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Τά πΑήρη πρακτικά Τής Γενικής ΣυνεΆεύοεως
Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ Τ8Ν ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 5 ΚΑΙ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Ψήφισμα τής Γενικής Συνελεύσεως 
τής 9.1.78 τοϋ Συλλόγου Υπαλλή
λου τής Εθνικής Τραπέζης τής 

Ελλάδος
Εμείς τά μέλη τοϋ Συλλόγου Υπαλλήλων 

τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, παίρ
νοντας άφορμή άπό επίθεση εναντίον τοϋ 
κλάδου μας, πού εκδηλώθηκε μέ τό άπαρά- 
δεκτο καί ανακριβές δημοσίευμα καθημερι
νής εφημερίδας τής 5.1.78,

ΘΕΩΡΟΥΜΕ
ότι οί επιθέσεις αυτές απεργάζονται επαγ
γελματικό υποβιβασμό καί τή μείωση τοϋ 
βιοτικού επιπέδου μας καί αποτελούν προσ
πάθεια δημιουργίας καταστάσεως εμφυλί
ου πολέμου των διαφόρων κλάδων των Ελ
λήνων εργαζομένων.

ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ
έντονα τήν άνησυχία μας γιά τις εκτοξευό
μενες απειλές περί βαθειας τομής στις Τρά
πεζες καί ιδιαίτερα για τήν Εθνική Τρά
πεζα τής Ελλάδος καί

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ
ότι σύσσωμοι, μαζί μέ δλο τόν κλάδο θά

αέ οεγωνιστικη έτοιμ.ότητα yioc
τήν άποτροπή οποιοσδήποτε κινδύνου κατα- 
πατήσεως των δικαιωμάτων μας, πού απο
κτήθηκαν υστέρα άπό μακρόχρονους αγώ
νες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
Ε. MAYΡΟΥΛΙΔΗΣ Θ. ΣΑΛΙΜΠΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

’Ανακοινώσεις της Εφορευτικής Επιτροπής 
Τά Εκλογικά Κέντρο ■ Τά ψηφοδέλτια

Πραγματοποιήθηκε τή Δευτέρα, 9 ’Ιανουάριου, στο θέατρο 
«Χατζηχρήστου» ή Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας.

Θέματα τής ημερήσιας διατάξεις ήταν τα ακόλουθα:
Ιον. ’Εκλογή Κεντρικής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής (άπό πέντε τακτι

κά και δύο αναπληρωματικά μέλη) γιά τή διεξαγωγή αρχαι
ρεσιών.

2ον. Πεπραγμένα του Διοικητικού Συμοβυλίον.
3ον. Οικονομικός ’Απολογισμός άπό 1)1—31)10)77.
4σν.Έκθεση ’Ελεγκτών έπι τής οικονομικής διαχειρίσεως γιά το διά

στημα τούτο.
5ον."Εγκριση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού καί απαλ

λαγή τού Διοικητικού Συμβουλίου καί των ’Ελεγκτών.
όον. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου που θά εκλεγεί 

γιά τήν ανάληψη καί υπογραφή συλλογικών συμβάσεων ’Εργα
σίας.

7ον. Δέσμευση τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου που θά εκλεγεί γιά τήν 
ανάληψη έντονης προσπάθειας άλλαγής τοΰ Νομικού καθεστώ
τος πού καθιστά ουσιαστικά όίούνατη, τήν τροποποίηση τοΰ 
Καταστατικού.

Ό Πρόεδρος τής Συνελεύ- 
σεως συν. Μιχ. Δακτυιλίδης, 
κηρύσσοντας τήν έναρξη των 
εργασιών τής Συνελεύσεως εί
πε τά έξης:
«Συνάδελφοι, είμαι όντως βέ

βαιος ότι βρισκόμαστε στην αί
θουσα αυτή, γιά νά εκπληρώσου
με μέ τήν πρέπουσα υπευθυνό
τητα, τό χρέος μας, σαν μέλη 
τοΰ ιστορικού Συλλόγου.

Ή παρουσία μας σήμερα εδώ 
έχει ουσιαστική σημασία, γιατί 
ό Σύλλογός μας καί γενικότερα 
ό Κλάδος μας περνά πραγματι
κά δύσκολες στιγμές γιά την

προάσπιση των γενικωτερων και 
είδικωτέρων συμφερόντων. Θά 
πρέπει λοιπόν νά προσπαθήσου
με σωστά, μέ συναίσθηση ευθύ
νης, γιά νά πραγματοποιηθούν 
οί σκοποί τής Γενικής Συνελεύ
σεως.

’Απευθύνω προς τό Σώμα έκ
κληση γιά πειθαρχία καί ευπρέ
πεια, καί σάς παροκαλώ νά βοη
θήσετε όλοι τό έργο τοΰ Προέ
δρου, γιατί όπως καταλαβαίνετε, 
άπό σάς κυρίως έξαρτάται ή ε
πιτυχία τής Συνελεύσεως, καί 
κατά δεύτερον λόγο άπό τό Προ
εδρείο.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΥΝ. ΕΠ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗ

'Εξουσιοδότηση τοΰ μελλοντικού Δ.Σ. γιά σύναψη νέων Συλλογικών Συμ
βάσεων ■ Ή αλλαγή τοΰ νομικού καθεστώτος γιά τήν τροποποίηση τοΰ 
Καταστατικού ■ Απολογισμός τής δράσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου

ζ. Ε. ΜΛΥΡΟΥΛΙΔΗΣ:
’Αγαπητοί συνάδελφοι, θά σάς παρακαλοΰσα, στήν άρχή, 

νά κάθήσετε στις θέσεις σας, γιά νά ακολουθήσουμε τις τακτι
κές διαδικασίες τής Συνελεύσεως, ώστε νά μήν χάσουμε χρό
νο καί νά τελειώσει ή Συνέλευσή μας μέσα σέ ένα εύλογο διά
στημα.

"Οπως θά ξέρετε, μέσα στήν θητεία τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου, είναι πολύ πιθανόν νά υπογράφουν συλλογικές συμ
βάσεις σύμφωνα μέ τόν Ν. 3239. Γιά νά υπογράφει συλλογική 
σύμβασης πρέπει νά είναι εξουσιοδοτημένο τό Διοικητικό Συμ
βούλιο άπό τή Γενική Συνέλευση. Παρακαλώ, ή Γενική Συ-

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΣΥΛΛ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ τ. ΤΡ. ΑΘΗΝΩΝ

κ. Ν. ΜΠΑΡΜΠ ΑΡΕ ΧΙΟΥ
Κύριοι συνάδελφοι, έκ μέρους τοΰ Διοικητικού Συμβου

λίου τοΰ Συλλόγου τής τέως Τραπέζης ’Αθηνών, σάς απευθύ
νω θερμό χαιρετισμό καί σάς εύχόμεθα, οί εργασίες τής Γενι
κής Συνελεύσεως νά είναι τέτοιες, ώστε νά υπάρξουν θετικά 
αποτελέσματα, γιά τόν Κλάδο μας.

Θέλω νά σάς διαβεβαιώσω, δτι κατά τό χρονικό διάστημα 
πού πέρασε, ή συνεργασία μέ τό Διοικητικό Συμβούλιο ήτο στε- 
νοτάτη καί άπό κοινού αντιμετωπίσαμε τά αιτήματα μας, σάν 
νά έπρόκειτο γιά έναν Σύλλογο. Δέν θά σάς κουράσω πολύ, ένα 
μόνον θά σάς πώ, μάλλον μία έκκληση θά κάνω: ζητώ άπό 
δλους εσάς, νά μάς βοηθήσετε νά καταργήσουμε τον Σύλλογο 
τής τέως Τραπέζης ’Αθηνών. Καί αυτό θά γίνη μόνον μέ τήν 
συγχώνευση τών Ταμείων.

Ευχαριστώ πολύ. j

ς να 
έλθει

εγκρίνει τήν πρόταση αυτή, έτσι ώστε τό μέλλον
άπό τις αρχαιρεσίες Διοικητικό Συμβούλιο, νά εΐΣυ:

ναι έξοπλισμένο μέ αύτήν τήν εντολή τής Συνελεύσεως. 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παρακαλώ ή Συνέλευση νά αποφασίσει επί τής προτάσεως 
τοΰ κ. Προέδρου.

Ή Γενική Συνέλευση εγκρίνει τήν 
άνω πρόταση τοΰ κ. Προέδρου π ε- 
έξουσιοδοτήσεως π ρ ό ς τό νέο Δι

οικητικό Συμβούλιο.

ω ς 
Ρ 1

κ. Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ:
Τό δεύτερο θέμα όπως γνω

ρίζετε, όχι απλώς άνέκυψε, αλλά 
ζωντάνεψε κατά την προσπάθεια 
συγκλήσεως έκτακτου Γ ενικής 
Συνελεύσεως, τόν περασμένο ’Ο
κτώβριο, γιά τήν τροποποίηση 
τού καταστατικού. ’Εκεί, όλες οί 
ένδιαφερόμενες πλευρές πού εξέ
τασαν τό θέμα, είδαν ότι οί ά- 
παρτίες οί όποιες απαιτούνται 
άπό τό Νόμο γιά σύγκληση Γε
νικής Συνελεύσεως, γιά τήν τρο
ποποίηση τοΰ Καταστατικού, 
είναι αυστηρότατες Είναι τό ή- 
μισυ τών μελών καθ’ όπτασα την 
χώρα

’Εάν οί ’Οργανώσεις οί συν
δικαλιστικές, καί ιδιαίτερα οί 
τραπεζοϋπαλληλικές, οί όποιες 
διακρίνονται γιά τήν ευρύτητα, 
τήν μαχητικότητα τους, καί γιά 
τόν σωστό τρόπο δουλειάς τους, 
δέν άναλάβουν μία πρωτοβουλία, 
δέν πρωτοπορήσουν καί σ’ αυτό 
τό θέμα, δέν θά έχωμε νομοθε
σία τέτοια, ώστε νά μπορούμε

νά άναπρρσαρ,'μόσουμε τά Κα
ταστατικά μας.

Τό Καταστατικό μας, τό ξέ
ρετε, πάσχει, γιατί ακόμη έχει 
όλες τις προσθήκες τής τελευ
ταίας 1 Οετίας, πού οί Νόμοι έ- 
πέβαλαν. ’Επίσης μέ όλες αυτές 
τις προσθήκες καί τις μεταβο
λές, τό καταστατικό παρουσιά
ζει μία σποραδίικότητα, σέ διατά
ξεις, οί όποιες έπρεπε νά είναι 
συγκεντρωμένες, κατά κεφάλαια.

Είναι απόλυτη λοιπόν ή α
νάγκη τής τροποποιήσεως τού 
Καταστατικού. ’Αλλά, αν δέν 
προβούμε σέ ένέργειες, γιά νά 
βελτιωθεί ή νομοθεσία, τουλάχι
στον γιά τά πανελλαδικά σωμα
τεία, όπως είναι οί Τραπεζοϋ
παλληλικοί Σύλλογοι, δέν θά 
μπορούμε νά άναπροσαρμόσωμε 
τά Καταστατικά μας. Καί δε
δομένου ότι, άπό παλαιά Γενική 
Συνέλευση, είχε δοθ'εΐ έντολή στο 
Διοικητ,κό Συμβούλιο, γιά τρο
ποποίηση τοΰ Καταστατικού, έ- 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ οιή σελ. 2)

"Ας άποφύγουμε λοιπά|ν τις 
ακρότητες, άς άποφύγουμε τούς 
προσωπικούς διαξιφισμούς, καί 
άς δείξουμε αυτοπειθαρχία, μέ
νοντας πιστά μέσα στά πλαίσια 
τής ‘Ημερήσιας διατάξεως. ‘Η 
Συνέλευσις σύμφωνα μέ τό άρ
θρο 12 τοΰ Καταστατικού μας, 
βρίσκεται σέ άπαρτία.

Ύστερα άπό αυτά κηρύσσω 
τήν έναρξη τών εργασιών τής Συ
νελεύσεως, καί παρακαλώ τό Σώ
μα νά εκλέξει δύο Γραμματείς 
τού Προεδρείου».

Έπηικολούθηκε ή εκλογή τών 
συναδέλφων Κακούλια καί Βασύ
λου ώς Γραμματέων τού Προε
δρείου, καθώς καί ή εκλογή τοΰ 
συν. Πέτρου Καρλή, Προέδρου 
τού Ταμείου Υγείας, ώς αντικα

ταστάτη τοΰ Προέδρου τής Συ
νελεύσεως συν. Μ. Δαικτυλ ίδη, 
στον όποιον σοβαρή υπηρεσια
κή υποχρέωση δέν έπέτρεπε τή 
συνέχιση τής παρουσίας του στη 
Σ υν έλευση.

Ή εκλογή τής Εφορευτικής 
'Επιτροπής, έγινε μέ μυστική 
ψηφοφορία. Μετά τήν καταμέτρη
ση τών ψήφων, παρουσία καί τοΰ 
δικαστικού ιάντιπροσώπάυ, olvoj- 
κοινώθηκε ότι εκλέχτηκαν:

α. Τακτικά μέλη, 
οί συνάδελφοι: Άλμπάνης Ν.,
Δάλχα Άσ., Κουμάντος φ., Σάλ- 
τας Π., Πατέρας Π.

β. ’Αναπληρωματι
κά μέλη, οί συνάδελφοι: 
Κρητικός καί Φιλιππαπολίτης.

"Ελαβε κατόπιν τό λόγο ό 
Πρόεδρος τοΰ Δ.Σ. συνάδ. Έπ. 
Μανρουλίδης.

ΑΑΙΡΕΤΙίΜΟΣ ΙΟϊ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΝΣ ΘΤΟΕ κ 0. ΠΛΠΑΜΔΡΓΑΡΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι τή; ’Εθνικής Τραπέζης, όπως ει- 
να; γνωστό, ^η^ παρουσία έκπροσωπου τής 'Ομοσπονδίας, στις 
ι ενικες Συνελεύσεις των Σωματείων - μελών της, αποτελεί κα
ταστατική υποχρέωση. "Οπως επίσης είναι γνωστό, δ εκπρό
σωπος τής Ομοσπονδίας, λαμβάνει τόν λόγο, μόνο επί γενι- 
κωτερου θέματος.

Νομίζω ο τι, πέρα άπό τά συμβατικά λόγια, ενός κλασσι
κού χαιρετισμού, πού στήν συγκεκριμένη περίπτωση, παίρνει 
μεγαλύτερη ένταση^ καί θέρμη, δταν ή 'Ομοσπονδία απευθύνε
ται , στήν I ενική Συνέλευση τοΰ μεγαλύτερου Σωματείου τής 
ουναμεώς της, οι μερες καί οί στιγμές, αντιλαμβανόμαστε δλοι, 
έχουν^μία τέτοια κρισιμότητα, πού οχι μόνο επιβάλλεται, άλλα 
θεωρείται καί υποχρέωση καί καθήκον νά ένημερω'θή σε σύν- 
τέμες γραμμές τό κυρίαρχο Σώμα τών συναδέλφων τής Έθνι- 
κή-, Ί ραπεζης πάνω σε ορισμένες ζωτικές εξελίξεις γιά τά συμ
φέροντα. μας.

Με τήν άδειά σας καί μέ τήν άδεια τοϋ Προεδρείου, θά 
μοϋ οπίιρεψειε, παρά τή συνήθειά μου, οχι νά μακρυγορήσω 
και νά καταπονήσω τήν Συνέλευση, αλλά μέ κάθε δυνατή συν
τομία, νά άναφερθώ σ αυτές τις κρίσιμες καί ζωτικές εξελί
ξεις.

Οπως άπό πάρα πολύ καιρό, έπισήμανε ή 'Ομοσπονδία, 
μέ επανειλημμένες ανακοινώσεις της, καί στις δύο μεγάλες 
παντραπεζικές συγκεντρώσεις τής Αθήνας τής 12ης Δεκεμ
βρίου τοΰ 1977, καί τής Θεσσαλονίκης στις 16 Δεκεμβρίου 1977 
εμφανίζεται ενα σχέδιο, τό οποίο εχει σάν στόχο, σέ πρώτη 
φάση,, την, αδρανοποίηση τοΰ Κλάδου μας, τήν.απομόνωσή του 
καί τήν κάμψη τοΰ αγωνιστικού του φρονήματος γιά τήν διεκ
δίκηση τών δικαίων αιτημάτων μας.

Πάρα πολλές υπήρξαν, καί αλλεπάλληλες, οί έπιβεβαιώ- 
σεις αυτού τοΰ σχεδίου. Αρχίζουμε άπό τήν παραπομπή σέ δί
κη της συνδικαλιστικής ηγεσίας τοΰ Συλλόγου 'Υπαλλήλων 
Γραπεζης τής Ελλάδος, στις 30 Νοεμβρίου 1977, περνάμε κα
τόπιν στήν εκδήλωση πού σημειώθηκε μέσα στό χώρο τής 
’Εθνικής Τραπέζης, καί στή συνέχεια βλέπουμε αλλεπάλληλες 
εκδηλώσεις μέ τήν έξης αλληλουχία:

25 Δεκεμβρίου 1977. Μόλις λίγες μέρες, μετά τήν κατη
γορηματική καί δημόσια δήλωση τής 'Ομοσπονδίας, δτι οί φο
ρολογικές έλαφρύνσεις πού εξαγγέλθηκαν αποτελούν γιά μάς 
εμπαιγμό καί είναι γιά μάς απαράδεκτες, μόλις λίγες μέρες 
μετά τή δήλωση τής 'Ομοσπονδίας, δτι ή οριστικοποίηση τοΰ 
δνθημέρου βάσει τής συμφωνίας τοΰ Μαρτίου τοϋ 1977, απο
τελεί γιά μάς θεμελιακό αίτημα καί ύποχρέωση, παρατηρούμε 
σέ κάποια «καθημερινή» έφημερίδα, σκιά σήμερα, ένός άλλοτε 
μεγάλου εαυτού της, τήν πρώτη βολή εναντίον τοΰ Κλάδου: 
δστηλα περί βαθειάς τομής, στό τραπεζικό σύστημα. Καί αντι
λαμβανόμαστε δλοι, δτι δταν μιλάμε γιά βαθειά τομή, έννοοΰ- 

(ΣΥΝΕΧΕΙ Α στή σελ. 2)



ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΣ. 
ΣΥΝΑΔ. ΕΠΑΜ. ΜΑΥΡΟΥ Λ ΙΛΗΕΥΧΕΣ

— Οί συνάδελφοι τού Ύττοκ) 
τος Τρικάλων εύχονται ατούς συ
ναδέλφους τους Γεώργιον Πού
λιαν καί Κων. Παπαναστασίου, 
πού τέλεσαν πρόσφατα τούς γό
μους τους, κάθε ευτυχία.

— Οί συνάδελφοι τού Ύποκ) 
τος Τρικάλων εύχονται στούς συ
ναδέλφους Έλευθ. Τσκ%»αν, 
Κων. Μήτσιον, "Αννα Κακαράν- 
τζα καί Σοφία Παπακατράνα νά

“ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,.
Μηνιαίο όργανό τοΰ Συλλό
γου Υπαλλήλων τής Εθνι

κής Τραπέζης Ελλάδος
•

Διευθύνσεις 
σύμφωνα μέ το Νόμο:

Υπεύθυνος:
ΕΠ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ 
Δημητρακοπούλου 50 

Κουκάκι
•

Υπεύθυνος Τυπογραφείου 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΖΩΡΖΟΣ 

Μεσολογγίου 16, ’Αθήνα 
Τηλ. 36.11.372

τούς ζήσουν τα άγοράκια πού 
απέκτησαν.
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

— Οί συνάδελφοι τοΰ Ύποκ) 
τος ’Αλεξάνδρειάς συλλυποΰνται 
βαθύτατα τό Διευθάντή τοΰ1 Ύ- 
ποκ)τός τους κ. Γεώργιο Νικο- 
λόπουλο για τον άδόκητο θάνα
το τής συζύγου του.

—Οί συνάδελφοι τοΰ Ύπ)τος 
Τρικάλων συλλυποΰνται βαθύτα
τα τον συνάδελφο Δημ. Παπα- 
γούλαν και τούς οικείους του γιά 
τον χαμό τοΰ πατέρα του.
ΔΩΡΕΕΣ

— Ό Σύλλογος Συνταξιού
χων ΕΤΕ κατέθέσε δρχ. 2.000 
υπέρ ΤΥΠΕΤ στή μνήμη τοΰ ά- 
ποβιώσαντος Συνταξιούχου Μι
χαήλ Παρασκευάίδη.

— Ή Α.Ε. «Μεταλλευτική 
"Ενωσις» κατέθεσε δρχ. 3.000 
υπέρ ΤΫΠΕΤ στή μνήμη τοΰ άπο- 
βιώσαντος Παν. Θωμοπούλου, 
ττατρός τοΰ συν. Θωμά Θωμο
πούλου.

— Οί συνάδελφοι τοΰ Κ.Μ. 
κατέθεσαν δρχ. 3.800 υπέρ Κέν
τρου Βρεβών «Η ΜΗΤΕΡΑ», στή 
μνήμη, τή;ς μημέρας τοΰ συνα
δέλφου Άντώνη, Λόκκα.

— Οί συνάδελφοι τοΰ ύποκ) 
τος Τρικάλων -κατέθεσαν άντΐ 
στεφάνου υπέρ τοΰ Γηροκομείου 
Μ. Καλυβιών δρχ. 3.500 στή 
μνή,μη τοΰ πατέρα τοΰ συναδέλ
φου Δημ. Παπαγούλα.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τη σελ. 1) 
παναλαμβότνεται, γιά την κάλυψη 
τής ανάγκης αυτής. ’Αλλά δεν 
είναι δυνατό νά γίνει τροποποίη
ση τοΰ Καταστατ κοΰ άν δέν γί
νουν ένέργειες, γιά τήν μεταβολή 
τής Νομοθεσίας.

Παρακαλώ, αν δέν υπάρχει 
καμμία ερώτηση, ή αμφισβήτηση 
νά εγκρίνει ή Συνέλευση τήν πρό
τασή μου.

’Ακολουθούν διαλογικές συζη
τήσεις ποΰ προήλθαν άπό Αντιρ
ρήσεις -όφειλόμενες στην άντίλη,- 
ψ-η δτι ή νομοθεσία δέν είναι αν
τίθετη στην τροποποίηση τοΰ 
Καταστατικού καί άπό τόν φό
βο μήπως το Διοικητικό Συμβού
λιο έμπλακεΐ σέ έπικίνδυνες πε
ριπέτειες.

Καλείται άπό τον Πρόεδρο τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου ό Νομι
κός Σύμβουλος κ. Πατρινός ό ό
ποιος βεβαιώνει δτι ή νομοθεσία 
(άρθρ. 17 τοΰ νόμου 330)76) 
παραπέμπει στις διατάξεις τών 
άρθρων 99 και 100 τοΰ Α.Κ. σάν 
προϋποθέσεις γιά τις τροποποιή
σεις τών Καταστατικών. Και τά 
άρθρα αύτά απαιτούν απαρτία 
Συνελεύσεως εκ τοΰ Vi τοΰ συνό
λου τών μελών και αποδοχή τών 
τροποποιήσεων μέ καταφατική 
ψήφο των 3)4 τών ψηφισάντων.

"Επομένως Συνέλεύσεις χωρίς 
τήν τήρηση τών προϋποθέσεων 
αυτών άλλά καί διατάξεις Κα
ταστατικών αντίθετες προς αυτές, 
κινδυνεύουν νά κηρυχθούν άκυ
ρες.

’Ακολούθησε συζήτηση μετά 
τήν όποια τό Διοικητικό Συμβού
λιο διατυπώνει διά τοΰ Προέδρου 
τήν πρόταση ώς έξης: 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:

Συμπληρώνω την πρόταση μέ 
τήν άναφορά πού έκανα πρόσφα
τα ατό ’Εκτελεστικό Συμβούλιο 
τής "Ομοσπονδίας.

Έπαναλαμάνω λοιπόν δτι: Τό 
επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, 
ύποχρεοΰται νά τροποποιήσει τό 
Καταστατικό καί ατά σημεία 
ποΰ θά τό έμποδίσει ή νομοθε
σία, σέ συνεργασία καί μέ ενέρ
γειες έντεταγμένες καί μέσα στις 
γενικώτερες ενέργειες τής ‘Ομο
σπονδίας, νά φροντίσει καί γιά 
τήν τροποποίηση τής νομοθεσίας 
πού εμποδίζει τήν μεταβολή τοΰ 
Καταστατικού καί τήν λειτουρ
γία τοΰ Σωματείου.

Φυσικά τά θέμα δέν είναι θέ
μα μόνο τοΰ Συλλόγου μας, εί
ναι θέμα όλων τών πανελλαδικών 
Συλλόγων. Μέ αυτήν τήν έννοια 
εισηγούμαι τήν πρόταση. Αυτή 
καί μόνο.

Ύπ’ αύτήν τήν έννοιαν, έγκρί- 
νεται;

(Χειροκροτήματα) 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παρακαλώ δΡ άνατάσεως τής 
χειρός νά άποφανθεΐ ή συνέλευση 
έπί τής προτάσεως τοΰ κ. Προέ
δρου ώς διετυπώθη.

‘Η Γενική Συνέ
λευση έγκρίνειπαμ- 
ψηφεί την ώς άνω 
διατυπωθεί σα πρό
ταση ΰ π σ τοΰ Προ
έδρου, 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριοι συνάδελφοι, τό Διοικη
τικό Συμβούλιο έχει καλέσει με
ταξύ τών αδελφών Σωματείων, 
καί τόν Πρόεδρο τής ΟΤΟΕ κ. 
Παπαμάργαρη. . .

(Χειροκροτήματα)
. . .ό όποιος θά απευθύνει ένα 
χαιρετισμό προς τήν Γενική Συ
νέλευση.

Κύριε Παπαμάργαρη παρακα
λώ, έχετε τόν λόγο.

(Χε ι ροκροτή ματα)
("Ο λόγος τοΰ Προέδρου τής 

ΟΤΟΕ δημοσιεύεται σέ άλλη 
στήλη).
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Καί τώρα είσερχόμεθα στά 2, 
3 καί 4 θέματα τής ‘Ημερήσιας 
διατάξεως.

‘Ο κ. Πρόεδρος του Διοικητι

κού Συμβουλίου έχει τον λόγο, 
κ. Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ 
Κύριοι συνάδελφοι, πριν έίσέλ- 

θω στον απολογισμό, θά σάς 
άναγνώσω, ψήφισμα πού τό Διοι
κητικό Συμβούλιο είσηγεΐται στή 
Γενική Συνέλευση, πρός έγκριση, 
άπ’ άφορμή τά τελευταία περι
στατικά έπιθέσεως κατά τοΰ Κλά 
δου μας, τών ’Ασφαλιστικών μας 
Ταμείων καί ιδιαίτερα κατά τοΰ 
προσωπικού τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης.

Τό ψήφισμα απευθύνεται πρός: 
Πρόεδρον Βουλής, ‘Υπουργούς 
Συντονισμού, ’Εργασίας.

«Ψήφισμα τής Γενικής Συνε
λεύσεως τής 9.1.1978 τοΰ Συλ
λόγου τών Υπαλλήλων τής Ε
θνικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος.

Έμεϊς τά μέλη τοΰ Συλλόγου 
Υπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, παίρνοντας άφορμή 
άπό έπΐθεσηι έναντίον τοΰ Κλά
δου μας ποΰ εκδηλώθηκε μέ τό α
παράδεκτο καί ανακριβές δημο
σίευμα καθημερινής εφημερίδας 
στις 5.1.78, θεωρούμε, δτι οί έ- 
πιθέσεις αυτές, απεργάζονται τόν 
επαγγελματικό ύποβιβασμό καί 
τήν μείωση τοΰ βιοτικού έπι- 
πέδου μας καί αποτελούν προσ
πάθεια δημιουργίας καταστά- 
σεως έμφυλίου πολέμου μεταξύ 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 3)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡ0Ε0Ρ0Υ ΤΗΣ ΟΤΟΕ κ. ΠΜΜΜΑΡΠΙΡΗ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελ. 1)

με κατά βάσιν, καί έννοοϋν κατά βάσιν τον κατακερματισμό καί 
τήν έξουδετέρωση τής Εθνικής Τραπέζης. Καί έχομε έδώ νά 
έπισημάνουμε μια καινούργια μορφή διαλόγου μέ τούς αρμό
διους, δχι τόν ζωντανό διάλογο μέ τήν -έκπροσώπηση τοΰ Κλά
δου, άλλά τόν διάλογο μέσω τών εφημερίδων.

Είδαμε λοιπόν αμέσως μετά, άφοΰ έκδηλώθηκε άντίδραση 
τής Όμοσπονδίας, δηλώσεις έγκύρων κύκλων, περί άλλων, τά
χα, προθέσεων καί δχι αυτών πού ρητά άναφέρονταν στά έπί- 
μαχο δημοσίευμα τής ‘24ης Δεκεμβρίου.

’Αμέσως μετά, καί πριν βγή δ χρόνος, βλέπουμε πάλι νά 
δημοσιεύονται πληροφορίες, δτι προωθείται τό σχέδιο δημιουρ
γίας ένός ενιαίου φορέα έπενδύσεως τών διαθεσίμων τών άσφα- 
λιστικών Ταμείων. Ζητάμε καί έπ’ αύτοΰ διευκρινήσεις, οι 
όποιες μέχρι στιγμής δέν μάς έχουν δοθεί άπό επίσημα χείλη. 
Καί έρχόμαστε αμέσως μέ τόν καινούργιο χρόνο, σέ μία και
νούργια πάλι εκδήλωση, αυτών τών σχεδίων εναντίον τοΰ Κλά
δου μας, έναντίον τής τάξεώς μας, μέ μορφή δύο δημοσιευμά
των σέ κάποια «καθημερινή» εφημερίδα, δπου, γνωστός κατά 
τά άλλα άπό τόν μονόλογο τής Τηλ,εοράσεως σχολιαστής, διε- 
ρωτάται, τάχατες άφελώς, γιατί οί τραπεζικοί ζητούν γι’ αύ- 
τούς ειδικά φορολογικά προνόμια. "Οταν είναι γνωστό σέ δλους 
άπό τις θέσεις τής Όμοσπονδίας, δτι εμείς ζητάμε φορολογικές 
άπαλλαγές, όπως έχει ζητήσει καί ή ΑΔΕΔΓ, δπως έχει ζη
τήσει καί ή Γ.Σ.Ε.Ε., δχι μόνον γιά μάς, άλλά γιά δλους τούς 
μισθωτούς πού ύπάγονται στήν φορολογία τής ΣΤ πηγής. Δεί
γμα καί αυτό «άντικειμενικοϋ» διαλόγου.

Καί ερχόμαστε τέλος στην 5η Ίανουαρίου 1978, όταν, 
καί πάλι «καθημερινή» έφημερίς, κάτω άπό τό πρόσχημα ψευ- 
τοεπιστημον:κων επιχειρημάτων, καί επικαλούμενη στοιχεία 
κάποιου Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού (γνωστό τό 
φρούτο άπό παλαιότερα) τοΰ Γενικοΰ Λογιστηρίου τοΰ Κρά
τους, προβάλλει στοιχεία τοΰ Φεβρουάριου τοΰ 1977, τά όποια 
τάχατες άποδεικνύουν πλέον στον Ελληνικό Λαό, πού αύτό 
περίμενε μέ άγωνία τεράστια, δτι ύπάρχουν μισθολογικές ανι
σότητες μεταξύ διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων, καί άγου
με καί πληροφορούμαστε δτι τό πρόβλημα τής κοινωνικής δι
καιοσύνης στήν Ελλάδα, όπως καί τό πρόβλημα τής οικονο
μικής άναπτύξειος, περνά άπό έναν ιδιότυπο σοσιαλισμό, ό ό
ποιος αύτός σοσιαλισμός μιλά πλέον γιά έξίσωση πρός τά κάτω, 
των πάντων, καί δχι γιά άνοδο τών εργαζομένων σέ άντιπα- 
ράθεση μέ τά μονοπώλια καί μέ αυτούς πού πραγματοποιούν 
τά άνομα κέρδη τους.

(Χειροκροτήματα).
Οί έμπνευστές όμως αύτών τών εκδηλώσεων, είχαν σαφώς 

δύο στόχους. "Οσοι άπ’ αύτούς γνωρίζουν έπίστημονική γραφή 
καί άνάγνωση, άντιλαμβάνονται βέβαια δτι τά έπιχειρήματα 
τά προβαλλόμενα, είναι τουλάχιστον άστεΐα. Οί στόχοι, δμως, 
οί συγκεκριμένοι, ήσαν άλλοι: Ό ύπ’ άριθμ. 1 στόχος ήταν νά 
δήμιουργη'Οή μέσα στον Κλάδο μας καί μέσα στούς 30.000 
τραπεζοϋπαλλήλους, μία σύγχυση, ένας φόβος, καί νά πιέσει 
ή Βάση μας τήν ηγεσία, μέ τό επιχείρημα δτι κινδυνεύουμε 
στο νά αναδιπλωθούμε, νά κάνουμε πίσω, νά τρομάξουμε καί 
νά μήν προβάλουμε τά αιτήματα μας.

Ό δεύτερος στόχος, ήταν, νά πέσουμε έμεϊς στήν παγίδα, 
νά Αντιδικήσουμε μέ τούς συναδέλφους μας δημοσίους υπαλ
λήλους καί νά άρχίσουμε, ξεχνώντας τά βασικά καί θεμελιώ
δη προβλήματα μας, δπως καί έκεΐνοι, ξεχνώντας τά δικά τους 
θεμελιώδη προβλήματα, νά άρχίσουμε νά άντιδικοΰμε, ποιος 
παίρνει περισσότερα εκατοντάδραχμα τόν μήνα, καί ποιος άμεί- 
βεται καλύτερα.

Σ’ δ,τι μέν άφορά τόν πρώτο στόχο, σαφώς άπέτυχε. Ή 
άγανάκτηση τοΰ συνόλου τών συναδέλφων, γιά τήν ψευδολό- 
γα εικόνα πού έδωσε ή «καθημερινή» έφημερίς ήταν καθολική. 
Καί ή συσπείρωση γύρω άπό τήν ήγεσία, άκόμη πιό μεγάλη.

Σ’ δ,τι άφορά δέ τόν δεύτερο στόχο, δηλαδή τήν έμπλοκή 
μας σέ μία άντιδικία μέ τούς συναδέλφους δημοσίους ύπαλλή- 
λους, ή ήγεσία τοΰ Κλάδου άρνήθηκε κατηγορηματικά νά πέ
σει σ’ αύτή τήν παγίδα. Καί δηλώσαμε καί δηλώνουμε, οί συ
νάδελφοί μας δημόσιοι όπάλληλοι, θά μάς εϋρουν στό πλευρό 
τους σέ όποιοδήποτε άγώνα πού κάνουν καί θά κάνουν, γιά

βελτίωση τών άμοιβών τους, καί άν τυχόν έμεϊς άμειβόμαστε 
καλύτερα άπό αύτούς, πού δέν τό ξέρουμε, καί νομίζουμε δτι 
δέν ισχύει, άλλά καί άν άκόμη ισχύει, εμείς πρώτοι θά σταθού
με στό πλευρό τους καί θά χαροΰμε, άν τυχόν στις άμοιβές κα
τορθώσουν νά μάς ξεπεράσουν.

(Χειροκροτήματα) .
’Ακριβώς λοιπόν ή άποτυχία αύτών τών δύο στόχων οδή

γησε καί οδηγεί τόν Κλάδο πλέον καί τήν ήγεσία, σέ μία προ
σεκτική μελέτη, τών παραπέρα βημάτων τους. Ή μελέτη αύτή 
καί οί διαβουλεύσεις έγιναν. Καί σήμερα τό Εκτελεστικό μας 
Συμβούλιο πήρε ομόφωνα ορισμένες άποφάσεις, πού μπορούμε 
νά τις χαρακτηρίσουμε, σάν ζωτικές γιά τό μέλλον μας, τόσο 
τό άμεσο δσο καί τό μακροχρονιότερο.

Βασικά, κληθήκαμε σήμερα νά άποφασίσουμε, άν τυχόν 
θά έπρεπε, κάτω άπό τις έκδηλούμενες αύτές αλλεπάλληλες πιέ
σεις καί βολές έναντίον τοΰ Κλάδου, νά άκολουθήσουμε τακτική 
άναδιπλώσεως, ή νά άκολουθήσουμε μία τακτική σθεναρής αν
τιπαράθεσης πρός αύτούς πού έπιβουλεύονται τήν ενότητά μας 
καί τά θεμελιακά μας συμφέροντα.

Όμόφωνα, τό Εκτελεστικό Συμβούλιο, προέκρινε τό δεύ
τερο δρόμο. Κάτω άπό τή σκέψη, τή σωστή, δτι όποια δήποτε 
άναδίπλωση αύτή τή στιγμή, θά ερμηνευόταν καί θά ύποδη- 
λοϋτο έκ μέρους μας, σάν ένα αίσθημα άνύπαρκτης ένοχης γιά 
τά κεκτημένα τοΰ Κλάδου μας, καί έπειδή αύτά τά οποία έχομε 
σήμερα, ούτε τά κλέψαμε, ούτε μάς τά χάρισαν, άλλά τά κατα
κτήσαμε μέ αγώνες δεκαετιών, στούς οποίους χύθηκε άκόμη 
καί αίμα άπό αύτούς πού πέρασαν άπό τήν ήγεσία τοΰ Κλάδου 
καί όσους άγωνίσθηκαν, ή θέση πού κατέληξε τό ’Εκτελεστι
κό Συμβούλιο τής Όμοσπονδίας, ήταν, δτι θά πρέπει νά προ
χωρήσουμε σε μία σθεναρή άντιμετώπιση τής προκλήσεως έ
ναντίον τών συμφερόντων τοΰ Κλάδου μας.

Καί πήρε άποφάσεις, πού συνοψίζονται κάτω άπό τρεις 
προμετωπίδες. Πρώτον: άποφάσισε τό ’Εκτελεστικό Συμβού
λιο σήμερα νά προχωρήσει ευθύς άμέσως στήν καταγγελία τής 
συλλογικής συμβάσεως πού υπογράψαμε τόν Μάρτιο τοΰ ’77, 
δύο δηλαδή ολόκληρους μήνες, πριν άπό τήν έκπνοή της.

ΤΙ μεταβολή τών συνθηκών, ή άνοδος τοΰ τιμαρίθμου, τό 
άσυγκράτητο πλέον φορολογικό βάρος, επιβάλλει τήν καταγ
γελία τήν άμεση τής συλλογικής συμβάσεως καί τήν προβολή 
τοΰ αιτήματος αύξήσεως τών αποδοχών μας μέχρι 30%.

(Χειροκροτήματα).
Δεύτερον: σ’ δ,τι άφορά, τό έκκολαφθέν σχέδιο προκλή

σεως έμφυλίου σπαραγμού καί ρήξεως, μεταξύ κατηγοριών ερ
γαζομένων, δηλώνεται κατηγορηματικά, δτι, έμεϊς, δίνουμε μία 
πρώτη απάντηση στά δημοσιεύματα τής «καθημερινής» έφη
μερίδας, δείχνοντας τήν πλαστότητα τών στοιχείων καί της ει
κόνας τής καθολικής πού δίδει, προκαλοΰμε δέ, τις Διοικήσεις 
τών Τραπεζών καί τήν υπεύθυνη Κυβέρνηση νά προχωρήσουν 
καί νά δώσουν ύπεύθυνα στοιχεία τοΰ Μισθολογίου μας, πού 
νά καλύπτουν τό 80% καί τό 90% τών έργαζομένων στις Τρά
πεζες, καί άπό τά όποια στοιχεία βγαίνει δτι κάθε άλλο παρά 
πρίγκιπες τών μισθωτών είμαστε.

Δέν θά παρασυρθοΰμε σέ διάλογο έμεϊς μέ τό Σύλλογο 
Επιστημονικού Προσωπικού τοΰ Γενικοΰ Λογιστηρίου. Αύτοί 
πού είναι οί έξωσυνδικαλιστικοί υποβολείς αύτών τών μαριο- 
νετών πού λέγονται έπιστημονι κοί Σύλλογοι, αύτοί νά έχουν 
τό πολιτικό θάρρος νά βγοΰν ευθέως καί νά πουν τί παίρνουμε.

(Χειροκροτήματα) .
Σ’ δ,τι άφορά έμάς, άνασκευάζουμε, στήν αυριανή ανα

κοίνωση, πού θά κυκλοφορήσει τής Όμοσπονδίας, ορισμένα άπό 
τά χτυπητά παραδείγματα τών λαθών, καί τών έσκεμμένων 
ψευδών πού έμφανίζει ή «καθημερινή» έφημερίς. Καί ζητούμε, 
έπαναλαμβάνω, άπό τις Διοικήσεις τών Τραπεζών, καί άπό τήν 
Κυβέρνηση, ύπεύθυνα καί κατηγορηματικά, νά δώσει στή δη
μοσιότητα τά καθαρά στοιχεία, καί δχι τά άκαθάριστα, τοΰ τί 
παίρνει ή μεγάλη καί συντριπτική πλειοψηφία τών συναδέλ
φων μέσα στις Τράπεζες.

Ή τρίτη προμετωπίδα τών αποφάσεων πού πήρε σήμερα 
τό Εκτελεστικό Συμβούλιο τής Όμοσπονδίας, άπέρρεε άπό τή 
διαπίστωση όλων μας, δτι, ό αγώνας πού έχουμε ξεκινήσει

γιά τά κρίσιμα καί καυτά θέματα τοΰ μισθολογικοΰ, τοΰ φο
ρολογικού καί τοΰ δνθημέρου, είναι άγώνας πού γίνεται πρίζ 
καί πάνω άπ’ δλα άναμφίβολα γιά τά ίδια μας τά συμφέροντα 
καί κάτω άπό μία έκτίμηση τών δικών μας τών συμφερόντων.

Ταυτόχρονα δμως, δπως γίνεται συνήθως, σέ κοινωνικούς 
άγώνες, καί σέ άγώνες τοΰ Κλάδου μας στις τελευταίες ΙΟετίες, 
αύτά γιά τά όποια άγωνιζόμαστε έμεϊς σήμερα, άποτελοΰν άν- 
τικείμενο διεκδίκησης καί ωφελούν τούς άλλους μισθωτούς. Εί
τε σήμερα είτε αύριο.

Γι’ αύτό άκριβώς, τό Εκτελεστικό Συμβούλιο τής Όμο
σπονδίας, σήμερα άποφάσισε, δτι ό άγώνας άπ’ έδώ καί μπρός, 
δέν θά γίνει μέ μόνο τόν Κλάδο, άλλά σέ στενή συνεργασία 
καί συντονισμό μέ ολόκληρη τήν Κοινή ’Ωφέλεια; τήν ΔΕΗ, 
τον ΟΤΕ, τούς γιατρούς., τούς λογιστές, τούς εκπαιδευτικούς, 
τήν ’Ολυμπιακή ’Αεροπορία, τις άστικές συγκοινωνίες καί άλ
λα Σωματεία. . .

(Χειροκροτήματα)
... θά προχωρήσουμε στήν προβολή ένιαίων θέσεων, πάνω στό 
βασικό τρίπτυχο: μισθολογικό, φορολογικό καί δνθήμερο.

Σ’ δ,τι άφορά τό δνθήμερο, οριστικοποίηση γιά μάς, τό 
πρώτον καθιέρωση γιά τούς συναδέλφους μας τής Κοινής ’Ω
φέλειας.

Βεβαίως, τά ύπόλοιπα κλαδικά μας αιτήματα, τά στενά 
δικά μας, παραμένουν σάν διεκδίκηση στό ακέραιο, καί θά προ
βληθούν καί θά διεκδικηθοΰν καί αύτά. Μιλάμε δμως γιά τά 
θέματα έκεΐνα, τά οποία θά άποτελέσουν άπ’ έδώ καί μπρος 
πλέον καί ήδη έχουν άποτελέσει, κοινή θέση, μέ τούς συνα
δέλφους μας τής Κοινής ’Ωφέλειας.

Προχωρούμε ραγδαία στον προγραμματισμό τών έκδηλώ- 
σεων τών κοινών, καί πιστεύουμε δτι πάρα πολύ σύντομα θά 
ύπάρξει καί ή πρώτη συγκεκριμένη εκδήλωση πάνω σ’ αύτά 
τά θέματα.

’Αγαπητοί 'συνάδελφοι τοΰ Συλλόγου Υπαλλήλων ’Εθνι
κής Τραπέζης, αύτές είναι οί άποφάσεις πού πήρε σήμερα τό 
εκτελεστικό μας Συμβούλιο. Οί άποφάσεις αύτές δμως γιά νά 
ύλοποιηθοΰν, δέν χρειάζονται μόνον τήν σθεναρή καθοδήγηση 
τής ηγεσίας. Πριν καί πάνω άπ’ δλα πηγάζουν άπό ένα αίτημα 
τών ιδίων τών συναδέλφων, καί ή έπιτυχία τους ή δχι θά έξαρ- 
τηθεΐ βασικά καί πριν καί πάνω άπ’ δλα, άπό τή μαχητικότητα 
καί τό πείσμα πού θά δείξουν οί συνάδελφοι, δηλαδή έσεΐς.

Ή έπιτυχία τής 30ής Δεκεμβρίου αποτελεί ένα προμή- 
νυμα, κάποια ένδειξη, πού θά πρέπει νά τήν συνειδητοποιή
σουν οί αρμόδιοι, δτι κάτω άπό τις πιό αντίξοες συνθήκες, δ 
Κλάδος πειθάρχησε καί πειθαρχεί. Στις επόμενες φάσεις- πού 
θά είναι δύσκολες, γιά τή διασφάλιση τών συμφερόντων μας, 
έμεϊς μέν, έχουμε ένα καί μοναδικό κριτήριο, τό κριτήριο αύτό 
συνοψίζεται μέ τρία λόγια: άν παραλάβαμε 10, έχουμε ύπο- 
χρέωση νά παραδώσουμε τουλάχιστον 10,5. ’Άν παραδώσου
με 10, πρέπει νά σάς δώσουμε εξηγήσεις. Καί άν παραδώσουμε 
9,5 τότε θά πρέπει νά φέρουμε πιστοποιητικό άνικανότητας, 
ή νά δεχθούμε δτι προδώσαμε.

Αύτός είναι ό ρόλος μας. Άλλά, πριν καί πάνω άπ’ δλα, 
στις μάχες πού θά δοθοΰν πάρα πολύ σύντομα μαζί μέ τούς 
συναδέλφους μας τής Κοινής ’Ωφέλειας, ή δύναμη καί ή πει
θαρχία ή δική σας, καί ή άγωνιστικότητά σας, θά καθορίσει 
άποφασιστικά στήν έξέλιξη τών θεμάτων μας.

Αύτό έδώ δέν πρέπει νά μάς ξεφύγει καί πρέπει νά γίνει 
συνείδηση σέ δλους μας. Ό άγώνας μας, περιττεύει νά τονί
σουμε, γιά μιά άκόμη φορά, δέν έχει ούτε φιλοκυβερνητικά, 
ούτε άντικυβερνητικά κίνητρα. ’Έχει καθαρά φιλοτραπεζικά 
κίνητρα καί άκριβώς ή συμπαράταξη μέ τούς συναδέλφους μας 
έργαζόμενους τής Κοινής ’Ωφέλειας δείχνει τό δρόμο τό σω
στό, τό δρόμο πού έχουμε ακολουθήσει ΙΟετίες όλόκληρες τώ
ρα, δτι δηλαδή, πριν καί πάνω άπ’ δλα, έχουμε ιερή ύποχρέω- 
ση νά άγωνιζόμαστε γιά τά συμφέροντα τοΰ Κλάδου μας, γιά 
τά συμφέροντα τών Ελλήνων έργαζομένων, σέ τελευταία ανά
λυση γιά τά συμφέροντα τών ίδιων τών παιδιών μας καί τών 
έαυτών μας.

Καί αύτό θά κάνουμε μέ τή βοήθεια σας. Σάς ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα).



ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Λ.Σ. ΣΥΗΛΟ. ΕΠΛΜ. ΜΟΥΡΟΥΑΙΛΗ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή οελ. 2) 
των διαφόρων κλάδων των εργα
ζομένων.

Εκφράζομε έντονα τήν άνη,συ- 
χία μας, για τις Εκτοξευόμενες 
απειλές ττερΐ βαθειάς τομής, καί 
ίδ,αίτερα γιά τήν Εθνική Τράπε
ζα τής Ελλάδος.

Καί δ ισώνουμε δτι σύσσωμοι 
μαζί με δλο τον κλάδο βρισκό
μαστε σέ άγωνιστική ετοιμότητα 
γιά τήν άττοτροπή όττοιουδήττοτε 
κινδύνου κατοστατήσεως των δι
καιωμάτων μας, πού άποκτήθή- 
καν ύστερα άπό μακρόχρονους 
άγώνες».

Έγκρίνεται;
(Χειροκροτήματα)

ΕΝ ΜΕΛΟΣ:
ΌμιλεΤ μακράν τοΰ μικροφώ

νου μή άκουόμενος.

κ. Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ:
«... θεωρό Ορε δτι οί επιθέ

σεις αύτές, απεργάζονται...». 
Αυτό τό «απεργάζονται» λέει πολ
λά. Δείχνει δτι αυτή είναι μία 
εκδήλωση καί έχει κάποιο υπό
βαθρο. Καί αυτοί οί όποιοι κι
νούν τον μηχανισμό σ’ αυτό τό 
υπόβαθρο ας έχουν ΰπ’ όψιν τους 
τήν προειδοποίησή μας».

Έγκρίνεται κύριοι συνάδελφοι 
τό ψήφισμα;

Ή Γενική Συνέ
λευση εγκρίνει ό- 
μοφώνως τό ώ ς άνω 
ψήφισμα, 
κ. Ε ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ:

Συνάδελφοι, ό ’Απολογισμός 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, έ
χει δημοσιευθεΤ στήν ΤΡΑΠΕΖΙ
ΤΙΚΗ. Δέν νομίζω δτι πρέπει νά

σάς ταλαιπωρήσω με τήν ανά
γνωσή του.

’Εάν υπάρξουν άντιρρήσεις, νά 
τον διαβάσω.
ΦΩΝΑ1:

"Οχι... Όχι. 
κ. Ε ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ:

"Εχω νά πώ μερικά. Τό Διοι
κητικό Συμβούλιο, άσκησε τά 
καθή κοντά του σέ χρόνο τερά
στια δυσανάλογο με τό ύψος καί 
τήν έκταση των θεμάτων μας.

Καί ναι μέν θά μπορούσαμε 
νά στηριχθοΰμε στήν έρμηνεία Ο
τι τό Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ 
Συλλόγου είχε διετή θητεία. Καί 
είναι ή κρατοΰσα αύτή ή άποψη. 
Πλήν δμως, Επειδή τό Διοικη
τικό Συμβούλιο θά είχε ν’ άντιμε- 
τωπίσει εκλογές Προέδρου, Γενι
κών Συνελεύσεων, ’Ελεγκτών καί

εκπροσώπων στό ’Εργατικό Κέν
τρο καί τήν ΟΤΟΕ, πού δέν εί
χαν εκλεγεί τάν περασμένο Μάρ
τιο καί έπειδή υπήρχαν οί γνω
στές αμφισβητήσεις στό θέμα τής 
θητείας του, είχε τήν ευαισθησία 
νά διακόψει τον χρόνο τής θητεί
ας καί νά προσφύγει σέ γενικές 
Αρχαιρεσίες γιά ν’ Αποφασίσει 
τό Σώμα τών μελών του άν θέ
λει νά συνεχίσει τό ίδιο Συμ
βούλιο τό έργο του, ή νά Ανα
βε ιχθεΐ άλλο πού θά άναλάβει τό 
έργο τής έξνπηρετήσεως τών 
συμφερόντων τους.

Ή διέξοδος αύτή, μάς έδωσε 
ένα βραχύτατο χρονικό διάστημα, 
σέ σύγκριση μέ τά τεράστια θέ
ματα τά όποια είχαμε νά χειρι- 
σθοΰμε. Στήν πρώτη σειρά ήταν 
τά τρία μεγάλα θέματα, ’Οργα
νισμός, Άσφαλ.στικό καί ή ρύθ

μιση τής διαφοράς Πτυχιούχων 
καί μή. Τά τρία αύτά θέματα ά- 
ξιοΰν εργασία υποδομής, ή όποια 
δέν έχει άμεσα Αποτελέσματα. 
*Η έργασία υποδομής δέν έντυ- 
πωσιάζει, δέν είναι επωφελής σέ 
δημοτικότητα. Δέν δίστασε δμως 
τό Δ.Σ. νά προτάξει τό καθήκον 
του.

Παράλληλα δμως, τό Διοικητι
κό Συμβούλιο, χειρίστηκε καί 
επέτυχε καί ειδικά θέματα, δπως 
φαίνεται άπό τον Απολογισμό.

’Επίσης, ή έπί εύρείας δημο
κρατικής βάσεως όργάνωση τοΰ 
Συλλόγου ήταν θέμα δράσης του. 
Μέ ελεύθερες εκλογές άνεδείχθη- 
oocv τά όργανά του σέ δλα τά 
Υποκαταστήματα τής ’Εθνικής. 
Είχαμε επαφή μέ δλους, έστω 
άν ό καιρός δέν μάς έπέτρεψε νά

πάμε. "Έχομε κοοονική λειτουρ
γία Συλλογικού δικτύου ύποκα- 
ταστημάτων.

Παραδίδουμε στήν καλόπιστη 
κριτική σας τόν Απολογισμό. Εΐ- 
μεθα στήν διάθεσή σας. Θά ττα- 
ρακαλέσω ιδιαίτερα έκείνους οί 
όποιοι θά Ασκήσουν κριτική στό 
Διοικητικό Συμβούλιο, νά παρα
μείνουν μέχρι τό τέλος τής Γε
νικής Συνελεύσεως, ώστε νά Α
κούσουν καί τήν δευτερολογία.

Θά παρακαλέσω τούς όμιλητές 
νά σεβασθοΰν τάν χρόνο πού θά 
χρειασθοΰν οί άλλοι όμιλητές γιά 
νά έκφρασθοΰν δλες οί Απόψεις. 
Νά είναι σαφείς, σύντομοι καί 
φυσικά δίκαιοι στις κρίσεις τους 
γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο. 
Σάς ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα).

τών συναδέλφων ατά Γενικό Συνέλευση 
τόν σειρά ησύ έλαβαν τό λόγο

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
"Οσο: έκ των κυρίων συναδέλφων έπιθυμοΰν νά λάβουν 

τόν λόγον, παρακαλώ νά τό δηλώσουν γιά νά εγγράφουν στον 
κατάλογο ομιλητών.

κ. ΙΙΡΟΕΔΡΟΣ:
Οί όμιληταί είναι 36. ’Άν ύπολογίσωμε άπό ενα τέταρτο 

τής ώρας, θά εχωμε περίπου 8,5—9 ώρες. Γι’ αυτό παρακαλώ 
πάρα πολύ τούς συναδέλφους, κατ’ αρχήν τούς δμιλητάς, νά 
μήν τούς διακόπτη κανείς, καί δημιουργεΐται διάλογος. Δέν θά

επιτρέψουμε διάλογο. "Οποιος θέλει, θά άπαντήση άπό τό βήμα.
Δεύτερον, αυτοί οί όποιοι έχουν θέμα νά θίξουν, καί τό 

ακούσουν άπό άλλο συνάδελφο, θά τούς παρακαλέσω νά μήν 
τό θίξουν γιά δεύτερη φορά, γιατί θά ταλαιπωρηθούμε χωρίς 
λόγο.

Ή διάρκεια ομιλίας έκάστου συναδέλφου, θά περιορισθή, 
στα 10 λεπτά, γιά νά μπορέσωμε νά έχωμε τόν χρόνο νά μιλή
σουν ολοι οί συνάδελφοι. ’Επίσης θά παρακαλέσω νά μήν συ- 
ζητήσωμε προσωπικά θέματα, απλώς τόν έλεγχο τής απερχό
μενης Διοικήσεως.

'Ομιλία τοϋ συναδέλφου Ν. Πίσκοπου
Άγαπηιοί συνάδελφοι,
θύ ήθελα πριν άρχίσω τήν ο

μιλία μου νά ζητήσω άπό τόν κ. 
Πρόεδρο τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου, νό κάνει μία διευκρί- 
νηοη, διότι είπε δτι έξέλεξαν 
Αντιπροσώπους, τοΰ Συλλόγου 
οτά υποκαταστήματα.’Αλλά, άτι’ 
δ,τι είμαι σέ θέση νά γνωρίζω, 
έξελέγησαν αντιπρόσωποι τών 
συναδέλφων οτά καταστήματα, 
γιά νά έρχονται σέ επαφή μέ ιό 
Σύλλογο. ’Όχι δτι αΰτοί οί συ
νάδελφοι εκπροσωπούν το Σύλ
λογο εις τό ύποκαιάστημά τους.

Νά άποφύγουμε έτσι καί τις 
παρεξηγήσεις μέ τούς συναδέλ
φους, οί όποιοι έχουν δεχθεί νά 
εκπροσωπούν τούς συναδέλφους 
τους οτά υποκατάστημα καί έρ
χονται σέ επαφή μέ τό Σύλλο
γο καί όχι γιά νά είναι εκπρό
σωποι ιού Δ.Σ.

Συνάδελφοι,
Μετά' άπό συνεχείς εναλλα

γές στους τόπους συγκεντρώ- 
σεώς μας, γιά ενημερώσεις καί 
πραγματοποιήσεις Συνελεύσε
ων, καταλήξαμε ,μετά άπό τις 
ιστορικές συγκεντρώσεις τού 
Κεντρικού Καταστήματος, στο 
θέατρο αυτό. Δέν έφθανε μόνον 
ή άλλαγή τού χώρου, άλλά άλ
λαξε καί ή ώρα, μέ συνέπεια ή 
προσέλευση νά είναι χειρότερη 
άπό κάθε άλλη φορά.

’’Αλλες φορές εκφράζαμε τή 
λύπη μας γιά τούς συναδέλ
φους, πού έδειχναν τέτοια Αδια
φορία. Σήμερα εκφράζουμε τήν 
αγανάκτησή μας, γιά τήν από
φαση αυτή τού Διοικητικού Συμ 
βουλίου.

Τό Διοικητικό Συμβούλιο στη 
λογοδοσία του, επικαλείται τήν 
πείρα του, τήν οοβαρότητά του, 
καί το όλιγόμηνο διάστημα τής 
θητείας, καί αότοϊκανοποιεϊται 
γιά τά έργα του. Δέν μας ενδια
φέρει δμως ή δική του ικανο
ποίηση, άλλά ή γνώμη τών με
λών τοΰ Συλλόγου πού κάθε 
άλλο παρέι ικανοποιημένοι μπο
ρούν νά αισθάνονται.

Σιόν άπολογισμό του, τό 
Δ.Σ. μας λέει: Ό χρόνος δρα- 
σιηριότητός ταυ περιωρίσθηκε 
στους 9 μήνες, καί ούσιασπκά 
ατούς 7, έξ αιτίας δύο μηνών 
άδρανείας, λόγω τών βουλευτι
κών εκλογών. Βέβαια. 7 μήνες 
καί όχι 9, διότι τό δίμηνο τής 
δραστηριότητας πού έχασαν τά 
μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβου
λίου γιά τά θέματά μας, τό διέ
θεσαν άλλοι μέν γιά νά υποστη
ρίξουν τήν υποψηφιότητά τους 
σέ ένα Κόμμα, άλλοι παίρνον
τας άδεια άνευ άποδοχών, γιά 
νά υποστηρίξουν τήν ύποψηφιό- 
ιητα συγγενικών τους προσώ
πων στις βουλευτικές εκλογές, 
καί άλλοι γιέ· νά τρέχουν άγω- 
νιζόμενοι γιά τήν Εκλογή τοΰ 
Κόμματος στό όποιο ήταν ώργα- 
νωμένοι.

Τό Γραφείο Βορείου 'Ελλά
δος, κατέρριψε κάθε ρεκόρ. Μέ 
συνέπεια νά μήν ύπάρχει χρό
νος διαθέσιμος γιά τά θέματά

μας, τοποθετώντας τα έτσι σέ 
δεύτερη θέση. Βέβαια, ό καθέ
νας μας είναι ελεύθερος, αν 
θέλει νά πολιτεύεται καί έλεύ- 
θερος νά ύποσιηρίζει τις θέσεις 
και τις άπόψεις του. ’Όχι δμως 
σέ βάρος ύκεί νων πού εκπροσω
πεί οι α ν θέλει καί είναι συνδι
καλιστής.

Συνάδελφοι,
Είναι γνωστό, δ π γιά νό ύ

παρχοι άποδοπκότης ενός εργα
ζομένου, απαιτούνται κυρίως 4 
στοιχεία: 1) ’Ηθική τάξις καί
σεβασμός τής προσωπικότητας 
τού εργαζομένου, 2) ομαλή ε
ξέλιξη βάσει αξιοκρατικών κρι
τηρίων, 3) ικανοποιητικοί άπο- 
δαχαί και 4) ικανοποιητική ά- 
οφάλισις έναντι τών κινδύνων, 
τής άσθενείας καί τού γήρατος.

Στοιχεία άπαραίτητα, έκεϊ ο
πού ό άνθρωπος διαδραματίζει 
βασικό ρόλο. "Ας δούμε λοιπόν 
τί έκανε γι’ αύτά τά βασικά θέ
ματα, το Δ.Σ.

1) ’Ηθική τάξις καί σεβασμός 
τής προσωπικότητας τού εργαζο
μένου. θά μπορούσα νά αναφέ
ρω πλήθος παραδειγμάτων, γιά 
νό καταλάβει καί ό πιό άσχετος, 
πού δέν ζεϊ τά γεγονότα, πόσο 
έχει καταρρακωθεί ή ηθική τάξη 
στήν Τράπεζα. Περιορίζομαι δ
μως μόνο σέ δύο:

α) Στη μή προαγωγή Διευ
θυντικών στελεχών, τά όποια, 
ένώ είναι επικεφαλής Δ)νσεων, 
δέν προάιγοντα-ι. Τό πρόβλημα 
δέν άφορα έναν ή δύο Δ)ντάς. 
Είναι γενικόν καί άφορά τό σύ- 
νολον τού Προσωπικού. Τό ’ίδιο 
ισχύει καί σέ άλλους βαθμούς.

Δύο πράγματα μπορεί να συμ
βαίνουν, ή είναι ικανά καί άξια 
τής άποστολής τους, οπότε πρέ
πει νά ιπροάγωνται, ή είναι ανά
ξια, οπότε άπομακρύνσνιαι άπο 
τήν θέοη τους. Διαφορετικά, αρ
χίζουν Αμφιβολίες, Ερωτηματι
κά, πικρία, άγανάκτηοη.

β) Ή μή γενίκευση τών πρά
ξεων 573 καί 575. "Ολοι γνωρί
ζετε τί αφορούν οί πράξεις αύ
τές. Καί γιά τά δύο αύτά θέμα
τα, ό Σύλλογος προέβη σέ μία 
απλή διαμαρτυρία, καί τά θεω
ρεί ατοπήματα, ένώ μάς καλεϊ 
σέ απεργία γιά τήν μονιμοποίη
ση τών εργατών.

2) 'Ομαλή εξέλιξη. Καί ε
δώ θά περιορισθώ μόνο σέ ένα 
παράδειγμα, γιά νά δούμε ίο 
πρόβλημα σέ όλη του τήν έκτα
ση. "Οπως είναι γνωστό, κατηρ- 
γήθηοαν οί οργανικές θέσεις, 
γιά νά προάιγωνται οί έχοντες 
εύδόκτμ'ον, άνεξάρτηια αν ή 
Τράπεζα τούς έδωσε ή όχι υ
πεύθυνη θέση, δπως ύποστηρίζει 
άλλωστε καί ό Νομικός Σύμ
βουλος τού Συλλόγου στην 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ. Τόν επόμενο 
μήνα της δημοσιεύσεως τής γνω- 
ματεύσεως, πραγματοποιούνται 
οί προαγωγές στον βαθμό τού 
Τμηματάρχη Β', καί δέν προά- 
γονται συνάδελφοι οί όποιοι εί
χαν τό εύδόκιμον.

Σέ διαμαρτυρία τών ενδιαφε

ρομένων, ό κ. Πρόεδρος άπήν- 
τησε, δτι, δέν είχαν ύπεύθυνη 
θέση, ένώ, είχαν έν τώ μεταξύ 
προαχθεί άλλοι μέ τά αύτά· προ
σόντα, τών διαμαρτυρομένων.

’Από τήν μία πλευρά, ό Σύλ
λογος πληρώνει Νομικό Σύμ
βουλο νόι έρμηνεύση τήν διάτα
ξη τής καταργήσεως των οργα
νικών θέσεων, καί άπό τήν άλ
λη πλευρά, ό Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου μας, παριοτάμενος 
σιό Συμβούλιο προαγωγών, δέ
χεται περιοριστικά κριτήρια καί 
αύτά μόνον γιά ορισμένους. Έ
κτος καί αν βρήκε τόν τρόπον 
αυτόν νά έκδηλώοη, τήν άνιί- 
θεσή του στην κατάργηση τών 
οργανικών θέσεων.

3) ’Αμοιβή ίέργασίας. Μετά 
τήν ϊση μεταχείριση, το θέμα αυ
τά βρήκε κάποια ικανοποίηση, 
θά ήταν ίσως καλά, αν δέν εί
χαμε τά τελευταία χρόνια τήν 
αλματώδη αύξηση τού τιμαρί
θμου καί τήν μείωση τής άγορα- 
οτικής δυνάμεως τοΰ μισθού 
μας. ’Αλλά, δυστυχώς, δέν συμ
βαίνει αύτά. Καθημερινώς βλέ
πουμε δτι ή θέση μας γίνεται 
χειρότερη. Ή τιμαριθμική Ανα
προσαρμογή τών άποδοχών μας, 
πράγμα πού γίνεται στις περισ
σότερες χώρες, είναι όνειρο.

4) ’Ασφαλιστικό. Τό θέμα αύ- 
το έκκρεμεϊ 24 χρόνια. ’Έχουν 
γραφεί πολλά, έχουν γίνει άγω
ν ες, ιό θέμα έχει οδηγηθεί συήν 
νομοθετική όδό. Έπί 12 μήνες, 
έχει καταναλωθεί πολύ χαρτί, 
έχουν έκφραοθεϊ ιεύχαρισιίες 
στην Διοίκηση γιά τήν λύση του, 
έχει προκηρυχθεί απεργία γιά 
τό ίδιο θέμα, έχει αναγγελθεί 
τέλος συμφωνία Διοικήσεως καί 
Συλλόγων καί ή σύνταξη τού 
σχετικού Νόμου.

Οί. μόνοι δμως πού δέν γνω
ρίζουν απολύτως τίποτε, γιά τό 
περιεχόμενο τής συμφωνίας, 
Συλλόγων καί Διοικήσεως, συμ
φωνία πού πήρε μορφή Νόμου, 
είναι οί αμέσως ενδιαφερόμε
νοι. Δηλαδή εμείς οί εργαζόμε
νοι στην Εθνική Τράπεζα, καί 
Ασφαλισμένοι τών Ταμείων.

Έπιμελώς μας αποκρύπτουν 
τό περιεχόμενό της. Εμείς σαν 
■ύπεύθυνη συνδικαλιστική παρά
ταξη, έχομε λάβει θέση έπί τού 
θέματος, καί έχομε καταγγείλει 
τήν ενέργεια αύτή. Πλήν δμως, 
τό Δ.Σ. συνεχίζει τήν μυστικο
ί ητα. Ή οικονομική έκθεση τού 
Υπουργού έπί τοϋ σχεδίου Νό
μου είναι αποκαλυπτική. Τήν 
διαβάζω:

«Οικονομική ’Έκθεσις έπί τού 
σχεδίου Νόμου περί συγχωνεύ- 
σεως τοΰ Ταμείου Συντάξεως 
Προσωπικού πρώην ’Αθηνών, 
εις το Ταμείον Συντάξεων Προ 
σωπικοΰ πρώην Εθνικής.

Ιον. Διά τών διατάξεων τοΰ 
σχεδίου Νόμου, δέν προκαλεϊται 
έπτβάρυνσις διά τό Δημόσιο.

2ον. Διόι τών διατάξεων τού 
άρθρου 1, θά προκόψει μελλον- 
τικώς έπιβάρννσις διά τό Ταμείο 
Συντάξεως Προσωπικού Εθνι

κής Τραπέζης τής Ελλάδος, έκ 
τής συνταξιοδοτήσεως τών Α
σφαλισμένων τοϋ συγχωνευομέ- 
νου Ταμείου, μή δυναμένη νά 
προοδιορισθή. Πάντως, ή δαπά
νη αύτή θά άντιρροπηθή, τρόπον 
τινά, έκ τής καταβολής έπί μα
κράν σχεπκώς χρόνον, τών ά- 
ναλογουσών άοφαλιοπκών εισ
φορών καί τής μειώσεως τών ε
ξόδων, λόγφ μειώσεως τών δα
πανών διοικήσεως.

3ον. Διά τών διατάξεων τού 
άρθρου 2, θά προκόψει οικονο
μική επιβάρυνση διά ιό Ταμείο 
Συντάξεων Προσωπικού Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος, ώς 
ή δαπάνη διά τήν συνταξιοδότη- 
οιν τών συνταξιούχων 233,6 ε
κατομμύρια, ή οποία άντιρροπεϊ- 
ται κατ’ αρχήν, έκ τών άσφαλι- 
στικών εισφορών Ασφαλισμένων 
καί εργοδότου καί έκ τής συ
νεισφοράς Εθνικής Τ ραπέζης.

'Ομοίως προκαλεϊται οικονο
μική έπιβάρυνοις διά· τό Ταμείο 
αύτασφαλείας Προσωπικού Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
ώς ή δαπάνη διό παροχάς πρό
νοιας, τού Κλάδου Πρόνοιας, 
τού συγχωνευομένου Ταμείου, 
50,7 εκατομμύρια, ή οποία άν- 
τιρροπείται απολύτως έκ τών 
τρεχουσών εισφορών.

4ον Διά τών διατάξεων τού 
άρθρου 3, τό Ταμείο Συντάξε
ων τοϋ Προσωπικού της Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος, α
ποκτά τάς προσόδους τού συγ
χωνευομένου εις τούτο Κλάδου 
συντάξεων τού Ταμείου συντά
ξεων Προσωπικού Τραπέζης 
πρώην ’Αθηνών, έκ 5 έκ. έ- 
τησίως, -χρεώγραφα 3,1 έκατ., 
ακίνητα 1,9 έκ., ώς καί τά πε
ριουσιακά στοιχεία αυτού, άξίας 
έκ 242,5 έκ. δραχμών, ακίνητα 
40 έκ., καταθέσεις 9,3 έκ., χρε- 
ώγραφα 193,2 έκ.

Κοινωνικός προϋπολογισμός 
1977, οελ. 129 και 200.

Δτά τών διατάξεων τού άρ
θρου 4, δέν προκαλεϊται οικο
νομική Επιβάρυνοις.

Διά τών διατάξεων τού άρ
θρου 5, δέν προκαλεϊται οικονο
μική έπιβάρυνοις».

Δέν χρειάζεται νά αναλύσω 
τις παραγράφους τής οικονομι
κής έκθέσεως τού κ. 'Υπουργού, 
βέβαιος δτι γνωρίζετε όλοι τό 
τί σημαίνει αύτά, δταν κάναμε 
πρό ήμερων απεργία, καί ζητά
με τήν εξασφάλιση τών πόρων 
καί άπό τήν άλλη, ό ’Υπουργός, 
τό υπεύθυνο όργανο τής Πολι
τείας, λέει, «θά άντιρροπηθοϋν 
τά ποσό' αύτά, από τήν μείωση 
εξόδων διαχειρίσεως κλπ.». Που 
τά βρήκε ό Υπουργός τά έξοδα 
διαχειρίοεως σιό Ταμεία των 
τραπεζικών, δέν τό καταλαβαί
νω. Μήπως είναι τά στοιχεία αύ
τά, σαν καί τά στοιχεία πού δώ- 
σαν στην δημοσιότητα, στήν ε
φημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, οί 
άλλοι μανδαρίνοι γιά νά δημι
ουργήσουν τις ίδιες καταστά
σεις; Αύτά είναι άλλο θέμα.

Έκτος τών βασικών αυτών 
στοιχείων, τό όποια άνέφερα 
προηγουμένως, ύπάρχουν καί 
άλλα, πού έχουν άπόλυτη σχέ
ση μέ τά προηγούμενα. Καί εί
ναι :

α) ’Οργανισμός Υπηρεσίας. 
Τό θέμα αυτό έγινε σήριαλ συ- 
στάσεως καί διαλύσεως Επιτρο

πών. Ή Διοίκηση τής Τραπέζης, 
διά συνεχών συστάσεων νέων 
’Επιτροπών καί μέ τήν άνοχή 
τού Διοικητικού Συμβουλίου, 
καθυστερεί τήν έγκριση ένός 
συγχρόνου ’Οργανισμού ύπηρε- 
σίας.

Τήν 29.11.75, λίγες ήμερες 
πριν τις εκλογές, ή Διοίκηση 
διά τής ύπ’ άριθμ. 605 πράξεώς 
της, συνέστησε ομάδα εργασίας, 
καταργώντας τήν επιτροπή ή ό
ποια είχε ουοιαθεϊ, μέ πράξη 
τής ιδίας Διοικήσεως. Μέλη της 
ήσαν: Δημήτριος Γαϊτανάρος,
συμπράττω ν Ύποδ) ντής, έπιθε- 
ωρητής, Πέτρος Διονυσόπουλος, 
ουμπράττων ’λ’ποδ) ντής, Ύποδ) 
ντής Προσωπικού, ’Ιωάννης 
Δρούγκας, ουμπράττων 'λ’ποδ) 
νιής Δ)νσεως Προσωπικού, Ε
παμεινώνδας Μαυρουλίδης, συμ- 
πράττων Ύποδ)ντής προϊστάμε
νος Τμήματος τής Δ)νσεως Γε
νικού Λογιστηρίου, Δημήτριος 
Κυρίτοης, δικηγόρος, προϊστάμε
νος Γ' Γραφείου Δικαστικού 
και Παναγιώτης Οικονόμου Ύ- 
ποτμηματάρχης άναλυ ιής συστη
μάτων, παρά, τή Δ)νοεί Όργα- 
νώσεως. Σάς διαβάζω ιήν Πρά- 
ξη τής Διοικήσεως.

«Ή ώς άνω όμάς θέλει άσχο- 
ληθή μέ τό δλο θέμα τής τροπο- 
ποιήσεως τού ’Οργανισμού ’Υ
πηρεσίας τής Τραπέζης, καί εί- 
δικώτερον, μέ τήν μελέτην και 
είσήγησιν ήμιν περί τών άπαι- 
τουμένων τροποποιήσεων, ώς 
και πιερι γενικών άρχών, αί ό- 
ποϊαι θά πρέπει νά διέπουν τον 
’Οργανισμόν.

» Μέ τήν καιάρτισιν σχεδίου 
νέου όργανιομού, βάσει τής ύπό 
σιοιχεία Α έγκρίσεως, τό οχέ- 
διο τούτο, θέλει παραδοθή μέ
χρι 30 ’Απριλίου 1976, εις συ- 
οταθησομένη Επιτροπή πρός τε
λικήν Επεξεργασίαν καί άνάλο- 
γον εΐοήγισιν ήμίν πρός έγκμι- 
σιν».

Ερωτώ τόν συνάδελφο θεο- 
φανόπουλο, ό όποιος παρίσταται 
άπόψε εδώ, καί θά ομιλήσει, καί 
ό όποιος τήν περίοδο εκείνη ήιο 
Πρόεδρος τού Συλλόγου μας, ε
άν έλαβεν γνώοιν τής συσιάσε- 
ως τής όμάδος εργασίας αύτής 
τότιε, καί τής διαδικασίας τροπο- 
ιποιήσεως τού ’Οργανισμού ’λ’- 
ηηρε’σίας.

Καταγγείλαμε τήν μέθοδο αύ
τή. Ζητήσαμε νό δοθεί στην δη
μοσιότητα τό κείμενο τής Επι
τροπής αύτής. Έπιμόινως ό κ. 
Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμ
βουλίου, ήρινήθη. Καταγγείλαμε 
δτι ώς μέλος τής όμάδος εργα
σίας τής Διοικήσεως, τότε, καί 
έν συνεχεία ώς Πρόεδρος τού 
Συλλόγου, συζητούσε τό ίδιο 
σχέδιο. Μάς άρνήθηκε δτι συζη
τούσαν τό ίδιο σχέδιο, άλλά τό 
είχαν ώς υποβοηθητικό γιά νά 
συν τάξουν τό οριστικό σχέδιο 

τό όποιο θα ετίθετο ύπ’ όψιν 
τής Διοικήσεως πρός έγκρισιν.

Στον άπολογισμό διαβάσαμε, 
δτι ενώ προχωρούν στις μεταβα
τικές διατάξεις, ύπάρχουν δια
φωνίες. Γιά μάς, αυτή ή διαδι
κασία, απαιτεί τουλάχιστον μία 
διετία άκόμη.

Τό Διοικητικό Συμβούλιο έ- 
νέπαιξε, ψευδόμενο συνεχώς, 
τους συναδέλφους μή πτυχιου- 
χους. Τήν μαρτυρία μάς τήν έ
δωσαν οί ίδιοι οί ήγούμενοι τής 
Κίνήσεώς τους, πού αναγκάσθη
καν τελικά νά κινηθούν άν εξάρ
ι ητα άπό τό Δ.Σ., γιά νό μήν 
προδοθοϋν. Αύτή είναι ή έμπι- 
στοσύνη πού εμπνέει τό Δ.Σ. 
οτά μέλη τού Συλλόγου.

Έξομοίωση λοιπόν καί στό 
θέμα τών μή πτυχιούχων. Αύτή 
είναι ή ορθόδοξη λύση του. Δη
λώνουμε επίσημα, δτι θά άγωνι- 
σθοΰμε γιά νά την εξασφαλίσου
με, δπως εξασφαλίσαμε μέ τούς 

άγώνες μας καί τήν μισθολογι- 
κή μας έξομοίωση, πού δέν εί

χαν τολμήσει νά άγωνισθοΰν γι’ 
αύτή, οί παλαιοί τοΰ Δ.Σ., πού 
σήμερα παριστάνουν τούς άγω- 
νιστές.

3) Φύλλα ποιότητας. 'Ένα 
άλλο θέμα πού αντιμετωπίζεται 
μέ συνεχή «θά», βρίσκεται άκό
μη στό στάδιο τών συζητήσεων 
καί τών ’Επιτροπών. Διαβάζου
με σιόν σύντομο άπολογισμό τού 
Δ.Σ. :

«Ή ’Επιτροπή πού συνεστή- 
θη (δέν μάς γράφουν πότε καί 
άπο ποιους), μέ πράξη Διοικη- 
τού μετά άπό 23 συνεδριάσεις 
κατέληξ: ..

» Ιον. Ό κρινόμενος θά...».
» 2ον. Τό έντυπον μέρος τοϋ 

Δελτίου, θά...
» 3ον. Τό φΰλλον ποιότητας, 

θά. ..».
Καί συνεχίζονται τά «θςι. . .».
Τά φύλλα ποιοι ητος δμως 

τοϋ 1978, πρέπει νά εΙ\··ατ δια
φορετικά άπό τις σημερινές καρ
μανιόλες. Αύτά, συνάδελφοι, θά 
έξαρτηθεί άπό τό Δ.Σ. πού θά 
άναλάβει τήν Διοίκηση τού Συλ
λόγου. Είναι απλώς θέμα θελή- 
οεως καί άγώνος. Άπό τήν στι
γμή πού καί ή Διοίκηση τής Τρα
πέζης, τό έχει άναγνωρίσει, δέν 
νομίζουμε δτι χρειάζεται άλλη 
καθυστέρηση.

4) Προσωρινότητες, "Οταν 
λέγαμε προσωρινότητες, εννοού
σαμε δλες τις κατηγορίες τών 
προσωρινοτήτων πού ύπάρχουν 
στην Τράπεζα. Τό άπερχόμενο 
Δ.Σ. άφοΰ μέ τήν όμαδοποίησή 
«έμαθε», δπως μας γράφει «δ
λες τις περιπτώσεις προσωρινο
τήτων ο ιήν τελευταία τους λε
πτομέρεια! κατώρθωσε μέ τήν ι
κανότητα τής όμαδοποιήσεως 
πού διαθέτει, νά τις έντάξει άπό 
ιό 1965 καί εντεύθεν. Άπλο- 
ελληνιστί, κατάργησε τά πάντα 
καί κράτησε μία περίπτωση.

5) Επίδομα ανθυγιεινής ερ
γασίας. Καί γιά τό θέμα αύτά 
μας λέει διι έκανε καί κάνει δ, 
τι είναι δυνατόν, ώστε ή άπόφα- 
οη νά είναι ευνοϊκή. Άλλά, 
πώς γίνεται, τό Δ.Σ. νά κάνει 
δ,τι είναι δυνατόν, δταν μέλος 
τόυ συμφώνησε μέ τήν άποψη 
τής Έι π τροπής, δτι ό χώρος ο
πού εργάζονται οί συνάδελφοι 
είναι υγιεινός καί άκόμη δτι «άν 
δοθεί τό άνθυγιεινό, θά γίνουν 
καλά;».

Αύτά είναι λοιπόν τό ένδια- 
φέρον σας, κύριοί; Ή ειρωνεία 
τών συναδέλφων σας;

Αναδρομικά υπερωριών περι
όδου ’72—’74. "Ολοι γνωρίζετε 
τήν ιστορία τοΰ θέματος. ..

6) ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΥΠΕΡΩ
ΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1)1)72 — 
30)6)74.

Σέ πάρα πολλές ανακοινώ
σεις μας, καταγγείλαμε τό Διοι
κητικό Συμβούλιο, διότι χάρισε 
οτόν εργοδότη ιό μεγαλύτερο 
ποσόν τών δικαιουμένων ανα
δρομικών.

Τώρα μάς λένε, δτι έκαναν 
αγωγή, πού «δικάζεται στις 24. 
1.78. Καί πάλι μάς κοροϊδεύουν. 
’Έκαναν άπλώς άναγνωρισπκή 
αγωγή. Καί αύτό πρέπει νά τό 
ξέρουν δλοι, δτι υπάρχει μία 
διαφορά τεραστία μεταξύ ανα
γνωριστικής αγωγής καί αγωγής 
πού ζητάμε τις διαφορές μας. 
Στην άναγνωρισπκή αγωγή πη
γαίνουμε στο Δικαστήριο καί ζη
τάμε νά μάς επιβεβαιώσει αύτό 
πού έμείς ισχυριζόμαστε, χωρίς 
νά έχει υποχρέωση ό Εργοδότης 
νά το εφαρμόσει. Στήν άγωγή, 
δταν βγει τό Αποτέλεσμα τού 
Δικαστηρίου, ύποχρεουται ό ερ
γοδότης τήν απόφαση τοΰ Δικα
στηρίου νά τήν εφαρμόσει. Έν 
πόση περιιπιώσει μέ την καθυ
στέρηση έχουν χαρίσει στον έρ- 
γοδότη τά κρίσιμα χρόνια των 
ύπερωριών. Αύτά δηλαδή πού 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη οελ. 4)



(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελ. 3) 
είχαν γίνει οί πολλές ύπε- 
ρωρίες.

7) ’Επιδόματα στελεχών Διοι- 
κήαεως. «"Οποιος θέλει επίδομα 
νά πάει στο δίκτυο», ήταν ή Α
πάντηση άνωτάτου παράγοντος 
τής Διοικήσεως τής Τραπέζης 
ατό αίτημα αύτό. Καλούμε τον 
κ. Διοικητή, νά Αντιμετωπίσει 
όλες τις καταστάσεις, δλα τα αι
τήματα τών συναδέλφων πού 
ζητούν επιδόματα.

Έάν πράγματι ά κ. Διοικηιής 
ένδιαφέρεται γιά την Τράπεζα, 
καί πιστεύουμε ότι ένδιαφέρε- 
ται, πρέπει νά δώσει άμέσως, 
χωρίς καμμιά καθυστέρηση, λύ
ση στο θέμα.

8) "Οριο ήλικίας γυναικών. 
Καί σ' αύτό ιό θέμα, θά δούμε 
μερικές φωτογραφίες. Ή . τρο
ποποίηση έπρεπε νά είναι γενι
κή, καί όχι γιά ορισμένες περι
πτώσεις. Μετά την άγανάκτηση 
αυτών πού δεν εύνοούνιο άπό 
τό μέτρο, τά θέμα έλύθη προ
σωρινά, γιο τό 1977, όπως πα
ραδέχεται καί τό Δ.Σ. Τό νέο 
Δ.Σ. πού θά προέλθει άπό τις 
έκλογές, πρέπει νά φροντίσει 
γιά την ρύθμιση τής άνωμαλίας.

9) Τέκνα συναδέλφων. «Ρυ
θμίστηκε τό θέμα πού είχε προ
κόψει μέ τον διαγωνισμό τού 
Δεκεμβρίου 1976», ύποοτηρίζει 
τό Δ.Σ. Δέν μάς λέει όμως τον 
τρόπο ρυθμίσεως, καθώς έπίσης, 
δέν μάς λέει τί έχει κάνει μέ
χρι σήμερα, γιά τά τέκνα τοΰ 
1976, πού τοποθετήθηκαν σέ ε
παρχιακά ύποκαταοιήματα, μα- 
κρυά άπό τις οίκογένειές τους, 
καί άκόμη ταλαιπωρούνται.

10) TELLERS. Τό Διοικητικό 
Συμβούλιο μιλάει γιά την αύξη
ση τών επιδομάτων, την οποία 
Αναγκάσθηκε ή Τράπεζα νά κά
νει μέ άρκετή καθυστέρηση. 
Δέν μάς λένε γιά την άσφάλιση 
ιών ιέλερς καί διαχειριστών. 
Στην ενημερωτική συγκέντρωση 
τής 30.8.77, πού πραγμαοποιή- 
θηκε σιή λέσχη Τραπέζης 'Ελ
λάδος, σέ ερώτημά μου, πού 
βρίσκειαι τό θέμα, ό κ. Πρόε
δρος μοΰ άπήνιησε: σέ μία ά
πό τις προσεχείς συνεδριάσεις, 
θά άπαοχολήσω τό ’Εκτελεστικά 
Συμβούλιο τής ΟΤΟΕ.

Ρωτάω πάλι: πού βρίσκεται 
τό θέμα κ. Πρόεδρε;

11) Χρησιμοποίηση πλαγίων 
μέσων. Ένα θέμα πού δέν Α
πασχόλησε ποτέ τό Δ.Σ. "Ισως 
γιά ιό Διοικητικό Συμβούλιο νά 
έξελίσσωνται όλα ομαλά. Γιά τό 
σύνολο τού προσωπικού όμως 
αύτό είναι μία πληγή. Εφημε
ρίδες έχουν Ασχοληθεί μέ τό 
ρουσφέτι, έγκύκλιοι έχουν έκ- 
δοθεϊ, μέχρι καί ό Πρωθυπουρ
γός τής χώρας τό ονόμασε «κα- 
τάρα». Γιά τό Δ.Σ. όμως δέν 
συμβαίνει τίποτε. Έκτος καί αν 
τά γραφόμενα είναι γιά νά γε
μίζουν οι σελίδες τής «Τραπεζι
τικής».

12) Παραβίαση εργατικής νο
μοθεσίας. Εκεί έχει γίνει πλέ
ον κανόνας ή παραβίαση τής έρ- 
γατικής νομοθεσίας. ’Εξαίρεση 
μόνον αποτελούν οί έλάχιστες 
περιπτώσεις τής τηρήσεώς της. 
Δέκα μήνες, σέ καμμία Ανακοί
νωση τόΰ Συλλόγου ή στην ΤΡΑ 
ΙΙΕΖΙΤΙΚΗ, δέν διαβάσαμε κα
ταγγελίες. Αύτό σημαίνει, ότι 
γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο, ό
λα πάνε καλά. "Οτι οί συνθήκες 
έργασίας είναι ιδανικές, καί δ τι 
ή ύπερεργασία Αμοίβεται κανο
νικά. "Αξιος λοιπόν ό μισθός 
τών μελών τοΰ Δ.Σ.

13) Ενοίκια. «Τό άναμορφω- 
μένο σχέδιο τού κανονισμού ε
νοικίων, θά παραδοθεϊ στούς 
Συλλόγους ώς την 31.12.77. 
Μέχρι όμως νά γίνει ή Αναμόρ- 
φωση, θά ίσχύσει ό νέος κανο
νισμός, δόθηκε εντολή άπό τό 
Διοικητή, καί νά ίσχύσει άμέσως 
ή έγκύκλιος 12 τού ’76». Αυτά 
λέει καί γράφει τό Δ.Σ. Είναι 
ανεπίτρεπτο, Απαράδεκτο, όταν 
έχουμε συλλογική σύμβαση ίσης 
μεταχειρίσεως, νά τήν φαλκι
δεύουν καί νά ισχύουν χειρότε
ρα άπ’ ό,.τι ισχύουν στην Τρά
πεζα τής Ελλάδος.

’Αξίωση τών μελών τού Συλ
λόγου είναι, ή έφαρμογή τής ί
σης μεταχειρίσεως καί νά στα
ματήσει κάθε προσπάθεια καταρ- 
γήσεώς της. Ζητούμε μέχρι ορι
στικής έγκρίσεως τοΰ Κανονι
σμού ενοικίων, καί έφ’ όσον αύ- 
τός θά είναι καλύτερος άπό τήν 
ύπ’ άριθμ. 410 πράξη τής 31.7. 
74, νά ίσχύσει ή 416 πράξη τής 
Διοικήσεως, ή οποία λέει:

«...ποοόν δυνάμενον νά άρ- 
θή μέχρι ποσοστού 100% τού Ε
νοικίου. Τά έν λόγιο επιδόματα 
παρέχονται έν περιπιώσει μετα- 
θέσεως, δι’ ύπηρεσιακούς λό
γους, ώς έτιίσης εις περίπτωοιν 
άρχικής τοποθετήσεως είς επαρ
χιακά υποκαταστήματα καθ’ ό
σον ταΰτα βρίσκονται μακράν 
τοΰ τόπου μονίμου διαμονής τών 
υπαλλήλων καί είς ήν περιοχήν 
δέν ύφίσταται άστική συγκοινω
νία, -εξυπηρετούσα τήν μετάβα- 
σιν είς τήν έδραν τού ύποκατα- 
στήματος».

Δέν όμιλεϊ πουθενά ή πράξις 
τοΰ ’74 περί Νομών. "Αν ό συ
νάδελφος μετετέθη σέ άλλο Νο
μό, ή αν τοποθετήθηκε σέ άλλο 
Νομό άπό τον τόπο μονίμου δια
μονής τσυ. Όμιλεϊ μόνον γιά 
άστικές συγκοινωνίες. 'Επομέ
νως, όλοι οί άλλοι δικαιούνται 
όνοικίού.

"Οσον άφορά γιά τά καύσιμα,

άς έχουν ύπομονή οί συνάδελ
φοι, έπειδή, μιά καί ό χειμώνας 
εφέτος είναι πολύ έλαφρύς, τού 
χρόνου κάτι θά γίνει καί γι’ αύ- 
τούς.

Τό θέμα τοΰ καταστατικού, ά- 
νελύθη στην άρχή. ’Εγώ πιστεύω 
ότι άν θέλουμε όλοι, μπορεί νά 
γίνει ή τροποποίηση τοΰ Κατα
στατικού. Καλή θέληση νά υ
πάρχει, και τίποτε άλλο.

Δέν είναι μόνο, όσα θέματα 
άναφέρει φιλολογικά τό Δ.Σ. 
υιόν Απολογισμό του. Είναι καί 
άλλα πολύ σοβαρά, τά όποια 
δέν απασχόλησαν τό Δ.Σ. παρά 
τις ύποδείξεις μας. Καί αύτά εί
ναι:

1) ’Αναγνώριση 
συνταξίμου χρόνου 
τοΰ χρόνου στρατι
ωτικής θητείας. Εί
ναι γνωστό ότι στο Δημόσιο αύ
τό θέμα ρυθμίστηκε μέ τον Ν. 
329)76, τό ίδιο καί στο Ταμείο 
συντάξεων τής Τραπέζης ’Αθη
νών, μέ μία τροποποίηση τοΰ 
Καταστατικού. Στο δικό μας Τα
μείο, στά Συμβούλιο τού οποίου 
μετέχει καί ό Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου μας, τό θέμα άπερμί- 
φθη μέ τό αίτιολαγικό, ότι δέν 
άντέχει τό Ταμείο. Τό Ταμείο 
αντέχει, συνάδελφοι, όταν πρό
κειται νά αύξήσουν τις συντά
ξεις Διοικητών, όποδ) κητών, 
Δ)ντών καί ύποδ)ντών, χωρίς 
συνεισφορά, ή όταν πρόκειται 
νά χαρίζουμε βαθμούς λίγες η
μέρες πριν τήν συνταξιοδότηση.

2. "Ημερομίσθια ά- 
π ε ρ γ ι ώ ν. Τον Μάρτιο τοΰ 
1977, παραμονές έκλογών, διά
φορες συνδικαλιστικές ομάδες, 
οί οποίες σήμερα συμπορεύονται 
ή συνεργάζονται μέ τό Δ.Σ., έ- 
φώναζαν καί έγραφαν γιά τήν 
Αντισυνταγματικότητα τής άπο- 
φάσεως τής Τραπέζης, νά παρα
κρατήσει ιά ημερομίσθια τών Α
περγιών. Σήμερα όμως, τό Δ.Σ. 
σιωπά. Τώρα πού βρίσκονται στή 
Διοίκηση τοΰ Συλλόγου, όλα εί
ναι μιά χαρά.

Φωνάζουν καί κινητοποιούν
ται όταν είναι έκιός άρχής. "Ο
ταν καταλάβουν τήν άρχή, δέν 
θέλουν ενόχληση άπό κανόναν.

3) ’Αναγνώριση ώς 
χρόνου προαγωγής, 
τοΰ χρόνου άδειας, 
άνευ άποδοχών, λό
γω Ανωμάλου- κυή- 
ο ε ω ς. "Ολοι οί συνάδελφοι, 
άνδρες, οί όποιοι μπαίνουν στην 
Τράπεζα, πριν στρατευθοΰν, τό 
διάστημα πού στρατεύονται με
τρά στην προαγωγή τών συνα
δέλφων, καί καλώς. 'Υπηρετούν 
τήν Πατρίδα, έχουν έναν σκοπό. 
’Αλλά έρωτάιαι, ό σκοπός αύ- 
ιός, διαφέρει άπό ιόν σκοπό τον 
άλλον τής μητέρας, ή ό π ο ί α 
κατά τήν διάρκεια 
τής ύπηρεσίας της, 
λόγω φυσικών ανω
μαλιών, λόγω αδυ
ναμιών, πέραν τοΰ 
έαυτοΰτης, Αναγκά
ζεται νά πάρει μία 
άδεια, δύο μηνών, 
ή 40 ημερών, άνευ 
άποδοχών, ν άι χά
νει ένα έξάμηνο ά
πό τήν προαγωγή 
της, καί τήν προ- 
ο α ύ ξ η σ ή της;

Γιαιί λοιπόν νά μην ύπολογί- 
ζεται καί γιά τήν μητέρα ό χρό
νος αύτός ώς χρόνος προαγω
γής;

Συνάδελφοι, σωρεία είναι τα 
θέματα, μικρά καί μεγάλα, που 
πρέπει άκόμη νά μάς άπασχολή- 
οουν. Περιορίοθηκα σέ ορισμένα 
πού δείχνουν τήν εγκληματική 
άδιαφορία τοΰ Δ.Σ. καί καταρ
ρίπτουν τον μΰθο πού τόσο έν
τεχνα καλλιεργήθηκε προεκλο
γικά, τών άγωνισιών, τών ικα
νών συνδικαλιστών, τών σοβα
ρών κυρίων, τών άδιάφθορων. 
θά ήθελα πάρα πολύ νά περιο
ρίσω τήν ομιλία μου μόνο στα 
καθαυτό έπαγγελματικά θέματά 
μας. Δέν θά ήμουν όμως συνε
πής Απέναντι στά μέλη τού Συλ
λόγου μας, καί σ’όλαυς τούς έρ- 
γαζομένους στήν Εθνική Τρά
πεζα, άν δέν άναφερόμουν καί 
σέ ορισμένα θέματα, πού δημι- 
ουργήθηκαν, ιδίως τό τελευταίο 
χρονικό διάστημα.

Είναι ανάγκη νά ξεκαθαρί
σουμε πρώτα καί κύρια τό θέμα 
τής προκηρύξεως ιών άρχαιρε- 
σιών. Άπό άκριτομύθιες μελών 
τού Δ.Σ. είχαμε πληροφορηθεϊ 
τον περασμένο Σεπτέμβριο, δ τι 
τό Δ.Σ. δέν είχε σκοπό νά προ
κηρύξει άρχαιρεσίες. ’Επειδή ό
μως, σύμφωνα μέ τό Καταστα
τικό τού Συλλόγου μας ό χρό
νος τής θητείας του έληγε στις 
20)12)77 καί γιά νά μήν δημι- 
ουργηθούν διοικητικές άνωμαλί- 
ες στο Σύλλογό μας, άνωμαλίες 
μέ φοβερές επιπτώσεις σιά θέ
ματά ιμας, θεωρήσαμε υποχρέωσή 
μας νά προειδοποιήσουμε έγκαι
ρα τό Δ.Σ. ότι πρέπει μέσα στις 
νόμιμες προθεσμίες νά συγκαλέ- 
σει τή Γενική Συνέλευση γιά 
άρχαιρεσίες.

Άπηύθυνα στο Διοικητικό 
Συμβούλιο στις 5)10)77, τήν Α
κόλουθη έπιστολή. Τήν διαβάζω 
γιά νά μήν ύπάρχουν περιθώρια 
δημοκοπίας:

«Κύριε Πρόεδρε,
θεωρώ υποχρέωσή μου, ώς 

μέλος τού Συλλόγου μας, νά 
έκφράσω έγκαιρα τις άνησυχίες 
μου γιά τήν διαφαινομένην Ανα
βολήν Τών αρχαιρεσιών, προς 
Ανάδειξτν νέου Δ.Σ. τού Συλ

λόγου μας καί νά έπισημάνω τις 
επιπτώσεις έκ μιάς τοιαύτης έ- 
νεργείας.

’Επίμονοι φήμαι, αι όποίαι κυ
κλοφορούν μεταξύ τών μελών 
τού Συλλόγου, φέρουν τό Δι- 
οικ. Συμβούλιο αποφασισμένο 
νά μήν διενεργήσει, ώς οφεί
λει, άμέσως άρχαιρεσίες, Αλλά 
νά ζητήσει σιωπηρώς τήν παρά
ταση τής θητείας του, άπό τό 
Πρωτοδικείο ’Αθηνών.

Ή καθυστέρηση άλλωστε τής 
συγκλήαεως τής πρώτης Γεν. 
Συνελεύσεως μέ θέμα τήν διε
νέργεια αρχαιρεσιών, ένιοχύει 
ιίς φήμες αΰτές.

Τοιαύτη ενέργεια θά ϊοοδυνα- 
μούσε μέ πραξικοπηματική πα
ραμονή ιού Δ.Σ. σιή Διοίκηση 
τοΰ Συλλόγου, μέ όλες τις συ
νέπειες.

θεωρώ ότι έχετε ύποχρέωση 
νά ένημερώσετε τά μέλη τοΰ 
Συλλόγου έπί τών οκέψεών σας 
καί έφ’ όσον κοταλήξετε, παρά 
τήν σαφή διάταξιν τοΰ Καταστα
τικού, διά τον χρόνον τής θητεί
ας τού Δ.Σ., νά ζητήσετε πα- 
ράιασιν τοΰ χρόνου παραμονής 
σας, νά μάς γνωρίσετε εγκαίρως 
τήν ήμερομηνίαν συζητήσεως τής 
προσφυγής σας, διά νά μάς δο
θεί ή δυνατότης νά ύποστηρί- 
ξουμε είς τό Δικαστήριον τάς 
ίδικάς μας άπόψεις.

'Οπωσδήποτε όμως, δέν παύει 
νά είναι άνπδημοκραιτκή ενέρ
γεια ή άποφυγή διενεργείας 
τών άρχαιρεσιών καί ή προσπά
θεια παραμονής σας είς τήν ε
ξουσίαν διά διορισμού.

Τοιαύ ται μέθοδοι είναι ανεπί
τρεπτοι διά τον ιστορικόν Σύλ
λογον τών 'Υπαλλήλων τής ’Ε
θνικής Τραπέζης».

Σ’ αύτή τήν έπιστολή, τήν ο
ποία είχα Αποστείλει καί πού 
μόνος σκοπός ιης ήταν, όπως 
άλλωστε προκύπτει καί άπό τό 
περιεχόμενό της, νά προστατεύ
σει τον Σύλλογο καί τά συμφέ- 
ροντά μας, ό Πρόεδρος έσπευ- 
σε νά μοΰ άποστείλει μετά μία 
ώρα καί ένα τέταρτο τήν άκό- 
λουθη έπιστολή, γιά απάντηση. 
Τήν διαβάζω:

«Κύριε,
’Ακολουθώντας κανόνες στοι-

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ό κ. Μπαμίχας έχει ιόν λόγο, 
κ. ΑΠ. ΜΠΑΜΙΧΑΣ:

Κύριοι Συνάδελφοι,
Γιά νά δώσω κάποιον ανθρώ

πινο τόνο σιήν αίθουσα αυτή 
τού σπαραγμού, σάς εύχομαι 
πρώια άπ’ όλα, χρόνια πολλά 
γιά τήν καινού ργια χρονιά, ή ο
ποία εύχομαι νά είναι πράγματι 
καινούργια, γιατί αν είναι ίδια 
μέ τήν παλιά, χαθήκαμε. Ή έμ- 
φάνισις τής Γενικής Συνελεύσε
ως τοΰ Συλλόγου μας σέ θέα
τρο είναι πρωτοφανής. ’Επί τό
σα χρόνια οί Γενικές Συνελεύ
σεις μας, γινόντουσαν στον χώ
ρο τής δουλειάς μας, εκεί δη
λαδή πού βγάζουμε τό ψωμί 
μας καί όχι σέ χώρους θεάτρου, 
όπως άλλες τάξεις πού δέν έ
χουν στέγη (Οικοδόμοι, Είσπρά- 
κτορες), Καταδικάζω τήν κακή 
αύτή άρχή. Δέν έχω προσωπικά 
μέ κανένα, θά ασκήσω καλοπρο
αίρετη καί όσο τό δυνατόν δίκαιη 
κριτική γιά τό έργο τοΰ άπερχο- 
μένου Διοικ. Συμβουλίου. Πριν 
Αρχίσω τον λόγο μου, θά ήθε
λα νά παρακαλέσω τον Πρόεδρο 
τής Γεν. Συνελεύσεως νά κα- 
ιταχωιρήση στά Πρακτικά τήν ά- 
νάτασιν τής χειρός μου, είς τό 
θέμα τής τροποποιήσεως τοΰ 
Καταστατικού, τήν μόνη άνάτα- 
<π, διότι αύτό δημιουργεί τό έ- 
ξής περίεργο πρόβλημα, κύριοι 
συνάδελφοι, ώς μέν προς αύ- 
τούς οί οποίοι ©σήκωσαν τό χέρι 
τους καί οί όποιοι συνηγόρησαν 
είς τήν τροποποίησιν τού Κατα
στατικού δέν έχω νά πώ τίποτε. 
Διότι οί άνθρωποι έξεδήλωσαν 
τάς άπόψεις των.

Τό περίεργον όμως είναι ότι 
αύτοί οί όποιοι έσήκωσαν τό χέ
ρι τους διά τήν κατάφασιν δέν 
ήταν όλοι, υπήρξαν καί συνά
δελφοι πού δέν σήκωσαν τό χέ
ρι τους! ’Ερώτημα εύλογον, τί 
περίμεναν αύτοί οί συνάδελφοι, 
είς τήν δευτέραν πρότασιν τού 
κ. Προέδρου, πσιοί δηλαδή δέν 
θέλουν νά περάση τό αρθρον, 
νά τό σηκώσουν; ’Εγώ πάντως 
δέν περίμενα άπό κανέναν τό 
σύνθημα καί τό σήκωσα μόνος 
μου. Παρακαλώ αύτό νά κατα- 
χωρηθή είς τά πρακτικά. Διότι 
ίσως αύτή ή αρνησις θά παίξη 
κάποιο ρόλο1 κάποτε. Κύριοι συ
νάδελφοι δέν έδέχθην νά συμ- 
μετάσχω είς τήν υφαρπαγήν τής 
ψήφου μου διά τήν τροποποίησιν 
τού Καταστατικού χωρίς νά 
γνωρίζω πώς καί γιατί θά τρο- 
ποποιηθή. .

Προχωρώντας θά ήθελα νά πώ 
ότι στις 10.,3.77, δηλαδή στις 
προηγούμενες εκλογές είχα βγά 
λει μίαν άνακοίνωσιν σάν ομά
δα «Συνεργασία - Ένατης» καί 
είχα δηλώσει ότι δέν θά κατέλ- 
θωμεν στις εκλογές άκριβώς 
γιατί έτσι νόμιζα ότι θά άπεφεύ- 
γετο ή μεγαλύτερη διάσπασις.

χειώδους Ανθρώπινης συμπερι
φοράς, άναφερόμαστε στήν ση
μερινή έπιστολή σας καί σάς 
πληροφορούμε ότι ή Συνέλευση 
καί οί άρχαιρεσίες θά γίνουν κα
τά τον πλέον συμφέροντα γιά 
τον Σύλλογο τρόπο καί χρόνο 
καί οπωσδήποτε μέσα στά νόμι
μα πλαίσια πού διαγράφονται ά
πό τό νόμο καί τό Καταστατικό.

"Οσον άφορά τις προκλητικές 
σας κρίσεις γιά δήθεν άνπδημο- 
κραπκές μας ενέργειες, σάς δη
λώνουμε ότι, μαθήματα δημο
κρατίας δέν δεχόμαστε, ιδιαίτε
ρα άπό οάς πού στήν διάρκεια 
τής δικτατορίας — κάτω άπό τις 
γνωστές γιά τον συνδικαλισμό 
συνθήκες — σείς μεσουρανήσα
τε, ένώ εμείς, γιά τις δημοκρα
τικές μας άκριβώς πεποιθήσεις, 
είχαμε ύποσιεί τούς διωγμούς 
πού ήδη γνωρίζετε, άλλά, παρα
γνωρίζοντας κάθε έννοια σεβα
σμού τουλάχιστον, δέν άναγνω- 
ρίζετε. Διά τό Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕ
ΔΡΟΣ, ΕΠΑΜ. ΜΑΥΡΟ ΥΛΙ- 
ΔΗΣ».

Δέν θά άναφερθώ γιά τήν 
προσφυγή συναδέλφων στο Δι
καστήριο, οί όποιοι πήραν τήν 
πρωτοβουλία, νά ζητήσουν διο
ρισμό Διοικούσης ’Επιτροπής. 
’Έχω όμως ύποχρέωση νά ύπεν- 
θυμήσω σέ ορισμένους οί οποίοι 
έπιαοαν τούς βαθμούς τοΰ ύπο- 
λογιοτού Α καί Β, νά τούς εϊ- 
πω, ότι τό 1971, όταν άπό τό 
βήμα τής Συνελεύσεως τοΰ Κεν 
τρικοΰ Καταστήματος, εκεί όπου 
είχε μετατεθεί, συνάδελφε Χα- 
ρϊτο, γιόι πρώτη φορά ή Συνέ
λευση άπό τό ύπόγειο, καί είχε 
αλλάξει ή ώρα, ήμουν ύπολογι- 
στής Β, όταν αυθόρμητα καί ό
χι κατ>ευθυνόρενος(!) ούτε επι
χειρών διάοπαση(! )άνέβηκα στό 
βήμα καί έκρινα τήν λογοδοσία 
τοΰ Δ.Σ. καί τήν κατέκρινα καί 
έδήλωσα έγώ ό ύπολογισιής Β, 
τότε, ότι, άν βρώ συνεργάτες 
θά τούς άντιπολιτιευθώ. Έφάνη 
άστείο. ’Αστείο ένας ύπολογι- 
στής Β, ένας ύπάλληλος 5—6 
έτών στήν Τράπεζα, νά δηλώνει 
ατούς έμπειρους αύτά τά πρά
γματα.

Είναι δικαίωμα τοΰ καθενός, 
έφ’ όσον νομίζει ότι ενεργεί

Έπίσης είχα τονίσει ότι ή κά
θοδος τού ψηφοδελτίου τοΰ συ
ναδέλφου θεοφανοπούλου έναν
τι τού τετάρτου ψηφοδελτίου 
πού θέι έκανε τήν διάοπαοιν, ή
ταν καλή γιατί θά άπεφεύγειο 
ή πόλωοις. Καί τελικώς είχα κα- 
ταλήξει σιήν προτροπήν, όσο 
μού έπετρέπετο, νά ψηφίσουν 
οί συνάδελφοι νέους άνθρώπους 
γιά ώρισμένους λόγους. Είχα 
πεί τότε: Γιά ν ά μ ή φ ύ- 
γ η ό Σύλλογος άπό 
τούς νέους, γιά νά 
μ ή δοθή ό Σύλλο
γος σ έ κομματικο
ποιημένους Σ υ ν δ ι- 
καλιστάς, γιά νάμή 
γ ί ν η ό Σ ύ λ ο γ ο ς όρ
γανο ν τής Πολιτι
κής τής Διοίκησης 
καί τέλος γιά ν ά 
μ ή γ ί ν η ό Σύλλο
γος ό ρ γ α ν ο· ν ιέ κ ε ί- 
νω ν πού λ ό γ ηι βα
θμού ξεχνάνε ότι 
είναι μέλη ιοΰΣυλ- 
λόγου καί γίνον
ται φορείς -τής έρ
γο δ α σ ί α ς.

Αύτά λέγαμε στις 10.3.77 συ
νάδελφοι καί άπό αύτά πού θά 
πώ παρακάτω, θά δείτε ότι ή Κί
νησή μας δικαιώθηκε άπόλυτα 
μέ τήν πάροδον τού χρόνου. 
ΙΙροτοΰ κάνω κριτική γιά τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον μού δί
δεται μία εύκαιρία νά άπευθύνω 
ώρισμένα λόγια είς τον Πρόε
δρον τής 'Ομοσπονδίας μας κ. 
Παπαμάργαρην, ό οποίος πολύ 
σωσιά προηγουμένως άπό τό βή
μα μάς μίλησε γιά τίς σχεδιαζό
μενες άγωνιστικές κινητοποιή
σεις πού πρόκειται νά γίνουν 
γιά νά διαφυλάξουμε τά συμφέ
ροντα τού κλάδου μας.

Κύριε Παπαμάργαρη,
Συμφωνώ άπόλυτα μέ τήν ά- 

γωνιστιικήν έμφάνισιν τοΰ Κλά
δου. Ερωτώ όμως γιατί καλού
με και προσκαλοΰμε τήν Διοίκη- 
σιν τών Τραπεζών νά δημοσιεύ
σουν τάς άποδοχάς μας, άφοΰ ε
μείς έχουμε ύποχρέωσιν καί &- 
χουμε όλα τά στοιχεία νά δημο
σιεύσουμε τάς άποδοχάς μας καί 
νά δηλώσουμε ότι είμαστε πάν
τοτε ενάντια στήν κατάφορη αύ
τή αδικία πού έγινε άπό μία 
συγκεκριμένη έφημερίδα, άπό έ
να δήθεν σύλλογον, έντελώς ά- 
νεύθυνα;

Νομίζω ότι προ τών άγωνιστι- 
κών εκδηλώσεων, οι όποιες πολ- 
λάκτς έχουν εξαγγελθεί καί έπί
σης πολλάκις έχουν άνακληθή, 
θά ήταν σωστό νά δημοσιεύσου
με εμείς πρώτα τά στοιχεία πού 
έχουμε είς χεϊρας μας, γιά νά 
ένημερώσουμε τήν κοινήν γνώ
μην καί νά είμαστε πάνοπλοι γιά 
τούς μετέπειτα όγώνες μας, οί 
οποίοι άσφαλώς πρέπει νά γί
νουν.

’Επίσης δέν κατάλαβα τί σχέ- 
σιν μπορούμε νά έχουμε σέ μα
ζικές κινητοποιήσεις μέ τήν Ό-

οωστά καί είναι ύπάλληλος τής 
’Εθνικής Τραπέζης, νά μπορεί 
νά κάνει ό,τίδήποτε θέλει. Έ- 
πραξα τό καθήκον μου ευθέως, 
καί μέ ανακοινώσεις καί μέ πα
ραστάσεις στό Δικαστήριο. Δέν 
άπήντησα στήν συγκέντρωση τής 
'Ομοσπονδίας, όταν μέ προκάλε- 
σε νά άπαντήσω, ποια είναι ή 
θέοη μου έπι τής προσφυγής, ό 
Γεν. Γραμματέας τού Συλλόγου 
τής Τραπέζης ’Αθηνών. Δέν εί
χα καμμία ύποχρέωση ούτε σιόν 
Γενικόν Γραμματέα τοΰ Συλλό
γου τής Τραπέζης ’Αθηνών, 
ούτε σιόν Αντιπρόεδρο τοΰ 
Συλλόγου Βοηθητικού Προ
σωπικού. νά άπαντήσω. Έ
δήλωσα ότι θά πράξω εύουνεί- 
δητα εκείνο πού πρέπει νά πρά
ξω καί εξυπηρετεί τό Προσωπικό 
τής Τραπέζης μας. Έγώ είχα 
πμοκαλέσει τό Δ.Σ. νά προκη
ρύξει έκλογές. Είναι πολύ φαι
δρό νά λέγεται, καί μάλιστα άπό 
τρίτους, ότι έγώ δέν θά τό ήθε
λα.

Συνάδελφοι, δέν θά σάς κου
ράσω άλλο. Σάν ύπεύθυνος άν
θρωπος, σάν εκπρόσωπος μιάς 
συνδικαλιστικής κινήσεως, σάν 
απλός ύπάλληλος τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, καταγγέλω τό άπερ- 
χόμενον Διοικητικόν Συμβούλι
ον γιά τήν άδιαφορία του στά 
θέματά μας. Καταγγέλω τον έμ- 
πατγμόν πού έγινε στά μέλη τού 
Συλλόγου. Καταγγέλω τό κα
θεστώς πού έπεβλήθηκε στον 
Σύλλογόν μας. Δηλώνω ότι θά 
καταψηφίσω τον Διοικητικόν ά- 
πολογισμόν. θά ύπερψηφίσω ό
μως καί θά απαλλάξω τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον άπό τον 
Διαχειριστικόν ’Απολογισμόν.

