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τά SiKCιιώ»|Ιιατa του Κr)<nSou μας
Ή 48ωρ») άηεργΰ που «ραγματοηοίκιβε ό 

κλάδος μ,α,ς στις 7<£·-5. καί Ιί£ϊ» ΛΙαίου, άπεδεεςε, 
γεά μ,ιά άκόμ.»ι φορά, οτε τδ Προσωπικό της ’ Εθνι
κές Τραπεζής, μ-ε επικεφαλής τον 'Ιστορ,ικο 
Χυλλογο των Επαλλήλων της Έθνεκης ΊΓραπέ- 
^ης, άποτελεε την πρωτοπορία των εργαζόμενων. 
ΙΧίε ποσοοτδ !ΟΟο)ο εφΟαβε ή συμμετοχή p.aj 
στην απεργία. ’Έτσε όλοκληρώδηκε ή προσφορά 
του Χυλλόγου μας στον άγώνα κατά τοΰ «άντεργα- 
τεκοΰ νομοσχεδίου.

Αύτήν την προσφορά, δπως άπεδείχδη, έπεδί- 
ωξαν νά εκμεταλλευτούν παράγοντες τής 'Ομο
σπονδίας μας. "Οταν δμως, δεεπεστωααν, δτε δεν 
είμαστε πρόδυμοε νά εξυπηρετήσουμε άλλους σκο
πούς, παρά μόνο εκείνον γεά τόν όποιο ςεκενήσαμε 
τον άγώνα μας την προστασία δηλ. των συνδι
καλιστικών μας δεκαεωμάτων, ξεκίνησαν την εκ
στρατεία κατασυκοφαντήσεως τού Χυλλόγου μας 
καί τού Προέδρου τού Αεοεκ. Χυμβουλεου.

Λ*έ την κατωτέρω Ανακοίνωσή του, ό Πρό
εδρος τού Χυλλόγου μας κατήγγειλε τούς ύβρι- 
στάς καί τούς συκοφάντας καί άπεκάλυψε τον ρόλο 
πού δεεδραμάτεσαν πρό, κατά καί μετά τον άπερ- 
γεακό άγώνα τού κλάδου μας.

Έν τώ μεταξύ με Εγγραφό του, πού δημοσεεύ- 
εταε στην τελευταία σελίδα, ό Χύλλογός μας ζή
τησε όλα τά μαγνητοφωνημένα Πρακτεκά τών συν- 
εδρεάσεων τού ’Εκτελεστικού καί τού Γενικού 
Χυμβουλεου τής ΟΤΓΟΕ, τά όποια καί θά δημο- 
οεευβοΰν μόλες μάς παραδοθούν, σέ εέδεκή έκδοση 
τής «Τραπεζιτικής».

Η ΛΑΛΚΟΙΑΩΧΗ

Συνάδελφοι,

Καταγγέλλω ανοικτά ότι, τό ίερώ- 
τερο καί ισχυρότερο όττλο τών έρ- 
γαζομένοον Η ΑΠΕιΡΓ IΑ χρησιμο
ποιήθηκε για νά παγίδευση τον κλά- 
δο μας καί νά τον έντάξει μέσα σ’ 
ένα φοβερό κύκλωμα έξυττηρετήσεως 
πόσης φύσεως καί μορφής συμφερόν
των καί προσωπικών φιλοδοξιών.

Ή 'Ομοσπονδία μας, παραδόθη
κε στους μηχανισμούς αύτοΰ τού κυ 
κλώματος άπό την ηγεσία τής πε
ρίεργης πλειοψηφίας της, πού πα
ρακάτω θά πληροφορηθεΐτε πώς σχη 
ματίζεται.

