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• Οί ομιλίες τών συναδέλφων στη Γενική Συνέλευση
Στις 25 Φεβροικχρίου πραγματο

ποιήθηκε ή τακτική Γενική Συν
έλευση τοΰ Συλλόγου μας, με τά α
κόλουθα θέματα ήμερησίας διατά- 
ξεως:

1. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτι
κής Επιτροπής όοπό πέντε τακτι
κά μέλη καί δύο αναπληρωματικά, 
για τή διενέργεια αρχαιρεσιών για 
ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμ
βουλίου.

2. "Εκθεση τού Διοικ. Συμβου
λίου έπί τών πεπραγμένων χρήσεως 
1976.

4. "Εγκρισις απολογισμού χρή
σεως 1976.

5. "Εγκρισις Προϋπολογισμού 
χρήσεως 1977.

6. ’Απαλλαγή τού Διοικ. Συμβου
λίου καί τής Εξελεγκτικής Επι
τροπής άπό κάθε ευθύνη για τήν 
χρήση 1976.

★
Τις έργασίες τής Συνελεύσεως 

διήυθυνε ό Πρόεδρος τών Γ.Σ. τοΰ 
Συλλόγου συν. Μιχαήλ Δακτυλίδης.

Γραμματείς ώρίσθησαν οί συν. 
Ιωάννης Σέβος καί Νικόλαος Περ- 
γαντής.

★
Κηρύσσοντας τήν έναρξη τών έρ- 

γασιών τής Γεν. Συνελεύσεως ό 
Πρόεδρος Μιχ. Δακτυλίδης είπε τά 
έξης:
«Κύριοι συνάδελφοι,

ΕΤμαι άπολύτως βέβαιος, δτι δλοι 
όσοι βρισκόμαστε αυτήν τήν στι
γμή σε τούτη τήν αίθουσα ηρθαιμε 
νά εκπληρώσουμε με συναίσθηση 
ευθύνης τό χρέος μας.
Ή παρουσία μας οπήν σημερινή 

ενική Συνέλευση, Εχει έκτος άπό τήν 
τυπική και ουσιαστική σημασία, 
ιδιαίτερα σ’ αυτές τις πραγματικά 
κρίσιμες γιά τον Σύλλογό μας, καί 
γιά τά συμφέροντά μας, στιγμές. 
Γιά νά προχωρήσουμε λοιπόν σω
στά, καί γιά νά μήν προκαλέσουμε 
βαθύτερη κρίση, ας προσπαθήσουμε 
δλοι, νά πραγματοποιηθούν οί σκο
ποί τής Γενικής μας Συνελεύσεως.

Σάς άπευθύνω έκκληση γιά πει
θαρχία καί ευπρέπεια. Θεωρώ οτι 
κατανοούμε δλοι, πόσο απαραίτητο 
είναι αύτό, καί δτι θα με βοηθησε 
τε στο έργο μου, ως Προέδρου τών 
Γενικών μας Συνελεύσεων.

Γνωρίζετε δλοι, δτι άπό σάς καί 
δχι άπό τό Προεδρείο τής Συνελεύ
σεως έξαρτάται κατά τό μεγαλύ- 
τερον μέρος, ή καλή διεξαγωγή τών 
έργασιών της. "Ας άποφύγουμε λοι
πόν τις άκρότητες, ας άποφύγουμε 
τούς διαπληκτισμούς καί ας πει
θαρχήσουμε στους ίδιους τούς Ε
αυτούς μας, γιά τό δικό μας καλό.

Σάς ευχαριστώ γιά τήν βοήθεια 
σας. Ή Συνέλευσή μας, βρίσκεται 
σέ άπαρτία καί άρχίζει τις έργασί
ες της».

★
Ή Γενική Συνέλευση ένέκρινε τον 

άπολογισμό τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου καί τήν άπαλλαγή τών με
λών του ώς καί τών μελών τής ’Ε
ξελεγκτικής ’Επιτροπής γιά τό 
χρονικό διάστημα άπό 1.1—31.12. 
1976. Ένέκρινε έπίσης τόν προϋ
πολογισμό χρήσεως 1977.

Προ τής ήμερησίας διατάξε- 
ως ό νομικός σύμβουλος τοΰ
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Συλλόγου μας κ. Γ. Πατρινός 
Ενημέρωσε τή Γενική Συνέλευση 
σχετικά μέ τήν υποβολή αίτήσεως 
στό μονομελές Πρωτοδικείο, άπό 
μέλος τοΰ Συλλόγου μας γιά πα
ράταση τής θητείας τής προσωρινής 
Διοικήσεως καί γιά τήν εκλογή τής 
Κεντρικής Εφορευτικής ’Επιτροπής.

Σχετικά ό κ. Πατρινός είπε:
«Κατ’ άρχήν, δπως είναι σέ ό

λους γνωστό, έ'χει ΰποβληθή μία 
αίτηση στό Μονομελές Πρωτοδικείο 
μέ τήν οποία ζητείται νά παραταθή 
ή θητεία τοΰ προσωρινού Διοικητι
κού Συμβουλίου, πού είχε διορισθήι, 
νά άνασταλή ή νά άναβληθή ή ε
κλογή Εφορευτικής Επιτροπής γιά 
σήμερα, καί νά άναβληθοΰν οί έκλο- 
γές, οί όποιες πρόκειται νά γίνουν.

Μέχρι τίς 2.30 σήμερα τό μεση
μέρι, πού κλείσανε τά Δικαστήρια, 
δέν είχε έκδοθή καμμία άπόφαση 
σχετικά μέ αυτήν τήν αίτηση. Σέ 
ηλεφώνημα πού έκανα έγώ στήν 
Προϊστάμενη τού αρμοδίου τμήμα
τος, μοΰ είπε δτι έπεκοινώνησε μέ 
τόν κ. Πρόεδρον, ό όποιος τήν είχε δι

ΊΙ ψηφοφορία 6α. δι- 
εξαχθει στα εκλογικά, κέν
τρα πού καλύπτουν τίς Μο
νάδες όλοκλήρου τού δικτύ- 
ου. Οί συνάδελφοί των δια
φόρων Μονάδων θα ψηφί
σουν στα Εκλογικά Κέντρα 
πού έχει ύπαχθεί κάθε 
Μονάδα,

Τά ψηφοδέλτια καί 
οί φάκελλοι θά είναι σφρα
γισμένα Από την Κεντρική 
Εφορευτική Επιτροπή.

Κατά τήν ψηφοφορία 
οί συνάδελφοι πρέπει νά έ
χουν μαζί τους το δελτίο 
τής αστυνομικής ταυτότη
τας.

Ή ψηφοφορία θά δι- 
εξαχθεί κατά τις εξής ήμε
ρες καί ώρες καί στον καθ
ορισμένο γιά κάθε εκλογικό 
κέντρο τόπο.

Α. ΚΕΑΤΡΟΑ ΑΟΗ·
ΑΩΑ — ΠΕΙΡΑΙΩΧ:
Στις 20 καί 21 Μαρτί

ου 19>7 ήμέρες Κυρια
κή καί Δευτέρα καί άπό τίς 
8 τό πρωί μέχρι τίς Ύ τό 
Απόγευμα, στήν αίθουσα 
τού Πρατηρίου τού Συνε
ταιρισμού εντός τής στοάς 
έπί τής όδού Πεσμαζόγλου 
1.

Στις 21 Μαρτίου, ήμε
ρα Δεύτερα καί κατά τίς ώ
ρες $>. - 1 a.30 στό Κατά
στημα Πειραιώς. Μετά τίς 
13.30 ή κάλπη θά μετα
φερθεί στό Κέντρο τών Α
θηνών, που μπορούν νά ψη
φίσουν καί όσοι συνάδελφοι 
δέν θά έχουν ψηφίσει στον 
Πειραιά.

ΣΗΜ: Γιά τούς συν. τού 
Κέντρου Μηχανογραφίας 
θά διατεθούν πούλμαν γιά 
νά τούς μεταφέρουν στό Ε
κλογικό Κέντρο Αθηνών.

κάσει καί τής είπε δτι, ή σημερινή 
Συνέλευση ή όποια είναι καί τακτι
κή, μπορεί νά προχωρήση στήν συ
ζήτηση τών θεμάτων της, τά όποια 
είναι θέματα τής τακτικής Γενικής 
Συνελεύσεως, καί νά έκλέξη τήν Ε
φορευτική ’Επιτροπή, ’Εάν ή άπό
φαση πού θά βγή, λέει δτι δέν θά 
πρέπει νά γίνουν έκλογές στις 20 
Μαρτίου, τότε δέν 6ά γίνουν έκλο
γές.

Δέν υπάρχει λοιπόν κανένας λό
γος νά μήν γίνη ή εκλογή τής Ε
φορευτικής ’Επιτροπής σήμερα, δι
ότι άλλως αν άπορριφθή ή αίτηση, 
στις 20 Μαρτίου δέν θά Εχουμε ’Ε
φορευτική ’Επιτροπή.»

Ή Γενική Συνέλευση κατόπιν ύ- 
ποδείξεως καί τοΰ παρισταμένου Εκ
προσώπου τής δικαστικής άρχής 
Πρωτοδίκου κ. Γεωργίου Κάππου, 
προχώρησε στήν έκλογή τής Κεν
τρικής Εφορευτικής ’Επιτροπής μέ 
μυστική ψηφοφορία.

Τακτικά μέλη τής Κεντρικής ’Ε
φορευτικής ’Επιτροπής Εκλέχτηκαν 
οί συν. Γεώρ. Ζαβός, Παν. Σάλτας,

Οί λεπτομέρειες για την Α
ναχώρηση άπό τό Κ.Μ. καί 
την επεστροφη θά γνωστο
ποιηθούν στούς συναδέλφους 
μέ ιδιαίτερη ανακοίνωση. 
Π. KE1VTPA ΕΠΑΡ

ΧΙΑΚΑ.:
Στις ‘20 καί 21 Μαρτί

ου άπό τίς 8 τό πρωί μέχρι 
τίς Τ τό απόγευμα. Ή ψη. 
φοφορία θά γίνει στά Κα
ταστήματα πού έχουν όρι- 
σθεί ώς ’Εκλογικά Κέντρα. 
Στις πόλεις ©εσ) νίκης καί 
Πατρών, ή ψηφοφορία θά 
διεξαχθεί στά Κεντρικά 
Καταστήματα τών δύο α.ύ- 
τών πόλεων.

Σύμφωνα μέ τό άρθρο 
1-5, παρ. 8 τού Καταστα
τικού μας, επιτρέπεται στά 
ψηφοδέλτια ή διαγραφή καί 
Αντικατάσταση ύποψηφίων, 
μόνο όμως γιά τήν άντίστοι- 
χη θέση. Αηλ. υποψήφιος 
τού Κέντρου ή τής ’Επαρ
χίας, διαγραφόμενος άπό 
ένα ψηφοδέλτιο Αντικαθί
σταται άντιστοίχως μέ ύπο- 
ψήφιο τού Κέντρου ή τής 
’Επαρχίας άλλου ψηφοδελ
τίου.

Σημείωση σταυρών προ- 
τιμήαεως έπί τού ψηφοδελ
τίου δέν είναι Απαραίτητη, 
δέν επέρχεται όμως άκυ- 
ρότης τών ψηφοδελτίων εκ 
τής τυχόν σημειώσεως τού
των. Τυχόν σημείωση ή 
άλλα ένδεικτικά σημεία ε
πί τών ψηφοδελτίων πλήν 
τών κατά τά Ανωτέρω έπι- 
τρεπομένων διαγραφών, άν 
τικαταστάσεων καί σταυρών 
προτιμήσεως επιφέρουν Α
κυρότητα κατά τήν κρίσιν 
τής ’Επιτροπής, έφ’ όσον 
δύναται νά συναχθει ότι 
προδίδεται τό Απόρρητον 
τής ψηφοφορίας.

Ofiipo lijo Key. Εφορευτικήο Έπιτροπϊ

Νικ. Μανδράκος, Κων. Καρκούλιας 
καί Νικ. Άλμπάνης.

’Αναπληρωματικά μέλη αί συν. 
Ασηιμίνα Δάλκα καί Βασ. Βακαλο- 

πούλο-υ.
, , ★

Εκτος ημερήσιας διατάξεως ή Γε
νική Συνέλευση συζήτησε τό θέμα 
τής απεργίας πού είχαν Αποφασίσει 
οι Σύλλογοι τ. ’Αθηνών, Είσπρακτό- 
ρων καί Βοηθητικού Προσωπικού.

Σχετική ενημέρωση τής Γεν. Συν
ελεύσεως Εγινε άπό τόν συν. Έμ. Σε- 
τάκη, (η ομιλία του δημοσιεύεται 
σέ άλλες στήλες τής «Τραπεζιτι
κής»),

Υστερα άπό συζήτηση, ή Γεν. 
Συνέλευση άπεφάσισε νά έκλέξη μιά 
έπιτροπή γιά νά πλαισίωση τό Δι
οικ. Συμβούλιο γιά νά άντμετωπίση 
τό θέμα τής άπεργιακής έκδηλώσε-

Υστερα άπό σχετική πρότασηι 
άποφασίστηκε δπως μέλη τής Επι
τροπής πού θά πλαισίωση τό Δ.Σ. 
είναι τά μέλη τής Έπι.ροπής πού 
Εχει συσταθεΐ γιά τή μελέτη τοΰ ’Α
σφαλιστικού θέματος.

"Οπως είναι γνωστό, τήν Επι
τροπή γιά τό ’Ασφαλιστικό Αποτε
λούν έκτος άπό τόν Πρόεδρο τοΰ Δ. 
Σ. καί τόν Πρόεδρο τών Συνταξιού
χων, οί τ. Πρόεδροι τού Συλλόγου, 
συν. Άδ. ΌΦοοναΐος, Παν. θεοφα-
νόπουλος, Νικ. Πίσκοπος, Άθαν. 
Γιαννακόπουλος, οί συν. Έπ. Μαυ- 
ρουλίδης, Κων. Πουλής καί ό Πρό
εδρος τοΰ ΤΎΠΕΤ συν. Πέτρος 
Καρλής.

‘Ο συν. Θεοψανόπουλος έδήλωσε 
δτι καθαρά οικογενειακοί λόγοι δέν 
τού έπέτρεπαν νά πάρει μέρος στήν 
Επιτροπή πού θά πλαισιώσει το 

Διοικ. Συμβούλιο.
Κατόπιν αύτοΰ, Εγινε δεκτή πρό-
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Τό τηλέφωνο τής Κεντρικής 

Εφορευτικής 'Επιτροπής τις 

ήμέρες τής ψηφοφορίας Κυρι- 

κή 20 καί Δευτέρα 21 Μαρ

τίου

Στις σελίδες ό καί 7
φ 'Οδηγίες τής Κεντρικής 

Εφορευτικής ’Επιτροπής

φ Τά ’Εκλογικά Κέντρα

φ Τά ψηφοδέλτια τών τριών 
συνδυασμών

τάση τού συν. Άντ. Σαρρή νά συμ
πληρωθεί ή θέση τοΰ συν. Θεοφανό- 
ιτουλου άπό τόν συν. Σπ. Διλιντά.

Γ ιά λόγους αυστηρά προσωπικούς 
έδήλωσε ακολούθως δτι δέν μπορεί 
νά μετάσχει τής Επιτροπής ό συν. 
Νικ. Πίσκοπος.

★
Ή Γενική Συνέλευση ύστερα άπό 

πρόταση τού συν. Διλιντά, ένέκρινε 
τό Ακόλουθο ψήφισμα:

«'Η τακτική Γενική Συνέλευση 
τών υπαλλήλων τής Εθνικής Τρα- 
πέζης, τής 25ης Φεβρουάριου 1977, 
εκφράζει τήν ηθική καί υλική συμ
παράσταση τοΰ Σώματος προς τούς 
Απεργούς συναδέλφους τής ΑΜΕΡΙ- 
ΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ.

Διαμαρτύρεται διά τήν κατά σύ-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 10η ΣΕΛ.)

17Ολοι οιίς κάλπες!
Του Προέδρου τοΰ Συλλόγου μας συν. Κ. ΙΑΤΡΙΔΗ

Ή ήμερα τών Αρχαιρε
σιών ηληβιίξεί. Ό Σύλλο
γός μ.ας ΘΑ Αποκτήσει καί 
πάλε τό αιρετό Αιοςχητιχό 
του Συμβούλιο.

'Η Προσωρινή Διοίκηση 
στήν οποία Ανετεθη ή εντο
λή να διενεργήση τίς εκλο
γές, κατέβαλε κάθε προσ
πάθεια για να συντομεύση 
τό χρόνο διεξαγωγής τους. 
Αέν άπέβλεψε σέ παράταση 
τού χρόνου παραμονής της 
στή Διοίκηση τού Συλλό
γου, δέν εξάντλησε καν τα 
περιθώρια πού ώριζε ή δι
καστική Απόφαση.

★

Στό διάστημα πού μεσο
λάβησε άπό τήν Ανάληψη
τών καθηκόντων της9 |λέχρ6
σήμερα προσπαθήσαμε να 
επαναφέρουμε τήν ήρεμία 
καί τή γαλήνη, για να δη
μιουργήσουμε όλες τίς προ
ϋποθέσεις, οί όποιες θα μάς 
όδηγήσουν σέ έκλογές πού 
θα εκφράζουν τήν πραγμα
τική έπιθυμία τών μελών 
τοΰ Συλλόγου μας.

’Αποφύγαμε κάθε ένερ- 
γεια πού θα ήταν υνατό να 
θεωρηθεί ώς μεροληπτική 
υπέρ τής μιάς ή τής άλλης 
συνδικαλιστικής παρατάξε- 
ως.

Είμαστε, τέλος Αποφασι
σμένοι να μήν μεταβάλλου
με τή στάση μας αύτή μέχρι 
τήν ώρα πού θα κλείσουν οί 
κάλπες, ©α παραμείνουμε 
ούδέτεροι γιατί πιστεύουμε 
πώς έτσι εξυπηρετούμε σω
στά τα συμφέροντα τών με
λών τού Συλλόγου μας.

Αύτή μέ λίγα λόγια εί
ναι ή πορεία πού Ακολουθή
σαμε καί Ακολουθούμε ό
σον Αφορά τίς έκλογές για 
τήν Ανάδειξη τού Διοικητι- 
κού Συμβουλίου.

★

'Η δραστηριότητα μας 
στήν Αντιμετώπιση τών θε
μάτων μας δημοσιεύτηκε 
στό σύντομο Απολογισμό 
μας.

Πιστεύουμε ότι καί στόν 
τομέα αύτόν, παρά τήν προ
σωρινή θέση μας στήν Αι- 
οίκηση τοΰ Συλλόγου, γε
γονός πού μείωσε τήν δια
πραγματευτική μας ικανό
τητα, καί παρά τό λίγο χρό
νο τής θητείας μας, δέν υ
στερήσαμε . ’Αντιμετωπί
σαμε σωστά, δύσκολα θέμα
τα πού εμφανίστηκαν μό
λις Αναλάβαμε τήν Διοίκη- 
ση τοΰ Συλλόγου καί δέν 
μάς εμπόδισε ή προσωρινή 
θέση μας να συμμετάσχουμε 
σέ όλες τίς Αγωνιστικές εκ
δηλώσεις τού κλάδου μας, 
κατά τήν περίοδο τής Θητεί
ας μας.

’Επιδιώξαμε να προω
θήσουμε όσα έκκρεμή θέμα
τα παραλάβαμε καί δέν εί
ναι ύπερβολή να λεχθή ότι 
έχουμε πραγματοποιήσει 
σοβαρά βήματα στήν Αντι
μετώπισή τους.

Τό χρονικό διάστημα πού 
μάς χωρίζει Από τήν ήμέρα 
τών έκλογών είναι πάρα πο
λύ μικρό. 'Ο χρόνος έξην- 
τλήθη.

'Ο λόγος αύτός μοϋ επι
βάλλει να Απευθυνθώ προς 
όλα τα μέλη τού Συλλόγου 
καί να ζητήσω τή βοήθεια 
όλων για να μήν διαταρα- 
χθεί ή ήρεμία καί ή γαλήνη 
μέχρι τήν διεξαγωγή τών 
έκλογών καί τήν Ανάδειξη 
τοο νέου «.Ipa-coxS AtotvtYjTt- 
κοΰ μας Συμβουλίου.

5Εητώ Από όλους να Απο
φύγουν τήν δημιουργία κα
ταστάσεων πού μπορούν να 
βλάψουν τα συμφέροντά 
μας.

2ζητώ να μήν μάς παρα- 
σύρη ό προεκλογικός πυρε
τός σέ ενέργειες για τίς ό
ποιες μετανοιώσουμε ίσως 
Αργότερα.

'Όλες οί συνδικαλιστικές 
παρατάξεις είναι έλεύθερες 
να κινηθούν προς κάθε κα
τεύθυνση. Σα διαφωνή
σουν, να ύποστηρίξουν τίς 
Απόψεις τους, να επιδιώ
ξουν τήν προτίμηση τών με
λών τού Συλλόγου. "Ας 
γίνει αύτό μέσα στα όρια 
τής συνδικαλιστικής εύπρέ- 
πειας. "Ας άποφύγουμε τίς 
Ακρότητες. "Ας μήν επιχει
ρήσουμε να ρίξουμε λάσπη 
ό ένας στον άλλο. "Ας Ανα
γνωρίσουμε όλοι, σέ όλους 
τό δικαίωμα να διεκδική- 
σουν τήν ψήφο τών μελών 
τού Συλλόγου μας. "Ας 
μήν λησμονήσουμε, προπαν
τός, ότι έχουμε ιερή ύπο- 
χρέωση να διαφυλάξουμε 
τα συμφέροντά μας, τήν ένό- 
τητά μας.

©εώρησα ύποχρέωσή 
μου, ύπό τήν ιδιότητα τού 
Προέδρου τής Προσωρι
νής Διοικήσεως, πού έχει 
τήν εντολή καί τήν εύθύνη 
τής διεξαγωγής τών Αρ
χαιρεσιών, να Απευθύνω 
τήν έκκληση αύτή σέ όλα τα 
μέλη τού Συλλόγου μας, να 
δώσω, για μια Ακόμη φο
ρά, τήν διαβεβαίωση, ότι 
θα παραμείνω αύστηρα ού* 
δέτερος μέχρι τήν ήμέρα 
τών έκλογών καί δέν θα έ- 
πιτρεψω όποιαδήποτε ιδι
αίτερη μεταχείριση σέ άτο
μα ή συνδυασμούς.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 10 η ΣΕΛ.)



Η ομιλία τον συν. Σ. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ
κ. Σ. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ: 'Αγαπητοί

Ή ομιλία τον συν. I. ΠΑΙΑΚΟΥ
συνάδελφοι,

Εϊθισται εις τάς τακτικάς Γενι- 
κάς Συνελεύσεις νά απολογούνται 
τά Δ.Σ., είτε απέρχονται, είτε εί
ναι υποχρεωμένα γι' αυτό.

Επειδή σήμερα όμως τό παρόν 
ΔΣ τό όποιον θά έπρεπε νά μάς κά
νη τον απολογισμό είναι άντικατα
στατικό, κατά τό άρθ-ρο 8, δηλαδή 
θά έπρεπε νά μάς έχη δώσει τόν 
’Ισολογισμό καί 'Απολογισμό του 
δημοσιευμένο 5 ήμερες ένωρίτερα 
Από τή Γεν. Συνέλευση, καί έπειδή 
δέν είναι δυνατόν νά τό κρίνωμε 
σωστά, νομίζω ότι θά πρέπει νά 
κάνουμε κάτι άλλο: Νά κρίνουμε αυ
τούς πού μάς ώδήγησαν σ' αυτό το 
χάος.

Θά κάνω λοιπόν μιά σύντομη α
ναδρομή στό πρόσφατο παρελθόν, 
μελετώντας τά χαρτιά πού έξεδόθη- 
σαν, δηλαδή τις ανακοινώσεις, καί 
θά ψάξω μέσα σ’ αυτά νά 6ρώ τούς 
υπεύθυνους καί επιτρέψτε μου νά άρ 
χίσω άπό τόν τέως Πρόεδρό μας, 
τόν προ τέως Πρόεδρό μας, τόν Πί- 
σκοπο.

Στις 8.1.76 μάς παρουσιάζεται 
μετριοπαθής καί μάς λέει σε μια 
ανακοίνωσή του, ότι σημασία έχει 
νά μήν οπισθοδρομήσουν τά θέματά 
μας. Προσέξτε, συνάδελφοι, λεπτο
μέρειες: Τόν Φεβρουάριο του 1976
μάς καταγγέλλει σέ άλλη ανακοί
νωσή του, πώς τό προσωπικό έχει 
έγκαταλειφθή καί πώς μόνη ελπίς 
για τή βελτίωσή του είναι αυτή πού 
προκύπτει άπό τήν επέκταση των 
ευεργετημάτων τής έξομοιώσεως καί 
ακόμα θίγει τήν άρχο μανία των άλ
λων, άλλά δέν κατορθώνει νά κρύψη 
καί τις τάσεις τής δικής του άρχο- 
μανίας.

Τόν Μάρτη τού 197 6 μάς κηρύσ
σει, σέ μιά άλλη ανακοίνωση, τήν 
ενότητα, γΐά τό καλό όλων μας καί 
για νά βρεθή λύση στό αδιέξοδο 
πού έδημιούργησε ή Αχαλίνωτη φι
λοδοξία τους, μάς λέει Ό ίδιος ε
ξακολουθεί νά είναι μετριοπαθής. 
Προτείνει εκλογές σύμφωνα μέ τό 
Καταστατικό μας, δηλαδή μέ πλειο 
ψηφικό, ίσως γιατί θεωρεί σίγουρη 
τήν εκλογή του καί ώς τότε συστή
νει νά μήν έξωθήσουμε περισσότερο 
τήν κατάσταση. Αυτό τό λέει για 
μάς καί ένώ καταλήγει πώς δέν υ
πάρχει άλλος δρόμος για τις εκλο
γές, ό ’ίδιος Ανακαλύπτει τήν ΜΟΜ
ΦΗ σάν τό πιο σύντομο μονοπάτι 
πρός τήν εξουσία.

Φαντασθήτε, λοιπόν, νά εξωθού
σαμε τήν κατάσταση περισσότερο, 
τι θά γινόταν; Στις 17.3.76 εξηγεί 
σέ μιά άλλη ανακοίνωσή του πως τό 
δίκαιο αίτημα τών μή πτυχιούχων, 
δέν παζαρεύεται και ότι εΐναι^ υιο
θετημένο άπό τόν 'ίδιο! Καί όμως, 
παρουσΐρ τοΰ τότε Γενικού του 
Γρσμματέως, μάς απείλησε πώς θά 
μάς συντρίψη!

κ. Ν. ΠΙ ΣΚΟΠΟΣ: 'Ομιλε? μη 
άκουόιμενος, άνευ μικροφώνου.

κ. Σ. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ: Σάς λεί
πει σεβασμός, κ. Πίσκοπε, εμείς 
δέν σάς διακόψαμε καθόλου.

κ. Ν. ΠIΣΚΟΠΟΣ: Έχετε κά
νει λάθος κ. Λιαργκόβα.

κ. Σ. Λιαργκόβας: ’Εάν έχω κά
νει λάθος ζητώ συγγνώμην. Είμαι 
άνδρασ

κ. Ν. ΠIΣΚΟΠΟΣ : κ. Λιαργκό- 
6α, βλέπετε καί στον ύπνο σας τόν 
Πίσκοπο.

κ. Σ. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ: Ναι, γιατί 
τόν φοβόμαστε...

Στίο 4.5.76 τολμά νά μάς μιλη- 
ση γιά δικτατορία καί γιά τή μετά
θεσή του στό πατάρι τής Κάνιγ- 
γος, διεκδικώνταο έτσι τόν τίτλο 
τού Αντιστασιακού.

Στις 3.6.76 συνιστά νά κρατή- 
σωιμε τό Σύλλογό μας μακριά άπό 
νέες περιπέτειες λέγοντας: «Τό Συν 
δικαλιστικό μας όργανο, έπιβάλλε
ται νά σωθή καί γι’ αυτό καλεΐ Ο
λους μας νά τό περ:φρου ρήσουμε». 
’Αργότερα, θά μάς πή τόν τρόπο 
τής περιφρουρήσεως: Θά είναι ή 
ΜΟΜΦΗ.

Τόν Αύγουστο τού ίδιου έτους ε
παναλαμβάνει, ότι ή μόνη λύση εί
ναι οί εκλογές καί πώς δέν πρέπει 
νά όδηγηθή ό Σύλλογος σέ νέες πε
ριπέτειες, ένώ ζητεί ν’ άναλάβη ό 
καθένας τις ευθύνες του. Αύτά γιά 
τούς άλλους φυσικά, γιατί ό ίδιος 
θά μείνη ανεύθυνος. 'Οραματίζεται 
τή·. Προεδρία, βλέπετε...

Στις 6.9.76 ομιλεΐ περί τής μομ
φής καί στό σημείο α'ύτό λάμπει τό 
μέγεθος τής ευθύνης του ή τής άρ- 
χαμανίας του. ’Αποκαλύπτεται ξε
κάθαρα καί μάς δείχνει τούς πρα
γματικούς του σκοπούς: Έπε.γεται 
γιά τήν έξουσία!

14.9.76: 'Ο Συνάδελφος Ρωσσέ- 
της θά τού πή πώς: «’Εχει κοινή 
πορεία πλεύσεως μέ τόν Συνάδελφο 
Διλιντά καί ακόμη πώς στή Συν
έλευση τής 12.8.76 ανταπέδιδε άπό 
τού βήματος τούτου φιλοφρονήσεις, 
χειροκροτήματα, ένώ αντλούσε κοι
νά; επιχειρήματα πού έδανείζετο άπό 
έκεΐνον».

Τήν ίδια ήμερα, (14.9.76), ό Συν
άδελφος Χαρίτος θά μάς θυμίση, 
πώς ό Πίσκοπος φιγουράρησε σάν 
υποψήφιος στό χουντικό ψηφοδέλτιο 
τού Ε.Κ.Α. καί πώς απούσιασε 
στις 25.5.76 άπό τό Συμβούλιο τοΰ 
Συλλγου μας, γιάνά μήν πάρη θέση 
πάνω στό θέμα τής συνεχίισεως ή 
όχι τής Απεργίας καί άκόμη αν ζη-

τάη τή μομφή δέν τό κάνει γιατί 
οέν είναι βιώσιμο τό Δ.Σ. άλλά 
γιατί όέν είναι ό ίδιος Πρόεδρος! 
Γι’ αυτόν ή μομφή, δέν έχει ήθικά 
νόηιμα. . .

Στις 16.9.76 απαντώντας σέ ανα
κοίνωση τοΰ Συναοέλφου Θεοφανό- 
πουλου (15.9.76) ειδοποιεί πώς 
προσπαθούν νά μάς τρομοκρατή
σουν, μέ τό διορισμό τής προσωρι
νής Διοικήσεως καί τήν, δήθεν, κα
θυστέρηση στήν εξέλιξη τών ΘΙειμά- 
των μας. Μιλούσε ή πείρα βλέπε
τε. . . Καθησυχάζει όλους μας, εξη
γώντας, πώς ή προσωρινή Διοίκηση 
θά διΟίριστή άπό τό Πρωτοδικείο, θά 
υςποτελήται άπό μέλη τού Συλλό^ 
γου μας καί θά έχη σάν αποστολή 
της τήν διεξαγωγή ’Αρχαιρεσιών μέ 
πλειοψηφικό σύστημα, εντός, προθε
σμίας μέχρι 6 μηνών τό πολύ, ένώ 
παράλληλα θά χειρίζεται τά θέμα
τά μας, σάν νόμιμη Διοίκηση.

Έρωτά τόν κ. Θεοφανόπουλο, αν 
έχη εμπιστοσύνη στά μέλη τού Συλ
λόγου καί ποιος κίνδυνος μάς απει
λεί άπό τήν προσωρινή Διοίκηση; 
Προειδοποιεί όλους μας, πώς μέ τήν 
κινδυνολογία προσπαθεί νά έπηρεά- 
ση τήν ψήφο μας ό κ. Θεοψανόπου- 
λος. Καί Ιδού σήμερα: Εκείνος α
νησυχεί καί συλλέγει υπογραφές πα
ρεμβάσεως, εμείς εφησυχάζομε, ό
πως μάς τό είχε συστήσει άλλωστε. 
Κανένα πρόβλημα, καμμιά δυσκολία, 
πλήρης έιμπιστοσύνη στά μέλη μας. 
ίό πολύ - πολύ, νά ταλαιπωρηθού
με άλλους 9 μήνες. . . ’Αλλά εσύ 
Συνάδελφε Πίσκοπε, έγινες ό εκτε
λεστής ενός εγκλήματος, τήν ιδέα 
τοΰ οποίου συνέλαβε, αρχιτεκτονι
κά, ό Συνάδελφος Διλιντάς καί καλ
λιέργησαν έντεχνα, τά πειθήνια άρ- 
γανα τού κομματικοποιημένου συνδι
καλισμού ! Γκάφα σου ανεπανάλη
πτη, γιά τήν οποία θά πλήρωσής, α
φού είναι βέβαιο πώς όποιος βιάζε
ται σκοντάφτει.

(Διαμαρτυρίες έκ μέρους μερίδας 
μελών)

‘Έρχομαι τώρα στον Συνάδελφο 
Διλιντά καί τήν Δ.Σ.Σ.; Γενάρης

Συνάδελφοι,

Επειδή σέβομαι τόν χρόνο σας, 
θά προσπαθήσω νά είμαι πάρα πολύ 
σύντομος.

Πάμε πολύ άσχημα! ! !
Καί πάμε πολύ άσχημα, γιατί έ- 

δώ καί ένα χρόνο σχεδόν, ό Σύλλο
γος έχει πάψει νά είναι τό όργανο 
πού υπερασπίζεται τά συμφέροντα 
μας καί έχει γίνει αρένα, όπου τά 
προσωπικά καί γιατί όχι 
καί τά κομματικά συμ
φέροντα διαφόρων σωτήρων, 
καί παλαιών άλληλοσυγκρούονται μέ 
αποτέλεσμα νά βρισκόμαστε έδώ ό
χι σάν ενιαίο σώμα πού συζητά τα 
προβλήματα του, άλλά σάν αντίπα
λοι, πού σκοπό έχουν να κατασπα
ράξουν αντιπάλους.

ΓΓ αυτό δέν ήρθα έδώ νά μιλήσω 
υπέρ τού ενός καί κατά τού άλλου, 
άλλά νά καταγγείλλω.

Πρώτα - πρώτα, τόν συνάδελφο 
Πίσκοπο, πού ένώ παρουσιάζεται 
σάν δίκαιος καί ειλικρινής αγωνι
στής, σάν Μεσαίας, στήν πραγματι
κότητα εκφράζει τήν ύποτέλεια, τήν 
αδικία, τήν υποκρισία καί τήν φυγο
μαχία.

Υπήρξα συνεργάτης τού κ. Πί- 
σκοπου καί πίστευα κΓ εγώ στό 
προσωπείο, πού μέ τόση τέχνη φο
ράει.

’Αλλά αυτή ή συνεργασία μ’ έκα
νε νά τόν πλησιάσω καί νά τόν 
γνωρίσω, όχι άπό τήν όψη, όπως οί 
αγνοί, πράγματι, όπαδοί του, άλλά 
άπό τήν κόψη τών πράξεων του, πού 
μόνο σκοπό έχουν νά τόν κρατούν 
στήν έξουσία.

Δέν θά πώ έδώ γιά τά πολύ γνω- 
στ άτου επιτεύγματα, γιά τις εκπα
ραθυρώσεις, γιά τά προεκλογικά 
πυροτεχνήματα, γιά τήν λιποταξία 
του στις κρίσιμες ώρες.

Άλλά γιά κείνα τ’ άλλα τά πιο 
κρυφά, τά πιό χαρακτηριστικά τής 
πολιτείας του, πού έμένα μέ όδήγη- 
στήν παραίτηση άπό τήν θέση 
τοΰ Γ εν. Γ ραμματέως καί αποκαλύ
πτουν τήν δική του συνδικαλιστική 
φυσιογνωμία.

Μέ κ άλεσε νά υπογράψω, κάποιο 
πρωί τοΰ Απριλίου τοΰ 1975, κά
ποια ανακοίνωση πού ανήγγειλε ευ
χαρίστως τήν κατάργησιν τών οργα
νικών θέσεων μέχρι τού Τμηματάρ- 
χου Β' τήν οποίαν δέν υπέγραψα.

Άλλά μετά τήν κατάργησιν τών 
οργανικών θέσεων, πού τόσο πολύ 
συζητήθηκε καί προβλήθηκε άπό τόν 
κ. Πίσκοπο σάν άπό τά μεγάλα έπι- 
τεύγματά του, μερικοί αριθμοί θά 
μάς δείξουν πόσο είναι αλήθεια τό 
γεγονό,ς.

Τήν 1.7.75 έκρίθησαν 480 Λογι- 
σταί Α' πρός Ύποτμηματάρχας καί 
έγιναν 191, τήν 1.1.76 έκρίθησαν 
200 καί έγιναν 131 καί τήν 1.7.77 
έκρίθηκαν 113 καί έγιναν 55. Πώς

ήπιότητα καί συμπεριφορά, κατηγο
ρεί τούς άλλους συνδιικαλιζόμενους 
στό χώρο μας, γιά λασπολογία, 
πράγμα αντίθετο ιμέ κάθε έννοια 
—όπως μάς λέει—■ συναδελφικής 
συμπεριφοράς καί συνδικαλιστικής 
δεοντολογίας. «Ενδεικτικό τών μεθό
δων πού εφαρμόζουν οί άλλοι». Φο
ρά τήν μάσκα τής καλοσύνης ακό
μη. 'Ο οχετός ύβρεων καί κατηγο
ριών, θ’ άκολουθήση αργότερα.

Μάρτης τού 1976: Κηρύσσει δι
δασκαλία περί σημασίας Γεν. Συν- 
ελεύσεως, πώς είναι πάντα ένα ση 
μαντικό γεγονός που μεγαλώνει πε
ρισσότερο, όταν τά συμφέροντα μας 
Απειλούνται άπό τις αντιθέσεις τής 
έργοδοσίας, τής Κυβέρνησης καί τού 
«Δούρειου Ίππου» της. Λησμονεί, 
πάντως, πώς οι μεγαλύτεροι έχθροί 
είναι πάντα αυτοί πού φυτρώνουν 
καί αναπτύσσονται εσωτερικά: Λ χ. 
ή μομφή, άπό εμάς γιά τούς ίδιους! 
Σκοπός .μας, υποτίθεται, ή καθαρση. 
Πρώτος στόχος κέντρο καί μετά 
χάος. ,

φταίει ή κοινή γραμμή ακραίων 
καταστάσεων, Συνάδελφε Διλιντά καί 
έπιστρέφεται ή έρώτησίς σας: 
«■Ποιος ώπλισε τά χέρια τής έργο
δοσίας;» Ίδιον Ανδρισμού είναι ή ει
λικρίνεια καί οφείλεται σ’ όλους 
μας εξήγηση. "Η πράξατε λάθος, ή 
κάποια κατάσταση εξυπηρέτησα _ε. 
Ούτως ή άλλως όμως εΐσθε συνυπεύ- 
θυνος γι’ αύτό τό κακό πού προξε- 
,ήθηκε καί δέν θά σάς κρίνωμε έπι- 
εικώς, γιατί ή πείρα σας δέν μάς 
τό έπιτ,ρέπε ι.

275.76: Αλλάζει ό μανδύας τής 
«συναδελφικής συμεπριφορά·;» καί 
τόν διαδέχεται οχετός άντισυναδελ- 
φικών χαρακτηρισμών: Λιποτάκτες, 
προδότες, αποπομπή τών προδοτών 
άπό τό Σύλλογό μας, τό προδοτι
κό Προεδρείο εξευτελίστηκε, οί ξε- 
πουλητές τρέμουν, υπάρχουν όντα 
αναιδέστερα τών πιθήκων, καί άλλα 
πολλά.

10.9.76: Οί δακρύβρεχτοι όσιες 
Συνάδελφοι Άνδ.ρικίδης καί Ρουσσά- 
κης θά μάς δικαιολογήσουν τήν δι
κή τους θέση: Θά μάς πουν πώς πα- 
(ΣΥΝΕΧΕΙ Α ΣΤΗΝ 11η ΣΕΛ.)

τήν εννοεί τήν κατάργησιν ό κ. Πί
σκοπος καί τί έχει νά πή σ’ αυτούς 
πού δέν έγιναν; "Η μήπως έγινε κα
τάργησης τών οργανικών θέσεων ά
πό άπόψεως ουσίας ώστε νά παρα- 
βιάζεται ανενόχλητα ή Ιεραρχία;

Παρουσιάζεται ό κ. Πίσκοπος τε
λευταία μέ ανακοινώσεις του παρι- 
στάνοντας τον λιονταρή κατά τής 
Διοικήσεως κλπ.

Μά κύριε Πίσκοπε, άν θυμάσαι 
καλά, υπάρχει κάποια άνακοίνωσις 
πού δέν κυκλοφόρησε ποτέ και έχει 
ιόν αριθμό 25, μήπως μπορεί νά 
μοΰ πής γιατί;

Μαζί πήγαμε στον Σύμβουλον τής 
Διοικήσεως τόν κ. Χαρισόπουλο καί 
τήν έθεσες ΰπ’ όψιν του.

Καί τώρα θάθελα νά πώ δυο κου
βέντες γιά τούς άλλους σωτήρες
μας.

Γιά τά πολιτικοποιημένα μέλη τοΰ 
Συλλόγου μας, πού άντί γιά τήν 
μετριοπάθεια καί τήν σοβαρότητα 
πού έπρεπε νά τούς υπαγορεύει τό 
υποτιθέμενο θεωρητικό καί ιδεολογι
κό τους υπόβαθρο, έχουν μετατρέ
ψει τήν συνδικαλιστική τους προσ
φορά σέ μιά μισαλλόδοξη καί φανα
τική άρνηση.

Τέλος, ήθελα νά μιλήσω γιά τήν 
ανάγκη ένότητας πού υπάρχει πέρα 
άπό όρους καί σκοπιμότητες, γιά νά 
μπορέσουμε νά ξεπεράσουμε τις 
προκλήσεις τών καιρών.

Τήν ένωτική αυτή προσπάθεια τήν 
πιστεύουν όλοι όσοι δέν έκπροσω- 
ποΰν τόν έαυτό τους ή τό κόμμα 
τους, άλλά ένδιαψέρονται γιά τήν 
πρώτη άρχή τού συνδικαλισμού, τήν 
επαγγελματική μας κατοχύρωση.

Είναι καιρός νά απομονώσουμε 
τούς αρχομανείς καί τούς δημαγω
γούς γιά νά νοικοκυρέψουμε τό σπι
τικό μας.

Ανάμεσα μας υπάρχουν άνθρω
ποι συνετοί πού ή λάσπη δεν τούς 
λερώνει, γιατί τά αποτελέσματα τών 
πράξεων μας, όταν δεν ακούσαμε 
τόν λόγο τους τόν υπεύθυνο, ή τον 
τραγικά. Διορισμένη Διοίκηση, 
Διάσπαση, Πολιτικολογία, φανατι
σμός, άποδυννάμωση τού πιό σημαν
τικού Συλλόγου τής χώρας.

Εκείνοι πού μίλησαν γιά πούλημα 
τών συμφερόντων μας, γιά τήν α
περγία τοΰ Μάη τί έχουν νά ποΰν 
γιά τό οκτάμηνο τής ολικής έλλειψης 
τοΰ Συλλογικού μας όργάνου;

Πού πήγαν τά αιτήματα, οί έπι- 
διώξεις, οί στόχοι μας; Τί έχουν νά 
ποΰν γι’ αύτό οί σημαιοφόροι της 
μομφής, αυτοί πού μέ τις ανακοινώ
σεις τους, μάς παρώτρυναν νά κατα
ψηφίσουμε τόν Σύλλογο.

"Αν έχουν κάτι νά πούνε πού νά 
μήν είναι αόριστο, όπως συνηθίζουν, 
καί πού νά στηρίζεται στήν αγάπη 
γιά τόν κοινό συνάδελφο, πού πληρώ
νει τις δικές μας αμαρτίες, ας τό 
ποΰν, κάνοντας πράξη τόν πόθο ό
λων: τήν έ ν ό τ η τ α.

Συνάδελφοι,

’Επιτρέψτε .μου νά σάς μιλήσω 
γιά πρώτη φορά άπό τό βήμα, για
τί δυστυχώς μετά λύπης διαπιστώ
νω ότι ή ίδια γεύση είναι πάντα στις 
Συνελεύσεις. Πάντα άκοΰμε τούς 
ιό ίου ς συναδέλφους, εκείνους οί ό
ποιοι συνδικαλίζονται καί συμφέρον 
έχουν νά κάνουν προεκλογικό άγώνα. 
Τρώγοντας λέει, ανοίγει ή όρεξη. 
Μόλις Ακούσανε γιά προεκλογικό 
αγώνα, όλοι μάς βγάλανε λόγο.

Θά ήθελε νά ανατρέξω άπό υπο
χρέωση στήν προηγούμενη Γ ενική 
Συνέλευση, πού είχε γίνει στον Σύλ
λογό μας, τήν έκτακτο Γ ενική Συν
έλευση πού είχε αποφασίσει γιά τήν 
μομφή. Μερικοί συνάδελφοι άπό υπο
χρέωση καί άπό πίκρα πού αίσθάν- 
θηκαν Αποφάσισαν νά μιλήσουν γιά 
εκείνες τις στιγμές.

Οί συνάδελφοι πού εύρίσκοντα 
στήν Συνέλευση αυτή, θά διεπίστω- 
σαν ότι .μετά άπό τό ξενύχτι πού εί
χαμε κάνει έκενη τήν ή μέρα ώς τις 
ό ή ώρα τό πρωί, γιά νά βγάλουμε 
μία απόφαση καί αυτή ή απόφαση 
κύριοι συνάδελφοι, τήν είχαμε χωρί
σει, τήν είχαμε διαχωρίσει εκείνη τήν 
ημέρα.

Είχαμε πει νά μήν τεθή θέμα μομ
φής, διότι εμείς δέν θέλαμε νά θίξου
με συνάδελφο, άλλά απλώς είμαστε 
ενάντια στήν διάσπαση τοΰ προσω
πικού. Είχε προηγηθή ή απεργία, η 
συνέχισις τής απεργίας τής τρίτης 
ημέρας καί όλοι οί συνάδελφοι από 
αντίδραση γιά νά μήν διασπάση ή 
ομοσπονδία μας, είχαμε αποφασί
σει νά άπεργήσουμε.

Δυστυχώς ώρισμένοι άπό τούς η
γέτες μας, τήν έποχή εκείνη, άρνή- 
θηκαν νά συνεχίσουν τήν απεργία. Οί 
λόγοι είναι γνωστοί όλοι άπό τήν 
ανακοίνωση τής απεργίας, όλοι τούς 
καταλάβαμε, όλοι νομίζω ότι είχαμε 
καταλάβει τό τί είχε συμβή. ’Εκεί
νο πού ήθελα νά τονίσω είναι κάθε 
φορά πού γίνεται συγκέντρωση γιά 
προεκλογικό άγώνα, υπάρχουν συν
άδελφοι οί όποιοι στά ψηφοδέλτια 
υπερβαίνουν τούς 300 συναδέλφους, 
σέ κάθε ψηφοδέλτιο.

Οί συνάδελφοι αυτοί δυστυχώς δέν 
παρ>ευρίσκονται σέ καμμιά Γενική 
Συνέλευση, απλώς καί μόνον τό όνο
μά τους θέτουν στό ψηφοδέλτιο καί 
σέν ξέρουν τί γίνεται στά συλλογικά 
μας, καί έπειδή έλέχθη άπό κάποιον 
συνάδελφο άπό δώ ότι οί συνάδελ
φοι πού θά εκπροσωπήσουν μία Επι
τροπή πού νά κάνη έναν Σύλλογο, 
πρέπει vet είναι αγωνιστικοί, γι’ αύ
τό θά ήθελα νά μήν συμβή αύτό πού 
συνέβη σέ κάποιο συνάδελφο.

Δέν έχω τίποτα, άλλά άς μοΰ έ- 
πιτραπή, νά τό θίξω τό θέμα αύτό. 
Είναι ό συνάδελφος Πετρίδης. Θά 
πρέπει οί συνάδελφοι νά γνωρίζουν 
ότι τούς χρειαζόμαστε μία φορά, 
στά δύο χρόνια, πού θά είναι στό 
Σύλλογό ιμας, θά τύχη μία φορά πού 
θά πρέπει νά πάρουν κάποια θέση 
μέσα στον Σύλλογο.

Ό συνάδελφος Πετρίδης, κύριοι 
συνάδελφοι, τήν ήμερα τής απεργί
ας, άπ’ έξω άπό τό κατάστημα το 
Κεντρικό, όταν συναντηθήκαμε μαζί 
του καί τόν .ρωτήσαμε γιατί κύριε 
Πετρίδη άλλαξες τήν ψήφο σου καί 
άπό θετική τήν έκανε αρνητική; Μέχς 
άπήντησε ότι τοΰ βάλανε τό μαχαίρι 
στό λαιμό.

Θά ήθελα νά καταγγείλη ποιοι 
τοΰ βάλανε τό μαχαίρι στό λαιμό καί 
άνέστρεψε τήν ψήφο του.

’Επίσης, θά ήθελα καί άλλη μια 
καταγγελία γιά εκείνη τήν ήμερα τής 
Συνελεύσεως. Τό πρωΐ, ένώ ήταν να 
φύγουμε, διελύετο εντελώς απρόοπτα 
ή Συνέλευσις, όλοι νομίσαμε ότι θά 
γίνη κάποια ψηφοφορία, όλοι πιστεύ
αμε ότι θά ψηφίσουμε γιά τό σκέλος 
πού έλεγε μόνον νά γίνουν εκλογές 
καί όχι μομφή.

Φαίνεται όμως ότι ή Διοίκηση 
τού Συλλόγου ήθελε νά κάνη σφυ
γμομέτρηση στούς συναδέλφους, καί 
λέει όχι κύριοι συνάδελφοι, θά ψη
φίσετε καί γιά τήν μομφή. Γ Γ αύτό 
έχουμε περιέλθη τώρα σ’ αυτήν τήν 
δύσκολη θέση διαφορετικά δέν θά υ
πήρχε αυτή ή δύσκολη θέση.

Παρ’ όλα αυτά, τό πρωΐ, ένώ ό
λοι περιμέναμε, είχαμε ξενυχτήσει, 
γιά νά ψηφίσουμε, απρόοπτα διελύ- 
δη ή Συνεδρίασις, κύριοι συνάδελ
φοι, καί άντί νά ψηφίσουμε, κάποιος 
συνάδελφος —θά τόν ονομάσω καί 
αυτόν, διότι συνδικαλίζεται καί πρέ
πει οί συνάδελφοι νά τόν γνωρίζουν— 
είναι ό συνάδελφος Ζερβουδάκης, 
φεύγοντας μάς ειρωνεύτηκε, καί μάς 
λέει, τώρα φάτε τη καί .μείνετε μό
νοι σας καί ψηφίστε.

Αυτά πρέπει νά λέγονται στις 
Συνελεύσεις, γιά νά γνωρίζουν οί 
συνάδελφοι, ποιούς εκλέγουν.

Κυκλοφορούν κύριοι συνάδελφοι, 
σέ μεγάλη κλίμακα στον χώρο ιμας 
ψίθυροι, ότι γιατί νά μάς διοικεί ό 
Παπαμάργαρης, γιατί νά μάς διοι
κεί ή 'Ομοσπονδία τής ΤΡΑΓ1Ε- 
ΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, τήν στιγμή πού ε
μείς εκπροσωπούμε περισσοτέρους 
συναδέλφους, καί είμαστε ή πρώτη 
δύναμη.

Δέν έχει κανένας ,άντίρρηση, άλ
λωστε αύτό είναι δικαίωμα τού κα- 
ενός. Μπορεί ό καθένας, όπως έγιναν 
εκλογές στήν ‘Ομοσπονδία καί έβα
λαν γιά υποψηφιότητα Προέδρου,

Γενικού Γ ραμματέως, θά μπορρΰσε 
νά προταθή κάποιος δικός μας 
Πρόεδρος, αν είχε τό κύρος καί τήν 
όντότητα καί νά έκλεγή,

Δέν έβαλε, έπομένως αύτό δέν βα
ρόνη τήν Όμοσπονοία. Εκείνο που 
ιτρεπει, κύριοι συνάοελψοι, νά προ
σέξουμε, πρεπει νά είναι ή ενότητα 
του προσωπικού. Δέν πρέπει ούτε 
κατά οιάνοια νά μάς λένε γιά τήν 
Ομοσπονοία, τήν 'Ο.μοσπονοία 
πρεπει νά τήν διατηρήσουμε καί νά 
Λάβουμε απόφαση σήμερα στήν Συν
έλευση ότι οέν έχει κανένας τό δι
καίωμα νά φΰγη άπό τήν "Όμοσπον
οία.

Ούαί καί άλλοίμονον. Άντί νά 
δυναμώνουμε, άντί οί δυνάμεις νά 
civai ενωμένες, νά κυττάμε μόνοι 
μας νά σκάβουμε τόν λάκκο μας, 
.ά έχουμε διάσπαση στον Σύλλογό 
μας.

Θά ήθελα επίσης, νά θέσω καί ένα 
άλλο θέμα πού δημιουργήθη μετέ- 
πειτα. Είναι τό θέμα τών συναδέλ
φων πού 'ίδρυσαν τόν Σύλλογο τών 
Πτυχιούχων. Μέ τούς συναδέλφους 
Πτυχιούχους, δέν έχουμε οπωσδή
ποτε τίποτα, ούτε έχουμε νά χωρί
σουμε τίποτα. Αύτό άλλωστε άπό τό 
παρελθόν έχει άποδειχθή.

"Οταν ή Πολιτεία είχε προτείνει 
νά δωση τά δύο χρόνια, στους συν
αδέλφους Πτυχιούχους, έν συνεχεία 
τά 4 χρόνια, έν συνεχεία τις φοιτη
τικές άδειες και τό Επιστημονικό 
επίδομα ούδείς συνάδελφος άντέ- 
υρασε, ούτε καί οί Σύλλογοι, ούτε 
καί ή ‘Ομοσπονδία άντιδράσανε. "Ο
λοι τό αποδεχθήκαμε.