Καλώ τέλος τον συνάδελφον 
Βύρωνα Πετρίδη καί τούς συνα
δέλφους πού ήταν μαζί του, ό
ταν έπεσκέφθησαν τον Πρόε
δρον τοΰ Συλλόγου στό γραφείο 
του γιά νά συζητήσουν τό θέμα 
τής τροποποιήσεως τοΰ Κατα
στατικού, νά πεί στή Γενική Συ
νέλευση τί τούς έπρότεινε ό κ. 
Μαυρουλίδης. Αύτό καί μόνον 
θά άρκσΰσε γιά νά αποδείξει μέ 
π'οιά θέματα ασχολήθηκε κατά τό 
διάστημα τής θητείας τοΰ Δ.Σ.

Σάς ευχαριστώ πολύ.

λυμπιακήν, μέ τούς είσπράκτο- 
ρες κλπ., όταν έτσι νομίζω ότι 
άγνσοΰμεν έντελώς τήν ύπαρξιν 
τής ΓΕΣΕΕ. Έάν μέν ή ΓΕΣΕΕ 
σάν τριτοβάθμιο όργανο έχει α
ποφασίσει κινητοποιήσεις, καλόν 
θά ήταν νά ένημερώση τούς έρ- 
γαζομένους, έάν όχι, καί θεω
ρούμε ότι ή ΓΕΣΕΕ είναι κα- 
τευθυνομένη, επίσης, καλόν θά 
ήταν νά τήν καταγγείλωμε.

Δέν νομίζω ότι μπορούμε, ή 
πρέπει νά άκολουθήσωμεν ενα 
δικό μας δρόμον, έκτος έάν έ
χουμε τήν επιθυμία νά γίνουμε 
διασπαστές, δηλαδή νά γίνουμε 
αυτό πού κατηγορούμε όσους 
διαφωνούν, μέ τήν Διοίκησιν 
τής ΟΤΟΕ, νά γίνουμε διασπα
στές τοΰ έργατικοΰ κλάδου, 
γιατί άν εμείς δέν ακολουθή
σουμε τήν γραμμήν τής ΓΕΣΕΕ, 
γιατί δέν θά είμαστε διασπαστές; 
καί θά είμαστε διασπαστές όταν 
δέν άκολουθήσουμε τήν γραμμή 
τής ΟΤΟΕ σάν Σύλλογος;

Αύτό είναι ένα εύλογο ερώ
τημα καί έάν ύπάρξη τρόπος θά 
ήθελα πολύ νά άπανιηθή. Έπί
σης θά ήθελα νά πώ τό έξής: 
νομίζω δ π οί τελευ ταίες απεργί
ες ή μερικές άπό τίς τελευταί
ες απεργίες, βρήκαν τό προσω
πικόν έντελώς άνέτοιμο. Καί 
όταν λέω άνέτοιμο, βρήκαν τό 
προσωπικόν νά μή έχη ξεκαθαρί
σει καί συνειδητοποιήσει τούς 
λόγους γιά τούς όποιους άπερ- 
γεί. Βέβαια αύτό δέν είναι πρω
τάκουστο, ούτε πρωτοφανές, έ
χει γίνει πάρα πολλές φορές. 
Οί δύο τελευταίοι λόγοι, ό λό
γος τού Φορολογικού καί ό λό
γος τοΰ πενθήμερου είναι πρά
γματι ένας λόγος γιά 
νά άπεργήσουμε. Διότι γιά τον 
δεύτερο λόγο, δηλαδή τό πεν
θήμερον, ό κ. Πρόεδρος τής 
ΟΤΟΕ οφείλει νά γνωρίζει ότι 

’ίσως καί εντός τοΰ μηνός τό θέ
μα θά συζητηθή άπό τον 'Υπουρ
γόν Έργασίας γιά νά παγισποι- 
ηθή είς τόν κλάδο μας. Έάν ό 
κ. Πρόεδρος τής ΟΤΟΕ ύπο- 
πτεύεται ότι ό κ. 'Υπουργός 
’Εργασίας πάει νά μάς παγιδεό- 
ση νά τόν καταγγείλη άπό τώρα.

Κύριοι Συνάδελφοι, έχω α
κούσει νά γίνωντατ απεργίες, δι
ότι κάποιο μέτρο πού ισχύει ά- 
ναστέλλεται. Δέν έχω άκούσει 
ποτέ νά γίνωνται απεργίες 
γιά κάποιο θέμα τό όποιον όχι 
μόνον άναστέλλεται, άλλά έπι- 
μηκύνεται σέ χρόνο μέχρι τόν 
’Ιούνιον, καί μέχρι τής τελικής 
άποφάσεως. Φυσικά ακούω ώρι
σμένα σχόλια έκ μέρους τοΰ 
Προεδρείου ότι αύτήν τήν στιγ
μήν δέν λογοδοτεί ή Όμοσπον, 
δία, άσφαλώς δέν κάνω κριτικήν 
τοΰ έργου τής "Ομοσπονδίας, 
άλλά ό κ. Πρόεδρος τής 'Ομο
σπονδίας, στον χαιρετισμόν πού 
μας άπηύθυνε, δέν μάς εύχήθη- 
κε άπλώς νά πάνε καλά οί δου
λειές τής Συνελεύσεως, άλλά 
έπεξετάθηκε σέ κάποιο πρόγραμ

μα καί πάνω σέ αύτό συζήτησα, 
’Άλλωστε τελείωσα ήδη καί έτσι 
δέν θά ύπάρξη περαιτέρω δυσα
ρέσκεια, άπό τό Προεδρείο τοΰ 
Συλλόγου μας.

Συνάδελφοι, τά θέματα μέ τά 
οποία πρέπει νά άσχσληθή ένα 
Διοικητικόν Συμβούλιον, φρο
νώ, όπως έχω τονίσει καί σέ 
προηγούμενες Συνελεύσεις, τά 
κεφαλαιώδη θέματα είναι δύο, 
ό Οργανισμός καί τό ’Ασφαλι
στικόν. Τά είχαμε πεί καί είς 
τήν προηγουμένην Συνέλευσιν. 
Ός μέν προς τόν 'Οργανισμόν, 
δέν χρειάζεται νά θυμηθώ τίς 
διθυραμβικές άνακοινώσεις, . τίς 
όποιες έξέδιδεν μέχρι, πρότινος 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον, ε
ξυμνώντας τόν δημοκρατικόν 
μας Διοικητήν γιά τίς δημοκρα
τικές καί καλές προθέσεις του, 
γιά νά μάς φτιάξη ένα σύγχρο
νο καί δημοκρατικό όργανιομό.

Τελικώς ό κ. Διοικητής άπό 
δημοκρατικός έγινε άντιδημο- 
κρατικός μέσα σέ ένα 
βράδυ. Δέν ξέρω έν πόση 
περιπτώσει γιατί, πάντως καί αν 
δεχθώ ότι τό Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον ιέξηπατήθη, τό παρακα
λώ καί τό προκαλώ νά έχη τήν 
τόλμην νά καταγγείλη εύθέως 
άπό ποιόν ή ποιοός έξηπατήθη.

Κύριοι Συνάδελφοι, σέ μιά 
συγκέντρωση ενημερώσεως τοΰ 
Συλλόγου μας πού έγινε στήν 
ΟΤΟΕ, είχα καταγγείλλει ότι 
δέν πρέπει νά ψάχνουμε γιά 
μανδαρίνους, αύτό είναι μία πο
λύ εύκολη λύση γιά τούς δει
λούς. Μανδαρίνοι υποτίθεται 
ότι περιστοιχίζουν τόν Διοικη
τήν καί τούς Ύποδιοικητάς, έν 
ΤΌΐαύιη περιπτώσει ό κ. Διοικη
τής καί οί κ.κ. Ύπσδιοικηταί 
δέν έχουν διαμορφώσει άκόμη 
μετά άπό 4 σχεδόν χρόνια θη
τείας προσωπικήν γνώμην γιά 
τά θέματά μας; Νομίζω ότι κα
νένας μανδαρίνος δέν θά μπο
ρούσε νά τούς παρασύρη ή νά 
τούς δημίου ργήση έσφαλμένες 
έντυπώσεις. Μή ψάχνουμε λοι
πόν κύριοι γιά μανδαρίνους, οί 
προθέσεις τής Διοικήσεως δέν 
είναι τώρα φανερές είναι προ 
ιιολλού φανερές, κανείς όμως 
δέν είχε τήν τόλμην νά τίς κα- 
ταγγείλλη καί άπορώ γιατί.

Κύριοι Συνάδελφοι, γιά τόν 
’Οργανισμόν δέν θά συζητήσω 
καί σάς εξήγησα άφοΰ οί προθέ
σεις τής Διοικήσεως, άπό έπίση- 
μα χείλη βέβαια πλέον, άπό τά 
χείλη τοΰ Προεδρείου τοΰ Συλ
λόγου μας, είναι κακές, δέν 
μποροΰμε νά συζητούμε γιά κα
λόν ’Οργανισμόν, θά έρθω ό
μως είς τό θέμα τό ’Ασφαλιστι
κόν. Εις τό θέμα τής ένώσεως 
τών Συλλόγων, τό όποιον καί 
έν άρχή όλοι ύποστηρίξαμε καί 
όλοι ζητήσαμε νά γίνη. Τό θέ
μα αύτό πέρασε άπό ώρισμένα 
κανάλια, δέν ξέρω αν σάς θυμί
ζω τόν κ. Λάμψα, άλλά δυστυ
χώς έτσι έγινε, πέρασε λοιπόν 
άπό κανάλια πού λεγόντουσαν 
Νόμοι, πού λεγόντουσαν ότιδή- 
ποτε άλλο καί ούσιαστικώς δέν 
ήταν τίποτε.

Συνάδελφοι, τό ’Ασφαλιστι
κόν θέμα λύνεται καί νομίζω ότι 
πρέπει νά λυθή, μόνον δυναμικά 
μέ άπεργίες. Τελευταίως κά
νουμε απεργίες γιά ψύλλου πή
δημα. Γιατί, Συνάδελφοι, καμ
μία άπεργία δέν έγινε γιά νέ) 
τεθή καί πάλιν έν ίσχύϊ ό άτο- 
νίσας Νόμος 3662 τοΰ ’57, ό ό
ποιος μιλάει γιά τά χρέη τών 
Τραπεζών πού μέσα σέ αύτές 
συμπεριλαμβάνονται ή "Ελλάδος 
καί ή Κτηματική; Γιατί ό κ. 
Πρόεδρος τής ΟΤΟΕ δέν άπαι- 
τεί έστω και δΓ άπεργίας άφοΰ 
μάς συμπαρίσταται σέ όλους 
τούς άγώνες μας άπό τήν Τρά
πεζαν τής 'Ελλάδος νά κοταβά- 
λη αύτά πού μάς χρωστάει, ά
φοΰ ή Τράπεζα τής Ελλάδος 
είναι δημιούργημά μας.

(Χειροκροτήματα);
Γιατί μιλάμε γιά βαθειά τομή 

στό Τραπεζικό Σύστημα όταν 
καί τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
καί ό Πρόεδρος τής ΟΤΟΕ άπο- 
κρύπτει ότι μόλις προ ήμερών ή 
Τράπεζα τής "Ελλάδος μάς έδέ- 
σμευσεν 6 δισ. δρχ. γιά τούς 
τόκους πού μπήκαν στούς λογα
ριασμούς. Ούδεμία άντίδρασις 
υπήρξε.

(Χειροκροτήματα).
Κύριοι Συνάδελφοι, όταν ό 

άγώνας έμαίνετο, όταν έφωνά- 
ζαμεν ότι ή Διοίκησις μάς έξη- 
πάτησεν καί όταν ή Διοίκησις έ
βγαλε στις 14 Δεκεμβρίου αύ
τήν τήν έγκύκλιον πού μάς έ
λεγε ότι ό Σύλλογός μας λέει 
ψέμματα, ό Σύλλογος στις 15 
Δεκεμβρίου μάς άπαντοΰσε μέ 
Ανακοίνωση ή οποία έλεγε: Ν ά 
πάμε τ ά παιδιά μ α ς 
νά δοΰνε τήν Χιο
νάτη καί τούς 7 νά
νους στή Λέσχη καί 
στις 20 Δεκεμβρίου, Κύριοι Συ- 
νάδ©λ.φοι, ή ’ίδια Διοίκησις ©κυ
κλοφόρησε δευτέρα Ανακοίνωση, 
έγκύκλιον μάλλον, ή οποία ού
σιαστικώς δέν λέει τίποτε δια
φορετικό άπό τήν πρώτην, διότι 
επακριβώς λέει: ότι συμφωνή- 
θηκε στις διάφορες επαφές μέ 
τά εξουσιοδοτημένα προεδρεία 
τών Συλλόγων καί άναφέρεται 
στό γνωστό μνημόνισ(;), θά έ- 
φαρμοσθή χωρίς καμμία πρόθεσι 
μειώοεως ή άναβολής.

Κύριοι Συνάδελφοι, προηγου- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 5)

'Ομιλία τοϋ συναδέλφου Άπ. Μπαμίχα



(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελ. 4) 
μένως, καλή τη πίστει, σηκώσα
τε τά χέρια σας, ψηφίζοντας για 
την . τροποποίησιν τού Καταστα
τικού καί σας Ιέρωτώ: "Ενα θε
μελιώδες μνημόνιο μεταξύ Διοι- 
κήσεως Συλλόγου καί Τραπέζης 
δέν έγινε γνωοιό οέ σας, πού 
αφορά άμεσα τά επαγγελματικά 
σας συμφέροντα καί σηκώσατε 
προηγουμένως _ κύριοι τό χέρι 
καί δώσατε εξουσιοδότηση για 
νά τροποποιηθή τό Καταστατικόν 
άπό τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
χωρίς νά γνωρίζετε πώς θέλει 
νάι τό τροποποιήση; Νομίζω δτι 
«σφάλατε, κύριοι Συνάδελφοι, 
τό μέλλον θά ,τό απόδειξη.

Πέραν όλων αύτών, επειδή 
μιλάμε γιά αγώνες, έπειδή μι
λάμε γιά θέματα πού δέν έχουν 
λυθή, τό θέμα τών μή πτυχιού- 
χων, Κύριοι Συνάδελφοι, γιά τό 
όποιον αυτήν την στιγμήν άγω- 
νίζεται ό Σύνδεσμος τών μή 
πτυχιούχων οσον μπορεί, ποΰ 
βρήτε συμπαραστάτη τον Σύλ
λογον; Συνάδελφοι καί αύτό τό 
θέμα πέρασε άπό διάφορα κανά
λια όπως άπό Νομοσχέδια τά ό
ποια ουδέποτε πέρασαν άπό τήν 
Βουλήν άπό άρθρα ’Οργανισμού 
πού ουδέποτε μπήκαν χωρίς κα
νένας ποτέ νά πή τήν σαφή του 
θέστν πάνω στο θέμα τών μή 
πτυχτούχων. Καί ή θέσις, Κύρι
οι, είναι μία, εάν ή Διοίκηση άρ- 
νεϊται να δικαίωση ύπαλλήλους 
οΐ όποιοι άταν μπήκαν στην Τρά
πεζαν δέν έγνώριζαν ποτό καθε
στώς θά ιέπικρατεϊ σήμερα, τότε 
Κύριοι Συνάδελφοι, πώς περι
μένουμε άπό αύτόν τον εργοδό
την να μάς δικαιώση σέ πιο κε
φαλαιώδη θέματα, όπως είναι jo 
Άσψαλισακόν καί ό ’Οργανι
σμός; Τί λέει πάνω σ’ αύτό ό 
Πρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας;

Καί αν ή Τράπεζα δέν έχει 
τήν οικονομικήν εύχέρειαν νά 
δικαιώση εμάς, οΐ όποιοι καλώς 
ή κακώς δέν έχουμε πάρει πτυ
χίο, χιατΐ δέν λύνει τό θέμα ά
παξ διά παντός σήμερα* πού έχει 
τήν δυνατότητα, κατόπιν είσηγή- 
σεως τού Διοικητικού Συμβουλί
ου τού Συλλόγου; Ποαά θά εί
ναι αύτή ή θέσις; Νά σάς τήν 
εξηγήσω.

Αυτήν τήν στιγμήν, είτε το 
θέλουμε είτε δχι, είμαστε δια
χωρισμένοι, δλοι μιλάμε γιά ε
νότητα αν καί είμαστε διαχωρι
σμένοι γιά ιόν έξής άπλούσια- 
τον λόγο: διότι διά τών απολα
βών πού οί πτυχιούχοι συνάδελ
φοι απολαμβάνουν σήμερα, δια
φέρουμε έπτο ολόκληρα χρόνια, 
αν τό ύπολογίσετε τόσο είναι, 
καί καλώς οί πτυχιούχοι πήραν 
τά χρόνια, δέν έΐχουμε τίποτε μέ 
τούς συναδέλφους πτυχιοόχους, 
άλλοι προσπαθούν νά μάς βά
λουν νά σκοτωθούμε. ’Εμείς δι- 
εκδιχοΰμε άπό τήν Διοίκησιν 
τής Τραπέζης καί άπό τήν Κυ- 
βέρνησιν τής Χώρας μίαν δικαί- 
ωσιν ή οποία σαφώς άναφέρεται 
καί ρητώς στο Σύνταγμα. "Ι
ση έ ρ γ α σ ί α, ίση ά
μα ι β ή. Καί αν έν τοιαύτη 
περιπτώσει οί πτυχιούχοι, οί ό
ποιοι επαναλαμβάνω παίρνουν 
αύτά τά επιδόματα γιατί σπου
δάσανε, ιέμείς δέν σπουδάσαμε, 
νά τά πάρουν, άλλο- νά τούς ά- 
ξιοποιήση καί νά τούς βάλη σέ 
θέσεις στις όποιες μπορούν νά 
άποδώσουν βάσει τών γνώσεων 
πού έχουν καί νά αφήσει καί 
μάς τούς «άγράμματσυς» νά δι- 
εκδικοϋμε τις θέσεις σιά Ύποκ) 
τα, δίνοντας σιούς Συναδέλφους 
Πτυχιούχους άνάλογες θέσεις 
σέ ορισμένες Δ)σεις τής Διοι- 
κήσεως (Μελέτες, ’Επιθεωρή
σεις κλπ.).

"Αλλο ένα τραγικό σφάλμα 
γιά νά μή τό χαρακτηρίσω πολύ 
χειρότερα, τού Διοικητικού Συμ 
βουλίου τού Συλλόγου είναι ό
τι μόλις πρότινος έδόθη δημό
σιος διαγωνισμός, Ποία ή θέσις 
τού Διοικητικού Συμβουλίου στο 
θέμα όταν ίέκρίνοντο άνθρωποι 
μέ πτυχίον καί άνθρωποι χωρίς 
πτυχίον έπί τών αύτών θεμάτων 
καί όταν αύτοί οί άνθρωποι μπή
καν στήν Τράπεζαν, κατόπιν τοΰ 
δημοσίου διαγωνισμού καί δέν 
φθάνει ότι εκείνους τούς συνα
δέλφους πού δώσανε μαζί δια
γωνισμούς τούς περνάνε 4 χρό
νια, άλλό1 φθάνουν καί ήδη ύ- 
πάρχοντας συναδέλφους μέσα 
στήν Τράπεζαν πού έχουν μπει 
προ 4 ετών.

Ποιο ή το τό μέτρον λοιπόν ά
πό τούς άνθρώπους οί όποιοι εν
διαφέροντα! καί γι’ αύτό -τό θέ
μα; Επίσης ποτό άλλο μέτρο έ- 
λήφθη άταν πλήν τών τεσσάρων 
ετών, οί συνάδελφοι οί όποιοι 
κρίνονται μέ τά αύιά φύλλα ποι
ότητες μέ τούς μή πτυχιούχους 
λαμβάνεται και πάλιν ύπ’ δψιν 
τό πτυχίον; Διότι εάν ό Α' συ
νάδελφος είναι άριστος καί ό Β' 
συνάδελφος είναι άριστος καί. ό 
Β' έχει πτυχίον καί πάλιν θά 
περάση μπροστά άπό τον Α'. 
"Αρα δέν είναι μόνον τά τέσσε
ρα ή τά έπτό’ χρόνια, είναι πολ
λά, Κύριοι Συνάδελφοι, καί 
πρέπει νά διορθωθούν.

Έν πόση περιπτώσει πιστεύω 
οτι εις τό θέμα τών μή πτυχιού
χων δέν έγινε άπολύτως τίπο
τε. ’Αλλά δέν είναι τό μόνον. 
Τά επιδόματα τής Διοικήσεως 
τά όποια μάς εξήγγειλαν άπεδεί- 
χθησαν σαπουνόφουσκα.

(Δταλογική συζήτηση).
Πέραν δλων αύτών, κάποτε 

σέ μια ιίφημερίδα καί συγκεκρι
μένα. στήν «’Ελευθεροτυπία» νο
μίζω πέοιαυ είχε δημοσιευθή τό 
έξης: Τό Ύπουργεϊον Άπασχο- 
λήσεως προεκλογικώς είχεν ά- 
νακοινώσετ έπισήμως καί πομπω-

δώς άτι καταρτίζεται Νομοσχέδι- 
ον, όιό τού όποιου έπεκιεινον- 
ιαι οι εύεργετικές διατάξεις τού 
Ν.Δ. T7w;42 είς όλους τούς πο
λέμιοι ας ιού Νόμου 7»1)86 
κλπ.

"Οπως είναι γνωοιό-ν, οί πλέ
ον άοικημένοι τής κατηγορίας 
αυτής, είναι οί τραπεζικοί εις 
τούς όποιους, ένώ διά τοΰ νο
μοθετικού διατάγματος, 4)547) 
bo, είχαν άναγνωρισθεί τά σχε
τικά ευεργετήματα, διά τοΰ Ν. 
Δ. 2Θ9')6/ κατηργήθησαν. Οΰτω 
οί τραπεζικοί εθεωιρήθησαν ώς 
δευτέρας ποιότητος πολεμιοταί, 
καί κατεπατήθη ή συνταγματική 
επιταγή, περί ιοάτητος τών πο
λιτών».

Καί ρωτάμε: άφοΰ προεκλο- 
γικώς ό κ. Λάσκαρης, είχε ύπο- 
σχεθεϊ κάτι, τί έκανε αύτό ιό 
κάτι σήμερα, καί γιατί τά ξέχα- 
σε; Οΰδεμία, καί άπό αύιής τής 
πλευράς, ιένέργεια τού Συλλό
γου.

Γιά τις προσωρινότητες. Τό 
θέμα τών προσωρινοτήτων, κύρι
οι συνάδελφοι, νομίζω δτι έμει
νε στις αιτήσεις, καί σέ ένα εύ
σχημο τρόπο τον όποιο βρίσκει 
μονίμως ή Διοίκηση γιά νό ά- 
ποφεύγη τά αιτήματα. Είς τήν 
Δημιουργίαν ’Επιτροπής. ’Από 
’Επιτροπές έχουμε δεϊ πολλές. 
Άπό άπατελέσματα, λίγα. Καί 
τέλος, πριν τελειώσω, ήθελα 
νά πώ γιά τούς τέλερς.

Γιά τούς τέλερς, κύριοι συ
νάδελφοι, έχουν κυκλοφορήσει 
εγκύκλιοι, οΐ όποιοι τούς έδω
σαν υπηρεσιακή κατάρτιση καί 
πέραν αύιής, ούδέν. Καί ή υπη
ρεσιακή κατάρτιση έδόθη γιά έ
ναν λόγο καί μόνον. Γ ι ά ν ίι 
μ ή διαμαρτύρονται 
κλεισμένοι στα κλου 
6' ι ά. Διότι υπάρχουν συνά
δελφοι, καί δέκα έτών ύπάλλη- 
λοι, οί όποιοι αύτή τή στιγμή 
δουλεύουν ώς τέλερς, παρ’ δλο 
πού υπάρχει ρητή εγκύκλιος 
τής Διοικήσεως, δτι: ,δποιος θέ
λει νά βγή άπό τά κλουβιά, 
βγαίνει. Δέν βγαίνει 
κανένας.

Καί τέλος, τά ημερομίσθια 
τών άπεργιών, τό πιο όπλο θέ
μα, τό πιο μεγάλο θέμα, πού θά 
μπορούσε νά δημιουργήοη, δχι 
μόνον γιο μάς, άλλα γιά δλους 
τούς έργαζομένους ζήτημα. Ά- 
πεσοβήθη καί ά π έ
στω π ή θ η. Γιατί, κύριοι συ
νάδελφοι; Γιατί, τις ώρες πού 
έργάζονται οί συνάδελφοι χωρίς 
νά παίρνουν δεκάρα, άπό τήν 
καταστρατήγηση τής έργατικής 
Νομοθεσίας, στά ύστοκατασιήμα- 
τα, καί πού ουδέποτε κανείς έ
χει πάει νά τούς δή, καί δέν 
πληρώνονται, γιατί γιά έκείνα

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ό κ. Βυθούλκας έχει τον λόγο, 
κ. ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ:

Κατ’ άρχήν χαιρετώ όλους 
τούς συναδέλφους πού μέ μεγά
λη χαρά βλέπω δτι τό μεγαλύ- 
τερον ποσοσιόν άποτελεϊιαι ά
πό νέους συναδέλφους. Νέο αί
μα δυναμικό, καθαρό, άλλα καί 
έ,μείς οί παλιοί οί κάπως γέροι, 
έχουμε καί έμείς νά πούμε με
ρικά πράγματα.

’Έχω τόοα πολλά χρόνια στην 
Εθνικήν Τράπεζαν, μετράνε τά 
35 καί γνωρίζω δτι ή Εθνική 
Τράπεζα ήτο πάντοτε ή μητέρα 
δλων τών Τραπεζών. "Οταν 
λέω μητέρα, άπό τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν ξεπήδησε ή Τράπεζα 
τής Ελλάδος, ή ’Αγροτική, ή 
Κτηματική καί άλλαι. Παρ’ δλα 
ταϋτα ή μητέρα αύτή, μετο θλί- 
ψεως τό λέω παρηγκωνίσθη είς 
τά συνδικαλιστικά, θά ήθελα νά 
ρωτήσω τόν κ. Πρόεδρον, τον 
αγαπητόν μου κ. Νόντα, ποία 
θέση κατέχει ή Εθνική Τράπε
ζα. δηλαδή πώς εκπροσωπείται 
ή Εθνική Τράπεζα στήν ΟΤΟΕ, 
έάν εκπροσωπείται, έχομεν τήν 
Άντιπροεδρίαν, έχομεν τήν 
Γραμματείαν, τί έχουμε καί έάν 
δέν έχουμε τίποτα, γιατί δέν έ
χουμε;

Καί κάτι άλλο, δέν πιστεύω 
είς τήν θέσιν πού παίρνει ή 
ΟΤΟΕ γιά ορισμένα βασικά θέ
ματα. Έάν δέν κάνω λάθος, 
στην προγενεστέρα άπεργία έ
δωσε αρνητικήν ψήφον ή Εθνι
κή Τράπεζα καί ή ’Αγροτική. 
Έάν αύτό αληθεύει, παρακαλώ 
τόν κύριον Πρόεδρον νό μοϋ το 
(επιβεβαίωση τώρα. Ερωτώ γιά 
νά συνιεχίσω. 
κ. ΜΑΥΡΟΥΛ1ΔΗΣ:

Δέν υπήρξε αρνητική ψήφος. 
Ή ΟΤΟΕ όπως άκολουθεΐ ττόκν- 
τοτε τις δημοκρατικές διαδικα
σίες δέχθηκε ευρύτατη! συζήτη
ση καί απόψεις έπάνω1 οπό θέ
μα έάν ήτανε σκόπιμη ή Παρα
σκευή 30.12.1977 σαν χρονολο
γία τής άπεργιακής έκδηλώσεως. 
’Εκεί αναπτύξαμε τις απόψεις 
μας καί έπιστήσαμε τήν προσοχή 
τής διοικήσεως τής ΟΤΟΕ γιά ε
πανεξέταση: τής άποφάσεως τής 
19.12.1977. Στη συνέχεια έγινε 
σύγκληση1 τοΰ ’Εκτελεστικού Συμ
βουλίου όπου ομόφωνα έλήφθη ή 
απόφαση γιά πραγματοποίηση 
της απεργίας τήν Παρασκευή 30.
12.77 γιατί έθεωρήθη άπό τούς 

εκπροσώπους όλων ανε
ξαιρέτως τών Συλ
λόγων δτι σί εξηγήσεις πού έ- 
δόθήκαν στήν συνεδρίαση αύτή 
άπό τόν Πρόεδρο τής ΟΤΟΕ ή
ταν έπσρκέσ τατες.

δέν .μιλάμε, άλλά δέν μιλάμε 
καί γιά εκείνα πού είναι δικά μας 
καί μάς τά κρατάνε;

Γιατί, καμμϊα άπεργιαχή έκ- 
δήλωση δέν έγινε γι’ αυτό;

(Χειροκροτήματα)
Καί τέλος, κύριοι συνάδελ

φοι, είχαμε προτείνει καί σέ άλ
λη συνέλευση, ό Σύλλογος δέν 
έχει ηουγγί γιό νά άγοράζη ά- 
κίνητα, ή γτά νά μαζεύη λεφτά, 
καί νά κερδοσκοπή. Ό Σύλλο
γος, αύιά τά λεφτά τό έχει, για 
νά καλύπτη τέτοιου είδους άνά- 
γκες. Γιατί ό Σύλλογος δέν προ- 
έβη σέ μιά γενναία πράξη: στήν 
αποζημίωση ιών ήμερομισθίων;

Σάς πληροφορώ, δτι τό πο
οόν ιτό όποιον θά κατέβαλε, ή
ταν τής τάξεως τών 10.000.000. 
Ό Σύλλογος αύτή τή στιγμή έ
χει 300.000.000, περιουσία. ’Άς 
προέβαινε σ’ αύτήν τήν πράξη. 
"Οχι γιά -κονέναν άλλο λόγο 
καί ούτε νό' τήν συνέχιζε, ας 
προέβαινε σ’ αύτήν τήν πράξη, 
γιατί αυτή ή πράξη θά ήταν έ
να χαστούκι εναντίον τής εργο
δοσίας, καί ιέναντίον έκείνων οί 
όποιοι μάς νομίζουν τόσο δεκα
ρολόγους, πού γιά ένα ήμερομί- 
σθιο δέν θά άπεργούμε. θά ά- 
περγάΰμΕν πάντοτε δταν ύπάρ- 
χουν αιτήματα δίκαια.

Δέν θά συρώμεθα 
όμως στις απεργί
ες, δταν δέν ε ί μ α- 
σ τ ε γνώστες, γιά 
τ ό τ ΐ άπεργούμε. 
Σάς εΰχαρισιτώ πολύ.

(Χειροκροτήματα). 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριοι συνάδελφοι, στήν ’Ε
πιτροπή έξελέγησαν: Ποόεδρος: 
Καμπάνης μέ 168 ψήιφους. (Λά
μια) μέ 155, (Κουμάνος) μέ 
140, και (Σάσαλος) μέ 138 καί 
Πατέρας Πέτρος μέ 131, ώς τα
κτικά μέλη.

Αναπληρωματικά μέλη: «Τζι- 
τζικώστας) 125 καί Παρλαπίπας 
121.

(Χειροκροτήματα).

Ό συνάδελφος 
Χονδροματίδης

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ό κ. Χονδροματίδης έχει τόν 

λόγο.
κ. ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ό λόγος τοΰ συν. Θ. Χον- 

δρομματίδη δέν δημοσιεύεται, έ
πειτα άπό επιθυμία τοΰ ίδιου 
πού εκφράζεται σέ γράμμα ταυ 
πρός τήν «Τραπεζιτικήν».

κ. ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ:
Νά γραφή είς τό πρακτικά εύ- 
χόμενος τό Νέο Διοικητικό Συμ
βούλιο τό όποιο θά έκλεγή (διό
τι οποίος θά έκλεγή είναι θέλη
μα τών συναδέλφων, καί θάναι 
έκλεκτός, διότι οί συνάδελφοι 
τής Εθνική ς Τραπέζης δέν έκ- 
λέγουν δεύτερους στα Προεδρεία 
τους), νά άπαιτήοη ή νό γίνη 
μία άλλαγή στο θέμα τής έκπρο- 
αωπήσεως εις τήν ΟΤΟΕ, δη
λαδή, βάσει τής δυνάμεως νά 
υπάρχουν καί οί ψήφοι. Δέν 
μπορούμε νά άγώμεθα καί νά 
φιερώμεθα άπό δέκα Τράπεζες 
συνόλου 250 ύπαλλήλων, οί ύ- 
πάλληλοι τής Εθνικής Τραπέ
ζης τών 11.500. ’Εγώ δπως και 
ό αγαπητός μου φίλος κ. Μαυ- 
ρουλίδης, ώς καί ώρισμένοι άλ
λοι άπό έδώ, έχουμε γεράσετ 
καί θά φύγουμε, έσείς οί νεώ- 
τεροι μέ πολύ μεγαλύτερο δυ
ναμισμό άπό έμάς πού κάπως εί
μαστε πιο χλιαροί, εϊσαστε πο
λύ δυνατοί νέοι καί μπορείτε νά 
πετύχετε πολλά. Διότι δέν νο
είται ή Εθνική Τράπεζα αύτή 
τή στιγμή, ούτε ώς γραμματεία 
δυστυχώς. Ό κ. Παπαμάργα- 
ρης, ό Πρόεδρος τής ΟΤΟΕ, 
τόν όποιον εύχαριστοΰμε διά 
τήν έδώ παρουσία του, σέ ορι
σμένα Θέματα δέν έλαβε τήν 
προσήκουσα Θέσιν. Δέν ύπεισέρ- 
χομαι είς λεπτομερείας, καθ’ 
οσον δέν είναι τής παρούσης 
στιγμής.

Πολλοί συνάδελφοι διεκδι- 
κοΰν, άπ’ ο,τι γνωρίζω, τήν 
συλλογικήν ηγεσίαν. Αύτό θά 
δημιουργήοη ίσως σοβαρές κα
ταστάσεις.

θά πρέπει κατό· τήν γνώμη 
μου νά ύπαρξη μία ένωσις τών 
νέων πού έχουν φιλοδοξία νά 
διοικήσουν τόν Σύλλογο. "Οχι 
μεγάλη διασπορά, δχι διαχωρι- 
στικές τάσεις. Οί ήμέρες είναι 
τέτοιες πού οί υπάλληλοι τής 
Εθνικής Τραπέζης πρέπει νά 
είναι ενωμένοι.

Σέβομαι τό παρόν διοικητικόν 
Συμβούλιο, σέβομαι καί τούς 
παλιούς Συνδικαλιστάς συνα
δέλφους, οί όποιοι έν τφ μέ- 
τρψ τών δυνάμεών των καί ά- 
νάλογα μέ τήν πείραν τήν οποί
αν είχαν, έκαμαν ο,τι μπορού
σαν. Δέν πιστεύω, δτι μέσα εις 
τήν Εθνικήν Τράπεζαν ύπάρχει 
έστω καί ένας συνάδελφος πού 
νά άσχολήται μέ τά συνδικαλι
στικά καί νά μήν άγεται άπό κα
λή προαίρεση. "Ολοι είμαστε έ
να αίμα, μία κατάστασις. Δέν 
πρέπει νά ύπάρξουν διαχωρι
σμοί, δέν πρέπει νό> ύπάρξουν 
ομάδες άλληλοσυγκρουόμεναι.

Όμιλία τοϋσυν. ΒυθούΛκα

Πρέπει νά εϊμασε μία ενιαία 
μάζα.

Τέλος, πάλι εκφράζω τήν εύ- 
χήν στο νέο Διοικητικό Συμβού
λιο τό όποιο θά ιέκλεγή νά διεκ
δίκηση γιά τήν Εθνική Τράπε
ζα, τή θέση πού τής άξίζει μέσα 

■

I

στήν ΟΤΟΕ. θά έλεγα τό προ
εδρείο, άλλά δέν τό γυρεύω δι
ότι ή Τράπιεζα τής Ελλάδος 
προηγείται ώς κρατικός ’Οργανι
σμός, άλλά τουλάχιστον τήν Γε
νική Γραμματεία.

Νομίζω, δτι άν γίνη, κατ’ ά-

ναλογίαν τής δυνάμεως πού δια
θέτει κάθε Τράπεζα, ό Σύλλο
γος τής Εθνικής Τραπέζης θά 
έχη τό 50% τών ψήφων. Εύχα- 
ριατώ πού μέ άκούσατε. Δέν θέ
λω νά σας άπαοχολήσω άλλο.

(Χειροκροτήματα).

Ομιλία τού ουναδ. θεοφονοπούλου
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ό κ. Θεοφανόττουλος έχει τον 
λόγον.
κ. Π. ΘΕΟΦΑΝΌΠΟΥΛΟΣ:

Συνάδελφοι,
’Ανέρχομαι στο βήμα τής Γε

νικής Συνελεύσεως περίπου 30 
χρόνια. ’Έχω τονίσει κατ’ έπα- 
νάληψιν δτι ή Γενική Συνέλευ- 
οις τού Συλλόγου τών ύπαλλή
λων τής Εθνικής Τραπέζης εί
ναι ό χώρος είς τόν όποιον δέν 
έρχόμεθα γιά νά επικρίνουμε το 
έκάοιοτε Διοικητικόν Συμβούλι- 
ον ή νά χειροκροτηθούμε τό έ- 
κάοτοτε Διοικητικόν Συμβούλι- 
ον. Πρσοερχόμεθα γιά νά συζη
τήσουμε μέ καλή πίοτιν, μέ άν- 
τικειμενικότητα, τά προβλήματα 
τά όποια μάς απασχολούν σαν 
επαγγελματική τάξις.

Καί αύτήν τήν καλήν πίοτιν 
πρέπει νά τήν έταδεικνύουμε κα
τό τήν συζήτησιν τών προβλημά
των μας. Επίσης, έχω τονίσει

κατ’ έπανάληψιν δτι δέν έχομεν 
τό δικαίωμα νά άσκούμε κριτι
κήν, νά έπιζητούμεν άπό τό έ- 
κάστοτε Διοικητικόν Συμβούλι- 
ον νά έπιλύει τά γενικά, τά ει
δικά καί τά ατομικά μας προβλή
ματα, δταν περιφρονοΰμεν αύ
τήν τήν Γενικήν Συνέλευση. 
Μέ αποτέλεσμα νά εμφανίζεται 
σήμερα τό θέαμα νά εϊμασιε έδώ 
κάτω άπό δύο εκατοντάδες συ
νάδελφοι, δταν τό μέλη τού 
Συλλόγου μας είς τήν ’Αθήνα 
καί είς τόν Πειραιά, ξεπερνούν 
τις 3500, καί δταν είναι γνω
στόν δ η αντιμετωπίζουμε σάν 
Σύλλογος και σάν Κλάδος ζητή
ματα βασικά, τά όποια θά σημα
δέψουν τήν τύχην τήν δικήν μας 
καί τών παιδιών μας.

’Αξίζουν συγχαρητήρια σέ σάς 
τις λίγες δεκάδες πού εϊσαστε 
έδώ, άλλά άξίζει καί έλεγχος 
καί αύστηρή κριτική σέ κείνους 
τους συναδέλφους, οΐ όποιοι πε
ριφέρονται .είς τούς διαδρόμους 
άσκοΰντες κριτικήν ιέναντίον 
τών πάντων, ένώι δέν καταδέ
χονται, μία φορά τόν χρόνον, 
νά έλθουν έδώ γιά νά συζητή
σουν αύτό· τά προβλήματα.

Συνάδελφοι,
Πριν είσέλθω -εις τήν σύντομη 

ομιλίαν μου, οφείλω νά έκπλη- 
ρώοω ένα χρέος: Στις 31 Δε
κεμβρίου τού ’77, άπεχώρησε 
τής ενεργού ύπηρεσίας καταλη
φθείς ύπό τού ορίου ηλικίας, έ
νας ίέκλεκιός συνάδελφος: Ό 
Διαμαντής ό Όθωναϊος. Δέν θά 
μιλήσω γιά τόν άνθρωπο ή τόν 
συνάδελφον, θά μιλήσω γιά τόν 
συνδικαλιστήν Όθωναίον, γιά 
τόν Πρόεδρον τού Συλλόγου, ό 
όποιος ή.γωνίσθη τά πρώτα χρό
νια τής δικτατορίας καί διέσω- 
σεν τόν Σύλλογόν μας καί τήν 
'Ομοσπονδίαν μας άπό διάλυσιν.

Ήγωνίσθη γιά νά μή δημευθή 
ή περιουσία τού Συλλόγου μας. 
Ήγωνίσθη διά' νά μή άπολυθοΰν 
2500 ύπάλληλοι, δλοι δοοι εί
χαν προοληφθή κατά τό '64 καί 
’65. Γιά νά μή συγχωνευθοΰν 
τά Ταμεία μας είς τό ΙΚΑ. Ό 
Πρόεδρος τού συλλόγου μας, ό 
όποιος προσέφερε κάθε είδους 
καί μορφή συμπαράστασιν πρός 
τούς συναδέλφους, οί όποιοι έ- 
δοκιμάοθησαν μέ τήν I καί θ. 
συντακτικήν πράξιν. Νομίζω ά
τι ή ελάχιστη άναγνώρισις πρός 
τόν συνάδελφον αύτόν θά είναι 
ή Συνέλευσις νά έκφραση τήν 
εύγνωμοσύνη της δΓ οσα προ
σέφερε είς τά Προσωπικόν, μέ 
ένα· χειροκρότημά της.

(Χειροκροτήματα).
Συνάδελφοι,
Μέ λίγα λόγια θά άναφερθώ 

είς τόν άπσλογισμόν τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου. Περισσό
τερον διά νά άπσκαταστήσω ώ-

ριομένες ιστορικές αλήθειες, καί 
λιγότερον διά' νά άοκήσω κρι
τικήν .

1) Δέν είναι σωστό αύτό τό 
όποιον γράφει στήν εισαγωγήν 
τού απολογισμού του τό Διοικη
τικόν Συμβούλιον, δτι είναι 
σπάνιον τό γεγονός Διοικητικόν 
Συμβούλιον συλλόγου μας νά 
προβαίνη οέ άπολογιομόν τής 
δράσεώς του πριν άκόμα συμ
πλήρωσή ένα χρόνον θήτείας. 
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον, τοΰ 
όποιου είχα τήν τιμήν νά εί
μαι Πρόεδρος, έλογοδότησε διά 
πρώτην φοράν γιά 8 ήμέρες θη
τείας. ’Αναλάβαμε στις 23 Δε
κεμβρίου τοΰ ”75 καί μάλιστα 
μέ συγκέντρωση ύπογραφών ά
πό συναδέλφους δτι θά έπρεπε 
νά άποπεμφθοϋμεν διότι εϊχα- 
μεν άποτύχιει είς συλλογική δρα
στηριότητα 8 ήμερων! 'Υπενθυ
μίζω τήν Γενικήν Συνέλευσιν 
τής 8ης ’Απριλίου τοΰ ’76 είς 
τήν Θεσσαλονίκην.

Αύτό τό άναφέρω γιά νά κα- 
ταδειχθή ό φανατισμός καί τό 
πάθος Ιέκείνης τής περιόδου.

2) ’Αναγράφει είς τόν άπολο- 
γ'σμόν του τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον, είς τό θέμα περί μή 
πτυχιούχων, on δέν παρέλαβεν 
κανένα έγγραφον σταιχεΐον ού
τε βρήκε σιά άρχεϊα τού Συλ
λόγου τίποτα τό άξιόλογον. Καί 
παρακάτω, δτι αύτά δλα άπεδεί- 
κνυαν τόν έμπαιγμόν τών ένδια- 
φερομένων κατά τόν μήνα Αύ
γουστον τού ’76.

Δηλώνω ύπευθύνως είς τήν 
Γενικήν Συνέλευση οτι καί έγ
γραφα υπήρχαν καί άρχειο ύ- 
πήρχε καί ογκώδης φάκελλος ύ- 
πήρχε. Φάκελλος ό όποιος περι- 
ελάμβανιε ύπομνήματα τοΰ συν
δέσμου μή πτυχιούχων πρός τόν

Σύλλογον, ύπομνήματα τού 
Συλλόγου πρός τήν Διοίκησιν 
τής Τραπέζης, έγγραφα τού 
Συλλόγου πρός τήν ΟΤΟΕ, ά- 
ποιφάσεις τού Διοικητικού Συμ
βουλίου, μνημόνια γιά τις επα
νειλημμένες συνεδριάσεις πού 
είχαν γίνει είτε ύπό τήν προε
δρίαν τιού κ. (Διουαίΐτοΰ, εϊιε 
τού ’Υπαδιοικητοΰ κ. Τζαννετά- 
κη, παρισταμένων τών Προε
δρείων τών Συλλόγων Εθνικής 
καί Αθηνών, συνοδευσμένων 
ύπό τού νομικού των συμβού
λου κ. Παντελή Δημάκου, μνη
μόνια αύιών τών συναντήσεων 
είς τάς οποίας παρευ ρίσκο ντο ό
λοι οί αρμόδιοι ύπηρεσιακοί πα
ράγοντες, ό Διευθυντής Δικα
στικού κ. Ζαού'σης, ό Καθηγη
τής τού Εργατικού Δικαίου κ. 
Καρακατσάνης, ό τότε Διευθυν
τής Προσωπικού κ. Εύόγγελος 
Μακρής, ό Σύμβουλος τής Τρα
πέζης κ. Σαράτσογλου καί άρ- 
γότερα ό έπί, τών εκπαιδευτικών 
θεμάτων Σύμβουλος τοϋ Διοικη- 
τοΰ κ. ’Ιωάννης Μόνος. Είς 
τόν φόκελλον αύτόν περιείχον- 
το επίσης τό σχέδιον νόμου το 
όποιον κατήρτισεν ό Νομικός 
Σύμβουλος τοΰ Συλλόγου Παν
τελής Δημάικος. Καί τό σχέδιον 
ιό όποιον προωθήθη μέσω τοΰ 
"Υπουργείου Συντονισμού διά 
τήν Βουλήν, έστω καί αν ποτέ 
δέν έφθασεν είς αύτήν. Αύτος 
ήτο ά φάκελλος περί μή πτυχι
ούχων. Έάν τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον δέν τόν βρήκε, 
προτείνω πρός τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον νά καταθέση είς 
τήν Γενικήν Συνέλευσιν πρότα- 
σιν γιά νά κατατεθή μήνυσις 
κατ’ άγνωστων γιά ύπεξαίριεσιν 
στοιχείων ιδιαιτέρας σπουδαιό- 
τητος άπό τά' άρχεϊα τού Συλ
λόγου. Γιά νά διαπιστώσουμε έ- 
πιτέλους ποιος ή ποίσι καί διά 
ποιους λόγους ύπεξαιροΰν έγ
γραφα καί άρχεϊα τού Συλλό
γου1.

Είναι συγκεκριμένη πρότασις 
πρός το Διοικητικόν Συμβούλι
ον. Άλλά ομιλούν είς τόν άπο- 
λογισμόν και διά έμπαιγμόν τών 
ενδιαφερομένων κατά τόν Αύ
γουστον τοΰ ’76. Ένέπαιξαν, 
λοιπόν, τούς ενδιαφερομένους 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Συλλόγου μας καί τό Διοικητι
κόν Συμβούλιον τοΰ άδελφοΰ 
Συλλόγου τής τέως Τραπέζης 
Αθηνών δταν έξέδωκαν άνακοί- 
νωσιν είς τήν όποιαν περιελαμ- 
βάνετο ή δημοσία δήλωσις τοΰ 
Διοικητοΰ τής Εθνικής Τραπέ
ζης δτι υιοθετεί τό αίτημα τής 
έπιλύσεως τών μή πτυχιούχων; 
"Οταν ό Διοικητής τής Εθνικής 
Τραπέζης προέβη είς δηλώσεις 
πρός δημοσιογράφους μέ τό αύ
τό περιεχόμ'ενον; Ποιοί ένέπαι- 
ξαν τούς ένδιαφερομένους; Τάι 
Διοικητικά συμβούλια τών δύο 
συλλόγων ή ό Διοικητής τής Ε
θνικής Τραπέζης; ’Άς τό διευ- 
κρινήσουν.

Καί είναι έμπαιγμός, δταν ύ- 
πάρχει άπόφασις τοΰ Έκιελε- 
στικού Συμβουλίου τής ΟΤΟΕ, 
δταν ύπάρχει άπόφασις τού Γε
νικού Συμβουλίου τής ΟΤΟΕ 
διά τήν συμπαράστασιν τής "Ο
μοσπονδίας πρός τόν Σύλλογόν 
μας γιά τή ριζική τακτοποίηση 
τού θέματος πού καί τούς μή 
πτυχιούχους θά προωθούσε καί 
τούς πτυχιούχους θά κατοχύρω
νε; Είναι έμπαιγμός τό δτι ό 
Διοικητής τής Εθνικής Τραπέ
ζης προέβη είς δημοσίαν δήλω
ση δτι άπό 1ης Όκτωβοίου ’76 
θά λειτσυργήση ή Σχολή μέσα 
είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν; Εί
ναι έμπαιγμός δταν στά' ιέπίση- 
μα πρακτικά τοΰ Συλλόγου ύ- 
πάρχουν κατατεθειμένα τό σχέ
διον λειτουργίας τής Σχολής, τό 
πρόγραμμά της καί οί καθηγη- 
ταί πού θά έδίδασκαν; "Ολα αύ
τά καί τά άρχεϊα τού Συλλόγου 
καί τά έπί’σημα πρακτικά τού 
Συλλόγου, τάι επίσημα πρακτικά 
τής ΟΤΟΕ, έξηφανίσθησαν; 
Δέν μπορεί, λοιπόν, τό Δ.Σ. νά 
όμιλή γιά έμπαιγμόν.
3)Όμιλεϊ τό Διοικητικόν Συμ

βούλιον γιά τά φύλλα ποιότη
τας. Είναι γνωστόν δτι άπό τάς 
2-3 συνεδριάσεις τής επιτροπής 
άναθεωρήσεως είς τάς οποίας ά- 
ναφέρεται τό Δ.Σ., είς τάς 22 
παρευρισκόμην έγώ καί είς τήν 
23 η ν ό συνάδελφος Ίατρίδης. 
Καί είναι γνωστόν δτι είχε άπο- 
φασιοθή τό νέον σύστημα νά τε- 
θή είς δοκιμαστικήν ιέφαρμογήν 
άπο τής 1ης ’Ιανουάριου 1977, 
γιατί ή Επιτροπή είχε ολοκλη
ρώσει άπο τόν ’Οκτώβριον τού 
’76 τις ένέργειές της. Είς τά 
νέα δε φύλλα ποιότητος περι
λαμβάνονται δλα αύτά τά όποϊα 
άναγράφει τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον είς τόν άπολσγιαμόν 
του. Γεννάτατ λοιπόν τό ερώ
τημα: Γιατί μετά ένα ολόκλη
ρον έτος δέν ετέθη άκάμη είς 
εφαρμογήν;

4) Γιά τό θέμα τών προσωρι
νοτήτων. Τό Δ.Σ. παρέλαβε μία 
πραξτν Διοικήσεως τήν οποίαν 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή: σελ. 6)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Κεντρική ’Εφορευτική ’Επιτροπή πού εκλέχτηκε ά

πό τή Γενική, Συνέλευση τών ,μελών τού Συλλόγου μας τής 
9ης Ιανουάριου 1978, άπτατελουμιένη από τ-οΰς συν. Νικό
λαο Άλμπάνη, ’Ασημίνα Δάλκα, Φίλιππο Κουμάντο-, Πα
ναγιώτη Πάπέ,ρα καί Παναγιώτη! Σάλτα, συνήλθε στις 15 
Ιανουάριου 1978, ύπό τήν προεδρεία τοΰ αντιπροσώπου 

τής Δικαστικής άρ-χής κ. Γερασίμου Σιμοπούλου, Πρωτο
δίκου ’Αθηνών καί αποφάσισε δπως οί άρχαιρεσίες γιά τήν 
ανάδειξη, Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου μας πρα
γματοποιηθούν τήν Κυριακή 5 καί τήν Δευτέρα 6 Φεβρου
άριου 1978 καί

ΚΑΛΕ I
Τά μέλη τού Σύλλογον νά προσέλθουν τήν 5ην και 6ην 

Φεβρουάριου ήμέρες Κυριακή καί Δευτέρα, γιά νά έκλέξουν: 
α) Πρόε&ρο Συνελεύσεων,
β) Δεκατέσσερις (14) Συμβούλους περιοχής Κέντρου, 
γ) 'Επτά (7) Συμβούλους ’Επαρχιακών 'Υποκαταστη

μάτων,
6) 'Επτά (7) άναπληρωματικοΰς Συμβούλους περιοχής 

Κέντρου,
ε) Τέσσερις (4) άναπλη,ρωματικοΰς Συμβούλους Επαρ

χιακών Ύποκ)των, 
ζ) Τρεις (3) ’Ελεγκτές, 
η) ’Αντιπροσώπους ΕιΚ.Α., 
θ) ’Αντιπροσώπους Ο.Τ.Ο.ιΕ.

Ή ψηιφοψορία γιά τούς εργαζομένους στά καταστή
ματα τής περιοχής τοΰ Κέντρου θά διέξαχθεΐ ένώπιον τής 
Κεντρικής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής.

Μέ νεώτερη άναχσίνωσή μας, θά σάς γνωρίσουμε τό 
χώρο καί τήν ώρα τής ψηφοφορίας.

Γιά τούς εργαζομένους στά λοιπά υποκαταστήματα, 
ή ψηφοφορία θά βιεξσίχθεΐ στις πόλεις πού θά όρισθοΰν 
ώς εκλογικά κέντρα και θά γνωστοποιηθούν μέ νεώτερη ά- 
ιϋκοίνωσήι μας ή δημοσίευση στήν «Τραπεζιτική».

Ή ψηφοφορία €ά γίνει παρουσία τών Τοπικών ’Εφο
ρευτικών: ’Επιτροπών, πού θά εκλεγούν, σύμφωνα μέ τό 
άρθρο 14 τοΰ Κ αταστατ ικοΰ.

Τά ψηφοδέλτια τών υποψηφίων γιά τό Διοικητικό Συμ
βούλιο πρέπει νά κατοσεθοΰν μέχρι τήν 20ήν ώραν τής 
Τετάρτης 18 ’Ιανουάριου 1978.

Διορθώσεις καί άντικαταστάσεις συνδυασμών καί ψη
φοδελτίων θά γίνουν δεκτές μέχρι τήν 20ήν ώραν τής Πέ- 
πτης 19 Ιανουάριου 1978.

Λεπτομέρειες γιά τήν εκλογής σταυρούς προτιμήσεως 
κλπ., 6ά άνακοινωθοΰν έντός τών ήμερών.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ '

Γ. Σ1ΜΟΠΟΥΔΟΣ, ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ
ΤΑ, ΜΕΛΗ

Ν. ΑΛΜΠΑΝΗ Σ — Π. ΠΑΤΕΡΑΣ 
Α. ΔΑΛΚΑ — Π. ΣΑΛΤΑΣ — Φ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ



(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελ. 5) 
είχαμε πιέσει >έ·μεΐς νό 6γεΐ τον 
Αύγουστον τού ’76. Συνισιοΰσ-ε 
ή πράξις αύτή μίαν επιτροπήν. 
Απευθυνθήκαμε προς τούς συ
ναδέλφους και ζητήσαμεν νά 
μάς στείλη ό καθένας την πε- 
ρίπτωσίν του. Καί οΐ συνάδελ
φοι μάς την έστειλαν. Και λέει 
οέ κάποιο φύλλο τής «Τραπεζι
τικής» τό Διοικητικόν Συμβού- 
λιον δτι παρέλαβεν μέν ένα -ο
γκώδη φάκιελλον, ό όποιος πε- 
ριελάμβανε τις ατομικές περι
πτώσεις πού μάς είχαν στείλει 
oi συνάδελφοι, άλλα επειδή οΐ 
αιτήσεις αύτές ήταν κακογραμ
μένες, άπεφάσισε τό Δ.Σ. νά 
ξαναζητηθούν πάλι οΐ περιπτώ
σεις άπό τούς συναδέλφους, νά 
διαβιβασθούν εις τό κέντρον μη
χανογραφίας γιά νά γίνη ή διά 
των ηλεκτρονικών ύπολογιστών 
κωδικοπσίησίς τους.

Συνάδελφοί μου, έμεϊς δεν 
εϊχαμιε προκηρύξει διαγωνισμόν 
καλλιγραφίας μεταξύ των συνα
δέλφων, ώστε νά ελεγχθούμε έ- 
πειδή ύπήοξαν κακογραμμένες 
αιτήσεις. ’Εμείς τις περιπτώσεις 
ζητήσαμε. Τις ομαδοποιήσαμε 
κατά1 κατηγορίες, τις βρήκε τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον καί θά 
-έπρεπε νά τις έχη προωθήσει 
προς έπίλυσιν. Θά έπρεπε, κατά 
την αποψίν μας, νά έπ.σπιευοθή 
ή λειτουργία τής έπιτοοπής. Νά 
συζητηθούν οΐ όμαδοποιημένες 
κατά κατηγορίες περιπτώσεις, 
στις -όποιες έπισημαίνω δτι συμ- 
περιλα-μβάνεται καί ή τού νό
μου 751, καί νά έλαμβάνετο ά- 
πόφασις, πού θά- έκάλυπτε τό 
σύνολον τών συναδέλφων πού 
εμπίπτουν εις τήν συγκεκριμέ- 
νην κατηγορίαν τής όμάδος, έ
στω ακόμα -και αν είχε άμελή- 
σει -κάποιος ενδιαφερόμενος νά 
άποσπείλη -εις τό Δ.Σ. τήν πε- 
ρίπτωσίν του. "II άρμοδία ύπη- 
ρεσία τής Δ)νσεως Προσωπικού 
έχει οϊκοθεν τήν ύποχρέωσιν νά 
καλύψη τό μέρος, έφ’ δσον θά 
υπήρχε άπό-φασις διά τό ολον. 
Καί έτσι δέν θά έχάνετο πολύ
τιμος χρόνος.

5) ’Αναφέρει τό Διοικητικόν 
Συμβούλτον εις τον άπολογι- 
σμόν του διά τά δσα ιέπετ-εύχθη- 
οαν διό τήν έκδοσιν τής «Τρα
πεζιτικής». Όμολογουμένως ά- 
ξίζουν συγχαρητήρια εις τούς 
συναδέλφους οΐ οποίοι έχουν ά- 
ναλάβει τό βαρύ έργο- τής έκδό- 
οεως τού δημοσιογραφικού μας 
όργάνο-υ. Είμαι υποχρεωμένος 
δ-μως νά έκφράσω μίαν άνθρώπι- 
νον πικρίαν. Διότι σάν πρόεδρος 
τού συλλόγου άπευθύνθηκα εις 
τούς συναδέλφους, πού εύρί- 
σκοντατ εις τό Προεδρείον τού 
Διοικητικού Συμβουλίου, τό ό
ποιον λογοδοτεί σήμερα, ζητών
τας συμπαράστασης άλλά δυστυ
χώς τότε ήσαν πάρα πολύ άπη- 
σχ-ολημένοι, δπως μοΰ έδήλω- 
σαν, γιά νά βοηθήσουν τό τότε 
Διοικητικόν Συμβούλιον, ανα
λαμβάνοντας τήν έκδοσιν τής 
«Τραπεζιτικής».

Καί δύο θέματα, τά οποία θέ
τω άπλώς ύπ’ ο-ψιν τού Διοικη
τικού Συμβουλίου καί τής Γε
νικής Συνελεύσεως. Βλέπω είς 
τον απολογισμόν δτι -τίθενται ύ- 
πό τήν κρίσιν τής Γενικής Συ
νελεύσεως προς έγκρισιν οι δα
πάνες οΐ όποιες άφοροΰν τό χρο
νικόν διάστημα μέχρι τής 31) 
10)77. Δέν γνωρίζω ποιος είναι 
ό λόγος πού δέν καλύπτεται τό 
διάστημα μέχρι 31 Δεκεμβρίου, 
παραμένει δμως ακάλυπτο άπό 
τήν έγκρισιν τής Γενικής Συνε- 
λεύσ-εως, συνάδελφε, τό χρονι
κόν διάστημα τών δύο μηνών, 
πού -μπορεί νά δημιουργήση νο
μικά- πρρβλήματα είς τό μέλλον.

Τό ένα θέμα είναι αυτό. Τό 
δεύτερον, αφορά τήν συζήτησιν 
γιά τήν τροποποίησιν τού Κα
ταστατικού τού Συλλόγου μας. 
Πιστεύω δτι ούδέν νομικόν κώ- 
λυμμα υπάρχει άπό όποιονδήπο- 
τε νόμον ή τάν άσπ-κόν κώδικα 
διά τήν τροποποίησιν τού Κατα
στατικού τού Συλλόγου -μας. 
Κατά τήν αύτήν διαδικασίαν πού 
-έτροποποιεϊτο τό Καταστατικόν 
μέχρι σήμερα θά εξακολουθήσει 
νά τροποποιείται. Οΐ ειδικές ά- 
παρτίες οΐ όποιες προβλέπονται 
άπό τήν κειμένην νομοθεσίαν, ύ- 
περκαλύπτονται άπό νομολογίαν 
τών δικαστηρίων δτι οΐ άρχαιρε- 
σίες αποτελούν συνέχεια τής 
Γενικής Συνελεύσεως. Ή άρχή 
δέ ή όποια τηρείται έξ εθίμου 
είς τό δικό μας συνδικαλιστικόν 
δογανον είναι: ά-φοΰ τεθή ύ-π’ 
δφιν τών μελών τού συλλόγου 
τό ππός τροποποίησιν κείμενον, 
αφού συζητηθή εις Συνέλευσιν 
τών δσων παρόντων, τίθεται έν 
συν-εχείρ είς ψηφοφορίαν είς 
ολόκληρον τό δίκτυαν. Ή ψη
φοφορία δέ αύτή θεωρείται συ
νέχεια τής Γενικής Συνελεύσε
ως καί τό άποτέλεσμα τών συμ- 
μετασχόντων πρέπει νά είναι τά 
% τής ειδικής πλειοψηφίας πού 
απαιτεί ό Νόμος.

(Χειροκροτήματα).
Υπάρχει Ν-ομολογία έπΐ -τού 

θέματος αύτοΰ. Καί τελειώνον
τας μέ τον άπολογισμόν δρα
στηριότητας τού Δ.Σ. Λναιφέρο- 
μαι είς τό σημιεΐον εκείνο- πού 
όμιλεϊ γιο τις σχέσεις τού Συλ
λόγου μας μέ τούς άδελφούς 
συλλόγους τού προσωπικού πού 
ύπάρχουν στήν Τράπεζαν και 
συγκεκριμένα δπ διά πρώτην 
φοράν έπήλθ-εν σύμπνοια. Δέν 
είναι άλπθές. Έπΐ τών ήμερων 
μας αί σχέσεις μέ τούς άδελ

φούς Συλλόγους ήταν πάρα πο
λύ στενές. Κοινά ήταν τά συμ
βούλιά μας, κοινά τά διαβήματα 
μας, κοινά τα υπομνήματα μας, 
κοινές οι παραοιάοεις μας προς 
πάσαν κατεύθυνσιν, κοινή ή άν- 
ταλΛαγή τών άπόψεων. Άπο τις 
πρώτες μέρες πού άναλάβαμε τά 
καθήκοντα μας καλέσαμε τούς ά- 
δελψούς ο Ίλόγους σε -μία σειρά 
συσκέψεων για να προχωρήσου
με εις τήν ύλοποίησιν τού πόθου 
ιού συνόλου τών Εργαζομένων 
στήν Έθινκήν Τράπεζαν πού 
είναι ή ένοποίησις τών συλλό
γων οέ ένα συνδικαλιστικό όργα
νο. Άπό πλευράς ιων υυναοεΛ- 
ψων τού 2. υΛΛόγου της τέως 
Τραπέζης Αθηνών έιευη τό 
γνωστόν θέμα, γνωστόν άπό 
ΙΟετιες, δτι πρέπει νά αντιμετω
πίσουμε πρώτα τήν ουγχώνευ- 
σιν τών ασφαλιστικών οργανι- 
ομών και εν συνεχεία τήν ένο- 
ποίηαιν τών συλλόγων. Είναι 
μία άρχή τήν οποίαν οφείλουμε 
άπαντες νά σεβαοθοΰμε.

Παρά τό γεγονός δτι έση-μει- 
ώσαμ-εν είς τάς συσκέψεις έκεί- 
νας δτι μπορούσε νά γίνη ή έ- 
νο-ποιησις τών συνδικαλιστικών 
οργάνων, άφοΰ καταλήγαμε είς 
ένα κοινώς αποδεκτόν σχέδιον, 
γιά τό πώς θά γινόταν ή ένοποί- 
ησις τών ασφαλιστικών φορέων, 
είς -τό όποιον νά προσδίοαμεν ι
διαίτερον βάρος θέτοντας το είς 
ψηφοφορίαν είς ολόκληρον τό 
δίκτυον, οί προσπάθειες μας δέν 
καρποφόρησαν. Έν πόση περι- 
πτώση άρχική γραμμή τού Συλ
λόγου τής τέως Αθηνών,, πρώ
τα :ή- συγχώνευσις τών άσφ-αλι- 
στικων ωορέων καί μετά ή ένο- 
ποίη-σις τών Συλλόγων, δέν με- 
τεβλήθη. Άλλα τό ϊδιο μάς εί
παν περιέργως και pi αδελφοί 
σύλλογοι τού βοηθητικού προσω
πικού, καί ών είσπρακτόρων. 
’Ότι πρώτα θά έπρεπε νά γίνη 
ή συγχώνευσις τών άοφαλιστι- 
κών φορέων καί έν συνεχεία ή 
ένοποίησις τών συλλόγων.

Άλλά συνάδελφοί μου, είναι 
κοινό μυστικόν. Οΐ αδελφοί σύλ
λογοι τών -είσπρακτόρων και τού 
βοηθητικού προσωπικού ανήκουν 
ατά ϊδια ταμεία -μέ μάς. Επομέ
νως δέν υπάρχει γιά τούς Συλ
λόγους αυτούς πρόβλημα ένο- 
ποιήσεως ασφαλιστικών φορέων. 
Άφοΰ λοιπόν δέν υπάρχει πρό
βλημα συγχωνεύσεως ασφαλιστι
κών φορέων και άφοΰ δλοι θέ
λουμε αύτήν τήν περίφημη ενό
τητα, γιατί τουλάχιστον οί τρεις 
σύλλογοι τής ’Εθνικής, τών 
Κλητήρων καί ιών Είσπρακτό
ρων δέν συγχωνεύονται αμέ
σως; Τι έρποδίζει τήν ένοποίη- 
σιν; Μήπως άλλα λέμε και άλλα 
θέλουμε;

( Χειροκροτήματα)
Συνάδελφοί μου, υπάρχει ένα 

γεγονός, το όποιον ούδεΐς ύ- 
πεύθυνος άνθρωπος δικαιούται 
νά παραγνώριση. Το γεγονός 
αύτό είναι ό Κλάδος ολόκληρος 
κ-αί ιδιαίτερα τό Προσωπικόν τής 
Εθνικής Τρ-αιπέζης θά έχ-ouv νά 
αντιμετωπίσουν μιά σειρά προ
βλημάτων μέσα στο 1978. Πρέ
πει νά εϊ-μαατε προετοιμασμένοι 
γιά νά τά αντιμετωπίσουμε. Δέν 
επιτρέπονται λάθη χειρισμών, 
δέν επιτρέπονται διασπάσεις, δέν 
επιτρέπονται διαφορές άπόψεων. 
Αύτές ας ύπάρχουν, έάν θέλε
τε, μέσα στο καλώς ένν-οούμενα 
συμφέροντά μας -μέχρις δτου 
φτάσουμε εις τις κάλπες. Άπό 
τή στιγμή πού θά έκλε-γεϊ ή συν
δικαλιστική μας έκπροσώπησις 
είμαστε ύποχρεωμένοι νά συσπει 
ρωθοΰμ'ε δλοι γύρω της γιά νά 
άντιμειωπίσουμε αύτά τά προ
βλήματα. Αύτά τά προβλήματα 
τά όποια ώρισμένοι χαρακτηρί
ζουν σάν βαθειά τ-ομή είς τό τρα
πεζικόν σύστημα. Δέν πρόκειται 
όμως περί αύτοΰ. Διότι δτ-αν λέ
τε βαθειά τομή είς τό τραπεζι
κόν σύστημα, άς συνειδητοποιή
σουμε δτι θέλουνε νά βάλουν 
χέρι στήν ’Εθνικήν Τράπεζαν. 
Σέ κανένα άλλο σύστημα δέν ε
πιδιώκουν νά βάλουν χέρι. 

(Χειροκροτήματα-).
Και έπισημαίνω δτι οΐ άπόψεις 

αύτές δέν είναι καινούργιες. Οΐ 
ά-πόψεις αύτές είναι παλιές. Ού
τε οί φορείς τών άπόψεων αύ- 
τών είναι καινούργιοι, είναι πα
λιοί, Καί θά πώ είς τήν Γενι
κήν Συνέλευσιν αύτό πού είχα 
πει κάποτε σέ ένα έξ αύτώ-ν τών 
φορέων. Εις τον καθηγητήν, δι
οικητήν ιής Τραπέζης τής Ελ
λάδος, κ. Ξενοφώντα Ζολώταν. 
Κύ-ριε Ζσλώτία, κάτω τά χέρια 
άπό τήν "Εθνικήν Τράπεζαν.

(Χειροκροτήματα).
Συνάδελφοι, ή 'Εθνική Τρά

πεζα- δέν ανήκει σέ Ίδιώτας ’Ε
πιχειρηματίας. Ανήκει είς τό 
έθνος και λόγω π-αραδόοεως καί 
λόγω προορισμού καί λόγω -με
τοχικής συνθέσεως. ’Ακόμα δέ 
καί -σήμερα ξένοι χρηματοδοτι
κοί οργανισμοί δταν θέλουν νά 
δανειοδοτήσουν τήν χώρα δέν 
ζητούν έγγύηαιν τού 'Ελληνικού 
Δημοσίου, ζητούν έγγόη-σιν τής 
’Εθνικής Τραπέζης. Καί ας άφή- 
σου-μ-ε τις θεωρίες γιατί ή ’Εθνι
κή Τράπεζα νά έχη 350 ύποκα- 
ταιστήματα. Τά έχει γιά νά με
ταφέρει την τραπεζικήν έξυπη- 
ρέτησιν καί οτό τελευταίο χωριό 
τής Ελλάδος καλύπτοντας εθνι
κή άοίοστολή.

Καί κάποτε άλλοτε είχαμε ξε
κινήσει, άνεπιτυχώς, ένα άγώ- 
να. 'Όταν ή τότε Κυβέρνηση εί
χε αποφασίσει νά έπιτρέψη τήν 
ϊδρυ-σιν ύ-ποκαταστημάτων ξένων 
Τραπεζών είς τή-ν Ελλάδα. Καί 
τότε πάλι είχαμε έπισημάνει 
τούς κινδύνους και διά τήν οι
κονομίαν καί διά το τραπεζικόν 
σύστημα, τό οποίον εάν θέλουμε 
νά τ-οϋ κάνουμε τομήν ας ξεκι
νήσουμε καταργώντας πρώτα 
τήν Νομισματικήν ’Επιτροπήν, 
πού άσκεΐ στραγγαλιστικήν δρα
στηριότητα έιτί ιών εμπορικών 
Τραπεζών.

(Χειροκροτήματα).
Συνάδελφοί μου, οέ λίγες μέ

ρες θά κληθοϋμεν νά -πρ-οσέλθου- 
με είς τΙς κάλπες γιά τήν άνά- 
δειξιν τής νέας συνδικαλιστικής

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Ό κ. Σκιαδόπουλος έχει τον 

λόγον.
κ. Ν. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:

Συνάδελφοι δύο λεπτά -μόνον 
είναι ή ομιλία μου. Έξ άλλου 
δέν πρόκειται νά σάς απασχο
λήσω μέ κριτική κατά τής ‘Ομο
σπονδίας καί κατά τής Νομισμα
τικής Επιτροπής, τό θέμα τής 
ομιλίας μου είναι πάνω σιτήν 
κριτικήν τοϋ σημερινού Διοικη
τικού Συμβουλίου.

Ζητώ άπό τό Διοικητικόν Συμ 
βσύλι-ον τού Συλλόγου νά μάς 
ένημ-ειρώση γιά τήν όποια-δήποτε 
άπόφ-ασίν του επί τοϋ θέματος

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ;
Ό κ, Στ-αθόπαυλος έχει τον 

λόγ-ον.
κ. Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ :

’Αγαπητοί συνάδελφοι, μέ τήν 
σειράν μου καί γώ άνεβαίνω στο 
βήμα γιά νά σάς έικθέσω σκέψεις 
καί άπόψεις μου γιά τήν δρα
στηριότητα τού Διοικητικού Συμ
βουλίου πού απέρχεται, γιά νά 
καυτηριάσω τήν απαράδεκτη 
στάση τών άιπεργασπαστών συνα
δέλφων στήν τελευταία 24ωρη 
απεργία γιά τήν ένοπαίηοη τώ-ν 
ασφαλιστικών μας ταμείων, γιά 
τήν αρραγή ενότητα τών συνδι
καλιστικών δυνάμεων καί γιά νά 
καταστή έτσι ή 'Ομοσπονδία μας 
οριστικά άπαρτο φρού-ριο άπό 
τήν κυοφορούμενη Κυβερνητική 
επίθεση.

Δέν έχω βέβαια τήν εμπειρία 
άλλων συναδέλφων, -πού χρόνια 
άσχολοΰνται μέ τό συνδικαλιστι
κό κίνημα, άλλά θά προσπαθή
σω απλά, ρεαλιστικά, νά σάς έκ- 
θέάω τις άπόψεις -μου επάνω στά 
κύρια προ-β-λήματ-α πού άπασχ-ο- 
λούν τό σύνολον τοϋ προσωπι
κού τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Τό απερχόμενον Διοικητικό 
Συμβούλιο παρά τήν μικρή του 
θητεία καί ώρισμένα άπρόβλε- 
nm έμπόδια ύπη-ρξ-ε σχεδόν σέ 
δλους του τ0ής το-μεϊς θετικό 
καί άγωνιστικό. Κατέβαλε κά
θε δυνατή προσπάθεια νά πρ-οω- 
θήοη τά εκκρεμή αιτήματα τώ-ν 
μελών τοϋ Συλλόγου μας. Βέ
βαια ατό ασφαλιστικό δηλαδή 
στήν ένοποΐησι τών άοφαλισπ- 
κώιν -α-μείων δεν ύπάρχουν καί 
τόσα θετικά άπστελέοματα και τό 
ολον πρόβλημα παραμένει χρό
νια άλυτο καί κα-ρκινοβατεϊ.

Συνεχώς ά-κούμε· δχι μόνον 
άπό τό απερχόμενο Διοικητικό 
Συμβούλιο άλ-λά και άπό τις 
προηγούμενες Διοικήσεις δτι τό 
ασφαλιστικό τελείωσε, δτι τό ά- 
σφ-αλιστικό λύθηκε, δτι, δτι... 
καί τό ασφαλιστικό σέ πεϊομα δ- 
λων τών διαβεβαιώσεων καί δια
κηρύξεων παραμένει άλυτο καί 
τυραννικό. Πρέπει ιέπιτέλους τό 
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο- σέ 
συνεργασία μέ τά άλλα Σωμα
τεία να β.οο-ΰν καί νά κά-νουν 
πράξη τήν ’νοποίησι τώ-ν ασφα
λιστικών μιας ταμείων.

Στην συνέλευσιν μας προτεί
νω επίσης καί νά γραφή στά 
πρίακτικα -παρακαλώ δπως πάρη 
απόφαση καί δημοσιευθ-οϋν στήν 
Τραπεζιτική έπώνυμ-α τά ονό
ματα δλων ιών ά π ε ργο- 
σπαστών στήν τελευταία- 
24ω-ρη απεργία τής 30.12,77 καί 
μάλιστα πρώτα - πρώτα ιέκείνων 
πού κάποτε κάνανε τον συν 
δικαλιστ ή. Γιατί συνά
δελφοί μου είναι απαράδεκτο 
άλλοι νά διασπάνε τον άγώνα 
μας καί νά επωφελούνται πα
ράλληλα άπο τήν έπίλυσιν τών 
προβλημάτων μας.

Συνεχίζοντας θά ήθελα νά 
στ-αθώ ιδιαίτερα καί νά καταγ
γείλω τήν Κυβερνητική προ
σπάθεια πού εκδηλώθηκε πριν 
μερικές μέρες άπο Κυβερνητική 
εφημερίδα μέ τή-ν δημοοίευσιν 
τών μισθών τών Τραπεζικών καί

μας έκπροσωπή-σεως. Απευθύνω 
μίαν έκκλη-σιν προς δλους μας. 
"Οσον τό δυνατόν ό προεκλογι
κός άγων νά διεξαχθή είς ήπιον 
κλίμα. Νά διεξαχθή είς επίπε
δον τό όποιον δχι μόνον άρμό- 
ζει σέ μάς άλλά αρμόζει είς τις 
συνθήκες τών καιρών. Δέν θά 
πρέπει άπο έναν όξύ προεκλογι
κόν άγώνα, μέ προσωπικές ίσως 
αιχμές καί διαμάχες, νά δημι- 
ουργηθ-οϋν ανθρώπινα τρ-αύματια 
μεταξύ τών διαφόρων υποψηφί
ων. Διότι αύριο, μ-ετά τήν έκδο- 
σιν τώ-ν έ-κλ-ογικών ά-ποτελε,ομά- 
των, θά είναι δ-λοι χρήσιμοι. "Ο
λοι θά πρέπει νά πιαοθούμε χέρι 
- χέρι ν-ιά νά αντιμετωπίσουμε 
τις επιθέσεις εκείνες οί όποιες 
ετοιμάζονται έναντίον μας σέ 
διάφορα γραφεία.

πού άνέκυψε άπό τήν έκθεση 
Ο.Λ. Γνώμη μου είναι πώς θά- 
πρεπε νά έπιδιωχθή άπό πλευ
ράς Διοικητικού Συμβουλίου ή 
άποκατάρτασις ή έπανόρθωσις 
τής ζημιάς πού ύπέστη ό Σύλ
λογος άπό παραλείψεις μελών 
παρελθόντων Διοικητικών Σ-υμ- 
ουλίων στις περιπτώσεις τουλάχι
στον πού ύ-πάρ-χ-ουν στοιχεία, θά 
ήθελα- άκάμα μιά εΐδικώτ-ερη 
πληροφόρηση γιά τό θέμα τής 
αγοράς τών μετοχών τής έται- 
ρείας ΜΕΤΚΑ καθώς και διά τό 
διαφυγον κέρδος άπό τήν μή ά- 
οκησιν ιών δικαιωμάτων τού 
συλλόγου διά τήν αγοράν μετο
χών τής Τραπέζης μας.

τών Δημοσίων ύπαλλήλων. Ή 
προσπάθεια άποβλέπει νά δια- 
-σπάση τις έρ-γατοϋπαλληλικές 
δυνάμεις τής Χώρας, νά σκορ- 
πίΟη ζιζάνια μεταξύ τών ύψη-λο- 
μίσθων καί χαμηλομίοθ-ων καθώς 
γράφει καί τελικά στοχεύει 
στήν οριστική καθήλωσι τής ά- 
μοιβής τής έργασίας μας στον 
τρ-απεζικό χώιρ-ο.

Ή έπίθίεοη είναι μεθοδευμέ
νη, άήθης καί άντεργατική. Στις 
σκοτεινές αύτές δυνάμεις πού 
κατευθύνουν αύτήν τήν απαρά
δεκτη επίθεση, ά-παντάμ-ε δτι 
κανένας ιέ .ρ γ ο 6 ό
τι; ς δέν μάς χάρι
σε ή δέν μάς έδω
σε άπό δική τ υ 
θέληση δλα τά ση
μερινά κεκτημένα 
δ ι κ α ι ώ μ α τ ά μας, δ
λα τά πήραμε μέ

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ό κ. Διλιντάς έχει τάν λόγον, 

κ. Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ:
Κύριοι Συνάδελφοι -οί έπτά προ- 
λαλήσαντες -κατανάλωσαν 2Vz ώ
ρες. Μέ τις ίδιες άναλογίες γιά 
νά μιλήσουν οί ύπόλοιποι μέ κά
ποιαν ανε-σιν, χρειάζονται 11% 
ώρες. Κακώς τό προεδρείον καί 
ό Πρόεδρος τής Γενικής Συν-ε- 
λ-εύσεως, δέν έκανε έξ άρχής 
δεκτό τό διαδικαστικό θέμα τό 
Οποίον έτέθη οτή Γενική Συνέ
λευση νά αριοθή καί νά τ-ηρηθή 
ό χρόν-ος ομιλιών. Δέν μπορεί σέ 
μιά ιέλ-ευθέρα δημοκρατική συνέ
λευση ό ένας, ό πρώτος, ή οΐ 
πρώτοι, νά ομιλούν 30 κ-αΐ 35 
λεπτά καί οΐ τελευταίοι νά μι
λούνε πέντε λεπτά και μάλιστα 
πρό κενών έδ-ράνων. Σέ σάς 
πού εκδηλώνετε αντίρρηση στήν 
παρατήρησή μ-ο-u -αύτή αν οΐ 
πρ-ώτίοι θά ήταιν α'σχ-ετοι σμίλη 
ταί, είμαι βέβαιος πώς δέν θά 
τό λέγατε αύτό, δέν θά είχατε 
αντιρρήσεις στήν παρατήρησή 
μ-ou.

(Χειροκροτήματα).
Κύριοι συνάδελφοι, δέν θά ά- 

ν-έβαιν-α οτό βήμα έάν δέν είχα 
ενδείξεις δτι στις μεθαυρια-νές 
εκλογές θά κατέβαιναν τά ίδια 
σχήματα τά οποία διεκδίκησαν 
το χρίσμα τού Διοικητικού Συμ
βουλίου. τό 1977. Οί πληροφορί
ες είναι δτι καί τά δύο άποδοκι- 
μασθέντια άπό τήν ψήφον σας 
σχήματα θά διεκδικήοουν πάλι 
τήν τιμήν νά διαχειριοθ-ούν τά 
συλλογικά μας.

Γιά τούς λόγους πού πρέπει 
νά αποκλείσετε καί πάλι αύτά 
τά οχήματα θά πώ μίαν πε-ρίλη- 
ψιν κ-αί τά ύπόλοιπα — γιά νά 
δώσω χρόνο καί σέ άλλους ο
μιλητές —, θο τά καταθέσω είς 
τό προεδρείον νιά νά τά περά- 
ση στήν «Τραπεζιτικήν». Έξ άλ

λου είναι λόγια -τά όποια έχω

θά ήθελα νά σκεφθεϊτε σοβα
ρά και τά προβλήματα τά όποια 
μάς περιμένουν και τά προβλή
ματα τα όποια έχουμε νά άντι- 
μετωπίσουμιε. Και δτι βασικά 
τήν τ-ελευταΐαν 30ετί-αν στους 
δύσκολους άγώνες μας καί σέ 
κρίσιμες ώρες βρεθήκαμε, δυ
στυχώς, τελείως μόνοι σέ άγω
ν ες ύπάρξεως.

(Χειροκροτήματα),
’Άς ελπίσουμε, δτι αυτή τή 

φορά αν χρειαοθή δέν θά εί
μαστε μόνοι. Καί δπ κάποτε τά 
παχειά λόγιά θά γίνουν πράξεις. 
Πράξεις ούσιαστικής καί ένερ- 
γοΰ συμπ-αραστάσσεως γιά έναν 
κοινόν άγώνα.

Σάς εύχαριστώ. 
(Χειροκροτήματα).

Άκάμα έρωτώ το Διοικητικόν 
Συμβούλιον μετά άπό τό πόρι
σμα τών ώρκωτών λογιστών έ
κανε άποιαδήποτε ιδιαίτερη έ
ρευνα- γιά τυχόν καινούργια 
στοιχεία πού θά- βοηθούσαν στήν 
δώμόρφωσιν γνώμης γιά πρόσω
πα κ-αΐ πράγματα τής εποχής έ- 
κείνης; Προσωπικά έχω πληρο
φορίες άπο έγκυρον πρόσωπον 
άλλά μή διασταυρωμένες γιά κα- 
τασπατάλησιν χρημάτων σέ κέν
τρα διασκεδάσεων γιά δώρα σέ 
διευθυντές ύποκαταατημάτων ά- 
κόμα καί γιά έτπδόματα- ειδικών 
θέσεων σέ -μέλη τού Διοικητικού 
Συμβουλίου. Εύχαριστώ.

(Χειροκροτήματα):

τούς συνεχείς ά
γω ν ε ς μας καί τις 
κινητοποιήσεις 
μας. Από τό 1955 πού έγινε 
ή ήρωϊκή ομοσπονδία μας ολο μέ 
.επιτυχίες άνοίγαμε τον δύσκολο 
για τήν ιέπιβί-ωοίν μας δρόμο. Οί 
τραπεζιτικοί καί οί μισθοδοσίες 
των πρέπει νά γίνη ό ανελκυ
στήρας γιά νά άνέβίουνε δλες οΐ 
μιοθ-οδ-ασίες τής έργατι-κής τά
ξης οιά δικά μας έ,πίπεδα, πρέ
πει νά γίνη παράδειγμα προς 
μι-μη-σιν καί δχι προς άποφυγήν.

Κ-αλώ τήν 'Ομοσπονδία μας 
νά ένεργήση άποφασιστικά, νά 
διαφώτιση τήν κοινή γνώμη και 
νά δώοη δλα ,εκείνα τά στοιχεία 
στήν δημοσιότητα γιά νά διαλυ- 
θή ό κυβερνητικός μύθος καί ή 
επίθεση τελικά νά πέοη στο κε
νό. ’Ήδη ακόυσα άπό τον Πρό
εδρον τής ΟΤΟΕ, συνάδελφο

πεί στήν περισυνή Γεν. Συνέ
λευση καί πα-ρό-λον πού είναι 
σημαντικά γιά νά κερδίσουμε δ
πως είπα χρόνο δέν θά τά έπα- 
ναλάβ-ω.

Πριν δμως, έστω άπ’ αύτή τήν 
περίληψη θο σταθώ στήν παρα
τήρηση τού κ. Μπαμίχα δπ τό 
Συμβούλιο μάς κουβάλησε οέ έ
να θέατρο γιά νά συνέλθωμε-ν. 
Τό θέατρο αύτήν τήν στιγμήν 
δπως καί σέ πολλές αλ-λες περι
πτώσεις κ. Μπαμίχα είναι αγω
νιστικός χώρος. Σέ αύτά τά θέα
τρα ό ‘Ελληνικός λαός κέρδι
σε πολλές μάχες καί συνδικαλι
στικού καί πολιτικού καί δημο
κρατικού περιεχομένου.

(Χειροκροτήματα).
Μιά και τό Κράτος καί ό έιρ- 

γοδότης παρά τό γεγο-νος δτι 
ζοΰμε στον 20ον αιώνα, παρά 
τις τόσες -κιατακτήΐσεις τών εργα
ζομένων στήν Εύρώπη,ν, δέν μάς 
διαθέτουν μιά κατάλληλη αί
θουσα γιά να έχιουμε δ-λες τις 
ανέσεις άπο άποψη χώρου καί 
χρόνου, γιά νά συζητήσουμε τά 
θέματά μ-ας, κατα-φιεύγομ-ε είς τά 
θέατρα, πού επαναλαμβάνω, 
πώς σ’ αύτά κερδίθησαν πολλές 
μάχες. Δέν θά θέλαμε νά μάς 
μαντρώση ό συνάδελφος Χαρί- 
τος είς τό ’Εργατικό Κέντρο, δ
πως έμάντρωίσε τις καθαρίστριες 
γιά νό πάνε νά «έκλέξουνε». ..

(Χειροκροτήματα). 
νά εκλέξουνε έκεί, αύτές, πού 
μεθαύριο θά ψηφίσουν στο συ
νέδριο τού Εργατικού Κέντρου 
ανθρώπους, οΐ όποιοι θά στρα
φούν έναντίον τών ίδιων τών 
συμφερόντων μιας, 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παρακαλώ νά μην άναφερώ- 
μ-αιστε σέ προσωπΊκά θέματα, 
κ. Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ:

Δέν -είναι -προσωπικό θέμα κύ
ριε Πρόεδρε,

Ό κ. Βυθούλκ-ας, έξέφραΟε

Παπαμάργαρη, θετικά άποαελέ- 
σμ-αιτ-α. Επίσης πρέπει ιδιαίτε
ρα νά πρσοεχθή άπό τό νέο Δι
οικητικό Συμβούλιο ί; βαθειά 
τραπεζιτική τομή πού άνήγγειλε 
ή Κυβέρνηση σέ σλο τό Τραπε
ζικό σύστημα καί στον ένιαίσν 
φορέαν -έπενδύσεως πού άκούγε- 
ται δτι θά γίνη μέ τά χρήματα 
τώ-ν ασφαλιστικών οργανισμών.

Τέλος θέλω ιδιαίτερα νά στα
θώ στήν περιφρούρηση τής δρο- 
σπονδία-ς μας κ-αί στήν συνεργα- 
γ-ασία καί τήν σοαπείρωση σλω-ν 
τών δημοκρατικών συνδικαλιστι
κών δυνάμεων, δσοι πιστεύουν 
στήν δημοκρατία, στήν κατάρτη- 
ση καί προβολή ενός ψηφοδελ
τίου μέ τή,ν σημερινή ισχύ τοϋ 
πλειοψηφικού συστήματος. Σή
μερα τό υνδικαλιαπικό μας κί
νημα γενικά περνά μία δύσκολη 
κ-αί κρίσιμη καμπή, Οΐ Κυβερνη
τικές συνδικαλιστικές δυνάμεις 
γιά να περάση έτσι ή μονόπλευ
ρα -κυβερνητική λιτότητα. Στο 
δικό μας χώρο άπό δτι ά-κούω 
κάτι τέτοιο μαγειρεύεται. Γι’ αύ
τό ή συνεργασία καί ή συσπεί
ρωση δλων τών συνδικαλιστικών 
δυνάμεων είναι τό πρωταρχικό 
καθήκ-ον δλων μ-ας.

Ό ιστορικός σύλλογός μας -μέ 
τά 8.000 μέλη του πρέπει νά ά- 
ποιδείξη στήν εργατική τάξη on 
ή Δημοκρατία καί οί Δημοκρατι
κές διαδικασίες είναι τό άρτη- 
ριακό αίμα πού έντονα επιβάλ
λεται νά κυκλοφο-ρή ατό σύνο
λο τοϋ συνδικαλιστικού μας κι
νήματος. Γιατί δίχως δημοκρα
τία και δίχως ελεύθερους θε
σμούς δέν μπορεί ή εργατική τά
ξη νά διεξαγάγη τούς άγώνες 
καί νά λύση τά καυτά προβλή
ματα μας. Ελπίζω γιά νά μή 
πώ πώς είμαι βέβαιος δπ καί 
ή νέα Διοίκηση τού συλλόγου 
,μας θά είναι βαθειά δημοκρα
τική και άγωνιατική. "Οσιον ά- 
φο-ρά γιά τή-ν όμτλί-αν τοϋ συ
ναδέλφου Πίοκοπου έχω νά πώ 
τά έξή-ς:

Μέ λίγα λόγια ό συνάδελφος 
Πίσκαπος έβγαλε άχρηοτο τό Δι
οικητικά Συμβούλιο δπως είχε 
βγάλει άχρηστο Καί τό προηγού
μενο Διοικητικά Συμβούλιο του 
συναδέλφου θε-οφανόπουλ ο υ, 
δέν άμιλώ γιά τό προσωρινό Δι
οικητικό Συμβούλιο, όπως θά 
β-γάζη άχρηστο καί τό έκάστοτιε 
Διοικητικό Συμβούλιο πού θά 
βγαίνει γιατί έτσι τοϋ συμφέρει, 
έκτος φυσικά άπό τό δικό του 
σχήμα-. Δέν μάς είπε δμως ό 
συνάδελφος Πίσκοπος δτι τά πε
ρισσότερα- άν δχι δλα τά άλυ
τα θέματα τοϋ προσωπικού πού 
άνόφ-ερ-ε αύτά ύπήρχαν καί έπΐ 
δικής του προεδρείας. Τί έκανε 
τότε ό συνάδελφος ΠίσκΟπος;
"Αρα ή εγκληματικότητα σού ά-
άναφέρατε συνάδελφε ΠίοκΟπε 
άν-τικατοπτρίζεται καί οτό δικό 
σας πρόσωπο.

Σάς ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα).

τό παράπονο γιά τήν έλάχιστη 
εκπροσώπηση, δπως είπε, τοϋ 
Συλλόγου μας είς τή-ν ' Ομο
σπονδία καί έχαρακτήρισε αύτά 
τό πράγμα άντιδημοκραΓηκό. Δια
φεύγει στον κ. Βυ-θούλκα- δτι έ- 
μεϊς όμως, σάν "Ελληνες καυ- 
χάμ-εθα δτα-ν στην Γενική Συνέ
λευση τών Ηνωμένων ’Εθνών, 
έμεϊς, τά 9.000'.0(Χ), έχομε τήν 
αύτή ψήφο, ή ψήφος μας έχει 
τό αύτό βάρος μέ έκ-είνη τών 
εθνών τά όποια έχουν 400 έκατ. 
καί 600 έκατ. κατοίκους.

Δέν είναι έκπροσώπηση αύτή; 
Έξ άλλου, άπό τό Καταστατι
κό τής 'Ομοσπονδίας, ό Σύλλο
γός μας -έχει τόσους χμήφους, 
δσοι αναλογούν είς τά μέλη του. 
"Ομως, τόσο ό Σύλλογός μας, 
σαο καί ή Τράπεζα τής Ελλά
δος κ-αί ή Αγροτική Τ ράπεζα, 
δέν κάνουν χρήση αύτοΰ τοϋ 
πλ-εονε,κτήματος. Καί τοΰτο, γιά 
νά λειτουργή πραγματικά ή Δη
μοκρατία. Γιά νά μή-ν. . . 
κ. Α. ΜΙΊΑΜΙΧΑΣ:

Τάς άπόψεις σας λέτε βε
βαίως.
κ. Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ:

Τάς άπόψεις μου έκφράζω βε
βαίως, δέν έκφράζω τάς δικός 
σας κ. Μπαμίχα. Τις δικές -μου 
άπόψεις έκφράζω. Κατά τήν κρί
ση μου είμαι δημοκράτης, δσα 
καί νά τό αμφισβητείτε έσεϊς. 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε Διλιντά, σάς έπα-ναφέ- 
ρω στήν τάξη, 
κ. Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ:

Κύριε Πρόεδρε, θίγω θέματα 
τά άποϊα έθιξα-ν πρ-οηγούμενοι ό- 
μιλητάί κ-αί ώς έικ τούτου δέν 
έχετε τό δικαίωμα νά μέ έπα- 
ναφέριετε στήν τάξη, διότι ά- 
πλούιατατα δέν άτακτώ. ..

(Χειροκροτήματα).
Τήν διαίλογική συζήτηση τήν 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 7)

'Ομιλία τοϋ ουναδ. Ν. Σκιαδόπουλου

'Ομιλία τοϋ ουναδ. Ά. Σταθόπουλου

'Ομιλία τοϋ ουναδ. Σπ. Διλιντά



(ΣΥΝΕΧΕΊΑ άπό τή σελ. 6)
έππ ρέπετε σέ εκείνους πού μέ
διακόπτουν.
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Σέν κανένβν δέν επιτρέπω 
διαλογική συζήτηση, 
κ. Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ :

Επιτρέπετε καί μέ διακόπτουν 
κ. Πρόεδρε, 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

"Οταν αρχίζετε προσωπικά θέ
ματα βεβαίως θά σάς Απαντή
σουν.
ικ. Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ:

Δεν άναφέρθηκα σέ κανένα 
προσωπικό θέμα.

Ό κ. θεοφ-ανόπουλος, ύατε,ρα- 
■μυνθη, ΐής τακτικής τοΰ Διοι- 
■κητιικ-οΰ Συμβουλίου του, γιόι 
την συνεργασία των τεσσάρων 
Συλλόγων. ΤΗτο άρμ-ονικωτάτη. 
Ξεχνάει δμως δτι την τίναξε 
στον Αέρα αύτή τή συνεργασία 
μ έ την θέση πού πήρε ό ίδιος 
ατήν μεγάλη απεργία τοΰ Μαϊου 
1976 γιά τόν Νόμο 330.

(Χειροκροτήματα).
Ό κ. θεοφανόπουλσς, φαίνε

ται on ήθελε νά έποληθεύση 
-αύτό το άποίο λέμε, δτι όσο ά- 
νέρχεται κανείς ύπάλληλος ίε- 
ραρχικά, τόσο πλησιάζει προς 
τόν εργοδότη, ή γίνεται καί αυ
τός πολλές ςοορές εργοδότης. 
Αστό δέν σημαίνει δτι ό κ. Oteo- 
ψανόπουλ-ος έχει γίνει. "Ομως 
μας κάιλεσε νά φωνάζουμε «κά
τω τά χέρια κ. Ζαλώτα άπό την 
’Εθνική Τράπεζα. "Ισως έαίείνη 
τή ατιγμή νά όραματιζόταν τήν 
Γενική Συνέλευση των Μετό
χων της Τραστέζης. "Εκανε δ- 
ρως λάθος, ’13565 είναι συνέλευ
ση εργαζομένων. Καί σ’ αύτή ε
γώ σας καλώ, δλοι οαζί σί τρα- 
ιιεζοϋπάλλ-ηίΑσι, νά φωνάξουμε 
κάτω τά χέρια κύριοι Τραπεζίτες 
άπό τούς τραιπεζοϋιτα'λλή.λους».

(Χειροκροτήματα).
Κύριοι συνάδελφοι, σάς είπα, 

πώς ό λόγος πού μέ Ανέβασε εις 
τό , βήμα, είναι τό γεγονός, δη 
τις επόμενες εκλογές, έκτος α
πό τό ύπαρχον σχήμα τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου, θά τις διεκ- 
δικήσουν και άλλα δύο σχήμα
τα καί συγκεκριμένα, αν σί πλη
ροφορίες είναι αληθινές, ό κ. 
Πίάκαπος καί τό ΑκέφαΙλσν άπό 
τόν κ. θεαφανάπουλο, παίλαιό 
του σχήμα.

Οΐ πληροφορίες είναι, δτι ό κ. 
Πετρίδης, θά είναι ή συνέχεια 
pro σχήμα τοΰ κ. θεοψανόπου- 
λου...

(Διαλογικαι συζητήσεις). 
κ. Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ:

Γι’ αύτό λοιπόν, πρέπει κύ
ριοι συνάδελφοι, δτ-α-ν θά προ- 
οέλθωμε εις τις κάλπες, νά μην 
ξεκάσωμε, γιατί καί πώς ένεφα- 
νίσθη πέρισυ τό ύπό τόν συνά
δελφο Μαυρου λίδη σχήμα καί 
πώς καί γιατί, οΐ συνάδελφοι τοΰ 
ένβπαστεύθηκαν τις τύχες μας.

Διαφωνώ, μέ τό Απερχόμενο 
Διοικητικό Συμβούλιο, είς τό 
σημείο δτι, είς τήν «ΤΡΑΠΕΖΙ
ΤΙΚΗ» στον άττολογϊσμό του, 
οπήν εισαγωγή του, αύτό τό θέ
μα, τό διεξέρχετ.αι πολύ σύντο
μα. Όμιλε! περί διαίλύσεως, 
καί διχογνωμιών, είς τό Συμ
βούλιο· τοΰ κ. θ-εοφανότιουλου, 
χωρίς νά βάζη βαθειά τό μαχαί
ρι έκεΐ πού πρέπει, ποιες ήταν 
οΐ αίτιες δηλ. πού Επεσε, πού 
πήρε τήν μομφή καί Κα-ταψηφί- 
σθηκε τελικά τό Συμβούλιο τοΰ 
συναδέλφου θεοφανόπουλου.

Αύτές τις αιτίες, αυτούς τούς 
λόγους δέν πρέπει νά τούς ξε
χνάτε είς τις επόμενες έκλογές. 
Ή Δημοκρατική Συνδικαλιστική 
Συνεργασία .... 
κ. Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ:

. . .ή Δημοκρατική Συνδικαλι
στική Συνεργασία έζ ονόματος 
τής όποιας καί ομιλώ. . . Κατά 
εσάς κ. Πίακοπε δέν ύπάρχει 
διότι τήν ά-ναζητάΐ-ε στα γραφτά. 
Ή φωνή καί ή δράση ύπάρχει 
Αλλ-οΰ κύριε συνάδελφε καί δχι 
στάι φυλλάδια.

Ή Δημοκρατική Συνδικαλι
στική Συνεργασία κύριοι συνά
δελφοι, Από τήν Μεταπολίτευ
ση τοΰ 'Ιουλίου δέν Επαυσε νά 
τανίζη είς τόν χώρο μας, δτι θά 
πρέπει τό Σώμα των υπαλλή
λων νά άπαλλάζη των καθηκόν
των των, δλα εκείνα τά πρόσω
πα, τά όποια ώς συνδικαλιστές, 
άνεδείχθησαν μέ τήν άνσχή τής 
Δικτατορίας. Δέν μπορεί ή Δι
κτατορία νά δημιουργή δημο
κρατικές προϋποθέσεις εκλογής 
ενός έργατικοΰ Συνδικάτου, τό 
οποίον πραγματικά θά μάχεται 
γιά τά- συμφέροντα των μελών 
του καί νά είναι αντίθετο προς 
τό Δημοκρατικό καθεστώς.

"Ισως ή χούντα καί εκείνοι 
πού συνδικαλισπκώς τήν έκπρο- 
σωποΰσαν είς τόν χώρον μας, νά 
πιστεύουν δτι συνδικαλισμός 
γνήσιος καί δικτατορία, είναι 
πράγματα συνυπαρκιτά.

(Χειροκροτήματα).
Ή Δημοκρατική Συνδικαλι

στική Συνεργασία, έπάλεψε κατ’ 
αρχήν εναντίον του Αντερ-γατι- 
κοΰ Νόμου 6)75 τοΰ Λάακαρη, 
ό όποιος διά τοΰ Νόμου αύτοΰ, 
ήθελε, ύπό τό -πρόσχημα τής όν
τως Δημοκρατικής αναλογικής, 
να μπάση μέσα είς τά ν-εοεκλε- 
γόμενα Διοικητικά Συμβούλια,

τά υπολείμματα τής Δικτατορί
ας γιά νό χρησιμεύσουν αύ-ιά τά 
υπολείμματα σέ πολλές περιπτώ
σεις, ώς υπόβαθρα τοΰ ενός κα- 
τευθυνόμενου κυβερνηιτ ι κ ο ϋ 
συνδιχαλισμοΰ. Καί τά γεγονό
τα δέν μας διέψε-υοαν.

Ή Δημοκρατική Συνδικαλι
στική Συνεργασία, αιήν συνέ
χεια . ..

(θόρυβος — διαλσγικαί συζη
τήσεις) .
κ. Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ:

Κύριε Πρόεδρε, τής Συνβλεύ- 
σεως, δέν προστατεύετε τόν ο
μιλητή.
ΕΝ ΜΕΛΟΣ:

Όμιλιεϊ μακράν τοΰ μικροφώ
νου μή άκουόμενος.

(Χειροκροτήματα).
ΕΝ ΜΕΛΟΣ:

'Ομιλε! μακράν -τοΰ μικροφώ
νου μή άκουόμενος. 
κ. Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ:

Κύριοι συνάδελφοι ή «αγα
νάκτηση» των προκαθημένων, οΐ 
όποιοι Ανήκουν σέ άλλον άπό ε
μένα χώρο δέν είναι παρά μία 
άπόδειξις δτι έγώ όρθώς ομι
λώ. ’Εάν δέν μέ χειροκροτού- 
σατε καί μέ χειροκροτούσαν αύ- 
τιοί, δέν θά ήταν εΰχάριατο γιά 
μένα γιατί δέν θά βρισκόμουν σέ 
μις- Συνέλευση πού έκφράζει 
τήν Δημοκρατία.

(θόρυβος — Ταυτόχρονοι δια- 
λσγικ-αί συζητήσεις), 
κ. Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ:

Κύριοι συνάδελφοι, μπορεί τό 
παρόν Δ.Σ. νά μή-ν Εσφαλλε, 
ώς προς τήν εκλογήν ώρισμένων 
προσώπων. Αύτό δμως δέν ση
μαίνει οπ άπό τούς καλούς δέν 
ύίπάρΧουν καλύτεροι, άπό τούς 
καλύτερος δέν ύπάρχουν οΐ τπά 
καλοί, Γι’ -αύτό στή νέα του 
εμφάνιση πήέπει νά πάρη δ,τι 
καλύτερο Εχει ό χώρος μας.

Μπορεί τό Δ.Σ. νά Εχαοε 
χρόνο δπως ισχυρίζονται μερι
κοί. ’Αλλά ό χρόνος αύτός έ- 
χρηισίμευσε νιά νά συλλε-γοΰν 
εκείνα τά στοιχεία, γιά νά γί
νουν εκείνες οΐ μελέτες, γιο νά 
γίνουν έκείνες -οΐ θεμελιώσεις 
τών συστημάτων, πού ήταν άπα- 
ρΐαίτηιτες ώστε τά όποια ζητήματα 
προβαλλόμενα είς τόν εργοδότη, 
νά είναι πλήρως θεμελιωμένα. 
Γι’ αύτό καί ή προβολή τους άρ
γησε.

Μπορεί τό Δ.Σ. νά μην Εκανε 
θεατρινίστικιες εμφανίσεις αέ 
συμπόσια ή τραπέζια είς τήν ε
παρχία. "Ομως, έγώ είμαι σί
γουρος, πώς αύτό τό Δ.Σ. συ- 
νέτιεινε οΰΐτως ώστε τό Δευτε
ροβάθμιο Συλλογικό μας όργανο’ 
ή 'Ομοσπονδία καί κοντά είς 
στην 'Ομοσπονδία -καί άλλοι εύ- 
ρύτεροι Κλάδοι εργαζομένων νά 
μπορέσει άν-επηρέαστον, όρθώς 
καθοδ-ηγούμενο άπό τήν συμβολή 
τοΰ δικοΰ μας Συμβουλίου, νά 
προβάλλη καί νά διεκδίκηση τά 
ζητήματα μας.

Είμαι βέβάιος πώς αύτό τό 
Δ.Σ. έπαν-εικλε-γόμιενο δέν θά 
έινδώση σέ καμμία πίίεση τοΰ ερ
γοδότου, δσο κ-αί αν μέλη του, 
πλευιριοθιοϋν άπό κυβερνητικούς 
-παράγοντες, ή άπό παράγοντες 
τής ΓΣ-ΕΕ είς τήν -πλειοψηφία 
τής όποιας, ούδεμί-α εμπιστοσύνη 
Τρέφω. Γι' αύτό είς τις εκλογές, 
έκτος άπό τό Διοικητικό Συμβού
λιο πού θά εκλέξουμε, θά πρέ
πει νά είμαστε προσεκτικοί, 
ποιους θά στείλουμε είς τό συ
νέδριο τής Όμασπ-ονίδίΐας, ποιούς 
θά σιιείλουμε είς τό ‘Εργατικό 
Κέντρο, καί ποιούς θά στείλουμε 
μέσω- τής ΟΤΟΕ είς τό Συνέ
δριο τής ΓΣΕΕ.

Καί πάλι έπαναλαιμβάνω, δτι 
τό πλήρες κείμενο τής ομιλίας 
μου θά τό ατ,αθέοω είς τό Προ
εδρείο. Μέ τήν πίστη δτι τό 
πορό-ν σχήμα, άν-αν-εωμένο και 
Εχοντας σαν γνώμονα τις αιτίες 
καί τς< γεγονότα τά όποια τό Ε
φεραν είς τήν έξουσία, θά βρή 
πιο σωστά τόν δρόμο του καί 
θά πρσχωιρήιση μέ περισσότερη 
τώρα ταχύτητα, καί μαχητικότη
τα είς τήν επίλυση τών Κλαδι
κών μας ζητημάτων, πάντοτε ύ- 
περαστπζάμιε-νο Καί τήν δημοκρα
τία, διότι μόνον αύτή είναι ή 
έγγύησις, διά τήν Επίλυση τών 
ζητημάτων πού μάς άφοροΰν σαν 
εργαζόμενους καί σάν πολίτες.

(Χειροκροτήματα).
(θόρυβος Ταυτόχρονοι δια- 

λογικαί συζητήσεις).

Κατατίθεται τό κείμενο τοΰ 
-συν. Διλιντα, πού Εκεί ώς άκο- 
λούθως:
«Ή Δημοκρατική Συνδικαλιστι

κή Συνεργασία στήν ιδρυτική 
διακήρυξή της καί οτίς μετέπει- 
τα ανακοινώσεις της έτόνισε- πώς 
ή γέννησή της, ήτ-α-ν Αποτέλε
σμα τών συνθηκέόν πού έπικρα- 
τοΰίσαν ατό χώρο τής δουλειάς 
μας, άπό πλευράς συνδικαλιστι
κού προσανατολισμού ειδικά καί 
πολιτικοκοινωνικών επιδιώξεων 
γε νικώτερα.

Γιά κείνους πού μας παρακο
λουθούσαν καί μάς έδιάβαζαν 
άλλά καί γιά όσους πρ-οσελή,· 
φθηιααν στή Τράπεζα μετά τόν 
Μάρτη τοΰ 1977, έ ν δ ψ ε ι 
τών εκλογών καί 
γιά νά βοηθήσουμε 
τ ά π α ρ όν σχήμα τοΰ 
Δ. Σ. στις άναγκαϊ-

ες άναδιαρθρώοεις 
του καί στον προ
σανατολισμό του, 
κρίναμε σκόπιμο ν’ άναφειρθοϋ- 
με στά γεγονότα πούψεραν στήν 
Διοίκηση τοΰ Συλλόγου τό ύπό 
τόν συν. Μαυρουλίδη ψηφοδέλ
τιο.

’Από τήν άρχή, ξεκαθαρίσαμε 
πώς τή Δημοκρατική Συνδικαλι
στική Συνεργασία δέν τήν γέν
νησε κανείς ά-ρ-χηγικός έξ αίτιας 
άγιοπνευμ-ατικής έσιφοί-τησης ή 
άλλης παρέμβασης έγκέφ-αλος 
πουθελ-ε νά ικανοποίηση τις Ατο
μικές του φιλοδοξίες. Στή γονι
μοποίηση καί τόν τοκετό της συ
νέτρεξαν οΐ χουντοσυνδικαλιστι- 
κές συνθήκες πού είχαν δημι- 
συ-ργηθή καί άναπτυχθή ατό χώ
ρο τής δουλειάς μας κατά τήν 
δικτατορία κατά τήν οποία τρεις

«συνδικαλιστές» άμιλώντ-ο ποιος 
θο Επαιρνε τό «χρίσμα» τών εκ
προσώπων τής χούντας στή Τρά
πεζα γιά νά «έικλιεγή» στή συνέ
χεια πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
τ65ν υπαλλήλων τής ΕΤΕ. Αύτό 
τό «χρίσμια» έδίδετο είτε στά 
γραφεία τ-οΰ Α' ορόφου τΰς Δι- 
αικήσεως, εϊτε ατά γραφεία τής 
Δίευθύνσεως τοΰ Κ-εντρ-ικοΰ Β ’, 
είτε σέ εξοχικά κέντρα («Λεω
νίδας» Βαρυμπόίμπης), άφ-οΰ έ- 
λαιμβάναντ-αν δρκ-οι πίστεως καί 
ύποταγής προς τό διχτατορακό 
καθεστώς.

Γι’ αύτό πρώτο μέλημα τής Δ. 
Σ.Σ., γιά ν’ άνΤαπακριθή -ατήν 
ιστορική συνδικαλιστική άπσστο- 
λή της, ήταν νά έξαφανίση τις 
ίδιες τις -συνθήκες πού τήν γέν
νησαν η τουλάχιστο νά έξαυδε- 
τερώοη ή νά έλαττάιση τήν Επιρ
ροή, στο έκλογικό σώμα τών ΰ- 
παλλήλων δλων εκείνων πού α
πολάμβαναν τής εύνοιας ή τής 
άνοχής τής δικτατορίας.

Ή Δ.Σ.Σ. Εδωσε νικηφόρα 
αύτή τή μάχη παίρό τήν Εναντίον 
της συκοφαντική Εκστρατεία καί 
nq-ρά τις υπονομευτικές Ενέργει
ες μερικών πού ναι μέν έμάχαν- 
τ αν γιά τήν άπαχου ντ ο-ποίηση 
δέν ήσαν δμως σέ θέση νά ξεχω- 
ρ-ήσουν τήν πολιτικοποιημένη Εν
νοια τοΰ συνδικαλισμού άπό τήν 
κομματικ-οποιημένην. Άπό λαθε
μένες -Εκτιμήσεις συνάδελφοι, 
ένταγμέν-οα σέ διάφορα νεοσύ
στατα πολιτικά κόμματα, ή καί 
τά ίδια τά κόμματα έπεδίωκαν

τή δημιουργία συνδικαλιστικών 
ομάδων πού νά φέρουν έμ-φανώς 
τήν ταμπέλα τ-οΰ κόμματός των 
μέ τήν αύτόμιατη μ-εια-τροπή σέ 
συνδικαλιστικές ομάδες τών κομ
ματικών πυρήνων των πού πολύ 
καλώς δημίου ργήθη,καν μέσα στά 
κέντρα μαζικής δουλειάς καί Ε
πομένως καί στήν Τ-ράσίεζα.