Σαφής άπόδειξη τό γεγονός:

Τήν Πέμπτη 20 Μαΐου ώρα 12 τό 
μεσημέρι ό Πρόεδρος τής ΟΤΟΕ α
νακοινώνει ενώπιον τής εύρείας συγ- 
κεντρώσεως τών Προέδρων τών Ερ
γατικών Κέντρων καί 'Ομοσπονδιών 
δλης τής χώρας δτι ό Τραπεζοϋπαλ
ληλικός κλάδος κατέρχεται σέ 48ω- 
ρη άπεργία στις 24 καί 25 Μαΐου. 
Τήν είδηση είχε δημοσιεύσει καί ό 
απογευματινός Τύπος τής ίδιας η
μέρας.

Τό Εκτελεστικό Συμβούλιο τής 
ΟΤΟΕ είχε συγκληθεΐ γιά νά άπο- 
φασίση άν θά άπεργήση ή όχι ό 
κλάδος στις 9 τό βράδυ τής ίδιας 
ή μέρας. Σ’ αυτή τή συνεδρίαση έ
θεσα τό ΑΜΕΙΛΙΚΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 
ΠΟΙΟΣ καί σέ ΠΟΙΟ ΧΩΡΟ απο
φασίζει γιά τις τύχες τών Τραπεζο
υπαλλήλων. (Μαγνητοφωνημένα πρα
κτικά ΟΤΟΕ).

Ό Σύλλογός μας καί μέσφ αύ
τοΰ τό ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙ
ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ, ήταν ό άπαραί- 
τητος σύμμαχος γιά τήν έπιτυχία 
του σκοπού, άλλά ταυτόχρονα καί 
τό ΘΥΜΑ πού άπό καιρό επιδιώ
κουν νά σφαγιάσουν στο βωμό τών 
έπιδιώξεών τους. Γιατί είναι ή με
γάλη δύναμη τού Κλάδου.

Σ’ αυτή τήν προσπάθεια πού έγ
καιρα είχαμε έπισημάνει σταθήκα
με τό ΜΕΓΑΛΟ ΕΜΠΟΔΙΟ.

"Οπως ήταν έπόμενο τά πυρά ό
λων στράφηκαν εναντίον μας.

Μείναμε αλύγιστοι στή θέση μας, 
Ανυποχώρητοι ύπερασπισται τών 
δικαίων συμφερόντων μας τών Έπαγ 
γελματικών διεκδικήσεων, τών δημο
κρατικών μας ’Ελευθεριών.

Χρειάσθηκε πολλές φορές νά 
προσποιηθοΰμε άγνοια γιά 
νά μήν γίνουμε άθελα όργανά τους. 
Σέ καμμιά στιγμή όμως δέν παρα
πλανηθήκαμε καί ποτέ δέν ξεχάσαμε 
ότι είμαστε τεταγμένοι στήν υπηρε
σία τών συμφερόντων σας.

Συνάδελφοι, στή Γενική μας Συν
έλευση πού θά συνέλθει (Ανακοίνω
ση Συλλόγου μας No 15 (28.5.76) 
θά Αναφέρουμε όλες τις λεπτομέ
ρειες.

Τώρα Αποκαλύπτουμε τό ΜΕΓΑ
ΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, τούς πρωτεργάτες 
του καί τό ρόλο πού έπαιξαν μαζί 
καί χωριστά ό καθένας. ’Αποκαλύ
πτουμε τήν αλήθεια καί τούς προ- 
καλοΰμε νά μάς διαψεύσουν.

Θά άναφερθοΰμε σέ όσα έχουν δια- 
δραματισθεΐ άπό τήν ήμέρα πού κα
τατέθηκε στή Βουλή τό Άντεργατι- 
κό νομοσχέδιο, (ώρισμένα άπ’ αυτά 
έχουν δημοσιευθεΐ στήν «Τραπεζιτι- 

' κή» μηνός ’Απριλίου καί έπαναλή- 
φθηκαν στήν Τακτική Γενική Συνέ
λευση τής Θεσσαλονίκης).