Ή ίδρυση όμως τοΰ Συλλόγου πού 
έγινε, δέν είχε ώς σκοπό, γιά νά εξα
σφάλιση τά συμφέροντα τών συν
αδέλφων μας, όπως νομίζετε. "Ο
λοι θά διαβάσανε τίς καταγγελίες 
τής ‘Ομοσπονδας, όλοι διαβάσανε 
ποιοι κρύβονται πίσω άπό τόν Σύλ
λογο Πτυχιούχων, καί μάς γίνανε 
/νωστά τά γεγονότα.

Έπομένως αυτός ό Σύλλογος κα
τά τήν γνώμη μου, κύριοι συνάδελ
φοι, πρέπει νά διαλυθή. Πρέπει νά 
αποκτήσουν πλέον ένότητα καί οί 
Ιτυχιούχοι καί οί μή Πτυχιοΰχοι. 
Ερωτοΰν μερικοί συνάδελφοι Πτυχι- 

σΰχοι, έσεΐς γιατί ιδρύσατε τόν Σύλ
λογο τών μή Πτυχιούχων; Δέν λέω 
π ήταν μιά αποτυχημένη ενέργεια, 
όμως δέν έτέθη επί σωστών βάσεων, 
δυστυχώς ό Ηγέτης τών .μή Πτυχι
ούχων, όταν ήγήθη τού ψηφοδελτίου, 
ήταν μιά αποτυχία. Είχε φθάσσει 
μέχρι τοΰ σημείου νά μάς πή ότι 
εύρίσκετο στήν Βουλή τό Νομοσχέ
διο . . .

ιΕΝ ΜΕΛΟΣ: 'Ομιλεΐ μακράν τοΰ 
μικροφώνου, μή άκουόμένος.

κ. I. ΠΛΙΑΚΟΣ; ‘Ο κ. Δημητρό- 
πουλος ήταν, κύριοι συνάδελφοι. Εί
χε φάσει στό σημείο νά μας πή ότι 
τό νομοσχέδιο ήταν νά ψηφισθή στό 
Τμήμα τής θερινής Βουλής, άλλά 
τώρα πού δέν μάς ψηφίσατε, θά πά
με νά τό αποσύρουμε. Ήλθε ένώπιον. 
συναδέλφων έδώ καί μάς τό είπε.

Καί όχι μόνον αυτό. . . 
κ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΌΥΛΟΣ: 'Ομιλεΐ 

μακράν τού μικροφώνου, μή άκουό- 
μενος.

κ. I. ΠΛΙΑΚΟΣ: Έδώ τό είπατε 
κύριε Δη.μητρόπουλε, ενώπιον συν
αδέλφων.

κ. ΔΗΜΗΤΡΟ.ΠΟΥΛΟΣ: 'Ομιλεΐ 
μακράν τού μικροφώνου, μή άκσυό- 
μενος.

κ. I. ΠΛΙΑΚΟΣ: Δέν επιτρέπω νά 
μέ διακόπτετε κύριε. Καθήστε κά
τω. . .

(Φωναί — Κωδωνοκρουσίαι) 
κ. I. ΠΛΙΑΚΟΣ; 'Ο κ. Δημητρό- 

πουλος, αφού θέλει νά έχει απαντή
σεις, δέν είναι .μόνον αύτό κύριοι 
συνάδελφοι, έξέψρασε και μιά άλλη 
φράση πού δέν θέλω νά τήν ονομά
σω, αισχρή εναντίον τών συναδέλφων 
πού ψήφισαν τήν μομφή, έδώ στό 
χώρο τού υπογείου, ένώπιον 50 ατό
μων, άπεκάλεσε τούς συναδέλφους 
πού δέν ψηφίσανε —δέν θέλω νά τό 
τώ πώς τούς άπεκάλεσε—, είναι 
ντροπή γι’ αυτόν.

Δέν είχε τό δικαίωμα, Γ ενικός 
Γραμματεύς τοΰ Συλλόγου, νά έκ- 
φρασθή μέ αυτόν τόν τρόπο.

ΕΝ ΜΕΛΟΣ: 'Ομιλεΐ μακράν τοΰ 
μικροφώνου, μή άκουσμενος.

κ. I. ΠΛΙΑΚΟΣ: "Οχι, κύριε... 
Σέ παρακαλώ, γιά πρώτη φορά ανε
βαίνω στό βήμα καί δέν επιτρέπω 
,ά μέ διακόπτετε. Άκοΰμε τά ίδια 
:<α! τά ίδια συνέχεια. "Εχουμε ξενυ- 
χτήσει σ’ όλες τίς Συνελεύσεις, Απαι
τώ νά μέ ακούσετε.

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σέ προστατεύω, 
χλλά. . .

κ. I. ΠΛΙΑΚΟΣ: "Αν οί συνάδελ
φοι δέν μέ θέλουν νά κατέβω. Οί 
συνάδελφοι νά μοΰ τό πούνε, δέν θά 
μοΰ τό πήτε έσεΐς

(Φωναι Διαλογικαι συζητήσεις) 
κ. Κ ΠΛΙΑΚΟΣ: 'Ο κ. Δημητρό- 

πουλος, ά όποιος τόσες υποσχέσεις 
μάς έδινε συνέχεια, είπαμε ότι ήταν 
μιά αποτυχία, καί πράγματι τά συμ
φέροντα τών μή Πτυχιούχων, τών 
συναδέλφων πού δέν είναι Πτυχιοΰ- 
χοι, όλοι αναγνωρίζουμε τό δίκαιο 
αίτημα, όπως είπ4 προηγουμένως 
5 συνάδελφος τό αναγνωρίζει ακόμα 
κα! ό κ. Διοικητής.

Μάς είπαν οί Σύλλογοι, ό Σύλ
λογος τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ό 
κ. Κατσούλης, ότι πρόσφατα, ό Δι

οικητής πού τόν είχανε έπισκεφθή, 
είπε ότι ναί, τό αίτημά σας είναι 
οίαιο, τό αναγνωρίζουμε καί θά τό 
ο'εσοιιμε στόν ’Οργανισμό, γιά νά 
Ανθή, γιά νά δώσουμε ένα χρόνο ή 
δύο.

Έπομένως, αφού δέν .μπορεί νά 
ιό λύση ό Σύλλογος, μιά αιρετή Δι- 
οικησις, μπορεί νά τό λύση, .μπορεί 
νά τό λύση διά μέσου ‘Ομοσπονδί
ας, .μπορεί νά λυθή τό θέμα αύτό. 
-χεν είναι θέμα πού .μπορούσε νά τό 
/\ύση ό κ. Δημητρόπουλος δυστυχώς, 
καί ίσως άπό εκεί νά ξεκίνησε τό 
κακό καί ή διάσπαση τού .Προσωπι
κού.

Μέ τούς συναδέλφους Πτυχιούχους 
ύίπαμε, δέν έχουμε τίποτα, άλλά νά 
μήν ζητούν παράλογα πράγματα, κύ
ριοι συνάδελφοι. "Οταν ο ΐσυνάόελ- 
(*οί πριν άπό 30 χρόνια μπήκαν 
στήν Τράπεζα καί πριν άπό 20, δέν 
. ούς είπε κανένας ότι πρέπει νά έ
χουν πτυχίο, γιά νά προχωρήσουν 
μέσα στήν Τράπεζα. Αύτό δέν τό ή- 
ξερε κανένας, ότι πρέπει νά έχει πτυ
χίο, διαφορετικά άν τό ξέρανε, ίσως 
άλλοι νά πηγανανε καί να σπουδάζα
τε γιά νά παίρνανε πτυχίο. Αύτό ό
μως, δέν τό ήξερε κανένας, τώρα 
,μφανίζεται.

Έπομένως, δίκαιο είναι οί συν
άδελφοι όλοι αυτοί νά άνταμειφθοΰν,

πάρουν μία προώθηση· Αύτό δέν 
τρέπει νά έχει καμμία αντίδραση έκ 
μέρους τών συναδέλφων Πτυχιαύ- 
χων, γιατί όλοι μας είμαστε ένωμέ- 
οι, ζούμε σάν μιά οικογένεια, καί 

:τσι πρέπει νά μάς βλέπουν.
Οί διασπασταί πού .μπήκαν, για

τί καταγγέλλων κύριοι συνάδελφοι, 
-κείνοι πού δημιούργησαν τόν Σύλ
λογο τών Πτυχιούχων, δυστυχώς άπό 
αλλού κινούνται. Τό είπαμε. Αυτοί 
δέν μπήκαν μέσα γιά νά λύσουν τά 
;ματα τών Πτυχιούχων, ούαί καί 
άλλοίμονον, μπήκαν μόνο καί μόνο 
/ιά νά φαλκιδεύσουν τά δικαιώματα 
καί νά επιφέρουν τήν δική μας τήν 
διάσπαση, τήν διάσπαση δηλαδή 
τών συναδέλφων.

Πρέπει λοιπόν, νά ενωθούμε σάν 
μιά οικογένεια, καί νά αποφασίσου
με γιά τά κοινά μας, καί όταν θά 
μάς δίδεται τό σύνθημα νά άπεργή
σουμε, γιατί επανέρχομαι στον κ. 
λημητρόπουλο, μιά πού μου άνοιξε 
ήν όρεξη, όταν είχαμε κάνει τήν ά- 
τεργία εμείς οί μή Πτυχιοΰχοι, ό κ. 
Λη.μητρόπουλος, άπ’ έξω είχε άδεια, 
;αΐ έπικαλέσθηκε ότι αφού τήν είχα 
πάρει, τήν άδειά μου. . . «

(Χειροκροτήματα)
Ποιά άδεια κύριε Δημητρόπουλε,

Είχες; Επρεπε vac διακόψης την οτοειά
σου, ήγεΐσο τοΰ ψηφοδελτίου τών μή 
Πτυχιούχων, έπρεπε εκείνη τήν ή μέ
σα νά τήν διακόψης καί νά συμπα- 
ρασταθής, όχι νά φερνής βόλτες έξω 
κπό τήν Τράπεζα, καί νά λες ότι έχω 
άδεια. Είναι ντροπή σας αύτό τό 
πράγμα.

Και μιά πού μοΰ άνοιξε τήν όρε
ξη, κύριοι συνάδελφοι, όταν είχε 
γίνει απεργία, όταν είχε γίνει ό ά- 
περγιακός αγώνας, ό κ. Δημητρό- 
πουλος, φοβότανε νά έρθη στήν 
Πλατεία, πού είχαμε συγκεντρωθή,

] ήταν στό γραφείο του καί έτρεμε ο
λόκληρος. Μόνον πού δέν κ άλεσε νά 
τόν προστατεύση ή Αστυνομία. Δέν 
ερχότανε νά μάς μιλήσει και νά μας 
πεί τίποτε, κύριοι συνάδελφοι.

Είμαστε έκτεθιμένοι έξω, δέν ξέ
ραμε γιατί άπεργούμε, ή αν καλυ- 
πτόμεθα μάλλον, υπήρχαν πολλοί 
συνάδελφοι πού έλεγαν ότι δέν καλυ- 
πτόμεθα. "Ωσπου νά έρθη ό κ. Κα
τσούλης, ώσπου νά έρθη ό κ. Σκου- 
λάκης, ώσπου νά μοιραστούν οί α
νακοινώσεις, ώσπου νά έλθη ό ‘Ο
μοσπονδία καί νά μάς καλύψη, δέν 
ξέραμε αν καλυππτό.μεθα ή όχι καί 
δέν εύρέθη ένας άνθρωπος εκείνη τήν 
ήμερα, νά έρθη καί νά μάς πή άπό 
τό Δ.Σ. ότι κύριοι συνάδελφοι, κα
λώς ή κακώς άπεργεΐτε.

Καί δέν είναι τό θέμα τής απερ
γίας, ή απεργία έπρεπε νά γίνη γιά 
νά μήν διασπασθή ή ένότητα τής 
ΟΤΟΕ. Διότι είχε λη,φθή μία άπό- 
ίααη, μοιραίως τήν απόφαση αύτή 
τής ΟΤΟΕ, έπρεπε νά τήν τηρήσου
με, κύριοι συνάδελφοι.

Τό Καταστατικό τής ΟΤΟΕ λέ
ει, άφοΰ υπάρχει πλειο ψηφία έπρεπε 
ή απεργία νά γίνη. Τώρα τό γιατί 
δέν έγινε ή απεργία μετά, αύτό βαρύ
νει τούς συνδικαλιστάς μας, κύριοι 
συνάδελφοι, διότι δέν μπορούσαν νά 
διαφωνήσουν μέ τήν ΟΤΟΕ, νά βγά
λουν ανακοίνωση τήν άλλη μέρα καί 
νά ποΰν τούς λόγους τής διαφωνίας, 
χλλά όχι" νά φέρουν τήν διάσπαση.

Άπό κεΐ ξεκίνησε ή διάσπαση τοΰ 
Προσωπικού.

(Χειροκροτήματα)
Προηγουμένως, κύριοι συνάδελφοι, 

ίγινε μία πρόταση, γιά νά γίνη μιά 
’Επιτροπή Άγώνος. Ένώ όλα πή
γαιναν καλά, είδαμε τελικά δύο άπό 
τούς ήγέτες μας τόν κ. Θεοφανόπου
λο, καί τόν κ. Πίσκοπο, είναι προ
σωπικοί λόγοι. . . αμέσως άπεχώ- 
ρησαν.

"Οταν δηλαδή υπάρχει μιά δύ
σκολη στιγμή, όταν υπάρχει κάτι 
σοβαρό δεν πρέπει νά αποχωρούν οί 
συνάδελφοι, πρέπει νά μπουν μέσα, 
ν άφέρουν αποτέλεσμα.

(Χειροκροτήματα)
Καί οί συνάδελφοι πού θά άπο-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 11η ΣΕΛ.)

i 976, όπως τόν άποκαλεΐ. Διδάσκει
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ΒΙ ΟΜΙΒΙΒΙ ΤϋΗ ΣΥΗΑΟΕΛΦΠΝ ΚΟΤΑ ΤΗΝ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΗ
Ή όμιΗία τοϋ συναδέϋφου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
Συνάδελφοι,

"Ισως δεν θά έχρειάζετο νά 
ανέβω εις, το βήμα εάν ή Προσω
ρινή Διοίκηση τοΰ Συλλόγου 
μας είχε δημοσίευση τόν^ διοικη
τικόν απολογισμόν τοΰ έτους 
1976. Έάν το είχε πράξει, τότε 
θά εΐχε άποδειχθή το ποσόν αν
υπόστατα είναι αύτά^ τά όποια 
είπαν ώρισμένοι έκ των ομιλη
τών διά το ΔΣ τοΰ όποιου είχα 
την τιμή νά είμαι Πρόεδρος.

Δυστυχώς δεν τό επραξε. Κα
τόπιν αύτοΰ, έχω υποχρέωσ ιν, 
Koci έκ του νόμου kcci εκ του κα
ταστατικού μας, να ^καλύψω ώ- 
ρισμένα θέματα. Πρώτον, ή Οι
κονομική λογοδοσία τών ττεττρα- 
γμενών μας, τών πεπραγμένων 
δηλαδή τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου άπό 1ης Ίανουαρίου μέχρι 
τής 5ης Νοεμβρίου 1 976 εκφρά
ζεται μέσω τοΰ Γενικού ισοζυγί
ου τής 31.10.76, τό όποιον πα- 
ρεδώσαμε εις την Προσωρινήν 
Διοίκησιν. Έξ αυτού προκύπτει, 
ότι ή οικονομική διαχείριση τού 
Συλλόγου έγινε άπό έμάς^ με α
πόλυτον σεβασμόν τού χρήματος 
τών συναδέλφων. Μικρά απόδειξις 
τούτου τό παραδοθέν υπόλοιπον 
τής εν λόγφ χρήσεως^ τό όποιον 
άνήλθεν εις τό ύψος τών δρχ. 5^6 
έκατομ. Διά την άνάλυσιν των 
έπΐ μέρους, κονδύλιων, τά οποία 
έχουν ήδη τεθή υπ όψιν σας, εί
μαι έτοιμος νά παράσχω ο'ιανδη- 
ποτεΐδιευκρίνισιν, έφ’ όσον ήθελε 
ζητηθή παρ’ οίουδήποτε. Συνεχΐ; 
ζων την έπΐ τών οικονομικών τού 
Συλλόγου μας ένημέρωσίν σας, 
επιθυμώ νά άναφερθώ εις ένα γε
γονός τοΰ οποίου επεχειρηθη α
πό ώρισμένους έκμετάλλευσις. 
Αύτό είναι ή άπό ή μάς άνάθε- 
σις εις τό Σώμα 'Ορκωτών Λο
γιστών τοϋ διαχειριστικού ελέγ
χου τών χρήσεων τού Συλλόγου 
μας άπό 1ης Ίανουαρίου 1967 
μέχρι σήμερα. Ό έλεγχος αυτός 
έκρίθη άναγκαΐος καί άπεφασί- 
σθη όμοφώνως υπό τής ολομέλει
ας τού ΔΣ, μέ μοναδικήν έξαίρε- 
σιν τον σύμβουλον κ. Σπ. Διλιν- 
τά, ό όποιος έφοβήθη ότι ή δα
πάνη θά ήτο υψηλή. Ό έλεγχος 
όμως αυτός ήτο πλέον αναγκαί
ος. Διότι, 1) είχαμε δεσμευθή 
δημοσίφ ότι θά τον πραγματο
ποιούσαμε, 2) είχαμε κατ’ έπα- 
νάληψιν δημοσιεύσει εις την Τρα
πεζιτικήν δτι συνεστήσαμεν δύο 
έπιτροπάς άπό μέλη τοΰ ΔΣ, γι’ 
αυτό τό σκοπό, καί δτι τό πό
ρισμά των θά τό έθέταμε εις τήν 
διάθεσιν τών συναδέλφων, 3) ή 
άπροθυμία τών επιτροπών αυτών 
νά έπιληφθοΰν τού έργου των εί
χε δημιουργήσει μέ τέχνη τήν καλ 
λιέργειαν, κλίματος καχυποψίας, 
δτι επιχειρούμε, νά συγκαλύψου- 
με κάτι, 4) ή πραγματική επιθυ
μία μας ήταν και είναι νά διαπι- 
στωθή, κατά αντικειμενικόν και 
άμερόληπτον τρόπον, τό πώς δι- 
εχειρίσθησαν τά έκάστοτε ΔΣ 
τό χρήμα τών συναδέλφων. Έάν 
τό διεχειρίσθησαν όρθώς και μέ 
φροντίδα νοικοκύρη, όφείλομεν νά 
πονεί μωμεν έπαινον καί νά κα- 
ταδικάσωμεν τούς κατ’ έπάγγελ- 
μα λασπολόγους. Έάν διαπι
στωθούν διοικητικά! παραλείψεις 
ή παραλείψεις συνήθους μορφής, 
όφείλομεν εμείς ο! ίδιοι κατά κρί- 
σιν αγαθού άνδρός νά κατανείμω
μεν τάς εύθύνας. Έάν τέλος δια- 
πιστωθή κάτι άλλο, τότε τον λό
γον έχει ό Είσαγγελεύς. Εκείνο 
δμως τό όποιον δέν έχει ούδείς 
δικαίωμα νά πράττη είναι ή διά 
τοΰ ψιθύρου σπίλωσις υπολήψεων. 
Τό τονίζω δέ αύτό, διότι έχουν 
φθάσει και μέχρις εμού αυτοί οί 
ψίθυροι οί όποιοι άφοροΰν συν
δικαλιστικούς μου αντιπάλους. 
'Ένα άλλο θέμα τό όποιον θέλω 
νά έπισημάνω καί τό όποιον πλη- 
ροφορήθι^κα σήμερα, εις τήν αί
θουσαν αυτήν μέ μεγάλην έκπλη- 
ξιν είναι δτι ό έλεγχος έπεραιώ- 
θη και δτι ή επίσημος^ έκθεσις 
τοΰ Σώματος 'Ορκωτών Λογι
στών παρεδόθη εις τήν Προσωρ 
νήν Διοίκησιν. Ένώ δέ ή Προσω
ρινή Διοίκησις εΐχε τό χρέος νά 
καλέση τούς Προέδρους τών ΔΣ 
τών περιόδων αυτών καί νά τούς 
παραδώση άντίγραφον τής έν λό- 
γερ έκθέσεως ώστε και νά λά
βουν γνώσιν τοΰ περιεχομένου αλ
λά και νά εκθέσουν τάς έπ’ αύ
τοΰ απόψεις των, δχι μόνο δέν 
έπραξε τούτο, άλλα άντιθέτως 
διένειμε ύπό μορφήν φέϊγ-βολάν, 
τάς εκθέσεις εις κατ’ εξοχήν άν- 
αρμοδίους. ’Άς ευχηθούμε δτι 
θά γίνη υπεύθυνος χρήσις τών 
εκθέσεων αυτών και δτι δέν θά 
έπιχειρηθή ανίερος έκμετάλλευ- 
σίς των, έν δψει προεκλογικού ά- 
γώνος.

Καί έρχομαι εις τό δεύτερον 
θέμα. Εις τον διοικητικόν απολο
γισμόν. Σάς είναι γνωστόν, συ

νάδελφοί μου, δτι τό πρώτον με
τά τήν άποκατάστασιν τής δημο
κρατίας αιρετόν ΔΣ τοΰ Συλ
λόγου μας, έξελέγη βάσει τού 
νόμου 6) 1 975, ό όποιος, μέ ομό
φωνον άπόφασιν δλων τών πτε
ρύγων τής Βουλής, καθιέρωσε δι’ 
αΰτάς τάς αρχαιρεσίας τό σύ
στημα τής αναλογικής. Καί εί
ναι άξιοσημείωτον δτι κανένα 
κόμμα, κανένα άπολύτως, και 
κανείς βουλευτής, δέν διεφώνησε 
επί τοΰ συστήματος τής άπλής 
αναλογικής. Ό λόγος είναι α
πλός. 'Όλα τά κόμματα επιθυ
μούσαν νά περάσουν, κατά άνα- 
ηογικήν δύναμιν, τούς κομματι
κούς των εκπροσώπους μέσα εις 
τά συνδικάτα. Οί μόνοι οί όποιοι 
άντιταχθήκαμε είμαστε εμείς οί 
ίδιοι οί εργαζόμενοι, διότι έφο- 
βούμεθα, πράγμα πού άπαληθεύ- 
εται καθημερινώς, δτι ή είσοδος 
τοΰ κομματισμού, εις τά συνδι
κάτα θά είναι έπΐ βλάβη τών έ- 
παγγελματικών μας συμφερόν
των. "Ετσι παρέμειναν φωνές βο
ώ ντος έν τη έρήμερ οί διαμαρτυ
ρίες, τά διαβήματα καί οί παρα
στάσεις προς τούς πολιτικούς 
αρχηγούς τής Γ.Σ.Ε.Ε. καί τής 
ΟΤΟΕ. Και τό ΔΣ τοΰ Συλλό
γου μας άπετελέσθη άπό συμ
βούλους, οί όποιοι προήρχοντο 
άπό πέντε ψηφοδέλτια έκ τών ο
κτώ πού είχαν θέσει υποψηφιό
τητα. Συνέπεια αυτού ήτο δτι 
άπό τήν πρώτη συνεδρίαση τοΰ 
ΔΣ είχαμε νά αντιμετωπίσουμε 
ένα δίλημμα. Και τό έθεσα ευθέ
ως πρός δλους τούς συμβούλους 
σ’ αυτή τήν πρώτη συνεδρίασε 
’Ή δίναμε δλοι μαζί τά χέρια 
και άποφασίζαμε νά συνεργα
στούμε διά τήν έπίλυσιν τών ε
παγγελματικών μας προβλημά- 
ων πού άνέμεναν συσσωρευμένα 
τήν έπίλυσιν των ή προκηρύσσα
με αμέσως αρχαιρεσίας διά την 
έκλογήν νέου ΔΣ μέ. τό πλειοψη
φικόν σύστημα. Ή πρώτη λύσις 
θά έσήμαινε ομολογίαν δτι οί συ
νάδελφοι δέν δύνανται νά συνερ- 
στοΰν μεταξύ των γιά θέματα 
πού άπαιτοΰν καθολικήν συμμε
τοχήν, ή δέ δευτέρα θά παρέτει- 
νε τήν προεκλογικήν έκκρεμότη- 
τα γιά ένα τρίμηνο ακόμα. Και 
μάλιστα, εις μίαν περίοδον δπου 
ή χώρα μας εύρίσκετο εις πολε
μικήν προετοιμασίαν, μέ τό Χό- 
ρα έάν θά βγή ή δέν θά βγή είς 
τό Αίγαΐον, μέ τό έάν οί Τούρκοι 
θά μάς έπιτεθοΰν ή δέν θά μάς 
έπιτεθοΰν. "Ολα αυτά δέν είχαν 
επίπτωση μόνο είς την διαμόρ- 
ψωσιν τής ψυχολογίας τού Λαού 
άλλά και είς τήν διαμόρφωσιι 
τής οικονομίας τής χώρας, ή ο
ποία έν τη ούσίφ ήτο πολεμική 
οικονομία πού έπιβάλλει θυσίες 
καί αύτοσυγκράτησιν είς ολόκλη
ρον τό ’Έθνος. "Επρεπε λοιπόν 
νά μήν άπωλέσουμε πολύτιμο 
χρόνο μέ προεκλογικές άναμε
τρήσεις και τρίμηνη έκκρεμότη- 
τα πού δέν γνωρίζαμε τί θά μάς 
ξημέρωνε άλλά νά ενεργοποιη
θούμε αμέσως διά τήν έπίλυσιν 
θεμάτων πού ήσαν και δίκαια 
καί έφικτά έκείνη τή στιγμή. 
Διαπιστώσαντες λοιπόν δτι μή 
έχοντες τήν πολυτέλεια τις άπω- 
λείας τού χρόνου δραστηριοποιη
θήκαμε αμέσως πρός τήν κατεύ- 
θυνσιν τής έπιλύσεως τών αιτη
μάτων μας, πρίν μάς προλάβουν 
τυχόν τά γεγονότα, καί δέν προ
κηρύξαμε νέες αρχαιρεσίες. Τρία 
σχήματα έκ τών πέντε τοΰ ΔΣ, 
πού είχαν συγκεντρώσει τό 60% 
περίπου τών ψήφων, βρήκαν μιά 
χρυσή τομή συνεργασίας και συ- 
νεκρότησαν Διοίκησιν. Έκάναμε 
άμέσως πλήρη άπογραφή τών 
αιτημάτων μας, τά συμπεριελά- 
βαμε σέ ένα υπόμνημα, τό ύπε- 
βάλλαμε πρός τήν1 Διοίκησιν τής 
Τραπέζης και δραστηριοποιηθή
καμε άμέσως πρός κάθε κατεύ- 
θυνσιν, μέσα καί έ'ξω άπό τήν 
Τράπεζα, διά τήν έπίλυσιν αυτών 
τών θεμάτων.-’Απ’ αυτά δέ έπελύ- 
θησαν πολλά, πάρα πολλά. Μό
νον δέ έκεΐνοι οί όποιοι στεροΰν- 

1 rat μνήμης ή σκοπίμως δημοκο- 
ποΰν, δύνανται νά άρνηθοΰν τά έ- 
πιτεύγματά μας. Κάτω άπό τις 
πιο άντίξοες συνθήκες και μέ έγ- 
γενεΐς δυσχέρειες τις όποιες ου
δέποτε άποκρύψαμε, πραγματο
ποιήσαμε σέ όλιγόμηνο διάστη
μα τόσα, δσα μάς δίνουν τό δι
καίωμα νά έμφανισθοΰμε ένώ- 
πιόν σας μέ υψηλά τό μέτωπον 
και ήρεμον την συνείδησιν δτι έ- 
πράξαμεν είς τό άκέραιον τό κα
θήκον μας. Δέν θριαμβολογούμε, 
αν και θά είχαμε αύτό τό δικαί
ωμα. 'Απλώς μέ σεμνότητα, υ
πενθυμίζουμε. Και αυτό τό πράτ
τω σάν όφειλομένην άπάντησιν 
είς προηγουμένους όμιλητάς οί 
όποιοι είπαν δτι «τό χρεωκοπη- 
μένο Συμβούλιο τού Θεοφανό- 
πουλου δέν κατώρθωσε νά έπιλύ-

ση ούτε ένα θέμα μας»' ’Ιδού ή 
άπάντησις. Μόλις άναλάβαμε τά 
καθή κοντά μας άποστείλαμε έγ
γραφον πρός την ΟΤΟΕ και ζη
τήσαμε τήν άμεσον καταγγελίαν 
τών Συλλογικών Συμβάσεων. Τό 
έγγραφον αύτό έδημοσιεύθη είς 
τήν Τραπεζιτικήν μηνός ’Ιανουά
ριου 1976. Τό αίτημα τοΰ Συλ
λόγου μας έγινε άποδεκτό άπό 
τήν ΟΤΟΕ. Γενικές αυξήσεις κα
τά 14% κατά μέσον δρον. Αϋξη- 
σις κατά 20% τού έπιδόματος 
μικρό μισθών, και έν συνεχείφ έν- 
σωμάτωσίς του είς τον βασικόν 
μισθόν. Αναπροσαρμογή τών χο
ρηγουμένων προσαυξήσεων καί 
ένσωμάτωσις στον βασικόν μι
σθόν τοΰ έπιδόματος βαθμού. Μέ
ση αΰξησις έξ αυτής τής αίτιας 
άπό 7% έως 10%. Χορήγησις έ
πιδόματος γάμου έκ 1 0% και 5% 
δΓ έκαστον τέκνον στο θήλυ προ
σωπικόν. Αΰξησις κατά 24% τού 
έπιδόμοσος παιδικής μερίμνης. 
Αΰξησις και άναπροσαρμογή τού 
έπιδόματος πολυετίας άπό 5% 
έως 10% σέ ώρισμένες περιπτώ
σεις. Αΰξησις τοΰ έπιδόματος ’ Π 
σολογισμοΰ άπό ένα 15μερο σέ 
ένα μισθό μέ άνώτατο δρχ. 13. 
000. Διά τούς λαμβάνοντας άπο- 
δοχάς άνω τού ποσού αυτού, ένα 
15μερο μέ κατώτατον Δρχ. 13. 
000. Έπαναχορηγήθησαν τά έ- 
πιδόματα ευθύνης τών στελεχών 
τών Υποκαταστημάτων τά όποια 
είχαν περικοπή μέ τήν Σ.Σ.Ε. 
περί έξομοιώσεως άπό 1.7.74. 
Καθιερώθηκε ειδικό μηνιαίο έπί- 
δομα παραμεθορίων περιοχών. 
Έπεξετάθη τό τουριστικό έπίδο- 
μα σέ όλα; τά Ύπ)τα τής νήσου 
Κρήτης καί τοΰ συμπλέγματος 
Δωδεκανήσου τά όποια κατ’ έ- 
ξαίρεσιν δέν τό έλάμβαναν. Χο
ρηγήθηκε ειδικό μηνιαίο έπίδομσ 
έπι 6μήνου βάσεως στούς συνα
δέλφους τού Ύπ)τος Ρόδου. Έ- 
πελύθη τό έπ! 1 Οετίες άλυτο αί
τημα τής 15ετίας γιά τις μητέ
ρες και τής 20ετίας γιά τις έγ
γαμες. Συνεστήθη έπιτροπή μέ 
συμμετοχή μας διά τήν ριζικήν 
τροποποίησιν τού κανονισμού 
συντάξεως φύλλων ποιότητας μέ 
βασικό αίτημά μας τήν προστα
σία τού εργαζομένου και τήν δη- 
μουργίαν προϋποθέσεων διά τήν 
αξιοκρατικήν και μόνον άξιολό- 
νησιν τού κρινομένου. Τά πορί
σματα τής έπιτροπής αυτής πρό
κειται νά άνακοινωθοΰν έντός τών 
ήμερών. "Εγινε άποδεκτό τό αί
τημά μας γιά τή συμμετοχή έκ- 
προσώπου μας στά πειθαρχικά 
Συμβούλια, Πρωτοβάθμιο και 
Δευτεροβάθμιο ώστε νά βρή ό υ
πάλληλος τό φυσικό του υπερα
σπιστή. Οί προαγωγές πήραν έ
να τελείως διαφορετικό ρυθμό 
κατόπιν πιέσεώς μας τόσο άπό 
πλευράς ταχύτητας διενεργεί ας 
των δσο καί άπό πλευράς έρεύ- 
νης τής κάθε περιπτώσεως μέ 
βάση άντικειμενικά και ομοιό
μορφα κριτήρια γιά κάθε βαθμό. 
Δημιουργήσαμε συλλογική δια
φορά έργασίας μέ τή Διοίκηση 
καί διεκδικήσαμε τή, χορήγηση 
ανθυγιεινού έπιδόματος. έξ 20% 
διά τούς έργαζομένους στο Κέν
τρο Μηχανογραφίας. Ή υπόθεση 
έξεδικάσθη άπό τό Πρωτοβάθμιο 
Διαιτητικό Δικαστήριο καί ή ά- 
πόφασή του άναμένεται. Ικανο
ποιήθηκε τό αίτημά μας και δη
μοσιεύτηκε ύστερα άπό 40 χρό
νια έπετηρίδα τοΰ Προσωπικού. 
Τις μικροατέλειές της μπορούμε 
άπό δώ και εμπρός νά τις διορ
θώνουμε μόλις τις διαπιστώνου
με. Τέλος, είναι σέ δλους σας 
γνωστόν δτι ή πτώσις μας έπέ- 
φερε αναστολήν είς τήν έπίλυσιν 
τών εξής θεμάτων τών όποιων ή 
άποδοχή ύπό τής Διοικήσεως εί
χε δημοσίφ γνωστοποιηθή. Τού 
μεγάλου διά τήν ενότητα τοΰ 
Προσωπικού, άλλά και διά με- 
γάλην κατηγορίαν εργαζομένων 
είς τήν Τράπεζαν θέματος των 
μή πτυχιούχων. Ή Διοίκησις τήσ 
Τραπέζης, δημόσια έδήλωσε τήν 
αποδοχήν, κάτω άπό τάς συνε
χείς πιέσεις μας, τού αιτήματος 
μας. Κατάθεσις σχεδίου νόμου 
είς τό τμήμα, διακοπών τής 
Βουλής, μέσφ τού οικείου Υ
πουργείου, διά τού όποιου α) έ- 
δίδετο προώθησις ένός έτους είς 
τους προσληφθέντας μέχρι τού 
έτους 1966 β) κατοχύρωσις τών 
πτυχιούχων γιά τά δσα έχουν 
πάρει μέχρι σήμερον βάσει άπο- 
φάσεων Διαιτητικών Δικαστηρί
ων καί γ) ϊδρυσις άνωτάτης σχο
λής Τραπεζικών σπουδών είς τήν 
όποιαν θά ήδύναντο νά φοιτή
σουν οί πάντες βάσει συγκεκρι
μένου προγράμματος σπουδών, 
δρων φοιτήσεως καί πλεονεκτη
μάτων έκ τής άποφοιτήσεως. Έ
άν ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
δέν έτήρησε τάς υποσχέσεις της, 
δέν πταίομεν ήμεΐς. Αΐ ευθύ ναι

ας άναζητηθοΰν είς έκείνους πού 
έδημιούργησαν τήν κρίσιν είς 
τον Σύλλογόν μας. Έπιδιώξαμεν 
τήν έπαναχορήγησιν τοΰ έπιδό
ματος θέσεως είς τήν Διοίκησιν, 
τό όποιον κατηργήθη άπό 1.7.74 
μέτήν ΣΣΕ περί έξομοιώσεως. 
Και έπετύχαμεν τήν υίοθέτησίν 
του άπό τήν Διοίκησιν τής Τρα 
πέζης μας. Έάν δέ δέν εΐχε πα- 
ρέμβει ό κ. Ζολώτας διά τήν ά- 
ναστολήν του θά εΐχε ήδη κατα- 
βληθή είς τούς δικαιούχους. Και 
έπετύχαμεν μέ άφόρητον πίεσιν 
και έντονα διαβήματα, τήν άπο- 
δοχήν τοΰ άλλου, μεγάλου αίτή- 
μοπ-ος. Τής άναγνωρίσεως τοΰ 
χρόνου Π ροσωρ ινότητος, κα! τού 
χρόνου τών έκ μετατάξεως προ- 
ερχομένων. Είναι σέ δλους σας 
γνωστόν δτι ύπεγράφησαν πρά
ξεις Διοικήσεως διά τών όποιων 
συνεστήθησαν έπιτροπαί τή συμ
μετοχή μας, διά τήν έπίλυσιν 
μιάς πρός μιάς δλων τών περι
πτώσεων. Και αΐ έπιτροπαί αΰ- 
ται δέν συνεδρίασαν διότι άπε- 
μακρύνθημεν. Καί θέτομεν δημο- 
σίφ τό μεγάλο έρώτημα. Διατί οί 
διάδοχοί μας δέν άξίωσαν άπό 
την Διοίκησιν τήν λειτουργίαν 
τών έπιτροπών; ’Αλλά καί άλλο 
θέμα εΐχε υίοθετηθή έπΐ τών ήμε
ρών μας. Τό κλάσμα προσαυξή- 
σεως έπι πλέον διανυθέντος χρό
νου καί μέ τάς δύο περιπτώσεις 
του. Καί πάλιν έρωτώμεν Διατί 
δέν κατεβλήθη άκόμη; Τί άνέ- 
στειλε τήν έξαγγελία του; Τέ
λος, είχαμε ζητήσει μέ διαβήμα- 
τά μας άλλά καί μέ έμπεριστα- 
τωμένα υπομνήματα πού είχαμε

Συνάδελφοι,

'Η μομφή που αποδώσατε στο 
προηγούμενο Δ.Σ. καί έξ αιτίας τής 
όποιας βρισκόμαστε απόψε πάλι 
μαζεμένοι έδώ, υπήρξε ό κα:τ αλή
της τών συνδικαλιστικών μας πρα
γμάτων.

Η συγκεκριμένη θέση πού καδ
ένας μας πήρε άπέναντι στη διαδι
κασία αυτή, πού γιά πρώτη φορά 
μπήκε στη ζωή τοΰ συνδικαλιστι
κού μας οργάνου την χαρακτήρισε 
γιά τήν σωστή ή όχι κρίση του καί 
τήν διορατικότητά του γιά τήν μελ
λοντική έίέλιξη τών θεμάτων μας.

Προχωρώντας άκόιμη πιο πολύ, καί 
αναζητώντας τά αίτια τής οποίας 
τοποθέτησης τού καθενός μας, βλέ
πομε ποιοι πρόταξαν το κοινά συμ
φέρον καί ένήργησαν μέ υπευθυνό
τητα, έστω καί αν ύπέστησαν προ
σωπική ζημία, καί ποιοι σάν όραμα 
τών ένεργειών τους είχαν τήν κα
τάληψη τοΰ συλλόγου, έστω καί έ
άν έκ τών προτέρων ήταν γνωστό 
ότι θά φθάναμε στά σημερινά χά
λια.

Ή κρίση σας γιά καθένα άπό τά 
πρόσωπα έκεΐνα γύρω στά όποια δι
αδραματίστηκαν τά γεγονότα τοΰ 
Μάη, θά πρέπει νά έχη καταλογίσει 
τό ποσοστό εύθύνης πού τούς άνα- 
λογεΐ γιά τήν σημερινή κατάσταση, 
ή τήν δικαίωση πού τούς πρέπει.

Αύτό πού πρέπει, όμως νά γίνη 
μάθημα σ’ όλους μας καί βγαίνει 
μέσα άπό τήν πικρή πείρα τοΰ κοι
νού παθήματος, είναι ότι μομφή δέν 
πρέπει καί δέν μπορεί νά ξαναυπάρ- 
ξη γιά τό Συλλογικό μας όργανο.

Τό έσχατο ξέπεσμα τοΰ διασυρ- 
μοΰ στούς διαδρόμους τών δικα
στηρίων γιά τον διορισμό προσω
ρινής διοικήσεως, ούτε ή ιστορία 
μας τό έπιτρέπει μά ούτε καί ή συν
δικαλιστική τακτική.

Άλλά καί πιο πρακτικά, γιά ν’ 
άναφερθώ άπό τήν μέρα πού ή μομ
φή έγινε γεγονός, ούτε ένα, μά ένα 
θέμα μας δέν έπιλύθηκε, άντίθετα 
θέματα πού είχαν προωθηθεί στό 
στάδιο τών διαπραγματεύσεων έγ- 
κατελείφθησαν κοί τεράστια θέματα 
πού ή λύση τους ήταν 6»:μα ήμερών 
ή εβδομάδων μπήκαν στό χρονοντού
λαπο.

Ενδεικτικά θά αναφέρω μόνο 2 
θέματα μιά καί γιά τό σύνολό τους 
μίλησε ό συνάδελφος Θεοφανόπου- 
λος.

1) Άπό τήν μέρα τής άναλήψεως 
τών καθηκόντων του τό Δ.Σ. πρό
ταξε καί διαπραγματεύτηκε τήν ά- 
ποκατάστοση τών μή Πτυχιούχων 
στήν βαθμολογική τους έξέλιξη καί 
τήν μισθλογική τους αποκατάστα
ση, άπό τις διαφοροποιήσεις πού εί
χαν έπέλθει άπό τις προωθήσεις πού 
είχαν δοθή στούς συναδέλφους Πτυ- 
χιούχους. Παρά τήν άνομιογένεια τής 
συνθέσεως τοΰ Δ.Σ. καί τήν άρνητι- 
κή στάση μέσα σ’ αύτό άρκετών 
συμβούλων, καθώς καί τήν δυσχέρεια 
τήν άντικειμενική γιά τήν έπίλυσή

δημοσιεύσει εις τήν Τροστεζιτι- 
κήν τήν έττίλυσιν σειράς θεμά
των ττού άφοροΰσαν τάς κατη
γορίας τών προγραμματιστών - 
αναλυτών, τών tellers, τών ύπο- 
μηχανικών-τεχνικών βοηθών, τών 
ταμειακών, τών θηλέων Ύποτμη- 
ματαρχών καί άνω κλττ. "Εχω 
λοιπόν τό δικαίωμα νά έρωτή- 
σω, ύστερα άπό όλ’ αυτά, τούς 
έπικριτάς μας. Αύτό ονομάζετε 
χρεωκοπίαν ΔΣ; Και τί έχετε νά 
πητε γιά τό δτι τό σύνολον τών 
Τραπεζικών Συλλόγων έχει άπο- 
δυθή σήμερον είς άγώνας γιά τό 
δτι πρώτη φορά άπό τό έτος 
1928 ό Σύλλογος τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος κατέρχεται εις α
γωνιστικός κινητοποιήσεις μέ αί
τημα έξομοίωσις μέ τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν; Διότι είναι γεγονός 

έκτος πάσης άμφισβητήσεως. Οί 
δικοί μας άθόρυβοι αγώνες μάς 
έχουν φέρει σήμερον ες τό ση
μείο ν νά προηγούμεθα είς παρο- 
χάς τών συναδέλφων μας τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, Αυτή, 
συνάδελφοί μου είναι ή καθαρή 
αλήθεια, τήν όποια πρέπει νά 
γνωρίζετε. Καί οφείλω νά τονίσω 
δτι δέν είναι πρός τιμήν εκείνων 
πού επιχειρούν κριτικήν, άλλά 
κακόπισταν κριτικήν. Εκείνων 
πού επάνω στό συνδικαλιστικό - 
των πάθος επιχειρούν νά άλλοιώ- 
σουν τήν πραγματικότητα, είτε 
λέγοντας δτι δέν έπελύσαμεν τί
ποτε, είτε λέγοντας δτι άν έπε- 
τύχαμε κάτι «έ, έτσι καί άλλοιώς 
θά τό παίρναμε». ’Οφείλω νά το
νίσω συνάδελφοί μου, καί τό το-

του, καθώς καί τό πρόβλημα είναι 
τεράστιο, κάτω άπό τό βάρος ό
μως τοΰ καθολικά δίκαιου αιτήμα
τος καί τήν ισχυρή διαπραγματευ- 
τικότητα ή διοίκηση άνεγνώρισε 6- 
τιύφίσταται θέμα πού χωρίς τήν 
επίλυσή του, ή λειτουργικότητα πιά 
τής ίδιας τής Τραπέζης, νά κινδυ- 
νεύη.

Είχε ή’δη βρεθεί φόρμουλα, ή ο
ποία εΐχε άνακοινωθή καί στον 
άδελφό σύλλογο τών Αθηνών (διά 
τής τ,ροποποιήσεως τοΰ σχετικού 
άρθρου τοΰ όργανισμοΰ) καί δια
πραγματευόμαστε μόνον τό χρόνο 
τής προωθήσεως. Ή Διοίκηση έδινε 
ένα χρόνο καί σχολή μ’ ώρισμένα 
άνταλλάγματα κατά τήν άποφοίτη- 
ση καί έμεΐς ζητούσαμε ν’ αυξηθεί 
ό χρόνος πού ή διοίκηση παραχω
ρούσε.

Σήμερα πιστεύω ότι αν δέν εΐ- 
χο:ν έπέλθει τά γεγονότα πού συνέ- 
βησαν τό θέμα τών μή Πτυχιούχων 
θά είχε ήδη λυθή.

2) Τό θέμα τών προσωρινοτήτων 
άφορά μια τεράστια μερίδα τοΰ 
προσωπικού πού γιά τον ένα ή τον 
άλλο λόγο έχει χρόνο πρός προσμέ- 
τρηση. Εΐχε συσταθεΐ έπιτροπή 
στήν οποία ό σύλλογος θά μετείχε 
καί ή οποία έάν είχε ένεργοποιηθεΐ 
τότε, σήμερα ίσως καί αύτό τό αί
τημά μας νά εΐχε περάσει στις κα
τακτήσεις μας.

Δέν θ’ άναφερθώ στά τόσα άλλα 
θέματά μας πού έμειναν στάσιμα ή 
οπισθοδρόμησαν. Είναι σ’ όλους 
μας γνωστά καί πιστεύω ότι ό χρό
νος τής Γενικής Συνελεύσεως, είναι 
πολύτιμος, έπειδή όμως ό χώρος εί
ναι ιδανικός, γιά προβληματισμό 
καί έποικοδομητική συζήτηση,, θά 
ήθελα νά σταθώ σέ δύο θέματα.

1) Στήν άποχή πού παρατηρή
θηκε στήν τελευταία ψηφοφορία καί 
πού τελικά αΰτή διαμόρφωσε καί τ’ 
αποτέλεσμά της. Θά πρέπει νά εί
μαστε πολύ κακόπιστοι καί κον. 
τόφθαλμοι γιά νά μήν παραδεχθού
με ότι άπ’ όλη τήν διαδικασία τής 
μομφής, τελικά ζημιωμένο βγήκε 
μόνο τό προσωπικό τήζ ’Εθνικής 
Τραπέζης.

Πισεύω ότι ή συστηματική κρι
τική, ή κακόβουλος καί άναίτιος, 
πού άσκήθηκε γιά τήν άπόφαση έ
κείνη τοΰ Δ.Σ. γιά τό σταμάτημα 
τής άπεργίας, τροφοδότησε μέ ά- 
νησυχία, υπονόμευσε τό ήθικό τών 
συναδέλφων καί γέννησε τήν άμφι- 
βολία γιά τή συνδικαλιστική τους 
ηγεσία. Γιά ολόκληρη τή συνδικαλι
στική τους ηγεσία (Διοικητικό 
Συμβούλιο — Προεδρείο καί άντι- 
πολίτευση μαζί). Νομίζω ότι όλα 
θά πάνε καλλίτερα, αν ξαναγεννηθή 
ή έμπιστοσύνη στούς όποιουσδήποτε 
εκπροσώπους μας, πού ή έλεύθερη 
ψήφος τών συναδέλφων κάθε φορά 
θ’ άναδεικνύει.

Καί γιά νά ΰπάρξη ξανά αυτή ή 
έμπιστοσύνη θά πρέπει όλοι είτε 
βρισκόμαστε στό Δ.Σ., είτε στήν άν- 
τιπολίτευση ν’ άντιμετωπίζουμε τά

νίζω μέ δλην τήν δύναμιν τής 
ψυχής μου ότι αγωνιστήκαμε νύ
κτα καί μέρα γιά τά προβλήμα
τα τών συναδέλφων μας. Και δέν 
έκάμώθημεν ποτέ και άς έργα- 
σθήκαμε κάτω άττό τάς πλέον 
αντίξοους συνθήκας πού έχει έρ- 
γασθή ΔΣ. Μάς ύβριζαν χυδαία 
καί μάς συκοφαντούσαν άσύστο- 
λα. Καί ήμεΐς άπαντούσαμε μέ 
τήν εργασίαν μας καί μέ κηρύ
γματα ένότητος. Απευθύναμε εκ
κλήσεις πρός πάσαν κατεύθυν- 
σιν διά συλλογικήν έργασίαν 
πρός χάριν τών συμφερόντων 
μας. Και ή άπάντησις ήτο ή 
ναρκοθέτησις τοΰ έργου μας. ’Άς 
παρουσιαστή, έστω και ένας συ
νάδελφος, φίλος ή αντίπαλος, ό 
όποιος νά δηλώση δτι ήλθε είς 
τον Σύλλογον νά βοηθήση και 
βρήκε τήν πόρτα κλειστή. "Εστω 
καί ένας. Τον προκαλώ.

κ. I. ΜΥΛΩΝΑΣ: Μονοπωλή
σατε δμως την Τραπεζιτικήν.

κ. Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
Συνάδελφε Μυλωνά, δταν τό Προ 
σωπικό σάς τιμήση διά τής ψή
φου του καί γίνετε Διοίκησις τοΰ 
Συλλόγου είναι βέβαιον δτι έσεΐς 
δχι μόνον τήν Τραπεζιτική θά μο
νοπωλήσετε άλλά τά πάντα θά 
μονοπωλήσετε. Καί τότε, αλλοί
μονο στους ελεύθερους άνθρώ- 
πους.

(Ζωηρά παρατεταμένα χειρο
κροτήματα) .

Ύπήρξοεν δμως καί ώρισμένες 
κατηγορίες εναντίον τοΰ ΔΣ,

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 12η ΣΕΛ.)

θέματά μας μ’ υπευθυνότητα καί μο
ναδικό κριτήριο τήν καλλίτερη έπαγ- 
γελματική μας τύχη, χωρίς δημα
γωγίες καί φτηνά προεκλογικά καί 
μετεκλογικά πυροτεχνήματα, χωρίς 
ό φόβος τοΰ ν’ άπωλέσουμε μέρος 
τής παραταξιακής μας βάσης νά έμ- 
ποδίζη τήν ανεύρεση καί καθορι
σμό τοΰ σωστοΰ δρόμου.

2) Πρέπει νά σταματήση αυτή ή 
πολυδιάσπαση πού παρατηρεϊται 
στό χώρο μας. Ποτέ στή ιστορία 
τοΰ Συνδικαλιστικού κινήματος 
στήν ’Εθνική Τράπεζα δέν υπήρξαν 
τόσα πολλά σχήματα μ’ άλλους τό
σους άρχηγίσκους πού όλοι τους 
φιλοδοξούν νά διοικήσουν τον πρώ
το σύλλογο τή ςχώρας. Καί μέχρις 
ένός σημείου τό φαινόμενο θά ήταν 
παρήγορο καί θά λειτουργούσε θετι
κά, έάν όλοι αυτοί οί υποψήφιοι 
μεσσίες, δέν διακατέχονταν άπό 
προσωπικές φιλοδοξίες1 καί τάση 
γιά έξουσία καί προβολή καί έτα
ζαν τούς εαυτούς τους άπλούς στρα
τιώτες στον αγώνα γιά τό κοινό 
συμφέρον. Άλλά μέχρι σήμερα του
λάχιστον οί προσωπικές αδυναμί
ες έχουν υπάρξει τό κύριο έμπόδιο 
γιά τήν μή προώθηση τής ιδέας τής 
ένότητας τών συνδικαλιστικών δυ
νάμεων στήν ’Εθνική Τράπεζα. Καί 
άφοΰ τουλάχιστον ή ένότητα φαίνε
ται άδύνατον νά μπορή νά ύπάρξη 
ας προσανατολισθοΰν σέ μιά συν
εργασία, πού στόχο της δέν θάχει 
μόνο ένα προεκλογικό πάντρεμμα 
πού θά καταλήξη σ’ ένα μετεκλογικό 
διαζύγιο, άλλά θά θεμελιωθή μέ ει
λικρίνεια καί ισότιμο διάλογο καί 
κάτω άπό τον άπαράβατο όρο τοϋ 
σεβασμού τής αυτοτέλειας έκάστης 
παρατάξεως καί τών δηλωμένων ή
δη συνδικαλιστικών της θέσεων. Ή 
υποβολή όρων άπό τή μιά καί τήν 
άλλη μεριά μόνον δυσχέρειες θά 
προκολέση, άλλά έν, πάση περιπτώ- 
σει αν καί αύτό δέν μπορεί ν’ άπο- 
φευχθεϊ τότε όποιοι όροι υπάρξουν 
θά υπάρχουν μέ τήν άρχή τής ά- 
μοιβαιότητας.

Άν γίνει ένα τέτοιο ξεκίνημα μ’ 
ειλικρίνεια καί καλή διάθεση καί μ’ 
έπίγνωση τών δυσχερειών πού θά υ
πάρξουν, ούτως ώστε a —;priori ν’ 
άπαιτηθή άπ’ όλα τά μέρη διαλ- 
λακτικότης καί προσπάθεια συμβι
βασμού διαφορετικών θεωρήσεων έ
κάστοτε θά μπορέσωμε νά προχω- 
ρήσωμε καί τελικά, ίσως οδηγηθού
με στον στόχο μες που δεν θα 
πρέπει νά είναι άλλος άπό την ε
νότητα. Διαφορετικά θά ξεκινήσου
με τή μιά μέρα μέ τυμπανοκρουσί
ες, κηρύγματα καί έκκλήσεις γιά 
ένότητα γιά νά καταλήξωμε τήν 
έπομένη στήν πολυδιάσπαση, πού 
πολύ δύσκολα θά ξεπεραστεΐ πιά, 
γιατί θά έχει ήδη προστεθή άρνητι- 
κή εμπειρία καί προσωπικές άντι- 
θέσεις.

Ή όμιλία τον σαν. ΒΥΡ. ΠΕΤΡΙΔΗ



ΐυνοΐΕίφΟΙ ΙΟΑΝ. ΜΥΛΟΝΑ Η ομιλία του αυνοβέλφου III. ΔΙΛΙΝΤΑΗ ομιλία ιοί
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Έκ μέρους των συνδικαλιστικών 
κινήσεων: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝ
ΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ καί 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝ
ΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ...

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θά σάς διακό- 
φω για νά διαβάσω το Ψήφισμα.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Γενικής Συνελεύσεως των Υπάλλη

λων τής Εθνικής Τραπέζης 
Τής Ελλάδος

Ή Γεν. Συνέλευση των Υπαλλή
λων τής ΕΤΕ τής 25.2.77 αποφά
σισε νά δημοσιευθή διά τοΰ 'Ημε
ρησίου Αθηναϊκού Τύπου, δτι Α
ναγνωρίζει τάς διά τής Από 7750) 
76 άποφάσεως τοΰ Πρωτοδικείου Α
θηνών, τεθείσας προθεσμίας για 
την διενέργειαν ’Αρχαιρεσιών, ώς 
καλυπτούσας πλήρως τάς νομί
μους καί διά τοΰ Καταστατικού 
τοΰ Συλλόγου πρβλεπομένας προ
θεσμίας καί κατά συνέπειαν ούδε- 
μία παράτασις άπο τής αρχικής 
προθεσμίας απαιτείται.

Εγκρίνετε τό Ψήφισμα;
Ή Γεν. Συνέλευσις έγκρίνε: 

ώς άνω Ψήφισμα;
’Ακολουθούν ταυτόχρονοι διαλο

γ ικαί συζητήσεις.
κ. Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ: Συνάδελφοι, 

μήπως ή διατύπωση τοΰ ψηφίσματος 
δεν έικφράζει τή Θέληση τής Γενι
κής Συνέλευσης; Νομίζω πώς αυτό 
τό κείμενο είναι έκτος τοΰ περιε
χομένου καί νοήματος τής απόφα
σης της Γενικής Συνέλευσης. "Ας 
διαβαστή άλλη μιά φορά καί Θά τό 
διαπιστώσετε.

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μυλωνά, 
έγώ δεν τό διάβασα καλά;

κ. Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ: Ωραία τό δια
βάσατε, άλλά γιά νά τό ξάνοοχού- 
σοιυμε...

(Διαλογικαί συζητήσεις γιά τό 
ψήφισμα).

γκ. Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ: Δεν ξέρω αν 
τό κείμενο αυτό εκφράζει μόνον τον 
Πρόεδρο ή αν εκφράζει τή Γενική 
Συνέλευση. Έν τοιαύτη περιπτώσει 
γιατί γίνεται αυτή ή Γενική Συν
έλευση;

Καλούμε τον κ. Πρόεδρο τής Γ. 
Σ. νά μάς πληροφορήσει τί Θά γί
νει τελικά μέ τό κείμενο τοΰ ψηφί
σματος.

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μά τό διαβάσα
με-

(Διαλογικαί συζητήσεις). 
κ. Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ : Συνάδελφοι, 

μιά έλάχιστη μειοψηφία προσπαθεί 
αυτή τή στιγμή νά επιβάλει στή 
Γ.Σ. τις δικέ ςτης απόψεις.

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν τό ξανα
διαβάζω προς άρσιν κάθε παρεξη- 
γήσεως.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Τής Γενικής Συνελεύσεως τών ‘Υ
παλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης 

Τής Ελλάδος.
Ή Γενική Συνέλευση τών Υπαλ

λήλων τής ΕΤΕ τής 25.2.77 άποφά- 
σισε νά δημοσιευθή διά τοΰ ημερη
σίου ’Αθηναϊκού Τύπου δτι άναγνω 
ρίζει τάς διά τής ύπ’ άριθ. 7550) 
76 άποφάσεως τοΰ Πρωτοδικείου ’Α
θηνών τεθείσος προθεσμίας διά τήν 
διενέργειαν αρχαιρεσιών ώς καλυ
πτούσας πλήρως τάς νομίμους καί 
διά τοΰ καταστατικού τοΰ Συλλόγου 
προβλεπομένας προθεσμίας ικαί κα
τά συνέπειαν ούδεμία παράταση 
τής αρχικής προθεσμίας απαιτεί
ται.

(Διαλογικαί συζητήσεις) 
κ. Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ : ’Αγαπητοί συν 

Αδελφοί, έκ μέρους τής Δημοκρατι
κής Συνδικαλιστικής Συνεργασίας, 
καί τής Δημοκρατικής Ενότητας 
Συνδικαλιστικών Κινήσεων, κάνω 
τήν πάρα κάτω δήλωση προς τό 
Σώμα.

ΔΗΛΩΣΗ
Καταδικάζουμε τήν άχαρακτήρι- 

στη στάση τοΰ συναδέλφου Πίσκο- 
που, ό οποίος άπο τό βήμα τής Συ
νέλευσης ούτής, στήν προσπάθειά 
του νά έπιτεθή καί νά κατασυκο- 
φσντύσει συναδέλφους, δέν δίστασε 
νά χ- εαχτηρίσει οϋτε λίγο οϋτε 
πολύ τή Βουλή καί τούς εκπροσώ
πους τοΰ Λαού σάν συμφεροντολό
γους, πού εξυπηρετούν συμφέροντα 
ξένα μέ εκείνα τών έργαζομένων.

(Χειροκροτήματα)
Καί μόνον αυτή ή τοποθέτησή 

του δείχνει καθαρά τις πραγματι
κές απόψεις καί θέσεις τοΰ συνα
δέλφου Π ίσκοπου.

Πέρα άπ’ αυτά οί συνάδελφοι άς 
θυμηθούν τή συνεργασία τοΰ κ. 
Π ίσκοπου, στο ’Εργατικό Κέντρο 
’Αθήνας μέ τό Χουντικό ψηφοδέλτιο 
τοΰ Φιλίππου γιά νά βγάλουν τά 
συμπεράσματα τους.

(Χειροκροτήματα) 
’Αγαπητοί συνάδελφοι, στά πλαί

σια τής σημερινής μας Γενικής Συ
νέλευσης, θά προχωρήσω καί έγώ 
έκ μέρους τής Δημοκρατικής Συν
δικαλιστικής Συνεργασίας καί τής 
Δημοκρατικής 'Ενότητας Συνδικα
λιστικών Κινήσεων σέ κριτική τής 
πορείας τών συλλογεών μας πρα
γμάτων άπο τήν προηγούμενη Γενι
κή Συνέλευση τής 12ης Αύγούστου 
1976 μέχρι σήμερα. Καί θά σάς 
έκθέσω,πολύ συνοπτικά τις άπόψεις

καί τον προβληματισμό μας πάνω 
στά πιο σημαντικά ζητήματα καί 
γεγονότα πού μάς άπασχόλησαν 
καί μάς Απασχολούν.

Είμαστε δμως υποχρεωμένοι α
πό τήν αρχή νά καταγγείλουμε κά
θε ένέργεια καί μεθόδευση πού έχει 
σάν σκοπό της τήν αναβολή τών έ- 
κλογών καί τήν παράταση τής θη
τείας τής προσωρινής διοίκησης. 
Καί συγκεκριμένα καταδικάζουμε 
τήν αίτηση Ζέρβα γιά αναβολή τών 
εκλογών καί καταδικάζουμε τήν πα
ρέμβαση Ίατρίδη υπέρ τής Αναβο- 
λής.

Τό θέμα δμως συνάδελφοι, δέν 
σταματάει εδώ, πιστεύουμε πώς οί 
ένέργειες αύτές δέν είναι τυχαίες. 
Οί Ζέρβας, Ίατρίδης χρησιμοποιή
θηκαν απλώς καί μόνον σάν όργανα 
τοΰ γνωστού Αντί υπαλληλικού Κυ
βερνητικού κυκλώματος πού επιδι
ώκει αύτήν τήν άναβολή τών εκλο
γών.

’Επιδιώκουν τήν άναβολή τών έ- 
κλογών γιατί θέλουν νά έλέγχουν δ- 
σο τό δυνατόν περισσότερο τό Σύλ 
λογό μο.ς. Γιατί θέλουν νά εμποδί
σουν τήν έκλογή στο Διοικητικά 
Συμβούλιο τών συνεπών δημοκρα
τικών συνδικαλιστικών δυνάμεων.

Γιατί θέλουν νά άδρανοποιήσουν 
τον δυναμικό σύλλογο τής ’Εθνικής 
καί έτσι νά εμποδίσουν τήν έπικεί- 
μενη κινητοποίηση πού προγραμμα
τίζει ή 'Ομοσπονδία μας γιά τήν κα 
ταγγελία τής κλαδικής Συλλογι
κής μας Σύμβασης.

Θέλουν πράγματι νά μή μπορέ
σουμε νά διεκδικήσωμε αξιοπρεπή 
αύξηση τών αποδοχών μας άνάλο- 
γη μέ τήν Αλματώδη αύξηση τοΰ τι 
μαρίθμου καί τοΰ κόστους ζωής, νά 
μή μπορέσουμε νά διεκδικήσουμε 
τό 5ν6ήμερο, τις φορολογικές άπαλ 
λαγές, τις καλύτερες συνθήκες ζω
ής καί δουλειάς μας, τά ήμερομί- 
σθια τής απεργίας.

"Ομως συνάδελφοι, καί πάλι τά 
οργανωμένα έργοδοτικά συμφέρον
τα λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδό
χο. Χωρίς δλους εμάς πού βλέπου
με κάθε μέρα περισσότερο καθαοα 
πώς οί συνθήκες ζωής καί δουλειάς 
μας συνέχεια χειροτερεύουν. Χωρίς 
ολους έμάς πού ξέρουμε πώς και 
γιατί γίνονται δλα αυτα καί ποιοι 
είναι οί υπεύθυνοι.

Συνάδελφοι, τώρα πρέπει σάν 
κυρίαρχο σώμα νά υπερασπίσουμε 
τά συμφέροντά μας, νά φράξουμε 
τό δρόμο στούς ’ I ατρίδη - Ζερβά, 
στους συνενόχους καί στούς ύπο- 
κινητές τους. Νά αποφασίσουμε και 
μέ τό σημερινό μας ψήφισμα νά 
δηλώσουμε προς κάθε κατεύθυνση ό
τι θέλουμε νά προχωρήσουμε σε έ- 
χλογές σάν τό μοναδικό δρόμο πού 
5ά μάς όδηγήση στή διέξοδο άπο 
τή σημερινή άνώμαλη καί έπικίνδυ- 
νη κατάσταση τών συλλογικών μας 
πραγμάτων.

ΕΝ ΜΕΛΟΣ : "Αν θυμάστε τό ’75 
εΐσαστε συνυποψήφιος μέ τον Ζέρ
βα.

κ. Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ: Λέτε ψέματα. 
Νά φέρετε τό ψηφοδέλτιο άν τολμά
τε...

(Διαλογικαί συζητήσεις — κω- 
δωνοκρουσίαι).

κ. Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ: 'Ηρεμία σάς 
παρακαλώ. ‘Εμείς σάς ακούσαμε. 
Πάντως φάσκετε καί αντιφάσκετε, 
είμαστε λέτε συνυποψήφιοι, άλλά 
δέν είμαστε στά ίδιο ψηφοδέλτιο.

Μετά άπο αυτό τί νά υποθέσου
με;

Συνάδελφοι, έχοντας εμπιστοσύ
νη στή δύναμή μας, προειδοποιού
με τούς ελάχιστου ςέκείνο,υς πρά
κτορες τών έργοδοτικών, Κυβερνητι
κών καί Κομματικών συμφερόντων, 
πού ίσως θελήσουν νά έναντιωθοΰν 
στή θέληση τών συναδέλφων καί 
νά δημιουργήσουν νέα διαδικαστικά 
προσχήματα, πώς θά άποτύχουν. 
Θυμίζουμε σ’ δλους αυτούς τούς ύ
ποπτους παράγοντες τή διαδικασία 
τής μομφής πού κινήθηκε άπο τις 
συνεπείς Δημοκρατικές Συνδικαλι
στικές Δυνάμεις, πού έίέφρασε τήν 
πλειοψηφία τοΰ έκλογικοΰ μας Σώ
ματος καί πού καταδίκασε τον κ. 
Θεοφανόπουλο καί τούς συνενόχους 
του γιά τήν άπεμπόληση τών συμ
φερόντων μας.

Συνάδελφοι, μέ τήν μομφή δηλώ
σαμε τότε δλοι μαζί τή θέλησή ίμας 
νά μή παίρνονται οί αποφάσεις 
πίσω άπο τήν πλάτη μας. ’Αξιώσα
με τον σεβασμό τών δικαιωμάτων 
μας. Επιβάλλαμε σάν κυρίαρχο 
σώμα τή γνώμη μας. "Ολα αυτά 
δμως δέν άρεσαν στήν αντίδραση 
καί στούς ανθρώπους της καί άρχι
σε νά μεθοδεύεται τό πώς ή νίκη 
αυτή πού εκφράστηκε άπά τήν πλει
οψηφία τών συναδέλφων θά έξαφα- 
νισθή καί τό πώς, μετά άπό ένα 
χρονικό διάστημα Αποπροσανατολι
σμού καί Αποσταθεροποίησης πού 
θά δημιουργηθή τεχνητά, θά Ανα- 
οτυνταχθον οί νικημένοι καί τό πώς 
θά έπανέλθουν γιά νά μάς εκδικη
θούν.

Καί νά, συνάδελφοι, ή συγκεκρι
μένη μεθόδευση. Ό κ. Θεοφανόπου- 
λος μετά τή μομφή δέν λειτουργεί 
σάν υπηρεσιακό Δ.Σ. καί δέν κά
νει Αμέσως εκλογές δπως θά ώφει-

λε σύμφωνα καί μέ τά θέματα τής 
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 
12 Αύγούστου 19lsr6. Χρησιμοποι
εί διάφορες δικαιολογίες καί προ
σχήματα γιά νά άποφύγη τις άμε
σες έκλογές, πού μπορεί βέβαια, 
προς όφελος τοΰ συνόλου τών συν
αδέλφων, νά έδιδαν τήν λύσιν τοΰ 
συνδικαλιστικού μας προβλήματος, 
γιά τον ίδιο δμως θά Αποτελούσαν 
τήν τελεσίδικη έξαφάνισή του Από 
τά συλλογικά μας πράγματα.

Μετά τήν μή διενέργεια τών εκλο
γών άπό τον κ. Θεοφανόπουλο καί 
μετά άπό Αρκετή καθυστέρηση γιά 
νά κερδίσουν χρόνο, γίνεται ή έ- 
πόμενη κίνηση προς τήν ίδια κατεύ
θυνση, άπό τον άλλο βασικά παρά
γοντα τών Αντίϋπαλληλικών κύκλων 
καί έκφραστή τών Χουντικών Απόψε
ων Αποσταθεροποίησης, άπό τον κ. 
Πίσκοπο. Αυτός προκαλεΐ τήν έπέμ- 
βο;ση τοΰ Πρωτοδικείου. Είναι ή 
γνωστή αίτησή του γιά διορισμό 
προσωρινής διοίκησης. (Αίτηση Ν. 
Π ίσκοπου ύπ’ άριθ. 7621)27.9.76).

Τό σχέδιο παράτασης τής έκκρε- 
μότητας, έφαρμόζεται κατά γράμ
μα. Μέ τήν αίτηση Π ίσκοπου, τήν 
οποία προσπαθήσαμε νά Αντιμετω
πίσουμε μέ παρεμβάσεις, προκαλεΐ- 
ται διορισμός προσωρινής διοίκη
σης στο σύλλογο μας.. Μέ την α
πόφαση αύτή τοΰ Πρωτοδικείου Ά 
θηνών (7550)76) διορίζονται ονο
μαστικά οί κ.κ. ’ Ιατρίδης και 
Τσάγκαράκης, Πρόεδρος καί Γεν, 
Γραμματεύς, τοΰ προσωρινού Δ.Σ. 
"Ετσι οί Αντιδραστικές συνδικαλι
στικές δυνάμεις έχουν 6 μήνες και
ρό γιά νά άνασυνταχθοΰν.

ΕΝ ΜΕΛΟΣ: Διαμαρτύρεται μή 
άκουόμενος.

κ. Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ: Είναι γνωστός 
ό τρόπος πού μιλάτε καί συμπερι- 
φέρεσθε, έγώ σάς καταλαβαίνω καί 
σάς συγχωρώ.

Ό κ. Θεοφανόπουλος άψοΰ ήδη 
είχε δημιουργήσει δλη αύτή τήν 
κατάσταση, χαιρέκακα διαδίδει. 
«ΚοΣά νά πάθετε άφοΰ ψηφίσατε 
υπέρ τής μομφής» καί άποσύρεται 
άπό τό Συνδικαλιστικό προσκήνιο, 
μιά πού δέν Αποτελεί πιά γιά τον 
Κυβερνητικό μηχανισμό παρά ένα 
κομμένο χαρτί, καί μια που δέν 
μπόρεσε νά πείση τά περήφανα μέ
λη τοΰ Συλλόγου μας νά Ακολουθή
σουν τό ραγιάδικο έκεϊνο «Σφάξε 
με ’Αγά μου νά αγιάσω» ή σφάξε 
μας Θεοψανόπουλε νά αγιάσουμε...

(Χειροκροτήματα)
Ούτε λίγο, ούτε πολύ είχε τήν 

Απαίτηση νά τον άφήσουμε νά κάνει 
δ,τι ήθελε. Αύτό βέβαια δέν έγινε. 
"Ομως πρόλαβε, ό κ. Θεοφανόπου
λος, νά έκδικηθή κάπως τούς συν
αδέλφους μετέχοντας στην διαδικα- 
σαί τροποποίησης τοΰ καταστατι
κού τοΰ Ταμείου Αύτσσφαλείας καί 
έπιβαρύνοντας κατά 4,5% τήν εισ
φορά τοΰ συναδέλφου πού θελει να 
έξαγοράση τον έκτος Ταμείου αυ- 
τασφαλείας χρόνον καί που ανήκει 
σέ ώρισμένες ειδικές κατηγορίες. 
Καί έπεται ή συνέχεια.

"Ερχεται ή σειρά τής εμφάνισης 
ή μάλλον τής έπανεμφάνισης τοΰ κ. 
Π ίσκοπου. Φαίνεται νά πήρε αυτός 
τό χρίσμα τοΰ Κυβερνητικού Συνδι
καλισμού τώρα, μιά πού τό χαρτί 
Θεοφανόπουλος είχε καεί.

"Ερχεται λοιπόν ή σειρά τού κ. 
Π ίσκοπου, ό όποιος είχε γιά Αρκετό 
καιρό έξαφανισθή. Είχε έξαφανισθή 
στήν περίπτωση τής αυτοκτονίας 
τοΰ συναδέλφου Γεωργίου Μιχαήλ, ό
που έμεϊς μέ τήν Αντικειμενική, άλ
λά καί τσουχτερή τοποθέτησή μας, 
είσπράξαμε τις Απειλές τής Δ)νσε- 
ως Προσωπικού γιά μήνυση καί 
παρ’ δλα αυτά ποτέ δέν σταματή
σαμε καί δέν θά σταματήσωμε νά 
Αξιώνουμε νά άνακοινωθή τό πόρι
σμα τής Ανάκρισης. Τί έγινε ό 
συνάδελφός μας; Γιατί οδηγήθηκε 
στήν αυτοκτονία καί πώς;

(Παρατεταμένα χειροκροτήματα)
Ό κ. Π ίσκοπος δέν έβγαλε Ανα

κοίνωση ούτε γιά τήν Απεργία υπέρ 
τής ενότητας πού έγινε στις 18 
Δεκεμβρίου Από τήν Ο.Τ.Ο.Ε., ούτε 
είχε πάρει ποτέ καμμία συγκεκρι
μένη θέση πάνω στο τόσο καυτό 
πρόβλημα καί ’ίσως δέν ήθελε νά τό 
Αντιμετώπιση γιά λόγους σκοπιμό
τητας, άλλά θά πούμε πάρα κάτω 
πώς δουλεύει ό κ. Π ίσκοπος.

’Επανεμφανίζεται δμως άπό τις 
αρχές ’Ιανουάριου 1977 μέ τρόπο 
πρείεργο. Προσπαθεί ό κ. Π ίσκοπος 
νά μάς κάνει νά ξεχάσωμε τις πα- 
λαιότερες δεσμεύσεις καί έξαρτή- 
σεις του παλαιότερες μέ τήν 'Ελλη
νική Λέσχη, τον Μανωλόπουλο, τον 
Άνδρουτσόπουλο τον Άχή κλπ. δέν 
θά τά έπαναλάβωμε, είναι γνωστά. 
Άλλά Ακόμη καί Από τις πρόσφατες 
έξαρτήσεις καί δεσμεύσεις πού έχει, 
συγκεκριμένα άπό τή Χουντική 
Συνδικαλιστική κίνηση τοΰ Ε.Κ.Ε. 
Σ., μέ Αρχηγό τό γνωστό στέλεχος 
τής Χούντας, εργατοπατέρα Φιλίπ
που, πού στις Αρχές τοΰ 1976 κατέ
βηκε στις έκλογές τοΰ Έργατοϋ- 
παλληλικοΰ Κέντρου ’Αθηνών.

Καταθέτω συνάδελφοι ντοκου-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΝ 9η ΣΕΛ.)

Κύριοι συνάδελφοι,
Έπέπρωτο κατά τό 1976 

καί τό 1977, εις τό συνδικαλιστικό 
μας χώρο, νά συμβοΰν γεγονότα, 
τά οποία όσο είμαι υπάλληλος εις 
τήν ’Εθνική Τράπεζα, δέν έν θυμού
μαι. Ποτέ, δέν ένθυμοΰμαι νά έγέ- 
νετο μία Συνέλευσις έκτακτος, γιά 
νά άποδοθή μομφή στο Δ.Σ. τοΰ 
Συλλόγου, ώς έγένετο τό καλοκαί
ρι καί ποτέ δέν ένθυμοΰμαι ό Σύλ
λογός μας νά διοικήτο άπό ένα Δ. 
Σ. τό όποιο είχε διορίσει δικα
στήριο.

Καί ποτέ δέν ένθυμοΰμαι Δ.Σ. 
υπηρεσιακό νά προσφεύγει στά Δι
καστήρια γιά νά παραμείνη στή 
θέση του, παρά τό γεγονός, ατι έ
χει δηλώσει. . .

(Χε ι ρ ο« ρ οτ ήμ ατ α)
(Διαλογικαί συζητήσεις — Κω

δωνοκρουσία·!)
κ. Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Θά έξηγήσω 

Αμέσως, πιο κάτω, καί θά ικανοποι
ήσω πλήρως έκείνους οί οποίοι νο
μίζουν δτι έθίχθηικον μέ τήν άν Αφο
ρά μου αύτή στο Διοικητικό Συμ
βούλιο.

Διαχωρίζω λοιπόν ιτά περισσό
τερα μέλη τοΰ Δ,Σ, καί λέγω δτι ό 
Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού αυτού 
Συμβουλίου, έχει δηλώσει έπανει- 
λημμένως στο 'Ομοσπονδιακό μας 
"0!ργανο, δτι δέν μπορούσε, δτι έ- 
κωλύετο νά συμψωνήση εις τήν λή
ψη τής α ή τής β σοβαράς άποφά
σεως, διότι όπως ΐσιχυρίζετο έχει 
προσωρινό καί υπηρεσιακόν χαρα
κτήρα. Αύτή δμως ή δήλωσίς του, 
παρά τό δτι δέν είναι Απόλυτα ορ
θή, διότι μπορεί νά χειρίζεται υ
πηρεσιακά θέματα, δέν έμπόδισε 
ιχόν Πρόεδρο τοΰ Συλλόγου παρά τήν 
Αντίθετον γνώμην τής καταπληκτι
κής πλειοψηφίας τοΰ Δ.Σ. νά πα- 
ρέμβη εις τό Δικαστήριον, υπέρ τής 
προτάσεως τήν οποία κατέθεσε ό 
συνάδελφος Ζέρβας · ■ .

ΕΝ ΜΕΛΟΣ: Ό άντι-συνάδελ-
φος· · ·

κ. Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ : ,. . γιά νά πα- 
ραμείνη, αύτό τό Συμβούλιο εις τήν 
έξουσίαν μέχρι τό τέλος τοΰ έτους. 
Γιά νά κάνει τί, κύριοι Συνάδελ
φοι; Γιά νά λέει στήν ΟΤΟΕ δτι 
έμποδίζεται εις τήν λήψιν Αποφά
σεων;

Κάνοντας λοιπόν τήν κριτικήν 
μου, έπϊ τών πεπραγμένων τά ό
ποια άνέγνωσε ό Πρόεδρος τοΰ Υ
πηρεσιακού Συμβουλίου, τον κατα
κρίνω γι’ αύτήν τήν θέση τήν αντι- 
δημοκρατική, τήν άντισυλλογική, 
τήν όποιαν έξεδήλωσεν ένώπιον τοΰ 
Δικαστηρίου, χρησιμοποιήσας μάρ
τυρα ό όποιος δέν ήξερε κυριολε
κτικά τί έλεγε καί ό όποιος έκλήθη, 
γιά νά υπεράσπιση, γιά νά θεμελιώ- 
ση τήν παρέμβαση τοΰ κ Προέδρου 
υπέρ τής προσφυγής τοΰ κ. Ζέρβα.

ΕΝ ΜΕΛΟΣ: Τό δνομα. . .
κ.Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Δέν ενδιαφέρει 

κύριοι συνάδελφοι.
ΦΩΝΑΙ: ’Ενδιαφέρει. . . ’Ενδια

φέρει.
κ. Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Τον μάρτυρα, 

ομολογώ, δτι ούδέποτε τον είδα είς 
τάς Γενικός μας Συνελεύσεις. Ού- 
δέποτε τον είδα Αναμειγνυόμενου 
είς τά κοινά, είχε δέ ουτος τήν ει
λικρίνεια νά δηλώση είς τό Δικα
στηρίου, έρωτηθείς Από συνάδελφο, 
άπό συνήγορο: δτι οϋτε γνωρίζει 
πόσα είναι τά μέλη τοΰ Δ.Σ., ούτε 
πόσα είναι τοΰ Κέντρου καί πόσα 
τής ’Επαρχίας καί ποια είναι τά 
ζητήματα τά όποια θά χειρισθή ό 
Πρόεδρος κατά τήν δεκάμηνη παρα
μονή τήν όποιαν ζητούσε! !

ΦΩΝΑΙ: Ποιος είναι;
ΕΝ ΜΕΛΟΣ : Παπαϊωάννου. . .
κ. Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Παπαϊωάννου 

λέγεται.
κ. Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Συνεχίζοντας 

αγαπητοί μου συνάδελφοι, τήν κρι
τική μου γιά τό μέρος τής περιόδου 
πού Αφορά τό διορισμένο Δ.Σ., διό
τι γιά τό μέρος πού Αφορά τό προ
ηγούμενο Δ.Σ. τοΰ κ. Θεοψανόπου- 
λου θεωρώ περιττό γιατί γι’ αύτήν 
τήν περίοδο έγινε εκτενής συζήτηση 
<αί τό θέμα έξηντλήθη σ’ αύτήν έδώ 
τήν αίθουσα κατά τήν έκτακτον Γ ε
νική Συνέλευση, πού συνεκλήθη ύ
στερα άπό τά γεγονότα τοΰ παρελ
θόντος Μα'ί'ου.

Ή κριτική μου, λοιπόν, γίνεται 
μόνο γιά ιτό προσωρινό Δ.Σ., νά τό 
ατοκρίνω διά μία Ανακοίνωση τήν 

όποια έβγαλε καί ή όποια σχετί
ζεται μέ τήν τροποποίηση μέ τήν 
άν τ ι ϋπαλληλ ι κή τροποποίηση ή ό
ποια έπενέχθη κατά μήνα ’Οκτώ
βριον είς τό Ταμείον Αύτασφαλείας. 
Άπό τάς κυκλοφορήσασας Ανακοι
νώσεις, έχετε ηδη σχηματίσει γνώ
μην περί τίνος πρόκειται. ‘Μέ λίγα 
λόγια, μία κατηγορία συναδέλφων 
μας, έχασε ένα κεκτημένο δικαίω
μα.

Καί μέ τήν ανακοίνωσή του αύτή, 
ό κ. Ίατρίδης, ή όποια κατά πλη
ροφορίας μου, έκυκλοφάρησε έρήμην 
πάλι τών λοιπών μελών τοΰ Δ.Σ. 
δέν έκανε τίποτε άλλο, παρά νά βά- 
ζη τήν υπογραφήν του είς τήν άν- 
τιΰπαλληλικήν τροποποι ίησιν, ή 
όποια έπενέχθη είς τό Ταμείον Αύ- 
τα'σφαλείας. Μάς παρηγορούσε δέ, 
δτι ή τροποποίηση αύτή, δέν έχει

αναδρομική ισχύ, άλλά θά άφορά 
τούς υπαλλήλους οί όποιοι θά 
προσλαμβάνωνται είς τήν Τράπεζα 
ώς υπάλληλοι ή ώς ελεύθεροι εργά
τες Απ’ έδώ καί ύστερα.

Δηλαδή, μπορούσε νά μάς πει ό κ. 
Ίατρίδης, δτι κατά παράβαση κά
θε θεσμού καί δικαίου, μπορούσε νά 
γίνη μιά τροποποίηση μέ Αναδρο
μική ισχύ. Ούδέποτε οί διατάξεις, 
οί νόμοι, οί τροποποιήσεις, έχουν Α
ναδρομική ισχύ, κύριε Ίατρίδη.

(Διαλογικαί συζητήσεις)
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο συνάδελφος 

Διλιντάς είναι κανονικός ομιλητής, 
έγινε πσρείήγησις.

κ. Ν. Π ΙΣΚΟΠΟΣ : Νά ληφθή Α
πόφαση καί έν συνεχεία νά προχω
ρήσαμε, δσοι θέλουν νά μιλήσουν...

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μέ συγχωρεϊτε 
κ. Π ίσκοπέ, έδώ έχει γίνει παρε
ξήγηση, είναι κανονικός ομιλητής.

κ. Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ: Γιατί αν πε- 
ριμένωμε μέχρι τό πρωί', θά ληφθή 
Απόφαση μέ 20 άτομα.

(Διαλογικαί συζητήσεις)
κ. Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Συνεχίζον

τας, κύριοι συνάδελφοι, τήν κριτι
κήν μου έπϊ τών πεπραγμένων υπό 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, έρ
χομαι καί είς τό θέμα τής Απερ
γίας, τήν όποιαν προγραμμάτισαν 
τά συμβούλια τών τριών άλλων Συλ 
λόγων.

Ή εικόνα τήν οποίαν μάς πα
ρουσίασε, μέ γλαφυρότητα ό συνά
δελφος Σετάκης, δίδει δυστυχώς, 
τό μέτρο τοΰ ΰψους προς τά κάτω 
βέβαια, πού έχει κατέβει τό Διοι
κητικό μας Συμβούλιο μέρος δηλα
δή αύτοΰ, ή κεφαλή του, ή σφραγί
δα τοΰ Συλλόγου μας.

Χωρίς νά Απορρίπτω τήν πρότα
ση τοΰ συναδέλφου Μαυρουλίδη, 
του Οποίου τήν επανεμφάνιση είς 
τό Αγωνιστικό αύτό βήμα, χαιρετί
ζω μέ χαρά καί μέ έλπίδα, θέλω 
νά προσθέσω, αύτό: δτι αύριο, Α
μέσως νά γίνη κοινή σύσκεψις 
τών μελών καί τών 4 Διοικητικών 
Συμβουλίων. ’Επαναλαμβάνω: κοι
νή σύσκεψις όλων τών μελών καί 
τών 4 Διοικητικών Συμβουλίων, 
καί νά έπανεξετάσθοΰν τά θέματά 
μας, τις Απαντήσεις πού πήραν ά
πό τον κ. Διοικητή, καί νά χαρά
ξουν τήν παραπέρα πορεία. Ή ά- 
πόφασις νά είναι κοινή καί τών τεσ 
σάρων Συλλόγων, γιατί έτσι θά έ- 
ξασψαλισθή ή επιτυχία τοΰ Αγώ
νας.

Ή συνεπικουρία τους, άπό μιά 
’Επιτροπή Αγώνας τήν όποια είπε 
ό συνάδελφος Μαυρουλίδης δέν βλά 
πτει, όψελεϊ. Αλλά έκεϊνο τό όποιο 
έπείγει, είναι ή λήψις άποφάσεως, 
πάνω είς τά χρονίζοντα θέματα, έ
στω καί αύτά τά λίγα τά όποια 
διαλαμβάνει ή Ανακοίνωση, έστω 
καί αύτά τά λίγα τά όποια έτέθη- 
σαν ένώπιον τοΰ κ. Διοικητοΰ καί 
πού Αποτελούν τήν αιτία τής προ- 
γραμματισθείσης Απεργίας μας.

Διότι, δπως γνωρίζομε, δέν είναι 
μονάχα αύτά τά θέματα. Είμαι 
βέβαιος δτι άπό τήν κοινή αύτή 
σύσκεψη, θά βρεθή ό σωστός δρό
μος, θά χαραχθή καί θά προγραμ- 
ματισθή ό σωστός Αγώνας, είς τόν 
όποιον έμεϊς πρόθυμα θά Ανταπο- 
κριθοΰμε.

’Επί τού διαλαμβανεμένου είς 
τήν Ανακοίνωση - πρόσκληση γιά 
Απεργία περιλαμβάνεται καί ό σω
στός υπολογισμός τών δώρων καί 
υπερωριών.

Μοΰ προκαλεΐ έντύπωση, πώς 
μιά δικαστική άπόψασις, πού επι
δικάζει είς τούς έργαζομένους, χρή
ματα, Αποζημίωση καί δέν τηρείται 
καί δέν έφαρμόζεται άπό τόν έργο- 
δότη πώς δέν έχει γίνει έπίκληση 
γιά έπέμβαση τοΰ κ. Είσαγγελέως; 
Νομίζω, δτι υπάρχει σαφής διάτα- 
ξις, δτι έργοδότης Αρνούμενος νά I 
κατοβάλη πάν δ,τι τό δικαστήριον 
άπεφάσισεν έχει καί άλλες εύθή- 
νες. Μήπως τό θέμα είναι διαφορε
τικόν; Μήπως ή άπόφοχπ ς δέν είναμ 
συλλογική;

Κύριοι συνάδελφοι, δέν θέλω νά 
προσδώσω όίότητα καί νά μιμηθώ 
είς τήν παρούσα Γενική Συνέλευση 
τούς προηγούμενους ομιλητές. Ο 
Πρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας, σάς 
σκιαγράφησε τήν κατάσταση, τήν 
όποιαν Αντιμετωπίζει ή Τραπεζοϋ
παλληλική Οικογένεια, καί άπό τόν 
'Ημερήσιον Τύπον, θά έχετε πληρο- 
φορηθή, τις κινητοποιήσεις οί ό
ποιες γίνονται Από τό σύνολον τής 
Έργατοϋπαλληλικής Ελληνικής τά 
ξεως. Αιτία τής Αναταραχής είναι 
διότι καί μόνον αύτή καλείται νά 
πληρώση δ,τι μάς έπιβάλλει ή έ- 
θνική Αξιοπρέπεια, ή έδαφική Ακε
ραιότητα καί δ,τι μάς έχει άπιρ- 
ρίψει ή βουλημία τών διαφόρων 
κερδοσκόπων μέ Αποτέλεσμα ό τι
μάριθμος νά έχει Ανέβει είς τά ύψη, 
καί ή λιτότητα, δέν έξαγγέλλεται 
γιά νά περιορίση τά κέρδη, άλλά 
νά Αποδυναμώση τό μεροκάματο 
καί τούς μισθούς.

"Ας περιορίση ή Κυβέρνησις πού 
ελέγχει κοί πού προασπίζεται ή 
καί ταυτίζεται μέ τήν ’Εργοδοσί
αν, άς περιορίση, ας κατεβάση 
τόν τιμάριθμο 10 - 20 - 25% καί 
έμεϊς δέν θέλομε κο3μμία αύξηση. 
Δέν είναι ή έργατοϋπαλληλι κή τά
ξη πού Ανεβάζει τόν τιμάριθμο. Αύ 
τή Αγωνίζεται νά πάρη δ,τι ό έργο
δότης, μέσψ τοΰ τιμαρίθμου τής Α- 
φαιρεί.

"Ας περιορίση τό Αδηφάγο κεφά 
λαιο, καί άς μήν μάς λέη συνέχεια 
νά σφίγγωμε μόνον έμεϊς τήν ζώνη 
μας. "Ας φορολογήση τά κέρδη καί 
νά σταματήση νά έπιρρίχνονται οί 
φόροι πάνω στήν κατανάλωση.

Αύτή ή κατάσταση τήν όποιαν ό 
Πρόεδρος τής ‘Ομοσπονδίας, σάς 
Ανέπτυξε, έπι βάλλει είς τόν χώρον 
μας νά γίνη μία ειρηνική άν θέλε
τε τήν μεγάλη λέξη συνδικαλιστική 
επανάσταση. Τό άν σήμερα ύπάρχη 
διορισμένο Συμβούλιο δέν φταίει 
αύτό...

ΕΝ ΜΕΛΟΣ: ...έσεϊς φταίτε.

κ. Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Εύχαριστώ 
πολύ κ. Θεοφανόπουλε είπατε δτι 
φταίω έγώ! ! !

κ. Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δέν 
τό είπα έγώ.

κ. Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Δέν έχω καμ
μία πρόθεση νά άπολογηθώ διότι 
δέν είμαι κατηγορούμενος. ΙΕγώ 
καί οί συνάδελφοί μου έπράξαμε τό 
καθήκον μας, δπως τό τονίσαμε, 
σάν υπάλληλοι ενός 'Ιδρύματος, 
σάν συνάδελφοι, χωρίς νά έχωμε 
καμμία προσωπική φιλοδοξία. Οί 
συνάδελφοι μέ τήν ψήφο τους τό 
κολοκαϊρι έδειξαν ποιος φταίει. Καί 
ελπίζω πώς θά τό δείξουν καί στις 
τωρινές έκλογές.

Αύτή συνδικαλιστική έπανάστα- 
ση στο χώρο μας, Απαιτεί γιά τήν 
ορθή Αντιμετώπιση έπαναλαμβάνω 
τών προβλημάτων μας, γιά τήν 
πρέπουσα θέση μας στήν ‘Ομοσπον
δία, Απαιτεί ένα ισχυρό Διοικητικό 
Συμβούλιο, τό όποιο, δπως έτόνισε 
ό συνάδελφος Μαυρουλίδης, πρέπει 
νά έχη εύρυτάτη βάση.

"Ενα Διοικητικόν Συμβούλιου 
τού όποιου τά μέλη, θά έχουν συν
δετικό κρίκο μεταξύ τους, δχι τήν 
κομματική ομοιογένεια, δχι τήν πο
λιτική ιδεολογία δχι τά παραταε 
ξιακά συμφέροντα, δηλαδή πτυχιοΰ- 
χοι, μή πτυχιοΰχοι, τέλερ κ.λ.π. 
άλλά θά έχουν τά μέλη τοΰ Διοικη
τικού αύτοΰ Συμβουλίου, σάν κοινό 
γνώρισμα, τόν ένστέρνισμα δλων 
ανεξαιρέτως τών προβλημάτων τά 
όποια απασχολούν τούς υπαλλήλους 
τής Εθνικής Τραπέζης, είτε σάν 
έργαζομένους, είτε σάν πολίτες ε
νός έλευθέρου καί δημοκρατικού 
κράτους.

"Ενα τέτοιο Διοικητικό Συμβού
λιο, κατά τήν γνώμη τοΰ όμιλοΰν- 
τος, καί τής Δημοκρατικής Συνδι
καλιστικής Συνεργασίας, γιά λο
γαριασμό τής όποιας σάς μιλάω, 
8ά πρέπει νά άγωνισθή γιά τήν έξ- 
άλειψη δλων τών άντεργατικών δια
τάξεων τοΰ άντεργατ ικοΰ Νόμου
330.

Ό Αγώνας δηλοδή τόν όποιον αρ
χίσαμε, τόν Μάιο καί ό όποιος δέν 
έτελείωσε, πρέπει νά όλοκληρωθή. 
Ό 330 είναι άντεργατικός Νόμος.

(Χειροκροτήματα)
Καί πρέπει νά πάη έκεΐ πού τοΰ 

αρμόζει. Τό δτι ό εισηγητής, ό έμ- 
πνευστής του, κάτω άπό τήν πίεση 
τού Διεθνοΰς Γραφείου ’Εργασίας, 
δέχθηκε νά άπαλειφθοΰν δύο διατά
ξεις γιά τις όποιες έμεϊς φωνάζαμε 
τόν Μάη, αύτό δέν λύνει τό θέμα. 
Μόνο πού μάς δικαιώνει. Οί άλυσ- 
σίδες υπάρχουν.

Καθήκον λοιπόν τοΰ ΔΣ τοΰ νέ
ου, πού θά έχη έπαναλαμβάνω, εύ- 
ρύτατη βάση, είναι ένα αύτό, γιατί 
χωρίς Δημοκρατία, χωρίς έλεύθε- 
ρους έργαζομένους, δέν μπορεί νά 
ύπάρξη γνήσιος συνδικαλισμός, ό 
όποιος οστοτελεΐ τήν βάση καί τήν 
ψυχή τοΰ έλεύθερου Δημοκρατικού 
κράτους.

Τά Συμβούλιο αύτό, θά πρέπει 
νά φροντίση, γιά τήν έπαναφορά 
τής τροποποιηθείσης διατάξεως είς 
τό Ταμείον Αύτασφαλείας, νά έπα- 
νέλθη, δπως ήταν. Οί πληροφορί
ες είναι δτι καί ό ’ίδιος ό Έργοδό
της, φοβούμενος τήν Αγανάκτηση 
καί τις συνέπειες αύτής τής άγανα- 
ιιτήσεως, προσπάθησε Αμέσως νά 
θολώση τά νερά, καί νά βρή μιά δι
έξοδο.

Θά πρέπει λοιπόν νά έπανακτή- 
σωμε, ένα χαμένο Ακόμη δικαίω
μά μας, τό όποιον Απωλέσθη τόν 
’Οκτώβριο τοΰ 1976.

Τό νέο αύτό Συμβούλιο νά έργα- 
σθή γιά τόν εκσυγχρονισμό τοΰ 
’Οργανισμού καί τήν Ανεξαρτησία 
τών Ασφαλιστικών μας Ταμείων, 
καί νά τά ένοποιήση. Δέν είναι πλέ 
ον νοητό, κύριοι συνάδελφοι, 24 
χρόνια μετά άπό τήν συγχώνευση 
τών δύο Τραπεζών, νά υπάρχουν 
διοφορετικά Ταμεία, μόνο καί μόνο 
γιά νά δικαιολογούμε πολλούς 
Προέδρους καί πολλούς Γ ενικούς 
Γραμματείς. Ό ορθόδοξος συνδικα
λισμός έπιτάσσει:

"Ενας έργοδότης, μία συλλογική 
εκπροσώπηση, ένας Ασφαλιστικός 
φορέας. Πάνω σ’ αύτό τόν τεράστιο 
γρανίτη θά τσακίζεται κάθε έργο- 
δστική ή κυβερνητική έπιβουλή.

(Χειροκροτήματα)
Τό νέο αύτό Διοικητικό Συμβού

λιο θά άνορθώση τήν αίγλη καί τά 
κύρος πού είχε έπϊ σειράν έτών καί 
σέ ήμιπορανόμους καταστάσεις τό 
Συμβούλιο τοΰ Συλλόγου τής Ε
θνικής Τραπέζης. Κρατήσομε πα- 
λο:ιοί συνδικαλισταί, μεταξύ μας 
είναι αύτή τή στιγμή πολλοί, τήν

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΝ 9η ΣΕΛ.)
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κ. Μ. ΣΒΤΑΚΗΣ: Διαβάζω συνά

δελφοι, την απόφαση:
Προτείνεται ή σόστασις ’Επιτρο

πής, άποτελουμένης άπό πέντε μέλη 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Συλ
λόγου μας, που -θά συνάντηση τό 
πολύ αύριο τά Προεδρεία τών τριών 
άλλων Συλλόγων.

Άπό αυτά θά ζητήση πίστωση 
χρόνου 10 ήμερων καί δικαιοδοσίας, 
για ρόλο μεσολαβητικό. "Αν γίνουν 
δεκτά, θά ζητήση διά λογαριασμό 
όλων ακρόαση άπό τον κ. Διοικητή. 
"Αν ό κ. Διοικητής δώση Ικανοποιη
τικές, -θετικές καί σέ σαφή χρονικά 
δρια υποσχέσεις, τότε γιά δλους δέν 
θά πρέπει νά τίθεται θέμα απερ
γίας.

"Αν δέν πραγματοποιηθή ή προσ
δοκία αυτή, αν δηλαδή δέν μάς δε- 
χθή ό κ. Διοικητής, ή, μάς δεχθή 
καί αντιμετώπιση τά θέματά μας 
αρνητικά, τότε όλοι μαζί προγραμ
ματίζουμε τήν απεργία.

"Αν τά Προεδρεία τών τριών ’Α
δελφών Συλλόγων, δέν δεχθούν καν 
συζήτηση, νά συγκληθή έκτακτο ΔΣ 
τήν Δευτέρα γιά νά πάρουμε από
φαση.

'Επί τοϋ προκειμένου καί ή I’ενι
κή Συνέλευση, νομίζω πώς μπορεί 
νά έχει μιά γνώμη.

ΕΝ ΜΕΛΟΣ :Όιμιλεϊ μακράν τοϋ 
μικροφώνου μή άκουάμενον.

κ. Μ. ΣΕΤΑ,ΚΗΣ: Τά θέματα πού 
καί οί τρεις Σύλλογοι στήν ’Ανακοί
νωσή τους, δημοσιεύουν. Ή απεργία 
τουλάχιστον άπ’ δτι διαβάσαμε γιά 
τά θέματα αυτά γίνεται καί ό κ. 
Πρόεδρος, γιά τά θέματα αυτά συ
ζητήσαμε μέ τον κ. Διοικητή.

ΕΝ ΜΕΛΟΣ: Όμιλεΐ μακράν τοϋ 
μικροφοίνου μή άκουάμενον.

κ. Μ. ΣΒΤΑΚΗΣ: Τήν πληροφό
ρηση άπό τήν συζήτηση τοϋ κ. Διοι- 
κητοΰ μέ τά Προεδρεία τών τριών 
άλλων Συλλόγων, μπορώ νά σάς 
τήν κάνω ιέγώ. Τήν πληροφόρηση τήν 
άλλη...

(Διαλογικαί συζητήσεις)
κ. Μ. ΣΕιΤΑΚΗΣ: Συνάδελφοι,
Θά τά πώ μέ κάθε λεπτομέρεια. 

Δέν έχω διάθεση νά κρύψω ή νά 
προσθέσω ούτε μιά λέξη. Θιελετε νά 
αρχίσω άπό τήν αρχή τών γεγονό
των; Τό πρωΐ, τής ημέρας εκείνης, 
συγκεκριμένα ώρα 11,00 πήγα στα 
Γραφεία τοϋ Συλλόγου μας. Σημειω- 
τέον, γιά τήν ώρα εκείνη είχε προ- 
γραμματισθή Διοικητικό Συμβούλιο, 
Ομως Δ.2. συνάδελφοι, δέν έγινε.

Ό κ. Πρόεδρος, θυμήθηκε δτι γιά 
τό πρωινό εκείνο υπήρχαν άλλες α
σχολίες περισσότερο σοβαρές, ανέβα
λε τό Δ.Σ. γιά τις άλλες του τις α
σχολίες. Κατά τήν διάρκεια τής σχε
τικής συζήτησης, καταλαβαίνετε, υ
πήρξε ένας αναβρασμός, οί συνά
δελφοι τοϋ Δ.Σ. συζητούσαν έντονα 
τό θέμα τής αναβολής τοϋ Δ.Σ. τήν 
ώρα εκείνη συνάδελφοι, είδαμε και 
τά τρία Προεδρεία τών τριών άλλων 
Συλλόγων, νά έρχονται μέσα στά 
Γραφεία τά δικά μας, ντυμένοι γιά 
επίσκεψη στον κ. Διοικητή.

Μάς ρώτησαν: ποιοι άπό σάς θά 
έλθουν; Είσθε έτοιμοι; Στην .άντε- 
ρώτησή μας, δέ γιατί καί που θά 
πάμε μαζί σας, μάς άπήντησαν, μά 
στον κ. Διοικητή. Δέν ξέρουμε τίπο
τα συνάδελφοι, τούς λέμε, πότε μάς 
είπατε δτι θά πάμε στον κ. Διοικη
τή. Μά σάς ενημερώσαμε, μάς εί
παν, οί κ.κ. Κατσούλης, καί Βαρ- 
βαρέσος οί όποιοι μιλούσαν διά λο
γαριασμό όλων.

’Ενημερώσαμε άπό τό Δ.Σ. τά δι
κό σας, — μάς είπαν — τούς κ.κ. 
Τσαγκαράκη καί Χριστοφοράκη. Πό
τε τούς ενημερώσατε; Χθές ή προ
χθές, δέν θημάαμ,ι τι άκριβώς α
πάντησαν, πάντως πριν άπό τό Δ.Σ. 
τής προηγουμένης.

Τούς απαντήσαμε δτι συνάδελφοι, 
εσείς μπορεί νά φέρετε τό θέμα στά 
μέλη αυτά τοϋ προεδρείου πού μά; 
άναφέρατε, όμως εμείς σάν Δ.Σ. δέν 
έχουμε ένημερωθή, τό θέμα δέν συ
ζητήθηκε στο Δ.Σ. θέση τοϋ Δ.Σ. 
αυτήν τήν στιγμήν δέν έχουμε.

Ναι, αλλά εμείς δέν μπορούμε νά 
περιμένουμε, —■ μάς άπήντησαν — 
εμείς ενεργήσαμε δπως έπρεπε, σάς 
ειδοποιήσαμε, δέν είσθε έτοιμοι, εμείς 
δέν μπορούμε νά περιμένουμε, πηγαί
νουμε νά κάνουμε αύτά πού αποφασί
σαμε.

Τούς παρακαλέσαμε νά περιμένουν, 
εί δυνατόν λίγο καί πράγματι ενόσω 
περίμεναν δίπλα στο Γραφείο τοΰ 
Συλλόγου Βοηθητικού Προσωπικού, 
συζητήσαμε τό θέμα πρόχειρα στο 
Γραφείο τοΰ Γενικού Γραμματέως. 
Σημειωτέον δτι δ Πρόεδρος έλειπε.

Κύριε Γενικέ, τι θά γίνη, οί συ
νάδελφοι, είναι αποφασισμένοι νά 
πραγματοποιήσουν τήν επίσκεψη εις 
τον κ. Διοικητή, τί θά κάνουμε καί 
ποιοι άπό μάς θά πάνε μαζί τους; 
’Εγώ δέν μπορώ :— μοΰ λέει δ κ. 
Γενικός — δέν μπορώ, δέν έχω κά
λυψη άπό τό Δ.Σ. Μέ τον ίδιον τρό
πον άπήντησαν καί τά άλλα μέλη τοΰ 
Προεδρείου.

Βγήκα έξω καί είπα στούς συνα
δέλφους τών τριών άλλων Συλλόγων, 
δτι τό Προεδρείο μας, άρνεϊται, 
δέν θέλει νά έρθη μαζί σας, δέν έχει 
κάλυψη τοϋ Δ.Σ. Καί μοΰ άπήντη
σαν οί συνάδελφοι, δέν είναι άνό,γκη

οπωσδήποτε οί συνάδελφοι, πού θά 
έλθουν μαζί μας νά είναι τοΰ Προε
δρείου, μπορείτε νά έλθετε καί σείς, 
αν τό θέλετε.

Σέ μιά πρόχειρη συζήτηση πού έ
κανα μέ τον συνάδελφο Ζώη, πού 
παρευρίσκετο, αποφασίσαμε συνά
δελφοι, καί τούς είπαμε πώς θά πη
γαίναμε μαζί τους, δηλώνοντας τους 
προκαταβολικά όμως, πώς δέν εκ
προσωπούμε ούτε τό Προεδρείο ού
τε τά Δ.Σ. Πηγαίνουμε μέ καθαρά 
δίκιά μας πρωτοβουλία, δέν θά μι
λάγαμε εμείς, δέν θά παίρναμε θέ
ση σέ κανένα συγκεκριμένο θέμα, α
πλώς καί μόνον θά άκούγαμε αύτά 
πού θά συνεζητώντο καί θά τον με
ταφέραμε στό Δ.Σ. τό δικό μας.

Τά δέχθηκαν, δταν μάλιστα μάς 
ρώτησαν άν έρωτηθήτε άπό τον κ. 
Διοικητή, ή άπό τούς άλλους πού θά 
είναι μαζί μέ τον κ. Διοικητή, εσείς 
ιί εκπροσωπείτε, τούς απαντήσαμε 
αύτά πού είπαμε καί σέ σάς, δηλαδή 
δέν εκπροσωπούμε κανέναν, παρευρι- 
σκάμεθα μέ δίκιά μας πρωτοβουλία, 
δέν έχουμε θέση, απλώς καί μόνον 
διά νά μεταφέρουμε αύτά πού θά α
κούσουμε εις τό Δ.Σ.

Τό δέχθηκαν καί δλοι μαζί προ
χωρήσαμε γιά νά πάμε στον κ. Διοι
κητή. Στον προθάλαμο τής Διοίκη
σε ως συνάντησα τον Πρόεδρό μου. 
Δέν ήταν γνώστης τοϋ θέματος, καί 
θεώρησα πώς ήταν μιά καλή ευκαι
ρία γιά νά τον ενημερώσω. Προχώ
ρησα καί τοϋ είπα Πρόεδρε, οί συ
νάδελφοι τών Προεδρείων τών τριών 
Συλλόγων, είχαν προγραμματίσει γιά 
σήμερα, επίσκεψη εις τον κ. Διοικη
τή. "Οπως τουλάχιστον λένε, είχαν 
ένημερώση έγκαιρα μέλη τοΰ Προε
δρείου μας, τά όποια γιά όποι.ονδή- 
ποτε λόγον, μάλλον επειδή τό Δ.Σ. 
τής προηγουμένης είχε διακοπή κάπως 
απότομα, δέν έφεραν τό θέμα προς 
συζήτηση προς τό Δ.Σ.

"Οταν δέ σήμερα ήλθαν γιά νά 
πάρουν εκείνους πού άπό μάς θά πή
γαιναν εις τόν κ. Διοικητήν, δέν 
βρέθηκε κανένας νά είναι έτοιμος. 
’Εσείς λείπατε, οί υπόλοιποι δέν ή
θελαν. Πήραμε τήν πρωτοβουλία, νά 
πάμε μαζί τους, δέν θά εκπροσωπή
σουμε ούτε εσάς, ούτε τό Δ.Σ., με
τέχουμε άτυπα, μέ δίκιά μας, κα
θαρά πρωτοβουλία, μόνον καί μόνον 
γιά νά μεταφέρουμε σέ σάς καί στό 
Δ.Σ. αύτά πού θά λεχθούν. "Εχουμε 
τήν κάλυψή σας, -κύριε Πρόεδρε;

Ιίεβαίως τήν έχετε, άλλα νά είσθε 
πίσω —πίσω καί νά μήν μιλάτε. 
Μπήκαμε στον προθάλαμο τής Διοι- 
κήσεως, απευθύνθηκαν οί άλλοι συ
νάδελφοι-, στήν κ. Χριστοφή, τήν ι
διαιτέρα τοϋ κ. Διοικητοΰ καί τής 
ζήτησαν νά πή στον κ. Διοικητή, 
πώς έξω περιμένουν οί Σύλλογοι.

Ή κυρία Χριστοφή ρώτησε · Μά 
δέν βλέπω τόν κ' Ίατρίδη' Άπήν- 
τη,σαν οί συνάδελφοι, πώς δέν είναι 
δ κ. Ίατρίδης, ά Σύλλογος τής 
ΕΘΝΙΚΗΣ επίσημα απουσιάζει, πα- 
ρευρίσκονται εδώ, τυπικά δυό μέλη 
τοϋ Δ.Σ. γιά νά ένημεριόσουν απο
κλειστικά καί μόνον τά Δ.Σ.

Ή κυρία Χριστοφή τηλεφώνησε 
στον κ. Διοικητή καί ό κ. Διοικητής, 
άπήντησε πώς είναι άπησχολημένος, 
είχε μιά σύσκεψη, καί πώς άν τό θέ
λαμε, θά μπορούσαμε νά συναντή
σουμε γιά τά θέματα αύτά, τόν κ. 
Τζανετάκη, τόν κ. 'Τποδιοικητή. Οί 
συνάδελφοι, αύτό δέν τό έδέχθησαν. 
Έπέμειναν -εις τήν κυρία Χριστοφή, 
δτι αυτοί ήλθαν γιά νά δουν τόν κ. 
Διοικητή, τά θέματα αύτά τά είχαν 
συζητήση στήν προηγούμενη συνάντη
ση μέ τόν κ. Διοικητή, καί πώς μό
νον μέ αυτόν ήταν διατεθιμένοι νά 
μιλήσουν ξανά.

Μετά άπό τήν επιμονή τους, ή κυ
ρία Χριστοφή έπεκοινώνησε καί πάλι 
μέ τόν κ. Διοικητή ό όποιος τελικά 
μάς έδέχθη.

Καλώς ήρθατε παιδιά, τί κάνετε; 
Ευχαριστούμε πολύ... Ήλθε κ. Διοι- 
κητά, νά σάς συνάντηση σήμερα, ό 
αιρετός συνδικαλισμός είπε δ κ. Κα
τσούλης. Τί θέλετε είπε ό κ. Διοι
κητής, ήλθαμε νά μάς πήτε, πού βα
δίζουν τά θέματά μας. Ποιά θέμα
τα συγκεκριμένα;

Κατ’ άρχήν, κύριε Διοικητά, θέ
λουμε νά μάς πήτε ποΰ βρίσκεται 
τό θέμα τοϋ ’Οργανισμού 'Τπηρεσίας. 
Ζητήσαμε νά μάς δώσετε τό Σχέ
διο πού έχει γίνει καί πού υπάρχει 
στά χέρια σας. Τό Σχέδιο Κανονι
σμού παιδιά, θά σάς τό δίναμε ·— 
άπαντά δ κ. Διοικητής, — άλλα δέν 
έχει- τήν κάλυψή μας, δέν προλάβα
με νά τό δοΰμε άκόμα.

Άνταπήντησαν, πώς δέν μάς εν
διαφέρει κύριε Διοικητά, άν έχει τήν 
κάλυψή σας, ή δχι, θέλουμε τό προ
σχέδιο. Στά Προσχέδιο, θά κάνουμε 
τις παρατηρήσεις μας, οί όποιες 
ίσως - ίσως βοηθήσουν καί σάς, στήν 
διαμόρφωση τοϋ τελικού κειμένου.

Ά,φοΰ είναι έτσι, άφοϋ θέλετε τό 
Προσχέδιο καί δέν χρειάζεται αύτό 
νά έχει τήν κάλυψη τήν δική μας, 
τότε θά φροντίσω νά σάς δοθή, εί
πε δ κ. Διοικητής. Τί άλλα θέματα 
σάς -απασχολούν Κύριε Διοικητά, γιά 
.τό κλάσμα, τί θά γίνη;

Τό κλάσμα παιδιά θά τακτοποιηθή, 
ήδη είναι τακτοποιημένο. Χωρίς νά 
μάς πή αύτά πού ό Πρόεδρος, μάς

είπε σήμερα, πώς ήδη τελεσίδικα έ- 
χ-ει κλείσει τό θέμα, πώς έχει υπο
γραφή, αλλά αύτό τό πράγμα δέν 
μπορεί νά άνακοινωθή επίσημα.

Τό άλλο τό θέμα κύριε Διοικητά 
πώς θά ,λυθή. Ποιο θέμα; Τών χρη
μάτων πού μάς χρωστάτε. Τί χρήμα
τα σάς χρωστάμε; ρωτά ό κ. Διοι
κητής. "Οπως ξέρετε κύριε Διοι,κη- 
τά, σύμφωνα μέ δυό δικαστικές απο
φάσεις, πού σάς έχουμε καταθέσει 
έπεδικάσθη,σαν χρήματα, σέ δύο συ- 
νεδέλφου.ς ςιού ήγειραν άγωγή κατά 
τής Τραπέζης, καί οί συνάδελφοι 
αυτοί τά πήραν τά χρήματα αύτά. 
Γιά τόν ίδιο λόγο δημιουργεΐται μιά 
οφειλή τής Τράπεζας καί προς δλο 
τό έν ένεργεία προσωπικό.

Καί σέ τί ύψος ανέρχεται αύτή 
ή οφειλή τής Τράπεζας;

’Απευθύνθηκε ερώτηση αυτή βα
σικά προς τόν κ. Άρχοντή, ό όποι
ος παρευρίσκετο. Πρέπει νά σάς πώ 
πώς στήν συνάντηση εκτός άπό -μάς, 
παρευρίσκετο δ κ. Άρχοντής καί ό 
κ. Μακρής.

Ό κ. Άρχοντής συμβουλεύτηκε 
κάτι χαρτιά πού κράταγε, καί άπήν
τησε πώς τό ποσό, κύριε Διοικητά 
ανέρχεται σέ 25.000.000 μηνιαίος, 
καί πώς τά αναδρομικά γιά τό ίδιο 
τό θέμα θά πρέπει νά υπερβαίνουν 
τά 100.000.000.

Ό κ. Κατσούλης έπενέβη καί διόρ
θωσε, δχι κύριε Άρχοντή, δέν πρέ
πει νά είναι 25.000.000 μηνιαίος, 
πρέπει νά είναι 25.000.000 τόν χρό
νο. Καί παρεδέχθη ό κ. Άρχοντής, 
δτι πρέπει νά είναι γύρω στά εί- 
χοσιπέντε τόν χρόνο.

’Επί τοϋ θέματος ό -κ. Διοικητής 
άπήντησε δτι παιδιά τά χρήματα εί
ναι πολλά' "Αν θέλετε το θέμα νά 
τακτοποιηθή άπό τώρα καί γιά τό 
μέλλον, ευχαρίστως νά τό τακτοποιή
σουμε. Άλλα τά παλιά νά τά σβύ- 
σουμε. Στό σημείο αύτό πήρε τόν 
λόγο ό κ. Βαρβαρέσος, δ Πρόεδρος 
τοΰ Συλλόγου τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ Α
ΘΗΝΩΝ, ό όποιος καί είπε, κύριε 
Διοικητά δέν μπορούμε τά χρήματα 
αυτά νά τά χαρίσουμε στήν Τράπε
ζα, δέν ανήκουν σέ μάς, ανήκουν στό 
σύνολο τών συναδέλφων, δέν μπο
ρούμε νά σάς τά χαρίσουμε.

Ή μόνη παραχώρηση πού μποροϋ- 
νά κάνουμε σαν συλλογική 'Ηγεσία, 
προς εσάς, είναι νά δεχθούμε ή κα
ταβολή τών χρημάτων προς δλους 
μας, νά γίνη σέ δ-οσεις.

Ό κ. Διοικητής, είπε, πώς δέν μπο
ρώ στό συγκεκριμένο θέμα, νά σάς 
πώ τίποτα. Δέν μάς άνέφερε, αύ
τό πού είπατε κύριε Ίατρίδη, πώς, 
αύτά τό ίδιο θέμα απασχολεί τήν 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ καί 
πώς θά λυθή μετά άπό μιά κοινή συ
νεργασία Διοικήσεων, ΕΘΝΙΚΗΣ καί 
ΕΛΛΑΔΟΣ.

Γιά τό άλλο τό θέμα κύριε Διοι- 
κητά τοΰ διαγωνισμού τών τέκνων 
τών συναδέλφων, τί θά γίνη; Γιά 
τό θέμα αύτό, μάς είπε, δέν αναι
ρούμε τήν υπόσχεσή -μας, θά γίνη ό 
διαγωνισμός, ζητάμε άπό σας μόνον, 
πίστωση χρόνου, γιατί δέν ξέρω άν 
έχετε άντιληφθή, ή κοινή γνώμη έχει 
αρχίσει νά σχηματίζει τήν εντύπωση 
δτι στήν ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ κλη
ρονομικό) δικαιώματι, οί υπάλληλοι 
δίδουν τήν θέση τους στά παιδιά τους. 
Θά γίνη, αλλά θέλουμε πίστωση χρό
νου.

Πότε θά γίνη κύριε Διοικητά; 
Δέν μπορώ νά σάς πώ, θέλουμε πί
στωση χρόνου. Δεύτερο στή συνέ
χεια συζητήθηκε τό θέμα τοΰ Κλά
σματος. Γι’ αύτό ό κ. Διοικητής δταν 
άκουσε τόν πρόλογο, γύρισε στον κ. 
Άρχοντή καί στον κ. Μακρή, σέ- 
τόνο, κάπως ασυνήθιστο γιά τόν κ. 
Διοικητή’ δχι στό συνήθη μιλήχειο 
καί ήρεμο είπε: Κύριε Μακρή είπα 
τό θέμα αύτό, νά τακτοποιηθή, εί
ναι δίκαιο καί πρέπει νά τακτοποιη
θή.

Στήν συνέχεια δέν συζητήθηκε τί
ποτα άλλο, έκανε συστάσεις γενικές 
προς δλους. Είπε δτι αύτές τις στι
γμές πού περνάμε, πρέπει νά φανήτε 
ψύχραιμοι, στήν ΕΛΛΑΔΟΣ, σήμερα 
έχουν απεργία, δέν ξέρω γιά ποιόν 
λόγο, εσείς, δέν πρέπει νά σκέπτε- 
σθε πώς μπορεί νά καταφύγετε σέ 
τέτοια μέσα, έχουμε αυτήν τήν στιγμή 
υποχρέωση νά στεραιώσοιιμε τήν 
Δημοκρατία.

Καί άπήντησε ό κ. Σκουλάκης, καί 
είπε, ναι, κύριε Διοικητά, άλλά τήν 
Δημοκρατία, θά τήν στεραιώσουν οί 
υπάλληλοι. Δέν συζητήθηκε , τίποτε 
άλλο, συνάδελφοι, ό κ. Διοικητής, 
μάς άφησε. "Ομως μάς είπε, δίπλα 
υπήρχε κάποια σύσκεψις τήν όποια 
είχε αφήσει στήν ιμέση, γιά νά έλθη 
νά μάς δεχθή, δέν μπορούσε άλλο νά 
συζητήση μαζί μας, καί φύγαμε.

Στή συνέχεια συνάδελφοι, τά τρία 
Προεδρεία, μαζί μέ μάς, εμείς πάν
τα σάν ακροατές, πήγαν στά Γρα
φείο τοϋ κ. Σκουλάκη, καί άρχισαν 
νά συζητούν τό συγκεκριμένο θέμα, 
έτσι δπως διαμορφώθηκε.

Πρώτη πρόταση, πού έγινε ομό
φωνα αποδεκτή άπό δλους ήταν 
πώς θά έπρεπε, νά συγκληθή τό ’Εκ
τελεστικό τής 'Ομοσπονδίας. Στήν 
συνέχεια, διά λογαριασμό τοΰ Συλ
λόγου τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ,

ό κ. Κατσούλης, συμπληρούμενος καί 
άπό τούς άλλους, τόν κ. Πρόεδρο, 
τόν κ. Βαρβαρέσο καί τόν κ. Μαυ
ροφόρο, είπαν πώς σκόπιμο θά ήταν, 
νά άπεργήσουμε γιά μία ημέρα. Αυ
τοί ήταν άπόλυτα καλυμμένοι, δπως 
είπαν, στό προηγούμενο Δ.Σ. πού εί
χαν κάνει, είχαν πει πώς μετά άπό 
τή,ν συζήτηση, αύτ ήμέ τόν κ. Διοι
κητή, θά αποφάσιζαν ποιες συγκε
κριμένες εκδηλώσεις, θά μετήρχοντο 
πο ύθά μπορούσαν νά φθάσουν καί 
μέχρι τήν απεργία.

Συμφώνησαν δλοι οί παρόντες. Αυ
τό πού τούς προβλημάτισε ήταν τό 
δτι ό Σύλλογος ό δικός μας δέν πα
ρευρίσκετο, δέν είχε συγκεκριμένη 
θέση στό θέμα.

Καί κάποιος είπε πώς ίσως σ’ αύ
τό τό συγκεκριμένο πρόβλημα, ή 'Ο
μοσπονδία, θά μπορούσε κάτι νά κά
νη. Αμέσως τηλεφώνησαν στον κ. 
Πρόεδρο τής 'Ομοσπονδίας, τοΰ εξι
στόρησαν τά γεγονότα, καί τοΰ εί
παν δτι ή απόφαση τών τριών Συλ
λόγων ήταν, αν καί ή 'Ομοσπονδία, 
δέν έχει αντίρρηση νά προγραμμα- 
ιισθή άπεργιακός αγώνας μιας ήμέ- 
9ας.

Τώρα, τί άκριβώς απαντούσε ό κ. 
Πρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας, δέν 
μπορώ νά ξέρω φυσικά, δμως άπ’ Ο
τι άκουγα καί άπ’ δτι στό τέλος εί
παν, τούς διαβεβαίωσε πώς άφοΰ ε
σείς σάν Σύλλογοι θέλετε απεργία, 
εμείς φυσικά θά σάς καλύψουμε.

Τά προβλήματα δμως τά ξέρουμε 
είναι δίκαια, ή πολιτική, ή τακτική 
τής Διοίκησης τής Τραπέζης, απέ
ναντι τών προβλημάτων καί απε
ναντίας είναι πράγματι παρελκυστι
κή, συμπαραστεκόμεθα, λοιπόν καί 
στήν περίπτωση πού τό Δ.Σ. τής Ε
ΘΝΙΚΗΣ δέν πάρει θέση ταυτόσημη 
μέ τήν δίκιά σας, ή δέν πάρη καθό
λου θέση, εμείς αναλαμβάνουμε σάν 
'Ομοσπονδία, νά καλύψουμε τούς συ
ναδέλφους τής ΕΘΝΙΚΗΣ πού θά 
θελήσουν νά άπεργήσουν, γιά τά προ
βλήματα σας.

Αύτά είναι συμπεράσματα, γιατί 
σάς είπα ήταν αδύνατο φυσικά νά ξέ
ρουμε τί είπε δ κ. Πρόεδρος.

Μετά άπό αύτό συνάδελφοι, φύγα
με, πήγαμε στά Γραφεία μας καί ε
νημέρωσα εκεί τούς συναδέλφους πού 
μέ ρώτησαν. Σημειωτέον δτι γιά τό 
θέμα αύτό, δέν ρωτήθηκα άπό τόν 
Πρόεδρό μου. Τό ήξερε δτι πήγα. 
Περίμενα πώς θά μέ φώναζε γιά νά 
μέ ρωτήση τί ακόυσα. Δέν ρωτήθηκα 
καθόλου.

Τίποτε άλλο, ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα)

Ή ομιλία τοϋ Κ. ΒΕΛΕΝΤΖΑ
κ. Κ. ΒΕΑΕΝΤΖΑΣ: Συνάδελφοι,

Στάν^. χρόνο πού μάς π*)ασε τό 
197ι6, καί γιά τό όποιο κάνουμε κρι
τική στά Διοικητικά Συμβούλια πού 
έχουν διατελέσει σ’ αύτό τό χρονικό 
διάστημα, έχω καί εγώ μέ τή σειρά 
μου νά πώ (ορισμένα πράγματα.

Ό απολογισμός τοΰ χρόνου πού 
πέρασε ήταν κερδοφόρος γιά τήν 
Τράπεζα καί ή εξέλιξη τών εργασιών 
έδειξε καί δείχνει χωρίς νά είναι 
ανάγκη νά δημοσιευθή ό ’Ισολογισμός 
δτι τά κέρδη καί φέτος θά είναι αυ
ξημένα κατά πολύ.

Φανεροί καί κρυφοί δείκτες μαρτυ
ρούν τή μεγάλη αλήθεια. "Οτι δ με
γάλος δημιουργός τών κερδών, οί ερ
γαζόμενοι στήν ’Εθνική Τράπεζα έ- 
μόχθησαν καί άγωνίσθηκαν γιά ένα 
ακόμη χρόνο, γιά τήν έδραίωση καί 
τήν προώθηση τής οικονομικής της 
παντοδυναμίας στον 'Ελληνικό χώρο.

’Ενδεικτικά έχει άναφεθρή κατά 
καιρούς σέ ώρισμένα στατιστικά πε
ριοδικά δτι ή ’Εθνική Τράπεζα ελέγ
χει τό 80ο) ο περίπου τής 'Ελληνι
κής Οικονομίας. "Ετσι έχουν τά πρά
γματα γιά τήν Τράπεζα. Άπό τήν 
άλλη μεριά δμως, τή δική μας πλευ
ρά, τή πλευρά τών εργαζομένων, ή 
κατάστασις όπωσδήποτε δέν είναι κα
θόλου ρόδινη.

’Εμείς οί κύριοι δημιουργοί τών 
κερδών πιεζόμαστε οικονομικά καί ι
διαίτερα οί μικρόβαθμοι, πολλές φο
ρές μάλιστα άφόρητα. "Ανοδος τού 
τιμάριθμου, πληθωρισμός, αύξηση, τής 
φορολογίας άπό τή μιά μεριά, στάσι
μες αποδοχές άπό τήν άλλη. Αντίθε
τα μέ τό δτι θά μπορούσε νά ίσχυ- 
ρισθή οποιοσδήποτε πού θά έλεγε 
δτι, σέ σύγκριση μέ άλλες κατηγορίες 
εργαζομένων άμοιβάμαστε καλύτερα, 
εμείς βλέπουμε έναν καί μόνον σν- 
εσχετισμό καί κάθε άλλη εκδοχή τήν 
θεωρούμε δτι προέρχεται έκ τοΰ πο
νηρού, καί ό συσχετισμός είναι απλός, 
δ πάρα κάτω:

Σέ σχέση μέ τήν ανάπτυξη τών 
πραγματικών κερδών τής Τραπέζης, 
ποια υπήρξε ή δική μας αντίστοιχη 
άνοδος τοΰ βιοτικού επιπέδου; Καί 
εδώ κύριοι συνάδελφοι ό απολογισμός 
είναι άπογοητευτικός σχεδόν: ’Αντί 
γιά προώθηση ,καί αντίστοιχη άνοδο 
τού βιοτικού μας επιπέδου, άντί γιά 
λύση τών προβλημάτων μας έχουμε 
ακόμη καί παραβίαση τών κεκτημέ- 
νων μας δικαιωμάτων, άπό τή μιά, 
καί καθίζηση τοϋ βιοτικού μας επι
πέδου άπό τήν άλλη.

Ή παρελκυστική τακτική τής Τρα- 
ππεζας πάνω στά συγκεκριμένα μας 
θέματα, ή άρνησή της νά έκπληρώ-
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κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚιΗΣ: ’Αγαπητοί 
Συνάδελψοι,

Θά προσπαθήσω νά σάς έκθέσω 
τά κυριώτερα γεγονότα πού συνέ- 
βησαν κατά τήν περίοδο πού είμα
στε Διοίκησις τοΰ Συλλόγου.

Κύριος σκοπός τοΰ Συμβουλίου 
πού διορίστηκε μέ άπόφαση τοΰ 
Πρωτοδικείου ήταν ή διενέργεια ε
κλογών. Γιά τό λόγο αύτό κι’ εμείς 
στήν πρώτη μας συνεδρίαση ορίσαμε 
ημερομηνία διενεργεί ας τών αρχαιρε
σιών γιά τήν 19 καί 20 Μαρτίου, 
δηλαδή σέ χρονικό διάστημα λιγώτε- 
ρο τών 6 μηνών, πού μάς ώριζε ή 
δικαστική απόφαση.

Φυσικά ή συλλογική ζωή δέν στα
μάτησε.

Τά επείγοντα θέματα έπρεπε νά 
βρουν τήν λύση τους. Παρουσιάστη
καν θέματα πού έπρεπε νά αντιμετω
πιστούν μέ μεγάλη υπευθυνότητα. 
Τό ’Ασφαλιστικό, π.χ. δηλ. ή συγ
χώνευση τών Άσφ. Ταμείων. Τό αν
τιμετωπίσαμε ψύχραιμα καί υπεύθυ
να, μέ τήν σύσταση τής επιτροπής 
γιά τήν δσο τό δυνατόν ταχύτερα έ
νωση τών ’Ασφαλιστικών μας ’Ορ
γανισμών.

Σάς βεβαιώνω στι έμενα ήταν πό
θος -μου νά γίνουν τό συντομότερο οί 
εκλογές καί νά παραδοθή ή Διοίκη
ση του Συλλόγου στό Συμβούλιο 
πού έπρόκειτο νά έκλεγή, κι’ έτσι, ώς 
εκλεγμένο πλέον Συμβούλιο νά αν
τιμετώπιση τά θέματα τοΰ Προσω
πικού καλύτερα.

"Οπως γνωρίζετε, ένας συνάδελ
φος, ζήτησε τήν παράταση τοΰ διο
ρισμένου Δ.Σ. ποΰ σημαίνει παρά- 
τηση τής εκκρεμότητας στό Σύλλο
γό μας.

Ποιούς κινδύνους συνεπάγεται ή 
παράταση αύτή, είμαστε σέ θέση 
δλοι μας νά γνωρίζουμε. Δέν θέλω 
νά υποτιμήσω τή νοημοσύνη κανενός. 
Κύριοι συνάδελφοι,

Τό απόγευμα τής Τετάρτης, 16 
τρέχοντος, είχαμε πληροφορίες άπό

συναδέλφους, άπό δλο τά δίκτυο, δτι 
6ά κατετίθετο προσφυγή παρατάσε- 
ως τής θητείας τοΰ διορισμένου Δ. 
Σ. μέχρι τέλη Δεκεμβρίου τρέχον
τος έτους.

Τήν Πέμπτη τό πρωί πληροφορη- 
θήκαμε δτι κατετέθη ή προσφυγή καί 
μάθαμε τό όνομα τοΰ συναδέλφου 
πού τήν κατέθεσε.

’Έγιναν τηλεφωνήματα άπό μένα 
καί άλλα μέλη τοΰ Δ.Σ. καί στιρ 12. 
30' τό μεσημέρι είχαμε συγκεντρωθή 
9 σύμβουλοι στά γραφεία τοΰ Συλ
λόγου.

Κ αλέσαμε τόν κ. Ίατρίδη, έγγρά- 
φως, νά συγκαλέση τό Δ.Σ. γιά νά 
αντιμετώπιση τήν έκρυθμη κατάστα
ση, πού εΐχε δηιμιουργηθή.

"Υστερα άπό τήν άρνηση τοΰ 
Προέδρου, άπευθυνθήκαμε στόν Άν- 
τιπρί:_ρο κ. Λάππα, ό όποιος καί 
δέχτηκε νά συγκαλέση Δ.Σ. γιά τις 
5.30 τό απόγευμα τής ίδιας μέρας. 
Κ αλέσαμε καί τούς επαρχιακούς. 
’Απ' αυτούς ήλθε ό κ. Τσελεπής άπό 
τήν Θεσσαλονίκη. Οί κύριοι Δρα- 
μουντάνης, Παπαδοπούλας, Μαλι- 
κιώσης, Ζώης καί Άραπόπουλος, μέ 
τηλεγραφήματα τους μάς έγνώρισαν 
δτι τάσσονται κατά τής παρατά
σε ως τής θητείας τοΰ διορισμένου 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Στό συμβούλιο τοΰ απογεύματος 
τής Πέμπτης παρεβρέθηκαν 12 σύμ
βουλοι, πού ομόφωνα τάχθηκαν κα
τά τής παρατάσεως τής θητείας τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπογράψαμε σχετικό πρακτικό, 
αντίγραφο τοΰ όποιου παραδώσα
με τήν έπομένη στό Δικαστήριο.

Ή άπόφαση τοΰ Δικαστηρίου δέν 
έξεδάθη ακόμη, άλλά παρ’ δλ’ αύτά 
σταθερή μένει ή άπόφασίς μας νά 
προχωρήσουμε στις εκλογές.

Αύτό θά είναι σημαντική επιτυχία 
γιά μάς. Έχομε δλοι ιστορικό καθή
κον, συνετά μέ μετριοπάθεια καί υ
πευθυνότητα νά συμβάλλω με εις τήν 
ομαλήν διεξαγωγή τών έκλογών.

ση τις υποχρεώσεις της μή έκτελών- 
τας άκόμα καί δικαστικές αποφάσεις 
—δπως άνάψεραν καί οί προηγούμε
νοι συνάδελφοι— είναι απαράδεκτη.

’Εμείς σ’ αύτή τήν κατάσταση έ
χουμε νά προτείνωμε μία καί μοναδι
κή λύση,: τήν αγωνιστική μας κινη
τοποίηση· πού είναι σέ θέση νά εξα
φάνιση δλους τούς φανερούς καί κρυ- 
,φούς εχθρούς τών εργαζομένων στήν 
Τράπεζα καί νά άποκαλύψη τό ρό- 
|λο τόσο τών πολυδιαφημισμένων 
«καλοπροαίρετων εργοδοτών» δσο 
καί τούς Συνδικαλιστικούς τους εκ
προσώπους κατά τόν έναν ή τόν άλ
λον τρόπο.

Διότι πιστεύομε δτι δπως ό χρυ
σός δοκιμάζεται στή φωτιά έτσι καί 
οί Συνδικαλιστικοί μας εκπρόσωποι 
δοκιμάζονται πάνω στην αντιμετώπι
ση τόσο τών πάγιων δσο καί τών 
καθημερινών μας προβλημάτων.

Οί διαπιστώσεις καί οί λύσεις 
προτάθηκαν, σείς κύριοι συνάδελφοι 
έχετε καλύτερη γνώσιν αυτών τών 
διαπιστώσεων γιατί δλοι μαζί καί κά
θε ένας χωριστά τις άντιεμτωπίζε- 
τε κάθε φορά πού βρίσκεσθε στήν α
νάγκη, νά έπισκεφθήτε τό μπακάλικο.

Γιατί δμως φθάσαμε μέχρις εδώ; 
Γιά ποιο λόγο σήμερα είμαστε στά 
πρόθυρα ενός μεθοδευμένου οικονομι
κού έξανδραποδισμοΰ; Ποιος φταίει: 
Τίνος είναι οί ευθύνες; Πιθανόν δλοι 
νά έχετε τήν άποψή σας αλλά θέλω 
νά μοΰ επιτρέψετε νά αναφέρω καί 
τή δική μας, γιά νά βγάλετε τά α
ναγκαία συμπεράσματα!

Ευθύνη έχουν (ορισμένοι άπό τούς 
συνδικαλιστικούς μας έκπροσώπους. 
Καί πρώτα άπ’ δλα τό τέως ΔιοικηΓ 
τικό Συμβούλιο πού σείς καταδικάσα
τε μέ τήν τελεσίδικη απόφασή σας. 
Ή ετυμηγορία σας έχει έκφρασθή 
καί κανένα δέν έχει τό δικαίωμα νά 
τήν άμφισβη,τήση.

Πρώτος ύπεύθινος αύτής τής ε
τυμηγορίας πού φέρνει καί τό μεγα
λύτερο της βάρος είναι ό τέως Πρόε
δρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου συ
νάδελφος Θεοφανόπουλος. Διέσπασε 
τήν απεργία γιά τόν άντεργατικό νό
μο 330 καί καταδικάσθηκε. Δέν επέ
λυσε σχεδόν κανένα μας πρόβλημα 
σέ δλο τό χρονικό διάστημα τής θη
τείας του — άλλά ας κάνω μία διόρ
θωση —· έλυσε δύο θέματα: τά ε
πιδόματα τών Προϊσταμένων καί τά 
επιδόματα τών παραμεθορίων περιο
χών Καί είναι νομίζει αρκετά γιά 
μάς, τά θεωρεί αρκετά.: "Ολα τά 
υπόλοιπα δτι έχουμε κατακτήσει καί 
δτι έχουμε πάρει είναι αποτέλεσμα 
τής αγωνιστικότητας τών συναδέλ
φων τής Τραπέζης 'Ελλάδος καί τών 
κατακτήσεων τοϋ Συλόγου τους.

Τό τελευταίο καί πέρα γιά πέρα 
αποκαλυπτικό τοΰ Φιλοεργοδοτικοΰ 
ρόλου τού κ. Θεοφανάπουλου είναι ή 
έν κρυπτφ καί παραβύστφ άπε,μπό- 
ληση τοΰ 4,5ο) ο τής εισφοράς τής 
Τραπέζης γιά τήν αναγνώριση τοϋ 
χρόνου υπηρεσίας πού δέν υπαγόταν 
στό Ταμεϊον Α.ύτασφαλείας.

Ό κ. Θεοφανόπουλος μέχρι σήμε
ρα έχει σιοχτήση. Καλείται νά δώση 
εξηγήσεις στή Γενική Συνέλευση. Τά 
ντοκουμέντα υπάρχουν καί οί τροπο
ποιήσεις πού έγιναν στό άρθρο 8 
τοϋ κανονισμού τοϋ Ταμείου Αύτα- 
σφαλείας καί ή διαφορά πού προ
κύπτει.

Τίνος πολιτική εξυπηρέτησε σ’ 
αύτό τό διάστημα ό συνάδελφος 
Θεοφανόπουλος; 'Οποιοσδήποτε άλ
λου, 'έκτος άπ’ αύτά πού υπέβαλλαν 
τά συμφέροντα τών συναδέλφων.

Ή πορεία του — ή μέχρι τά σή
μερα — σημειώνει ένα σημαντικό 
καί ουσιαστικό κατήφορο θά μπορού
σαμε νά πούμε. Γιά τό απαράδεκτο 
15ο) ο τής Γ.Σ.Ε.Ε. είναι καί ό ίδιος 
συνυπεύθυνος καί δέν έχει κανένα 
επιχείρημα νά μας άντικρούση. Καί 
ας μάς πή, πώς αύτό τό 15ο)ο άπο- 
φασίσθηκε μέ τή συνεργασία τών 
«Δημοκρατικών» τής 'Ηγετικής ό- 
μάδας τής Γ.Σ.Ε.Ε. καί τής Χουν
τικής καθαρά αμάδας τής ΓΣΕΕ.

Τώρα τί διάφορα υπάρχει, στό ψη 
φοδέλτιο πού εξέλεξε τόν κ. Θεοφα- 
νόπουλο στή Γ.Σ.Ε.Ε. 'άπό τό Χουν
τικό δέν μπορεί νά νοηθή. Διότι πώς 
είναι δυνατόν νά συνυπάρχουν ένας 
«Δημοκράτης», δ «δημοκράτης» συ
νάδελφος Θεοφανόπουλος, καί οί 
γνωστοί Χουντικοί Σαίτης τής Π. 
Ν.Ο. καί Ίορδανΐ,δης τής 'Ομοσπον
δίας Δέρματος; Αύτά ώς πρός τήν 
«δημοκρατικότητα» καί τήν συνδικα
λιστική «συνέπεια» τοΰ συν. Θεοφα- 
νόπουλου.

Καί ερχόμαστε στον «αδέσμευτο» 
δπως αύτοαποκαλείται ή δπως αύτα- 
ρέσκεται νά άποκαλείται συνάδελφο 
Π ίσκοπο.

Ίσχυρίσθη,κε προηγούμενα δτι στή 
Βουλή τών 'Ελλήνων δέν συζητοΰν- 
ται θέ.μστα τών εργαζομένων. Είναι 
δμως γνωστό σέ δλους μας δτι εί
ναι εντελώς αντίθετος στούς Κοινο
βουλευτικούς θεσμούς. Καί τό είπε, 
καί ό ίδιος καθαρά.

Άπό κεί καί πέρα, τό πώς σήμε
ρα εμφανίζεται φιλεργατικός η «ύ- 
περεπαναστάτης» Άν θέλετε, είναι 
μιά άλλη ιστορία' Ή δική σας ετυ
μηγορία ή όποια ελπίζουμε καί ευχό
μαστε δλοι νά είναι σύντομη, πιστεύου
με δτι θά ξεκαθαρίση αύτή τήν κα
τάσταση καί θά έπιοάλη στό Σύλ
λογό μας μία Ανανεωμένη καί συνε
πή Συνδικαλιστική Ηγεσία.
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13. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΑΝΝΑ Διοίκησις
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1. ΑΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ. Βόλος 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝίΚ. Πάτρα
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5. ΠΕΡΡΟΣ ΒΑΣΙΛ. Ρόδος

6. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡ. Ηράκλειον

7. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜ. Θεσ^ νίκη

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α. ΚΕΝΤΡΟΥ

1. ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ ΕΠΑΜ. Διοίκησις

2. ΖΕΡΒΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Περιστέρι

3. ΚΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝ. Διοίκησις

4. ΚΕΗΣ ΓΕΩΡΓ. Κ. Μηχ) φίας

5. ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΓΕΩΡ. »

6. ΛΙΤΙΝΑΣ ΙΩΣΗΦ Διοίκησις

7. ΜΑΡΚΟΖΗΣ ΙΩΑΝ. Μητρ) λις

8. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡ. Π-ειρα ι-εύς

9. ΠΛΙΑΚΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Κεντρικόν

10. ΣΑΛΙΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡ. Διοίκησις

11. ΣΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. Μοσχάτον

12. ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1. Διοίκησις

13. ΤΣΑΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡ. Ν. Φιλαδέλφεια

14. ΦΕΡΔΙΝΑΛΗΣ ΓΕΡΑΣ. Καμίνια

Β. ΕΠΑΡΧΙΩΝ

1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΑΗΣ ΑΠ. Λάρισα

2. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΡΗΣ θεσ)κη Α'

3. ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΖΑΧ. Ηράκλειο

4. ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ ΣΤΥΛ. Βόλος

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. Καβάλα

6. ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓ. Θεσ)νίκη

7. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓ, Τρίπολις

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ
ΊΙ Κεντρική ’Εφορευτι

κή ’Επττροπή παρέχει τις 
Ακόλουθες όδηγίες για τον 
τόπο, χρόνο και τρόπο διε
ξαγωγής τής ψηφοφορίας 
πού θα γίνει στις SO καί 
S1 Μαρτίου για την Ανά
δειξη διοικητικού Συμβου
λίου τού Χυλλόγου μας.

Σ . ΊΙ ψηφοφορία θα δι- 
εξαχθεί στά εκλογικά κέν
τρα πού καλύπτουν τις Μο
νάδες όλοκλήρου τού δικτύ
ου. Οί συνάδελφοι των δια
φόρων Μονάδων θά ψηφί
σουν στα ’ Εκλογικά Κέντρα 
πού Εχει υπαχθεί κάθε 
Μονάδα, όπως Αναγράφε
ται στον παρατιθέμενο πί
νακα.

S. Τα ψηφοδέλτια καί 
οί φάκελλοι θά είναι σφρα
γισμένα άπό την Κεντρική 
’Εφορευτική ’Επιτροπή.

3. Κατά την ψηφοφορία 
οί συνάδελφοι πρέπει νά Ε
χουν μάξι τους τό δελτίο 
τής Αστυνομικής ταυτότη
τας.

4. Ή ψηφοφορία θά δι- 
εξαχθεί κατά τις εξής ήμέ- 
ρες καί ώρες καί στον καθ
ορισμένο για κάθε εκλογικό 
κέντρο τόπο.
δ. ΚΕΤΙΤΡΟΙί ΑΘΗ-

ΑίΙΪΑΓ — HEIIMIiiS:
ΣΒτίς SO καί S1 Μαρτί

ου ΙΘΥΥ ήμέρες Κυρια
κή καί δεοτέρα καί άπό τις 
8 τό πρωί μέχρι τις Τ τό 
Απόγευμα, στην αίθουσα

τού Πρατηρίου τού Συνε
ταιρισμού εντός τής στοάς 
επί τής οδού Πεσμαξόγλου
1.

Στις S 1 Μαρτίου, ημέ
ρα δευτέρα καί κατά τις ώ
ρες 9. - 1 3.30 στο Κατά
στημα Πειραιώς. Μετά τις 
Σ 3.30 ή κάλπη θά μετα
φερθεί στο Κέντρο των Α
θηνών, που μπορούν νά ψη
φίσουν καί όσοι συνάδελφοι 
δεν θά Εχουν ψηφίσει στον 
Πειραιά.

ΣΗΜ: Για τούς συν. τού 
Κέντρου Μηχανογραφίας 
θά διατεθούν πούλμαν γιά 
νά τούς μεταφέρουν στο ’Ε
κλογικό Κέντρο Αθηνών. 
Οί λεπτομέρειες γιά την α
ναχώρηση άπό τό Κ.Μ. καί 
την επιστροφή θά γνωστο
ποιηθούν στους συναδέλφους 
με ιδιαίτερη άνακοίνωση. 
Π. ΚΕΑΙΤΡΑ ΕΠΑΡ-

ΜΑΚΑ:
Στις SO καί S Σ Μαρτί

ου άπό τις 8 τό πρωί μέχρι 
τις τό απόγευμα. Ή ψη
φοφορία θά γίνει στά Κα
ταστήματα πού Εχουν όρι- 
σθεί ώς Εκλογικά Κέντρα. 
Στις πόλεις Οεσ) νίκης καί 
Πατρών, ή ψηφοφορία θά 
διεξαχθεΐ στά Κεντρικά 
Καταστήματα των δύο αύ» 
των πόλεων. Μετά τό τέλος 
τής ψηφοφορίας, γιά την ό
ποια θά τηρηθούν οί διαδι
κασίες τού άρθρου Σ 5 τού 
Καταστατικού τού Συλλό
γου, μερίμνη των τοπικών 
’ Εφορευτικών ’Επιτροπών

θά ταχυδρομηθούν άμέσως 
καί επί συστάσει προς τον 
Πρόεδρον τής Κεντρικής 
’Εφορευτικής ’Επιτροπής, 
Πρωτοδίκην κον Γεώργιον 
Κάππον, ΠΟΣΤ Σ*Ε- 
ΣΓΑΑΤ ΑΜΙΙΛΑΣ, 
μέσα σε μεγάλο φάκελλο, 
σφραγισμένο με ισπανικό 
κηρό, ώστε νά διασφαλίζε
ται τελείως τό Απαραβία
στο αύτοΰ τα κάτωθι:

α) Τό πρωτόκολλο ψηφο
φορίας στο όποιο θά άνα- 
γράφεται ό άριθμός των ψη- 
φισάντων.

β) Τό Ενα άντίγραφο ά- 
πόσπασμα τού μητρώου πού 
Εχει σταλεί σε κάθε εκλογι
κό Κέντρο σε δύο Αντίτυπα 
μονογεγραμμένο άπό τον 
παραστάντα δικαστικό ".Αν
τιπρόσωπο, Εναντι τού όνό- 
ματος έκαστου έκ των ψηφι- 
σάντων συναδέλφων καί

γ) Οί φάκελλοι πού πε
ριέχουν τα ψηφοδέλτια, μο- 
νογεγραμμένα άπό τις Το
πικές ’Εφορευτικές ’Επι
τροπές.

Τό Ετερο άπό τά δύο Αν
τίγραφα, τού Αποσπάσματος 
τού μητρώου, μονογεγραμ
μένο επίσης άπό τό δικα
στικό Αντιπρόσωπο, θά κα
τατεθεί μερίμνη αύτοΰ την 
έπομένη τής ψηφοφορίας στο 
άρμόδιο Ειρηνοδικείο.

Γιά κάθε πληροφορία ά- 
πευθύνεσθε προς την Κεν
τρικήν ’Εφορευτικήν ’Επι
τροπήν στά κάτωθι τηλέφω
να:

Προ τής ψηφοφορίας τηλ. 
3S 1 Σ - 6ΣΥ - 3S 1 Η - 
963.

Κατά τις ήμέρες τής ψη
φοφορίας SO καί S1 
Μαρτίου ΣΘΥΤ τηλ.: 
3S Σ 3S33.

ΕΚ δ. Ο ΓΣΚΑ 
ΚΕΑΤΡΑ

δ ' ’ Εκλογικόν Κέντρον
Αθηνών

"Ολα τά Καταστήματα 
περιοχής Αθηνών, Κέν
τρον Μηχανογραφίας, Προ 
αστίων, ΣΣόρου, Κυθήρων, 
Ποταμού Κυθήρων, Σπε
τσών, ’Έδρας, ’δσπροπύρ- 
γου, ’Ελευσίνος, Μεγά
ρων, δαυρίου, Κορωπί- 
ου, Παιανίας, Παλ. Φα
λήρου, Οηβών, ’Ερυθρών, 
"δνδρου καί δίγίνης.

Π' ’Εκλογικόν Κέντρον
Πειραιώς

"Ολα τά Καταστήματα 
περιφερείας Πειραιώς ή
τοι: Κεντρικού, Ηρυώνη, 
Ζέας, Καμινίων, Κερατσι- 
νίου, Κορυδαλλού, Καστέ- 
λας, δίαοαρίνου, δίαυτιλι- 
ακού, δίικαίας, II. Φαλή
ρου, Βασ. Σοφίας, Περά
ματος, *Σ*υκτικών ’ δποθη- 
κών, Φρεατύδος, ’δγ. 
Σοφίας.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ
ΕΚδΟΓΣΚδ
ΚΕδίΤΡδ

Σ. ’δξιουπόλεως 
’δξιουπόλεως.

5. ’δ γ ρ ι ν ί ο υ 
’δγρινίου, θερμού, ’δ-

στακού.
3. ’δλεξανδρου- 

π ό λ ε ω ς.
’δλεξ) λεως, Φερρών.
-Γ. ’δλιβερίου 
’δλιβερίου, Καρύστου.
3. ’δμαλιάδος 
’δμαλιάδος, Γαστούνης,
6. δ ι γί ο ο 
δίγίου.
> . "δ ρ γ ο υ ς 
"δργους, δίεμέας.

’δργοστολίου 
’δργοστολίου, ’ Ιθάκης. ·
9. "δρτης 
’'δρτης, Φιλιππιάδος, 

’δμφιλοχίας.
ΣΟ. ’δταλάντης 
’δταλάντης.
ΣΙ. ’δμφίσσης 
’δμφίασης, δελφών.
1%. ’δ γ. δίικολάου 
’δγ. δίικολάου, Ίερά- 

πετρας, δίεαπόλεως.
Σ 3. Π ε ρ ο ί α ς 
Ηεροίας 
Σ4. Πόλος 
Πόλου, δίέας ’ Σωνίας, 

'δλμυροΰ, Σκοπέλου.

Σ 3. Γιαννιτσών 
Γιαννιτσών.
16. Γρεβενών 
Γρεβενών.
ΣΤ. Γυθείου 
Γυθείου, Μολάων.
18. διδυμοτείχου 
διδυμοτείχου, Σουφλί-

ου.
19. δράμας 
δράμας, δίευροκοπίου,

Προσοτσάνης
50. ’Εδέσσης 

’Εδέσσης, ’δριδαίας,
Σκόδρας.
51. ’Ελασσώνος 
’Ελασσώνος
55. ’Ελευ θερουπ ό

λε ω ς
Έλευθερουπόλεως.
S3. Ζακύνθου 
Ζακύνθου.
‘•ίί. Ή γουμενίτσης
’ 11γουμενίτσης, Παραμυ- 

θιάς.
S3. Ή ρακλείου
’Ηρακλείου, δ. Καλο

καιρινού, Μοιρών,, Τυμ- 
πακίου, ’δρκαλοχωρίου.

56. Οεσσαλονίκης 
Κεντρικόν, άπαντα τά υ

ποκαταστήματα Οεσ) νίκης, 
Κουφαλίων, Σίνδου, ’δ» 
λεξάνδρεια, ’Ημαθίας.

ST. Ο ή ρ α ς 
Οήρας, Πάρου.



II I ΑΤΙΟΝ
ΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΙΣΚΟΠΟ Υ

:υμβο ΥΑΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΕΥΜΒΟ ΥΑΙΟΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Α. ΚΕΝΤΡΟΥ Α. ΚΕΝΤΡΟΥ Α. ΚΕΝΤΡΟΥ

1. ΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝ. Διοίκησις 1. ΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΙΚ. Κάνιγγος 1. ΒΑΣΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. Μακρυγιάννη
2. ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ίπποκράτους 2. ΑΝΔΡΙΚΙΔΗΣ MIX. Διοίκησις 2. ΖΑΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚ. Νίκαια
3. ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ ΦΩΤ. Διοίκησις 3. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΘΕΟΔΟΣ. Πειραιώς Α' 3. ΚΟΥΤΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞ. Γαλάτσι
4. ΔΕΜΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛ. Κεντρικόν 4. ΚΑΒΟΥΡΙ ΑΡΗ ΕΛΒΙΡΑ Σταδίου 38 4. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Σύνταγμα
5. ΚΟΑΤΣΙΔΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ » 5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓ. Διοίκησις 5. ΠΑΠΑΔΟιΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. Διοίκησις
ό. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ Διοίκησις 6. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝ. » 6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚ. Αογ. Κέντρον
7. ΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣ. Κ. Μηχ) φίας 7. ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. Σταδίου 38 7. ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛ. Κεντρικόν

8. ΜΠΡΟΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. Αογ. Κέντρο

9. ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜ. Διοίκησις

10. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1. Ναυτιλιακό

II. ΠΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. Χαλανδρίου

12. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΚΩΝ. Π. Φάληρον

13. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ ΜΑΡΙΑ Αογ. Κέντρον

14. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛ. Κεντρικόν

Β. ΕΠΑΡΧΙΩΝ Β. ΕΠΑΡΧΙΩΝ Β. ΕΠΑΡΧΙΩΝ

1. ΜΑΣΤΡΟΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΥΓ. Ρόδος 1. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡ. Άγρίννον 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΗΜ. Βόλος
2. ΛΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 1. Χανιά 2. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. Πάτραι 2. ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑ. Χανιά
3. ΡΟΥΣ ΙΔΗΣ ΒΑΣ. Νιγρίτα 3. ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. Ρόδος 3. ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜ. Πάτραι
4. ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤ. Ιωάννινα 4. ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΑΛΕΞ. Θεσ) νίκης Α' 4. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. Θεσ) κη (Έγν.)

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΜΜ. Ηράκλειον

6. ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤ. Θ)κη (Έρμου)

7. ΦΟΥΣΣΕΚΗΣ ΝΙΚ. Κέρκυρα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΖΑΖ ΕΝΗΜΕΡΟΝΕΙ
S8. ’Ιτέας 

’Ιτέας, Διδωρικίου ’ Αμ- 
φίσσης, Δελφών.
29. Ίωαννίνων 
Ίωαννίνων, Μετσόβου,

ΚονΕτβκις, Καλοοτβίανής, 
Ίωαννίνων.
30. Καλαμάτας 
Καλαμάτα, Πύλου, Με>

λιγαλά, Κορώνης, Μεββή· 
νης.

31. κ υπαρισσεας 
Κυπαρισσίας, Φιλια

τρών, Γαργαλεάνων, Ζχ· 
χάρως.

32. Κ 6 ά τ ο υ 
Κιάτου
33. Κορίνθου 
Κορίνθου, Δουτρακίου.
34. Κύμης 
Κύμης
33. Κ α ρ 5 ί τ β η ς 
Καρδίτσης, Χοφάδων. 
36. Κοζάνης 
Κοζάνης, Χιατίστης.

3J. Καστοριάς 
Καστοριάς, ’Άργους Ό- 

ρεστικού.
38. Κιλκίς 
Κιλκίς.
33. Κατερίνης 
Κατερίνης 
ΊΟ. Κ α 6 ά λ α ς 
Καβάλας, Θάσου.
41. Κομοτινης 
Κομοτινης, Χαιτών.

42. Ό ρχομενοΰ 
Όρχομενοΰ.
43. Κερκύρας 
Κερκύρας.
44. Καρλοβασίου 
Καρλοβασίου
43. Καλύμνου 
Καλύμνου, Δέρου.
46. Κ ώ 
Κώ
4Τ. Λαγκαδά 
Λαγκαδά
48 Λεβαδείας 
Δεβαδείας, ’ Αμφεκλεί- 

ας, Παραλίας Δεοτόμου.
ΊΟ. Δ. α μ ί α
Λαμίας, Μώλου, 'Αγ. 

Κων) νου, Καρπενησιού, 
Δομοκοΰ, Χτυλίδος.

30. Δ α ρ ί β η ς 
Δαρίσης, Άγιας, Τυρ-

νάβου.
31. Δευκάδος 
Δευκάδος.
35Ϊ. Λήμνου 
Πύρινης Δήμνου
33. Μ ε β ο λ ο γ γ ί

ο υ.
Μεσολογγίου, Αίτωλι- 

κοΰ.
3Ί. Μ υτιλήνης 
Μυτιλήνης, Πλωμαρίου, 

Παπάδου.
33. Μ ο λ ά ω ν 
Μολάων
36. Μ ε ο ο ή ν η ς 
Μεσσήνης.

31. Μ ε γ α λ ο « ό- 
λ ε ω ς

Μεγαλο-πόλεως.
38. Δέων Μ ο υ δ α

ν ι ώ ν
Δέων Μουδανιών.
30. Δαυιτλίου 
Δαυπλίου, Δεωνιδίου, 

Κρανιδίου.
60. Δαυιτάκτου 
Δαυπάκτου.
61. Δαούσης 
Δαούσης.
6». Διγρίτης 
Διγρίτης.
63. Ξάνθης 
Ξάνθη.
6Ί. Ξυλοκάατρου 
Ξυλοκάστρου, Ηραχατί- 

ου, Δερβενιού.
63. Όρεστιάδος 
Όρεστεάδος.
66. Πύργου 
Πύργου, ’ Δνδριτααίνης, 

Κρεστενών, Τροπαίων.
61". Π α τ ρ ώ ν 
Κεντρικού Πατρών, Δ. 

Γούναρη, Πλ. Όμονοίας, 
Πλ. πούδ, Πλ. Παπα- 
φλέσσα, Κάτω Άχαιίας, 
Καλαβρύτων.

68. Πρεβέζης 
Πρεβέζης, Πονίτσης.
60. Πτολεμα'έδος 
Πτολεμαίδος.
ΙΌ. Πολυγύρου 
Πολυγύρου, ’ Αρναίας,

ΊΊ. Ρεδύμνης 
Ηεθύμνης, Περάματος.
Ί». I» ό δ ο υ 
Πόδου, Καρπάθου.
>3. X η τ ε ί α ς 
Χητείας.
ΤΊ. X π ά ρ τ η ς 
Χπάρτης.
15. X ε ρ ρ ώ ν 
Χερρών.
16. X ά μ ο υ 
Χάμου.
11. X ύ ρ ο υ 
Χύρου, Τήνου, Μύκο

νού.
18. X ε δ η ρ ο κ ά- 

σ τ ρ ο ο
Χιδηροκάστρου, Ηρά

κλειας Χερρών.
73. X κ ύ δ ρ α ς 
Χκύδρας.
80. Τρεπόλεως 
Τριπόλεως, Δημητσά-

νης.
81. Τρικάλων 
Τρικάλων, Καλαμπάκας

Μουζακίου.
82. Φαρσάλων 
Φαρσάλων.
83. Φ λ ω ρ ί ν η ς 
Φλωρίνης, ’Αμυνταίου. 
8Ί. X α ν ί ω ν 
Χανίων, Κεσσάμου.
83. Χαλκίδας 
Χαλκίδας, Λίμνης Εύ

βοιας, Ίστιαίας, Αιδηψού.
86. Χρυσουπί λέ

ω ?
Χρυσουπόλεως.

8Ί1. Χίου
Χίου, Καρδαμύλων, Οί

νου σών.

Χύμφωνα μέ τό άρθρο 
14, παρ. 8 τού Καταστα
τικού μας, έπιτρέπεται ατά 
ψηφοδέλτια ή διαγραφή καί 
άντικατάσταση ύποψηφεων, 
μόνο όμως για την άντίστοι- 
χη θέση. Δηλ. ύποψήφιος 
τού Κέντρου ή τής ’Επαρ
χίας, διαγράφομε νος άπ?> 
ένα ψηφοδέλτιο αντικαθί
σταται άντεστοίχως με ύπο- 
ψήφιο τού Κέντρου ή τής 
’Επαρχίας άλλου ψηφοδελ
τίου.

Χημείωση σταυρών προ- 
τεμήσεως έπί τού ψηφοδελ
τίου δεν είναι άπαραίτητη, 
δέν έπέρχεται όμως άκυ» 
ρότης τών ψηφοδελτίων έκ 
τής τυχόν σημειώσεως τού
των. Τυχόν σημείωση ή 
άλλα ένδεικτικά σημεία έ
πί τών ψηφοδελτίων πλήν 
τών κατά τα άνωτέρω έπε- 
τρεπομένων διαγραφών, άν 
τικαταστάσεων καί σταυρών 
προτιμήσεως επιφέρουν Α
κυρότητα κατά την κρίαιν 
τής ’Επιτροπής, έφ’ όσον 
δύναται νά συναχθεί ότι 
προδίδεταε τό άπόρ ρητόν 
τής ψηφοφορίας.

ΧΗΜ: Οί κ.κ. Έπιθεω 
ρηταί μπορούν νά ψηφίσουν 
στά πλησεέστερα Εκλογι
κά Κέντρα τής ύπηρεσεας 
τους, ύστερα άπό τηλεφωνι
κή ένημέρωση τής Κεντρι

κής ’Εφορευτικής ’Επιτρο- 
πής.

'Ομοίως όλοι οί συνάδελ
φοι πού είναι μέ άπόσπα- 
αη σε άλλο Κατάστημα ή 
γιά όποιοδήποτε λόγο δια
μένουν προσωρινώς μακριά 
άπό τήν μονάδα τους, μπο
ρούν νά ψηφίσουν στο έκλο- 
γικό κέντρο στο όποιο ύπά» 
γεται τό Κατάστημα πού εί
ναι άπεσπασμένοι ή τό πλη- 
σιέστερο ’ Εκλογικό Κέντρο 
τής προσωρινής τους διαμο
νής, όπωσδήποτε όμως ύ
στερα άπό προηγούμενη τη
λεφωνική ένημέρωση τής 
Κεντρικής ’Εφορευτικής 
’Επιτροπής.

Η ΚΕΔΤΡΙΚΗ 
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΧΗΜ.ϊ Τά έκλογικά 
Κέντρα ’Αμφίσσης, Μεσ- 
σήνης, Μολάων καί Χκύ
δρας δεν θά λειτουργήσουν 
καί οί συνάδελφοι τών ύπο- 
καταστημάτων θά μεταβούν 
νά ψηφίσουν στά ’Εκλογικά 
Κέντρα ’Ιτέας, Καλαμά
τας, Γυθείου καί ’Εδέσσης 
άντεστοίχως.



Η ομιλία ίου ΜΙΜίΒΐφΒΙΙ ΜΙ. ΜΠΑΝΙΚΑ
κ. Α. ΜΠΑΜΙΧΑΣ: Αγαπητοί 

συνάδελφοι, εϋρισκόμεθα έν δψει dp' 
χαιρεσιών. "Ισως, αρχαιρεσιών οί ό
ποιες θά παίξουν βασικό ρόλο στην 
εξέλιξη καί στην επίλυση τών θεμά
των μας.

Πιθανόν νά έπρεπε να ΰπάρχη μι
κρότερη ένταση μεταξύ τών συνδικα
λιστικών ομάδων οί όποιες θα κατ- 
έλθουν στίς εκλογές. Πολύ φοβάμαι, 
ότι αυτή τη φορά ή έντασις θά είναι 
ίσως μεγαλύτερη άπό κάθε άλλη φο
ρά. Γιατί θά συμβή αυτό;

Αϋτό θά συμβή ίσως, γιατί ή θη
τεία τοΰ Δ.Σ. τό όποιον θά έκλεγή 
θά είναι όμηνος καί όχι διάρκειας 
2 ετών. "Οσο λοιπόν καί αν δεν θέ- 
λωμε νά τό άντιμετωπίσωμε, είναι 
φανερό, ότι αυτή ή Διοίκηση ή όποια 
θά έκλεγή, θά έργασθή κατά ένα με
γάλο ποσοστό γιά τήν επιτυχία της 
καί τήν έπομένη 2ετία. Γι’ αυτό καί 
ή μάχη θά είναι έντονη.

'Όμως τά προβλήματα τά όποΐα 
έχομε νά άντιμετωπίσωμε, είναι πά
ρα πολύ σοβαρά, γιά νά επιτρέψουν 
τέτοιες ενέργειες στο έκλεγηθησόμε- 
νο Δ.Σ. Έν δψει, έστω καί τής μα
κροχρονίου έντάξεως εις τήν ΕΟΚ, 
έρχεται μέ τρομερή ένταση τό ’Α
σφαλιστικό θέμα, τό όποιον ίσως θά 
πρέπει νά είναι τό πρώτο μας μέλη- 
μα, ίσως θά πρέπει νά είναι ή στι
γμή τής δυναμικής άναμετρήσεώς 
μας, μέ αυτούς πού μάς έφεραν σ’ 
αυτήν τήν κατάσταση, γιά τήν 
κατάσταση πού βρίσκονται τά Α
σφαλιστικά μας Ταμεία, καί γιά τήν 
κατάσταση αυτή δεν είμαστε ΰπεύ- 
υνοι εμείς.

Τό ξέρομε πάρα πολύ καλά ποιοι 
είναι υπεύθυνοι, τελικώς όμως, εμείς 
θά κληθούμε, γιά νά πληρώσωμε τίς 
ευθύνες τών άλλων. Γ Γ αυτό θά έ
πρεπε αμέσως κιόλας, νά κοιτάξω- 
με τί θά κάνω με μέ τό ασφαλιστικό 
θέμα.

Ή πρώτη λύσις, θά πρέπει νά εί
ναι ή ένοποίησις τών ’Ασφαλιστι
κών φορέων, θά πρέπει νά έκλειψη 
έκεΐνο τά παλαιό πνεύμα, τό όποιο 
έπικρατοΰσε μέχρι σήμερα, ή περιου
σία σας, ή περιουσία μας. Δέν υ
πάρχουν κύριοι συνάδελφοι περιουσί1 
ες, υπάρχουν κοινά συμφέροντα, διό
τι εις τό θέμα τών περιουσιακών 
στοιχείων αΰτ ήτή στιγμή μπορώ νά 
σάς πληροφορήσω άπό τήν θητεία 
μου σέ ένα Δ.Σ. στο Προεδρείο του, 
δτι οί περιουσίες ανήκουν σέ μάς, 
χωρίς καί νά μπορούμε νά τίς άξιο- 
ποιήσουμε. "Αρα γιά ποιες περιου
σίες μιλάμε;

Ή δύναμίς δμως άνήκει σέ μάς, 
δταν είμαστε ενωμένοι. Συγχαίρω 
τον Πρόεδρο τοΰ Βοηθητικού Προ
σωπικού, τό οποίο στον χορό πού 
έδωσε έκανε ένα πάρα πολύ σημαν
τικό βήμα γιά τήν ενοποίηση τών 
πάντων, λέγοντας δτι ίσως θά ήταν 
σκόπιμο, ό Σύλλογος νά λέγεται 
Σύλλογος ’Εργαζομένων εις τήν ’Ε
θνική Τράπεζα καί δχι Σύλλογος Υ
παλλήλων ΕΤΕ, Σύλλογος Υπαλ
λήλων ’Αθηνών, Σύλλογος Βοηθητι
κού Προσωπικού κλπ. καί τού οποίου 
θά είμαστε δλοι μέλη του.

Το πρώτο λοιπόν μέλη-μα θά ήταν 
αυτό. Έν τή ένιώσει ή ισχύς.

Τό δεύτερο θέμα, όπως καί άπό 
προηγούμενους όμιλητάς συνεζητή- 
θη, είναι τό θέμα τοΰ ’Οργανισμού.

Κύριοι συνάδελφοι, δέχομαι δτι 
πιθανόν εις τον ’Οργανισμόν,ό όποι
ος πρόκειται νά παραδοθή εις τό δι
ορισμένο Δ.Σ. υπάρχουν καλά στοι
χεία.

’Αλλά θά άπαιτηθή χρόνος γιά τήν 
μελέτη αυτού τοΰ ’Οργανισμού, για
τί, αν άποτελή εξάμβλωμα, ό χρόνος 
ό όποιος θά χρειασθή, γιά νά μπο- 
ρέσωμε νά θέσω με ΰπ’ δψιν τής Δι- 
οικήσεως τάς εισηγήσεις τών αιρε
τών Συλλογικών ’Οργάνων, αυτό έξ- 
υπακούεται, θά είναι πολύς, καί ί
σως μέ αυτόν τόν τρόπον θά παρα- 
ταθή πολύ ό χρόνος γιά νά έχωμε 
έναν ’Οργανισμό σωστό.

Σχέδια ’Οργανισμού υπάρχουν 
άπό προηγούμενα Δ.Σ. τά όποΐα δ
μως, αυτή τή στιγμή, δέν φαίνονται 
πουθενά.

Πέραν όλων τών άλλων, ήθελα νά 
πώ τό εξής: άπ’ αϋτό τό βήμα ά- 
κούοζηκαν πολλά γι’ αυτήν τήν διο
ρισμένη Διοίκηση. Ξεχάσαμε δμως 
ένα σημείο. 'Ότι αυτοί οί άνρωποι 
διωρίσθηκαν. Δέν είχαν καμμιά 
συνδικαλιστική πείρα. Παρ’ δλα (Χυ
τά, άντέδρασαν έντονα σέ μιά προσ
πάθεια παρατάσεως τοΰ Δ.Σ. αϋτό 
δέν μπορούμε νά τό αγνοήσω με, εί
ναι πρός τιμήν τους.

Δ,έν υπάρχει θέμα ξεπουλήματος 
κανενός αιτήματος μας, γιατί άν 
ΰπάρχη, θά έπρεπε νά έχη καταγ- 
γελθή άπ’ αυτό τό βήμα. Μη ζητά
με λοιπόν πολλά άπό ανθρώπους, 
πού είναι σ’ άύτήν τήν θέση περι- 
στασιακά.

Θά μπορούσα νά πώ, χωρίς νά 
κάνουν βέβαια τίποτε, τουλάχιστον 
δέν έκαναν κακό, σ’ αυτό τό διά
στημα. Ή παράτασις τής θητείας 
τους, ασφαλώς, θά δημιουργούσε 
προβλήματα. Γι’ αυτό ακριβώς, ε
πιβάλλεται νά γίνουν εκλογές.

’Απ’ αΰτό τό βήμα, θέλω νά κά
νω μία καταγγελία. Δυστυχώς, ά- 
■κριβολεκτώ αυτή τή στιγμή, 6 ρ ω
μικοί στη συνείδηση 
άνθρωποι, καί λυπούμαι πού

τό λέω αϋτό, λόγφ μιας σχέσεως 
φιλικής πού έχω μέ τόν συνάδελφο 
Ζέρβα καί διότι τόν βοήθησα δταν 
κατέβηκε υποψήφιος στο Συνεταιρι
σμό, πιστεύοντας δτι μία καινούρ
για κατάσταση θά δημιουργούσε μία 
άλλαγή, συνεδίασαν τό όνομά μου, 
μέ τήν προσπάθεια παρατάσεως τού 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Αύτό τό καταγγέλλω. Δυστυχώς, 
δέν συνέλαβα κανέναν έπώνυμα νά 
τό λέη. Κυκλοφορούσε στούς διαδρό
μους σαν βρώμικος ψίθυρος.

Δηλώ άπ’ αυτού τοΰ βήματος, δτι 
ό Μπαμίχας μπορεί νά κατεβαίνη 
στίς εκλογές καί νά παίρνη λί
γους μόνον ψήφους, ό Μπαμίχας δ
μως θά κατεβαίνη στίς εκλογές, γιά 
νά παίρνη αυτούς τούς ψήφους, νά 
έχη δμως τήν ανεξαρτησία του άπό 
αΰτό τό βήμα νά καταγγέλλη αυτά 
πού κατά τήν άποψή του δέν είναι 
σωστά. Τό αν έπιδοκιμάζη τό Προ
σωπικό τίς απόψεις του ή όχι, αϋτό 
δέν τόν απασχολεί, Ό αγώνας, α
σχέτως τοΰ αποτελέσματος, πρέπει 
νά γίνεται. 'Όλοι οί αγώνες δέν έπιΓ 
τυγχάνουν. Σημασία δμως έχει δτι 
προσπαθώ καί αγωνίζομαι.

Κύριοι συνάδελφοι, ό τέως Πρό
εδρος τοΰ Συλλόγου κ. Πίσκοπος, 
ομίλων άπό βήματος, αντιμετώπισε 
όρισμένες επιθέσεις, (αυτή τή στιγμή 
δέν υποστηρίζω τόν κ. Πίσκοπο, σαν 
πρόσωπο, υποστηρίζω τό ΰπ’ αυτόν 
τότε Διοικητικόν Συμβούλιον).

Ήκούσθησαν λοιπόν διάφοροι υ
παινιγμοί, κατά τό σύνηθες φαινό- 
μενον, σχέσιν έχοντες πρός τήν άλύ- 
στου μνήμης χούντα. Δυστυχώς, αν 
είδα καλά άπό τήν θέση πού καθό
μουν οί άνθρωποι πού κατηγόρησαν 
έν tcJ> προσώπψ τοΰ Πίσκοπου καί τό 
Διοικητικόν του Συμβούλιον, είχαν 
τήν ατυχία νά προσληψθοΰν στήν 
Τράπεζα έπί χούντας.

’Ερωτώ κύριοι συνάδελφοι, τους 
κατακριτές έκείνου τού Δ.Σ., τό ο
ποίον, πολύ σωστά, είπε ό Πίσκοπος, 
δτι έξελέγη μέ τήν ψήφο σας, αν 
ήσαν διωκόμενοι γιά τά δημοκρατι
κά τους φρονήματα τότε, πώς συγ
χρόνως κατόρθωσαν νά διορισθοΰν 
στήν ’Εθνική Τράπεζα.

"Αν ασχοληθώ δέ, χωρίς νά έχω 
τίποτε τό προσωπικόν μέ τους έ- 
πανελθόντας στήν συνδικαλιστική 
κονίστρα συνδικαλιστάς, θά έχω να 
πώ τούτο: καθ’ δλα σεβαστοί, έ
χω δμως τάς αντιρρήσεις μου ώς 
πρός τήν Ιστορία τού παρελθόντος, 
διότι είχα τήν τύχη νά άναγνώσω 
πρακτικά, τών τότε Διοικητικών 
Συμβουλίων, καί είχα επίσης τήν 
τύχην ή τήν άδικίαν, αΰτό καθ’ υπο- 
ειμενικήν κρίσιν, νά είμαι υπάλληλος 
δταν διοικεΐτο ό Σύλλογος άπό αύ- 
τοϋς τούς συναδέλφους.

Τήν μόνην ενέργειαν τήν όποιαν 
ενθυμούμαι ήταν ένα χαρτί, είχα 10 
μέρες μόλις στήν Τράπεζα, καί εί
χε έρθη ένα χαρτί τό όποιο τότε 
μοΰ τό είχε στείλει, βέβαια κατ’ 
εντολήν οπωσδήποτε, ό συνάδελφος 
Χαρίτος, μέλος τού τότε Δ.Σ.

Είς αϋτό τό χαρτί θά έπρεπε νά 
υπογράψω δτι συμμερίζομαι απόλυ
τα τήν γραμμή τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου. Ποιος; έγώ, ένας υπάλλη
λος, πού είχε 10 μέρες στήν Τρά
πεζα. Εννοείται δτι αΰτό τό χαρτί 
τό έπέστρεψα καί δέν τό υπέγραψα, 
διότι ακόμη δέν έγνώριζα άν υπάρ- 
χη Σύλλογος στήν ’Εθνική Τράπε
ζα.

"Εχω νά έκφράσω, επίσης, τήν λύ
πη μου, διότι διά τήν έπίλυσιν τοΰ 
ασφαλιστικού, έξελέγη μία Επιτρο
πή, γιά τήν οποίαν ό κ. Μαυρουλί- 
δης είπε, δτι, —βέβαια δχι γιά τόν 
εαυτό του— γιατί νά ανατρέχουμε 
εις τό παρελθόν, ας κυττάξουμε τό 
μέλλον.

Μά, κύριοι συνάδελφοι, δλοι αυ
τοί οί κήρυκες τής ένότητος μέ τήν 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ δέν υπήρξαν 
τότε Διοικητικόν Συμβούλιον; Γιατί 
τότε πού υπήρξαν Διοικητικόν Συμ
βούλιον, ούτε μία πρότασίς δέν υ
πάρχει γιά τήν "Ενωσιν τών Ταμεί
ων; Καί τώρα ήρθαν ώς κήρυκες τής 
'Ενώσεως τών πάντων; Μήπωο τώρα 
προέκυψε 6 κίνδυνος; Δέν υπήρχε 
τότε;

Κύριοι συνάδελφοι,
Άς είμαστε ρεαλισταί. Ανήκω είς 

τόν Σύλλογο τών 'Υπαλλήλων τής 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ, καί κάνω 
μίαν καταγγελίαν, δυστυχώς έμπαί- 
ζομεν έπί σειράν ετών τούς συναδέλ
φους τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ εκ
μεταλλευόμενοι τήν αδυναμίαν τήν 

I οποίαν έχουν, γιά νά μπορέσουν νά 
διαφυλάξουν τά ασφαλιστικά των 
συμφέροντα, φρονοΰντες, ποτισμέ
νοι άπό εκείνες τίς παλαιές νοοτρο
πίες τών συνδικαλιστών «ρετρό», 6- 
τιμία "Ενωσις δέν συμφέρει διότι 
θίγονται σί περιουσίες μας.

Ποιές περιουσίες θίγονται, οί αν
ύπαρκτες; ’Όχι, κύριοι συνάδελφοι, 
δέν θίγονται οΐ περιουσίες, θίγεται 
αϋτό πού άνέψερε ό κ. Διλιντάς, άπό 
τοΰ βήματος αυτού, ίσουητικά, δ
μως. Δέν θά υπάρχουν πολλές κα
ρέκλες γιά πολλούς Προέδρους.

Άς μην υπάρχουν κύριοι, ας υ
πάρχει ένας Πρόεδρος, ας υπάρχει 
ένας Γραμματεύς, διότι τό συμφέ
ρον είναι ένα, είναι κοινόν. Δέν γνω

ρίζω ακόμη καί δέν έχω αποφασί
σει, αν θά ήγηθώ ένός σχήματος στίς 
έπόμενες εκλογές καί δέν τό ίχτ> 
αποφασίσει κύριοι συνάδελφοι δχι, 
γιατί μέ φοβίζει τό αποτέλεσμα.

Σάς έπανέλαβα δτι καί δύο ψή
φους άκόμη καί αν έπαιρνα δέν θά 
μέ πείραζε. "Ισως, δπως πάει νά έ- 
ξελιχθή ό τρόπος έμψανίσεως τών 
συνδικαλιστικών δυνάμεων, καί δύο 
ψήφοι θά είναι πολύτιμοι, διότι χω
ρίς νά θέλω νά γίνω μάντης ή κή- 
ρυκας, φρονώ δτι στήν συνδικαλι
στική έπομένη κονίστρα δέν θά υ
πάρχουν παραπάνω άπό δύο ψηφο
δέλτια, τό πολύ τρία.

Φρονώ έπίσης, δτι δταν θά υπάρ
χουν δύο ψηφοδέλτια, τό θέμα τών 
εκλογών, κύριοι συνάδελφοι, ας μην 
αΰταπατώμεθα, καί ας μήν κρυβό
μαστε πίσω άπό τό δάκτυλό μας, 9ά 
είναι καθαρά τοποθετημένο έπί πολι
τικής βάσεως. Αύτό σημαίνει κατα 
στροφή τών συμφερόντων.

Θά ήταν πάρα πολύ καλύτερο, νά 
κατέβαιναν πέντε υποψήφιες παρατά
ξεις, παρά δύο, γιατί αυτές οί δύο 
πλέον είτε έκούσια είτε ακούσια, θά 
χρωματίσουν ή μία τήν άλλη κομυα- 
τικά. Όταν λοιπόν γίνει αύτό, θά 
έλθουμε είς τήν εποχή έκείνου τού Δ 
Σ., εκείνων τών ανθρώπων, οί όποιοι 
σήμερα θά διεκδικήσουν τήν ψήφο 
σας, οί όποιοι βάσει πρακτικών ά- 
πεψάσιζαν δτι αν ανέβαινε τότε τό 
Κέντρον, είς τά πράγματα Πρόεδρος 
θά έγένετο ό κ. Όθωναΐος, καί άν 
ήρχετο ή Δεξιά, Πρόεδρος θά έγέ
νετο ό κ. Μίχος.

’Εάν, κύριοι συνάδελφοι, ψθάσο- 
μεν είς τό σημεΐον νά έκλέγωμεν τόν 
Πρόεδρον τού Δ.Σ., άναλόγως τής 
πολιτικής του τοποθετήσεως, τότε 

, οΰαί καί άλλοίμονον γιά τά συμψέ- 
ροντά μας.

Κύριοι συνάδελφοι,

Πράγματι είναι πάρα πολύ δύσκο
λο νά άποδάλουμε καθένας τήν πολι
τική του τοποθέτηση, ή όποια στο 
κάτω - κάτω είναι καί δικαίωμά μας. 
"Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον νά 
τήν κάνουμε δπως ένα παλτό, τό ο
ποίον δταν θά μπαίνουμε είς τήν αί
θουσα τών Διοικητικών Συμβουλίων, 
θά τό κρεμάμε στήν γκαρνταρόμπα 
καί δέν θά τό παίρνουμε μαζί μας, 
μέσα στο τραπέζι τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου, γιατί έκείνη τήν ώρα 
έκπροσωποΰμε τό σύνολο τών συν
αδέλφων, τό σύνολο τών πολιτικών 
τάσεων καί δέν πρέπει νά κάνουμε 
διακρίσεις.

Εύχομαι, καί θά προσπαθήσω άπό 
πλευράς μου όσο μπορώ, νά γίνη 
αύτό κάποτε, νά αποβάλλουμε τήν 
πολιτικοποίηση άπό τόν συνδικαλι
σμό μας. Τό θέμα τής απεργίας, κύ
ριοι συνάδελφοι, έτέθη σαφώς. Δια
τύπωσα τό ερώτημα, γιατί ό Σύλλο
γος τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, τό 
Βοηθητικόν Προσωπικόν καί οί Είσ- 
πράκτορες θά κατήρχοντο είς απερ
γίαν, έάν οί απαντήσεις τοΰ κ. Δι- 
οικητοΰ, θά ήσαν καθησυχαστικές;

"Αρα έξ αυτού βγάζω τό συμπέ- 
ρα —τό λέει ή λογική— δτι οί άπό 
ψεις τού κ. Διοικητοΰ, δέν καθησύχα
σαν τά Άδελφά Προεδρεία, καί βε- 
βείως, μία ίσως επανεξέταση τοΰ θέ
ματος, δπως είπαν πολύ σωστά οί 
συνάδελφοι, τήν Δευτέρα, δέν θά έ
βλαπτε.

'Όμως, κύριοι συνάδελφοι, τό θέ
μα πρέπει νά έχη λήξει μέχρι τήν 
Τρίτη είτε θετικώς, είτε άρνητικώς, 
διότι τήν Τετάρτη έάν κληθούμε είς 
απεργίαν θά είναι υπεύθυνο τούτο τό 
διορισμένο Διοικητικόν Συμβούλιον, 
έάν δέν μάς έχει ενημερώσει σωστά 
καί ενεργήσουμε είς βάρος τών ε
παγγελματικών μας συμφερόντων.

Γιά τούτο τόν λόγο κύριοι, μία α
περγία, προειδοποιητική ίσως θά έ
βαζε πολύ σωστότερα τά πράγματα 
στην θέση τους, ίσως θά άπεδείκνυε 
δτι οί εργαζόμενοι είς τήν ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ, μακριά άπό κάθε πολι
τική σκοπιμότητα, είναι άξια ένωμέ- 
νοι, ενωμένοι σάν ένας άνθρωπος νά 
διεκδικήσουμε τά δίκαια αιτήματα 
μας.

'Όπως, πολύ σωστά, έλέχθη άν 
απειλούμενοι δτ ιθά δημοσιευθοΰν οί 
μισθοί μας, θά στρέψουμε εναντίον 
μας τούς άλλους εργαζομένους, έάν 
αυτό συμβή κύριοι συνάδελφοι, τότε 
πάλι έμεΤς θά φταίμε γι’ αύτό, νά 
σάς εξηγήσω γιατί, γιατί πράγματι 
ή ψαλλίδα τήν οποίαν μέχρι σήμερα 
έχουμε αφήσει άπό τόν μισθό τοΰ 
βαθμού τοΰ Δ)ντοΰ μέχρι τόν μισθόν 
τοΰ βαθμού τοΰ δοκίμου, έχει τερά
στιον διαφοράν.

Γ ιατί κύριοι συνάδελφοι, βεβαίως, 
δέν είπαμε νά μειώσουμε τούς μι
σθούς τών Δ)ντών, γιατί δλοι εϋ- 
ελπιστοΰμε κάποτε νά πάρουμε αυ
τόν τόν βαθμό. Τουλάχιστον άς 
προσπαθήσουμε νά βελτιώσουμε έ- 
κείνους τούς μισθούς τών συναδέλ
φων πού δέν άμείβονται έπαρκώς.

Έξ άλλου ό συν. Μπαμίχας κατά 
τή συζήτηση τοΰ θέματος τής απερ
γίας είπε τά άκόλουθα:

Καίτοι ό κ, Μαυρουλίδης, στήν ό- 
μιλία. του έκάλυψε πολλά άπό τά 
σημεία πού ήθελα νά τονίσω, ήθελα 
νά πώ δυο λέξεις, γιατί σάν απλός 
άνθρωπος, μέ απλή λογική καί χω
ρίς ιδιαίτερες συνδικαλιστικές γνώ-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ 10η ΣΕΑ.)

Η όριΑίο ΙΟϋ ΙΐνίΑελφΟΙ ΑΝΙ.ΣΑΡΡΗ
κ. Α. ΣΑΡΡΗΣ: κ. Πρόεδρε θά 

λάβω τόν λόγο έπί προσωπικού θέ
ματος. Επειδή ό κ. Αιαργκόβας είπε 
κάτι γιά ανάρτηση κάποιας φωτο
γραφίας τού Παπαδόπουλου στο 
ΤΥΠΕΤ καί επειδή αύτό τό έχει γρά
ψει σέ ανακοίνωσή του ό συνάδελ
φος Ρωσσέτης θά τό λύσωμε τώρα, 
μιά καί είναι δλοι παρόντες καί ε
πειδή έχω τήν επιθυμία νά πληροφο
ρήσω . τήν Συνέλευση γιά τήν αλή
θεια. Τό αν είναι ό Σαρρής χουν
τικός φροντίστε νά τό μάθετε. Στη 
συγκεκριμένη δμως ήμερομηνία πού 
έθιξε ό συν. Αιαργκόβας τό ΤΥΠΕΤ 
είχε επίσκεψη στίς κατασκηνώσεις 
καί δεδομένου δτι είμαστε υποχρεω
μένοι νά δεχόμαστε παιδιά τών δια
φόρων υπουργείων, 6 τότε ταγματάρ
χης Λούκουτος έκανε επίσκεψη, επει
δή έπρόκειτο νά ανέβει στην κατα
σκήνωση ό Υπουργός. Κινδυνέυσε 
τότε νά συλληφθεΐ πρώτα ό κ. Κου- 
μάντος, πού είναι δίπλα καί τόν 
παρακαλώ νά βεβαίωση αύτά πού 
λέω καί ακολούθως δλο τδ Δ.Σ. γι
ατί ή Κατασκήνωση δέν είχε στολι- 
σθεΐ μέ τά πουλιά καί φωτογραφίες.

Αυτή είναι ή αλήθεια, κ. Συνάδελ
φοι, καί τήν φωτογραφία τήν άνήρ- 
τησαν οί φαντάροι τού Τάγματος 
πεζοναυτών πού είναι δίπλα.

(Θόρυβος — ταυτόχρονοι συζητή
σεις)

κ. Α. ΣΑΡΡΗΣ: Τήν φωτογραφία 
τήν άνήρτησαν οί λόγχες καί δχι ό 
Σαρρής.

(Χειροκροτήματα) 
κ. Α. ΣΑΡΡΗΣ: Συνάδελφοι,
Πριν σάς απασχολήσω καί έγώ 

λιγάκι, 6ά ήθελα νά θέσω ένα θεμα
τάκι. Στήν αρχή, μπήκε τό θέμα, γιά 
τό αποτέλεσμα τού ελέγχου τών 'Ορ
κωτών Λογιστών καί πάρθηκε από
φαση νά μήνδιαβαστή.

Προτείνω στη Γενική Συνέλευση, 
αν τό έγκίνη, τό αποτέλεσμα αύτό 
πού έχει καί τό ζουμί, ή δλη ή έκθε
ση άν είναι δυνατόν νά δημοσιευθή 
στήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ γιά νά τό μά
θουμε δλοι.

'Η Γενική Συνέλευσις όμοφώνως 
εγκρίνει τήν ώς άνω πρότασιν. 
κ. Α. ΣΑΡΡΗΣ: Συνάδελφοι, 
Είμαι σίγουρος δτι δλοι μας, έδώ 

μέσα, έχουμε ένα παράξενο συναί
σθημα, κάτι μεταξύ πίκρας καί στε
ναχώριας. Καί αύτά απορρέουν, άπό 
δλα αύτά πού συμβαίνουν στον Σύλ
λογό μας, τόν τελευταίο καιρό. Πι
στεύω δτι τό συναίσθημα αΰτό γί
νεται πιο έντονο, γιατί είχαμε αρ
χίσει νά πιστεύουμε δτι κάτι καλό 
πήγε νά γίνη άπό τήν στιγμή πού
ορίσθηκαν οί εκλογές.

"Αν καί τό σσύτημα τών εκλογών, 
δέν είναι αύτό πού ή κίνησή μας δέ
χεται, έν τούτοίς μπήκαμε στις έ- 
κλογικές διεργασίες, γιατί διαπι
στώσαμε δτι τά συλλογικά πράγμα
τα, πήγαιναν καί δυστυχώς πηγαί
νουν άπό τό κακό στό χειρότερο.

Διαπιστώθηκε παλαιότερα, δια
πιστώνεται άκόμη καί σήμερα, δτι 
μέσα στην ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ μας οι
κογένεια, υπάρχουν άνθρωποι, πού 
πάνω άπ’ δλα έχουν τίς προσωπικές 
τους μόνον φιλοδοξίες, τίς ανόητες 
εθνοσωτήριες σκέψεις, άνθρωποι πού 
κατευθυνονται σάν πιόνια, άπό έξω- 
τράπεζικούς κύκλους, καί άλλα Κέν
τρα λήψης άποφάσεων.

Έχουν μπή λοιπόν αυτοί οί αν- 
θρωποι σάν ογκόλιθος μπροστά μας, 
σάν τεράστιο εμπόδιο πού δέν αφή
νει τούς ύπόλοιπους νά προχωρή
σουν. Καταλαβαίνετε, δμως συνάδελ
φοι, δτι γιά νά μπορεί νά γίνεται αύ
τό τό πράγμα, σημαίνει δτι οί άν
θρωποι αυτοί, αντλούν άπό κάπου 
μιά τεράστια δύναμη. Ποιά είναι 
αΰτή ή δύναμη καί ποιοι είναι αυ
τοί οί άνθρωποι πού τήν υποστηρί
ζουν;

Τό βέβαιο είναι δτι οπωσδήποτε 
δέν είμαστε εμείς καί έσεΐς, καί ό- 
πωσδήποτε δέν είναι ή δύναμη πού 
απορρέει άπό τήν ελεύθερη βούληση 
καί επιθυμία τών Τραπεζικών συν
αδέλφων.

Ποιές είναι οί συνέπειες δλων αυ
τών; Γ ιατί άν δέν υπήρχαν συνέπειες, 
μπορεί αύτό τό γεγονός, νά μήν ε
νοχλούσε καί καθόλου. Δυστυχώς, 
είναι αλήθεια, δτι ό χώρος μας, δέν 
διακρίνεται γιά ανησυχίες καί πολ
λές φορές, αντιμετωπίζει παθητικά, 
θά έλεγα, σοβαρές καταστάσεις. Εί
ναι αλήθεια δμως, δτι συνέπειες υ
πάρχουν καί πολλές καί μ ε- 
γ ά λ ε ς.

Τά αίτήματά μας βουλιάζουν δλο 
καί πιο πολύ. Τά αιτήματα αύτά έ
χουν άμεση σχέση μέ τήν επιβίωσή 
μας, είτε είναι οικονομική, είτε είναι 
ηθική, μέσα στήν Τράπεζα. Ποιος 
επιτέλους, θά άγωνισθή, καί θά υ
περάσπιση απέναντι στη συμμαχία 
Κυβέρνησης και εργοδοσίας κα.ί μέ
χρι πότε θά βρισκόμαστε σέ αυτήν 
τήν άθλια κατάσταση;

"Ενα παράδειγμα έδωσε ό συν
άδελφος πού πριν άπό μένα μίλησε. 
Στο παρελθόν ένα Συμβούλιο γεμά
το άπό εσωτερικές αντιθέσεις, χρε
ώθηκε μέ μιά μομφή. Δέν στέκομαι 
έδώ, γιατί πιστεύω δτι σήμερα δέν 
είναι ώρα ανάλυσης καί κριτικής, τής 
εποχής καί τής στιγμής εκείνης.

Τό χρεωκοπημένο Δ.Σ. τό διαδέ
χθηκε προσωρινή Διοίκηση. Ρητή έν- 
τολή, εκλογές καί λύση τών έπειγόν-

των θεμάτων. Αύτή ήταν ή απόφαση, 
κύριε Ίατρίδη καί δχι γυρίζοντας 
τά όιάψορα καταστήματα (Κεντρικόν 
κατάστημα Πειραιώς), νά λέτε «Θά 
λύσω δύο θέματα καί θά μείνω γιά 
πάντα Πρόεδρος».

Άπό πού αντλούσατε τήν βεβαιό
τητά σας γιά τήν παραμονή σας αύ
τή, αφού Οέν μπορέσατε ούτε αύτά 
τά δύο θέματα νά λύσετε; Καί δχι 
μόνον δέν λύσατε, κύριε Ίατρίδη, 
θέματα, αλλά δουλέψατε αρνητικά 
καί κόντρα στά συμφέροντα μας, γι
ατί τό μόνο πού σάς απασχολούσε, 
ήταν ή καρέκλα καί δ,τι φέρνει αύ
τή ή καρέκλα.

Καταστρατηγίσατε παράφορα τό 
Καταστατικό. Σάς κυνηγούσαν οί 
Σύμβουλοί σας νά κάνετε συμβού
λιο. Ψάχνανε πάντα νά σάς βρούνε, 
γιά οποίο σοβαρό θέμα παρουσιαζό
τανε, καί πάντα βρισκόσαστε σέ κά
ποιο διάδρομο τής Διοίκησης, μέ τόν 
έναν ή μέ τόν άλλον. Διερωτώμεθα, 
μήπως ήταν έκεΐνο τόι Συμβούλιό 
σας;

Πάντως είναι γεγονός καί σάς τό 
αναγνωρίζω δτι έχετε πετύχει κάτι.

Κύριε Ίατρίδη,
Είπα δτι πετύχατε ένα πράγμα. 

Είναι αλήθεια, δτι πετύχατε, νά ά- 
πομονωθήτε στό Συμβούλιο καί νά 
έρθετε σέ αντίθεση μέ δλο τό υπό
λοιπο Διοικητικό Συμβούλιό σας. 
Μάς ρεζιλέψατε άκόμη καί στό Δι
καστήριο, προ ημερών, κ. Ίατρίδη, 
όταν καταθέσατε δτι μόνον έσεΐς εκ
προσωπείτε τό Δ.Σ. καί δταν είπα
τε στον Νομικό σας Σύμβουλο, «σέ 
παύω». ’Αλήθεια, διερωτώμαι, γιατί 
τό Πρωτοδικείο όρισε καί τούς άλ
λους συμβούλους, γιατί διόρισε αν
τιπροέδρους, γιατί διόρισε Γενικό 
Γραμματέα;

Έάν έσεΐς μόνος, σάν καπετάν 
ένας, αποφασίζατε, διατάζατε καί 
έκτελούσατε, τί χρειαζόντουσαν οί υ
πόλοιποι;

Άλλα στά τόσα παράσημα πού 
δπως είπε καί ό προηγούμενος συν
άδελφος, είδαμε στήν Τραπεζιτική 
νομίζω δτι θά έπρεπε νά προσθέσε
τε άλλο ένα, ένα παράσημα ανθρώ
πινης καί αξιοπρεπούς συμπεριφο
ράς καί σεβασμού τών συνεργατών 
σας καί τών συναδέλφων. 
Συνάδελφοι,

Υπάρχουν καυτά προβλήματα, 
καθαρά επαγγελματικά. Τά είπαμε 
καί τά τονίσαμε πολλές φορές. Στό 
παλιό εκλεγμένο Διοικητικό Συμβού
λιο, ή Δημοκρατική Ενότητα Συν
δικαλιστικών Κινήσεων, είχε κάνει 
πλήθος προστάσεων Στήν συνέχεια 
μέ τις ανακοινώσεις, πάντα παίρνα
με θέσεις καί πληροφορήσαμε τούς 
συναδέλφους. Λύση στά προβλήμα
τα δέν δόθηκε καμμία.

Θά μάς πή ό κ. Πρόεδρος, ό κ. 
Ίατρίδης, δτι πήραμε υποσχέσεις. 
Υποσχέσεις πολλές, ένα σωρό, αλ
λά λύση στά προβλήματα μας καμ
μία. Καί δχι μόνον αύτό, άλλα μπαί
νουν καί άλλα προβλήματα, συσ
σωρεύονται άλλες ανασχέσεις, καί 
στό τέλος άφαιροΰνται κατακτημένα 
δικαιώματά μας.

Άναφέρομαι στό γνωστό θέμα 
τροποποίησης τοΰ Κανονισμού τής 
αύτασφαλείας μας. Είναι ντροπή γιά 
όσους άπό τούς εκπροσώπους μας, 
συνέργησαν σ’ αύτό. Πρέπει νά έ- 
παναφερθή ή καταργημένη διάταξη. 
Ή έργοδοτική εισφορά, γιά όλες 
,τίς περιπτώσεις. Διακρίσεις καί 
διαχωρισμοί, δέν είναι σωστοί.

Ή Τράπεζα μάς χρωστάει λεφτά, 
επειδή δέν υπολογίζει σωστά, επί
δομα, Δώρα, υπερωρίες, (μειωμένα 
κατά 1)24). Δικαστικές αποφάσεις 
τό αναγνωρίζουν αΰτό. Ή Τράπεζα 
έτσιθελικά, δέν μάς δίνει τά λεφτά, 
καί 6 Σύλλογός μας αναπαύεται. 
Ό ’Οργανισμός Σχέδιο, τών κυρίων 
Δρούγγα καί Μαυρουλίδη, δέν δίνε
ται στον Σύλλογο, γιατί δέν άπη- 
χεΐ τίς άπόψεις τής Διοίκησης.

Μά, συνάδελφοι, τί μάς ένδιαφέ- 
οει αϋτό τό πράγμα εμάς; 'Ένα 
άλλο σοβαρό πρόβλημα, τό όποιο 
μπορεί νά δημιουργήσει ένα νέο άν- 
τισύλλογο είναι τό πρόβλημα τών 
ΤΕΛιΕΡΣ. Φωνάζουν οί άνθρωποι, 
δίκαια τά αίτήματά τους1. Βγήκε 
μιά Εγκύκλιος τοΰ Υποδιοικητή κ. 
Τζαννετάκη. Επιτέλους, είναι γεγο
νός δτι δίνει θέσεις καί κάποιες λύ
σεις στά προβλήματα τους. Καί έ
δώ,. παρεμβαίνει ή Τραπεζική γρα
φειοκρατική διαδικασία, μέ τά γρα
νάζια της καί δέν αφήνει νά ύλο- 
ποηθή ή Εγκύκλιος.

Ή επετηρίδα, τό μόνο πού έκανε, 
ήταν νά κατοχύρωση τούς αλεξιπτω
τιστές τής έπταετίας. Θά λέγαμε 
τό μπράβο γιά τήν επετηρίδα πού 
βγήκε, αλλά θά τό λέγαμε αν δίπλα 
στό κάθε όνομα τού συναδέλφου, 
έ'μπαινε καί ή ημερομηνία πρόσλη
ψής του στήν Τράπεζα.

ΕΝ ΜΕΛΟΣ: Όμιλε! μακράν τοΰ 
μικροφώνου, μη άκουόμενος.

κ. Α. ΣΑΡΡΗΣ: Δέν είναι τό ί
διο ή ήμερομηνία γεννήσεως, κύριε 
συνάδελφε.

ΕΤναι πραγματικότητα, δτι αύτό 
πού δίνει κάποιο ιδιαίτερο νόημα καί 
κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στον 
συνδικαλισμό, είναι ό διεκδικητικός 
του χαρακτήρας. Τί σημαίνει αϋτό; 
Σημαίνει δτι ό βασικός στόχος κάθε 
συνδικαλιστικής προσπάθειας, πού 
μπορεί νά σύνθεση ένα συνδικαλιστι
κό κίνημα, πρέπει νά είναι ή σωστή, 
ή λογική καί ή αντικειμενική μελέ

τη τών προβλημάτων πού άπασχο- 
λοΰν κάθε χώρο δουλειάς, καί τόν 
χώρο τόν δικό μας, άπό τήν μιά με
ριά καί άπό τήν άλλη, ή καλή καί 
σωστή μεθόδευση, γιά τήν επίλυση 
αυτών τών προβλημάτων.

Τίποτε άπό αύτά δέν έχει γίνει 
μέχρι σήμερα. Προσπαθήσαμε καί 
προσπαθούμε, κύριοι συνάδελφοι, 
νά τό κάνουμε εμείς. Προβλήματα, 
σοβαρώτατα καί πιεστικά γυρεύουν 
άμεση λύση, τά προτάξαμε μπρο
στά. Καί τέτοια είναι ό ένιαΐος 
Σύλλογος, πού τό πιπιλίζουμε πολύ, 
άλλα δυστυχώς άπ’ τίς εκπροσωπή
σεις μας δέν είδαμε τό ανάλογο εν
διαφέρον νά υλοποιούν αυτήν τήν 
επιθυμία.

Τό Καταστατικό τού Συλλόγου 
μας, ό εκδημοκρατισμός τού χώρου 
μας, άμεσες καί έμμεσες κοινωνικές 
παροχές, συνθήκες εργασί
α ς καί έδώ στέκομαι.

Άναφέρομαι σέ μιά μεγάλη μερί
δα συναδέλφων τού Κέντρου Μηχανο
γραφίας, πού τούς συγκεντρώνουν 
τόσες καί τόσες φορές, διάφοροι εκ
πρόσωποι καί τούς λένε δτι θά δοθή 
λύσις. Καί λύσις δέν έχει δοθή σέ 
αυτούς τούς ανθρώπους. Νομίζω 
πώς κοροϊδεύονται. "Εχουν πραγμα
τικό πρόβλημα καί χρειάζεται με
γάλη πρσοχή, γιατί πραγματικά, 
έχουν «ανθυγιεινή εργασία.

Καί άφησα τελευταίο τό αίτημα 
γιά τίς εκλογές τής 1 9 τοΰ Μάρτη. 
Δέν ανεχόμαστε, συνάδελφοι, παρά
ταση δπως δέν τήν «ανέχονται όλοι 
οί συνάδελφοι, έκτος βέβαια άπό τόι 
έθνοσωτή ρα συνάδελφο, Νίκο Ζέρβα.

ΕΝ ΜΕΛΟΣ: Όμιλεΐ μακράν τοΰ 
μικροφώνου, μη άκουόμενος.

κ. Α. ΣΑΡΡΗΣ: Δέν είναι έδώ 
συνάδελφε, δέν μπορούσε νά ήτανε, 
άλλα επισημαίνω ότι στην προσφυ
γή αΰτή, ό Πρόεδρος κ. Ίατρίδης 
παρενέβη υπέρ τής προσφυγής. 
Συνάδελφοι,

Σέ σάς μένει νά κρίνετε τούς «αν
θρώπους, έγώ θέλω δμως αυτήν τήν 
στιγμή άπό αυτήν τήν θέση, νά σάς 
καλέσω νά πάρετε θέση. Άν κατα
κρίνετε τήν ενέργεια γιά τήν παρά
ταση αύτή, νά τό πήτε δημόσια, καί 
ή απόφαση νά δημοσιευθή, μέ ευθύ
νη τοΰ Συλλόγου καί μέ έξοδα του 
Συλλόγου, σέ δλον τόν αυριανό Τύ
πο, γιά νά μπορέση μιά καί δέν 
βγήκε άκόμη απόφαση άπό τό Δικα
στήριο, νά μάθη τήν απόφαση τού 
κυρίαρχου Σώματος.

’Αναμένω κ. Πρόεδρε, 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό συνάδελφος 

Σαρρής, κάνει μία πρόταση. Έγκρί- 
νεται;

'Η Γενική Συνέλευσις όμοφώνως 
εγκρίνει τήν ώς άνω πρότασι τοΰ κ. 
Σσρρή.

κ. Α. ΣΑΡΡΗΣ : Ή άπόψασις, 
έπ<χναλμβάνω, μέ ευθύνη καί μέ έξο
δα τοΰ Συλλόγου, θά πρέπει νά δη- 
μοσιευθή αΰ,ρ;ο στον αυριανό Τύπο, 
σέ κατάλληλη θέση, γιά νά μπορέση 
τό Δικαστήριο, νά μάθη τήν άπόφαση 
τοΰ κυρίαρχου Σώματος. 

(Χειροκροτήματα) 
κ Π I ΣΚΟΠΟΣ: Όμιλεΐ μακράν 

τοΰ μικροφώνου, μή άκουόμενος. 
κ Α. ΣΑΡΡΗΣ: Κύριε Πίσκοπε, 
Έάν αύτή τή στιγμή υπάρχει ε

πιθυμία νά ΰλοποιηθή ή πρόταση, 
γιατί θυμάσαι πολύ καλά, έτι σέ 
ένα μέλος τοΰ Δ.Σ. μπορεί νά φύγη, 
μιά συγκέντρωση τής ΟΤΟΕ, στην 
όποια παρευρισκόσουν ήταν πάνω - 
κάτω ή ίδια ώρα, όταν έφυγε άνακοί- 
νωση τής ΟΤΟΕ καί δημοσιεύθηκε 
σέ όλες τίς εφημερίδες τήν έπομένη. 
Έάν θέλουμε, τό μπορούμε, δέν μέ
νει παρά στον Πρόεδρο, νά δώση εν
τολή σέ ενα μέλος, νά φύγη αύτήν 
τήν στιγμή νά προλάβη δλον τόν αυ
ριανό Τύπο.

(Χε ι ροκροτή ματα) 
κ. Α. ΣΑΡΡΗΣ: Πιστεύω πώς γί

νεται κύριε Πρόεδρε, έτσι; Ένεκρί- 
θη, ή δέν ένεκρίθη;

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένεκρίθη. 
κ. Α. ΣΑΡΡΗΣ: Θέλω συνάδελφοι 

νά πιστεύω ότι ή άπόφαση δέν θά δι
καίωση τούς δυο τρεις αυτούς άντι- 
συναδέλφους όπως τούς χαρακτήρισε 
ό προηγούμενος ομιλητής, αλλά θά 
δικαίωση εμάς, τούς συναδέλφους 
Τραπεζιτικούς. "Αν έτσι γίνει, μπρο
στά μας έχουμε εκλογές Προσπάθει
ες γιά ενότητα γίνονται καί βρίσκω 
τήν ευκαιρία, νά σημειώσω θετικά 
τήν παρουσία τών παλαιών γνωστών 
συναδέλφων, Μαυρουίδη, Πουλή, Κέη, 
Σαλΐμπα, Θοδωράκη καί άλλων.

Πιστεύω ότιί ή παρουσία τους 
καί ή προσπάθεια τους, αν δέν συν- 
δεθή μέ όρους, δεσμεύσεις καί ΰπα- 
ογρ-εύσεις, θά βρή τήν ανταπόκριση 
καί τήν άμέριστη υποστήριξη πού 
θέλουν. Σέ αντίθετη περίπτωση, έ- 
μεΐς οΐ νέοι συνάδελφοι, πού ένωθή- 
καμε καί κάναμε τήν Δημοκρατική 
‘Ενότητα ΣυΥδικαλιστικέον Κινή
σεων, επειδή πιστεύουμε σέ κάποια 
συνδικαλισμό άλλης νοοτροπίας, 
χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς δεσμεύσεις, 
χωρίς έμπαιγμούς καί παλλινδρομή- 
σείς, θά διεκδικήσουμε τήν ψήφο 
σας.

(Χειροκροτήματα)
Σημειώστε συνάδελφοι, ότι θέλου

με νά βρεθήτε δλοι κοντά μας, γιατί 
πιστεύουμε βαθειά καί θέλουμε νά 
τό πιστέψετε καί έσεΐς, ότι ή λύση 
όλων τών προβλημάτων, βγαίνει 
πάντα μέσα άπό σωστό διάλογο με
ταξύ άνθρώπων πού σέβονται άλ- 
λήλους.

Σάς ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα)
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κ. Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ: Ή θέση μου 

στο βήμα είναι για την κρι
τική, του άπελθόντος Διοικητικού 
Συμβουλίου, μέ την ψηφοφορία μομ
φής κατά τον Σεπτέμβριο και έν 
συνεχεία τής προσωρινής Διοικήσε
ις.

Ή παρούσα Γενική Συνέλευση, 
διαφέρει, ρστό όλες σχεδόν τις προ
ηγούμενες. Έάν Εμοιαζε μέ τις άλ
λες θά είχαμε διαβάσει, πράγμα τό 
όποιον δεν εκονε ή προσωρινή Διοί
κηση καί δεν Εκανε διότι άνέμενε ό 
κ. Πρόεδρός της την απόφαση τού 
Δικαστηρίου τής παρατάσεως μέ
χρι τις 2.20' καί δεν κυκλοφόρησε 
την ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ ή όποια είναι 
Ετοιμη προς διανομήν για νά δια
βάσουμε τον απολογισμόν καί τά 
υπόλοιπα οικονομικά.

Θά κάναμε κριτική λοιπόν, άλ
λοι μεν θά κάκιζαν τό Δ.Σ. τό 
πρώτο, τό αιρετό, καί έν συνεχεία 
την προσωρινή Διοίκηση, άλλοι θά- 
λεγοον, καλώς Επραξαν, θά ξημέρωνε 
θά μάς εύρισκε ή τρίτη πρωινή, καί 
έν συνεχεία θά μέναμε 30—40 άτο
μα εδώ μέσα, νά κάνουμε μια ψηφο
φορία μεταξύ μας, τά γνωστά πάντα 
πρόσωπα, διότι δυστυχώς 40—50 
Εχομε τό κουράγιο, οί άλλοι συν
άδελφοι δεν Εχουν τό κουράγιο, καί 
ίσως νά εύθυνώμεθα εμείς γι’ αυτό. 
"Εχομε μία ευθύνη Εμείς οί συνδι- 
καλισταί, ας πούμε συνδικαλισταί, 
οί όποιοι κατά κύριο λόγο ανεβαί
νουμε στο βήμα καί σάς άπασχο- 
λοΰμε έπϊ σειρά ώ·ρών.

Διαφέρει, διότι τό Δ.Σ. τό όποιο 
έξελέγη άπό τις αρχαιρεσίες τής 
6ης καί 7ης Δεκεμβρίου 1975, ά- 
πετελέσθη άπό διαφόρους συναδέλ
φους, οί όποιοι ήταν υποψήφιοι σε 
διάφορα σχήματα.

Δυστυχώς, γιά δλους τους έργα- 
ομένους γενικά, ό Νόμος 6)75, Εφε
ρε τό αποτέλεσμα γιά τό όποιο εί
χαμε κατηγορσήει καί τότε τήν Γ. 
Σ.Ε.Ε. θά ένθυμήσθε καί τό Εργα
τικό Κέντρο, καί δλους έκείνους οί 
όποιοι βρήκαν τον Ν. 6)75, ώς κα
τάλληλο έκείνη τή στιγμή, νά μπουν 
άφοΰ δεν μπορούσαν νά μπούν τό
σα χρόνια μέσα στο Δ.Σ. Ό νόμος 
αυτός είχε βασικό στόχο νά φθά- 
σουμε έμεΐς καί έν συνεχεία καί άλ
λοι Σύλλογοι καί άλλες 'Ομοσπον
δίες στο κατάντημα αυτό, διότι 
τάσεις πολιτικές καί τάσεις συνδι
καλιστικές μέσα σέ Ενα Δ.Σ. δέν 
μπορούν νά συνυπάρξουν καί μοι
ραίου είναι τό Δ.Σ. αυτό, αντί νά 
άσχολήται μέ τά θέματα τών συν
αδέλφων πού εκπροσωπεί, νά προσ
παθεί νά έκμεταλλευθεϊ είτε πολιτι- 
κώς, είτε συνδικαλιστικώς, τήν δια
μάχη αΰτή καί νά άγωνίζωνται ποι
ος θά βγή νικημένος άπό τον άγώ- 
να αυτόν πού γίνεται μέσα σέ μία 
αίθουσα πού λέγεται αίθουσα συν
εδριάσεων Δ.Σ.

’Εξελέγη τό Δ.Σ. Διαβάσαμε 
τότε, άνακοινώσεις, εφημερίδες, 
προβολή αιτημάτων. Υπήρξε ενα 
Προεδρείο, τό όποιο, όπως γράφει 
καί σέ άνακοινώσεις, πώς υπήρξε. 
Δέν σάς άναφέρω ιστορικά γεγο
νότα γιατί είναι σέ δλους γνωστά. 
Θά ήτο μία ταλαιπωρία σας.

Δυστυχώς, κατά τήν άποψή μας, 
τά θέματα δέν έπήγαιναν καλά. Σάν 
μειοψηφία |μεΐς, είχαμε διαχωρίσει 
τήν θέση μας δημοσίως. Είχαμε υ
ποχρέωση νά τό πράξωμε καί τό 
πράξαμε.

Είχαμε υποχρέωση νά σάς Ενη
μερώνουμε έπϊ τών διαφωνιών μας 
καί τό πράξαμε. Πράξαμε συνειδη
τά εις τό άκέραιον τό καθήκον μας. 
Τώρα, αν τό Συμβούλιο αΰτό, «οδη
γήθηκε εις τήν κατάσταση αυτή, 
καί έσεϊς κατά πλειοψηφία, τό κα- 
θαιρέσατε, ήταν δικαίωμά σας καί 
τό έπράξατε.

Λογοδοτήσαμε, δλοι, στήν περα
σμένη Γενική Συνέλευση καί έκρί- 
νατε καί βγάλατε τά συμπεράσμα- 
τά σας.

Μετά άπό αυτήν τήν κατάσταση, 
ήρθε ό διορισμός τής προσωρινής 
Διοικούσης Επιτροπής, κάτι τό ο
ποίον καί ό ’Αστικός Κώδικας και 
οί Νόμοι υπαγορεύουν.

Τά γεγονότα άκούσθηκαν έδώ. 
Θλιβερά τό φαινόμενο. Δυστυχώς, 
κατά ενα μεγάλο μέρος, δλοι εΰ- 
θυνόμεθα. Δέν κάνω κριτική τής 
προσωρινής Διοικήσεως. Αΰτή, ά- 
σχολήθηκε, μέ τό νά γίνη Σώμα, 
μέ τό νά όργανώσης τούς χορούς, 
καί νά κάνη ορισμένες έπισκέψεις 
στά Φυλάκια νά προσφέρη τηλεορά
σεις καί δώρα, διότι τον Νοέμβριο 
άνέλαβε, τον Δεκέμβριο λήγει ή χρή- 
σις.

Στις 14 Ίανουαρίου τού ’77, 
προσπάθησε ό συνάδελφος Διλιντάς 
καί ό συνάδελφος Μαυρουλίδης καί 
άλλοι συνδικαλιστικοί παράγοντες 
νά πετύχουν τήν οργάνωση μιάς ο
μάδας συναδέλφων γιά νά φτιάξουν 
ενα σχήμα σέ εΰρντάτη βάση, όπως 
είπαν. "Οπως είχε γίνει καί κατά 
τις παραμονές τών άρχαιρεσιών τού 
1975, μέ καρμπόν Εγινε καί στις 
14 Ίανουαρίου τού 1977, καί τότε 
τά ίδια σχεδόν πρόσωπα, είχαν 
κάνει διάφορες Επαφές, διάφορες 
συσκέψεις, στή Λέσχη τού Συλλό
γου μας, γιά νά ευρουν κάποιο Ε
δαφος συνενννοήσεως κσ:ί συ εργα
σίας γιά νά μπορέσουν νά κατέ-

βουν σίς εκλογές μέ μιά πλατειά 
βάση.

Δυστυχώς καί έκεϊ τότε δέν υ
πήρξε συνεργασία. Η ΠΑΣ ΚΕ, ό
πως γνωρίζετε δλοι καί ή όποια μέ 
άνακοινώσεις σάς Ενημερώνει, συν- 
ειργάσθη μέ τό συνάδελφο Θεοφα
νόπουλο. Ό συνάδελφος Διλιντάς 
κατέβηκε αΰτοτελώς μέ τά υπόλοιπα 
σχήματα.

Διότι τότε ήταν ή απλή άναλογι- 
κή. Στις 14 Ίανουαρίου τού 1977, 
έν όψει άρχαιρεσιών πάλι στον 
Σύλλογό μας, τό ίδιο άκριβώς γε
γονός.

Τότε, άν ό κ. Θεοφανόπουλος Ε
κανε τήν πρόσκληση, ή άν μεταξύ 
τους δλοι Εκαναν τήν πρόσκληση 
στούς Εαυτούς τους, συνήλθαν αρ
κετοί συνάδελφοι συνδικαλισταί με
ταξύ τών όποιων ό κ. Θεοφανόπου
λος, ό κ. Π ουλής, νομίζω άπουσία- 
ζε ό κ. Μαυρουλίδης, ό κ. Κέης, ό 
κ. Μυλωνάς, ό κ. Σαρρής καί νομί
ζω ό κ. Λίτινας καί άλλα πρόσωπα 
καί συζήτησαν τον τρόπο μέ τον 
όποιον θά μπορέσουν νά φτιάξουν 
ενα σχήμα γιά νά κατέβουν στις 
Εκλογές.

Τό τί συνεζήτησαν, τίς λεπτομέ
ρειες, τά παζάρια, αυτά άν Εχουν 
τήν καλωσύνη οί συνάδελφοι άς μάς 
τά πουν άπό τού βήματος. Πού διε- 
φώνησαν, ποια σημεία δέν ήταν κοι
νά νά συμφωνήσουν.

Στις συσκέψεις τού 1975 καί 
1977 ό μόνος πού δέν παρέστη ή
μουν έγώ, άν καί Εκπροσωπούσα 
τήν μεγαλύτερη μερίδα τών συναδέλ
φων. Επομένως ό σκοπός τών συ
σκέψεων δέν ήτο ή συνεργασία, άλ
λα ή κοινή άντιμετώπιση τού συν
δυασμού μας.

Θά περιμένου άπό τού βήματος αύ- 
τοΰ, γιά νά ένημερωθήτε καί Εσείς 
καί έγώ, τά σημεία τής διαφωνίας 
τών συναδέλφων αυτών, γιατί Εμφα
νίσθηκαν μετά άπό 2—3 μέρες, 
άπ’ δ,τι κατήγγειλε ό συνάδελφος 
Διλιντάς σάν ΔΣΣ, τόν συνάδελφο 
Θεοφανόπουλο, δτι Εσπευσε μέ ά- 
νοκοίνωση νά έμφανισθή μέ τούς 
άνθρώπους πού Εχει συνεργάτάς δ- 
τι Επιδιώκουν τήν εΰρυτάτην συν
εργασίαν.

Καί έν συνεχεία οί παλαιοί συν
άδελφοι συνδικαλισταί, σεβαστοί 
καθ’ δλα νά βγάλουν καί αυτοί μία 
άνακοίνωση, νά μιλήσουν γιά μία 
εύρυτάτη συνεργασία.

"Οταν Εσείς συνάδελφοι, μπήκα
τε σέ μία αίθουσα καί καθήσατε σέ 
ενα τραπέζι, πριν γίνετε συμβού
λιο καί δέν βρήκατε μία βάση νά 
συνεργοισθήτε προεκλογικώς, νά 
μάς Εκπροσωπήσετε, νά φτιάξετε 
Εναν Σύλλογο άξιο τής ιστορίας τού 
Συλλόγου τών ’Υπαλλήλων τής ΕΤΕ, 
πών είναι δυνατόν νά καθήσετε σάν 
Διοικητικό Συμβούλιο, γιά νά άπο- 
φασίσετε, όταν άνεπισήμως καί έκ 
προοιμίου ή διαφωνία σας ήταν 
γνωστή, στούς περισσοτέρους συν
αδέλφους πού ήξεραν δτι θά συναν- 
τηθήτε Εκείνην τήν ήμέρα.

Δυο λόγια άκόμη θά σάς πώ. 
Βρισκόμεθα έν δψει Εκλογών. Θά 
κάνω καί έγώ 5 λεπτά «προεκλογι
κό κήρυγμα», έφ’ όσον Εκανε τήν άρ- 
χή ό συνάδελφος Διλιντάς, είμαι υ
ποχρεωμένος γιά τό συνδικαλιστι
κό συμφέρον τής παρατάξεώς μου 
ίσως άνέβη καί ό συνάδελφος Θεο
φανόπουλος νά πράξη τό ίδιο νά 
σάς πώ δύο πράγματα.

Δέν είναι γνωστό σέ κανένα, πό
σα σχήματα θά διεκδικήσουν τήν 
ψήφο σας γιά νά λύσουν τά θέμα
τα τά σοβαρά πού μάς άπασχολούν. 
Καί έδώ κάνω μιά παρένθεση μετα
ξύ τών όποιων είναι καί τό θέμα 
τής προσλήψεως τέκνων συναδέλφων 
καί μιά καί φοβάται ό κ. Διοικητής 
τόν Τύπο, Ερωτώ: τόν Τύπο τόν φο
βήθηκε γιά τήν πρόσληψη τών τέ
κνων συναδέλφων, όταν στις Στρα
τιωτικές Σχολές, όταν στις Παι
δαγωγικές Άκαδημίες, όταν παν
τού στο Δημόσιο, καί στον κύκλο 
τών δημοσιογράφων διοχετεύουν μέ 
διαφόρους τρόπους τά τέκνα τους 
καί κάνουν δημοσιογράφους στά 
μεγάλα συγκροτήματα, δταν προς 
πάσαν κατεύθυνσιν δλοι οί Εργα
ζόμενοι Εχουν τό προνόμιο στον κύ
κλο τους νά βάζουν κατά προτίμη
ση τά τέκνα των, πώς τολμούν οί 
δημοσιογράφοι αυτοί, νά στρέφων- 
ται Εναντίον τών συμφερόντων τών 
δικών μας καί νά υίοθετή τίς δημο
σιεύσεις αύτές ό κ. Άγγελόπουλος;

"Οχι, κύριοι συνάδελφοι, δεν θά 
μάς κατευθύνη ό Τύπος, έάν τού ά- 
ρέση τού Τύπου Εμείς θά άκολουθή- 
σωμε τή γραμμή Εδώ μέσα, όπως 
μάς συμφέρη καί δπως συμφέρει 
στήν Τράπεζα βασικά, καί δχι δ
πως συμφέρει στόν Τύπο, γιατί ό 
Τύπος πληρώνεται άπό τήν ’Εθνική 
Τράπεζα καί δταν κάποτε συζητού
σαμε, νά δημοσιεύσουν Εναντίον τής 
Διοικήσεως, τότε μάς Ελεγαν: ξέ
ρετε, ή Διοίκησις δέ θά μάς δώση 
τά δάνειο πού ζητάμε.

Αυτό είναι Ενα θέμα, δέν άναφέ- 
ρομαι στά άλλα, είναι πολλά, αλλά 
Επειδή έθίγη απόψε, δτι ό Τύπος,
. . .ας φοβάται ό κ. Άγγελόπουλος 
τόν Τύπο σέ άλλα θέματα, τά όποια 
είναι πολύ σοβαρώτερα καί πού Ε
χουν απασχολήσει πολλές φορές

τίς στήλες του καί Εν συνεχεία νά 
φοβηθή τόν Τύπο γιά τό θέμα αυτό.

Θά κάνω τήν δήλωσιν δτι θά εί
μαι αρχηγός ψηφοδελτίου, τό όποιο 
θά διεκδικήση τήν ψήφο σας, μέ τήν 
υπόσχεση, δτι θά συνεχίσω, δπως Ε
χετε άκούσει, δπως Εχετε διαβάσει 
καί δπως Εχετε ζήσει τήν τακτικήν 
μου, μακρυά άπό κάθε κομματική 
Επιρροή καί τό τονίζω αύτό.

Συνάδελφοι, προσέξτε, οί κομ
ματικές Επιρροές άποβλέπουν μόνον 
στήν Εκμετάλλευση τών Εργαζομέ
νων. ’Αλλοίμονο, αν πιστέψουμε ό
τι τά Κόμματα ένδιαφέρονται γιά 
τούς Εργαζομένους. Τότε, ή μάχη θά 
έδίδετο δχι πώς νά υποδουλώσουν 
τά διοικητικά συμβούλια, γιά νά τά 
χρησιμοποιήσουν γιά πολιτκές σκο- 
πμότητες, γιά πολιτικούς ρόλους, 
αλλά τήν μάχη θά τήν Εδιναν μέ
σα στή Βουλή, καί θά διαβάζαμε 
καθημερινώς στόν τύπο δτι ό τά
δε βουλευτής Εθεσε τό θέμα Εκείνο 
τού Κλάδου, καί άγωνίσθηκε στή 
Βουλή νά παρασύρη και άλλους 
βουλευτάς συναδέλφους του, γιά νά 
πιέσουν τήν Κυβέρνηση νά λύση 
τά θέματα τών Εργαζομένων.

κ. ΤΡΙΜΗΣ: Όμιλεΐ μακράν τού 
μικροφώνου μή άκουόμενος.

κ. Ν. Π I Σ ΚΟΠΟΣ : Κύριε Τρί- 
μη, κάντε μου τήν χάρη, δ,τι Εχετε 
νά πήτε νάρθήτε Εδώ πάνω, παλλη- 
καρίσια νά τό πήτε, καί νά σάς 
άπαντήσω. Δέν Εχω μάθει νά φο
βάμαι κανέναν. "Εχω άπαντήσει καί 
σέ δλους γιά τήν δλη μου ιστορία, 
κατά τήν διάρκεια πού Εσείς οί ί
διοι κύριοι μέ Εκλέξατε. Ούτε ό Πα
παδοπούλας, ούτε ό Παττακός, ού
τε ό Ίωαννίδης μέ Εξέλεξε. Έάν δε- 
χθήτε κύριοι, δτι Εσείς οί ίδιοι πή
γατε στις κάλπες καί ψηφίσατε, Ε
κείνο πού σάς Επέβαλε ή δικτατο
ρία, τότε είστε άξιοι τής τύχης 
σας, διότι ψηφίσατε Εκείνο πού σάς 
Επέβαλε ή δικτατορία.

(Χειροκροτήματα)
Έάν λοιπόν τά δέχεσθε αυτό, Ε

σείς είστε οί υπαίτιοι καί δχι Εγώ 
κ. Τρίμη, διότι δύο φορές οί συν
άδελφοι μοΰ Ενεπιστεύθηκαν τίς τύ
χες τους, καί πάρα πολλοί συνάδελ
φοι άπό αυτούς οί οποίοι μέ κατη
γόρησαν γιά χούντα, ή σαν υποψή
φιοι μαζί μέ μένα. ’Αλλά οί συν
άδελφοι τότε, μέ Ελεύθερη βούλη
ση, μέ Ελεύθερη θέληση, τούς άπε- 
δοκίμασαν, διότι έκινοΰντο καί κι
νούνται μέ κομματικά κριτήρια.

Αΰτή, κύριοι συνάδελφοι, είναι ή 
θέσις μου Επί τών θεμάτων. Νά εί
στε βέβαιοι, δπως Εχω πράξει μέ
χρι σήμερα, τό καθήκον μου θά τό 
πράξω καί μετά.

Δηλώνω δτι θά διεκδικήσω, μα
κρυά άπό κάθε κομματική ή συνδι
καλιστική έπιδιωκομένη συνεργα
σία, διότι είμαι ό άν επιθυμητός, δέν 
μέ θέλουν ορισμένα κόμματα, τί νά 
κάνωμε, θέλουν άλλους, πού π στά 
Εφαρμόζουν τήν γραμμή. Εσείς θά 
τό κρίνετε καί Εσείς μεθαύριο μέ τό 
σύστημα τό παλαιό, μέ τό σύστη
μα πού άπό τής ίδρύσεως τού Συλ
λόγου γίνονται Εκλογές, καί τό ό
ποιο τώρα όψιμα ορισμένοι συν
άδελφοι κατηγορούν, γιατί άπό τό 
1917 πού είναι ό Σύλλογός μας δέν 
βρέθηκε κανείς νά τόκατηγορήση, 
άλλα τώρα βρίσκονται ορισμένοι, 
θά άποφασίσετε Εσείς, ποιος θά εί
ναι Εκείνος ό όποιος θά συνέχιση νά 
άγωνίζεται γιά τά θέματά σας.

Ευχαριστώ πολύ.

Ή ομιλία ίου συν. ΑΙΑΙΝΪΑ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 4η ΣΕΛ.) 
σημαία τού Συλλόγου μας πολύ 
ψηλά, βοηθήσαμε τήν 'Ομοσπονδία 
νά λύση πολλά προβλήματα πιο 
δύσκολα άπό Εκείνα τά όποια άντι- 
μετωπζει τώρα.

Μέλημα λοιπόν τού Εκ λεγομένου 
ΔΣ είναι νά στεριώση καί νά δυνα- 
μώ,ση τήν 'Ομοσπονδία μας, ή ό
ποια, δέχεται τώρα καί ενα χρόνο, 
τά πυρά τών Εχθρών τού ορθόδοξου 
καί άνεξάρτητου συνδικαλισμού. 
Γιατί; Διότι δέν θέλει νά ύποκύ- 
ψη σέ συμβιβασμούς διότι δέν θέ
λει νά εχη καμμιά Εξάρτηση.

Ή 35ετία πού δέν θά λύση μο
νάχα τό πρόβλημα τού άδιεξόδου 
πού Εχει δημιουργηθή, εις τό χώρο 
μας, μέ τή συσσώρευση μεγαλοβα- 
θμούχων, ή όποια εμποδίζει τήν ά- 
νέλιξη τού προσωπικού, άλλά θά 
βοηθήση καί εις τήν λύσιν τού προ
βλήματος τής άνεργίας πού μαστί
ζει τό Επιστημονικό προλεταριάτο 
τής χώρας μας, θά πρέπει νά είναι 
ενα άπό τά κύρια μελήματα τού 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Καί γιά νά μήν σάς κουράσω κύ
ριοι συνάδελφοι, Εκφράζω τήν βε
βαιότητα δτι ή παρούσα Γεν. Συν
έλευση άν βέβαια ή προσφυγή τού 
συναδέλφου Ζέρβα καί ή παρέμβα
ση τού κ. Προέδρου δέν τήν άν σ
τρέψη, καί δέν πάνε χαμένοι δλοι 
αυτοί οί κόποι, όλων Εμάς Εδώ, πι
στεύω δτι άπ’ αυτήν τήν Γενική 
Συέλευση θ'ά βγή τό όργανο Εκείνο, 
τό όποιο θά δοξάση καί πάλι τόν 
Σύλλογο τών ’Υπαλλήλων τής Ε
θνικής Τραπέζης, Επ’ ώφελεία όλων 
μας. "Ας παραμερισθοΰν οί προσω
πικές φιλοδοξίες κΓ άς ένισχύσου- 
με δλοι τούς αύτοεπιστρατευμένους 
«παλαιούς».

Ευχαριστώ.

Συνάδελφοι,

’Εργάζομαι στό Κεντρικό Κατά
στημα τής Πάτρας. Μιλάω γιά δεύ
τερη φορά σέ Γενική Συνέλευση τού 
Συλλόγου μας. Τήν πρώτη φορά μί
λησα, συνάδελφοι, μέσα σ’ ενα κλί
μα πού είχε δημιουργήσει ή τότε 
ηγεσία τού Συλλόγου μας, Θεοφα
νόπουλος, Χαρίτος κλπ. "Ενα κλίμα 
αβεβαιότητας γιά τά συλλογικά μας 
πράγματα. Είναι γνωστό σ’ δλους 
μας δτι αίτιος δλης αυτής τής κατά
στασης ήταν ό προσφιλής τού Λά- 
σκαρη Θεοφανόπουλος, ό άνθρωπος 
πού Εσπασε τήν άπεργία τού κλά
δου μας καί βοήθησε τήν Κυβέρνη
ση νά περάσει τόν άντεργατικό νό
μο 330)76 πού δσο καί άν προσπά
θησε νά μάς πείσει δτι δέν θίγει τά 
συμφέροντα τής Τραπεζοϋπαλληλι
κής μας οικογένειας δεν τά κατάφε- 
ρε. Ή 'Ομοσπονδία μας Εκανε ενα 
μεγάλο αγώνα γιά νά μήν περάσει

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 4η ΣΕΛ.)

μέντο, φωτοτυπία κειμένου όλων 
τών υποψηφίων τού Ε.Κ.Ε.Σ., Εκεί 
βέβαια φιγουράρει καί ό συνάδελ
φος Πίσκοπος.

(Διαλογικαί συζητήσεις)

κ. I. ΜΥΛΩΝΑΣ: Είναι αΰτή ή 
άνεξάρτητη τοποθέτηση τού κ. Πί- 
σκοπου άραγε;

Ή σημερινή τακτική τού κ. Π ί
σκοπου Εχει καί τά Εξής βασικά 
χαρακτηριστικά.

1. Προβάλλει μέ υποκριτική υπερ- 
αγωνιστικότητα καί τελείως δημα
γωγικά δσα άπό τά προβλήματα τού 
προσωπικού Εχουν ήδη μελετηθή καί 
προβληθή άπό άλλες κινήσεις καί Ε
χουν ήδη θετική καί καθολική απή
χηση άπό τό προσωπικό (τακτική 
τού μασημένου φαγητού δηλαδή). 
’Αποφεύγει όμως συστηματικά νά 
πάρει θέση σέ προβλήματα που α
κόμα συζητιούνται, πού Εχουν άγ- 
κάθια, πού ή α ή 6 λύση τους αμφι
σβητείται.

2. ' Ο τρόπος πού προβάλλει τά 
προβλήματα είναι τελείως άόρι
στός, Επιφανειακός, άνεύθυνος καί 
συγκεχυμένος, 'ττρο^γμοξ φυσικό γιατί
δέν ένδιαφέρεται γιά τά ίδια τά 
προβλήματα, άλλά μόνον γιά νά 
Εμφανίζεται δτι άσχολείται μέ αύτά.

3. ’Έχει σέ κάθε του άνακοίνωση 
κύριο στόχο τήν δημιουργία κλίμα
τος άποσταθεροπο ίηση ς μέ παρα
πλανητικές καταγγελίες δσων άπο- 
καλύπτουν τόν πραγματικό του ρό
λο. Καί κυρίως Εχει τό θράσος αύ- 
τός μέ τίς προαναφερθεΐσες δε
σμεύσεις καί Εξαρτήσεις πού Εχει, 
νά καταγγέλει τίς κινήσεις μας, 
πού πάντα άγωνίζονται γιά συνδι
καλισμό άδέσμευτο, αυτόνομο καί 
άνεξάρτητο άπό Εργοδοσία, κυβέρνη
ση καί κόμματα. Πού πάντα άγωνι- 
ζόμαστε γιά νά μπορούμε πρωτό- 
βουλα κοί όντικειμενικά, νά διεκδι- 
κούμε δλοι μαζί καί νά πετυχαίνου
με τίς σωστές λύσεις τών προβλη
μάτων μας.

4. ’Ακόμα Εχει τό θράσος ό Σω- 
τήρας Πίσκοπος νά γίνεται τιμη
τής τών Ενεργειών άλλων καταξιω
μένων άπό τήν δλη συνδικαλιστική 
τους δραστηριότητα συναδέλφων. 
Συναδέλφων, συνδικαλιστών πού 
ξεκίνησαν άπό τό μηδέν. Πού ξεκί
νησαν μέσα άπό τίς πάρα πολύ 
δύσκολες συνθήκες τής χουντικής 
περιόδου. Πού άντιμετώπισαν τόν 
άποπροσανατολισμό καί τήν συν
δικαλιστική άπενεργοποίηση τής 
πρώτης μετά τήν δικτατορία Επο
χής. Πού άγωνίστηκαν νά στήσουν 
στό χώρο δουλειάς μας Ενα υγιή 
καί συνεπή συνδικιχλισμό γιά τήν 
προστασία τών συμφερόντων μας. 
Πού δέν σταμάτησαν νά δουλεύουν 
μέ Επιτυχία γιά τά προβλήμο,. 
μας.

Υπάρχουν βεβαίως καί άλλα θέ
ματα σχετικά μέ τήν διαχείριση τού 
συλλόγου πού θά πρέπει νά άνα- 
κοινωθούν. Είναι τό πόρισμα τού 
Ελέγχου τών όρκωτών λογιστών. 
Στις 6 καί 7 σελ. τού πορίσματος 
διαπιστώθηκε Ταμειοκή άνωμαλία 
στή διαχείριση τής Λέσχης. ’Ακόμα, 
διάφορα Εξοδα δώρων, Εορτών, ψυ- 
χάγωγίας, δέν είναι καλυμμένα άπό 
νόμιμα δικαιολδγητικά. Όλα αύτά 
είναι πολύ σοβαρά πράγματα καί 
πρέπει τό συντομώτερο δυνατόν νά 
γίνουν γνωστά στούς συναδέλφους 
καί νά δοθούν οί άν άλογες διευκρινί
σεις. Καί νά καταλογισθοΰν ευθύ
νες Εκεί πού πρέπει: είτε στό Προ
εδρείο Π ίσκοπου, είτε στό Προ
εδρείο Θεοφανόπουλου.

Συνάδελφοι, υπάρχουν πολλά καί 
καυτά θέματα καί γενικά καί ειδικά. 
Τά γενικότερα πρέπει νά τά άντι- 
μετωπίσουμε σέ Επίπεδο 'Ομοσπον
δίας, δπως Συλλογικές Συμβάσεις,

ό 330. Ό Θεοφανόπουλος καί ή κλί
κα του προδώσανε τόν αγώνα μας 
αύτό. Πέτυχαν αύτό πού ήθελαν. Τό 
νομοσχέδιο Εγινε νόμος. Είναι ό πε
ρίφημος 330 πού τόσο στοίχισε καί 
θά στοιχίσει ακόμα στούς Εργαζο
μένους. Άλλά οί συνάδελφοι, ή 
πλειοψηφία τών Εργαζομένων στήν 
Εθνική Τράπεζα δέν ξεγελάστηκε. 
Τό απέδειξε μέ τή μομφή πού Εδω
σε στούς απεργοσπάστες τού δί
καιου αγώνα μας.

Μετά τή μομφή καί άνάκληση τού 
Δ.Σ. διορίστηκε μέ δικαστική από
φαση νέο Δ.Σ., ό χρόνος πέρασε 
καί φθάσαμε στή σημερινή Γ.Σ. Δέν 
Εχω νά πώ τίποτα γιά τό διορισμένο 
Δ.Σ. γιατί πέρα άπό μερικούς χο
ρούς καί μερικές πίττες πού Εκοψε, 
δέν Εχει νά μάς παρουσιάσει τίποτε 
άλλο. Συγγνώμη ξέχασα καί μερι
κές τηλεοράσεις στ’ άκριτικά φυλά
κια. Δέν θά τού καταλογίσω αυτή

αυξήσεις, 5νθήμερον, ημερομίσθια, 
άπεργίες, φορολογικές άπαλλαγές.

Περισσότερο συγκεκριμένα γιά 
τίς φορογικές άπαλλαγές θά ήθελα 
νά θέσω ύπ’ δψιν σας ενα πολύ ση
μαντικό στοιχείο πού δείχνει καθα
ρά πόσο άνιση είναι ή φορολογική 
κατανομή καί πώς συνέχεια χειρο
τερεύει σέ βάρος τών Εργαζομένων. 
"Εχω μία στατιστική μελέτη πού 
άναφέρει δτι, Ενώ μεταξύ τών Ετών 
74 καί ’76 ό μισθός ώρισμένων κα

τηγοριών ιδιωτικών καί τραπεζικών 
υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 40% πε
ρίπου, ή άντίστοιχη αύξηση τού 
φόρου Εφθασε τό 324%! ! !

Συνάδελφοι, υπάρχουν πολλά καί 
καυτά θέματα πού πρέπει νά άντι- 
μετωπισθούν. Γιά δλα αύτά είμαστε 
υποχρεωμένοι δχι μόνο νά προετοι
μάσω με τήν δική μας άγωνιστική κι
νητοποίηση, άλλά καί νά παίξωμε 
πρωτεύοντα ρόλο στά πλαίσια τής 
'Ομοσπονδίας. Πράγμα πο ύδέν ςί- 
ναι δυνατόν νά γίνη μ’ αΰτή τήν κα
τάσταση τής προσωρινής διορισμέ
νης Επιτροπής.

Γ ιά τά άλλα θέματα δπως αύτά 
γιά τά όποια προγραμματίσθ'ηκε ή 
προειδοποιητική άπεργία, γιά τίς 
2 Μαρτίου. Οί 4 Σύλλογοι τής ’Ε
θνικής Εχουν τό δικαίωμα καί πρέ
πει νά προχωρήσουν εις τήν άπερ
γία. "Αν γιά οίουσδήποτε λόγους ή 
προσωρινή Διοίκησις δέν θέλει ή 
είναι άνίχανη νά συμμετάσχη εις τήν 
άπεργία αΰτή, τότε σήμερα τό κυ
ρίαρχο Σώμα ή Γενική μας Συνέλευ- 
σις μπορεί νά πάρη σχετική άπό- 
φαση.

ΕΝ ΜΕΛΟΣ: Όμιλεΐ, μή άκουό
μενος.

κ. I. ΜΥΛΩΝΑΣ: Λάθος συνάδελ
φε. ιΓατί τήν Εχομε τή Γενική Συν
έλευση; Δέν νομίζετε δτι υπάρχει 
μιά ποιοτική διαφορά μεταξύ τής 
άπόφασης πού πάρθηκε καί τής ά
ποψης πού Εκθέτω; Θά Επρεπε σάν 
Συνδικαλιστής πού λέτε δτι εΐ- 
σαστε νά τή βλέπετε. Ή άπάφασις 
ούτή πού πάρθηκε καί τήν όποιαν 
βεβαίως δέν μπορώ νά άλλάξω μπο
ρώ δμως νά τήν κριτικάρω, λέει 
δτι θά γίνη μία άλλη Επιτροπή ά- 
χώνα, ώρισμένοι συνάδελφοι θα 
πάνε νά βοηθήσουν αΰτήν τήν επι
τροπή κλπ.

Δηλαδή σέ κάθε περίπτωση τό 
κυρίαρχο Σώμα ή Γενική Συνέλευση 
γιατί θά πρέπει νά άποκόπτεται 
άπό τίς διαδικασίες. Γιατί θά πρέ
πει, δηλαδή οί συνάδελφοι νά μή 
συμμετάσχουν σ’ αΰτή τή λήψη τών 
άποφάσεων. Μεθοδεύτηκε κάτι τε
λείως άσχημο. Έν πάση περιπτώσει 
πάρθηκε αΰτή ή άπόφαση, κάνω τήν 
κριτική μου γιά τό μέλλον.

Τελειώνοντας θά ή'θελα νά τονί
σω δτι γιά νά άντιμετωπισθοΰν δ
λα αύτά τά θέματα πρέπει τό συν
τομότερο δυνατόν νά άποκτήσωμε 
νέο Εκλεγμένο καί άνανεωμένο Δ.Σ. 
πού θά μπορέση νά άντιμετωπίση 
τή σημερινή κατάσταση, νά δημι- 
ουργήση τίς προϋποθέσεις Εκείνες 
γιά τή διεκδίκηση τών αιτημάτων 
μας γιά τή διαφύλαξη τών συμφε
ρόντων, γι’ αΰτή τήν ϊδια μας τήν 
ύπαρξη.

Συνάδελφοι, οί κινήσεις μας πέ
ραν άπό όποιεσδήποτε άγαθές 
προθέσεις καί φιλολογικές Εκκλή
σεις γιά Ενότητα, Εχουν προχωρή
σει μέχρι σήμερα μέ θετικά καί 
συγκεκριμένα βήματα στή δημιουρ
γία Ενιαίου δημοκρατικού, συνδι
καλιστικού φορέα. Άπό 29 ‘Οκτω
βρίου καί 1 1 Νοεμβρίου 1976, μέ ά- 
νακοίνωσή μας θέσαμε τήν προβλη
ματική τής ένωτικής διαδικασίας 
καί άπό τότε δέν πάψαμε νά άνα- 
πτύσσουμε κάθε πρωτοβουλία καί 
νά δουλεύουμε προς αΰτή τήν κατεύ- 
θυσνη.. Εύχαριστώ.

(Χειροκροτήματα)

τή στιγμή ευθύνες γιά κείνα πού εί
χε στοιχειώδες καθήκον νά κάνει καί 
δέν Εκανε, άλλά θέλω νά τονίσω αυ
τό πού πρέπει νά κάνει τώρα. Καί 
αυτό είναι νά προωθήσει τή διαδικα
σία γιά τίς Εκλογές καί δχι νά ζη
τάει παράταση άπό τό δικαστήριο. 
Φθάνουν πιά οί χοροί καί οί πίττες.

Μετά άπό αΰτή τήν άναδρομή στό 
πρόσφατο καί καυτά παρελθόν, Ε
πανέρχομαι συνάδελφοι, στή Γ.Σ. 
Βλέπουμε πάλι τόν κ. Θεοφανόπουλο 
νά προσπαθεί νά ξεφΰγει άπό τό 
παρελθόν, πού τόσο τόν καίει, καί 
νά μάς λέγει δτι Επρεπε ή προσωρι
νή Διοίκηση νά λύση διάφορα θέμα
τα μέσα σ’ Ελάχιστο χρόνο. Θέμα
τα πού τόσο οτΰτός δσο καί ό κ. 
Πίσκοπος είχαν όλόκλήρα χρόνια 
στή διάθεσή τους νά λύσουν καί ού
τε πού τά προώθησαν. Θέματα καυ
τά, θέματα ζωτικής σημασίας γιά 
μάς, συνάδελφοι, δπως ό όργανι- 
σμός υπηρεσίας, τό άσφαλιστικό, τό 
περίφημο «κλάσμα», ή Ενοποίηση, 
τών συλλόγων καί τών ταμείων κ.λ. 
π. Μιλάει ό Θεοφανόπουλος γιά λύ
ση θεμάτων καί μάς κοροΐδευε. Μάς 
κοροΐδευε γιατί σάν ηγετικό στέλε
χος τής Γ.Σ.Ε.Ε., δέχτηκε τόν έμ- 
παιγμό τού 15% καί μάλιστα σέ δύο 
δόσεις, φαίνεται καθαρά πόσο συμ
πλέει μέ Κυβέρνηση καί Εργοδοσία. 
Σάς Ερωτώ, λοιπόν, συνάδελφοι, 
πώς είναι δυνατόν ό άνθρωπος αυτός 
νά προωθήσει καί νά λύσει θέματα 
τού συλλόγου μας, άφοΰ ούτε τήν 
τόσο απαραίτητη γιά μάς πραγμα
τική αύξηση δέν ζήτησε.

Άλλά αρκετά, συνάδελφοι, χάσα
με τό χρόνο μας μέ τό Θεοφανόπου
λο. Καιρός είναι νά δούμε τί μάς λέ
ει ό κ. Πίσκοπος. Ό άνθρωπος πού 
φόρεσε μετά τή δικτατορία τή δη
μοκρατική μάσκα, ναι συνάδελφοι, 
γιά μάσκα πρόκειται. Τή φόρεσε 
καί τήν Εβγαλε πάλι βάζοντας υπο
ψηφιότητα στό χουντικό ψηφοδέλτιο 
τού Φιλίππου γιά τό Ε.Κ.Α. Ναί, 
συνάδελφοι πρόκειται γιά μάσκα. 
Επιμένω. Τή ξανάβγαλε σήμερα στό 
ιερό τούτο βήμα λέγοντάς μας δτι 
στή Βουλή τής Δημοκρατίας σήμε
ρα κανείς βουλευτής, κανένα κόμμα, 
δέν άντιπροσωπεύει τά συμφέροντα 
τών Εργαζομένων. Φαίνεται δτι γι’ 
αυτόν μόνον οί συνταγματάρχες Εκ
προσωπούν τά συμφέροντά μας καί 
κανείς άλλος. Μέ λίγα λόγια άφησε 
νά Εννοηθεί σήμερα ό κ. Πίσκοπος 
δτι ή Βουλή είναι άχρηστη καί πρέ
πει νά κλείσει. Μάς μιλάει κΓ αύτός 
ό άνθρωπος πού δέν Εχει «ίσιο παι
δί» γιά Επίλυση θεμάτων. Μιλάει γιά 
νέο ’Οργανισμό υπηρεσίας, γιά λύ
ση τού άσφαλιστικού, γιά ενοποίη
ση ταμείων. Ρωτάω. Τόσα χρόνια τί 
Εκανε; "Η μήπως τά θυμάται κάθε 
παραμονή Εκλογών, απλώς καί μό
νο γιά νά ζητάει τήν ψήφο μας.

Δέν θέλω νά σάς κουράσω, συν
άδελφοι. Θά άναφερθώ σέ δυο πρά
γματα καί τελειώνω.

ΠΡΩΤΟ Σέ μιά άνακοίνωση τού 
Π ίσκοπου σχετικά μέ τό «;Γνωρί- 
ζομεν ύμΐν» στήν άνακοίνωση αΰτή 
γράφει Επί λέξει:»

«‘Ολόκληρο τό κείμενο τού σχολί
ου είναι άπαράδεκτο. Υβρίζει χω
ρίς Εξαίρεση τό σύνολο τών εργαζο
μένων στήν ’Εθνική Τράπεζα καί δ
λους τούς Τ ραπεζοϋπαλλήλους». 
Συνάδελφε, Πίσκοπε, συμφωνώ μέ 
τίς άπόψεις σας γιά τό νέο φρού
το πού μάς προσφέρει ή Εργοδοσία. 
Άλλά δέ μπορώ νά δεχτώ νά τό κα
τακρίνετε Εσείς πού εύλογίσατε τή 
χουντική «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», τό περι
οδικό πού κυκλοφόρησαν τά όργανα 
τής χούντας μέ σκοπό νά άποπρο- 
σανστολίσουν τούς συναδέλφους βλέ
ποντας δτι δέν περνούσαν τά σχέ
διά τους.

ΔΕΥΤΕΡΟ: Θά άναφερθώ σ’ ενα 
θλιβερό, γεγονός πού συνέβηκε πρόσ
φατα στό Κέντρ. Κατ. Πάτρας. Λό
γω υπερβολικού φόρτου Εργασίας 
καί σημαντικής έλλεΐψεως προσωπι
κού σέ διάστημα λιγότερο άπό 10 
μέρες Εγιναν δύο απάτες σέ βάρος 
δύο συναδέλφων ταμιακών. Μία τού 
ύψους τνώ 700.000 καί ή άλλη, τών 
20.000. Είναι αδιανόητο πιστεύω 
καί νομίζω δτι ή Διοίκηση δέν θά τά 
πράξει νά ζητήσει ευθύνες τή στι
γμή πού τά ταμεία φθάνουν νά περ
νούν τά 800 παραστατικά τήν ήμέ
ρα, παρά τή σχετική Εγκύκλιο πού 
τά ανεβάζει στά 250. Οί συνάδελ
φοι είναι άνθρωποι καί δχι ρομπότ. 
"Οταν άδιαφοροΰμε γιά τίς συνθή
κες πού δουλεύουν, δέν πρέπει νά δέν 
μπορούμε νά τούς ζητάμε ευθύνες. 
Ό διαγωνισμός πού προκηρύχτηκε 
γιά τά 80 άτομα δέν νομίζω νά λύ
σει τό πρόβλημα. ’Αντιστοιχούν πε
ρίπου 4 άτομα σέ κάθε νομό. "Ολοι 
ξέρουμε ποιές είναι οί πραγματικές 
άνάγκες.

Αύτά, συνάδελφοι, γιατί πιστεύω 
δτι τά θέματα Εχουν έξαντληθή άπό 
προηγούμενους ομιλητές. Μόνο ή Ενό
τητα τών συνεπών συνδικαλιστικών 
δυνάμεων θά λύσει τά προβλήματά 
μας. "Ολοι ξέρουμε ποιοι είναι οί 
συνεπείς καί αΰτούς πρέπει νά υπο
στηρίξουμε.

100 ουν.
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στη μα έττί σει ράν έτών άντι υπαλλη
λικήν στάσιν τής Διοικήσεως τής έν 
έν λόγω Τραπέζης, τάσσεται αλλη
λέγγυος προς τούς απεργούς καί 
δίδει υλικήν ένίσχυσιν τοΰ δίκαιου 
αγώνα τους. Διαθέτει τό ποσόν 
τών 300.000 δραχμών.»

★

Ψήφισμα πού να έκφράζη τή θέ
ληση τής Γενικής Συνελεύσεως κατά 
τής παρατάσεως τής θητείας τής 
προσωρινής Διοικήσεως υπεβλήθη 
άπό τον συν. Άντ. Σαρρή καί ένε- 
κρίθ'η άπό τή Γεν. Συνέλευση.

Τό ψήφισμα πού άπεφασίσθη νά 
δημοσιευθεϊ στις ημερήσιες έφημε
ρίδες γιά νά γίνη γνωστή ή απόφα
ση τής Γεν. Συνελεύσεως, δημοσιεύ
εται σε άλλη σελίδα.

■*

Έκτος ήμερησίας διατάξεως, ό 
συν. Νικ. Μανδράκος έζήτησε νά 
διαβαστεί στή Γεν. Συνέλευση ή ά
πόφαση τών "Ορκωτών Λογιστών 
πού έ'καναν έλεγχο γιά τήν περίοδο 
1.1.1968—31.12.1976.

"Η σχετική πρόταση καί συζήτη
ση πού έγινε είναι ή ακόλουθη:

κ. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ: Κύριοι συν
άδελφοι,

Επειδή, ώς γνωστόν, ορκωτοί 
Λογισταί, είχαν άπασχοληθή μέ τά 
διαχειριστικά τού Συλλόγου μας, 
τά οικονομικά δηλαδή κα τό πόρι
σμα είναι ήδη τελειωμένο, παρακα
λώ πολύ νά εγκρίνετε τήν πρότασή 
μου, ή οποία άκολουθή.

Παρακαλεΐται τό Προδρεΐο, συμ
περασματικά τουλάχιστον, νά μάς 
Ειαβάση ποιά είναι ή απόφαση τών 
"Ορκωτών Λογιστών επί τοΰ οικο
νομικού θέματος, γιά τό όποιο ά- 
σχολήθηκαν.

Ευχαριστώ.
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε συνάδελ

φε, νά μήν μπλέξουμε σέ τέτοια θέ
ματα παρακαλώ. Είναι έκτος "Ημε
ρήσιας Διατάξεως κατ’ άρχήν καί 
δεύτερον είναι ένας τόμος.

κ. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ : Τό συμπέρα
σμα είναι δέκα σελίδες.

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δέκα σελίδες 
νά τίς διαβάσουμε τώρα;

κ. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ: Θά πρέπει τό 
Σώμα νά ένημερωθ'ή. Παρακαλώ νά 
άναγνωσθή τό πόρισμα.

κ. IΑΤΡ ΙΔΗΣ : Κύριοι συνάδελ
φοι.

Μόλις τό μεσημέρι, στις 11.30 
μας έδωσαν δύο τόμους, οί "Ορκω
τοί Λογισταί, παρουσία ολοκλήρου 
τοΰ Δ.Σ. καί είναι δύο τόμοι περί
που 250 σελίδες. ’Εάν νομίζετε δτι 
μπορεί νά διαβαστή, ευχαρίστως 
τίς έχουμε έδώ καί νά τίς διαβά
σουμε.

(Διαλογικαί συζητήσεις) 
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύρι

οι συνάδελφοι, θέλετε τά συμπερά
σματα νά σάς τά διαβάσουμε;

(Ταυτόχρονοι διαλογικαί συζη
τήσεις)

κ. Ν. ΠI ΣΚΟΠΟΣ : Κύριοι συν
άδελφο ι,

Κατόπιν άδειας τοΰ Προεδρείου 
θά πώ δυο λέξεις επί τοΰ θέματος 
πού άνέκυψε. Χαίρω Ιδιαιτέρως δι
ότι αυτήν τήν στιγμή ό συν. Μαν
δράκος, μάς έδωσε τήν δυνατότητα 
νά συζητήσουμε έπί τοΰ πορίσμα
τος τών "Ορκωτών Λογιστών, αλλά 
λυπάμαι διότι τό πόρισμα διενε- 
μήθη ΰπό μορφήν φέϊγ - βολάν στά 
μέλη τοΰ Δ.Σ. καθ’ ήν στιγμήν ά- 
φορά κρινόμενα μέλ ητοΰ Συλλόγου, 
σάν προηγούμενες Διοικήσεις, στις 
όποιες δεν έτέθησαν ύπ’ όφιν τά 
πορίσματα τών "Ορκωτών Λογιστών 
γιά νά μπορέσουν νά δώσουν διευ- 
κρινήσεις, έπί τών στημένων σημεί
ων, τά όποια έχει μέσα ή ’Έκθεση.

Πρέπει νά γνωρίζετε δτι τά προ
ηγούμενο αιρετό Δ.Σ. πού έξελέγη 
άπό τίς έκλογές τοΰ 1975, μεταξύ 
τών μελών τοΰ όποιου ήμουν καί έ- 
γώ, ομόφωνα άπεδέχθή τον έλεγχο 
τόσο τον διαχειριστικό, δσο καί 
τον διοικητικό, γιά νά άποκαλυφθοΰν 
ποιοι ήσαν χουντικοί, άπό τά έγ
γραφα καί τά ’Αρχεία τοΰ Συλλόγου 
καί ποιοί ήσαν άνωμάλως διαχει- 
ριζόμενοι τά οικονομικά τοΰ Συλλό- 
γουξ

Οί Επιτροπές πού είχατε διαβά
σει δτι είχαν συσταθή, μεταξύ τών 
όποιων ήταν στήν μία καί ό συν. Δι- 
λιντάς, όχι δεν έπεράτωσαν ποτέ 
τό έργο τους, οΰτε ή ,μία οΰτε ή 
άλλη, αλλά οΰτε ασχολήθηκαν ποτέ 
μέ τίποτα, καί κατόπιν αυτού τό 
Δ.Σ. άνέθεσε εις τούς ‘Ορκωτούς 
Λογιστάς, ομόφωνα, τον έλεγχο.

Δέχομαι λοιπόν καί έγώ, διότι 
άπ’ δ,τι σάς είπα προηγουμένως έ- 
νώ ή έντολή τοΰ Δ.Σ. ήταν νά γίνη 
έλεγχος τής έπταετίας, τώρα πού 
θά διαβασθή τό πόρισμα, θά διαπι
στώσετε καί μόνοι σας, δτι τό πό
ρισμα άναφέρεται τό πλεΐστον

στις χρήσεις τέλος τοΰ 1972 μέχρι 
τέλους τοΰ 1975, γιά τά προηγού
μενα χρόνια άνοφέρει δυό - τρεις 
περιπτώσεις, τά ξεπερνάει έπί τρο
χάδην καί άσχολείται .μέ τά άλλα.

Άπό τοΰ βήματος αύτοϋ, καταγ- 
γελω το πόρισμα άπό τήν πρώτη 
στιγμή ως φιάσκο, ώς στημένο, γιά 
νά άποτελέση προεκλογικό δπλο ώ- 
ρισμένων, δέν ξέρω ποιων, καί σέ 
αυτά επάνω νά δοθή ή μάχη. Θά 
πρέπει μετά τήν ανάγνωση συνάδελ
φοι, νά δοθή ή δυνατότητα, τόσο σέ 
αυτούς πού ήσαν Διοικ. Συμβούλιο, 
άπό τό 67 έως τό 69 καί 69—71, 
71—73, 73—75 καί 75—76 γιά νά 
δοθούν έξηγήσεις καί έν συνχεία με
τά τίς έξηγήσεις, τό πόρισμα νά τε- 
Εή ΰπό τήν κρίσιν σας, καί αν μέν 
προκόψουν εύθύνες, θά παρακαλέσω 
πολύ τήν Γενική Συνέλευση, νά πά- 
ρη απόφαση απόψε, νά άνατεθή τό 
θέμα σέ τακτικό ’Ανακριτή, καί οί 
υπεύθυνοι τών άνωμάλων διαχειρί
σεων νά καθήσουν στό σκαμνί.

Αύτό ζητώ άπόψε άπό τήν Γενι
κή Σ υνέλευση.

(Χειροκροτήματα)
Τέλος, ή Γεν. Συνέλευση άπεδέ- 

χθη πρόταση τοΰ συν. Άντ. Σσρ- 
ρη, νά δημοσιευθή στήν «Τραπεζιτι
κή», ή ουσία ή αν είναι δυνατόν ό- 
λόχληρο τό πόρισμα τοΰ έλέγχου 
τών "Ορκωτών Λογιστών.

★
Εκτός ήμερησίας διατάξεως ό 

συν. Στ. Λιαργκόβας υπέβαλε τήν 
άχόλουθη πρόταση:

κ. ΣΤ. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ: Έκτος 
ήμερησίας διατάξεως θέλω νά σάς 
απασχολήσω με μιαν πρότασιν. 
Στις 24 Δεκεμβρίου 1976, υπέβαλα 
μίαν οοίτησιν στό Σύλλογο, ή όποια 
έλεγε τά έξης:
«Κύριε Πρόεδρε,

Εύσεβάστως υποβάλλω ύμίν τήν 
παρούσα μέ τνή θερμή παράκληση 
δπως φέρητε ώς έτερον θέμα εις τήν 
προσεή Γενική Συνέλευση καί τό 
τής περιστλής υψηλών - δαπανών, έκ 
τοΰ Ταμείου τοΰ Συλλόγου μας, 
καθ’ δσον ύφίστανται σοβαροί λό
γοι συζητήσεως τούτου, ώς καί λή- 
ψεως άποφάσεων, ΰπό τοΰ κυριάρ
χου σώματος, προς άρσιν πάσης, 
έψεξής, παρεξηγήσεως.

Εξυπακουεται ότι έπί τψ σκοπψ 
τούτψ καί προ τής Γενικής Συνελεύ
σεως, απαιτείται προηγουμένως, ά- 
πάφασις τοΰ ύφ’ υμάς Διοικητικού 
Συμβουλίου σχετικώς.

Η παρούσα ύποβάλλεται ύμίν, 
δυνάμει τοΰ δικαιώματος, πού άπορ- 
ρέει εκ τοΰ ίσχύοντος Καταστατι
κού τοΰ Συλλόγου μας, άρθρο 9 
παρ. A3 δπου διά πάν θέμα ύπο- 
βληθ'ησόμενον ΰπό τήν κρίσιν τών 
Συνελεύσεων, απαιτείται προηγου
μένως άπόφασις Διοικητικού Συμ
βουλίου, ή έγγραφος πρότασις, ύ- 
πογραφομένη ΰπό τοΰ 1)20 τουλά
χιστον τών τακτικών μελών ύποβαλ- 
λο μένης δέ 5 ή μέρας, πρό τής τε- 
ταγμένης, διά τήν Γεν. Συνέλευσιν 
ημέρας.

Φυσικά έκλήθην εις τό Συμβού- 
λιον νά δώσω έξηγήσεις, γιά ποιον 
θέμα αφορά καί μέ παρέπεμψαν εις 
τον κ. Σπυριδάκη. Δέν ξρω κο,τά 
πόσον ή το αρμόδιος ό κ. Σπυριδά- 
κης νά τοΰ δώσω έξηγήσεις, αλλά 
ένώπιόν σας αποκαλύπτω δτι τό 
θέμα άφορά τον ίδιον.

Επειδή νοιμίζω δτι ό κ. Σπυρι- 
δάκης, αναμειγνύεται πέραν τών κα
θηκόντων του ώς υπαλλήλου, κάνω 
τήν πρόταση δπως, μέ τήν έγκρισίν 
σας απαλλαγή τοΰ λοιποΰ διά τούς 
λόγους πού θά σάς έξηγήσω αμέ
σως: .

Πρώτα - πρώτα, ή αμοιβή τοΰ κ. 
Σπυριδάκη άνέρχεται άπό 300.000 
δρχ. καί άνω έτησίως, χωρίς νά υ
πολογίσουμε σ’ αέιτό τίς διορθώ
σεις κ.λ.π.

κ. ΠΡΟΕΔΡΟ'Σ: Δέν είναι τής 
παρούσης στιγμής αύτό. . .

κ. Σ. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ: Είναι 
πρότασις κύριε Πρόεδρε, έκτος ή
μερησίας διατάξεως. ’Εάν μου ά- 
φαιρέσετε τον λόγο, θά καταφύγω 
στον Πρόεδρο τών Πρωτοδικών.

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δέν σοΰ άφαι- 
ρεϊ κανένας τον λόγο, αλλά αύτό 
μπο.ροΰσε νά γίνη μετά.

κ. Σ. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ: Κάνω λοι
πόν, τήν πρόταση ένώπιόν σας, νά 
απαλλαγή ό κ. Σπυριδάκης τών κα
θηκόντων του. "Υπάρχουν πολλοί 
συνάδελφοι ικανοί νά έκδώσαυν τήν 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ. Έγώ τουλάχιστον 
γνωρίζω πολλούς. Παρακαλώ είναι 
δεκτή;

(Διαλογικαί συζητήσεις) 
κ. Σ. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ: Παρακα

λώ έκανα μίαν πρότασιν. 
(Διαλογικαί συζητήσεις) 
κ. Σ. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ: * Η σιω

πή σας θεωρείται απόρριψη καί έ
νας έκαστον έξ υμών φέρει τίς ευ
θύνες του.

Συνάδελφοι,
Μιά ανασκόπηση τής τελευταίας 

δεκαετίας, θά ήταν ωφέλιμη διά τήν 
μελλοντικήν πορείαν τής συνδικα
λιστικής μας κινήσεως. Αρχίζω άπό 
τά χρόνια τής 7ετίας καί βλέπω 
δτι έκλέξαμεν ένα διοικητικόν συμ- 
βούλιον μέ τήν πίστιν δτι αυτοί οί 
άνθρωποι, ήσαν κατάλληλοι, νά δι
ευθύνουν καί νά έπιλύσουν τά προ
βλήματα τής τάξεώς μας.

Δυστυχώς, οί μυστικές συνεδριά
σεις των κατέληγαν σέ αποφάσεις 
αποπομπής τό πρώτον τοΰ συν
αδέλφου κ. Γιαννακοπούλου έν συ
νεχεία τοΰ συν. Ρωσσέτη καί άκο- 
λούθησαν οί άλλοι. Οϋτω άπέμεινεν 
ένα Διοικητικόν συμβούλιον ίκανώ- 
τατον μόνο διά προπαγάνδα, χωρίς 
νά δύναται ν’ αντιμετώπιση τά δι- 
ογκούμενα προβλήματα. Μέ τό πέ
ρασμα τών θλιβερών έκείνων χρόνων 
ήρθε ή μεταπολίτευσις. Ναρκωμέ
νοι, δπως είμαστε, έκλήθημεν νά 
έκλέξωμεν τάς αντιπροσωπείας μας 
χωρίς καν νά καταλάβουμε δτι ένώ
πιόν μας ΐσταντο τά ίδια πρόσωπα. 
Φορτωμένοι μέ τις αμαρτίες τοΰ πα
ρελθόντος μέ τό νέο δμως προσωπείο, 
οί δήθεν Δημοκράτες. Άπό αυτούς 
δέν είχα τίποτε άλλο νά περιμένω 
παρά μόνο τό άλληλοφ άγω μ α.

Περνώντας ό καιρός μέ ανεκπλή
ρωτες υποσχέσεις φτάσαμε ,· καί 
στήν απεργία τής 25ης Μαΐου.

"Η άπεργία αυτή απέδειξε πόσο 
άνίκανο καί επιπόλαιο ήταν τό σύ
νολο τοΰ Δ.Σ. μας νά φέρη εις πέ
ρα ςμιά τέτοια ιερή αποστολή. Μέ 
τήν ίδια άνευθυνότητα αντιμετωπί
ζουν καί σήμερα τήν κατάστασιν. 
Κύριοι συνάδελφοι ή σημερινή Γεν. 
Συέλευσις κατέληξε στήν άπόφαση 
μία έπιτροπή νά συμπαρασταθή στό 
διορισμένο Δ.Σ. ώστε πιο άντιπρο- 
σωπετυικά νά συζητήση μέ τον κ. 
Διοικητή τά καυτά μας θέματα έν- 
τός τής αύριο. Οί δύο όμως συνδι
καλιστές κ.κ. Π ίσκοπος καί Θεο- 
φανάπουλος καίτοι έπροτάθησαν, 
άπέφυγαν τεχνηέντως νά συμπαρα
σταθούν στήν κρίσιμη αυτή στιγμή.

’Άς έχουν ύπ’ δψιν των οί κ. συν- 
δικαλισταί οί όποιοι παριστάνουν 
τοποτηρητάς τοΰ δόγματος τών ερ
γαζομένων, δτι γιά δλα χρειάζε- 
αι θάρρος, ένότης καί αγώνας.

Ο Συνδικαλισμός ώς ένα σημείο 
είναι πολιτικά κίνημα, αλλά δέν 
πρέπει νά γίνεται κομματικό καί 
γίνεται κομματικό άπό τήν στιγμή 
πού τά συνδικαλιστικά στελέχη 
παίρνουν έντολές άπό τά γραφεία 
τοΰ κόμματος άν θά γίνη ή δχι ή 
άπεργία.

Στήν προκειμένη περίπτωση δύ
ναμαι νά πώ δτι ή προσπάθεια δι- 
εισδύσεως τών κομμάτων στον συν
δικαλισμό είναι ώς Ενα σημείο άνε- 
κτή.

Γιά μάς, δμως, νομίζω δτι ή ι
δανικότερη σχέσις είναι νά μπορέ
σω με έντός τοΰ χώρου μας νά έπι- 
φέρουμε τήν έξισορρόπησιν τής α
νεξαρτησίας τοΰ συνδικαλιστικού 
μας αγώνα άπό τήν μιά μεριά, καί 
τήν ιδεολογική του ταύτιση σέ μία 
αδογμάτιστη πολιτική άπό τήν άλ
λη.

Άναψορικώς μέ τό θέμα τών πτυ- 
χιούχων, οί όποιοι Επιδιώκουν τήν 
δημιουργία νέας ομοσπονδίας τονί
ζω: ’Άς έχουμε ύπ’ δψιν μας δτι 
στήν "Ελλάδα μέ πληθυσμό 9.000. 
000 περίπου υπάρχου 3500 πρωτο
βάθμιες οργανώσεις καί πάνω άπό 
60 ομοσπονδιακές οργανώσεις. Καί 
γιά νά γίνη άντιληπτός ό Εξωφρε
νισμός αυτός σέ δλη του τήν έκτα
ση, σκεφθήτε πώς σέ μιά χώρα με
γάλης βιομηχανικής άναπτύξεως δ
πως ή Γερμανία μέ πληθυσμόν ο
κταπλάσιον τοΰ δικού μος υπάρχουν 
μόνον 16 ομοσπονδίες καί προκειμέ- 
νου νά συσταθή δεκάτη έβδομη (δέν 
ξέρω έάν τώρα τελευταία έγινε) δι
εξάγονται έδώ καί 5 χρόνια συζη
τήσεις στή βάση καί στήν κορυφή 
μόνο γιά νά μήν προκληθή άποδυ- 
νάμωσις τοΰ συνδικαλιστικού κινή
ματος, σέ κάποιο κλάδο τής Γερμα
νικής οικονομίας.

Δυστυχώς γιά μάς, ή άτομικιστι- 
κή νοοτροπία, οί μωροφιλοδοξίες 
προβολής οί ύποπτες σκοπιμότητες 
καί οί νομικές διατάξεις περί κα
ταρτισμού καί υπογραφής συλλογι
κών συμβάσεων, οί οποίες αν δέν 
τροποποιηθούν ώστε νά περιέχουν 
δικαίωμα υπογραφής μόνο στήν πιο 
άντ ιπροσωπευτ ι κή άπό άποψη άριθ- 
μητικής δυνάμεως οργάνωση, θά έ
ξ ακολουθήσουν καί εις τό μέλλον 
ν’ άπειλοΰν τήν συνοχή καί τήν Ε
νότητα τοΰ προσωπικού μας.

Τό δέ πρόβλημα τώ μή πτυχιού- 
χων είναι κοινωνικό καί κατά συνέ
πειαν πολιτικό τό όποιον έάν ή έρ- 
γοδοσία άρνηθή νά έπι λύση όφείλουν 
άπαντα τά πολιτικά κόμματα νά τό 
υιοθετήσουν καί νά ρυθμισθή νομο- 
θετικώς.

Ευχαριστώ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΠΝ
Άξιότυμκ κύριιε Διοικητά,

Λαΐμ'βάναμιεν τήν τυμήν νά θ'έ- 
σιωιμεν ύπ’ δψιν 'Τμων τά κάτω- 
Οι μέ τήν πεπαίθήσιν δτι θά τύ- 
χωμεν τής ΰποιστηρίξεώ; σας.

Προ ένδεκαετίας προσεΧή ψθη- 
μεν εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν 
ώς έκτακτοι. μισθωτοί υπάλληλοι 
μέ τήν ύπόσχεσιν δτι θά μονι- 
μαπσυούμεθά καί θά έντασσώμε- 
θία εις τό βοηθητικόν προσωπι
κόν εις σύντομον χρονικόν διά
στημα κατά τά κρατούντα έν τή 
Τραπέζη. ’Αντί τής αναμενόμε
νης τακταπσιήσεώς μας, μάς ύ- 
ποχρέωισαν καί υπογράψαμε σύμ- 
βαίσιν ημερομισθίου νυκτοφυλα- 
κος αορίστου χρόνου μετά δκτά- 
μη,νον άπό τήν πρόσληψίν μας, 
διαβεβαιώνοντάς μας πώς δέν θά 
θιγώμιείθα.

Κύριε Διοικητά έχουν τακτο- 
ποιΐη|θή| εκατοντάδες υπάλληλοι 
πρααληφίθιέντες μετά άπό εμάς 
καί διά τής ιδίας οδού δπου το
ποθετηθήκαμε καί εμείς, βρέθη
κε δ τρόπος νά τακτοποιηθούν δ- 
λοι έκτος άπΐό εμάς τούς 30 πε
ρίπου νυκτοφύλακες οί όποιοι έρ- 
γαζόιμιε'θα εις τήν Τράπεζα μέ 
πλευστούς κινδύνους, διακινδυνεύ
οντας καί αυτήν ακόμη τήν σω
ματικήν μας ακεραιότητα καί δ
μως ή Τ/ράπεζα μάς έχει παρα
μερίσει σέ μιά γωνιά σάν παρά
σιτα.

"Ολοι σχεδόν οί νυκτοφύλακες 
έχουμε θυσιασθή άπό τήν εξον
τωτική εργασία, διότι παράλληλα 
ιμέ τό βραιδυνό ξιενύκτι δουλεύα
με καί τήν ήμερα κανονική βάρ
δια δπως δλοι οί υπάλληλοι τής 
Τραπέζης σέ διάφορες ύηπρεσί- 
ε·ς άλλοι σαν κλητήρες καί άλλοι 
σαν υπάλληλοι καί μάλιστα εις υ
πευθύνους θέσεις. Καί δμως Κύ
ριε Διοικητά ή υπεράνθρωπος 
αυτή προσφορά μας δέν έξετι- 
μΐήιθη δταν ή Τράπεζα προσπα
θούσε νά κάνη μέ εμάς τή δου
λειά της μιά καί γιά πολλά χρό
νια δέν προσλάμβανε προσωπικό 
ενώ' άνοιγε συνεχώς καινούργια 
υποκαταστήματα. Ένδεκα δλό- 
κληρα χρόνια τώρα παραμένουμε 
μέ τή: σύμβαση αορίστου χρόνου 
εκτεθειμένοι είς τήν κρίσιν τοΰ 
έκάστοτε προϊσταμένου μας καί 
ήίσφίαλιίσμένοι εις τό ΙΚΑ. Κύ
ριε Διοικητά καί λογικόν είναι 
καί δίκαιον νά ένταχθοΰμε είς τον 
βαθμό τον οποίον μισθοδοτούιμε- 
θα εξασφαλίζοντας τό ψωμί τών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστώ θερμά, όλους τούς 
συναδέλφους ιτού .μέ όττοιοδήττοτε 
τρόπο μοΰ συμπαραστάθηκαν ατό 
θάνατο τής άγαπημένης μου μητέ
ρας.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑ-ΓΚΑΡΑΚΗΣ

*■
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ 

Οί συνάδελφοι τής ‘Υπηρεσίας 
τοΰ Κεντρικού Κατ)τος τής Εθνι
κής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος — Εν
τολών Έξωτ)κοΰ Ύπ)των στή μνή- 
μη τής μητέρας τοΰ συναδέλφου 
των Θεοδρώου Δερμάνη, υπέρ τοΰ 
Ασύλου Ανιάτων δρχ. 1.000,

★
ΔΩΡΕΑ I
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ
— Παντελής καί ’Άννα Τσαγκάρη 

στή μνήμη Ροζαλίας Θεοφανοπού- 
λου, μητέρας τοΰ συν. Παν. Θεοφα- 
νοπούλου δρχ. 1.000.
— Οικογένεια Γεωργ. Κατσιμπού- 

ρη στη μνήμη Ροζαλίας Θεοφανο- 
πούλου δρχ. 500.

Οί συν. Δη μ. Νικολόπουλος, Φώ- 
τις Μεράκος, Γεώργιος Ζαβός καί 
Νικόλαος Μακρίδης στη μνημη Δη μ. 
Μιγιάκη, συνταξιούχου ΕΤΈ δρχ. 
1.000.

— 'Υπάλληλος Καταστήματος Μη- 
τροπόλεως στή μνήμη τής 'μητέρας 
τοΰ συναδέλφου του Δημ. Μάμαλη 
δρχ. 3.000.

*
— Οικογένεια Γρηγόρη Αΰγουλέα 

στή μνήμη Ροζαλίας Θεοφανοπού- 
λου, υπέρ άνεγέρσεως 'Ιερού Ναού 
Κοιμήσεως Θεοτόκου, Μάτι Αττι
κής, Δρχ, 1.000.
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Το Προσωπικό τοΰ 'Υποκαταστή
ματος Γρεβενών συλλυπείται θερμά 
τήν οικογένεια τοΰ συν. Αθανασίου 
Ζησόπονλου ιά τον πρόωρο χαμό 
του.

παιδιών μιας. Στις άλλες Τράπε
ζας δπως στήν ’Αγροτική 'Ελλά
δος κλπ. δέν υπάρχει μόνιμη νυ- 
κτοιφυλακή, άλλα έκ περιτροπής 
τό προσωπικό τής ασφαλείας κά
νει δλες τίς βάρδιες (Π ρωΐνη - 
’Απογευματινή - Βραδυνή) καί 
τοιουτοτρόπως δέν καταδικάζον
ται μ,ονίμως μερικά άτομα, έκτι- 
θύμίενοι εής κινδύνους καθώς καί 
κλεισμένοι συνεχώς δλες τίς ήμέ- 
ρΐες καί εποχές τοΰ χρόνου φθεί- 
ροιντας τήν υγείαν μας χωρίς νά 
έχουμε τό δικαίωμα νά ζήσουμε 
καί εμείς σάν άνθροχτοι.

Κύριιε Διοικητά, κάνουμε έκ- 
κληισιν πρός 'Τμάς δπως διόσητε 
εντολή καί ένταχθοΰμε στό βοη
θητικό προισωπικό μέ τό βαθμό 
τόν όποιον μισθοδοτούμε θα διά 
νά πάρη τέλος ή αδικία ή οποία 
μάς έγένετο καί ή οποία παίρνει 
διαστάσεις σκανδάλου διότι μέχρι 
τό 1965 οί κλητήρες έκαναν βρα
δυνή βάρδια αντικαθιστάμενοι α
πό τούς νεωτέρους,. "Ολοι τής 
υπηρεσίας Ασφαλείας οί όποιοι 
έκαναν καρριέρα εις τήν Τράπε
ζα καί αυτοί ακόμη οί βρσ.δυνοΐ 
ιμας Προϊστάμενοι άπό τήν Νυ
κτοφυλακή πέρασαν, άλλ’ δμως 
τους είχαν εντάξει είς τό σώμα 
τών κλητήρων.

Δουλεύουμε είς τήν Τράπεζα 
Κύριε Διοικητά καί μάλιστα είς 
υπευθύνους θύσεις υπό τάς συν- 
θήκας δπου σάς άναφέραμΙε χω
ρίς νά έχωμε τό έλάχιστον δικαί
ωμα άλλ’ άντ’ αύτοΰ έχοίμε τόν 
εφιάλτη πώς μιά μέρα μπορεί νά 
βρεθούμε στον δρόμο. Δουλεύου
με χωρίς νά γνωρίζουμε τί απο
δοχές έχουμε διότι ή μισθοδοτι- 
κή κατάστασις είναι συγκεντρω
τική, χωρίς νά μας αναλύει, βασι
κό ,μισθό, έπιδόματα, προσαυξή
σεις καί δμως στό παρελθόν έ
χουμε ανακαλύψει λάθή, τά όποια 
θά περνούσαν απαρατήρητα λό
γω συστήματος μισθοδοσίας διό
τι μάς πληρώνουν δεδουλευμένα 
καί αύτό συμβαίνει μόνο μέ εμάς 
τούς νυκτοφύλακες. Ώς καί οί 
καθαρίστριες πληροινονται δπως 
ολο το προσωπικό. "Ολα τά χρό- 
νια μέχρι τό 19?4 μάς είχαν ά
δειες όπλοφαρίας χωρίς νά μάς 
δίνουν καί τό σχετικό επίδομα, 
πού παίρνουν στήν Τράπεζα τής 
Ελλάδος 1200 δρχ. τόν ιιήνα.

Κύριε Διοικητά σέ σάς έναπο- 
θέτουμΙε δλες τίς έλπίδες γιωρί- 
ζοντες τάς χριστιανικός σας άρ- 
χάς καί τήν μιεγάλην σας προσ
φορά στον κοινωνικοοικονομικό 
τομέα τής Πατρίιδος μίας.

ιιιι mi mu:
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΛ.)

ΒΖμ,κι 6£6xtoe, ύτι βκ 
σονκντήσω την κκτκνόηβη 
κκί τή συμηκράστκοη δλων 
τών συνδίζκλιοτικών παρα
τάξεων πού παίρνουν μέ
ρος στις έζλογές.

’Ι^ποχρέωσή μου θεωρώ 
επίσης, νά ζαλέσω ολα τά 
μέλη τοΰ Χυλλόγου νά ά- 
σζήσουν τό έζλογιζό τους 
δικαίωμα.

"Οσα περισσότερα μέλη 
ψηφίσουν στις εκλογές, τό
σο πιο ενισ/υμένο θά είναι 
τό νέο Διοικητικό Χυμβού- 
λιο που θά εκλεγεί άπ’ εύ- 
τές.

"Ολοι στις κάλπες, λοι
πόν, γιά νά άναδείξουμε τό 
νέο αιρετό Διοικητικό Χυμ- 
βούλιο τοΰ Χυλλόγου μας.

Κ. ΙΑΤΡΙΔΗΧ

Δρ ΜΙΧΑΗΛ Γ. Κ ΑΡΑΛΗΣ 
ΧΕΙΡ. ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διδάκτωρ Πανετπστ,ημίου BOLO
GNA Τ. Επιμελητής ’Οφθαλμολογι- 
κής Κλινικής Πανεπιστημίου Πί- 
ζης (’Ιταλίας).

Δέχεται τά πρωινά: έπί συνεντεύ- 
ξει. Τό απόγευμα: 7—9 μ.μ. έπί 
συνεντεύξει.

Πατησίων και Πολυτεχνείου 1
Τηλ. Ιατρείου 52.24.437, Τηλ. 

οικίας 875.701 - 88.12.022.

Ή ομιλία τού συναδέλφου 
ΑΠ. ΜΠΑΜΙΧΑ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 8η ΣΕΛ.)
σεις, δπως ό κ. Μαυρουλίδης, μοΰ 
έγεννήθησαν ορισμένες .απορίες.

Διάβασα ανακοίνωση τών τριών 
Συλλόγων, ΑΘΗΝΩΝ, ΒΟΗΘΗΤΙ
ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ καί ΕΙΣ ΠΡΑ
ΚΤΟΡΩΝ, ή οποία όμιλοΰσε γιά αρ
νητική ν στάσιν τής Διοικήσεως καί 
κάλεσμα σέ άπεργία τοΰ Προσωπι
κού.

Άπό τήν άλλη πλευρά έχουμε κά
τι —λυπηρό βέβαια αύτό πού θ'ά 
πώ— δέν κατορθώσαμε νά καταλά
βουμε καίτοι καί ό Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου και ό Γενικός Γραμματεύς, 
προσπάθησαν νά μάς αναλύσουν ά
πό αάτού τοΰ μικροφώνου, τάς θε
τικός απαντήσεις τοΰ κ. Διοικητοΰ 
είς ώρισμένα θέματα.

Ομολογώ οτι η εικόνα πού πα
ρουσιάζει ή διορισμένη Διοίκηση σή
μερα, είναι τουλάχιστον λυπηρά. Δέν 
θέλω νά θίξω κανέναν έκ τών συν
αδέλφων τής Διοικήσεως, άπλώς σάν 
σύνολο βλέπω δτι δέν μποροΰν νά 
επιτελέσουν τό έργο γιά τό όποιον 
εδιω,ρίσθησαν. ’Έχω άλλο εύλογον 
ερώτημα: Διατί ό κ. Διοικητής, είς 
μέν τά Άδελφά Σωματεία, έδωσε 
αρνητικήν απάντησην —ιδέν ήμουν 
παρών— ένώ εις τό ίδικόν μας Προ
εδρείου, έδωσε περίπου θετικήν;

Δεύτερον, δέν μπορώ νά καταλά
βω πώς θά ήταν δυνατόν τά τρία 
Άδελφά Σωματεία, νά καλούν σέ ά
περγία τό Προσωπικό, αν είχαν λά
βει θετικές απαντήσεις, ή τουλάχι
στον αν είχαν λάβει καθησυχαστι- 
κές απαντήσεις. Είναι λοιπόν, κάτι 
παραπάνω άπό βέβαιο, δτι οί τρεις 
Σύλλογοι, οί όποιοι πήγαν στόν κ. 
Διοικητή έλαβαν αρνητικές απαντή
σεις.

Τί έμεσολάβησε άπό τήν Επομέ
νη, ώστε οί απαντήσεις οί αρνητικές 
νά γίνουν περίπου θετικές; "Εχω νά 
έπισημάνω κάτι άλλο, τό όποιο έχω 
ξαναπή άπό αύτό τό βήμα, Ή ένό
της είναι κάτι τό σπουδαίο γιά τόν 
Κλάδο μας. Λυπάμαι δμως, σάν μέ
λος τοΰ ιστορικού Συλλόγου τών "Υ
παλλήλων τής ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ- 
ΖΗΣ, γιατί έλέχθη δτι ή "Ομοσπον
δία, θά καλύψη σέ περίπτωσιν απερ
γίας, καί εμάς, σάν άπεργούς, θαρ
ρείς καί δέν έχουμε έστω καί διο
ρισμένο Δ.Σ.

Θά έπρεπε νά ξέρω με, έάν ετί
θετο θέμα είς τό Δ.Σ. τί άπόφαση 
θά έπαιρνε, γιά νά άπαντήση μετά 
κα! νά λάβη θέσιν ή "Ομοσπονδία. 
Δηλαδή ή παρέμβασις μέν γίνεται 
γιά τό καλό μας καί γιά τήν κάλυ
ψή μας, άλλά δέν τήν δέχομαι σάν 
μέλος τοΰ Συλλόγου μας. Είναι υ
βριστική, γιά έναν Σύλλογο μέ αυ
τήν τήν ιστορία.

"Ακόυσα προηγουμένως στή συ
ζήτηση νά γελάμε μέ αΰτά πού είπε 
ό κ. Σετάκης, ομολογώ δτι καί έγώ 
γέλασα, άπό τήν δλη διαδικασία, 
άπό τόν δλο χειρισμό τού θέματος. 
"Ισως δμως θά έπρεπε νά κλαΐμε, 
άντ! νά γελάμε. Γιατί- δσον άφορά 
τόν οργανισμό, οργανισμό άκοΰμε, 
άφ’ δτου μπήκα στήν Τράπεζα καί 
οργανισμό δέν βλέπομε.

’Επίσης ό κ. Σετάκης μάς είπε, 
δτι ρώτησε ό κ. Διοικητής τίθέματα 
έχετε βρε παιδιά; Θά ήθελα να ήξε- 
οα, τόσες επαφές που έκαναν τά 
Προεδρεία, ό κ. Διοικητής δέν άν
τ, ελήφθη ακόμη ποια είναι τά έκ- 
κρεμοΰντα θέματα τοΰ Προσωπικού; 
Έδώ κοντεύουν νά πάνε 10 χρόνια 
τά προβλήματα τά άλυτα. Τά θέ
ματα είναι σαφή. Καί ποιον οργανι
σμόν θά παραδώση έντός 5 ήμερων 
ή Δ'.οίκησις;

"Εναν ’Οργανισμόν, ό όποιος θά 
Βέλη μελέτην άπό τήν Διοίκησιν τοΰ 
Συλλόγου κα! Ενδεχομένως κα! άπό 
μίαν Γενικήν Συνέλευσιν, γιά νά 
προχωρήση; "Αν αυτός είναι σέ Εμ
φάνιση φρικώδης, πού θά πάη αΰτός 
6 ’Οργανισμός, πότε θά τελειώση, 
κα! γιατί αυτός ό ’Οργανισμός έγι
νε έν κρυπτή! καί πέρα άπό τά Δι
οικητικά Συμβούλια τών Συλλόγων 
μας;

Επίσης, γιά νά τελειώσω έπ’ αυ
τού, γιατ! δέν είναι ή ομιλία μου, 
είναι άπλώς μία παρένθεση τέλος, 
ήθελα νά πώ στην Διοίκηση', σάν υ
πάλληλος τής Τραπέζης κα! σάν Ά- 
πόστλος Μπαμίχας, σάν άτομο, 6- 
τι ή Δημοκρατία δέν στερεώνεται μέ 
θυσίες μόνον τών Εργαζομένων, άλλά 
καί μέ παραχωρήσεις τών εργοδο
τών.

Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα)

Συνάδελφοι,

Σάς κούρασα, άλλά ήθελα νά σάς 
αναλύσω τίς θέσεις μου. Έάν τήν 
Δευτέρα υπάρχει έστω καί μία υπό
νοια, δτι οί διαβεβαιώσεις τίς όποιες 
θά μάς δώση ό Διοικητής, δέν είναι 
αυτές πού πρέπει, δέν μάς μένει κα
νένας άλλος δρόμος, παρά ό δρόμος 
τής τιμής και τοΰ άγώνος πού μέ 
μιά λέξη λέγεται ΑΠΕΡΓΙΑ.

Ευχαριστώ.



Ή ΐρΐΐίΐ τοϋ ΒΟϊΒίΕίφίΟ El. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑΗ
Κύριοι συνάδελφοι,
Κατ’ άρχήν ζητώ συγγνώμην ά.τύ 

τούς συναδέλφους οί όποιοι πιθανόν 
νά είχαν προτεραιότητα, άλλα κατό
πιν τής θέσεοις τοϋ θέματος τής 
αγωνιστικής έκδηλώσεως, ιής έξαι- 
ρέσεως του καί τής αυτοτελούς συ- 
ζητήσεώς του, νομίζω οτι σαν πα
λαιός συνδικαλιστής, θά έπρεπε νλ 
έχω μία σειρά στην ομιλία αυτή, γιά 
νά πώ μία συγκεκριμένη πρόταση 
βγαμλένη άπό την πείρα.

Κατ’ άρχήν συνάδελφοί ui ν, αι
σθάνομαι ιδιαίτερη χαρά καί συγκί
νηση, γιατί μετά άπό ύπερδεκαετή α
πουσία άπό αυτό τό έντιμο βήμα, 
απουσία, αθέλητη ή καί ηθελημένη, 
ανεβαίνω σ’ αύτό τό έντιμο βήμα 
τού Συλλόγου των 'Υπαλλήλων τής 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ κα! έρχο
μαι σέ επαφή μέ τό πολυπληθές προ
σωπικό, , μέ τό Σώμα των Υπαλ
λήλων.

Στο συγκεκριμένο θέμα, λυπούμαι 
πού κάνω την διαπίστωση οτι, πρώ
τη φορά δ Σύλλογός μας, οέ θέμα
τα Προσωπικού εμφανίζεται μέ κλι
μάκιό του, σαν ακροατής. Βέβαια 
αύτό οφείλεται στην ιδιόμορφη κα
τάσταση τού οτι τελεί κάτω άπο 
προσωρινή Διοίκηση ή όποια φυσικό 
είναι νά μην έχει την ενίσχυση, τού 
Προσωπικού, κατόπιν τοϋ νομίμου 
καί παραδεκτού σέ όλες τις Κοινω
νίες, μέσου τής εκλογής.

Διαπιστοόνω καί κάτι άλλο, ότι ό 
Σύλλογος μας βρέθηκε κάτω άπό 
μία πίεσι γεγονότων, μπορώ νά πώ 
τετελεσμένων. Αύτό δέν είναι ορθό
δοξο συνδικαλιστικά* οχι μόνον γιά 
τον Σύλλογό μας, άλλα γιά όποιο- 
δήποτε Σύλλογο.

"Οταν υπάρχουν θέματα κοινά, τα 
όποια ενδιαφέρουν πολλές ’Οργανώ
σεις, πρέπει έγκαιρα οί Ηγεσίες 
αυτών τών ’Οργανώσεων, νά συννε- 
νοΰνται γιά την έγκαιρη καί επί τής 
πιο σωστής βάσης, τοποθέτηση καί 
προβολή τών αιτημάτων αυτών.

Συγκεκριμένα στην περίπτωση αυ
τή, θά προτείνω όπως ή Γενική Συ
νέλευση, μέχρι τής εκλογής τοϋ νέου 
Συμβουλίου, δώση εξουσιοδότηση στο 
παρόν Διοικητικόν Συμβούλων, νά 
χειρισθή τό θέμα αύτό, καί έν ανά
γκη αν τό κρίνη απαραίτητο ή Γε
νική Συνέλευση, νά όρίση καί ολιγο
μελή τριμελή, κατ’ άνοότατο όριο Έ- 
τροπή Άγώνος, ή οποία θά πλαίσιο')- 
ση τό Προεδρείο τού Συλλόγου, τό 
όποιο, ή μάλλον αυτή ή μικτή έκπρο- 
σώπηση νά έ-λθη μέσα σέ λίγες μέ
ρες, σέ επαφή μέ τά Προεδρεία τών 
άλλων Συλλόγων, ώστε τό θέμα νά 
τεθή σέ συντομότερο διάστημα έξ α
παρχής επί τάπητος, νά ιεραρχηθούν 
τά ζητήματα καί νά προβληθούν κα
τά τον ορθόδοξο συνδικαλιστικό 
τρόπο.

’Από τό ακροατήριο:... Θά τό δε
χθούν οί άλλο,ι Σύλλογοι;

κ. ΜΑΤΡΟΤΛΙΔΗΣ: Δέν νομίζω 
ότι ή αγωνιστική σννείδησις τών 
Αδελφών Σωματείων, θά άρνηθή 
,μιά τέτοια πρόταση.

"Ενα άλλο σημείο, τό όποιο ελπί
ζω νά μην τό κατάλαβα καλά, άπό 
πλευράς παραδοχής, τόσον τοϋ Συλ
λόγου, όσον καί τών κύκλων τής Δι- 
οικήσεως. "Ακόυσα τά περί έκπρο- 
σωπευτικής ίδιάτητος ενός Συλλό- 
λόγου. Αύτό τό πράγμα συνάδελφοι, 
είτε δικός μας Σύλλογος είναι, είτε 
άλλος Σύλλογος είναι, κανένας Σύλ
λογος δέν μπορεί σέ τέτοια κοινά ζη
τήματα νά έχει έκπροσωπευτική ιδιό
τητα, καί αν ωρισμένοι έκ τής αντί
περαν όχθης, είσηγοϋνται πρός την 
Διοίκηση νά δέχεται τέτοιες κατα
στάσεις, θά μου επιτρέψει νά τούς 
ύπενθυμσίω οτι μέσα στον χώρο τής 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ οσάκις, 
έπιχειρηθήκανε τέτοιες μέθοδοι, ή α
ναταραχή στον χώρο τής ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ήταν ό καρπός πού εί
χαν να δρέψουν.

’Αντίθετα, δσάκις, σέ σύσκεψη 
στρογγυλής Τραπέζης, Διοίκηση καί 
εκπροσωπήσεις τών 'Τπαλλήλων έν 
ίσοτιμίμ συνεζήτουν τά θέματα τοϋ 
Προσωπικού, τότε υπήρξαν καί οί 
πιό άριστες λύσεις.

Κατά συνέπεια, επανέρχομαι στήν 
πρόταση, πού έκανα, καί πού την θέτω 
ύπ’ όψη τής Γενικής Συνελεύσεως, 
όπως, αφού ακουστούν καί άλλες α
πόψεις καί άλλων συναδέλφων, νά 
ληφθή ύπ’ όψιν καί νά άποφασίση ή 
Γενική Συνέλευσις, νά έπιλέξη τήν 
καλύτερη απόφαση ή νά κάνη μιά 
σύμειξη τών προτάσεων, ώστε νά 
δοθή στό παρόν Δ.Σ. μέ μιά ενίσχυ
ση ή δυνατότητα στον χρόνον μέχρι 
τήν εκλογή τού νέου Δ.Σ. καί γιά νά 
μην χαθή αυτός, νά μπόρεση νά έχει 
διαπραγματευτική ικανότητα όίστε 
νά προχωρήσουν στην συζήτηση καί 
λύση τών τεθέντων ζητημάτων.

Δέν κάνω τον δάσκαλο, αλλά ή 
πείρα μου μοϋ λέει ότι κάθε φορά 
πού ετίθετο μία πρόταση λογική καί 
παραδεκτή άπό τήν πλειοψηφία, ήϊ 
ταν υποχρεωμένο τό Δ.Σ, νά τήν 
δεχθή.

Θά μοΰ έπιτρέψουν, οί συνάδελφοι 
γιά νά μήν ξανανεβαίνω στό βήμα, 
νά πώ δυο λόγια ακόμα. Τό Δ.Σ. 
έκανε έναν απολογισμό γιά τά λίγο 
χρονικό διάστημα πού ήταν στήν άρ- 
χή. Στον χρόνο αυτό τό 1976, πρου- 
πήρχε καί άλλο Δ.Σ. Γιά τό διορι
σμένο Δ.Σ. δέν μπορώ νά πώ τίπο
τα, μέσα στό μέτρο τών δυνάμεων 
του, έκανε αύτά τά όποια έκανε.

Γιά τό προηγούμενο Δ.Σ. ζήσαμε 
όλοι καταστάσεις δυσάρεστες, κατα
στάσεις αναταραχής, καταστάσεις

οί οποίες κατασταλάξανε όλες εις βά
ρος μας. Χωρίς νά θέλω νά μήν 
σταθμίσω σφάλματα, αλλά δέν θά 
σταθώ σέ σφάλματα, διότι αυτή τήν 
στιγμή ή αναζήτηση σφαλμάτων καί 
ευθυνών, περισσότερη αναταραχή θά 
φέρη, θά άναζωπυρώση τήν οξύτη
τα, ή όποια ήταν τό κύριο χαρακτη
ριστικό όλης αυτής τής ανωμάλου 
καταστάσεως.

Μία ομάδα άτό παλαιούς συνδι
καλιστής, πού τέλος πάντων πιστεύω 
ότι στην ιστορία τού Συλλόγου γρά
ψαμε θετικές σελίδες, μή μπορών
τας νά στεκόμαστε πιά μπροστά σέ 
αυτήν τήν κατάστασιν άπλοι θεαταί, 
αποδοθήκαμε σέ μιά προσπάθεια, νά 
βοηθήσουμε στήν ανάδειξη μιας Δι- 
οικήσεως, ή οποία θά είναι όσο τό 
δυνατόν πλατύτερη, όσο τό δυνατόν 
πιό αντιπροσωπευτική, γιά νά έχει 
τό νέο αύτό Δ.Σ. ρίζες βαθειές καί. 
πλατειές, άπό τις όποιες ν’ άντλή 
τεράστια δύναμη.

Τά θέματα συνάδελφοι, τά όποια 
μάς απασχολούν, δέν είναι αύτά τά 
όποια αποτελούν τά αντικείμενο τοϋ 
μεθαυριανοΰ άγώνος. Είναι πολύ σο- 
βαρώτερα. Τά ξέρουμε: ’Ασφαλιστι
κό, ’Οργανισμός. Τά δυο πόδια,

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 2α ΣΕΛ.)

Φασίσουν νά συνδικαλιστούν αύτήν 
τήν φορά, Θά πρέπει νά τό λέη ή 
ψυχή τους, κύριοι συνάδελφοι. Δεν 
νά βάζουν τό όνομα στήν ’Ανακοί
νωση καί νά λένε ότι συνΟικαλιζόμε- 
να μέ τον τάδε συνδικαλιστή καί τε
λείωσε ή υπόθεση. Νά ξέρουν ότι ό
ταν τούς ζητήσουν οί συνάδελφοι α
κόμα καί νά θυσιασθοΰνε, θά πρέ
πει νά τό πράξουν, διαφορετικά νά 
μήν βάλουν καθόλου υποψηφιότητα. 
Αύτό προτάσσει τό συμφέρον τών 
συναδέλφων.

(Χειροκροτήματα)
"Οσο γιά τον Σύλλογο τον τωρι

νό, κύριοι συνάδελφοι, δέν έχω νά 
σάς πώ τίποτε. Τον Πρόεδρο κ. ’ I α- 
τρίδιη, όλοι φυσικά γνωρίζουμε τις 
περγαμηνές του, τις διαβάσαμε στήν 
έφημερίοα, είδαμε τά παράσημά του, 
ξέρουμε ότι έχει χρηματήσει καί 
Πρόεδρος τών πολεμιστών, έχει χρη- 
ματήσει καί Πρόεδρος του Νόμου 
751 πού μέ θυσίες καά μέ τό πού
λημα ακόμα, όπως μάς είπε, καί τοΰ 
σπιτιού του, άκόμα καί μέ τις 300 
δρχ. πού μάζεψε άπό τούς συναδέλ
φους, προσπάθησε νά τό έπιλύση.

Τά είδαμε όλα, καί στό τέλος 
διορίστηκε προσωρινός Πρόεδρος 
τοϋ Συλλόγου μας. Μεγάλη τιμή 
γι’ αυτόν, τό δεχθήκαμε, προσέφερε 
πολλά, έκανε τρεις χορούς ύπέ,ρο- 
χους παιδικούς, πού όλοι θά τούς 
θυμόμαστε, φθάνει δέν θέλουμε άλλο, 
άλλο τίποτα δέν θέλουμε, θέλουμε 
επί τέλους νά μάς άφήση νά λύσου
με καί εμείς τά προβλήματα πού ά- 
πομείνανε. "Οσα λυθήκανε, λυθήκα
νε, τά υπόλοιπα ας τά έπιλύσουμε
έμεΐς.

(Χειροκροτήματα)
Πρέπει κύριοι συνάδελφοι, νά τό 

καταλά'βη καλά ό κ. ’ I ατρίδης, δέν 
ξέρουμε ποιά απόφαση θά βγάλιη τό 
Δικαστήριο, αλλά αν είναι άνδρας 
αυτή τήν στιγμή νά τό πή στήν Συν
έλευση, ότι κα! ή άπό φάση νά είναι 
θετική, θά παραιτηθή μόνος του, αυ
τή είναι ή άπαίτηση τών συναδέλφων. 
’Όχι άλλη' ανωμαλία.

(Χειροκροτήματα)
"Ολοι μάς είπαν κύριοι συνάδελ

φοι, τά ζητήματα πού αντιμετωπί
ζουμε, όλοι μάς τά έξέθεσαν, όλοι 
καταλάβαμε τούς κινδύνους. ’Ήθελα 
νά ξέρη λοιπόν καί τον κίνδυνο ό κ.
’ I ατρίδης. Τά Συμβούλιό του δέν τον 
θέλει, κανένας δέν τόν θέλει, τί θέ
λει τώρα καί κάθεται παραπάνω; 
Νά παραιτηθή, δέν χρειάζεται, κύρι
οι συνάδελφοι.

(Χειροκροτήματα)
Καί ατούς συναδέλφους πού δώ

σανε άφεση άμαρτιών, σέ όλους τούς 
συναδέλφους προηγουμένως, δέν μάς 
-ενδιαφέρει τί εκπροσωπούνε καί 
ποιους εκπροσωπούνε. Είπανε για 
Κόμματα, είπανε γιά ’Οργανώσεις... 
αύτά εμένα προσωπικά, κύριοι συν
άδελφοι, δέν μέ ενδιαφέρουν, όπως 
<αί τούς περισσοτέρους συναδέλ
φους, δέν ενδιαφέρουν τά κομματι
κά, ενδιαφέρουν μόνον τά συλλογι
κά μας, αύτά πού είναι μέσα στον 
χώρο τής εργασίας μας πράγματι 
καί αύτά μάς πονάνε.

Ενδιαφέρει πώς νά έπιλύσουμε 
τά θέματά μας, καί πώς νά διατη
ρήσουμε αύτά τά κεκτημένα δικαιώ
ματα μας. Είπε ό κ. Μπαμίχας προ
ηγουμένως, ότι θά μάς δημοσιεύσουν 
τούς μισθούς. Ποιούς μισθούς νά δη
μοσιεύσουν, κύριε συνάδελφε;

Αύτό έλέχθη καί άπό τόν κ. Δημη- 
τρόπουλο, έδώ πάλι, έλέχθη καί αυτό 
πριν άπό έναν χρόνο. "Όταν πήραμε 
τήν περισυνή αύξηση κύριοι συνάδελ
φοι, ό συνάδελφος Δημητρόπουλος, 
εΐπε τά έξης: Κύριοι συνάδελφοι, 
πέστε ευχαριστώ γιά τήν αύξηση πού 
πήρατε, μήν τό μάθη άπ’ έξω ό κ. 
Παπαληγούρας, ότι ζητάτε καί άλλα, 
γιατί μπορεί νά μάς δημοσιεύσουν 
τούς μισθούς μας.

Ποιούς μισθούς κύριε, θά δημοσι- 
εύση; Έν πάρουμε τούς μισθούς πού

στά όποια στηρίζεται τό προσωπικό 
τής Τραπέζης καί αύτά τά δυο πό
δια, δέν βρίσκονται απλώς σέ μιά 
κρίσιμη κατάσταση, τό ένα πόδι του
λάχιστον, τό ’Ασφαλιστικά θέμα 
βρίσκεται σέ θανάσιμη κατάσταση.

Χρειάζεται συσπείρωση, όλων μας, 
χρειάζεται σύνεση, χρειάζεται μελέ
τη, χρειάζεται προβολή, χρειάζεται 
δουλειά, καί προπαντός χρειάζεται 
παραμερισμός τών προσωπικών μας 
φιλοδοξιών. Χρειάζεται στροφή πρός 
τό μέλλον, καί δχι πρός τό παρελθόν.

Ή φιλοδοξία τοϋ καθενός ό όποι
ος πρόκειται νά άσχοληθή μέ τόν συν
δικαλισμό: θά πρέπει νά είναι ένα 
πετραδάκι, στό οικοδόμημα, τής α
ναδημιουργίας τοϋ Συλλόγους μας. 
'Ενα κομμάτι ψυχής, στό έργο τής 
λύσεως τών ζητημάτων μας, άπό τό 
μικρότερο στό μεγαλύτερο.

Συνάδελφοι,
Δέν θέλω νά παραστήσω τόν σω- 

τήρα, άπλοις σάς είπα δυό λόγια, τά 
όποια θεώρησα καθήκον νά σάς πώ, 
τά όποια μοΰ Επέβαλλε ή συνείδησή 
μου, συνείδηση πού βγαίνει άπό τήν 
επαγγελματική καί ταυτόχρονα συν
δικαλιστική μου ζωή.

Σάς ευχαριστώ πού μέ ακούσατε.
(Χειροκροτήματα)

είχαμε πριν άπό πέντε χρόνια καί 
τήν αύξηση πού έχει έπέλβη άπό 
τότε, όταν πλήρωνε ένας νέος συν
άδελφος πού παντρεύεται νά νοικιά- 
ση ένα διάρι ή μιά γκαρσονιέρα 
καί έδινε 2.000, σήμερα δίνει 5.000. 
"Όταν τό κρέας είχε 50 καί έχει 
φθάσει 150. "Οταν όλα τά είδη 
διατροφής έχουν αύξηθή, τά πάντα 
έχουν αύξηθή.

Ποιούς μισθούς νά δημοσιεύσουν 
λοιπόν; Δέν φοβόμαστε κύριοι συν
άδελφοι, αύτά τά πράγματα, νά τά 
δημοσιεύσουνε. Εμείς πάντως, θά α
γωνιστούμε καί .πρέπει νά τό ξέρουν 
ότι θά περάσουν άπό τά πτώματά 
μας, έάν θελήσουν άπό τά κεκτημέ- 
να δικαιώματα .μας, νά μάς πάρουν 
έστω καί τό παραμικρό.

"Οχι μόνον δέν θά μάς πάρουν, 
άλλά θά διεκδικήσουμε καί άλλα ζη
τήματα καί οί συνάδελφοι πού θά 
ανέβουν έπάνω, πρέπει νά είναι ά- 
γωνιστικοί καί ·νά μήν φοβηθούνε. ’Ε
μείς θά τούς συμπαρασταθούμε καί 
οί ΓΊτυχιοΰχοι, καί οί μή Πτυχιοΰ- 
χοι, γιατί τά συμφέροντα μας είναι 
κοινά, καϊ εκείνοι νά έπιλύσουν ε
κείνα πού είναι δίκαια αιτήματα, καί 
εμείς νά έπιλύσουμε τά δικά μας.

Λοιπόν, αυτό πού συνιστώ είναι 
νά έπέλβη μία ομόνοια στον συνδι
καλιστικό μας χώρο, όλοι οί συν
άδελφοι νά Ενωθούμε, άφεση άμαρτι
ών δίνουμε, αρκεί νά ξέρουν ότι ό
ταν θά γίνεται Γενική Συνέλευση 
έδώ, θά τά λέμε όλα. Τά προβλήμα
τα πού επιλυθήκανε μόνον θά άκοΰ- 
με, δέν θά άκοΰμε τό τί προσπα
θήσανε νά κάνουμε καί τό τί θά. . .

Τί έπιλύσανε, θά τά θέτουμε έπί 
τάπητος, θά λέμε ότι υπάρχουν αυ
τά τά θέματα, αύτά τά προβλήματα. 
Επιλύσατε κανένα άπό αύτά; "Οχι. 
Δέν μάς κάνετε. Θά τούς κατακρί
νουμε καί όχι νά έρχόμαστε συνέχεια 
νά άκοΰμε τά ίδια.

"Εχω ξενυχτήσει πάνω άπό δέκα 
Γενικές Συνελεύσεις κύριοι συνάδελ
φοι καί όλο ή ίδια γεύση, όλο συμ
βαίνει νά ξημεροβραδιαζόμαστε, νά 
ξενυχτάμε καί στό τέλος, δέν έχου
με πάρει ούτε αποφάσεις. Λοιπόν, 
αυτό είναι απαράδεκτο συνάδελφοι.

(Χειροκροτήματα)
"Ισως καί ή αδιαφορία τών πε- 

σσοτέρων συναδέλφων που δέν έρ
χονται στις Συνελεύσεις, είναι γι’ 
αύτό τό πράγμα. Γιατί σοΰ λέει τί 
νά πάμε νά κάνουμε, στό τέλος θά 
μάς κοροϊδέψουν, δυστυχώς.

Λοιπόν, εμείς θέλουμε αγωνιστι
κότητα καί μόνον καί νά ξέρουν οί 
συνάδελφοι, οί όποιοι θά μπούνε σέ 
ένα ψηπφοδέλτίο ότι θά πρέπει νά 
άγωνιστοϋνε γιά τά συμφέροντα, καί 
όχι νά υποχωρούν τήν στιγμή πού 
πρέπει.

Ευχαριστώ πού μέ ακούσατε.
(Χειροκροτήματα)
'Όσο, κύριοι συνάδελφοι, γιά τόν 

άντισυνάδελφο, Ζέρβα, όχι συνάδελ
φο, καί τόν άλλο που πήγαν στό 
Δικαστήριο, έγώ προτείνω νά τούς 
διαγράψουμε άπό τόν Σύλλογο, δέν 
χρειάζεται ούτε τό όνομά τους νά 
Ακούγεται στον Σύλλογο, νά τήν πά
ρουμε αύτήν τήν πρόταση κύριοι 
συνάδελφοι, ώστε νά μήν τολμά κα
νένας Ζέρβας, ούτε κανένας Παπαί- 
ωάννου νά κάνουν τέτοιες προτάσεις, 
ούτε νά το σκέπτονται. Πρέπει νά 
τόν διαγράψουμε καί νά τόν περι- 
Φρονήσουμε, Καί οί συνάδελφοι, δέν 
πρέπει ούτε νά τούς μιλάνε άκόμα. 
Κανένας. Προτείνω νά διαγραφή.

(Χειροκροτήματα)

"Εφη I. Γεωργοπούλου 
Χειρουργός — ’Οδοντίατρος 

"Ηβης 37 καί ’Αφροδίτης 
Παλαιόν Φάληρον

τηλ. 9825017 Τιμολ. Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Δέχεται τούς ήσφαλισμένους τών 

Ταμείων Υγείας ’Εθνικής καί τέως
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σχεδόν 5 μήνες άπό τότε που ή πε
ριπέτεια τής μομφής, γιατί τελικά 
Αποδείχθηκε οτι ήταν μόνο περιπέ
τεια καί τίποτε άλλο, πού δεν ω
φέλησε κανέναν άλλά μάλλον έβλαψε 
τό σύνολον, μάς φέρνει σ’ αύτήν 
τήν ακαθόριστη, τήν αμφιβόλου ύ- 
πάρξεως κατάσταση σ’ αυτή τήν 
συνδικαλιστική νάρκωση. Πρέπει νά 
ξυπνήσωμε, νά συνέλθωμε άπό τό 
λήθαργο πού μάς βυθίζουν δσοι έ
χουν συμφέρον νά τό κάνουν. Καί τό

κ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητοί 
Συνάδελφοι,

Εμφανίζομαι στό βήμα τής Γε
νικής Συνέλευσης τού Συλλόγου μας 
γιά δεύτερη φορά καί θά ήθελα μέ 
τόλμη καί σαφήνεια νά εκθέσω τις 
σκέψεις μου, οχι βέβαι μέ τήν συν
δικαλιστική εμπειρία πού έχουν άλ
λοι συνάδελφοί μου, άλλά μέ ώμο ρε
αλισμό, γιά νά είμαστε σταθερά 
δεμένοι μέ τήν ύπάρχουσα πραγμα
τικότητα.

Ή Λογοδοσία καί ό Άπολογι 
σμός τού απερχομένου Δ.Σ. τής 
προσωρινής Διοικήσεως, δέν παρου
σιάζουν κανένα ένδιαφέρον, ούτε έ
χουν ουσιαστικό περιεχόμενο, γιά νά 
άσκηση ικανείς μιά έντονη κριτική, 
γιατί ή προσωρινή Διοίκησις πού 
δορίστηκε μέ βάση τό άρθρο 69 τού 
’Αστικού Κώδικα δέν αντιπροσώπευ
σε ούτε τήν καθολική, ούτε τήν μερι
κή θέληση τών εργαζομένων στήν 
Εθνική Τράπεζα.

ΤΗταν μιά απίθανη Διοίκησις, 
στη πλειοψηφία της, πού προσγει
ώθηκε μέ άλεξίπτωτο άπάνω στον 
ιστορικό μας Σύλλογο.

Τά έρωτήματα μας είναι τώρα, 
ποιος ή ποιοι θά έχουν τώρα, τήν 
ευθύνη γιά τό κατάντημα: τού Συλ
λόγου μας; Ποιοι λανθασμένοι χει
ρισμοί έγιναν άπό τήν τέως εκλε
γμένη Διοίκηση, ή άπό άλλα υπεύ
θυνα καί έμπειρα συνδικαλιστικά 
στελέχη, ούτως ώστε μιά Διοίκηση 
έκλεγμένη καί άπόλυτα άντιπροσω- 
πευτιιχή, νά μήν τερματίση τήν θη
τεία της καί νά εύρισκόμεθα σήμε
ρα στό χάος καί στήν περιπέτεια 
μιάς προσωρινής Διοίκησης μιάς 
ακόμη προσφυγή ςστά Δικαστήρια 
πού δέν ξέρουμε τά άποτελέσματά 
της.

Βέβαια, οί συνάδελφοι, μέ τήν 
προσεχή ψήφο τους, θά δώσουν τήν 
απάντηση, άλλά οί λανθασμένες ε
κτιμήσεις καί χειρισμοί πρέπει νά 
έπισημανθούν άπό δλους γιά νά μήν 
έπαναληφθούν εις τό μέλλον. 
Συνάδελφοι,

Ή νέα προσφυγή πού έγινε στά 
Δικαστήρια τις παραμονές τής Συν
έλευσής μας, άπό τόν συνάδελφο 
—λυπάμαι πού λέω συνάδελφο— 
Νικόλαο Ζέρβα, καί ΰποστηρίχθηχε 
μέ τήν τακτική πού ακολούθησε άπό 
τόν Πρόεδρο τού Συλλόγου μας, 
είναι απαράδεκτη καί εξωπραγμα
τική αφού ήδη βρισκόμαστε μπρο
στά σέ έκλογές.

Φαίνεται ότι υπάρχουν μηχανι
σμοί πού δουλεύουν έξω άπό τό συν
δικαλιστικό χώρο τής Τραπέζης, έ- 
πεξεργάζονται σχέδια, παράταση 
τής ΰπάρχουσας Εκκρεμότητας στη 
Διοίκηση τοΰ Συλλόγου μας, μέ ά
μεση έπιδίωξη τήν καταβαράθρωση 
τών οικονομικών μας συμφερόντων.

Καταγγέλω τήν ένέργεια καί πρά
ξη αυτή μέ όλη μου τή δύναμη καί 
ζητώ όπως οί πρωταίτιοι αυτοί πα- 
ραδοθοΰν στήν κοινή περιφρόνηση 
όλων τών συναδέλφων.

"Ηδη συνάδελφοι εύρισκόμεθα 
μπροστά στις Αρχαιρεσίες τοΰ Συλ
λόγου μας. Ποιοι πρέπει νά είναι οί 
συνάδελφοι εκείνοι πού θά διεκδικη
θούν τά αξιώματα τοΰ Συλλόγου 
μας; ’Ασφαλώς όσοι έχουν διάθεση 
νά υπηρετήσουν μέ ανιδιοτέλεια καί 
ακούραστα τά συμφέροντα όλων τών 
συναδέλφων μας.

'Όσοι πιστεύουν στήν πολιτική 
Δημοκρατία καί τόν αδέσμευτο συν
δικαλισμό άπό Κυβερνήσεις, εργο
δοσία καί κομματικές καθοδηγήσεις. 
"Οσοι έχουν κάνει βίωμά τους, ότι 
Δημοκρατία δίχως αδέσμευτο συν
δικαλισμό δέν μπορεί νά ύπαρξη καί 
Αντίστροφα ότι δέν μπορεί νά ύπαρ
ξη Ελεύθερος συνδικαλισμός έάν δέν 
υπάρχει μιά σταθερή καί συνεχώς 
διευρυνομένη πολιτική Δημοκρατία.

Χρειάζεται λοιπόν, μιά Πανδημο
κρατική ενότητα όλων τών συνδικα
λιστικών δυνάμεων, ανεξάρτητα άπό 
πολιτικές ιδεολογικές πεποιθήσεις. 
Μιά συμπαράταξη προοδευτικών δυ
νάμεων, δίχως βεντετισμούς, εγωι
σμούς καί στείρες φιλοδοξίες. _

Γνωρίζω τις Αντικειμενικές δυ
σκολίες που υπάρχουν, τις δογμα
τικές ή άυποχώρητες καί εξωπρα
γματικές θέσεις ώρισμένων άλλων 
δημοκρατικών συναδέλφων. Τό σύ
στημα είναι πλειοψηφικό καί υπάρ
χει κίνδυνος ή διάσπαση τών δη
μοκρατικών δυνάμεων, νά δώση τήν 
νίκη στους αντιπάλους μας.

Κυκλοφόρησαν τελευταία πολλές 
ανακοινώσεις συναδέλφων, παλαι-

δικό μας συμφέρον είναι νά είμα
στε όλοι έτοιμοι καί άποψασισμέ- 
νοι νά άγωνισθοΰμε ένωμένοι. Προ 
πάντων ένωμένοι.

Συνδικαλισμός θά πή "Ενωσις 
γιά κοινό αγώνα καί γιά κοινά συμ- 

ί ψέροντα. Μάς συνδέουν κοινά προ
βλήματα καί δέν πρέπει προσωπικές 
φιλοδοξίες νά μάς χωρίζουν, φιλο
δοξίες πού εξυπηρετούν μάλλον Ε
κείνους πού τορπιλίζουν τούς α
γώνες μας παρά εμάς τούς ίδιους 
καί τά θέματά μας.

ών καί νέων, πού είχα θετικό καί 
ένωτικό περιχόμενο. Αύτό άπό τήν 
θεωρία, άς περάση στήν πράξη. Ε
μείς οί νέοι οί άπειροι συνδικαλι
στές, δεχόμαστε νά μάς χειραγωγή
σουν οί παλαιοί, οί έμπειροι καί 
Εντιμοι συνάδελφοί μας, στήν νέα 
λεωφόρο τών κοινωνικών αγώνων. 
Νά σταθούν κοντά μας σνμβουλά- 
τορες καί όδηγητές, άλλά πάντα μέ 
τήν βασική άρχή, τής έλεύθερης δια
κίνησης τών ιδεών μεταξύ μας καί 
τήν έλεύθερη εκτίμηση τών κατα
στάσεων.
Συνάδελφοι,

Στάθηκα ιδιαίτερα μέ έπιμονή 
στό πρόβλημα όλων τών δημοκρατι
κών, συνδικαλιστικών δυνάμεων, 
καί τών δημοκρατικών διαδικασιών, 
γιατί άπό αύτό υποφέρει ό Σύλλο
γός μας.

Κάνω έκκληση νά συσπειρωθούμε 
όλοι γύρω άπό τόν ιστορικό Σύλ
λογό μας καί τήν 'Ομοσπονδία μας 
γιά νά τραβήξουμε μπροστά γιά νέ
ους αγώνες καί διεκδικήσεις, γιά νά 
σταθεροποιήσουμε καί διευρύνουμε 
τήν πολιτική Δημοκρατία, γιά νά 
ύπαρξη έπιτέλους καί εις τόν τόπο 
αύτό, συνδικαλιστική Δημοκρατία, 
καί ένα αδέσμευτο καί αυτόνομο 
συνδικαλιστικό κίνημα.

Σάς ευχαριστώ.

H ί|ΐι! ui mi. 
ί. Eflll

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 2α ΣΕΛ.)
ρααύρθηκαν στήν άνομία καί θά μάς 
υπογραμμίσουν τις εύθύνες τού Συν
αδέλφου Διλιντά καί τις μελοδραμα
τικές του ενέργειες, πρός τόν Συν
άδελφο Θεοφανάπουλο·, γιά ν’ άνα- 
καλέση τήν παραίτησή του.

Νοέμβριος τοϋ 1976: Ανησυχούν 
Δ.Σ.Σ. καί ΔΙΕΣΚ πο ύσέ κοινή Ανα
κοίνωσή τους, ζητούν άπό τό διορ,- 
σμένο Δ.Σ. τήν διενέργεια ’Αρχαιρε
σιών, χωρίς αργοπορία. Είναι λίγο, 
μόλις, διάστημα μετά τήν μομφή καί 
τά ιτρώτα σύννεφα ανησυχίας κάνουν 
τήν εμφάνισή τους στό Συνδικαλι
στικό στερέωμα.

Τήν έπαμένη, κυκλοφορεί μιά Α
νακοίνωση περί Μιχαήλ μέ αλλαγμέ
νο περιεχόμενο. Θά σάς τήν διαβά
σω. Είναι αύτή πού αμέσως μετά 
τήν είδηση, τοΰ συμβάντος, άνήρτη- 
σε στο Κυλικείο ό κ. Διλιντάς: 
«Συνάδελφοι,

«Σάς καταγγέλομε τήν αϋτοκτο- 
νία κλπ. κλπ.

«Ηθικοί αύτουργοί τού θανάτου 
τού ευσυνείδητου καί άρίστου Συν
αδέλφου μας, είναι τριμελές κλιμά- 
κίον τής έπιθεω,ρήσεως έκ τών κ.κ. 
Ζήγκου, Φάτσιου, Παπανικολάου. . ;>

Ή ίδια ανακοίνωση, μέ τήν ίδια 
ημερομηνία, κυκλοφορεί τήν άλλη ή- 
μ,έ,ρα άπαλείφοντας τά ονόματα' 
Καί ερωτώ: Τί έμεσολάβησε, Συν
άδελφε Διλιντά; Τί νά ύποθέσωμε 
αλήθεια;. . .

Δεκέμβριος τοΰ 1976: ’Απορεί 
γιατί νά μην όρισθούν οί αρχαιρεσίες 
νωρίτερα άπό τις 20.3.77, δείχνον
τας ηύξημένην ανησυχίαν. ’Εκτοξεύει 
Απειλές πώς αν μετατεθή ή άρχική 
ημερομηνία τών αρχαιρεσιών, θά έκ- 
’η,λώση «μαχητική Αντίθεση». "Εχει 
πεισθεΐ, πώς όλα είναι δυνατά!

Σκορπά ύβρεις: Προδότες, που
λημένοι, διαλυτικοί κλπ. παραμονές 
Χριστουγέννων, σέ στιγμές πού ό
λοι οί Συνάδελφοι ανταλλάσσουν εϋ- 
χές. Άλλά γιά τόν Συνάδελφο Δι- 
λιντά, θά έκφράσω καί έγώ τήν ίδια 
Απορία πού έξέφρασε καί ό Συνάδελ
φος Ρωσσέτης: (14.9.76). Μέ ποιο 
αντάλλαγμα επανήλθε στήν Τράπεζα 
-:πΐ δικτατορίας καί ποιες δεσμεύ
σεις άνέλαβε γιά νά παραμείνη «ά
φωνος ιχθύς» σ’ όλη τήν διάρκεια 
της; Ποιος νά τό ξέρη άραγε; . . .

Μέ τούς λοιπούς κομματικοποιη
μένους δέν θ’ Ασχοληθώ γιατί πι
στεύω πώς οί «Δημοκρατικές διαδι
κασίες» πού έπνκαλοΰνται όλοι τους, 
Αποτελούν λόγια γιά εσωτερική κα
τανάλωση Στήν ούσία είναι έργο έ 
ξυπηρετήσεως συμφερόντων, άγνω
στο άπό πού καί γιά ποιούς λόγους 
κινούμενο καί οπωσδήποτε δέν είναι 
έργο πού ωφελεί έμάς τούς ίδιους. 
Ευχαριστώ.

Δέν πρέπει νά άφήνωμε τά μίση 
καί τά πάθη νά μάς οδηγούν στον 
αλληλοσπαραγμό δίνοντας Ετσι τήν 
ευκαιρία στήν εργοδοσία νά μπαίνη 
ελεύθερα καί άνεξ,έλεγκτα καί νά 
λι·μαίνεται τούς κόπους ,μας, τούς 
ίδρωτες μας καί νά καταρακώνη τήν 
άξιοπρέπειά μας καί τήν ανθρώπι
νη υπόστασή μας μέ έγκυκλίους σαν 
τήν Α. 16 23.3.76, ενέργειες πού 
Ερχονται σέ αντίθεση μέ τήν Εννοια 
τοΰ σεβασμού τής άνθρώπινης προ
σωπικότητας καί μέ όσα αναφέρει 
στό βιβλίο του ή εφαρμογή τών Δη
μοσίων Σχέσεων εις τάς Τράπε
ζας, ό έπί τών Δημοσίων Σχέσεων 
Σύμβουλος τής Τραπέζης κ. Ζομ- 
πανάκης τό 1970.

Τόν καιρό εκείνο όμως πού έ κυ
κλοφόρησε ή θαυμάσια αυτή εγκύ
κλιος είχαν σκοπό πώς νά ρίξουν 
τό Σύλλογο, άποσπώντας τήν προ
σοχή του στις Συνελεύσεις γιά έ
κλογές καί μομφές καί διάφορα άλ
λα, ένώ 6ά Επρεπε καί μιλάω γενι
κά. ιιετά τήν άνάδειξη ένός Δ.Σ 
—οίουδήποτε Διοικ. Συμβουλίου—- 
όλοι οί συνδικαλισταί ή τουλάχιστον 
εκείνοι πού Εχουν συνδικαλιστική συ
νείδηση νά τό πλαισιώνουν καί νά 
προσφέρουν όλες τους τις δυνάμεις 
στον κοινό άγώνα γιά τήν λύση τών 
θεμάτων μας.

Επιτρέπομε έπίσης σέ κάθε τυ
χαίο «χωριάτη» πού δέν φτάνει πού 
τού σκύβουμε τό κεφάλι νά έλέγχη 
τήν καταγωγή μας άν είδατε τό τε
λευταίο «γνωρίζομεν ύμΐν Σαρακα- 
τσάνηδες καί Καραγκούνηδες» αν 
τοΰ κάνουμε γιά Διευθυντές ή όχι. 
Ή επιστολή του αύτή δημοσιεύθηκε 
στο τελευταίο τεύχος τοΰ «Γνωρί
ζομεν ύμΐν» καί μπορούν νά τήν 
δοΰν.

Επιτρέπομε, ιμέ δυό λόγια νά γί- 
νωνται πολλά εις βάρος μας, ένώ θά 
Επρεπε πολλοί συνδικαλιστές νά ά- 
ποτελούν Ενα αδιαπέραστο τείχος 
μέσα στό όποιο θά βρίσκωνται καλά 
ασφαλισμένα καί περιφρουρημένα 
τά δικαιώματα μας.

Τό προσωπικό πού δίνει τήν ψήφον 
του, τήν δίνει γιά νά λύνωνται τά 
θέματα καί όχι γιά νά περιπλέκων- 
ται. Καί υπάρχει σωρεία θεμάτων,
δέν θά άναφερθώ σέ αύτά γιατί άλ
λοι συνάδελφοι τά Εθιξαν ήδη, άς 
τά αναφέρω μονάχα Ενδεικτικά. Ή 
Επιτροπή τών προσωρινοτήτων πού 

δέν προχωρεί, ό ’Οργανισμός, τό 
5νθήμερο, τά ανθυγιεινά έπιδόματα 
καί πώς έφαρμόζετσι τό ωράριο 
πού άπ’ ότι ξέρω τουλάχιστον, άπό 
τις περιφέρειες, τις επαρχιακές, 8 
καί 1 υπογράφουμε δελτίο καθυστε- 
ρήσεως άλλά τό γρηγορότερο πού 
φεύγουμε είναι τρεις παρά τέταρτο, 
γιά νά μή βάλω τις εσωτερικές υ
πηρεσίες πού φεύγουν 4, χωρίς νά 
άμείβωνται ύπερωριακώς.

Θά σταθώ σέ δύο θέματα, στό 
θέμα τών μή Πτυχιοΰχων. Γιατί δέν 
βοηθούν δλοι νά ίκανοποιηθή μιά 
μεγάλη μερίδα συναδέλφων γιά νά 
άποδοθή μέ αυτόν τόν τρόπο 
δικαιοσύνη καί νά κλείση Ενας 
τομέας πού μάς φέρνει σέ διχόνοια;

Τί Εγινε ό Σύλλογος Πτυχιούχων; 
Καί άν Εφαρμόσθηκε τό άρθρον 3 
παρ. 2 τοΰ καταστατικού. Στό φύλ
λο τοΰ Φεβρουάριου «Τραπεζικά 
νέα» πού όλοι ξέρουμε ποιούς σκο
πούς έξυπηρετεΐ στη στήλη φοιτη
τής Τραπεζοϋπάλληλος γράφει ότι 
«Οί Φοιτητές άποτελοΰν τήν σπον
δυλική στήλη τής Τραπέζης». Μή
πως μπορούν νά μοΰ εξηγήσουν ά
πό πότε καί πώς; Είναι αυτοί ή 
σπονδυλική στήλη τής Τραπέζης; 
Γ ιατί άπό ότι ξέρω μάλλον αυτοί 
στηρίζονται στους άλλους γιά να 
μπορούν νά λείπουν συνολικά, 2,5 
μήνες τό χρόνο.

Έπίσης μήπως μπορούν νά μάς 
ποΰν ποιοι αποτελούσαν τήν σπον
δυλική στήλη τής Τραπέζης ;καί δέν 
πάω μακρυά στις 1 Οετίες 50, 60, 
70, πριν έμφανισθοΰν αυτοί σαν 
καινούργιο φρούτο;

Μήπως μπορούν νά μάς ποΰν καί 
τώρα άκόμη πώ ςστηρίζεται ή Τρά
πεζα μέ τόσους Διευθυντάς καί στε
λέχη υποκαταστημάτων μή Πτυχι- 
ούχους σέ όλη τήν Ελλάδα καί δέν 
γκρεμίζεται;

Υπάρχουν θέματα πού Εχουν λυ- 
3ή καί άλλα πού θάπρεπε νά πάρουν 
σειρά νά λυθούν.

Μιά καί είμαι γυναίκα θά θίξω 
Ενα γυναικείο θέμα. Οί γυναίκες 
παίρνουν 3 μήνες άδεια τοκετού, 
γιατί νά μήν παίρνουν 4 όπως στο 
Δημόσιο; Θά μπορούσαμε νά λύνω- 
με θέματα παλαιό καί νά παίρνουν 
σειρά Θέματα καινούργια.

Έπίσης Θά ήθελα νά πώ τό Ε
ξής: Στό ίδιο φύλλο «Τραπεζικά 
νέα» άναφέρεται άπό τούς Φοιτητές 
ότι ή άδεια τών 30 ήμερων πού τούς 
δίδεται τελικά αποβαίνει σέ βάρος 
τους. Τώρα πώς καί γιατί δέν τό 
κοτάλαβα. ’Αναρωτήθηκε ποτέ κα
νείς σα ςτί κάνουν οί μητέρες όταν

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 12η ΣΕΛ.)

Ή ομιλία τιϋ bbv. Α. ΠΑ00Π0ΥΛ0Υ
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τού όττοίου εΐχοί την τίμήν να 
εΐμαι Πρόεδρος καί εις τάς όποι
ας απαντώ τώρα άπό αυτό εδώ 
το επίσημον βήμα, ενώπιον τοΰ 
κυριάρχου σώματος καί ενώπιον 
τών κατηγόρων.

1 ) "Οτι τό ΔΣ δέν διοικούσε 
κατά δημοκρατικόν τρόπον. Τού
το δέ διότι άρνήθηκα κατηγορη
τικά καί νά συζητήσω κάν πρό- 
τασιν διά την σύστασιν διαπα- 
ραταξιακής έπιτροπής άπό την 
οποίαν θά έλαμβάναμε οδηγίας 
καί εις την όποιαν θά έλογοδο- 
τούσαμε. Ή θέσις μας είναι κρυ
στάλλινης διαύγειας. Ύπηρε,τοΰ- 
μεν τον συνδικαλισμόν ό όποιος 
άντλεΐ την δύναμίν του άπό τους 
εργαζομένους. Εκλέγεται άπό 
αυτούς καί λογοδοτεί μόνον σ’ 
αυτούς. Προστάτες καί έξαρτή- 
σεις δέν μάς χρειάζονται. Οί κο
μισάριοι άς πάνε αλλού.

2) 'Ότι τό ΔΣ άσκούσε κυ
βερνητικήν πολιτικήν. Τούτο δέ 
διότι σύμφωνα με μίαν άνακοίνω- 
σιν πού κυκλοφόρησε μία άπό 
αυτές τίς συνδικαλιστικές ομά
δες πού έ'χουν τρία γράμματα 
καί δύο οπαδούς, δέν διεκδική- 
σαμε την έπέκτασιν τών ναυτι
κών ορίων τής Ελλάδος στά 12 
μίλια καί δέν ζητήσαμε τήν ά- 
πομάκρυνσιν τών ξένων στόλων 
άπό τό ΑίγαΤον. Μά γιά όνομα 
τοΰ Θεού, δέν παρουσιάστηκα 
ποτέ ένώπιόν σας γιά νά ζητή
σω τήν ψήφο σας γιά νά άνατρέ- 
ψω τήν κυβέρνησιν. Γιά νά έπιλύ- 
σω τά έπαγγελ ματ ι κά μας θέ
ματα παρουσιάστηκα, 
καί 3) "Οτι τό ΔΣ έπούλησε τά 
συμφέροντα τών συναδέλφων 
μας. Σ’ αυτό βέβαια δέν κατα
δέχομαι κάν νά άπαντήσω. Ή ά- 
πάντησις βρίσκέτα ανωτέρω πού 
σάς υπενθύμισα τά θέματα πού 
έπελύθησαν κατά τήν διάρκειαν 
τής όλιγομήνου θητείας μας.

’Αλλά ας δούμε ποιοι είναι οί 
τιμηταί μας. Είναι οί κύριοι υ
πεύθυνοι . . .

κ. I. ΜΥΛΩΝΑΣ: Όμιλεΐ^ μή 
(καυόμενος διακόπτων τον ομι
λητή.

κ. Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
Κύριε Μυλωνά, τό νά σάς συστή
σω βέβαια σεβασμόν προς τήν 
Συνέλευσιν καί τον ομιλητήν 
γνωρίζω ότι θά ήτο μάταιου. Συ
νεχίζω. ’Αλλά ήλθαν καί ώρισμέ- 
νοι τιμηταί, μεταξύ αυτών καί ό 
κ. Μυλωνάς. Ποιος; ό κ. Μυλω
νάς ό όποιος είναι έξ αύτών πού 
φέρουν τό κύριο βάρος αυτής τής 
ανωμαλίας είς τον Σύλλογον. 
’Εσείς δέν είσαστε έκεΐνοι οί ό
ποιοι άπό τό βήμα αυτό καί πε- 
ριερχόμενοι τά 'Υποκαταστήμα
τα ίσχυρίζεσθο ότι καί μέ τήν 
ψήφισιν τής μομφής δέν έπρόκει- 
το τό Δ. Συμβούλιο νά παραδώ- 
ση τήν εξουσίαν εις προσωρινήν 
διοίκησιν; ’Εσείς δέν είσαστε έ- 
κεΐνοι οί όποιοι καταθέτατε είς 
τήν αϊθουσοίν αυτήν γνωματεύ
σεις Νομικών σας Συμβούλων 
λέγοντας ότι μέ τήν μομφήν έπι- 
διώκατε τήν έπιτάχυνσιν τών άρ- 
χαιρεσιών; Καί ότι μέσα σέ 30 
μέρες θά είχαμε έκλογές; Καί 
σάς είπα άπό τό βήμα αυτό 
«σφάλλετε συνάδελφοι διότι δέν 
υπάρχει αυτοτελής μομφή, υπάρ
χει καί άνάκλησις τής έντολής» 
καί στις 31 Μαΐ'ου στή 1 ή ώρα 
τό μεσημέρι —κ. Μυλωνά—όταν 
φέρατε τις υπογραφές είς τό 
Γραφεΐον τοΰ Συλλόγου σάς εί
πα «Συνάδελφε Μυλωνά έπιδιώ- 
κετε διά τής πράξεώς σας αυτής 
τήν αναβολήν τών άρχαιρεσιών 
καί τήν πιθοαην περιπέτειαν τοΰ 
Συλλόγου μας άφοΰ γνωρίζετε ό
τι διά σήμερα τό άπόγευμα έ'χει 
συγκληθή ή ολομέλεια τοΰ Δ. 
Συμβουλίου μέ θέμα «σύγκλησις 
γενικής συνελεύσεως, προκήρυ- 
ξις αρχαιρεσιών»; Καί μου είπα
τε: «Καί άν έσεΐς κ. Πρόεδρε δέν 
πάρετε άπόφαση γιά Γενική Συ
νέλευση τό άπόγευμα; Σάς είπα 
«τότε κ. Μυλωνά νά τις φέρετε 
αύριο τό πρωί στις 8». «’Όχι 
Πρόεδρε θά τίς πάρης τώρα για
τί έχεις Νομικήν ύποχρέωσιν νά 
τίς πάρης τώρα».

Καί τίς πήρα συνάδελφε Μυ
λωνά, άφοΰ σάς είχα προειδο
ποιήσει γιά τίς ευθύνες σας καί 
έπραξα έκεΐνο τό όποιον θά έ
πραττε κάθε έντιμος άνθρωπος, 
μόλις παρέλαβα τήν Δευτέρα 
στις 5.30 τό άπόγευμα δύο ή μέ
ρες πριν νά έκδικασθή ή προσ
φυγή διά τον διορισμόν προσω
ρινής διοικήσεως τήν αγωγήν- είς 
τό σπίτι μου, πήρα όλες τίς συν- 
δικαλιζόμενες ομάδες καί τίς ε
νημέρωσα. Καί τά γεγονότα, τά 
αλλεπάλληλα γεγονότα, έδικαίω- 
σαν έμέ καί διέψευσαν εσάς πού 
σχυρίζεσθε ότι δέν θά διωρίζετο 
προσωρινή Διοίκησις ότι δέν

θά άνεκόπτετο ή πορεία τής έπι- 
λύσεως τών θεμάτων μας. Καί ι
δού ποΰ περιήλθαμε.

Και ένώ αυτά ίσχυρίζεσθο μέ 
γνωματεύσεις Νομικών Συμβού
λων είσαστε οί πρώτοι οί όποιοι 
συνωστηθήκατε είς τούς διαδρό
μους τοΰ Πρωτοδικείου ’Αθηνών 
γιά νά διορισθήτε. Ένώ έγώ έ
κεΐνο τό όποιον έδήλωσα άπό τό 
βήμα αυτό. ..

κ. Τ. ΜΥΛΩΝΑΣ: Ψεύδεσθε...
(Κωδωνοκρουσία!)

κ. Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
Ψεύδεσθε έσεΐς. Τά γεγονότα εί
ναι γνωστά είς όλους. Καί είναι 
έναντι ον σας.

(Διαμαρτυρίαι - κωδωνοκρου- 
σίαι).

κ. Π’ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
Συνάδελφε Μυλωνά, άν έχετε τήν 
καλωσύνη μή μέ διακόπτετε...

κ. I. ΜΥΛΩΝΑΣ: Μά μέ κα
τηγορείτε. . .

κ. Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
Λέω τά γεγονότα συνάδελφε Μυ
λωνά. Μή μέ διακόπτετε άν έχε
τε τήν καλωσύνη. Βλέπετε ομιλώ 
άπό μνήμης. Δέν έχω γραμμα
τείς όπως έσεΐς ούτε παίρνω ση- 
μειωματάκια είς τό βήμα, όπως 
έσεΐς, γιά τό τί θά πώ. Καί ε
γώ τήρησα αυτό τό όποιον έδή
λωσα άπό τοΰ βήματος αύτοΰ. 
"Οτι καί είς περίπτωσή κατά 
τήν όποιαν τό προσωπικόν έγ- 
κρίνει τήν μομφήν δέν θά υποβά
λω αϊτησιν διορισμοΰ, καί άν κά
ποιος συνάδελφος μέ προτείνει 
καί άν ή πρότασις γίνη άποδε- 
κτή δέν θά αποδεχθώ τον διορι
σμό μου. Καί αύτό τό όποιον εί
πα τό έτήρησα. Αυτός εΐμαι έγώ 
καί αυτοί είσαστε έσεΐς. 
Συνάδελφοι,

Υπάρχει όμως καί έναι θέμα 
τό όποιον έλέχθη κατά κόρον, μέ 
βαρύτατους μάλιστα χαρακτηρι
σμούς, τούς όποιους έπιστρέφω. 
"Ενα θέμα γιά τό όποιον κυκλο
φόρησε πλήθος ανακοινώσεων 
τήν περασμένη εβδομάδα. Τό θέ
μα τό όποιον άναφέρεται είς τήν 
τροποποίησιν τοΰ κανονισμού τοΰ 
Ταμείου Αύτασφαλείας.

Δέν γνωρίζω πόσοι έκ τών συ
ναδέλφων πού έξέδοσαν τίς ανα
κοινώσεις αυτές έχουν διαβάσει 
τίς τροποποιήσεις τών κανονι
σμών. ’Έκανα μία δειγματολη
ψίαν. Στον Πρόεδρον τής Προ
σωρινής διοικήσεως καί στον 
Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου τής 
Τραπέζης ’Αθηνών καί εΐπα: «τί 
λέει τό άρθρον αύτό για τό όποι
ον έσεΐς κ. Ίατρίδη βγάλατε μί
αν άνακοίνωσιν;» Καί μοΰ^ άπήν- 
τησε μέ ειλικρίνειαν «δέν έχω 
διαβάσει τό άρθρον». Καί ρώτη
σα τον συνάδελφον Μπαρμπαρέ- 
σον «έσεΐς συνάδελφε Πρόεδρε 
πού βγάλατε ανακοίνωση συμ
παράστασης τί λέει τό άρθρο";» 
καί μέ τήν ειλικρίνεια πού τόν 
διακρίνει μοΰ άπήντησε «δέν τό 
έχω διαβάσει». Αυτή είναι ή κα 
τάστασις Συνάδελφοι μου. Οι 
πρόεδροι τών δύο Συλλόγων δέν 
γνωρίζουν κάν τις τροποποιή
σεις.

Ναί, συνάδελφοι, τροποποιή
σεις έγιναν, καί είς τόν κανονι
σμόν τοΰ Ταμείου Αύτασφαλεί
ας. Καί οί τροποποιήσεις αυτές 
αφορούσαν τήν έπίλυσιν μιας 
σειράς αιτημάτων πού έπί χρό
νια διεκδικούσαμε διά τήν βελτί- 
ωσιν'τών ασφαλιστικών παροχών 
μας. Παροχές οί όποιες,^ σάς 
πληροφορώ, ότι είναι τής τάξεως 
τών 1 00.000.000 έτησίως.

’Ιδού λοιπόν ή άπάντησίς μου, 
είς τούς συκοφόντας γιά «τό πώς 
έπρόδωσα τά συμφέροντα τών 
συναδέλφων μου». Τά έπρόδωσα 
μέ ασφαλιστικές παροχές 100. 
000.000 έτησίως.

Αλλά υπάρχει καί τό άρθρον, 
τό άρθρον 8 τοΰ Ταμείου Αύτα
σφαλείας τό όποιον έτροποποιή- 
θη. Υπήρχε κάτι πάρα πολύ ά
πλοι γιά δσους έξέδωσαν ανακοι
νώσεις. Νά έδημοσίευαν αύτού- 
σιον τό άρθρον. ’Αλλά τί έγινε; 
Υπηρεσιακόν δργανον τοΰ Τα
μείου μέ αυθαίρετον ένέργειά του 
έρμήνευσε τόν κανονισμόν. Ερω
τώ τήν Συνέλευσιν. Ποιος έζήτη- 
σε τήν παραπομπή είς τό Πει
θαρχικό Συμβούλιο τοΰ οργά
νου αύτοΰ; Ποιος διεπίστωσε 
τούς λόγους γιά τούς οποίους 
έρμήνευσε κατά τόν τρόπο πού 
ήθελε τό άρθρον; Ούδείς. Καί 
συνεχίζω τάς έρωτήσεις προς 
τούς κατηγόρους.

Ποία άπόφασις τοΰ Δ. Συμ
βουλίου τοΰ Ταμείου Αύτασφα- 
λίας έλήφθη ή οποία νά έμείωνε 
κεκτημένο1 δικαίωμα,; ’Απαντώ. 
Καμμία. Έάν δέ υπάρχει, άς κα
τατεθεί. Προκαλώ οίονδήποτε. 
Μικρό κενό λόγφ αλλαγής πλευ
ράς ταινίας

κ. Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
(Συνεχίζει)

’Αλλά τί λέει τό περίφημον 
άρθρον; ’Άς τό διαβάσουμε ό
πως τροποποιήθηκε.

«’Άρθρον 8ον
» 1) Παραμένει ώς έχει.
Σάς παρακαλώ προσέξτε διό

τι είναι άπλό καί διά τούς γνω
ρίζοντας άπλώς άνάγνωσιν καί 
γραφήν. Αύτό εΐναι τό τροπο
ποιημένο κείμενο.

» 2) Διά τήν προσμέτρησιν τής 
» κατά τή ανωτέρω παράγραφον 
» υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας ά- 
»παιτεΐται έγγραφος α’ίτησις 
»τοΰ μέλους ύποβαλλομένη όχι 
»βραδύτερου τών 3 μηνών άπό 
»τής έξόδου του έκ τής Ε.Τ.Ε. 
» καί καταβολή εισφοράς ύπολο- 
» γιζομένης ώς ακολούθως:
» Έπί τή βάσει τοΰ κατά τήν 
» ή μέραν τής υποβολής τής αί- 
» τήσεως μετά πλήρων δικαιο- 
» λογητικών άποδε ι κνυόντων τό 
» δικαίωμα προσμετρήσεως ή τοΰ 
» κατά τήν ή μέραν τής συμπλη- 
» ρώσεως τούτων ίσχύοντος μι- 
» σθολογίου έξευρίσκονται αΐ είς 
» εισφοράν ύποκείμεναι έτήσιαι 
» άποδοχαί τοΰ αίτοΰντος ήσφα- 
» λισμένου.
» Ή κατά τήν ή μέραν τής άνα- 
»γνωρίσεως έργοδοτική καί έρ- 
» γατική εισφορά τοΰ 1)12 τών 
» κατά τά άνω έτησίων αποδοχών 
» πολλαπλασ ιάζετα ι έπί τόν ά- 
»ριθμόν τών άναγνωριζομένων 
» μηνών καί κλάσματος μηνός 
» καί τό γινόμενον αποτελεί τό 
» ποσόν τής εισφοράς.
» 3) ή εισφορά καταβάλλεται 
» έφ’ άπαξ μέν έφ’ όσον ό ύπολο- 
» γισμός εισφοράς διά τήν προσ- 
» μέτρησιν, γίνεται κατά τήν 
» έξοδον τοΰ ήσφαλισμένου έκ 
» τής Υπηρεσίας, τμηματικώς δέ 
» διά μηνιαίων δόσεων, μέχρι 36 
» άποφάσει τοΰ Δ. Σ. καί έν πά- 
»ση περιπτώσει έκάστης δόσε- 
»ως δΓ ύπολειπομένης τοΰ 5% 
» τών μηνιαίων αποδοχών τοΰ ή- 
» σφαλισμένου, έφ’ όσον ό ύπο- 
» λογισμός γίνεται προ τής έξό- 
» δου τούτου έκ τής Υπηρεσίας 
» τής ΕΤΕ».

Αύτό είναι τό άρθρο, καί έρω- 
τώ. Ποΰ λέγει ότι έχαρίσθη ή 
εισφορά 4,5% είς τόν έργοδότην; 
Ποΐος έχει συμφέρον νά έρμη- 
νεύση τήν διάταξιν αύτήν κατά 
τόν τρόπον αύτόν;

ΕΝ ΜΕΛΟΣ: Όμιλεΐ μακράν 
τοΰ μικροφώνου μή άκουόμενον.

κ. Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
Τό 1)12 κύριε συνάδελφε εΐναι ή 
μηνιαία εισφορά ή όποια υπολο
γίζεται έπί τόν προς άναγνώρι- 
σιν χρόνον.

Αύτό εΐναι τό άρθρον συνά
δελφοι, καί είναι έκτος πόσης 
όμφισβητήσεως. Κα παρά ταΰτα 
παρά τό γεγονός ότι τό άρθρον 
εΐναι σαφέστατο καί δέν έπιδέ- 
χεται παρερμηνείαν, όταν πληρο- 
φορήθηκα τό γεγονός καθυστε
ρημένα,—λυπάμαι γι’ αύτό, γνω
ρίζετε πολλοί άπό σάς ότι έχω 
οικογενειακήν περιπέτειαν— ήλ
θα είς τήν Τράπεζα, εΰρήκα τόν 
Πρόεδρο τής προσωρινής διοική- 
σεως καί τοΰ εΐπα αύτά πού σάς 
είπα προηγουμένως γιά νά τόν 
ένημερώσω.

Έζήτησα δέ έρμηνευτικήν δή- 
λωσιν τοΰ Ταμείου Αύτασφαλεί
ας, είς τό όποιον πλέον δέν συμ
μετέχω όπως γνωρίζετε, ή προς 
άρσιν πόσης αμφιβολίας, άντι- 
κατάστασιν τοΰ άρθρου καί έπα- 
ναφοράν τοΰ παλαιοΰ.

Καί ή άντικατάστασις έγινε. 
Αλλά, πέραν αύτών, ποΐος αγνο
εί ότι υπάρχει παγία νομολογία 
τοΰ Άρείου Πάγου καί τοΰ Συμ
βουλίου Επικράτειας, έπί ασφα
λιστικών θεμάτων, ή οποία καθο
ρίζει τάς υποχρεώσεις τοΰ έργο- 
δότου, καί τίς όποιες ούδείς, έ
στω καί πουλημένος, δέν μπορεί 
νά τίς τροποποίηση ή νά τίς κα
τάργηση;

Αλλά κάνω μίαν ύπόθεσιν. 
’Έστω ότι κατά τήν διατύπωσιν 
γινότανε ένα λάθος. Πού δέν έγι
νε. Γιατί άμέσως νά τό άποδώ- 
σουμε σέ προδοσία; Σέ πούλη
μα; Καί πώς συμβιβάζονται οί 
παροχές τών 100 έκατ. τό χρό
νο, πέρα άπό τις θεσμικές βελ
τιώσεις, μέ προδοσία; Πότε έπί 
τέλους θά πάψουμε νά συκοφαν
τούμε τούς άλλους;

κ. Ν. Π 1 ΣΚΟΠΟΣ: Κύριε ©ε- 
οφανόπουλε, μπορείτε νά μάς α
ναλύσετε αύτές τίς παροχές τών 
100 έκατ.;

κ. Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
Βεβαίως, κύριε Πίσκοπέ, έάν μοΰ 
ζη|τηθοΰν. Εΐμαι όμως πάντοτε 
φειδωλός στο νά παρέχω στή δη
μοσιότητα στοιχεία γιά έπιτεύ- 
γματά μας, ιδίως όταν αύτά ά- 
φοροΰν τά Ασφαλιστικά μας Τα
μεία, έάν προκληθώ όμως υπο
χρεούμαι νά τά παράσχω.

κ. Ν. ΠI ΣΚΟΠΟΣ: Όχι κύ
ριε Θεοφανόπουλε, δέν χρειάζε
ται. Ευχαριστώ.

Κος Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
Συνάδελφοί μου,

Σάς κούρασα, άλλά δυστυχώς 
έάν εΐχε δημοσιευθή ό Απολογι
σμός τής Διοικήσεως, τό μεγαλύ
τερο μέρος άπό αύτά πού εΐπα 
δέν θά τά έλεγα. Τελειώνοντας 
θέλω νά πώ δυο πράγματα. Τό 
πρώτον εΐναι αύτό τό όποιον έ
θιξε ό συνάδελφος Πίσκοπος. Διά 
τήν συμμετοχήν μου σέ μία συγ
κέντρωση ή οποία έγνε μέ στόχο 
τήν ενότητα τοΰ προσωπικού.

Δέν πήρα μέρος, σέ μία συγ
κέντρωση. Πήρα μέρος σέ άρκε- 
τές συγκεντρώσεις Καί θά έπαιρ
να σέ όσες μέ καλοΰσον πού θά 
εΐχαν γιά αντικείμενο τήν ένότη- 
τα τοΰ Προσωπικού. Άλλά γιά 
ποιάν ενότητα όμιλοΰμεν; Γ Γ αύ
τήν πού εΐναι προς δημοσίαν κα- 
τανάλωσιν μέ τήν μορφήν βεγ
γαλικού ή γιά ενότητα ούσίας;

Καί πώς συμβιβάζεται στούς 
διαδρόμους νά υβρίζουμε καί νά 
συκοφαντούμε καί έπειτα νά μι
λάμε γιά ενότητα; Καί νά ενω
θούν ποιοι; 01 υβριστές μέ τούς 
υβριζομένους; Οί συκοφάντες μέ 
τούς συκοφάντου μένους; ’Άς μάς 
ποΰν έπί τέλους πώς έννοοΰν τήν 
ενότητα γιά νά άντιληφθοΰμε καί 
έμείς καί τό Προσωπικόν.

Καί τελειώνοντας θά ήθελα, 
νά ρωτήσω, έπειδή δέν βλέπω τόν 
συνάδελφο Διλιντά έδώ, έναν έκ- 
πρόσωπο τής ΔΟΥΣΟΥΣΟΥ, 
πού έκδίδει τήν ΣΥΝΔΙΚΑΛΙ
ΣΤΙΚΗΝ ΦΩΝΗΝ:

Κυκλοφόρησαν παραμονές Χρι
στουγέννων, τό Δελτίον τους. Καί 
αναγράφουν ότι «ό Θεοφανόπου- 
λος, είναι ό πράκτορας τών σκο
τεινών κύκλων τής έργοδοσίας 
καί τής Κυβέρνησης». Ελπίζω 
ότι οί συνάδελφοι, θά έχουν τό 
θάρρος, νά ανέβουν έπάνω είς τό 
βήμα καί νά καταθέσουν τά 
στοιχεία τά όποια διαθέτουν ότι 
είμαι ό πράκτορας τών σκοτει
νών δυνάμεων τής έργοδοσίας 
καί τής Κυβέρνησης. Έάν δέν 
διαθέτουν στοιχεία, ας άνέλθουν 
είς τό βήμα καί άς δηλώσουν σάν 
άνδρες ότι έσφαλλαν. Κύριον 
γνώρισμα τοΰ άνδρισμοΰ εΐναι ή 
γενναιότης όχι τά παντελόνια. 
Αυτά τά φοροΰν καί οί γυναίκες. 
Έάν δέν πράξουν οϋτε τό ένα 
οΰτε τό άλλο τούς καταγγέλλω 
σάν κατάπτυστους συκοφάντες 
καί άνανδρους, τούς δηλώ δέ ότι 
είτε έδώ είτε ένώπιον τοΰ Είσαγ- 
γελέως θά ύποχρεωθοΰν νά λο
γοδοτήσουν. Αναμένω.

(Χε ι ροκροτή ματα)

ΉόριΙιριν.Γ*
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 11η ΣΕΛ.) 
αρρωσταίνουν τά παιδιά τους καί 
δέν έχουν βοηθά ατό σπίτι καί τρώ
νε τήν κανονική άδεια πού θά έπρε
πε νά τήν πάρουν νά ξεκουραστούν 
ή νά πάρουν «αΐ τά παιδιά τους μα
ζί ποΰ σκάνε μέ τή ζέστη τοΰ Αύ
γουστου;

Γ ιατί οί φοιτητές πρέπει νά δι
καιούνται 30 ή μέρες και δέν τούς 
φθάνουν καί θέλουν άλλες 15 γιά νά 
ξεκονράζωνται ,μετά τά διαγωνί
σματα. Οί γυναίκες, οί μητέρες δέν 
δικαιούνται ώρισμένες άδειες, νά 
τίς εγκρίνουν οί ιατροί τής εμπι
στοσύνης τής Τραπέζης γιά νά κά- 
θωνται νά γίνωται καλά τά παι
διά τους. Πολλές φορές άπό τις ε
πιδημίες πέφτουν καί 2 μαζί καί 
3, ποιος τά κυττάζει τόν καιρό έ
κεΐνο; Οί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί; 
Μπορείς νά έμπιστευθής παιδί μέ 
38 καί 40 πυρετό τί νά σου κάνουν 
οί ενέσεις του καί τά φάρμακά του; 
Έκτος τού ότι τό επίδομα τών Βρε
φονηπιακών Στοθμών δέν δίνεται 
παντού. Λέει δτι οπού υπάρχουν 
Σταθμοί πρέπει τά παιδιά νά πη
γαίνουν έκεϊ. Μά ποιος ξέρει τί 
συνθήκες έπικρατούν σ’ αυτούς τούς 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ιδίως 
στήν ’Επαρχία; "Αν τό παιδί μπο
ρεί νά ζήση σ’ αύτό τό περιβάλ
λον; Καί αν εΐναι δύσκολο, αν εΐ
ναι φιλάσθενο; Καί αν ή μητέρα ή 
εργαζόμενη υποχρεώνεται γιά Ο
λους ούτούς τούς λόγους νά δίδη 
ένα μεγάλο μέρος τοΰ μισθού της 
γιά νά πληρώνη κάποιο κοριτσάκι 
13 ή 14 χρονών ανίκανο νά κοιτάξη 
καί τόν έαυτά του ακόμη;

Θά έπρεπε τά επιδόματα νά έπε- 
κταθοΰν σέ όλες τίς γυναίκες πού 
διατηρούν οικιακούς βοηθούς καί δέν 
έχουν άνθρωπο δικό.τους στο σπίτι 
είτε ύπάρχουν σταθμοί στήν Πό
λη της είτε όχι.

Νομίζω πώς όλα αύτά τά θέμα
τα πού υπάρχουν είναι πολύ σοβα
ρά καί θά έπρεπε νά μάς οδηγήσουν 
σέ γρήγορες έκλογέ,ς γιά τήν ανά
δειξη ενός Δ.Σ., τό όποιον θά πλαι
σιώσουν καί εκείνοι άκόμη οί Συν- 
δικαλισταί πού δέν θά βγοΰν, μέ 
σκοπό τή γρήγορη λύση τών θεμά
των μας.

κ. Θ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΗΣ: ’Αγα
πητοί συνάδελφοι τής ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ,

Ζητάω συγγνώμην κατ’ αρχήν, 
γιατί δέν θά μπορέσω νά μείνω σέ 
όλη τήν διάρκεια τής Συνελεύσεως 
σας. Ή πρόσκληση μοΰ απευθύνθη
κε μόλις πριν άπό μιάμισυ ώρα καί 
θά πρέπει σύντομα νά αποχωρήσω.

Επιτρέψτε μου στο σύντομο διά
βημα πού θά σάς απευθύνω αύ
τόν τον χαιρετισμό νά έπισημάνω 
ωρισμένα σημεία, τά όποια πρέπει 
νά αποτελόσουν άντικείμενο σκέψε- 
ως όλων μας. Τό πρώτο σημείο εί
ναι καί άναφέρεται στήν θέση πού 
έπανειλλημένα έξέφρασε τό ’Εκτελε
στικό τής ’Ομοσπονδίας μας καί τό 
Γενικό Συμβούλιο και τό όποιο πι
στεύουμε ότι αποτελεί καί θέση ό
λων ανεξαιρέτως τών συναδέλφων 
τοΰ Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΘΝΙ
ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ.

Η θέση αύτή συνίσταται στο ότι 
το ταχύτερο δυνατόν, θά πρέπει νά 
ύπάρξη αιρετή Διοίκησις, στον 
Σύλλογο Υπαλλήλων ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ.

Τά ποιούς θά βγάλετε είναι δι
κό σας θέμα, δέν μάς άφορά, άλλά 
τό οτι ττρέττει όσο γίνεται πιο γρή
γορα να βγή μια αιρετή Διοίκηση, 
στον μεγάλο και ιστορικό Σύλλογο, 
Υπαλλήλων τής ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑ
ΠΕΖΗΣ, άποτελεί άνάγκη όχι μόνον 
διά τήν διαφύλαξη τών συμφερόντων 
τών 9.000 συναδέλφων μας στήν 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, άλλά ολοκλή
ρου τοΰ Κλάδου καί τής Τραπεζο
ϋπαλληλικής οικογένειας.

Ό Κλάδος μας έχει ένα βασικό 
κορμό καί τμήμα αναπόσπαστο αύ
τοΰ τού κορμού είναι ό Σύλλογος 
Υπαλλήλων ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. 
Είναι άδύνατον ό Κλάδος, νά μπό
ρεση νά προχωρήση έάν τυχόν δέν 
ύπάρξη όσο γίνεται πιο γρήγορα 
καί όταν λέμε όσο γίνεται πιο γρή
γορα, εννοούμε ιμέσα στις προθε
σμίες πού έταξε ή Δικαστική άπό
φαση του ’Οκτωβρίου πρέπει νά ύ
παρξη αιρετή Διοίκησις.

Τά δεύτερο σημείο είς τό όποιο θά 
ήθελα νά άναφερθώ αγαπητοί συν
άδελφοι, έξηγεΐ καί τήν έμμονή τής 
'Ομοσπονδίας, σ’ αύτήν τήν πρώτη 
θέση πού έξέφρασα.

'Ο Κλάδος μας περνάει αύτήν τήν 
στιγμή μία πολύ δύσκολη διεκδικη- 
τική φάση, διά τήν ικανοποίηση καί 
τών γενικών καί τών ειδικών αιτημά
των, καί όταν λέμε γενικά αιτήμα
τα έννοο,ϋμε βέβαια τά θέματα τών 
γενκών αύξήσεων, πενθημέρου έβ- 
δομάδας εργασίας, καί τά άλλα πού 
άποτελον αιτήματα τοΰ Κλάδου 
μας.

"Οταν λέμε ειδικά θέματα έννο- 
οΰμε εκείνα τά έσωτερικά σέ κάθε 
Τράπεζα θέματα, πού ζητούν επίμο
να· τήν λύσιν τους. Ηδη, σ’ ό,τι ά
φορά τα εσωτερικά αύτά θέματα, 
συναντούμε παντού σ’ όλες τίς 
Τράπεζες, ύστερα άπό μηνών παρελ- 
κιστ 1 χή τακτική μία ούσιαστική καί 
εύσχημη άρνηση ήκανοποιήσεως ό- 
ποιουδήποτε αιτήματος.

Μέσα στήν ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ
ΔΟΣ, ύστερα άπό πολύμηνες υπο
μονετικές καί φορτικές προς τή Δι
οίκηση πιέσεις, γιά τήν επίλυση 
τών βασικών έσωτερικών μας θεμά
των, καί άφοΰ έξαντλήσαμε τό έ
σχατο όριο τής υπομονής, έξαναγ- 
κασθήκαμε νά προχωρήσουμε σέ ά- 
γωνιστικές κινητοποιήσεις.

Σήμερα τό πρωί τό Διοικητικό 
Συμβούλιο τού Συλλόγου Υπαλλή
λων ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, άπε- 
φάσισε νά κατέλθουν οί 4.000 συν
άδελφοί σας τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ, σέ 48ωρη Πανελλαδική 
άπεργία τήν ερχόμενη Τετάρτη καί 
Πέμπτη. Αύτή ή απόφαση πού πάρ- 
θηκε, άποτελεί μία άπόφαση προσε
κτικά σταθμισμένη, άφοΰ έξαντλή- 
(|γ:<αν πλέον όλα τά περιθώρια.

Καί γιατί έξαντλήθήκαν όλα τά 
περιθώρια άγαπητοί συνάδελφοι; 
Ή θέσις πού εκφράζει ή Διοίκησις 
τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ; 
πού φοβάμαι ότι εΐναι ταυτόσημη 
μέ τήν θέση τής Διοικήσεως τής Ε
ΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ, είναι ταυ
τόσημη τής Διοικήσεως τής ΑΓΡΟ
ΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ καί μέ τίς θέ
σεις τών Διοικήσεων τών υπολοί
πων Τραπεζών, ουσιαστικά συνί- 
σταται στο ότι μάς λέει, περνάμε 
μία περίοδο λιτότητας, έχετε πά
ρει πολλά τό ’75 καί τό ’76, φέτος 
δέν πρέπει νά πάρετε τίποτα καί ό
ταν λέμε τίποτα, έννοοΰμε τίποτα, 
δηλαδή αύτοκαταργηθήτε γιά έναν 
ολόκληρο χρόνο, σάν Συλλογικά 
όργανα καί σάν αιρετές εκπροσω
πήσεις τών συμφερόντων τών συν
αδέλφων σας.

Τό έπιχείρημα τό όποιον άντι- 
τάσσομεν είναι ότι δέν δεχόμαστε, 
αυτήν τήν στιγμή, χωρίς νά σχολι
άζουμε αύτήν τήν στιγμή, τήν πο
λιτική λιότητα, τήν περίφημη, άλλά 
δέν σημαίνει αύτό, ότι τά θέματα 
τά καυτά πού άπασχολοΰν μέσα σέ

κάθε Τράπεζα τούς συναδέλφους, 
μπορούν νά μποΰν στο ψυγείο γιά 
ένα ολόκληρο χρόνο.

Κάτι τετριο θα άποτελοΰσε άττεμ- 
πόλιση τού χρέους μας, άπέναντι 
οπούς συναδέλφους μας, καί δέν 
είμαστε έτοιμοι να τό κάνουμε. 'Η 
πολιτική τής λιτότητας σημαίνει 
ότι, σέ συμφωνία μέ τά υπεύθυνα 
συλλογικά όργανα, πρέπει νά άνα- 
ζητηθοΰν οί μεθοδεύσεις εκείνες, ά
φοΰ συμφωνηθοΰν λύσεις έπί τής ού
σίας καί ύπάρξουν έγγυήσεις, έτσι 
ώστε νά ύπάρξη μία κλιμάκωσις είς 
τόν χρόνο.

Αύτό ναί, είμαστε έτοιμοι, σάν 
υπεύθυνα συνδικαλιστικά όργανα 
νά τό κάνουμε. ’Εκείνο πού δέν εί
μαστε έτοιμοι νά κάνουμε καί δέν 
θά τό κάνουμε, είναι νά αύτοκαταρ- 
γηθοΰμε.

Πέραν όμως άπό τά έσωτερικά 
θέματα πού αύτήν τήν στιγμή σέ κά
θε μιά άπό τίς Τράπεζες, βρίσκον
ται σέ έξαρση γνωρίζουμε όλοι, 
τόν μεγάλο άγώνα πού διεξάγουν οί 
συνάδελφοί μας στήν ΑΜΕΡΙΚΑΝ 
ΕΞΠΡΕΣ, πέραν όμως άπό αύτά τά 
ειδικά θέματα, μέσα σέ κάθε Τρά
πεζα, υπάρχει καί τό γενικό πρό
βλημα πού μάς άπασχολεϊ όλους, 
δηλαδή τών αύξήσεων.

Εκεί, είμαι υποχρεωμένος ενη
μερώνοντας τό κυρίαρχο Σώμα τοΰ 
Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ, να άναφέρω ότι τά ε
πίσημα ποσοστά πού οί Διοικήσεις 
των Τραπεζών, έδωσαν σάν πρώτη 
καί τελευταία παραχώρηση προς 
τούς διαπραγματευτές τής 'Ομο
σπονδίας, είναι τά εξής:

Γ ιά τίς πρώτες 7.500 μισθού, 5% 
τώρα και 5% τόν Αύγουστο. Γ ιά 
τό τμήμα μισθού άπό 7.500—10. 
000 δηλαδή γιά τίς 2.500 αύτές 
είς 40% τώρα καί 4% τόν Αύγουστο, 
γι άτά τμήμα μισθού άπό 10.000— 
15.000, 4% καί άπό 15.000 καί ά
νω μηδέν.

Αύτά τά ποσοστά άπορρίφθη- 
καν ομόφωνα άπό τό ’Εκτελεστικό 
Συμβούλιο τής "Ομοσπονδίας μας, 
σάν άπαράδεκτα, έστω καί αν συν
δέονται μέ τήν ικανοποίηση τού αι
τήματος τής πενθήμερης έβδομάδας 
έργασίας, δοκιμαστικά γιά φέτος.

Οί τελικές καί οριστικές άποφά- 
σεις, γιά τήν παραπέρα πορεία, θά 
ληφθοΰν μέσα στήν έρχόμενη έβδο- 
μάδα άπό τό Εκτελεστικό Συμβού
λιο τής 'Ομοσπονδίας καί οστό τό 
Γενικό μας Συμβούλιο. Εκείνο ό
μως τό όποιο έχουμε ήδη δηλώσει 
καί τό δηλώνουμε, εΐναι ότι σέ καμ- 
μιά περίπτωση δέν θά δεχθούμε νά 
βάλουμε εθελοντικά τήν υπογραφή 
μας, κάτω άπό αύτά τά ποσοστά.

Γιά μάς ή βασική θέσις, εΐναι άν- 
αλλοίωτη. Θά πρέπει ή μεγάλη 
πλειοψηφία τών συναδέλφων μας, 
ιδιαίτερα έκείνων πού δέν άνήκουν 
στις ανώτατε ςβαθμίδες τής ιεραρ
χίας, θά πρέπει αύτά πού έχασαν 
άπό τήν αύξηση τοΰ τιμαρίθμου νά 
τά πάρουν όλα. Αύτό σημαίνει δι
καιοσύνη.

Δέν γνωρίζω άγαπητοί συνάδελ
φοι, ποιά θά είναι ή πορεία πού θά 
χσράξη τό ’Εκτελεστικό μας Συμ
βούλιο καί τό Γενικό μας Συμβού
λιο τήν έρχόμενη Πέμπτη, πού θά 
συνέλθη. Θά σταθμίση πάρα πολύ 
προσεκτικά, όλα τά δεδομένα καί θά 
καταλήξη στις άποφάσεις του.

Είς ό,τι άφορά εμάς καί αύτό έ
χει σημασία, επαναλαμβάνουμε ότι 
δέν είναι δυνατόν ποτέ, νά δεχθού
με ιδία βουλήσει τά ποσοστά τά ό
ποια προσέφερε ή έργοδοσία, καί 
δεύτερον δέν θέλομε νά έξαναγκα- 
σθούμε σέ άγωνιστικές Κλαδικές 
κινητοποιήσεις, γιά τό θέμα τοΰ 
Μισθολογίου. Δέν τό θέλουμε, αύ
τή μας όμως ή έπιθυμία δέν πρέ
πει νά παρεξηγήται, ούτε νά παρ
ερμηνεύεται.

Κλείνοντας αύτόν τόν σύντομο 
χαιρετισμό μου άγαπητοί συνάδελ
φοι, έπαναλαμβάνω καί πάλι, ότι 
σ’ ούτήν τήν δύσκολη στιγμή πού 
περνάει ό Κλάδος, σ’ αύτήν τήν δύ
σκολη στιγμή πού περνάει ό μεγά
λος καί ιστορικός Σύλλογος 'Υπαλ
λήλων τής ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ, 
εμείς, σάν "Ομοσπονδία, θά στα
θούμε στο πλευρό σας γιατί μέ αύ
τόν τόν τρόπο διασφαλίζοντας καί 
παλεύοντας μαζί σας, γιά τά συμ- 
φέροντά σας, διασφαλίζουμε τήν ε
νότητα τοΰ Κλάδου ολόκληρου.

Επαναλαμβάνω καί πάλι, διά 
τελευταία φορά δημόσια, όποιαδή- 
ποτε παράταση τής σημερινής κα- 
τσστάσεως μέσα στον χώρο τής Ε
ΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ πέραν άπό 
ίς αρχικές μερομηνίες πού τάχθη
καν άποτελεί βαριά άνωμαλία, πού 
σημαίνει άν γίνει ότι θά έχει άλλα 
κίνητρα καί τά κίνητρα αύτά θά εΐ
ναι ό σφαγιασμός τών συμφεοόντων 
9.000 ύπαλλήλων τής ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ. Αύτόν τόν σφαγιασμό 
δέν θά τόν άφήσουμε νά γίνη.

Εύχαριστώ.
(Χειροκροτήματα)