Ή Δ.Σ.Σ. πάλαιψε, δυστυχώς 
χ-ωρίς απόλυτη Επιτυχία, γιο νά 
ηετσθοΰ-ν οΐ συνάδελφοι αύτοί 
πώς ό χώρος τής δουλειάς μας 
δέν Ε-πέτρεπε τότε, δπως δέν Ε
πιτρέπει καί τώρα- τήν κομματι
κοποίηση τοΰ συνδ-ικαλισμ-οΰ μέ
σα στήν Τράπεζα·. "Ισως αύτό 
νά είναι Εφικτό στο Εγγύς ή στο 
άπώτερ-ο μέλλον. Ή μημί-α- δμως 
Εγινε. Πολλοί συνάδελφοι τοπο
θετημένοι σέ τρεις διαφόρους 
πολιτικούς χώρους αποχώρησαν

άπό τήν Δ.Σ.Σ.
Παρά τις απρόσμενες αύτές 

άντιξ-οότηΤες, Ενώ παράλληλα Ε
γκαιρα -άπεσήμαινε τό κίνδυνο 
πού συνεπάγετο γιά τό προοδευ
τικό -συνδικαλιστικό κίνημα ή το
ποθέτηση -ατό Υπουργείο ’Εργα
σίας ένας ατόμου ιπού είχ-ε γα-- 
λουχηθή Καί ζήση — κ-α-τά τήν 
περίοδο 1948 - 1967 — μ-έαα 
στήν άπσπνιχτική άντιδημσκρα- 
τική καί άντεργατική άιτμόσφαι- 
ρα τής ΓΣΕΕ, τής οποίας τότε 
ήταν ύπάλληλος καί Σύμβουλος.

Τά από πάνω- ά-ποτέλεσα-ν -τή 
πρώτη -φάση τοΰ αγώνα τής Δ. 
Σ.Ε., μιά μάχη -κατά τής δικτα
τορίας, υπέρ τής άπο-χουντοιποίη- 
σης, υπέρ- τής Δημοκρατίας.

Μετά τήν Εκλογή τό 1976 τ-οΰ 
νέου Δ.Σ. βάσει τ-οΰ Ανελεύθε
ρου Ν. 5)76, τον άποίο τότε κα
ταγγείλαμε πώς άποσκιοποΰσε 
στο μπάσιμο- στά νέα συλλογικό 
όργανα- τών χουντικών ΰπολείμ- 
μάτων πού θά χρησίμιευ-αν γιά 
πρ65τσ υπόβαθρα τοΰ κρατικοσυν- 
δικαλϊομοΰ, .στή Δ.Σ.Σ. μπήκε 
τό συνδικαλιστικό καθήκον νά 
κ-ρατήίση- τό ν-εοεκλεγμένσ Δ.Σ. 
μακριά άπό κάθε προσπάθεια, 
φανερή ή κρυφή, -λιαίσκ-αροποίη- 
σής του, μβικριά δηλαδή άπό τόν 
Κυβερνητικό συνδικαλισμό. Μέ 
παρρησία -ή Δ.Σ.Σ. κατάγγειλε 
πώς ό τότε πρόεδρος τοΰ Δ.Σ. 
κ. θε-σφανάπουλος δέν διέθετε 
τήν άπαρ-αίτηιτπ αντοχή ή θέληΟη 
ν’ άνττταχθή στά γενικώτε-ρα άν- 

τισυνδικ-αλιοτικά σχέδια ταΰ κ.

Λάακα-ρη ό όποιος Εχει βαλθή νά 
συνέχιση καί νό- άλοκιληοώση- τά 
άν-τεργατικά ονεηο-α τής ήμιφιαΟι- 
στικής περιόδου 1949 - 1967ς τό
τε πού απόλυτος νύριος στήν 
ΓΕΣΕ, Ελέω τής Γ-εν. Ασφά
λειας καί τής ΚΥΠ, ήταν ό- Φώ
της ΜαΙκρής, Προϊστάμενος τοΰ 
σημερινού κ. Ύιπουρ-γοΰ τής ’Ερ
γασίας.

Αποκορύφωμα τοΰ αγώνα- τής 
Δ.Σ.Σ. νιά Ενα- ιούΟιασπκά δη
μοκρατικό, ανεξάρτητο καί πολι
τικοποιημένο συνδικαλισμό ήταν 
ή άιπεργιαική κινητοποίηση κατά 
τοΰ άντε-ργατικ-οΰ Ν. 330)76. 
Τό σφυ-ρ-ακόπημα -αύτ-οΰ τ-οΰ νό
μου, ή διαφώτηση καί κινητοποί
ηση τών συναδέλφων γίά τή κΐα- 
τάδίκη τών -κ.κ. θε-οφια-νόπιουλου, 
Χαρίτου κλπ. ώς ύπεύθυ-νων γιά 
τό σπάσιμο τής παντρ-απεζιτικής 
άπερ-γίας τοΰ -Μαϊου 1976 εναν
τίον τοΰ παραπάνω νόμου, ό ο
ποίος Ενοποίησε τά άντ-εργατικά, 
αντικοινωνικά καί άντιδημοκρα- 
πκά σχέδια τοΰ κ. Λάσκα-ρ-η, ή
ταν ή δεύτη-ρη φάση τοΰ αγώ
να τής Δ.Σ.Σ..

Μέ Επιτυχία ή Δ.Σ.Σ., άφ-οΰ 
ξεκίνησε τη πρόταση μομφής 
-καί έφερε σέ -αίσιο -πέρ-ας τήν 
ύ,ηερψήφιση τής πρότασης, άπέ- 
τρεψε προσπάθεια-, πού κι’ αύτή 
είχιε ξεκινήσει, άπό ψηλά, γιόι 
τήν παραμονή στην άρχή τοΰ 
διωρασμένου προσωρινού . συμ
βουλίου ύ-πό τόν συν. Ίατιρίδη. 
Ή αποδοχή μιας τέτοιας παρά
τασης θά ιέζημείωινιε τό δημοκρα
τικό συνδικαλισμό γενικά κ-αί 
τις κλαδικές δίεικδακήσεις μας 
είδικώτερ-α μέ στρωτό στόχο τήν 
ΟΤΟΕ.

Καια τις -Εκλογές πού άκο- 
λούθησα-ν Ενώ κατά γενική άν-α- 
γνώριση ή Δ.Σ.Σ. ήτ-α-ν ή μόνη 
ένδεδ-ειγμένη όρΥανιομένη ομά
δα, γιά νά συνεχίοη καί νά τε- 
λειώοη ενα έργο πού άμέσως 
μετά τήν παύση τής δικτατορίας 
άρχισε, -Εν τούτοις γιά νό βου- 
λώση τά κακόβουλα στόματα καί 
νά άφοστλίση μερικούς συ-νδικα- 
λκπικούς μύωπες, δχι μόνο δέν 
προΕβ-αλε σρους συμμετοχής Αν
θρώπων της σιό ύποψήφιο νέο 
Διοικ. Συμβούλιο, Αλλά καί μέ 
πολλές ύ-πσχωρήσεις σέ ση-μείο 
νά Παρεξηγηθή, δτι άφησε με- 
αάατρ-αιτα τόν προοδευτικό Αγώνα 
της, συ-νέβ-αλε Απσφαοισηκά στή 
συ.γκρότηση κ-αί τήν Εκλογική Ε
πιτυχία! τοΰ παρόντος Διοικητι- 
κοΰ Συμβουλίου.

ΤΗτ-αν όμως, ή Δ.Σ.Σ., Ανυ
ποχώρητη σέ δύο σημεία: δτι 
ατό νέο Δ.Σ. δέν θά συμμετεί
χαν μέλη τοΰ άποπεμφθένιτος Δ. 
Σ. πού είχαν τό στίγμα τής μομ
φής έζ αιτίας τής άπειργοαπα- 
αιικής τ-οποθετήσεώς των καί 
πρόσωπα -πού ή δράση των ή οί 
Εξωθεν ραιρτυ-ρίες τά Εφε-ρναν 
ώς φιλά προσκείμενα προς τόν 
χ-αυ-ντοσυνδικαιλισμόν. Αύτές σί 
δύο 'κατηγορίες προσώπων μ-αζί 
μέ άλλους π-ε-ριέργως σκεπτομέ- 
νους «Υε-οσυνδικ-αλιστές» πανη
γύριζαν ικαί θεωρ-οϋααν σάν δική 
τους -Επιτυχία τό γεγονός δτι 
κρατήθηκαν Εξω άπό τό ψηφο
δέλτια τοΰ κ. Μαυρ-ο-υλίδη ώρι- 
σμένια β-ασιλά, λόγω τής -Εμπει
ρίας των στελέχη τής Δ.Σ.Σ., 
ώς οί συνάδελφοι Διλιντάς, 
Μανδράκος. Γίόι τόν -πρώτο- μά
λιστα-, ύποοτηρίχθη, δτι καί αύ
τός Εφερε τό στίγμα τής μομ
φής! ! !

Στον Αγώνα γιά τις ‘Εκλογές 
τοΰ Μάρτη ή Δ.Σ.Σ. xm-ρίς νά 
τής δοθή ούτε μία δραχμή Από 
τις χιλιάδες πού διατέθηκαν στά 
-Εμφ-ανισθέντα ψηφοδέλτια, μέ Α
νακοινώσεις της καί περιαδίες 
σιό Κέντρ-ο καί σιή-ν Έπα-ρχία 
ύ-πεστήριζε τήν υπερψήφιση- τοΰ 
ύ,πό τόν συνάδελφο Μ-αυρσυ-λί- 
δη, σχήματος, παρά τις Επιφυ
λάξεις της γιά ώρισμ-έν-ες Αντι
λήψεις μερικών Εκ τών μελών 
τοΰ σχήματος αύτοΰ. Πίστευε ή 
Δ.Σ.Σ. πώς Εκλεγόμενο τό σχή
μα αύτό ούδέποτε θά έδέχετο 
τήν υποδούλωση τού συνδικαλι
στικού κινήματος στον όποι-οδή- 
ποτε κατ-ευθυνόμεν-ο συνδικαλι
σμό, θά προάσπιζε τήν Ανεξαρ
τησία- -καί -τήν Ενότητα τής Ο
ΤΟΕ καί θά Έμεθόδευε καί θά 
έπρόβαΐλ-ε Αγωνιστικό- τά θέματα 
τών υπαλλήλων τής Ε-ΤΕ. ’'Η
ταν Αδιανόητα γιά τή Δ.Σ.Σ. ό- 
ποιοδήπ-ο-τε ά-νοογιμα μελλοντικά 
ποό-ς τόν Κυβερνητικό ουνδακα- 
λιομ-ό πού -Εκφραστές καί φορείς 
του σήμερα -εϊν-αι ή πλειοψηφία 
τής ΓΕΙΣ-Ε και τοΰ ΕίΚΛ.

Δέν πραηθ-έ-μ-εθ-α νά κά-ψωμε 
λιβανωτό ατό Απερχόμενο, άκαι- 
ρια, Δ.Σ., σαν καλόπιστοι δμως 
κριταί ιΕπισημ-αίνομε τό γεγονός 
πώς αν ύπΑρχει σήμερα- μιά δυ
ναμική ΟΤΟ-Ε, αν ύπάρχει μιά 
ειλικρινής συνεργασία — πού 
ποτέ μέχρι σήμερα Από -τό 1953, 
δεν υπήρξε — μεταξύ τών τεσ
σάρων Συλλόγων στη Τ-ράπεζα, 
αν πνέει δημοκρατικός άνεμος 
καί Ενότητα συνδικαλιστικών δυ
νάμεων σ’ ένα εύρύτειρ© χώρο 
Εργαζομένων, αύτό οφείλεται 
κατό- έν-α μέρος καί στο Παρόν 
Δ.Σ. τό- άποίο- δέν Εχει δημι
ουργήσει προβλήμ-α-τα στην Ο
ΤΟΕ καί τή-ν διαφυλάοσει. άπό 
κάθε χτύπημα-.

Χωρίς νά ρίχνομε νερά στο 
μύλο των κακοπροαίρετων έπι- 
κριτώ-ν τοΰ Δ. Σ., έιασημαίνομε

πώς τούτο, Από λαθεμένη Εκτί
μηση τίΤιν δυνατοτήτων του καί 
Αντιδράσεων τ-οΰ Εργοδότου, πού 
παρά τό Δημοκρατικό του -πα
ρελθόν δέν ιπ-αύίει νά εϊνα-i τόσο 
αύτός δσο -καί -οί Επιτελείς Του 
Από τούς Εκλεκτούς τοΰ Κυβερ- 
νητικοΰ Μηχανισμού καί μάλι
στα στον τόσο σημαντικό οικονο
μικό τομέα, άφησε νά πε-ράση 
Αρκετός χρόνος, πού κυρίως κα
ταναλώθηκε στήν Απαραίτητη 
συλλογή καί -Επεξεργασία στοι
χείων — πού μέχρι τότε δέν 
ύπήριχαν — π-ού δμως ήταν Απα
ραίτητα δχι μόνο οπήν θ-ερελίω- 
ση τών αιτημάτων Αλλά Καί στην 
εξεύρεση τής λύσης των, γιά 
τήν -έν συνεχεία, πιεστική μαχη
τική διεκδίκηση τών κλαδικών 
μας ζητημάτων. "Εκαμε δμως 
λάθ-ος οπούς χρονικούς ύπολο- 
γιαμσύς του. Τό πρόλ-αβα-ν οί 
πρόωρες Εκλογές.

Αύτός ό τρόπος λειτουργίας, 
αύτή ή ρεθόδ-ευση γιά μέν πούς 
καλοπ-ροαίρετ-ο-υς κριτές Αποτε
λεί θετικό' Αξιολογή-σιμο- στοι
χείο. Δέν συμβαίνει δμως καί 
μέ -Εκείνους πού Εχασαν τήν ιέ- 
ζουσία. "Ετσι τά δήθεν ά-κ έψαλα 
θεσφαν-οπουλικά στοιχεία- συμ- 
πληρούμεν-α άπό τήν Πιοκ-οπική 
κεφαλή Εχουν άποδ-οθή σ’ ένα 
μεθ-οδευμένο πόλεμο φθοράς, ύ- 
πονόμιευσιις κ-αί δυσφήμησις ταΰ 
Δ.Σ. Βάλλουν κατό- δικαίων και 
Αδίκων.

Στόχος του βέβαια καί Δ.Σ.Σ. 
καί -αύιτή τή φορά δχι νιά τά 
λόγια ή τά γραίφτά της Αλλά γιά 
τή σιωπή της. Καί σιωπή μέν δη
μοσίαν -είχεν ή Δ.Σ.Σ. γιατί ή 
φωνή -της, αν καί ά-οθ-ενής οπωσ
δήποτε ά-κού-ετσ στο Δ.Σ. χα-ί 
έν-απόκειτ-σ στό τελευταίο- νά τήν 
προσέξη καί νά τήν άξιοποιηή. 
Διαφορετική τακτική τής -Δ.Σ.Σ. 
θάταν άήηθης. Κατό- μερικούς ή 
Δ.Σ.Σ. Επρεπε νά όμιλή καί δη
μοσίως. Αύτό ας τό κρίνουν οί 
φίλοι μας. Μπορεί ν-άχουν δί- 
κη-ο, -μπορεί -Καί δχι. (Σπό μ-Ελ- 
λσν κ. Πίακοπε θά μας διαβά
ζετε).

Τώρα δμως πού ρέ τήν πρόω
ρη -κλήση σέ Γ.Σ., είσερχόρ-εθα 
σέ προεκλογική περίοδο, ή Δ.Σ. 
Σ. Εχει καθήκον νά μιλήση δη
μοσία καί νά λάβη θέση ατίς 
ζυμώσεις πού τυχόν θά γίνουν 
γιά τό πώς -τό ύπό τόν συν. Μαυ- 
ρουλίδη -σχήμα, θά ξανακ-ε-ρδίση 
τις -Εκλογές, άφ-οΰ Επιφέρει τις 
αναγκαίες Αλλαγές σέ πρόσωπα 
καί σέ «πόστα», άφοΰ πάρ-η μέσα 
του δ,τι προοδευτικό, δημιουργι
κό Καί μα-χήιτικό στοιχείο εκεί ά- 
ν-αδ-ειχθή στό χώρο μας, άφ-οΰ 
πρώτιστα συν-ειδηταποιήση τά γε
γονότα τών Ετών 1975, 1976 
καί τις αιτίες πού τό Ανέδειζ-αν 
σάν Δ.Σ.

Προ Παντός -ή Δ.Σ.Σ. ΘΑ πα- 
λ-αίψη γιά νά μην περάΟη τό Δ. 
Σ. στά χέρια τοΰ χουντ-οκρατι- 
κσσυνδικαλιΉμοΰ καί νά κρατηθή 
μακ-ρυά άπό -τήν Επιρροή Εκεί
νων πού Ανεξίτηλο φέρουν τή 
μομφή. Παράλληλα -είναι Αδια
νόητο, η Δ.Σ.Σ. νά άποδ-εχτή 
τήν σοφιστική ’κδαχή δτι δποιο- 
δήπατε σιέλε-χό της, μπορεί ν’ 
άπακλεισθή Από τό ψηφοδέλτιο 
διότι τάχα φέρει κ-αί αύτό τή 
-μσμψή. ΤΙ μομφή -είναι γιά κεί
νους -πού Εσπασαν τήν άπε-ργία 
καί δχι νιά κείνους πού ξεσκέ
πασαν τά σχέδια τώ-ν Απεργο
σπαστών. Αύτοί μπορεί ρέ τόν 
καιρό νάγιναν άκλεχ-τοί τοΰ Ερ
γοδότη — νοροτ-ελική συνέπεια 
καί υΑ πήσαν τήν Αμοιβήν των 
•— άλλά δέν Εχουν κ-αμμιά θέ
ση σέ ένα μελλοντικό ψηφοδέλ
τιο δσο -εύρύ φάσμα καί αν Ε
χει τοΰτο.

Μόνο Ετσι θά διαφυλάξουμε 
τή Δημοκρατία μέσα ατήν οποία 
και μόνο μπορεί νά λεττουργήση 
ΕλεύθΕρ-σς-, γνήσιος 'συνδικαλι
σμός. Ένα συνδικάτο πού δέν 
θεωρεί ύποχρέωση του νά ύπε- 
ρασπίζεται τούς δημ-ακρ-ατικούς 
θεσμούς, Ενταφιάζ-ει κ-αί τόν 
γνήσιο συνδικαλισμό.

Ή Δημοκρατική Συνδικαλιστι
κή Συνεργασία προειδοποιεί».

Αύτά τά Ελεγε ό κ. Χαρϊτος 
καί δχι ό κ. Διλιντάς. 
κ. Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ:

Κύ-ριε Πρόεδρε τής Συν-ελεύ- 
σεως σάς διαφεύγει κάτι. -Κύ
ριε Πρόεδρε τής Συνελεύοεως 
θά τό θέσω διαδικ-αΟτικΑ τό θέμα 
καί νά ροΰ απαντήσετε, 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Όμιλεϊ μακράν τ-οΰ μικροφώ
νου μή Ακουόμενος. 
κ. Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ:

Κύριε Πρόεδρε, δέν είναι θέ
μα πα-ρακλήσεως. Κύριε Πρόε
δρε τής Συινελεύσεως, -είναι γε
νικό θέμα- τέως Έίργ-ατικοΰ Κέν
τρου Αθηνών, 
κ. ΠΡΌΕΔΡΟΣ:

Όμιλ-εΐ μακράν τοΰ μικροφώ
νου μή άκουόμενος. 
κ. Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ:

Κύριε Πρόεδρε, δέν μέ Εθι
ζε ύπό τήν ιδιότητά μου ώς μέ
λους τοΰ Συλλόγου.

(θόρυβος — Ταυτόχρονοι δια- 
λογικαί συζητήσεις). 
κ. Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ:

Σάς Εξήγησα1 ύπό ποιαν ιδιό
τητα θέλω νά μιλήσω. "Οχι Erd 
τ-οΰ 'Απολογισμού. Γνωρίζετε

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ E.T.E.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Κεντρική ’Εφορευτική ’-Επιτροπή δίδει τις ακόλουθες ο

δηγίες γιά τόν τόπο, χρόνο καί τρόπο διεξαγωγής τής ψηφοφο
ρίας πού θά γίνει στί-ς 5 -καί 6 Φεβρουάριου 1978, γιά τήν ανά
δειξη Διοικητικού Συμβουλίου τού Συλλόγου μας.

1. Ή ψηφοφορία 6ά διεξαχθεΐ σ-τά Εκλογικά κέντρα που κα
λύπτουν τις Μονάδες όλάκληρου τοΰ δίκτυου. Οΐ συνάδελφοι τώ-ν 
διαφόρων Μονάδων 6ά ψηφίσουν στά ’Εκλογικά Κέντρα πού Εχει 
ύπαχθ-εί κάθε Μονάδά, δπως άναφέρεται στον σχετικό πίνακα.

2. Τά ψηφοδέλτια -καί οΐ φσκελλοι θά είναι σφραγισμένοι 
άπό τήν Κεντρική ’Εφορευτική ’Επιτροπή.

3. Κατα την ψηψ-οφο-ρία οΐ συνάδελφοι πρέπει νά έχουν μαζί 
τους το δελτίο τής άστυνομ-ι-κής ταυτότητας.

4. Ή ψηφοφορία θά γί-νει στις Ακόλουθες ή-μέρες καί ώρες 
καί στον καθορισμένο γιά κάθε έκλογικό κέντρο τόπο.

Α. ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗ-ΝΩΝ — ΠΕΙΡΑΙΩΣ
I. Στο ’Εκλογικό Κέντρο ’Αθήνας, στήν αίθουσα τοΰ Συνε- 

ταιρισμαΰ, Πεσμαζόγλου 1, στις 5 καί 6 Φεβρουάριου 1978 καί 
άπό ώρα 8 τό π-ρωΐ έως τις 8 το απόγευμα:, -μπορούν νά ψηφί
σουν οί συνάδελφοι τών ύπα<)-των ’Αθήνας; καθώς καί δσοι συνά
δελφοι τών ΰποκ)των Π-εραια εξυπηρετούνται έπε;δή ό τόπος κα
τοικίας τούς διευκολύνει.

II. Στις 6 Φεβρουάριου 1978, οί συνάδελφοι τών ύποκ)των 
Πειραιά θά ψηφίσουν στό έκλογικό κέντρο τοΰ Κεντρικού Κατα
στήματος Πειραιά Α' και -άπό ώρα 9 τό πρωί έως τις 5 τό Από
γευμα. Μετά τις 5 τό Απόγευμα ή κάλπη, θά μεταφε-ρθεΐ στό 
Κέντρο ’Αθήνας.

ΣΗΜ.: Γιά τους συν. τοΰ Κέντρου Μηχανογραφίας θά δια
τεθούν πούλμαν γιά νά τους -μεταφέρουν στό ’Εκλογικό Κέντρο 
’Αθηνών. Οί λεπτομέρειες γιά τήν Αναχώρηση Από τό Κ.Μ. καί 
τήν έπιστροφή θά γνωστοποιηθούν στούς συναδέλφους -μέ ιδιαί
τερη Ανακοίνωση.

Β. ΚΕΝΤΡΑ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ
Στις 5 καί 6 Φεβρουάριου Από τις 8 τό πρωί μέχρι τις 7 

τό Απόγευμα. Ή ψηφοφορία θά γίνει στά Καταστήματα που έ
χουν άρισθεϊ ώς 'Εκλογικά Κέντρα. Στις πόλεις Θεσσαλονίκης 
καί -Πατρών, ή ψηφοφορία θά διεξαχθεΐ στά Κεντρικά Καταστή
ματα τώι» δύο αυτών πόλεων. Μετά τό τέλος τής ψηφοφορίας, γιά 
τήν όποια θά τηρηθούν οΐ διαδικασίες τού Αρθρου 16 τοΰ Κατα
στατικόν τοΰ Συλλόγου, ιμέ τήν -μέριμνα τών τοπικών ’Εφορευ
τικών 'Επιτροπών θά ταχυ-δρρμ,ηθοϋν Αμέσως και «έπΐ συστάσει» 
προς τόν Πρόεδρον τής Κεντρικής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής, Πρω- 
τσδίκην κ. Γεράσιμο Σιιμόπουλο, ΠΟΣΤ ΡΕ,ΣΤΑ-ΝΤ ΑΘΗΝΑΣ, 
μέσα σέ μεγάλο φάκελλο, σφραγισμένο μ-έ ισπανικό κερί, ώστε 
νά διασφαλίζεται τελείως τό Απαραβίαστο αύτοΰ, τά παρακάτω:

σ) Τό πρωτόκολλο ψηφοφορίας στό όποιο βά Αναγράφεται 
ό αριθμός τών συναδέλφων που ψήφισαν.

J3) Τό ένα αντίγραφο απόσπασμα τον μητρώου που έχει 
σταλεί σέ κάθε εκλογικό κέντρο σέ δύο Αντίτυπα μονογεγραΐμ- 
-μι'ινο άπό τόν παραστάντα Δικαστικό ’Αντιπρόσωπο Απέναντι άπό 
τό άνομα κάθε συναδέλφου πού ψήφισε καί

γ) Οΐ φ-άικελλοι ποΰ περιέχουν τά ψηφοδέλτια μονογεγραμι- 
-μένοι- άπό τις Τοπικές ’Εφορευτικές ’Επιτροπές.

Τό Αλλο άπό τά δύο αντίγραφα, τοΰ άποσπόισμοπΌς τοΰ 
-μητρώου, μονογεγρομμένο έπίση-ς άπό τόν Δικαστικό ’Αντιπρό
σωπο, θά κατατεθεί μέ φροντίδα αύτοΰ την έπομέινη, τής ψηφο
φορίας στό Αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

Γιά κάθε πληροφορία άπ-ευθύνεσθε προς την Κεντρική ’Εφο
ρευτική ’Επιτροπή, στά τηλέφωνα:

Πριν άπό τήν ψηφοφορία τηλ.: 32.11.617 καί 32.18.963.
Κατά τις ήμέρες τής ψηφοφορίας 5 καί 6 Φεβρουάριου 1978 

τηλ.: 32.15.235.



(ΣΥΝΕΧΕΙΑ οπό τή σελ. 7) 
την καταστατική ύποκρέωση τοϋ 
Συλλόγου νά ιΐαρευρίακιεται εκ
πρόσωπος τοΰ ΕΚΑ στις Συνε
λεύσεις ; ’Ερωτώ τον Πρόεδρον 
τοϋ Συλλόγου αίας.
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Συνάδελφοι, ύποβάλλω μια 
έκκληση σέ όλους: Νά σταθού
με σιό ύψος μας. (Όμιλε! έν 
μέσω θορύβων μή άκαυόρενος 
εόικρινώς, σμιλών έιττι της διαδι
κασίας).
κ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ:

Θά τταρακαλοΟσα αντί ψηφο
φορίας καί πιέσεων οστό κάτω 
πρίς τά Προεδρείο γιά τά 1 0— 
15 λεπτά, οί Ιδιοι οΐ συνάδελφοι 
όμιληταί νά πιέσουν τον εαυτόν 
τους στον σεβασμό των άλλων 
ομιλητών. Μία παράκληση, νο
μίζω παράκληση δλων μας, είναι 
νά αυξήσουμε τήν συνδικαλιστική 
καί συναδελφική μας συνείδηση, 
αυτό καί μόνον. "Ας άφήσουηε 
στήν πάντα τά περί ψηφοφορίας

Χαιρετίζω τή Γενική Συνέ- 
λιευ, μ’ ενια .αίσθημα πικρίας καί 
στιεναχώρειας γιατί είμαι κι’ έγώ 
ύτιοχρεωιμένος νά έπισημάνω τό 
γεγονός τοΰ μικρού αριθμού πα
ρουσίας μας ατή σημερινή μας 
.συγκέντρωση. Μέσα στις 3.500 
συναδέλφους μόνο λίγες εκαι- 
τοντάδες ένδαιαφέρσνται για τά 
πρίοβλήμαίτά ρας; Οί άλλοι προ
τιμούν το χουζούρι στο σπίτι ή 
κάποια άλλη δΐιάαχεδιαστική Από
λαυσή τους; Είναι ντροπή τους.

’Αγαπητοί ρου συνάδελφοι, α
γαπητοί μου φίλοι, είναι αλή
θεια ότι αύτό πού δίνει κάποιο 
ιδιαίτερο νάημια στον συνδικαλι
σμό, είναι ό διεκδίικητικός του 
χαρακτήρας. Τί σημαίνει αύιτό; 
Αστό σημαίνει ότι βασικός στό
κος κάθε συνδικαλιστικής προσ
πάθειας πού συνθέτουν ένα συν
δικαλιστικά κίνημα είναι ή κα
λύτερα, πρέπει νά είναι ή σω
στή) η λογική, ή αντικειμενική 
και ψύχραιμη μελέτη των προ
βλημάτων πού απασχολούν κάθε 
χώρο δουλειάς άπό τή μια με
ριά καί άιπό τήν άλλη ή καλή 
μιεθόδευση τοΰ αγώνα πού χρει
άζεται γιά τήιν επίλυσή τους.

θά προσπαθήσω λοιπόν μέσα 
στό' πλαίσια τής Ανθρώπινης δυ
νατότητάς μ.ου καί μέσα άπό έ
να τέτοαο πρίσμα σωστής, λογι
κής, άνιτιικειμενακής καί ψύχραι
μης μελέτης νά σταθώ σέ μερι
κά θέματα χωρίς νά σπαιταλήσω 
τον πολύτιμο γιά όλους μας χρό
νο.

Πιρώτα θέλω νά άναφερθώ σιτό 
Δ,Σ. Είπε ό προηγούμενος ομι
λητής ουν. Διιλινιτάς ότι άργησε 
νά πιαστεί μέ τά θέματά μας. 
Διαφωνώ. Και διαφωνώ γιατί 
λίγο πιο πάνω είπα ότι σημαν
τικό στοιχείο είναι ή καλή ρε- 
θάδευση τού Αγώνα γιά τήν ό
ποια διεκδίκηση πού βάζει σάν 
στόχο ένα σωματείο. Πιστεύω 
λοιπόν οτι τό Δ.Σ. είναι τό μο
ναδικό μέχρι σήμερα πού δού
λεψε σωστά, είναι τό μοναδικό 
πού μεθόδευσε μέ τον καλύτερο 
τρόπο τό προβλήματα πού μάς 
απασχολούσαν καί εξακολουθούν 
νά μάς απασχολούν. "Αν έκανε 
ένα «λάθος» είναι αύτό πού μό
νος του ό πρόεδρος τού συλλό
γου ρας στήν αρχή τής ομιλίας 
του είπε: «Πιαστήκαμε μέ τά 
σοβαρά ιέκεϊνα θέματα πού χρό
νιζαν». Κιαί αύτή είναι ή αλή
θεια εϊτιε θέλουμε νά τήιν πα
ραδεχθούμε είτε όχι. ’Έπιααε 
τά πιό καυτά, τά πιο σπουδαία 
θέματα καί προσπάθησε νά τά 
εμπεδώσει, νά τό' θεμελιώσει, νά 
τά βάλει στο κανάλι έκεϊνιο πού 
οδηγεί σέ σωστές καί έπιθυμη- 
τές λύσεις. Είναι πια γεγονός ό
τι τό βάρος τής δουλειάς καί 
τής προσπάθειας έίπεσε ίέκεϊ πού 
έπρεπε καί όχι στα ψιίλοοακονο- 
μίσκικαι ιπριοβληματάκια τά οποία 
έκαναν αυτοσκοπό τά προηγού
μενα Δ.Σ.

"Βρχομαιι στό θέμα τού κατα
στατικού τού συλλόγου μας.

Μάς είπε τό Δ.Σ. καί δέν 
πρέπει νά αμφιβάλουμε γιαύτό, 
ότι δέιν μπορούμε νά αλλάξουμε 
τό Καταστατικό μας γιατί ή ση
μερινή γύρω απ’ αύτό τό θέμα 
σχετική νομοθεσία σέ συνδυασμό 
μέ τον γνωστό μας 330 στέκον
ται αξεπέραστα έμπάδια. Μέχρι 
εδώ καλά. "Ομως όλοι μιας καί 
όλοι σας απόψε παραδεχτήκαμε 
ατι τό Καταστατικό μας θέλει 
άλλαιγή, γιατί μέσα σ’ αύτό υ
πάρχουν τού κόσμου οί άντιφά- 
σεις καί αναχρονισμοί. Πάνω σ’ 
αύτό το θέμα τί έχετε κάνει 
κύριε Πρόεδρε τοΰ Δ. Συμβου
λίου ; Προωθήσατε τό θέμα προς 
τήν ΟΊΌΕ γιά τή νομική του

καί όλες αυτές τις προτάσεις καί 
παρακαλώ τόν κ. Πρόεδρο τής 
Συνελεύσεως νά κάνει τό καθήΓ 
κον του καί σ’ αύτό τό σημείο.

(Προηγουμένως ό κ. Μαυρουλί- 
δης είχε ζητήσει άπό τον κ Πρό
εδρο τής Συνελεύσεως νά δοθέΐ ό 
λόγος στους κ.ικ. Χαρΐτο, ιΠίσκο- 
ττο καί Μπαμίχα ν’ άπαντήσουν 
στόν ,κ. Διληντά, σέ χρόνο αμως 
συνολικό όχι μεγαλύτερο 
άπό ένα τέταρτο), 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ό κ. Χαρίτος έχει τον λόγο, 
κ. Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ :

Συνάδελφε Πρόεδρε, ό 330, 
είναι γεγονός ότι δέν άναφέρε- 
ται πουθενά στόν τρόπο τροοο- 
ποιήσεως των Καταστατικών. Ό 
’Αστικός Κώδικας άπό τήν έσιο- 
χή, μετά τον πόλεμο, πού έιτέ- 
θη σέ ισχύ, στό· σημεία εκείνα 
πού μάς ενδιαφέρουν, δέν έχει 
τροποποιηθεί. Σείς, μέ τά δικά 
σας χέρια, τό 1984 τροποποιήσα
τε τό Καταστατικό τού Συλλό
γου μας, ενώ δέ έπιμελήθηκα,

λύση; ’Έχετε πρσβεϊ άραγε σάς 
διεργασίες αύτές πού θο μάς 
βγάλουν άπό ιτό νομικό άδιέξοδο 
ή μήπως πρέπει μοιρολατρικά νά 
ανεχόμαστε τήν ΐοχό του όπως 
'είναι σήμερα όταν μάλιστα μέσα 
σ’ αύτό περιλαμβάνεται καί τό 
έκίλσγικό σύστημα πού ισχύει 
σήμειρα; Δέν νομίζετε ότι είναι 
άντιδημοικραιτιικό; Τουλάχιστον 
γιαυτό ειδικά τό θέμα μήπως υ
πάρχει -μιά κάποιο τέτοια διαδι
κασία ώστε νά καθιερωθεί σάν 
εκλογικό σύστημα ή άολή άνατ 
λογική η κάποιο άλλο τέλος πάν
των σύίστηρα πού θά είναι παρα
δεχτό άπό δλίους καί θά δίνει 
τήν ευχέρεια σταθερής διοίκησης 
στό σύλλογό μιας;

"Αν πάλι έχετε κάνει τις ενέρ
γειες πού πρέπει γιά τό ξεμπλο
κάρισμα τού θέματος γιατί θά 
πρέπει νά περιμένουμε καί νά 
μήν γίνει μιά κοινή ιέτπτροπή 
μέ εκπροσώπους άπ’ όλα τά σχή
ματα πσύ παρουσιάζονται στό 
χώρο μας, πλαισιωμένους μέ δι
κηγόρους καί κάτω άπό τήν ευ
θύνη τοΰ συλλογικού μας οργά
νου πού θά κάτσει καί θά ετοι
μάσει ένα έργο τής πράκϋπής, 
γιά νά είναι έτοιμο τήν ώρα πού 
θά χρειαστεί; Πρέπει νά χάνε
ται καιρός; Παρακαλώ άπό τώρα 
νά δεσμευτεί τό νέο Δ.Σ. γααυ- 
τή τή δουλειά.

"Ενα άλλο σοβαρό θέμα είναι 
ότι δέν τηρείται τό Καταστατι
κό ρας.

Σχετικό άρθιρο τοΰ Καταστατι
κού μας προβλέπει τήν λειτουρ
γία ενός πειθαρχικού Συμβου
λίου. ’Έχει συσταθεϊ τό όργανο 
αύτό κύριε Πρόεδρε; "Αν .ναι, 
ποιος είναι ό ρόλος του.

’Εδώ μέσα λίγο πιό μπροστά 
ακούστηκε άπό άλλους συναδέλ
φους ότι υπάρχουν διαχειριστι
κές ανωμαλίες πού ' Αφορούν 
προηγούμενα Δ. Συμβούλια. Τό 
θέμα επειδή πιστεύω ότι είναι 
πσλύ σοβαρό, πρέπει νά αντιμε
τωπιστεί καί ανάλογα. Δέν γνω
ρίζω αν καί πώς τό άντιρετωπί- 
'ζετε έαείς κύριε Πρόεδρε. Πάν
τως άντί γιά όσίοιαδήποΤε άλλη 
ένέργεια (προσφυγή στόν Ει
σαγγελέα) πού θά είχε σοβαρές 
επιπτώσεις γιά όλους νομίζω ό
τι πρέπει νά έπιληψθή το πει
θαρχικόν συμβούλιον πού πιό 
πάνω άνέφερα.

Καί κάτι άκόιμη. Μήπως θά ή
ταν χρήσιμο έκτος άπό τά μέτρα 
πού προηγούμενος συνάδελφος 
είπε ότι πρέπει νά ληφθοΰν κα
τά τών απεργοσπαστών νά έπι- 
βληθεϊ γιαυτύς καί τό Πειθαρ
χικό Συμβούλιο; Πιστεύω ότι 
θά πρέπει νά συνειτιοθαΰν οί, 
ευτυχώς νιά μάς, λίγοι τέτοιοι 
συνάδελφοι πού όμως απολαμ
βάνουν το ώφελη πού κατα
κτούν ιοί υπόλοιποι.

Ένα άλλο θέμα πολύ άνησυ- 
χι/πκό νιά τό χώρο μας είναι ή 
προσφυγή ατά Δικαστήρια γιά 
διορισμό προσωρινής Διοίκησης 
στο σύλλογό' μας. ’Αλλοίμονο αν 
έχουμε άγνοια: τοΰ Καταστατι
κού μας καί μέ Αλαφριά καρδιά 
ζητάμε τέτοιους διορισμούς. Τά 
παθήματα τοΰ παρελθόντος δέν 
μάς έγιναν μαθήματα; Καί είναι 
άραγε μόνο Αφέλεια οί ενέργει
ες τού Καραβίτη καί τοΰ Σέβου, 
πολύ νέων συναδέλφων στην 
Τ ραπεζική μας οικογένεια, ή 
μήπως κρύβουν άλλες σκοτεινές 
σκέψεις πού απεργάζονται δετ- 
νά γιά' μάς καί Αποτελούν σι πα
ραπάνω συνάδελφοι τά άβουλα 
πιόνια στα χόρτα κάποιου έξυ
πνου σκακιστή; θά πρέπει άρα
γε νά συνδυάζουμε τις παρα
πάνω. σκέψεις μέ τά δημοσιεύ-

μειτά τήν ψηφοφορία του, τήν 
έκδοσή του, καί ϊσχυσε άπό τό 
1965. Δέν χρειάθηκιε κιαιμμιά ει
δική Απαρτία. "Οπως θυμόσαστε, 
κάναμε . Συνέλευση κοινή, κοι
νότατη καί επακολούθησε ψηφο
φορία οέ όλη τήν ’Επικράτεια 
μέ τό Κλασικό «ναι» ή «όχι», ά- 
φοΰ προηγουμένως σέ μιά ΤΡΑ
ΠΕΖΙΤΙΚΗ δημοσιεύσαμε τά άρ
θρα, πού τροποποιούνται πώς έ
χουν καί πώς θά τροποποιηθούν. 
Τίποτε άλλο.

’Αφού λοιπόν έχομε πρακτικό 
προηγούμενο1, δικό· μας γιατί 
καταφεύγομε στη νομική ύπόθε- 
ση;

(Χειροκροτήματα).
’Αναφέρομαι δέ στό τυιτπκό 

μέρος μιας τροποποίησης Κατα
στατικού καί όχι σέ 6,τι θά άπο- 
φασίζονταν νά τροποποιηθεί. 
Δέν ύπεισέιρχομαι καθόλου στην 
ουσία αύτοΰ τού θέματος. Δη
λαδή τού ποιά άρθρα πρέπει νάι 
τροποποιηθούν.

ματα τών τελευταίων ήμερων 
πού μιλάνε γιά βαθειές τομές; 
θά πρέπει μήπως να θυμηθούμε 
καί άλλα γεγονότα (άθώωση 
’θνδρεάδη καί συνεργατών του

κ. Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ:
’Αγαπητοί συνάδελφοι, ή ση

μερινή Γενική μας Συνέλευση, 
γίνότα! μέθα σέ ,πδλύ άσχημες 
γιο μάς τούς εργαζομένους συν
θήκες. Άπό τήν -μιά μεριά είναι 
ό πληθωρΊΟμός —■ γέννημα Βρό
μα τής οικονομικής κρίσης — μέ 
τήν ανεξέλεγκτη άνοδο τού τι
μαρίθμου, πού αΰξάνει τις τιμές 
άκόιμία καί τών πιό βασικών ει
δών. Άπό τήν άλλη μεριά, ή 
βαρεία φορολογία πού ειδικά 
γιά μάς τούς μισθωτούς, γίνεται 
Απόλυτα' αΰΟτηιρή,

Πληθωρισμός - Φορολογία. Οί 
συιμιπληγάδες πέιτιρες, πού συν
θλίβουν τήν πραγματική, άγορα- 
στ'ΐκή δύναμη τοΰ μισθού μας, 
καί εξανεμίζουν προκαταβολικά 
καί τήν παραμικρή αύξηση τών 
αποδοχών μάς. Γινόμαστε καθη
μερινά θεατές, τού ύπ'οβιβααμοΰ 
τής οικονομικής μας θέσης. Τό 
χιλιάρικο έγινε πιά κατοστάρικο. 
Σάν εργαζόμενοι καί εμείς, έ
χουμε γίνει στόχος μιας Απρο
κάλυπτης καί Πολύπλευρης έιπί- 
θεσης, άπό τά' οργανωμένα ιέρ- 
γοδαπκά συμφέροντα, πού προσ
παθούν πάντα νά ρίξουν στις 
πλάτες τών .εργαζομένων τις συ
νέπειες τής οικονομικής κρίσης.

Μεγάλη επίθεση δεχάμεθα ι
διαίτερα εμείς οΐ Τραπεζοϋπάλ- 
ληλοι, έπειδή έχουμε γερές 
συνδικαλιστικές ’Οργανώσεις, έ- 
πειδή δέν ύποκάπτουμ®, επειδή 
μπορούμε νά ασκούμε πραγμα
τική πίεση, διεκδικώντας τά δί
καια αιτήματα μας, γιατί βρισκό
μαστε στό επίκεντρο τής οικο
νομικής δράστη,ριότιητας τοϋ τό
που. Μάς φοβούνται γιατί ξέ
ρουν πώς μέ τά αιτήματα πού 
διεκδικοϋμε, όπως πενθήμερο, 
φορολογικές απαλλαγές κλπ., 
ανοίγουμε τόν δρόμο γιά τήν 
βελτίωση τής θέσης καί άλλων 
κατηγοριών έργοζαμένων.

Γι’ αύτό προσπαθούν μέ κάθε 
τρόπο νά μάς 'αποδυναμώσουν, 
νά μάς δυσφημίσουν, νά μάς Α
πομονώσουν, νο μάς φέρουν σέ 
σύγκρουση ιμέ τούς άλλους ερ
γαζομένους, καί δέν είναι μό
νον τά σχετικά δημοσιεύματα τής 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ τής 5.1.78_. 
είναι καί ό κ. ΚΟΛΜΕΡ καί ό 
κ. .Μαρίνος, πού γράφουν συνε
χώς σέ 'διάφορα έντυπα Εναντί
ον μας. ’Έτσι, δηιμισυιργούνται 
καί ιένιαχύσντατ διασπαστικές 
τάσεις. Χτυπιούνται μέ κάθε 
τρόπο οί συνεπείς συνδικαλιστι
κές δυνάμεις, ένώ αντίθετα έ- 
νιαχύονταιι οί φορείς τοΰ Αντι
δραστικού κυβερνητικού καί έρ- 
γοδατικοΰ ψευτοσυνδικαλιομού.

Καί όπως είναι φυσικό οί κύ
ριες έπιθέσεις, συινέκλιναν καί 
συγκλίνουν στόν ιστορικό μας 
Σύλλογο, πού άποιτελεϊ τόν 
κορμό τής 'Ομοσπονδίας μας. Ή 
έπίθεση αύτή εκδηλώνεται στον 
χώρο μας, μέ μιά σειρά άπά άν- 
ττύπαλληλικές ενέργειες τής δι
οίκησης πού τόν 'Τελευταίο και
ρό έχουν κλιιμαικωθήι επικίνδυνα 
καί πού έχουν σάν στόχο τους, 
τήν χειραγώγηση καί καθυπάτα- 
ξη τής συνδικαλιστικής έκπροοώ- 
πηισης. Είναι ένέργειες πού Α
ποβλέπουν στό νά φιμώσουν καί 
νά άδραναπσιήοαυν τούς συνα
δέλφους. Πρέπει νά πρασέξου-

— γερή 'Οικονομική ένίσκυση 
τής Εμπορικής Τράπεζας) — 
καταγγελίες τής υπηρεσίας Προ
στασίας Εθνικού Νομίσματος 
γιά ανώτατα στελέχη τής Τρά- 
πεζάς μας γιά νά πούμε ιό «μή
πως έφθαίαε ή ώρα τής Εθνικής 
Τράπεζας;»

Νομίζω συνάδελφοι, εκτιμών
τας τά πράγματα σήμειρα, ότι 
φίλοι καί έχθίροί ηρέιπτ νά άνα^ 
λογισθοΰμε τις εύθύνες μας 
ρπροατάς στις κρίσιμες στιγμές 
πού περνάμε. Μέσα άπό έντιμο 
συναγωνισμό θά βρεθούν καί τάι 
οχήματα καί οί άνθρωποι πού 
θά ήγηθοΰν νιά τό συμφέρον 
μας. Κι’ Ιέδώ πρέπει νά ρωτήσω 
το Δ.Σ. γιά νά μάθω τί άπόγτνε 
μέ τήν ένωση τών συλλόγων. 
Πότε ιέπί τέλους θά πετύιχαυμε 
αύτή τήν ένωση κ. Πρόεδρε. Μέ 
συγκίνηιοε ο Πρόεδρος τού συλ
λόγου τής Τράπεζας ’Αθηνών 
μέ τά ρωμαλέα κι’ άντρίκιαι λό
για του «Βοηθήστε μας νάι κα
ταργήσουμε τό σύλλογο τής Α
θηνών». Πόθο θάρρος κρύβουν 
οί κουβέντες αύτές. Πρέπει νά 
Αγωνιστούμε γιά τήν ένωση 
αύιτή άφ-οΰ όλοι ξέρουμε ότι έτσι 
ή προς τά έξω έκφριαση τής 
συλλογικής δύναμης γιγαντώνε
ται, άφοΰ όλοι έχουμε πεισθεϊ 
ότι το ιιέροομο μιέαα άπό έναν ε
νιαίο σύλλογο έξασφΟλίζεα καί 
χαίλυβ'δώνει τήν ενότητα πού 
τόσο έχουμε άνάγκη τον κ'αιρό 
αύιτό.

Τελειώνοντας θέλω νά άπευ- 
θυνθώ σέ μερικούς συναδέλ
φους :

Πρώτα στόν συνάδελφο Βυ- 
θούλκ,α:

Δέν φταίει τό Δ.Σ. συνάδελ
φε, πού δέν έχει εκπροσώπηση

Ή κίνησή μας, ή ΣΥΝΔΙΚΑ
ΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Επιση
μαίνει καί καταγγέλλει μερικές 
άπό τις απαράδεκτες αύτές έ- 
νέργειες τής διοίκησης.

Νοέμβριος 1976, ή διοίκηση 
μέ δύο ανακοινώσεις της, προσ
παθεί νά' μειώσει τή σημασία τής 
.αΰτο'κτονϊας τοϋ συναδέλφου 
μας Γιώργου Μιχαήλ καί νά έκ- 
φοβίσεί όσους ζητούν νά φωτι- 
Οθαΰν όλες οί πλευρές τού θέ
ματος.

Σήμερα, 14 μήνες 'μετά τήν 
αύτακτονΐα, ή διοίκηση, ούτε τό 
πόρισμα τής διοικητικής εξέτα
σης ανακοίνωσε, ούτε τίποτα 
σχετικό. Συνάδελφοι, ένα τέ
τοιο θέμα δέν μπορεί ποτέ νά 
κουκουλωθεί. Γιά μάς, γιά όλους 
τούς συναδέλφους τού Γιώργου 
Μιχαήλ, το θέμα είναι καί θά 
'παραμένει άνοιικτό. 

(Χειροκροτήματα).
— ’Ιούλιος ’77. Συνεχείς πα

ραβιάσεις τοϋ ωραρίου έργασί- 
ας, Ακόμα καί σ’ αύτό τό κεν
τρικό . κατάστημα Θεσσαλονίκης. 
Χαρακτηριστικά τών άντισυνα- 
δελφιικών καί άντισυνδικαιλιστι- 
κών ενεργειών έκπροσώπων τής 
διοίκησης, είναι τά παρακάτω 
τηλε γαραφήματα, προς τήν 
OTOE. Είναι πραγματικά' ντο
κουμέντα τά οποία καί σάς δια
βάζω :

<ΤΙοός τήν ΟΤΟΕ. 4.7.77
Έντονώτατα διαμορτυρόιμαστε 

γιά παραβίαση έντολών γιά 
νέο ωράριο, άπό δ)ντή Κεν
τρικού Καταοτήματος ’Εθνικής 
Θεσσαλονίκης, ό όποιος μάς έ- 
δήλωοε ότι θεωρεί δικαίωμά 
του, νά Απασχολεί προσωπικό 
γιά συναλλαγές, πέραν τής 
1ης ώρας. Συμπεριφορά του 
προς εκπροσώπους 'Ομοσπον
δίας, Ανάρμοστη, Πόρτες Κεν
τρικού παραμένουν άνοικτές, 
μέχρι 3.30. Πελατεία εισέρχε
ται άδιακόπως. ’Αναμένουμε 
παραδειγματικές (ενέργειες. 

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΘΒΣ)ΝΙΚΗΣ 
Β. ΚΕΧΙΜΟΓΛΟΥ — 

θ. ΚΑΐΣΑΠΗιΣ»
"Αλλο τηλεγοάτρημα 28.7.77 

«ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ο.Τ.Ο.Ε. 
Εκφράζουμε έντονη, διαμαρ

τυρία γιά ύβιρτοτική συμπερι- 
φσοά Δ)ντή Αετσίσυ καί γιάι 
άπάπείΌ'α παοειμπόδισης συνδι
καλιστικής δραστηριότητας καί 
προσπάθειας μιας ελέγχου νέ
ου ιώοαοίου.
Β. ΚΕΧΙΜΟΓΛΟΥ κλπ.» 
Τρίτο τηλεγράφημα. Τέτσι-ες 

ενέργειες πρέπει νά καταιγγέ- 
λονται, αύτό δέν άποσιωποΰν- 
ιται, έτσι θά προστατεύσουμε 
τούς συναδέλφους μας.

(Χειροκροτήματα).
ΕΝ ΜΕΛΟΣ : Όμιλε! μακράν 
τοΰ μικροφώνου μή άικουόρενο. 
κ. Τ. ΜΥΛΩΝΑΣ:

Ό συνάδελφος, ξεχνάει ότι 
■είμαι μέλος τού Γενικού Συμ
βουλίου τής 'Ομοσπονδίας. Είχα 
ύιποχρέωση νά λάβω' γνώση σάν 
όογανο τής 'Ομοσπονδίας όλων 
τών ιένεργειών πού Απευθύνον
ται προς αύίτήν. Παρακαλώ μή 
ιμέ διακόπτετε.

Προς τήν ΟΤΟΕ, 30.7.77.
ΟΤΌΕ, Παράρτημα Θεσσα

λονίκης, καταννέλει μέ δριμύ- 
τηιτα: Α) Τήν άρνηση τοΰ

στό Προεδρείο τής ΟΤΟΕ ό 
σύλλογός μας. Πρέπει σέ πα- 
λαιότερια γεγονότα νά Ανατρέξε
τε καί σέ άλλα συμβούλια, γιά 
νά μάθετε πώς χάθηκαν αύτές 
οί θέσεις πού είχαμε.

Στόν συνάδελφο Λιαργκόβα:
Σού ξεφεύγει συνάδελφε 

Λίαριγκόβα ενα βασικό στοιχείο 
όταν 'έπικαλεϊααι τήν τροποποί
ηση τού Καταστατικού τοΰ Τα
μείου Υγείας. Στο Ταμείο Υ
γείας ψηφίζουν συνάδελφε μό
νον οί ύπηρετούντες στήν ’Α
θήνα, Πειραιά καί Περίχωρα, 
σημαντικά γιά τήν πραγματοποίη
ση τής απαρτίας.

Καί τέλος στό συνάδελφο 
Μπαμίχα :

Συνάδελφε Μπαμίχα είπες ό
τι «ιάιπειργοΰμε γιο ψύλλου πή
δημα». ’Αλλοίμονο αν έτσι έχεις 
έικτιμήσεα τις Κρίσιμες στιγμές 
πού περνάμε, εμείς ιδιαίτερα 
τής Εθνικής. ’Αλλοίμονο άν δέν 
μπόρεσες νά κατανοήσεις τά μυ- 
νήρατα τών ημερών μας, άλλοί- 
μον-ο αν σέ σένα δέν λένε τί
ποτα οί βαθειές τομές κ,αί οί πα- 
,ραθέοεις τών άποδοχών μας στόν 
Τύπο. Τίποτα άλλο.

Συνάδελφοι, συσπειρωθείτε 
γύρω άπό τό συλλογικό μας όρ
γανο όποιο κΓ άν είναι τό Δ. 
Συμβούλιο. Αύτό τό άποφασίζει 
ή πλειοψηφία τών συναδέλφων. 
"Ολοι μανιασμένοι ας βοηθήσου
με. Καιρός νά κατοχυρώσουμε 
τόν ά'λ,ληλοσεβαομό μας.

Σάς 'εύχαριστώ πολύ.

κλεισίματος τής πόρτας τήν 13 
μ.μ. άπά τον Δ)νιή τοΰ Κεν
τρικού ’Εθνικής κ. Λέτ.ριον 
Κλπ. Β) Τήν παιρεμπόδιση στό 
συνάδελφο Κεχίμογλου νά ά- 
ακήση τά συνδικαλιστικά του 
καθήκοντα μέ τήν Απαγόρευση 
τής εισόδου του στό Κεντρικό 
Κατάστημα Θεσσαλονίκης τής 
Ε,Τ.Ε.

Βλέπετε πού φθάσαμε. Συνεχί
ζω.

— Αύγουστος ’77. ’Εκδηλώ
νονται φοβερές πιέσεις, γιά· νά 
,πα,ρεμιποδαοθοΰν οί συνάδελφοι, 
νά ασκήσουν τό νόμιμο δικαίω
μά τους, νά άπεργήσουν κατά 
τήν δίωρη άιηειργία γιά τήν κη- 
6εαί τού Μακαρίου, πάλι στό 
Κεντρικό Κατάστημα Θεσσαλο
νίκης. ’Εκεί λειτουργεί ά,περγο- 
σπασπκιός μηχανισμός, καί χρη
σιμοποιούνται δυστυχώς συνά
δελφοι, σάν όργανα τής διοίκη
σης έναιντίον τών συναδέλφων 
τους. "Αλλο αποκαλυπτικό ντο
κουμέντο. Τηλεγράφημα πάλι. 
Τά γνωστοποιούμε γιά. νά KOr 
τ,αγγείλουμε τά πρωτοφανή αύ
τό μέτρα εκφοβισμού:

«,Πρός τόν Πρόεδρο 'Ομοσπον
δίας Τραπεζοϋπαλληλικών Όρ 
γανώσεων Ελλάδος.
Προς τόν Πρόεδρο τού Συλ
λόγου Υπαλλήλων ’Εθνικής 
Τραπέζης, Πεοματζόγλου 1.

10.8.77
θέτουμε ύπ’ δψιν σας σχε

τικό ιμέ Κεντρικό ΕΤΕ θεσ- 
οαλονίκη,ς: 1) Ύιπενθυιμίζου-
με άπρεπή συμπεριφορά στε
λεχών Κεντρικού Καταστήμα
τος Θεσσαλονίκης καί άπόπει- 
ρα διαιβολής κύρους συνδικαλι
στικών εκπροσώπων, 2,) Ημε
ρα δίωρης στάσης εργασίας, 
Προϊστάμενος Ζαμπλιάνης πε- 
ριεφέρειο Κεντρικό δηλώνον
τας ότι ή στάση ήταν παράνο
μη κ,α ίδέν πραγματοποιήθηκε 
σέ Κεντρικό Κατάστημα ’Αθή
νας. 3) Προϊστάμενος Σαββι- 
νόπουλος δήλωνε στό προσω
πικό στις ένδεκα ότι ή στάση 
ήταν άκάλυπτιη άπό συλλογι
κές οργανώσεις. 4) Μέ εντο
λή Δτευθύνοεως, ζητήθηκε ά- 
πό Υπηρεσίας Αριθμός έρ-γα- 
σθέν,των. 5) Μέ πλάγιο τροπο 
άλλά σέ εόήκσο συναδέλφων, 
διαιτσιώθηκαν σήμερα ό'νόμα- 
τα έ,ργασθέν.των καί κστα συ
νέπειαν τών μή ιέργαοθεντων.
6) Μέ έντολή 'Υποδιευθυντή 
Μαυρομάτη, ζητήθηκε άπό 
■τούς προϊσταμένους Κεντρικού 
νά δηλώσουν άν άπηιργησαν 
καί άν παρότρυναν τό Προσω
πικό γιά εργασία. 7) Μή δια- 
σταυρωθεϊσες περιπτώσεις εκ
φοβισμού άπό προϊσταμένους 
,μέ πρόσχημα ότι ή άπεργία ή
ταν ακάλυπτη, 8) Κοινοποιή
θηκαν κα,τα πάσαν πιθανότητα 
ονόματα ιέξελθόντων συναδέλ
φων κατά διάρκεια στάσεως 
άπό Κατάστημα στήν Διεύθυν
ση, Προσωπικού. 9) Συνδικα
λιστικό στέλεχος πόλης μας 
"Αγγελος Λέσιος, βαθμός Τμη- 
ματάρχης, Προϊστάμενος Τμή
ματος, κλήθηκε σέ έγγραφη 
άπαλογία γιατί έξήλθε άπά 
Κεντρικό γιόι ιέκλέλεση ώρι- 
ορένης συνδικαλιστικής έργα- 
σίας. 10) Περίπτώισεις {όπως 
οί παραπάνω πουθενά δέν συ-

'Ομιλία τοϋ αυναό. Άντ. Σαρρη

'Ομιλία τοϋ συναδέλφου I. Μυλωνά
ρε πολύ συνάδελφοι.

νέβησαν. 11) Π,ρόσωπικό Κεν
τρικού Καταστήματος θεοσα- 
λόνίκης Δνάστατο άπό παραπά
νω άπόπ'ειρες εκφοβισμού. 12) 
"Αποψή μας Απαραίτητη κάθο
δος Προσωπικού Κεντρικού οέ 
δίωρη πρωινή προειδοποιητική 
αποχή έργασίας τήν Πέμπτη. 
Όποιαδήποτε άλλη μεθόδευση 
άτελάαιφαρη,. 13) Έπί πλέον 
καί γιά σωφρονισμό θεωρούμε 
απαραίτητη τήν κλήση όλων 
τών. παραπάνω οέ άπολογία ά- 
πο Πειθαρχικό Συμβούλιο τοΰ 
Συλλόγου.

Β. ΚΕΧΙΜΟΓΛΟΥ κλπ.» 
— 25 ’’Οκτωβρίου 1977, κυ

κλοφορεί ή ύπ’ άριθ. Β. 151 
εγκύκλιος πού προσπαθεί παιρά- 
ονμ,α καί άνιτισυνδικαλιστικά νά 
παρεμποδίσει ®;ω άπό τήν Τρά
πεζα τήν εκδήλωση τών πολιτι
κών πεποιθήσεων τών συναδέλ
φων κατά τήν προεκλογική πε
ρίοδο.

— 2 Δεκεμβρίου : Ό ύπ)τής, 
κ. Τζαννετάκης, πετά έξω άπά 
τά γραφείο τ-ου, τόν Πρόεδρο 
τοΰ Συλλόγου μας. Δέν είναι 
τυχαία ή προσβολή, ούτε είναι 
προσωπικό τό θέμα. Είναι μέρος 
γιενικώτερης άνιτισυνδικαλιστι- 
κής μεθόδευσης. Καί έρχεται 
τήν στιγμή ιεκείνη ό «συνδικα
λιστής» κ. Πΐσκοπος καί βγάζει 
ανακοίνωση, πού μάς πληροφο- 
ιριεϊ, ούτε λίγο ούτε πολύ, πώς 
καλά τοϋ έκανε καί τόν πέταξε 
άπ’ έξω ,γιατί, λέει, πήγε νά 
συζητήσει άσχετά θέματα. Αύτή 
ή ταύτιση ’Εργοδοσίας - Πίισκο- 
που είναι δυνατόν νά είναι συμ- 
πτωματική; θά πρέπει νόι ση
μειωθεί ίδιάίτειρ,α παρακαλώ,

— 7 Δεκεμβρίου 1977: Κυ
κλοφορεί ή ύπ’ άιοιθ. 64 άπιερ- 
γοσπ,αστική 'έγκύκλιος πού έζα- 
πατά το προσωπικό, καί κτυπά 
τήν συνδικαλιστική έκπροσώπη- 
ση. ΤΗταν τότε πού είχε κηρυ
χθεί ή άπιειργία καί προσπαθού
σαν νά μάς έκφαβίζσυν γιά νά 
μήν , τήν πραγματοποιήσουμε.

— 14 Δεκεμβρίου 1977: Κυ
κλοφορεί ή ύπ’ άρ#. Β.191 άν- 
τισυνδίικαιλιστική καί αύτή έγκΰ- 
κλιος πού άν αιρεί τά ουμφωνη- 
θέντα καί μειώνει έπίτη,δες ιό 
κύρος τής συνδικαλιστικής εκ
προσώπησης. Ή εγκύκλιος αύ- 
τή τελικά δέν όνεκιλήθη παρά 
τις διαμαρτυρίες τών Συλλό
γων.

Βλέπουμε μιά αλυσίδα ένερ- 
γειών, συνάδελφοι. Σ’ αύτές 
τις ενέργειες πρέπει νά προστε
θούν : οί πιέσεις σέ προσωπικό 
επίπεδο, σέ πολλούς άπό τούς 
συναδέλφους μας, πού άναπιύ- 
σουν συνδικαλιστική δραστηριό
τητα, οί απειλές, πού συχνό 
πραγματοποιούνται, γιά δυσμε
νείς μεταθέσεις, γιά Δελτία ποι- 
ότημος, άκόμαι καί γιά πειθαρχι
κά ,συμβούλια. Καί γιά νά συμ
πληρωθεί ή εικόνα τής σέ βά
ρος μας κατάστασης, θά πρέπει 
νά άναφερθοΰρε στην γνωστή 
τακτική Ατέλειωτης κωλυσιεργί
ας καί αναβλητικότητας τής δι
οίκησης στις έπαφές πού είχε μέ 
τήν συνδικαλιστική εκπροσώπη
ση γιά τό δίκαια αιτήματα μας. 
Θά πρέπει άκόμαι νά άναφειρθεϊ 
καί ή ύπονομευτική καί Αποπρο
σανατολιστική παρουσία στόν 
χώρο μας, τοϋ εντύπου τής δι
οίκησης, τού περίφημου «γνω- 
ρΐζομεν ύ,μΐν».

Συνάδελφοι, ή έπίθεση συνε
χίζεται μέ τήν άρνηση τής δι
οίκησης καί λοιπών παραγόν
των, νά ικανοποιήσουν τά δί
καια προβλήματά μας.

’Εντοπίζουμε άπό τά προβλή
ματα αύτά, ,αιύιτά πού άμεσα μάς 
απασχολούν καί πού εξακολου
θούν νά βρίσκονται σέ έκκρεμό- 
τητα:

— Αιτήματα, σχετικά μέ τήν 
αύξηση τών πόσης φύσεως Απο
δοχών μας, καί μάλιστα σέ τρί
μηνη τιμαριθμική βάση.

—- Φορολογικές ρυθμίσεις και 
ούσιαστικές Απαλλαγές.

— ’Ασφαλιστικό.
— ’Οργανισμός 'Υπηρεσίας,
— ’Αξιοκρατία, βαθμολογική 

τακτοποίηση καί εξέλιξη, επε
τηρίδα.

— Πρόσω ρι νότητ ες.
— Συνθήκες έργασίας καί ζω

ής τών συναδέλφων.
— ’Αντιμετώπιση όλων τών 

διασπαστικών τάσεων καί ένο- 
πσίηιση τών Σ υλ,λόγων.

—- Τροποποίηση τοϋ Καταστα
τικού, καθιέρωση τής άπλής ά- 
ναιλαγικής, καί αναδιοργάνωση 
τού Συλλόγου μας.

— Δικαίωμα ένημέρωσης καί 
ελέγχου όλων των αποφάσεων 
τής Διοίκησης, ώστε αύτές νάι 
μήν στρέφονται ιέναντίον τών 
εργαζομένων.

—· Προάσπιση τών συνδικαλι
στικών δικαιωμάτων, σέ συνδυα
σμό μέ τήν διαφύλαξη καί διεύ
ρυνση τών κυριάρχων δημοκρα
τικών δικαιωμάτων δλων τών 
συναδέλφων σάν εργαζόμενων 
καί σάν πολιτών.

"Οσο καθυστερεί όμως ή σω
στή καί οριστική, άντιμετώπιση 
όλων αύτών τών 'κατηγοριών 
τών προβλημάτων, τόσο αύτά γί
νονται πιό πιεστικά, τόσο δυ
σκολεύουν οί συνθήκες δουλειάς 
μας, τόσο χειροτερεύει ή θέση 
μας, καί δημίου ργούνται άπρό- 
βλεπτες καί έπικίνδυνες κατα
στάσεις, γτά τό άμεσο μέλλον. 

Μπροστά σ’ αυτήν τήν κατά-
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(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελ. 8)
στάση, ή σημερινή Γενική Συνέ
λευση ιεχ'ει ιδιαίτερο 6'άρος. Εί
μαστε ύποχρεωμένοι, ύπεύθυνα 
καί μεθοδικά, νά αντιμετωπίσου
με αλ-α αύιά. Χρειαζόμαστε μια 
συνδικαλιστική έκπροσώ'πηαη α
νανεωμένη καί δυναμική. Μια 
έκαχρσσώιπηση οπού θά μετέχουν 
δλ.ες ot συνεπείς συ νδικαλισπ- 
κές δυνάμεις. Μιά εκπροσώπηση 
πού θά εκφράζει καί θά εκπρο
σωπεί άμεσο, το σύνολο ιών συ
ν αδέιλφων. ’ Αλλά γιά νά φθά- 
σουμε σ’ αύτά χρειάζεται προσε
κτική μελέτη καί άναγνώριση 
των λαθών, χρειάζεται νέα συν
δικαλιστική τακτική,, ατού νά 
μπορεί νά αντ ιμετωπίσει τον έρ- 
γοδοτικό μηχανισμό.

Τό οημειρινό Διοικητικό Συμ
βούλιο, πρέπει νά παραδεχθεί 
πώς πέρα άπό τά οποία έπιτεύ- 
γματά του (στις περισσότερες 
περιπτώσεις είχαμε απλώς σύ
σταση Επιτροπών), έκανε λάθη 
καί παραλείψεις, έδειξε ΰποχω- 
ρητίικότητα, πού δεν ταιριάζει 
στο κύρος καί στήν ιστορία τού 
πρώτου Συλλόγου τής ΟΤΟιΕ.

θυμίζουμε: Ματαίωση τής ή
δη κηρυγμένης απεργίας, άπό 
τούς τρεις αδελφούς Συλλό
γους, γιο τις 2 Μαρτίου 1977, 
χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα. 
Τότε τό σημερινό Διοικητικά 
Συμβούλιο μετείχε στήν κοινή 
συλλογική επιτροπή μέ εντολή 
τής Γ.Σ. τής 25.2.77. Ματαίω
ση τής ήδη κηρυγμένης απεργί
ας, για τις 13 Δεκεμβρίου ’77, 
χωρίς πάλι ουσιαστικά αποτελέ
σματα. Καμιμιά εκδήλωση, γιά 
τήν άντισυνδικ ολιστική ’Εγκύ
κλιο Β. 151 τού ’77. Σ’ αυτά 
τά παραπάνω θά πρέπει νά 
προσθέσουμε τήν μή επιτυχημέ
νη τακτική του νά περιορίζεται 
δηλαδή δλος ό συνδικαλιστικός 
αγώνας, γιά τήν επίλυση των 
προβλημάτων μας, στο γραφείο 
ή στό τραπέζι των διαπραγμα
τεύσεων μέ τήν εργοδοσία, χω
ρίς τό προσωπικό νά ξέρει άπό 
πρίν το πότε, ποτά καί μέ ποτό 
τρόπο χειρίζεται το Δ.Σ. τά 
συλλογικά μας προβλήματα.

Παρ’ άλα αύτά νομίζουμε πώς 
μέ βάση αύτό το Δ.Σ., θά μπο
ρούσε νά γίνει μία νέα συσπεί
ρωση καί συνεργασία των συ
νεπών συνδικαλιστικών δυνάμε
ων μέ ανανεωμένο πρόγραμμα 
καί τακτική. Κι αύτό γιατί δέν 
•πρέπει μέ καν έναν τρόπο νά δί
νουμε οπλ.α στους συνδικαλιστές 
τής 7ετίας, καί στους συνδικα
λιστές τής μομφής, νά εμφανί
ζονται σήμερα, ισάν σωτήρες τά
χα τοΰ προσωπικού.

(Χειροκροτήματα ).
Συγκεκριμένα διαπιστώνουμε 

δτι τον τελευταίο καιρό, έχει έν- 
ταθή ή «συνδικαλιστική δραστη
ριότητα» τού κ. Πίσκοπου, βα
σισμένη όπως πάντα οέ χουντι
κά πρότυπα. Δηλαδή τό γεγονός 
καί μόνον δτι ό κ. Πίσκοπος ή
ταν Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
κατά τήν εποχή τής δικτατορίας, 
δέν είναι τό στοιχείο πού τον 
χαρακτηρίζει σαν χουντικό, ό
πως αυτός ισχυρίζεται. 'Υπάρ
χουν συγκεκριμένα στοιχεία, 
γιά τήν στάση του, καί ύπαρ
χου ν συγκεκριμένες ένέργειές 
του, πού τον συνδέουν άμεσα 
μέ τήν χούντα, από τήν άρχή 
της «συνδικαλιστικής» του δρα
στηριότητας .

Είμαι υποχρεωμένος νά άνα
ψε,ρω ώρισμένα άπό αύτά τά 
συγκεκριμένα στοιχεία, γιά νά 
μην δημιουργούνται παραπλανη
τικές εντυπώσεις.

1) Ό κ. Πίσκοπος εμφανίζε
ται σαν συνδικαλιστής στο μέ
σα τής έπταετΐας. Διευκολυνό
μενος άπό το τότε κλίμα τής δι
κτατορίας, πού είχε εισχωρήσει 
καί μέσα στήν Τράπεζα, (θυμί
ζουμε τον χουντικό ώπίτροπο 
πλοίαρχο Ήλτάόη καί τούς το- 
Ηοτηρητές του στις διάφορες θέ- 
οεις κλειδιά) φθάνει μαζί μέ 
τον κ. Α. Γιαννακόπουλο στό 
Δ.Σ. τού συλλόγου μας χωρίς 
σημαντικούς αντιπάλους. Είναι 
γνωστές σέ δλους μας οί διώ
ξεις, απολύσεις, φυλακίσεις 
συνδικαλιστών συναδέλφων μας.

2) Ό κ. Πίσκοπος, αφού μέ 
άντάλλαγμα τήν τυφλή ύπακοή 
του, ιέξασφάλισε τήν ύποστήριξη 
τοΰ τότε χουντικού διοικητή Ά- 
χή, ισχυροποιεί τή θέση του σιό 
Δ.Σ., γίνεται πρόεδρος καί εκ
διώκει τούς πρώην συνεργάτες 
του (Καράθανάοη, Γιαννακό- 
ττουλο, Ρωσέτ.η σέ πρώτη φάση, 
Μπαμίχα, Παπουτσή σέ δεύτε
ρη).

3) Ό κ. Πίσκοπος διαπιστώ
νοντας πώς ήταν ξεκομμένος ά
πό τούς συναδέλφους καί θέ
λοντας νά ξαναβγεΐ τό 1973, 
στις εκλογές τού συλλόγου μας, 
εξασφάλισε τήν ύποστήριξη καί 
επέμβαση ύπέρ αύτοΰ τοΰ χουν
τικού ύπουργοΰ Π. Μανωλόπου- 
λου καί άρχηγού τής «Ελληνι
κής Λέσχης» («Τραπεζιτική» No 
360). Σαν άντάλλαγμα γι’ αύτή 
τήν ύποστήριξη ό κ. Πίσκοπος 
έγινε μέλος τής 'Ελληνικής Λέ
σχης καί εργάστηκε για τούς 
σκοπούς της. (περιοδικό «Τομές» 
1.2)73).

4) Φθάνει ό κ. Πίσκοπος στό 
σημείο νά δώσει άπό τά χρήμα
τα τοΰ Συλλόγου μας δρχ. 12. 
000, χωρίς έγκριση τού Δ.Σ., 
γιά ενίσχυση τής «Ελληνικής

Λέσχης» τού Μα ν ωλάπουλου, γιά 
ενίσχυση δηλαδή τής χούντας, 
(ένταλμα πληρωμής 117)27.3. 
73). Αύιή δέν είναι μία ακόμα 
άπό τις δεκάδες οικονομικές καί 
διαχειριστικές ανωμαλίες πού έ
γιναν (σύμφωνα μέ τήν έκθεση 
των 'Ορκωτών Λογιστών) τήν 
εποχή αύτή. Είναι συγκεκριμέ
νη ενέργεια ενίσχυσης, ύποστή- 
ριξης τής χούντας.

5) ’Αργότερα ό κ. Πίσκοπος 
γίνεται ένθερμος ύποοτηριχτής 
τού ’ Ανδρου τοόπουλου, ξέχνα 
τις άθλιες οικονομικές συνθήκες 
καί τήν καταπίεση των συνα
δέλφων μας, ξεχνά άκόμα καί 
αύτό τό ολοκαύτωμα τού Πολυ
τεχνείου. Ο ελληνικός λαός 
πρσσέφερε καί πάλι τό αίμα του 
•καί ή χούντα προσπαθεί νά αμ
βλύνει τήν οξύτητα καί νά σβυ- 
σει τό αίμα προσφβροντάς σέ ο
ρισμένες κατηγορίες ιίργαζομέ- 
νων μερικά αργύριά. Σέ μάς μέ
σω τοΰ ’ Ανδρου τ οόπου λου καί 
Παπαρρ οδόπ ούλου ά ν αγγέλλε
ται ή έξσμοίωσηι. Το πώς τώρα 
ό Πίσκοπος κατασκεύασε τον δι
κό του μύθο περί έξομσίωσης, 
-χωρίς νά σέβεται τίποτα, είναι 
ένα άλλο θέμα.

6) Ο κ. Πίοκαπος, έκτος προ
εδρείου άπό τό 1976, δέν έπα- 
ψε ούτε στιγμή νά κάνει άπο- 
προοανατολιιστική καί άιποσταθε- 
ροποιητική αντιπολίτευση. Χα
ρακτηριστικό είναι τό δτι έξα- 
φανίζεται άπό τή συνεδρίαση 
τοΰ Δ.Σ. τοΰ ΣΥΕΤΕ στις 25)
5)76 καί δέν παίρνει θέση στό 
τόσο σοβαρό θέμα τής έπιχει- 
ρουμένης διάσπασης της άπερ- 
γίας. Οί ύπόλοιποι συνάδελφοι 
τής ομάδας του μέ εκπληκτική 
ποοχειρότητα καί άνευθύνότητα 
άλλος ψηφίζει ύπέρ τής άπεργί- 
ας (Καραγιάννης) άλλος κατά 
(Άνδρικί&ης) καί άλλος (Ρου- 
αάικης) πότε ύπέρ καί πότε κα
τά (π,οοκτικά ψηφοφοριών τού 
Δ.Σ. 25)5)76).

7) Ή συμμετοχή τού κ. Πί
σκοπου στο χουντικό συνδικαλι
στικό ψηφοδέλτιο τού Ε.Κ.Ε., 
τοΰ εργατοπατέρα Φ>ιλΐππου, 
στις 19-20-21)1)76, δείχνει κα
θαρά πώς οχι μόνον δέν ξέχασε 
τήν χουντική, του προέλευση, 
άλλα αμετανόητος προσπαθεί νά 
τήν ξαναφρεακάρει. Καί αύτό

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Ό κ. Πετρίδης έχει τον λόγο.

κ. Β. ΠΕΤΡΙΔΗΣ :
Συνάδελφοι, ή άλλανή τού 

Καταστατικοΰ μας, έτσι δπως 
προβλέπει αι άπό τό 7ο θέμα τής 
Ήμβρηοίας διάταξης, δέν καλύ
πτεται πλήρως. Δηιλ. εγώ θά έ
λεγα, τό 7ο θέμα, νά γινόταν: 
δέσμευση, τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου πού θά εκλεγεί, γιά τήν 
άνάληψη έντονης προσπάθειας 
αλλαγής ιού νομικού καθεστώ
τος, άλλα νά μήν αταματήση. ε
κεί. Δηλαδή ή δέσμευση δέν θά 
είναι μόνο για νά άλλάξη τό νο
μικό καθεστώς, ή δέσμευση θά 
είναι καί γιά τήν τροποποίηση 
τού Καταστατικού καί τήν κα
θιέρωση τής άιπλής άναιλογικής. 
Τό Καταστατικό νά τροποποιηθή. 
θέλουν πολλά άρθρα τού Κατα
στατικού τροποποίηση, ’ Αλλά, 
κάτι καθοριστικό πού δέν μπο
ρούμε νά το άφήοωρε καί νομί
ζω δτι άπό τώρα μπορούμε νά 
δεσμεύσωμε τό Διοικητικ Συμ
βούλιο, (αν μπορή νά πάρη τέ
τοια θέση) είναι νά μάς πή, αν 
είναι ύπέρ ή κατά τής άπλής ά- 
ναλογικής.

’Εγώ θά έλεγα, νά γίνη δέ
σμευση τού Διοικητικού Συμ
βουλίου, πού θά έκλεγή, νά κί
νηση τις διαδικασίες γιά τήν άλ- 
λαιγή τοΰ νομικού καθεστώτος, 
γιά τήν τροποποίηση τού κατα
στατικού καί τήν καθιέρωση τής 
άπλής αναλογικής. Νά γίνη ο
πωσδήποτε πανελλαδική ψηφο
φορία (δεν γίνεται διαφορετι
κά), άλλα ήθελα νά πω, διτι θά 
γίνη οπωσδήποτε συζήτηση γιά 
τήν καθιέρωση τής άπλής άνα- 
λογικής.

’Εάν δέν βπιτευχθή ή αλλαγή 
τοΰ νομικού καθεστώτος, θά 
πρέπει νά τρυγούμε μέ σύνταξη 
άπό τήν Τ,ράπεζά μας, μέ αύτό 
τό Καταστατικό; Πρέπει νά γί
νη μία μεθόδευση άπό τό Διοι
κητικό Συμβούλιο, άν τό θέλη 
όμως. Γιατί τό Δ.Σ. δέν θέλει 
στήν τροποποίηση, νά περάση ή 
απλή άναλσγική μέσα.

Λοιπόν, νά γίνη μία μεθόδευ- 
ση, να βάλλωμε πούλμαν, νά 
φέρωμε κάποια άργία, Σαββάτου 
πρωί κόσμο, νά γίνη δπως έγινε 
στο Ταμείο 'Υγείας μέ μάζεμα 
ύπαγραφών, οπωσδήποτε πάντως 
αν το νομικό καθεστώς δέν μπο
ρεί νά άλλάξη, θά πρέπει νά 
προχωρήσωμε καί μέ αύτό τό 
νομικό καθεστώς, να βρούμε μία 
λύση νά τροποποιήσωμε τό Κα
ταστατικό, 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ;

Δέν συζητάμε θέματα πού πρό
κειται νά τροποποιήσωμε. ’Εδώ 
συζητάμε γενικά περί τροποποι- 
ήσεως ή μή. Γιατί, Sv πιάσωμε

δέν είναι τυχαίο, θέλει άπό αύ- 
τούς πού βρίσκονται πιο κοντά 
του ύποστήριξη καί διαλέγει αν
τί τούς συναδέλφους του, τον 
χουντικό άντιϋπαλληλικό μηχα
νισμό.
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όμιλεϊ μα
κράν τοΰ μικροφώνου μή ακού
ομε νος.
,κ. Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ:

Γιατί ό κ. Πίσκοπος θα κα- 
τέδει ο τις εκλογές, 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Σάς παρακαλώ κύριε Μυλωνά 
κ. Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ :

Θά πρέπει να άναφερθούν Ο
λες οί ατασθαλίες. Νομίζω δτι 
παρεμποδίζομαι άπό τό Προε
δρείο. . .
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

'Απλώς συνισιάται. . . 
κ. Γ. ΜχΛΩΝΑΣ:

Κανείς ομιλητής μέχρι αύτήν 
τήν στιγμή δέν παρεμποδίστηκε 
άπό τό Προεδρείο. 'Υπάρχουν 
συγκεκριμένα στοιχεία, καί πρέ
πει νά τά γνωρίζουν όλοι οί συ
νάδελφοι.

Υπάρχει άκόμα ή κίνηση «Δη
μοκρατικός Συνδικαλισμός» που 
ιδρύθηκε άπό τον κ. θεοφανό- 
πουλο καί πήρε μέρος στις προ
ηγούμενες εκλογές ( 20-21)3) 
77 ). Σήμερα· ή κίνηση, αύτή ε
πανεμφανίζεται χωρίς ιόν κ. 
θεοψανάπουλο, δέν είναι δυνα
τόν όμως νά μάς κάνει να ξεχώ
σουμε τή μομφή μέ τήν οποία 
τό Σώμα τών συναδέλφων κα
ταδίκασε τόν Σεπτέμβριο τοΰ 
’76 αυτούς πού προσπάθησαν νέι 
διααπάσουν τήν μεγάλη άπεργία 
τών εργαζομένων όλης τής χώ
ρας κατά τοΰ άντερΥαπκοΰ νό
μου 330)76.

’Αγαπητοί συνάδελφοι, υστέ
ρα άπό τήν παραπάνω τοποθέ
τηση, ύπάρχει πολύ σοβαρό συν
δικαλιστικό θέμα γιά ολους τούς 
συναδέλφους, καί άκόμα περισ
σότερο, γιά τούς συναδέλφους, 
πού άσχαλοΰνται ενεργότερα μέ 
τά συλλογικά πράγματα. Τό θέ
μα δηλαδή δτι πρέπει νά άπο- 
κτήσει τό Σώμα τών συναδέλ
φων όσο τό δυνατόν mo ικανό 
Διοικητικό Συμβούλιο, ίκανώτε- 
ρο άπό τό σημειρινό, γιά νά μπο
ρέσει νά άνταποκριθεϊ στις ση
μερινές καί αυριανές δυσκολώ- 
τερες συνθήκες καί καταστάσεις

τέτοια θέματα, θά πιάσωμε ήμε
ρες εδώ.
κ. Β. ΠΕΤΡΙΔΗΣ :

Νά έξουσιοδοτήσωμε λοιπόν 
τό Διοικητικό Συμβούλιο γιο 
τήν αλλαγή τού νομικού καθε
στώτος, γιά τήν τροποποίηση τού 
(Καταστατικού. 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Τίθεται σέ ψηφοφορία,
(Ταυτόχρονοι διαλογικαί συ

ζητήσεις) . 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ό κ. Πετρίδης έχει τόν λό
γον.
κ. Β. ΠΕΤΡΙΔΗΣ :

Συνάδελφοι, βασικά ή ομιλία 
μου θά περιστρεφότανε γύρω ά
πό τόν ’Απολογισμό τού Δ.Σ. 
ιάλλά μια καί ό προηγούμενος ό- 
μλητής, ή μάλλον ό προηγούμε
νος συνάδελφος Διλιντάς, άνέ- 
βηκε στό βήμα καί έκανε μια διά
λεξη νιά δημακρατίιαι, θά ήθελα 
νά παρατηρήσω: δτι ή Δημοκραι- 
τία δέν είναι λόγια. 'Η Δημο
κρατία καταξιώνεται μέ πρά
ξεις.

Ό συνάδελφες Διλιντάς μίλη
σε γιόι τούς έσχατους πού έσον- 
• ι αι πρώτοι κλπ., γιά νά σεβ'α- 
σθούμε τόν χρόνον τών ύποιλοί- 
πων, άλλα πάνω στό μικρόφωνο 
κάθησε μία ολόκληρη ώρα. Μί
λησε βέβαια καί γιά λογαριασμό 
μου, είπε, δτι εγώ είμαι συνέ
χεια τού συναδέλφου Οεοφανό- 
πουλου. Δικαίωμά του νά μιλάει 
γιά λογαριασμό οποίου θέλει καί 
νά δηλώνει ο,τι θέλει. Αύτό 
πού έχει σημασία, είναι ή το
ποθέτηση, τού συνάδελφου Διλιν- 
τά, πάνω στην άποψη δτι το 
πρώτο Κόμμα θά έπρεπε νά κα- 
τέβη μόνο στις εκλογές.

"Αν ούτή είναι δημοκρατική 
πεποίθηση, δτι μόνον τό Κόμμα 
τό πλειοψηφούν έχει τό δικαί
ωμα νά διεκδίκηση τήν ψήφο 
τών συναδέλφων ξανά, ή δτι θά, 
πρέπει νά έχουμε ένα Δ.Σ., 
προερχόμενο άπό ένα: μόνο ψη
φοδέλτιο, εκείνο πού έχει σχε
τικά πλειοψηφίσει, τότε πολύ 
παράξενη ιδέα έχει γιά τή Δη
μοκρατία.

(Διαλογικαί συζητήσεις). 
κ. Β. ΠΕΤΡΙΔΗΣ :

’Εάν τή πρώτο, τό πλειοψη
φούν ψηφοδέλτιο, θά πρέπει μό
νον γά κ'ατεβαίνη στις εκλογές, 
αν αύτή είναι ή πεποίθησίς του, 
τότε αύτή τόν χαρακτηρίζει.

Συνάδελφοι, άν τά Δ.Σ. χα
ρακτηρίζονται καί κρίνονται άπό 
τό έρνο πού έχουν παρουσιάσει 
στήν διάρκεια τής θητείας τους, 
τό Δ.Σ. δέν πρέπει νά, είναι καί 
πολύ ευχαριστημένο. Ό απολο
γισμός, δπως δημοσιευθπκε στήν 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ είναι ό φτωχό
τερος τής τελευταίας δεκαετίας.

πού μάς περιμένουν.
Συνάδελφε Μαυρουλίδη, συ

νάδελφοι τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου,

’Έχετε χρέος καί αύτήν τήν 
στιγμή νά· συμβάλλετε στό νά 
γίνει συσπείρωση καί έντιμη 
συνεργασία, ’Έχετε χρέος, νά 
έργαοθήΐε γιά τήν ενιαία 
καί δημιουργική 
εμφάνιση τών συνεπών συνδικα
λιστικών δυνάμεων, γιά τήν 
ενιαία καί αποτε
λεσματική ά ν τ ι μ ε- 
τ ώ π ι σ η τοΰ έργοδοτικού 
άντιϋπαλληλικού μηχανισμού γιά 
τον περιορισμό καί τήν εξαφάνι
ση τών κίνδυνων πού καραδο
κούν άπό τήν άνεύθυνη καί ά- 
ποπροσαναιτολιστική δραστηριό
τητα πού άναπτύσουν οί συνδι
καλιστές τής 7εχίας καί οί συν
δικαλιστές τής μομφής, δραστη
ριότητα πού βλάπτει άμεσα τά 
συμφέροντα τοΰ κλάδου μας.

Πρέπει πάντα να θυμόμαστε 
τούς κίνδυνους, πού καραδο
κούν. Ο κ. Πίσκοπος πρώτος 
εγκαινίασε τό νά πηγαίνουμε 
στά Δικαστήρια καί νά ζητούμε 
προσωρινές Διοικήσεις. (αίτηση 
7621)27.9.76). Συνεχίστηκε μέ 
κάποιον Ζερβά, συνεχίστηκε μέ 
κάποιον Ίατρίδη, μέ κάποιον 
Σέββο, μέ κάποιον Καραβίιτη,. 
Πρέπει κάποτε νά σταματήσει ή 
ύπονόμευση τών συνδικαλιστι
κών μας πραγμάτων.

Ή ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ Α
ΝΑΝΕΩΣΗ έντιμα καί υπεύθυ
να μετά άπό μελέτη δλης αυτής 
τής κατάστασης, μέ επιστολή 
της, άπό 5.12.77 καί ά-ρτθ. πρωτ. 
3861 πρότεινε στό Δ.Σ. συνερ
γασία. "Αν αύιτή ή συνεργασία 
δέν πραγματοποιηθή, τότε άνα- 
λαμβάνετε τήν ευθύνη, τότε κύ
ριοι τού Διοικητικού Συρβουλί- 
ου, γίνεστε διασπαστές. Σ’ αύ
τήν τήν τελευταία περίπτωση ή 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕ
ΩΣΗ, θά άναλάβή μαζί μέ ό
λους τούς συναδέλφους, τήν υ
ποχρέωση προώθησης ,τών αιτη
μάτων μας, τήν ύποχρέωοη νά 
δώοη τή μάχη γιά τήν ύπεράσπι- 
ση τών δικαιωμάτων μας.

Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα),

Βέβαια τό Λ.Σ. αποδίδει αύτήν 
τήν φτώχεια στό δεκάμηνο τής 
θητείας. ’Εμείς νομίζουμε 6π 
δέν είναι τό δεκάμηνο πού φταί
ει γι’ αύιό ιό αποτέλεσμα, άλλα 
ή μεθόδευση, ή νοοτροπία καί ή 
σλη τακτική πού άκολουθήθηκε 
άπό τό Διοικητικό Συμβούλιο.

Για νά -έξε τόσου με τήν όλη 
δραστηριότητα τού οργάνου, τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου, θό χω
ρίσουμε τήν δλη ζωή του σ’ αυ
τό τό δεκάμηνο σέ δυό μεγάλες 
ενότητες. Ή μία αφορά τις ε
νέργειες καί τά αποτελέσματα 
τών ενεργειών αύτών, γιά τήν 
επίλυση τών επαγγελματικών 
μας προβλημάτων καί ή άλλη α
φορά τις σχέσεις του μέ τό Προ
σωπικό, την Διοίκηση, τήν Ο
μοσπονδία, τούς αδελφούς Συλ
λόγους καί γενικά τήν δλη ηθι
κό - πολιτική τοποθέτησή του.

Τό Διοικητικό Συμβούλιο ά- 
νεβαίνοντας στην εξουσία, κατά 
τις εκλογές τού Μάρτη τού 77 
'είχε πάρει τό 40% ιών ψηψισάν- 
.των, πού αύτό αντιστοιχούσε στό 
30% τών εγγεγραμμένων μελών 
πού αριθμητικά είχε μία σχέση 
2,000 έπί συνόλου 7.000 μελών. 
Τό Διοικητικό Συμβούλιο είχε 
τήν εγκριτική γνώμη 2.000 συ
ναδέλφων έπί συνόλου 7.000 
γιο νά διεκδίκηση νόμιμα καί νά 
έικπροσωπήση τό σύνολον τών 
μελών, στήν επίλυση τών θε
μάτων τού προσωπικού.

Ψεύδεται δέ το Δ.Σ. στήν 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ όταν λέει δτι 
«παρατάξεις άντιπολιτευτικ έ ς, 
τοΰ έφεραν προσκόμματα- στό 
έργο του», είναι τό μοναδικό Δ. 
'Σ, πού νιά 5 ολόκληρους μή
νες, καμμιά μά καμμιά άντιπσ- 
λιτευτική παράταξη δέν τοΰ έ
φερε κανένα πρόσκομμα στο έο- 
ΥΟ του. Αύτή ή συνειδητή σιωπή 
τών συναδέλφων πού μοναδικό 
στοχο είχε νά υποβοηθήσει το 
Δ.Σ. στήν άσκηση τών καθηκόν
των ίου, παραξηγήθηκε άπό τό 
Δ.Σ. πού νόμισε δτι άνεβαί- 
νοντας στήν Εξουσία, έπαψε νά 
υπάρχει κάποια άλλη άποψη, ή 
κάποια άλλη γνώμη ή κάποια άλ
λη μεθόδευση γιά τήν επίλυση 
τών προβλημάτων καί όταν κα
θυστερημένα μετά άπό έξη μή
νες άρχισε ή πρώτη κριτική, τό 
Δ.Σ. έξεμάνη γιατί ένοιωσε νά 
τρίζουν τάι θεμέλια τής μονοκρα
τορίας του.

Πιστεύουμε δτι ή άσκηση τής 
αντιπολίτευσης θά πρέπει νά εί
ναι μια έταθυμητή διαδικασία 
γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο 
γιατί τό ένα άπό τα δυο πόδια 
τής Εξουσίας τό έχει ή ’Αντι
πολίτευση. Νομίζουμε στι οί θέ
σεις τής ’Αντιπολίτευσης καί ή 
κριτική πού άοκεϊται σέ ένα Δι

οικητικό Συμβούλιο, αυξάνουν 
τήν διαπραγματευτική του ικανό
τητα καί δυναμώνουν τήν δυνα·- 
τότητα, άσκησης πίεσης απέναντι 
στόν έργσδότη γιά νά λύση τά 
θέματά μας.

Έν πόση περιπτώσει ας δού
με τις ενέργειες τού Διοικητικού 
Συμβουλίου κατά τήν διάρκεια 
τής θητείας του, πάνω στά έ- 
παγγελμαιτ" ά μας θέματα. Τό 
’Ασφαλιστικό: "Ολα τά Διοικη
τικά Συμβούλια μέχρι σήμερα, 
κατά τήν διάρκεια τής θητείας 
τους κατά τόν άλφα ή τόν βήτα 
τρόπο κλήθηκαν νά άντιμετωπί- 
σουν τό 'Ασφαλιστικό. Τό Διοι
κητικό Συμβούλιο δέν μπόρεσε 
νά ξεφύγη άπό αύτήν τήν τύχη.

Ή αντιμετώπιση όμως πού έ- 
πιχειρήθηκε είναι χαρακτηριστι
κή τής νοοτροπίας. Αυθαίρετα, 
έισιθελτκά, χωρίς να πληροφό
ρηση κανέναν προχώρησε σέ με
θοδεύσεις, κατέθεσε Νομοσχέδια 
γιά τήν οριστική ρύθμιση τοΰ 
’Ασφαλιστικού, χωρίς νά· νοιώοη 
τήν ανάγκη, χωρίς νά έχει τήν 
εύαιοθηισία νά πληροφόρηση τό 
προσωπικό νιά τήν ρύθμιση, γιά 
τού είδους ρύθμιση γινότανε 
καί νά ττάρετ τήν έγκρισή του.

Σέ μια τέτοια περίπτωση όταν 
τό Διοικητικό Συμβούλιο αποφα
σίζει νιά λογαρισμό τοΰ συνόλου 
τού προσωστικού, μοϋ φαίνεται 
δτι θά έπρεπε νά λαμβάνη ύπ’ 
δψιν του τό σύστημα εκείνο τό 
εκλογικό πού ιό έφερε στήν 
Εξουσία, πού είναι τό πλειοψη
φικό, καί σπ είχε πάρει τήν 
εγκριτική ψήφο 2.000 συναδέλ
φων έπί συνόλου 7.000. Έον τό 
Δ.Σ. είχε εκλεγεί μέ τήν άπλή 
αναλογική, τότε τό Δ.Σ. θά ε
ξέφραζε τό σύνολο τών άπόψε- 
ων, δλων τών μελών τού Συλ
λόγου καί τών 7.000 μελών καί 
τότε πιθανόν νόμιμα νά άπεψά- 
σιζε γιά όποιαδήποτε ενέργεια, 
άλλα μέ 2.000 ψήφους, νά ρυθ
μίζει τό σοβαρότερο θέμα τοΰ 
προσωτπκρΰ, πού . ιέκκρεμεϊ έδώ 
καί 26 χρόνια καί σέ άγνοια του 
μάλιστα, νομίζουμε δτι δέν ήταν 
σωστή ενέργεια.

Έν πάοη περιπτώσει τό Δ.Σ. 
νομίζουμε δη έκανε καί μία· πα- 
ράλλειψη, δέν θεώρησε σκόπιμο 
νά μωτήση τούς συνταξιούχους, 
νά πάρη τήν γνώμη τών συντα
ξιούχων. Οί συνταξιούχοι στέ
ριωσαν τό "Ιδρυμα, δούλεψαν 
πριν άπό μάς, προϋπηρξαν μέ
λη τοΰ Συλλόγου καί τούς αφο
ρά άμεσα, παίρνουν σύνταξη, 
συνταξιοδστσΰνται. Τώρα έμάς 
μάς αφορά έμμεσα στό μέλλον 
δταν καί εμείς θά καταστούμε 
συνταξιούχοι, άλλα καί μέ ποιο 
λογική ένας συνάδελφος στις
31.12.77 πού σήμερα πού γίνε
ται ή Γενική Συνέλευση είναι 
συνταξιούχος, δέν πρέπει νά έ
χει γνώμη πάνω στήν ρύθμιση 
τοΰ 'Ασφαλιστικού θέματος;

"Οταν τό Διοικητικό Συμβού
λιο αισθάνεται τήν ανάγκη (καί 
είναι καί μέθα στά θέματα τής 
' Ημερήσιας Διατάξ-εως τής ση
μερινής), νά παίρνη έγκριση Γε
νικής Συνέλευσης, γιά νά ύπο- 
γράψη Συλλογικές Συμβάσεις, 
πού βασικά αφορούν τις αυξή
σεις τών αποδοχών μας, δηλαδή 
αν θά δεχθούμε ένα 17% ή 14%, 
αν θά πάρουμε 5 ή 8 κατοστάρι
κα παραπάνω δέν θά έπρεπε νά 
έχει τήν ευαισθησία, νά ζητή- 
ση τήν γνώμη τού προσωπικού 
έστω μέ μιά Γενική Συνέλευση 
γιά τόν τρόπο ρύθμισης τού ά- 
,σφαλιντιχοΰ;

"Οταν δηλώνει στήν ΤΡΑΠΕ
ΖΙΤΙΚΗ δτι τό σχέδιο τοΰ ’Ορ
γανισμού θά τό φέρη πριν τό 
θέση σέ εφαρμογή, σέ δημοσιό
τητα καί θά πάρη τό σύμφωνο 
δλου τοΰ προσωπικού πριν [to 
ύπογράψη, ό ’Οργανισμός άξιο- 
λαγεϊται άπό τό Δ.Σ. περισσό
τερο άπό τό ’Ασφαλιστικό; Νο
μίζω οχι, γιατί πάντα τό προ
τάσσει στά επαγγελματικά μας 
θέματα. Τότε τί γίνεται; Φ>υοι- 
KC· μπορεί νά μάς πή δτι γιά λό
γους δημοσιότητας τό αποφεύγει 
καί δτι οί ρυθμίσεις πού γίνον
ται δέν θά έπρεπε νά κοινοποιη
θούν, δρως άπό τήν στιγμή πού 
ένα σχέδιο Νόμου φεύγει γιά 
τήν Βουλή καί κατατίθεται σιήν 
Βουλή, η μάλλον άπό τήν στιγ
μή πού 'φεύγει άπό τα χέρια μας, 
δέν την ελέγχουμε πια αύτήν 
τήν δημοσιότητα. 'Οποιοσδήποτε 
μπορεί νά λάθη γνώση.

’Εμείς ιίιδώ δηλώνουμε τήν Θέ
ση μ ας: ·ε ϊ μ α σ τ ε ύπέρ 
τής ένοποιήσεως, 
τών Ά σ ιφ αλί σ τ ι κ ώ ν 
μας φορέων, άλλα 
μ έ τ έ τ ο ι ο τρόπο 
πού νά κατοχυρώ
νονται τά συντα- 
ξ ι·ο δοτικά μας δι
καιώματα καί όποι
αδήποτε ρύθμιση 
θά πρέπει ν ά τ ε θ ή 
προτού υπογραφή 
σ έ ψ η φ ο <ρ ο ρ ί α στά 
δίκτυο, ούτως ώ
στε τό σύνολο τοΰ 
προσωπικού ν ά πά
ρη αύτήν τήν από
φαση.

Κάνω εισήγηση στήν Γενική 
Συνέλευση καί παρακαλώ νά 
πάρη θέση, πάνω σ’ αύτή τήν ει
σήγηση: ; «τό Δ. Σ. πού θά πρό

κυψη άπό τις αρχαιρεσίες, άποι- 
σδήποτε είναι αύτό, δέν θά ά- 
ναλάβη καί.δέν θά ύπογράψη κα
νένας είδους οριστική ρύθμιση 
έάν δέν πληροφόρηση πρώτα 
μέσα άπό τήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ 
γιο τό σύνολο τών ρυθμίσεων 
αύτών καί δέν θα γίνη Δημο
ψήφισμα έτσι ώστε να έχουμε 
τήν εγκριτική απόφαση τού Προ
σωπικού, δεδομένου δτι τό θέμα 
σταμάτησε τώρα, 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Όμιλεϊ μακράν τού μικροφώ
νου μή άκουόμενος. 
κ. Β. ΠΕΤΡΙΔΗΣ:

Μά τό θέμα δέν είναι νά δη- 
μοοιευθεϊ ή ομιλία μου, τό θέ
μα είναι νά πάρουμε κάποια ά- 
πόφαΟη. τής Γενικής Συνέλευ
σης. Έν πάθη περιπτώσει τότε 
ή εισήγησή μου πού θά ήθελα 
άπόφαση Γενικής Συνελευσεως, 
μεταφράζεται σέ εύχή, όποιοδή- 
ποτε Δ.Σ. βγή, νά έχει τήν εύ- 
αισθησία, πριν ύπογράψη τήν 
ρύθμιση τού ’Ασφαλιστικού νά 
τό θέση σέ ψηφοφορία σιό 
σύνολο τοΰ προσωπικού.

Μή Πτυχιούχοι: Πρόβλημα δε
μένο μέ τήν ενότητα τού προ
σωπικού. "Οσο τό συντομώτβρο 
τό άνπληιφθοΰν δλοι, τόσο· τό 
καλύτερο νιά, δλους. Είναι ό 
Γόρδτος Δεσμός τών συνδικα
λιστικών μας πραγμάτων. "Ο
σοι συνάδελφοι άπό σάς είναι 
μέλη τοΰ Συνδέσμου μή Πτυ- 
χιούχων καί δοοι παιρευρέθηκαν 
στήν τελευτα;α Γενική Συνέλευ 
ση τοΰ Συνδέσμου, θά είδαν τό 
πνεύμα πού επικράτησε έικεϊ. 'Η 
πικρία, ή άπογοήτευση, άπό τόν 
έμπαιγμό καί τήν παρέλκυση, τής 
Διοίκησης, έχει φέρει σέ τέτοιο 
σημείο τό θέμα πού ή επόμενη 
φάση, ή καταλυτική τών πάν
των θά είναι νά μετατροπή ό 
Σύνδεσμος σέ Σύλλογο.

Ή καθημερινή διαφοροποίηση 
πού γίνεται κάθε μέρα όξυτειρη, 
βαθμολογική καί jΜυθολογική ε
άν δέν άποκατασταθεϊ, θά έχει 
πάρα πολύ δυσμενή αποτελέσμα
τα επάνω στήν ενότητα τού προ
σωπικού. Πρόβλημα· λοιπόν ,μέ 
τόσο ειδικό βάρος, τό πρόβλημα 
τών μή Πτυχτούχων καί μέ επιρ
ροή πάνω στήν δλη λειτουργία 
τοΰ οργάνου, ειπώθηκε άπό τό 
Δ.Σ. έίπιπόλαια για νά μήν πώ 
εσφαλμένα. Τό Δ.Σ. ξεκίνησε 
τό θέμα άπό τήν άρχή, κατά δή
λωσή μου καί άπεμπόιλισε έτσι 
δυάμιση χρόνια συζητηθείς μέ 
τό Βίο πρόσωπο, μέ τόν ίδιο Δι
οικητή στήν Εθνική Τράπεζα, 
έδωσε αναίτια χρονικά περιθώ
ρια στήν Διοίκηση γιά- νέες ανα
βολές, δταν δήλωνε δτι δέν ύ- 
πήρχε τίποια νιά νά ξεκινήση.

Βέβαια τό ίδιο θέμα τό άνέ- 
πτυξαν καί προηγούμενοι ομιλη
τές, καί ίσως νά τό αναπτύξουν 
αργότερα, άλλοι άρμοόιώτεροτ, 
σαν μέλη τοΰ Δ.Σ. τού Συνδέ
σμου τών μή Πτυχιούχων.Εμείς 
έχουμε νά πούμε τούτο δτι τό 
Δ.Σ. δέν κατάφεσε νά μεθοδεΰ- 
ση σωστά τό πρόβλημα, νά κάνη 
τήν 'Ομοσπονδία νά υιοθέτηση 
το θέμα. ’Από τό 1978 ύπάρχει 
άπόφαση τής 'Ομοσπονδίας, πού 
μιλάει γιά· τήν προώθηση χορη- 
γήσεως έπιστημονικού επιδόμα
τος καί στους μή Πτυχιούχους, 
βάσει τοΰ άρθρου τού Συντάγ
ματος πού όμιλεϊ νιά Ίση αμοι
βή γιά ίση έργαοία. Αύτό λέ
χθηκε στο παρελθόν προφορικά 
στό Δ.Σ. κατ’ έπανάληψιν καί 
πήραμε τήν άπάντηοιν δτι ή 'Ο
μοσπονδία δέν θέλει νά άνακαι- 
νίση θέμα μή, Πτυχιούχων, γιατί 
τό θεωρεί επικίνδυνο γιά τήν ε
νότητα.

Εμείς αντίθετα πιστεύουμε ό
τι αν δέν λυθή τό θέμα τών μή 
Πτυχιούχων, τότε διακινδυνεύει 
καί ή ενότητα τού προσωπικού. 
Έν πάοη περιπτώσει καί στις άλ
λες ενέργειες πού έκανε για 
τήν επίλυση τού θέματος τών 
μή Πτυχιούχων, τό Δ.Σ. έκανε 
καί έκεϊ λάθη. 'Υπέβαλε έγγρα
φο υπόμνημα στήν Διοίκηση δ
πως στήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ ανα
γράφεται καί ζητάει «σμίκρυν
ση» τής διαφοράς κατά τό ήμι- 
ση κρατώντας βέβαια τό δικαίω
μα, αν ή Διοίκηση δέν τό δώση 
νό διεκδίκηση ολόκληρο τό αί
τημα.

Κατ’ άιρχήν έκπληξη κάνει ή 
νέα ορολογία τοΰ αιτήματος: 
Σμίκρυνση, Μέχρι τώρα τό πρό
βλημα ήταν άποκατάσιαΟη τών 
μή Πτυχιούχων. 'Η αποκατάστα
ση έγινε σμίκρυνση!! ! Άπό 
τήν άλλη μεριά δέν μπορούμε νά 
καταλάβουμε τί παζάρια είναι 
αύτά, ποια συνδικαλιστική νέα 
νοοτροπία είναι αύτή. Διεκδικοΰ- 
με αύτό πού δικαιούμαστε, φ’ 
δσον λέτε δτι είναι νομικά θε
μελιωμένο καί είναι δίκαιο αίτη
μα τοΰ προσωπικού, παίρνουμε 
τό ήμισυ πιθανόν άπό τήν Διοί
κηση, άλλα διατηρούμε δικαίωμα 
νά διεκδικήσουμε καί τό άλλο 
μισό. Δέν πηγαίνουμε μέ έγγρα
φα νά ζητάμε άπό τήν Διοίκηση 
ιό μισό άπό τό αίτημα·.

Πέρα άπό τό ατόπημα τής δι
εκδίκησης πού έκανε μέ τό υ
πόμνημα στή Διοίκηση, έκανε 
καί άλλο ατόπημα στήν ΤΡΑΠΕ
ΖΙΤΙΚΗ άναφέροντας τό θέμα 
τών μή Πτυχιούχων, ό χαρα-

‘Ομιλία τοϋ συναδέλφου Β. Πετρΐδη



(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σε,Λ. 9) 
κτήρισε δ-μ είναι «φρούδες έλ- 
πίδες». Πώς μπορεί νά άγωνισθή 
ένα Δ.Σ. γιά ένα θέμα πού τό 
χαρακτηρίζει έτσι, κιαί παράλ
ληλα δηλώνει οτι άδυναμία υ
πάρχει ντο την αγωνιστική διεκ
δίκηση τοΰ θέματος.

Καί αν άκόμα ύπήρχ-ε, πού 
πιστεύουμε οτι δεν ύπάρχει ά
δυναμία αγωνιστικής διεκδίκησης 
τοΰ αιτήματος, (μπορεί τό αίτη
μα μαζί μέ κάποιο άλλο αίτημα, 
νά συνδεθή καί τό προσωπικό 
νά καιιέβ’η νά τά διεκδίκηση καί 
τά δυό). Δέν βγαίνουμε δημό
σια νά δίνουμε τις Αδυναμίες 
μας, γιατί αλλοίμονο άπό ποϋ 
καί ώς ποϋ μετά ό εργοδότης θά 
πτεο&ή γιο νά μας τό χα-ρίθη; 
όταν ξέ,ρη ότι δέν μποιρώ νά δι- 
εκδικήοω ένα αίτημα Αγωνιστι
κά, όταν δημόσια δηλώνω οτι 
δέν είμαι εις θέση νά τό διεκδι
κηθώ καί αύτος τότε θά έφα<ρ- 
μόο"! την γνωστή του παρελκυ
στική τακτική.

Άλλα καί ντά την διαβίβαση 
τού θέματος στήν Διαιτησία, ύ- 
πάρχ-ει μιά άλλη πληροφόρηση, 
όγώ δέν είμαι ό αρμόδιος νά 
σάς την μεταφέρω, ας μιλήση 
κάποιος άπό τό Προεδρείο τοΰ 
Συνδέσμου των μή -Πτυχιούχων, 
υπάρχει καί επικρατεί ή φήμη 
οτι τό Δ.Σ. δέν πήγε.όπό δικτά 
του πρωτοβουλία τό θέμα στήν 
Διαιτησία. Σύρθηκε άπό τούς μή 
Πτυχιούχους καί σαν απόδειξη 
αύτοΰ, είναι οτι κατετέθηκε καί 
άπό τον Σύνδεσμο τών μή Πτυ
χιούχων προσφυγή στην Διαιτη
σία, ένώ θά' μπορούσε νά έχίει 
πρ-οσφύγει μόνον τό Δ.Σ. τοΰ 
Συλλόγου μας.
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Όμιλεί μακράν τοΰ μικροφώ
νου.
κ. Β. ΠΕΤΡΙΔΠΣ :

Έπί τρεις μήνες ή ΤΡΑΠΕ
ΖΙΤΙΚΗ δέν είχε αναγράψει θέ
μα μή Πτυ-χιούχων. Κυτταζτε 
την ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ τοΰ Νοεμ
βρίου, τοΰ ’Οκτωβρίου, τοΰ Σε
πτεμβρίου. Στήν τελευταία έκ
δοση στήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ πού 
κυκλοφόρησε τόν Δεκέμβρη το 
θυμηθήκανε γιατί είναι εκλογές 
βέβαια καί υπάρχουν 3.000 
γραμμένα μέλη τοΰ Συνδέσμου 
νά τούς ύποοτη,ρίξαΰμε γιά νά 
μάς υποστηρίξουν.

'Όταν στέλνετε έμπιστ-ευτικές 
’Εγκυκλίους, σαν Σύλλογος καί 
ζητάτε τήν διαγραφή των μελών 
τοΰ Συνδέσμου, δέν νομίζω οτι 
πονέσατε τό αίτημα τών μή Πτυ
χιούχων Ποτέ, από ανάγκη τό 
δτεκδικήαατε άπό τήν Διοίκηση. 
Ό Σύνδεσμος δέν έχει λειτουρ
γήσει μέχρι σήμερα συνάδελφοι, 
οΰτε μία φορά σάν συνδικαλιστι
κό όργανο, δέν έχει λάβει ποτέ, 
ικαμμία άντισ-υνδικαλιστική θέ
ση, είναι ή άμυνα τών μή Πτυ
χιούχων, πάνω στήν άπειλή τοΰ 
Συλλόγου τών Πτυχιούχων. Μέ
χρι σήμερα, &ς βρεθή ένας νά 
μάς πή ποιο στραβή, ή ποια άν- 
τισυνδικαλιστική στάση κράτησε 
ό Σύνδεσμος τών μή Πτυχιού
χων.

ΗΤταν άδικη λοιπόν ή ’Ανα
κοίνωση πού στείλατε ατούς έκ- 
πρσσώπους σας τών καταστημά
των νά διαγ,ραφοΰν άπό τόν 
Σύνδεσμο. Αποδυναμώσατε έν.α 
όργανο τό οποίο δέν έχει βλά
ψει κανέναν. Έν πόση περι- 
πτώσει προχ-ωιράμ-ε στον ’Οργα
νισμό. Τόν ’Οργανισμό τόν ά
κουρε χρόνια καί χρόνια, άλλα 
βέβαια ’Οργανισμό δέν βλέπου
με νά υπογράφεται, Αύτό πού 
γιά πρώτη φορά τώρα είδε τό 
φώς τής δημοσιότητας είναι δυό 
απειλές, πού στό νέο Σχέδιο τοΰ 
Όργανισμοΰ διαφαίνονται.

Ή μιά απειλή όπως αναγρά
φεται στήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚίΙ εί
ναι ή δημιουργία κλάδου, δακτυ- 
λογράψων, καί ή άλλη είναι ή 
κα'τάργησις τών βαθμών. Βέβαια 
τό Δ.Σ. αποκλείει καί τις δυό 
λύσεις, άλλα τις Αποκλείει α
πευθυνόμενο σέ μάς, κάνει έκ
φραση ευχών, δταν μιλάει προς 
τήν Διοίκηση. Λέει στήν ΤΡΑ
ΠΕΖΙΤΙΚΗ on «βέβαια έλπί- 
ζουμε ότι θά επικρατήσουν κά
ποιες άλλες απόψεις σύγχρονες 
κλπ. κλτι.».

Νομίζω ότι, έπρεπε τό Δ.Σ- 
νά ξεκόψη αμέσως οτήν Διοίκη
ση καί vc- μήν δώση περιθώρια 
συζητήσεων. Κύριοι, δέν συζη
τάμε γιά ’Οργανισμό πού έχει 
τέτοιους σχεδιαομούς μέσα. Έν 
πόση περιπτώσει καί γιά τόν 
’Οργανισμό δέν έχουμε τίποτα 
τό θετικό καί έτσι δέν μπορούμε 
νά κρίνουμε.

Τά φύλλα ποιότητας: Καί έδώ 
κα-μμιά ρύθμιση δέν έγινε. Τό 
77 έγιναν όπως έγιναν, τό 78 
θά γίνουν τό ίδιο; ’Αλλά αύτό 
Πού έχει σημασία καί κανείς δέν 
τό πρόσεξε μέχρι στιγμής, είναι 
τό εξής. Στήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ 
οί ρυθμίσεις πού γράφονται στό 
φύλλο Ποιότητας, δέν φθάνουν. 
Κάποτε θά πρέπει τά φύλλα 
Ποιό,τητος, νο γίνονται κατά τέ
τοιον τρόπο, πού ό κριτής καί ό 
κ-ρινάμενος, νά μπορούν νά γνω
ρίζουν τί χαρακτηρισμό δίνουν 
σ’ αύιτόν πού -κρίν-ετατ, δηλαδή, 
ύπάρχουν κάποιοι συντελεστές, 
αύτοί οί συντελεστές εϊναί γνω

στοί μόνον στήν ’Υπηρεσία προα
γωγών.

Μ’ αυτούς τούς συντελεστές, 
πού γίνονται κάποιοι πολλαπλα
σιασμοί, βγαίνει ό γενικός χαρα
κτηρισμός τοΰ κρινομένσυ. Είναι 
απαράδεκτο ό κριτής, πού βαθ
μολογεί έναν υπάλληλό του, νά 
μήν μπορεί νά ξέρη πώς χαρα
κτηρίζει τόν ύπάλληλό του. Αυ
τό τό πράγμα·, δέν ποοβλέπεται 
άπό τήν ρύθμιση καί απλώς τό 
θέτω ύπ’ όψιν τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου, εάν συνεδριάσει 
άλλη φορά, μέχρι νά φίνουν οί 
άρ'χαιρεσίες νά τό θέση ύπ’ όψιν 
τής επιτροπής.

Τά ιέπιδόματα τής Διοίκησης: 
Τίποτα, θά δούμε. Στελέιχη τής 
Τιραιπέζης πού άισκοΰν υπεύθυνη 
διοικητική θέση δέν λαμβάνουν 
καί δέν παίρνουν αύτό πού άλ
λοι παίρνουν. Έδώ δέν μπορώ 
νόι καταλάβω τί συμβαίνει. ’Έ
χουμε επιδόματα Πτυχιούχων, έ
χουμε επιδόματα μελετητών, έ- 
πιδόματα τών συναδέλφων πού 
έργάζονται στην επιλογή καί μιά 
σειρά άπό άλλες χορηγήσεις πού 
κάνει ή Διοίκηση, κατά τήν κρί
ση της γιά νά έξυπη-ρετήοη τις 
ανάγκες τής λειτουργίας της, 
στα στελέχη, τής Διοικήσεως δέν 
έγινε τίποτα.

Μιά προσβλητική τακτική γιά 
τούς συναδέλφους τής Διοίκησης 
πού άσκοΰν υπεύθυνη εργασία 
τήν οποία τό Δ.Σ. τήν αντιμετώ
πισε χλιαρά. Γιά τις προσωρινό
τητες τί vc- πούμε; Υπάρχει μιά 
’Επιτροπή ,τό 76 έτοιμη νά συ
νεδρίαση, έτοιμη νά άρχίαη νά 
έπιλύη κομμάτι κομμάτι τις διά
φορες κατηγορίες, τό Δ.Σ. θεώ
ρησε καλό νά χάση 9 μήνες σέ 
Μηχανογραφικές επινοήσεις, και 
άφοΰ έφθαοε ή ώρα τών εκλο
γών μάς υπόσχεται μέ τήν 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ ότι έγινε μιά 
επιτροπή η οποία εντός τριών 
μηνών, θά έχει λύσει τις προ
σωρινότητες. Νά δούμε.
ΕΝ ΜΕΛΟΣ:

Όιμιλεϊ μακράν τοΰ μικροφώ
νου μή άκουόμενον.
κ. Β. ΠΕΤΡΙΔΠΣ:

Συνάδελφε, δέν θά αργήσω, 
παρ'"" όλο πού θ-c- έπρεπε τήν εύ- 
αισθησία σου νά τήν είχες δεί
ξει καί στούς άλλους ομιλητές. 
Δέν νομίζω ότι είναι χαρακτηρι
στικό. Μίλησαν όλοι, βγω παρα
πάνω άπό δέκα λεπτά δέν θά 
κάνω άκόμη,

Γιά τό όριο ηλικίας γυναικών. 
Έδώ ή ανάγκη λειτουργίας τής 
Τραπέζης καί ή προσωπική πρω
τοβουλία συναδέλφων πίστωσαν 
τό Διοικ. Συμβούλιο μέ ένα Απο
τέλεσμα. Ψευδώς ή ΤΡΑΠΕΖΙ
ΚΗ αναγράφει ότι τό Δ.Σ. έδω
σε προσωρινή παράταση τοΰ ο
ρίου ηλικίας γυναικών. Ή αλή
θεια είναι ότι μιά ομάδα γυναι
κών συναδέλφων, πήγαν στον 
Διοικητή, ήλθαν σέ κάποιες ε
παφές και κατάφεραν νά πάρουν 
μιά προσωρινή παράταση όρ-ίου 
ήλικίας. Μετά άπό αύτήν τήν 
κοτάφορη παραβίαση, τοΰ ’Οργα
νισμού ’Υπηρεσίας, πού έγινε ά
πό την Διοίκηση, ή όπιοία δέν 
είχε τό δικαίωμα νά παρατείνη 
αύτό τό όριο ήλικίας, ήταν πολύ 
εύκολη δουλειά- γιά τόν Σύλ
λογο, νά ζητήση νά ίσχύοη καί 
γιά τις υπόλοιπες πού ήταν στήν 
ί’δια κατηγορία, αύτό Πού ϊσχυσε 
χαριστικά γιά μιά ομάδα.

Άπό εκεί ξεκίνησε ή ύπόθεση. 
Πέντε γυναίκες μόνες τους, πή
γαν καί -πήραν χαριστικά μιά 
έγκριση άπό τόν Διοικητή, γιά 
μία προσωρινή παράταση. Άπό 
κεί καί μετά- χορηγήθηκε καί στις 
υπόλοιπες.

Προαγωγές: Οί προαγωγές, 
είναι τεράστιο θέμα ηθικής τή
ξεως, γιά ιό Δ.Σ. γιατί οί πα
ραλείψεις πού έγιναν δέν βρή
καν κα-μμία αντίδραση. Τό Δ.Σ. 
εξαντλήθηκε όλο καί όλο οέ 
δύο Ανακοινώσεις. Δέν -έκανε 
τίποτα άλλο, άλλα ή εύαισθησία 
τοΰ Δ.Σ. θά έπρεπε να ήταν αυ
ξημένη σέ μιά καταγγελία πού 
είδε πρόσφατα τήν δημοσιότητα. 
Κάποιος συνάδελφος κατάγγειλε 
-μέ μιά Άνα-κοίν-ωΟη ότι συνά
δελφος συνδικαλιστής, πή-οε χα
ριστική πλασματική προώθηση 
έγάιμιου έτους.

Τό Δ.Σ. είχε υποχρέωση, νά 
εξακρίβωση καί αν »*έν ή παροχή 
ήταν χαριστική, νά στηλιτεύση 
τήν Διοίκηση καί νά- ζη-τήοη του
λάχιστον νά -έφαρμοΟθή αυτά πού 
εφαρμόσθηκε γιά τόν συνάδελφο 
καί γιά όλους τούς άλλους συ- 
ν-εδέλφου» πού ήταν σ’ αύτήν 
τήν κατηγορία. ’Εάν δέν ήταν 
έτσι, ώφ-ετλε νά βγή, νά πή στό 
Προσωπικό τήν άλήθετα. . . 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

. . . πρ-ασωπικοΰ θέματος, 
κ. Β. ΠΕΤΡΙΔΠΣ:

Συνάδελφε Πρόεδρε, είδε τό 
φώς τής δημοσιότητας, εγώ δέν 
άν έφερα ονόματα. Είπα ότι είδε 
τό φώς, καταγγελία γιά πλασμα
τική χ-ογηγηση προώθησης. Εί
ναι στήν τακτική τοΰ Δ.Σ. ’Έ
πρεπε νά προστατ-εύοη τόν συ
νάδελφο, πού ονομαστικά' έθίγει, 
αν ό συνάδελφος είχε δίκιο, εάν 
δέν -είχε δήκηο οφείλε τό Δ.Σ. 
νά προστατεύση τούς θεσμούς. 
Εκεί τό Δ.Σ. έπρεπε νά δείξη

μιά εύαισθησία.
Κάθε χ-ρόνο ή Διοίκηση συ

νάδελφοι, μάς έχει συνηθίσει 
στούς μποναμάδ-ες. Πέρυσι τήν 
Πρωτοχρονιά τήν ίδια εποχή, έ
δωσε τρία χρόνια προώθησης, 
οέ συνάδελφο Αντίδραση τοΰ 
Δ.Σ. δέ-ν υπήρξε. Έπρεπε τό
σοι συνάδελφοι νά πάρ-ουν αυτό 
πού έδι-καιοϋντο. Σήμερα έχου
με δεύτερο. Γιατί συνάδελφοι 
τοΰ Δ.Σ.; Μόνον ό συνάδελφος 
Διλιντάς είχε τόν ένάμισυ χρό
νο νά πάρ-η προώθηση;

Συνάδελφοι, γιά· νά τελειώνω 
μέ την πρώτη ένότητα τών θε
μάτων πού ανέπτυξα, τό Δ.Σ. 
δέν έλυσε θέματα, γιατί έχασε 
χρόνο, αύτα-ρεσκόμίενο νά πιάση 
όλα τά θέματα άπό την άρ-χή καί 
γιά νά έχει δικές του νίκες. 
Δεύτερον, ή τακτική πού ακο
λούθησε γιά τήν επίλυση τών 
θεμάτων, ήταν λαθεμένη. Σέ 
κάθε άρνηση τής Διοίκησης, σέ 
κάθε κωλυσιεργεία, εξαντλείτο 
μέ μία ’Ανακοίνωση πού έξέδιδε 
πού μέσα στην ίδια τήν Ανακοί
νωση έδιδε άφεση στόν εργοδό
τη.

Αλλοτε «έτσι άθ-ελά του ό 
εργοδότης» άλλοτε «κάποιοι μαν
δαρίνοι τής Διοίκησης» καί ποτέ 
δέν βρίσκαμε τόν ένοχο γιά οτι
δήποτε γινότανε.

Τρίτον, δέν έΡεισε τήν Διοί
κηση άπό τήν άρχή οτι σέ περί
πτωση πού τά θέματα τοΰ προ
σωπικού δέν έλύνοντ-ο θά εΰ-ρι- 
ακε δυναμική άντιμετώπιση. Τέ
ταρτον, όταν αποφάσισε νά άλ- 
λάξη τό Δ.Σ. προσανατολισμούς, 
ήταν πια αργά.

Π-έμπταν, δέν συνεργάαθηκε 
και αυτό είναι πολύ σημαντικό

γιά τήν έπίλυΟη τών θεμάτων 
τοΰ προσωπικού μέ όλες εκεί
νες τις ομάδες, μέ όλα τά σχή
ματα τά συνδικαλιστικά πού 
δ-ρσΰν στον χώρο μας. "Οπως 
καί νά τό κάνουμε όπως καί νά 
τό θέλουμε συνάδελφοι τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου δέν μπο
ρείτε νά· έπι-καλεσθήτε δα λει
τουργήσατε γιά λογαριασμό ό
λων πας δέν εϊσασταν ή συνι- 
ατα-μιένη τών Απόψεων όλου τοΰ 
χώρου. Καί άπό τό άπστέλεσμα 
τό πρόσφατο τών εκλογών, άλλα 
καί άπό τις πραγματικές συνθή
κες πού επικρατ-οΰσαν στόν χώ
ρο. ’Έπρεπε νά -είχατε έ-ρθη σέ 
κάποια έπαφή μέ τά άλλα οχή
ματα πού δροΰ-ν στον χώ-ρο, έ
στω καί άν αύτό ήσαν Αντιπο
λιτευόμενα καί νά συνεργαοθή- 
τε μαζί τους, γιά τήν έΙπίλυση 
τών έπαγγελμ-ατικών μας προ
βλημάτων .

’Άλλο σημαδιακό γεγονός ή
ταν ότι άποφάσισε καί προχώρη
σε στήν ρύθμιση τοΰ ασφαλιστι
κού χωρίς νά πάρει τήν έγκριση 
τοΰ Ουνάλο τών μελών τών συ
ναδέλφων .

Άνακεφαλαιώνιοντας καί κλεί
νοντας πάνω σιήν πρώτη ένότη
τα τό Δ.Σ. γιά δσα θέματα, δέν 
κατάφερε νά έττιβάλλη τήν άπο
ψή του στον εργοδότη, τά παρά- 
πεμψ-ε είτε στήν τακτική δικαιο
σύνη, είτε στά Διαιτητικά Δικα
στήρια. Αυτή είναι μιά πολύ κα
κή άρχή, είναι μιά τακτική πού 
αν καθιερωθή, -εύλογα θά- ρω
τήσουν πολλοί άπό μάς, τότε τί 
τις θέλουμε τις συνδικαλιστικές 
’Ηγεσίες. "Ολες μας οί απαιτή
σεις καί όλες -μας οί διαφορές ά
πό τόν εργοδότη, κάποια έιργα- 
σιακή σχέση έχουν, νά πάρουμε 
δυό νομομαθείς, κάθε πρόβλημά 
μας, κάθε αίτημά μας, νά τό πη
γαίνουν στά Δικαστήρια καί νά 
τελειώνη.

Προτού φθάσαυν τά αιτήματα, 
στά Διαιτητικά, ή ατά τακτικά 
Δικαστήρια, συνάδελφοι τού Δ. 
Σ., έξαντλούνται καί άλλα δύο 
μέσα, πού έσεϊς δέν τά εξαντλή
σατε καί -αυτά ήταν ή Αγωνιστι
κή διεκδίκηση τών αιτημάτων 
καί ή άσκηση τής πίεσης. Τέ
τοια πίεση στούς 10 μήνες τής 
θητείας σας (στούς 7 τουλάχι
στον) δέν την άσκήοατε ποτέ 
στον εργοδότη.

τήν δεύτερη ένότητα πού άφο- 
ρά τό σύνολο τών σχέσεων τοΰ 
Δ.Σ. μέ τούς άλλους Συλλό
γους, θά προτάξουμε τό θέμα τής 
ενότητας. Καταλογίζουμε στό Δ. 
Σ. ότι δέν δούλεψε γιά τήν έ- 
νότητα τ-ού προσωπικού. Ή ένό
τητα έμεινε κενή περιεχομένου 
λέξη μόνον στα χαρτιά, θά- έ
πρεπε τήν έοτομένη κι’ δλας τών 
εκλογών νά είχε είχε έρθει οέ 
επαφή μέ τά σχήματα πού κατέ
βηκαν στις έκλο-γές καί δέν βγή
καν, καθώς καί μέ έκεϊνα τά 
σχήματα, πού δροΰ-ν στόν χώρο 
-μας καί πού ύπάρχουν καί el-vm 
γνωστά καί -τά όποια δέν είχαν 
κατέβει στις εκλογές. Νά συνερ- 
γασθή μαζί τους, νά ρωτήοη τήν 
γνώμη τους καί όλοι μαζί νάι 
φροντίσουν καί γιά τήν άνοδο 
τοΰ Συλλογι-κοΰ όρ-γάνου καί γιά 
τήν επίλυση τών προβλημάτων.

Τό Δ.Σ. όμως κλείστηκε στό 
καβούκι του, δούλεψε, μεθόδευ
σε, και δέν ήθελε νά άκούαη κα
νέναν άλλον. Πίστευε ότι αύτό 
θά μονοπωλούσε όλα τά πράγμα
τα. Έν πάση περιπτώσει μέ τήν 
τακτική αύτή τό Δ.Σ. καί άπο- 
μονώθηκε καί ούσιασπκά ποτέ 
δέν -έξεπροσώπηισε τό σύνολο 
τοΰ προσωπικού. Δηλαδή μετά 
τις εκλογές, εκπροσωπούσε πάλι 
τό σύνολο τών συναδέλφων πού 
τά είχαν ψηφίσει.

Έγώ είσηγοΰμαι άπό τό βή
μα αύ-τό τής Γενικής Συνελεύ- 
σεως, εάν θέλουμε ή ένότητα νά 
γίνη πράξη, μετά- τις έκλογές, 
τό όποιο Δ.Σ. βγή νά κάνη μιά 
ομάδα, νά κάνη μιά Επιτροπή 
ή οποία θά έλθ-η σέ ιάπαφή μέ 
όλα τά σχήματα, νά φτιάξουν έ
να όργανο, μέ τήν, εύθύνη κά

ποιου -μ-έλους τοΰ Δ.Σ. τό όποιο 
νά κάνη μιά παράλληλη συλλο
γική δουλειά- μέ έ-κείνη τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου.

Βέβαια τό Δ.Σ. νά άναλάβη 
κάποια ήθική καί ύλική ενίσχυ
ση αό-τοΰ τοΰ Όρ-γάνου.

’Ομοσπονδία : Παρά βέβαια τήν 
θριαμβολογία τής ένότητας καί 
τής άριοτης συνεργασίας, τά 
πράγματα δέν λειτούργησαν Α
κριβώς έτσι. Διάσταση γνωμών 
ύπήρξε αρκετές φορές καί σω
στά αύτή ή διάσταση δέν πήρ-ε 
ποτέ τό φώς τής δημοσιότητος. 
Αλλά τό γεγονός ότι ή διάσταση 
αύ-τή τών γνωμών, πού ύπή-ρ-χε 
στήν ’Ομοσπονδία, ποτέ μά ποτέ 
δέν κατέληξε στήν υιοθέτηση Α
πόψεων τοΰ δικού μας Συλλό
γου, αλλά πάντοτε τής 'Ομο
σπονδίας, θέτει έπί τάπητος τό 
θέμα πού λέγεται Ό-μοσπονδία.

Πρέπει κάποτ-ε ή ’Ομοσπον
δία νά άναλογιαθή τις εύθύνες 
της, άν βέλη νά- ύπάρ-χη σάν 
δευτεροβάθμια όργανο κα-ί νά 
κάνη αύτό πού πρέπει νά κάνη. 
Νά ακεφθή τήν δύναμη τοΰ προ
σωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης 
καί νά τοΰ δώση αύτό πού τοΰ 
αξίζει. Πιστεύουμε ότι ή ιστο
ρία τής Εθνικής Τραπέζης, άλ- 
λά Καί ή δύναμη ή αριθμητική 
της, θά έπαιζαν σημαντικότερο 
ρόλο άν ήταν μέσα σ-τή,ν Διοί
κηση τής ’Ομοσπονδίας. Μέσα 
στην Διοίκηση τής 'Ομοσπονδίας, 
ό Σύλλογός μας, δέν έκπρ'οσω- 
πεϊται.

Πρόεδροι Συλλόγων μέ 200 
μέλη, μέ 50, μέ 300 μέλη είναι 
στό Προεδρείο τής 'Ομοσπονδίας 
καί ό Σύλλογος τών 7.0001 υπαλ
λήλων, δέν είναι. ’Άς μήν στε
κόμαστε σέ αύτό πού είπε ό συ
νάδελφος Διλιντάς καί κάποιοι 
άλλοι συνάδελφοι, γιατί στήν ’Ο
μοσπονδία δέν είμαστε. Συνά
δελφοι, άς μήν κρυβόμαστε πί
σω άπό τά-, δάκτυλά μας. "Οταν 
τό δημ-οκρα-τικό σχήμα τοΰ όυ- 
νάδελψου Μαυρουλίδη Ανέβηκε 
στην Εξουσία, τό -Προεδρείο τής 
'Ομοσπονδίας, μπορούσε νά κά
νη μιά Ανασύνθεση τοΰ Προε
δρείου της. Γιατί δέν τήν έκανε; 
Δέν μπορούσε; ’Απαγορεύεται 
άπό -τό Καταστατικό τής 'Ομο
σπονδίας να κάνη άνασόνδεση 
-κατά τήν διάρκεια τής θητείας 
του; 7.000 υπάλληλοι τής Εθνι
κής Τραπέζης, είναι δυνατόν νά

μήν έκπροσωποΰνται στήν Διοί
κηση καί στό όργανον πού λέγε
ται ’Ομοσπονδία καί δέν θά βο
ηθούσαν αύτό τό όργανο οί 7. 
000 ύπάλληλοι μέ τήν γνώμη 
τους;

Έν πάση περιπτώσει μείς ευ
χή κάνουμε, τό νέο- Δ.Σ. πού 
θά βγή, νά καταλάβη τήν θέση 
πού τοΰ αρμόζει μιά καί θά- έ
χουμε μεθαύριο Πανελλαδικό 
Συνέδριο.

Γιά τήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ: Ή 
μηνιαία εφημερίδα άλλαξε οπωσ
δήποτε όψη έπί τών ήμερων τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου. Βέβαια 
δέν θά μπορούσα νά πώ ότι οί 
διαχειριστές τών κοινών συνει
δητοποίησαν τόν ρόλο τους. Σάν 
Κλαδικό όργανο, σάν Φύλλο έ- 
νηιμε-ρώσεως καί προβληματισμού 
δέν λειτούργησε ποτέ. Λειτούρ
γησε γιά τήν π-ροβολή τών με
λών τοΰ Δ.Σ. καί γιά ψηφοθη
ρικούς λόγους. Ή μόνιμη χουν- 
τσλογική Αντισφαίριση τοΰ σημε
ρινού Π-ροέδρου μέ τόν παλαιό 
Πρόεδρο, ήταν τό μόνιμο σή
ριαλ τής ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ.

Στήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ τοΰ 
Νοεμβρίου, ·3 σελίδες άπό τις 4 
άσχολοΰνται μέ τόν συνάδελφο 
Νίκο Πίσκοπο. Δέν ξέ-ρ-ω άν δέν 
έχουμε άλλα προβλήματα νά- ά- 
σχοληθοΰμε καί ασχολούμαστε μέ 
αύτό. j

Γιά τήν άιπλή αναλογική: Συ
νάδελφοι, σιήν Απλή Αναλογι
κή, έπί τροχάδην θά σάς πώ τά 
γεγονότα μιά καί άναφέρθηκε 
καί είναι καί καθοριστικά γιά 
τήν ολη νοοτροπία τού Δ.Σ. Πι
στεύοντας, ατι τό σύστημα τό έ- 
κλογιικό πού έχουμε δέν είναι 
αύτό πού πρέπει νά είναι, δέν 
έκφιράζονται όλες οί τάσεις τοΰ 
προσωπικού μέσα στό Διοικητι
κό Συμβούλιο, δέν είναι δημο
κρατική διαδικασία, προτείναμε 
στό Δ.Σ. μέ ένα γράμμα τήν 
καθιέρωση τής απλής άν-αλογι- 
κής, σάν εκλογικού συστήματος, 
γιά τήν άνάδειξη τών μελών 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου,

Μετά- άπό αύτήν τήν επιστο
λή, συζητήσαμε μέ τόν Πρόεδρο 
τοΰ Συλλόγου στά Γραφεία τού 
Συλλόγου, πάνω στό περιεχόμιε- 
νο τής έπ στολής, δ-που ή θέση 
τοΰ Προέδρου ήταν ότι ή Ανα
λογική έχει διάφορα μειονεκτή
ματα, έχει καί διάφορα πλεονε
κτήματα, έμείς σταθμίζουμε τά 
μειονεκτήμα-τά της, ότι είναι έ
τσι καί άλλοιώς καί έν πάίση πε- 
ρι-πτώίσει μελλοντικά νά δούμε. 
Εμείς επιμένουμε δη ή άιπλή α
ναλογική, θά ήταν τό μεγάλο 
εκείνο χωνευτήρι καί τό -μεγάλο 
σχολειό πού θα μάθαιναν όλοι 
οί συνάδελφοι νά συν εργάζονται 
μεταξύ τους.

Άπό -κεί θά έβγαιναν οί 
πραγματικές συνδικαλιστικές δυ
νάμεις έκεϊνες, πού θέ- βοηθού
σαν γιά τήν ένότητα. Τό μόνι
μο Επιχείρημα νιά νά πάρη καί 
μιά Απάντηση, πού -ρώτησε κά
ποιος, τοΰ Προέδρου τοΰ Συλ
λόγου, ήταν βέβαια ό-τι έχει καί 
ώριαμ-ένα μειονεκτήματα στήν ά
σκηση τής έξου-σίας, καί ότι μέ 
τήν απλή άναλσγική, θά έπιβίω- 
ναν άνεπιθύμητ-οι συνδικαλιστές.

Έμ-είς πιστεύουμε ότι καί άν 
ύπάρχουν Ανεπιθύμητοι συνδικα
λιστές, ή άπλή Αναλογική θά 
τούς εξαφανίσει καί όχι τό πλει
οψηφικό. Ή άπλή Αναλογική 
είναι αύτή πού δίνει τό μέτρο 
τοΰ τί μετράει ό καθένας στόν 
-κόο-μο, οιήν βάση.

Μετά τήν άρνηση τοΰ Δ.Σ. 
μετά άπό τήν θέση πού κράτησε, 
εμείς μαζέψαμε ύιπογραφές, Α
σκήσαμε ένα καταστατικό δικαίω
μα καί καταθέσαμε τις ύπογρα- 
φές στόν Σύλλογο, γιο τήν σύγ
κληση -έκτακτης Γενικής Συνέ
λευσης. Άπό τήν στιγμή αύ-τή 
καί μετά αρχίζουν όλες οΐ κα
θοριστικές γιά τήν νοοτροπία τού 
Δ.Σ. διαδικασίες καί ενδείξεις. 
Τό Δ.Σ. τήν ίδια μέρα μάς γυρ
νάει πίσω. . .
κ. ΤΡΙιΜΗΣ:

Όμιλεϊ μακράν τοΰ μικροφώ
νου μή άκουόμενος.
κ. Β. ΠΕΤΡΙΔΠΣ:
Μέ ουγχωρεϊς συνάδελφε Τρί- 

μη, έγώ δέν ταλαιπώρησα κανέ
ναν. Κάθησα στήν θέση μου 
καί τούς ακόυσα όλους. Νομίζω 
στι ατό τέλος - τέλος μιλώ καί 
γιά ένα θέμα πού -μάς αφορά ά
μεσα. Έχ τε πάρει θέση στήν 
άπλή αναλογική. Συνάδελφε 
Πρόεδρε, νά προστατεύσετε τόν 
ομιλητή, διότι όταν μιλάμε άπό 
τό βήμα έχουμ-ε απαίτηση νά 
ύπάρχει άπό τούς «άντιφρο- 
ν-οΰντες» συναίσθηση τοΰ χώ-ρου 
όπου βρισκόμαστε.

Συνεχίζω, τό Δ.Σ. έπέστρεψε 
τις ύιπογραφές, μέ έπιστσλή του 
μέ μιά Αδιανόητη παρατήρηση 
γιά τήν γνησιότητά τους καί 
γιοι τό μυαλό -τών συναδέλφων 
πού τό ύπέιγραψαν. Δηλαδή, άμ- 
φησβήτησε άν οί συνάδελφοι κα
ταλάβαιναν καί ύπέγραψαιν στό 
χαρτί άπό τήν μιά με-ριά καί άν 
ήταν «γνήσιες οί ύπογραΐφές, πα
ράλληλα δέ ζητούσε -καί πρό
σθετα στοιχεία καί μέσα σ’ αύτά 
τά στοιχεία ζητούσε καί τά

στοιχεία τοΰ Δελτίου ταυτάτη- 
τος.

Δέν ξέρω συνάδελφοι, άν όσοι 
άπό σάς τελευταία ύπογράψατε 
κάποιο χαρτί πού έγώ ύπέγρα- 
ψα, όπου δυνόταν μία δήλωση 
γιά τόν μή διορισμό προσωρινής 
Διοίκησης. Σάς ζήτησαν οι συ
νάδελφοι τού Δ.Σ. τήν 'Αστυνο
μική σας ταυτότητα γιο νά ύπο- 
γ-ράψετε; Σέ μάς όμως μάς ζή
τησαν τήν Αστυνομική ταυτότη
τα, καθήσαμε ένάμισυ μερόνυ
χτο, βάλαμε τά στοιχεία τής ’Α
στυνομικής ταυτότητ-ος και όλα 
τά άλλα πού ζήτησαν καί τις 
διαβιβάσαμε ξανά στον Σύλλογο. 
Τό Δ.Σ. πάλι, ακολουθώντας 
παρελκυστική τακτική τις διαβι
βάζει σέ έναν Νομικό Σύμβου
λο, γιά νά γνωμάτευση γιά τό 
σύννομο τών ενεργειών. Μάς 
κοινοποιεί αύτήν του τήν πράξη, 
περιμέναμε νά -μάς κοινοποιήση 
καί τήν γνωμάτευση τού Νομι
κού Συμβούλου, βέβαια τέτοια 
γνωμάτευση δέν εϊδ-αμε - ποιτέ, 
(δικό τ-ου δικαίωμα).

Κάλεοε τήν Γενική Συνέλευ
ση, γιά τήν άπλή Αναλογική 
στήν ΑΕΛΛΩ, σέ χώρο πού Α
πέχει άπό τό Κέντιρο, για νάι 
δυ-οχεράνη τήν προσέλευση τών 
συναδέλφων καί καθόρισε τήν 
4 ή ώ-ρ-α, ώστε νά μήν προλα
βαίνουν οί συνάδελφοι ά-πό τά 
περιφερειακά καταστήματα νά 
'ρθοΰ'ν. Δέν γράφει μέσα σιήν 
πρόσκληση οτι είναι μιά καί έξω 
ή ΣυνέλευΟις, άνω εϊχ-ε τέτοιες 
γνωματεύσεις, πού έλεγαν οτι 
σέ μία καί -έξω θά πάη, ότι χρει
άζεται ειδική ά-παρτία, δέν τά 
άναγράφει, δέν αναγράφει ρη
τά, ότι θά είναι μία καί έξω.

Οί συνάδελφοι συνηθισμένοι 
στις Συνελεύσεις, διότι και γιά 
τις έκτακτες Συνελεύσεις, τη
ρούνται τάι τών τακτικών. .. 
κ. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ:

Όμιλε! μακράν τού μικροφώ
νου .
κ. Β. ΠΕΤΡΙΔΠΣ:

Συνάδελφε, Βελένΐζα, τώρα 
θέλεις νά φύ-γης; Γιά τό όνομα 
τ-οΰ θεοΰ. Πώς δέν είναι θέμα; 
Είναι χαρακτηριστικό τής νοο
τροπίας τοΰ Δ.Σ. γιατί όταν το 
Δ.Σ. επιστρέφει υπογραφές πί
σω καί ζητάει στοιχεία Αστυνο
μικής ταυτότητος. Καί οάς δίνω 
γιά νά καταλάβετε συνάδελφοι, 
τήν πληροφόρηση καί κάντε μία 
σύγκριση. "Οταν ζητούσαμε τήν 
καθιέρωση τής άπ,λής Αναλογι
κής καί μάς έφερναν προσκόμ
ματα, παράλληλα τις ήμερες ε
κείνες, ζητούσαν στά Δευτερο
βάθμια καί ατά Τριτοβάθμια όρ
γανα τήν καθιέρωση τής άπλής 
Αναλογικής.

Σάς διαβάζω «ΝΕΑ», Όκτώ- 
βιρης, Τετάρτη, 26.10.77:

«Νά έκδημιοκρατιοθοΰν οι έρ- 
γαιικές Ενώσεις. Νά- έκδημο- 
κ-ρατισθοΰν τά Καταστατικά τών 
Πρωτοβαθμίων καί Δευτεροβαθ
μίων έργατοϋιπαλληλικών ’Οργα
νώσεων, ζήτησε η Αντιπολίτευ
ση τής ΓΣΕ-Ε. Ζήτησε άκόμη νά 
έψα-ρμο-σθή ή ά-πλή Αναλογική 
στις -έίκλσγές. Διατυπώθηκε όμως 
άπό τήν ηλειοψηφία άποψη ότι 
πρέπει νά ιέφα-ρμαοθή τό πλειο
ψηφικό σύστημα, αλλά τελικά 
καμμιά ά-πόφαοη έπί τοΰ θέμα
τος δέν -έλήφθη».

Άκοΰστε τώρα καί κάντε συγ
κρίσεις :

«Άνπκσμμου-νιστική ύστερία 
έικδηλώθη-κε άπό μέρους τών 
χουντικών Συμβούλων πού ζή
τησαν τελικά νά -έφαρμοσθή τά 
πλειοψηφικό σύστημα στις έκλο- 
γές καί στην άνιτιπροσώπευση 
στό Συνέδριο τής ΓΣΕΕ.

Αύτή ήταν ή θέση τότε στήν 
ΓΣΕΕ ώρισμένων εκπροσώπων 
πού δέν ήθελαν τήν άπλή Ανα
λογική. Τήν δίκιά σας τήν θέ
ση νά μάς τήν δώσετε αν τήν 
θέλετε ή όχι όταν θά δευιτερο- 
λσγήσετε.

Συνάδελφοι, τελειώνω. Τό 
Δ.Σ. σαν συνδικαλιστικός φορέ
ας, Αξιολογείται αρνητικά άπό 
τήν ποιότητα πού έδωσε στό 
Συλλογικό μας ό-ρ-γανο καί άπό 
τήν προσπάθεια Ανανέωσης προ
σώπων στό συνδικαλιστικό -μας 
χώρο, αλλά καί ιδεών, γιά μιά 
αλλαγή, πού -εύαγγελίσθηκε προ
εκλογικά Καί πού πιστεύω όπ 
στάθηκε τό κύριο κριτήριο επι
λογής -του τότε άπό τό Σώμα 
των συναδέλφων.

Σήμερα, κάνοντας έναν Απο
λογισμό τού έργου των, βλέπου
με άπό τήν -μεριά μας, ότι οί αύ- 
τοστ-ρατευθέντες τόν Μάρτη τοΰ 
1977 πρέπει νά άποστ,ρατευθοΰ-ν. 
Δέν τούς καταλογίζουμε κακές 
προθέσεις. Καμμιά- -κακή πρόθεση 
γιά τήν καθυστερημένη Ανάμειξη 
ατά κοινά, άλλα σήμερα είναι 
ξεπερασμένοι άπό τήν έπσχή 
τους. Έάν θέλουν νά προσφέ
ρουν ένα θετικό έργο, άς έπα- 
να-παυθού-ν στις παλιές δάφνες 
τους, στις συνδικαλιστικές τής 
προ τοΰ 1967. Τό προσωπικό 
φαντάζομαι θά τούς τό έκτιμή- 
σει.

Εύχαριοτώ.
(Χειροκροτήματ α)

ΣυνάόεΛφοι,
Τά επαγγελματικά μας Θέματα πού 

βρίσκονται σέ αποφασιστικό και κρίσιμο 
I σημείο

απαιτούν

ισχυρό Διοικητικό Συμβούλιο, Ικανό νά ά- 
γωνισΟεΐ μέχοι την πλήρη έπί λύσή τους.

‘Όλοι στις κάλπες στις 5 και 6 Φεβρου
άριου.

Ή καθολική συμμετοχή μας στις αρ
χαιρεσίες άποδεικνύει τήν απόφασή μας γιά 
τή μαχητική διεκδίκηση των δικαιωμάτων
μας.

■..................... ...... 11111........



ΓΗ

‘Ομιλία τού σον. Λ. Κωναταντέλου
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άηό τή σελ. 10) 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ό κ. Κωνσταντέλλος έχει 1 ον 
λόγον.
κ. Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ :

Δέν σκοπεύω νά σας απασχο
λήσω παραπάνω από μερικά λε
πτά, γιατί ήδη ή Συνέλευση έ
χει ταιλαιπωρηθή πολύ περισσό
τερο άιπ’ όσο Θ6 έπρεπε και όυ- 
οφοροΰν πάρα πολλοί συνάδελ
φοι. Πρέπει νά Πω ότι είναι ή 
πρώτη φορά πού απευθύνομαι 
σιτήν Συνέλευση άπό τό βήμα 
αύτό, καί περίμενα αύιτή τήν 
στιγμή μέ μιά, νομίζω, δικαιο
λογημένη συγκίνηση, γιατί πι
στεύω ότι η επικοινωνία αύτή, 
ή εύκαιρία πού δίνεται γιά ε
πικοινωνία άπό αύτό τό βήμ·α, 
είναι ή βαοιικώτερη, ’ίσως, προϋ
πόθεση, γιά νά λειτουιργήση δη
μοκρατικά καί σωστά ό Σύλλο
γός μας, άλλα καί οποιοσδήποτε 
Σύλλογος.

Σ’ αύτήν τήν συγκίνηση όμως 
έχει ποοΟτεθή καί μιά λύπη, ριο 
πικρία σήμερα, γιατί πιστεύω ό
τι τό θέαμα πού παρουσίασε ή 
Γενική μας Συνέλευση, είναι 
Απαράδεκτο, οχι μόνον γιά τήν 
Γενική Συνέλευση ένός άπό 
τούς μεγαίλυτέρους, ίσχυροτέ- 
ρους καί ίστορικότερους Συλλό
γους τής χώρας, άλλά ακόμα καί 
γιά Γενική Συνέλευση, ιτών ’Ι
χθυοπωλών κάποιας σκάλας.

Πιστεύω στι οί άνθρωποι οί ό
ποιοι πρακάλεσαν, καί γιά νά γί
νω πιο συγκεκριμένος, ό άνθρω
πος ό όποιος προκάλεσε τήν οξύ
τητα αύιτή, δεν θά έπρεπε νά 
τό έχει κάνει. ’Εάν τό έκανε 
σκόπιμα αύτό, πράγμα πού δεν 
θέλω νά· τό πιστεύω, ή ενέργεια 
του αύτή είναι απαράδεκτη. Έάν 
τό έκανε άθειλά του, θά -πρέπει 
νά τό άναλογποΟή καί νά κατα- 
λάβη σέ τί σφάλμα έπεσε. ’Α
νεξάρτητα άπό τά πιστεύω τού 
καθενός μας, ανεξάρτητα άπό τις 
θέσεις μας τις συνδικαλιστικές 
καί τις πολιτικές, πρωταρχική Α
παίτηση αύτής τής θέσης μας, 
σάν συνδικαλιστών, είναι νά σε
βόμαστε τις πεποιθήσεις των άλ
λων καί νά μήν τούς προσβάλ
λουμε όταν δεν έχουν τήν άμε
ση δυνατότητα νά άπαντήσουν. 
Αύτό, έκτος άπό τό άλλα, είναι 
καί άναδρο.

Τέλος πάντων, δέν θέλω νά 
παρατείνω πάιρ-α πολύ τήν ομι
λία μου, ούτε νά αναλύσω καί 
νά προσπαθήσω νά δώσω λύσεις, 
ατά προβλήματα πού μάς άπα- 
σχολοΰν. Αύτό τό έκαναν μέ 
περισσή άξιωσύνη, καί ό προλα- 
λήοας κύριος Πετιρίδης, καί οί 
προηγούμενοι, καί ίσως θά τό 
κάνουν καί οί επόμενοι. Δέν 
θά έπε-κταθώ καθόλου πάνω σ’ 
αύτά τό θέματα.

Πιστεύω ότι τό βασικώτερο 
στοιχείο, ή πιό άπαραίτηιτη προϋ
πόθεση γιά νά επιλυθούν όλα 
αύτά τά θέματα, είναι νά λει- 
τουργήοη δημοκρατικά ό Σύλλο
γός μας, νά λειτουργήση δημο- 
κραπκό στήν πράξη καί όχι ατά 
λόγια, νά λειτουιργήση δημοκρα
τικά -μέσα στις διαδικασίες του, 
καί οχι σιά χαρτιά καί στις προ
αγγελίες, νά λειτουιργήση δημο
κρατικά, γιατί μόνον μάσα άπό 
αύτές τις δημοκρατικές διαδικα
σίες, θά ξεπηδήσουν οί λύσεις, 
στα προβλήματα πού τόσο συν
τριπτικά μάς απασχολούν.

Δέν λειτουργεί δμως δημοκρα
τικό αύιιός ό Σύλλογος, δταν 
τό Δ.Σ. πού εύαγ-γελίοθηκε τις 
δημοκρατικές διαδικασίες, τό Δ. 
Σ. πού προτού γίνει Δ.Σ., σάν 
ψηφοδέλτιο, θέλησε καί προσπά
θησε νά μάς πείση ότι θά φέρη 
αύτόν τον εκδημοκρατισμό, αύ- 
τήν τήν κάθαρση μέσα στον Σύλ
λογο, έκανε δέ ακριβώς τα αντί
θετα πράγματα, άπό αότά πού 
είχε ύποσχεθή. Τά εξήγησαν οί 
προηγούμενοι ομιλητές,στις επα
φές πού είχαν μέ τό Δ.Σ., στήν 
όλη τακτική του, στήν ενημέ
ρωση, στήν μηδενική πραγματικά 
ενημέρωση τού προσωπικού πά
νω ατά θέματα πού μάς Απασχο
λούσαν.

’Αλλά νομίζω ότι βασική προϋ
πόθεση τής Δημοκρατίας, γιά νά 
συμιμιετάσχ-ουν ένεργά, κάθε μέ
λος, κάθε άτομο, κάθε κύτταρο 
τού συνόλου, είναι ή (ενημέρω
ση. Αύτή ή ένηιμέρωση δέν προ- 
σφέρθηκε άπό αύτό τό Δ.Σ. ού
τε στο ελάχιστο, σέ βαθμό πι
στεύω λιγώτ-ερο απ’ ότι καί άπό 
τά προηγούμενα, τά χαρακτηρι- 
οθέντα χουντικά Διοικητικό· Συμ
βούλια.

Τί έκανε ή ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ 
τόσους μήνες, τί ανακοινώσεις 
είδαμε; ’Εγώ προσωπικά, σάν 
σχετικά νέος συνάδελφος, εΐλι- 
κρινά προσπαθούσα νά πετύχω 
τήν πληροφόρησή μου μέσα άπό 
άλλες πηγές. Δέν νομίζω νά σάς 
πληροφόρησε πάνω σέ τίποτα τό 
Διοικητικό Συμβούλιο. Τίποτα 
Απολύτως. Καί θά συμπληρώσω 
καί σέ κάτι τον κ. Πειιρίδη, πά
νω στο θέμα πού μας πονάει πο
λύ, τής άπλής αναλογικής, ό συ
νάδελφος Πρόεδρος δέν εκδήλω

σε απλώς τις διάφορες άντιρή- 
σεις τις όποιες είχε πάνω στήν 
ψηφίαη της απλής άναλογικής. 
’Εκδηλώθηκε σαφώς ύπέ-ρ τού 
πλειοψηφικού καί είπε ότι οί κα
ταστάσεις οί όποιες επικρατούν 
αυτήν τήν στιγμή στο χώρο μας, 
εύνοοΰν τό πλειοψηφικό κα-ί 
ταυτίστηκε, τυχαία θέλω νά πι
στεύω, μέ τούς χουντικούς, αυ
τούς πού άναφέ-ρουν τό' σχετικά 
δημοσιεύματα τών εφημερίδων.

Μέ αύτήν τήν τακτική θά κά
νουμε νά μάς πιστέ,ψη τό σύνο
λο τών συναδέλφων στι είμαστε 
δημοκράτες, ότι θά ακολουθή
σουμε δημοκρατικό συνδικαλι
σμό καί ότι θά έξυγιάνουμε αύ- 
τσν τον Σύλλογο, ό όποιος τό
σα καί τόσα έχει υποφέρει μέ
χρι σήμερα; Μέ τήν τακτική 
τού συναδέλφου Δι-λιντά, πού α
νέβηκε (επάνω καί μετέβαλε, 
μέ τήν προκλητική του τακτική 
καί ήταν γνωστό ότι θά γίνη 
αύτό, τήν αίθουσα αύτή σέ άρέ- 
να;

Γιατί; Δέν έχουν δικαίωμα οί 
«χουντικοί» ή οποιοσδήποτε άλ
λος; 'Οποιοσδήποτε συνάδελφος 
δικαιούται νά συμμετ-άσχη μέσα 
σέ ένα Διοικητικό Συμβούλιο, 
αν ψηφιοθή βέβαια άπό τό σώμΙα 
τών συναδέλφων. Δέν μπορού
με νό- δείξουμε ,μιά πολιτισμένη 
τακτική, μιά τακτική συνεργα
σίας; Άλλά μόνον μέσα άπό 
αύτήν τήν συνεργασία θά ξεπη- 
δήση ένα καλύτερο Διοικητικό 
Συμβούλιο καί θά καταλήξη, πι
στεύω καί ελπίζω, σέ ένα κοινό 
ψηφοδέλτιο, καί 6χι σέ ψηφο
δέλτια όρχρ-ντκά.

Ό συνάβ-ελφ-ος κ. Διλτντάς 
χαρακτήρισε τό σχήμα τού Δη- 
μσκρατιικοΰ Συνδικαλισμού ακέ
φαλο. "Ισως γιατί έχει συνηθί
σεις στις ετικέτες ό συνάδελφος 
Διλινιάς, ’ίσως γιατί θά έπρεπε 
νά έχουμε κολλήσει μιά ετικέτα 
πού νό λέει θεοφανάπουλος, ή 
Πετρίδης, ή οτιδήποτε, πάνω 
στήν προμετωπίδα, ή κάτω άπό 
αύτήν. ’Εμείς δέν τό πιστεύου
με αύτό. Πιστεύουμε οτι αν δέν 
ξεκινήοη π δημοκρατική συνερ
γασία μέθα ά-πό τά μέλη ένός 
σχήματος, δέν πρόκειται ποτέ νά 
έπεκταθή στόν ύπόλοιπο Σύλλο
γο. Πρώτα άπό κεϊ πρέπει νά 
ξεκινήσει, καί μειτά νά έπεκτα
θή στους υπόλοιπους.

(Χειροκροτήματα).
Γιά νό' καιταλήιξουμε μιά μέρα 

έκεϊ πού πρέπει νά καταλήξου
με. "Ετσι θά πετύχουμ-ε τήν κα
θολική συμμετοχή όλων τών συ- 
ναίδέλφων γιά νά λειτουργήσει 
δυναμικά ό Σύλλογος. Ζητάμε 
αγωνιστική διάθεση, εκδηλώσεις, 
πρωτοβουλία, συμμετοχή στις Α
περγίες, αγώνα άπό τούς συνα
δέλφους. Πώς; "Οταν βρίζουμε 
καί δημιουργούμε διάσπαση, σ’ 
αύτούς πού έκπροσωποΰν, καλώς 
ή κακώς, δέν έχει σημασία, ένα 
μεγάλο άριθίμό τών συναδέλ
φων ; Πώς θά τό πετύχουμιε αΰ= 
τό; "Οταν αποκλείουμε καί προ
σπαθούμε νό· θέσουμε ύπό τό 
πέλμα μας, συναδέλφους, πού 
ίσως καί αύτοί πιστεύουν, σέ ώ- 
ρισμ-ένες Αρχές καί προσπαθούν 
νά τις εφαρμόσουν; όταν δέν 
τ-ούς διαθέτουμε τίποτα, ούτε 
τήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ, ούτε ένα 
μέσον γιά νά Ακουστή ή φωνή 
τους.

'Όταν εμείς θελήσαμε νά κά
νουμε συνδικαλισμό, πληρώνου
με καί τήν τελευταία δραχμή άπό 
τήν τσέπη μας, γιά νά Ακουστού
με, όχι γιά νό' βγάλουμε κανέ
να κέρδος, άλλά γιά νά Αντι
μετωπίσουμε ένα πανίσχυρο Δ. 
Σ. (ένναώ πώς μπορούμε νά έ- 
πιοηράνουμε στά σύνολο τών συ
ναδέλφων τά λάθη τά όποια κά
νει τό Δ.Σ.;) όταν τό' μέσα πού 
διαθέτουμε είναι πενιχρά;

Δέν θά ήταν ποωταρχική υ
ποχρέωση τού Δ.Σ. νά παρέχει 
ίσους όρους, σ’ αύτήν τήν Αντι
πολίτευση πού ύπάρχει, γιατί 
μόνον μέ τήν Αντιπολίτευση ύ- 
πάρχει Δημοκρατία, γιατί όπου 
δέν ύπάρχει Αντιπολίτευση δέν 
ύπάρχει Δημοκρατία, δέν ύπάιρ- 
χουν δημοκρατικές διαδικασίες, 
δέν ύπάρχει Σύλλογος.

(Χειροκροτήματα).
Δέν θέλω νά σάς απασχολή

σω περισσότερο, θέλω νά συγ
χαρώ τον συνάδελφο Μυλωνά, 
γιά μία φράση τήν οποία είπε: 
Είπε ότι πρέπει νά έκλεγεϊ ίκα- 
νώτερο Δ.Σ., καί έχει Απόλυτο 
δίικηο, ,μά δέν νομίζω ότι ήταν 
ανάγκη νό' τό στη. Εϊνιαι σχεδόν 
Αδύνατο νά μήν είναι ίκανώτε- 
ρο τό άποιοδήποτε Δ.Σ. θά πρό
κυψη, άπό αύτό τό όποιο τώρα 
πα,οαδ-ίδει.

Βέβαια, ό συνάδελφος Μυλω
νάς, άνέφερε καί μιά συνεργα
σία Δημοκρατικών δυνάμεων, ή 
άποία θά πρόκυψη πιθανόν μετά 
άπο τις εκλογές. Δέν κατάλαβα 
καλά πώς τήν εννοεί αύτή, καί 
πώς εννοεί τον αποκλεισμό τών 
μή καταλλήλων συνδικαλιστών. 
Πιστεύω στι οί μόνοι πού μπο

ρούν νά κρίνουν ποιοι είναι κα
τάλληλοι συνδικαλιστές καί άξι
οι συνάδελφοι, γιο νά εκπροσω
πήσουν τον Σύλλογο, είναι τό 
σύνολο τών συναδέλφων καί μό
νον.

Μόνον μέ τήν ένημέρωοη αύ- 
τών τών συναδέλφων, οχι μέ

κ. I. ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ;
Συνάδελφοι, αισθάνομαι υπο

χρέωση σήμερα, μετά άπό 14 
χρόνια πού δουλεύω στήν Τρό
πε ζά μας, νά ανέβω γιά πρώτη 
φορά στο βήμα τής Γενικής Συ
νέλευσης τού Συλλόγου μας, 
γιά νό' Ασκήσω μιά καλοπροαί
ρετη κριτική γιά όσα λυπηρά 
συμβαίνουν στόν χώρο μας.

Καί πρώτα σέ σάς, κύριε Πρό
εδρε, πού δέν κάνατε δεκτό ένα 
μικρό αίτημα πού σας είχα δια
τυπώσει σέ μιά προηγούμενη ά- 
ναβληθείοα Γενική Συνέλευση 
λόγω άπαρτίιας. Σάς είχα παρα- 
καλέσει νά κάνετε τήν Γενική 
Συνέλευση τήν προηγούμενη αρ
γία, γιά νά μπορέσουν νά τήν 
παρακολουθήσουν καί οί συνά
δελφοι τής επαρχίας, άλλα καί 
οί παρευιρισκόμενοι μή έχοντας 
τό άγχος τής δουλειάς τής επο
μένης, νό' έχουν τήν δυνατότη
τα νά καθήσουν μέχρι τό τέλος.

Αγαπητοί συνάδελφοι τού 
Δ.Σ. τού Συλλόγου μας, ιδιαί
τερα έοεϊς οί αύτοστρατευθέντες 
όπως μάς είπατε στις περασμέ-. 
νες εκλογές, γιά τήν σωτηρία 
του, νομίζω ότι όιχι μόνον έργο 
σωτηρίας δέν προσφέρατε, άλλα 
διαψεύσατε, τόσο έκείνους πού 
σάς ψήφισαν, όσο καί έκείνους 
πού πίστευαν ότι τουλάχιστον 
σάγ μιά δημοκρατική Ηγεσία 
τού Συλλόγου μας, έτσι άλλω
στε αύτιοδιαφημιζόσαστε, νέες 
καλές σελίδες θά γράφατε στήν 
ένδοξη ιστορία του. Καί είναι 
διπλή ή εύθύνη σας, πρώτον 
διότι δέν έππύχητε τίποτα, καί 
δεύτερον, διότι δώσατε τό δι
καίωμα νά εμφανίζεται στόν ο
ρίζοντα πάλι σάν νέος σωτήιρας, 
τό παρελθόν, πού μόνον πικρές 
στιγμές έπρεπε νά μάς θυμίζη.

Αίαθάνεσθε αλήθεια, πόσο κα
κό προξενήσατε καί τί ολέθριο 
μέλλον ίσως μάς προετοιμάσατε; 
Ποια τό' έπιτεύγματά σας; Α
σφαλιστικό, άγνοια πλήρη όλο 
τό προσωπικό σχεδόν. Μεθοδεύ
σατε λύση, προωθήσατε Νομο
σχέδιο προς ψήφιση, έγνώριζαν 
οί πάνίτες τά πάντα, έκτος άπό 
μάς συνάδελφοι, νά μήν διαρεύ- 
σουγ τάχα τά υυστικά άπό μάς,

Κα Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ:
’Επειδή πολλά άπό τά θέματα 

έχουν θίξει οί προλαλήσαντες, 
θά θίξω τά ύπόλοιπα ιέπί τού Α
πολογισμού. Ώς προς τό Ασφα
λιστικό είπαν αρκετά. Ή πιο Α
μερόληπτη γνώμη άπό όλους ε
δώ, οί όποιοι γιά διαφόρους λό
γους αντιπολιτεύονται μεταξύ 
τους, καί μάλιστα ή mo αρμοδία 
γνώμη είναι τών συνταξιούχων, 
τού Ταμείου Συντάξεων Εθνι
κής Τραπέζης.

Συγκεκριμένα, μέ τήν Γενική 
Συνέλευση τών Συνταξιούχων 
τής 5ης Δεκεμβρίου 1977, επα
ναλαμβάνεται ένα Ψήφισμα πού 
είχε έκδοθή προηγουμένως στις 
10 Μαΐου ’77. Μέ αύτήν τήν 
Συνέλευση καταδικάζεται ή ε
νέργεια αύτή τής ένοποιήσεως 
ιών Ασφαλιστικών Ταμείων, τής 
συγχωνεύσεως τών Ασφαλιστι
κών Ταμείων Εθνικής καί τ. 
Αθηνών, σάν Απαράδεκτα ετε
ροβαρής γιά τό Ταμείο Συντά
ξεων ’Εθνικής Τραπέζης, πού 
τόσο πολύ τό ταλαιπώρησε ή 
συγχώνευση γιόι τήν οποία βέ- 
βττπ δέν φταίνε ούτε οί συνά
δελφοι τής Τραπέζης Αθηνών, 
άλλά ούτε καί οί χιλιάδες συ
νάδελφοι τής Εθνικής, πού 
βρέθηκαν ξαφνικά συνταξιούχοι 
μέ πολύ πενιχοή. σύνταξη καί 
εις βάοος τού Ταμείου ’Εθνικής 
πού κατήντησε έτσι έλλειμματι- 
κό.

’Επειδή λοιπόν όλοι μιας έν- 
διαφερόίμεθα γτατί αυοιο θά γί
νουνε συνταξιούχοι, θά πρέπει 
νά δώσουμιε μεγάλη προσοχή σ’ 
αύτά τό Ψήφισμα πού μάς κα- 
λεϊ νά προστατεύσουμε τό Τα
μείο Συντάξεων καί νά μήν τού 
δημίου ο γήσουμε άλλα έλλείμπα- 
τα. 'Η Τράπεζα έχει άναλάβει 
τό 1976 νά καλύψει όλο τό έλ
λειμμα πού έχουμε καί πού προ- 
έοχεται άπό τήν συνχώνευση 
και άπό ελλείμματα, δηλ. άφ’
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δένιση τώγ διαφόρων συνδικα
λιστικών σχημάτων, θά μπορέ
σουν οί ’ίδιοι συνάδελφοι νά κρί
νουν καί νά περιφρονήσουν ή νά 
απομονώσουν αστούς πού μπορεί 
νά κάνουν κακό στόν Σύλλογο. 
Βέβαια αύτή ή ενημέρωση δέν 
ύιπήρξε πστέ, γιατί θά ήταν ε
πιζήμια γιά τό απερχόμενο Διοι
κητικό Συμβούλιο.

Τελειώνω συνάδελφοι, δέν 
θέλω νό' πώ περισσότερα. Ελ
πίζω μόνον στο μέλλον καί τό 
μέλλον αύτό έλπίζω νά άρχίση 
άπό αύριο, νωρίτερα ακόμα κι’ 
άπό τις έπερχόμενες εκλογές, 
νά μπορέσουμε νά συνεργασθού-

λές καί όσοι είχαν ενδιαφέρον 
νά μάθουν, δέν μπορούσαν νά 
μάθουν άπό τά διάφορα Γραφεία 
Γραμματέων καί Φαρισαίων πού 
κυκλοφορούσε.

’Οργανισμός μεθοδεύεται, προ- 
οωρινότηιες μεθοδεύονται, Ανα
δρομικά ύπερωιριών μεθοδεύτη^ 
Καν οί περικοπές, έπιδόματα Δι
οικήσεων συζητοΰνται, γιά τις 
κρατήσεις μισθών λόγω τών ά- 
περγιών, ούτε συζήτησις. Ανα
λογική, δημοκρατική μέν, άλλόι 
ανεφάρμοστη στόν χώρο μας. Ό 
περίφημος Νόμος 330 ξεχάστηκε 
θέμα μή Πιτυχιούχων τί νά πρω- 
τοπούμε; "Οτι τό σχέδιο έπιλύ- 
σεως συνέταξε ό Σύνδεσμος μή 
Πτυχισύ-χων; "Οτι προσπαθήσατε 
νά τό ύποβάλλη ό Σύλλογος 
Τραπέζης Αθηνών καί ό δικός 
μας, νά κάνη παρέμβαση διότι 
δέν υπήρχε έγκριση τής Γενικής 
Συνέλευσης;

"Οτι μόλις ό Σύνδεσμος πήρε 
απόφαση κατόπιν αύτού νά προ- 
χωρήση μόνος του, βρήκατε ιτήν 
νομική κάλυψη; Πλησιάζανε 
βλέπετε οί εκλογές, καί τί θά 
είχαμε νά έταδείξουιμε ατούς εν
διαφερομένους; Γιά νά μήν ά- 
ναφέρω καί τό λυπηρό τού τρό
που έπιδόσεως τής έξωδίκου. 
Να θυμηθούμε Καί μερικό' άλλα 
9 μήνες άριστσς ό κ. Διοικητής, 
μέ θέματα έπιλυθέντα μηδέν. 
Τόγ ΙΟον μήνα τό Δ.Σ. προσε^ 
βλήθη άπό τον κ. 'Υποδιοικητή, 
σέ τί θέμα; Ούτε πού μας γνώ
ρισε, λές καί ή προσβολή άπευ- 
θύνειτο προσωπικά στα μέλη του 
καί οχι σέ όλους μας.

Ανακοίνωση, απειλές, τήν έ- 
παμένη κατόπιν παρεμβάσεως 
τού κ. Διοικητοϋ πλήρης ίκανο- 
Ποίησις του, τήν μεθεπόμενη α
ναγγελία Απεργίας. Βγάλτε συμ
περάσματα. Καί άπό δημακρα- 
τικότηια άλλο τίποτα. 'Υποδεί
ξεις σέ εκπροσώπους τών κατα
στημάτων γά μήν υπογράφουν 
σέ Ανακοινώσεις συνδικαλιστι
κών σχημάτων, λές καί ήταν διο- 
ρισθέντες καί ’Επίτροποι καί όχι 
έκλενέντες καί εκπρόσωποι τών 
συναδέλφων.

Έπιατροφή τών ύπαγραφών 
συναδέλφων, γιά σύγκληση 8κ-

ένός μέν λόγφ τής άθρόας εξό
δου χιλιάδων συναδέλφων κατά 
τό 1953, άλλά π,ροέρχειαι ίιπίσης 
— καί αύτό ας τό σημειώσει τό 
Δ.Σ. — άπό τις άπαράδεκτιες 
ένέργειες τής Διοικήσεως, άπό 
άπονομές βαθμών ύψηλοτέρων 
τού κανονικού, κατά τήν είσο
δο συναδέλφων τις όποιες ξέρει 
το Δ.Σ., άλλά δέν έχει κάνει 
τίποτα γι’ αύτό, καί άπό ενα 
οωρό άλλες χαριστικές προωθή
σεις. Αντί νά ιτό προφυλάξουμε 
λοιπόν, δημιουργούμε πρόσθετα 
βάρη στο Ταμείο.

Ζητώ άπό όποιο Δ.Σ. Εκλεγεί 
νά έπανεξετάση τό θέμα. Τό θέ
μα αφορά δλους μας, πέρα άπό 
κάθιε σκοπιμότητα, συνδικαλιστι
κή, αντιπολιτευτική, θά πρέπει 
νά προσέξουμε, διότι αύριο θά 
είμαστε συνταξιούχοι καί εμείς. 
"Ως προς τον ’Οργανισμό 'Υπη
ρεσίας, δέν μπορούμε νά τον 
κρίνουμε, διότι άπλούστατα δέν 
μας δίνεται καιμμιό' πληροφορία, 
ώς προς τις συμφωνίες, άλλά 
μόνον ώς προς τις διαφωνίες.

Σημειώνω μία, πού μέ ενδια
φέρει οπωσδήποτε περισσότερο 
σάν γυναίκα, πού σημειώνει μία 
οπισθοδρόμηση καί ενα σκοταδι- 
στικό φαινόμενο παρωχημένης 
έποχής. Τό ότι, παρ’ όλο πού έ- 
πικαλούμεθ'α όλοι μιάν ισότητα 
καί διατυμπανίζουμε ότι θά ύ- 
πάρχη ισότητα άπό δώ καί ε
μπρός μεταξύ άνδρών καί γυ
ναικών, ύπάρχει ή πρόθεση τής 
Διοικήσεως διαιχωριαμοΟ τών 
γυναικών, οί οποίες πλέον θά 
ύπαχθοΰν σέ ένα Κλάδο Δακτυ- 
λογράφων. Παρακαλώ τό Διοι
κητικό Συμβούλιο, νά άντιπρο- 
τείνει στήν Διοίκηση, όσοι δέν 
έχουν ικανοποιητική άπόδοση 
στήν δουλειά πού θά τούς άνα- 
τεθή, άνδρες καί γυναίκες, μό
νον έφ’ όσον δέν έχουν ικανο
ποιητική' άπόδρση μπορούν νό' 
γίνουν Δακτυλογράφοι, τόσο οί

με καλύτερα, νά μπορέσουμε νά 
άνιπληφθοΰμε καλύτερα τις ιδέ
ες πού έμεϊς στόν Δημοκρατικό 
Συνδικαλισμό άσπαζόμαστε καί 
σεβόμαστε περισσότεοο, πάνω ά- 
πό όλα. Τις ιδέες τής Δημοκρα
τικής Συνεργασίας, τής ισότη
τας, τής ίσης γνώμης καί τής 
κοινής προσπάθειας όλων τών 
μελών, γιατί μόνον μέο,α άπό 
αύτή τή συνεργασία καί μέσα 
άιπό αύτά τά πιστεύω θό· ξεπη- 
δήση ό Σύλλογος, τον όποιον 
χρειαζόμαστε.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήματα).

τακτής Γενικής Συνέλευσης μέ 
θέμα τήν άπλή Αναλογική.. Συ
στάσεις σέ συναδέλφους, νά ά- 
ποσύ'ρουν τις ύιπογριαφές. Μέ
χρι καί συνάδελφο τού Δ.Σ. τού 
αδελφού Συλλόγου τής Τραπέ
ζης Αθηνών, έπειστράιε-υσαν ό 
όποιος τηλεφωνούσε άπό τα 
Γραφεία, σέ ύπογράψαντες καί 
ρωτούσε αν πράγματι είχαν ύπο- 
γράψει καί γιατί. Αλήθεια μέ 
ποιο δικαίωμα τού έδωσαν τον 
Κατάλογο τών ύπογραψών;

Τούς συναδέλφους πού ύπέ- 
γραψαν τούς είπαν παρασυρθέν- 
τες. Αύτούς πού μάζεψαν τις υ
πογραφές, καί έπεδίωξαν διάλο
γο, στήν έκτακτη Γενική Συνέ
λευση πού δέν έγινε έν τέλει 
λόγω απαρτίας, κακούς πελάτες. 
'Γόιν Σύλλογο, μαγαζί. Νομίζω 
συνάδελφοι, αύτά' τά ολίγα 
φθάνουν γιά νά δήτε. πώς διοί
κησε τό Διοικητικό Συμβούλιο 
στήν- ΙΟίμηνη ευτυχώς θητεία 
του.

Τελειώνοντας ήθελα νά κάνω 
δύο προτάσεις, σέ όποιο Δ.Σ. 
έκλεγεϊ: Νά προοπαθήση νά το- 
νώση τό ένδιαψέρον όλων τών 
συναδέλφων γιά τά κοινά, νά 
σταματήση αύτήν τήν αδιαφορία 
του, τήν έγκληματική θά έλεγα 
πού μόνον ολέθρια αποτελέσμα
τα θά φέρη. "Ας τούς διίση νά 
καταλάβουν τί κινδύνους διατρέ
χουμε, αιν συνεχισθή αύτή ή κα- 
τάστασις, διότι, ότι, έχει έπι- 
ι ευχθή στόν χώρο μας μόνο μέ 
άγώνες καί θυσίες έγινε.

"Οτι τέλος έχουμε υποχρέωση 
σ’ αύτούς πού τά έπέτυχίαν στο 
παρελθόν, όχι μόνον νά τά δια
φυλάξουμε, άλλά' καί νά κρατήΓ 
σουμε τον Κλάδο μας, στήν θέση 
πού εκείνοι πρώτοι τον ανέβα
σαν. Καί δεύτερον, νά άγωνισθή 
γιά τήν τροποποίηση καί τήν έ- 
πιβολή τής απλής άναλογικής. 
Νομίζω ότι όλες οί προτιμήσεις 
τών συναδέλφων πρέπει νά έκ- 
π.ροσωποΰνται στο Δ.Σ. "Ολοι 
αγωνιζόμαστε γιά κοινούς σκο
πούς, άλλωστε, τό .εισβάλλει καί 
ή πραγματική Δημοκρατία. 

Εύχαριστώ.

σες μπορούν να αποδώσουν, θα 
άποδώσουν σέ άλλες δουλειές.

Ώς πρός τά επιδόματα εύθύ- 
νης, άπό τον Μάρτιο τού 1976, 
έχορηγήθη σέ πρώτη φάση, επί
δομα εύθόνης, πού είχε περικο- 
πεί μέ τήν ιέξομοίωση — διότι 
δυστυχώς ή έξομοίωση έγινε καί 
προς τά κάτω, βάσει τής ύπο- 
γραφείσης τό 1974 Συλλογικής 
Συμ&άσεως καί έγινε σέ πρώ
τη φάση ή χορήγηση έπιδομάτων 
εύθύνης στο δίκτυο.

Σέ Ανακοίνωση τήν οποίαν ύ- 
πέγραφε τό τότε Διοικ. Συμβού
λιο τού Συλλόγου καί προσυπέ
γραφε καί τό Προεδρείο τού 
Συλλόγου Τραπέζης Αθηνών, 
ότι σέ, δευτέρα φάση, θό έπανα- 
χσρηνηθούν καί τά έπ’δόματα 
στελεχών Διοικήσεως. Καί αύ
τό δ ότι ύπήοχαν δυσκολίες, μέ 
τά έξειδικευμένα επιδόματα, ε
πειδή κατ’ άρχήν δέν θέλαμε νά 
συνεχγτθή ό συμψηφισμός μέ άλ
λα επιδόματα, όπως σήμερα.

’Εάν λο πόν, όπως διατείνεται 
τό σημερινό Δ.Σ., κατά κάποιο 
τρόπο έιψεύδετο διά λόγους προ
εκλογικούς τό τότε Δ.Σ., άπο- 
καλεϊ ψεύτες, καί τούς συνα
δέλφους τού Προεδρείου τής 
Τραπέζης Αθηνών, πού ύπέ- 
γραψαν τήν άνακοίνωοη τού 
1953. Επομένως, έδέχθη ύπα- 
ναχώρηση τής Διοικήσεως, καί 
άντί νά διεκδικήση αύτά το ύπε- 
σχημένο αίτημα, σπως καί τών 
μή Πτυχιούχων, τό έθαψε ή άπό 
τήν άοχή έφάνη ότι τό Βπεδίω- 
ξε, άλλά στήν ούσία δέχθηκε 
τήν υπαναχώρηση τής Διοική- 
σεως.

Επίσης σημειώνω άλλα δήθεν 
έπιτεύγματα τού Συλλόγου: ’Ε
πίδομα' παραμεθορίων περιοχών: 
Μέ ένέργειες πάλι τού Διοικη
τικού Συμβουλίου τού 1976 έ- 
χορηγήθη σέ 7 Νομούς, πού εί

χαν χαρακτηρισθή σάν παραμε
θόριοι άπό τήν Πολιτεία, βάσει 
τών σε,μερινών συνθηκών, μέ 
τήν Ί'ουρκία, έπίδομα παραμε
θορίων περιοχών, χιλίων δρχ. 
γά ιό Λογιστικό Προσωπικό. 
Αύτή ή παροχή ήταν έκτος έξο^ 
ιμοιώσεως. Έ Ί'ρνπεζα Ελλάδος 
δέν τήν είχε πάρει.

Ή Τράπεζα Ελλάδος, τελικά 
κατώιηθωσε νά τό πάρη τήν 1.1. 
77. Καί επειδή έχει λιγώτερα 
καταστήματα, τό έπεξέτεινε καί 
σέ άλλους 3 Νομούς, τούς Νο
μούς Δράμας, Σερρών καί Κα
βάλας. Επομένως, ή έπιδότησις 
καί ή έπέκτασις τού χοσηνηθέν- 
τος άπό τό 1976 Επιδόματος πα
ραμεθορίων περιοχών στούς Νο
μούς αύτούς, έγινε αποκλειστι
κά βάσει τής έξομοιώοεως. * II- 
ταν λοιπόν ύπσχρεω'τική ή έ.πέ- 
κτασις άπαξ καί χορηγείται, άπό
1.1.77 στήν Τράπεζα τής Ελλά
δος.

’Επίτευγμα ήταν όταν έδόθη 
στά παραμεθόρια καταστήματα, 
έπίδομα, χωρίς νά τό έχη πάρει 
ή Τράπεζα Ελλάδος. Βάσει έ- 
ξομοιώσεως, ιό ’ίδιο επίσης έγι
νε καί μέ τό τουριστικό έπιδο- 
μα, δηλ. ό μή συμψηφισμός του 
μέ τό έπίδομα παραμεθορίων, έ
γινε στήν Τράπεζα Ελλάδος τό 
1977 καί Ακολουθήσαμε έμιεϊς.

Ώς πρός τό οικογενειακό επί
δομα πού διετηρήθη στις χήρες 
καί στούς χήρους, καί είς τούς 
έν διαζεύξει συναδέλφους, με
τά άπό ενέργειες τών ένδιαφε- 
ρομένων, καί αύτά λυπούμαι πού 
τό λέω, άλλά δέν είναι έπίτευ- 
γμ:α τού Συλλόγου. Οί έν χη
ρεία κατ’ άρχήν γυναίκες συνά
δελφοι, υπέβαλαν ύπόμνημα τό 
όποιο στηοίζεται καί αύτά σέ μιάι 
τροποποίηση τού Καταστατικού 
τού Ταμιείου Συντάξεων, πού έ
γινε πάλι άπό τό προηγούμενο 
αιρετό Δ.Σ. τό 1976 καί έδημο- 
σιεύθη στο Φύλλο τής Εφημε
ρίδας τής Κυβερνήσεως, τού 
Σεπτεμβρίου τού 1976.

Μέσα στις τροποποιήσεις, στις 
όποιες άνεφέρετο ή Ιοετία τών 
μητέρων καί ή 20ετία τών έγγα
μων, ύπήρχε καί ή χορήγησις 
τών οικογενειακών επιδομάτων 
γιά πρώτη φορά στσύς συνταξι
ούχους καί συμπεριελαμβάνετο 
καί ένα άρθρο πού έλεγε, ότι 
«λυθέντος τού γάμου, διατηρεί
ται τό έπίδομα, στούς συνταξι
ούχους, έφ’ όσον ύπάρχουν ά
γαμα άνήλικα τέκνα, τά μέν α
γόρια, μέχρι τό 21ο έτος, ή 25ο 
έφ’ όσον σπουδάζουν, καί γιά τά 
κορίτσια μέχρις άποκαταστάσε- 
ως»!

Βάσει λοιπόν αύτής τής τρο- 
ποποιήσεως, όσοι είχαν παν- 
τρευθή καί είχαν πάρει οικογε
νειακό έπίδομα 10%, καί έλύε- 
το ό γάμος, έξ οίασδήποτε αιτί
ας, είτε λόγφ χηρείας, είτε δια- 
ζεύξεως, διετήρησαν τό 10%, 
παρά τήν διάζευξη ή τήν άπώ- 
λεια τοΰ ετέρου ήμίοεος. Βάσει 
τών ύπομνημάτων αύτών, έγινε 
δεκτό τό αίτημα καί γιά τούς έν 
ένεργεία ύπαλλήλους άπό τήν 
Διοίκηση, παρ’ όλο πού δέν ι
σχύει στήν Τράπεζα τής Ελλά
δος, καί έδόθη κατ’ άρχάς, στις 
έν χηρεία γυναίκες, καί έν συ- 
νΕχείαι έπεξετάθη σέ όλους τούς 
συναδέλφους, καθώς καί στούς 
έν διαζεύξει, πού πάλι είχαν οί 
ίδιοι Ενεργήσει σχετικά μέ ύπο- 
μνήματα.

’Απ’ 6,τι είμαι σέ θέση νά 
γνωρίζω άπο καταγγελίες συνα
δέλφων, έν διαζεύξει κυρίες οί 
όποιες Απευθύνθηκαν στόν Σύλ
λογο, βρήκαν σιό θέμα αύτό τε
λείως αντίθετη τή θέση τού Δ.Σ. 
πού ούτε λίγο οΰτιε πολύ, τις 
άπέπεμψε. Τό ίδιο συνέβη καί 
μέ τό θέμα τής ηαρατάαεως τού 
ορίου ήλικίας τών γυναικών, 
λίέλος τού Προεδρείου άρνήθη- 
κε συμπαράσταση στις συναδέλ
φους αύτές. Επομένως, σβύνε- 
ται καί αύτό άπό τα έπιτεύγμα- 
τα. Καί τώρα ώς πρός τις χαμέ
νες τριετίες, ύπάρχουν δύο σκέ
λη τού μισθολογίου πού είχαν 
καιαργηθή μέ τήν Συλλογική 
Σύμβαση έξομοιώοεως, διότι ό
πως είπαμε; δυστυχώς, τό αίτη
μα τού νά μήν ύπολειπόμεθα ά- 
πό τήν Τράπεζα Ελλάδος, κα
τέληξε στήν έξομοίωση πρός τά 
πάνω, άλλά καί πρός τά κάτω.

Συγκεκριμένα, πριν άπό τήν 
έξομοίωση έχορηγείτο, σέ περί
πτωση προαγωγών, στόν 'λ’πο- 
τμηματάρχη καί άνω, έφ’ όσον 
κάποιος προηγείτο στο ένδιάμε- 
σο προσαυξήισεων, τά κλάσμα 
τής προσαυξήσεως αύτής. Άν 
δηλαδή ένας έπρόκειτο νά πάρη 
προσαύξηση σέ τρία χρόνια καί 
άντί. σέ τρία χρόνια προήγετο σέ 
έναν χρόνο ή σέ δύο, έπαιρνε 
το αντίστοιχο κλάσμα τής προ- 
σαύξησης καί τό μετέφερε στόν 
νέο βαθμό. Αύτό καταργήθηκε 
μέ τήν έξομοίωση. επειδή δέν 
ισχύει στήν1 Τράπεζα τής Ελλά
δος.

Έθίγησαν άπό αύτήν τήν ύ- 
πόθεσιν 935 άτομα, 935 συνά
δελφοι, οί όποιοι μετέφεραν έ
τσι λιγώτερο ποσοστό προσαυξή
σεως στόν επόμενο βαθμό. Ή 
Επαναφορά αύτού τού κεκτημέ- 
νου δικαιώματος είναι άπό τά 
πρώτα αιτήματα πού έθεσε ιό 
προηγούμενο αιρετό Δ.Σ. τό 
1976 και έγινε άποδεκτά, άλλο 
γιά λόγους τεχνικούς, ή έγκρι- 
σις έδόθη στις 3.12.76 άπό τήν 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ατή σελ. 12)

τήν πολεμική, όχι μέ τήν έικμη-

(Χειροκροτήματα).

‘Ομιλία τής οιιναδ. Άν. Τσαγκάρη
γυναίκες όσο καί οί άνδρες. "Ο



(ΣΥΝΕΧΕΙΑ οπό τή σελ. 11)
Διοίκηση έπΐ προσωρινής Διοική- 
σεως.

Γιά λόγους πάλι τεχνικούς, ε
πειδή ή rav δύσκολη ή εφαρμογή 
άπό ιό Κέντρο Μηχανογραφίας, 
έχορηγήθηοαν ατά μέσα τού ’77, 
αρα τό σβύνουμε καί αύτό άπό 
τά έπιτεύγματα τοΰ παρόντος 
Δ.Σ.
ΕΝ ΜΕΛΟΣ : Όμιλε! μακράν 
τοΰ μικροφώνου.
Κα Α. Τσαγκάρη: ’Αμφισβητεί
τε; Μπορείτε νά τό ζητήσετε ά
πό την' Διοίκηση, ή άπό τό Κέν
τρο Μηχανογραφίας, οπού έχει 
πάει τό σημείωμα, άπό πότε εί
ναι ή έγκρισις τής Διοικήσεως: 
Δεκέμβριος 1976. Δεν τό αμφι
σβητείτε, όπως έγινε καί μέ τις 
χαμένες τριετίες. Αύτό είχε γί
νει πάλι λόγω τής αύξομο ώσε- 
ως, ή οποία ήταν μισθ'ολογτκή 
και οχι βαθμολογική, πού σημαί
νει στον βαθμό πού σε εΰρισκε 
ή έξομοίωση, σ’ αύτόν έπρεπε 
νά πάρης ·δ,τι ακριβώς έλεγε ή 
Τράπεζα τής 'Ελλάδος, άλλά 
πολλοί πού δέν είχαν πάρει τήν 
πριμοδότηση στον προηγούμενο 
βαθμό, όπως στον Λογιστή Α', 
πού σέ μάς δέν είχε πριμοδότη
ση, ένα» στην Τράπεζα τής Ελ
λάδος είχε 40%, μέ τήν κτήση 
τοΰ βαθμού μετέφεραν πολύ 
λιγώτερα ιποσοσιά, απ’ ό'σα θά 
έπρεπε άν είχε έφαρμοσθή έξο
μοίωση οργανική, βάσει των ε
τών υπηρεσίας, καί οχι βάσει 
τοΰ βαθμοΰ πού κατείχαν τό 
1974 οί συνάδελφοι.

Αποτέλεσμα ήταν νά χάσουν 
άπό 1% περίπου έως 16%, 1200 
συνάδελφοι άπό αυτήν τήν ύπό- 
βεση. "Οπως είχε γίνει μέ τά 
κλάσματα προσαυξήσεων, -ή άπο- 
ικατάσταση έγινε μέ υπόμνημα 
των ενδιαφερομένων γυναικών, 
Γυναικών λέω, ιδιαίτερα, διότι 
ήσαν πιο άγωνιστικές, τουλάχι
στον σέ αύτό τό θέμα, δηλ. μιά 
ομάδα γυναικών τοΰ Κεντρικού 
Καταστήματος, πού κινήθηκε 
τό 1974, αμέσως μέ τήν εφαρ
μογή τής έξομοιώσεως,

Ή επίλυση τοΰ θέματος αυ
τού είχε συνδεθεί μέ τό προη
γούμενο κλάσμα προσαυξήσεως, 
πού σάς είπα, σέ περίπτωση προ
αγωγής σέ ενδιάμεσο χρόνο 
προσαυξήσεων. Καί μόλις τα
κτοποιήθηκε τό ένα, τακτοποιή
θηκε καί τό δεύτερο, ή μάλλον 
δέν έχει τακτοποιηθή γιά δλους 
ακόμα, γιατί είναι πολύ δύσκο
λη ή έφαρμογή του. Πρέπει νά 
ληφθοΰν στοιχεία προαγωγών 
άπό τότε πού οί συνάδελφοι αυ
τοί απέκτησαν τον βαθμό τοΰ 
Λογιστοΰ Α' καί άνω, δηλαδή 
άπό τό 1960 ή καί νωρίτερα ά- 
κόμα. καί γίνεται μισθσλογτκή 
αναδιάρθρωση άπό τήν άρχή.

Επομένως καί αύτό τό επί
τευγμα συνδέεται μέ τά άλλα, 
τά κλάσματα τά υπεσχημένα τό 
1976, γιά το όποια ή διαδικα
σία χορηγήσεως τελείωσε στα 
ιμέσα τοΰ 1977. Τά σβύνουμε 
ικαί αύτά άπό τά έπιτεύγματα. 
ΕΝ ΜΕΛΟΣ : Όμιλε! μακράν 
τοΰ μικροφώνου.
Κα Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ

"Οποιος μπορεί νά τά αμφι
σβήτηση, μέ στοιχεία βέβαια, έ
σω είμαστε. Ώς προς τις χαμέ
νες τριετίες πάλι, θά ήθελα νά 
πώ δτι εξακολουθούν νο είναι 
χαμένες, άπλώς άναπροσαομό- 
οθηκαν οί προσαυξήσεις καί τό 
πριμ. Σέ μία περίπτωση, αύτή 
πού είπε ό συνάδελφος Πετρί- 
δης, πράγματι κερδίθηκαν καί ή
ταν μιά πολύ ωραία περίπτωση, 
άπό τήν οποία μπορούσαμε νά έ- 
πωφεληθοΰμε καί νά ά πόκα το
στ ήσουμε σωρεία συναδέλφων 
πού είχαν καθυστερήσει λάγψ 
καί τής 7ετίας, βάσει τής άιπο- 
καταστάαεως των άδικ'ών πού ε
ξήγγειλε προκλογικά δτι θά κά
νη τό παρόν Δ.Σ. καί πού δέν 
έκανε, ένώ θά μπορούσε νά εί
χε άποκαταστήσει πολλούς.

Ή συνάδελφος ή όποια προή- 
χθη πράγματι ήταν άοίστη. Αλ
λά δέν ήταν ή μόνη άοίστη. ΤΗ- 
σαν πάρα πολλοί άριστοι πού 
δέν προήχθησαν ελλείψει οργα
νικών θέσεων ή όπως είπαμε εί
χαν καθηλωθή, βάσει τών μερο
ληπτικών αρχών τής 7ετίας, αν 
πούμε δτι ύπήοχαν αρχές τότε, 
έπί σειράν ετών. Συγκεκριμένα 
ή συνάδελφος αύτή γ:ά τήν ο
ποία μιλάμε, τό 1999 είχε κρι- 
θή ιμέ τον σύζυγό μου. ό όποιος 
τότε ήταν Διευθυντής σέ Υπο
κατάστημα καί δέν έγινε Ύπο- 
τμηματάρχης.

Επομένως μάς φέρνει ένα 
πολύ ώραϊο πρόσχημα, κύριε 
Πρόεδρε, γιά νά άποκαταστή- 
σουμε σωρεία συναδέλφων μέ 
τά αύτά προσόντα. ’Απ’ δ,τι 
γνωρίζω, σάς κατήγγειλαν συ
νάδελφοι τό γεγονός, τό ξέρατε 
πάρα πολύ καλά, άλλά τελικά 
είπατε πώς δέν τό ξέρετε, άφοΰ 
τό μάθατε δμως τί κάνατε; Είχε 
έχδοθή πράξη προνομιακή ή ο
ποία δέν είναι δυνατόν νά μήν 
περιήλθε είς γνώσιν σας.

Επομένως, κάτι πρέπει νο 
συμβαίνη.
ΕΝ ΜΕΛΟΣ:

Παρακαλώ τό έπαναλαμβάνε-

Κα Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ:
Αμέσως, συνεχίζω, δέν τε

λείωσα. Υπάρχουν δυστυχώς 
καί στον χώρο μας, άπ’ δ,τι εμ
φανίζεται, προεκλογικά άγωνι- 
στές καί μετεκλογικά συμβιβα

σμένοι. Διαφορετικά δέν έννο- 
εϊται αύτό. Τόσο σοβαρό θέμα 
πού μπορούσε νά άπσκαταοτήση 
τούς συναδέλφους καί νά μήν 
το χρησιμοποίηση το Διοικ. Συμ
βούλιο, τί θά χρησιμοποιούσαμε 
αν όχι τέτοια ντοκουμέντα;

Επομένως καί τό θέμα άπο- 
καταστάσεως, καθάρσεως κλπ., 
πάει περίπατο, 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ποιό συγκεκριμένο θέμα άνα- 
τρέρετε;
Κα Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ:

Τό είπε ό κ. Πετρίδης. Τό 
γνωρίζετε, δέν είναι ανάγκη νά 
μέ ρωτήσετε. Μία πράξ:ς βγή
κε, ξέρετε τό πρόσωπο, οάς τό 
έχουν πει, μπορούσατε βάσει 
αύτοΰ νά προχωρήσετε σέ απο
κατάσταση πάρα πολλών συνα
δέλφων.

Επομένως καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα, δτι ή συμβολή τοΰ 
παρόντος Δ.Σ. στην επίλυση 
ιών θεμάτων τοΰ προσωπικού 
ύπήρξε μηδενική, μέ δλη τήν 
κυριολεξία τής λέξεως.

Ώρισμένοι συνάδελφοι, βρή
καν τήν ευκαιρία πάλι νά ρί
ξουν τήν λάσπη τους, δυστυχώς. 
Ώς προς τήν μομφή, θά ήθελα 
νά μέ προσέξη ά κ. Διλιντάς. 
Μομφή μέ αποχή 59%, πού ση
μαίνει άηδία τοΰ προσωπικού, δ- 
ί αν μάλιστα τό αποτέλεσμα ήταν 
16 ψήφοι διαφορά, πέραν τοΰ 
50% τών ψηφισάντων, καί μομ
φή ή όποια έκρίθη μέ εκλογική 
άναμέτρηση έν συνεχεία, μέ 
1.400 ψήφους, ύπέρ τοΰ σχή
ματος κατά τοΰ οποίου υπεβλή
θη πρόταση μομφής, δέν είναι 
μομφή, έκτος αν μέμφεσθε καί 
τούς 1.400 συναδέλφους, οί ό
ποιοι έψήφισαν τό όχημα αύτό.

Στον κ. Διλιντά άπαντώ, ό 
όποιος έπικαλεϊται ένα πόρισμα, 
άλλά άπευθύναμαι καί σέ δλους 
ιούς συναδέλφους, _νά δούμε ε
πιτέλους, ποιοί είναι καθαροί 
καί ποιοί είναι δημοκράτες. "Η
μουν έγώ αύτή πού έπέμενα νά 
φέρουμε ‘Ορκωτούς Λογιστές 
στον Σύλλογο, περισσότερο άπ’ 
δλους, γιά νά είναι πιο αμερό
ληπτος ό έλεγχος, έπειδή κυ
κλοφορούσαν πάρα πολλοί ψί
θυροι, καί έπειδή, σάν ύπεύθυ- 
νοι άνθρωποι, πρέπει βάσει στοι
χείων νά μιλάμε καί οχι νά 
βγαίνουμε στους διαδρόμους καί 
νά κατηγορούμε καί νά ρίχνου
με λάσπη. Έπέμενα καί ήρθαν 
οί Όρκωτοί Λογισταί, άλλά στή 
σχετική συζήτηση, έκτος φυσικά 
άπό τον κ. Πίσκοπο πού δέν έ
λαβε θέση, αυτός πού μοΰ έκα
νε κατάπληξη γιά τήν στάση του 
ήταν ό κ. Διλιντάς, ό όποιος 
άρνήθηκε τον έλεγχο τών ‘Ορ
κωτών Λογιστών. Άλλά τότε ή
ταν μέρες συνεργασίας μέ τον 
κ. Πίσκοπο γιά τήν διάλυση τοΰ 
Συλλόγου, καί τον διορισμό 
προσωρινής Διοικήσεως, καί έ
πρεπε κάποια ανταλλάγματα νά 
υπάρχουν.

"Οταν τον ρωτήσαμε γιατί άρ- 
νεϊται, άφού αύτό ήιαν πρώτο 
βήμα γιά τήν κάθαρση, γιατί αν 
δέν κάνουμε κάθαρση μέσα στο 
Συνδικαλιστικό μας όργανό δέν 
μπορούμε νά μιλήσουμε γιά κά
θαρση παραπέρα, ή άπάντηση ή
ταν, μήπως είναι υψηλή ή δα
πάνη άμοιβής τών ‘Ορκωτών 
Λογιστών. Λίγο αστεία δέν τήν 
βρίσκετε τή 'δικαιολογία, γιά νά 
μήν τήν χαρακτηρίσω διαφορε
τικά; "Οταν ό Σύλλογος διαθέ
τει 300.090.000, μιλάμε γιά.· λί
γες χιλιάδες που θά άποκατα- 
στήσουν τό κύρος άνθρώπων 
πού δέν φταίνε ή θά τιμωρήσουν 
έκΙε'Ινους πού φταϊιτε, γιά να 
μήν ξαναγίνουν αύτά πού ίσως 
έχουν γίνει ώς προς τήν δια- 
χείρισιν τοΰ Συλλόγου;

Άλλά ήταν τότε ή εποχή τής 
συνεργασίας, τών δημοκρατικών 
μέ αυτούς πού σί ’ίδιοι άποκα- 
λοΰααν χούντα. ’Εάν λοιπόν οί 
ίδιοι τούς άποκαλοΰσαν, έγώ 
δέν άποκαλώ κανέναν XOfN- 
ΤΑ. Ό καθένας ξέρει γιά τον 
έαυτό του τί είναι καί ποΰ βρί
σκεται. ’Εάν λοιπόν ήταν ό κ. 
Πίσκοπος συμβιβασμένος μέ τήν 
Χούντα, τότε ό κ. Διλιντάς, 
πρέπει νά είναι συνοδοιπόρος 
του καί συνοδοιπόρος τής Χούν
τας.

Ώς προς τούς άπεργοοπάστες, 
σάς πληροφορώ δτι δέν ήμουν 
απεργοσπάστης. Καί έγώ καί ο
λόκληρη ή Υπηρεσία μου άπερ- 
γήοαμε, ή μόνη ‘Υπηρεσία τής 
Διευθύνσεως Προσωπικού, άλλά 
πρέπει νά άποκαταστήσουμε ώ- 
ριαμένα πράγματα. Δέν μπορού
με νά βρίζουμε τούς συναδέλ
φους, αύτούς πού έκριναν δπως 
έκριναν καί δέν άκολούθησαν 
τον Σύλλογο, καί δέν μπορούμε 
νά ζητούμε τήν κεφαλή τους ε
πί πίνακι, δταν σέ μάς τό ποσο
στό είναι ελάχιστο καί δταν έ- 
μείς ύφιστάμεθα καί θά ύπο- 
στοΰμε, νά εϊσθ'ε σίγουροι ,δλες 
τις συνέπειες τών απεργιών, δ
ταν μάλιστα σέ άλλες Τράπε
ζες, πού οί Πρόεδροι τών Συλ
λόγων τους ηγούνται τής ‘Ομο
σπονδίας μας, οί απεργοσπάστες 
ήταν τό 50% καί άνω.

Ρωτώ τον Πρόεδρο τής Ομο
σπονδίας. . .
ΕΝ ΜΕΛΟΣ : Όμιλε! μακράν 
τοΰ μικροφώνου.

(Διαλογικαί συζητήσεις)
Κα Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ:

Έάν λοιπόν θέλουμε νά δια
φυλάξουμε τήν "Ομοσπονδία

μας, οί θεσμοί πρέπει νά λει
τουργούν καθαρά δημοκρατικά 
καί νά λειτουργούν μέ ένότητα 
πραγματική και ή ένότητα ή πρα
γματική είναι ατήν δράση, στον 
άγώνα. Αγώνας, δέν σημαίνει 
νά άπεργοΰν οί 12.000 τής ’Ε
θνικής Ί'ραπέζης, και νά έξυ- 
πηρετή ή Τράπεζα τής "Ελλάδος 
το Δημόσιο καί τό κοινό. Ποΰ 
είναι ή πίεση; Μόνον άπο τήν 
’Εθνική Τράπεζα;

Δέν είναι επίσης αγώνας κοι
νός, δίαν ή Τράπεζα Εμπορι
κής Πίσιεως εργάζεται κατά ιό 
70%’ καί ό Πρόεδρός της είναι 
Γενικός Γραμματεύς τής Ο ΓΟΕ 
αύτήν τήν στιγμή, τουλάχιστον 
άπό ευθιξία, θά έπρεπε νά πα
ραιτηθούν, διότι δύο συμβαί
νουν, συνάδελφοι: 1) ή δέν
τούς ύπακούει τό προσωπικό, 
δέν τούς ακολουθεί, δέν τούς 
πιστεύει, οπότε οί ίδιοι οί Πρό
εδροι τών Συλλόγων αυτών 
δέν μπορούν νά έκφράοουν τί
ποτα, άπό αύτό τό προσωπικό 
μέσα στήν ΟΤΟΕ, ή 2) έχουν 
γίνει συμφωνίες, πού γίνονται 
κάθε φορά, διότι τό 1976 αύτή

ήταν ή διαμαρτυρία μας, τό ό
τι τή συναινέσει τού Συλλόγου, 
είχαν έργασθε! κλιμάκια στήν 
Τράπεζα τής 'Ελλάδος γιά τό 
Δημόσιο καί τούς στρατιωτικούς.

ΓΙρός τά ποΰ είναι ή πίεσις, 
γιά νά καταλάβουμε; Προς το 
κοινό, ή άκριδ'ώς προς τούς 
στρατιωτικούς, προς τό Δημόσιο 
καί προς τήν Κυβέρνηση; Στον 
φτωχό πού έρχεται νά πάρη τήν 
άνάληψη, ή νά κάνη μιό μικρο- 
κατάθεση, μέ συνέπεια νά έξε- 
γερθή καί ή κοινή γνώμη έναν- 
τίον μας; Έάν λοιπόν ό άγώνας 
είναι κοινός ακολουθούμε δλοι, 
ένότης πρέπει νά ύπάρχη παν
τού, δταν ύπάρχει κοινός άγώ- 
νας.
ΕΝ ΜΕΛΟΣ:

Όμιλε! μακράν τοΰ μικροφώ
νου μή άκουόμενον.
Κα Α. ΤΣΑΓΚΑΡΗ:

Ό κύριος Διλιντάς προηγου
μένως συνέστησε νά προσφεύ
γουμε οτά Δικαστήρια. ‘Η άγω- 
γή, συνάδελφε Βελέντζα, δέν 
ήταν κατά τών προσώπων, ήταν

γιά τήν διαφύλαξη τοΰ θεσμού 
τής ΟΤΟΕ. ‘Όταν οί διαδικασί
ες που τηρούνται δέν είναι δη
μοκρατικές, ζητούμε έφαρμογή 
τών αρχών τής Δημοκρατίας, αύ 
τό έζηΤησα καί έγώ.

Τελειώνοντας θέλω νά. αας 
εύχαριστήσω πού μέ ύπσστήκα- 
τε τόσην ώρα, θέλω νά ζητήσω 
άπό δλους, νά μήν επικράτηση 
άλλη φορά, τό κλίμα πού έπε- 
κράτησε σήμερα έδώ. Απαράδε
κτο αύτό πού έγινε άπόψε 
μέ συνάδελφο' στόν όποιο έ- 
ζακΌντίστηκε λάσπη καί δέν 
τοΰ δόθηκε ή δυνατότητα νά ά- 
παντήοη. Καί καταγγέλλω, ντρέ 
πομαι, λυπούμαι καί αηδιάζω 
καί παρακαλώ πολύ νά προσέ
ξουμε πάρ-α πολύ νά μήν δώσου
με άλλες τέτοιες άφορμές, γιατί 
τόσο πολύ θά σιχαθούν οί συνά
δελφοι δλους τούς συνδικαλι
στές, πού δέν θά κατεβαίνει κα
νείς νά ψηφίση καθόλου καί θά 
ερχόμαστε έδώ, οχι 200 άνθρω
ποι, άλλά 10 άνθρωποι.

Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα).

‘Ομιλία του ουναδ. Β. Λιαργκόβα
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ό κ. Λιαργκόβ'ας έχει ιόν 
λόγο.
κ. Β. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ:

θά έκφράσω καί έγώ μέ τήν 
σειρά μου τήν λύπη μου, γιατί 
άναγκοσθήκαμε ή υποχρεωθήκα
με νάρθουμε ο’ αύτό ιό χώρο, 
καί νά φύγουμε άπό έ-κεϊνον, 
πού έγώ ονομάζω ιερόν, καί, νο
μίζω, δτι τον θεωρούμε δλοι 
μας ιερό, τον χώρο εκείνο πού 
γίνονται οί Συνελεύσεις κάθε 
χρόνο. Έγώ τουλάχιστον, νιώ
θω σάν τούς φιλάθλους, πού ή 
ομάδα τους παίζει έκτος έδρας!

Δέν θέιλω νά οάς κουράσω μέ 
θέματα τουλάχιστον πού εξαν
τλήθηκαν άπό τούς προλαλήσαν- 
τες συνάδελφους, θά σταθώ δ
μως σέ μερικά θεματάκια τά ό
ποια χρειάζονται άκόιμη λίγη α
νάλυση ή σέ θεματάκια τά ό
ποια δέν συζητήθηκαν καθόλου:

1) Γιά τό Ασφαλιστικό καί 
ιόν ’Οργανισμό θά έπαναλάβω 
κι έγώ τήν ανησυχία μου καί θά 
ήθελα νά παρακαλέοω τό Δ.Σ., 
δποια θά είναι αύτό, νά μή προ
χωρήσει οέ πραγμάτωση χωρίς 
νόι μάς τό φέρει οτό φως · τής 
δημοσιότητας. Νά λάβουμε, δη
λαδή, γνώση προηγουμένως.

2) Γιά τό θέμα τών μή Πτυ- 
χιούχων, θά σας μιλήσω σάν μέ
λος τού Συλλόγου μας, καί ο
χι σάν μέλος τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τοΰ Συνδέσμου. 
Αύτά τό τονίζω ιδιαίτερα, θά 
άνακρ'ερθώ, λοιπόν, σέ ορισμένες 
λεπτομέρειες, γιά τις όποιες τό 
άπερχόμενο Διοικ. Συμβούλιο 
δέν πρέπει νά ύ.περηφανεύειαι. 
Κατ' άρχήν, άπο τήν πρώτη στι
γμή υιοθέτησε, άλλά θεωρητικά 
μόνο, τό θέμα. Προσπάθησε μέ 
ύπομνήμιατα νά προχωρήσει, νά 
μεθοδεύσει τήν έπίλυση ένός 
θέματος, τό οποίο δεν ιό πί
στευε. Καί φάνηκε τό δτι δέν 
τό πίστευε, δταν φτάσαμε πιά 
σέ ένέργειες πού μάς ύπαγό- 
ρευε καί ό χρόνος, άλλά καί ή 
ιέξέλιξη τών πραγμάτων.

Έδώ θά έκφράσω τή λύπη 
μου προσωπικά, στόν Πρόεδρο 
τοΰ απερχόμενου Διοικητικού 
Συμβουλίου, γιά μιά «ύπόσχε- 
ση τιμής» πού εδωσε, σέ μέλος 
μας, σιή Θεσσαλονίκη, στις 25 
’Οκτωβρίου πού βρέθηκε έκεϊ. 
Περιμέναμε τότε τήν άπάντηση 
τής Διοικήσεως, οέ ύπόμνημα 
πού είχε ύποβληθ'εϊ. μέ τήν έγ
κριση τού Συνδέσμου, μέσα σέ 
τακτή προθεσμία, αν δεχόταν τή 
λύση τοΰ θέματος μέ μεταβατι
κή διάταξη, στόν μή ίσχύσντα 
’Οργανισμό, ή μέ συλλογική 
σύμβαση.

Άπό αύτή τήν προθεσμία, πού 
είχε δοθεί μέχρι 15)10)77, αν 
θυμάμαι καλά, φύγαμε καί πή
γαμε οτίς 25)10)77. Τότε βρέ
θηκε ό Πρόεδρος στή Θεσσαλο
νίκη, καί ή απάντηση τής Διοι- 
κήσεως δέν είχε δοθεί ακόμη.

Στή Θεσσαλονίκη, στελέχη 
μας, προσπαθούν νά πείθουν 
τον Πρόεδρο, άναπτύσσοντας 
τήν έπιτακτική άνάγκη έπιλύσε- 
ως τοΰ θέματος, δσο γίνεται 
συντομώτερα. Καί δίνει λόγο 
τιμής, σέ ήγετικό μας στέλεχος, 
δτι τήν έπομένη, στις 26, θά 
έλθει νά πάρει τον Πρόεδρο τού 
Συνδέσμου καί μαζί, θά πάνε 
στο Διοικητή νά πάρουν τήν ά
πάντηση.

Στις 26)10)77 ό Πρόεδρος 
κάλεσε τον Σύνδεσμο στά γρα
φεία τού Συλλόγου καί παρου
σία τοΰ ιάδιελφοΰ Συλλόγου τών 
Αθηνών, μάς 'άναικοίνωοε τήν 
άρνητική απόφαση τής Διοική- 
σεως. Άπό άνακοινώσεις, συνά
δελφοι, καί άπό τήν ΤΡΑΠΕΖΙ
ΤΙΚΗ, ακόμη, διαπιστώνεται, ό
τι δέν υπάρχει ταυτότης στήν 
άκρτβή ημερομηνία τής άπαντή- 
σεως τού κ. Διοικητοΰ. Δηλ. 
στις 25)10)77 ό Πρόεδρος μάς 
δίνει τον λόγο τιμής, στή Θεσ
σαλονίκη δτι τήν άλλη μέρα θά 
πάρει τον Πρόεδρο νά παρου- 
σιαοθούν στο Διοικητή. ..

κ. Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ:
Μήν επαναλαμβάνετε αναλή

θειες, κ. Λιαργκόβα. Καί είναι 
λυπηρό γιατί οάς εξήγησα οτό 
γραφείο μου δταν ήρθατε καί 
λυπάμαι πάρα πολύ, 
κ. Σ. ΛΙΑΡΓΚΟ'ΒΑΣ :

Σας ύποαχέθηκα τότε πού 
μοΰ τό ζητήοατε, Πρόεδρε Μαυ- 
ρουλίδη, νά μήν άνακοινώαω ιό 
όνομα. Τήν τηρώ τήν ύπόσχεσή 
μου. Δέν μπορείτε δμως νά μοΰ 
πείτε ότι ψεύδομαι, Ιέπειδή άνα- 
φέρω τά γεγονότα... 
κ. Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ:

Είναι ψευδές, 
κ. Σ. ΛΙ ΑΡΓΚΟΒΑΣ:

Είναι ψευδές;... 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Σας παρακαλώ, όχι διαλογι- 
κές συζητήσεις.

(Διαλογικαί συζητήσεις), 
κ. Σ. ΛIΑΡΓΚΟΒΑΣ :

Συνάδελφε Σ ταυρακόπουλε, 
τό δπ είναι άργά, θά έπρεπε νά 
τό πείτε καί στούς προμιλήσαν- 
τες, όχι μόνο σέ μένα.

"Οταν φτάσαμε στο σημείο νά 
έκδόσουμε άνακοίνωση, σάν 
Σύνδεσμος καί νά καταγγείλου
με τήν Διοίκηση γιά τήν άρνη- 
τική της άπάντηση, μέλη τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου, δέν θά 
άναφερθώ σέ πρόσωπα, μάς εί
παν ότι είχαμε άνοίκειο ύφος, 
καί ότι ήταν άπαράδεκτη αύτή 
ή άνακοίνωση. Σέ λίγες μέρες, 
τό ίδιο τό Διοικητικό Συμβούλιο 
κυκλοφορούσε άνακοίνωση πού 
έλεγε περίπου τά ίδια μ’ έκεϊνα 
πού λέγαμε έμεϊς, στήν άνακοί- 
νωσή μας εκείνη.

Στην κρισιμώ'ίερη στιγμή τοΰ 
θέματος, τήν 26η ’Οκτωβρίου, 
πού μάς κάλεσε οτό γραφείο του 
ό Πρόεδρος, άποφασίσαμε, νά 
έτοιμάοει ό Σύνδεσμος τά έγγρα
φα, νά τά παραδώοει, νά συνερ- 
γασθοΰν οί Νομικοί Σύμβουλοι, 
καί νά τά προχωρήσουμε μέ έ- 
ξώδικη πρόσκληση στή Διοίκη
ση, μαζί μέ μιά συλλογική σύμ
βαση, ζητώντας πιά τά πάντα, 
δπως άρχικά είχαμε συμφωνή
σει.

Τά κείμενα1 αυντάχθηκαν μέ 
μεγάλη καθυστέρηση, παραδό- 
θηκαν στο Σύλλογο, καί άπ’ έ- 
κεϊ άρχισε ή άντίδραση. Οχι 
έτσι, μέ έξώδικο. Μέ ύπόμνημα. 
"Οχι στόν Διοικητή. Στον ύ- 
•παυργό. ’Όχι, μέ έξώδικο, καί 
τά παρόμοια.

Κατόπιν αυτού, ό Σύνδεσμος 
συνήλθε καί πήρε ομόφωνα τήν 
απόφαση, νά προχωρήσει μόνος 
του. Δόθηκε μάλιστα τότε ή έν- 
ταλή στόν Πρόεδρο, τον συν. 
Καραμιχάλη, νά διαβιβάσει τήν 
άπόφαση τού Συνδέσμου: Ν’ ά- 
ποδεομεύσει τον Σύλλογο, όχι 
όμως καί τών εύθυνών του. Καί 
τότε άοχίζει ένα παρασκήνιο ά- 
νευ προηγουμένου, συνάδελ
φοι : Προσπαθούν νά πείσουν τά 
μέλη τού Προεδρείου τοΰ Συν
δέσμου νά' μήν καταθέσουν τά 
κείμενα, τά όποια παίονουν, χω
ρίς νά τό γνωρίζει τό ύπόλοιπο 
Συμβούλιο καί τά δίνουν οί ί
διοι. ’Έτσι παρουσιάσθηκαν δη
λαδή ότι δέχθηκαν τελικά τις 
άπόψεις τού Συνδέσμου.

Καί παίρνει νέα άπόφαση το 
Συμβούλιο τού Συνδέσμου νά 
έπιδόσει ταυτόχρονα, τά ίδια 
κείμενα, καί σάν Σύνδεσμος, 
γιά νά- μή χάσει τό δικαίωμα τής 
συμμετοχής στις διαπραγματεύ
σεις . . .
κ. Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ:

Τί είναι αύτά, βρέ Κώστας 
Τέτοιους άνθ'ρώπους έχετε μέ
σα στο Σύνδεσμο; 
κ. Σ. ΛΙΑΡΓΚΟ'ΒΑΣ:

Γιατί άπευθύνεοθε στόν Κώ
στα, συνάδελφε Μαυρουλίδη;...

(Διαλογικαί συζητήσεις), 
κ. Σ. ΛΙΑΡΓίΚΟΒΑΣ:

Κοντολογής, αν δέν δεχθού
με δτι ο Σύλλογος έσύρθη, του
λάχιστον άναγκάοθηκε νά βαδί
σει τό δρόμο πού άκολούθησε ό 
Σύνδεσμος. Αύτή είναι ή άλή- 
θεια, ή μοναδική άλλωστε.

3) θέλω νά θίξω τά αναδρο
μικά τών υπερωριών. Καί θά

τονίσω, δτι έδώ συνέβη κάτι πού 
δέν έχει συμβε! ποτέ οτήν ιστο
ρία τού συνδικαλισμού, συνά
δελφοι :

α) ’Άφησαν νο χαθεί τό χρο
νικό διάστημα τού 1971. Καί 
λέω ότι αφησαν νά χαθεί, γιατί 
είναι γνωστό, πώς κι ή προσωρι
νή Διοίκηση ύπό τον συνάδελ
φο Ίατρίδη, είχε κάνει, έστω, 
ένα έγγραφο προς τή Διοίκηση, 
άπό τήν όποια ζητούσε τά ανα
δρομικά αύτά.

Συνεπώς, αν ή Διοίκηση δέν 
τά παραχώρησε, σημαίνει δτι ή
ταν δική της ή εύθύνη. Κατά 
συνέπειαν, τό 1971 δέν χάνε
ται. Είναι σέ βάρος της!

β) Ξεπουλήθηκε το χρονικό 
διάστημα τού 1972 μέχρι τον ’Ι
ούνιο τοΰ 1974, μέ τήν έπιμονή 
τής Διοικήσεως νά παραχωρή
σει τις διαφορές άπό τόν ’Ιού
λιο τού 1974, καί μέ τήν ανοχή 
τού Συλλόγου μας.

γ) Καί σπουδαιότερον: Χάθη
κε άπό 1.1.77, τό ποσοστό έκεϊ- 
νο τής προσαυξήσεως τών πρώ
των 60 ώρών, πού ισχύει μέ 
Προεδρικό διάταγμα άπό ιό 
1932. Πρόκειται γιά τήν προσαύ- 
ξηση κατό 30%, τοΰ ώρομισθίου 
τών πρώτων 60' ώρών, πού έγι
νε 25% καί σάς διαβάζω σχετική 
παράγραφο άπο τό «Δίκαιο τών 
εργαζομένων» τού Μιλτιάδη 
Λεντάρη ,γιά νά διαπιστώοετε:

«Έζ άλλου διά τό ύπαλληλι- 
κόν προσωπικόν τών Σ.Ε. τών 
Τραπεζών, καί τών γραφείων, 
ή προσαύξηισις κατά τάς π,ρωτάς 
69 ώρ-ας νομίμου ύπερωριακής 
άπαοχολήσεως, ανέρχεται εις 
30%» (αρθρ. 18 Π.Δ.8 άπό 13.4. 
32).

Συνεπώς, δέν ήταν δτι έφάρ- 
μοζε ή Διοίκηση τής Εθνικής 
Τραπέζης, τήν έξομοίωση. Ποτέ 
συλλογικές συμβάσεις δέν μειώ
νουν ισχύ Νόμων. Πέραν τού
του όμως, ήταν ένα δικαίωμα τό 
οποίο είχε προχωρήσει καί μετά 
τήν έφαρμογή τής έξομοιώσεως, 
καί σαν «κεκτημένο» νά τό πά
με, δέν έπρεπε ν& τό δεχθεί μέ 
καρμιά δύναμη.

4) θέλω νά πώ καί γιά τούς 
«τέλερς» δυο λόγια: Άπό τήν 
άρχή διάβαζα, καί στο ύπόμνημα 
πού ύποβ'λήθηκε σιήν Διοίκηση, 
άλλά καί σέ άνακοίνωση πού 
ικυικλοφόρησε, έχοντας τά θέ
ματα πού υπέβαλε τό Διοικη
τικό Συμβούλιο, γιά δυο εγκυ
κλίους βάσει τών οποίων, προ
χωρούσε δλη αύτή ή ύπόθεαη.

Δύτες οί δυο έγκύκλιοι, ήταν 
κατά τό Δ.Σ. ή Α19)76, και ή 
Α64)75. Είναι γνωστό, συνά
δελφοι, ότι ένκύκλτοι πού άφο- 
ροΰν τούς «τέλερς» είναι 5, καί 
όχι δύο. Είναι ή Α19)71, καί ό
χι ή Α19)76, είναι ή Β100)71, 
ή Α64)75, ή Α41)76 καί ή Α1) 
77, ή οποία κάνει ύπόμνηση γιά 
όλες τις Ιαλιλες.

"Οταν διάβασα γιό τήν Α19) 
76, συνάδελφοι, ζήτηοα νά μά
θω τί αφορά. . .

(Διαλογικαί συζητήσεις), 
κ. Σ. ΛΙΑΡΓΚΟ'ΒΑΣ:

"Οταν διάβασα γιά τήν Α19) 
76, συνάδελφοι, εξεπλάγην καί 
ζήτησα νά μάθω τί λέει αύτή ή 
εγκύκλιος πού έγώ δέν είχα 
στο άρχεϊο μου. Ξέρετε τί έλε
γε; Έλεγε γιά τήν ‘ίδρυση τής 
μονάδας οδού Κων)πόλεως(234) 
Θεσσαλονίκης! Καί δέν μπορεί 
ν’ αποδοθεί στον «δαίμονα τού 
τυπογραφείου», γιατί καί στήν 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ καί σέ άνακοί- 
νωση. αλλά καί στο ύπόμνημα 
πού είχε στ-αλεΐ στή Διοίκηση έ- 
πα ναλαμβάν ετο. 
κ. ΔΕΜΙΡΗΣ :

Συνάδελφε, θά μιλήσεις πο
λύ ακόμη;
κ. Σ. ΛΙ ΑΡΓΚΟΒΑΣ:

Συνάδελφε Δεμίρη, δση ώρα 
άπαιτηθε! προκειμένου νά τελει
ώσω τήν ομιλία μου.
ΦΩΝΛ1: "Οχι... ’Όχι. 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λιαρ-

γκόδα, σάς παρακαλώ, μήν δια
κόπτετε, συνεχίστε.

(Διαλογικαί συζητήσεις). 
κ. Σ. ΛΙΑΡΓΚΟ'ΒΑΣ :

Αύτό πού κάνω εγώ, είναι 
πρόκληση; Αύτή ή οχλαγωγία, 
τής δημοκρατίας ιού όχλου, δέν 
είναι πρόκλησης ... 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Λιαρ- 
γκόβα, οάς παρακαλώ πολύ, πε- 
ριοριαθεϊτε στήν ομιλία σας. 
κ. Σ. ΛΙ ΑΡΓΚΟΒΑΣ:

Σ’ ένα ύπόμνημά μου, πού ύ- 
πέ@Βλα (27.5.77) στο Σύλλογο, 
μέ τή βεβαιότητα πώς θά συνέ
βαλα κι έγώ, κάτι σ’ αύτό το 
αίτημα, ζητούσα τήν πιστή έφαρ- 
μογή τών εγκυκλίων, γιατί θέ
μα «τέλερς» δέν ύπάρχει, οί εγ
κύκλιοι δέν εφαρμόζονται σω
στά.

Ζητούσα λοιπόν, τότε τήν πι
στή έφαρμογή τών έγκυκλίων, 
τήν αναμόρφωση τών έπιδομά- 
ιων, τήν άσφάλιση «τέλερς» και 
ταμιακών, και τό άνθυγιεινό ε
πίδομα. Άπό δλα αύτά, τό μό
νο πού αλλαξε, ήταν ή αύξηση 
τών επιδομάτων διαχειρίσεως 
καί έξειδικευμένης έργασίας κι 
■αύτό μέ πρωτοβουλία τής Διοι- 
κήσεως, γιο νά δημιουργήσει κί
νητρο, στούς συναδέλφους, πού 
άρναΰντο ν’ άναλάβουν ύπηρε- 
σία «τέλλεο».

5) θέλω ν’ άναφερθώ σέ μιά 
εγκύκλιο Διοικήσεως: τήν 169) 
77, συνάδελφοι, τήν όποια έγώ 
προσωπικά θεωρώ προσβολή σέ 
βάρος τών συναδέλφων πού έ
χουν διαχείριση. Άναφέρεται 
στά έλλείμματα καί πλεονάσμα
τα τού Ταμείου, καί λέει μετα
ξύ άλλων:

«Σέ κάθε περίπτωση πού προ
κύπτει έλλειμμα, θά δ'.ενεργεϊ- 
ται μεθοδικά έλεγχος άπό την 
Δ)νση τού καταστήματος, καί 
λοιπά όργανα αύτοΰ, γιά τόν έν- 
τοπισμό καί τήν 'αιτιολόγησή 
του. Οί μονάδες ν’ άναγγέλ- 
λουν τά ιέλλείμματά τους, άνε- 
ξαρτήτως ποσού, στήν Δ)νσή 
μας (ύπηρεσία ειδικών οικονομι
κών θεμάτων 4-Γ 12 ) καί νά κοι
νοποιούν τό σχετικά έγγραφά 
τους, άπαραίτητα στήν περιφε
ρειακή Δ)νση πού ύπάγονται!.

Μέ άλλα λόγια, συνάδελφοι, 
ολόκληρη άνάκριση θά γίνεται, 
γιά 1.000 δρχ. έλλειμμα, πού 
θά έχει ό Ταμίας μετά άπό τό
ση έξουθενωτική έργασΐα πού 
άρκεϊ. Είναι άπαράδεκτο, καί ά- 
πορώ πώς, τό Συμβούλιο δέν έ
λαβε θέση. Δέν μπορώ νά δε
χθώ δη έχει πέσει στην άντί- 
ληψή τον. Καί ειδικά στόν συ
νάδελφο Πλιάκο.

6) Κι ενα τελευταίο θέμα, 
κύριοι συνάδελφοι, πού άφορα 
καί τήν ΟΤΟΕ: Τήν παραμονή 
τών έκλογών, κυκλοφόρησε μία 
άνακοίνωση τής 'Ομοσπονδίας, ή 
όποια ούτε λίγο ούτε πολύ, μας 
έλεγε τί νά ψηφίσουμε. Νομίζω 
δπ ό Σύλλογός μας δέν θά έ
πρεπε νά προχωρήσει αύτήν τήν 
άνακοίνωση. Αφορά τήν προβο
λή Άλευρά καί ΠΑΣΟΚ καί 
τήν καταθέτω στην Γραμματεία 
τής Συνελεύσεως.
κ. ΚΕΉΣ :

Κυκλοφόρησε; Ποιος τήν κυ
κλοφόρησε ;
κ. Σ. ΛΙΑΡΓΚΟ'ΒΑΣ:

Κυκλοφόρησε. Έγώ τήν πή
ρα άπό όργανο τοΰ συλλόγου 
πού μοιράζει συνήθως τις άνα- 
κοινώοεις. 
κ. ΚΕΗΣ :

‘Υπάρχει, άλλο δέν κυκλοφό
ρησε.
κ. Σ. ΛΙΑΡΓΚΟ'ΒΑΣ:

Τότιε, πώς έφθασε στά χέρια 
μου, συνάδελφε Κέη; 
κ. ΚΕΗΣ : Έσεϊς ξέρετε τά κα
νάλια.
κ. Σ. ΛΙΑΡΓΚΟ'ΒΑΣ:

Δηλαδή αύτή τή στιγμή, συ
νάδελφε Κέη, μοΰ λέτε δτι 
φρόντισα νά τήν άνακαλύψω γιά 
νά σάς κατηγορήσω;

(Διαλογικαί συζητήσεις)
Κύριε Πρόεδρε, στο γραφείο 

σας πού ήρθα, καί οάς τό έθιξα 
αύτό τό πράγμα — δέν ήθελα 
νά τό πώ, άλλά μέ προκαλεΐτε 
— μοΰ είπατε, ότι «μόλις το έ
μαθα δτι κυκλοφορεί τήν μάζε
ψα». Ναι ή όχι; Σάς παρακαλώ, 
κ. Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ:

Δέν έκυκλοφόρηιαε. 
κ. Σ. ΛIΑΡΓΚΟΒΑΣ :

Κύριε Μαυρουλίδη, σάς πα
ρακαλώ πολύ: ναι ή όχΐ;
-κ. Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ:

Έφ’ όσον μέ ρωτάτε, μολονό
τι έχω παραιτηθεί τής άπαντήοε- 
ώς σας, πέραν τού θέματος τών 
μή πτυχιοόχων, πού είναι ένα 
θέμα μομφής γιά μένα, έπειδή 
σάς δίνω δλη τήν άξιοπιοτία, δέν 
θά σάς άπαντήσω στό δσα έθέ- 
σατε...
κ. Σ. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ :

Μοΰ άρκεϊ αύτό, κύριε Πρό
εδρε. Μοΰ άρκεϊ. 
κ. Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ:

Άλλά σ’ αύτά ειδικά θά πώ, 
έπειδή μοΰ άπευθύνετε ιδιαίτε
ρη έρώτη'οη, έπρεπε νά όρκε- 
σθεϊτε, δτι, ιίφ’ δσον είχατε τήν 
δ’αβε©αΐωσή< μου, δτι δέν κυ
κλοφόρησε αύτή ή άνακοίνωση, 
καί νά μήν τήν φέρετε ενώπιον 
τής Γενικής Συνελεύσεως.
«. Σ. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ:

"Ετσι θά ήταν τό σωστό, αν... 
κ. Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ:

Έφ’ δσον λέτε δτι αύτό είναι



(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό ιή σελ. 12) 
τό σωστό, έγώ. . . (Όμιλεΐ μα
κράν τοΰ μικροφώνου), 
κ. Σ. ΛΙ ΑΡΓΚΟΒΑΣ :

Καί επειδή αυτή τή στιγμή δί
νουμε μάχη εντυπώσεων, Θ6 έ- 
παναλάβω πώς δέν θά έπρεπε ό 
«συνάδελφος Κέης νά μέ προκα- 
λέσει.

Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα).

.κ. Μ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ :
θά παρακαλοΰσα πάρα πολύ

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ό κ. Τοιμ,πίδης έχει τον 

λόγο.
κ. ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ:

Έν συντομία θά άναφερθώ σέ 
ένα θέμα πού απασχολεί μιά ά- 
ξιοπράσεκτη κατηγορία συναδέλ
φων. Καί δέν άναφέρθηκα βέ
βαια άπό κανέναν μέχρι τώρα 
συνάδελφο. Είναι τό μόνιμο πρό
βλημα τού ΚΜ. Καί έγώ βρίσκο
μαι σ’ αύτόν τον χώρο καί έχω 
κάποια αντίληψη τοΰ πράγματος.

«Σωστά στον απολογισμό τοΰ 
Δ.Σ. στήν ΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ, θί
γεται μέσα στα θέματα των ει
δικών προβλημάτων τοΰ προσω
πικού, και το ζήτημα τοΰ άνθυ- 
γιεινοΰ επιδόματος των χειρι- 
στριών καί των χειριστών τοΰ 
ΚΜ. "Οπως είναι γνωστό, το 
αν θά δοθή ή όχι τό άνθυγιεινό 
επίθεμα, είναι ένα ζήτημα πού 
άκΐδιικάζειται στις 26.1.78 ατό 
δευτεροβάθμιο Δταιτητικό Δικα
στήριο, μετά την άπόριψή του 
άιπο τό πρωτοβάθμιο.

Όπωοδήιποτε, όπως άναφέρε- 
ται καί στον απολογισμό, θά πρέ
πει νά άσκηθοΰν μέχρι τήν ημε
ρομηνία αύτή, οί μεγαλύτερες 
δυνατές πιέσεις, προς πάσαν κα- 
τεύθυναση, .μιά καί τό αίτημα 
αυτό, είναι κάτι παραπάνω άπό 
δίκαιο. Καί αύτό τό ξέρουν κα
λά, συνάδελφοι, όσοι άπό σάς 
■έχουν πάει έστω καί επίσκεψη 
στον χώρο αύτό τών χειριστριών.

Αλλά πολύ περισσότερο οί ί
διες -οί χειρίστ.σιες, καί οί χει
ριστές, πού φεύγουν άο’ είκεϊ μέ 
φανερά ή κρυφό κουσούρια. 
Ποια είναι αυτά; χρόντοι πόνοι 
στά χέρια καί στην ώμοπλάτη, 
παραμόρφωση τών χεριών, επι
πτώσεις στην άιχοή καί τό νευ
ρικό σύστημα. Είναι ψυκτικό ε
πίσης, όταν 40 μηχανές, ή .μιά 
πάνω στην άλλη, δουλεύουν συ
νεχώς επί 24ώρου βάισεως, σέ 
ενα στενό χώρο καί μέ τήν προ
σθήκη ότι υπάρχει συνεχώς προ
σωπικό έκεϊ μέσα, νά δημιουρ- 
γήται μία άποπνηΐκτική ατμό
σφαιρα.

’Αλλά τό πρόβλημα, πού τίθε
ται βέβαια καί ιστόν απολογισμό, 
δέν σταματά έδώ. "Εχει καθιε- 
ρωθή ένα ύιπερεκμεταλλευτιχό 
σύστημα δουλειάς. Είναι τό σύ
στημα τών πριμ. ’Ανάλογα ρέ 
τό ύψος τών ηγγραφών Πού γρά
φουν οί χειρίστριες, δίνεται καί 
τό άνάλονο έπίδομα. Πού στην 
πράξη σημαίνει ξεθέωμα τών 
συναδέλφων, για νά πάρουν με
ρικά κατοστάρικα παραπάνω τό 
μήνα. Βλέπετε ότι οί μισθοί μας 
δέν ώναι τόσο ικανοποιητικοί, 
όσο θέλουν νά τούς παρουσιά
σουν μερικοί κύκλοι.

Καί έχομε πρόδιφατα τά δημο
σιεύματα τής Καθημερινήν Ή 
μέθοδος τών εγγραφών έπίσης, 
φέονει τούς συναδέλφους σέ 
ρήξη, για τό ποιος θά γράψη τό 
Α ή τό Β κατάστημα ή τήν A 
ή Β τραπεζική εργασία, μιά καί 
για μερικά έντυπα ή .καταστήμα
τα ή δουλειά δίνει πιο πολλές 
.έγγραφες. Είναι βλέπετε προ-

γο.
κ. Κ. ΓΑΛΙΑΤΣΟίΣ:

Πραγματοποιείται ή Γενική 
Συνέλευση τοΰ Συλλόγου μας 
σέ μιά Εξαιρετικό' σοβαρή περίο
δο, γιά τον Κλάδο ολόκληρο, 
όσο και γιά τον δικό μας χώρο 
δουλειάς αίδικώτερια.

Βέβαια .τόν τελευταίο καιρό 
είδαμε στήν πράξη, τά πώς τά 
δικά μας προβλήματα, τά ιδιαί
τερα, συνδέονται μέ τά γενικώ- 
τερα προβλήματα ολόκληρου τοΰ 
Κλάδου. Είναι αρκετά πρόσφατη 
ή έπίθέοη πού έγινε εναντίον 
τοΰ Συλλόγου μας, καί κατά 
τής 'Ομοσπονδίας, ταυτόχρονα. 
Είναι γνωστότατο σέ ποιους 
σκοπούς άπέβλεπε αύτή ή Επί
θεση.

Οί κύκλοι προώθησαν τήν 
προσφυγή νιό' διορισμό προσω
ρινού Δ.Σ. σκόπευαν στήν τελ
μάτωση τών προβλημάτων μας, 
καί άΐκόμη πιο πέρα στον Εφο
πλισμό τής 'Ομοσπονδίας άμεσα 
άπό ιόν συνάδελφο Πίοχοπο.

γιά τό άνθυγιεινό έπίδομα εργα
σίας τό όποιο έκδικάζεται στις 
26 Ίανουαρίου στο Δ.Δ.Δ., έάν 
ήτο δυνατόν νά ζητηθή ή άναβο- 
λή του, όπάτε νά έκδιχασθή ή 
προσφυγή μέ τό νέο Διοικητικόν 
Συμβούλων τό όποιον θά έχη 
άνανεωμένην εντολήν γιό« νά 
είναι πιο σωστή ή άντιμετώπισή 
του καί νά μήν έχωμε κίνδυνον 
άπορ ρίψεως.

Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα).

σφ-,λής μέθοδος τής εργοδοσίας 
τό διαιρεί κιαί βασίλευε.

Αύτό πρέπει νά κοπή καί νά 
δοθή ένα στάνταρ μηχανής σέ 
όλες τις χειρίισιιριες ή τουλάχι
στον Επίδομα άνάλογα μέ τούς 
δαικτυλισμούς. ΎτΓ όψιν ότι τό 
έπίδομα αύτό δέν μπαίνει στην 
σύνταξη.

Τελευταία Εφαρμόσθηκε καί 
μιά άλλη καινοτομία στον χώρο 
αύτό. Καί αύτό πρέπει νά τό 
προσέξωρε. Ή βάρδια 10 βράδυ, 
5 πρωί. Είναι απαράδεκτο καί 
πρωτοφανές γιά τό χώρο αύτό, 
νά φεύγουν άπό τή δουλειά στις 
5 το πρωί. Πρέπει νά σημειωθή 
έδώ, ότι δέν δίδεται ένα ποσό 
γιά τό ταξί.

Πρέπει νά προσθέσουμε, ότι 
ναι ιμέιν δουλεύουν 5μερο, άλλά 
δέν ισχύει ή αργία τοΰ Σαββά
του, όπως γιά όλους τούς συνα
δέλφους τής ’Εθνικής Τράπεζας.

Καί έπίσης, θά ήθελα νά .ρω
τήσω το Δ.Σ., άν μπαρή νά ί- 
αχύΐαη. γι’ αύτήν τήν κατηγορία 
τών συναδέλφων, μιά καί άιρκε- 
τοί είναι άπό την Θεσσαλονίκη 
τό έιπίδσμα ένοικίόυ.

Πέρα απ’ όλα αΰτά, για νά 
ξεζουιμίζωνται πιο ήσυχα, χωρίς 
αντιδράσεις, ή εργοδοσία φρόν
τισε γά προσληφθουν έιπΐ συμ- 
βάσει. Τούς δίνει χαμηλότερους 
μισθούς άπό τούς μόνιμους καί 
δουλεύουν πιο εντατικά, γιάτΐ 
φροντίζουν νά τούς καλλιερ
γούν τόν φόβο τής άπόλυσης, 
σέ περίπτωση πού δέν είναι κα
λοί υπάλληλοι. Αύτό λειτουργεί 
άναισταλτικό καί στις συνδικαλι
στικές δραστηριότητες καί στήν 
προώθηση τών προβλημάτων 
τους.

Συνάδελφοι, προτείνω ατό 
Δ.Σ, νά τά λάθη σοβαρά ύπ’ ο- 
ψιν δλα αύτά, καί γιά τήν κα
λύτερη μελέτη καί προώθηση 
τών προβλημάτων, νά« φτιάξη 
μία (Εκλεγμένη) επιτροπή χει- 
ρίστριών καί χειριστών, δίπλα 
στο Δ.Σ. πού θά βρίσκεται σέ 
σταθερή καί συνεχή έπαφή μέ 
τό Δ.Σ., θά τό ένημερώνη, καί 
θά τό βαηθάη.

Πέρα βέβαια άπό τις χειρί- 
στριες, στο ΚΜ, ύπάρχουν καί 
άλλες "Υπηρεσίες, μέ πολλούς 
συναδέλφους μέ ιδιαίτερα προ
βλήματα, παρόμοια λίγο - πολύ 
μέ αύτά τών χειριστών καί χει- 
ριστριών, πού καί σ’ αύτές 
χρειάζονται οί άντίστοιχες Ε
πιτροπές, (MACHINE - ROOM 
καί Δεκπιαιρέωση). Έδώ έχω 
νά προσθέσω ότι στήν διεκπεραί
ωση είναι όλοι ύπάλληλοι τοΰ 
Συλλόγου βοηθητικού προσωπι
κού καί μέ αύτά θέλω νά τονί
σω, τό πόσο δεμένα είναι τά προ
βλήματα καί ίτών δύο αύιτών κα
τηγοριών, κάί τών υπολοίπων 
βέβαια, καί πόσο χρειάζεται ό 
συντονισμός τής δράσης τών δύο 
καί τών τεσσάρων Και’ έπέκτα- 
σιν συλλογικών οργάνων.

Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα).

Έξ άλλου, αύτό τό πιστοποίησε 
ό Ιδιος, όταν στήν συγκέντρωση 
πού έγινε, πριν τήν άπεργία 
στήν OTQE, γιά τόν ίδιο λόγο, 
πιραχλήθηκε νά δηλώσει ότι δέν 
θά δεχθεί τά αποτελέσματα τής 
προσφυγής καί άρνήθηκε νά τό 
κάνει.

"Ενας άπό τούς κινδύνους 
λοιπόν πού παρουσάζονται στον 
χώρο μας, προέρχεται άπό τό 
σχήμα αύτό, διότι, θά προσπαθή
σει μέ άλλο τρόπο νά προωθή
σει τούς ίδιους σκοπούς, πού σ’ 
αύτή τή φάση δέν κατώρθώσε 
νά πραγματοποιήσει.

Γιά τόν λόγο αύτό είναι άνα- 
γκαίο νο άναληψθεϊ μία σταυρο
φορία πληροφόρησης τών συνα
δέλφων, έκείνων πού έξακολου- 
θούν νά πιστεύουν τό συγκε
κριμένο σχήμα προωθεί τήν λύση 
τών προβλημάτων τοΰ προσωπι
κού, "Ομως, ό πιο πάνω κίνδυ
νος, δέν είναι καί ό μοναδικός. 
Τόν ίδιο στόχο έχει καί ή ομάδα 
τοΰ «Δημοκρατικού συνδικαλι
σμού». ΤΗταν ό ίδιος ακριβώς 
στόχος χάριν τοΰ όποιου έσπα

σαν τήν απεργία τοΰ Μάη τοΰ 
’76, γιά τόν Ν. 330.

.Μέ τήν Ενέργεια αύτή, διέ
σπασαν τήν ένότητα τοΰ Κλά
δου, στο όνομα τής οποίας μι
λούν σήμερα. Καί φυσικά ήταν 
ή ένέργειά τους αύτή, αιτία τής 
αποδοκιμασίας τους, άπό τήν 
πλειοψηφία τών συναδέλφων, 
πέρα άπό ποσοστά, διά τής έτα- 
δόσεως τής μομφής.

Συνάδελφοι, τά πραβλήματά 
μας είναι καί Επείγοντα καί σύν
θετα. Σέ μιά εποχή πού έχει ά- 
ναληφθεϊ μία προσπάθεια παρα- 
πλάνηισης τής κοινής γνώμης, 
Εμείς προσπαθούμε νά φθάσουν 
οί αποδοχές μας .τουλάχιστον τήν 
άνοδο τοΰ τιμαρίθμου. Καί ας 
παραθέτει ή Κα Τσαγκάρη τούς 
μισθούς τών Δ )ντών, γιά νά 
μάς αποδείξει ότι δέν είναι έτσι 
τά πράγματα. Βέβαια, κατά τήν 
λογικήν τής Κας Τσαγκάρη, ί
σως θά έπρεπε καί νά μειωθούν 
οί αποδοχές μας, νιά νά φθά
σουν σέ επιθυμητοί επίπεδα.

Ή σύνταξη Ό,ογανιομοΰ Υ
πηρεσίας, ό συγχρονισμός τοΰ 
καταστατικού τού Συλλόγου 
μας, ή λύση τοΰ άσφαλισΐικοΰ, 
είνιαι ζητήματα πού περιμένουν 
άμεση αντιμετώπιση. Πιστεύουμε 
ότι ή λύση τών προβλημάτων 
μας θά επιτευχθεί μόνον μέ τήν 
ένότητα. Μιά ένότητα όμως, 
8χι γενική καί άφηρημένη, μτά 
ενότητα όλων τών συνεπών συν-

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
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νομαι σέ πολύ λίγους συναδέλ
φους πια — τέτοια ώρα — 
θά σεβασθώ τήν απόφαση τής 
Γενικής Συνέλευσης, γιά τά 
χρονικά περιθώρια καί δέν θόι 
περάσω τό τέταιρτο, ,καί φυσικά 
δέν θά ακολουθήσω τήν τακτική 
τών άλλων πού μάς αντιμετώ
πισαν σάν όχλο, καί δέν σεβά- 
σθήικαν καθόλου τήν απόφαση 
τής Γενικής Συνέλευσης.

Συνάδελφοι γιά νά μπορέσου
με νά εκτιμήσουμε σωστά τό« πε
πραγμένα τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου, είναι άνάγκη νά Εξε
τάσουμε πρώτα τις εξελίξεις πού 
πρακύψανε στο γενικότερο κοι
νωνικό περίγυρό μας, στη διάρ
κεια τής 9μηνης — τυπικά — 
θητείας του.

Ή γενική αύτή θεώρηση είναι 
άναγκαία γιά ευνόητους λόγους. 
Οί εξελίξεις αύτές, Επηρεάζουν 
άμεσα τή δική μας κατάσταση.

Συνάδελφοι, γενική είναι ή 
διαπίστωση, πώς ιά προβλήματα 
πού άντιμετώπιοαν — ατό χρόνο 
πού πέρασε — οι Εργαζόμενοι, 
παρουσίασαν παραπέρα όξυνση:

— Ή ακρίβεια χτύπησε δυνα
τά τις πόρτες τών ’Εργαζομέ
νων, καί τό κΰμα τών άνατιμή- 
σεων εξανέμισε τις αυξήσεις πού 
είχαν κατακτήσει, συμπιέζοντας 
έτσι τό εισόδημά τους, σέ έπί- 
πεδα απαράδεχτα.

— Στο όνομα τοΰ «δόγματος 
τής λιτότητας» πού αποφάσισε 
καί εφαρμόζει ή Κυβέρνηση, όλα 
τά βάρη τής οικονομικής κρίσης, 
έπιχειρεϊτατ νά φορτωθούν στις 
πλάτες τών εργαζομένων καί 
μόνο. "Ομως, οί εργαζόμενοι 
δέν είναι διατεθειμένοι νά' σκύ
ψουν τά κεφάλι. "Ετσι γιά νά 
«περάσει» ή λιτότητα, επιστρα
τεύονται όλα τά μέσα, ώστε νά 
Ελεγχθεί τό συνδικαλιστικό κί
νημα.

Ή βιομηχανία τών άντεργα- 
τικών Νόμων συνεχίζεται. (Στο 
διάατημα αύτό ψηφίζεται ό άπε,ρ- 
γσσπαιοπικάς Νόμος νιά τό Συν
δικαλισμό τών Δημοσίων Υπαλ
λήλων — πού είναι συνέχεια 
τού γνωστού 330 — άλλά σέ 
χειρότερη έκδοση καθώς καί ό 
Νόμος γιά τή στράτευση τών 
γυναικών πού φορτώνει άκό- 
μη περισσότερο τήν ήδη βαρυμέ- 
νη άιπό κάθε πλευρά Έλληνίδα 
έργαζόμενη, καί ετοιμάζει ένα 
μηχανισμό μέ άπεργοσπαστική 
άποστολή).

Παράλληλα καί ταυτόχρονα, 
Κλιμακώνεται καί ή επίθεση, κα
τά τών συνδικαλιστικών έλευθε- 
ριών, είτε υέ τήν μορίφή διώ
ξεων συνεπών συνδικαλιστών, 
είτε μέ τήν άλλη, έπίσης γνωστή 
μέθοδο τών πραξικοπημάτων, γιάι 
τήν καθαίρεση τών Διοικήσεων 
στις Συνδικαλιστικές ’Οργανώ
σεις πού έχουν συνεπή κατεύ
θυνση, (Εργατικά Κέντρο Θεσ
σαλονίκης, Χαλκίδας καί άλλα).

Εθελοντικά όργανα αιήν ε
νορχηστρωμένη αύτή έπίθεση 
εναντίον τών εργαζομένων, άιπο- 
δείκνύονται άλλη μιά φορά οί 
ποικιλώνυμοι καί πολύμορφοι φο 
ρείς τοΰ κρατικού συνδικαλιισμοΰ 
(χουντικοί, έργατοπατέρες, δια
σπαστικοί «σύλλογοι» κ.λ.π.).

Τό φάσμα τών παραπάνω έξε- 
λίξεων, αντανακλάται μέ μεγά
λη καθαρότητα καί στο δικό μας 
χώρο. Πρώτον, ή «λιτότητα»

δικολισηκων δυνάμεων. Καί ή 
ένότητα αύ«τή, είναι ό μόνος 
τρόπος απόκρουσης τών κινδύ
νων, πού προέρχονται άπό τις 
δυνάμεις τ,οΰ κρατικού συνδικα
λισμού .

Είναι ό μόνος τρόπος νά δια
φυλαχθεί ή ενότητα ολόκληρου 
τοΰ Κλάδου, καί τό πιο σωστό 
μέσο γιά τήν προώθηση τής λύ
σης τών .αιτημάτων μας. Διότι 
είναι γνωστό τί θά έπακολιουθηΓ 
οει, άν ό κρατικός συνδικαλι
σμός κατωρθώοει νά άνεβεί στήν 
Διοίκηση τού Συλλόγου. "Ολες 
λοιπόν οι συνεπείς συνδικαλι
στικές δυνάμεις τοΰ χώρου, πρέ
πει νά κατανοήσουν τήν σοβα
ρότητα τής κατάστασης, νά βρε
θούν ένωμένες γιά νά μήν χα
θεί ή παραμικρή δύναμη σ’ αυ
τόν τόν άγώνα.

Πιστεύομε ότι μέ τήν ένότητα 
αυτή θά ξεπερασθοΰν καί οί ά- 
δυναμίες τοΰ σημερινού Διοικη
τικού Συμβουλίου, θά γίνει δη
λαδή δυναΐτή ή μεγαλύτερη ε
παφή τού Συλλογικού μας ορ
γάνου μέ τούς συναδέλφους, 
θά αύξήθεί ή δυνατότητα γιά 
αύξημένη άγωνιστικόΤητα στήν 
διεκδίκηση ιών προβλημάτων. 
"Ας ύποστηρίξωμε όλοι μας τήν 
έτπτευξη τής ένότητας αύτής, 
πού θά δώσει τήν δυνιατόιτηιτα 
γιο μιά πιο πέρα προώθηση τοΰ 
συνδικαλισμού στο χώρο μας.

(Χειροκροτήματα).

στην περίπτωσή μας παίρνει τή 
μορφή καί τό όνομα τής παρελ
κυστικής στάσης τής Διοίκησης 
απέναντι στά προβλήματα μας 
πα,ρέλκυίσης πού φθάνει ατά ό
ρια τοΰ έμπαιγμοΰ. Χωροφύλα
κας; Ή «επιτροπή τιμών καί ει
σοδημάτων».

Δεύτερο: τό πραξικόπημα
πού μεθοδεύτηκε γιά τήν καθαί
ρεση τής έκλεγμένης Διοίκησης 
στο Σύλλογό μας μέ μοχλούς 
τις «αιτήσεις» τών «συναδέλ
φων». Σέβου καί Καρα6ίτη, (τής 
γνωστής αμάδας τοΰ συναδέιλφου 
Πίσκαπου, πού αλαμάνει καί 
τό συνδικαλιστικό καί νομικό πα- 
τρωνάρισμά τους), φανερώνει 
τά σχέδια καί τις προθέσεις πού 
έχουν οί κύκλοι αυτοί, ένίαντίον 
τών συμφερόντων τών έργαζο- 
,μένων.

Τρίτον: τήν συγχορδία συμ
πληρώνει π ύπονομευτική δρα
στηριότητα τοΰ «συλλόγου έπι- 
στημονικοΰ προσωπικοϋ», πού στο 
διάστημα αύτό παρουσίασε μία ε
πικίνδυνη έξαρση, μέ άμεση προ
οπτική νά καταακευασθή ή «ομο
σπονδία πτυχιούχων», δηλαδή 
μιά άντί - ΟΤΟΕ, γιά νά άντι- 
παιραιεθή στην 'Ομοσπονδία μας.

Τέταρτον : σ’ όλο το πλέγμα 
τών άντεργατικών έξελίξεων, 
προστέθηκε καί ή άποπροιοανατο^ 
λιστική .καί καθαρά ύπονομευτι
κή «συνδικαλιστική» δράση τών 
εργατοπατέρων τοΰ χώρου μας: 
Χουντικοί καί κραπκ.οσυνδικαλι- 
στές, πού είναι δύο όψεις τοΰ ί
διου νομίσματος, συντονίζουν 
«ιιυ'Χαία» τήν δραστηριότηιτά τους 
σέ δλα τά έπίπεδα, έχοντας στό
χο την Διοίκηση τοΰ Συλλόγου 
μας, όσο καί τής ΟΤΟΕ, δηλαδή 
τά δικά μας συμφέροντα τών ερ
γαζομένων.

Πρόκειται νιά τούς γνωστούς 
καί καΊαδικαιομένους άίμειτάκλητα 
στή συνείδηση όλων ρας, παρα- 
συνδικαλιστές. Μπερδεύοντας, 
δικαιολογημένα βέβαια, τή Δη
μοκρατία μέ τό «δημοίκρατιλήκι», 
τόσο τό συνδικαλιστικό γέννημα 
τής χουντικής περιόδου, δσο καί 
ό αύτοαποκαλούιμενος «δημοκρα
τικός συνδικαλισμός», (ιέδώ βέ
βαια οί λέξεις χάνουν έντελώς 
τήν σημασία τους), εμφανίζον
ται σάν «προστάτες» τών συμ
φερόντων τών συναδέλφων μας, 
ξεχνώντας — θελημένα — καί 
οί δύο τους, τό γνώατο σέ όλους 
μας παρελθόν τους.

Οί κίνδυνοι πού συνεπάγονται 
άπό τήν «δραστηριότητά» τους, 
είναι ιδιαίτερα άνηισυχηπκοί. 
Σ’ αύτό βοήθησε αθ'ελά του καί 
τό σημερινό Διοικητικό Συμβού
λιο, πού δέν τούς άνιτιμετώπισε 
όπως τούς ταίριαζε. Φάνηκαν 
καί στον τομέα αύτόν, οί συνέ
πειες άπό τις άδυναιμίες πού πα
ρουσίασε ή επικοινωνία Διοικη
τικού Συμβουλίου καί συναδέλ
φων.

Ή ένημέρωίαη τών Συναδέλ
φων ήταν άποισπασματική., μέ ά- 
ποτέλεσμα νά ,μήν άιποικαλυψθοΰιν 
πέρα γιά πέρα, τόσο οί σκοποί, 
οσο κιαί οί επιδιώξεις τους. Κ.αί 
ή σύγχιοη πού διατηρήθηκε, 
τούς έπένριεψε νά ψαρεύουν 
ατά. θϋλά νερά.

"Ολοι ςί παραπάνω- .παράγον
τες επηρέασαν τις εξελίξεις στο 
χώ!ρο ιιας σέ σημαντικό βαθμό, 
μέ άποιτέλιείσμα τόν όοα τόσο θε
τικό άπο,λογισμό πού είδαμε δη
μοσιευμένο ,στήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗ, άλλά καί τόν ν-οιώΐσαμε μέ 
τή καθημερινή μας δουλειά. Πέ
ρα όμως άπό τά παραπάνω, προ

στέθηκαν καί οί βουλευτικές έ- 
κλογές, μέ άπατέλεαμα ή 9μηνη 
— τυπικά — θητεία τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου, νά περιορι
στεί ούσιαστικά σέ βμηνη, έξ 
αιτίας τοΰ αύτσπειριοριομοΰ στή 
δράση Πού δέχτηκε τό Δ.Σ.

Στήν προκειμένη βέβαια περί 
πτώση, ά αύτοπεριαρισμός αύτός, 
δέν έπιβαλλόταν άπό καμμιά ά- 
ναιγκαιότηιτα, γιατί, όπως δέν γι
νόταν νά άναστείλωμε τις άνά- 
γκες μας «έν όψ'ει τών έκλο- 
γών», τό Ιδιο δέν χρειαζόταν 
καί ό περιορισμός τής δραστη
ριότητας τοΰ Διοικητικού μας 
Συμβουλίου.

Συνάδελφοι, δέν χρειάζεται 
νά σταθώ ξεχωριστά στον άπο- 
λογισμό ιοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου. "Ομως δέν μπορώ νόι 
μήγ άπαρήοω γιά τήν αισιοδο
ξία Πού τόν διαπνέει. 'Άν βέ
βαια ή αισιοδοξία αύτή βασίζε
ται στήν προοπτική τοΰ ποιοτι
κού άνεβάσματος τής συλλογι
κής δράσης καί στο ξεπέρασμα 
τών άδυ-ναμιών πού φάνηκαν στή 
λιγόμηνη θητεία του, τότε τήν 
καταλαβαίνω καί μπορώ νά τή 
δικαιολογήσω.

Συνάδελφοι, τό ποιοτικό αύτό 
άνέβααμα, πού τό έκτιμώ σάν έ- 
πιβαλλόμενη άναγκαιότ.ητια, πι
στεύω πώς δέν μπσρεί νά προ
κόψει παιρά μόνο άπό τήν ενό
τητα όλων ιών συνεπών συνδι
καλιστικών δυνάμεων τοΰ χώρου 
μας, Ή διάσπαση εινάι πολυ
τέλεια Πού δέν τήν έπιτρέπουν 
ουιτε οί ανάγκες μας, ούτε κ.αί 
οί καιροί. Καί όποιος ή όποιοι 
τή δημιουργήσουν- ή τήν ιπροκα- 
λέαουν, θά πάρουν επάνω τους 
δλεζ τις εύθύνες καί τις συνέ
πειες πού θά προκόψουν. Καί οί 
συνέπειες, είναι γνωστές σέ ό
λους.

Φυσικά, ή ένότητα αύτή δέν 
είναι αύτοοκοπός, άλλά τά μέσο 
Καί τό άπαιραίτητο εργαλείο γιά 
τήν αγωνιστική διεκδίκηση τών 
αιτημάτων μας. Ούτε μπορεί νόι 
άπατελέαει μιά ευκαιριακή συ
γκόλληση, άλλά άικλόνητο οικο
δόμημα, βασισμένο πάνω σέ συ
γκεκριμένες αρχές καί πρόγραμ
μα διεκδικήσεων καί δράσης.

Συνάδελφοι, ό χρόνος πού 
μάς έρχεται προβλέπεται κρίσι
μος γιά όλους τούς ιέργαζό,μέ
νους. "Ηδη άρχισε ή προεκλο
γική διαδικασία καί εκδηλώθηκε 
ή ένορχηστρωμένη προσπάθεια 
γιά τήν κήρυξη έμφόλιου πολέ
μου άνάμεοα ατούς εργαζόμε
νους. Ή Κατασκευασμένη άνιτί- 
θειση σέ «ύ ψηλάμιαθ-ους» καί «χα
μηλό,μισθίους» έργαζόμ-ενους πού 
διαλα-λεϊται άπό μιά ορισμένη 
μερίδα τοΰ Τύπου, δέν είναι 
«τυχαία», οΰ-τε πρέπει νά μάς ά- 
φήσει άδιάφορους. Ή στιγμή 
γιά τήν «δημοσιογραφική» αύ
τή καμπάνια, διαλέχτηκε έξυ
πνα : Πρόκειται γιά έπίθεση γιά 
τόν αποπροσανατολισμό μας καί 
τή διάσπαση τών έργαζομένω-ν, 
τήν ώρα ακριβώς πού διαπραγ
ματεύονται οί όροι τής ’Εθνικής 
Συλλογικής Σύμβασης ’Εργασί
ας καί πλησιάζει ή ώρα γιο τις 
κιλαιβκές αυξήσεις.

Δέν χρειάζεται βέβαια νά έπι- 
αημάνω τήν ξεχωριστή σημασία, 
τής ’Εθνικής Συλλογικής Σύμ
βασης ’Εργασίας, μιά καί ξέρου
με πώς ά,πατελεί τό καθοριστικό 
σχεδό,ν πλαίσιο γιά τά ποσοστά
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’Αγαπητοί συνάδελφοι, σεβό
μενη τό λίγο χρόνο πού άπάμει- 
νε για νόι μοιραστούν άρΚετοί 
συνάδελφοι στις ομιλίες τους, 
καί άπευθυνόμενη δυστυχώς σέ 
μικρό αριθμό συναδέλφων, έχω 
νά πώ λίγα λόγια σάιν μιά γυ
ναίκα έργαζόμενη στήν ’Εθνική 
Τράπεζα.

Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σέ 
μιά εποχή κρίσιμη γιά τά συνδι
καλιστικά μας πράγματα. Γιά -νόι 
μπορέσουμε λοιπόν νά ξεπειρά- 
σουμ-ε τις δυσκολίες καί νά προ
χωρήσουμε μέ σταθερά βήματα 
ατή λύση τών δίκαιων αιτημά
των μας είναι άπαριαίτηιτη, άνα
γκαία ή ενότητα όλων τών συ
νεπών συνδικαλιστικών δυνάμε
ων άποιμονώναντας τούς διασπα
στές της.

"Ενα θέμα πού ιδιαίτερα θέ
λω νά θίξω είναι ή θέση τής γυ
ναίκας μέσα στην Τράπεζα. Τά 
προβλήματα τών εργαζομένων 
γυναικών στήν ΕΤΕ είτε κοινά, 
είτε είδικά είναι προβλήματα ό
λων τών εργαζομένων στο χώ
ρο μας καί άπρμένως όλοι μαζί 
πρέπει νά δουλέψουμε γιά τή 
λύση τους. Παρά τον μεγάλο 
αριθμό τών γυναικών στήν Τ.ρά- 
πεζά μας, ή ανάμιξή τους στά 
συνδικαλιστικά πράγματα είναι 
πολύ μικρή. Χρειάζεται λοιπόν 
μεγαλύτερη, συμμετοχή τών γυ
ναικών1 σιίή συνδικαλιστική δρά-

αύξήσεων τών κλαδικών συμβά
σεων. "Ετσι, τά ποσοστά πού θά 
συμφωνήσει ή ΓΣΕΕ ρέ τήν Κυ
βέρνηση καί τούς Εκπρόσωπους 
τών ’Εργοδοτών, γιά τήν Εθνι
κή Συλλογική Σύμβαση Εργα
σίας, χαράζει κιαί τήν γιριαρμή 
τής γενικής εισοδηματικής πολι
τικής πού θέ· ισχύει γιά όλους 
τούς Εργαζόμενους, δηλ. καί 
γιά μάς.

Συνάδελφοι, τήν ώρα αύτή έ- 
πιχειρεϊται ύπανόμευΟη τού με
τώπου τών ’Εργαζομένων, ώστε 
νά μπορέσει νά περάσει καί φέ
τος ή πολιτική τής «λιτότητας». 
Ή κυρίαρχη άντίθεοη έ,ργοδοσί- 
ας - έργαζομένων άιποσιωπάται, 
καί κατασκευάζεται άνιτίθεση ά- 
νάμεσα ατούς διάφορους κλάδους 
τών έργαζομένων.

Βασικός στόχος όλης αύτής 
τής έπιχειρήοεως είναι ό Κλά
δος τών Τραπεζοϋπαλλήλων. 
"Οχι βέβαια γιατί είμαστε «προ
νομιούχα τάξη» όπως θέλουν νά 
μάς εμφανίσουν, άλλα γιατί τό 
άνεβασιμένο επίπεδο τής συνδι
καλιστικής μας συνείδησης καί 
τό γεγονός πώς έλέγχουμε ένα 
άπό τούς πιο ζωτικούς .τομείς τής 
Οικονομίας, Εχει άναδείξει ιτήν 
'Ομοσπονδία μας σάν πόλο συ
σπείρωσης όλων τών συνεπών 
συνδικαλιστικών δυνάμεων. Πρέ
πει λοιπόν νά διαβληθοΰμε αιήν 
Κοινή Γνώμη, νά απομονωθούμε 
άπό ιούς φυσικούς συμμάχους 
μας, τούς ύπόλοιπους Εργαζό
μενους, ώσιε νά μπορέσουν νόι 
μάς γονατίσουν. "Ομως γελά
στηκαν οίικτρά.

Συνάδελφοι, είναι καιρός νά 
δούμε καί νά άντιμετωπίσουμβ 
τά προβληματά μας σωότά, δη
λαδή όπως επιβάλλουν οί Ανά
γκες. Ή κοινότητα τών προβλη
μάτων μας μέ τούς άλλους τρα- 
πεζ,οϋπάλληλους καί στή συνέ
χεια μέ τούς άλλους ’Εργαζό
μενους όλης τής Χώρας, δέν 
μάς επιτρέπει τήν πολυτέλεια 
τής άπομόνωόης, Πού θά φέρει 
τήν καταστροφή. Ούτε γίνεται 
νά περιορίσουμε τη δραστηριότη
τα μας μόνο οέ στενή οικονομική 
καί επαγγελματική διεκδίκηση, 
πού άπατελεί βέβαια τή βάση τοΰ 
αγώνα μας.

Ή λύση τών επαγγελματικών 
προβλημάτων πας είναι δεμένη 
άνιαιπάοπαιστια μέ τήν προστασία 
καί διεύρυνση τών συνδικαλιστι
κών μας διίκαιωμάτωγ, γιατί 
δέν ξεχνούμε πώς οί συνδικαλι
στικές ελευθερίες είναι ό καθρέ- 
πτης πού δείχνει πόσο Δημοκρα
τία έχουμε, καθώς καί τήν ποιό
τητα τής Δημοκρατίας πού Εχου
με. Δέν έχουμε λοιπόν άλλη Ε
πιλογή. Γιά νά διατηρήσουμε αύ
τά πού έχουμε κερδίσει καί νάι 
κατακτήσου με καινού ργια , πρέπει 
νά διεξάγουμε ένα άδιάκοπο ά- 
γώνα. "Ετσι καί ή λύση τών 
προβλημάτων μας προωθείται καί 
ταυτόχρονα πολλαπλασιάζονται 
οί δυνατότητες μας άπό τήν επί
γνωση τής αποστολής μας σάν 
Εργαζόμενοι πού εϊραΐστε, καί τό 
Σωματείο μιας, ό ιστορικός Σύλ
λογος Υπαλλήλων Έθινκής Τρα 
πέζης, θά καταξιώσει τούς σκο
πούς πού πρέπει νά έχει σάν 
Συνδικάτο καί θά μπορέσει νά 
διαδραματίσει τόν άποφαϋΐσοκό 
ρόλο του.

(Χειροκροτήματα).

ση, άφοϋ κατανοήσουν ιήν ανα
γκαιότητα αύτή καί άφοϋ βοηθη- 
θοΰν άπό τά υποψήφια Δ.Σ. μέ 
προσφορά θέσεων οέ περισσότε
ρες γυναίκες συναδέλφους.

Είναι άνάγκη άγΟπητοί συνά
δελφοι νά άναληφθή άπό τό νέο 
Δ.Σ. ειδική φροντίδα γιά τις 
γυναίκες μέ έντόπιση καί άξιο- 
λόγηση τών γυναικείων προβλη
μάτων, καθώς καί χάραξη συ
γκεκριμένης τακτικής γιόι τήν 
προώθησή τους, σέ στενή συνερ
γασία μέ τις εργαζόμενες τοΰ 
χώρου μας. Στο έργο του αύτό 
τό Δ.Σ. μπορεί νά βόηθηθή — 
καί έχει τόν τ.ρόπο — άπό γυ
ναικείες βοηθητικές επιτροπές 
πού θά δρουν παράλληλα μέ τό 
Σύλλογο Καί θά τοΰ παρέχουν 
έπεξεριγιαιομένα θέματα. "Οπως 
θά ξέρετε ήδη έχει δημιουΐργηθή 
μια τέτοια γυναικεία επιτροπή 
κοντά στο Σύλλογό μας πού ό
μως χρειάζεται δραιατηριοπίοίηση 
τοΰ ρόλου της καί μαζικαποίησή 
της -- γιατί είναι πολύ μικρός 
ό αριθμός τών προισερχορένων 
γυναικών έκεϊ — γιά νά μπό
ρεση νόι παίξη θετικά τό ρόλο 
της.

"Ενα άλλο θέμα πού θέλω νά 
τονίσω, είναι ή τακτική γενι
κά σέ όλα τά θέματα πού πρέ
πει νά άκολουθιηθή άπό τό νέο
Δ.Σ.

Διδασκόμενοι άπό τήν πείρα 
τοΰ παρελθόντος βλέπουμε τήν 
άνάγκη Εφαρμογής μ:άς τακιπ-

'Ομιλία του ααναδ. Ζ. Τσιμπίδι]

'Ομιλία τού συναδ.Κ.Γολιάτοου
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ό κ. Γαλιάτσος έχει τόν λό

'Ομιλία της συν. Βακαλοπούλου

'Ομιλία της αυν. Γ. Κουστένη



(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελ. 13) 
κής πού θά περιλαμβάνη: γνώ
ση, κατ’ Αρχήν των προβληιμΑ
τών τοΰ χώρου -πού θά γίνη μέ 
τό πλησίασμα τών συναδέλφων. 
Ζωντάνεμα λοιπόν τής έιιαφής 
μέ τούς συναδέλφους, πού ή Α
πουσία της μάς είναι αισθητή. 
’ Ακόμα προγραμματισμός στη 
δουλειά καί ιεράρχηση τών αι
τημάτων — όχι εύκαιριακές 
σκέψεις —, αυξημένη Αγωνι
στικότητα, άιταλάνίτευαη γραμμή 
χωρίς πισωγυρίσματα, προώθηση 
τών συμφερόντων "Ολων τών 
συναδέλφων καί κυρίως καί 
πρώτα άιπ’ όλα ενημέρωσή τους 
γιά οτιδήποτε γίνεται. "Ολα αύ- 
το μέ παράλληλη άποδοχή κο

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ό κ. Κολτσίδας έχει τό λόγο, 

κ. ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ 
•—■ Συνάδελφοι,
— Σάς μιλώ ιέκ μέρους τής 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟ
ΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙ
ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Κατ’ αρχήν 
δεν θά σάς άπασχολήιοω πάρα 
πολύ. Μέσα σέ σύντομα χρονι
κά όρια θά προσπαθήσω νά κά
νω ώρισμένες παρατηρήσεις, ό
σον αφορά ιόν Απολογισμό τοΰ 
Δ.Σ. Βλέποντας κριτικά ώπι- 
σμένα σημεία, θά εκθέσω τις θέ
σεις μας πού πιστεύουμε ότι θά 
βοηθήσουν καί θά προωθήσουν 
έτηκσδομητικο τή δουλειά τοΰ 
Δ.Σ. Πριν μπώ ατό θέμα, πρέ
πει νά πώ' ότι ή μέχρι τώρα θέ
ση καί τακτική τοΰ προεδρείου 
καί ιδιαίτερα τοΰ προέδρου τής 
Γενικής Συνελεύσεως, όσον Α
φορά τις δημοκρατικές διαδι
κασίες, τοΰ χρόνου καί τής σει
ράς τών ομιλητών ήταν Απαράδε
κτες. Παρά τις προφορικές καί 
γραπτές προτάσεις τής ΣΥΝΔΙ
ΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
πού ψηφίσθηκαν άπό την Γενι
κή Συνέλευση, ό χρόνος κάθε 
ομιλητή νά είναι 15λεπτον δεν 
έτηρήθη, καταπατώντας τήν Από
φαση. Αύτό είχε σαν Αποτέλε
σμα να φθάσουμε νά μιλάμε μέ
χρι τις πρώτες πρωινές ώρες 
καί ρέ Ακροατήριο ελάχιστο.

— Συνάδελφοι, είμαι 3ετής 
στην ’Εθνική Τράπεζα καί γιά 
πρώτη φορά Ανεβαίνω ατό βήμα. 
Πιστεύω ότι δέν έχει καμία σχέ
ση ή δημοκρατία στο σύλλογό 
μας καί οι δημοκρατικές διαδικα
σίες πού Αγωνιζόμαστε νά κατο
χυρώσουμε, όταν μιλάνε πρώτοι, 
συνάδελφοι, πού είτε είναι προϊ
στάμενοι, είτε συμπράττοντες ύ- 
ποδιευθυντές, είτε οΐ «αυθεντί
ες» τοΰ συνδικαλιαμοϋ. Μένουν 
δέ πάντα τελευταίοι οΐ νέοι συ
νάδελφοι νά< όμιλοΰν σέ κενό ά- 
κροατήριο. Ή δημοκρατία στό 
σύλλογο καί τά προβλήματα αύ- 
τών πού πραγματικά τα ζοΰν στό 
γκισέ, χτίζεται μόνον όταν υ
πάρχει ισοτιμία στό χρόνο καί 
ισότητα στη σειρά τών ομιλη
τών. Δηλ. θέση μας ήταν καί 
είναι ή κλήρωση τών 20' ή 30 
ομιλητών, διότι μόνο έτσι εκ
φράζονται καί Ακούονται, οί Α
πόψεις όλων τών συναδέλφων, 
παρατάξεων καί κινήσεων τοΰ 
χώρου μας. Κυρίως δέ τών νέων 
συναδέλφων πού ζοΰν περισσό
τερο Από όλους καθημερινά τά 
προβλήματα τοΰ χώρου μας.

(Χειροκροτήματα).
— -Τά τελευταία γεγονότα 

στό Σύλλογό μας δείξανε ότι 
βρισκόμαστε μπροστά σέ μια πλή
ρη εξέλιξη τής δράσης τών ε
χθρών τών εργαζομένων στην 
’Εθνική Τράπεζα, πού έκφράζε- 
ται μέ ιήν σκλήρυνση καί πα
ρελκυστική πολίτικη τής διοίκη- 
σις της ΕΤΕ. Παράλληλα βλέ
πουμε τήν κατευθυνόμενη, Απο
προσανατολιστική καί δ Γαλατική 
δράση μέ κάθε μέσον στα συλ
λογικά μας πράγματα, άπό τό 
δυνάμωμα τών χουντικών δυνά
μεων στο σύλλογό μας. Μετά 
άπό τήν ήττα καί τήν καταψήφι
σή τους άπό τήν πλειοψηφία τώΥ 
συναδέλφων σηκώνουν τώρα καί 
πάλι κεφάλι ζητώντας ψήφο άπό 
τούς συναδέλφους μέ παράλλη
λη έκπροσώπηση. θέλουν νά 
φθάσουν στην ΟΤΟΕ, ΕΚΑ, 
ΓΣΕΕ ώστε νά φιμώσουν τό Α
γωνιστικό, διεκδικηιτικό κίνημα 
τών εργαζομένων γενικώτερα. 
Στην πολιτική θύτη πιστεύουμε 
ότι συνένοχες είναι καί οί ήγε- 
σίες τοΰ ΕΚΑ καί τις ΓΣΕΕ 
πού ώς ένα βαθμό στηρίζονται 
σ’ αύτές τις χουντικές δυ νάμεις, 
καί θέση μας είναι ότι δεν εκ
φράζουν πραγματικά τά συμφέ
ροντα τών εργαζομένων. Γιατί 
αν πραγματικά εκφράζανε τούς 
εργαζόμενους θά είχαν κατοχυ
ρώσει τόσο στα πρωτοβάθμια ό
σο καί στα· δευτεροβάθμια όργα
να, όχι μόνο τήν άτιλή αναλογι
κή άλλα τή ριζική τροποποίηση 
τών χουντικών Καταστατικών, 
θά είχ,αν άκόμη, δεχθή τήν έπα- 
νεγγραφή όλων τών δίεγραμμέ
νων σωματείων άπό τις έκάστο- 
τε χουντικές διοικήσεις.

λοπροαί'ρετων προτάσεων τών 
συναδέλφων γιά βελτίωση. "Ας 
σηρειωθή ότι Απαραίτητη είναι 
καί ή καλοπροαίρετη κριτική άπό 
άτομα ή δυνάμεις πού θά βρί
σκονται μέθα στό Δ.Σ. γιατί τό 
νά μένουν τά «κακώς κείμενα» 
όπως είναι δέν προωθούν τούς 
στόχους μας σαν εργαζομένων.

Πέρα άτι’ αύτά , είναι απαραί
τητο τ» δέσιμο καί ή πιο στενή 
συνεργασία μέ τήν ’Ομοσπονδία 
μας γιατί Αντικειμενικά είμα
στε δεμένοι καί μέσα άίπό έκεϊ 
θά προωθούνται γιά λύση πολ
λά' προβλήματα καί δικά μας καί 
τοΰ κλάδου μας νενικώτερα.

’Αγαπητοί συνάδελφοι, νοιώ
θω τήν άνάγκη σαν καινούργια

(Διαλογικαί συζητήσεις).
— Προηγουμένως οί συνά

δελφοι τοΰ «Δημοκρατικού Συν
δικαλισμού» μίλησαν γιά τήν 
τροποποίηση τοΰ Καταστατικού 
καί τήν καθιέρωση τής απλής Α
ναλογικής. ’Αλλά οι συνάδελφοι 
αυτοί πού διαμαρτύρονται γιά 
τήν Απλή Αναλογική άς μας δι- 
ευικρινήσουν, ποια ήταν ή θέση 
τών πρώην μελών τους ή καί 
τωρινών ϊοως, συναδέλφων Χα- 
ρίτου καί θεοφανόπουλου στό 
ΕΚΑ καί ΟΤΟΕ Αντίστοιχα όταν 
μπήκε θέμα Απλής Αναλογικής. 
Σας πληροφορώ συνάδελφοι ότι 
τάχθηκαν η συ νηγόρησαν μέ τις 
αντίστοιχες ηγετικές ομάδες ύ- 
πέρ τοΰ πλετοψηφικοΰ. θέση 
τής ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Ε
ΝΟΤΗΤΑΣ ήταν καί είναι όχι 
μόνο ή Απλή Αναλογική άλλα ή 
ριζική τροποποίηση τοΰ κατα
στατικού άπό όλες τις άντιδημο- 
κρατικές διατάξεις όπως τά άρ
θρα 11, 27, 16 καί πάει λέγον
τας. Τό αύτό βέβαια ισχύει καί 
γιά· τον οργανισμό ύπήρεσίας, 
άρθρα όπως τό 20 παρ. 2 είναι 
δχι μόνο άντεργατικός άλλα καί 
Αντισυνταγματικός.

(Διαλογική συζήτηση).
— Συνάδελφοι, θά περάσω σέ 

εν ο άλλο θέμα πού πισιεύω ότι 
ό Σύλλογος παρά τό χρονικό 
διάστημα πού είχε κατώρθωσε νά 
προχωρήση θετικά στή σύλληψη 
καί αξιολόγηση, τών θεμάτων ε
κείνων πού Αφορούν τό σόνολον 
τών εργαζομένων τής ΕΤΕ, ό
πως είναι τό ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, 
ό ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ καί τό θέμα 
ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ. Γι’ αύτό 
τά θέματα άπό τή φύση τους 
χρειάσθηκε πολύ δουλειά καί 
χρόνια διαδικασία ώστε νά' μπουν 
στό δρόμο τής 'επίλυσής τους. 
Πάνω σ’ αύτά τά θέματα άλλά 
καί όλα τά άλλα ό Σύλλογος 
ώς ένα βαθμό ένηρέρωσε τούς 
συναδέλφους καί ας μην ισχυ
ρίζονται ώρισμένοι ότι κάτι τέ
τοιο δέν γινόταν καθόλου. Οΐ Α
νακοινώσεις, ή ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ 
μέ τά συνδικαλιστικά φροντι
στήρια πού έστω καί δν Αρχίσα
νε κάπως άργά, μέ συγκεντρώ
σεις τών συναδέλφων καί τών 
Αντιπροσώπων έπαιξαν θετικό 
ρόλο στην ενημέρωση.

— Βέβαια ©κείνο πού μπορού
με νά πούμε είναι, ότι ή ενη
μέρωση θά' μπορούσε νά ήταν 
ευρύτερη, κυρίως στα υποκατα
στήματα καί στην επαρχία μέ ι
διαίτερες συγκεντρώσεις α:ά με
γάλα ύποκαταστήιμοτα. ’Ακόμη 
μια καί τό όντιδηροκρατικό Κα
ταστατικό δέν διευκολύνει τις 
έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις 
(θέλει περίπου 2 μήνες) θά 
μπορούσαν νά είχαν γίνει περισ
σότερες συγκεντρώσεις.

— "Ενα βασικό θέμα στό ό
ποιο θά πρέπει νά δώση μεγάλη 
σημασία τό Δ.Σ. είναι σί Αντι
πρόσωποι Καταστημάτων. Έμεϊς 
πιστεύουμε ότι γιά νά συμβάλ
λουν θο πρέπει νά δημιουργούν 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΩΝ μέ συγκεκριμένου περιε
χόμενο δουλειάς τά προβλήμα
τα τοΰ χώρου τους, ώστε νά 
λειτουργούν οέ μια πραγματική 
Αποκέντρωση τών εργασιών τού 
Συλλόγου ώστε νά γίνουν ενερ
γά κύτταρα στό χώρο τους. ’Α
κόμη βλέπουμε τήν δημιουργία 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ π.χ. Θεσ
σαλία, Πελοπόννησος κλπ. Αν
τίστοιχα μέ τις ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ καί μία φο
ρά τό χρόνο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ
ΔΡΙΟ προς τό Δ.Σ. όλων τών 
Αντιπροσώπων. Μέ αύτό τον τρό
πο θά πετύχουμε τήν έπικοινω- 
νία, τήν Ανταλλαγή καί τήν δια
κίνηση τών θέσεων καί Απόψεων 
τοΰ Δ.Σ., πού συνθέτοντας ό
λες αύτές τις θέσεις, θά τις ά- 
πολογεϊ, δίνοντας στις ΕΠΙΤΡΟ
ΠΕΣ μια προοπτική καί ένα ά
ξονα δουλειάς στό χώρο της.

— "Ενα επίσης σοβαρό θέμα 
πού πιστεύουμε ότι Αφορά τήν 
πλειοψηφία καί κυρίως τούς νέ
ους συναδέλφους είναι τό θέμα 
τής λεπτομερειακής πληροφάρη-

σχεπικά ύπάλληλος, νά πώ ότι 
κάνοντας τά πρώτα μου συνδικα
λιστικά βήματα κατευθύνομαι Α
πλά καί μόνο άπό τή φωνή τοΰ 
εργαζομένου γιά τη δίκαιο επί
λυση, τών αιτημάτων του, καθώς 
καί άπό τήν πείρα πού μοΰ προ- 
σέφεραν οί εξελίξεις στην Τρά
πεζα τά τελευταία 5 χρόνια.

Τελειώνοντας εύχομαι σωστά 
αποτελέσματα στις εκλογές. "Ε
χουμε εμπιστοσύνη οτήν κρίση 
τών συναδέλφων καί στην επιθυ
μία τους γιά' ένα άκόμα βήμα 
προς τά μπρος, προς τήιν έξέλι- 
ξη καί ιήν πρόοδο πού είναι Αν
τικειμενική Ανάγκη.

Σάς ευχαριστώ πολύ.

σής τους πάνω σέ θεσμικό θέ
ματα όπως ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ κλπ. Δηλαδή νά 
δώσουμε τή βάση καί τήν ουσία 
τοΰ θέματος καί όχι διλήματα 
τοΰ τύπου ναι ή όχι στό ΑΣΦΑ
ΛΙΣΤΙΚΟ ή σέ άποιοδήποτιε άλ
λο θέμα τήν στιγμή πού ό συνά
δελφος δέν ξέρει τί είναι Α
ΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Πιστεύουμε ότι 
ή δημιουργία ,μ'άς ΣΥΝΔΙΚΑ
ΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ή ο
ποία έικτός τών Ανωτέρω ειδι
κών θεμάτων θά συμπεριελάμβα- 
νε συνδιαλέξεις στό, τί είναι 
ΓΣΕΕ, τί είναι ΣΕΕ, ΕΡΓΑΤΙ
ΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙ-

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Ό κ. Βελένιτζας έχει τό λόγο, 

κ. Κ. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ :
’Αγαπητοί συνάδελφοι, ή ώρα 

είναι περίπου δύο καί τέταρτο 
καί αύτό οφείλεται στην τακτική 
τοΰ Προέδρου τή.ς Γενικής Συ
νέλευσης, πού θεώρησε σκόπι
μο νά μακρύνη ή νάι κοντύνη Αν
τίστοιχα τούς χρόνους ομιλίας, 
σύμφωνα μέ τις προτιμήσεις του, 
παραβιάζοντας καιάφαρα τις Α
ποφάσεις τοΰ Σώματος.

Δέν θά σάς Απασχολήσω πο
λύ, έχω νά κάνω Αρχικά μία 
πρόταση πού νομίζω θά καλύψη 
μία άπό τις οοβαρές παραλεί
ψεις τοΰ Δ.Σ. Συγκεκριμένα 
μέ πολλή αύταρέοκεια ό συνά
δελφος Πίσχοπος σέ μια ανα
κοίνωσή του, χωρίς ημερομηνία 
άπό ότι βλέπω, Αναφέρει «Τό 
Διοικητικό Συμβούλιο. . . νά κα
τάθεση μέ Απόφασή του καί δχι 
μέσω τρίτων, την "Εκθεση τών 
’Ορκωτών Λογιστών στον Εισαγ
γελέα γιά τά περαιτέρω». Τό 
σημείο αύτό, κύριοι συνάδελφοι, 
τή διαχείρηβη δηλαδή τών οι
κονομικών στό διάστημα τής 
έπταετίας, πιστεύω όίτχ είναι ένα 
σημαντικό ούοιασπκό θάλεγα 
θέμα ηθικής τάξης σιό Σύλλογό 
μας.

Γ’ιά· τη διευθέτηση λοιπόν τών 
Ανωμαλιών πού διαπιαιώνη ή 
"Εκθεση τών ’Ορκωτών Λογι
στών κάνω τήν πρόταση στό 
Σώμα νά δείσμενθή το Δ.Σ. καί 
νά άναλάβη τήν διαδικασία τής 
δικαστικής του προώθησης. ’Εγ
κρίνει αι κύριοι συνάδελφοι;

Ή Γενική Συνέ
λευση όμοφώνως 
έ Υ κ ρ ί ν τί την παρα
πάνω1 πρόταση, 
κ. Κ. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ :

Σΐιόν Απολογισμό τοΰ Δ.Σ. ά- 
ν αφόρετοι καί τό θέμα τοΰ ’Ορ
γανισμού ’Υπηρεσίας. Ειπώθη
καν πάρα πολλά καί βεβαίως θά 
είχα νά πώ άλλα τόσα. Κάνω 
μόνο μία γενική παρατήρηση πού 
πρέπει νά πάρη ύπ’ όψη του τό 
Δ.Σ.

Ό κ. Παπαγαλάνης έχει τόν 
λόγον.
κ. Ο. ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗΣ :

Συνάδελφοι, ταυτόχρονα μέ 
αύτήν τήν Γενική Συνέλευση 
μπαίνουμε στιήν προεκλογική 
περίοδο, θά έμφανισθοΰν ξανά 
μπροστά σας τά συνδικαλιστικά 
σχήματα, πού τόσες καί τόσες 
φορές, σάς έταξαν λαγούς μέ 
πετραχήλια Καί θά προσπαθή
σουν νά πάρουν γιά άλλη μια 
φορά τήν ψήφο σας, γιά' νά 
σάς ξεγελάσουν καί πάλι, άλλά 
συνάδελφοι, οί καιροί είναι δύ
σκολοι, τά προβλήματα πολλά,

ΑΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, Ο
ΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΑ
ΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΠΗ
ΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ κλπ. θά 
πλούτιζαν τις γνώσεις τών συ
ναδέλφων, καί θά τούς έχαναν 
συνειδητούς γνώστες τών προ
βλημάτων τους.

— Επίσης ένα άλλο σοβαρό 
πρόβλημα τό όποιο παρουσιάζε
ται όξυμένο σιό χώρο μας, είναι 
ή δημιουργία συνδέσμων καί άν- 
τιΒυλλόγων, όπως ό άντισύλλο- 
γος τών ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ. Είμα
στε αντίθετοι στη δημιουργία 
συνδέσμων καί άντισυλλόγων 
πού διασποΰν την καθαλικότητα 
τών αιτημάτων καί την ενότητά 
μας. Ή γενική θέση μας, γιατί 
τό πρόβλημα δέν είναι μόνο δια
φορά οικονομική ή Αξιοκρατική 
άλλά γενικώτερο τής πολιτείας, 
είναι συνοπτικά ότι:

Είναι φανερό στις σημερινές 
συνθήκες ύπάρχει αδυναμία έν
ταξης ατό παραγωγικό μηχανι
σμό επιστημόνων, δηλαδή στό 
νά άπορραφηθοΰνε οί επιστήμο
νες σέ δουλειές άνάλσγες μέ 
τήν επιστήμη πού καλώς ή κα
κώς άκαλουθήσαν καί την ειδι
κότητά τους. ’Επειδή όμως ή Α
νεργία τών πτυχιοόχων (έίπιστη- 
μόνων) αότών δημιουργτϊ μεγά
λα προβλήματα καί Αντιφάσεις 
στό κοινωνικό νομικό σύστημα, 
οί διάφοροι οργανισμοί, έπιχει- 
ρήΐσεις, τράπεζες κλπ. επιχει
ρούν νά Αμβλύνουν αυτή την κα
τάσταση. Καί αύτό απορροφών
τας μέρος τοΰ έπτστημσνικοΰ δυ
ναμικού σέ εργασίες άσχετες μέ 
τήν «κατάρτισή» τους προΟφέ- 
ρωντάς του οικονομικό ώφέλη 
πού δέν παίρνουν οί ΜΗ ΠΤΥ- 
ΧΙΟΥΧΟΙ αν καί προσφέρουν 
τήν ϊδια Ακριβώς δουλειά. "Ε-

Συγκεκριμένα, γιά τον ’Οργα
νισμό, νομίζω άτι πέρα άπό τις 
Απόψεις πού εκφράστηκαν μέ
χρι σήμερα, ό Σύλλογός μας εί
ναι σέ θέση νά τοπσθετηθή σέ 
πιο προωθημένες θέσεις άπό αύ
τές πού Ισχύουν σέ άλλες Τρά
πεζες, γιά ένα άπλό λόγο: Τό 
πρόβλημα ένδιοφέρει όλες άνε
ξαίρετα τις 'Εμπορικές Τράπε
ζες.

"Εχουν τεθή Αρκετό θέματα 
στην κριτική γιά τό Δ.Σ. γιά (β
ρισμένες παραλείψεις. θεωρώ 
σκόπιμο νά άναψερθώ καί εγώ 
σ’ αύτές, όχι βέβαια μέ τή μορ
φή πού τέθηκαν ήδη, άλλά μέ 
μιά διαφορετική μορφή καί έξιη- 
γοΰιμαι:

Τέθήικε θέμα άπό τόν κ. Πί- 
αχαπο, γιά συνάδελφο συνδικα
λιστή, συγκεκριμένα τόν κ. Δι- 
λιντά, ότι προωθήθηκε μέ πρά
ξη Διοικήσεως 1% 
χρόνο. Βέβαια γεννιέται ή έξης 
απορία : Πώς λοιπόν ό σύν) φος 
Πίσκσπος, ό όποιος σέ παλιάτε- 
ρη, Ανακοίνωση πού σάς διαβά
ζω Αμέσως ισχυρίζεται «παραμέ
νουμε — ’Αδέσμευτοι — μα- 
κρυά άπό τά κυκλώματα, τής διε- 
θυντοχρατίας. . . — μακρύά άπό 
μυστικές συμφωνίες μέ Διοικη
τικούς ή Διευθυντικούς παρά
γοντες τής Τραπέζης κ. λ. π. »; 
είναι σέ θέση νό γνωρίζη τις 
πράξεις Διοικήσεως πού δέν ά- 
ναιχαινώνωνται; Γιά νά γνωρίζη 
τις Πράξεις δέν πρέπει νά έχη 
κάποια σύνδεση, ικανή νά τόν 
ύποστηρίζετ καί διευκολύνει; 
Αύτό είναι ένα έ- 
P ώ τ u α για τόν Πίακοπο. 
Νομίζω ότι ήταν καθήκον τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου καί τό 
θεωρώ παράλειψή του, τό ότι 
δέν φοσν ασε νά άπσκαταοτήοη 
τήν Αλήθεια καί νά άποκαλύψη 
τις διασυνδέσεις τοΰ κ Πίσκο
πού.

"Οσο γιά τήν ούοία τοΰ θέμα
τος καί έφ’ όσον δέν κάνω λά
θος, πιστεύω ότι τούτο τό θέμα 
είναι Απλά καί μάνα προισμέτρη- 
ση άδικα χαμένου χρόνου κα
θυστερημένης προαγωγής σέ

οι προσπάθειες τών κυβερνητι
κών καί άλλων κύκλων νά σπά
σουν τήν ένότητα τοΰ συλλόγου 
μας καί τοΰ Κλάδου μας αύξά- 
νουν.

"Ας δούμε πρώτα άτι’ όλα τί 
επιδιώκουν οΐ εργοδότες μας. 
Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Φιλο- 
κυβερνητιικός Τύπος, Κυβέρνη- 
σις, όλοι μιλάνε γιά λιτότητα. 
Λιτότητα σημαίνει όλα τά βάρη 
στις πλάτες τών j ιργαζορένων 
στις πλάτες μας, όλα τά κέρδη, 
όλος ό ιδρώτας μας, γιά τό' μο
νοπώλια. Γίά νά επιτύχουν λοι
πόν τά σχέδιά: τους, δηλαδή μι
σθοί πείνας στούς έργαζομέ- 
νους καί τεράστια κέρδη γι’ αύ-

τσι καί στην ΕΤΕ ή κατάσταση 
«μπαλώνεται». Απ’ τή μιά μέ 
επιστημονικά επιδόματα, 4ετεϊς 
προωθήσεις, προαγωγές στούς 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ άλλά άπό τήν 
άλλη μεριά καταπαιτεϊται ή συν
ταγματική διάταξη «ϊση Αμοιβή 
γιά ’ίση εργασία».

— Πιστεύουμε ότι μέ την σω
στή επεξεργασία άπό μεριάς Δ. 
Σ. τοΰ θέματος τών ΜΗ ΠΤΥ- 
ΧΙΟΥΧΩΝ μπαίνουν οί βάσεις 
γιά την νομική κατάκτησι, γιά 
μιά Αγωνιστική διεκδίκηση ώς 
τήν τελική του ικανοποίηση.

— Τελειώνοντας θέλω νό πώ 
ότι σαν ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤ/ θά ψηφίσουμε τόν 
Απολογισμό καί θά άγωνιοθοΰμε 
μέ τό παρόν Δ.Σ. γιά τήν ευ
ρύτερη ΕΝΟΤΗΤΑ καί συσπεί
ρωση όλων τών δημοκρατικών 
δυνάμεων, γιαιΐ πιστεύουμε ότι 
τό παρόν Δ.Σ. παρ’ όλες τις τυ
χόν ελλείψεις καί Αδυναμίες 
του, άνοιξε ύγιεϊς δρόμους μέ
σα άπό τήν Αξιολόγηση - Ανά
δειξη ιών θεμάτων μας καί προ
ώθησης τών δημοκρατικών δια
δικασιών.

Ή ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ Ε
ΝΟΤΗΤΑ θά ύποστηρίξη μέ ό
λες της τις δυνάμεις τό σχήμα 
πού μέ βάση τό σημερινό Δ.Σ. 
θά κατέβει στις έκλογές, γιατί 
πιστεύουμε ότι δέν πρέπει νά 
περάσουν τόσο σιό Δ.Σ. όσο 
καί στην ΟΤΟΕ καί ΕΚΑ Αντί
στοιχα, Αντιπρόσωποι τών δυ
νάμεων εκείνων πού θά θάψου
νε τόσο στό χώρο μας όσο καί 
γενί'κώτερα τό συνδικαλιστικό 
μας κίνημα όπως μέχρι σήμερα 
έχει συμβεΐ άπό τήν ηγεσία του 
μέ τήν άποδοχή τής σωρείας 
τών άντεργατικών νόμων.

χουντική περίοδο, προεδρεύον
τας μάλιστα τού κ. Πίιοκοπσυ, 
στον όποιο ό ενδιαφερόμενος 
τότε είχε καχαθέση διαμαρτυρία. 
Αύτό γιό< νά διευκρινισθη επί
σης πώς ό κ. Πίσκσπος όντας 
γέννημα - θρέμμα μιας εποχής, 
πολεμάει άποιαδήποτε άποκατά- 
σιαση τών θυμάτων της.

Τό Δ.Σ. εύθύνεται επίσης γιά 
τήν Αποσπασματική πολλές φο
ρές πληροφόρηση τών ουναδέλ- 
φων. ’Αναφέρω ένα μόνο ση
μείο. Γιατί τό Δ.Σ. δέν πληρο
φόρησε τούς συναδέλφους γιά 
τήν Αλλαγή τής στάσης τής ερ
γοδοσίας Απέναντι στην συνδικα
λιστική ομάδα τοΰ συν. Πίσκο- 
που; Συγκεκριμένα: Ή λαθρό
βια, «συνδικαλισπκή» (διάβαζε 
ργοδαπκή, σύμφωνα μέ επίσημη 
καταγγελία τής ΟΤΟΕ) εφημε
ρίδα «Τραπεζιτικά Νέα» πού κυ
κλοφορεί δωρεάν! ! ! τό Μάρτιο 
τοΰ 1977 πνέει μένεα εναντίον 
τοΰ συν. Πίσκ οπού, τό Δεκέμ
βρη τοΰ 1977 τοΰ Αφιερώνει κύ
ριο άρθρο μέ «πατρικές συμβου
λές» και σελίδα γιά τις Ανακοι
νώσεις του.

Τό δεύτερο έρώτημα, μέ βά
ση τήν ανακοίνωση πού προανά- 
φερα, είναι: Αύτό σημαίνει γιά 
τόν συν. Πίακοπο «μακρυά άπό 
μυστικές συμφωνίες μέ Διοικη
τικούς η Διευθυντικούς παρά
γοντες τής Τραπέζης»; Αύτό ση
μαίνει «χωρίς ύποχρεώσεις καί 
εύνοιες»;

Τήν Απάντηση τήν Αφήνω γιά 
σας κύριοι, συνάδελφοι.

’Επισημαίνω τέλος μία σύμ
πτωση καί εσωτερική συγγένεια 
στις Απόψεις πού εκφράστηκαν 
καί σήμερα σιό ’Ασφαλιστικό ά
πό τούς συναδέλφους Πίακοπο, 
Πετιρίδη καί Τσαγκάρη.

Τούτη δώ η σύμπτωση πι
στεύω άτι πρέπει νά γεννάει Α
πορίες καί νομίζω δτι τά νήμα
τα οδηγούν στό ίδιο Κέντρο. Αύ
τό μόνο καί μόνο γιό· νά βοηθη- 
θή ό προβληματισμός τών συνα
δέλφων.

Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα).

τούς, παίρνουν μιά σειρά άπό 
μέτρα, πρώτον, άντεργατικοί 
Νόμοι, όπως τοΰ 330, Απολύσεις 
συνδικαλιστών κλπ.

Δεύτερον, προουιαθοΰν νά ε
λέγξουν ή νά πάρουν στα χέρια 
τους, τό συνδικαλισμό αότό πού 
λέμε κυβερνητικός συνδικαλι
σμός, Τρίτον, προσπαθούν νό' 
διααπάσουν τήν ένότητα καί νά 
μας οδηγήσουν σέ έναν εμφύλιο 
πόλεμο. Στα παραπάνω πλαίσια 
κινούνται μιά σειρά άίτό Παρα
τάξεις καί συναδέλφους. Πρώ
τα άπί’ όλα ό συνάδελφος Πί
σχοπος, πού εμφανίζεται σήμερα 
ύπσστηρικτής τής Δημοκρατίας, 
νομίζοντας ότι ξεχνάμε τόν ρό

λο πού έπαιξε έπί δικτατορίας, 
Βάζοντας καί αύτός τό χεράκι 

του, στην διάσπαση τοΰ Συλλό
γου μας καί τής 'Ομοσπονδίας 
μας, καθοδήγησε τήν προσφυγή 
δύο συναδέλφων, άλλά ευτυχώς 
τό σχέδιό του άπέτυχε καί κατα
δικάστηκε άπό τήν πλειοψηφία 
τώιν συναδέλφων.
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όμιλε! μα
κράν τοΰ μικροφώνου μή άκου- 
άμενος.
κ. θ. ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗΣ :

Ό κ. Πίίακοπος elvfcu τόσο 
γνωστός πού δέν χρειάζεται νά 
πώ παραπάνω καί θά τελειώνω 
μαζί του. θά σάς πώ δυο λόγια 
γιά τόν γνωστό σας Πίακοπο καί 
τελειώνω μ’ αύτό. Είπε προη
γουμένως. . .
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Νά ανεφερθητε αίαν Απολογι
σμό, παρακαλώ.
κ. θ. ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗΣ;

Μιλάω γιά κάτι πού είπε ό 
συνάδελφος Πίσχοπος έδώ στή,ν 
Γενική Συνέλευση. Μάς είπε 
προηγουμένως, ότι τά μέλη τού 
σημερινού Δ.Σ. διέθεταν τόν 
χρόνο τους, γιά νά τρέχουν γιά 
τά κόμματα. Τις απόψεις του αύ
τές, γιά τά κόμματα καί τήν 
Βουλή, μάς τις είπε καί οέ προ
ηγούμενη Γενική Συνέλευση. 
Καλό θό' ήταν γι’ αυτόν νά μην 
υπάρχει Βουλή, ευτυχώς όμως 
δέν θά τοΰ ξαναγίνη ή χάρη. 

(Χειροκροτήματα).
Είπε έπίσης ότι γίνεται σήμε

ρα ρουαφέτι, αύ'ό είναι κοινό' 
μυστικό, άλλα δέν επιτρέπεται 
νά μιλάει, π >:>!■'· είχον έπί Απο
χής ρουσφετολόγίας, γιά ρου- 
σφέτι. Στην συνέχεια άλλοι πού- 
προωθοΰν τήν διάσπαση τοΰ 
Συλλόγου μας, καί τής ’Ομο
σπονδίας μας, είναι ό Σύλλο
γος ’Επιστημονικού προσωπικού, 
προσπαθώντας νά χωρίσει τούς 
συναδέλφους, έχοντας τό θρά
σος νά μιλάει καί γιά 'Ομοσπον
δία Επιστημονικού Προσωπικού.

"Ας είναι βέβαιοι ότι οΐ συ
νάδελφοι θά τούς καταδικάσουν 
καί πρώτα άιπ’ όλους οί Πτυχι- 
ούχοι. θο ήταν μεφάλη μου πα- 
ράλειψις νά μην άναφερθώ στην 
«Κίνηση Δημοκρατικός Συνδικα
λισμός», διαβάστε «Κυβερνητι
κός Σ υ νδικ ολισμός». Τολμάνε 
νά μιλάνε γιά ένότητα τοΰ Κλά
δου, οί άνθρωποι πού στην πιά 
κρίσιμη στιγμή, διέσπασαν αυτήν 
τήν ένότητα, ξεπουλώντας τήν 
Απεργία μας, μέ Αποτέλεσμα νά 
περάσει ό άντεργατικός Νόμος 
330, πού πρώΐτα άπ’ άλα θίγει 
τον Κλάδο μας καί γενικώτερα 
τήν κοινή ώφέλεια.

Ό συνάδελφος θεοφανάπου- 
ιλ'ος, άναφερόμενος σέ εκείνη, 
τήν έττοχή, μίλησε προηγουμέ
νως, καί είπε ιέ,τχι λέξει, γιά φα
νατισμό καί πάθος, έΚείνης τής, 
περιόδου. Δέν ήταν, συνάδελφε 
θεοφανόπουλε, φανατισμός καί 
πάθος, ήταν ή καταδίκη άπό» 
τούς συναδέλφους τών Απεργό- 
οπαστώιν. Συνάδελφοι, αυτοί 
είναι κύρια οί άνθρωποι πού εκ
φράζουν τις μέχρι τώρα τακτι
κές, σιά συνδικαλιστικά πράγμα
τα.

Καί τό ύπό τόν συνάδελφο» 
Μαυρουλίόη, σημερινό Διοικητι
κό Συμβούλιο, έκανε μιά προσ
πάθεια καί πέτυχε μιά κάποια 
συνδικαλιστική οργάνωση σ’ όλα
τό δίκτυο, άλλά έκκρεμοϋν καί 
άλυτα πολλά άπό τά προβλήμα- 
τά μας. Τά προβλήματα αύτά ό
πως τό ’Ασφαλιστικό, ό ’Οργα
νισμός, ή τροποποίηση τοΰ Κα
ταστατικού, καθώς επίσης καί ή- 
τόσο Αναγκαία προώθηση τού 
θέματος τών αυξήσεων, τουλά
χιστον τοΰ 30%, (όχι φυσικά γιά- 
τούς Δ)ντές τής συνάδέλφισσας- 
Τσαγκάρη), περιμένουν τήν λύ
ση τους.

Συνάδελφοι, αύτή ή λύση τών 
προβ'λΓίμάτων, δέν λέω ότι είναι, 
εύκολη, άλλα δέν είναι Αδύνα
τη. ’Αντίθετα, είναι δυνατή μέ- 
την ένότητα όλων Ανεξαιρέτως; 
τών συνεπών συνδικαλιστικών· 
δυνάμεων καί τήν άπσμόνωση· 
τών κάθε λογής εργατοπατέρων 
καί διασπαστών τοΰ Κλάδου 
μας. Πιστεύω ότι ή έλλειψη, 
μιάς τέτοιας ενότητας, ήταν μιά 
άπό τις αιτίες, πού τά συνδικα
λιστικά μας πράγματα, βρίσκον
ται σήμερα σ’ αύτήν τήν κατά
σταση.

Συνάδελφοι, τελειώνοντας, 
σέν ιέργαζόμενος, οτήν Πάτρα,, 
δηλαδή στην επαρχία, θέλω νά 
πώ, όπ ναί μέν τό Κέντρο έχει, 
προβλήιματα, άλλά ή ιέπαρχία έ
χει πολύ πιο πολλά καί δυστυ
χώς ποτέ δέν δόθηκε καί ή κα
τάλληλη προσοχή.

Τό σημερινό Δ.Σ. ένδιαφέρ- 
ΘΙηκε γιά τά προβλήματα μας, 
μέ μιά δημοσίευση στο τελευταϊσ-- 
Φύλλο τής ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ, 
άλλά δυστυχώς τό ενδιαφέρον 
του αύτό ήταν πάρα πολύ όψι
μο. Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα),

'Ομιλία τοϋ ουναδ. Σερ. Κολτσίδα

ΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣI-

‘Ομιλία τοϋ συναδ. Κ. Βελέντζα

‘Ομιλία τοΰ ουναδ. 8. Παπαγαλάνη
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:



τα

'Ομιλία τοϋ συναδέλφου 1 Τρίμη
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελ. 14) 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

"Ο κ. Τμίμης έχει τον λόγον, 
κ. Δ. ΤΡΙΜΗΣ:

Συνάδελφοι, το δτι βρισκό
μαστε ανιήν τήν ώρα τόσοι λί
γοι καί ιμετά άιπά μία διάταξη 
των ομιλητών κατό «βαλέρ» θά 
άλεγα, δεν είναι τυχαίο. Έπαι
ξε τον ρόλο της καί ή Γραμμα
τεία ,καί το Προεδρείο τής Συ
νέλευσης. Αύτά γιά νά μην ξα- 
ναουιμβοϋν.

’Από τήν πλευρά τής Παράτα
ξής μας, τής Συνδικαλιστικής 
Ενότητας, των εργαζομένων 
οτή,ν ’Εθνική Τράπεζα, θά προ
σπαθήσω καί θά κάνω γνωστές 
τις θέσεις μας, στα τρία κεντρι
κά κατά τήν γνώμη μας ζητήμα. 
τα. Αύτά είναι: Α) μιά προσπά
θεια ανάλυσης καί ταυτόχρονα 
«εκτίμησης τής συνδικαλιστικής 
κατάστασης, καί μιά περιγραφή 
της, Β) ή τοποθέτησις στον άπο- 
λογισιμό τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου μέ παράλληλη θέση 
μας, στά ζητήματα πού θίγει. 
Γ) οί θέσεις μας, για τις εκ
λογές στον Σύλλογο.

Γιά τό πρώτο ζήτημα, ή χρο
νιά πού μάς πέρασε, ή τό χρο
νικό τμήμα πού καλύπτει ό ’Α
πολογισμός τού Δ.Σ. Εχει νό ε
πίδειξη,μιά σειρά από κινητοποι
ήσεις,. Πανελλαδικά σε πάρα 
πολλούς Κλάδους εργαζομένων. 
Είναι φυσικό', πώς όλες αύτές 
σΐ Εμπειρίες, θά είναι πολύτιμες 
γιά τό συνδικαλιστικό κίνημα, 
•στο 1978, χρονιά πού δλοι τήν 
χαρακτηρίζουν σάν κρίσιμη α
πλώς έως τραγική γιά τούς έρ- 
γαζόμενους.

Πιστεύουμε δτι τό Συνδικαλτ- 
ατιικό Κίνημα, παρά τά κουσού- 
ρια πού έκληρονόμησε άπό προ
γενέστερες ανωμαλίες, ή καί ο
μαλές περιόδους, καί παρά τήν 
«σχετική άπειρία καί σέ ένα βα
θμό άνωριμότητά του, προχώρη
σε δείχνοντας στον κ. Λάοχαρη 
καί στο ΣΕΒ (Σύνδεσμο Ελλή
νων Β ιομηιχάνων), πώς ή τ ο
ξική ιπάλη ούτε κ α- 
"ταργεΤται, ούτε καί 
απαγορεύεται. Τό 
Συνδικαλιστικό Κίνημα μέ στό
χους τόσο βελτίωσης αποδοχών, 
οσο καί θεσμικών διαρθρωτικών 
λύσεων, σέ όλους τούς Κλά
δους εργαζομένων, τις συγκοι
νωνίες, τά εργοστάσια, οτή ΛΑΡ- 
ΚΟ, στά Ναυπηγεία, στήν Κοι
νή ώφέλεια, ισημείώσε πολλές 
νίκες.

’Αντίθετα, ή Εργοδοσία, μέ 
τήν κάλυψη πολλές φορές, τών 
αρμόδιων τής Κυβέρνησης, σκλή 
ρυνε καί σκληραίνει τήν στάση 
της, απέναντι στά αιτήματα τών 
εργαζομένων μέ κάθε τρόπο, δη
λαδή άπό μαζικές απολύσεις καί 
διώξεις συνδικαλιστών μέχρι τά 
λόικ-αουτ καί τήν χρησιμοποίη
ση τής κατασταλτικής βίας, ιδι
ωτικής καί κρατικής.

Ό νέος χρόνος πού μπήκε 
χαρακτηρίζεται άπό τήν πρόθεση 
τής Κυβέρνησης, νά συνέχιση 
ιτήν ίδια οικονομική πολιτική, 
πολιτική τής λιτότητας, γιά τήν 
-αντιμετώπιση τοϋ αύξανόμενου 
πληθωρισμού καί τής οικονομι
κής κρίσης, πολιτική πού σημαί
νει ότι γιά τούς ιέργαζόμενους ή 
νέα χρονιά, θά πρέπει νά είναι 
μιά χρονιά νέων μεγαλύτερων 
«θυσιών», στον βωμό τοϋ κέρ
δους, τοϋ μεγάλου κεφαλαίου 
πού σημαίνει χρονιά 
αγώνων.

Τό Τραπεζοϋπαλληλικό Κίνη
μα είχε βασικούς αντιμέτωπους. 
ΙΙΡΩΤΟ: τήν πολιτική τών πο
λυεθνικών Τραπεζών CHANGE 
MANHATTAN, AMERICAN Ε- 
XPRESS κλπ., πού εκτός τοϋ 
αντεθνικού ρόλου τους, στήν οι
κονομία τοϋ τόπου, πλασάρουν 
καί ιδιαίτερα σκληρές μεθόδους, 
γιά το προσωπικό τους, γνωστό 
είναι τό «εγκόλπιο» τής CITY 
BANK καί δλα τά σχόλια πού 
δημιουργήθηκαν τότε.

ΔΕΥΤΕΡΟ: Τήν εκσυγχρονι
στική τάση πού επιβάλλει στο πι
στωτικά σύστημα στήν Ελλάδα, 
τό συμφέρον τοϋ κεφαλαίου 
μπροστά καί στήν ένταξη στήν 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, είναι μιά 
ανάγκη εκσυγχρονιστική, πού ο
δηγεί σέ μιά πολιτική, όπου ερ
γαζόμενοι στις Τράπεζες, ή λα- 
Τκή αποταμίευση καί τό συμφέ
ρον τοϋ λαού πάνε σ τ ή 
γ ω ν τ ά. Καί περνάει αύτά 
πού οί διεθνείς κανόνες προσα
νατολισμού καί κεφαλαίου επι
τάσσουν σήμερα.

Αυτές οί ένότητες συμφερόν
των βχουν σάν κεντρικά στόχο 
τήν ΟΓΓΟΕ, μέσα στις προσπά- 
<θειές τους, είναι: τά παρασωμα- 
τεία επιστημονικά καί άλλα, οί 
νομικού χαρακτήρα ναρκοθετή
σεις : Διαιτητικά Δικαστήρια, 
προσφυγές στά Πρωτοδικεία, 
Νομοσχέδια κλπ.
ΕΝ ΜΕΛΟΣ : 'Ομιλεί μακράν 
τοϋ μικροφώνου μή άκουόμενος, 
σμιλών επί τής διαδικασίας.

(Διαλογικαί συζητήσεις) 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Προχωρήστε παρακαλώ κύριε 
Τρίμη.

κ. Δ. ΤΡΙΜΗΣ:
Είχαμε μείνει στις έν γένει 

κινήσεις τοϋ Υπουργείου ’Ερ
γασίας, συκοφαντικού τύπου γιά 
τό Προεδρείο ΐής ΟΤΟΕ καί τά 
στερεότυπα περί «αδικαιολόγη
της αταξίας». Καί τέλος ή προσ
πάθεια δημιουργίας υπονομευτι
κών δρων γιά ιέ. ο ω τ ε ρ ι- 
κ έ ς διασπάσεις καί ανταγωνι
σμούς, στο μέτωπο τών Εργαζο
μένων. ’Απειλές τοϋ τύπου θά 
δημοσιεύσουμε τά μισθολόγια, 
λίστα τής ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ; 
δπου : 'Υπολογιστής Β' ξαφνικά 
καί μαγικά παίρνει 21.800. Ε
γώ πού είμαι τέτοιο πράγμα 
παίρνω 9.352..
ΕίΝ ΜΕΛΟΣ : 'Ομιλεί μακράν 
τοϋ μικροφώνου, διακόπτων τον 
άμιλη τήν. 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Σάς παρακαλώ, 
κ. Δ. ΤΡΙΜΗΣ:

Είναι γεγονός πώς ή κοινή 
γνώμη, μέ δλα αύτά, &ει δια
μορφώσει λαθεμένες άπόψεις. 
Τό τονίσαμε δλοι, δεν πιστεύω 
αύτό νά είναι έξω άπό τήν κοι
νή λογική. Καί γιά τήν ΟΤΟΕ 
καί γιά τούς Συλλόγους, θά 
•πρέπει, μέ ιδιαίτερη σοβαρότη
τα, το ζήτημα τής διαμόρφωσης 
θετικού κλίματος στήν κοινή 
γνώμη νά μπή επιτακτικά.

Στήν ’Εθνική Τράπεζα τώρα, 
τέ- τελευταία γεγονότα δείχνουν 
δτι βρισκόμαστε σέ μιά πλήρη 
εξέλιξη τής δράσης τών εχθρών 
τών εργαζομένων στήν ’Εθνική 
Τράπεζα, πού Εκφράζεται μέ: 
Πλήρη, καί παρελκυστική πολιτι
κή τής Διοίκησης, καί παράλλη
λα. Κατευθυνόμενη καί διαλυτι· 
κή διράση μέ κάθε μέσο στά συν
δικαλιστικά μας πράγματα. Ή 
γενικώτερη πολιτική νά φορτω- 
θή ό .Εργαζόμενος λαός τά βάρη 
τής οικονομικής κρίσης, Εκφρά
ζεται στον χώρο μας, μέ τήν έ- 
προθυμία τής Τραπέζης νά λύ
ση τό άποιβδήποτε πρόβλημά 
μας.

Συγκεκριμένα: ή εξαγγελία
γιά τά περίφημα φορολογικά μέ
τρα, ωφελήματα πού άποδείχθη- 
καν φαινάκη, οκοπό δέν είχαν 
παρά νά υποβαθμίσουν τήν δια
πραγματευτική δύναμη τών ερ
γαζομένων στις Τράπεζες μπρο
στά στις επικείμενες διεκδική
σεις, γιά τήν Συλλογική Σύμβα
ση, τις αύξήσεις μας δηλαδή, τό 
πενθήμερο καί μιά σειρά άπό 
άλλα θεσμικά μας αιτήματα. ’Ε
δώ πρέπει νά μπή καί τό θέμα 
τής κίνησης ενός άπεργοοπασπ- 
κοϋ μηχανισμού άπό τήν πλευρά 
τής Τράπεζας, πού άποτελείται 
άπό Διευθυντές, "Υποδιευθυν
τές, Εντεταλμένους προϊστάμε
νους Λογιστηρίου, «θεσάκηδες» 
τής Διοίκησης, καί άλλους «σα- 
τραπίακους», πού διπως καταλα
βαίνετε άπό δώ καί Εμπρός θά 
δυσκαλεύη τις κινητοποιήσεις 
μας.

Στον συνδικαλιστικό χώρο 
τώρα, βραχίονες αύτής τής πο
λιτικής, είναι αύτές οί δυνάμεις 
πού ιμέσα άπό τήν ίδρυση παρα- 
σωματείων καί άνπσυνδέσμων, 
μέσα άπό δημαγωγίες καί λασπο
λογίες, μέσα άπό προσφυγές στά 
Πρωτοδικεία, έχουν σάν στόχο 
τους το διεκδικητικό κίνημα 
στήν Τράπεζα και τούς εκφρα
στές του, τις δημοκρατικές συν
δικαλιστικές δυνάμεις καί τό ση
μερινό Δ.Σ. μας.

Χαρακτηριστική γιά τήν δρά
ση τους, είναι ή προέλευσή τους 
είτε άπό τά σκοτεινά χ,οόνια τής 
δικτατοοίας, μέ τήν άδεια τοϋ 
συνδικαλιστικού τής ασφάλειας, 
•είτε άπό κύκλους τοϋ 'Υπουρ
γείου ’Εργασίας στήν πρόσφατη 
μεταπολιτευτική, περίοδο. Γι’ αύ
τές τις δυνάμεις στόχος 
άποτέλεσε τό σημε
ρινό Δ. Σ., πού οπωσδήπο
τε καί συνεπή συνδικαλιστική ι
στορία έχει μέσα του, καί ή δρα
στηριότητα του, είναι μιας δια
φορετικής λογικής, άπό τήν λο
γική τοϋ έργατοκαπηλισμοΰ, καί 
τής πρακτόρευσης άντεργατικών 
συμφερόντων πού οί παραπάνω 
δυνάμεις αντικειμενικά εκφρά
ζουν.

θά ήθελα εδώ νά σταθώ καί 
νά έκφράσω τήν θέση τής Πα
ράταξής μας, τής Συνδικαλιστι
κής 'Ενότητας, στά ζητήματα 
τών άνιισυνδέομων καί παρασω- 
ματείων. Ή Παράταξή μας πι
στεύει πώς ή ίδρυση καί τών δύο 
συσπειρώσεων τοϋ ενός αιτήμα
τος, δηλ. τών πτυχιούχων καί 
μή, έγινε συνειδητά καί καθοδη
γούμενα άπό αύτούς πού πιστεύ
ουν» στο διχασμό καί τήν άλλη- 
λεξόντωοη τών συναδέλφων.

Γιά τούς Πτυχιούχους, τό παι
χνίδι στον Σύλλογο ήταν χαμέ
να άπό την άιρχή, λόγω άριθμη- 
τικής αδυναμίας, καί έτσι ή 
Κεντρική· καθοδή
γησή τους, τούς πρόστα- 
ξε νά κάνουν Παραούλλογο. 
Τήν ίδια στιγμή ανάλογα Εξαμ
βλώματα κάνανε τήν Εμφάνισή 
τους, καί σέ άλλες Τράπεζες, 
μέ στόχο τήν «Επιστημονική» 
ΟΤΟΕ. Άπό τήν άλλη πλευρά 
•έπρεπε νά οργανωθούν οί μή

Πτυχιοϋχοι συνάδελφοι, πού καί 
τό δίικηο είχαν καί έχουν, καί 
αριθμητικά ήταν δυνατώτεροι.

Έτσι τό σχέδιο υπονόμευσης 
τοϋ συνδικαλισμού είπε: κάντε 
έναν Σύνδεσμο, παιδιά, καί βάλ
τε πλώρη νά πάρετε τον Σύλλο
γο τών υπαλλήλων, τό είδαμε 
αύτό τό ’75. Γράφτε καί μέλη, 
βάλτε γραφεία, τηλέφωνα, πάρ- 
τε καί μιά σφραγίδα καί πήτε 
,καί κάτι γιά τήν κατανάλωση. 
Αύτή είναι ή πολιτική πού χον
δρικά (Εκφράζεται μέ αύτούς 
τούς δυο Συλλόγους.

Ή Παράταξή μας, πιστεύει ό
τι τά ζητήματα τών μή Πτυχιού
χων συναδέλφων είναι καί ύ- 
ιι α ρ κ τ ά καί δίκαια. 
Πιστεύει δτι έχει κοινωνικές δια
στάσεις τό ζήτημα, πού συνδέε
ται μέ τό Εκπαιδευτικό σύστημα, 
μέ τήν ποιότητα τής έργασίας 
καί τής άμοιβής της, μέ πολλά 
αλλα σοβαρά ζητήματα, άλλα 
πάνω άπ’ δλα πιστεύουμε πώς ή 
λύση τους, δέν βρίσκεται μέσα 
άπο τους συνδέσμους, ούτε μέ
σα άπό συρράξεις μέ τόν διπλα
νό μας ιΠτυχιοΰχο συνάδελφο, 
όπως συχνά συμβαίνει καί γι’ 
αύτό καλεϊ δλους τούς συναδέλ
φους, νά βιογραφούν άμεσα άπό 
αύτά τά άντισυνδικαλιστικά κα
τασκευάσματα καί νά παλέψουν 
μέσα άπ’ τόν Σύλλογο για τήν 
λύση νους.

Άφοϋ σύμφωνα μέ τήν προσ
πάθεια ανάλυσης Πού έκανε ή 
Συνδικαλιστική 'Ενότητα, έτσι 
είναι ή Διάταξη τών συνδικαλι
στικών δυνάμεων τής άντεργα- 
τικής άποψης καί έτσι είναι τά 
μέσα πού χρησιμοποιούν, τότε 
ή πρόσφατη προσφυγή στο Πρω
τοδικείο γιά τόν διορισμό προ
σωρινής Διοίκησης στο ΣΥΕΤΕ 
ποιανού σχεδίου μέρος αποτε
λεί ;

Συνάδελφοι, γνωρίζουμε τήν 
άποψη τής συνδικαλιστικής Κί
νησης «Ν. Πίσκοπου» οτό ζήτη
μα, είπε: θά τά πούμε οτό Δι
καστήριο. Αύτό τό δήλωσε μέσα 
στην ΟΤΟΕ. Κατάγγειλε ακό
μα, ό σ. Πίσκοπος, δτι ή τρίωρη 
στάση καί ή προκήρυξη τής 24ω- 
•ρης απεργίας μέ τά 7 γνωστά 
αιτήματα, καί τήν απάντηση, σ’ 
αύτούς πού διαβάλλουν τόν συν
δικαλισμό, (Πρωτοδικεία κλπ.), 
είναι «προεκλογική 
απάτη». Έτσι χαρακτηρί
ζει τό Δ.Σ. ό Πίσκοπος. Μάς έ
βαλε καί τήν Εξίσωση: Μαυρου- 
λί'δης, ίσον Διοίκηση τής Τρά
πεζας, διότι... (;) δέν τό ξέ
ρουμε, δέν μάς τό έχει πει.

’Άν αύτό δέν αποτελεί άιπε,ρ- 
γοσπασπκή τακτική, καί αντικει
μενική Εξυπηρέτηση συμφερόν
των τών Εχθρών μας, τότε τί εί
ναι, συνάδελφοι; Είναι προφα
νές δτι γιά τήν άλωση τής 
ΟΤΟΕ, μεγάλο ρόλο γιά τήν 
άντεργατιική άποψη θά παίξη ή 
υπονόμευση τοϋ Συλλόγου μας. 
Γ’ αύτό, συνάδελφοι, οί εύθύ- 
νες μας είναι τεράστιες.

"Οσον αφορά τώρα τόν άπο- 
λογιαμό τού Δ.Σ. καί παράλλη
λα, θά αναφέρω μερικές άπό τις 
θέσεις τής Παράταξής μας. Τό 
Δ.Σ. δέν ήταν τό καλύτερο πού 
θά μπορούσε νά ήταν σύμφωνα 
μέ τούς πόθους τών συναδέλφων 
καί σύμφωνα μέ τις δυνατότη
τες πού είχαμε οάν δημοκρατικά 
συνδικαλιστικό κίνημα, δίαν αύ
τό σχηματίσθηκε. Σαφώς ύπήρ- 
χαν μέσα του ώρισμένες αντιφά
σεις. ’Αποτέλεσμα τής ίδιας του 
τής συνοπτικής συγκρότησης καί 
τά έξ αυτής Επακόλουθα.

Παρ’ δ.λες τις έκ γενετής θά 
λέγαμε άδυναμίες, ή Συνδικα
λιστική 'Ενότητα ιΐργάοθη,κε μέ- 
σλες τις δυνάμεις της, γιά τήν 
νίκη, του στις περασμένες Εκλο
γές. Φυσικά αύτό δέν σημαίνει 
πώς A PRIORI θά δεχόταν σή
μερα δλες τις θέσεις τουκαί δέν 
προσπάθησε μέσα άπό τίς διαδι
κασίες πού τό ίδιο τό Δ.Σ. κα
θιέρωσε νά περάση τίς κατά τήν 
γνώμη, μας, σωστές άπόψεις. Ή 
μικρή συμμετοχή μας, τής Σ.Ε. 
στο Δ.Σ. φυσικά δέν μάς χρεώ
νει μέ τήν άποδοχή τού άπολο- 
γισμοϋ του, άπόλυτα, πάντως 
θά τόν ύπερψηφίοουμε, ούτε καί 
μάς Επιβάλλει νά μην κριτικά
ρουμε τήν δράση, ίου.

Τά σημεία τής δράσης τού 
Συνδικαλιστικού κινήματος στήν 
Εθνική Τράπεζα τά χωρίζουμε 
οέ δύο μεγάλες ομάδες. Π ρ ώ- 
τ α ό τομέας τών διεκδικήσε
ων, δεύτερον ή δημοκρατική οι
κοδόμηση τοϋ φορέα πού αποτε
λεσματικά θά παλέψη· γιο· τήν 
λύση τους, δηλαδή ή δ η μ ο- 
κ ρ α τ ί α στο Σ ύ λ λ ο- 
γόμας, μέ λίγα λόγια.

Γιά τόν πρώτο τομέα ύπαρ
χου ν δύο σκέλη, τό Ενα. 
Οικονομικές διεκδικήσεις, τ ό 
δεύτερο: Οί θεσμικές, 
διαρθρωτικού χαρακτήρα αλλα
γές. "Οσο αφορά τίς αποδοχές 
μας, αύτές διαμορφώθηκαν έτσι, 
πριν τήν Εκλογή, τοϋ Δ.Σ. στήν 
περυσινή Συλλογική Σύμβαση, 
6πως τελικά καί ϊσχυσαν. ’Επι
σημαίνουμε μιά σειρά άπό θετι
κές λύσεις: Επιδόματα, άναδρο-

μ.ικά υπερωριών, τριετίες κλπ., 
πού άνέβασαν έστω και λίγο, 
τίς καθαρές αποδοχές μεγάλων 
μερίδων συναδέλφων.

’Εκτιμούμε τήν μεγάλη καθυ
στέρηση τής ρυθμίσεως τών ζη
τημάτων τών τεχνικών ’Υπομη
χανικών, Διατ,μητριών καί ανθυ
γιεινού Επιδόματος, στο Κέντρο 
Μηιχανσγραφήσεως κα ίσε άλ
λες μονάδες, μέ ανθυγιεινά χα
ρακτηριστικά. Τ ά θέματα 
r ώ1 ν θ ε σ ιμ ι κ ώ· ν μας 
αιτημάτων. Εδώ είναι 
τά τεράστια, άσφαλιστι- 
κ ό καί Ό1 ρ γ α ν ι σ μ ό ς. 
Γιά τό πρώτο, παρ’ δλη τήν με
λέτη απολογισμού τοϋ Δ.Σ. καί 
τήν κατά καιρούς Ενημέρωσή 
μας, πιστεύουμε πώς τό ’Ασφα
λιστικό είναι σκοτεινό γιά τήν 
πλειοψηφία τών συναδέλφων. 
Κι αύτά τό χρεώνεται στά αρνη
τικά του τό Διοικ. Συμβούλιο.

Επίσης δέν γίνεται κατανοη
τή απόλυτα ή γραμμή τού Δ.Σ., 
έκτος άπό τό δτι: παλεύουμε 
άπό τό ’53 γιά τήν ενοποίηση 
τών ’Ασφαλιστικών ’ Οργανι
σμών. Καί χονδρικά αύτό. Δια
φωνούμε δτι ή συνδικαλιστική 
Ενοποίησή . απαιτεί σάν προϋπό
θεση τήν ασφαλιστική καί φο
βόμαστε πώς μιά τέτοια εκτίμη
ση καθυστερεί άκό.μα περισσότε
ρο τόν πόθο δλων μας, γιά έναν 
Σύλλογο.

"Π Συνδικαλιστική ΕΝΟΤΗ
ΤΑ, πιστεύει δτι ή σημερινή Γε
νική Συνέλευση πρέπει νά το- 
ποθειηθή — τώρα έτσι πού ήρ
θαν τά πράγματα βέβαια δέκα 
άνθρωποι θά είναι δύσκολο — 
π ρ ώ ν ο : δτι πηγαίνουμε, γιά 
τήν Ενοποίηση τών Ταμείων, 
δ ε ύ τ € ρ ον : δτι, η ενιαία 
Διοίκηση τών Ταμείων γίνεται 
μέ βάση τήν αύτοδιαχειριστική 
τους μουφή, τρίτον:, δτι, 
δέν ύπάρχ-ει ζήτημα πλούσιων 
καί φτωχών Ταμείων, όπως έν
τεχνα άπό διάφορους Κύκλους 
σήμερα συζητιέται, κ α ι , τ ε- 
τ α ρ τ ο ν : δτι δεσμεύουμε 
μέ δλα αύτά τό νέο Διοικ. Συμ
βούλιο, γιά Ενημερωτικές συγ
κεντρώσεις, Πανελλαδικά.

Στον ’Οργανισμό Υπηρεσίας: 
’Εδώ, συνάδελφοι, ύπάρχει ,ή 
βασική διαφωνία δπ δέν φτιά
χνουμε Εμείς τέτοιες ’Επιτροπές 
Μελέτης, μέ τήν Τρά
πεζα γιά επεξεργασία Σχε
δίου, άντίθετα ’Επιτροπή 
τοϋ Συλλόγου κατα
λήγει, αποφασίζει τό Δ.,Σ. καί 
άκολούθως συγκαλεϊται ή Γενι
κή Συνέλευση καί ή άιπόφαση 
τής Γενικής Συνέλευσης^, πη
γαίνει στήν Διοίκηση για δια
πραγμάτευση.

Σήμερα, Ελάχιστοι ξέ,οουμε 
τά σημεία αλλαγής τού Οργα
νισμού Υπηρεσίας. "Ολοι ,μας 
διαφωνούμε μέ τόν σημερινό α
νελεύθερο χάρτη τών σχέσεών 
μας μέ τήν ΤΡΑΠΕΖΑ. Βασική 
εύθύνη τού Διοικητικού, Συμ
βουλίου ατό σημείο αύτό. Εμείς 
πιστεύουμε πώς ό ’Οργανισμός 
πρώτα άπ’ δλα θά πρέπει να δέ
χεται τήν άξιοπρέπει τού , Εργα
ζόμενου στήν ’Εθνική Τράπεζα, 
τό δικαίωμά του νά συνδικαλί
ζεται καί νά άσχολεϊται μέ το 
σποιοδήποτε κοινωνικό, πολιτι
στικό έργο, βάσει του Συντά
γματος.

Νά ρυθμίζη τά ζητήματα^ πρό
σληψης οέ δίκαιη 8άση.~ Να δέ
χεται τήν ισοτιμία τού άνδρα 
καί τής γυναίκας, νά χατοχυ- 
ρώνη τήν μητρότητα, να κατο- 
χυρώνη τήν μόρφωση οτό Σχο
λείο, τήν Τεχνική Σχολή, το 
Πανεπιστήμιο. Να καθιερώνη ε
πιμορφωτικά σεμινάρια γιά ο
χ ου ς τούς συναδέλφους τακτικά 
καί μέ αποδοχές μέ τήν παρέμ
βασή του οτό περιεχόμενο τών 
μαθημάτων αύτών καί τού Συλ
λόγου. Να άπλαπΌΐή καί νά έ- 
νοποιή τούς Κλάδους ,καί, τίς 
δταβαθμίσεις τών Εργαζομένων 
οτήν Εθνική Γραπεζα. Να κα- 
"θιερώνη τήν ούσιάσπκή.'παρέμ
βαση. τού Συλλόγου στα πειθαρ
χικά, πρΰαγωγικά κλπ. Συμβού
λια.

Νά καθιερώνη τήν πενθήμερη 
βδομάδα, τών 39 ωρών ,καί ,την 
ούσταστική τήρηση τού ωραρίου, 
μας, νά δέχεται τίς ύπσδείξεις 
τού’Συλλόγου σέ ζητήματα ορ
γάνωσης καί καταμερισμού ερ
γασίας, στά καταστήματα. Νά 
καθαρίζη ακριβώς το καθεστώς 
μετάθεσης μέ τήν δ ι, α γ ρ α- 
φ ή τού δόγματος, ή Τ ρ α- 
π ε ζ α σ έ μετακινεί 
δπου θ: έ λ ε ι, όταν 
θέλει καί δ π, ο τ ε 
θέλει, πού στερεί τήν προ
σωπική. βούληση των συνάδελ
φων. _ ,

Νά άποοαφηνίζη τό τί εννο
εί παράπτωμα. Νά δικαιολογεί 
μιά - μιά τίς διευθύνσεις της, 
Παράδειγμα: τήν Επιλογή προ
σωπικού. Καί πολλά αλλα που 
τώρα δέν είναι δυνατόν νά σάς 
αναπτύξω. Τέλος θά πρεπει να 
δούμε και τό ζήτημα τού Ενιαί
ου Όογανσποΰ τών Τοα,πεζών. 
Γιά τήν Συλ\ογ-κή Σύμβαση 
τού ’78: ’Εδώ δέν ξέρουαε βέ
βαια τίς άπόψεις τού Δ.Σ. ’Ε
μείς προτείνουμε πάντως 30% 
αύξηση μέχρι τόν Υπολογιστή 
ΑΖ καί άπό κεϊ πέρα κλιμακω
τά, καί τρίμηνη τιμαριθμική ανα
προσαρμογή τών μισθών καί τών 
συντάξεων.

Μιά σει.οά άλλα ζητήματα συν- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 16) ,

ΕΚΛΟΓΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Α' ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

"Ολα τά Καταστήματα περιοχής ’Αθήνας, Κέντρο Μηχα
νογραφίας, Προαστίω-.', Πόρου, Κυθήρων, Ποταμού Κυθήρων, Σπε
τσών, "Υδίρας, Άοπροπύργαυ, Έλειχτΐνος, Μεγάρων, Λαυρίου, 
ΚορΜττί'ου, Παιονίας, Π. ΦοιΧήρου, ©ηβών, Έ,ρυιρθών, "Ανδρον, 
Αίγίνης, ·Μειδίου καί Σαλαμίνας.
Β' ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕιΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

"Ολα τά Καταστήματα -ττεριφερείας Πέιραιά, ήτοι: Κεντρι
κού, Βρυώνη, Ζέας, Κοιμινίων, Κερατσινίου, Κορυδαλλού, Καιστέ- 
λοις, Ναυαρίνου, Ναυτιλιακού, Νικιαίας, Βασ. Σοφίας, Περάμα
τος, Ψυκτικών ’Αποθηκών, Φρεαττύος, καί Άγ. Σοφίας.
ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕίΝΤΡΑ

1. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αγίου Νικολάου, Ίεραττέτρας, Νεα- 
ττόίλεως.

2. ΑΓΡΙΝΙΟΥ: ’Αγρίνιου, Θερμού.
3. ΑΙΓΙΟΥ: Αίγιου.
4. ΑΛΕσΑΝΔΡΟΥΠιΟΛΕΩΣ; ’Αλεξανδρουττόλεως, Φερ,ρών.
5. Α,Λ,ΙΒΕΡΙΟΥ: Άλιδερίου, Καρύστου.
6. ΑΜΛΛΙΑΔΟΣ: Άμαλιάδος, Γαστούνης.
7. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ: ’Αργοστολιού, ’Ιθάκης.
8. ΑΡΓΟΥΣ: Αργους, 'Νειμέας.
9. ΑΡΤΗΣ: "Α,ρτη.ς, Φιλιτπτιάδος, ’Αμφιλοχίας.

10. ΒΕΡΟΙΑΣ: Βέροιας.
Μ. ΒΟΛΟΥ: Βόλου, Ν. ’Ιωνίας, Αλμυρού, Σκοπέλου, Σκιάθου.
12. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: Γιαννιτσών.
13. ΓΡΕΒΕιΝΩΝ: Πρεβενών.
14 ΓΥΘιΕΙΟΥ: Πυθέίου, ΜοΙλάων, Νιεαπόλεώς Λακωνίας.
15. ΔΙΔΎΜΟ-ΤΕIΧΟΥ: Διδυμοτείχου, Σουφλίου.
16. ΔΡΑΜΑΣ: Δράμας, ΝειροκοτίίΌυ, Προσοτσάνή,ς.
17. ΕΔΕΣΣΗΣ: ‘Εδέσσης, Αριδαίας, Σκόδρας, 
ί 8. ΕΛΑΣ ΣΩΝΟΣ: Έιλασσώνος.
19. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Ζακύνθου.
20. ΗΓΟΥΜιΕΝΙΤΣΗΣ: Ήγουμενίτσης, Παραμυθίας, Φιλιάτων.
21. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Ηράκλειου,■ Λ. Καλοκαιρινού, Μοιρών, Τυ- 

μπακίου, Πλ. Κορνάρου, Άρκαλοχωρίου.
22. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Κεντρικό, 8λα τά ύποκ)τα Θεσσαλονί

κης, Κουόαλίων, ΣΜΕσυ, ’Αλεξάνδρειας Ήμαθείας, Λαγκα
δά, Πολυγύρου, Άίρναίας, Ν. Μουδανιών.

23. ΘΗΡΑΣ: Θήρας Πάρου.
24. ΙΣΤΙΑΙΑΣ: Ίστιαίας, Λουτρών Αιδηψού.
25. ΙΤΕΑ,Σ: ’Ιτέας, Λιδωρικίου,Άμφίσσης, Δελφών.
26. ΙΟΑΝΝΙΝΩΝ: Ίωαιννίνων, Μετσόβου, Κονί,τσης, Καλουτσια- 

νής Ίωαννίνων.
27. ΚΑΒΑΛΑΣ: Καβάλος, Θάσου, Έλευθέρουπόλεως, Χρυσου- 

πάλεως.
28. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Καλαμάτας, Πόλου, Μελιγαλά, Κορώνης,

Μεσσήνης.
29. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ: Κορδίτσης, Σοφάδων, Μουζακίου.
30. ΚΑΡΛΟιΒΑΣ I ΟΥ: Καρλοβασίου.
31. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: Καστοριάς, "Αργους ’θρεπτικού.
32. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Κατερίνης.
33. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Κέρκυρας.
34. ΚΙ ΑΤΟΥ: Κιάτον.
35. ΚΙΛΚΙΣ: Κιλκίς, Άξιουπόλεως.
36. ΚΟΖΑΝΗΣ: Κοζάνης, Σιατίστης.
37. ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ: Κομοτινής, Σαπών.
38. ΚΟΡΙΝΘΟΥ: Κορίνθου, Λουτρακιού, Βραχατίου.
39'. ΚΥΜΗΣ: Κύμης.' ,
40. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ: Κυπαρισσίας, Φιλιατρών, Γαργαλιανων.
41. ΚΩ: Κώ, Κάλυμνου, Λέρου.
42. ΛΑΜΙΑΣ: Λαμίας, Μώλου, Άγ. Κων)νου, Καρπενησιού, Δο- 

μσκοΰ, Στυλί'δος, ’Αταλάντης, Κσμ. Βούρλων.
43. ΛΑΡΙΣΗΣ: Αόριστης, Άγιας, Τυρνάβου.
44. ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ: Λε6ά6είας, Άιμφικλειίας, Παραλίας, Διστόμου, 

Όοχομενού.
45. ΛΕΥΚΑ,ΔΟΣ: Λευκάδας.
46. ΛΗΜΝΟΥ: Μαρίνης Λήμνου.
47. ΜΕΓΑΑΟΠΟΛΕΩΣ: Μεγαλοπόλεως, Άνδριτσαίνης.
48^ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: Μεσολογγίου, Αΐτωλικού, Αστακού.
49. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Μυτιλήνης, ΠλωμΟιρ-ίου, Παπάδου, Άγ. Πα

ρασκευής, Καλλονής
50. ΝΑΟΥΣΗΣ: Νσούσης.
51. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: Ναύπακτού.
52. ΝΑΥΠΛΙΟΥ: Ναυπλίου, Λεωνιδίου, Κρανιδίου.
53' ΝΊΓΡΙΤΗΣ: Νιγιρίίτη,ς. ----
54. ΞΑΝΘΗΣ: Ξάνθης.
55. ΞΥΑ:ΟιΚΑΣΤΡΟΥ: συλοκάστρου, Δερβενιού.
56. ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ: Όρεστιάδος, Δικαίων.
57 ΓΙΑΤΡΩΝ: Κεντρικού Πατρών, Λ. Γούναρη, Πλ. Όμονοίας, Πλ. 

Βούδ, Πλ. Παπαφλέσσα, Κάτω Άχαΐας, Καλαβρύτων.
58. ΠΡΕΒΕΖΗΣ: Πρέβέζης, Βονίτσης.^
59. ΠίΤΟΑΕιΜΑ’ I ·ΔΟ Σ : Πτολεμσΐδσς, ’Αμυνταίου. ^
60. ΠΥΡΓΟΥ: Πύργου, Κρεστενών, Τροπαίων, Ζαχαρως.
61. ΡΕΘΥΜίΝΗΣ: Ρεθύιμνης, Περάματος.
62. ΡΟΔΟΥ: Ρόδου, Καρπάθου.
63. ΣΑΜΟΥ: Σάμου.
64. ΣΕΡΡΩΝ: Σερρών, Ν. Ζίχνιης.
65. ΣΗΤΕΙΑΣ: Σπτείας. , . , , , -
66. Σ ΙΔΗ'ΡΟΚΑΣΤΡΟΥ: Σιδ,ηροκαστρου, Ηράκλειος Σε|?ρων.
67. ΣΠΑΡΤΗΣ: Σπάρτης.
68. ΣΥΡΟΥ: Σύρου, Τήνου, Μυικένου.
69. ΤΡΙΚΑΛΩΝ: Τρικάλων, Καλαμπάκας.
70. ΤΡΊΠΟΛΕΩΣ: Τριπόιλεως, Δημητσάνη,ς.
71. ΦΑΡΣΑΛΩΝ: Φαρσάλων.
72. ΦΛΩΡΙΝΗΣ: Φλωρίνης.
73. ΧΑΝΙΩΝ: Χανίων, Κισσάμου.
74. ΧΑΑΚΙΔ.ΟΣ: Χαλκίδας, Αίμνιης Εύβοιας.
75. ΧΙΟΥ: Χίου, ΚσρΙδαμύλων, ΟΙνουσσών.

Σΰιμψωνα μέ τό άρθρο 14 τού Καταστατικού μας, έπιτρέ- 
πεται στά ψηφοδέλτια ή 'διαγραφή καί αντικατάσταση: υποψηφίων, 
μόνο δμως γιά τήν αντίστοιχη θέση!. Δηλ. ύποψήφΊ'ος τού Κέν
τρου ή τής ’Επαρχίας, διαγραφόμενος σιπό ένα ψηφοδέλτιο, άντι- 
καθίστοσαι άντίστοιιχοί μέ υποψήφιο του1 Κέντρου ή τής Επαρχίας 
άλλου ψηφοδελτίου.

Κατά τίς ώρες τής ψηφοφορίας στο Κέντρο ’Αθήνας, δέν_ θά 
επιτρέπεται ή παραμονή υποψήφιων η άλλων ατόμων στους υια- 
δροιμους καί λοιπούς χώρους τού έχλογικοΰ Κέντρου.

ΣΗΜ.: Ο* ικ.κ. Έπιθεωιρηταί μπορούν νά ψηφίσουν στά πλη- 
σιέστερα ’Εκλογικά Κέντρα τής υπηρεσίας τους, υστέρα απο τη
λεφωνική ένημερωνη τής Κεντρικής Εφορευτικής ’Επιτροπής.

‘Ομοίως δλοι οί συνάδελφοι ποΰ είναι μέ απόσταση, σέ άλλο 
Κατάστημα ή γιά σποιοδήποτε λόγο δκημένουν προσωρινως μα
κριά άπό τή μονάδα τους, μπορούν νά ψηφίσουν στά εκλογικό 
Κέντρο στο οποίο υπάγεται τά Κατάστημα που είναι άποσπα- 
σμένοι ή, τό πλησιέστερο ’Εκλογικό Κέντρο τής προσωρινής τους 
διοιμονής, οπωσδήποτε όμως, ύστερα άπό προηγούμενη τηλεφω
νική ενημέρωση τής Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Ή σημείωση σταυρού πρστιμησεως σέ ένα ή πεοισσότερους 
ύπο4·Αΐ>ιθ'.ς σσό ψηφοδέλτιο, δεν ε ναι απαραίτητη:, δεν επέρχε
ται σμως ακυρότητα τών ψηφοδελτίων άπό τήν τυχόν σημείωση 
αυτών.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Μέ συναδθλφικούς χαιρετισμούς



(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άηό τή σελ. 15) 
θηκών εργασίας, στα καταστή
ματα καί στο Κέντρο Μηχανο
γραφίας Αντικειμενικά τό Δ.Σ. 
δέν μπόρεσε, νά άνπμειωιττίση. 
Αύτό δέν σημαίνει καί δτι δέν 
είχε την μερική εύθύνη. "Ενα 
λεπτό θέμα του Απολογισμού 
τοϋ Δτοικ. Συμβουλίου, πού ί
σως πολλοί Από τούς συναδέλ
φους νά τό πέρασαν πρόχειρα, 
είναι αύτό τοϋ «κεφαλαίου Ο
ΤΟΕ», πού λέει ούτε λίγο ούτε 
πολύ, δτι Ανάμεσα σιά πολυε
θνικά καί ιδιωτικά ή κρατικά 
Ελληνικά Τραπεζικά συγκροτή
ματα, ύπάρχει μιά σύγκρουση 
συμφερόντων, πού εμείς οί "Ελ
ληνες Τραπεζοϋπάλληλοι δέν 
πρέπει νά την Αφήσουμε νά ά- 
ποβή σε βάρος των Ελληνικών 
Τραπεζών.

Πιστεύω δτι ή πολύ πρόχειρη 
αύτή Ανάλυση, αν προεκταθή, 
μπαίνει σε λάθος δράμο σε δρό
μους ρεφορμιστικής θά έλεγα 
Απόχρωσης καί κάτι τέτοιο θά 
πρέπει τό Σώμα των συναδέλ
φων, καί νά τό μελετήση καί νά 
τό προχωρήση. Μην ξεχνάμε δτι 
χωρίς πετυχημένες 
θεωρητικές έπιλο- 
γ έ ς, δ έ ν μ π ο ρ ο ΰ μ e 
νά έχουμε Αποτελε
σματική πρακτική 
καί δικαίωση των 
α ί τ η μ ά τ ω ν μ α ς.

Στον τομέα τής δημοκρατίας 
στον Σύλλογο, ή οικοδόμηση Α
ποτελεσματικού Συλλόγου: Ε
δώ υπάρχουν πολλά διόλου Αν
τικειμενικά Αρνητικά στοιχεία 
στην δράση τοϋ Διοικ. Συμβου
λίου πού πρέπει νά τά ποϋμε. 
Πρώτον, για ιό Καταστατικό. 
’Αλήθεια, ή προεκλογική εξαγ
γελία τοϋ Δ.Σ. γιά τό καινούρ
γιο δημοκρατικό Καταστατικό, τί 
έγινε; Ή άπλή Αναλογική, γιά 
μάς είναι θεμελιώδες δικαίωμα 
τοϋ Δημοκρατικοΰ Συνδικαλι
στικού Κινήματος, γιά τό όποιο 
τό Δ.Σ., σάν Σώμα, δέν έχει 
τοπσθετηθή καθαρά.

Ανεξάρτητα μέ τό γεγονός 
των ύπογραφών γιά την ΟΨΙ
ΜΗ τροποποίηση, τοϋ Καταστα
τικού, τό όποιο είναι μιά άλλη 
ιστορία, πού τώρα δέν μποροϋμε 
νά την ποϋμε, έντεχνα έχει διο- 
χετευθή οτούς συναδέλφους, ό
τι ή άπλή Αναλογική δέν κάνει 
γιά μάς, διότι, είδες τί έγινε μέ 
τον θεοφανόπουλο καί την μομ
φή του; κλπ. Συνάδελφοι, εί
ναι άσιεΐο νά πιστεύουμε δτι αν 
ή τότε ’Ηγεσία θεοφανόπουλος 
- Δημητρόπουλος κλπ. είχε εκ
λεγεί ιμέ το πλειοψηφικό θά ή
ταν περισσότερο ή λιγώτερο συ
νεπής μέ τά αίτήματά μας. ”Αρα 
έφ’ δσον δεχθούμε αύτό τό στοι- 
χειϊο καί έπί πλέον την παρα
δοχή δτι σέ Συλλόγους εργαζο
μένων ύπάρχει ένότητα συμφε
ρόντων, «αί διαφορά μόνο στην 
γραμμή μεθάδευσης, τότε γιατί 
ατό δνομα τής ισχυρής πλειοψη- 
φίας, νά θάβουν κάθε φωνή πού 
Αναλογεί σέ 250 ή 500 π.χ. συ
ναδέλφους;

”Αν οί συνδικαλιστικές δυνά
μεις, έχουν προγράμματα καί δε
σμεύονται Από αυτά, τότε θά 
μπορέσετε καί εσείς, δλοι μας, 
χωρίς προεκλογικές φιγούρες, 
χαμόγελα καί δημοκοπιες, Ανα
λογικά νά στείλετε νά πάρουν 
τις θέσεις τους, στην συνδικαλι
στική εκπροσώπησή, σας, τούς ι
κανούς συνδικαλιστές. "Ολα τά 
Αλλα είναι τερτίπια γιά νά κα
νονίζονται οί δσυδειές « έ ν 
λ ε υ κ ώ ».

Γίά τις Επιτροπές καταστημά
των, είναι διακηρυγμένη ή θέσις 
τής Παράταξής μας, γι’ αυτό το 
θέμα καί εξακολουθούμε νά πι
στεύουμε πώς ή συνδικαλιστική 
συνείδηση, τών συναδέλφων, το
νώνεται καί εύαισθητοποιείται μέ 
τις εκλογές τών Επιτροπών, 
πσύ θά είναι φτιαγμένες άπό 
τούς πρωτοπόρους συναδέλφους 
οτούς τόπους δουλειάς, καί θά 
παρεμβαίνουν οέ δλα τά ζητή
ματα, στο κατάστημα, καί στην 
δουλειά.

(Διαλογικαί συζητήσεις). 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Σάς παρακαλώ όχι διαλογικές 
συζητήσεις, 
κ. Δ. ΤΡΙΜΗΣ :

Έδώ ύπάρχει ένα σοβαρά ση
μείο, είναι τό ζήτημα τής ΤΡΑ
ΠΕΖΙΤΙΚΗΣ, πού οπωσδήποτε 
άναγνωρίζω τον πάρα πολύ θε
τικό της χαρακτήρα καί ρόλο 
της, στήν διαφώτιση, στην πλή
ρη θά έλεγα ενημέρωση στά ζη
τήματα πού τουλάχιστον συζη- 
τιώνται στο Δ.Σ., Αλλά ύπάρ- 
χει καί μία Αντίφαση.

Γιά τό ζήτημα τών ’Επιτρο
πών, ή Παράταξή μας, είχε μιά 
ολοκληρωμένη άποψη, διαφορο
ποιημένη άπο αύτή πού ϊσχυοε, 
καί δρως 4,5 μήνες τώρα δέν 
έχει δημοσιευθή στην ΤΡΑΠΕ
ΖΙΤΙΚΗ. Μιά Αποτελεσματική 
οργάνωση Σωματείου πιστεύου
με δτι έχει Ανάγκη Από Επι
τροπές μαζικής βάσης, τέτοιες 
πού καί τήν συμμετοχή δλων νά 
δέχονται καί τήν ανταλλαγή 
τών ιδεών καί Απόψεων, νά δια
σφαλίζουν. Πιστεύουμε δτι ή 
’Επιτροπή νέων, θά πρέπει νάι 
συγικροτηθή άμεσα μαζί μέ τις 
'Επιτροπές γυναικών, τις πολι
τιστικές, πού σήμερα δέν δού
λεψαν καί δεν κινήθηκαν &πως 
έπρεπε, διότι κατά τήν γνώμη

μας, κυριάρχησε μία πρόχειρη ί
σως λαθεμένη λογική.

Τελειώνοντας, συνάδελφοι, 
συνοπτικά πιστεύουμε δτι τό Δ. 
Σ. στον τομέα τής οικοδόμησης 
καί τής σύνδεσης μέ τούς συνά
δελφους, δέν τά πήγε καί τόσο 
καλά. Χωρίς βέβαια νά το συγ
κρίνουμε μέ άλλα προηγούμενα 
Διοικητικά Συμβούλια. ’Αντίθε
τα έδιωξε, Αντί νά μαζέ- 
ψη πολλές φορές συναδέλφους, 
καί αύτό είναι κατά τήν γνώμη 
μας, άρκετά βαρύ, και οφείλε
ται στήν επιμονή τοϋ ήγετικοΰ 
πυρήνα, θά έλεγα, τοϋ Διοικητι
κού Συμβουλίου στήν αύθεντία

Ό κ. Χάλαρης έχει τον λό
γον.
κ. Α. ΧΑΛΑΡΗΣ:

Κύριοι συνάδελφοι, πρώτα άπ' 
δλα θά ζητήσω τήν ύπομονή σας 
καί σίγουρα πρόκειται γιά κατά
χρηση αύτοϋ τοϋ αιτήματος, μιά 
πού τόσα έχουμε Ακούσει σήμε
ρα, Από διάφορους, άλλα σω
στά, άλλα λιγώτερο σωστά, καί 
άλλα εντελώς λανθασμένα, νά 
ζητήσω τήν κατανόησή σας, για
τί μιλάω γιά πρώτη φορά στον 
χώρο ,καί πισιεύω δη είμαι ό 
τελευταίος πού θά προσπαθήσω 
νά μην οάς κουράσω, μιά και 
προηγούμενοι συνάδελφοι ,μέ έ
χουν καλύψει.

θά μιλήσω καί εγώ άπό μεριά 
συνδικαλιστικής ενότητας, καί 
θά πώ πρώτα άπ’ δλα δτι χαίρο
μαι πού βρίσκομαι σέ αύτόν τον 
χώρο, δπου είναι συγκεντρωμέ
νοι καί άλλοι εργαζόμενοι, έστω 
καί λίγοι. Τό διι είναι λίγοι πι
στεύω δτι δέν φταίνε οί ίδιοι οί 
εργαζόμενοι, φταίει οπωσδήποτε 
συγκεκριμένα σήμερα, γενικώτε- 
ρα δέν θά τό έξετάσω, ή μή τή
ρηση τής διαδικασίας άπό τό 
Προεδρείο καί νά έπισημάνω αύ
τό πού καίει τήν Παράιαξή, μου, 
και πού άλλοι ιέδώ μέσα έπεσή- 
μαναν, τό θέμα τοϋ πώς δηλαδή 
μίλησαν διάφοροι άνθρωποι έ
δώ. Κύριοι συνάδελφοι, πολύ ε
πιτυχημένα είπε ό συνάδελφος 
κ. Τρίμης, Αξιολογήθηκε μιά 
σειρά μέ βαλέρ, καί τό δτι ό 
χρόνος δέν τηρήθηκε, και διι 
τό Προεδρείο διαδικαστικά θέμα
τα, τά έβαλε στήν προσωπ.κή 
του εντελώς κρίση, χωρίς νά 
τά βάλη σέ ψήφιση.

Πιστεύω λοιπόν δτι σ’ αύτόν 
τον χώρο πού μαζευτήκαμε, στό
χος μας είναι ή προώθηση τών 
συνδικαλιστικών προβλημάτω ν 
τών εργαζομένων. Σ’ αύτό λοι
πόν τό πλαίσιο θά προσπαθήσω 
νά κάνω μιά κριτική τοϋ χώρου 
αύτοϋ.

Συνάδελφοι, πρώτα άπ’ δλα 
θά συγχαρούμε τό Δ.Σ. γιά τήν 
εκτενή ’Έκθεση τών Πεπραγμέ
νων καί τον έν γένει ’Απολο
γισμό του πού δημοσίευσε, για
τί μάς έδωσε τήν δυνατότητα 
■τής πιο Αντικειμενικής καί ολο
κληρωμένης κριτικής. Δέν θά 
συγχαρούμε όμως οπωσδήποτε 
τό Διοικητικό Συμβούλιο, γιά 
τήν μέχρι τώρα στάση του, οτό 
θέμα τής ενημέρωσης τών συ
ναδέλφων, πράγμα πού εξισορ
ροπεί τήν παραπάνω δυνατότη
τα.

Στο θέμα τής κριτικής τοϋ 
χειρισμού άπο τό Δ.Σ. τοϋ ’Α
σφαλιστικού, θά λέγαμε δη εί
ναι οπωσδήποτε στά υπέρ τοϋ 
Δ.Σ. τό δτι προωθεί τό θέμα 
μέ απόψεις πού μάς βρίσκουν 
σύμφωνους, όπως οί Απόψεις 
τής ένοποίησης τών Ταμείων 
καί τής αυτοδιαχείρισής τους. 
"Ομως είναι σίγουρα στά κατά 
τοϋ Δ.Σ. τό δτι δέν προώθη
σε οσα σωστά κατά τήν γνώμη 
μας σκάφθηκε μέσα άπό τήν μά
ζα τών συναδέλφων, μή ένισχύ- 
οντας δσο έπρεπε ή μάλλον μή 
άναστυλώνοντας τις γέφυρες 
πού τά προηγούμενα Δ.Σ. είχαν 
κατακρημνίσει μεταξύ τών συν
δικαλιστικών οργάνων καί τής 
ενότητας τών συναδέλφων.

Κάνοντας μία παρένθεση, κύ
ριοι συνάδελφοι, θά πώ το ε
ξής : Μαζευόμαστε μιά φοοά τον 
χρόνο, άλλες φορές λιγώτερο, 
πιο Αραιά ή λίγο πιο συχνά. Ή 
δλη συμμετοχή μας σιά κοινά: 
Στούς μέν νέους, οί παλιοί συν
δικαλιστές λένε, εσείς είσθε παι
διά, δέν ξέρετε Από συνδικαλι
σμό. Στούς άλλους, πού έχουν 
μιά συνδικαλιστική πρακτική, ύ- 
πάρχει μιά άγνοια, μιά άβλεψία, 
μιά έλλειψη υπολογισμού τού 
χώρου.

Πιστεύω: δη αύτό δέν είναι ά
σχετο καί άπο τήν σειρά τών ο
μιλητών σήμερα, καί άπ’ τήν δ
λη διαδικασία. Πιστεύω έπίσης 
δτι είναι καιρός πιο στον χώρο 
μας, νά σταματήσουν μερικές 
συνθήκες πού θά Αναφέρω; πα
ρακάτω. ’Έτσι είχαμε τό φαινό
μενο πρώτον, Από μεριάς κριτι
κής τής Παράταξης στο Δ.Σ. 
τής μή (έπαοκοΰς ενημέρωσης 
τών συναδέλφων γιά τήν κατά
σταση τών κοινών. Καί σάν άπόρ 
ρότα αύτοϋ, είχαμε δεύτερον, 
τήν φυσιολογική μή συμμετοχή 
τών συναδέλφων στά κοινά. Ε
πόμενον, δταν δέν ξέρω κάτι,

καί στήν συγκεντρωτική τους 
αντίληψη, άσκησης τής συνδικα
λιστικής «εξουσίας».

Τό κρίσιμο σημερινό κλίμα 
στον Σύλλογό μας, συνάδελφοι, 
επιβάλλει λύσεις, ατόν δρόμο 
τής Ανανεωτικής καί δημοκρα
τικής πορείας, πού θά περιφρού
ρηση καί τήν ίδια τήν ΟΤΟΕ. 
Γι’ αύτό ή Παράιαξή μας πιστεύ
ει δτι δσο ποτέ άλλοτε σήμερα, 
χρειάζεται ή δημοκρατι
κή συνδικαλιστική 
συσπείρωση, δλων τών 
συνδικαλιστικών δυνάμεων, Πα
ρατάξεων ικαί κινήσεων, μέ βά
ση τό σημερινό Δ.Σ. σιά πλαί-

δέν μπορώ νά ενεργήσω πάνω 
σ’ αύτό.

Έτσι δημιουργείται μιά καιά 
στάσις, δπου σίγουρα, γιο νά 
μήν στηρίξουμε ιό βάρος στο πα
ρόν Δ.Σ., προϋπήρχε καί μάλι
στα σέ έντονώτερο βαθμό, δπως 
είπαμε, τής γέφυρας πού καια- 
κρήμνισαν τά προηγούμενα Δ. 
Σ. Αύτή είναι ή εκτίμησή μας. 
’Έτσι είχαμε σάν Αποτέλεσμα το 
ξέκσμμα τής πλειονότητας τών 
συναδέλφων, άπό τίς συλλογι
κές λειτουργίες.

Τούτο δμως είχε σάν αποτέ
λεσμα, νά θιγοϋν οί ίδιες οί θέ
σεις τοϋ Δ.Σ., ιό ίδιο τό Δ.Σ., 
στο όποιο οπωσδήποτε Αναγνωρί
ζουμε τήν καλή διάθεση γιά τήν 
επίλυση τών προβλημάτων, κα
θώς καί τίς σωστές σκέψεις, πά
νω σέ πολλά άπο αυτά. Τό ίδιο 
τό Δ.Σ. δπως άνέφερα θίχθηκε, 
γιατί τό ίδιο έχασε τήν δυνατό
τητα τής αγωνιστικής διεκδίκη
σης τών αιτημάτων, καί μέ τό 
νο Αναγκάζεται νά προσφεύγη 
σέ διαπραγματεύσεις. Τί σημαί
νει διαπραγμάτευση; ας τό σκε- 
φθοϋμε. Σημαίνει δτι έμεϊς οί 
εργαζόμενοι καλούμεθα νά δώ
σουμε, καί πράγματι έδώ μπαί
νει καί τό ερώτημα τί άλλο Α

κόμα νά δώσουμε, γιά νά πά
ρουμε αύτά τά όποια δικατούμα- 
οιε, αύτά πού έχουμε κατακτή
σει καί κερδίσει μέ τον ιδρώτα 
μας. Κάνουμε συνδιαλλαγή, έχω 
αύτά, μοϋ παίρνεις έτοϋτα, πά
ρε μου καί τούτα, μπάς καί μοϋ 
δώσεις τίποτα άλλο.

Είναι άποτέλεσμα τής μή στε
νής επαφής, τοϋ Δ.Σ. μέ τους 
συναδέλφους, είναι δη το Δ.Σ. 
δέν ιέπιαοε τον μόχθο τών συνα
δέλφων, τήν δίκαια Αγανάκτησή 
τους γιά τίς συνθήκες δουλειάς 
οτά μικρά υποκαταστήματα, στήν 
ιίπαρχία, καί τήν μή τήρηση τοϋ 
ωραρίου. Πιστεύω δη άηό τούς 
σημερινούς ομιλητές, δέν θίχτη
κε αύτό τό θέμα, καί αυτό δεί
χνει ένα ξέχομμα άπό τήν μά
ζα τοϋ συνόλου τών συναδέλ
φων, δπως καί δέν είναι άσχετο 
πράγματι αύτό πού άναφέρθηχε 
άπο συνάδελφο, οί βαθμοί καί 
ή θέσις τών συναδέλφων.

Πιστεύω δτι πολύ σπάνια αύ- 
τοί οί όποιοι λένε δη είναι οί 
συνδικαλιστικοί μας καθοδηγη
τές, αύτοί πού πιστεύουν δη 
μπορούν αύτοί μόνοι τους, νο

είναι σωτήρες μας, θά λύσουν

σια ένος ισότιμου καί εποικοδο
μητικού διαλόγου, γιά νά πρό
κυψη τό σχήμα πού θά νικήση 
στις εκλογές, θά παλέψη μέ συ
νέπεια γιά τά αίτήματά μας, καί 
θά κάνη πράξη τον πόθο μας, 
γιά τον έ ν α- και μονα
δικά Σύλλογο τών 
έ'ργαζομένων στήν 
’Εθνική Τράπεζα.

Σάς ευχαριστώ πολύ. Οί συν
θήκες μέ ανάγκασαν νά διαβά
σω δλα αύτά τά πράγματα. Έάν 
ή διαδικαστική πρότασή μας ϊ- 
σχυε, θά μίλαγα μόνον πέντε 
λεπτά.

(Χειροκροτήματα).

τά συνδικαλιστικά μας προβλή
ματα, (έχω τουλάχιστον τρία 
χρόνια οτήν Τράπεζα καί δέν 
τούς είδα ποτέ στον χώρο δου
λειάς, δπως επίσης δέν πιστεύω 
δη πολλοί άπό αυτούς τούς κυ
ρίους, έχουν κάτσει ποτέ στον 
γκισέ, δπως δέν πιστεύω οτι αΰ- 
τοί οί κύριοι δέν έχουν ποτέ, 
κατανοήσει τά προβλήματα τής 
δουλειάς, γιατί ποτέ δέν έ.χουν 
δουλέψει).

Είναι πολύ εύκολο πίσω άπο 
ένα γραφείο νά βγάζουν θεωρη
τικά σχήματα περί συνδικαλι
σμού, όπως είναι πολύ δύσκολο 
νά τά υλοποιώ σιήν πράξη, νά 
τά υλοποιώ στον χώρο τής δου
λειάς, καί νά συμπάσχω μέ τούς 
συναδέλφους. Συνάδελφοι, γιά 
νά άποφύγω τίς παρεξηγήσεις, 
δέν απευθύνομαι γενικά οτά 
Σώμα τών Δ)νιών, τοϋ οποίου 
οπωσδήποτε άναγνωρίζω- δτι 
πολλοί στον χώρο αύτό, πολύ ά
ξια Ανήκουν, καί είναι προς τι
μήν τους, δπως δέν σημαίνει πώς 
δίαν ένας προεντάσσεται στον 
χώρο τής Τράπεζας, εντάσσεται 
μόνον στο πλαίσιο τού νο πα- 
ραμείνη ένας εργάτης τής Τρά
πεζας σιά γκισέ καί νά μήν 
προσφέρη τίς ύπηρεσίες του. ’Α

νεξάρτητο αύτό.
Πιστεύω δμως δη δέν είναι 

Ανεξάρτητο άπό ώριαμένους συ
ναδέλφους, ή βαθμολογική τους 
θέση μέ τήν θέση τους στά συλ
λογικά ποοβλήματα, 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όμιλε! μακράν 
τού μικροφώνου, μή. άκουόμε- 
νος, λέγων περίπου τά έξης:

Ναι, αλλά αύτό τί σχέση έχει 
μέ το Δ.Σ., κύριε Χάλαρη; "Η 
τής Όργανώσεως καί τής λει
τουργίας καί επιλογής τών στε
λεχών τής Τραπέζης, τί σχέση 
έχουν μέ το Δ.Σ.; Μάς δίνε
τε τήν χαρισηκή βολή τής τα
λαιπωρίας κύριε Χάλαρη. 
κ. Α. ΧΑΛΑΡΗΣ:

’Ακριβώς, δέν θέλω νο δώσω 
αύτήν τήν χαριστική βολή, ο
πωσδήποτε, και δέν θέλω νά 
□χηματισθοϋν (εντυπώσεις, γιά 
τό άλφα ή βήτα. Το θέμα Ακρι
βώς, αύτό, τοϋ δτι μέ τήν ύπο- 
χρέωαη τής συνδιαλλαγής και 
τοϋ χασίματος αύτοϋ, ήταν φα
νερό στις απεργίες πού κινητο
ποιήθηκαν άπό τήν μεριά τοϋ Δ. 
Σ., δη δέν ήταν ένημερωμένοι 
οί συνάδελφοι, δέν είχε γίνει 
αρκετή ζύμωση αύτών τών θε

μάτων, μέ άποτέλεσμα τήν Αντι
μετώπιση προβλημάτων πάνω σ’ 
αύτό.

Τό θέμα τοϋ ’Οργανισμού τής 
’Υπηρεσίας, είναι ένα θέμα πού 
είναι φανερό, πώς είναι επιτα
κτική Αναγκαιότητα πλέον ή Αλ
λαγή του, ή Απαλλαγή του, Α
πό Αναχρονισιικές καί άντισυν- 
ταγμαηκές διατάξεις, καί στο 
θέμα αύτό, τό Δ.Σ. είχε δλη 
τήν καλή διάθεση καί δημιούρ
γησε ’Επιτροπή, Αλλά έμεινε ε
κεί.

Ή εφημερίδα τοϋ Συλλόγου 
μας, ή ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ, ή Αφη- 
μερίδα μας, έχει εμφανίσει μιά 
σαφή βελτίωση, μέ τό νΰν Δ.Σ. 
ποιοτική όμολογοόμενα, τό δε
χόμαστε, δέν έχει γίνει δμως α
κόμα, ή εφημερίδα μας, πραγμα
τική εφημερίδα τών έργαζομέ- 
νων σιήν Εθνική Τράπεζα.

Πιστεύουμε δη στήν παραπά
νω κριτική πρέπει νά ένταχθή 
καί τό θέμα τής Αλλαγής τοϋ Α
πηρχαιωμένου Καταστατικού, 
πού πιστεύουμε δτι θέ· ήταν του
λάχιστον δυνατή στο διάστημα 
τής θητείας του, τοϋ νϋν Δ.Σ., 
τής οπωσδήποτε μικρής, ή τρο
ποποίηση ώριαμένων βασικών 
άρθρων, δπως τά τών Γενικών 
Συνελεύσεων, δπως καί τό θέ
μα τής άπλής Αναλογικής. Πά
για θέση τής Συνδικαλιστικής 
"Ενότητας, κύριοι συνάδελφοι, 
ήταν καί είναι ή καθιέρωση τής 
Απλής Αναλογικής στά κοινά. 
Είναι τό μόνο μέσο τής Δημο
κρατικής έκβασης τών συνδικα
λιστικών δυνάμεων τοϋ χώρου.

Πάνω σιά θέμα, εμφανίστη
καν δύο θέσεις στον χώρο μας. 
Ή θέση τοϋ Δ.Σ. πού δέν τήν 
καταλάβαμε, θά τήν θέλαμε πιο 
καθαρή, δπως αρμόζει σιήν Α
ναμφισβήτητη δημοκρατικότητα 
τοϋ Δ.Σ. καί ή θέση τοϋ συ
νάδελφου Πίσκοπου, πού γιά 
μάς χαρακτηρίζεται άπό όψιμη 
«δημοκρατική» άγωνία, τοϋ συ
νάδελφου καί άπό δημαγωγική 
εκμετάλλευση τής δημοκρατικής 
ούσίας τοϋ θεσμού, μέ στόχο 
τήν παραπλάνηαη τών δημοκρα
τών συναδέλφων καί τό εμπόδιο 
τών προσωπικών φιλοδοξιών τοϋ 
συναδέλφου, δηλαδή τό παρόν 
Δ.Σ.

Έπίσης, θά επιθυμούσαμε, κύ
ριοι συνάδελφοι, νά γίνη έπιτέ- 
λους πραγματικότητα ή αποκέν
τρωση στον συνδικαλιστικά χώ
ρο. Νά σταματήση επιτέλους, τό 
φαινόμενο τοϋ νά ύπάρχουν 
προνομιούχοι συνάδελφοι, καί 
μή προνομιούχοι συνάδελφοι, 
γιατί δυστυχώς, είχαν τήν άτυ- 
χία νά δουλεύουν σιήν έπαρχία. 
παρχία.

Οά; συγχαρούμε καί έδώ τό 
Δ.Σ. γιά τήν πρωτοβουλία του, 
τής δημιουργίας ’Επιτροπών κα
ταστημάτων, κάτι τό όποιο τά 
προηγούμενα Δ.Σ. δέν τό εί
χαν καν σκεφθή, μέτρο πού Οά 
έπαιζε ο .μαντικό ρόλο στήν έπί- 
λυση τών προβλημάτων, δπως 
οτήν συμμετοχή τών συναδέλ
φων στά κοινά καί τής Αποκέν
τρωσης. "Ομως πάλι είμαστε υ
ποχρεωμένοι νά διαπιστώσουμε 
τίς ατέλειες τής εφαρμογής τοϋ 
μέτρου, τό άπλωμα τής πρωτο
βουλίας στούς προϊστάμενους, 
τήν μή εκλογή Αντιπροσώπων σέ 
πολλά ‘Υποκαταστήματα μέ διά
φορες προφάσεις, τήν μή επιτή
ρηση' τοϋ Συλλόγου, γιά τήν 
σωστή εφαρμογή τοϋ μέτρου καί 
-κατόπιν τήν μή ούσιαοτική ενερ
γοποίησή του, μέ άποτέλεσμα 
τήν ούσιαοτική κατάληξη, άντι 
γιά αντιπροσώπους καταστημά
των. νο έχουμε κλητήρες τού 
Δ.Σ.

θά θέλαμε έπίσης νά έπιστή- 
σουμε τήν προσοχή τοϋ Δ.Σ. 
οτήν κατάσταση πού μάς έφερε 
αντιμέτωπους μέ εσπευσμένες 
καί απρογραμμάτιστες κινητο
ποιήσεις. Αποτέλεσμα τής μει
ωμένης διαπραγματευτικής δυ
νατότητας μέ τήν εργοδοσία, θά 
τονίσω τέλος, δτι είναι προς έ
παινο τοϋ Δ.Σ. ή στάση του, ά- 
πέναντι στά ΓΓαρασωμαιεία, Άν- 
ησυλλόγους καί Άντισυνδέ- 
σμους, ή προώθηση τής συνερ
γασίας, και τής ισότητας τών 
Συλλόγων τοϋ προσωπικού, τής 
ενότητας τών Συλλόγων τοϋ 
Πρσωπικοϋ τής Εθνικής Τράπε
ζας, δπως καί ή συνεργασία του 
καί ή σύσφτξη τών θέσεών του 
μέ τήν ΟΤΟΕ, είναι οπωσδήπο
τε πολύ θετικά σημεία.

Συνοψίζοντας δηλώνουμε πώς 
τό παρόν Δ.Σ. μέ τήν συγκεκρι
μένη σύνθεσή του, στούς στό
χους, πρώτο τών θεσμικών, ποι
οτικών, δημοκρατικών αλλαγών 
στον Σύλλογο καί δεύτερον, 
τών συγκεκριμένων ποσοτικών, 
οικονομικών διεκδικήσεων, άνοι
ξε καινούργιους δρόμους, στον 
συνδικαλισμό, στον συνδικαλι
στικό χώρο μας, δρόμους, πού 
τά Αμέσως προηγούμενα Δ.Σ. 
δέν άνοιξαν ή καθόλου δέν εί
χαν σκοπό νά άνοίξουν.

Έδειξε καλή διάθεση γιά τήν 
ιίπίλυση τών προβλημάτων μας, 
δπως δμως έδειξε καί χτυπητές 
άδυναμίες εφαρμογής αύτής τής 
καλής διάθεσης, πού ίσως οφεί
λονται σέ διάφορους λόγους, 
τής σύνθεσής του, ή ίσως σέ κά
τι άλλο. Πιστεύουμε, συνάδελ
φοι, πώς γιά νέ· ολοκληρώσουμε 
τήν κριτική τού Δ.Σ. καί γιά νά 
ποϋμε τό σκεπτικό μας, γιά τίς 
εκλογές, χρειάζεται μιά συνο

πτική Ανάλυση τού χώρου μας, 
άπό συνδικαλιστική σκοπιά.

’Έτσι βλέπουμε τήν ύπαρξη 
στον χώρο μας, Ανθρώπων, πού 
δούλεψαν κατ’ άλλους έτσι, κατ’ 
άλλους άλλοιώς, στήν χουντική 
7ετία, Ανθρώπων πού πιστεύουν 
διι ήιαν εξυπνότεροι διαφόρων 
αγωνιστών, διαφόρων Ανθρώ
πων πού ύπέφεραν, διότι αύτοί. 
δέν ύπέφεραν, καί μ’ αύτόν τον 
τρόπο προώθησαν τά συμφέρον
τα τών εργαζομένων. Αύτό λέ
νε. Βλέπουμε σχήματα, πού θέ
λουν νά ονομάζωνται συνδικαλι- 
σιικά, σχήματα προσωποκρατικά.. 
Είμαστε εναντίον τών προσώ
πων, δέν πιστεύουμε δτι είναι 
ένα πρόσωπο δυνατόν νο είναι: 
παντού, δέν πιστεύουμε δτι ένα 
πρόσωπο εκφράζει συνδικαλιστι
κά νοήματα, πιστεύουμε στον 
συνδικαλισμό μέ άρχές, δχτ στον 
συνδικαλισμό πού προωθείται, 
άπό τον συνάδελφο Πίσκοπο,. 
στον συνδικαλισμό τών αιτημά
των τών ξεκομμένων άπο ένα: 
πλαίσιο, πσύ πιάνουμε ένα δί
καιο αίτημα τών συναδέλφων, 
π.χ. Πτυχιοϋχοι ή μή Πτυχιού- 
χοι καί λέμε οτι εμείς πιστεύου
με δτι αύτό είναι σωστό καί πρά
γματι αύτό είναι τό σωστό, άρα. 
λοιπόν είμαστε καλοί συνδικα
λιστές, σέ έναν συνδικαλισμό 
πού στηρίζεται σέ δεκανίκια, ξε
κομμένων αιτημάτων, μέ σκο
πούς ψηφοθηρικούς καί αποτε
λέσματα τελικά καταστροφικά.

Είναι λοιπόν παράξενος γιά. 
μάς ό «συνδικαλισμός», πού έκ- 
φράζετ ό κ. Πίοκοπος. Βλέπου
με επίσης άπό τήν Μεταπολί
τευση καί μετά, ;ι ά άλλαγή στά 
συνδικαλιστικά μας πο-άγματα, 
σπου ό χουντικός συνδικαλισμός· 
παραχωρεί τά σκήπτρα του στόν- 
κυβερνητικό συνδικαλισμό, ή νά 
μοΰ έπιτρέψετε τήν έκφραση, 
έργατοπατερικό.

Βλέπουμε τά κοινά μας πρά
γματα, τά συμφέροντα μας, τά· 
κεκτημένα δικαιώματά μας, πού 
μέ ιδρώτα καί κόπους, πού δλοι 
γνωρίζουμε ιάδώ μέσα κερδίσα
με, νά βρίσκονται στά χέρια 
κλικών ή μιας κλίκας συναδέλ
φων, πού καμμία σχέση δέν έ
χουν μέ τούς εργαζόμενους στον 
χώρο μας, πού καμμία σχέση, 
δέν έχουν μέ τήν πλειονότητα. 
Νά μήν κρυβόμαστε, συνάδελ
φοι.
ΕΝ ΜΕΛΟΙΣ: Όμιλε! μακράν 
τοϋ μικροφώνου, μή άκουόρε- 
νος.
κ. Α. ΧΑΛΑΡΗΣ:

Κύριε συνάδελφε, αν πιστεύ
εις δτι θίγεσαι άπό αύτά πού 
λέω, μόνος σου ένιάοοεσαι σέ 
έναν χώρο στον «όποιο έγώ δέν 
σέ έταξα. Δέν είπα ποιος είναι 
αύτός, οποίος έχει μήν μυϊγα, 
μυγιάζεται.

Βλέπουμε Δ.Σ. τοϋ Συλλό
γου μας, νά παίζουν άπεργο- 
σπαστικό ρόλο στούς άγώνες; 
μας, βλέπουμε νά διασπούν τήν 
'Ομοσπονδία, και δίκαια τέλος 
νά μέμφονται γιά τις πράξεις: 
τους, άπό τούς εργαζόμενους, 
στον χώρο τής Τράπεζας. Βλέ
πουμε, λόγψ τής Ανικανότητας 
τών προηγούμενων Δ.Σ., τήν ί
δρυση Παραοωματείων, Άνπ- 
συλλόγων, Άντισυνδέσμων, πού 
άκριβώς εκμεταλλευόμενοι τήν 
ύπαρξη δικαίων αιτημάτων και 
τήν Ανικανότητα τών συνδικαλι
στικών οργάνων γιά νά έπιλυ- 
θοϋν, μέ στόχους τουλάχιστον 
δόλιους, δημιουργούν μία κατά
σταση ή όποια, στον συνδικαλι
σμό τουλάχιστον σάν μή Αγαθή 
συνδικαλιστική, μπορεί νά χαρα- 
κτηοισθή στά πλαίσια τοϋ όρθοΰ 
συνδικαλισμού.

Βλέπουμε λοιπόν συνδικαλι
σμό τού ένός αιτήματος. Βλέ
πουμε! έπίσης στόν χώρο μας, νά 
δημιουργοϋνιαι μετά τήν Μετα
πολίτευση παρατάξεις, οί οποίες 
σίγουρα πιστεύω Ανήκουν, έ
χουν προσβάσεις στόν χώρο μας, 
πιστεύουν στήν ϊση Αμοιβή γιο· 
ϊση δουλειά, πιστεύουν στήν δη
μοκρατία στόν Σύλλογό μας. 
"Ολα αύτά σέ συνδυασμό μέ τά 
γενικώτερα προβλήματα τών έρ- 
γαζομένων, (θά Αναφέρω έν- 
δεικτικά δτι δέν έφθανε μόνον 
ό Νόμος 330, προστέθηκαν καί 
πιέσεις άπό τήν πλευρά τής 
Έιγοδοσίας, βλέπε τήν έογοδο- 
σία στόν χώρο τής Μεταλλοβιο
μηχανίας. δπου πρότεινε γιά νά 
μήν έχουμε κατάχρηση Απεργι
ών, νά καταργηθή ή δυνατότη
τα απεργίας, στά Πρωτοβάθμια 
όργανα καί νά δικαιούνται μό
νον τά Δευτεροβάθμια όργανα, 
νά έχουνε τό δικαίωμα τής ά- 
περγίας).

Βλέπουμε λοιπόν αύτό τσ· 
κτύπημα τής εργοδοσίας, στούς* 
έργαζόιμενσυς, πιστεύουμε στήν 
ένότητα τών (εργαζομένων στον 
χώρο μας, καί ύποστηρίζουμε 
τήν συσπείρωση τών δημοκρα
τικών Παρατάξεων, τών δημο
κρατικών συναδέλφων, τών συ
νεπών συνδικαλιστών, αύτών 
γενικά πού πιστεύουν καί θέ
λουν νά προωθήσουν τά συμφέ
ροντα τών εργαζομένων στόν 
χώ,ρο μας, καί στήν συσπείρωση 
γύοω καί μέ βάση τό σημερινά· 
Δ.Σ;. μέ συνθήκες ίσοπμίας- 
προς αύτό.

Εύχαριστώ πολύ πού μέ Ακού
σατε.

(Χειροκροτήματα).

‘Ομιλία τοϋ ουναδ. Ά. Χάλαρη
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Συνάδελφοι,
Σημαντικότατα επαγγελμα

τικά προβλήματα βρίσκονται 
σέ εξέλιξη.

Μέ τήν ψήφο σας θά δώσετε 
τή δύναμη ατό Διοικητικό Συμ
βούλιο τού Συλλόγου νά αγω
νιστεί γιά νά επιτύχει συντο
μότερα τήν επίλυση τους.

Ή αγωνιστική διεκδίκηση 
τόν αιτημάτων μας απαιτεί 
ισχυρή συνδικαλιστική Διοίκη
ση πού μόνο ή μαζική ψήφο 
οας μπορεί νά εξασφαλίσει.



—μββ——msmrap/aBaaati'ii miwwai^——

ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΟΥ ΚΠΤΠΙΕΘΗΚΠΝ ΣΤΟ ΠΡΟΕΠΡΕΙΟ 
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,,

Οί παρακάτω συνάδελφοι, άπό σεβασμό προς την κόπωση των συναδέλφων πού πα
ρακολουθούσαν τις εργασίες τής Συνελεύσεως έπί 12 περίπου συνεχείς ώρες, αντί νά εκ
φωνήσουν τούς λόγους τους, κατέθεσαν το κείμενο στο Προεδρείο για νά δημοσιευθεΐ 
στην «Τραπεζιτική».

Ή χειρονομία τους είναι άξια νά ύπογραμμισθεΐ.

'Ομιλία τοϋ αυναδ. Γεωρψ. Ράπτη
"Συνάδελφοι:

’Ονομάζομαι Γιώργος Ράπτης 
και είναι, ή πρώτη φορά πού μοΰ 
δίνεται ή δυνατότητα νά μιλή
σω σέ Γ.Σ. Δεν σας κρύβω δτι 
μέ διακατέχει ένα μικρό τράκ, 
γι’ αυτό ζητώ ή κρίση σας να 
ιπεριλάΟει καί τό στοιχείο τής 
επιείκειας, έτσι ώστε κάθε χρό
νο ν’ άκοσμε καί μερικές και
νούργιες φωνές στην Συνέλευ
σή μας.

Δέν θά σάς κουράσω μακρυ- 
γορώντας, θά είμαι σύντομος. 
’Ανήκω στον Δημοκρατικό Συν
δικαλισμό καί τό θέμα μέ τό ο
ποίο θά καταπιαστώ είναι τό τρί- 
πτυχο: Δ.Σ., Καταστατικό, α
ναλογική.

Τό Δ.Σ. μαζί μέ μάς, μέ τούς 
περισσότερους άπό σάς παρατή
ρησε δτι τό Καταστατικό τοϋ 
Συλλόγου, έχει διατάξεις τέτοι
ες πού άποτελοΰν ΤΡΟΧΟΠΕ
ΔΗ για τήν ομαλή πορεία τοϋ 
Συλλόγου, διατάζεις πού ό και
ρός τις κατέστησε σκουριασμένα 
«γρανάζια». πού παρεμποδίζουν 
τήν απρόσκοπτη κίνηση καί πού 
ή τροποποίησή τους θά πρέπει νά 
άποτελεί μέλημα κάθε Δημοκρα
τικού Δ.Σ.

Τό 1976 τό τότε Δ.Σ. είχε 
Αρχίσει μιά προσπάθεια, ζητών
τας καί συνεργασία άπό τούς συ
ναδέλφους ή Αμάδες συναδέλ- 

• φων, γιά τήν τροποποίηση τοϋ 
Καταστατικού.

Μικρή ήταν ή άνταπόκριση τό
τε, Αλλά παρ’ όλα αυτά κατετέ- 
θη ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ά
πό τήν Π.Α.Σ.Κ.Ε. καί τό ό
ποιο άσφαλώς βρίσκεται ξεχα
σμένο σέ κάποιο συρτάρι.

Τό σημερινό Δ.Σ. στό διάστη
μα τής 9μηνης θητείας του δέν 

«σκάφθηκε νά συνεχίσει Εκείνη 
τήν προσπάθεια. Είπα δέν σκά
φθηκε, μπορεί καί νά τό σκάφθη
κε άλλα νά μήν το ήθελε. ’Έρ
χομαι δέ σέ τέτοιο συλλογισμό, 
γιατί όταν ή Κίνηση στήν οποία 
.μετέχω, ξεκίνησε τήν γνωστή 
προσπάθεια γιά τήν τροποποίηση 
τού Καταστατικού καί τήν εφαρ
μογή τής αναλογικής, τότε τό Δ. 
Σ. μόνον πού... δέν μας έδει
ρε, άγαπητοί Συνάδελφοι.

"Εβγαλε ανακοίνωση, πού υ
ποτιμούσε τήν νοημοσύνη των 

t-συναδέλφων, μέ σαφή υπαινιγμό 
ότι είχαμε ύποκλέψει τις ύπο- 
γραφές!

Μά συνάδελφοι τοΰ Δ.Σ., πι
λατεύετε ότι υπάρχουν άκόμα 
συνδικαλιστές στον καιρό μας, 
πού νά προσφεύγουν σέ τέτοιες 
μεθόδους; Αύτά ίσως γτνόντου- 
«σαν σέ άλλες έποχές, όχι, ό
μως σήμερα, καί αν έπιμένετε 
πώς γίνονται καί σήμερα, θά 

-σάς άπαντήσω: ΟΧΙ πάντως ά
πό ΕΜΑΣ. Πιστεύετε άκόμη 
πώς οί συνάδελφοι είναι άβου
λα· όντα πού άγονται καί φέρον
ται άπό «επιδέξιους» καί βάζουν 
χή,ν υπογραφή τους κάτω άπό τό 

•Αποιοδήποτε τυχαίο κείμενο; ’Α

σφαλώς θα μάς άπαντήσετε όχι, 
άλλα άπό τις πράξεις, τά κείμε
να καί τή συμπεριφορά σας 
(στήν έκτακτη Γ.Σ.) δέν μας 
πείθετε άγαπητοί Συνάδελφοι 
τοϋ Δ.Σ.

Συνάδελφοι,
Στις πρώτες μέρες τοϋ Νο

έμβρη έγινε μία έκτακτη Γεν. 
Συνέλευση έπειτα άπό προσπά
θεια τοϋ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ. Πολλοί λί
γοι άπό σάς, άσφαλώς, θά εϊσα- 
στε παρόντες. Πέσατε, ίσως, θύ
ματα, όπως καί πολλοί άλλοι συ
νάδελφοι τής εξωφρενικής τα
κτικής τοΰ Δ.Σ., τοϋ μοναδικού 
ίσως Δ.Σ. στήν ιστορία τοΰ Συλ
λόγου πού σαμποτάρισε μτά Γ.Σ. 
Επιμένω δέ στον χαρακτηρισμό 
ΣΑΜΠΟΤΑΡΙΣΜΑ, γιατί τί άλ
λο είναι ή άπόκρυφη άπό τούς 
συναδέλφους, ότι ή Συνέλευση 
αυτή θα ήταν «μία κι’ έξω» πού 
λέμε καί ότι δέν θά έφτανε, μέ 
τήν γνωστή τακτική νά γίνει 
(όπως ή σημερινή) μ έ ό
σους παρόντες;

Τί άλλο άπό σαμποτάοισμα ή
ταν τό γεγονός ότι δέν διάλεξε 
τήν σημερινή αίθουσα, άλλόι μάς 
έστειλε χιλιόμετρα μακρυά, στό 
«ΑΕΛΛΩ», μέ τήν αστεία δι
καιολογία <«γιΑ νά χωρούμε 
πολλοί», ιένώ όλοι όσοι πή
γαμε, είδαμε τον ταμία νά έ
χει πάρει θέση στό ταμείο του, 
τις ταξιθέτριες νά είναι στις θέ
σεις τους καί γενικά όλο τό προ
σωπικό τοϋ κινηματογράφου, νά 
είναι έτοιμο γιά προβολή, κά
ποιας ταινίας — γιατί άσφαλώς 
θα τό είχαν διαβεβαιώσει οι άρ-
μόδιοχ τοΰ Συλλόγου, ότι Θ6 τε
λειώναμε γρήγορα.

Νά άναφέρω γιά τήν ώρα; γιά 
τό γεγονός δτι δέν διευκολυνθή
κανε οί συνάδελφοι νά άποχωρή
σου ν άπό τά Καταστήματα νωρί
τερα;

Νομίζω πώς άπό όλους έγινε 
άντιληπτή ή κωλυσιεργία τοΰ Δ. 
Σ., γι’ αυτό δέν έπεκτείνομαι.

Βέβαια, τό Δ.Σ. έχει τρομερό 
επιχείρημα:

«Ζητάτε μερική τροποποίηση, 
ένώ πρέπει ν’ Αλλάξουμε σχεδόν 
όλο - τό Καταστατικό καί γι’ αυ
τό πρέπει νά υπάρχει χρόνος, νά 
κάνουμε Αμάδες εργασίας κλπ. 
κλπ.».

Ή λαϊκή παροιμία λέγει «ό
ποιος βαριέται νά ζυμώσει πέντε 
μέρες κοσκινάει» καί τό Δ.Σ. 
δέν θέλει μάλλον νά ζυμώσει, 
γιατί αν τό ήθελε θά έπρεπε νά 
δεχτεί καί τήν άναλονική, καί 
κάτι τέτοιο φαίνεται Αδιανόητο 
στό σημερινό Δ.Σ.

’Εμείς ζητήσαμε μερική τρο
ποποίηση, γιά τήν Εφαρμογή τής 
άναλογικής. Τό Δ.Σ. ας βοηθού
σε τήν κατάσταση μέ μιά βελτιω
μένη του πρόταση. "Ομως άντί 
γιά προτάσεις προέβαλε «παιδι
κή» ίσχυρογνωμωσύ νη. Στήλωσε 
τά πόδια καί μάς είπε: «όχι, ή

άναλογική δέν ΘΑ περάσει». Τό 
είπε μέ τον τρόπο του, τό είπε 
καί στήν Γ.Σ. πού δέν ήλθατε. 
’Εκεί όπου μάς άπεκάλεσε, ό σε
βαστός καθ’ όλα συνάδελφος 
Πρόεδρος, μάς άπεκάλεσε λέω 
«ΦΟΡΤΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ» καί 
είπε άκόμη ότι έπρεπε «ΝΑ ΕΧΩ 
ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ», ύπο 
νοώντας πελάτες Εμάς πού ζη
τούσαμε μιά δημόσια συζήτηση 
καί μαγαζί τήν Γ.Σ. Βγάλτε συ
μπέρασμα μόνοι σας.

Συνάδελφοι,
Ή άναλογική, τήν καθιέρωση 

τής οποίας ζητάει ό ΔΗΜΟΚΡΑ
ΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ έ
χει όπως κάθε σύστημα τά μειο
νεκτήματα του. Είνατ όμως τό 
ΜΟΝΟ εκλογικό σύστημα πού 
τά πλεονεκτήματα είναι περισ
σότερα άπό τά μειονεκτήματα 
καί γι’ αύτό είναι πανελλήνιο 
αίτημα των εργατικών συνδικά
των ή καθιέρωση τής ΑΝΑΛΟ^ 
ΓΙΚ,ΗΣ.

’Ανάλογη εκπροσώπηση όλων 
των Αμάδων στό Δ.Σ., περιφε
ρειακή (επαρχιακή) .εκπροσώπη
ση μέ έκλονή ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ 
άπό τις περιφέρειες των Εκπρο
σώπων των επαρχιακών διαμε
ρισμάτων τής χώρας, καί όχι ό
πως σήμερα γίνεται νά μήν υ
πάρχει εκπροσώπηση μεγάλων 
περιφερειών στό Δ.Σ. καί νά 
μήν άκούγεται ή υπεύθυνη φω
νή τής συγκεκριμένης περιφέ
ρειας (είναι μιά καινοτομία πού 
προσφέρει τό σχετικό άρθρο πού 
έχει επεξεργαστεί ή κίνησή μας 
όπου προβλέπεται, σέ συντομία 
άναφέρω, r διαίρεση τοΰ επαρ
χιακού χώρου σέ περιφέρειες, οί 
όποιες θά εκλέγουν ΑΝΕΞΑΡ
ΤΗΤΑ τούς εκπροσώπους τους 
στό Δ.Σ., έτσι ώστε νά εκπρο
σωπούνται όλα σχεδόν το μεγά
λα τμήματα τής έπαοχίας, ΘΕΣ
ΣΑΛΙΑ, ΠΕΛ')ΝΗΣΟΣ, ΗΠΕΙ
ΡΟΣ, Β. ΕΛΛΑΔΑ κλπ.).

Ή άναλογική άκόμη είναι έ
να σχολειό, ένα φυτώριο γιά 
τήν Ανάδειξη νέων Συνδικαλι
στών καί τό γαλούχισμα κινήσε
ων μέ άρχές καί καταστατικά 
Δημοκρατικά.

Τέλος, ή Εφαρμογή, τής Ανα
λογικής θά σημάνει καί τον συν- 
δικαλτστικό θάνατο των Συνδικα
λιστών εκείνων πού δέν είναι 
συνεργάσιμοι, βασιζόμενοι σέ μιά 
υπεροπτική θεώρηση τών «έργα- 
τοπατε,οικών» ικανοτήτων τους.

Συνάδελφοι,
Ό Δημοκρατικός Συνδικαλι

σμός πιστεύει στήν άναγκαιότη- 
τα τής άναλογικής γιά τήν κα
θιέρωση τής οποίας θά άγωνι- 
στεί. Πιστεύει Επίσης ότι τό ση
μερινό Δ.Σ. όπως σ’ όλα τά θέ
ματα, άπέτυχε καί στον χειρισμό 
τοΰ θέματος τής άναλογικής, 
γι’ αύτό θ’ αγωνιστεί μαζί μέ τ' 
άλλα καί νιά τήν συν
δικαλιστική ά π ο - 
καθήλωσή του.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

σ’ αύτά τά σημεία ό παλιός είναι 
καλύτερος τοϋ νέου;

3. Μ ή Πτυ χιοϋχοι. 
θέμα γιο τό όποιο Αγωνίζεται το 
πλείστον τών συναδέλφων, θά 
πώ λίγα λόγια γιατί νομίζω ότι 
τό θέμα έχει Αναπτυχθεί Εκτε
νέστερα άπό άλλους συναδέλ
φους. Μιά όμως είναι ή διαπί- 
στωσις ότι μέ τήν παραπομπήν 
του στήν διαιτησία τό θέμα θά 
ταφή όρισπκώς.

4) Δ ι α φορά ί ύπερ
ε ρ γ α σ ί α ς. Τό ξεπούλημα έ
νας αιτήματος οέ όλη της τή με
γαλοπρέπεια. Τό 1975, όταν γιά 
πρώτη φορά άπό ημάς, παρά τάς 
Αμφισβητήσεις, άπίεδείχθή ότι εί
χαμε δίκιο ότι δηλαδή ή Τράπε
ζα δέν ύπολόνιζε όρθώς τό ώ- 
•μίοθιο τής άστειρ εργασίας. Έκοι- 
νοποιήσαμεν προς τήν Τράπεζαν 
Εξώδικον διά τοϋ οποίου έζη- 
τούσαμε τήν καταβολήν τών δια
φορών άπό τό έτος 1970 όταν 
δηλαδή οί συνάδελφοι κατά πο
σοστό ν 50% εργαζόταν ύπερω- 
ριακά. Άντ’ αύτοΰ όμως τό Δ. 
Σ. δέιχθηκε νά λάθη τις διαφο
ρές άπό τον ’Ιούλιον τοΰ 1974, 
τότε δηλαδή πού ούτε τό 10% 
δέν ιέκανιε υπερωρίες καθ’ ό
σον είχαν κυκλοφορήσει απαγο
ρευτικές διαταγές τής Δ)σεως. 
Τό Δ.Σ. τό δικαιολόγησε ότι 
τότε τάχα άρχισε ή έζομοίωσις. 
Μά τί σχέση έχει ή έζομοίωσις 
μέ τήν παρανομίαν τής Τραπέ- 
ζης. Μέ τί τάχα Ανταλλάγματα 
τό Δ.Σ. ξεπούλησε τό Θέμα; 
Μέ τί δικαίωμα χαρίζει στήν 
Τράπεζα τά χρήματα τών συνα
δέλφων ; Τά χρήματα τοϋ κό
που καί τοΰ Ιδρώτα τους; "Η 
μήπως φθάνει τό όποιος θέλει 
μπορεί νά κάνη μόνος του άγω-

Συνάδελφοι,
Πρέπει νά παραδεχτούμε ότι 

πολλοί άιπό μας εί'χαμε αισθαν
θεί ευτυχείς μετΑ τό προηγού
μενο εκλογικό Αποτέλεσμα, έ
χοντας ικαιτά νοϋ τις προεκλο
γικές υποσχέσεις τοϋ έκλεγέν- 
τος Δ.Σ. και μετρώντας τήν πα
ραπέρα πορεία τής' λύσης τών 
θεμάτων μας μέ βάση τήν πρα
γματοποίηση αυτών τών ύποσχέ- 
σεων.

Δυστυχώς, όταν πέρασε ή Ε
ποχή τών θά, θά... καί ήρθε 
ή ώρα τών πράξεων τό Δ.Σ. 
στάθηκε Αδύναμο νά υπηρετήσει 
τά όσα κατά τον προεκλογικό ά- 
γώνα διακήρυξε.

Τήν άρχική μας ευφορία δια
δέχτηκε ή Απογοήτευση μετά τήν 
τουλάχιστον Αδέξια Αντιμετώπι
ση τών θεμάτων μας.

Ή προώθηση τών θεμάτων 
μας μ.πλοκαιρίστηκε καί ή θέση 
μας απέναντι στήν Εργοδοσία 
χειροτέρεψε.

Ένώ όμως αυτή ή κατάσταση 
τής στασιμότητας καί τής Αδρά
νειας ήταν συνηθισμένο φαινό
μενο σ’ όλη τή διάρκεια τής σύν
τομης θητείας τοϋ Δ.Σ. λίγο 
καιρό πριν τις έκλογές μία πρω
τοφανής δραστηριότητα συνο- 
δευόμενη άιπό Ανάλογα προεκλο
γικά πυροτεχνήματα μετέτρεψε 
τήν πίκρια μας σέ Απορία σχετικά 
μέ τούς σκοπούς και τις Επιδιώ
ξεις αύτής τής όψιμης κινητο- 
ποιήσεως.

γή Αναλαμβάνοντας τά έξοδα ό 
Σύλλογος;

δ) Κ α ύ σ ι μ α. Γιά τό 
θέμα αύτό μιΑ είναι ή δια- 
πίστωαις ότι ιό Δ.Σ. άργησε νά 
ξυπνήση παρά τό δίκαιο τοΰ αι
τήματος καί όταν τελικά βγήκε 
άπό τον λήθαργο ή φετεινή χρο
νιά είχε πετάξει καί άπέμεινε 
ό χειμώνας τοΰ 1979 καί πάλιν 
γιά περιορισμένο Αριθμό κατα
στημάτων. Τό θέμα όμως πρέ
πει νά άπαοχαλήση τό νέο Δ.Σ. 
και γιά τούς συναδέλφους τοΰ 
λεκανοπεδίου τής ’Αττικής για
τί νομίζω ότι καί οί συνάδελφοι 
τής ’Αθήνας πληρώνουν καύσι
μα πολλές φορές περισσότερα ά
πό τούς τής Επαρχίας.

Έ σ τ ί α σ ι ς. Γιά τούς συ
ναδέλφους τής Επαρχίας, χορη
γείται ένα Επίδομα τό όποιο τό 
1972 ήταν 7,50' δρχ. τό δέ 1974 
κατορθώσαμε νά τό διπλασιάσου
με δηλ. σέ 15 δρχ. Αύτό βέβαια 
δέν σημαίνει όττ οί συνάδελφοι 
πλούτισαν. ’Αλλά ιμέ τήν αύξη
σαν τοΰ κόστους ζωής καί μέ τήν 
στασιμότητα τοΰ επιδόματος Επί 
μίαν τριετίαν νομίζω δτι δέν έ- 
παρκεϊ οΰτε καν νιά φιλοδώρη
μα. Νομίζω ότι τό Δ.Σ. έπρεπε 
vet ένδιαφερθή γιά τήν αΰζησιν 
τοΰ Επιδόματος.

Έστιατό ριον. Σ’ 
αύτό έχω νά ομολογήσω ότι έ
γινε μιά προσπάθεια Αλλαγής. 
Έγινε πράγματι Σέλφ Σέρβις 
καί άπηγορεύθη εις τούς ξένους 
νά έσπάζωνται εις αύτό. θά πε- 
ρίμενε όμως κανείς συνάδελφοι 
ότι άπό τής στιγμής πού οί ξέ
νοι άπομακρύνθησαν ή ποιότης 
τοΰ φαγητού νά βελτιωθή καθ’ 
όσον καί οί μερίδες έλαττώθησαν 
καί πλέον οί εστιαζόμενοι ήταν

Τήν Απορία όμως αυτή δέν 
άργησε νά διαδεχθεί ή αγωνία 
γιά τις Επιπτώσεις πού θά είχαν 
αυτές οί άστοχες καί ψηφοθηρι
κές Ενέργειες στήν προώθηση 
τών λύσεων τών προβλημάτων 
μας καί κυρίως στήν ενότητά 
μας.

Στήν Ενότητα πού είναι Απα
ραίτητη νιά τήν πραγματοποίηση 
οποιοσδήποτε Επιδιώξεως χας. 
Αυτήν όμως τήν Ενότητα τήν1 
τόσο Απαραίτητη στον σύλλογο 
/υπονόμευσε τό Δ.Σ. μέ τό νά 
δώσει άφορμή νά τεθεί θέμα 
νομιμότητας ή μη τοΰ Δ.Σ. καί 
δημιουργία κινδύνου διορισμού 
«προσωρινής διοικήσεως» μέ τό 
νά μήν διεξαγάγει ένωρίτερον 
τις Εκλογές. Διότι είναι Αδύνα
τον νά μάς πείσει ότι θά έλυνε 
όλα τά θέματά μας οέ ένα 
μήνα ώς διά μαγείας. Διότι ένα 
Δ.Σ. πού βρίσκεται Εν όψει Ε
κλογών είναι άδύνατο νά δια
πραγματεύεται άπό θέση ισχύος 
μέ τήν διοίκηση.

Δέν νομίζω ότι υπάρχει Ελα
φρύ ντικό γιά τό Δ.Σ. γιατί έάν 
ότι έγινε ήταν λόγω κακής έκ- 
τιμήσεως ή έξ άμελείας αύτό 
δείχνει Επιπολαιότητα καί άνευ- 
θυνάτητα Ελαττώματα άσυμβί- 
βαστα μέ τις ύποχρεώσείς τοΰ 
Δ.Σ. Έάν όμως έσκεμμένα κα
θυστέρησε τις Εκλογές ύπαλο- 
γίζσντας σέ κάποιο παραταξιακό 
όφελος τότε ή πράξη του είναι

όλοι συνάδελφοι.
Φαίνεται όμως δτι ο Σύλλο

γος Εφαρμόζει τά κυβερνητικά 
μέτρα περί λπότητος. Τό λέω δέ 
αύτό καί δηλώ κατηγόρηματικώς 
ότι άπό τήν ημέραν πού τό Δ.Σ. 
άνέλαβε τό έστιατόριον δέν έχει 
έμφανισθεϊ καί φυσικά μαγειρευ- 
θεί φρέσκο κρέας, κυμας ή ψά
ρια.

Τό δηλώ κατηγορηματικώς. 
Μέ αύτό τον τρόπο εκδηλώνει τό 
Δ.Σ. τήν Αγάπην του στους 
Εστιαζόμενους συναδέλφους;

Έ ν η μ έ ρ ω σ ι ς. Ή τα
κτική τής μυστικότητας δέν έχει 
προηγούμενο. Έπί έννεάμηνον 
τό Δ.Σ. διακήρυττε ότι όλα εί
ναι Απόρρητα δέν πρέπει νά μάς 
ζεφύγη κουβέντα. ΆλλΑ καί τώ
ρα πού ήλθε ή ώρα τής ’Αλή
θειας, τώρα πού κάθε συνάδελ
φος θέλει καί πρέπει νά γνω
ρίζει τά πεπραγμένα και πάλιν 
μυοπκότης. "Οσο γιά τίς δύο 
Ενημερωτικές συγκεντρώσεις ό
που τό θ ά Επανελαμβάν ετ ο 
διαρκώς καί όπου ό λόγος δέν 
είχε αντίλογο «Δέν επιτρέπω» 
τί νά πή κανείς;

Σ’ αύτό Ανήκει καί ή «Τραπε
ζιτική® μηνιαίο όργανο ένηρερώ- 
σεως τών υπαλλήλων. Νομίζω ό
τι ρ. ονομασία πρέπει νά άλλάξη 
είς «ρηνιαίον όργανο συκοφαν- 
τήσεως συναδέλφων».

’Αγαπητοί Συνάδελφοι, θά μπο
ρούσα νά μακρυγορήισω γιά' τά 
Ανύπαρκτα έργα τοΰ Δ.Σ. Προ
τιμώ όμως νά σταματήσω γιατί 
πιστεύω πώς μ’ αύτά πού είπα 
σάς έδωσα κΓ έγώ ένα μικρό 
δείγμα τοΰ έργου του, ενός έρ
γου πού μεθαύριο οί συνάδελφοι 
θά έχουν τήν τιμήν νά τιμήσουν 
ή νά καταψηφίσουν.

κατακριτέα γιατί ύστε ρό δ ου λα 
θυσίασε τήν ενότητα τοΰ συλλό
γου διαψεύιδοντας έτσι ενεργά 
καί αύτή τήν ένωτική διακήρυξη 
πού έθεσε σάν προμετωπίδα τής 
παρατάξεώς του.

Δέν θά Ασχοληθώ άλλο μέ τις 
Αμαρτίες τοϋ Δ.Σ. στό όποιο 
ας σημειωθεί Αναγνωρίζω τήν 
Πρόθεση νά δουλέψει γιά το 
καλό τοϋ συλλόγου (γιατί δέν 
πιστεύω νά υπάρχει συνάδελ
φος πού νά θέλει τό Αντίθετο) 
/άλλα Αμφισβητώ τίς ΐκανότητές 
του λόγω συνθέσεως καί νοοτρο
πίας νά προωθήσει συμφέρου- 
σες λύσεις γιά τά προβλήματά 
μας.

Τελειώνοντας όμως θά ή
θελα νά τονίσω ότι ή ψήφος τοΰ 
ίκαθενός άπό μάς πρέπει νΑ δια
τεθεί μετά άπό πολλή σκέψη καί 
προσεκτικό έλεγχο έτσι ώστε οί 
προσεχείς Εκλογές νά άναδεί- 
ξουν τά πιο κατάλληλα πρόσωπα 
•γιά τό νέο Δ.Σ.

"Ενα Δ.Σ. πού θά υπόσχεται 
πολλά καί θά είναι σέ θέση νά 
πραγματοποιήσει περισσότερα 
καί πάνω άπ’ όλα θά βάλει τήν 
Ενότητα τοΰ συλλόγου γιΑ τήν 
οποία είμαι σίγουρος δτι θά έχει 
τήν άμέριστη συμπαράσταση ό
λων μας.

Γιατί μόνο έτσι θά λυθούν τά 
προβλήματα μας καί θά διεκδική- 
σουμε άπό θέαη ισχύος ότι μάς 
άνήκει.

‘Ομιλία τοϋ συν. Μ. Πετροπουλάκη

‘Ομιλία τοϋ ουναδ. Κ. Ρουοοάκη ‘Ομιλία τής αυναδ. "Αν. Κωοτάκη
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
.Μαζευτήκαμε καί σήμερα σ’ αυ
τόν εδώ τον χώρο γιά νΑ κρί
νουμε γιά τό έργο του τό Απερ
χόμενο Δ.Σ.

"Ομως φέτος υπάρχει μιά ιδιο
μορφία. Κρίνουμε ένα Δ.Σ. όχι 
γιά τό έργο του «γιατί δέν ύ- 
πάρχει», άλλα γιά τήν Απραξία 
■του.

Διαβάζοντας όμως στήν Εφη
μερίδα «Τραπεζιτική» τον Απο
λογισμό τοΰ Δ.Σ. νομίζει κανείς 
ότι ή εύημιερία έχει άιπλωθή άπό 

. άκρου εις άκρη στήν Εθνική 
Τράπεζα.

Πώς όμως συμβαίνει αύτό δέν 
■ξέρω.

Στον φετεινό χρόνο δέν έχει 
επιτευχθεί έργο. Καί οί προσδο
κίες παραμένουν προσδοκίες, τά 
όνειρα. . . όνειρα· καί οί ύπο- 
οχέσεις σταματούν σέ μιά Επι
τροπή πού συνήθως στήνεται κα
τά περίπτωση καί διαλύεται μετΑ 
άπό λίγο όταν ό λόγος πού στή
θηκε παλιώσει. "Ας άιρχίσω ό
μως έπί τροχάδην νά άπαριθμώ 

• ορισμένα επιτεύγματα τοΰ Δ.Σ.

Καί πρώτο τό ’Ασφαλι
στικό. "Ενα θέμα ζωτικής 
σημασίας νιά τούς συναδέλφους 
πού παρ’ ολίγον νά τελειώση, νά 
ψηφιστή δηλ. νόμος ένοποιήσε- 
ως τών ταμείων χωρίς τό προ
σωπικό νά γνωρίζη τό παραμι
κρό παρά τάς έπανειλλειμμένας 
οχλήσεις μας. "Οπως όμως έλε
γε τό Δ)κό Συμβούλιο αύτό τό 
έκανε γιά νΑ μή τό μάθουν έ- 
ξωτραπεζιπκοί παράγοντες τό 
σχέδιο νόμου καί προκόψει ζη
μία.

’Αλλά ποιοι Εξωτραπεζιτικοι 
παράγοντες, άγαιπητοι συνάδελ
φοι, όταν τό σχέδιο τό γνώριζαν 
όλη ή Δ)σις, 2 υπουργεία·, ή Ο- 
ΤΟΕ, Νομικοί σύμβουλοι καί 
καί καί,

Ποιοι άλλοι Εκτός τοΰ Προσω
πικού πού τό όδήιγσυν σάν πρόβα 
το έπί σφαγήν, Ενώ θά έπρεπε 
νά ληφθή άπόκρασις εϊτε άπό γε
νικήν συνόλευσιν εϊιε άπό πα
νελλαδική ψηφοφορία τών με
λών;

2) Ό ’Οργανισμός

όπως δηλώνει τό Δ.Σ. προχωρεί 
παρ’ όλο πού δέν συμπίπτουν οί 
Απόψεις Δ) σεως καί Προσωπι
κού ώς προς τήν δημιουργίαν 
κλάδου χειριστών καί δακτυλο- 
γράφων. Καί δεύτερον, ότι μέ 
λίγα λόγια ή Τράπεζα Θέλει νά 
καταργήση τήν επαρχίαν νά μπο
ρούν δηλαδή οί εκλεκτοί τής 
Δ)σεως Ανεξαρτήτως βαθμοΰ νά 
τοποθετούνται σέ όποια θέση ή 
Δ)ση Επιθυμεί.

"Ανετα δηλαδή ένας Λογιστής 
Α' θά γίνεται προϊστάμενος Ε
νός τ,υηματάρχου. Καί παρ όλα 
αύτό· ό Σύλλογος Εξακολουθεί 
νά συζητάει μαζί τους ένώ θά 
έπρεπε Αμέσως νά τούς έπί στρέ
ψει πίσω αύτό τά Ανοσιούργημα 
σάν Απαράδεκτο. Γιατί άγαπητοί 
συνάδελφοι μάς πάει 50 χρόνια 
πίσω, σέ χρόνια φοβέρας καί Α
στυνόμευσης γιά τό προσωπικό ό
που ό ζήλος, η προσωπικότητα, 
καί ή ικανότητα παραμερίζονται 
καί Επικροτεί ή Α.Μ. τό μέσο.

Μά τότε κ.κ. Συνάδελφοι για
τί νά άλλάξη ό ’Οργανισμός καί 
δέν μάς άφήνουν τον ίδιο άφοϋ

Συνάδελφοι,
Κατ' Αρχήν θά ήθελα νά συγ

χαρώ τό Δ.Σ. γιά τούς ευφυείς 
χαρακτηρισμούς πού βρήκε νά 
δώσει^αε θέματα καί γεγονότα 
πού κατά καιρούς το Απασχόλη
σαν.

Τό ίδιο· τό Δ.Σ. γιόι τον Εαυτό 
του λέει ότι έδρασε μεθοδικά 
καί Αποτελεσματικά.

Γιά τίς Αντίπαλες συνδικαλι
στικές παρατάξεις, όταν έλεγαν 
τήν άλήθεια, ότι «Αποπροσανα
τόλιζαν τό προσωπικό».

Γιά τίς Ανακοινώσεις πού έ
βγαλαν κατά καιρούς διάφορες 
ομάδες συναδέλφων γιά θέματα 
πού τούς έκαιγαν ή γιά θέματα 
πού διαφωνούσαν μέ τό Δ.Σ., 
αυτές ήταν «Αψυχολόγητες Ενέρ
γειες διαφόρων ομάδων».

Καί μόνο αύτό, τό Δ.Σ. δη
λαδή, πιστεύοντας στήν Ασύγκρι
τη σοφία τή δική του, καί τήν 
άκριτη μωρία όλων τών άλλων 
άρνιόταν όχι μόνο διάλογο άλλα 
καί απλή Ενημέρωση· πάνω στά 
πιό σπουδαία θέματα τοΰ κλάδου

μας, καί περιορίζονταν άπλώς 
νά μάς κοινοποιεί Α
ποφάσεις πού αύτό 
έπαιρνε έν άγνοια μας, καί νΑ 
μάς καλεϊ σέ άπεργιακές κινη
τοποιήσεις γιά λόγους πού ΰψι- 
στα συμφέροντα τοΰ κλάδου 
μας δέν τοΰ έπέτρεπαν νά Ανα
κοινώσει.

Κι’ άς μήν έπικαλεσθεϊ τό 
Δ.Σ. τίς συγκεντρώσεις πού έ
κανε γιά Ενημέρωση γιατί μόνο 
Ενημερωτικές δέν ήταν.

Άναμασοΰοε αύτά πού στις Α
νακοινώσεις είχε πει.

Γιατί Αλήθεια, πότε μάς είπε 
•τό Δ.Σ. νιά τούς πόρους πού θά 
χρειασθεί ό κανού ρ γιος ’Ασφαλι
στικός Φορέας, καί πού θά τούς 
βρει;

Στον Απολογισμό του, στήν 
«Τραπεζιτική» μάς λέει ότι θά ε
πιχειρήσει νόι αυξήσει τούς πό
ρους κατά τό πρότυπο τής Τρα^ 
πεζής τής Ελλάδος, όπου πα
ρέχονται Αξιόλογοι πόροι στούς 
Ασφαλιστικούς οργανισμούς σέ 
Εκτέλεση παλαιών νόμων.

Στήν Εθνική Τράπεζα όμως 
πώς θά γίνει αύτό; Συζητήθηκε;
’ Οργανώθηκε; ’Αποφασίστηκε;

Ποτές είναι οί Απόψεις τής 
Διοικήσεως πάνω σ’ αύτό τό 
θέμα καί πώς τό Αντιμετωπίζει;

Γιατί στό νομοσχέδια πού στήν 
βουλή κατατέθηκε, κανένας λό
γος δέν γίνεται γιά τό οικονο
μικό θέμα τοΰ Ενιαίου Ταμείου.

Αύτό θα λυθεί άφοΰ ψηφιαθεί, 
αν τελικά φθάσει κι’ αύτό στήν 
Βουλή; Μήπως τότε θά είναι 
πολύ άργά;

Ή Απόφαση, Συνάδελφοι, 
γιά τήν Ενοποίηση είναι δεδο
μένη. "Ολοι τήν θέλουμε, γιατί 
όλοτ μαζί δουλεύουμε. Τό πρό
βλημα είναι ότι, μιά καί έχει 
δημίου ργηθεί θέμα Ασφαλιστι
κού,, Θ0< έπρεπε νά συζητηθεί 
ολο τό θέμα όπιό τήν βάση του.

"Οχι εύκολες δημαγωγικές 
λύσεις. Πρώτα πλήρη τεκμηρί
ωση τοΰ θέματος καί μετά Απο
φάσεις καί νομοσχέδια.

"Υπάρχει όμως καί ό ’Οργα- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελ. 18)



(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελ. 17) 
νισμός 'Υπηρεσίας.

"Ηδη ή έπυ ροπή επεξεργά
ζεται τις μεταβατικές διατάξεις 
τοϋ τελευταίου κεφαλαίου.

"Ομως σ’ αύτόν, παραμένουν 
άνυποχώρητες οί θέσεις τής Δι- 
οικήσεως γιά δημιουργία κλάδου 
δακτυλογράφων ή χειριστών 
άφ’ ένας, καί άφ’ έταίρου γιά 
έφαρμογή τοΰ συστήματος τής 
καταργήσεως τών βαθμών και 
τήν εξέλιξη τοΰ προσωπικού 
μόνο μιοθολογικά, μέ άνάθεση 
υπευθύνων καθηκόντων σ’ έκεί- 
νους πού κάθε φορά θά διαλέ
γονται, ανεξάρτητα μέ την άρ- 
χαιότη,τα.

Μά συνάδελφοι, δταν τά 
πλέον ουσιαστικά αρθρ-α τοΰ κα
νονισμού, τής εξέλιξης τής δου
λειάς μας, είναι τέτοια πού μόνο 
πολυεθνικές εταιρείες θά τολ
μούσαν νά εισάγουν στον χώρο 
μας, δέν ξέρω γιατί θάπρεπε νά 
συζητιέται ακόμα αύτάς ό οργα
νισμός.

"Ισως γιά νά καθοριοθεΐ ό 
τρόπος πού θο ντυνόμαστε. ..

Και μπορεί νά λέει ό Σύλλο
γος δτι δέν το δέχεται.

"Ομως δταν άρχίσουν οί δια
πραγματεύσεις, ή μέση λύση πού 
θά φανεί οπωσδήποτε εις βά
ρος τοΰ Προσωπικού θά είναι.

Γιά τό θέμα τών μή πτυχιού- 
χων σάς παραπέμπω στην άνα- 
κοίνωση τοΰ Συνδέσμου τής 
8.12.77 πού έλεγε:

«. . .Γι’ αύτό ,προχωρήσαμε σέ 
πρωτοβουλία ξέχωρης υποβολής

έξωδίκου, γιά νά άναλάβουμε 
τήν πορεία μόνοι μας σάν Σω
ματείο μ’ αποκλειστική άντιπρο- 
σωπευτικότητα πού είμαστε» Με
τά άπό αυτό ό Σύλλογος «δκων 
- άιχων» δέχθηκε τήν διεκδίκηση 
τοΰ θέματος.

Αυτός Συνάδελφοι, είναι ό 
τρόπος πού τό Δ.Σ. άνημετώπι- 
σε τά τπό σπουδαία άπό τάι θέ
ματά μας.

’Υπάρχουν όμως καί τά ειδι
κά θέματα:

Τά επιδόματα στελεχών διοι- 
κήσεως καί άνθυγιεινής έργα· 
σίας Κ.Μ. οί προσωρινότητες, ή 
ασφάλιση τών τέλλερς, ή αύξη
ση τών τουριστικών επιδομάτων, 
ή αναδιάρθρωση τοΰ κανονισμού 
τών ενοικίων (πού θά παραδι
νόταν στους Συλλόγους μέχρι 
31.12.77 άλλά κανείς δέν άκου- 
σε νά γίνεται λόγος γι’ αύτό), 
ή επέκταση τών καυσίμων, πού 
αν τά εγκρίνει ή Διοίκηση, θά 
δοθούν γιά τον χειμώνα 78—79, 
μιας καί φέτος δέν χρειάστη
καν. Ό χειμώνας βλέπετε ήταν 
πολύ ήπιος.

Κι’ άς μην πεϊ τό Συμβούλιο 
δτι δέν προλαβαίνανε γραφειο
κρατικά. Τά ημερομίσθια τών ά- 
περγιών δέν κόβονται τήν ϊδια 
μέρα. Κόβονται αναδρομικά. ’Α
ναδρομικά λοιπόν ας έδιναν καί 
τά καύσιμα.

"Ολα αύτά είναι θέματα πού 
ύπάρχουν συνήθως γιά νά γε
μίζουν οί άνακοινώσεις γιά διεκ
δικήσεις καί πού ξεθάβονται,

μορφοποιο"νται καί συνήθως ά- 
ναμένεται νά ύπογραφοΰν πριν 
άπό κάθε έκλογή.

"Ασχετα δν ξεχνιούνται μόλις 
βγοΰν τά αποτελέσματα. "Υστε
ρα άπό δύο χρόνιο έχουμε καιρό.

Τό λέω αύτό γιατί ξαναδια
βάζοντας μιά σειρά προηγουμέ
νων προεκλογικών ανακοινώσε
ων, τά θέματα αύτά έχουν λυθεί 
τουλάχιστον μία άκάμη φορά.

’Αλλά έγώ έχω νά υποβάλλω 
καί ένα άκάμη έρώτημα. ’Αφο
ρά τις γυναίκες, πού έχοντας 
άνώμαλη εγκυμοσύνη υποχρεώ
νονται νά κάτσουν στο κρεββάτι 
πάνω άπό ένα μήνα.
Μέ ποιά λογική καί μέ ποιο αί

σθημα δικαίου αύτές οί γυναίκες 
θό πρέπει νά χάσουν ένα εξάμη
νο άπό τήν προαγωγή τους; 'Υ
ποτίθεται δτι ή Μητρότητα προ
στατεύεται άπό τό Κράτος. Καί 
σάν προσφορά είναι τό ίδιο, δν 
οχι περισσότερο, μέ τήν προσφο
ρά τοΰ άνδρα οτήν έκπλήοωση 
τών στρατιωτικών του ύποχρεώ- 
σεων.

Γιατί λοιπόν ό ανδρας άπρό- 
σκοπτα προχωρεί στήν επαγγελ
ματική του εξέλιξη-, ένώ οί γυ
ναίκες μένουν πίσω;

Είναι καί κάτι άλλο. ’Εκείνο 
-τό περίφημο δίωρο- πού οί μη
τέρες είχαν κερδίσει καί πού μέ 
τήν έναρξη τής πενθήμερης εβ
δομάδας φαλκιδεύτηκε.

Καί σείς κ. Πρόεδρε, όχι μό
νο δέν κάνατε τίποτε, άλλά 
προσπαθήσατε νά τις πείθετε δτι

δέν τό έδικαιοΰντο.
Καί έτσι χάσαμε ένα κεκτημέ- 

νο δικαίωμα άπό τά λίγα πού 
στοιχειωδώς προστατεύουν τήν 
Μητέρα καί τήν Γυναίκα. Γιατί 
αύτή, ή Γυναίκα κ. Πρόεδρε, 
δέν έτυχε τής προσοχής σας. 
’Αγνοήθηκε.

Γιατί, σάν τί άλλο μπορεί νά 
πεϊ κανείς γιο τό άρια ηλικίας 
τών γυναικών;

Καί τί θά πείτε κ. Πρόεδρε 
σ’ αύτές τις γυναίκες πού δταν 
λήξει ή έτήσια παράταση πού ή 
Τράπεζα έδωσε, γιά νά μήν δη- 
μιουργηθεί αναταραχή, θά πρέ
πει νά -φύγουν, -ένώ συνάδελφοί 
τους θά παραμένουν γιά 5 άκό- 
μη χρόνια;

Μέ δύο μέτρα καί δύο σταθ
μά ή κρίση.

Συνάδελφοι,
Πήρα τήν άπόφαση ν’ άνέβω 

σήμερα σέ τούτο τό βήμα όχι 
τόσο σάν μέλος τοΰ κρινάμενου 
Διοικητικού Συμβουλίου στο ο
ποίο συμμετείχα σάν άναπληρω- 
ματικός Σύμβουλος Κέντρου, 
άλλά γιατί κατάντησε πιά άνια-

λή μέθοδο. Τό ΘΑ. "Ολα τά 
θέματα ΘΑ συγκεντρωθούν, ΘΑ 
μελετηθούν, ΘΑ σταλούν στο 
ΚΜ γιά ταξινόμηση καί τέλος 
θά τεθούν σιή διοίκηση, πού ΘΑ 
τά< άρνηθεί ευγενικά καί θά ξα- 
ναβγοΰν γιά έγκριση πάλι κά
ποιες παραμονές εκλογών.

"Αν δλα αύτά τά θά πού μάς 
είπατε στις τελευταίες άνακοι- 
νώσεις, τά κάνατε δραχμές κ. 
Πρόεδρε, καί τά οργανωτικά 
σας παίρναν λιγότερο χρόνο, τό
τε ίσως βρίσκατε τό χρήμα καί 
τον καιρό γιά νά άσχοληθήτε μέ 
μιά άπόφαση πού ή προηγούμε
νη Γεν. Συνέλευση δέσμευσε τό 
τωρινό Δ.Σ.

Τήν ίδρυση τοϋ Άπεργιακοΰ 
Ταμείου, τήν οποία ούτε καν ά- 
ναφέρατε, -οΰτ-ε κάν συζητήσατε 
στο δεκάμηνο τής παραμονής 
σας. Τήν άγνοήσατε. "Οπως ά-

ρό σέ κάθε Γενική Συνέλευση 
νά μιλάνε τά ίδια καί τά ίδια 
σχεδόν πρόσωπα καί νά μάς λέ
νε τό- ίδια καί -τά ίδια πράγμα
τα, λές καί ή καραμέλλα πού 
πιπιλίζουν δέν έχει τελειωμό.

θά έ-κθέσω λοιπόν, μερικές 
σκέψεις μου μέ τόλμη καί σαφή
νεια, άν καί ή συνδικαλιστική 
μου πείρα δέν είναι τόοο μεγά
λη. ’Αλλά άπό μιά πλευρά ίσως 
αύτό νά είναι καλό, γιατί άπο- 
κλείει τό ενδεχόμενο νά σάς ρί
ξω σέ καμμιά συνδικαλιστική 
παγίδα άπ’ αύτές πού στήνουν 
μερικοί (μέσα σέ . εισαγωγικά) 
«συ ν δ ικα λιστέ ς», άποτί ροσα ν ατο- 
λίζοντας τό προσωπικό.

Μιά άπ’ τις σκέψεις μου λοι
πόν αύτές είναι -τό θέμα τής ε
νότητας τών συνδικαλιστικών κι
νήσεων πού ύπάρχουν στον χώ
ρο μας. "Ολοι μιλάνε γιά ενό
τητα. Καί συνέχεια έμφανίζον- 
ται στο προσκήνιο καί άλλες και
νούργιες παρατάξεις μέ τήν ση
μαία τής ενότητας. Φοβάμαι Ο
μως, συνάδελφοι, πώς τά κήρυ
γμά τους γιά ενότητα είναι α
πλώς τό πρόσχημα πού θά δι- 
καιολογήοη τήν παρουσία τους 
στην συνδικαλιστική μας ζωή. 
Οί σκοποί τους είναι άλλοι καί 
άλλες οί φιλοδοξίες τους. Μι
λάω γιά μερικούς άπ’ τούς συ - 
ναδέλφους εκείνους πού κάθε 
τρεις καί λίγο, δημιουργούν καί 
μιά νέα συνδικαλιστική κίνηση.

Οί καινούργιες δυνάμεις καί 
οί έποικοδομητικές άνησυχίες 
νέων ανθρώπων είναι δεκτές 
καί έπιθυμητές άπ’ τό σύνολο 
τών συναδέλφων ή γιά νά ά- 
κριβολογώ άπ’ τήι συντριπτική 
πλεΐΌψηφία τών συναδέλφων, 
φτάνει αύτές νά πηγάζουν άπό 
διάθεση δημιουργίας γιά τό κα
λό τού συνόλου καί άχι άπό διά
θεση προβολής τοΰ εαυτού τους 
καί τών προσωπικών φιλοδοξιών 
τους.

Δέν λέω πώς δέν πρέπει νά 
ύπάρχου-v προσωπικές φιλοδοξί
ες. Νά ύπάρχουν. Είναι ανθρώ
πινο άλλωστε. ’Αλλά νά σταμα
τούν στο σημείο πού έξυπηρε- 
τοϋν τό γενικό σύνολο. ’Αλλιώς 
είναι σίγουρο πώς άργά ή γρή
γορα, αύτοί οί άνθρωποι θά ζη
μιώσουν τό σύνολο.

Σ’ αύτά τό σημείο, έκτος ά
πό τούς τίαραπάνω νέους συνα
δέλφους, θέλω νά άναφερθώ καί 
στον συνάδελφο Μπαμίχα. Στην 
τελευταία Γενική Συνέλευση 
τής 25)2)77, πού δημοσιεύθηκε 
οτήν «Τραπεζιτική» (φύλλο No 
377), είπε έπί λέξετ τά παρα
κάτω ;

«Δηλώ άπ’ αύτοΰ τοΰ βήμα
τος, δτι ό Μπαμίχας μπορεί νά 
κατεβαίνει στις εκλογές καί 
νά παίρνει λίγους μόνον ψή
φους, ό Μπαμίχ,ας όμως θά 
κατεβαίνει στις εκλογές, γιά 
νά παίρνει αυτούς τούς ψή
φους, νά εχει άμως τήν άνε- 
ξαρτησία του άπό αύτό τό βή
μα νά καταγγέλλει αύτά πού 
κατά τήν άποψή του δέν είναι 
σωστά. Το αν έπιδοκιμάζει το 
Προσωπικό τις άπόψεις του ή 
οχι, αύτό δέν τόν απασχολεί. 
Ο αγώνας, ασχέτως τοΰ απο

τελέσματος, πρέπει νά γίνεται. 
"Ολοι οί άγώνες δέν επιτυγ
χάνουν. Σημασία όμως εχει Ο
τι προσπαθώ καί αγωνίζομαι».

Δηλαδή συνάδελφοι, είναι σάν 
να· μάς λέει, δτι έμενα δέν μέ 
άπασχολεϊ αν εσείς επιδοκιμάζε
τε τις άπόψεις μου ή οχι. Σάς 
γράφω στά παλιά μου τά παπού
τσια. ’Εγώ έχω τις ιδέες μου 
καί τις άπόψεις μου καί τις λέω. 
Είτε τις επιδοκιμάζετε είτε άχι, 
έγώ θά συνεχίαω νά τις λέω.

Νομίζω, όμως, συνάδελφε 
Μπαμίχα, πώς οί ιδέες καί οί 
απόψεις πού δέν έχουν τήν επι
δοκιμασία τοΰ Προσωπικού πρέ
πει νά μπαίνουν στο περιθώριο 
γιά νά ξεπροβάλουν νέες ιδέες 
άπ’ τή μιά καί γιά νά μήν τα
λαιπωρείτε καί τό Προσωπικό 
άπ’ τήν άλλη, άψσΰ άλλωστε 
δέν σας άπασχολεϊ άν οί ιδέες 
σας έχουν τήν Επιδοκιμασία του 
ή οχι.

"Ενα άλλο θέμα πού μέ άπα-

γνοήσατε καί τήν αίτηση τών συ
ναδέλφων γιο τροποποίηση τοΰ- 
Καταστατικοΰ.

Κινήσατε μιά διαδικασία πού 
μόνο άρνιηση ήταν, μέ φυσική 
συνέπεια νά άτονήσει, γιά νά 
τολμάτε τώρα νά μιλάτε γιά ά- 
ψυχολόγητες ενέργειες διαφό
ρων ομάδων.

Δέν ξέρω ποιος ένεργεΐ άψυ- 
χολόγητα.

Αύτό πού ξέρω είναι δτι στον 
απολογισμό σας γράφετε δτι κα
νένα συμβούλιο δέν Εκανε τόσα 
πολλά σέ τόσο λίγο διάστημα.

Έγώ θά τάλεγα άλλιώς.
"Οτι είστε τό μόνο Συμβούλιο 

στήν Εθνική Τράπεζα πού ένα; 
ρφόνο δέν έκανε τίποτα.

Εύχ'αιριστώ 
ΑΝΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ:
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σχόλησε καί θέλω νά σας τό ά- 
ναφέρω, είναι τό θέμα τών πα
λιών συνδικαλιστικών σχημάτων 
τού συναδέλφου Πίσκοπου καί: 
"οΰ Δημοκρατικού Συνδικαλι
σμού τοΰ συναδέλφου θεοφανό— 
πσυλου πρώτα καί τώρα συνα
δέλφου Πετρίδη.

Καί έρχομαι πρώτα στον συ
νάδελφο (Πίσκοπο. Έκτος άπ’ 
τήν ουνδικαλιοτ.κή του ίστορίοι 
πού είναι σέ δλους σας γνωστή, 
θέλω νά άναφερθώ οέ δυο ση
μεία πού άπαοχόληοαν τήν σκέ
ψη μου.

Τά πρώτο είναι ένα κομμάτι 
άπ* τήν ομιλία του στήν τελευ
ταία Γενική Συνέλευση δπου ά- 
ναφερόμενος στήν κριτική πού 
θο άσκοϋσε γιά τό τότε αίθετό· 
Δ.Σ. καί τήν προσωρινή Διοίκη
ση, είπε μεταξύ άλλων τά πα
ρακάτω":

«’Έχομε μιά εύθύνη έμεΐς οί. 
συνδικαλισταί, άς πούμε συνδι- 
καλισταί, οί όποιοι κατά κύριο
λόγο άνεβαίνουμε στο βήμα καί 
σας απασχολούμε έπί σειρά ω
ρών». Δηλαδή άμφιβάλλει καί ά» 
ίδιος ακόμα αν είναι συνδικαλι
στής. Άλλά έον δέν είναι συν
δικαλιστής, τότε τί είναι; Καί. 
ποιά είναι ή αποστολή του;

Κάτι άλλο πού μέ άπασχόλη— 
σε είναι ό ισχυρισμός μερικών 
οπαδών του, οτι ό Πίσκοπος αν 
δχι τίποτ’ άλλο, τουλάχιστον ύ— 
λοποίησε τό όνειρο δεκαετιών 
τών υπαλλήλων τής Εθνικής 
Τράπεζας, δηλ. έφερε τήν έξο- 
μοίωίαη.

Άλλά πάνω στήν ίδια λογική 
θά μπορούσαμε κάλιστα νά πού
με πώς ό έπί χούντας Ίωαννί- 
όη Πρόεδρος καί στρατηγός Γκι— 
ζίκης έφερε τήν Δημοκραιίακ 
στήν "Ελλάδα. Νομίζω πώς τά 
συμπεράσματα άπό τήν παραπά
νω σύγκριση βγαίνουν μόνα 
τους.

Καί έρχομαι τώρα στον συνά
δελφο Πετρίδη. "Οταν κάναμε 
τήν απεργία γιά τόν νόμο 330' 
καί ρωτήθηκε έξω άπ’ τό Κεν
τρικό Κατάστημα, γιατί άλλαξε 
τήν ψήφο του άπό θετική σέ άρ— 
νητική, είπε πώς δέν μπορούσε 
νό κάνει άλλιώς γιατί τοΰ βά
λανε τό μαχαίρι στο λαιμό. Μή
πως τό μαχαίρι αύτό μεταφράζε
ται οέ υπόσχεση τοϋ τότε Προ
έδρου, συναδέλφου θεοφανό- 
πουλου δτι θά τού παραχωρούσε* 
μελλοντικά τήν ηγεσία τοΰ συν
δυασμού του, αν ψήφιζε κατάτ 
τής συνεχίσεως τής άπεργίας; 
’Άν είναι έτσι, τότε ό συνάδελ
φος Πετρίδης πέτυχε μέν oio- 
σκοπό του, άλλά έχασε οριστικά 
τήν οποία έμπιστοσύνη τοϋ εί
χαν οί συνάδελφοι, οί όποιοι-, 
δέν πρόκειται ποτέ νά ξεχάσουν* 
τις άνταλλαγές αύτές.

Τό σχήματα αύτά, συνάδελ
φοι, δοκιμάστηκαν καί άπέτυ— 
χαν. Ή νοοτροπία τους δέν άλ
λαξε κι ούτε θ’ άλλάξει ποτέ,

Μέ τό νά δώσουμε τήν έντο— 
λή σ’ ένα άπ’ αύτά τά σχήμα
τα νά μάς διοικήσει ξανά, είναι 
σάν νά ζητάμε οί ίδιοι νά έπα— 
ναληφθεϊ ένα κομμάτι τής ιστο
ρίας μας, πού έμεΐς οί ίδιοι εύ— 
χάμασταν τότε πού τό ζούσαμε^. 
νά- μήν τό ξαναζήσουμε.

’Αντλώντας λοιπόν τά διδά
γματα άπ’ τά πρόσφατο παρελ
θόν, άς στραφούμε προς τό μέλ
λον το όποιο νομίζω πώς έκφρά— 
ζει απόλυτα τό κρινόμενο Δ.Σ, 
γιατί συνδυάζει τήν πείρα τ ώ ν 
παλιών, δοκιμασμ έ— 
ν ω ν καί πετυχημέ
νων συνδικαλιστών 
καί τήν ζωντάνια^ 
καί ενεργητικότητα- 
τ ώ ν νέων.

Το κρινόμενο Δ.Σ. πέτυχε* 
στήν αποστολή του. Μέσα στήν 
ούσιαστικά βμηνη απρόσκοπτη 
λειτουργία του, έλυσε αρκετά 
άπό τά θέματά μας καί έθεσε τις- 
σιαθερές βάσεις γιά τήν έπίλυ- 
ση τών υπολοίπων πού μάς άπα— 
σχολούν.

Νομίζω πώς πρέπει νά τό ο
πλίσουμε ξανά μέ τήν εμπιστο
σύνη μας γιά τό καλό δλων μας.

Σάς εύχαριστώ πού μέ άκού— 
σατε.

ΧΑΡ. ΔΕΜΙΡΗΣ, 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 19)

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ: ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΙΣΚΟΠΟΥ
1) Πρόεδρος Συνελεύσεων:

ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΕΝΤΡΟΥ
Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΠΙ ΣΚΟιΠΌΣ Νικόλαος Κόπαγγος
2. ΑΜΔΡΙΚΙΔΗ'Σ Μιχαήλ Μητροττόλεως
3. ΖΩΓΡΑΦΟΣ Θεοδόσης Πειραιώς Α'
4. ΚΑΒΟΥΡΙ ΑΡΗ ’Ελβίρα Σταδίου 38
5. ΚΑΡΑΓΙΑΝιΝΗΣ Ευάγγελος Διοίκηση
6. ΚΑ,ΡΚΟΥΛΙΑΣ Κων)νος Σταδίου 38
7. ΚΟΥΤΑΝΤΗΣ ’Αλέξανδρος Πλ. Βικτωρίας
8. ΝΑΤΣΗΣ Δημήτριος Δικαστικό
9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ I,Μ.Διοίκηρη:

10. ΠΑΠΑΔΟΠΌΥΛΟΣ Κων)νος Κεντρικό 
Π . ΠIΤ Σ I Ο Σ ’ I ωάννης Χαλάνδρ ι
12. ΡΟΥΣΣΑΚΗίΣ Κων)νος Παλ. Φάληρο
13. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ Μαρία Λογ. Κέντρο
14. ΧΡ I ΣΤΟΦΟΡΑΧΗΣ Στυλ. Κεντρ:κό
Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΑΝΕΜΟΓΙΑίΝ'ΝΗΣ Άναστ. Μοναστηρακίου
2. ΖΑΓΚΩΤΣΗΣ Νικόλαος
3. ΚΥΡΩΣΗΣ Βασίλειος
4. ΜΕΣΣΗΝΗΣ Ήλίας
5. ΜΠΡΟΤΖΑΚΗΣ Γεώργιος
6. ΠΞΡΓΑΝΤΗΣ Νικόλαος
7. ΣΥΡΙΑΝΗΣ Δημήτριος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Ναυαρίνου 
Β άθή ς 
Συν)γμα 
Λογ. Κέντρο 
Κεντρικό 
Πειραιώς Α'

1. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ Άνδρέας ’Αγρίνιο
2. ΔΗΜΑ,Κ ΟΠΟΥΛΟ Σ Νικόλαος Πάτρα
3. ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ Ρόδος
4. ΚΟΤΤΙΚΑΣ ’Αλέξανδρος
5. ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ Αριστοτέλης
6. ΤΣΑΊ'ΝΗΣ Δημήτριος
7. ΦΟΥΣΣΕΚΗΣ Νικόλαος

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Θ8σ)νίκη.ς Α- 
Έρμοΰ Θεσ)νίκης 
'Ηράκλειον Κρήτης 
Κέρκυρα

1. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Χρηστός
2. ΕτΑιΡΧΟΣ Ίωόη/νης
3. ΠΑΠΑΔΑιΚΗΣ Εύάγγελος
4. Σ Τ AMATO Π ΟΥΛΟ Σ Βασιλ.

Αίγιον 
Λάρισα 
Χανιά 
Έγνατίας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ3) ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΒΟΥΤΣ ΙΝΟΥ ’Αλεξάνδρα Κεντρικό
2. ΖΕΡΒΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ Διοίκηση.
3. ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Διοίκηση

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΡΑΜίΠΕΤΣΑΣ ’Ιωάννης Διοίκηση
2. ΣΤΑΓΚΑΣ Γεώργιος Κεντρικό

4) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Α.
1. ΠI Σ Κ ΟΠΟ Σ Νικόλαος
2. ΑΝΕΜΟ ΓΙΑΝΝΗΣ Άναστάσ.
3. ΑΝΕΜΟΠΑΝΝΗΣ Μιχαήλ
4. ΑΑΕ-ΗΣ Σπυρίδων
5. ΑΝΔΡ I Κ ΙΔΗΣ Μιχαήλ
6. ΑΣΗΜΑΚΗΣ Εύστάθιος
7. ΑΣΗΜΑΚΗΣ Χρηστός
8. ΒΑΒΟΥΛΙΔΗΣ Χρηστός
9. ΒΑΜΒΑΚΙ ΤΗΣ Δημήτριος

10. ΒΑ.ΣΣΑΚΗΣ ’Ιωάννης
11. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ Σ ’Αντώνιος
12. ΒΛΑΧΟΣ Κωνσταντίνος
13. ΒΟΛΑΚΗ Γαρυψαολλιά
14. ΒΡΑΧΝΟΣ Παναγιώτης
15. ΒΩΒΟΣ Ιωάννης
16. ΓΕΩΡΓΑΚΗ'Σ Βασίλειος
17. ΓΚΕΒΡΟΣ ’Αλέξανδρος
18. ΔΑίΚΗΣ Δημήτριος 
1 9. ΔΕΔΕΣ ’Αντώνιος
20. ΖΑΓΚΩΤΗΣ Νικόλαος
21. ΙΟΡΔΑΝ-ΙΔΗΣ Κυριάκος
22. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΑΣ Ιωάννης
23. ΚΑΡΠΟΖΗΑΟΣ Νικόλαος
24. ΚΟΜΗΝΑΤΟΣ Γεώργιος
25. ΚΟΥΤΑΝΤΗΣ ’Αλέξανδρος
26. ΚΥΠιΡΑΙΟΣ Νεοκλής
27. ΚΥΡΟΖΗΣ Βασίλειος
28. ΚΩΣΤΑΚΗ "Αννα
29. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ’Εμμαν,
30. ΜΑΝΙΑΤΗΣ Κων)νος
31. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ Βασίλειος
32. ΜΕΣΣΗΝΗΣ Ήλίας
33. ΜιΠΟΡΤΟΛΗ Ευαγγελία
34. ΜΠΡΟΤΖΑΚΗΣ Γεώργιος

Κάνιγγος
Μοναστηράκι
’Ακτή Κονδόλη
Κέρκυρα
Μηιτροπόλεως
Διοίκηση
Άντιγονιδών
Σκόδρα
Όμονοίας
Διοίκηση
Λαχαναγοράς
Γ ιαννιτσά
Σταδίου 38
Καλαμάτα
Κεντρικό
Λεύκάς
Άγ. Παρασκευή
Κ οζάνη
Καλαμιώτου
Ναυαρίνου
Χαριλάου
Διοίκηση
Λογ. Κέντρο
Κ εντρίικό
Πλ. Β ικτωρίας
Λογ. Κέντρο
Βάθη,ς
Σταδίου 38
Διοίκηση
Άγ. ’Αναργύρων
Λεβαδειά
Σύνταγμα
Καλλιθέα
Λογ. Κέντρο

35. ΝΑΤΣΗΣ Δημήτριος Δικαστικό
36. ΝΕ,ΣΤΟΡΙΔΟΥ Άδελίνα Διοίκηση
37. ΞΟΥΡΑΦΗ Αναστασία Σταδίου 38
38. ΠΑΝΟΥ Σοφία Λογ. Κέντρο
39. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλ. Πάτρα
40. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κων)νος Κεντρικό
41. ΠΑΠΑΔΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Ν. Ζωγράφου
42. ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ Νικόλαος Κεντρικό
43. ΠΕΤΡΟΠΌΥΛΑΚΗΣ Μιχαήλ Λογ. Κέντρο
44. ΠΙΤΣΙΟΣ Ιωάννης Χαλάνδρι
45. ΡΟΣΜΑΡΑιΚΗΣ Στυλιανός Κορωπι
46. ΡΟΥΣΣΑιΚΗΣ Κων)νος Παλ. Φάληρο
47. ΣΠΑΝΟΣ Δημήτριος Χαϊδάρι
48. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ’Ιωάννης Πλ. Κάνιγγος
48. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ Ευαγγελία Λογ. Κέντρο 
50. ΧΡ I ΣΤΟΦΟΡΑΐΚΗΣ Στυλ. Κεντρικό

5) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Τ.Ο.Ε.
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ΠΙΣΚΟΠΟΣ Νικόλαος 
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ‘Αβραάμ 
ΑΠΓΕΛΟΥΔΗ Μαρία 
ΑΑΒΑΝΟΥΔΗ Σοφία 
ΑΝΔΡ ΙΚ ΙΔΗΣ Μιχαήλ

Κάνιγγος
Άγ. Δημ. (Θεσ)νίκη) 
Σέρραι 
Διδυμότειχο 
Πλ. Μητροπόλεως

Β ΑΣ I ΛΑΚ ΟΠΟΥΑΟΥ Αίκατ.Π'ύργος 
BENEΓΟΠΟΥΑΟΣ Κων)νος Έρμοΰ (Θεσ)νίκη)

Αίγιον 
Καλαμάτα 
Κεντρικό 
Κόρινθος 
Ρόδος

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Χρηστός 
ΒΡΑΧΝΟΣ Παναγιώτης 
ΒΩΒΟΣ Ιωάννης 
ΔΗΜΟ. ίΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
ΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ Νικόλαος 
ΚΑΛΟΙ ΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Θεοδ. Ζάκυνθος 
ΚΑΑΟΓΗΡΟΥ Άννα Βέροια
ΚΑΛΤΣ ΟΥΚΑΛΑΣ Παναγ. Σιάτιστα 
ιΚΑΡΑΙ11 Α|ΝΝΗΣ Ευάγγελος Διοίκηση 
ΚΑιΡΑΠΩΡΓΟΣ Αθανάσιος Καρδίτσα 
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΑΣ ’Ιωάννης Διοίκηση 
ΚΑΣΜΙΡΑΗΣ Απόστολος Μύκονος 
ΚΑ,ΤΣΩΛΑΣ Κων)νος 
Κ ATΩΠ'Ο ΔΗ Σ Γεώργ ι ος 
ΚΑΨΑΣιΚ Η Κυριακή 
ΚΟΜΗΝΑΤΟΣ Γεώργιος 
ΚΟΥΖΙΟΚΑΣ ’Αριστείδης 
ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ Μιχαήλ 
ΚΟΥΤΑΝΤΗΣ Αλέξανδρος 
ΚΟΥΡΜΈΛΙΔΗΣ Πέτρος 
ΚΩΣΤΑΚΗ Άννα 
ΛΑΔΑ Βασιλική 
ΑΑΖΑΡ ΙΔΗΣ ’Εμμανουήλ 
ΛΙΘΑΡΗ Φωτεινή 
ΜΑΚΡΑΣ Απόστολος 
ΜΛΛΛΑΣ Γεώργιος 
ΜΑΡΚΟΥ Βασίλειος ’Αγρίνιο
ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ Βασίλειος Αεβάδεια 
ΜΕΤΡ ΟΠΟΥΛΑΚ Η Σ Μιχαήλ Λογιστικό 
ΜΙΧΑΗΛ Μιχαήλ Χαλκίδα
Μ-ΟΥΤΖΟΥΡίΕΛΗ Σ Εύστράτ. Μυτιλήνη 
ΜΠΌΠΔΑΝΌΣ Διονύσιος 
ΜΠΟΥΡΝΟΥΤΟΣ Κων)νος 
ΜΠΡΟΤΖΑΚΗΣ Γεώργιος 
ΝΑΤΣΗΣ Δημήτριος 
ΞΑΝΘΟ ΠΟΥΛΟΣ ’Ιωάννης 
ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ Μιχαήλ 
-ΕΝΑΚΗ Μαριάννα 
ΠΑΝΑΓΌΠΟΥΛΟ Σ Άναστ

Σπάρτη
Πρέβεζα
Πλ. Μεταξά (Θεσ)νίκη)
Κεντρικό
Βόλος
Ρέθυμνο
Πλ. Βικτωρίας
Π. Μελά (Θεσ)νίκη)
Σταδίου 38
'Αγρίνιο
Κιλκίς
Θεσσαλονίκη Α’ 
’Αλεξανδρούπολη 
Ναύπακτος

Κέντρο

Κέρκυρα
"Αργος Όρεστικό 
Λογιστικό Κέντρο 
Διοίκηση 
Θεσσαλονίκη Α- 
Λ. Καλοκαιρινού 
Λ. Σοφού (Θεσ)νίκη) 
Πάτρα

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δημήτριος 25ης Μαρτίου (Θεσ.) 
ΠΑΠΑΓΕΩΡ'ΓΙΟΥ Νσούμ Άγ. Δημητρ. (Θεσ)νίκη)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλ. Πάτρα 

Χρηστός Φλώρινα 
Άιχιλιλεΰς Λ. Σοφού (Θεσ)νίκη) 
Άλεξάνδο Γρεβενά 
Νικόλαος Λογ. Κέντρο 

Σέρραι

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣ I ΟΥ 
ΠΑΠΑΝ I Κ ΟΛΑΟΥ 
ΠΑΠΑΝ ΙΚΟΛΑΟΥ 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Πάρις 
ΠΙΤΣΙΟΣ ’ I ωάννης Χαλάνδρ ι
ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Κων)νος Π. Φάληρο
ΣΑΚΕΛΗΣ Αντώνιος Κάλυμνος
ΣΑΜΑΛΗΣ Νικόλαος Κατερίνη
Σ ΑΜίΠΑΝιΗ Σ * I ωάννη,ς Λιχγκαδά
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλ. Έρμοΰ (Θεσ)νίκη)
Τ AT Σ Η Σ Απόστολος 
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Μιχαήλ 
Τ ΡIΑΝΤ ΑΦΥΛΑ ΙΔΗΣ Άβρ. 
ΤΡΟΥΛΟΣ Βασίλειος 
Τ Σ ΕΦΑ,Σ Στέφανος 
ΤΣΙΡΚΑΣ Κ ων) νος 
ΤΣ IΤΣ Η Σ Γέώργιος 
ΦΑΡΜ.ΑΚΗΣ Κων)νος 
ΦΑΡΦΑΡΑΣ ’ I ωάννης 
ΦΟΥΣ ΣΕίΚΗΣ Νικόλαος 
ΦΡΑΓΓΟΥΛΗ Εύαγγελία 
ΦΩΤΟΠΌΥΛΟΣ Νικόλαος

Αρτα
Έγνατίας (Θεσ) νίκη) 
Δράμα
Μιοναστηρίου (Θεσ.) 
’Ιωάννινα 
Λαμία 
Νάουσα 
Ελασσόνα 
Αικατερίνη 
Κέρκυρα 
Λογ. Κέντρο 
Πύργος

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΙΝΑΚΗΣ Εύστρ. Μυτιλήνη 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Χοήστος Έιπτάλοφος (Οεσ)νίκη) 
ΧΡ I ΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ Στυλιαν.Κεντρ,κό

Άλλά εσείς εχετε μιά προσφι-

'Ομιλία τοϋ αυναδ. Χαρ. Δεμίρη



‘Ομιλία του ουναδ. Ήρ. ΤοιμπραγοΟ
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
θεωρώ ύποχρέωσή μου πρώ

τα - πρώτα νά σχολιάσω και νά 
καταγγείλω στη Γενική Συνέ
λευσή μας, στο Δ.Σ. και στις 
•συνδικαλιστικές ’Οργανώσεις 
τού κλάδου μας, τις παιδαριώ
δεις, αφελείς και ανέντιμες ε
νέργειες τών συναδέλφων, Δί- 
δος Βακαλοπούλου, Γαλιάτσου 
Κ., Κτενά Διον., Τσιμπίνη Ζαχ. 
•καί Μονοκρούσου, οί όποιοι προ- 
•σεπάθησαν, με δόλιο τρόπο, νά 
έκιμετ-αλλευβοΰν τό μήνυμα μτάς 
■συναδελφικής συγκέντρωσης, τό 
οποίον ύπέγραφαν και συ-νεμε- 
ρίσθησαν υπέρ τούς έννενήιντα 
συναδέλφους καί τό όποιο εκ
φράζεται στο τρίπτυχο τών δια
πιστώσεων :

α) Τό παιρόν Δ. Συμβούλιον 
ύπολείπε ται άγωνιστικότητας.

β) Οί προοδευτικές καί συνε
πείς συνδικαλιστικές δυνάμεις 
τοϋ χώρου μας πρέπει νά συ
σπειρωθούν καί -νά ενωθούν σέ 
-®να νέο σχήμα,

γ) Τό ψηφοδέλτιο τοϋ νέου 
■σχήματος πρέπει νά παρουσιάζει 
ριζική άνανέωση στά μέλη τοϋ 
Δ.Σ., γιά.νόι έγγυάται τη χάρα
ξη καί -τήρηση μιας νέας άγω- 
νιστικής γραμμής.

Επειδή μεταξύ τών 9 συνα
δέλφων πού άνέλαδαν νά προ
ωθήσουν τό πιο πάνω μήνυμα, 
είμαι καί έ-γώ, πρ σταθείς μάλι
στα άπό τήν Δίδ-α Βακαλοπού- 
Λου, έπιθυμώ σήμερα νά διαφυ
λάξω τό συνδικαλιστικό μας κί
νημα καί νά δηλώσω, πως σί πιό 
πάνω 5 συνάδελφοι δέν είναι 
ούτε έκλεγμένοι -ούτε έξουσιο- 
δοτημένοτ άπό τούς 90 .συναδέλ
φους νά ζητούν συμμετοχή στο 
Δ.Σ., -ούτε δική, τους προσωπι
κά ούτε νά προτείνουν άλλους 
καί αύτό ισχύει γιά τό ψηφοδέλ
τιο οποιοσδήποτε σχήματος.

Καί ναι μέν σί πτό πάνω «5» 
•συνάδελφοι τής Πρωτοβουλίας 

. . .μπορούν νά ζητιανεύουν ε
κείνα τα όποια άλλοι καταχτούν 
μέ συνεπείς αγώνες, εκείνο ό
μως πού δέν μπορούν, γιατί δέν 
■θά τούς -τό έπιτρέψομε, είναι νά 
•εκμεταλλευθοΰν τό άγωνιστικό 
καί συνδικαλιστικό πιστεύω- τών 
συναδέλφων μας καί νά διαλύ- 
σουν τό συνδικαλιστικό μας κί
νημα.

Συνάδελφοι,
Ό χρόνος τής θητείας τού ά- 

•περχσμένου Δ.Σ. υπήρξε πράγ
ματι μικρός. Τούτο, μαζί μέ τή 
.μεσολάβηση τών βουλευτικών 
εκλογών στή χώρα μας, άποτε- 
λοΰν όντως, δύο έλαφρυντικά 
μόνον ώς προς τήν άποτελεσμα- 
τικότητά του. Καί λέγω μόνο 

•σχετικά μέ τήν άποτελεοματικό- 
τητά του, γιατί είμαι τής γνώ
μης, πώς ένα συνδικαλιστικό 
"Οργανο, δέν κρίνεται τόσο άπό 
τά έπιτεύγματα τής θητείας του,

• δσο άπό τήν προγραμματισμένη 
καί σωστά καί άγωνιστικά μεθο
δευμένη τακτική του. Δυστυχώς 
τό παρόν Δ.Σ. άκολούθησε μία

-ύπερβολικά μετριοπαθή τακτική, 
κατά τόν πλέον επιεική χαρα
κτηρισμό, ή οποία μάς όδήγησε 

«σέ αόριστες ύποσχέσεις τής ’Ερ
γοδοσίας, σέ υπαναχωρήσεις 
τών άκαθορίστων ύποσχέσεων 

.καί τελικά σέ χρονοδιαγράμμα
τα συζητήσεων, τήν έκβαση τών 
οποίων δέν δύναται κανείς σή
μερα νά προδικάσει. ’Έτσι, βα-

• σικά θέματα, όπως ή άλλαγή 
τού Καταστατικού, ό Όργανι-

■ σμός Ύπ)σίας, τό ’Ασφαλιστικό, 
-παραμένουν άλυτα καί χωρίς νά 
γίνει καμμιά αγωνιστική προσ
πάθεια γιά τήν επίλυσή τους, έ
κτος άπό έκείνες πού άποβλέ- 

?πουν στήν (εκτόνωση -τής άγανά- 
κτησής μας,

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ή εύθυνη γιά τήν διαμορφω- 

θεΐσα κατάσταση τών συνδικαλι
στικών μας πραγμάτων καταλο
γίζεται, πρώτα - πρώτα, στον 
Πρόεδρο τοϋ Δ.Σ., ό όποιος έ- 
πέλεξε καί τούς συνεργάτες - 
συμβούλους του -καί τήν άκο- 
λουθηθεϊσα μετριοπαθή γραμμή. 
.Δεύτερο, ευθύνη καταλογίζεται 
στούς συμβούλους, οί όποιοι, 
παρά τήν δυσανασχέτηση τών 
συναδέλφων, ειδικά, πού τούς 
ψήφισαν, άλλά πολλές φορές 
καί τήν δική τους, Αν όχι όλων, 
τουλάχιστον μερικών, ανέχθη
καν καί τήν άκολουθηθεϊσα 
γραμμή καί τήν προσωποπαγή 
Διοίκηση τοϋ Συλλογικού μας 
’Οργάνου.

Τέλος, ευθύνη καταλογίζεται 
σ’ όλους εμάς πού ύπαστηρίξα- 
•ιμε καί ψηφίσαμε τό Δ.Σ., πού 
•σήμερα λογοδοτεί.

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Τό απερχόμενο Δ.Σ. θά μεί

νει στήν συνδικαλιστική ιστορία 
τού Συλλόγου μας, σαν ένα 
Συμβούλιο άβουλων συμβούλων. 
"Ας μοϋ συγχωρήσουν τήν έκ
φραση οί συμμετέχοντες φίλοι 
μου στο Δ.Σ., γιατί στά κοινά 
σι κοινωνικές σχέσεις καί τά αι
σθήματα δέν έχουν θέση καί ας 
μοϋ έ-πιτρέψουν νά τούς ύπεν- 
■θυμΐσω πώς γύρω τους ύπάρ-

χουν συνάδελφοι άδικημένοι 
τούς οποίους άγνόησαν ή παρέ- 
πεμψαν στις κλειστές πόρτες 
τής Διοίκησης, γιά νά τις ανοί
ξουν μόνοι τους, ριψοκινδυνεύ
οντας, χωρίς νά -έχουν τήν νο
μική κάλυψη πού Απολαμβάνουν 
εκείνοι σάν σύμβουλοι τού Δ.Σ.

Είμαι επίσης άναγκασμένος νά 
τούς επικρίνω γιά τήν γραφειο
κρατία πού καθιέρωσαν στο συν
δικαλιστικό μας "Οργανο, δια
κηρύσσοντας πώς λειτουργεί 
τμήμα ειδικό γιά τήν υποβολή 
αιτήσεων τών αιτημάτων τών συ
ναδέλφων. Καί τούτο, γιατί, αν 
μόνον -οί συνάδελφοι πού ζη
τούν τήν τύχη τών ύπ-οβληθει- 
σών -αιτήσεων στήν Ύπ)σία, ύ- 
ποβάλσυν -αίτηση καί στο Σύλ
λογο, τότε θά χρειασθεΐ ανάλο
γο προσωπικό, όσο ύπηρετεΐ καί 
στήν Δ)νση Προσωπικού, πράγ
μα συνεπώς αδύνατο. Μιά τέ
τοια γραφειοκρατία θά ταίριαζε 
καί ίσως υπάρχει στά μεγάλα 
συνδικάτα τών Εύρωπαϊκών χω
ρών, άλλά έκεϊ οί ’Εργατικές 
Νομοθεσίες καί κοινωνικές νοο
τροπίες, είναι, ώς γνωστόν, φι- 
λεργαπκότερες, άντικειμενικό-

κ. I. ΠΛΙΑΚΟΣ
Συνάδελφοι μήν τρομάζετε 

άπό τόν ογκώδη φάκελλσ πού 
κρατάω στο χέρια μου. Δέν θά 
σάς άπασχολήσω πολύ, Αν καί 
τό θέμα είναι πολύ μεγάλο. 
Πριν άναφερθώ στά συγκεκρι
μένα θέματα, πού ό συν. Σκια- 
δόπουλος έθεσε γιά απάντηση 
στο Δ.Σ., είναι άπαραίτητο νά 
σάς πώ λίγα πράγματα γιά τις 
έκθέσεις τών ορκωτών λογι
στών. Νομίζω πώς έχω ύποχρέ
ωσή νά τό κάνω αύτό συνάδελ
φοι, γιά τό λόγο πώς άπό τήν 
έρευνά μου πάνω σ’ αύτό τό 
θέμα — έρευνα- πού διήρ-κεσε 
δυο μήνες — προέκυψαν στοι
χεία πού πρέπει νά δοθούν στή 
Γεν. Συνέλευση, 
κ. Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 

Στά δικαστήρια, 
κ. I. ΠΛΙΑΚΟΣ

Συνάδελφε Πίσκοπε, άσε τά 
δικαστήρια. Στά δικαστήρια πή
ραμε άπόφαση νά μήν -πάμε αν 
δέν προκληθοϋμε. Δέν θά συνέ
φερε τό Σύλλογο κάτι τέτοιο. 
Πρέπει ώσιόσο νά τά μάθουν οί 
συνάδελφοι.

(Διαλογικαί συζητήσεις), 
κ. I. ΠΛΙΑΚΟΣ 
Λοιπόν, συνάδελφοι, άκοϋστε, 

οί μετοχές τής ΜΕΤΚΑ εϊν-αι α
νώνυμες. Τό τότε Δ.Σ. έπί προ
εδρίας Πίσκοπου, είχε άγοράσει 
στις 2-4-74, 200- μετοχές τής πα
ραπάνω εταιρείας. Στήν απόδει
ξη τοϋ χρηματιστοϋ ώστόσο ά- 
ναφέρεται ότι ό Σύλλογος Αγό
ρασε 300 μετοχές. Οί 100 μετο
χές πού πήγαν, γιά ποιόν Αγο
ράσθηκαν; Ό Σύλλογος έπαιζε 
λοιπόν χρηματιστήριο τότε, καί 
μάλιστα καί γιά λογαριασμό άλ
λου ;

Στις 18-4-74 ό Σύλλογος Α
γόρασε άλλες 140 μετοχές τής 
ίδιας εταιρείας καί στις 11-6 άλ
λες 100. Συνολικά έχουμε 440 
μετοχές Αξίας περίπου 500.000 
δρχ. Οί μετοχές αύτές πού όπως 
είπαμε, ήταν ανώνυμες, δηλαδή 
περίπου μετρητά, κατατέθηκαν 
στο λογαριασμό Χρεωγράφων 
τού Συλλόγου τήν 8)10)74, δη
λαδή μετά άπό β μήνες περί
που, καί όχι τήν επομένη τής η
μερομηνίας Αγοράς, όπως προ
βλέπει τό άρθρο- 24 τού Κατα
στατικού. Καί ρωτάμε τό συν. 
Πίσκοπο νά μάς απαντήσει στά 
χέρια τίνος βρισκόντουσαν οί 
μετοχές αύτές στο βμηνο αύτό; 
Τίνος καί ποιούς σκοπούς εξυ
πηρετούσαν αύτά τά χρήματα 
τού Συλλόγου; 
κ. Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 

. . . Στον Εισαγγελέα... 
κ. I. ΠΛΙΑΚΟΣ

"Αφησε τόν εισαγγελέα, συν. 
Πίσκοπε. "Αν θέλεις Απαντάς, 
αν όχι, οί συνάδελφοι θά βγά
λουν τά συμπεράσματά τους.

Ρωτηθήκαμε Ακόμα, συνάδελ
φοι, γιά τό θέμα- τών δικαιωμά
των πού ό Σύλλογος Από τήν 
τότε αύξηση τού κεφαλαίου 
τής ’Εθνικής Τρ-απέζης είχε καί 
δέν τά έκμεταλλεύθηκέ. Οί 'Ορ
κωτοί Λογιστατ λένε πώς ό Σύλ
λογος άπό τήν μή εκμετάλλευση 
αύτώ-ν τών δικαιωμάτων ζημιώ
θηκε 2.500.000. 
κ. Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ

Όμιλε! μακράν τού μικροφώ
νου . . .
κ. I. ΠΛΙΑΚΟΣ

Συν. Πίσκοπε, όταν μίλαγες 
εσύ, εγώ δέν σέ διέκοψα, έσυ 
γιατί μέ διακόπτεις; 
κ. Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ

Νά πάτε στόν Είσαγγελέα. . . 
κ. I. ΠΛΙΑΚΟΣ

Συνεχίζω συνάδελφοι...

τερες καί ρεαλιστικότερες τών 
ίδικών μας.

Τέλος, θά άνέιμενε κανείς γιά 
λόγους ηθικής ευθιξίας, τό ση
μερινό Δ.Σ. νά ομολογήσει τήν 
Αποτυχία του καί νά άναλάβει 
τις εύθύνες του, Αναγνωρίζον
τας έτσι, όπως θά διεπίστωσε 
καί Από -τις τελευταίες Απροετοί
μαστες ψυχολογικά καί άκαρπες 
προεκλογικές Απεργίες, ότι ή 
μετριοπαθής τακτική του είναι 
Ακατάλληλη καί ιέ-πιζήμια σήμε
ρα γιά τόν Σύλλογό μας. Στό 
σημείο αύτό θά ήθελα νά διευ- 
κρινήσω πώς δέν συμπεριλαμβά
νω τις Απεργίες πού κήρυξε ή 
ΟΤΟΕ, τής οποίας ή Αγωνιστική 
γραμμή μέ βρίσκει ύπέρμαχο.

Απευθύνω έκκληση προς τά 
μέλη τού Απερχομένου Δ.Σ. νά 
άναλογιστοϋν τις εύθύνες τους 
έναντι τών προοδευτικών συνα
δέλφων πού τούς έστειλαν μέ 
τήν ψήφο τους στό Δ.Σ. καί νά 
έγκαταλείψουν τήν χρεωκοπη- 
μένη- πιά τακτική τους, άλλά καί 
τήν Αναζήτηση τής άνανεώσεώς 
των, προς 'κατευθύνσεις καί δυ
νάμεις δοκιμασμένες, άποτυχη-

Τό Δ.Σ. τότε οφείλε νά έκ- 
μεταλλευθεϊ γιά λογαριάσμό τοϋ 
Συλλόγου, τά δικαιώματα αύτά. 
Είχε τήν δυνατότητα, ή τουλά
χιστον, συνάδελφοι, θά μπορού
σε τά δικαιώματα αύτά νά τά 
διαθέσει στούς συναδέλφους. 
Τήν έποχή έκείνη, συνάδελφοι, 
δλοι έτρεχαν γιά νά βροϋν ν’ 
αγοράσουν τέτοια, δικαιώματα, 
Αφού Αποδεδειγμένα κάτι τέτοιο 
Αποτελούσε τότε τόν πιό κερδο- 
φόρο τρόπο έπένδυσης.

Τά δικαιώματα αύτά, ώστόσο, 
χωρίς καν άπόφαση τού Δ.Σ. 
έπωλήθησαν στον χρηματιστή. 
Τά συμπεράσματα βγάλτε τα- μό
νοι σας.

"Αλλο θέμα, συνάδελφοι:
Βρήκαμε παραστατικό 5000

μένες καί καταδικασμένες Από 
τούς συναδέλφους. Τούς καλώ 
νά Αναζητήσουν τήν άνανέωση 
μέσα άπό τις συνεπείς προοδευ
τικές καί δημοκρατικές δυνάμεις 
τού χώρου μας καί μέ δημοκρα
τικές διαδικασίες.

Εγκλωβισμός τών δυνάμεων 
-αυτών, κάτω άπό τό σύνθημα 
«οί χουντικοί ή εσείς» δέν θά 
περάσει αύτή τή φορά. Δέν Αμ
φισβητούμε ότι είσθε καλύτεροι 
Απ’ -αύτούς. Ούτε ότι έπιτελέοα- 
τε έργο ύποδομής. Ούτε ότι δέν 
ύποκύψατε σέ πιέσεις τής εργο
δοσίας. Είμαστε όμως βέβαιοι 
πώς δέν Ασκήσατε πιέσεις στήν 
’Εργοδοσία καί δέν Αγωνιστήκα
τε όσο έπρεπε γιά τά συμφέρ-ον- 
τά μας. "Επειτα Από αύτό έμεϊς 
είμαστε Αποφασισμένοι νά δια
χωρίσομε τις εύθύνες μας. Καί 
δέν θά «Μηδίσωμε» έμεϊς. Υ
πάρχει άκόμη καί ή λύση πού 
είναι Αξιοπρεπής καί ιδεολογι
κά παραδεκτή : ή Αποχή καί ή 
λευκή ψήφος.

Έκτος έάν άρνηθεΐτε νά προ
σφέρετε σέ ένα καινούργιο σχή
μα τις θέσεις τού Δ.Σ. σέ όσους 
τις ζητιανεύουν καί δεχθείτε νά 
τις κατανέμομε δημοκρατικά σ’ 
•εκείνους πού θά άναδειχθοϋν 
καί θά καταξιωθούν γι’ αύτές ά
πό τήν συν-αδελφική μ-ας βάση.

Καί ας μή ξεχνάμε πώς οί έρ- 
γαζόμενοι έχουν πληρώσει Α
κριβά καί τούς κατεψυγμένους 
κ-αί τούς διορισμένους καί τούς 
προσκυνημένους ήγέτες τους. * *

δρχ. γιά φιλοξενία συναδέλφων 
επαρχιακών ύττοκαταοτημάτων, 
κατά τήν γενική συνέλευση τής 
21.3.72. Ξέρετε ώστόσο τί δι- 
καιολογητικό είχε έπισυναφθεϊ 
στό παραστατικό, αύτό; Τό λέω 
καί ντρέπομαι, συνάδελφοι, ’Α
πόδειξη άπό δυο κέντρα, τά 
«Δειλινά» καί τό «Χάραμα», στά 
όποια τότε δούλευαν οί Κοκό
τας καί Τσιτσάνης, γιά σύΐσκυ 
κλπ., Αποδείξεις μάλιστα πού 
δέν άναφέρονται ούτε στό. Σύλ
λογό μας, ούτε καί στό όνομα 
συγκεκριμένων συναδέλφων. 
Τέτοια συνέβαιναν συνάδελφοι. 
Συνδικαλιστική δραστηριότητα 
τοϋ τότε Δ.Σ. στά μπουζουκτσί- 
δικα. "Ας είναι καλά τό ταμείο 
τοϋ Συλλόγου...

κ. Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
'Ομιλε! μακράν τού μικροφώ
νου . . .
κ. I. ΠΛΙΑΚΟΣ ’Έχω πολλά 
νά σάς πώ. Ώστόσο ή ώρα εί
ναι 5 τό πρωί. ’Επιφυλάσσομαι 
άλλη φορά, 
κ. Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ

Σ τόν Εισαγγελέα... 
κ. I. ΠΛΙΑΚΟΣ

"Ασε τόν Εισαγγελέα. Στόν 
Εισαγγελέα ρεζίλι δέν γινόμα
στε. Περιορίζομαι σ’ αύτά καί έ
χω νά φέρω καί πολλά άλλα- χει
ρότερα συνάδελφε Πίσκοπε, τά 
όποια θά τά μάθουν οί συνάδελ
φοι, νά είσαι σίγουρος. Ή γενι
κή Συνέλευση ή σημερινή έχει 
τήν ίδια γεύση όπως οί άλλες 
Συνελεύσεις, μέ τήν μόνη δια
φορά, ότι στις προηγούμενες συ
νελεύσεις, τό Δ.Σ. καί τά μέλη 
τους καθόντουσαν έπί ώρες καί 
μιλάγανε.

Σήμερα έγινε τό αντίθετο. Ό 
Πρόεδρος, έδωσε όλη τήν δυνα
τότητα, στούς Αντιπάλους, στούς 
Αντιπολιτευόμενους, νά μιλή
σουν πρώτοι, καί εμείς μιλάμε 
όπως βλέπετε μεταξύ 20—30 συ
ναδέλφων. ’Εγώ αύτό πού θέλω 
δέν είναι τίποτα, άπλώς νά με
ταφέρετε αύτά πού είπα-στούς 
συναδέλφους καί αν χρειασθεΐ έ
χω -τέτοια στοιχεία πού δέν μπο
ρεί νά τά διαψεύοει κανένας. 
"Οποιος θέλει νά έρθει νά τά 
διαψεύσει αύτήν την στιγμή.

(Διαλογικαί συζητήσεις)
Έν συνεχεία ό Ταμίας τού 

συλλόγου κ. Πλιάκος ’Ιγνάτιος, 
επειδή δέν ύπήρχαν περιθώρια 
άναπτύξεως τής άπαντήσεώς 
του εις τά τεθέντα ερωτήματα, 
μάς κατέθεσε Αντί ομιλίας τήν 
Ακόλουθη έγγραφη διατύπωση 
των διευχιρ-ινήσεών του : 
••Συνάδελφοι,

Σεβόμενος τή δικαιολογημένη 
κούρασή, σας, ύστερα άπό ίΐ ώ
ρες συνεδρίαση, είχα πάρει τήν 
Απόφαση νά -μή σάς άπασχολήσω, 
μιλώντας στή συνέλευση:

"Ομως, τά ερωτήματα πού έ
θεσαν οί Συνάδελφοι Σκιαδό- 
πουλος, Σαρρής καί Βελέντζας, 
δέν μπορεί ούτε πρέπει νά μεί
νουν Αναπάντητα.

’Ιδιαίτερα ή πρόταση τού συ
ναδέλφου Βελέντζα σχετικά μέ 
τήν παραπομπή τού όλου θέμα
τος στόν Εισαγγελέα μέ βρί
σκει Αντίθετο επειδή πιστεύω 
πώς ή φύση του δέν συνιστά 
δημοσιότητα, όταν μάλιστα Αφο
ρά ένα Σύλλογο τοϋ μεγέθους 
-καί τής ιστορίας τού δικού, μας.

Καί έξηγοΟμαι Αμέσως γιά νά 
μήν παραξηγήσετε τά λόγια μου. 
Συνάδελφοι,

Σέ τούτες τις διαδικασίες, στό 
Συνδικαλισμό, πού δλοι μας 
συμμετέχουμε εθελοντικά, ό πιό 
ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΡΙΤΗΣ πού ύπάρ- 
χει είναι ΕΝΑΣ ΜΟΝΟ: ΤΟ 
ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΣΥ
ΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ.

Σ’ αύτό δίνουμε έξετάσεις ό
λοι μας καί κρινόμαστε κάθε 
μέρα, γιά κάθε μας ένέργεια.

Ελπίζω Συνάδελφοι νά κατα
λαβαίνετε τούς λόγους γιά τήν 
προτίμησή μου αύ,τή καί τή δια
φωνία μου μέ τήν πρόταση τού 
συναδ. Βελέντζα;

Λοιπόν, τούτη τήν ώρα, 4 με
τά τά μεσάνυκτα, έστω καί μέ 
80 παρόντες θά τά πούμε έξω 
Από το δόντια.

Αρχίζω λοιπόν Από τή γνω
στή έκθεση τών 'Ορκωτών Λο
γιστών γιά τόν έλεγχο πού έ
καναν στό Σύλλογό μας.

θά σάς άπασχολήσω λοιπόν, 
γιά λίγο, μέ τό κεφάλαιο: ΧΡΕ- 
ΩΓΡΑΦΑ.

I. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΚΑ
’Εδώ πρέπει νά -τονίσω αύτό 

πού επισημαίνει καί ή έκκθεση 
τών Όρ-κωτών Λογιστών δηλ. 
πώς οί μετοχές γιά τις όποϊες 
θά κάνω λόγο είναι «είς τόν κο
μιστήν» καί έπ-ομένως ρευστό-^ 
ποιήσιμες άνά πάσα στιγμή, μέ, 
άλλα λόγια είναι μετρητά.

Στις 2.4.78 Σύλλογός μας 
Αγόρασε 300 προνομιούχες με
τοχές τής ΜΕΤΚΑ, όπως άπο- 
δεικνύεται άπό .τό 7149)2.4.74 
πινακίδιο τοϋ Χρημ-ατιστοΰ Χρυ- 
,σοχοΐδη (προς 830 δρχ. ή μιά, 
συνολικής Αξίας δρχ. 250.245).

"Ομως, στό Αντίστοιχο: ένταλ
μα τού Συλλόγου 189)2.4.74 
παρουσιάζεται ή αγορά 200 μόνο 
μετοχών καί καταβάλλεται τό 
Αντίτιμο μόνο γιά τις 200 δηλ. 
166.830.

’Ερωτώ κάθε υπεύθυνο καί ι
διαίτερα τό ουνάδ. Πίσκοπο, 
πού . τήν έποχή εκείνη ήταν 
Πρόεδρος τού Δ.Σ. : Ποιος ή 
ποιοι άπόκτησαν τις ύπόλοιπες 
100 μετοχές μέ τή μεσολάβηση 
τού Συλλόγου μας;

Ποιά σκοπιμότητα επέβαλε τή 
μεσολάβηση αύτή;

Στή συνέχεια 11.4.74, πρός 
δρχ. 1000 καί 12.6.78 πρός δρχ. 
760, Αγοράστηκαν άπό τό Σύλ
λογο άλλες 240 κοινές μετοχές 
τής ΜΕΤΚΑ καί έτσι έχουμε 
440 συνολικά μετοχές Αξίας 
380.000 περίπου, οί όποιες έπρε- 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 20)

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ: ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
1) Πρόεδρος Συνελεύσεων; 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ (Διοίκηση)
2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΕΝΤΡΟΥ
Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΑΣ ΣΑΡ ΙΩΤΑΚΉΣ Γιώργος
2. ΓIΑΝίΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κώστ.
3. ΘΩΜΑ’ I ΔΗ Σ Κώστας
4. ΙΟΡΔΑιΝΌΎ Δπμήτρης
5. ΛΑΒΔΑ. ’Αγγελική
6. Μ-ΕΡΚΟΥΡΗΣ Γιάννης
7. ΜΥΛΩΝΑΣ Γιάννης
8. Ι7ΑΝΟΥΤΣ ΟΠΌΥΛΟΣ Σπΰρ.
9. ΣΕΠιΕΝΤΖΗΣ Βασίλης 

10. ΣΤΕ,ΝΗΜΑΧI ΤΉΣ Κώστας 
Μ. ΤΑΜΠΑΚΗ Στέλλα
12. ΤΣΙΤΣΕ Κατερίνα
13. ΧΑΤΖΗΜ,ΗΝΑΣ Ιορδάνης
14. ΨΗΜΑΡΗΣ ,Γαρύφαλος
Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΗΣ Κώστας
2. ΒΟΜΒΑΣ Σωτήρης
3. ΚΑΤΕΡΠΑΝΑΚΗΣ Νίκος
4. ΞΕΝΟ Π ΟΥΛΟ Σ Γιάννης
5. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτ|ρ.ης ‘Ομόνοια
6. ΤΣΟΥΑΚΑ Μάγδα Διοίκηση
7. ΧΡΟιΝΟΠΟΥΑΟΥ ’Αντωνία Παγκράτι

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΒΑΜΒΟΥΚΑ,Σ Μανώλης 
2.. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Λεντέρης
3. ΚΟΤΖΙΑΣ Νίκος
4. ΚΟΤΣΗΣ Χαρίσης
5. ΝΤΟΥΠΗΣ Χρήστες
6. ΦΑ,ΡΜΑ,ΚΗΣ Γιώργος
7. ΧΑΛΑ,ΣΤΡΑΣ Σιτΰρος

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΓΕΡΑΓΑΣ Νίκος
2. ΚΟΥΤΣΑΚΑΣ Βασίλης
3. ΜΠΌΥΣΗ,Σ Άντώνη,ς
4. ΣΤΑΥΡ ΙΔΗΣ Γιάννης

Κεντρικό
‘ I πττοκράτους
*06. Πατησίων
Λαχαναγορά
Κεντρικό
Σύνταγμα
Διοίκηση
"Αγ. ’Ανάργυροι
Ν. Ηράκλειο
‘Ομόνοια
’Αγοράς
Μητρόπολη
Παγκράτι
Καλαμιώτου

Πραξιτέλους 
Άνατ. ’Αεροδρόμιο 
Άγ. Φανούριος 
Σύνταγμα

“Ανδρος 
Θεσ)νίκης Α' 
Γαύναρη Πατρ. 
'Ηγουμενίτσα 
Όρεστιάδα 
Κόρινθος
Άλεξανδρούττολις

Νεμέα
Κιλκίς
Ηγουμενίτσα
Κόνιτσα

3) ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Θανάσης'Άγ. Φανούριος
2. ΣΑΚΕΛΛΑΡ ΙΔΗΣ Κώστας Παγ-κράτι
3. ΧΑΤΖΗΧΡ I ΣΤΟΦΑ, Ντίνα Σόλωνος

4) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Α.
1. ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΗΣ Κώστας
2. ΑΣΣΑΡΙΩΙΤΑΚΗΣ Γιώργος
3. ΒΟΜΒΑΣ Σωιτή,οης
4. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κώστ.
5. ΔΑΜΗΛΑΤΗΣ Άντώνης
6. ΘΩΜΑ·ΙΔΗΣ Οανάσης
7. ΘΩΜΑΤΔΗΣ Κώστας
8. IΟΡΔΑΝΩΥ Δη,μήτρης
9. ΚΑ,ΤΕΡΓ! ΑΝΝΑΚ ΗΣ ' -Νίκος 

10. ΛΑΒΔΑ ’Αγγελική

Ποσξιτέλους
Κεντρικό
Άνατ.. Αεροδρόμιο 
' I "ππτ ακράτους 
Λαχαναγορά 
Δάφνη
'06. Πατησίων 
Λαχαναγορά 
Άγ. -Φανούριος 
Κεντρικό

11. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Θανάσης Άγ. Φανούριος
12. ΜΕ,ΡΚΟΥΡΗΣ Γιάννης Σύνταγμα
13. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Στράτας Διοίκηση
14. ΜιΥΛΩΝΑ-ΓIΑΝΝΑΔΑΚΗ ΕΐρΔιοίκη,ση
15. ΜΥΛΩΝΑΣ Γιάννης Διοίκηση
16. ΞΕΝΌΠΟΥΛΟΣ Γιάννης Σύνταγμα
17. Π ΑΝ Ο ΥΤΣ ΟΠΟΥΛΟΣ Σπΰρ.Άγ. Ανάργυροι
18. ΣΑΚΕΛΛΑΡ ΙΔΗΣ Κώστας Παγκράτι
19. ΣΕ,ΠΕΜΤΖΗΣ Βασίλης Ν. 'Ηράκλειο
20. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης 'Ομόνοια
21. ΣΤΕ,Ν ΗΜ,ΑΧ IΤ Η Σ Κώστας 'Ομόνοια
22. ΤΑΜΠΑΚΗ Στέλλα Αγοράς
23. ΤΣΙΤΣΕ Κατερίνα Μητρόπολη
24. ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Λεύτερης Λαχαναγορά
25. ΤΣΟΥΑΚΑ Μάγδα Διοίκηση
26. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Κυριάκος Μητρόπολη
27. ΧΑΤΖΗΜ,ΗΝΑΣ ’Ιορδάνης Παγκράτι
28. ΧΑΤΖΗΧΡ I ΣΤΟΦΑ Ντίνα Σόλωνος
29. ΧΡ Ο-ΝΟΠΟΥΛΟΥ Αντωνία Παγκράτι
30. ΨΗΜΑΡΗΣ Γάρύφαλλος Καλαμιώτου
5) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Τ.Ο.Ε.

1. ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ Κώστας Προξιτέλους
2. ΑΣ ΣΑΡ ΙΩΤΑΚΗΣ -Γιώργος Κεντρικό
3. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ Μανώλης Άύδρος
4. ΒΑΣ I ΑΕΙ ΑΔΗΣ Λεύτερης Ν. Ζιίχνη
5. ΒΟΜΒΑΣ Σωτήρης Άνατο-λ. Άεροδρ.
6. ΓΕΡΑΓΑΣ Νίκος Νεμέα
7. ΓΙΑΝΙΝΑιΚΟΠΟΥΛΟΣ Κώστ. Ίππο-κράτους
8. ΔΑΜΗΛΑΤΗΣ Άντώνης Λαχαναγορά
9. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Λευτέρης Θεσ)κη Α'

10. ΘΩΜΑ' I ΔΗ Σ Θανάσης 
1 1. ΘΩΜΑ,' I ·Δ,Η Σ Κώστας 
1 2. I ΟΡΔΑΝΌΥ Δημήτρης
13. ΚΑΡΑ,Ί'ΣιΚΟΣ Γιώργος
14. ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νίκος Άγ. Φανούριος
15. ΚΟΤΖΙΑΣ Νίκος Γούναρη Πατρών
16 ΚΟΤΣΗΣ Χαρίσης Ηγουμενίτσα
17. ΚΟΥΤΣΑΚΑΣ Βασίλης Κιλκίς
18. ΛΑΒΔΑ Αγγελική Κεντρικό
19. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Οσνάσης Άγ. Φανούριος
20. ΜΕΡιΚΟΥΡΗΣ Γιάννης Σύνταγμα
21. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Στράτο-ς Διοίκηση
22. ΜίΠΟΥΣΗΣ Άντώνη,ς ’Ηγουμενίτσα
23. ΜΥΛΩΝΑ,-Γ I ΑΝΝΑΔΑΚ Η ΕίρΔιοίκηση
24. ΜΥΛΩΝΑΣ Γ ιάννης Διοίκηση
25. ιΝΓΤΟΥΠΗΣ Χρηστός Ό-ρεστιάδα
26. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης Σύνταγμα
27. ΠΑιΝΟΥΤΣ ΟΠΟΥΛΟΣ Σπΰρ.Άγ. Ανάργυροι
28. ΣΑΚΕΑΛΑιΡ ΙΔΗΣ Κ νύστας Παγκράτι
29. Σ,ΕΠΕΝΤΖΗΣ Βασίλης Ν'. 'Ηράκλειο
3Οι. ΣΠΑΝΙΟΠίΟΥΛΟΣ Δημήτρης "Ομόνοια
31. ΣΤΑΥΡ ΙΔΗΣ Γιάννης Κόνιτσα
32. ΣΤΕΝΗ-ΜΑΧIΤΗΣ Κώστας 'Ομόνοια
33. ΤΑΜΠΑΚΗ Στέλλα Αγοράς
34. ΤΣΙΤΣΕ Κατερίνα Μητρόπολη
35. ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Λεύτερης Λαχαναγορά
36. ΤΣ-ΟΥΛΚΑ, Μάγδα Διοίκηση,
37. ΦΑ,ΡΜΑΚΗΣ Γιώργος Κόρινθος
38. ΦΙΛΙΠΠΊΔΗΣ Κυριάκος Μητρόπολη
39. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Σπύοος
40. ΧΑΤΖΗΜ,ΗΝΑΣ Ιορδάνης 
4 1. ΧΑΤΖΗΧΡ I ΣΤΟΦΑ -Ντίνα
42. ΧΡΟ-ΝΟΠΟΥΛΟΥ Αντωνία Παγκράτι
43. ΨΗΜΑΡΗΣ Γαρ-ύφ-αλλος Καλαμιώτου

Δάφνη 
‘06. Πατησίων 
Λαχαναγορά 
Στυλίδα

Άλεξ )πολη 
Παγκράτι 
Σόλωνος

Όμιλια τοϋ συναδέλφου Ί. Πλιάκου



ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ: ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΝΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗ
1 ) Πρόεδρος Συνελεύσεων:
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πανεπιστημίου)
2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΕΝΤΡΟΥ
Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΤΣΑΓΚΑΡΗ Άννα Διοίκησις
2. ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ Χρήστος Διοίκησις
3. ΑΡ Β ΑΝ ΙΤΟ'Π ΟΥΛΟΣ Κων Πειραιώς Α' ,
4. ΑΡΓΥΡΟ'ΠΌΑΟΣ Νικ. Καλλιθέα
5. ΑΡΦΑΝΗΣ Εύστάθιος Κ)κόν Κ)μα
6. ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΟΥ Χρ. (Νάνσυ) Κ. Μην)φίας
7. ΚΟΛΑΙΝΙΑΤΗΣ Δημ. Ναυτιλιακόν
8. ΚΥΑΑΚΟΣ Γεώργιος Μητροπόλεως
9. ΚΥΡ ΙΤΣΗΣ Δημήτριος ΒάΒης

10. ΚΩΣΤΑΚΗΣ Σπυρίδων όδ. Ευριττίδου
1 1. ΛΑΓΟ Σ Χρήστος όδ. Σταδίου 38
12. ΑΙΑΡ'ΓΚΟΒΑΣ Σταύρος Κ) κόν Κ)μα
13. ΝΙΤΗΣ ’Αθανάσιος Διοίκησις
14. ΠΑΠΑΟΡΦΑΝΟΣ Κων. Τεχνικόν Τμήμα
Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Δημ. Γ’ Σεπτεμβρίου
2. ΔΗΜΗΤΡ 1 ΟΥ Γεώργιος Κ)κόν Κ)μα
3. ΚΙΟΥΣΗΣ Γεώργιος Κολωνού
4. ΚΟΛΑΙ ΑΣ Παναγιώτης Κάνιγγος
5. 'ΜΑΝΤΗ Δόμνα Παγκρατίου
6. ΤΡΑΣΣΗΣ Βασίλειος * 1 πποκράτους
7. ΧΡΙ ΣΤΟΔΟΥΛΟΠΌΥΑΟΣ Ί .Μοναστηρακίου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΒΛΑΧΟΠΑΝΝΗ Ρ αλλού Καλαμάτας 
’ Ιωαννίνων2. ΚΑΡΠΟΥΖΗ Ευανθία

3. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ Άντών. Χανίων
4. ΜΑΡΣΑΝ Βλαδίμ. Καβάλας
5. ΣΑΡΓΙΩΤΗΣ Κων. Τ ρικάλων
6. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Χαρίλαος Λ. Γούναρη Πατρών
7. ΧΑΤΖΗΚΑΑΛΙΝΙΚ ΙΔΗΣ Δ. Θεσ)νίκης Α'

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΑΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Ήλίας Βόλου
2. ΒΟΣΚΑΚΗΣ Έμμαν. Μοναστηριού Θεσσαλ.
3. ΓΟΥΛΕΡΜΑΣ Κων)νος Άργους
4. ΠΛΑΤΗΣ Γεώργιος Βέροιας

3) ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

51. Νί ΚΟΛΟΠΟΥΔΟΣ Βασ.
52. ΝΙΤΗΣ Άθαν.
53. ΠΑΠΑΓIΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
54. ΙΠΑΠΑΟΡ ΦΑΝΟΣ Κων.
55. ΠΕΛΛΑΣ Νικ.
56. ΠΕΤΡΟΥ Άνδρέας
57. ΠΛΑΤΗΣ Γεώργιος
58. ΠΥΚΝΗΣ Στέφανος
59. ΣΑΡΓΙΩΤΗΣ Κων)νος
60. ΣΑΡΜΟ'ΝΙΚΑΣ Χρηστός
61. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Χαρίλαος
62. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ Δημ.
63. ΣΠΗΛΙΟΣ Πολύχρονης
64. ΤΡΑΣΣΗΣ Βασ.
65. ΤΡΥΦΩΝ Δημήτριος
66. ΤΣΑΠΑΡΙΚΟΣ Κων.
67. ΤΣΙΑΚΑΣ Γεώργιος
68. ΤΣΙΑΝΤΡΙΛΑΣ - ΜΠΡΑΧΑ 

ΛΑ Άπ.
69. ΦΡΑΓΓΗΣ Ιωάννης
70. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργ.
71. ΧΑΤΖΗ ΚΑΛΑ IN I Κ I ΔΗ Σ Δ
72. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Ελευθερία
73. ΧΡI ΣΤΟΔιΟΥΑΟΠΟΥΑΟΣ
74. ΧΡ I ΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρ.

Αγγελοπούλου
Διοίκησις
Κεραμεικός
Τεχνικόν Τμήμα
Πλ. Μεταξά Θεσ)νίκης
Δάφνη
Βέροια
Διοίκησις
Τρίκαλα
Μύρινα Λήμνου
Λ. Γούναρη Πατρών
Σόλωνος
Διοίκησις
όδ· ' I τπτοκράτους
Κέρκυρα
Έθύοκάρτα
Καρδίτσα

1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργ. Κ)κάν Κατάστημα 23.
2. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Μαρία Κ) κάν Κ ατάστημα 24.
3. ΟΚΟΝΌΜΟΥ Κων)νος όδ. Σταδίου 38 25.

4) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Α. 26.
27.

1. ΤΣΑΓΚΑΡΗ Άννα Διοίκησις 28.
2. ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ Χρήστος Διοίκησις 29.
3. ΑΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Ήλίας Βόλος 30.
4. ΑΡΒΑΝΊΤΟΠΟΥΛΟΣ Κων. Πειραιώς Α' 31.
5. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικ. Καλλιθέας 32.
6. ΑΡΦΑΝΗΣ Εύστάθιος Κ)κόν Κ)μα. 33.
7. ΒΑΒΒΑΣ Γεώργιος Διοίκησις 34.
8. ΒΑΡΟΤΣΗΣ Σπυρίδων Θήβαι 35.
9. ΒΛΑΧΟΠΑΝΝΗ Ραλλοΰ Καλαμάτα 36.

10. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Δημ. Γ' Σεπτεμβρίου 37.
11. ΒΟΣΚΑΚΗΣ Έμμαν. Μοναστηρί'ου ©εσ)κης 38.
12. ΓΕΩΡΓ ΑΝΤΑ Δή μήτρα Βρυώνη Πειρ. 39.
13. ΓΚΟΤΖΟΣ Νικ. Διοίκησις 40.
14. ΓΟΥΛΕΡΜΑΣ Κων. Άργος 41.
15. ΓΟΥΣΙΑΣ Κων. Π. Φάληρον 42.
16. ΓΟΥΣΙΟΣ Πάγκαλος όδ. Έρμου Θεσ)νίκης 43.
17. ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΟΥ Χρ. (Νάνσυ) Κέντρο Μηχ)ψίας 44.
18. ΔΗΜΗΤΡ ΙΟΥ Γεώργιος Κ)κόν Κ)μα 45.
19. ΔΟΥΡΟΣ Αθανάσιος Κατερίνη 46.
20. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1 ΔΗΣ Χριστ. Πλ. Μεταξά Θεσ)νίκης 47.
21. ΖΑΛΟΓΓΙΤΟΥ Κων)να Θήβαι 48.
22. ΖΑΧΟΣ Βασίλειος Σπέτσες 49.
23. ΖΕΡ ΒΑΣ Γεώργιος Κ αβάλα 50.
24. ΙΑΤΡΟΥ ’Αντώνιος Κόρινθος 51.
25. ΚΑΛΛΙΑΣ Στέφανος Λ. Σοφού Θεσ)νίκης 52.
26. ΚΑΑΤΖΩΝΗΣ Δημήτριος "Αρτα 53.
27. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Αθανάσιος Αγρίνιο 54.
28. ΚΑΡΠΟΥΖΗ Ευανθία Ιωάννινα 55.
29. ΚΑΡΡΑΣ Νικόλαος ’Αμπελόκηποι 56.
30. ΚΑΤΣ 1ΦΑΡΑΚ ΗΣ ’Αντώνιος Χανιά 57.
31. ΚΙΟΥΣΗΣ Γεώργιος Κολωνός 58.
32. ΚΟΛΑΙ Α.Σ Παναγιώτης Κάνιγγος 59.
33. ΚΟΛΑΙΓΡΗΣ Κων. Διοίκησις 60.
34. ΚΟΛΑ INI ΑΤΗΣ Δημ. Ναυτιλιακόν 61.
35. ΚΟΥΚ ΙΔΟΥ Μακρίνα Κυψέλη 62.
36. ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ Γεώργιος Καλαμπάκα 63.
37. ΚΥΑΑΚΟΣ Γεώργιος Μητροπόλεως 64.
38. ΚΥΡΙΤΣΗΣ Δημήτριος Βάθής 65.
39. ΛΑΓΟΣ Χρήστος όδ. Σταδίου 38 66.
40. ΛιΕΚΚΟΣ Σπυρίδων Ναυαρίνου Πειρ. 67.
41. ΛΕ:Κ ΟΥ Ευγενία Κιάτο 68.
42. ΑΙΑΡΓΚΟΒΑΣ Σταύρος Κ)κόν Κ)μα 69.
43. ΜΑΝΤΑΔΛΚΗΣ Εύάγ. Ρέθυμνον 70.
44. ΜΑΝΤΗ Δόμνα Παγκράτι
45. ΜΑΡΣΑΝ Βλαδίμηρος Κ αβάλα 71.
46. ΜΙΧΑΗΛ ΙΔΗΣ Κων. Θεσ) νίκης Α' 72.
47. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Μαρία Κ )κόν Κ) μα 73.
48. ΜΠΑΛΤΑΣ Δημ. Χαλκίς 74.
49. ΜΠΑΝΤΡΑΣ Άθαν. όδ. Σταδίου 38 57.
50. ΝΙΚΟΛΑΊ ΔΟΥ Ιωάννα Λ. Σοφού Θεσ)νίκης 76.

Τύρναβος 
Κύμη
Μεταξουργεΐον 
Θεσ)νίκης Α' 
όδ. Πατησίων 
.Μοναστηρακίου 
Πύργος

5) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Τ.Ο.Ε,
1. ΤΣΑΓΚΑΡΗ Άννα
2. ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ Χρήστος
3. Α.ΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Χρήστος
4. ΑΡΑΙΠΟΠΟΥΛΟΣ Ήλ. ___ ,
5. ΑΡ BAN IΤΟΠΟΥΛΟ Σ Κων. Πειραιώς Α'
6. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικ. Καλλιθέα
7. ΑΡΦΑΝΗΣ Εΰστ.
8. ΒΑΒΒΑΣ Γεώργιος
9. ΒΑΡΟΤΣΗΣ Σπυρ.

10. ΒΛΑΧΟΠΑΝΝΗ Ραλλού
11. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Δημ.
12. ΒΟΣΚΑΝΗΣ Έμμαν.
1 3. ΓΕΩΡ ΓΑΝΤΑ Δήμητρα
14. ΓΚΟΤΖΙΟΣ Νικ.
15. ΓΟΥΛΕΡΜΑΣ Κων.
16. ΓΟΥΣΙΑΣ Κων.
17. ΓΟΥΣΙΟΣ Πάγκαλος __ _____
18. ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΟΥ Χρ.(Νάνσυ)Κέντρο Μηχ)φίας
19. ΔΗΜΗΤΡ I ΟΥ Γεώργιος Κ)κόν Κατάστημα
20. ΔΟΥΡΟΣ Άθαν.
21. ΕΜΜΑΝΟΥΛΙ ΔΗ Σ Χριστ
22. ΖΑΛΟΓΓ 1TOY Κων

Διοίκησις 
Διοίκησις 
Αγοράς 
Βόλος

Κεντρικό Κατάστημα
Διοίκησις
Θήβαι
Καλαμάτα
Γ' Σεπ)6ρίου
Μοναστηριού Θεσσαλ.
Βρυώνη Πειραιώς
Διοίκησις
"Αργος
Π. Φάληρο
όδ. Έρμου Θεσ)νίκης

Κατερίνη
Πλ. Μεταξά Θεσσαλ. 
Θήβαι 
Σττέτσες 
Καβάλα 
Κόρινθος
Α. Σοφού Θεσ)νίκης 
"Αρτα 
’Αγρίνιο 
Ιωάννινα 
’Αμπελόκηποι 
Χανιά 
Κολωνός 
Κάνιγγος 
Διοίκησις 
Ναυτιλιακόν 
Κυψέλη 
Καλαμπάκα 
Μητρόπολις 
Βόίθης
όδ. Εϋριπίδου 
όδ. Σταδίου 
Ναυαρίνου Πειραιώς 
Κιάτον
Κ) κόν Κατάστημα 
Ρέθυμνον 
Παγκράτι 
Κ αβάλα
Κ)κόν Κατάστημα 
Θεσ)νίκης Α'
Χαλκίς
όδ. Σταδίου 38 
Λ. Σοφού Θεσ)νίκης 
Αγγελοπούλου 
Διοίκησις
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Πλ. Μεταξά Θεσ)νίκης 
Δάφνη 
Βέροια 
Διοίκηρις 
Τ ρίκαλα 
Μύρινα Λήμνου 
Λ. Γ ούναρη Πατρ.
Σ όλωνος 
Διοίκησις 
όδ. Ί πποκράτους 
Κ έρκυρα 
Έθνοκάρτα 
Κ αρδ ίτσα

ΛΑ Άπ.
ΜΠΡΑΧΑ-

Τύρναβος
Κύμη
Μεταξουργείο

Πύργος

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τη σελ. 19) 
πε — σύμφωνα μέ τό Καταστα
τικό — νά κατατεθούν στην Τρά
πεζα — για φύλαξη — την ε
πομένη τής άγορας τους.

’Αντί γι’ αύτό, παραμένουν 
στα χέρια (Ποίου; ή Παίων;) 
σχεδόν 6 μήνες, άφοϋ στην Τρά
πεζα κατατέθηκαν μόλις στις 8. 
10.74!

Τόσο νοικοκυρεμένη διαχείρι
ση, πού μετοχές άζίας 380.000, 
πού στην ούσία είναι μετρητά 
(στον κομιστή) μένουν έξω άπό 
τη διαχείριση τού Συλλόγου 
μια καί δεν εμφανίζονται πουθε
νά, 6 μήνες!

Σάν παρένθεση σας άναφέρω 
πώς ή τιμή τών μετοχών τής 
ΜΕΤΚΑ, κατά τον ’Οκτώβριο 
τού 74 ήταν δρχ. 720, δηλ. μι
κρότερη άπό τήν τιμή τοΰ ’Απρι
λίου, ’Ιουλίου πού είχαν άγο- 
ραστεϊ, (πέρα άπό τις διακυμάν
σεις πού παρουσίασε μέχρι τον 
’Οκτώβριο).

Γεννάται τό ερώτημα: Ποιός

μας βεβαιώνει οτι τό εξάμηνο 
’Απρίλιος — 'Οκτώβριος ’74 δεν 
γινόταν παιγνίδι στο χρηματι
στήριο μέ τις μετοχές τού Συλ
λόγου μας; Ποιός;

’Ερχόμαστε τώρα στο «λογα
ριασμό» των Μετοχών 'Εθνικής 
Τραπέζης. Ή έκκθεση τών 'Ορ
κωτών λογιστών λέει επί λέξέι:

2.) Κατά τήν γενομένην αΰ- 
ξησιν τοΰ Μετοχικού Κεφαλαίου 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελ
λάδος κατά τό 1972, δΓ έκδό- 
σεως νέων μετοχών εις τήν τι
μήν τών δρχ. 11.500 ύπέρ τών 
παλαιών μετόχων, κατ’ άναλο- 
γίαν 1 νέας προς 7 παλαιός μέ
τοχός, ή Διοίκησις τοΰ Συλλό
γου έπί υφισταμένων δικαιωμά
των 8880 '2)4 μερισματαποδείξε
ων (κουπονίων) Βκανεν χρήσιν 
μόνον διά 6.500 δικαιώματα (κα
τά τήν 27.10.72) καί καθ’ ήν 
στιγμήν ή χρηματιστηριακή τιμή 
τών μετοχών τής Ε.Τ.Ε. εϊχεν 
22.000 δραχμάς. Ή άνωτέρω 
μερική ασκησις τών δικαιωμά

των τού Συλλόγου έγένετο πα
ρά τήν άπόφασιν τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τής 11.10.72, όπως 
γίνει χρήσις ολοκλήρου τού δι
καιώματος, δΓ έξοικονομήσεως 
τών άναγκαίων μετρητών, είτε 
δΓ ένισχόσεως ύπό τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, είτε δΓ έκποιήσεως 
μερικών άλλων Τραπεζών. Πα
ρά ταΰΤα, ό τότε Πρόεδρος και 
ό Γενικός Γραμμαιτεύς τού Συλ
λόγου διά τής ύπ’ άριθ. 684)26, 
10.72- έντολής των προέβησαν 
είς τήν έκποίησιν, τοΰ ύπολοί- 
που μέρους τ ώ ν 2. 3 0 2 
'2)4 δικαιωμάτων άντί δρχ. 1. 
257.428, ήτοι χωρίς 
ν ά λ η φ θ ή σχετική 
άπόφασις ύπό τού 
Διοικητικού Συμ
βουλίου, διά τής οποίας 
νά αίτιολονήται ή έκποίησις τών 
έν λόγω δικαιωμάτων, μέ απο
τέλεσμα τήν έκ τής ένεργείας 
ταύτης ζημίαν τοΰ Συλλόγου. 
Βεβαίως έκ τών βιβλίων τοΰ 
Συλλόγου προκύπτει 6τι κατά 
τήν χρονικήν Ιέκείνην περίοδον

δέν ύφίστατο ταμιακή ρεοστάτης 
διό· τήν έν.άσκησιν τού άπωλε- 
σθέντος δικαιώματος, πλήν όμως 
δέν εϊμεθα είς θέσιν νά γνωρί- 
ζωμεν, έάν ή Διοίκησις τού Συλ
λόγου αδύνατο νά έξασφαλίση 
κατ άλλον τρόπον τά άναγκαΐα 
μετρητά προς τον σκοπόν αυ
τόν. Επίσης δέν γνωρίζομεν είς 
ποιους τελικώς έπωλήθησαν τά 
έν λόγω δικαιώματα, έπωφελη- 
θέντες τής προκυπτούσης δια
φοράς κατά τήν στιγμήν εκείνην 
έκ δρχ. 2.186.000 περίπου.

(Ειδικά τήν τελευταία παρά
γραφο δέν μπορώ νά τήν κατα
λάβω καθόλου, γι’ αύτό τήν ά- 
φήνω σε σάς).
Συνάδελφοι,

θά θυμάστε σίγουρα τί άγώ- 
νας γινόταν τήν εποχή εκείνη 
άπό τόσους καί τόσους ένδιαφε- 
ρόμενους γιά τήν άπόκτηση ά- 
ποδείξεων δικαιωμάτων γιά με
τοχές τής ΕΤΕ, άκόμη καί πάρα 
πολλοί Συνάδελφοι καί άλλοι 
τόσοι Συνταξιούχοι, συνωστιζό

ταν στο Χρηματιστήριο γιά νά 
μπορέσουν νά αποκτήσουν με
ρικά.

Καί όμως ό Σύλλογός μας διέ
θεσε 2.302 δικαιώματα χωρίς νά 
φροντίσει — τουλάχιστο — άπό 
τήν ένέργειά του αυτή νά εξυ
πηρετηθούν πρώτα οί Συνάδελ
φοι.

Άλλα τό κυρίαρχο ερώτημα 
είναι άλλο: Γιατί π ο ύ λ η- 
σ α ν τά δικαιώματα τών με
τοχών;

’Έγιναν όλες οί ενέργειες 
πού έπρεπε γιά νά εξασφαλι
στούν τά άπαιτούμενα χρήματα, 
ώστε νά μήν πουλήσουν τά δι
καιώματα τών μέτοχόν;

Τό ίδιο τό τότε Δ.Σ. μέ ά- 
πόφασή του «εξουσιοδοτεί τό 
Προεδρείο Παμ-φηφεϊ όπως. . . έ- 
ξεύρει τόν καλύτερον δυνατόν 
τροπον διά τήν αγοράν νέων με
τοχών» (πρακτικά τής 11.10.72).

Συγκεκριμένα ερωτώ: ’Αφού 
ύπήρχε ή δυνατότητα δανεισμού 
έπ’ ένεχύρω (καί άπό τις άλλες 
Τράπεζες άλλά καί άπό τήν Τρά- 
πεζά μας) γιατί δέν άκολουθή- 
θηκε ό δρόμος αυτός;

’Έτσι χωρίς ή μάλλον άνιτίθε- 
τα ποός τήν απόφαση τοΰ Δ.Σ. 
πωλοΰν τά δικαιώματα.

"Οπως φαίνεται άπό τά πινα
κίδια τοΰ Χρηματισταΰ Χρυσο- 
χοΐδη, ή ιέκιτοίηση τών 2.302 δι
καιωμάτων (μέ αντίτιμο 1.264. 
500) έγινε στις ακόλουθες τι
μές:

1.100 προς 520 δρχ., 1.000 
πρός 570δρχ., 100 προς 610δρχ. 
καί 102 πρός 600 δρχ.

’Έχοντας μια. σχετική πείρα 
άπό τά 12 χρόνια υπηρεσίας μου 
στά Χρεώγραφα ύποστηρίζω πώς 
με ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ δέν έπρε
πε να πουληθούν τά δικαιώματα 
αύτά.

’Αφού όμως κ,ατάληξαν καί τά 
έπούληααν, γιατί δέν έδωσαν εν
τολή «μέ όριο πωλήαεως» στο 
Χρηματιστή, ώστε νά μήν πα
ρουσιάζεται ή διαφορά στήν τι
μή 520 — 610, πού μόνο άπο- 
ρίες γεννά;

Καί τό τελευταίο. Σκύφτηκαν 
μέ τήν ένέργειά τους νά φρον
τίσουν νά εξυπηρετηθούν Μέλη 
τού Συλλόγου μας (άφοΰ δίδα
νε στή δημοσιότητα τήν απόφαση 
νό· πουλήσουν τά δικαιώματα αύ
τά; )

Αλλά έδώ δέν φρόντιζαν γιά 
ούσιασπκότερα θέματα καί θά 
τούς άπασχολούσε αυτή ή πτυ
χή;

Σταματώ σ’ ένα άκόμη σημείο 
τής έκθέσεως τών 'Ορκωτών Λο
γιστών, όχι στις «άμοιβές» τού 
δημοσιογράφου Σπυριδάκη, αυ
τές είναι γνωστές. Λοιπόν άπό 
τήν έκθεση άποδεικνύ'εται πώς 
τά μετρητά τού Συλλόγου μας, 
πού βρισκόταν έξω άπό τό λο
γαριασμό καταθέσεων ήταν Κα
θημερινώς καί έπί δίμηνο (26. 
10.74 —■ 19.12.74) στο ύψος 
τών 200.000 δρχ. περίπου, κατά 
παράβαση τού Καταστατικού πού 
ορίζει on κάθε ταμειακό υπόλοι
πο άνω τών 10.000 δρχ. κατα
τίθεται σιήν Εθνική Τράπεζα. 
Συνάδελφοι,

'Ορισμένα στοιχεία σάν τά πα
ραπάνω τής έκθέσεως τών 'Ορ
κωτών Λογιστών μέ προκάλε- 
σαν νά ρίξω μιά ματιά στά πα
ραστατικά τού Συλλόγου μας.

Μέ τήν ιδιότητά μου ώς ύπεύ- 
θυνος Διαχειριστής τού Συλλό
γου μας, σάς ιένημερώνω γιά δσα

διαπίστωσα:
α) Στις 21.3.72, μέ τό 153 

ένταλμα πληρωμής διατέθηκαν 
5.300 δρχ. μέ «αιτιολογία»: φι
λοξενία συναδέλφων εξ. επαρ
χιακών Κατ)των, κατά τή. Γε
νική Συνέλευση τής 21.3.72».

Τά δικαιολογητικά' πού επισυ
νάπτονται στο ένταλμα — τά ό
ποια δέν έχουν έκδοθεϊ στο ό
νομα τού Συλλόγου μας, ούτε ά- 
ναφέρουν άριθμό ατόμων — προ
κύπτει πώς άτομα μή κατονομα
ζόμενα είχαν διασκεδάσει στά 
μπουζούκια τών κοσμικών κέν
τρων «ΔΕΙΛΙΝΑ» καί «ΧΑΡΑ
ΜΑ» (διαφορετικά γούστα. . . 
Κόκοτας - Τσιισάνης σάν νά λέ
με) μέ ούΐσκυ.
Καταθέτω φωτοτυπία τών δικαιο- 

λογητικών αυτών στο Προεδρείο- 
καί ζητώ νά δημοσιευτεί στήν 
«Τραπεζιτική» μαζί μέ τά πρακτι
κά γιο νά μάθουν οί Συνάδελ
φοι τί γινόταν ένα μέρος άπά· 
τις εισφορές τους.

β) Στήν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕ
ΣΧΗ» τό γνωστό χουντικό κα
τασκεύασμα, δίδονται άπό το· 
Σύλλογό μας στις 27.2.73 δρχ. 
12.000, μέ αιτιολογία «διά τήν 
ετήσια χοροεσπερίδα πρός ένί- 
οχυοιν».

Καί ή «Λέσχη» διαβεβαίωνε ά
πό τά πριν — μέ τό άπό 15.2. 
73 έγγραφό της — πώς «ή φίρ
μα σας θά τύχει τής σχετικής 
διαφημίοιεως» (ή φίρμα μας, 
δηλ. ό Σύλλονός μαο; ΜΠΡΑ
ΒΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ!!).'

γ) Τά Μέλη ιού Δ.Σ. — κα
τά καιρούς — έπαιρναν «επίδο
μα βιβλιοθήκης». Συγκεκριμένα: 
Οί συνάδ. Λαντζώνης πρώτα καί 
Ρουσσάκης μετά έπαιρναν 1.000’ 
δρχ. τό μήνα (τότε πού τά χι
λιάρικα ήταν τριπλάσια σέ μέ
γεθος σέ σχέσει μέ τά σημερι
νά) .

"Αν βέβαια προσφέρανε υπη
ρεσίες στη Βιβλιοθήκη, καταλα
βαίνω καί δικαιολογώ τό έπίδο- 
μα.

"Ομως, φέτος πού παραλάβα— 
με τη Βιβλιοθήκη, παραλάβαμε· 
μιά άποθήκη μέ εικόνα παλαιο
πωλείου ! γιατί λοιπόν «επίδομα 
βιβλιοθήκης»;

Καί τελειώνω ξαναγυρίζοντας 
σιήν έκθεση τών 'Ορκωτών Λο
γιστών :

«Τά έκδιδόμενα εισιτήρια χο
ρού κατά δήλωσιν τής Προϊστα- 
μένης Λογιστηρίου κ. Πειρίδου, 
δέν ή,σαν ήριθμημένα καί πολλά- 
κις διετίθεντο δωρεάν» αύτά λέ
ει □’ ένα σημείο ή έκθεση.

Καί ρωτώ: Άπό ποιόν; σέ.- 
ποιούς; αύιές οί δωρεές.

Καί τέλος στήν άγορά των- 
παιδικών ιπαιγνιδιών:

«Ή προμήθεια μέρους τών 
παιδικών παιγνιδίων άξίας δρχ. 
702.388 κατά τάς χρήσεις 1973 
καί 1975, παρά τοΰ πραμηθευ- 
τοΰ Δ. Παπαδσπουλου έγένετο· 
άνευ έκδόσεως ύπ’ αύτοΰ καί 
λήψεως ύπό τοΰ Συλλόγου θεω
ρημένων τιμολογίων ώς έδει»- 
έτσι μάς λέει ή έκθεση τών 'Ορ
κωτών λογιστών.

Καί ρωτώ καί γώ μαζί μέ άλ
λους Συναδέλφους: Έχετε δει 
άνιί γιά τιμολόγιο νά δίδεται ά- 
πόδ’ειξη σέ άπλό χαρτί γιά 169. 
800 δρχ., γιά 70.450 δρχ. γιά 
52.700 δρχ.;

Αύτά τά λίγα, Συνάδελφοι,, 
γιά νά πάρετε μιά γεύση καί: 
μιάς άλλης ποιότητας «συνδικα
λισμού».

'Ομιλία τοϋ ουναδ. Κ. Λιακού
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά· άπό μιά 15ετή ΰπηρεόία 
σιήν Τράπεζα καί μιά ΙΟετή 
σχεδόν, μικρή ή μεγάλη συνδι
καλιστική δράση, άνεβαΐνω σή
μερα στο βήμ'α αυτής τής Γ.Σ. 
μέ δλο τό οεβασμό πού άρμόζει 
καί προς έσάς καί προς τήν ΐσιο- 
ρία τοΰ Συλλόγου μας, μέ τήν 
ιέλπίδα, on σ’ αύτόν τόν λίγο 
χρόνο πού θά σάς άπαοχολήσω 
θά συμβάλω κι’ έγώ, άνάλογα 
μέ τις δυνάμεις μου, άσκώντας 
μιά δοο γίνεται καλόπιστη κρι
τική τού Διοικ. Συμβουλίου, 
σιήν καλλίτερη ιένημέρωοή. σας 
πάνω σιά τόσα καί τόσα προβλή
ματα πού αντιμετωπίζουμε σή
μερα. ,

Καί θά κάνω αύτή τήν κριτι
κή ξεκινώντας άπό τήν άρχη δτι 
τό Δ.Σ. ήταν ένα Δ.Σ. μέ 
«ά δ ι α τ ά ρ α κ τ η άπό 
εσωτερικές αδυνα
μίες ομοιογένεια'», 
όπως τό ίδιο παραδέχεται, πράγ
μα πού σημαίνει ότι άπαλλογμέ- 
νο άπ’ δλο εκείνα τά στοιχεία 
πού έπιδροΰν άν'ααιαλτικά στήν 
λειτουργία ενός Δ.Σ., έπρεπε 
νά μεθοδεύση καί νά προχωρή
σει στή λύση τών ποικίλων θε
μάτων πού άπασχολοΰν σήμερα

το προσωπικό.
Το ερώτημά μας λοιπόν είναι:: 

προχώρησε σ’ αυτή τήν λύση; 
Στο σημείο αύτό καί ας μοϋ τά’ 
συγχωρήσει τό Δ.Σ., θά δ'ανει- 
σθώ μιά φράση άπό τόν άπο— 
λογισμό τών πεπραγμένων τ<ου* 
πού δημοσιεύτηκε σιήν ΤΡΑΠΕ
ΖΙΤΙΚΗ τοΰ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
1977.

Λέει «Π ο τέ οι ή .ν ι
στορία τοϋ Σ υ λ — 
λόγου' δέν κλείστη
καν τόσο μεγάλα 
θ έ μ α τ οι σ έ τόσο μι
κρό χ ρ ό ν ο».

Πράγματι ή φράση αύτή, ξέ
σπασμα προφανώς στιγμιαίας ει
λικρίνειας, αποδίδει τόσο χαρα
κτηριστικά τών ένταφιασμό τό
σων καί τόσων ζητημάτων μι
κρών καί μεγάλων τά όποια άντί 
νά ροΰν τις δίκαιες λύσεις των, 
άνττμΕτωτιίστηκαν δπως - δπως- 
γιά νά πάψουν νά ύπάρχουν, 
δηλαδή κλείστηκαν, όπως μέ κυ
ριολεξία διατύπωσε στον άπο— 
λογισμό του τό Δ.Σ.

Καί γιά νά γίνω πιο σαφής άς 
προχωρήσουμε νά εξετάσουμε έ
να· - ένα τά θέματα δσο γίνε— 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 21)?



ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ: ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
1) Πρόεδρος Συνελεύσεων:
ΣΟΥΔΑ Ι ΔΟΠΟΥΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡ ΙΟΣ (Εύριπίδον)
2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΕΝΤΡΟΥ
Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ Έπαμειν.
2. ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ Φώτιος
3. ΖΕΡΒΑΚΗ ’Ιωάννα
4. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Παναγής
5. ΚΑΜΑΡΗΣ ’Ιωάννης
6. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ Άνδρέας
7. ΚΕΗΣ Γεώργιος
8. ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ Γεώργιος
9. ΠΑΠΠΑΣ Δημήτριος
10. ΠΑΙΑΚΟΣ 'Ιγνάτιος

11. ΣΑΛΙ ΜΠΑΣ Θεόδωρος
12. ΣΕΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ
13. ΣΤΑΥΡΑΚΟ-ΠΟΥΔΟΣ Ίωάν.
14' ΤΣΑΓΚΑ Αικατερίνη
Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΒΑΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Παναγ.
2. ΔΕΜΙΡΗΣ Χαράλαμπος
3. ΙΓΓΛΕΣΗΣ "Αγγελος
4. ΚΑΛΕΚΗΣ Γεώργιος
5. ΚΟΥΣΤΕΝΗ Παναγιώτα
6. ΠΟΥΛΗΣ Κων)νος
7. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Βασιλική

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΑΝΑΠΝΩΣΤΟΥΛΗΣ Άπόστ.Λάρισα
2. ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ Ζαχαρ. Ηράκλειο
3. ΚΑΠΑΡΗΣ Διονύσιος Πάτρα
4. ΚΟΤΖΑΜΑΝΟΓΛΟΥ Ριχάρίδ.Θεσσαλονίκη Α'
5. ΚΩΝΣΤΑΙΝΤΙΝΙΔ,ΗΣ Δημήτ. Καβάλα
6. ΜΑΣΤΡΟΣΑΒΒΑΚΗΣ Αύγ. Ρόδος
7. ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ Ευάγγελος Θεσσαλονίκη

Β“) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΠΕΤΡΟΥ ’Αναστάσιος . ’Ιωάννινα
2. ΘΕΟΔΩΡ ΙΔΗΣ ’Ιωάννης Θεσσαλονίκη
3. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Παντελής ’Αγρίνιο
4. ΜΑΑIΝΔΡΕΤΟΥ Μαρία Χανιά

3) ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ Σωτήριος Κάνιγγος
2. ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Δημήτριος Σόλωνος
3. Κ IΟΥΠΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ Διοίκηση

4) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Α.

ΣΥΕΤΕ 
Βιομ. Πίστη 
Περιστέρι 
Διοίκηση 
ΣΥΕΤΕ 
Πειραιάς Α'
ΣΥΕΤΕ
Κέντρο Μηχανογραφ. 
Καλλιθέα - Ελληνικό 
Κεντρικό Κατάστημα 
ΣΥΕΤΕ 
ΣΥΕΤΕ
Μονός Έκπαιδεύσεως 
Ν. Φιλαδέλφεια

Μητρόπολη 
Κεντρικό Κατάστημα 
Ίπποκράτους 
Ναυτιλιακό 
Κεντρικό Κατάστημα 
Δ)νση Περιουσ. Τραπ. 
Κέντρο Μηχανογραφ.

Λ. Σοφού

1. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ Έπαμ.
2. ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Έλ.
3. ΑΝΔΡIΚ ΟΠ ΟΥΛΟ Σ Ν.
4. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη
5. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΑΟΥ Βασιλ.
6. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεράσ.
7. ΒΑΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Παναγ.
8. ΒΛΑΧΟΣ Γεώργιος
9. ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ Βασιλική

10. ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗΣ Νικ.
11. ΔΕΜΙΡΗΣ Χαράλαμπος
12. ΔΗΜΗΤΡ ΟΠΟΥΛΟΣ Δημ.
13. ΖΕΡΒΑ,ΚΗ Ιωάννα
14. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Παναγής
15. ΙΓΓΛΕΣΗΣ Άγγελος
16. Κ ΑΓΚΑΛΟΣ Γεώργιος
17. ΚΑΛΕΚΗΣ Γεώργιος
18. Κ ΑΜΑ Ρ Η Σ Ί ωάννης
19. ΚΑΡΥΑΝΑΚΗ Ελισάβετ
20. KAZAK Ο Σ Γαβριήλ
21. ΚΕΗΣ Γεώργιος
22. ΚΟΥΖΩΚΑΣ Γεώργιος
23. ΚΟΥΣΤΕΝΗ Παναγιώτα
24. ΚΤΕΝΑΣ Διονύσιος
25. ΚΥΡ IΑΖΙΔΗ.Σ Βασίλειος
26. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Σούλα
27. ΛΑΜΠΡ ΟΠΌ ΥΑΟΥ Σοφία
28. ΑΟΥΡΗΣ Σπυρίδων
29. ΛΙΑΤΣΟΣ Παρασκευάς
30. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ Νικόλαος
31. ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ Βασίλειος
32. ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ Έλευθ.

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Καλαμιώτου
Μεταμόρφωση
Μοναστηράκι
Σόλωνος
Σταδίου 38
Μητρόπολη
Διοίκηση
Κέντρο Μηχανογραφίας 
Πειραιάς Α'
Κεντρικό Κ απόστημα
'Ομόνοια
Περιστέρι
Διοίκηση
Ίπποκράτους
Γ ερανίου
Ναυτιλιακό
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Παγκράτι
Κεντρικό Κατάστημα 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Κέντρο Μηχανογραφίας
Κεντρικό Κατάστημα
Πατησίων
Πετράλωνα
Πειραιάς Α'
Μοναστηράκι
Διοίκηση
Νίκαια
Κεντρικό Κατάστημα
Κερατσίνι
Κεραμεικοΰ

33. ΜΠ IP ΜΠΑΣ Κων)νος
34. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
35. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Μάρκος
36. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ Διον.
37. ΠΑΠΠΑΣ Δημήτριος
38. ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ Στυλιανός
39. ΠΛΙΑΚΟΣ ’Ιγνάτιος
40. ΠΟΛΙΤΗΣ Ιωάννης
41. ΣΑΛΙΜΠΑΣ Θεόδωρος
42. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασ.
43. ΣΑΡΡΗΣ Αντώνιος
44. ΣΕΤΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ
45. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Άνδρέας
46. ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ίω.
47. ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΠΟΛΙΤΗΣ Ε.
48. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Βασιλική
49. ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗ ’Ιωάννα
50. TP IΓΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργ.
51. ΤΣΑΓΚΑ Αίκοπερίνη
52. ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ Ζαχαρ.
53. ΦΑΜΕΛΙΑΡΗ Μαργαρίτα
54. ΦΡΟΝΙΣΤΑΣ Πέτρος
55. ΧΑΛΑΡΗΣ ’Αντώνιος

Κεντρικό Κατάστημα 
Κεντρικό Κατάστημα 
Μοσχάτο 
Σύνταγμα 
Καλλιθέα
Κέντρο Μηχανογραφίας 
Κεντρικό Κατάστημα 
Κολών άκι 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Κέντρο Μηχανογραφίας
Διοίκηση
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Κεντρικό Κατάστημα
Διοίκηση
Σύνταγμα
Κέντρο Μηχανογραφίας 
Καλαμιώτου 
Κεντρικό Κατάστημα 
Ν. Φιλαδέλφεια 
Κέντρο Μηχανογραφίας 
Κ. Πατήσια 
Διοίκηση 
Ν. Φάληρο

5) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Τ.Ο.Ε.
1. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ Έπαμ,
2. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία
3. ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Έλ.
4. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΛΗΣ Άπ.
5. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Άρης
6. ΑΣΗΜΙΑΔΟΥ Φρόσω
7. ΒΑΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Γερ.
8. ΒΑΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Παν.
9. ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ Βασιλική

10. ΔΕΛΗΒΟΡIΑΣ Φώτιος
11. ΔΕΜΙΡΗΣ Χαράλ.
12. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ.
13. ΔΗΜΟΥ Γεώργιος
14. ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ Ζαχ.
15. ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ Στυλ.
16. ΖΑΒΟΣ Γεώργιος
17. ΖΕΡΒΑΚΗ ’Ιωάννα
18. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Παναγής
19. ΘΕΟΔΩΡ ΙΔΗΣ ’Ιωάννης
20. ΙΓΓΛΕΣΗΣ Άγγελος
21. ΚΑΛΕΚΗΣ Γεώργιος
22. Κ ΑΜΑ Ρ Η Σ ’ I ωάννης
23. ΚΑΠΑΡΗΣ Διον.
24. ΚΑΡΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Έλ.
25. ΚΑΡΥΑΝΑΚΗ Ελισάβετ
26. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ Άνδρέας
27. ΚΟΤΖΑΜΑΝΟΓΛΟΥ Ριχ.
28. ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ Γεώργιος
29. ΚΟΥΣΤΕΝΗ Παναγιώτα
30. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Δημ.
31. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μαν.
32. ΛΙΑΤΣΟΣ Παρ.
33. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ Νικ.
34. ΜΑΣΤΡΟΣΑΒΒΑΚΗΣ Αύγ.
35. ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ Έλευθ
36. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Άγγελος
37. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Άγησ. 
38 ΠΑΠΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΥ Παντ.
39. ΠΑΠΠΑΣ Δημ.
40. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Ίωάν.
41. ΠΕΤΡΟΥ Άναστ.
42. ΠΑΙΑΚΟΣ ’Ιγνάτιος
43. ΠΟΥΛΗΣ Κων.
44. ΡΑΝΕΛΛΑΣ Έλευθ.
45. ΡΟΥΣ ΙΔΗΣ Βασ.
46. ΣΑΛΙΜΠΑΣ Θεόδ.
47. ΣΑΡΡΗΣ Αντώνιος
48. ΣΕΤΑΚΗΣ Έμμαν.
49. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικ
50. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπΰρος
51. ΣΟΥΡΗΣ Άνδρέας
52. ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ίω.
53. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Βασιλική
54. ΤΡΑΓΚΑΣ Δη,μ
55. ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
56. ΤΣΑΓΚΑ Αικατερίνη
57. ΤΣΟΥΛΗΣ Στέφανος
58. ΦΕΡΔΙΝΑΛΗΣ Γερ.
59. ΧΑΡΚ ΙΩΛΑΚΗΣ Μανοΰσος
60. ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ Κατερίνα

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Κεντρικό Κατάστημα
Καλαμιώτου
Λάρισα
Θεσσαλονίκη Α'
Κέντρο Μηχανογραφίας 
Σταδίου 38 
Μητρόπολη
Κέντρο Μηχανογραφίας 
Διοίκηση
Κεντρικό Κατάστημα
Σπάρτη
Ναύπλιο
Ηράκλειο Κρήτης 
Βόλος
Κεντρικό Κατάστημα
Περιστέρι
Διοίκηση
Λ. Σοφού — Θεσ)νίκη 
Ίπποκράτους 
Ναυτιλιακό 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Πάτρα
’Αλεξανδρούπολη 
Παγκράτι 
Πειραιάς Α’ 
Θεσσαλονίκη Α'
Κέντρο Μηχανογραφίας 
Κεντρικό Κατάστημα 
Καβάλα 
Θεσσαλονίκη 
Νίκαια
Κεντρικό Κατάστημα
Ρόδος
Κεραμεικοΰ
Ηράκλειο Κρήτης
Γρεβενά
’Αγρίνιο
Καλλιθέα
Σέρρες
’ I ωάννινα
Κεντρικό Κατάστημα
Διοίκηση
Καρδίτσα
Νιγρίτα
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Διοίκηση
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Κόρινθος 
Χαλκίδα 
’Ακτή Κονδύλη 
Διοίκηση
Κέντρο Μηχανογραφίας 
Γύθειο
Κεντρικό Κατάστημα
Ν. Φιλαδέλφεια
Βέροια
Καμίνια
Ίεράπετρα
Θεσσαλονίκη

‘Ομιλία τοϋ συναδ. Β. Χεκίμογου

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τη σελ. 20) 
ται mo άπλά και δσο μας επι
τρέπει ό χρόνος μέ τήν σειρά 
αξιολόγησης τοϋ ίδιου τοΰ Δ.Σ.
1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Γι’ αυτό τό πρόβλημα πού έκ- 
κρεμεϊ Επί 2,% δεκαετίες τώρα 
πού μάς απασχολεί όλους κατά 
τρόπον πιεστικό, εφιαλτικά θά 
μπορούσα νά πώ, έχουν ειπωθεί 
τόσα πολλά, έχουν γραφεί τό
σα καί τόσα, έχουν ,άναζητηθεί 
λύσεις καί λύσεις καί άκόμη μέ
χρι σήμερα δεν μπορέσαμε νάι 
βρούμε μιά λύση άποδεκτή άπ’ 
όλους, μιά λύση πού θά προϋπο
θέτει τήν πλήρη εξασφάλιση 
των ασφαλιστικών μας δικαιωμά
των έπειτα άπό, τ ό τονί
ζω α ύ τ ό, έγκαιρη, υπεύ
θυνη καί πλατιά πληροφόρηση 
τοϋ συνόλου τοΰ προσωπικού 
πού μόνο είναι άρμόδιο νά απο
φασίσει γιά τις τύχες του.

’Αντί λοιπόν γι’ αυτήν τήν 
πλατιά Ενημέρωση ολοκλήρου 
τοΰ Δικτύου πάνω στη λύση πού 
αναζητούσε καί μεθόδευε τό Δ. 
Σ. μέ τήν Διοίκηση τής Τραπέ- 
ζης, είχαμε άπλά, μιάν ανακοί
νωσή του, ότι έγινε ένα κάποιο 
σχέδιο Νόμου, ένα σχέδιο Νό
μου φάντασμα, πού υποβλήθηκε 
στο ’Υπουργείο Κοινωνικών Υ
πηρεσιών καί πού μιλά γενικά 
γιά ενοποίηση τών ’Ασφαλιστι
κών ’Οργανισμών τών Ταμείων 
’Εθνικής καί τέως ’Αθηνών.

Καί έχω ένα Ερώτημα πού α
πευθύνεται σ’ όλους μας πού 
βρισκόμαστε σήμερα σ’ αυτή τήν 
Γ.Σ. «Ξέρει κανείς άπό μάς τί 
ακριβώς λέει αυτό τό σχέδιο 
Νόμου; ’Ενημερώθηκε ή πλατιά 
μάζα τού προσωπικού γιά το κεί
μενο αυτού τοΰ Νομοσχε
δίου;» ΟΧΙ!!

’Αλλά υπάρχει καί δεύτερο ε
ρώτημα πού απευθύνεται στούς 
συναδέλφους τοΰ Δ.Σ. "Ενα ό
πλο ερώτημα πού ξεκινά άπό τά 
χείλη όλων τών συναδέλφων. 
«Καλά τό πρόλημά μας ήταν ή 
ουγχώνευοις δύο έλλειμματικών 
ταμείων σέ ένα μεγάλο ενιαίο 
καί έλλειμματικό ή ή έξυγίανσις 
αυτών καί ή κάτοχό ρωσις τών 
δικαιωμάτων τών ή σφαλισμένων 
τους».

Στο σημείο αύιό θαθελα νά 
κάνω μιά διευκρίνηοη ή οποία 
άποτελεϊ ταυτόχρονα καί θέση 
τής κίνησης; Δεν ύπάρχει καμ- 
μία διαφωνία γιά τήν ενοποίη
ση τών ’ Ασφαλιστικών Ταμεί
ων... ’Αντίθετα μάλιστα!!!

Αλλά κανένας μας δέν μπο- 
κατάθεση νομοσχέδιο, γιατί ση- 
τής τής ενοποίησης, πέρα άπό 
τήν όπωσδήποτε βάσικώτατη συν
δικαλιστική ένοποίηση τοΰ προ
σωπικού σέ έναν ένιαΐον σύλλο
γο ή τάν οίονδήποτε λόγο οικο
νομίας στήν οργάνωση τοΰ νέου 
φορέα, τήν στιγμή πού τό ύπό 
κατάθεσιν νομοσχέδιο, γιατί ση
μειώσατε, πρέπει νά ακολουθη
θεί Εκ νέου ή διαδικασία κατά
θεσης, αφήνει ένα τεράστιο κίν
δυνο ακάλυπτο. Καί ό τερά
στιος αύτός κίνδυνος είναι ποιά 
θά είναι ή τύχη τής εξέλιξης 
αιχτου του ενιαίου φορέα άπό 
πλευράς οικονομικών προϋποθέ
σεων και δεδομένων, άπό τήν 
πλευρά δηλαδή εξεύρεσης τιά
ρων ένιοχύσεώς του. Αύτο τό 
πρόβλημα το Δ.Σ. έκρινε ότι 
υπάγεται στήν δικαιοδοσία τής 
Γααπέζης, όπως τό ίδιο άναψέ- 
ρει στον άπολογισμό.

Αλλά πότε συνάδελφοι ώς 
σήμερα έγινε κάτι πού ήταν ό
πλα καί μόνο στήν δικαιοδοσία 
τής Τραπέζης; Ποτέ. Γιατί μήν 
ξεχνάτε ότι αυτή τήν στιγμή ή 
Τραπεζα, παράνομα, εμφανίζει 
στον ισολογισμόν της τις υπο
χρεωτικές έκτακτες εισφορές 
της ώς δανεισμό. Το που οδη
γεί τό πράγμα δλοι γνωρίζουμε.

Δέν γνωρίζουμε όμως πώς τό 
Δ.Σ. έχει μεθοδεύσει τήν κάλυ
ψη αύτοΰ τοϋ κινδύνου μιά καί 
καμμιά πληροφόρηση δέν έχου
με πάνω σ’ αύ,τό.

Γιά μάς πρέπει κάθε λύση εί
τε αυτή λέγεται Νομοσχέδιο ε
νοποίησης τών ’Ασφαλιστικών 
οργανισμών είτε αύτή λέγεται 
ανάληψη τών Ταμείων ύπό τής 
Τραπέ-ζης, γιατί και αύτή είναι 
μια λύση, πρέπει νά περνά άπό 
τούς συναδέλφους, πράγμα πού 
ώς σήμερα δέν έγινε.

Νά περνά μέ μιά όσο γίνεται 
πλατύτερη ενημέρωση τών συνα
δέλφων πάνω σιίς λύσεις πού 
προσφέρονται καί πού θά κ α- 
τ οχυρώνουν απόλυ
τα, τά ασφαλιστικά 
μας δ ι κ α ι ώ μ α τ α, ώ
στε νά γνωρίζει τό προσωπικό 
πού οδηγεί ή οποιαδήποτε λύση 
καί νά αποφασίζει μόνο του γιά 
τό δικό του συμφέρον.
2) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΙΙΡΕΣI-

ΑΣ
Μιά άκόμη επιτροπή συστήθη- 

κε άπό τήν Διοίκηση τής Τρα
πέζης γιά τήν σύνταξη ένός 
σχεδίου αναμορφωμένου οργα
νισμού. ’Αλλά, συνάδελφοι, δέν 
θυμάμαι, όχι μόνο Εγώ, άλλά 
καί οί παλαιότεροι, πάσες επι
τροπές έχουν συσταθεΐ γι’ αύτό 
τό θέμα καί πόσα σχέδια έγιναν

ή πρόκειται νά γίνουν γιά ένα 
τόσο μεγάλο πρόβλημα δσο ό 
οργανισμός ύπηρεσίας πού αφο
ρά στήν εξέλιξη όλων μας μέσα 
στήν Τράπεζα.

Πιστεύουμε όιι πάνω ο’ αύ
τό τό θέμα θάπρεπε νά έφαρμο- 
οθεί μιά πιο δυναμική πολιτική 
καί πιο ριζική άντιμετώπισή του 
γιά νά τελειώσει κάποτε.
3) ΜΗ ΓΙΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

Καί σ’ αύτό το τόσο ουσιώδες 
θέμα, θέμα ενότητας ολοκλήρου 
τού προσωπικού, ενότητα που 
σήμερα έχει διασαλευτεί επικίν
δυνα μέσα σιό χώρο μας, άφοΰ 
φτάσαμε ατό σημείο συνάδελφοι 
νά ζητήσουν τήν διαγραφή τους 
άπό τον σύλλογο, νά συστήσουν 
συνδέσμους, συλλόγους ή παρα- 
συιλλόγους μέ αποτέλεσμα αύτή 
τήν στιγμή νά λειτουργούν μέ 
σα στον χώρο τής Τραπέζης ένα 
οωιρό σύλλογοι, ακολουθήθηκε ή 
ίδια πολιτική τής μαλθακάτητας 
σιήν άντιμετώπισή του. Καί κα
τέληξε στήν διαιτησία, όχι άπό 
ενέργειες τοΰ Συλλόγου, άλλά 
άπό τις ενέργειες τού Συνδέ
σμου, όπως πληροφορηθήκαμε 
άπό τις άνακοινώσεις τού Συν
δέσμου. Σ’ αύιό τό σημείο, χω
ρίς νά μπώ στήν ουσία τού θέ
ματος, ύπάρχουν άλλοι, πιο υ
πεύθυνοι γι’ αύιό ,έχω νά δια
τυπώσω ένα ερώτημα προς τά 
Δ.Σ. Γιατί αύτό τό τόσο ούσιώ- 
δες θέμα πραγματικής Ενότητας 
καί γεφυρώσεως ένός χάσματος 
άνάμεσα στους συναδέλφους δέν 
αντιμετωπίστηκε στά πλαίσια τής 
'Ομοσπονδίας; ’Έστω μέ τήν 
συμπαράσταση τοΰ Προέδρου 
της; Καί τό ερώτημα αύτο ξε- 
πηδά άπό μιά άλλη φράση τοϋ 
Δ.Σ., ζητώ καί πάλι συγγνώμη 
άπό τό Δ.Σ. αν χρησιμοποιώ 
φράσεις του, άλλά ύποιίθεται ό
τι είναι ενδεικτικές τών «πι
στεύω» του καί τής πολιτικής 
του.

Λέει οιόν απολογισμό καί εί- 
δτκώτερα στο θέμα ΟΤΟΕ: 
«Πρέπει νά γίνει κοινή αντίλη
ψη καί κοινή πεποίθηση πώς καί 
τό πιο μικρό δίκαιο αί
τημα είναι πρόβλημα όλων μας». 
Μήπως λοιπόν το Δ.Σ. πιστεύει 
ότι τό αίτημα τών μή πτυχιού- 
χων είναι άδικο ή πιο μικρό ά
πό τό μικρό καί δέν τό άνιιμε- 
τώπισε στά πλαίσια τής ΟΤΟΕ;
4) ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕ- 

ΩΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤΗΤΕΣ 
- Κ.Λ.Π. ΘΕΜΑΤΑ

Σ’ αύτό τά θέματα, είχαμε τή 
γνωστή αντιδικία μεταξύ τού 
συλλόγου καί τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης καί φτάσαμε στο 
επικίνδυνο σημείο ή Διοίκηση 
νά κατηγορεί τον Σύλλογο, μέ 
άνακοίνωσή της ,μέ μορφή εγκυ
κλίου ,ότι αύτά πού ό σύλλο
γος άνήγγειλε δέν άπεικονίζουν 
τήν πραγματικότητα. Κι Εμείς 
είχαμε τό θάρρος νά καταγγεί
λουμε τήν Διοίκηση γι’ αύτή τήν 
επέμβασή της, άλλά δέν μπο
ρούμε να μή ψέξουμε τον Σύλ
λογο γιά τήν σύγχιση καί τον 
αποπροσανατολισμό πού έπέφε- 
ρε στο προσωπικό, σύγχυση πού 
θά ήταν εμφανής σέ ένδεχόμε- 
νη αγωνιστική κινητοποίηση, ε
κείνη τή στιγμή . . .

Αλλά, κληθήκαμε οέ άγωνι- 
στική κινητοποίηση καί άγωνι- 
στήκαμε όλο τό προσωπικό, 
πλήν (ορισμένων βέβαια. τάν 
τελευταίο μήνα, καί ενώ είχε 
περάσει ένα διάστημα τόσων μη
νών μαλθακάτητας καί άναμ'ο- 
νής.

Άλλά καί τό αποτέλεσμα τών 
κινητοποιήσεών μας τί ήταν; 
Σύσταση καί πάλι ώρισμένων ε
πιτροπών γιά τήν λύση τών δια
φόρων ζητημάτων .

Καί ζ:ξένιζε όλους ή στάση 
τοϋ Δ.Σ. άκόμη καί τούς ύπο- 
στηρικτές του, αύτή ή ανιαρή 
στάση απέναντι στήν Διοίκηση. 
Καί έξένιζε ή στάση ανθρώπων 
είδικώτερα τοΰ Δ.Σ. πού κάπο
τε είχαν τον τίτλο τοϋ άγωντ- 
οτή.

Καί ρωτούσαμε γιατί; καί ρω
τάμε γιατί; Αύτό είναι ένα Ερώ
τημα στο όποιο κανένας δέν 
μπόρεσε νά δώσει άπάντηση, καί 
πού ίσως ούτε τό Δ.Σ. μπορεί 
να δώσει επαρκή απάντηση.

Τελειώνοντας, συνάδελφοι, 
θέλω νά κάνω μια έκκληση. Οί 
εκλογές έρχονται. Σ’ αυτές θά 
πρέπει όλοι μας νά έπιδείξουμε 
ένα ύψηλό αίσθημα ευθύνης, να 
σταθούμε στο ύφος τών περιστά
σεων. νά προχωρήσουμε στον α
γώνα χωρίς λασπολογίες πού 
κατεβάζουν τό επίπεδό μας σαν 
ανθρώπων καί νά άγωνιοθοΰμε 
Υιό ένα Σύλλογο Δημοκρατικό, 
άνεξάρτητο και άδέαμευτο άπό 
κάθε λογής ύποπτους εναγκαλι
σμούς.

Για έναν σύλλογο πού θά εκ
προσωπεί τό σύνολο, χωρίς δια
κρίσεις, καί θα διεκδικεϊ μέ ά- 
νυποχώρητη συνέπεια, τά δίκαια 
αιτήματα όλων τών κατηγοριών 
τοΰ προσωπικού, καί τέλος για 
ένα σύλλογο πού θα σέβεται τήν 
ιδεολογική τοποθέτηση καί τήν 
κομματική ένταξη κάθε συναδέλ
φου, άλλα δέν θα επιτρέψει πο
τέ τήν στραγγαλιστική Εξάρτη
ση ά-πό κυβερνήσεις, κόμματα, 
εργοδότη.

Σάς ευχαριστώ,
ΚΩΝ)NOΣ ΛΙΑΚΟΣ

Συνάδελφοι,
Τον σημερινό άπολογισμό τοΰ 

Δ.Σ. οφείλουμε να τον δούμε 
άπό δύο πλευρές: πρώτη πλευ
ρά είναι αύτή πού αφορά τήν 
πρόοδο τών επαγγελματικών ζη
τημάτων μας. Δεύτερη πλευρά, 
είναι ,έκείνη πού αναλύει τον 
συσχετισμό μεταξύ τών δυνάμε
ων τών εργαζομένων καί τών 
έργοδοτικών πιέσεων καί επιρ
ροών. Αύτή ή δεύτερη πλευρά 
είναι πού καθορίζει — σέ κά
ποιο σημαντικό βαθμό— τήν δια
μόρφωση τής πορείας τών προ
βλημάτων μας, Δέν είναι άλλω
στε κρυφό ότι ή επίλυση αύτών 
ιών προβλημάτων ύπακούει σέ 
έναν αδυσώπητο μηχανισμό συ
σχετισμού τών δυνάμεων, σέ έ
ναν άτεγκτο νόμο παζαρέματος, 
όπου δυστυχώς νικητής δέν είναι 
αύτός πού έχει τά λογικώτερα 
επιχειρήματα καί τις μετριοπα
θέστερες βλέψεις άλλά ,ό ισχυ
ρότερος.

Είναι ίσως πιά κοινός τόπος, 
άλλά δέν πρέπει ποτέ να ξεχνά
με ότι ή δική μας δύναμη, ή δύ
ναμη τών εργαζομένων, είναι ή 
ενότητά μας καί ή συσπείρωση 
γύρω άπό τις διεκδικήσεις μας. 
Τά έργοδοτικά συμφέροντα εί
ναι ταυτισμένα μέ τήν άπόπειρα 
διάσπασης αύτής τής ενότητας. 
Αύτή ή άπόπειρα τάν τελευταίο 
καιρό βρίσκεται στο άποκορύφω- 
μά της.

Για τήν εξέλιξη τών επαγγελ
ματικών προβλημάτων μας ό εν
διαφερόμενος θά βρει στον απο

λογισμό τών πεπραγμένων τοΰ 
Δ.Σ. πού δημοσιεύθηκε σιήν 
«Τραπεζιτική», πλήρη έκθεση. 
’Εκεί βρίσκεται καί ή άπάντηση 
στις άνεύθυνες κατηγορίες καί 
τούς ψιθύρους κατά τού Δ.Σ. 
Κανείς δέν μπορεί νά ίσχυρισθεί 
όιι τό Συμβούλιο δέν απέδωσε, 
όταν μέσα σέ λίγους μήνες καί 
μέ μυριες αντιξοότητες θεμελί
ωσε καί μεθόδευσε τήν επίλυση 
τοΰ άσφαλιβηκοΰ, τής τροποποί
ησης τού ’Οργανισμού καί τής 
γεφύρωσης τού χάσματος μεταξύ 
πτυχιούχων καί μή — τών θεμε
λιωδών δηλαδή προβλημάτων 
μας, πού ύπέστησαν τα τελευ
ταία χρόνια τήν λεηλασία τής 
φθηνότερης δημαγωγίας.

Άν τό Δ.Σ. παρέλειψε πραγ
ματικό κάτι, αύτό ήταν να προ
βαίνει οέ τυμπανοκρουσίες για 
κάθε επιτυχή του Ενέργεια, ή
ταν δ τι παρέλειψε να διαφημίζει 
τό κάθε έπίτευγμά του. ’Ιδιαί
τερα όταν έκρινε ότι κάθε κοι- 
νολόγηση, στά πλαίσια τών γενι
κότερων αντίξοων συνθηκών, θά 
έβλαπτε τήν ούσία τής έτπλύ- 
σεως τοϋ κάθε θέματος. "Ομως 
αύτό, συνάδελφοι, δέν είναι πα
ράλειψη άλλά έπίτευγμά. Ή 
άνττ - δημαγωγία είναι χαρα
κτηριστικό ύψηλού συνδικαλιστι
κού ήθους, τό όποιο τό Δ.Σ. 
αναζήτησε άπό τούς άντιπάλους 
του, άλλα μάταια!

Τό Δ.Σ. σέβεται, καί τό άπέ- 
δειξε αύτό έμπρακτα, κάθε συν- 
δικσλιζόμενο συνάδελφο καί δέν 
διεκδίκησε για τον εαυτό του τό

μονοπώλιο τής συνδικαλιστικής 
γνώσης. Τον σεβασμό όμως αύ- 
τόν, ορισμένοι τον Εκλαμβάνουν 
σαν αδυναμία. ’Αλλά ό σεβασμός 
τού αντιπάλου δέν είναι άδυνα- 
μίά. Είναι δύναμη τιού πηγάζει 
άπό τήν άπαραοάλευτη πίστη 
μας στα ιδανικά τοϋ άδέσμευτου, 
ανεξάρτητου καί συνεπούς συν
δικαλισμού πού προωθεί τήν ύ- 
περάσπιση τών συμφερόντων 
τών Εργαζομένων.

Κατηγορεί τό σχήμα τοΰ κ. 
ΙΙίσκοπου ότι δέν λύσαμε τό ά- 
οφαλισπκό ζήτημα. Καί βέβαια 
δέν ήταν δυνατόν να λυθεί σέ 
λίγους μήνες θέμα πού έκκρεμεί 
ένα τέταρτο τοΰ αιώνα. ’Εκείνο 
πού έγινε ήταν ότι φτιάξαμε, 
παρά τις χίλιες δυο δυσκολίες, 
τήν ύποδομή τοΰ θέματος καί 
τό κυρτότερο, τό μέραμε μέχρι 
τήν ουσιαστική λύση του. Άλλά 
αναρωτιέται κανείς: όταν ό κ. 
Πίοκοπος ήταν Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου, τί άλλο έκανε άπό 
τό να ακολουθεί τήν πολιτική 
ιού στρουθοκαμηλισμού; Τί άλ
λο έκανε άπό τό νά άρνείται τήν 
ύπαρξη ασφαλιστικού προβλήμα
τος;

Κατηγορεί τό σχήμα τού κ. 
Πίακοπου ότι λύσαμε τό πρόβλη
μα τών μή πτυχιούχων. Τό Δ.Σ. 
χωρίς θεατρτνίστικους παλληκα- 
ρισμούς καί κίβδηλες ύποσχέσείς 
αντιμετώπισε τό πρόβλημα στήν 
ούσία του, διεκδίκησε τήν σμί
κρυνση τής διαφοράς σαν στόχο 
ρεαλιστικό πού τόν αποδέχεται 
κάθε καλοπροαίρετος καί λογι

κός άνθρωπος είτε έχει πτυχίο 
είτε όχι καί θέτοντας τό πρό
βλημα στον μηχανισμό τής διαι
τησίας, ύποχρέωσε κάθε αρμόδιο 
φορέα νά λύσει τήν σιωπή του 
καί νά πάρει μία συγκεκριμένη 
θέση, μέσα στις νόμιμες καί ρέ- 
ουσες προθεσμίες. Τί έκαναν δ- 
μως τόσα χρόνια οί Επικριτές ά
πό τό να συζητούν τό πρόβλημα; 
άπό τό να ύπόσχονται άδυνατα 
καί άσυνάρτητα πράγματα; καί 
άς μάς πει ό κ. Πίοκοπος: στά 
1971, όταν Εκδόθηκε ή άπόφαση 
τοϋ ΔΔΔ για τήν δεύτερη τριε
τία, τί έκανε ό κ. Πίοκοπος σαν 
μέλος τοΰ τότε Δ.Σ.;

Είναι εύκολο, πολύ εύκολο 
να αποκρύπτεις άπό τούς συνα
δέλφους δλη τήν άλήθεια καί 
νά κατηγορείς δίχως τελειωμό 
τήν ύπεύθυνη Εκπροσώπηση.

Ποιος άπό τούς κυρίους πού 
μέ τόση ευκολία κατηγορούν, 
πολλές φορές αγνοώντας βασι
κές πλευρές τών Επαγγελματι
κών θεμάτων μας, πρόσφερε έ- 
ονω καί μιας ώρας Εργασία στόν 
Σύλλογο; Ποιος θεώρησε τήν 
συνδικαλιστική του άποστσλή 
κάτι παραπάνω άπό τήν έκδοση 
λιβελογραφημάτων;
Συνάδελφοι,

Στον συνδικαλισμό παύει κα
νείς νά πιστεύει στίς συμπτώ
σεις.

Τήν συκοφαντική Εκστρατεία 
κατά τοϋ Δ.Σ. δέν μπορεί κανείς 
να την δει άποκομένη άπό τίς 
ισχυρότερες Επιθέσεις πού ύφί- 
σταται ό κλάδος άπό τούς Επώ
νυμους καί άνώνυμους άντιϋ- 
παλληλικούς καί έργοδοτικούς 
κύκλους.

Ή Εργοδοσία μεθόδευσε μία 
προσπάθεια ύπονόμευσης τοΰ δι
αρκώς άνερχόμενου συνδικαλι- 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ οιή σελ. 22)



(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελ. 21) 
σηκού κινήματος. Ή (προσπάθεια 
αύτή δέν είναι τίποτε άλλο άπό 
τήν Επανάληψη τής παλιάς συν
ταγής τής διάσπασης τοΰ συνδι
καλιστικού κινήματος. Μόνο πού 
τώρα, ή παλιά συνταγή προσφέ- 
ρεται μέ δηλητηριώδη καρυκεύ
ματα.

Καιταγγέλουμ'ε τήν προσπάθεια 
γιά τήν διάσπαση των Ελλήνων 
εργαζομένων σέ δήθεν ύψηλόμι- 
σθους και χαμηλόμισθους, σέ δή
θεν προνομιούχους και μή. Αύ
τή ή ψευδής διάκριση στοχεύει 
στήν άπομόνωση των μαζικών 
κλαδικών οργανώσεων τής Κοι
νής Ωφέλειας καί τών Τραπε
ζικών άπό τούς ύπόλοτπους "Ελ
ληνες έργαζόμενους. Στοχεύει 
άκόμη στήν δημιουργία δυσμε
νούς κλίματος στήν Κοινή Γνώ
μη γιά τις διεκδικήσεις μας. Καί 
παρά πέρα στοχεύει στήν άπο- 
δυνάμωση τών ύπολοίπων εργα
ζομένων πού μέ τήν έπιδιωκό- 
μενη άπομόνωση τών κλάδων 
Κοινής Ωφέλειας θά απονευρω
θούν, άφημένοι στήν τύχη τους.

Η απόπειρα αύτή γιά τήν κα
τάτμηση τών δυνάμεων τού ελ
ληνικού συνδικαλιστικού κινήμα

τος εκδηλώθηκε μέ τήν προσπά
θεια γνωστών (εντύπων νάι προ
βάλουν μέ κάθε τρόπο μία εικό
να γιά τήν μισθσλογική και ά- 
σφαλισπκή κατάσταση τών τρα
πεζιτικών καί τών συναδέλφων 
τής Κοινής Ωφέλειας πού δχι 
μόνο άπέχει άπό τήν πραγματι
κότητα άλλά σκανδαλίζει κάθε 
απληροφόρητο.

Οί εργοδότες προσπαθούν νά 
βρούν διαφορές άνάμ'εσα στά μι
σθολόγια τών έργαζομένων. Για
τί δέν δημοσιεύουν στις ίδιες ε
φημερίδες τήν διαφορά τών κερ
δών τους άπό τούς μισθούς πού 
καταβάλλουν στούς υπαλλήλους 
τους; Μήπως δέν είναι αύτοί οι 
προνομιούχοι αυτού τού τόπου; 
Ποιόν πάνε νά κοροϊδέψουν μ’ 
άλλα λόγια τώρα;

Αύτούς τούς προνομιούχους 
πειράζει άκριβώς ή έκστρατεία 
πού άνέλαβε ό κλάδος γιά δι
καιότερη φορολογική ρύθμιση. 
Γιατί τό αίτημα τής δικαιότερης 
φορολογικής ρύθμισης, προεκτει
νόμενο θίγει δύο άπό τά προνό
μιά τους; τήν φοροδιαφυγή 
τους τών 100 δισεκατομμυρίων 
κάθε χρόνο καί τον παρόλογο- 
καταμεριομό μεταξύ άμεσων καί

εμμέσων φόρων. Τά 4)5 τών συ
νολικών φόρων πληρώνονται ά- 
νεξάιρτητα άπό τό ύψος τού εισο
δήματος καί μόνο τό 1)5 έχει 
κάποια άναλογική σχέση μέ τό 
εισόδημα, κι’ αύτή φαλκιδευμέ- 
νη;

Αλλά οί έπιθέσεις κατά του 
κλάδου δέν τελειώνουν εδώ.

Οί Εσωτερικές άντιθέοεις τών 
έργοδοι ι.κών κύκλων παίρνουν 
μιά τέτοια μορφή πού τείνουν 
νά προσβάλλουν τό στάτους κβό 
τής ΕΤΕ. Είναι προφανές σιι 
μία τέτοια Εξέλιξη θά τήν πλη
ρώσουν οί ίδιοι οί εργαζόμενοι 
στήν ΕΤΕ, δπως άκριβώς πλή
ρωσαν τήν ένοποίηση τού 1953.

Αύιά μαρτυράνε τά γραφόμε
να γιά β'αθειές τομές.

Αύτές οί «βαθιές τομές» δέν 
είναι τίποτα άλλο άπό β'αθειές 
μαχαιριές στούς έργαζόμενους 
σιήν Εθνική Τράπεζα. Κι αύτό 
οί συνεπείς συνδικαλιστικές δυ
νάμεις δέν θά τό άφήσουν νά 
περάσει.

Κι άναρωτιέται ό καλόπιστος 
ενδιαφερόμενος:

Είναι άνεξέρτητα δλα αυτά α
πό τήν εκστρατεία συκοφάντη- 
σης καί σπίλωσης τής συνδικα

λιστικής ήγεσίας μας; είναι άνε- 
ξάρτητα άπό τις προσπάθειες νά 
κηρυχθεί έκπτωτο πό Δ.Σ.: 
Ποιόν άλλο θά εξυπηρετήσει ή 
πτώση τού Δ.Σ. παρά τούς άν- 
τεργατικούς κύκλους πού μεθο
δεύουν δεινά γιά τον κλάδο;

Στον συνδικαλισμό παύει κα
νείς νά πιστεύει σέ συμπτώσεις. 
Συνάδελφοι,
Οί ίδιοι κύκλοι πού μεθοδεύουν 

τήν πτώση τού Δ.Σ. επειδή ά
κριβώς αύτό προωθεί μέ συνέ
πεια τά Επαγγελματικά προβλή
ματα καί κυρίως επειδή δέν έγ- 
γυάται συμβιβασμούς σέ βάρος 
τών κλαδικών συμφερόντων εί
ναι αύτοί πού προσπαθούν μέ 
κάθε μέσο νά κρατήσουν τό συν
δικαλιστικό μας κίνημα μακριά 
άπό τον συνδικαλισμό τών άλ
λων εργαζομένων, μήπως καί 
αυτός μολυνθεϊ άπό τήν άγωνι- 
στική μας παράδοση.

Σάν εκπρόσωπος τών συνα
δέλφων τής επαρχίας, υπενθυμί
ζω on οί συνάδελφοι τών επαρ
χιακών πόλεων δέν εκπροσω
πούνται στά Εργατικά κέντρα 
τών πόλεών τους, άλλ’ ούτε 
βέβαια καί στο ’Εργατικό Κέν
τρο ’Αθήνας. Κι αύτό έχει δύο

δυσμενέστατες συνέπειες:
Πρώτον, άποκόβονται άπό τήν 

συνδικαλιστική ζωή, πού έξελίσ- 
σεται στήν πρωτεύουσα.

Δεύτερο καί κυριώτερο, τό 
συνδικαλιστικό κατεστημένο δια
τηρεί τον έλεγχο ίτών επαρχια
κών εργατικών κέντρων καί έπι- 
τρέπει κάθε είδους παραβίαση 
τής Εργατικής νομοθεσίας μέ τό 
αίτιολογικό άτι οί τραπεζιτικοί 
δέν ύπάγονιαι στήν άρμοδιότητά 
του.

Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τούς 
συναδέλφους τής Κοινής ’Ωφέ
λειας πού Εργάζονται στήν επαρ
χία.
Συνάδελφοι,

Οί στιγμές είναι δύσκολες, 
άλλά αύτό δέν μάς φοβίζει. 
Μάς οπλίζει άντίθετα μέ αποφα
σιστικότητα νά ξεπεράσουμε τά 
εμπόδια καί νά προωθήσουμε μέ 
συνέπεια1 τά Επαγγελματικά μας 
προβλήματα. Σ’ αύτόν τον έντι
μο καί δίκαιο αγώνα, είμαστε 
βέβαιοι πώς στέκεται στό πλευ
ρό μας ή συντριπτική πλειοψη- 
φία τών συναδέλφων.

Σέ άπάντηοη κριτικής καί
μέ μορφή δευτερολογίας, ό κ.
Χεκίμογλου διατυπώνει τά α

κόλουθα :
Μέ περιφρόνηση άνππαρέρχο- 

μαι τήν συκοφαντική -Επίθεση 
τού κ. Πίοκαπου κατά τού Γρα
φείου Θεσσαλονίκης. Τό γεγο
νός 6τι έστρεψε τά πυρά του Ε
ναντίον τών συναδέλφων πού 
έργάσθηκαν γιά τήν συνδικαλι
στική άνάπτυξη τής Β. Ελλά
δας μάς πείθει δτι δέν άποτύ- 
χαμε στήν δουλειά μας.

Μάς έχει συνηθίσει άλλωαιε 
ό κ. Πίσκοπος στήν γκαιμπελί- 
στικη τακτική του νά συκοφαντεί 
δίχως περιορισμούς.

Δέν οεβάοθηκε οΰτε τον συ
νάδελφο πού κέρδισε άπό τόν 
εργοδότη τό χρόνο πού έχασε ό
ταν απολύθηκε άπό τήν χούντα, 
περίοδο άλλωστε πού πρόε
δρος τού συλλόγου ήταν ό κ. Πί
σκοπος. Δέν τό βρίσκω τυχαίο 
αύτό.

Είναι δύσκολο νά άντιμετωπί- 
ζεις άνθρώπους πού έχουν χά
σει καί τό τελευταίο αίσθημα 
ντροπής.
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ;

Φθάσαμε στό τέλος τών ομι
λιών καί τόν λόγο έχει ό Πρό
εδρος τού Συλλόγου κ. Μαυ- 
ρουλίδης.

Η QEΥΤΕΡΟ Α0ΓΙΠ ΤΟΥ ΠΡ0Ε0Ρ0Υ TOY QI0IK.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
■ ’Απάντηση στούς ομιλητές τής Συνελεύσεως
■ Τό έργο τού Δ.Σ. έργο υποδομής και ουσιαστικής εργασίας 

μέσα σέ άσφυκτικά χρονικά περιθώρια
■ ’Έκκληση γιά ένότητα τοΰ Προσωπικού στήν άντιμετώπιση 

τών κινδύνων πού άπειλοϋν τή βελτίωση τής θέσεως τών 
τραπεζικών ύπαλλήλων

κ. Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ;
’Επιτρέψτε μου συνάδελφοι, 

πριν δευτερολογήσω νά άναφερ- 
8ώ στό τί συμβαίνει στις Δυτι
κοευρωπαϊκές τουλάχιστον χώρες, 
εκεί όπου κανείς δέν μπορεί νά 
αμφισβητήσει τήν λειτουργία τών 
δημοκρατικών διαδικασιών, επάνω 
στήν λειτουργία Συνελεύσεων καί 
Συνεδρίων.

Θά πέφτομε άπό τά σύννεφα 
έδώ, μέ τις άξιώσεις που έχομε, 
νά εκφωνούμε ή νά διαβάζουμε λό 
γους άν μάς έλεγαν, δτι πριν ά
πό τρεις μήνες πρέπει νά ιμάς 
δώσετε τήν άμιλία σας, γιά νά 
τήν έντάξουμε ατό πρόγραμμα. 
Καί όμως, αυτό επιβάλει έκεΐ ή 
δημοκρατική διαδικασία, δχι γιά 
λογοκρισία, άλλά άπλώς καί μό
νον γιά νά γίνει σωστά ή δουλειά 
τού Συνεδρίου ή τής Συνελεύσε
ως. Τουλάχιστον ένα μήνα πριν 
δίδονται τά κείμενα, άπλώς γιά 
νά ένταχθοΰν καί γιά νά γίνουν 
πάνω σ’ αύτά οί έργασίες καί ά- 
ξιώνεται άπό τόν ομιλητή τόσο 
ή θέση τών κειμένων μέσα στά 
θέματα τοΰ Συνεδρίου, όσο καί 
στον ώρισμένο άπό πριν, χρόνο 
διάρκειας τους.

Καί έγώ, δταν τό πρωτάκου- 
σα, .μου φάνηκε παράξενο. ’Αλλά 
αύτό δείχνει, πόσο άνώριμοι εί
μαστε. Δέν κατέχομαι άπό εθνι
κό πεσιμισμό, ή αίσθημα κα
τωτερότητας. Κάντε καί έσεις μία 
αύτοανάλυση αύτή τή στιγμή ά
πό αύτό τό γεγονός. Ή συνε- 
λεύσιακή απεραντολογία χάριν 
ατομικής προβολής μέ πρωτοφα
νή κατάχρηση τών δημοκρατικών 
εννοιών πρέπει κάποτε νά στα
ματήσει.

Δέν θά διαβάσω όλες τις ση
μειώσεις πού έκράτησα. Θά ιμοΰ 
έπιτραπεΐ, νά διέλθώ σποραδικά 
τά πλέον Εντυπωσιακά ή ουσιώδη 
σημεία καί στήν απόδοση στήν 
«Τραπεζιτική» νά κάνω τις σχετι
κές συνδέσεις αυτών τών ση
μείων.
ΕΝ ΜΕΛΟΣ;

‘Ομιλεΐ μακράν τού μικροφώ
νου μή άκουόμενος. (Χονδρομα- 
τίδης).
κ. Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ:

Ό κ. Χονδροματίδης έχει αν
τίρρηση. "Εχετε καί οί άλλοι άν- 
τίρηση;
ΦΩΝΑΙ:

"Οχι... "Οχι. 
κ. Θ. ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ:

Μπορείτε νά τά πείτε γιά μέ
να, μιά καί θά τά ακούσω εγώ. 
κ. Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ:

Δέν έχω τίπο+ε νά πώ γιά 
σάς, κάνω δεκτά δσα είπατε, λαμ 
βάνω ύπ’ όψιν καί τόν τελευταΐον 
έπαινον, τόν όποιον έπήρατε άπο 
τήν Τράπεζα.
κ. Θ. ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ:

Όμιλεΐ μακράν τοΰ μικροφώ
νου μη άκουόμενος εύκρινώς. 
κ. Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ:

Κύριε Χονδροματίδη, κατ’ αρ
χήν δέν μιλάμε έπί προσωπικών 
θεμάτων έδώ. Ή θέσις στήν ε
πετηρίδα, 'δέν είναι τό μόνο κρι
τήριο γιά τις προαγωγές, τό ξέ
ραμε δλοι.
κ. Θ. ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ:

"Εχω δλα τά κριτήρια, 
κ. Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ:

Τό εύχομαι, άλλά τά κριτήρια 
δέν τά βγάζω έγώ, δέν τά βγά
ζει ό έκάστοτε Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου. "Ερχονται τά ΦΥΛ
ΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ καί βάσει αυ
τών -κρίνονται οί συνάδελφοι, 
κ. Θ. ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ:

Όμιλεΐ μακράν τού1 μικροφώ
νου.
κ. Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ:
Μέ ένα σχήμα λόγου, άρχισε ό 
συνάδελφος Πίσκοπος, δτι οί άν- 
τιπρόσωποι τών υποκαταστημά
των, δέν είναι αντιπρόσωποι τοΰ 
Συλλόγου, άλλά είναι αντιπρόσω

ποι τοΰ προσωπικού. ’Εγώ λέω 
καί τά δυο. Πρός τά άνω μέν, εί
ναι αντιπρόσωποι τών συναδέλ
φων πρός τόν Σύλλογο, πρός τά 
κάτω δέ είναι άντιπρόσωποι τοΰ 
Σ υλλόγου.

Δέν πρέπει νά δυσανασχετείτε 
δτι αλλάξαμε τόν χώρον τών Συ
νελεύσεων. Ό παλαιός χώρος, ή
ταν βέβαια ό χώρος δουλειάς 
μας, άλλά. ξέρετε πολύ καλά δτι 
δέν προσεφέρετο. Έδώ τουλάχι
στον έχομε μιά άνεση καί στις 
ομιλίες καί στις προϋποθέσεις νά 
μάς μείνει μία άντοχή νά παρα
μένουμε μέχρι αάτές τις πρωινές 
ώρες.

’Αποκρούω διαρρήδην, αύτό τό 
όποιο είπε ό συνάδελφος Πίσκο
πος."Οτι δηλ. σπαταλήσαμε χρό
νο γιά κομματικούς σκοπούς. Εί
ναι καιρός συνάδελφε Πίσκοπε, 
αύτά τά περί κομματικολογίας 
καί πολιτικολογίας, νά τά έγκα- 
ταλείψουμε. Τό δικό μας τό Δι
οικητικό Συμβούλιο, απαρτίζεται 
άπό άνθρώπους, οί όποιοι άνή- 
κουν σέ κάθε πολιτική παράταξη. 
"Οπως πιστεύω κάθε Διοικητικό 
Συμβούλιο, πρέπει νά έχει μία 
τέτοια σύνθεση.

Άλλά, επειδή καί προεκλογι- 
κώς έβλήθημεν, άλλά καί κατά 
τήν διάρκειαν τής θητείας μας Ε
ξακολουθήσαμε νά βαλλόμεθα, εύ- 
τυχώς γιά μάς, αύτές οί βολές 
δέν είχαν καμμία άπή-χηση. Εί
μαστε σεβαστοί άπό κάθε κατεύ
θυνση άπό κάθε πεποιθήσεως 
συνάδελφο, άλλά προ παν
τός άπο κάθε πεποιθήσεως ’Αρχή. 
"Ολες οί βολές έπεσαν καί κύ
λησαν χωρίς νά ιμάς πλήξουν.

Μήπως θεωρείτε σπατάλη τό 
δτι ένας συνάδελφος τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου άσκησε τό πο
λιτικό του δικαίωμα σάν ύποψη- 
ψιος βουλευτής; Ό συνάδελφος 
αύτός τίμησε τό χώρο τής ’Εθνι
κής Τρσττέζης καί τοΰ Κλάδου, 
διότι υπέβαλε υποψηφιότητα. 
Δέν μπορούμε άπό τήν μιά μεριά 
νά κατακρίνουμε, τις Εγκυκλίους 
τής Διοικήσεως, πού ζητούν τόν 
περιορισμό τών πολιτικών δικαιω
μάτων καί άπό τήν άλλη νά σκορ
πάμε φοβία γιά νά μήν άσκήσει 
ένας συνάδελφος τό πολιτικό του 
δικαίωμα νά προβληθεί σάν Εκ
πρόσωπος τού "Εθνους.

(Χειροκροτήματα).
‘Ως προς τήν περίπτωση τών 

πράξεων Διοικήσεως 573 καί 
575. Δυστυχώς, σ’ αύτές τις πε
ριπτώσεις, άν δέν ύπαρξη ή άμε
ση άνιίδραση, τό πράγμα πα
γιώνεται. Έδώ, άναλάβαμε 5 
μήνες μετά άπό τήν γένεση αυ
τού τού άτοπη ματος. Ή έξουδε- 
τερωσή του, θά γινόταν, είτε μέ 
μιά όξύτατη κριτική, είτε καί 
μέ τήν δικαστική οδό, βάσει τής 
άρχής τής ίσης μεταχειρίσεως 
τών συναδέλφων.

Ή όξυτάτη κριτική ήσκήθη καί 
προς τήν Διοίκηση καί διά σχετι
κού δημοσιεύματος καί έπίσης έ- 
κλήθησαν καί συνάδελφοι, νά κα
ταφύγουν στήν Δικαιοσύνη μέ δα
πάνες τού Συλλόγου. Δυστυχώς 
είναι άπό έκεΐνα τά θέματα, τά 
όποια δέν αποδίδουν άμέσως. 
Παραμένει σέ όλο τό προσωπικό, 
ή βαθ'ειά εντύπωση, ή πικρία αυ
τή καί πάντοτε είναι ανοικτός ό

δρόμος, γιά τήν δικαστική επι
δίωξη.
κ. Θ. ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ:

Όμιλεΐ μακράν τού μικροφώ
νου.
κ. Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ:

Σάς παρακαλώ κ. Χονδίροματί
δη, τελείωσα μέ σάς.

Οί οργανικές θέσεις στούς βαθ1- 
μούς Τμηματάρχη καίΎποτμημα- 
τάρχη, πράγματι καταργήθηκαν. 
Δέν γίνεται βέβαια σωστή ή ε
φαρμογή, διότι είπαμε, οί κατ’ 
εκλογήν προαγωγές προϋποθέ
τουν είτε οργανική θέσηι,εΐτε συγ
χρόνως ύπαρξη καί τής κατ’ άρ- 
χαιότητα. Αύτή είναι ή βάση τής 
γνωματεύσεως τοΰ νομικού μας 
Συμβούλου καί αυτήν Επιδιώκει 
τό Διοικητικό Συμβούλιο καί 
πρώτο τήν έθεσε, μετά άπό τήν 
κατάργηση τών οργανικών θέσε
ων, πού έγινε βέβαια έπί τών 
ήμερων σας, άλλά καί ή εφαρ
μογή γιά τήν όποια μάς κρίνε
τε, πάλι έπί τών ήμερών σας, 
άμέσως μέ τήν τροποποίηση τής 
διατάξεως, καθιερώθηκε.

Δέν προήγοντο άπό τότε όλοι 
δσοι είχαν εύδάκιμη υπηρεσία. 
Διότι ή τροποποίηση τού ’Οργα
νισμού ή όποια έγινε έπί τών ή
μερών σας, λέει τήν λέξη «κατ’ 
εκλογήν». Τώρα, θέσαμε έμεΐς υ
πό αμφισβήτηση τήν έννοια αύτή 
τοΰ «κατ’ Εκλογήν». Άλλά έν τώ 
μεταξύ μήπως δέν πρέπει νά γί
νονται προαγωγές; "Επρεπε νά 
άναστείλουμε τις προαγωγές για
τί αύτή ή εισήγηση τού Συλλό
γου άκόμη δέν είχε γίνει δεκτή; 
Δέν νομίσαμε πώς ήταν αύτός ό 
στόχος, νά σταματήσωμε τις προ 
αγωγές μέχρι τής έπικυρώσεως 
αύτής τής όρθής άπαιτήσεως-άξι- 
ώσεως τοΰ Συλλόγου. Παίρνομε 
τις προαγωγές -καί έπιδιώκουμε 
νά διευρύνωμε τόν άριθμό τών 
προαγσμένων σ’ αύτούς τούς βαθ
μούς, πράγμα τό όποιο νομίζω 
δτι τό πετύχαμε σέ αρκετά εύρύ 
άριθμό.

Τό Ασφαλιστικό. Λέτε γιά 
συνδιαλλαγή μέ τήν Διοίκηση. 
Ξέρω δτι τό παρόν Διοικητικό 
Συμβούλιο είναι φειδωλό σέ Εκ
δηλώσεις σέ τέτοιες περιπτώ
σεις. Άλλα θά μού επιτρέψετε 
νά δανεισθώ άπό παλαιό, άπό έ
να δημοσίευμά σας στην ΤΡΑ
ΠΕΖΙΤΙΚΗ, μία αρχή, τή,ν ό
ποια υιοθετώ, δχι όμως, σάν μέ
σο καθολικό, άλλά σαν μέσο έ- 
ναλλακτικό.

Λέγατε: «Πρέπει λοιπόν γιά 
νά μήν εϊμεθα κοπέλια τής Διοι- 
κήσεως, νά άρνούμεθα τήν επιθυ
μία τής Διοικήσεως νά συνεργα- 
σθεΐ μέ τήν Διοίκηση τού Συλ
λόγου γιά τά θέματά μας; Πρέ
πει νά λέμε δχι, γιά νά παρι
στάνουμε τούς ήρωες;» Αύτήν τήν 
άρχή άκριβώς χρησιμοποιήσαμε 
κ. Πίσκοπε, άλλά δέν μείναμε 
μόνον σ’ αύτήν τήν άρχή, καί εί
δατε δτι ότα-ν παρουσιάσθηκε μία 
οπισθοδρόμηση στό ασφαλιστικό, 
άμέσως κάναμε τήν προειδοποιη
τική απεργία τοΰ Αύγούστου, 
τών 2 ώρων, γιά νά πετύχουμε 
τήν έξοδό του οστό τήν έμπλοκή 
του καί νά τεθεί έπάνω στήν 
γραμμή άκριβώς πού τό είχαμε 
βάλει. Καί νομίζω δτι δέν τρειά- 
ζεται νά κάμεις μία άπεργία

48ωρο ή 4ήμερο γιά νά πετύχεις 
κάτι. Καί ή προειδοποιητική ά
περγία τών 2 ώ-ρών, έφ-’ δσον έ- 
πέτυχε αύτό πού θέλαμε έδειξε 
καί δείχνει τις άρχές μας καί 
τήν τακτική μας.

Παρουσιάσατε μέρος άπό τήν 
οικονομική έκθεση τοΰ Υπουρ
γείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, 
γιά τό νομοσχέδιο προκαλώντας 
ορισμένες τρομακτικές εντυπώ
σεις. Μά, ή οικονομική έκθεση 
λέει τί πραγματικά συμβαίνει σέ 
ένα Ταμείο -έν δψει μιας ένέρ- 
γειας.

Άλλά, άν οί αριθμοί λένε μία 
πραγματικότητα, έμεΐς πρέπει νά 
έκτιμήσουμε τό γεγονός, δτι αυ
τή ή οικονομική έκθεσις δέν ά- 
πετέλεσε αρνητικό στοιχείο γιά 
νά προχωρήσει τό νομοσχέδιο 
στήν διαδικασία τής προωθήσεώς 
του πρός τό -κοινοβουλευτικό όρ
γανό. Είναι μία έμμεση αναγνώ
ριση καί αύτή τής Πολιτείας δτι 
γιά τά μεγέθη αύτά δέν φταίνε 
τά Ταμεία.

Δέν προβληματίζεται ή Άρχή, 
σ’ αύτό τό θέμα. Άλλά, γιατί νά 
δίνομε έκεΐ τήν βαρύτητα, καί νά 
μήν δίνομε βαρύτητα, στό δλο 
λοιπό νομοθέτημα καί γιά τό ό
ποιο ναμοθέτημα δέν έμεινε άνη- 
μέρωτο τό προσωπικό. Γιατί ναι 
μέν δέν μπορούσαμε νά κυκλοφο
ρήσομε ένα κείμενο νομοθετικό, 
πλήν δμως καί σέ συγκεντρώσεις 
καί μέ ανακοινώσεις, μέ πλήρεις 
έννοιες, γνωρίσαμε στό προσω
πικό, πώς άκριβώς έχει τό σχέ
διο Νόμου, σέ τί άποσκοπεΐ καί 
ποιες οί ώψέλειες.

Καί επαναλαμβάνω δτι στηρί
ζεται στήν απορρόφηση τών δύο 
κλάδων, τοΰ Ταμείου Συντάξεων 
τής Τραπέζης ’Αθηνών, άπό τά 
δύο αύτοτελή ’Ασφαλιστικά Τα
μεία τής Εθνικής, τό Ταμείο 
Συντάξεων καί τό Ταμείο Αύτα- 
σφαλείας καί συγχρόνως, γίνεται 
καί απαλλαγή τής Τραπέζης άπό 
τήν τροχοπέδη τών υπουργικών 
αποφάσεων, γιά νά δώσει τά δσα 
δίνει βάσει τού Ν. 3662)57.

Καταλαβαίνετε αύτό τί σημαί
νει. Θά μπορεί καί ή δική μας 
Τράπεζα μέ Νομοθετική κάλυψη 
νά ενισχύει τό Ταμείο — χωρίς 
χρέωσή του — σέ ικανοποιητικό 
ύψος ανάλογα μέ τις δυνατότητές 
της, άλλά καί μέ τόν έλεγχο καί 
τις δίκαιες αξιώσεις τής συνδι
καλιστικής πλευράς.
• Επαναλαμβάνομε δτι ισχύει 

πάντοτε έπί τού ασφαλιστικού 
θέματος, ή άπόφασις πού ένέκρι- 
νε ή Γενική Συνέλευση τού Συλ
λόγου μας στις 8.3.73 (ΤΡΑΠΕ- 
ΖίΤΙΚΗ 23.3.73).

Πρόκειται περί υπομνήματος 
τού Συλλόγου — έπί τών ήμε
ρών σας -—- (8.3.73), πρός τή 
Διοίκηση τής ΕΤΕ, δπου μέ πολι 
σωστή έκφραση, τότε, ύπερημύ- 
νεσθο τής έ,νώσεως, σάν τοΰ τρό
που έκείνο-υ ό οποίος θά άποτε- 
λέσει τήν βάση καί γιά τήν εξυ
γίανση τών Ταμείων. ‘Ομιλούσατε 
περί αυτοτελών άσφαλιστικών 
’Οργανισμών έναποιημένων κατά 
κλάδους, καί δτι, κείνα τά πα- 
λαιά στοιχεία τά όποια έχώριζαν 
ήσφαλι-σμένους καί συνταξιούχους 
άπό τά 1953 δέν είναι πραγμα-

τικότης καί δέν ήταν αιτίες, οί 
οποίες θά έπρεπε νά ΰπιτείίνουν 
καί νά παρατείνουν τόν διχασμό 
τού προσωπικού.

Τις θέσεις σας αύτές έπανα- 
λάβατε καί πρός τήν παρούσα 
Διοίκηση τής Τραπέζης (Νοέμ
βριος 1974 — ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ 
Φεβρουάριου, 1975) τονίζοντες 
δτι «έπιθυμία μας είναι ή ένό- 
ποίηση τών ασφαλιστικών Τα
μείων τού Προσωπικού καί θά 
πράξωίμέν πάν τό δυνατόν καθ’ 
δσον έξάρτάται άπό μάς». Καί, 
συνεχίζατε, δτι έπί τοΰ ασφαλι
στικού θέματος ΐ-σχυει στό ακέ
ραιο τό υπόμνημά σας τής 8. 
3.73.

Συνεχίζουμε, υλοποιώντας τά 
παραπάνω συνάδ. Πίσκοπε.

Σέ ένα σημείο μπορώ νά πώ 
δτι διαφωνούμε, στό δτι τότε, 
βάζατε σάν προϋπόθεση τήν δια
σφάλιση τής περιουσίας τών Τα
μείων, ύπερ τών ήσφαλισμένων 
καί τών συνταξιούχων τοΰ παλαι
ού ταμείου τής ’Εθνικής. Αύτό, 
άν προχωρούσατε στήν νομική 
διαδικασία, θά βλέπατε δτι δέν 
είναι δυνατό νά πραγματοποιη
θεί. Πραγματοποιείται ή διασφά
λιση τής περιουσίας τών Τα
μείων, γιά τά Ταμεία. Διότι ή 
περιουσία τοΰ Ταμείου δέν άνή- 
κει οΰτε στούς ήσψαλιάμένους, 
οΰτε στούς συνταξιούχους. Ανή
κει στά Ταμεία, σάν πηγή πό
ρων, γιά νά καλύπτουν άσφαλι- 
στικές τους υποχρεώσεις.

‘Οπότε, δέν είναι θέμα, άνα- 
δρομής στό παρελθόν, άλλά εί
ναι θέμα ένώσεως τών Ταμείων 
καί έπάνω σέ αύτή τήν βάση 
προχωρήσάμε στήν πρώτη φάση, 
τήν νομοθετική.

Επαναλαμβάνω δτι μέ τόν 
τρόπο πού είπαμε ένημερώθη τό 
προσωπικό, καί πρέπει νά έχει 
γνωρίσει, τό περιεχάμενον τού 
νομοθετήματος. Χώρια πού δλοι 
οί ενδιαφερόμενοι γιά τά συνδι
καλιστικά, έσπευσαν, έμερίμνη- 
σαν καί πήραν καί τό σχέδιο. 
Δυστυχώς, υπάρχει μία ποολαιά 
μερίς συνταξιούχων, οί όποιοι 
προσηλωμένοι στήν έποχήν τοΰ 
1 953, στέκονται έμπόδιο καί πα
ρά τήν πλειοψηφία τού Διοικητι
κού Συμβούλιου, οϊ ενέργειες αύ
τής τής μερίδας, κατά τόν τρό
πο τόν γνωστό, πού στηρίζεται 
στήν άδιαψορία καί απουσία τών 
πολλών, παίρνουν τήν μορφή α
ποφάσεων Γ ενικών Σ υνελεΰσεων 
καί έτσι πρόσφατα έκυκλοφόρησε 
ένα ψήφισμα δχι εύνοϊκό πρός τό 
θέμα.

Άλλά, συνάδελφοί -μου, δταν 
τά ψήφισμα αύτό, τό ύπογράφει 
ό σεβαστός κατά τά άλλα, κ. 
Βασιλόπουλος, παλαιός συνδικα
λιστής, -καί παλαιός Ύποδ)ντής 
Προσωπικού, άς μού έπιτραπή 
νά έκφ-ράσω έκ μέρους τοΰ έν έ- 
νεργεία προσωπικού, τήν πικρία 
πρός τόν κ. Βασιλόπουλο, πού ή
ταν τό δεξί χέρι τού τότε Διοι- 
κητού Κυριακόπουλου (1955 - 
1958) τότε δηλ. πού ήταν ζεστό 
τό ζήτημα.

Γ ιατί τότε δεν άποκαθιστοΰσε 
τά θύματα τοΰ 1953;

Γ ιατί δέν ένεργοϋνε νά μήν έ- 
πιβαρύνονται τά Ταμεία μέ τά

ποσά πού έδινε ή Τράπεζα γιά 
ένίσχυση καί παρουσιάζουν σήμε
ρα τό πρόβλημα στό γνωστό ύ
ψος; Ένώ τότε ήταν ΰψους πού 
εύκολα μπορούσε ν’ άποσβεσθεί 
καί θά καθιερούτο άπό τότε τό 
σύστημα τής άποσβέσεως;

Δέν μπορούν παγωμένες κα
ταστάσεις μιας 25ετίας νά απο
τελούν έμπόδιο στήν άσφαλιστι- 
κή καί συνδικαλιστική ένότητα 
καί νά θέτουν σέ νομική άμφισβή- 
τηση, τήν ασφάλιση τού προσω
πικού τής Τραπέζης πού προσε- 
λήφθη μετά τήν συγχώνευση καί 
αποτελεί σήμείρα τόν κύριο κορμό 
τοΰ έν ένεργεία Προσωπικού.

Λυπάμαι, άλλά, έφ’ δσον, τό 
Διοικητικέ Συμβούλιο τοΰ Συλλό
γου τών Ύπαλλήλων τής Εθνι
κής, τού έν ένεργεία προσωπι
κού τής Εθνικής, έχει πάρει και 
παλαιότερα αύτή τήν έντολή άπό 
Γενική Συνέλευσή του, Βά πρέπει 
έπί τή βάσει αύτής τής άρχής νά 
προχωρήσει στήν ένωση τών ά- 
σφοίλιστικών οργανισμών, διότι 
ή ένωση τών άσφάλιστικών οργα
νισμών, είναι τό βάθρο τής έ
νώσεως καί τού συνδικαλισμού.

Βέβαια, δέν σαματά έδώ- τό 
μέρος τών πόρων. Χρειάζεσαι 
δουλειά, χρειάζεται πίεση, ώστε 
πέρα άπό τό χώρο τού Ν. 3662 
ή Τράπεζα, νά έφαρμόσει μία με- 
θόδευση, ώστε καί τά φερόμενα 
ώς χρέη, τά παλαιά, νά περά
σουν σέ άποσβεστέους λογαρια
σμούς, ώς έπίσης καί τά παρόν
τα, τά ποορουσιαζόμενα σάν ά- 
νοίγματα -καί φυσικά και τά μελ
λοντικά, νά καλύπτωνται.

Πρός αύτήν τήν κατεύθυνση ά- 
σκαΰμε πίεση. Ό κ. Πετρίτσης 
λέγει δτι έπαιίρώμεθ-α, πώς πιά- 
σαμε «χοντρά» θέματα. Βέβαια, 
πιάσαμε χοντρά θέματα, ήταν αύ
τά ά όποια έκκρεμοϋσαν άπό 
καιρό. Καί δσο παλαιά είναι τά 
θέματα, δσο καί αν τά έχειρίσθη- 
σαν καί παλαιότερα Διοικητικά 
Συμβούλια, έφ’ δσον δέν έτελείω- 
σαον ή δέν προωθήθηκαν- σέ ένα 
σημείο τέτοιο, ώστε νά πάρουν 
εύνοϊκή τροπή, αύτά συσσωρεύ
ονται, μέ δλες τις δυσκολίες τους 
καί παρουσιάζονται άκόμη δυ
σκολότερα.

Δέν ήταν δυνατόν νά μήν πιά- 
σουμε τά θέματα αύτά. Καί έ- 
πομένως, δέν ήτο δυνατό καί τά 
θέμοττα αύτά, τά θέματα ογκό
λιθοι, νά λυθούν μέσα σ’ αύτούς 
τούς λίγους -μήνες. Χρειάζεται 
πολύ δουλειά, γιά νά μπορέσου
με νά καλύψουμε καί τό θέμα 
τών πόρων, κατά τό δεύτερό του 
μέρος, πού είναι ένα άπό τά 
«χοντρά» αύτά θέματα..

"Ερχομαι στον ’Οργανισμό. 
’Επαναλαμβάνει ό κ. Πίσκοπος έ- 
κεΐνο τό παλαιό έπιχείρηίμα, στό 
όποιο τούχει δοθεί κατ’ έπανάλη- 
ψη απάντηση. "Οτι ό όμιλώ-ν 
βρισκόταν, συμμετείχε στήν ό- 
μάδα έργασίας σάν εκπρόσωπος 
τής Διοικήσεως. Κύριοι, δέν ή
μουν έκπρόσωπος τής Διοικήσε- 
ως. Ήμουν ένας άπλός υπάλλη
λος, Ενας υπηρεσιακός παράγον
τας στή μία ’Επιτροπή τήν όποια 
συνέστησε ή Διοίκηση- τής Τρα
πέζης. Εκπρόσωπος είναι ένας, 
δταν εύρίσκεται σέ διαπραγμα
τεύσεις μέ τόν συνδικαλισμό, ά
πό πλευράς εργοδότου.

Άλλά, έδώ προέχει ή σκέψη. 
"Οταν κάποιος σκέπτεται έπάνω 
στά δίκαια τών έργαζομένων, δέν 
είναι δύσκολο νά μεταπηδή-σει 
άπό τήν μία πλειρά στήν άλλη. 
Καί άν άκόμη άπό συνδικαλιστής 
γυρίσει στήν άσκηση υπηρεσια
κού καθήκοντος σέ θέματα προ
σωπικού, καί πάλι, θά δούμε κα
τά πόσον νικά ή σκέψη ή Εργατι
κή. Καί νο,μίζω καί οί συνεργάτες 
μου, οί παλαιοί, καί ό ύποφαινό- 
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(ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τη σελ. 22) 
μένος, δέν κάναμε αλλαγή στή 
σκέψη μας.

'Ομιλήσατε περί διαλύσεως 
καί συστάσεως Επιτροπών, γιά 
τόν ‘Οργανισμό. Στην παιροΰσα 
θητεία τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου, οΰδεμία διάλυσις καί σύ- 
στασις Επιτροπών έγινε. "Εγινε 
μόνον ή σύστασις αυτής τής Ε
πιτροπής, ή όποια εργάζεται και 
έχει φθάσει στο τελευταίο άρθρο 
τών μεταβατικών διατάξεων. ‘Αλ
λά, μέ τις γνωστές περιπέτειες 
τοΰ Δεκεμβρίου καί συγχρόνως 
μέ τις υποθέσεις αρχαιρεσιών καί 
αύτό τό σημείο καθυστερεί προ
σωρινά. Είμαστε στό τελευταίο 
άρθρο τών μεταβατικών διατάξε
ων. *0 ‘Οργανισμός, τον πρώτο 
μήνα τοΰ νέου Διοικητικού Συμ
βουλίου, θά έρθει ώς έχει κατα
σταλάξει , θά τυπωθεί και θά δο
θεί στό Προσωπικό, ώστε νά εκ
φέρει το Προσωπικό τις κρίσεις 
του. Τίποτε τό κρυφό, επαναλαμ
βάνω, δέν θά γίνει.

01 απόψεις τής Συλλογικής 
πλευράς, είναι τέτοιες, πού δέν 
νομίζω ότι θά σνοσρσποΰν άπό 
την κρίση τοΰ Προσωπικού. Νά 
συμπληρωθούν ναι. Νά άνατρα- 
ποΰν όμως, όχι. διότι εκεί οπού 
στεκόμαστε, νομίζω δτι στεκό
μαστε καλά.

Τό θέμα των μ ή 
πτυχιούχων. Λέτε 
δτι δέν θά υπήρχε αν1 έφηι,ο- 
μόζετο ή αρχή τής ίσης μεταχει- 
ρίσεως, δτι άκριβώς υπάρχει 
στήν Τράπεζα τής 'Ελλάδος και 
στήν ‘Εμπορική. Δηλ. Σχολή 
Τραπεζικών Σπουδών. Μια και 
τό θέμα δέν τό παραλάβαμε έτσι, 
άλλά σέ μία κατάσταση ποΰ ά- 
ναφερόταν σέ παλαιούς συναδέλ
φους, πού είναι γνωστό δτι ό πα
λαιός συνάδελφος δύσκολα κάθε
ται στό θρανίο και κυρίως διότι 
ή Σχολή, έχει μεγαλύτερο απο
τέλεσμα για τον μέσο και τόν 
νέο συνάδελφο, ακολουθήσαμε τό 
μικτό σύστημα.

Βάζομε σάν τρίτο θέμα και 
ίδρυση Σχολής. Τό περιεχόμενο 
τής πράξεως διαιτησίας περιλαμ
βάνει σάν τρίτο αίτημα τό θέμα 
αύτό.

Είπατε «. Πίσκοπε δτι προ
χώρησε ή ώργανωμένη πλευρά 
τών μή πτυχιούχων υπαλλήλων, ό 
Σύνδεσμος δηλ. τών μή πτυχιού
χων, ανεξάρτητα, γιά νά μην 
«προδοθοΰν» όπως ίσχυιρίζεσθε.

Επικαλούμαι τήν μαρτυρίαν 
τών κυρίων Καραμιχάλη, Δράϊκου
και 8Χο>ν τόάν έκπροσώπίον τών
μή πτυχιούχων, δταν σέ σύσκεψη 
πού είχαμε, τόν Αύγουστο, εάν, 
(ναι ή δχι), ή πρόταση γιά τήν 
παραπομπή στή Διαιτησία έγινε 
άπό τό Διοικητικό Συμβούλιο, 
"Εγινε- άπό τό Διοικητικό Συμ
βούλιο καί έθεωρήθη, δτι είναι 
σωστή, δτι είναι ή μόνη καί αυτά 
επιβεβαιώνεται καί μέ τήν πρό
σφατη ανακοίνωση τοΰ Συνδέ
σμου πού λέει: «ήταν ή έσχατη 
κα! πιο θαρραλέα ενέργεια γιά 
νά φανεί έπΐ τέλους καί ό αριθμός 
τών γενναίων πού κρύβει ανάμε
σα στά μέλη του ό Σύνδεσμος».

Είναι ή γνωστή ανακοίνωση 
Ν 83 πού λέει, δτι αντίστροφη 
μέτρηση γιά τήν οριστική πιά 
επίλυση τοΰ θέματος άρχισε ήδη.

Καί εννοεί τόν μηχανισμό τής 
διαιτησίας. "Οπως είπαμε, εμείς, 
τό παρόν Δ.Σ. τοΰ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 
τόν συλλάβαμε καί τόν προχω
ρούμε σάν τόν μόνο τρόπο, σέ 
στιγμή πού δέν είναι δυνατό τό 
αίτημα νά προβληθεί έστω καί 
μαζί μέ άλλα αίτήμοπα,' διά κι- 
νητοποιήσεως τοΰ προσωπικού, 
διότι είναι γνωστό δτι θά δη
μιουργούμε τις αντιδράσεις εκεί
νες, πού θά μπορούσαν νά άδη- 
γήσουν καί σέ εμφύλιο πόλεμο 
μέσα στήν Τράπεζα.

’Εδώ, στήν Διαιτησία τό κάθε 
μέρος, Εργοδότης, Κράτος, Δι
καιοσύνη, Άνωτάτη Συνδικαλι
στική ηγεσία, θά πάρουν τήν θέ
ση τους. Δηλαδή άν είναι ή δέν 
είναι δίκαιο τό θέμα αυτό.

Τ ά Φύλλα Π ο ι ό τ η- 
τ ο ς. Δέν είναι μικρό θέμα. 
Βρήκαμε την εισήγηση μιας ’Ε
πιτροπής, προϊόν εργασίας, πριν 
άναλάβουμε μια δοκιμαστική ε
φαρμογή. Είναι θέμα τής πρώτης 
σειράς στά καθήκοντα τού νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ί προσωρινότη
τες, "Εγινε ομαδοποίηση γιά 
νά υπάρξει μια ομοιογένεια. Τόν 
φάκελλο πού πήρε τό Διοικητικό 
Συμβούλιο άπό τήν εποχή Θεο
φαν οπούλ ου, τόν διέκριναν στοι
χεία μέ ανομοιογένεια, ή όποια, 
δέν ώφείλετο σέ έλλειψη καλλι
γραφίας δπως ειρωνικά διατυπώ
θηκε άλλά στό δτι ό κάθε συνά
δελφος διατύπωνε δπως νόμιζε 
αύτός τήν περίπτωσή του. Καί 
εδώ άνέψερε ό συνάδελφος Θεο- 
φανόπούλος, δτι μέσα εκεί υπήρ
χε καί ή ρύθμιση τού Ν. 751. 
Στις προσωρινότητες δέν υπάρ
χει το θέμα τού Ν. 751. Είναι ό 
χρόνος πού λογίζεται στους συ
ναδέλφους τού 751 σάν προσω
ρινότητα, δταν προσελήφθησαν.

Τό θέμα τών πολεμιστών τοΰ 
751, 6έν είναι έκεί. Είναι ή κα

τάργηση τοΰ νόμου τής δικτα
τορίας, ό όποιος είχε καταργή
σει τόν νόμο τού 1 966 γιά προώ
θηση τών πολεμιστών κατά 2 έ
τη.

Θέλω νά μοΰ πήτε συνάδελφε 
Πίσκοπε, ποιο ήταν τό μέλος 
εκείνο τοΰ Διοικητικού Συμβου- 
λίου, τό οποίο έδήλωσε στήν ’Ε
πιτροπή δτι τό ανθυγιεινό επί
δομα, δέν πρέπει νά δοθεί ατούς 
χειριστές τοΰ Κέντρου Μηχανο
γραφίας; Διότι κάτι τέτοιο, δέν 
τό ξέρει τό Διοικητικό Συμβού
λιο, καί δέν είναι δυνατόν, μέλος 
του νά έδήλωσε, δτι δέν παρου
σιάζονται εκεί προϋποθέσεις, γιά 
νά χορηγηθεί τό επίδομα άνθυ- 
γιεινής εργασίας. ’Αποτελεί επί
θεση κατά τοΰ Δ.Σ. καπά τήν 
γνωστή τακτική.

Τ ά αναδρομικά 
τών υπερωριών. Λέτε 
κ. Πίσκοπε, δτι κάνουμε αναγνω
ριστική καί δχι διεκδικητική α
γωγή. Γιά νά γίνει μία διεκδι- 
κητική άγωγή, πρέπει νά ξέρετε 
δτι ό ένάγων πρέπει νά ζητήσει 
συγκεκριμένα τί τοΰ χρωστάνε. 
"Εχετε ύπ’ δψιν σας εσείς ό ί
διος κ. Πίσκοπε, άπό τότε πού 
τά ζητάμε, γιά μία 5ετία, μπο- 
ρεΐται νά ξέρετε πότε κάνατε υ
περωρίες καί πόσα δικαιούσθε 
νά πάρετε; Διότι κανένα δικόγρα
φο αγωγής δέν είναι δυνατόν 
νά πάει στά Δικαστήριο, άόρι- 
στο. Και πόσο μάλλον, δταν 
πρέπει αυτά νά τά ζητήσει κα
νένας γιά 2 ή 3 χρόνια ακόμη. 
Καί δταν αυτά είναι μέσα στά 
άρχεία τής Τραπέζης, καί ίσως 
νά μην είναι ή Τράπεζα σέ θέση 
νά τά μαζέψει καί νά τά δώσει, 
καί φυσικό είναι νά κωλυσιεργή
σει γιά νά μην δώσει όπλα εναν
τίον της.

Ή αναγνωριστική άγωγή Ο
μως, μπορεί νά προχωρήσει καί 
νά έχει ένα ευνοϊκό Αποτέλεσμα, 
οπότε, ό ένάγων καί πίσω άπό 
αυτόν, δλο τό προσωπικό διά 
τοΰ Συλλόγου, έχει μία βάσιμη 
αξίωση. Νά γιατί έγινε άναγνωρι- 
στική άγωγή, και δέν πρέπει, 
πριν καταλάβουμε τήν έννοια τών 
λέξεων, νά τις πετάμε μόνο καί 
μόνο γιά νά δηιμιουργήσωμε μία 
έντύπωση εις βάρος κάποιου καί 
συγκεκριμένα του Δ.Σ.

Θεωρώ δίκαιο, δτι, όρθώς έπί 
προηγουμένων Δ.Σ. προηγήθηκαν 
τά ύποκοτταστήματα όσον άφορά 
τά επιδόματα θέσεως. Καλό θά 
ήταν νά υπήρχε συγχρονισμός 
άλλά πρέπει νά ύπογραμμίσωμε,
οτι, <χφθΟ έτέθη πρόβλημα ττροτε-
ραιότητος, νάάναγνωρίσουμε στά 
υποκαταστήματα, δτι έχουν τό 
μεγαλύτερο βάρος τής δουλειάς. 
Δέν είμαι πολιτικός αυτή τή στι
γμή. Ξέρω, δτι γίνομαι δυσάρε
στος στους συναδέλφους τής Διοιί- 
κήσεως στό χώρο δηλαδή πού 
καί έγώ ανήκα υπηρεσιακά. ’Αλ
λά, δέν είναι δυνατόν νά μην υ
πάρξουν καί τά κίνητρα τής άπο- 
δόσε,ως ατούς συναδέλφους τής 
Διοικήσεως, οτα.ν μάλιστα οί μι
σό! συνάδελφοι τής Διοικήσεως, 
ϋπό μορφή άλλων ειδικών επιδο
μάτων, είτε ώς μελετηταί, είτε 
ώς όργανωταί, είτε ώς έπιθεωρη- 
ταί κλπ. λαμβάνουν.

Είναι γνωστό δτι, άπό τό 
1974, πού ϊσχυσε ή σύμβαση τής 
έξομοιώσεως, αυτά καταργήθη- 
καν. Τά διεκδικοΰμε έμεΐς. Πιέζου 
με,δπως καί γι’ άλλα θέματα πού 
ή κατάργησή τους οφείλεται στήν 
«έξομοίωση». Φυσικά, δέν πετύ
χαμε τό δλο θέμα τών επιδομά
των. Άλλά, δταν ύστερα, άπό 
τόσα χρόνια, επέτυχε ό Σύλλο
γος τήν επαναφορά τών επιδο
μάτων τών υποκαταστημάτων, τό 
νά έπιτύχωμε τις άλλες κατακτή
σεις (τριετίες, κλάσματα κλπ.), 
σέ ανάκτηση τών όπτολεσθέντων 
άπό τήν έξομοίωση καί νά έχωμε 
ήδη τώρα, τήν αποδοχή έκ μέ
ρους τής Διοικήσεως γιά τήν 
μέσα σ’ αυτόν τόν μήνα εξέταση, 
ευνοϊκή τοΰ θέματος, είναι καί 
αύτό μία κατάχτηση.

Τό δριο ηλικίας εξόδου τών 
γυναικών. Ώμιλήσατε περί φω
τογραφιών. "Ισως ή φωτογρα
φία νά βοήθησε τό αίτημα τοΰ 
Συλλόγου πού ήδη προϋπήρχε. 
Καί πού τό Δ.Σ. τό διεύρυνε 
τουλάχιστον γιά τό 1 977 σ’ δλες 
τις ένδιαφερόμενες.

Γιά τά τέκνα τών συναδέλφων 
πού προσελήφθησαν. ΌμιλεΤτε 
γιά τά δέκα τέκνα, πού τοποθε
τήθηκαν σέ επαρχιακά καταστή
ματα. Όίμιλεΐτε γιά τά τέκνα 
τών συναδέλφων πού τοποθετή
θηκαν γιά κάποιο λόγο, άσφαλώς, 
διότι τό έζήτησαν οί γονείς τους 
προκειιμένου νά προσληφθοΰν.
κ. Ν. ΠI ΣΚΟΠΟΣ :

Κορίτσια 1 8 έτών νά τά στέλ
νουν στην Μακεδονία, καί ό πα
τέρας νά εργάζεται έδώ.

(Διαλογικαί συζητήσεις). 
κ. Ε. ΜΑΥΡ.ΟΥΛΙΔΗΣ:

Ήταν αίτημα τών γονέων 
τους. Π άρτε τα, είναι άποτυχόν- 
τα, καί στείλετε τα έκεί. Βέβαια 
δέν μπορούν νά μείνουν έπ’ άπει
ρον εκεί. "Ομως, γιατί στά θέ
ματα τών τέκνων συναδέλφων, 
δέν έξετψήθη, δτι ανεβάσαμε μέ

πρόσληψη ακόμη 80 τέκνων, τήν 
πρόσληψη τοΰ Νοεμβρίου τοΰ 
1976;
κ. Ν. ΠΙ ΣΚΟΠΟΣ :

Ήταν ϋπολοιπάμενος αριθμός, 
κ. Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ:

Ήταν απολειπόμενος άριθμός, 
ό όποιος όμως έπΐ προηγουμέ
νου Διοικητικού Συμβουλίου, δέν 
είχε είσαχθεΐ. Τό αξιώσαμε, τό 
πετύχαμε. Ήταν ένα θετικό άπο- 
τέλεσμα γιά μάς, τό όποιο νο
μίζω άπό αντικειμενικότητα έ
πρεπε νά τό άναφέρετε.

'Ομοίως ή ασφάλιση τών τέ- 
- λερς καί τών διαχειριστών, είναι 

ένα θέμα ανοικτό τό όποιο τό 
έχει άναλάβει τό ομοσπονδια
κό δργανο. Άλλά, δέν έγι
νε ή οικονομική άνακούφιση, ή 
αύξηση τών επιδομάτων, τών 
τέλερς καί τών διαχειριστών;
Γ ιατί δέν τά έξετ ψήσατε;

Γιά τ ά πλάγια 
μέσα. Είναι ένα θέμα τό ό
ποιο δημιουργήθηκε δυστυχώς, 
έπί τών ήμερων μας. Κτυποΰμε 
τις περιπτώσεις όπου μάς δί
δονται σαφή στοιχεία.

Παραβιάσεις 
εργατικής νομο
θεσίας. Μήπως, επει
δή δέ έγιν<χν καταγγελίες 
διά τοΰ Τύπου, σημαίνει δτι δέν 
παρακολουθοΰνται καί δέν πατάσ 
σο,νται έκεί οπού μάς καταγγέ- 
σονται έκεί δπου μάς καταγγέλ
λονται;

Κανονισμός ’Ε
νοικίων. Είναι ήδη έ
τοιμος εις τήν Διεύθυνση Προ
σωπικού, καί αυτές τις μέρες πε
ριμένομε τήν παράδοσή του στά 
Δ.Σ. γιά επεξεργασία.

’Επαναλαμβάνω συνάδελφε Πί
σκοπε, δπως καί σέ κάθε αντι
πολιτευόμενο. Μάς ανέπτυξε μία 
θεωρία ό συνάδελφος Πετρίδης 
περί άντιπολιτεύσεως. Τήν δέχο
μαι τήν θεωρία. Άλλά, ποιος τήν 
εφαρμόζει; Βάλτε τό χέρι στήν 
καρδιά. Αντιπολίτευση τί σημαί
νει; Μελετώ τά θέματα, είμαι ά
ξιος συνδικαλιστής τά γνωρίζω. 
Κε Πρόεδρε, Κε Γραμματέα, Κε 
υπεύθυνε στό Δ. Σ. Αυτό τό πρά
γμα πρέπει νά γίνει έτσι. Δέν 
τό δέχονται; Τότε βεβαίως θά 
κάνεις τήν κριτική σου.

Αντιπολίτευση σημαίνει, προ
τάσεις καί συνεργασία. Δέν ση
μαίνει, κρατώ κάτι γιά τόν εαυτό 
μου, γιά νά καραδοκήσω καί νά 
τό χρησιμοποιήσω σάν όπλο σέ 
ένέδρα.

Πολλά άλλα έλέχθησαν άπό 
τόν συνάδελφο Πίσκοπο, δπως ή 
παρακράτηση τών ήμερο μισθίων 
τών απεργιών, τό ίδιο είπε καί 
άλλος συνάδελφος. Βέβαια, υ
πάρχει ό Νόμος 1943)51, ό ό
ποιος καίτοι είχε γίνει διάτρη
τος στό παρελθόν, άναβιοΐ. Λαμ- 
βάνεται ύπ' δφιν ή πρόταση τού 
συναδέλφου Μπαμίχα, γιά νά κα- 
λύψη ό Σύλλογος, άλλά μέχρι 
πότε θά μπορεί ό Σύλλογος νά 
καλύπτει; Θά κάνει μία εποχιακή 
εντυπωσιακή ενέργεια. Μήπως 
δμως αύτό είναι ένα κακό προη
γούμενο; Δέν τό βρίσκω τελε
σφόρο μέσο.

’Εκεί δπου πρέπει νά ρίξωμε 
τά βάρος μας, καί τό παραδέ
χθηκε ό συνάδελφος Μπαμίχας, 
καί νομίζω δτι τό παραδεχόμαστε 
δλοι, είναι δτι πρέπει τέλος 
πάντων, νά αγωνιζόμαστε μή 
σκεπτάμενοι δτι θά χάσωμε το 
μεροκάματο.

Τό άπεργιακό ταμείο, πρέπει 
νά λειτουργήσει σάν ένας ασφα
λιστικός οργανισμός. Καί έπ’ 
αΰτοΰ πρέπει νά γίνει σοβαρή 
προεργασία.
ΕΝ ΜΕΛΟΣ:

Όμιλεΐ μακράν τοΰ μικροφώ
νου.
κ. Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ:

Τά θέματα συνάδελφε, ιεραρ
χούνται. 'Ο χρόνος πρέπει νά 
περιλάβει όρισμένα θέματα.

(Διαλογικαί συζητήσεις).
,κ. Ε, MAPΟΥΛΙΔΗΣ:

’■Εν πάση περιπτώσει, είναι 
ένα θέμα τό όποιο θά κινηθεί. Τό 
αντιμετωπίζει ήδη ή ‘Ομοσπον
δία. Άλλά, έχει καί αύτό τήν 
δυσκολία του. Θέλει γενική κινη
τοποίηση, θέλει ανατροπή Νόμου. 
(Σ.Σ. Πρόκειται περί τής καταρ- 
γήσεως τοΰ Ν. 1943)51.

"Οσον άφορά τό θέμα τών 
μητέρων. ‘Οφείλω νά σάς υπο
δείξω νά σταματήσετε τις φρά
σεις «εγκληματική άδιαφαρία» 
γιά τά Διοικητικό Συμβούλιο «ό 
μύθος περί σοβαρών κυρίων», 
«περί αγωνιστών» καί περί «α
διάφθορων». Είναι ορισμένες λέ
ξεις τις όποιες χρησιμοποιείτε 
κ. Πίσκοπε, χωρίς πιθανόν νά 
σταθμίζετε πρώτα τήν έννοια, 
και ύστερα νά τις λέτε. Δηλαδή, 
δταν τό άδιάφθορον, τό λέτε ει
ρωνικά, έννοεΐτε δτι υπάρχει κύ
μα διαφθοράς ατά Διοικητικό 
Συμβούλιο;

Πρέπει νά τά σταθμίζετε αυτά 
τά λόγια σας. Καί εμείς σάς έ

χομε απαντήσει μέ οξείς φράσεις,

όχι δμως προσβλητικές καί άκό- 
μα περισσότερο κολάσιμες.

Στό θέμα τής προστασίας τής 
μητρότητας τόσο στήν. βελτίωση 
της πενθήμερης εβδομάδας μέσω 
Ο I ΟΕ όσο καί στήν κατάργηση 
τής σκληρότητας στις κυοφορού
σες τό Δ.Σ. κάνει τό καθήκον 
του. Στήν δεύτερη περίπτωση έ
θεσε προσωπικά τόν κ. Διοικητή 
ενώπιον τών ευθυνών του έπί αν
θρωπιστικού επιπέδου πριν δώσει 
δημοσιότητα στό θέμα καί εκθέ
σει τήν Τράπεζα στις αρμόδιες 
Αρχές καί τήν Κοινή Γνώμη.

Άναφέρθηκαν καί οί αρχαιρε
σίες, οί παρούσες. Είπα στήν 
σρχή τής ομιλίας μου, πώς καί 
γιά ποιο λόγο ενεργήσαμε έτσι, 
γιά νά φθάσομε στήν ήμερα τήν 
σημερινή. Αυτά είχαν σταθμισθεΐ. 
Τό δτι ό δικαστής άπό τήν έδρα 
του άνεγνώρισε τήν ισχύ τοΰ άρ
θρου 27 τοΰ Καταστατικού, αύ
τό ήταν μία νίκη τού Συλλόγου. 
Δεν θέλω νά καυχηθώ ότι είναι 
νίκη τού παρόντος Διοικητικού 
Συμβουλίου, είναι νίκη τοΰ Συλ
λόγου διότι άπέφυγε τήν ταλαι
πωρία τής προσωρινής Διοική- 
σεως.

Τά περί πρωτοβουλίας συνα
δέλφων, τούς όποιους εξομοιώνε
τε μέ τήν εποχή πού εϊσαστε ε
σείς στον βαθμό τους, πού έκα
ναν τό διάβημα γιά τόν διορισμό 
προσωρινής Επιτροπής, δέν έ
πρεπε νά τούς επαινείτε, έττρεπε 
νά τούς σταματήσετε. Διότι έφ’ 
όσον έχετε τήν άξίωση νά ήγη- 
θεΐτε τού μεγάλυτέρου έργατου- 
παλληλικοΰ Σωματείου, ένα προ
σόν γι’ αύτήν τήν δουλειά, είναι 
μία διορατικότητα. Καί άς μήν 
προχωρήσω γιά τό θέμα αύτό, 
γιατί «στό σπίτι τού κρεμασμέ
νου δεν μιλάνε γιά σχοινί».

'Ο κ. Μπαμίχας, ΐναι απών, 
δέν λέω δλα όσα θά έπρεπε νά 
τού απαντήσω. Περιορίζομαι σ’ 
εκείνο τό όποιο είπε, δτι έπρε
πε νά κάνουμε μία δυναμική εκ
δήλωση γιά τόν Ν. 3662)57. Ό 
Ν. 3662)57 σταμάτησε νά εφαρ
μόζεται άπό τό 1968. Τόσα 
Συμβούλια έπέρασαν άπό τό 
1968 μέχρι σήμερα. Σέ μάς τυ
χαίνει τό βάρος καί ή κατάκρι- 
ση γιατί δέν τό κάναμε;

Ή πορεία τού ασφαλιστικού 
θά έχει καί αύτό σάν ένα σταθμό. 
Τό έχομε ύπ’ όψη μας, άν άνα- 
δειχθοΰμε σάν νέο Δ.Σ.

Καί ό κ. Βυθούλκας έφυγε, άλ
λά θά σταθώ σ’ εκείνο πού είπε 
γιά τήν ΟΤΟΕ. Στήν ΟΤΟΕ, δέν 
έχει καμμία αξία, τό δτι δέν 
κατέχομε θέση, τήν Α ή τήν Β. 
"Εχει άξια, τό δτι, τό δργανο 
τού Κλάδου έχει πάντοτε τούς εκ
προσώπους τοΰ Συλλόγου τής 
Εθνικής, στήν πρέπουσα θέση. 
Δέν υπήρξε εκδήλωση τής 'Ομο
σπονδίας, στήν οποία θά έπρε
πε είτε νά ,ληφθοΰν σοβαρές απο
φάσεις, είτε νά γίνει μία προ
βολή τοΰ Κλάδου, στην όποια νά 
ήταν άπών ό Σύλλογός μας, είτε 
στό εσωτερικό είτε στό εξωτε
ρικό.

Έμεΐς, δέν έθέσαμε ζήτημα θέ
σεως είς τήν Προεδρία, εκτιμών
τας αυτήν τήν συμπεριφορά καί 
τήν αναγνώριση τών συναδέλφων 
στήν ΟΤ ΟΕ.

Είναι βέβαια αύτό, θέμα Γενι
κού Συμβουλίου. Διά πολλούς 
καί διαφόρους λόγους, δέν έγινε 
τό Γενικό Συμβούλιο, άπό τότε 
πού άναλάβαμε τόν Σύλλογο καί 
έκπροσωπούμεθα στήν 'Ομοσπον
δία. Πλήν δμως, τό προσεχές 
Συνέδριο τής 'Ομοσπονδίας, πού 
θά άναδείξει νέο Εκτελεστικό 
Συμβούλιο, καθώς καί.τό νέο Γε
νικό Συμβούλιο, θά άποτελέσει 
θέμα ώστε ό Σύλλογος τής Ε
θνικής, κι άκριβώς λόγω τής α
ξίας, συνέπειας καί τής συμμε
τοχής του στους αγώνες καί στις 
δραστηριότητες τής: 'Ομοσπονδί
ας νά κριθεί γιά τήν τυπική θέ- 
σιν πού θά πρέπει νά πάρει στήν 
Διοίκησή της.

Απ’ αυτά πού είπε ό συνά
δελφος Θεοψανόπούλος, θά έπι- 
μείνω, στο δτι, δέν λάβαμε τίπο
τε τά αξιόλογο στο θάμα τών μή 
πτυχιούχων. Αυτά τά όποια λέμε 
στήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ είναι αλη
θή. Βέβαια υπήρχαν όρισμένα 
γράμματα στό αρχείο, άλλά αυ
τά δέν ήταν αρκετά. "Ολο τό υ
λικό τό συγκεντρώσαμε καί τό 
δουλέψαμε έτσι όπως τό λέει ή 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ. Τό δτι ομιλήσα
με περί έμπαιγμοΰ τόν Αύγουστο 
τού 1976, δέν έστρέφετο κοττά 
τής Συλλογικής τότε πλευράς, 
έστρέφετο κατά εκείνων οί όποιοι 
τόν έκαναν τόν έμπαιγμό. Καί 
ποιοι τόν έκαναν; Τόν έκανε ή 
έργοδοτική πλευρά, μέ τό νά ΰ- 
πσσχεθεΐ, μέ τό νά δεχθεί ένα 
σχέδιο Νόμου, μέ τό νά άναλά- 
6ει νά τό προωθήσει στή Βουλή 
και στό τέλος νά μήν έχει βγει 
ούτε έξω άπό τΙς πόρτες τής; 
Τραπέζης καθώς άπεδείχθη.

Αύτή ή καταγγελία καί ή φρά
ση τού έμπαιγμοΰ, δέν είναι δική 
μας. Είναι φράση τών ίδιων τών

ενδιαφερομένων, στον τελενταΐον 
απολογισμό πού είχαν στην Γε
νική τους Συνέλευση τον περα
σμένο Απρίλιο.

Γεγονότα άναφέρομε καί δέν 
κάνομε κρίση.

Γ ιά τήν τροποποίηση τοΰ Κα
ταστατικού, λέει ό συνάδελφος 
Θεοψανόπούλος δτι δέν υπάρχει 
νομικό κώλυμμα. 'Ο Νομικός μας 
Σύμβουλος, λέγει ότι δέν έχει ύπ’ 
δψιν του τήν ύπαρξη νομολογίας 
πού νά ξεπερνά τόν Νόμο, στό 
σημείο αύτό.

Καυχόμεθα δτι στό διάστημα 
τουλάχιστον τής θητείας μας, 
πραγματοπο ιήσαμε μία ενότητα 
καί αρραγή συνεργασία τών Συλ
λόγων τού προσωπικού τής Τρα
πέζης καί τήν όποια, σάν σκυ
τάλη θά τήν παραδώσοιψε στό 
διάδοχο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τό «κάτω τά χέρια άπό τήν 
Εθνική Τράπεζα κ. Ζολώτα», τό 
είπαμε καί έμεΐς. Μπορεί νά μήν 
τό είπαμε δημοσιεύοντας το στήν 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ, τό εΐπάμε δ
μως στά αρμόδια όργανα, τό εί
παμε στήν Γενική Συνέλευση τών 
Μετόχων, τό λέμε κάθέ φορά οπήν 
Διοίκηση τής Τίροστέζης, δτι «ώς 
Διοίκηση τοΰ πρώτου 'Ιδρύματος 
κρατικού ενδιαφέροντος, τό όποιο 
ασκεί τήν πιστωτική πολιτική τής 
χώρας, έχετε υποχρέωση νά άξιώ- 
σετε έναντι τών όσων παθητικών 
εργασιών παίρνετε, νά τό στη
ρίξετε καί νά τό αναγνωρίσουν 
όλοι- οί αρμόδιοι, γιά νά ανεβεί 
στό ύψος πού πρέπει».

Είπε καί ό συνάδελφος Διλιν- 
τάς, δτι, δέν έκτψήσαμε, ή δέν 
καταγγείλαμε, ή δέν έλάβαμε μία 
θέση, είς τά θέματα τών σφαλ
μάτων τών Διοικητικών Συμβου
λίων τοΰ παρελθόντος. Δέν μάς 
ένδιέφερε ή. στηλίτευση ή ανα
ζωπύρωσή τους μέ εμφάνιση πά
λι στήν -δημοσιότητα. Μάς ένδιέ
φεραν οί αιτίες πού δημιούργη
σαν αυτά τά αποτελέσματα καί 
τις αιτίες αυτές, τις άποφύγα- 
με καί δέν είχαμε τά αποτελέ
σματα πού είχαν τά Διοικητικά 
Συμβούλια πού έπεσαν στις πα
γίδες αυτών τών αίτιων.

Είπε ό συνάδελφος Σαρρής δτι 
δέν λειτουργού τά πειθάρχικά 
Συμβούλια. Είναι καί αύτό στην 
τακτική πού άκαλουθεΐ τό Διοικη
τικό Συμβούλιο, μία τακτική ει
ρήνης μέσα είς τόν Σύλλογο. "Ι
σως αύτό νά ήταν σφάλμα γιατί 
δέν έκτιμήθηκε ατό ώρισμένα μέ
λη, Έάν έκτιμηθή αύτή ή τακτι
κή ειρήνης, τότε γιά τό όποιο- 
δήποτε Δ.Σ. δέν θά χρειασθέΐ νά 
λειτουργήσει τό Πειθαρχικό Συμ
βούλιο. ’Άν δμως δέν έκτ ψηθεί 
όπως πρέπει τότε βεβαίως καί ή 
σειρά τών πειθαρχικών Συμβου
λίων θά έρθει.

Πολυσέλιδη πραγματεία διάβα
σε ά συνάδελφος Μυλωνάς. Είπε 
γιά τό θέμα Μιχαήλ. Τό θέμα 
Μιχαήλ βρίσκεται στή Δικαιοσύ
νη, δέν κρίνομε κατάλληλη πλέ
ον τήν στιγμή νά έπέμβουμε. Στά 
πλαίσια αυτά, άν κληθούμε θά 
κάνουμε τό καθήκον μας. Δέν θε
ωρώ ευπρεπή τήν συμπεριφορά 
του σάν Γενικού Συμβουλίου τής 
'Ομοσπονδίας. Νά κρατά δηλ. 
στά χέρια του στοιχεία, τά ό
ποια άν μάς τά έθετε εγκαίρως 
ύπ’ δψη, θά ήξερε δτι όλα όσα 
περιλαμβάνουν τά τηλεγραφήμα
τα διαμαρτυρίας τού κλιμακίου 
Θεσσαλονίκης, έκαλύφθησαν άπό 
τήν αντίδραση τού Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Άλλά, είναι τακτική αυτή; Τά 
ί φύλαξε σάν ένας συνήθεις αντί
παλος, γιά νά μπορέσει τήν κα
τάλληλη στιγμή νά -κάνει μία 
κριτική στό Διοικητικό Συμβού
λιο. Άλλ’ αυτό μοΰ θυμίζει τόν 
γνωστόν ήρωα τοΰ έλληνικού 
θεάτρου σκιών πού έσκότωνε τούς 
σκοτωμένους. Διότι τό θέμα, ευ
θύς μετά τήν καταγγελία τού κλι
μακίου Θεσσαλονίκης έτελείωσε 
ευνοϊκά χάρη στήν άμεση Συλ
λογική επέμβαση.
κ. ΜΥΛΩΝΑΣ:

Δέν είπα αύτό συνάδελφε Πρό
εδρε.
ικ. Ε. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ:

Καί ό τότε Δ)ντής τής Θεσ
σαλονίκης μπήκε στήν θέση του, 
-άπό παρέμβαση τού Διοικητικού 
Συμβούλιου τού Συλλόγου καί ό 
συνάδελφος Λέσιος έκαλύφθη. Έν 
συνεχεία, στήν παραπέρα έκταση 
τής ομιλίας του ό κ. Μυλωνάς ά- 
ναφέρεται στό επεισόδιο μέ τόν 
Ύποδιοικ. κ. Τζαννετάκη, τό ό
ποιο έγώ προσωπικά τό έχω ξε- 
χάσει. Άλλά τό επεισόδιο Τζαν

νετάκη δέν άπέβη τελικά σέ βά
ρος τοΰ Συλλόγου. "Ολες οί διε
νέξεις μας μέ τήν Διοίκηση πά
νω στά θέματα τά όποια ακολού
θησαν, είναι γνωστό, ότι είχαν 
ίικεΐνο τό τέλος τό επιθυμητά γιά 
όλους μας.

Λέγω τόσο στον κ. Μυλωνά 
οσο καί πρός κάθε κατεύθυνση, 
ότι σάν συλλογική ηγεσία, έχου
με χρέος νά συνεργαζόμεθα ευ
ρύτατα, άλλά, έχουμε συγχρόνως 
χρέος νά επιλέγουμε γιά υπεύ

θυνες θέσεις τούς συνεργάτες μας.
Δέν προχωρώ πάραπέρσ. Ό 
νοών νοείτο.

Καί ό συνάδελφος Πετρίδης, 
άσκησε μία ευρύτατη άντιπολι- 
τευτική κριτική, «Έτσιθελική» λέ
γει ή άντιμετώπισις τού άσψα- 
λιστικοΰ. Την απάντηση τήν έ
δωσα. Είναι ή ίδια άπάντηση πού 
έδωσα στά έρωτήματα, στά επι
χειρήματα τού συναδέλφου Πί- 
οκοπου.

Καί γιά τήν αντίδραση τών 
συνταξιούχων, έδόθη απάντηση. 
Τό νά πάει σέ δημοψήφισμα κρί
ναμε σάν διακινδύνευση. Δεχό- 
μεθα τήν ευχή αύτή στήν οποία 
άντοατοκρ ίνεται ή ευαισθησία 
μας. Καί, οπήν εξέλιξή του τό 
θέμα ίσως τεθεί εύρύτερα καί λε
πτομερέστερα στήν κοινή γνώμη. 
Δέν δέχομαι εκείνο τό όποιο λέ
γει ό συνάδελφος Πετρίδης, στη 
ό χειρισμός τού θέματος τών μή 
πτυχιούχων, θά έχει δυσμενή απο
τελέσματα. Μήπως είναι αύτό α
πειλή, γιά δημιουργία καί άλ
λου αντί - Συλλόγου;. Δέν μπο
ρώ νά πιστέψω ότι κάνει αυτήν 
τήν σκέψη, άλλά δέν θά συγχα
ρώ καί εκείνους οί όποιοι θά 
κάνουν αύτήν τήν1 σκέψη1. Στό 
θέμα τών μή πτυχιούχων ομιλού
με περί σμικρύνσεως τής διαφο
ράς. "Ετσι είχε γίνει δεκτό καί 
άπό τήν εκπροσώπησή τους. 
Μάλιστα, υπάρχουν ενδείξεις ότι 
παλαιότερα καί ακόμη λιγώτερα 
έζητοΰντο άπό τούς υπεύθυνα εν
διαφερομένους. Ή σμίκρυνση τής 
διαφοράς, είναι μέσα στην ισορ
ροπία τών δυνάμεων, μεταξύ 
πτυχιούχων καί μή πτυχιούχων, ώ
στε νά μήν έπέΙλθη ρήξη.

" Οταν δμως, άπό τήν πλευρά 
τής Τραπέζης, δέν έγινε δεκτή 
έστω καί αύτή ή υποχώρηση, τό
τε, σύμφωνα μέ τήν νομική καί 
μέ τήν γενικότερη δεοντολογική 
συνέπεια, προβλήθηκε «είς όλό- 
κληρον» τό θέμα. Είναι ψεύδος 
ότι έσύρθήκε τό Διοικητικό Συμ
βούλιο άπό τις ένέργειες , τού 
Συνδέσμου τών μή πτυχιούχων. 
Ή σύλληψη καί ή πρωτοβουλία 
άνήκουν στό Διοικητικό ιμας Συμ
βούλιο. Οί νομικές ενέργειες, 
προωθήθηκαν άπό το Διοικητικό 
Συμβούλιο.

"Εγινε, μόνο, δεκτή άπό τόν 
δικό μας Νομικό Σύμβουλο, ή 
διατύπωση, τού κειμένου τού Νο
μικού Συμβούλου τών ενδιαφερο
μένων. Καί άν έγινε παράλληλη 
ενέργεια . τ.ών ένδιαφεροίμένων δέν 
ξέρω γιά ποιο λόγο έγινε. Έν 
πάση περιπτώσει τό γεγονός εί
ναι ότι δέν έσύρθήιμεν. Οί ενδια
φερόμενοι ανέθεσαν τό θέμα στον 
Σύλλογο, ή μάλλον άφησαν το 
προβάδισμα στό Σύλλογο, διότι 
ό Σύλλογος είναι εκείνος ό όποι
ος έχει καί τήν δύναμη καί τις 
μεγαλύτερες δυνατότητες νά τό 
προβάλλει, όρθώς έπραξαν.

'Όταν λέμε «φρούδες ελπίδες» 
δέν εννοούμε αύτό τό αίτημα. Ά- 
ναφερόιμαστε σ’ εκείνους οί όποι
οι σπέρνουν ή έσπερναν φρούδες 
έλπίδές γύρω άπό τό αίτημα, 
μόνο καί μόνο γιά μιά πολιτική 
καί γιά ψηφοθηρικούς σκοπούς.

Έάν κ. Πετρίδη, όπως είπατε, 
αυτές τις πληροφορίες είχατε, 
πρέπει σάν ύπεύθ'υνος συνδικαλι
στής, νά πληροφορήστε, ολοκλη
ρωμένα καί νά ελέγχετε τις πλη
ροφορίες σας.

Δέν μπορώ νά μήν υπογραμ
μίσω μία προχειρολογία, δτι, σάν 
χρονολογία πού θέσαμε τό θέμα 
τών πτυχιούχων, παίρνετε τήν 
χρονολογία πού κυκλοφόρησε ή 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ. Άλλά, άν δια
βάζατε τό κείμενο τής ΤΡΑΠΕ
ΖΙΤΙΚΗΣ θά βλέπατε δτι οΐ χρο
νολογίες προηγούντο. Άπό τόν 
Μάϊο τού 1 977. Απρίλιο άναλά
βαμε, Μάιο έγινε τό υπόμνημα. 
Βεβαίως δέν μπορούσε νά πάει 
κατ’ ευθείαν ένα θέμα στήν Διαι
τησία. Έάν δέν αναμορφωνόταν, 
δπως έγινε, δέν προβαλλόταν 
στην Διοίκηση καί δέν παίρναμε 
τήν αρνητική απάντηση, δέν μπο
ρούσε νά πάει τό θέμα στήν δι
αιτησία.

Έάν τό Διοικητικό Συμβούλιο, 
κάνει μία καμπάνια κατά τών 
αντί - Συλλόγων, είναι γιατί ή 
δημιουργία άντι - Συλλόγων κα
τά θέμα, είναι δτι θά έχει βέ
βαιο αποτέλεσμα τόν καταποντι
σμό τού θέματος, σ’ αύτό δέν 
φταίμε έμεΐς, άλλά φταίνε εκεί
νοι οί όποιοι έρμηνεύουν τήν δή
λωσή μας αύτή σάν κτύπημα τοΰ 
αιτήματος.

Αυταρέσκεια, είπατε, συνάδελ
φε Πετρίδη, τό γεγονός δτι πιά- 
σαμε δλα τά θέματα. Αύτήν τήν 
αυταρέσκεια τήν δεχόμαστε, για
τί έπρεπε νά φροντίσουμε γιά δ
λα τά θέματα. Τά ιεραρχήσαμε 
καί απευθυνθήκαμε, γιά τά βα
σικά τουλάχιστον θέματα πρός 
όλους τούς συνδι καλ ιζομένους συ
ναδέλφους. ’Ιδιαίτερα στον ’Ορ
γανισμό, δπως μάς έδόθη άπό 
τήν 'Ομάδα εργασίας. Τόν δώ
σαμε, ζητήσαμε απάντηση, δέν 
τήν πήραμε. Και να! μέν, είναι 
σωστή ή εισήγησή σας γιά χρή- 
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(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τη σελ. 23) 
ση ’Επιτροπών, αλλά ή παραπο
μπή όλων τών θεμάτων σέ ’Επι
τροπές κάνει άνεργο το Διοικη
τικό Συμβούλιο. Μεταθέτουμε ευ
θύνες σέ ’Επιτροπές, γιά νά 
πούμε ότι τά έκαναν οΐ Επιτρο
πές; Οί ’Επιτροπές ενεργούν έ- 
πιβοηθητιικά.

Όιμιλοϋν περί υίοθετήισεως υ
πό τού Συλλόγου μας, άπόψεων 
ξένων Συλλόγων ιμέσα στην 0- 
ΤΟΕ. Δέν άνταποκρίνονται στην 
άλήθεια. Μέσα στην ‘Ομοσπον
δία, τά θέματα εξονυχίζονται, λέ
γονται ελεύθερα οί απόψεις. ’Ι
σχύει ή Καταστατική πολυψήφια 
γιά τήν λήψη τών αποφάσεων. 
Πλήν όμως, ευτυχώς, μέχρι στιγ
μής διαφωνία οριστική ιμέχιρι τέ
λους, ώστε νά τίθεται θέμα πολ- 
λαπλότητος ψήφων, δέν έγινε 
στήν ‘Ομοσπονδία.

Τέλος, ό συνάδελφος Πετρίδης, 
ολοκλήρωσε έπιμενοντας ότι δέν 
έκανε τίποτε το Διοικητικό Συμ
βούλιο. Θά εύρισκε ίσως λόγια 
νά είπή ότι άν δέν κάναμε τίποτε 
άλλο φτιάξαμε τουλάχιστον μία 
εφημερίδα πιο νοικοκυρεμένη από 
τις προηγούμενες. Θέλω νά πώ 
στόν συνάδελφο Πετρίδη, νά μήν 
είναι τόσο αρνητικός, διότι, ό ό- 
λ σκληρωτικά άρνητής, δέν γίνε
ται πιστευτός. ’Επίσης αύτό λέω 
καί σέ όλους έκ τών συναδέλφων 
τής όμάδας του, πού, ακολουθών
τας τήν ίδια γραμμή, στάθηκοτν 
ολοκληρωτικά άρνητές.

Στά συνάδελφο Κωνσταντέλο, 
ό όποιος μίλησε περί δημοκρα
τικών διαδικασιών πού τάχα δέν 
έτήρησε τό Διοικητικό Συμβού
λιο. Δέν ξέρω τί έννοια δίνει λέ
γοντας δημοκρατικές διαδικασί
ες. Τουλάχιστον, εμείς, τά πάν
τα χρησιμοποιήσαμε και μέσα 
στο Συμβούλιο καί έξω από τό

Συμβούλιο γιά νά έφαρμοσθεΐ αύ- 
τή ή λεγάμενη δημοκρατική δια
δικασία. Ή ενημέρωση τού προ
σωπικού ίσως, έπειδή τό άκουσα 
άπό πολλούς, νά παρουσιάζει ό- 
ρισμένα. κενά. Ισως. ’Αλλά, αν 
λάβετε ύπ’ όψη πώς, δ,τι καί αν 
συμβαίνει στο χώρο μας άν δ,τι 
διαπραγματευάμεθα γιά νά κερ
δίσουμε, τό βγάζαμε στήν δημο
σιότητα, είναι σκόπιμο; "Εγινε 
π.χ. μία εγκληματική χρήση;, έ- 
νός Δελτίου προς εκπροσώπους 
τού Συλλόγου τό όποιο τούς έ- 
στείλαμε γιά νά ενημερωθούν καί 
νά ένημερώσουν τό προσωπικό. 
Καί τό είδατε τήν άλλη μέρα 
τοιχοκολιλημένο στις πόρτες καί 
στά ασανσέρ.

Ήταν μιά εκδήλωση εχθρότη
τας πρός τό Δ.Σ. πού έβαλε ό
μως εγκληματικά κατά τών συμ
φερόντων τών συναδέλφων. Αυτά 
σέ στιγμές πού όλος ό κλάδος 
βάλλεται μέ σκοπό νά σταματή
σουμε τις διεκδικήσεις μας.

"Οταν λοιπόν αντιμετωπίζουμε 
τέτοια προβλήματα, θά πρέπει μέ 
κόπτοια κατοτνόηση νά γίνει ή υ
ποδοχή τής έννοιας «ένημέρωση». 
’Εδώ πρέπει νά άλληλοβοηθηθοΰ- 
με όλοι, στό πώς θά βρούμε τά 
καλύτερα μέσα ένημερώσεως, ού
τως ώστε νά έπιτυγχάνεται καί ή 
διασφάλιση τών κινήσεων καί 
τών διεκδικήσεων.

Προσωπικά δεν έδηλώθηκα υ
πέρ τού πλειοψηφικού. Κατ’ έ- 
πανάληψη είπα καί λέγω ότι τό 
Καταστατικό πρέπει νά αλλάξει, 
θά αλλάξει βέβαια καί στήν ,μορ
φή τής διοικήσεως τού Συλλόγου. 
Τό σύστημα τής όατλής αναλο
γικής, έδειξε ότι εφαρμοζόμενο 
στό Σύλλογό μας, δέν άνέδειξε 
Διοίκηση. Δέν καταλογίζω εύθύ- 
νη στους συναδέλφους, λέγω ό
μως μία πραγματικότητα. "Οσοι

κατείχατε θέσεις στό Συμβούλιο 
τού 1976, δέν νομίζω ότι ε’ίσαστε 
ικανοποιημένοι άπό τήν εφαρμο
γή τού συστήματος.

" I σως ένα άλλο σύστημα, τό 
όποιο θά φέρει οργανικά σέ κέν
τρο λήψεως αποφάσεων, τις με
ρίδες οί όποιες άξιόλογα καί μέ
χρι ενός ύψους σεβαστού, έλάβανε 
μέρος είς τόν εκλογικό αγώνα, 
ένα Εκτελεστικό όργανο τό ό
ποιο πρέπει νά τό διακρίνει μία 
ευκινησία καί μονσλιθικότητα, 
πρέπει νά είναι τό καλλίτερο. 
Αυτό σάν καθαρά προσωπική 
σκέψη. Λυπάμε όμως πού γιά νά 
βγούνε σκόπιμα πρόωρες κρίσεις, 
χρησιμοποιείται καί ή μέθοδος 
τών δημοσιευμάτων, δημοσιευμά
των άσχετων πρός έμέ.

Ή συνάδελφος Τσαγκάρη είπε 
πολλά. Θ’ αναγνωρίσω στήν συ
νάδελφο Τσαγκάρη: ότι καί λόγω 
υπηρεσιακής θέσεως πρέπει νά 
είχε γνώση τών θεμάτων. "Ενα 
δεν τής αναγνωρίζω, ότι δέν βοή
θησε τόν συνδικαλισμό. Καί λέ
γοντας συνδικαλισμό, δέν εννοώ 
τις διοικήσεις τής άρεσκείας της, 
άλλα εννοώ, τό όποιοδήποτε Συμ
βούλιο, πού θά μπορούσε νά δε
χθεί καί νά δουλέψει στά στοιχεία 
καί τις υποδείξεις τής συναδέλ
φου.

Μίλησε περί αποδοχών τών 
συνταξιούχων, ότι οί υψηλές συν
τάξεις, οδηγούν τά Ταμεία σέ 
δυσχερή θέση. Ξεχνάει ότι είναι 
άσύμφσρα αυτά τά κηρύγματα 
καί ότι έν πόση περιπτώσει όταν 
θέτουμε αξίωμα ίσης μεταχειρί- 
σεως, νομίζουμε ότι αύτό δέν 
πρέπει νά είναι μονάχα στους έν 
ένεργεία καί νά μήν σχετίζεται 
καί μέ τούς συνταξιούχους.

’Εάν σέ άλλες Τράπεζες δίδον
ται ώοισμένα ύψη συντάξεων, δεν 
νομίζω ότι πρέπει νά υπολείπον

ται οΐ συνταξιούχοι τής Εθνικής. 
Βέβαια πρέπει νά έλέγχωνται οί 
υψηλοί βαθμοί. ’Εκεί πάλι είναι 
ένα θέμα γενικό, τό οποίο μιά 
καί τό ‘Ασφαλιστικό στήν γενική 
του έννοια αντιμετωπίζεται άπ’ ό- 
λον τόν Κλάδο, πρέπει καί σ’ αυ
τά τό σημείο νά άντιμετωπισθή 
στήν ίδια έκταση ή τουλάχιστον 
άπό τις ’Οργανώσεις τού Κλά
δου, οΐ όποίες αντιστοιχούν σέ ο
μοιογενή ’Ασφαλιστικά Ταμεία.

Δέν δίνει καλές έξετάσεις συν- 
δικαλιστρίας ή κ. Τσαγκάρη, ό- 
tocv υποστηρίζει ότι ένοτς συνά
δελφος ή μία συνάδελφος, δτσν 
δέν αποδίδουν νά πέσουν στις 
δαικτυλογράφους. Δέν μπορούμε 
νά χαρακτηρίσουμε τήν έργασία 
τής δακτυλογράφου ανεύθυνη καί 
σέ έπίπεδο ποινής. Βέβαια είναι 
μιφ έργασία, πού, ίσως, δέν έχει 
υψηλό έπίπεδο εύθύνης, άλλα ξέ
ρουμε στήν Τράπεζα, τί περιζή
τητη είναι σήμερα ή ειδικότητα 
τής δακτυλογράφου. ‘Ο χώρος 
τής δακτυλογράφου είναι πλέον 
ένας έπαγγελμοαικός σταθμός 
πού όπως καί ό TELLER πρέπει 
νά περνάει όλο τό προσωπικό.

Δέν νομίζω ότι στό θέμα τών 
κλασμάτων, είχε δίκιο. Τά κλά
σματα τών προσαυξήσεων επα
νήλθαν όπως ήταν πριν καταρ- 
γηθοΰν. Υπάρχουν σημεία πού 
μπορεί νά βελτιωθούν. Άλλ’ αυ
τό αποτελεί νέα διεκδίκηση.

Δέν δίνει επίσης καλά παρά
δειγμα όταν λέει ότι ό απεργο
σπάστης μπορεί νά κρίνει κατ’ 
ίδιαν ή όχι, &ν θά ακολουθήσει 
τήν επιταγή τού συνδικαλιστικού 
οργάνου. Είναι νεοφανής αντίλη
ψη στόν συνδικαλιστικό χώρο 
καί δέν αποτελεί «φόντο» γιά συ
νάδελφο άνδρα ή γυναίκα πού θέ
λει νά ασχοληθεί μέ συνδικαλι
σμό.

’Επειδή έθίγη καί θέμα απει

λών. Λέγω ότι δέν θά πρέπει νά 
φοβόμαστε, νά Αναδιπλωνόμαστε 
καί νά οπισθοδρομούμε μέ τήν ά- 
πειλή ότι θά μάς άποκαλύψουν 
τούς μισθούς, ή ότι θά δεχθού
με επίθεση άλλης μορφής. Πρέ
πει νά αισθανόμαστε δυνατοί, 
γιά νά δεχόμαστε τις έπιθέσεις 
καί νά τις αποκρούομε με επι
τυχία.

’Επί τής ανακρίβειας γιά νά 
μή είπώ βαρύτερο χαρακτηρισμό 
πού ά κ. Λιαργκόβας έφερε σ’ αύ
τό τό βήμα γιά λόγους πού ό 
ίδιος ξέρει, δηλώ ότι τόν συ
νάδελφο τής Θεσσαλονίκης καί 
παλαιό φίλο πού έξέφρασε άνη- 
συχία γιά τήν προώθηση: τού θέ
ματος «τών μή πτυχιούχων» τόν 
διαβεβαίωσα ότι είναι στήν πρώ
τη γραμμή σάν τό πλέον έπεΐγον 
θέμα τού Συλλόγου. Τά όσα άλ
λα είπε ό κ. Λιαργκόβας είναι 
πιθανόν αποτέλεσμα στιγμιαίων 
αλλά επαναλαμβανόμενων φαντα
σιώσεων. Γιατί αυτά πού λέγω 
τώρα τά είχα διαβεβαιώσει στόν 
κ. Αιάργκοβα σέ μιά επίσκεψή 
του στό γραφείο μου.

’Αναφορικά μέ τούς συναδέλ
φους, πού έκφράσθηκαν κατά τών 
αντιπάλων σχημάτων, δέν θά ά- 
σχσληθώ μέ αύτά πού είπαν. Βέ
βαια είμαι υποχρεωμένος, άν μέ 
αυτά τόν τρόπο θέλανε νά ανε
βάσουν τό έργο τού δικού μας 
Συμβούλιου, νά τούς εύχαριστή- 
σω. ’Αλλά συγχρόνως όμως νά 
έκψράσω καί κάποια επιφύλαξη 
ότι θά έπρεπε νά τηρηθούνε οί 
κανονισμοί καί τό Καταστατικό 
καί νά γίνει κρίσις τού έργου 
τού απερχομένου Δ.Σ. Έάν ή 
κρίση αΰτή ήταν ευνοϊκή ή αρνη
τική δέν έχει σημασία. ’Αρκεί νά 
γινόταν ευθέως.

Πολλές δεοντολογικές συζητή
σεις έγιναν, οί όποιες λαμβάνον- 
ται ύπ’ δψιν. Ό συνάδελφος Βε-

λέντζας μίλησε γιά κατάθεση τής 
Έκθέσεως τών ’Ορκωτών Λογι
στών, είς τόν Εισαγγελέα. Ε
πικύρωσε 6 συνάδελφος Πίσκοπος 
τήν πρόταση τού συναδέλφου Βε- 
λέντζα. Σάς λέω ότι τό Δ.Σ. 
αντιμετώπισε μιά τέτοια περί
πτωση, αλλά δέν προχώρησε α
κριβώς μόνον καί μόνον, διότι δέν 
συμφέρει τέτοιες περιπτώσεις, 
νά έρχονται ενώπιον τού ακροα
τηρίου.

‘Ομίλησε ό κ. Βελέντζας έπί
σης γιά ώρισμένες πράξεις Διοι- 
κήσεως, οΐ οποίες διαβιβάστηκαν 
στον συνάδελφο Πίσκοπο. Νομίζω 
ότι άν ό συνάδελφος Πίσκοπος 
δέν πήρε τις πράξεις αυτές σάν 
εντεταλμένο όργανο πού δικαιού
ται νά τις πάρει, πρέπει νά κσυ- 
τη,ριασθεϊ ιδιαίτερα έκεΐνος ό συ
νάδελφος πού κοοτέχει υπεύθυνον 
θέση καί έκανε κακή χρήση τών 
πράξεων αυτών δίδοντας τις σέ 
τρίτους άλλά συνιστώ καί στόν 
συνάδελφο Πίσκοπο όταν παίρνει 
έστω καί αντικανονικά τέτοιες 
πράξεις, νά κάνει καλή χρήση. 
Γ ιατί τό αντίθετο δυστυχώς συ
νέβη.

Δέν έχω νά είπώ τίποτε άλλο. 
"Ολες οΐ θέσεις τών ομιλητών πού 
άξιοΰσαν απάντηση νομίζω πε
ριλαμβάνονται σέ όσα είπα. ’Ε
πιφυλάσσομαι ώρισμένα κενά νά 
τά κάλύψω μέ δημοσιεύματα στήν 
«Τραπεζιτική» λόγω τής προχω
ρημένης ώρας.

Επειδή ό συνάδελφος Σκιαδό- 
πουλος έζήτησε νά έκθέση τό 
Διοικ. Συμβούλιο τά τής αγοράς 
μετοχών ΜΕΤΚΑ κλπ. θά παρα
χωρήσω, μέ τήν έγκριση τού 
Προέδρου τής Συνελεύσεως, τήν 
θέση, μου στόν Ταμία τού Συλλό
γου συνάδελφο Πλιάκο.

(Ή ομιλία του κ. Πλιάκου
δημοσιεύεται σέ άλλη σελίδα)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΑΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
’Αντώνιος Σαρρής - Λογιστής Α' 

(Α.Μ.9115) τής Διευθύνσεως 
’Απαιτήσεων έν Καθυστερή
σει, στήν ίδια Διεύθυνση ώς 
Προϊστάμενος τής Υπηρεσίας 
Καθυστερήσεων (20-Β-12).

Δήμος Δροσόπουλος - ‘λ’ποτμη- 
ματάρχης (Α.Μ. 7731) τής 
Διευθύνσεως Βιομηχανικών 
Χορηγήσεων, στήν ίδια Διεύ
θυνση ώς Προϊστάμενος τής 
‘Υπηρεσίας Χορηγήσεων πρός 
Μεταλλεία, Βιομηχανίας Με
ταλλουργίας κλπ. (Β-21), άν- 
τί τοΰ

Νικολάου Μαυρίδη - Τμηματάρ- 
χου A' (Α.Μ. 6370), πού το^ 
ποθετεΐιαι στήν ίδια Διεύθυν
ση ώς Προϊσιάμενος τοΰ Τμή
ματος Γενικών Ζητημάτων καί 
Γραμματείας (Δ-2).

Γεώργιος Σιαμέλλος - Λογιστής 
Α' (9766) τής Διευθύνσεως 
Βιομηχανικών Χορηγήσεων, 
στήν ‘ίδια Διεύθυνση ώς Προ
ϊστάμενος τής ‘λ'πηρεσίας Χο 
ρηγήσεων πρός Βιομηχανίας 
’Ερίου, Μετάξης κλπ. (Α-22)

Εύστάθιος Σταματόπουλος - Τμη 
ματάρχης Β'(Α.Μ. 5185) τής 
Διευθύνσεως Γραμματείας, 
στήν ίδια Διεύθυνση ώς Προϊ
στάμενος ιτής ’Υπηρεσίας 
Συγκεντρώσεως Πληροφορι
ών Πειραιώς καί Λοιπής Πε
ριοχής ’Αθηνών (7-Β-12), άν- 
τί τοΰ

Ίωάννου Παγανόπουλου - Τμη- 
ματάρχου ΒΖ (Α.Μ. 2179), 
πού τοποθετείται οτήν ϊδια Δι
εύθυνση ώς Προϊστάμενος τοΰ 
Τμήματος Μετοχών Τραπέζης 
(7-Α-2), αντί τοΰ

Σταύρου Γεωργιάδη - Συμπράτ- 
τοντος ‘Υποδιευθυντοΰ (Α.Μ, 
2385), πού τοποθετείται στήν 
ϊδια Διεύθυνση ώς Υποδιευ
θυντής τής ‘Υποδιευθύνσεως 
Γραμματείας καί Μετοχών 
Τραπέζης (7-Α).

Παναγιώτης Τίντος - Ύποτμη- 
ιματάρχης (Α.Μ. 1765) τοΰ 
Κεντρικοΰ Καταστήματος, στη 
Διεύθυνση Γραμματείας ώς 
Προϊστάμενος τής Υπηρεσίας 
Διεκπ)σεως Συστημένης ’Αλ
ληλογραφίας (7-Γ-32).

Φαίδων Καχρίλας - Λογιστής Α' 
(Α.Μ. 8531) τής Διευθύνσε- 
ως Διεθνών Δραστηριοτήτων, 
στήν ϊδια Διεύθυνση ώς Προ
ϊστάμενος τής ‘λ’πηρεσίας Δτα- 
κτνήοεως Διαθεσίμων και AR
BITRAGE (1Θ-Β-11).

Νικόλαος Κατστλίβας - Λογιστής 
Α’ (Α.Μ. 7920) τής Διευθύν- 
σεως Διεθνών Δραστηριοτή
των, οτήν ϊδια Διεύθυνση ώς 
Προϊστάμενος τής ’Υπηρεσίας 
Προθεσμιακών Πράξεων έπι 
Συναλλάγματος (16-Β-13).

Βασιλική Τζουμάκα - Τμηματάρ- 
χης Β' (Α.Μ. 6186) Προϊ
στάμενη τής Υπηρεσίας 16-Γ- 
11 τής Διευθύνσεως Διεθνών 
Δραστηριοτήτων, στήν ϊΐδια 
Διεύθυνση ώς Προϊαταμένη 
τοΰ Τμήματος (1Θ-Γ-3).

Γεώργιος Βιδάλης - Ί’ποτμημα- 
τάρχης (Α.Μ. 8511) Εισηγη
τής τής ‘Υποδιευθύνσεως Έκ- 
παιδεύσεως Προσωπικού, οτήν 
Υποδιεύθυνση Δημοσίων Σχέ
σεων ώς Προϊστάμενος τοΰ

Τμήματος Τύπου καί Γενικών 
θεμάτων (19-2).

Μιχαήλ Κόκκινος - ‘λ’ποτμημα- 
τάρχης (Α.Μ. 8443) τής Δτ- 
ευθύνσεως Καταστημάτων Ε
σωτερικού, στήν ίδια Διεύθυν
ση ώς Προϊστάμενος ‘Υπηρεσί
ας.

Μαρία Χωμενίδου - Τμηματάρ- 
χης Β' (Α.Μ. 1037), ’Εντε
ταλμένη τοΰ Υποκαταστήμα
τος όδ. Σόλωνος, σιήν Υπο
διεύθυνση Έκπαιδεύσεως Προ 
σωπικοϋ, γιο νά χρησιμοποιη
θεί στούς Κύκλους Σπουδών.

Μαρίνα Τσαούση - Λογιστής ΑΖ 
(Α.Μ. 6779) τής Ύποδιευθύν- 
σεως Έκπαιδεύσεως Προσω
πικού, στήν ϊδια Υποδιεύθυν
ση ώς Προϊστάμενη τής Υπη
ρεσίας ’Εξωτερικών Κύκλων 
Σπουδών. (21-22).

’Αγγελική Δρόσου - ‘λποιμημα- 
τάρχης (Α.Μ. 7687) τής Δι- 
ευθύνσεως Καταθέσεων καί 
Νέων ’Εργασιών, στήν ϊδια 
Διεύθυνση ώς Προϊσταμένη 
τής ‘Υπηρεσίας Νέων ’Εργα
σιών καί Έξυπηρετήσεως ’Ορ
γανισμών Κοινής Ώφελείας 
(11-Α-21), άντι τού

Κων)νου Σταμούλη - Λογιστή 
Α' (Α.Μ. 9214) πού τοποθε
τείται στήν ϊδια Διεύθυνση ώς 
Προϊστάμενος τής Υπηρεσίας 
Προσελκύοεως Καταθέσεων 
(11-Α-11).

Βιργινία Συμεώνογλου - λπο- 
τιμη:ματάρχης(Α.Μ. 7524) τής 
Διευθύνσεως Καταθέσεων καί 
Νέων ’Εργασιών, στήν ίδια 
Διεύθυνση ώς Προϊσταμένη 
τής ‘Υπηρεσίας Έξυπηρετήσε- 
ως ’Αποδήμων καί Ναυτιλλο- 
μενών (11-Γ-11).

Εύάγγελος Ραπτάκης - Ύποτμη- 
ματάρχης (Α.Μ.8589) τής Δι- 
ευθύνσεως Μελετών ’Επιχει
ρηματικών Δραστηριοτήτων, 
στήν ϊδια Διεύθυνση ώς Προϊ
στάμενος τής ‘Υπηρεσίας Με
λέτης Βιομηχανικών Μονά
δων Κλωστ)γίας κλπ. (17-Β- 
12), άντι τοΰ

Σπυρίδωνα ’Αντωνίου - Τμημα- 
τάρχου Α' (Α.Μ. 6387) πού 
τοποθετείται στήν ϊδια Διεύ
θυνση ώς Προϊστάμενος τοΰ 
Τ μήματος Μελέτης Β τομηχα
νικών Μονάδων, Ειδών Δια
τροφής κλπ. (17-Β-1).

Παναγιώτης Χίος - Λογιστής Α' 
(Α.Μ. 10364) τής Διευθύνσε- 
ως Μελετών Επιχειρηματι
κών Δραστηριοτήτων, στήν ί
δια Διεύθυνση ώς Προϊστάμε
νος τής ‘λ’πηρεσίας Παρακο- 
λουθήσεως Έπιχ)σεων Έμ- 
φανιζουσών Σημεία ’Ανωμά
λου Έξελίξεως τών ’Εργα
σιών των (17-12).

Δημήτριος Πατριαρχέας - Τμη- 
ματάρχης Β'(Α.Μ. 5452) τής 
Διευθύνσεως Περιουσίας και 
’Επενδύσεων Τραπέζης, στη 
Διεύθυνση Γραμματείας ώς 
Προϊστάμενος τής "λ’πηρεσίας 
Γενικοΰ ’Αρχείου Τραπέζης 
(7-Α-32).

Παναγιώτης Βουδούρης - Λογι
στής Α’ (Α.Μ. 11273) τής 
Διευθύνσεως Οικονομικών Με 
λετών, στήν ϊδια Διεύθυνση 
ώς Προϊστάμενος τής ‘Υπηρε
σίας Οικονομικής Άναλύσεως 
(8-Α-11).

Νικόλαος Κηρύκος - ‘λ’ποτμη,μα
τάρχης (Α.Μ. 8418) τής Δτ- 
ευθύνσεως Γενικοΰ Λογιστη
ρίου, στήν ϊδια Διεύθυνση ώς 
Προϊστάμενος τοΰ Τμήματος 
Χρήμα ιοοικονομικών Στοιχεί
ων (6-1), άντι τοΰ

Σάββα Πατρικιάδη - Τμηματάρ- 
xou Β' (Α.Μ. 7064) πού το- 
ποθειεΐται σιήν ϊδια Διεύθυν
ση ώς Προϊστάμενος τοΰ 
Τμήματος Διαφόρων Ζητημά
των (β-Α-2).

Χαμίκλεια Λεοντοπούλου - Ύπο- 
τ,μηιματάρχης(Α.Μ. 4997) τής 
Όμάδας ’Επιλογής καί Άνα- 
πτύξεως Προσωπικοΰ, ώς 
Προϊσταμένη τής ‘Υπηρεσίας 
Γραμματείας αύτής.

ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
Κεντρικό Κατάστημα:
Εμμανουήλ Μπουλταδάκης - Λο 

γιστής Α' (Α.Μ. 9113), ώς 
Προϊστάμενος τής ‘λ'πηρεσίας 
’Εντολών ’Εξωτερικού Υπο
καταστημάτων (040)37).

Στυλιανός Μανέας - Τμηματάρ- 
χης Β' Ταμείων (Α.Μ. 783), 
ώς Προϊστάμενος τής ’Υπηρε
σίας Χρηματαποστολών καί 
Χρηματοπαραλαβών.

Κων)νος Γκουντέλας - ‘λ’ποτμη- 
ματάρχης Ταμείων (Α.Μ. 
3109), ώς Προϊστάμενος τής 
‘λ'πηρεσίας Καταμετρήσεως 
Χρηματικού.

’Ιγνάτιος Πλτάκος - Ταμίας Α' 
(Α.Μ. 74Θ6), ώς Προϊοτάμε-

Άρμόδια καί ύπεύθυνση πηγή 
τοΰ Κατ)τος Πατρών (Πλ. Τριών 
Συμμάχων), μάς έ'στειλε τις πα
ρακάτω διενκρινήσεις σχετικά μέ 
τό δημοσίευμα τοΰ προηγουμέ
νου φύλλου τής «Τ», πού άναφε- 
ρόταν στά προβλήματα πού αν
τιμετωπίζουν οΐ συνάδελφοι τού 
Κατ)τος αυτού:
1. Γιά τό θέμα των άδειων.

Ή φραστική διατύπωση τοΰ 
δημοσιεύματος αφήνει νά έν- 
νοηθεί ότι ύπάρχουν συνάδελ
φοι πού έχουν νά πάρουν ά
δεια άπό τό 1976, πράγμα 
πού δέν αληθεύει. ’Επίσης τό 
1977 δέν έχουν δοθεί έλάχι- 
στες άδειες, άλλά 2220 ήμε
ρες έπι 95 περίπου συναδέλ
φων.

2. Γιά τό θέμα των υπερωριών. 
‘Επειδή οί συνάδελφοι δέν εί
χαν κρατήσει συγκεκριμένα 
στοιχεία, τούς ύπεδείχθη νά 
σημειώνουν στό έξης τϊς ώρες 
τής ύπερωριακής τους άπα- 
σχόλησης, γιά νά είναι δυνα
τή ή σύγκριση μ’ αυτές πού 
τελικά πληρώνονται.

3. Γ ιά τό 75% τοΰ Σαββάτου.

νος τής Υπηρεσίας Φυλάξεως 
Χρεογράφων Πελατών ΜΡ. & 
ΣΩ (040)50).

Εύφροσύνη Δελημάρα - Τμημα- 
τάρχης Β’ Ταμείων (Α.Μ. 
4854), ώς Προϊσταμένη τής 
‘λ'πηρεσίας Πληρωμών Τοκο
μεριδίων καί ‘Ομολογιών είς 
τό ’’Αρτιον (040)54).

Διονύσιος Δρακόπουλος - Λο
γιστής Α’ (Α.Μ. 9519), ώς 
Προϊστάμενος τής ‘λ’πηρεσίας 
Συναλλαγών Καταθέσεων είς 
Συνάλλαγμα.

Νικόλαος Καστριώτης - Τμημα- 
τάρχης Β’ (Α.Μ. 1399), ώς 
Προϊστάμενος τής ‘λ’πηρεσίας 
Εσωτερικής Διαδικασίας Χρε
ογράφων.

Κατάστημα όδ. Σιαδιού 38:
Δημήτριος Μητρελιάς - Τμημα- 

τάρχης Β’ (Α.Μ. 4181), ώς 
Προϊστάμενος τής ‘λ’πηρεσίας 
Ελεγκτηρίου.

Βασίλειος Κατοάρας - Λογιστής 
Α’ (Α.Μ. 6493), ώς Προϊστά
μενος τής Υπηρεσίας Διακα
νονισμών Άξιων καί Πιστώ
σεων (‘λ’πηρεσία Συναλλα- 
λ’ής)·

ΣΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
Φώτης Στεφανίδης - Τμηματάρ- 

χης Β' (Α.Μ. 4512) Εντε
ταλμένος τοΰ ‘Υποκαταστήμα
τος Μοναστηρακίου, στό ίδτο 
‘Υποκατάστημα ώς ‘Υποδιευ
θυντής.

Χρήστος Κολέφας - Τμηματάρ-

Δέν προκύπτει άπό τή συμ
φωνία γιά τήν πενθήμερη έβ- 
δομάδα ότι τό Σάββατο θεω
ρείται έπίσημη άργία, άλλά 
είναι μιά αμοιβαία συμφωνία 
έργαζομένων - εργοδοσίας νά 
μήν έργάζωνται τήν ήμέρα 
αύτή. Βέβαια όσοι έργάζον- 
ται τό Σάββατο πρέπει νά 
σργοΰν τή Δευτέρα.

4. Τό αίτημα τής χορήγησης 
τουριστικού έπιδόματος είναι 
έπιτακτική άνάγκη γιατί τό 
πλήθος τών διερχομένων καί 
δ ιανυκτερευόντων στήν πόλη 
μας τουριστών είναι τόσο με
γάλο πού έχει σάν αποτέλε
σμα τήν συνεχή αύξηση τών 
τιμών καί τόν έξανεμισμό τών 
αποδοχών μας.
Ό Σύλλογος στήν προσπά

θεια του νά συμβάλει στήν 
πλήρη, διάλυση κάθε παρεξηγή- 
σεως, θεωρεί θετικές τις διευ
κρινίσεις πού δόθηκαν καί εΏ- 
ναι πρόθυμος νά έξετάσει όποια- 
δήποτε παραπέρα άποψη τοΰ 
διαβιβασθεΐ υπεύθυνα, άπό κά
θε ένδιαψερόμενο, πάντοτε μέ 
τήν πρόθεση τής έξομαλύνσεως 
κάθε διαφοράς

χης Β’ (Α.Μ. 7020) τοΰ ‘Υ
ποκαταστήματος Πανεπιστημί
ου, στό ‘λ’ποκατάστημα Παγ
κρατίου ώς ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου, 
άντι τοΰ

Σωκράτη Μαρέτη - Τμηματάρ- 
χου Β' (Α.Μ. 5'2,61) που το
ποθετείται στό Υποκατάστημα 
Αγίου Αρτεμίου ώς Διευ
θυντής, άντι τοΰ

Ζαφείρη Βασιλόπουλου - Τμη- 
ματάρ'χδυ Α' (Α.Μ. 1704) πού 
τοποθετείται οιό Ύποκατάοτί]- 
μα Βύρωνα ώς Διευθυντής, 
άντι τοΰ

Αθανασίου Μίντζηρα - Τμημα- 
τάρχου Α’ (Α.Μ. 4684) πού 
τοποθετείται στό ‘λ’ποκατάστη- 
ιμα Κ. Λαχαναγοράς ώς Διευ
θυντής, άντι τοΰ

Γεωργίου Βαττκιώτη - Τμημα- 
τάρχου Α’ (Α.Μ. 4827) πού 
τοποθετείται οιό 'λ’ποκατάστη
μα Ζωγράφου ώς Διευθυντής, 
άντι τοΰ

Παναγιώτου Βαλαριστρΰ - Τμη- 
μαιάρχου Α’ (Α.Μ. 4427), 
πού τοποθετείται αιό 'Υποκα
τάστημα όδ. Σάλωνας ώς Υ
ποδιευθυντής.

Γεώργιος Άντωνόπουλος - Τμη- 
μαιάρχης Β' (Α.Μ. 5021) 
τοΰ ‘Υποκαταστήματος Πλατ. 
Κάντγγος, στό ‘Υποκατάστη
μα Πετρουπόλεως ώς Διευ
θυντής.

Θεόδωρος Ζώτος - Τμηματάρχης 
Α’ (Α.Μ. 2845) Προϊστάμε
νος Τμήματος τής Διευθύνσε- 
ως Γενικοΰ Λογιστηρίου, στό 
’λ’ποκατάστημα Πλ. Κάντγγος 
ώς ‘Υποδιευθυντής.

Χρήστος Κατσιούλας - Τμημα
τάρχης Α’ (Α.Μ. 4735) τοΰ 
'Υποκαταστήματος Πλ. Συντά
γματος, στό ’ίδιο ’λ’ποκατάστη
μα ώς Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Παναγιώτης Μαρκουλάκης-Τμη- 
ματάρχης Α’ Ταμείων (Α.Μ. 
5147) τοΰ Υποκαταστήματος 
Πειραιώς Α’, στό ’ίδιο 'Υπο
κατάστημα ώς ’Εντεταλμένος 
Ταμείων.

Νικόλαος Σταθόπουλος - Λογι
στής Α' (Α.Μ. 8875) τοΰ Υ
ποκαταστήματος Νέας Μάκρης 
στό ίδιο Υποκατάστημα ώς 
’Εντεταλμένος καί Προϊστά
μενος Λογιστηρίου.

Παναγιώτης Παγίδας - Λογιστής 
Β’ (Α.Μ. 10969) τοΰ ‘Υπο
καταστήματος Αγίας Σοφίας 
Πειραιώς, στό ’ίδιο ‘λ’ποκατά
στημα ώς ’Εντεταλμένος και 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Γεώργιος Τστλιγκρός - Λογιστής 
Α' (Α.Μ; 6601) ’Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου τοΰ ‘Υποκαταστήμα
τος Ναυπάκτου, στό ‘λ’ποκα
τάστημα Μεταξουργείου ώς 
Εντεταλμένος καί Προϊστάμε
νος Λογιστηρίου, άντι τοΰ

Γεωργίου ΣπανοΟ - Λογιστοΰ Α' 
(Α.Μ. 9584) πού τοποθετεί
ται στό ύπό ίδρυση ‘Υποκατά
στημα θησείου ώς Διευθυντής

Ευάγγελος Τζινιέρης - Λογιστής 
Β' (Α.Μ. 9890) ’Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου τοΰ Υποκαταστήμα
τος ’Ελασσόνας, στό Υποκα
τάστημα Μεγάρων ώς Εντε

ταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου, άντι τοΰ

’Αγγέλου Μαραζιώτη - ‘λ’πο- 
τμηματάρχου (Α.Μ. 8660), 
πού τοποθετείται στό ίδιο ‘Υ
ποκατάστημα ώς Διευθυντής, 
άντι τοΰ

Ίωάννου Καύκαλά - Τμηματάρ- 
6ου Β’ (Α.Μ. 3285) πού το
ποθετείται σιό Υποκατάστημα 
Παλ. Φαλήρου ώς Διευθυν
τής, άντι τοΰ

Φώτη Βενετοάνου - Τμηματάρ- 
χου Α' (Α.Μ. 2524) πού το
ποθετείται σιό ‘λ’πσκατάσιημα 
Ταύρου ώς Διευθυντής, άντι 
τοΰ

Πέτρου Μ.ποτσαράκου - Τμημα- 
τάρχου Α' (Α.Μ. 2319) πού 
τοποθετείται οιό ‘Υποκατάστη
μα όδ. Πατησίων ώς Υποδιευ
θυντής.

Σοφία Άγγελίδου - Ύποτμημα- 
τάρχης (Α.Μ. 7581) joO ‘Υ
ποκαταστήματος Νέας’Ιωνίας, 
στό ίδιο Υποκατάστημα ώς 
’Εντεταλμένη καί Προϊσταμέ- 
νη Λογ-ιστηρίου.

Απόστολος Μανιοΰκος - Λογι
στής Β' (Α.Μ. 8659) τού ‘Υ
ποκαταστήματος Κώ, σιό ίδιο 
‘λ'ποκατάστημα ώς ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου, άντι τοΰ

Δημοσθένη Παπανικολάου - Λο- 
γιστοΰ Β'(Α.Μ.8781) πού το
ποθετείται στό 'λ’ποκατάστημα 
Σπετσών ώς Διευθυντής, άντϊ 
τοΰ

Ίωάννου Λαγοΰ - Λογιοτοΰ ΑΖ 
(Α.Μ. 8108) πού τοποθετεί
ται στό "Υποκατάστημα Ά- 
οπροπύργου ώς Διευθυντής, 
άντι τοΰ

Χρήστου Χατζηστέλιου - Τμημα- 
τάρχου ΒΖ (Α.Μ. 921) πού 
τοποθετείται στη Μονάδα Κα- 
στέλλος, ώς Προϊστάμενος αΰ- 
τής, άντι τοΰ

Αναστασίου Καβαλλιεράτου - 
Τμηματάρχου ΒΖ(Α.Μ. 2795) 
πού τοποθετείται ατό ύπό ‘ί
δρυση 'λ’ποκατάστημα Άμψιά- 
λης ώς Διευθυντής.

Άχιλλέας Τσιρούλης - Τμημα
τάρχης Βζ (Α.Μ. 3531) Εν
τεταλμένος τοΰ Υποκαταστή
ματος Θεσσαλονίκης Αζ, στό 

’ίδιο 'λ’ποκατάοτη.μα ώς 'Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου.

Κων)νος Δανάς - Τμηματάρχης 
Βζ (Α.Μ. 2220) τοΰ ‘Υποκα
ταστήματος όδ. Λ. Σοφού 
θεσ) νίκης, στήν Περιφερεια
κή Διεύθυνση Θεσσαλονίκης 
ώς Προϊστάμενος τοΰ Γραφεί
ου της, άντι τοΰ

Χρήστου Σάκκου - Τμηματάρ- 
χου Αζ (Α.Μ. 2118) πού το
ποθετείται στό 'Υποκατάστη
μα Άγ. Δημητρίοο - θεσ)νί
κης, ώς Διευθυντής.

Πέτρος Φραγκιαδάκης - ‘λ’πο- 
τμηματάρχης (Α.Μ. 7618) Δι
ευθυντής τοΰ 'λ’ποκαταστήμα- 
τος Σητείας, στο ‘Υποκατάστη
μα ’Άνδρου ώς Διευθυντής, 
άντι τοΰ

Ίωάννου Μαρκουΐζου - Τμημα
τάρχου ΑΖ (Α.Μ. 2175) πού 
τοποθετείται στό ‘λ’ποκατάστη
μα Σητείας ώς Διευθυντής.

ΙΙΗ ΪΙιΙΪ
ιοϋ Κεντρικοΰ Kqt)toc Πατρών
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