Μάς κατηγορούν ότι προδώσαμε 
τόν άγώνα τής τάξεώς μας διότι 
Αποφασίσαμε νά μήν μετάσχουμε 
στήν παράταση κατά 24 ώρες, τής 
48ωρης απεργίας του κλάδου μας 
καί ότι αυτή ή Απόφασή μας φανε
ρώνει ότι είμαστε όργανα του ‘Υ
πουργού ’Εργασίας.

”Ας δούμε λοιπόν ποιοι καί ποι
ων είναι όργανα.

1) Τό Άντεργατικό Νομοσχέδιο 
κατατέθηκε στή Βουλή στις 30 
Μαρτίου 1976, γιά νά συζητηθή σέ 
λίγες μέρες ως ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ Ε
ΠΕΙΓΟΝ. Συνεκάλεσα αμέσως τό 
Διοικ. Συμβούλιο τού Συλλόγου μας 
καί είσηγήθηκα νά ζητήσουμε νά ά- 
ποσυρθή τό νομοσχέδιο.

Ταυτόχρονα Απευθύναμε προς τήν 
ΟΤΟΕ, ή όποια καί έπληροφορεΐτο 
τό νομοσχέδιο άπό έμάς, τό Ακό
λουθο έγγραφο:

’Εν Άθήναις τή 31.3.76
ΑΡ. ΠΡΩΤ 2702 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ο.Τ.Ο.Ε.

Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλοΰμεν όπως συγκαλέσητε 

τό ’Εκτελεστικόν Συμβούλιον τής 
ήμετέρας ‘Ομοσπονδίας ϊνα συζητή- 
ση καί λάβη Αποφάσεις διά τήν θέ- 
σιν τού Κλάδου έναντι τού κατατε- 
θέντος χθες εις τήν Βουλήν 
σχεδίου νόμου περί «έπαγγελματι- 
κών κλπ. σωματείων».

Μέ συν)κούς χαιρετισμούς,
‘Ο Πρόεδρος 

Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Ό Γεν. Γραμματεύς 

Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Θέτουμε λοιπόν τά ερωτήματα:
Ποιος άποδεικνύεται ότι Αγρυπνεί 

γιά τά συμφέροντα τού κλάδου; 
Ποιος είναι όργανο τού Υπουργού 
’Εργασίας ή δέν ξέρω ποιων άλ
λων; ”Η μήπως, διότι καί αυτό έ- 
λέχθη, ή δημοσία Αποκάλυ
ψή μας γιά τις διατάξεις τού 
άντεργατικοΰ νομοσχεδίου πού ξε
σήκωσαν στή συνέχεια όλους τούς 
’Εργαζομένους είναι Προδοσία; Άς 
μάς Απαντήσουν.

2) Μετά τό έγγραφό μας αύτό 
συνεκλήθη τό ’Εκτελεστικό τής ‘Ο
μοσπονδίας μας στις 3 Απριλίου.

Κατά τή συνεδρίαση αυτή έπεση- 
μάναμε τις διατάξεις τού νομοσχε
δίου πού έθιγαν τόν κλάδο μας.

Άποφασίστηκε νά ζητήσουμε νά 
άποσυρθή τό νομοσχέδιο καί νά γί- 
νη δίωρη στάση έργασίας στις 5. 
4.76, Παντραπεζοϋπαλληλική Συγ
κέντρωση τήν ίδια ήμέρα καί 24ωρη 
Πανελλαδική άπεργία στις 6.4.1976 
(Σχετική Ανακοίνωση τών 4 Συλ

_ ένβ ή incpyii είχε προϋοΒεΤ πριν ξεκινήσει
λόγων Προσωπικού τής Τραπέζης 
μας τής 3.4.76).

"Ετσι, ένώ τό Διοικ. Συμβούλιο 
τού Συλλόγου μας είχε συνεδριάσει 
έν τφ μεταξύ δύο φορές στις 31 
Μαρτίου καί τήν 1η ’Απριλίου, τό

2702

ΠΡΟΕ ΤΗΝ 
Ο.Τ.Ο.Ε.
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’Εκτελεστικό τής ΟΤΟΕ συνεδρίασε 
γιά πρώτη φορά στις 3 ’Απριλίου.

Ποιος λοιπόν ένδιεφέρθη περισσό
τερο; ’Εμείς ή οί άλλοι πού παρι
στάνουν έκ τών υστέρων τούς προσ
τάτες καί τούς άγωνιστάς, άφοΰ δ-

31/3/76

μως, όπως θά άποκαλύψουμε πιο 
κάτω, μάς έχουν καρφώσει στήν πλά
τη τό στιλέτο;

4) Στις 3 ’Απριλίου ό Υπουργός 
’Εργασίας έκάλεσε τό Εκτελεστικό 
τής ΓΣΕΕ καί τόν Πρόεδρο καί Γε
νικό Γραμματέα τής ΟΤΟΕ. (Στή 
συνάντηση προσήλθα καθυστερημέ
νος λόγψ έργασίας εις τήν προετοι
μασία τής διώρου στάσεως πού είχε 
έξαγγελθή γιά τις 5.4).

Κατά τή συνάντηση αύτή Αναπτύ
ξαμε πρός τόν Υπουργό τά άρθρα 
τού νομοσχεδίου πού έθιγαν τόν 
κλάδο μας. Οί προτάσεις μας έγι
ναν Αποδεκτές.

Ο κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡ1- 
ΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΥΧΑΡI ΣΤΗΣΕ ΤΟΝ 
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΗΥΧΗΘΗ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΗ 20 Ε
ΤΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΟΎ ΠΑΛΛΗΛΙ- 
ΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ.

Καί έρωτάται: Τή στιγμή έκεί- 
νη τό νομοσχέδιο έπαυε αύτομάτως 
νά είναι σέ όλα τά άλλα σημεία του 
άντεργατικό καί ό κ. Λάσκαρης ά- 
νεγνωρίζετο φύλαξ άγγελος τών έρ- 
γαζομένων;

5) Τό Απόγευμα τής Κυριακής 4. 
4.76 γίνεται Αποδεκτό άπό τήν Κυ-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 16η ΣΕΛ.)

Σύλλογος των Υπάλληλον τηζ Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος
IOUAIEIOH ΑΝΕΓΝΟΜΖΜΙΝΟΝ . [ΤΟΣ ttmliU |?!7

Κύριε Πρόεδρε,

ΠαρακαλοΟιιεν, 8πω6 συγι-.αλέαητε τό Εκτελεστικόν ΕοίΦοώλιόν Tile ήμε- 
τέρας 'ομοσπονδίας tva συζητήαη καί λάρη Αποφάσεις διά τήν δέσιν τοΟ Κλά
δου δναντι τοΟ κατατεΒέότος Χ3ές ets Τήν Βουλήν σχεδίου νόμον Π6ρί "έπαγ- 
νελματικΒν ιι.λ.π. σωματείων".

ικοός χαιρετισμού?
ΓΕΝ,ΓΡΑΜΜΑ!

Π.ΟΗρο.

Φωτοτυπία — ντοκουμέντο. Τό έγγραφο τού Συλλόγου μας πού άνοιξε 
τό δρόμο γιά τόν άγώνα κατά τού άντεργατικοΰ νομοσχεδίου και άπο- 
δεικνύει ποιοι ένδιαφέρονται πραγματικά γιά τά θέματά μας και ποιοι 

τά χρησιμοποιούν γιά τήν ικανοποίηση άλλων επιδιώξεων.

Γιά νά λάμψη ή άλήδεια

ςης καΊΠΓ και έγγραφος
ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΕΞΩΔΙΚΟΣ 
ΔΗΛΩΣΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΤΡΙΑ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ 
Άννης συζύγου Παντελή Τσαγκά

ρη, κατοίκου ’Αθηνών, οδός Παν- 
τειχίου άρ. 7, ’Αντιπροέδρου τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου τοΰ «ΣΥΛΛΟ
ΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Ε
ΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ» καί μέλους τοΰ Γενι-

Στη Γενική ΖυνέΑευση των Μετόχων

κοΰ Συμβουλίου τής «Ο.Τ.Ο.Ε.».

