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Πραγματοποιήθηκε ή Τακτική Γεν. Συνέλευση 
ιοϋ Συλλόγου μας αιίς 17 Μαρτίου 1979

Έγκρίθηκαν: Ό Διοικητικός καί Οίκονομικός’Απολογισμός του 1978 - Ό προϋπολογισμός γιά τό 1979 Αύξη
ση τής εισφοράς γιά τή δημιουργία Λογαριασμοϋ ’Αλληλεγγύης Μελών.

Τό Σάββατο 17 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε στή μεγά
λη αίθουσα συναλλαγών του Κεν) κοϋ Κατ)τος, ή έτησία τα
κτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας.

Κατά τήν διάρκεια τών έργασιών τής Γ. Συνέλευσης, 
Εγινε άπολογισμός τής συλλογικής δραστηριότητας άπό τόν 
Πρόεδρο τού Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου συν. Έπ. Μαυρουλίδη, γιά 
τό 1978 καί Επακολούθησε συζήτηση πάνω στά θέματα τή.ς 
ήμερησίας διατάξεως, μέ συμμετοχή πολλών συναδέλφων. 
Οι όμιλητές, πού μίλησαν άπό τό βήμα τής Γεν. Συνέλευσης, 
άναφέρθηκαν σέ όλα τά προβλήματα πού απασχολούν σή
μερα τό Προσωπικό τής ’Εθνικής Τραπέζης καί Εκριναν τόν 
τρόπο καί τή μέθοδο πού άκολουθησε τό Δ.Σ. γιά τήν προώ

θηση καί τήν Επίλυσή τους.

Ή άντιμετώπιση τής πολιτι
κής τής μονόπλευρης λιτότητας, 
τό 'Ασφαλιστικό, ό 'Οργανισμός, 
ή στενότητα τοΰ Προσωπικού, ή 
τροποποίηση καί ό εκσυγχρονι
σμός τοΰ Καταστατικού τού Συλ 
λόγου, οί συνθήκες δουλειάς κα
θώς καί. ή άπόπειρα τής επίθε

σης εναντίον τοΰ Κλάδου καί ή 
προοπτική διαρθρωτικών άλλα, 
γών τοΰ ελληνικού τραπεζικού 
συστήματος, ήταν τά βασικά θέ
ματα, γύρω άπό τά όποια ανα
πτύχθηκαν οί διάφορες άπόψεις.

Πρόεδρος τής Γεν. Συνελεύ- 
σεως, έπειτα άπό πρόταση τοΰ

Πρόεδρου τοϋ Δ.Σ;, ορίσθηκε ο
μόφωνα ό Πρόεδρος τοΰ Προμη
θευτικού Συνεταιρισμού σ. Άντ. 
Στρούλιάς καί Γρομματεΐς οί συν. 
Άλ. Δημητρίου καί Δημ. Πάπαϊ- 
ωόννου, πού άνταπόκρίθηκαν μέ 
επιτυχία στό δύσκολο καί κοπια
στικό έργο τους.

Παρά τήν ένταση πού δημιουρ 
γήθηκε σέ ορισμένες έπίμαχες 
φάσεις τής συζήτησης, ή Συνέ
λευση σημείωσε μεγάλη επιτυ
χία καί ό άριθμός τών συναδέλ
φων πού τήν παρακολούθησε κα
τά τή δεκάωρη σχεδόν διάρκειά 
τής, κρίνεται γιά πρώτη φορά, 
άζιοσημείωτος.

*0 διοικητικός καί οίκονομικός 
απολογισμός τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συλ
λόγου γιά τό 1978 καί ό προϋ
πολογισμός γιά τό 1979 έγκρί- 
θηκε άπό τή μεγάλη πλειοψη- 
φία τών μελών τής Γεν. Συνέ
λευσης. Παράλληλα καί ύστερα 
άπό ιδιαίτερη ψηφοφορία έγκρί- 
θηκε ή πρόταση τοΰ Δ.Σ. γιά 
τήν εξασφάλιση τών άναγκσίων

πόρων γιά τήν δημιουργία Λο
γαριασμού ’Αλληλεγγύης Μελών 
μέ αύξηση τής εισφοράς.

Τή Γεν. Συνέλευση χαιρέτισαν 
έκπρόσωπος τής Ο.Τ.Ο.Ε., ό Πρό
εδρος τοΰ Συλλόγου τ. Τρ. Α
θηνών καί παρακολούθησε ό 
Πρόεδρος τού Συλ. Βοηθητικού 
Προσωπικού. Ό Σύλλογος Είσπρα 
κτόρων άπέστειλε πρός τόν Συλ 
λογό μας τό άκόλουθο τηλ)μα:

«Σύλλογος Είσπρακτόρων ’Ε
θνικής Τραπέζης χαιρετίζει ση
μερινή Συνέλευσή σας. Μή δυνά- 
μενοι νά προσέλθωμεν γιά γνω
στούς λόγους, χαιρετίζομεν τήν 
Συνέλευσή σας ευχόμενοι καλή 
εύόδωση τών έργασιών της πρός 
όφελος όλων μας».

Τά πλήρη πρακτικά τής Γεν. 
Συνελεύσεως καί οί λόγοι πού 
κατατέθηκαν στό Προεδρείο, δη
μοσιεύονται παρακάτω.

Οί ομιλίες άκολουθοΰν τή σει
ρά πού έκφωνήθηκαν, έπειτα ά
πό σχετική κλήρωση πού έγινε 
άπό τό Προεδρείο.

Γ ενική άποψη τής Συνέλευσης

Τά κείμενα των όμιίΐιΰν
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ :

g Πεπραγμένα τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου.

Q Οίκονομικός Απολογισμός άπό 1.1.78 μέχρι 31.12.1978.

ΚΙ Εκθεση Ελεγκτών έπί τής οικονομικής διαχειρίσεως 
** γιά τό διάστημα αύτό.

*1 "Εγκριση πεπραγμένων καί οικονομικού απολογισμού 
“ καί άπαλλαγή τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί τών Ε

λεγκτών.

Q "Εγκριση προϋπολογισμού Ετους 1979.

Γ»Ι ’Εξασφάλιση πόρων γιά 
’Αλληλεγγύης μελών.

Ε. MAYΡΟΥΛΙΔΗΣ : Τό 
Διοικητικό Συμβούλιο προ
τείνει ώς Πρόεδρο τής Γεν. 
Συνελεύσεως τόν Συνάδελφο 
Άντώνη Στρούλια, Πρόεδρο 
τού Συνεταιρισμού μας. Αυ
τό τό κάνει κατά πάγια τα
κτική όπως καί πέρυσι, πού 
άνέκυψε πάλι θέμα τού Προέ
δρου τής Γενικής Συνελεύσε
ως, γιά τό άδιάβλητο γενικά. 
Πέρυσι προτείναμε τόν Πρόε
δρο τού Ταμείου Υγείας, φέ
τος προτείνουμε τόν Πρόεδρο 
του Συνεταιρισμού. Παρακα
λώ τήν Γενική Συνέλευση, νά 
πάρει Επ’ αυτού τήν απόφασή 
της, έάν Εγκρίνει ή δχι. "Ο
σοι εγκρίνουν, παρακαλώ νά 
σηκώσουν τό χέρι τους.

(*Α κοΛουθεΐ ψηφο
φορ ί α δ Γ ά ν α τ ά - 
ο ε ω ς ,τ ή ς χειρός 
κ α ( ή Γενική Σ υ -

τήν δημιουργία Λογαριασμού

νέλευση όμοφώ- 
νως ορίζει ώς 
Πρόεδρον αΟτής 
τ ό ν κ. Α. Σ τ ρ ο ύ - 
λ ι α.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Α. ΣΤΡΟΥ- 
ΛΙΑΣ) : Σάς εΰχαριστώ, καί 
σάς δηλώνω δτι Εχω τήν πρό
θεση νά διευθύνω τίς Εργα
σίες τής Γενικής Συνέλευσης 
μέ άπόλυτη άμεροληφία. Γι’ 
αύτό τό Θέμα, υπολογίζω καί 
στή δική σας βοήθεια. Κάί 
πάλι σάς εύχαριστώ.

Σύμφωνα μέ τό Καταστα
τικό στόν Πρόεδρο τής Γενι
κής Συνέλευσης έπαφίετσι ή 
έκλογή δυο Γραμματέων. Γι’ 
αύτό παρακαλώ τους Συνα
δέλφους Δημήτριο Παπαϊω- 
άννου τού Καταστήματος Σό 
λωνος καί τόν Άλέκο Δημη
τρίου τού Κεντρικού νά μάς 
βοηθήσουν στό έργο καί νά

προσέλθουν. ’Εγκρίνετε τούς 
δύο Γραμματείς;

(Ή Γενική Συνέ
λευση όμοφώνως 
ορίζει ώς Γραμ
ματείς τούς- κ.κ. : 
Άλέκο Δημητρίου 
καί Δημήτριο Πα- 
π α ϊ ω ά ν ν ο υ. )

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τόν λόγο έ
χει ό Πρόεδρος τού Διοικητι
κού Συμβουλίου, Συνάδελ
φος Μαυρουλίδης.

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗ Σ : Συ
νάδελφοι, στήν Συνέλευσή 
μας, έχουν κληθεί νά τήν τι
μήσουν Εκπρόσωποι τής "Ο
μοσπονδίας, τά Προεδρεΐοι 
τών αδελφών Συλλόγων, καί 
λόγω τής έντάξεως τού α
δελφού Συλλόγου υπαλλή
λων Τραπέζης 'Αθηνών, Εχει 
κληθεί όλόκληρο τό Διοικητι
κό Συμβούλιο.

"Η χρονιά τοΰ 1979, στήν 
όποια συνέρχεται ή Συνέλευ 
ση, είναι ή χρονιά τής ένο- 
ποιήσεως τών κυρίων βασι
κών Συλλόγων τού Προσωπι 
κοϋ τής Εθνικής Τραπέζης. 
Ή Συνέλευσή μας αύτό τό 
γεγονός, τό σημαντικότατο 
στά συνδικαλιστικά χρονικά, 
τού χώρου μας, τό χαιρετίζει 
ιδιαίτερα, καί τό παρόν Δι
οικητικό Συμβούλιο αίσθάνε 
ται περήφανο διότι έτυχε 
στίς μέρες του νά γίνει αύτό 
τό Ιστορικό συνδικαλιστικά 
γεγονός.

θά παρακαλοϋσρς χρν Συ

νάδελφο Πρόεδρο τοΰ Εντασ
σόμενου σέ μάς Συλλόγου, 
συνάδελφο Νίκο Μπαρμπα- 
ρέσο, νά μάς άπευθύνει δύο 
λόγια.

(Χειροκροτήματα)

0 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΣΥΝ. Ν. ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΥ
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εύχαριστώ, τό Διοικητικό 
Συμβούλιο καί τόν Πρόεδρο 
τής "Ομοσπονδίας μας καί 
τού Συλλόγου ’Εθνικής Τρα
πέζης γιά τήν πρόσκληση καί 
τήν τιμή πού μοΰ έκανε νά 
βρεθώ κοντά σας. Αισθάνο
μαι ιδιαίτερη χαρά, πιστέψτε 
με καί είναι δικαιολογημένη 
ή χαρά αύτή, πού βρίσκομαι 
κοντά σας, γιά νά σάς άπευ- 
θύνω τόν χαιρετισμό τοΰ 
Συλλόγου"Υπαλλήλων Τρα
πέζης ’Αθηνών καί ή χαρά 
αύτή είναι δικαιολογημένη 6- 
πως είπα, διότι Επιτέλους εί
ναι ή τελευταία φορά, πού υ
πάρχει έκπρόσωπος Συλλό
γου Τραπέζης ’Αθηνών, καά 
καλείται σάν προσκεκλημέ
νος στή Συνέλευσή σας. ’Από 
1ης ’Απριλίου θά είμαστε καί 
Εμείς άπλά μέλιμ τού μεγά
λου καί ιστορικού Συλλόγου 
τής Εθνικής Τραπέζης.

Γιά μιά φορά άκόμη, ό χώ
ρος τής Εθνικής Τραπέζης, 
άπέδειξε έμπρακτα, πώς πι
στεύει στήν Ενότητα, καί όχι

άπλώς όπως διακηρύσσουν 
πάρα πολλοί συνδικαλισταί, 
μέ λόγια καί μόνο μέ λόγια, 
θά ήθελα νά σάς διαβεβαι
ώσω,ότι τό χρονικό διάστημα 
πού πέρασε καί ήμουν Πρό
εδρος τοΰ Συλλόγου Τραπέ
ζης 'Αθηνών μαζί μέ τό υπό
λοιπο Διοικητικό Συμβούλιο 
συνεργαστήκαμε μέ τό αδελ
φό σωματείο τής Εθνικής 
Τραπέζης, πάντοτε μέ σύνεση 
μέ κατανόηση, μέ συνέπεια 
καί μέ άντικειμενικότητα. 
Καί αποξενωμένοι άπό έξω- 
συνδικαλιστικούς παράγον
τες καί σκοπιμότητες. Καί 
νομίζω, ότι τό πετύχαμε αύ
τό. ‘Απόδειξη είναι ότι πρα
γματοποιήθηκε μετά άπό 26 
όλόκληρα χρόνια, ή Ενότητα 
μέσα στό χώρο τής ’Εθνικής 
Τραπέζης.

θέλω νά ευχαριστήσω ό
λους Εσάς, οί όποιοι βοηθή
σατε στό Εργο αύτό, καί θά 
είναι ένα φωτεινό σημάδι γιά 
όλους τούς μετέπειτα, οί ό
ποιοι θά άσχοληθοΰν μέ τόν

συνδικαλισμό καί θά βλέ
πουν σέ αύτό ότι μόνο μέ τήν 
ενότητα τών Εργαζομένων, 
μπορεί νά πετύχουμε τούς 
στόχους πού χαράζουμε. Σάς 
εύχαριστώ όλους καί ιδιαίτε
ρα ήθελα νά εύχαριστήσω 
τό Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ 
Συλλόγου τής ’Εθνικής Τρα
πέζης, καί τόν Πρόεδρό του 
οί όποιοι μάς βοήθησαν στό 
θέμα αύτό.

Εύχομαι, παρ’ όλο πού οί 
καιροί είναι δύσκολοι, σύν
τομα νά πετύχουμε τούς στό
χους μας καί νά είμαστε πε
ρήφανοι, ότι ό χώρος τής Ε
θνικής Τραπέζης κατέχει τά 
σκήπτρα τού συνδικαλισμού 
μέσα στόν τραπεζοϋπαλληλι
κό κλάδο, Εχοντας σάν Πρό
εδρο τόν Πρόεδρο τού Συλλό 
you τής ’Εθνικής Τραπέζης 
κ. Μαυρουλίδη. Δέν θά σάς 
άπασχολήσω, άλλο, σάς εύ- 
χαριστώ, άλλη μιά φορά γιά 
τήν πρόσκληση, καί εύχομαι

► ΒΛΕΠΕ 2Η ΣΕΛΙΔΑ

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
'Ορισμένοι ομιλητές, κατά τήν τελευ

ταία Γεν. Συνέλευση, κατέκριναν τό Διαικ. 
Συμβούλιο τοϋ Συλλόγου γιά άνεηαρκή ένη- 
μέρωση τών συναδέλφων, γύρω άπό τά θέ
ματα πού τούς άπασχολοϋν καί τίς έξελίξεις 
πού σημειώνονται στό χώρο μας.

"Αν οί ϊδιοι αύτοί έπικριτές, δέν είναι 
άπό καθαρά ύποκειμενική άδυναμία άνενη- 
μέρωτοι, τότε θά πρέπει νά διαθέτουν μεγά
λη δόση κακοπιστίας καί ικανότητα διαστρέ
βλωσης τής πραγματικότητας γιά νά έκτο- 
ξεύουν άνάλογους ισχυρισμούς. Θά τούς 
προτείνουμε μιά άπλή μέθοδο γιά νά διαπι
στώσουν τή συγνωστή η όχι πλάνη τους καί 
τούς βεβαιώνουμε πώς γιά νά φτάσουν στό 
τελικό άποτέλεσμα μπορούν νά βασιστούν 
στήν άμέριστη βοήθειά μας. Δέν έχουν παρά 
νά συγκρίνουν τό μέγεθος τοΰ έντυπου ένη- 
μερωτικοϋ ίύλικοϋ πού έχει έκδώσει καί κυ
κλοφορήσει τό Δ.Σ. τοϋ Συλλόγου, μέχρι τόν 
τελευταίο συνάδελφο τοϋ δικτύου, μέ τήν 
άνάλογη ενημερωτική δραστηριότητα δλων 
τών προηγούμενων Δ.Σ. Κι’ άν θέλουν εύρύ- 
τερες συγκρίσεις, μέ τό άντίστοιχο ύλικό 
άλλων σωματείων τοϋ έλληνικοΰ χώρου. Τά 
συμπεράσματα θά είναι συντριπτικά γιά τίς 
άβασάνιστες καί έπιπόλαιες κατακρίσεις 
τους...

’Αλλά καί πέρα άπ’ αύτό τό γενικό τρό
πο ένημέρωσης, ποιος συνάδελφος άποτάν- 
θηκε στά ύπεύθυνα δργονα τοϋ Διοικ. Συμ
βουλίου άκόμα καί γιά έλάχιστα άτομικά αι
τήματα καί άντιμετώπισε τήν άρνηση, τήν 
άδιαφορία η τήν ύπεκφυγή; Ποιά ομάδα συ
ναδέλφων, ποιά ειδική κατηγορία τοϋ Προ
σωπικού δέν βρήκε θετική άνταπόκριση στό 
’ιδιαίτερο πρόβλημά της, άπό τήν πλευρά τής 
σημερινής Συλλογικής έκπροσώπησης;

Χρειάζεται μεγαλύτερη σοβαρότητα, 
αίσθηση εύθύνης καί τεκμηρίωση ή κριτική 
άπό τό βήμα, ιδιαίτερα, τής Γεν. Συνέλευ
σης. Ή «έλλειψη ενημέρωσης» πού διατυπώ
θηκε, μπορεί νά είναι μιά φράση πολύ τοϋ 
«συρμόϋ». Τόν τελευταίο καφό, όμως, δέν 
έχει καμμιά σχέση μέ τίς αρχές καί τήν πρα
κτική τοϋ Διοικητικού μας Συμβουλίου.



Τά πλήρη Πρακτικά 
Γεν. Συνέλευσης τοϋ

της Ετήσιας Τακτικής 
Συλλόγου τής 17-3-79

► ΑΠΟ 1Η ΣΕΛΙΔΑ Συνελεύσεως σας.
Ευχαριστώ πολύ.

έπιτυχία στις εργασίες τής (Χειροκροτήματα)

Πρόταση ομαδοποίησης 
των θεμάτων τής Γεν. Συνελεύσεως

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ : Γιά 
νά διευκολυνθούμε στό έργο 
μας, προτείνουμε όπως τά 
θέματα τής 'Ημερήσιας Δια- 
τάξεως, όμαδοποιηθοΟν κα
τά όμοιογένεια καί συγκε
κριμένα τό θέμα 2, τό θέμα 
3, τό θέμα 4 καί τό θέμα 5 
κρίνουμε σκόπιμο νά άποτε- 
Χέσουν πρώτο γενικό θέμα 
συζητήσεως καί έν συνεχεία 
σάν δεύτερο θέμα νά προηγη- 
θεΐ τό ΰπ' άριθ. 6 θέμα, πού 
είναι: «Ή έξασφάλιση πόρων 
γιά τήν δημιουργία Λογαρι
ασμού "Αλληλεγγύης μελών» 
καί νά διενεργηθεΐ ψηφοφο
ρία έπί τών δύο αύτών θε
μάτων. "Έχουμε έτοιμα ψη
φοδέλτια. Τό θέμα «συζήτη- 
σις έπί τών πεπραγμένων», 
νά άφεθεΐ στό τέλος, ώστε νά 
έχουμε τήν εύχέρεια χρόνου 
νά τό διεξέλθουμε δσο τό δυ
νατόν πιό συστηματικά, καί 
λεπτομερέστερα.

θέλω τήν γνώμη σας πάνω 
σ’ αύτό τό πράγμα, καί Ιδι
αίτερα έπί τού πρώτου θέμα
τος τών Οικονομικών «"Απο
λογισμού οικονομικού καί 
προϋπολογισμού». "Ο "Ισολο
γισμός, ό "Απολογισμός καί 
ό Προϋπολογισμός σάς έχει 
μοιραστεί. Παρακαλώ έάν κα 
νείς έχει νά κάνει όρισμένες 
έρωτήσεις. Πριν δμως δεχθώ 
έρωτήσεις, έχω νά σάς πώ ό
τι έδώ θά σάς δοθούν έπί τών 
οικονομικών θεμάτων, γενικό 
τερες άπαντήσεις, ή λεπτομε
ρέστερες. δσο είναι δυνατόν 
μέ τά στοιχεία, πού έχουμε 
αΰτή τήν στιγμή. "Οπως κά
θε φορά άλλά καί πέρυσι 
καί φέτος, δποιος Συνάδελ
φος θέλει, είναι στήν διάθε
σή του στά γραφεία τού Συλ 
λόγου δλα τά οικονομικά 
στοιχεία μέχρι καί τού τε
λευταίου δικαιολογητικοϋ. 
Παρακαλώ έπί τών θεμάτων 
οικονομικών, αν έχει κανείς 
νά πει τίποτα.

Τόν λόγο έχει ό Συνάδελ
φος Τρίμης.

Δ. ΤΡΙΜΗΣ: (Όμιλε! μακράν 
τού μικροφώνου μή άκουόμε- 
νος).

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Ό 
Συνάδελφος Τρίμης έκανε 
μία πρόταση, τό Συμβούλιο 
έχει κάνει τήν δική του πρό
ταση 'Ημερήσιας Διατάξεως. 
Ή κατά παγία τακτική, καί 
κατά τήν ομολογία και κατά 
τά ίσχύοντα στόν συνδικαλι
σμό, ο'ι προτάσεις τού Διοικη
τικού Συμβουλίου, έφ’ δσον 
τίθενται ύπό την έγκριση τής 
Συνελεύσεως, καί έγκρίνον- 
ται προχωρεί ή Συνέλευση 
στόν δρόμο της. θέλετε έσεΐς 
νά άλλάξει ή πρόταση, δπως 
τήν πρότεινα προηγουμένως, 
έχετε κανένα λόγο;

(Τελικά γίνεται δεκτή ή πρό-
ταοη τοϋ προέδρου τοϋ Συλ
λόγου Ε. Μαυρουλίδη.)

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Ή 
συνδικαλιστική παράταξη 
τήν όποια έκπροσωπεί αΰτή 
τή στιγμή ό Συνάδελφος Τρί
μης, άπό 9 Μαρτίου μάς υπέ
βαλε στό γραφείο τού Συλ
λόγου. μία πρόταση μέ τά 
έξής θέματα, γιά νά προστε
θούν στή Γενική Συνέλευση.

Ιον. Αλλαγή Καταστατι
κού - άπλή αναλογική.

2ον. Γιά τόν νέο όργανισμό 
ΰπηρεσίας.

3ον. Καταγγελία σύμβα
σης — αΰξήσεις.

Κατ’ άρχήν, αΰτή ή πρό
ταση είναι άπορριπτέα, διότι 
δέν άνταποκρίνεται στήν Κα
τασταλτική Διάταξη, δέν ύπο- 
γράφεται δηλαδή άπό τό 
1)20 των μελών. Άλλά καί 
στήν ούσία, ο'ι προτείνοντες 
Σ υνάδελφοι, πέφτουν έξω, 
διότι γιά τήν άλλαγή Κατα
στατικού καί τήν άπλή άνα- 
λογική, Ιδιαίτερα προτείνον- 
τας ένα σύστημα έκλογών, 
ένα σύστημα λειτουργίας 
τού Διοικητικού Συμβουλίου 

, δέν είναι αρμόδια αύτή ή Συ 
νέλευση. θέλει Καταστατική 
Γενική Συνέλευση. Ούτε καν 
αΰτή ή Συνέλευση μπορεί νά 
δεσμεύσει, έπομένης ίσχυρο- 
τέρας φύσεως καί βάσεως 
Συνέλευση.

2ον. Γιά τόν νέο όργανισμό 
ύπήρεσίας. Αποτελεί θέμα

τών πεπραγμένων καί έπ" αύ- 
τού θά μιλήσουμε, θά μιλή
σετε καί σείς, θά σάς άπαν- 
τήσω καί έγώ.

3ον. Καταγγελία σύμβα
σης - αΰξήσεις, δέν είναι θέ
μα ΐής Γενικής Συνελεύσε
ως. Ή Γενική Συνέλευση, 
δέχεται τόν άπολογισμό τού 
Διοικητικού Συμβουλίου γιά 
τά πεπραγμένα τού ‘78. Ή 
καταγγελία τής συμβάσεως, 
καί ο'ι αυξήσεις δέν είναι καν 
θέμα τοϋ Συλλόγου. Είναι 
θέμα τοϋ Συλλόγου ΰπό τήν 
έννοιοιν τής συμβολής του 
καί τής συμμέτοχης του 
στήν 'Ομοσπονδία. Αύτό άπό 
χρονιά τώρα, τό χειριζόμα
στε ο'ι Τραπεζούπάλληλοι σέ 
κλαδικό έπίπεδο. "Επομένως 
καί στήν ούσία, μετά άπό τόν 
τύπο, είναι άπορριπτέα ή 
πρόταση αύτή.

Έπί τών οικονομικών θε
μάτων θά άκολουθήσει ψηφο
φορία μετά, αφού περάσουμε 
στό δεύτερο θέμα, δηλαδή 
τήν έξασφάλιση πόρων γιά 
τήν δημιουργία Ταμείου "Αλ
ληλεγγύης μελών. "Οπως 
γνωρίζουμε αύτό τό αίτημα, 
άπό αρκετού χρόνου, έχει ά- 
νακύψει στόν Τραπεζοϋπαλ
ληλικό χώρο, καί έστω καί 
άργά, Αρχίζουμε τήν οικοδό
μησή του. Κατά πρώτο καί 
κύριο λόγο, άν δέν δημιουρ
γήσουμε ένα κεφάλαιο έκκι- 
νήσεως, δέν θά μπορούμε νά 
μιλάμε γιά παροχές καί γιά 
λειτουργία αύτοΰ τοϋ Τα
μείου "Αλληλεγγύης μελών, 
τό όποιο στην ούσία, είναι Τα 
μεΐο Ένισχύσεως τών άπερ- 
γούντων συναδέλφων, δταν 
θά Αντιμετωπίζουν θέμα έπι- 
βιώσεως μέ τήν παρακράτη
ση τών ήμερομισθίων.

Σχετική είσήγηση έχει γί
νει στήν «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ». 
Τό δλο θέμα δπως γράφουμε 
κατά τήν πρόταση, πρέπει νά 
στηριχθεΐ σέ τρεις βάσεις.

α) Στήν συγκέντρωση τού 
Κεφαλαίου έκκινήσεως, καί 
τών σταθερών πόρων τού Λο
γαριασμού.

β) Στόν προσδιορισμό τού 
χρόνου ένάρξεως παροχών, 
καί

γ) Στό ύψος τών παροχών 
βάσει κλίμακας.

Γιά τήν δημιουργία Κεφα
λαίου έκκινήσεως, προβλέπε- 
ται πρώτα ή κάλυψη άπό μέ
ρος τής περιουσίας τοϋ Συλ
λόγου καί συγκεκριμένα τού 
χαρτοφυλακίου, βάσει τής 
τιμής τών χρεωγράφων τής 
έπομένης τής έγκρίσεως άπό 
τήν Γενική Συνέλευση, ένός 
ποσού 50.000.000, πού αΰτή 
τή στιγμή, έφ’ δσον έγκρι- 
θεΐ άπό τον Πρόεδρο τήν Γ ε
νική Συνέλευση, θά τεθεί σέ 
κάλυψη αύτοΰ τού Λογαρια
σμού. Καί τό ποσόν αύτό θά 
κυμαίνεται άνάλογα μέ τήν 
χρηματιστηριακή άξια πού έ
χει ή άγορά.

Δεύτερο, ή πρόσθετη συν
δρομή τών μελών τού Συλ
λόγου, κατά μισό τοΐς εκα
τό, έπί·τών συνολικών τους 
άποδοχών. Προσδιορίζεται 
κατ’ αύτόν τόν υπολογισμό, 
ένα συνολικό Κεφάλαιο έκ- 
κινήσεως 64.000.000 τον χρό
νο, τόν πρώτο χρόνο λειτουρ
γίας. Τά 50.000.000 δηλαδή 
πού είναι ή κάλυψη τού Συλ
λόγου καί τά 14.000.000 ή 
πρώτη έτήσια είσπραξη άπό 
τήν αύξηση τών συνδρομών. 
Βέβαια, έκεΐνα τά όποια θά 
μπορούμε νά καλύψουμε μέ 
τήν πρώτη αύτή συγκέντρω
ση είναι πολύ μικρά. Καί γι’ 
αύτό ή λειτουργία αύτοΰ τοϋ 
Ταμείου, προβλέπεται μακρο
χρόνια δχι άμέσου άποδόσε- 
ως. "Ομως, σύμφωνα μέ τίς 
οικονομικές δυνατότητες τοϋ 
Σ υλλόγου, αύτό μπορούμε 
νά κάνουμε αύτή τή στιγμή. 
Καί αύτό τόν σκοπό έχει ή 
παρούσα Γενική Συνέλευση. 
Άπό δτι έπιτρέπει τό Κατα
στατικό, γιά νά κάνουμε αΰ
τή τήν ένέργεια μπορούμε νά 
σύξήσουμε μονο τήν συνδρο
μή;

' Οσον άφορά τήν λειτουρ
γία αύτοΰ τού Λογαριασμού, 
τίς καταβαλλόμενες παροχές 
καί κάθε τι τό όποιο θά Απο
τελεί θέμα γιά νά άποδόσει 
αΰτός ό Λογαριασμός, πρέ
πει νά άποτελέσει άντικείμε-

νο τροποποιήσεων όρισμένων 
Διατάξεων τού Καταστατι
κού, γιά νά καλυφθεί καί Κα 
ταστατικώς, άλλά καί έπίσης 
βάσει αύτοΰ νά γίνει καί έ
νας Κανονισμός τής λειτουρ
γίας τοϋ Λογαριασμού. Επο
μένως, στήν παρούσα Γενι
κή Συνέλευση, τίθεται τό θέ
μα τής αύξήσεως τής συνδρο 
μής κατά μισό τοΐς έκατό, ώ
στε αύτό τό μισό τοΐς έκατό, 
νά πάει μαζί μέ τό κεφάλαιο 
τό όποιο θά ζητηθεί άπό τήν 
περιουσία τού Συλλόγου γιά 
νά άποτελέσει μία έναρκτή- 
ρια ένέργεια, ένα έναρκτή- 
ριο ποσό, γιά νά μπορέσει ό 
Λογαριασμός νά λειτουργή
σει μελλοντικά.

Πώς προδιαγράφεται τώ
ρα τό μέλλον αύτοΰ τού Λο
γαριασμού. Φυσικά άπό πλευ 
ρας οικονομικής εύσταθείας 
καί συγκεκριμένα πώς θά 
μπορέσει νά βελτιωθεί τόσο 
τό έσοδο πρός τόν Λογαρια
σμό, δσο έπίσης καί ή παρο
χή. Αύτά τά όποια ύπολογί- 
σαμε, είναι μέ μία βάση 30 
ή μερών άπεργίας γιά ένα 
χρόνο. Πιθανόν, οί 30 ή μέρες 
άπεργίας, δέν θά έξαντλοΰν- 
ται.

2ον "Άν ή έναρξη τών πα
ροχών πάει πιό άργά άπό τόν 
χρόνο ή τήν διετία. Ούσιαστι- 
κότερα μέ μία πιθανή αύξη
ση τής συνδρομής, μέ τήν πι
θανή Ανατίμηση τών άξιών, 
πού θά είναι τά Κεφάλαια 
τού Λογαριασμού, διότι καί 
τό Κεφάλαιο άπό- τήν είσ- 
φορά τού μισού τοΐς έ
κατό, καί αύτό δέν θά παρα
μένει σέ δρκχχμές. άλλά θά 
έπενδύεται κατά τόν καλύτε
ρο δυνατό τρόπο. Καί έπίσης 
κατά τήν μελέτη τού Κανονι
σμού τής λειτουργίας τοϋ Λο 
ναριασμοϋ αύτοΰ, ποιούς άλ
λους πρόσθετους πόρους θά 
μπορούμε νά συγκεντρώσου
με.

Έν πάση περιπτώσει, εί
ναι Απαραίτητο, γιά νά μήν

χαίνουμε χρόνο, πού όπωσδή- 
ποτε πρέπει τά μέλη τού Συλ 
λόγου νά συνεισφέρουν γιά 
αύτόν τόν Λογαριασμό, είναι 
στήν σημερινή μας Γενική Συ 
νέλευση, νά πάρουμε τήν ά- 
πόφαση, γιά τήν οικονομική 
αΰτή ϋποθεμελίωση κατά τό 
ποσόν, τό όποιον θά κατα
βάλλουν οί Συνάδελφοι, δη
λαδή τό ποσόν τής αΰξήσε- 
ως τής εισφοράς. "Επ’ αύτοΰ 
παρακαλώ, νά έχω τίς Από
ψεις σας.

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ: Τώρα;

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ : Τώ
ρα, διότι κοιτάξτε νά δείτε, 
θά συζητήσουμε, θά κάνουμε 
μία ψηφοφορία. . .

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ: (Συνεχίζει μα- 
κρυά άπό τά μικρόφωνο).

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Όχι, 
όμαδοποιημένο ήταν τό ένα. 
Καί τώρα περνάμε στό δεύ
τερο στήν ίδια ομάδα. Στό 
πρώτο έκάλεσα στό οικονομι
κό θέμα νά υποβάλλετε έρω- 
τήσεις, ή νά θέλετε διευκρι
νίσεις . .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: "Απλώς πα
ρατηρήσεις έπί τού θέματος 
αύτοΰ, μπορούμε νά Ακούσου
με.

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Όχι, 
έπί τοϋ θέματος τοϋ άπεργι- 
ακού Ταμείου, βεβαίως μπο
ρούν νά όμιλήσουν, είναι ένα 
θέμα οΰσίας. Λοιπόν, θά κλεί
σει καί τό θέμα αύτό, μέ μία 
ψηφοφορία βάσει δύο ψηφο
δελτίων, τού οικονομικού θέ
ματος πρώτον καί τοϋ θέμα
τος τοϋ Άπεργιακοΰ Ταμείου 
καί έν συνεχεία μετά τήν ψη
φοφορία θά προχωρήσουμε 
στά πεπραγμένα. Τήν κόβου
με τήν Συνέλευση, άπό πλευ
ράς ψηφοφοριών σέ δύο κομ
μάτια.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τόν λόγο έ
χει ό κ. θεοφανόπουλος έπί 
τού θέματος τού Άπεργιακοΰ 
Ταμείου.

("Ανοίγεται κατάλογος άμι-
λητών)

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι Συ
νάδελφοι, έπί τοϋ πρώτου όμα- 
δοποιπμένου θέματος, πού έθε
σε τό Διοικητικό Συμβούλιο ύπ’ 
όψη τής Γενικής Συνελεύσεως, 
δηλαδή σέ δτι άφορά τήν οικο
νομική διαχείριση, τόν ‘Απολο
γισμό καί τήν "Εκθεση "Ελεγ
κτών, κατά ηαγίαν τακτικήν, ό 
οικονομικός "Απολογισμός τοϋ 
κάθε Διοικητικού Συμβουλίου έγ- 
κρίνεται όμοφώνως, καί έγκρίνε- 
ται όμοφώνως, γιατί θεωρείται δ- 
τι ό κάθε Συνάδελφος, ό όποιος 
άσκεί διαχείριση τών κοινών, 
προστατεύει τό δημόσιο χρήμα. 
"Επομένως, έπί τοϋ πρώτου όμα- 
δοποιημένου θέματός μας, ύπάρ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ
Ν. ΠIΣΚΟΠΌΣ: Κύριοι Συνά

δελφοι, θά ζητήοω άπό τό Προ
εδρείο του Διοικητικού Συμβου
λίου, μόνο δύο διευκρινίσεις σέ 
δύο κονδύλια τοϋ Οικονομικού 
Απολογισμού, λέω έκ τών προ- 
τέρων έγκρίνω καί ζητάω τίς 
διευκρινίσεις αύτές.

Στόν Ισολογισμό όφειλαί Σω
ματείων 565.750. Γιά τήν Ιστο
ρία ζητάω τά όνόματα των Σω
ματείων. JCai στά «διάφορα έξο
δα» «έξοδα δικών καί άμοιβών 
Δικηγόρων» ζητώ τά όνόματα 
τών Νομικών Συμβούλων, οί ό
ποιοι χρησιμοποιήθηκαν κατά τό 
1978, καί πήραν τήν άμοιθή αύ
τή. Εύχαριστώ γι' αύτά.

Ός πρός τό δεύτερο θέμα τής 
ίδρύσεως τού ΆπεργιακοΟ Τα
μείου, τό 1977 στήν 'Ομοσπον
δία έπρότεινα τήν Τδρυση Άπερ- 
γιακού Ταμείου καί τότε προε- 
θλήθη ή δικαιολογία, δτι νομι- 
κώς δέν καλυπτόμεθα. Δέν μπο
ρούμε νά ιδρύσουμε Άπεργιακό 
Ταμείο. Σήμερα βρισκόμαστε έ
δώ, δυό χρόνια μετά, ύστερα ά
πό πραγματοποίηση πολλών ά- 
περγιακών έκδηλώσεων, μετά ά
πό παρακράτηση ήμερομισθίων 
καί καλούμεθα νά πληρώσουμε 
πάλι έμεΐς γι' αύτά πού θά 
παίρνουμε. Δηλαδή νά πληρώ
σουμε έπί πλέον άπό αύτά πού 
πληρώνουμε, γιά νά μπορούμε 
νά παίρνουμε τό μεροκάματο, δ
ταν θά κάνουμε άπεργία. Ός 
πρός τήν εισφορά τού ΕΓ-6 τού 
0,50% θά ζητήσω έγώ τήν άπο-

χει έγκριση.
Έπί τού δευτέρου θέματος, 

τής δημιουργίας τού Άπεργια- 
κού Ταμείου, ήθελα νά θέσω 
ύπόψη σας δύο θέματα: Τό πρώ
το είναι νομικόν. Νά έξετασθεί 
μέ τόν Νομικό Σύμβουλο, έάν ή 
Γενική Συνέλευση, μπορεί νά 
πάρει άπόφαση γιά τήν αύξηση 
τής συνδρομής. ‘ Εχω τήν γνώ
μη ότι δέν μπορεί, είναι άντι- 
συνταγματική Διάταξις. Άλλά τό 
σύνολο τής περιουσίας τού Συλ
λόγου μέ άπόφαση ή μέ Κατα
στατική Διάταξη, μπορεί νά τίθε
ται στήν διάθεση τού έκάστοτε 
Διοικητικού Συμβουλίου γιά τήν 
άντιμετώπιση εξόδων, δαπανών, 
πού θά προκύψουν άπό τήν ά
σκηση τού δικαιώματος τής ά
περγίας. Αύτό άπλώς τό θέτω 
ύπ* όφιν τού Διοικητικού Συμβου
λίου πρός έξέτασιν. Τίποτε άλ
λο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ό κ. Πίσκο- 
πος έχει τόν λόγο.

ΣΥΝ. ΠΙΣΚΟΠΟΥ
φη τού Νομικού Συμβούλου τού 
Συλλόγου.

Καί άντιπροτείνω, άντί πάσης 
άλλης είσηγήσεως καί προτάσε- 
ως έξευρέσεως τών πόρων, ένα 
μέρος τών άκαθαρίστων έσόδων 
τού Συλλόγου νά περιέρχεται 
εις τό Ταμείο αύτό. Πιστεύω, ό
τι είναι ικανοποιητικά τά ποσά 
άπό τίς εισφορές τίς οποίες ό 
Σύλλογος εισπράττει καί άπό τά 
έσοδα τά όποια έχει καί ένδε- 
χομένως άποκτά, άν κάνει κα
τάλληλη τοποθέτηση τών άπο- 
θεματικών τά όποια έχει. 'Οπότε 
άπό αύτά καί μόνο, θά καλύπτε
ται τό ποσόν πού χρειάζεται. 
Μάς μιλάει ό Σύλλογος γιά κά
λυψη ένός μηνός άπεργίας.

'Όπως έχουν τά πράγματα σή
μερα, δέν βλέπω, κίνδυνο γιά 
άπεργία ένός μηνός, έκτός καί 
άν τό άσφαλιστικό μετά άπό λί
γο καιρό, δχι άμέσως, μετά άπό 
κάνα - δυό χρόνια, πάρει τόν 
δρόμο τόν όποίο φοβάμαι ότι θά 
πάρει. Καί τότε όχι ένας μήνας, 
άλλά πολλοί μήνες άπεργίας θά 
χρειασθούν, γιά νά μπορέσουμε 
νά τακτοποιήσουμε τό θέμα αύ
τό. Γι' αυτό τόν λόγο, προτεί
νω. έγώ, πέρα άπό τήν άκαθά- 
ριστη εισφορά τού ύφους τού 
30%, τά έσοδα άπό έπενδύσεις 
τού Συλλόγου, νά περιέρχονται 
στό Ταμείο αύτό. Τό Διοικητικό 
Συμβούλιο πάντως, έπρεπε μέ
χρι σήμερα νά είχε έτοιμάσει 
τήν νομική διαδικασία, νά έχει 
προετοιμαστεί καί νά μήν περι

μένει εις τό μέλλον, γιατί φο
βάμαι ότι εις τό μέλλον δέν θά 
έχει χρόνο —άπό τήν έξέλιξη 
τών γεγονότων— νά άσχοληθεί 
καί μέ αύτό, όπως δέν άσχολή- 
θηκε μέχρι σήμερα.

"Αν δέν είχε χρόνο μέχρι σή
μερα, πού θά γεγονότα δέν ή- 
σαν τόσο σοβαρά, τόσο σπου
δαία, πού θά είναι τά γεγονότα, 
τά όποια έρχονται μπροστά μας, 
πώς είναι δυνατόν νά άσχολη- 
θεΐ μέ αύτά, καί νά φτιάξει τόν 
Νόμο - πλαίσιο, ή τό Καταστατι
κό, ή ό,τι άλλο χρειαστεί γιά 
νά μπορέσει νά κρλύψει νομικά, 
τήν λειτουργία τού Ταμείου αύ- 
τού: Ή πρότασή μου λοιπόν εί
ναι τό 30% τών άκαθαρίστων έ
σόδων τού Συλλόγου πέρα άπό 
τήν αξιοποίηση άν τυχόν κάνει 
στήν περιουσία του, νά περιέρ

χεται στό Ταμείο αύτό, καί άν 
χρειαστεί νά κάνουμε 30 ήμέρες 
άπεργία καί δέν έχει λεφτά τό 
Ταμείο αύτό, δέν είναι δύσκολο 
καθόλου σέ μία τέτοια φάση νά 
συγκεντρωθούμε έδώ, ή πλειοψη 
φία πού χρειάζεται, όπως έχει 
συμθεΐ καί στό παρελθόν, μέ 
πρώτη Γενική Συνέλευση καί έ- 
λήφθησαν άποφάσεις —όταν ή- 
σαν κρίσιμες οί περιστάσεις— 
χωρίς νά έχουμε τόν κίνδυνο 
τών διαδοχικών Συνελεύσεων, 
καί νά πάρουμε άπόφαση, άν 
χρειαστεί γιά όλο τό χαρτοφυ
λάκιο καί όποιαδήποτε άλλη λύ
ση βρούμε, νά μπορέσουμε νά 
αντιμετωπίσουμε τήν κατάστα
ση. Αύτά είχα νά σάς πώ γιά τό 
δεύτερο θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τόν λόγο έ
χει ό Συνάδελφος Διλιντάς.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ. ΔΙΛΙΝΤΑ
Δ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Κύριοι Συνά

δελφοι, γιά τό ύπό συζήτηση θέ
μα, θέλω νά έπιστήσω τήν προ
σοχή τής Γενικής Συνελεύσεως. 
Οί έργαζόμενοι, όταν διεκδικούν 
τά δικαιώματά τους έχουν ύπό
ψη τους, ότι διεξάγοντας αύτόν 
τόν άγώνα, οπωσδήποτε θά ύπο- 
βληθούν σέ θυσίες. Θά έχουνε 
άπώλειες, καί ή άπώλεια αύτή, 
είναι βέβαια τό χάσιμο τού με
ροκάματου. Άλλά, μέ τό νά συ
στήσουμε ένα Ταμείο, άπό τό ό
ποιο θά παίρνουμε έμεΐς οί ίδιοι 
τά λεφτά μας γιά τίς ήμέρες 
πού άπεργούμε άποπέμπουμε έ
να άλλο βασικό αίτημα, ένα άλ
λο δικαίωμα, τό όποίο είχαμε 
καί τό όποίο χάσαμε. Δηλαδή ό 
έργο δότης, νά μήν έχει τό δι
καίωμα νά κρατάει τίς ήμέρες 
τής άπεργίας.

Μού φαίνεται λοιπόν, ότι ή Γε
νική μας Συνέλευση, θά πρέπει 
νά σταθμίσει καλά, άν καί αύτή 
^θεωρεί τόν έαυτόν της άπαλλο- 
τριωμένο άπό αύτό τό δικαίωμα, 
πού είχαμε. Ή έργατική τάξη, 
θά πρέπει αύτό τό δικαίωμα, πού 
έπαναλαμβάνω, ότι έμεΐς τό εί
χαμε, καί τό χάσαμε, νά τό βά
λει πρώτο στά αίτήματά της. "Ο
χι παρακράτηση. . .

(Χειροκροτήματα)

“Οχι παρακράτηση τών ήμερών 
τής άπεργίας. Δέν άπεργούμε 
γιατί άπλά έτσι θέλουμε. Δέν ά- 
περγούμε, γιά νά πάμε βόλτα. 
Άπεργούμε, γιά νά έχουμε τό 
ψωμί μας, νά έχουμε τό μεροκά
ματό μας, τό όποίο τό έξανεμί- 
ζει ό πληθωρισμός, ή βουλιμία 
τού έργοδότου καί τώρα ή μονό
πλευρη λιτότητα. Καί δέν νομί
ζω, ότι είμαστε σέ θέση νά βά
λουμε ένα όριο άπεργίας τών 
ήμερών καί νά πούμε : «Φτιά

χνουμε τό Ταμείο μας καί έχει 
λεφτά γιά νά πληρωθούμε γιά 
30 ήμέρες». Ό εργοδότης θά ξέ
ρει πλέον, ότι έμεΐς άπεργούμε 
γιά νά πληρωθούμε όχι άπό αύ
τόν, άλλά άπό άλλο μέσο. Καί 
θά πει: «"Αστε τους λοιπόν, νά 
άπεργήσουνε 30 ήμέρες, σάν πε
ράσουν αύτές, θά τούς κόψει ή 
πείνα, καί θά έρθουνε σκυφτοί 
νά ξαναπιάσουνε δουλειά».

(Χειροκροτήματα)

Ό προλαλήσας είπε ότι δέν 
βλέπει νά άπεργήσουμε πάνω ά
πό . 30 ήμέρες. "Ισως τού δια
φεύγει ή μονόπλευρη λιτότητα, 
καί δέν ξέρω, άν αύτός ό λόγος 
θά μάς άναγκάσει σέ συμπαρά
ταξη μέ τήν υπόλοιπη έργατική 
τάξη τής χώρας μας, νά ά,περγή- 
σουμε όχι 30 ήμέρες, άλλά 40, 
50 καί 60.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μήν έπεκτεί 
νεστε πολύ, κ. Διλιντά, πα
ρακαλώ.

Δ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Σάς παρακαλώ, 
δέν έβάλατε κανένα όριο όμι- 
λίας. Λυπούμαι γιά τήν διακοπή, 
κ. Πρόεδρε, καί είναι γνωστό ό
τι όταν διακόπτεται ένας ομιλη
τής ,τότε μπορεί νά τά κάνει καί 
«μούσκεμα». Λοιπόν, κατέρχομαι 
άπό τό Βήμα, καί ζηχάω άπό τό 
Διοικητικό Συμβούλιο, νά ξανα- 
σταθμίσει αύτή του τήν πρόταση 
καί νά τήν φέρει σέ τούτη τήν 
Γενική Συνέλευση. Νά μήν περι
μένει άπάντηση, τό θέμα δέν 
είναι τόσο πρόχειρο, γιατί έπα
ναλαμβάνω, ίσως νά άποβεί καί 
σέ βάρος μάς. Εύχαριστώ.

(Χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τόν λόγο έ
χει ό Συνάδελφος'Μπαμίχας.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ. ΜΠΑΜΙΧΑ
Α. ΜΠΑΜΙΧΑΣ: Κύριοι Συνά

δελφοι, κατ' άρχάς, οφείλω νά 
διαμαρτυρηθώ γιά τό διαδικαστι 
κό μέρος τής Συνέλευσης. Δυ
στυχώς βρισκόμαστε μπροστά 
σέ ένα μάντρωμα θεμάτων έκ 
μέρους τοϋ Διοικητικού Συμβου
λίου μέ άποτέλεσμα νά σηκωνό
μαστε καί νά δίνουμε δίλεπτες 
καί τρίλεπτες παραστάσεις έπί 
όρισμένων θεμάτων. Ή διαδικα
σία τής Γενικής Συνέλευσης, εί
ναι καθορισμένη. Ό τρόπος λοι
πόν, αυτός πού μεθοδεύτηκε, νο 
μίζω, δτι είναι άσύμφορος γιά 
τήν προαγωγή τής συζήτησης 
τών θεμάτων.

Θά έρθω όμως στά κυρίως θέ
ματα, γιά τά όποια άνέβηκα νά 
μιλήσω. Ός πρός τήν ομαδοποί
ηση τών οικονομικών θεμάτων 
καί τήν άπαλλαγή τού Διοικητι
κού Συμβουλίου, αΰτή όπως κα
λύτερα άπό μένα ζέρει τό Διοι
κητικό Συμβούλιο, γίνεται κατ’ 
έθιμον. Διότι, όπως προηγουμέ
νως, είπε καί ό κ. Θεοφανόπου
λος εικάζεται ότι ένα Διοικητι
κό Συμβούλιο έχει έκλεγεί γιά 
νά διαφυλάζει καί τούς πόρους 
τοϋ Συλλόγου, πού δέν είναι τί
ποτε άλλο, άπό τόν ιδρώτα μας.

'Ος πρός τήν δεύτερη φάση 
τοϋ Άπεργιακοΰ Ταμείου, μένω 
κατάπληκτος άπό τήν προχειρό
τητα μέ τήν όποια προτείνετε 
κάτι τέτοιο. Διότι θά περίμενα 
πρώτα άπό όλα, νέα άναλογιστι- 
κή μελέτη, ή όποια θά μάς έ
λεγε, ότι γιά μία ήμέρα άπερ
γίας θά χρειασθούν τόσα λεφτά, 
γιά δέκα μέρες άπεργίας θά 
χρειασθούν τόσα λεφτά, γιά έ
να μήνα θά χρειασθούν τόσα λε
φτά. Δυστυχώς, καμμία άναλογι- 
στική μελέτη, δέν έχει γίνει, 
πού νά μάς δείχνει τί ακριβώς 
θά έπιβαρυνθε! τό Ταμείο τού 
Συλλόγου μας μέ τήν κάλυψη 

όρισμένων ήμερών άπεργίας.

Τό δεύτερο θέμα είναι, ότι 
ούτε νομική κάλυψη τοϋ θέμα
τος άκόμη δέν συζητήθηκε. Δη
λαδή δέν είδαμε καμμία γνωμά
τευση ένός νομικού Συμβούλου, 
πού νά μάς λέει πώς μπορεί νά 
γίνει αύτό. Άπλώς καλούμεθα 
έδώ καί προβάλλοντας τό θέμα 
τού Άπεργιακοΰ Ταμείου δέν 
ζητάμε τίποτε άλλο, παρά τήν 
αύξηση τής εισφοράς. Περνών
τας άπό τήν ρομαντική ομιλία 
τού Συναδέλφου Διλιντά στήν 
ούσία, ήθελα νά τονίσω ότι συμ
φωνώ καί έγώ μαζί του ώς πρός 
τό ότι δέν θά έπρεπε έτσι νά 
άπεμπολήσουμε αύτή τή στιγμή, 
ένα δικαίωμα πού είχαμε μέχρι 
τώρα, νά άπεργούμε καί νά πλη
ρωνόμαστε. Συμφωνώ μαζί του 
άλλά είναι πάρα πολύ ρομαντικό 
νά συμφωνήσω μέχρι τέλους, δι
ότι έδώ είμαστε ύποχρεωμένοι 
νά δούμε ότι έκ τών γεγονότων 
τής ΟΤΟΕ, ύπάρχουν άπεργίες 
«προκάτ» καί τίς άπεργίες αύ
τές προκάτ, δέν θά τίς πληρώ
σει τό Προσωπικό μέ ημερομί
σθια.

Γι' αύτό άκριβώς, ή δημιουρ
γία τού άπεργιακοΰ Ταμείου, εί
ναι άπαραίτητη καί σέ αύτό συμ 
φωνώ μέ τό Διοικητικό Συμβού
λιο τού Συλλόγου. Διαφωνώ ως 
πρός τόν τρόπο. Ή πρόσθετη κα
ταβολή άπό τά ημερομίσθιά μας, 
θά έπιτείνει τήν διάθεση τής λι- 
,τότητος, τήν οποία προηγουμέ
νως κατήγγειλε ό κ. Διλιντάς 
καί θά γίνουμε καί μείς διαφη
μιστές αύτής τής λιτότητος, άν 
δέν είμαστε, περιορίζοντας καί 
περικόπτοντας άκόμη περισσότε
ρο τό μεροκάματό μας.

Κύριοι Συνάδελφοι, ό Σύλλο
γος παρέλειψε νά σάς πεί, ότι 
τό Ταμεΐον τού Συλλόγου αΰτή 
τή στιγμή έχει 700.000.000, καί
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ον δέν έχει παρακαλώ τόν Πρό
εδρο τσϋ Συλλόγου νά μάς δια- 
ψεύσει. Αυτή, τή στιγμή, καί άν 
δέν έχει 700.000.000, επειδή έ
γινε μία διόρθωση, πάντως ένα 
ποσό έχει γύρω υπάρχει. Αυτή 
τή στιγμή λοιπόν, άν όπως προη
γουμένως ό Συνάδελφος Πίσκο- 
πος, εϊπε, τό 30% των άκσθαρί- 
οτων έσόδων του Συλλόγου πη
γαίνει σέ αυτό τό Άπεργιακό 
Ταμείο, μέ τήν άπόφαση άκόμα 
άν προκόψει ιδιαίτερο θέμα μα
κροχρονίου άπεργίας, νά κλη
θούμε καί πάλι καί νά κάνουμε 
αυτή τήν πλειοψηφία πού άπαι- 
τείται, γνωρίζουμε πάρα πολύ 
καλά, πώς γίνονται αυτές οί 
ηλειοψηφίες γιά τίς Συνελεύ
σεις πού ζητιώνται. Τίς έχουμε 
κάνει κατά τό παρελθόν μέ τό 
άσφαλιστικό.

’Εμείς οί όποιοι είμαστε Σύλ
λογος έπί χούντας, είχαμε κάνει 
μιά τέτοιου είδους Συνέλευση, 
χωρίς τήν άπαραίτητο πλειοψη
φία τήν φανερή. Τήν είχαμε κα
τορθώσει όμως. Κατά τόν ίδιο 
λοιπόν, τρόπο καί τό παρόν Δι-

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ
Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ: Συνάδελ

φοι, δέν έχω σκοπό, νά σάς ά- 
πασχολήσω πολύ στό θέμα τό 
οποίο έχει ήδη έζαντληθεϊ άρ- 
κετά άπό τούς προλαλήσαντες. 
Συμφωνώ καί έγώ ότι δέν έχει 
γίνει σχεδόν καμμία προεργασία 
γιά ένα τόσο σοβαρό θέμα, ό
πως είναι τό Άπεργιακό Τα
μείο, καί 'όπωσδήποτε δέν έγινε 
καί ένημέρωση τών Συναδέλ
φων. Πάντως, άνεζάρτητα άπό 
τό γεγονός ότι ή προεργασία 
αύτή δέν έχει ύπάρζει, θά πρέ
πει νά έπισπευθεί τό θέμα, διότι 
αυτές οί κινητοποιήσεις οί ο
ποίες φπμολογούνται, είναι πο
λύ πιθανόν νά χρειαστεί νά γί
νουν καί μάλιστα γρήγορα.

Συμφωνώ μέ τούς προλαλή
σαντες Συναδέλφους, ότι δέν έ
χουμε δικαίωμα νά άπεμπολή- 
οουμε χωρίς άγώνα, τό δικαίω
μά μας νά μήν μάς παρακρα- 
τοϋνται τά ημερομίσθια τής ά
περγίας. Αύτό όμως άποτελεί 
μία άλλη φάση καί δέν καθυστε
ρεί τήν άναγκαιότητα τής άμε
σης δημιουργίας τού Άπεργια-

οικητικό Συμβούλιο μπορεί νά 
χρειαστεί νά κάνει μία τέτοια 
Συνέλευση, γιά νά πάρει μία ά
πόφαση έκτάκτου εισφοράς. 'Ε
κείνη τήν συγκεκριμένη στιγμή.
" Οχι όμως σήμερα νά καλούμε- 
θα, έπί τή όψει 30 υποτιθεμέ
νων ήμερων άπεργίας, καθ’ ήν 
στιγμή έχουμε διαφωνήσει μέ τό 
ίδιο τό Διοικητικό Συμβούλιο σέ 
48ωρη άπεργία.

(Χειροκροτήματα)

..........νά καλούμεθα νά καταβάλ
λουμε εισφορές γιά υποτιθέμε
νες 30 ήμέρες. Διότι έδώ γεννά- 
ται καί τό άλλο έρώτημα. ’Εάν 
τό Διοικητικό αύτό Συμβούλιο, 
πού έχει Πρόεδρο τόν Πρόεδρο 
τής ΟΤΟΕ αύτή τήν στιγμή, έχει 
διάθεση 30 ήμερών άπεργίας, 
γιατί διεφώνησε μέ τόν Συνά
δελφο Παπαμάργαρη; Εύχαρι- 
στώ,

(Χειρκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τόν λόγο έ
χει ό Συνάδελφος Κωνσταν- 
τέλος.

ΣΥΝ. ΚΠΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ
κοΰ Ταμείου, μετά άπό μία ό
πωσδήποτε μελέτη. Καί πάνω σέ 
αύτό τό θέμα, θά ήθελα νά κά
νω μία πρόταση. Αντί γιά μια 
συνεχή εισφορά άπό τό μηνιαίο 
εισόδημα τών Συναδέλφων, νά 
έπιβληθεί σάν βάση άρχής τοΰ 
Άπεργιακού Ταμείου —καί πάλι 
έπαναλαμθάνω, χωρίς νά άπεμ- 
πολούμε τό δικαίωμα νά μήν 
πάράκρατοΰνται τά ημερομίσθια, 
αύτό είναι άνεζάρτητο θέμα— 
μία πάγια είσφρά, ποσοστιαία, έ
πί ένός μισθού όλων τών Συνα
δέλφων. Τό ποσοστό 10% ή 15% 
μπορεί νά οριστεί μετά άπό συ
ζήτηση καί ή Γενική Συνέλευση 
έχει τό δικαίωμά νά άποφασίσει 
έπ' αύτού.

Αύτή ή πάγια εισφορά, θά ό- 
ποτελέσει τήν βάση γιά τήν Ι
δρυση τοΰ Άπεργιακού Ταμείου, 
άνεζάρτητα άπό άλλη μελέτη 
καί μεθόδευση πού θά άκολουθη- 
θεί γιά νά δημιουργηθεϊ τό Τα
μείο αύτό, τό οποίο έπαναλαμθά
νω καί πάλι είναι άπαραίτητο 
καί έπείγει ή δημιουργία του. 
Εύχαριστώ πολύ.

νομικά καί οικονομικά, άπό 
ένα χρονικό διάστημα. Δηλα
δή εκείνο τό όποιο δέν έγινε 
άπό τότε πού συνελήφθη )' 
έννοια τοΰ Άπεργιακού Τα
μείου, γίνεται μέ πρόταση 
στην παρούσα Γενική Συνέ
λευση.

Δέν αποφεύγουμε τό αίτη
μα τής καταργήσεως τής 
κρατήσεως τών ήμερών άπερ 
γίας. είναι διεθνής νομοθε
σία. Καί στις προηγμένες 
χώρες, όταν άπεργεΐ ό Εργα
ζόμενος, τοΰ τά κρατάνε, 
Άντεργατικό, άλλά γεγονός. 
"Ωστόσο γιά νά τό άποτινά- 
ξουμε, πρέπει νά έχουμε μία 
πηγή, ένα άποκούμπι. Σέ δ, 
τι είπε ό συνάδελφος Πίσκο- 
πος, γιά τό 30%, τών άκαθα- 
ρίστων έσόδων. Είναι ή άπο
ψη τοΰ Συναδέλφου Πίσκο- 
που καί τού Συναδέλφου Δι- 
λιντά καί αποβλέπει στό νά 
μήν μειωθούν τά εΐσοδήματά 
μας. "Αλλά ή μείωση τών οι
κονομικών τού Συλλόγου, πά 
λι ώς έχει τώρα δέν έπιτρέ- 
πεται. Ό Σύλλογος έχει πλεΐ 
στες τόσες άνάγκες, ιδίως ό
σοι περάσανε άπό τήν Διοί-

τό μεροκάματο, θά άγωνι- 
στώ γιά νά καταργηθεΐ αύτή 
ή διάταξη. Άλλά ή στήριξη 
τή<^ άπεργίας δέν γίνεται μέ 
χρήματα. Γίνεται στήριξη 
τού άναξιοπαθοΰντος απερ
γού, καί έκεΐ σέ δλα τά Ά- 
περγιακά Ταμεία, λαμβάνε- 
ται ένα μέτρο παροχών. Τό 
μέτρο αύτό τών παροχών βε
βαίως, θά προβλέπει καί ό 
μελλοντικός Κανονισμός.

Τό θέμα έρχεται σέ ψηφο
φορία, ΰπό τήν έννοια τής αύ- 
ξήσεως τής συνδρομής, μέ 
σκοπό —ΰπό τούς όρους καί 
τίς προϋποθέσεις τις όποιες 
είσηγήθη τό Διοικητικό Συμ
βούλιο— τήν καλύτερη. Νά 
δημιουργηθεϊ δηλαδή ένα Κε 
φάλαιο έκκινήσεως, γιά τήν 
αύριανή λειτουργία ενός Τα
μείου Αλληλεγγύης μελών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Οί Γραμμα
τείς τής Συνέλευσης, θά μοι
ράσουν δύο ψηφοδέλτια. Μέ 
τό ένα θά ψηφίσετε έπί τοΰ 
Οίκνομικοΰ Απολογισμού 
καί μέ τό άλλο γιά τήν Δη
μιουργία Λογαριασμού Αλ
ληλεγγύης μελών.

να, καί όπως έγινε, νά πάρω τήν 
απάντηση. Δέν άναφέρομαι οτή 
δανειοδότηση τών άδελφών Συλ
λόγων. "Αδελφοί Σύλλογοι είναι, 
καλώς - κακώς, τούς δανείσαμε 
νά έκπληρώσουμε τούς σκοπούς 
μας.

Άλλά, δέν μπορώ νά καταλά
βω πώς ό Σύλλογος τών Ύπαλλή 
λων τής "Εθνικής Τραπέζης ό ό
ποιος δανειοδότησε τούς άδελ- 
φούς Συλλόγους γιά νά καλύ- 
ψουν τήν ένίσχυση τής Θεσσαλο
νίκης, δανειοδοτεί τή,ν "Ομο
σπονδία γιά νά ένισχύσει καί 
ή "Ομοσπονδία τούς Συναδέλ
φους τής Θεσσαλονίκης. Νά κα
λύψει τά έξοδά της γιά τά γε
γονότα τής Θεσσαλονίκης.

Ποιά είναι τά έξοδα αύτά; 
"Εάν μέν άφοροϋν μόνο ένίσχυ
ση τών μελών τής "Ομοσπονδίας 
αύτό έχει ηροηγηθεΐ άπό ένί
σχυση τών Διοικητικών Συμβου
λίων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέν είναι έ
τσι κ. Πίσκοπε.

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ : Τό 
ποσόν τό όποιον περιλαμβά
νεται μέσα σ' αύτές τίς όφεί
λές Σωματείων, δέν άφορά

κό Απολογισμό, δέν είναι θέ
μα κατατμήσεώς του, «δέν 
έγκρίνω τό σημείο αύτό». Ή 
στό σύνολο τόν έγκρίνουμε, 
ή στό σύνολο τόν άπορρί- 
πτουμε.

Ν. Π1 ΣΚΟΠΟΣ: Τηρώ τίς έπι- 
φυλάξεις μου.

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ : Κα
λά. Τηρείτε τίς επιφυλάξεις 
σας. Άλλά σάς λέγω ότι αύ
τές οί 108.000 άφορούν συγ
κεκριμένα, δημοσίευση εις 
τόν Τύπο, προς ένημέρωση 
τής κοινής γνώμης, γιατί κα- 
τεβήκαμε στό τελευταίο δίμη 
νο σάν κλάδος., στίς κινητο
ποιήσεις.

"Επομένως, δέν προβάλλε
ται ούτε ό α' ούτε ό β'. Έ
πί πλέον, έπεξετάθηκε σέ οι
κονομικό έλεγχο τής "Ομο
σπονδίας. Έκεΐ είναι άρμό- 
δια όργανα πού κάνουν τόν 
έλεγχο, καί πέραν τούτου ά- 
ναλαμβάνω νά σάς στείλω 
τόν Απολογισμό τής "Ομο
σπονδίας, ό όποιος έοόθη στό 
τελευταίο Γενικό Συμβούλιο, 
θά σας στείλω δλα τά χαρ-

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗ Ο Πρόεδρου τής Γενικής Συνέλευσης <αί τό Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ Συλλόγου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό Πρόε
δρος έχει τόν λόγο, ό Συνά
δελφος Μαυρουλίδης.

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ : Συνά
δελφοι, ή πρόταση τού Διοι
κητικού συμβουλίου, προέρ
χεται κατόπιν έπιταγών πού 
είχαμε καί σέ προηγούμενες 
Γενικές Συνελεύσεις καί στό 
Συνέδριο τής "Ομοσπονδίας, 
πού έχει ληφθεΐ άπόφαση, 
άλλά καί στά κατ’ έπανάλη- 
ψη Γενικά Συμβούλια καί 
στήν άπό όλους έκφραζομέ- 
νη άναγκαιότητα γιά τήν ί
δρυση αύτού τού άπεργιακού 
Ταμείου.

"Η πρόταση, στήν έκφρασή 
της, δέν άναφέρεται στό δτι 
δημιουργούμε τώρα τό Άπερ 
γιακό Ταμείο καί τό βάζουμε 
άπό αύριο νά λειτουργεί. "Η 
πρόταση, δπως θά έχετε προ
σέξει, ή πού πρέπει νά προ
σέξετε, λέει : «Εξασφάλιση 
πόρων γιά τήν δημιουργία 
Λογαριασμού Αλληλεγγύης 
μελών». Μαζεύουμε άπό τώ
ρα ένα Κεφάλαιο πού πολύ 
σύντομα πρέπει, άνάλογα μέ 
τίς δυνατότητες πού έχουμε 
γιά δράστηριοποίηση, νά τό 
κατασφαλίσουμε ώς πρός 
τήν λειτουργία του καί νομι
κά καί οικονομικά.

"Η οικονομική μας διασφά
λιση τώρα, είναι γιά νά ξε
κινήσουμε τήν ένέργεια, νά 
συγκεντρώσουμε τό Κεφά
λαιο. Καί άπό νομικής πλευ
ράς τήν διασφάλιση τήν έχου 
με. Αύτή τήν στιγμή ζητάμε 
μία αύξηση εισφοράς, γιά 
τήν όποια καλυπτόμεθα μέ 
τό άρθρο 4 τού Καταστατι
κού. πού λέει:

«Τά τακτικά μέλη τοΰ Συλ 
λόγου ύποχρεοΰνται νά κα- 
ταβάλλωσι στό Ταμείο τού 
Συλλόγου:
Γον. Μηνιαίαν συνδρομήν, 
καθοριζομένη έκάστοτε 
διά άποφάσεως τής Γενι
κής Συνελεύσεως καί κυ- 
μαινομένην μεταξύ τοΰ πο
σοστού μισό - μέ ένα τοίς 
έκατό έπί τών πάσης φύσε- 
ως τακτικών μηνιαίων ά- 
ποδοχών».

Αύτή τήν στιγμή πληρώ
νομε μισό τοίς έκατό, άν τό 
μισό τοίς έκατό τό άνεβάσου 
με στό 1 %1 μέσα στά περιθώ
ρια τού Καταστατικού, είμα
στε νομιμοποιημένοι νά τό 
κάνουμε. 'Όμως, δέν θά έ-

ξαντλούμε αύτό τό μισό τοίς 
έκατό. Τό μισό τοίς έκατό, 
θά τό κρατάμε σέ ιδιαίτερο 
λογαριασμό. Αύτό θά έπενδύ 
εται, δέν θά παραμένει σέ 
δραχμές, θά έπενδύεται κα
τά τόν καλύτερο έκάστοτε 
τρόπο. "Ένα κομμάτι άπό τήν 
περιουσία τοΰ Συλλόγου, 
χρεώγραφα άξίας 50.000.000, 
θά πάνε σέ έγγύηση αύτού 
τοΰ λογαριασμού. Φυσικά, 
δέν πρόκειται νά δραχμοποι- 
ηθοΰνε. Ή έκάστοτε αξία αυ 
τών τών Μετοπών, οί όποιες 
θά καθοριστούν έπακριβώς 
κατ’ άριθμόν καί είδος, θά 
καλύπτει τό λογαριασμό αύ
τό.

Σάς έπαναλαμβάνω, δέν ι
δρύουμε Άπεργιακό Ταμείο. 
"Η ίδρυση Άπεργιακού Τα
μείου, θέλει καί τήν άναλογι- 
στική μελέτη, ή όποια θά 
στηρίξει τόν Κανονισμό γιά 
τό τί θά πληρώνουμε καί, επί
σης, τήν νομική διασφάλιση, 
βάσει μιάς συμπληρώσεως 
τοΰ Καταστατικού. Καί κά
λυψη τού Καταστατικού, τήν 
δημιουργία ένός Κανονι
σμού.

"Όσον άφορά τό θέμα, τού 
άν είναι μικρή ή δχι ή παρο
χή, ή έάν ύπολογίζουμε ένα 
μήνα άπεργίας, ή άν αύτός ό 
μήνας θά πραγματοποιηθεί ή 
δχι, αύτά είναι όρισμένα έν- 
δεικτικά στοιχεία, γιά νά 
δούμε, ή νά έντοπίσουμε τώ
ρα, πότε θά μπορούσε νά λει 
τουργήσει αύτό τό Ταμείο. 
Επίσης, ή κάλυψη είναι μι
κρή, δέν πληρώνουμε μεροκά 
ματο, δέν χρηματοδοτούμε ά 
περγίες. Είναι ή ένίσχυση σέ 
περίπτωση πού θά περιέλθου
με σέ κατάσταση άνάγκης, 
δταν ή στέρηση τών ήμερο- 
μισθίων μάς φέρει σέ σημείο 
νά προστρέξουμε στό Ταμείο 
γιά νά έξοικονομήσουμε τό 
καθημερινό μας τό ψωμί.

Φυσικά, άν οί πόροι καί τά 
σχηματισθέντα Κεφάλαια, έ- 
πιτρέπουν νά χορηγούμε με
γαλύτερες παροχές μέχρι 
τών κρατηθέντων Ημερομι
σθίων, αύτό θά γίνεται. "Ε
πομένως, είναι έσφαλμένη ή 
άντίληψη δτι μέ προοπτική 
τίς έπόμενες κινητοποιήσεις, 
δημιουργούμε άπεργιακό Τα 
μεΐο γιά νά τίς καλύψουμε. 
Δέν γίνεται τίποτε τέτοιο. 
Αποβλέπουμε στό νά σχημα
τίσουμε Κεφάλαια καί στό 
νά προχωρήσει αύτό τό Ά- 
περγιακό Ταμείο σωστά, καί

κηση τοΰ Συλλόγου τό ξέ
ρουν πάρα πολύ καλά αύτό. 
Όσο γιά τήν περιουσία τοΰ 
Συλλόγου, δέν είναι 700.000. 
000. Τώρα μέ τήν τρέχουσα 
άξια τών Μετοχών ενίαι γύ
ρω στά 300.000.000 τό πολύ.

Καί έκεΐνο τό όποιο κάνου
με, έπαναλαμβάνω, έστω καί 
άργά, είναι γνά νά άποφύ- 
γουμε έκεΐνο τό όποιο λέγει 
ό Συνάδελφος Πίσκοπος. Δη
λαδή —δπως λέει— δταν δού
με δτι δέν βαστάει τό παρα
κράτημα άπό τήν περιουσία 
ή καί ή ίδια ή περιουσία τού 
Συλλόγου, συνερχόμαστε έ
δώ σέ Γενική Συνέλευση, καί 
άποφασίζουμε τί θά δώσου
με.

Μπορούμε, πάντως, στην 
έπομένη Γενική Συνέλευση, 
ή οποία θά τροποποιήσει τό 
Καταστατικό, δχι μπορούμε, 
επιβάλλεται, νά προσθέσουμε 
τίς Διατάξεις έκεΐνες, μέ τίς 
όποιες, αύτόματα καί χωρίς 
σύγκληση Γενικής Συνελεύ
σεως, νά μπορεί νά περιέρ
χεται ένα μέρος τής περιου
σίας γιά τήν ένίσχυση τοΰ 
Άπεργιακού αύτού Ταμείου.

Αύτά είναι θέματα, πού ά- 
νάγονται σέ εύρύτερη μελέ
τη. "Η πρόταση πού κάνει σή 
μέρα τό Διοικητικό Συμβού 
λιο, είναι γιά νά μήν χάνου
με παραπέρα χρόνο στήν δη
μιουργία ένός άποθεματικου, 
πού θά δημιουργήσει αύριο 
ή στό άμεσο μέλλον τό Ά
περ γιακό μας Ταμείο. ’Έπει
τα, δέν νομίζω, δτι μέ τήν 
άποψη τοΰ Συναδέλφου Κων- 
σταντέλλου διαφωνούμε. Άν 
τί νά γίνει ή αύξηση τής εισ
φοράς τής συνδρομής τών με 
λών, κατά τό μισό τοίς έκα
τό, ό Συνάδελφος Κωνσταν- 
τέλος λέει νά κάνουμε μία 
έφόιπαξ εισφορά τών Συνα
δέλφων.

Είναι λάθος ή άντίληψη ή 
όποια έδώ έξεφράσθη καί μά 
λίστα άπό ώριμους συνδικα
λιστές, δτι απεργού με γιά νά 
πληρωθούμε. Ποτέ αύτό τό 
πράγμα, δέν πρέπει νά λαμ- 
βδίνεται ύπόψη. Ο· άπεργίες 
δέν χρηματοδοτούνται, οί ά· 
περγιες είναι συνειδητές. Τό 
Άπεργιακό Ταμείο ένισχύει 
πάσχοντες καί Ιδιαίτερα 
τούς πάσχοντες σέ ηύξημένο 
άριθμό άπό τίς άπεργίες. Αϋ 
τή τήν έννοια έχει. Δέν είναι 
δτι θά άπεργήσω, έπειδή δέν 
θά χάσω τό μεροκάματο, θά 
άπεργήσω γιά τόν σκοπό τής 
άπεργίας. Γιά νά μήν χάσω

(Ταυτόχρονες βιολογικές· συ
ζητηθείς)

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Τό 
ποσόν τών όφειλών τών συν
δικαλιστικών όργανώσεων ά
φορά τήν συμμετοχή τών ά
δελφών Συλλόγων στίς δα
πάνες γιά βοήθημα τών σει- 
σμοπλή κτυν συναδέλφων τής 
Θεσσαλονίκης. Λόγω ταμια
κής δυσχερείας τους, οί λοι
ποί Σύλλογοι, δέν κατέθε
σαν τό ποσόν. Ή καταβολή 
έγινε μέσω τού δικού μας 
Συλλόγου, καί στίς 31 Δε
κεμβρίου αύτό τό ποσόν έ- 
φαίνετο άνοικτό. Σήμερα έ
χει μειωθεί κατά τήν είσφο- 
ρά τού Συλλόγου τών Ύπαλ 
λήλων τής Τραπέζης Αθη
νών πού έγινε μέσα στό 79. 
Έκκρεμοΰν άκόμα οί όφει- 
λές τών Συλλόγων Είσπρα- 
κτόρων καί Κλητήρων, διότι 
έν τώ μεταξύ είχαν διάφορες 
διαδικασίες έκλογών καί δέν 
μάς έξόφλησαν άκόμα. Επί
σης, είναι καί ένα κονδύλι 
108.000 πού έκάλυψε ό Σύλ
λογός μας σάν έξοδο της "Ο
μοσπονδίας, καί τό όποιο θά 
τό πάρουμε ή θά τό συμψη
φίσουμε στήν έπομένη συν
δρομή, στήν τακτική μας συν 
δρομή.

Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ: (Όμιλεΐ μα
κράν τού μικροφώνου μΑ άκου- 
όμενος).

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Συ
νάδελφε, Πίσκοπε, ή "Ομο
σπονδία αύτή τήν στιγμή αν
τιμετωπίζει ταμιακή δυσχέ
ρεια άκριβώς. γιά τίς δαπά
νες, τίς όποιες έκανε στήν 
Θεσσαλονίκη. Καί πέραν αυ
τού τοΰ ποσού, τό όποιον χρω 
στάμε, έχει άποφασιστεΐ άπό 
τό Εκτελεστικό Συμβούλιο 
μία έκτακτη συνδρομή 20 
δραχμές κατά μέλος. Δέν θά 
κρατηθεί άπό τά μέλη, θά 
τήν πληρώσουν οί Σύλλογοι, 
γιά νά καλύψει ή "Ομοσπον
δία τίς δαπάνες τίς όποιες έ- 
Χει- .

(Ταυτόχρονες βιολογικές συ
ζητήσεις)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή ά
φορά οικονομικό θέμα, τόν 
λόγο έχει ό κ. Πίσκοπος.

Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ: Κύριοι Συνά
δελφοι, ή έρώτηση τήν άποία ύ- 
πέβαλα, ώς πρός τή δανειοδό
τηση, δέν ήταν τυχαία. Περίμε-

ένίσχυση τής Θεσσαλονίκης. 
Άφορά δαπάνες πού έγιναν 
κατά τή διάρκεια τών άπερ- 
γιακών άγώνων. Δαπάνες δη 
μοσιεύσεων στόν Τύπο καί κυ 
κλοφορίας άνακοινώσεων, ι
διαίτερα δημοσιεύσεων στόν 
Τύπο, έκαλύφθησαν δέ άπό 
τό Σύλλογο σέ χρέωση τής 
"Ομοσπονδίας.

Ή χρέωση. αύτή εγινε πά
νω σέ μία ταμειακή δυσχέ
ρεια τής "Ομοσπονδίας καί 
παραμένει, θά συμψηφιστεί 
στήν έπόμενη τακτική μας 
εισφορά πρός τήν ‘Ομοσπον
δία. Αύτό είναι. Τόν ’Ιούνιο 
πού θά έχουμε νά πληρώσου
με στήν "Ομοσπονδία 600.000 
ή 500.000, σάν έτήσια συν
δρομή μας, θά πληρώσουμε 
κατά 108.000 λιγότερο.

Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ: Ευχαριστώ γιά 
τή διευκρίνιση, άλλά δέν 
παύει νά έχουμε δανειοδοτήσει 
τήν "Ομοσπονδία. Καί τό λέω 
καί έπιμένω κ. Πρόεδρε, διότι 
μάς λέτε κάθε μέρα, είναι 30. 
000 τά μέλη καί πληρώνουμε 
120 δραχμές τό χρόνο. Κάντε έ
να πολλαπλασιασμό, νά δούμε 
πόσα έκατομμύρια είναι, καί νά 
κάνουμε μία σύγκριση τών με
λών τής "Ομοσπονδίας πρό 4—5 
έτών καί τής εισφοράς πού κα
τέβαλαν, καί τί άηοθεματικά εί
χε ή "Ομοσπονδία καί άν έγί- 
νοντο δημοσιεύσεις καί πότε είς 
τόν Τύπο. "Οχι όμως καί νά χρη 
ματοδοτούμε τίς προβολές άπό 
τόν Τύπο γιά διάφορα άλλα θέ
ματα, πλήν τών άγωνιστ ικών θε
μάτων.

Βλέπουμε κάθε μέρα συνεν
τεύξεις, τού κ. Πουλαρίκα. "Ε
άν έχει πληρωθεί κι αύτή. Τού 
κ. Παπαμάργαρη. Μέ θέματα ά
σχετα μέ τίς άπεργίες. Μέ θέ
ματα οικονομικής έξελίξεως κ. 
λπ. Δέν έγκρίνω. Καί διευκρινί
ζω. Καταψηφίζω άκριβώς τό ση
μείο αύτό. Δέν έγκρίνω τήν έ- 
νέργεια τού Διοικητικού Συμ
βουλίου νά δανειοδοτήσει τήν 
ΟΤΟΕ, άπ’ τή στιγμή πού οί οι
κονομικές δυνατότητες τής 0. 
Τ.Ο.Ε. είναι τεράστιες. Νά φρον 
τίσουν νά μή σπαταλώνται τά 
χρήματα. Διότι κατά τήν άπο
ψή μου, έχουνε σπαταληθεϊ καί 
σέ άσκοπους λόγους. Τό ση
μείο αύτό, δέν τό έγκρίνω πρός 
τό Διοικητικό Συμβούλιο.

(Χειροκροτήματα)

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ : Κατ’ 
άρχήν, άν έγκρίνουμε ή άν 
δέν έγκρίνουμε τόν Οίκονομι-

τιά, Απολογισμό, ’Ισολογι
σμό, καί Προϋπολογισμό καί 
τών δύο τελευταίων έτών, ή 
όποια άλλα στοιχεία θέλετε 
τούς πίνακες, νά τούς έλέγ- 
ξετε καί κάνετε άπ’ εύθείας 
πρός τήν "Ομοσπονδία τίς έ- 
πιφυλάξεις σας.

Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ: (Όμιλεΐ μα
κράν τού μικροφώνου μή άκου- 
όμενος)

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ : Δέν 
έγινε μεταφορά καμμιάς είσ 
φοράς. Εκείνη τή στιγμή, ή
ταν Σαββατοκύριακο, κάνα
με ένημέρωση τής κοινής 
γνώμης. "Ομοσπονδία, δέν εί
ναι τό .Εκτελεστικό Συμβού
λιο. "Ομοσπονδία είναι οί 
Σύλλογοι. "Ομοσπονδία είναι 
ή δάση. 'Όλες οί όργανώ- 
σεις, οί δευτεροβάθμιες καί 
οί τριτοβάθμιες, καί οί άνώ- 
τατες ’Οργανώσεις, δέν είναι 
τά μέλη τά όποια άποτελοΰν 
τίς Διοικήσεις τους.

"Όταν λοιπόν κατέβαινε ό 
κλάδος σέ άπεργία, δέν μπο
ρούσαμε νά πούμε «περιμένω 
έγώ τή Δευτέρα» γιά νά πά
ρω τά λεφτά τά όποια ζη
τούσαν οί έφημερίδες. Καί έ
πρεπε νά ένη μερωθεί ή κοινή 
γνώμη πού μας έλεγε «ΰψη- 
λομίσθους» καί ότι άπεργοΰ- 
με γιά τιποτένια πράγματα.

Καί έπί τής άλλης έρωτή- 
σεως, έχω νά σάς πώ ότι οί 
Νομικοί Σύμβουλοι οί όποιοι 
καλύπτουν αύτόν τόν χρόνον 
είναι οί κ.κ. Δημάκος, Δημη- 
τρακόπουλος, ό όποιος μάς 
είχε κότνει μία ειδική μελέτη 
έπάνω στό θέμα τών πτυχιού- 
χων καί μή πτυχιούχων, ό κ. 
Πατρινός, ό κ. Βηλαράς, καί 
ό κ. Φιλιππόπουλος. Συνερ
γαστήκαμε μέ όλους αύτούς 
τούς Δικηγόρους κατά τό δι
άστημα αύτό.

Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ: Μπορείτε νά 
μού πείτε, ό κ. Βηλαράς τί ύ- 
πηρεσία προσέφερε στό Διοικη
τικό Συμβούλιο;

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ : Ό 
κ. Βηλαράς, ΰπερασπίστηκε 
τό Συνάδελφο Πλιάκο, τού 
όποιου τοΰ κάνοιτε μήνυση.

(Χειροκροτήματα)

(θόρυβος. Διαλογικές συζη-
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τήσεις)

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ : Συ
νάδελφε Πίσκοπε, δέν πρέπει 
νά έπεκταθοΟμε στήν ούσία 
τοϋ θέματος. Προκαλέσατε 
τόν Σύλλογο σέ ένα δικαστι
κά αγώνα, καί τόν όποιον 
δέν.

Ν'. ΠΙΣΚΟΠΟΣ: (Όμιλε! μα
κράν τού μικροφώνου μή άκου- 
όμενος) .

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛ1 ΔΗ Σ : 
προκαλέσατε τό Διοικητικό 
Συμβούλιο σέ ένα δικαστι
κό αγώνα, τόν όποιον δέν θά 
τόν έκανε.

Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ: (Όμιλε! μα
κράν τοϋ μικροφώνου μή άκου- 
όμενος).

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ : Εί
ναι σέ έφεση. Καί μία κατα
δίκη πρωτοβάθμια, τήν ό
ποιαν τήν έχουμε έφεσίβάλει 
δέν τή θεωρούμε σάν κατα
δίκη, τελεσίδικη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προχωρού
με ‘στήν ψηφοφορία τώρα. 
Στήν ψηφοφορία των δύο θε
μάτων. Τελείωσαν δσοι ήθε
λαν νά μιλήσουν. Τερματίζε
ται έδώ ή συζήτηση.

(Θόρυβος. Διαλογικές συζη
τήσεις.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, 
οι Γραμματείς νά μοιράσουν 
τά ψηφοδέλτια.

Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ: Ζητώ τόν λό- 
γο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυό λεπτά 
στόν κ. Πίσκοπο, γιά προσω
πικό θέμα.

Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ: Κάποιοι συνά
δελφοι προηγουμένως, άρχισαν 
διάλογο. 'Αλλά άνοιξαν διάλο
γο μέ τό Προεδρείο. Τό Προε
δρείο είτε καλώς είτε κακώς, 
δέν έρώτησε τή Συνέλευση καί 
μου έδωσε τό λόγο. Τό ευχαρι
στώ πάρα πολύ, διότι πρόκειται 
περί προσωπικού θέματος.

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Μία 
διακοπή, Συνάδελφε Πίσκο
πε. Μέ ρώτησε ό Συνάδελφος 
Πρόεδρος, έάν θά μπορούσες 
νά μιλήσεις έπί προσωπικού 
θέματος. ’Αλλά όμως έπειδή 
δημιουργεΐται προσωπικό θέ
μα και γιά τόν Συνάδελφο 
Πλιάκο, θά πρέπει νά μιλή
σει καί ό Συνάδελφος Πλιά- 
κος. Νά μήν όξύνετε τή συ
ζήτηση. ’Έχω καί έγώ λό
γους, σάν Πρόεδρος τοϋ Συλ 
λόγου. Διότι τό θέμα τής μη- 
νύσεως κατά τοϋ Συναδέλ
φου Πλιάκου, δέν είναι θέ
μα προσωπικό. Είναι θέμα, 
γιά τό όποιο έχουν συγκλονι
στεί οΐ συνδικαλιστικές ’Ορ
γανώσεις τού κλάδου.

(Χειροκροτήματα)

Είναι θέμα, γιά τό όποιο 
έχει 6γεΐ καί άπόφαση τοΰ 
Γενικού Συμβουλίου τής "Ο
μοσπονδίας.

Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ: (Όμιλεϊ μα
κράν τοΰ μικροφώνου μή άκου- 
όμενος).

(Θόρυβος. Διαλογικές συζη
τήσεις) .

Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ: Κύριοι Συνά
δελφοι, άκούσαμε ότι πληρώθη
κε ό Δικηγόρος, ό όποιος υπερα
σπίστηκε τόν Συνάδελφο Πλιά
κο. Ή μήνυση έστρέφετο έναν- 
τίον τού Συναδέλφου Πλιάκου, 
γιά τίς άρχαιρεσίες, προσωπικά. 
Είχα ζητήσει έγώ άηό συναδέλ
φους, γι' αύτά τά όποια μέ κα
τηγορούσαν άηό τό 1975 καί ύ
στερα, νά προσφύγουν στή Δι
καιοσύνη νά ζητήσουν τήν τιμω
ρία μου, γιά νά ξέρετε έσεϊς 
σήμερα, άτι έγώ είμαι ό κλέ
φτης. 'Εγώ είμαι ό χουντικός. 'Ε
γώ είμαι όλα τ' άλλα. Μού ά- 
πήντησαν: 'Εάν θίγεσαι, νά πάς 
έσύ στή Δικαιοσύνη.

Θεώρησα σκόπιμο, ότι έπρεπε 
νά σταματήσει ό πόλεμος αύτός 
ό άγώνας αύτός τής φθοράς. Άλ 
λά έπειδή δέν είχαν τό θάρρος, 
δέν είχαν τήν τόλμη οΐ κατήγο
ροί μου νά πάνε, έπήγα έγώ, γι
ατί μού τό ζήτησαν. Έπήγα προ
σωπικά νά ζητήσω ξεκαθάρισμα 
γιά ’ νά μήν έχουμε στις έπόμε- 
νες έκλογές άγώνα προεκλογι
κό λάσπης.

Στό Δικαστήριο, κ. Συνάδελ
φοι, ύηεραμύνθηκα. Δέν μπόρε
σα νά μήν πείθω τό Δικαστή
ριο ότι έχω δίκηο. Καί έγώ κα
τέβαλα τήν άμοιβή τού Νομικού 
Συμβούλου τοϋ δικού μου, έζ ι
δίων. Τό Διοικητικό Συμβούλιο 
άηό τό Ταμείο τού Συλλόγου. 
Διότι Συνάδελφος είναι λέει, ό

κ. Πλιάκος. Έγώ δέν είμαι Συ
νάδελφος; Δέν συνεισφέρω; Μέ 
έρώτησε έμένα έάν έγκρίνω νά 
καταβάλουν τήν άποζημίωοη αύ 

. τή; Ή όλους τούς Συναδέλ
φους, ή όλο τό Σώμα σ’ όλη τήν 
'Ελλάδα.; Τώρα, έάν συνταράσ*· 
σεται ό κλάδος ολόκληρος άπό 
τήν καταδίκη, άύτό δέν είναι 
θέμα μιας όμάδος έδώ μέσα. Εί
ναι θέμα μιας κοινωνίας ολόκλη
ρης, πού άξιοι τό ξεκαθάρισμα 
τών καταστάσεων, πού είχε ζη
τήσει έπιμόνως καί δέν άπετόλ- 
μηοε τό παρόν Διοικητικό Συμ
βούλιο.

Αύτά στήν κρίση σας.

(Χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τό λόγο έ
χει ό συνάδελφος Πλιάκος, 
γιά δύο λεπτά μόνο.

I. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συνάδελφοί μου 
κατ* άρχήν δέν θά ήθελα νά ά- 
ναφερθώ στό θέμα άύτό καθό
λου. ’Αλλά εύχαριστώ τόν Συ
νάδελφο Πίσκοπο πού μοΰ έδω
σε τήν ευκαιρία ώστε καί ή βά
ση νά μάθει ορισμένα πράγμα
τα πού δέν τά ξέρει. Ό Συνά
δελφος ΓΤίσκοπος έπεκτάθηκε 
καί είπε ότι μέ καταδίκασε. Κα- 
τάδικαστική άπόφαση άκόμα δέν 
ύπάρχει. Πρέπει νά ξέρει πολύ 
καλά, ώσπου νά βγει ή άπόφα
ση τού Έφετείου, δέν πρέπει 
καί. νά μιλάει. .

'Αλλά, πέρα άπ’ αύτά, θέλω 
νά διευκρινίσω ’.ορισμένα πρά
γματα πρός τή Γενική Συνέ
λευση, πρός τή βάση. Συνάδελ
φοι, στό Δικαστήριο έγινε μία 
πρόταση καί πρέπει νά τήν ξέ
ρετε όλοι. "Εγινε πρόταση άπό 
τόν ίδιο τόν Πρόεδρο τού Δικα
στηρίου, γιά νά γίνει συμβιβα
σμός. Καί ό συμβιβασμός αύτός, 
Συνάδελφοί μου, ήταν ό έξης : 
Προτάθηκε στό συνάδελφο Πί
σκοπο, νά μάς πει έκείνη τήν 
ώρα στό Δικαστήριο, ότι δέν έ
χει συνεργαστεί μέ τή χούντα. 
Κι έμεϊς τό λαχταρούσαμε. Δυ
στυχώς όμως, Συνάδελφοί μου, 
ό συνάδελφος Πίσκοπος δέν τό 
δέχτηκε αύτό τό πράγμα. Τόν 
καλώ έδώ νά έρθει * στό Βήμα. 
Είναι έλεύθερος...

(Χειροκροτήματα)

...νά πεϊ καί αύτός ότι αισθά
νεται άλλεργία μ* αύτούς πού 
συνεργάσθηκαν μέ τή χούντα, 
καί ότι κι αύτός τούς καταδικά
ζει. Κι έγώ θά άνακαλέσω ένώ- 
πιόν σας.

(Χειροκροτήματα)

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Δέω 
δυό λόγια έπί τού θέματος, 
καί προχωρούμε στήν ψηφο
φορία.

Ή κατηγορία, μέ τήν ό
ποιαν έσύρθη ό Συνάδελφος 
Πλιάκος στό έδώλιο, άφοροϋ 
σε έστω καί όχι τυπικά, όλό- 
κληρο τό Διοικητικό Συμβού 
λιο. Τό Διοικητικό Συμβού
λιο. τά ίδια τά έπιχειρήμα- 
τα γιά τά όποια καταγγέλ
θηκε ό Συνάδελφος Πλιάκος 
τά έχρησιμοποίησε καί στούς 
δύο έκλογικούς άγώνες. Καί 
στις δύο έκλογικές άναμε- 
τρήσεις. Καί δέν ήτανε δικά 
του. ’Ήτανε συμπεράσματα 
μιας όλόκληρης Ιστορίας. 
ΤΗταν σειρά καταγγελιών ά
πό τό 1975. Καί έμεναν άνα- 
πάντητα, μέχρις ότου έπρό- 
κειτο νά έξοτντληθεΐ ή προθε
σμία καταθέσεως μηνύσε- 
ως. Άφέθηκε ή προθεσμία 
καταθέσεως μηνύσεως νά 
κυλήσει καί νά παραγραφεΐ 
γιά τό υπόλοιπο Διοικητικό 
Συμβούλιο. Καί τίς τελευ
ταίες μέρες τής έκπνοής τής 
προθεσμίας, ό συνάδελφος 
Πλιάκος, άπομονώθηκε καί 
καταγγέλθηκε.

Στό Δικαστήριο, παρουσι- 
άσθηκε ά όμιλών καί είπε ό
τι άναλαμβάνει όλες τίς ευ
θύνες γιά τά λεχθέντα άπό 
τόν συνάδελφο Πλιάκο.

Διότι, πρώτος καί κύριος, 
σάν ήγέτης τού ψηφοδελτίου 
έπρεπε νά μηνυθεΐ. Έφ’ όσον 
όμως δέν μηνύθηκε, άποτε- 
λοϋσε μία πράξη αλληλεγ
γύης άπό όλο τό Διοικητικό 
Συμβούλιο, άλλά καί άπό 
κάθε συνδικαλιστική όργάνω 
ση —μέ τίς σημερινές, τίς 
σύγχρονες άντιλήψεις— νά 
καλύψει περιπτώσεις διώξε
ων, σάν τοΰ συναδέλφου Πλι
άκου. Αύτό καί μόνο άκολου 
θήσαμε καί έκεΐ έφθασε ή έ- 
νέργειά μας, μέ τήν οικονο
μική κάλυψη τοϋ δικαστικού 
αγώνα στόν όποιο συρθήκα
με. Τίποτε άλλο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καί τώρα, 
στήν ψηφοφορία, νιά νά ήρε- 
μήσουν καί λίγο τά πνεύμα
τα. .

ΜΕΛΗ: (Ζητούν τό λόγο έπί 
προσωπικού θέματος).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έξαντλήθη 
κε τό θέμα. Προχωρούμε 
στήν ψηφοφορία.

(Θόρυβος. Διάλογικές συζη
τήσεις) .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 'Έχουμε
δύο ψηφοδέλτια. Μέ τό ένα 
άπαντατε στόν ’Απολογισμό 
καί στήν άπαλλαγή άπό τήν 
οικονομική διαχείριση, Μέ 
τό άλλο, στό θέμα δημιουρ
γίας λογαριασμού άλληλεγ- 
γύης μελών.

Νά μοιραστούν τά ψηφο
δέλτια.

(Ακολουθεί μυστική ψηφοφο
ρία)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: θά έπακο- 
λουθήσει συζήτηση, στήν ό
ποιαν θά πάρουνε μέρος ό
σοι Συνάδελφοι δηλώσουνε, 
θά προηγηθεϊ φυσικά ό Πρό
εδρος τοΰ Συλλόγου, Έν συ
νεχεία θά άπαντήσουν οί αρ
χηγοί τών ψηφοδελτίων, τών 
τελευταίων έκλογών. Μετά, 
θά κρατήσουμε κατάλογο 
τών έπιθυμούντων νά μιλή
σουν καί τά όνόματά τους 
θά κληρωθούν γιά νά πάρουν 
σειρά προτεραιότητας.

Φυσικά, παρακαλώ κι έγώ 
θερμά, όλοι οί ομιλητές -έ
κτος άπ’ ταύς άρχηγούς τών 
ψηφοδελτίων στούς όποιους 
θά ύπάρχει μιά άνοχή σέ δι
άρκεια χρόνου φυσικά— οί 
άλλοι νά είναι σύντομοι. Κα
θορίζουμε, μέ τή δΐ)<ή σας 
έγκριση άν θέλετε, 10 λεπτά 
γιά τούς ύπόλοιπους. Στά 10 
λεπτά, θά ειδοποιείται ό ό- 
μιλητής. Ζητούμε καί τή δική 
σας συμπαράσταση στό ση
μείο αύτό.

Δ. ΤΡΙΜΗΣ: Έχει γίνει μιά 
πρόταση, έδώ καί 3—4 ώρες πε
ρίπου, ή όποια δέν μπήκε ποτέ 
σέ ψηφοφορία. Γιατί; δέν ξέρω 
άκριθώς. Τό άνεχτήκαμε κι αύ
τό όμως. Όλοι. Μιλάει ό Πρόε
δρος. Γίνονται διευκρινιστικές 
έρωτήσεις. 'Απαντάει. ’Ανοίγει 
κατάλογος ομιλητών, δέν ύπάρ 
χουν άρχηγοί ψηφοδελτίων μέ 
χρόνο ό όποιος είναι έλαστικός 
κ.τ.λπ. 'Ανοίγει ένιαίος κατάλο
γος ομιλητών, κληρώνεται, καί 
καθορίζεται ό χρόνος μέ τήν ά- 
πλή διαίρεση τού άριθμοϋ τών 
ομιλητών διά τοϋ συνολικού χρό 
νου. Αύτή είναι μία άπλή προ- 
τασούλα. "Υπάρχει καί ένα δεύ
τερο σκέλος, πού λέει ότι οί 
προτάσεις τών ομιλητών. . .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Διά τοΰ συ
νολικού χρόνου; Πώς τό εί
πατε κ. Τρίμη;

Δ. ΤΡΙΜΗΣ: Ό συνολικός χρό 
νος πού θά καθορίσουμε ότι θά 
φύγουμε. Είναι πολύ απλό. "Αν 
είναι νά φύγουμε τή Δευτέρα 
τό πρωί, θά κάνουμε μιά διαί
ρεση τοϋ χρόνου μέχρι τή Δευ
τέρα τό πρωί. Πολύ άπλό.

Τό δεύτερο σκέλος τής πρό
τασης είναι, ότι όσοι Συνάδελ
φοι έχουνε συγκεκριμένες προ
τάσεις μέσα άπό τήν κριτική 
τους στόν άπολογισμό τοϋ Διοι
κητικού Συμβουλίου, αύτές οί 
προτάσεις, καλό θά είναι, νά 
συγκεντρωθούν άπ’ τό Προε
δρείο καί νά μπούν στήν έγ
κριση τοΰ Σώματος. "Οπως καί ό 
ίδιος ό άπολογισμός στό τέλος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τό λόγο έ
χει ό Πρόεδρος τού Συλλό
γου.

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ : Κατά 
παγία τακτική, ή έκθεση τών 
πεπραγμένων τίθεται ύπ’ όψη 
τών μελών τής Συνελεύσεως. 
’Ακολουθεί ή συζήτηση μέσα 
στά χρονικά όρια πού έθεσε 
τό Διοικητικό Συμβούλιο. 
Αύτό είναι τό θέμα.

Επίσης, έθιμικά έχει έπι- 
θληθεΐ στό Σύλλογό μας, έ- 
κεΐνοι πού έχουν ένεργά ά- 
σχοληθεΐ μέ τόν συνδικαλι
σμό —καί ένα κριτήριο είναι 
τό έπικρατέστερο, έκεΐνοι οί 
όποιοι έπισήμως βγήκανε 
στις τελευταίες άρχαιρεσίες 
— έκεΐνοι θά προηγηθοΰν. Ε
πίσης, πρέπει νά ληφθεΐ ΰπό- 
ψη ότι ύπάρχει πάντα τάση 
γιά έμφάνιση πολλών όμιλη
τών, δυστυχώς ή εότυχώς. 
Πολλοί Συνάδελφοι θέλουν 
νά προβληθούν, νά πούν κά
τι. ’Έχουνε συντάξει κείμενα 
μιά βδομάδα όλόκληρη πρίν 
καί θέλουνε νά τά διαβάσου
νε. Έν πάση περιπτώσει. . .

(θόρυβος. Διαλογικές συζη
τήσεις)

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: "Ο- 
λοιλοι οί ύπόλοιποι θά δώ
σουν σημειώματα μέ τό όνο- 
νομά τους, θά περάσουν ύ- 
πάλληλοι τού Συλλόγου ή οί 
Γραμματείς, νά πάρουν ση

μειώματα γιά τίς ομιλίες 
ποΰ θά τεθούν μέσα σέ κλή.- 
ρωτίδα. "Οταν θά γίνει ή 
Έκθεση τών Πεπραγμένων 

ή όταν θά γίνουνε pi πρώτες 
όμιλίες τών ηγετών τών ψη
φοδελτίων, θά έχει γίνει καί 
ή κλήρωση τών όμιλητών, θά 
έχει συνταχθεΐ κατάλογος ό
μιλητών, θά διαβαστεί ή σει
ρά τών όμιλητών ώστε νά ξέ
ρει ό καθένας πότε πέφτει πε
ρίπου ή σειρά του νά ρθεΐ καί 
έν συνεχεία, μετά τή λήξη 
τών όμιλιών τών ήγετών τών 
ψηφοδελτίων, θά ακολουθή
σει ή σειρά τών λοιπών όμι
λητών.

Νομίζουμε ότι είναι τό πιό 
άδιάέλητον μέσο. Νά μήν θε
ωρηθεί ότι προτιμούμε τόν 
α' έναντι τού β-. Αύτό τό 
πράγμα τίθεται σέ ψηφοφο
ρία απέναντι στή Γενική Συ
νέλευση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ή πρόταση 
αύτή, τήν όποιαν σάς έπανέ- 
λαβε ό Πρόεδρος τού Συλλό
γου, τίθεται σέ ψηφοφορία. 
"Οσοι τή δέχονται νά σηκώ
σουν τά χέρια τους.

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: "Ο
σοι τό δέχονται αύτό, νά ση
κώσουν τά χέρια τους. "Οσοι 
δέν τό δέχονται θά σηκώ
σουν τά χέρια τους μετά. Καί 
άν είναι ή πλειοψηφία θά 6- 
ποβάλουν τή δική τους πρό
ταση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ’Υπάρχει
καί τρίτη πρόταση;

Ζ. ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ: Συνάδελφοι, 
έμεϊς δέν θά κάτσουμε έδώ νά 
δούμε ποιό είναι τό έθιμικό κα
τά παγία τακτική,. Τό ζήτημα εί
ναι πως θά λειτουργήσουμε δη
μοκρατικά καί νά μιλήσουν όλοι 
μέ Ισότητα. Έγώ, δέν άναγνω- 
ρίζω άρχηγούς. Είμαστε όλοι Ι
σότιμα μέλη...

(Χειροκροτήματα)

...τού Συλλόγου, όλοι θά μιλή
σουμε τόν ίδιο χρόνο. Προτεί
νω, όχι έπί τού συνολικού χρό
νου καί διαίρεση. 15 λεπτά κά
θε ομιλητής. "Ολοι ίσα χρόνο. 
Δέν άναγνωρίζω κανένα άρχη- 
γό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αύτή είναι 
τρίτη πρόταση. Ή δεύτερη εΐ 
ναι τοΰ κ. Τριμη.

Ό κ. Τρίμης συμφωνεί μέ 
τήν πρόταση τοΰ κ. Τσιμπίδη 
καί γίνεται μία πρόταση. 
"Ας δούμε πρώτα πόσοι είναι 
οί όμιλητές, καί μετά νά κα
θορίσουμε τό χρόνο. Γιατί 
μπορεί νά φτάσουμε στή Δευ 
τέρα τό πρωί.

Έν πάση περιπτώσει, έχου
με δύο κύριες προτάσεις. Γι
ατί αυτές οί δυό έχουν συγ- 
χωνευθεί άπ’ ό,τι καταλαβαί
νω. Ή μία είναι νά μιλήσουν 
πρώτα οί άρνηγοί τών ψηφο
δελτίων καί στούς όποιους , 
θά ύπάρξει, είπαμε, έκ μέ
ρους μας, μιά άνοχή χρόνου. 
’Έτσι εϊθισται. Οί ύπόλοιποι 
όμιλητές νά έχουνε ένα όρι- 
σμένο χρονικό διάστημα, 10 
λεπτά. Άλλά καί αύτό θά 
τό δούμε πάλι, όταν δούμε 
τόν άριθμό τών όμιλητών.

Σύμφωνα μέ τή δεύτερη 
πρόταση, δέν ύπάρχουν κα
τηγορίες όμιλητών, άλλά ό
λοι θά έχουν 15 λεπτά. ’Αλ
λά κι έκεϊ πάλι, δέν ξέρω άν 
θά χωρέσει γιά όλους νά έ
χουν άπό 15 λεπτά, γιατί θά 
χρειαστούν ένδεχομένως 12 
ώρες. Δέν ξέρουμε πόσοι θά 
είναι οί όμιλητές. Συνεπώς, 
θά βρεθούμε πρό άπροόπτων, 
καί θά άναγκαστοϋμε πάλι 
έκ τών πραγμάτων, γιά νά 
μή φτάσουμε στή Δευτέρα τό 
πρωί. Σήμερα πρέπει νά τε
λειώσουμε, γιατί θά καθαρι
στεί καί ή αίθουσα.

(Διαλογικές συζητήσεις)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό Πρόε
δρος τού Συλλόγου έχει τό 
λόγο.

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: θά 
μπορούσα νά δεχθώ τή δεύ
τερη πρόταση, άλλά νά λά
βετε ύπ’ όψη σας, ότι μέ ένα 
τέταρτο στόν καθένα, θά θε- 
λήσουμε γιά 40 όμιλητές 10 
ώρες. Δέν μπορούμε Συνά
δελφοι νά κρατήσουμε, καί 
χάριν μιας θελήσεως παραλό 
■you — άς τό πούμε— όρισμέ- 
νων, δέν μπορούμε νά ταλαι
πωρήσουμε όλη τή Γενική Συ 
νέλευση. Αναγκαστικά, τό 
Διοικητικό Συμβούλιο δεχό
μενο τή δεύτερη πρόταση, θά 
πρέπει νά μειώσει τό χρόνο 
της όμιλίας. Δηλαδή νά ξέ
ρουμε ότι έδώ αργότερα άπό 
τίς 7 ή 8 ή ώρα δέν πρέπει νά 
φύγουμε.

όχι; Αν δέχεστε τή μείωση, 
συμφωνούμε.

(Διαλογικές συζητήσεις)

Ή μία πρόταση είναι οί 
άρχηγοί τών ψηφοδελτίων νά 
μιλήσουνε πρώτοι, σέ περιο
ρισμένο χρόνο, μέ κάποια ά
νοχή είπαμε. Οί άλλοι 10 λε
πτά. Γιά τούς τρεις άρχη
γούς ψηφοδελτίων άπό 20 λε 
πτά. Αυτή είναι μία πρότα
ση. Φυσικά μέ προτεραιότη
τα. Ή δεύτερη είναι, όλοι μα 
ζί μέ όσο χρόνο βγαίνει.

(Γίνεται ψηφοφορία μέ άνά- 
ταση τής χειρός καί έ γ - 
■κρίνεται ή δεύ
τε ρ η π ρ ό τ α, ο η.

(Χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ισότητα.
Εντάξει. Συμφωνούμε γιά 
τήν κλήρωση; Τά όνόματα ό
λα κληρώνονται καί παίρ
νουν σειρά. Δέν προηγούνται 
οί άρχηγοί τών ψηφοδελτίων.

Ό Πρόεδρος τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου έχει τό λό
γο, έπί τών πεπραγμένων.

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: θά 
ήθελα νά υπενθυμίσω αύτό 
πού είπε ό Πρόεδρος τής Γε
νικής Συνελεύσεως. Κατά τή 
διάρκεια τής όμιλίας μου, θά 
μπορούν οί υπάλληλοι τού 
Συλλόγου ή οί Γραμματείς 
νά περνάνε καί νά παίρνου
νε σημειώματα, ώστε νά έρ
θουν έδώ πέρα. Μετά τό τέ
λος τής όμιλίας μου, πρέπει 
νά έχουμε συγκεντρωθεί τά 
σημειώματα. Κατά τή διάρ
κεια τών όμιλιών, δέν θά 
βγαίνει άλλος νά λέει θέλω 
κι έγώ νά όμιλήσω. Καί όσοι 
μιλήσουνε, είναι ήθικό θέμα, 
νά μείνουνε νά άκούσουνε 
καί τή δευτερολογία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: θά ληφθεΐ 
μία πρόνοια γιά τούς έπαρ- 
χιακούς.

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Τό 
1978 σημαδεύτηκε άπό ση
μαντικά γεγονότα πού θά εί
ναι. . .

(Συνεχίζει διαβάζοντας τόν 
'Απολογισμό τής Συλλογικής 
δραστηριότητας γιά τό 1978, 
πού είναι δημοσιευμένος 
στό φύλλο τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗΣ» τοϋ 'Ιανουάριου 1979).

(Χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρίν συνεχί 
σουμε, θέλω νά πληροφορή
σω τή Συνέλευση, γιά τό α
ποτέλεσμα τής ψηφοφορίας.

Ή αύξηση εισφοράς γιά 
τή δημιουργία Λογαριασμού 
’Αλληλεγγύης μελών, πήρε 
240 ΝΑΙ, 76 ΟΧΙ, 13 ΛΕΥΚΑ. 
Σύνολο 329, όσοι είναι καί οί 
ψηφίσαντες.

Ή Γενική Συνέλευση 
έ γ κ ρ ί ν ε ι τήν αύ
ξηση είσφράς γιά τή 
δημιουργία Λογαρια
σμού ’Αλληλεγγύης με

λών (έπί 329 ψήφων), 
διά ψήφων 240, έναντι 
76 κ<χί 13 λευκών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ή έγκριση 
οικονομικού Απολογισμού, ά 
παλλαγή Διοικητικού Συμ
βουλίου καί Ελεγκτών, πή
ρε 279 ΝΑΙ, 43 ΟΧΙ, 7 ΛΕΥ
ΚΑ, σύνολο 329:

Ή Γενική Συνέλευση 
εγκρίνει τόν Οι
κονομικό ’Απολογισμό 
καί άπαλλάσσει τό Δ Σ 
καί τούς Έλεγκτάς έ
πί 329 ψήφων, διά ψή
φων 279, έναντι 43 καί 
7 λευκών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ή έγκριση 
προϋπολογισμού δαπανών έ
τους ’79, πήρε 277 ΝΑΙ, 45 
ΟΧΙ, 7 ΛΕΥΚΑ, σύνολο 329 
όσοι καί οί ψηφίσαντες.

Ή Γενική Συνέλευση 
έ γ κ ρ ί ν ε ι τόν 
Προϋπολογισμό δαπα
νών έτους 1979 έπί 329 
ψήφων, διά ψήφων 277, 
έναντι 45 καί 7 λευκών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στόν πίνα
κα τών όμιλητών, έχουν γρα
φτεί 40 Συνάδελφοι.

(Διαβάζει τόν κατάλογο των 
όμιλητών) .

Κάναμε έναν άπλό ύπολο- 
γισμό, έάν βάλουμε άπό 10 
λεπτά θέλουμε 6,5 ώρες, βάλ 
τε καί τό χρόνο πού χάνεται, 
διακοπές κ.λπ., τούλάχιστον 
θά μάς χρειαστοΰνε 10. "Αν 
βάλουμε παραπάνω, πάμε 
αύριο τό πρωί. Έμεϊς φυσι
κός έδώ είμαστε, δέν έχουμε 
καμμιά αντίρρηση, καί όσο 
θέλετε μπορούμε νά μείνουμε 
όσο βέβαια έπιτρέπουν καί οί 
άλλες συνθήκες. Άλλά, νο
μίζω πώς έκφράζω όλων τήν 
έπιθυμία, άν πώ ότι θά πρέ
πει νά φροντίσουμε νά είμα
στε σύντομοι, γιά νά τελειώ
σουμε νωρίτερα. Καί μιά άλ
λη παράκληση. Νά είμαστε 
μέσα σέ πλαίσια εύπρεπείας, 
νά άποφύγουμε προσωπικές 
άντεγκλήσεις, γιά νά κυλή-, 
σει ομαλά ή Γενική μας Συ
νέλευση. "Οχι προσωπικά θέ- 
ματα. r

Ή Συνέλευση, θέλει ·νά 
προταθοϋν οί Συνάδελφοι ό
μιλητές τών έπαρχιών;, Τίθε
ται σέ ψηφοφορία ή πρόταση.

('Ακολουθεί ψηφοφορία με 
άνάταση τής χειρός καί ή 
Γενική Συνέλευση ά π ο ρ · 
ρίπτει τήν πρόταοη).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεπώς ό 
λοι μπαίνουν στόν κοινό κορ
βανά. Παρακαλώ, φροντίστε 
νά είστε σύντομοι. "Οσοι κογ- 

•λυφθοϋν άπό προηγούμενους 
όμιλητάς, νά έγκαταλείψουν 
τό βήμα.

Τραβώ τόν πρώτο κλήρο, 
γιά τόν πρώτο όμιλητή. Καί 
κάθε ένας πού θά κατεβαί
νει θά τραβάει τόν κλήρο 
γιά τόν έπόμενο όμιλητή.

Ό κ. Δήμου, έχει τό λό
γο, άπό τό Ναύπλιο.

Ή συζήτηση έπί τών πεπραγμένων 
τοϋ Δ. Σ. έτους 1978
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ. ΔΗΜΟΥ

Γ. ΔΗΜΟΥ: Συνάδελφοι, άντι- 
κειιμενικά, καί πέρα άπό κάθε 
σκοπιμότητα, θά ήθελα νά σάς 
μεταφέρω μερικές άπόψεις τών 
υπαλλήλων τών έπαρχιακών Υ
ποκαταστημάτων, μιας καί βρί
σκονται κοντά σας.

Ιον) "Εχει περάσει θετικά 
στούς Συναδέλφους τής έπαρ- 

ζΧίιτς, τό θέμα τής συγχωνεύσε
ις τών ’Ασφαλιστικών Ταμείων 
καίτών Συλλόγων τοΰ προσωπι- 
κοϋ καί έτσι ψυχολογικά ή διά
κριση πού ύπήρχε, έχει φύγει.

2ον) 'Υπάρχει άναμονή στό 
θέμα τοϋ 'Οργανισμού. Είναι 
γνωστό βέβαια ότι δέν μπορεί 
νά γίνει τίποτα, λόγω τής άπα- 
γορεύσεως Μητσοτάκη, άν καί έ
χουν σημειωθεί άρκετά κενά στό 
σχέδιο πού κυκλοφόρησε. 'Επι
θυμία τών έπαρχιακών Συναδέλ
φων, είναι νά γίνει μιά είδική 
Συνέλευση, —άν είναι δυνατό 
τούτο— γιά τό λόγο αύτό. 'Εδώ 
τίθεται καί τό θέμα τοΰ Κατα- 
στατικοϋ τών Συλλόγων. Τί γί

νεται μ' αύτό τό πράγμα;
3ον) Ή σωστή προβολή άπό 

μεριάς τοϋ Συλλόγου, του τερά
στιου θέματος τών πτυχιούχων 
έχει σβήσει τό πάθος πού ύπήρ
χε, άρκεΐ βέβεια νά συνεχιστεί 
μέ ένταση, ή προσπάθεια γιά λύ
ση τοϋ θέματος τών μή πτυχιού
χων.

Τώρα, στά μείον του Συλλόγου 
βλέπουμε τήν έλλειπή πληροφό
ρηση πού ύπάρχει. Καί είναι πιό 
έντονη στά έπαρχιακά καταστή
ματα. ‘Επίσης καί τό ότι δέν έ
γιναν έπιτροπές κέντρου, άλλά 
καί έπαρχιών —κυρίως— πού νά 
συσφίξουν τίς σχέσεις τών Συ
ναδέλφων περισσότερο, καί νά 
τούς κάνουν νά γνωρίζουν καλύ
τερα τά προβλήματα, καί νά 
μήν τά μαθαίνουμε όλα άπό μιά 
Γενική Συνέλευση.

Εύχαριστώ. Τίποτε άλλο.

(Χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ό κ. Σαρ- 
ρής έχει τό λόγο.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ. ΣΑΡΡΗ
Α. ΣΑΡΡΗΣ: Συνάδελφοι, όταν 

άσκοΰμε κριτική, πρέπει νά εΐ-' 
ναι δίκαιη καί άντικειμενική. "Ο 
λους τούς άλλους παράγοντες, 
πού μπορούν νά διαμορφώσουν 
μιά πραγματικά άντικειμενική 
κρίση, πρέπει νά τούς άφήνου- 
με όπωσδήποτε άπ' έξω. "Ετσι 
μόνο πιστεύω, άτι προσφέρουμε 
θετική ύπηρεσία. Θετική ύπηρε-

σία στούς Συναδέλφους μας.
Δέν είναι σωστό; μέ μοναδι

κό κριτήριο τό άν είμαστε ύπ,έρ 
ή κατά τού Συλλόγου, νά παίρ
νουμε συνολική θέση γιά κάθε 
τί καλό ή κακό, πού έχει κάνει 
ό Σύλλογος. Μέσα σ’ αύτό τό 
πλαίσιο, νομίζω άτι πρέπει νά
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καταλογίσουμε στό Διοικητικό 
Συμβούλιο καί τά θετικά του καί 
τά άρνητικά του.

Τά θέματα πού μάς άπασχο- 
λοϋσαν, καί οπωσδήποτε μάς ά- 
πασχολοϋν άκόμη, ήτανε πάρα 
πολλά. ’Απ' αύτά, υπάρχει μιά 
πληθώρα ειδικών αιτημάτων, πού 
άλλα λύθηκαν καί άλλα όχι. Καί 
στά όποια δεν θέλω νά άναφερ- 
θώ. Ξεχωρίζω όμως άπ’ αύτά τά 
ειδικά θέματα, οάν μόνο μεγά
λο θέμα άπό τά ειδικά, δευτε- 
ρεύοντα, τό θέμα τών προσωρι
νοτήτων. Είναι γεγονός, ότι αύ- 
τό τό α’ίτημα, ήταν αϊτημα πού 
άφοροϋσε ένα μεγάλο άριθμό 
Συναδέλφων. Δέν μπορούμε, Συ
νάδελφοι, νά μην άναγνωρίσου- 
με ότι ή ικανοποίηση τού αιτή
ματος τούτου, δέν βρίσκεται στά 
θετικά τού Διοικητικού Συμβου
λίου.

Θυμάμαι, όπως καί όλοι πρέπει 
νά θυμόμαστε, ότν όταν άνέλα- 
6ε τό παρόν Διοικητικό Συμβού
λιο, έβαλε σάν κύριο στόχο του, 
τρία συγκεκριμένα προβλήματα: 
Τό 'Ασφαλιστικό, τόν ’Οργανι
σμό ύπηρεσίας, καί τό θέμα μή 
πτυχιούχων. 'Επειδή πιοτεύω ό
τι πάνω σ’ αύτά τά τρία θέματα 
κατανάλωσε τό μεγαλύτερο μέ
ρος τής προσπάθειας, νομίζω ό
τι πάνω σ' αύτά πρέπει νά άσκη- 
θεί άπό μάς ή βασική καί κυ
ρίαρχη κριτική.

Κατά τήν άποψή μου, ό Σύλ
λογος πέτυχε ένα μεγάλο άθλο. 
Κατόρθωσε νά συμπορευθεί γιά 
ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 
μέ τόν άδελφό Σύλλογο τής Τρά 
πεζας 'Αθηνών, οέ μιά πολύ φι
λική καί συνεργατική —τονίζω 
τή λέξη Συνάδελφοι— βάση, κά
τι πού δέν μπόρεσαν νά έχουν 
κάνει τά προηγούμενα Διοικητι
κά Συμβούλια που πέρασαν άπ’ 
τό Σύλλογο. Καί νά βάλουν έτσι 
σέ σταθερά θεμέλια, τό οικοδό
μημα τής φιλίας καί τής συνερ
γασίας μέ τόν άδελφό Σύλλογο 
τής Τράπεζας ’Αθηνών.

Καί άφού πέτυχε τό Διοικητι
κό Συμβούλιο αύτό τό πράγμα, 
ήταν πιά βέβαιο ότι εύκολα θά 
προχωρούσαν στή λύση τού πρώ 
του καί μεγάλου θέματος τής 
συγχώνευσης των Συλλόγων καί 
Ταμείων Συντάξεως. Όλοι πιά 
γνωρίζουμε, ότι σέ λίγες μέρες 
στις 31 τού Μάρτη, λήγει καί 
τυπικά ή ύπαρξη τού άδελφού 
Συλλόγου. Άπό τήν 1η τού ’Α
πρίλη, τού επόμενου μήνα, θά 
υπάρχει ό ένας, ό μοναδικός καί 
ό ένιαίος Σύλλογος τών 'Υπαλ
λήλων ’Εθνικής Τράπεζας.

’Εδώ μπαίνει μιά άλλη διάστα
ση καί μιά άλλη προοπτική, γιά 
τήν ένταξη καί τών άλλων δύο 
Συλλόγων πού ύπάρχουν στό χώ 
ρο μας.

Συνάδελφοι, είναι γεγονός 
πιά, ότι τά Ταμεία, όπως είπα, 
συγχωνεύτηκαν. Ή έξοδός μας 
άπ’ τήν Τράπεζα, θά άντιμετω- 
πίζεται ενιαία καί στήν ίδια βά
ση. ’Αλλά ή ούσία τού θέματος, 
δέν βρίσκεται άκριβώς σέ αύτή 
τή λέξη «ένωση». Όπως όλοι 
γνωρίζετε, βρίσκεται στή δυνα
τότητα κάλυψης τού έλλείμμα- 
τος ή όχι. Όπως είπε ό Συνά
δελφος Πρόεδρος Μαυρουλίδης, 
καί όπως φάνηκε, έξέφρασε μιά 
συγκρατημένη αισιοδοξία, ότι ό
λα θά πάνε καλά. Πάντως πρέ
πει νά τονιστεί, ότι ό νόμος 810, 
πού πέτυχε ό Σύλλογος, καί μέ 
τόν όποιον ή Διοίκηση τής Τρά
πεζας άποδεσμευτηκε άπό τήν 
υποχρέωση νά καλύπτεται άπό ά- 
πόφαση τών άρμοδίων ύπουργών 
γιά τήν κάλυψη τού έλλείμμα- 
τος, είναι πέρα γιά πέρα θετικό 
στοιχείο, καί θέλω νά πιστεύω ό
τι θά λύσει τό σοβαρό πρόβλημά 
μας.

Ούσιαστική κριτική, οπωσδήπο
τε, γιά τό μεγάλο τούτο θέμα, 
θά γίνει τελεσίδικα, όταν θά ξέ
ρουμε τελεσίδικα τή λύση τού 
θέματος.

"Ενα άλλο μεγάλο αίτημα, ή
ταν ό ’Οργανισμός 'Υπηρεσίας. 
Είναι γεγονός, ότι ό Σύλλογος 
έφερε ένα σχέδιο ’Οργανισμού 
Ύπηρεσίας. 'Οπωσδήποτε, υπάρ
χουνε πολλά κενά σ’ αύτό τόν 
’Οργανισμό Ύπηρεσίας. Πρέπει 
νά τονίσουμε, ότι μέχρι τώρα 
δέν είχε γίνει καμμιά ένέργεια 
γιά νά συνταχθεϊ, έστω έτσι ό
πως είναι, αύτό τό κείμενο. Μέ 
τίς ύποδείξεις πού έχουν γίνει, 
καί πού άκόμη γίνονται, πιστεύ
ουμε ότι θά προκύψει θετικός 
καί ώφέλιμος οργανισμός.

Τρίτο θέμα ήτανε οί πτυχιού- 
χοι — μή πτυχιούχοι. Ξέρουμε ό
λοι, Συνάδελφοι, σέ ποιά όξυν- 
ση βρισκόντουσαν οΐ σχέσεις με
ταξύ μας —μεταξύ όλων μας— σέ 
κάποια χρονική φάση, σέ κάποια 
χρονική στιγμή έξ αιτίας αύτού 
τού συγκεκριμένου θέματος. Πι
στεύω πώς βρισκόμαστε σ’ ένα 
κλίμα ύφεσής, καί οπωσδήποτε έ
χει βοηθήσει ό Σύλλογος σ’ αύ
τό τό πράγμα. Καί τό ότι έχει 
κατορθώσει ό Σύλλογος νά τό 
έντάξει μέσα στά πρώτο θεσμι
κά θέματα τού κλάδου, τής 'Ο
μοσπονδίας, είναι καθαρά έπί-

τευγμα δικά του.
Ομως Συνάδελφοι, Πρόεδρε 

Μαυρουλίδη καί οί υπόλοιποι τού 
Διοικητικού Συμβουλίου, ύπάρ
χουν καί πραγματάκια πού δέν 
κάνατε. Καί τά πραγματάκια αύ
τά, ήτανε γιά μάς, κατά τήν ά
ποψή μας, ούσιώδη καί βασικά.

Χαρακτηριστικά θά άναφέρω 
τό γεγονός, ότι παρ’ όλο πού 
υπήρχε μέσα στίς πρώτες έξαγ- 
γελίες τού Διοικητικού Συμβου
λίου, δέν είδαμε πουθενά νά γί
νονται συγκεκριμένες έπιτροπές 
έπεξεργασίας διαφόρων θεμά
των, γιά νά βοηθήσουν ούσιοστι- 
κά όλοι οί Συνάδελφοι. Μπήκε 
σέ μιά βάση ή λύση τών προ
βλημάτων συγκεντρωτική άπό 
πλευράς σας, καί προσπαθήσατε 
νά λύσετε τά προβλήματα, μέσο 
άπό τά γραφεία τής Πεσμαζό- 
γλου 1.

’Οπωσδήποτε, Συνάδελφοι, ύ
πάρχουν καί άλλα θέματα, γιά 
τά όποια πρέπει νά κριθεί ό 
Σύλλογός μας. Είναι σ’ όλους 
γνωστό, καί έρχεται άμέσως στό 
μυαλό μας, όπως καί ό ίδιος ό 
Πρόεδρος άνέφερε στή μέση καί 
στό τέλος τής ομιλίας του, τά 
γεγονότα στήν 'Ομοσπονδία.

Συνάδελφοι, ό Σύλλογός μας 
έκ τών πραγμάτων, έτσι είναι, 
παίζει τό πρώτο, τόν βασικό, τόν 
κυρίαρχο ρόλο, γιατί άποτελεί 
τό βασικό μοχλό τής 'Ομοσπον
δίας. "Ετσι λοιπόν, ήταν επόμε
νο ότι αύτόν τόν ρόλο θά έπαι
ζε στά γεγονότα πού έγιναν καί 
πού γίνονται. Είναι γεγονός, ό
τι σ’ αύτά τά κρίσιμα γεγονότα, 
μου, άλλού είχε δίκηο καί άλ- 
λού όχι. Φυσικά, δίκηο είχε στά 
θέματα κάποιας μεθόδευσης καί 
κλιμάκωσης τού άγώνα. Δέν εί
ναι, πιστεύουμε, θέση μας, νά 
μπαίνουμε σέ μιά άπεργία πού 
ξεκίναγε μέ δήμερη βάση, άλλά 
θά ήταν προτιμότερο, γιά νά έγ 
κλιματίζονται οί Συνάδελφοι καί 
νά μπαίνουνε στό νόημα καί στή 
συνείδηση αύτής καθ’ έαυτής 
τής άπεργίας, νά ξεκινάνε κλι
μακωμένα καίσωστά.

Δίκηο είχε ό Σύλλογος, όταν 
φυσικά μέσα άπό μιά άνακοίνω- 
σή του άναφέρθηκε σέ κάτι ά- 
νεπίτρεπτους χαρακτηρισμούς 
τού τέως Προέδρου τής 'Ομο
σπονδίας Παπαμάργαρη. ’Εάν ή
ταν έτσι, οπωσδήποτε είχε δί
κηο. Υπήρχε όμως τό σοβαρό 
θέμα τής καταγγελίας τών συμ
βάσεων. Τών κλαδικών συμβάσε
ων. Καί έκεϊ πέρα, έπειδή αύτό 
τό θέμα άποτελεί...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σαρ- 
ρή, νά περιοριστείτε στά θέ
ματα τής Ημερήσιας Διάτα
ξης·

Α. ΣΑΡΡΗΣ: Ακριβώς στά θέ
ματα τής Ημερήσιας Διάταξης 
είμαι κ. Πρόεδρε.

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ : Μιά 
διακοπή Συνάδελφε Σαρρή. 
Αύτά στά όποια άνεφέρεσαι 
δέν περνάνε στό 1978, δέν 
περνάνε μέσα στήν άπολογι- 
ζόμενη περίοδο. Πάνε στήν 
τρέχουσα περίοδο. Φεύγουμε 
άπό τό θέμα. Έάν άρχίσουν 
όλοι καί μιλάνε γιά τώρα, 
καί έκτος Καταστατικού εί
μαστε καί έκτος Ημερήσιας 
Διατάξεως. Καί θά ταλαιπω
ρηθούμε άδικα. Σάς δηλώ
νω ότι στή δευτερολογία μου 
καί έφ' όσον ύπάρχει περιθώ 
ριο, ότι θά σάς ένη μερώσω 
καί έπί τού θέματος αύτού. 
Κατά τό πρώτον τρίμηνο. 
Είδάλλως, είμαστε ύποχρεω- 
μένοι νά συγκαλέσουμε, έάν 
τό πράγμα πάρει τέτοιες δι
αστάσεις ™τίς όποιες εύχο
μαι νά μήν τίς πάρει— νά 
συγκαλέσουμε μία γενική 
συγκέντρωση τού προσωπι
κού καί νά ένημερωθεϊ διά 
ζώσης.

Α. ΣΑΡΡΗΣ: Γιά τό συγκεκρι
μένα θέμα, Συνάδελφε Πρόε
δρε ;

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ : ΓΓ 
αύτό στό όποιο έπεκταθήκα- 
τε.

Α. ΣΑΡΡΗΣ: ’Εάν τό βάζετε 
αύτό σ’ αύτή τή βάση Συνάδελ
φε Πρόεδρε Μαυρουλίδη, τό δέ
χομαι εύχαρίστως. Καί αν έκα
να τήν άναφορά, τήν έκανα δι
ότι τό πρόβλημα αύτό, άποτελεί 
μελλοντική προοπτική καί πι
στεύω ότι έκ τής είδικής Ιδιό
τητας τήν όποιαν έχετε, Πρόε
δρος τού Συλλόγου ’Εθνικής, 
Πρόεδρος τής ’Ομοσπονδίας, θά 
έπρεπε νά ληφθεί σοβαρά ύπ* 
όψη, ή γνώμη τής Γενικής Συ
νέλευσης τής Τράπεζας τής δι- 
κιδς μας. Έφ’ όσον όμως μού 
λέτε ότι άν ύπάρχει θέμα θά 
κάνετε έκτακτη Γενική Συνέλευ 
ση γιά νά τοποθετηθούμε έδώ 
πέρα, έγώ καλύπτομαι καί προ
χωρώ παρακάτω.

Συνάδελφοι, είναι γεγονός, ό
τι δέν πρέπει νά μένουμε πιά 
άμέτοχοι. Πρέπει όλοι μας, νά 
παλέψουμε γιά τήν έπιβίωσή

μας, σάν Τραπεζικοί Υπάλλη
λοι. Οί διαπιστώσεις τού τελευ
ταίου καιρού, δέν άφήνουν περι
θώρια γιά εύνοϊκά συμπεράσμα
τα. Καί όλοι ξέρετε, Συνάδελ
φοι, μέσα άπ’ τήν καθημερινή 
πρακτική πού περνάμε, ότι συμ
βαίνουν τέτοια γεγονότα, πού 
μόνο ζημιά μάς κάνουν. "Ισως 
θά μάθατε ότι ή Κυβέρνηση ά- 
ποφάσισε αύξηση γιά τόν ΟΤΕ, 
4%. Πρός γνώσιν καί συμμόρφω- 
σιν. Άκόμη όμως —αύτό ήταν 
χθεσινό— άν πιστεύουμε ότι θά 
πάρουμε μιά αύξηση τής τάξης 
τού 6—7—8—9%, νομίζω ότι δέν 
κάνουμε τίποτα, "Οταν ή φορο
λογία εισοδήματος όχι μόνο ε
λαφρύνσεις θέσπισε γιά μάς, άλ
λά πρόοθεσε καινούργια κοντύ
λια στό κεφάλι μας. Όταν ό 
πληθωρισμός έχει ξετινάξει τε
λείως τήν άξία τού χρήματός 
μας. "Οταν ή άκρίβεια τών άγα- 
θών πρώτης άνάγκης παίρνει τε
ράστιες διαστάσεις. Οταν έρ
χονται άπανωτές οί Κυβερνητι
κές άπαγορεύσεις. Καί έδώ σάς 
θυμίζω ότι ύπάρχει πρόσφατη ύ- 
ηουργική άπόφαση, πού άλλάζει 
τήν ίδια τή δομή τού ’Οργανι
σμού μας γιά τίς προσλήψεις καί 
καθιερώνει ένα άλλο σύστημα, 
πού θά δημιουργήσει ένα μόνιμο 
άπεργοσπαστικό μηχανισμό μέσα 
σ’ όλες τίς Τράπεζες.

Νομίζω Συνάδελφοι, πώς φτά
νει πιά. Άν πιστεύετε ότι τό 
δίκηο είναι μέ τό μέρος μας, 
πρέπει νά συμπαραταχθούμε σ’ 
ένα κοινο άγώνα, μέ τούς λοι
πούς έργαζόμενους τής Κοινής 
Ωφέλειας, γιά νά παλέψουμε. 
"Ετσι μόνο θά καλύψουμε τίς 
αύξήσεις τίς άπανωτές. Σάς θυ
μίζω μερικές άπ’ αύτές. Εισιτή
ρια 330/0. Εφημερίδες 43%. Κρέ
ας 25%. Διόδια 100%. Ή χθεσινή 
άπόφαση γιά τήν αύξηση συγγε
νούς κλάδου 4%. Αν λοιπόν πι
στεύετε ότι τό δίκηο είναι μέ 
τό μέρος μας, Συνάδελφοι, πρέ 
πει νά παλέψουμε όλοι μαζί. Δέν 
πρέπει πλέον νά μείνει Συνάδελ 
φος μέσα ατό χώρο τής ’Εθνικής 
Τράπεζας, πού μέ τόν τρόπο του 
καί τίς ένέργειές του —άναφέρο- 
μαι ατούς Συνάδελφους άπεργο- 
σπάστες— νά δίνει τό δικαίωμα 
κα στήν έργοδοσία καί στήν Κυ
βέρνηση, νά μάς χρησιμοποιεί 
γιά νά παίζουν τό δικό τους παι 
χνίδι.

Σάς εύχαριστώ πάρα πολύ.

(Χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ό κ. Καλύ- 
6ης έχει τό λόγο.

Συνάδελφοι, τίς έργασίες 
τής Συνέλευσής μας, ήρθε 
καί παρακολουθεί ό Γενικός 
Γραμματέας τής ΟΤΟΕ, Πρό 
εδρος τού Συλλόγου τής 
ΕΤΒΑ, Συνάδελφος Παφί- 
λης.

(Χειροκροτήματα)

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ 
ΣΥΝ. ΚΑΛΥΒΗ

Α. ΚΑΛΥΒΗΣ: Συνάδελφοι, θά 
άπασχολήσω τή. Γενική Συνέλευ
ση, γιά δυό συγκεκριμένα θέ
ματα. Τό ένα είναι ή άλλαγή τού 
Καταστατικού, καί πώς τή βλέ
πουμε έμεΐς, τά μέλη τής 'Ενι
αίας Συνδικαλιστικής Κίνησης.

Τό ΔΣ συγκεκριμένα, μέσα 
στόν άπολογισμό του, δέν τό 
είχε ούτε κάν θέμα πρός έπίλυ- 
ση, έάν φυσικά κινεί μία διαδι
κασία πρός αύτή τήν κατεύθυν
ση, ούτε σάν θέμα πού δέν λύ
θηκε. Έδώ, Συνάδελφοι, ύπάρχει 
συγκεκριμένη δέσμευση άπό τή 
Συνέλευση τού ’75 γιά άλλαγή 
Καταστατικού καί κατεύθυνση ά
πό τήν 'Ομοσπονδία, σύμφωνα 
μέ τό 8ο Συνέδριο, γιά καθιέρω
ση άπλής άναλογικής. Ή άπο
ψη τής Ενιαίας Συνδικαλιστικής 
Κίνησης, πού μετέχω, είναι πώς 
πρέπει νά έκδημοκρατηθεί τό 
Καταστατικό, καί νά καθιερωθεί 
ή άπλή άναλογική.

Τό πιστεύουμε αύτό, γιατί αύ- 
τός ό τρόπος έκλογής είναι ό 
πιό δημοκρατικός, όπου ούσιαστι- 
κά έκλέγονται αύτοί πού ψηφι 
ζονται. Δέν μπορεί κανένας νά 
στηριχτεί σέ έκλογίοηκα τεχνά 
σματα καί νά σφετεριστεί ψή
φους άλλων. Τό Διοικητικό Συμ
βούλιο είναι ή άντανάκλαση τής 
θέλησης τών Συναδέλφων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπήτε στά 
θέματα Συνάδελφε Καλύ6η.

Α. ΚΑΛΥΒΗΣ: Είναι στά θέμα- 
τα κ. Πρόεδρε. Οί λόγοι πού 
κατά τή γνώμη μας επιβάλλουν 
τήν καθιέρωση τής άπλής άναλο- 
γικής είναι : 1) Ή άρχή τής
δημοκρατικής λειτουργίας τών 
Σωματείων, πού είναι άποτέλε- 
σμα σωστών κατευθύνσεων, πού 
βάζει ή ζωή στό συνδικαλιστικό 
κίνημα. 2) Τό αίτημα τών εργα
ζομένων νά άντιπροσωπεύονται 
όλες οί άπόψεις καί τάσεις στά 
Διοικητικά Συμβούλια. 3) Ή δι
εθνής τάση άνάπτυξης τού συν

δικαλιστικού κινήματος.
Σάν άποτέλεσμα καθιέρωσης 

αύτής τής άπλής άναλογικής, θά 
έχουμε πραγματική δημοκρατία 
στό Σύλλογο, μέ τήν έκφραση 
όλων τών άπόψεων. Ενεργοποί
ηση περισσότερων Συναδέλφων, 
άνοδο τής λειτουργικότητας τού 

ΔΣ, καί άμεσότερη έπαφή μέ τή 
βάση. 3) Ένωτικές διαδικασίες 
μεταξύ τών παρατάξεων, καί αύ 
ξηση τής άγωνιστικότητας τών 
Συλλόγων καί τής 0Τ0Ε. Οί πο
λέμιοι τής άπλής άναλογικής, ι
σχυρίζονται ότι δέν βοηθάει τό 
ΔΣ στή λειτουργία του, γιατί τό 
κάνει άνομοιογενές.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε πάν
τα έκτος θέματος, Συνάδελ
φε.

Α. ΚΑΛΥΒΗΣ: Είναι ένα θέμα 
πού είχε άπασχολήσει καί τό Δι
οικητικό Συμβούλιο. Συντομεύω. 
Τί στήριγμα στή βάση θά έχει 
ένα ΔΣ ομοιογενές, άλλά άδύ- 
ναμο σέ σχέση μέ τή θέληση τών 
Συναδέλφων; ’Αφού δέν δίνεται 
ή δυνατότητα μέ τά σημερινά 
δεδομένα καί παίρνει τήν πλειο- 
ψηφία συνδυασμός μέ 30—40% 
τών έκλογέων.

'Αντίθετα, μέ τήν άπλή άνα- 
λογική, άκούγεται ή φωνή τής 
βάσης. Γιά νά συγκροτηθεί τό 
ΔΣ, άπαιτεΐται ό συνδυασμός, ή 
οί συνεργαζόμενοι συνδυασμοί, 
νά έχουν πάνω άπ’ τό 50% τών 
ψηφοφόρων. "Έτσι, γίνεται ά- 
νάγκη ή ένότητα καί ή συνερ
γασία τών συνδυασμών, τόσο έκ- 
λογικά όσο καί μετεκλογικά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : θά σάς ά- 
φαιρέσω τό λόγο, άν δέν 
μπήτε στό θέμα Συνάδελφε.

(Διαλογικές συζητήσεις)

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Συ
νάδελφοι, ύπάρχει ή Έπιτρο 
πή του Καταστατικοί). Τής 
τροποποίησης τοΰ Καταστα
τικού, ή όποια λειτουργεί καί 
ή οποία θά φέρει συγκεκρι
μένο θέμα σέ έκτακτη Κατα
στατική Γενική Συνέλευση. 
Έκεΐ νά πάμε όλοι καί νά 
πούμε τίς γνώμες γιά τό σύ
στημα τό έκλογικό. Έδώ δέν 
πρόκειται νά έρθει οποιοσδή
ποτε νά μάς κάνει μάθημα 
ποιό είναι τό εκλογικό σύστη 
μα καλύτερο ή όχι. Μάθετε 
όλοι νά έχετε κοινοβουλευ
τική συνείδηση. Νά εϊσαστε 
μέσα στά θέματα καί νά σέ
βεστε έκεΐνο τό όποιο συμ
φωνείτε νά γίνει.

Α. ΚΑΛΥΒΗΣ: Είναι ένα θέμα, 
πού είχε άπασχολήσει τό Σύλλο
γο. Αρα έπρεπε νά είχε λυθεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δέν είναι
γιά σήμερα. Μή μάς ταλαι
πωρείτε.

Α. ΚΑΛΥΒΗΣ: Τελειώνω μ’ αύ
τό τό θέμα. Ή κίνησή μας προ
τείνει νά γίνει άμεση προετοι
μασία διεξαγωγής Καταστατικής 
Συνέλευσης, πληροφόρηση τών 
Συναδέλφων καί ύποβολή προ
τάσεων, συγκεντρώσεις γιά νά 
διευκολυνθεί ή έπικοινωνία καί 
μέσα στόν ’Απρίλη νά γίνει ή 
Καταστατική Συνέλευση, ώστε οί 
έρχόμενες έκλογές νά γίνουν 
μέ τήν άπλή άναλογική.

Συνεχίζω, μέ ένα άλλο θέμα, 
τώρα, πού μέ άφορά καί-σάν έρ- 
γαζόμενο στό Ταμείο. Είναι τό 
θέμα τών ΤΕΛΕΡΣ. Είναι γνωστά, 
Συνάδελφοι, τά προβλήματα τών 
ΤΕΛΕΡΣ. Εντατικοποίηση δου
λειάς, ένα μεγάλο ποσοστό κιν
δύνου νά κάνουμε έλλείμματα, 
καί μία ύπηρεσία χωρίς συγκε
κριμένη προοπτική. Καί ή Τρά
πεζα άναγνωρίζει ότι ύπάρχει

Σ. ΑΙΑΡΓΚΟΒΑΣ: Συνάδελφοι, 
γιά πρώτη φορά είμαι εύτυχής, 
πού άπό τού βήματος θά χαιρε
τίσω τήν ένωση τών Συναδέλφων 
μας μέ τούς συναδέλφους τής 
Τραπέζης ’Αθηνών. Έστω καί 
άν τυπικά άκολουθηθεΐ ό χρόνος 
πού έπεται. Άκόμη, έναν χαι
ρετισμό θά κάνω, γιά τήν άπο- 
κατάσταση τής Εθνικής Τραπέ
ζης στόν χώρο τής ΟΤΟΕ, χαι
ρετίζοντας τήν ανάληψη τής 
Προεδρίας.

"Ηταν τά δύο σημεία, τά ο
ποία προσωπικά μέ ικανοποίη
σαν. Μέ ικανοποίησαν άφάντα- 
στα, διότι άπό καιρό τά είχα έ- 
πισημάνει κι έγώ μέ τή σειρά 
μου, όπως όλοι σας. Σεβόμενος 
τώρα τό χρόνο, τόν πολύτιμο 
χρόνο, όλων μας, θά περιορι
στώ έλάχιστα σέ τρία βασικά θε- 
ματάκια, πού νομίζω ότι θά εί
ναι καί τά μεγαλύτερα.

Τό πρώτο είναι τό άσφαλιστι- 
κό. Βεβαίως, πρώτος χαιρέτισα 
τήν ένωση τών Συλλόγων, άλλά 
στό σκέλος αύτό, θά έπικαλεσθώ 
τούς φόβους τού Προέδρου μας 
καί Προέδρου τής 'Ομοσπονδίας, 
στό σημείο έκείνο άκριβώς, δη-

αύτό τό πρόβλημα, άλλά άπό τή 
δική της τή σκοπιά. Πρώτα άπ’ 
όλα, γιατί μέ τόν έκσυγχρονι- 
σμό τών εργασιών της γίνονται 
άπαραίτητοι καί έπειτα γιατί θε
ωρεί ότι οί ΤΕΛΕΡΣ είναι εύαί- 
σθητη θέση, μέ τήν έννοια ότι 
όταν π.χ. άπεργούν οί ΤΕΛΕΡΣ, 
δέν έξυπηρετείται ό κόσμος. Ε
νώ όταν άπεργεΐ ό ύπάλληλος 
τής Διοίκησης τό πρόβλημα δέν 
είναι τόσο σημαντικό γι’ αύτήν. 
Γι’ αύτό, ή Τράπεζα προσπαθεί 
νά δώσει κίνητρα, γιά νά θελή- 
σουν οί Συνάδελφοι νά δουλέ
ψουν στά Ταμεία. Ένα άπ’ αύ
τά τά κίνητρα είναι καί τό νέο 
σχέδιο τής Επιτροπής τής Διοί
κησης, πού δίνει τή δυνατότητα 
στήν Τράπεζα μέ πράξη Διοικη- 
τού, νά δίνει έξάμηνη προώθηση 
κ.λπ., σ’ αύτούς πού δουλεύουν 
τρία χρόνια σάν άπλοι ΤΕΛΕΡΣ 
καί δύο σ’ αύτούς πού δουλεύ
ουνε ΤΕΛΕΡΣ γενικών διαδικα
σιών.

Κατ’ άρχήν καί μόνο ή διατύ
πωση μάς προβληματίζει, τί κρι
τήρια θά παίρνονται άφού είναι 
τελικά στή δυνατότητα τής Τρά
πεζας; Άλλά καί έξετάζοντας 
τό θέμα τής προώθησης, αύτό 
καθ’ εαυτό, θά δούμε ότι δέν 
άπομακρύνει κατ’ άρχήν τίς αί
τιες τών προβλημάτων τών 
ΤΕΛΕΡΣ. Εκτός άπ’ αύτό όμως, 
ή έξάμηνη προώθηση διαγράφει 
τόν κίνδυνο νά γίνει ή βάση έ- 
νός παραπέρα διαχωρισμού, πού 
πέρα άπ’ τή μορφή τής προώθη
σης, μπορεί νά πάρει καί πιό 
συγκεκριμένο χαρακτήρα. Αντι
δικίες πιά μεταξύ ύπηρεσιών.

Φαίνεται ότι αύτή ή τακτική 
στίς Τράπεζες πού ξεκίνησε μέ 
τούς έπί συμβάσει χειριστές καί 
χειρίστριες τού Κέντρου Μηχα
νογραφίας, τείνει νά πάρει μιά 
μονιμότερη βάση, νά τείνει δη
λαδή στή μορφή τής κατηγοριο- 
ποίησης. Γενικά ή θέση τής Τρά 
πεζας άπέναντι στό πρόβλημα 
τής προώθησης, είναι νά δίνει 
τίς λύσεις πού τή συμφέρει. Μ’ 
αύτόν τόν τρόπο, ηροκαταλαμβά 
νει τυχόν άντιδράσεις πού θά 
δημιουργηθούν έξ αιτίας τής 
ταχύρρυθμης ύπαγωγής τών Κα
ταστημάτων στό σύστημα ΟΝ 
LINE. Θά πετύχει νά δημιουρ
γήσει μία «έφεδρία» άνθρώπων, 
πού θά τούς προσελκύσει αύ
τό τό μέτρο. Καί άπό κεί καί έ
πειτα θά έχει τή δυνατότητα νά 
ρυθμίζει τήν κατάσταση κατά τέ
τοιο τρόπο, πού νά δημιουργεί 
μέχρι καί άπεργοσπάστες, έντεί- 
νοντας τό στόχο τής άπώλειας 
τής προώθησης. Φαντασθείτε έ
ναν ΤΕΛΕΡ πού δουλεύει ένάμι- 
συ χρόνο, μέ τόν κίνδυνο αύτό, 
νά πείθεται νά δουλέψει μέ αύ
τή τήν έννοια. Δηλαδή προωθεί
ται ή δημιουργία ενός άπεργο- 
σπαστικού μηχανισμού.

Ή κίνησή μας, ή Ενιαία Συν
δικαλιστική Κίνηση, πιστεύει ότι 
ή λύση σ’ αύτό τό πράγμα είναι 
ή εξής: Πρώτα άπ’ όλα, αύξηση 
τού έπιδόματος σέ παραδεκτά 
όρια. 2) Ασφάλιση κατά τών λα 
θών. Οί άσφαλιστικές έταιρίες έ
χουν δυνατότητα τέτοιων συμ
βολαίων.

Αύτά, σέ συνδυασμό μέ τίς λύ
σεις πού προωθούνται στό σχέ
διο ’Οργανισμού καί είναι γνω
στές αύτές οί λύσεις. Επίσης, 
πιστεύουμε ότι θά βοηθούσε μιά 
Επιτροπή μελέτης τών προβλη
μάτων αύτών, καί συγκεκριμένα 
νά μετέχουν καί ΤΕΛΕΡΣ σ’ αύ
τή τήν Επιτροπή. Πιστεύω ότι 
θά βοηθήσουν σ’ αύτή τήν κα
τάσταση.

Εύχαριστώ.

(Χειροκροτήματα.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό Συνάδελ 
φος Λιαργκόδας έχει τό λό
γο.

λαδή άν ή Τράπεζα θά μπορέσει 
ή όχι νά καλύψει τό έλλειμμα. 
Νομίζω ότι θά έπρεπε αύτό τό 
σημείο, νά ήταν τό πρώτο πού 
θά έπρεπε νά προσεχθεί πριν 
προχωρήσουμε νά κάνουμε έ- 
κείνη τήν περίφημη ένωση. Καί 
νά μή λεχθεί αύτό πού έλέχθη 
άπό τόν Συνάδελφο Σαρρή, ότι 
έγινε σήμερα αύτό πού δέν εί
χαν κάνει όλα τά προηγούμενα 
Συμβούλια. Δέν είχα τήν τιμή 
νά είμαι μέλος προηγουμένων 
Διοικητικών Συμβουλίων, άλλά 
νομίζω ότι δέν ύπάρχει Συνά
δελφος πού διετέλεσε κατά τό 
παρελθόν μέλος τού Διοικητικού 
Συμβουλίου, είτε στήν ήγετική 
θέση, είτε στίς υπόλοιπες βαθμί
δες, πού νά μήν ήθελε αύτή τήν 
ένωση.

Τό νόημα είναι, έάν μπορούσε 
νά γίνει, έάν έξασφαλίζοντο τά 
έχέγγυα νά γίνει αύτή ή ένω
ση. Καί φοβάμαι —εύχομαι νά 
βγώ ψεύτης— ότι έδώ δέν καλυ- 
πτόμεθα πλήρως. Καί θά βρεθού
με στήν άνάγκη προσεχώς, νά κι 
νητοποιηθούμε όλοι σέ άπεργια- 
κούς άγώνες, τούς οποίους νά 
θά τούς κάνουμε, άλλά θά έ

πρεπε νά έχει προηγηθεϊ αύτή 
ή κάλυψη. Δέν θά έπεκταθώ, δι
ότι θά δοθεί ή εύκαιρία καί 
στούς επόμενους ομιλητές νά τό 
άναπτύξουν.

Τό δεύτερο θέμα είναι ό ’Ορ
γανισμός. Τό σχέδιο τού ’Οργα
νισμού, Συνάδελφοι, αύτό πού 
κυκλοφόρησε ό Σύλλογος, μέ ά- 
πησχόλησε ίσως όσο κανέναν Συ 
νάδελφο άλλον. Μέ καθήλωσε 17 
Σαββατοκύριακα στό σπίτι μου, 
διαθέτοντας 474 ώρες έργασίας..

(Χειροκροτήματα)

...καί έπετελέσθη μία έργασία 
προτάσεων, ή όποια υπεβλήθη ύ- 
πό μορφήν συλλογική, άπό τόν 
Σύνδεσμο. Είμαι άπόλυτα πεπει
σμένος, ότι αύτό τό σχέδιο τού 
νέου ’Οργανισμού, τουλάχιστον 
άν δέν ουντάχθηκε όλως διόλου 
πρόχειρα, τουλάχιστον έξυπηρε- 
τεί τόν έργοδότη.

Καί τό τρίτο θέμα πού θά σάς 
άπασχολήσω,' είναι τό θέμα τών 
μή πτυχιούχων. Διαφωνώ κάθε
τα μέ τόν Συνάδελφο Σαρρή, 
πού είπε προηγουμένως, ότι κα- 
τάφερε τήν ύφεση ό Σύλλογος 
στό θέμα αύτό. Δέν τήν κατάφε- 
ρε μόνος του, Συνάδελφοι. Τήν 
κατάφερε μέ τούς ένδιαφερομέ- 
νους, όπως άκριβώς είπε καί ό 
Πρόεδρος όταν έπεκαλέσθη ότι 
«τή σύμφωνο γνώμη τών ένδια- 
φερομένων». Συνεπώς, έάν αύτό 
έπετεύχθη, δέν είναι μόνο τού 
Συλλόγου. Είναι και τών ένδια- 
φερομένων. Νά τά λέμε κι άπό 
κεί. Είναι άλήθεια.

Προσωπικά, δέν είμαι ίκανοποι 
ημένος άπό τή θέση τού Συλλό
γου στό θέμα αύτό καί δέν είμαι 
ικανοποιημένος περισσότερο καί 
άπό τήν ΟΤΟΕ. Διότι, τό Δεκέμ
βριο τού 1977, πριν καταλήξου
με έκεί πού καταλήξαμε, δηλα
δή στήν επίδοση τής έξωδίκου, 
μέ προοπτική νά δώσουμε προ
θεσμία στήν Τράπεζα νά τό συ
ζητήσει έπί τέλους, διαφωνού
σαμε μέ τή Διοίκηση τού Συλλό
γου μας, στό άν έπρεπε νά ό- 
δηγηθεί τό θέμα αύτό στή Διαι
τησία μέ άπεργιακή κινητοποίη
ση δυναμώνοντας τό θέμα, π άν 
θά έπρεπε νά πιέσει ό Σύλλογος 
τήν Διοίκηση. Οί λεπτομέρειες, 
δέν έχουν καμμία σημασία τού
τη τή στιγμή. Τό άποτέλεσμα εί
ναι ότι μετά άπό 1 — 1,5 χρόνο, 
άκριβώς όταν βρισκότανε στίς 
παραμονές έκδικάσεως στό Συμ
βούλιο Επικράτειας καί όταν ή 
άπεργιακή κινητοποίηση πού δέν 
ήροσέφερε παρά μάλλον ζημία 
προξενούσε, ήρθε ΟΤΟΕ καί Σύλ 
λογος νά παρουσιάζεται, στά 
χαρτιά τουλάχιστον ότι τό έν- 
στερνίζεται καί τό προχωρεί.

Έγώ προσωπικά, πού έκφράζω 
τό παράπονό μου αύτό, είμαι σέ 
θέση, ένώπιόν σας, πάλι νά δη
λώσω παραδοχή άπόλυτη —σ’ 
αύτό τό θέμα έννοώ— όταν ό 
Σύλλογος ή οποιοσδήποτε άλ
λος μπορέσει καί καταλήζει σ* 
ένα άποτέλεσμα, άλλά όχι ύπό 
μορφή ύπομνημάτων. Διότι τά ύ- 
πομνήματα, Συνάδελφοι, είναι 
αιτήσεις.

Αιτήσεις πού πετιώνται στό κα 
λάθι τών άχρήστων. Καί παρουσι
αζόμαστε πάντοτε ότι ένδιαφε- 
ρόμεθα, τό φέρνουμε στήν επι
φάνεια, καί πάντα μένει άλυτο 
πρός έκμετάλλευση.

Πιστεύω ότι καλή διάθεση ύ- 
πάρχει άπ’ όλους τούς συνδικα- 
λιζομένους. Είναι θέμα τακτι
κής. Καί νομίζω 0Τ4 τό παρόν 
Διοικητικό Συμβούλιο, δέν έχει 
παρουσιάσει στόν τομέα αύτό, 
τήν καλή τακτική.

Εύχαριστώ.

(Χειροκροτήματα)

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ 

ΣΥΝ. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό Συνά- 

δελφος Βλασσόπουλος έχει 
τό λόγο.

Γ. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελ
φοι, κατ’ άρχήν χαιρετίζω μέ 
αισιοδοξία τους νέους συναδέλ
φους πού βρίσκονται έδώ, μαζί 
μέ τούς παλιούς καί γνωστούς. 
Ή συμβολή τού καθένα μας εί
ναι τό ίδιο απαραίτητη γιά τήν 
έπιτυχία τής Γενικής μας Συ
νέλευσης. Μερικοί, ζήσαμε έν
τονα τή συνδικαλιστική ζωή, μέ
σα στό 1978. Άλλά κι έκείνοι 
πού δυστυχώς δέν άσχολοϋνται 
ένεργά μέ τό συνδικαλισμό, έ
νοιωσαν τίς συνέπειες τών γε
γονότων.

Αύτά τά γεγονότα, παρουσιά
ζει μέ τό δικό της τρόπο ή ή- 
γεσία τού Συλλόγου μας στό 
κείμενο τον) Απολογισμού της, 
πού δημοσιεύτηκε. Δέν έχει φυ 
σικά νόημα νά άντιμετωπίσουμε 
τόν Απολογισμό μέ ένα άβασά- 
νιστο καί ζερό ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Χρει
άζεται καλόπιστη μά καί θαρρα
λέα κριτική, άν θέλουμε νά βο
ηθήσουμε πραγματικά στή χάρα-

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ
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ξη μιας σωστής παραπέρα πο
ρείας. Γιατί, άν δώσουμε βάρος 
σε εγκώμια ή άφορισμούς, θά 
μάς ξεφύγει ή ούσία. Σε γενι
κές γραμμές, έμείς, τά μέλη τής 
'Ενιαίας Συνδικαλιστικής Κίνη
σης, πιστεύουμε πώς έγιναν δι- 
άφοφρα θετικά βήματα, μεγαλύ
τερης ή μικρότερης σημασίας.

Σίγουρα, τό πιό σπουδαίο ή
ταν ή ενοποίηση των Άσφαλιστι 
κών μας Ταμείων καί στή συνέ
χεια των δύο κυρίων Συλλόγων 
τού Προσωπικού. Τής 'Εθνικής 
καί τής ’Αθηνών. Τή στιγμή πού 
ή έργοδοσία καί τά φερέφωνά 
της πετυχαίνουν άλλου νά δια- 
σπάσουν τούς έργαζόμενους σ' 
ένα σωρό Σωματεία καί άντισυλ- 
Χόγους, στήν Τράπεζά μας, συμ
βαίνει άκριβώς τό άντίθετο. Δυ
ναμώνουμε ένωμένοι καί παλεύ
ουμε γιά τά δίκαια αίτήματά 
μας άπό καλύτερες θέσεις.

Έζ άλλου, είναι άλήθεια πώς 
κατοχυρώθηκαν μερικά έπιδόμα- 
τα, άποκαταστάθηκαν σ’ ένα βα
θμό οί προσωρινότητες, καί, πα- 
ραχωρήθηκαν —έλάχιστες έστω— 
διευκολύνσεις στούς φοιτητές. 
Παρ’ όλα αύτά, δέν συμφωνού
με μέ όλα τά σημεία τού ’Απο
λογισμού. Μάς κάνει έντύπωση, 
ότι δέν άναφέρονται βασικά πρά 
γματα ενώ άλλα θέματα παρου
σιάζονται επιφανειακά καί μόνο. 
Λόγου χάρη, πουθενά δέν φαίνε 
ται άν τό Διοικητικό Συμβούλιο 
έχει κάνει λάθη ή παραλείψεις. 
Κι όμως θά τού θυμίσω ορισμέ
να, μεταφέροντας καί τίς άπό- 
ψεις πολλών προοδευτικών Συνα 
δέλφων. Γιατί άν δέν κατατοπί
σουμε, πώς άραγε θά διορθω
θούν; "Ενα συμπέρασμα, πού 
βγαίνει άπό τήν συνολική δρά
ση τού Συλλόγου, είναι πώς δέν 
άξιοποίησε τήν μαζικότητα πού 
έχουμε σάν Σωματείο. Δέν στη- 
ρίχθηκε δηλαδή όσο έπρεπε 
στούς έργαζομένους γιά νά 
προωθήσει τίς διεκδικήσεις μας.

'Οπωσδήποτε οί συνάδελφοι 
πήραν μέρος σέ άπεργιακές έκ- 
δηλώσεις, όπως τού Δεκέμβρη, 
γιατί οί περισσότεροι ξέρουν υ
ποσυνείδητα ότι πρέπει νά άκο- 
λουθήσουν τό εκλεγμένο τους 
όργανο. ‘Αλλά αύτό δέν είναι 
άρκετό, γιατί άν κάτι δέν γίνε
ται συνειδητά, είναι άγνωστο 
πόσο θά διαρκέσει. Χρειάζεται 
σωστή καί διαρκής ενημέρωση. 
Χρειάζεσαι ενεργοποίηση γιά νά 
άνέβει ή συνδικαλιστική μας συ 
νείδηση. "Ας ρωτήσουν τά μέλη 
τού Διοικητικού μας Συμβουλίου 
τόν έαυτόν τους, τί κάναμε γιά 
νά κινήσουμε τό ενδιαφέρον τού 
κόσμου, γιά νά έχουμε όλο καί 
μεγαλύτερη συμμετοχή τών Συ
ναδέλφων στά κοινά. Γιά νά δέ
σουμε τά καθημερινά τους προ
βλήματα μέ τήν συμβολή τον 
κάθε ένα χωριστά στήν λύση τών 
προβλημάτων αύτών.

Τούς λέμε είλικρινά πώς θά έ
πρεπε νά είχαν κάνει πολύ πε
ρισσότερα άπό ό,τι ίσως νομί
ζουν ότι έκαναν. Κάτι τέτοιο, θά 
τό κατάφερναν, άν διατηρού
σαν μιά πιό ούσιαστική σχέση 
μέ τούς έργαζόμενους. Δέν μπο 
ρούν μόνο τά μέλη τού Διοικη
τικού Συμβουλίου νά κάνουν τά 
πάντα. Υπήρχε θεσμός τών άν- 
τιπροσώπων τού Συλλόγου, στά 
Υποκαταστήματα τής Αθήνας 
καί ’Επαρχίας, πού δέν λειτούρ
γησε σχεδόν καθόλου. Αύτοί οί 
άνηπιρόσωποι θά μπορούσαν νά 
άγχαλιάσουν όλο τό δίκτυο καί 
νά ένημερώσουν καί τίς δύο 
πλευρές, ήγεσία καί βάση, δου
λεύοντας σάν πομποί καί δέκτες 
ταυτόχρονα.

Καί όμως πόσες συγκεντρώ
σεις άντιπροσώπων έγιναν σέ 
όλη τήν διάρκεια τής χρονιάς 
πού πέρασε; Έλάχιστες. Καί συ
νέβηκαν τόσα σημαντικά γεγο
νότα. Είναι άνάγκη λοιπόν, νά 
λειτουργήσει ό θεσμός αύτός. 
Συνεπώς ύπάρχει συγκεκριμένη 
ευθύνη τού Συλλόγου, σέ αύτό 
τό θέμα.

"Ας δούμε τώρα, τ( έπιπτώ- 
σεις είχε ή έλλειψη σωστής ένη- 
μέρωσης γιά τά έπί μέρους θέ
ματα, πού άναφέρει ό Απολο
γισμός. Στό πρόλογο τού ’Απο
λογισμού γράφει: «Ή προσπά
θεια της Κυβέρνησης γιά τήν 
όριστικοποίηση τής ένταξης τής 
χώρας μας στήν ΕΟΚ, έφερε μία 
σειρά έμμεσων καί άμεσων με
ταβολών στις έργασιακές σχέ
σεις σέ βάρος φυσικά τών έργα- 
ζομένων. «Αυτή είναι μία δια
πίστωση πού μάς βρίσκει έντε- 
λώς σύμφωνους. "Ομως δέν έχει 
κατανοηθεΐ άπό τούς έργαζόμε
νους ιδιαίτερα τού Κλάδου μας 
ότι τά παραπάνω σχετίζονται ά
μεσα μέ αύτό πού λέμε «Πολιτι
κή τής μονόπλευρης λιτότη
τας». Μέ αύτό, πού όνομάζουν 
έντατικοποίηση τής έργασίας. 
Δηλαδή περισσότερα κέρδη μέ 
τούς Τδιους ύπάλληίλους, πού 
θά δουλεύουν πιό σκληρά, χωρίς 
νά παίρνουν ούσιαστικές αύξή- 
σεις. "Ας μήν περιμένουμε νά 
τά πληροφορηθούν οί Τραπεζοϋ- 
πάλληλοι άπό τίς Εφημερίδες.

Ξέρουμε καλά τίς θεωρίες. Περί 
ύψηλομίσθων πού κυκλοφορούν. 
"Επρεπε ό Σύλλογος νά άσχο- 
ληθεί σοβαρά μέ τήν πληροφό
ρησή μας. "Επρεπε άκόμα νά 
μελετήσει τίς συνέπειες πού θά 
είχε ή τυχόν ένταξη στήν ΕΟΚ, 
γιά τόν Κλάδο μας. Καί νά κά
νει γνωστές αύτές τίς συνέπειες 
εις τούς Συναδέλφους. Δέν τό 
έκανε δυστυχώς μέχρι σήμερα. 
Νά τό κάνει.

Σέ άλλο σημείο, άναφέρεται 
πολύ σωστά έπίσης ότι ή Γενι
κή Συνομοσπονδία ’Εργατών Έλ-, 
λάδος καί τό ’Εργατικό Κέντρο 
τής ’Αθήνας, έχουν μετατρα- 
πεΐ στά ταγούς τής Κυβερνητι
κής Πολιτικής. Καί έδώ όμως ή 
στάση τού Διοικητικού Συμβου- 
λί δέν ήταν σθεναρή. Γιατί δέν 
έδωσε τήν μάχη, όπως είχε κα
θήκον νά κάνει μέσα . καί έξω 
άπό τά άντίστοιχα ψευτοσυνέ- 
δρια, τών άνώτερων αύτών συν
δικαλιστικών οργάνων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό χρόνος 
σας τελειώνει Συνάδελφε 
Βλασσόπουλε.

Γ. ΒΑΑΣΣΟΠΟΥΔΟΣ: Τόν έχω 
χρονομετρήσει μέ 9 λεπτά.

Χαρακτηριστικό: Ή άνακοίνω- 
ση τού ΔΣ, κυκλοφόρησε άφού 
άποκλείστηκαν άπό τό Συνέδριο 
τού ΕΚΑ, οί νόμιμα έκλεγμένοι 
Συνάδελφοι τής Τραπέζης ’Αθη
νών καί τού Βοηθητικού Προσω
πικού. Ούτε έξήγησε ό Σύλλο
γος στούς Συναδέλφους, πώς 
μιά τέτοια ήγεσία θά άποτελέ- 
σει τροχοπέδη στίς διεκδικήσεις 
μας. Μάς είπε ό κ. Μαυρουλί- 
δης, ότι δέν χρειάζεται πολύς 
θόρυβος, γιατί ό κόσμος τά ξέ
ρει αύτά.

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ: Ό Πρόεδρος τού 
Συλλόγου.

Γ. ΒΑΑΣΣΟΠ ΟΥΔΟΣ: Μάς είπε 
ό Πρόεδρος τού Συλλόγου ό κ. 
Μαυρουλίδης, ότι δέν χρειάζεται 
πολύς θόρυβος...

(Χειροκροτήματα)

...γιατί ό κόσμος τά ξέρει αύ
τά, καί όμως έμείς διαπιστώσα
με, ότι πολλοί τά άγνοούσανε 
έντελώς καί διαπιστώσαμε άκό
μα, ότι πολλοί ήθελαν νά τά 
μάθουν. Είναι πολύ σημαντικό, 
νά τά ξέρουν όλοι. "Ερχομαι 
τώρα στό θέμα τού οργανισμού.

Κυκλοφόρησε ένα πολύ ένδια- 
φέρον βιβλιαράκι μέ δύο κείμε
να παληό καί νέο σχέδιο. Ό
μως άπό κεΐ καί πέρα τίποτα. 
Δέν δόθηκε άπό τήν μεριά τού 
Συλλόγου κανένα έρέθισμα, γιά 
νά διαβασθεί έστω αύτό τό τεύ
χος. Δέν έπισημάνθηκε ή σπου- 
δαιότητα τής ύποθέσεως, ούτε 
μία συγκέντρωση καί δημόσια 
συζήτηση δέν οργανώθηκε μέ
χρι τώρα, γιά νά άναλυθούν οί 
διαφορές στά έπίμαχα σημεία. 
Ωστόσο, τό βιβλιαράκι καθορί
ζει τήν σχέση μας μέ τήν ίδια 
τήν δουλειά, πού κάνουμε 8 ώ
ρες τήν ήμέρα, καθορίζει τήν 
συμπεριφορά μας καί τήν έξέ- 
λιξή μας στήν Τράπεζα. Βέβαια 
οί στήλες τής ’Εφημερίδας περί- 
μεναν τά άρθρα μας. "Αραγε, 
προβληματίστηκε ή ήγεσία μας 
γιά τό γεγονός ότι δέν μάς φθά- 
σανε αύτά τά άρθρα, ή έφθασαν 
έλάχιστα; Πρέπει λοιπόν, νά γί
νει κάτι καί άπό τήν μεριά τού 
Συλλόγου.

(Ταυτόχρονες διαλογικές συ
ζητήσεις)

• Στό θέμα τών μή πτυχιούχων, 
πού διχάζει τό Προσωπικό χρει
άζεται περισσότερο...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τέλειωσε ό 
χρόνος. Συνάδελφε Βλασσό
πουλε σεβαστείτε μόνο τόν 
χρόνο.

Γ. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα τε
λευταία, οί διασπαστικοί άντι- 
σύνδεσμοι Πτυχιούχων καί μή 
Πτυχιούχων, πού είναι οί όψεις 
τού ίδιου νομίσματος, κινούνται 
σέ έξαλλα πλαίσια. Ή άνοχή ά- 
πέναντί τους ίσως νά μήν θεω
ρείται πιά δείγμα μετριοπάθειας 
καί ψυχραιμίας. "Ας τό προσέ
ξει αύτό ό Σύλλογος.

(Ταυτόχρονες διαλογικές συ
ζητήσεις)

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΝ. ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τόν λόγο ε- 

χει ή Δίς Τσιγκουνάκη.

I. ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗ: Συνάδελ
φοι, συνεχίζω τήν ομιλία, πού 
διακόπηκε προηγούμενα. Ή δί
κιά μου ή ομιλία είναι 5 λεπτά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεσποινίς
Τσιγκουνάκη τά δικά σας νά

πείτε, όχι τοϋ προηγούμε
νου.

(Ταυτόχρονες διαλογικές συ
ζητήσεις)

I. ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗ (συνεχίζον
τας τήν ομιλία τού συν. Γ. Βλασ 
σόπουλου) : Μίλησα άρκετά γιά 
τό θέμα τής ένημέρωσης τής 
έπαφής τού Συλλόγου μας μέ 
τόν κόσμο. Αύτό δέν σημαίνει 
ότι ό Σύλλογός μας πρέπει νά 
κάνει κάθε μέρα άδυσώπητη πο
λεμική ένάντια σέ όσους δέν 
συμφωνούν μαζί του. Δέν έννο- 
ούμε πώς θά έπρεπε νά δημιουρ- 
νείται οξύτητα ή άντιπάθεια με 
ταξύ μας, άλλά χρειάζεται πλη
ροφόρηση σέ όλα τά θέματα πού 
μάς καίνε, γιά νά γίνει σωστή 
προετοιμασία καί κλιμάκωση τών 
άγώνων μας. Όταν οί Συνάδελ
φοί μας, ξέρουν γιατί άπεργού- 
με καί γιατί ζητάμε αύξήσεις, 
τότε έχουν στά χέρια τους τήν 
μεγαλύτερη έγγύηση έπιτυχίας. 
Τότε στηριζόμαστε πραγματικά 
στίς δυνάμεις μας καί νικάμε. 
Νά μήν υποτιμάμε τήν άντοχή 
καί τήν όρεξή τους.

Ό συνδικαλισμός είναι υπόθε
ση όλων μας. Χτυπάμε τούς κυ
βερνητικούς συνδικαλιστές, πού 
είναι ό μόνος μας άντίπαλος. 
Βοηθάμε όσο μπορούμε τό Διοι
κητικό Συμβούλιο τού Συλλόγου 
μας, νά ξεπεράσει τίς άδυνα- 
μίες πού έχει, καί νά προχωρή
σει χέρι μέ χέρι μαζί μέ όλους 
τούς άλλους έργαζόμενους σέ 
συντονισμένους άγώνες. Προχω 
ρώ στήν δίκιά μου ομιλία.

(Χειροκροτήματα)

Συνάδελφοι, σάν μιλώ σάν μέ
λος τής πολιτιστικής ’Επιτροπής 
τού Συλλόγου μας, καί γι’ αύτό, 
θά ήθελα νά άναφερθώ σέ θέμα
τα, πού άφορούν τήν ’Επιτροπή 
αυτή. "Όπως ίσως, θά ξέρετε, ή 
πολιτιστική ’Επιτροπή, πού ιδρύ
θηκε πρίν ένάμισυ περίπου χρό
νο, καί άρχισε νά δουλεύει έ- 
νεργά άπό τόν Μάρτιο τού προ
ηγούμενου, έχει ψυχαγωγικό, 
μορφωτικό καί κοινωνικό χαρα
κτήρα, μέ σκοπό τό άνέβασμα 
τοϋ πνευματικού έπιπέδου όλων 
μας, τήν στιγμή μάλιστα πού γί
νονται προσπάθειες γιά τήν νό- 
θευση καί τόν παραγκωνισμό 
τών γνήσιων πολιτιστικών άξιών 
καί στή θέση τους καλλιεργείται 
ένας τρόπος ζωής μέ φτηνά έν- 
διαφέροντα, ξένος πρός τίς λαϊ
κές μας παραδόσεις.

"Ετσι, μέχρι τώρα πραγματο
ποιήσαμε μιά σειρά έκδηλώσεις, 
όπως άναφέραμε καί στον ’Απο
λογισμό, μέ βάση ένα έξάμηνο 
πρόγραμμα πού άφησαν πολύ κα 
λές έντυπώσεις σέ αύτούς πού 
τίς παρακολούθησαν, πράγμα, 
πού δείχνει γιά μιά άκόμη φο
ρά τήν άνσγκαιότητα τοϋ προ
γραμματισμού . . .

(Ταυτόχρονες διαλογικές συ
ζητήσεις)

I. ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗ: Σέ αύτό βέ
βαια, βοήθησαν καί οί Συνάδελ
φοι μέλη τής πολιτιστικής Επι
τροπής, πού δούλεψαν άκούρα- 
στα καί μέ ένθουσιασμό. Πρέπει 
έπίσης νά πώ, ότι τό κόστος τών 
έκδηλώσεων αύτών, ήταν τό χα
μηλότερο δυνατό μιά καί είχα
με έξασφαλίσει τήν δωρεά συμ
μετοχή, τών περισσότερων καλ
λιτεχνών χάρη στήν συνεργασία 
μας μέ τήν Πανελλήνια Πολιτι
στική Κίνηση. Σέ όλο αύτό τό 
διάστημα ό Σύλλογος, μολονότι 
ξέρετε, πώς άναγνωρίζει τήν 
σημασία τών πολιτιστικών έκδη
λώσεων, δέν φρόντισε γιά τήν 
ουσιαστική σύνδεση πολιτιστι
κού μέ τό Διοικητικό Συμβούλιο 
καί δέν βοήθησε τήν έπιτροπή 
γιά τήν πραγματοποίηση τά>ν 
έκδηλώσεων.

•Ελπίζω, ότι ή δουλειά αύτή 
θά βρει άπήχηση στόν κόσμο, θά 
κινητοποιήσει καί τό Διοικητικό 
Συμβούλιο γιά τή συγκεκριμένη 
άνάγκη νά βοηθήσει πρακτικά. 
Πιστεύω, ότι γεγονότα, όπως ά- 
κύρωση έκδηλώσεων, ή ή πρα
γματοποίηση άλλων, χωρίς τήν 
ένημέρωση τού πολιτιστικού, θά 
αποτελόσουν παραδείγματα 
πρός άποφυγή καί γιά μιά συνερ
γασία σέ νέες βάσεις, μέ σωστό
τερη σύνδεση καί αμοιβαία ένη
μέρωση καί μέ βάση τήν πείρα, 
πού μέχρι τώρα έχει άποκτηθεΐ 
θά μάς βοηθήσει στό παραπέρα 
άνέβασμα τής πολιτιστικής δου
λειάς στόν χώρο μας. Τό πολιτι
στικό είχε ήδη καταρτίσει ένα 
έξάμηνο πρόγραμμα έκδηλώσε
ων, πού θά κυκλοφορήσει, άφού 
έγκριθεϊ άπό τό Διοικητικό Συμ
βούλιο.

Έπίσης, σχεδιάζει τό φτιάξιμο 
μουσικού καί χορευτικού τμήμα
τος.

Έξ άλλου, ή καθημερινή λει
τουργία τής λέσχης καί ή έπα- 
ναλειτουργία τής δανειστικής 
βιβλιοθήκης, είναι τά βασικά άν- 
τικείμενα δουλειάς τού πολιτι: 
στικού στό διάστημα αύτό. Ή έ-

νιαία συνδικαλιστική κίνηση έκ- 
τιμώντας τόν ρόλο τοϋ πολιτιστι 
κοΰ στό δέσιμο τών Συναδέλφων 
μέ τήν γενικώτερη συλλογική 
δραστηριότητα, δούλεψε καί θά 
συνεχίσει νά δουλεύει ένεργά, 
γιά τήν πραγματοποίηση τών 
στόχων πού βάζει ή Πολιτιστική 
Έπιτροπή.

Τέλος, θά ήθελα νά καλέσω ό
λους τούς Συναδέλφους, πού έν- 
διαφέρονται γιά τήν άνάπτυξη 
ένός σωστού πολιτιστικού κινή
ματος στόν χώρο μας, νά πλαι
σιώσουν τήν Πολιτιστική Έπιτρο 
πή, πού συνεδριάζει κάθε Τρίτη 
στίς 7 στή λέσχη μας, καθώς καί

Ν. ΚΟΤΖΙΑΣ: Συνάδελφοι, ήθε
λα νά σταθώ λίγο στό θέμα 
Πτυχιούχων - μή Πτυχιούχων. "Ο 
χι τόσο στήν ούσία τού θέμα
τος, άλλά πάνω στόν τρόπο μέ 
τόν όποιο βγαίνανε καί οί άνα- 
κοινώσεις τού Συλλόγου άλλά 
καί οί άνακοινώσεις τού Συνδέ
σμου. Θά ξεκινήσω άπό τήν τε
λευταία άνακοίνωση, ή όποια εί
ναι καί βασικώτερη νομίζω, τού 
Συνδέσμου μή Πτυχιούχων, πά
νω στην οποία μετά άπό 17 ή- 
μέρες, πού έχουνε συμπληρωθεί 
άπό τήν ήμέρα πού έκδόθηκε, 
θά έπρεπε ό Σύλλογος, άν όχι 
μή τί άλλο, τήν έπόμενη ήμέρα, 
χέρι - χέρι νά έχει βγάλει μία 
άνακοίνωση καί νά καταγγέλλει 
ορισμένα πράγματα.

Γιατί στήν πρόσκληση γιά τήν 
Τακτική Συνέλευση, πού βγάζει 
ό Σύλλογος τών Λογιστικών Τα
μιακών Υπαλλήλων, μέ ημερο
μηνία 21 Φλεβάρη τοϋ ’79, τό 
έκτο θέμα στήν 'Ημερήσια Διά
ταξη λέει: «’Εξουσιοδότηση
πρός τό ΔΣ γιά τήν κατάρτιση 
καί τήν υπογραφή συλλογικών 
συμβάσεων έργασίας, ή έν άπο- 
τυχία αύτών έκδόσεως διαιτητι
κών άποφάσεων». Δηλαδή, καθα
ρά πλέον υποκατάσταση τού 
Συλλόγου. Καί κατεβαίνει νά 
διαπραγματευθεί ό Σύλλογος μή 
Πτυχιούχων, τό θέμα τών συλλο
γικών συμβάσεων.

"Εχουν περάσει 17 ήμέρες ά 
πό τότε καί δέν έχει βγει καμ- 
μία άνακοίνωση έκτος άν κάνω 
λάθος, γιατί στήν Επαρχία πού 
ύπηρετώ, συνήθως οί άνακοινώ- 
σεις έρχονται καθυστερημένα. 
’Αλλά καί πάλι τό χρονικό διά
στημα αύτό, δέν δικαιολογεί νά 
μήν πούνε τίποτα πάνω σέ αύ
τό.

Συνάδελφοι, είχαμε καί μία έ- 
ποχή πού βγαίνανε καί άνακοι- 
νώσεις, μία άπό τόν Σύνδεσμο 
καί μία άπό τόν Σύλλογο, πάνω 
στό θέμα τών μή Πτυχιούχων. 
Πήγαμε στόν κ. Μητσοτάκη, έ
γινε άναστολή τής πράξεως τής 
Δ ιο ικήσεως.

— "Οχι δέν πήγατε στόν κ. 
Μητσοτάκη, άλλά είδατε τόν ’Ι
διαίτερο.

— Μωρέ, πήγαμε στόν Μητσο
τάκη. Καινούργια άνακοίνωση. 
Συνέχεια γινόταν αύτό τό πρά
γμα.

— Δέν πήγατε καί έγινε καί 
τό ένα καί τό άλλο.

Δέν νομίζω πώς αύτός είναι 
τρόπος νά πληροφορούνται οί 
συνάδελφοι. Γίνανε καί κάτι συγ 
κεντρώσεις, όπως έγινε καί μία 
στήν Πάτρα, καί στήν όποια κα
τά κάποιον τρόπο μετείχε καί ό 
Σύλλογος, γιατί έστειλε δύο ά
πό τά μέλη του. Συνάδελφοι, νά 
σάς πώ μέ λίγα λόγια τί έγινε 
έκεΐ. Άφού άνέπτυζε ό σύνδε
σμος τίς άπόψεις τους, είχαμε 
τώρα τόν Συνάδελφο Πλιάκο καί 
τόν Συνάδελφο Καμάρη, άν δέν 
κάνω λάθος, οί οποίοι έβαλαν 
τούς Συνάδελφους.. .

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ: Ό Συνάδελφος 
Δεμίρης.

Ν. ΚΟΤΖΙΑΣ: Ό Συνάδελφος 
Δεμίρης. Συγνώμη. Τοποθετήθη- 
σαν λοιπόν οί Συνάδελφοι, σάν 
μπαλάκι καί παρακολουθούσαν 
τήν συζήτηση γιά νά ακούσουμε 
τίς άπόψεις τοϋ Συνδέσμου καί 
τίς προτάσεις τού Συλλόγου. 
Μετά βγήκε άνακοίνωση άπό τόν 
Σύνδεσμο Πτυχιούχων πού μάς 
ευχαριστούσε όλους γιά τήν συμ 
βολή μας. Πάνω σέ αύτό, καλώ 
τούς Συναδέλφους, τό Προε
δρείο, πού ήταν στήν Πάτρα, τού 
Συνδέσμου Μή Πτυχιούχων νά 
μάς πούνε ποιοί Συνάδελφοι έ- 
μίλησαν στήν Πάτρα έκτος άπό 
τά μέλη τού Διοικητικού Συμβου
λίου τοϋ Συλλόγου καί τού Συν
δέσμου. Έάν υπήρχε δηλαδή συ
ζήτηση άπό μέρους τών Συνα
δέλφων τών τοπικών.

Καμμία ένημέρωση. 'Απλώς 
μάς είπαν ότι μάς είπαν νά πά
τε στόν Σύλλογο καί αύτό θεω
ρείται ένημέρωση καί θέση έπ.ά
νω στά προβλήματα. Μάς εύχα- 
ριστήσανε γι' αύτό, γιά τήν πα
ρουσία μας, ή οποία ήταν συγ
κινητική κιόλας. Θέλω πάνω σέ 
αύτό νά πάρουμε θέση καί πάνω 
στόν Σύνδεσμο. Λέω καί ορισμέ

τά τμήματά της, όταν δημιουρ- 
γηθοϋν.

(Χειροκροτήματα)

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Συ
νάδελφοι, στό μέρος πού μί
λησε ή Συνάδελφος γιά τό 
πολιτιστικό ήταν μέσα στά 
πλαίσια τής δραστηριότητας 
τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου.

(Ταυτόχρονες διαλογικές συ
ζητήσεις)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τόν λόγο έ
χει ό Συνάδελφος Η. Κοτ- 
ζιας.

να πράγματα, πού ίσως βγαίνουν 
έκτος θέματος, δέν έπρεπε νά 
τά άναφέρω έδώ, γιατί πιστεύω, 
ότι στήν Συνέλευση πού κάνει 
ό Σύλλογος μή Πτυχιούχων τίς 
προσεχείς μέρες, θά είναι δύ
σκολο στόν καθένα, νά άναπτύ- 
ξει τίς άπόψεις του, τουλάχι
στον άπό τήν πείρα, πού έχω 
άπό τήν συγκέντρωση στήν Πά
τρα, όπως έγινε, πού δέν μπο
ρούσες νά μιλήσεις.

Θά ήθελα νά βρώ έδώ μία δι
καιολογία. Πάνω στίς συνεχείς 
έναλλαγές τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου. ’Αντιπρόεδρος ό Συνά
δελφος Λιαργόβας, μέλος μετά. 
Ύστερα άπό τρεις μήνες ’Αντι
πρόεδρος, πάλι μέλος. Αύτό θά 
μπορούσα νά τό δικαιολογήσω, 
άν ήταν ’Αθλητικός Σύλλογος 
καί παίρνανε όλοι θέση στήν βα
σική ομάδα γιά νά πάρουνε κα
νένα πριμ. ’Αλλιώς δέν έχει ση
μασία αύτό τό πράγμα. Καί γιά 
νά βοηθήσουμε τόν συνάδελφο 
Λιαργκόβα, ό όποιος δέν έβγα
λε άνακοίνωση, νά μάς δικαιο
λογήσει αύτό τό πράγμα, θέλω 
νά πώ τό έξής: Μήπως έχει σχέ
ση ότι παραιτήθηκε άπό ’Αντι
πρόεδρος πάνω στήν άνακοίνω
ση, πού βγήκε γιά τό θέμα τής

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ
X. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ: Θά ήθελα

πρώτα άπό όλα νά πώ δυό λό
για έπάνω στά γενικά προβλή
ματα, στίς γενικές έξελίξεις πού 
άντιμετωπίζει σήμερα ό Κλάδος 
μας καί τά όποια συνδέονται ά
μεσα καί μέ τό πρόβλημα πού 
συζητάμε. Βρισκόμαστε σήμερα 
αναμφισβήτητα μπροστά σέ ένα 
σημείο καμπής, πού δέν άφορά 
μονάχα έμάς, άφορά καί γενι
κότερα όλους τούς εργαζόμε
νους. Άφορά ιδιαίτερα τούς έρ
γαζόμενους στόν χώρο τής κοι
νής ώφέλειας. Είναι φανερό ότι 
ή άπεργιακή κινητοποίηση τόν 
περασμένο Δεκέμβρη, δέν όλο 
κληρώθηκε.

Είχε όπως ξέρουμε σάν βασικό 
στόχο τήν άρση τοϋ έμπάργκο, 
πού μάς έπέβαλε ό κ. Μητσοτά- 
κης. Καί αύτό τό πράγμα δέν 
τό πετύχαμε. Είναι έπίσης φανε
ρό ότι τό ζήτημα τής καταγγελί
ας τής συλλογικής σύμβασης, 
αντί νά μπεί σέ μία διαδικασία 
προώθησής του, ένημέρωσης τών 
Συναδέλφων κ.λπ., έγινε άντικεί 
μενο άντίθετα μιας οξύτητας 
στό χώρο τής ΟΤΟΕ. ' Ετσι, τήν 
στιγμή, πού όλοι οί Συνάδελφοι 
περιμένουν κάποια σοβαρή έξέ- 
λιξη, τήν ϊδια στιγμή, βρισκόμα
στε άνέτοιμοι, άπληροφόρητοι, 
νά δώσουμε τίς μεγάλες μάχες 
πού έρχονται.

Καί τό πρώτο πού πρέπει νά 
γίνει είναι άκριβώς νά προε
τοιμάσουμε μιά άρκετά μακρο
χρόνια διαδικασία, γιά τή διεξα 
γωγή αύτής τής μάχης. Δέν 
έπεκτείνομαι άλλο σέ αύτό τό 
θέμα, μιά καί δέν είναι στά θέ
ματα τής Ημερήσιας Διάταξης. 
Προτείνω μόνο, νά τεθεί άμεσα 
σάν θέμα μιάς Τακτικής Γενι
κής Συνέλευσης πού πρέπει νά 
γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Θά 
ήταν μάλιστα εύχής έργο νά 
γινόταν αύτό τό πράγμα καί σέ 
όλες τίς άλλες Τράπεζες. Καί 
γιά τά έσωτερικά μας ζητήματα. 
Τονίζω μάλιστα ότι αύτά έχουν 
ιδιαίτερη σημασία γιά τήν έξέ- 
λιξη καί όλων τών γενικών θε
μάτων. Καί ειδικότερα στό δικό 
μας Σύλλογο πού καλείται νά 
παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο 
στό πώς θά στηριχθούν όλα τά 
κλαδικά αιτήματα.

Είναι σωστό ότι ή ένοποίηση 
τών Ταμείων άποτέλεσε μιά πο
λύ μεγάλη επιτυχία γιά τό Δι
οικητικό μας Συμβούλιο. Γιά νά 
ολοκληρωθεί όμως αύτή ή έπιτυ- 
χία, πρέπει νά γίνει καί ή ένο
ποίηση τών Συλλόγων, όχι μόνο 
τών δύο, άλλά όλων, τών Συλ
λόγων, μφ καί δουλεύουμε στόν 
ίδιο χώρο μέ τόν ΐδ.ο εργοδότη 
κοί τά βασικά μας προβλήματα 
είναι κοινά. Αύτός πρέπει νά 
είναι ένας βασικός στόχος στήν 
περίοδο πού μάς έρχεται καί

άπεργίας;

(Ταυτόχρονες διαλογικές συ
ζητήσεις)

Ν. ΚΟΤΖΙΑΣ: Όχι, Συνάδελ
φε Λιαργκόβα. Στήν άπάντηση 
πού μοϋ δώσατε στήν Πάτρα, ό
ταν σάς ρώτησα, γιατί δέν μοϋ 
άπαντάτε μέσα στήν αίθουσα καί 
είπατε νά πάμε έξω νά πούμε 
αύτά. Δέν υπάρχουν ραντεβού 
κ. Συνάδελφε.

(Ταυτόχρονες διαλογικές συ
ζητήσεις)

Ν. ΚΟΤΖΙΑΣ: Είπα ότι τά λέω 
αύτά τά πράγματα, γιατί έκεΐ 
μέσα, άπό ότι είδα μέ τό κλί
μα πού έπικρατοϋσε στήν Πά
τρα, δέν θά μπορέσει κανείς νά 
πάρει θέση πάνω σέ αύτά. Αύ
τές είναι οί άπόψεις μου καί 
είναι. . .

(Ταυτόχρονες διαλογικές συ
ζητήσεις)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώσατε 
κ. Συνάδελφε;

Ν. ΚΟΤΖΙΑΣ: Κύριοι Συνάδελ
φοι, τά παραλλήλισα καί στήν 
άρχή, μέ αύτά πού ήθελα νά 
πώ σέ σχέση τίς άποφάσεις πού 
παίρνει ό Σύλλογος τών 'Υπαλ
λήλων τής Εθνικής Τραπέζης 
πάνω στίς άνακοινώσεις του Συν
δέσμου μή Πτυχιούχων. "Ηθελα 
νά πώ ότι δέν ύπάρχει καμμία 
προσπάθεια γιά μία σωστή ένη
μέρωση τών Συναδέλφων, άλλά 
τρέχουμε ποιός θά προλάβει τόν 
άλλο, στό Πρωτοβάθμιο, στό Τρι 
τοβάθμιο, στόν “Αρειο Πάγο. 
Αύτό ήθελα νά πώ καί αύτές εί
ναι άπόψεις τής συνδικαλιστικής 
άνανέωσης - ένότητας πού μετέ 
χω. Εύχαριστώ.

(Χειροκροτήματα) .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τόν λόγο έ
χει ό Συνάδελφος Κάσδα- 
γλης.

ΣΥΝ. ΚΑΣΔΑΓΛΗ
μολιστα πρέπει νά συνδυασθεί 
μέ μία έντονη κάμπονια, γ'ά τήν 
οντιμετώπιβη καί χήν τελική δι
άλυση κάθε διασταλτικού σχή
ματος πού λειτουργεί μέσα στό 
χώρο μας.

Νομίζω δηλαδή, ότι όλοι οί Συ 
νάδελφοΓθέλουν νά βρεθούν σέ 
ένα ένιαίο Σύλλογο. Όμως δέν 
μπορούμε νά σταθήμε σ’ αυτό 
σάν μιά εύχή. Θά πρέπει νά δώ 
οουμε τήν μάχη, βήμα - βήμα, έ
ναν - έναν άνθρωπο, αύτούς πού 
είναι μέλη τών σημερινών δια
σπαστικών Συνδέσμων καί Συλ
λόγων Πτυχιούχων, νά τούς σπο 
σπάσουμε έναν - έναν καί νά 
τούς έντάξουμε κανονικά στό 
Σύλλογό μας. Γιατί τελικά τά 
προβλήματά μας είναι κοινά καί 
γιατί ή παραμονή στούς άλλους 
συνδέσμους, δέν δημιουργεί πα
ρά κινδύνους άλλά καί μιά σο
βαρή διάσπαση στόν χώρο μας.

Καθοριστικό έπίσης γιά τήν ά- 
ποτελεσματική λειτορυγία τού 
Συλλόγου, είναι τό θέμα τοϋ 
Καταστατικού. Είναι γεγονός, ό
τι έχει καθυστερήσει πάρα - πο
λύ αύτό τό πράγμα. Μέ αύτή τήν 
έννοια πρέπει νά μπεί καί στόν 
Απολογισμό πού συζητάμε τώρα 
καί φυσικά πρώτα - πρώτα, πρέ
πει νά πάμε στό θέμα τής Α
πλής άναλογικής. Ή έφαρμογή 
της, ή καθιέρωσή της, θά άποδεί- 
ξει ότι ό Σύλλογός μας δέν φο
βάται τίς άντιρρήσεις, τίς συζη
τήσεις κ.λπ., ίσα - ίσα δυναμώ
νει μετά άπό αύτές καί προχω- 
ράει. Άλλά δέν είναι μονάχα 
αύτό. Είναι ή άνάγκη νά καθιε
ρώσουμε θεσμούς, πού θά συγ
κεντρώνουν άνθρώπους γύρω ά
πό τήν δουλειά τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου καί γενικά τού Συλ
λόγου.

Είναι άνάγκη νά καθιερώσου
με Τακτικές Γενικές Συνελεύ
σεις πάνω στά τρέχοντα προβλή
ματα. Μέ αύτόν τόν τρόπο, θά 
ξεμπλέξουμε καί άπό τά έμπό- 
δια τών τριών Συνελεύσεων, πού 
δέν γίνονται έηειδή δέν ύπάρ- 
χει άπαρτία καί γιατί έτσι κά
νουμε ένα μήνα νά συζητήσουμε 
ένα θέμα πού μάς καίει. Ένώ 
πρέπει νά μπορούμε νά έχουμε 
τίς άπόψεις όλων τών Συναδέλ
φων πάνω στά τ,ρέχοντα ζητήμα
τα. Θά έχουμε έτσι τήν εύκαι- 
ρία νά άκούμε τόν κ. Πίσκοπο 
ή τήν κα Τσαγκάρη, πάνω στά 
καθημερινά προβλήματα καί ό
λους τούς άλλους φυσικά. Καί 
όχι σέ έκεΐνα πού αύτοί έπιλέ- 
γουν. Είτε γιά νά σταματήσει 
μιά άπεργία πού ξεκινάει, είτε 
γιά νά μάς άποκαλύψουν πάλι 
«σκανδαλάκια» πού έχουν γίνει 
στό Εκτελεστικό Συμβούλιο της 
ΟΤΟΕ.

(Χειροκροτήματα)
"Αρα, δηλαδή, τό θέμα δέν

► ΒΛΕΠΕ 7Η ΖΕΑΙΔΑ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ. ΚΟΤΖΙΑ
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είναι νά μιλάνε οί άρχηγοί 20 
λεπτά, μΠσή ώρα, δυό ώρες κ.λπ. 
Τό θέμα είναι νά τούς άκοΰμε 
πιό συχνά.

Τέλος, δυό λόγια γιά ένα θε
σμό πού αύτές τις ήμερες ξε
κινάει καί πού πιστεύω ότι πολ
λά έχει νά προσφέρει καί στούς 
νέους Συναδέλφους καί στό 
Σύλλογό μας. Μιλάω γιά τήν ’Ε
πιτροπή νέων Συναδέλφων, πού 
αύτές τίς μέρες συγκροτείται 
καί πού έλπίζω, ότι στό επόμε
νο Διοικητικό Συμβούλιο, θά 
έγκριθεϊ κανονικά ή λειτουργία 
της. Είναι ένας θεσμός πού έ
χει έφαρμοσθεΐ καί σέ άλλες χώ
ρες. Πού ξεκινάει νά άντιμετω- 
πίσει τά κρίσιμα ιδιόμορφα προ
βλήματα πού άντιμετωπίζουμε 
σάν εργαζόμενοι σπουδαστές,

φοιτητές, ,μαθητές. Σάν άνθρω
ποι, πού θέλουμε κάτι καινούρ
γιο μέσα στήν Τράπεζα καί πού 
μπορούμε νά γονιμοποιήσουμε 
κάθε εξέλιξή του σέ συνεργα
σία καί μέ τούς παλαιότερους 
Συναδέλφους, γιά τήν καλύτερη 
ένταξή μας σέ αύτό τό χώρο.

Γιά περισσότερα, πιστεύω, ότι 
καί στήν επόμενη «Τραπεζιτική» 
πρέπει νά ύπάρχει ένα σχετικό 
κείμενο. Θά τό διαβάσετε. Εύ- 
χαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή ό 
Γενικός Γραμματέας τής 
ΟΤΟΕ πρέπει νά φύγει, θά 
μάς πεΐ δυό λόγια. Τόν λό
γο έχει ό Συνάδελφος Παφί- 
λης.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ. ΠΑΦΙΛΗ

Δ. ΠΑΦΙΛΗΣ : Κύριοι Συ
νάδελφοι, μέ απόλυτο σεβα
σμό στόν χρόνο σας απευθύ
νω ενα πολύ σύντομο χαιρε
τισμό άπό τήν πλευρά τής 
‘Ομοσπονδίας, θεωρώ ευτυχή 
τήν συγκυρία δτι πρώτη δη
μόσια παρουσίαση τοϋ νέου 
Προεδρείου, είναι στήν πρώ
τη Τράπεζα τής χώρας, στήν 
’Εθνική Τράπεζα. Τό γεγονός 
δτι είσθε ένας Σύλλογος μέ 
συνδικαλιστική παράδοση, 
κάνει πάρα πολύ εύκολο τό 
έργο του.

Πολύ λίγα θά σάς πώ, γιά 
νά καταλάβετε τήν κρισιμό
τητα τών στιγμών καί τήν 
λεπτή φάση τήν όποια δια
νύει τό εργατικό κίνημα τής 
πατρίδας μας. Συνάδελφοι, 
ή έλεύθερη διαπραγμάτευση 
στόν τομέα τής διαμόρφωσης 
τής άμοιβής τής εργασίας, 
σταμάτησε. Ό άντεργατικός 
Νόμος 3239 πού έδινε τήν 
δυνατότητα στήν έκάστοτε 
Κυβέρνηση νά διαμορφώσει 
τό ύψος τής άμοιβής έργα- 
σίας —πού αύτή έπιθυμοΰσε— 
κρίθηκε δτι δέν έπαρκεΐ πιά 
κα ίοί κυβερνώντες σφίξανε 
περισσότερο τά λουριά καί 
έπενόησαν τό Συμβούλιο τής 
Επιτροπής τιμών καί είσοδη 
μάτων.

Μέ τόν τρόπο αύτό δέν υ
πάρχουν πιά δυνατότητες νά 
διαπραγματευτούμε στίς ά- 
μοιβές μας καί νά τίς ανε
βάσουμε τουλάχιστον στό αΰ- 
τό ύψος μέ τόν Τιμάριθμο. 
Παράλληλα είναι γνωστό ό
τι οι χώρες τής ΕΟΚ καί ό 
ΟΟΣΑ πιέζουν τήν Κυβέρνη
σή μας νά συμπιέσει όσο 
μπορεί τόν Τιμάριθμο. Καί 
μπήκε ό στόχος τοϋ 10%. 
Ήρθε ή πρακτική καί άπέ- 
δειξε δτι αΰτός ό στόχος ή
δη δέν έχει πιαστεί. Παράλ
ληλα, φίλοι Συνάδελφοι, πέ
ρυσι μέ τήν 77 Πράξη τού 
Υπουργικού Συμβουλίου, ά- 
φαιρέθηκε ή δυνατότητα τρο- 
ποποιήσεως τών Κανονισμών 
μας.

Ή Πράξη αύτή ϊσχυε μέ
χρι 31)12 τοϋ έτους 1978. Τό 
έτος 1979 ύπήρξε έξάμηνη ά-

νανέωση. Αύτό σημαίνει, δτι 
τά Διοικητικά Συμβούλια 
τών Συλλόγων ούσιαστικά 
μπήκανε σέ παροπλισμό για
τί δλα τά αίτήματά μας, αύ- 
τά πού συνδέονται μέ οικονο
μικές διεκδικήσεις, θά πρέ
πει νά ξεπεράσουν τούς κανο
νισμούς. Μέ άλλα λόγια δη
λαδή, οι Διοικητές τών Τρα
πεζών καί καλή προαίρεση 
νά έχουν, δέν μπορούν νά κου 
βεντιάσουν μαζί μας γιατί 
δέν μπορούν νά δώσουν λύ
σεις.

Επιτακτική λοιπόν προ
βάλλει ή άνάγκη, αύτό τό θε
σμικό πλαίσιο νά καταργη- 
θεΐ καί νά έχουμε τήν έλεύ
θερη διαπραγμάτευση τής α
μοιβής έργασίας. Συνάδελ
φοι, τό νέο Προεδρείο τής "Ο
μοσπονδίας δέν είναι οϋτε πε 
ρισσότερο, ούτε-λιγότερο ά- 
γωνιστικό άπό τό προηγού
μενο. Δέν έχει οϋτε περισσό
τερη ούτε λιγότερη ύπευθυνό 
τητα. Οϊ έκτιμήσεις είναι κοι
νές. Τά γεγονότα μάς ώθοΰν 
νά δώσουμε σύντομα λύση. 
Τήν Δευτέρα έχουμε συνάντη 
ση μέ τόν "Υπουργό Συντονι
σμού, τόν κ. Μητσοτάκη. Μέ 
πλήρη αίσθηση εύθύνης άπο- 
φασίσαμε αύτή τήν τακτική. 
Νά δούμε πρώτα τήν Κυβέρ
νηση, νά διατυπώσουμε τά 
γενικά καί ειδικά αίτήματά 
μας καί στή συνέχεια άφοΰ 
έκτιμήσουμε τήν κατάσταση, 
νά χαράξουμε τήν παραπέρα 
πορεία μας, έχοντας δοσμέ
νη τήν θέση τής Κυβέρνησης.

Αισθανόμαστε τήν άνάγκη 
νά σάς καλέσουμε δλους. "Α
διάφορα ποΰ ανήκετε παρα
ταξικά, καί νά κάνουμε ένα 
σάλπισμα γιά όλους τούς συ
ναδέλφους, συντηρητικούς, 
κεντρώους καί αριστερούς, 
κάτω άπό τήν "Ομοσπονδία 
μας. Τελειώνοντας κλείνουμε 
τό μήνυμα, Συνάδελφοι. "Ε
νότητα, έπαγρύπνιση καί ά- 
γώνας. Εύχαριστώ.

(Χειροκροτ ήματα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τόν λόγο έ
χει ό Συνάδελφος Διλιντάς.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ. ΔΙΛΙΝΤΑ

Δ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: ’Αγαπητοί Συ
νάδελφοι, επειδή πιστεύω, πώς 
ό άνθρωπος καί προπαντός ό 
εργάτης, όχι μόνο οφείλει νά 
διαπιστώσει καί νά μελετήσει 
στόν κοινωνικό περίγυρο, πού 
βρίσκεται καί πού ζεΐ, άλλά καί 
νά τό μεταβάλει, γΓ αύτό άκρι- 
θώς, διαβάζω μία περικοπή τοϋ 
'Απολογισμού τού Διοικητικού 
Συμβουλίου:

Παράλληλα ή πλήρης μετα
τροπή τής ήγεσίας τών ά- 
νωτάτων συνδικαλιστικών όρ 
γάνων, ΓΣΕΕ καί ΕΚΑ, άπο- 
κλειστικά σέ ταγούς τής 
Κυβερνητικής 'Εργατικής 
Πολιτικής μέ ευρύτατη πρόσ
μιξη σταγονιδίων τής Έπτα- 
ετίας, τείνει στήν έξαφάνιση 
τών έλπίδων γιά έντονη ά- 
γωνιστική καί, κύρια, άποτε- 
λεσματική διεκδίκηση τών 
θεμάτων πού άπασχολούν 
τούς έργαζόμενους.»

Καί παρακάτω:

«Είναι πάντως, γεγονός, ότι 
τό άγωνιστικό μέσο τής ά- 
περγίας, μέ τήν άντίθεση 
τών άνωτάτων συνδικαλιστι
κών όργανώσεων ΓΣΕΕ, ΕΚΑ, 
νά τό χρησιμοποιήσουν έστω 
καί σάν ειλικρινή άπειλή σέ 
άπεργιακή κλίμακα, θεμελει- 
ώνει τήν τακτική τής άδια- 
φορίας τής Κυβερνήσεως γιά 
τίς άπεργίες, γιατί ξέρει κα
λά, ότι ό περιορισμός τους 
σέ κλαδικά έπίπεδα καί μέ 
τήν έξαφάνιση τών φρουρών 
λειτουργίας στίς έηιχειρή- 
σεις Κοινής Ώφελείας, καί

μέ τήν Νομοθεσία τού 330, μέ 
τήν παρακράτηση κ.λπ., δί
δει ύπέρ αύτής τήν μάχη 
τών ορίων άντοχής».

Ωραία ή διαπίστωση του Διοι
κητικού Συμβουλίου. ’Αλλά όταν 
κάναμε διαπιστώσεις τέτοιες, 
χωρίς νά προσπαθούμε άγωνι- 
στικά νά τίς έξ,αλείψουμε, τότε 
μένουμε μεσόστρατα. Ή διαπί
στωση, ότι βρισκόμαστε σέ μία 
κυβερνητική πολιτική τής μο
νόπλευρης λιτότητας μάς οδηγεί 
σέ άγώνες. ‘Αγώνες έναντίον 
τής κυβερνητικής αυτής τακτι
κής. 'Αλλά έφ' όσον γίνεται αύ
τή ή διαπίστωση, άπό τό Διοικη
τικό Συμβούλιο, οπωσδήποτε ά- 
ναπότρεπτα, ό άγώνας μας αύ- 
τός έναντίον τής Κυβερνήσεως, 
έναντίον τής κυβερνητικής μάλ
λον πολιτικής, γίνεται διμέτω- 
πος. Δέν μπορούμε νά τόν φέ
ρουμε σέ πέρας, διότι θά μάς 
βάλει τρικλοποδιά ή ΓΣΕΕ καί 
τό ’Εργατικό Κέντρο.

Μιά ΓΣΕΕ καί ένα ‘Εργατικό 
Κέντρο, πού σύμφωνα μέ τίς 
διακηρύξεις τής 'Ομοσπονδίας 
καί τών συνεπών συνδικαλιστι
κών οργανώσεων, δέν έκπροσω- 
πεϊ τήν έργατική τάξη. Καί πα
ράδειγμα, τού ότι δέν έκπροσω- 
πεΐ τήν έργατική τάξη, άπόδειξη 
μάλλον, είναι τό γεγονός, ότι 
άπό τήν τάξη μας, άπό τόν Σύλ
λογό μας, δύο μέλη τού Συλλό
γου μας, κατέχουν άξιοζήλευ- 
τες θέσεις, σέ αύτά τά δύο όρ
γανα, χωρίς ή βάσις νά τά έχει 
έκλέξει πουθενά.

(Χειροκροτήματα)

'Επαναλαμβάνω, λοιπόν, ότι 
τό Διοικητικό Συμβούλιο, σέ συ
νεργασία μέ τίς συνεπείς άλλες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, αύ
τές πού είχε διαγράψει ό Μα- 
κρής καί δέν τίς ένέγραψε ή 
σημερινή ΓΣΕΕ. Καί αύτές πού 
διέγραψε έπιπροσθέτως ή σημε
ρινή ΓΣΕΕ καί τό 'Εργατικό Κέν
τρο, θά πρέπει λοιπόν, σέ συνερ 
γασία μέ όλες αύτές τίς συνε
πείς, έπαναλαμβάνω, καί έκπρο- 
σωπευτικές συνδικαλιστικές ορ
γανώσεις, τό Συμβούλιο τό Διοι
κητικό, τό δικό μας, ή ΟΤΟΕ νά 
έρθει σέ συνεργασία, γιά νά 
μπορέσουμε νά άντιμετωπίσουμε 
εργοδοσία καί κυβερνητικό συν
δικαλισμό, πού άκούει στό όνο
μα ΓΣΕΕ καί 'Εργατικό Κέντρο.

Συνεπίκουρο τού έργου τής 
Κυβερνήσεως καί τού κυβερνη
τικού συνδικαλισμού, είναι ό Νό
μος 330. Γιά τόν όποιο έσεΐς ό
λοι, έμείς, έχουμε κάνει ένα πο- 
στήν πτώση έκείνων, πού ήθε
λαν νά ύπεραμυνθοϋν τής κυ
βερνητικής πολιτικής, γιά νά θε- 
σπισθεΐ αύτός ό Νόμος. Καθήκον 
Λοιπόν, εις τό Διοικητικό Συμ
βούλιο μπαίνει στήν υπόλοιπη 
θητεία του, σέ πολύ φαρδειά 
συμμαχία μέ άλλες σννδικυλιστ 
κές οργανώσεις νά παλαίψει όχι 
μονάχα μέ άνακοινώσεις, άλλά 
έμπρακτα έναντίον αυτού τού 
Νόμου. Τού 330.

' Οσον άφορά τό ’Ασφαλιστικό 
καί πάλι ό Κλάδος μας έχει κά
νει τεράστιους άγώνες καί πρός 
τήν πλευρά τής Κυβερνήσεως 
καί πρός τήν έργοδοσία, στήν ό
ποια καί πάλι έπαναλαμβάνομεν 
ότι τά Ταμεία μας, καί νά τό 
χωνεύσετε αύτό τό πράγμα, δέν 
οφείλουν δεκάρα στήν Τράπεζα. 
Καί ότι είναι δικά μας, εμείς θά 
τά διοικούμε καί κανείς δέν μπο 
ρεΐ νά μάς τά πάρει.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ
Α. ΜΠΑΜΙΧΑΣ: Κύριοι Συνά

δελφοι, άρχίζω τήν ομιλία μου, 
δυστυχώς μέ μία καταγγελία εις 
βάρος τού Προέδρου τής Συνε- 
λεύσεως καί τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τού Συλλόγου μας, 
διότι έπέτρεψαν νά έπικρατήσει 
μία πλασματική μορφή όχλοκρα- 
τίας καί λαοκρατίας σέ μία...

(Θόρυβος — ταυτόχρονες βι
ολογικές συζητήσεις)

...Κύριε Πρόεδρε, άν άκολου- 
θούνται οί δημοκρατικές διαδι
κασίες, παρακαλώ νά μέ διαφν- 
λάξετε ώς ομιλητή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όσο μπο- 
ροϋμε καί όσο βοηθάς κι έ- 
σύ.

Α. ΜΠΑΜΙΧΑΣ: Κύριοι, είμαι 
έντός τού θέματος, γιατί μιλάω 
γιά τήν Γενική Συνέλευση. Κύ
ριε Πρόεδρε, αύτή τήν στιγμή, 
δημιουργήθηκε μία πλασματική 
εικόνα Γενικής Συνέλευσης, διό
τι είναι βέβαιον, ότι υπάρχει μέ
σα σέ αύτή τήν αίθουσα μία πλει 
οψηφία Συναδέλφων, ή όποια έ- 
πέβαλε τόν τρόπον τής διεξα
γωγής τής Συνελεύσεως, άλλά 
ή οποία οπωσδήποτε δέν έκπρο- 
σωπεί τήν πλειοψηφία τών Συνα
δέλφων οί όποιοι έργάζονται 
στήν ‘Εθνική Τράπεζα, άλλά πή
γανε εκδρομή.

Κύριοι Συνάδελφοι, καί μόνο 
ή άντίδρασή σας, άποδεικνύει ό
τι έστω καί. . .

(Μικρό κενό λόγω άλλαγής
ταινίας)

Α. ΜΠΑΜΙΧΑΣ: ’Αρχίζω κύριοι 
συνάδελφοι, μέ κριτική γιά τό 
Διοικητικό Συμβούλιο, γιά τόν 
λόγο γιά τόν οποίον άνέπτυζα. 
Θά άρχίσω καί πάλι γιά τίς δη
μοκρατικές διαδικασίες.

Κύριοι συνάδελφοι, οί δημοκρα 
τικές διαδικασίες οί όποιες ά- 
κολουθούνται άπό τό παρόν Δι
οικητικόν Συμθούλιον, είναι του 
λάχιστόν ελλείπεις πολύ ήπια 
χαρακτηριζόμενες, διότι πρώτος 
λόγος, έκδΕδεται μία έφημερίδα 
σ' αύτήν τήν έφημερίδα ή ό
ποια θά μπορούσε νά ήταν δεκα
πενθήμερος καί πολυσέλιδος θά 
μπορούσαν νά διατίθενται δύο - 
τρία φύλλα, γιά νά έκθέτουν τίς 
άπόψεις καί οί άλλοι συνάδελ
φοι οί όποιοι δέν είναι σύμφω
νοι μέ τήν γραμμή πού άκολου- 
θεΐ τό Διοικητικό Συμβούλιο μέ 
τά λεφτά τού συνόλου, όπως καί 
τό Διοικητικό Συμβούλιο μετα
χειρίζεται τά λεφτά τού συνό
λου γιά νά κτυπήσει τόν όποιο- 
δήποτε έχει τό θάρρος, ή έχει 
τήν άντί'θετον γνώμην ότι δέν 
πάει καλά.

Αύτό νομίζω ότι δέν είναι καί 
πολύ δημοκρατική διαδικασία ό
σον άφορά τήν κυκλοφορία τής 
ΓΤΑΠΕΖίΤIΚΗΣ. Τό δεύτερο θέ
μα τό όποιο ήθελα νά θίξω εί
ναι τό θέμα τής ΟΤΟΕ. Βεβαί
ως, όπως πολύ σωστά είπε καί ό

(Χειροκροτήματα)

Γιά τήν τροποποίηση τού Κα
ταστατικού, έχω νά παρατηρή
σω, ότι τό Διοικητικό Συμβούλιο, 
όπως καί τά προηγούμενα άπό 
αυτό, δέν έξετέλεσε μία άπόφα- 
ση παλιότερης Γενικής Συνέλευ
σης τοϋ 1975, πού έδιδε έντολή 
ξεκάθαρα στά Διοικητικά Συμβού 
λια πού θά εκλέγονταν, νά άπαλ 
λάξουν τό Καταστατικό μας, τό 
Καταστατικό τού Συλλόγου μας, 
τουλάχιστον άπό τίς φασιστικές 
διατάξεις, πού ή Έπταετία έ
θαλε μέσα. Αύτό τό πράγμα δέν 
τό έκανε τό Διοικητικό μας Συμ
βούλιο. ’Επίσης, σέ ότι άφορά 
τήν τροποποίηση τού ’Οργανι
σμού. Τό θέμα τό όποιον έχει 
πιάσει ή 'Ομοσπονδία γιά τήν 
σύντμηση τοϋ χρόνου τής έξε- 
λίξεως τών υπαλλήλων. Θά πρέ
πει νά λάβει ύπόψη τό Διοικητι
κό Συμβούλιο ότι ή σύντμηση 
αύτή θά έπιτευχθεΐ μόνο όταν 
θά πάψουμε έμείς νά δουλεύ
ουμε 40 χρόνια.

Οί Δημόσιοι Υπάλληλοι δου
λεύουνε 35. Γιατί λοιπόν έμείς 
νά δουλεύουμε 40; Καθήκον λοι
πόν —έπαναλαμβάνω— γιά νά 
προωθηθεί τό θέμα τής σύντμη
σης τής έξελίξεως τού Προσω
πικού είναι καί μεΐς νά ζητή
σουμε κάμποσο χρόνια συνταξι
ούχοι. Καί όχι άπό τήν έργασία 
στόν τάφο.

Αύτά, κ*κ. Συνάδελφοι, είχα 
νά σάς πώ, γιατί οί άλλοι ομι
λητές τής ένιαίας συνδικαλιστι
κής κίνησης έκάλυψαν τά υπό
λοιπα θέματα. Σάς εύχαριστώ.

(Χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :Τόν λόγο έ
χει ό κ. Α. Μπαμίχας.

ΣΥΝ. ΜΠΑΜΙΧΑ
Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου μας 
προηγουμένως, τό Θέμα άνάγε- 
ται σέ μία περίοδο γιά τήν ό
ποια δέν κρίνεται τό ΔΣ.

Ομως τό θέμα είναι τεράστιο 
καί θά ήθελα νά πώ μόνον δύο 
λόγια, γιατί όταν ό Θεοφανόπου- 
λος διεφώνησε μέ τόν Παπαμάρ 
γαρη, όταν ήταν Πρόεδρος, τού 
άπεδόθη μομφή γιατί διεφώνησε 
γιά τούς ίδιους άκριθώς λόγους 
πού καί τό σημερινό Διοικητικό 
Συμβούλιο διαφωνεί μέ τόν Πα- 
παμάργαρη καί τό οποίον σέ με
ρικά σημεία τό δικαιώνω, δηλα
δή στό διαχωρισμό τών θεσμικών 
θεμάτων άπό τίς αύξήσεις.

Τό παρόν ΔΣ ένήργησε καλά 
καί ό Θεοφανόπουλος ένήργησε 
καλά ; Αύτό θά τό κρίνει τό μέλ
λον, άν καί μόνον ή διαφωνία 
τού παρόντος Διοικητικού Συμ
βουλίου μέ τήν τακτική τού Πα- 
παμάργαρη, δικαιώνει είτε τό 
θέλετε είτε δέν τό θέλετε τήν 
τακτική τού Συμβουλίου τοϋ Θε- 
οφανόπουλου.

Τό τρίτο θέμα, γιά τό όποιο 
θά μιλήσω είναι τό άσφαλιστικό. 
"Ηρθαμε έδώ καί πανηγυρίζου
με όλοι τήν ένωση τών άσφαλι- 
στικών Τα-μείων, καί σωστά πα
νηγυρίζουμε μίαν ένωσι Ασφα
λιστικών Ταμείων, άλλά ποιά έ
νωση; Τήν ένωση έκείνη γιά 
τήν όποια ή Εθνική Τράπεζα 
δέν κατέβαλε δεκάρα; Τήν ένω
ση καί μόνον στόν τίτλο; Αύτό 
κύριοι συνάδελφοι, ήταν πάρα 
πολύ άπλό νά γίνει, όχι άπό τό 
παρόν Διοικητικόν Συμβούλιο, ά
πό έκατομμύρια άλλα Διοικητικά 
Συμβούλια πού πέρασαν προη
γουμένως, διότι γιά νά γίνει αύ
τή ή Ένωσις, θά έπρεπε πρώτα 
νά έχουν κατοχυρωθεί οί συνά
δελφοι, άπό πλευράς καταβολής 
έκ μέρους τής Τραπέζης τού 
χρέους. Καί νά μήν γίνει ή πα
ροχή αύτών τών δισεκατομμυ
ρίων εις τήν Κυβέρνηση άπό 
ένα Συμβούλιο τό όποιον θάλλει 
κατά τής λιτότατος, δηλαδή νά 
άπαλλαγεΐ ή Τράπεζα τής Έλ- 
δάδος καί Λ Κτηματική, άπό τά 
χρέη τά όποια έχει πρός τό Τα
μείο μας.

Διότι μέ τό άρθρον 5 τού Α
σφαλιστικού Νομοσχεδίου, τά χα
ρίσαμε αύτά καί στήν Ελλάδος, 
καί στήν Κτηματική. Γιατί κύριοι 
συνάδελφοι, έφ’ όσον έμείς εί
μαστε κατά τής λιτότπτος, συ
νεργούμε σ* αύτήν τήν μονό
πλευρη λιτότητα;

Δέν θά ήθελα νά έπεκταθώ 
ατό Ασφαλιστικό, διότι ίσως μέ 
τήν πάροδο τοϋ χρόνου θά σάς 
δοθεί ή εύκαιρία, νά κληθήτε 
καί σέ μιά άσφαλιστική καταβο
λή. Είναι πάρα πολύ πιθανόν, νά 
καταλήξουμε στό συμπέρασμα 
τού 5% καί πάλι. Νά καταβάλου
με έμείς έκεϊνα τά χρήματα τά 
όποια μάς χρωστάει ή Τράπεζα 
καί νά είμαστε όλοι εύχαριστη- 
μένοι.

Τό θέμα τών μή Πτυχιούχων. 
Σ’ αύτήν έδώ τήν αίθουσα κύριοι 
συνάδελφοι, άπό τόν συνάδελφο 
Κάσδαγλη άκούσαμε γιά πρώτη 
φορά ότι ιδρύεται μιά ’Επιτροπή 
νέων, καί ότι θά πρέπει σ’ αύτή

νά μετέχουν καινούργιοι συνά
δελφοι, κ.λπ. Ώς έπίσης άκούσα
με κατηγορίες γιά τόν Σύνδεσμο 
τών μή Πτυχιούχων, ότι είναι ή- 
μισύνδεσμος, ότι είναι παρασύν- 
δεσμος, ότι είναι. . . καί έχω νά 
κάνω μία πάρα πολύ άπλή ερώ
τηση: Αύτή ή νέα ’Επιτροπή συ
ναδέλφων τί είναι καί τί ρόλο 
θά παίζει άφοϋ υπάρχει ό Σύλλο
γος;

Άλλά έχω νά κάνω καί άλλη 
μία έρώτηση, αύτή τήν φορά στό 
Διοικητικό Συμβούλιο τού Συλλό
γου, τό όποιο καί αύτό είναι αν
τίθετο εις τήν δημιουργία πα- 
ρασυνδέσμων. Άφοϋ είναι άντί- 
θετο εις τήν δημιουργία παρα- 
συνδέσμων, γιατί μέλη τού Διοι
κητικού Συμβουλίου όπως είναι 
ό κύριος Σταυρακόπουλος, όπως 
είναι ό κ. Πλιάκος, όπως είναι 
ό κ. Κουζιώκας, άλλοι μετέχουν 
καί είναι καί έκ τών ιδρυτικών 
μελών εις τόν Σύνδεσμο τών μή 
πτυχιούχων καί άλλοι μετέχουν 
εις τόν Σύλλογο τών Πτυχιού
χων ;

(Χειροκροτήματα)

"Οταν έδώ σ’ αύτήν τήν έ
δρα, καταγγέλλουμε τούς ίδιους 
Συλλόγους, όταν έχουμε Συνέ
λευση στόν Σύνδεσμο, πάμε καί 
ζητάμε τούς ψήφους τους; Ο
χι αύτό είναι έμπαιγμός κύριοι 
συνάδελφοι. Αν ό Σύνδεσμος 
τών μή Πτυχιούχων είναι άντι- 
σύνδεσμος καλώ τά μέλη τού Δι
οικητικού Συμβουλίου ηού έχουν 
έγγραφε!, νά διαγραφοϋν άπό 
μέλη του.

Γιά τό θέμα τών ΤΕΑΕΡΣ, τό 
όποιο έχει άμεσο συνάρτηση μέ 
τό θέμα τών μή Πτυχιούχων. 
Κύριοι συνάδελφοι, ή Τράπεζα, 
καλώς έδωσε τίς προσωρινότη
τες. Κακώς βέβαια τίς έδωσε 
γιά τό 1964 καί 1965 μόνον. Θά 
έπρεπε νά τίς δώσει σέ όλους, 
ή νά άρχίσει άπό πιό πριν καί 
νά τελειώσει. Καί όχι νά μένουν 
συνάδελφοι άρχαιότεροι οί ό
ποιοι έχουν προσωρινότητα καί 
δέν παίρνουν τίποτε, μέ τό νέο 
μέτρο, μέ τό *64 καί ‘65 δηλα
δή.

Τώρα, γιατί δόθηκε μόνον στίς 
περιπτώσεις τού ’64 καί *65, αύ
τό είναι θέμα γιά τό όποιο θά 
πρέπει νά μάς πεΐ τό Διοικητι
κό Συμβούλιο. Γιατί έγώ δέν θά 
ήθελα νά κάνω κακόπιστο κριτι
κή άπάνω σ’ αύτό τό θέμα. Άλ
λά αύτό απέδειξε κάτι άλλο, ότι 
άφού ή Τράπεζα έχει τήν εύχέ- 
ρεια νά δίνει προωθήσεις γιά 
προσωρινότητες, νά σκέπτεται, 
άλλο άν τό άνεκάλεσε, νά δώ
σει προωθήσεις έξαμήνους εις 
τούς ΤΕΑΕΡΣ. Καί καλά θά έκα
νε, γιατί όλοι κληθήκαμε νά 
γίνουμε ΤΕΑΕΡΣ καί δέν τό Θε
λήσαμε, άλλά οί άλλοι μπήκανε 
στά κλουβιά καί δουλέψανε. Ά- 
ρα, καλώς θά παίρνανε αύτή τήν 
προώθηση.

Ή Τράπεζα κύριοι συνάδελ
φοι, έχει τήν εύχέρεια όπου θέ
λει νά δίνει προωθήσεις. Γιατί 
στούς μή Πτυχιούχους δέν δί
νει; Καί τό θεωρεί έκεΐ δύσκο
λο ;

(Χειροκροτήματα)

Άλλά δέν είναι άνάγκη νά 
συζητήσουμε γιά τίς προθέσεις 
τής Τραπέζης. Γιατί φαίνονται 
πάρα πολύ καλά σέ έκεϊνα τά 
στεγαστικά δάνεια πού μάς δί
νει — καί ό κ. Πρόεδρος άνε- 
φέρθη προηγουμένως. Παρέλει- 
ψε όμως νά σάς πεΐ ότι μέσα 
στόν νέο Κανονισμό τών στεγα- 
στικών δανείων, ύπάρχει διάτα- 
ξις ή όποια λέει ότι άν πεθά- 
νει αύτός πού παίρνει τό δά
νειο, σέ 3 μήνες ή χήρα ύπο-

χρεοϋται νά εξοφλήσει τό δά
νειο, είδ’ άλλως τό σπίτι μπαί
νει στόν πλειστηριασμό. Αύτή 
είναι ή Διοίκηση, ή όποια θά 
μάς λύσει τά θέματα, κύριοι συ
νάδελφοι.

Γιά τά έπιδόματα τής Διοική- 
σεως, είπε ό κ. Πρόεδρος, ότι 
λόγω τοϋ πνεύματος τής λιτό
τητας δέν μπορούνε νά παρέ
χονται νέα έπιδόματα. Δέν πρό
κειται περί νέων έπιδομάτων. 
Πρόκειται περί παλαιών. Καί ά
πό τόν τίτλο καί μόνον υποτίθε
ται ότι ή Διοίκηση άσκεί πάντως 
ένα έπιτελικό έργο. Γιατί λοι
πόν δέν δίνονται τά έπιδόματα; 
Καί τούς τά έκοψε άπό τά στε
λέχη ;

Τέλος, πληροφορώ τόν συνά
δελφο κ. Διλιντά καί λυπούμαι 
πού είμαι εις θέση νά τόν πλη
ροφορήσω, γιατί θά έπρεπε νά 
τό ξέρει έχει πολύ πείρα, ότι ό
λες οί διατάζεις, οί φασιστικές, 
τών Καταστατικών έπί χούντας, 
έχουν καταργηθεί, δέν ισχύουν. 
Δέν ισχύει ούδεμία διάταζις, πα
ρά μόνον διατάζεις οί όποιες 
ΐσχυαν εις τά Καταστατικά μέ
χρι τίς 20 Απριλίου τού 1967. 
’Άς μήν δημιουργούμε λοιπόν 
εντυπώσεις γιά νά φανούμε εύ· 
χάριστοι καί άντιχουντικοί. Τό 
ξέρουμε ότι είναι άντιχουντικοί.

Άλλά έν πάση ηεριπτώσει κα
λό θά ήταν, νά διαβάσουν ότι 
αύτά τά άρθρα στά Καττστατι- 
κά, δέν ισχύουν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώσα
τε;

Α. ΜΠΑΜΙΧΑΣ: Νομίζω ότι έ
χω άκόμη μισό λεπτό κύριε Πρό
εδρε. Κύριοι συνάδελφοι, γιά έ
να θέμα τό όποιον μέ καίει ιδι
αίτερα καί τό όποιον έντελώς 
καλόπιστα υποβάλλω στήν Διοί- 
κησιν τοϋ Συλλόγου μας. Είναι 
τό Θέμα τών μή Πτυχιούχων καί 
προτείνω τήν έζής λύση: Γιά μέ
χρι τό 1966 ή ένταξη όλων τών 
συναδέλφων στήν Α ' Κατηγορία, 
διότι είμαι τής άπόψεως ότι τό 
προσωπικό πρέπει τώρα πού οί 
μή Πτυχιοϋχοι άποελοϋν τήν 
πλειοψηφία, νά διαιρεθεί καλόπι
στα σέ Α' καί Β' Κατηγορίες, 
μέ τήν ένταξη τών συναδέλφων 
μή Πτυχιούχων μέχρι τό *66 
στήν Α' Κατηγορία συναδέλφων 
καί μέ 4 χρόνια προώθηση.

’Επίσης προτείνω γιά τούς υ
πολοίπους συναδέλφους άπό τό 
’66 μέχρι σήμερα, τήν έναρξη 
μίας έντελώς τυπικής Σχολής, 
δΓ άλληλογραφίας, διά νά μετέ
χουν καί οί έπαρχιώτες -μέ ίση 
μοίρα. Δηλαδή νά γίνει μία σχο
λή δΓ άλληλογραφίας διετής, ά
πό τήν όποιαν μόλις άποφοιτοϋν 
θά έντάσσονται καί αύτοί στήν 
Α' Κατηγορία καί θά παίρνουν 
καί αύτοί τά 4 χρόνια προώθη 
ση.

’Επίσης, ή Τράπεζα εις τό μέλ
λον νά κάνει έξετάσεις χωριστά 
γιά Πτυχιούχους καί μή Πτυχι
ούχους, καί όχι νά γίνεται αύτό 
τό αίσχος νά δίνουμε όλοι μαζί 
έξετάσεις καί έκ τών ύστέρων... 
Καί καλά κάνανε οί Πτυχιοϋχοι. 
Δέν έχω τίποτα μέ τούς Πτυχι
ούχους. Πιστεύω ότι κάνουν πά
ρα πολύ καλά τήν δουλειά τους, 
παρ’ όλο πού είμαι μή Πτυχιού- 
χος. Άλλά έν πάση περιπτώσει 
άς φροντίσει ό Σύλλογος, ό ό
ποιος είναι Σύλλογος όλου του 
Προσωπικού, όπως λέει, νά κα
τοχυρώσει καί τούς μή Πτυχιού
χους.

Αύτή είναι ή παράκλησή μου 
καί σάς εύχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό κ. Πα- 
παδόποπουλος εχει τόν λόγο.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

X. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελ
φοι, Σάν τά βασικώτερα στοι
χεία τής Συλλογικής δραστηριό
τητας, γιά τόν περασμένο χρό
νο, θά μπορούσαμε νά ηοΰμε ό
τι είναι πρώτον ή πραγματοποίη
ση τής "Ενωσης Ασφαλιστικών 
Ταμείων, καί δεύτερον Α συγχώ
νευση τών δύο Συλλόγων, πού 
πρέπει νά τήν βλέπουμε σάν 
τό πρώτο βήμα γιατί είναι "Ενω
ση όλων τών συναδέλφων στόν 
ένιαίο Σύλλογο τών έργαζομέ- 
νων στήν ’Εθνική Τράπεζα.

Ταυτόχρονα προωθηθήκανε 
καί επιλυθήκανε στόν ένα ή τόν 
άλλον βαθμό διάφορα θέματα, ό
πως ό ’Οργανισμός, έπιδόματα, 
προσωρινότητες κ.λπ. "Ενα βα
σικό μειονέκτημα όμως στήν έ- 
πίλυση καί στήν προώθηση αύ
τών τών αιτημάτων, ήταν οί δι
αδικασίες μέσα άπό τίς όποιες 
προωθηθήκανε. Δηλαδή οί συνά
δελφοι συμμετείχαν ο’ αύτές τίς 
διαδικασίες, μάλλον σάν μία άρ- 
νητική μορφή, μέ τήν έννοια ό
τι έλάχιστοι άπ’ αύτούς είχαν 
γνώση τών θεμάτων, πολύ λίγοι 
πήραν μέρος στήν διαμόρφωση 
αύτής τής πολιτικής —πού θά δι-

εκδικοϋσε αύτά τά αιτήματα 
καί γενικά ή συμμετοχή ήταν λί
γη.

Πρέπει όμως νά βλέπουμε 
ποιές μορφές προωθούνται σέ ό
λα αύτά τά πράγματα. Δηλαδή 
πώς οί συνάδελφοι θά συμμετέ
χουν μέσα στίς διαδικασίες δια
μόρφωσης μιας πολιτικής τοϋ 
Συλλόγου πάνω στά θέματα πού 
τόν άποσχολοϋν. Αύτή ή πολιτι
κή δέν είναι νά δώσουμε δύο 
φύλλα στήν ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ οϋτε 
νά πούνε τίς διάφορες άπόψεις 
σέ μιά Γενική Συνέλευση οί δύο 
- τρεις - πέντε άρχηγοί Κομμά
των καί άρχηγοί Παρατάξεων, ή 
μεγάλο - συνδικαλιστές.

Τό θέμα είναι νά ύηάρχουν έ- 
κείνοι οί όροι καί οί ύποδομές, 
μέσα άπό τίς όποιες θά έκφρά- 
ζονται οί συνάδελφοι. Καί σάν 
τέτοια πρέπει νά δούμε τίς Ε
πιτροπές δουλειάς πού γίνονται. 
Υπάρχουν δύο Έπιτρόπές δου
λειάς πού δέν έχουν καμμία ά- 
στυνόμευση οϋτε σχέση μέ άντι- 
συνδέσμους οϋτε μέ άντισυλλό-
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γους ούτε μέ καμμία άπ* αυτές 
τίς μορφές πού έθιζε ό προη
γούμενος συνάδελφος.

Επειδή όμως έτέθη θέμα καί 
γιά τήν 'Επιτροπή νέων συνα
δέλφων. Ή ‘Επιτροπή νέων συνα 
δένφων είναι μία ‘Επιτροπή δου
λειάς μέσα στήν όποια οί συ
νάδελφοι θά προσπαθήσουν νά 
βρούνε λύσεις γιά τά προβλήμα- 
τά τους καί θά τά προωθήσουν, 
πάντα μέ τήν έγκριση τού Συλ
λόγου καί μέσα άπό τόν Σύλ
λογο. "Αμα δουλεύουν πολλοί 
τόσο τό καλύτερο. Τό ζήτημα 
είναι νά προστίθενται συνάδελ
φοι νά δουλεύουν περισσότεροι.

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ: (Όμιλεί μακρυά 
άπό τό μικρόφωνο) .

Θ. ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗΣ: Συνάδελ
φοι, Άπό μέρους τής ένιαίας 
συνδικαλιστικής Κίνησης, φέρνω 
τόν χαιρετισμό των συναδέλφων 
τής Πάτρας, έναν χαιρετισμό 
πού μάς βρίσκει μπροστά σέ νέ
ους άγώνες γιά τήν άπόκρουση 
τής πολιτικής τής μονόπλευρης 
λιτότητας καί όλων των συνε
πειών της, πού τίς γνωρίζουμε 
έμμεσα. Δέν θά άναφερθώ στήν 
πολιτική τής λιτότητας, στό παι 
χνίδι πού παίζεται σέ βάρος μας.

Οί συνάδελφοι τής Ένιαίας 
Συνδικαλιστικής Κίνησης, άνάλυ- 
σαν καί θά άναλύσουν τό θέμα 
καί άπέδειζαν μέχρι τά τώρα μα 
Θηματικά, τό πρόβλημα πού άν- 
τνμετωπίζουμε όχι μόνον έμείς, 
άλλά καί όλοι οί έργαζόμενοι, 
βλέποντας τούς μισθούς μας 
νά έζανεμίζονται. Ή λύση είναι 
άγώνας προγραμματισμένος, εμ
πιστοσύνη στις δυνάμεις μας, 
έμπιοτοσύνη στήν δύναμη τής έ- 
νότητας, όλων των έργαζόμενων 
πού θίγονται άπ' αύτήν τήν πο
λιτική.

'Εγώ θά σταθώ.σέ ορισμένα Ι
διαίτερα θέματα. Είναι παραδε
κτό άπό όλους ότι ή έλλειψη 
προσωπικού είναι γενική. Στήν 
Πάτρα τό πρόβλημα είναι άρκε- 
τά όζυμένο. Τό καλοκαίρι οί συ
νάδελφοι μέ τήν αύζημένη του
ριστική κίνηση άπό τήν μιά καί 
μέ τίς άδειες πού θά προστε
θούν στήν έλλειψη αύτή, θά στε
νάζουν. Έχοντας ύπ* όψη μας 
τήν Κυβερνητική άπαγόρευση, 
πού δέν ζέρουμε γιά πόσον και
ρό θά άνανεώνεται, ρωτάω πώς 
σκοπεύει νά άντιμετωηίσει συγ
κεκριμένα τό πρόβλημα ό Σύλ
λογος.

Τό ήμίμετρα η.χ. οί φοιτητές, 
ή διάφοροι άλλοι πού έμφσνί- 
ζονται στά καταστήματα, αύτά 
τά πράγματα δέν είναι λύση. 
Ρωτάω, πώς συγκεκριμένα ό Σύλ
λογος, σκοπεύει νά άντιμετωπί- 
σει αύτό τό καυτό πρόβλημα έ
χοντας δοσμένη τήν Κυβερνητι
κή άπαγόρευση. Στόν ’Απολογι
σμό άναφέρεται ότι ήταν κάθετη 
ή άρνηση τής Διοίκησης, γιά τήν 
παραπέρα χορήγηση τού τουρι
στικού έπιδόματος, καί δηλώνε
ται ότι άνεζάρτητα άπ* αύτό ό 
Σύλλογος, θά συνεχίσει τίς προσ 
πάθειές του.

Κάναμε δυό ύπομνήματα στόν 
Σύλλογο, σχεδόν πρίν ένα χρό
νο, πού αιτιολογούσαμε γιατί 
πρέπει νά χορηγηθεί τουριστικό 
έπίδομα στούς συναδέλφους τής 
Πάτρας. Περιμένουμε άκόμη ά- 
πάντησή σας. Καί έσεϊς σάν Σύλ
λογος, τί λέτε; είναι τουριστική 
πόλη ή Πάτρα, δικαιούμαστε τό 
έπίδομα, ή δέν τό δικαιούμαστε; 
Ύπ* όψη ότι τό υπόμνημα τό 
δημοσίευσαν όλες οί Τραπεζιτι
κές έφημερίδες, έκτός άπό τήν 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ.

Ελπίζω νά μήν ζανάχουμε τό 
Τδιο θέμα τό καλοκαίρι τού 
1980. Ένα άλλο πρόβλημα καί 
Ιδιαίτερα όζύ στήν έπαρχία, εί
ναι ή τήρηση τού ώραρίου έρ- 
γασίας. Παρατηρεΐται τό φαινό
μενο, νά έλέγχεται ή προσέλευ
ση, γιά δευτερόλεπτα, άκόμη καί 
τό,μεσημέρι όχι μόνον νά μήν 
κλείνει ή πόρτα στίς 1.30, άλλά 
νά φεύγουν οί συνάδελφοι, κύ
ρια τών μικρών καταστημάτων, 
στίς 4 καί 4,30 χωρίς νά άμοί- 
θονται ύπερωριακά.

Ρωτάω, πώς ό Σύλλογος, σκο
πεύει νά άντιμετωπίσει, γιατί πι
στεύω ότι δέν τό άντιμετώπισε 
σωστά μέχρι σήμερα, πώς σκο
πεύει μελλοντικά νά άντιμετωπί- 
σει τό πρόβλημα;

Ή ένιαία Συνδικαλιστική Κί
νηση πιστεύει ότι πρέπει νά γί
νει στήν Πάτρα, ένα γραφείο 
Πελοποννήσου καί Δυτικής 'Ελ
λάδας. Φυσικά τό θέμα δέν εί
ναι άπλό, έχει άμεση σχέση μέ 
τήν συνδικαλιστική δομή τού 
χώρου μας. Μέχρι τό θέμα τής 
έπαρχιακής οργάνωσης νά λυθεί 
όριστικά, μέσα άπό τό νέο Κα
ταστατικό, πού δέν παίρνει πιά 
άλλη άναβολή, πιστεύουμε ότι 
ένα γραφείο άντίστοιχο τού γρα
φείου τής Β. 'Ελλάδας, θά κα
ταφέρει νά συσπειρώσει καί νά 
άζιοποιήσει τούς άντιπροσώπους 
του Συλλόγου νά μελετήσει τά

X. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα άλ
λο στοιχείο γιά τήν χρονιά πού 
πέρασε ίσως καί τό μονιμότερο 
ήταν οί διαδοχικές κρίσεις στήν 
'Ομοσπονδία. Στήν 'Ομοσπονδία, 
πού είναι ή έκφραση όλων τών 
έργαζομένων στόν Τραπεζικό 
χώρο, δέν έπιτρέπονται συγκρού 
σεις, είτε είναι άπάνω στό ποιος 
θά ήγεμονεύσει ποιόν ή ποιός 
θά άνταγωνισθεΐ ποιόν.

Πιστεύω, ότι ή λύση πού δό
θηκε τώρα, δηλαδή μιά λύση έ- 
νωτική, μιά λύση πού θά καλύ
πτει όλους τούς συνεπείς συνα
δέλφους, είναι ή σωστότερη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ό κ. Παπα- 
γαλάνης έχει τόν λόγο.

τοπικάπροβλήματα κ.λπ.
Μιά άδυναμία τού Διοικητικού 

Συμβουλίου είναι ότι δέν χτύ
πησε στόν βαθμό πού έπρεπε 
τούς άντισυνδέσμους Πτυχιού- 
χων καί μή. Συνάδελφοι, τέτοιοι 
άντισύνδεσμοι πού καμουφλάρον 
ται πίσω άπό «δίκαια αιτήματα», 
καί στό όνομα τής λύσης τους 
σπέρνουν τήν διάσπαση καί τόν 
άποπροσανατολιομό στούς συνα
δέλφους, σήμερα δέν θά έπρε
πε νά υπάρχουν. 'Επίσης ή μή 
ζεκάθαρη τοποθέτηση καί ένημέ- 
ρωση τών συναδέλφων γιά τίς 
κινητοποιήσεις τού Δεκέμβρη έ
δωσε τήν δυνατότητα σέ χουντι
κούς καί κυβερνητικούς συνδι
καλιστές νά χτυπήσουν καί νά 
υπονομεύσουν τίς άπεργίες στόν 
Σύλλογο καί τήν 'Ομοσπονδία.

’Έτσι, έκτός τών άλλων, στίς 
17.2 σέ μιά πραγματικά περίερ
γη συγκέντρωση στόν Πύργο, 
συγκέντρωση δέκα - δεκαπέντε 
άτόμων, σέ σύνολο 100 συναδέλ
φων περίπου τού Νομού ’Ηλείας, 
πού οργανώθηκε άπό πρώην άν- 
τιπρόσωπο τού Συλλόγου μέ τήν 
καθοδήγηση γνωστών γιά τόν ρό
λο τους συνδικαλιστών, παρα
βρέθηκαν οί συνάδελφοι Πίσκο- 
πος, Θεοφανόπουλος, Μπαμίχας, 
Ρωσέτης, Πρόεδρος μή Πτυχιού- 
χων, Πετρίδης, Αατζώνης κ.λπ.

Ξέρετε τί έκαναν όλοι αύτοί 
οί συνδικαλιστές;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ 
δχι προσωπικά.

Θ. ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗΣ: Δέν είναι 
προσωπικά. Αναφέρω αύτήν τήν 
συγκέντρωση, γιατί πιστεύω ότι 
δέν θά γινότανε τέτοιου είδους 
συγκεντρώσεις, άν ό Σύλλογος 
άντιμετώπιζε σωστό τό πρόβλη
μα. Ολοι αύτοί οί συνδικαλιστές 
πού μαζεύτηκαν στόν Πύργο, 
άρχισαν στό όνομα τής ένημέρω 
σης δέκα Ήλείων συναδέλφων, 
νά λασπολογούν έκμεταλλευόμε 
νοι τίς άδυναμίες καί τήν άνα- 
ποφασιστικότητα του Συλλόγου 
μας, καθώς καί τά γεγονότα 
στήν 'Ομοσπονδία. Έβρισαν 
Συλλόγους, 'Ομοσπονδία, συνδι
καλιστικές παρατάζεις, πολιτικά 
κόμματα κ.λπ.

Ό συνάδελφος Θεοφανόπου
λος έφθασε στό σημείο νά πει 
ότι τά Συνέδρια ΓΣΕΕ καί ΕΚΑ 
ήταν δημοκρατικά καί μάλιστα 
δήλωσε κατηγορηματικά, ότι 
δέν έγινε καμμιά διαγραφή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνάδελφε, 
δέν άπολογεϊται ό συνάδελ
φος. .

Θ. ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗΣ: Σάς παρα
καλώ, σάς έζήγησα, δέν θά ά
ναφερθώ παραπέρα, στό τί .ψέμ- 
μα καί λάσπη πέταζαν στούς έ- 
λάχιστους συναδέλφους πού με
τείχαν. Πιστεύω ότι ό Σύλλογος 
έπρεπε νά χτυπήσει γιά νά ζε- 
σκεπάσει πιό πολύ τό χουντοκυ
βερνητικό συνδικαλισμό. 'Εμείς 
δηλώνουμε σάν ΕΣΚ, ότι καί 
στήν περιοχή μας χτυπήσαμε 
καί θά χτυπάμε τόν συνδικαλι
σμό πού έζυπηρετεί κυβερνητικά 
καί έργοδοτικά συμφέροντα. Εύ- 
χαριστώ.

(Χειροκροτήματα)

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ 

ΣΥΝ. ΓΑΛΙΑΤΣΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό κ. Γαλι- 
άτσος έχει τόν λόγο.

Κ. ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ: Συνάδελφοι, 
Καλούμαστε στήν σημερινή Γε
νική μας Συνέλευση όπως είναι 
γνωστό νά δούμε καί νά πούμε 
τήν άποψή, μας, πάνω στήν δρά
ση τού Συλλογικού μας οργάνου 
τήν χρονιά πού μάς πέρασε. “Ε
γινε μιά βασική διαπίστωση στήν 
χρονιά πού πέρασε καί πού κα
θορίζει νομίζω τίς έζελίξεις, αύ- 
τής τής χρονιάς. Δέν μπορούσε 
δηλαδή νά ήταν καί διαφορετι
κές, όπως σωστά έπισημάνθηκε.

Βλέπουμε μιά άναποτελεσματι- 
κότητα στούς άγώνες μας.

Σωστά έπισημάνθηκε ότι, ή 
χρονιά πού μάς πέρασε — τί ή
ταν; "Ήταν μιά χρονιά πού χα
ρακτηριζότανε άπό τόν παραπέ
ρα ύποβιβασμό τής θέσης μας, ά
πό τήν πάρα πέρα πτώση τού 
βιοτικού μας έπιπέδου. Αύτό τό 
κατάλαβαν πολύ καλά όλοι οί 
συνάδελφοι, ειδικά φέτος. Γιατί 
όμως είχαμε αύτήν τήν χειροτέ
ρευση τής θέσης μας, σ' όλα 
τά έπίπεδα; Αύτό είναι τό ζήτη
μα πού άν άπαντήσουμε σ* αύτό 
θά μπορέσουμε άποτελεσματικά 
πιά νά άντιμετωπίσουμε τήν 
πολιτική αύτή όπως θά δούμε 
παρακάτω.

Δέν είναι άνάγκη νά ψάζουμε 
πολύ καί βρούμε κάτι τό όποιο 
είναι κοινό μυστικό, συνάδελφοι 
σέ όλους μας. Οί αιτίες βρίσκον
ται στήν πολιτική πού άκολου- 
θήθηκε άπό τό κράτος καί τήν 
έργοδοσία, πολιτική πού έλεγε, 
όχι στίς διεκδικήσεις τών έργα
ζομένων, ναί στίς άπαιτήσεις 
τών έργοδοτών. Στήν πολιτική 
τής άπλοχεριάς στούς βιομήχα- 
νους, τής τσιγγουνιάς στούς 
έργαζόμενους. Στήν πολιτική 
τής λιτότητας γιά τούς έργαζό
μενους, τών υπερκερδών γιά τά 
μονοπώλια. Αύτό πού πολύ συνο
πτικά λέμε μονόπλευρη πολιτική 
τής λιτότητας.

Τήν έπεζεργασία -ής πολιτι
κής αύτής, τήν άνάθεσαν σέ 'Ε
πιτροπές, καί σέ Συμβούλια κάί 
τήν υλοποίησή της τήν άνάθεσαν 
στούς συνδικαλιστές τους, στόν 
χουντοκυβερνητικό συνδικαλι
σμό. Τά συμβούλια καί οί 'Επι
τροπές άποφάσισαν καί φέτος ό
πως καί πέρυσι, ότι όχι μόνον 
δέν πρέπει νά συμμετέχουμε 
στήν αϋζηση τοΰ έθνικοΰ προϊ
όντος, πού έμείς οί ίδιοι δημι
ουργήσαμε, άλλά ότι άκόμα καί 
τό σημερινό μας εισόδημα, θά έ
πρεπε νά μάς τό πάρει ό άχόρ- 
ταγος πληθωρισμός.

’Αποφάσισαν έπίσης, πώς δέν 
φθάνει αύτό, άποφάσισαν πώς 
θά πρέπει νά δουλέψουμε πιό 
σκληρά, γιά νά πάρουμε αύτό 
τό μειωμένο εισόδημα. Είπαν 
δηλαδή γιά τόν χώρο μας, στόη 
στίς προσλήψεις στίς Τράπεζες, 
είπαν άναστέλλεται κάθε τροπο
ποίηση τών ’Οργανισμών τών Τρα 
πεζών, είπαν πολλά άκόμη. Έ- 
μέΐς τί είπαμε; Έμείς τί άπαν- 
τήσαμε-; Είναι άλήθεια, ότι προσ
πάθησαν νά μάς φιμώσουν τό 
στόμα πρίν κάν τό άνοίζουμε. 
Καί τό προσπάθησαν αύτό τό 
πράγμα, μέ τήν διεζαγωγή τών 
δύο διασπαστικών Συνέδριων τού 
ΕΚΑ καί τής ΓΣΕΕ όπως καί άλ
λοι συνάδελφοι έζ άλλου είπαν 
πολύ σωστά.

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ: (Μιλάει μακρυά 
άπό τό μικρόφωνο).

Κ. ΓΑΛΙ ΑΤΣΟΣ: Δέν θά άπαν- 
τησω σέ έρωτήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ 
όχι διάλογο.

Α. ΜΠΑΜΙΧΑΣ: (Μιλάει μα
κρυά άπό τό μικρόφωνο) .

(Διαλογικές συζητήσεις)

Κ. ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ: Άλλά έν πάση 
περιπτώσει μέ τά Συνέδρια αύ
τά, καί τόν συγκεκριμένο ρόλο 
πού άνατέθηκε στούς συνδικαλι
στές αύτούς οί όποιοι άναφέρθη- 
καν προηγούμενα, στούς κυβερ
νητικούς συνδικαλιστές, τοποθε
τήθηκαν αύτοίοί συνδικαλιστές, 
γιά νά έκπληρώσουν συγκεκρι
μένους στόχους. Ποιοι ήταν αύ
τοί οί στόχοι; Ποιά ήταν ή έντο- 
λή πού πήραν;

(Διαλογικές συζητήσεις
κωδωνοκρουσίες)

Κ. ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ: Δέν υποχρε
ούμαι νά άπαντήσω σέ καμμιά έ- 
ρώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σάς παρα
καλώ, έσεϊς προκαλεΐτε συ
νάδελφε.

Κ. ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ: Δέν προκαλώ 
κανέναν. Ποιά ήταν ή έντολή; 
Περάσανε τήν πολιτική πού έ
μείς έπεζεργαστήκαμε στούς έρ- 
γαζόμενους, έκεί συνοψίζεται 
καί ό ρόλος τους. Τό ΔΣ τού 
Συλλόγου μας, στάθηκε στό 
πλευρό τών συνεπών συνδικαλι
στικών συνάδελφων σ' αύτά τά 
δύο Συνέδρια καί αύτό τό κρί
νουμε σάν θετικό. Αρνητικό ό
μως ήταν τό ότι δέν κατάγγειλε 
τόν ζεκαθαρισμένο ρόλο τού κυ
βερνητικού συνδικαλισμού καί 
τούς στόχους του.

Αύτή ή στάση τού Διοικητικού 
Συμβουλίου, δέν τά βοήθησε τό 
ΐδιο καί στό κτύπημα τής πολιτι
κής τής λιτότητας, πού σωστά έ- 
πισΓ>μαίνει τήν έντασή της αύτόν 
τόν χρόνο. “Ετσι, όταν οί συν
δικαλιστές αύτοί, σαμπόταραν 
τήν προσπάθεια τού Διοικητικού 
Συμβούλιου, μετά τήν συγκε
κριμένη καταγγελία αύτής τής 
πολιτικής, μέ άπεργοσπαστικές

άνακοινώσεις, τό ΔΣ δέν είπα τί
ποτε γιά τήν ολέθρια γιά τό στα- 
μάτημα τών έζελίζεων γιά τά 
συμφέροντά μας, τακτική τους.

Άν θέλουμε νά προωθήσουμε 
τά συμφέροντα τών έργαζομέ
νων λοιπόν, άκριβώς πρέπει νά 
κάνουμε τήν προσπάθεια, νά ά- 
πομονώσουμε τόν χουντοκυβερ
νητικό συνδικαλισμό.

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ: (Μιλάει μακρυά 
άπό τό μικρόφωνο) .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μά σάς πα
ρακαλώ συνάδελφε. Όχι αι
χμές, νά προχωρήσουμε.

(Συνεχείς κωδωνοκρουσίες - 
έντονες διαλογικές συζητή
σεις)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνάδελφε, 
τελειώνετε.

Κ. ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ: Σάς παρακα
λώ, θά τελειώσω, όταν τελειώσει 
ή ομιλία μου, καί μήν μέ διακό
πτετε άπό κάτω, αύτό είναι τό

Β. ΓΕΩΡΓ ΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Συνά
δελφοι, κατάγομαι άπό τήν έ
παρχία, άπό έπαρχιακό κατάστη
μα, άπ’ αύτό τής Άμαλιάδας. 
Είμαι ένας άπό έκείνους, πού ό 
πρό-προηγούμενος συνάδελφος, 
ό Παπαγαλάνης, κατήγγειλε σάν 
διοργανωτές μιάς Συνέλευσης - 
συγκέντρωσης τών συναδέλφων 
τού Πύργου «άποτυχημένης», 
αύτής τής Συνέλευσης τών δέκα 
άτόμων.

Είμαι λοιπόν ένας άπ’ αύτούς 
τούς διοργανωτές καί γιά τόν 
σκοπό γιά τόν όποιο προσπαθή
σαμε καί έγώ καί οί άλλοι συ
νάδελφοι, νά κάνουμε εκείνη 
τήν συνέλευση, ύποχρεοϋμαι σή 
μέρα, έδώ, νά έκφράσω καί γιά 
λογαριασμό τους, όχι άσφαλώς 
τών δέκα ή δεκαπέντε, τήν δυ
σπιστία τους, γιά τόν άπολογι- 
σμό καί τά πεπραγμένα τού Δι
οικητικού Συμβουλίου. Έχω νά 
πληροφορήσω έδώ τούτη τήν Συ
νέλευση, ότι είμαι ένας άπό 
τούς σχεδόν καλύτερα πληροφο- 
ρημένους. Έγώ πού δέν ζέρω 
τίποτα νά πώ, καί γι’ αύτό έκ- 
φρά τήν δυσπιστία μου, άκριβώς 
καί τήν δική μου καί τών άλλων 
συναδέλφων.

Δέν ζέρουμε άπολύτως, τίποτα 
καί γι’ αύτό, έπειδή ύπήρχε έ- 
κεϊνο τό Καταστατικό γιά μάς 
θέμα, τού ότι ποτέ ή έπαρχία 
δέν ένημερώθηκε καί βρισκότα
νε πάντα σκόπιμα στήν ούρά 
τής Αθήνας. Λυπάμαι άν σάς 
δυσαρεστώ, άλλά δέν σάς κατη
γορώ, διεκδικώ καί έγώ κάτι. 
Γι' αύτό λοιπόν άκριβώς άπο- 
φασίστηκε έκείνη ή Συνέλευση.

Αποκαλύπτω ότι δέν ήταν «πα 
ρά συνέλευση» καί δέν είχε σέ 
τίποτα νά διασπάσει τόν Κλάδο, 
όπως μάς καταγγείλανε καί σή
μερα. Είδα καί ένα δημοσίευμα 
γιατί δέν τό ήζερα, πού τό έχει 
φιλοζενήσει μιά άπό τίς δημο
κρατικές έφημερίδες, πού θέλει 
νά λέγεται «Συνδικαλιστική Φω
νή», ή κάτι τέτοιο, έναντίον καί 
έμένα καί τής Συνέλευσης έκεί- 
νης.

Σάς παρακαλώ κύριοι συνάδελ
φοι, φαντάζομαι ότι δέν θά δε
χθείτε, νά καταχραστεϊτε έτσι 
έκείνη τήν φιλοζενία πού τέλος 
πάντων πρέπει νά μού κάνετε. 
Οί συνάδελφοι λοιπόν πού άπο- 
φασίσανε έκείνη τήν Συνέλευση 
ήσαν 76 έπί συνόλου 86 συνα
δέλφων πού υπηρετούν στά Κα
ταστήματα τού Νομού ’Ηλείας. 
Εκείνοι οί 76 συνάδελφοι δέν 
παρέστησαν όλοι, άλλά μόνον 
42. Καί έχω έδώ καί τίς ύπογρα- 
φές τους, καί θά τίς καταθέσω 
στό Προεδρείο, γιά νά περιλη- 
φθοϋν στά πρακτικά. Καί έχω ά
κόμη καί τά μαγνητοφωνημένα 
έκεί πρακτικά πού άν χρειασθεί 
έδώ, δέν θά πάρει βέβαια τέτοια 
έκταση, άλλά μήπως ύπάρχει 
καμμιά άμφιθολία, γιά νά τά ά- 
κούσει ό συνάδελφος Παπαγαλά- 
νης καί όλοι όσοι βρίσκονται πί
σω. Δυστυχώς καί έγώ δικαιού
μαι νά τό λέω αύτό, ότι βρίσκον
ται πίσω άπό τόν συνάδελφο Πα 
παγαλάνη. Νά μήν ζαναλένε καί 
νά μήν καταγγέλλουνε έτσι, αύ
τά πού καταγγέλλουνε ψευδώς, 
δυστυχώς γιατί είναι ή τακτική 
τους ’ίσως, καί τό άποδείζανε.

(Χειροκροτήματα)

Σημασία έχει τί κάναμε έμείς 
καί τό βάζω στήν κρίση σας. Μή 
έχοντας ένημέρωση μπροστά σέ 
έκείνα τά σοβαρά θέματα πού έ- 
ζελιχθήκανε άπό τόν Μάρτη μέ
χρι καί τόν περυσινό Δεκέμβρη 
ίσως. Μέ έκείνη τήν μεγαλειώ
δη άπεργία τού Μάρτη καί τίς 
άλλες πού έσκασαν σάν μπαλό
νια, τί έκανε λέμε, τό Διοικητι
κό Συμβούλιο μέχρι σήμερα;

Βρισκόμαστε μπροστά λοιπόν 
σέ μιά άπόφαση γιά άπεργιακές 
κινητοποιήσεις, τίς οποίες έγ- 
κρίναμε γιατί περιείχοντο καί

έργο πού έπρεπε νά κάνετε. "Ο
χι λοιπόν στό πατρονάρισμα τών 
συνδικάτων άπό τήν Κυβέρνηση 
καί τήν Έργοδοσία. Πρέπει νά 
άπαιτήσουμε αύτό μέ τήν δική 
μας δράση.

“Ολοι οί συνάδελφοι σήμερα εΐ 
ναι άποφασισμένοι νά άγωνι- 
σθούν, γιά νά μήν χειροτερεύ- 
σει περισσότερο ή θέση τους. 
Αυτή ή θέληση έκφράζεται καί 
στήν σημερινή Γενική μας Συνέ
λευση. Πιστεύουμε ότι τό Διοικη
τικό Συμβούλιο, μπορεί νά τόν 
χαράζει καί νά τόν βαδίσει αύ
τόν τόν δρόμο. Ή Ένιαία Συνδι
καλιστική Κίνηση, θά άγωνισθεΐ 
μέ όλες της τίς δυνάμεις, γιά 
νά ύλποιηθούν αύτοί οί στόχοι.

Πιστεύουμε ότι ή σημερινή 
Γενική Συνέλευση, θά είναι ή άρ 
χή γιά τήν υλοποίηση τών στό
χων αύτών. Σάς εύχαριστώ.

(Χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό κ. Γεωρ- 
γακόπουλος έχει τόν λόγον.

αιτήματα, τά όποια ήταν καί δι
κά μας αιτήματα. Έγκρίναμε 
μέν νά κινητοποιηθούμε. . .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δικά μας, 
όχι «καί δικά μας».

Β. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τά ό
ποια ήσαν καί δικά μας, καί κά
νω αύτόν τόν διαχωρισμό, καί 
θεωρώ άποτυχημένη τήν παρέμ
βαση δυστυχώς τού κ. Προέδρου 
τής Συνελεύσεως γιατί «ήρζατο 
χειρών άδικων». Αυτός πρώτος 
μάς έχώρισε σέ δύο κατηγορίες, 
στήν Αθήνα καί στήν έπαρχία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μήν έπεκτεί 
νεσθε πολύ σάς παρακαλώ, 
σέ ξένα θέματα.

Β. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σάς 
παρακαλώ, έπιτρέψατε στόν προ
ηγούμενο ομιλητή νά άναφερ- 
θεί, κατά συνέπειαν μέ τράβη- 
ζε στά οικόπεδά του, στά οικό
πεδα έκείνα πού άναφέρθηκε. 
"Εχω καί έγώ τήν υποχρέωση 
νά άπαντήσω, άλλωστε γεννήθη
κε καί προσωπικό θέμα πάνω σ’ 
αύτό.

Οί συνάδελφοι, λοιπόν έκεί, έ
μείς, άποφασίσαμε μέ όλες έκεΐ- 
νες τίς δημοκρατικές διαδικα
σίες πού άποδεικνύονται άπό τά 
χαρτιά πού θά σάς καταθέσω, 
καί καλέσαμε όλον τόν κόσμο. 
Όλη τήν τραπεζική συναδελφι- 
κή οικογένεια, πού άσχολείται 
μέ τά συνδικαλιστικά καί δίνει 
καθημερινά τό παρόν, έδώ στήν 
Αθήνα. Τούς καλέσαμε νά ρθού- 
νε καί νά μάς τά πούνε. Αντί 
όμως νά μάς ένημερώσουν, είσ- 
πράζαμε κάποιες πληροφορίες, 
περί «ύποπτων στόχων» ή περί 
«δέν ζέρουμε ποιοι κρύβονται 
πίσω».

Συγκεκριμένα, μέλος τού ΔΣ, 
ό συνάδελφος ό κ. Σετάκης, τη
λεφωνούσε καί καθοδηγούσε κά
ποιους άλλους, μύγες εύτυχώς, 
συναδέλφους, γιατί ή τακτική 
τους ήταν άρουραίϊκη. . .

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ: (Όμιλεί μακρυά 
άπό τό μικρόφωνο) .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώνετε, 
σάς παρακαλώ.

Β. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Λοι
πόν καθοδήγησε ό συνάδελφος 
ό κ. Σετάκης, τόν όποιον δέν 
γνώριζα καί τώρα βλέπω τό πρό
σωπό του, όπως καί τόν κ. Πρόε
δρο, τόσο πολύ τούς ζέρουμε. 
Μάς κατηγόρησαν ότι έχουμε ύ
ποπτους στόχους, καί χρησιμο
ποίησαν κάποιους δικούς τους, 
άλλά μέσα άπό υπονόμους, κά
ποιους δικούς τους συναδέλφους 
έκεί κάτω καί εύτυχώς έλάχι- 
στους, δυό - τρεις καί κατασυκο
φαντήσανε καί τό πνεύμα τής 
κίνησης καί στούς στόχους. Ε
μείς συνάδελφοι, ζητάγαμε ένη
μέρωση γιά νά μπορέσουμε νά 
'ρθούμε έδώ σήμερα καί νά σάς 
πούμε, καλά τό κάνετε, ή άσχη
μα τό φέρατε καί είχαμε γΓ αύ
τό. . .

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ: (Μιλάει μακρυά 
άπό τό μικρόφωνο).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σάς ξεφεύ
γουν λέξεις, πο ύδέν αρμό
ζουν στόν χώρο αύτόν.

Β. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Παρα
καλώ νά δώσω έζήγηση. Ό τρό
πος μέ τόν όποιον λειτούργησαν 
αύτοί πού άκολούθησαν δέν ή
ταν σωστός, διότι χρησιμοποίη
σαν έκεί ένα αυτοκίνητο...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ό χρόνος 
σας τελείωσε.

Β. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ...ότι 
άνακαλούν τίς ύπογραφές τους. 
Καί έχουμε τίς υπογραφές τους. 
Καί έδώ τό δηλώσανε ότι υπάρ
χει έλληψη πληροφόρησης καί

είναι άνισομερής ή πληροφόρη
σή μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώνετε, 
συνάδελφε.

Β. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έάν
έχετε νά μάς καταγγείλετε ότι 
οί υπογραφές πού πήραμε, ήταν 
υπογραφές πού τις πήραμε στό 
γόνατο, θά . . .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέν κάνετε 
απολογισμό τής συγκεντρώ- 
σεως τής Αμαλιάδος, κύριε 
συνάδελφε.

Β. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σάς 
παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, έάν 
τό έπιτρέψατε στόν πρό-προη- 
γούμενο ομιλητή, θά τό επιτρέ
ψετε καί σέ μένα.

( Έντονες διαλογικές συζη
τήσεις)

Β. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μάς
έζέδωσαν μίαν άνακοίνωση πού 
έκυκλοφόρησε. Γιατί δέν είχαν 
τό θάρρος νά τήν κυκλοφορή
σουν στό... (Συνεχίζει νά μι
λάει χωρίς νά άκούγεται άπό τό 
θόρυβο).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώσατε 
συνάδελφε.

Β. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σάς 
παρακαλώ έπειδή είμαι στήν έ- 
φαρμογή... οί δημοκρατικές 
διαδικασίες. Καί μεταφέρω καί 
τήν διαμαρτυρία τών συναδέλ
φων μου τής έπαρχίας πού ή 
φωνή τους δέν θά άκουστεί ποτέ 
καί σάς έρωτώ τώρα καί τό δι
καιούμαι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελείωσε ό 
ΧΡόνος.

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ: Αφήστε νά μιλή
σει καί αύτός.

(Θόρυβος -# Έντονες διαλο- 
γικές συζητήσεις - συνεχείς 
κωδωνοκρουσίες)

Β. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θά ά
ναφερθώ κύριε Πρόεδρε, ειδικά 
γι’ αύτό τό θέμα. . .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σάς άφαι- 
ρώ τόν λόγο.

Β. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θά
μού τόν άφαιρέσετε, άλλά σάς 
καταγγέλλω σάν Πρόεδρο, ότι 
δέν διευθύνετε σωστά τίς έργα- 
σίες καί καταγγέλλω καί τό ΔΣ 
...Διότι έκεΐνοι πράγματι έζυ- 
πηρετοΰνε τά ζένα συμφέροντα. 
Στοιχεία δυστυχώς δέν κατέχω, 
άλλά τό άποδεικνύουν οί αρά
ζεις τους.

(Κωδωνοκρουσίες)

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ 

ΣΥΝ. ΜΙΣΚΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ό συνάδελ
φος Μίσκος έχει τόν λόγο.

(Θόρυβος - Φωνές - Διαλογι- 
κές συζητήσεις)

X. ΜΙΣΚΟΣ: 'Αγαπητοί συνά
δελφοι, Σάς καταγγέλλω παρέμ
βαση τού Γραφείου Β. Έλλά: 
δος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφε, 
ομιλητή, σέ παρακαλώ επί
τρεψε μου μιά διακοπή. Σάς 
παρακαλώ πάρα πολύ, σάν 
ύπεΰθυνος τών συλλογικών 
μας πραγμάτων, δπως πρα
γματικά πρέπει νά μέ παρα- 
δέχεσθε τουλάχιστον σάν έκ- 
λεγμένος, έπειδή μέ τίς αν
τεγκλήσεις όδηγούμεθα σέ 
μία κατάσταση ή οποία εί
ναι κάθε άλλο, παρά άνεκτή, 
δέν μπορώ νά π ώκάν εύχά- 
ριστη, θά σάς παρακαλέσω 
γιά μία αυτοσυγκράτηση. 
Εκείνο τό όποιον έν πάση πε- 
ριπτώσει δέν ήταν καθόλου 
εύπρεπής, ανέβασε περισσό
τερο τήν ατμόσφαιρα τήν έ- 
πικίνδυνη, καί θά μπορούσε 
νά έκτρέψει σέ καταστάσεις, 
οι όποιες πρέπει νά άποφευ- 
χθούν οπωσδήποτε.

Σάς παρακαλώ μιά αυτο
συγκράτηση. Ό συνάδελφος 
αύτός ό όποιος είπε αύτό τό 
όποιον είπε, παρακαλώ γιά 
λόγους τάξεως, άς ανακαλέ
σει, άς πει έν πάση περιπτώ- 
σει δτι έν δρασμώ ψυχής είπε 
κάτι.

(θόρυβος - Διαλογικές συζη
τήσεις)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιά τίς μύ
γες, είπε ό συνάδελφος, έξε- 
τρότπη. Άλλά έν πάση περι- 
πτώσει, σάς παρακαλώ, σάς 
συνιστώ μία αύτοσυγκράτη-
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ση γιά νά άνταποκρ ιθοΰμε 
στό . .

(Συνεχείς κωδωνοκρουσίες)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 'Ορίστε, κύ
ριε Μίσκο.

X. ΜΙΣΧΟΣ: .Αγαπητοί συνά
δελφοι, Σάς καταγγέλλω μία πα
ρέμβαση τοΰ γραφείου Β. Ελλά
δος. Μολονότι αντιπρόσωπος τοΰ 
Συλλόγου στήν Εδεσσα, έπί 15 
συναδέλφων οί 14 μέ έψήφισαν 
καί ό ένας ψήφισε τόν έαυτό 
του, καλείται ό συνάδελφος Πα- 
ρασκευάς νά εκπροσωπήσει τούς 
συναδέλφους τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης, στην σημερινή Γενική Συ
νέλευση. Θά ήθελα έκ μέρους 
του Προεδρείου, νά μάς ορίσει 
ποιος είναι άντιπρόσωπος τοΰ 
Συλλόγου στήν "Εδεσσα, ό Μί- 
σκος γιά ό Παρασκευάς;

Ηθελα νά σάς πω ότι δέν έκ- 
προσωπώ κανέναν, μά κανέναν, 
καμμιά παράταξη ούτε δεξιά, 
ούτε άριστερά, ούτε κεντρώα. 
’Εκπροσωπώ τά συμφέροντα των 
υπαλλήλων, τόσο τοΰ υποκατα
στήματος τής ’Εδέσσης, άλλά 
καί γενικά αύτά τά όποια θά ά- 
κούσετε παρακάτω. Πρίν νά μπω 
στά θέματα τά όποια θέλω νά 
άναπτύξω, έπειδή, άπό τήν ή* 
μέρα πού θά μπούμε εις τήν Τρά 
πεζά, μέχρι πού θά βγούμε, μάς 
βγαίνει τό λάδι κυριολεκτικά, 
κάνω μία πρόταση πρός τήν Δι
οίκηση μέσω του Συλλόγου. " Ο
ταν συνάδελφος παίρνει τήν σύν 
τάξή του, έκ μέρους τής Διοική- 
σεως νά του άναμένεται μία ά- 
ναμνηστική πλάκα. Δέν ξέρω καί 
κατά πόσο έπικροτεϊτε αύτήν 
μου τήν πρόταση. . .

Χαίρομαι ιδιαίτερα πού παρευ- 
βρισκομαι στήν σημερινή Συνέ
λευση. Είναι δυστυχώς ή δεύτε
ρη φορά πού παρευρίσκομαι 
στήν Συνέλευση τοΰ Συλλόγου, 
στά δέκα χρόνια τής καρριέρας 
μου στήν ’Εθνική Τράπεζα, μό
νον καί μόνον γιατί είμαι στήν 
έπαρχία. ’Αναρωτιέμαι δέ ή Συ
νέλευση γιατί νά γίνεται ντέ 
καί καλά πάντα στήν ’Αθήνα.

Προτείνω στό Προεδρείο τοΰ 
Συλλόγου, τόσο τήν σημερινή ό
σο καί σέ έκείνες πού θά προ- 
έλθουν στό μέλλον, νά προγραμ 
ματίζουν Συνελεύσεις καί σέ 
άλλες Πόλεις τής 'Ελλάδος, γι
ατί καί έχει ύπάρχουν συνάδελ
φοι, γιατί καί εκείνοι έχουν δι
καίωμα νά παρευρίσκονται στίς 
Συνελεύσεις, όπου θά μπορούν 
νά εκφέρουν τήν γνώμη τους, 
γιά τά κοινά. Γιατί άλλο "Εδεσ
σα — ’Αθήνα πού είναι 600 χι
λιόμετρα, καί άλλο "Εδεσσα — 
Θεσσαλονίκη πού είναι 100 χιλι
όμετρα.

Θά άναφερθώ σέ ένα θέμα, 
πού σάν υπάλληλο τής Β. 'Ελ
λάδος μέ καίει. Είναι οί παιδι
κές κατασκηνώσεις. "Εφτιαξε τό 
Δημόσιο τίς Παιδικές κατασκηνώ
σεις όπου μπορείτε νά στέλνε
τε τά παιδιά σας. Πρό πολλοΰ 
καιρού ύπήρχε μιά σκέψη νά γί
νουν κατασκηνώσεις στήν Χαλκι
δική. Δυστυχώς ή σκέψη αύτή 
δέν ύλοποιήθηκε καί θέλω νά 
ξέρω ποιος είναι ό λόγος. Τό 
πράγμα έχει παραγίνει. Είναι 
οφθαλμοφανές ότι έμάς τής έ- 
παρχίας, μάς έχετε παραμελή
σει. Μάς σκέπτεσθε μόνον όταν 
μάς έχετε ανάγκη γιατί ξέρετε 
ότι είμαστε δύναμη πού μπορεί 
νά άνατρέψει τά άποτελέσματα 
τών όποιωνδήποτε έκλογών.

Προτείνω στόν Σύλλογο νά κά
νει τό πρώτο βήμα, γιά τίς κα
τασκηνώσεις τής Χαλκιδικής, γιά 
νά μπορούν καί τά παιδιά τών 
συναδέλφων τής Β. Ελλάδος, 
νά χαίρονται τήν θάλασσα, νά 
άποκτούν φιλίες μεταξύ τους, 
καί σέ τελική άνάλυση...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αύτό αφορά 
τό Ταμείο 'Υγείας συνάδελ
φε, καί νομίζω πώς έχει πά
ρει μέριμνα.

X. ΜΙΣΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε 
τής Συνελεύσεως, έκφράζω μία 
γνώμη καί μιά εύχή νά γίνει 
πραγματικότητα αύτό μας τό ό
νειρο. Μέ λύπη μου βλέπω ότι 
στόν προϋπολογισμό, δέν έχει 
άναγραφεΐ ούτε δραχμή γιά τήν 
ύλοποίηση αύτοϋ μας τού ονεί
ρου. Θέλω νά πιστεύω ότι κάνον
τας ό Σύλλογος τό πρώτο βήμα, 
θά τόν άκολουθήσουν τόσο τό 
Ταμείο ύγείας, όσο καί ή Διοί
κηση. Χρειάζεται άπλώς καλή 
θέληση καί σωστός χειρισμός 
τού όλου θέματος.

Πτυχιούχοι καί μή Πτυχιούχοι. 
Τό θέμα αύτό έχει γίνει σήριαλ 
καί μάλιστα κακόγουστο. Τήν ι
δέα τήν έχουν συλλάβει μερι
κοί πού θέλουν νά κάνουν τούς 
καλούς Σαμαρείτας. Παίζουν μέ 
τόν πόνο τόν συναδέλφων μπι
λιάρδο πίσω άπ* τίς πλάτες τους. 
Ηγούνται γιά λίγο τοΰ Συνδέ
σμου. Μόλις δέ προσκομίσουν 
προσωπικά όφέλη τά παρατούν 
καί παραδίδουν τήν σκυτάλη σέ 
άλλους.

Τό ποιοι είναι τούς ξέρετε πο

λύ καλά, πολύ καλύτερα άπό 
μένα. Κύριοι, είτε τό θέλετε, εί
τε όχι, οί Πτυχιούχοι είναι μία 
πραγματικότητα στόν Τραπεζι
κό χώρο καί θά τούς άντιμετω- 
πίσετε όπως πρέπει. Οσοι άπό 
σάς διαβάζετε ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΒΗ
ΜΑ, ίσως νά έπεσε στήν άντί- 
ληψή σας, ένα γράμμα σχετικά 
μέ τό θέμα αύτό. «Οί Πτυχιοϋ- 
χοι δέν ζητούν τίποτα περισσό
τερο άπό τήν Ιση μεταχείρισή 
τους μέ τούς Πτυχιούχους τών 
άλλων ’Οργανισμών (ΟΤΕ, ΔΕΗ 
κ.λπ.».

Διεφώνησα σάν Πτυχιούχος καί 
διαφωνώ μέ ώρισμένες Θέσεις 
τού Συνδέσμου Πτυχιούχων. Κυ
κλοφόρησαν οί κύριοι αύτοί ά
νακοίνωση πρίν άπό τήν άπερ- 
γία τού Δεκέμβρη μέ τήν όποιαν 
μάς καλούσαν νά μήν άπεργή- 
σουμε. Τήν άγνόησα καί άπήργη- 
σα. Γιατί ύπήρχαν στά δέκα κα
ταστήματα 9 ύπέρ όλων τών συ
ναδέλφων καί ένα κατά τών 
πτυχιούχων. Είμαι άντιπρόσωπος 
τού Συλλόγου στήν "Εδεσσα καί 
μαζί μου άπήργησε όλο τό προ
σωπικό. Πτυχιούχοι καί μή Πτυ- 
χιούχοι. Είναι φίφτυ - φίφτυ οί 
Πτυχιούχοι.

Ομως άγαπητοί συνάδελφοι, 
άς πάψουν μερικοί ήγέτες νά 
κάνουν τούς σωτήρες, γιατί άρ- 
γά ή γρήγορα ό ρόλος τους θά 
άποκαλυφθεί καί άς μήν έκμε- 
ταλλεύονται συστηματικά τό θέ
μα αύτό. Ζητά ό Σύλλογός μας 
νά διαλυθεί ό Σύνδεσμος Πτυχι
ούχων. Συμφωνώ μέ τούς έξής 
όρους: Διάλυση τού Συνδέσμου 
μή Πτυχιούχων, τού βοηθητικού 
προσωπικού, καί τρίτον τό Διοι
κητικό Συμβούλιο όποιοδήποτε 
καί άν είναι, είτε τό παρόν, εί
τε αύτό τό όποιον θά έλθει στίς 
ερχόμενες εκλογές, νά χειρίζε
ται τά θέματα όλων των συνα
δέλφων μέ τετραγωνική λογική, 
όχι νά λένε αύτοί είναι πτυχι- 
ούχοι, ά, άπ* αύτούς θά πάρουμε 
έμείς τήν Διοίκηση τού Συλλό
γου. Αύτοί δέν είναι Πτυχιού- 
χοι, ή μή Πτυχιούχοι.

Κύριοι Πτυχιούχοι, ξέρετε, έ
μείς έχουμε αύτό τό πρόγραμ
μα. "Ετσι θά σάς άντιμετωπί- 
σουμε καί όταν έρχονται στήν 
Διοίκηση τού Συλλόγου «κάνουν 
τήν πάπια». Λένε ότι τό παρόν 
Διοικητικό Συμβούλιο διακατέχε
ται άπό δημοκρατικότηττ. Στόν 
προεκλογικό άγώνα, πρίν έκλε- 
γεί αύτό τό Διοικητικό Συμβού
λιο είχα στείλει ένα γράμμα 
στήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ μέ τήν έλπί- 
δα ότι ή γνώμη μου θά άκουγό- 
τανε μέσω τής έφημερίδας μας. 
Λοιπόν έχει περάσει τόσος χρό
νος καί ό κ. Σαλί,μπας ό όποιος 
καί αύτοπροσώπως στήν "Εδεσ
σα καί τηλεφωνικώς μού ύπεσχέ- 
θη ότι θά δημοσίευε τό γράμμα 
μου, όμως δέν τό δημοσίευσε. 
Καί αναγκάσθηκα νά τού πώ, κύ
ριε απαξιώ νά είμαι άντιπρόσω- 
πος τοϋ Συλλόγου όταν έσύ εί
σαι Γενικός Γραμματέας τού Συλ 
λόγου.

Μού είπε σέ τηλεφωνική έπι- 
κοινωνία τήν οποίαν είχα μα
ζί του, άφησα λέει νά περάσει 
ή όργή σου καί ή όργή μου καί 
νά στά πώ άπλά καί σταράτα. Τί 
άπλά καί σταράτα, κύριε Σαλίμ- 
πα; Ή ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ είναι ή ό
χι έφημερίδα τών υπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελ
λάδος ;

Θ. ΣΑΛΙΜΠΑΣ: Μιά στιγμή, γι
ατί ή έπιστολή περιείχε ύβρεις 
σέ βάρος συναδέλφων τών ο
ποίων άνεφέρετο καί τό όνομα.

Οπως άντιλαμβάνεσθε δέν μπο 
ρούσαμε νά δημοσιεύσουμε μιά 
τέτοια έπιστολή.

X. ΜΙΣΚΟΣ: Τά άκούτε κύριοι 
συνάδελφοι; Καλώ τόν κ. Σα- 
λίμπα, έάν έχει τό θάρρος, νά 
δημοσιεύσει τήν γνώμη μου καί 
άν είναι ϋβρις, παραιτούμαι ά
πό τόν Σύλλογο αύτήν τήν στι
γμή παρουσία σας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προχωρή
στε.

X. ΜΙΣΚΟΣ: Λέω, υποστήριξα 
τά προβλήματα τών ύπαλλήλων 
τής Β. 'Ελλάδος, καί δή τών έ- 
παρχιωτών. Έάν αύτό τό πράγμα 
είναι ϋβρις άς μάς τό πει, κύ
ριοι συνάδελφοι, άν έχει τό θάρ
ρος, τόν προκαλώ δημοσία. Δέν 
είναι ϋβρις, άπλούστατα έκφέ- 
ρω τήν γνώμη μου σχετικά γιά 
τά ηροβλήματά μας. Τόν προκα
λώ καί τόν καλώ νά δημοσιεύ
σει τό γράμμα.

"Ερχομαι στό θέμα τοΰ ’Ορ
γανισμού. Υπάρχει τό άρθρο τού 
Συντάγματος τό όποιο λέει ότι 
όλοι οί "Ελληνες έχουν τό δικαί
ωμα νά έκφέρουν τήν γνώμη 
τους δημοσία, είτε γραπτώς είτε 
προφορικώς. ’Ακούστε τώρα τό 
σχήμα τό όξύμορο. Υπάρχει κω
δικοποίηση στήν σελίδα 25 πού 
λέει «υπάλληλοι δέν δικαιούνται 
νά δημοσιεύουν οτιδήποτε, πρίν 
περάσει άπό τήν Διοίκηση καί ό 
ύπάλληλος θά άπειλεΐται έπί ποι
νή άπολύσεως». Τότε τί κάνουμε 
τό Σύνταγμα, γιά πλάκα;

Ή ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ είναι ένα έ-

νιαίο όργανο τών ύπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, έγώ τό 
παίρνω κάθε δύο μήνες. Γράφει 
άπάνω ’Ιανουάριος - Φεβρουά
ριος, μεθαύριο θά γράφει Μάρτι
ος - ’Απρίλιος - Μάιος. Καλώ τόν 
Σύλλογο, τό Διοικητικό Συμβού
λιο, νά οργανωθεί καλά καί νά 
μήν λέει ότι διευθύνεται άπό 
συντακτική ’Επιτροπή καί όταν 
κάλεσα τόν κ. Σαλίμπα νά μού 
πει, νά μού κατονομάσει ποιοι 
είναι. . .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ό συνάδελ
φος Καρκατσέλης έχει τόν 
λόγον.

Δ. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ: Συνάδελ
φοι, έγ ώθασικά δέν θά σάς τα
λαιπωρήσω, γιατί ούσιαστικά έ
χω καλυφθεί άπό ορισμένες ο
μιλίες προηγουμένων συναδέλ
φων. ’Αλλά ήθελα καί έγώ νά 
θίξω ένα θέμα πού κατά τήν γνώ 
μη μου πιστεύω ότι είναι καθο
ριστικό. Τό θέμα τής μή ούσια- 
στικής πληροφόρησης έκ μέρους 
τού Διοικητικού Συμβουλίου γιά 
στόν Κλάδο μας καί ιδιαίτερα 
στό θέμα τής 'Ομοσπονδίας, πού 
πιστεύω ότι παίζει καθοριστικό 
ρόλο γιά τήν περαιτέρω έξέλιξη 
τού Κλάδου μας, ένάντια στήν 
κυβερνητική πολιτική τής μονό
πλευρης λιτότητας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ό κ. Τσιμ- 
πραγός έχει τόν λόγο.

Η. ΤΣΙΜΠΡΑΓΟΣ: ’Αγαπητοί
συνάδελφοι, Όπως στήν προη
γούμενη Γενική Συνέλευση έ
τσι καί σήμερα θά προσπαθήσω 
μέ μιά σύντομη άνάλυση νά 
δώσω τήν εικόνα τών συνδικα
λιστικών μας έζελίζεων στόν χώ
ρο μας. Λυπάμαι σήμερα γιατί 
επαληθεύτηκαν εις βάρος μας 
βέβαια μέ μαθηματική άκρίβεια 
οί διαπιστώσεις καί οί προβλέ
ψεις πού είχα κάνει μέ τήν ό- 
μλιία μου στήν περασμένη μας 
Γενική Συνέλευση, μιά καί πού 
οί έκκλήσεις καί οί παρεναίσεις 
πού άπηύθυνα τόσο πρός τό ά
περχόμενο τότε καί άπολογού- 
μενο σήμερα, γιατί έπανεξελέ- 
γη, Διοικητικό Συμβούλιο, δέν 
είσηκούσθησαν.

Οί διαπιστώσεις αύτές κύριοι 
συνάδελφοι, πού δέν ήσαν άλ
λωστε μόνο δικές μου άφού τίς 
συμμερίζοντο καί άλλοι συνάδελ 
φοι, νομίζω πώς άξιζει τόν κό
πο νά τίς υπενθυμίσουμε σήμε
ρα, γιά νά μπορέσουμε νά το
ποθετηθούμε όσο τό δυνατόν σω 
στότερα άπέναντι στό άδιέζοδο 
πού μάς οδήγησε ή λαθεμένη τα 
κτική τού σημερινού Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Σάς διαβάζω άπό τήν ΤΡΑΠΕ
ΖΙΤΙΚΗ τίς διαπιστώσεις αύτές 
πού έκανα πέρυσι στήν Γενική 
μας Συνέλευση:

«Τό σημερινό Διοικητικό 
Συμβούλιο (τό όποιο ήτο τό
τε άπερχόμενο) ύπελείηετο 
άγωνιστικότητας καί προσθέ
τω καί σήμερα, συνέπειας. 
Καί τούτο γιατί τό έλαφρυν- 
τικό τό όποιο έπεκαλέσθηκε 
πέρυσι, ότι είχε λίγο βραχύ
χρονη θητεία, έφέτος δέν 
εύσταθεί. "Ηδη άπολογεϊται 
γιά δυό χρόνια θητείας καί 
ή μεθόδευση, όργάνωση καί 
ή παρουσίαση τών συνδικαλι
στικών μας διεκδικήσεων, 
δέν υπήρξε έπιτυχής.

Δυστυχώς, τό Διοικητικό 
Συμβούλιο, άκολούθησε μία 
υπερβολικά μετριοπαθή τα
κτική κατά τόν πλέον έπιει- 
κή χαρακτηρισμό ό οποίος 
μας όδήγησε σέ άόριστες υ
ποσχέσεις έργοδοσίας καί ύ- 
παναχωρήσεις τών ακαθορί
στων υποσχέσεων καί τελι
κά σέ χρονοδιαγράμματα συ
ζητήσεων, τήν έκβαση τών ό
ποιων δέν ήδυνάμεθα πέρυσι 
νά προδικάσουμε. Αύτό ό
μως δέν συμβαίνει καί έφέ
τος.

"Ας δούμε τί έχει έπιτύ- 
χει. Τό θέμα τού ’Οργανισμού 
'Υπηρεσίας. Τό γεγονός τό 
έλαφρυντικό πού έπικαλέσθη- 
κε ό κ. Πρόεδρος ότι άνε- 
στάλη ή τροποποίηση τών Όρ 
γανιομών τών Τραπεζών καί 
λοιπών ’Οργανισμών Κοινής 
Όφελείας, δέν σημαίνει ότι 
έμείς δέν πρέπει νά είμαστε 
έτοιμοι άνά πάσα στιγμή γιά 
τόν ’Οργανισμό Υπηρεσίας. 
Νά τό στείλουμε στή Βουλή, 
νά ψηφισθεϊ τό Διάταγμα».

Έάν είχαμε κάνει αύτό τό ό
ποιο μάς καλέσατε κύριε Πρό
εδρε, άν άπό τήν άρχή μάς εί
χατε πει νά υποβάλλουμε προ
τάσεις γιά τά άρθρα πού θά έ
πρεπε νά τροποποιηθούν καί νά

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ό χρόνος 
τελείωσε συνάδελφε, τά δέ
κα λεπτά τελείωσαν.

X. ΜΙΣΚΟΣ: Σάς εύχαριστώ 
πάρα πολύ. Μεταφέρω τόν χαι
ρετισμό τών ύπαλλήλων τής Β. 
Ελλάδος, μέ τήν έλπίδα ότι δέν 
θά γίνονται Συνελεύσεις μόνον 
στήν ’Αθήνα κύριοι, θά γίνονται 
καί στήν Πάτρα καί στό 'Ηρά
κλειο καί στά Γιάννενα καί 
στήν Θεσσαλονίκη καί στήν Κο
μοτηνή.

Γι’ αύτό ζητάω δέσμευση άπό 
τό Προεδρείο, γιά μιά έκτακτη 
Γενική Συνέλευση πού θά έχει 
Θέμα τήν πληροφόρηση πάνω 
στά ζητήματα τής ΟΤΟΕ, δηλα
δή τί συνέβη μέχρι τώρα, τί συμ 
βαίνει αύτήν τήν στιγμή, καί 
πώς έπιτέλους θά μεθοδεύσου
με τήν παραπέρα πορεία μας, 
σέ σχέση μέ τήν 'Ομοσπονδία 
καί σέ ο^έση μέ τό γενικότερο 
όφελος τών εργαζομένων στήν 
κοινή ώφέλεια.

Αύτά ήθελα νά πώ καί ζητάω 
άν κρίνετε σκόπιμο νά δεσμευ- 
θεΐ μέσω ψηφοφορίας στήν Γε
νική Συνέλευση νά δεσμευθεΐ 
τό Προεδρείο γι’ αύτήν τήν έκ
τακτη Γενική Συνέλευση.

(Χειροκροτήματα)

ουλλέξετε τίς προτάσεις μας 
καί νά τίς δώσετε σέ 2—3 έηκρα- 
νείς Νομικούς τής χώρας, θά 
είχαμε £vq τέλειο σχέδιο σήμε
ρα νά τό δώσουμε άνά πάσα στι
γμή πρός ψήφιση καί κατοχύρω
ση. Σήμερα τί έχουμε κάνει 3 
ολόκληρα χρόνια; Δέν ξέρουμε 
οί ίδιοι τί ζητούμε, δέν έχουμε 
διατυπώσει ακόμη τί ζητούμε. 
Ποιος μάς φταίει έν τοιαύτη πε- 
ριπτώσει;

Έχουμε έναν ’Οργανισμό αύ
τήν τήν στιγμή νά ζητήσουμε νά 
έφαρμοσθεΐ; Πολύ λυπούμαι ό
χι. Είχα έκφράσει τήν άποψη ό
τι τό σημερινό Διοικητικό Συμ
βούλιο, τό όποιο τότε δηλαδή 
ήταν άπερχόμενο, σέ περίπτωση 
έπανεκλογής του θά έμενε σάν 
ένα Συμβούλιο άβούλων Συμβού 
λων στήν συνδικαλιστική μας ι
στορία.

Έπαληθεύθηκε μέ τίς τελευ
ταίες έξελίζεις στόν χώρο μας. 
Έχουμε τήν άνακοίνωση τής 
OTOE, No 44. Μάς καλεΐ όπως 
καί στήν δική σας τού συλλογι
κού οργάνου δηλαδή στίς 7.12. 
78. Μάς καλείτε νά άπεργήσου- 
με καί μεταξύ τών άλλων αιτη
μάτων λέτε τήν σμίκρυνση τού 
χρόνου στόν βαθμό τού Υπολο
γιστή Β', τού 'Υπολογιστή A 
κ.λπ., τού Λογιστή Β' άπό 4 καί 
5 χρόνια σέ τρία.

Κύριοι συνάδελφοι, τό Διοι
κητικό Συμβούλιο είχε τήν άτυ- 
χία νά μάς έχει γνωρίσει τίς 
προτάσεις του, μέ τό Σχέδιο 
’Οργανισμού. Θά ήθελα νά γνω
ρίσω στό Σώμα ότι στήν σελίδα 
πού περιλαμβάνει τόν πίνακα 
τών βαθμών, δέν ζητείται κάτι 
τέτοιο. 'Η είσήγησις είναι τού 
Διοικητικού Συμβουλίου, στήν Ε
πιτροπή πού έπεξεργάζεται τόν 
’Οργανισμό, είναι ότι είσηγείται 
τόν ίδιο χρόνο. Κατά συνέπειαν 
έφ’ όσον ζητοΰμεν νά θεσμοθε
τήσουμε τόν ίδιο χρόνον πρός 
προαγωγήν άπό τούς παραπά
νω βαθμούς πού άνέφερα, πώς 
έρχόμαστε καί ζητούμε άπό τό 
προσωπικό μετά δύο μήνες, δη
λαδή τρία χρόνια προσπαθούμε 
νά θεσμοθετήσουμε τήν ίδια βα
θμολογική χρονική έξέλιξη.

Πώς έρχόμαστε καί ζητούμε 
άηό τό προσωπικό, νά άπεργή- 
σει, τώρα έξαφνα γιά νά μειωθεί 
ό χρόνος άπό 5 σέ 3 χρόνια; 
Αύτό λέγεται άσυνέπεια, κύριε 
Πρόεδρε. Στό σημείο αύτό, τό 
ίδιο λέει καί ή ανακοίνωσή ’σας. 
Καί φυσικά εύθύνεται ή ΟΤΟΕ, 
σάν όργανο, άλλά έάν άναζητή- 
σει ή ΟΤΟΕ τήν εύθύνη αύτή ή 
εύθύνη έπιπίπτει στούς έκπρο- 
σώπους τού Συλλόγου τής Εθνι
κής Τραπέζης οί όποιοι έκαναν 
λανθασμένη ενημέρωση τής ‘Ο
μοσπονδίας.

Θά καταθέσω τρία έγγραφα, 
τά δύο είναι έμπιστευτικά τής 
Δ) νσεως προσωπικού πού άπευ- 
θύνονται άπό μένα, δέν νομίζω 
ότι μέ μειώνουνε καί μία αίτη
ση —είναι έμπιστευτικά, θά άρω 
έγώ τήν έμπιστοσύνη αυτή— καί 
μία αίτηση πρός τήν Διοίκηση 
τής Τραπέζης, γιά νά φανεί κα
τά πόσον τό Διοικητικό Συμβού
λιο συμμετέχει σ’ αύτά τά όργα
να παρακολουθεί τίς Συνεδριά
σεις καί ποια είναι ή κατάστα- 
σις πού έπικρατεϊ; Θά σάς παρα- 
καλέσω νά τό διαβάσετε έπειδή 
δέν υπάρχει χρόνος.

Ή άποψίς μου είναι ότι τουλά
χιστον τό δευτεροβάθμιο Πειθαρ 
χικό Συμβούλιο, ή κατάστασις, 
οί Συνεδριάσεις του θυμίζουν ι
ερά έζέταση. Πάρε βρίσκεται ό 
Δικηγόρος, τά έχω πει καί άλλη 
φορά, καί ή σύνθεσίς του, τήν 
όποιαν ώφειλε νά έλέγξη ό εκ
πρόσωπος τού Συλλόγου, δέν ή- 
λέχθη ποτέ. Δέν τήν έχει έλέγ- 
ζει ποτέ. Είναι διπλάσιά τής προ 
θλεπομένης άπό τόν ’Οργανι
σμό 'Υπηρεσίας. Προβλέπεται τε
τραμελής σύνθεση μέ Πρόεδρο 
τόν Διοικητή ή τέλος πάντων έ
ναν άντικαταστάτη του Υποδι
οικητή.

Τό τελευταίο Συμβούλιο στό ό
ποιο παρεβρέθηκε έκ μέρους 
τού Συλλόγου ό ’Αντιπρόεδρος...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προσωπικό 
σας θέμα, μάς λέτε συνά
δελφε.

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ: (Μιλάει μακρυά 
άπό τό μικρόφωνο.)

Η. ΤΣΙΜΠΡΑΓΟΣ: Δέν είπα
κάτι τέτοιο. Μά είπα έγώ ότι δέν 
σάς έπέτρεψαν νά παραβρεθεί
τε; Είπα ότι παρεβρεθήκατε καί 
δέν σάς έπέτρεψα νά παρευρε- 
θώ. “Εχω τούς λόγους μου κ. 
Σταυρόπουλε. Δέν είδα νά κα
ταγγείλετε οϋτε τήν σύνθεσή 
του ή όποια ήταν παράνομος, 
τήν καταγγείλατε ;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώνετε, 
αφήστε τό προσωπικό σας 
θέμα. Ό χρόνος τελείωσε.

Β. ΚΑΡΔΑΣΗΣ: Συνάδελφοι,
Κατ’ άρχήν άρχίζω τήν ομι

λία μου μέ μία διαπίστωση ότι 
τό γεγονός τής παρουσίας πολ
λών νέων συναδέλφων στή,ν ση
μερινή Γενική Συνέλευση τού 
Συλλόγου μας, άποτελεΐ μία έ- 
πιτυχία. Καί άκόμα παραπέρα τό 
γεγονός ότι πολλοί νέοι συνά
δελφοι άνέβηκαν πάνω σέ τούτο 
δώ τό βήμα καί έκθεσαν τίς ά- 
πόψεις τους. Πάρα πέρα έπειδή 
άκριβώς καί έγώ είμαι νέος ύ
πάλληλος καί έχω ιστορία μέσα 
στήν Τράπεζα ένός χρόνου μό
νον, μού δημιουργεί έκείνη τήν 
δυνατότητα νά μιλήσω γιά τήν 
έμπειρία πού άπόκτησα σάν νέ
ος συνάδελφος καί έγώ μαζί μέ 
τούς παλιούς, μέσα σ’ αύτόν τόν 
χρόνο πού πέρασε.

Καί Λ έμπειρία μου αύτή λέει 
τά έξής: Κατ’ άρχήν συνάδελ
φοι, ή υποδοχή άπό μεριάς τού 
Διοικητικού Συμβουλίου —οφείλω 
νά έκφράσω τήν λύπη μου— δέν 
ήταν ή πρέπουσα. Τότε άκριβώς 
πού έπρεπε νά δώσει μιά ώθηση 
στούς νέους συναδέλφους, τότε 
άκριβώς πού έπρεπε νά δείξει 
τό πόσο ισχυρή είναι ή συνδικα
λιστική έκπροσώπηση μέσα στόν 
κλάδο μας.

Αύτό σημαίνει ότι οί Μάγοι μέ 
τά δώρα πού ήρθανε στό Σεμι
νάριο πού έγινε στούς νέους συ 
ναδέλφους, ήταν οί διάφοροι 
Σύνδεσμοι Πτυχιούχων καί μή 
Πτυχιούχων. Δυστυχώς, δέν ύ
πήρχε ή κατάλληλη ένημέρωση 
άπό μεριάςτού Συλλόγου τού 
Συμβουλίου, συγκεκριμένα,
στούς νέους συναδέλφους οϋτως 
ώστε νά μπορέσουμε έμείς οί 
νέοι συνάδελφοι, άν καί πάρα 
πολλοί άπό μάς είμαστε Πτυχί
ο ύχοι, νά μπορέσουμε νά άπο- 
κρθύσουμε τήν παρέμβαση αύ
τή τών συγκεκριμένων Συνδέ
σμων.

Πάρα πέρα, τό γεγονός συνά
δελφοι ότι ή ένημέρωση σέ τρέ
χοντα, καυτά δ ι εκδικητικά ζη
τήματα άπό μεριάς τού Συμβου
λίου, ύπήρξε έλλειπτική. Είναι 
μιά άλήθεια πού τήν σφράγισαν 
καί οί προηγούμενοι ομιλητές. 
Έγώ άπλά, έχω νά ύπενθυμίσω 
στόν συνάδελφο Πρόεδρο κ. Μαυ 
ρουλίδη, τό πόσο ευμενή σχόλια 
δημιουργήθηκαν άπό τήν κάθο
δό του στά μεγάλα καταστήμα
τα τής Εθνικής, τήν παραμονή 
τής άπεργιακής κινητοποιήσεως 
τού Δεκέμβρη.

Φαντασθεΐτε κύριε Μαυρουλί- 
δη, πόσο πιό καλά θά ήταν άν 
αύτή Λ παρέμβασή σας γινότανε 
πιό συχνά. Εύχομαι έγώ σάν νέ
ος συνάδελφος, νά γίνεται πιό 
συχνά. Πιστεύω πάρα πέρα ότι 
οί άντιπρόσωποι σέ μιά σειρά κα 
ταστήματα όπως δηλώθηκε, άλλά 
καί στό κατάστημα πού έργάζο- 
μαι έγώ, δέν έπαιζαν τόν ρόλο 
πού έπρεπε νά έχουν, τόν ρόλο 
τής ένημέρωσης τών συναδέλ
φων, τόν ρόλο τοϋ νά πηγαί
νουν πρός τά πάνω τίς θέσεις 
τών κάτω, τίς βάσεις. Έλειψε 
αύτή άκριβώς ή ένημέρωση, έ- 
λειψε αύτή ή παρεμβολή.

Καλώ τούς συναδέλφους τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου, νά κυ- 
τάξουν αύτό τό ζήτημα πιό έ- 
πισταμένα. Παραπέρα τό γεγο
νός ότι σέ μιά σειρά καταστήμα-

Η. ΤΣΙΜΠΡΑΓΟΣ: "Ενα λεπτό 
έχω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι ακρι
βώς δέκα λεπτά. Τελείωσε ό 
χρόνος.

Η. ΤΣΙΜΠΡΑΓΟΣ: Τέλος πάν
των, νά ολοκληρώσω ένα θέμα 
τό θέμα τής ένότητας τοϋ προ
σωπικού πού έπετεύχθηκε στόν 
Σύλλογο τής Εθνικής ’Αθηνών. 
Τό θέμα τών μή Πτυχιούχων θέ
λω νά πώ, ότι τήν ένότητα τήν 
όποιαν έηιτύχατε μέ τήν συγχώ
νευση τών σφραγίδων τών δύο 
Συλλόγων, δέν τήν ύπηρετήσατε 
στή,ν πράξη, γιά τό έξής. Διότι 
άν θέλατε τήν ένότητα τοϋ προ
σωπικού ή όποια καί άν ένωθούν 
σήμερα οί Σύλλογοι, κινδυνεύει, 
θά μπορούσατε όταν μάς καλέ
σατε σέ άπεργία γιά νά συμπα
ρασταθούμε στούς ύπαλλήλους 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος οί 
όποιοι είναι άξιοι συμπαραστάσε- 
ως, τού Νομισματοκοπείου. Θά 
μπορούσατε πολύ προγενέστερα 
όπως \ό Πρόεδρος τής Τραπέ
ζης της Ελλάδος, νά μάς είχα
τε καλέσει νά αηεργήσουμε γιά 
τά δύο θέματα, πού διχάζουν σή 
μέρα τό προσωπικό, τόσο τών μή 
Πτυχιούχων, όσο καί τών Πτυχι
ούχων.

Μία τέτοια άπεργία καί πσο δι
α ρκούσε, άλλά πολύ πιό νωρίς, 
θά είχε ένα άηοτέλεσμα στήν 
σφυρηλάτηση τής ένότητας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελείωσε ό 
χρόνος σας. Ό συνάδελφος 
Καρδάσης έχει τόν λόγον.

τα, σημειώθηκαν αυθαιρεσίες. 
Καί άναφέρομαι μόνον σέ μία, 
ατό γεγονός ότι οτό κατάστημα 
τό δικό μου φέρ’ είπείν, οί ά- 
φίσσες τοΰ πολιτιστικού τμήμα
τος τού Συλλόγου δέν κολλήθη
καν γιατί δέν είχατε άδεια άηό 
τήν περιφερειακή Δ) νοη είπανε.

Καλέσαμε τόν αντιπρόεδρο έ- 
κεί νά τηλεφωνήσει στό Συμβού
λιο. ’Εντελώς άδιάφορη ή στάση 
του καί πιστεύω καί ή στάση τών 
μελών τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου, πού βρέθηκαν άπό τό τη
λέφωνο ότι ήταν καί αύτοί έπί- 
σης άδιάφοροι διότι είπανε, ναι 
όαιδιά δέν έχουμε πάρει άδεια, 
μήν έπιμένετε έσείς, κολλείστε 
τις άπ’ έξω.

"Ενα άλλο ζήτημα...

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ : Δέν 
έλέχθησαν τέτοια πράγματα, 
γιατί όσάκις μάς κάνουν κα
ταγγελία ότι δέν επιτρέπου
νε άφισσοκολλήσεις γιά συλ
λογική ενέργεια, τούς έχω 
κ αινεί δριμύτατες παρατηρή
σεις και έτσι όπου βλέπουν 
ΟΤΟΕ καί Σύλλογο 'Υπαλ
λήλων ’Εθνικής Τραπέζης, 
άνευ ούδεμιάς άντιρρήσεως, 
θά τοιχοκολλοΰνε. , .

Β. ΚΑΡΔΑΣΗΣ: Κύριε Πρόε
δρε, εύχαριστώ κατ’ άρχήν γιά 
τήν παρέμβασή οας. Ζητάω άπό 
τόν Πρόεδρο. . .

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Ο
που μοϋ καπηγγέλθη τέτοιο 
θέμα, ενεργήσαμε άπό τό 
Διοικητικό Συμδούλιο άπό 
τό Γραφείο μάλλον τοΰ Συλ
λόγου άποτελεσματικότατα. 
"Ενα τούς είπα, νά έλέγχετε 
τά έντυπα πού κυκλοφορούν, 
άλλά όταν βλέπετε Σύλλο
γος Ύπαλλήλων ’Εθνικής 
Τραπέζης, σάν άνεγνωρισμέ- 
νο τμήμα τής 'Ομοσπονδίας 
ή άνακοίνωση τής 'Ομοσπον
δίας, καθώς καί όλους τούς 
Συλλόγους τής Τραπέζης 
πού είναι μέλη τής 'Ομοσπον
δίας, ασυζητητί νά κυκλοφο
ρούν οί ανακοινώσεις, νά έπι- 
τρέπεται ή κυκλοφορία τών 
άνακοινώσεων και νά γίνον
ται οί άφισσοκολλήσεις.

Β. ΚΑΡΔΑΣΗΣ: Σάς παρακαλώ 
κύριε Πρόεδρε, ζητάω άπό τόν 
Πρόεδρο τής Γενικής Συνελεύ
σεως, νά προστατεύσει τόν ομι
λητή, τόν άποιονδήποτε όμιλητή 
άπό παρεμβάσεις. Είναι νομίζω 
άσκοπες.

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ : "Ο
ταν βγαίνει ό όποιοσδήποτε 
άπάνω καί λέει άνακρίβειες, 
είναι υποχρεωμένο τό Διοικη
τικό Συμβούλιο νά προστα- 
τευθεΐ.

Β. ΚΑΡΔΑΣΗΣ: Στήν συνέ
χεια. . . Κύριε Πρόεδρε, κατ’ άρ
χήν, ή παρέμβασή σας, νομίζω 
άτι ήταν ωφέλιμη, άλλά μπορώ 
νά σάς παραπέμφω σέ συγκεκρι
μένες ημερομηνίες οέ συγκεκρι
μένους συναδέλφους. Πιστεύω 
άτι ή στάση ή δίκιά σας άηοσκο- 
πεί πραγματικά στό νά διακι- 
νούνται τά έντυπα τού Συλλό
γου καί άλες αύτές οί άφίοσες

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ. ΤΣΙΜΠΡΑΓΟΥ
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ. ΚΑΡΔΑΣΗ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗ
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πού βγαίνουν, τά τρυκ καί όλα 
αυτά τά διάφορα. Αλλά δεν 
μπορείτε νά πείτε μετά βεβαιό
τητας ότι δέν γίνονται τυχόν πα 
ραλείφεις άπό μεριάς συγκεκρι
μένων στελεχών καταστημάτων 
καί παραπάνω, ότι δέν ύπήρζε 
άδιαφορία στό συγκεκριμένο ζή
τημα.

Ε. MAYΡΟΥΔΙΔΗΣ : . . . 
στη Γενική Συνέλευση.

Β. ΚΑΡΔΑΣΗΣ: Στή,ν Γενική 
Συνέλευση γιατί άπασχολεϊ τό 
ζήτημα τής διακίνησης έντυπων 
του Συλλόγου. Καί θά παρακα- 
λέσω τόν Πρόεδρο τής Γενικής 
Συνέλευσης νά άφαιρέσει αύτή 
τήν παρέμβαση άπό τόν χρόνο 
ομιλίας μου. Εύχαριστώ.

Στήν συνέχεια άναφέρομαι 
στήν στάση πού τήρησε τό Διοι
κητικό Συμβούλιο σέ μιά σειρά 
ζητήματα πού έλαμψαν μέσα 
στόν χώρο τόν δικό μας άλλά 
καί γενικώτερα στίς διεκδική
σεις τών έργαζομένων τόν χρό
νο πού πέρασε. Καί άναφέρομαι 
συνάδελφοι, γιά τό γεγονός ό
τι έλειφε ή παρουσία τοΰ Συλ
λόγου τού δικού μας, στήν εκ
δήλωση τής Πρωτομαγιάς πού 
έγινε άπό τήν Δημοκρατική άν- 
τιπολίτευση τού ΕΚΑ, έλειφε ή 
παρουσία τού ΔΣ τού Συλλόγου 
τοΰ δικού μας, άπό τόν γιορτα
σμό τού Πολυτεχνείου, όπου ό
λος ό Ελληνικός λαός συμμετέ
χει, έλειφε. . .

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ: (Μιλάει μακρυά 
άπό τό μικρόφωνο).

Β. ΚΑΡΔΑΣΗΣ: Μή διακόπτετε 
παρακαλώ γιά νά τελειώνουμε. 
’Ελάτε κύριε συνάδελφε, άλλά 
όχι έκτος θέματος όμως.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μή διακό
πτεται παρακαλώ, γιά νά τε
λειώνουμε. Ελάτε κύριε συ
νάδελφε, άλλά όχι έκτος θέ
ματος όμως.

Β. ΚΑΡΔΑΣΗΣ: Δέν είμαι έ- 
κτός θέματος, άναφέρομαι στίς 
έκδηλώσεις τού Συλλόγου. Στήν 
συνέχεια πιστεύω άκριβώς ότι 
στά διασπαστικά Συνέδρια τής 
ΓΣΕΕ καί τού ΕΚΑ ή στάση τού 
Συλλόγου μας θά έπρεπε νά εί
ναι πιό συγκεκριμένη, πιό στα
θερή, πιό στιβαρή. “Ερχομαι σέ 
ένα ζήτημα, πού θίγει έμάς 
τούς νέους συναδέλφους, στό 
ζήτημα πού όμως μπαίνει άπό 
τόν 'Απολογισμό θεωρείται άπό- 
λυτα θετικό. Τό γεγονός ότι δό
θηκε δεκαήμερη άδεια στούς 
νέους συναδέλφους φοιτητές.

Άπ* ό,τι ξέρω καί άν έχω κά
νει λάθος νά μέ διαφεύσει τό 
Προεδρείο, μέχρι τώρα δινότα
νε άδεια άπό τήν εισαγωγή, ά
πό τήν είσοδο τού νέου συναδέλ 
φου στό κατάστημα, δινότανε ά
δεια ένός μήνα μαζί μέ τήν κα
νονική, στούς φοιτητές. Μπορεί 
καί νά έχω λάθος. Αύτό δέν έ
γινε φέτος, άλλά ειπώθηκε ότι 
γινότανε κακή έφαρμογή τής 
'Εγκυκλίου. Έγώ λέω τό έζής: 
Τόσα χρόνια δέν είχε γίνει άν- 
τιληπτό; "Η μήπως τό γεγονός 
ότι ένα 95% τών νέων συναδέλ-

Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: 'Αγαπητοί 
συνάδελφοι,

Πρίν άρχίσω τήν ομιλία μου 
ήθελα νά σάς πώ δυό λόγια. 
Κατ' άρχήν είμαι τελείως άντί- 
θετος όσον άφορά τήν διαδικα
σία πού ψηφίστηκε γιά τήν προ
τεραιότητα καί τόν χρόνο τών 
ομιλητών. Τό γεγονός ότι ορι
σμένα άτομα φέρονται ώς Αρ
χηγοί Παρατάξεων, άποτελεΐ μία 
πραγματικότητα άναμφισβήτητη 
πού προκύπτει άπό τά έκάστοτε 
άποτελέσματα τών άρχαιρεσιών 
τού Συλλόγου μας, π.χ. τό ψη
φοδέλτιο τού όποιου ήγείται ό 
συνάδελφος Πίσκοπος, άν δέν ά- 
πατώμαι πήρε τό 28% περίπου 
τού συνόλου τών μελών, ή συνά
δελφος Τσαγκάρη έπήρε τό 14% 
καί ένα τρίτο ψηφοδέλτιο άν 
θυμάμαι καλά. Καί τό 1977 ό 
συνάδελφος Θεοφανόπουλος πε
ρίπου 26%.

Επομένως ήταν λογικό καί δί
καιο νά τούς δινότανε καί ή προ 
τεραιότητα καί ό άνάλογος χρό
νος γ:ά νά άναπτύζουν τίς θέ
σεις τους καί νά άσκήσουν κριτι
κή στό Δ.Σ. Νομίζω ότι κάπως 
έτσι γίνεται καί στήν πολιτική 
ζωή τής χώρας. Εύχαριστώ. Καί 
έρχομαι στήν όμιλία μου.

Συνάδελφοι, άπό τόν Άπολογι 
σιμό δραστηριότητας τού Συλλό
γου μας, στόν χρόνο πού πέρα
σε δέν προκύπτει πώς λυθήκανε 
όλα τά έκκρεμή κλαδικά προ
βλήματα τού προσωπικού καί αύ
τό δέν ήταν δυνατόν νά γίνει 
μέσα σέ έναν χρόνο. 'Αλλά έκεΐ- 
νο πού μετρά περισσότερο, είναι 
ότι δόθηκαν λύσεις σέ ορισμένα

φων πού μπήκανε τώρα ήταν φοι 
τητές καί θά παίρνανε άδεια 
τούς οδήγησε στό νά έφαρμό- 
σουνε καί νά έζηγήσουνε καί νά 
έζηγήσουνε σωστή τήν έγκύκλιο 
τώρα; Καί πάρα πέρα, γιατί δέν 
προσπαθήσαμε μάλλον νά πετύ- 
,χουμε, τό γεγονός νά δοθεί όλη 
ή άδεια γιά φέτος, έστω κατ' ε
ξαίρεση ;

'Απ' τήν άλλη πλευρά έχουμε 
τό γεγονός τό έξής: "Οτι έργα- 
ζόμενοι σπουδαστές πού φοιτού
νε, εϊτε σέ Τεχνικές Σχολές, 
KATE κ.λπ. Στατιστική 'Ανώτατη 
Σχολή στόν Πειραιά κ.λπ. δέν 
δικαιούνται άδειας. Λές καί αύ- 
τοί δέν άγωνίζονται γιά ένα 
Πτυχίο, λές καί αύτοί δέν ά- 
γωνίζονται γιά ένα δίπλωμα καί 
έδώ πέρα μπαίνει άκριβώς τό 
ζήτημα. Καί τό θέτω αύτό σάν 
αίτημα άπέναντι στό Προεδρείο 
πού ζητάω νά γίνει καί αίτημα 
δικό του. Νά δικαιούνται δηλαδή 
οί έργαζόμενοι σπουδαστές δύο 
δεκαπενθήμερες άδειες, στήν 
περίοδο τών έξετάσεων, πέρα ά
πό τήν κανονική άδεια πού δικαι 
ούνται τόν χρόνο.

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ: (Μιλάει μακρυά 
.άπό τό μικρόφωνο) .

Β. ΚΑΡΔΑΣΗΣ: Σέ βάρος κάνε 
νός κύριοι συνάδελφοι. ’Εάν δη- 
μιουργούνται έλλείψεις ύποχρε- 
ούται ή Τράπεζα νά προσλάβει 
νέους συναδέλφους. . .

(Χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώνετε 
παρακαλώ.

Β. ΚΑΡΔΑΣΗΣ: "Ενα άλλο ζή
τημα τής 'Επιτροπής τών νέων, 
πού ή ένιαία Συνδικαλιστική κί
νηση τήν βλέπει σάν κατ' άρ
χήν θετική. Πάντως, θά περιμέ
ναμε είναι άλήθεια, μιά μεγαλύ
τερη ένημέρωση τού προσωπι
κού, ιδιαίτερα τών νέων συνα
δέλφων.

'Αντιμετωπίζουμε πολύ σπου
δαία προβλήματα έμεΐς σάν 
νέοι. Άν θέλετε προσαρμογή 
στό περιβάλλον, άν θέλετε κά
πως μεγαλύτερης έναρμόνησης 
τών συμφερόντων τών δικών 
μας. Γι’ αύτό άκριβώς θά πε
ριμένουμε ένημέρωση. Τελειώ
νω μέ μιά παρατήρηση, ότι στήν 
έπίθεση άκριβώς πού βρίσκεται 
σήμερα ή Κυβέρνηση άπέναντι 
στό έργατικό κίνημα τής χώ
ρας, θά πρέπει νά προσέξουμε 
δύο πράγματα: πρώτον άπαιτού- 
με καί πιστεύω ότι θά τό κάνει 
τό ΔΣ μία τακτική ένημέρωση ό
λων τών συναδέλφων, πάνω στά 
διεκδικητικά ζητήματα πού βά
ζει σήμερα τό ΔΣ. Καί δεύτερον, 
συνάδελφοι, ότι άπαιτεϊται ό 
συντονισμός δράσης τών Τρα- 
πεζοϋπαλλήλων, μέ τούς γενικώ 
τέρα έργαζόμενους τής χώρας, 
γιατί έτσι μόνο θά λυθούν αύτά 
τά προβλήματα, γιατί οί Τραπε- 
ζοϋπάλληλοι δέν είναι κανένα 
ξεχωριστό κομμάτι τού έργαζό- 
μενού λαού. Εύχαριστώ.

(Χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό κ. Στα- 
θόπουλος έχει τόν λόγον.

άπό τά μεγάλα θέματά μας, ό
πως είναι ή ένοποίηση τών Συλ
λόγων καί ή ένοποίηση τών 'Α
σφαλιστικών μας ’Οργανισμών.

'Ελπίζω ότι μέσα στό 1979, θά 
τελειώσει καί ό 'Οργανισμός 
μας. "Ετσι οί υπάλληλοι τής 'Ε
θνικής Τραπέζης, ένωμένοι καί 
συσπειρωμένοι γύρω άπό τά συν 
δικαλιστικά καί άσφαλιστικά 
τους όργανα, είναι σέ θέση νά 
προβάλλουν μέ άγωνιστική δρά
ση όλα τά αιτήματα. 'Ιδιαίτερα 
χαιρετίζω τό γεγονός αύτό, γι
ατί ό Σύλλογός μας, έδειξε στήν 
πράξη πώς έπιτυγχάνεται ή ένό- 
τητα τών συνδικαλιστικών δυνά
μεων, τόσο άπαραίτητη σήμερα 
στίς κρίσιμες στιγμές πού περ
νά τό συνδικαλιστικό μας κίνη
μα.

Δέν θά σταθώ στήν έπί μέρους 
προώθηση τών κλαδικών αιτημά
των τού προσωπικού, γιατί ό 'Α
πολογισμός στήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ 
νομίζω δίνει τήν άπάντηση σέ 
κάθε άπορία μας. 'Εκεί πού θά 
ήθελα Ιδιαίτερα νά έπιμείνω, εί
ναι γιά τόν μελλοντικό προγραμ 
ματισμό τού Συλλόγου μας. Καί 
πρώτα άπ' όλα προώχει ή καταγ
γελία τής Συλλογικής Σύμβασης 
έργασίας άπό τήν OTQE, πού 
έληξε τήν 14η Φεβρουάριου.

01 τυχόν ύπάρχουσες διαφορε
τικές έκτιμήσεις γιά τήν μή ά
μεση καταγγελία δέν μπορούν 
νά σταθούν μπροστά στήν συνδι
καλιστική πραγματικότητα πού 
έπιβάλλει σέ πολλές περιπτώ
σεις τήν καταγγελία τών Συλλο
γικών Συμβάσεων, πρίν άπό τήν 
λήξη τους, γιατί άλλάξανε οί οι

κονομικές συνθήκες. Άρθρο 15 
τού Νόμου 3239).

-ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ: (Μιλάει μακρυά 
άπό τό μικρόφωνο).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τέσσερα λε
πτά έχει όλα κι όλα ό συνά
δελφος καί θά τελειώσει.

Α. ΣΑΡΡΗΣ: (Μιλάει μακρυά 
άπό τό μικρόφωνο).

Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Σαρ- 
ρή, έγώ δέν σάς διέκοψα προ
σωπικά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Στα- 
θόπουλε, μήν έπεκτείνεσθε.

Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: Οί τυχόν 
ισχυρισμοί ότι ή κυβερνητική πο
λιτική, θά καπελώσει μέσα σέ 8 
μέρες τήν άγωνιστική μας κινη
τοποίηση, παραπέμποντας στήν 
διαιτησία τήν μισθολογική μας 
διαφορά καί δέν θά δώσει τήν 
δυνατότητα νά προβληθούν τά 
θεσμικά αίτήματά μας, δέν εύ- 
σταθεΐ. Γιατί καί χρονικά είναι 
άπραγματοποίητη άλλά καί άν 
συμβεΐ, έχουμε όλο τό νομικό 
δικαίωμα νά συνεχίσουμε τούς ά- 
γώνες μας, μέ τά αιτήματα έ- 
κείνα πού δέν υπάρχουν στίς 
Συλλογικές Συμβάσεις.

Προτείνω τήν άμεση καταγγε
λία τής Συλλογικής Σύμβασης 
καί τήν άγωνιστική κινητοποίη
ση όλων τών Τραπεζοϋπαλλή- 
λων. Ό Σύλλογός μας, προγραμ 
ματίζει τήν ίδρυση άπεργιακού 
Ταμείου. Σωστή ένέργεια πού 
πρέπει όλοι νά έγκρίνουμε, άλ
λά μέ τήν βασική προϋπόθεση, 
ότι τό Ταμείο αύτό πρέπει νά 
έχει ή δικούς του οικονομικούς 
πόρους, ή μέρος τών ακαθαρί
στων έσόδων.

"Ενα καλό καί ισχυρό οικονο
μικό άπεργιακό Ταμείο, σημαί
νει καί δυναμικές άπεργιακές κι 
νητοποιήσεις καί νέες κατακτή
σεις στίς τάξεις πού άνήκουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τά έχουμε 
ξεπεράσει αυτά κύριε Στα- 
θόπουλε.

Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω 
κύριε Πρόεδρε. Ακόμα προτεί
νω όπως μέσα στό 1979 ή ομά
δα έργασίας πού άπαρτίζεται ά
πό τό Διοικητικό Συμβούλιο, τε
λειώσει τήν τροποποίηση τού 
Καταστατικού τού Συλλόγου μας. 
Ή τροποποίηση πρέπει νά έκ- 
συγχρονίσει τό Καταστατικό μας 
καί δημοκρατικά νά έξασφαλι- 
στεΐ ή παρουσία τής άντιπολί- 
τευσης στήν Διοίκηση. Όσες άν 
τιρρήσεις καί άν ύπάρχουν δι- 
καιλογημένες ή άδικαιολόγητες 
πάνω στό Θέμα, πιστεύω πώς ό
λοι οί συνάδελφοι θά δεχθούν 
τήν πρόταση αύτή πού θά έζα- 
σφαλίζει τήν παρουσία τής μει
οψηφίας στό Διοικητικό Συμβού
λιο.

Τώρα άν τό έκλογικό σύστημα 
θά είναι ή ένισχυμένη άναλογι- 
κή, ή ή άπλή, άς τό κρίνουν προ 
σεκτικά έκεΐνοι πού μελετούν 
τό όλο θέμα. Καί έρχομαι στό 
θέμα τής 'Ομοσπονδίας μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εΐσθε έκτος 
θέματος.

Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: "Ενα λε
πτό, κύριε Πρόεδρε. Σάς είπα 
ότι ή ομιλία μου είναι τέσσερα 
λεπτά. 'Ακούσατε άλλους πού 
είπανε άλλα πράγματα πού δέν 
είχανε σχέση μέ τήν Γενική Συ
νέλευση κύριε Πρόεδρε, πρέπει 
νά μέ άκούσετε καί έμένα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μά εΐσθε έ
κτος θέματος, κύριε Σταθό- 
πουλε.

Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ' άρ
χήν θέλω νά συγχαρώ τόν Πρό
εδρό μας, γιά τό άξίωμά του 
στήν ΟΤΟΕ καί Ιδιαίτερα θέλω 
νά ύπογραμμίσω τίς νέες τε
ράστιες εύθϋνες πού άναλαμβά- 
νει. Δέν νομίζω ότι κανένας ά
πό τούς συνάδελφους είχε άντί- 
θετη γνώμη, έκτός άπό έναν 
άν δέν άπατώμαι. Ή πλαισίωση 
τού Προέδρου τής ΟΤΟΕ, άπό 
τούς Προέδρους τών μικρών Τρα 
πεζών, δηλαδή μέ νέους άνθρώ- 
πους πού έχουν όρεξη γιά δη
μιουργική έργασία, είναι ένα έλ- 
πιδοφόρο γεγονός πού συμβαί
νει γιά πρώτη φορά στά χρονικά 
τής ‘Ομοσπονδίας μας.

Τώρα κάτω άπ' αύτές τίς νέες 
συνθήκες τής ζωντανής πραγμα 
τικότητας, ή 'Ομοσπονδία καλεί
ται νά πραγματοποιήσει έργο 
μέγα. Πρώτα - πρώτα νά καταγ
γείλει τήν Συλλογική Σύμβαση, 
δεύτερον νά διεκδικήσει τά θε
σμικά αιτήματα, μέ κορυφαίο τίς 
φορολογικές μεταρρυθμίσεις. 
Τρίτο καί βασικό νά τροποποιή
σει τό ύπάρχον Καταστατικό της 
μέ τόν έξοβελισμό τής Προε- 
δοκρατίας καί τήν καθιέρωση 
τού έκλογικοΰ συστήματος καί 
έκεΐ τής ένισχυμένης ή άπλής

άναλογικής.
Γιά νά γίνουν όλα αύτά, χρει

άζεται νά υπάρξει βασικά ή έ- 
νότητα όλων τών Τραπεζοϋπαλ- 
λήλων καί ή βαθειά αύτογνω- 
σία τών κρίσιμων στιγμών πού 
διέρχεται τό συνδικαλιστικό κί
νημα. Χρειάζεται άκόμη ή ΟΤΟΕ 
νά προγραμματίσει κλιμακωτούς 
άγώνες γιά* νά σπάσουμε τό 
φράγμα τής οικονομικής λιτότη
τας γιά νά ξεπεράσουμε όλα 
τά έμπόδια τής οποιοσδήποτε 
άντίδρασης, γιά νά έπιτύχουμε 
τίς ριζικές τροποποιήσεις τών 
άντεργατικών Νόμων 330 καί 
3239 καί γιά νά διαφυλάξουμε

Μ. ΠΕΤΡΟΠΟ ΥΛΑΚΗΣ: Συνά
δελφοι,

Τό θέμα μέ τό οποίο θά σάς 
άπασχολήσω, είναι τό Κέντρο 
Μηχανογραφίας. «’Ακόμα στό 
Κέντρο Μηχανογραφίας έργάζε- 
σαι; Φύγε νά σωθείς όσο είναι 
καιρός». Αύτά είναι τά λόγια 
συναδέλφου, πού ήταν κάποτε 
στό Κέντρο Μηχανογραφίας, καί 
τώρα σέ υποκατάστημα. ’Εσείς 
οί νέοι όσο έχετε καιρό φύγετε, 
πηγαίνετε σέ κατάστημα νά μά
θετε δουλειά, νά κάνετε καρ- 
ριέρα" αύτά είναι τά λόγια τών 
παλαιών συναδέλφων στό Κέν
τρο Μηχανογραφίας πρός τούς 
νέους.

Καί ή έρώτηση στήν άπάντη
ση: «Πώς νά φύγω, δέν μ* ά- 
φήνουν. Είμαι λένε άπαραίτη- 
τος, δεσμεύομαι άπό τήν Σύμ
βαση». Συνάδελφοι, ένας είναι 
ό πλέον βασικός λόγος τής τά- 
σεως διαφυγής: ή έλλειψη υπη
ρεσιακής κατσρτίσεως έναντι 
τών συναδέλφων -πού άπασχο- 
λοϋνται σέ κύριες τραπεζικές 
έργασίες καί φυσικά ή άδυνα- 
μία συναγωνισμού τών συναδέλ
φων αύτών στά έπόμενα χρό
νια. Κ?αί πώς νά συναγωνισθείς 
αύτούς τούς συναδέλφους, άν 
δέν ξέρεις νά συμπληρώσεις έ
να γραμμάτιο είσπράξεως;

’Εάν γιά τούς ΤΕΑΕΡΣ πρέπει 
νά δοθεί προώθηση - κίνητρο, 
γιά τούς συναδέλφους τού Κέν
τρου Μηχανογραφίας, τί κίνη
τρα πρέπει νά δοθούν; ’Εκτός 
καί άν θεωρείται κίνητρο οί 600 
δρχ. έξοδα κινήσεως τά όποια 
παίρνουν. Ή κατάσταση χειρο
τερεύει άκόμα περισσότερο, γιά 
τούς χειριστές καί χειρίστριες 
τών μηχανών εισαγωγής στοι
χείων. Τά κύρια αίτια δέν είναι, 
ό υπερβολικός θόρυβος, ό τουλά 
χιστον άνεπαρκής κλιματισμός, 
ή στενότητα τού χώρου, ή έντα
ση έργασίας μέ τό σύστημα τού 
έπιδόματος άποδόσεως, τό όποιο 
μάλιστα περικόπτεται σέ περί
πτωση κανονικής άδειας τού ύ- 
παλλήλου καί άσθενείας. ’Επί
σης, ή μή άναπροσαρμογή τού 
έπιδόματος, έχει μειώσει τήν ά- 
γοραστική του άξια σέ σημείο 
ώστε νά μήν έξυπηρετεί τόν 
σκοπό του. Νομίζω έχει νά άνα- 
προσαρμοσθεί 7 ή 8 χρόνια.

Τώρα, οί βάρδιες. Στίς πρωι
νές, 7 παρά τέταρτο μέ δύο καί 
άπογευματινές δύο μέ έννέα 
καί τέταρτο, έδώ καί ένάμιου 
χρόνο έχει προστεθεί καί νυκτε
ρινή δέκα μέ πέντε τό πρωί. Τό 
άν αύτή ή βάρδια είναι ή μόνπ 
λύση ή όχι, παίρνε^ συζήτηση. 
Άλλά γιά τίς έπιπτώσεις έπί τής 
ύγείας τών χειριστών συναδέλ
φων καί κυρίως στήν όραση καί 
τό νευρικό σύστημα, δέν παίρ
νει καμμία συζήτηση. Ή διακο
πή τής λειτουργίας αύτής τής 
βάρδιας ή τουλάχιστον ό περιο
ρισμός μόνον στίς έποχές αι
χμής, είναι έπιθεβλημένη. Διότι 
λόγω τής φύσεως τής έργασίας 
είναι έξοντωτικό νά έργάζεται 
κανείς νύκτα στίς μηχανές ει
σαγωγής.

Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Συνά
δελφοι,

Θά προσπαθήσω στόν χρόνο 
πού έχω στήν διάθεσή μου νά 
μιλήσω έκ μέρους τής Συνδικα
λιστικής Ανανέωσης 'Ενότητας, 
γιά ένα καυτό θέμα πού άπασχο 
λεί σήμερα όλους τούς -έργαζό
μενους τής χώρας μας. "Οπως 
όλοι οί έργαζόμενοι έτσι καί έ- 
πραγματικής άναπροσαρμογής 
μεΐς βρισκόμαστε μπροστά στήν 
καταγγελία τής Συλλογικής μας 
Σύμβασης καί τήν διεκδίκηση 
τών μισθών μας, ώστε νά είναι 
σέ θέση νά καλύψουν τίς βασι
κές μας άνάγκες, πού μέρα μέ 
τήν μέρα γίνονται όλο καί πιό 
δυσβάστακτες.

Μεταξύ τών άπόψεων πού ά- 
κούγονται υπάρχει καί ή άποψη 
πού υποστηρίζει ότι δέν θά έ
πρεπε νά ρίξουμε σημαντικό βά
ρος στήν διεκδίκηση αυξήσεων, 
άλλά νά προσπαθήσουμε νά πε- 
τύχουμε τήν ικανοποίηση θεσμι
κών μας αιτημάτων.

τά κεκτημένα δικαιώματά μας. 
Δίχως άγώνες τίποτα δέν κερ
δίζεται καί τίποτα δέν χαρίζε
ται άπό έργοδοσία καί κράτος.

'Ενωμένοι, συσπειρωμένοι καί 
συνεργαζόμενοι μέ τούς έργαζό 
μένους σττϊν κοινή ώφέλεια καί 
μέ άλλες δημοκρατικές 'Ομο
σπονδίες, θά είμαστε οί πιό ά- 
κατανίκητοι έργατοϋπαλληλική 
δύναμη τής χώρας μας.

Εύχαριστώ.

(Χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ό κ. Πε- 
τροπουλάκης έχει τόν λόγο.

Πρέπει νά γνωμοδοτήσει ’Ε
πιτροπή τού Ταμείου 'Υγείας, 
γιά τό άν νυκτερινή έγασία σέ 
μηχανές εισαγωγής, άποτελεΐ π 
όχι άμεσο κίνδυνο φθοράς τής 
ύγείας τών χειριστών συναδέλ
φων καί νά υποβληθεί τό πόρι
σμα εις τήν Διοίκηση γιά τήν 
λήψη άποφάσεων.

"Οσο γιά τό έπίδομα άνθυγι- 
εινής έργασίας, άν τελικά δο
θεί, δέν σώζει τήν κατάσταση. 
Οί πόνοι στήν ώμοπλάτπ, στά 
χέρια, οί έπιπτώσεις στή,ν όραση 
τό νευρικό σύστημα καί τήν ά- 
κοή δέν θά σταματήσουν, άρα 
τό θέμα δέν τελειώνει έκεΐ, άλΐ 
λά παραμένει. Καί είμαι σίγου
ρος, πώς κανείς δέν θά ήθελε 
τό έπίδομα, έάν ήταν δυνατόν 
νά βελτιωθούν οί συνθήκες έρ
γασίας καί νομίζω πώς είναι δυ
νατόν.

Τό μεγαλύτερο ποσοστό τών 
χειριστών καί χειριστριών, είναι 
συνάδελφοι μέ σύμβαση. Μιά 
σύμβαση παράξενη καί τελείως 
άδικη. Προσελήφθησαν κατ' άρ- 
χάς γιά ένα χρόνο καί μετά τήν 
λήξη τους τήν άνανέωσαν γιά 
μιά πενταετία, μετά τήν λήξπ 
τής όποιας θά όνομασθοϋν Ύπο- 
λογισταί Β' μέ οικονομικές συ- 
τους στόν βαθμό. Δέν άναγνω- 
ρίζονται σέ αύτούς, ή προϋπη
ρεσία, τό έπιστημονικό έπίδο
μα καί τέλος γιατί νά χάσουν 
τά δύο χρόνια, όταν τελικά μο
νιμοποιηθούν;

Έδώ μιλάμε γιά έξάλειψη προ 
σωρινοτήτων, καί άφήνουμε νά 
δημιουργούνται νέες, δέν μάς 
φθάνουν αύτές πού ήδη έχουμε 
νά λύσουμε; 'Οπωσδήποτε ση
μειώθηκε μία κάποια πρόοδος μέ 
τήν αύξηση μισθού περίπου στό 
μισθό τού δόκιμου καί σταμάτη
σε ή εισφορά τού έπιπλέον 5% 
τού Ταμείου Συντάξεων. Δέν 
μάς έξήγησε όμως τό Διοικητικό 
Συμβούλιο, γιατί έγινε μόνον 
μερική έξίσωση στόν βαθμό τού 
δοκίμου καί πώς έγινε αύτή ή 
έξίσωση, έλέω Διοικήσεως ή στη- 
ρίχθηκε κάπου καί πού;

Διότι άν ή μέχρι τώρα άμοιβή 
τους ήταν παράνομπ ή τουλάχι
στον λανθασμένη τότε, πού είναι 
αναδρομικά; τί έγινε τό 5%, θά 
έπιστραφεϊ ή όχι; Τό οικογενει
ακό έπίδομα τί έγινε; Θά δοθούν 
τά άναδρομικά; Νομίζω ότι τό 
Διοικητικό Συμβούλιο δέν έχει 
δώσει τήν άνάλογη προσοχή 
στά άνωτέρω θέματα. Μιά έπί- 
σκεψή του στό Κέντρο Μηχανο
γραφίας, νομίζω ότι είναι έπιβε- 
βλημένη γιά έπιτόπια ένημέρω
ση.

Ή συχνότερη πληροφόρηση 
γιά θέματά μας, είναι κάτι πού 
πρέπει νά άπασχολήσει σοβαρά 
τό Διοικητικό Συμβούλιο στό ύ- 
πόλοιπο τής θητείας του. Εύχα- 
ριστώ.

(Χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ή κυρία 
Κωνσταντοπούλου έχει τόν 
λόγο.

έκτός θέματος.

Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δέν 
είμαι έκτός θέματος.

(Διαλογικές συζητήσεις)

Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Συνά
δελφοι,

Ή θέση πού είπα παραπάνω. 
Μιά τέτοια θέση όμως μεταθέ
τει τό έπιτακτικό πρόβλημα τών 
έργαζομένων γιά αύξήσεις, σέ 
στιγμές πού θά έβλεπε αύτές νά 
έχουν τήν προτεραιότητα. "Οσον 
άφορά τά θεσμικά, δέν άμφιβάλ- 
Αουμε πώς άπαιτείται ή έπίλυσή 
τους, όχι όμως κάτω άπό τό άγ
χος τών αύξήσεων. Συνάδελφοι, 
ή σοβαρότητα τών παραπάνω θε
μάτων έπιβάλλει τόσο γιά τό 
ΔΣ όσο καί γιά τήν ΟΤΟΕ, συ
στηματική ένημέρωση τού προ
σωπικού, ώστε νά μήν φθάνουμε 
στό σημείο νά μήν ξ,έρουμε τί 
διεκδικοϋμε ή γιατί άπεργούμε.

Θά πρέπει νά συνειδητοποιή
σουν έπιτέλους οί συνδικαλιστι
κές μας ήγεσίες, πώς ή μοναδι

κή δύναμη πού μπορεί νά φέρει 
άποτελέσματα είναι ό συντονι
σμός δράσπς τών έργαζομένων 
μαζί τους γιά νά μήν ύποκύψου- 
με στήν κυβερνητική γραμμή 
τής λιτότητας καί γιά νά διαλύ- 
σουμε τό ότι ό όγκούμενος πλη
θωρισμός είναι άποτέλεσμα τών 
οικονομικών άπαιτήσεων τών μι
σθωτών.

Διακηρύσσεται ή καθήλωση 
τών μισθών ένώ δέν περνάει μέ
ρα, χωρίς νά διαβάσουμε γιά και
νούργιες αύξήσεις σέ όλα τά εί
δη πρώτης άνάγκης, δηλαδή 
στήν διατροφή, κατοικία, τσιγά
ρα, έφημερίδες κ.λπ. Ό σπιτι
κός προϋπολογισμός μέ έναν τι
μάριθμο πού συνέχεια άνεβαίνει 
καί τήν καθήλωση τών έσόδων 
του στά άπαράδεκτα έπίπεδα 
πού κάθε φορά καθορίζει ή γραμ 
μή τής λιτότητας, είναι άδύνα- 
τον νά καλύψει καί αύτά άκόμα 
τά άπαραίτητα γιά τήν έπιβίωσή 
μας.

Θά υποστηρίξουν μερικοί ότι 
θά πρέπει νά είμαστε προσεκτι
κοί στό ποσό τών αύξήσεων πού 
θά ζητήσουμε, γιατί κινδυνεύ
ουμε άν διεκδικήσουμε ύπερβο
λικές αύξήσεις νά προκαλέσου- 
με τήν όργή καί τήν άδιαλαξία 
τής Διοίκησης καί έτσι νά μήν 
πάρουμε τίποτα. Είμαστε άποφα- 
σισμένοι όμως νά διεκδικήσουμε 
τά δίκαια αίτήματά μας, άδιαφο- 
ρώντας γιά τίς άντιδράσεις της. 
Παρατηρεΐται λοιπόν τό φαινόμε
νο, κάθε χρόνο νά πέφτει όλο 
καί πιό χαμηλά τό ποσοστό τής 
διεκδίκησης καί νά δεχόμαστε ά
κόμα λιγότερα.
Συνάδελφοι,

Είναι νωπό άκόμα στήν μνήμη 
μας τό θλιβερό ποσοστό γύρω 
στό 12% πού τελικά δέν ήταν 
προϊόν τών αύξήσεών μας. Ά
πό τά πράγματα λοιπόν φαίνε
ται, ότι δέν θά κριθεΐ ή έπιτυ- 
χία άπό τό άν θά ζητήσουμε λί
γα ή πολλά καί πού αύτό θά τό 
άποφασίσουν οί ίδιοι οί έργαζό- 
μενοι, άλλά άπό τήν μεθόδευση 
διεκδίκησής τους. Γι' αύτό λοι
πόν ή Κίνησή μας, μετά άπό 
λεπτομερή άνάλυση όλων τών 
βασικών άναγκών μας, υπολόγι
σε καί είσηγεϊται σ' αύτήν τήν 
φάση ότι σάν καλύτερη λύση εί
ναι ή δραχμική άναπροσαρμογή 
τών μισθών, ή ίδια γιά όλους 
τούς βαθμούς, ή οποία νά είναι 
4.000 δρχ.
Συνάδελφοι,

Θέλουμε νά τονίσουμε, πώς 
άν δέν μεθοδευθοϋν σωστά οί 
τρόποι διεκδίκησής τους, θά πα- 
ραμείνει καί αύτό στά χαρτιά, 
όπωςκαί κάθε άλλο ποσό πού 
μπορεί νά προταθεΐ. Πιστεύουμε 
πώς αύτά τά ζητήματα είναι ύ- 
πόθεση όχι μόνον τών μελών 
τών Διοικητικών Συμβουλίων, ή 
διαφόρωνσυνδικαλιστικών αύθεν- 
τιών, πού έχουν σάν ρόλο νά 
συσκέπτονται στά παρασκήνια 
ξεκομμένοι άπό τό σύνολο τών* 
συναδέλφων, άλλά είναι ζητήμα
τα πού άφοροϋν όλους μας καί 
πρέπει νά ζητήσουμε νά συμμε
τέχουμε στίς άποφάσεις...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εΐσθε συνε- 
χώς έκτός κριτικής πεπρα
γμένων.

Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Νά 
τελειώσω, συνάδελφοι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λυποϋμαι, 
άλλά δέν μπορώ νά σάς άφή- 
σω άλλο. Συνεχώς εΐσθε έ
κτός. Σάς ανεχθήκαμε ήδη 
6 λεπτά.

Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι 
συστήματα πού άφοροΰν όλους 
τούς έργαζόμενους καί πρέπει 
νά άπαιτήοουμε νά συμμετέχου
με στίς αποφάσεις πού θά βγουν 
μέσα άπό τίς Γενικές Συνελεύ
σεις καί συγκεντρώσεις καί νά 
τοποθετηθούμε ώς πρός τήν πο
ρεία πού θά χαράζουμε παρα
πέρα.

Συνάδελφοι, τό 6ν θά πετύ- 
χουμε στίς διεκδικήσεις μας, έ- 
ζαρτάται άποκλειατικά καί μό
νον άπό τό δικό μας συντονι
σμένο άγώνα. Κανείς δέν έχει 
διάθεση νά μάς χαρίσει τίποτα, 
άκόμα καί άν καταλαβαίνει τά 
δίκαια αίτήματά μας. Μέ λύπη 
μας έρχόμαστε νά διαπιστώσου
με, πώς δχι μόνον δέν έγινε τί
ποτα μέχρι σήμερα γιά μιά με
θόδευση τών διεκδικήσεών μας, 
άλλά οϋτε κάν έχει άποφασισθεΤ 
παραμονές καταγγελίας συλλο
γικής μας Σύμβασης, τό ηοοό 
πού ζητάμε.

'Αντίθετα, ό Κλάδος μας τα
ράζεται άπό έσωτερικές διαμά
χες, έτσι πού νά βρίσκεται σή
μερα ή ΟΤΟΕ άποδυναμωμένη 
καί άναποτελεσματική, γιά ό- 
ποιαδήποτε διεκδίκηση είτε οίκο 
νομική είτε θεσμική, θά πρέπει 
λοιπόν σ' αύτή τή Γενική Συνέ
λευση νά διατρανώσουμε τή θέ
λησή μας γιά συντονισμό τής 
δράσης μας, τής συμμετοχής

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
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μας σέ όλα τά θέματα πού μάς 
άηασχολοϋν. Θά πρέπει νά πά- 
ψουμε έπιτέλους νά είμαστε ό 
φτωχός συγγενής πού θά μάς 
θυμόνται άπλά καί μόνον γιά νά 
μάς άνακοινώσουν κάποια άπό- 
φαση πού πάρθηκε ερήμην μας 
ή τίς παραμονές των έκλογών.

"Ας άγωνιστοΰμε λοιπόν γιά

ουσιαστικές αυξήσεις, γιά τήν 
άνάπτυζη ένός μαζικού συνδικα
λιστικού κινήματος, ένάντια 
στήν Κυβερνητική πολιτική τής 
λιτότητας.

(Χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ό κ. Στερ- 
γίου έχει τόν λόγον.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συνάδελφοι,
Δέν θά σάς άπασχολήσω πο

λύ, κάνοντας πλατειά κριτική 
τού άπο-λογισμού τού ΔΣ. Σέ γε
νικές γραμμές πιστεύω ότι ή μέ
χρι τώρα πρακτική του ήταν σω
στή, δηλαδή, νομίζω ότι έθεσε 
σωστές βάσεις γιά τήν έπίλυση 
θεμάτων όπως ή τροποποίηση 
τού 'Οργανισμού. Νομίζω έηίσης 
ότι έθεσε τό θεμέλιο γιά τήν 
τροποποίηση τού Καταστατικού, 
μέ τήν δημιουργία τής 'Επιτρο
πής πού έχει φτιάξει. 'Εξάλλου, 
πιστεύω ότι, γενικά ρόλος τού 
Διοικητικού Συμβουλίου μέσα 
στίς κινητοποιήσεις οί όποιες έ
γιναν κατά τήν διάρκεια τού Δε
κεμβρίου, ήταν καθοριστικός καί 
θετικός πρός τήν κατεύθυνση 
τής λελογισμένης άγωνιστικής 
κινητοποίησης ολόκληρου τού 
Κλάδου, μέ άποτέλεσμα τελικά 
νά άνέβει στήν συνείδηση τής 
κοινής γνώμης τό κύρος των 
Τραπεζικών υπαλλήλων.

"Ενα άπό τά σημεία τά όποια 
τό Διοικητικό Συμβούλιο θά έ
πρεπε νά προσέξει περισσότερο 
είναι ·ή αμεσότερη λειτουργία 
των άντιπροσώπων των καταστη
μάτων —ή οποία σέ έναν βαθμό 
νομίζω ότι έχει άτονίσει— ούτως 
ώστε νά υπάρξει δυνατότητα ά- 
μεσότερης έπαφής τού Διοικητι
κού Συμβουλίου μέ τά πρόβλημα 
τα των συναδέλφων στά υποκα
ταστήματα.

Π ιό πολύ άπ* όλα όμως πι
στεύω ότι θά πρέπει τό ΔΣ σ' 
αύτήν τήν φάση, νά δημιουργή
σει μιά 'Επιτροπή ήόποιο άλλο 
όργανο γιά νά μελετήσει τήν 
έργατική Νομοθεσία πού Ισχύει 
αύτήν τήν στιγμή στήν Κοινή 'Α
γορά καθώς καί τήν όργανωτική 
υποδομή μέ βάση τήν οποία 
λειτουργούν οί Τράπεζες, μέσα 
σ' αύτόν τόν χώρο. "Ετσι ώστε

νά έντάξει μέσα στά θεσμικά 
μας αιτήματα, δικαιώματα πού 
είναι ήδη κατέκτημένα στόν ευ
ρωπαϊκό χώρο. 'Εξάλλου μέ τό 
άποτέλεσμα τής δουλειάς αύτού 
τού οργάνου μπορεί νά προετοι
μαστεί ό Κλάδος νά άντιπαρα- 
θέσει στήν Κυβερνητική πολιτι
κή τού δήθεν έκσυγχρονισμού 
τού Τραπεζικού συστήματος, έ
ναν πραγματικό έκσυγχρονισμό 
τού Τραπεζικού συστήματος μέ
σα στά πλαίσια τής Κοινής 'Α
γοράς. "Οχι στή βάση βέβαια 
πού χρησιμοποιεί ή Κυβέρνηση, 
άναστολή, γιά παράδειγμα, τών 
τροποποιήσεων τών 'Οργανισμών 
τών Καταστατικών καί τών προσ
λήψεων άλλά στήν άντίθετη κα
τεύθυνση. Γιά νά δοθεί ή ευκαι
ρία στό Προσωπικό νά έργάζεται 
μέ λιγότερη ένταση καί λιγότε- 
ρη πίεση μέσα στούς χώρους 
δουλειάς άπό τήν μιά καί άπό 
τήν άλλη νά δοθεί ή εύκαιρία νά 
γίνει ή 'Εθνική Τράπεζα πραγμα 
τικά ηιό άνταγωνιστική σέ σχέ
ση μέ τίς άλλες Τράπεζες τής 
ΕΟΚ. Πράγμα πού δέν θά γίνει 
μέ τήν δήθεν λογική πού προ
βάλλει ό κ. Μητσοτάκης.

Βέβαια δέν είμαι Υής γνώμης 
ότι οί έργαζόμενοι θά πρέπει νά 
γίνουν ή ούρά τής έργοδοσίας. 
'Αλλά πιστεύω ότι αυτά είναι θέά 
ματα τά οπαία έχουν άμεση σχέ
ση μέ τίς συνθήκες κάτω άπό 
τίς όποιες δουλεύουν. Γι' αύτό 
καί θά πρέπει, έντελώς πρωτο
ποριακά νά δώσουν καί μιά τέ
τοια κατεύθυνση στίς άγωνιστι- 
κέςτους κινητοποιήσεις. Δέν έ
χω νά πώ τίποτε άλλο.

(Χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ό κ. Χα6ε- 
νετίδης εχει τόν λόγο.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ. ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΗ
Π. ΧΑΒΕΝΕΤIΔΗΣ: Συνάδελ

φοι,
Διαβάσαμε καί Ακούσαμε μέ 

προσοχή τόν Απολογισμό δράσης 
γιά τό 1978 τοϋ ΔΣ του Συλλό
γου μας. Ή 'Ενιαία Συνδικαλι
στική- Κίνηση έκτιμάει ότι πρα
γματικά τό ΔΣ έκανε ώρισμένα 
θετικά βήματα στήν κατεύθυνση 
τής προώθησης τών συμφερόν
των τών συναδέλφων πού άλλα 
άπ’ αύτά ικανοποιούν τό σύνο
λο σχεδόν καί άλλα μιά μερίδα 
του. Παράδειγμα ή ένοποίηση 
τών Ασφαλιστικών μας Ταμείων 
πού άνοιξε έπί τέλους τόν δρό
μο, ύστερα άπό 26 χρόνια διά
σπασης τής ένότητας τοϋ προ
σωπικού, σ' ένα ένιαίο καί ισχυ
ρό Σύλλογο. 'Επίσης τό έπίδομα 
Πολυετίας, Προσωρινότητες κ. 
λπ.

Συνάδελφοι, ξέχωρα άπ' αύτά 
πού άπωσδήποτε μπαίνουν στό 
ένεργητικό τοϋ ΔΣ πρέπει νά 
σάς πούμε ότι αύτό δέν έκανε 
καμμιάκαμμιά ούσιαστική ένέρ- 
γεια γιά τήν έκτίμηση τών πιό 
καυτών μας προβλημάτων πού 
συνοψίξονται στό πεντάπτυχο : 
Ούαιαστικές αύξήσεις πού νά κα 
λύπτουν τήν άνοδο τοϋ τιμάρι
θμου, νά έξαοφαλίξουν τήν συμ
μετοχή τών εργαζόμενων στήν 
αύξηση τού εθνικού εισοδήμα
τος μέ παράλληλη καθιέρωση 
τής αύτόματης τιμαριθμικής τών 
Αποδοχών μας, μέ βάση γνήσιο 
τιμάριθμο Αποδεκτό άπό τούς 
εργαζόμενους.

Φορολογικές βελτιώσεις πού 
νά έλαφρύνουν τήν θέση τών 
έργαζομένων άπό τήν δυσβάστα
κτη άμεση φορολογία. Διεύρυν
ση τών προαγωγών κατ' άρχαιό- 
τητα μέχρι καί τό βαθμό τοϋ 
Τμηματάρχη Α'. Έπαναχορήγη- 
ση τών 'Ασφαλίστρων καί είδική 
τροποποίηση στόν άντεργατικό 
Νόμο 330, καί τού 3239.

Αύτό βέβαια, δέν όφείλεται 
μόνο στήν άντεργατική στάση 
τής Κυβέρνησης,, όπως χαρακτη
ριστικά μάς είπε ό Πρόεδρος

τού Συλλόγου στόν ’Απολογισμό 
του, άλλά στήν Αδυναμία τοϋ 
ΔΣ νά πιάσει τόν παλμό καί τίς. 
άγωνιστικές διαθέσεις τών συνα
δέλφων καί τήν άπροθυμία του 
νά συνδέσει καί νά συντονίσει 
τόν άγώνα μας μέ τούς άγώνες 
τών άλλων έργαζομένων, μιας 
καί πολλά προβλήματα πού Αν
τιμετωπίζουμε είναι κοινά γιά 
όλους.

Μέ τήν εύκαιρία αύτή μπο
ρούμε νά σάς πούμε άγαπητοί 
Συνάδελφοι, ότι άρνητικό ρόλο 
στήν προσπάθεια έπίλυσης των 
προβλημάτων μας έπαιξαν καί οί 
θλιβεροί έκπρόσωποι τού Χουντο 
κυβερνητικού καί έργοδοτικοϋ 
συνδικαλισμού στόν χώρο μας, 
πού σέ ώρες άπεργιακών κινητό 
ποιήσεων νόμισαν ότι βρήκαν 
τήν εύκαιρία νά τορπιλίσουν καί 
νά υπονομεύσουν τούς άγώνες 
μας, Αποκαλύπτοντας έτσι γιά 
μιά άκόμα φορά τό πραγματικό 
τους προσωπείο.

Συνάδελφοι, μέρα μέ τήν μέ
ρα νοιώθουμε όλο καί περισσό
τερο τί σημαίνει στήν πράξη πο
λιτική τής μονόπλευρης λιτότη
τας. Γιά νά τήν παλαίφουμε αύ
τή τήν Αντιλαϊκή πολιτική δέν 
ύπάρχουν πολλές έπιλογές. 
Πραγματικά μονόδρομος. "Ας δυ 
ναμώσουμε τήν ένότητά μας. 
"Ας τήν σφυρηλατήσουμε μ’ έ- 
κείνα τά Σωματεία καί τίς 'Ο
μοσπονδίες πού άκολουθοϋν συ
νεπή καί άγωνιστικό δρόμο, μιά 
καί τά άνώτερα συνδικαλιστικά 
όργανα ΓΣΕΕ καί ΕΚΑ είναι έ- 
ζαρτήματα τής Κυβέρνησης καί 
τής Έργοδοσίας.

"Ας δυναμώσουμε τούς άγώ- 
νες μας, άς τούς όργανώαουμε 
καί άς τούς συντονίσουμε πιό 
πολύ μέ τούς άλλους έργαξόμε- 
νους. Σάς ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ό κ. Λιντο- 
6όης εχει τόν λόγο.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ. ΛΙΝΤΟΒΟΗ
Σ. ΛΙΝΤΟΒΟΗΣ: Χαιρετίζω τήν 

Συνέλευση τοϋ Συλλόγου μας, 
κυρίως, τό τμήμα έκεϊνο μάλι
στα πού τό Αποτελούν οί συνά
δελφοι τών 'Επαρχιακών Κατα
στημάτων, τούς όποιους πρέπει 
νά τούς θυμόμαστε όχι μόνο 
στίς προεκλογικές περιοδείες

άλλά σάν αύτές τίς σημερινές 
καί σ’ άλλες πολλές πού θά 
πρέπει νά γίνονται γιά ένημέ- 
ρωσή τους. Καί γι’ αύτό άκρι- 
βώς θά συγχαρώ τόν Σύλλογο 
γιά τήν άπόφαση πού πήρε τό 
Διοικητικό Συμβούλιο νά γίνει ή 
Συνέλευση Σάββατο γιά νά πα-

ρευρίσκεσθε κι έσεΐς.

Θά κάνω μιά μικρή παρένθεση 
γιά νά έκφράσω τήν λύπη μου 
γι' αύτ πού συμβαίνουν έδώ μέ
σα. Καί είναι ντροπή κ. Συνά
δελφοι αύτά πού παρατηρούνται 
κάθε φορά σέ κάθε Γενική Συ
νέλευση. Πολλοί έρχονται έδώ 
μέ πολυγραφημένα άντίγραφα 
νά μάς πουν κάτι. 'Αλλά αύτό 
πού λένε, μάλλον είναι σάν νά 
δίνουν έξετάσεις στό Κόμμα πα
ρά νά άπευθύνονται στή Γενική 
Συνέλευση 'Υπαλλήλων 'Εθνικής 
Τραπέζης.

(Χειροκροτήματα)

Στήν άρχή όταν ό κ. Πρόε
δρος τής Γενικής Συνελεύσεως 
κτύπησε τό καμπανάκι κάποιος 
Συνάδελφος είπε: «Γιά πρόβατα 
μάς περνάτε;»

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ; (Μιλάει μακρυά 
άπό τό μικρί^ρωνο).

Σ. ΛΙΝΤΟΒΟΗΣ: Μέ συγχωρεϊς 
κ. Συνάδελφε, έχεις κάνει κά
ποιο λάθος. Δέν ύπερασπίζομαι 
κανέναν Πίσκοπο. Πώς σοϋ πέ
ρασε αύτό άπό τό μυαλό. Για
τί μοϋ τό λές καί ειρωνεύεσαι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στό θέμα
σας καί σύντομα, παρακαλώ.

Σ. ΛΙΝΤΟΒΟΗΣ: Δέν θά προσ
παθήσω νά σάς παρουσιάσω κά
ποιο νέο πρόγραμμα ή κάποιες 
λύσεις αύτή τήν ώρα πού θά ή
ταν μάλλον εύκολο γιά μένα. 
Μόνο παχιά λόγια θά Αποτελού
σαν αύτή τήν στιγμή, ύποαχέ- 
σεις. Καί καλύτερα νά τίς βλέ
πουμε νά γίνονται πράξεις, 
πράξεις πού νά'βγαίνουν άπό 
δυνατά Διοικητικά Συμβούλια, ά
πό γνήσιους έκπροσώπους τής 
βάσεως.

Συνάδελφοι, είναι Λ πρώτη φο
ρά πού άναγκάζομαι στήν όλιγό 
χρονη θητεία μου νά Ανέβω στό 
βήμα τούτο πού θά μπορούσα 
κάλλιστα νά έλεγα ιερό άφοϋ Α- 
φοϋ άπό έδώ άρχίζει ό Αγώνας 
μας, άγώνας γιά ένα καλύτερο 
αύριο, γιά μάς, γιά όλους τούς 
έργαζόμενους. Θέλω νά έκφρά
σω ώριομένες σκέψεις μου καί 
άνησυχίες μου γύρω άπό τά προ- 
βλήματά μας. Φυσικά τά άλυτα 
καί τόσο καυτά αύτή τήν έποχή. 
Δέν έχω καμμιά μά καμμιά άπο- 
λύτως πρόθεση καί παρακαλώ 
πιστέφτε με, νά άντιπολιτευθώ 
κανέναν. "Ολοι χρυσοί καί άγιοι 
μέχρις άποδείξεως τού έναντί- 
ου. Φοβάμαι όμως, μήπως όλοι 
πιστεύουμε πώς τώρα πιά κάθε 
πέρσι καί καλύτερα.

Τά προβλήματά μας δουλεύ
ονται μέσα σέ Αργόστροφες μη
χανές καί μπλέκονται μέσα στά 
γρανάζια τους. ’Επί τέλους, νο
μίζω πώς γιά όλα τά προβλήμα
τα υπάρχει κάποια λύση. Τά 
προβλήματα όπως μή πτυχιούχοι 
προαγωγές, σύντμηση χρόνου, 
προαγωγών, 'Οργανισμός Ύπηρε 
σίας, ΤΕΛΕΡΣ, μισθολογικό καί 
τόσα άλλα, πού είναι δίκαια γιά 
τόν καθένα, ακόμη καί γι’ αύ- 
τούς πού δέν θέλουν νά τά λύ
σουν, περιμένουν τήν λύση τους. 
'Ωραία λοιπόν, ξεκινάμε μάχη 
γιά τήν διεκδίκηση καί έπίλυση 
τών προβλημάτων μας. Τότε ά- 
κριβώς Αρχίζουν όλα τά περίερ
γα συμβάντα.

Πάνω στήν μάχη γιά τήν διεκ
δίκηση καί έπίλυση τών θεμά
των μας ή θά μάς κλείσουν τήν 
πόρτα οπότε μάλλον δέν τήν 
ξανακτυπάμε, ένώ θά μπορούσα
με μέ τήν δύναμη τών 30.000 
Τραπεζοϋπαλλήλων νά τήν ανοί
γαμε ή θά συμβοϋν παρατράγου 
δα σάν τά πρόσφατα στήν ΟΤΟΕ. 
Παραιτηθήκαμε, ξαναπαραιτηθή- 
καμε, ξανα-αναλάβαμε, καί κα
ταλήγουν, «νά μάς έχετε έμπι- 
στοσύνη. Εμείς δέν θά προδώ- 
σουμε τούς στόχους τών 30.000 
Τραπεζοϋπαλλήλων». Καί κατά 
τίς άνακοινώσεις καλά τά λέει 
ό μέν, καλά τά λέει καί ό δέ. 
’Αφήνουν δέ πάντα στήν κρίση 
μας νά βγάλουμε τά σνμπερά- 
σματά μας. Μάς φώτισαν.

Ή Δημοκρατική λειτουργία 
τής ΟΤΟΕ άπεδείχθη περιτρά- 
νως. Ή μειοψηφία ύποτάχθηκε 
στήν πλειοψηφία καί έμπρός γιά 
νίκες. Κάνανε βλέπετε, συνάν
τηση κορυφής στήν ΟΤΟΕ οί Δη
μοκρατικοί.

Πιστεύω, λοιπόν, πώς οί συνά
δελφοι έβγαλαν Αδη τά συμπε- 
ράσματά τους. "Ας παύσει συνά
δελφοί μου, έδώ μέσα καί ό προ
σωπικός πόλεμος πού παρακο
λουθούμε κάθε φορά. Δέν έχου
με νά μοιράσουμε τίποτα. Άλλά 
βλέπετε μπαίνει στή ιμέση κι αύ
τή ή καρέκλα.

Είναι καιρός όμως, καί Απευ
θύνομαι ατούς νέους συναδέλ
φους τόν δρόμο πού διάλεξαν 
ορισμένοι συνδικαλιστές έδώ μέ
σα νά τούς τόν σταματήσουμε. 
Γι’ αύτό καλώ όλους τούς συνα
δέλφους νά Αναλάβουν ενεργό 
δράση όσον άφορά τά κοινά καί 
νά μήν λένε ότι: «Αύτοί πάνε

γιά τήν μάσα». Γιατί δημιουργού 
με κι έμείς έφ" όσον τούς στέλ
νουμε έκει. Καί όπου υπάρχει 
καπνός υπάρχει καί φωτιά. Καί 
θά έχει μιά βάση Αλήθειας αύ
τή ή μάσα πού τόσα έρωτηματι- 
κά μάς δημιουργεί όταν 30.000 
Τραπεζοϋπάλληλοι στηρίξουν 
τίς τύχες έπάνω τους καί τό
τε αύτοί βρίσκουν τήν ώρα νά 
διαφωνήσουν, νά παραιτηθούν 
καί νά δίνουν έτσι λαβές σ’ αύ- 
τούς πού θέλουν νά μάς έχουν 
έτσι γιά ένα άκόμα κτύπημα, γιά 
ένα άκόμα βήμα πρός τά πίσω.

Μήπως, όμως, συνάδελφοι, δέν 
μάς φταίνε πάντα οί νόμοι άλ
λά καί οί ίδιοι οί έαντοί μας, ό 
Ιδιος ό έαυτός μας, ή συνείδη
σή μας. Καί γιά τό μέν ένα κά
νουμε άπεργία ό,τι ώρα θέλου-, 
με. Γιά τό δεύτερο, γιά τήν συ
νείδησή μας, σάν άνθρωποι, σάν 
συνδικαλιστές, διαμαρτυρηθή- 
καμε ποτέ;

Συνάδελφοι, γιά νά τελειώνω 
θέλω νά ξαναφρεσκάρω στήν 
μνήμη τών συνδικαλιστών καί 
τού Συλλόγου τά θέματα τών 
ΤΕΛΡΕΣ σάν ΤΕΛΕΡ πού είμαι. 
'Υπάρχει κάλυψη κενών θέσεων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάλυψαν
τόσοι άλλοι τά θέματα τών 
ΤΕΛΕΡΣ.

Σ. ΛΙΝΤΟΒΟΗΣ: Τελειώνω. Ή 
κάλυψη κενών θέσεων έπειδή 
είμαι ΤΕΑΕΡ καί στήν 'Υπηρεσία 
πού ύπηρετώ, έδώ στό κεντρι

κό, ή οργάνωση προέβλεπε 12 
ΤΕΛΕΡΣ γιά 12 μικτά Ταμεία. 
"Ηδη είμαστε 8 καί έηεται συνέ
χεια. "0 φόρτος έργασίας είναι 
Αναπόφευκτος, τά διαχειριστικά 
λάθη είναι έπόμενα καί ή πελα
τεία φυσικά δέν έξυπηρετεϊται.

Βέβαια, ότι άκοσμε μή βιάζε
στε, σιγά, όσο μπορείτε, διαχει
ριστικά λάθη μπορεί νά γίνον
ται, δέν θά σάς φωνάξει κανείς. 
50 παραστατικά έλεγε κάποτε ή 
’Οργάνωση νά βγάξουμε. Βγά
ζουμε 320 άλλά άν τό μεσημέρι 
1.30' ύπάρχουν πελάτες δέν θά 
τούς διώξουμε καί έτσι μπορού
με νά καθήσουμε καί μέχρι τίς 
5.

'Επίσης, μέ πράξεις Διευθυν- 
τοϋ, τού περασμένου έτους, νο
μίζω, τόν Δεκέμβριο, δέν θυμά
μαι, άποφασίζεται ή έκπαίδευση 
άνά δίμηνο νέων συναδέλφων 
γιά τήν κάλυψη τών θέσεων. Ρω
τάμε ποιο! έκπαιδεύτηκαν καί 
ποιές θέσεις κατέλαβαν, γιατί έ
μείς άκόμα τούς περιμένουμε.

Σάς έηαναλαμθάνω καί πάλι 
συνάδελφοι, τούς φόβους μου 
καί τίς άνησυχίες μου έξέφρα- 
σα, ή καλύτερα τήν άγανάκτη- 
σή μου καί εύχομαι όλα νά πάνε 
κατ' εύχήν. Εύχαριστώ.

(Χειροκροτήματα)

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ 
Λ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό κ. Κων- 
σταντέλος έχει τόν λόγο.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ
Λ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ: Κύριοι 

Συνάδελφοι,
Δέν σκοπεύω βέβαια, μετά ά

πό τόση ώρα καί τόση κόπωση 
πού έχουμε ύποστεΐ νά κάνω κα
τάχρηση τού χρόνου τής Γενι
κής Συνέλευσης. Θά ήθελα 'νά 
Αρχίσω παρατηρώντας μέ λύπη 
μου, τήν -ύηοβάθμιοη τού έπιπέ- 
δου της Γενικής Συνέλευσης 
πράγμα πού δέν είναι νέο καί 
δυστυχώς έπαναλαμβάνεται σέ 
κάθε Γενική Συνέλευση. Δέν έ
χει σημασία άπό ποιούς προέρ
χονται ιέκείνες οί έκδηλώσεις, 
οί όποιες ύποβαθμίζουν τήν Γε
νική Συνέλευση. Οί άπρεπέστα- 
τες αύτές έκδηλώσεις. Σημασία 
έχει -καί τούτο παρατηρώ μέ 
λύπη μου— ότι οί ιπέριξ αύτών 
δέν τούς Απομονώνουν, δέν 
τούς κατακρίνουν. Είναι ό μόνος 
τρόπος πιστεύω νά άντιμετωπι- 
σθεϊ αύτή ή κατάσταση γιά νά 
έρθει κάποτε ή Γενική Συνέλευ
σή μας στό έπίπεδο τό όποιο τής 
άξίζει.

Γιά νά βάλουμε καί μιά εύθυ
μη νότα στά όσα έχουν Αδη λε
χθεί, θά ήθελα νά θυμίσω τήν 
πρόταση τοϋ συνάδελφου Μί- 
σκου γιά μιά άναμνηστική πλα-1 
κέτα λέει, όταν άποχωροϋμε ά
πό τήν ’Εθνική Τράπεζα, ίσως 
γιά κάποιο μνημείο τών πεσόν- 
των γιά όσους δέν προλάβουμε 
νά Αποχωρήσουμε, Α κάτι τέ
τοιο.

Ό έργοδότης δέν άναγνωρί- 
ζει τίς ύπηρεσίες τών έργαζομέ
νων μέ πλοκέτες καί μέ πάπυ
ρους. 'Οφείλει νά τίς άναγνω- 
ρίζει μέ τήν Αναγνώριση καί 
τήν προώθηση τών δικαίων αιτη
μάτων τά όποια υπάρχουν καί 
προβάλλονται συνεχώς καί κατά 
καιρούς. "Ολα τά άλλα είναι λό
για γιά νά περνάει Λ ώρα.

'Υπάρχει ένα θέμα τό άποίον 
πιστεύω ότι μάς Απασχολεί ό
λους καί θά έπρεπε νά μάς Α
πασχολεί πάνω Απ' όλα τ’ άλλα. 
Μιά πού όλες οί διαδικασίες ξε
κινούν καί έκπορεύονται άπό 
τό Διοικητικό Συμβούλιο τό ό
ποιον έκλέγεται κάθε δυό χρό
νια, ό τρόπος έκλογής τού Δι
οικητικού Συμβουλίου παραμένει 
τό βασικότερο θέμα, πιστεύω, ά
πό τό όποιο περιμένουν τήν έ- 
πίλυσή τους όλα τά άλλα. Εί
ναι τό πασίγνωστο θέμα τής Α
πλής Αναλογικής πού θά πώ μέ 
δ'υό λόγια, ότι ένα δημοκρατικό 
Διοικητικό Συμβούλιο θά έπρεπε 
νά έχει προτάξει καί νά έχει Α
γωνιστεί μέ πείσμα νά τό προω
θήσει καί όχι μόνο νά Αδιαφο
ρήσει σ’ αύτό, όπως έχει κάνει 
πιστεύω. Καί νά μέ διαψεύσει άν 
κάνω λάθος. Άλλά καί νά τό 
πολεμήσει μέ διάφορους τρό
πους καί όχι μόνο μέ τήν Αδια
φορία.

Δέν θά άναφερθώ στό παρελ
θόν τό όποιον είναι πολύ γνω
στό, πάντως έτσι έχει γίνει καί 
τό ξέρουμε όλοι μας.

Τό σχέδιο τού ’Οργανισμού τό 
όποιον πέρασε μετά άπό διαδι
κασίες χρονοβόρες. Απαράδε
κτες καθυστερήσεις. Τέλος πάν
των πέρασε. Πέρασε πιστεύω έ- 
ρήμην τής βάσεως. Ένα θέμα 
σάν τόν 'Οργανισμό έξαιρετικής 
σημασίας δέν θά έπρεπε νά τε
θεί σέ ψηφοφορία στό δίκτυο γιά 
έγκριση; Περνάει έτσι; Λάθη 
δέν έχει; Σωστά πέρασε; Καί 
ό 'Οργανισμός άν περάσει τώ
ρα καί έγκρίθεί όπως είναι θά

μάς δεσμεύει έφ’ όρου ξωής, 
έπ' άπειρον. "Ετσι, Αβασάνιστα 
περνάει;

Ή ένότητα τοϋ Συλλόγου βα
σικότατο καί αύτό στοιχείο, για
τί άπό τήν ένότητα ξεκινάνε ό
λες οί διεκδικήσεις τίς όποιες 
θά κάνουμε γιά θέματα τά όποια 
μάς Απασχολούν, γιά θέματα ζω
τικά δικά μας.

Προωθήθηκε ή ένότητα βέ
βαια, άπό τήν ένοποίηση τού 
Αδελφού Συλλόγου τής Αθηνών 
καί είναι οπωσδήποτε ένα θετι
κό στοιχείο τό όποιον καταλο
γίζεται στό Διοικητικό Συμβού
λιο. Ή διαιώνιση όμως τής δια
μάχης μεταξύ Συλλόγου Πτυχι- 
ούχων καί Συνδέσμου μή Πτυχι
ούχων, παραμένει. "Ακόυσα μέ 
έκπληξή, μου ότι βρίσκεται σέ ύ
φεση καί δέν είναι τόσο όξύ 
όσο είναι στό παρελθόν' γιατί; 
"Ισως έπειδή δέν βγαίνουν υ
βριστικές Ανακοινώσεις; Αύτό 
σημαίνει "ότι τό θέμα είναι σέ 
ύφεση; Τό θέμα, έφ' όσον ύ- 
πάρχει Σύλλογος Πτυχιούχων 
καί Σύνδεσμος μή Πτυχιούχων, 
παραμένει καί είναι τό ίδιο σο
βαρό καί γίνεται κάθε μέρα καί 
σοβαρώτερο Ακριβώς έπειδή δι- 
αιωνίζονται, έπειδή Αποκτούν έ
να χρόνο πίσω τους καί σταθε
ροποιούν τήν θέση τους.

"Οσο ύπάρχουν αύτοί οί δυό : 
Σύλλογος καί Σύνδεσμος, τά 
φραστικά πυροτεχνήματα σέ βά
ρος τους δέν πρόκειται νά έπι- 
λύσουν τό πρόβλημα. Δέν έχει 
άναληφθεί κάποια θέση σταθε
ρή, κάποια ένέργεια σταθερή ά
πό τό Διοικητικό Συμβούλιο γιά 
νά διαλυθούν αύτοί οί Σύλλογοι 
καί νά ένοποιηθοΰν καί πάλι 
στόν Σύλλογο τής Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος κάτω Από 
ένα τομέα Α διεκδίκηση αύτών 
τών αιτημάτων.

Πάρα πέρα, τό άν έχουν δικαι
ώματα οί Πτυχιούχοι. 'Οπωσδή
ποτε έχουν καί καλώς τά διέκ- 
δικούν. Καί οί μή Πτυχιούχοι κα
λώς τά διεκδικοΰν. Άλλά, έτσι, 
μπορεί κάποια μέρα νά άνακύ- 
ψει, καί θά άνακύψει, είμαι βέ
βαιος καί άλλος Άντισύνδεσμος 
καί άλλος Άντισύλλογος. ΤΕΛ- 
ΛΕΡΣ π.χ. 'Ορίστε οί ΤΕΛΕΡΣ 
τώρα σύμφωνα μέ τήν εισήγηση 
πού γίνεται παίρνουν προώθηση. 
Ή θέση τους πιστεύω προσωπικά 
ότι άπό δυσμενής, ή όποια ό- 
πωσδήποτε ήταν γιατί κάνουν 
πολύ άσχημη δουλειά σέ σχέση 
μέ άλλους συναδέλφους, γίνε
ται προνομιακή. Τί θά γίνει δη
λαδή, άν οί ΤΕΛΛΕΡΣ κάνουν έ
να Σύνδεσμο γιά νά υπερασπι
στούν τά δικαιώματά τους, γιά 
νά δημιουργήσουν κλειστό κύ
κλωμα; "Η άν κάποια άλλη κα
τηγορία συναδέλφων, οί συνά
δελφοι τού Κέντρου Μηχανο
γραφίας ;

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ: (Μιλάει μακρυά 
άπό τό μικρόφωνο) .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι διάλο
γος.

Λ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ: Λυπάμαι 
γιά τήν διακοπή, συνάδελφε. Οί 
συνάδελφοι τού Κέντρου Μηχα
νογραφίας, οί όποιοι καί αύτοί 
κάνουν πολύ δυσμενή δουλειά. 
"Αλλοι συνάδελφοι. ΤΙ νά πώ. 
Οί συνάδελφοι οί όποιοι έργά- 
ζονται δέκα χρόνια, άς πούμε, 
στήν κίνηση κεφαλαίων καί στό 
συνάλλαγμα. Αύτοί δέν καθυστε

ρούν τήν εξέλιξή τους μέσα 
στήν 'Εθνική Τράπεζα; Έάν ό
λοι αύτοί δημιουργήσουν Συλλό
γους καί διεκδικήσουν, μέ τό 
δεδικασμένο πλέον τής προωθή- 
σεως τών ΤΕΛΕΡΣ, δικαιώματα 
προωθήοεως, τί θά γίνει; Τί κομ 
φούζιο θά δημιουργηθεί μέσα 
στήν Εθνική Τράπεζα;

"Ετσι, θά Αντιμετωπιστεί λοι
πόν; Οί μή πτυχιούχοι τών οποί
ων τό θέμα ύπάρχει δέν θά 
στηριχθούν στό δεδικασμένο τώ 
ρα νά ποϋν ότι ορίστε καί έμείς 
μπορούμε νά πάρουμε προώθηση 
Αφού μπορούν νά άπονέμονται 
προωθήσεις κατά περίπτωση;

Τό Ασφαλιστικό καί αύτό προ
ωθήθηκε καί έγινε ή ένοποίηση 
χωρίς προσφυγή στήν βάση, καί 
ψηφοφορία στό δίκτυο. Βασικά, 
βεβαίως, δέν διαφωνούμε στήν 
ένοποίηση τών Ταμείων, άλλά 
διαφωνούμε στό σημείο τό όποι
ον ήδη έθιξαν καί δέν θά μα
κρηγορήσω πάνω σ’ αύτό, ότι έ
γινε ή ένοποίηση Απεμπολών
τας έστω κατά ένα ποσοστό τό 
δικαίωμα τής κάλυψης Από τόν 
’Εργοδότη τού πλασματικού έλ- 
λείιμματος τό όποιον παρουσιά- 
ξουν τά ταμεία μας. Καί κάθε 
χρόνος πού περνάει χωρίς νά 
καλύπτεται αύτό τό έλλειμμα 
καί κάθε τροποποίηση τήν όηοία 
ύφίσταται Από τό Κράτος ή κα
τάσταση τών Ταμείων μας, είναι 
είς βάρος τής μελλοντικής διεκ
δίκησής μας, τής κάλυψης αύ- 
τής, ή όποια παραμένει στά χαρ
τιά.

θέλω νά θίξω τό .θέμα τών Α
περγιών καί γενικά τήν στάση 
τού Διοικητικού Συμβουλίου σάν 
Διοικητικό Συμβούλιο καί στήν 
ΟΤΟΕ. Έχουμε γίνει μάρτυρες 
έπί ένα Αρκετά μεγάλο χρονικό 
διάστημα συγκρούσεων μέσα 
στήν ΟΤΟΕ Ανεπίτρεπτων ΘΑ έ
λεγα γιά τόσο σοβαρό έργατικό 
φορέα μέ 30.000 μέλη όπως 
προανέφερα. Προκηρύχθηκαν Α
περγίες Από πλευράς Συμβουλί
ου καί δέν ξέραμε γιά ποιό λό
γο άπεργοϋμε. Ανακοινώθηκαν 
Αργότερα οί Απεργίες. Έγινε 
μιά άπεργία άπό τήν ΟΤΟΕ τόν 
Δεκέμβρη, άπεργήσαμε ένώ ό 
συνάδελφος -Πρόεδρος, καί νϋν 
Πρόεδρος τής ΟΤΟΕ ψήφισε λευ
κό. Είναι στάση Προέδρου αύ
τή ; Λευκό. Τί πάει νά πει λευ
κό; Ή Απεργία είναι ή ναί, ή 
όχι. Τί συμφέρει τό κράτος καί 
τί δέν συμφέρει. Λευκό τί πάει 
νά πεϊ δηλαδή, σέ τέτοιο θέμα 
άπεργίας;

Πρόσφατα, δέν θά έπεκταθώ 
καί πολύ έπ’ αύτού, έγινε μιά 
δίωρη Αγωνιστική κινητοποίηση 
γιά τήν όποια ειδοποιηθήκανε 
όλα τά καταστήματα μέ πρωινά 
ΤΕΛΕΞ. "Οχι όλα. Πολλά δέν 
πήρανε- κάν τήν ειδοποίηση. "Ι
σως Από μπέρδεμα. Μετά άπό 
μερικές Σρες άνεκλήθη ή Αγω
νιστική αύτή κινητοποίηση. Άνε- 
κλήθη σωστότατα, σ’ όλο τό δί
κτυο. Δέν έμεινε κατάστημα πού 
νά μήν πάρει. Καί ξέρετε για
τί ; Γιατί άνεκλήθη μέσω τών 
ΤΕΛΕΞ τής Γραμματείας τής Δι- 
οικήσεως.

Καλώ τό Διοικητικό Συμβούλιο 
νά μού Απαντήσει, πότε στό πα
ρελθόν έχει παραχωρήσει ή Τρά
πεζα τόν μηχανισμό της γιά Α
γωνιστική μας κινητοποίηση. Πα 
ρατηρείται ή περίπτωση γιά πρώ
τη φορά στήν ιστορία νά παρα
χωρήσει ή Τράπεζα τόν μηχανι
σμό της γιά νά σταματήσει τήν 
Αγωνιστική κινητοποίηση καί 
μπορούν όλοι νά βγάλουν τά 
συμπεράσματά τους πού μπορεί 
νά οδηγήσει αύτό. Ποτέ γιά Α
γωνιστική κινητοποίηση. Γιά στα 
μάτημα όμως τό παρεχώρησε καί 
τό χρησιμοποιήσαμε.

Ή στάση τού Διοικητικού μας 
Συμβουλίου άπέναντι στόν Ερ
γοδότη, τόν Διοικητή. Περίπου 
έχουμε μιά εικόνα τού καλού 
πατερούλη τοϋ Τσέχωφ, ό όποι
ος θέλει νά μάς δώσει άλλά δέν 
μπορεί. Τόν έμηοδίζουν. Ή Κυ
βέρνηση πιθανόν. Άλλά έμείς 
τήν διαφωνία μας, τήν Αντιδι
κία μας τήν έχουμε μέ τήν έρ- 
γοδοσία. Δέν τήν έχουμε μέ 
τήν Κυβέρνηση. Έμείς θά πιέ
σουμε τήν έργοδοσία καί Λ έρ- 
γοδοσία άς πιέσει τήν κυβέρνη
ση.

Δέν είναι εικόνα αύτή. Θέλει 
ό έργοδότης νά μάς παραχωρή
σει Αλλά δέν μπορεί λόγω πο
λιτικής Μητσοτάκη. Καί ξαναγυ- 
ρίζω στά πρόσφατα γεγονότα 
τής ΟΤΟΕ. Γεγονότα -πού δέν 
έχουν ξανασυμβεϊ ποτέ στήν 
ιστορία τής ΟΤΟΕ καί στόν χα
ρακτηρισμό τού τέως Προέδρου 
τής ΟΤΟΕ Παπαμάργαρη γιά 
τόν συνάδελφο Πρόεδρο, ότι 
ταυτίζεται μέ τόν 'Υπουργό Συν
τονισμού Μητσοτάκη. Αύτόν τόν 
όποιον κατηγορούμε καί πολε
μάμε γιά όλα τά δεινά τά όποια 
πέφτουν πάνω ατούς μισθοσυν
τήρητους. Πολιτική λιτότητος 
κ.λπ.

Πότε έλεγε άλήθει,α ό Πρόε
δρος τής ΟΤΟΕ καί πότε έλεγε
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άλήθεια ό Πρόεδρος τοΰ δικού 
μος τού Διοικητικού Συμβου
λίου; Πρίν άπό μερικούς μήνες 
όταν ταυτιζόντουσαν, ή τώρα; 
Πού είπε αύτή τήν άχαρακτήρι- 
οτη φράση ότι φερόμεθα σάν 
πρόβατα, όπως έχει άναφερθεΐ 
κατ' έπανάληψη, τότε πού ήταν 
Γενικός Γραμματέας καί ταυτί- 
ζετο ό συνάδελφος. “Αν δέν 
είναι άλήθεια προτιμώ νά μήν 
σκεφτώ τί σημαίνει άν είναι ά- 
λήθεια αύτός ό χαρακτηρισμός.

Ή «Τραπεζιτική)) είναι όργανο 
προβολής των άπόψεων τού Δι
οικητικού Συμβουλίου. Παραιτή
θηκαν Σύμβουλοι τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου καί ούτε κάν έ- 
νημερωθήκαμε λες καί είναι γε
γονός πού δέν μάς άφορά. Τε
λείως άσήμαντο.

Τέλος, φτάνοντας στό θέμα 
τής κομματικοποίησης καί τής 
πολιτικοποίησης μέσα στόν χώ
ρο μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνάδελφε 
γιατί τώρα αύτό; Είναι έ- 
κτός θέματος. "Επρεπε νά έ
χετε τελειώσει.

Λ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ: Οσο γιά 
τό έκτός θέματος τό αφήνω 
στήν κρίση της Συνελεύσεως. 
"Αλλωστε έχουν ειπωθεί τόσα.

•ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό χρόνος 
σου έχει τελειώσει. Τό θέμα 
αύτό δέν είναι τής παρούσης 
Γ. Συνελεύσεως.

Λ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ: Δέν πι
στεύω κανείς συνάδελφος νά 
διαφωνεί ότι όσο άπαραίτητη εί
ναι ή πολιτικοποίηση, τόσο όλέ- 
θρια είναι ή κομματικοποίηση

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ
Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ: Συνάδελφοι, 
Αρχίζοντας τήν ομιλία μου, 

μάλλον παρακαλώ νά μήν χρο
νομετρηθώ γιά ένα, δύο λεπτά. 
"Εχω νά παρατηρήσω τό έζής: 
Μέχρι τώρα ά-πό τούς 36 - 37 συ
ναδέλφους, οί 35 δήλωσαν ότι 
έκπροσωπούν μιά κάποια συνδι
καλιστική κίνηση. Δέν μάς τό 
είπαν πρίν αύτό. Διότι, νομίζω 
κατά τήν ίδια έννοια έάν πώ καί 
έγώ ότι έκπροσωπώ μιά συνδικα
λιστική κίνηση, έφ’ όσον δέν έ
χουμε βάλει άλλους άπ’ τήν κί
νησή μας νά μιλήσουν, θά πρέ
πει νά μετρήσω 36, έπί 10 λε
πτά.

Λοιπόν, καλό θά είναι άν κα
τεβαίνουμε σάν Κινήσεις νά 
εκφραζόμαστε άπό έναν. Οί συ
νάδελφοι πού ήρθαν πρίν έπά- 
νω, αφού είναι άδέσμευτοι, ή 
θά πρέπει νά ένταχθούν σέ μιά 
κίνηση καί νά τούς έκπροσωπή- 
σει ή κίνηση μέ έναν, ή θά πρέ
πει έλεύθερα καί άδέσμευτσ νά 
ποΰν τήν γνώμη τους.

Τί σημαίνει άνήκων στήν ένι- 
αία τάδε ή στήν ένιαία τάδε. 
Θά μπορούσαμε κι έμείς νά βγά
λουμε άλλους τριάντα, άλλους 
έξήντα καί νά καταλήζουμε τό 
πρωί.

(Χειροκροτήματα)

Ζητώ 35 έπί 10 λεπτά. Καί έ- 
γώ θά σεβαστώ τόν χρόνο τών 
συναδέλφων καί θά περιοριστώ 
σέ εικοσάλεπτο. Συμφωνείτε;

(Χειροκροτήματα)

Δεύτερον. Επειδή, δέν μού 
έχουν έτοιμάσει, ούτε έχω έτοι- 
μάσει χειρόγραφο, θά μιλήσω ά- 
πλά, αύθόρμητα. Δέν θά έχω τά 
δέκα λεπτά, γιατί δέν θά κάνω 
άνάγνωση.·

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τά λεπτά 
είναι 10.

Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ: ’Αρχίζω τώρα 
τήν ομιλία μου. Έκ των ,ηροτέ- 
ρων δηλώνω ότι δέν θά δεχτώ 
διακοπές σύμφωνα μέ τις δημο
κρατικές διαδικασίες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπείτε στό 
θέμα γρήγορα γιατί τά 10 
λεπτά θά παραμείνουν 10.

Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ: Είπα αυτά ότι 
δέν θά χρονομετρηθούν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αρχίζουν 
άπό τώρα,

Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ: Κατ’ άρχήν ή
θελα νά συγχαρώ τόν Πρόεδρο 
κι έγώ τοΰ Συλλόγου μας γιά 
τήν έκλογή του ώς Προέδρου 
τής ΟΤΟΕ καί είμαι ιδιαίτερα ευ
χαριστημένη. Λυπούμαι μόνο γιά 
-Αν κατάληξη αυτή. Γιά τήν 
κρίοη πού έχει γίνει στήν ΟΤΟΕ 
καί κατέληξε οτό νά γίνει Πρό
εδρος ό Πρόεδρος του Συλλό
γου μας. Παρ’ όλο πού θά έπρε
πε νά γίνει χωρίς τήν κρίση, πο
λύ πιό πρίν. Διότι δικαιούται ή 
’Εθνική νά έχει τό προβάδισμα, 
όπως έχει τήν άγωνιστικότητα,

σΤόν χώρο μας. Τό πόσο δια
φανής, δέν έχω τόν χρόνο, ούτε 
υπάρχει χρόνος νά τούς έξηγή- 
σω. Δυστυχώς οί πρόσφατες δι
αμάχες τής ΟΤΟΕ φανερώνουν 
ότι ή κομματικοποίηση έχει κα- 
τακυριεύσει τήν ’Ομοσπονδία 
καί είμαστε έμείς συνυπεύθυνοι 
διότι είμαστε μέλη τής ΟΤΟΕ 
καί νύν Προεδρείο.

Τήν έμπιστοσύνη τήν όποιαν 
παρείχαμε καί μάς ξεγέλασε τό 
περασμένο Προεδρείο τής ΟΤΟΕ 
καλούμεθα νά παραχωρήσουμε 
στό νυν Προεδρείο. Είμαστε υ
ποχρεωμένοι νά τό κάνουμε. Μέ 
τί κινδύνους; Αύτό είναι άλλη Ι
στορία.

Υπάρχει ένα άλλο θέμα. 
Πρόσφατα έκχωρήθηκε ένα 15- 
μερο στήν Τράπεζα τής Ελλά
δος. Ή αιτιολογία ήταν τά πε
νήντα χρόνια άπό τής έπετείου 
κ.λπ. κ.λπ. Φυσικά, μ’ αύτήν τήν 
λογική έμείς θά έπρεπε νά πά
ρουμε 2,5 ίδμερα γιατί έχουμε 
138 χρόνια ζωής. Καλώ τό Δι
οικητικό Συμβούλιο νά πεϊ έάν 
έθιζε τό θέμα. Έάν έκανε τήν 
παραμικρή αίτηση πρός τήν Δι
οίκηση μέ βάση τήν έξομοίωση 
μεταξύ Τραπέζης Ελλάδος καί 
’Εθνικής Τραπέζης γιά νά πά
ρουμε κι έμείς αύτό τό 15μερο. 
Έάν έκκρεμεί κάποια αίτησή 
μας πρός τήν Διοίκηση γιά τό 
15μερο αύτό.

Υπάρχουν έπΙσης, άλλα θέμα
τα. Τά έπί μέρους έπιδοτήμα- 
τα. Ό χρόνος δέν μέ παίρνει...

(Μικρό κενό λόγω άλλαγής 
πλευράς ταινίας) ,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ή Κα Τσαγ
κάρη εχει τόν λόγο.

ΣΥΝ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ
νά έχει τό προβάδισμα καί 
στή λήψη άποφάσεων. Καί παρά 
τό ότι λυπούμαι γιά τό κατάν
τημα τής ΟΤΟΕ αύτή τήν στι
γμή, χαίρομαι διότι έχω δικαι
ωθεί άπόλυτα σέ όλους αύτούς 
πού έλεγαν ότι. . .

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ : Συ- 
ναδέλφισσα Τσαγκάρη κάτι 
είπατε σ’ άντίθεση με εκείνο 
τό όποιο είπατε προηγουμέ
νως.

Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ: ΤΙ είπα;

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ : Εϊπα- 
τε, απλώς «συνεχάρην» καί 
μετά είπατε ότι λυπάστε γιά 
τό κατάντημα τής ΟΤΟΕ.

Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ: "Οχι τό σημε
ρινό, τό ότι γίνατε Πρόεδρος.
Γιά τό πώς καταλήξατε νά γίνε
τε Πρόεδρος. Ένώ θά έπρεπε νά 
είχατε γίνει διαφορετικά. Θά έ
πρεπε νά είχατε τήν πρωτοπο
ρία πολύ πρίν. ’Ομαλά. Ένώ τώ
ρα τήν έχετε άνώμαλα κάπως.

(Χειροκροτήματα)

Καταξιωμένος άλλά άνώμαλα. 
Είπα, ότι οί προβλέψεις μου έ
χουν έπαληθευθεί πλήρως καί 
δικαιώθηκε ή δική μου στάση 
γιά τήν όποια χαρακτηρίσθηκα 
πουλημένη καί διασπάτρια καί 
κατά τήν ίδια έννοια θά έπρεπε 
νά χαρακτηρίσω καί τούς σημερι
νούς πού έγιναν Πρόεδροι τής 
ΟΤΟΕ σάν πουλημένους καί δια- 
σπατές. Δέν τό κάνω γιατί δέν 
είναι διασπαστής ούτε πουλη
μένος ό κ. Μαυρουλίδης.

(Χειροκροτήματα)

Θά πρέπει νά έχουμε τό θάρ
ρος καί νά λέμε τήν άλήθεια. 
Καί νά τήν άναγνωρίζουμε τήν 
άλήθεια, όσο καί άν αύτό δέν 
συμβιβάζεται μέ ώρισμένες δε
σμεύσεις πού έχουμε. Έγώ δέν 
έχω καμιά δέσμευση καί θά πώ 
όπως πάντοτε τήν άλήθεια καί 
όποιος νομίζει ότι έχω δεσμευ- 
θεί, διότι καί αύτά τά έπικα- 
λοΰνται σέ διάφορες άνακοινώ- 
σεις ή φυλλάδες, πού δέν ξέρω 
ούτε ποιός τις χρηματδοτεϊ, ού
τε ποιός τις έκδίδει. . .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : "Ο χρόνος 
κυλά.

(’Ακολουθούν ταυτόχρονες 
διαλογικές συζητήσεις)

Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ: Θά τά πούμε, 
διότι έγώ δέν έχω χρηματοδό
τη καί δέν μπορώ νά βγάλω ά- 
νακοίνωση. "Εβγαλα δύο μόνο, 
όχι πάρα πάνω.

(Έντονες διαλογικές συ
ζητήσεις)

Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ: Θά μιλήσω τε
λείως άδέσμευτα. ’Ομοίως δέ, 
θά είμαι λίγο σκληρή στήν γλώσ 
σα. ‘Αλλά έχω ύποστεί πολλά 
άπό φυλλάδες τέτοιου είδους. 
"Οποιος δέ πει ότι ανήκω κά

που, κατά τά γνωστά συστήμα
τα, νεφελώδης, χουντοκυβερνη
τική κ.λπ. Θά πρέπει νά τά άπο- 
δείζει. ’Από τώρα καταγγέλλω ό
ποιον τό πει. Είναι κακοήθης καί 
άνέντιιμος καί καλώ νά τό άπο- 
δείξει άτι είμαι τεταγμένη, ότι 
μέ έχουν δει σέ κάποια συγκέν
τρωση, ότι είμαι κάπου έντετα- 
γμένη. Ή Ιδεολογία είναι έλεύ- 
θερη, ό κομματισμός καταδικά
στηκε πρώτα άπό μένα. Λοιπόν, 
δέν έπιτρέπω σέ κομματισμέ
νους Ιδιαίτερα νά τό λένε αύ- 
τό.

Όσο γιά τά θέματα, έρχομαι 
τώρα στό κυρίως μέρος, παρ’ ό
λο ότι ό χρόνος είναι πολύ μι
κρός γιά άνθρώπους πού ξέρου
νε νά συζητούν γιά θέματα, κ. 
Πρόεδρε, τά όποια δίκην σή
ριαλ έμφανίζονται έπί τριετίαν. 
Προσωρινότητες, Ασφαλιστικό, 
’Οργανισμός, όλα αύτά έχουν έμ 
φανιστεί έπανείλημμένα. Επίδο
μα ευθύνης Διοικήσεως, τό βλέ
πουμε ότι είναι άλυτο. Στις πα
ραμονές τών έκλογών κυκλο
φόρησε τέτοια άνακοίνωση ότι 
έχει λυθεί. Σάς διέψευσε ή Δι
οίκηση καί ξαναβγάλατε άνακοί
νωση καί λέτε ότι υπάρχει κά
ποιο μνημόνιο. Τό είχατε πεϊ αύ
τό. Τώρα έμφανίζονται άλλα. 
Βέβαια, προεκλογικά μπορούμε 
νά λέμε ότι είναι δυνατόν νά 
μάς βοηθήσει, έστω έζαηατών- 
τας τούς συναδέλφους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ’Όχι τέτοι- 
εςς δαριές φράσεις.

Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ: Έχω έκνευρι- 
στεί, άπό τήν κατάσταση. Έν 
πάσει περιπτώσει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι βαρύ
τατη αύτή ή φράση.

Α. ^ΤΣΑΓΚΑΡΗ: Επιτρέψατε
πολύ βαρύτερες πριν, κ. Πρόε
δρε. Συνάδελφος μίλησε πάλι 
γιά μομφές καί γιά παληά ζυνά 
σταφύλια. Μέ τό συμπάθεια κιό
λας.

Μιλάμε γιά όριαμένα θέματα 
πού έμφανίζονται. Θά έρθω στό 
κυρίως Θέμα κατ’ άρχήν, γιατί 
δέν Θά μέ πάρει ό χρόνος. Γιά 
τό ’Ασφαλιστικό είπαν πολλοί 
συνάδελφοι. Συμφωνώ κι έγώ ό
τι μέ πολύ προχειρότητα αντι
μετωπίστηκε, διότι τώρα φτάσα
με τό νά έχουμε ένοποιηθεϊ ό
πως είναι ό πόθος μας, χωρίς ό
μως νά έχει λυθεί τό πρόβλημα. 
Εξυγίανση δέν έχει γίνει.

Τό άνοιγμα μεγαλώνει. Τό βά
ρος τής ’Αθηνών είναι 600.000 
τό χρόνο κ. Συνάδελφοι. Ποιός 
θά τά πληρώσει αύτά; Πουθενά 
δέν λέει μέσα στό Νομοσχέδιο. 
’Ιδίως οτό άρθρο 5 άποδεσμεύ- 
ουμε τήν Διοίκηση καί μπορεί, 
έλεύθερα βέβαια, είναι ένα ά- 
τού αύτό, νά καθορίζει τό όριο 
τής παροχής πρός τά Ταμεία. 
’Αλλά δέν τήν δεσμεύουμε μ’ έ
να έλάχιστο όριο. Έάν θά πρέ
πει νά βάλουμε. Μπορεί νά κα
θοριστεί τό ύψος σέ ένα έλάχι- 
στον φέρ’ είπεϊν, 10% έπί τών 
κερδών, ώστε νά μήν έρχεται 
ή Διοίκηση νά πεϊ: σήμερα δέν 
μπορώ γιά τόν α' ή β λόγο. 
Δέν έχω άρκετά κέρδη. Δέν οάς 
δίνω, ή δέν έχω δεσμευθεϊ μέ 

Επομένως, δέν έχει προθλε- 
φθεϊ ούτε γιά τήν κάλυψη αύ- 
τών πού έμφανίζονται σάν δανει
σμός, ούτε γιά τήν μελλοντική 
κάλυψη. Διότι μή μού πείτε ότι 
μέχρι τώρα όλοι οί Συνδικαλι
στές ήταν ήλίθιοι καί δέν άηο- 
δέχθηκαν μέ μιά άπλή συγχώ
νευση τών Ταμείων νά καλύψουν 
τό έλλειμμα. "Αν έτσι γινόταν.

Επομένως, τό θέμα δέν έχει 
λυθεί. Τό θέμα βρίσκεται άκόμα 
στήν άρχή ή έχει όπισθοδρο- 
μήοει. Διότι έχει άναλάβει τό 
βάρος τών Συναδέλφων τής Τρα 
πέζης Αθηνών τό Ταμείον Συν
τάξεως τά δικό μας. Καί έχει 
άναλάβει νά τό καλύψει μέ τά 
δικά του περιουσιακά στοιχεία. 
Διότι τό Ταμείον Συντάξεως τής 
Αθηνών δέν έχει άπολύτως τί
ποτα. Τό ξέρετε. "Ηταν κόκκι
νο μέχρι τώρα καί τό κάλυπτε 
ή Διοίκηση. Τώρα, πρέπει νά τό 
καλύψει τό Ταμείον Συντάξεως 
τής Εθνικής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ’Αφού καί 
αύτό είναι έλλειμματικό, μέ 
τί θά τό καλύπτει.

Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ: "Εχει περιου
σιακά στοιχεία όμως τό τής Ε
θνικής, μέ τά όποια καλούμεθα 
νά καλύψουμε τής Αθηνών. Δέν 
ξέρω μέχρι πότε θά μπορέσου
με νά τό κάνουμε. Καί αύτό μέ 
άνησυχεϊ ιδιαίτερα διότι δέν ξέ
ρω άν έμείς θά προλάβουμε νά 
πάρουμε συντάξεις. Μπορεί ού
ριο νά πάμε στό ΙΚΑ. Δέν ξέ
ρω. Ενδεχομένως.

Επομένως, θά πρέπει νά έ- 
νημερωθοΰμε τό πώς θά κλεί
σει τό Θέμα αύτό. Πώς θά κλεί
σει τά έλλείμματα καί δέν άρ
χει μέ κομπορρημοσύνες καί 
«τά Ταμεία δέν ώφείλουν που
θενά. Κάτω τά χέρια άπό τά Τα-

μεϊαι' κ.λπ. Δέν λύεται τό πρό
βλημα. Είναι πραγματικό, ύπάρ- 
χει καί θά υπάρχει. Εμφανίζε
ται δανεισμός. Άπό έκεί καί 
πέρα ν’ άντικρύσουμε τήν πρα
γματικότητα κατάματα καί νά 
δούμε πώς μπορεί νά κλείσει.

Θά πρέπει, λοιπόν, γιά νά μήν 
τό κλείσετε πάλι μέ τόν τρό
πο πού μάς λέτε ότι τό κλείσα
τε, νά γίνει Γενική Συνέλευση 
καί νά ένημερώσετε γιά τόν 
τρόπο. Πώς θά πληρώσει ή Τρά
πεζα άφοΰ τώρα άποδεσμεύσα- 
με καί τήν Ελλάδος καί τήν 
Κτηματική καί όλες τις άλλες 
μέ τόν τελευταίον Νόμο; Διό
τι όπως ξέρετε ό μεταγενέστε
ρος Νόμος καταργεί τόν προη
γούμενο. "Επομένως, καταργή
σαμε τις ύποχρεώσεις τους καί 
άπομένει τό βάρος μόνο στήν 
’Εθνική Τράπεζα. Θά πρέπει, λοι 
πόν, νά μάς πείτε τόν τρόπο 
πού θά καλυφθεί τό έλλειμμα 
αύτό. Άπό τήν Τράπεζα; Αμφι
βάλλω, μέ τήν Κυβερνητική πο
λιτική όπως τήν έχετε άναπτύ- 
ζει. Επομένως μένει τό δεύτε
ρο. Πάλι άπό τήν πλάτη τήν δι
κή μας. Νά παίρνουμε άπό τήν 
μιά μεριά αύξήσεις καί άπό τήν 
άλλη μεριά θά πρέπει νά καλού
μεθα νά πληρώνουμε τίς άμαρ- 
τίες άλλων.

Αύτό λοιπόν θά πρέπει πάλι 
νά γίνει όχι όπως προχωρήσατε 
σέ Νομοσχέδιο, χωρίς νά ξέρου
με ποιό είναι τό Νομοσχέδιο. 
Θά πρέπει νά μάς ένημερώσετε 
ο’ όλα τά θέματα καί Ιδιαίτερα 
σέ τόσο σοβαρά θέματα.

Επίσης, ώς πρός τήν τακτική 
γιά τήν διεκδίκηση τών αιτημά
των μας. "Εχουμε καταφέρει ή 
Διοίκηση νά «νίπτει τάς χείρας 
της» ώς Πόντιος Πιλάτος καί 
νά λέει : «Δέν φταίω έγώ, ή Κυ
βέρνηση». Άλλά γιά νά μήν 
κάνω στείρα πολιτική καί μοΰ 
λέτε ότι δέν φταίει ό Σύλλο- 
φος Α φταίει ή Κυβέρνηση ή ού
τε ή Διοίκηση, διότι δεσμεύεται 
άπό τήν Κυβέρνηση, οάς πληρο
φορώ υπεύθυνα γιά τό 1976 ότι 
ή λιτότης ϊταν πολύ πιό αύστη- 
ρή. Διότι, δέν ξέρω άν έχετε 
πληροφορηθεϊ κ. Πρόεδρε, σάς 
πληροφορώ έγώ ότι είχαν έρθει 
καί τότε έγγραφα τού τότε Υ
πουργού Συντονισμού. Δέν ήταν 
ό κ. Μητοοτάκης, άλλά ό κ. Πα- 
παληγούρας. Είχαν έρθει καί 
τό ’75 καί τό ’76, όταν έμείς εί
μαστε Σύλλογος καί έλεγαν ότι 
«ούδεμία παροχή έπιτρέπεται».

Τότε όμως ύπήρχε ή σύμ
πνοια καί ύπήρχε μονάχα ό σκο
πός τού πώς νά καλυτερεύσου- 
με τίς θέσεις μας αθόρυβα καί 
όχι σέ κάτι λαϊκές κινητοποιή
σεις καί πανεργατικές κινητοποι
ήσεις.

Είχαμε λοιπόν, μιά σύμπνοια 
έμείς καί ή Τράπεζα τής Ελ
λάδος.

(Έντονες διαλογικές συ
ζητήσεις)

Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ: Είπαμε νά 
μήν διακόπτετε. Πιστεύω, ότι, 
όταν αύτά είναι ούσίας θά πρέ
πει όπως σέ άλλους είχατε μιά 
άνοχή, νά έχετε μιά άνοχή καί 
τώρα.

Συνεχίζω. Καί τότε είχαν έρ
θει επιστολές. Άλλά ύπήρχε ό 
μόνος στόχος γιά έζυπηρέτηση 
τών συμφερόντων μας. Άν σάς 
ένδιαφέρουν νά ένημερωθείτε 
συνάδελφοι. Δέν κάνω κριτική, 
κάνω ένημ έρωση. Συναντηθήκα
με τότε μέ τόν Πρόεδρο τής 
ΟΤΟΕ κ. Παπαμάργαρη. Ήταν 
τίς πρώτες ήμέρες πού είχε έκ- 
λεγεϊ. Έκτός άπό τήν αύξηση 
τού 12%, γιά νά φρεσκάρω τήν 
μνήμη σας, δώσαμε έσωτερική ά- 
ναπροοαρμογή τού πριμ καί τό 
προσαυξήσαμε κατά 8% καί τό 
12% έγινε 20%.

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ : Συ- 
ναδέλφισσα Τσαγκάρη, σάς 
διακόπτω. Δέν άπολογούμε- 
θα γιά τό ’76.

Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ: Μά, σάς λέω 
γιά τήν τακτική.

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ : Τήν 
Ιστορία τήν ξέρουμε κι έμείς. 
ΤΗταν ή πολιτική πού έδό- 
θησαν αύξήσεις πέραν τών ά- 
νατιμήσεων άκριδώς γιά νά 
καλύψουν. .

(Έντονες διαλογικές συ
ζητήσεις)

Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ: Τό έμαθε έκ 
τών υστέρων ή Κυβέρνηση, σάς 
πληροφορώ ύπεύθυνα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό χρόνος 
σας πέρασε.

Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ: Δόθηκαν τότε 
παροχές, άθόρυβα, 200.000.000 
δραχμές τό χρόνο. Τώρα έχουμε 
καταφέρει νά θεωρήσουμε τόν 
κ. Μητσοτάκη σάν ρυθμιστή τών 
θεμάτων μας καί μάς παραπέμ
πει ή Διοίκηση στόν κ. Μητοοτά-

κη, καί δέν κάνουμε άπεργίες 
κατά τής Διοικήσεως, άλλά κα
τά τού κ. Μητσοτάκη. Καί λέμε 
γιατί δέν έρχεται ό κ. Μητσο- 
τάκης νά συζητήσουμε. Καί πότε 
έρχόταν ό Υπουργός νά συζη
τήσουμε τά θέματα έδώ μέσα; 
Πάντοτε πηγαίναμε στήν Διοίκη
ση καί λέγαμε. «24ωρος άπερ- 
γία, 48ωρος». "Ολα κατά τής 
Διοικήσεως. Έάν θέλει ή Διοίκη
ση κάλυψη, νά πάει νά τήν έχει 
άπό τήν Κυβέρνηση. Έμείς δέν 
χρειαζόμαστε κάλυψη άπό που
θενά. "Εχουμε τήν δική μας 
άγωνιστικότητα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ό χρόνος 
σάς πέρασε.

Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ: Νά όλοκληρώ- 
σω τήν σκέψη μου.

(Ακολουθούν έντονες διαλο-
γικές συζητήσεις)

Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ: Νομίζω, ότι 
δέν μπορούμε νά διεκδικήσουμε 
τίς συλλογικές αύξήσεις μέ μιά 
άγωνιστικότητα, όπως κάνουμε 
πάντοτε, καί νά προχωρήσουμε 
σέ θεσμικά. Νά προχωρήσουμε 
στήν διεκδίκηση τών θεσμικών 
μέσω τής Διοικήσεως. Κατά τόν 
ίδιο τρόπο έχει γίνει τό ’76.

"Οσο γιά τίς άπεργίες, έπει- 
δή ό κ. Μαυρουλίδης πολύ σω
στά είπε ότι θά πρέπει νά κρί- 
νεται τό Διοικητικό Συμβούλιο 
καί ό Σύλλογος, έδήλωσα τίς μέ
ρες τών άηεργιών καί μέ τήν 
άνακοίνωση αύτή ότι δέν είμα-

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ
Ζ. ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ: Συνάδελφοι, 
Δυστυχώς γιά τήν Κα Τσαγ

κάρη, είμαι τό 36ο μέλος της 
'Ενιαίας Συνδικαλιστικής Κίνη
σης.

(Χειροκροτήματα)

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ: (Μιλάει μακρυά 
άπό τό μικρόφωνο)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 'Αφήστε τό 
διάλογο, παρακαλώ.

Ζ. ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ: Είναι μιά κί
νηση, ύπαρκτή, ζωντανή, πού 
συνεδριάζει αύτή τήν στιγμή, 
καί τό ξέρει όλος ό κόσμος, πού 
καί πότε.

(Χειροκροτήματα)

Τώρα, πού βρήκε τήν κίνη
ση τό Τραπεζικό Συνδικαλιστικό 
Κίνημα πού συνεδριάζει, ποιοι 
είναι αύτοί δέν ξέρω. Δέν έχου
με δει ποτέ. "Οσο γι’ αύτούς 
τούς χαρακτηρισμούς, τούς ύπαι- 
νιγμούς, πού καθαρά είναι προ- 
θοκατορικοί, τούς έχουμε άκον- 
αει άπό γνωστούς κύκλους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνάδελφε 
Τσιμπίδη, σταματεΐστε τό 
διάλογο.

Ζ. ΤΣΙΜΠ ΙΔΗΣ: Ολος ό κό 
σμος ξέρει, όλοι οί συνάδελφοι 
καί πιό πολύ βέβαια τά μέλη, 
άλλά καί όλη ή ’Αθήνα πού βρί
σκει τά λεφτά ή Ένιαία Συνδι
καλιστική Κίνηση.

("Εντονες διαλογικές συ
ζητήσεις)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπείτε στό 
θέμα σας.

Ζ. ΤΣΙΜΠ ΙΔΗΣ: Αύτά έκτός 
χρόνου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: "Οχι έκτός. 
Ό χρόνος μετρά.

Ζ. ΤΣΙΜ.ΠΙΔΗΣ: Συνάδελφοι, 
γιά νά τοποθετηθούμε άπέναντι 
στό Διοικητικό Συμβούλιο, θά 
πρέπει πρώτα νά γνωρίσουμε 
τόν κοινωνικό, οικονομικό καί 
συνδικαλιστικό περίγυρο μέσα 
στόν όποιον έζελίχθηκαν οί τε
λευταίες καταστάσεις. ’0 χρό
νος πού πέρασε δηλαδή.

Δύο είναι τά κύρια σημεία πού 
χαρακτηρίζουν αύτόν τόν χρόνο 
πού πέρασε. Τό ένα είναι ή μο
νόπλευρη λιτότητα, πού σημαί
νει Α άνολύεται πρώτα άπ’ όλα 
στόν πληθωρισμό κερδών. Δέν 
είναι πληθωρισμός κόστους ό
πως θέλει νά τόν έμφανίσει A 
Κυβέρνηση, πού έζανέμιζε καί 
έζονεμίζει τό εισόδημά μας καί 
έρχεται νά τό άποτελειώσει ή 
δυσβάστακτη φορολογία.

Ή Κυβέρνηση όλο πιό άπρο- 
κάλυπτα παρέβαινε. Καί παρεμ
βαίνει ύπέρ τών έργοδοτών υ
πέρ τών μονοπωλίων, μέ τά κί
νητρα γιά τούς βιομήχανους μέ 
τίς δηλώσεις τοΰ Ζολώτα, τού 
Λάσκαρη καί τοΰ Μητσοτάκη.

Σχεδιάζει ένα καθεστώς δια
τίμησης τής έργασίας μας. Άρ- 
νεϊται νά συζητήσει τά προθλή- 
ματά μας, άπογορεύει τίς προσ
λήψεις καί είναι πολιτική τής 
λιτότητας αύτό. Αύτή είναι ή έκ
φρασή της στό χώρο. Δέν είναι 

έτσ> νενικά καί άόριστα. άπαγο-

οτε υποχρεωμένοι νά άκολουθή 
σουμε, ούτε είμαστε έμείς οί 
προδότες, όταν δέν άκολουθού- 
με άπεργίες πού προδίδουν τά 
συμφέροντα τών συναδέλφων.

("Εντονες διαλογικές συ
ζητήσεις)

Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ: Άποψή μου. 
"Αλλωστε αυτή τήν άποψη.. .

(Φωνές - Κωδωνοκρουσίες)

Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ: Άν όσοι δια
φωνήσανε χαρακτηρισθοΰν δια
σπαστές, Α προδότες, τότε αύ
τή ή όνομαοία άνήκει οτό Διοι
κητικό Συμβούλιο πού άσπάστη- 
κε αύτές τίς ιδέες καί διέκοψε 
τήν άπεργία στίς γιορτές.

Τελείωσα μέ τήν κριτική. Διό
τι, ό χρόνος είναι περιορισμέ
νος. Τόν σέβομαι, παρ’ όλο πού 
μπορούσα νά πώ κι άλλα. Εκ
φράζω τήν λύπη μου συνάδελ
φοι καί άπευθύνομαι άπό έδώ ο’ 
όλο τό δίκτυο πού δέν μάς ά- 
κούει εύτυχώς, γιά νά μήν δουν 
τό χάλι μας. Εκφράζω τήν λύ
πη μου, διότι περίμενα άπό νέ
ους άνθρώπους, άπ’ όλους τούς 
νέους καί όχι άπό μιά μερίδα, 
νά είναι άδέσμευτοι καί άνεζάρ- 
τητοι. Αύτό πού είδα έδώ κάθε 
άλλο παρά Ανεξαρτησία είναι,

(Χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό κ. Τσιμ- 
πίδης εχει τόν λόγο.

ΣΥΝ. ΤΣΙΜΠΙΔΗ
ρεύει τήν τροποποίηση τών ‘Ορ
γανισμών. Επινοεί καί προπα
γανδίζει τήν πλαστή διάκριση α
νάμεσα σέ. . .

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ: (Μιλάει μακρυά 
άπό τό μικρόφωνο)

(‘Ακολουθούν έντονες διαλο·
γικές συζητήσεις)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σταματεΐ
στε τόν διάλογο.

Ζ. ΤΣΙΜΠ ΙΔΗΣ: Επινοεί καί 
προπαγανδίζει, άνάμεσα σέ 0- 
ψηλόμισθους καί χαμηλόμισθους. 
Οΐ δέ δηλώσεις τού Μητσοτάκη 
γιά γηρασμένες Τράπεζες, δεί
χνουν ότι σχεδιάζονται πιό 
σκληρά μέτρα σέ βάρος μας.

Τό δεύτερο σημείο πού χαρα
κτηρίζει αύτή τήν περίοδο εί
ναι ότι κλείνει ό κύκλος τής 
νοθείας, μέ τό νόθο Συνέδριο 
τού ’Εργατικού Κέντρου μετά ά
πό τής ΓΣΕΕ. "Οτι, ολοκληρώνει 
τό σχέδιο τού Κυβερνητικού, 
τού Έργοδοτικού Συνδικαλι
σμού γιά τήν καθυπόταξα τών ά- 
νώτερων συνδικαλιστικών ‘Οργα
νώσεων.

Στό βαθμό πού ό κυβερνητι. 
κός συνδικαλισμός δέν μπορεί 
νά περάσει αύτή τήν πολιτική 
τής λιτότητας στόν χώρο, έρ
χονται σάν βοηθοί ό 330 τού *76 
καί ό 3239 τού ‘55. Αύτό τό γνω
ρίσαμε καί στίς χθεσινές διεκ
δικήσεις μας.

Ποιά ήταν τώρα σέ σχέση μ’ 
αύτά τά δύο κύρια προβλήματα 
ή θέση τού Διοικητικού Συμβού
λιου άπέναντι σ’ αύτά. Πιστεύω 
ότι καί μέσα ο* αύτές τίς δύσκο
λες πραγματικά συνθήκες είχε 
τήν δυνατότητα τό Διοικητικό 
Συμβούλιο, μπορούσε ν* άντιπα- 
λαίφει σωστά τήν Κυβερνητική 
πολιτική τής μονόπλευρης λιτό
τητας. "Ομως, δέν άζιοποίησε 
στόν βαθμό πού έπρεπε τό Δι. 
οικητικό Συμβούλιο τούς συνα
δέλφους, τίς διαθέσεις τους, 
δέν άζιοποίησε όλες τίς μορφές 
πάλης καί έτσι, δέν μπορούμε 
νά πούμε ότι ήταν όλοκληρωτική 
ή άντιμετώπιση πρός αύτή τήν 
κατεύθυνση.

Σέ μερικές περιπτώσεις άπο- 
δέχτηκε σιωπηλά κατά κάποιον 
τρόπο, έτσι όπως έγινε μέ τόν 
‘Οργανισμό καί μέ τήν άπαγό- 
ρευση τών προσλήψεων, αύτή 
τήν πολιτική. Δέν ξεσκέπασε 
στούς έργαζόμενους τόσο αύτή 
τήν πολιτική, όσο καί τόν κυ
βερνητικό συνδικαλισμό. ‘Απέ
ναντι του κράτησε άρκετές φο
ρές μιά στάση άνοχής. Δέν 
φτάνει μόνο νά πηγαίνουμε οτό 
Συνέδρια τού ‘Εργατικού Κέν^ 
τρου τού ΕΚΑ καί τής ΓΣΕΕ καί 
νά ψηφίζουμε μόνο στίς έκλογι- 
κές διαδικασίες ύπέρ τών Δημο
κρατικών δυνάμεων. Τό ζήτημα 
είναι κατά πόσον τό Διοικητικό 
Συμβούλιο ξεσκέπασε τόν ρόλο 
αύτό στούς έργαζόμενους μέσα 
στόν χώρο μας, τόν ρόλο τού 
‘Εργατικού Κέντρου καί τής 
ΓΣΕΕ, άφοϋ μάλιστα έχουμε τήν 
πρόκληση καί τήν άφορμή: δύο 
μέλη τού Συλλόγου μας, ό συ
νάδελφος θεοφανόπουλος καί ό 
Συνάδελφος Χαρϊτος νά άντιπρο 
θωπεύονται σ’ αύτές τίς δύο 
συνδικαλιστικές όργανώσεις. Καί 
βέβαια, όταν έκλέγονται σ* αύ-
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τές τίς θέοεις'ή ταμπέλα εϊναι 
'Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Αΰτό 
δέν τό είπε ό προηγούμενος ο
μιλητής.

Γιά τήν πορεία στήν 'Ομοσπον
δία μας. Ή νέα Διοικητική κρίση 
πού ζέσπασε τελευταία στήν 
'Ομοσπονδία δέν είναι ένας κε
ραυνός έν αίθρίςι. Εϊναι ένα ά- 
ποτέλεσμα, μία νομοτελειακή έ. 
ζέλιζη τά γεγονότα πού συνέβη
καν στό 9ο Συνέδριο. Καί πρέ
πει νά τό πούμε έδώ. Τί στόχο 
έβαζε εκείνο τό Συνέδριο. Ό 
μόνος στόχος του ήταν ή διά
σπαση των δημοκρατικών δυνά
μεων, ό παραγκωνισμός τους 
μιας μερίδας άπό τίς πιό συνε
πείς, τήν στιγμή πού ή κατά
σταση ήταν τέτοια πού έπέβαλε 
τήν πιό πλατιά συμπαράταξη, 
τήν πιό πλατιά ένότητα των δη. 
μοκρατικών δυνάμεων καί στόν 
χώρο καί σέ Παναθηναϊκή κλί
μακα.

'Απ' αύτή τήν άποψη είναι 6α- 
ρειές οί εύθύνες καί τού πάληοΰ 
Προεδρείου καί τοϋ νέου σ' αύ- 
τό τό διάστημα πού πέρασε. Τού 
παληού γιατί άρνήθηκε έπί ;ένα 
χρόνο τήν ένότητα τών Δημο
κρατικών δυνάμεων καί.;γΊατί σή 
μέρα τελευταία" καί μέ τίς πα
ραιτήσεις τράπηκε ‘όύσιαστικά σέ 
φυγή πάνω στήν πιό κρίσιμη καμ 
πή γιά τόν κλάδο καί συνεχίζει 
αύτή τήν στιγμή νά κάνει πο. 
λεμική κατά τοϋ νέου Προεδρεί
ου, ένώ ο! εύθύνες τ*ού νέου 
Προεδρείου δέν εϊναι μικρότε
ρες γιατί άντί νά κατανοήσει κι

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ
ΟΑΜΕΛΙΑΡΗΣ: Δέν είμαι ρήτο

ρας καί θά κάνω μερικά φρα
στικά λάθη. Πρώτη φορά άνε- 
βαίνω σέ βήμα καί σέ μεγάλο 
άκροατήριο καί ένδέχεται νά τά 
χάσω. 'Ανέβηκα γιά ένα καί 
μόνο λόγο. Ό πρώτος είναι ότι 
είμαι άπό τό Κατάστημα Μυτιλή
νης. ’Από έπαρχία. Καί μέ στεί
λανε οί συνάδελφοι νά διεκδι- 
κήσω ένα αίτημα.

Ό δεύτερος λόγος δημιουργή- 
θηκε όπως καθόμουν στήν καρέ
κλα, άπ* αύτά πού γίνανε έδώ 
μέσα. Λυπάμαι πάρα πολύ, τό 
ίδιο καί άλλοι συνάδελφοι, γι' 
αύτά πού ειπώθηκαν καί έγιναν.

Θέλω νά σάς πω, ότι άπό τό
τε πού δημιουργήθηκε ό Σύλλο
γος τής Εθνικής Τράπεζας καί 
αέχρι αύτή τήν στιγμή, όλοι οί 
Σύλλογοι οί όποιοι πέρασαν καί 
όσα Διοικητικά Συμβούλια καθή- 
σανε στήν καρέκλα, δέν έκαναν 
ποτέ καμμιά ένέργεια πού θά 
ήταν άντίθετη στά συμφέροντα 
τής ΤράΉεζας. 'Επομένως, είναι 
άπαράδεκτο νά παρατηρεΐται 
αύτό τό κλίμα τών επικρίσεων, 
κρίσεων, άκόμα καί ύβρεων. Εί
ναι κάτι πού μάς μειώνει καί 
σάν Τραπεζικούς, άλλά καί γενι- 
κώτερα σάν άνθρώπους. Θυμίζει 
κερκίδες γηπέδου.

Τό δεύτερο τό όποιο θέλω νά

αύτό τήν αναγκαιότητα αυτής 
τής ένότητας μέ τό συμηεριλά- 
θει στό ψηφοδέλτιό του τό γνω
στό κύριο Γρυπάρη τής 'Αγρο
τικής, μέλος τοϋ ΣΚΟΠ, τόν ά- 
περγοσπάστη τού 330)76...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνάδελφε 
Τσιμπίδη, εϊσαστε έκτος θέ
ματος καί προκαλείτε.

Ζ. ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ: Εϊναι θέματα 
ούσίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό χρόνος 
σας έληξε, συνάδελφε Τσιμ- 
πίδη.

Ζ. ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ: Μέ διακόψανε.

("Εντονες διαλογικές συ
ζητήσεις)

Ζ.. ΤΣΙΜΠ ΙΔΗζ-: 'Απέναντι στό 
νέο Προεδρείο ή θέση τής κί
νησής μας εϊναι κατ’ άρχήν θε
τική. Βλέπουμε ότι μπορεί, άκό
μα καί μ* αύτή τήν σύνθεση πού 
δέν είναι ή καλύτερη, γιατί δέν 
είναι όλες οί δημοκρατικές δυ
νάμεις μέσα, παρ' όλα αύτά μ* 
αύτή τήν σύνθεση, μπορεί άν ά- 
ξιοποιήσει όλες τίς δυνατότητες 
πού έχει νά προχωρήσει στήν λύ 
ση τών δύο συγκεκριμένων στό
χων του πού βάζει στήν τελευ
ταία ανακοίνωσή του, θεσμικά 
αιτήματα καί αυξήσεις καί Κα
ταστατικό,

(Χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό κ. Φαμε- 
λιάρης έχει τόν λόγο.

ΣΥΝ. ΦΑΜΕΛΙΑΡΗ
σάς πώ εϊναι γιά τίς παραμεθό
ριες περιοχές. Μετά τήν μετα
πολίτευση εΐσήχθη μέ έγκυκλί- 
ους τών 'Υπουργείων γιά τούς 
Δημοσίους Υπαλλήλους, τούς 
Κοινοτικούς καί Νομαρχιακούς 
'Υπαλλήλους τό μέτρο τών ηρο- 
σαυζήσεων άνά τριετία. Εϊναι έ
να κριτήριο κοινωνικοοικονομι
κό θά λέγαμε. Μιά πολιτική μέ
σα στά πλαίσια πού άσκεΐ ή έ- 
κάστοτε Κυβέρνηση στίς παρα
μεθόριες περιοχές, είτε δίνον
τας ορισμένες φορολογικές ά- 
παλλαγές σέ βιομηχανίες, εϊτε 
έπιδότώντας ορισμένα προϊόντα 
πού βγαίνουν άπ' έκεϊ, είτε δί
νοντας μερικά επιδόματα. Μι
λάω άκριβώς γι' αύτό τό πρά
γμα διότι έάν τό θέσει τό Διοι
κητικό μας Συμβούλιο ύπόψη τής 
Διοικήσεως καί τυχόν άρνηθοΰν 
καί πάει τυχόν στή Διαιτησία, 
δέν μπορεί τό Κράτος νά πει 
ότι, ναί, ένας Δημόσιος υπάλ
ληλος κινδυνεύει περισσότερο 
άπ’ έχ/αν Τραπεζικό.

, (Χειροκροτήματα)

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ. ΤΡΙΜΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όκ.Τρί- 
μης έχειτόν λόγο.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ. ΤΡΙΜΗ
Δ. ΤΡΙΜΗΣ: Είμαστε λιγάκι

κουρασμένοι καί θά ήθελα νά 
ξεκινήσουμε μέ μιά εύχάριστη 
διαπίστωση. "Εκανα πολύ κό
πο γιά νά τήν βγάλω βέβαια. 
'Εκτιμάμε ότι σήμερα κερδίσα
με ένα πολύ σημαντικό ζήτημα 
στό θέμα τής δημοκρατικής δια
δικασίας. Αύτό δηλαδή, πού πολ
λοί τό βρήκανε άπαράδεκτο, δη
λαδή, πώς ένας άρχηγός νά μήν 
δικαιούται νά μιλήσει τέσσερεις 
μέρες, έμεΐς τό βρίσκουμε σάν 
νίκη. Ότι πράγματι μιά κίνηση, 
ή όποια όντως άντιπροσωπεύει, 
σάν τήν κίνηση τού συνάδελφου 
Πίσκοπου, πού άντιπροσωπεύει 
μεγάλο ποσοστό τών συναδέλ
φων, τής δίνεται ή εύκαιρία ά
πό μιά τέτοια διαδικασία όπως 
σήμερα ισχύει νά μιλήσει μέ 
τούς περισσότερους συναδέλ
φους, μιά καί τούς έχει, καί νά 
πεϊ τίς άπόψεις της, νά τίς έ- 
παναλάβει, νά τίς δικαιολογήσει 
θαυμάσια, σ' άντίθεση μέ μιά μι
κρότερη κίνηση πού θά έχει έ
ναν, δύο, τρεις ομιλητές γιατί 
δέν θά έχει καί περισσότερα μέ
λη.

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ: (Μιλάει μακρυά 
άπό τό μικρόφωνο)

Δ. ΤΡΙΜΗΣ: Ναί, ίσως.
Γιά τό ζήτημα τώρα τού ά- 

παραίτητου, τού ήγέτη, τοϋ Με- 
σία, τής αυθεντίας, θά σάς δια
βάσω μιά μικρή ίστοριούλα τού 
Μπρέχτ. Είναι γιά νά άλλάξετε 
τό κλίμα. Είναι πολύ ενδιαφέ
ρουσα.

(Ταυτόχρονες διαλογικές συ
ζητήσεις)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Τρί- 
μη, συνεχεΐστε.

πού θέλω νά καταλήξω. Μπορώ 
νά χρησιμοποιήσω ότι στοιχεία 
μοϋ άρέσουν. «Λέει, ό κ. Κόϋνερ 
πού άκουσε νά παινεύουν έναν 
ύπάλληλο πού δούλευε χρόνια 
σέ μιά υπηρεσία λέγοντας ότι 
εϊναι άπαραίτητος στήν θέση 
του: Τόσο καλός ύπάλληλος εί
ναι λοιπόν; Καί γιατί είναι ά
παραίτητος; ρώτησε θυμωμένος 
ό κ. Κόϋνευρ. Γιατί ή 'Υπηρεσία 
δέν θά μπορούσε νά σταθεί δί
χως αύτόν, άποκρίθηκαν αύτοί 
πού τόν παίνευαν. Τότε τί σόι 
καλός ύπάλληλος εϊναι όταν ή 
Υπηρεσία δέν στέκεται δίχως 
αύτόν; είπε ό κ. Κόϋνερ. Είχε 
όλο τόν καιρό νά οργανώσει τήν 
'Υπηρεσία του έτσι πού νά παύ- 
σει νά είναι άπαραίτητος. Στ* 
άλήθεια μέ τί άσχολεϊται; Θά 
σάς πώ έγώ. Κάνει εκβιασμό».

Αύτό όσον άφορά περί Με- 
σιών καί αύθεντιών, άπόψεις αρ
χηγών κ.λπ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε στό 
θέμα, συνάδελφε Τρίμη.

Δ. ΤΡΙΜΗΣ: Κι αύτό στό θέμα 
ήταν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νά μήν δί
νουμε τήν έντύπωση δτι έ
χουμε χάσει τή συναίσθηση 
τής πραγματικότητας. Είμα
στε σέ κάποιο χώρο Γενικής 
Συνελεύσεως. Δέν είμαστε...

Δ. ΤΡΙΜΗΣ: Νομίζω ότι βοή
θησε αύτό. Δέν έπανέλαβα τό 
γνωστό στοιχείο τής λασπολο
γίας κλ.π. καλύτερα εϊναι έτσι. 
Γιά τόν 'Απολογισμό* ένα ένδια- 
φέρον στοιχείο στόν άπολογισμό 
πού δημοσιεύθηκε στήν ΤΡΑΠΕ
ΖΙΤΙΚΗ εϊναι ή προσπάθεια νά 
έκτιμηθεΐ ή συνολική πολιτική ά- 
πέναντι στήν οποία τό Διοικητι
κό Συμβούλιο θά πρέπει καί έ

δρασε τέλος πάντων τόν περα
σμένο χρόνο καί θά δράσει άπό 
δώ καί πέρα αντίπαλα.

Θά δράσει απέναντι σ' αύτήν 
τήν πολιτική γιά νά διεκδικήσει 
τά δικά μας αιτήματα τά όποια 
όπως χαρακτηριστικά λέει καί 
τό κείμενο δέν μπορεί νά εί
ναι αύτά πού προωθούνται άπό 
τήν έργοδοσία καί τό κράτος. 
Ή ούσία εϊναι νά έκτιμηθεΐ ποιά 
εϊναι άκριβώς αύτή ή πολιτική, 
πώς έξειδικεύεται ώστε νά άντι- 
μετωπισθεΐ κιόλας, γιά νά μπο
ρούμε νά κριτικάρουμε καί τό 
Διοικητικό Συμβούλιο.

"Εχουμε τήν άποψη έμεΐς ότι 
πολλές φορές όταν τό Διοικητι
κό Συμβούλιο μιλούσε γιά κά
ποια διένεξη 'Ελληνικών, ξένων 
Τραπεζών, ιδιωτικών κ.λπ. ήταν 
μιά πλαστή Ιστορία, ή όποια δέν 
άπαντοϋσε πραγματικά στήν 
προσπάθεια τού ίδιου τού κρά
τους, πού σήμερα εϊναι ή ένί- 
ςχυση τού κρατικού τομέα. Ό 
έκσυγχρονισμός τού Τραπεζικού 
συστήματος έν όψει τής έντα
ξης, μιά ιστορία όμως πού δέν 
εϊναι κατά τήν γνώμη μας φι
λολαϊκή, φιλεργατική, άλλά άν- 
τίθετα, καί πληρώνεται άπό 
τούς έργαζόμενους. Καί τό βλέ
πουμε αύτό καθημερινά άπό τήν 
έντατικοπόίηση τής δουλειάς, ά 
πό τήν καθήλωση τών μισθών, ά
πό τό πάγωμα τών προσλήψεων, 
καί άπό διάφορα άλλα στοιχεία 
όπως άπό πολλές ομιλίες ακού
στηκαν.

"Ετσι λοιπόν πιστεύουμε ότι 
ό 'Απολογισμός ό όποιος σέ κά
ποιο βαθμό καθησυχάζει τά πρά
γματα μιά καί κατά τήν γνώμη 
μας δέν δίνει την σωστή διάστα
ση τής κυβερνητικής έπίθεσης, 
πέφτει σέ διάφορα καί άλλεπάλ- 
ληλα λάθη. Πότε προασπίζουμε 
τά συμφέροντα τής Τράπεζάς 
μας, καί έγινε καί αύτό, πότε 
κοντράρουμε τήν κυβερνητική 
πολιτική μέ έξαγγελίες άγωνι- 
στικών κινητοποιήσεων, πού φυ
σικά δέν ύπάρχει διαφωνία.

Αύτά όλα τά λέω, γιά νά δεί
ξω ότι μιά πιθανή δική μας πρό
ταση, γιά καταψήφιση τού απο
λογισμού σ' αύτήν τήν Συνέλευ
ση καί καταστατική κατοχύρωση 
έχει άπό τό άρθρο 9 τού Κατα
στατικού, άλλά καί στήν ούσία 
απαντάει, μιά καί γιά μάς ένας 
'Απολογισμός ό όποιος διαπνέε- 
ται άπό μιά λάθος λογική καί πέ
φτει'πότε σέ δεξιά, πότε σέ άρι- 
στερίστικα καμμιά φορά λάθη, 
έξαγγελιών κ.λπ. καί πάνω άπ* 
όλα τό ζήτημα τής δημοκρατίας 
στό Σύλλογο. Όλοι έδώ μέσα 
άπ’ όλες τίς Παρατάξεις, τό 
έκτίμησαν, δέν υπάρχει πληρο
φόρηση, δέν άλλάζει τό Κατα
στατικό, ό 'Οργανισμός περνάει 
έρήμην μας, όλοι τά είπαμε χί
λιες φορές., · αύτά." τά πράγματα, 
Καί έπειδη είμαστε καί. Ιδιάίτε- 
ραεύαίσθήτοϋστά ζητήματα τής 
δημοκρατίας, καί δέν μάς φθά
νει ή έξαγγελία τού ότι τό Δι
οικητικό Συμβούλιο εϊναι δημο
κρατική άντιπολίτευση, άλλά έμ 
πρακτα νά τό άποδεικνύεϊ, έμ
πρακτα νά λέει ότι ναί, έξειδι- 
κεύω στόν χώρο μου μιά τέτοια 
καταστατική κατοχύρωση, μιά 
τέτοια καταστατική άλλαγή, πού 
θά διαφοροποιείται άπό τούς 
πράγματι κρατικούς συνδικαλι
στές. Καί γιατί εϊναι κρατικο- 
συνδικαλιστές; Γιατί υλοποιούν 
τήν γραμμή πού προηγουμένως

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι 
οί ομιλητές τελείωσαν, νά 
σάς διαβάσω μιά ένσταση 
πού υποβλήθηκε άπό τούς 
συναδέλφους Κωνσταντέλο, 
Νιτερόπουλο, Λατζώνη, Ζε- 
κάκο, Βασάλο καί Ράπτη 
καί πού λέει:

«Ύποδάλλομεν ένσταση 
γιά τόν τρόπον ψηφοφορί
ας πού ακολουθείται, στή 
σημερινή Γενική Συνέλευ
ση, ό όποιος δέν διασφα
λίζει τό άδιάδλητό της».

Έμεΐς έδώ έχουμε μιά κα
τάσταση δπου οί συνάδελφοι 
δώσανε τά όνόματά τους, 
τόν αριθμό Μητρώου τους 
καί τό κατάστημα πού υπη
ρετούν, ή όποια παραβάλλε
ται μέ μία άλλη στήν οποία 
έχουν γράψει δλοι τά όνόμα
τά τους (379). Ψήφισαν 329, 
μέ κατάσταση στήν όποια 
πάλι έχουν γράψει τόν άρι- 
θμό μητρώου μέ τίς υπογρα
φές τους. Δέν βλέπω γιά 
ποιόν λόγο μπορούμε. . .

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ: (Μιλάει μακρυά 
άπό τό μικρόφωνο)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :·’Έχουμε τά 
όνόματα καί τίς ύπογραφές. 
Μπορούμε θαυμάσια μέ τίς 
ύπογραφές νά ελέγξουμε τήν 
γνησιότητά τους. "Οποιος θέ
λει, ας έρθει έδώ νά ελέγξει 
τίς υπογραφές, έχουμε τά δεί 
γματα τών ύπογραφών.

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ: (Μιλάει μακρυά 
άπό τό μικρόφωνο)

άνάμερα, άσχετα άν τήν πρα
κτορεύουν άμεσα, έμμεσα, άν έ
χουν κάποια συγκεκριμένη σχέ
ση η τό κάνουν κατά λάθος οί 
άνθρωποι, γιατί τόσο καταλαβαί
νουν.

"Επίσης παίρνω μερικά τώρα 
σημεία. . .

άλλοι συνάδελφοι άλλων 
Σ υλλόγων πού δέν έχουν 
κληθεί άπό τό Διοικητικό 
Συμβούλιο, γιατί έχουμε κα- 
λέσει άπό άλλους , Συλλό
γους, νά βγοΰν άπο τήν αί
θουσα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό Πρόε
δρος τού Διοικητικού Συμ
βουλίου παίρνει τόν λόγο 
γιά τήν δευτερολογία, θά α
παντήσει στούς ομιλητές μέ 

·,$ήν ψειρά.

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ: (Μιλάει μακρυά 
άπό τό μικρόφωνο)

Δ. ΤΡΙΜΗΣ: Κυτταζε νά δεις, 
καί ή συνδικαλιστική κίνηση ή 
δίκιά σου, της κυρίας Τσαγκά
ρη δηλαδή, κατά τήν γνώμη μας 
αντικειμενικά παίζει τό παιχνί
δι τού εργοδότη. ’Αντικειμενικά.
Δέν σέ κατηγορήσαμε ότι τά πή
ρες άπό κανέναν, ούτε ψάχνου
με, δέν είμαστε πράκτορες έ- 
μείς.

(Διαλογικές συζητήσεις)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφε 
Τρίμη, ό χρόνος τελείωσε.

Δ. ΤΡΙΜΗΣ: Νά ολοκληρώσω. 
"Ετσι λοιπόν ολοκληρώνοντας, 
καί έπειδή δέν έχω καί τόν χρό
νο νά άναφερθώ σέ πολύ συγ
κεκριμένα στοιχεία, π.χ. Γρα
φείο Β. 'Ελλάδας, δέν είναι αλή
θεια αύτό πού γράφει στό κείμε
νο, συνέθησαν άλλα πράγματα, 
θέλω μέσα σέ δυό κουβέντες νά 
πώ τί σημαίνει γιά μάς έποικο- 
δομητνκή συζήτηση, τί σημαίνει 
διαφωνία καί άηόδειζη διαφω
νίας μέ τό ΔΣοέ λίγες γραμμές.

Λοιπόν δέν είναι καθόλου έ- 
ποικοδομητικό οί ουσιαστικές δι
αφωνίες πού έκφράζονται ή θά 
έκφρασθούν άπό συναδέλφους 
στό ΔΣ νά έπιδιωχθεΐ νά κατα- 
λήζει σέ υπερψήφιση τοϋ διοικη
τικού άπολογισμοϋ. Κάτι τέτοιο 
δέν βοηθό ούτε τό ίδιο τό Δι
οικητικό Συμβούλιο. Δέν πιστεύ
ουμε έμεΐς ότι είναι κακή πρά
ξη ή καταψήφιση ούτε σημαίνει 
μομφή ούτε σημαίνει τίποτα τέ
τοιο. 'Απλώς σημαίνει ότι υπάρ
χει μιά διαφωνία στήν λογική, 
τήν οποία έμπρακτα προώθησε 
τόν...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελείωσε ό 
χρόνος.

Δ. ΤΡΙΜΗΣ: Ναί, ολοκληρώνω 
καί φεύγω. Τό μόνο πού βοηθάει 
Ισως μιά τέτοια πολιτική, δηλα
δή, πού ναί μέν κριτικάρω τόν 
’Απολογισμό είναι κακός, άπό 
τήν άλλη δέν τόν καταψηφίζω, 
τό μόνο πού βοηθάει είναι μιά 
άναπαραγωγή τοϋ κλίματος ά- 
δράνειας πού έμεΐς εκτιμάμε ό
τι υπάρχει. Καί μόνο στόχο έχει 
μιά εκλογική κοινοβουλετική πο
λιτική, έν ,όψει τών έρχόμενων- 
εκλογών όπου θά είμαστε, καλοί - 
μέ όλους. Αύτό άφορά τούς 
πολλούς συναδέλφους τής ένι- 
αίας συνδικαλιστικής, κίνησης, 
πού τελικά δέν μάς είπαν. . .

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ: (Μιλάει μακρυά 
άπό τό μικρόφωνο)

Δ. ΤΡΙΜΗΣ: Είμαστε άπό τήν 
Συνδικαλιστική ’Ανανέωση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε.

Δ. ΤΡΙΜΗΣ: Εύχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν είναι
κανείς πού δέν άνήκει στό 
Σ ύλλογο, παρακαλοΰμε νά 
φύγει.

(Διαλογικές συζητήσεις)

(Θόρυβος - Κωδωνοκρου
σίες)

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Συ
νάδελφοι, πρίν αρχίσω τήν 
δευτερολογία. Λυπάμαι πά
ρα πολύ πού ένώ τό ΔΣ είση- 
γήθη γιά πρώτη φορά έναν 
τρόπο ψηφοφορίας πού γίνε
ται μέσα σέ Γενική Συνέλευ
ση πολύ πιό έλεγχό μενο ά
πό τίς άλλες φορές δημιουρ- 
γούνται ζητήματα. Τίς άλλες 
φορές τίς κάναμε γιά τό ναί 
ή όχι; Μαζεύαμε τά ναί ή ό
χι, τά βάζαμε μέσα, στήν 
κάλπη, τά βγάζαμε καί λέ
γαμε τόσα ναί, τόσα όχι.

’Έκανε τότε κανένας έλεγ
χο, άν αύτοί οί όποιοι ρίχνα
νε τό ναί ή όχι καί δέν γρα
φόντουσαν, ήτοιν συνάδελφοι 
ή δέν ήτανε; Έδώ είχε πολύ 
περισσότερες κάλπες ελέγ
χου. Επομένως ή καλή πίστη 
έπιβάλλει νά μήν ΰποβάλλον 
ται τέτοιες ένστάσεις, τέτοι
ες διαμαρτυρίες.

ΕΣΑ ΜΕΛΟΣ: Τά χέρια.

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: Αλ
λο τά χέρια. Στήν περίπτωση 
αύτή μοΰ λέτε ότι τώρα ό 
συνάδελφος καθόταν καί σή
κωσε τά χέρια καί ψήφισε, έ- 
γώ δέν τόν βλέπω. Παρακα

λώ άν ύπάρχουν μή μέλη ή

Ή δευτερολογία τού Προέδρου του 
Δ.Σ. τοϋ Συλλόγου συν. Μαυρουλίδη,

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ: θά 
απαντήσω μόνο σέ ορισμένα 
σημεία, στά όποια έκεΐνοι 
πού τά έθιξαν, έδειξαν ότι 
έχουν κάποια ύπευθυνότητα. 
Επίσης θά πρέπει νά άνα
φερθώ καί σέ ορισμένα άλλα 
γιατί έδημιουργήθησαν ορι
σμένες έντυπώσεις όχι άλη- 
θεϊς.

Τό 'Ασφαλιστικό. Είναι ά- 
ναληθέστατο, ότι έγινε ένω
ση μόνο τών τίτλων. Δέν έ
γινε ένωση μόνο τίτλων. ’Έ
γινε ολόκληρο Νομοθέτημα. 
"Εστω δέν ήταν τό νομοθέτη
μα τό όποιο θέλαμε, άλλά έ
άν βάζαμε περισσότερα άρ- ^ 
θρα μέσα, δέν θά έπετύγχα-- 
νε, δέν θά πέρναγε. Ή διά
ταξη αύτή τήν όποια βάλαμε 
τού άρθρου 5, μέ τήν δήλω
ση τής Διοικήσεως ότι θά τήν 
έφαρμόσει κατά τόν εύνοϊκώ- 
τερο δυνατό τρόπο καί νομι
μότητα, σύμφωνα μέ τίς ει
δικές ύποχρεώσεις τίς όποιες 
έχει, μάς όδήγησε στό νά μή 
διαιωνίζουμε τήν κατάσταση 
διαιρέσεως τήν όποια σάς εί
πα καί προηγούμενα, γιά 
ποιούς λόγους δέν έπρεπε νά 
τήν διαιωνίζουμε.

"Αλλωστε καί οί προηγού
μενες αποφάσεις Γενικών Συ 
νελεύσεων. πού είχαν ληφθεΐ 
δέν μιλούσαν γιά καλύψεις 
έλλειμμάτων, ή ισότητας πα
ροχών, ή δικαίας βάσεως, 
άλλά μιλούσαν μόνο γιά δια
σφάλιση τών δικαιωμάτων 
τών συνταξιούχων τού Ταμεί
ου τής Εθνικής.

Αύτά τά δικαιώματα είναι 
διασφαλισμένα, έφ’ όσον βέ
βαια ύπάρχει Ταμείο. Έάν 
δέν ύπάρχει Ταμείο, δέν μπο
ρούν νά διασφαλισθοΰν. Ε
πομένως, έάν τό Ταμείο έξα- 
κολουθούσε νά παραμένει μέ 
τήν λογιστική εικόνα τήν ό
ποιαν έχει, μέ τήν οικονομι
κήν εικόνα τήν οποίαν έχει 
καί έβάλλετο σάν έλλειμμα- 
τικό καί καταντούσε νά άκο- 
λουθήσει τήν τύχη ένός έλ- 
λείμματικου Ταμειου^δέν θά 
έσώζοντο οί συνταξιούχοι καί 
οί ασφαλισμένοι.

Κατά τό διάστημα τής προ 
ετοιμασίας τού Σχεδίου Νό
μου είχαμε κάνει μέσα στά 
πλαίσια ' τών έπιτρεπομένων 
ένέργειών διαφωτισεως τών 
ενδιαφερομένων, όλη τήν έπι- 
τρεπόμενη ένημέρωση. Ή 
πληροφόρηση έγινε σέ όσα 
μπορούσαμε καί έπρεπε νά 
πληροφορήσουμε. Διότι τίς 
περισσότερες φορές, ή δημο
σιότητα σέ θέματα τόσο λε
πτά, όπως τό ασφαλιστικό, 
δέν θά ωφελούσε, θά έβλορ 
πτε κατάφορα, καί θά άνατί- 
ναζε όλη τήν προσπάθεια 
στόν άέρα.

Είναι γεγονός ότι τό φε- 
ρόμενο σάν έλλειμμα τών έλ- 
λειμματικών Ταμείων, δηλα_- 
δή, τών Συντάξεων καί τού 
Επικουρικού, καλύπτεται ά
πό τήν Τράπεζα. Εκείνο τό 
όποιο έμεΐς θέλουμε νά αλ
λάξουμε, είναι ό τρόπος μέ 
τόν όποιον καλύπτεται. Είναι 
δέ άδιανόητο σέ όλους, ότι 
θά πάψει ή Τράπεζα νά δίνει 
γιά τήν κάλυψη τών έλλειμ- 
μάτων.

Δέν καταργήθηκαν οί υπο
χρεώσεις τών Τραπεζών Ελ
λάδος καί Κτηματικής. Ό 
Νόμος 3662, παραμένει έν 
ισχύ. Τό έάν όμως έμεΐς βρε
θήκαμε σέ μία κατάσταση 
δεκαετούς άδρανοποιήσεως 
τού Νόμου, δέν φταίμε έ
μεΐς ούτε ξέρω καί τί δυνα
τότητες είχαν καί τά προη
γούμενα Διοικητικά Συμβού
λια νά άντιδράσουν. Έν πά- 
ση περιπτώσει, στήν δημιουρ 
γημένη κατάσταση άπο πλευ 
ράς έφαρμογής τού Νόμου 
3662, έκεΐνο τό όποιο μπορέ
σαμε νά πετύχουμε, ήταν νά 
διευρύνει ή Εθνική Τράπεζα 
τήν υποχρέωσή της.

"Οπως άναφέραμε στόν α
πολογισμό, συνεστήθη μία 
Επιτροπή άπό τήν Διοίκηση, 
ή όποια έπιτροπή κάνει μία 
εισήγηση. Έπί τού παρόντος 
δέν έχω παρά νά σάς έκφρά- 
σω μία συγκρατημένη αισιο
δοξία, καί νά μήν σάς πώ τί
ποτα περισσότερο μέχρις 6- 
του δημοσιευθεΐ ό ‘Ισολογι
σμός τής Τραπέζης.

Ό ‘Οργανισμός Υπηρε
σίας τώρα. "Οσα έχουν λε
χθεί καί όσα έλέχθησαν σή
μερα έδώ, είναι ξεπερασμέ
να. Μιά συνέχεια άπό δέν.

Δέν κάνατε τούτο, δέν κάναΤ 
τε έκεΐνο, δέν κάνατε τό άλ
λο καί έκεΐνο έκεΐ τό όποιον 
σέ έκταση έλέχθη καί έξαν- 
τλήθηκε ήταν ότι ή δουλειά 
γιά τόν 'Οργανισμό έγινε έ
ρήμην τής βάσεως καί ότι 
δέν δούλεψε ή βάση έπάνω σ’ 
αύτό.

Ευρύτατη Συλλογική Επι
τροπή δούλεψε πέρυσι αύτό 
τό σχέδιο τοΰ ’Οργανισμού, 
γιά νά βγάλει τίς συλλογι
κές άπόψεις. Καί πώς έδού- 
λεψε έρήμην τής βάσεως ό
ταν έγινε ολόκληρη δημοσί
ευση. ’Ολόκληρο βιβλίο κυ
κλοφόρησε νά τό διαβάσει 
καί ό τελευταίος καί ό χθε
σινός υπάλληλος τής Τραπέ
ζης. Καί μάς έδόθησαν οί 
γνώμες οί όποιες μάς έδόθη
σαν οί όποιες άν τό πάρουμε 
έπί τοΐς έκατό, δέν ξέρω άν 
φτάνουν μέχρι τήν πρώτη 
πεντάδα.

Έάν λοιπόν συνάδελφοι, έ- 
κείνη τήν ένέργεια τήν ό
ποιαν κάναμε, μέσα σέ συλ
λογικά πλαίσια, τήν κάναμε 
σέ έκταση πλατύτερης βά
σης,, τί θά έβγαινε άφοΰ τό 
ένδιαφέρον έκείνων οί όποιοι 
τό έδειξαν, ήταν κάτω άπό 
τό 5%; Καταλήγουμε συνά
δελφοι, στό ίδιο αποτέλεσμα. 
‘Αλλά όμως σάς είπα, ό ‘Ορ
γανισμός καί οί μέχρι τώρα 
μέθοδοι προβολής του, είναι 
ξεπερασμένες όταν έρχεται ή 
Πολιτεία μέ τά μέτρα καί θέ
τει φραγμό, φραγμό ό όποιος 
ισχύει όχι μόνον γιά τούς 
Οργανισμούς 'Υπηρεσίας, ό
χι μόνον γιά τίς συλλογικές 
συμβάσεις, άλλά ισχύει καί 
γιά κάθε περίπτωση σχέσεως 
έργασίας. Είναι ξεπερασμέ
νο λοιπόν τό μέτρο καί μάς 
όδηγεΐ στό δρόμο τόν αγω
νιστικό γιά νά κτυπήσουμε 
αύτή τήν κατάσταση πού θέ
τει φραγμό σέ κάθε τι τό ό
ποιον άναφέρεται στήν σχέση 
έργασίας..

Καί αύτό θά τό κάνουμε. 
Είτε μέσα στά ειδικά πλαί
σια τά όποια παρέχει ή Πολι
τεία μέ τίς εξαιρέσεις, είτε 
καί περισσότερο καί παριχλ- 
ληλα, μέσα στά πλαίσια τών 
αγωνιστικών εκδηλώσεων ό
λων τών ‘Οργανώσεων έκεί
νων πού πλήττονται καί αντι
στέκονται γιά νά μήν περά
σουν, ή γιά νά μπορέσουν νά 
ξεπερασθούν καί νά κατάνι- 
κηθούν τά μέτρα αύτά.

Περιορίζομαι νά σάς πώ, 6 
•τι μέ το δημιουργηθέν άπό 
τήν Κυβέρνηση Συμβούλιο τι 
μών καί εισοδημάτων, έμφα- 
νίζεται μία κατάσταση μπρο
στά στήν όποια, οί καταστά
σεις τίς όποιες μάς έχει δη
μιουργήσει ό Νόμος 3239 καί 
ό 330 μπορούν νά θεωρηθούν 
σάν ειδυλλιακές. Ή κυβερνη
τική πολιτική τού 1976. δέν 
ήταν σάν τήν τωρινή. Εκτός 
τού ότι τότε, όπως άνέφερα 
προηγουμένως, είχαν δοθεί 
οί αύξήσεις στούς έργαζομέ- 
νους πέρα άπό τήν αύξηση 
τού τιμαρίθμου —καί αύτό εί
χε δοθεί άκριβώς γιά νά ξε- 
περασθεΐ ή στασιμότητα 
στούς μισθούς ή όποια είχε 
έπιβληθεΐ έπί δικτατορίας^ 
δέν υπήρχε τό 1976 μία τέ
τοια άντίληψη τόσο άρνητική 
στούς κυβερνητικούς φορείς 
όπως υπάρχει τώρα.

Βέβαια είναι άνάλογη 
πρός τήν παρουσιαζόμενη 
κρισιμότητα άπό πλευράς οι
κονομικής προοπτικής τής 
χώρας. ‘Αλλά έδώ οί έργαζό- 
μενοι σταματάμε. "Ο^ι ότι 
δέν άναγνωρίζουμε τίς δυ
σκολίες πού έχει ή Κυβέρνη
ση, άλλά στό ότι δέν δεχό- 
μεθα έμεΐς νά είμαστε έκεΐ
νο ι οί όποιοι θά πληρώσουν 
καί θά περάσει άπάνω άπό 
τήν πλάτη μας ή κρίση.

Στό θέμα τής Συλλογικής 
Συμβάσεως ειπώθηκαν πολ
λά. Άναφέρομαι σέ έκείνους 
οί όποιοι υπεύθυνα μίλησαν 
καί είπαν ότι ό Σ ύλλογος έ
χει εύθύνη γιά τό θέμα τών 
συλλογικών Συμβάσεων. 
Καί λέω ότι δέν είναι θέμα 
εύθύνης τού Συλλόγου. Εί
ναι θέμα τό όποιον άνάγεται 
στήν εύθύνη τής ‘Ομοσπον
δίας. Ή ’Ομοσπονδία είναι 
αύτή ή όποια υπογράφει τίς 
συλλογικές συμβάσεις, η άν- 
τιπαρατίθεται πρός τήν έργο-
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δοτική πλευρά ένώπιον τής 
διαιτησίας. Καί στό σημείο 
αυτό ή 'Ομοσπονδία θά πρέ
πει νά ξεπεράσει τίς άντι- 
δράσεις οί όποιες παρουσιά
ζονται καί. τίς δυσμενείς έ- 
ξελίξεις, πάλι καταφεύγον- 
τας σέ μία συνεργασία δυ
νάμεων. ’Αλλά ή συνεργασία 
αύτή δέν μπορεί νά γίνει μέ 
τόν τρόπο πού θά μάς ύπο- 
δείξει ό ένας καί ό άλλος.

Ή συνεργασία αύτή θά γί
νει άπό τήν Διοίκηση τής 'Ο
μοσπονδίας ύστερα άπό συνε- 
κτίμηση πολλών παραγόν
των. Μέ τήν έκτίμηση τής 
προοπτικής ένός αγώνα καί 
μέ τήν έκτίμηση τού τί ζυγί
ζει ή κάθε ’Ομοσπονδία καί 
τό τι ζυγίζουν όλες μαζί οΐ 
"Ομοσπονδίες, οί όποιες θά 
συνεργασθοϋν στό νά κτυπή- 
σουν έναν ορισμένο στόχο.

Κανένας δέν άρνεϊται ότι 
στήν κατάσταση στήν όποιαν 
έχουμε εύρεθεΐ, πρέπει νά ά- 
γωνισθοϋμε κατά κυβερνητι
κών μέτρων. Καί τότε στίς 
στιγμές τών άγώνων, θέλω 
όλοι έσεΐς οί όποιοι όμιλή- 
σατε περί συνεργασιών, νά 
σταθείτε στρατιώτες έναντί- 
ον συνθημάτων πού θά ρι- 
φθούν τότε, ότι δήθεν δέν α
γωνιζόμαστε γιά τά συμφέ- 
ροντά μας έπειδή συνεργα
ζόμαστε μέ άλλες 'Οργανώ
σεις. Πρέπει νά ξέρετε ότι ή 
ΟΤΟΕ καί οί Τραπεζοϋπαλ
ληλικοί Σύλλογοι, σταθμί
ζουν καθαρά τούς στόχους 
τους καί καθορίζουν τήν πιό 
έπωφελή πορεία, γιά νά μπο
ρέσουν νά τούς επιτύχουν. 
'Έτσι _μόνο μπορεί νά άξιο- 
ποιηθεΐ ή δύναμη, τών 30.000 
Τραπεζικών ύπαλλήλων.

Στό θέμα τών Πτυχιούχων 
καί μή Πτυχιούχων. 'Από ό
σες συζητήσεις γίνανε τίπο
τα δέν προστέθηκε στά όσα 
είχαν λεχθεί μέχρι τώρα καί 
πέρυσι καί φέτος. Είναι άπο- 
δεδειγμένο ότι αν τό παρόν 
Διοικητικό Συμβούλιο, δέν 
έπαιρνε τήν θέση τήν όποια 
έπήρε, αύτό δέν θά έρχότανε 
στήν πρωτοπορεία τών θεμά
των, καί δέν θά άποτελοΰσε 
πλέον θέμα κλασσικό, θά 
στεκότανε μόνον μέσα στόν 
χώρο τής Τραπέζης, καί όχι 
μόνον μέσα στόν χώρο τής 
Εθνικής Τραπέζης, άλλά μέ
σα σέ ένα μέρος τού χώρου 
τής Εθνικής Τραπέζης.

Σήμερα είναι στήν πιό 
προωθημένη Θέση. Ή δυσκο
λία τών στιγμών, γιά τούς 
λόγους πού άνέφερα προη
γουμένως, δέν τό άφήνουν νά 
άνέέει παραπάνω. "Επομέ
νως, καλώς καί αυτό τό θέ
μα έχει ένταχθεί σέ έκεΐνα 
γιά τά όποια πρέπει νά πα
λέψουμε. Καί στό σημείο αύ
τό παρουσιάζεται ή έξέλιξη 
πού κατήγγειλε καί ό συνά
δελφος Κοτζιάς, νά προχω
ρούνε γιά συλλογικοποίηση 
οί έπί μέρους 'Οργανώσεις 
ειδικών στόχων, ειδικών θε
μάτων.

Καί κατηγορήθημεν άπό 
τόν κ. Κοτζιά ότι δέν ένεργή- 
σαμε δραστήρια. Δέν ενερ
γήσαμε δραστήρια, διότι δέν 
θέλουμε εμείς, ό Σύλλογος 
τών ‘Υπαλλήλων τής Εθνι
κής Τραπέζης νά ώθήσει καί 
νά φουντώσει τόν έμφύλιο 
πόλεμο μέσα στό προσωπικό. 
Άλλά ήλθε ή στιγμή ώστε έ- 
σεΐς, ή βάση, έσεΐς πού εϊ- 
σαστε είτε πτυχιοϋχοι, είτε 
μή πτυχιοϋχοι, νά κρίνετε ό
τι πλέον δέν πρέπει νά προ
χωρείτε σέ τέτοιες ένέργειες. 
Διότι οί ένέργειες αύτές τής 
συλλογικοποιήσεως, τής 
προσδώσεως στίς κινήσεις 
αύτές τού τύπου τής έπαγ- 
γελματικής όργανώσεως, αύ
τές είναι έκεΐνες, οί όποιες 
έπιφέρουν καί τήν τυπική καί 
τήν ούσιαστική διάσπαση.

Πάντως ή κατάσταση νά 
είναι όλοι μέλη δύο Συλλό
γων, δέν μπορεί νά κρατήσει 
περισσότερο.

Έάν προχωρούμε πρός τήν 
κατεύθυνση τής συλλογικο- 
ποιήσεως, αύτήν τήν κατεύ
θυνση πλέον δεν θά τήν ανε
χθεί ό Σύλλογος, θά φέρει 
τά μέλη του ένώπιον τοΰ δι
λήμματος: ή στόν ένα ή στόν 
άλλον καί είναι βέβαιο πού 
θά πρέπει νά προτιμήσουμε, 
διότι δέν παραλείπω νά σάς 
πώ ότι κάθε άποδυνάμωση 
τού Συλλόγου, έπιφέρει άπο
δυνάμωση καί τής άσφαλι- 
στικής σχέσεως τοΰ συναδέλ
φου μέλους τού Συλλόγου.

Μέλη τοΰ Διοικητικού Συμ 
βουλίου μετέχουν βέβαια 
στόν Σύνδεσμο, άλλά, μέχρι 
σημείου πού έστω καί άπό 
τίς ώρισμένες στιγμές ρήξε
ως πού είχαν παρουσιασθεί 
στόν παρελθόντα χρόνο μέ
χρι τοΰ σημείου πού δέν 
παύει ό Σύνδεσμος ή οί ’Ορ
γανώσεις αυτές τών έπιμέ-

ρους μελών νά έρχονται σέ 
άντίκρουση μέ τήν ύπαρξη 
αύτοΰ τούτου τού Συλλόγου.

Δέχεται ό Σύλλογος, του
λάχιστον τό παρόν Διοικητι
κόν Συμβούλιον, προσαρμο- 
ζόμενο στήν σημερινή κατά
σταση πραγμάτων, τήν όμα- 
δοποίηση συναδέλφων σχετι
κά μέ τά αίτήματά τους, άλ
λά όχι έκτος τοΰ χώρου τοΰ 
Σ υλλόγου. Πάντοτε μέσα 
στόν χώρο τοΰ Συλλόγου. Υ
πό τήν έννοια αύτήν έξακο- 
λουθοϋν καί μέλη τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου καί φυ
σικά καί μέλη τοΰ Συλλό
γου μας, νά είναι μέλη καί 
τοΰ Συνδέσμου ή παρομοίων 
οργανώσεων.

Μέλος τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου δέν είναι μέλος 
τοΰ ΣΕΠΕΤΕ" κακώς άνε- 
φέρθη. Επίσης κατηγορηθή- 
καμε ότι σ’ αύτές τίς δια
σπαστικές ένέργειες καί τίς 
άπεργοσπαστικές ενέργειες 
δέν άντιδράσαμε. ’Εδώ καλώ 
αύτούς οί όποιοι μάς κατη
γόρησαν καί οί όποιοι είναι 
όμαδοποιημένοι σέ όμάδες 
συνδικαλιστικές, έφ’ όσον 
κρίνουν ότι πρέπει νά ανή
κουν στόν Σύλλογο, ανεξάρ
τητα άν συμπολιτεύονται ή 
άντιπολιτεύονται τήν ήγεσία 
του, ότι πρώο καί κύριο κα
θήκον έχουν νά διαηρήσουν 
τήν ύπαρξη τοΰ Συλλόγου.

’Εμείς τόν δυναμώσαμε 
τόν Σύλλογο μέ τήν ένοποίη- 
ση τών Συλλόγων. Αύτοί ό
λοι οί συνδικαλιζόμενοι καί 
όλοι οί έχοντες συνδικαλιστι
κή συνείδηση είναι υποχρεω
μένοι αύτόν τόν μεγαλωμένο 
Σύλλογο νά τόν διατηρή
σουν μεγάλο καί ισχυρό. Καί 
πώς; ’Εκείνοι πρέπει νά κτυ- 
πάνε αύτές τίς διασπαστικές 
ένέργειες, τίς άπεργοσπα
στικές ανακοινώσεις καί τίς 
άπεργοσπαστικές κινήσεις. 
‘Εκεί πού κάθονται καί βγά
ζουν άνακοινώσεις γιά τήν 
άλφα ή βήτα ροπή, γιά τήν 
άλφα ή βήτα θέση, έκεί πρέ
πει, μέσα στά προβλήματά 
τους, νά βάλουνε πώς θά 
κτυπήσουν έκείνους οί όποιοι 
πάνε νά διαλύσουν τόν Σύλ
λογο.

Καί έπειδή είναι συναφές 
άναφέρομαι στό θέμα τής 
συγκεντρώσεως τοΰ Πύργου.

Κατ’ αρχήν, μάς πληροφό
ρησαν οί συνάδελφοι, οί ό
ποιοι έλαβαντήν πρόσκληση 
ότι είχαν τήν πληροφορία ό
τι ή συγκέντρωση θά γινόταν 
μέ έγκριση τοΰ Συλλόγου. 
Αύτό ήταν μία παραπλανητι
κή πληροφορία, πού διοχετεύ 
θηκε σέ έκείνους οί όποιοι έ- 
δέχθησαν τήν πρόσκληση, 
καί έπειδή δέν είναι έπιτρε- 
πτό. .

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ: (Διακόπτει, μι
λώντας μακρυά άπό τό μικρόφω
νο.)

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ : Ό 
Σύλλογος πάντως δέν υιοθε
τούσε τή συγκέντρωση. Δέν 
ήταν δηλαδή έν γνώσει καί 
ύπό τήν προτροπή τοΰ Συλ
λόγου καί είναι θέμα άρχής 
ώς πρός τήν λειτουργία τών 
ων, νά μήν δημιουργοϋνται 
αύτόνομα κατά κάποια τρό
πο κινήματα ΰποκαθιστώντα 
τόν Σύλλογο σέ μιά ώρισμέ- 
νη περιοχή. Διότι δέν είπατε 
ότι ζητάτε νά κατεβεί ή ήγε
σία τοΰ Συλλόγου γιά νά γί
νει μία συγκέντρωση στόν 
Πύργο, άλλά ένώ είναι γνω
στή ή θέση μας άπέναντι τών 
όργανώσεων πού ένεργοΰν 
άντισυλλογικά, μάς καλέσα- 
τε σέ ισοτιμία μέ τίς Οργα
νώσεις αύτές.

"Ήταν, συνάδελφοι, μία κί- 
νησις, ή όποια δέν ήταν συν
δικαλιστική, ήταν παρασυν- 
δικαλιστική. Αύτό έγκαίρως 
τό διαμηνύσαμε άλλά έπρο- 
χώρησαν στήν συγκέντρω
ση καί λυπάσαι πάρα πο
λύ τά συνδικαλιστικά στελέ
χη τά όποια στέκουν σ' αΰ- 
τήν τήν άποψη τήν όποιαν ά
νέφερα, άσχετα έάν συμπο
λιτεύονται ή αντιπολιτεύον
ται τόν Σύλλογο. Έδέχθη- 
σαν τήν πρόσκληση καί πή
γαν στόν Πύργο, άγνοώντας 
τήν άνάγκη περιφρουρήσεως 
τοΰ Συλλόγου.

Βεβαίως συμμετέχοντες αύ 
τοί ήταν ανεύθυνοι. Άλλά έ
άν πήγαινε καί ό Σύλλογος 
τότε είμαστε υπεύθυνοι καί 
θά δεσμεύαμε τόν Σύλλογο 
σέ μιά τέτοια κίνηση άνα- 
γνωριστική τήν όποια έμεΐς 
δέν υιοθετούμε. Καί άς τό 
σκεφθοΰνε πολύ καλά έάν ύ- 
πάρχουν καί ώρισμένοι άλ
λοι συνάδελφοι, οί όποιοι θέ
λουν νά δημιουργήσουν τέ
τοιες κινήσεις. Καί άν μέν εί
ναι καλοπροαίρετοι πού πι
στεύω ότι είναι καλοπροαί
ρετοι, ύστερα άπ’ αυτά πού 
είπα σήμερα, νά σκεφθοΰν 
άν θά πρέπει νά τό κάνουν

αύτό. ’Εάν δέν είναι καλο
προαίρετοι φυσικά, τότε θά 
πρέπει νά τό κάνουν.

Χαρακτηρίσθηκε ή έπαρ- 
χία σοτν περιφρονημένη. Εί
ναι όντως οί συνθήκες τέ
τοιες πού ή έπαρχία δέν εί
ναι δεμένη μέ τό Κέντρο. Δέν 
μπορώ νά πώ ότι ήταν δε
μένη όμως μέ τό Κέντρο πε
ρισσότερο, άπ’ ότι είναι μέ 
τό δικό μας τό Συμβούλιο. 
Καί έμεΐς κάναμε ότι μπο
ρούσαμε μέσα στά περιορι
σμένα πλαίσια χρόνου τά ό
ποια είχαμε. Αποκεντρωθή
καμε, δημιουργήσαμε κλιμά
κια έπισκέψεως καταστημά
των. Καί ένα μεγάλο μέρος 
τής έπαρχίας έκαλύφθηκε μέ 
τίς έπισκέψεις μας. Άλλά 
δέν είναι μόνον τό κέντρο νά 
πηγαίνει στην έπαρχία είναι 
και ή έπαρχία, νά όργανώνε- 
ται καί νά έχει έπαφή μέ τό 
κέντρο.

Στό σημείο αύτό κάναμε 
τό πάν. Ζητήσαμε άπό τούς 
συναδέλφους, νά όρίσουν 
τούς καλύτερους έκπροσώ- 
πους τους καί νά είναι καί 
έκεΐνοι πρός μία διαρκή κί
νηση πρός τό κέντρον, καί έ
μεΐς νά δίνουμε ένα μέρος 
τών φροντίδων μας οί όποιες 
μάς κατακλύζουν. Νά τό δί
νουμε, όχι σέ ανταπόκριση. 
Μολονότι σέ άνταπόκριση θά 
έπρεπε νά δίνουμε τό πάν 
πρός τήν έπαρχία. "Ο,τι μή
νυμα μάς στέλνει, έμεΐς πρέ
πει νά άνταποκρινόμαστε σ’ 
αύτό κατά 100%.

Αύτό πάντως τό κάνουμε 
στό μέτρο τοΰ δυνατοΰ καί 
πιστεύουμε ότι. σέ σύγιφιση 
μέ άλλες προηγούμενες κα
ταστάσεις, έχουμε φθάσει 
άρκετά ψηλά. "Επομένως δέν 
μπορώ νά δεχθώ ότι τουλά
χιστον ή δική μας Διοίκηση 
τήν έπαρχία τήν θυμάται μό
νον όταν έχει συμφέρον καί 
ιδιαίτερα γιά τόν ψήφο. Γιά 
τίς κατασκηνώσεις τής Β. 
"Ελλάδος, έλεχθη ότι δέν κά
ναμε τίποτα. Όχι συνάδελ
φοι. Δραστηριοποιηθήκαμε 
έντονα καί πράγματι τό πο
σό, τό όποιο ή παλαιότερη 
Γενική Συνέλευση ένέκρινε, 
είμαστε σέ συνεργασία μέ 
τό Ταμείο "Υγείας, γιά νά 
κάνουμε τήν καλύτερη άγο- 
ρά οικοπέδου.

Αλλεπάλληλες προσφορές 
οί όποιες φαινόντουσαν ότι 
μάς συνέφεραν, κατά τόν έ
λεγχο τών τίτλων καί κατά 
τόν τεχνικό έλεγχο άποδει- 
κνύετο ότι δέν ήταν οί κατάλ
ληλες. ’Έχουμε φθάσει στήν 
έξέταση μιάς τελευταίας 
προσφοράς ή όποια πιστεύου
με ότι θά εύδοκιμήσει. Έξ 
άλλου, δέν ξέρω κατά πόσο 
έκανε σωστή στάθμιση δυνα
τοτήτων ό συνάδελφος ό ό
ποιος είπε ότι ή Γενική Συνέ
λευση δέν πρέπει νά γίνεται 
στήν Αθήνα, άλλά πρέπει νά 
γίνεται κατ άκαιρούς σέ διά
φορα επαρχιακά διαμερί
σματα.

Πολύ εύχαρίστως, άλλά εύ 
κόλα μετακινείς τόν κόσμο 
τής Αθήνας νά πάει στήν έ
παρχία, γιά νά έχουμε τό θέ
μα τής άπαρτίας, μιά καί εί
μαστε καί τόσο μεγάλος 
Σ ύλλογος;

Άλλά αύτά όμως συνάδελ
φοι, δέν είναι θέματα τά ό
ποια πρέπει νά έρχονται 
στήν Γενική Συνέλευση όπως 
οί κατασκηνώσεις, όπως ή 
επίσκεψη τής έπαρχίας, ή ή 
άναμνηστική πλάκα. Αύτά άς 
λέγονται κατά τήν διάρκεια 
τής θητείας. Άς υποδεικνύ
ονται καί σέ περίπτωση κα
τά τήν όποιαν έμεΐς άδικαι- 
ολόγητα δέν άνταποκρινόμε- 
θα στίς αιτήσεις τους, τότε 
νά έρθουν στήν Γενική Συνέ
λευση καί νά μάς κατηγορή
σουν.

Δέν είναι αληθές, ότι δέν 
έγινε ένημέρωσις τοΰ κόσμου 
τών νέων, στά θέματα Πτυ
χιούχων καί μή Πτυχιούχων. 
Στίς περισσότερες όμάδες 
εισόδου συναδέλφων κάνου
με έκδηλώσεις έπαφής είτε 
στήν Σχολή προπαιδεύσεως, 
είτε σέ Κέντρο, ώστε νά τούς 
διαφωτίζουμε μέ τά καθή
κοντα τά όποια έχουν σόιν 
νεοεισερχόμενα μέλη τοΰ 
Συλλόγου. Επίσης έφ’ όσον 
μπαίνουμε μέσα στόν χώρο 
τόν δικό μας καί έφ’ όσον 
δείχνουν ένδιαφέρον γιά τά 
συνδικαλιστικά, πρέπει νά δι 
αβάζουν τόν συνδικαλιστικό 
Τύπο. Καί όπως οί άλλοι συ
νάδελφοί τους νά έρχονται 
καί αύτοί σέ έπαφή μέ τόν 
Σ ύλλογο.

Έθίγη άπό τόν συν. Κων- 
σταντέλλο ή στάση τοΰ Προέ
δρου τοΰ Συλλόγου στήν 
ΟΤΟΕ κατά τό διάστημα άπό 
τό ένατο Συνέδριο μέχρι 31 
Δεκεμβρίου.

Παρουσιάζονταν στήν ήγε
σία τής "Ομοσπονδίας ώρι

σμένες " τάσεις, ροπές, οί ό
ποιες μπορούσαν μέ μία ι
σορροπία δυνάμεων νά δώ
σουν μιά σωστή ύπεύθυνη δι
οίκηση στήν "Ομοσπονδία. 
Καί δέν παρουσιαζόταν μό
νον κρίσις θέσεων άλλά πα
ρουσιαζόταν καί κρίσις προ
σώπων. Ή άξιοποίηση στήν 
ήγεσία τής "Ομοσπονδίας τοΰ 
χώρου τής Τραπέζης "Ελλά
δος, ή όποια θεωρείτο απα
ραίτητη καί είναι καί απα
ραίτητη, έξυπηρετήθηκε μέ 
τήν στάση μας κατά τό 9ο 
Συνέδριο. Καί έπαναλαμβά- 
νω και πάλι, όπως καί στόν 
Απολογισμό μας, τήν συμβο
λή πού είχαν στήν κατεύθυν
ση τοΰ νά δοθεί μία ήγεσία 
ύπεύθυνη καί σωστή τοΰ Κλά 
δου καί οί έκπρόσωποι τών 
Συλλόγων έκείνων οί όποιοι 
δέν μπόρεσαν γιά ειδικούς 
λόγους νά συμμετάσχουν εις 
τήν ήγεσία τής "Ομοσπον
δίας.

Ή συνδρομή τους καί ή 
βοήθειά τους όποτε ζητιόταν 
ύπήρχε. Καί ή στάση τους 
κατά τό διάστημα μέχρι τό 
τέλος Δεκεμβρίου ήταν τέ
τοια ώστε ή ‘Ομοσπονδία νά 
μήν πηγαίνει πίσω, νά πη
γαίνει μπροστά σ’ αύτό τό 
μικρό διάστημα.

Σ' αύτές τίς μεγάλες άντι- 
ξοότητες ήρθε καί προσετέθη 
καί ή θεομηνία τής Θεσσαλο
νίκης. Τρεις μήνες συνάδελ
φοι ομοσπονδιακής δραστη
ριότητας μάς ανάλωσε τό 
θέμα τής Θεσσαλονίκης. Καί 
στή συνέχεια ήρθε τό κΰμα 
τών αρνήσεων γιά τήν έπίλυ- 
ση τών θεμάτων μας.

"Ως πρός τήν τελική ψήφο 
στήν ΟΤΟΕ τό Εκτελεστικό 
Συμβούλιο όδηγεΐτο στήν ά- 
πόφαση τοΰ καθορισμού τών 
άπεργιακών έκδηλώσεων γιά 
τό δεύτερο δεκαπενθήμερο 
του Δεκεμβρίου, σύμφωνα μέ 
προηγούμενη απόφαση τοΰ 
Γενικού Συμβουλίου. Τοΰ Γε
νικού Συμβουλίου τής 28ης 
Νοεμβρίου άν θυμάμαι καλά.

Κατά τή σύσκεψη τοΰ Προ
εδρείου είχε ληφθεϊ ή άπό- 
φαση γιά εισήγηση στό Εκ
τελεστικό Συμβούλιο, γιά 
τίς 2 εικοσιτετράωρες άπερ- 
γίες. Μέσα όμως στό Εκτε
λεστικό Συμβούλιο, ή έκπρο- 
σώπησις τοΰ άλλου κομμα
τιού μας τής Εθνικής, ήταν 
ύπέρ μιάς τους 24ωρης, στίς 
15 Δεκεμβρίου. Ή θέση μου 
ήταν λεπτή καί στήν περί
πτωση αύτή έπειδή έκρινα ό
τι δέν έπρεπε νά έρθουμε σέ 
αντίθεση μέ τό άλλο κομμά
τι τοΰ χώρου τής Εθνικής 
Τραπέζης δέν έπέμεινα έπί 
τής είσηγήσεως γιά τίς δύο 
24ωρες. Αύτό ήταν όλο καί 
όλο καί δέν θά πρέπει νά θε
ωρηθεί σάν παλλινωδία. Εί
χα δέ ύπ’ όψη μου, ότι στήν 
βάση ή στάση μου αύτή δέν 
θά είχε άρνητική έπίδραση.

Γιά τό δεκαπενθήμερο τής 
Τραπέζης "Ελλάδος, τό ό
ποιον έδόθη ειδικά γιά τά 
50χρονά της, πρέπει νά πλη
ρωθούν ώρισμένες προϋποθέ
σεις καί έπιφυλασσόμεθα νά 
έπανέλθουμε μετά άπ’ αύτές. 
Γ ιά τίς ώρισμένες προϋποθέ
σεις, δέν μπορώ νά μιλήσω 
άπό τήν Γενική Συνέλευση, 
θά είναι βλαπτικές.

Έλέχθη ότι τό ΤΕΛΕΞ τής 
Γ ραμματείας, χρησιμοποιεί
ται γιά τό σταμάτημα απερ
γιών. Τό ΤΕΛΕΞ τής Γραμμα 
τείας έμεΐς τό χρησιμοποιή
σαμε συνάδελφοι. Καί τό χρη 
σιμοποιήσαμε γιά δεύτερη 
φορά, όταν έπρόκειτο νά γί
νει μία άνάκληση καί νά μήν 
έρθει σέ σύγκριση ό κόσμος 
πού έπρεπε οπωσδήποτε νά 
ειδοποιηθεί.

Μήν φοβόσαστε. "Η Τράπε
ζα δέν πρόκειται ποτέ νά 
στείλει έντολή καταστήμα
τος όταν δέν έχει προέλθει ά
πό τίς ύπεύθυνες οργανώ
σεις. Διότι ή Τράπεζα πλα
στογράφηση έντολής δέν μπο 
ρεΐ νά κάνει. Και μάλιστα 
χρησιμοποιήσαμε τό ΤΕΛΕΞ 
τής Γραμματείας όταν τήν 
ανακοίνωση γιά κάθοδο σέ 
άπεργία, τήν κάναμε τηλε
γραφικά τήν προηγούμενη 
ή μέρα. "Ώστε ήταν θέμα τα
χύτητας καί μόνο.

Γ ιά τό θέμα ότι δέν δώσα
με ώθηση στήν μαζικότητα 
τοΰ κινήματος, μέ τό νά ά- 
ναθέσουμε έργασίες στήν βά
ση, ένα μέρος τό έκάλυψα or 
ταν άναφέρθηκα στόν ’Οργα
νισμό. Καλύψαμε όμως καί 
άλλους τομείς, όπως είναι τό 
θέμα τοΰ Καταστατικού. Γ ιά 
τήν τροποποίηση τοΰ Κατα
στατικού, δέν λειτουργήσα
με σάν Διοικητικό Συμβού
λιο. Απευθυνθήκαμε σέ πολ
λούς συναδέλφους καί έχου
με κάνει μία Επιτροπή τρο- 
ποποιήσεως τοΰ Καταστατι
κού πού ύπό τήν προεδρία 
μέλους του ΔΣ έργάζεται 
γιά νά τό φέρει τό Καταστα

τικό ένώπιον τοΰ Σώματος 
τών μελών ώστε νά αναμορ
φωθεί. Άλλά, καί έδώ άπαν- 
τώ περισσότερο στόν συνά
δελφο Βλασσόπουλο, ό όποι
ος ύπογράμμισε τήν μή έ- 
νεργοποιηση τής βάσεως. Τό 
πολιτιστικό μέρος, ή πολιτι
στική δραστηριότητα τί εί
ναι; Ή όποια έχει παίξει έ
ναν σημαντικό ρόλο. Δέν εί
ναι αύτό μιά ενεργοποίηση 
τής βάσεως; Ποιος τήν έχει 
στά χέρια του;

Καί έδώ ήρθαν νά μάς κα
ταγγείλουν ότι δέν δέθηκε 
τό ΔΣ μέ τήν πολιτιστική Ε
πιτροπή. Μά πώς δέν δέθηκε, 
όταν μέλη τοΰ ΔΣ άνήκουν 
στήν πολιτιστική Επιτροπή. 
Μήπως έπρεπε τό ΔΣ νά κα
τεβαίνει καί νά όργανώνει 
τίς πολιτιστικές έκδηλώσεις; 
Έδώ μία άποκέντρωσις ή ό
ποια λειτουογεϊ πολύ καλά, 
καταγγέλλεται άπό τήν άλλη 
πλευρά ότι δέν έχει σύνθεση 
μέ τό ΔΣ. Έάν τά ύπεύθυνα 
μέλη τής Πολιτιστικής Επι
τροπής, τά όποια έχουν ύπο- 
χρέωση έγκαίρως νά ένημε- 
ρώνουν τό Διοικητικό Συμ
βούλιο, έπί τής δραστηριότη- 
τός της, καί δέν τό πράττουν 
τότε δέν φταίει τό ΔΣ.

Εκείνο τό ποιο είπαν συ
νάδελφοι, ότι έξακολουθοΰν 
νά ύπάρχουν στό Καταστατι
κό χουντικές Διατάξεις. Οί 
χουντικές διατάξεις δέν ι
σχύουν. Οί άμεσοι Νόμοι τής 
μεταπολιτεύσεως τίς κατήρ- 
γησαν καί επομένως άν γρά
φονται απλώς γράφονται.

Έξ άλλου, είναι άνακρί- 
βεια τό ότι ή ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ 
δέν έχει τίς στήλες της ά- 
νοικτές στόν κάθε συνάδελ
φο. Μέ τήν προοπτική ότι θά 
συνεργασθεϊ σέ σοβαρό καί 
ύπεύθυνο έπίπεδο. Μπορεί νά 
άναφέρεται καί στά προσω
πικά τους θέματα, έφ’ όσον 
αύτά ανάγονται στήν έπαγ- 
γελματική τους ύπόσταση μέ 
σα στήν Τράπεζα. Βεβαίως 
θά τά άναφέρει. Δέν μπορεί 
όμως νά δημοσιεύσουμε κάτι 
τό όποιον θά ήταν σέ άντίθε- 
ση μέ τούς βασικούς κανόνες 
πού έχει γενικά ό Τύπος, ή ό- 
ποιαδήποτε έφημερίδα γιά 
νά κάνει δημοσιεύσεις.

Δέν φταίει τό ΔΣ καί ό ύ- 
πεύθυνος έπί τής ΤΡΑΠΕΖΙ
ΤΙΚΗΣ έάν, οί στήλες Ε
ΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ άπό μία 
καί £ύο σελίδες πού ήταν 
στό παρελθόν, έχουν περιορι- 
σθεΐ. "Όσες πρός δημοσίευ- 
σιν έργασίες μάς στέλλονται 
έφ’ όσον είναι ύπεύθυνες, καί 
έφ’ όσον στέκουν σέ ένα ϋ- 
ψος σοβαρότητας καί σέ ένα 
ύψος εύπρεπους προβολής δη 
μοσιεύονται. Γιατί ένας ό ό
ποιος θά διαβάσει τήν ΤΡΑ
ΠΕΖΙΤΙΚΗ, τρίτος, καί δια
βάσει πράγματα τά όποια 
δέν πρέπει νά διαβάσει σέ 
φύλλο συνδικαλιστικό, τί θά 
πει, όχι γιά τήνσυντακτική έ- 
πιτροπή, άλλά γιά τούς ύπαλ 
λήλους τής Εθνικής Τραπέ
ζης όταν τό όργανό τους βρί
σκεται στήν θέση νά δημοσι
εύει τέτοιου περιεχομένου δη
μοσιεύματα.

Ειδοποιούνται οί συνάδελ
φοι, γιά τήν τύχη τών δημο
σιευμάτων τους. Έάν βέβαια 
σ’ αύτό ύπάρχουν άντιρρή- 
σεις, ή έπιμονή έκ μέρους 
τών αποστολέων, έπειδή άντι- 
τίθενται άκριδώς επάνω σ’ 
αύτήν τήν δημοσιογραφική 
δεοντολογία, άν θέλετε, σ’ 
αύτό δέν είναι ύπεύθυνη ή 
Συντακτική Επιτροπή, οϋτε 
τό Διοικητικό Συμβούλιο.

Έπειδή μίλησα γιά τό Κα
ταστατικό καί έπειδή μίλη
σαν πολλοί καί θέλανε τήν 
Συνέλευση αύτή νά τήν δε
σμεύσουν γιά τό Καταστατι
κό. Δέν δεσμεύεται, ή μάλ
λον καί νά δεσμευθεΐ ή Συ
νέλευση αυτή δέν δεσμεύει 
άλλη Συνέλευση. Διότι γιά 
τροποποίηση Καταστατικοΰ 
όπως ξέρετε άπαιτεΐται ώρι- 
σμένη άπαρτία, άπαιτοΰνται 
ώρισμένες διαδικασίες. Άλ
λά μήν άνησυχείτε. Ή έργα- 
σία γιά τό Καταστατικό έ
χει γίνει καί ή άμεσή μας έ- 
νέργεια σάν Διοικητικό Συμ
βούλιο θά είναι μέχρι τό κα
λοκαίρι νά έχουμε συγκαλέ- 
σει τήν Γενική Συνέλευση 
γιά νά περάσει άφοΰ προη
γουμένως, τεθεί ύπόψη τών 
συναδέλφων γιά νά μάς ποΰν 
τίς άπόψεις τους.

’Έχουμε βέβαια ώρισμέ
νες θέσεις πάνω σ’ αύτό. Ώ
ρισμένες θέσεις, οί όποιες ά- 
φοροΰν αύτήν ταύτην τήν δυ
νατότητα λειτουργίας, τοΰ 
Συλλόγου σ<χν όργάνου. Τής 
ύπάρξεως μιάς σταθερότη
τας στήν Διοίκηση. Άλλά 
αύτά είναι θέματα τά όποια 
θά λεχθούν κατά τήν έπε- 
ξεργασία τοΰ Καταστατικού 
άπό τήν βάση τών συναδέλ
φων.

Γιά τούς ΤΕΛΕΡΣ έλέχθη, 
όπως καί γιά τούς χειριστές 
τοΰ Κέντρου Μηχανογραφίας 
ότι μέ τήν τακτική τήν όποια 
έξειδικευμένες κατηγορίες 
τοΰ προσωπικού, οί όποιες 
μπορούν νά άποτελέσουν ό
μάδες ιδίων συμφερόντων 
πο ύθά όδηγήσουν στήν πολύ 
διάσπαση. Τίς είδικοποιημέ- 
νες όμως έργασίες δέν τίς 
δημιουργούμε έμεΐς. Τίς δη
μιουργεί ήδη ή Τραπεζική τε 
χνολογία. Έμεΐς τί πρέπει 
νά προσέξουμε; Αύτές οί έ- 
ξειδικευμένες όμάδες, νά έ
χουν μιά συνοχή μεταξύ τους 
μέσα στήν ένιαία συνδικαλι
στική όργάνωση. Καί γι’ αΰ- 
τό πρέπει νά δουλέψουμε ό
λοι. Ηδη μπορεί νά πεί κα
νένας ότι έξειδικευμένες ό
μάδες ύπάρχουν. Οί Ταμια
κοί είναι μία έξειδικευμένη 
όμάδα. Οί όργανωταί, άνα- 
λυταί, είναι έξειδικευμένες 
όμάδες. Άλλά οί έξειδεκευ- 
μένες αύτές όμάδες άποτε- 
λοΰν άναπόσπαστα κομμάτια 
τοΰ συνόλου τών συναδέλ
φων.

Έπειδή στό θέμα τών ΤΕ
ΛΕΡΣ έλέχθη ότι ό ώρισμέ- 
νος χρόνος προωθήσεως μπο
ρεί νά άποτελέσει στοιχείο 
πιέσεως μέ άπεργοσπαστικό 
χαρακτήρα, δηλώνω ότι ή 
θέση μας είναι ότι έφ’ όσον 
ό συνάδελφος χρησιμοποιη
θεί ώς ΤΕΛΕΡ, δέν πρέπει 
γιά ώρισμένο χρόνο νά φύ
γει άπό τήν θέση τοΰ ΤΕ
ΛΕΡ. Επίσης, ή μισθολογι- 
κή έξίσωσιςτών χειριστριών 
καί χειριστών τοΰ Κέντρου 
Μηχανογραφίας, αύτής τής 
όμάδος τών 60 τοΰ είδικοΰ 
διαγωνισμού, έχει γίνει πλή-
ρης·

Μέ τόν συνάδελφο, τόν αν
τίστοιχο στόν Λογιστικό το
μέα, πού έχει χρόνια ύπηρε- 
σίας όσα έχει καί ό συνάδελ
φος χειριστής, έχει έπιτευ- 
χθεΐ ώστε αύτοί νά είναι στό 
ίδιο ϋψος άπό πλευράς ά- 
ποδοχών, έκτος ώρισμένων ε
πιδομάτων, τά όποια δέν εί
ναι δυνατόν νά δοθοΰν σέ 
προσωπικό μή έντεταγμένο, 
μή βαθμολογημένο. Και ένα 
άπό αύτά είναι τό έπιστημο- 
νικό έπίδομα. Έδώ βέβαια 
δέν στέκει, θά καταβληθεί 
κάθε προσπάθεια, ώστε ή έν
νοια τοΰ Τραπεζικού ύπαλλή- 
λου, ή όποια ισχύει καί γιά 
τούς χειριστές καί χειρίστρι- 
ες, νά άρκέσει ώστε νά λη- 
φθεΐ ή άμοιβή αύτή ή όποια- 
δήποτε άλλη καί άπό τίς ή 
τούς συναδέλφους τής ειδι
κής αύτής κατηγορίας.

Ό Κανονισμός στεγάσεως, 
όπου κάποιος ομιλητής είπε 
ότι μπαίνουν μέσα διατάξεις 
όπως ή έπιστροφή τοΰ δανεί
ου άπό τίς χήρες κ.λπ., δέν 
έχει άκόμα άρχίσει νά συζη- 
τεΐται έκ μέρους τής Συλλο
γικής ήγεσίας.

Ήδη σέ ώρισμένες περι
πτώσεις έπιτυγχάνεται ώστε 
άπό τόν συνταξιούχο, καί ι
διαίτερα άπό έκείνους οί ό
ποιοι έχουν μικρό έφ’ άπαξ 
νά μήν έξοφλεΐται όλο τό 
στεγαστικό δάνειο. Σέ ώρι
σμένες ειδικές περιπτώσεις 
νά μπορεί νά περνάει στήν 
σύνταξη.

Τέλος, όσον αφορά τήν θέ
ση μας απέναντι στά όργανα 
τά ήγετικά τής έργατοϋπαλ- 
ληλικής τάξεως, αύτή είναι 
ξεκάθαρη. Τά θέλουμε καί 
αύτά νά είναι έπικεφαλής έ
νός μαζικοποιημένου κινήμα
τος. Τά θέλουμε καί αύτά νά 
μήν όπισθοδρομοΟν άπάνω 
καί άπέναντι στά μεγάλα καί 
τά καυτά προβλήματα τής 
έργατικής τάξεως. θέλουμε 
καί αυτά έπιτέλους νά πρω
τοπορούν σέ άγωνιστικές έκ- 
δηλώσεις.

Άλλά, τίς εκδηλώσεις 
μας, δέν θά τίς κάνουμε μέ 
αύτή ή μέ τίς άλλες όμάδες, 
πού κινοΰνται πρός αύτήν ή 
τήν άλλη κατεύθυνση, έχουν 
τήν άλφα ή βήτα αντίληψη. 
Καί είναι φυσικό οί όμάδες 
αύτές, όταν δέν άκολουθοϋ- 
με τίς αντιλήψεις τους, νά 
μάς θεωροϋν ότι είμαστε υ
πόδικοι. "Υπόδικοι όμως μπο
ρούμε νά είμαστε καί λογοδο 
τοΰμε μόνο άπέναντι τοΰ συ
νόλου τών Τραπεζικών ύπαλ
λήλων σάν "Ομοσπονδία καί 
άπέναντι τοΰ συνόλου τών ύ
παλλήλων τής Εθνικής Τρα
πέζης σάν Σύλλογος.

Μέ τήν ευθύνη τήν όποια 
μάς δίνει ή σύνθεση καί^ τό 
σύνολο τής βάσεώς μας, επι
λέγουμε τούς τρόπους καί 
τίς έκδηλώσεις πού θά έκφρά 
σουμε τίς θέσεις μας αύτές. 
Επομένως θά πρέπει νά άπο- 
βλέπουμε στό αποτέλεσμα 
πού φέρει ή θέση μας καί ή 
στάση μας. απέναντι τής πο
λιτικής τών άνωτέρων συνδι-
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καλιστικών καί άνωτάτων 
συνδικαλιστικών οργανώσε
ων καί δχι στό έάν ακολου
θήσουμε τήν άλφα ή 6ήτα 
γραμμή. .

Πιστεύουμε οτι ή εξελιζη ή 
όποια παρουσιάστηκε στόν 
Κλάδο, δέν θά έχει δυσάρε
στες έπεκτάσεις. Αημιουργή- 
θηκε αυτή ή αντίθεση, ή ό
ποια αντί νά μάς έκβάλλει, 
όπως έξέβαλε προηγούμενο 
Διοικητικό Συμβούλιο άπό 
τόν χώρο τόν δικό μας, του
ναντίον έμάς, μάς έδραίωσε 
σέ ανώτερο χώρο καί έδώ εί
ναι ή διαφορά. Διότι μία άν- 
τίθεσις, δέν σταθμίζεται αυ
τή αϋτη σάν αντίθεση. Στα
θμίζεται άπό τό ποι άέξέλιξη

θά έχει. Καί έδώ ή έξέλιξη 
ήταν ότι ανεβήκαμε μέ υψη
λότερες εύθΰνες.

Στηριζόμαστε στό δτι δλοι 
δσοι αποτελούμε τήν ’Ομο
σπονδία καί στεκόμαστε στήν 
ήγεσία της, θέλουμε αύτό τό 
δργανο νά διατηρήσει τις θέ
σεις του καί νά έκπληρώσει 
τήν αποστολή του. Δέν θέ
λουμε νά τό διαλύσουμε. Καί 
μόνο καί μόνο μέ αυτή τήν 
σκέψη, πιστεύω δτι θά οίκο- 
δομηθεΐ κάτι καλύτερο ώστε 
νά βγάλουμε καί αύτήν τήν 
κρίση ή όποια δέν είναι κρί
ση Διοικήσεως, αλλά κρίση 
άντιμετωπίσεως τών θεμάτων 
τοΰ Κλάδου, τών θεμάτων 
τών Τραπεζικών ύπαλλήλων. 
Καί γιά νά είμαι ρεαλιστής 
δσο καί σέ πιό υψηλότερο

σκαλοπάτι καί άν άνεβούμε, 
έστω καί άν τό σκαλοπάτι αύ 
τό είναι άκόμη στήν άκρη 
τής σκάλας, άλλά έχουμε 
δύναμη πού τήν άντλοΰμε ά
πό τήν ένότητά μας, τότε άλ- 
ληλοβοηθούμενοι, πλάι - πλάι 
θά άνεβούμε ολόκληρη τήν 
κλίμακα τής έπιτυχίας τών 
στόχων μας. Μέχρι τήν κορυ
φή της.

Σάς ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα)

Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ : Συ
νάδελφοι, έδώ μάς έχουν υ
ποβληθεί διάφορα ψηφίσμα
τα, σάν έκφραση τού Σώμα
τος τών συναδέλφων έπάνω 
στήν κυβερνητική πολιτική 
τής συμπιέσεως τών άποδο- 
χών μας, στήν άσώυκτική πο
λιτική ή όποια άκολουθεΐται 
άπέναντι τών εισοδημάτων 
μας καί τών δικαιωμάτων 
μας τών θεσμικών.

Γιά νά μήν υπάρξει άντί- 
θεση, οί μέν ψηφίζουν οϊ δέ 
δέν ψηφίζουν, καί δλοι τέλος 
πάντων παρουσιάσουμε μία 
δχι έπιθυμητή εικόνα άπέναν- 
τι στούς τρίτους, θά παρακα- 
λοϋσα δπως κάτω άπό τό

πνεύμα τοΰ ότι δέν δεχόμεθα 
κάτι όποιοδήποτε περιορισμό 
τών δικαιωμάτων μας, παρά 
δτι έχουμε: δικαίωμα στήν 
ζωή καί στήν έξέλιξη, δικαί
ωμα νά συμβαδίζουμε μέ αύ
τό τό όποιο παράγουμε σάν 
έργαζόμενοι, καί, δτι, μέ ό
λες μας τίς δυνάμεις θά στα
θούμε φραγμός σέ κάθε τι τό 
όποιο θά θέλει νά άνακόψει 
τήν πορεία μας αΰτή, κάτω 
άπ’ αύτές τίς έννοιες, νά μήν 
διαβάσουμε φραστικά τό ψή
φισμα, άλλά νά βγάλουμε έ
να ένιαΐο ψήφισμα, τό όποιο 
νά θεωρηθεί σάν Ψήφισμα 
τής Γενικής Συνελεύσεως.

Καί θά παρακαλοΰσα 4—5 
άνθρωποι νά όρισθοΰν, ώστε 
νά συμφωνήσουμε γιά ένα 
κοινό Ψήφισμα, τό όποιο θά 
βγάλει ή Γενική Συνέλευση 
ομόφωνα, καί νά δημοσιευθεΐ 
στά Πρακτικά καί νά σταλεί 
πρός τήν Κυβέρνηση.

"Η Γενική Συνέλευση είναι 
μία ζωντανή εκδήλωση έ- 
νός κομματιού έργαζομενων. 
Αΰτή ή ζωντανή έκδήλωση 
πρέπει νά δείξει καί τήν θέ
λησή της, δτι δχι κύριοι δένη συμμετοχή

των εργαζομένων

θά δεχθούμε φραγμούς άπά- 
νω σέ δτι δικαιούμαστε. 
Σύμφωνοι;

Ή Γενική Συνέλευση ό - 
μοφώνως άπο- 
δέχεται τήν άνωτέ- 
ρω πρόταση τού κ. Προ
έδρου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατόπιν αύ 
τού, παρακαλώ νά θεωρηθεί 
ή Συνεδρίασις λήξασα μέ 
μίαν παραδοχήν τών Πεπρα
γμένων, τού Διοικητικού ‘Α
πολογισμού.

"Η Γενική Συνέλευση 
νομίμως έγκρί- 
ν ε ι τόν Διοικητικό ’Α
πολογισμό, χωρίς καμμιά 
ένσταση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ή άπάντη- 
ση τοΰ κ. Κάσδαγλη στόν κ. 
Μπαμίχα, παρακαλώ νά δο
θεί διά τής συναδελφικής ό- 
δοϋ.

'Επίσης γιά τήν ένσταση, 
τήν όποια σάς διάβασα προ
ηγουμένως, πού ύπεβλήθη ά
πό τούς συναδέλφους Κων- 
σταντέλο, Νιτερόπουλο, Λατ- 
ζώνη, Ζεκάκο, Βασάλο καί 
Ράπτη, γιά τόν τρόπο ψηφο
φορίας πού άκολουθεΐται 
στήν σημερινή Γενική Συνέ
λευση, ό όποιος, κατά τούς 
ίδιους, δέν διασφαλίζει τό ά- 
διάβλητό της. Εκείνοι οΐ ό
ποιοι θέλουν νά τήν κάνουμε 
δεκτή νά σηκώσουν τό χέρι 
τους. Εκείνοι οί όποιοι την 
άπορρίπτουν νά σηκώσουν τό 
χέρι τους.

(Ακολουθεί ψηφοφορία δι’ ά- 
νατάοεως τής χειρός)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ή Γενική 
Συνέλευση τήν απορρί
πτει.

Μετά, άφοϋ διαπιστώθηκε οτι 
δέν ύπάρχει άλλο θέμα γιά 
συζήτηση, ή συνεδρίαση τε
λείωσε στις 7 τά άηάγευμα.

Όμιλίε€ συναδέλφων πού 
κατατέθηκαν στό Προεδρείο τής Γ. Σ.

Εκτός άπό τίς συνομιλίες τών συναδέλφων πού έγιναν 
κατά τή διάρκεια τής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τοΰ Συλ
λόγου μας, υπήρξαν καί οί Εξής ομιλίες πού κατατέθηκαν 
στό Προεδρείο τής Γενικής Συνέλευσης:

σ,τη διοίκηση των 
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Δρ. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Γ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΧΡ. ΛΑΠΠΑ
Κύριε Πρόεδρε τής Γενικής Συ- 'Υπάρχει άπό πολλά χρόνια, 6- 

νελευσεως, Κύριε Πρόεδρε να αίτημα πού όφορά μιά μεγά-
τοΰ Συλλόγου, Κύριοι Συνά
δελφοι, ^ ΒΛΕΠΕ 16Η ΣΕΛΙΔΑ

Ανάτυπο απο τήν

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κυκλοφόρησε σέ ειδική έκδοση τής «Τραπεζικής» ή 
μεγάλη έρευνα της εφημερίδας μας γιά τήν συμμετοχή 
τών Εργαζομένων, στη διοίκηση τών Επιχειρήσεων. Επειδή 
ό άριθμός τών τευχών είναι περιορισμένος, παρακαλοϋν- 
ται όσοι συνάδελφοι ένδιαφέρονται γιά τήν άπόκτηση αυ
τής της έκδοσης, νά άπευθυνθοΰν στό Σύλλογο, τηλέφ. 
321.89,63 καί 32.11.617, δίδα Γιανέλα.

ΒΙΒΛΙΕΜΠΟΡΙΩΝ 

Γ. ΜΠΟΥΚΑΣ
ΖΩ0Δ0Χ0Υ ΠΗΓΗΣ 24 

ΤΗΛ. 3627278
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΕΝΤΡΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΣ

"Έπειτα άπό τρεις (3) δεκαετίες δουλειάς στόν 
ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 
σάς γνωρίζω δτι βρίσκομαι στήν εύχάριστη θέση νά σάς 
προμηθεύω άλα σχεδόν τά βιβλία, πού διαθέτουν οί Ελ
ληνικοί Εκδοτικοί Οίκοι, μέ πολύ χαμηλές τιμές.

'Επίσης μού άνατέθηκε ή άποκλειοτικότητα τοΰ μόλις 
έκδοθέντος Λεξικού τής Δημοτικής γλώσσας, ένα αρι
στούργημα πολύχρονης προσπάθειας: ((ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΡΟ
ΤΥΠΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ».

Είναι ό πολυτιμότερος οδηγός τοϋ μαθητή, σπουδα
στή, έπιστήμονα καί έπαγγελματία.

Ειδική τιμή γιά τά μέλη τών Συλλόγων τής Εθνικής 
Τράπεζας. Πουλιέται μόνο τοίς μετρητοίς, άντί δρχ. 1. 
250. Τόμοι 2.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ

-----------------------------------------------------------------------------

ΐ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ι Δέχεται σύμφωνα μέ τούς όρους τοϋ Τα

μείου Υγείας

Δροσίνη 16 Κηφισιά 
Τηλ. 8084654

ΥΦΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΤΣΙΜ1ΣΚΗ 90 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦ.: 263.010

Δέχεται μέ τό τιμολόγιο του ΤΥΠΕΤ

Τό Ιατρείο του έχει έξοπλισθεΐ πρόσφατα μέ τά 
πλέον σύγχρονα διαγνωστικά ήλεκτρονικά όργανα, δπως 
συσκευή συνεχούς παρακολουθησεως τής καρδιακής λει
τουργίας έπί οθόνης Τηλεοράσεως (MONITOR), Αυτόμα
τος Ήλεκτροκαρδιογράφος FK/5A BUDRICK, Φωτομοτο- 
τογράφος διά τόν ταχύ έλεγχο τής λειτουργίας τοΰ θυρε
οειδούς Άδένος, ’Ακτινολογική Συσκευή NOVOSCOP 
BLINDE GC λίαν ύψηλής προστασίας, Σύγχρονος συ
σκευή κυλιομένου δαπέδου διά τήν διενέργεια Δοκιμασίας 
Κοτιώσεως της Καρδιάς (CARDIO EXERCISE TREAD
MILL) κ.ά.

ΤΩρες λειτουργίας τού Ιατρείου πρωινές καί άπο- 
γευματινές (πλήν Σαββάτου).

ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΚΕΦΑΛΑΣ
* Iατρός

Παθολογικής Κλινικής Δημοτικοϋ Νοσοκομείου 
«ΕΛΠΙΣ»

Ίπποκράτους 102 - Σμολένσκη 5, Τηλ. 3624949 
Οικία: Τραπεζουντίου 3, Τηλ. 3623277

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ε. ΚΑ ΓΛΟΓΛΟΥ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ- 
ΚΑΊΛΟΓΛΟΥ

ΧΕΙΡ. ΟΑΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
'Οδός Άναστασάκη 2, Α' όροφος 

Ζωγράφου (6η στάσις)
Τηλέφ. 7708.206

Δέχονται μέ τιμές ΤΥΠΕΤ

ΠΑΝΣΙΟΝ «Η ΓΑΛΗΝΗ»
Σέ προνομιούχο θέσι, προσφέρεται γιά διαμονή ηλι

κιωμένων καί άνάρρωση άτόμων κάθε 
ηλικίας.

Στήν ίδια ΠΑΝΣΙΟΝ, ειδικός Γηρίατρος, δίνει ζωντά
νια ατά γηρατειά, ανανεώνοντας τόν όργανισμό τών ήλι- 
κιωμένων κατά τό σύστημα τής Γεροντολόγου Καθηγη- 
τρίας κ. Α. Άσλάν καί μέ νεώτερα άλλα Επιτυχημένα συ
στήματα, τελευταίας έφευρέσεως.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΑ. 99.17.256 κ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΝ
Διεύθυνση: 

θουκυδίδου 24
(Παράλληλος Βουλιαγμένης)

’Αργυρούπολη ’Αττικής

Παρα ένας τεαααρακοντα!
μαία ArriAonovAor

'.'<χρά ένας τεσσαράκοντα ρήτορες δήλωσαν συμμετοχή γιά 
νά μιλήσουν στή Γενική Συνέλευση τοϋ Συλλόγου μας πού κρά
τησε ΊΟ περίπου ώρες, *£στόθο αρκετοί συνάδελφοί έμειναν 
καί τήν παρακολούθησαν ώς τδ τέλος.

CUT

ΕΥΚΑΙΡΙΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
σέ κινητά φύλλα 

Διατίθεται μέ πολύ 
εύνοϊκούς όρους 

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 32.18.963 
Βρες έργασίας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Σ. ΒΑΣΙΝΙΩΤΗ
ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Έλ. Βενιζέλου 145 - ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛ1 Σ 
Τηλ. Ίατρ. 9923576 Οίκ. 9236211

Δέχεται μέ τιμές ΤΥΠΕΤ 
Κάθε μέρα πλήν Σαββάτου
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λη μερίδα Οπαλλήλων πολεμι
στών τού Ν. 751) 48 καί 1836) 51 
Γιό τήν τάξη αυτή των πολεμι
στών καμιά συλλογική ηγεσία 
δέν πήρε στά σοβαρά τό αϊτημά 
τους, μολονότι ή άδικία πού 
τούς έγινε άπό τήν δικτατορία 
είναι κατάφωτη. Ή Πολιτεία ά- 
νεγνώρισε - τίς υπηρεσίες πού 
ηροσέφεραν στήν πατρίδα κατά 
τήν διάρκεια τοΰώ άνταρτοπόλε- 
μου καί γιά νά τούς ικανοποιή
σει μερικώς ψήφισε Ν.Δ. 4547)66 
καί τούς προώθησε κατά δύο έ
τη. Ή χούντα όμως πού άναρρι- 
χήθηκε στήν άρχή, κατάργησε 
διά τού Νομοθ. Διατάγματος 199 
τοΰ 1967 τό Νόμο 4547)66 πού 
προωθούσε τούς πολεμιστές καί 
στή θέση τοΰ καταργηθέντός 
Νόμου έκάνε τόν Ν. 179 καί προ
ωθούσε κατά 4 έτη άλλους άντι- 
οτασιακούς...·'Τά συλλογικά μας 
όργανα πού μας εκπροσώπησαν 
μέχρι σήμερα, ποτέ δέν ένδια. 
φέρθηκαν ρτά σοβαρά γ.ιά τήν 
έπανόρθωση τής αδικίας.

Μέ τόν Πρόεδρο τής Ο.Τ.ΟνΕ. 
κ Παπαμάργαρη, έκάναμε δύο 
συμβούλια γι' αυτό τό θέμα, καί 
όπως έδειξαν τά πράγματα έμει
ναν χωρίς άπρτέλεσμα.

Τούς πολεμιστές τούς θυμούν
ται μόνο κατά τίς κρίσιμες στι
γμές άπεργίας r καί γεν. συνε
λεύσεων. Στή σημερινή όμως συ
νέλευση ό Πρόεδρος, στό πρό
σωπο τού όποιου έχω άπεριόρι. 
στη εμπιστοσύνη καί έκτίμηση, 
δέν είπε ούτε δύο λόγια συμπά
θειας γιά τήν τάξη στήν όποία 
καί ό ίδιος υπάγεται. Άπό ‘τίς 
πολλές όμως οχλήσεις μου, τό
σον στήν ΟΤΟΕ, όσον καί στόν 
Σύλλογό μας, τό έτος 1977, με
ταξύ άλλων Θεμάτων έθίγη στό 
τέλος τής συζητήσεως, άπό τά 
Προεδρεία στόν Υπουργό τής 
‘Εργασίας καί τό θέμα αύτό, ό 
δέ κ. 'Υπουργός άπάντησε ότι 
τού είναι εύκολότερό νά καταρ 
γήσει τόν χουντικό Ν. 199)67 
καί νά έπαναφέρει τόν Ν. 4637) 
66, τήν ίδια άπάντηση είχεδώ- 
σει τό 1976 καί στόν Σύνδεσμο 
Πολεμιστών παρόντος καί τού κ. 
Θεοφανόπουλου. Τί έκαναν λοι
πόν ή ΟΤΟΕ καί ό Σύλλογός μας 
γιά τήν υλοποίηση τής ύποσχέ- 
σεως τού κ. Υπουργού;

Δέν θά έπρεπε νά τό άνακοι. 
νώσουν στό Προσωπικό γιά νά 
δεσμεύσουν τόν κ. ’Υπουργό ; 
Γιατί δέν τό έκαναν; Τόσον ή 
ΟΤΟΕ, όσον καί ό Πρόεδρός μας 
παρήγγειλαν στόν Σύνδεσμο νά 
μήν μπαίνουμε στό δρόμο τους, 
άν θέλουμε νά γίνει κάτι. Τί έ
γινε λοιπόν; Εμείς δέν βγήκα
με στόν δρόμο τους.

Στήν τάξη αύτήν ή άδικία δια
δέχεται ή μιό τήν άλλη, οάν νά 
μήν έφθανε ή πρώτη άδικία ήλ- 
θέ καί ή δεύτερη μέ τήν προσω

ρινότητα. Οί πολεμιστές κατά 
τήν πρόσληψή τους παρέμειναν 
σ’ αύτήν ένα έτος έναντι διε
τούς παραμονής τών μή πολεμι
στών συναδέλφων. Τό 1966 μέ 
Ν.Δ. 4258)66 κατηργήθη ή προ
σωρινότητα σέ όλους τούς συνα
δέλφους έκτος τών πολεμιστών, 
καί ώς έκ τούτου προωθήθηκαν 
κατά δύο έτη όλοι οί συνάδελ
φοι χωρίς έκ παραλλήλου νά 
προαχθούν καί οί διορισμένοι μέ 
τόν Ν. 751 καί 1836 πολεμιστές 
διότι ή ύπηρεσία τής Τραπέζης 
συνεψήφισε τό ένα έτος τό ό
ποιο τούς είχε άναγνωρίσει ή 
πατρίδα γιά τίς υπηρεσίας πού 
ηροσέφεραν έπί 5 έτη.

’Επειδή ή έτήσια προώθηση 
στούς πολεμιστές δέν έδόθη διά 
Νόμου, αλλά άπό πρωτοβουλία 
τής Τραπέζης, θεώρησε σκόπι- 
μον νά άφαιρέσει τό προβάδισμα 
τού ένός έτους τό όποιον, οί πο
λεμιστές διατήρησαν έπί 18 έτη. 
Νά" λοιπόν πώς έπλήγησαν οί πό-

Δέν άμφιβάλω ότι θά πρέπει . 
νά άγωνι’σ.τοΰμε καί γιά τίς αύ- 
ξήσεις μας καί γιά τήν^δημιουρ
γία τού άπεργιακού.ταμείου καί 
γιά τόσα άλλα πού άκούσθηκαν 
στήν συνέλευσή μας, άλλά χω
ρίς αύτό νά σάς ξενίσει — πρώ
τα άπ’ όλα θά πρέπει νά δίεκδι- 
κήσουμε νά δουλεύουμε σάν άν
θρωποι, νά δουλεύουμε όπως 
δουλεύουν όί συνάδελφοί μας σ’

όλες τίς χώρες τής Εύρώπης, 
γιατί όπως πολύ σωστά έγραφε 
κάποτε μία έφημερίδα άπευθυ- 
νόμενη πρός τόν κ. Διοικητήν 
τής Τραπέζης καί άναφέρέτ'ο 
γιά τίς συνθύκες πού έπίκίρα- 
τούν στό Κατάστημα Πανεπιστη
μίου, έγραφε ότι μέ τέτοια ά
θλια καταστήματα πού διαθέτει 
ή ’Εθνική, ούτε γιά τά λεμονά
δικα τής. Ε.Ο.Κ. δέν κάνει.

ΤΟΥ ΣΥΝ. ΙΩΑΝ. ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σάν έκπρ.όσώπος τού Δημοκρα
τικού Συνδικαλισμού, έχω τήν τι
μή άπό τό βήμα αύτό νά άσκή- 
σω μιά καλοπροαίρετη κριτική 
γιά τά όσα έπραξε τό Δ.Σ. τού 
Συλλόγου μας. *

. Πρίν προχωρήσω θά ήθελα γιά

Μ ή πτυχιούχοι.- π τ υ - 
χιούχοί : Καμμιά πρόοδος. 
Διαρκής μάλιστα άντιδικία, χω
ρίς άνάληψη καμμιάς σοβαρής 
καί έπίσημης προσπάθειας γιά 
προσέγγιση καί ένότητα. Όσο 
μάλιστα γιά τόν τρόπο έπιλύσε- 
ως τού θέματος τών μή πτυχιού-

μοκρατικό; Πέστε μας επιτέ
λους Κάτι. Μήπως τουλάχιστον 
μεθοδεύεται; Είχατε βέβαια έξ 
αγγείλει πολλά προγράμματα" 
φαίνεται, δυστυχώς, ότι θά πα
ραμείνουν προγράμματα. Είναι 
μοίρα τών περισσοτέρων 'Ελλή
νων διοικούντων νά λέγε πολλά 
καί νά κάνούν λίγα. Ραίνεται ότι 
άκολουθείτε τήν ϊδια τακτική. 
"Ολες σας οί ένέργειες μοιά
ζουν μέ ένέργειες γιατρού πού 
έχει νά σώσει ασθενή καί αύτός 
άσχολεΐται μέ γρατζουνιές...Λ

Στό θέμα ενημέρωσης τής βά
σης καί προετοιμασία ώστε νά 
βρισκόμαστε σέ έτοιμότητα,. .τί
ποτε. Σχεδόν φθάσαμε σέ σημέΐο 
νά. άπεργούμε καί νά μαθαίνου
με τούς λόγους τής άπεργίας 
μετά, ή νά μαθαίνουμε πρώτα· 
άπό τόν Τύπο τί μάς άπασχολεί 
καί πότε θ' άπεργήσόυμε καί με
τά άπό τή Δ) ση τού Συλλόγου 
μας. Ακόμη καί οί ανακοινώσεις

Αλλη άποψη της Συνέλευσης. Ο συν. Σ. Διλιντας στό βήμα.

λεμιστές άπό τήν Πολιτεία καί 
τήν Διοίκηση τής Τραπέζης.

Κύριε Πρόεδρε, ο ίτάξεις τών 
πολεμιστών περιμένουν καί περι
μένουν πολλά άπό σάς.

Σάς εύχαριστώ.

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΤΠΑΝΝΟΥ
’Αγαπητοί συνάδελφοι,

• "Ένα σοβαρό πρόβλημα πού 
πρέπει νά άπασχολήσει τήν ση
μερινή Γενική Συνέλευση, είναι 
τό πρόβλημα ήών συνθηκών έρ 
γασίας γιά όλους τούς συναδέλ
φους πού έργάζονται στά 'Υπο
καταστήματα τόσο στήν Αθήνα 
όσο καί στήν έπαρχία.

Είναι άπαράδεκτο νά έπικρα- 
τούν συνθήκες πού σέ όλους 
μας είναι γνωστές στούς χώ
ρους τιού ξοδεύουμε τό 1)3 τού 
24ώρου μας, καί πού θέλουν νά 
λέγονται Υποκαταστήματα τής 
Εθνικής Τραπέζης.

Είναι άνεπίτρεπτο καί συγχρό
νως έγκληματικό γιά τήν υγεία 
μας νά στριμώχνονται στήν κυ
ριολεξία ό ένας συνάδελφος δί
πλα στόν άλλο πού νά πρέπει 
νά ζητάς συγγνώμη κάθε τρεις

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»
Μηνιαίο όργανο 

τού Συλλόγου Υπαλλήλων 
τής Εθνικής Τραπέζης 

Ελλάδος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
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καί λίγο, άπό διπλανό σου γιά 
νά περάσεις, γιά τό λόγο ότι 
δέν υπάρχει ούτε σπιθαμή έλεύ- 
θερου χώρου, μέσα άπό τά γκι
σέ πού δουλεύουμε.

Είναι έγκλημα γιά τήν ύγεία 
μας νά υπάρχει τέτοιρς έξαερι- 
σμός πού νά άναγκαζόμαστε νά 
βγαίνουμε στό δρόμο νά άνα. 
πνεύσουμε λίγο «φρέσκο» άέρα 
άνακατεμένο μέ άφθονα καυσαέ
ρια, μόνο καί μόνο γιά νά μπο
ρέσουμε νά συνεχίσουμε τή δου
λειά μέχρι τίς 3 1)2 καί νά μή 
λιποθυμήσουμε άπό τήν έλλειψη 
οξυγόνου καί τήν κάπνα τών τσι 
γάρων.

Πιστεύω ότι οί ίδιες συνθήκες 
πού σάς άναφέρω καί πού έπι· 
κρατούν στό Κατάστημα Σόλω- 
ν.ος πού δουλεύω, έπικρατούν 
στά περισσότερα καταστήματα 
τής Τραπέζης, καί νά σημειώσε
τε ότι τό Κατάστημα Σόλωνος 
είναι άπό τά πιό καινούργια τής 
Τραπέζης — μόλις 6 χρονών κα
τάστημα — καί παρά τά έπανει- 
λημμένα έγγραφα πού έχουν 
σταλεί στή Διοίκηση τής Τραπέ
ζης, άπό τή Διεύθυνση τού Κα
ταστήματος, πού όμολογουμένως 
πάσχει καί αύτή γιά τήν καλυ
τέρευση τής καταστάσεως, καί 
στό Σύλλογό μας άπό τούς έκ- 
προσώπους τού Καταστήματος, 
δυστυχώς, καί λυπάμαι πολύ πού 
τό λέω, δέν έχει ένδιαφερθή κα
νείς νά λάβει στά σοβαρά τό 
πρόβλημα αύτό.

’Αγαπητοί συνάδελφοι, δέν θέ
λω νά σάς κουράσω γιά πράγμα
τα πού σέ όλους μας είναι γνω
στά. ’Αλλά θά πρέπει νά σάς το
νίσω ότι έγκληματοΰμε σέ βά
ρος τής υγείας μας άν δέν ά- 
ποφασίσουμε νά διεκδικήσουμε 
άγωνιστικά καλύτερους χώρους 
δουλειάς, καλύτερες συνθήκες 
δουλειάς — ένας ύπάλληλος νά 
βγάζει δουλειά γιά τρεις — υγι
εινότερα καταστήματα, νά μήν 
μάς πνίγουν οί καπνοί καί τά 
καυσαέρια, νά λείψουν τά πατά
ρια άπό τά καταστήματα, φαινό
μενο πού μόνο στήν ’Ελλάδα τό 
συναντάς.

λόγους συνδικαλιστικής δεοντο
λογίας νά εξηγήσω τήν έκούσια 
σιωπή μας στό διάστημα πού πέ
ρασε.

Ή σιωπή μας δέν ήταν έπιδο. 
κιμασία τού τρόπου ή τών μεθό
δων πού είχατε διαλέξει γιά τήν 
προώθηση τών έπαγγελματικών 
μας θεμάτων. Θελήσαμε νά σάς 
δώσουμε πίστωση χρόνου, πού 
κάθε συνδικαλιστής ή σχήμα πρέ 
πει νά δίνει σ’ ένα νεοεκλεγμέ- 
νο Δ. Σ., έστω καί έάν έσείς ε ί - 
δικά δέν έκπροσωπούσατε τήν 
πλειοψηφία τών συναδέλφων, 
άλλά έχοντας έκλεγεί μ* ένα 
άντιδημοκρατικό σύστημα καί 
άναιδημοκρατικό σύστημα πού 
πρώτοι έχουμε άποκηρύξει, τυπι
κά έκπροσωπείτε τό σύνολο, ού. 
σιαστικά όμ'ως τή μειοψηφία.

Άλλος ένας λόγος, επίσης εί
ναι ότι καθ’ όλο τό διάστημα ό^ 
Κλόδος μας ήταν σέ μιά διαρκή 
κινητοποίηση καί αναβρασμό καί 
όποιαδήποτε κριτική ίσως έθεω- 
ρεΐτο διασπαστική κίνηση, άπό 
σκοτεινές δυνάμεις προερχόμε
νη. Έτσι άλλωστε συνηθίζζεται 
νά χαρακτηρίζεται κάθε κριτική 
πού σάς γίνεται άπό όποιονδή- 
ποτε άνεξαίρετα.

Σήμερα, λοιπόν, έχοντας όλο 
τό δικαίωμα πλέον, θά κάνουμε 
μερικές παρατηρήσεις γιά τό έρ
γο σας καί τά άποτελέσματά 
του.

Πολύ ισχνές, άν όχι άνύπαρ- 
κτες, καί αύτή τή χρονιά οί έπι- 
τεύξεις σας. "Ολα τά καυτά μας 
θέματα έχουν τεθεί καί πάλι στό 
περιθώριο ή σιγοβράζουν.

’Οργανισμός : Βήμα ση. 
μειωτόν, άν όχι οπισθοδρόμηση. 
Σέ όλες τίς διαδικασίες μάς γρά 
ψατε στά παλιά σας τά παπού
τσια, κατά τό κοινώς λεγόμε
νο. Νομίζουμε ότι αύτό τό προ
σχέδιο πού μάς παρουσιάσατε, 
δέν θά καλύπτει ούτε τίς άνάγ- 
κες τών άμέσως προσεχών χρό
νων. Κοντόφθαλμη άντιμετώπι- 
ση. " Ισως δέν θά θέλατε νά στε 
ναχωρήσετε τήν Διοίκηση, όπως 
συνηθίζετε νά κάνετε άλλωστε 
σέ όσες περιπτώσεις χρειάσθηκε 
νά έρθετε σέ άντίθεση μέ τούς 
έκπροσώπους τής έργοδοσίας 
μας.

Δεν θυμόμαστε άν έχει συμπς- 
ριληφθεΐ καί αύτή ή σύντμηση 
τού χρόνου προαγωγής, πού ά- 
ποτελεϊ μάλιστα καί θεσμικό μας 
αίτημα.

χων, ούτε κάν τόν διαλέξατε, 
άντίθετα συρθήκατε άπό τόν 
Σύνδεσμο γι’ αύτό. Ή έλλειψη 
άγωνιστικότητας άπό μέρους σας 
είναι μεγάλη.

’Ασφαλιστικό: Δόθηκε
λύση κι’ έδώ μέ μυστικότητα χω
ρίς διάλογο· έμεϊς ζητούσαμε 
δημοψήφισμα μετά τήν πλήρη έ- 
νημέρωση τού δικτύου άπό έσάς 
καί τούς διαφωνούντες, έσείς 
χαράζατε πορεία καί δώσατε λύ
ση. ’Ελπίζουμε ό χρόνος νά δεί
ξει ότι έμεϊς είμαστε οί κερδι
σμένοι καί όχι ή Διοίκηση καί ή 
Κυβέρνηση. Ρωτάμε καλοπροαί
ρετα άν άληθεύει ή φήμη ότι έ
χει γίνει συζήτηση γιά αύξηση 
τών άσφαλιστικών εισφορών γιά 
άντιμετώπιση τής έλλειματικότη- 
τας τού ένός Ταμείου μας. Αν 
ναί, ποιά ή θέση σας;

Μισθολογικό : ’Απ’ ο,τι
μάς πληροφορεί ό παλιός μας 
πρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας, έ
χετε ταυτισθεϊ μέ τό ύπουργείο 
Συντονισμού.

Επιδόματα Διοι κ ή - 
σεως - Άπεργιακό Τα
μείο : 'Υπό συζήτηση ή μάλ
λον μεθοδεύονται. Ή λέξη μεθό
δευσα αποτελεί πλέον τό σήμα 
κατατεθέν έμεϊς τό λέμε «6ά 
ρα νομή». Ελπίζουμε ή μεθόδευ 
ση νά έχει τελειώσει καί μέ τή 
θητεία σας.

Γιά τήν άπλή άναλογική, ούτε 
κουβέντα. "Οταν κόναμε μιά κί
νηση γιά τήν τροποποίηση τού 
σχετικού άρθρου τού καταστατι
κού, ώστε οι έκλογές νά γίνον
ται μ* αύτό τό σύστημα, μάς εί
πατε βιαστικούς μέχρι ύποψίας. 
Τώρα τί έχετε νά πείτε; Μήπως 
δέν μάς πηγαίνει τό σύστημα; 
Μήπως δέν είμαστε ώριμοι νά τό 
δεχτούμε; Μήπως παραείναι δη-

I
Ή μεγάλη έκταση} 

τών πρακτικών τής | 
Γεν. Συνέλευσης, έπι- ι 
βάλλει τήν αναβολή ! 
τών άλλιον δημοσιευ- ί 
μάτων μας γιά τό έπό · 
μενο φύλλο τής «Τρα- j 
πεζιτικής».

δέν φθάνουν στούς συναδέλ
φους, προσωπικά μάλιστα έχω έ- 
νπμερώσει τόν συνάδελφο Γεν. 
Γραμματέα μας.

Καί τό τραγελαφικό, πού ό
μοιο δέν ύπάρχει στήν ιστορία 
τού Συλλόγου: Πρωινό σήμα γιά 
δίωρη στάση καί μετά άπό λίγο 
μέ τά τέλεξ τής Διοικήσεως, 
ΝΑΙ,μέ τά τέλεξ τής Διοικήσε- 
ως, στέλνετε νέο μήνυμα πού ά- 
ναστέλλει τήν άπεργία. Πολλά 
μάλιστα καταστήματα δέν είχαν 
πάρει τό πρώτο μήνυμα καί τούς 
πήγε μόνο τό TELEX τής άνα- 
στολής.

Κάτι συγκεντρώσεις γιά ένημε 
ρωση καί διάλογο, πού μάς εί
χατε ύποσχεθεΐ στύν πρώτη καί 
τελευταία συνάντηση στήν Όμο 
σπονδία, έμειναν υποσχέσεις.

Ούτε κάν τίς παραιτήσεις 
συμβούλων δέν μάς άνακοινώ- 
νετε.

"Εχετε άπομακρυνθεϊ πολύ ά
πό τή βάση καί δυστυχώς δέν 
άνησυχεΐτε καθόλου άπό τή διά
σπαση πού άρχίζει νά παίρνει 
πελώριες διαστάσεις. ‘Έντεχνα, 
μέ τόν ψίθυρο καί μέ τήν άνο- 
χή σας όμως έχει άρχίσει ό δια
χωρισμός, ανάλογα μέ τίς κομ
ματικές πεποιθήσεις τού καθέ
νας, καί είναι λυπηρό ότι ό δι
χασμός καλλιεργείται άπό άν- 
θρώπους μέ πολυετή συνδικαλι
στική δραστηριότητα καί πείρα, 
όχι όμως μέ συνείδηση συνδικα
λιστική στό χώρο μας.

Γιά άτομική προβολή καί συν
δικαλιστικά οφέλη θυσιάζουν έ
νότητα, έπιτυχία, άγώνα καί ί
σως καί αύτό τό μέλλον μας σάν 
Κλάδου. Δέν έμαθαν ότι ή κριτι
κή γίνεται μετά τόν άγώνα καί 
ποτέ πρίν ή κατά τήν διάρκεια 
αύτού. Δέν άναλογίζονται τί θά 
θερίσουν;

’Αλλοίμονο άν τό μικρόβιο τής 
κομματικοποίησης τού συδικαλι- 
σμού εισχωρήσει σέ τόσο μεγά
λο βάθος.

Συνδικαλισμός πολιτικοποιημέ
νος, ναί* κομματικοποιημένος, 
ποτέ. Ή εύθύνη όμως καί αύτού 
τού φαινομένου σάς βαρύνει τό 
ίδιο άν όχι περισσότερο. Πρώτοι 
δώσατε τό παράδειγμα μέ τήν 
άπαράδεκτη στάση σας καί κα
τάσταση πού δημιουργήσατε 
στήν 'Ομοσπονδία μας.

Γενικά συμπεράσμα

μας θέματα· ττάράμένούν. άλυτα. 
'Υπάρχει' διάσπαση./ Στήν 'Ομο
σπονδία έπίσης. - Σέ 'άριστο ση
μείο βρίσκονται οί σχέσεις μας 
μέ τόν έργοδότη πού θέλέί μέν 
νά βοηθήσει τήν κατάσταση, αλ
λά άλλοι τού δέναύν .τά χέρια, 
όπως μάς βεβαιώνετε. ’Ελπίζου
με νά τά λύσετε.

Ά π α ι τ ο ΰ με:

1) . 11 Αμεση ενεργοποίηση γιά 
τήν λύση τών προβλημάτων πού 
προαναφέρθηκαν, όπως έπίσης : 
α) έφαρμογή πάντοτε τής εξο
μοιώσεις. Άν ή Τράπεζα τής 
Ελλάδος έδωσε 15θήμερο γιά 
τά 50 χρόνια της, τί πρέπει νά 
δίνει σέ μάς ή δική μας Τράπε
ζα γιά τά τριπλάσια χρόνια της 
όσα καί γιά τά κέρδη πού ή δι
κή μας εύσυνείδητη δουλειά τής 
άποφέρει.

Μήπως υπάρχει τέτοιο αίτημα 
κύριε Πρόεδρε;

2) Αύξηση τών οικογενειακών 
έπιδομάτων. Αύτό μάλιστα θά 
βρεθούν σέ δύσκολη θέση νά τό 
όρνηθούν, όταν ή ίδια ή Κυβέρ
νηση ομολογεί ότι τήν άπασχο- 
λεΐ τό πρόβλημα τής ύπογεννη. 
τικότητας.

’Αξιοκρατία. Σείς οί ίδιοι προ
βαίνετε σέ καταγγελίες καί στα 
ματάτε έκεΐ. Είναι τάχα τρόπος 
άντιμετώπισης τού προβλήματος 
αύτός;

Νά σταματήσει κάθε έζωτρα- 
πεζική πίεση καί ή Τράπεζα νά 
διοικείται άπό τή Διοίκησή της. 
Κι’ έδώ περιορισθήκατε σέ κα
ταγγελίες καί αύτές μάλλον άό- 
ριστες.

’Επιδόματα Διοικήσεως.
.Αναπροσαρμογή τών πάσης 

φύσεως έπιδομάτων.
Τιμαριθμική αύξηση.
Συμμετοχή στήν αύξηση τού 

έθνικού εισοδήματος.
Φορολογικές άπαλλαγές.
Τακτοποίηση τών έκκρεμοτή- 

των μέ τούς TELLERS - ΧΕΙΡΙ
ΣΤΗ ΙΩΝ κλπ. κλη.

Μιά πρόταση :
Νά δεσμευθεϊ τό Δ.Σ. τού Συλ

λόγου, μας νά μήν διαπραγμα- 
τευθεΐ καμμιά αύξηση πού νά 
μειώνει τό εισόδημά μας.

"Οχι στήν αύξηση πού θά εί
ναι κάτω άπό τήν πραγματική 
αύξηση τού τιμαρίθμου.

Τό ξέρουμε ότι θά χρειασθεϊ 
άγώνας, τόσο γιά νά έηιτευ- 
χθούν όλα αύτά, όσο καί γιά νά 
κλείσουν οί πληγές.

Οί καιροί πού περνάμε είναι 
δύσκολοι καί οί άγώνες θά είναι 
έντονοι.

Πώς θά παλαίψουμε χωρισμέ
να; Άναλογισθεΐτε τίς εύθύνες, 
σταματήστε τίς άπειλές, τίς καμ 
μιά φορά σέ άνάρμφστο ύφος ά- 
νακοινώσεις, έστω καί άν σας 
προκαλούν. Μέ σύνεση, ειλικρί
νεια καί προπαντός καθαρή ένη- 
μέρωση άγωνισθεϊτε πρώτα γιά 
τήν ένωση, επακόλουθο τής ό
ποιας θά είναι ή έπιτυχία τού 
άγώνα.

ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΦ. ΚΑΣΔΑΓΛΗ
Πράς τό προεδρείο τής Γενι

κής Συνέλευσης.
Παρακαλώ τό Προεδρείο νά 

μού δοθεί ό λόγος γιά ν’ άπαν- 
τήσω οτόν κ. Μπαμίχα, γιατί έ- 
πικαλέοτηκε τό όνομά μου καί 
διαστρέβλωσε όσα είπα γιά τήν 
έπιτροπή νέων τοΰ Συλλόγου 
μας. Κι άν αύτό δέν είναι δυνα
τό, παρακαλώ νά διαβαστούν οί 
λίγες αύτές σειρές πάνω στό 
θέμα :

1) Άπό τήν πρώτη στιγμή πού 
τέθηκε τό θέμα τής Επιτροπής 
νέων, τονίστηκε έπανειλημμένα 
ότι προϋπόθεση γιά τή δημιουρ
γία της ήταν ή σύμφωνη γνώμη 
τοΰ Δ.Σ.

2) Ή πρώτη άνακοινωοη τοΰ 
θέματος έγινε μέσα άπό τήν 
Τραπεζιτική No 393 τό Γενάρη, 
καί δέν άκούστηκε πρώτη φορά 
μέ τή σημερινή μου ομιλία. Αν 
ό συνάδελφος Μπαμίχας διαφω
νούσε μέ τήν ίδρυση τής έπιτρο- 
πής, είχε όλη τή δυνατότητα νά 
τό πή στούς δυό περίπου μήνες 
πού μεσολάβησαν.

Έν πάση περιπτώσει θά προ- 
τείναμε καί στό συνάδελφο 
Μπαμίχα νά έρθει στήν Έπιτρο
πή νέων νά μάς πει τίς άπόψεις 
του, άν τό έπέτρεπε ή ήλικία

Καί χωρίς αύτόν όμως, ή έπι
τροπή θά προχωρήσει καί θά δυ
ναμώσει, πάντα βέβαια μέσα στά 
πλαίσια τής συλλογικής δραστη
ριότητας.


