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ΤΠΕΤΘΤΝΟΣ ΠΑΝ. ΘΕΟΦΑΝΟ- 
Π ΟΧΛΟΣ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΚΑΔΗ
ΜΙΑΣ 60 · ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 82.18. 
963 · ΤΙΜΗ ΦΤΛΛΟΤ ΔΡΧ. X
• ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΤΛΛΟΤ 371 ΣΕ 

ΙΊ ΤΕΜΒΡΙΟΣ 1976

ΟΥΑΕΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΕΤΥΠΩΘΗ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΙΟΙΚΗΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΕΙΜΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ
Ή πλειοψηφία 8ά προστατεύση τά ουμφέροντά της καταψηφίζοντας τήν πρόταση τής μομφής

Ούαίχατεζό, jj-ctSt, μ,έ τύ 
ιυιτεκό έργο της, έπετέλε- 
σε ή "Βχταζτη Γενεζή Χυν- 
έλευαη των μελών του Χολ. 
λόγου μας πού πραγματο- 
ποποτήθηζε στις 1β Αύ· 
γούβτου.

Ούβεαοττζό, άφοϋ άπύ 
τη συξήτηβη πού έγινε, ά· 
ποδεί/Βηζε ότι οί κατηγο
ρίες ζ*τ* τού Δ.Χ., άπέ- 
βλεπαν κατά. βάση στη μεί
ωση τού ζύρους τού Χυλ- 
λογεζού μας ’ Οργάνου ζαΐ 
την ύποταγή του στην ύπη- 
f εσίν. έξωσυνδιζαλιατιζών 
σκοπών. "Ολοι οί έπ&ζρεταί 
τού ζΑ.Χ. περεορίσΟηζαν 
σε διατύπωση άόριστων κα
τηγοριών, ά,πλών ύπαινι 
γμών ζαι ύβρεων. Ό ΙΙρό- 
εδρος της ΟΤΟΕ συν. Πα- 
παμάργαρης, πού προαήλόε 
στη Γεν. Χυνελευση,, χατό- 
πιν ύποβληθείσης αΐτήσεως 
ύπό τού ζ. Χιλιντα, για να 
ζαταζεραυνώση τον ΙΙρό- 
εδρο τού Χυλλόγου μας, 
δεν άπέδωσε ζαμμιά κατη
γορία, άντίβετα διεχώρεσε 
τή θέση του και έτύνισε ό
τι δεν υπάρχει βεμα μομ
φής. ( Ή ομιλία τού ζ. Πα- 
παμάργαρη δημοσιεύεται 
σε άλλη σελίδα) .

'Ο Πρόεδρος τού Χυλ
λόγου μας, άπεζάλυψε με 
στοιχεία όλα όσα διαδρα
ματίσθηκαν κατά τις ήμέ- 
ρες τού άπεργιακού μας 
άγώνα και ούτε ό Πρόεδρος 
τής ΟΤΟΕ πού ή το πα
ρών, ούτε ένας άπό τούς 
έ-πειίριτές τού Χ.Χ. ήδυ- 
νήβη να τον διαψεύση Ιστω 
καί at ενα σημείο. "Ετσι τό 
κύρος τού Χυλλόγου μας 
παρέμεινε άλώβητο καί ή 
συκοφαντία κατερρευσε.

'Ο κύκλος τής άνωμαλίας 
που άρχισε νά διαγράφεται 
μέ τήν υποβολή τής προτά- 
σεως μομφής θά κλείση μέ 
τήν ψηφοφορία τής 18ης 
καί 19ης Χεπτεμβρίου 
κατά τής προτά σεως μομφής 
καί ό κίνδυνος γιά τήν πο
ρεία τών έν εξελίξει θεμά
των μας μέ τον διορισμό 
Προσωρινής Χιοικήσεως 
καί τήν άπομάκρυνση τών 
εκλογών, γιά ΙΟ μήνες 
τουλάχιστον άπεσοβήθη.

*
Τυπικό έργο τής Γενι

κής Χυνελεύσεως ήταν ή ε
κλογή ’Εφορευτικής Επι
τροπής γιά τή διεξαγωγή 
τής ψηφοφορίας. Τακτικά 
μέλη τής ’ Εφορευτικής ’ Ε
πιτροπής έξελεγησαν οι 
συν. Ιλιον. Ίατρίδης, Χ,ρ. 
Ζωής, Χωτ. Καραπανά- 
γος, Οεόφρ. Τσουδερός 
καί Λ. Κουκουξέλης. Α
ναπληρωματικά μέλη έξε- 
λέγησαν οί συν. Χτ. Λ,ιαργ 
κόβας καί Γιολάντα ζΐάλκα.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙιΚΗΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Πρόεδρος! Τόν λόγο έχει 
ό Πρόεδρος τού Συλλόγου κ. Θεο- 
φανόπουλος.

κ. Π. Θεοψανόπουλος: 
Συνάδελφοι, είμαι βέβαιος ότι εκ
φράζω τις άττόψεις όλων σας, γιά

Ή ομιλία του προέδρου μας στη Γ. Συνέλευση
τό θλιβερό έπεισόδιο, τό όποιο,

’ γιά πρώτη φορά, τταρουσιάσθηκε 
σέ Γ ενική Συνέλευση του Συλλό- 

: γου τών 'Υπαλλήλων τής Έθτνικής 
Τ ραπέζης.

I Συνάδελφος νά χειροδικήση έπι 
, τού βήματος εναντίον όμιλούσης συ
ναδέλφου.

I Είναι ένα γεγονός τό όποιο κα
ί ταδικάζεται άπό όλους, γιατί ά- 
σφαλώς, δέν έχει σημασία ποιος 
ήταν τό θϋμα καί ποιος ό θύτης. 
Μπορεί νά ήταν κάποιος άπό όλους 
έμάς. Πολύ περισσότερο, όταν εις 
τό βήμα εΰρίσκετο μία γυναίκα. 
Μία γυναίκα συνάδελφος, ή όποια 
έχει άγωνισθή γιά τά αιτήματα 
μας. Εϊμεθα υποχρεωμένοι νά κα
ταδικάσουμε τήν απαράδεκτη πρά
ξη έάν θέλουμε νά διαφυλάξουμε 
τούς θεσμούς καί τις δημοκρατικές 
διαδικασίες. Άλλοιώς θά μεταβλη- 
θοϋμε σέ ζούγκλα, όπου θά έπικρα- 

ί τεΐ ό πιό χειροδύναμος. Εΐναι πρά- 
ι ξη ντροπής καί ζητΰ τήν ομόφωνη 
καταδίκη καί τής πράξεως καί τού 

i δράστου.
I (Ζωηρά παρατεταμένα χειροκροτή- 
■ματα).

‘Η Γενική Συνέλευση έγκρίνει όμο- 
ψώνως τήν ώς άνω πρόταση.

κ. Π Θεοψανόπουλος :
! Συνάδελφοι, εύχαριστώ όλους έσάς, 
οί όποιοι καθήσατε μέχρις αύτής

ΙονόΟΕίφΕ
Στείλε εΐΗΟίρα στό 
γραφείο τοο Συλλό
γου τήν περίπτωση
πρπσωρινπτητο&

τής στιγμής, στις έργασίες τής Γε
νικής Συνελεύσεως.

Ευχαριστώ όλους τούς συναδέλ
φους όμιλητάς, έπικριτάς καί ΰπο- 
στηρικτάς. Εύχαριστώ τόν συνά
δελφο Πρόεδρο τής ΟΤΟΕ γιά τήν 
παρουσίαν του στις έργασίες τής 
Γενικής μας Συνελεύσεως. Καί εΐ- 

! μαι επίσης υποχρεωμένος νά ζηπ 
τήσω άπό σάς συγνώμη, γιά τό 
θλιβερό έπεισόδιο τό όποιον συνέ
βη προηγουμένως καί τό όποιο κα
ταδικάσαμε όμοφώνως.

ί Συνάδελφοι,
I Ακόυσα τούς 27 όμιλητάς, με- 
ί τά μεγίστης προσοχής χωρίς νά δι- 
ακόψω κανένα. "Ας μου συγχωρή
σουν ότι δέν θά απαντήσω σέ κα

ι θέι.α χωριστά. Θά απαντήσω σέ θε- 
; ματα καί καταγγελίες. "Οχι σέ πρό 
; σωπα. Καί θά περιοριστώ αυστηρά 
| στην ήμερησία διάταξη, χωρίς νά 
j έπεκταθώ.
! ’Ιδού,'συνάδελφοί μου, ή θέση τού 
Δ.Σ. έπί τών διαφόρων θεμάτων πού 
έθή ησαν σήμερα. Είναι ξεκάθαρη, 
καί γιά τούς πλέον κακόπιστους. 
Τήν επαναλαμβάνω.

1 ) ΜΟΜΦΗ: ΕΤμεθα έναντι ον τής 
μομφής καί καλού μεν τό σύνολον 
τού Προσωπικού νά ψηφίση κατά 
τής μομφής, ώστε νά μήν έπισω- 
ρευτούν στην τυχόν άντίθετη περί
πτωση, μ|ά σειρά δεινών στό Σύλ
λογό μας καί στά επαγγελματικά

μας προβλήματα. Ποιά είναι αύτά 
τά άνέλυσα πλήρως στην αρχή τής : 
συνεδριάσεως.

2) ΕΚΛΟΓΕΣ: Εϊμεθα υπέρ τών 
εκλογών γιά τήν πλήρη εκκαθάρι
ση τής καταστάσεως, γιά νά δοθή 
ή δυνατότητα ατούς συναδέλφους νά 
εκλέξουν τό Δ.Σ. τής άρεσκείας 
τους. Τό Δ.Σ. πού θά κατευθύνει 
τίς τύχες μας στό μέλλον. Γιά τού
το, άναλαμβάνω τή δέσμευση, έφ' 
όσον είμαι Πρόεδρος τού Συλλόγου 
μετά τό αποτέλεσμα τής ψηφοφορί
ας έπί τής μομφής, νά συγκαλέσω 
τήν ολομέλεια τού Δ.Σ. καί νά 
προχωρήσουμε, τό ταχύτερο δυνα 
τόν, γιά εκλογές.
3) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙ
ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ ΕΠΑΓ
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Δέν είχα πρόθεση νά άναφερθώ 
στά μέχρι σήμερα επιτεύγματα τού 
Δ.Σ. κατά τήν 7μηνη παραμονή του 
στό Σύλλογο. Υποχρεώνομαι όμως, 

ί νά τό πράξω, κατά επιγραμματικό 
; τρόπο, απαντώντας σέ προηγούμε 
! νους όμιλητές πού μάς κατηγόρη
σαν ότι «εκφράζουμε τά συμφέρον- 

I τα τού εργοδότη, πού έκμεταλλεύε- 
] ται τόν ιδρώτα μας», πού μάς εΐ- 
1 παν «πουλημένους», πού μάς είπαν 
j ότι «θάψαμε τά ζητήματα μας».
I ’Ιδού ή απάντηση.

Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Χορηγήθηκαν γενικές αύξήσεις 
τής τάξεως τού 14% κατά μέσο ό
ρο.

2. Αύξήθηκε κατά 20% τό έπί- 
δομα μικρομίσθων καί ένσωματώθη- 
κε έν συνεχείς* στό βασικό μισθό μέ 
άποτέλεσμα νά έχουμε μιά άκόμη 
έμμεση αύξηση έξ αύτοΰ τού λόγου.

3. Άναπροπαρμόστηκαν άπό 1.
1.76 οϊ χορηγούμενες προσαυξήσεις 
καί ενσωματώθηκε τό έπίδομα βα
θμού στις αποδοχές —μέση αύξηση 
άπό 7—10%.

4. Χορηγήθηκε έπίδομα γάμου έκ 
1 0% καί 5% γιά κάθε τέκνο καί στό 
θήλυ προσωπικόν ασχέτως εισοδη
ματικής καταστάσεως τού συζύγου

5. Αύξήθηκε κατά 24% τό έπίδο
μα παιδικής μερίμνης.

6. Αύξήθηκε τό έπίδομα Ισολο
γισμού άπό ένα 1 δήμερο σέ ένα μι 
σθό γιά τούς λαμβάνοντες αποδο
χές κάτω από 13 χιλ. Γ ιά τούς ά
νω τών 13 χιλ. ένα 1 δήμερο μέ μί 
νιμουμ τίς 13 χιλ. δρχ.

7. Έπαναχορηγήθηκαν τά επιδό
ματα ευθύνης στά στελέχη τών 'Υ
ποκαταστημάτων.

8. Χορηγήθηκε ειδικό μηνιαίο έ
πίδομα στούς συναδέλφους πού έρ- 
γάζονται σέ Υποκαταστήματα 7 
Νομών παραμεθορίων περιοχών.

9. Χορηγήθηκε ειδικό μηνιαίο έ
πίδομα (έπί 6μήνου βάσεως) στούς 
συναδέλφους τού Υποκαταστήμα
τος Ρόδου.

10. Επεξετάθη τό τουριστικό ε
πίδομα σέ όλα τά 'Υποκαταστήμα
τα^ τού συμπλέγματος Δωδεκανήσου 
καί Κρήτης.

1 1 · Επεξετάθη ή χορήγηση τών 
οικογενειακών έπιδομάτων, γάμου 
και τέκνων, στους συνταξιούχους.

12. Επεξετάθη τό έπίδομα βρε
φονηπιακού σταθμού σ’ όλόκληρο τό 
δίκτυο.

Τό πόση είναι γιά κάθε συνάδελ
φο ή μέση αύξηση τών αποδοχών 
του άπό τά παραπάνω επιτεύγμα
τα, είναι εύκολο νά τό βρή κανένας 
μόνος του σάν κάνει μιά αντιπαρα
βολή τών μισθοδοτικών του κατα
στάσεων μέ 31.12.7δ καί 1.8.76. 
Καί τότε θα βγάλη τό ποσοστό. 
Θά μπορούσα νά δώσω πιό άναλυ- 
τικα νούμερα, άλλά λόγοι σκοπιμό
τητας μέ εμποδίζουν.

Συνεχίζω.

Β) ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ένεκρίθη ή 20ετία στις έγγα
μες καί ή 1 δετία στις μητέρέες.— 
Αίτημα πού παρέμενε έπί χρόνια ά
λυτο.

2. Συνεστήθη ήδη μέ πράξη Δι- 
οικήσεως ή έπιτροπή πού θά λύση 
τό θέμα τών προσωρινοτήτων, τής 
προωθήσεως τών έκ μετατάξεως

προερχομένων κλπ. Αίτημα πού ά- 
νάμενε τή λύση του άπό δεκαετίας 
καί πλέον.

3. Συνεστήθη καί εργάζεται κα
νονικά έπιτροπή γιά τή ριζική τρο
ποποίηση τού κανονισμού συντάξε
ως φύλλων ποιότητας μέ βάση τό 
ύπόμνημα τού Συλλόγου μας.

4. "Εγινε άποδεκτό τό αίτημά 
μας γιά συμμετοχή τού Προέδρου 
μας στά Πειθαρχικά Συμβούλια, ώ
στε νά αποκτήσουν οί συνάδελφοι 
τό φυσικό συνήγορό τους.

δ. "Εγινε άποδεκτό τό αίτημά 
μας γιά τήν τροποποίηση τού κανο
νισμού στεγάσεως.

6. Έπερατώθησαν οί προαγωγές 
τού πρώτου εξαμήνου 1976 σέ βρα 
χύτατο χρονικό διάστημα, ένώ τού 
δευτέρου έξαμήνου άρχισαν — γιά 
πρώτη φορά στήν ιστορία τής Τ ρα
πέζης — τήν 1η ’Ιουλίου.

7. "Εγινε άποδεκτό τά αίτημά 
μας καί συνεστήθη έπιτροπή γιά τή 
μελέτη καί έφαρμογή προγράμμα
τος κοινωνικής πολιτικής υπέρ τών 
έργαζομένων στήν Τράπεζα.

8. Καθιερώσαμε τόν ισότιμο καί 
ειλικρινή διάλογο μέ τή Διοίκηση 
τής Τ ραπέζης, δίνοντας έ'τσι στήν 
συλλογική έκπροσώπηση τίς πρα
γματικές της διαστάσεις σάν κύριο 
παράγοντα τής παραγωγικής διαδι
κασίας.

Συνάδελφοι, αν όλα αύτά πού 
πετύχαμε μέχρι τώρα, κάτω άπό 
αντίξοες συνθήκες, άπό μέτρα λιτό
τητας, άπό έγγενεΐς δυσχέρειες, ά
πό έξωτραπεζικές καί έσωτραπεζι- 
κές έπιθέσεις, άπό τήν περίεργη 
αντίδραση τού Διοικητοΰ τής Τρα
πέζης τής Ελλάδος καθηγητοΰ κ. 
Ξενοφώντα Ζολώτα, εΐναι έργοδοτική 
τακτική, αν άκόμη μιά σειρά άπό 
θέματά μας πού σάς έχουμε γνω
ρίσει μέ ανακοινώσεις μας ότι βρί
σκονται στό στάδιο τής έπιλύσεως, 
είναι έργοδοτική τακτική καί θάψι
μο τών έπαγγελματικών μας θεμά
των, τότε αποδεχόμαστε τήν κατη
γορία. ’Εάν όμως τό νά διεκδικοΰ- 
με καί νά κερδίζουμε γιά τά μέλη 
πού εκπροσωπούμε αύτά πού δικαι
ούμεθα · σάν εργαζόμενοι, δέν εΐναι 
έργοδοτική ταοκτική, τότε, άς άνα- 
λογισθούν οί κατήγοροι πού μπο
ρεί νά μάς όδηγήση τό αντιπολιτευ
τικό τους μένος.

4. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙ 
ΣΜΟΣ

"Εχουμε ύβρισθή καί συκόφαντη- 
θή άπό τούς άντιπάλους μας, όσον 
ούδείς. Καί αναμένομε δικαίως νά 
προσκομισθοΰν σήμερα στήν Γ.Σ- 
στοιχεία πού νά θεμελιώνουν τίς ε
ναντίον μας κατηγορίες. Καί δέν έ- 
τόλμησε κανείς νά προσκομίίση μιά 
ανακοίνωση τού Συλλόγου, μιά 
«Τραπεζιτική», ενα όποιοδήποτε κεί
μενο από τό όποιο νά προκύπτη ό
τι ασκούμε κυβερνητικό συνδικαλι
σμό. ‘Απλούστατα γιατί δέν υπάρ
χει. ’Αναμέναμε νά άναφερθή κά
ποιος σέ πράξη ή παράλειψη τού 
Δ.Σ. άπό τήν όποια νά άπεδεικνύ- 
ετο ότι ασκούμε κυβερνητικό συνδι
καλισμό. Καί ούδείς τό έπραξε, γι
ατί άλλο πράγμα ή άοριστία καί 
άλλο τά συγκεκριμένα γεγονότα. 
’Ερωτώ όμως, καί άπαιτώ απάντη
ση. Μήπως κρατικός συνδικαλισμός 
είναι επειδή τόν μήνα ’Ιανουάριο 
κινητοποιήσαμε τόν Κλάδο έναντί- 
ον τού νομοσχεδίου περί «Διοικήσε- 
ως ΝΠΔΔ κλπ.», πού έθιγε τά , α
σφαλιστικά μας ταμεία; Μήπως 
κρατικός συνδικαλισμός εΐναι έπειδή 
τόν μήνα Μάρτιο υψώσαμε πρώτοι 
άπό όλα τά έργατούπαλληλ ι κά σω
ματεία τή σημαία εναντίον τού άν- 
τεργατικού νομοσχεδίου; Μήπως, 
κρατικός συνδικαλισμός εΐναι επει
δή τόν μήνα ’Ιούνιο απευθύναμε έν
τονη τηλεγραφική προειδοποίηση, 
προς τό "Υπουργείο Οικονομικών, 
ότι έάν δέν άπέσυρε τή διάταξη νό
μου πού είχε καταθέσει στή Βου
λή καί ή όποια έθιγε τούς ασφαλι
στικούς μας φορείς θά κατερχόμε- 
θα σέ σκληρές άπεργιακές κινητο
ποιήσεις;

Έρωτΰ όλους μας καί δικαιού

μαι άπαντήσεως γιά νά ξεκαθαρίση 
έπί τέλους ή σκόπιμη σύγχιση. Γιά 
νά διαπιστώσουμε ποιος είναι ποιος 
καί τί έχει προσφέρει στούς συνα
δέλφους μας.

Σάν υπεύθυνα άτομα πρέπει νά 
εϊμεθα προσεκτικοί όταν χρησιμο
ποιούμε τήν πέννα. Πρέπει νά προ
σέχουμε πού τή βουτάμε. Γιοττί ή 
πέννα είναι γιά τό μελάνι, όχι γιά 
τό βούρκο. Πάντως, γιά μιά άκό
μη φορό καλούμε δημοσίρ όλους 
τούς συνδικαλιστικές παράγοντες 
τής. Τ ραπέζης, νά άκολουθήσουν τό 
παράδειγμά μας καί νά συμβάλ
λουν εις τήν άπάμβλυνση τής όξύ- 
τητος τών παθών. Πρέπει νά συν
ειδητοποιήσετε όλοι, ότι έχουμε ό- 
νάγκη άπό ένότητα. Καί ή ένότης 
δέν επιτυγχάνεται μέ ύβρεις, συκο
φαντικές επιθέσεις καί κακόπιστη 
κριτική.

6. ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
ΜΑΓΟΥ

Συνάδελφοί μου, δέν σάς κρύβω, 
ότι στό σημείο αύτό έχω μείνει εμ
βρόντητος. Καί άσφαλώς, μαζέ μέ 
μένα καί έσεΐς, πού εϊσαστε έδώ ή 
έκεΐνοι πού θά διαβάσουν τά πρα- 
κιτκά. Περιμέναμε άπό τούς κατη
γόρους μας νά καταθέσουν στοιχεία 
άπό τά όποια θά έθεμελιοΰτο μιά 
κατηγορία. Μιά όποιαδήποτε κατη
γορία. Καί άντ* αύτοΰ, μάς είπαν 
ότι συνέλεξαν ύπογραφές γιά νά έ- 
νισχύσουν τό αίτημα γιά τή διενέρ
γεια έκλογών. "ξτσι, ούτε λίγο ού
τε πολύ, (ομολόγησαν ότι δέν ύ-

πάρχει κατηγορία. Άλλά δέν θά 
περιοριστώ μόνον στήν ομολογία 
τους. Θά άποκαλύψω πλήρως τήν 
συνωμοσία, βοηθούμενος σ’ αυτό ά
πό τήν παρουσία τού Προέδρου τής 
ΟΤΟΕ κ. Θεοχάρη Παπαμάργαρη, 
τόν όποιο παρακαλώ νά μέ διακό
πτει σέ όποιο σημείο τής ομιλίας 
μου νομίζει ότι χρειάζεται συμπλή
ρωση, διόρθωση ή διάψευση.

Τό κείμενο τού άντεργατικού νο
μοσχεδίου κατατέθηκε στή Βουλή, 
τή Δευτέρα 29.3.76. Τή Τρίτη, 30. 
3.76, τό προμηθευτήκαμε, συγκαλέ- 
σαμε άμέσως σέ συνεδρίαση τό ΔΣ 
τού Συλλόγου μας καί εΐσηγηθήκα- 
με ότι τό νομοσχέδιο ήταν άντερ- 
γατικό καί έπρεπε νά λάβουμε θέ
ση ,ζητώντας νά άποσυρθή. Τό ΔΣ 
όμοφώνως ένέκρινε τήν εισήγησή 
μου. Ήταν ή πρώτη άπόφαση έρ- 
γοττούπαλληλικής όργανώσέως κατά 
τού άντεργατικού νομοσχεδίου καί 
είμαστε περήφανοι γι’ αύτό. Ταυ
τόχρονα, μέ τό ΰπ’ άρ. 2702)31. 
3.76 έγγραφό μας ζητήσαμε τήν ά
μεση σύγκληση τού εκτελεστικού 
συμβουλίου τής ΟΤΟΕ προκειμένου 
νά κινητοποιηθή ό κλάδος. Τό ’Εκ
τελεστικό τής ΟΤΟΕ συνήλθε τό 
Σάββατο στις 3.4.76 καί όπως σάς 
είπε προηγουμένως καί ό κ. Θ. Πα- 
παμάργαρης, ήμουν ό κύριος ειση
γητής. Έπεσήμανα καί άνέλυσα τίς 
διοπάξεις πού μάς έθιγαν σάν Τρα
πεζουπαλλήλους καί είσηγήθηκα α
νάληψη έντονου άγώνος. Ή εισήγη
σή μου έγινε ομόφωνα άποδεκτή ά

πό τήν ΟΤΟΕ καί προγραμματίστη
καν οί έκδηλώσεις τής 5.4.76, πού 
σάς εΐναι γνωστές. Τό συμβούλιο 
αύτό τέλειωσε περίπου τό μεσημέ
ρι στις 12 τού Σαββάτου. Ένώ πε
ριερχόμουνα τούς χώρους έργασίας 
τής Τ ραπέζης μας γιά νά ένη μερώ
σω τούς συναδέλφους γιά τήν άπό
φαση τής ΟΤΟΕ καί νά προετοιμά
σω τήν έπιτυχία τής έκδηλώσεως, 
ειδοποιήθηκα ότι μάς έκάλεσε ό κ. 
Λάσκαρης στό Υπουργείο Έργασί
ας. Έφτασα έκεΐ, περίπου στις 2 
μ.μ. Βρήκα στό γραφείο τού κ. Υ
πουργού τόν κ. Παπαμάργαρη, ολό
κληρη τήν Εκτελεστική Έπιτροπή 
τής Προσωρινής Διοικήσεως τής Γ. 
Σ.Ε.Ε. —καί τονίζω τό Προσωρι
νής, γιατί είναι γνωστό ότι ή Προ
σωρινή Διοίκηση τής ΓΣΕΕ άπετε- 
λεΐτο άπό συνδικαλιστικά στελέχη, 
εύρυτάτου φάσμοασς, άπό τήν άκρα 
αριστερά μέχρι συνδικαλιστάς τής 

ι 7ετίας— τούς έργατικούς συντά- 
κτας τών έφηιμερίδων καί τά συνερ- 

| γεια τής τηλεοράσεως. Εκεί ό κ. 
j Υπουργός μάς έρώτησε γιατί είχα- 
| με πάρει άπόφαση γιά κινητοποίη- 
1 ση, καί σέ ποιά σημεία έθιγε τό 
νομοσχέδιο τών Τραπεζοϋπαλληλικό 
Κλάδο. Τού τά ανέπτυξε ό κ. Πα- 
παμάργαρης. Ήταν τά γνωστά 4 

! σημεία πού έχουμε δημοσιεύσει καί 
ί στή «Τραπεζιτική». Ό κ. Υπουρ
γός τότε, έδήλωσε, παρουσία όλων, 
ότι άποδέχεται τήν εξάλειψη τών 
σημείων αυτών πού μάς έθιγαν σάν 

ί Κλάδο καί ότι άνέμεινε καί έγγρά- 
φως τής απόψεις τής ΟΤΟΕ έπί άλ
λων, ίσως, σημείων πού θά είχαμε 

I ένδιαψέρον. Τότε, ό μέν Πρόεδρος 
τής ΟΤΟΕ κ. Θ. Παπαμάργαρης εί
πε «σάς εύχομαι κύριε Υπουργέ, νά 
ταραμείνετε σ’ αύτή τήν καρέκλα 
15-20 χρόνια, γιατί δέν πέρασε 
καλλίτερος υπουργός άπό σάς», ε
γώ δέ είπα «Κύριε Υπουργέ, δέν 
έχω συνηθίσει νά εύχομαι. Σάς κα
θιστώ απλώς γνωστό, ότι οί τρα- 
πεζοϋπάλληλοι έχουν συνηθίσει νά 
άγωνίζωνιαι γιά τά δίκαιά των καί 
νά κερδίζουν. Σάς δηλώ δέ κατηγο
ρηματικά, ότι έστω καί αν αύτό τό 
νομοσχέδιο γίνει νόμος καί διαπι- 
στωθή ότι μάς θίγει, θά αντιμετω
πίσετε όλο τόν Κλάδο σάν ένα άν
θρωπο, όπως τόν άντιμετώπισε καί 
ή δικτατορία».
(Ζωηρά παρατεταμένα χειροκροτή

ματα ).
Αάτή ήταν, συνάδελφοί μου, ή 

περίφημη συνάντηση μέ τόν κ. Υ
πουργό Έργασίας στις 3.4.76 στό 
γραφείο του καί αύτά εϊτΐαμε, ό κ. 
Παπαμάργαρης καί έγώ, παρουσίς* 
30 περίπου άνθρώπων. 'Ιδού ό κ. 
Πρόεδρος τής ΟΤΟΕ γιά τήν έπι 
βεβαίωση.

Αύτά γιά τήν ιστορία. Σάββατο, 
καί Κυριακή, 3)4 καί 4)4, κινη
τοποιείται δραστήρια τό Προεδρείο 
τής ΓΣΕΕ προς κάθε κατεύθυνση. 
Στόχος νά άποσυρθή τό νομοσχέδιο 
άπό τήν ήμερησία διάταξη τής Βου
λής τής 5.4.76, όπου είχε έγγραφή 
πρός συζήτηση. Αύτό πραγματοποι
είτε καί ανακοινώνεται τή Κυριακή1· 
τό άπόγετυμα άπό τόν κ. Υπουργό 
Έργασίας μέσω τού ραδιοφώνου καί 
τής τηλεοράσεως. Ό κ. Υπουργός 
δηλώνει ότι τό νομοσχέδιο άπεσύρ- 
θη, μέχρις ότου έκλεγή ή νέα αιρε
τή διοίκηση τής ΓΣΕΕ. Μετά άπ’ 
αυτό, αναστέλλονται οί προγραμμα
τισμένες εκδηλώσεις τής ΟΤΟΕ. 
Ταυτόχρονα, ανατίθεται στούς νομι
κούς συμβούλους τής ΟΤΟΕ νά με
λετήσουν σέ βάθος τό νομοσχέδιο, 
νά συζητηθή ένώπιον τού Εκτελεστι
κού Συμβουλίου καί νά ένημερω- 
θοΰν πλήρως οί συνάδελφοι. Έπί 
τού σημείου αύτοΰ δηλώνω έπίσημα 
καί κατά τόν πιό κατηγορηματικό 
τρόπο, παρουσίψ τού κ. Προέδρου 
τής ΟΤΟΕ, ότι ουδέποτε τό νομο
σχέδιο αύτό ήρθε πρός συζήτησιν 
ένώπιον τής έκτελεστικής έπιτρο- 
πής. Ουδέποτε είδαν 'τό φώς τής 
δημοσιότητας μέσα στό Εκτελεστι
κό Συμβούλιο τής ΟΤΟΕ οί γνω
ματεύσεις τών νομικών της συμ
βούλων έπί τού έπιμάχου νομο
σχεδίου. Άλλωστε, γι’ αύτό έζητή- 
σαμε μέ δύο έγγραφά μας άπό τήν 
ΟΤΟΕ νά μάς παραδώσει τίς μα
γνητοταινίες τών πρακτικών τών συ-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 4η ΣΕΛ.)



Συζήτηση διαδικαστικών θεμάτων
Γεά. νά μ.ην «ροκύψουν 5μ-- 

πόδια ατίς ’ Εργοεαεες τής 
Γενικής Χυνελεύβεως άπο 
νομ,ικής φύτεως Θεμ-αιτα, το 
/λ.Χ. έκάλεσε τον vop.rzo 
αύμΛϊουλο τού Χυλλόγου 
μ-οις, κ. Γεώργιο Πατρινΰ 
νά. π-χρ-χστή βτήν Γεν. Χυν- 
ελευαχ). Εις τον νομ,ικο 
βύμ,βουλο ετε6ν)βαν προ τής 
ήμ,ερν)σί<χς διατάξεως έρω- 
τήμχτχ αχετικά μ,έ τά θέμα
τα. που έπρόκειτο νά βυζη. 
τηθούν.

'II συζήτηβη γύρω άπο 
τά διχδικχοτικά βέμΛτ* 
κράτησε άρκετή ώρα. 
Κατ’ αύτήν κχΐ μ,εχρι τής 
έκλογής τής Κεντρικής ’ Ε
φορευτικής ’Επιτροπής πού 
άνέλαβε νά έποπτεύση στή 
διενέργεια τής ψηφοφορίας 
σέ όλόκληρο το δίκτυο, πα- 
ρίστατο στή Γενική Xυν- 
έλευση και ό έκπρόσωπος 
τής Χικαστικής άρχής, 
ΖΙρωτοδίκης κ. Χκόλαος 
Χαμαράς.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πρόεδρος Γ.Σ.: Τον λόγον 
έχει ό Πρόεδρος τού Συλλόγου μας, 
κύριος Θεοφανόπουλος.

(Ζωηρά παρατεταμένα χειροκρο
τήματα).

χ. Π. Θεοφανόιτουλος: 
Συνάδελφοι, σάς ευχαριστώ για τις 
θερμές εκδηλώσεις σας.

Συνάδελφοι, έπί διαδικαστικών 
θεμάτων. Πρώτον, ό συνάδελφος Πρό
εδρος τής Γενικής Συνελεύσεως ά- 
ιτηύθυνε έκκληση πρός δλους μας, 
δπως συμβάλλουμε εις την ομαλή 
διεξαγωγή τών έργασιών τής Συν
ελεύσεως. Καταγγέλλω δτι έχουν 
περιέλθει εις γνώσιν τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου πληροφορίες, σύμ
φωνα μέ τις όποιες, ομάδες ταραχο
ποιών θά έπιχειρήσουν νά εκτρέ
φουν την Συνέλευση τοΰ έργου.της.

Ελπίζουμε δτι οί πληροφορίες 
είναι ψευδείς Πάντως, ό Πρόεδρος 
τής Γενικής Συνελεύσεως, τά μέλη 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, άλλά 
καί ό καθένας άπο σάς έντελλόμε- 
θα διά τήν τήρηση τής τάξεως, έάν 
αυτή έπιχειρηβή νά διασαλευθή. Δέν 
θά έπιτρέψουμε σέ καμμιά περίπτω
ση νά άμαυρωθή ή ιστορία τοΰ Συλ
λόγου μας.

Δεύτερον, τό Διοικητικό Συμβού
λιο τοΰ Συλλόγου μας άπηύθυνε έγ
γραφο πρός τό Πρωτοδικείο ’Αθη
νών, γιά νά παραστή, σύμφωνα μέ 
τήν κείμενη νομοθεσία, δικαστικός 
άντιπρόσωπος κατά τήν σημερινήν 
συνεδρίασιν.

Τό Πρωτοδικείο ’Αθηνών μέ τό ά- 
πό 5 ΑύγούΙτου 76 έγγραφό του, 
ώρισε τον Πρωτόδικη ’Αθηνών, κ. 
Νικόλαον Σαμαράν, ό όποιος παρί- 
σταται εις τήν Συνεδρίασιν καί μέ
χρι τής έκλογής τής ’Εφορευτικής 
’Επιτροπής.

Τρίτον, παρευρίσκεται έπίσης, 
κατόπιν προσκλήσεως τοΰ Δ.Σ., ά 
νομικός Σύμβουλος τοΰ Συλλόγου, 
κύριος Γεώργιος Πατρινός, 6ιά τήν 
διευκρίνησιν παντός νομικού θέμα
τος, τό οποίον τυχόν ήθελε άνακύ- 
ψει κατά τήν διαδικασίαν.

Τέταρτον, ή σημερινή έκτακτη Γε
νική Συνέλευση, συνήλθε ύστερα άπό 
αίτησή 578 συναδέλφων ,μέ θέματα 
'Ημερήσιας Διατάξεως αυτά τά ό
ποια άνεγνώσθησαν προ ολίγου ύπό 
τοΰ Προέδρου τής Γενικής Συνελεύ
σεως. ’Οφείλουμε ευθύς έξ άρχής νά 
διευκρινίσουμε δτι ύπάρχει Εμπλο
κή εις τά θέματα τής 'Ημερήσιας 
Διατάξεως, ώς αυτά έχουν διατυ- 
πωθή εις τήν αΐτησιν.

Η έμπλοκή συνίσταται στό Εξής: 
Τό πρώτον 6'έμα είναι πρόταση μομ
φής και ανάκληση τής Εντολής άπό 
τό Διοικητικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα μέ τό άρθρον 12 τοΰ 
Καταστατικού τοΰ Συλλόγου μας, 
πρόταση μομφής τίθεται υπό τήν 
κρίσιν τοΰ συνόλου τών μελών τοΰ 
Συλλόγου, διά καθολικής ψηφοφο
ρίας τών μελών τοΰ Συλλόγου μας, 
έπί πανελλαδικής κλίμακας, δηλα
δή εις ολοκληρον τό δΙίκτυον τών 
Υποκαταστημάτων τής Τραπέζης.

"Επομένως, πριν ύπάρξη ή βού- 
λησις τής πλειοψηφίας τών συναδέλ
φων έπί τοΰ θέματος τής μομφής, 
δέν δύνσται · ά ύπάρξη άπόφαση 
διά τήν διενέργειαν άρχαιρεσιών. 
Διότι δύο τινά θά προκόψουν έκ τής 
ψηφοφορίας έπί τής προτάσεως μομ
φής εις ολόκληρον τό δίκτυον. "Η ή 
πλειοψηφία τών συναδέλφων θά τα- 
χθή υπέρ τής μομφής, οπότε διά νο
μικούς άλλά καί ηθικούς λόγους παύ
ει αυτοδικαίως νά ΰφίσταται τό 
Διοικητικό Συμβούλιο καί, κατά 
συνέπειαν, θά κινηθή στήν περίπτω
ση αύτή ή διαδικασία τοΰ άρθρου 
69 τοΰ ’Αστικού Κώδικας γιά τό δι
ορισμό προσωρινής Διοικήσεως εις 
τον Σύλλογόν μας, ή όποια καί θά 
είναι άρμοδία νά συγκαλέση νέα 
συνέλευση μέ θέμα άρχαιρεσίες, έν- I

| τός χρονικοΰ διαστήματος πού θά 
ίκαβορισθή ύπό τοΰ Πρωτοδικείου 

’Αθηνών.
"Η, ή πλειοψηφία τών συναδέλ

φων κατά τήν καθολικήν ψηφοφορίαν 
θά άπορρίψη τήν μομφή, οπότε τό 
Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει τόν 
δρόμον του, άπορριπτομένου τοΰ 
τρίτου θέματος τής ήμερησίας δια- 
τάξεως περί άρχαιρεσιών. ’Ιδού εις 
ποιον σημεϊον εϋρίσκεται ή έμπλο
κή.

Διά τούτο, τό Διοικητικό Συμ
βούλιο, μέ άνακοίνωση στις 28.5.76 
είχε πληροφορήσει τό Σώμα τών 
συναδέλφων δτι, πρός πλήρη Εκκα
θάριση τής καταστάσεως, εΐχε συγ- 
καλέσει για τις 31 Μα'ί'ου τήν ολο
μέλεια τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
μέ θέμα σύγκληση εκτάκτου Γενι
κής Συνελεύσεως γιά άρχαιρεσίες.

Ή κατάθεση τής αίτήσεως τών 
578 συναδέλφων άνέστειλε τήν δια
δικασίαν τήν όποιαν είχε προγραμ
ματίσει τό Διοικητικό Συμβούλιο, 
μέ αποτέλεσμα νά εϋρισκόμεθα σή
μερον ένώπιον αύτής τής Εμπλο
κής, ή όποια, έπαναλαμβάνω, μάς 
υποχρεώνει ή νά άκολουθήσουμε τή 
διαδικασία έπί τοΰ πρώτου θέμα
τος, οπότε διαγράφεται τό τρίτο, 
ή νά άπορρίψη τήν συζήτηση τοΰ 
πρώτου καί νά πάμε στό τρίτο.

Εις τήν Γραμματείαν τής Γενικής 
Συνελεύσεως κατοθέτω τάς άπό 20. 
7.76 καί 11.3.76 σχετικές γνωμο
δοτήσεις τοΰ νομικού συμβούλου τοΰ 
Συλλόγου έκ τών οποίων άποδεικνύ- 
εται τό νομικώς βάσιμον αύτών πού 
σάς είπα.

’Ιδού τώρα; τί προτείνομεν εμείς 
γιά νά έξέλθουμε άπό τά νομικό ά- 
διέξοδο.

‘Από πλευράς κύκλων, άς πούμε, 
της άντιπολιτεύσεως τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου διετυπώθη δημοσία 
ή άποψις δτι πρός έκκαθάρισιν τής 
αταστάσεως πρέπει νά βαδίσωμεν 
πρός άρχαιρεσίας μέ άπόφασιν τήν 
όποιαν θά λάβη ή σημερινή Γενική 
Συνέλευσις. Ούδεμία άντίρρησις ά- 
πά πλευράς μας. Συμφωνούμε μέ 
τήν πρότασιν. Άπό άλλην πλευράν

τής άντιπολιτεύσεως διετυπώθη ή 
σκέψη νά άποφανθή πρώτα τό σώ
μα τών συναδέλφων έπί τής μομφής 
καί μετά νά πάμε γιά άρχαιρεσίες. 
Καί μέ αύτή τήν πρόταση συμφω
νούμε, γιατί πρέπει νά δηλώσω πρός 
πάσαν κατεύθυνσιν, δτι τό Διοικη
τικό Συμβούλιο μέ ήρεμη τήν συνεί
δηση δτι έ'πραξε τό καθήκον του, εις 
τό άκέραιον διά τήν διασφάλιση τών 
συμφερόντων τών μελών του, δέν φο
βείται τήν κρίσιν τών συναδέλφων. 
Είναι Ετοιμον άνά πάσαν στιγμήν 
νά προσψύγη εις τήν λαϊκήν έτυμη- 
γορίον είτε διά ψηφοφορίας έπί τής 
προτάσεως μομφής, είτε διά ψηφο
φορίας πρός άνάδειξιν νέου διοι
κητικού συμβουλίου Αύτά έδηλώσα- 
μεν κατά τήν χθεσινή ολομέλεια τοΰ 
Δ.Σ. κατά τήν όποιαν μάς άντεπρο- 
τάθη άπό σύμβουλον δτι θά Επρεπε 
τό Διοικητικό Συμβούλιο νά προσ- 
έλθη εις τήν σημερινήν Γενικήν Συν- 
έλευσιν καί νά ΰποβάλη ένώπιόν της 
τήν παραίτησίν του διά νά άποφύγη 
τήν κρίσιν τών συναδέλφων έπί τής 
προτάσεως μομφής. Αύτή τή πρό
ταση τοΰ κ. Σπ. Διλιντά τήν άπορ- 
ρίψαιμε σάν Εντιμοι άνθρωποι.

Γιατί αύτό θά έσήμαινε δτι φο- 
βούμεθα τήν κρίσιν τών συναδέλ- 

1 φων. Δηλοΰμε καί αύτήν τήν στιγμήν 
δτι είμεθα Ετοιμοι καί άποδεχόμεθα 
πάσαν λύσιν, ή οποία θά Εξασφάλι
ση τις προϋποθέσεις τής άμαλής 
πορείας τοΰ Συλλόγου, ύπό τήν προ- 
ΰπόβεσιν βέβαια, δτι θά είναι νόμι
μος, ώστε νά μήν ΰπόκειται εις τόν 
κίνδυνον τής άκυρώσεώς της.

Πέμπτον, υπεβλήθη χθες εις τήν 
ολομέλεια τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου άπό τόν συνάδελφο Διλυντά ή 

| πρόταση νά προσκληθή εις τήν ση
μερινή Εκτακτη Γενική Συνέλευση ό 
Πρόεδρος τής ΟΤΟΕ συνάδελφος 

I Παπαμάργαρης. Έδήλωσα χτές εις 
τήν ολομέλεια, έπαναλαμβάνω δέ 
καί σήμερα άπό αύ;ό τό βήμα, δτι 
σάν άτομο, δχι μόνο υιοθετώ, άλλά 
καί είσηγοΰμαι νά προσκληθή ό κ. 
Παπο,μάργαρης εις τήν Γ.Σ., γιατί 
Ετσι θά Εχω τήν εύκαιρία, ένώιιος 
ένωπίψ, νά άποκαλύψω Ολόκληρη

τήν άλήθεια καί τή σκευωρία εις βά
ρος μας.

Ώς Πρόεδρος δμως τοΰ Συλλό
γου, δέν εισηγούμαι τήν άπδοχήν 
τής προτάσεως αύτής γιατί 1) δέν 
δικαιούμαι νά δημιουργήσκ προη
γούμενο στό Σύλλογό μας μέ τήν 
πρόσκληση τρίτον προσώπου, οποίο 
κι’ αν είναι αύτό, σέ Εργασίες Γε
νικής Συνελεύσεως. Είναι κάτι πού 
δέν Εχει ξαναγίνει στό παρελθόν. 
2) Ή σημερινή Συνέλευση είναι δχι 
μόνο Εκτακτη άλλά καί ειδική μιά 
καί έκλήθη νά συζητήση έπί προτά
σεως μομφής, Επομένως τά έν οϊκψ 
μή έν δήιμψ 3) Έζητήσαμε διά δύο 
Εγγράφων μας άπό τήν ΟΤΟΕ νά 
μάς παραδώση τά μαγνητοφωνη
μένα πρακτικά τών έπιμάχων συν
εδριάσεων τοΰ ΈκτελεστιοΟ της συμ
βουλίου, προκειμένου νά τά δημο
σιεύσουμε στήν Τραπεζιτική πρός 
Ενημέρωση τών συναδέλφων μας καί 
άρνήθηκε μέ διάφορες δικαιολογίες. 
’Άρα άλλοι αποφεύγουν νά Ελθη εις 
τό φώς ή άλήθεια καί οχι Εμείς καί 
4) Υπάρχουν πληροφιρίες δτι ο
μάδες συναδέλφων μας μέσσ στή 
Γ.Σ. είναι οργανωμένες άλλες μέν 
νά Επιδοκιμάσουν καί άλλες νά άπο- 
δοκιμάσουν τόν Πρόεδρο της ΟΤΟΕ. 
Καί αύτό είναι κάτι πού είναι άδι- 
ονόητο νά γίνη. Ο Πρόεδρος τις 
ΟΤΟΕ, ό έκάστοτε Πρόεδοος, είναι 
Ενας θεσμός τόν όποιον οφείλουμε 
δλοι νά.τόν προφυλάσσουμε πρός 
χάριν τής ένότητος ολοκλήρου τοΰ 
κλάδου. Οΰδείς Εχει τό δικαίωμα νά 
Εκμεταλλεύεται τούς θεσμούς άδια- 
φορώντας γιά τή ζημία που 6ά προ- 
!<αλέσει. Ιδιαίτερα δέ σέ μιά στι
γμή πού Εχουμε άπόλυτο άνάγκη νά 
διαφυλόξουμε τούς θεσμούς καί νά 
προστατεύσουμε τήν Ενότητα τών 
δυνάμεών μας. Αύτά άκριβώς είπα, 
συνάδελφοί μου, έχτές στήν ολομέ
λεια τοΰ Δ.Σ. καί γι' αύτό δέν ένε- 
κρίθη άπό τό Δ.Σ. ή πρόταση τοΰ 
συναδέλφου Διλιντά. Αύτά άκριβώς 
είπα καί σήμερα, σέ μακρά τηλεφω
νική Επικοινωνία, πρός τόν συνάδελ
φο Παπαμάργαρη. Καί κλείνω τό 
θέμα αύτό μέ τήν Επανάληψη τής

δηλώσεως. Σάν άτομο είμαι ύπέρ 
τής προσκλήσεως Παπαμάργαρη, 
σάν Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου δχι. 
"Αν ή πρόταση τεθή καί σήμερα έ
νώπιόν μας, Εκαστος άς άποφασίσει 
έλευθέρως.

(Ταυτόχρονοι συζητήσεις)
κ. Σ. Διλιντάς: Κύριε Πρό

εδρε,
Κύριοι συνάδελφοι,

Επί τών διαδικαστικών θεμάτων 
τά όποια σάς άνέπτυξε ό Πρόεδρος 
τοΰ Συλλόγου μας ήθελα νά κάνω 
καί γώ ώρισμένες διευκρινίσεις. Ή 
Συνέλευση συγκαλεϊται κατόπιν αί
τήσεως ώρισμένόυ άριθμοΰ συναδέλ
φων. Οί ύπογραφές κατατέθησαν 
στις 31 Μαΐου ώρα 1.30. Είναι ά- 
ληθές δτι είχε συγληθή γιά τήν ή- 
μέρα Εκείνη τό Διοικητικό Συμβού
λιο γιά νά άποφασίση έπί τής -:ια- 
ραιτήσεώς του καί τής διενεργείας 
άρχαιρεσιών.

Επειδή ό Εχων τήν τιμήν νά σάς 
όμιλή, παρευρέθη εις πρόσφα
τον Συνεδρίασιν τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου, πού είχε παραιτηθή ό 
Πρόεδρος καί μετά ή παραίτησις σ- 
νεκλήθη καί θέλοντας νά προλάβη 
Επανάληψη καί γιά νά ένισχύση τούς 
τυχόν δισταγμούς ώρισμένων έκ τών 
μελών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, 
δσον άφορά τήν παραίτησίν του, γι’ 
ούτό άκριβώς, γιά νά ένισχύση ά
κριβώς τήν πεπόίθησίν των δτι είτε 
Ετσι εί'τε άλλοιώς τό Συμβούλιο τερ
μάτισε τόν βίον του, γι’ αύτό άκρι
βώς καί συνέλείε ΰπογραφάς, δχι 
γιά νά άναστείλη |τήν παραίτησίν, 
άλλά γιά νά ένισχύση τήν υποβο
λή τής παραιτήσεως, γιά νά άπο- 
κτήση ό Σύλλογος νέο Εγκυρο Δι
οικητικό δργανο.

Καί θά μποροΰσε άμέσως τό Δι- 
οικητιό Συμβούλιο ό κύριος Πρό
εδρος νά καταστήση τό αίτημα αύ
τό τών ύπογραψάντων μετέωρον, 
δηλαδή νά είναι άνευ άντικειμένου, 
διότι σάν θά έλαμβάνετο άμέσως 
άπόφασις παραιτήσεως τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου, τότε διά ποιαν 
άρσιν Εμπιστοσύνης θά ομιλούσαν 
οί ύπογραφαί, άφοΰ δέν θά ύπήρχε
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Διοικητικόν Συμβούλιον; "Αρα λοι
πόν δέν ύπήρχε πρόθεσις παραιτή- 
σεως τοΰ Δ.Σ.

Καί Επειδή καί αύτήν τήν στι
γμήν μπορεί τό Διοικητικό αύτό 
Συμβούλιο νά καταστήση άνευ άν- 
τικειμένου, τό πρώτον θέμα τής 'Η
μερήσιας Διατάξεως καλώ άπό 
τής θέσεω ςαύτής, τό Διοικητικό 
Συμβούλιο νά ύποβάλη εις τήν Γε
νικήν Συνέλευσιν τήν παραίτησίν 
του, ώστε κατ’ αυτόν τρόπον νά δι- 
ευκολύνη τήν ομαλήν, όπως εί
πε ό κύριος Πρόεδρος έξέλιίξιν 
τών Συλλογικών μας πραγμάτων. 
Αύτή δέ ή πράξη του θά εναι πράξις 
συνδικσλιστιής σωφροσύνης, ύψί- 
στου συνδικαλιστικού περιεχομένου 
καί ύψίστης σημασίας γιά τήν Εξέ
λιξη τών συλλογικών μας πραγμά
των, τόσο μέσα εις τόν χώρο τής 
δουλειάς μας, δσο καί εις τόν παν
ελλαδικό, τόν παντραπεζικό χώρο. 'Ν 
Ενέργεια δέ αύτή είναι σημαντική, 
άπό άποψη δυναμώσεως τοΰ παν- 
τραπεζιτικοΰ κινήματος, άλλά καί 
άπό άποψη Εθνική, μιά καί δπως 
γνωρίζουμε ολοι καί πολύ σωστά ά 
Πρόεδρος τής Συνελεύσεως άνέγνω- 
σε ψήφισμα τό όποιο καί έγκρίναμε 
δλοι, μιά καί ή πατρίδα μας διέρχε
ται δοξασμένες στιγμές καί θά 
πρέπει νά μήν μάς άπασχολοΰνε πα
ραπονίσια προβλήματα σάν στρα- 
τευόμενους "Ελληνες πολίτες.

Αύτό δσον άφορά τό νόημα τής ύ- 
ποβολής τών ύπογραφών. Δέν ήταν 
γιά νά ματαιώσουν τήν παραίτηση 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί νά 
πάρουμε τόν δρόμο πρός τάς έκλο- 
γάς. ΤΗταν γιά νά ένισχύσουμε αύ
τήν τήν όίποψη τής παραιτήσεως 
γιά τού ςτυχόν άμφιρέποντας.

Οσον άφορά τό άλλο θέμα τά 
όποιον Εθεσα ένώπιον τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου χβές καί τό όποιον 
'άπέρριεν τούτο, ή μάλλον δέν δι- 
εξήχβη καν ψηφοφορία, ό Πρόεδρος 
απλώς είπε δτι δέν τό είσηγεΐται, 
δτι δέν τό Εγκρίνει καί άν διεξήχθη 
ψηφοφορία ποιος είναι ύπέρ τής 
προτάσεως καί ποιος είναι κατά, 
σάς 6ηλώ δτι Εχω Ερθει σέ Επικοι
νωνία μέ τόν κύριο Πρόεδρο τής 'Ο
μοσπονδίας κον εύχαρίστως δέχεται 
νά Ερθη Εδώ, γιά νά μάς ίστορήση 
τά γεγονότα τής συνεδριάσεως τοΰ 
Εκτελεστικού Συμβουλίου τής Ο. 

Τ.Ο.Ε.. .
(Θόρυβος — Ταυτόχρονοι συζη- 

τσήεις)
Έν συ^εχείςι τής οστό 18)8)76 ά- 

νακοννώσεως πρός Εινημ,έρωσιιν τών 
συανδέλφων καί τών τοπικών Εφο
ρευτικών Έπιτιρσπότν πειρί τοΰ τό
που, χιρόνου καί τιρόπσυ ψηφοφορίας 
κατά τήν 18ην καί 19ην Σεπτεμ
βρίου 1976 διά τήν πρότασιν μομ
φής καί άνιαικλήσεως τού Δ. Σ. τοΰ 
Συλλόγου ποιρέχσμεν τάς ώς κάτω
θι όδηγίας:

1 ) Ή ψηφοφορία θά διεξαχθή είς 
τά έ\/ τέλει τής πιαραύσης αναγρα
φόμενα Εκλογικά Κέντρα καλύπτον
ται τάς μονάδας όλοκλήρου τοΰ δι- ■ 
κτύου.

01 συνάδελφοι τών διαφόρων Μο
νάδων θά ψηφίσουν είς τά Έκλογι- ί 
κά Κέντρα εις τά όποια έκαστη Μο- 
νάς Εχει ύπαχθή.

Τούτο λεπτομερώς άναγράφεται 
είς τόν παρατιθέμεναν πίνακα;

2) Τά ψηφοδέλτια καί οί φάκελ- 
λοι θά φέρουν τήν σφραγίδα τής Κεν
τρικής ίΕφοιρευιτικής ’Επιτροπής,

3) Κατά τήν ψηφοφορίαν οί συνά
δελφοι δέον νά ψέρωσι μεθ’ Εαυτών 
τό ιδελτίον τής αστυνομικής των ταυ
τότητας.

4) Ή ψηφίοφορία εϊδικώτεραν θά 
λάβη^ χώραν κατά τάς Εξής ημέρας 
καί ώρας καί είς τόν έναντι Εκα
στου Κέντρου καθοριζόμενον τόπον.

A) ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙ
ΡΑΙΩΣ: Τήν 18ην ,καί 19ην Σε
πτεμβρίου 1976 ήμέρας Σάββατον 
καί Κυριακήν καί κατά τάς ώρας 
άπό 8ης πρωινής μέχρις 6ης απο
γευματινής είς τήν αίθουσαν Γυμναρ 
σ'τηρίου (4σς όροφος Κεντρικού Αι
όλου 86).

Τήν 18ην Σεπτεμβρίου μόνον ή
μερον Σάββατον καί άπό ώρας 8ης 
πρωινής, μέχρι, 10.30 πρωινής εις 
τό Κοπάστημα Πειραιώς.

Μετά τήν ΙΟ1.3Ο1 πρωινήν ή κάλ
πη θά μεταφερθή είς τό Κεντρον 
Μηχανογραφίας οί δέ συνάδελφοι 
περιοχής Πειραιώς, δσοι δέν θά Ε
χουν ψηφίσει, θά δύνανται νά ψη
φίσουν εις τό ,Κέντρον ’Αθηνών κα
τά τάς υπολοίπους ώρας τοΰ Σαβ
βάτου 18ης Σεπτεμβρίου δσον καί 
τής έπαμένη,ς Κυριακής 19ης Σε
πτεμβρίου.

Μετά τήν 16ην απογευματινήν ή 
κάλπη θά μεταφερθή εις τό Κεντρον 
Αθηνών. . -

ΣΗίΜΕΙΩΣΙΣ: "Οσοι συνάδελφοι 
Εξυπηρετούνται δύνανται νά ψηφί
σουν άπό 10.30- π.μ. μέχρι 16,00 
μί.μΐ. -είς τό Κέντρου Μηιχοονογρα1- I 
φίας.

Β) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ: Τήν j 
1 8η ν καί 1 9ην Σ επτεμβρίου- καί άπό 
ώριας 8ης πρωινής μέχρι 6ης άπο- 
γευματινής.

Ή ψηφοφορία θά λάβη χώραν εις 
τά Καταστήματα τά όποια Εχουν ό- 
ρισθή ώς ’Εκλογικά Κέντρα. Είς 
τάς πόλεις Θεσσαλονίκης καί Πα- 
τρών, ή ψηφοφορία θά διεξαχθή είς 
τά Κεντρικά Καταστήματα τών δύο 
αυτών πόλεων.

Μετά τό τέλος τής ψηφοφορίας, 
| διά τήν οποίον θά τηρηθούν αί δια- 
ι -δκασί,αι τοΰ άρθρου 14 τού Κατα- 
: στατικού τού Συλλόγου, με,ρίμνη 
τών τοπικών Εφορευτικών ’Επιτρο
πών θά ταχυδρομηθούν άμέσως καί 
έπί συστάσΒΐ πρός τόν Πρόεδρον τής 
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 
Πιρωτοδίκην Κον Νικόλαον Σαμαράν 
ΓΙΟ ΣΤ ΡΕΣΤΑΝ ΑΘΗΝΑΣ , Εντός 
μεγάλου φακέλλου, έσφραγισμένου 
δι’ Ισπανικού κηρού ώστε νά δια- 

ί σφαλίζεται πλήρως τό άπαραβία- 
' στον αυτού τά κάτωθι:

α) Τό πρωτοκολλάν ψηφοφορίας 
- έφ’ οΰ θά αναγράφεται ό αριθμός 
τών ψηψ σάντων.

β) Τό έν άντίγραψον άπάσπασμα 
τάΰ μητρώου έκ τοΰ άπσσταλεντος 
είς έκαστον Εκλογικόν Κέντρον είς 
διπλαΰν ταιούταυ, μονογεγραμμένο,ν 
ύπό τού παραστάντος Δικαστικού 
’Αντιπροσώπου, Εναντι τοΰ ονόματος 
έκαστου έκ τών ψηφισάντων συνα
δέλφων κιαί

γ) Οΐ φάκελλσ. οί περιέχοντες τά 
ψηφοδέλτια, ιμοινογεγραμμέναι ύπό 
τών Τοπικών Εφορευτικών Επιτρο
πών.

Τό έτερον έκ τών δύο αντιγράφων 
τοΰ -άποσπάσμοττος τοΰ μητρώου-, 
μαναγεγραμμένον έπίσης ύπό τού 
Δικαστικού ’Αντιπροσώπου, θά κα- 
τατεθή μερίμνη αυτού τήν έπομένην 
τής ψηφοφορίας είς τό αρμόδιον Εΐ- 
ρηναδικεΐον.

Διά πάσαν πληροφορίαν δύνασθε 
νά άπευθύνεσθε πρός τήν Κεντρικήν 
’Εφορευτικήν Επιτροπήν είς τά κά
τωθι τηλέφωνα:

Προ ττς ψηφοφορίας τηλέφωναν: 
321 1-617, 3218 963.

Κατά τάς ήμέρας τής ψηφοφορίας 
18 καί 19 Σεπτεμβρίου 1976 τηλ. 
3218-918.
Α' ΕΚΛΟΓΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗ
ΝΏΝ:

Πάντα τά Καταστήματα περιοχής 
Αθηνών, Κ έντρον Μηχανογραφίας, 
Προαστίων, Πόρου, Κηθήρων, Ποτα
μού Κυθήρων, Σπετσών, "Υδρας, Ά- 
σπρατύργου, ’Ελευσίνας, Μεγάρων, 
Λαυρίου, Κορωπίου, Παιανίας, Παλ. 
Φαλήρου, θηβών, 'Ερυθρών ικαί "Αν
δρου.
Β' ΕΚΛΟΓΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΕΙ
ΡΑΙΩΣ:

Πάντα τά Καταστήματα περι-φΕΐ- 
ρείας Πειραιώς ήτοι: Κεντρικού, 
Βρυώνη, Ζέας, Καμινίων, Κερατσι- 
νίου, Κορυδαλλού, Καστέλλας, Ναυ- 
αρίνου Ναβυτιλακαύ, Νίκαιας, Ν. Φα
λήρου, Βασ. Σοφίας, Περάματος, 
Ψυκτικών ’Αποθηκών, Φρεαττύος, 
Άγ. Σοφίας.
ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝ
ΤΡΑ:

1) Άξιαυπόιλεως
2) Αγίου Νικολάου: Άγιου Νι

κολάου, Σητείας, ' Ιεράπετρας, Neo- 
πόλεως.

3) ‘Ηρακλείου: Ηρακλείου, Α. 
Καλοκαιρινού, οΜι-ρών, Τυμπακίσν.

4) Ρεθύμνης: Ρεθύμνης.
5) Χανίων: Χανίων.
6) Σπάρτης: Σπάρτης.
7) Γιυβείου: Γυθείο-υ, Μο.λάων
8) Καλαμάτας!' Καλαμάτας, Μεσ

σήνης, Πύλου, Μελιγαλά, Κορώνης.
9) Κυπαρισσίας: Κυπαρισσίας, 

Φιλιατρών, Γαργαλιάνων, Ζαχάρως.
10Γ) Λαγκαδά.
I 1) Νέων Μουδανιών.
12) Πύργου: Πύργου, Άνδριτσαί- 

νης, Κρεστένων, Τροπαίων.
13) ’Αμαλιά'δος: Άμαλιάδος, Γα-j 

στούνης.
14) Τριττόλεως: Τιρ-ιπόλεως, Με- ί 

γαλοπόλεως, Δημητσάνης.
15) Πατρών: Πατρών (Κεντρικού) j 

Λ. Γαύ-ναρη, Πλατ. ‘Ομόνοιας, Πλατ, j 
Βούδ, Πλατ. Παπαφλέσσα, Κάτω Ά- ; 
χαιας, Καλαβρύτων.

16) Αίγιου: Αίγιου.
17) -υλοκαστιρον: Ξυλακάστρυυ, 

Βραχατίου, Δερβενιού.
18) ΚιάτιΡν: Κιάτον.
19) Κορίνβου: Κορίνθου, Λουτρα

κιού.
20) "Αργους: "Αργους, Νεμέας, ί
2.1 ) Ναυπλίου: Ναυπλίου, Λέω

ν ιΐδίου, Κρανιδίου.
22) Χαλκίδας: Χαλκίδας, Λίμνης ί 

Εύβοιας, Ίστιαίας, Αιδηψού.
23) Άλιβερίου: Άλιβερίου, Κα

ρύστου.
24) -Κύμης: Κύμη.
25) Αεβαδείας: Αεβαδείσς, Άμφι- 

χλείας, Παραλίας Διστόμου.
26) Όρχομενού: Όρχομενοϋ.
27) Λαμίας: Λαμίας, Μώλου, 

Άγ. Κων)νου, Καρπεννησίου, Δο- 1 
μακού, Στυλίδος.

28) ’Αταλάντης: Αταλάντης. j
29) Ίτέ-ας: Ίτ-έας, Άμψ-ίσσης, 

Λιδωρικίσυ.
30) Αγρίνιου: ’Αγρίνιου, θερ

μού, ’Αστακού.
31) Μεσολογγίου: Μεσολογγίου 

ΑίτωλιικοΟ.
32) Νιαυπάκτου: Ναυπάκτου.
33) Πρεβέζης: Πρεβέζης, Βονί- ; 

τσης.
34) Άιρτης: "Αρτης, Φιλιππιάδος,

’Αμφιλοχίας. V
35) Ήγουμιενίτσης: * Ή γ ου μεν I- 

τσης, Παραμυθίας.
36) Ίωαννίνων: Ίωαννίνων, Με

τσόβου, Κονίτσης.
37) Βόλου: Βόλου, Ν. ’Ιωνίας, 

'Αλμυρού, Σκοπέλου.
38) Ααρίσης: Ααρίσης, Άγιας,

Τ υρνάβου.
39) Έλασσών-ος: Έλασσώνος.
40) Καρδίτσης: Καρδίτσης, Σο

φάδων.
4 1 ) Φαρσάλων: Φαρσάλων.
42) Τρικάλων: Τρικάλων, Καλαμ

πάκας, Μουζακίου.
43) Πρεβενών: Γρεβενών.
44) Κοζάνης: Κοζάνης, Σιατί- 

στης.
45-) ΠτολεμαΓΐδος: Πτολεμαΐδος.
46) Νααύσ,ης: Ναούσης.
47) Εδέσσης: ’Εδέσσης, ’Αρι

δαίας, Σκόδρας,

48) Γιαννιτσών: Γιαννιτσών.
49) Βέροιας: Ββρο-ίας.
50) Φλωρίνης: Φλωρίνης, ‘Αμυν

ταίου.
51 ) Καστο-ριάς: Καστοριάς, "Αρ

γους Όιρε-στικ-οΰ.
— 5-2) -Κιλκίς: Κιλκίς.

53) Κατερίνης: Κατερίνης.
54) Γίολυγύρου: Πολυγύρου, Άρ- 

ναίας.
55) Θεσσαλονίκης: Κεντρικόν, ά

παντα τά Υποκαταστήματα θεσσα-
ί λονίκ-ης, Κουφ-αλίων, Σίνδου- Άλε- 

ξάνδιρει-α ’Ημαθίας.
56) Σ ε,ρρ-ών: Σ ερμών.
57) Νιγρίτης: Ν γρίτης
58) Σ ιδηρόκαστρον: Σ15 η ρό κ α- 

στρ-ον, ΉρακλειίοΜ;.
59) Καβάλας: Καβάλας, Θάσου,
60) Χ-ρυσουπόλεως: Χ-ρυσονπό-

λεως.
61) Έλευθ-ερουπόλεως: Έλευθε- 

ραυπόλβως.
62) Δράμας: Δράμας, Νευροκο- 

πίου, Πίροσοτσάνης.
63) Ξάνθης: Ξάνθης.
64) Καροτίνης: Καροτίνης, Σ-α- 

πών.
65) Άλεξανδιρσυπόλεως: Άλεξαν- 

δρουπόλεως, Φεριρών.
66) -Διίδυιμοτίέίχου: Διδυμοτείχου, 

Σ-ουφλίου.
67) Ό-ρεστιάιδος: Όρεστιάδος.
68) ’Αργοστολιού: Άργοστ-ολίου

’ Ιθάκης.
■ .69) Ζακύνθου: Ζακύνθου

70) Λευκάδας: Λευκάδας
71) Κέρκυρας: Κέρκυρας.
72) Αή-μ/νου: Μυρί-νης.

,73) ^Χί-ου: Χίου, Καρδ-σμύλου, 
Ο ίνουσών.

74) Μυτιλήνης: Μυτιλήνης, Πλω- 
μαρί-ου, Π-απ-άδου.

75) Σάμου: Σάμου.
76) Κ-αρλο-βασίοιυ: Καρλοβασίου.
77) Σύρου: Σύρου, Τήνου, Μύ

κονού. V
78) Θήρας: Θήρας, Πάρου.
79) Ρόδου-: Ρόδου, Καρπάθου.
80) Κάλυμνου: Καλύμουν, Λέρου.
81 : Κώ: Κώ.
ΣΗΜΕΙΩΣ I Σ:
Οί κ.κ. Έπι-θεωρηταΐ δύνανται νά 

ψηφίσουν -είς τά πλησιέστερα Εκλο
γικά Κέντρα τής υπηρεσίας των, κα
τόπιν τηλεφωνικής ένημερώσεως τής 
Κεντρικής ’Εφορευτικής ’-Επιτροπής.

'Ομοίως πάντες οί συνάδελφοι οΐ 
τελούντες έν άποσπάσει παρ’ έτέ- 
ρψ Καταστήματι, ή δΓ σΐο-νδήποτε 
λόγον διαμένονιες προσωρι-νώς μα
κράν τής Μονάδας των, δύνανται νά 
ψηφίσουν εις τό Εκλογικόν Κέντρον 
είς δ υπάγεται τό Κατάστημα παρ’ 
ώ τυγχάνει άττεσπασίμένος, ή τό 
πλησιέστερον ’Εκλογικόν Κέντρον 
τής προσωρινής του διαμονής, ο
πωσδήποτε δμως κατόπιν προηγού
μενης τηλεφωνικής ένημερώσεως τής 
Κεντρικής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

. . .διότι κύριοι συνάδελφοι καλού- 
μεθα έπί ένός θέματος νά ψηφίσου
με τό όποιον δέν είναι θέμα μονά
χα τής Τραπέζης μας, είναι θέμα 
παντραπεζιτικό.

κ. Πρόεδρος Γ.Ζ.: Κύριε Δι~ 
λιντά. συνεχίζετε δηλαδή τόν λόγο 
σας τώρα.

κ. Σ. Διλιντάς: Όχι γιά 
τόν κύριο Παπαμάργαρη ομιλώ και 
προτείνω, κύριοι συνάδελφοι, διότι 
ή Συνέλευσις χρειάζεται φώς γιά νά 
άποφασίση έπί τής μομφής δχι τόν 
μονόλογο τού κυρίου·Προέδρου, πού 
κατηγορεί τήν 'Ομοσπονδία.

Καταθέτω σχετιέή αίτηση έκ μέ
ρους τής Δ.Σ.Σ. ή οποία πιστεύει 
δτι συνδικαλισμός ίσον άλήθεια 
καί όταν άποκρύπτωμε τήν α
λήθεια ή παρασιωπούμε τά γεγο- 
νότο, τότε δέν κάνουμε συνδικαλι
σμό.

Λοιπόν καταθέτω τήν αίτηση αυ
τή είς τόν Πρόεδρον τής Συνελεύ
σεως νά άοφανθή αύτή, ώς Κυρίαρ
χο Σώμα, έάν θά κληθή ό κύριος 
Παπαμάργαρη Εδώ νά χύση φώς, νά 
άντικρούση τις κατ’ αύτοϋ κατηγο
ρίες τού κ. Θεοφανόπουλου.

(Θόρυβος — διαμαρτυρίαι)
Σείς είσθε τό κυρίαρχο σώμα καί 

πρέπει νά αποφασίσετε. *0 κ. Πα- 
πομάργαρης παρά τάς εκφοβιστι
κός διαθέσεις περιμένει.

κ. Ν. Πίσκοπος: Κύριοι συν
άδελφοι.

Πρώτος έμίλησε ό Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου έπί διαδικαστικών θεμά
των -καί είπε γιά ώρισμένες αποφά
σεις τού Διοιητικοΰ Συμβουλίου. 
Μέσα είς τό Διοιηκτικό Συμβούλιο 
υπάρχουν καί μέλη τά όποια δια
φωνούν μέ τις προτάσεις τοΰ Προ
έδρου. 'Επομένως δέν είναι εισηγή
σεις όλοκλήρου τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου, άλλά είναι τής κατα
σκευασμένης πλειοψηφίας οί άπο- 
φάσεις.

Κατόπιν αύτοΰ, Επειδή Εσείς σή
μερα είσθε τό κυρίαρχον δργανο Εδώ 
μέσα νά αποφασίσετε έπί τών προ- 
τεινομένων τόσον έκ μέρους τού Προ
έδρου, ό ποιος είναι καί αυτός μέ
λος τής Γενικής Συνελεύσεως, δσον 
καί έκ μέρους τών μελών τού Διοι
κητικού Συμβουλίου 6ά άποφασίσε- 
τε Εσείς. "Ημουν έγώ εκείνος ό όποι
ος προ ήμερών προκειμένου νά βγή 
ό Σύλλογος άπό τό αδιέξοδο στό 
όποιο είχε περιέλθει μετά τά γεγο
νότα τοΰ Μαΐου, έπρότινα νά άφήση 
ή Συνέλευσις είς τό περιθώριο τό 
πρώτο θέμα τής 'Ημερήσιας Διατά- 
ξεως δχι ώς είπε ό Πρόεδρος τού 
Συλλόγου, δτι φοβούμεθα την μομ
φή, κανείς άπό τούς 21 δέν φοβάται 
τήν μομφήν, άλλά προκειμένου νά 
διευκολύνουμε τόσο ημάς, δσο καί 
τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο είς τά 
εργον του, γιά νά μπορέση τό νέο 
Διοικητιό Συμβούλιο νά προχωρήση



Συζήτηση διαδικαστικών δεμάτων
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΌ ΤΗ 2α ΣΕΛ.) ι υποκαταστήματα και όλους τούς

! συναδέλφους τής Ελλάδος. Κατά 
νά διεκδική τά θέματά μας, κάναμε συνέπεια νομίζω ότι σέ τέτοια σα-
τήν πρόταση αυτή.

Κατόπιν διαπιστώσεως καί τοΰ 
ίδιου τοΰ Προέδρου ότι ό νόμος 6)75 
όδήγησε τόν Σύλλογό μας εις αΰτήν 
τήν κατάσταση Επρεπε νά βρεθή κά
ποια λύση. Αυτές τις λύσεις άνα-

6αρά θέματα Επρεπε νά κληθούν καί 
οί Επαρχιακοί γιά νά συντάξουν τήν 
κριτιή άπόφοοση.

(Θόρυβος — ταυτόχρονοι συζη
τήσεις)

‘Επειδή ή πράτασις μομφής στρέ-
ζητήσαμε σάν Διοικητικό Συμβούλιο φεται κατά τοΰ Διοικητικού Συμβου 
»Θές βράδυ. "Εγιναν διάφορες συζη- λίου καί ενα άρθρο τοΰ καταστα- 
τήσεις, δυστυχώς δέν ήτο δυνατόν τικοΰ τοΰ Συλλόγου άναφέρεται γιά

λει. ι ψηφήσαντες ή οί μή συμμετάσχον-
Κατόπιν τούτου πρέπει νά προ- ! TES έχουν Καί τήν μομφήν αυτήν. . , 

1 τής 'Ημερήσιας Δια- *· Π ρόεδρος: Ό κ. Νομικός 
Σύμβουλος έχει τόν λόγο.

κ, Γ. Πατρινός (Νομικός

χωρήσουμε έΐτί τής 'Ημερήσιας 
τάξεος καί νά ληφθοΰν αποφάσεις.

"Οσον άφορά διά τήν έμφάνισιν 
τού Προέδρου τής 'Ομοσπονδίας έ- 
8ώ, δεν είναι τό πρόσωπο Πβπβμάρ- 
γαρη, αυτήν τήν στιγμή θά έκτεθοΰν 
ώρισμένα γεγονότα, διά τά όποια 
δέν Εχουν λάβει όχι μόνον έσεΐς 
γνώση, άλλά οΰτε τά περισσότερα 
μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, 
διότι όταν έκινεΐτο τό Προεδρείο 
τής 'Ομοσπονδίας άπό Υπουργό σέ 
'Υπουργό, άπό κυβερνητιό παράγον
τα σέ κυβερνητικό παράγοντα διεξά
γοντας συζητήσεις, δέν εΐμεθα πα- 
ρόντες νά ξέρουμε τί άκριβώς είχε 
συζητηθή καί τί άκριβώς είχε προ- 
ταθή έκ μέρους τών κυβερνητικών 
παραγόντων.

Γ ι’ αυτόν τόν λόγο, κρίνω καί έ- 
γώ άπαραίτητη τήν παρουσία τοΰ 
Προέδρου γιά νά μάς άναπτΰξη τό 
θέμα, όπως άκριβώς Εξελίχθηκε άτπό 
τήν πρώτη στιγμή νά άκούσουμε τόν 
Πρόεδρο τοΰ Συλλόγου μας, πώς ά- 
χριβώς Εχετε τό δικαίωμα κατά τήν 
ψηφοφορία συνάδελφοι νά τό πήτε, 
πώς άκριβώς Εγιναν τά πράγματα 
καί έν συνεχεία, άφοΰ Εχετε σχημα
τίσει μί απλήρη εικόνα, τής όλης 
καταστάσεως όχι μονόπλευρα νά πά
ρουμε τις άποφάσεις Εκείνες οί όποι
ες θά μάς οδηγήσουν εις τόν ομαλόν 
συνδικαλιστικόν βίον διά τοΰ Συλ
λόγου μας.

Ευχαριστώ πολύ

Σύμβουλος): "Αν κατάλαβα καλά τό 
Ερώτημα τά όπόΐο Εθεσε ό"συνάδελ
φός σας ήταν ότι Εάν καί Εφ* όσον 
δέν παρίστοττβ κατά τήν 2υνεδρία- 
σιν τοΰ Διοιητικοΰ Συμβουλίου, εις 
την οποία έλήφθη ή άπόφασις, γιά 
τήν οποίαν υπεβλήθη ή μομφή, φέρει 
εύθύνη.

Δέν ύπάρχει καμμιά άμφιβολία 
ότι δέν μπορεί νά φέρη καμμία εύ
θύνη, διότι τό καταστατικό είναι σα
φέστατο, λέει ότι τά μέλος τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου δέν φέρει ευ
θύνη είτε γιά τήν άπόφαση τήν ό
ποια διεφώνησε, είτε γιά τήν άπό
φαση πού έλήφθή σέ Συνεδρίαση 
που δέν παρίσταται. Συνεπώς δέν 
νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Έγώ δέν 
κάνω κριτική Επί τοΰ κυρίου ό όποι
ος μίλησε προηγουμένως, αύτό εί
ναι δικό σας θέμα.

κ. Π. Θεοφανόπουλος: 
Ό κ. Νομικός Σύμβουλος έκάλυψε 
τη νομικήπλευρά τοΰ θέματος. Έγώ 
ερωτώ Επί ής ούσίας. Οί σύμβουλοι 
τών Επαρχιακών Υποκαταστημάτων 
δέν έκλήβησαν εις Εκείνην τήν συν- 
εδρίασιν γιατί ή πρόσκλησις εγιιε 
τηλεφωνική τό πρωί γιά τό μεσημέ
ρι. Έκτοτε Εγιναν τρεις συνεδριά
σεις εις τάς όποιας παρευρέθησαν 
άπαντες. Ποιος Εξ αυτών έξέφρασε 
άντίθεση πρός τήν άπόφαση τοΰ Δ.

κ. Π. Θεοφανόπουλος: , Σ. τής 26ης Μαΐου; Ούδείς. Άντιθέ- 
Συνάδελφοι, παρακαλώ λίγη ήρεμία τω5 άπειθάρχησαν εις τήν άπόφασιν

..JL -------- i------ τοΰ Δ.Σ. μέ τό νά προσέλθΟυν τήν
τρίτην ήμέραν τής άπεργίας εις τάς 

ι εργασίας των. Αυτά, πρός άποκατά- 
οταση τής άληθείας.

‘ Πρόεδρος: Κύριοι συνάδελ-

γιά νά διεξαγάγουμε τις Εργασίες 
μας όμαλά.

Τό βάρος δέ, γιά νά διεξαχθοΰν 
οί έργασ ες τής Συνελεύσεως όμα
λά, άνήκει ες όλους μας καί γι’ αύ
τό παρακαλώ άς είμαστε ήρεμοι. 
Τά διαδικαστικά θέματα τά όποια 
άνέφερα προηγουμένως άφοροΰσαν 
γνωματεύσεις νομικών Συμβούλων
για τήν ττΧήρη κατοχύρωση των <5γιτο·

ψθΙ„
Μέχρι αυτή τή στιγμή Εχουν 

γραφτή 21 ομιλητές. Θά παρακαλέ- 
σω παρα πολύ, άν μπορούν μερικοί 
να άττοσ-υρθοΰν, γιο" νά τελιώσουμε 

φάσεών μας, ώστε νά μήν άκυρωθοΰν όμαλά τις Εργασίες τής Συνελεύσε- 
ώς παράνομες. Αυτό ήταν τό πρώτο σεως, νά τό δηλώσουν στήν γραμμα- 
θέμα πού άνέπτυξα. τεία.

Τό δεύτερον θέμα τό όποιο έτό- 
νισα ήτο ότι άναζητοΰμε όλοι μέ 
καλή πίστη τή λύση τής κρίσεως. 
Δέν είναι δίκαιον νά κατηγορείτε τό 
Διοικητικό Συμβούλιο, τό όποιο 
ξεκίνησε τήν δια δικασία τών άρχαι- 
ρεσιών ότι Εκείνο Εδημιούργησε τήν 
άνωμαλία. Είτε συμφωνείτε, είτε 
διαφωνείτε μέ τό Διοικητικό Συμ
βούλιο εΐσθε υποχρεωμένοι νά είσθε

(Ταυτόχρονοι συζητήσεις) 
κ. Σ. Διλιντάς: Κύριοι συν

άδελφοι,
Οπως άκούσατε ό κύριος Πρό

εδρος τοΰ Συλλόγου μας είχε μιά 
πληροφορία τήν όποια ηΰχήθη Εκεί
νος καί εύχομαι καί έγώ καί όλοι 
μας τό εύχόμεθα νά είναι άνακριβής.
Οτι δηλαδή Εχουν έτοιμασθεϊ ομά

δες άποδοκιμασίας τοΰ Προέδρου
άντικειμενικοί. Δέν καταθέσαμε έ- τήζ 'Ομοσπονδίας. Έγώ όταν τό εί- 
μεϊς τήν πρόταση μομφής Εναντίον "πε αυτό εις τό, Συμβούλιο, κυριολε-
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. Δέν 
πήραμε Εμείς τήν πρωτοβουλία τής 
μομφής Εμείς πήραμε τήν πρωτο
βουλία νά άποφασίσουμε στις 31 
Μαΐου νά συγικαλέσουμε Εκτακτη 
Γενική Συνέλευση γιά νά άποφασίση 
τήν διεξαγωγή άρχαιρεσιών Αύτό 
δέν είναι Εκείνο πο ύ λέγει ότι Επι
θυμεί καί ή άντιπολίτευσις; Γιά νά 
Ερθουν σήμερα καί νά φάς λένε ό 
μέν κ Διλιντάς ότι έπρότεινε τήν 
μομφή γιατί ήθελε Εκλογές, ό δέ κ.
Πίσκοπος ότι δέν θέλει τή μομφή 
άλλά Εκλογές; Επιτέλους ξεκαθα- i ζω S’-ι είναι κανείς Εδώ, όπως δέν Vo 
ρίστε τελείως τις θέσεις σας καί 'πιστεύει καί ό κύριος Θεοφανάπου- 
πήτε μας τί άκριβώς θέλετε. Ψήφο- , λος, άλλά κάνω Εκληση Εάν τυχόν 
φορία Επί τής μομφής, ή Εκλογές; ύπάρχη τέτοιο πρόσωπο, σάς παρα- 
Έμεΐς, άποδεχόμαστε προκαταβολι- | καλώ καλύτερα είναι νά έξέλθη τής
χ. χ------ ι.-— ί— αιθούσης, ή νά τόν άπομονώσετε γιά

νά μήν προσβάλλωμε τόν Πρόεδρο
Π Γ Ω H/ifTTTftuRi 1C..·. _' Γ-ι

κτικά όπως λενε, βγήκα άπό τά 
ροΰχα μου.

Ποτέ δέν μπορώ νά φαντασθώ ότι 
ό χώρος αυτός πού τό_σα χρόνια γί
νονται οί Γενικές Συνελεύσεις τών 
μ,ε*'?,ν μ,ας Κ01 έχουνε κρατηθή 
εις Ενα υψηλό Επίπεδο πού τιμά τό 
σώμα τών υπαλλήλων, θά βρεθούνε 
άτομα, θά βρεθούνε συνάδελφοι αύ- 
τή τή στιγμή νά τό κατεβάσουν κά
τω εις τό πεζοδρόμιο τής Τρούμ- 
πας.

Γι αύτο κάνω εκληση, δέν νομί-

ά, όποια λύση έπιλέξετε 
Τό τρίτο θέμα τό όποιον Εθιξα, 

ήταν τής προσκλήσεως τοΰ Προέδρου 
τής ΟΤΟ’Ε. Καί είπα εύθέως τις α
πόψεις μου καί σάν άτομο καί σάν 
Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου. Καί Εκά- 
λεσα ανοιχτά τήν Γενική Συνέλευ
ση νά άποφασίση Επί τοΰ θέματος

τής 'Ομοσπονδίας, όχι τόν Παπα-
μαργαρη.

Εύχαριστώ.
κ. Ε. X ε κ ιμ ό γ λ ο υ: Τή 

ι νο,μική παραδιαδικαστική του πλη
ροφόρηση ό κύριος Πρόεδρος τοΰ

Επομένως, μέ ποιό δικαίωμα δια- Συλλόγου είπε ότι ή κατάθεση τής 
στρεβλώνετε αυτά πού είπα δήμο- ι διαδικασίας μομφής παρεμποδίζει
σια; Πώς τολμάτε νά λέτε ότι Εχω 
προβεϊ σέ μονόλογο;

Είναι μονόλογος ό δημόσιος διά
λογος;

(Ζωηρά Χειροκροτήματα)
Πρόεδρος Γ.Σ.: 'Ο συνάδελ- 

φος Παραθύρας ζήτησε τόν λόγο Επί 
θέματος νομικής φύσεως.

κ. Παραθύρας: Κύριοι συν- 
άδελφοι.

Είμαι καί έγώ μέλος τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου ά
πό τή Θεσσαλονίκη. Κατά τήν περι-

τήν διαδικαστιή ολοκλήρωση τοΰ θέ
ματος τής διενεργείας άρχαιρεσιών.

Πάνω σ’ αύτό Εχουμε νά προσθέ
σουμε ότι ή σχετική ψηφοφορία πού 
θά γίνη γιά τό ναι ή τό όχι τής μομ
φής, άποτελεΐ συνέχεια καί άναπό- 
σπαστο μέρος τής σημερινής Γενι
κής Συνελεύσεως.

"Εχουμε δύο ξεχωριστά θέματα, 
μομφή καί άνάληση καί διενέργεια 
άρχαιρεσιών. Θά Επιθυμούσα νά Ε- 
ξηγηθή στήν Γ ενική Συνέλευση, > ι- 
ατί τά δύο ξεκάθαρα διαχωρισμένα

βόητον Εκείνην τότε Συνεδρίασιν αύτά θέματα συμπλέκονται στό ενα
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου γιά νά 
ληφθή άπόφασις περί συνεχίσεως ή 
μή τής άπεργίας, άν δέν τόν ξέρε
τε σάς τό γνωστοποιώ έγώ αύτή τή 
στιγμή, ούτε έκλήθημεν καν νά συμ- 
μετάσχουμε εις τό Διοιητικόν Συμ- 
βούλιον.

Δέν ήταν ολομέλεια, άλλά δέν 
παύει όμως νά ήτο μία σοβαρή συ-

καί γιατί ή παρεμβολή τοΰ θέματος 
τής μομφής, Εμποδίζει τήν συζήτη
ση καί Εμποδίζει τήν ξεχωριστή ψη
φοφορία, όταν θά κληθοΰμε νά ψη
φίσουμε σέ πανελλαδικό Επίπεδο, 
γιά τό άν πρέπει ή όχι νά γίνουν 
άρχαιρεσίες.

(Διαλογικαί συζητήσεις) 
κ, Γ. Πατρινός: ’Αντί γιά

ζήτησις πού συνεκλόνισε όλα τά ! όποιαδήποτε άλλη απάντηση Επιτρέ

ψτε μου νά σάς διαβάσω αύτήν τήν 
γνώμη τήν όποια Εϊέψρασα γραπτά,

; όταν ρωτήθηκα άπό τό Διοικητικό 
Συμβούλιο.

Κατ’ άρχήν Επί τοΰ θέματος μομ
φής, υπάρχει ρητή διάταξις τοΰ κα
ταστατικού τό άρθρο 12, άν δέν κά
νω λάθος, ούτή τή σιγμή, τό όποιο 
ορίζει ότι προκειμένου περί θεμά
των άφορώντων άρχαιρεσίες, τά μέ
λη ψηφίζουν εις όλο τό δίκτυο.

Κατά συνέπειαν δέν είναι δυνατόν 
Επί τής ούσίας τής προτάσεως μομ
φής, δηλαδή άν θά γίνη δεκτή ή δέν 
θά γίνη δεκτή, νά άποφασίση ή ση
μερινή Συνέλευσις.

Έπί τοΰ δευτέρου θέματος. Εάν 
τό άποτέλεσμα τής ψηφοφορίας έπί 

. τής προτάσεως μομφής θά είναι άρ- 
νητικό, δηλαδή Εάν τελικά οί συν
άδελφοί σας εις όλη τήν Ελλάδα 
ποΰν ότι δέν διατυπώνουμε μομφή 
κατά τοΰ Συμβουλίου καί δέν άνακα- 
λοΰν τό Διοικητικό Συμβούλιο, εί
ναι προφανές ότι δέν υπάρχει πε

ι ρίπτωση άπό κεΐ καί πέρα γιά νά 
γίνουν Εκλογές. Εκλογές θά γίνουν 
σέ περίπτωση κατά τήν άποία θά 
γίνη δεκτή ή μομφή.

"Ομως έπί αύτοΰ τοΰ θέματος καί 
εις τήν γραπτήν άπάντηση τήν όποια 
Εδωσα στό Διοικητιό Σ υμοβύλιό, 
Επειδή είχα μία άμφιβολία λέω; 
Βεβαίως θά ήδύνατο νά ύποστηρι- 
χθή ή άποψις ότι ή Εκλογή Έψορευ-, 
τικής Επιτροπής ΰπό τής Εκτάκτου 
Γενικής Συνελεύσεως, τής σημερι- 

; νής δηλαδή, πρός διενέργεια άρχαι- 
ρεσιών, είναι δυνατόν νά λάβη χώ
ρα, γιά τήν περίπτωση κατά τήν ό
ποιαν ήθελε έν τέλει γίνη δεκτή ή 
πρόταση μομφής καί ήθελε τό Διοι
κητικό Συμβούλιο.

Εις τήν περίπτωση όμως αύτή, εί
ναι προφανές ότι ό Σύλλογος θά εύ
ρεσή άνευ διοικήσεως καί θά προ- 
έκυπτε ίσως διορισμός ΰπό τοΰ Δι
καστηρίου προσωρινής τοιαύτης 
πρός διενέργεια άρχαιρεσιών καί τά 
λοιπά.

Δέν άποκλείεται λοιπόν, ότι εί- 
είναι δυνατόν, Εκτός καί ό κ. Θε
οφανόπουλος, νομίζω ομιλώντας, εί
πε ότι ή Εκλογή τής Εφορευτικής 
Επιτροπής Εχει τό νόημα ότι θά 

χρησιμοποιηθή σάν Εφορευτική Ε
πιτροπή, θά έποπτεύση τόσο γιά τήν 
ψηφοφορία τής προτάσεως μομφής, 
όσο καί γιά τήν ψηφοφορία γιά τήν 
Εκλογή τοΰ νέου Διοικητικού Συμ
βουλίου, Εάν γίνη δεκτή ή πρόταση 
μομφής.

Συνεπώς, νομίζω, ρη δέν ύπάρχει 
θέμα Εξ άντι-κειιμένοΰ δηλαδή.

κ. Ε. X ε κ ι μ ό γ λ ο υ: ‘Απευ
θύνομαι πρός τόν κύριο Νομικό Σύμ
βουλο, ή Ερώτησή μου είναι. Εάν 
μπορούν νά γίνουν τήν ίδια μέρα’, τή 
μέρα που θα γινη ψηφοφορία γιά τά 
θέμα τής μομφής, παράλληλα καί ή 
ψηφοφορία γιά τά ναι ή όχι στή δι- 

j ενέργεια Εκλογών.
'Υπάρχει πάντοτε ή περίπτωση νά 

άποφασισθή όχι στή μομφή καί ναι 
στή διενέργεια Εκλογών, Εάν βέβαι 
νομικά άποδειχθή ή παράλληλη δι
ενέργεια τής ψηφοφορίας,

Σ’ αύτήν τήν περίπτωση, ρωτώ 
τόν κύριο Νομικό Σύμβουλο, κατά 
πόσον ή θέληση τοΰ Εκλογικού σώ
ματος νά διενεργηθοΰν άρχαιρεσίες 
δέν σημαίνουν καί τήν άρση τής Εμ
πιστοσύνης περί τής όποίάς όμιλεί 
τό καταστατιό, τό όποιο βέβαια 
δέν μιλά γιά μομφή.

Εύχαριστώ.
κ. Γ. Πατρινός: Τό θέμα εί

ναι κάπως διαφορετικό, όπως τώρα 
τό κατάλαβα, διότι προηγουμένως 
δέν τό άκουσα καλά. Δέν νομίζω ότι 
είναι δυνατόν τήν ίδια μέρα νά γί
νουν δύο ψηφοφορίες, δηλαδή Επί τής 

, προτάσεως μομφής καί Εκλογές γιά 
άνάδειξη νέου Διοικητικού Συμβου
λίου γιά τόν Εξής άπλούστατο λόγο.

Διότι έφ’ όσον δέν άπεφασίσθη 
Εάν τά μέλη, Εάν ό Σύλλογος αϊρη 
τήν Εμπιστοσύνη του άπό τό Συμ
βούλιο καί αν τό άνακαλή, ό Σύλλο
γος έξα,ολουθεί νά Εχη διοίκηση. 
Συνεπώς ο ίέκλογές οί όποιες θά 
γίνουν όταν άκόμα υπάρχει Διοίκη- 
σις τοΰ Συλλόγου, κατά τή γνώμη 
μου θά είναι άκυρες, διότι Εκλογές 
γιά τήν άνάδειξη τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου γίνονται όταν δέν ύ
πάρχη Διοίκησις, εϊτε διότι Εληξε 
ή θητεία του, εϊτε διότι παρητήθη, 
είτε διότι άνεκλήθη άπό τήν Γενι
κή Συνέλευση.

"Οταν λοιπόν τήν ίδια στιγμή, 
γίνεται ψηφοφορία καί γιά τά δύο 
θέματα, κατά τήν άποψή μου δέν 
είναι σωστό, δέν είναι νόμιμο καΐ 
σάς λέω τί θά συμβή, Εάν άποορι- 
φθή μέν ή πρόταση μομφής καί ά- 
νάκλησης τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου καί Εχουμε εν άποτέλεσμα πού 
θά Εκλέγεται νέο Διοικητικό Συμ
βούλιο. Θά Εχουμε δύο Διοικητικά 
Συμβούλια τότε;

«ο. Σ. Χεκιμόγλου: Συνά
δελφοι, θά κληθοΰμε σέ μιά ψηφο
φορία. Είναι σαφές ότι θά ψηφί
σουμε ναι ή όχι στή μομφή. Ρωτώ 
έγώ, είναι άπορία, δέν μπορεί νά 
γίνη, στό ’ίδιο χαρτί, παράλληλη 
ψηφοφορία, ναι ή όχι στή διεξαγω
γή άρχαιρεσιών, δέν είναι νά κά
νουμε άρχαιρεσίες Εκείνη την ήμέ- 
ρα.

κ. Γ. Πατρινός: Μά τό θέ
μα ναι ή όχι γιά τή διεξαγωγή νέ

ων άρχαιρεσιών δέν είναι θέμα τό | κό Συμβούλιο δέν παραιτεΐται, άλλά 
όποιο είναι άνάγκη νά τεθή σε ό- , τό θέμα τής παραιτήσεως είναι 
λόληρο τό δίκτυο. Μπορεί νά άπο- θέμα πού δέν μέ άφορά. 
φασίση ή Γενική Συνέλευση, ή πα· (Ταυτόχρονοι συζητήσεις) 
ροϋσα, ή όποιαδήποτε Γενική Συν- κ Π Θ ε 0 φ α ν ό π ο υ λ ο ς: 
ελευση, δεν υπάρχει Χοιπον θέμα Συνάδελφ01 
να τεθη σε ψηφοφορία σε ολοκλη- ,
ρο τό δίκτυο αυτή ή πρόταση. Διαπιστώνεται οτι στρ,φογυρι-

Κατ’ άρχήν, έφ’ όσον ή πρόταση <CUPE YUP“ *"<> το ,δι° θεΨα- δηλ“- 
μομφής γίνη δεκτή, ούτως ή άλλως δ1 άκουσθηκε προηγούμενα οτι οι 
πρέπει νά διεξαχθοΰν άρχαιρεσίες, : υπογραφές των συναδέλφων οί όποι- 
διότι πρέπει νά ύπάρξη κα,νούρ- οι κατατέθηκαν στις 31 Μαιου ήταν
για Διοίηση, ενα θέμα αύτό.

Δεύτερον, ή άπόφαση έπί τοΰ Εάν 
πρέπει νά γίνουν ή όχι νέες άρχαι- 
ρεσίες δέν είναι άπό τά θέματα 
πού σύμφωνα μέ τό καταστατικό, 
πρέπει νά τεθοΰν σέ ψηφοφορία σέ 
ολόκληρο τό δίκτυο. Είναι άπό τά 
θέματα πού ή Γενική Συνέλευσις 
ή σημερινή, ή αύριανή, ή δέν ξέρω 
πότε, μπορεί νά άποφασίση μέ μία 
απλή άπόφασή τπς. Δέν ϋπάρχη λό
γος νά ταλανισθή ολόκληρος ό Σύλ
λογος καί ολόκληρο τό δίκτυο μέ δι
ενέργεια ψηφοφορίας έπί τοΰ θέμα
τος άν πρέπει νά γίνουν ή δέν θά 
πρέπει νά γίνουν Εκλογές, άφοΰ 
μπορεί νά άποφασίση ή Γενική Συν
έλευση ή όποια συνέρχεται στή 
Θεσσαλονίκη δέν ξέρω ποΰ θά συν- 
έλθη.

Είμαι σαφής κύριε Χεκίμογλου;
κ. Ν. Πίσκοπος: Κύριοι συν

άδελφοι,
’Έχω τή γνώμη, διότι συνεζήτη- 

σα μέ πολλούς συναδέλφυς άπό ού

γιά νά ένισχύσουν τό αίτημα γιά 
Εκλογές. Ποιό αίτημα; Αύτό τό ό
ποιο ήδη άπό τις 27 Μαΐου είχε εϊ- 
σηγηθή τό Διοικητικό Συμβούλιο 
καί τό είχε άναοινώσει δημόσια εις 
ολόκληρο τό Σώμα. "Οτι δηλαδή 
συνέρχεται στις 31 Μαΐου ή ολο
μέλεια τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
γιά νά άποφασίση τή σύγκληση Ε
κτάκτου Γ ενικής Συνελεύσεως, μέ 
θέμα Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 
καί άρχαιρεσίες.

Θά πηγαίναμε δηλαδή τότε εις 
μίαν ομόφωνον άπόφασιν όλοι γιά 
νά κάναμε Εκλογές. Θέμα πρώτον.

Θέμα δεύτερον. Έάν γνωρίζουμε 
τό καταστατικό τοΰ Συλλόγου καί 
είμαι βέβαιος ότι όλοι πρέπει νά τό 
γνωρίζουμε, θά βλέπαμε ότι δέν 
χρειάζεται ειδική ψηφοφορία εις τό 
δίκτυον γιά νά άποφανθή τό σύνολο 
τών συναδέλφων έάν θά γίνουν ή ό
χι Εκλογές. Αύτό μπορεί νά γίνη εί
τε μέ άπόφαση τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου, είτε διά αιτήματος τό

, - , , , Γ όποιο θά ύποβάλλη τό 1)20 τών με-τους που υπέγραψαν κοΑως κα, με χών τοΰ Συλλ0Ύου- δι> έγγράφμ0ϋ
συνάδελφους οι όποιο, δεν υπεγρα- | αΗή ό των 
ψαν μεταξύ των οποίων είμαι και έ- !
γώ. Ότι τό αίτημά τους ήταν τό έ- ι Ποια εΙναι ή ούσιαστ,κή σημα- 
ξής. ’Από τήν τρίτη ήμέρα τής άπερ- σία- ε’,τε σύτων πού προέτειναν προ- 
γίας. Πάρτε Ενα χαρτί κύριε Πίσκο- ηΥ°υμένως οί συνάδελφοι, είτε αύτό 
πε, ή κύριε Διλιντά, ή κύριε Μυλω- πού Εχει τό καταστατικό τοΰ Συλλό- 
νά, ή κύριε τάδε νά υπογράψουμε 
νά γίνουν Εκλογές.

Άπό κεΐ ξεκίνησε τό αίτημα, όχι 
ότι ήθελαν νά κατηγορήσουν ή δέν 
ξέρω Εγώ τί άλλο τό Διοικητικό 
Συμβούλιο, άλλά ήθελαν μία διέξο
δο άπό τό σημείο Εκείνο πού είχε 
φθάσει τό Διοικητικό Συμβούλιο.

Επειδή όμως Εχω τή γνώμη ότι 
οί ήγέτες τής κινήσεως αύτής, αύ- 
τοί οί όπίοι άνέλαβαν μιά αίτηση 
μέ θέματα 'Ημερήσιας Διατάξεως, 
γιά τή σύγκληση τής παρούσης Γε
νικής Συνελεύσεως, νά ένισχύρουν 
ή νά νομιμοποιήσουν τό αίτημα 
τών συναδέλφων, περί άρχαιρεσιών.

"Αρα, κατά τήν άποψή μας, δέν 
ήταν τό αίτημα σκέτη μομφή, άλλά 
ήταν άρχαιρεσίες, νά ξεκαθαρίση ή 
κατάσταση καί μέ τή μομφή δίνουμε 
μία νομικήν διέξοδο πρός τό θέμα 
τών άρχαιρεσιών.

Καί Ερωτώ καί έγώ τόν κύριο νο
μικό σύμβουλο τοΰ Συλλόγου. Έάν 
κατά τις άρχαιρεσίες ψηφίσουμε ναι 
ή όχι στήν μομφή, γίνη καί ψηφοφο-

γου. Ότι Εάν ή πλποψηφία τών 
συναδέλφων, ή όποια σά κληθή έπί 
πανελλαδικής κλίμακος άποφασίσού 
ότι θέλει Εκλογές, θά πρέπει νά 
συγκληθή Εκτατή Γενική Συνέλευ- 
σις, ή όποια θά άποφασίση Επ’ αύ- 
τοΰ.

Γ Γ αύτό όταν προηγομένως Ελα
βα τόν λόγον εις τήν άρχήν τής Συν- 
εδριάσεως καί όμίλησα έπί διαδι
καστικών θεμάτων είπα ότι τό Διοι- 
κητιό Συμβούλιο δέν Εχει ούδεμίαν 
άντίρρησιν νά προσφύγη εις τήν βά
ση είτε διά τήν Εκφραση Εμπιστο
σύνης ΰπό τήν Εννοια τής άπορρί- 
ψεως τής μομφής, είτε καταδίκης 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, ΰπό 
τήν Εννοια τής έγκρίσεως τής μομ
φής, είτε νά προσφύγουμε εις άρ- 
χαιρεσίας.

Άλλα γιά νά προσφύγουμε εις 
άρχαιρεσίας πρέπει νά μήν ύπάρχη 
τό θέμα μομφή. Διότι έμποδιζόμεθα 
έκ τοΰ καταστατικού. ^

Κατά συνέπειαν, Επειδή ή Γ ενική 
Συνέλευση δέν δύναται νά λάβη ού

ρια έπί τών άρχαιρεσιών, διότι Ε- ' δεμίαν άπόφασιν, έφ’ όσον ύφίστα- 
γώ, ή ό οποιοσδήποτε συνάδελφος, ται θέμα μομφής καί έφ* όσον σύμ- 
δέν θέλει μομφή κατά τοΰ Διοικη- φωνα μέ τή ρητή καταστατική διά- 
τικοΰ Συμβουλίου, πλήν όμως θέλω τάξη ή μομφή τίθεται εις ψηψοψο- 
εκλογές. ρίαν εις τό σύνολον τών συναδέλ-

ΕΤναι δυνατόν μέ δύο ψηφοδέλτια φων, προχωρούμε πρός αύτήν τήν 
στό αύτό φάκελλο, τό Ενα νά γρά- διαδικασία. Τά πολλά λόγια είναι 
φη ψηφίζω μομφή, δέν ψηφίζω μομ
φή, θέλω Εκλογές, δέν θέλω Εκλογές.
Καί τά δύο πού θά έπιλέγη ό συν
άδελφος νά τά ρ ίχνη μέσα, οπότε κα
τά τήν αύτήν ψηφοφορία τής προτά
σεως μομφής, νά. γίνεται συγχρό
νως καί ψηφοφορία έάν θέλουμε τις 
Εκλογές, διότι ό συνάδελφος άλφα, 
ό βήτα, ό γάμα, δέν θά ψηφίση μομ
φή, άλλά θέλει Εκλογές, ό άλλος θέ
λει τή μομφή, άλλά δέν θέλει Εκλο
γές, ή δέν θέλει μοψφή, δέν θέλει 
Εκλογές.

Αύτό ήθελα νά μοΰ άπαντήσετε.
. Γ. Πατρινός: Νομίζω ότι 

τό θέμα είναι άκριβώς τό ίδιο. "Ο
μως είναι ευκαιρία νά διευκρινίσου
με ενα πράγμα. Έφ* όσον τό Διοι
κητικό Συμβούλιο δέν Εχει παραι- 
τηθή καί έφ’ όσον δέν Εχει λήξει ή 
θητεία του, δέν είναι δυνατόν νά δι- 
εξχθοΰν νόμιμα Εκλογές γιά τήν άνά- 
δειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
έάν τό Διοικητικό Συμβούλιο δέν ά- 
νακληθή, διότι όταν ύπάρχη Διοικη
τικό Συμβούλιο τό όποιο δέν παραι- 
τείται καί τοΰ όποιου δέν Εχει λή
ξει ή θητεία δέν ύπάρχει άλλη Εκλο
γή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

φτώχεια.
κ. Α. Σ α ρ ρ ή ς: Κύριοι συν

άδελφοι,
Τά θέματα είναι τρία 

ξεχωριστά καί άνεξάρτητα τό Ενα 
άπό τό άλλο. ΓΓ αύτό τσ* πράγμα 
θά σάς διαβάσω γνωμάτευση δικη
γόρου καί έν συνεχεία θά τήν κατα
θέσω.

« Επί τοΰ τεθέντος σήμερον πρώ
του Ερωτήματος, έάν συμφώνως πρός 
τό ίσχΰον καταστατικόν τοΰ Συλλό
γου υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος καί τάς ίσχυούσας νΰν 
διατάξεις, είναι υποχρεωτική ή συ- 
ζήτησις έπί τών θεμάτων, άτινα έ- 
τέθησαν εις τό Διοικητικό Συμβού- 
λιον δι αίτήσεως ώρισμένου άριθ- 
μοΰ μελών πρός σύγκλησιν Εκτά
κτου Γενικής Συνελεύσεως, ώς Επί
σης έάν είναι δυνατόν ταΰτα νά πε- 
ριορισθοΰν ΰπό τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου.

«"Η εις αύτά νά προστεθούν Ετε- 
ρα άπαντώ τά άκόλουθα.

«Κατά τό άρθρον 10 τοΰ ίσχύον- 
τος καταστατικού σας, ή Εκτακτος 
Γενική Συνέλευσις, ήτοι συνέλευσις 
κατ’ άρθρον 12 τοΰ καταστατικού

Κατά συνέπεια, έάν τελικά, έπει- σας είναι ή άνωτέρα Διοίκησις τοΰ
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ρίου Θεοφανόπουλου ειπώθηκε νομί
ζω, άν άκουσα καλά καί άν θυμάμαιι 
ότι διατυπώθηκε ή άποψη τό θέμα 
τής μομφής νά μή συζητηθή καί νά 
προχωρήσω στό δεύτερο θέμα. Δέν 
ξέρω άν όντως αύτό πραγματικά ει
πώθηκε.

(Διαλογικαί συζητήσεις)
"Αν αύτό άκριβώς πού κατάλαβα 

έγώ, διετύπ χτε καί ό κύριος Θεο
φανόπουλος, Εκείνο πού θέλω νά πώ, 
άπαντώντας στον κύριο Πίσκοπο, 
είναι τό έξης: "Οτι κατά τήν οπτο- 
ψή μου δέν είναι είναι δυνατόν τήν 
ίδια στιγμή νά ψηφίζουμε ναι ή ό
χι στήν μομφή καί ναι ή όχι στήν 
ψηφοφορία.

Θά πρέπει νά άποφασισθή τό θέ
μα τής μομφής καί έάν ή μομφή 
γίνη δεκτή καί άναχ,ληθή τό Διοικη- 
τιό Συμβούλιο" θά πρέπει νά γίνουν 
Εκλογές. Έάν ή πρόταση άπορριφθή 
καί δέν άνοικληθή τό Διοικητικό 
Συμβούλιο δέν ύπάρχει στάδιο νέων 
άρχαιρεσιών, έφ’ όσον τό Διοικητι-

Συλλόγου, καλείται ΰποχρεωτικώς, 
οφείλει νά καλέση, ώς λέγει τοΰτο, 
Εντός 5 τό πολύ ήμερών άπό τής αί- 
τήσεως ΰπό τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν 
δέν κληθή αύτη ΰπό τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου, καλείται ΰπό τής Επο- 
πτευούσης άρχής.

«Σαφώς ορίζεται ΰπό τοΰ άρθρου 
τούτου, ή ΰποχρέωσις τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου πρός σύγκλησιν 
τής Συνελεύσεως.

Κατά τό αύτό άρθρον, πού δέν 
συζητείται θέμα. Εκτός Εκείνου ή 
Εκείνων, άτινα άπετέλεσαν τό άντι- 
κείμενο τής συγκλήσεως αύτής, όθεν 
δέν δύναται νά περιορίση τό Διοι
κητικά Συμβούλιο ταΰτα, ΐνα θέση 
πρός συζήτησιν ετερα, οίαδήποτε 
τοιαύτη άπόφασις είτε τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου, είτε τής Γενικής 
Συνελεύσεως είναι άκυρος καί δύνα- 
ται νά προσβληθή Εντός 30 ήμερών 
Ενώπιον τοΰ Ειρηνοδικείου, συμφώ
νως καί πρός τόν νόμον 330)76 κατ’ 
άρθρον 8, παράγραφος 5 καί 6.

«Κατά ταΰτα τά διά τής αίτήσε- 
ως τεθέντα θέματα πρός συζήτησιν 
ΰποχρεωικώς άπανα θά συζητηθοΰν, 
έάν άρνηθή ό Πρόεδρος ή ό Προ- 
εδρεύων τήν συζήτησιν, δέον όπως 
ύποβληθή σχετική Ενστασις περί τής 
καταχρηστικής άσκήσεως τοΰ δικαι
ώματος τούτου όπερ κατά τό κατα
στατικόν δέν Εχει άρνησις ή κωλυ
σιεργία τοΰ Προέδρου, έφ* όσον τ°- 
νισθή καί τό τονίζουμε αύτή τή στι
γμή, ή ΰποχρέωσις του πρός συμ- 
μόρφωσιν μέ τάς κοτταστατικάς δια
τάξεις, δημιουργεί μετά πιθανότη
τας καί εύθύνας ποινικός δι* αύ- 
τόν.

(Χειροκροτήματα)
Εις τό σημεϊον τοΰτο προσήλθε 

ό κ. Παπαμάργαρης.
κ. Πρόεδρος Γ.Σ.: Χαιρετί- 

ζομεν τήν άφιξιν τοΰ Προέδρου τής 
ΟΤΟΕ κυρίου Παπαμάργαρη στήν 
Συνέλευσή μας. 'Q κ. Διλιντάς Εχβι 
τόν λόγον.

(Χει ροκ ροτή ματα) 
κ. Π. Θεοφανόπουλος: 

Κύριε Πρόεδρε τής Γενικής Συνελεύ
σεως,

Θά παρακαλοΰσα νά Εγκρίνετε, 
όπως, πριν λάβη τόν λόγο ό συν
άδελφος Διλιντάς, δοθή ό λόγος «ίς 
τόν συνάδελφο Πρόεδρο τής ‘Ομο
σπονδίας γιά νά άπευθύνη Ενα χαι
ρετισμό εις τήν Γενικήν μας Συν- 
έλευσιν.

(Χειροκροτήματα) 
κ. Θ. Παπαμάργαρης: Α

γαπητοί συνάδελφοι, τής Εθνικής 
Τραπέζης,

τΗρθα Εδώ ύστερα άπό πρόσκλη
ση τοΰ κυριάρχου σώματος τοΰ 
Συλλόγου υπαλλήλων τής Εθνικής 
Τραπέζης κατ’ Εφαρμογήν τοΰ σχε
τικού άρθρου τοΰ καταστατικού τής 
'Ομοσπονδίας μας, τό όποιον Επι
τάσσει ότι σέ κάθε Συνέλευση μέ
λους Σωματείου προσκαλείται Εκ
πρόσωπος τής 'Ομοσπονδίας, ό ό
ποιος καί δύναται νά λάβη τόν λό
γο, μόνον έπί γενικωτέρου θέματος.

Βρίσκομαι Εδώ, θά παραμείνω μέ
χρι τό τέλος τής Συνελεύσεώς σας, 
όπως Εχω τήν ΰποχρέωση, όχι σάν 
κριτής, άλλά σάν Εκφραστής μιάς ΰ- 
ποχρεώσεως νά Ενημερώσω έάν τά έ- 
πιθυμή τό κυρίαρχο σώμα τών συν- 

ί αδέλφων τής Εθνικής Τραπέζης σέ 
| θέματα γενικού χαρακτήρα ποΰ Ε
χουνε σχέση μέ τή σημερινή Συν
έλευση.

Σάς εύχαριστώ καί εύχομαι καλή 
] πρόοδο τών Εργασιών τής Συνελεύ
σεως, γιατί άπό αύτήν Εδώ τήν Συν
έλευση πολλά θά έξαρτηθοΰν. Εύ- 

! χαριστώ.
(Χειροκροτήματα) 

κ. Γ. Π α τ ρ ι ν ό ς; Δέν νομίζω 
|ότι ή άπάντηση τήν όποια είχε δώ
σει 6 συνάδελφός μου κύριος Λου- 
κέρης, ό όπέΐος δέν είναι άπλός φί
λος, άλλά άρχισα τήν δικηγορία 
μου στό γραφείο του, ότι είναι δια
φορετική άπό τήν άπάντηση τή δι- 

I κή μου.
| Τό θέμα είναι τό έξής: "Οτι τε
λικά τά νομικά θέματα θά πρέπει 
νά τά κρίνη κανείς καί μέ μία λο
γική. Δέν υπάρχει καμμία άμφι- 
βολία ότι ούτε τό Διοικητικό Συμ
βούλιο, ούτε μπορεί νά προσθέση 
"Ημερήσιας Διάταξης πού Εχουν δι- 
καινούργια θέματα, στά θέματα τής 
ατυπωθή, οΰτε νά άφαιρέση άπό τά 
θέματα αύτά.

"Ομως τό ζήτημα είναι τοΰτο. 
Πώς είναι δυνατόν νά προχωρήσου
με σέκλήψη άποφάσεως γιά τή δι
ενέργεια άρχαιρεσιών, όταν δέν Ε
χει λυθή τό πρσδικαστικό μας θέ
μα τής διατυπώσεως μομφής και 
τής άνακλήσεως τοΰ Διοικητικού 
Σ υμβουλίου;

Έάν δέν άποφασίση ό Σύλλογος 
σέ πανελλαδική κλίμαα όπως είναι 
υποχρεωμένος άπό τό καταστατικό, 
ότι Εκφράζει μομφή κατά τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου καί τό άνακα- 
λεΐ αί έφ* όσον τό Διοικητικό Συμ
βούλιο δέν Εχει παραιτηθή πώς θά 
προχωρήσουμε στή λήψη άποψάσε- 
ων οί όποιες λένε ότι πάμε γιά Ε
κλογές.

(Ταυτόχρονοι συζητήσεις)
Λέω τή γνώμη μου σάν δικηγό- 
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μπορεί νά προχωρήση.

κ. Α. Σαρρής: Όμιλεί μα
κράν τοΰ μιροψώνου μή άκουόμενος.

κ. Γ. Πατρινός: "Οχι μέ 
συγχωρεΐτε, σέ καμμία περίπωση, 
διότι καί άπό τό νόμο. ...

"Εν μέλος: Σέ περίπτωση 
κατά τήν οποίαν τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον αταψηφισθή, δέν είναι 
ΰποχρεωμένο νά παραιτηθή.

(Θόρυβος — Ταυτόχρονοι συζη
τήσεις)

κ. Δ. Χαρΐτος: Κύριοι συν
άδελφοι,

Ό Νόμος δέν λαμβάνει πρόνοιαν 
μόνον ύπέρ τών μειοψηφών, άλλά 
καί ύπέρ τών πλειοψηφιών κατά κύ
ριον λόγον. Τό πρώτο θέμα τοΰ Εγ
γράφου λέει:

«Πρότασις μομφής καί άνάκλησις 
τοΰ Δ.Σ.».

Έάν τό πρώτο θέμα γίνει άποδε- 
κτά άπό τήν ψηφοφορία, δέν είναι 
θέμα οΰτε ήθικής, οΰτε άνηθίκου δι- 
αθέσεως τοΰ Δ.Σ. νά παραμείνει, 
διότι αυτό καθ’ Εαυτό τό πρώτο θέ-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ 4η ΣΕΛ.)



Συζήτηση διαδικαστικών θεμάτων
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛ. 3)

μα περιέχει καί τό περιεχόμενον τής 
παραιτήσεως υποχρεωτικά. Αύτό 
ώς πρός τό περιεχόμενον τόΰ αν θά 
έχη υποχρέωση ηθική ή όχι νά πα- 
ραιτηθή.

Τό άλλο, φανταο'θητε οτι ένας 
συνδυασμός έκλέγεται με μιά πλει- 
οψηφία 70% καί έρχεται τό 1)20 
τών μελών καί τοΟ άναιρεϊ τό δικαί
ωμα νά διοίκηση για τον χρόνο που 
του τάσσει τό Καταστατικό.

"Ο Νόμος προβλέπει πότε γίνον
ται άρχαιρεσίες, καί κάθε άλλη ά- 
πόπειρα προσθήκης νέου λόγου είναι 
ευθέως παράνομος καί οί λόγοι εί
ναι λήξις τής θητείας, ένας άρσις 
τής έμπιστοσύνης δύο, παραίτησις 
του Δ.Σ, δέν μπορεί νά άποτελέση 
θέμα οίασδήποτε μειοψηφίας ή άρ- 
χιαιρεσία, διότι έτσι καταδιολεΰε- 
ται ή άρχή τών άρχαιρεσιών καί ή 
καταστατική διάταξη, γιά τό πόσος 
είναι ό χρόνος τής θητείας.

Είναι ΰποχρέωσίς μας, καθώς έ- 
τέθη καί άπό έσπευσμένο ένθουσια- 
σμό τό τρίτο θέμα, τό όποιο πλεο
νάζει. Σαφέστατα τό πρώτο τά πε
ριγράφει, άρσις καί μομφή καί άνά- 
κλησις, δέν μπορεί συνεπώς σέ πε
ρίπτωση καταψηφίσεος νά άπομσ- 
νώση τό πρώτο μέρος τής προτάσε- 
ως τό Δ.Σ. καί νά πή ναι κατεψη- 
φίσθην, άλλά άγνοώ τήν άνάκλησιν.

ίΚάθε αναζήτηση τετάρτης περι- 
πτώσεως δέν υπάρχει, διότι έτσι 
διαρκώς μία μειοψηφία, θά μπορή 
νά σταματάη τήν θητεία τού Συμ
βουλίου πού έκλέγεται μέ πλειοψη- 
φίσ

"Εν μέλος: Όμιλε! μοκράν 
τοϋ μικροφώνου μή άκουόμενος. 

κ. Γ. Πατρινός: Κύριοι,
Μέ συγχωρεϊτε έπειδή έδημιουρ- 

γήθη ή έντύπωσις ότι έγώ αύτήν 
τήν στιγμή άντιδικώ μέ ώρισμένους 
άπό τούς κυρίους, είμαι υποχρεωμέ

νος νά κάνω μία δήλωση. Έγώ εί
μαι Δικηγόρο ςτοϋ Συλλόγου, δέν 
είμαι Δικηγόρος ούτε τού Δ.Σ., ού
τε όποιουδήποτε προσώπου τό ο
ποίο σήμερα, ή αύριο, ή χθές, με
τείχε εις τό Δ.Σ.

"Εν μέλος: Όμιλε! μακράν 
τού μικροφώνου μή άκουόμενς.

κ. Γ Πατρινός: Δέν ξέρω 
αν τό ξέρετε, ήμυυν Νομικός Σύμ
βουλος καί είς τό προηγούμενο,Συμ
βούλιο καί εμαι καί μέ τό σημερινό, 
εύχομαι καΓ έλπίζω νά είμαι καί 
μέ όοιοδήποτε θά υπάρχει στο μέλ
λον, έπομένως αί άπόψεις πού εκ
φράζω είναι άπόψεις τις οποίες σάν 
Δικηγόρος, σάν Νομικός έχω γιά 
τά θέματα πού τίθενται ύπ’ δψιν μου 
καί σκοπός μου είναι τό πώς κατά 
τήν άποψή μου θά προστατευθοϋν 
οί άποφάσεις πού θά πάρετε σάν Γε
νική Συνέλευση το Σωματείου.

Σέ περίπτωση κατά τήν οποία ή 
Γενική Συνέλευσις μέ τον τρόπο πού 
προβλέπει τό Καταστατικό, δηλα
δή μέ ψηφοφορία σέ ολόκληρο τό 
δίκτυο, ψηφίση άρσιν έμπιστοσύ- 

: άπό τό Δ.Σ. καί τό άνακαλέση, δέν 
υπάρχει μονάχα ηθική ΰποχρέωσίς 
τού Δ.Σ. ύπάρχει νομική ύποχρέω- 
σις, δέν υπάρχει Συμβούλιο είναι 
ανύπαρκτο.

Τόσο ά Άστ.κός Κώδικας, όσο 
καί ό Νόμος περί Σωμστείων, λενει 
ότι μόνον άν τό Καταστατικό απέ
κλεισε άπό τήν Γενική Συνέλευση 
τήν δυνατότητα νά άνακαλέση όπο 
τεδήποτε τό Δ.Σ. ή Γενική Συνέλευ
ση δέν έχει τό δικαίωμα νά τό άνα
καλέση, άλλά καί τό Καταστατικό 
το Σωμαάείου σας άκριβώς τό ’ίδιο 
πράγμα λέει, προβλέπει τήν δυνα
τότητα όποιαδήποτε στιγμή μέ τήν 
νόμιμη διαδικασία, νά άνακαλέση 
τό Δ.Σ.

Συνεπώς, έάν ή πλειοψηφία τών 
μελών τού Συμβουλίου σέ ψηφοφο
ρία Πανελλαδική άρει τήν έμπιστο-

Ή ομιλία ίου συνοίέλφαο Η. Ζέρρι
Χαιρετίζω όσους άπομεϊναν στην 

Γενική Συνέλευση, τή δραματική αυ
τή Γεν. Συνέλευση. Ή ώρα είναι 3, 
40’, λίγη ήσυχία γιά νά τελειώ- 
σωμε γρήγορα.

Συνάδελφοι , άναζητώ αύτή τή 
στιγμή, τόσο άργά, τήν πιο λεπτή 
συναισθηματική σας χορδή, γιά λί
γη ήσυχία. Συνάδελφοι, έζησα έν
τονα όλες τις φάσεις τής δραματι
κής συνεδριάσεως τής 25 Μαΐου 
1976. "Οταν τό Διοικητικό Συμβού
λιο τού Συλλόγου μας άπεφάσισε 
τήν διάσπαση τής ΟΤΟΕ μέ τήν ά- 
περγοσπασίαν μας.

Συνάδελφοι, έχουμε ρεζιλευθή 
στά μάτια τών συναδέλφων μας, 
τών άλλων τραπεζών, πού κατ’ έμέ, 
δέν μετρούν τό 65F τών τραπεζον- 
πο,λλήλων, όπως είπε ό Πρόεδρος 
τής ΟΤΟΕ, άλλά μετρούμε τό 10% 
μαζί μέ τήν ’Αγροτική, τών Προ
έδρων τής ΟΤΟΕ. Είναι 21. Οί δύο 
είναι αυτοί οί Πρόεδροι.

Είναι άξια έπαίνου ή στάση τών 
κ.κ. Πίσκοπου καί Διλιντά, είς τό 
θέμα τής άπεργίας. "Ας μήν λησμο
νούμε δέ καί τήν στάση τού εκλεκτού 
μας συναδέλφου συνδιικαλιστοΰ 
Καραγιάννη, ό όποιος έδωσε ψήφον 
διά τήν συνέχισιν τής άπεργίας.

Θελήσαμε νά έχωμε άγαπητοί 
συνάδελφοι έμπειρους συνδικαλι
στές, όπως ό κ. Θεοφανόπουλος καί 
ό φίλος ό κ. Χαρΐτος, άλλά μάς ά- 
πογοήτευσαν καί γρήγορα. Τά συν
δικαλιστικά τους σκαμπανεβάσμα
τα τού νοΰ καί τής σκέψης τους 
δέν τά καταλαβαίνομε Εμείς, οί ά
πλοι συνδικαλισταί.

Γ ιά τον άλεξιπτωτιστή συνάδελ
φο, διασπαστή τών τραπεζιτικών 
υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης, 
Δημητρόπουλο, δέν έχω νά σάς πώ 
τίποτα, δεδομένου ότι όλοι γνωρίζε
τε ότι ό κ. Δημητρόπουλος είναι ά 
διασπαστής τής οικογένειας πού 
λέγεται ’Εθνική Τράπεζα. Εί
ναι πιο γνωστός άκόμη τώρα, 
πού είναι , καί Γεν. Γραμματεύς καί 
Πρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας μή 
πτυχιούχων, καί έγινε καί εκτάκτως 
στή συνέλευση τών μή πτυχιούχων 
καί Πρόεδρος τής Συνελεύσεος, γιά 
νά μάς πετάξη έξω, έκένα καί τον 
κ. Μπαμίχα, οί όποιοι έχομε κάποια 
δράση στο συνδικαλιστικό χώρο.

Κύριοι συνάδελφοι-, προτείνω κά
τι πού ’ίσως οάς φανή λίγο παρά
ξενο, γιατί βεβαίως έδώ όποιος ά- 
νεβαίνει στο βήμα, έχει κάποια θέ
ση. "Αν είναι μέ τον Διλιντά, θά 
γιουχαϊσθή άπό τον Θεοφανόπουλο. 
"Αν είναι μέ -ρόν Θεοφανόπουλο θά 
γιουχαϊσθή άπό τον Διλιντά.

ιΠρός τό παρόν σάς ευχαριστώ 
θερμώς, γιατί διαπιστώνω ότι δέν 
έχω γιουχαϊσθή κάν, ίσως μέ λυπά- 
σθε άπό τήν βραχνάδα μου. Προτεί
νω νά μήν δώσωμε μομφή στόν ιστο
ρικό μας Σύλλογο, διότι πράγματι 
έχομε τόν ίστορικότερο Σύλλογο 
κύριε Πρόεδρε τής ΟΤΟΕ.

Ή Εθνική Τράπεζα, ιδρύθηκε τό 
1841 καί πρέπει νά προεδρεύη 
πάντα στήν ΟΤΟΕ άπό τήν ’Ε
θνική Τράπεζα. Αύτό γιά νά τό 
γνωρίζουν καί οί άλλες Τράπεζες, 
τό λέμε.

Πιστεύουμε όμως στς δημοκρατι
κές διαδικασίες καά ίρκούμεθα στό 
αποτέλεσμα, όποιο κΓ άν είναι. 
Ποτείνω νά μήν δώσωμει μομφή στόν 
ιστορικό μας Σύλλογο, όχι γιά νά 
ήν θιγοΰν έκεϊνο τά ολίγα άτομα 
πού άποτελοΰν τό Διοικητικό μας 
Συμβούλιο, άλλά γιά νά μήν θιγή ή 
ιδέα τού Συλλόγου μας.

Έδώ όμως έρχομαι κύριοι συν
άδελφοι, νά καυτηριάσω δύο πρόσω
πα τού Διοικητικού μας Συμβουλί
ου, τόν Εξαίρετο φίλο τόν κ. Γιαν- 
νοκόπουλο, κα τήν χα Τσαγκάρη.

Κυρία Τσαγκάρη, συγκεκριμένως 
γιά τό θέμα αύτό' τής δημιουργίας 
νέας ΟΤΟΕ κ.λ.π. δέν έπρεπε νο
μίζω νά είχε κάν δημιουργηθή τέ
τοιο θέμα, αύτή είμαι μία διάσπα
ση πού ξεκινά άσχημες ιστορίες.

"Οπως είπα καυτηριάζω αύτούς 
τούς δύο κα προτείνω νά μήν δώσω
με πλέον μομφή. Πρέπει όμως νά γί
νουν έκλογές. Πρέπει νά γίνουν έ- 
κλογές κύριε Θεοφανάπουλε. Είναι 
βέβαιο ότι πρέπει νά γίνουν έκλο
γές. Είναι ή θέληση πλέον τής πλει- 
Γψηφίας τού Προσωπικού τής Τρα
πέζης. Καίάν ήμουν Θεοφανόπουλος, 
νά εϊσθε βέβαιος ότι θά είχα ήδη 
παραιτηθή κύριε Θεοφανάπουλε, θέ
λω νά τό πιστέψετε αύτό.

Εϊπεν είς τήν ομιλίαν του ό αγα
πητός κ. Μπαμίχας, ότι άπετύχα- 
μεν είς τήν άπεργίαν καί τό φταίξι
μο ήταν καί τής ΟΤΟΕ πού δέν μάς 
είχε ένημερώσει. Έπεκρότησε ό κ. 
συνάδελφος τού κ. Διλιντά τήν ά
ποψη τού κ. Μπαμίχα καί. . δέν 
συμφωνώ κ. Μπαμίχα, όχι συνάδελ
φε, τό φταίξιμο ήταν καθ’ ολοκληρί
αν τού Διοικητικού μας Συμβουλίου, 
πού άν είχε ακολουθήσει τόν άγώνα 
καί τήν συνέχιση τής άπεργίας, ί
σως, νά είχε άποφευχθή ή έπιψήφι- 
σις τού άντεργατικοΰ νομοσχεδίου 
330)76.

(Χειροκροτήματα)
Κοί τώρα, στόν αγαπητό μου, τόν 

Δημήτρη τόν Χαρΐτο. Συνάδελφε 
Χαρΐτο, είσαι αρκετά πολιτικός ί- 
χανός, εύστροφος καί γνωρίζει νά 
πολιτεύεσαι καί άπό τό βήμα καί 
είς τούς διαδρόμους. Άντελήφθην 
τις σκέψεις πού έκανες διά τό ά- 
στικό κοτθεστώς πού έχομε. Φοβά
σαι νέα χουντίτσα προφανώς. "Ο
πως καί έμείς φοβόμαστε,

‘Αλλά σέ ρωτώ, Δημήτρη Χαρί- 
το, τί θά κάνωμε γιά τά άντεργατι- 
κά νομοσχέδια καί πώς θά άντι- 
δράσωμε στά νομοσχέδια πού περ
νά άρπα κόλα ή Κυβέρνηση τού 53. 
Τί θά κάνωμε, δέν θά κάνωμε άπερ- 
γίες; "Η. μήπως πρέπει πάντα νά 
τις ο-πάμε τις απεργίες;

Ευχαριστώ κύριοι συνάδελφοι.

σύνη του άπό τό Δ.Σ. καί τό άνα
καλέση, δέν υπάρχει Δ.Σ. δέν είναι 
θέμα ούτε καλής διάθεση τού Δ.Σ. 
ούτε θέμα ήθικής τάξης, είναι θέμα 
νομικό καί άπό κε! καί πέρα άνα· 
κύπτουν καί ποινικές εύθΰνες, άνα- 
κύπτει καί θέμα διορισμού προσω
ρινής Διοίκησης, άνακύπτουν καί 
χίλια άλλα δυό θέματα.

Γι’ ocuto επιμένω ότι συναρτών- 
ται τά θέματα τής μομφής καί τής 
ανακλήσεις τού Δ.Σ. μέ τό ήΐέιμα 
τής διενεργείας άρχαιρεσιών γιά 
τήν άνάδειξη νέου. Επιτρέψτε μου 
νά έπιμείνω στήν άποψή μου, μπο
ρεί νά κάνω λάθος, άλλά εξακολου
θώ νά πιστεύω, μέχρι πού νά πει- 
σθώ γιά ό άντίθετο, Θά έξακολουθώ 
νά τήν υποστηρίζω καί σάς είπα, 
όχι έπειδή βολεύει τήν μία ή τήν 
άλλη, άς μήν κρυβόμαστε πίσω άπό 
τό δάκτυλό μας, άπό τις Παρατά
ξεις οί όποιες υπάρχουν καί οί ό
ποιες θά άγωνίζονται γιά τήν κα
τάληψη τού Δ.Σ., διότι αύτό έμένα 
δέν μέ Ενδιαφέρει, διότι έγώ δέν 
πληρώνομαι άπό τό Δ.Σ., δέν πλη
ρώνομαι άπό τόν άλφα ή τόν βήτα,

! άλλά άπό τήν δική σας συνδρομή 
καί έπομένως τά διά σας συμφέρον
τα είμαι ύποχοεωμένος στόν βαθμό 
πού οί δυνάμεις μου τό έπιτρέπουν 
νά προστατεύσω, είμαι λοιπόν ύπο- 
χρεωμένος νά επιμένω δτι αν δέν 
λυθή τό θέμα άν έ'χει ό Σύλλογος ή 
δέν Εχει Δ.Σ. δηλαδή άν θά τό ανα
καλέσετε, ή δέν θά τό άνακαλέσετε, 
"τι δέν μπορεί νό >ηφθή άπόφασις 
γιά τις άρχαιοεσ'ις. ό

Ή ταπεινή μου γνώμη αύτή είναι, 
ώρα άπό κε! καί πέρα είσθε μέν κυ
ρίαρχο σώμα, οί άποφάσεις σας 
βέβαια ύπόκειναι στόν Ελεγχο στό 
Δικαστήριον, άλλά δέν θέλω νά 
βρεθώ στήν δύσκολη θέση νά ποΰν 
οτι δέν προσπάθησα νά προστατεύ
σω τήν Γενική Συνέλευση Ενδεχομέ
νως άπό τήν λήψιν μιάς άκαιρης ά- 
πόφασης.

Εύχαριστώ πολύ.
"Εν μέλος: Όμιλε! μακράν 

τοϋ μικροφώνου μή άκουόμενος.
κ. Γ. Πατρινός: Μά σάς εί

πα τό έξής, αύτήν τήν στιγμή είπα 
δτι σέ όποιαδήποτε Γενική Συνέλευ
ση, ύπό τήν προϋπόθεσιν, δτι δέν 
ύφίσταται ιοικητικό Συμβούλιο, διό
τι είτε Εχει λήξει ή θητεία του, είτε 
εχιει άνακληθή είτε γιά όποιονδή- 
ποτε λόγο δέν υπάρχει.

Διότι ή άπόφασις τής Γενικής 
Συνελεύσως γιά τήν διενέργια άρ- 
χαιρεσιών Εμμέσως Ενέχει τό νόημα 
τής άνακλήσεως τού Δ.Σ. δηλαδή ά- 
ναγάμαστε στό πρώτο θέμα. Δέν ξέ
ρω άν Εγινα αντιληπτός.

"Ε ν μέλος: Όμιλεΐ μακράν 
τού μικροφώνου μή άκουόμενος.

κ. Γ. Πατρινός: Έφ’ δσον 
γίνει ή μομφή καί άναληθή τό Δ.Σ. 
οτύτομάτως άνακύπτει θέμα άρχαι- 
ρεσιών, δέν υπάρχει καμμία άμφιβο- 
λία έπ’ αυτού. Πρός Θεού είπα τί
ποτα διαφορετικό άπό τήν στιγμή 
πού μίλχσα;

κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: Κύριοι 
συνάδελφοι,

Θά ύποβάλλω καί έγώ τελευταία 
έρώτηση καί εύχομαι νά καλύψω τις 
Ερωτήσεις δλων τών συναδέλφων, 
νά πάρουμε τήν απάντηση καί νά 
προχωρήσουμε στις Εργασίες τής 
Συνελεύσεως. Ερωτώ, κύριε νομι
κέ σύμβουλε, Εχει δικαίωμα ή Γε
νική Συνέλευση, νά θεώρηση ώς μή 
συζητητέον τό πρώτο θέμα, δχι δτι 
απορρίπτει ή Επιδικάζει τήν μομφή 
κατά τού Δ.Σ., άλλά ως θέμα αύτό 
καθ’ έαυτό νά τό άφαιρέση νά ιό 
άφήεη στό τεριθώρ ο καί έφ’ δσον 
τό Δ.Σ. σύμφωνα μέ τήν δήλωση τού 
Προέδρου του, ό ότο'ι; είπε δτι εί
χε συγκληθή καί πράγματι είχε 
συγκληθή τό Δ.Σ., μέ πρόταση τού 
Προέδρου νά ληφθή άπόφαση αρχαι
ρεσιών, γιά νά, ξεκαθαρίση ή κατά
σταση, καθώς καί μέ τήν δήλωση τή 
χθεσινοβραδυνή στό Δ.Σ. τόσον τού 
Προέδρου, δσον καί τών λοιπών με
λών τού Δ.Σ. δτι τά άποτελέσματα 
τού Νόμου 6)75 —δέν ξέρω έάν πέ
ρα άπό μιά 'Ομοσπονδία Εχουν Επι
πτώσεις αύτήν τήν στιγμή δπως Ε
χουν καί στόν Σύλλογό μας— μπο
ρεί τό Δ.Σ. άφοΰ όμόφωνα δεχθούμε 
καί οί 21 νά προχωρήσουμε σό θέ
μα τών άρχαιρεσιών καί έφ’ δσον 
τήν άπόφαση αύτή, χωρίς νά παραι- 
τηθή τό Δ.Σ. νά μήν δημιουργήσου
με κρίση, τήν δεχθή ή Γενική Συν- 
έλευσις , νά προχωρήσουμε σέ άο- 
χαΐί εσίες.

(Χειροκροτήματα)
κ. Γ. Πατρινός: ΎπάρχΙει 

μία 'Ημερήσια Διάταξη μέ τρία θέ- 
I ματα. Θέμα πρώτον: Μομφή, άνά- 
κλησις τού Δ.Σ., θέμα δεύτερον: Ε
κλογή Εφορευτικής ’Επιτροπής, θέ
μα τρίτον: διενέργεια άρχαιρεσιών.

Ή Γενική Συνέλευσις άναμφι- 
σβήτητα σάν κυρίαρχο όργανο, τό
σο άπό τόν Νόμο, όσο καί άπό τό 
Καταστατικό Εχει τήν δυνατότητα 
όποιαδήποτε άπό τά θέματα τής 'Η
μερήσιός Διατάξεως, νά πή δτι 
δέν τά συζητώ. Κυρίαρχο όργανο εί
ναι, μπορεί νά τό πή. Γεννάται δμως 
τό έξής θέμα. Έάν υποθέσουμε δτι 
συμβή αύτό πού είπε ό κ. Πίσκο- 
πος, δηλαδή έάν έσεΐς σάν κυρίαρχο

όργανο καί όταν λέω έσεΐς, έννοώ 
ή παρούσα Συνέλευσις, καί όχι σέ 
Πανελλαδική κλίμακα, άποφασίσε- 
τε δτι δέν υπάρχει λόγος νά γίνη 
συζήτηση έπί τού πρώτου θέματος 
τής 'Ημερήσιας Διατάξεως.

Έάν μέν τό Δ.Σ. όμοφώνως άπο- 
φασίζει δτι παραιτείται άπό κεϊ καί 
πέρα μπορείτε νά προχωρήσετε α
μέσως στόν προσδιορισμό ήμερομη- 
νίας, διά τήν διενέργειαν νέων άρ- 
χαιρεσιών, για τήν άνάδειξην έου 
Δ.Σ. Έάν δέν παραιτηθή καί απλώς 
πε! δτι είμαστε σύμφωνοι καί οί 21 
νά πάμε γιά έκλογές, διότι έν πόση 
περιπτώει τό θέμα τίθεται τώρα καί 
καταλαβαίνετε δέν είναι εύκολο, μιά 
άπάντηση σέ τέτοια σοβαρά θέμα
τα, μένουμε μέ τήν Εντύπωση δτι 
θά πρέπει νά ύποθέση κανείς τό έ
ξής, δτι τό Δ.Σ. παραμένει μέχρι 
πού νά έκλεγή τό νέο Δ.Σ. ύπό Ε
ναν τύπο υπηρεσιακής θητείας.

Έγώ, αύτήν τήν φόρμουλα τήν 
Νομική, μπορώ νά βρώ, διότι αν 
δεχθούμε δτι παραμένει τό Δ.Σ. καί 
πάμε γιά έλογές, πάλι Ερχόμαστε 
στήν άντίφαση τήν πρώτη πού έπε- 
σήμανα, δηλαδή νά πηγαίνουμε γιά 
έκλογές, κατά τήν διάρκεια πού ού
τε ή θητεία τού Δ.Σ. Εχει λήξει, ού
τε Εχει άνακληθή τό Δ.Σ.

Έάν δμως τό Δ.Σ. όμοφώνως πεί 
δτι πάμε γιά έκλογές, Ενδεχομένως 
—επιτρέψτε μου νά έχω αύτή τήν 
άμφιβοία— Εχει τό νόημα δτι πά
με γιά έκλογές καί θά παραδώσου
με στό Δ.Σ. πού θά έκλεγή καί μέ
χρι τότε θά διεξάγουμε τήν Διοίκη
ση τού Σ υλλόγου, καά ρύπον υπηρε
σιακόν.

κ. Π. Θεοφανόπουλος: 
Συνάδελφοι,

*Η ώρα είναι 8.30. Έπί 2 1)2 
ώρες συζητάμε καί στριφογυρίζου
με στό ίδιο θέμα. Θέμα τά οποίον 
Εχει ξεκαθαρίσει μέ δυό κουβέντες 
άπό τήν Εναρξη τής ομιλίας μου.

Είπα δτι τό ΔΣ. προσέρχεται 
Ενώπιον τής Γ.Σ. μέ υψηλά τό κε
φάλι δτι έπετέλεσε είς τό άκέραιον 
τό χρέος του γιά τήν προάσπιση 
τών συμφερόντων τών μελών του. . ,

Μικρόν κενόν λόγω άλλαγής πλευ
ράς ταινίας, Τ 1 Β

κ. Π. Θεοφανόπουλος: 
Ή υπόθεση μέ τήν πρόταση μομφής 
ικαί άνάκληση τής Εντολής^ μάΐς 
ένέπλεξε νομικώς. Διότι δέν μπορεί 
νά ληφθή άπό κανένα είτε Ά..Σ· εί
τε Γενική Συνέλευση, άπόφασις πα
ράνομος. Είναι άκυρος.

i Έπροτάθη καί κατά τήν χθεσινή 
Συνεδρίαση τού Δ.Σ. άπό έμέ, δ
πως άπεμπλακοΰμε άπ τό ρώτο θέ
μα. "Οπως ή Γενική Συνέλευση πει, 
καί ληθή νά άποφασίση έπί προτά- 
σεως, ή όποια θά έγένετο, όχι άπο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Τούς συν. Τάσο Μιχαήλ, τοϋ 
Λογιστηρίου Προσωπικού καί 
Καί τη Γαρανίτου, Υποκαταστή
ματος Πλατείας Βάθης συγχαί
ρουμε Ιγκάρδια γιά τούς αρρα
βώνες τους.

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Σ Π ΗΛΙΟΣ 
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΙΓΡΗΣ 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Σύλλογος Συνταξιούχων Έθν. 

Τραπέζης είς μνήμην τοΰ Συν
ταξιούχου τής ΕΤΕ Σπυρ. Σημαν 
τώνη δρχ. 5.000.

Είς τόν συνάδελφον Δημήτριον 
Μαγγειρέλη έκφράζω θερμά συλ
λυπητήρια γιά τόν άδικο χαμό 
του πατρός του,
ΔΙΙΜΗΤΡ. ΧΑΤΖΗΝ1ΚΟΛΑΟΥ 
ΔΩΡΕιΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 

Τ.Υ.Π.Ε,Τ.
>— Υπάλληλοι Διευθύνσεως 

Τεχνικών Υπηρεσιών είς μνήμην 
Νικολάου Τρικαντζοπούλου δρχ. 
5.000.

— Σύλλογος Είσπρακτόρων Ε. 
Τ.Ε. είς μνήμην ’Αντωνίου Κανε- 
λάκη δρχ. 1.000.

— Τριαντάφυλλο? Τσιμπούκης 
είς μνήμην "Αντωνίου Κανελάκη 
δρχ. 1.000-

— "Υπηρεσία Χορηγήσεων 
πρός "Εμπόρους είς μνήμην Καλ
λιόπης Λιαβέρη. μητρός τής συν. 
Κικής Μαώρη δρχ. 1.400.

«ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΓΩΝ»
Μέ πλούσια άποκλειστικη είδη- 

σεογραφική καί μέ αντικειμενική 
άρθρογραφία ό «Τραπεζικός ’Α
γών», μοναδικόν δργανον έκφρά- 
σεως τών τραπεζικών όλων τών 
Τραπεζών, είσήλθε στό 24 έτος 
τής συνεχούς καί άνελλιποΰς εκ- 
δόσεώς του.

Γραφεία: Γλάδστωνος 2.

μέλος τού Δ.Σ., άπό κανένα μέλος 
άπό τά 21 τού Δ.Σ. έπί τού πρώτου 
θέματος καί νά τό άρη τής 'Ημερή
σιας Διατάξεως. 'Οπότε θά πηγαί
ναμε άπ’ εύθείας είς τό τρίο θέμα. 
Αρχαιρεσίες. Γ ιά ποιό λόγο;

Γ ιά νά ξεκαθαρίση ή κατάσταση, 
ή όοία Εχει δημιουργηθή. Γ ιά νά 
κληθούν οί συνάδελφοι νά άοφασί- 
σουν έπί τοΰ Δ.Σ. τό οποίον θέλουν 
νά τούς διοίκηση. Αύτό δμως, μπο
ρεί νά γίνη κάτω άπό δύο προϋπο
θέσεις, δτι ή άπόφασις θά είναι 
νόμιμος καί δέν θά προσβληθή ώς 
παράνομος. 'Επομένως, δέ θά άκυ- 
ρωθή.

Καί τό δεύτερον δτι τό Δ.Σ. δέν 
μπορούσε νά Ερθη είς τήν αίθουσαν 
αύτήν νά σάς πεί δτι φοβείται τήν 
κρίση τών συναδέλφων έπί τής προ- 
τάσεως μομφής καί παραιτείται. Αύ- 
τό δέν γίνεται. Δέν θά τό Εκανε κα
νένας Εντιμος άνθρωπος.

Είπαμε άρχαιρεσίες, πρώτοι τό 
φωνάζαμε, πρώτοι σάς καλέσαμε 
στις 28 Μαΐου, γι’ αύτό τό σοπό, 
τό είπα χτές στήν ολομέλεια τοϋ 
Δ.Σ., ,τό φωνάζω σήμερα άπό τήν 
ώρα πού άρχισε ή Συνεδρίαση. Έπί 
τέλους άς σταματήσει αύτή ή συζή- 
ση. Πήτε μας καθαρά τί θέλετε γιά 
νά τελειώνουμε. Μάς ταλαιπωρεί
τε δλους έπί 2 1)2 ώρες, χωρίς νά 
λέτε τί θέλετε.

Θέλετε νά τεθ'ή σέ ψηφοφορία ή 
πρόταση μομφής, δπως Επιτάσσει 
τά Καταστατικόν; Ούδεμία άντίρρη-

ση άπό πλευράς ΔΣ. Θέλετε νά άρ- 
θή τό νομικόν έμπόδιον κατόπιν ά- 
ποψάσεως τής Γενικής Συνελεύσε
ως, έπί τού πρώτου θέματος ής Η
μερήσιας Διατάξεως, καί νά προ
χωρήσουμε πρός άρχαιρεσίες, πα
ρά τό γεγονός δτι δέν Εχουμε τήν 
νομική υποχρέωση γι’ αύτό; Ούδε
μία άντίρρηση.

(Ζωηρά Χειροκροτήματα)
Πού λοιπόν συνίσταται ή διαφο

ρά; Γιατί στριφογυρίζετε έπί 2 1)2 
ώρες στό ίδιο θέμα; Πήτε μα£, έπί 
τέλους τί θέλετε;

(Ζωηρά Χειροκροτήματα)
"Ας άποφασίσουν οί συνάδελφοι 

τής άντιπολιτεύσεως τί θέλουν. Ψη
φοφορία έπί τής προτάσεως μομφής 
είς ολόκληρον τό δίκτυο; Τήν δεχό- 
μεθα. Νά άρη ή Γενική Συνέλευσις 
δΓ άποφάσεώς της τό πρώτον θέ
μα καί νά προχωρήσουμε είς τό τρί
ο θέμα, τις άρχαιρεσίες; Τό δεχά- 
μεθα. Πού είναι λοιπόν τό θέμα;

(Ζωηρά Χειροκροτήματα)
Τί δέν δεχόμεθα τό είπα άπό τήν 

άρχή. Νά Ερθουμε είς τήν αίθουσα 
αύτήν, ύπό τό βάρος μιάς προτά
σεως μομφής, νά πούμε παραιτούμε
θα. Νά μήν τεθή είς ψηφοφορίαν είς 
τό δίκτυον ή μομφή, γιατί φοβού- 
μεθα τήν κρίση τών συναδέλφων. 
Αύτό δέν τό πράιττουμε, δπως δέν 
θά τό Επραττε, είμαι βέβαιος, ό κά
θε Εντιμος συνάδελφος άπό σάς,

(Ζωηρά Χειροκροτήματα)

Ή ομιλία του Προέδρου μας
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΛ.)

νεδριάσεων γιά νά τις δημοσιεύσου
με. Καί γι’ αύτό καί κείνη δέν μάς 
τις παραδίνει. Καί αύτά πρός χάριν 
τής ιστορίας.

Καί φτάνουμε στό μήνα Μάιο.
Στις 20 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, 

έχει προγραμματιστή άπό τήν Γ.Σ. 
Ε.Ε. πανελλαδική σύσκεψη τών Προ 
εδρών καί Γενικών Γραμματέων τών 
'Ομοσπονδιών καί 'Εργατικών Κέν
τρων δλης τής χώρας, μέ θέμα τό 
άντεργατικό νομοσχέδιο. Στή σύ
σκεψη αύτή, ό συνάδελφος Πρόεδρος 
τής ΟΤΟΕ δηλώνει δτι ό Τραπεζο
ϋπαλληλικός κλάδος θά κατήρχετο 
σέ 48ωρη απεργία στις 24 καί 25 
Μαΐου. Οί Εφημερίδες πού κυκλοφο
ρούν τό μεσημέρι τής ίδιας ήμέρας 
Επιβεβαιώνουν μέ πηχιαίους τίτλους 
στήν πρώτη σελίδα τήν είδηση. Σάς 
Επιδεικνύω μιά άπ’ αυτές τις εφη
μερίδες γιά νά ξοτναθυμηθήτε τά γε
γονότα. Άλλά δμως, ή συνεδρία
ση τοΰ 'Εκτελεστικού τής ΟΤΟΕ, 
γιά νά συζητήση καί λάβη αποφά
σεις γιά τή θέση τού Κλάδου είχε 
προσδιοριστή γιά τήν 20 Μαΐου, 
στις 9 τό βράδυ. Καί σ’ αυτή τή 
συνεδρίαση Εθεσα τό μεγάλο Ερώ
τημα. Ποιος καί σέ ποιό χώρο παίρ
νει αποφάσεις γιά λογαριασμό τών 
Τραπεζοϋπαλλήλων, όταν ή ΟΤΟΕ 
σνυέρχεται σήμερα τό βράδυ γιά ν’ 
άποφασίση γιά κάτι πού Εχει ήδη 
άποφασιστή καί άνακοινωθή; Καί ή 
άπάντηση πού έλαβα, έγώ, ό Γένι- ί 
κός Γραμματέας τής ΟΤΟΕ, ήταν, 
δτι τήν άπόφαση τήν είχε πάρει ή 
διακλαδική Επιτροπή. ’Έγινε συζή- 
τηση μεγάλη σέ κείνο τό συμβού
λιο καί καταλήξαμε όμόφωνα, δπως 
σάς είπε προηγουμένως καί ό κ. 
Πρόεδρος τής ΟΤΟΕ, στήν άπόφα
ση νά κατέβουμε στήν άπεργία. Ά- 
ΤΓ° την Επομένη ήμέρα άναλάβαμε 
μιά έντονη δραστηριότητα καί είχα
με συναντήσεις μέ τούς άρχηγούς 
τών πολιτικών κομμάτων. "Ολοι έξ- 
έφρασαν άπροκάλυπτα τούς φόβους 
τους, δτι ή κατάσταση ήταν έκρυ
θμη καί πάρα πολύ σοβαρή. 'Ορι
σμένοι δέ Εξ αυτών έξέφρασαν καί 
φόβους γιά προσπάθεια τών κύκλων 
τής άνωμαλίας νά καταλύσουν τό 
δημοκρατικό πολίτευμα τής χώρας 
βρίσκοντας σάν άφορμή δτι ή χώρα 
αναρχείται. Δεν θα σάς κουράσω 
με λεπτομέρειες" επάνω σ’ αυτές 
τις συναντήσεις μας μέ τούς πολι
τικούς άρχηγούς καί τις απόψεις έ
καστου Εξ αυτών, γιατί τά έπανέ- 
λαβαν δημοσίφ κατά τήν τελευταία 
συνεδραίση τής Βουλής, πριν λήξουν 
οί Εργασίες της καί άρχίσει τό θε
ρινό τμήμα. Οί ομιλίες τους δημο
σιεύτηκαν στις Εφημερίδες καί άναΐ 
μεταδόθηκαν άπό τήν τηλεόραση, 
ώστε υπάρχει ή Επίσημη Επιβεβαίω
ση τών λεγομένων μου. Συνεκάλε- 
σα τό ΔΣ τού Συλλόγου μας γιά 
τό Σάββατο 22.5.76 καί τό Ενημέ- 
ρωμα λεπτομερώς. Διερωτήθηκαν δέ 
μαζί μέ μένα καί όλα τά μέλη τοΰ 
Δ.Σ., άν οί φόβοι τής πολιτικής ή- 
γεσίας ήταν πραγματικοί ή οί πλη
ροφορίες ήταν Εξογκωμένες Έάν ύ- 
πήρχε κίνδυνος ή κινδυνολογία. Καί 
πήραμε σάν συμβούλιο, όμόφωνα, 
μιά άπόφαση. Νά Εργαστούμε γιά 
τήν Επιτυχία τής 48ωρης άπεργίας, 
νά μή δεχθούμε δμως τυχόν παρά
ταση αυτής, έάν προηγουμένως δέν 
συνήρχετο τό συμβούλιό μας, δέν 
έξήταζε τήν κατάσταση δπως θά 
είχε διαμορφωθή τότε καί ν’ άπο-

φάσιζε σχετικά. Τή Δευτέρα, 24. 
5.76 συναντηθήκαμε στό γραφείο 
μου μέ τόν *κ. ιΠαπαμάργαρη. Πα- 
ρευρίσκοντε καί οί συνάδελφοι Κα- 
τσούλης καί Μπαρμπαρέσος. Τούς 
άνεκοίνωσα τήν άπόφαση τού Δ.Σ. 
μας τοΰ Σαββάτου, κάναμε μιά 
συνεκτίμηση τής καταστάσεως, δια
πιστώσαμε δτι ό αγώνας μας εί
χε ολική Επιτυχία στις μεγάλες Τρά 
πεζες καί άπό μερική μέχρι απο
τυχία σ’ άλλες. Ρώτησα τόν συνά
δελφο Πρόεδρο τής ΟΤΟΕ ποιές ή
ταν οί άπόψεις του γιά τήν περαι
τέρω πορεία μας. Μοΰ έδήλωσε κα
τηγορηματικά, δτι είχαμε κάνει τό 
καθήκον μας σάν Κλάδος, δτι εί
χαμε δώσει τό άγωνιστικό παρών 
μας καί δτι μέ τήν λήξη τής 48ώ- 
ρου άπεργίας θά έπιστρέφαμε. στις 
Εργασίες μας. Αύτή άλλυστε, δπως 
μάς έδήλωσε, ήταν καί ή άπόφαση 
μιάς δεκάδος τουλάχιστον Προέδρων 
λοιπών Συλλόγων. Άπεψασίσθη γιά 
τήν Επομένη σύγκλησις τοΰ ’Εκτε
λεστικού τής ΟΤΟΕ, προκειμένου 
νά κηρύξη τή λήξη τών άπεργιακών 
Εκδηλώσεων. Αύτός είναι καί ό λό
γος πού συνεκάλεσα τηλεφωνικώς 
τό ΔΣ τοΰ Συλλόγου μας γιά τήν 
έπομένην ημέραν, Τρίτην 25.5.76, 
ώρα 1.30 μ.μ. γιά νά προβώ σέ ά- 
νακοινώσεις έπί τής άποφάσεώς τής 
ΟΤΟΕ περί λήξεως τής άπεργίας. 
Τήν έπομένην, πηγαίνοντας στή συ
νεδρίαση τής ΟΤΟΕ βρεθήκαμε στό 
Επίκεντρο τών πρωτοφανών ταρα
χών, πού άσφαλώς δλοι θά θυμά- 

; σθε. Βλέπουμε νά έπαληθεύωνται, 
έμπρακτα οί φόβοι τών πολιτικών 
άρχηγών. Άντιλαμβανόμεθα σάν υ
πεύθυνοι πολίτες τό χρέος μας. Πή
γα στά γραφεία τής ΟΤΟΕ. Συνε- 
σκέπτετο Εκείνη τή στιγμή ή δια- 
κλαδική Επιτροπή στά γραφεία τοΰ 
Συλλόγου Τραπέζης Ελλάδος. Άλ
λοι ήσαν υπέρ τής συνεχίσεως τής 
άπεργίας καί άλλοι κατά. Άλλοι 
είσηγοΰντο 24ωρο άπεργία καί άλ
λοι 48ωρο. ’Ανεβήκαμε μέ τόν κ. 
Πρόεδρο στό δεύτερο όροφο τής Σί- 
να 16 πού είναι τά γραφεία τής 
ΟΤΟΕ. Άρχισε ή συνεδρίαση.

Ό συνάδελφος Πρόεδρος άινίιλυσε 
τήν κατάσταση καί τελικά είπε δτι 
ή θά συνεχίζαμε μέ άπεργία διάρ
κειας ή θά σπνεχίζφμε μέ 48ωρη 
άπεργία ή μέ 24ωρη ή Οά έκηράσ-
σαμε τήν λήξη τών άπεργιακών μας 
Εκδηλώσεων. Ό ίδιος τελικά, εϊση- 
γήθηκε παράταση κατά 24 ώρες τοΰ 
άγ&νος. Έθεσε τήν πρότασή του σέ 
ψηφοφορία. ’Εκείνη άκριβώς τή στι
γμή άνοιξε ή πόρτα τοΰ Συμβουλί
ου, μπήκε αντιπροσωπεία τής δια- 
κλαδικής ή όποια καί άνεκοίνωσε ό
τι αποφάσισαν τήν κατά 48 ώρες 
συνέχιση τοΰ άγώνας. Αυτομάτως, 
έντεκα μέλη τοΰ Εκτελεστικού τής 
ΟΤΟΕ ψήφισαν, πάρά καί τήν εισή
γηση τοΰ κ. Παπαμάργαρη, 48ωρη 
συνέχιση τής άπεργίας. Ή πλειοψη
φία' ήδη είχε σχηματιιστή. Βέβαια 
ποτέ κανένας δέν έλαβε τόν κόπο νά 
μάς 'πή πώς ή άποφασισθείσα 48ωρη 
μετετράπη σέ 24ωρη. Ήρθε ή σειρά 
μσυ. Είπα δτι δεσμεύομαι οπτό τήν 
άπόφαση τοΰ Δ.Σ. μου τής 22.5.76 
νά ψηφίσω, έάν δέν σρμΙ&ουλευβώ τό 
Συμβούλιό μου. Έζήτησα διακοπή 
τής συνεδριάσεως, πράγμα πού έγι
νε. Καί έρχομαι είς Εκείνη τή δρα
ματική συνεδρίαση τού Δ.Σ. μας τής 
25.5.76, συνεδρίαση ποΰγινε μέσα 
στά δακρνγόνα άπό τις αύρες, σέ



Οί ομιλίες ιών συναδέλφων στη Γ. Συνέλευση
Ή ομιλία του προέδρου της ΟΤΟΕ

’Αγαπητοί συνάδελφό», τής ’Εθνικής 
Τραπέζης,

"Οπως διευκρίνησα στήν άρχή τού 
χαιρετισμού μου, δεν ήλθα έδ£/, 
ούτε σαν κριτής, ούτε σάν κρινόμε- 
νος, δεν ήλθα έδώ νά υπερασπιστώ 
ή νά κατακρίνω την μία ή τήν άλλη 
μερίδα των συναδέλφων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης. Βρίσκομαι έδώ, κα
τόπιν προσκλήσεως τού κυριάρχου 
Σώματος τού Συλλόγου τών Υπαλ
λήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης και 
ύπό τήν ιδιότητά μου, ώς Ποοέδρου 
τής 'Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλλη
λικών ’Οργανώσεων Ελλάδος, καί 
μπορώ νά λάβω τον λόγον καί μοΰ 
τον δίνετε καί το Προεδρείο τής Συν- 
ελεύσέώς, γιά θέματα γενίκωτέρου 
ένδιαφέροντόξ,

ϊ ’ αύτά θά πεβιοριαΦώ δίνοντας, 
μία ξερή Αναφορά τών γεγονότων, 
στό κρίσιμο δίμηνό τού Απριλίου 
καί Μάΐου, προσπαθώντας νά έξαν- 
τλή&ω 8λα αύτά, μέσα σέ δέκα λε
πτά τής ώρας;

Θά μοΰ επιτρέψετε, εκτός έάν τυ
χόν τό ζητήσει τό κυρίαρχο Σώμα, 
δηλαδή έάεΐς, νά μήν ξαναλάδω τον 
λόγον.
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις SO Μαρτίου i976, ημέρα 
Τρίτή, δημοσιεύεται άτήν ΗΑΥΤΕ- 
ΜΠΘΡ!ΐ(Η για πρώτη φορά τό Σχέ
διό Νόμου τό όπόΐΟ έγινε γνωστό 
άργότερα ώξ Νόμόξ 330. Τήν ’ίδια 
ήμερά ή ΟΤΟΕ, στέλνει έγγραφο 
πρός τούς Συλλόγους - μέλη, με πολ
λά 6;ματα εις τήν ’Ημερήσια Διά
ταξη, ένα δέ άπό αύτά τά θέματα ή
ταν ή συζήτηση γιά τό Σχέδιο Νμου 
καί προσδιορίζει τήν Συνεδρίαση 
τού Εκτελεστικού Συμβουλίου τής 
‘Ομοσπονδίας γιά τήν 5 ’Απριλίου 
1976, ήμέρα Δευτέρα.

Τήν Παρασκευή τό βράδυ 2 ’Α
πριλίου, λαμβάνοντας γνώση, με 
διασταυρωμένες πληροφορίες, άπό 
τήν Βουλή τών Ελλήνων, δτι αύτό τό 
Σχέδιον Νόμου είχε περάσει άπό 
τήν Κοινοβουλευτική ’Επιτροπή την 
ίδια μέρα, δπως, δτι τό Σάββατο ή 
την Δευτέρα 3 καί 5 ’Απριλίου θά 
περνούσε καί κατ’ αρθρόν καί θά εί- 
σήγετο είς τήν ολομέλεια τής Βου
λής γιά ψήφιση, έπήρα μιά πρωτο
βουλία:

Άπέστειλα τηλεγραφήματα, σέ 
δλους τούς παράγοντες τού δημοσί
ου βίου τής χώρας, άπό τον Πρόεδρο 
τής Δημοκρατίας, μέχρι τήν τελευ
ταία έφημερίδα, ζητώντας νά άπο- 
συρθή ή νά άναβληθή ή συζήτησις, 
έπί τού Νομοσχεδίου τό όποιο έθι
γε δικαιώματα βασικά τού Κλάδου 
μας, καί προαναγγέλλοντας, δτι τά 
Σάββατο 3 ’Απριλίου θά συνήρχετο 
τό ’Εκτελεστικό Συμβούλιο τής 'Ο
μοσπονδίας, γιά νά άποφασίση έπί 
μέτρων κινητοποιήσεως.

Πράγματι τό Σάββατον 3 Απρι
λίου συνήλθε τό ’Εκτελεστικό Συμ
βούλιο τής Ομοσπονδίας καί ομό
φωνα προτάσει τού τότε Γενικού 
Γραμματέως συναδέλφου Θεοφανό- 
πουλου, έκάλυψε πλήρως τήν πρωτο
βουλία τού Προέδρου τής 'Ομοσπον
δίας καί έξήγγειλε τις γνωστές κι
νητοποιήσεις, γιά τήν Δευτέρα.

Στις 9 τό πρωί τού Σαββάτου έ- 
ξηγγέλθησαν κινητοποιήσεις γιά τήν 
Δευτέρα καί έν συνεχεα γιά τήν 
Τρίτη. Τά διαδραμόντα γεγονότα 
τού Σαββατοκύριακου, δέν έχιουν ση
μασία, ή ουσία τους συμπυκνώνεται 
στό δτι Υπουργός ’Απασχολήσε- 
ως, έδηλωσε άπό τηλεοράσεως στις 
9 ή ώρα τό βράδυ τής Κυριακής δτι 
άποσύρει τό Νομοσχέδιο καί δτι θά 
ΰποβάλλη είς τήν Βουλήν, μετά άπό 
την Ανάδειξη τής αιρετής Διοικήσε- 
ως τής Γ ενικής Συνομοσπονδίας ’Ερ
γατών Ελλάδος, ποΰ θα γινότανε 
στην Καβάλλα στις 9 ’Απριλίου 
1976.

Κατόπιν τηλεφωνικής έπικοινωνί- 
ας μέ δλα τά μέλη τού ’Εκτελεστι
κού Συμβουλίου τής ΟΤΟΕ, άυνεφω- 
νήθη νά άνασταλλοΰν οί άπεργιακές 
κινητοποιήσεις, τής Δευτέρας καί 
τής Τρίτης, 5ης καί 6ης ’Απριλίου.

Τήν 6ην ’Απριλίου 1976, ήμέρα 
Τρίτη, έγένετο γιά πρώτη φορά, 
συνάντησις άτυπος, μέ τούς συν
αδέλφους καί τις εκπροσωπήσεις 
τους, τών υπολοίπων Κλάδων τής 
Κοινής ’Ωφελείας, καί σύμφωνα μέ 
τήν γνώμη πού έξεφράσθη καί έγέ
νετο άποδεχτή είς τό ’Εκτελεστικό 
Συμβούλιο τής 'Ομοσπονδίας, τό 
Σάββατο 3 ’Απριλίου, έπήγα καί 
έκτος εμού καί ό συνάδελφος Στέ
λιος Παπαϊωάννου, τής Ίονικής — 
Λαϊκής, στήν συνάντηση αύτή καί 
έκεΐ συνεφωνήθη νά γίνη συντονι
σμός δράσεως γιά τον άγώνα έναν
τι ον τού Νομοσχεδίου, το όποιο ο
μόφωνα είχε χαρακτηρισθή σάν άν- 
τ εργατικό, όπτό τό ’Εκτελεστικό 
Συμβούλιο τής "Ομοσπονδίας μας, 
τό προηγούμενο Σάββατο.

Ή άπάφαση αύτή γιά συντονισμό 
με τήν διακλαδική δπως άποκλείσθη- 
κε άργότερα, τέθηκε ύπ’ δψιν τού 
Ετελεστιού Συμβουλίου τής Όμο- 

σποδνίας, τό βράδυ τής Τρίτης 6 
’Απριλίου, καί έπικυρώθήκε.

Και έπιτρέψτε (ιόύ να κάνω μία 
παρένθεση γιά νά φθάσω στήν 66- 
σία. "Εχουν πολλά άκουσθή γι’ αύ
τά τό διακλαδική όργανό, συνάδελ
φοι, δτι δήθεν παίρνει ή έ-frcupVi ά- 
ποφσάεις, τις όποιες έν συνεχεία 
έπέβαλλε, σέ δλες τις ’Οργανώσεις 
καί μάλιστα στην 'Ομοσπονδία μας.

Θά ήθελα νά ένημερώσω υπεύθυνα, 
τό κυρίαρχο Σώμα τών συναδέλφων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, δτι οί έ- 
νέργειες καί ό συντονισμς μέ τούς 
συναδέλφους μας τής κοινής ωφέλει
ας, έγινε μέ τήν άπόλυτη κάλυψη 
τού ’Εκτελεστικού Συμβουλίου τής 
'Ομοσπονδίας μας, καί δτι σέ καμ
μία περίπτωση ή Διακλαδική Επι
τροπή δέν μπορούσε νά πάρη άπο- 
φάσεις δεσμευτικές, γι’ αυτούς ποΰ 
μετείχαν σέ αύτήν τήν Επιτροπή.

Προδίδει τουλάχιστον νομική ά- 
γραμμάτοσυνη, συνάδελφοι τής ’Ε
θνικής Τραπέζης, νά πούμε τίποτα 
τό Αντίθετο. 'Η Διακλαδική ήταν καί 
είναι ένα άτυπό δργάνο άνταλλαγής 
γνωμών καί συντονισμού. Οί κρίσι
μες καί άποψασιεττικές Αποφάσεις 
γιά τον Κλάδο μας, παίρνονται καί 
θά παίρνονται μόνον στό ’Εκτελε
στικά Συμβούλιο τής ‘Ομοσπονδί
ας μας.

(Χειροκροτήματα)
Μετά άπό τήν προσωρινή άττόσυρ- 

ση τού Νομοσχεδίου καί Ακριβώς 
στις 6 ’Απριλίου 1976, ή στις 7, 
Αντιπροσωπεία τής Κοινής ’Ωφέλει
ας τής Διάκλαδικήξ, ή όπήία είχε 
έξουσιοδοτηθή νά δήλωσή δτί μετα
φέρει απόψεις καί τής ΟΥΘΕ, έπε- 
σκέφθη τόν Υπουργό Άπασχολήσε- 
ως κ. Λάσκαρη καί ΰπεγράφη πρα
κτικό, τό όποιο έλεγε δύο τινά:

Πρώτον, ό . 'Υπουργός Άπασχο- 
λήσεως, θά άπέσυρε τό Νομοσχέδιον 
καί δέν θά τό κατέθετε είς τήν 
Βουλή τών Ελλήνων, πριν περάση 
ένας μήνας άπ τήν ημερομηνία ύ- 
πογραφής τού πρακτικού.

Δεύτερον, οί συνεργαζόμςνες ’Ορ
γανώσεις θά υπέβαλλαν έντός τού 
μηνάς αύτοΰ, τις άπόψεις τους, πά
νω στό Σχέδιον Νόμου καί δτι ό Υ
πουργός Άπασχολήσεως θά συζη
τούσε μέ τους έκπροσώπους τής Δι- 
ακλαδικής αυτές τις άπόψεις.

Αύτή ήταν ή συνάντηση μέ τον 
Υπουργό Άπασχολήσεως καί 6- 
πάρχει βεβαίως καί μία άλλη προ
γενέστερη, πού έγινε τό Σάββατο 
τό μεσημέρι, στις 1 καί τέταρτο 
καί είς τήν όποια δυστυχώς ή ευτυ
χώς, παρόντες ήταν μόνον ό Υπουρ
γός Άπασχολήσεως καί έγώ.

Η συνάντησις αύτή έγινε κατό
πιν έπιτακτικής προσκλήσεως τού 
Υπουργού Άπασχολήσεως, μέ εξα
νάγκασε νά Αφήσω στήν μέση τήν 
Συνέλευση τών μελών τού Συλλόγου 
Υπαλλήλων Τραπέζης 'Ελλάδος, που 
είχε συγκληθή τήν ίδια μέρα καί εί
χε προβή σέστάση έργασίας, Ακρι
βώς γιά νά πάω σέ αυτήν τήν συ
νάντηση πού μοΰ ζήτησε ό κ. Υ
πουργός.

Σέ αυτήν τήν συνάντηση ό κ. Υ
πουργός, έδήλωσε δτι είναι πρόθυ
μος νά κάνη όποιεσδήποτε τροποποι
ήσεις καί. νά έξαιρεΐ τούς Τραττε- 
ζοϋπαλλήλους άπό τά Σχέδιον Νό
μου. "Εχοντας στά χέρια μας, αυτό 
τό Σχέδιον Νόμου μόνον γιά 3 μέ
ρες, ή άπάντησή μου στον κ. Υπουρ
γό ήταν δτι, ένα’ Σχέδιον Νόμου τό 
όποιον άποτελεϊ τον Καταστατικά 
Χάρτη, καί κωδικοποιεί καί τροπο
ποιεί τήν εργατική Νομοθεσία 60 έ- 
τών νομοτεχνικά είναι Αδύνατον νά 
έξαψέση τούς 1 ραπεζοϋπαλλήλους, 
δεδομένου δτι καί οί Τραπεζοϋπάλ- 
ληλοι είναι έργαζφμενοι καί συνε
πώς αν υπάρχουν γενικές διατάξεις 
πού θίγουν τούς έργαζομένους, θί
γουν καί τους τ ραπεζοϋπαλλήλους.

Κρατώντας έπιφύλαξη, έδήλωσα 
είς τον κ. Υπουργόν, δτι άπό τό γε
γονός καί μόνον δτι τρεις μέρες εί
χαμε στά χέρια μας τό Νομοσχέδιο, 
έντοπίζοντας δύο ή τρία σημεία, δτι 
σέ καμμιά περίπτωση αυτό δέν άττο- 
τελοΰσε θέσεις διαπραγματευτικές 
τής 'Ομοσπονδίας μας, πού κατ’ 
έξοχή ν θά μπορούσαν νά θεωρηθούν 
δτι άναψρονται στους Τ ραπεζοϋπαλ
λήλους άλλά οχι μόνον αυτές.

Έδήλωσε ό κ. 'Υπουργός Άπα
σχολήσεως, έν δψει καί τής κινητο- 
ποιήσεως τής Δευτέρας, δτι ήταν 
έτοιμος, δχι μόνον νά τις άπαλείψη, 
άλλά οτι ήδη τό είχε κάνει τό πρωί 
τού Σαββάτου 3 Απριλίου στήν 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή δπου 
συζητήθήκε κατ’ άρθρον τό Νομο
σχέδιο καί οτι υπήρχαν μέσα στά 
πρακτικά τής Κοινοβουλευτικής Ε
πιτροπής.

Έν συνεχεία σ’ αυτήν τή συνάν
τηση προσήλθε καί ή ηγεσία τής 
Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 
"Ελλάδος, καί τότε έτόνισα καί πά
λιν είς τόν Υπουργόν, οτι έφ’ δσον 
ήταν δπως τό έλεγα, σέ δτι αφορού
σε αύτά τά 2 ή τά 3 σημεία, άπο- 
τελούσε βέβαια ένα θετικό βήμα, άλ
λά, έφ’ δσον υπήρχαν άλλες Διατά
ξεις γενικού χαρακτήρα πού μάς έθι
γαν σάν έργαζόμενους, δέν μπορού
σαμε νά θεωρήσουμε δτι ό Κλάδος

, μας, διασφαλιζότανε πλήρως σέ δτι 
, αφορούσε τις διατάξεις αύτοΰ τού 
Νομοσχεδίου.

Έτόνισα στον κ. Υπουργό, δτι 
ό άγώνας μας καί ή δράση μας, δέν 
είχε καμμία σχέση μέ πολιτικές έ- 

: έκτιμήσεις καί άπλώς καί μόνο καθ
οδηγείτο άπό τό κριτήριο τής ύπε- 
ρασπίσεως τών συμφερόντων τού 
Κλάδου μας.

Χάριν τής ιστορίας, άναψε ρω δτι 
τό περίφημο πρακτικό τής Κοινο- 

I βουλευτικής ’Επιτροπής, στό όποιο 
μέ είχε διαβεβαιώσει 6 Υπουργός 
Άπασχολήσεως, δτι είχε καταχωρή
σει τό πρωί τού Σαββάτου, 3 Α
πριλίου, τροποποιήσεις πού κατο
χύρωναν τόν Κλάδο μας, σέ έκείνα 

1 τά σημεία πού υποτίθεται άτι αφο
ρούσαν μόνον τόν Κλάδο μας, δέν 
περιέχει άπολύτως τίποτα.

Περιήλθε είς γνώση μου αύτό τό 
πρακτικό ύστερα άπό λίγες μέρες, 
καί δέν περιέχει καμμία τροποποί
ηση. Λυπάμαι, άλλά ό κ. Υπουρ
γός, έλεγε Ανακρίβειες τό Σάββα
το τό μεσημέρι στις 3 Απριλίου, 
στον Πρόεδρο τής 'Ομοσπονδίας.

Καί έρχομαι τώρα, συνάδελφοι, 
στά διαδραμόντα μετά άπό αυτές 
τις ημέρες. Αμέσως ένημερώθηκαν 
οί Νομικοί Σύμβουλοι τής ‘Ομοσπον
δίας μας, κινητοποιήθηκαν οί πάν- 
τες, έτσι ώστε νά διατυπωθούν οί 
άπόψεις τού Κλάδου, νά διατυπω- 

ί θοΰν οί άπόψεις τών υπολοίπων 'Ορ
γανώσεων, έτσι ώστε νά είμαστε 
συνεπείς είς τήν υποχρέωσή μας, 
είς τις 6 Μαΐου 1976 πού έληγε ή 

: προθεσμία σύμφωνα μέ τό Πρακτικό 
πού είχαμε όπογράψει.

Κρίναμε Απαραίτητο νά ένημε- 
ρωθούν οί συνάδελφοί μας γι’ αύτό 
καί πραγματοποιήσαμε συγκέντρω
ση είς τό ΣΠΟΡΤΙΓΚ στις 29 Ά- 

: πριλίου δπου έκλήθησάν 8λθΐ οί 
συνάδελφοι καί έβγαλε ανακοινώ
σει ή 'Ομοσπονδία δπου έπί 2 1)2 
ώρες άνελύοντο, άπό τούς ομιλητές, 
μεταξύ τών οποίων ήμουν καί έγώ 
προσωπικά, όλες οί Διατάξεις τού 
περίφημου Νομοσχεδίου, 

j Στις 4 Μαΐου 1976, κ αλέσαμε 
τούς συναδέλφους Τ ραπεζοϋπαλλή
λους, στην γιορτή τής Πρωτομαγιάς 

ί πού όργάνωσε ή "Ομοσπονδία μας 
στό θέατρο ΡΕΞ. Εκεί μεταξύ άλ
λων στήν σύντομη ομιλία μου ά- 
ναφέρθηκα καί είς τό νόημα τού ά- 

j γώνα μας εναντίον τού άντεργατι- 
κοϋ Νομοσχεδίου.

Καλέσαμε τους συναδέλφους, στις 
: 24 Μαΐου, στό θέατρο ΔΙΑΝΑ, ο
πού καί έκεϊ αναλύθηκαν οί Διατά
ξεις τού Νομοσχεδίου. Καί έρωτα- 
ται μόνον μέ την προφορική Ενημέ
ρωση τών συναδέλφων, θα έγένετο 
αύτή ή ένημέρωσις, δέν θα έπρεπε 
τάχα ή "Ομοσπονδία νά βγάλη ένα 
κείμενο άναλυτικό καί λεπτομερεια- 

; κό πού νά λέει σημείο πρός σημείο 
καί νά τό κυλοφορήση, ποΰ έθίγοντο 

1 τά συμφέροντα μας;
Κατ’ άρχήν σέ δ,τι άφορά τά συμ

φέροντα μας καί πώς έθίγοντο, και 
πώς θίγονται άπ’ αυτόν τόν Νόμο 

I άπάντησα, νομίζω, Αγαπητοί συν- 
άδεήφοι. Μάς θίγουν καί μάς έθι-

■ γσν δλες έκείνες οί Διατάξεις, πού
■ Αφορούν τούς έργαζόμενους, γιατί 
μπορεί νά μάς λένε οτι είμαστε οι 
πρίγκηπες τών μισθωτών, λαθεμένα, 
άλλά δέν νομίζω δτι κανένας νά 
μπορεί νά ΐσχυρισθή δτι δέν είμα
στε έργαζόμενοι.

Αύτή ή λεπτομερειακή άνακοίνω- 
ση, ή πολυσέλιδη, έβγήκε στις 16 
Μαΐου καί ήταν τό κείμενο τών πα
ρατηρήσεων, έπί τού Νομοσχεδίου, 
διενεμήθη είς τούς Συλλόγους - μέ
λη στά Εκτελεστικό Συμβούλιο τής 
"Ομοσπονδίας, μέ τήν παράκληση 
άπό τό κείμενο αύτό τών 13 σελί
δων, νά ένη μερώσουν την βάση τους 
σέ κάθε Σύλλογο.

'Η 'Ομοσπονδία δέν έκυκλοφόρη- 
σε αυτό το 1 Οσέλιδο, γιά σημείο 
πρός σημείο, σκόπιμα. "Όταν 6 Υ
πουργός Άπασχολήσεως κόντεψε νά 
παγίδευση τόν Πρόεδρο τής 'Ομο
σπονδίας, στις 3 Απριλίου, διαβε- 
βαιώνοντας άνακριβώς δτι είχε πε- 
ριλάβει στό Πρακτικό τής Κοινοβου
λευτικής Επιτροπής τήν ίδια μέρα, 
τροποποιήσεις πού διασφάλιζαν τον 
Κλάδο, καί έν συνεχεία ολα τά μέσα 
δημοσιότητας, άπό τό πρωΐ μέχρι 
τό βράδυ, μαζί μέ τις διάφορες ύ
βρεις καί χαρακτηρισμούς έναντίον 
τού Προέδρου τής 'Ομοσπονδίας, 
έτόνιζαν καί τό μόνιμο σλόγκαν 
δτι ικανοποιήθηκαν ολα τά αιτήμα
τα τού Κλάδου τών Τραπεζικών, 
άρα γιατί κινητοποιούνται, θά πρέ
πει νά εϊμασταν τουλάχιστον Ανό
ητοι νά ξαναπέσουμε στήν ίδια πα
γίδα.

’Ενημερώσαμε τού συναςδέλφους, 
στό ΣΠΟΡΤΙιΡΚ, στό ΡΕΞ καί στό 
ΔΙΑΝΑ, δώσαμε στους Συλλόγους, 
στις 6 Μαΐου τό υπόμνημα τών 53 
σελίδων σημείο πρός σημείο πού θι
γόμαστε άπό αυτόν τόν Νόμο.

Καί έρχομαι, συνάδελφοι, στά 
κρίσιμα γεγονότα τού Μαΐου. Στις 
6 Μαΐου 1976, ή Διακλαδική ή λε
γάμενη, πράγματι ίπέδωσε στό "Υ

πουργείο Άπασχολήσεως, τό υπό
μνημα τών 13 σελίδων, τιμώντας 
τήν υπογραφή της, είς τό Πρακτικόν 
τής 6ης Απριλίου.

Έπέρασαν ] 5 άλάκληρες μέρες, 
έμεσολάβησαν δεκάδες τηλεφωνημά
των παρακλητικών πρός τόν "Υπουρ
γόν Άπασχολήσεως, νά μά<^ δεχθή, 
δπως άλλωστε είχε συμφωνήσει στις 
6 Απριλίου, ματαίως όμως. Τήν 
19ην Μαΐου, μετά άπό 13 μέρες, έ- 
δέχθη άντιπροσωπεία τής "Ομο
σπονδίας καί τών άλλων συνεργαζο- 
μένων "Ομοσπονδιών. Δυστυχώς, έ
γώ ήμουν στήν Κύπρο τότε, καθ’ 
οδόν πρός Αθήνα, γιά νά τούς ά- 
ναγγείλη δτι καμμία συζήτησι δέν 
θά έκανε μέ τήν Διακλαδική καί δ,τι 
είχε νά πή θά τό έλεγε στη Βουλή 
καί δτι οί μόνες τροπολογίες πού 
θά έκανε δεκτές, θά ήταν στην Βου
λή, άπό εκείνες πο ύτοΰ υπέβαλλε ή 
Βουλή τών "Ελλήνων καί ή Γ ενική 
Συνομοσπονδία Εργατών "Ελλά
δος.

Στις 20 Μαΐου, ήμέρα Πέμπτη, 
συνήλθε τό Απόγευμα τό Εκτελε
στικό Συμβούλιο τής "Ομοσπονδίας, 
δέν γινόταν νά συνέλθη νωρίτερα γιά 
τόν άπλούστατο λόγο οτι 9 μέλη τού 
Εκτελεστικού Σύμβουλίου τής "Ομο
σπονδίας, βρισκόντουσαν στήν Κύ
προ άπό τις 14 Μαΐου —έγώ έπέ- 
στρεψα στις 19 διακάπτοντας τό 
ταξίδι μου— οί δέ υπόλοιποι συν
άδελφοι 8 τού Εκτελεστικού Συμ
βουλίου έπέστρεψαν τήν Πέμπτη 20 
Μαΐου τό μεσημέρι ή νωρίς τό Από
γευμα.

Κσί πραγματοποιήθηκε άφοΰ είχε 
έν τώ μεταξύ διαμορφωθή καί ή ά
ποψη τών άλλων συναδέλφων τής 
Κοινής ’Ωφελείας δτι θα έπρεπε νά 
άντιμετωπισθή δυναμικά ή κατάστα
ση.

Συνήλθε τό Εκτελεστικό Συμβού
λιο τής "Ομοσπονδίας μας τό βρά
δυ τής Πέμπης 20 Μαΐου, πού όμό- 
Φωνα άπεφάσισε νά πρσχωρήση δ 
Κλάδος σέ άπεργιακή κινητοποίηση 
στις 24 καί 25 Μαΐου μέ μόνη δια- 
ύπωση έπιφυλάξεως έκ μέρους δύο 
Προέδρων άπό τούς 21 οί όποιοι έζή- 
τησαν την έπομένη 21.5 βράδυ νά 
συνέλθη πάλι τό Εκτελεστικό Συμ
βούλιο νά έπικυρώση αύτή τήν Από
φαση τήν οποία είχε πάρει όμόφωνα 
τήν Πέμπτη 20 Μαΐου τό βράδυ.

Ύ πήρχε λόγος πράγιματι ποΰ οί 
δύο συνάδελφοι Πρόεδροι έζήτησαν 
αυτήν τήν Αναβολήν έπικυρώσεως 
τής άμοφώνου άποφάσεως. Έγένοντο 
άπό διάφορες πλευρές, μεσολαβη
τικές προσπάθειες, καί είχε ήδη όρι- 
σθή γιά τήν Παρασκευή τά Απόγευ
μα, ή έπρόκειτο νά όρισθή συνάντη- 
σις τών έκπροσώπων τών έργαζο- 
μένων μέ τόν "Υπουργό Άπασχολή
σεως, προκειμθένου νά άποφευχθή 
ή ρήξις καί ή κινητοποίησις.

’ Εγινε αυτή ή συνάντηση, κατ’ 
έντολήν τών υπολοίπων συναδέλφων 
άπό τήν κοινή ’Ωφέλεια καί άπό τις 
άλλες κατηγορίες τών έργαζομένων 
ήμουν ■ ό μόνος ομιλητής, ένώπιον 
βέβαια 40 ή 50 Ανθρώπων, καί έ- 
κ> ι,πάρησα τόν "Υπουργό Άπασχο- 
λήσεώς, νά δεχθή όλιγόήμερη άνα- 
βολή τής συζητήσεως στήν Βουλή νά 
συζητήση τά έπίμαχια σημεΐα τού 
Νομοσχεδίου μέ τούς έργαζόμενους, 
όπως άλλωστε εϊχε συμφωνήσει καί 
νά διαβίβαση και στον Πρωθυπουρ
γό τής Χώρας, αύτή τήν παράκλη
ση μας, δηλώνοντας οτι έμεΐς δεν 
θέλαμε την κινητοποίηση, άλλά εΐ- 
μασταν υποχρεωμένοι νά τό κάνου
με έφ’ δσον ήγνοοΰντο οί άπόψεις 
μας, ποΰ βρίσκονταν στά χέοια τού 
"Υπουργού άπό τις 6 Μαΐου 1976.

‘Ο κ. "Υπουργός Άπασχολήσεως, 
άρνήθηκε νά άναβληθή ή συζήτηση, 
λέγοντας δτι θά μετέφερε στόν Πρω
θυπουργό αύτό τό αίτημά μας, άλ
λά ό ’ίδιος δέν είχε έλπίδες δτι θά 
πραγματοποιήτο αυτή ή συνάντησις.

Καί πράγματι τό βράδυ τής 21 
Μαΐου συνήλθε τό Εκτελεστικό μας 
Συμβούλιο καί όμόφωνα άπεφάσισε 
δτι ό Κλάδος θά κατέβαινε σέ 48 
ωρη Απεργία τήν Δευτέρα καί Τρί
τη, 24 καί 25 Μαΐου. Είχαμε τότε 
ύπ’ δψιν μας, οτι 24 μέ 25 Μαΐου 
έξηντλήτο είς τήν Βουλή ή συζήτη
ση καί ή ψήφιση τού Νομοσχεδίου.

Τήν Τρίτη, 25 Μαΐου, μέσα στά 
δραματικά-γεγονότα έκείνης τής η
μέρας, τά όποια καταδικάσαμε άπό 
τήν πρώτη στιγμή μέ τηλεγράφη
μά μας, σ- ’.ν Πρωθυπουργό, στόν 
Πρόεδρο τής Δημοκρατίας καί στους 
Αρχηγούς Κομμάτων συνήλθε τό Ε
κτελεστικό τής "Ομοσπονδίας μας, 
γιά νά δει τί θά Εκανε έν δψει μιας 
βασικής Αλλαγής στά δεδομένα τά 
όποια είχαμε μπροστά μας.

Δυστυχώς, ή ευτυχώς, τό Νομο
σχέδιο καί ή ψήψισή του δέν Εκλει
σε τήν Τρίτη δπως πιστεύαμε,χόιλλά 
μετατέθηκε γιά τήν Τετάρτη 26 Μαΐ
ου. Καί Αντιμετωπίσαμε τότε στό 
Έκελεστικό Συμβούλιο τό δίλημμα, 
δλος αυτός ό άγώνας ένάμισυ μήνα, 
πού είχε ήδη πιστεύαμε καί πιστεύ
ουμε, έξαναγκάσει τόν "Υπουργό Ά-

Ή ομιλία τού συν. I. Μύλωνά
t
I ’Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ή σημερινή Γενική Συνέλευση 
I είναι ένας πραγματικός σταθμός 
στήν ιστορία, δχι μόνο/ τοΰ Συλ
λόγου, άλλά καί τής 'Ομοσπονδί
ας μας. Ή Συνέλευση αύτή πρέ
πει νά προχωρήση σέ ούσι αστικό 
ξεκκθάρισμα τών συλλογικών μας 
πραγμάτων άπό τά άπομεινάρια 
τής έπτάχρονης δικτατορίας.

Είναι στό χέρι μας συνάδελφοι 
νά κάνουμε τήν σημερινή μας, Γε
νική Συνέλευση, ενα νέο συνδικα
λιστικό ξεκίνημα καί νά έξαφανί- 
σσυμε μιά γιά πάντα άπό τόν 
χώρο μας, κάθε άντιδοαστική νο
οτροπία, κάθε άντισυνδικαλκστικό 
πρότυπο, κάθε ύποπτη έργατοπα- 
τερίστικη τακτική. Είναι στό χέ
ρι μας νά κάνουμε άκινδυνους 
τούς ελάχιστους φορείς, ευτυχώς, 
αυτής της νοοτροπίας καί τακτι
κής, οί όποιοι μέσα άπό τήν σύγ- 
χιση τόν ψίιθυρο καί τή/ αβε
βαιότητα πού καλλιεργούν, προσ
παθούν νά άποπροσανατολίσουν, 
άπόιδυναμώσουν καί νά έκφυλί- 
σουν τις Συνδικαλιστικές μας Δι
εκδικήσεις. ΓΕροσπαιθοΰν νά συκο
φαντήσουν τις δημοκρατικές συν
δικαλιστικές δυνάμε::, γιά νά μπο 
ρέσουν, άνενόχλητοι, νά Απεμπο
λήσουν τά αιτήματα μας, καί νά 
προδώσουν τά. συμφέροντά μας, 
ατούς πραγματικούς Αντιπάλους 
μας. Στούς έργοδότες.

Μέ τήν σημερινή μας Συνέλευ
ση. ξεκινάμε τήν διαδικασία πού 
θά ξανακάνει τόν Σύλλογό μας, ι
κανό νά διαμορφώνει καί νά Εξα
σφαλίζει τις προϋποθέσεις έκείνες 
πού θά μάς δδηγήσουν πρώτα 
στήν διαφύλαξη τών κεκτημένων 
δικαιωμάτων μας, καί μετά στήν 
συνεπή καί ανυποχώρητη διεκδί
κηση τών δικαίων αιτημάτων 
μας. Θά ξανακάνουμε τόν Σύλλο
γό μας δυνατό γιά ν’ Αγωνιστεί 
σταθερά καί συνειδητά γιά τήν 
συνεχή βελτίωση τής θέσης μας 
σάν έργαζομένων καί σάν πολι
τών.

Ακόμα, ή Συνέλευση αύτή. 
καί χρειάζεται νομίζω ή παρέν
θεση /πραγματοποιείσαι -Λ μιά ι
διαίτερα όξυμένη έποχή δπου ά- 
πειλεΐται" καί πάλι ή έθνική μας 
Ανεξαρτησία, δπου οί Εργαζόμε
νοι δέχονται Απροκάλυπτες Επιθέ
σεις άπό τά όργανωμένα έργοδο- 
τίκά συμφέροντα,,καί δπίυ ύπονο- 
μεύεται ή όμαλή δημοκρα τ» κή πο» 
ρεία τοΰ τόπου μας-

Στούς ώμους δλων μας λοιπόν, 
πέφτει τό βάρος καί τών γενικών 
θεμάτων τοΰ τόπου καί τών ειδι
κών ζητημάτων τού χώρου δου
λειάς μας. Καί καλούμενα άμεσα 
καί πιεστικά νά Αντιμετωπίσουμε 
δλα αύτά τά προβλήματα στις 
πραγματικές τους δμως διαστά
σεις, Απαλλαγμένες δηλαδή Από 
ψιθύρους καί κινδυνολογίες.

Καί υπεισέρχεται ή μεγάλη Αν 
τίφαση, πώς θά τραβήξουμε μπρο 
στά γιά νά αντιμετωπίσουμε τόν 
εξωτερικό Εθνικό κίνδυνο, δταν 
έχουμε Ακάλυπτα τά νώτα μα; 
"Οταν δηλαδή πιεζόμαστε άπό 
τις άσχημες συνθήκες δουλειάς 
μας, Από τήν πληθωριστική Αμοι
βή τής Εργασίας μας, άπό τούς 
Αντεργατικούς νόμους καί νομο
σχέδια τοΰ Λάσκαρη. "Οταν πιε
ζόμαστε άπό τήν Εκμεταλλευτική 
τακτική τής Εργοδοσίας;

Τελευταία Αδιάψευστη Απόδειξη 
είναι ή παράνομη κατακράτηση 
τών ήμερομισθίων της Απεργίας'. 
Καί δ περίεργος τρόπος πού Εγι
νε ή παρακράτηση αυτή γιά νά 
διχάζεται τό προσωπικό καί νά έ- 
νισχεύται ή άπεργοσπάστινή νοο
τροπία.

(Χειροκροτήματα)
’Αλλά άκόμα πιεζόμαστε άπό 

τό άγχος καί τήν άβεβαιάτητα 
γιά τό αύριο, γιατί τό σπίτι μας, 
δ Σύλλογός μας, Απειλείται μέ 
διάβρωση καί κατάληψη άπό τούς 
Εκφραστές τοΰ κυβερνητικού καί 
έ ργοδοτ ι κοΰ συνδ ι καλ ι σμοΰ,

, Νά λοιπόν συνάδελφοι. - γιατί 
μεγαλώνει ή σημασία αυτής τής

Συνέλευσης, δπως μεγαλώνει ή 
εύθύνη δλων μας, στό νά κρατή
σουμε δικό μας τόν Σύλλογο, γιά 
νά μπορέσει νά ύπερασπίσει τά 
συμφέροντά μας.

"Ενα άκόμα βασικό στοιχείο 
πού χαρακτηρίζει τήν σημερινή 
Γενική Συνέλευση, είναι δ τρό
πος πού συγκαλεϊται, ό χαρακτή
ρας της καί τά θέματα τής Ημε
ρήσιας Διάταξης. Πρόκειται γιά 
μιά Συνέλευση πού άποφασίστηκε 
άπό τά ίδια τά μέλη τοΰ Συλλό
γου μας. Τό ίδιο τό Σώιια τών 
συναδέλφων ’ Ανέλαβε τή'.< πρωτο
βουλία νά συγκαλέσει τήν δική 
του Γενική Συνέλευση καί νά συ
ζητήσει Επιτέλους τά θέματα πού 
αυτό θέλει,

Καί Αν γιά τόν κ. Θεοφανόπου 
λο Επικρατούσε τις ήμέρες Εκεί
νες. σύγχιση —ίσως γιατί ήταν 
συγχισμένος πού Εχανε τό παιχνί
δι του— γιά τούς συναδέλφους, 
τά πράγματα ήταν ξεκάθαρα: ό- 
λόκληρη ή Τραπεζική οικογένεια 
μέ Επικεφαλής τήν Διοίκηση τής 
‘Ομοσπονδίας μας, Εδινε Ενα σκλη 
ρό άγώνα γιά τά συμφέροντά μας 
ξεκάθαρο αύτό. Ό κ. Θεοφανό- 
πουλος καί οί σύν αύτώ τοΰ Προ
εδρείου τοΰ Συλλόγου μας, προσ
πάθησαν στήν πιό κρίσιμη φάση 
νά διασπάσουν τόν άγώνα μας αύ 
τόν, καί αύτό ξεκάθαρο.

Ή ενέργεια αύτή δέν μάς έκ- 
φράζει, τήν θεωρούμε Αντίθετη 
πρό ςτά συμφέροντά μας, καταδι
κάζομε τόν κ. Θεοφανόπουλο καί 
δσους τήν προκάλεσαν, καί ζητά
με νά Εκλέξουμε ενα νέο Διοικη
τικά Συμβούλιο τής Εμπιστοσύνης 
μας.

Αύτή. τή τόσο ξεκάθαρη τοπο
θέτηση τών συναδέλφων, δ κ. Θε- 
οφανόπουλος τήν δνσμάζει σύγχι. 
ση, τήν ονομάζει ψάρεμμα σέ θο
λά νερά, τήν ονομάζει άκόμα υ
ποταγή ττά κόμματα, άλλά ή υ
ποτιμά τήν νοημοσύνη μας ή δ
πως λέει ή παροιμία «μωραίνει 
Κύριος ον βούλεται άπω/έσαι».

Αύτήν τήν τόσο ξεκάθαρη θέ
λησή τους, οί συνάδελφοι Επιθυ
μούσαν νά τήν θέσουν Αμέσως σέ 
Εφαρμογή.

"Ολα αύτά, είμαι Υποχρεωμέ
νος νά τά Αναφέρω, λόγιο τής Ε
ξωφρενικής Βιαστρεύλωσης τών 
γεγονότων άπό τόν κ. θεοφανό
πουλο, γιά νά Εχουμε μιά ξεκά
θαρη εικόνα τοΰ τί άκριβώτ συ
νέβη, τοΰ πώς μαζεύτηκαν οί ύ- 
πογραφές καί πώς προχώρησε τό 
θέμα. ·

'Από τό καταστατικό τοΰ Συλ
λόγου μας λοιπόν πήρααε τό άρ
θρο 10· Συμβουλευθήκαμε Νομι
κούς Συμβούλους καί δικηγόρους 
έμεταξύ τών δποίων καί τόν κ. 
Δημάκο) , συν τάξαμε τήν αίτηση 
συγκλήσεως Εκτάκτου Γενικής 
Συνελεύσεως, καί άναφέραμε τά 
συγκεκριμένα 3 θέματα, τής Η
μερήσιας Διάταξης. Πρώτον : 
«Μομφή καί Ανάκληση τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου γιά τήν δια
σπαστική Απόφασή του. δπως δι- 
αχωρίση τήν θέση τοΰ Συλλόγου 
μας, άπό Εκείνη τής 'Ομοσπονδί
ας, κατά τήν πρόσφατον άπεργι- 
ακήν κινητοποίησιν, γιά τό άν- 
τεργατικό νομοσχέδιο». Δεύτερον: 
«’Εκλογή Εφορευτικής Επιτρο
πής». Τρίτον: «Διενέργεια άρχαι 
ρεσιών, πρό ςάνάδειξιν νέο^ Δι
οικητικού Συμβουλίου».

Συνάδελφοι, αύτό είναι τό δα
κτυλογραφημένο κείμενο τής αί- 
τήσεως γιά τήν σύγκληση τής Γε
νικής Συνελεύσεως, τό καταθέτω 
στόν Πρόεδρο τής Γενικής Συνε
λεύσεως. "Οπως βλέπετε, δέν Ε
χει κανένα τίτλο, καμμιά ταμπέ
λα. Συντάχτηκε άπό συναδέλφους 
καί Ανήκει, δικαιωματικά καί χω 
ρίς καμμιά Αμφισβήτηση, σέ δ
λους αύτούς πού ΐιπέγραώαν.

Αλλά αύτό Ακριβώς φοβάται ό 
κ. θεοφανόπουλος, τήν κινητοποί
ηση τής βάσης τών συναδέλφων, 
θέλει νά μάς κρατά ύπάκουους 
κροατές καί υπνωτισμένους θεα-



Ή ομιλία του συναδέλφου Ε. Χεκίμογλου Ή ομιλία του συναδέλφου X. ΖΩΗ
Συνάδελφοι,

Είμαι εξουσιοδοτημένος άπό τον 
συνάδελφο Διλιντά νά άτταντήσω σέ 
μερικές προσωπικές κατηγορίες πού 
ειπώθηκαν έναντίον του.

Ό συνάδελφος Μπαμίχας. . . 
συνάδελφε Μπαμίχα συμφωνώ μα
ζί σου, στο οτι εκείνο πού έλειψε 
άπό την απεργία, ήταν ή πληροφόρη
ση. Σέ αυτό με βρίσκεις 100% σύμ
φωνο. Τώρα τά άλλα για την κόκκινη 
φόδρα καί για τις εισφορές, μακά
ρι νά μάς έδινε κανείς καμμιά δραχ
μή γιατί έχουν άδειάσει οί τσέπες 
μας καί έχουμε μείνει πανί μέ πανί.

Ό συνάδελφος Δημητράπουλος 
καί οί διάφοροι άλλοι συνάδελφοι, 
μίλησαν για μερικές σκηνές μέ άγ- 
κολιάσματα καί φιλήματα δτι ό συν
άδελφος Διλιντάς άγκάλιασε τον 
τόν συνάδελφο Πρόεδρο καί τού εί
πε νά μήν παραιτηθή κλπ.

Επιτρέψτε μου νά έκφράσω τήν 
προσωπική μου γνώμη, οτι δλα αυ
τά τά πράγματα έξ αντικειμένου ά
σχετα μέ τό πώς θέλει ό Ενας καί 
τά πώς θέλει ό άλλος άποπροσανα- 
τολίζουν τις έργασίες τού Σώματος 
άπό τό θέμα του.

Τελικά, ό συνάδελφος Διλιντάς, 
κατά τήν άποψή μου έκανε μιά σω- 
στή χειρονομία, δεν έπιτρέπονταν 
γιά λόγους συνδικαλιστικής δεον
τολογίας καί πρακτικούς νά φύγη ό 
Πρόεδρος τήν ώρα πού υπήρχε κη
ρυγμένη άπεργία. "Αλλωστε αυτό 
τό αποδέχθηκε ό ίδιος ό Πρόεδρος 
τού Συλλόγου καί τελικά παρέμεινε. 
Πάντως άνεξάρτητα μέ τά άγκαλιά
σματα καί τά φιλιά τά όποια δέν 
άναφέρονται καί στά πρακτικά, ένα 
είναι σίγουρο, δτι ανήκουμε στήν 
ΟΤΟΕ. Τί πάει νά πή αυτό;

Αύτό πάει νά πή δτι δλα τά μέλη 
τού Δ.Σ. νά άποφάσιζαν γιά τήν δι
ακοπή τής άπεργίας, αν θέλαμε νά 
είμαστε Εντάξει μέ τήν ΟΤΟΕ, έ
πρεπε νά κάνουμε άπεργία, καί ά- 
πλώς θά πήγαινε ό Πρόεδρος σάν Ε
κτελεστικός, στο Εκτελεστικό Συμ
βούλιο τής ΟΤΟΕ, καί θά έλεγε, ή 
Εθνική Τρόπτεζα τής Ελλάδος, δέν 
συμφωνεί στ° νά γίνη ή άπεργία, 
άλλά θά πειθάρχηση καί θά άπεργή- 
ση.

Αυτή είναι ή έννοια τής Ομο
σπονδίας συνάδελφοι. Τά άλλα πρά
γματα δέν είναι 'Ομοσπονδία. Ό 
καθείς κάνει δ,τι θέλει, αυτό δέν εί
ναι 'Ομοσπονδία.

Επίσης, αύτό τό διάβασα σέ ά- 
νακοίνωση τής ΟΤΟΕ, καί τό δια
πίστωσα προσωπικά, μέ ψάξιμο στο 
Καταστατικό, Εκείνο πού είναι σί
γουρο, είναι δτι ρμόδιο Σώμα, γιά 
νά μήν έπιτρέψη τήν Εφαρμογή ής 
άποφάσεως τής ΟΤΟΕ, στήν Τρά- 
πεζά μας, είναι ή Γενική Συνέλευση. 
Αύτό τό πράγμα τό τόνισε καί 6 
συνάδελφος, Πρόεδρος τής ΟΤΟΕ.

Τώρα άπό κεϊ καί πέρα ειπώθηκαν 
πάρα πολλά προτγματα, δπως είναι, 
καταλαβαίνω δτι δέν μπορώ νά μεί
νω σ’ αύτά πού άρχικά ή'βελα νά πώ, 
έχω καί πίεση χρόνου, θά πώ μερι
κά μόνον.

Πρώτο Επιχείρημα τό όποιο δέν τό 
είπε ό κ. Θεοφάνόπουλος, τό είπαν 
άλλα μέλη τού Δ.Σ. καί άλλοι συνά
δελφοι, έχει λέει ή μομφή πολιτικό 
χαρακτήρα. Νά μήν άνοίξουμε τώρα 
καμμιά μεγάλη κουβέντα, τί είνσ. 
πολιτικός χαρακτήρας καί τέτοια 
πραγματα. Θέλουν νά ποΰν οί συν
άδελφοι δτι έχιει κομματικό χαρα- 
κτήρα. Θέλουν νά ποΰν οί συνάδελ
φοι δτι ή Δ.Σ.Σ. καί όχι ή μαντάμ 
Σουσοΰ,, συνάδελφε Χαρϊτο, δτι εί
ναι κομματικό υποκατάστατο, καί δ- 
τι πήρε γραμμή άπό κάποια Κεν
τρική Επιτροπή, ή οτιδήποτε άλλο, 
νά μαζέψη υπογραφές, καί νά ζητήση 
τήν μομφή.

Συνάδελφε, μέ συγχωρείτε, άλλά 
συτα δέν είναι σοβαρά ποάγματα. 
Θά χρησιμοποιήσω τήν φράση τού 
συναδέλφου Πίσκοπου, η όποια μέ 
καλύπτει 100% καί τόν ευχαριστώ 
πού μέ έβγαλε άπό τόν κόπο νά τήν 
σκεφθώ, δτι τις υπογραφές δέν τις 
μάζεψε ή Δημοκρατική Συνδικσλι- 
στική Συνεργασία, οϋτε Εκείνη τις 
εβαλε, οϋτε τούς μισούς ψήφους δέν 
πήρε άπ αυτούς πού ύπέγραψαν. 
Τις υπογραφές τις βάλανε οί συν
άδελφοι, αύτό ήταν θέληση τών συν
αδέλφων πού θέλουν νά γίνουν έκλο- 
γές, αύτό άποδεικνύεται άπό τό δ- 
τι ο συνάδελφος Πίσκοπος στήν 
προηγουμένη Γενική Συνέλευση μέ 
θέμα τις εκλογές, είχε μαζέψει Ενα 
μεγάλο άριβμό υπογραφών καί ή Δ. 
Σ ,Σ. βέβαια δέν ύπέγραψε.

Τώρα άν ή Δ.Σ.Σ. πήρε τήν πρω
τοβουλία, αυτά είναι κάτι πού οφεί
λεται μάλλον στήν συγκιρία. θά 
μπορούσε νά τις μαζέψη και ό συν
άδελφος Πίσκοπος τις υπογραφές. 
Τό θέμα είναι δτι ύπήρξαν. ’Εγώ δέν 
δέχομαι δτι είναι δουλειά τής Δ.Σ. 
Σ., είναι θέληση τών συναδέλφων.

"Ενας μεγάλος άριθμός συναδέλ
φων, δέν μαντεύω άν είναι πλειοψη- 
φία ή μειοψηφία αύτό θά άποδειχθή 
στήν Συνέλευση, Ενας μεγάλος ά
ριθμός συναδέλφων, θέλει νά άλλά- 
ξη τό Δ.Σ. Υποτίθεται δτι έχουμε 
Δημοκρατία καί δτι άκολουθούμε 
Δημοκρατικές Διαδικασίες. Θά γί- 
νη^ψηφοφορία γιά τήν μομφή καί Ε
κεί θά φανή.

’Επίσης λέει στήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗ Ενα άρθρο τού συναδέλφου Προ
έδρου, Θεοφανόπουλου, λέει «έκοφί-

, τες, υπηρέτες τής δικτατορίας, και- 
ροσκόποι, αντιστασιακοί, μωροφιλό
δοξοι, κομματικοί πράκτορες άμφι·· 
βόλου προελεόσεως καί μειωμένης 
ήθικής ύποστάσεως πρόσωπα, είναι 
οί μαχέμενες δυνάμεις μέσα στόν 
χώρο μος».

Αύτό δέν τό καταλαβαίνω, καλά 
θά έκανε ό κ. Πρόεδρος νά μάς υπο
δείξει μερικούς άπό τούς χουντικούς 
μήπως είμαι καί Εγώ χουντικός, καί 
τέτοια πράγματα.

Λέει Εδώ τό άρθρο τής ΤΡΑΠΕ
ΖΙΤΙΚΗΣ, άναφέρομαι σ’ αύτό για
τί δέν έχει πρωτομιλήσει ό συνάδελ
φος ·. .

| (Διαλογικαί συζητήσεις)
κ. Ε. Χεκιμόγλου: Τελικά 

τό δλο θέμα τής πολιτιής -καί κομ
ματικής ένταξης έχει χρησιμοποι
ηθώ πάρα πολύ άσχημα. "Ολοι ψη
φίζουμε στις Εκλογές, είναι υποχρέ
ωσή μας, συνεπώς δλοι ανήκουμε 

ί κάπου. Από κεΐ καί πέρα όλονών οί 
απόψεις, μέ τήν προϋπόθεση δτι δέν 
κάνουν κακό σέ κανέναν συνάδελφο, 
είναι σεβαστές.

Ολα τά άλλα είναι φθηνή φιλο
λογία. Έδώ λέει κάτι σωστό στήν 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ, λέει νά μήν άπο- 
προσονατολισθή τό Προσωπικό άπό 
τούς βασικούς του στόχους σέ προ- 

ί σωπικές διαμάχες, αύτό γίνεται Ε
δώ καί 2 ώρες περίπου, άπ’ αύτό τό 

; βήμα άκοΰμε προσωπικές διαμάχες 
τελικά, προσωπικές Επιθέσεις, προ
σωπικές άμυνες.

Προσωπικά, Εγώ δέν έχω καλυ- 
ψθή μέ τά δσα είπανε ώς τώρα, τά 
μέλη τού Δ.Σ. γιά τό δτι δέν ψήφι
σαν ύπέρ τής συνεχίσεως τής άπερ
γίας. Διατυπώθηκε βέβαια ή άπο
ψη δτι ή άπεργία ήταν χαμένη άπό 
τήν άρχή.

Στήν 'Ανακοίνωση, πού έξέδωσε 
προσωπικά, —νομίζω δτι είναι προ
σωπική ’Ανακοίνωση— ό κ. Θεοφα- 
νόπουλος, σάν Πρόεδρος τού Διοι
κητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος είναι, 
λέει έδώ κάτι πού Εχει άμεση σχέση 
μέ αύτό, δηλαδή γιά τήν τελική δια
τύπωση τής θεωρίας, ή οποία Επέ- 
τρεψε στά μέλη τού Διοικητικού 

ί Συμβουλίου νά ψηφίσουν κατά τής 
συνεχίσεως τής άπεργίας.

Λέει:
«Έπίστευα καί Εξακολουθώ νά πι

στεύω, δτι ή κατά 24 ώρες παράτα
ση τής άπεργίας, Ενώ τίποτε δέν 

ί προσέφερε στόν άγώνα κατά τού Νο- 
ί μοσχεδίου, Εθετε σέ κίνδυνο τις ά- 
| τομικές μας Ελευθερίες καί φυσικά 
τά δικαιώματα μας, σάν Εργαζομέ
νων.

| ’Εδώ διατυπώνεται έμεσα —αν 
κάνω λάθος, φυσικά, θά μέ διορθώ- 

: ση ά κ. Πρόεδρος— διατυπώνεται 
έμμεσα ή άπειλή τής δικτατορίας 
Στο κείμενο πού διάβασα είναι τό 
τέλος τής τρίτης σελίδας πού έξέδω- 

J σε ό κ. Πρόεδρος τού Συλλόγου, υ
πάρχει μία έμεση Επίκληση τού φό
βου τής δικτατορίας σάν δικαιολο
γία ή μάλλον σάν Επιχείρημα δτι 

; ή κατά 24 ώρες παράταση τής ά
περγίας θά έθετε σέ κίνδυνο τις α
τομικές μας Ελευθερίες.

Προσωπικά, καί 'ίσως πάρα πολ
λοί Έλληνες, πιστεύουν δτι υπάρ
χει δημοκρατία σήμερα εις τήν ‘Ελ
λάδα καί δτι είναι πολύ καλά άσφα-

λισμένα δλα Εκείνα τά μονοπάτια 
πού οδηγούν ή φέρνουν δικτατορίες.

I Πέραν άπ’ αύτό, λέει δμως παρακά
τω, πού είναι άντιφατικό, δτι, «στις 
περιπτώσεις αύτές ή σκληρύνεις τόν 
άγώνα σου καί άποτολμάς μετωπι
κή σύγκρουση μέ τήν Κυβέρνηση, 
μετατρέποντας τήν 48ωρη άπεργία 
σέ άπεργία διαρείας, καί δχι μει
ώνοντας τήν ένταση μέ 24ωρη ή 
περνάς <~έ άλλα μέσα άγώνα».

Μετωπική σύγκρουση μέ τήν Κυ
βέρνηση, σημαίνει συνάδελφοι, Επα
νάσταση. Οί Σύλλογοι δέν κάνουν 
Επαναστάσεις.

"Ερχομαι τελικά, στο τί θά κά
νουμε, γιατί δλα αύτά είναι χαριτο
λογήματα σέ τελευταία άνάλυση. Ό 
συνάδελφος Πίσκοπος καί πάλι μέ 
βοήθησε πριν, μιά προσπάθεια πού 
έκανα νά συνεννοηθώ μέ τόν Νομι
κό Σύμβουλο. Διατύπωσε πάρα 
πολύ καλά, τήν δυνατότητα, τήν ή- 
μέρα πού θά γίνη ψηφοφορία γιά 
τήν μομφή νά γίνη παράλληλη ψη
φοφορία γιά τό ναι ή δχι στις άρ- 
χοιρεσίες.

Τά θέμα άπό άποψη τυπικά, νομί
ζω δμως καί ούσιαστικά διαδικα
στική, δέν έχει καλυφθή. Είχαμε έ- 

■ 8ώ, δέν ξέρω πόσοι συνάδελφοι πα- 
ρακολούθη-σαν άκριβώς τά λεγάμε
να τού Νομικού Συμβούλου, είχαμε 
μερικές άλληλοσυγκρουόμενες άπ ό
ψεις, τού Νομικού Συμβούλου.

Τελικά, προσωπικά πιστεύω δτι υ
πάρχει αύτή ή νομική δυνατότητα νά 
ήώνη τήν μέρα πού θά γίνη τό Δημο
ψήφισμα γιά τήν μομφή καί τό Δη
μοψήφισμα γιά τό νοί ή δχι στις 

ί Εκλογές. Αύτό είναι νομικό θέμα καί 
θά τό κυττάξουμε. Πάντως υπενθυμί
ζω δτι ό Νομικός Σύμβουλος δέν 
πήρε καμμία κατηγορηματική θέση.

Τώρα γιά τό θέμα τής μομφής καί 
τής Διοικοΰσας Επιτροπής. Δια
τυπώθηκε ό φόβος δτι θά μάς διο
ρίσουν προσωρινή Διοίκηση ή οποία 

, θά μείνη άγνωστο γιά πόσο καιρό 
καί άγνωστό μέ τί προθέσεις. Ή 
προσωρινή Διοίκηση διορίζεται άπό 
τό Πρωτοδικείο, μέ βάση τήν αίτηση 
πού κάνει πάν μέλος έχον εννομο 
συμφέρον καί αύτό φυσικά θά είναι 
ενα άπο τα μέλη τού Συλλόγου έδώ 
πέρα, συνδικαλιστές κλπ. Τυπικά 
ό Πρωτόδικης κυττάει άν τά μέλη 
πού προτείνονται γιά τήν προσωρι
νή Διοίκηση έχουν κάποιο νομικό 
κώλυμμα.

| Ή πρότασις τής Δ.Σ.Σ. είναι, 
μάλλον δέν είναι πρόταση, είναι πρό
θεση, ή πρόθεσή της; είναι σέ περί- 

1 πτώση έπιψηφίσεως τής μομφής, 
ί τό δηλώνουμε καί δεσμευόμαστε πιά 
άφοΰ τό δηλώνουμε, έχιει δηλωβή καί 
προχθές στήν Θεσσαλονίκη σέ άνά- 
λογη συγκέντρωση, νά προτείνη προ
σωρινή Διοίκηση πού θά άποτελή- 
ται άπό μέλη, άπό στελέχη όλων 
τών συνδικαλιστικών κινήσεων κατ’ 
ίσο άριβμό γιατί πιστεύει καί έτσι 
είναι, δτι ό σοπός τής προσωρινής 
Διοίκησης δέν είναι τίποτα άλλο, 
παρά οί άρχαιρεσίες πού σημαίνει 
ίση συμμετοχή εις τήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗ καί ένφς έλεγχος τών αρχαιρε
σιών.

Αύτή είναι ή πρόταση καί παρα
καλώ πάρα πολύ νά τήν σκεφθείτε.

(Χειροκροτήματα)

Συνάδελφοι,
"Εχει πολλές φορές ακουστή σέ 

αύτήν τήν αίθουσα, δτι ό συνδικαλι
σμός ένδιαφέρεται γιά τά άμεσα οί- | 
κονομικά συμφέροντα τών Εργαζο- ! 
μένων άλλά καί γιά τά γενικώτερα 
κοινωνικά ζητήματα πού μέ τόν έ
ναν ή τόν άλλον τρόπον Επιδρούν 
στήν ζωή τους.

Σοβαρώτατο ρόλο έπαιξε καί παί- 
ζη μέχρι τήν κατάργησή τού ό Νό
μος 330)76 γιά τήν ζωή μας σάν 
Εργαζομένων. "Αλλοι όιμλητές έχουν 

ί άναφερθή ήδη στά γεγονότα μετά 
τήν ψήφιση άπό τήν Βουλή αύτού 
τού Νόμου. Έγώ θά ήθελα νά στα
θώ μόνον σέ ώρισμένα σημεία πού 
κατά τή γνώμη μου έχουν σημασία.

Τό άνώτερο δργανο τού Συλλό
γου μας, ή Γενική Συνέλτυση πού : 
πραγματοποιήθηκε στήν Θεσσαλο- 

ι νίκη, στις 8 Απριλίου 1976, είχε 
καταδικάσει τό άνεργαικό Νομοσχέ- 

j διο καί είχε διακηρύξει τήν άπόφα- 
σή μας νά άγωνισθοΰμτ μέ κάθε μέ
σο κατά τής οποιοσδήποτε Επιβου
λής τών δικαιωμάτων τού Κλάδου 
καί σέ συμπαράσταση σέ κάθε άλλο 
K?άδο Εργαζομένων πού θά αντιμε
τώπιζε παρόμοια Επιβουλή.

Τό Δ.Σ. τού Συλλόγου μας δε
σμευότανε άπό αύτήν τήν άπόφαση 
ής Γενικής Συνέλευσης. Τήν κρίσι-j 
μη στιγμή δέν πειθάρχησε σέ αύ
τήν τήν άπόφαση καί διάσπασε τό 
μέτωπο τών Εργαζομένων.

Τό Ερώτημα είναι γιατί τό Προ
εδρείο τού Συλλόγου μας διαχώρησε 
τήν θέση του καί δέν άκολούθησε 
τήν παράταση κατά 24 ώρες, τής 
άπεργίας τού Κλάδου μας; Τί μεσο
λάβησε άραγε σίς 25.5.76 καί άλ
λαξε ή άπόφαση γιά συμμετοχή στήν 
άπεργία;

Στο σηιμείο αύτό θέλω νά ρωτήσω 
τόν κ. Πρόεδρο τού Δ.Σ. τού Συλ
λόγου μος, άν θεωρεί τόν Νόμο 
330)76 Εργατικά ή άντεργατικό; 
Στήν ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ, στις 21.
7.76 μάς πληροφορεί γιά τήν φιλ- 
εργατικότητα τού Νόμου. Στις 22.
5.76 μιλούσε γιά άντεργατικό Νο
μοσχέδιο. Υιοθετούσε τήν κήρυξη 
τής άπεργίας. Φαίνεται δμως δτι τά 
Προεδρείο τού Δ.Σ. τού Συλλόγου 
μας, μελετούσε τρόπους καί αφορ
μές γιά νά τήν ύπονομεύση καί δέν 
μπορούσε νά ένεργήση διαφορετικά.

Ή δράση του άκολουθεί μιά συνε
πή άντισυνδικαλιστική πορεία καί 
στήν ΓΕΣΕΕ καί στο Εργατικό 
Κέντρο 'Αθήνας. Είναι ή στάση τού 
Ελεγχόμενου Κρατικού Συνδικαλι
σμού. Στή συγκεκριμένη περίπτωση 
τήν χρυσή ευκαιρία έδωσαν στόν κ. 
Θεοφανόπουλο καί στους συνεργά
τες του, οί προβοκατόρικες Ενέργει
ες υπόπτων στοιχείων στις 25.5.76.

Τότε λοιπόν, Εμφανίσθηκε ό κ. Δ. 
Χαρϊτος καί άνάφερε στούς Συμβού
λους δτι έξω καταλύεται τό δημο
κρατικό μας πολίτευμα καί δέν 
πρέπει νά συμιμετάσχουμε στήν κατά 
24 ώρες παράταση τής άπεργίας, 
γιατί μπαίνουν σέ κίνδυνο οί ατο
μικές μας Ελευθερίες καί τά δικαιώ- 
ματά μας, σάν Εργαζομένων.

"Ετσι τά Προεδρείο συνεχίζοντας 
τήν διαβρωτική καί διασπαστική 
τακτική του, παρουσίασε τά έπεισό-

Ή ομιλία τού
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 5η ΣΕΛ.)

πασχολήσεως, νά δεχθή 25 τροπολο
γίες, στο άρτιο υποτίθεται νομο- 
θέτημά του, δχι τροπολογίες πού 
υποβάλλαμε εμείς, τροπολογίες πού 

I ύπέβαλλε ή Γενική Συνομοσπονδία, 
δπως είπε ό Υπουργός Άπασχολή- 

■ σεως.
Οταν 50.000 Εργαζόμενοι σέ δ- 

λον τόν κόσμο πού ανήκαν στις 10 
μεγαλύτερες διεθνείς 'Ομοσπονδίες, 
μεταξύ τών οποίων καί ή ΦΙΕΤ ή 
Διεθνής 'Ομοσπονδία ’Ιδιωτικών καί 
Τραπεζιτικών Υπαλλήλων στήν ο
ποία άνήκουμε Εμείς, οί Τραπεζικοί, 
έξεδήλωνε τή συμπαράστασή της 
στόν άγώνα μας, Εμείς θά πηγαί
ναμε σήν δουλειά μας σάν νά μήν 
συμβαίνη τίποτα;

Καί κάτι άλλο. Τό Καταστατικό 
τής 'Ομοσπονδίας είναι αυστη
ρόν, αύτό σημαίνει σέ μιά τυπική, 
νομικιστική γλώσσα, δτι οί άποφά- 
σεις, είναι υποχρεωτικές γιά τούς 
Συλλόγους - μέλη, δέν είναι Συντο
νιστική ’Επιτροπή, δπου ό καθένας 
μπορεί νά διαφωνήση ή νά μήν δια- 
φωνήση καί είναι ενδεχόμενο κάποιος 
Σύλλογος, νόμιμα καί θεμιτά, νά 
διαφωνή μέ μιά άπόφαση τής Όμο- 

ί οτπονδίας, ΰποχρεοϋται δμως νά τήν 
έφαρμόση καί δυστυχώς ή εύτυχώς 
ή μόνη, διέξοδος είναι νά συγκλη- 
θή Γενική Συνέλευση τού κυριάρχου 

: οργάνου, τού Σωματείου - μέλους 
καί άποφασίση τήν διαγραφή του ή 
τήν άποχώρησή του άπό τήν ΟΤΟΕ.

Δέν υπάρχει άλλη λύσις. Αύτές 
ήταν οί άποφάσεις, συνάδελφοι, πού 

; πάρθηκαν τις κρίσιμες Εκείνες μέ
ρες καί θά μοΰ Επιτρέψετε νά πώ, 
γιατί προσωπικά, χωρίς νά θέλω νά 
τονίσω τόν προσωπικό μου ρόλο, 
γιατί προσωπικά Ενώ ήδη άπό,,τό 
μεσημέρι τής Τρίτης 25 Μαΐου έ,πι- 
κρατοΰσε αύτή ή τρομακτικά δραμα
τική άτμόσφαιρα μέ τά γνωστά Ε
πεισόδια, γιατί κατά τήν γνώμη

προέδρου τής Ο.Τ.Ο.Ε.
μου είσηγήθηκα σάν Πρόεδρος τής 
'Ομοσπονδίας μας τήν παράταση 
γιά ένα ακόμη 24ωρο τής άπεργίας
μος.

Ο λόγος συνάδελφοι, ήταν δχι 
μόνον αύτός πού άνέφερα πριν. Υ
πήρχε καί ένας δεύτερος λόγος. Α
πό τό μεσημέρι τής Τρίτης 25 Μαΐ- 
ου σέ δλες τις Τράπεζες, κατ’ Εντο
λήν καί κατά προτροπήν, έξωσυνδι- 
καλιστικών παραγόντων, Ετθή σέ κί
νηση ένας πρωτοφανής άπεργοσπα- 
στικός μηχανισμός.

Οί πιέσεις αύτές καί στο άτομό 
μου, κορυπ-ώθηκαν μέ δραματική έν
ταση τό όπόγευμα τής Τρίτης. ’Εάν 
τυχόν πέραν τών άλλων βασικών λό
γων πού άνέφερα πριν σέ σάς συν
άδελφοι, τό Εκτελεστικό Συμβού
λιο τής 'Ομοσπονδίας μας, τό βρά
δυ τής Τρίτης, άνέστελλε τήν άπερ- 
γισκή κινητοποίηση, θά έσήμαινε 
δτι αύτή ή άναστολή είχε παρθεί κά
τω άπό τήν άπειλή τού άπεργοσπα- 
στικού μηχανισμού καί τις πιέσεις 
τών έξωσυνδικαλιστικών παραγόν
των, καί πίστεψα άκράδαντα δτι 
Εάν τυχόν τό άφήανμε αύτό νά πε- 
ράση τήν Τετάρτη τό πρωί, δέν θά 
ύπήρχε ούτε 'Ομοσπονδία, οϋτε Σύλ
λογοι στο Τραπεζικό κίνημα.

(Χειροκροτήματα)
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Τό τί έπκολούθησε τήν 26ην Μαΐ
ου γιά τά διαδραμόντα γεγονότα 
τής 27ης Μαΐου δέν θά τά άναφέ- 
ρω. Περιορίζομαι νά πώ δτι καμμία 
μομφή δέν υπήρξε οϋτε υπάρχει έ
ναντίον τού ιστορικού Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής Τρα- 
πέζης.

(Χειροκροτήματα)
Καί κάτι άλλο. "Οπως άνεκοίνω- 

σε τά Εκτελεστικό Συμβούλιο τής 
'Ομοσπονδίας μας στις 31 Μαΐου 
1976 καί δπως έδήλωσα καί έγώ 

ί προσωπικά, στό ’Εκτελεστικό Συμ- 
I βούλιο σέ καμμία περίπτωση οϋτε 
άπάντησα, οϋτε θά άπαντήσω στούς 

! προσωπικούς λιβέλους καί στις Ε

πιθέσεις έναντίον μου.
(Χειροκροτήματα)

Αύτό δέν τό κάνω άπό μεγαλοψυ
χία. Πιστεύω δτι προέχει πριν και 
πάνω άπ’ δλα ή Ενότητα τού Κλάδου 
μας καί ή συσπείρωσή μας, καί δχι 
νά κατηγορηθή ή νά άθωωθή οποιοσ
δήποτε συνάδελφος μας, δποιο άξί- 
ωμα καί αν κατέχει.

Καί άν μοΰ Επιτρέπετε μία τελεί- 
ως προσωπική γνώμη. Τό θέμα πού 
άντιμετωπίζεται, δέν Εκφράζω αύ
τή τή στιγμή τις άπόψεις τής 'Ομο
σπονδίας, μιλάω σάν συνάδελφος, 
καί άφοΰ ζητήσω συγγνώμη γιά τήν 
κατάχρηση τού χρόνου πού σάς έκα
να κα ίτελειώνων Εκείνο τό όποιο 
προέχει είναι ταχύτατα, ό ίστορι- 

ί κδς καί μεγάλος Σύλλογος τών Υ
παλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης, 
νά αναδείξη τήν όποιαδήποτε Διοί
κηση νομίζει τό κυρίαρχον Σώμα ό
τι πρέπει νά άναδείξη, γιά νά ξε- 

i περάση καί νά άντιμετωπίση τά 
! προβλήματα πού δπως άκουσα άπό 
ί όλους σας, ύπάρχουν.

Γιά μάς είναι τελείως αδιάφορα 
καί δέν μπορούμε νά πάρουμε θέση 
στήν Ετυμηγορία τών συναδέλφων 

! τής Εθνικής Τραπέζης. "Οποιος 
! καί άν είναι ό Εκπρόσωπος τών συν
αδέλφων τής ’Εθνικής Τραπέζης, καί 
σήμερα καί αύριο καί εις τό μέλλον, 
τόν βλέπουμε σάν ένα ισότιμο μέ
λος τής Τραπεζικής οικογένειας, 
πού άπό τήν στιγμήν κατά τήν ο
ποία Εκπροσωπεί αύτήν τήν ένδοξη 
παράδοση πού λέγεται Εθνική Τρά
πεζα, άποτελεί άναπόσπαστο κομ
μάτι τής Τραπεζοϋπαλληλικής οι
κογένειας καί άκριβώς αύτήν ήν 
Ενότητα θέλουμε νά διατηρήσουμε 
καί θά σφυρηλατήσουμε, γιατί θά 
καταποντισθούμε δΧοι καί μικροί 
καί μεγάλοι Σύλλογοι μέσα στόν 
Κλάδο, αν τυχόν δέν συσπειρωθού
με καί δέν προβάλουμε μιά γρανι
τώδη Ενότητα πρός πάσαν κατεύ
θυνση.

(Χειροκροτήματα) ό

δια Εντελώς διαστρεβλωμένα καί ! 
μέ παραπλανητικό τρόπο μέ σκοπό ! 
νά σπείρη σύγχιση, άπογοήτευση ’ 
καί φόβο.

Τό άποτέλεσμα ήταν ή γνωστή 
καί Επονείδιστη άπόφαση σέ δεύ
τερη ψηφοφορία καί όψοΰ πρώτα 
παραιτήθηκε ό κ. Θεοφάνόπουλος. 
Αλήθεια, πόσες φορές έχετε παραι 

τηθή μέχρι σήμερα κ. Πρόεδρε; Τήν 
ίδια μέρα ό «. Μαύρος έδήλωνε δ- 
τι δέν είχε άντιληφβή τίποτε άπό 
τά «τρομερά» γεγονότα, αν καί βρι
σκόταν σέ μικρή άπόσταση καί ά- 
πέδιδε τις μετέπειτα προβοκάτσιες 
στήν δράση τών πρακτόρων καί 
νοσταλγών τής άνωμαλίας.

Οί δηλώσεις Επόμενα τού κ. Χα
μίτου, έρχονταν σέ αντίθεση μέ τις 
διαπιστώσεις τού κομματικού του 
Αρχηγού καί αύτό Επειδή άναψέ- 
ρεσθε σέ κομματικούς πράκτορες 
κύριε πρόεδρε.

Σέ αύτό τό σημείο πρέπει νά Ε- 
ξάρώ τις δημοκρατικές άντιλήψεις 
τού κ. Χαρίτου, ό όποιος κατάφερε 
νά άναρριχηθή άντιπρόσωπος γιά 
τό ΕΚΑ, μέ τις παραιτήσεις δύο Ε
κλεγμένων Εκπροσώπων τού συνδυα
σμού του. Μετέπειτα Εκλέχθηκε 
στήν θέση τού Γραμματέα τού Ε.
Κ .Α.

Καί έχω νά ρωτήσω αν στό Ενερ
γητικό του περιλαμβάνεται ή μή έ- 
πανεγγραφή τών διαγραμμένων άπό 
τό ΕΚ Α Σωματείων; Έκτος άπό 
τό Επιχείρημα τών «κινδύνων» τό 
Προεδρείο τού Δ.Σ. πρόβαλλε τόν 
ισχυρισμό δτι ήταν μάταιη ή 24- 
ρη άπεργία καί έπρεπε νά προχω
ρήσουμε σέ άπεργία διάρκειας. Δη
λαδή δέν θέλαμε τήν 24ωρη, άλλα 
θέλαμε τήν διάρκειας.

Η άντίφαση είναι ολοφάνερη καί 
δέν χρειάζεται νά άναλυθή. Τό σω
στό δμως πού πρέπει νά τονισθή εί
ναι δτι έπρεπε δσο τουλάχιστον συ
ζητιόταν τό άντεργατικό Νομοσχέ
διο στήν Βουλή νά συνεχίζεται ό 
άπεργιακός αγώνας.

Αλλο «συντριπτικό» Επιχείρημα 
τού κ. Θεοφανόπουλου ήταν, δτι 
στις άλλες Τράπεζες υπήρχαν ά- 
περγοσπάστες καί γι’ αύτό θίγον
ταν τά συμφέροντα τού Εργοδότη 
μο ς καί δέν θά έπρεπε Εμείς νά συ- 
νεχίσουμε νά άπεργοΰμε. Δηλαδή 
μάς ζητάει νά Εξαρτήσουμε τήν δι
κή μας, άγωνιστική θέση άπο τήν 
στάση τών άπεργοσπαστών.

Αύτές είναι φθηνές δικαιολογίες 
που θέλουν να κρυψουν τήν αλήθεια 
άπό τά μάτια τών συναδέλφων Ή ά- 
λήθεια είναι δτι ό κ. Θεοφανόπου- 
λος καί οί συνεργάτες του, κάνουν 
στόν χώρο μας, μελετημένα, μεθο
δευμένα καί ραφιναρισμένα αύτό 
πού όνσμάζουμε κρατικό Ελεγχόμε
νο συνδικαλισμό.

Καί στις ψευτοκατηγορίες έχου
με νά άπαντήσουμε δτι αύτός καί 
οί συνεργάτες του κάνουν κομματι
κά συνδικαλισμό καί δχι Εμείς. 
Σχψτικά μέ τήν σχέση κομμάτων - 
συνδικαλισμού, δέν μάς έχει Εξη
γήσει τί Εννοεί, όταν καταγγέλει 
κομματικούς πράκτορες καί Επιρ
ροές, μήπως Εννοεί τά τρία τηλε
φωνήματα πού λέγεται δτι δέχθη
κε άπό έξωτραπεζικούς παράγον
τες στις 25.5.76 πριν παρθή ή ά
πόφαση κατά τής συνεχίσεως τής 
άπεργίας;

Δεχθήκατε αύτά τά τηλεφωνήμα
τα κύριε Πρόεδρε; ’Εμείς πιστεύ
ουμε δτι κάθε συνάδελφος μπορεί 
νά άνήκη σέ δποιο κόμμα κρίνη αύ
τός. Ή συνδικαλιστική του δράση 
μεταφέρει τις γενικές, ιδεολογικές, 
πολιτικές καί άλλες άντιλήψεις 
του καί τις κάνει πράξεις. Αύτό δέν 
σημαίνει δτι γίνεται πράκτορας 
κάποιου κόμματος, οϋτε δτι προ- 
σπαθή νά ύποτάξη τόν συνδικαλι
σμό στα συμφέροντα τού κόμμα
τος.
"Οσον άφορά τήν Δημοκρατική Συν 

δικολιστική Συνεργασία δέν έχει 
νά μάς παρουσιάση ό κ. Θεοφανό- 
πουλος καμμία τέτοια συγκεκριμέ
νη Ενέργεια. ’Αντίθετα Εμείς κατα
γγείλαμε Επανειλλημένα τόν κ. 
Θεοφανόπουλο σάν κομματικό πρά
κτορα, πού προσπαθεί νά ύποτάξη 
καί τά συμφέροντα καί τις διεκδι
κήσεις μας, σέ συγκεκριμένους 
κομματικούς παράγονττς, στόν κ. 
Λάσκαρη καί στούς πίσω άπ’ αύ- 
τόν.

Στόχος τής κρατιής πολιτικής 
στόν συνδικαλισμό, δπως έχει φα
νεί ξεκάθαρα όστό καιρό, είναι νά 
διασπάση, νά κτυπήση νά κατακερ- 
μ ατίση τό συνδικαλιστικό κίνημα 
καί νά θάψη τις διεκδικήσεις τών 
Εργαζομένων. Νά τούς άφαιρέση 
κεκτηιμένα δικαιώματα καί νά φορ- 
τώση στις πλάτες τους τά βάρη 
τής οικονομικής κρίσης.

Αύτό Επιδιώκει νά κάνη ό κ. 
Θεοφάνόπουλος στόν Κλάδο μας. 
Άναφέρεται στήν περίεργη πλειο- 
ψηφία τής ΟΤΟΕ, αύτήν τήν προ
βλέπει τό Καταστατικό τής ΟΤΟΕ. 
Στήν λογοδοσία του σάν Γενικός 
διορισμένος Γραμματέας τής Ο.Τ. 
Ο.Ε. άπό τόν κ. Λάσκαρη δέν έπε- 
σήμανε τίποτε σχετικά μέ τήν άτέ- 
λεια τού Καταστατικού.

"Επειτα δέχθηκε μέ εύχαρίστη- 
ση νά τόν έκλέξη ή ίδια πλειοψηφία 
Γενικό Γραμματέα τής ΟΤΟΕ. Τώ
ρα έρχεται καί δέν τήν άναγνωρίζει.

Καί έδώ βρίσκεται πραγματικά ό 
κίνδυνος. Ή Επιδίωξη γιά διάσπα
ση τής ΟΤΟΕ, γιά άποδυνάμωση. 
τού Κλάδου μας.

Πρόσφατο δείγμα ή όιγωγή κατά 
τής ΟΤΟΕ. Μέ αύτήν ό ύπό μομφή 
καί άνάκληση Πρόεδρος τού Δ.Σ., 
τού Συλλόγου καί οί συνεργάτες 
του ζητούν άκύρωση τής Εκλογής 
τών νέων οργάνων τού Έκτελεστι- 
οΰ τής ΟΤΟΕ.

Ωστόσο ό κ. Πρόεδρος δπως 
μάς πληροφορεί στήν Εφημερίδα 
του, είχε υποβάλλει παραίτηση όστό 
τό αξίωμα τού Γενικού Γραμματέα. 
Είναι άξιον όστορίας, πότε καί πό
σο ισχύουν κάθε φορά οί παραιτή
σεις τού κ. Προέδρου.

"Ας υποθέσουμε δμως, χωρίς νά 
Επεμβαίνουμε στό έργο τής δικαι
οσύνης δτι ή αγωγή γίνεται δε
κτή, τί μπορεί νά όπτοφασίση το 
Διαστήριο, τίποτα άλλο παρά τήν 
Επανάληψη τής ψηφοφορίας στά Ε
κτελεστικό τής ΟΤΟΕ. Περιμένει 
μήπως ό κ. Πρόεδρος νά εύοδοθοΰν 
ξανά οί Εξωτραπεζικές πιέσεις καί 
νά τόν ξαναεκλέξη τά Εκτελεστι
κό τής ΟΤΟΕ έπει,τα άπό τήν όλο- 
ψάνερη άποστασία του;

Καί ρωτάω ξεκάθαρα τόν κ. Θεο
φανόπουλο νά όσταντήση, Επιδιώκει 
ή δχι τήν διάσπαση τής 'Ομοσπον
δίας καί τήν ίδρυση νέας Ελεγχό
μενης άπό τό Κράτος καί αν δχι τί 
νόημα έχουν οί Επιθέσεις του Ενάν
τια στά κρατικά καί διεθνή μονο
πώλια; Μήπως οί υπάλληλοι τών 
άλλων Τραπεζών ταυτίζονται μέ 
τις Τράπεζες αύτές, δπως πάει με
ταφυσικά νά ταύτιση; ό κ. Θεοφα- 
νόπουλος τήν ΕΤΕ μέ τά προσωπι
κό της; Γιατί δσο κΓ αν ή ζωή μας 
καί ή καριέρα μας είναι δεμένη 
μέ τήν Τράπεζα, δέν παύει ή σχέση 
ύπάλληλου - Τράπεζας νά είναι 
σχέση μισθώσεως Εργασίας.

Θά ήθελα στό σημείο αύτό νά 
Επιβεβαιώσουμε μέ ψήφισμα τήν 
Εμπιστοσύνη καί προσήλωσή μας, 
στήν ΟΤΟΕ, ή όποία μέ τήν δράση 
της τόσα μάς έχει προσφέρει σέ 
Επαγγελματικές καί άλλες διεκδι
κήσεις τόν τελευταίο καιρό.

Υπάρχει καί μιά περίεργη κα
τηγορία άνάμεσα στούς συνεργάτες 
τού κ. Θεοφανόπουλου, πού Εμφανί
ζεται δτι Εκπροσωπεί τούς μή Πτυ- 
χιούχους. Οί κύριοι αϊτοί έχουν υ
ποβάλει ένα υπόμνημα στις 16.7. 
75 πού κατέληγε μέ τήν άπειλή τής 
προσφυγής εις τά Δικαστήρια.

Τον ττερασ-μένο Ackv;; βριο, άπε- 
τέΧεσον μέλος του Προεδρείου του 
Δ.Σ. του Συλλόγου. Άτηρ τότε έ
χουν περάσει 9 μήνες, και ο ντε 
προσφυγή στό δικαστικό άγώνα 
έγινε, οϋτε καμμιά άλλη κινητοποί
ηση, οϋτε πολύ περισσότερο μιά ά
περγία, γιά μιά 24ωρη κλήθηκαν 
οί συνάδελφοι αύτοί νά άποφασί- 
σουν καί ψήφισαν κατά.

Ένώ τό θέμα άφορούσε άκριβώς 
την κατοχύρωση τού δικαιώματος 
τής άπεργίας. Δέν μπορούμε Επό
μενα σε αυτούς νά τρέφουμε καμ- 
μιά Εμπιστοσύνη δτι θά προωθή
σουν τό θέμα τών μή Πτυχιούχων, 
γιά τό όποιο έκλέχθηαν, οϋτε κα
νένα άλλο πρόβλημα τού Προσω
πικού.

Ή βόμβα πού λένε γιά αϋριο, 
είναι δτι ό κ. Διοικητής άπέρριψε 
τό αίτημα τών μή Πτυχιούχων καί 
τούς παραπέμπει εις τήν Βουλή. 
"Αν τό ψηφίσει λέει ή Κυβέρνηση, 
κάποιο νομοσχέδιο άόριστο, αύτήν 
τήν λύση άναπαύσεως, αύτό τό Ε
πίτευγμα θά μάς παρουσιάσουν 
αϋριο οί μή Πτυχιοΰχιοι.

(Χειροκροτήματα)
Γ ιά μάς είναι μία λύση νά πέ- 

ση ό κ. Θεοφάνόπουλος καί οί συν
εργάτες του. Όποιαδήποτε προ
σωρινή Διοικούσα ’Επιτροπή, θά 
είναι λιγώτερο Επικίνδυνη καί ο
πωσδήποτε άν συμφωνηθή διά κοι
νής Εμπιστοσύνης θά μάς οδηγήσει 
τό ταχύτερο μέ άρχαιρεσίες στό 
ξεκαθάρισμα τού Συλλόγου μας, 
ά-Ψό τά ύποπτα στοιχεία. ,,

Ναι, λοιπόν συνάδελφοι, στήν 
μομφή καί άνάκληση τού Δ.Σ. τού 
Συλλόγου μας, ναί στις νέες αρ
χαιρεσίες γιά τήν Εξυγίανση τού 
Συλλόγου. Ή Δημοκρατική Συνδι
καλιστική Συνεργασία θά κάνη δ,τι 
είναι δυνατόν γιά νά τελειώσουμε 
τόν άγιο αύτό σκοπό. Δέν μένει 
παρά καί ή δική σας συμμετοχή γιά 
νά πετύχουμε.

Ευχαριστώ
(Χειροκροτήματα)
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Ή ομιλία τού συναδέλφου I. ΜΥΛΩΝΑ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 5η ΣΕΛ.) | to, καί τήν οργάνωσή μας. Πώς

j δμως, έξασφαλίζ^ται ή Ενότητά 
τές (στδ θέατρο πού συνέχεια | αΧς> όταν διαφέρουν, δπως φαίνε- 
παίζει) των δικών του Ενεργειών- ται, οί βλέψεις καί τά συμφέρον-

Γι’ αύτό έπιτίθεται δ κ. θεο- 
φανόπουλος μέ τδ δημοσιογραφι
κό του όργανο σέ δλους δσους ύ- 
πέγραψαν, σέ δλους δσοης θέλη
σαν νά εφαρμόσουν τδ καταστα
τικό, καί νά ζητήσουν σύνκληση 
Γενικής Συνελεύσεως. Τούς κα
τηγορεί δτι άποτελοϋν μια ώργα- 
νωμένη κομματική ή συνδικαλιστι 
κή μειοψηφία, πού μέ τδ νά ζη
τούν Γενική Συνέλευση είναι οί 
πρωτεργάτες, λέει, τής ανωμαλί
ας!

Φωνάζει δ κλέφτης νά φύγει 
δ νοικοκύρης... λέει ή παροιμία.

(Χε ι ροκροτήματα)
Ακόμη, θέλει νά τρομοκρατή- | διασπαστική τακτική πού εύνοεΐ 

ση τούς συναδέλφους, λέγοντας, | την έργοδοσί-α;

τα ακόμα τών άνθρώπων, πού ύ· 
ποτίθεται δτι έκπροσο>ποϋ\ τούς 
συναδέλφους, άπδ τά συμφέροντα, 
τού συνόλου τών συναδέλφων;

Γι’ αύτό χρειάζεται νά Εξετά
ζουμε κάθε φορά, τόν ρόλον πού 
παίζει καθένας. ’Αλλά στή συγ
κεκριμένη περίπτωση, δέν είναι 
μόνον δ προσωπικός ρόλος ώρισμέ 
νων, είναι IVa δλόκληρο κύκλω
μα συνάδελφοι, μιά δλόκληρη νο- την καταθέτω) συνάδελφοι..·

1 στΡ·°πία· ,'Ετ®' ή μ°!-^=ρή δέν λέεί Ή άγωγή αύτή είναι πολύ με- 
τίποτα. άν περιωριστή στδν κ. j γάλο πράγμα, δέν είναι τυχαία, 
(θεοφανύπουλο, η στα ά/ > α μέλη κα[ πρέπει νά μάς προβληματίζη.

εδρείο. δέν άλλάζουν μόνον πρό
σωπα, άλλάζει καί ή νοοτροπία 
στή σύνθεσή του.

Τά μέλη πού Επιχείρησαν τήν 
διάσπαση, δ πως είναι φυσικό δέν 
έπανεξελέγησαν. Καί τότε, τά μέ
λη αυτά, κατέθεσαν άγωγή. γιά 
νά άκυρώσσυν τήν διαδικασία καί 
νά παραμείνουν στις θέσεις τους. I 

Ό κύριος Πίσκοπος, άναφερ-! μ01ς.

Ή ομιλία τής συν. Μ. Γραμματικού
ζομένων, ένέντΙ» »έ ένα* Νόμο πού ] είμαστε πρόσωπα άνεΰθυν&, πώξ 
έξυπήρετέΐ μόνον τούς έργοδότες, j μπορεί να τά λέει αυτά μέσα ή ΤΡΑ- 
Κ&ί έίναΙ πεντακάθαρο γιά τόν κάθε j ΠΕΖΙΤΙΚΗ, όταν ή ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ 
Εργαζόμενο, γιά τόν κάθε συνάδελ- είναι όργανον τού Συλλόγου καί ο- 
φο οτι οποίος στάθηκε Ενάντια σέ ταν υπάρχει μιά μερίδα μελών τού 
αυτόν τόν άγώνα ήταν άπό πριν το- Συλλόγου πού ζητάνε τήν μομφή 
ποθετημένος μέ την πλευρά τών του.
Εργοδοτών. ^ "Αν γιά τόν κ. Θεοφανό,τουλο ή

, , , , *^αι °* Ενέργειες τοΰ κ. Θεοφανο- κινητοποίηση τών Τραπεζοϋπαλλή-
μένα για την προώθηση και επιλυ- ' πουλου αυτές τις ημέρες, γιά νά χων μέ τήν ’Ομοσπονδία μας μπρο- 
ση τών τόσο καυτών προβλημάτων μην πούμε γιά τις προηγούμενες, ; στά, πού πρώτη ξεκίνησε τόν άγώ-

δείχνουν καθαρά δτι κάθε άλλο πα· να γιά νά άποσυρθή το άντεργατι-

Σ υνάδελφο ι,
Θεωρώ άναγκαΐον νά μιλήσω στή 

σημερινή Γενική Συνέλευση, δΐίωξ 
θεωρώ άναγκαΐον νά μιλήσουν κάί ό
λοι οί συνάδελφοι, γιατί Βλέπω δτι 
ή σημερινή Γενική Συνέλευση πού 
συγκαλέσθηκε άπό μάς τούς ίδιους 
είναι κρίσιμη καί πολύ σημαντική 
γιά τόν Σύλλογό μας, καί συγκεκρι-

πώς οί υπογραφές τους χρησιμο
ποιήθηκαν κατά διαφόρους τρό
πους τάχα, πριν κατατεθούν. Εί
ναι ψέμμα. Καί δ κ. Θεοφανόπου 
λος, Εχει επίγνωση τού ψέμματος 
αυτού. Οί 578 υπογραφές, μόλις 
συγκεντρώθηκαν κατατέθηκαν εις 
τδ Διοικητικό Συμβούλιο μέ τδ 
ύπ άρ. πρωτ. 2818 τής 31-5.76 
διαβιβαστικά έγγραφο.

Αύτό είναι τδ Εγγραφο, φωτο
τυπία τοΰ όποιου καταθέτουμε, 
γιά νά μήν ύπάρχη καμμία πα
ρεξήγηση. Καί αύτό τδ Εγγραφο 
ανήκει σέ δλους τούς συναδέλ
φους. Δέν φέρει κανένα τίτλο κι- 
νήσεως. Καί Ετσι, πέφτει στό κε
νό καί δ άλλος εκφοβιστικός Ψί
θυρος, δτι δηλαδή κάποιοι ύφάρ. 
πασαν τις υπογραφές μας, γιά δι
κό τους όφελος. Τδ Εγγραφο, εί
ναι ήδη στή διάθεση τής Γενι
κής Συνελεύσεως.

Γιά τεχνικούς όιμως μόνον λό- 1 
γους, , όπως ή συγκέντρωση καί j

θηκε στην άγωγή αύτή κάπως Ή σημερινή Γενική Συνέλευση έ- ρά στο πλευρό μας Βρίσκεται. Αΰ- κό Νομοσχέδιο είναι ύποταγή εις
περίθωοιακά. Τήν άγωγή κατά χει σ“ν ®εμα τΊς τΠν μομφή κατά | τό άποδεικνύεται άπό τό δτι δέν έ- τήν δικτατορία, τότε νά μάς Εξηγή-
τής Όαοσπονδία- πρέπει νά τήν I Το0 * Σ\,,κα1 λέμε Δ’Σ,· δεν νφέρωσε τούς συναδέλφους, γιά ση πως όνομάζεται ή δίκιά του

-λ /λ, 1 , ' ,, ( εννοούμε ολα τα μέλη του, διότι υ- το τι ελεγε το Νομοσχέδιο, δέν είπε στάση πού στόχο είχε νά φέρει στόμαθη δλόκληρο τό Προσωπικό, πήρχε καί ή μειοψηφία, άλλα τό κα- ούτε μία λέξη γιά τό πού μάς θίγει δνομα τής ένάτητας νά φέρη τήν
τσδικάζουμε γιά τήν στάση πού ά- καί άφησε νά έρθη ή παραμόνη Της διάσπαση, τήν διχόνοια άνσμεσά
ναγκασθηκε να παρη ύστερα άπό τό άπεργίας καί νά λένε οι συνάδελφοι μας, γι« νά μάς στέρηση τό Βικοώ
παιχνίδι που του επαιξε ό κ. Θεοφτ γιατί άπεργούμε, ωμα νά άγωνισθούμε γιά τήν ύπερό
ν οπού ος. , , , , Αυτό αποδείχνει τό δτι Εσκιζε τις σπιση των Ιημοκρατίκ&ν μάς δΐκάι-

τοΰ Ποοοδοείου Δέν είντ, ι ττ 1 Γ "Γ r™» Τ........ ir— τ,·,· Κα. άναψερομα, ε,ς την άποφαση άφ.σσες, τήν τρ,τη ήμέρσ τής άπερ- ωμάτων καί τών συνδικαλιστικών
11ρο-δρειου. Δεν είναι θέμα, j Ποιος κάνει λοιπον άγωγες εναν- 1 τ°υ f·1· Y‘« jn* συνέχιση η μη γιας, που κήρυξε ή ΟΤΟΕ, αύτό 6- μας Ελευθεριών, πόύ μέ πάρά πόλ-

προσωπικό, είναι γενικωτερο, θα τίον πο(ων; Είμαστε λοιπόν Ιν- της *™*Τ'**. ενάντιον τού άντερ- ποδείχνει δτι παρά,τήθηκε στή Συν- ,χούς άγώνες, άκέμή καί στά χρό-
δεχθοΟμε ή θά καταδικάσουμε τη \%poi; ’Αντί νά άναγνο,ρίσουν τό Ι°“ : εδρ.αση του Δ.Σ. πού συγ^λήθηκε ν.ά τής δικτατορίας, κατάφεραν όί

• * * ! Κ ’ Ύ Ρ Νομού 330 Και άπαιτω άπο τόν κ, για να άπΰφάσίση γ,ά τήν άπεργία, έργαζόμενοι νά κστΗΚτήθουν
Θεοφανοπουλο να άπαντήση γιατί καί κατόπιν έκΒιάζοντας τό Δ.Σ. μέ Ή στάση του αύτή πού στρέφ- 
σταθηκε έναντια στήν άπεργια; Και τήν παραίτησή του ούσιαστικά, κά- τα, Ενάντια στήν ΟΤΟΕ καί δηλώ-
6ε6αια δεν θεωρω άπάντηση αυτήν ταφερε νά άποσπαση την άπόφαση νε, άνο.χτά δτι άπειθάρχησε στις ά-
που δόθηκε μέσα άπσ την ΤΡΑΠΕ- που ήθελε. ποφάάείς τηξ, Ιέν τό κρύβε, αύτό,
ΖΙΤΙΚΗ, τόν Κίνδυνο δηλαδη των Αυτό άποδείχνρυ» καί όί βρ,σ,ές πού μέ ψήφο βγήκανε καί Spa δη-
κομματων, κα, τον Νομο 330, ενα που άπευ&υνεί μέσα άπό τήν ΤΡΑ- , μοκρατικά, καί 0τ, είναι Αντίθετος
κομμά τον προώθησε. ΠΕΖΙΤΙΚΗ καί έδώ θά μου έτΜτρέ- σρός ούτήν δπως είνα, σήμερα.

Αρα τα κόμματα υπήρχαν άπο την | ψετε νά κάνω μιά παρένθεση Ή ό , . , ν,Ζ,,
άρχη σ αυτήν τήν ιστορία, δπως ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ θεωόεϊτά, διτων 0 *· Θε.°Φσνσπ6υλος όπψς είναι

όε ολουξ, εχει 4 ψήφους

κ. Πρόεδρος: Κίιριε συνά
δελφε, Εχετε δύο λεπτά άκόμη.

κ. I. Μυλωνάς: Κύριε Πρό 
εδρε, μιά ερώτηση, μπορεί νά Ε
χετε δίκαιο. Πόση ώρα θά μιλή- 
ση δ κ. Θεοφανόπουλος;

κ. Πρόεδρος: Τδ ίδιο εί
στε;

κ. I. Μυλωνάς: Βεβαίως, 
δέν είμαι τδ ίδιο. Έχω, όμως μία 
άλλη ιδιότητα· Είμαι Γεν. Σύμ
βουλος στήν 'Ομοσπονδία, καί εί
μαι άπδ τήν ’Εθνική Τράπεζα, 
ένας άπδ τούς 4 καί δ μόνος άπό 
τούς 4, δυστυχώς συνάδελφοι, πού 
υπηρέτησα αύτή τη στιγμή τήν 
υπόθεση της Ενότητας στήν ΟΤΟ 
Ε. Οί άλλοι τρεις συνάδελφοι (κ. 
κ. Θεοφανόπουλος^ Τσαγκάρη, Γι 
αννακόπουλος) γενικοί σύμβουλοι 
κινήθηκαν καί κινούνται διασπα
στικά.

(Χε ιροκροτήματα) 
κ. ΙΙρ ό ε δ ρ ο ς: Έχετε δύο

| θροί; Αντί νά άναγνωρίσουν 
j λάθος ιούς, οί δύο Πρόεδροι, Έ- 
! θνικής καί ’Αγροτικής, καί άντί 
νά δουλέψουν γιά τήν Ενότητα, 
προχωρούν στις αγωγές, στις έ- 
ξωδίκους, καί κλιμακώνουν τις 
διασπαστικές τους ενέργειες. ’Αλ
λά δεν κάνουν λάθος απλώς Δου
λεύουν συνειδητά γιά τήν έργοδο- 
σ-'α μιά καί καλλιεργούν τήν διά
σπαση πού μόνο τούς Εχθρούς 
τών Εργαζομένων εύνοεΐ. 
ίΤαύτάχρονοι διαλογικαί συζητή- 
α«ις).

κ. I. Μυλωνάς: Συνάδελφοι 
υπάρχουν στοιχεία, δέν σάς άφή- 
νουν νά τά πλη-ροφορηθήτε. Πρέ
πει νά ααθαίνωμε ώρισμένα πρά- κάπόιου κόμματος. Τό θέμα Ομως 
γματα. Είναι άδιανόητο αύτό πού ί δεν ®Ρ'σκετοα έδώ< Υ>ατί ό άγώνας,
έπιχειρείται αύτή τή στιγμή. % η-1 νά. μΐν ψηφ.αθή τό Νομοσχέδιο, 

_ ^ - , 11 * ^ 1 < ^ ητο ν ένας άγωνας όλων των έρνα-τα-με πληροφόρηση. _ : _____________________
(Χειροκροτήματα) 

κ. 1. Μυλωνάς: Ζητάμε 
πληροφόρηση, τίποτε παραπάνω, 
και διάλογο. 1 Κύριοι συνάδελφο:

( Εντονοι διαλογ. συζητήσεις)

σ αύτήν τήν ιστορία, δπως ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ θεωρείται δπω| 
υπάρχουν πάντα. "Αλλωστε καί ό κ. γράφει άλλωστε κάτω άπό σόν τί- γν“στ°
Χαρΐτος μάς είπε δτι ή Γ.Σ,Ε.Ε. τλο της, 6+ι είναι όργανο τού Συΐ- 
και τό ΕΚΑ πήραν άπόφαση νά ύ· λόγου κ&ϊ οχ. όργανό τόύ Προέδρου, 
ττοβάλλουν άπλώς προτάσεις, γιά "Ομως αυτά πού γράφει ή ΤΡΑ- 
τροποποιήσεις τού Νομοσχεδίου, γι- ΠΕΖίΤίιΚΗ δέν δείχνουν-αύτό τό 
ατί αύτό θά ύποστήριζε ή άντιπο- πράγμα, ή ΤΡΑΠΕΐι f ΪΚΗ έχει γί- 
λίτευοη μέσα στή Βουλή. , νέι τελικά όργανό τοΰ Προέδρου, ή

Θά μπορούσε νά Κάτηγορήση κά- μάλλον εχει γίνει όργανο τοΰ έκά- 
νεις τόν όποΐονδήπότε, είτε όπερα- στοτε Προεδρεύοντας, διότι όταν ή , „ , , , ,
σπισθή, εΐτέ άντίθέτά, σέ όπο,οδή- ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ άπό τήν άρχη μέχρι σΤ£υ“ °ταν άπειθάρχησε στην άπο 
ποτέ θέμά άκολουθεΐ τήν γραμμή τλ μ Φ“σ1 της πλε,οψηφιας κα, γενικά θ
υ/νστΑι Ait vr.inw-x Τ' Α,ί rr

στήν ΟΤΟΕ, πού δχι μόνον δέν τόϋξ 
χρησιμοπόίήάέ, βώλά τήν ώρα τήξ 
ψηφοφορίας τόύ Γενικού Συμβουλί
ου τής ΟΤΟΕ, στις 27 Μα'ί'ου άπε- 
χώρησε. Γιατί δέν χρησιμοποίησε 
τούς ψήφους πού δικαιούται; μήπως 
γιά νά φανή δημοκράτης; Μά τότε 
πού είναι τά δημοκρατικά του πι-

κ. I. Μυλωνάς: ’Έχω την
κατάθεση τών υπογραφών καί ή | λεπτά άκόμη, άλλοιώς θά σάς κα- | ιδιότητα τσΰ Γενικού Συμβούλου, 
παρακαλουθηση τής τύχης τού έγ ! τεβάσω κάτω Εγώ. ! συνάδελφοι, ζητώ νά σάς μεταφέ-
γραφου αύτού, τοποθέτησα στό τέ
λος τήν υπογραφή μου. Καί δηλώ 
νω πρδς δλους τούς συναδέλφους 
κατηγορηματικώτατa, πώς τις υ
πογραφές τις κατέθεσα άπλώς καί 
μόνον γιά λογαριασμό τους, γιά

κ. I. Μυλωνάς: Συνάδελ- ί 8ω ωΡί3ϋενα πραγματα καί ωρι- 
φοι, ύπάρχθΐ πρόβλημα, πρέπει j ντοκουμέντα...

Ή ομιλία του συν. Ίακ. Φριζή
• υιριοι συνάδελφοι, ι Εύχομαι νά διαψευσθώ χίλιες ψο-

Γον χ,ρονο πού σας έφαγε ό κ. ρές, δ,ότ, δέν κάνω πολιτική, άλλα
^μ«Ασς:,,??„.ΤΟν_!ί?λΤ0 έγώ', ^Υ^Κομσι άγνά γ,ά τήν μεγάλη 

” ................... ’ ° κατηορία μρς.

γΠιικπγ°Λ ΤΡ°?ει 6ρ,σ,ές, λων τών έργαζομένων πού δίναμε μά.
π , ΓεΓ000 πως μ1°?εσε Va> XI έκείνο τόν καιρό πού έλεγε νά 
πευυυνη εις τους συνάδελφους, λέ- . ,~ . ,, , ψ V' , συνεχισθη η άπεργια;γοντας μας, μωροφιλόδοξοι, υπηρε- „ ,
τες τής δικτατορίας, λέγοντας δτι Δε,ν μαί ΧΡε·αζοτανε κύριε Θε-
________ ________________________ | οφανόπουλε νά στερη,θητε τούς 4

ψήφους σας, γιά νά μάς πείσετε ό
τι είσθε δημοκράτης καί δτι εκφρά
ζετε τά συμφέροντα μας. Μάς έχουν 
πείσει γι’ αύτό οί ώρες που περνά
με στά γκισέ μένοντας πολλές, φο
ρές, μέχρι τις 4 ή ώρα, ή άδιαφορία 
σας γιά τήν μείωση τοΰ προσωπι
κού πού σημαίνει παραπάνω ξεθέω- 

, . -,, „ μο, οΐ άφίσσες πού σκίζατε, ή στά-
Τόν τελευταίο καιρό,_ γύρω άπό τά πε-ργίας, τής 25MatJu. Τά““·—ί σβς· στήν ΟΤ0Ε' τό ξύλημα

λαδή θά μιλήσω πολύ λίγο καί θά 
αλλάξουμε λίγο τόν τόνο.

νά λεχθούν ώρισμένες πληροφορί
ες πού άφορούν τήν 'Ομοσπονδία. 
Εδώ είναι φανερό πώς προσπα- 

θούν νά Επιβάλουν δικτατορικδ
λογαριασμό Εκείνων πού όπέγρα- j μονόλογο. Εμποδίζουν τήν πληρο- 
ψαν, και μόνον γιά τά θέματα τά | φόρηση. 'Όπως είναι ννωστόν. δ
Α. -ΤΓ <-·, t /-V /V \ 1 f VN Λ Ζ-. , 1— Λ. . .  — ' - ' ^ 1

συνδικαλιστικά μας πράγματα πολλά : γίω'^ό τήν^ίπε^ εί,να/γνωΓά 1 ΤθΰΓ.άγώζα $ 
ακούστηκαν και πολλά γράφτηκαν, δέν θά τά έπαναλάθω θά σταθώ anW I ΓΠρόεδρός του Συλλόγου 
δυο είναι τά βασικά θέματα πού , δραματική συνεδρίασή τού Δ Σ γιά δεν σημαίνε' αύτ° 1Γού εκφράζει ό 
πρεπει νά μας απασχολήσουν, τό θέ- τήν άπόφαση τής διακοπής τής ά- 1*’ Θ-0Φανόπ°υΧος, γιά μάς τούς Ύ-

δέν ί πεαγίατ. Ποέπε, δλ,τ νά τά ,,AAc„ παλληλους τής ’Εθνικής Τραπέζης

όποια άναφέρονται πάνω στά κεί
μενα πού ύπογράφτηκαν. Οί ύπό- 
λοιπες 320 ύπογραφές δέν κατε- 
τέθησαν τήν ήμέρα εκείνη γιά τε
χνικούς λόγους (ή διατύπωση τοΰ 
κειμένου ήταν κατά τι διαφορετι
κή) .

Μία παρατήρηση θέλω νά κά
νω μόνον ως πρός τδ πρώτο θέ
μα τής Γεν. Συνελεύσεως. Τδ θέ
μα τής ιχοαφής καί ανάκλησης 
τού Διοικητικού Συμβουλίου, ά 
πευθύνεται τυπικά στο σύνολο τών 
μελών τοΰ Διοικητικού Συμβουλί 
ου καί γίνεται γιά νά άνοιξη, χω

πρόεδρος τής ΟΤΟΕ άν καί πα- 
ρευρίσκεται στην ΓΣ δέν ίχει δι
καίωμα άπδ τδ καταστατικό νά 
μιλήσει εκτεταμένα πάνω· σέ θέ
ματα τής ήμερήσιας διάταξης,

■ άλλα μόνο πάνω σέ γενικά ζητή
ματα, τοΰ κλάδου· Έτσι’ άν Εμπο
διστώ νά φέρω, στή Γ.Σ. ολα τά 
στοιχεία πού εχω στή διάθεσή 
μου, λόγο.) τής θέσης μου στήν Ο 
ΤΟΕ, στοιχεία πού άποκαλύπτουν 
τις διασπαστικές Ενέργειες καί 
τήν ψευδολογία τοΰ κ. θεοφανο- 
πούλου. Τότε, μένει ανοιχτός δ 
δρόμος σ’ αυτόν καί τούς συνενό- 

ρίς έμπόδια καί παλινδρομήσεις, χσυς του νά συνεχίσουν τήν έξα- 
δ δρόμος γιά τήν όριστική τακτό ί πάτηση τοΰ προσωπικού, 
ποίηση τών συλλογικών μας πρα | Εξετάζουμε λοιπόν τά δλο πρό 
γμάτων. Δηλώνω δμως κατηγορη. | βλήμα δχι μόνο σέ σχέση μέ τήν 

*Τ''“....... 1 προσωπική δράση ώρισμένων α
τόμων, άλλα είμαστε υποχρεωμέ
νοι νά κάνουμε τις απαραίτητες 
προεκτάσεις καί νά τοποθετούμε 
τά πρόσωπα μέσα στά πλαίσια 
πού αυτά κινούνται. ’Έτσι, θά 
δούμε, συνάδελφοι, πώς δέν είναι 
τυχαίος δ ρόλος τού Α ή Β προ
σώπου. Κάπου εντάσσεται.

, Σ^ελΨ01· _ κυκλοφόρησε μία μα τών ,μή Πτυχιούχων, κανένας ί>εν | ττεργίας. Πρέπει δλα νά τά μάθετε
ανακοίνωση του ΙΙροεδοου. ή δ- μ^ησε γ. αυτό κα, το θέμα της ά- !„ά μάθετε καί πώς γίνονται οί Συν-
ποια άπδ τήν άρχη μέχρι το τέ- τεΡΥ'ας, τού Matou 1976. εδριάσεις.
λος ψεύδεται. Εμείς δέν είχαμε , , Τό θέμα ,τών 'Πτυχιούχιςμ ήταν ι _ "Οταν στήν πρώτη ψηφοφορία τό
τόσα χοήαατα γιά νά βγάλωΐΐε ' ή ά<Ι>θρμ,ΐ ν“ δώσω δλε<; τ'ς δυνάμεις , άποτέλεσμα ήταν υπέρ τής συνεχίσε-
πολυσέλ-δεο άνανο,νώτ-ir U) -ό ί μ0υ Υ-α V®riiSp0CTf/p€ τόν Σύν5ε’ »ς τής άπεργίας, συνέβηοαν μερικά 
πολυσέλιδες άνακοίνωσείς και τό- ■ αμο των μή Πτυχιούχων, καί ύστερα περίεργα γεγονότα, ό κ Πρόεδρος
σο Ακριβές. Ιίρεπεί να τα πούμε- ;την συνδικαλιστική του μορφή, τό : 5έν ήθελε τήν συνέχιση Τής άπεργίας 
(Διαλογικαί συζητήσεις - θάρυ- ι Κινθμα συνδικαλιστικής άνανεώσε- καί υπέβαλε τήν παραίτησή του δη-

βος) . ί ως· Σσς παρακαλώ, δέν θά σας άπα- ι μιουργώντας έτσι ψυχολογικό έκβια·
! (ξΧ°λησω πολύ, δυο λεπτά μόνον. 1 σιμό, μετά τήν παραίτηση βλέπω κα-

κ. 1. Μυλωνάς: Σέβοηο.ι τδ ! Κύριοι σπνάδ-ελψοι, τάττληκτος τον κ. Διλιντά νά ζητά
Σώμα συνάδελφοι. ΔΓ άνατάσεως ΠολΛο^ μιλήσανε εκτός θέματος, μέ παρακάλια άπό τόν κ. Οεοφανό- λογος · · · 
τής χειρδς τδ Σώμα θά άποφανθή ! .1°^Προεδρ£Το OTn- πουλο, νά μήν παρα,τηθή. ί *. Π

τής ’Ελλάδος, άλλα καί γιά δλους 
τούς Τραπεζοϋπαλλήλους, σήμερα ό 
κ. Θεοφανόπουλος έιχει άποδειχθή 
άπό τις ίδιες του τις πράξεις έχθρός 
τών συμφερόντων μας, καί υπερα
σπιστής καί Εκφραστής τής θελήσε- 
ως τής εργοδοσίας, καί δλων σΰτών 
πού επιδιώκουν νά βάζουν έμπόδια 
στήν κατάχτηση τών δικαιωμάτων 
μας.

"Αν θέλουμε συνάδελφοι ό Σύλ-

αυτο. 
κ.

Τό θέμα τών |

. ------- — γ-ι- —τι—· .^.ι. ,   Θεοφανόπουλος:
ρίξετε εις τους μη πτυχιουχους., Έκ τών υστέρων κατάλαβα τόν ! "Αν έ'χετε την καλοσύνη, άνακαλέ-

t ν μέλος: Δέν μάς πειράζει 1 σκοπό τοΰ κ. Διλιντά. Β·λέπετε πρώ- ι πάτε τήν έ'κφρασιν δτι ό κ. Θεοφα-
τη φορά συμμετέχω στόν συνδικαλι- ] νόπουλος είναι «εκφραστής τών συμ-

I. Φρ ιζ η ς: Σάς πειράζει. ;σμό· "Ηθελε νά μείνει ό πρόεδρος, ό : φερόντων τής εργοδοσίας».
σκοπό'νά τΤ ,ιί!1.,.. ,Τίτυχ'°ύχο;>ν εΤχα χ· Θεοφανόπουλος, νά διακοπή ή'ά- κ. Μ. Γραμματικού: Συν- 
πο^άπλ va ανατΓΓ“ξω διαφορετικά, :περγ,α και την όίλλη μέρα νά κάνη άδελφε,

Ρ ■ μεσημέρι, αλλα το με- τήν γνωστή επίθεση εναντίον τοΰ κ. α- - , . , . ,
σημερι είχα τηλεψων,κή έπαφή μέ , θεοφανοπούλου. Δεν μπορωνατοάνακαλεσω για-
τΛυ ^ Xrr,.«-n__ \ „ ι «Λ , , „ , , τι και στην ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ. . .ή , Π,μητρ°π<κΛλ°/ η οττοια μου ; Ο κ. ΤΊισκοττος αττουαιαζε άπό κ n r·
άλλαξε την σκέψη, όλοι γνωρίζετε δ- τΠν πλέον δραματική Συνεδρίαση. ζ*
ΤΙ ε II ΠΛντΡ ΛΓΠ milliti/.Tuiw Π.ΓιηηνΛΐ ιι ΐ/όι π μ- ι. AG—________

άν θά κα,τέβω. ΤΙροκκλούν έπίτη- 
δες, δέν ;ιάς αφήνουν νά μιλήσου 
με. Ό χρόνος είναι θέμα διαδικα
στικό, τυπικό, υπάρχει δμως καί 
ή ουσία, υπάρχει ή 'Ομοσπονδία, 
έγώ κατεβαίνω δέκα φορές, δέν 
είναι τό πρόβλημα αύτό. Τδ θέμα
είναι πώς πρέπει νά άνακοινω- °- ^ ^μ™η κννεορ,αση. Έάν δέν ΤΟ άνακαλέσετε δέν θά σάς
θοΰν δλα τά στοιχεία πού ύπάρ- I τ' Xm. συμΦ“ν,'« Δ,ο,κησεως .Προηγουμένως μας εξηγησε τούς ; δ ·σω άπάντηση τότε.

r' ~ I υΛΛΟγΟυ. για την σΐ/vmlm Tv.c^ii'xi I AOVOUC. Afv f cTm mu Ζ>ί 1 1

ματικά, καί είναι αύτονόητο. δ- 
τι απευθύνεται ούσιαστικά στό 
Προεδρείο τής τριμελούς συμμα- 
χίας, πού άσκεί τήν Διοίκηση κα
τά πλειοψηφία, καί πού άναλαμ- 
βάνει —άν αναλαμβάνει— τήν 
εύθύνη τών πράξεών του. Ή διευ 
κρίνηση αύτή είναι απαραίτητη, 
γιατί μέσα στό Διοικητικό Συμ
βούλιο, ύπάρχουν καί οί συνάδελ
φοι Διλιντάς καί Καραγιάννης, οί 
έποίοι σαφώς καί έντιμους διεχώ- 
ρισαν τήν θέση τους, κατά τδ πε
ρίεργο Εκείνο συμβούλιο τής 25. 
5.1976.

Αλλά, τό δλο θέμα της μομ
φής, καί τών άρχαιρεσιών, δέν 
πρέπει καί δέν μπορούμε νά τό 
δούμε, απομονωμένο, άπδ τδ γένι 
κδ συνδικαλιστικό πρόβλημα. Υ
πάρχουν πολλές παλιές πληγές, 
άποπροσανατολισμός, άποδιοργά- 
νωση, λάθη.

Εκείνο δμως πού πρέπει νά Ε
ξασφαλίσουμε, πρώτα άπδ δλα, 
είναι ή συνδικαλιστική μας Επιβί
ωση, καί ή Επιβίωσή μας αύτή ε.

Ξεκινάμε άπδ τά γεγονότα. Μι 
λάνε γιά Ενότητα, καί ταυτόχρο
να τήν σαμποτάρουν. Τί σημαίνει 
αύτό; Ποιος Εξυπηρετείται άπό 
τήν διάσπαση, καί παιδς τήν πρα
γματοποιεί ; Καί βρισκόμαστε 
μπροστά στό Εξής γεγονός. Μέ 
τήν άνακσίνωση Νο/ 15 τής 28. 
5-76 τού Συλλόγου 'Τπαλλήλων 
ΕΤΕ, ανακοίνωση γνοιστή σέ δ
λους. τήν καταθέτω, δ κ. θεοφα
νόπουλος δηλώνει πώς παραιτή
θηκε, άπδ τή θέση τού Γενικού 
Γραμματέα τής ΟΤΟΕ.

- Μετά τήν παραίτηση καί άλ
λων μελών τοΰ Προεδρείου, άκο- 
λουθεΐ δπως είναι φυσικό, ή Εκ
λογή νέου Προεδρείου της Όμο-

χουν.

κ. Π- θεοφανόπουλος: 
Συνάδελφε Μυλωνά, ή Γενική Συ 
Vέλευση πήρε μία άπόφαση, νά 
τηρήση ενα ώράριο. Είμαστε δ- 
λοι υποχρεωμένοι νά τηρήσουμε 
την άπόφαση τής Συνελεύσεως.

υ, για την σύναψη Σχεδίου 
Νομού, τό όποιο νά δίνη τό δικαίωιμα 
στήγ Τ ράττεζα νά άττοκαταστήση τήν 
άδικία καί ό κ. Δηιμητρόττουλος ιμοΰ 
είπε άκόμη ότι έσττευσα άδικα νά πα
ραιτηθώ.

Τού άπήντησα ότι μήπως ή παραί
τησή μου έξεβίασε τά πράγματα ώ
στε να ψθάσουμε στό σημερινό απο
τέλεσμα; Καί ό κ. Δημητρόπουλος

Γπαρχουν άκόμη 8 δμιλητες. |μοΰ είπε ίσως δέν άποκλείεται. Καί 
’Εφαρμόζετε Ενα δικό σας σύστη- ΤΔρα στήν οΰσία τού θέματος

ξα,σφαλίζεται μόνον μέ τήν ένότη-1 σπονδίας. Στό νέο δμως αύτό Προ

μα, τδ όποιο σημαίνει τδ Εξής: δ- 
τι καί οί 8 δμιληταί μπορούν νά 
κάνουν χρήση αύτού πού κάνετε 
έ-σεΐς, έν άντιθέσει πρδς τούς συν
αδέλφους, πού δ ταν Εληξε τδ τέ
ταρτό τους, δέν είχαν τελειώσει 
τήν ομιλία τους καί κσ.τεβήκαν 
κάτω. ’Έχει αποφασίσει ή Συνέ
λευση.

κ. I. Μυλωνάς: θά ήθελα 
νά ζητήσω συγνώμη άπό τδ Σώ
μα, βεβαίως κατεβαίνω, δέν Εμει
να δμως επειδή τδ ήθελα έγώ. 
Πιστεύω δτι σάν Εκλεγμένο δργα- 
νο τής 'Ομοσπονδίας, πρέπει νά 
δώση μιά περισσότερη πληροφό
ρηση άφού είχα τή δυνατότητα 
νά τήν δώσω.

Δυστυχώς δέν αφήνουν νά σάς 
πληροφορήσω· Βεβαίως Εχουν συμ 
φέρον καί δέν άφήνουν.

(Χειροκροτήματα)

Η Διοίκησίς .μέχ,ρι σήμερα έψήρ- 
μοζε τήν έξης τακτική ένός παλιού 
τραγουδιού, έχετε δίκαιο, ας άλλά-

λόγους. Δέν ξέρω, έτσι κάνουν οί Άρ- .
ΧΠΥοί; Ό κ. Άνδρ,κίδης τού κ. Πί- *. Ρ“J* μαΎ'Κ°υ'α Στην
σκοπού, σηκώνεται καί φωνάζει είμαι ΤΡΑΠΕΖΙTHKH συνάδελφε Θεοφα-
στό πλευρό σου κύριε Θεοφανόπου- ν01Γ0υ.λε' Yp0Hf£TE δτ1 πΡώτα ** δλ« 
λε. Μόλις τό άποτέλεσμα της πρώτης ν7 π"ζε p7rpo<T™ 7“ ^μφέροντα 
ψηφοφορίας, ήταν ύπέρ συνεχίσεως Τηζ. Εβν,κη,ς ΤραΊΓεζης· 
τής άπεργίας καί κάτω στόν δρόμο 'Ε ν μέλος: Όμιλεΐ μακράν 
άκούγετο ό κρότος τών δακρυγόνων, τοδ μικροφώνου μή άκουόμενος. 
σηκώνεται ή κυρία Τσαγκάρη καί κ. Μ. Γραμματικού: "Αν 
ούτε λίγο - ούτε πολύ ιμάς λέει μέ · θέλουμε συνάδελφοι ό Σύλλογός 
ύφος απειλητικό. «Άκοΰτε κάτω μας νά βρίσκεται στά χέρια μας,

I στόν δρόμο τί γίνεται; Σείς είσθε καί νά παλεύη μέ πράξεις και δχι
! ίιΙιΓΙ /Γη η/Γ» I I 3 /νι’ιΤΛνν ..Δ \ έ-.. ..____Δ .. ΊΓΠ Α . Π ΡΤ "7 I Τ I IX Li *υπεύθυνοι γι’ αύτό».

Δηλαδή μάς ταύτισε μέ τούς α
ναρχικούς καί τούς άλήτες. Λππάμαι

μέ λόγια στήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ ό 
συνάδελφος Πρόεδρος, λέει δτι ό

. ------ , ----,__  __ , __ , -,..........____ χρόνος πού έμεινε τό Δ-Σ., είναι κα-
ξουμε όμιλία. Νά γίνη (Νόμος γιά γιά λογαριασμό της. Έτσι δέν λει- τάμεστος άπό συνδικαλιστικές έπι- 
μας άπό την Βουλή. Πότε θά τελεί- ί τουργεΐ ή Δημοκρατία στόν Σύλλο- τυχίες.
ωση αυτό καί θα περάση τό Νομο- | γο. Μέσα σέ πανδαιίμόνιο, συνηγορώ Έγώ υπηρετώ εις τό Κατάστημα 
σχεΟΙ°· :crrnv πρόταση τοΰ κυρίου Ζεκάκου, Δέοντος Σοφού, δέν θά άναψερθώ

Θϊ κύριοι Βουλευτές καί οί 300 αν . γιά δεύτερη ψηφοψορίαι. Σ’ αυτήν στό τηλεγράφημα, γιατί δέν μπορώ, 
δέν κάνω λάθος είναι όλοι πτυχίου- ; ρίχνω λευκό, δέν μπορούσα νά άπο- γιά προσωπικούς λόγους, δέν κλεί- 
χοι, μήπως μέ τόν τρόπο αύτό, θέ- φασίσω ούτε υπέρ, ούτε κατά, ιμέ τήν , νε, τή Ταμείο ποτέ πριν' τις 2.20. 
λει ή Διοίκησ ς τής Τραπέζης νά με. |παραίτηση τοΰ κ. θεοφανόπουλου, μέ ! Δέν φάνηκε κανένας τού Δ.Σ. νά 
τατωπίσης τις ευθύνες της, καί μάς τά παρακάλια τού κ. Διλιντά, νά μήν j ρθή καί νά ένδιαφερθή καί δχι μό-
"" ■“ ------------- παραιτηθή μέ την δήλωση τού κ. Θε, | νο στό δικό μας Κατάστημα, στα

οφανοπουλου, ότι σέ νέες έκλογές, περισσότερα ‘Υποκαταστήματα τής 
δέν θά κατέλθη, μέ τις απειλές τής Θεσσαλονίκης. Δέν ήλθε ποτέ κανείς 

μοσχέδιο στήν Βουλή, αν ποτέ φθά- ι κυρίας Τσαγκάρη, διχάσθηκε ή προ- τού Συλλόγου νά πή τί κάνετε έ- 
σει, θά αρχίσουν οί^ συζητήσεις, οί ; σωπικότητά μου καί έρριξα λευκό. , σείς- γ,ατί μένετε μέχρι αυτήν τήν 
τροποποιήσεις, καί ίσως ή κάτοψή- ι Δέν δικαιολογούμαι τώρα γι’ αύ- ώρα;
ψισή του, τίποτε δεν είναι σίγουρο, j τό ,άλλά σάς μεταφέρω μιά εικόνα J "Αν θέλουμε συνάδελφοι, ό Σύλ- 
νω το ικαιο μττορουσΈ να σ-ττοδω , TCHj Διοικητικού -μας Συ,μδουλίοττ και λογάς μας νά βρίσκεται στά χέρια 

ση απο την Διοίκηση. σάς θέτω ενα σοβαρό Ερώτημα στόν μας καί νά παλεύη μέ πράξεις καί
Τής δώσαμε τόσους τρόπους, δέν έσυτό σας, άπό αυτούς τούς άνθρώ- δχι μέ λόγια γιά τήν Επίλυση τών 

μπορεί να κάνη προαγωγές, με άνα- πους περιμένετε νά λύσουν τά προ- προβλημάτων μας, νά άποδώσουμε 
δρομική ισχύ. Επειτα γιατί ή Διοι- βλήματα και τό πρόβλημα τό μεγά- μομφή καί νά άπαιτήσουμε τήν κα

λό τών μή Πτυχιούχων; θαίρεση τοΰ κ. Τεοφανόπουλου, που
Μήν άπαντάτε τώρα, άπαντήστε δχι μόνον δέν έλυσε τά προβλήμα- 

σύριο μέ τήν ψήφο σας. τά μας, άλλα μάς δημιούργησε καί
(Χειροκροτήματα) άλλα.

πή αύριο, έγώ ήθελα νά σάς τακτο
ποιήσω, άλλα τό Νομοσχέδιο δέν 
πέρασε καί ώς ότου φθάσει τό Νο-

κηση έδωσε αυτήν τήν άπάντηση, ύ
στερο άπό 2 1)2 χρόνια, μήπως δλα 
αυτά είναι ένα παυσίπονο στόν πόνο 
μας;



Οι ομιλίες των συναδέλφων στη Γεν. Συνέλευση
Ή ομιλία του συν. Β. Ζερβουδάκη Ή ομιλία τοιί συναδ. Β. Πετρίδη
Κύριοι Συνάδελφοι,

Ρωτώντας τόν Πρόεδρο τής Συ- 
νελεύσεως, πληροφορήθηκα δτι Ε
χω 15 λεπτά στή διάθεσι μου. 
Νά είσθε βέβαιοι δτι δεν θά κά
νω χρήση ούτε τών πέντε λεπτών 
αν μέ άφήσετε νά βμιλήσω καί 
δέν μέ διακόπτετε.

Λέγω δτι δέν θά χρειασθή νά 
σάς άπασχολήσω περισσότερο ά- 
πό 5 λεπτά, διότι άλλοι όμιληταί 
έκάλυψαν πολλά σημεία άπδ αύ- 
τά είς τά όποια θά άναφερόμουν.

’Ακριβώς λοιπόν Επειδή έχουν 
φθάσέι μεσάνυχτα καί κάποτε 
πρέπει νά τελειώνουμε, νομίζω δ- 
τι καιρός είναι νά ρίξω λίγο φώς 
σέ ώρισμένα σημεία, μιά καί ό
λοι οί προηγούμενοι όμιληταί τό 
Απέφευγαν έπιμελώς.

Καί έξηγοϋμαι:
Τό άρθρο 15 τοΰ καταστατικού 

μας, λέει δτι ούδέν ζήτημα πολι
τικής φύσεως δύναται νά άποτε- 
λέση θέμα έπισήμου συζητήσεως 
τής Συνελεύσεως τοΰ Συλλόγου, 
τών μελών αύτής ή συνεδριάσε- 
ως τού Διοικητικού Συμβουλίου. 
’Ίσως γιά τόν λόγο αύτό Εξη ώ
ρες τώρα κοροϊδευόμαστε καί δέν 
θίγουμε άμέσως τό θέμα πού μάς 
Ενδιαφέρει- Πρόκειται περί <-πο- 
λιτικού» θέματος, κύριοι.

ρο όπλο μας, σάν έργαζοιμένιον, έ
πρεπε νά τό προασπίσουμε καί 
νά άγωνισθοΰμε γιά τήν Επιτυχία 
της, μιά καί κάποτε, στό μέλλον, 
θά καταφεύγαμε καί πάλι στην 
βοήθεια της. Καί δέν τήν πουλή
σαμε, δπως τήν πούλησαν αύτοί 
πού τώρα μάς κατηγορούν. Διό
τι, δταν ή πίεσις απευθύνεται 
προς τήν Κυβέρνηση, μιά καί αύ- 
τή μάς έβαζε τό άντεργατνκό No 
μοσχέδιο πώς είναι δυνατόν νά έ
χουμε τις θυρίδες μας άνοιχτές 
γιά νά Εξυπηρετηθούν οί δημόσι
ες καί στρατιωτικές υπηρεσίες ή 
δέν ξέρω ποιοι άλλοι (Τράπεζα 
Ελλάδος). ·

Μά ήταν σοβαρά πρόγματα αύ- 
τά; Η πίεσές πρός ποιον γινότα
νε, συνάδελφοι;

Εν συνεχεία, γιά νά δήτε μέ 
τι ψέμματα Εκαλείτο ό κόσμος σέ 
άπεργία μέ Ανακοινώσεις λέγαμε 
δτι τό Αντεργατικό νομοσχέδιο θί 
γει τούς αγώνες μας γιά τά ’Α
σφαλιστικά μας Ταμεία- Δέν φαν
τάζομαι νά ύπάρχη κανείς στήν 
αίθουσα αύτή πού νά ύποστηρίζη 
δτι 'καί αύτή ακόμη τήν στιγμή 
δέν μπορούμε νά άπεργήσουμε γιά 
τήν Ασφάλισή μας. Κι αύτό τό 
ψέμμα πήγε περίπατο.

'Ως πρός τό άρθρο τώρα τού 
Ν. 330 πού διώκει τούς συνδικα-

ρετούσε ή μετάθεσή του., τόν πλη
ροφορώ δτι μάλλον Εξυπηρετούσε 
τήν σκοπιμότητα τής κ α θ ά ρ - 
σ ε ω ς πού Αρχιζε άπό αύτόν, 
μιά καί λίγες μέρες πρό τής με- 
ταθέσεώς του είχε μετάσχει στό 
χουντικό ψηφοδέλτιο τού Ε.
Κ-Ε.Σ., ".πως τό άπεκάλεσε σύσ
σωμος ό Έ-λληνικός τύπος, στις 
άρχαιρεσίες τού έργατοϋπαλληλι- 
κοΰ Κέντρου ’Αθηνών.

Είναι άλήθεια ή δχι;

Συνάδελφοι,
Τό θέμα γιά μένα είναι πολι

τικό, δχο τής απεργίας έπαναλαμ 
βάνω, άλλα τής μομφής. Ό Νό
μος 330 θίγει πράγματι τούς Ερ
γαζομένους γενικώς. "Ομως, δχι 
είδικώς εμάς, διότι έμεΐς συνά
δελφοι, τό πρώτο πράγμα πού κά I τή θέση πού πήρε, δικαιολογώ'/ 
νουμε δταν μπαίνουμε στή'.' Τρά- | τας σας τό γιατί, καί σε7ς θά κρί- 
πεζα, είναι μαζί μέ τόν διορισμό j νετε, έάν εκείνος σ’ έκείνη τήν

Συνάδε.νφοι. , γιά τήν άπάντηση πού πιθανόν ; λεσμα τήν άνύψωση τών ίόικών
Θά σάς άπασχολήσω γιά λίγο | Εσείς ζητάτε. Στή βαρεία άτμό- 

καί αύτά πού θά σάς πώ είναι ί σφαίρα πού είχε δημιουργηθή. μέ
τους συντάξεων, έστω καί χωρίς 
ίΐείωση τών ίδικών μας, άλλά μέ

νέες πληροφορίες, πού συνεχώς ε ί κάποια ίσως άνάληψη μελλοντι 
φθαναν (Επίθεση σέ ΓΣΕΕ, φω- ί κοΰ κινδύνου θά τό δεχθήτε: (Ι
τιά στή Βραδυνή. 6 νεκροί, δδο-

οί προσωπικές μου θέσεις καί ό
χι τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, 
τοΰ όποιου μοΰ κάματε τήν τιμή I
νά είμαι μέλος. . ' φράγματα, Ετσι Ελεγαν — γεύση

Κι’ αύτό, γιατί σήμερα τό ΔΣ δακρυγόνα - γευόμαστε δλοι, 
δέν άπολογεϊται γιά πεπραγμένα , κατκ τήν διάρκεια τής συνέδριά- .
άλλά κατήγορεΓται μάλλον, γιά σεω») τί δλ® θέμα ^ πήρε Αλλη j πτώσει τά πράγματα, κληθήκαμε 
μή πεπραγμένα. I διάσταση. Είτε τό θέλαμε είτε δ- ί ν Αποφασίσουμε γιά συνέχιση ή

Λοιπόν, λόγψ τίΐο διααοοετι- J*1· ^«.^η γίνει άχτικείμενο | μή τής Απεργίας. Καί μέ μόνη

χει ήδη προταθή στό 7ο πανελλα
δικό συνέδριο τής όμοσπονδίας 
μας).

Ετσι, Εχοντας έν πάση περι-

τής Οιασορετι- 
κής τοποθετήσεως ένός έκάστου 
συμβούλου στό πολυσυζητημένο 
θέμα τής Απεργίας τής 26.5.76, 
δέν μπορεί νά ύπάρξη συλλογική 
απολογία γιά τή πρόταση μομφής 
άπό Ενα ή δύο Εκπροσώπους τοΰ 
Δ.Σ·. άλλά κάθε σύμβουλος πιθα
νόν, ένώπιόν σας. θά ,ύποστηρίξη

μας νά υπογράψουμε καί μία' αί
τηση, δτι Ανήκουμε σέ κάποιον 
άπό τούς 4 Συλλόγους τοΰ προ-

στιγμή καλά Εκρινε ή δχι.
-—Ή συγκεκριμένη θέση πάνω 

σ’*Ενα πρόβλημα, είναι συνάρτηση 
νά τοπο-

Καί διευκρινίζω" δχι τό θέμα ι ^ίστας; πιστεύω συνάδελφοι, 
τής άπεργίας, άλλά τό θέμα τής δτί και 01 500 πού βάλαμε τό 5- 
μομφής. Είναι γνωστόν, καί όσοι νομα μ*ς σάν υποψήφιοι στις προ 
Επιθυμούν μπορούν νά Εγουν τις ήΥουμ,εν·:4 ^ΡΧήιΡεσίε5 - παιδομά-

σωπικού. Εισπρακτόρων, Κλητή- ί πολλών πραγμάτων. Γιά 
ρων, Εθνικής, Αθηνών. Είμαστε : θετηθή κανείς σωστά θά πρέπει 
άπο την πρώτη στιγμή συνδικα- | νά δή τά στοιχεία Εκείνα πού

συνθέτουν καί καθορίζουν τή δο
μική σχέση τών δεδομένων αύτοΰ

Εκμεταλλεύσεως. Τό Ερώτημα πού i τήν ύποψία δτι ή απεργία μας 
Εκαιγε ήταν: "Ηταν μπλόφα δλ* ί πιθανόν νά ύξυπηρετοϋσε άλλους 
αύτά, πού σκοπό είχε τό σταμά- σκοπούς ή κάποιοι άλλοι τής Εκα- 
τημα τής κινητοποιήσεώς μας; ή ί ναν πολιτική Εκμετάλλ ευση είτε 
ήταν γεγονότα σημαδιακά μιάς κυβέρνηση λέγονται αύτοί, είτε 
καταστάσεως πού προετοίμαζαν j Αντιπολίτευση, ταχθήκαμε ύπέρ 
γιά νάρθη. στοιχεία προσκείμενα I τής διακοπής γιά νά μή δώσουμε 
σέ ύποπτους κύκλους τών άνωμά-; τό πρόσχημα στους ένεδρεύοντες, 
λων πολιτικών λύσεων. (Τό σύν- νά Αποκομίσουν τά όποιαδήποτε 
ολον σχεδόν τοΰ ήμερησίου τύπου I δφέλη τους (8 κατά + 3 λευκά - 
τής Επομένης, καταλόγισε εύθΰ- ; + 2 ναι).
νες σέ χουντικά, προβοκατομικά.! Έ, αύτό ήταν. Άπό τήν ίδια 
Αναρχικά στοιχεία καί σ-' όλιγω. | στιγμή άρχισε δ ιερός πόλεμος.
ρία τής άστυνομίας) . ί Σάν τής Ερινΰες ξεπετάχτηκαν

Επιθυμούν μπορούν νά Εχουν τις 
Αντιρρήσεις των Επ’ αύτού. δτι. ή 
ΓΣΕΕ Ελέγχεται άπό τήν Κυβέρ
νηση, Εν Ανηθέσει μέ τήν ΟΤΟΕ 
πού Ελέγχεται άπό τις δημοκρατι
κές, τις αύτοαποκαλούμενες καί 
προοδευτικές δυνάμεις.

Ακριβώς σ’ αύτήν τήν διαφο
ρά τοποθετείται τό δλο ζήτημα. 

Δέν πρόκειται περί Ορθής ή
λανθασμένης Βέσεως τού συλλό- | τάθεση δέν σημαίνει δτι διώκεται 
γου μας κατά τήν τρίτη ημέρα · -
τού άπεργιακοΰ άγώ/ος, άλλά 
ποιάς πλευράς τά συμφέροντα Ε
ξυπηρετούντο μέ τήν Απόφασή 
μα,ς νά μή συμμετάσχουμε στήν 
24ωρη άπεργία. Βρήκαν λοιπόν 
εύκαιιρία οί... δημοκράτες τοΰ κ.
Διλιντά, νά προτείνουν τήν μομ
φή κατά τού Διοικητικού Συμβου 
λ ίου καί οί μωροφιλόδοξοι Αρχο
μανείς νά τούς σιγοντάρσυν.

ζεμα τού πράγματι άντεργατικοϋ 
Νόμου 6) 75 τού Λάσκαρη Εχου
με τή γνώμη δτι είμαστε συνδικα- 
λισταί. Πρός θεού, άν είχαμε 
500 συνδικαλιστές στήν Τράπε- ,
ζα, θα είμαστε ευτυχείς, ά/./α σω- | Επαναλαμβάνω δτι ή πρόταση μομ 
στους συνδικαλιστές. Αν δ όποι-ι φής Εγει καθαοά πολιτικού? λό- 
σσδήποτε άπό τούς 500 πού Εβα
λε τό όνομά του σέ κάποιο ιί/ηφο- 
δέλτιο Εχει μιά υπηρεσιακή με-

πρωτη στιγιιή
λισμένοι.

Ο Νόμος τοΰ Λάσκαρη θίγει 
τούς άνοογάνωτους έργάτες, πού 
θέλει νά τούς προσφέρει στήν Ε. 
Ο.Κ., στά ξένα κεφάλαια., έν δ- 
ψει τής Εντάξεως, δέσμιους, φθη
νούς καί άσυνδ'ΐκάλιστους.

Αύτά συνάδελφοι, καί άς μή 
κρυβώμαστε πίσω άπό τό δάκτυλό 
μας.

Γιά νά τελειώνω λοιπόν, μιά

τοΰ: προβλήματος. Σέ προβλήματα 
πού λόγω τής φύσεώς των (όπως 
είναι τά συνδικαλιστικά) είναι ά
μεσα συνδεδεμένα μέ τήν πολιτι
κή, κοινωνική καί πολλές φορές 
τήν πολιτιστική στάθμη μιάς τά- 
ξεως ή κλάδου, ή σωστή άπάντη
ση —άν ύπάρχη μιά σωστή άπάν
τηση. γιατί πολλές φορές μπορεί 
νά ύπάρχουν καί περισσότερες-

και είπα δτι δεν θα σάς άπασχο- I είναι άνέφικτος στόν χρόνο έκρή- 
λήσω περισσότερο άπό 5 λεπτά, ξεως τού προβλήματος. Γιατί ή

πληροφόρηση καί ή σφαιρική πα-

γιά τήν συνδικαλιστική του δρά
ση. "Ας μήν ό περβάλλουμε, καί 
παρακαλώ δποιοι συνάδελφοι λέ
γουν δτι έδιώχθησαν, άν θέλουν 
άς άνέλθουν νά τό δηλώσουν έπί 
τού βήματος, άλλά νά μοΰ Επι
τρέψουν νά άναφέρω καί τούς ύπη 
ρεσιακούς λόγους διά τούς όποι
ους διώχθηκαν.

Ως πρός τόν συνάδελφο Πίσκο. 
πο, δ όποιος στήν τελευταία άνα»

, φής έχει καθαρά πολιτικούς λό
γους καί προέρχεται άπό τήν 
πλευρά πού ή στάση μας δέ / Εξ
υπηρετεί τούς κομματικούς σκο
πούς της, καί άπό τούς άκολου- 
θούντες μωροφιλόδοξους. Σας δια 
βεβαιώ πάντως, δτι δταν Αποφα
σίζαμε γιά τήν άπεργία, καί θέ- 
λω νά πιστεύω τό ίδιο καί γιά 
τό μεγαλύτερο ποσοστό τών συμ
βούλων πού έ ψήφισαν ύπέρ ή κα
τά

ρατήρηση είναι Ελλιπής. Μετά 
πάροδο αρκετού χρόνου πιά, γί
νεται ή σωστή Εκτίμηση — κρι
τική καί μπορούν νά συναχθούν 
τ' άπαραίτητα συμπεράσματα.

Μιά ταυτόχρονη κατά τήν δι
άρκειαν τού προβλήματος θεώρη
ση είναι τις πιό πολλές φορές 
παρακινδυνευμένη, γιά '/ά μή πού 
με λαθεμένη.

„ Ιιά τ^ν ^κή μου θέση σάς δια |κοίνωσγ/ του - Αναρωτιέται ποιαν 
οεβαιώ δτι Ακολούθησα τήν γραμ- ύπη.ρεσ,ακήν σκοπιμότητα έξυπη- 
μη που μοΰ υπαγόρευσε ή συνεί- ]

Αγαπητοί συνάδελφοι, σέ Ενα 
χρό'νο, συν Θεφ, θά εάτυχήσωμε νά

δησή μου. Τώρα πιά πού Εχουν 
περάσει οί θερμές Εκείνες ώρες, 
πιστεύω δτι σωστά δέν άπεργήσα- 
με γιά. τρίτη μέρα. ’Αναφορικά 
γιά τις δύο πρώτες ήμέρες τή. ά
περγίας, άν ύπάρχη κάποιος συν
άδελφος πού νά πή δτι δία τά ι . , ,. ,. . ,
μ.λη τού Δ-Σ. δεν άγωνιστηκαν ο ί ας τοΟ Συλλόγου μας. Στά 59 πού 
μέ δλες τους τις δυνάμεις γιά τήν πέρασαν, δέν βρέθηκε π-οτ£, ούτε μία 
Επιτυχία τής άπεργίας, τόν άπο- \ κάποιος να θέση ζήπηιμα μαμ- 
καλώ Ανέντιμο καί άν θέλγ νά |Φής' γιά τό Δ· Συμβούλιο.
άνέλθη σ’ αύτό τό βήμα νά τό ,Θλί6°μ.αι δ,Δτι, τούτο συμβαίνει 

ς. , ,Γ ι τώρα. Και σνμοαννει τώρα, διότι βα-χαταγγειλη δηαoatoyc. i ,. „ χ ,οιςρμε ολοταχώς, -ττρος την κομματο-
Kott Τ(ί>ρα, γι ccuvryjc ίζόό χό- 1 ττοίηαη του Σ υνδ ιχαλιαμοΟ. Καί αύ- 

πτοντα^ γιά τήν 24ωρη άπεργία τό 9ά είναι τό ολέθριο λάθος μας. 
τους λέγω οτι άλλου πρεπει να. Κ αλέσαμε έδώ τόν Πρόεδρο τής 
ζητούν τις ευθύνες. Και χαλα θα ΟΤΟΕ, γιά νά άκούαωμε άττο τό Τ-

Ή οριίίι too envoi. Στ. Αιαρρόρο

- , _ , ώεχωριστες προσωπικότητες,α τής συνεχισεως της άπεογίας . . ,, ,Γ ,Γ '« . „λ Λ 4 , ' , Κ1 1 φωτισμένα μυαλα Επεσαν- Εξω στιςευρισκόμεθα μακρυά άπό κομμά- I Γ r , ,. , ^ , , ι εκτιμήσεις καταστάσεων, δταν αύ-τι-κους έπηρεασμους και δη Ψη- Χές ^όντουσαν κάτω ά^ό τήν πί. 
φιζαμε σύμφωνα με την υυνειοη- | τών γεγον6των.
ση μας καί μόνον. ί ‘ , ,1, * .

λ , > , , , j 11 αυτό ή ιστορία ποτέ δένΑυΐα καί τίποτε άλλο. Ευγα- , , \ , ,Λ j γράφεται τή χρονική στιγμή που
δημνουργείται. Μέ βασανιστική 
άντικειμενικότητά μετά πάροδο 
χρόνου πολλές φορές σημαντικού, 
έπιχειρείται καί είναι γνωστό γιά. 
τά ίδια γεγονότα, πόσες πολλές 
Απόψεις πολλές φορές Εχομε. Ή 
θέση μας στήν άπεργία γιά τό 
άντεργατικό νομοσχέδιο,, χωρίς

ριστω.

Μά πώς είναι δυνατόν νά κριθη Ε
τσι Ενα Συμβούλιο; Θέλω νά πώ μέ 
αύτό, δτι δέν θά πρέπει ποτέ, νά έ-Ί νά θέλουμε νά ύποστηρίζουμε δτι 
πεμβαίνωμε στό Εργο τοΰ Συμβουλί- ήταν ή μόνη σωστή, τουλάχιστον

κάνουν νά μέμφωνται τήν παράτα 
ξή τους, καί δχι Εμάς μιά καί

διο τό στόμα του, τήν έξιστόρηση 
αύτών πού συνέβησαν την ήμέρα Ε

μέ τό σύνθημά τους «Ό Καρα- -Κ£ίνη. Καί ακούσαμε μέ προσοχή,
μανλής ή τά τάνκς» Εγινε ό λό
χος τού 53% πού Εφτιαξε τόν νό
μο καί τόν όποιο θά ψήφιζε Ε
στω καί άν άπεργούσαμε καί μέ
χρι σήμερα.

"Ας μή κοροϊδευόμαστε λοιπόν. 
Εν πάση περιπτώσει, Επειδή Ε
χουν λεχιθή πολλά γιά τόν πρα
γματικά άντεργατικό γιά τούς έρ 
γαζομένους, γενικώτε'ρα, Νόμο 
330, παρακαλώ Εναν δποιονδήπο- 
τε άπό τούς συναδέλφους νά μοΰ 
πή ποιό άρθρο του θίγει άμέσως 
Εμάς .τούς τραπεζούπαλλήλους. 
Καί Επειδή δέν βλέπω κάποια ύ- 
πόδειξη Ανακύπτει τό Ερώτημα: 
Γιατί άπεργήσαμε:

Θά σας δώσω καί σ’ αύτό ά
πάντηση. .

Είς τήν Απεργίαν κύριοι έσύρ- 
θημεν, καί Επειδή ή άπεργία εί* 
ναι τό πολντιιμότερο καί ίερώτε-

όσα μάς είπε.
Θά χρησίιμοποιήσω δυο σημεία, 

άπό αύτά πού είπε ό αξιότιμος -Πρό
εδρος τής 'Ομοσπονδίας μας. Τό έ
να πέρασε άπαρατήρητο. Έτό,νισε ό 
Πρόεδρος κ. 'Ποπταμάιργαρης, δτι δέν 
υπάρχει μομφή γιά κανέναν. Αύτό πέ
ρασε άπαρατή,ρητο.

Τό άλλο πού θά έπιχαλεσθώ, είναι 
ή ευχή πού Εκανε ό κ. Ποπταμάργα- 
ρης, νά συντομεύσωμε, όσο γίνεται 
τις διαφορές ,μας, γιατί μάς περιμέ
νουν πολλά θέματα. Δέν νομίζω νά 
ύπάρχη άμφιβολία πάνω σ’ αύτό. Τό 
σημερινό Συμβούλιο, κύριοι συνάδελ
φοι, Εχει διανύσει ήδη τό 1 )3ον τής 
θητείας του μέ τιρείς Συνελεύσεις! 
Άν είναι δυνατόν νά προχωρήσουν 
θέματα. Καί θά τό καλεσωμε μεθαύ
ριο, έδώ, σ’ αύτήν τήν ίδια τήν αί
θουσα, νά τό κρίνω με γιά τά πεπρα
γμένα του.

ου, όσο διανύει τήν θητεία του.
Καί νομίζω ότι σ’ α’ΰτό τό σημείο 

θά πρέπει νά γίνη τροποποίηση τοΰ 
Καταστατικού, ούτως ώστε .νά μέ- 
νη τό Συμβούλιο άπερίσπαστο, στό 
έργο του, μέχρίς δτου κριθη.

Θά έπανέλθω πάλι στην εύχή πού 
Εκανε ό κ. Παπαμάργαρης, γιά τήν 
οσο το δυνατόν σύντομη Επίλυση τών 
διαφορών μας. Καί θά τελειώσω μέ 
τήν έξης παρατήρηση: όλοι .μας γνω
ρίζαμε δτι Εκείνο τό βράδυ τό δρα
ματικό, πού ό Σύλλογος κατηγορη- 
θηκε δτι διέσπασε τόν άγώνα, πού 
χατηγο,ρήθηκε ακόμα, τόλμησαν δυ
στυχώς καί τόκαναν αύτό, σάν προ
δότης, Εχω νά πώ τούτο: παρουσιά- 
σθηκε στήν Τηλεόροοση ό αρχηγός 
τής ΕΔΗΚ κ. Μαύρος κι’ έδώ Ερωτώ 
μήπως κάποιος δέν τό ξέρει αύτό(;), 
κάνοντας Εκκληση πρός όλους τούς 
Εργαζομένοπς νά πάνε στις Εργα
σίες τους, διακόπτοντας τήν άπερ- 
γίά!

Καί όμως κανείς δέν τόν κατηγό
ρησε, ούτε γιά διασπαστή, ούτε γιά 
προδότη. Πολύ σωστά. Πώς λοιπόν 
ζητάμε άπό το Συμβούλιο, πού Ε
κρινε Ετσι δπως νόμιζε, έστω αν θέ
λετε λανθασμένα, δχι όμως νά τοΰ ά- 
τταΐοθή ή μομφή τής προδοσίας. Γιά 
όνομα τοΰ Θεού πού πάμε; Ευχαρι
στώ.

(Χειροκροτήματα)

Τά συμβαίνοντα έκεΐνο τό άπό- οτον χώρο μας δημοκράτες, άντι- 
γευμώ, πολύ μάς θύμισαν ομοια; στασιακοι, λεβέντες Αγωνιστές; οί 
γεγονότα τών παραμονώ / τής ά- όποιοι διερήγνυαν τά ίμάτιά τους 
ποφράδα; ήμέρας. Δέν ύπήρξα ; γιά τήν προδοσία, τήν συναλλα- 
ποτέ όπαδός τής κινδυνολογίας. ; γή- τό πούλημα τού άγώνα άπό 
Άλλά αύτό δέν σημαίνει δη ά- j τό Διοικητικό Συμβούλιο. "Αρχι- 
λόγιστα μπορούμε ν" άνιπαρερχό-; αε ή μονοπώληση τής δηιι.οκρατί- 
μαστε ή ν’ Αδιαφορούμε σέ Εστω j «ί καί' τών διαδικασιών της. Ά- 
καί υποθετικούς κινδύνους Ή πο τή μιά μεριά οί προδότες καί 
μικρή Ιατω πιθανότητα δη κάποι-: άπό τήν άλλη οί πατριώτες, οί 
ος άπ’ αύτούς τούς κινδύνους μπο. ί κατευθυνόμενοι καί οί Ανεξάρτη- 
ρει νά πάρη σάρκα καί οστά, λει- τοι. Οί πορωμένοι συνδικαλιστές, 
τουργεΐ αότόματα Ανασταλτικά ’Έ, δχι κύριοι, πάει πολύ. Γιατί 
στή διαμόοφωση' τής άποφάσεώς | μόνο δημοκρατικές διαδικασίες 
μας. j δεν είναι αυτές. Δέν μπορεί νά

'Οπωσδήποτε, στή δεύτερη έ- ί πρα,τας γιά τόν Εαυτό σου μόνο 
κείνη ψηφοφορία, γιά τήν όποια τέ δικαίωμα νά σκέφτεσαι καί ν’ 
τόσος λόγος Εγινε καί άλλη τάση j Αποφασίζης καί στόν άλλο νά μή 
Εκμετάλλευση, άπό τά άνηπολι- 1 τέ δίνης· Δέν μπορεϊ^μόνο ή δική 
τευτικά τού Διοικητικού Συμβου- : 3a’J άποψη να είναι η σωστή, δέν 
Χίου σχήματα οί ψήφοι μας 6ά- j alyco1 δυνατόν νά Εχης τό άλάθη- 
ρυναν περισσότερο σάν ψήφοι πο- j ζ: ας μην είσαι χαι Πάπας, 
λιτών πού τούς Ετίθετο Ενα πολι- j ^εν ει,,,Χί δημοκρατικό η μή μοΰ 
τικό πρόβλημα γιά νά πάρουν μιά ' ί^ιτρεπης να εχω και γω μια. 
Απόφαση, καί δχι συνδικαλιστών : μ™ όποιαδήποτε γνώμη,
περιορισμένων ίσως σέ πιό στενά ! ^3τω κΊΧ λαθεμένη. Κι σ.ν ολος 
Επαγγελματικά πλαίσια. 'Όσο ; τοϋτ°ί έ πόλεμος ήταν Ενα αύ- 
καί έάν αύτό φαίνεται όίύμωρο. θόρμητο ξέσπασμα πού γεννήθη- 
δέν παύει νά είναι Αληθινό- Γιατί κε άπ° >'.ά Αντίθετη θέση σ’ Ε- 
δ συνδικαλιστής είναι όπωσδήπο- ί να εγκεκριμένο πρόβλημα, έάν 
τε πολίτης καί μάλιστα μέ αύξη- : ‘στω καί ύπερβολικά διατυπωμέ- 
μένη εύαισθησία στά πολιτικά : νγϊ ή Αντίδραση αύτή πτγαζε Α- 
προβλήματα καί στή συμμετοχή πδ "καλοπροαίρετες διαφωνίες, τά
στα κοινά, άλλα είτε τό θέλουμε ί \ε θά τ° δεχόμουνα. ’Αλλά δέν 
είτε δχι είναι ταγμένος καί στήν ‘ είνΧ! ^τ71· Από πιό πριν χρονι- 
έξυπηρέτηιση τών έπαγγελματι- I κά *ν Αρχίσουμε νά έξετάζωμε τά 
κών συμφερόντων τού κλάδου ή i γεγονότα, θά δούμε δτι Αμέσως 
τής τάξεώς του πρώτα καί έν συ- κ[όλας μετά τις Εκλογές, ώρισμέ- 
νεχεία τού συνόλου τών έργαζο- I να 3χήμ*τα πού μετείχαν σ' αύ
μένων. Πιστεύω, δτι οί Ενέργειες 
τών Εκπροσώπων σας, θά πρέπει 
νά είναι ή συνισταμένη τών ίδι
κών σας Εντολών καί νά μή πη
γάζουν άπό τήν Ανεξάρτητη υπο
κειμενική τους κρίση. Μ' άλλα 
λόγια, πρέπει όπωσδήποτε νά ύ-

τές, μέ τις ίδιες προϋποθέσεις μέ 
τά υπόλοιπα, άμέσως μετά τό ά- 
ποτέλεσμα άρχισαν νά ζητούν νέ
ες εκλογές. Μά Ετσι έάν υίοθετή. 
σουμε μιά τέτοια Αρχή, κανένα 
διοικητικό συμβούλιο δέν πρόκει
ται ποτέ νά παρουσιάση Εργο γιά 
C0 καλό δλων μας, δταν μετά δύο 
καί τριών μηνών παραμονή άρ-

δέν ήταν λαθεμένη. : πάρχη Ενας συνδετικός κρίκο; ά-
Σέ συγκεκριμένο χρόνο καί χώ ! νάμεσα σέ σάς καί σέ μάς, πού μ’ , , . . , . .

οο — έδώ ίσως καί μέ μιά πλη- Εντολή δική σας σάς Εκπροσώπου- Χ’^ει μάζεμα υπογραφών καί
ροφόρηση Αντιφατική, κληθήκαμε ! " 1 Γ~......... ν.....
νά σταθμίσουμε καί ν’ Αποφασί
σουμε γιά συνέχιση τής άπεργίας 
ή δχι. Ή ψήφος μας Επρεπε νά 

•είναι προϊόν ψυχρής καί λογικής 
έκτιμήρεως. Στήν πρώτη ψηφο
φορία λειτούργησε περισσότερο τό 
συναισθηματικό στοιχείο πού είχε 
ήδη τραφοδατηθή άπό εικόνες τής 
πρωινής άναμετρήσεως -Αστυνομι
κών - διαδηλωτών. "Ηταν μιά 
Αντίδραση γιά ·τόν Εκβιασμό πού 
γινότανε σέ βάρος μας άλλη μιά 
φορά. "Οπότε θελήσουμε νά διεκ 
δικήσουμε κάτι Αγωνιστικά ή νά 
τιμήσουμε μιά μνήμη, ή νά πρα
γματοποιήσουμε μιά μαζική πα
ρουσία, γινόμαστε αντικείμενο έκ 
μεταλλεύσεως.

Είτε χουντικά, είτε. άναρχικά, 
είτε προβοκατορικά στοιχεία βρί
σκουν τήν εύκαιρία νά δράσουν.
Οχι κύριοι, θά άπεργήσουμε. αύ

tie. j συγκλήσεων Γενικών Συνελεύσε-
Θά ήμουν ό πρώτος πού εύχα- | ων· Μέσ* σ’ αύτέ τέ Υενικδ πλκί 

ρίστως θά Εβγαζα τήν έτικέττα | σι° τήί _άντικαταστασεως τοΰ ΔΣ 
τού συν δικά λ ιστού της Εθνικής ί πο“ E3c1’ 6ικ ψήφσυ σας έι- 
Τραπέζης τή; Ελλάδος καί θά έ- ! Υ·ατ£ έκλ|ζεί> Εντάσσεται καί δ- 
νεργαΰσα άπό δώ καί πέρα μέ> ίλος το0τ°ί έ θόρυβος πού 8ημι- 
τήν ιδιότητα τοΰ συνδικαλιστού. j ψήθηκε γιά τήν παράταση ή 
δ όποιος ανήκει στό εύρύτερο φά- μΥζ, Απειλής, 
σμα τών έογαΐζομένων, Εάν Εσείς. Ισως, ίσως καί νά δημιουργή- 
τό κυρίαοχο σώμα, Επαιρνε μιά ΐ-θηκε. σχεδιάσθηκε καί κατευθύν- 
τέτοια απόφαση. Άλλά τέτοια, ά- I θηκε άπό χώρους Εξω άπό τόν 
πόφα,ση μέχρι σήμερα καί έξου- 1 όιν.ό μας. Γεγονός σημαδιακό, 
σιοδόιτηση δέν μάς Εχετε δώσει. xVy μεθεπομένη τής άπεργίας κυ- 

Άντίθετα. Μάς όρίσατε γιά νά ι Σοφάρει Ανακοίνωση τής ΟΤΟΕ 
προασπίζουμε τά συμφέοο'/τά μας - Υί όποια ούτε λίγο ούτε πολύ κα- 
σάν Υπαλλήλων τής ’Εθνικής : ταΡΤε^ "° ‘διο τό καταστατικό 
Τραπέζης τής Ελλάδος πρώτα, ττ/?! Αναμιγνύεται στά Εσωτερικά 
καί σάν Εογαζομένων γενικώτερα τ<7,ν 3υλ).όγων μελών της καί προ 
δεύτερα. Καί έδώ θά ήθελα νά £Ρεπεί τ905 συναδέλφους στό μά- 
θέσω Ενα Ερώτημα στή Γενική έεμα υποΤΡα:ρών γιά τή σύγκλη- 
Συνέλευση. Εάν σέ κάποια, φάση ; Γενικής Συνελεύσεως, λές καί 
παρουσιαστεί πρόβλημα πού ή ·τα 4*-έλη τοΰ συλλόγου μας δέν εί- 
άντιμετώπισή του θά είναι διά- Χ^·ν τήν "κρίση, τήν πρωτοβουλία 

τό ήταν τό νόηιμα της πρώτης Ψη-, φορος, άνάλογα μέ τήν ιδιότητα) ενεργήσουν, άλλά ήθελαν τις
φοφορίας, γιατί Εμείς δέν Εχομε 
καμμιά σχέση μ’ όλους αύτούς. 
Μέ τό ισχνό άποτέλεσμα τών 7 
ύπέρ καί 6 κατά, συνήθως δέν 
προχωρούν σέ άπεργίες. "Εγινε 
αναπομπή τού θέματος· Καί έδώ 
είναι τό λεπτό σημείο. Τό κλειδί

πού θά τό κρίνη κανένας, έμεΐς δικές της προτροπές. Παρουσιά- 
ποιά θέση θά πρέπει νά κρατή- ζεται ν άγνοή τήν ιστορία μας, 
σουμε; (Ασφαλιστικό, μισθολογι- καί νά αάς ύποτιμά. Βαρύ τό, ό- 
κό. Υγειονομική περίθαλψη) · Έ- Αίσθημά της. Νά γιατί σκέφτο- 
άν μεθαύοιο, μάς προταθή ή Ivu θ-κι δτι "σως καί άπό άλ/οϋ νά 
αία άσψάλιση μέ συναδέλφους ά- ξεκίνησε δλη τούτη ή ιστορία 
σθενεστέρων ταμείων μέ άποτέ-, (ΣΥΝΈΧΕΙΑ (ΣΤΗ ΣΕΛ. 9)



Oi ομιλίες των αναδέλφων βτμ Γενική Συνέλεοοη
Ή ομιλία τής συναδέλφου "Αννας Τσαγκάρη | Ή ομιλία τού συναδέλ. Θεοδ. Δημητρόπουλου

ιΠριν άρχίσω ΐήν κΜ^ίως ό-μιλία ι ψήφο . τους- Πάντως, δέν δέχβξίβΝ i στάσιμο τής άπεργίας καί όμφανί- ί Μοναδικόν θέμα τής σημερινής Γε- 
μου, θά άναψερθώ στον κ. Χονδρομ-α- I τις ύβρεις, τού τόσο Αβασάνιστοι σθηχαν τήν Τρίτη. νίκης Συνελεινσεως είναι ή ττροτασις
τίδη. Δέν μοΟ έκανε έζτύτωση, τό \ Εξακοντίσανε, μέ διάφορες άναχοι- 
ότΐ σήμερα είναι υπέρ τον κ. Πίσκο- ! νώσεις νεοεμφανισΒέντες συνδιιχάλι- 
ττου, κάποτε σέ μία Γενική Συνέλευ- στες.
ση μετόχων τής Τρατέζης, μίλησε "Οταν δέ μιλάμε για δημοκρατικές 
υπέρ τού χουντικού Δ,όικητού Άχή διαδικασίες, έγώ άπέ τό Σάββατο 
καί είσέτραξε γι’ αυτό, τόν βαθμό | διεψώνησα γίά τήν άπεργίά. Καί εΤ 
τού Συμπράττοντος Ύποδιεθυντοΰ. ί πα ότι δέν δικαιολογώ τήν κάθοδό 
Φυσ ικό λοιπόν εΐναι, : μας σέ άπεργία, άφοό δέν άποβλέ-
(Έντονοι διαλογικαί συζητήσεις — ί ηΖ[ σέ συμφέροντα τού Κλάδου κλπ.,

' Θόρυβος), Απόπειρα χειροδικίας 
τού κ. Χονδρομματίδη είς βάρος τής 
Κας Τσαγκάρη.

κ. Πρόεδρος: Διακόπτεται ή 
Συνεδρίασις έπΐ δλεπτον.

κ. Θ. Π απαμάργαρης: 
(Πρόεδρος τής ΟΤΟΕ). Παρακαλώ,

καλώς, κακώς, θά τό κρίνη τό δίκτυο.
Παρά ταΰτα όμως, επειδή τό Δι

οικητικό Συμβούλιο άπεφάσισε τήν 
άπεργία τό Σάββατο, γύρισα όλη 
τή Διοίκηση μέ τό συνάδελφο Ρου- 
σάχη καί τους προέτρεπα νά άπερ- 
γήσουν. Δημοκρατικές διαδικασίες, 
σημαίνει νά ϋπακούση ή· μειοψηφία

σαν σν.αδελφος μιλώ, νά καθήσωμε ι ατήν πλειοψηφία. Αύτό έκανα. Ή 
καί νά συνεχίσω,με. Αυτό πού έγινε ι πλειομ ηψία τό Σάββατο ήταν υπέρ 
μός ντροπιάζει όλους, όλους τούς \ τής σ-ττεργίας. Άπήργησα καί έγώ. 
τραπεζικούς _ υπαλλήλους. "Ολους, j -Η πλειοψηφία τού Διοκ. Συιμβου- 
Παρακαλώ νά συνεχίσωμε. j \ίου τού Συλλόγου μας, τήν Τρίτη,

κ. Πρόεδρος: Έπαναλαμβά- j ήταν κατά τής άπεργίας. Τότε όμως 
νεται ή διακοπεΐσα Συνεδρίασις καί | τά ώρισμένη μέλη πο ΰδέν είχαν έμ- 
τόν λόγο έχει ή κα Τσαγκάρη. φανισθή νά υποστηρίξουν τήν άπερ-

κα. A. Τ σ α γ κ-'ά ρ η: Βέβαια ν'α στά κλιμάκια πού είχαν καθο- 
συυάδιελφοι, ή άλήθεια είναι λίγο πι- j Ρίστεΐ, θέλησαν νά υποστηρίξουν τό 
κρή, άλλα θά πρέπει νά τήν δεχώμα-

Έ ν μέλος : Παραμύθια είναι μομφής κατά τού Δ.Σ. Πρός τιμήν 
αύτά πού λέτε. . , όλων τών μέχρι τώρα όμιλητών, δι

κά. Α. Τσαγκάρη: Παρα- ! επίστωσα άτι τό έτήρησαν μέ θρη- 
μύθια; Βϊάτε ανέντιμος Sv τό λέτε, σκευτικήν εύλάβειαν, πλήν τοΰ_ κ. 
Δεν έχω συνηθίσει νά λέω τοραμύ- ; Φριζή ό όποιος άνεφέρθη σέ ένα θέμα 
3ια. Αυτά είναι γιά σάς συνάδελφε. Υ’ά τό όποιο έχει γίνει μεγάλη εκ- 
Δέν θά μέ ξέρετε. Γιατί αυτοί πού μετάλλεννις άπό πολλές πλενρες, 
μέ ξέρουν, τήν δική μου εντιμότητα ί καί γιά τό όποιον δέν θα μέ παρα-

σύρη σέ απάντησιν, διότι αποφασις 
τού Προεδρείου είναι ή όποιαδήποτε 
έξέλνξις έσημειώθη σήμερα έπί τοΰ 
θέματος, νά άνακοινωθή μετά τήν Γε
νικήν Συνέλευση γιά νά μήν έπηρεά- 
ση αύτό τις όίεσδήπότε άποφόοσεις.

Τό Δ.Σ. τού Συλλόγου, έμφανίζε- 
ται σήμερον ένώπιόν σας, άπολογού-

τήν ξέρουν, τήν δική σάς δέν ξέρουν.
Δέν έχετε κανένα λόγο νά άμψισβη- 
τήσετίε τήν έντιμότητά μου. Ούτε 
κομματική ταμπέλλα έχω.

ΠευλημένόΙ, προδότες, σημαίνει 
ότι κάπου έχομε πουληθή. Και προ
καλώ τόν όποιοδήποτε πσύ μάς κόλ
λησε τήν ταμπέλλα αυτή, νά μου πή 
αν άπό κάποια κομματική τσποθέτη- : μενον γιά τήν άποδιδομένην είς αυ- 
ση, έχανα αύτό. τό πράγμα. Μόνον τό κατηγορίαν της εγκληματικής, ώς 
έτσι θά είμαι πουλημένη., J τήν χαρακτηρίζουν οί κατήγοροι τής

Έν πάση περιπτώσει, θά μάς κρί- \ ένεργείας, δίασπάσεως τοΰ Κλάδου, 
νη τό δίκτυο. Έχω ήσυχη τήν συνεί- j διά. τής μή συμμετοχής μας, είς τήν 
δησή μσυ ότι ύπερήσπισα κοττά τ-ν Απεργίαν τής τρίτης ημέρας, 
καλύτερο τρόπο τά συμφέροντα τών Συνάδελφοι, 
συναδέλφων καί Επιστρέφω, σέ όσους (Διαλογινκαί συζητήσεις)
μάς υβρίζουν, τόν χαρακτηρισμό τού j κ. Θ· Δ η,μ η τράπουλας:
πουλημένου καί τού προδότη. ! Έπί τής μομφής θα ,άποφασίσητε έ-

(Χειροκροτήματα) · σείς ή μάλλον όλόκληρον τό δίκτυον
___________ '__________________ | διά ψηφοφορίας, ώς τό σχετικόν άρ-

στε οποία καί άν είναι. Ό καθένας 
καπά τις πράξεις του, κρίνεται.

Μάς είπαν πουλημένους, μάς εί
παν προδότες, καί ένα σωρό (Ακατο
νόμαστες ύβρεις γιά τή στάση μας 
αύτή. Έάν κάπτοιος έπρεπε νά έκ- 

. μρνή σέ τέτοιο βαθμό, αυτοί θά έ
πρεπε νά εί μαστε έμεΐς. Πουλημένους 
μάς εΜαν, προδότες μάς είπαν καί 
ένα σωρό, κοσμικά έπίθετα.

"Οσο γιά τόν Εαυτό μου νομίζω, 
ότι ή έπΐ σειρά έτών έντιμη παρουσία 
μου μέσα απτήν Τράπεζα, σποδέικ.νύει 
τό πώς σκάφθηκα Εκείνη τήν στιγμή, 
γιά τήν συνέχιση τής άπεργίας. Τό 
άν είναι σφάλμα, θά τό δεχθώ, έφ’ 
όσον αυτά μου τό απόδειξη μέ τήν 
ψηΦοφαρ ίαι, ώς προς τήν πρόταση 
μομφής, ολόκληρο τό δίκτυο.

Τ ό σφάλμα θά τό δεχθώ. Αύτό 
πού δέν δέχομαι όπωσδήποτε, είναι 
ό χαρακτηρισμός π,ουλημένη ή τού 
προδότη. Διότι όλοι αϋτοΐ πού σήμε
ρα μάς βρίζουν, καί μάς πετοΰν δη
λητήριο καί χολή, καί έμψαινίζσυν τέ
τοια ηύξΐ’,μένη, συσσωρευμένη άγω- 
νιστικότη-· α, όλους αυτούς, θά ήμουν 
πολύ περισσότερο χαρούμενη, άν τούς 
έβλεπα εκείνα τά δύσκολα χρόνια, 
τού Υ2-73, όταν έγώ, γυναίκα, πά
νω απ' αυτό τό βήμα, τής Γενικής 
Συνε λεύσεως, καί ό σημερινός Πρό
εδρος Θεοφονόπουλος, μιλούσαμε· γιά 
Αξιοκρατία σέ μία Διοίκηση χουντι
κή, πού είχε διαλύσει τά πάντα. Τότε 
δέν μάς συμπαραστάθηκε κανείς άπό 
αΰτούς πού φωνάζουν τώρα.

(Χειροκροτή ματα)
Καί φυσικά αυτός ό αύθαρμητι- 

σμός μου πάντοτε μέ έβλαψε, ότι έ
λεγα πάντα τήν άλήθεισ. Διότι ίσως 
θά είχα άλλη Εξέλιξη, πολύ νωρίτερα, 
άπό άλλους ποΰ προτί μησαν τήν σιω
πή, όταν έμεΐς τό 1973, άπ’ αυτό τρ 
βήμα, γιά άλλη μια φορά καταδικά
ζαμε, άλλοι σιωπηλοί είχαν πάρει 
συγχωροχάρτι άπό τήν χούντα. Καί 
έφυγαν λογισταί καί γύρισαν τμημα- 
τάρχαι, είχαν κλείσει τό στόμα τους 
καί τό βρήκαν αμέσως μετά τήν με
ταπολίτευση.

(Χε ιροχροτήματα)
’Ανάμεσα σ’ αύτούς καί ό συνάδελ

φος Διλιντάς, τοΰ τό λέω εύθέως, ή
ταν εδώ, στήν πρώτη σειρά κατά τήν 
Γενική Συνέλευση τοΰ 1973. Καί τού 
λέει ό τότε απλός συνδικαλιστής Θε- 
οφανόπουλος,. «νά χαιρετίσω τήν έ- 
πάνοδό σας συνάδελφε Διλιντά, ποΰ 
γυρίσατε όλοι εσείς οί άδικημένοι κ. 
λ.π.» «’Όχι», λέει εκείνος, «προτιμώ 
νά μέ. ξεχάσουν». Εμάς όμως δέν 
μάς ξεχνούσαν, γιατί μιλούσαμε συ
νέχεια εδώ πάνω.

Καί τά αντιστασιακά πού τώρα 
πουλάνε όλοι, μέ τις έτικέττες, που 
τις βσήκανε τώρα, τις αγωνιστικές, 
τότε ποΰ τις είχανε κρυμμένες; Μπο
ρούν νά μάς απαντήσουν οί σημερι
νοί αγωνιστές; Ήταν πολύ βαθειά.

Καί λυπούμαι πού διαπιστώνων 
οτι οσυναδελφος Διλιντάς, άν και κα- 
τακόκκινος, δέν κοκκινίζει όταν βρίζει 
έντιμους συναδέλφους.
(Διαλογικαί συζητήσεις — Κωδω

νοκρουσία!)
κα. Α. Τσαγκάρη: Καί 

μοΰ κάνει έντύπωση ή θλτβερή δια
πίστωση : προσπαθούν ώρισμένοι 
συνάδελφοι έδώ, νά πάρουν τό μέρος 
τής 'Ομοσπονδίας. Ξεχνούν όμως, 
ότι έμείς, πού έκλεγήκαμε μέσα άπό 
δημοκρατικές διαδικαο ίες, έχομε έ- 
κλεγεΐ γιά νά έξ.υπη.ρετήσωμε τά 
σμμφέραντα τών συναδέλφων μας κα
τά πρώτον λόγον, καί όχι τά συμφέτ 
ροντα τής όποιαδήποτε ‘Ομοσπον
δίας.

_ θρεν τοΰ ΚοΓταστατικοΰ ορίζει. ΣέΉ ομιλία τής συν. ’Ασπασίας Γιάνκου: «άβε έγκλημα, ώς τό χαρακτηρίζουν
ι μερικοί έρευνώνται όλες οί πλευρές 

(Θόρυβος — Ταυτόχρονοι διαλογι- I καί επιδιώκεται τόσον ό κολασμός 
καί συζητήσει) | τόσο τοΰ δισπράξαντος τό έγκλημα,

κ. Α. Γ ι όγκου: Συνάδελφοι, j όσον "α! τών τυχόν ΰπαρχόντων ή- 
Τό ότι είμαι γυναίκα, δέν ση- | θικών αυτουργών καί είναι βέβαιον 

μαίνει ότι δέν,είμαι συνδικαλίστρια. ότι υπάρχουν ηθικοί αυτουργοί, στήν

Συνάδελφοι,
Συνδικαλίζομαι έττίσημα άπό τις 

τελευταίες έκλογές τοΰ Συλλόγου 
μας, δίνω όμως τήν μάχη μου, υπέρ 
τών συμφερόντων μας, πολύ νωρί
τερα είς τά περιορισμένα πλαίσια 
τού Υποκαταστήματος πού υπηρετώ 
στήν Λάρισα, έτσι τουλάχιστον ή 
παρουσία μου στον δημόσιο συνδι
καλιστικό στίβο είναι μέν μικρή, 
άλλα ή επιθυμία νά προσφέρω είς 
τό σύνολο, δοκιμασμένη.

’Έκανα αύτή τήν δήλωση γιά νά 
μήν σπεύσου. οί πααλιότεροι νά μοΰ 
όπενθυμ ίσουν ότι dry νοώ γεγονότα, 
καταστάσεις καί περιστατικά, άλ
λα καί γιά νά τονίσω ότι, άκριβώς 
τό γεγονός ,ότι δέν είμαι πψλαιά 
συνδιαλίστρια, μοΰ έπιτρέπει νά 
μήν έχω δεχθή έπιρροές, άπό όποια
δήποτε πλευρά.

"Οσα έπομένως θά πώ είναι έκ- 
Φρασις τών σκέψεων καί τών άπόψε- 
ων ενός συναδέλφου ποΰ βλέπει καί 
κρίνει έξω άπό σκοπιμόσητε καί ά
πό όποιεσδήποτέ άλλες έπιρροές.

Είναι πραγματική έκπληξις γιά 
μένα, ότι ή συγκέντρωσης τών υπο
γραφών γιά τήν πρόταση μομφής 
ξεκίνησε βατό τόν κ. Διλιντά. Ή εκ- 
όηλη πολιτική τοποθέτησή του, μει
ώνει αυτόματα τό άνεπηρέαστη^ τής 
ένεργείας του, ένώ ή στάση του 
στήν επίμαχη εκείνη Συνεδρίαση τοΰ 
ΔίΣ., όπως άποδεικνύεται άπό τά 
Πρακτικά, τόν έχει καταστήσει, γιά

Συλλόγου τής Εθνικής Τραπέζης 
ή κατηγορία τού διαχτπαστοΰ καί ζη
τείται γι’ αυτό έσχατη τών ποινών, 
άπαλλάσσονται δέ όλοι οί άλλοι, πά
νω καί κάτω άπ’ αΰτοΰς ποΰ ύπέπε- 
σαν στο αυτό αδίκημα;

"Οχι κύριε Διλιντά, άρνούμαι νά 
παριστάνης τόν κατήγόρο καί σού 
θυμίζω τά λόγια πού είπες κατά τήν 
δραματικήν έχείυην Συνεδρίασιν. 
Όμιλεΐ ό κ. Διλιντάς:

«’ Ισχύει έκείνο που είπα έγώ, δέν 
συμφέρει νά ύποβάλλη ό Πρόεδ,ρος 
τήν παραίτησή του.

Προτιμούσε άραγε ό κ. Διλιντάς 
νά παραμείνη ό Πρόεδρος γιά νά τόν 
έχτελέση ό ίδιος διά τής προτάσεως 
μομφής, ή σκέφτηκε ότι τυχόν πα- 
ραίτησίς έσήμαινε νέες έκλογές μέ τό 
πλειοψηφικό όπως έπιτάσσει τό κα
ταστατικό άπό τις όποιες είναι βέ
βαιον ότι δέν θά είναι πλέον Σύμ
βουλος ό κ. Διλιντάς;

Επίσης άρνοΰμαι είς' τόν κ. Πί- 
σκοπον τό δικαίωμα τού έπικριτοΰ, 
διότι. σκοπίμως άπουσίασε άπό τήν 
ιστορικήν έκείνην Συνεδρίασιν γνω- 
ρίζων ότι άπουσιάζων, δέν θά περι
λαμβάνεται είς τήν σημερινήν μομφήν 
όπως φρόντισε νά, τό διευκρινήσει ό 
Σύμβουλός του, ό κ. Παραθύρας διά 
έρωτήσεώς του σήμερον προς τόν 
Δικαστικόν ’Αντιπρόσωπον.

Δέν μπορείς κύριε Πίσκοπε τήν ώ

ρα τής μάχης νά κρύβεσαι καί με
τά άπό λίγες ώρς νά παριστάνης τό 
παλλικάρι καί νά καλής τούς συν
αδέλφους νά μήν συμμορφωθούν πρός 
τήν άπόφασιν πού πή,ρε ή πλειοψη
φία τοΰ Δ.Σ., μία πλειοψηφία ή 
οποία έσχηματίσνηκε μέ δυό θετικές 
ψήφους τών Συμβούλων σου, Άνδρι- 
κίδη καί Ρουσάκη.
(Φωναί —- Τοουτόχροναι διαλογικαί 

συζητήσεις)
κ. Θ. Δημητρόπουλος: 

Νομίζω πώς είναι καιρός νά σσβα- 
ρευθοΰμε καί θά μοΰ έπίτρέψουν οί 
νεώτεροι συνάδελφοι, νά τους κάνω 
μία σσταση:

"Οταν Ενα Δ.Σ. έκλέγεται, κύριοι 
συνάδελφοι, νόμιμα καί έφ’ όσον 
δέν κατηγορεΐται γιά οικονομικές ά- 

: τασθαλίες, θά πρέπει νά τό άφήνε- 
τε ινά έξαντλεΐ τήν θητεία του. Καί 
τό πλέον ανίκανο Δ.Σ. θά προσφέρη 
πολύ περισσότερα στους συναδέλ
φους άπό Ενα ικανό Δ.Σ. πού άντι- 

| μιΕτωπίζει καθημερινώς τήν πτώσιν.
Μήν αποδυναμώνετε μόνοι σας τό 

! συνδικαλιστικό μας όργανο. Μήν ά- 
ποδυνα μώ.εται τό Συνδικαλιστικό 

j σας όργανο, δώστε τήν δύναμη είς 
| τόν Σύλλογον ινά συνέχιση τό οπο
ί δοτικόν του έργον.

Ευχαριστώ
| (Φωναί — Ταυτόχρονα! διαλογικαί 

συζητήσεις)

(Χει ρσκροτήματσ)
Θ ά ήθελα νά κάνω μιά Ερώτηση 

στον κ. Πίσκοπο. Πάντα ψήφιζαν 
καί οί 6 μαζί. Στις τελευταίες ά- 
νακοινώσεις υπογράφει μόνος του, 
ποΰ είναι οί υπόλοιποι; Ό κ. Πίσκο- 
ττος, άλλα λέει, άλλα πιστεύει, άλ
λα κάνει καί φυσικά συνεργάζεται 
στενά μέ τόν κ. Διλιντά. Αύτό νο
μίζω πίς Εγινε άντιληπτό άτό ό
λους μας καί δέν πρέπει νά μάς έκ- 
πλήσση.

Ή στόισις τους είναι κοινή ,:yE ό
λα τά θέματα τοΰ Δ. Σ. καί καθαρά 
αντιπολιτευτική. Μέ τήν Επισήμανση 
αυτών τών δύο περιπτώσεων, άπο- 
δεικνΰεται, νομίζω, περίτρανα όλη 
ή σημασία καί οΐ σκοποί τής προ
τάσεως μομφής. Σαν νεώτερη, ρω
τάω τους Εμπειρου ςσυνδικαλιστάς: 
Πιστεύουν είλικρινά, ότι μέ τήν 
στάση τους, αυτήν τήν στάση τους, 
εξυπηρετούν τά συμφέροντα τών 
συναδέλφων τους, πιστεύουν είλικρι- 
νά ότι κάνρυν συνδικαλισμό;

προκειμένη περίπτωση καί αίύτοί εί
ναι καί ώς τέτοιους καταγγέλων τόν 
κ. Διλιντά, ό όποιος εύθΰς ώς ό κ. 
©εοφπ-νόπουλος υπέβαλλε τήν παραί
τησή του, παρακαλώντας gov κ. Λαν- 
τζώνη νά μεταφέρει στήν ΟΤΟΕ, τήν 
πρωτην, ληφθείσαν άπόφασιν τοΰ Δ. 
Σ. τοΰ Συλλόγου μας περί συνεχίσε- 
ως τής άπεργίας, σηκώθηκε άπό τήν 
θέση του, ό κ. Διλιντάς Εννοώ, αγκά
λιασε κυριολεκτικά τόν κ. θεοψαινό- 
πουλο καί ταν παρακαλιοΰσε νά μήν 
παραιτηθή.

"Οποιος άμφισβητεί τά πρακτικά 
είναι οπήν διάθεσή του. Ναι κύριοι 
συνάδελφοι, ό κ. Διλιντάς αγκάλιασε 
τόν κ. Θεοψανόπουλο καί ι μόνον πού 
δέν τού Εδωσε τό απαραίτητο φιλί, 
γιά νά έπαναληφνή ή σκηνή τού κή
που τής Γεσθημανής.

Δεύτερος ηθικός αυτουργός, είναι 
ό συνάδελφος κ. Άνδρικίδης, ό όποι
ος άπηλλαγ μένος άπό τήν δηλητη
ριώδη έπιρροή τού ’Αρχηγού του, κ

Ή ομιλία τοΰ συναδέλ. Βύρ. Πετρίδη

. . ( Πίσκοπου, πού φυγομάχησε κατά την
Γιατί δέν Εχουν τήν ειλικρίνεια... j κρίσιμη συνεδρίαση γιατί φρόντισε 
"Εν μέλος: Εΐσθε έκτος θέ- ' νά είναι απών καί παροΚΑιρμένος ό 

ματοζ· Ι κ. Άνδρικίδης άπό τόν αύθοιρμητι-
κ. Α. Γ ι ά γ κ ο υ: Δέν είμαι κα- j °M0 του, ξέχασε τόν συνδικαλιστή

θόλου εκτός θέματος.
κ. Ν. Πίσκοπος: Ό,μλεΐ 

μακράν τοΰ μικροφώνου μή άκουό-νό μήν πώ ύποπτο, τουλάχιστον άν- 
τιφατικό, άφοΰ έν συνεχεία άλλα λέ- | MEyo9·
ει καί άλλα πράττει. Ί κ· Α. Γ ι όγκου : Κύριε Π ί-

Τί Εκανε ό κ. Διλιντάς, στό Δ. ί <τχΌΐτε, εσείς ,μέ παρασύρετε έκτος 
Σ.; Υποστήριζε ότι είναι υπέρ τής ! θέματος, αν θυμάσθε τή Γενική Συν- 
παρατάσεως τής άπεργίας, καί κα- ί έλευση Θεσ) νίκης πήγαμε μέ <5πτο-
τηγορουσε τόν Πρόεδρό μας, ώς λ°Υ>σμέ; τοΰ πρρηγουιμήνου Δ.Σ. 
προδότη κλπ. Ή λογική λέει ότι ! καί “ντι νά άπολογηθήτε κάνατε κα- 
όταν ό Πρόεδρος, υπέβαλλε την πα- τηΥ°ρία. Μία λοιπόν άκόμη άπόδει- 
ραίτησή του ό κ. Διλιντάς είχε τήν 5*1 τίΚ άλόγιστης ένεργείας σας, 
ΰπονοέτ.ιττη Ενητυτι .r?w r\.-rr.·ι/ Χι.... είναι η σημερινή Συνέλευση μας.

{Ταυτόχρονα! διαλογικαί συζητή
σει)

κ. Α. Γ ι ά γ κ ο υ: Αφήνουμε 
πίσω τά θέματά μας όπτό τά μεγα
λύτερα ώς τά μικρότερα, δέματα πού

υποχρέωση Εναντι τών όσων διεκή- 
ρυσσε καί δημοσία καί στό Δ.Σ. νά 
τήν άποδεχθή καί νά προχωρήση μέ 
τούς υπολοίπους στην λήψη άποφά- 
σεως και στις Ενέργειες τής συνέ
χειας τής όατεργία;.

Δέν Εκανε αύτό όμως, άγχάλιασε ; “Φ°Ρ°ϋν άνδρες καί γυναίκες συν 
τόν προδότη καί τόν Εκλιπαρούσε μέ TfirXmnur ΚrrI virr ... c-rr,^
φιλιά νά μείνη στη θέση του .Μένον
τας όμως ό προδότης στην θέση 
του, αύτό έσήμαινε ότι δεν συνεχί
ζουμε τήν άπεργία. * Ποιος λοιπόν 
είναι ό προδότης; Εκείνος πού εί
χε τό θάρρος νά πή όχι στην εκμε
τάλλευση τών οιγώνων μας, καί πρός 
σκοπούς ξένους προς τά σνμφέρον- 
τά μας, ή έκεΐνος πού ψήφισε ναι 
στην άπεργία γιά νά είναι εύθυ- 
γροψμισμένος μέ όποιεσδήποτε πο
λιτικές ή ατομικές του δεσμεύσεις 
καί τορπίλιζε βατό τήν άλλη μεριά 
την ψήφο του, ψηφίζοντας Ετσι όχι 
στήν άπεργία;

"Ετσι είναι κύριοι συνάδελφοι, 
καί άς μήν σάς κακοφαίνεται, όφεί- 
λουμε νά λέμε τήν άλήθεια, όσο καί 
άν είναι πικρή. Καί άς καταρρίπτει 
καί (ορισμένους μύθους.

Γιά τόν Ετερο κατήγορο τής άπο- 
ψάσεως τού Δ.Σ. τόν κ. Πίσκοπο, 
δέν ξέρω τί νά πώ. Δέν είχε τό θάρ
ρος νά προσέλθη καν σέ εκείνη τήν 
Επίμαχη συνεδρίαση γιά νά μήν ψη
φίση, ότι καί άν λέει. . . (Χειρο
κροτήματα) ,μέ ότι καί άν δικαιολο
γείται είναι γενικώς παραδεδεγμένο' 
ότι δέν λέει την άλήθεια. "Αλλωστε 
καιρό τώρα μάς Εχει συνηθίσει σέ 
μιά περίεργη κοττόίσταση. "Αλλα λέ
ει, άλλα γράφει, άλλα πιστεύει. 

Πάνω σέ αυτό ότι άλλα λέει καί 
. , άλλα πιστεύει καί άλλα γράφει, θά

Φικτικα, κατα προέκταση τής Ε- ήθελα νά πώ τό Εξής. Σχετικά μέ
κλογής, πήγαμε στήν 'Ομοσπονδία. 
"Οταν όμως πιστεύομε ότι διακυ- 
βεύωντ,αι συμφέροντα τοΰ Κλάδου, 
νομίζω ότι, Εχομε όχι μόνο δικαίωμα, 
άλλα Εχομε καί υποχρέωση νά δια
χωρίσομε τήν θέση μας.

Έγώ έχω εκλεγεί άπό τους συν
αδέλφους μου καί πίστεψα ότι τά 
συμφέροντα τού Κλάδου ήταν αύτά.
Αν σκέψθηχα καλώς ή κακώς θά μοΰ

τήν ανακρίβεια την σχετική μέ την 
δημοσίευση τών Πρακτικών πού Ε
θιξε ό ’ίδιος ό κ. Πίσκοπος, σάς λέ
γω ότι σέ ψηφοφορία πού Εγινε στην 
ολομέλεια τοΰ Συμβουλίου, όσον ά- 
φορό τήν δημοσίευση τών Πρακτι
κών, ό κ. Πίσκοπος καί οί δικοί του 
ήταν Εκείνοι οί όποιοι Ερριξαν άρνη- 
τιή ψήφο.

Νά μήν δημοσιεύονται τά πρακτι-
τό άποδείξουν οί συνάδελφοι ,μέ τήνκά! Είναι γραμμένα στά πρακτικά.

Άνδρινκίδη καί άφησε την ψυχή του νά 
μιλήση λέγοντας:

Πρόεδρε, μπορεί νά είμαστε αντί
παλοι άλλα αυτήν τήν στιγμή είμα
στε μαζί σου. Ή οώθόρμητη αύτή ά
νεργε ι a τού κ. Άνδρικίδη, έχενρο- 
κροτήθη άπό τήν πλειοψηφίαν τών 
παρόντων τοΰ Δ.Σ.

Τρίτος ήθι,χός αυτουργός,' είναι ό 
κ. Ρουσάκης καί αύτός σύμβοπλος 
τού κ. ‘Πίσκοπσσ. Έσπευσε καί αύ
τός νά έκφράση τήν ευαρέσκειάν του 
καί τήν συμπαράστασή του στον κ. 
Θεοψανόπουλο.

Αύτά τά περιστατικά καθώς καί 
τά διαδραματιζόμενα κάτω άπό τήν 
αίθουσα τής Συνεδριάσεως γεγονό
τα, επηρέασαν καί έπέψεραν τήν με
ταβολήν τής ψήφου, κατά τήν δευτέ- 
ραν Συνεδρίασιν. "Οταν λοιπόν οί 
αντίπαλοι τοΰ Προέδρου, πρωτοστα
τούν είς τήν προσπάθειαν διασώσε- 
ως αυτού καί τού Προεδρείου, δέν 
είναι Επόμενον οί εντός τοΰ Προ
εδρείου στενοί συνεργάται του, νά έ- 
πηρεασθοΰν καί νά διαφοροποιήσουν 
κατά δεύτερη ψηφοφορίαι τήν ψήφο 
τους, άφοΰ -μετά τήν συρροήν τών πα
ραιτήσεων πού ήκολούθησαν, τήν πα- 
ραίτησιν τοΰ Προέδρου, Ετίθετο πλέον 
θέμα διατηρήσε«:ος έν ζωή αΰτοΰ τού
του τοΰ Δ.Σ. τού Συλλόγου;

Διερωτώμαι όμως κύριοι συνάδελ
φοι, άν υπάρχει κάποιος πού είναι 
έν άπολύτψ τά'ει στό θέμα τής ά- 
πε,ργίας, καί Εξηγούμαι. Τό Νομο
σχέδιο, ώς ήδη είχε τροποποιηθή, 
έβλαπτε Ενδεχομένως ώρισμένες κα
τηγορίες Εργαζομένων κυρίως έργα- 
τών καί όμως ή Γενική Συνομοσπον
δία Εργατών Ελλάδος δέν σπερτ 
γεΐ!

Ή ΟΤΟΕ, κοτνώτερον τής ΓΣΕΕ 
όργανον ΰπαγόμενον εις αυτήν δέν 
υπακούει είς τήν ΓΕΣΕΕ άλλα κη
ρύσσει άπεργίαν γιά τά δίκαια τών 
Εργατών πού δέν είναι μέλη της, ένώ 
τό τροποποιημένο Νομοσχέδιο δέν 
θίγει άπ’ ευθείας τά ,μέλη.

Τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου μας, δέν 
πειθαρχεί είς τήν άπόφασιν τής Ο. 
Τ.Ο.Ε. περί συνεχίσεως άπεργίας 
καί αποφασίζει διακοπήν τοΰ άγώνα. 
Ό κ. Διλιντάς καί ό φυγομαχήίτας 
κ. Πίσκοπος σύμβουλοι τοΰ Συλλό
γου μας, τήν έπομένη τής λήψεως 
άποφάσεως ύπό τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου μας, περί 
μή συνεχίσεως τοΰ άπεργιακοΰ ά- 
γώνος περιφερόμενοι άπό Καταστή
ματος είς Κατάστημα, πρωτοστα
τούν είς τήν προσπάθειαν νά μήν 
ύπακούση τό προσωπικόν είς τήν ά- 
πόφασιν τής πλειοψηψίας τοΰ Δ.Σ. 
τοΰ Συλλόγου.

Ερωτώ λοιπόν κατά ποιαν λογι- 
·<ά)ν άποδίδεται μόνον είς τό Δ.Σ. τοΰ

αδέλφους καί γιά την Επίλυση τών 
οποίων στις 13.1.76 ό Πρόεδρος 
είχε ζητήσει νά ξεχάσει ό καθένας 
τήν προέλευσή του γιά νά συνεργα- 
σθοΰμε καί είχε χειροκροτήσει ό κ. 
Γρύλλος, τοΰ κ. Πίσκοπου καί γιά 
τήν οποία συνεργασία δέν άκούστη- 
κε ποτέ κάτι, καί ασχολούμεθα μέ 
τήν συμπεριφορά (ορισμένων δίτο
μων άφοΰ δυστυχώς Εκεί Εχει κατα- 
λήξει ή συζήτηση γιατί τά άτομα 
αύτά είναι ατά προσκήνιο καί Επη
ρεάζουν τις Εξελίξεις.

©ά Επιχειρήσω όμως παρά την 
άτμόσφαιρα πού Εχει Επικρατήσει 
έδώ νά βροντοφωνάζω ότι οί Εργα
ζόμενοι στήν Εθνική Τράπεζα θέ
λουμε νά βελτιώσουμε τήν θέση 
μας.
Συνάδελφοι,

Οΐ συνάδελφοί σας τής Επαρχίας 
στενάζουν οστό πολλούς καί διαφό
ρους λόγους, βοηθήστε τους, βοη
θήστε νά λύσουμε τά θέματά τους, 
βοηθήστε νά βελτιώσουμε τήν θέση 
μας. "Οσοι Επιμένουν νά σπέρνουν 
ζιζάνια, καί νά μην μάς άφήνουν νά 
προχωρήσουμε αΰτοί είναι άξιοι 
μομφής.

(Χειροκροτήματα)
$*++*ΑΑΛΑΑΛΑ»**★****»★★

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΖΙΟΥΤΟΣ >·
Καρδιολόγος - Παθολόγος >.

> -

(Διδάκτωρ τού Παν)μίον ’Αθηνών*' 
-’Ιατρός Καρδιολογικής Κλινική-ς>·

Νοσοκομείου Ε.Ε-Σ. >■ 
> ■

Ιατρείο»: Βαχτ. Σοφίας καί Τσό-*; 
χα 3 Άθήναι 602 — Τηλ.^64. 
60.084 - 907.200

Κ Τρίτη - Πέμπτη - Σάββατο 7-9* 
*Τηλ. Οικίας 368.140

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 8η ΣΕΛ.)

Τέλος πάντων- Είτε Ετσι, είτε 
άλλοιώς ή εύκαφία γίά μιά αυ
τοκριτική δό'θηκε.

Νομίζω δτι σκόπιμα καλλιερ- 
γεΐτα-ι μιά οξύτητα πού μόνο ζη
μιά θά μάς φέρει. Αντί Ενωμέ
νοι μέ τις διαφορές μας πού ποτέ 
δέν πρέπει νά μάς χωρίζουν νά 
προχωρούμε στη διεκδίκηση τών 
αιτημάτων μας, μάς θέλουν ν’ ά- 
σχολοΰμαστε μέ τό νά ναταδείξου 
με δ ένας στ,όν άλλο-ν δτι είναι

έργασθοΰμε γιά τήν Επίτευξη αύ- 
τοΰ τοΰ στόχου.

Γιατί κατάντησε στ’ δνομα τής 
Εξυπηρέτησης τής Ενότητας, βλες 
μας οί Ενέργειες νά τείνουν στή 
διάλυση.

Γιατί άπαπροσανατολ/ζετα ι σκό 
πιμά τό συνδικαλιστικό μας κίνη
μα καί όπισθοδρομεΐ. Γιατί δέν 
βγήκάιμε ποτέ νά πούμε ποιά τά 
δικαιώματά μας, άλλά καί ποιές 
οί ύποχρεώσεις μας.

Γιατί ό Αννίβας είναι πρό τών 
πυλών καί άντί νά κοιτάζουμε

πιδ δη,ιοκρίάτης καί ικανός νά πώς θά τόν άντιμετωπίσουμε δ· 
χειρίζεται τις τύχες μας. Δημι - | Χοι μαζί Ενωμένοι, Εργαζόμαστε
ουργούν μιά πόλωση στό χώρο 
μας, πού τελικά θά άποκλείση ι
κανούς καί Ενάρετους άνθρούπους 
άπό τήν ανάμειξή τους στά κοι
νά καί στενεύουν τά δρια τής συν 
δικαλιστικής δραστηριότητας πολ 
λών ομάδων προθύμων νάπροσφέ- 
ρουν τις καλές ■ τους υπηρεσίες 
στό σύνολο. Καταργεΐται μ’, αύτό

στό κατακομμάτιασμά μας (Καί 
’Αννίβας είναι τό όποιοδήποτε νο
μοσχέδιο, πού θά θίγη κεκτημέ- 
να δικαιώματα μας ή θά περιορί- 
ζη μελλοντικές άπαιτήσεις μας— 
δρα νομοσχέδιο περί τιμών καί 
εισοδημάτων— ’Αννίβας είναι ή 
κατά καιρούς καί απ’ δλους τούς 
κυβερνώντας Επιβουλή γιά τά τα-

τόν τρόπο ό πολυκομματικός θά ; αεΐα μας, 'Αννίβας είναι οί δποι- 
λέγαμε, συνδικαλισμός καί δταν ; εσδήποτε παράλογες άπαιτήσεις
λέγω πολυκομματικός μεταφορικά 
Εννοώ τήν ύπαρξη πολλών όχημά 
tojv μέ διαφορετικά προγράμμα
τα καί όραματισμούς γιά τήν έπί 
λύση, προώθηση καί Εντοπισμό 
τών θεμάτων πού μάς άφοροΰν ή 
πού θά Επρεπε νά μάς άφσρούν— 
κάτι τό επιθυμητό καί ποό ήδη 
είχε άρχίσει νά σχηματοποιήται 
καί άντ’ αύτού βλέπομε τήν σύμ
πτυξη σέ ομάδες δλων αυτών τών 
νέων καί έλπιδοφόρων κινήσε
ων. Τέλος, θά καταλήξωμε νά I- 
χωμε ένα σχήμα, πού θά κυβερ
νά (Διοικητικό Συμβούλιο) καί 
ένα πού θά άντιπολιτεύεται. ’Άν 
αύτό συμβή θά είναι σφάλμα. "Ε
να σφάλμα πού θά βαρόνη δλους 
μας. 'Οφείλουμε νά βοηθήσουμε 
όλοι μας στήν άναμόρφωση τοΰ 
συνδικαλιστικού μας κινήματος. 
Νά όριαθετήσουμε μέ αρχές καί 
διαδικασίες τήν δημοκρατική του 
λειτουργία. ’Αλλά πέρα άπ’ αύτό 
θά πρέπει κάποτε νά ύπάρξη συ
νέπεια τών Εργων στά λόγιο. Γι
ατί Εχουν χάσει οί λέξεις κάθε 
Εννοια πιά. Πολύ υπευθυνότητα, 
πολύ δημοκρατία καί δημοκρατι
κές διαδικασίες κυκλοφορούν άπό 
χαρτί σέ χαρτί- Μά δέν πρέπει 
νά ξεχνάμε, πώς ή δημοκρατία 
είναι πράξη, πράξη καθημερινή, 
θε'τική Ενέργεια καί πρό πάντων 
σεβασμός τής γνώμης τού άλλου. 
Ή τόση Επίκληση τής δημοκρατί
ας καί τών άρχών της, πού χα
ρακτηρίζει δλες τις άνακοινώσεις 
τών αντιπολιτευτικών σχημίτων, 
καταντά πιά άντιδημοκρατική.

Πρέπει, μέσα άπό τόν Ελεύθερο 
διάλογο καί εδώ νά κάνουμε μιά 
διάκριση, δτι δταν λέμε διάλογο, 
δέν Εννοούμε τά μονόπλευρο βρί
σιμο καί πέταγμα λάσπης, πρέπει 
νά βρούμε τό δρόμο πού θά μάς 
όδηγήση στήν πολύτιμη καί ά- 
ναγκαία Ενότητα. Χωρίς αυτήν, 
χτίζουμε στήν άμμο. Αλλά θά 
πρέπει δλοι μας, πέρα άπό προ
σωπικές φιλοδοξίες, παραμέριζαν 
τας κάθε προσωπική προβολή νά

τοΰ Εργοδότου ή'ή όλιγωοία του 
νά ικανοποίηση δίκαια αιτήματα 
μας.

Γιατί άντί νά περιβάλλουμε μέ 
κύρος καί Εμπιστοσύνη τό Διοικη
τικό Συμβούλιο, καί νά αυξήσου
με Ετσι τήν διαπραγματευτικά του 
ικανότητα, φροντίζουμε μόνο πώς 
νά υποσκάπτουμε τήν θέση του καί 
άπό τά μέσα καί άπό τά Εξω-

Γιατί σήμερα κανονικά, άπολο- 
γούμενοι, δέν θάπρεπε νά είμαστε 
έμεΐς, καί νά σάς έξηγοΰαε τούς 
λόγους τής μήί συνεχίσεως τής α
περγίας, άλλά Εκείνοι πού ύπέ
γραφαν γιά τή σύγκληση αότής 
τής Γενικής Συνελεύσεως

Γιατί, γιατί, γιατί, χιλιάδες 
γιατί. "Ομως Ετσι δέν βγαίνει τί
ποτα.

Πρέπει νά Εξομαλύνουμε τις 
διαφορές μας. Νά δεχθούμε δτι 
μπορεί καί κάποια άλλη άποψη. 
Εκτός άπό τήν δική μας νά είναι 
σιοστή. "Οτι μιά διαφορετική άν- 
τιμετώπ'ση Ενός θέματος άπό Ε
κείνη πού έμεΐς σχεδιάζουμε, ί
σως νά λειτουργήση καλλίτερα. 
Έτσι μόνο θά πάμε στήν Ενότη
τα.

Νά μή καταργήσουμε τό δικαί
ωμα τής διαφορετικής γνώμης, 
άλλά νά καταργήσουμε τόν άναί- 
τιο καί βλαπτικό πόλεμο, ποό Εξ
απολύεται κάθε φορά γιά κείνους 
πού Εχουν διαφορετική γνώμη.

Πρέπει νά βρούμε κάποτε τό 
κουράγιο νά παραδεχόμαστε τά 
λάθη μας, καί ν’ άναγνιορίζουμε 
τις σωστές υποδείξεις. Εστω καί 
άν αύτές προέρχονται άπό κάποια 
άλλη πλευρά. Άλλά γιά νά γί
νουν δλα αύτά θά πρέπει νά ξε- 
περάσουμε τό Εμπόδιο πού λέγε
ται αύτοπρσβολή. Εγωισμός. Επί- ·" 
δειξηι.

Καί τίποτα άπ’ δλα αύτά δέν 
πρέπει νά χαρακτηρίζη Εκείνους 
πού θέλουν να λέγωνται μπροστά- 
οπδες. καί Εταξαν τόν Εαυτό τους 
στάιν Εξυπηρέτηση τοΰ συνόλου.

Ευχαριστώ,



Oi ομιλίες των συναδέλφων στη Γεν. Συνέλευση
Ή ομιλία τοϋ συν. Σπ. ΔΙΛΙΝΤΑ Ή ομιλία τοϋ συν. Άπ. ΜΠΑΜΙΧΑ

Κύριοι συνάδελφοι, .
Τό θέμα πού μάς φέρνει έδώ, εί

πα δτι είναι ή άρσις τής εμπιστοσύ
νης πρός το Δ.Σ. τού Συλλόγου μας. 
Τό ότι εις τήιν αϊτησιν τών ΰττογρα- 
ψόντων, διετ-υπώβη κατ' άλλον τρό
πον, σΰτιό 6έν έχει καιμμία σημασία, 
είναι ένα ικαΐ τό αύτό πράγμα. Ή 
μομφή καί ή άνάκλησι-ς, είναι περι
φραστική έκψ,ρσσις τής άρσεω-ς τής 
εμπιστοσύνης πρός τό Δ.Σ.

Ό λόγος σάς είναι γνωστός κ.αί 
γράφεται καί εις τήν αϊτησιν, είναι 
διά τήν στάσιν,τήν όποιαν έτήρησεν 
τό Δ.Σ. — καί όταν λαμέ Δ.Σ. ξέ
ρετε δτι υπάρχουν καί πρόσωπα τα 
όποια δέν έχουν ευθύνη γιά τήν στά
ση αυτή — γιά τήν στάση τήν ο
ποίαν έτήρηισε στήν πλει-οψηφία του, 
«ατά τήν απεργία Εναντίον τού άν- 
τεογαπικιού νομοσχεδίου καί νυν άν- 
τφογατικού Νόμου 330.

Ό άγώνας γιά τό Νομοσχέδιο αύ
τό, άρχισε ουσιαστικά εις τις 3 4, 
5 καί 6 'Απριλίου. Ό Σύλλογός μας, 
ό.ικ. Πρόεδρος, έπαίρεται δτι πρώ- 
τος τό άνεκάλνψε, πρώτος ειδοποίη
σε τό ’Εκτελεστικό Συμβούλιο τής 
ΟΤΟιΕ, καί πρώτος κατήγγειλε τις 
άντεργαπΊκές του διατάξεις.

Εάν είναι έτσι, παρακαλώ αύτό 
ν° μάς τό δι-ευκρ-ινήση ό Πρόεδρος 
τής Ομοσπονδίας. Γεγονός είναι δτι 
ό Πρόεδρός μας, συνίεκ άλεσε Διοκτγ 
τικίόν Συμβούλιον τήν 1η ’Απριλίου

‘Ο άγώνας, όμως, δεν εσταμάτη- 
σε, δπως 'δεν σταμάτησαν καί τά 
σχέδια του κ. 'Υπουργού. Ό κ 'Υ
πουργός, χωρίς νά τηρήση τήν ύπό- 
σχεσή του, έφερε τό Ν'Σ Ενώπιον τής 
Βουλής. Τό ξέραμε δτι θά γίνη, άύ- 
τό, ασφαλώς τό πληροφορηθήκαμε,

άρθρων του, με κτυττη,τούς τίτλους, 
καταγγέλλει τό Εργατικό Νομοσχέ
διο. «Μέ τό νέο Νομοσχέδιο σαλαμο- 
πο:οϋντ,αι οϊ Δημόσιοι Ύπάλληλοιι». 
Τό ΒΗιΜΑ: «Παγίδα τό Νομοσχέδιο 
διά . τόν συνδικαλισμό». ΤΑ ΝΕΑ 
12.5: «Ο! έργάζόμενοιι αποκρούουν

σχι από τό υπεύθυνο συλλογικό μας τό Νομοσχέδιο». «Πρόσκληση του κ. 
όργανο, τό όποιον προεδρεύεται από Αάσκαρη», ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 
τόν κ, Θεοφανόπουλον, ό όποιος έ- ; «Νέοι αγώνες έναντίον τού άντερ- 
χει τιμηθή καί με τό αξίωμα Τού γατικοΟ Νομοσχεδίου». Άθρόες άπο-
Πενικιού Γραμμάτέως τής Γ ενικής 
Συνομοσπονδίας, καί Επομένως μπο
ρεί λόγω αυτής τής τρίτης του ιδιό
τητας, νά πληροφομήτα:- αμέσως άπό 
πρώτο χέρι, τό τί φτιάχνει ό Υ
πουργός. Τό πλιηιροφορηθήκαμε άπό 
τόν κ. Παπαμάργαρη.

Από τις ό 'Απριλίου που ανέ
σταλη ή απεργία, τήν όποια ανα
στολή τήν μάθαμε, όχι άπό ιδιαι
τέραν άναχιοίνωσιν τοΰ Συλλόγου 
μας, άλλα άπό Ανακοίνωση

λύσεις, στελεχών, έν όψ-ει- τοΰ συνδι
καλιστικού Νομοσχεδίου». Αλλά, κύ
ριοι συνάδελφοι, τό δτι τό Νομοσχέ
διο ήταν άντεργατ ι-κό οπωσδήποτε, 
καί όχι φιλεργατικό, αύτό διετυπώ- 
6ή καί εις τήν Βουλή τών Ελλήνων.

Γιά πρώτη φορά εις τά Κοινοβου- 
λευτ ,κά χρονικά, τό Κοινοβούλιό 
μας, ήσχολήθη μέ ένα εργατικό θέ
μα καί ήσχολήθη, διότι ακριβώς τό 
θεωρούσε πάρα πολύ σοβαρό καί έ- 

πρέψατέ μου νά σάς διαβάσω τήν

Έπί τής διαδικασίας έμπαιζάμε- 
ί θα σαφώς. Διότι αύτή καθ’ έαυτή ή 
ΐ πράτασις μομφής ανεξάρτητα άπό 
| τό άν υπογράφεται άπό τόν κύριο 

Διλιντά ή άπό όπιουο .δήποτε ~\λον, 
| είναι απρόσωπη καί σαφώς *·€Μκρι- 

νίζει δτι υπάρχουν τρία θέματα τά 
όποια αϊτ-ούνται καί είναι άνεξάρ- 

i τητα τό ένα τού άλλου. "Αλλωστε 
τό είπε καί ό ίδιος ό Πρόεδρος αυ
τή τή στιγμή. Μέ τό νά φέρη θέμα 

; εφορευτικής πρώτον, διεχώρισε τά 
θέματα σέ ένα, δύο, τρία κατά συ.έ- 

j πειαν δέν είναι ανακόλουθο νά γίνη 
| αύτό πού έπρότεινε ό συνάδελφος, 
ί τής Δ.Σ.Σ. δηλαδή κατά τήν ψηφο

φορίαν νά μπορεί άπό τή μιιά πλευ
ρά νά ψηφίζη υπέρ ή κατά τής μομ
φής κοοί άπό τήν άλλη πλευρό νά ψη
φίζη υπέρ ή κατά τών έκλογών.

Αύτό εί.αι όπλο ύστατο, διότι ή 
μομφή δέν είναι σχετική με τάς Ε
κ,λ αγάς, έξ άλλου ό κύριος Πρόεδρος 
ό ίδιος είπε δτι τό Διοικητικό Συμ
βούλιο είχε τή,ν έπιθυιμία νά θέση 
θέμα έκλογών, ιδού λοιπόν ή Ρόδος 
ιδού καί τό πήδημα.

Καπά συνεπειών ποιον τό κώλυ
μα; Ούτε τυπικό, ούτε καν νομικό 
είναι, διότι άπό τή μία θά έξαχθή 
τό συμπέρασμα τής μομφής, έάν δη
λαδή τό Διοικητικό Συμβούλιο τό

Έ opinio τοϋ συν. Β. ΠΑΠΑΓΜΑΝΗ
----- --------------- , τής Ό· , , ,

μοσπονδίας, μέχρι τήν δεύτερη φάση j Άωμη που έξέφρασε γιά τό Άντερ- 
της, τό Δ.Σ κύριοι συνάδελφοι, δέν ! γατ c° Νομοσχέδιο, ό ’Αρχηγός τήι
ασχολήθηκε μέ αύτό τό θέμα. Δέν 
προετοίμασε ψυχολογικά οϋτε τό Δ. 
Σ.. ούτε τά μέλη, τού Συλλόγου. ’Α
πεναντίας τ’ άτοκοί,μηρέ.

Είναι σά/ νά είπε ό κ. Υπουργός, 
δτι αύτό τό Νομοσχέδιο, δέν τό ά- 
ποσύρω προσωρινά, άλλά τό απο
σύρω ό,ριστιιικά. Έάν θά διαβάσουμε 
τά Πρακτικά, τήν Ημερήσια ώ'ά-

............της
.ΔΗΚ κ. Μαύρος:

«Είχαν ύποβληθή 39 τροπολογίες 
καί ό κ. Υπουργός Εργασίας είπε 
δτι έδέχθη τάς 20 αυτολεξεί, τάς 5 
μέ μεταρρυθμίσεις καί άπέρριψε τάς 
4, ’ Ηταν τόση ή βιασύνη ταυ, ώστε 
δέν ήλθε καν τό Σχέδιον Νόμου 
μέ τάς τροπολογίας, πού είχε δεχθή 
ό κ. Υπουργός, ένσωματωμένο καί 
δέν είχαμε κείμενον γιά νά κρίνουμε 
έπί ποιου σχεδίου συζητούμε.

" Οταν κρύιοι Βουλευταί, ήπε λεί

, ,, . ,, - —, τάξη τών συνελθόντων Διοικητικών
με θέμα «Συζήττησις καί λήψις άττα- Συμβουλίων τον Συλλόγου μας, ατό
φάσεων, έπί ^ κατατεθέντ-σς εις τήν j χρονικό αύτό μεταξύ διάστημα δέν , -------,-------- -------- —,
Βουλήν Σχεδίου Νόμου, περί ΈιΚαγ- θά δούμε πουθενά νά υπάρχει θέμα j το ή κήρυξις απεργίας ήλθαν εις έ- 
γιελματίικών -κιλπ Σωματείων». ^ Ημερήσιας Διατάξεως, τό Άντεργα- ; παψήν Τόσον μέ τήν Γενικήν Συνο- 

Κατά τήν συνειδρ-ί-αισιν έκιείνην, διά ; τικό Νομοσχέδιο. 1 μο-σπονδια, όσο καί μέ τήν Συντσνι-
λόγσυς υγείας, δέν ήμουν παρών, άλ
λά έστειλα τήν γνώμη μου, ή οποία 
συνίστιατο εις τό δτι νά άποσυρθή 
Υό Νομοσχέδιο τελείως καί νά κα- 
ταγγελθή ό μ. Υπουργός, γιά τήν 
άνταργατική του πολιτική.

Τό Δ.Σ. δπως συνάγεται άπό τά 
Πρακτικά, έλαβεν τήν όμόφωνον ά- 
πόφαστν νά άποσυρθή, τό έν λόγω 
άντεργατιικόν Νομιοσχέδιον. Έλαβε 
τήν άπόφασιν αυτήν σέ συζήτηση ή 
όποια έκάλυψε εις τά μαγνη,τοφωνη- 
μένα Πρα-κτ ιικά. μία διακτυλσγραφη- 
μένη σελίδα. Αύτό σημαίνει δτι δέν 
έγέΐΈπια άνάλυσις του άντεργατικού

’Απεναντίας θά δούμε τις παρα
μονές τής άπεργίας τό Δ.Σ. νά ά- 
σχολήται ιμέ θέμα, τό όποιον έκάλυ
ψε 26 σελίδες Πρακτικών μαγνητο
φωνημένων, ένα θέμα τό όποιον κα
λώς ή κακώς, έπιτ,υχώς είτε άνεπι,τυ- 
χώς, ό συνάδιελφος Πίσκιοπος έφερε 
εις τό Συμβούλιο, δηλαδή δτι υπήρ
χε κάποιος κίνδυνος γιά τά ’Ασφα
λιστικά Ταμεία. Ό κύριος Θθοφαινό- 
πουλος έπέκρινε γι’ αύτή τήν κινδυ
νολογία τόν κύριο Πίσκοπο, άν καί 
ό ίδιος ®ίς την Γενικήν Συνέλευσιν 
τών Μετόχων, (ή όμ,ιλία ταυ, έχει

Μ ,. . , . , τυπωθή εις τήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ)
Ν-,μοσχεδ,ου για να μόρφωση γνω- ΰπεστήριξε δτ, πρόσφατα έπολέμη,σε 
μη το Δ.Σ. κια, δεν εγενετο διοτ, γι,ά τήν αύτοτέλε·α τών Άσφαλ,,στ,- 
° κ· ΠΡοεδρος «ίπε δτ, ε,να, βέβαιος , κών μας Ταμείων, ένώ πρό μ,,άς έ- !

γνωρίζουν τό βδομάδας τέτοιος κίνδυνος δέν ύπήρ-δτ,ι, τά μέλη, τιοΡ Δ.Σ 
Νομοσχέδιιον, τάς διατάξεις του, δτι 
είναι άντεργατιικόν καί έπομένως δέν 
έγένετο οΰδεμ,ίια συζήτησις.

Είχε έκ τών προτίέρων δεδομένο ό 
κ. Βεοφανόπουλος, δτι άφ-οΰ είμεθα 
συνδιικαλισταί, γνωρίζουμε τό Νοιμο- 
σχέδισ. Σ’ αύτό πρέπει νά έχει δί
κιο, άλλα θά είχε δίκιια έάν στήν 
δευτέρ,αν φάσιν τής απεργίας, δέν 
διετυπσύντο απορίες, άπό μέλη τού 
Δ.Σ., ποιές είναι αυτές οί άντεργσ- 
τικές, διατάξεις τοΰ Νομοσχεδίου, 
διά τις όποιες έγινε ή 48ώρας άπερ- 
γία, -καί έσυνεχ,ίσθη 'καί ή 24ωρος. 
Πολλά μεληι, σχεδόν δλο τό Προε
δρείο τοΰ Δ.Σ., κατά τή συνεδρίασή 
του τής 25)5)1 976, διερωτώντο πώς 
πάμε σέ άπειργία εναντίον ένάς Ν. Σ. 
τό όποιο άγνοοΰμΕ παντελώς.

Είναι γνωστό, δτι έλή,φθη άπόφα- 
σις. σάς λέω, νά άποσυρθή τό Νο- 
μίοσχέδιο Δέν έλήφθη άπόφασις 5Γ 
άττΒργιακόν άγώνα, σέ αύτό τό Συμ
βούλιο. Αύτό σάς τό λέω καί νά τό 
λάβετε ΰττ’ όψιν σας, δτι δέν έλή- 
φθη ιάπόφασις σέ αύτό τό Συμίβού- 
λιιο δι’ απεργία, παρά τό γεγονός, 
δτι έκλήθημεν άπό τήν ΟΤΟΕ εις 
δίωραν στ.άσιν καί εις 24ωρον άπερ- 
γί-αν.

Αύτό τό Νομοσχέδιο, ύστερα άπό 
τό γενικό ξεσήκωμα τής Έργστο- 
ϋπαλληλικής Τάξεως, κ;·', επειδή έ- 
πείκετα ικαί ή έκλογή, ή μάλλον ή 
έπανεκλαγή τών προσώπων τής Γ ε
νικής Συνομοσπονδίας, εις τό Συνέ-

χε σύμφωνα μέ τά Πρακτικά καί σύμ 
φωνα μέ τό ειδικό Σπμβούλιο τό ό
ποιο συνεκάλεσε.

Εις τήν Γενικήν Συνέλευσιν τής 
Θεσσαλονίκης, κύριοι συνάδελφοι, ή 
όποια συνεκλήθη εις τις 8 ’Απρι
λίου 1976, δηλαδή δυο μέρες, άφοΰ 
είχε κοπάσει ή πρώτη φάση Τού ά- 
γώνος γιά τό Άντεργαίτικά Ναμα- 
σχέδιο, σ’ αΰτήν τήν Γενική Συνέ
λευση είς τήν Ήμιερησία Διάταξη, 
δέν υπήρχε τό θέμα τοϋ Άντειργατιις 
κοΰ Νομάσχεδίου, ένώ θά έπρεπε νά 
είναι άπό τά πρώτα.

Πρό τής Ημερήσιας Διατάξεως ε
κείνης τής εΓνιχής Συνελεώσεως έ- 
ζήτησα άπό τόν κ -Πρόεδρο, νά έγ
γραφή ώς πρώτο θέμα, τό θέμα τοϋ 

ί Άντεργοτπκοΰ Νο-μ,σσχεδίου καί χα- 
i ρακτηρίστικά τοΰ είπα, έάν σήμερα, 
δέν άναπτύξωμ-εν -εδώ -εις τους συνα- 

j δέλφου-ς τό Άντεργατ ι-κό Νομοσχέ- 
| δ ιο, νά -δούμε τά θετικά άν ύπάρχου- 
j νε, καί νά έπι-σημάνο-υιμε τά άρνητι- 
| κά ταυ στοιχεία, τότ-ε είναι σάν νά 
I άφήνου,με τόν γάμο καί νά πηγαί- 
] νουμ-ε γιά πουρνάρια.

Ο κ. Πρόεδρος, δπως συνηθίζει 
έπεκιαλέσθη νοιμ,ιικίστικα θέματα, γά 
νά ιμήν περιλάβη τό Άντειργατ ικό 
Νομοσχέδιο εις τήν Ήμερηισίαν Διά- 
ταξιν. ’Επιτρέψατε μου νά σάς δια
βάσω μία περικοπή τών Πρακτικών: 
Λέει ό κ. Πρόεδρος:

Καί ή δευτέρα συζήτηση γιά λή
ψη άπ-σφάσεως γιά τό Εργατικό Νο-

I στικήν Επιτροπήν, τών ’0-ργσ-νισμών 
Κοινής Ώφελείας κ,αί Τραπεζικών 

- Υπαλλήλων.
j Oi τελευταίοι- έζήτησαν τό θέμα 
I -αύτό νά τό συζητήσουμε έκ νέο-υ, γιά 
j -νά βρούμε άπό κ-οινον, μίαν διατύ- 
πωσιν, ένα Νομοθέτημα, τό όποιον 

ί θά ήταν άνάλογον μέ έκείνα τά ό- 
! ποΐ-α ισχύουν εί-ς τάς άλλας χώρας 
τής -Δυτικής Ευρώπης

Είναι άντ ίσυνταγματίίκόν τό Νο- 
! μο-σχέδιον, διότι καταδικάζει τάς ά- 
j περγίας, συμπάθειας καί δέχεται τό 
ί λόικ - άουτ. Τό άρθρον 33 τού Νό

μου λέει δτι ή άπειργία είναι δικαί
ωμα τών -μισθωτών όταν άποφασί- 
ζετ-αι άπό τά νρμίμως συνεοτημένα 
καί λειτουργαΟντα επαγγελματικά 
Σ ωιματεΐα ή Ενώσεις εις τάς όποιας 
ανήκουν αύται,

Π-ρός δαφύλαξίίν καί π-ροαγεογήν 
έργασισκών καί άσφ-αλιστ ικών έν γό
νε ι συμφερόντων τών έργαζομένων 
τής ’Επιχειρήσ-εως ή έκιμεταλλεύσεωις 
ή τής -είδικότητος τοώ Κλάδου, όν έκ- 
πριοσωπέί κλπ.

Β-λίέπομ-εν δτι δλη ή Κοινή Γνώ
μη εΐχε τήν γνώμη δτι τό Νομοσχέ
διο αύτό ήταν άντεργατι-κά. Δέν συν- 
έβαι-νε όμως τό ίδιο ιμέ τό Δ.Σ. τού 
Συλλόγου μας, ή καί -μέ τό Προε
δρείο τοΰ Συλλόγου μας καί μέ τήν 
ΓΣΕ-Ε. -Εί-ς μίαν Άν-ακαίνωσίν του ό 
κ. Θεοφανόπουλος, γράφει καί κα
ταγγέλλει δτι άρχίσαμε ένα άπ-ερ- 
γΐιακ,ό άγώνα ή ΟΤΟΕ, άρχισε έ
ναν άπεργιαχό άγώνα, ό ότροίος είχε 
έκ τών προτέρω-ν προ-δοθή. Άλλα ε
ρωτώ άπό ποι-σύς είχε πιροδοθή;

Δέν είχε προδοθή ουτ-ε άπό τήν 
ϊδ.α τήν Γενική Συνομοσπονδία. ’Ε
πιτρέψατε μου νά σάς διαβάσω άπό 
τήν φωνή τής ΓΣΒΕ, Δ)ντής Τ. Θεο
φανόπουλος, Φύλλον 4, Δευτέρα 21. 
7.1976. ’Εννοείται δτι καί αύτή ή 
Φωνή άπό τόν Μάρτιο μέχρι τόν ’Ι
ούνιο δέν είχε φωνή, είχε σιγή ι
χθύος. Δέν έβγαλε -μιλιά γιά τό άν
τ εργατικό Νομοσχέδιο. Βρήκε τή 
φωνή της μ-ετά τήν ψήφισή του όχι 
γιά νά τό καταδικάση-, άλλά γιά νά 
τό ύμνηση! ! "

(Χειροκροτήματα) 
/Χέει λοιπόν εις τό άρθρον του:

" v s ί L·' '\/ ' I τί γ iw ι ν 1 ιρ |-\Α- i-w ι >ν— - Πρεπει βι-ς το σημείο αυτό υπευ-
ρι-ον της · αοα ας, ό κ. Υπουργός μο-σχέδιιρ, προσκρούει σέ καθαρά No- ί θυνα νά διβυκριννοίθή δτι ή Διοίκη- 

το απεσυρε.^ πεσχε η αμως, εις τον μ,ιικοός λόγους, καί δεν μπορεί νά σις τής ΓΣ ΕΕ είχε πληροφορίες σύμ- 
Προεδρον της Ο-μοσπονδιας, ως με- | έγγρο(φή - φωνα μέ τις όποιες θά έπεχε,-ρεΐτο
αυς της Συντονιστιικής Επιτροπής ι Συγ«ερκ ιμένα τό Καταστατικό τοΰ ί έκμετάλλευσις πιθάνών έργατικών 

TOv σΐΑίθργαΟοιμεννω^ Σωμοσεκον, οτι ; Συλλόγου μας, καθορίζει κατ’ αύ- I αντι δράσεων καί ικιινηιτοττοιιήσεων άπό 
εν α το εφ-ερνε προς συζη,τησι-ν εις ο-τ-ηράν επιταγήν, τις νοιμοθεσίες διαφόρους παράγοντες καί τάσεις 

την ^ ουληιΐς εαν δεν συνεζητη μαζί Τιήν βιοιδικασίαν τής έγγραφης τών | πού έπιιδιώκουν τήν δηιΐιμουργίαν κλί- 
^ y*1- , , ,τ|ζ ^ροσοποιηισ-^ις τις j β3μώΤων τής Ημερήσιας ιΔατάξεως. ! ματ ας ανωμαλίας στή,ν χώ-ρα μας,
ποιες αυτή είχε υποιδα λει μαζί με ! κάθε ενέργεια' ή όποια θά είναι άντί- καί θέλουν νά παρεμποδίζουν τις δη- 

τα συνεργαζομενα συνδικάτα της θετός πρός τόν Νόμο καί τό Κατα- , μοκρατιικές διαδικασίες καί έξελί- 
Κοινης Ωφέλειας.^ ι στατικό, συν,-στα ,κιυρότηρ-α τών ά-1 ξ®ις.

Οταν όμως τοϋ ϋπ-ενθύμ- ,σε ή Ό- | ποφάσεων τής Γενικής Συνελεύσεως, - Γ Γ αυτόν τόν λόγο άλλωστε δέν 
μοσπανδία καί τά συνεργαζόμενα μέ ; μέ άλες τις περιπτώσεις, γιά τόν ! κάναμε χρηση τίοΰ δικαιώματος που 
αυτήν τήν γραπτή μάλιστα, άν δέν ; Σύλλογο καί τά συμφέραντά μας. I μάς παρέχει- ή Καταστατική Διάτ,α- 
κάνω λάθος, συμφωνία πού είχαν ύ- - Αυτά δε πού επιτάσσουν ό Νόμος ί ξη τής Όργαινώσεώς μας, ούτε σκέ- 
πογράψες ό κ. Υπουργός είπε δτι ί καί τό Καταστατικό είναι- δπως τυγ- · ψη έπε-κράτησε -μίεταξύ .μκχς, νά ττρισ- 
τροποποιήσεις θά δεχθή -μχόνον εις · χάνει γνωστό σέ δλους -μας, δτι- τά | δούμε σέ ένέργ-είθς άποτελεσμίατικές 
τήν Β-ο-υλήν. εφ όσον τις υποβάλλει j θέματα κλπ1. κλπ. | πρός τις ’Οργανώσεις πού δεν άπε-
ή Βουλή. Δηλαδή δέν θέλησε νά έγγραφη-

Νά υπαναχώρηση τού κ. Υπουρ- j τό θέμα εις τήν Ημερήσια Διάταξη 
γού καί νά ποιος μάς ώδήγησε εις j γιά καθ’αιρά τοπικούς λόγους.
τήν δεύτερη φάσιν του άπεργιακοϋ 
άγώνα. Άλλά τότιε ήταν εύκολη, ή 
άναβολή, καί τήν έδέχθη; ό κ. Λά- 
σχαρης, για νά βίοη-θήση, καί νά έ- 
πανεκλεγή ή ίδια ή ΓΣΕΕ, (τά πρό
σωπα τά οποία αποτελούσαν τήν 
προσωρινή. Διοίκησή της, άπετέλεσα·.1 
καί τήν άριστική), διότι έάν ό κ.

Άλλά, λέει παρακάτω ό κ. Πρόε
δρος εις τήν Γενική Συνέλευση:

Τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου μας συν
ήλθε τότε πού σάς είπα, καί εγκρί
νει άμόφωνα εΐσή-γιησή μας, γιά νά 
άποσυρθή τό Νομοσχέδιο καί νά κα- 
τατεθή νέο.

Αΰτ-ήν τήν άπόφαση τήν πρώτη 
‘Υπουργός, δέν άττέσερνε τότε τό ι δυστυχώς, δέν τή-ν θυμήθηκε καν ό 
Νομοσχέδιο -καί συνεχίζετο ό άπερ- ' «■-. Πρόεδρος, εις τήν δεύτερη φάση 
γιακάς άγώνας καί έάν ή Γενική Συ- τής άπεργίας. Καί ένώ, ό Σύλλογός 
νομιοσπονδια καί τα Έργατικα Κέν- , μας, -ούδέν έπραξεν, διά νά π-ροπα- 
τρα, δέν έπαι-ρ-ναν σαφή 6-έση καττά ρασκευάση τό Σώμα τών υπαλλήλων 
αύτοΰ τού Άντεργατικού Ν-ομοσχε- ; καί νά ένημε-ρωση γιά τό Νο.μοσχέ- 
δίου, πιστεύω δτι πολλά άπό τά i διο, νά τό προπαρασκευαστή γιά τόν 
πρόσωπα πού σήμιειρα άποτελοϋν τήν ί έπι-κεί,μενο-ν άγώνα,, τό έργο αύτό τό 
ήγεσία τής Γενικής Συνομοσπονδίας 1 είχε άναλάβει ό Ημερήσιος Τύπος, 
δέν θά έξελέγσντο. ί Ό Ή-μβρήσιος Τύπος σέ σειρά : (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 13η ΣΕΛ.)

δέχβησαυ τις άποφάσεις τής ΓΣίΕΕ, 
έχοντας σιιν κύριο μέλημά μας τις 
κρίσιμες τ >0τες στιγμές.

Κ αί ττο ές ή-ταν κύριοι συνάδελ
φοι-, οί Όρ γανώσεις πού δέν άπεδέ- 
χθησαν τίι άποφάσεις τής ΓΣίΕΕ; 
* Ηταν ή ’Ομοσπονδία Τραπιεζοϋπαλ- 
λήλων ικαί τά συνεργαζόμενα: μέ αυ
τή τής Καινής Ώφιελειίας. Καί ποιές 
ήταν αί ποινές πού δεν ήθελε ή 
ΓΣ ΣΕ νά έπιιβάλη; Νά διαγράψη 
τήν 'Ομοσπονδία καί τά άλλα Κλα
δικά Σωματεία άπό τήν δύναμή της 
ή -ΓΣΒΕ! ! καί κατακρίνει πό πέ
ρα τήν ‘Ομοσπονδία μας επειδή έ- 
πέβαλε κυρώσεις, όχι εις τό Συλο 
γικό όργανο τών υπαλλήλων τής 
ΕΤΕ άλλά σέ πρόσωπα τά όποια 
κατείχαν καίριες θέσεις διότι έκρι-

Συνάδελφοι,
Είμαι άπό τήν Πάτρα, θά προτι- 

! μούσα νά σάς μεταφέρω τόν έγκΓμ- 
διο χαιρετισμό τών συναδέλφων ιής 
Πάτρας ύπό άλλες συνθήκες. Δυστυ
χώς, όμως διαφορετικά τό θέλησε τό 
Προεδρείο, ή μάλλον είδικώτερ» 4>- 
ρισιμένα μέλη τού Προεδρείου τοΰ Δ. 
Σ. τοΰ Συλλόγου μας καί ή αίτηση 
τών συναδέλφων που μέ βάση της 
συγκαλείται ή σημερινή μας Συνέ
λευση .

’Αντιμετωπίζοντας μέ πολύ σε
βασμό τόν πολύτιμο χρόνο μας, 6ά 
άναφερθώ σέ (ορισμένα χαρακτηρι 
στικά σημεία άποφεύγόντας αύτά 
πού ήδη άναφέρθηκαν.

Απορώ, έγώ προσωπικά, καί ή 
πλειοψηφία τών συναδέλφίον, όχι 
-μόνον τής Πάτρας, άλλά καί γενι
κότερα, δλων τών Καταστημάτων 
τής Ελλάδος, παρ’ δλη τήν μονό
πλευρη ενημέρωση πού μάς προσφέ- 
ρεται μέσω τών , ’Ανακοινώσεων τού 
Συλλόγου μας καί τής ΤΡΑιΠΕΖ 1- 

j ΤΙΧΚΣ, πώς είναι δυνατόν οστό τήν 
1 μιά στιγμή στήν άλλη ή Διοίκηση 
| τοΰ Συλλόγου μας, νά άλλάξη άπό- 
ψεις καί άποφάσεις.

Σεβόμενος, κύριοι συνάδελφοι, 
τήν Φη-μολογουμένη αδυναμία, τού 
συναδέλφου Προέδρου τού Δ.Σ. σέ 
έγγροφα ντοκουμέντα, θά κάνω μία 
μικρή στα^υολόγηση άπό αύτά. Α
νακοίνωση τής 22.5.76 τών τριών 
Συλλόγων, τής ’Εθνικής Τραπέςης 
Ελλάδος, Είσπρακτόρων καί Βοη
θητικού Προσωπικού, Διαβάζουμε:

«Τήν Δευτέρα 24 καί τήν Τρίτη 
25 Μοιΐου άπεργοΰμε γιά νά προ
στατεύσουμε τά δικαιώματα μας, 
σάν έργαζομένων, τις συνδικαλιστι
κές μας έλευθερφίες».

Επίσης παρακάτω διαβάζω:
«Άπεργοΰμε μαζί μέ τούς άλλους 

έργσζομένσυς, άκριβώς γιά νά μην 
μάς άφαιρέσουν τό δικαίωμα τής ά
περγίας». Δέν νομίζω νά υπάρχει 
αμφισβήτηση αυτής τής άνακοινώ- 
σεως διότι διαθέτω Ενα καί μοναδι
κό άνίτυπο γιά τόν παράξενο απλό 
οικονομικό λόγο, οτι κυκλοφόρησε 
σέ ελάχιστα αντίτυπα, γύρω στις 
1,30 ή μέρα Σάββατο, ώστε νά μήν 
μπορέσουν νά ενημερωθούν σωστά 
κοί υπεύθυνα όλα τά μέλη τοΰ Συλ
λόγου μας.

Έδώ βέβαια άν άπο-κλείσουμε τυ
χόν έπι-θυμία τού Προεδρείου, τά πε
ριορισμένα αύτά άντίτυπα τής 
Άνακοινώσεως νά χρησιμοποιηθούν 
σάν είδος σπανίου γραμματοσήμου, 
βγαίνει άπιαστα τό συμπέρασμα ότι 
πρόθεσή του ήταν -κατά τήν προσφι
λή εκφροση τής ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ, 
άθόρυβα καί μεθοδικά νά μήν άπερ- 
γήσουμε.

Παράλληλα, τήν ίδια μέρα μέ ά- 
ριθμό πρωτοκόλλου 1.935 κυκλοφό
ρησε ή ΰπ’ άριθ. 15 ’Ανακοίνωση; τής 
ΟΤΟΕ, στην οποία άναφέρονται οί 
λόγοι που άπεγροΰμε. Ό κ. Πρό
εδρος, γιά όσους άπό τους συναδέλ
φους δέν το γνωρίζουν τυγχάνει νά 
είναι καί άναπληρωτής Γενικός 
Γραμματέας τής ΓΕΣΕΕ, οπωσδήπο
τε Ενας άρκετά επίζηλος τίτλος, εί
ναι δέ γνωστό σέ όλους τό πόσο 
μεγάλη σύμπνοια, αρμονία καί κατα
νόηση υπάρχει μεταξύ τής πλειοψη- 
φίας τής ΓΕΣΕΙΕ καί τοΰ νΰν ‘Υ
πουργού ’Εργασίας.

Μέ αΰτήν τήν ιδιότητα στήν Γ.Ε. 
Σ.Ε.Ε., ό κ. Θεοφανόπουλος είναι 
καί Διευθυντής τής φημερίδας ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΓΕΣΕΕ. Έδώ βέβαια θά πρέ
πει νά σημειώσουμε πόσο δύσκολο 
είναι νά Εχει κανένας, τήν ευθύνη 
δύο έφημερίδων τής ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗΣ καί τής ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΓΕΣΕΕ.

Στό ύπ ’άριθ. 4 φύλλο τής ΦΩ
ΝΗΣ ΤΗΣ ΓΕΣΕΕ, στις 21 τού Ί- 
ούνη τοΰ 1976, υπάρχει μία ολοσέ
λιδη άφιέρωση έναντίον τής ΟΤΟΕ 
μέ τόν θσρύγκίδουπο τίτλο «Γιά 
νά φωτισθή ή άλήθεια» άνάμεσα στά 
πολλά καί ευτράπελα τού άρθρου 
υπάρχει καί τό έπιχείρ-ημα.

Ό Γενικός Γραμματέας τής ‘Ο
μοσπονδίας —έννοεϊ τήν ΟΤΟΕ— 
πού φέρνει τό βάρος τής ευθύνης 
γιά τό περιεχόμενο καί τήν κυκλο
φορία τών ’Ανακοινώσεων, ιδιαίτε
ρα δέ όταν πρόκειται γιά άναοινώ- 
σεις σοβαρού περιεχομένου, πληρο- 
ψορούμεθα ότι δέν Ελαβε γνώση, α-ί- 
φνιδιάστηκε, είδε τήν ’Ανακοίνωση 
άφοΰ κυκλοφόρησε.

"Οπως συμπαιρέντε κύριοι συν
άδελφοι, σώ-βύτό τό άρθρο, 6 κ. 
Πρόεδρος, παραπονεΐτε γιά τό δτι

κοττω απο την πίεση των γεγονό
των κυκλοφόρησε άφίσσα τής Ο.Τ. 
Ο.Ε., μέ παρόμοιο περιεχόμενο τής 
ΰπ’ άριθ. 19 άνακοινώσεως τής ‘Ο
μοσπονδίας μας, τήν οποία δλοι 
μας ξέρουμε, έμεΐς κύριοι συνάδελ
φοι τί νά άπαντήσουμε στον κ. 
Πρόεδρο, πού μέ τήν περιορισμένη 
όπως άνάφερα σέ φύλλα ’Ανακοί
νωση δέν είδαμε ότι άπεργοΰμε;

Πώς νά θεωρήσουμε τόν αιφνιδια
σμόν οΰτόν τοΰ κ. Προέδρου; Σέ τί 
άποσκοποΰσε, άν όχι στο σπάσιμο 
τής άπερΥαίς, ή περιορισμένη ’Α
νακοίνωση ότι άποψασίσθηκε άπό 
τά αρμόδια συλλογικά μας όργανα 
ή κήρυξις τής άπεργίας;

Στό ίδιο άρθρο τού κ. Θεοφανό- 
πουλου, υπάρχει μιά ολόκληρη έπι- 
χειρη ματολογ ία, άνεπαρκής κατά 
τά άλλα, στήν οποία κόπτεται ό κ. 
Πρόεδρος γιά συνδικαλιστικές δη
μοκρατίες.

Νά λοιπόν, Ενα μεγάλο Ερωτημα
τικό, στό όποιο καλείται νά Απάν
τηση ό κ. Θεοφανόπουλος. Ποια εί
ναι ή λογική τής συνδικαλιστικής 
δημοκρατίας κατ’ αυτόν, τό νά φρον- 
τίζη νά μήν άνακοινώνη τις (Αποφά
σεις γιά (Απεργία;

Στην ύπ* άριθ, 15 ’Ανακοίνωση 
τού Συλλόγου στις 28 τοΰ Μάη ά- 
ναφέρεται ότι ό κ. Πρόεδρος παραι
τήθηκε άπό τήν θέση τοΰ Γ ενικού 

I Γ pc μματέα τής ‘Ομοσπονδίας γιά 
νά σωθή ή Ενότητα τοΰ Κλάδου. 
Γιά ποιά Ενότητα μιλάτε κύριε Πρό
εδρε, τήν στιγμή πού "προσβάλετε 
μέ (Αγωγή τις αποφάσεις τοΰ Γενι
κού Συμβουλίου τής Όμοσπονίας, 
σάν Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΤΕ, 
χωρίς νά υπάρχει προηγούμενη α
πόφαση τοΰ Δ.Σ. τού Συλλόγου 
μας, τό όποιο Γενικό Συμβούλιο 
σάς καθαίρεση απο τήν θέση τού 
Γενικού Γραμματέα.

"Ας υποθέσουμε κύριε Πρόεδρε 
ότι ή απόφαση τοΰ Δικαστηρίου,

: στις 20 τού μηνός πού έκδινάζεται 
ή αγωγή είναι υπέρ σας ή έναντίον 
σας. Στήν πρώτη περίπτωση τά 
μόνο πράγμα πού πετυχαίνετε, εί
ναι νά πολώσετε τήν κατάσταση μέ
σα ατά Γενικά Συμβούλιο τής Ο. 
Τ.Ο.Ε., τό όποιον σάν φυσική συ
νέπεια θά άποφασίση τήν έκ νέου 
καθαίρεσή σας. -,

Στήν δεύτερη περίπτωση δημι- 
ουργεΐτσι μιά άσκοπη καί βλαβερή 
γιά τήν Ενότητα τού Κλάδοΰ κατά
σταση μέ μοναδικό σκοπό τήν κω- 
λυσιεργεία, καί τήν έκ νέου μαντα
ρισμένη Απειθαρχία, στό δευτερο
βάθμιο συλλογικό μας όργανο.

Στήν 'ίδια σας ‘Ανακοίνωση Ανα
φέρετε έπί λέξει: «Να οργανωθούμε 

: γιά νά Επαναφέρουμε εις τήν ‘Ομο
σπονδία μας, τό γνήσιο καί καθα
ρά αγωνιστικό πνεύμα».

Γ ιά ποιά ‘Ομοσπονδία μιλάτε κύ
ριε Πρόεδρε, γι’ αυτήν πρύ υπάρχει 
σήμερα τής οποίας τό άγωνιστικό 
πνεύμα αναγνωρίσθηκε Ακόμα καί 
άπό τόν ίδιο τόν Πρόεδρο τής Δημο
κρατίας, πού άνάφερε έπί λέξει 
στον συνάδελφο Παπαμάργαρη: «Δυ
ναμικοί Τραπεζοϋπάλληλοι» ΤΡΑ
ΠΕΖΙΚΟ ΒΗΜΑ 30.7.76, ή μήπως 
μιλάτε γιά ‘Ομοσπονδία ύπό κατα
σκευήν όπως φημολογεΐται.

Έάν σκοπεύτε νά Επιβάλλετε τό 
δικόσας άγωνιστικό -πνεύμα, άπο- 
kc τύφωμα τού οποίου υπήρξε ή τα
κτική σας, στό θέμα τού Αντεργατ ι
ού Εξαμβλώματος 330)76 άποψή 
μας είναι ότι ό Κλάδος δέν τό χρει
άζεται. Αυτά μόνον συνάδελφοι, γι
ατί πιστεύω δτι ό χρόνος πού περ
νάει είναι υπέρ αύτών πού ήταν ή 
αιτία γιά νά περάση ό 330.

Πριν κατέβω θά ήθελα νά ευχα
ριστήσω τον συνόοδελφο Μπαμίχα, 
γιά τά κηρύγματα πού μάς Εκανε 
περί Δημοκρατίας κλπ. καί άνοίφέρ- 
θηκε καί ά συνάδελφος Χεκίμογλου, 
νομίζω ότι είναι άρκετά καλός, συν
αγωνίζεται τόν Σάββα Κωνσταντό- 
πουλο, τόν Δ)ντή τοΰ ΕΛΕΥΘΕ
ΡΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

’Αναφορικά μέ τό Προεδρείο έδώ 
τοϋ Σύλλογο υ μας, συγγνώμην τό 
Προεδρείο τής Χυνελεύσεως, δέν νο
μίζω ότι παίζει τον ρόλο πού θά Ε
πρεπε νά παίζη, διότι άπό τήν Αρχή 
τής Συνέλευσης, όποτε πρόκειται νά 
μιλήση ό Πρόεδρος τής Δ.Σ.Σ. τόν 
λόγον παίρνει ά κ. Θεοφανόπουλος 
συνεχώς.

Ευχαριστώ 
(Χει ροκροτή ματα)

ί μεμφόιμββα ή όχι γιά τήν ένέργειά 
του καπά τήν (Απεργία: ικίαί άπό τήν 
άλλη θά 6γή πλήρως ή άπόφασις έάν 

. πρέπει νά γίνουν ή όχι Εκλογές. "Αιν 
γίνη διαφορετικά, δίδετιαιι παράτασις 
χρόνου εις τό Διοικητικό Συμβούλιο, 
εντός βεβαίως τών κανονικών πλαι
σίων, άλλά όπως είπατε δίδεται πα- 
■ράτ,ασις χιράνου εις τήν ζωήν αυτού 
τού Διοικητικού Συμβουλίου, τό ό- 

! ποιον ίδεν Εχει ιμέχρι τής στιγμής νά 
I Επίδειξη Εργον.

Παρ’ όλο πού δέν έχω υπογράψει 
εις τό χαρτί τής μομφής, ακριβώς Ε
πειδή υπήρχε ή μομφή, θά ήθελα νά 
πώ τό έξης: Είμαι έξ Εκείνων οί ο
ποίοι έψήφισαν να Ερθη ό κύριος Πα- 
παιμάργαρηις, Πρόεδρος τής ΟΤΟΕ 
νά -μάς άναλύση τό θέμα.

: Μίαν παράκλησιν δμο3ς, Εχω νά κά-
] νω κατ’ άντ ι δ ιαστολήν πρός αυτά 

που είπε ό κύριος Διλιυτάς. Έμεΐφ 
| μπορεί νά Εχουμε όπσιαδήποτε θέ

ματα μεταξύ μας ή διαφορές. Πα
ράλληλα όμως μέ τόν σεβασμό πού 
όφείλουμε νά δείξουμε εις τόν Πρόε
δρον τής Ό-μοσπονδίας, νά ΰπάρχη 

I καιί ό (Ανάλογος σεβασμός πρός τό 
Διοικητικό μας Συμβούλιο, 

i Τό αν τό θέλουμε ή όχι θά τό πού
με όταν θά πάμε στήν κάλπη. Δτ,λα- 

; δη, νά δείξουμε ότι- έμείς, σάν Έ- 
; θνικ,ή Τράπεζα, .μπορούμε τά Εσωτε

ρικά μας νά τά λύνουμε μόνοι, δη
λαδή -μέ μία λέξη τά έν οΐκφ μή έν 

! Παπαμάργαρη..
Ευχαριστώ πάρα πολύ.

(Χειροκροτήματα!)
Α. ΜΠΑΜΙΧΑΣ : Συνάδελφοι,
Αρχίζω πρώτα άπ' όλα διαιμαρ- 

! τυράμενος γιά διαδικαστικόν θέμα.
- "Ηδη. έχουν κατατεθή προτάσεις, οί 
όποιες έχουν μείνει άναπάντητες καί

j οπό τέλος θα άπαντη-θούν άπό τά
- 3 0—50 άτομα πού θά μείνουν σέ 
αΰτήν τήν .αίθουσα, πράγμα πού εί
ναι (Ανακόλουθο. Αύτά ώς πρός τήν

ί διαδικασίαν.
| Κύριοι συνάδελφοι,

"Οταν κανείς θέλει νά κρίνη σω- 
j στά, θά τιρέπει νά είναι άντικειμενι- 
ι κός ικίριτής. Αύτό θά προσπαθήσω 
1 νά κάνω, στον λόγο πού θά έπακο- 

λουθήση, ΚληθήκαμΒ έδώ, γιά νά 
ικιρίνσυμε μίαν προδοσίαν όπως ένας 
όιριθμός άρκετά ιμίεγάλος συναδέλ- 

: ocov, ικαταγγέλλει εις τό πρόσωπον 
! τού Διοικητικού, μας Συμβουλίου, 
ι Έργο -μας είναι ένα, νά κρίνουμε 
! τήν προδοσίαν. Πόσοι έπρόδοοαν 
ι ποιοι έπρόδοσαν, πσίους έπρόδοσαν 

καί πώς;
ί Προηγούμενος (Αμιιλη,τής, ό συνά- 
I δελφος Σπύιρος Διλι-ντάς, είπε ότι- ή 
j Λ. Σ. Σ. άνέλαβε τήν πρωτοβουλία 
| τής συλλογής τών υπογραφών καί 
ί μποιρΰ νά τό δεχθώ αύτό, έχω δμως 
ί νά πώ κάτι, έάν ή Δ. Σ. Σ. άνέλαβε 

τήιν πρωτοβουλία τών υπογραφών, θά 
έπρεπε τό χαρτ-ί, τό όποιον «κυκλο
φόρησε, γιά νά δοθούν αύτές οί υ
πογραφές, νά έφερε τόν τίτλο τής 
δημοκρατικής συνδικαλιστικής συνερ
γασίας, καί όχι- νά είναι απρόσωπο-.

Κατά συνέπειαν έγώ πιστεύω, ότι 
τό χαρτί αύτό, ύπεγράψη άπό πό
σης ψύσεως καί -μορφής συνδικαλι
στικής τοπαθετήσεως συναδέλφους 
καί δέν είναι μία έκφρασις Εμπιστο
σύνης πρός ένα ώρισμένο συνδικα
λιστικό σχήμ-α. Άπό κ-εϊ καί πέρα 
περνάω σ’ αύτό καθ’ αύτό τό θέμα 
τής άπεργίας.

Άπήργησα καί τις τρεις ήμερες 
πού βασιικώς διαφωνούσα, τουλάχι
στον μέ τήν Τρίτην ήμερον τής ά
περγίας, οχι δμως, γιά τόν ίδιο 
λόγο, γιά τόν οποίον άπη-γγέλθη ή 
μομφή πρός αύτό τό Δ.Σ. διότι κύ
ριοι, κατά τήν προσωπική μου άπο
ψη, αύτή ή (Απεργία γενικώς, γιά νά 
μεταχειριστώ μία ήπιαν έκιφιρασιν 
'τοποθετήθηκε -άπό τήν (Αρχήν καί ά
πό όλους σέ λανθασμένη βάση.

"Οταν ό Πρόεδρος τού Συλλόγου 
μας, μέ τά χέρια στις τσέπες όπως 
κατήγγειλα, σέ Ανακοίνωσή μου 
4)5)76 περιήλιθε τό Κεντρικό Κατά
στημα -μιλώντας γιά άντεργατικό 
Νομιοσχέδιον καί καλώιντας -μας, σέ 
μίαν άπε-ργίαν, ή όποια προκ-αταβο- 
λικώς ®έν θά εγίνετο διότι άν έπρό- 
κιειτο νά γίνη, γιατί δέν έγινε; ‘Ο 
κ. -Πρόεδρος Εκείνη τήν ώρα θά έ
πρεπε νά συνΒ'δητοποιήση ότι κα- 
λαΰσε τό προσωπικΙόν εις (Απεργίαν 
καί νά είχε -μελετήσει τούς λόγους 
γιά τούς όποιους τό έκαλούσε.

Δέν μπορεί σήμερα νά ϊσχυρισθή, 
ότι έσύρθη- εις μίαν απεργίαν ποορά 
τήν θέλησή του, διότι τότε οφείλει 
πράγματι διά λόγους ηθικής τάξεως 
νά παύση νά είναι Πρόεδρός μας.

Άρα, κατά συνέπειαν θέλω νά πι
στεύω δτι Εντελώς συνειδητά, τή,ν 
πρώτην απεργίαν τήν όποιαν άπεφά.- 
σ:ισεν ή ΟΤΟΕ έπεκράτησιεν ό κ. Θεο
φανόπουλος, άλλά έπεκ-ρότηισε καί 
τήν (Αναβολή της. Τώρα1 δυστυχώς, 
παρατυπώντας ώς πρός τις αρχές, 
τού φιλοξενοΟντσς τόν σεβασμόν 
καθ’ δλα κατά τόν θεσμόν κ. Πρόε
δρον τής ΟΤΟΕ έχω νά υποβάλω 
καί εις αύτόν μίαν έρώτησιν.

— Κε Πάπαιμάργαρη έφ’ όσον τό 
ΝρμΟ-σχέδισν ήτα άντιεργατικόν, διότι 
αύτό τό άκούω τόσο άπό σάς, δσσ 
καί άπό τόν Μ Θεοφανόπουλο καί 
άπ’ δλες τις άλλες -Παρατάξεις, για
τί ό άγών όταν έξεκίνησε δέν άρχισε 
καί δεν συνυεχίστηκε ιμε συνέπειαν



Οί ομιλίες των συναδέλφων στη Γεν. Συνέλευση
Ή ομιλία τοΰ συναδ. Δημ. ΧΑΡΙΤΟΥ

Συμφωνώ, συνάδελφε Σιορρε, 
στο μοντέλο τοΰ Εργατοπατέρα, 
πού σκιαγράφησες στήν ομιλία 
σου. Πραγματικά, σέ δλα τά κα
θεστώτα, είτε τοΰ μονοπωλιακοΰ 
καπιταλισμού, είτε τοΰ κρατίκοΰ 
καπιταλισμού, 6 εργατοπατέρας 
είναι πάντοτε & ίδιος!

Φωνές: Δέν καταλάβαμε...
Δ. X α ρ ί τ ο ς: Δέν πειράζει. 

Ό συν· Σώρρος κατάλαβε! 
Συνάδελφοι,

θά πρέπει, άτυχώς, νά θυμή- 
σω στόν συν. Ν. Πίσκοπο, δτι ή 
«ορθή» άνάγνωση. μετά άπό τόσα 
χρόνια θητείας στά κοινά, είναι ύ. 
ποχρεωτική. Τό άρθρον 17 τοΰ 
«άντεργατικοΰ νόμου τοΰ Λάσκα- 
ρη·», σχετικά μέ τον Ισχυρισμό 
τοΰ συν. Πίσκοπου δτι ή σημερι
νή μας Συνέλευση είναι παράνο
μη:

«^Επιφυλασσόμενων τώ/ διατά
ξεων τών άρθρων 99 καί 100 τοΰ 
ΑΚ ώς καί πάσης άλλης διατά- 
ξεως τοΰ παρόντος ή έ'έρου νό
μου, δι* ής προβλεπεται ειδική 
απαρτία καί Ιφ’ όσον έν τ<7> κα- 
ταστατικώ δέν ορίζεται άλλως, 
προς συζήτησιν καί λήώιν άποφά- 
σεως κατά τάς Συνελεύσεις τών 
μελών απαιτείται κλπ.».

Στή συνέχεια Ακολουθούν δλα 
δσα είπε μέχρι έκείνη τήν μέ έμ- 
φατικό τρόπο άναφερθεΐσα τελεία 
Καί υπήρχε, συνάδελφοί μου, Νό
μος πού προέβλεπε δτι οί Σιδηρο
δρομικοί, ναυτιλάμενοι καί γενικά 
εργαζόμενοι πού άπό τή φύση τής 
εργασίας τους, δηλαδή τήε 5ια- 
σπορας καί τής άπασχολήσεώς 
ους μα-κρυά 'άπό τήν έδρα του 
Σωματείου τους δέν μπορούσαν νά 
επιτύχουν τις συνήθεις άπαρτίες, 
τούς έδι ε τό δικαίωμα τήτ μετά 
άπό ενα μήνα, έπαναλήψεως τής 
Γεν. Συνελεύσεως, μέ τό ί ) 3 τών 
μελών καί μετά άπό 8 ήμερες μέ 
δσους παρόντες. Τώρα πλέον, δ 
Νόμος δίνει ισχύ κατά προτεραι
ότητα στις ύπάρχουσες ρυθμίσεις 
μέσα στά καταστατικά. Στό ση
μείο αύτό δ' Νόμος είναι σαφέστα
τος.

Ν. Π ί σκοπος: Όμιλε! μα
κράν τοΰ μικροφώνου, μή άκουό- 
μενος.

Δ. X α ρ ϊ τ ος: Συνάδελφε μήν 
Επιμένεις. Δέν κάνει πλέον Ανα
φορά στον 2151) 20. Τον κατήρ- 
γησε καί περιέλαβε τις περιπτώ
σεις του έδώ στόν 330) 76. Συν
άδελφε Πίσκοπε. έχεις αντίρρηση 
δτι τδ άρθρο 17 μάς καλύπτει; 
Αφήστε τούς ναυτιλομενους, μήν 
τούς ανακατεύετε καί τά κάνετε,
κοινώς «θάλασσα»
Συνάδελφοι,

Ο συνάδελφος Πίσκοπος μοΰ έ
κανε τήν τιμή νά μέ άνασύρη α
πό τήν «άφάνεια» καί νά μέ άνα- 
φέρη όνομαστικά. Τόν ευχαριστώ 
καί τοΰ απαντώ στό έρώτημά του, 
μέ τήν ιδιότητα πού έπιθυμεΐ, δη 
λαδή τοΰ Γενικού Γραμματέα τοΰ 
Έργατοΰπαλληλικοΰ Κέντρου ’Α
θηνών, θέση στή νόποία έκλέχτη, 
κα μέ δημοκρατικές διαδικασίες, 
μέσα από δημοκρατικό Ψηφοδέλ
τιο καί δχι μέ τό χουντικό ψηφο
δελτίο στό όποιο τόσο έπιπόλαια. 
έδάνεισε τό δνομα τό δικό του, 
ώς υποψήφιος...

(Χειροκροτήματα) 
(Διαλογίκαί συζητήσεις)

Δ· Χαρΐτος: ’Έχει το κου
ράγιο καί μιλάει ό συνάδελφος δ 
ό όποιος λαμπρύνεται μέ τήν Εν
δοξη χειρονομία, τής παρεμποδί- 
σεώς μου —άπό αύτόν καί τούς 
συνεργάτες του— μέσω ΐής ’Α
σφαλείας νά συνδικαλιστώ τό ’73 
μέσα στήν Τράπεζα!!

Δέν γνωρίίζω ποιές Εφημερίδες 
διαβάζει ό κ. Πίσκοπος μέ 15 δρ.

Ν. Π ; σ κ ο π ο ς: Μέ 35 είπα 
κ. Χαρΐτο.

Δ. Χαρΐτος: Μάλιστα, μέ 
35 δρχ. ’Οφείλω δμως νά σάς κα
ταθέσω άντίτυπο τής ενυπόγρα
φης καί έπΐσημης άνακοινώσεως 
πρός τόν τΰπο, τοΰ Εργατικού 
Κέντρου ’Αθηνών, τήν όποια έ- 
διάβασα, άντί άλλης άπαντήσεως, 
στό ’ίδιο άκριβώς Ερώτημα —α

ληθινά περίεργη σύμπτιοση—πού 
-μοΰ έθεσε ό συν. Διλυντάς στήν 
δραματική έκείνη συνεδρίαση τοΰ 
Δ. Συμβουλίου, άπό τήν οποία «έ- 
φρόντισε» νά άπουσιάζη ό συν. 
Πίσκοπος. Ή ανακοίνωση έκείνη, 
τής 15ης Μαΐου 1976, περιείχε 
τή θέση τοΰ Ε-Κ.Α. έναντι τοΰ 
Εργατικού νομοσχεδίου. Σάς δια
βάζω τό σχετικό απόσπασμα:

<<...’Επί τοΰ Εργατικού νομοσχε
δίου δηλώνει πρός τήν ΓΣΕΕ, ό
τι τό ΕργατοΟπαλληΧικό Κέν
τρο Αθηνών, αναμένει τις όδηγί- 
ες τής ύπευθύνου ’Ανω τάτης Συν 
δικαλισπκής Ηγεσίας έτοιμο νά 
άνταποκριθή σέ κάθε αγωνιστική 
έντολή ή μέτρο κινητοποιήσεως, 
πού αύτή θά έκρινε αναγκαίο, 
προκειμένου ό νόμος πού θά ψη- 
φισθή νά κατασφαλίζη πλήρως, 
τίς συνδικαλιστικές Ελευθερίες 
καί τήν καθολική καί άνεμπέδι- 
στη άσκηση τοΰ δικαιώματος τής 
απεργίας άπό τό σύνολο τών Ερ
γαζομένων, συμπεριλαμβανομένων 
καί αυτών πού Εργάζονται στις 
επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας.».

Είναι μέ έντολή τοΰ Διο'-κητι- 
κοΰ Συμβουλίου, είναι καταχωρη- 
μένο στό βιβλίο τών πρακτικών, 
καί φέρει τήν υπογραφή μου, ώς 
Γενικού Γραμματέα. Τό καταθέ
τω στό προεδρείο τής Συνελεύσε- 
ώς μας.

Ν. Πίσκοπος: Όμιλεϊ μα
κράν τοΰ μικροφώνου, μή άκουό- 
μενος.

Δ· Χαρΐτος: Πρός θεού, 
συνάδελφε Πίσκοπε! Μέ καλεΐς 
νά άπολογηθώ εγώ γιά τό τί δη
μοσιεύουν τά δημοσιογραφικά όρ
γανα άπό τό Εργατικό ρεπορτάζ 
καί τί όχι, ή.: έάν τό ΕΚΑ πήρε 
θέση πάνω στο νομοσχέδιο; Μέ 
κάλεσες νά σοΰ Απαντήσω ποιά 
ήτανε ή θέση τών Εργατικών συν
τακτών τοΰ ήμερησίου Αθηναϊκού 
τύπου.

Εν πάση περιπτώσει, έάν έ- 
γνώριζα δτι ό κ. Πίσκοπος ήθελε 
καί τά αποκόμματα τών Εφημερί
δων, θά είχα φροντίσει νά τοΰ τά 
έφερνα. Καί κάτι άκόμα: Δέ νο
μίζω δτι θά υπάρξει περίπτωση, 
ποτέ, νά δεχθώ) τήν άπαλλαγή 
μου ή δχι, έπωνύμως άπό Εσάς, 
συνάδελφε Πίσκοπε!
Συνάδελφοι,

’Άλλο πράγμα είναι ή συνδι
καλιστική ιδεολογία καί άλλο ή 
συνδικαλιστική πράξη. Καί είναι 
άδύνατο νά προχωρήσουμε άντί- 
καθιστώντας τήν μοναδική άξια 
τής συνδικαλιστικής πράξης μέ 
τόν αμφίβολης χρησιμότητας Εν
θουσιασμό τών ιδεολογιών Εάν 
πρόκειται νά περπατάμε, διαρκώς 
μέ τόν μονολιθικό Ενθουσιασμό, 
μονάχα, άπαλλοτριώνοντας τήν ά
ξια τοΰ απόλυτου 'όπλου πού είναι 
ή πρακτική Εκτίμηση τών δεδο
μένων συνθηκών καί τών έκάστο- 
τε περιστάσεων, Εγώ, τουλάχιστον 
και ώς μέλος τοΰ ΔΣ τοΰ Συλλό
γου μας καί ώς αιρετός ήγέτης 
τής έργατοϋπαλληλικής τάξεως, 
τών Αθηνών, &έν πρόκειται πο
τέ νά συμφωνήσω. Σέ τελευταία 
άνάλυση, είναι ζήτημα ήθικής 
συνειδήσεως.

Κανένας δέν ύποστήριξε δτι τό 
νομοσχέδιο Εκείνο, πού συνετάγη 
άπό τά ^Αρμόδια ύπουργεΐα, έκά- 
λυψε τίς πραγματικές άνάγκες 
τής Εργατικής νομοθεσίας, ούτε έ- 
κάλυψε τούς προοδευτικούς όρα- 
ματισμούς καί τίς φιλοδοξίες τής 
Εργατικής τάξεως. "Ομως, σάς 
καλώ νά μοΰ άπαντήσετε εύθέως 
οί νεώτεροι καί πλέον Ενθουσιώ
δεις άπό σάς: πιστεύατε ή καί πι 
στεύετε δτι ενα άστικο - καπιταλι
στικό καθεστώς, πάνοπλο καί πα
νίσχυρο μέ τή νομοθετική Εξουσία 
στά χέρια του, θά έφτιαχνε τό νο
μοσχέδιο πού θά θέλαμε έμείς; 
’Έχει κανένας σας αυταπάτες γιά 
τό ποιων τά συμφέροντα καλύπτει 
ό νόμος; "Η. τέλος, πιστεύετε οί 
νεώτεροι, ιδιαιτέρως, άπό σάς, ό
τι τό κοινίϋνικό προτσές θά τελεί
ωνε στις 25 τοΰ Μάη καί πώς άν 
γινόνταυσαν δεκτές κι άλλες τρο
ποποιήσεις, θά τέλειωναν οί Ερ
γατικοί και κοινωνικοί άγώνες.

, Έν μέλος: Όμιλεί μακράν 
| τοΰ μικροφώνου, μή άκουόμενον.

Δ. Χαρΐτος: Δέν ξέρω συν- 
άδελφε, Εσείς πώς Αγωνιστήκατε- 

; Καί δέν είμαι βέβαιος άν τήν ή- 
! μέρα τής απεργίας εΐσαίτε μέσα 
I ή Εξω. άπό τήν Τράπεζα.
| Συνάδελφοι,

Τό ποόβλημα γιά τό Διοικητι
κό Συμβούλιο, τέθηκε πάνω σέ 
τελείως πρακτική βάση:. Εμείς 
είχαμε τήν ευθύνη νά κατασφαλί
σουμε πρώτα1 - πρώτα τά έπαγγελ 
ματικά συμφέροντα τών μελών 
τοΰ δικοΰ μας Συλλόγου. Σέ δεύ
τερη φάση ή ΟΤΟΕ έπρεπε νά 
κάλυψη τά συμφέροντα τοΰ Κλά
δου μας καί τέλος ή ΓΣΕΕ μα-, 
ζί μέ τά ’Εργατικά Κέντρα νά 
καλύψουν τά συμφέροντα Τοΰ συ
νόλου τών εργαζομένων καί τό 
γενικό πλαίσιο τοΰ Νόμου.

"Οταν, μέσα στό Κοινοβούλιο, 
μέ τήν Εξαίρεση τοΰ ΠΑΣΟΚ, 
παραμένει ολόκληρη ή Αντιπο- 
λυίτευση, μετά τήν κατ’ άρχήν 
Ψήφιση τοΰ νομοσχεδίου, γιά νά 
δώση τήν άρθρο κατ’ άρθρο μάχη 
προκειμένου νά κάνη ανθρωπινό

τερο τόν μέλλοντα νά ψηφισθή 
νόμο, τί έπρεπε νά κάνη ή ΓΣΕΕ 
ή τό ΕΚΑ; Νά άπεμπολήση τό 
δημιουργικό διάλογο πού οδήγησε 
στό μεγάλο αριθμό τών τροπολο
γιών πού έγιναν δεκτές καί νά 
άγνοήση τήν πραγματικότητα τής 
σκληρής, Αποφασιστικής καί άμε- 
τάπιστης στάσης τοΰ Κυβερητι- 
κσΰ πλέγματος πού δήλωνε κατη
γορηματικά, δτι μόνο ή πτώση 
τής Κυβερνήσεως θά μπορούσε νά 
έπιφέρη τήν απόσυρση η τήν μα
ταίωση τής· ψήφίσεως τοΰ νομο
σχεδίου; Ή Εκτίμηση ή πιο σω
στά, ή συνεκτίμηση τών δεδομέ
νων τί έλεγε; Αύτό πού δλοι μας 
ονομάζουμε ρεαλιστική έκτίμηση 
τών πραγμάτων ποΰ όδηγοΰσε;

Τό αίτημα άπό τή μιά πλευ
ρά ήπανε νά ματαιωθή ή ψήφιση 
τοΰ νομοσχεδίου, ή άλλη έλεγε: 
έτσι κι Α.λλοιώς ό νόμος θεσμικός 
γιά τό συνδικαλιστικό θά γίνη. 
Καθήκον μας είναι ή οσο τό δυ
νατόν μεγαλύτερη βελτίωσή του. 
Ό άγώνας διεξήχθη Ανάμεσα σ 
αύτές τις δυό αντιλήψεις. Δέν πι- 

(ΣΥΝΕΧΗ ΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12)

Ή ομιλία του συν, Αλ. Ρωσσέτη

I ίρΐΐίο ΙΡΪ 0118$. I. ΧβϊΗΙΙΜίΒΒ!
Συνάδελφο*,

Σάς μεταφέρω τον-χαίιρετισιμο τών 
συναδέλφων της Βαρ. Ελλάδας ικαΐ 
τις εύχές τους γιά τήν Επιτυχίαν τής 
ιτταρούσης ΓΣ.
Συνάδελφοι,

Μολονότι αστών άττό τήν δραματι
κήν έκΒίνην συνεδρίασην τής 25)5 
(δέν -είχαν πάρει .μέρος δυστυχώς σί 
εξ άτταιρχιών σύμβουλοι) έν τούτοι<; 
σύμφωνα μέ τούς κανόνες τοΰ συνδι- 
καλισηκοΰ παιγνιδιού έχω τήν ύττο- 
χ-ρέωσιν νά πάρω τό μέρος τών ευ
θυνών, όπου υπάρχουν άπό τήν από
φαση έκείνη, τού Δ.Σ. Είναι αλήθεια 
δτι έμείς στήν Επαρχία βλέπαμε καί 
βλέπουμε τά πράγματα άπό άλλη 
σκοπιά, άλλο πρίσμα. Ή πληροφό
ρησή -μας άπονα κι' άν είναι αυτή, 
άσα κι' αν είναι πλήρης (πράγμα α
δύνατον), ιδέν είναι δυνατόν νά σνγ- 
κριθή ,μ’ αιΰτή τών συναδέλφων τοΰ 
Κέντρου. "Ετσι έμείς οί ’Επαρχιώ
τες κρεμιασμένοι στό υπηρεσιακό μας 
τηλέφωνο προσπαθούσαμε νά ,πιά- 
σουμιε τόν σφυγμό τής καταστάσιεως. 
Ήταν θά μοΰ 'ινητε ή ενημέρωση 
άπτό τό Προεδ,ρεΐον. Ήταν δμως καί 
οί φήμες, ή άνεύθυνη, «πάντα άρβύ- 
λα», ή όπαία τέντωνε τά νεΰρα καί 
δοκίμαζε τήν πίστη μας σέ πρό
σωπα -καί πράγματα. Ύπό τό κρά
τος εκείνης τής συγχύσιεως μάθαμε 
τήν άτπόφαίση τού Δ.Σ. Κεραυνός έν 
αίθρίφ. Οί συνάδελφοι τοΰ Προε
δρείου ήταν- πουλημένοι. Πουλημέ
νοι λοιπόν, κυβερνητικοί, Λασκ-αιρι- 
καί, προδότες. Μ’ άλλα λόγια ανά
ξιοι τής Εμπιστοσύνης τών συνα
δέλφων, μ’ άλλα λόγια ΜΟΜΦΗ στό 
Δ. Σ.

Συνάδελφοι,
Στά χρόνια, στά πάνω άπό 50 

χρόνια πού αριθμεί ζωή ό Σύλλογός 
μας ιδέν νομίζω νά υπάρχει προη
γούμενο σάν τό σημερινό, Δέν νο
μίζω δτι ποτέ συνάδελφο-ι, οί όποιο» 
διαφωνήσανε μέ τήν πολιτική τοΰ 
Συλλόγου νά ψθάσανε ποτέ νά κά

νουν χρήση τοΰ σχετικού άρθρου τοΰ 
Καταστατικού. Κ Γ αντό γιατί μιιά 
μομφή, είναι πάντα μιά μομφή καί 
όταν δέν είμαστε σίγουροι πώς υ
πάρχει, στον δέν υπάρχουν στοιχεία, 
δέν υπάρχει -δόλος, τότε ή άντίθεσις 
τών οπουδήποτε συναδέλφων θά πρέ
πει νά περιορίζεται στά πλαίσια 
μιάς υπεύθυνης άντιπολιτετιυκής 
γραμμής καί -κριτικής. Δυστυχώς δ
μως ή παρατηρούμενη τακτική στό 
χώρο μας καί τό έπνσημ,αίνω άπτό 
τοΰ βήματος τούτου, νά προσπαθού
με αύτσί ποΰ προσπαθούνε, νά ,μειώ
νουν ήθιικά δσους ασχολούνται μέ 
τήν -διιαχβί,ρισι- τών κοινών σέ κάθε 
εύκαιρία καί γιά όπαιαδήποτε αίτια 
μικρή ή -μεγάλη θά άπατελέση ένα 
αντικίνητρο γιά δσους θά θέλανε στό 
μέλλον νά -άσχοιληθοΰνε μέ τά και
νά. Έάν ό συνάδελφος βρίσκεται προ 
κακόπιστου -κριτικής, τέτοιας πού νά 
ιμήν έπιπιρέπη τήν σκέψη δτι ό συν
δικαλιστής θά μπορή νά είναι καί 
πετυχημένος υπάλληλος στήν Τρά
πεζα (δλοι θά τό εντοπίσατε στις 
τελευταίες ανακοινώσεις) τότε μοι- 
ραΐα τό κίνημα στήν Τράπεζα άδη- 
γεΐται σέ μαρασμό. Έγώ πιστεύω 
δτι ό συνδικαλιστής πρέπει νά είναι 
πρώτος στόν Συνδικαλισμό, πρώτος 
στήν υπηρεσία του, άλλα καί πρώ
τος στις σχέσεις του σάν συνάδελ
φος.

Άντιπολίτιευσις δέν σημαίνει ΰ- 
βρις, άνηιπαλίτευσις δέν σημαίνει 
ικαταστραφή καί γκρέμισμα στά δσα 
πριοσπαιθεΐ νά κερδίση άπό τον έρ- 
γοδότη τό έ-κάστστε Δ.Σ., δέν ση
μαίνει κατηγορία καί συκοφαντ-ίο μ’ 
άναικαινσώεις γεμάτες ανακρίβειες,

κοσμητικά καί «άκόσμιαρ έπίθετα. 
Άντιπολίτευσις σημαίνει βοήθεια, 
συμμετοχή, βελτ-ίωσίς τών ένεργειών 
τού Δ.Σ. ικαί προτάσβ.ς γιά νέες 
διεκδικήσεις -καί φυσικά -κριτική πάν
τα καλόπιστη καί έποικοδομητική.

Υπάρχουν πολλά προβλήματα 
πού απασχολούν τούς συναδέλφους 
τής έπαρχίας εί-διχά: συνθήκαι εργα
σίας, χώροι έργασίιοος, ώραρ-ί-αυ, έ- 
ποπτείας, παιδιχαί κατασκηνώσεις, 
Ταμείου Ύγεία-ς, Βρεφονηπιακοί 
σταθμοί, έπιμόρφωσ-ς καί γ-Ρνιικά 
οργανισμός υπηρεσίας, ταμείου συν- 

: τάξεων, προαγωγαί, πρ-ο-σωρ ι νότητ ες,
: τό πενθήμερο έργασίας κλπ.

Κιι’ δμως γιά δλα αύτά λόγψ τής 
ί δημ-ι-ουργηθείοης άνωμ-αλίας είναι ά- 
; δυνατός ή -κατατόπισις, ή ερευνά 
I άλλά καί πρ-οσπάθει-α πρός έπί,λ,υ- 

σί-ν των. Δυστυχώς όδηγούμιεθα -μαρ 
κράν τών στόχων μας τών έπιδιωκο- 
,μενών συνδιικαλιιστικών μας προβλητ 
μάτων -καί άσχολούμιεθα συνεχώς μέ 
«προσωπικούς λιβέλους», άταμ-ικές έ- 
πιιδιώξει-ς καί πολιτική ένημέρωση,

ΊΕμ-είς οί συνάδελφοι τού δικτύου 
πιστεύουμε δτι έ-χουμε ψθάσει πλέον 
στήν ιστορική στιγμή είς τήν όποιαν 
πρέπει νά έπκράτηση ή φρόνησις, ή 
μετριοπάθεια καί. προπαντός ή αρ
μονική συνεργασία γιά τό καλό τών 
συναδέλφων. -Πιρέπει νά σταματήση 
ή εκμιετάλλευσις γεγονότων, ένερ
γειών σωστών ή ακόμη, καί λανθα
σμένων. Βέβαια ή κιρπιική πρέπει νά 
-συνεχιστή άλλά πάντα καλόπιστα 
καί χωρίς ν’ άποβλέπη σέ «εΐδικ-ούς 
σκοπούς». Όλες σί ομάδες συνδικα
λιστικές καί μή, πρέπει- νά σταμα
τήσουν νά έν*δ ιαφέρωνται πώς θά πα
ρασύρουν τό προσωπικό μέ τό ίμε
ρος των αποκομίζοντας λίγους πε
ρισσοτέρους οπαδούς ή καί ψήφους. 
Συνάδελφοι,

Δέν είναι αυτός ό σκοπός καί ό 
-ρόλος μας. Έχουμε ίεράν ΰποχρέω- 
σιν -έμείς οί όποιοι συμμετέχουμε 
στά -κοινά, νά προσπαθήσουμε ν’ ά- 

' παλύνουμιε τήν αναταραχή, πού ΰπάρ>- 
! χει στο προσωπικό οδηγώντας το 
στά σωστά βήματα, γιά τό συμφέ
ρον, γιά τήν -έπιτυ-χίαιν τών σκοπών 
τών έργαζο-μέ-νων στό μεγάλο αύτό 
ίδρυμα, στήν Τράπεζα διαφορετικά 
όταν καααυγάσαυν τά θολωμένα νε
ρά έμείς δλοι θά εΐ-μιεθα τότε «οί 
προδότες καί επίορκοι» τών συμψε- 
ιράντων τής τραπεζικής μας οικογέ
νειας.

Κάνω έκκλησιν σ’ όλους μας ν’ 
άψήσουμε τίς προσωπικές -μας δια
μάχες καί μικ,ροδιαφορές καί νά Ερ
γαστούμε μαζί αγκαλιασμένοι δπως 
αρμόζει σέ συναδέλφους τής ’Εθνι
κής Τίραπέζης.

Είμαι άπο-λύτως σύμφωνος στήν 
άσκηση καί τής πλέον αύστηιράς κρι
τικής -ύπό τον δραν τοΰ σεβασμού 
τών θεσμών, τών προσώπων καί τών 
φορέων τού συνδικαλιστικού μας κι
νήματος.

Διαπίτωσις τών περισσοτέρων συ
ναδέλφων τής έπαρχίας είναι- δτι δλα 
αύτά Εχουν καταρρακωθή καί ό ψοο- 
νατισμός -μάς όδηγεΐ σέ ακρότητες. 
Ή πρότασι-ς ,μο-μφής είναι ή πιο α
πτή άπόδειιξι-ς.

Μία άπάφασις όπο-ιουδήποπε Δ.Σ. 
θά εχη πάντοτε τούς άντιθέτους της. 
’-Επειδή δμως υπάρχουν διαφωνούν- 
τες δέν -σημαίνει δτι ή άπόφαψιις εί
ναι λανθασμένη ή προδοτική δπως 
σί άντίπαλοι τού Δ.Σ. έπιχειιρούν νά 
έμφανίάουν τήν στάση, του.

Κάνω καί πάλι έκκλησιν σέ όλους 
νά έγκαπαλείψοιυμε τις άκ-ρότητες κα,; 
νά άντυμεπχαπίσουμε έ-νωμένοι τά θέ
ματά μας.

Κύριοι συνάδελφοι,
Ή ώρα είναι πάρα πολύ περασμέ

νη καί δέν θά σάς απασχολήσω παρά 
μόνον τρία λεπτά. Δέν συζητώ έπί 
τών θεμάτων τής Ημερήσιας Διατά- 
ξεως -καί έπί τής μομφής ή όποια 
κατετ-έθη ύπό 578 συναδέλφων, κατά 
τοΰ Δ.Σ. διότι τό θεωρώ τελείως οι
κογενειακό θέ,μ<χ, Έθνοτραπεζικό. 
διαμαρτύρομαι έντονα λόγψ τής πα
ρουσίας τού Προέδρου τής Όμοσπο- 
δίας κ. -Παπαμάργαρη·

Ό κ. Πρόεδρος-τή ςΌμοσπονδΙσς 
ήλθιϊ, προσεκτικά τόν άκούσαμε, μάς 
είπε αύτά πού είχε νά -μάς πή, καί 
λόγοι ευθιξίας, τού επέβαλλαν νά 
άποχωρήση γιά νά μπορέσουμε έμείς 
έθνοτ,ραπεζικά νά συζητήσουμε τό 
θέμα τής μομφής. Δυστυχώς δέν τό 
έπραξε.

Έν -μέλος; Όμι-λεί μακράν 
τού μικροφώνου μή άκουόμένος, 

κ. Α. Ρω,σ θήτης ; Ή Συν
έλευση Ελαβε απόφαση νά κληθή ό κ. 
Π-απσμάργαρης διά νά τήν ένημε-ρώ- 
ση καί όχι νά τταραμείνη. ’Επιθυμώ, 
έπ’ εύκαιρία, νά υπενθυμίσω εις τήν 
Συνέλ-ευσιν, δτι ή φιλοξενία τών με
λών τοΰ Συλλόγου τής Εθνικής 
Τραπέζης, καί οί άγώνες των είναι 
πσροι μ ιώδεις, έν άντιθέσει πρός Ε
κείνην τών μελών τού Συλλόγου τής 
Τραπέζης 'Ελλάδος. Καί διευκρινί
ζω.

Τήν βραδυά που συνήρχετο τό Γε
νικό Συμβούλιο είς τάς 5 ή ώρα τό 
π,ρωΐ, παρευ,ρισκόμην καί έγώ μεταξύ 
ολίγων συναδέλφων εις τούς κάτω ο
ρόφους τής Λέσχης τής Τραπέζης 
'Ελλάδος, καί ό. Γενικός Γραμμστεύς 
τού Συλλόγου τής Τρέπτέζης ‘Ελλά
δος κ. Μ-αρίνης, μάς έξεδίωξε άπό τό 
χτίρισν τής ‘Ομοσπονδίας, Καταγ
γείλω τό γεγονός -καί παρακαλώ τόν 
κ. Παπαμάργαρη νά τό έλ-έγξη.

(Χειροκροτή ματα)
Λόγψ τοΰ δτι δέν θά συζητήσω- . . 
Έ ν μέλος: Όμιλεί μακράν 

τοΰ μικροφώνου μή άκουόμενος.
κ. Α. Ρωσσέτης: Δ)νίς Βα- 

καλοπούλου, σείς μέ τόν κ. Σσρρή 
καί τά άλλα μέλη τού Π.Α.Σ.Ο.Κ., 
συνεδριάζατε στόν έπάνω όροφο καί 
δεν σάς Ενόχλησε κανείς. "Εχετε βλέ
πετε, τάς οώτάς πολιτικάς απόψεις.

θά ήθελα, Επειδή δέν θά ΰπεισέλ- 
θω είς τό θέμα τής μομφής, διμαρηυ- 
ρίίμενος γιά τήν παρουσία τοΰ Προ
έδρου τής Όμοσπονδίοος, νά τόΰ υ
ποβάλω άρισμένας Ερωτήσεις, μέ τή-ν 
Ελπίδα δτι θά πάρω καί τάς αντι
στοίχους άπαντήσεις, διότι κα! είς 

, μίαν άνακοίνωσίν μου, τήν όποιαν 
I γνωρίζετε, προσπάθησα νά έκμαιεύ- 
! σω ώρισ-μένες άπαντήσεις άπό τόν 
κ. Παπαμάρσρη καί δυστυχώς δένγ 

1 τό κατάφερα. Μιά καί μοΰ δίδεται ή 
εύκαιρία σήμερον είς μίαν κατ’ άντι- 
παράστασιν συνάντηση, Εχω ,νά τού 

ί ΰποβσλω...

Έν μέλος: Όμιλεί μακράν 
τοΰ μικροφώνου μή άκουόμενος.

κ. Α. Ρωσσέτης: Ό Πρό
εδρος θά μοΰ τό πή ό χι έσεΐς κύριε..

Θέλω^ νά ρωτήσω τόν κ. Πρόεδρο 
τής 'Ομοσπονδίας καί παρακαλώ με
τά τήν έρώτησι-ν αυτήν νά μοΰ δωση 
καί τήν άπάντησιν. Κύριε Πρόεδρε 
τής 'Ομοσπονδίας, σάς ερωτώ καί 
παρακαλώ νά άπαντήσετε, είναι αλή
θεια, ή όχι, ότι ευχαριστήσατε τόν 
‘Υπουργόν Λάσκαρην καί τοΰ ηύχή- 
θητε νά μείνη έπί μίαν ίδετίαν Υ
πουργός,

Τί μεσολάβησε άπό τό διάστημα 
έ-κεΐνο πού τόν ευχαριστήσατε μέ
χρι τήν ήμερα πού κηρύξατε τούς 
άπεργιακούς άγώνες;

Έν μέλος: Όμιλεί μακράν 
τοΰ μικροφώνου μή άκουόμενος.

κ. Α. Ρωσσέτης: Έχει ση
μασίαν διά τό Συμβούλων τό όποιον 
κρ ΐ-νετα ι.
(Φωναί - Διαλογίκαί συζητήσεις) 

κ. Α. Ρωσσέτης: "Ας μήν 
άπαντήση ό Πρόεδρος τής 'Ομοσπον
δίας. Έγώ θά τοΰ θέσω τίς έρω-τή- 
σεις μου.

κ. Πρόεδρος: Σάς παρακα
λώ νά ακούσουμε τόν ομιλητή, καί 
ό κ. Πρόεδρος, έάν δέν θέλει δέν θά 
άπαντήση.

κ. Α. Ρωσσέτης: Έγώ θά 
ΰπο-βάλω τίς έρωτή,σειις κα-ί ό κ. 
Πρόεδρος, άς μήν άπαντήση. ' Ο κ. 
Πρόεδρος της 'Ομοσπονδίας, γλα
φυρά μάς άνέππυξε τίς απόψεις του 
πί τοΰ θέματος καί μοΰ δημιουρ- 
γήθηκαν ώρισμένες απορίες. . .
Κύριε Πρόεδρε τής 'Ομοσπονδίας, 

Ερωτώ, είναι αληθές, ή όχι, δτι κα
τά τήν δεύτερον ήμέραν τής απερ
γίας, -μερίμνη σας ήργάσθησαν 786 
άτομα είς τήν Τράπεζαν τής Έλά- 
δος όταν είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν 
άπε,ργοΰσε σύσσωμ-ον το προσωπικό; 
(Φωναί —- Ταυτόχροναι διαλογίκαί 

συζητήσεις)
κ. Α. Ρωσσέτης: ’Επίσης, 

ήθελα ,νά σάς έρωτήσω κ. Πρόεδρε 
τής Όιμοσπονδίας, επειδή έρωτήθητε 
καί άπό προηγούμενους όμιλητάς, 
άλλά δέν απαντήσατε, πώς κλιμακώ
νονται οί περαιτέρω Ενέργειες, διά 
τόν άντεργατικόν πλέον Νόμον, διό
τι δέν βλέπουμε νά προγραμματίζε
ται καμμία Ενέργεια διά τόν άντεργα
τικόν Νόμον, ό όποιος ,μάς απειλεί. 
Μήπως δέν ήρθε ά«ό-μ-η ή ώρα γιά 
τίς σχετικές Εντολές τού ξεσηκώ- 
ματος; Θά ήθελα ,νά μοΰ άπαντήσετε 
στά ερωτήματα αύτά έάν σάς Επι
τρέψει ή Γενική Συνέλευση.

Έ-ν μέλος: Όμιλεί μακράν 
τοΰ μικροφώνου μή άκουόμενος.

("Εντοναι διαλογνκσί συζητήσεις)
-κ. Α. Ρωσσέτης: Τά Ερω

τήματα αύτά περιμένουν απάντηση. 
Έγώ τα Εθεσα. Τίποτε άλλο. -Ευχα
ριστώ.

Ή ομιλία τοΰ συν. Δ.Καραδανάση
Κύριοι συνάδελφοι. Δέν θά σάς ά- 
πασχολήσω πολύ. Πραγματικό θλί
βομαι καί έγώ γιά τό άποψινό έπί- 
πεδο τής Συνελεύσεώς μας, δπως 
καί αύτό τής Θεσσαλονίκης. Πάνω 
άπό 10 χρόνια παρακολουθώ συνε
λεύσεις, αύτό τό Επίπεδο δέν τό εί
δα ποτέ. Καί θλίβομαι πραγματι
κά διότι Εχομε ακόμη έμείς οί νεώ- 
τεροι μιά μακροπρόθεσμη παραμο- 

] νή στήν Τράπεζα καί αν προχωρήσω- 
! με μέ ούτό τό σύστημα μέ τίς Συν- 
I ελεύσεις μας άφ' ένός καί στή δια
δικασία τού Συλλογικού μας όργά- 
νου, δυστυχώς, θά φθάσωμε μία ω
ραία ήμέρα, δχι τίς συντάξεις νά 
>ήν δούμε, άλλά μέ τό άνοιγμα τής 
Κοινής ’Αγοράς καί τήν Εγκατάστα
ση τών Τραπεζών έδώ, οί όποιες φυ- 
σικώ τώ λόγω θα Ερθουν πρός τά 
έδώ, νά μείνωμε Ερμαια τών τυχών 
μας πλέον.

"Ενα άλλο πράγμα τό όποιο ήθε
λα νά πώ, είναι γιά τήν συνάδελφο 
Τσαγκάρη. Αύτό τό όποιο Εγινε άπό- 
ψε εις βάρος της, είναι πράγματι 
κατακριτέο, καί θέτω στήν Γενική 
Συνέλευση, τήν έξης πρόταση:

Ό συνάδελφος ό όποιος έχειρο- 
δίκησε κατά τής κας Τσαγκάρη, νά

j περάση άπό Πειθαρχικό Συμβούλιο 
τοΰ Συλλόγου, μέ οποίες συνέπειες 
καί άν εχη αύτό. Τό θέτω σάν πρό
ταση στήν Γενική Συνέλευση.

Διότι ήκα Τσαγκάρη, γιά τούς νε- 
ώτερους, θά πρέπει νά ξέρουν δτι 
είναι, πρός τιμήν της, ίσως ή μονα
δική γυναίκα έδώ μέσα, ή όποια Ε
χει άγωνισθή, δχι μόνο γιί τάς γυ
ναίκες συναδέλφους της, άλλα και 
γιά δλους, τό σύνολο τών συναδέλ
φων τής Εθνικής Τραπέζης.

Καί είναι λυπηρό διότι συνέβη 
κάτι τέτοιο είς βάρος της άπόψε. 
"Ενα άλλο πού ήθελα νά πώ, είναι 
μία άλλη πρόταση πού ήθελα νά 
κάνω και εύτυχώς ποΰ άπόψε είναι έ
δώ κοί ό Πρόεδρο ςτής 'Ομοσπονδί
ας μας, άκούσθηκε γιά τά ήμερομί- 

] σθια τής άπεργίας κλπ. τά όποια 
μάς κατεκράτησαν. Καλό θά ήτο νά 
συσταθή, δπως γίνεται καί σέ πολ
λές χώρες τοΰ έξωτερικοΰ, ενα Τα
μείο τό όποιο νά άντιμετωπίζη τά 
Εξοδα των συναδέλφων σέ τέτοιες 
περιπτώσεις.

Νομίζω δτι αύτό είναι έφικτό. 
Εύχιαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα)

Ή ομιλία τοΰ συν. Κ. ΡΟΥΣΣΑΚΗ
’Αγαπητοί συνάδελφοι, θά ήθελα 

καί έγώ μέ δύο κουβέντες νά άπαν- 
τήσω στον Γεν. Γραμματέα τοΰ Συλ
λόγου τόν κ. Δημητράπουλο, γιατί 
στό λόγο του μέ είπε δτι ήμουν ό 
ηθικός αυτουργός.

Θά ήθελα λοιπόν νά μάς έξηγή- 
ση έδώ, σ’ αυτήν τήν Γενική Συν
έλευση. Οί ηθικοί αυτουργοί ποΰ κα
τηγορεί, αυτοί τούς στηρίζουν, καί 
άρα ποΰ έγώ, καλώς ή κακώς, καί 
μάλλον κακώς βέβαια τούς στήοιξα 
έκείνη την ήμέρα, είμαι ήθικός αύ- 
τουργός. Τότε γιοττί δέν παραιτΐται;

‘Αλλά σ’ αυτήν τήν Συνέλευση, 
καί στήν προηγούμενη, τής Θεσσαλο
νίκης, τό μόνο πού βρήκαν νά πουν 
οί στημένοι όμιληττ.ί, μέ συγχωρεΐτε 
γιά τή λέξη, στημένοι μπορεί νά 
μήν είναι, είναι νά κατηγορούν τό-; 
Νίκο τόν Πίακοπο. Θά ήθελα δμως 
σέ δλους έσάς, νά πούνε, αυτοί ci 
1350 ψήφοι ποΰ πήρε, ήταν χουν

τικοί; Καί άν στήν Τράπεζα τήν Ε
θνική υπάρχουν 1350 χουντικοί, τό
τε άγαπητοί συνάδελφοι γιατί δέν 
πέφτουμε στην θάλασσα;

Τελειώνοντας, θά ήθελα νά κάνω 
μία παράκληση γιά τελευταία φο
ρά. Έγώ γιά πρώτη φορά άνεβαίνω 
στό βήμα, δέν ήθελα ποτέ νά ά- 
κουσθώ άπό τή θέση θύτη. "Ομως 
στήν άλλη Γ ενική Συνέλευση πού θά 
γίνη προσεχώς, καί ή οποία άπ’ δ,τι 
καταλαβαίνω θά είναι γιά έκλογές, 
άς γίνη λίγο πιο κόσμια, γιατί ξέ
νος κόσμος μάς παρακολουθεί καί 
στό κάτω-χάτω, είμαστε τραπεζικοί 
υπάλληλοι. Δέν μπορεί νά βρίζη ό 
ένας τόν ούλο. Δέν μπορεί νά κακο- 
λογή ά Ενας τόν άλλο, γιά νά άπο- 
κτήση οπαδούς καί ψήφους.

Οί ψήφοι κύριοι συνάδελφοι, δέν 
παίρνονται στις Γενικές Συνελεύ
σεις. Οί ψήφοι παίρνονται μόνον μέ 
άγώνες.

(Χειροκροτήματα)



Ή ομιλία του συναδέλφου Νικ. Πίσκοπού
Κύριοι συνάδελφοι,

’Αρχίζω άπό τήν έκκληση τού 
Προέδρου τής ΟΤΟΕ, για ένότη- 
τα τοΰ Κλάδου, πρακειμένου δλοι 
μαζί νά άντιμετωττίσουμε τούς κιν
δύνους πού μάς άπειλοΰν. Καταγ- 
γέλω τόν Πρόεδρον τού Συλλόγου 
των Υπαλλήλων τής Εθνικής Τρα- 
ττεζης, κ. Θεοψανόπουλο, τόν κ. 
Γιαννακόπουλο καί τήν κυρία Τσαγ
κάρης διότι έπιχειροΟν διάσπαση 
τής ένότητος τής 'Ομοσπονδίας, διά 
τής καταθέσεως άγωγής κατά τής 
ΟΤΟΕ.

(Χει ροκροτή ματα) 
«Ενώπιον τού Ειρηνοδικείου Α

θηνών, άγωγή τοΰ έν Άθήναις έδρεύ- 
οντος Επαγγελματικού Σωματεί
ου, ’Αμερικής 10, ΰπό τήν έπωνυμί- 
αν «Σύλλογος Υπαλλήλων ’Αγροτι
κής" Τραπέζης Ελλάδος», ό Ετερος 
Σύλλογος ό δεύτερος νομίμως Εκ
προσωπούμενου, άπόφ. Πρωτοδικεί
ου ’Αθηνών κλπ.. . ,

Δεύτερον τοΰ ’Επαγγελματικού 
Σωματείου Πεσματζόγλου 1, ΰπό 
τήν έπωνυμίαν «Σύλλογος τών Υ
παλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης 
Ελλάδος, νομίμως έκπροσωπαυμέ- 
νου άπόφασις κλπ.

Τρίτον, Α. συζύγου Παντελή Τσαγ
κάρη, κατοίκου ’Αθηνών κλπ. Τέ
ταρτον, ’Αθανασίου Γιανναοπούλου, 
κατοίκου κ.λ.π. ΚΑΤΑ τής έν Α
θήνα ις έδρευούσης Πρωτοβαθμίου Έ- 
νώσεως ’Επαγγελματικών Σωμα
τείων ΰπό τήν έπωνυμία «ΟΜΟ
ΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΎΠΑΛΛΗ- 
ΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ-

κείμενο για νά δούν τί άκριβώς συμ
βαίνει. Τό θέμα συγχρόνως άρχισε 
νά άπασχολή καί τήν ΟΤΟΕ.

’Ακούσαμε τόν συνάδελφο Διλιν- 
τά, ό όποιος είπε δτι ό Πρόεδρος 
τής ΟΤΟΕ ήταν στήν Διακλαδική. 
Δεν ήταν ό Πρόεδρος τής ΟΤΟΕ. 
’Αλλοι ήταν δταν πήγανε στον ‘Υ
πουργό καί τους Εδωσε τις διαβε
βαιώσεις, δτι θά τό άποσύρη, άφοΰ 
«άλεση τους Εκπροσώπους τών Εργα
ζομένων νά άκούση τις άπόψεις 
τους έν συνεχεία θά τό καταθέση 
εις τήν Βουλήν.

’Επειδή δμως ύπήρχε ή καχυπο
ψία καί Επρεπε νά ΰπάρχει, διότι 
είναι άδιανόητον 'Υπουργός ’Εργα
σίας, νά βγαίνει λίγες ήμέρες πρό 
τις βουλευτικές Εκλογές, καί νά έ- 
ξαγγέλη λύση Ενός αιτήματος καί 
είναι γνωστό ποιου αιτήματος, τοΰ 
Νόμου 751 καί νά άποδεικνύεται δτι 
ή Εξαγγελία αυτή ήταν ψευδή.

ΙΚαί ζήτησαν οι συνάδελφοι τής 
Διακλάδικής, νά ΰπογράψη ό κ. ‘Υ
πουργός, μέ αύτά πού συνεφώνη- 
σαν. Ενα χαρτί. Διαβάζω άπό μία 
εφημερίδα τού Συλλόγου Τραπέζης 
Πίστεως τά συμψωνηθέντα:

«Γιατί δεν τήρησε τις ύττοσχέσεις 
του»

ΣΕ αύτό τά Εγγραφο ύπαρχο· ύ- 
πογραφή τοΰ κ. Υπουργού Άπασχο- 
λήσεως. Σάς διαβάζω τό πλήρες κεί
μενον τό όποιον ΰπογράψη ό Υπουρ
γός ’Εργασίας κ. Λάσκαρης, Πρό
εδρος τής (ΠΕΝΟΠ — ΔΕΗ) κ. Α. 
ΑΜΑΛΑΌΙΣ, ό Γενικός Γραμματευς
τής (ΓΕΝΟΠ----ΔΕΗ) κ. Μανιάτης:

«Τήν μεσημβρίαν σήμερον έγένε-

Νομοσχέδιον περί Επαγγελματικών ή πέμπτη κατά σειμά μέ δσους πα·

ΔΟΣ» νομίμως Εκπροσώπουμένης. : το σύσκεψις ΰπό τήν Προεδρεία τοΰ
Υπουργού Άπασχρλήσεως κ. Λά
σκαρη, εις τήν οποίαν μετέσχον άν-

Αίτούμεθα νά γίνη δεκτή-ή παρούσα. 
Ν’ άκυρωθώσι διά τούς έν τψ ίστο- 
ρικψ άναφερομένους λόγους αί ώς 
άνω άποφάσεις τοΰ Γενικού Συμ
βουλίου τής έναγομένής ένώσεως Ε
παγγελματικών σωματείων, τοΰ συν- 
ελθόντος τήν 27 Μαΐου 1976 κα
τόπιν τής άπό 26 Μαΐου 1976 
πρασκλήσεως τοΰ Εκτελεστικού 
Συμβουλίου τής έναγομένής. Νά κν- 
ρηχθή ή έκδηθησομένη άπόφασις 
προσωρινώς Εκτελεστή καί νά Επι- 
βληθή ή δικαστική ήμών δαπάνη εις 
βάρος τής Εναγόμενης. Κύριοι συν
άδελφοι, τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου 
μας ποτέ δέν πήρε άπόφαση νά κα- 
τοτεθή άγωγή κατά τής Όμοσπον-, 
δίας. Είναι δικαίωμα τοΰ κ. Γιαν- 
νακόπουλου, είναι δικαίωμα τής κυ
ρίας Τσαγκάρη, άλλά δέν είναι δι
καίωμα τοΰ ’Αντιπροέδρου τοΰ Συλ
λόγου νά καταθέτουν άγωγή κατά 
τής 'Ομοσπονδίας καί νά ομιλού
με περί ένότητος, οΰτέ είναι δικαίω
μα τοΰ Προέδρου νά άποφασίζη καί 
νά Ενεργή σάν Δ,Σ., διότι πλήν τής 
πλειοψηφίας, ή άποία κατευθύνει, εί
ναι καί ή μειοψηφία, ή όποια παρα
κολουθεί.

Τινάζουμε κατ’ αυτήν τήν Εννοια 
τήν Ενότητα τής ‘Ομοσπονδίας στον 
άέρα. "Εστω καί Εσφαλμένα Εάν έ- 
ζητήβ'η άπό ώρισμένα μέλη τοΰ ’Ε
κτελεστικού τής ‘Ομοσπονδίας, νά 
γίνη άνασύνθεσις τοΰ Προεδρείου 
δέν Επρεπε τό Δ,ιΣ. καί δέν νοείται 
ολόκληρο, άλλά ό Πρόεδρος αυτού, 
μέ τόν τρόπον τόν όποιον ξέρει νά 
διοική τόν Σύλλογον, νά κάνη ά
γωγή Εναντίον τών άποφάσεων τοΰ 
Γενικού Συμβουλίου, οί άποφάσεις 
τοΰ όποίυ έλήφθησαν κατά συντρι
πτική πλειοψηφία.
Συνάδελφοι,

Ή σημερινή Συνέλευσις, πρα
γματοποιείται τυπικώς μέν, κατό
πιν Εγγράφου αίτήσεως Ενός ώρι- 
σμένου άριθμοΰ συναδέλφων, διά νά 
καλύψουμε τήν διάταξη τοΰ κατα
στατικού. Καί λέω τυπικώς, διότι 
οϋσιαστικώό, ήτα άξίωσις τής πλει
οψηφίας τών μελών τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής Τρα
πέζης, νά γίνη αύτή ή Συνέλευσις, 
γιά νά άκουστοΰν άπό όλες τις πλευ
ρές, όλες οί άπόψεις, γιά νά σχη
ματίσετε Εσείς, Εμείς καί όλοι μιά 
γνώμη πέρα άπό αύτά που διαβά
σαμε καί Εχουμε ιδία άντίληψη τών 
γεγονότων.

Ή προσπάθεια νά έμφανιστή μιά 
συνδικαλιστική παράταξη δτι Εκπρο
σωπεί τούς συναδέλφους πού Επέ
γραψαν δέν είναι σωστή.

Δέν Εξουσιοδοτήθηκε νά τούς Εκ
προσώπηση, άλλά άπλώς προηγήθη 
εί,ς 7ί|ν διέκπαιρέωση τής άξιώσεως 
αυτής τών συναδέλφων.

Προανέψερε ό συνάδελφος Διλιν- 
τάς καί ό συνάδελφος Πρόεδρος τής 
ΟΤΟΕ, τά διαδραματισθέντα κατά 
τήν Εξέλιξη τοΰ άγώνα. "Αρχισε ό 
άγώνας, τήν 5ην ’Απριλίου 1976. 
Συνεκλήθη Εκτάκτως τά Δ.Σ. καί συ
ζητήθηκαν δλα. Έλ ,φθη ή άπόφασις 
δτι πράγματι είναι άντεργατικό τό 
Νομοσχέδιο καί πρέπει νά ζητήσου
με να άποσυρθή νά τεθή ύπ’ δψιν 
τών Εργαζομένων, άψόΰ προηγουμέ
νως, ύπάρχουν ΰποψίες καί πληρο
φορίες, είχε τεθή ΰπ’ δψιν τοΰ Συν
δέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, νά έκ- 
φράσουν τις άπψεις τους, γιά Ενα 
θέμα πού άψοροΰσε τούς Εργαζομέ
νους, νά ποΰν εις τόν κ. Υπουργόν 
οί Έργοδται Εάν συμφωνούν ή δέν 
συμφωνούν μέ τό κείμενο τοΰ Νόμου.

Καί τότε έκινήθηκαν δλα τά συν
δικαλιστικά δργανα νά κλέψουν τό

τιπρόσωποι έπαγγελατικών Όργα- άθέτησε τάς ΰποσχέσεις αΰτάς καί

’Οργανώσεων κλπ.
«Κατά τήν διάρκειαν τής συσκέ- 

ψεως ό κ. Υπουργός έπανέλαβε τήν 
κατηγορηματικήν διαβεβαίωσιν δ- 
τι τό Νομοσχέδιον δέν θά συζητηθή 
πρό τοΰ πέρατος τών Εργασιών τοΰ 
Πανεργατικοΰ Συνεδρίου καί πρό 
τής υποβολής Εγγράφων προτάσε
ων, τής Εκλεγησομένης Διοικήσεως 
τής ΓΣΕΕ.

‘Ο κ. Υπουργός Εδήλωσε έπΐ- 
προσθέτως δτι προκειμένου νά πα- 
ρασχεθή ικανός χρόνος, εις τάς ά- 
νωτέρω ’Οργανώσεις, γιά τήν με
λέτη τοΰ Νομοσχεδίου καί τήν υπο
βολήν Εκ μέρους των άπ’ ευθείας 
σχετικών προτάσεων, θά άναμείνη 
μέχρι τής 6ης Μαΐου τό βραδύτερον 
τήν ΰποβολήν τών προτάσεων αυτών 
τάς οποίας καί 6ά μελετήση, θά ά- 
νακοινώσει δέ έν συνεχεία εις νέα 
συνάντησή του μέ τούς Εκπροσώ
πους τών ’Οργανώσεων αυτών, τάς 
Επί τοΰ θέματος άπόψεις του.

«Έπί πλέον ό κ. 'Υπουργός Ε
δήλωσε δτι σέ συνεννόηση μέ τό 
Προεδρείο τής Βουλής, διεγράφη 
άπό τήν Ήμερησίαν Διάταξιν τής 
Βουλής ή συζήτησις τοΰ Νομοσχε
δίου καί δέν θά έπανέλθη τοΰτο μέ
χρι τών άνωτέρω προθεσμιών. Κα
τόπιν τών άνωτέρω διευκρινίσεων 
καί διαβεβαιώσεων τοΰ κ. Λάσκαρη 
οί Εκπρόσωποι τών άνωτέρω ’Οργα
νώσεων έδήλωσαν δτι άναστέλλουν 
τάς προγραμματισθείσας άπεργια- 
κάς Εκδηλώσεις».

’Ακούσαμε λοιπόν προηγουμένως 
άπό τόν πρόεδρο τής 'Ομοσπονδίας, 
Ενώ είχε υπογράψει καί ’Ανακοίνω
ση πέραν τών διαβεβαιώσεων τάς 
όποιας είχε δώσει ό κ. ‘Υπουργός,

ροντας.
"Εχει κάθε λόγο ό Πρόεδρος t ίις 

'Ομοσπονδίας, ώρισμένα γεγονότα 
καί ώρισμένα ονόματα, νά μήν τά 
άναφέρη Εδώ, διότι είναι σέ ξένο 
σπίτι, Εμείς δμως πού είμαστε στό 
δικό μας σπίτι, καί γιά νά ξεχαθα-

νώσεων τοΰ Προσωπικού Ο.Τ.Ε., Δ. 
Ε.Η. καί ή ‘Ομοσπονδία Σωματεί
ων ‘Ολυμπιακής ’Αεροπορίας, μέ θέ
μα τό κατατεθιμένον πρός ψήφισιν

έπρσχώρησε εις τήν σύνταξη τοΰ 
Νομοσχεδίου δπως άκριβώς τό ήθε
λε.

Σήμερα Εδώ, ή Συνέλευσις είναι

ρί συμμετοχής μας, εις τήν 48ωρη ρώτημα τσο είς τόν κ. Θεοφανόπου- 
άπεργία τήν όποιαν είχε άποφασί-ί λυ, ώς άναπληρωτή Γενικό Γραμμα- 
υει προηγουμένως, όμοψώνως τό Έ- j τέα τής ΟΤΟΕ, δσο καί είς τόν συν-
κτελεστικό Συμβούλιο τής ΟΤΟΕ. άδελφο Χαρΐτο, Γενικό Γραμματέα

Άκούσομε τόν κ. Πρόεδρο, άκού- τοΰ ΕΚΑ, Εάν τήν άπεργία πού εΐ-
σαμε καί άλλα μέλη, άκουστήαμε : χαμέ άποφασίσει, τήν καλύπτουν
καί Εμείς. "Αλλοι μέν Ελεγαν δτι ί τόσον ή ΓΕΣΕΕ, δσον καί τό Έρ~
είναι πολιτικά τά Ελατήρια, άλλοι : γατικό Κέντρο, 

ρίση ή κατάσταση, πρέπει νά ποΰ- δτι είναι συνδικαλιστικά, άλλοι μάς ι Μέχρι Εκείνη τήν στιγμή συν- 
με ώρισμένες λεπτομέρειες. βλάπτει ό νόμος, άλλοι δέν μάς αδελφοί μου, ούτε ΓΕΣΕΕ είχε ά-

Κατά τά Γενικό Συμβούλιο τής I βλάπτει. Θά παρακαλέσω πάρα, πο- κουστή, ούτε Εργατικό Κέντρο, άλ-
ΟΤΟΕ καί άπ’ δ,τι είπε ό Πρό- λύ τό Προεδρείο νά δημοσιεύσει ά- λά πώς θά άκουστοΰν δταν τό εβλε-
εδρος τής ‘Ομοσπονδίας Εδώ, πρα- μέσως άπό αύριο τά Πρακτικά τής παν άπό τήν πρώτη στιγμή τό Νο- 
γματοποιήθηκαν 3 συγεντρώσεις ί Συνεδριάσεως Εκείνης, δλα άριβώς μοσχέδιο, ώς ιδανικό καί διεπίστω- 
γιά νά Ενημερωθούν οί συνάδελφοι δπως είναι, νά δημοσιευθοΰν στήν σαν τήν άντεργοτικότητά του, δταν
δλοι. Ή πρώτη στό ΔΙΑΝΑ, ή δεύ- (ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ, γιά νά διαβάσετε είχε άρχίσει πλέον ή κινητοποίησις.
τερη στις 29 Απριλίου στό ΣΠΟΡ- συνάδελφοί μου, τό τί ειπώθηκε κα- Εάν τό Προεδρείο Εχει τήν διάθε-
ΤΙΓΚ καί ή τρίτη στό ΡΕΞ, γιά νά τά τήν Συνεδρίαση Εκείνη, τό τί εί- ση, άς δημοσιεύσει τά πρακτικά
γιορτάσουμε τήν Πρωτομαγιά. πε ό καθένας. Τί ήταν ή άπεργία, καί θά διαβάσετε τις άπαντήσεις
Συνάδελφοι μου, : άπο πού έκινεϊτο και σέ τι άπέβλεπε. | τόσο τοΰ συναδέλφου Προέδρου τού

Ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μι-ς Κατά τις 2 παρά τέταρτο περί- ί Συλλόγου μας, ώς Άναπληρωτοΰ 
καί Γενικός Γραμματέας τής Όμο- που, ήρθαν τηλεφωνήματα στον τής ΓΕΣΕΕ, δσο καί τοΰ συναδέλ- 
σπονδίας καί Αναπληρωτής Γένι- | Σύλλογο, δτι άνώτατα στελέχη τής ! ψου Χαρΐτου, ώς Γενικού Γραμματέ- 
ιός Γραμματέας τής ΓΕΣΕΕ ελαμ- Τραπέζης πιέζουν τό προάωπικό νά ως τοΰ 'Εργατικού Κέντρου; 
ψε διά τής άπουτίας του. Βέβαια δουλέψη τή Δευτέρα. "Οπως προ- I Καί Εδώ μία παρένθεση μικρή.

γιατί ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου Ά- : ’Αποφασίσαμε νά διακόψουμε έ- j ναμε νά μήν δημοσιεύονται τά Πρα- 
θηνών καί Αντιπρόεδρος, εΰρέθησαν ί κείνη τήν στιγμή, τήν Συνεδρίαση, j κτικά λεπτομερώς, διότι ύπάρχουν 
εις το ΣΠΟΡΤΙΓΚ καί δέν εΰρέθη- I νά διασκορπισθοΰμε στά Καταστή- (ώρισμένα θέματα, τά οποία έάν ελ- 
σαν είς τό Συμβούλιον προαγωγών, ματα, νά Ενθαρρύνουμε τούς συν- j θουν στήν δημοσιότητα θά βλάψουν 
Ψευδής ή δικαιολογία σας κ, Πρό- I αδέλφους, νά καταγγείλουμε αυτούς \ τά συμφέροντά μας. 
εδρε· τούς κυρίους, οί όποιοι έκπροσω- ι Κοί έφ’ δσον ή πλειοψηφία τοΰ

’Επίσης πήτε μας, εις τήν έορ- ( ποΰν, καίτοι μέλη τοΰ Συλλόγου ! Δ.Σ. κατά τήν εκφρασίν μου «ή κα- 
τήν ΰπέρ τής Πρωτομαγιάς, είς τις ( μας, Εκπροσωπούν τόν Εργοδότη Ε- ( τασκευασμένη», ήθελε τήν δημοσί- 
3 Μαΐου στό ΡΕΞ, πού είχε όργανώ- Ιπάξια καί δταν Θίγονται τά συμ- ( ευση τών Πρακτικών τοΰ Δ.Σ. γιατί 
σει κατόπιν άποφάσεως τοΰ ’Εκτε- j φέροντά τους τότε τρέχουν στον (ακούσε τήν άντιπολίτευση τών Εξη 
λεστικοΰ Συμβουλίου ή Όμοσπον- ( Σύλλογο, δταν δμως θίγονται δλων } καί δέν Εκανε χρήση τών 13 τής 
δία καί Εκεί Ελάμψατε διά τής άπου- τών άλλων τά συμφέροντα ,αυτοί εί- πλειοψηφίας, νά δημοσιεύωνται τά 
σας. Έδώ οϋδεμία δικαιολογία. ναι οί δυνόστοι. Νά δώσουμε θάρ- πρακτικά, νά λαμβάνεται γνώση τό 
. .’Έρχομαι άπ’ ευθείας είς τό Δ. ρος στούς συναδέλφους νά Εχει κα- τί θέση λαμβάνει ό Πίσκοπος, άν- 
Σ τοΰ Συλλόγου μας, τό όποιον συν- θολική Επιτυχία ή άπεργία μας καί τιδραστική στά θέματα πού μάς ά- 
εδρίασεν τήν 22αν Μαΐου είς τό νά συναντηθούμε μετά νά συνεχίσου- ποσχολοΰν.
γραφείον του Προέδρου γιά νά έπι- με τήν συζήτηση. Παράκλησις δλα τά Πρακτικά νά
κυρώσουμε η να λάβουμε όπως θε- Πριν διακοψουμε την συνεδρίαση ; δημοσιευθοΰν καί αν μέν κύριε Πρό- 
λετε άπόφαση περί καθόδου μας, πε- ό συνάδελφος Διλιντάς, ύπέβαλλε έ- ( κδρε θέλετε, ας άκοΰτε τήν άντιπολί- 

■ —- ■ —----------------------------------- ---------—----- —--------------------------------------- ---------------------------------- -----— ι τευση σέ δλα τά θέματα καί δχι δ-

Ή ομιλία τοΰ συναδέλφου Δημηιρίου Χαρίτου "’’L^xi^^v, μετά τήν δ.«.
* , * * * ^ κοπή ή Συνεδρίαση Εκείνη καί εί-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 11η ΣΕΛ.) | λαδή, 6 συν. Ηαπαμάργαρης προ- 9 (έννέα) λόγους γιατί άπεργοΟ- χωσης καί υστερίας καταλασπώ- (πώθηκε δ,τι ειπώθηκε. "Ακόυσα Εγώ
ηε. 'Ένα: άπ’ αΰτούς Ελεγε- «Μέ ί νουν δποιον βρουν μπροστά τους. °ΤΙ ^ t evV^ Συνομοσπονδία, καλυ- 
τίν όρισμο που δίνει της απεργι- j Και καλα ο συν. Διλοντάς. «Λλα >,στολήν, είπε ό κ. Χαρίτος, δτι Ε-στεύω πΰ)ς χρειάζεται ιδιαίτερη 

οξυδέρκεια ή μεγαλύτερη πληρο
φόρηση γιά νά μπορέση νά πάρη 
κανείς θέση. Εςαρτάται άπό τό 
άγοαθό πού θέλεις νά διαφύλαξης, 

! καί τό σωστό συσχετισμό των δυ
νάμεων πού διαθέτεις εσύ καί ό 
άντίπαλός σου. Σέ τελευταία ά- 
νάλυση: μήπως ή δογματική (υ
περάσπιση τοΰ άγα'θοΰ πού προα
σπίζεις (στήν προκειμένη περί
πτωση, ή ά,περγία) βάζει σέ κίν
δυνο άπείοως μεγαλύτερο άγαθό. 
Τό ψ(ωμί μας ή ή. άποσταθεροπαί 
σηση τοΰ τόπου μας.

Ό συν. Διλυντας μέ κατηγόρη
σε δτι’ στη συνεδρίαση Εκείνη τοΰ 
ΔΣ κινδυνολόγησα. Χρειάστηκε 
νά περάσουν 21/2 μήνες, δηλαδή 
άπόψε, γιά νά κινδυνολογήση καί 
Εκείνος. Είναι, λοιπόν, σε βάρος 
μαςι δτι άπό τότε είχαμε σωστά 
Εκτιμήσει δτι Εξωτερικά μέν ό 
τόπος μάς θυμίζει τήν Εποχή τοΰ 
1922 καί Εσωτερικά τις μέρες 
τοΰ 1936; "Εκείνοι πίστευαν δη 
άν άπεσύρετο (πώς;) Εκείνος ό 
νόμος θά Ερχότανε στη θέση του 
θά Ερχότανε ένας χειρότερος... 
συνταγματάρχης!
Συνάδελφοι,

Τήν Πέμπτη τό μεσημέρι, 20 
Μαΐου, ή ΓΣΕΕ κάλεσε στό ξενο
δοχείο ΞΕΝΟΦΩΝ δλους τούς 
Προέδρους, καί τούς Γεν. Γραμ
ματείς δλων τών Εργατικών Κέν
τρων καί δλων τών 'Ομοσπονδι
ών της χιό ρ ας γιά νά τούς Ενημε- 
ρώση Επί τοΰ περιεχομένου τών L 
πΐ'ζητουμένων τροπολογιών πού εί
χαν ύποβληθή άπό τήν ΓΣΕΕ στό 
Υπουργείο Άπασχολήσεως·

Μεταξύ τών άλλων, στ ή συγ
κέντρωση Εκείνη παραβρέβηκε 
καί δ Πρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας 
μας, συν. Παπαμάργαρης. Λίγο 
πιό νωρίς άπό τις 12 τό μεσημέρι 
επικρίνοντας άπό τοΰ βήματος 
τήν στάση τής ΓΣΕΕ Εξήγγειλε 
τήν 48ωρη άπεργία τών Τραπε
ζικών, είδηση τήν όποια ήδη ά- 
νέγραφαν οί μεσημβρινές Εφημε
ρίδες τής ίδιας ήμέρας καί πού 
ώς γνωστόν τυπώνονται στις 8 τό 
πρωί. ”Ε, λοιπόν, ή Ολομέλεια 
τοΰ Έκτελεστικοΰ καί τής ΟΤΟΕ 
δηλαδή τό άποκλειστικά δρμόδιο 
δργανο γιά τήν λήψη άποφάσεως 
κηρύξεως άπεργίας, συνεδρίασε 
μόλις τό βράδυ τής ίδιας μέρας

εξαφλοΰσε τήν άπόφαση τοΰ Εκ
τελεστικό'!, μιά όλόκληρη μέρα
πριν άπό τή συνεδρίαση. j ας, μάς δένει τά χέρια στήν ύ- ιοί άλλοι, νέα παιδιά, καθαρά στό 8έ3η. είς τόν Ημερήσιο'Τύπο! "Ηταν

Αυτά τά Εξέθεσα γιατί διαφω- ( περάσπιση τών Ταμείων μας-, άν : μυαλό καί στις προθέσεις, σκε- ί Σ“6βατο. Τήν Κυριακή τό πρωί, 
νώ μέ δσα προηγουμένως είπε δ 1 παρουσιαστή άπειλή Εναντίον ( φτήκανε άν αύτά τό "Ιδρυμα μπο-
συν. Πρόεδρος τής ΟΤΟΕ γιά τό 
παιός κήρυξε τήν άπεργία καί 
γιά τόν, κατ’ αύτόν, άνύπαρκτο 
ρόλο τής διακλαδικής συντονιστι
κής Επιτροπής. Τά γεγονότα, δυ
στυχώς, πείθουν γιά τά άντίθετο.

Κανείς συνδικαλιστή: δέν θέ
λει τή διάσπαση άπεργίας. Ούτε 
τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου μας σχο
λίασε αύτή τήν άνορθόδοξα παρ- 
θεΐσα άπόφαση τής ΟΤΟΕ. Καί 
άκολουθήσαμε·, έκόντες άκοντες, 
τήν άπεργία καί υπήρξαμε σχε
δόν ή μόνη Τράπεζα πού συμμε- 
τέσχε καθολικά στήν άπεργία, ό
χι μόνον στις Ανακοινώσεις τών 
Συλλόγων, άλλά μέ τήν εικόνα 
τών άδειων αιθουσών συναλλαγής 
σ’ δλόκληρο τό Δίκτυο. Ούτε συγ 
κατατεθήκαμε στήν όμαλή Εξυπη
ρέτηση τών συναλλαγών τοΰ άντι- 
πάλου μας στήν άπεργία πού Ε
κανε τό Δημόσιο. Πράγμα πού συ 
νέβη μέ τήν Τράπεζα της Ελλά
δος.

Όταν όμως, τή δεύτερη μέρα, 
ή άπεργία μετετράπη σέ πρόσχη
μα γιά την κάθε είδους προβοκά
τσια στό ματοκύλισμα τής ’Αθή
νας, Εμείς δέν πιστέψαμε πώς οί 
λεκτικές καταδίκες τών έκτροπων 
Εφταναν γιά νά άποτρέψουν τό 
κακό. Αύτά είτανε ξόρκια. Στήν 
ούσία Επρεπε νά άρθή τό πρό
σχημα τό ίδιο. Καί αυτό πράξα- 
με. Εξ άλλου στη Βουλή ή κατ 
άρχήν ψήφιση τοΰ νόμου είχε γί
νει.
Συνάδελφοι,

Δέν πρόκειται νά μπώ στό Ερ
γο τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλόγου 
μας πού θά δευτερολογήση γιά 
λογαριασμό τοΰ Προεδρείου πά
νω στό σύνα .ο τών δμιλητών· "Ο
μως, δφειλα αυτή τή λεπτομέρεια 
γιατί ήμουνα μάρτυρας αύτό- 
πτης: Τό βράδυ ή δλομέλε’χ τής 
ΟΤΟΕ καί ά Πρόεδρός της τήν 
προ - προκήρυσσε άπό τό πρωΐ!

Καί άκόμα πιό πέρα. Τό βράδυ 
μόλις τής Κυριακής, δηλαδή Ελά
χιστες ώρες πριν άρχίσει ή άπερ
γία, έτοιχοκολλεΐτο Εξω άπό τίς 
Τράπεζες Ενα κείμενο πού Εφτα
σε καί "Ε μάς φωτοτυπημένο όχι

τους». ' ί ρεΐ νά προκόψη ή αύτό τό Σω-
Καί αύτά, συνάδελφοι, τή στι- ; ματείο μέ τά 60 χρόνια ζωής, νά 

γμή πού είχε ήδη γίνε: δεκτή ’ οιδάξη καί νά ά σκήτη συνδικχλι- 
τροποποίηση σύμφωνα μέ τήν ό· ( σμό, άποκαλώντας «μαϊμούδες» 
ποια τό άρθρο 32 λέει: τοΰ συναδέλφους μας πού μαζί

«Ή άπεργία είναι δικαίωμα ι τους τρώμε ψωμί- Πιστεύετε δτι 
τών μισθωτών κλπ.... ι σ,υτη η γλώσσα διαφυλάσσει καί
πρόι 
τών

πήρα δ,τι πρωινή έφημερίδα υπήρ
χε, γιά νά βρώ τίς δηλώσεις, καί 
τής ΓΣΕΕ άλλά καί τοΰ ’Εργατι
κού Κέντρου, αν καλύπτουν ή δχι 
τήν άπεργία.

Διαβάζω μέ μεγάλα γράμματα 
ατίς Εφημερίδες, δτι ή ΓΣΕΕ δέν 
άναιμειγνύεται στήν άπεργία καί δέν 
λαμβάνει ούδεμίαν θέσιν. "Αρα ή 
Ομοσπονδία μας ήταν άκάλυπτη

των τών Εργαζομένων...».
Τό έγνώριζε, λοιπόν, ή ΟΤΟΕ 

ότι τό άπεργιακό μας δικαίωμα 
γιά τά άσφαλιστικά μας Ταμεία 
ήτανε τελείως κατοχυρωμένο καί 
δμως δεχότανε νά άναγράφεται 
παραπειστικός κίνδυνος, Ετσι πού 
νά δικαιολογήται πρόσθετος καί 
ευαίσθητος γιά τούς τραπεζικούς 
λόγος άπεργίας· ’Αλλά υπήρξε 
καί άνακοίνωση τοΰ «Δοΰ- Σοΰ - 
Σοΰ» τοΰ μηνός ’Ιουνίου 1976:

«*Μ;έ τόν Ν. 330) 76 δέν μπο
ρούμε ν' άπεργήσουμε, δταν Ε-

φανατισμό πού δίασπείρουν σ' &- ( Πραγματοποιήθηκε ή άπεργία ή 
λόκληοο τό δίκτυο; (Εκτός άν ^8ωΡΠ Δευτέρα καί Τρίτη. Τήν
μοΰ πήτε δτι αύτά είναι·., άστικά 
κατάλοιπα) .

Αριθμός Μελών όμιλεί μακράν 
τοΰ μικροφώνου.

ιΔ. Χαρίτος: "Οταν Εσείς.

Δευτέρα τό μεσημέρι, ό Πρόεδρος 
τής Ομοσπονδίας έπεσκέφθη τά 
γραφεία του Συλλόγου, ottou βρι- 
σκόμεθα όλοι, μήττως χρειασθή τίπο
τα, να συντονίσουμε τόν άγόνα τής 
έπομένης καί νά άπέλθουμε.

Συζήτησε ό Πρόεδρος τής ‘Ομο
σπονδίας μέ τόν Πρόεδρο τοΰ Συλ-φίλοι μου. δέν γνωρίζετε ούτε [ Γ?0 , ,-,> , , - ιτΓη ' . m , i λογου μας, κατ ίδιαν στο Γραφείοτην επωνυμίαν της Εθνικής Τρα. | T0U, πορουσία Καί το0 κ κ^ού.

εγώ xou άλλοι υυνάδελψοι λη και τοΟ κ. Μτταρμπορέσου καί 
αγωνιζόμασταν γιά νά ύπάρχη jάπ* °;τι μ“ς ε1πε ό Πρόεδρος τοΰ 
αύτός ό Σύλλογος σήμερα γ:ά νά Συλλ°Υ°υ μ°ζ. κατόπιν, δτι ό Πρό- 
- j εδρος της Ομοσπονδίας δέν είχε.... . έρχεστε, κάποιοι άπό σάς νάγι-δ,ά^ση„ά νμείς τό κρίνουμε σκόπιμο». Είναι ι ς,υχαΐζετε (λές καί δ σεβασμός Ιί- στ,κά τήν Τρίτη" ^ ”

η δέν είναι αύτό ψέμμα Εμπάθει
ας καί φανατισμού, τή στιγμή πού 
όχι μόνο δ νόμος κατηγορηματικά 
μάς δίνει τήν άνεση τής αύτόμα- 
της καθόδου μας σέ άπεργία άλλά 
Ελάχιστες μέρες πριν τήν άνα
κοίνωση αύτή ή ΟΤΟΕ κατέβαζε1 
σέ δίωρη στάση τούς τραπεζοΰ- 
παλλήλους γιά τήν Άμέρικαν 'Ε
ξπρές», κι’ αύτό φυσικά. Επειδή 
δέν Επιτρέπεται ή άπεργία συμ
παράστασης! !
Συνάδελφοι, -

Είναι θλιβερό άλλά άληθινό! 
Ή Δημοκρατική (;) Συνδικαλι
στική Συνεργασία κυκλοφόρησε 
στις 27 Μαΐου άνακοίνωσή της, 
μέσα στήν όποια περιείχε χαρα
κτηρισμούς γιά μέλη τοΰ Δ.Σ., δ- 
πως: «Ύπάρχουν δντα άναιδέστε- 
ρα τών πιθήκων»!! «έντολοδόχοι 
τοΰ άντεργάτη Λάσκαρη», ή «οί 
δύο αύτοί «συνάδελφοι» (δ Ενας 
είμαι Εγώ) άναρριχήθηκαν πρόσ
φατα, έλέψ τοΰ μηχανισμού τοΰ 
Λάσκαρη, σε Επίκαιρες θέσεις τής 
ΓΣΕΕ καί τοΰ ΕΚΑ κλπ ·■>. ’Επα
ναλαμβάνω, συνάδελφοι, δέν πρό
κειται γιά άνώνυμη άνακοίνωση. 
Φέρει τό όνομα τοΰ συν. Λιλυν-

έκτιμησουμε
ναι άσυμβίβαστος μέ τό δγ;μοκρα- ! ·ήν κατάσταση, καί έν συνεχεία νά 
-κό συνδικαλισμό) Άλλα — ποονεαυυατίσουυΕ τοΰπ πηη,τίΛ,.,συν· προγραμματίσουμε τους περαιτέρω
δικαλισμός δ«Ε νοείται μέ τό οδού. I άγώ^ς κα'1 το° εϊπαμε ότι 5έν εΤ"

πράξη.
(Χειροκροτήματα) 

Συνάδελφοι,

πάνω στό χαρτί τής ΟΤΟΕ δπου ; τά καί πέντε άλλων «νεοσσών», ο-

ΧΤ . , , - - , , ναι δυνατόν νά μήν Εκτιμήσουμε καί
Νοείται |ΐέ τΥ]ν ΟυνδίΧ-ΧΛίοτίχη I να μήν "ΓΓρογραμματίσουμε.

Καί τό άνεγνώρισε αύτό καί κα- 
; λεΐ αύριο Τρίτη, τό μεσημέρι στις 

12 ή ώρα τό Εκτελεστικό, γιά νά 
κάνουμε μία άνασκόπηση καί νά πά
ρουμε άποφάσεις. Κατόπιν αύτοΰ 

Τουλάχιστο γιά μένα, άλλά j α“ς καλώ Εσάς, στις 13.30 έδώ, 
φαντάζομαι καί γιά τά ύπόλοιπα ν“ σ°ς ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ έπί τών άπο- 
μέλη τοΰ Δ.Σ., θά ήτανε αύτονό- Φ""εων Της °μ°^°"δίας.
ητα τελείως εύκολο νά πώ ναί j στίς^ερίδεΠί’αέάϊμε'1 δτ7ά- 
και για 24 και για 48 ώρες στήν ί γνοούσε καί τό έργατ,κό Κέντρο καί 
άπεργία. Ούτε ή Εμπειρία μοΰ ε- ί π ΓΣΕΕ τήν άπεργία καί δέν τήν 
λείπε, ούτε άγνοοΰσα τό τί θά συ- ! έ*άλυπτον. Διεπίστωσα δτι ώρισμέ- 
νέβαινε μετά, άλλά ούτε περαστι- !νσ πού„ έλέχθησαν είς τήν Συνεδρί-
κός ήμουνα άπό τήν Τράπεζα. Τή 
στάση μας τήν ήμέρα Εκείνη, τήν 
ύπαγάρευσε ή κριτική Εκτίμηση 
τών γεγονότων δπως αύτά δια
μορφώθηκαν τότε. Καί γιά δσους 
άπό σάς ζοΰσαν στήν ’Αθήνα δέν 
θά πρέπει νά τήν ξεχάσουν εύκο
λα. Τέλος, ή προσωπική μον στά
ση ύπκγορεύτηκε άπό τούς πιό 
πάνω λόγους, άπό τήν' έλεύθερή

ασιν τής 22ας Μαΐου, δέν ήσαν ά- 
ληθή. Τήν στιγμή πού έπρόκειτο νά 
άρχίση ή Συνεδρίασις ό Πρόεδρος 
τού Συλλόγου μας ήρθε είς τό γρα- 
φεΐον του κρατώντας τό σακκάκι είς 
τό χέρι καί είς τό άλλο χέρι τόν χαρ
τοφύλακα, ίδρωμένος καί ,μάς είπε, 
αυτήν τήν στιγμή Ερχομαι άπό τόν 
Πρόεδρο τού ΠΑΣΟΚ, είχαν προη- 
γηθή καί τήν προηγουμένη συναντή
σεις μέ άλλους ’Αρχηγούς Κομμά
των, οί όποιοι υιοθετούν τους κιν
δύνους πού Εκφράζει ή ΓΣΕΕ καί

καί άπσφάσισε τήν άπεργία; Δη- (περιείχε, άνάμεσα στά άλλα καί 1 που σέ γλώσσα μεταφυσικής ψύ-

μου βούληση, ά.Χβ τήν ήθΐκΐή μου συμφωνεί μέ τίς απόψεις μας. 
συνείδηση κι άκόμα γιατί πίστευα ! Καί τήν Επομένη διαβάζω διάψευ-
δτι καμμιά πολιτική άπερ-Ό. στον σΤ Τοΰ Πρ°έδρου ΠΑΣΟΧ δτι 

, rr ν 1 » V U ,» r ψεμματα Λεει η ΓΣΕΕν ποτέ δεν
ΤΟΚΟ. μ,ίΧ,ς δεν εΐ)(ε χαν.η ε,ελίςη· υίοβέτησε τίς άπόψεις κσϊ τούς ψό- 

Σάς εύχαριστώ.
(Χειροκροτήματα) (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 13)



Ή ομιλία του συν. Άντ. Σ ΑΡΡΗ Ή ομιλία τοΰ συν. Άπ. ΜΠΑΜΙΧΑ
Συνάδελφοι,

Πολλά πράγματα άπό τήν άμιλία 
μου έχω άφαιρέσει, δέν θά σάς κου
ράσω πολύ. Λέγομαι Σαιρρής ’Αν
τώνιος, σάς μιλώ σάν εκπρόσωπος 
της Δημοκιρατ ιικής 'Ενότητας Σ υνδ ι - 
κ-αλστικών Κινήσεων. Πριν όμως αρ
χίσω την άμιλία μου θά ήθελα νά 
διευκρινήσω ώρισμέν-α πράγματα.

Τά βήματα τής Γ.Σ. είναι τρία 
ξεχωριστά καί ά,ιεξάρτητα τό ένα 
από το άλλο. Γ Γ αυτό τό πράγμα 
βά σάς διαβάσω γνωμάτευση δικηγό
ρου ' και έν συνεχεία θά τήν κατα
θέσω.

Έπΐ τού τεθήντος σήμερον πρώτου 
ερωτήματος, εάν συμφώνως προς τό 
ίσχΰον καταστατικό τοΰ Συλλόγου 
υπαλλήλων Εθνικής Τ,ριαπέζης τής 
' Ελλάδος και τάς ϊσχυούσας νΰν δια
τάξεις, είναι ΰποχρεωτική ή συζή- 
τησις έπΐ των θεμάτων, άτινα έτέθη- 
σαν είς τό Διοικητικό Συιμβο-ύλ ιον δι’ 
αϊτήσεως ώρισμήνου Αριθμού μελών 
προς σύγκλησιν εκτάκτου Συνελεύ- 
σεως, ώς έπίσης έάν είναι δυνατόν 
ταυ τα νά περι-ορισθοΰν ΰπό τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου ή είς αύτά νά 
προστεθούν ετειρα, Απαντώ .,τά άκό- 
λουθα:

Κατά τό άρθίρον 1 0 τοΰ ΐσχύοντος 
καταστατικού σας ή έκτακτος Γενι
κή Συνέλευσις, ήτοι σιυνέλευσις κατ’ 
άρθραν 12 τού καταστατικού σας εί
ναι ή άνωτέρω Διοίκησις τού Συλλό
γου, -καλείται ΰποχρεωτικώς, όψείλει 
νά καλέση, ώς λέγει το-ΰτο, εντός 5

τό πολύ ήμερων άπό τής αϊτήσεως 
ύπό τού Διοικητικού Συμβοϋλίου. Εις' 
περίτΓτωσιν καθ’ ήν δεν κληθή αΰτη 
ΰπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου! 
καλείται ύπό τής έποπτευούσης άρ-
χής- _ _

Σαφώς ορίζεται ύπό τοΰ άρθρου 
τούτου, ή ύποχρέωσις τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου πρός σύγκλησιν 
τής Σ υνελεόσεως.

Κατά τό αυτό άρθρον. οΰδέν συ- 
ζη-τεΐται θέμα, εκτός εκείνου ή έκ-εί; 
νων, άτινα άπετέλεσαν τό άντιικ,ει- 
μενον τής συγκλήσεως αυτής, όθεν 
δεν δύναται νά περ-ιορίση τό Διοικη
τικά Σ υμβούλισν, ταύτα, ή νά θέση 
προς συζήτησιν έτερα, οϊαδήποτε 
τοιαυτη άπάφαισις είτε τού Διοικη
τικού Συμπουλίου, είτε τής Γενικής 
Συνελεύσεως είναι άκυρος, καΐ δυνα
τοί e ,w προσβληβή έντός 30 ήμερων 
ενώπιον τοΰ Ειρηνοδικείου, σ-υμφώ-. 
νως καί πρός τον νόιμο-ν 330)76 κατ’ 
άρθρου 18, παρ. 5 ικαΐ 6.

Κατά τούτα τά διά τής αϊτήσεως 
τεθέντα θέματα προς συζήτησιν ύ- 
ποχρ-εωτικώς άπαντα θά συζητη
θούν, έάν άρ-νηθή ό Πρόεδρος ή ά 
ΓίροεΙδρεύων τήν συζήτησιν, δέον ό
πως ΰποβληθή σχετική ένστασις περί 
τής καταχρηστικής άσκήσεως τοΰ δι
καιώματος τούτου όπιερ κατά τό κα
ταστατικόν δεν έχει άρνησι ή κωλυ- 
σνΕ,ργία τσΰ Προέδρου, έψ’ όσον το- 
νσθή καί τό τονίζουμε αυτή τή. στι
γμή, ή ϋποχρέωσίς του προς συμ- 
μάρφωσιν μέ τάς κιαταστατιικάς δια
τάξεις, δημιουργεί μετά πιθανότητ-ος

καί -εύθύνας ποινικός δι’ αυτόν,
(Χειροκροτή ματα)

Συνάδελφοί,
"Ολοι ιμαζί, συναδελφικά μέ π.ρώ- 

το καθήκον τήν προάσπιση τών δη
μοκρατικών συνδικαλιστικών δικαιω
μάτων μας, φτάσαμε στήν σημερινή 
Γεννκή Συνέλευση γιά νά συζητήσου
με τά τρία συγκεκριμένα θέματα, 
μομφή, αρχαιρεσίες, εκλογή ’Εφορευ
τικής Επιτροπής, πού ζήτησαν 578 
συνάδελφοι καί ζητούν ακόμα 320, 
τις υπογραφές τών όποιων καταθέτω.

Αυτή ή Συνέλευση, Συνάδελφοι, έ
χει- σημαντικό χαρακτήρα καί ουσια
στικό ατό γενιικώτειρο κλίμα τής 
προσπάθει ας πού καταβάλλεται γιά 
την διάσπαση, τήν χειραγώγηση καί 
τον αποπροσανατολισμό τού 'Ελλη- 
νι-κοΰ Συνδικαλιστικού Κινήματος. 
Ή άγωνιστική, μαζική, καί ένωτική 
παρουσία όλων -μας στήν σημερινή 
Γενική Συνέλευση, σίγουρα θά παιίξη. 
καταλυτικό -ρόλο στήν απομόνωση 
καί σύσιαστ-ική άδρανόστοίηση τών 
φθαρμένων Αντιδραστικών στοιχείων, 
άλλά καιΐ στό ξεκχχθάρισμα τών λο
γαριασμών μας μέ τις επικίνδυνες ■ 
πιά παρωχημένες αντιλήψεις τών έρ- | 
γατοπατέρων.

Ό Πρόεδρός μας όμως, συνάδελ
φοι, προσπαθεί νά μεθοδεύσει άλλη 
πορεία, όπως τουλάχιστον φαίνεται 
στα τελευταία του έντυπα, ’Αγνοών
τας τά δυο θέματα, αρχαιρεσίες και 
Εφορευτική, προωθεί μόνο τό θέμα

(ΣΥΝΕΧΕΙ-Α ΣΤΗ 14η ΣΕΛ.)

"Η όμιϋία του αυν. Σπ. AiRivccs
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 10η ΣΕΛ.)

νε καΐ πολύ σωστά, ότι δεν έπρεπε 
νά τις κατέχουν έψ’ όσον δεν συνε- 
παρεύθηισαν μέ τήν πλει-σψηψία τών 
συναδέλφων.

Νά λοιπόν -οιοί πρόδωσαν τον ά- 
περγιακό -μας αγώνα. ΙΟ κ. Θεοψσ- 
νόπουλος ύπήκουσ-ε περισσότερο είς 
τήν ΓΣ-Ε-Ε, ώς Άνοοπληρωτής Γενι
κός Γραμματέας της ικιαΐ αύτής τήν 
«γραμμή» προσπάθησε νά διοχετεύ- 
ση στον Σύλλογό -μας. Γι ’ αύτό καΐ 
δέν ΰττήικουσε εις τό συμφέρον τών 
Τρσπεζοϋπαλλήλων -καΐ είς τή-ν άπό- 
φαίσιν τής πλει-οψηφίιςτς τής ‘Ομο
σπονδίας -μας.

Γ Γ -αύτό -καί ψέρα,με τό θέμα τής 
άρσεως τής -έμπιστασύνης ένώπ.όν 
σας ώς κυριάσχου ό-ργάνου.

Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όμιλεΐ 
μακράν τοΰ -μιικίρο-φώ-νου -μιή άκ θυόμε
νος.

Σ. ΔΙΑΙΝΤΑΣ: ”Αν όμως τον α
γώνα γιά τό -άντεργατικό Νομοσχέ
διο, γιά την πληροφόρηση τών ερ
γαζομένων καΐ γιά τήν ’Οργάνωση 
τής Απεργίας, δεν τον έκανε ό Σύλ
λογός μας, ό όποιος δεν κατεδέχθη. 
νά βγάλη παρά -μία ή δύο ’Ανακοι
νώσεις, -κΓ αυτές τή-ν τελευταία στι
γμή καί μοιράσθηκαν -μόνο σέ 3 ή 
4 Καταστήματα, άύτόν τόν αγώνα 
τον άνέλαδε ή 'Ομοσπονδία, τήν ό
ποιαν κατηγορεί ό κ. Θεοφανόπο-υ- 
λσς, σέ σειρά άνακ-ο-ινώσεών του, ,με
τά τήν άπεργία.

Θά ήθελα νά είχα τόν άπαιτο-ύ- 
μενο χρόνο, νά -σάς θέσω ύπ’ όψιν, 
διότι έχω όλα τά στοιχεία, όλες τις 
’Ανακοινώσεις τις όποιες έκυκλοφό- 
ρησε ή 'Ομοσπονδία καί τών οπαίων 
δυστυχώς, λόγψ τής κυκ-λοφορ-ίας 
των, απο τον Σύλλογό -μας, πού εί
χε υποχρέωση νά τις στείλη έγκαι
ρα σέ όλο τό δίκτυο επαρχιακό καί 
Πρωτευ-ούση ς, δεν έλάβατε γνώση . - 
’Αλλά ό χρόνος γιά τήν άμιλία μου | 
δυστυχώς είναι περιορισμένος.

Τόν αγώνα αύτόν. παράλληλα μέ 
τήνν ΟΤΟΕ, .τον άνέλαβαν ο'ι Όρ- ί 
γανώσεις εκείνες, οί όποιες είναι έ- j 
κτός τού Συλόγου καιΐ είναι πρός τι- I 
μή τους, προς τιιμήν τής' Δημοκρατι
κής Συνδικαλιστικής Συνεργασίας, 
τής άπαίιας έχω τήν τιμή νά είμαι - 
μέλος, διότι παρά τά πενιχρά σίκο- 
νρμικά μέσα που έχει, παρά τά έμ- 
πόδ.α τα όποια συναντά, παρά τόν 
πόλεμο πού τής γίνεται, με σειρά 
ανακοινώσεων της ικαΐ μέ συγκεντρώ
σεις, διεφώτι-σε όσο μπορούσε τούς 
συναδέλφους γιά τό περιεχόμενο τοΰ 
αντεργατι-κοϋ αΰτοΰ Νομοσχεδίου.

Δεν ξέρω άν παί-ρνετε τΙς Ανα
κοινώσεις μας, ή τήν έφημε-ρίδα μας 
ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙ ΣΤ ΙιΚΗ ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡ- 
ΓΑΣ I ΑΣ. ’Αναλύεται τό άντ-οργαττ- 
κό Ν.Σ, ικαΐ θά δήτε ότι δεν έμεινε 
άρθρο του τό οποίαν νά μήν κονιοιρ- 
τσποιηθη. Δεν έκανε όμως τό ίδιο 
καί ή ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ.

Δεν έφλοξένησε, ή ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗ,, καθόλου τό άντεργοΠΊκό Νομο- 
αχέδι-ο, μόνον τώρα τελευταία, (μάς 
έβαλε νά μάθουμε ποιος είναι ό ερ
γατικός Νόμος 3 3 Ο1, παι,ές δηλαδή 
είναι οι άλυσίδες, τις όποιες ,μάς 
πέρασε ό κ. Λάσκιαρης -με τήν βοή
θεια τής ΓΣΕΕ, τοΰ ΕΚΑ, τοΰ κ. 
Θεοφανόπουλοο και τοΰ κ Χαρίτοο.

Είχα ειδοποιήσει το Σώμα είχε 
ειδοποιήσει ή Δ.Σ.Σ. τούς υπαλλή
λους τής Εθνικής Τραπέζης, γιά 
τούς κινδύνους τούς οπαίους συνε
πάγεται τό γεγονός ότι δυστυχώς 
προεδρεεύι τοΰ Συλλόγου μας ό κ. 
Θεσφανάπουλος, άλλά δυστυχώς δέν 
είσηικαύσθημεν, τώρα δυστυχώς έδι- 
καιώθην.

‘Ο κ, Θεσφιοβνόπσυλος -μετά άπό

τήν απεργία, εξαπέλυσε τούς μύ
δρους του έναντίον τής 'Ομοσπον
δίας.

ΕΝ ΜΕΛΟ Σ : Όμιλεΐ μακράν τοΰ 
μικροφώνου μή άκιουάμένος.

Σ. ΔΙΑΙΝΤΑΣ: Δεν ύπάρχει έ- 
ξαίιρεσι-ς, διότι ενάγονται όλα τά μέ
λη τού Δ.Σ. Έ-μ-εΐς προ-κιαλσΰιμε τήν 
Συνέλευση, έμείς θά άπαντήσ-ου-με, 
θά δευτερολογήσο-υμε τυχόν είς τις 
παρατηρήσεις τοΰ κ Θιεοφιανοπούλου. 
Αύτή -είναι ή άντιγραφ-ή τών όρων 
τώρα. Έμίεΐς εΐμεθα οί κατήγοροι.., 

(Χειροκροτήματα)
Σ. ΔΙΑΙΝΤΑΣ: Κύριοι συνάδελ

φο ιι.
Θά σεβαστώ τήν άπάφαση πού 

πήρε τό Προεδρείο τής Γενικής -μας 
Συνελεύσεως, διότι πραγματικά διέ- 
πο-μαι -καί έφαρμόζω τήν δημοκρα
τία, καί σέβοιμαι- δ,τιι άπ-οψ-ασίζεται 
όχι ,λόγοις, άλλά έργαις. Άλλά πα
ρακαλώ τον κ. Πρόεδρο τής .'Ομο
σπονδίας, νά άπαντήιση σ’ αύτόν τόν 
λίβελλο έναντίον τής 'Ομοσπονδίας 
που φέρει τήν ήμειραμηνία 3 1.5.1 976 
όχι νά πάρη τήν θέση, κατά τοΰ Συλ
λόγου, όχι νά -καπαφ-ηρθή κοιτά τοΰ 
προσώπου τοΰ Θεαφανόπουλου ή τού 
Δ.Σ„ άλλά νά μάς ιστόρηση γεγο
νότα. Νά μάς φωτίσει. Θέλουμε φώς, 
φώς γιά νά κρίνωμε, φώς γιά νά

πορευθούμε τόν όρθό άλλά δύσκολο 
συνδικαλιστικό δρόμο.

Τελειώνοντας κάτω άπό τήν πίεση 
τοΰ χρόνου, κύριοι συνάδελφοι, θέλω 
νά σάς ττώ, τό έξης: "Οτι έγώ καί 
ή Δ.Σ.Σ. εχομεν κάνει τήν παρου
σίαν -μας -μπροστά σας, έμττνεάμενοι 
άπό τήν έττί'θυμίσ νά συμβάλλωμ-εν 
είς τον άνοιπλιασσόμενοιν 'Ελληνικό 1 
συνδιικιαλισμιό, στήν πορεί-α του γιά 
τήν εκπλήρωση τής κοινωνικής απο
στολής του, πού όχεΓ στόχο τήν έ- ι 
δραί-ωση τής κοιινωνικής ειρήνης, ί 
προϋπόθεση τής όπαί-ας είναι ή έξα- - 
σφάλιση, δίκαιης συμμετοχής, τών ι 
άνθρώπων τοΰ μόχθου στήν κατανο- ! 
μή-τού εθνικού εισοδήματος, καΐ δη- ; 
-μιιορργί-αν άνθίρωπίνων όιρων έργα- I 
σίας. Ό συινδικαλισίμός γιά μένα εΐ-1 
-ναι ένα ΰψιιστο κοινωνικό λειτοώργη- | 
μα ιμέ τήν πάρα πάνω άπαστολήν.

Άλλά γιά τήν έκπλήρωσιν τής α
ποστολής αύτής, χρειάζεται πραγμα
τικά -έλεύθερος καί αντόνοιμος αυνδι- 
καλίσμός καΐ όχι -κατευθύνόμεινος τόν 
όποιο φρονώ' δτΐιι ό κ. Λάσκα.ο-ης 
προσπαθεί μέσω ώίρισμέ-νων άνθρώ
πων τής ΓΣΕΕ, νά έπιβάλλη. Γι’ 
αϋτό ακριβώς προτείινω νά ψηφ-ι-σθή 
ή μομφή ικαΐ ή άνάκλησις -κατά τοΰ 
ΔΣ. έστω και άν είμαι μέλος του.

(Χειροκροτήματα)

Η όμιλία του συν. Νικ. ΠΙΣΚΟΠΟΥ
(ιΣΥΝίΕ,Χ-ΕΙΑ ΑΠ-0 .ΤΗ 12,η ΣΕΛ.)

βους. "Οταν διαβάζω τέτοια πρά
γματα, -μετά άπό αυτά πού ακόυσα, 
συνάδελφοί μου, έκρινα σκόπιμο ότι 
δέν έπρεπε νά πάω στην ΕΝΗΜΕ
ΡΩΤΙΚΗ Συνεδρία /η εκείνη ,άλλά 
έπρεπε νά πάω κάπου άλλου νά ανα
ζητήσω τήν αλήθεια τών γεγονότων. 
"Οτι ή συνεδρίαση εκείνη ήταν ενη
μερωτική, τό ομολόγησε καΐ ό Πρό
εδρος τοΰ Συλλόγου μας, είς τό Γ ε
νικά Συμβούλιο τής 'Ομοσπονδίας 
μας, «θά μου επιτρέψετε είς τό ση
μείο αύτό νά πω, έχω ήδη συγαλέ- 
ση τό Συμβούλιό μου γιά τις 1,30 
τό μεσημέρι προκειμένου νά τό ένη- 
μερώσω έπΐ τής άπσφάσεως τοΰ ’Ε
κτελεστικού καΐ μετέβην εις τόν 
Σύλλογόν μου, μετά τά διαδραματι- 
σθέντα καΐ τό θέμα έτέθη εις ψηφο
φορία».

Κατόπιν όλων αυτών είχα χάσει 
τήν έμπιστοσύνη στά λόγια τοΰ 
Προέδρου καί έπρεπε σάν υπεύθυνος 
συνδικαλιστής νά άναζητήσω τήν 
αλήθεια, τά σωστά γεγονότα κάπου 
άλλου.

’Έκρινα λοιπόν σκόπιμο, άντί νά 
παρευρεθώ είς έκείνη τήν ΕΝΗΜΕ
ΡΩΤΙΚΗ Συνεδρίαση, νά έπισκεφθώ 
άλλους συνδιικαλιστάς, άλλων κλά
δων πρός ένημέρωσίν μου.

Λόγω όμως τών θλιβερών γεγονό
των έκείνης τής ημέρας είς τό κέν
τρο τής Αθήνας, σπεκλείσθην είς 
είσοδο πολυκατοικίας μέ συνέπεια 
νά κατορθώσω ν’ αποχωρήσω περί 
τήν 4.30 μ.μ. Αυτός ήτο ό λόγος 
πού δέν παρευρέθην είς τήν συνεδρί- 
ασιν έκείνην τής 25.5.76. "Ας ά- 
φήσουν οΐ δειλοί μέ τό λευκό λοι
πόν, τήν παραπλάνηση καί ας έξη- 
γήσουν αυτοί, γιατί ένώ τό πρωί 
είχαν ΰποσχεθή είς τόν Πρόεδρο, ό 
όποιος τό είπε μόνος του, ότι θά 
ψήφιζαν ΟΧΙ άπεργία, έρριψαν λευ
κό.

Δέν φαντάσθηκα ποτέ, ότι τήν 
Συνεδρίαση τήν ένη-μερωτική έκείνη 
θά είχε κάνει δραματική ό Πρόεδρος 
του Συλλόγου, ό όποιος είσηγήθη- 
κε νά μήν συμμετάσχουμε είς τήν

24ωρη διότι είναι πολιτικά τά έλα- 
τήρια, ή διότι υπάρχουν κίνδυνοι 
νά έρθη μία νέα δικτατορία κλπ. 
λόγω τών γεγονότων έκείνης τής ή- 
μέρας. Άλλα δέν ήσαν αυτοί οί λό
γοι πού έπρεπε νά σπάση ή άπερ
γία. Οί δεσμεύσεις τοΰ Προέδρου 
ήσαν.

Έάν κατά τήν τρίτη ή^έρα τής 
άπεργίας, πού ό Πρόεδρος τοΰ Συλ
λόγου μας έπεσκέφθη τό Σταδίου 
38 καί τούς είπε νά έργασθοΰν καί 
οί συνάδελφοι τόν άπεκάλεσαν «που
λημένο» καί «προδότη», δέν θά 
κρίνω τούς συναδέλφους, έχουν δι
καίωμα νά κάνουν ο,τι θέλουν. Στό 
Γενικό Συμβούλιο τής ΟΤΟΕ άκού- 
στηκε άπό τόν Πρόεδρο τής 'Ομο
σπονδίας νά λέει, ότι ήξερε στις 
1.30 τήν Τρίτη τό· άπόγευμα, ποιές 
άποφάσεις θά έλάβαιναν αΐ Σύλλο
γοι τών 'Υπαλλήλων τής Εθνικής 
Τραπέζης καί τσΰ Συλλόγου τών Υ
παλλήλων τής Αγροτικής, καθ’ ήν 
στιγμή, μέχρι τις 6 ή ώρα συνεδρί
αζε άκόμη τό Δ.Σ. νά πάρη Αποφά
σεις.

’Ακούστηκε έπίσης ότι παράγον
τες τής Διοικήσεις έπιικοινωνοΰ- 
σαν μέ τόν Πρόεδρο τοΰ Συλλγου 
μας, νά μάθουν τις άποφάσεις πού 
θα έπαιρνε ή πήρε τόσο τό Δ.(Σ. 
όσο καί ή ‘Ομοσπονδία.

Σταματώ εδώ και μέ τήν δευτε
ρολογία τοΰ Προέδρου τής 'Ομο
σπονδίας καί τήν Απολογία τοΰ 
Προέδρου μας, γιατί καί έγώ Απο
λογούμενος είμαι, νά ένημερωθήτε 
πλήρως έπΐ όλων τών άλλων θεμά
των τά όποια θά ακούσετε. Αυτά γιά 
έμέ είχαν τήν μεγαλύτερη σημασία 
καί σ’ αύτά άναφέρθηικα καί ευχα
ριστώ πολύ καί ζητώ συγγνώμή 
πού μέ ανεχθήκατε πέραν τής ώρας.

(Χειροκροτήματα)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ 10η ΣΕΛ·)

άλλά έθόθη αύτή ή Αναβολή. Διότι 
μάς ένέπαιξε ό Υπουργός;

ΔηλαΙδή όλα τά ρίξαμε στον Ύ- j 
πουργό; Ό ‘Υπουργός τήν δουλειά 
του έκανε, καί ξέρουμε πώς τήν κά
νει τήν δουλειά του και τό έχουμε 
πει κατ’ έπανάληψ ιν. Και αύτό πού | 
ξέρουμε έμείς τό ξέρει τόσον ό κ. j 
Θεοψιαινόπιουλος, όσον ικαΐ ό κ. Πα- 
π^αμάργαιριης, θά δειχθοΰμε λοιπόν ότι 
ένεπαΐχθησιαν άπό τόν κ. Υπουργόν, ί 
άνέβαλαν τήν πρώτην Απεργίαν, έ- 
προχώιρηισαν είς τήν δεύτ:ιρη καΐ εκεί 
έπήλθε ή διάστασ-ις;

"Οχι, κρύιοι ή άποψίς · μου είναι 
ότι αύτή ή Απεργία μέ ένα Προσω
πικόν έντελώς άποπροσανατολ ιαμέ- 
uov, μέ ένα Προσωπικό έντ ΰλώς άνη- 
μέρωτον ·έξ3κιίνησε έσψαλμένα, διεξ,ή- 
χθη έαφαλ(μένα καΐ έτελείωσε μέ τήν 
παταγώδη δυστυχώς Αποτυχία μας, ί 
καί πρέπει νά τό παραδεχθούμε, διό
τι όταν όλες οί Τράπεζες τής Έλ- I 
λάδος μέ την τεραστίου δύναμιν τού j 
Εχουν δέν έκατώρθωσαν. νά άποτρέ- 
φαυν νά πε,ράση έ'νά άντεργατικό ί 
Νομσσχέδιιο είς τήν Βουλή, οτύτο ση^ | 
μαίνει ότι καί είς τό μέλλον μάς πε
ριμένουν δεινά.

Καί ερωτώz συνάδελφοι, όταν μέ j 
48 ώρες απεργία δεν κατορθώσαμε 
να κάνουμε τίποτε, καί όταν είς την | 
τηλεόραση: μέ τά ίδια .μας τά μάτια, ι 
είς τήν συγκέντρωαιν τοΰ κ. Λάσκα- : 
ρη, είδαμε καί τόν κ. Θεοφσ/όπΌ'ν- 
λο, διότι τόν είδαμε καί είς τήν τη- | 
λεόραση, δεν έικατώρθωισαν νά άντι- [ 
ληφθαΰν ότι τό Νομοσχέδ-ιον αύτό θά ί 
περναΰσε, τί τήν θέλαμε τήν 24ω,ριη | 
καί όχι τήν διάρκειας; 'Όλο·: έπεκα- I 
λέσθησαν τά τραγιικιά γεγονότα, μή
πως τότιε .λόγφ τών τραγικών γεγο- \ 
νότων πρέπει νά διχαιιώσουμε^τόν κ. 
Θεοφανόπουλο, πού δέν συνέχισε τήν 
24ωρη; "Η μήπως πρέπει νά δι
καιώσουμε τον κ, Παπαμάργα'ρη, ό 
όποιος είπε νά γίνη 24ωρη άλλά δέν 
είπε διάρκειας, μέ Αποτέλεσμα σή
μερα, νά ζοΰμε ΐπτό τό κράτος αυ
τού τοΰ Νομοσχεδίου καί νά κιαταιγ- 
γέλη ο κ. Π ίσκοπος ότι αύτή ή Συνέ- ! 
λευσις είναι παράνομος;

Πέραν όλω/ αύτών κύριοι, γιά τό 
συγκεκριμένο αύτό Νομοσχέδια, έλέ- 
χθη ότι ό αγώνας δεν έτελείωσε. Έ
χω τήν Απαίτησιν ώς μέλος τοΰ Συλ
λόγου τών 'Υπαλλήλων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης, ώς προστατευόμενος 
έκ τής Δευτεροβαθμίου ’ Ο ργανώσεως 
τής ΟΤΟΕ ό κ. Πρόεδρος τής ΟΤΟΕ 
ή ό κ. Θεοφανάπονλος νά μάς διευς 
κιρινίση ακριβώς, διότι πολύς λόγος 
έγινε καί ούδΒμία διευκρίνισις είς 
ποια συγκεκριμένα άρθρα, αώτός ό 
Νόμος καταδυναστεύειι· τά συμφέρου- 
τά μας.

Καί πέραν αυτού, ερωτώ κάτ ι άλ
λο; "Ακόυσα ότι έδόθη ένά υπόμνη
μα είς τόν κ. Υπουργό, μέ 23 -—' 
αν θυμάμαι κύριε Πρόεδρε τής Ο.Τ.

• Ο.Ε. άρθρα — ή 13, έρωτώ τον κ, ! 
Πρόεδρο τής ΟΤΟΕ καθώς καί τόν 
κ. Θεοφανόπουλο διότι συμμέτοχος 
στήν εύθύνηι είναι, μέ ποιον αριθμόν 
εγγράφου υπέβαλε τροποποιήσεις έ
στω καί αν αάτές δέν έγιναν δεκτές 
πρός τόν ‘Υπουργόν Εργασίας; για
τί έν τοιαύτη περιπτώσει θά υπέ
βαλε ή ΓΣΕΕ, τροποποιήσεις έψ’ ό
σον ιδεχόμεθα ότι ή ΓΣΕΕ, είναι 
όργανο καί τό έγνώριζε αύτό ό κ. 
Παπαΐμάργαιρης, γιατί δέν άπέστειλε 
ένα έγγραφο πρός τό Ύπουργεΐον 
’Εργασίας μέ τάς τροποποιήσεις τάς 
γνήσιας υποτίθεται τής ΟΤΟΕ; Άλ
λά έπανεπαύθη είς τήν Διακλαδική 
καί δέν ξέρω που άλλαΰ; "Αιρα κύ
ριοι συνάδελφοι ή -ευθύνη είναι διτή, 
δέν είναι μανομβρής, όσο καί άν θέ
λουμε ινά παραμερίσουμε τό θέμα, 
αυτά καθ’ αύτό είναι ένα: Τό προ
σωπικόν είναι Απροσανατόλιστο, εί
ναι Ανημέρωτο, έκλή-θη είς .μίαν Α
περγίαν, καί διά λόγους συνεπεί-αο 
συνδικαλιστικής, διά λόγους πού έπΐ 
60 χρόνια αύτός ό Σύλλογος τηρεί, 
άπήργησε δέν γνωρίζει όμως, καί' έ
ρωτώ όπονοινδήποτε συνάδελφο είς 
την Συνέλευση νά άνέβη έδώ σέ- αύ
τό τό βήμα, καί νά μάς πεί τό Νο- 
μσσχέδιαν σέ ποιά ακριβώς σημεία 
θίγει εμάς, τούς Τραπεζικούς σάν 
Κλάδο έργαζομένων. ’Άς.παύσαυμε 
αύτό τό παραμύθι ότι σάν έργαζο- 
μένους γενιικ-ώτερα. Νά δεχθούμε νά 
κάνουμε μία άπεργία συμπαιραστά- 
σεως, νά τήν κάνουμε, έχουμε υπο
χρέωση, είμαστε οργανωμένοι, εΐμσ- 
στ-ε συνδιικαλιιοπιικώς έμπειροι νά 
βοηθήσουμε, άλλά νά έχουμε τήν εύ- 
θύτητα νά λέμΙε ότι αύτήν τήν στι
γμή -κάνουμε μία άπεργία συμπαρά
στασης, -καί όχι μίαν απεργίαν γιά 
τήν όποιαν θίγονται τά συμφέροντα 
μας, άλλά έγώ πρ-οσωπιικώς δέν γνω
ρίζω σέ ποιό σημείο θίγονται καί 
«καλώ αύτιούψ οί όποιοι τά γνωρίζουν 
νά τό καταγγείλουν.

Πέραν αύτών όλων, άκοιυσα κάτι 
•άλλο, πολύ ευαισθησία σχετικά -μέ 
τήν κατάπνιξη,, ιμέ τήν προσπάθεια 
ικατάπνιξης τής Κυβέρνησης, ενάντια 
στ-ούς έργαζό μένους δέν ακόυσα ό
μως ούτε έναν έντιμο συνδικαλιστή 
άπ’ όλους πού βρίσκονται μέσα σ’ 
αύτήν τήν αίθουσα νά μιλήσ,η γιά 
τούς δέκα εργάτες στήν Πολωνία, οί 
όποιοι φάγανε 10 χρόνια φυλακή 
γιατί έτάλμιησαν νά άπεργήσουν γιά 
τό ψωμί ταυς.

Ούδεϊς είχε το σθένος νά τό πή.

Γιατί; Μήπως δέν φανή τής μόδας, 
μήπως δέν είναι Αρκούντως δημοκρα
τικός,. όταν θά μιλήση γιά συνδικα
λιστικό θέμα; ή μήπως γιατί τό θέ
μα άφορά τήν Μόσχα: καί έκεϊ έχουν 
Δημοκρατία;
Κύριοι συνάδιελφοι,

Έδώ έλέχθησαν πράγματα τά ό
ποια Αγγίζουν τό παράλογο. Έλέ- 
χθη το έξης, ότι ή Δημοκρατική Συν
δικαλιστική Συνεργασία μέ τά πενι
χρά της μέσα -έργάζεται γιά τον ά- 
γώνα τού συνδικαλισμού καί δέχο
μαι ότ-ι μπορεί νά έργάζεται άλλά δέ 
δέχομαι τά πενιχρά μέσα τά όποια 
διαθέτει όταν κάθε μήνα, συνήθως 
βγάζει δύο Ανακοινώσεις . πού κά
νουν 7.500 δρχ. ή μί-α δέν μπτοιρέί 
αύτά τά μέσα- νά είναι -μικρά καί πε
νιχρά, όταν άλλοι δέν έχουμε τήν εύ- 
χέρεια νά βγάλουμε ούτε μία άν-α- 
'κοίνωιση κάθε τρεις μήνες; Πού βρί
σκονται τά -λεφτά;

(Χε ι-ροίκροτ ήματα)
Πέραν τών άλλων ήκιουσα μετά 

μεγάλης -μου λύπης, ότι ήγέρθη μία 
αγωγή έναντίον τής ΟΤΟΕ. ’Ερωτώ 
τόν -Πρόεδρον, καθ’ ό είχε ευθύνη- υ
πεύθυνα άπό αύτό τό βήμα νά μάς 
πή σέ ποιό Δ.Σ. έλήφθη ή άπόφα- 
σις Αγωγής έναντίον τής ΟΤΟΕ, μέ 
ποιαν άπόφάσν τοΰ Δ.Σ. έκανε Α
γωγή στήν ΟΤΟΕ;

Δέν εξετάζω κύριοι τά πρόσωπα, 
τά όπσΐα εύρίσκονται στήν ΟΤΟΕ, 
Έάν ό κ. Πρόεδρος -ένόμιζε ότι δέν 
έπρεπε νά είναι μέλος τής ΟΤΟΕ, 
διότι τον παριέσυρε ή διότι tccv έξη- 
πάτησε διά άπόψασιν πού δέν ήθε
λε, ώφ'ειλε εύθέως -καί σαφώς νά φό- 
γηι άπό τήν ΟΤΟΕ, άλλά ήξερε ότι 
φεύγοντας άπό τήν ΟΤΟΕ, θά ΰφί- 
στατο τούς μύδρους τών συναδέλ
φων διότι οΐ συνάδελφοι θέλουν τή-ν 
ένότητα, άλλά ποιαν ένότητα συνά- 
δεφλοι, όταν σήμερα σέ -αύτήν τήν 
αίθουσα, Απουσιάζουν τά Προεδρεία 
τών άλλων Συλλόγων; Γιατί ένώ στην 
Θεσσαλονίκη όταν -μπήκαν τά χει- 
ιροκ-ροτούσαιμε δέν -είναι παρόντα σή- 
,μερα;

Μήπως διότι διεφώνησα-ν είς τήν 
γραμμήν; Είναι Απορίας άξκχν. Ό 
κ Διλιντάς άνεφέρθη -καπ’ έπανάλητ 
ψιν -είς τό θέμα το-ΰ Νομοσχεδίου, ά- 
νεφέρθη ότι θέλησε νά τό θέση ώς 
θέμα -είς τήν Σ υνέλευσιν τής Θεσσα
λονίκης.

Καί έρωτώ τόν κ. Διλιντά, έχει δύο 
ψήφους ιμέσα είς τό Δ.Σ. δέν εΰρι- 
σκε μία Τρίτη γιά νά ψ-έρ-η είς τό 
Δ. Σ. προς συζήτησιν, άλλά άνέμε- 
νεν τήν έντελώς άκατατόπιστον Γε
νικήν Σ υνέλευσιν γιά νά τό φέρη ώς 
θέμα συζητήσεως; Γ ιατί δέν τό έφε
ρε είς τό Δ.Σ.; Γιαπί δέν τό κατήγ
γειλε αύτό καί δεύτερο, γιατί ό Πρό
εδρος τής ΟΤΟΕ, άπό τις 6)5)76 
πετάγεται οπίς 26)5)76.

Στό διάστημα αύτών τών 20- ήμε
ρων, τί έκανε ή ΟΤΟΕ; Προσέξατε 
διότι αύτή ή καταγγελία δέν Απευ
θύνεται πρός πρόσωπον καί παρα
καλώ τόν Πρόεδρον τής ΟΤΟΕ, νά μέ 
συγχωρήση αν είμαι λίγο- οξύς, δέν 
Απευθύνεται προς πρόσωπα. Απευθύ
νεται πρός τούς ήγέτας τοΰ Κλά
δου μας.

Άπό τήν 6)5)76, οΐ ημερομηνίες 
πεταχθή-κανε στις 26)5)76 καί βε
βαίως έχει τήν εύθύνη, τό Δ.Σ κ-αΐ 
β εβαίως - έχει: τήν ευθύνη ό κ, Θεο- 
ψανόπουλος καί όλοι -όσοι ανήκουν 
είς τό Δ. Σ. δεν άπαλλάσσεται όμως 
αυτής τής ευθύνης καί ό -κ. Π-απα- 
μάργαρη-ς.
Κύριοι συνάδελφοι,

"Ο,τι ,καί αν πούμε, όσο καί άν 
-καταγγείλουμε προδοσίες, όσα- εν
θουσιώδη χειροκροτήματα ικιαΐ αν -ρί
ξουμε σέ αυτήν τήν αίθουσα, ό Νό
μος πλέον είναι Νόμος, γιά ποιόν 
αγώνα μιλάμε; Έκάναμε έναν Αγώ
να, τό Αποτέλεσμα τού αγώνα ποιό 
είναι; Νά εύριισκώμεθα -είς -μίαν αί
θουσαν ιστορικήν, είς μίαν αίθουσαν 
πού έπΐ 50 χρόνια γίνονται Γενικές 
Συνελεύσεις, γιά νά καταβαραθρώ
νουμε τό γόητρο αύτής τής Γενικής 
Συνελεύσεως, καταγγέλλοντες τόν 
Πρόεδρον καί τά μέλη τοΰ Δ.Σ. μας 
ενώπιον τσΰ Προέδρου τής ΟΤΟΕ.

Αύτοό χιρύι σι είναι ι .καταισχύνη,, δέν 
έπιτρεπεται είς τήν συνείδησή μας, 
δέν έπηνρέπεται νά γίνη αύτό. Προ- 
σεπάΙθησα είς τήν Αρχήν τής Συνε
λεύσεως, νά τό άποτρέψω. Δυστυ
χώς, -δέν τό επέτυχα.
Συνάδελφοι,

Καταγγέλλω καί κάτι άλλο, ό κ. 
Πρόεδρος τής ΟΤΟΕ, Ανέβηκε είς αύ
τό τό βήμα, ικαΐ μάς είπε ότι δέν 
Ερχεται ούτε ώς κρίνων ούτε ώς κρί
νο μ-ενος, ας μοΰ έπιτρ-έψει νά δια
φωνήσω.

"Ερχεται ώς κρινόμιενος, διότι τό 
θέμα είναι γενικώτέρον. Τό θέμα ά- 
φαρά τις τύχες μιας, καί έχουμε ΰ- 
•ποχριέωσι-ν νά κρίνουμε όλους εκεί
νους, τούς όποιους έστω καί κατ’ έ- 
-λάχ ιστιον ι μπορούμε νά θεωρήσουμε 
υπευθύνους,
Κύριοι,

Χωρίς ινά θέλω νά σάς καθυστε
ρήσω περισσότερο, ήθελα νά ρωτή
σω καί κάτι ακόμα. Έφ’ όσον εί
παμε ότι 6 Νόμος" είναι δεδομένος 
καί -έφ’ όσον είπαμε ότι έρχεται θέ
μα -δευτέρου Νόμου, «πό περί τι μών 
-καΐ -είισαδημάτωή», -αύτήν τήν στι
γμή ή εικόνα τήν όποιαν παρουσιά
ζουμε ικαΐ ή οποία νά είσθε σίγου
ροι 'ότι θά μεταψορθή καί είς τόν 
ικ. Λάσκαρη, τί έντύπωση θά δώση,

περί τής' συν-εχίσεώς ένός άγώνος, 
τόν όποιον έχουμε υποχρέωση νά 
δώσουμε 
Συνάδελφοι,

Έγώ σάν πρόσωπό, εγκρίνω τήν 
Αποπομπήν τού ΔΣ. όχι μέ τό αί- 
τιο-λογικόν αύτής τής μομφής, έγ- 
κιρίνω τή-ν άποπομπή-ν αύτοΰ τοΰ Δ. 
Σ. διότι -είμαι αύτός ό όποιος είς 
τήν Θεσσαλονίκην έδωσε μάχην διά 
τήν παράταση τής θητείας του. Σή
μερον όμως διαπιστώνω ότι τό Δ.Σ. 
είτε έξ άνικανότητος, είτε έξ έγγενών 
δυσχερειών, δέν έπιτελεΐ πλέον τόν 
σκιοπό του.

Άς άφήσουμ τις κινδυνολογίες, 
άς άφήσσύμε τις διοικούσες ’Επιτρο
πές, οί όποιες θά διορισθοΰν, γνω
ρίζουμε έκ τών προτέρ-ων πο-ιοί έ
χουν τά μέσα νά δτορίσθΡΰν είς αυ
τές τις διοικούσες Επιτροπές, καί 
όπωσδήποτε δέν είμαστε έμείς. Ένώ 
ίσως θά μπορούσαμε νά είμαστε.

Άς σαβ-αρευτοΟιμε, λίγο καί ας 
Απομονώσουμε έκείνους, με τόν γα
λανόλευκο μ-ανδύα τής δη μοκραπίας, 
πού όταν Φυσάει Αποκαλύπτει τήν 
κόκκινη' φόδρα του, ας τούς έγκατά- 
λείψουμε -αύτούς, και ας άσχολη- 
θοΰμε πειρισσότιερο -μέ τά συμφέρον
τα μας, Ανεξάρτητα αν φοράμε κόκ
κινα, πράσινα, μπλέ ή άσπρα. Συ
νάδελφοι, όδηγσύμεθα είς τήν πολι
τικοποίηση. ,

Έπίσης επειδή βαίνομεν όμαλώς 
πρός ιΚΟμμοΓτικοποιημένον. μάλλον 
συνδικαλισμόν, ας προσπαθήσουμε 
νά τό άποτρέψουμε, δέν κοπαγγέλλω 
καμμιά κομματικήν ένέργειαν συνατ 
δέλφων, παρ’ όλο πού -υπάρχει, υ
πάρχει, γατί μπορεί νά υπάρχουν 
οστό όλες τις πλευρές, ό|μως συνά- 
δελφοκ, ό -καμματ’ΐκιοπσιημένος συνδι
καλισμός θά μάς άδηγήση στήν κα
ταστροφή.

Ό ίσσύίτισμός ό όποιος επικρατεί 
μέ τις Ανακοινώσεις οί όποιες μι
λάνε καί λένε ότι, κύριοι δέν δεχό- 
μεθα κιυβερνητΜούς παρεμβατισμούς, 
δέν δεχάμεθσ κομματικούς παρεμβα
τισμούς, άφοΰ -οί ίδιοι αύτοί πού τά 
γράφουν είναι έντεταγμένοι σέ κομ
ματικές ομάδες, έπίσημα, δέν είναι 
παραδεκτόν.

ΕΝ ΜΕΛΟΣ: Όμιλεΐ μακράν τοΰ. 
μικροφώνου μή άκουόμενος.

Α. ΜΠΑΜΙΧΑΣ: Κύριε συνάδελ
φε, δέν ώμί'λησα έπΐ συγκεκριμένου 
συνδυασμιοΰ, -μπορεί νά μι-λάίω γιά 
ιόν έαυτό μου, έσεΐς γιατί _ένοχλεΐ- 
σθε; Θέλετε στοιχεία; Νά σάς δώσω 
αύτήν τήν .στιγμή ένα.

(Διαλογνκαί συζητήσεις).
Α. ΜιΠΑΜΙΧΑΣ: Συνάδελφοί, .
Χωρίς νά έχω κανέναν συγκεικίρ:- 

μένο λόγο, καί έπειιδή προεκ-λήθη-ν...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όιμιλεΐ μακρόιν τοΰ 

μι-κροφώναυ μή άκουόμενος.
Α. ΜΠΑΜΙΧΑΣ: Τό θέμα έχει ώς 

έξης: Ή ΠΑΣΚΕ πρός τιμήν της 
6έν κρύβει τήν κομματική της προ
έλευση,, -αύτό λοιπόν είναι ένα στοι- 
χεΐαν.. Έδώ στό χέρι μου μπροστά 
μόλις μοΰ έψ-ραν ένα τη-λεγράφηιμα, 
δέν ξέρω ποιός μοΰ τό Εφερε καί για
τί, λέει όμως:

Παρακαλοΰμεν όπως διαβασθή είς 
τον Σύλλογον Ύπαλλήλ-ων Εθνικής 
Τραπέζης.

Οί κάτωθι- υπογεγραμμένοι 'Υπάλ
ληλοι τής Εθνικής Τραπέζης ‘Ελλά
δος, τοΰ Καταστήματος Λέοντας Σο
φού, διαμαρτύρονται, διότι μέλη τής 
’ Οιργανώσεως Ρήγας Φεραΐος, διανέ
μουν προκηρύξεις- δημοκρατικής Έ- 
νώσεως ... Λπ.

Θέλεπε -καί άλλας άποδείξεις;
Σ ανάδελφοι,

Άφοΰ σάς ευχαριστήσω γιατί μέ 
άκαύσατ-ε, εύχομαι μέ πάθος νά προ
σπαθήσουμε νά άποφύγουμε τήν κομ- 
-ματικισπ-οίηιση στήν Τράπεζα, είναι 
όλεθρος. Τό αίτημα τσΰ προσωπικού 
είναι ΕΚΛΟΓΕΣ, ή μομφή είναι τό 
μέσον. Ό σκοπός όμως δέν αγιάζει 
πάντοτε τά μέσα.

Σάς -εύχαίριστώ.
(Χειροκροτήματα)

Δρ ΒΑΣ. ΓΑΒΡΕΣΕΑΣ, Χει
ρουργός ’Ορθοπεδικός, τ. Επιμε
λητής Νοσοκομείου ’Ατυχημάτων 
(ΚΑΤ) Ασκληπιού καί ΠΤΚΠΑ 
Βούλας καί Δ) ντής τοΰ ’Ασκλη
πιείου . Ε.Ε.Σ Λέρου, Assistant 
Πανεπιστημίου Παρισίων.

Γέλωνος 11. (όπισθεν Άμερ. 
Πρεσβείας, Τηλ. 636.022 - ’Αθή- 
ναι’ (Τ.Τ. 601).

Δέχεται 7—9 μ.μ. π)ήν Τε
τάρτης καί Σαββάτου. Έκάστην 
Πέμπτην 6—8 μ.μ. (Μόνον έπΐ 
συνεντεύςει).

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ-Ν .
Γ. ΜΕΊ-ΝΤΑΝΗ

Κυψέλης καί Τήνου 59 τηλ. 881 1691 
Συμβεβλημένον μετά τών Ταμείων 
'Υγείας όλων τών Τραπεζών. 

Πλούσια συλλογή καλλυντικών.



τίας τής διασπαστικής στάσης σας, 
’Αξίζει., συνάδελφοι, νά θπμηθοΰμε 
τά γεγονότα γιά νά δοθή έτσι ή ευ
καιρία νά μάθουμε τό ρόλο πού έ
παιξε τόπε ό καθένας.

Μέσα τον μήνα Μάη και στή Βου
λή πρόκειται νά μπεΤ γιά συζήτηση 
τό τότε νομοσχέδιο καί σήμερα α
παίσιος νόμος 330)76 περί συνδι
καλιστικών ελευθεριών. "Ολοι οί ερ
γαζόμενοι διαμαρτύρονταν γιά τό 
κατασκεύασμα πού άντί νά προωθεί 
αλυσόδενε τό οννδικαλστικό κίνημα. 
Πιαρά τις πρωτιές Αναβολές καί τις 
δεκάδες διορθώσεις πού έκανε ό κ.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ 13η ΣΕΛ.)

τής μομφής καί αύτό μόνο γιά συ
ζήτηση αφού Αποστερεί τήν Συνέ
λευση νά πάρει άπάψαση. Θά κατα- ■ 
φύγει έτσι σέ πανελλαδικό δημοψή
φισμα. "Αν σ’ αύτό καταδικαστεί, 
μοιραία, λέει, παραιτεΐται καί επεμ
βαίνει τό Πρωτοδικείο νά διορίσει 
προσωρινή Διοικούσα ’Επιτροπή. Τά 
λέει φυσικά αυτά γιατί θέλει πρώτα 
νά φοβίσει τους συναδέλφους μέ τήν 
επέμβαση τού Πρωτοδικείου καί δεύ
τερον γιατί προεξοφλεί φαίνετα διο
ρισμό δικιάς του Διοικούσης, άφοΰ 
όλοι ξέρουμε δτι στούς διορισμούς 
τά ικίατάφερε καλά. Εμείς συνάδελ
φοι διαφωνούμε μαζί του, γιατί αν 
άπόψε έκλεγεΐ Εφορευτική Έπιτρ,ο
πή γιά αρχαιρεσίες, δεν έχει π:ά 
καμμιά θέση τό Πρωτοδικείο άλλα 
καί γιατί έχουμε συγκεκριμένη καί 
υπεύθυνη γνωμάτευση, δικηγόρου πού 
ήδη καταθέσαμε στον Πρόεδρο τής 
Γενικής Συνέλευσης. Κύριε Πρόεδρε 
τού Δ. Σ., τά θέματα τής σημερινής 
συνέλευσης είναι τρία καί άνεξάρ- 
τητια μεταξύ τους, όπως θά μπορού
σε νάτανε καί πολύ περισσότερα καί 
πάντα ανεξάρτητα μεταξύ τους.
Καμμιά εξάρτηση δεν έχει τό ένα 
άπό τ’ άλλο. Πρέπει σύμφωνα μέ τή 
γνωμάτευση, πού δάβασα κιαί ήδη 
κατεθεσα νά συζητηθούν καί τά τρία,

Μήν αποφεύγετε τις αρχαιρεσίες, 
άλλωστε, εσείς μέ το νά μή παραι- 
τήσβε, βάλατε τή διαδικασία τής 
μομφής πριν άπό τις αρχαιρεσίες.
Είναι καιρός πια ν’ άναλάβετε μαζί 
μέ τό Συμβούλιό σας τις ευθύνες 
σας. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι τοΰ Δ.
Συμβουλίου, ένα σωρό θέματα θ’ α
κούσετε άπόψε καί δλα κατά τό μάλ
λον θά καταλήξουν σίγουρα σέ πα
ραλείψεις καί λάθη σας, ‘Ομολογώ 
δτι προσπάθησα, γιά νά πρωτοτυπή
σω, νά βρώ θετικά στοιχεία στή μέ
χρι σήμερα συνδικαλιστική ζωή σας.

Λυπάμαι, μά δέν μπόρεσα; ’Από 
τήν πρώτη στιγμή, όταν όλοι σας 
ξεκινήσατε τά μαγειρέματα σας γιά 
τή κατάληψη, τής εξουσίας, άπογ,αη- 
τευθήκσμε. Δέν 6ά μετρήσω φυσικά 
τά μ ικιροο ιικίονο-μίστηικα ωφελήματα 
πού πετύχατε γιατί τά π ιό πολλά 
ήταν αποτέλεσμα τής συλλογικής 
σύμβασης έξρμσίωσης μέ τήν Τρά- 

- πεζά τής Ελλάδος, άλλά καί γιά 
τον λόγο ότι δέν είναι θέση μας ή 
έπιδιίωξη μόνον τέτοων θεμάτων.
Γιά μάς κ. Πρόεδρε π,ρ.οέχουν πολύ 
σοβαρότερα προβλήματα,. Στή Θεσ
σαλονίκη είπαμε ότι Αξιολογώντας τά 
αιτήματα μας, στην -κορυφή βάλαμε 
τήν ε/νωση όλων των Συλλόγων καί 
όλων τών ασφαλιστικών ταμείων. Βά
λαμε τήν αλλαγή τοΰ- καταστατικού 
καί τή δημιουργία ένός σύγχρονου 
Όιργανισμοΰ υπηρεσίας. Προτάξαμε 

χτή συνδικαλιστική μόρφωση, τον προ
βληματισμό, καί τό άνέβσσ.μσ τής 
συνδικαλιστικής μας συνείδησης, "Ο
ταν άναλάβατε, δεχτήκαμε τό κάλε
σμά σας γιά δουλειά καί μετά άπό 
πολλές μελέτες καταλήξαμε σ’ ένα , τ - , -,
ολοκληρωμένο, σχέδιο καταστατικού °1 Τρσ^,τκ01 ■δεν 6«γον.χ«,. Horn; 
κάί σάς τό υποβάλαμε. "Αν τώρα 
βρίσκεται σέ ικάποιο καλάθι ή ράφι 
δέν φταίμε εμείς.

Ή ομιλία του συν. Άντ. Σ A Ρ Ρ Η
6:α μου τά μάτια δτι πραγματικό 
σφύζετε άπό ζωή άλλά δέν χρησι
μοποιείτε σωστά τήν ενεργητικότητα 
σας. Έν τφ μεταξύ είχαν φθάσει ε
κεί Ακόμα δυο μέλη τοΰ Δ. Συμ
βουλίου, οί κύριοι Πετρίδης καί Ζερ- 
βουδσιχης καί προσπαθούσαν νά δ ιορ
θώσουν τά αδιόρθωτα. Φυσικά οί 
συνάδελφοι τάχαν χαμένα. Άπό τή 
μιά ή κ. Τσαγκάρη νά καλεΐ νά δου
λέψουμε, οΐ Ζερβουδάκης - Πετρίδης 
χωρίς συγκεκριμένη θέση κιαί οί Πί- 
σκρπος - Διλιντάς νά προτρέπουν 
τον ικιόσμο ν’ άπεργήσει. "Ολοι τους 
συνάδελφοι είναι, μέλη τού Δ.Σ Σ’

Λάσκαρης αύτό πάντα παράμενε 1 «ύτδ-no χάλι βρέθηκε έκεΐνο_τό πρω- 
γνήσια άντεργατικό. Ήταν κ. Πρό- * " Λ ” *
εδρε, τό νομοσχέδιο γιά τό όποιον 
δέν μάς αφήσατε νά συζητήσουμε 
στην Θεσσαλονίκη, ήταν αύτό γιά τό 
όποιο δέν μάς δώσατε καμμιά πλη
ροφόρηση, ήταν αύτό γιά τό όποιο 
μάς «αλέσατε σέ άπεργία χωρίς νά 
μάς πήτιε γιατί άπεργούμε, ήταν αυ
τό πού στις μεθοδευμένες έκδηλώσεις 
εναντίον του άπό τον ΟΤΟΕ, έσεΐς 
απουσιάζατε.

21 τού Μάη, συνάδελφοι,· καί ή 
‘Ομοσπονδία όπως θυμόσαστε μάς· 
καλεΐ σέ 48ω;ρη, άπεργία γιά τις 24 
καί 25 τού ίδιου μήνα Στην ίδια α
πόφαση ήδη έχουν καταλήξει χιλιά
δες εργαζόμενοι. 22 τοΰ Μάη, ό σύλ- j 
λογος της Τραπέζης .Αθηνών καλεΐ I 
κι’ αυτός τό προσωπικό σ' άπεργία. ; 
Είναι Σάββατο. Μέ αγωνία οί συνά- 1 
δελφοι τής ’Εθνικής ζητούν νά μά- | 
θαυν τί συμβαίνει καί _δέν βγάζει I 
άνακοίνωση ό σύλλογός μας. Στα ά- 1 
πανωτά τηλεφωνήματα πού γίνονται 
ατό σύλλογο, ή ίδια στερεότυπη α
πάντηση: «’Αφού έβγα,λε ή ΟΤΟΕ 
μάς καλύπτει ικαί δέν χρειάζεται», I 
Οί συνάδελφοι όμως μένουν μέ τήν 
άμφτβολία καί τά ερωτηματικά. Ή' 
πίεση είναι μεγάλη. "Ετισι αναγκά
ζεστε πια κύριε Πρόεδρε στις 2 τό j 
μεσημέρι νά κυκλοφορήσετε επί. τέ- ! 
λους άνακοίνωση πού κ-αλούσε τό ί 
προσωπικό, σέ απεργία. Φαινόταν ό
μως πεντακάθαρα άπό τήν άναχοί- ί 
νωσή σας αύτή, πού τήν κυκλοφορή- | 
σατε μυστικά, καί σέ μερικές μόνο j 
δεκάδιες φύλλα, ότι δέν συμφωνούσα- ! 
τε μέ τήν άπεργία. Καί θάταν πα
ράλογο νά τήν θέλατε, όταν τις πρω- : 
ϊνές ώρες τής ίδιας μέρας, 22 τοΰ 
Μάη, ή αντιπρόεδρος τοΰ συλλόγου ί 
μας ικ. Τσαγκάρη, στό κιλυχεΐο τοΰ ! 
δεύτερου ορόφου τής Διοικήσεως 
προσπαθούσε μέ φωνές, νά πείσει : 
τήν συντροφιά πού τήν παρακολου
θούσε, ότι ό Παπαμάρ 1 α.οης ό «πεΐ- 
ξος καί ό δεΐξος», άλλα είχε ατό 
μυαλό του κι’ εμείς δέν έπρεπε νά 
όπεργήσουιμε μιά καί τό νομοσχέδιο 
δέν μάς έθιγε εμάς τούς τραπεζι
τικούς, γιατί βλέπετε συνάδελφΟΊ ότι 
ό κ. Λάσκαρης φρόντισε μέ παρα
πλανητικές δηλώσεις του νά πεΐ ότι

Τό ίδια αρχίσαμε μέ τόν ’Οργα
νισμό υπηρεσίας. Ξεκινήσαμε άπό τό 
απαράδεκτο χουντικό άρθρο 20 τού

Αποτελούμε μήπως τήν εργατικά ά
ριστα κρατία; ή μήπως τό σχέδιο ψοίί 
ή μεθόδενση, είναι τέτοια γιά νά μάς 
εντάξει εμάς στούς ’Οργανισμούς 
Κοινής ’Ωφελείας, πού θανάσιμα 
τραυματίστηκαν άπό τόν 330)76, σέ 
μιά δεύτερη φάση, όταν θαχσυμε μεί·

Οργανισμο-ϋ -μας καί ζητήσαμε τήν ί νει πιά μόνοι κιαί ή αντίδραση 6ά- 
άπάλειψή του. Μάς είπατε δτι ό- : ναι τιποτένια; Πώς θά μπορούσε νά 
μάδα ’Εργασίας τής Τράπεζας συν- τήν θέλατε, όταν έσείς κ. Πρόεδρε 
τάσσει ήδη 'Οργανισμό. Ή δουλειά , κ,αί ό συν. Χαμίτας, μέλη καί οί δυό 
αυτή μάθαμε ότι τελείωσε Λάβατε ' σας ανώτερων συνδικαλιστικών ορ

γάνων (ιΕΚΑ - ΓΣΕΕ) είχατε δεχθή 
ότι τό νομοσχέδιο ΐκανοποιοΰσε; Καί

γνώση; ’ιΕσείς τί έχετε κάνει πάνω 
στον ’Οργανισμό; Τίποτα! Σάς 
πρατείναμε, γραφτά πάντα, νέα ό:ρ- 1 θέλω. νά σάς ρωτήσω: Πώς ιμπορεΐ- 
γανωτιική διάρθρωση τοΰ συλλόγου καί στέκεστε ακόμα σ’ αυτά άπό 
μας γιά νά ξεπεραστεΐ ό ύδρακεφαυ j τήν στιγμή πού έστω .καί μέ τό ζό- 
λισμός ταυ μέ τή δημιουργία έπι- j ρι, έστω καί άργά, βγάλατε τήν α
τραπών καταστηιμάτων κιαί πανελλα- νακοίνωση καί πήρατε θέση, υπέρ τής 
διικισΰ συνεδρίου τών έητιτριαπών αύ- άπε.ργίας κι’ ήρθατε μοιραία σέ διά
των. Σάς προτείνάμιε άκόμα δημι- στάσή ,μέ τις ήγιεσίιες σας; Άλλά, 
οιυιργία πολιτιστικής επιτροπής, έπι- | συνάδελφοι, παιχνίδι ήταν. Ή διου- 
τραπής νεολαίας, πράγματα δηλ. 1 λειά νά γίνεται καί μάλιστα όπως 
πού πιστεύαμε καί πιστεύουμε άκό- I συμφέρει στην κάθε δεδομένη ατι
μία δτι θά προωθούσαν την ένοποιηρ: γμή.
τικη διαδικασία καί ομαλή πορεία1 Ή 48ωρη άπεργία έγινε καί ήρ- 
του συλλόγου μας. ΤΙ κάνατε άπό 9ε ή «ρίσ.μη τοίτη μέρα. 26 τοΰ 
αυτα; Τίποτα. Αραγε τά είδατε κα- ,Μάη> ή 0Τ0Ε μάς καλεΐ σέ συνέ- 
σαλιαυ; Σιγουιρα οχι Το μονο που
έαεΐς κάνατε κ. Πρόεδρε, είναι νά 
βρίζετε τούς συναδέλφους σαν «μω-

χιιση τής Απεργίας γιά ένα άκόμα 
48ωρο, οπωσδήποτε αποφασιστικό 
γιατί τήν ίδια μέρα θά ψηφιζόταν

ροφιλόδοξους», έκοψίτες, υπηρέτες j νομοσχέδιο. Πολλοί συνάδελφοι, 
της δικτατορίας, κομματικούς πρά-1 Απληροφόρητοι στό μεγαλύτερο μέ- 
κταρες, αταμα αμφίβολης προέλευσης ροις m0vovv δουλειά. "Οπου τυχαί- 
και μειωμένης^ ηθικής αντίστασης». νει Κ:αί ^ μαθαίνουν, άπτεργούν. 8 ή 
Μας ικατηγορειτε ακόμα, κ. Πρόεδρε, j ώρα τ9 πρωί, έξω άπό τό Κεντρικό 
έσεις κα. το συμβούλιο σας σάν ό- κατάστημα 1-.500 περίπου άνθρω- 
μαδες διαμαρτυρίας. Άλλά οσοι σας ^ 8ξω Μ ^ η& Κανείς έκ- 
αντιατρατιευονται και βγάζουν τα όσωπ τοΰ συλλόγου γιά ένημέ- 
λαθη σας στην επιφάνεια, οσο, αγα- : ά όνα ,μεγάλ6ς άφίσσες
πουν τους συνάδελφους κα, ξε,νυ- τή 0Τ0Ε ^ δικαιολογούν τήν ά- 
χτουν γισ τα συμφέροντα τους/ οσο, ττόφαση γ,ά συνέχιση τού άγώνα. 
οραματίζονται ενα καλλίτερο «αυ- g ]q- 
ριια» όχι σάν τό απαίσιο δικό σας 
«σήμερα», δέν είναι ομάδες διαμαρ
τυρίας, είναι συνάδελφοί σας πού 
νοιώθουν διαφορετικά άπό σάς τό 
συνδικαλιστικό κίνημα πού θέλουν,

ϊνό ό σύλλογός μας. Ό Πρόεδρος 
κ. Θεοφανόπουλος δέν φαινόταν που
θενά, Φάνηκε βέβαια κατά τό μεση- 
μεράκι στό Σταδίου κΓ εκεί είδαμε 
τό έξης καταπληκτικό. Οί άπεργούν- 

; τιες συνάδελφοί μας στό Σταδίου νά 
ί γιουχαΐζουν τόν Πρόεδρό μας καί νά 
j επευφημούν στην έμφάνυσή του τόν 
; Πρόεδρο τής ‘Ομοσπονδίας μιας. Έ- 
; «εί όμως ακούσαμε καί τό έξης καν 
ταπληκτικό άπό τόν Πρόεδρό μας 

| πού Απευθυνόμενος πρός τούς συνα- 
! δέλφους τους είπε «ή τύχη σάς στά 
χέρια σας». Ντροπή κ. Πρόεδρε, 

j "E/ας Πρόεδρος τοΰ συλλόγου μας 
στην ’Εθνική Τράπεζα 8έν έπιτιρέπε- 

j ται νά λέει τέτοιες κουβέντες. Καί 
I σάς έρωτώ. Πώς τά ξεπεράσατε αυ
τά τά περιστατικά κ. Πρόεδρε; Ά- 

: λήθειία πώς τά άντέξατίε; Καί τί κά
νατε όταν δόθηκε εντολή νά πσρ- 

! θοϋν τά ονόματα τώιν άπεργσύντων; 
Άλλά ξέχαοα, μάς είπατε ότι τά 
πήραν γιά στατιστικούς λόγους. ’Ε
πίσης έχει αλλάξει καί τό τιροπάρι. 
Καί ένώ έσεΐς εΐσαστίε πού μάς λέ
γατε στην πρώτη φάση τής 48ωρηις 
ότι έπρεπε νά υπακούσουμε στήν Ο, 
Τ.Ο.Ε. καί σάς κάλυπτε, τώρα μάς 
λέτε ότι έπρεπε νά υπακούσουμε 
στον σύλλογο.

Άπό κεϊ καί πέρα, συνάδελφοι, 
άρχίζει μιά απεγνωσμένη προσπά
θεια τού Δ. Σ. νά δικαιοιλογη,θή ‘Ο 
ένας βάλλει κοιτά τού άλλου, ο! μ ί
σοι ικιατά τών άλλων μισών καί όλοι 
μιετ,αξύ τους. 26 Μάη, πρώτηι άνα
κοίνωση, πρώτες δικαιολογίες. Τό 
Προεδρείο μάς γνωρίζει, ότι τήν 
προηγούμενη σέ συνεδρίαση τοΰ Δ. 
Συμβουλίου άποφιασίστηικε νά μήν 
συνεχιστεί ή άπίεργία. Δέν λέει όμως 
τίποτα άλλο γι’ αύιτή τή συνεδρία
ση. Χρειάζεται νά τή σχολιάσουμε 
λιγάκι γιατί έχει ζουμί. Εικόνες άττ’ 
αυτή μέ βάση τά πρακτικά τοΰ συλ
λόγου.

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πληρο
φορεί τό Δ. Σ. ότι έχει φύγει άπό 
τό ‘Εκτελεστικό τής 'Ομοσπονδίας 
γιά νά πάρει τήν απόφαση τού δι
κού μας συμβουλίου καί νά τήν με
ταφέρει πίσω, Σάν Πρόεδρος Ιδέν εϊ- 
σηγεΐται τίποτα γιά νά μήν έπη.ρεύ
ση τούς υπόλοιπους όπως λέγει, "Ι
σως νά νόμιζε ότι μπορούσε τό ά- 
η-στέλ.εσμα νάτιαν σύμφωνο μέ τήν 
δίκιά του έπιθύμία.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Προ
σπαθούν νά θεμελιώσουν τις άπό- 
ψει.ς τους πάνω στό θέματα τής Α
περγίας (Αστ-ζώνη ς - Ζερβουδάκης - 
Φρυζής *.&.).

ΧΑΡ I ΤΟ Σ : Ή ομ ιλία του στρέ
φεται γύρω άπό τά γεγονότα πού 
γίνονται στήν Αθήνα, όμιλεΐ μόνο 
γιά τραυματισμένους αστυνομικούς, 
γιά παραπέρα ένταση τών γεγονό
των, γιά έξτρεμ.ΐιστικά στοιχεία κα:ί 
καταλήγει ότι τάσσεται κατά τής α
περγίας γιατί θά είναι συμπαράστα
ση καί αλληλεγγύη προς τις παρα
τάξεις πού τρομοκρατούν τήν Άθή- 
να; , Οσοι, λοιπόν συνάδελφοι άπό
σάς άπεργήσατε τήν τρίτη μέρα νά 
ξέρετε ότι συμπαρασταθήκατε ατούς 
τροιμαι.ρότες αυτούς. Άλλά φίλε συ- 

"νάδελφε Χαρίτο, τά γεγονότα σάς 
διέψευσαν γιατί καί ή .άπεργία συνε
χίστηκε ικαί αί κύκλοι τής ανωμα
λίας απομονώθηκαν.

ΖΕΚ ΑΚ Ο Σ: Τάσσεται κατά 
τής απεργίας γιατί οΐ προσωπικές 
του επαφές .μέ μερικά καταστήματα 
τόν κάνουν νά πιστεύει ότι ή Απερ
γία άπό ποσοστό επιτυχίας 99% θά 
πεσίει στο 60%. Αύτό ήταν τό κρι
τήριο συνάδελφοι γιά νά καταδικάσει 
τή συνέχιση τοΰ, άγώνα, στή κρίσι
μη έκεΐνη, στιγμή.

καί γι’ αύτό αγωνίζονται, νά διευρύ
νουν τήν έννοια της Δημοκρατίας καί 
νά τήν άπαλλάξουν άπό κάθε ξένη 
έξάρτηση, νά προασπίσουν τήν ’Ε
θνική Ανεξαρτησία καί να θεμελιώ
σουν νέες δομές τής κοινωνίας μέσα 
απτό ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλα
γές.

έξέρχεται άπό τό πορτάκι 
τοΰ Κεντρικού ή άντ πρόεδρος κυρία 
Τσαγκάρη. Σέ έξαλλη κατάσταση 
άρχισε νά φωνάζει «μπείτε μέσα», 
«δέν θά περάσει τού Παπαμάργαρη», 
«Εμείς δέν άπεργούμε», ξέσχίζοντας 
ταυτόχρονα τις μεγάλες άφίσσες τής 
ΟΤΟΕ καί τών οργανισμών κοινής 
ώφελείας που καλούοαν σέ συνέχιση 
τής απεργίας. Οί συνάδελφοι εξα
γριώνονται καί κινούνται απειλητικά 
έναντίον της, οπότε έξαψανίζεται 
γρήγορα καί πάλι μέσα στήν Τρά
πεζα. ’Αλήθεια πόσο θαύμασα τήν

ΚΓ έρχομαι στό πρόσφατο θέμα αντιπρόεδρό μιας εκείνοι τό πρωί.
πού στάθηκιε ή Αφορμή γιά νά γίνει 
ή σημερινή συνέλευσηι. Στό θέμα 
πού ταρακσύνησε συθέμελα τό συν-

Είχα τήν τύχη νά είμαι δίπλα σας 
κυρία μου καί νά Απολαύσω τό πά
θος καί τό μένος σας «ατά τοΰ Πα-
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Τό αποτέλεσμα τής ψηφοφορίας 
(πρώτη φάση,) γνωστό μάλλον σ’ ό- 
λ/ους μας 7 υπέρ καί 6 κατά τής 
Απεργίας Έδώ θά πρέπει νά θυ
μίσουμε ότι ό τέως πρόεδρός μας 
κ. Πίσκοπος απουσιάζει άπό τό συμ
βούλιο αυτό. Σίγουρα ή εντολή που 
έχει είνα κατά τής. Απεργίας. Τό 
ένστικτο όμως τής συνδικαλιστικής 
του αυτοσυντήρησης τόν άδηγεΐ στήν 
άποχή. Γ ωρίζει καλά ότι άν ψηφίσει 
κατά τής απεργίας ή ζημιά γι’ αυ
τόν θάναι μεγάλη. Δέν πάει στή 
συνεδρίαση κΓ έτσι μπορεί μιετά κιαί 
παίρνει, τή στάση τού ήρωα καί α
γωνιστή. Ποιος! ό κ, Πίσκοπος πού 
χωρίς ντροπή καί καταισχύνη στις 
τελευταίες Αρχαιρεσίες τών ανώτερων 
ρων υνδιικαλιστιικών οργάνων μας φι- 
γσυιράρει Ανάμεσα στούς υποψήφι
ους τών χουντικών ψηφοδελτίων, ό κ. 
Πίσκοπος πού δέν σεβάστηκε τήν ψή
φο τών συναδέλφων πού τόν έξέλεξαν 
νά τούς εκπροσωπεί στό Δ.Σ. τοΰ 
συλλόγου μας. Ό -κ1. Πίσκοπος πού

μονος στοχος του εχει γίνει ο ν'.
6)75. Άλλά κύριε Πίσκοπε δέν 
φταίει ό νόμος, δέν φταίει ή απλή 
Αναλογική, φταίνε τά πρόσω'—τ ’Ε
μείς πάγτως κ. Πίσκοπε σάς ύιαβε- 
βαισΰμε ότι θά αγωνιστούμε γιά νά 
περάσουμε τήν απλή αναλογική σάν 
εκλογικό μας σύστημα. Τό Αποτέλε
σμα τής ψηφοφορίας 6ά έπρεπε τώ
ρα πιά νά μεταφέρει ό Πρόεδρός .μας 
στήν 0TQE, Μά τί λέτε συνάδελφοι, 
γίνονται αυτά τά πράγματα; Ό 
Πρόεδρός ιμας δηλώνει στό συμβού
λιο ότι ναι μέν σέβεται τήν Απόφα
ση τής πλειοψηιφίας άλλά αΰτή ή ί
δια ή απόφαση τόν εμποδίζει ν’ α
γωνιστεί πιά γιά τά δικά μας συμ
φέροντα ικαί γι’ αύτό παραιτιεΐται. 
ΠαρακαλεΤ 6έ τόν συν Λατζώνη νά 
μεταφέρει τήν απόφαση, κά.όντας 
προς τό συμβούλιο τή διαπίστωση 
δτι δέν είναι βέβαια σωστό ό ηγέτης 
νά παραιτιεΐται άπό τό πόστο του 
τήν ώρα τοΰ άγώνα άλλά άφοΰ δέν 
μπόρεσε νά τούς πείσει σημαίνει ότι 
είναι κακός ήγέτης.

Μά τό Θαύμα γίνει καί θά γί
νει άπό τόν θαυματοποιό συν. Ζε- 
•κάκο πού στήν πρώτη φάση μετά 
τήν άναλσγιστι-κή, περί ποσοστών έ- 
πιτυχίας, .μελέτη, του τάχθηκε κατά 
τής απεργίας καί πού τώρα προτεί
νει νά ξαναρχίσει άλλη συνεδρίαση 
καί νά ξανασυζητηθεΐ τό ίδιο θ'έμα. 
Καλά, ίχνος σοβαρότητος δέν υπήρ
χε εκείνη τή μέρα; Κανείς δέν είχε 
άντιληφθεΐ τη σοβαρότητα τοΰ θέμα
τος πού συζητούσαν; Μά συνάδελ
φοι, τί ψάχνουμε νά βρούμε; Αύτό 
πού πρότεινε ό συν. Ζεικάκος έγινε. 
Καλά ή άσχημα, νόμιμα ή παράνο
μα, έγινε. Ξανά ψιηιφοψοιρία τού ίδιου 
θέματίος. Τά ίδια πρόσωπα ψηφί
ζουν. Χρόνος πού μεσολαβεί πέντε 
λέπτά Αποτέλεσμα Ακριβώς τό Αν
τίθετο. Άνατρέπανται τά προηγού
μενα λές καί παίξανε τήν κολοκύθια. 
ι8 «ατά, 3 λευκά, 2 ΰπέρ. Καταδι
κάζουμε τά λευκά. Τό νά μήν παίρ
νεις θέση είναι άρνηση. Δέν Απαλ
λάσσονται τής ευθύνης τους οί σύμ
βουλοι αυτοί (Ζερβουδάκης - Φρυ
ζής - Δημηιτιρόπουλος), άλλά οπωσ
δήποτε κάτι σοβαρό θάγινε γιά ν’ 
Αλλάξουν γνώμη οΐ άλλοι δύο (Πε~ 
τρί'δης - Ρουσσάκης) Αυτό δημόσια 
ιδέν μάς τόπον. Άλλά θά έπανέλθω 
σ’ αύτό.

Μετά απ’ όλα αύτά συνάδελφοι, 
προσπαθήσαμε νά βρούμε λύση στά 
γεγονότα, καυτηριάζοντας τις πρά
ξεις αυτές τού Δ.Σ. καί γι’ αύτό 
διαμαρτυρήθηιχε ό κ. Πρόεδρός μας,
Γιατί όμως κ. Θεοφανόποαλε; ’Εσείς 
ό ίδιος χαταλήγΕΤΕ σέ μιά φοβερή 
διαπίστωση στό τέλος τοΰ δραμα
τικού αυμιβουιλίου τής 25ης ’Ιουνίου 
1976. 'Ομολογεί συνάδελφοι, ό κ. 
Πρόεδρος σ’ αΰτή τή συνεδρίαση, 
δτι δημισυργή,θηκε κρίση, στό Δ.Σ. 
καί την όποια 'δέν πρέπει νά άγνοή- 
αουν γιατί είναι πράγματα πού δέν 
κουκουλώνονται. Δυστυχώς όμως κ. 
Θεοφιανόπουλε τήν αγνοήσατε παν
τελώς τήν κρίση; αΰτή. Καί άρχίζετε 
μιά νέα ιμεθόδευση. Μαθαίνουν στον 
άγώνα στήριξης τοΰ Δ.Σ. αυτοί πού 
συμμετέχουν στό Προεδρείο1. ' Βγά
ζουν παράλληλα μέ τό ΔΣ. άνακοι- 
νώαεις ικαί προωθούν καινούργια συν
θήματα πού νομίζουν ότι θά βρουν 
απήχηση στους συναδέλφους. Πρώ
τα ό αντιπρόεδρος Λατζώνης μέ τόν 
παλιό Αρχηγό του συν. Γιαννακό- 
πουλο καί τη παρέα τους, φωνάζουν 
στον κόσμο τοΰ Τραπεζικού μας χώ
ρου νά προσέξη πολύ γιατί τό φαι
νόμενο τής κομματικοποίησης ,μπήκε 
ενεργά στον συνδικαλιστικό μας χώ
ρα, γιαπί όλοι δσσι τά βάζουν μέ 
τό Προεδρείο τοΰ συλλόγου είναι 
κομματικοί πράκτορες καί έχουν ά- 
ναλάβει δεσμεύσεις πού θά ξεπου
λήσουν τούς συναδέλφους, γιατί όλοι 
όσοι άντ ισηρατεύονται τήν πολιτική 
τοΰ προεδρείου τοΰ συλλόγου ένσυ- 
νείδητια ενεργούν κατά τών έπιαγγελ- 
ματικών συμφερόντων. Γ ιατί βλέπετε 
ότι μονοπωλούν όλοι τό ένδιαφέρον 
τους γιά μάς, γιατί μόνο αύτοιί νο
μίζουν ότι πονάνε τό προσωπικό. 
Άλλά συν. Λατζώνη τήν Απάντησή 
τήν πήρατε όχι Από αυτούς πού κα
τηγορείτε, άλλά άπό τούς μέχρι χθές 
συνεργάτες σου. Γ ιατί όλο ι ξέραμε 
ότι στήν παράταξή αας ύπήρχαν 
πολλοί Αξιόλογοι συνάδελφοι πού 
δέν άιντεξαν τήν προδοτική σας στά
ση κάί σάς κατήγγειλαν στό προ
σωπικό γιατί καταστρατηγήσατε τις 
Αρχές τής κίνησής σας, γιατί απο
κομίσατε εκλογικά ικαί μετσκ,λογικά 
οφέλη,, γιατί ξεπουληθήκατε στον κ. 
Θεοφανόπουλο, γΓ αυτό καί διαχώ
ρισαν τήν θέση τους. Καί τελειώνει 
ό άντιπρόεδρος καί έρχεται ό σύμ
βουλος κ. Πετρίδης, Νέα ανακοίνω
ση, νέα κινδυνολογία, νέα κομματι
κοποίηση, νέοι ισχυρισμοί γιά νά ρί
ξει τή δημαγωγία μας, τά ψεύδη ιμας 
καί τούς πονηρούς σκοπούς μας. Ε
πιτίθεται ικατά τής συνδικαλιστικής 
παράταξης «ΠΑΣ'ΚΕ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ». Γιατί κ. Πετρίδη; Ε
πειδή τόλμησαν νά ρωτήσουν τί ή
ταν αυτό πού σάς έκανε νά αλλά
ξετε γνώμη καί μέσα σέ πέντε λε
πτά γιά ένα τόσο σοβαρό θέμα νά 
πήτε ένα «ναι» καί ένα «όχι» στήν 
άπεργία; Άντί σάν υπεύθυνος άν- 
δρας, άφοΰ ήθελες κάτι τέλος πάν

των νά πής, νά έπαναλάβης αύτσ 
πού σέ μένα προσωπικά είπες πα
ρουσία δεκάδων συναδέλφων τό πρωΐ 
τής 26ης ’Ιουνίου έξω άπο τό Κεν
τρικό1 Κατ)μα, ότι βρέθηκες μπρο
στά στό τρομερά δίλημμα πού σάς 
έβαλε ό -κ. Θεοφανόπουλος μέ τήν 
παραίτησή του καί πρακειμένου νά 
όδη,γηθοΰμε σέ περιπέτειες έξ αίτιοί; 
τοΰ ότι ό σύλλογος θά διαλυόταν έρ- 
ριξες ψήφο κατά τής απεργίας, έρχε
σαι καί λές μέ ανακοίνωσή σου ότι 
οί συνάδελφοι τής ΠΆΣΚΕ φοράνε 
παρωπίδες καί ψαρεύουν στά θολά 
νερά, ότι είναι δημοκόποι, ότι κρύ
βονται στήν ανωνυμία. Άλλά δέν ή
ξερες κ. Πετρίδη ότι έπώνυμα έχου
με 'δώσει δύο εισηγήσεις στό σύλλο
γό σας μιά γιά τό άρθρο τού ’Ορ
γανισμού καί μιά ολοκληρωμένη Ει
σήγηση γιά τό καταστατικό. Είμαι 
σίγουρος ότι τόξερες. άλλα πως-"θά 
δημιουργούσες έντυπώαεις. "Εχω ό
μως συν. Πετρίδη τόν πιο Αψευδή 
μάρτυρα γιά νά δείξω στομς συνα
δέλφους τήν Αλήθεια. Τά πρακτικά 
τού συλλόγου (εΰχαριστώ τον κ. 
Θεοφανόπουλο πού μού τά έδωσε νά 
τά διαβάσω). Άπό αύτά μεταφέρω 
τά λόγια σου στή Γενική Συνέλευση. 
Παραδέχεσαι, χωρίς περιστροφές σάν 
δεδομένη τήν ψυχολογική πίεση κά
τω άπό τήν οπαία έγινε ή συνεδρία
ση τής 2,5ης ταυ Ίουνίιου καί ή ο
παία ψυχολογική πίεση λειτούργησε 
όπως λές Αντίστροφα σέ σένα, δυσ
τυχώς ρμως μόνο τ,ή πρώτη φορά 
γιατί στή δεύτερη ΰπέκυψες. Αύτό θέ
λαμε νά πής κ. Πετρίδη. Αύτό θέ
λαμε νά δείξουμε στούς συναδέλφους 
κ. Πρόεδρε, ότι υπήρχε ψυχολογική 
πίεση σ’ αυτό τό συμβούλιο καί κο- 
ρυφώθηκΕ μέ τόν καθαρά εκβιασμό 
τής παραίτησής σας. Δέν είσηγή,θή
κες ιχ!. Πρόεδρε πρώτος γιά νά μήν 
επηρεάσεις, παραιτήθηκες στο τέ
λος κΓ άλλαξες τήν απόφαση.

Συνάδελφοι μετά Απ’ αυτά Αρχί
ζουν οί συνέπειες. Ό Πρόεδρός μας 
παραιτεΐται Από τή θέση του σάν 
γραμματέας τής ‘Ομοσπονδίας άφοϋ 
φυσικά άπό τούς πΕ,ρισσότερους συ
ναδέλφους - μέλη τής ΟΤΟΕ ζητιέ
ται νά έκπέσει άπό τό Αξίωμά του. 
Δέν είναι παραίτηση, αΰτή, είναι διω
γμός, μήν κρυβόμαστε. Οί Αγαθές 
σχέσεις καί οί κοινές Ανακοινώσεις 
μέ τόν σύλλογο τής Άθήνών στα
ματούν, φθάνουμε πάλι στή πόλωση, 
μιά άλλη μορφή τής έπσχής Πίσκου- 
που - Πκιτάκου. Οί σύλλογοι βοη
θητικού προσωπικού βγάζουν ανα
κοινώσεις κοινές μέ τό σύλλογο τής 
Αθήνας καί όχι μέ τόν δ ,κό μας, 
ό όποιος σάν στόχο του έχει βάλει 
τόν Πρόεδρο τής ‘Ομοσπονδίας πού 
κ>αί αυτόν κατηγορεί γιά κομματικό 
πράκτορα. Μά τήν απάντηση σάς 
τήν έδωσε καί αυτός. Σάς ζήτησε νά 
παρευρεθεΐ, γιατί δέν τό κ αλέσατε 
έσεΐς καί περιμένατε νά τό κάνου
με έμεΐς σήμερα; Σάς Αρκεί όμως 
νά βγάζετε ανακοινώσεις καί νά 
προσπαθείτε νά στηρίξετε τις ένέρ- 
γειές σας. "Ετσι πολλές φορές βλέ
πουμε νά "φέρνετε στούς ισχυρισμούς 
σας τό γεγονός ότι πρώτος έσεΐς 
καλέσοσε το έκτλεεστικό τής ΟΤΟΕ 
σέ κινητοποίηση γιά τό άντεργατικό 
νομοσχέδιο, διεκδικώντας αγωνιστι
κά πρωτεία, ένώ ικαί έδώ ψεύδεσθε 
γιατί όπως καί ό κ. Παπα,μάργαρης 
μάς είπε στις 30 τοΰ Μάρτη, μιά 
μέρα πιο μπροστά ή ΟΤΟΕ σάς κα- 
λσΰσε σέ συμβούλιο καί γι’ αύτό τό 
θέμα Δέν άναφέρομα,ι επίσης κ. πρό
εδρε στούς ψιθύρους πού κυκλοφο
ρούσαν τότε έν όψει Αρχαιρεσιών τής 
ΓΣΕΕ στήν Καβάλα.

Μέσα στις δικαιολογίες πολλές 
φορές έπεστράτευσες τήν πλαστή ό
πως λέτε πλειοψηφία τής ΟΤΟΕ. 
Άλλά πέστε μας κ. Πρόεδρε όταν 
διωρισθήκατε γενικός γραμματεύς 
της τί κάνατε γιά νά τροποποιήσετε 
αυτά τά άσχημα κατά τήν άποψή 
σας; Δέν σάς εφθασε ό χρόνος; Νο
μίζουμε πώς άκαιρ,α τό θυμηθήκατε.

"Ας μήν άναφΕρθύ συνάδελφοι στά 
τόσα άλλα πού άφοριοΰν τή δράση 
τού Δ.Σ. στό χώρο μας. Θά ξανα- 
πώ όμως γιά παλλοστή φορά τή δια
πίστωσή μας ότι τό συνδικαλιστικό 
κιίνημ'α πάσχει γενικώτερα καί τό 
* λέπουμε καθαρά μέσα στό δικό 
μας σωματείο. Είμαστε υποχρεωμέ
νοι άπόψε έλώ νά συζητήσουμε άν 
θά Αποδώσουμε μοιμφή ή σχι στό Δ. 
Σ., άντί νά μιλάμε γιά οργάνωση, 
γιά σωστή δουλειά, γιά νέες διεκδι
κήσεις. Τόσα καί τόσα θέματα πε
ριμένουν λύση. Πότε έπι τέλους θά 
καταλάβουμε ότι τά μιικριοοικοναμί- 
στηκα πρσβλη ματάκια δεν Αποτελούν 
τό Α καί τό Ω τών προβλημάτων 
ιμας Πότε έπι τέλους θά καταλάβου
με ινά κάνουμε πιστεύω μας τον σε
βασμό τής προσωπικστητος τοΰ κά
θε συναδέλφου, την διαφύλαξη τών 
δικαιωμάτων καί τών συνδικαλιστι- 
ικΐών ελευθεριών μας.

’Εμείς ή Δ.,Ε.Σ.Κ. προτιμάμε νά 
κοιτάμε μπροστά καί βλέπουμε ότι 
ύπάρχει πολλή δουλειά γιά δημι
ουργικά Αποτελέσματα.

Κύριοι του Δ. Συμβουλίου δέν εί
μαστε κομματική βαβελ. Είμαστε 
-μιά συντονιστική Επιτροπή πού μέ
σα της, τρεις δημοκρατικές κινήσεις 
ή «ΠΑΣΚΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ
ΖΑΣ», ή «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙ ΚΗ ΕΝΩΤΙ-

ΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» καί ή «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙ
ΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» μετέχουν ίσότι-, 
μα σέ κοινές έπεξεργασίες καί προσ
παθούν .νά γίνουν οί φορείς τοΰ γνή
σιου συνδικαλιστικού κινήματος, ένός 
κινήματος μαζικού, δημοκρατικού καί 
πάνω άπ’ όλα ενωτικού.

Υπερασπίζουμε τήν Ανεξαρτησία, 
μας Από τήν εργοδοσία καί τήν Κυ
βέρνηση καί τήν αυτονομία μας Από 
τά πολιτικιά κόμματα. “Εχουμε έκλέ- 
ξει το·ν διάλογο σάν μέσο γιά τήν 
προώθηση τών στόχων μας στή συν
είδηση τής πλειοψηφίας.

Στή σημερινή Συνέλευση συνά
δελφοι, ή θέση μας είναι ξεκάθαρη. 
Λέμε ανεπιφύλακτα «ΝΑΙ ΣΤΗ 
ΜΟΜΦΗ» καί δεχόμαστε τήν εξαί
ρεση τών δυά συναδέλφων Κ αρα- 
γιάννή - Διλιντά.

Θέλουμε τό πανελλαδικό ψήφι
σμα. καί θά κινηθούμε μέ τρεις βα
σικές θέσεις:

1) Μομφή στό Δ.Σ.
2) Αγώνας σ’ όλα τά επίπεδα, 

συγκεντρώσεις, υπογραφές, έκδηλώ- 
σεις, έπεξεργαισίες γιά αλλαγή κα
ταστατικού - οργανισμού κλπ. καί

3) Δημακ,ραπτική συσπείρωση..
"Ετσι ή ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟ

ΤΗΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙ
ΝΗΣΕΩΝ μαζί σας συνάδελφοι, θά 
μπορέσει νά (φτάσει δυνατή στις Αρ
χαιρεσίες καί νά παίξει άποφασι- 
ατικό ρόλο στό χτίσιμο ένός αυτό
νομου μαζικού; δημοκρατικού συλ
λόγου.

Σάς ευχαριστώ.

ΑναΗοίνωση
ΙΙΪΙ.Υ.Π.Ε.Τ.

Τό Συμβούλιο τοΰ Ταμείου Υ
γείας κυκλοφόρησε τήν άκόλουθη 
άνακοίνωση:
Αγαπητοί Συνάδελφοι.

Γνωρίζομεν ύμΐν, δτι τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον .τοΰ ήμετερου 
Ταμείου, άπεφάσισε τήν ένίσχυ- 
σιν τών γονέων - συναδέλφων, 
καί διά περίοδον 1976—1Ρ77 μέ 
τό μηνιαΐον βοήθημα τών δρχ. 800 
άντί τού μέχρι τοΰδε καταβαλλο- 
μένου έκ δρχ. 500, διά τήν συμ
μετοχήν τών τέκνων των εις Βρε- 
φονηιπα,κούς Σταθμούς καί Νηπι
αγωγεία· -

Δραττόμεθα της εύκαιρίας, νά 
σας πληροφορήσωμεν δτι τό Δ.Σ. 
τοΰ Ταμείου μας καταβάλλει συν
τόνους προσπάθειας διλ τήν έπι- 
τευξιν συνεργασίας μετά Βρεφο
νηπιακών Σταθμών καί Νηπια- 
γωγείων λειτουργούντων ύπό τάς 
καλλιτέρας τών προϋποθέσεων, 
διά τήν ανευ ούδεμιας έπιβαρύν- 
σεως τών συναδέλφων κατά τήν 
συμμετοχήν τών τέκνων των εις 
τούτους.

’Ήδη εύρισκόμεθα εις τήν εύ- 
χάριστον θέσιν νά σάς άντ.κοίνώ- 
σωμεν δτι εις τούς κάτωθι Στα
θμούς καί Νηπιραγωγεΐα οί γο
νείς - συνάδελφοι (άρρε/ες καί 
θήλεις) δύνανται νά άποστείλωσι 
τά τέκνα, των άνευ ούδεμιας έπι- 
βαρύνσεως:
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

1) Βρεφονηπιακός Σταθμός 
«ΚΡΙΈΛΗ» Κυπρίων 'Ηρώων 
12 ΗΛΙΟΪΙΊΟΛΙΣ, τηλέφ. 991. 
6115.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1 ) Νηπιαγωγεΐον «ΚΓΨΕΛΗ» 
Πρωτόπαππα 36, ΗΛ10ΓΠ0- 
ΑΙΣ. τηλ. 9926339.

2) Νηπιαγωγεΐον «ΛΕΝ1Κ A 
ΣΚ0ΓΛ» Κυκλάδων 61. ΑΓ. ΠΑ
ΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 6510922-

3) Πρότυπον Μοντεσσοριανόν 
Νηπιαγωγεΐον «0 ΕΤΑ ΓΕΛΙ- 
ΣΜΟΣ» Μιλτιάδου 59, Ν. ΣΜΤΡ 
ΝΗ, τηλ. 9811700.

4) Πρότυπον Νηπιαγωγεΐον 
«Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔ0Τ» Άν. Παρα
σκευής, 67, ΧΑΛΑΝΔΡΙ τηλέφ. 
6811164.

5) Ποότυπον Νηπιαγιογεΐον 
«0 ΠΙΝΟΚΙΟ» Λ. Πεντέλης καί 
Διονύσου 55 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, τηλ· 
6826576.

Σημείωσις: Διά πάσαν σχετι
κήν πληροφορίαν δύνασθε νά ά- 
πενθύνεσθε εις τόν Σύμβουλον τοΰ 
Ταμείου αας κ. Αντώνιον Σαρ- 
Ρήν (τηλ! 3251437 - 7704909). 
ΕΚ ΤΟΤ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ



Ή ομιλία τού ουναδέλ. Εύάγ. ΖΕΚΑΚΟΥ
Σ υνάδελψοιΐ ,

Σκοπός καί νόημα τής σημερινής 
Γ.Σ. εΐνσι ή άινατοιμία τής ψήιφιου 
μας στο Δ.Σ. τής 25)5)76 πού κα
τέληξε στη -μη συνέχιση τής άπερ- 
γιακής εκδήλωσης για τον σντεργα- 
τικό ήδη νόμο 330)76.

Τά γεγονότα καί οί ψηφίσαντ-ες 
ύπέρ ή κατά-είναι σέ όλους μας γνω
στά, ώ-στιε ή άναδιρομή σέ αύτά νά 
μη προσφέρ-η πια κανένα Καινούργιο 

στοιχείο στην όλη υπόθεση.
’Εκείνο στο όποιο θά σταθώ, καί 

τό όποιο επίτηδες άπασιωπήθηκε ;μ|έ- 
χρι τώρα, δοτό όλους όσους καπ-α- 
πιαστήκανε μέ Ανακοινώσεις στο θέ
μα α,ϋτό' είναι τό νόημα της αρνη
τικής ψήφου· τής διικιάς μου και ό
σων άλλων συμβούλων — αυτό βγαί
νει βέβαια άπό τά πρακτικά — έκα
ναν την ίδια ή σχεδόν την ίδια άξιο- 
λόγησν,

Τό -νόημα λοιπόν τής άρνησης 
στην συνέχιση τής άπεργί-ας δεν ή- 
τοον ότι επιδοκιμάζαμε ικιατά κανένα 
τρόπο τό ύτπό -κίριί-αν — τότε — νο
μοσχέδιο. Ή Αποδοκιμασία του σάν 
νομοσχέδιο πού δέχθηκε τις τόσες 
τροποποιήσεις και πού σήμερα είναι 
νόμος τού Κράτους, άπό μέρους τής 
Προοδευτικής Συ/δι-κλφϋστικής Κ ινή- 
σεως τήν όποιαν έκίτιροσωπώ1, ήταν 
καί είναι δεδομένη. Ποτέ καί που
θενά δεν έλέχθη άπό μέρους μας, ότι 
τό - σμοσχέδιο ή άν Θέλετε ό Αντερ- 
γαπκός ήδη, νόμος 330)76 είναι αυ
τός πού έπρεπε νά είναι· δη,λ. ή ά- 
σπ.δα τών δικά ωμάτων τών εργαζο
μένων στις αυθαιρεσίες -τ-Ά εργοδό
του καί τής -Πολιτείας. Τό γεγονός 
ότι δέχθηκε τις όσες τροποποιήσεις 
δέχθηκε είναι άπόδει-ξι τής πρόχει
ρε τητος καί τής βιασύνης μέ τήν ο
ποίαν περιβλήθηκε. Συνεπώς ένα τό 
κρατούμενο! !

Άποδοκι μάθαμε τό νομοσχέδιο 
έστω καί αν σάν Τραπεζοϋπσιλλή- 
λους δέν μάς έθιγε.

Το αποδοκ-ιιμάσαμ-ε γιατί είχαμε 
περισσότερες άπ-αιτήσε-ις άπό μια 
ί< υβέρνησι πού άνέλάβε μ-ετά άπό 
7χρονηι σκλαβιά.

Περιμέναμε περισσότερα άπό αυ
τόν πού ό σημερινός κατήγορός μας 
κ. -Διλιντάς άπένειμιε δημόσια έπαι
νο μέ άνακοίνωσι του πριν ή περι
μένει δείγμοπ-α τής φιλεργατικής του 
πολιτικής.

Αλλά δυστυχώς ό συνάδελφος αυ
τός νομίζει ότι ό ρόλος ταυ είναι 
νά κατ-ηγαρή τούς πάντ-ας καί τά 
πάντα, πιστεύοντας ίσως, πώς ή λά
σπη πού ιμέ τόση εύικο-λία μοιράζει 
δεξιά καί αριστερά βά τόν βοηθήση 
νά χτίση τά σκαλοπάτια γιά νά ά- 
νεβή έκεΐ πού πάντα ήτοον ό στόχος 
των προσωπικών του φιλοδοξιών.

Αλλά ας μή φεύγουμε άπό τό θέ
μα μας.

"Εχοντας λοιπόν δεδομένη τήν αρ
νητική μας θέσι- άπέναντι οπό νομο
σχέδιο έξηγώ oar τό νόημα τής ψή
φου -μου ήταν ότι ήμουνα σέ Αντΐθεσι- 
ιμέ τον τρόπ-ο πού μεθοδευότανε ή 
άντίδιρασι στό νομοσχέδιο.

Πίστευα καί πιστεύω πώς Αγώ
νας γιά ένα τόσοι σπουδαίο νομο
σχέδιο, δέν είναι δυνατόν νά προ
γραμματίζεται μέ σπασμοδικές κι- 
νίσεις καί αντιδράσεις 24ώρων απερ
γιών.

Αΰτό καί μόνο τό γεγονός πού εί
ναι όφθαλμιοψανές δείχνει ότι ό άγώ- 
νας γιά τό νομοσχέδιο ήταν όπως 
πολλοί έγραψαν — ΠΟΥΛΗΜΈΝΟΣ.

Πουλημένος ναι! ! αλλά άπό 
ποιύς;;;

Άπό αυτούς πού όταν κοιμόντου
σαν οί άλλοι φύλαγαν τις Θερμοπύ
λες καί ξύπναγαν μέ τ-ηλεγραφ'ήμά- 
τα καί παραστάσεις όλους τούς κλά
δους τώ-ν έργαζομέ/ων;;

"Ή άπό αυτούς πού γιά νά, κά
νουν τήν Απεργία είχαν ήδη κάινει 
τις συμφωνίες τους μέ τήιν Κυβέρ- 
νη,σι καί τούς εργοδότες τους για 
νά μήν τούς «πόνεση» ή απεργία;;,

"Έτσι — είναι βέβαια γνωστά — 
ενώ εμείς απαγορεύαμε νά άΦοίξο-υν 
έστω καί τά Ανταλλακτήρια τού Έλ- 1 
ληνικιοϋ καί των -Εύζώνων, άλλες - 
Τράπεζες, αυτές δηλ πού εμφανι
στήκανε μετά σάν τιμητές τοΰ Συλ
λόγου, διευκιολήναυε τήν συναλλαγή.

’Αλλά τό θέμα αυτό είναι άπό τά 
γνωστά καί δέν θά μπω σέ λεπτο
μέρειες.

Είναι πολύ εύκολο λοιπόν νά άντι- 
στρέφωνται ο-ί ρόλοι, όταν μάλιστα 
στο χώρο μας βρίσκονται συνάδελ- ■; 
φιοι πού υιοθετούν ελαφρά τή καρδίρ 
τήν άλφα ή βήτα θεωρία, απλώς καί 
μόνον γιά Αντ ιπολ ιτευτικούς σκο
πούς.

Γιαπί άν ήσαν άγωνιστές θά έκα- 
ναν τόν αγώνα τους κ-αί κατά τήν ί 
4-8ωρη απεργία. Τότε πού σείς κ. 
Διλιντά εΐχσιτε έξαφανισθή, καί όταν 
έν συμθουλίψ έιρωτηθήκιατε πού βρι
σκόσαστε τήν Δευτέρα καί τήν Τρί- 
τη, άπαντήισατε πώς. . . πήγατε στο 
Κατάστημα ' Ιπποκιράτ-ους. Καί... 
βέβαα καί τό κατάστημα αΰτό εί-χ-ε j 
ανάγκη συμπαράστασης των οργά
νων τού Συλλόγου, άλλά, κ-ατά τρό
πον περίεργο τήν Τετάρτη τό πρωί 
«ίέκφ-αινούσατε λόγους» πρό τοΰ Κεν
τρικού. Γιατ! λοιπόν αυτή ή αλλαγή 
στην μιεθόδευσι τοΰ αγώνα σας;

Αυτή λοιπόν εΐνάι ή Αντικειμενική 
Αλήθεια. Αλήθεια πού -έπι,σφραγίζε
ται άπό τό άνομο ι ο τής συν- j 
θέσεως πού -άπετέλεσε τό σύναλ-ο I 
των ψηφισάντων ύπέρ τής μιάς ή I 
τής άλλης άπο-φάσεω-ς, ’Ανόμοιο 
πού απέδειξε πώς κα,μμτά γραμμή ή 
έπιιρροιή-.δέν έξασκ-ήιθηικ-ε στούς συμ- 
βούλους, δ,τι κι’ άν ψήφισε ό καθέ
νας, αφού, βρέθηκαν σύμβουλοι τού | 
αυτού ψηφοδελτίου νά ψηφίζουν άν- : 
τίθεσα ό ένας άπό τόν άλλο.

Συμπέρασμα. Ή απόφαση τοΰ 
Δ.Σ. ήταν μ ict απόφαση έπί ένός 
πολύ σοβαρού θέματος που πήρα
με, άφοϋ ό καθένας έκρινε μέ τά δι 
κά του μέτρα κιαοί σταθμά, τό γένι-" 
κό καθώς καί τό ειδικό συμφέρον 
μας σάν -εργαζομένων στον γενι'κώ- 
τερο χώρο, -καθώς καί σάν τραπε- 
ζσϋπαλλήλων. Κατά συνέπειαν, άν ή 
άτπόφαισί μας δημ ιούργη,σε δυσαρέ
σκειες," αιύτό δέν άποτελούσε καί δη
μιουργία δικαιώματος ΚΑΜΕΝΟΣ 
νά άποκσλεση τόν ΟΠ-ΟΙΟΝΔΗ ΠΟ
ΤΕ ,μέ επίθετα τά όποια αποτελούν 
ντροπή κυρίως γι’ αυτούς πού τά ε
κτοξεύουν.

Βέβαια ίσως είμαι νέος καί σάν 
συνδικαλιστής κ-αί σάν συνάδελφος 
γιά -νά προσπαθήσω νά δώσω μα
θήματα συνδικαλιστικής Αγωγής. 
Άλλα γνώμη μου είναι πώς ή οξύ

τητα πού θέλουμε τυχόν νά δημιουρ
γήσουμε δέν -μάς απαλλάσσει τής 
ύποχρεώσεως νά είμαστε κόσμι-οι καί 
εύγενεΤς. Καί αΰτό δέν αποτελεί μία 
κουβέντα τής στιγμής. 'Υπάρχουν 
κείμενα τής κίνησης τήν οποίαν εκ
προσωπώ. αντιπολιτευόμενα τόν τό
τε σύλλογο. Πουθενά δεν υπάρχουν

σι χαρακτηρισμοί που κοσμούν τα 
φυλλάδια καί τις ανακοινώσεις των 
σημερινών άντ [-πολιτευόμενων τόν 
Σύλλογο. Καί μεις άρθρογραφήσα- 
με καί μεΐς κάναμε άντιπολίτευσι. 
Πάντα όμως σεβόμαστε πρώτα τούς 
συναδέλφους και! μετά τούς έαυτούς 
μας.

Ακόμη θέλω νά έπισηιμάνω, πώς 
ή τακτική τής δι’ υπογραφών συγ- 
κλήσεως γενικής Συνελεύσεως, όταν 
π.χ. 300 συνάδελφοι- έχουν ιδαφορε- 
tiikdJ γνώμη οπό χειρισμό ώρισμέν-ου 
θέματος (άς μήν αναφέρω τό πώς 
μαζεύονται σί υπογραφές επάνω στην 
πί-εσι τής δουλειάς) καί έφ’ όσο-ν 
δέν γίνεται- μέ τήν δέουσα σοβαρό
τητα (μιλάω γενικά αύτή τή στι
γμή) θά γίινη τρσχίοπέιδη, στην πο
ρεία τού έικάστοτε Συλλόγου. Κι’ 
αΰτό τό θέτω γιατί έχω τήν πληρο
φορία πώς μετά τήν σημερινή Γ.Σ., 
καί έφ' όσον ή έξέλι,ξι τών πραγμά
των δέν είναι σ-ώτή πού επιθυμεί 
μιά συγκεκριμένη ό-μά&α συνδικιαλι- 
ζομέννω συναδέλφων, υπάρχει- «ρε
τάλι» τριακ-οσίων περίπου ύτογρα
ψών, πού κ-ατ-απέθηικε λίγο πρί-ν ά:> 
χίση τίς εργασίες της ή σημερινή 
Γ. Σ. μ-ετά τήν άποκάλυψι τού ρό
λου τους άπό τήν «Τραπεζιτική» γιά 
νά ξαιναρχίση άπό τήν Αρχή ή διαδι
κασία τής Γ.Σ. Καί όλα αυτά τήν 
στιγμή πού τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου 
είχε εγγράφει στήν πρόσκλησι τής 
όλ-οιμελείας τής 31)5)76 σάν θέμα 
«Αρχαιρεσίες». ΓI AT I Λ,Ο IΠ-ΟΝ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ 
ΠΡΟΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;;

Συνάδελφοι, ύπό τήν πίεσι δύο 
Γενικών Συνελεύσεων σέ 7 μήνες σο
βαρός προγραμματισμός τής δράσε- 
ως τοΰ Σ υλ,λογ ικιού οργάνου δεν μπο
ρεί νά ύπαρξη. Μολονότι ύπήρξαιν έ- 
πιτεύγματα, -καί μάλιστα τεράστια 
(μή πτυχιοϋχσι), κανείς δέν μπορεί 
νά δ- ανοηβή ότι υπό άλλες συνθήι- 
κιε,ς δέν 6ά υπήρχαν περισσότερα.

Τελειώνοντας επανέρχομαι στό θέ
μα τής προτάσεως -μομφής καπά τού 
Δ.Σ., πού σημ-αίνιει μομφή κοιτά τής 
Αποψάσεώς μας, νά μή συιμμετά- 
σχουμιε στήν παράταση τής απερ
γίας -κατά 24 ώρ-ες;

Οί θέσεις μας' όμως, καιί οΐ απο
φάσεις -μας -έπί σοβαρότατων θεμά
των ικ-αί ειδικότερα θεμάτων που Α
φορούν άμεσα τνή θέσι μας σάν ερ
γαζομένων, δέν μπορεί νά λαμβά- 
νωνται —Αγαπητοί Συνάδελφοι—- 
μέ -κριτήρια έξυπηριετήσεως σκοπών 
ασχέτων προς τήν ιδιότητα τοΰ ερ
γαζομένου κα-i νά έπη-ρ-εάζωντ-αι άπό 
τίς πολιτικές μας πΐπο-ιθήσε- -ς ή άπό 
αγωνιστικές κραυγές πο-ύ τελικά 
στρέφονται -έναντίοιν μας.

Άπτ&είχθη, ότι ή 24ωρη παράτα
ση τής άπεργίας, ιδέν έξυπηρ-ετοΟσε 
καβάλου τό συγκεκριμένο θέμα δηλι. 
τήν μή ψήφιση τοΰ άντιεργατι,κο ΰ νο
μοσχεδίου. Μέ τήν στάσι μας, Α- 
ποδείξαμε, ότι είμαστε συ,νεπ-εΐς συν
δικαλιστές, συνεπείς άγωνιστές, τί
μια:- π-ρο-απσιστές τών συμφερόντων 
)μας σάν εργαζομένων καί σάν Ελ
λήνων Πολιτών, άλλά κυρίως, άγρυ
πνοι φρουροί τών συμφερόντων τών 
-μελών τοΰ Συλλόγου μιας καί κατ’ 
έπέκτασιν όλων τών έργαζομ-ένων- 
στήν Εθνική Τράπεζα.

Κάθε μέρα πού παιρνάει δικαιώ
νει άκιόμη περισσότερο τίς θέσεις 
ιμας καιί άποίδιειικνύει τήν ορθότητα 
τών άπόψεών μας·.

Ή ομιλία του συν. ΣΤΕΦ. ΠΥΚΝΗ

Ή όμιΑία τοΰ συναδέλφου I. ΖΪ1ΡΡΟΥ
Συνάδελφοι,

Μέ -μιά πάγια δίκιά μου τακτική 
δέν θά -σάς απασχολήσω παραπάνω 
άπό 4—·5 λεπτά..

Ή Δημοκριατική Συνδικιαλιστική, 
Συνεργασίια, πιστή στην προσπάθεια 
γιά ενημέρωση τών συναδέλφων ιμα-ς, 
ικιαί δουλεύοντας συνέχεια γιά τό ξε- 
σκέπασμα τοΰ ιράλου τού Προεδρείου 
τού Συλλόγου μας, κάνει τίς πιό 
κάτω διαπιστώσεις, μετά τήν προ
δοσία -καί πιστεύει ότι έτσι βοηθάει 
σ-ήν πρόοδο τής συνδικαλιστικής 
δουλειάς μέσα στήν Τράπεζα.

Ή Δημοκρατική Συνδικαλιστική 
Συνεργασία, πιστεύει ότι τό ξεπού
λημα τού άπεργι-αικοΰ αγώνα, άπό τό 
Προεδρείο, -είναι ,μονάχα ένα μικρό 
οφθαλμοφανές δείγμα τής ουσίας 
τού Προεδρείου. Πιστεύει ότι είναι 
ενα μικρότατο αποτέλεσμα μιάς ο
λόκληρης διαδικασίας, μιάς διαδικα
σίας πού όφιείλετα» στήν ίδια τήν 
σύσταση καί σπήν ίδια την φύση τοΰ 
Προεδρείου!

Δηλαδή ή Δημοκρατική Συνδικα
λιστική Συνεργασία καταγγέλλει 
στά -μάτια τών συναδέλφων μας, τόν 
ρόλο τοΰ Προεδρείου σάν εργατοπα- 
τερικό καί κρατικοισυνδιικαλι-στιικό. 
Δηλαδή, οπωσδήποτε, άντισυναδελφ-ι- 
κό. Γιά νά δούμε τί είναι τό Προε
δρείο, δέν μάς μένει παρά νά δού
με άν μοιάζουν οί πράξεις του, μέ 
όλα όσα κάνουν οΐ έργατοπατέρες 
συνδιικαλιστές.

Οΐ έργατοπατέρες, όταν επικοι
νωνούν μέ τούς συναδέλφους, θεω- 
-ροΰν -ύπέρτατιο χρέος νά διατηρήσουν 
τήν θέση τους, φωνάζθ!υν γιά τήν 
πάντα κρίσιμη περίοδο, χωρίς όμως 
νά μάς λένε, ποιά είναι ή σχέση 
τής ’ Εθνικής άκ-εραιστητας άπό τήν 
-μιά -μέ τήν δίκιά τους την πολυθρό
να δοτό τήν άλλη.

Οΐ ικρατ-ιιχοσυνδικαλιστές έργατο
πατέρες, είναι μιά διφορούμενη κα
τάσταση, άνάμεσα στούς εργαζομέ

νους -καί τούς έργοδότες Είναι τό 
μέσον τ-οϋ έργο-δότη. πού χρησι.μο- 
ποΊΕΪται, ντυμένο συναδελφ «κά, γιά 
νά άπιοκιοιμήιση τούς συναδέλφους 
-μας. Είναι τά όργανα πού μάς α
στυνομεύουν γιά λογαριασμό τής Ερ
γοδοσίας !

Έτσι μάς στρέφουν σέ μικ-ριοΰλες 
-καί άσή,μαντες διεκδικήσεις, πού σχε
δόν πάντα είναι κανονισμένες άπό 
την εργοδοσία καί πού ξανεμίζονται 
τήν ίδια κιόλας στιγμή άπό τόν πλη
θωρισμό. Κ-αί έτσι έμ-είς χωρίς νά 
τό -καταλαβαίνουμε ήσυχάζουμέ καί 

ί εύλσγιοΰμε. Οΐ εργατοπατέρες ξέρουν 
ότι, -κέρδισαν τήν εμπιστοσύνη, μας, 

j 'κκχί ταυτόχρονα εφάρμοσαν τίς δια- 
! ταγές τοΰ έργοδότη. Ό εργοδότης 
: χαίρεται πού μάς έκλεισε μέ -μιά 

μπουκιά τό στόμα!
| ΟΪ κροΓΓ-ικοσυνδ-ικαλιστές, βέβαια 
; είναι απολογητές -καί άνθρωποι το-0 
j εργοδότη -καί ιδέν ντρέπονται νά ύ- 
j ποιστιηρ-ίζο-υν πώς πρέπει -νά πέση 
άπάνω -μας ό αγώνας, άνάμεσα στά 
διάφορα Τραπεζικά -μονοπώλια καί 

■ συμφέροντα.
I Συνάδελφοι,
| Οΐ έπαχές άλλαξαν, οΐ κρατικο
ί συνδικαλιστές έργατοπατέρες τό ξέώ 
| ρουν πολύ -καλά, τό ξέρει καί ό έρ- 
j γαδότης πολύ καλά, Δέν περνάει ή 
ι παλιά άπόλυτη, διαταγή., οΐ συνάδολ- 
Φοι, σιγά-σιγά μετέχουν στά κοι
νά, νιάζσνται, δέν ξεγελιούνται εΰχο- 
λα καί έτσι, οί έργατοπατέρ-ες ντύ- 

: νονται δημοκρατικά κοστιαύμ ια.
Υποτίθεται ότι μετέχουν στις α

περγίες. θυμούνται τις Εθνικές έπε- 
I τείους, τις Πρωτομαγιές καί βέβαια 
j διαστρεβλώνουν, κατόπιν διαταγής, 
τά νοήματα. Οί ικράτνκσσυν5ικιαλ.ι- 
στές έργατοπαιτέριες είναι μιά ζωή 
γεμάτη διαδρόμους. ΣυναντσΟν ψη
λά πρόσωπα καί σημαντικούς παρά
γοντες. ι Είναι φανερό ότι αυτούς 

\ τούς παράγοντες τους βάζουν νά ρυ
θμίζουν τίς δικές μας ζωές, άλλά σέ

| τέτοιο μέτρο πού βολεύει τήν εργο
δοσία !

Τό Προσωπείο τών * ’ Εργατοπατέ- 
; -ρων πέφτει, όταν συμβαίνουν μεγά
λες -κινητοποιήσεις τών εργαζομένων 
πού δέν ελέγχουν οί έργοδότες Αυ
τές οί κινητοποιήσεις, οί Απεργίες, 
φέρνουν σέ φοβερή θέση, τούς εργα
τοπατέρες. Τί νά κάνουν; -Πώς νά 
φερθούν σέ μιά Πανεργατική Απερ
γία; Πώς θά γίνη νά τήν διαλύσουν 
αθόρυβα καί μεθοδικά; Καί έτσι α
ποφασίζουν, συμμετέχουν, τήν σαμ
ποτάρουν άπό τά μέσα κιαί τελικά, 
όταν ή κινητοποίηση δυναμώνει, α
ποχωρούν διασπώντας τόν Αγώνα!

"Ομως αύτές οί κρίσιμες στιγμές 
είναι πού καθορίζουν τήν φύση, τών 
συνδικαλιστών καί τήν σύσία του 
συνδικαλισμού πού -κάνουν. Ό -μό
νος τρόπος γιά νά παυσουν οί κρα- 
τικοσυνδικιαλι-στές νά είναι μεγάλη, 
ανασταλτική δύναμη είναι ή μαζική 
συμμετοχή -μας στά κοινά. Ό πλα
τύς συνδικαλισμός τών συναδέλφων? 
Δηλαδή -μέ τήν γνώση τής συμ-περι- 

| φοράς τών έργατιοπατέρων, πετυχαί
νουμε τό ξεσκέπασμα τής τακτικής 

- τους.
Γ ι ’ αΰτό, κάθε -κατάστημα θά πρέ

πει τώρα νά είναι μιά μικρή Γενική 
; Συνέλευση όπου θά ζυμωθούν όλες 

οΐ απόψεις, έτσι θά παύση ή άγνοια 
καί ή - μοιρολατρία μας:

Γιά τούς πιό πάνω λόγους, ή Δη
μοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργα
σία καταγγέλλει τό Προεδρείο, υπο
στηρίζει τήν πρόταση μομφής, καί 
καλεί σέ έτοιμότητα καί συμμετοχή 

ί στά -κοινά τούς συναδέλφους. Δέν 
[ φθάνει μόνην ή ψήφος σας, χρειάζε
ται τεράστια ενεργοποίηση γιά νά 
Απαλλαγούμε άπό τό έργατοπατε- 
ρι-κό συνδικαλισμό!

Στήν άνόιλυση πού προηγηθήκε, 
κάθε ομοιότητα έργ-ατοπατέρων καί 
τοΰ ΠρΡεδρ-είου, είναι ένα έπι,χείρη- 
μα ύπέρ τής μομφής. Φθάνει συνά
δελφοι.

Συνάδελφοι,
«Καταγγέλλω ανοικτά ότι τό ίε- 

ρώτιερο -καί ισχυρότερο όπλο τών έ-ρ- 
γαζοιμένων Η ΑΠΕΡΓΙΑ χρησιιμο- 
πο-ιήθη-κε γιά νά π,αγιδεύση τον κλά
δο μας καί νά τόν έντάξε- μέσα σ’ 
ένα φοβερό κύκλωμα έξυπη-ρετησεως 
πόσης ψύσεως καιί μορφής συμφε
ρόντων καί προσωπικών φιλοδοξιών».

"Ετσι αρχίζει τήν άνακοίνωσή του 
τής 31)5)76 ό Πρόεδρος τού Συλ
λόγου μας -καί δηλώνω ότι συμφωνώ 
Απόλυτα μαζί του -μέ τά παραπάνω.

Άλ-λά λίγο πιό κάτω οπήν ίδια 
ανακοίνωση ό κ. Πρόεδρος γράφει:

«Ό Σύλλογός μας καί μέσω αυ
τού τό ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙ
ΚΗΣ ΤΡΑΠΙΕΖΗΣ, ήταν ο Απαραί
τητος σύμμαχος γιά τήν επιτυχία 
τοΰ σκοπού, άλλά ταυτόχρονα καί 
ΟΥΜα πού άπό -καιρό επιδιώκουν νά 
σφ-αγιάσουν στό βωμό τών επιδιώξε
ων τους. Γιατί -είναι ή μεγάλη δύνα
μη τοΰ Κλάδου,

Σ’ αυτή τήν προσπάθεια πού έγ
καιρα είχαμε έπι-σημάνει σταθήκαμε 
τό -μεγάλο εμπόδιο».

"Οχι κ. Πρόεδρε. Έδώ δέν μπο
ρώ νά συμφωνήσω μαζί σας. Δέν 
σταθήκαμε τό «ΜιΕΓΆΛΟ ΕΜΠ-Ο- 
ΔI Ο». Μέ τήν αποδοχή, παρά τήν 
διαφωνία σας, τής 48ω-ρης άπεργίας 
οητίς -24 καί 25 Μαίου, ένώ γνωρίζα
τε πώς καί πού είχε λ,ηφθή αύτή ή 
απόφαση, τούς ανοίξατε τήν λεωφό- 

' ρο γιά τήν έπ-ιτυχία τ-οΰ σκοπού 
τους. Ή Απόφασή σας νά μή συν-ε- 
χι-σθή ή απεργία ικίαί στίς 26 Μαΐ- 
συ, δυστυχώς υπήρξε ένα ΜΙΚΡΟ 
ΕΜΠΟΔΙΟ μέσα στη λεωφόρο πού 
τούς είχατε ήδη Ανοίξει, έτσι- ώστε 
νά μπΟροιΰιν νά θριαιμβσλογοΰν μέ 
τ-ήιν δι-m ολογία ότι κέρδισαν ένα 
δύσκολο άγώνα. Τό ΕΜΠΟΔΙΟ θά 
ήταν ΜΕΓΑΛΟ οου τήν ά%σφαισή σας 
κατά τής Απεργίας τή,ν είχατε πά
ρει πριν Από τ-ή-ν 4 8ωρη καί είχατε 
ενημερώσει σχετικά τό προσωπικό.

Άλλά τό ερώτημα είναι: Πο-ισί εί
ναι- αύτ-ο-ί πού χρη-σιμοττοίησαιν τήν. 
Απεργία γιά την έξυπηρέτη,ση τών 
πόσης μαρφής συμφερόντων καί πρ-ο- 
σωπικών φιλοδοξιών;
Συνάδελφοι:,

Στίς 25 Μαίου ξέσπασε καί στά 
χώρο μας ή -κ,ρί-ση πού υπάρχει γε
νικά οπόν Ελληνικό Συνδικαλιστικό 
χώρο, πού οφείλεται στήν έπι-δρομή 
πο-ύ έχουν εξαπολύσει — φανερά ή 
κιρυφά — όλα τά -κόμματα’, γιά τ-ή-ν 
άλωση τών πρωτοβαθμίων, δευτερο
βαθμίων -καί τριτοβαθμίων, συνδικα
λιστικών οργανώσεων Γ ιά τό σκοπό 
αΰτό δημιουργαύνται τά συνδικάλιν- 
στικά τμήματα τών κομμάτων πού 
βαφτίζονται με ξεχωριστά ονόματα 
όπως: ΕΣΑΚ τοΰ K.K.E. έξ , ΑΕΜ 
τοΰ Κ.Κ.Ε. έσ., ΠΑΣΚΕ τόΰ ΠΑ. 
ΣΟ.Κ., ΑΔΕΚ τής ΕΔΗΚ, ένώ ή 

ΝΔ. μιά καί δέν έχ-ει -καταφέρει νά 
φτιάξη τέτοιο τμήμα, προτιμά νά ΰ- 
ποστιηρίζη -κατά πΐιρίπτωσ-η Ατομα 
πού θεωρεί δικά της.

"Ετσι βλέπουμε -στις εκλογές τών 
διαφόρων συνδικαλιστικών όργανώσε- 
ων τών έργαζσμένων, ψηφοδέλτια μέ 
τούς παραπάνω τίτλους όταν κατε
βαίνουν -μεμονωμένα -κομματικά σχή
ματα ή -με διαφορετικούς τίτλους ό
ταν επιτυγχάνεται κάποια προεκλο
γική συνεργασία δύο ή περισσοτέ
ρων άπ’ αύτά ή όταν θέλουν νά πα
ραπλανήσουν τούς εργαζομένσυς έ- 
πειδ-ή γνωρίζουν ότι ή κομματική 
τους δύναμη είναι πολύ μΐιικιρή στούς 
συγκεκριμένους στίς περιπτώσεις αύ
τές χώρους. Παράλληλα μέ τά πα^ 
ραπάνω ψηφοδέλτια παρουσιάζεται 
συνήθως καί κάποιο χουντικό Από 
συνδικιαλ-ιστές πού κατείχαν τά προ
εδρεία διαφόρων σωματείων έπ; δι
κτατορίας.

Άς δούμε όμως τήν πορεία τής 
κο-μμαιΤιΐκιοΗοιήισΕ-ως στον δικό -μας 
χώρο καί πρώτα - πρώτα ας αρχί
σουμε Από τόν Σύλλογό μας.

Αποτέλεσμα τής πρώτης προσ
πάθειας κομματικοποι ή-σεως τού 
Συλλόγου -μας ήταν ή δημιουργία 
τής Δ. Σ . Σ . -μέ συμμετοχή εκπρο
σώπων όλων τών κομμάτων τής Άν- 
τιπολιτεύσεως. Ή κίνηση, αύτή γεν
νήθηκε μέσα στά γραφεία τ-οΰ ΠΑ. 
ΣΟ.Κ., όπου έκανε καί τίς πρώ
τες της συνεδριάσεις.

Αμέσως όμως μετά τήν πρώτη 
της Ανακοίνωση- κιαί προτού έκδοση- 
τήιν διακήρυξή της, Αποισπάστη-κε άπ’ 
αυτήν ή Αντιπροσωπεία τής Ένώ- 
σεως Κέντρου γιατί κοπάλαδε ότι 
είχε Αρχίσει κιόλας προσπάθεια, ή 
-κίνηση, αύτή νά τϊθή κάτω άπό τόν 
έλεγχο ένός μάνα κόμματος. Λίγο 
Αργότερα έγινε ή διάσπαση τοΰ ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. -μέ τίς γνωστές διαγραφές 
στελεχών του, οπότε διεγράφη άπό 
τό κόμμα ά συν. Μυλωνάς, ϋπαρχητ 
γός τής Δ.Σ.Σ., γιατί είχε καταγ
γείλει δημοσίως τόν Πρόεδρο τού 
ΠΑ ΣΟ.Κ. γιά τήν στάση του στήν 
περίπτωση αυτή κ,Γ έτσι έκδιώχθη-κ<ι 
καί ή Δ. Σ. Σ. Από τά γραφεία τού 
κόμματος τά όποια Καί χρησιμοποι
ούσε μέχρι τότε γιά τίς συνεδριάσεις 
της.

Οί πιστοί σ-τόν -Πρόεδρο τοΰ ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. συνάδελφοι ξεκαθάρισαν τή,ν 
θέση τους άπό τήν Δ.Σ.Σ. κ,Γ έτσι 
παραμονές τών εκλογών τοΰ Συλ
λόγου μιας διαβάζουμε μιά Ανακοί
νωση τής ΠΑΣΚΕ πού μάς πληρο
φορούσε ότι οί άνθρωποί- της βρί
σκονται σκορπισμένοι στά διάφορα 
υποψήφια σχήματα κΓ έτσι κάθέ 5-

' παδός της -μπορούσε νά τούς όνο
ι καλύψη καί νά τούς ψηφίση. Φυσικά 
I δέν τούς κατωνόμαζε γιά νά μή χά- 
; σο-υν οΐ άνθρωποί της τούς ψήφους 
τών συναδέλφων πού είχαν διαφορε
τική κομματική τοποθέτηση ή εκεί
νων πού δέν -έπιθυμαύσαν τή,ν κομμα
τικοποίηση τοΰ Σ-υινδ ικαλ ισμοΰ.

"Ετσι στίς εκλογές τοΰ Συλλόγου 
μας παρουσιάζονται διάφορα υπο
ψήφια σχήματα, πού ένώ μιλούν γιά 
Αδέσμευτο συνδικαλισμό, κρύβουν

- μέσα τους, έν γνώσει ή έν άγνοια 
ι τοΰ συνόλου, άτομα πού είναι όργαν 
; νωμένα σέ διάφορες κομματικές συν
δικαλιστικές οργανώσεις.

| Τά πράγματα όμως αρχίζουν νά 
ξεκαθαρίζουν στίς εκλογές τοΰ Ε,ΚΑ 

j στό όποιο ύ τ άγεται καί ό Σύλλογός 
μας. Έκεΐ οί έκιλογές είναι ολοφά
νερα κοιμματικοποιηιμένες. Ύποψή- 

! φια σχήματα είναι ή ΕΣΑΚ τοΰ 
i ΚΚ-Ε έξ., ή ΠΑΣΚΕ τοΰ ΠΑΣΟΚ,
1 τό ΕΚΕΣ τών . χουντικών (έτσι τό
- χαρακτήριζε τότ-ε ό ημερήσιος τύπος 
τόσον τής άντ ιπολ ι τεύσε'ως όσο καί 
τής συμπ-ολιτεύσεως) κα-i τέλος ή 
ΑΣΔΗΣ, σχήμα συνεργασίιας τώ-ν 
κομμάτων ΝΔ, ιΕΔΗ, ΚΚΕ έσ., κα
θώς έπίσης -καί ώρισμένων συνδικα
λιστικών στελεχών, μή οργανωμένων 
σέ κομματικές συνδικαλιστικές οργα
νώσεις, διαφορ-Ετ,ικής κομματικής το- 
πσθετήσεως άλλά μέ κοινό χαρακτη
ριστικό τήν συμμετοχή τους σέ διο
ρισμένες, άπό τήν Κυβέρνηση Εθνι
κής Ένότητο-ς, διοικήσεις τών δευτε-

I -ροβάθμίων συνδικαλιστικών οργανώ
σεων καί τής ΓΣ-ΒΕ.

Στά παραπάνω σχήματα βλέπου
με νά συμμετέχουν ώς υποψήφιοι, 

ί έκλεγμ-ένσι άπό τά μέλη τού Συλ- 
; λόγου ,μας εκπρόσωποι γιά τό ΕΚΑ,
! ,μέ αξιοσημείωτη τή συμμετοχή τιοΰ 
| κ. Πίσκοττου στό χουντικό ψηφοδέλ- 
| τιο τοΰ ΕΚΕΣ.

Στίς εκλογές αύτές τήν πλειοψη- 
ψία παίρνει τό τελευταίο άπό τά 
παραπάνω σχήματα, δηλαδή ή Α. Σ. 
Δ.Η.Σ. πο-ύ κατέχει- σήμερα τό -Προ
εδρείο τού ΕΚΑ -κιαί πού έχει βα
πτιστή Από τά υπόλοιπα σχήματα 
καί τούς οπαδούς τ-ους «φιλολασκα- 

ι ριικό»
Ή ίδια περίπου κατάσταση έπι- 

κριατεί Αργότερα καί στίς έκλογές 
; τής ΓΣΕιΕ, μέ παρόμοια τά τελικά 
| Αποτελέσματα. ,

Κιι ’ έτσι δηιμι-ουίργσϋντιαι οί «Λα- 
□ιχαρογέννητες» Διοικήσεις τού ΕΚΑ 

| -κιαί τής ιΓΣΕΕ όπως τίς ονομάζουν" 
ί σί υπόλοιπες συνδικαλιστικές δυνά- 
ι μεις, οΐ αύτοιαπακαλ-ούμενες «υγιείς 
! συνδικαλιστικές δημοκρατικές δύνά- 
' μεις» ή «’Αντιλοοσκαρι-καί», πού ου
σιαστικά είναι τά κομ μ-ατ-ιικά σχή- 

| -ματα τοΰ Κ-ΚιΕ έξ., τού ΠΑΣΟΚ καί 
ί οί χουντικοί.

Βέβαια πριν άπό τίς έκλογές στήν 
ΓΣΣΙΕ έχουν γίν-ει οί έκλογές στήν 
OTGE. Έκεΐ. ύπάριχει ιμέν ένα ψη.- 
Φ-σδέλτια, γιά τήν εκλογή, υποτίθε
ται, τών πιό ικανών συνδικαλιστών 
άπ’ αυτούς πού περιλαμβάνει τό ψη
φοδέλτιο άλλά στην ουσία κιι’ έδώ 
ύπάρχαυν δυο παρατάξεις, τών κ.κ. 
Παπαμάργσρη- καί Θεσφιανόπουλου. 
Θά νόμιζε -κανείς ότι έπρόκει-το γιά 
άγώνα γοήτρου -μεταξύ τών Συλλό
γων Τιμαπέζηις ' Ελλάδος καί Εθνι
κής, ποιός Από τ-οής -δύο θά έπαιρνε 
στά χέρια ταυ τήν Διοίκηση τής 
OTCIE. Βέβαια δέν συ,έβαινε κάτι 
τέτοια. Άρικεΐ νά σημίειωθή ότι τήν 
παράταξη ΠαΗαμάρ-γαρη, ύπο-στήρ,ι- 
ξαν τόσα ή ό-μ-άδα1 -Πί-σκ-οπου όσο- καί 
ή όμάδα Διλ.-ντά, -καθώς έπίσης κ-αί 
πρόσωπα άπό τήν -Προοδευτική Συν
δικαλιστική Κ ίινησ-η πού πρόσφατα 
αποχώρησαν άπ’ αύτήν, δημιουργών
τας ιμέ τήν διάσπαση τής 
Προοδευτικής Συνδικαλιστικής -Κι-νή- 
σιεως, τήν Προοίδευτική Έ ν ω τ ι - 

κ ή Κίνηση.
"Οπως είναι φανερό καί στην Ο.Τ. 

Ο..Ε. ό -διαχωρισμός τών παρατάξε
ι ων "έγινε σέ «Άντιλασκαρι-κ-οϋς» καί 
«Φιλαλασκαρ ικούς», -στις έκλογές δέ 
έπεκράτηραν oil πρώτοι. Φυσικά άπο 
όσα μέχρι τώρα άνέφερα εΐ-ναι νομί
ζω εύκολο νά κιαταλάβη- κανείς 
ποιους -κιοιμίμιατικ-ούς χώρους καλύ
πτουν σί «άντιλασκαρ-ιικ-οί» καί ποι
ους οί «φιλολαοκαι,ρικοί», καθώς έπί
σης -καί ποιά συμφέροντα έξυπηιρο- 
τσΰσΒ ή πραγματοποιηθεΐσα Απερ
γία -στίς 24 καί 25 Μοιί-ου, ή πα- 
ράτασίς της γιά τίς 26 Μαΐου καί 
τέλος ή ύπό συζήτηση μομφή καπά 
τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου μάς.

Βέβαια ό κ. Ποαιαμάργαρ-ης οπήν 
Ανακοίνωσή του τής 31)5)76 γρά- 
ψ>ει :

«Μιιλοΰιν γιά κομματικές εξαρτή
σεις καί έπι-διώξ'ειις στό χώρο τής 
'Ομοσπονδίας. Άν όμως αύτό ήταν 
Ακριβές, τότε ό Πρόεδρος τής ΟιΤΟΕ 
συν. Θ. Παπαμάργαρ-ης, θά έπρεπε 
νά είχε υπακούσει τήν Τρίτη τό βρά
δυ στην σύσταση τοΰ Αρχηγού τής 
ΕΔΗΐΚ κ. -Μαύρου γιά τήν -μή συνέ
χιση τής άπεργίας τήν Τετάρτη 26, 
5.76. Καί αύτό, διότι ό συν. Π-α- 
παμάργαρης συμβαίνει όχι -μόνο νά 
άνήκει (όπως άλλωστε όλοι- οΐ "-Ελ
ληνες ανήκουν κάπι ου) οπόν χώρο 
τής -ΕΔΗιΚ, άλ-λά καί είναι Από τά 
ιδρυτικά μέλη Της».

Μέ τή δήλωσή του όμως αύτή ό 
κ. Πατπαμάργαρης μάς αποκαλύπτει:

1 ) "Οτι αποτελεί ιδρυτικό -μέλος 
τής ιΕΔΗιΚ Άλλά σάν ιδρυτικό μέ
λος ένός κόμματος είναι δυνατό νά 
μήν είχε άναλάβει ώρισμένες ΰπο-

χρεώ-σε-ι-ς γιά τήν υποστήριξή του;
2) Παρ’ όλο πού Αποτελεί ιδρυ

τικό -μέλος ένός κόμματος καί λογι
κά θά έπρεπε μέ κάθιε τρόπο νά τό 
ύποστηρίζη, έν τούτσις άγνόησε τίς 
συγκεκριμένες συστάσεις τοΰ κάμμακ 
τος, χωρίς νά παραΗτηθή άπό αύτό, 
όπως άγνόη,σε ικαί τίς θέσεις τής 
ΓΣΕΕ στήν οποία άνήιχει ή 'Ομο
σπονδία τής όπο-ίας είναι Πρόεδρος, 
όπως έπίσης άγνόη-σιε -καί τούς τρα
πεζικούς υπαλλήλους, τούς όποιους 
ύποτιίβετα ιότ-ι έκπροσωπεΐ, άφοΰ ού
τε φρόντισε νά τούς ένημειρώση γιά 
τό επίμαχο νομοσχέδιο ούτε καί νά 
ζητήση τήν γνώ-μη τους γιά τίς εκδή
λωσε--ς πού έπρόκειτο νά κάμ-η, αν 
καί μεσολάβησε ένα διάστημα 50 ή
μερων άπό τήν 2κρη στάση έργοο- 
σίας τής 5)4)76 (πού γελοιοποιη- 
θήκαμε) μέχρι τή 48ω-ρη απεργία 
τής 24 καί 25 Μαίου.

Τέλιος, -δέν μάς Αποκαλύπτει ό κ. 
Παπαμάρ-γαρης ποιό θεό πιστεύει ό 
ίδιος -καί τά άλλα μέλη τής Διακ,λα- 
δικής Επιτροπής, ποιά τά -κοινά χα- 
ραικτη-ριστ'κά τ-ών ’ Οργανώσεων πού 
συμμετέχουν σ’ αύτήν καί ποιες οΐ 
διαφορές του μέ τίς λοιπές ’Οργα
νώσεις τών εργαζομένων πού δέν 
συμμετέχουν στήν Διακλοοδική.

Πόι/τως αύτό πού έγώ γνωρίζω εί
ναι ότι στή Δι-ακλαδιική Επιτροπή 
συμμετέχουν ό άρχηιγός τής ΠΑΣ Κ Ε 
κ. Δασκ-αλάκης κ-αί ό Αρχηγός τής 
ΕΣΑΚ κ. Μαραγκουδάκης.

Συνάδελφοι, τελειώνοντας θά ήθε
λα -νά μου επιτρέψετε νά διαβάσω έ
να μικρό Απόσπασμα Αϊτό τήν ομι
λία τού συν. Μυλωνά οπή Γεν-ική Συ
νέλευση τής Θεσσαλονίκης, Από τό 
όποιο φαίνεται ή «υπευθυνότητα» 
τών συνδικαλιστικών παρατάξεων 
τού Συλλόγου ιμας, προς τίς όποιες 
τ ό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου τής Τραπέ- 
ζης Αθηνών εκφράζει τίς φιλικές του 
διαθέσεις, στήν Απαράδεκτη Ανακοί
νωσή του τής 10)8)76, καί οΐ ό
ποιες πρωτοστάτησαν στή συγκ-έι^ 
τρώση, τών υπογραφών γιά τήν πρό
ταση ’μομφής.

Μάς λέει λοιπόν ό κ. Μυλωνάς:
«Συνάδελφοι, βεβαίως γιά τό θέ

μα τών ασφαλιστικών -μας Ταμείων 
ένα θέμα πολύ καυτό, έγιναν .ώρι
σμένες εκδηλώσεις καί κινητοποιή
σεις. 'Έγιναν οπτό τήν πλευρά τής 
ΟΤΟΕ. Άλλά τό κάθε Σωματείο, ό 
κάθε Τραπεζικός Σύλλογος έπρεπε 
νά κινηθή καί -μόνος του στο χώρο 
του. Καί σ’ αύτό έχουμε νά παρα
τηρήσουμε καί νά πληροφορήσουμε 
τόν κύριο θεοψαινόπουλο- ότι ό αγώ
νας ιδέν γίνεται άττό δύο ή τρεις αν
θρώπους σέ -κόπο-ισ γραφείο τής 
ΟΤΟΕ, άλλα γίνεται μέ συνεχή ενη
μέρωση, έποψή, πραβλημ-ατισμό καί 
κινητοποίηση όλων τών εργαζομένων. 
Έχει αύτό σημασία. Τότε θά ξέ
ρουμε γιατί Ακριβώς γίνεται ό Αγώ
νας, τό τε θά πιστέψουμε οπόν άγώ
να καί τότε, άν Ακόμα έχεΐν-ο-ι πού 
υποτίθεται ότι διευθύνουν κάνουν κά- 
πσ ο λάθος, θά μπορέσουμε νά τούς 
έλέγξουμε. Καί έχει . σημασία -νά' ε
λέγξουμε τούς συνδικαλιστές μιας».

Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας κ. 
Μυλωνά, εσείς όμως συμφωνείτε μέ 
τόν έαυτόν σας;

Έάν ναι ποιό νόημα έχει ή πρό
ταση μομφής; Έκτος καί έάν μου 
Απαντήσετε ότι αύτή τή φ-ορά ή α
πόφαση. γιά τήν Απεργία δέν πάρθη- 
-κε Από 2—3 άτιομια σέ κάπο-ιο γ-ρα- 
φείο τής -ΟΤΟΕ άλλά άπό 2—3 ά
τομα σέ κάποιο γραφείο έκτος τής 
ΟΤΟΕ.

Συνάδελφοι, μέ αύτή τήν κατά
σταση πού επικρατεί σπό συνδικα
λιστικό ,μας χώρο, πιστεύω ότι ή Α
ποδοχή τής μομφής κατά τού Δ.Σ. 
ταΰ Συλλόγου -μας Αποτελεί τήν χει
ρότερη λύση, στό πρόβλημα, ένώ ή 
μή Αποδοιχή τής μομφής, χωρίς νά 
άπότελή τήν καλύτερη λύση, οπωσ
δήποτε όμως είναι ή μή χειρότερη.

"Εφη I. Γεωργσπούλου 
Χειρουργός — ’Οδοντίατρος 

"Ηβης 37 καί Αφροδίτης 
Παλαιόν Φάληρον

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

Ταμείων Ύγείσ, Εθνικής καί τέως

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον δργανον τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπ έξης τής Ελλάδος.
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Ή ομιλία τού Προέδρου μας στη Γενικά Συνέλεσσα
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 4η ΣΕΛ.) 
μια ‘Αθήνα πού ήθελαν νά φανή. δτι 
άναρχεΐται, ένώ κάτω άπό τό γρα
φείο μας άκούγαντο οι φωνές τών 
πληγωμένων και οΐ σειρήνες τών ά- 
σθενοφόρων. Συζητήσαμε μεταξύ 
μιας, αναλύσαμε τήιμ κατάσταση καί 
ψηφίσαμε έλεύθερα καί δημοκρατι
κά. Τό αποτέλεσμα τής ψηφοφορίας 
ήταν 7 ψήφοι υπέρ τής συνεχίσεως 
τής απεργίας. καί 6 κατά. Σημειώ
νω, αν καί είναι γνωστό, ότι ο! ψή
φοι, καί οί μέν καί οί δε, ήταν άνά- 
μ ικτοι-, δηλαδή άπό όλους τούς τέως 
συνδυασμούς άλλοι ψήφισαν έτσι καί 
άλλοι άλλοιώς. Δήλωσα ότι σέβοιμαι 
την πλειοψηψία καί τις δημοκρατικές 
διαδικασίες. Καί υποτάσσομαι σ' 
αυτήν. Σάν υπεύθυνος όμως ηγέτης
έχω τό δικαίωμα τής διαφωνίας, ό
ταν κρίνω · ότι τά συμφέροντα μας, 
σαν. έργαζομένων καί πολιτιών, βρί
σκονται σέ κίνδυνο. Καί έρωτώ όλους 
εσάς. Τί κάνει ένας έντιμος άνθρωπος 
σ’ αΰτή την περίπτωση; ‘Ασφαλώς 
παίραιτεΐται. Καί αΰτό έπραξα. Τότε 
ό συνάδελφος Διλιντάς με παρεκά- 
λεσε νά άνακαλέσω τήν παραίτησή 
μου. Άρνήθηκα. "Εγινε πρόταση έκ 
μέρους άλλων συναδέλφων να έπανα- 
ληφθή ή ψηφοφορία. Άρνήθηκα να 
προεδρεύσω αυτής τής διαδικασίας. 
Βγήκε ένα καινούργιο αποτέλεσμα 
πού σάς είναι γνωστό. Έιπανέλαβα 
τις θέσεις μου καί έδήλωσα ότι έχει 
δημιουργηθή κρίση στο Σύλλογο 
πού δεν θά μπορούσε νά λυθή παρά 
μόνο μέ προσφυγή στη λαϊκή ετυμη
γορία. ΑνεΚοίνωσα δέ στό συμβού
λιο τήν άπόφασή μου να συγκαλέσω 

. ολομέλεια για τις 31.5.76 προκειμε
νού νά προκηρύξουμε αρχαιρεσίες. 
Καί οίύτό έπραξα. ‘Ερωτώ δέ όλους 
έοάς, πού έσπεύσατε νά μάς υβρί
σετε, πού επιχειρήσατε να μάς σπι
λώσετε. Σέ ποιό σημείο διαπιστώνε
τε ανακολουθία; Σέ ποιο σημείο ε
πισημαίνετε ασυνέπεια; Καί έτόλμη- 
σαν ώρισμένοι, ανέντιμοι καί κατά
πτυστοι , νά άμιλήσουνς περί προδο
σίας. Τούς επιστρέφω κατά πρόσκο
πον τήν λάσπη. ’Αλλά έχω τό δικαί
ωμα νά έρωτήσω. Είναι πουλημένος 
ό άρχηγός τής αξιωματικής άντι- 
πολιτεύσεως ή ό πρόεδρος τής Ε. 
Δ.ιΑ. πού βγήικαν καί εΤπαν ότι εί
ναι έθνική ανάγκη νά παύση ή α
περγία;

ΕΤναι πουλημένοι ή ‘Ομοσπονδία 
■ί*ών ΕΛ—ΤΑ, τών Ξένων αεροπο
ρικών έταιρειών, τών Ιδιωτικών ‘Εκ 
παιδευτικών, οί Σύλλογοι τής Δ.Ε. 
Η., τής ‘Ολυμπιακής, τής Τραπέ- 
ζης ’Αθηνών, τής ΕΤΒΑ, τής Έπαγ 
γελματικής Πίστεως καί τόσοι άλ
λοι πού διέκοψαν την απεργία;

Ο κ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΗΣ ΣΙΩΠΑ
Καί έρχομαι τώρα στον Πρόε

δρο τής ΟΤΟΕ τον κ. Πατταμάργα- 
ρη που μέ ακούει. Είπατε κ. Πρόε
δρε, ότι ήσκήθησαν παρασκηνιακές 
πιέσεις για τη διακοπή τής απερ
γίας. Ύποχρεοΰσθε κύριε Πρόεδρε, 
νά αναφέρετε δημοσίως άπό ποιον 
έγινοτν οί πιέσεις καί προς ποιαν 
κστεύθυνσιν. Γιατί σάς επαναλαμ
βάνω, τήν ένώπιον τού Γενικού Συμ 
βουλίου τής ΟΤΟΕ δήλωσίν μου. 
"Οτι προς τήν κατεύσύνση τήν δι
κή μόυ ούδείς έτόλμησε νά άσκηση 
πίεση, ίσως γιατί είναι πολύ γνω
στό ότι δέν δέχομαι πιέσεις άπό 
κανένα.
(Ζωηρά παρατεταμένα χειροκροτή
ματα).

’Αλλά δέν μόύ απαντάτε κ. Πρό
εδρε τής ΟΤΟΕ όπως δέν μου α
παντήσατε καί ατό Γενικό Συμβού
λιο τής ΟΤΟΕ. Καί τώρα καί τότε 
έκωφεύσατε. "Οταν όμως υποχρεώ
σατε την αντιπρόεδρο τού Συλλό
γου μας νά σάς καλέση μέ έξώδι- 
κο πρόσκληση νά παράσχετε διευ- 
κρινήσεις, έσπεύσατε, φοβούμενος 
τις επιπτώσεις, νά ανακαλέσετε. 
Καί έπιχειρεϊται, . άπό ώρισμένούς 
κύκλους, κύριε Πρόεδρε τής ΟΤΟΕ, 
νά έμφανισθή τό δλον θέμα σάν 
προσωπική μας διαφορά. Δέν έχου
με προσωπικές διαφορές. Συνδικα
λιστικές διαφορές έχουμε, τις όποι
ες γνωρίζουμε καί οί δύο πολύ κα
λά. Καί αύτές ξεκίνησαν άπό τότε 
πού δηλώσατε ένώπιον τού έκτελε- 
στικοΰ τής ΟΤΟΕ ότι οί ‘Υπουργοί 
Συντονισμού καί ’Εργασίας κ.κ, 
Παπαληγούρας καί Λάσκαρης, αξί
ωσαν όπως έχουν ιδιαίτερες συναν
τήσεις μαζί σας για θέματα πού α
φορούν τήν ΟΤΟΕ. Σάς έδήλωσα, 
μπροστά στό μαγνητόφωνο, ότι σέ
βομαι τις φιλίες σας μέ τούς κυρί
ους Υπουργούς, άλλα δέν αναγνω
ρίζω σέ κανένα 'Υπουργό, όποιος 
καί άν είναι αυτός, τό δικαίωμα νά 
καθορίζη έκεΐνος τη σύνθεση τού 
Προεδρείου τής ΟΤΟΕ. Γιατί άρ- 
νοΰμαι νά συμμετάσχω στή κατά
λυση τής αύτοτελείας τής ΟΤΟΕ. 
(Ζωηρά παρατεταμένα χειροκροτή
ματα).

Συνάδελφοί τον, αυτά είναι τά 
γεγονότα. Πριν τελειώσω θέλω νά 
έπαναλάβω τη πεποίθησή μου, ότι 
ή ψηφοφορία έπΐ τής. προτάσεως 
μομφής δέν θα λύση τό πρόβλημά 
μας. "Οττοιο καί αν είναι τς άπο- 
τέλεσμα. Τό πρόβλημά μας θά άν- 
τιμετωπισθή μόνο μέ εκλογές. Καί 
πρός αύτές θά βαδίσουμε ταχέως, 
άν είμαι πρόεδρος τού Συλλόγου 
μας μετά τό Αποτέλεσμα τής ψηφο
φορίας.

(Ζωηρά χειροκροτήματα)
’Ακόμη, άναφεράμενος οπή πρό

ταση τής Δ.Σ.Σ. γιά διορισμό άπό

τό Πρωτοδικείο ’Αθηνών οικουμενι
κής προσωρινής διοικήσεως στη πε
ρίπτωση πού έγκριθή ή πρόταση 
μομφής κατά τού ΔΣ τού Συλλόγου 
μας, δηλώ ότι, σ’ αύτή τή περίπτω
ση, κανένα μέλος τού σημερινού Δ. 
Σ. δέν θάχη τό δικαίωμα νά άπο- 
δεχθή διορισμό. Τό θεωρώ ηθικά α
παράδεκτο.

Συνάδελφοι, κλείνοντας τήν ομι
λία μου, υποβάλλω δύο ερωτήματα, 
ηθικής τάξεως. Τό ένα, πρός τήν 
Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συν
εργασία, τό άλλο, πρός τον συνά
δελφον Πίσκοπον.

Πρός την Δ.Σ.Σ.: Κυκλοφόρησε 
άνάκοίινωσις τής κινήσεως αυτής είς 
τήν Θεσσαλονίκην, πού κοττηγορεΐ- 
ται τό Δ. Σ., ότι διά τήν αγοράν 
οίκοπεδικής έκτάσέως, προέβη εις 
ατομικά παζαρεύματα καί κατόπιν

αυτού δέν έχει τό ηθικό άνάστημα 
καί κύρος νά προβή εις τήν αγοράν. 
Καλώ δημοσίψ τ,ή Δ.Σ.Σ. νά κατά
θεση στή Γ. Σ. τά στοιχεία τά ό
ποια έχει, ώστε νά προχωρήσουμε 
σέ ποινική δίωξη.

Έάν συνάδελφε Μιρλιαούντα, ή 
δήλωση τής κινήσεως σας είναι ότι 
δέν κατηγορείτε κανένα μέλος τού 
Διοικητικού Συμβουλίου δΓ έλλει- 
ψιν ηθικού αναστήματος καί δΓ α
τομικά παζαρεύματα, δέδχομαι τήν 
δήλωση. Νά εΐσθε, όμως, άλλη φο
ρά, πιο προσεκτικοί στή διατύπωση 
τών ανακοινώσεων σας.

Τό δεύτερο ερώτημα απευθύνεται 
πρός τόν συνάδελφον Πίσκοπον. 
Τού υπεβλήθη καί εχθές οπήν ‘Ο
λομέλεια τού Δ.Σ. καί άπέφυγε την 

I άπάντησιν, άποχωρών, λέγοντας 
1 μου: να τό θέσης εις την αυριανήν

Γενικήν Συνέλευσιν. Καί τό θέτω.
Ό συνάδελφος Πίσκοπος εις τήν 

τελευταίαν άνακοίνωσιν, τήν όποιαν 
έξέδωσε, κατηγορεί τους συναδέλ
φους Γιαννακόπουλον, Δημητρόπου- 
λον καί έμέ. Δέν άναφέρομαι εις 
τήν συνδικαλιστικήν κριτικήν, όποια 
καί άν είναι αυτή. Άναφές-υαι έ- 
πί θέματος ήθικής τάξεως.

Πρώτον: Καταγγέλλει ό κ. Πί
σκοπος τον συνάδελφο Γιαννακό- 
πουλο, ότι συνηλλάγη γιά νά γίνη 
Διευθυντής Υποκαταστήματος. Καί 
έρωτώ δημοσίψ: Μέ ποιον συνηλλά
γη ό συνάδελφος Γιαννακόπουλος, 
καί έναντι ποιου ανταλλάγματος; 
Καί είναι εύνοια ή αύτοεξορία ενός 
Λογιστού Α' τάξεως, άρίστου υ
παλλήλου, σέ Υποκατάστημα έπαρ 
χιακής πόλεως μέ τρεις υπαλλή
λους; Καί πρέπει μια υπηρεσιακή

μετακίνησις, άπόλυτα ομαλή, νά έ- 
πιχειρεΐται νά στ ραφή εναντίον έ
νας λευκού καί έντιμου συναδέλφου;

Δεύτερον: Κατηγορεΐται άπό.τόν 
κ. Πίσκοπο ό συνάδελφος Δημη- 
τρόπουλος, διότι προήχθη. Είναι πα 
ράνομος ή προαγωγή του; Έάν ναί, 
νά κατατεθούν στή Γ.Σ. τά στοι
χεία τής παρανομίας.

Έάν όχι, νά ξεκαθαρίσουμε τό 
θέμα.

Οί άσχολούμενοι μέ τόν συνδικα
λισμό, δέν θά πρέπει νά λαμβά
νουν τάς νομίμους ΰτίηρεσιακάς 
προαγωγάς των; Άς μη δεχθώμεν 
ότι βασική άρχή εις τήν Τράπεζα, 
στα 60 χρόνια ζωής τού Συλλόγου 
είναι ότι μέ τόν συνδικαλισμόν α
σχολούνται οί άριστοι. Άριστοι 
σάν υπάλληλοι. Γιατί άν δέν είσαι 
άριστος οάν υπάλληλος δέν Απορεί

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ «ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ» ΜΑΣ! 
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΤΙ ΟΑ ΓΙΝΗ ΑΝ...
...Καί επειδή πολλά λέγονται 

γιά ξεπούλημα τών θεμάτων μας 
άπό τό Διοικητικό Συμβούλιο, 
προβαίνουμε σέ μιά άπογραφή 
τών αποτελεσμάτων τής δραστη
ριότητας του στούς 8 μήνες τής 
θητείας του. Παρά τά γεγονός ό
τι /άτό ’ίδιο χρονικό διάστημα, έ- 
πραγματοποιήθηκαν δύο Γενικές 
Συνελεύσεις καί οί αντιπολιτευό
μενοι έκαναν δ,τι μπορούσαν γιά 
νά Εμποδίσουν τήν δραστηριότη
τα τού Προεδρείου καί νά μπο
ρούν έτσι νά .τό κατηγορήσουν 
γιά άδράνεια καί .τέλος γιά προ
δοσία, άποδεικνύεται δτι τερά
στιο έργο έχει έπιτευχθή.

. Μέ τή καταψήφιση τής προ
τάσεως μομφής καί τήν άποφυγή 
τού διορισμού προσωρινής Διοι- 
κήσέως, διορισμού πού συνεπάγε
ται πλήρη Εγκατάλειψη τών θε
μάτων μας τουλάχιστον γιά 10 
μήνες, είναι βέβαιο ότι θά προ
χωρήσουμε στήν Επίλυση όλων 
τών Εν εξελίξεις θεμάτων, μικρών 
καί μεγάλων.

Στήν άντίθετή περίπτωση ή 
ευθύνη δέν θά βαρύνη τό Δ.Σ. ■

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ

1) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Συνεχίζεται κανονικά άπό ειδι
κές ομάδες εργασίας ή μελέτη γιά 
τή ριζική τροποποίηση τού ’Οργανι
σμού Υπηρεσίας, μέ βάση τά ξένα 
πρότυπα καί τήν Ελληνική πρα
γματικότητα. Ή όλη προεργασία 
προβλέπεται να τελείωση σύντομα, 
ώστε τό σχέδιο νά τεθή ΰπ’ δψιν 
τής Συνδικαλιστικής έκπροσωπήσε- 
ως.

2) ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

Εντός τών ή μερών προωθείται 
στή Βουλή σχετική διάταξη νόμου, 
πού θά τακτοποιεί όριστικά τό με
γάλο αυτό θέμα.

3) · ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

‘Η δημιουργία, οί όροι καί οί προ 
υποθέσεις λειτουργίας, καθώς καί 
τά πλεονεκτήματα τών συναδέλφων 
πού θά φοιτήσουν σ’ αύτή τή Σχο
λή κατοχυρώνονται θετικά έπίσης, 
μέ τήν ανωτέρω διάταξη νόμου.

4) ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΡ
ΓΑΣΙΑΣ

‘Ο Σύλλογός μας άπέσπασε τήν 
συγκατάθεση τής Διοικήσεως γιά 
την εφαρμογή τού θεσμού. Τό όλο 
θέμα χειρίζεται ή ΟΤΟΕ, γιά λο
γαριασμό τού συνόλου τών Τραπε- 
ζοϋπαλλήλων. Τό αίτημα εμφανί
ζει στασιμότητα, όφειλσμένη στήν 
Τράπεζα τής Ελλάδος.

5) ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙ-
ΚΗΣΕΩΣ

Παρουσιάστηκε απρόοπτη εμπλο
κή στήν επίλυση αύτοΰ τού δικαίου 
αιτήματος μας, πού ήταν κεκτημέ- 
νοδικαίωμα τού Προσωπικού καί 
καταργήθηκε άπό 1.7.74 μέ τήν έ- 
φαρμογή τής Σ.Σ.Ε. περί έξομοι- 
ώσεως, μετά τήν παρέμβαση τοΰ 
Διοικητοϋ τής Τραπέζης τής ‘Ελλά
δος στό Υπουργείο Συντονισμού.; 
Τά διαβήματα μας συνεχίζονται 
πρός κάθε κατεύθυνση.

6) 20% ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΕ© Σ

Τό αίτημά μας γιά καθιέρωση ει
δικού έπιδόματος έξ 20% στους έρ-

γαζομένους στό Κέντρο Μηχανογρα
φίας, παροστέμψθηκέ στό Πρωτοβά
θμιο Διαιτητικό Δικαστήριο πρός 
επίλυση τής διαφοράς μας μέ τήν 
Τράπεζα. ’Αναμένεται ό προσδιορι
σμός τής δικασίμου.

7) ΑΝΑΛΥΤΕΣ 
ΤΙΣΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

Μέ διάβημα στον Υποδιοικητή 
κ. Π. Τζαννετάκη καί ιδιαίτερο ύ- 
πρμνημά μας πρός τή Διοίκηση ζη
τήθηκαν όί αναβαθμίσεις, ό μή συμ
ψηφισμός τού έξειδικευμένου επιδό
ματος πρός τό επίδομα βαθμού καί 
ή αύξηση τού έπιδόματος άφετηρί- 
αζ· Εξεδόθησαν άρμοδίως οδηγίες 
γιά την επίλυση τών θεμάτων αυ
τών.

8) ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

Μετά τά έντονα διαδήματα μας, 
προφορικά καί έ'γγραφα, πρός τήν 
Διοίκηση, επανεξετάζεται -,ό δλον 
θέμα τών επιδομάτων ένοικίων, μέ 
βάση τήν απονομή δικαιοσύνης καί 
τό σεβασμό ατά κεκτημένα δικαι
ώματα τών έργαζομένων. Συντόμως 
θά δοθή οριστική λύση στό θέμα.

9) ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
KOI ΒΟΗΘΟΙ

ΤΕΧΝΙ-

Άναμένεται τροποποίησις τού οι
κείου άρθρου τοΰ οργανισμού ύπη- 
Ρτ^ίτίζ. προκει μενού νά ί κανοποιηθή 
το αίτημα τού Συλλόγου μας, γιά 
τήν κατάργηση τοΰ φραγμού' έξε- 
λίξεως τών κατηγοριών αυτών μέχρι 
τόν αντίστοιχο βαθμό τοΰ Λογ ιστού 
A , καθώς καί τή δημιουργία νέου 
εξελικτικού βαθμολογίου.

10) ΤΕΛΛΕΡΣ

Μέ έμπεριστατωμένο ύπόμνημα 
τού Συλλόγου μας, πού έχει δημο- 
σιευθή στή «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» καί 
σειρά διαβημάτων μας πρός τή Δι
οίκηση ζητήσαμε τήν επίλυση όλων 
τών προβλημάτων πού αντιμετωπί
ζει. ή μεγάλη αύτή κατηγορία έργα
ζομένων.

11) ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ, 6'Λ — 7 ΩΡΕΣ

Τά διαβήματα μας, προφορικά 
καί έγγραφα, καί τό έξώδικο πού 
άπεστάλη στή Τράπεζα άπό τό Σύλ 
λογά μας, έφεραν τά άποτελέσμα- 
τά το·.·; γιά τή ρύθίμιση ·τοΰ θφα- 
τος. Πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε 
στό τελευταίο στάδιο.

12) ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙ
ΔΟΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

’Αναμένεται ή άπάντηση τής Δι- 
οικήσεως επί τοΰ αίτήματός μας, 
νά έπεκταθή τό καταβαλλόμενο έπί- 
δομα γάμου καί στις άνω τοΰ βα
θμού τής Ύποτμηματάρχου, καθώς 
καί στις εν χηρείψ καί έν διαζεύξει 
τελούσες.

13) ΚΛ/\ΣΜΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΣ
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΟΣ
XPONCY

Τό αΐττμά μας αύτό, έγινε προ
φορικά άποδεκτό άπό τή Διοίκηση. 
Άναμένετι ι ή σέ σύντομο χρόνο 
υλοποίησή του. "Οπως είναι γνω
στό, τό ι εκτημένο αύτό δικαίωμά 
μας, κατανγήθηκε μέ την ΣΣΕ πε
ρί έξομοιώσεως άπό 1.7.74.

14) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟ-
ΠΟΙΗΣΕΩΣ κλπ.

ι
Ζητήσαμε μέ έγγραφό μας άπό 

τή Διοίκηση τή σωστή καί έγκαι
ρη προετοιμασία τών ένδιαψερομέ- 
νων τών ϋπηρετούντων τόσο στήν 
’Αθήνα, όσο καί έίς τά Επαρχια
κά Υποκαταστήματα. ’Αξιώσαμε, 
έπίσης, όπως οί διαγωνιζόμενοι έ- 
ξετασθοΰν μόνον είς τό μάθημα πού 
δέν είχαν Τάβει βαθμό επιτυχίας.

11) ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠ)ΤΟΣ ΡΟΔΟΥ
ι

Χορηγήθηκε ειδικό μηνιαίο επίδο
μα έπΐ 6 μήνου βάσεως οτούς ερ
γαζομένους στό Ύποκ) μα Ρόδου.

]
12) ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑ

ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
!

Έπεξετάθη τό χορηγούμενο μη
νιαίο έπίδομα βρεφονηπιακού στα- 

I θμοΰ σ’ όλόκληρο τό δίκτυο τών Ύ- 
ΐ ποκαταστημάτων.

Β' Γενικά Οέματι

ί) 20ετία ΣΤΙΣ ΕΓΓΑΜΕΣ - 
ετία ΣΤΗΣ ΜΗΤΕΡΕΣ
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΥΘΗΚΑΝ 

Α. Οικονομικά

1) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ

Χορηγήθηκαν γενικές αύξησε ις 
14% κατά μέσο όρο, μέ τήν εξής 
κλίμακα έπΐ τών βασικών μισθών, 
άπό Δρχ. 0—6.000 18%, άπό 6.
001 — 10.000 9%, άπό 10.000 
καί άνω 4,5%.

2) ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΙ-ΚΡΟΜίΣΘΩΝ

Αύξήθηκε κατά 20% τό έπίδομα 
μικρομίσθων καί, στή συνέχεια, εν
σωματώθηκε στό βασικό μισθό μέ 
άποτέλεσμα νά προκληθή μιά α
κόμη έμμεση αύξηση έξ αυτού τού 
λόγου.

3) ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣ-’
ΑΥΞΗΣΕΩΝ

’Αναπροσαρμόστηκαν άναδρομι- 
κά, άπό 1ης ’Ιανουάριου έ.έ'., οι 
χορηγούμενες προσαυξύσεις και έν- 
σο»ματώθηκε στό βασικό μισθό τό 
έπίδομα βαθμού. Μέση αύξηση, άπ’ 
αύτή τήν αιτία, άπό 7 — 10%.

!

4) ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕ
ΚΝΩΝ ΣΤΟ ΘΗΛΥ ΠΡΟΣΩΠΙ
ΚΟ

Χορηγήθηκε αναδρομικά, άπό 1 
ης Ιανουάριου έ.έ., έπίδομα γάμου 
10% καί στις γυναίκες καί 5% γιά 
κάθε τέκνο, ασχέτως εισοδηματικής 
καταστάσεως τοΰ συζύγου.

5) ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙ- 
ΜιΝΗΣ

|
Αύξήθηκε αναδρομικά κατά ποσο- ; 4) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟ- 

στό 24% τό έπίδομα παιδικής με- | ΝIΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΦΥΛΛΩΝ 
ρίμνης. ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

Ένεκρίθη τό αίτημα αύτό πού 
,παρέμενε άλυτο έπΐ 1 Οετίες, Τό 
σχετικό διάταγμα ύπεγράφη άπό 
τόν κ. Υπουργό Κοινωνικών ‘Υπη
ρεσιών καί άπεστάλη στην Εφημε
ρίδα τής Κυβερνήσεως πρός δημο
σίευση.

2) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤΗΤΕΣ

Συνεστήθη μέ πράξη Διοικήσεως 
έπιτροπή πού θά λύση τό θέμα τών 
προσωρινοτήτων άπό τού έτους 
1953 καί έδώ. Στήν έπιτροπή αύ
τή συμμετέχει καί ό Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου μας.

3) ΕΚ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΣ ΠΡΟΕΡΧΟ
ΜΕΝΟΙ
Συνεστήθη μέ πράξη Διοικήσεως 

έπιτροπή πού θά λύση τό θέμα τής 
προωθήσεως τών έκ μετατάξεως 
προερχομένων πού ασκούσαν εργα
σίαν κυρίου προσωπικού. Στήν επι
τροπή αύτή συμμετέχει καί ό Πρό
εδρος τοΰ Συλλόγου μας.

6) ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ

Αύξήθηκε καί αναπροσαρμόστηκε 
τό έπίδομα πολυετίας ώς έξής: 5% 
γιά 5 χρόνια υπηρεσίας· 10% γιά 
1 0 χρόνια, 1 5% γιά 1 5 χρόνια, 
20% γιά 20 χρόνια, 25% γιά 25 
χρόνια καί άπό κεΐ καί πάνω καί 
μέχρι τά 30 χρόνια 1% κατ’ έτος, 
ώστε νά φτάση τό έπίδομα τούτο 
τό 30%. I

7) ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αύξήθηκε εφέτος τό έπίδομα Ί- ! 
σολογισμοΰ άπό ένα 15μερο σέ έ
να μισθό μέ ανώτατο Δρχ. 13.0CC.. 
Γιά τούς λαμβόνοντες άπαδοχές ά
νω τοΰ ποσού αύτοΰ, ένα 15μερο, 
μέ κατώτστο όριο δρχ. 13.000.

8) ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕ
ΝΩΝ κ.λπ.

Έπαναχορηγήθηκαν αναδρομικά, 
άπό 1ης ’Ιανουάριου έ.έ., καί ανα
προσαρμόστηκαν τά έπιδόματα ευ
θύνης τών στελεχών τών ‘Υποκατα
στημάτων, πού είχαν περικοπή μέ 
τήν Σ.Σ.Ε. περί έξομοιώσεως άπό 
1.7.74, σέ κλίμακα ανάλογα μέ τή 

κατηγορία τού Υποκαταστήματος.

9) ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Χορηγήθηκε άπό 1ης Ίανουαρίου 
έ.έ., ειδικό μηνιαίο έπίδομα στους 
συναδέλφους πού έργάζονται σέ Υ
ποκαταστήματα 7 Νομών τιού έχουν 
χαρακτηρισθή σάν παραμεθόριες πε 
ριοχές.

10) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Έπεξετάθηκε άπό έφέτος τό του
ριστικό έπίδομα σέ όλα τά Υποκα
ταστήματα τής νήσου Κρήτης καί 
τού συμπλέγματος Δωδεκάνησου, 
πού κατ’ εξαίρεση δέν τό έλάμβα- 
νον,

Συνεστήθη μέ. πράξη Διοικήσεως 
καί εργάζεται κανονικά ή έπιτροπή 
γιά τή ριζική τροποποίηση τού κα
νονισμού συντάξεως φύλλων ποιότη
τας, μέ στόχο τή καθιέρωση αντι
κειμενικών κριτιρίων καί τή συμμε
τοχή τού κρινομένου στή σύνταξη 
τοΰ φύλλου ποιότητας, ώστε νά α
ποκλεισθούν οί αδικίες τοΰ παρελ
θόντος. Στήν έπιτροπή αύτή συμ
μετέχει καί ό Πρόεδρος τοΰ Συλλό
γου μας.

5) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ
ΓΟΥ ΣΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜ
ΒΟΥΛΙΑ

Έγινε άποδεκτό τό αίτημα τού 
Συλλόγου μας καί συμμετέχει ό 
Πρόεδρος στό Πρωτοβάθμιο κα! 
Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβού
λιο, ώστε νά βρουν οί συνάδελφοι 
τό φυσικό συνήγορό τους.

6) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙ - 
ΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ

| "Εγινε άποδεκτό τό αίτημα τοΰ 
Συλλόγου μας γιά σημαντικές βελ
τιώσεις στό κανονισμό στεγάσεως.

7) ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Οί προαγωγές πήραν ένα τελείως 
διαφορετικό ρυθμό καί άπό πλευ
ράς ταχύτητας διενεργεί ας των καί 
άπό πλευράς έρεύνης σέ βάθος τής 
κάθε περιπτώσεως, μέ βάση αντι
κειμενικά καί ομοιόμορφα κριτήρια 
γιά κάθε βαθμό.

(
8) ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Ή Συνδικαλιστική έκπροσώπηση 
βρήκε τή πραγματική της διάστα
ση, σάν κύριος παράγοντας τής 
παραγωγικής διαδικασίας στη Τρά
πεζα, καθιερώνοντας τόν ισότιμο καί 
ειλικρινή διάλογό μέ τή Διοίκηση 
τής Τραπέζης. Τό κύρος τοΰ Συλ
λόγου μας πλέον αναγνωρίζεται άπ’ 
όλους τούς αρμοδίους φορείς.

νά είσαι άριστος σάν συνδικαλιστής. 
Δίνεις πρώτος τό παράδειγμα σέ 
όλους τούς τομείς.

Έάν ΰπάρχη τό όποιοδήποτε 
μεμπτόν, εναντίον τού οίουδήποτε, 
είμέθα υποχρεωμένοι νά τό καταγ
γέλλουμε. "Οχι όμως έπΐ τέτοιου έ- 
πι πέδου.

Καί τό τρίτο έ ρώτημα, αφορά έ
μέ προσωπικώς: Λέγει ό κ. Πίσκο
πος, τό Διοικητικόν Συμβούλιον έ- 
πηγγέλθη «τέρμα τά πλάγια μέσα». 
Καί ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου εί
ναι έκεΐνος πού χρησιμοποιεί πλά
για μέσα. Καί τολμώ καί έρωτώ: 
Ποια πλάγια μέσα, πού καί πότε 
έχρησιμοποίησα συνάδελφε I Ιίσκοπε 
καί διά ποιον λόγον; ’Οφείλετε ’ά
πάντηση’ είς έμέ καί είς τήν Γενι
κήν Συνέλευσ.ν.

κ. Ν. Πίσκοπος; Κύριοι συν
άδελφοι, ό Πρόεδρος τοΰ Συμβουλί
ου μας, μέ καλεΐ νά δώσω εξηγή
σεις καί νά απαντήσω, όχι πού 
χρησιμοποιεί πλάγια μέσα, άλλά 
πού συμμετέέχει σέ πλάγια μέσα.

Είναι, αλήθεια ή όχι κύριε Πρόε
δρε, ότι έπροτάθη στόν κ. Γιαννα- 
κόπουλο νά πάη σέ υποκατάστημα 
τής Μεσσηνίας κάτω καί ζητούσε 
τό υποκατάστημα Άμψικλείας; Καί 
ότι ό Δ)ντής τοΰ Υποκαταστήμα
τος δέν ήθελε νά φύγη άπό ’κεί;

Κύριε Πρόεδρε, σάν Πρόεδρος 
συμμετέχετε στό Συμβούλιο προα
γωγών. Σάς θέτω ευθέως τό ερώ
τημα: υπήρξαν συνάδελφοι, τών αύ- 
τών προσόντων ή περισσοτέρων προ 
σόντων, άπό τόν συνάδελφο Γενικό, 
οΐ όποιοι δέν προήχθησαν;

Και έφ’ όσον υπήρχαν θέσεις,... 
δέν θά άναφερθώ άπό πότε έγινε 
προϊστάμενος Υπηρεσίας ποιό έτος, 
ό κ. Δημητρόπουλος, τό παρακάμ
πτω.

Καί τό τρίτο, πού μέ προκαλέ- 
σατε χθες τό βράδυ στήν ‘Ολομέ
λεια.

Ναί κύριε Πρόεδρε, συμμετέχετε 
σέ πλάγια μέσα.

κ. Π. Θεοφανόπουλος : 
Καλεΐσθε αυτά νά πήτε. Γι’ αύτό 
σάς έκάλεσα.

κ. Ν. Πίσκοπος : *0 συνά
δελφος Τρίμης, μετετέθη άπό τό 
Κέντρο Μηχανογραφίας στό ύποκα- 
τάστημα Πολυκλείτου. Δέν έξετάζω 
γιά ποιους λίγους μετετέθη. Δέν εί
ναι δικό μου θέμα. Είναι θέμα τοΰ 
Προέδρου και τής Διοικήσεως.

Κατηγγέλθη άπό εφημερίδα τής 
’Αριστερός, δτι στήν Έθνική Τρά
πεζα γίνονται διώξεις, μεταθέσεις 
συνδικαλιστών.. Δέν νομίζω ότι εί
χατε ένημερώσει τό Συμβούλιο έπ’ 
αυτών κ. Πρόεδρε, καί ότι έπεσκέ- 
φθητε τόν Υποδιευθυντήν κ. Τζαν
νετάκη, μέ τόν Πρόεδρον τής Πολι
τικής Όργανώσεως, είς τήν οποίαν 
είναι μέλος ό κ. Τρίμης, καί ζητή
σατε...

κ. Τρίμης: Όμιλε! μακράν
τού μικροφώνου, μή άκουόμενος.

κ. Ν. Πίσκοπος : Κύριε Τρι- 
μη, τά είπε ό Πρόεδρος τοΰ Συλλό
γου σέ συνεδρίαση τοΰ Συμβουλίου.

Ό Πρόεδρος του Συλλόγου ενη
μέρωσε τό Διοικητικό Συμβούλιο, 
γι’ αύτό ακριβώς τό πράγμα. Ο
τι τόν επεσκέφθη ό Πρόεδρος τής 
πολιτικής Όργανώσεως είς τήν ό
ποιαν άνήκει ό κ. Τρίμης, καί έπε- 
σκέφθησαν τόν Ύποδ)τή κ. Γζαν- 
νετάκη, στόν όποιον είπαν, ότι ή 
μετάθεση αύτή είναι συνδικαλιστική. 
Καί θέτω έπΐ τή ευκαιρίψ καί τό 
ερώτημα στόν Πρόεδρο τοΰ Συλλό
γου: γίνονται συνδικαλιστικοί με- 
ταθέσειςκύριε Πρόεδρε;

"Αν μέν ναί, κακώς έχετε άρνηθή 
μέχρι σήμερα ότι δέν γίνονται συν
δικαλιστικές μεταθέσεις. "Αν επιμέ
νετε ότι δέν γίνονται συνδικαλιστι
κές μεταθέσεις, συμμετείχατε σέ μία 
ενέργεια, πλαγία ένέργεια, να άκυ- 
ρωθή μία μετάθεση τού συναδέλφου 
Τρίμη.

κ. Π. Θεοφανόπουλος : 
Συνάδελφοι, άντελήφθητε σαφώς τήν 
καταγγελίαν τού συναδέλφου Πισκό- 
που, ότι χρησιμοποιώ πλάγια μέσα. 
’Ακούσατε τί είπε. Ιδού περί τί
νος πρόκειται. Υπήρξε καταγγελία 
καί άπό πλευράς τοΰ συναδέλφου 
Τρίμη, καί δημοσία καταγγελία τής 
συνδικαλιστικής παρατάξεως τού Α 
ΕΜ, ότι ή μετάθεση τού συναδέλφου 
Τρίμη έπρόκειτο περί συνδικαλιστι
κής διώξεως.

Ό Πρόεδρος τού ΑΕΜ, συνά
δελφος ■ Ορέστης Χατζηβασιλείου έ- 
ζήτησε νά δή τόν ‘Υποδιοικητή τής 
Εθνικής Τραπέζης γιά τό θέμα αύ- 
τ. Καί πήγαμε μαζί. Γιά νά δια
πιστώσουμε τά αίτια τής μεταθέσε- 
ως, όπως είχαμε υποχρέωση καί ε
γώ καί ό συνάδελφος Χστζηβασι- 
λείου, μέ τόν όποιο μέ συνδέουν 
παλαιοί κοινοί αγώνες καί φιλικοί 
δεσμοί. Καί έρωτώ. Αύτά είναι τά 
πλάγια μέσα;

Καταβάλλω κάθε προσπάθεια γιά 
νά διαπιστώνω προσωπικά όλες τις 
καταγγελίες, πού μάς γίνονται έπΐ 
θεμάτων συνδικαλιστικής διώξεως. 
Καί θα συνεχίσω νά τις καταβάλ
λω, προστατεύοντας τούς συναδέλ
φους μου. Γ ιατί έτσι αισθάνομαι τό 
χρέος μου.

Συνάδελφοί μου, κατεβαίνοντας 
άπό τό βήμα σάς εύχαριστώ πού 
μέ ακούσατε μέ τόση προσοχή.
(Ζωηρά παρατεταμένα χειροκρότη
μα· α).