ΠΡΟΣ
Τόν κ. Θεοχάρην Μάργαρη Παπα- 

μάργαρη, Πρόεδρον τής Ο.Τ.Ο. 
Ε., κάτοικον ’Αθηνών όδός Σίνα 
άριθ. 16.
Μέ τήν ρητήν έπιφύλαξιν παντός 

έν γένει δικαιώματος μου δηλώ πρός 
υμάς τά κάτωθι:

Κατά τήν συνεδρίασιν τοΰ Γενικού 
Συμβουλίου τής ΟΤΟΕ τής 27ης τρ. 
καί υπό τήν ιδιότητά σας ώς Προέ
δρου ταύτης, (ομιλήσατε περί πιέσε- 
ως άσκηθείσης υπό διαφόρων παρα
γόντων έκ διαφόρων πλευρών πρός 
τά μέλη τοΰ Διοικ. Συμβουλίου τοΰ 
«ΣΤΛΛΟΓΟΤ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΔΗΛΩΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ 
ΟΤΙ ΑΕΝ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ
καί ζητώ νά εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας

• Ή ομιλία τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλόγου μας
Στις 27 Μαΐου πραγματοποιή

θηκε ή Γενική Συνέλευση τών Μετό
χων τής Τραπέζης μας.

Ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας 
κ. Παν. Θεοφανόπουλος κατά τήν ο
μιλίαν του έδήλωσε Απερίφραστα 
ότι ούδεμίαν όφειλή πρός τήν 
Τράπεζαν, διά τά Ασφαλιστικά τα
μεία άναγνωρίζομεν1 και έπισημο- 
ποίησε γιά μια άκόμα φορά τή θέ
ση τοΰ Συλλόγου μας, ώστε νά μήν 
δύναται νά ύπαρξη οίαδήποτε αμφι
σβήτηση έπί τού θέματος.

Εξ άλλου, ό Πρόεδρος τού Συλ
λόγου μας ΰπεχρέωσε εκπρόσωπο 
τής όμάδος Μετόχων, ό όποιος έ- 
ξύορισε τό Προσωπικό τής Τραπέ
ζης, νά άνακαλέση τήν ύβρη του, έ- 
δέχθη όμως τήν έπί θέση άλλου 
μαινομένου μετόχου.

Ό Πρόεδρος μας υπενθύμισε εις 
τούς κ.κ. μετόχους ότι τό Προσωπι
κό τής ’Εθνικής Τραπέζης έχει μα- 
κρά παράδοση Αγώνων καί θυσιών 
υπέρ τής Τραπέζης και ούδείς έχει 
τό δικαίωμα νά παραγνωρίζη τούς 
Αγώνας του αύτούς πολύ δέ περισ
σότερο νά τό ΰβρίζη.

Ό κ. Διοικητής τής Τραπέζης 
μας, έξ άλλου, άνεφέρθη εις τήν 
προσφορά τοΰ Προσωπικού καί τή 
συμβολή του στήν πρόοδο τής Τρα
πέζης καί έκάλεσε τόν μέτοχο νά ά
νακαλέση τήν ύβρη του.

Τό πλήρες κειίμενο τής ομιλίας 
τού Προέδρου τού Συλλόγου μας εί
ναι τό Ακόλουθο:

’Ανέρχομαι εις τό βήμα τής 
σημερινής Γ.Σ. τών μετόχων τής 
Τραπέζης μας, ή όποια συνέρχε
ται κάτω άπό μια βαριά γιά 6-

I λόκληρο τό έ'θνος ατμόσφαιρα, 
ί ύπό τήν ιδιότητα τοΰ Προέδρου 
τοΰ ιστορικού Συλλόγου τών Υ
παλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής ‘Ελλάδος.

Ύπό αυτήν τήν ιδιότητα έχω 
τήν τιμήν νά εκπροσωπώ τόν πα
ράγοντα έργασία σίτήν Τράπεζά 
μας ό όποιος ταυτοχρόνως, όπως 
θά γνωρίζετε, αποτελεί διά τών

μετοχών τοΰ Συλλόγου, τών ’Α
σφαλιστικών του φορέων καί τών 
φυσικών μελών, έναν άπό τούς 
κυριωτέρους μετόχους, άν όχι τόν 
κυριώτερον τής Τραπέζης μας. 
’Ακόμη, γνωρίζετε άσφαλώς, δτι 
ό δεσμός τών εργαζομένων μέ 
τήν Τράπεζα είναι ριζικά διάφο
ρος τών συνήθων σχέσεων έογα- 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 16η ΣΕΛ.)

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» τοΰ όποιου τυγ
χάνω ’Αντιπρόεδρος κατόπιν τής ο
ποίας πιέσεως διεμορφώθη ή στάσις 
τοΰ ΣΥΛΛΟΓΟΥ κατά τήν διάρκειαν 
τής τελευταίας απεργίας. Εις τάς 
διαμαρτυρίας μου διά τά ΰφ’ υμών 
λεχθέντα καί τήν πρόσκλησίν μου νά 
κατ ον αμάσητε τά συγκεκριμένα μέλη 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί νά 
προσκαμίσητε τά σχετικά στοιχεία, 
ήρνήθητε νά πράξητε τούτο καί έπι- 
μείνατε εις τάς διατυπωθείσας άπό- 
ψεις σας.

’Επειδή θεωρώ δτι τόσον ώς άτο- 
μον δσον καί ώς μέλος καί ’Αντι
πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου τοΰ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗ
ΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ
ΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» έθίγην και- 
ρίως έκ τών όφ’ υμών λεχθέντων 
κατά τήν ώς άνω συνεδρίασιν τοΰ 
Γενικού Συμβουλίου τής ΟΤΟΕ, τά 
όποια είναι απολύτως αναληθή καί 
άβάσιμα, έτελεϊτε δέ έν γνώσει τής 
τοιαύτης ανακρίβειας, διά τής πα- 
ρούσης μου διαμαρτύρομαι καί αΰθις 
κατά τόν πλέον έντονον τρόπον.

Διά τελευταίαν πλέον φοράν σάς 
προσκαλώ καί έγγράφως νά άνακα- 
λέση-τε τά ΰφ’ υμών λεχθέντα εις 
βάρος τοΰ Διοικ. Συμβουλίου τοΰ 
Συλλόγου μου καί έμοΰ προσωπικώς. 
’Εν έναντίμ περιπτώσει σάς δηλώ, 
δτι θά εύρεθώ εις τήν δλως δυσά- 
ρεστον θέσιν νά προσφύγω καθ’ ΰ- 
μών δικαστικώς, ΐνα διαλάμψη ή α
λήθεια. Πρός τούτο προσκαλώ υμάς 
δπως εντός πενθημέρου άπό τής έ- 
πιδόσεως ϋμϊν τής παρούσης, μοί χο- 
ρηγήσητε κεκυρωμένον άντίγραφον 
τών πρακτικών τής συνεδριάσεως 
τοΰ Γενικού Συμβουλίου τής ΟΤΟΕ 
τής 27.5.76 ϊνα δυνηθώ καί προβώ 
εις τάς νομίμους ενεργεί ας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής 
έπιδότω νομίμως τήν παρούσαν, συν 
τή ρητή επιφυλάξει παντός έν γένει 
δικαιο'ιματός μου πρός τόν πρός δν 
αυτή απευθύνεται, πρός γνώσιν του 
καί διά τάς νομίμους συνέπειας, αν
τιγράφων άμα ταύτην ολόκληρον εις 
τήν εκθεσιν έπιδόσεως.

’Εν Άθήναις τή 31.5.1976 
Ή διαμαρτυρομένη, 

δηλοΰσα καί προσκαλοΰσα 
ΑΝΝΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ 

’Αντιπρόεδρος Δ.Σ. τοΰ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

' Ενας μέτοχος έττιτίθεται κατά τού Προέδρου τοΰ Συλλόγου μας, διό
τι ΰπεχρέωσε έκπρόσωπο όμάδος μετόχων, πού έξύβρισε τό Προσωπικό 
τής Εθνικής Τραπέζης, νά άνακαλέση τις ύβρεις πού είχε έκτοξεύσει, 

στή Γενική Συνέλευση τών Μετόχων.



Ενωσις Φιλάδλων Ε.Τ.Ε.

Ε ΚΑΡΟ ΜΑ! ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
’Εκδρομή: ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ (7.7 — 20.7.76) Μικρός γύρος.

Τεχ. 7.7: ΑΘΗΝΑΙ — ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ.
Ιϊέιμ. 8.7 : ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ. Το πρωϊνό γύρος πόλεως. ’Απόγευμα έλεύθερον.
Παρ. 9.7 : ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ. Ή,μέρα ελεύθερη.
Σάβ' 10.7: ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ. Πρωινό ελεύθερο. Τό απόγευμα πτήσις διά 

ΟΣΑΟ.
Κυρ. 11.7 : ΟΣΛΟ. Τό πρωινό γύρος πόλεως. ’Απόγευμα ελεύθερον.
Δευτ. 12.7: ΟΣΛΟ. Ήμερα ελεύθερη. (Προαιρετική εκδρομή μέ τραίνο 

στο Λιλλεχάμερ).
Τρ. 13.7 : ΟΣΛΟ. Ήμερα ελεύθερη. (Προαιρετική εκδρομή εϊς Μπέργκεν 

(δίαν) σις). ’Επιστροφή τό μεσημέρι τής επομένης).
Τετ. 14.7: ΟΣΛΟ. Πρωινό ελεύθερον. Τό απόγευμα πτήσις διά ΣΤΟΚ

ΧΟΛΜΗ.
Πέμ. 15.7: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ. Τό πρωινό γύρος πόλεως. ’Απόγευμα ελεύ

θερον.
Παρ. 16.7: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ. Ημέρα ελεύθερη. (Προαιρετική εκδρομή μέ 

τραίνο είς Ουψάλα).
Σά6. 17.7: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ. Πρωινό ελεύθερο. Τό απόγευμα απόπλους διά 

ΕΛΣΙΝΚΙ. Φαγηιτόστό πλοίο. Δίαν) σις έν πλφ.
Κυρ. 18.7: ΕΛΣΙΝΚΙ. Άφιξις τό πρωί. Ημέρα ελεύθερη.
Δευτ. 19.7: ΕΛΣΙΝΚΙ. Τό πρωινό γύρος πόλεως. ’Απόγευμα ελεύθερον.
Τρ. 20.7 : ΕΛΣΙΝΚΙ — ΑΘΗΝΑΙ.

ΕΞΟΔΑ: Δραχ. 24.500 — 25.200. (Άερ. εισιτήρια καί είσ. πλοίου, 
δίαν)σεις σέ δίκλινα δωμάτια μέ μπάνιο καί πρωϊνά, 1 γεύμα ήμερη- 
σίως εις ΟΣΛΟ καί ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, μεταφοραί, ξεναγήσεις).

’Εκδρομή: ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ (7.7 — 27.7.76) Μεγάλος γύρος.

Τετ. 7.7: ΑΘΗΝΑΙ (ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ) ΕΛΣΙΝΚΙ.
Πέμ. 8.7: ΕΛΣΙΝΚΙ. Πρωινό ελεύθερον. Τό απόγευμα γύρος πόλεως.
Παρ. 9.7 : ΕΛΣΙΝΚΙ. Ημέρα ελεύθερη.
Σάχ. 10.7: ΕΛΣΙΝΚΙ. Πρωινό ελεύθερο. ’Αναχώρησες ιμέ πούλμαν διά 

Τουρκαύ. Τό απόγευμα απόπλους διά ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ. Διαν)σις έν πλφ. 
Φαγητό στο πλοίο.

Κυρ. 11.7: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ. Ήμερα ελεύθερη.
Δευτ. 12.7: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ. Τό πρωινό γύρος πόλεως. ’Απόγευμα ελεύ

θερον.
Το. 13.7: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ. Έκδροαή είς Ουψάλα.
Τετ. 14.7 : ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ — Κάρλσταντ — ΟΣΛΟ.
Πέμ. 15.7: ΟΣΛΟ. Πρωινό ελεύθερο. Τό απόγευμα γύρος πόλεως.
Παρ. 16.7 : ’Εκδρομή είς Γκόλ, ΣΟ'ΓΚΝΤΑΛ. Διαν)σις.
Σά6. 17.7: Άναχώρησις γιά Στάλχαϊμ, Βόςς, ΜΠΕΡΓΚΕΝ. Διαν)σις.
Κυρ. 18.7: Μ Π ΕΡΓΚΕιΝ. Πρωινό ελεύθερο. Τό απόγευμα γύρος πόλεως.
Δευτ. 19.7: ΜΠΕΡΓΚΕΝ. Προαιρετική κρουαζιέρα στά φιόρδ.
Τρ. 20.7: ΜΠΕΡΓΚΕΝ — ΟΣΛΟ (όδικώς).
Τετ. 21.7: ΟΣΛΟ. Πρωινό ελεύθερο. ’Απόπλους διά ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ. Δια- 

νυκτέρευσις έν πλφ.
ΙΙέμ. 22.7 : ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ. Πρωινό ελεύθερο. Τό απόγευμα γύρος πόλεως.
Παρ. 23.7 : ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ. Ήμερα ελεύθερη. (Προαιρετική εκδρομή είς 

Ρόσκιλντ, Χάλσ,κοφ, Ιίνούτσχοφντ, Όντένς, ΒΕΕΛΕ (διανυκτέρευσις).
Σάβ. 24.7: ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ή συνέχεια εκδρομής είς Τζέλλιγκ, Ρίμπ, Λέγ- 

κολαντ, Σίλκεμποργκ, ΡΑΝΤΕΡΣ (δίαν)σις).
Κυρ. 25.7: ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ή συνέχεια εκδρομής είς ’Άαρχους, ’Έιιπελ- 

τοφτ, ’Όντεν, ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ.
Δευτ. 26.7 : ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ. Ημέρα ελεύθερη.
Τρ. 27.7: ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ — ΑΘΗΝΑΙ.

ΕΞΟΔΑ: Δραχ. 32.500 — 36.000 (άερ. εισιτήρια καί είσ. πλοίων, δια- 
νυκτερεύσεις σέ δίκλινα δωμάτια μέ μπάνιο καί πρωϊνά, μεταφοραί, 
ξεναγήσεις).

’Εκδρομή: ΠΑΡΙΣΙ — ΛΟΝΔΙΝΟ (11.7 — 23.7.76)

Κυρ. 11.7: ΑΘΗΝΑΙ — ΠΑΡΙΣΙ.
Δευτ. 12.7: ΠΑΡΙΣΙ. Τό πρωϊνό γύρος πόλεως. ’Απόγευμα ελεύθερον.
Τρ. 13.7: ΠΑΡΙΣΙ. Προαιρετική εκδρομή είς Βερσαλλες -— Φονται- 

νεμπλώ.
Τετ. 14.7: ΠΑΡΙΣΙ. Συμμετοχή στή μεγάλη εθνική επέτειο των Γάλλων.
Πέμ. 15.7: ΠΑΡΙΣΙ. Ημέρα ελεύθερη.
Παρ. 16.7: ΠΑΡΙΣΙ. