά
δελφοι, τών μεγεθών, ας δούμε τί



ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
πήραμε έμεΐς. Σάς είπα δτι ή αϋξη- 
σις τοΰ προσωπικού εις υπαλλήλους 
κατά τάς δύο χρονολογίας ήταν 
48%. Τό προσωπικόν, το 1957, εί- 
σέπραξε 224.600.000. Τό 1965 εί- 
σέπραξε 670.200.000. Μία τερά
στια διαφορά έκ 445,6 έκατομμυρί- 
ων πού έχει και αύτή τον άριθμο- 
δείκτη 210%. ’Αλλά θά πρέπει νά 
κάνωμε τήν έξης διαστολή.

"Οτι ή αμοιβή των 670.200.000 
δραχ. κατά τό 1965, δέν άντιστοι- 
χεΐ είς τον αυτόν αριθμόν ύπαλλή
λων τού 1957. ’Αναγόμενη αύτή ή 
αμοιβή είς τον άριθμόν τών υπαλλή
λων τού έτους 1957, δίδει άμοιβήν 
453.500.000 δρχ. έναντι των 224. 
000.000 τοΰ έτους 1957, δηλαδή

100% αϋξησιν πήροτν οΐ υπάλληλοι!
Κύριοι συνάδελφοι, μή μέ πάρετε 

μέ τις λεμονόκουπες, έπειδή σάς 
λέω, δτι πήρατε άπό τό 1957 μέχρι 
σήμερα 100% αΰξησι. Μακάρι κύ
ριοι Συνάδελφοι, αύτό νά ήταν πρα
γματικό και όχι πλασματικό. Ιδού 
ή πραγματικότης; Τό 1957, οί μι
σθοί των ύπαλλήλων δλης τής ιεραρ
χίας, ή μηνιαία δαπάνη άνήρχετο είς 
33.586 δρχ. ενώ τό 1966 καί σή,- 
μερα ή δαπάνη άνέρχεται είς δραχ. 
54963. Σάς άναγιγνώσκω σχετικόν 
πίνακα μέ τούς βασικούς μισθούς 
τού 1957, τού 1966, την σχετικήν 
διαφοράν καί τήν ποσοστιαίαν αΰξη- 
σιν:

ΠΙΝΑΞ

Βαθμός
Βασικός
μισθός

1957

Βασικός
μισθός

1966
Διαφορά

Ποσοστιαία

αθξησις

Διεθυντής 5153 10495 5342 105%
Υποδιευθυντής 4753 8135 3382 71%
Συμπρατ. Ύπ)ντής 4353 6935 2582 50%
Τμηματάρχης Α 4053 6545 2492 61%
Τμηματάρχης Β 3493 5245 1752 53%
Ύπ)ρχης 3270 4755 1485 46%
Λογιστής Α' 2780 3955 1175 43%
Λογιστής Β’ 2153 3355 1202 56%
Υπολογιστής 1913 2967 1054 55%
Δόκιμος 1665 2576 91 1 54%
Σύνολον 33586 54963 2138
Μέσος δρος μισθού
τών 8 τελευτ. βαθμών 2960 4541 1581 53%
Είσπράκτωρ Α' 1973 3134 1161 58%
Είσπράκτωρ Β' 1665 2576 91 1 54%
Είσπράκτωρ Γ' 1512 2328 816 54%
Κλητήρ Α' 1630 2559 929 56%
Κλητήρ Β' 1458 2265 807 59%
Κλητήρ Γ' 1263 2156 893 71%
Σύνολον 9501 15018 5517
Μέσος όρος 1583 2503 920 59%

ταγωνισμοΰ τών ξένων Τραπεζών αί 
τοποθετήσεις έμειώθησαν καί έπομέ- 
νως άδυνατοΰμεν νά σάς δώσουμε 
τήν αϋξησιν τήν οποίαν ζητείτε καί 
τήν όποιαν άναγνωρίζομεν δικαίαν».

Έξ αύτοΰ τοΰ συμφέροντος μας 
καί μόνον, τίθεται καθήκον σέ έ- 
μάς, νά σηκώσωμεν αυτό τό βάρος, 
λαμβάνοντας μίαν πρωτοβουλίαν έπί 
ένός έθνικοΰ πλέον θέματος. Καθή
κον εθνικόν καί έργατοϋπαλληλικόν 
τίθεται σ’ εμάς τούς τραπεζοϋπαλλή- 
λους νά συνειδητοποιήσωμεν αυτόν 
τον διπλόν κίνδυνον, νά συναγείρω- 
μεν έπ’ αύτοΰ όλους τούς "Ελληνας 
εργαζομένους. Ό άγώνας μας αΰτός 
θά έχει καί έπαγγελματικό καί έ- 
θνικό περιεχόμενον. Τό τυχόν προ- 
βληθησόμενο έπιχείρημα δτι λειτουρ
γούν καί έλληνικές τράπεζες είς τήν 
‘Αμερικήν καί ώς έκ τούτου δημιουρ- 
γοΰνται συνθήκες άμοιβαιότητος, εί
ναι τυπικώς μόνον σωστό. Διότι αΐ 
έλληνικαί τράπεζαι τού έξωτερικοΰ, 
τό μεν αποτελούν σταγόνα είς τον 
ωκεανό τό δέ διότι αυται έμπορεύ- 
ονται δχι Ελληνικά Κεφάλαια άλλά 
’Εθνικά Κεφάλαια τής Χώρας είς τήν 
όποιαν λειτουργούν.

Αυτά κύριοι Συνάδελφοι είχα νά 
σάς πώ περί τών συνθηκών είς τάς 
όποιας θά εΰρεθή τό νέον Διοικητι
κόν Συμβούλιον. Δημιουργοΰνται ο
πωσδήποτε νέαι συνθήκες, γι’ αυτό 
χρειάζεται καί νέα τακτική. Χρειά

ζονται νέοι προσανατολισμοί, νέοι 
αγώνες μεγάλοι καί νεα πρόσωπα 
διά νά τούς διεξαγάγουν μέ όλιγώ- 
τερα σφάλματα. Ή πολυετής συνδι
καλιστική πείρα πρέπει νά παραχω- 
ρήση την θέσιν της είς τον αύθορμηΓ 
τισμόν τών νέων.

Χρειάζεται νά προσαρμόσωμεν 
την σκέψιν μας, προς αύτάς τάς συν- 
θήκας πού θά δημιουργηθοΰν. ’Απα
ραίτητοι είναι οί νέοι, οί όποιοι κα- 
τέχονται άπό ένθουσιασμό, άπό αυ
θορμητισμό. Νά δώσουν πιο έντονα 
τό χρώμα τους στο Νέο Δ.Σ.. γιατί 
μόνο έτσι θά μπορεί ν’ άντεπεξέλθη 
τό μέλλον Διοικητικόν Συμβούλιον, 
είς τά βαρειά καθήκοντα, τά όποΐα 
θά τού τεθούν.

κ. Πρόεδρος: Τον λόγον έχει 
ό κ. Μαυρουδής.

κ, Μαυρουδής: Κύριοι Συνά
δελφοι, γίνεται μία άνισος μετα- 
χείρισις, τό τέταρτον τό όποιο έτη- 
ρήθη στούς άλλους όμιλητάς δέν ήρ- 
κεσεν γιά τον άπεραντολογοΰντα 
έκτος θέμοσος, καθ’ δλα ικανόν συ
νάδελφον, άλλά τον δολιοψθορέα τού 
Διοικητικού Συμβουλίου. Ή δλη του 
ομιλία ήταν μία δολιοφθορά, καί μια 
κατηγορία έναντίον δλων τών συνα
γωνιστών του.

(διεξάγονται ταυτόχρονοι έντονοι 
διαλλογικαί συζητήσεις).

κ. Πρόεδρος: Τον λόγον έχει 
ό κ. Χαρΐτος.

Η ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Δ. Σ.
Ή ομιλία το© συναδ. JL χαρίτοο

‘Ως προκύπτει άπό τον άναγνω- 
σθέντα πίνακα ό Διευθυντής, καί αύ
τό σάς παρακαλώ νά τό σημειώσετε 
καλώς, διότι τόσον κατά τήν αρχήν 
τής προσπάθειας τών νέων τον βα
θμόν καί την ηλικίαν ύπαλλήλων νά 
άναλάβουν τάν Σύλλογο στα χέρια 
τους, δσον καί τώρα ακόμη, έξετο- 
ξεύετο ή άμφιβολία δτι θά ένδιαψερ- 
θοΰν ουτοι μόνο γιά τούς μισθούς 
καί τά θέματα τών ύπαλλήλων τών 
κατωτέρων βαθμιδών καί θά αδιαφο
ρήσουν γιά τούς άνωτέρους καί α- 
νωτάτους βαθμούς. Αυτοί οί έπικρι- 
ταΐ είχαν άδικο Τον Συνδικαλιστή 
δέν τον κάνουν τά χρόνια ύπηρεσίας 
καί ό βαθμός. Τον κάνει ή πίστις 
του είς τό δίκαιο γιά τον αγώνα για 
τά κοινά. Ό Διευθυντής λοιπόν έ
παιρνε 5.153 δρχ. καί τώρα παίρνει 
10.495 δρχ. Έπήρε αΰξησι κατά 
τήν δεκαετία 105%. ‘Ο υποδιευθυν
τής πήρε 71%. *0 Συμπράττων Υ
ποδιευθυντής πήρε 50%. Ο Τμημα- 
τάρχης Α' πήρε 61%, ό Β' πήρε 
53%. ‘Ο Ύποτμηματάρχης 46%. ‘Ο 
λογιστής Α' 43% ό Β 56%, ο υπο
λογιστής 55% καί ό δόκιμος 54%.

Βλέπομεν λοιπόν δτι εδώ έγινε 
μία άνισος μεταχείρισις. , ’Έπρεπε 
δμως νά γίνη, γιά νά άνοιξη ή ψα- 
λίδα μεταξύ τής αμοιβής ^τοΰ δο
κίμου καί τοΰ Διευθυντοΰ, ούτως ώσ
τε νά ϋπάρχη τό ένδιαφέρον τής 
προαγωγής. Καί ύποστηρίζω οτι 
πρέπει νά άνοιξη ακόμα περισσότε
ρον διά νά μην παρουσιάζεται τό 
φαινόμενον μέ τήν πρώτη προσαύ- 
ξησι, νά ξεπερνάη άμέσως τον μι
σθόν τοΰ έπομένου βαθμού καί νά 
έκλείπει τό ένδιαφέρον τής προαγω
γής καί ή ύλική της συνέπεια.

’Εάν κύριοι Συνάδελφοι, άφαιρέ- 
σωμεν τούς Διευθυντάς, οί όποιοι 
είναι δακτυλομετρούμενοι, καί τούς 
ύποδτευθυντάς, πού κι’ αΰτοί είναι 
ολιγάριθμοι, τότε ό μέσος δρος αύ- 
ξήσεως τον όποιον πήρε τό προσω
πικόν, είναι 53% γιά τό κύριο προ
σωπικό, καί 59% γιά τούς είσπρά- 
κτορες, κλητήρες κ.λ.π.

Άνακεφαλατώνοντες διαπιστώνο- 
μεν δτι: 53 καί 54 λοιπόν τοΐς ε
κατόν αΰξησι έμεΐς καί 1385 τοΐς 
έκατόν αΰξησι οί μέτοχοι, 250% ή 
αΰξησι τών έργασιών τής Τραπέζης 
καί 91% ή αϋξησις τοΰ έθνικοΰ ει
σοδήματος. Αυτά τά ανισοϋψή οικο
νομικά μεγέθη δείχνουν τό μέγεθος 
τής αδικίας ή όποια μάς προσγίνε- 
ται.

"Οταν λοιπόν κύριοι Συνάδελφοι, 
τό νέον πού θά προέλθη άπό τις 
εκλογές Διοικητικό Συμβούλιο, θά 
μάς καλέση είς τάν έσχατον τού ά- 
γώνος διά τήν αΰξησι τών μισθών 
μας κανείς άπό μάς δέν πρέπει νά 
πεισθή είς τάς διαδόσεις τοΰ έργο- 
δότου, δτι ή Τράπεζα άδυναπεΐ, διότι 
αυτό τό χρόνο έβγαλε τόσα λιγώτε- 
ρα, ή τόσα περισσότερα οστό τον 
προηγούμενο. "Οση αΰξησι καί νά 
ζητήσωμε, μπορεί νά ληφθή άπό τον 
αποταμιευμένο ιδρώτα μας, είς τον' 
όποιον δέν συμπεριέλαβα τά έκατομ- 
μύρια, τά όποΐα τίθενται κατά μέρος 
γιά τις έπισφαλεΐς απαιτήσεις,, γιά 
τις όποιες έμεΐς, ούδεμίαν ευθύνην 
φέρομεν.

Ή Τράπεζα, κύριοι Συνάδελφοι, 
προς άπόκρουσιν τοΰ αιτήματος βελ- 
τιώσεως τών αποδοχών μας, τώρα 
τελευταία, προβάλλει καί ένα άλλο 
έπιχείρημα. Ξέρετε, λέγει, ύπάρχουν 
αυτήν τήν στιγμήν τόσα δισεκατομ
μύρια λιμνάζοντα κεφάλαια, άδιάθε- 
τα χρήματα έπιβαρύνοντα την Τρά
πεζα.

Γι’ αυτά τά λιμνάζοντα κεφάλαια 
δμως ό παράγων «έργασία», δέν έ

χει καμμίαν ευθύνην, άλλά έπισημαί- 
νει καί διαπιστώνει, δτι ή Εθνική 
Τράπεζα, εύρίσκεται άκόμη είς τό 
στάδιον τοΰ έμπορομεσίτου τού χρή
ματος.

Ή Τράπεζα δέν πέρασε ακόμα 
είς τό άνώτατον στάδιον τών Τραπε
ζών, είς τό όποιον εύρίσκονται αί 
Τράπεζαι τών Ηνωμένων Πολιτειών 
τής ’Αμερικής καί τής Κεντρικής Ευ
ρώπης, δηλαδή, τής δημιουργίας, 
τής συγκροτήσεως ιδίων μεγάλων οι
κονομικών μονάδων, αί όποΐαι θά 
συμβάλουν είς τήν περαιτέρω άνά- 
πτυξιν τής έθνικής οικονομίας, λύ
νοντας τό πρόβλημα τής βιομηχα- 
νοποιήσεως τής χώρας μας. Ή εΰ- 
βύνη διά τό δτι παραμένομεν ύποα- 
νάπτυκτοι βαρύνει καί τήν Εθνικήν 
Τ ράπεζαν.

Γι’ αύτό δέν φταίμε έμεΐς, όπως 
δέν φταίμε γιά τήν άλλην αιτίαν 
τής δημιουργίας τών λιμναζόντων 
αύτών κεφαλαίων. Ή άλλη αιτία, 
άγαπητοί μου Συνάδελφοι, είναι ή 
έφοδος τήν όποιαν κάνουν είς τήν 
χώραν μας τά ξένα Τραπεζιτικά 
συγκροτήματα.

"Οπως άντιληφθήκατε τά τελευ
ταία χρόνια, μέσα είς τό χώρο τόν 
'Ελληνικό, ιδρύονται ή μία μετά την 
άλλη ξένες τράπεζες. Καθήκον τών 
Ελληνικών Τραπεζιτικών Συγκρο
τημάτων πρώτιστον ’Εθνικόν καθή
κον είναι νά μή έπιτρέπουν τήν έγ- 
κατάστασι ξένων Τραπεζιτικών Συγ
κροτημάτων στήν Χώρα μας.

Ή άντίστασις έπί τής ίδρύσεως 
ξένων τραπεζιτικών ιδρυμάτων, ού- 
δεμία μπορεί νά έχη σχέστν μέ τήν 
προσπάθειαν εισαγωγής ξένων κεφα
λαίων. Διότι, ένώ ή εισαγωγή ξένων 
κεφαλαίων, είναι μία άναγκαιότης, 
τήν οποίαν επιβάλλει ή εθνική μας 
οικονομία, ό έμμεσος έλεγχος τής 
έθνικής μας οικονομίας άπό ξένα 
τραπεζιτικά συγκροτήματα, τό μέν 
προσβάλλει τόν πατριωτισμόν τού 
Ελληνικού κεφαλαίου καί τής έργα- 
σίας, τό δέ δημιουργεί άνίσους συν- 
θήκας συναγωνιστικότητος μέ τάς έ- 
θνικάς τραπέζας.

Έπί τοΰ παρόντος τά έμπορικον 
καί τό βιομηχανικόν κεφάλαιον, δέν 
διαμαρτύρεται γι’ αυτήν τήν κατά
σταση, διότι τό συμφέρει. Βρίσκει 
έκεΐ (είς τό ξένον κεφάλαιον) καλ- 
λιτέρους όρους συνεργασίας. Φθηνό
τερο χρήμα καί μή βασανιστικήν 
διαδικασίαν χορηγήσεώς του.

Οΰτε οί Τραπεζΐται μας προβάλ
λουν καμμίαν άντίδρασιν, παρά τό 
γεγονός δτι τά λιμνάζοντα κεφάλαια 
είς τάς τραπέζας των προέρχονται 
καί έκ τής αιτίας ταύτης (Επιδρομή 
ξένου τραπεζιτικού Κεφαλαίου).

Αί διάφοροι συνθήκαι άνταγωνι- 
στικότητος μεταξύ Ελληνικού καί ξέ
νου τραπεζιτικού κεφαλαίου, οφεί
λονται είς τό γεγονός, δτι τό μέν ξέ
νον κεφάλαιον, τό όποιον διά μέσου 
τών ξένων Τραπεζών τοποθετείται 
εις τήν Ελληνικήν οικονομίαν προ
έρχεται άπό πλεονάζοντα κέρδη τών 
ξένων τραπεζιτικών Συγκροτημάτων, 
τά όποΐα ζητούν τήν έπαύξησίν των 
διά τής παρεμβολής τής έργατικής 
δυνάμεως τοΰ Έλληνος έργάτου, δέν 
έχει ή έλάχιστο έχει κόστος. ’Αντί
θετα τά διατιθέμενα διά τών Ελ
ληνικών Τραπεζών χρήματα τά ό
ποΐα συνιστοΰν τόν αποταμιευμένο 
ιδρώτα των Ελλήνων εργαζομένων, 
έχουν κόστος τόσον, δσον είναι κά
θε φορά τό έπιτόκιον καταθέσεων. 
Τό Κέρδος δέν έχει κόστος. Ό α
ποταμιευόμενος δμως ίδρώς έχει! ! !

Κύριοι Συνάδελφοι, ό έργοδότης 
πάλιν θά έπικαλεσθή τό θέμα τοΰ 
ανταγωνισμού. «"Οτι λόγφ τοΰ dev-

κ. Δ. Χαρΐτος: Κύριοι συνά
δελφοι, ό απολογισμός είναι ένα κεί
μενο πού μόνο διαβάζεται. Στις 
προφορικές δμως έπικρίσεις δέν ύ- 
πάρχει άλλος τρόπος άντιμετωπί- 
σεως παρά έπίσης ή προφορική α
νάπτυξη. Βέβαια θά έπρεπε νά ύ- 
πάρχη μιά κάποια άνεση χρόνου καί 
γιά μάς πού άπολογούμεθα δευτε- 
ρολογοΰντες ώστε καί τό λόγο μας 
νά έπιμεληθοΰμε άλλά καί πλέον 
διεξοδτκοί νά είμαστε καί πλέον κα
τατοπιστικοί άπέναντί σας. Άτυχώς 
δμως τά γεγονότα μάς υποχρεώνουν 
σέ μιά λακωνικότητα, πού τελικώς 
ίσως άποβή καί σέ κέρδος δικό σας 
διότι δέν θά σάς ταλαιπωρήσουμε 
πέραν τοΰ άνεκτοΰ.

’Απαντούμε έκ μέρους τού Διοι
κητικού Συμβουλίου είς τόν κ. Δη- 
μήτριον Παπαϊωάννου καί ταυτόχρο
να στο συνάδελφο κ. Μαυρουδή, οί 
όποιοι έπεκαλέσθηκαν τή «βραχυκύ
κλωσα» τοΰ Προέδρου άπό τό Διοι
κητικό Συμβούλιο. Βέβαια μέ τις 
λέξεις είναι εύκολο κανείς νά κάνη 
δσα σχήματα θέλει. Αύτό πού έσεΐς 
ονομάζετε «βραχυκύκλωσιν» έμεΐς 
τό λέμε στοργική φροντίδα καί ευ
θύνη γύρω άπό τόν Πρόεδρο, ώστε 
νά μήν αισθάνεται αύτός δτι είναι 
άνθρωπος πού αντιμετωπίζει μονα
χός του προβλήματα πού προκύ
πτουν άπό τά καθήκοντά του. ‘Ο 
καθένας μας μπορεί καλόπιστα νά 
έρμηνεύση τί σημαίνει αύτό καί πο
σοτικά καί ποιοτικά. "Οπως έπίσης 
δημοκρατικό είναι νά μήν δρά μόνος 
του ό Πρόεδρος, άλλά νά είναι ό 
πρώτος μεταξύ ’ίσων.

‘Ο κ. Παπαϊωάννου, ό Δημήτριος 
πάντα, άνεφέρθη σέ θέμα έντελώς 
ιδιαίτερο, τής άρμοδιότητος τού όμι- 
λούντος, ώς Ταμίου τού Συλλόγου. 
Έσημείωσε τήν αύξηση ένός κονδυ
λίου πού στον ισολογισμό άναφέρε- 
ται στο λογαριασμό «Διάφορα "Ε
ξοδα». Βέβαια, ούδεμία ύποχρέωση 
είχαμε νά άπαντήσσυμε, διότι τό 
θέμα αύτό άφορά τή χρήση τοΰ 
1965 γιά τήν όποια άπολογη,θήκα- 
με πέρυσι, δηλ. τό 1966 καί πήρα
με τήν απαλλαγή σας. Επειδή, δ
μως, αυτό είναι ό τύπος, καί πιθανόν 
νά μήν σάς άρκεΐ, πηγαίνουμε καί 
στήν ουσία.

Δέν φαντάζομαι νά ύπάρχη κα
νείς άπό σάς, πού νά άπαιτή νά θυ
μούμαι δλα τά μεγέθη τών γενικών 
λογαριασμών, πώς μετεβλήθησαν κα
τά τήν διάρκεια τών τριών τελευ
ταίων χρόνων, άπό μνήμης.

‘Ο κ. Παπαϊωάννου ωφειλε νά 
γνωρίζη, άφοΰ έπρόκειτο νά άσκήση 
κριτικήν, δτι τό 1964 τό κονδύλιον 
τοΰ ’ίδιου λογαριασμού ήταν πάλι 
63.000 δραχμές. Τό 1965 άνέβηκε 
στις 102.000 δραχμές. Καί όπορώ 
γιατί ό κ. Παπαϊωάννου δέν άνεφέρ
θη γιά τήν μεταβολή αύτή στον περ
σινό άπολογισμό καί τήν θυμήθηκε 
φέτος; Επαναλαμβάνω, έπειδή δέν 
μπορώ, οΰτε είμαι υποχρεωμένος νά 
θυμάμαι τις μεταβολές τών κονδυ- 
λίων, καλώ αυτόν καί τήν «σοβαράν 
πηγήν» τήν όποιαν έπεκαλέσθη, αύ
ριο κιόλας τό πρωί νά άνεβοΰνε έπά- 
νω στά γραφεία τοΰ Συλλόγου, νά 
τούς τεθόΰν ύπ’ δψιν καί δικαιολο- 
γητικά καί βιβλία, καί μέ παρρη
σία νά δημοσιεύσουν εάν διεπίστω- 
σαν ή δχι... «χρηματοδότηση»!'

Ευτυχώς πού δέν ένστερνίζεται ό 
ίδιος τήν κατηγορία άλλά λέει δτι 
αποτελεί περίπτωσιν «σοβαράς πη
γής». Ή «σοβαρά πηγή» τό λιγώτε
ρο είναι κακοηθεστάτη. Έκτος έάν 
θελήση άπό «σοβαρά πηγή» νά γί
νη. . . έπώνυμη, ’ Οπωσδήποτε, εί
ναι άστεΐο νά λέγεται δτι 40.000 
έδόθηκαν γιά νά μεταφερθοϋν στήν 
’Αθήνα συνάδελφοι τής έπαρχίας 
άλλου Σωματείου. Μά τά λεπτά αυ
τά θά έφταναν δχι μόνον τούς συνα
δέλφους τής έπαρχίας τού άλλου 
Σωματείου νά φέρουν έδώ, άλλά και 
επαρχιακούς συναδέλφους τοΰ δικού

μας.
Γιά τήν «γκανγκστερτκήν ενέρ

γειαν» στήν όποια άνεφέρθη ό κ. Δ. 
Παπαϊωάννου, δέν γνωρίζω τί ακρι
βώς έννοεΐ. Πάντως άν έννοή τό έ- 
πεισόδιον τό όποιον συνέβη είς τό 
Υποκατάστημα τού Συντάγματος,
μέ· . .

κ. Δ. Παπαϊωάννου: Δέν έ
θεσα τέτοιο έρώτημα έγώ. Παρακο
λουθήστε λοιπόν τις άγορεύσεις τών 
ομιλητών κ. Χαρΐτο γιά νά εΐσθε ε
νήμερος. _ _ |

(Διαλογικαί συζητήσεις)
κ. Δ. Χαρΐτος: Λαμβάνω ύπ’ 

δψιν μου τήν κάποια έριστικήν σας 
διάθεσιν άπέναντί μου φίλε κ. Πα- 
παϊωάννου. Δέν νομίζω δτι ύπήρξε 
ουσιαστικό λάθος ή παρατυπία μου.
’ Αν τήν θεωρείτε σοβαρή σάς ζητώ 
συγγνώμην.

(Διαλογικαί συζητήσεις) I 
‘Ο κ. Δ. Χαρΐτος: (συνεχίζων). 

Δέν ξέρω άν ό συνάδελφος κ. Μπε- 
λέκος έννοή την περίπτωσιν τοΰ έπει- 
σοδίου πού έλαβε χώραν μεταξύ τού 
Διευθυντοΰ τού Υποκαταστήματος 
τής Πλ. Συντάγματος, καί ένός συ
ναδέλφου. Έάν έννοή αύτό,σάς γνω- 
ρίζομεν τά έξής:

'Ο συνάδ. Διευθυντής τοΰ έν λόγφ 
Υποκαταστήματος ό κ. Σταματελά- 
τος, πράγματι ύπήρξε ήρως ένός 6α- 
ναύσου έπεισοδίου είς βάρος ένός 
συναδέλφου, ό όποιος μάλιστα άνή- 
κει στό έτερο άδελφό Σωματείο. 
’Ανεξάρτητα άπ’ αυτό τό τελευταίο, 
καί οί δύο Σύλλογοι έσπευσαν έπι- 
τοπίως καί διερεύνησαν τό ζήτημα, 
καί παράσταση έκαναν. Καί τήν πα
ράσταση τήν ούσιαστικοποίησαν, 
μεταφεροντάς την ύπό μορφήν έντο- 
νωτάτης παραστάσεως τόσο προς 
τόν τότε Διευθυντήν τού Προσωπι
κού, τόν κ. Παπαλέτσο όσο καί προς 
τόν τότε Διοικητήν, τόν κ. Μαύρο.

Ή Διεύθυνσις τοΰ Προσωπικού, 
μέσφ τής Έπιθεωρήσεως, παρήγγει- 
λεν είς Επιθεωρητήν τήν διεξαγω
γήν έρεΰνης. Τό άποτέλεσμα ήταν ά- 
παλλακτικόν γιά τόν Διευθυντήν τού 
Υποκαταστήματος.

Ούτε καί έμεΐς συμφωνούμε μέ τό 
άποτέλεσμα. Έάν ή δημοσία γνώμη 
τών συναδέλφων δέν είναι ικανοποιη
μένη, δπως δέν εϊμεθα καί έμεΐς, εί
ναι λαμπρότατη ή εΰκαιοία, τούτη τή 
στιγμή, νά διαμαρτυοηθή ώς Γενική 
Συνέλευσις τώνΎπαλλήλων τής ’Ε
θνικής Τραπέζης, δηλαδή τό σύνολον 
τοΰ Σώματος τών Συναδέλφων, νά 
μάς έξουσιοδοτήση, νά καταγνείλω- 
μεν τόν Διευθυντήν καί νά ζητήσουμε 
τήν έκ νέου παραμπομπή του προς 
τιμωρίαν. t

(Χει ροκροτήματα)
κ. Κ. ’Ιθακήσιος; Καί έπι-1 

προσθέτως νά κατέλθη τό προσωπι
κόν είς δίωρον στάσιν.

κ. Ε. Μ α υ ρ ο υ λ ί δ η ς: Νά λει- 
τουργήση ό πειθαρχικός μηχανισμός 
τοΰ Συλλόγου διότι είναι μέλος τού 
Σ υλλόγου.

‘Ο κ. Δ. Χαρΐτος: Ό κ. ’Αν
τιπρόεδρος τοΰ Συλλόγου προτεί
νει έπιπλέον νά λειτουργήση ό πει
θαρχικός μηχανισμός τοΰ Καταστα
τικού τού Συλλόγου. Συμφωνείτε;

(Φωνές: Δεκτόν)
' ‘Ο κ. Δ. X α ρ ΐ τ ο ς: (συνεχίζων) 
Ό κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου, άπε- 
κάλεσε τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
δτι είναι «άνυπόληπτον» καί δτι ό 
Σύλλογος έχει <αΰτοκαταργηθή». Τό 
λιγώτερο πού μπορώ νά πώ είναι δτι 
δέν ήταν. . . κομψές οί φράσεις.

' Ο κ. Γ. Παπαϊωάννου: 
(διακόπτων) Δέν είπα τό Διοικητι
κόν Συμβούλιον, άλλά ό Σύλογος.

Ό κ. Δ. Χαρΐτος: Ό Σύλ
λογος ύλοποιεΐται σάν δργανον άπό 
τό Δ. Συμβούλιον. Κατά νόμον καί 
κατ’ έθιμον, δέν ύπάρχει άλλη έν
νοια τοΰ Συλλόγου άπό τό Δ. Συμ
βούλιον. Έκτος άν έννοεΐτε τό Σώ
μα τών Ύπαλλήλων δτι έγινε άνυ- 
πόλυπτον.

I κ. Γ. Παπαϊωάννου: ‘Ο

Σύλλογος είναι ένα νομικόν πρόσω- 
πον. . .

κ. Δ. Χαρΐτος: Υλοποιείται 
ό Σύλλογος στό παρόν Δ. Συμβού
λιον Συνάδελφε κ. Παπαϊωάννου καί 
ακριβώς νά διευκρινισθή. Ό Σύλλο- 

I γος ύπό ποιαν έννοιαν; ‘Ως άνώνυ- 
μον νομικόν πρόσωπον, πού συγκε
κριμένα ύλοποιεΐται άπό τό παρόν 
Δ. Συμβούλιον;

κ. Γ. Παπαϊωάννου: ’Επα
ναλαμβάνω δχι σάν πρόσωπα.

κ. Δ. Χαρΐτος: Μά ασφαλώς 
δχι πρόσωπα κ. Παπαϊωάννου, διότι 
τότε τό θέμα θά ήταν έντελώς. . . 
διαφορετικό καί δέν θά ήταν άρμο- 
διότη,τος τής δευτερολογίας. Πάντως 
διά νά τελειώνουμε έγώ άρκοΰμαι νά 
τό χαρακτηρίσω τό λιγώτερο, έπα- 
ναλαμβάνω, σάν άκομψο. Βέβαια αν 
έπρόκειτο νά αντιδικήσουμε σέ μιά 
διαλλογική σειρά, λέγοντας αύτά, θά 
μάς πήγαινε πολύ μακρυά. Καί δέν 
έχουμε χρόνο, έπειδή ύπάρχουν και 
άλλοι όμιληταί τοΰ Δ. Σ. νά δευτε- 
ρολογήσουν.

‘Ως μέλος τοΰ Γ ραφείου καί ώς 
άπεσπασμένος σ’ αύτό, είμαι ύπο- 
χρεωμένος νά άπαντήσω στις κατη
γορίες γιά τούς άπεσπασμένους τού 
Γραφείου καί γιά τις περιοδείες πού 
πραγματοποιούν αΰτοί στά Επαρχι
ακά Υποκαταστήματα. Καί πρώ
τον: Οί άπεσπασμένοι στό Γραφεί
ο» τοΰ Συλλόγου είναι μέλη τού Δ. 
Σ. καί δέν αποτελούν έσμόν τεμπέ
ληδων — βεβαίως δέν ειπώθηκε, άλ
λά δέν είναι δύσκολο κανείς νά ψθά- 
ση σέ τέτοια συμπεράσματα δταν 
τόσο ανεύθυνα πετιώνται τόσο άνεύ- 
θυνες κρίσεις —■ Οί άπεσπασμένοι 
έχουν έργο. Καί μεγάλο σέ δγκο καί 
σέ ποιότητα.

Εύχομαι, άν ή άποψινή παρουσία 
στή Συνέλευσή μας τοΰ κ. Γεωργίου 
Παπαϊωάννου, προοιωνίζει ένδιαφέ
ρον του άμεσώτερον καί πλέον ε
νεργό γιά τά κοινά, καί άν τόν εΰ- 
νοήση ή τύχη καί ή ψήφος τών συ
ναδέλφων, νά διαπίστωση μόνος του 
τί σημαίνουν αυτοί οί άπεσπασμένοι 
καί πόση πίκρα έχει τό κατακάθι 
τοΰ φλυτζανιοΰ.

"Οσον άφορά τις περιοδείες στά 
έπαρχιακά υποκαταστήματα, κύριοι 
Συνάδελφοι, αυτές είναι καί πρα
γματική καί ηθική ύποχρέωσις τού 
Συλλόγου. Βεβαίως τό νά αντιστρέ
φουμε τις θέσεις καί τις υποχρεώ
σεις τις όποιες έχουμε έναντι τού 
συνόλου τών συναδέλφων είναι εύκο
λη υπόθεση. Κάλλιστα σέ άλλη πε
ρίπτωση θά μπορούσαμε νά είχαμε 
κατηγορηθή δτι απεμπολούμε τις υ
ποχρεώσεις μας προς τούς έπαρχια- 
κούς συναδέλφους, δτι δέν τούς συμ- 
παραστεκόμεθα καί δτι τούς έπισκε- 
φτόμαστε μόνο στήν προεκλογική 
περίοδο —· πράγμα έξ άλλου πού 
είχε είπωθη στό παρελθόν στήν "δια 
έδώ αίθουσα. Είναι, έπαναλαμβάνω, 
πραγματική ύποχρέωση διότι ό συ
νάδελφος τής έπαρχίας δέν έχει πα
ρά μόνο τό βουβό γράμμα γιά νά 
μάς μεταφέρει τούς καυμούς του 
καί τά προβλήμοττά του, καί έπειδή 
τό γράμμα είναι ΣΚΡΙΠΤΑ καί 
τά γραπτά μένουν, καί ό συνάδελφος 
μέ τόν δικαιολογημένο φόβο τοΰ κα
ταπιεσμένου γιά τήν «τύχη» τού 
γράμματος, αφήνει · πολλά πράγμα
τα πού δέν μπορούν νά γραφτούν άλ
λά νά ειπωθούν. Πρόσωπο μέ πρό
σωπο. Επομένως είναι άξιος έπαί- 
νου ό Σύλλογςο γιά τις έξορμήσεις I 
αυτές. Ή ήθική του ύποχρέωση εί
ναι ή συμπαράσταση καί ή βεβαι-!

ότητα τοΰ συναδέλφου τής έπαρχίας 
δτι τό Συλλογικόν "Οργανον υπάρ
χει, δτι τό δργανον αύτό είναι μιά 
πραγματικότητα, είναι μιά πραγμα
τικότητα δυνάμεως.

Πρό ολίγου ό συνάδελφος Γ. Πα- 
παβασιλείου στην ομιλία του σάς 
μετέφερε δτι ένα βάρβαρο καί φαύ
λο καθεστώς πού έπι κρατούσε στό 
υποκατάστημά του κατηργήθη. Καί 
συνέβαλε άποφασιστικά, άν δχι α
ποκλειστικά, σέ τούτο, άκριβώς τό 
γεγονός δτι οί άποσπασμένοι δέν 
περίμεναν μόνο στις παραμονές τών 
έκλογών νά έλθουν σέ έπαφή μέ τούς 
συναδέλφους τους τής έπαρχίας.

‘Ο συναδ. Πολυχρονίδης έζήτησε 
τήν αϋξησιν τού έπιδόματος τής έ- 
στιάσεως. Ξέχασε νά καταλογίση υ
πέρ τοΰ Συλλόγου, δτι τό έπίδομα 
τής έστιάσεως ηΰξήθη μέ δύο τρό
πους. ‘Ο ένας είναι άμεσος, είναι δη
λαδή ή έπέκταση τού έπιδόματος 
καί εις τούς έπαρχιακούς συναδέλ
φους μέχρι καί τοΰ βαθμοΰ τοΰ Ύ- 
πολογιστοΰ Α' μέ προσαύξηση. Πι
στεύουμε δτι ή έπέκταση αυτή είναι 
μιά κατάκτηση μόνιμη τοΰ Συλλό
γου καί φυσικά δλων τών συνοτδέλ- 
φων. Θά πρέπει δέ, δποιο σχήμα 
διαδεχθή τά σημερινό, νά έχη ύπ" 
δψιν του δτι πρέπει νά φροντίση νά 
έπεκταθή τά έπίδομα αύτό καί σέ 
συναδέλφους τών π ι ό πάνω βαθμών. 
“Οσον δέ άφορά τούς συναδέλφους 
τοΰ Κέντρου έχει έμμεσα αύξηθή τό 
επίδομά τους, διότι — καί ό συνάδ. 
Πολυχρονίδης πρέπει νά τό γνωρί
ζει δχι μόνο γιατί έστιάζετο κατά 
τό παρελθόν ό ίδιος στή Λέσχη, άλ
λά καί άπό πλήθος νέους συναδέλ
φους, φίλους του, οί όποιοι κάνουν 
χρήση τοΰ έστιατορίου — είναι γνω
στό, δτι ένώ οΐ τιμές τών τροφίμων 
είς τήν άγοράν έχουν αύξηθή κατά 
άστρονομικά ποσά, στό εστιατόριό· 
μας οί τιμές τών μερίδων ή έχουν 
αυξηθεί άπειροελάχιστα ή καθόλου, 
δπως π.χ. στό κρέας, πού άς σημει- 
ωθή δτι δέν είναι κατεψυγμένο.

Τέλος, στό Προεδρείον κατετέθη 
ύπόμνημα, ύπογεγραμμένον ύπό τοΰ 
άπαιτουμένου αριθμού συναδέλφων 
προκειμένου τούτο νά άποτελέση θέ
μα τής ήμερησίας διατάξεως τής 
Συνελεύσεως καί άφορών τήν είς τό 
μέλλον δημιουργίαν προϋποθέσεων 
διά τήν παροχήν βοηθήματος οικο
νομικού είς τούς έξερχομένους τής 
ύπηρεσίας συναδέλφους. Γ ιά λόγους 
καθαρά διαδικαστικούς έκ τού Κα
ταστατικού δέν μπορεί τό έν λόγψ 
ύπόμνημα νά άποτελέση θέμα τής 
σημερινής ήμερησίας διατάξεως, διό
τι ναι μέν τό υπογράφουν τό 1)20 
τών τακτικών μελών, πλήν δμως έ
πρεπε νά είχε κατατεθή στό Προε
δρείο πέντε μέρες πρό τής πραγμα- 
τοποιήσεως τής Γ. Συνελεύσεως. Έ
κτος αύτοΰ τό προς συζήτησιν θέμα 
είναι έκτάσεως καί σοβαρότητος τέ
τοιας πού νά χρήζη μελέτης έπί 6ά- 
σεως καθαρά ασφαλιστικής. Πράγμα 
πού σημαίνει δτι δέν είναι δυνατό 
νά φθάσουμε σέ έφαρμογή κατά τον 
επόμενο χρόνο. Παρά ταϋτα τό α
πολογούμενο Δ. Συμβούλιο είσηγεϊ- 
ται είς τήν Γ. Συνέλευσιν δπως τό 
μέλλον νά προκύψη άπό τις προσε
χείς άρχαιρεσίες Συμβούλιον δεχθη 
καί μελετήση τό έν λόγφ ύπόμνημα. 
Εύχαριστώ.

(Χειροκροτήματα) 
κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει 

ό κ. Πουλής.

Ή όμιΑία τοΰ συναδ. Κ. Πουλϋ
κ. Κ. Πουλής: Κύριοι Συνά

δελφοι, έκ μέρους τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου θά άπαντήσω στά ση
μεία έκεΐνα τών δ μιλιών τών άγορη- 
τών, πού έχουν σχέση μέ τά γενι- 
κώτερα ή είδικώτερα έπαγγελματικά 
μας ζητήματα.

Οί άναφορές αυτές στά γενικώ- 
τερα καί είδικώτερα έπαγγελματι
κά μας ζητήματα, δπως καί σείς θά 
διαπιστώσατε, ήταν πολύ λίγες καί 
έτσι τούλάχιστον έγώ δέν θά χρεια- 
σθή νά σάς κουράσω πολύ.

Οί δύο αδελφοί Παπαϊωάννου, ό 
κ. Δημήτριος Παπαϊωάννου καί ό κ. 
Γεώργιος Παπαϊωάννου, ό όποιος έ- 
πανέλαβε άπό χειρογράφου, δσα ό 
αδελφός του εΐπεν άπό στήθους, α
κριβώς, θέλησαν νά άφαιρέσουν τήν 
δόξαν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
γιά τά έπιτεύγματα τής άπολογιζο- 
μένης περιόδου. |

Αύτό έκαμε νά έξαναστοΰν ώρι- 
σμένοι συνάδελφοι, μεταξύ τών ό
ποιων καί ό κ. Ιθακήσιος καί θέλη
σαν νά μάς αποδώσουν πάλι 
ενα μέρος ή τό δλον τής δόξας τών 
έπιτευγμάτων. Δηλώνω έκ μέρους 
τού Διοικητικού Συμβουλίου δτι δέν 
θέλομε κανένα μέρος άπό αύτή τή 
δόξα. Αύτή άνήκει σέ όλους έσάς 
καί σάς άπονέμομεν έπαινον. Έπαι
νον γιά τήν χαλύβδινη συνοχή σας, 
ή οποία εΐχε σάν άποτέλεσμα, νά 
φθάσωμε άκριβώς σ’ αύτά τά έπι
τεύγματα, όμοια τών οποίων δέν ύ
πάρχουν στις δυο τελευταίες δεκαε
τίες στήν ’Εθνικήν Τράπεζαν άπό ά- 
πόψεως είδικοΰ βάρους καί άριθμοΰ 
καλύψεως ύπηρετούντων είς τό "Ι
δρυμα. ι

Κύριοι Συνάδελφοι, ό έπαινος 
αύτός πού σάς άπονέμομε, δέν εί
ναι ένα σχήμα λόγου. Πολύ περισσό
τερο δέν είναι μιά γλυκανάλατη α
βροφροσύνη. Είναι μιά πράξις δι
καίου, είναι άκόμη καί μιά πράξις 
επιβεβλημένη, πού θά τήν θεμελιώ

σω μέ μιά μικρή έξιστόρηση τών 
γεγονότων. Μή σάς άνησυχήση αύτό 
διότι ή έξιστόρησις θά άποτελέση 
ταυτόχρονα καί άπάντηση σέ δσα 
άπό τούς άδελφούς κ.κ. Παπαϊωάν- 
νου έλέχθησαν άπό τής θέσεως αυ
τής. Διότι ό κ. Μπελέκος τούς έπα- 
νέλαβεν απλώς.

"Οταν, κύριοι συνάδελφοι, άπό 
τήν θέσιν αύτή άκριβώς τόν περα
σμένο χρόνο σάς κατατοπίζαμε έπά- 
νω στις έξελίξεις καί στή θέση τών 
έπαγγελματικ,ών μας ζητημάτων, 
μάς κατείχε, δπως θυμάστε, μιά άν- 
ησυχία. Δικαιολογημένη άνησυχία.

Βέβαια είχαν προχωρήσει τά θέ
ματα. Είχαμε συμφωνήσει έπειτα 
άπό άτέλειωτες διαπραγματεύσεις 
γιά τά σημεία στά όποια προς τό 
παρόν θά μπορούσε νά τροποποιη- 
θή ό ’Οργανισμός.

Είχε πει ή Διοίκησις τής Τραπέ
ζης ένα κατ’ άρχήν ναί, γιά τήν ά- 
πόδοση τής προσωρινότητας στους 
συναδέλφους τής ’Εθνικής πού προσ- 
ελήψθησαν μετά τό 1943. Είχε πει 
έπίσης ένα κατ’ άρχήν ναί γιά τά 
πτυχία. Καί είχε άρχίσει νά συζη- 
τή τά θέματα τοΰ Νόμου 751 κατά 
τρόπον όμως ολίγον ύποπτον. ’Αλ
λά τίποτε δέν εΐχε συγκεκριμενοποι- 
ηθή. Τίποτε δέν είχε όριστικοποιη- 
θή. Μπορούσαν νά κερδηθοΰν πολ
λά, όπως τελικά κερδήθηκαν. Καί 
μπορούσαν νά χαθούν όλα.

Τήν άνησυχία αύτή τήν είχατε βέ
βαια καί σείς. Είδικώτερα οί διάφο
ρες έπί μέρους κατηγορίες τών συν
αδέλφων πού έόλεπαν δτι μπορού
σαν νά χαθούν εΰκαιρίες. Τήν κοινήν 
μας αύτή άνησυχία τήν ήξερε καί ή 
Διοίκησις τής Τραπέζης. Καί περί- 
μενε δτι στήν πέρυσι νή Συνέ
λευσή μας έδώ, ή άνησυχία αύτή 
θά γινόταν έκδηλη, πώς ή μιά κα
τηγορία θά έπεφτε έπάνω στήν άλ
λη. Καί όλες μαζί έπάνω στήν έκ- 
προσώπηση, γιά νά τής δώσουν τήν
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ευκαιρία, η νά υπαναχώρηση εντε
λώς απ' τις λύσεις που έοωσε, ή 
έν πάση περιπτωσει νά γλυτώση 
όσο μπορούσε φθηνότερα.

ΆΛΛα αυτό δεν εγινε. Βέβαια, ό
λοι φοοομαστε, όλοι είχαμε τις ανη
συχίες μας, αλλά όέν τις εκδηλώσα
με. 1 ΙοΛυ περισσότερόν δέν ήρθαμε 
σέ άντιόικια, ούτε οι διάφορες κα
τηγορίες μεταξύ τους ούτε ή έκπρο- 
σωπησις με τις διάφορες κατηγο
ρίες. Καί ή ωριμότητα αυτή είχε ά
μεσο αποτέλεσμα. " Επειτα άπό λί
γο κυρώνονταν έπϊ τέλους oi τροπο
ποιήσεις του 'Οργανισμού που γύ- 
ριςαν άπό συρτάρι σέ συρτάρι των 
άρμοοίων.

Βέβαια ή Διοίκησις δέν υποχωρεί 
εύκολα. Γιά τά ύπολοιπα αιτήματα 
είχε θέσει σαν όρο, (τήν προσωρινό
τητα εννοώ, τό πτυχίο καί τον Νό
μο 751 πού μπορεί νά είναι αριθμός 
τρία, άλλά καλύπτουν τεράστιες μά
ζες συνάδελφων), είχε θέσει, λέω, 
τήν προϋπόθεση, ότι ή έπίλυσίς τους 
έπρεπε νά γίνη νομοθετικώς, για νά 
έμποοίση ενδεχόμενες αμφισβητή
σεις καί ενδεχόμενες αναταραχές εις 
τό "Ιδρυμα.

’Εμείς προσπαθήσαμε νά άποψύ- 
γωμε αυτό. Τελικά δεχθήκαμε τήν 
νομοθετική όδό, γιατί βεβαιωθήκαμε 
ότι θά μπορούσαμε νά τά βγάλωμε 
πέρα. ’Αλλά στο σημείο αυτό είχε 
αμφιβολίες ό κ. Παπαϊωάννου, τις 
όποιες ξέχασε εφέτος.

"Ελεγε μιλώντας στην Γενική 
Συνέλευση. (Άναγινώσκει έ.κ των 
πρακτικών τής Γεν. Συνελεύσεως του 
1966) «Δέν ξέρω γιατί έφθασαν στο 
σημείο νά γίνεται Νόμος ειδικός γιά 
τήν προσωρινότητα των υπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης. Ή Βουλή, 
αγαπητοί μου συνάδελφοι, ^ σήμερα 
δέν μπορεί νά προχωρήση ένα θέμα, 
ένα 'Νόμον, ό οποίος εχει τεραστίαν 
σημασίαν γιά ολόκληρον τό Εθνος. 
Καί είναι δυνατόν νά προχωρούσε 
ένα Νομοσχέδιον, τό όποιον αφορά 
έναν μικρό κλάδο τού πληθυσμού 
τής Χώρας, γιά νά το περάση ως 
καπεπείγον ό κ. Μπακατσέλος,^ ή 
δέν ξέρω ποιος άλλος Ύπουργος; 
Γ ιά μένα είναι απολύτως άδύνα- 
τον νά γίνη αυτό τό πράγμα». Καί 
όμως, κ. Παπαϊωάννου, τό αδύνατον 
έγινε. Πέρασαν δύο νομοσχέδια, μέ 
τρεις διατάξεις, που έλυσαν κατά 
70 - 80% τά σχετικά αιτήματα.

(’Αντιρρήσεις έκ μέρους τού κ. 
Παπαϊωάννου)

κ. Κ. Π ουλής: Πώς, τό άνα- 
ψέρατε, κ. Παπαϊωάννου. Είναι 
γραμμένο. Δέν μπορούσατε νά πι
στέψετε πώς μπορούσε να δοθή λύ- 
σις μ’ αυτό τον τρόπο. Τήν προο
πτική σας συζητώ, κ. Παπαϊωάννου, 
διότι μέ βάση τήν πείραν σας, κάνε
τε υποδείξεις στους συναδέλφους, 
καί παρέχετε διαβεβαιώσεις. Γ ιά νά 
πεισθοΰν οΐ συνάδελφοι περί τής α
ξίας των προοπτικών σας καί των 
διαβεβαιώσεών σας. Αυτό καί μό
νον.

Κύριοι, δεχθήκαμε τήν νομιζόμε- 
νη παγίδα γιά συζητήσεις γιά τήν 
κατάρτισιν του Νομοσχεδίου. Γιατ'ι 
βέβαια τά Νομοσχέδια έπρεπε , νά 
διατυπωθούν καί τά Νομοσχέδια 
διατυπώθηκαν έδώ, μέσα εις τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν, άπό τήν Διοίκη- 
σι καί τήν εκπροσώπηση άσχετα άν 
ϋπέστησαν μετά ώρισμένες άλλοιώ- 
σεις, οΐ όποιες είχαν σάν αποτέλε
σμα νά άφήσουν έξω ώρισμένες κα
τηγορίες καί μερικές φορές νά πε- 
ριλάβουν άλλες.

Ή Διοίκησις δέν προχωρούσε 
γρήγορα στο σημείο αύτό καί είχε 
πάντα τό σχέδιό της. Τραβούσε, ό
πως λένε, τό σχοινί. Γιατί ήθελε νά 
δοκιμάση τήν αντοχήν μας. "Ηθελε 
νά δή, σέ ποιο σημείο φθάνει ή σύμ
πνοια μας.

Καί έν τώ μεταξύ τά νέφη στον 
ορίζοντα τής Διοικήσεως συσσωρευ
όταν. Ή αλλαγή προμηνύονταν. Βέ
βαια ή αγωνία τών συναδέλφων κο- 
ρυφώνονταν. Πολλές φορές ερχόταν 
επάνω στο Γραφείο τοΰ Συλλόγου 
καί μάς εμπιστευόταν τούς φόβους 
τους. ’Αλλά τούς δίναμε τίς δέου
σες εξηγήσεις. Τούς λέγαμε νά θυ
μηθούν τό μήνυμα τοΰ Προέδρου μας 
στή Συνέλευση, πού έλεγε, πώς όλα 
τά ζητήματα τών συναδέλφων πρέ
πει νά τά βλέπω με γιά δικά μας. 
Πώς σ’ όλα τά ζητήματα υπάρχει 
μιά αλληλεξάρτηση καί πώς 
μόνον όταν προχωρούν όλα μαζί 
μπορούμε νά φθάσωμε σέ σωστά 
αποτελέσματα.

Καί oi συνάδελφοι έπειθάρχησαν. 
Πάλι, ή υποχθόνια προπαγάνδα τής 
έργοδοτικής πλευράς νά σπείρη ζι
ζάνια μεταξύ μας, δέν έπιασε. "Ο
ταν είδαν αύτό τό σημείο ώριμότη- 
τος, όταν είδαν αυτή τή χαλύβδινη 
συνοχή μας, τελικά ένέδωσαν. "Εβα
λαν τίς υπογραφές. Ή ’Εθνική Τρά
πεζα τής Ελλάδος είσηγεΐτο τήν 
κατάργηση τής προσωρ ινότητος, 
είσηγεΐτο τήν προώθηση τών πτυχι- 
ούχων, είσηγεΐτο νά δοθή άπό όλες 
τίς Τράπεζες, (μετά περιελήφθη καί 
ή Δ.Ε.Η) ή προώθηση τών πολεμι
στών τοΰ Νόμου 751.

Βέβαια δέν άρκοΰσε ή συγκατά
θεση τής Τ ραπέζης. Ήταν όμως ένα 
μεγάλο ατού, ένας μεγάλος υποβοη
θητικός παράγων. ’Από εκεί καί πέ
ρα είχαμε νά κάνωμε μέ τήν Βουλή 
τών Ελλήνων.

Ξέρετε όλοι σας, πόσες δυσκολίες 
αντιμετωπίζει μιά ασθενής Κυβέρνη- 
σις καί σέ τι, νά τά πούμε καθαρά, 
εκβιασμούς ύπόκειται. Είχε έν μέρει 
ό κ. Παπαϊωάννου δίκαιο, νά προ- 
βλέπη κάπως τίς δυσκολίες. ’Αλλά

δέν είχε μπορέσει νά προβλέψη τι 
μπορούσε νά κάνη άκριβως αυτή ή 
συνοχή μας. "Ολοι οι συνάδελφοι, 
τροπος του λέγειν βέβαια όλοι, πολ
λοί συνάδελφοι έθεσαν τόν εαυτόν 
τους είς τήν Οιάθεσιν μας, τίς γνω
ριμίες τους, καί έτρεξαν όπου τούς 
υποδείξαμε καί τελικά πετύχαμε.

Βέβαια, στο δεύτερο εξάμηνο, τοΰ 
1966 παρουσιάςεται επιφανειακά 
μιά άνάσχεσις. Μιά άνάσχεσις πού 
άποδίνεται είς τήν σκληρότητα τής 
Διοικήσεως. Ή σκληρότης αυτή έ- 
δείχθη κατ’ άρχήν, δέν υπάρχει αμ
φιβολία. Δέν ήταν όμως αποτέλε
σμα τής σκληρότητας αυτής ή άνά- 
σχεσις πού παρουσ ιάσθηκε στο δεύ
τερο εξάμηνο τού 1966 σχετικά μέ 
τήν προώθησιν τών ζητημάτων μας. 
Ή άνάσχεσις αυτή πρώτα - πρώτα 
είναι σχετική. Συγκρίνεται μέ τον 
όγκο εκείνων πού έπετεύχθησαν τό 
πρώτο εξάμηνο. ’Αλλά ό όγκος ε
κείνος, κύριοι συνάδελφοι, ήταν 
προϊόν, ήταν καρπός αγώνων πολ
λών ετών, οΐ όποιοι εύοδώθησαν κα
τά τό 1966.

Τότε πού ό κ, Παπαϊωάννου μάς 
κατηγορούσε άπό δώ, άπό αύτό τά 
βήμα, ότι δέν κάναμε τίποτε. Εμείς 
σιγά - σιγά προετοιμάζαμε τό έδα
φος, φέρναμε τά θέματα όλο καί π ιό 
κοντά στις σωστές λύσεις καί ευ
καιρίας δοθείσης, πετύχαμε αυτές 
τις σωστές λύσεις.

Κατά τό δεύτερο εξάμηνο πήραμε 
ώρισμένα πράγματα. Καί πρώτα - 
πρώτα τίς προωθήσεις τών ταμεια
κών. Δέν έκάλυψε ή προώθησις αυ
τή είς τήν ολότητά του τό θέμα του 
συμπαθούς κλάδου, ό όποιος είναι 
πράγματι άδικημένος. Έκάλυψε 140 
περίπου συναδέλφων καί ύπελείφθη- 
σαν ακόμη 30 έως 40. Σ’ αύτό τό 
σημείο έχομε νά πούμε, πώς κατα
βάλαμε κάθε προσπάθεια καί άν μέ- 
χρις στιγμής δέν φέραμε άποτέλε- 
σμα, αύτό βέβαια δέν οφείλεται 
στήν ολιγωρία μας, ούτε στην άδε- 
ξιότητά μας. τΗταν πολλές οΐ δυ
σκολίες.

Έκτος άπό τίς προωθήσεις τών 
συναδέλφων ταμειακών κατά τό δεύ
τερο έξάμηνο τό 1966 παρά τήν 
άνάσχεσιν πού έσημειώθή στήν πρό
οδο τών επαγγελματικών μας ζητη
μάτων, έπήραμε καί τήν προσωρι
νότητα τών συναδέλφων τοΰ 1942. 
Οΐ συνάδελφοι αυτοί είχαν μείνει 
έξω καί άπό τήν ένταξι τού 1943 
καί άπό τον Νόμο πού κατήργησε 
τις προσωρινότητες διά τούς συνα
δέλφους οΐ όποιοι προσελήφθησαν 
άπό τό 1943 καί μετά.

Εύρέθησαν στό μεταίχμιο. Βέ
βαια αυτοί δέν καλύπτονται άπό τον 
Νόμο, άλλά θά εύρεθή, καί αυτή τή 
στιγμή μεθοδεύεται ή λύσις γιά τήν 
απόδοση τής προσωρινότητός τους. 
Έπί πλέον κατά τό δεύτερο εξάμη
νο τοΰ 1966 πετύχαμε νά έπανεξε- 
τασθούν οΐ περιπτώσεις τών συνα
δέλφων εκείνων οΐ όποιοι ώς κλητή
ρες, έξετέλουν έργα υπαλλήλων.

Κατά τό παρελθόν είχαν δοθεί 
προωθήσεις στούς συναδέλφους αυ
τούς. Άλλά οΐ προωθήσεις αυτές 
καί ειδικότερα ή έρευνα τών φα- 
κέλλων, βάσει τών οποίων έδόθησαν 
οή προωθήσεις αυτές, είχαν γίνει ε
ρήμην τής Συλλογικής έκπροσωπή- 
σεως καί αύτό μάς έδημιούργησε υ
ποψίες. Καί ζητήσαμε τήν έκ νέου 
έπανεξέτασι τών φακέλλων.

Μπορούμε νά σάς διαβεβαιώσω- 
με ότι καί είς τό σημεΐον αύτό επι
τυγχάνομε άρκετά καλά άποτελέ- 
σματα καί πολλοί συνάδελφοι, οΐ ό
ποιοι αδικήθηκαν, θά βρουν τό δί
καιόν των.

Άλλά τά κυρτότερο επίτευγμα 
τοΰ δευτέρου εξαμήνου τοΰ 1966 
παρά τήν όμολογουμένην σκληρότη
τα τοΰ εργοδότου, γιά τήν οποίαν 
θά άναφέρω μετά ένα δείγμα, ήταν 
τό γεγονός ότι, μπορέσαμε σέ σύν
τομο χρονικό διάστημα, καί μολο
νότι καθυστερούνταν προαγωγές 
τριών και τεσσάρων εξαμήνων, νά 
έκδοθούν οΐ εγκύκλιοι, νά γίνη όλη 
ή προεργασία πού χρειαζόταν καί 
νά έκδοθούν οΐ εγκύκλιοι τής Διοι- 
κήσεως διά τών όποιων υλοποιούν
ται οΐ λύσεις πού έπετεύχθησαν μέ 
τά Νομοθετήματα.

Κύριοι Συνάδελφοι, οΐ Νόμοι βέ
βαια έδωσαν λύσεις, πού έκάλυψαν 
σέ επαρκή βαθμό τά σχετικά αίτή- 
ματά μας. Άλλά δέν ώριζαν καί 
καμμιά συγκεκριμένη προθεσμία μέ
σα είς τήν όποιαν ή Διοίκησις τής 
Τ ραπέζης έπρεπε νά ύλοποιήση αυ
τές τίς λύσεις.

"Οπως συμβαίνει σέ κάθε νομο- 
θέτημα ή διάταξις δέν μπορεί νά 
δαμάση τήν πραγματικότητα. "Οσο 
τέλειο καί νά είναι. "Οσο σοφός έ- 
κεΐνος πού τό έφτιαξε, ή καλοπροαί
ρετος. Πάντοτε θά μείνουν έξω ώ
ρισμένες περιπτώσεις. Πατώντας 
πάνω σ’ αυτές τίς περιπτώσεις, ή 

: Διοίκησις τής Τ ραπέζης καί οΐ άρ- 
• μόδιοι παράγοντες μπορούσαν νά 
αρχίσουν μιά άτέρμονα συζήτησιν, 
μιά παραπλανητική καί παρεκλυστι- 
κή συζήτησι γιά νά μην έκδώσουν 
γρήγορα τίς έγκυκλίους πού υλοποι
ούσαν τίς δοθεΐσες λύσεις. Καί αύ
τό θά έφερνε νέα όπισθοδρόμησι στά 
ζητήματά μας.

Θά συσσωρεύονταν καί άλλες προ
αγωγές έξαμήνων, καί θά φθάναμε 
σέ μιά πολύ δυσχερή θέσι στό μέλ
λον. ’Εμείς, έφαρμόζοντας πάντοτε 
τη σωστή τακτική πού έχομε ακο
λουθήσει μέχρι σήμερα, δηλαδή τό 
νά έπιτυγχάνωμε κατ’ άρχήν τήν ΐ- 
κανοποίησιν τοΰ κυρίου όγκου του 
αιτήματος, νά άνοίγωμε τήν κυρίαν

ρωγμή στό φρούριο τοΰ εργοδότου 
γιά τούς πολλούς, (γιά νά περάσουν 
έν συνεχείφ καί οΐ άλλοι), δεχθήκα
με καί προσπαθήσαμε νά βγούν οΐ 
εγκύκλιοι γρήγορα, χωρίς ενδεχομέ
νως νά καλύπτωνται όλες οΐ ακραίες 
περιπτώσεις.

Δημιουργήσαμε ένα προηγούμενο 
καί τίς προϋποθέσεις πού θά έπι- 
ιρέψουν άπό τό ρήγμα αύτό πού κά
ναμε, νά περάσουν καί οΐ υπόλοι
ποι. Νά μήν έχετε καμμιάν άμφιβό
λια. Ούτε οΐ προσωρινότητες, για
τί έχομε κι’ εκεί κανά δυο μικρές 
κατηγορίες πού δέν ικανοποιήθηκαν, 
συγκεκριμένα τών ημερομισθίων καί 
εκείνων τών όποιων ή σύμβασις έ
χει διακοπεί. Ούτε οΐ προσληψθέν- 
τες τοΰ Νόμου 751 δηλαδή οΐ πρό 
τοΰ 1948 προσληφθέντες. Ούτε καί 
οΐ βαθμολογικά καθυστερημένοι συν
άδελφοι ταμειακοί έκ μετατάξεως. 
Ούτε καί οί άλλες τυχόν αδικημένες 
κατηγορίες θά μείνουν έξω τοΰ νυμ
φώνας τελικά.

Κύριοι Συνάδελφοι, όταν μιά 
συμπαγής, οργανωμένη μάζα αν
θρώπων προχωρεί προς τά μπρο
στά, πολλές φορές καί γιά λίγο 
διάστημα μπορεί νά άδιαφορή τυπι
κά, έπιφανειακά, γιά τίς τύχες ολί
γων μελών της. Άλλά έν συνεχεία 
άπό τήν καλύτερη θέσι πού φθάνει, 
τούς τραβά κοντά της.

Δέν πρέπει λοιπόν νά μάς απο
καρδιώνουν οΐ λίγες αύτές περιπτώ
σεις, οΐ μικρές ουρές, όπως τις λέμε 
εμείς. Είναι περιττόν νά τίς άναφέ
ρω. Περιλαμβάνονται είς τον άπολο- 
γισμόν μας.

Εκείνο τό όποιον θέλω νά τονίσω 
είναι ότι πρέπει καί στό μέλλον νά 
έχωμε. τήν ίδια συνοχή. Τή συνοχή 
πού δείξαμε πέρυσι. Γ ιατ'ι ή πείρα 

ι πού άποκτήσαμε μάς διδάσκει πώς 
υπάρχουν βέβαια προβλήματα. Καί 
πολλά παρουσιάζουν δυσχέρειες πο
λύ μεγάλες. Υπάρχει ή σκληρότητα 
τοΰ έργοδότου. Άλλά και οΐ δυσχέ- 

! ρειες ξεπερνιοΰνται καί ή σκληρότη- 
I τα κάμπτεται, όταν είμαστε ενω

μένοι, αδιάσπαστοι καί άδιαίτεροι.
1 Ό έργοδότης έκανε έπίδειξη τής 
ακαμψίας του. "Η μάλλον έκανε μίαν 
δοκιμήν τής αντοχής τών δικών μας 
αμυντικών θέσεων. "Εστειλε μίαν πε
ρίπολον νά δή πόσο άντέχομε. Ή 
περίπολος αυτή ήταν ή απόπειρα νά 
περικοπή τό έπίδομα σπουδών, πού 
έδίδετο στούς σπουδάζοντας συνα
δέλφους διά τήν αγοράν βιβλίων. 
Δέν τό δεχθήκαμε. Άντεπιτεθήκαμε. 
Καί ή περίπολος έτράπη είς φυγήν. 
Βέβαια καί οΐ άντίπαλοι κρατούν 
τις θέσεις τους. Δείχνονται μέχρι 
στιγμής άκαμπτοι. Δέν άπήντησε ή 
Διοίκησις στό υπόμνημα τών τεσσά
ρων Συλλόγων ακόμη. ’Αλλά πρέ
πει νά λάβωμε ΰπ’ όψιν μας καί τίς 
ιδιομορφίες. Καί ότι καί σ’ όλα τά 
άλλα ζητήματα τής Τ ραπέζης πα

ρουσιάστηκε μιά αργοπορία. Καί 
αιτία είναι κυρίως ή άποσπασις τοΰ 
Διοικητοΰ άπό τήν Τράπεζα καί ή 
ένασχόλησίς του μέ άλλα ψηλότερα 
καθήκοντα.

Βέβαια αυτό δέν δικαιολογείται 
έπ’ άπειρον. Καί σέ συνεργασία μέ 
τούς τέσσερες Συλλόγους πού είναι 
πολύ αγαστή, είμαστε βέβαιοι πώς 
τό μέλλον νά προελθη έκ τών αρχαι
ρεσιών Διοικητικόν Συμβούλιον, θά 
δυνηθή νά δώση στήν τακτική τής 
έργοδοτικής πλευράς τήν πρέπουσα 
απάντηση.

Κύριοι Συνάδελφοι, δέν έχω νά 
πώ τίποτε άλλο·. Αύτά πού εί
παν συνάδελφοι πού έξανέστη- 
σαν γιά τόν τρόπον μέ τόν ό
ποιον οί αδελφοί Παπαϊωάννου Δη- 
μητριος καί Γεώργιος άρνήθηκαν 
κάθε έπίτευγμα στό Διοικητικό Συμ
βούλιο, άρκοΰν. Δέν θέλω όμως νά 
έγκαταλείψω τό βήμα αύτά χωρίς νά 
σημειώσω ένα γεγονός, γεγονός πού 
τείνει νά καταστή μόνιμο φαινόμενο 
καί στήν Γενική μας Συνέλευσι καί 
στίς άλλες Συλλογικές μας έκδη- 
λώσεις. ’Εννοώ τήν ολοένα πιο πλα- 
τειά, π ιό ενεργό, πιο συνειδητή συμ
μετοχή είς αύτές τών νέων συνα
δέλφων.

Ή έξέλιξις αύτή πού δέν μπορεί 
παρά νά εύχαριστή κάθε συνάδελφο,

' όπο ιονδήποτε βαθμό καί θέσι κατέ
χει μέσα στό " I δρυμα, προκαλεΐ 6α- 
θειά συγκίνησι καί ΐκανοποίησι ζωη
ρή στά στελέχη τής Νέας Κινήσεως 
μέσα στό Συμβούλιο, έξω άπ’ αύ- 

I τό, στά κέντρον καί στήν έπαρχίαν. 
Ζωηρή συγκίνηση, γιατί θυμίζει τή 
δική τους έξόρμησι στον συνδικαλι
στικό στίβο, τούς αγώνες του, τίς 
πίκρες καί τίς απογοητεύσεις τους 
καί τίς σπάνιες χαρές τών έπιτυ- 
χιών τους. Ζωηρή ΐκανοποίησι γιατί 
βλέπουν πώς οΐ προσπάθειες τής 
έργοδοτικής πλευράς, νά έμποδίσουν 
τήν εισροή καινούργιου αίματος στίς 
Διοικήσεις τών συνδικαλιστικών μας 
οργανώσεων, άποτυγχάνουν.

| Οΐ νέοι συνάδελφοί μας μελετούν 
τά προβλήματά τους, τά άμεσα τώ
ρα, σέ λίγο θά μελετήσουν καί τά 
προβλήματα όλης τής συναδελφικής 
οικογένειας. Καί τά προβλήματα 
τοΰ κλάδου. Καί τά γενικώτερα. Καί 
χωρίς νά διακινδυνεύω προφητείες, 
νομίζω πώς δέν είναι μακρυά ή στι
γμή, πού ή σημαία τοΰ μυριοστο

ί μου καί πολύπαθου Συνδικάτου μας, 
θά περάση άπό τά κουρασμένα καί 
άποκαμωμένα χέρια τών νεοκινησισ
κών, στά στ ι βαρά μπράτσα τών νέων 
υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τ ραπέζης 

i τής Ελλάδος, πού θά τήν κρατή
σουν ψηλά, πιο τιμημένα άπό αύ- 
τούς.

(Χειροκροτήματα)
κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει 

ό κ. Μαυρουλίδης.

οποίοι κατα το γραμμα και έννοιαν 
αύτοΰ άνεμίχθησαν είς την κατά τοΰ 
’Έθνους ανταρσίαν καί οΐ όποιοι 
προπαγανδίζουν τάς ιδέας αύτάς. 
’Εάν ό συνάδελφος αυτός άνεμίχθη 
είς τήν κατά τοΰ "Εθνους ανταρσίαν, 
σάς πληροφορώ ότι είναι ήδη 21 έ
τους καί τότε ήταν 4 έτών. Ή ένέρ- 
γεια τοΰ Συμβουλίου ώθησε τόν συν
άδελφον νά προσφύγη είς τήν Δευ
τεροβάθμιον Επιτροπήν. Τό Διοικ. 
Συμβούλιον έχει κάμει παραστάσεις 
είς τήν Διοίκησιν τής Τ ραπέζης, κα
τά τό προηγούμενον τό όποιον έγι
νε δΓ άλλους παρομοίως διωχθέντας 
συνδικαλιστάς, ίό συνάδελφος δέν 
είναι συνδικαλιστής). Οΐ έργοδόται 
είς τάς περιπτώσεις ταύτας δέν έ- 
δέχθησαν τούς Νόμους αύτούς καί 
διετηρήθη,σαν οΐ συνάδελφοι είς τάς

θέσεις των. Άπό τόν Διοικοΰντα τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν έζητήσαμεν ό
πως ή Τράπεζα διά τοΰ έκπροσώπου 
της υποστήριξή την παραμονήν τοΰ 
συναδέλφου είς αύτήν, διότι εΐμεθα 
βέβαιοι, ότι καί τό κύρος καί τήν 
δύναμιν έχει νά τό έπιτύχη, διότι πι- 
στεύομεν ότι ή Τράπεζα είναι σέ με
γαλύτερο ύψος άπό πλευράς έργο
δότου, έκείνων, οί όποιοι έπέμειναν, 
άντέδρασαν καί διετήρησαν τούς 
συναδέλφους είς τάς θέσεις των.

Παρακαλώ λοιπόν όπως ή Γενική. 
Συνέλευσις έκφράση τήν θέλησίν 
της προς τήν Διοίκησιν τής Τ ραπέ
ζης, όπως έξαντλήση πάν μέτρον 
διά τήν έπαναπρόσληψιν τοΰ συνα
δέλφου Φωτίου Άνδρέου είς τήν

(Συνέχειασ στήν 10η σελίδα)

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ

Ή ό*πΜα too Ε. MaepoisMSsi
κ. Έ π. Μαυρουλίδης: Κύ

ριοι συνάδελφοι, ό συνάδελφος Δι- 
ληντάς έπρότεινε νά άπευθύνωμεν έ
να ψήφισμα προς τήν Διοίκησιν. Τό 
ψήφισμα συνετάχθη, είναι τό εξής 
καί τίθεται ύπό τήν έγκρισίν σας:

«Ή Γενική Συνέλευσις τοΰ 
Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής 
Εθνικής Τ ραπέζης τής 7ης τρέ
χοντος, έκφράζει όμοφώνως τήν 
άγανάκτησίν της διά τήν έξοργι- 
στικήν καί αναβλητικήν τακτικήν 
τής Διοικήσεως καί άπαράδεκτον 
παρέλκυσιν έπιλύσεως τών άπό 
τινων μηνών ύποβληθέντων αιτη
μάτων.

Σύσσωμος καί όμοφώνως έ- 
ξουσιοδοτεΐ προσεχή Διοίκησιν 
τοΰ Συλλόγου άναλάβη έντονους 
άπεργιακούς αγώνας είς περί- 
πτωσιν έξακολουθήσεως τής τα
κτικής αυτής, ή όποια προσβάλ
λει καί ηθικώς το Προσωπικόν».

Ή Συνέλευσις έγκρίνει τό ψή
φισμα διά παρατεταμένων χειρο
κροτημάτων.
‘Ο κι Μαυρουλίδης (συνε

χίζει): Κύριοι Συνάδελφοι, θά μοΰ 
συγχωρήσητε τήν έναρξιν άπό προ
σωπικόν θέμα. Αποτελώ φυσικόν 
πρόσωπον τής Διοικήσεως τοΰ Νο
μικού Προσώπου, τοΰ Συλλόγου 
μας. Ώς τοιοΰτον φυσικόν πρόσω
πον ύπέστην μίαν έπίθεσιν άδικον 
άπό τούς αδελφούς Παπαϊωάννου, 
απόψε. Τόν πρεσβύτερον καί τον 
νεώτερον. Ώνομάσθημεν πρόσωπα 
βραχυκυκλοϋντα τόν έκάστοτε Πρόε
δρον. Πρόεδρον είχαμε, αυτόν ό ό
ποιος άπεβίωσε καί γιά τό άκολου- 
θήσαν λίγο χρονικό διάστημα έχομε 
τόν παρόντα. Επίσης έχαρακτηρί- 
σθημεν ώς καθηλωμένοι άπό τό 
θράσος( ! ) τής έξουσίας. Κύριοι 
Συνάδελφοι, έπειδή έχω συναίσθησιν 
τών λέξεων αυτών, δέν τίς έπιστρέ- 
φω είς τούς αδελφούς Παπαϊωάννου 
τόν πρεσβύτερον καί τόν νεώτερον, 
άλλά τίς απορρίπτω. Καί τίς άπορ- 
ρίπτω μακράν τής αιθούσης αύτής, 
διότι δέν πρέπει νά έπικαθήσουν έφ’ 
ούδενός έξ υμών αύτές οΐ βαρύτατες 
ύβρεις.

(Χειροκροτήματα)
Θά ώφειλε μόνον ό κ. Παπαϊωάν- 

νου, ό πρεσβύτερος, νά φανή συνε
πής, έφ’ όσον είς αύτούς τούς «βρα- 
χυκυκλσΰντας», έπανειλημένως έχει 
έκφράσει τήν έκτίμησίν του, καί έχει 
επιδοκιμάσει καί τήν δράσιν καί τήν 
αξίαν των.

Έκαυτηριάσθημεν ότι ή δημιουρ
γία περιβάλλοντος περί τούς Προέ
δρους, είναι συνυφασμένη μέ τάς 
αντιλήψεις καί τήν νοοτροπίαν μας.

Καί αύτό μπορώ νά πώ ότι είναι ϋ- 
βρις προς τούς Προέδρους καί ύπο- 
τίμησις αύτών. Δεδομένου δέ ότι εις 
έκ των Προέδρων αύτών είναι θα- 
νών, αφήνω τόν χαρακτηρισμόν τής 
πράξεως είς έσάς.

Έπί τών πεποιθήσεων όμως, αΐ 
όποΐαι διέπουν τό Δ.Σ. αΐ όποια ι 
είναι καί πεποιθήσεις μου, καί διά 
τάς οποίας είμαι υπερήφανος, ένα 
λέγω. "Οτι αύτή ή νοοτροπία καί 
αΐ πεποιθήσεις ή σαν καί οΐ κύριοι 
ήθικοί οδηγοί τής δράσεως τοΰ Συμ
βουλίου, αύταί καί τά αποτελέσμα
τα αυτών έτυχον τής έκτιμήσεως τοΰ 

| Σώματος τών συναοέλφων, τό όποιον 
Σώμα τών συνάδελφων ώς κυρίαρ
χος λαός μάς ανέβασε έπί σειράν έ
τών είς τήν Διοίκησιν τοΰ Συλλόγου, 
ανελλιπώς. Στοιχειώδεις δημοκρατι
κές άντιλήψεις καί στοιχειώδες πνεύ
μα πολιτισμένων κοινωνιών αν υπήρ
χε θά έπρεπε νά έμποδίση τούς έπι- 
κριτάς μας, νά προσβάλουν τήν νοη
μοσύνην χιλιάδων, μορφωμένων καί 
πνευματικώς ανεπτυγμένων ανθρώ
πων.

Δέν δέχομαι τόν όρον αριστοκρα
τία. Είναι μοντέρνος όρος, ό όποιος 
άπό τά γραφεία τοΰ άντρου τής ό- 
δοΰ Πατησίων 69 έκτοξεύεται αύτές 
τίς ή μέρες κατά τών Τραπεζικών υ
παλλήλων. Δέν θέλω νά δημιουργή
σω έντύπωσιν συνδέσεώς τίνος, άς 
τό θεωρήσω ώς συμπτωματικόν. Αύ
τή όμως ή λέξις είναι απαράδεκτος. 
Αριστοκρατία δέν υπάρχει ούτε με
ταξύ τών Τραπεζικών υπαλλήλων α
νάλογα μέ τόν βαθμό, μέ τήν ηλικία 
κλπ., όπως δέν υπάρχει αριστοκρα
τία μεταξύ Τραπεζικών υπαλλήλων 
καί λοιπών έργαζομένων.

('Ο ομιλητής είς έρώτησιν μέλους 
διευκρινίζει, ότι ή λέξις «άριστοκρα- 
τίαν έλέχθη άπό τόν κ. Μπελέκον)

Πρίν συνεχίσω είμαι υποχρεωμέ
νος νά θέσω ΰπ’ όψιν τής Γενικής 
Συνελεύσεως δύο βασικά θέματα, τά 
όποια πρέπει, ώς θέλησιν τής Συνε
λεύσεως, νά διαβιβάσωμεν είς τήν 
Διοίκησιν τής Τ ραπέζης.

Πρώτον: ‘Υπάρχουν, κύριοι Συνά- 
I δελφοι, ανελεύθερα μέτρα, τά όποια 
! έάν μέν είς μίαν έποχήν έξυπηρέτουν 
μίαν σκοπιμότητα, σήμερον χρησι
μοποιούνται μόνον διά νά τρομοκρα
τήσουν έργαζο μένους καί άκόμα πε
ρισσότερον τούς συνδικαλιστάς.

"Ηδη, καθώς θά έμάθατε άπό τόν 
τύπον, υπάρχει μέ τόν Νόμον 516 
δίωξις συναδέλφου τής Εθνικής 
Τ ραπέζης καί μάλιστα έκ τών νέων, 
συναδέλφου άρίστου, δίωξις μέ τήν 
μορφήν τής άπολύσεως. 

ι ‘Ο Νόμος 516 διώκει εκείνους οΐ

Άπ’ τίς άνακοινώσεις πού έξέδω- 
σαν οΐ διεκδικούντες τήν διοίκηση 
τοΰ Συλλόγου συμπαθείς συνάδελφοι 
ένα είναι τό βασικό γενικό συμπέρα
σμα πού μπορεί κανείς νά συναγά- 
γη: ότι δηλ.. εξακολουθεί ·—· δυσ
τυχώς — νά έλλείπη είσέτι ή αρ
μονική σχέσις πού πρέπει νά ύπάρ- 
χη μεταξύ τών δύο μεγάλων «συνερ
γατών», τοΰ έργοδότου καί τών έρ
γαζομένων — Τ ραπέζης καί υπαλ
λήλων.

Σέ στιγμές φιλοσοφικής ενατένι
σης τών πραγμάτων ψάχνει νά βρή 
κανείς τίς αίτιας πού δημιουργούν 
ώρισμένες καταστάσεις· στήν περί
πτωσή μας μπορούμε νά καταλήξου- 
με στό συμπέρασμα ότι αιτία τών 
πάντοτε κακών σχέσεων μεταξύ Τρα- 
πέζης καί υπαλλήλων ήταν καί είναι 
ή έλλειψις αγάπης - κοσανοήσεως 
έκ μέρους τής Τ ραπέζης προς τούς 
υπαλλήλους της - τής Τραπέζης όχι 
ώς Ιδρύματος, άλλ’ ώς Διοικήσεως, 
άπό τής κορυφής μέχρι τής βάσεως 
τής πυραμίδας τής ιεραρχίας.

Αναγκαία, όμως, έδώ καί μιά 
διασάφησις: οσάκις μιλούμε γιά έρ- 
γοδότη έχουμε συνειθίσει κακώς —■ 
ίσως λόγφ εσφαλμένης λειτουργίας 
τοΰ σχετικού νόμου τής αλληλουχίας 
τών συνειρμών —· νά σκεπτώμαστε 
τήν κορυφή μόνο, τήν Διοίκηση. Άλ
λά μιά προσεκτικότερη ειλικρινής έ
ρευνα άποδεικνύει ότι στίς περισσό
τερες περιπτώσεις ό πταίστης δέν 
είναι ή κορυφή, άλλά τό μέσον ή ή 
δάσις. ’Ιδού καί ή επεξήγηση:

Τί τό όφελος νά πάρη κανείς ένα 
δεκαπενθήμερο, φέρ’ είπεΐν, εκτάκτως 
χαριστικά, καί νάχη όλημερίς καρ
φωμένο επάνω του τό βλοσυρό ή 
εξεταστικό — ανάλογα μέ τήν πε
ρίπτωση — βλέμμα τοΰ Διευθυντοΰ 
ή Ύποδ)ντοΰ ή εντεταλμένου ή προϊ
σταμένου του, καί έπί πλέον νά ύ- 
φίστανται τέτοιο δεινοπάθημα τά 
νεύρα του άπό άστοχες απαγορεύ
σεις, πού άθελά του ν’ άναπολή δε-

ΔΟΡΕΑΙ ΥΠΕΡ ΙΟΥ ΙΥΠΕΐ
Δωρεαί υπέρ ΤΥΠΕΤ παρά τών 

κάτωθι:
1) Παρά ΕΤΕ είς μνήμην τοΰ ά- 

ποβιώσαντος Χριστοφόρου Καρόλου, 
διατελέσαντος έπί μακρόν Συμβού
λου τής Τραπέζης δρχ. 10.000.

2) Παρά τοΰ Προσωπικού τής Υ
πηρεσίας Καταθέσεων όψεως ’Ιδιω
τών Κεντρικού Κατ)τος είς μνήμην 
τοΰ άποβιώσαντος Συν)χου, Παύλου 
Παρασκευά δρχ. 220.

3) Παρά τής Δ)νσεως Γραμμα
τείας καί τών Συναδέλφων τής ά- 
ποβιωσάσης συζύγου τοΰ Συναδέλ
φου Αντωνίου Κωνσταντινίδη. δρχ. 
1000.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Θερμώς εύχαριστώ τούς συναδέλ
φους τοΰ υποκαταστήματος ΜΕΓΑ
ΡΩΝ διά τήν συμμετοχήν των είς τό 
βαρύ πένθος μου λόγφ τοΰ αιφνίδιου 
θανάτου τοΰ αγαπημένου μου πα- 
τρός.

Αναστάσιος Παναγόπουλος

κάκις τής ή μέρας τό. . . θούριο τοΰ 
Ρήγα;. . .

I Καί μέ τό δίκηο του, βέβαια, θ’ 
άναπολή ό συνάδελφος τό ωραίο αύ
τά ποίημα όταν, πολλάκις, καί τή 
μετάβασή του άκόμη καί στήν. . . 
τουαλέττα είναι υποχρεωμένος ν’ 
ονακοινώνη στον προϊστάμενό του. 
Φαντασθήτε τώρα, άγαπητοί μου, 
τήν γυναίκα σας ή τή μνηστή σας, 
υποχρεωμένες νά πηγαίνουν στον 

ί προϊστάμενό τους καί νά τοΰ λέγουν 
ντροπαλά: Κύριε προϊστάμενε, πάω 
στά λαβαμπό!...

I Βέβαια, δέν είναι τό πράγμα γιά 
! γέλια, γιατί άπό κάτι τέτοιες μι- 
κρολεπτομέρειες καί σπίτια έχουν 
κλείσει καί άνθρωποι στις φυλακές 
κλείστηκαν, καί καριέρες καί όνειρα 
θρυμματίστηκαν άδοξα, 

j Δέν είναι, λοιπόν, μίνι - θέμα 
(κατά τήν έκφραση τών ήμερων 
μας!) τό θέμα αύτό τής γενικής έλ- 
λείψεως αγάπης - κατανοήσεως πού 
υπάρχει σ’ όλη τήν κλίμακα τής ιε
ραρχίας μέσα στήν Τράπεζα. ’Άν 
τό κυττάξη κανείς σέ πλάτος καί 
βάθος, θά ίδή ότι άπ’ αύτό έξαρτών- 
ται όλα τά αιτήματα πού οΐ έκάστο
τε Σύλλογοι — σάν εκπρόσωποι 
τών συναδέλφων — άρμοδίως ΰπο- 

ί βάλλουν.
Προς αύτήν, λοιπόν, τήν κατεύθυν

ση θά πρέπει νά όδηγήση τά βήμα
τά του όποιος συνδυασμός συναδέλ
φων λάβη τήν έμιπστοσύνη τοΰ Σώ
ματος, μέ τήν βεβαιότητα ότι εδραι
ώνει σωστά τή θεωρητική του βά
ση έξορμήσεως. Γιατί, άγάπη ση
μαίνει κατανόηση, συμπόνια θά λέ
γαμε, άπουσία εωσφορικά επίμονης 
άρνησης στήν ύποβαλλομένη παρά
κληση, εξοβελισμό τής μ έ όποιο- 
δήποτε τρόπο προσβολής τής α
ξιοπρέπειας τοΰ συναδέλφου. Σημαί
νει, άκόμη, δημιουργία καταλλήλου 
κλίματος γιά μιά στοχαστική, ήρε
μη, καί όπως αρμόζει σέ καλλιεργη
μένους άνθρώπους, συζήτηση τών αι
τημάτων πού μάς υποβάλλονται, ε’ίτε 
αύτά είναι μικρό - παράπονα πού ά- 
φοροΰν τούς προϊσταμένους έπί μέ
ρους Υπηρεσιών, είτε είναι αιτήμα
τα σοβαρά πού καλύπτουν ομάδες 
συναδέλφων.

"Αν δέν πρυτανεύση στήν Τράπε- 
ζά μας τό ανώτερο αύτό πνεύμα πά
νω στίς σχέσεις έργοδότου - έργα
ζομένων είναι μαθηματικά έξηκριβω- 
μένο καί απόλυτα βεβαιωμένο πώς 
θά εξακολουθήσουν τό διαβρωτικό 
τους έργο, στή γενική πρόοδο τοΰ 
Ιδρύματος, ή πικρία καί τό μίσος, 
πού βέβαια πάντα γκρεμίζουν καί 
οΰδέποτε οικοδομούν. Τί τό όφελος 
νά καθώμαστε μετά, κύριοι, εμείς 
νά τοιχοκολλοΰμε άφίσσες μέ κτυπη- 
τούς τίτλους: «125» ή «130» ή
«140 χρόνια στήν υπηρεσία τοΰ ’Έ
θνους»; Καθαρή αύταπότη πού, γε
νικώτερα μιλώντας, τήν προεΐπεν ό 
Απόστολος τών ’Εθνών Παύλος: 
«Καί έάν ψωμίσω πάντα τά υπάρ
χοντά μου, καί έόν παραδώ τό σώμα 
μου ΐνα καυθήσομαι, άγάπην δέ μή 
έχω, ούδέν ωφελούμαι» (Α' Κορινθ. 
ΙΠ 3).

Προσοχή, λοιπόν, οί Σύλλογοι 
στή σωστή άφετηρία. Αύτή θά έπι- 
οπέψη τούς τίμιους αγώνες των καί 
θά δικαίωση τίς προσπάθειές των.

Ν. Φρ - ς.

Α Ν Α ΚΟΒΝΩ111

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ

Κύριοι,
Εύρισκόμιθα είς τήν εύχάριστον θέσιν, νά σάς άναγ- 

γείλωμεν οτι, κατόπιν αποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τοΰ Συνεταιρισμού σας συνεβλή9·ημεν μετ’ αΰτοϋ 
καί θέτομεν είς τήν διάθ-εσίν σας τήν πλουσιωτάτην είς 
ΩΡΟΛΟΓΙΑ καί ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ συλλογήν μας.
ΔΓ ΑΓΟΡΑΝ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ: ΕΚΠΪΩΣ1Σ 1δ ο/ο
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ΤΛ ΠΛΗΡΗ
(Συνέχεια από τήν 9η σελίδα)

Τράπεζαν.
(Χειροκροτήματα επιδοκιμασίας) 
"Αλλο ένα Θέμα Κύριοι Συνάδελ

φοι. 'υπως ξεύρετε είς τούς ’Ασφα
λιστικούς μας 'Οργανισμούς υπηρε
τούν συνάοελφοι άπεσπασμένοι έκ 
τής Τραπεζης. Οΰτοι αποτελούν τήν

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΠΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ξιν διατάξεων αί όποΐαι λόγφ των δον άπασχολήσεως, λόγφ επίσης νά κατασκευάζωνται μέσα στον ίδιο 
κενών της ασφαλιστικής νομοθεσίας τής ϋπάρςεως τού θέματος τού άν- Σύλλογο Νομικά Πρόσωπα, τά ά- 
επεκτεινουν ταε ποονουιακαο τγπ'π-γυγ τ^λήιι/πιλι'ι .... ^------...-------- ---------c- ____■επεκτείνουν τας προνομιακός ταύτας 
διατάξεις από τούς Διοικητάς καί 
ματίσει υπάλληλοι, είς Διοικητάς, 
οί όποιοι δεν έχρη μάτι σαν ύπόίλλη- 
λοι.

Δεν δίδω συνέχεια είς τήν περί- 
τιτωσιν, διότι άπτεται καί γενικω- 

σπονόυλικην στηλην του μηχανισμού τέρου θέματος. Τό Διοικητικόν Συμ- 
τών Ασφαλιστικών μας Όργανι- βοΰλιον τού Συλλόγου διά των έκ-
σμών. Οί συνάοελφοι αυτοί, πλην ό- προσώπων του είς τήν Επιτροπήν γός μας περ,ήλθεν" είς άνιποληψίαν. 
λ,γων εςα,ρεσεων ε,ς τας τελευταίας Ύποδ,οικητάς, οί όποιο, είχαν χρη- Άντιθέτως, κύριο, Συνάδελφο, ό 
προαγωγας, που κα, αυτές ο, εξαι- Τροποποιήσεων τού Καταστατικού Σύλλογός μας απολαύει τής μεγα- 
ρεσε,ς επετευχθησαν με την δρα- του Ταμείου Συντάξεων, ή όποία λυτέρας εμπιστοσύνης, τόσον είς τόν 
στηρ,οποιηση των Συλλογικών ορ- σας ανακοινώνω δτ, υποβάλλεται έν- Τραπεζιτικόν κλάδοι), δσον έπίσης 
γανων, ηο,κηθησαν μη προαχθεντες, τός των ήμερων είς τό Ύπουργεΐον καί είς τό γενικώτερον συνδ,καλι- 
διοτ, εθεωρηθησαν οτ, δεν κατείχαν Εργασίας προς έπικύρωσιν, είχε στικόν κίνημα)

Τήν ,έκπΡ°σώ^Πσιν | Κατά τούς αγώνας τού περυσ,νοΰ 
, ' „τιίν τροποποι- ή/νσρτ;ου 0; όποιοι έγένοντο διά τήν

ησιν^ και αυτών των προνομιακών - - - -
διατάξεων, τήν έξομοίωσιν των συν- 
ταξιοδοτικών βάσεων των άνωτάτων 
βαθμών προς τάς τών λοιπών καί 
τήν επιβολήν άνωτάτου ορίου συν
τάξεως.

Άλλα λόγοι τακτικής έπέδαλον

ταγωνισμού, έχει καθιερωθή πλέον ποια θα άποτελεσουν εστίες διαιρέ- 
να αντιμετωπίζεται καί τό μισθολο- σεως. Αυτή τούτη τήν έποχή πού
Υΐκόν θέμα κλαδικός. ‘Η Όμοσπον-............... ...... £·’ ---------------  —
δία μας έχει ήδη ένηλικιωθή καί εί
ναι αρκετά ισχυρά, ούτως ώστε, ό
πως απέδειξε, έπιτυχώς τό διαχειρί
ζεται.

Απαντώ συγχρόνως καί είς τόν 
άνακριβέστατον λόγον δτι ό Σύλλο-

όργανικάς θεσεις.
Αυτό, κύριοι Συνάδελφοι, έκτος 

τού δτι ε.ναι είδος τής πλέον ταπει
νής ασυνέπειας, είναι όμως καί ένας 
τρόπος βολής κατά τών ’Ασφαλιστι
κών μας ’Οργανισμών. Διότι έάν είς 
τούς ’Ασφαλιστικούς μιας ’Οργανι
σμούς δεν πηγαίνουν άνθρωποι ικα
νοί νά τούς στηρίξουν, ή άρνοΰνται

σπάσεις των, φοβούμενοι τήν μειωτι
ή

οί σύνάδελψοι νά δέχωνται τάς άπο- νά μή προκαλέσωμεν τήν άντίδρασιν βούλαν
— Τ/ΆΜ /wftvc λ r\l ιι ιστir μ ι ίττ\/ι ιλΛι. 2.____τών ώφελουμένων ισχυρών καί ετα- 

κήν μεταχείρισιν των, πο,α ή τύχη λαιπωρεΐτο ούτω άκόμη περαιτέρω 
των ’Οργανισμών; Μέ τόν τρόπον ή τροποποίησις τού Κανονισμού τού 
αύτον ή Τράπεζα άποτρέπει τους Ταμείου συντάξεων, ή όποία ίκανο- 
ύπαλλήλους νά έργασθουν διά τήν πο,εΐ πλήθος αιτημάτων συναδέλφων

έν ένεργείςι καί άκόμη περισσότερον 
τ|- πλήθος αιτημάτων συνταξιούχων.

Άσφάλισιν.
(Διαλογικαί συζητήσεις. Μέλη 

νά προτείνουν τό αυτό καί διά τούς 
απεσπασμένους είς τούς Συλλό
γους).

κ. Έ π. Μαυρουλίδης: Ή 
περίπτωσις τών Συνδικάτων είναι 
ζήτημα λεπτόν δι’ ημάς καί δεν τό 
θίγω. Διά τό θέμα όμως τών ασφα
λιστικών οργανισμών τό προτείνομεν 
καί σ’ αυτό τό θέμα έπιμένομεν, κύ
ριοι συνάδελφοι.

Νά ζητηθή από τά στελέχη τής 
Διευθύνσεως Προσωπικού καί συγ
κεκριμένος άπό τόν κ. Διευθυντήν 
καί Ύποδιευθυντάς Διευθύνσεως 
Προσωπικού δ,τι: Άξιούν οί υπάλ
ληλοι τής 'Εθνικής Τραπέζης όπως 
τοποθετούν καί αποσπούν ίκανωτά-

Άλλά υπάρχει καί άλλο θέμα. 
’Επειδή τά Καταστατικά τών Τα
μείων Τραπ. Ελλάδος καί ’Εθνικής 
είναι, όμοια, άντιπαρατίθεται τό ε
πιχείρημα τής παραλλήλου ένεργείας 
καί άπό τήν πλευρά τής Τραπέζης 
της Ελλάδος, ή όποία δυστυχώς 
δεν άντιμετωπίζει τοιοΰτον θέμα.

Ημείς έπιμένομεν καί νομίζω δτι, 
ώς καί είς τό θέμα τής 20ετίας τών 
γυναικών, θά έχωμεν θετικάς άντα- 
ποκρίσεις.

Έγεννήθη θέμα διά τήν αύξησιν 
τών αποδοχών, γενικώτερον. ’Αλλά 
θά τό μερικοποιήσω άπό πλευράς 
δραστηριοποιήσεως τής ’Ομοσπον
δίαςτους υπαλλήλους είς τούς Ά,σφαλι- l<c?/ °7° , T^ELJP°:<’ ρόλου,, τόν

στικούς ’Οργανισμούς, καί αυτούς ν επαιξε ο ικος μας ο Συ λο-
- , ,.,·, . . , >ος εις τήν Ομοσπονδιακήν δρα-τους υπάλληλους να τους μεταχειρι- πτηρ|όα.η!Γα μ 1

’Ήδη, κύριοι Συνάδελφοι, λόγφ

τής κατατάξεως αυτών είς ένα κλά-

ΕΚΚΛΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 

ΕΚΑΣΤΟΣ FBEAONTQN 
ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

υ * ,τ 1 ~ α Λ στηριοτητα.ζωνται σαν στεΛεχη της Διοικήσεων /■
της Τραπεζης. με ολα τας εκ της *__ , ~' ' ς; ' jι— ϊ τής ομοιογένειας των Τραπεζών καίιδιότητας τούτης δικαιώματα., Εν ε- .έ.
ναντία περιπτώσει, ή Συνέλευσις 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής Τρα
πέζης θά τούς άπευθύνη κατηγορίαν 
άντίστοιχον τής έσχάτης προδοσίας 
καί θά τούς καλέση είς άπολογίαν 
εδώ ενώπιον τού Άνωτάτου ’Οργά
νου. Δεν διεκδικώ τήν ττατρότητα 
τής ιδέας. Ή σύλληψις τής ιδέας έ- 
γένετο άπό τό Ταμεΐον ‘Υγείας. Δεν 
έπραγματοποιήθη, διότι ήδη είς τό 
Ταμεΐον Υγείας καί είς τό τού α
δελφού Σωματείου, έτακτοποιήθησαν 
αί επίμαχοι περιπτώσεις δύο συνα
δέλφων. Μένουν δμως έκκρεμή τά θέ
ματα παλαιοτέρων συναδέλφων, οί 
όποιοι υπηρετούν είς τούς άσφαλι- 
στικούς οργανισμούς καί έχασαν τήν 
προαγωγήν των.

(Μετά δ ι αλογι κήν συζήτησιν ή 
Συνέλευσις έγκρίνει τήν πρότασιν).

κ. Έ π. Μαυρουλίδης: Κύ
ριοι Συνάδελφοι, έγεννήθη θέμα διά 
τόν ειδικόν υπολογισμόν τών συν
τάξεων τών Διευθυντών καί Υποδι
ευθυντών. Αυτό δεν είναι καινούργιο.
’Ήδη έκεΐνος ό όποιος τό άνέφερε 
καί οί άλλοι οί όποιοι κάτωθεν, έκ 
τής αιθούσης τό έπεκρότησαν, ή- 
κουσαν καί θά ξεύρουν δτι άνάγεται

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 
«Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ» 
Κων)πόλεως 31 Χαραυγή 

τηλ. 973-497 
Άθήναι τή 24-2-1967 

Κύριε Διευθυντά,
Ή 'Ένωσίς μας εύρί σκέτα ι 

κοντά στο κρεββάτι τού πόνου 
στο πλευρό τών κινδυνευόντων 
ασθενών πού νοσηλεύονται είς 

. , , , τά Κρατικά Νοσοκομεία καί ζη-
ειδικής ‘Υπουργικής άποφάσεως διά Λ αυτους συμπάθειαν,^ στορ- 
τίς συντάξεις τών Διευθυντών, ώς ή- Υήν και αγαπην διά νά μη άνα- 
θέλησαν νά τό παραστήσουν. Πρό- βάλλονται ελλείψει αίματος αΐ 
κειται περί μέρους τού άρθρου 10 
τού Καταστατικού τού Ταμείου Συν
τάξεων, Τά άρθρον 10 τού Κατα
στατικού τού Ταμείου Συντάξεων, 
τό 1959 έτροποποιήθη μέ πρότυπον 
τό ύπάρχον είς τό Καταστατικόν 
τού" Ταμείου Συντάξεων Προσωπι
κού τής Τραπέζης τής Ελλάδος.

Δηλαδή έφηρμόσθη τότε καί είς 
ήμάς μέ έλάχιστες παραλλαγές συμ
φώνους προς τήν ’ Ε θνοτ ραπεζ ι κήν 
πραγματικότητα τό ίσχΰον διά τούς 
υπαλλήλους τής Τραπέζης τής Έλ·

εγχειρήσεις των καί καθυστερεί 
ή θεραπεία των.

Είς τό Ίπποκράτειον Νοσοκο- 
μεΐον άναβάλλονται επί πολύ 
χρονικόν διάστημα αί εγχειρή
σεις τών απόρων έξ επαρχίας 
προερχόμενων ασθενών πού ανή
κουν είς σπαν ίας ομάδας αίμα
τος, πρόκειται δέ νά ύποστοΰν 
έξωσωματικην έγχείρησιν τής 

λάδος συνταξιοδοτικάν καθεστώς κ α ρ δ ι α ς εαν εξασφαλισθ ο ΰ ν
συμφωνως προς την αρχήν της ίσης 
μεταχειρίσεως.

Σάς υπενθυμίζω κύριοι, έφ’ δσον 
έδέχθη ή Συνέλευσις συζήτησιν έπί 
θεμάτων πέραν τής άπολογιζομένης 
περιόδου, δτι, τότε υπήρχε ένα μω- 
σαϊκόν υπολογισμού τών συντάξεων. 
Δεν έλογίζοντο αί συντάξεις σύμφω
να μέ τόν έκάστοτε μισθόν τού βα
θμού τής έξόδου, ώς σήμερον συμ
βαίνει, δέν υπήρχε δηλ. ενιαία 6ά- 
σις αυτομάτως άναπροσαρμοζομένη 
κατά τάς μεταβολάς τών μισθών τών 
έν ένεργείςτ, άλλά ε’ίχομεν ένα πλή
ρες μωσαϊκόν συντάξεων, άψοΰ αυται 
παρέμενον ώς τάς έλάμβανεν ό συν
ταξιούχος κατά τήν έξοδόν του αυ
ξανόμενα ι έκάστοτε δι’ Υπουργι
κών αποφάσεων. Σύστημα άδικον είς 
βάρος τών παλαιοτέρων έξελθόντων

προηγουμένως αι ποσότητες αί
ματος πού απαιτούνται.

Οί ασθενείς είναι οί κάτωθι: 
Κοταρδίου Σόνια, έκ Καπνοχω
ρίου Μακεδονίας, όμάς Λ — αρ
νητικόν. Γρηγορίου Σταματία, 
έκ Σύρου, όμάς αίματος Β — 
αρνητικόν, Χατζησόγλου Χρι
στίνα, έκ Τριπόλεως, όμάς 0 
4η θετικό καί Κωστολέτος ’Ιω
άννης, έκ Κερκύρας, όμάς 0 
4η αρνητικόν.

Θερμώς παρακαλοΰμεν τούς 
σναγνώστας σας νά τούς βοη
θήσουν νά χειρουργηθοΰν καί 
θεραπευθοΰν μέ τό αίμα των.

συνταξιούχων. Τούτο έθεράπευσε τό Πιστεύομεν δέ δτι θά τούς προ-
ισχυον σύστημα τό όποιον όμως 
προκειμένου περί συντάξεων Διευ
θυντών, Υποδιευθυντών καί μελών 
Διοικήσεως, προβλέπει βάσεις πρά
γματι προνομιακός.

Τις συνέπειες τις συναντήσαμε κα
τά τήν συνταξ ι οδ ότη σ ι ν σπελθόντο ς 
Διοικητοΰ καί είς προκλητικόν ύψος. 
Δέν άρνούμεθα σύνταξιν είς τούς Δι- 
οικητάς άλλά άρνούμεθα τήν ΰπαρ-

ρέψετε είς τό εργον αύτό τής 
αγάπης τών αφανών ήρώων έθε- 
λοντών αιμοδοτών.

Μετά τιμής 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Δ. ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 

Γ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

βελτίωσιν τών ανεπαρκών αυξήσε
ων, πού είχαν άποφασισθή άπό τό 
Πρωτοβάθμιον Διαιτητικόν Δικαστή- 
ριον, ό Σύλλογός μας έπαιξε τόν 
■πρωτεύοντα ρόλον, σέ σημεΐον πού 
τό Εκτελεστικόν Συμβούλιον τής 
Ομοσπονδίας καί τό Γενικόν Συμ- 

αύτής μετά τών Διοικήσεων 
των ετέρων Συλλόγων, άπηύθυναν 
έπαινον είς τάς Συλλογικάς ’Οργα
νώσεις τού Προσωπικού τής 'Εθνικής 
Τ ραπέζης.

Ύπερηφάνως λέγω, δτι ε’ίμεθα ή 
σπονδυλική στήλη είς τούς άγώνας, 
κυρίως είς τήν επαρχίαν. Υπήρχαν 
αδυναμίες προς τάς πλευράς άλλων 
Συλλόγων. Οί Σύλλογοι τού Προ
σωπικού τής ’Εθνικής ούδεμίαν α
δυναμίαν παρουσίασαν είς τούς ά- 

, γώνες αυτούς.
(Χειροκροτή ματα)

Άλλά έκτος τούτου καί είς τήν 
προβολήν τού θέματος εϊχομεν τήν 
ατυχίαν, λόγφ προελεύσεως, ή Δι- 
οίκησις τής ’Εθνικής Τραπέζης δι’ ε
πιχειρημάτων καί στοιχείων νά άν- 
τικρούση τό αίτημα τών Τραπεζιτι
κών υπαλλήλων περί αύξή-σεως τών 
αποδοχών των καί όπισθεν αυτής ή- 
κολούθουν αί άλλαι Τράπεζα ι άρνού- 
μεναι τήν αύξησιν τών άποδοχών.

Ό Σύλλογός μας, ώς έχων σχέ- 
σιν μέ τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν εΐρ- 
γάσθη έντατικώς καί ένα προς ένα 
κατεκρήμνισε αυτά τά οχυρά τών 
επιχειρημάτων εναντίον τής αΰξήσε- 
ως τών μισθών μας, ώστε νά άχθή 
καταρρακωμένη ενώπιον τής Διαιτη
σίας ή άποψις τής ’Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος, ήτις ήτο καί 
δλων τών Τραπεζών καί νά μήν εύ- 
σταθήση.

Ή Διοίκησις τού Συλλόγου μας 
δέν επροπαγόνδ ισε το γεγονός, ήρ- 
κέσθη εις τήν έκτίμησιν τής όποιας 
απολαύει άπό τούς συναδέλφους 
Τ ραπεζοϋπαλλήλους, τάς λοιπάς 
’Οργανώσεις τού Κλάδου μας καί 
ή έκτίμησις αυτή κατέληξε καί με- 
τουσιώθη είς τό νά άποκτήση ό Σύλ
λογός μας τήν πρώτην Άντ ιπροε- 
δρίαν τής ‘Ομοσπονδίας καί δχι κ. 
Παπαϊωάννου νεώτερε, στο τέλος τής 
ιεραρχίας τής ‘Ομοσπονδίας, όπου 
θέλετε νά μάς φέρετε.

Νέαι αυξήσεις, κύριοι συνάδελφοι, 
είναι έν όψει. Κατόπιν τών γενικών 
αυξήσεων τών κατωτάτων ορίων, ήδη 
ή ‘Ομοσπονδία καί γενικώτερον αί 
κλαδί καί ’Οργανώσεις προσανατολί
ζονται είς τήν κατεύθυνσιν τής κα
ταγγελίας των ήδη ίσχυουσών διαι
τητικών αποφάσεων καί θά ζητήσουν 
αναπροσαρμογή. Διότι δπως βλέπε
τε καί δπως σάς άνέπτυξαν καί οί 
προηγούμενοι όμιληταί ό τιμάριθμος 
άνήλθεν τόσον, ώστε έξηνέμισε πο
λύ γρήγορα τις τελευταίες αυξήσεις 
μας. __

Σάς υπόσχεται τό 
Συμβούλιον, έάν παραμείνη τό ίδιον 
νά κάμη τά ίδια καί καλύτερα, άπ’ 
δ,τι έκανε στήν προηγούμενη φορά 
είς τό Θέμα τών μισθών καί αυτήν 
τήν σκυτάλην παραδίδε: είς τό οίον- 
δήποτε Διοικητικόν Συμβούλιον μέ 
τήν εντολή νά τήν τιμ,ήση.

' Ησαν όλως άτυχή είς τήν απο
ψινήν μας Συνέλευσιν τά λεχθέντα 
περί ΰποθέσεως «Λεωνίδας» ή δέν 
ξέρω ποιων άλλων υποθέσεων κατά 
τά πρότυπα, τά μοντέρνα, τά σήμε
ρον συνηθιζόμενα.

Σήμερον, κύριοι συνάδελφοι, τά 
Προσωπικόν τής Τραπέζης, άνεξάρ- 
τητα σέ ποιόν Σύλλογο ανήκει, εί
ναι ήνωμέ,νον. Οί Σύλλογοι έκλεισαν 
δλες τις πόρτες τής διχονοίας τού 
παρελθόντος καί ηνωμένοι προχω
ρούν, έχουν δώσει τά χέρια καί εύ- 
ρίσκονται είς τήν οδόν τού Ενιαίου 
Συλλόγου. ’Έχει γίνει πλέον πεποί- 
Θησις αυτό καί έχουν έκλείψει τά 
σημεία εκείνα, είς τά όποια παλαι- 
ότερον έτηρούντο επιφυλάξεις. Είναι 
λοιπόν σήμερα τουλάχιστον άστο- 
χον, διά νά μήν εϊπω έπικίνδυνον, τό 
δτι άναμοχλεύονται τέτοιες εστίες 
διαιρέσεως τών ’Οργανώσεων τού 
Προσωπικού.

Έλέχθη δτι τά επιτεύγματα τού 
Συλλόγου δέν προέρχονται άπό τήν 
Συλλογικήν δραστηριότητα, άλλά 
άπό ενέργειες τών έπί μέρους συνα
δέλφων. Συμφωνώ άπόλυτα μέ. τόν 
κ. ’Ιθακήσιο. Οί συνάδελφοι πρέπει 
νά προβάλλουν τά αίτήματά των είς 
τόν Σύλλογον. Καί δταν είναι ευρύ
τερα τά αιτήματα δύνανται νά σχη
ματίζουν οΰτοι έπιτροπάς. Τά μεμο
νωμένα φυσικά, θά ύποβάλλη είς τόν 
Σύλλογον, έκαστος ενδιαφερόμενος. 
Ουδέποτε δμως, κύριοι Συνάδελφοι, 
μέ μίαν έξαίρεσιν τής περιπτώσεως 
τών πολεμιστών, καί θά σάς είπώ 
διά ποιους λόγους, ουδέποτε πρέπει

πηγαινομεν δι' ενοποιησιν του συν
δικαλιστικού κινήματος τής Τραπέ- 
ςης, είναι έγκληματικαί ενέργεια! 
'ζνλλά έπισης έγκληματικαί διά τον 
κλάοον ύπερ του οποίου δήθεν δη- 
μιουργουνται, διότι καταδικάζονται 
είς την άπομόνωσιν. Καταδικάςον- 
ται είς τό νά ζούν είς τήν άτμοσφαί- 
ραν ψυχρότητας τού μεγαλύτερου 
I ωματειου, άπό τό όποιον άπεσπά- 
σθησαν, είναι ψυχολογική συνέπεια 
αυτή. Άφ’ ενός μεν μπορεί άρχικώς 
νά βλάψουν τό Σωματειον άπο τό 
όποιον όπεσπάσθησαν, διότι οί έρ- 
γοόόται καί αί άντεργατικαί δυνά
μεις, αί όποΐαι ευνοούν τάς κινήσεις 
αϋτάς, μπορεί νά δώσουν κάτι στό 
μικροτερον διά λογους ένισχύσεως 
καί έντυπώσεως διά νά τού άπο- 
σπάσουν εκδηλώσεις άψοσιώσεως 
καί ευγνωμοσύνης, άλλά τό πλήγμα 
τό όποιον θά ύποστή τό μεγαλύτε- 
ρον καί ίσχυρότερον, θά είναι άπεί- 
ρως μικροτερον, άπό εκείνο τό ό
ποιον θά ύποστή τό μικροτερον Σω- 
ματεΐον, τού όποιου τά κυριώτερα 
αιτήματα δέν πρόκειται νά επιλυ
θούν. Άπόδειξις, δτι είς μεμονωμέ
νος, μοναδικάς ίσως περιπτώσεις, 
κατά τάς όποιας έδη μ ιουργήθησαν 
Σωματεία δέν ήταν δυνατόν νά λυ
θούν βασικά θέματα, παρά μόνον μέ 
τήν παρέμβασιν καί τήν ύποστήρι- 
ξιν τού κυρίου Συλλόγου, τού μεγά
λου Συλλόγου μας.

Υπάρχει ή έξαίρεσις είς τό θέμα 
τού Συνδέσμου τών Πολεμιστών. Το 
πολεμιστικόν θέμα δέν είναι ειδικόν 
θέμα τής ’Εθνικής Τραπέζης. ’Εξέρ
χεται τών ορίων τής ’Εθνικής Τρα
πέζης, παρουσιάζει ομοιογένειαν μέ 
εργαζομένους είς άλλας έργοδοτικάς 
μονάδας, δέν έχει σχέσιν μέ τούς κα
θιερωμένους όρους άπασχολήσεως 
καί ’Οργανισμόν τής Έπιχειρήσεως. 
Ή δέ ήγεσία έκάστης τών πολεμι- 
στικών αυτών οργανώσεων άπεσα- 
Φήνισε τόν σκοπόν ευθύς έξ άρχής, 
χωρίς νά δημιουργή θέμα διασπά- 
σεως, οί δέ στόχοι μιάς πολεμιστι- 
κής όργανώσεως είναι καθωρισμένοι 
καί μετά τήν έπίτευξίν των παύουν 
αί οργανώσεις νά ΰφίστανται.

Είς τούς κλάδους δμως τού προ
σωπικού μιάς Τραπέζης, είτε ταμει
ακός λέγεται, είτε δακτυλογράφων 
λέγεται, είτε λογιστών λέγεται, εί
τε μηχοτνικών λέγεται υπάρχει μακρά 
ζωή των μέσα είς τήν Τράπεζαν, όση 
καί ή ζωή τής Τραπέζης καί πάν
τοτε οι κλάδοι αύτοΐ θά έχουν ζητή
ματα. Δέν επιτρέπεται δμως γι’ αυ
τόν τόν λόγον, νά έχουν ξεχωριστές 
οργανώσεις, προκαλούσας διαρκή 
διαίρεσιν τού όλου προσωπικού. ’Ε
πιτροπές, ‘Ενώσεις άτυποι (όχι ε
πίσημα Σωματεία) εντός τής μεγά
λης Όργανώσεως, τής έπισήμου 
Όργανώσεως μπορούν νά γίνωνται, 
ϊνα ΰποβάλλωνται τά ζητήματα είς 
τήν επίσημον Όργάνωσιν μελετημέ
να καί θεμελιωμένα, νά βοηθήται ή 
Όργάνωσις καί νά λύωνται μέσφ 
αυτής τά προβλήματα.

Κύριε Παπαϊωάννου πρεσβύτερε, 
έδείχθητε δΓ άλλην μίαν φοράν 6- 
πέρμαχος τού Νόμου 3239. Θέλετε 
νά έπανέρχεσθε σέ μίαν παλαιοτέ- 
ραν θέσιν σας, νά έπιδιώκωμεν δηλ. 
τήν λύσιν θεμάτων δικών μας μέ 
τόν Νόμον 3239.

Παρεδέχθητε δτι ό Νόμος 3239 
είναι πράγματι άντιεργατικός. Εϊ-

ΟΔΗΓΙΑ!
ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διά τόν έγκαιρον κατατοπισμόν τών συναδέλφων τών 
επαρχιών παραθέτομεν πίνακα τών Ύποκ)των τά όποια 
αποτελούν έκλογικά Κέντρα ένθα θά δ ι εξαχθούν αί άρχαι- 
ρεσίαι τής 2ας καί 3ης ’Απριλίου 1967. Είς τά έν λόγφ 
Κέντρα ψηφίζουν, συμφωνως τώ άρθρω 12 τού Καταστατι
κού, τά μέλη τού Συλλόγου τά ύπηρετοΰντα είς τά αντί- 
στοίχως αναγραφόμενα Υποκαταστήματα.

Έφιστάται ή προσοχή τών αντιπροσώπων τών ε
παρχιακών Υποκαταστημάτων έκείνων τά όποια ώ- 
ρίσθησαν ώς έκλογικά Κέντρα, δπως, ευθύς ώς λά
βουν έπι στολήν τής Κεντρικής Εφορευτικής ’Επιτροπής 
συγκεντρώσουν, τό ταχύτερον, πάντως δχι β ρ άδυ
τε ρ ο ν τών δύο ημερών πρό τών διάτάς αρ
χαιρεσίας ορισθεισώ ν, τά μέλη τά ύπηρετοΰντα 
εις τήν έδραν τού Ύποκ)τος καί προβοΰν είς τήν έκλογήν 
τής Τοπικής Εφορευτικής ’Επιτροπής, ήτις καί θά διεξα- 
γάγη τάς αρχαιρεσίας.

Έφιστάται έπίσης ή προσοχή είς τάς έκλεγησομένας 
τοπικάς Έφορευτικάς Έπιτροπάς, δπως λάβωσι πρό
νοιαν διά τήν συμμετοχήν είς αύτάς δικαστικού 
αντιπροσώπου κατά τήν ημέραν τών αρχαιρεσιών.

Μερίμνη τής Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής θέ
λει άποσταλή έγκαίρως είς τούς τοπικούς αντιπροσώπους 
τό άπαιτούμενον έκλογικόν υλικόν, ϊνα παραδοθή εις τήν 
έκλεγησομένην Τοπικήν Εφορευτικήν Επιτροπήν.

Τόσον τά ψηφοδέλτια, δσον καί οί φάκελλοι δέον νά 
είναι έσψραγισμένοι διά σφραγίδας τού Συλλόγου.

Ή ψηφοφορία θά διεξαχθή ώς συνήθως καί συμφωνως 
προς τό άρθρον 14 τού ίσχύοντος Καταστατικού τού Συλ
λόγου, ώς τούτο έτροποποιήθη ύπό τού Ν. 4361)64. Με
τά τό τέλος ταύτης, μερίμνη τής Τοπικής Εφορευτικής 
Επιτροπής, θά ταχυδρομηθούν αμέσως καί έπί συ
στήσει προς τόν κ. ΙΩΑΝΝΗΝ ΜΑΚΡΗΝ, Πρόεδρον 
τής Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ΠΟΣΤ — ΡΕ- 
ΣΤΑΝΤ ΑΘΗΝΑΣ, έντός μεγάλου φακέλλου έσφραγισμέ- 
νου δΓ ισπανικού κηρού, έντός τού οποίου θά περιέχων- 
ται:

α) Τό πρακτικόν τής ψηφοφορίας έπί τού οποίου θά 
αναγράφεται ό αριθμός τών ψηφισάντων,

β) Τό έν άντίγραφον έκ τού είς διπλοΰν άποσταλέν- 
τος ύπό τής Κεντρ. Έφορ. Επιτροπής αποσπάσματος 
τού Μητρώου, μονογεγραμμένου ύπό τού παρευρεθέντος 
δικαστικού έναντι τού ονόματος ένός έκαστου έκ τών ψη
φισάντων, καί

γ) Οί φάκελλοι οί περιέχοντες τά ψηφοδέλτια έσφρα- 
γισμένοι καί μονογεγραμμένοι υπό τής Τοπ. ’Επιτροπής.

Το ετερον εκ τών δύο αντίγραφων τοΟ άττοσ-ττόισ'ματος
τού Μητρώου, έπίσης μονογεγραμμένον, ώς ανωτέρω, ύπό 
τού κατά τόπους δικαστικού, θά κατατεθή μερίμνη του 
τήν έπομένην τών αρχαιρεσιών είς τό αρμόδιον Είρηνοδι- 
κεΐον τής περιοχής.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
I. ΜΑΚΡΗΣ Κ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

Α. ΚΟΥΤΣΟ ΚΑΛΗΣ 
Α. ΚΛΕΙΔΗΣ 
I. ΦΙΛΟΣ

ώς καί Εγκυκλίου τού Υπουργείου 
’Εργασίας οί 4 Σύλλογοι τού Προ
σωπικού τής Τραπέζης ενεργούν άπό 

χατε πει όμως καί τό λέτε κάθε φο- κοινού διά τήν ορθήν καί εύρεΐαν έ- 
ρά, ότι έπρεπε θέματα τού Όργα- ψαρμσγήν τού Νόμου καί τής άπο-

δόσεως τής διετούς προωθήσεως και 
είς τούς πρό τής 10.8.48 ύπηρε- 
τούντας είς τήν Τράπεζαν πολεμ ι
στός.

Τέλος, λόγφ τού προκεχωρημένου 
τής ώρας και τής καταπονήσεως τής 
Συνελεύσεως, παραιτεΐται απαντή
σεων τινων πρός τόν κ. Γεώργιον

, I νισμοΰ, θέματα ειδικά, νά τά λύσω- 
ΔιοΗΟΤπκον μΕ ,μέ τό Νόμο 3239. Δέν έπελύοντο 

μέ τόν 3239, διότι ό εργοδότης τό
τε ήταν πανίσχυρος καί άν προσ- 
φεύγαμεν μέ τόν 3239, τά θέματα 
αυτά θά κατεποντ ίζοντο. Μέ τόν
3239 άντεμετωπίσθη τό θέμα τό μι- 
σθολογικόν, διότι τό αντιμετώπισε ή 
πανίσχυρος ‘Ομοσπονδία μας, ώς 
συγκεντροΰσα τήν δύναμιν όλων τών 
εργαζομένων τού κλάδου, μέ δυνα
τότητα νά έξουδετερώση καί τόν άν- 
τεργατικόν τούτον Νόμον.

Θά ένθυμεΐσθε τόν περυσινον ‘Ο
μοσπονδιακόν αγώνα, ότε παρά τήν 
ύπό τού Ν. 3239, κατά τήν διάρ
κειαν τής διαιτησίας, άπαγόρευσιν 
τών απεργιών, ή ‘Ομοσπονδία ήδια- 
ψόρησε διά τάς συνέπειας καί έδή- 
λωσε: «Εμείς θά κάνω με τις απερ
γίες, έάν δέν μάς βελτιώσουν τις 
αυξήσεις». 'Έγινε καί μέ τήν δύνα- 
μιν επέτυχε ικανοποιητικός διά τό
τε αυξήσεις.

Τέτοια δύναμιν ώς μεμονωμένο 
σωματείο δέν την είχαμε διά τήν ε- 
πίλυσιν τού δικού μας θέματος. Του
ναντίον πικρά ήτο ή πείρα άπό τήν 
εύρεΐαν χρήσιν τού Νόμου άπό τόν 
Εργοδότην, διότι αυτόν συνέφερε.

Άναφέρεται τέλος ό κ. Μαυρουλί
δης είς τό ερώτημα (τού κ. Κατω- 
πόδη) περί χειρισμού τού θέματος 
τών πολεμιστών (Ν.Δ. 4547)66) 
άπό τόν Σύλλογον καίτοι έδηλώθη 
ότι τό χειρίζεται ή ‘Ομοσπονδία. 
Διευκρινίζει ότι ή έννοια αΰτη δέν 
είναι αληθής. Ή ‘Ομοσπονδία χει
ρίζεται τό θέμα εΰρύτερον λόγφ 
της διαφόρου κατά Τράπεζαν τάσε- 
ως εφαρμογής τού Νόμου. Ό Σύλ
λογος τό χειρίζεται άναλόγως τής 
είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν έφαρμο- 
γήζ, ήτις καίτοι μή άνταποκρινομένη 
είς τήν έννοιαν τού νόμου, κάμνει 
όλιγώτερον περιοριστικήν ή αί άλ
λοι Τράπεζαι εφαρμογήν. Δήλοι πε
ραιτέρω, ότι βάσει γνωματεύσεων

Παπαϊωάννου.
(Χειροκροτήματα) 

κ. Πρόεδρος: Κύριοι Συνά
δελφοι. Πριν κλείση τήν Συνέλευσιν- 
ό Πρόεδρος τού Συλλόγου, ζητείται 
ή έγκρισις τής έκθέσεως πεπραγμέ
νων διά τό έτος 1 966 καί τού οικο
νομικού απολογισμού.

(Χειροκροτήματα)
Ή Γενική Συνέλευσις εγκρίνει 

διά βοής τήν Έκθεσιν Πεπραγμέ
νων καί τον Οικονομικόν ’Απολο
γισμόν τού έτους 1966.

Ό Πρόεδρος του απερχομένου Ε. Σ. 
αυναδ. Ε. Μΐχος υΑείνει την ουξήτιι@ιν
κ· Σ. Μίσχος: Κύριοι Συνάδελ- συνεννόησις, κ. Παπαϊωάννου, μέ τά 

Φ°ε Έπί της άσκηθείσης κριτικής μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου, 
τού απερχομένου Διοικητικού Συμ- είναι βραχυκύκλωμα αύτό; Νομίζω 
βουλίου,^ εκλεκτοί συνάδελφοι άπήν- όχι. Τί δημοκρατικώτερον άπ’ αύτό, 
τησαν σε όλα τά σημεία κΓ εγώ δέν δηλ. νά συνεννοείται καί νά συνερ- 
έχω παρά σέ ένα μέρος νά άπαντή- γάζεται αρμονικά ό Πρόεδρος μέ τά 
σω στον κ. Παπαϊωάννου, ό όποιος μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου

καί νά μή υπάρχουν Καπετανάτα; 
(Χειροκροτήματα) 

κ. Πρόεδρος: Σάς ευχαριστώ. 
Λύεται ή Συνέλευσις.

ΩΡΑ ΛΗΞΕΩΣ 23.30'

είπε, νομίζω ότι βραχυκυκλώνονται 
οί Πρόεδροι, ώς ό αείμνηστος Κα- 
ραπάνος καί έν συνεχείς! ό υποφαινό
μενος.

'Όταν ύπάρχη συνεργασία καί

ΨΗΦΙΣΜΑ

Τό Δ. Σ. τοΰ Συλλόγου ’Υπαλλήλων Εθνικής Τρα- 
πέζης τής Ελλάδος συνελθόν εκτάκτως αμα τώ άγ- 
γέλματι τοϋ θανάτου τοϋ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΕΛΜΗ 
πρώην Διοικητοΰ τής Εθνικής Τραπέζης, αποφασί
ζει δπως :

1. Παρακολούθηση τήν εκφοράν αύτοϋ
2. Κατάθεση στέφανον επί τής σοροϋ του
3. Έκφρασθώσι τά συλλυπητήρια τοΰ Δ. Σ. είς 

τούς οικείους τοΰ έκλιπόντος
4. Δημοσιευθή τό παρόν είς τόν ημερήσιον τύπον

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ


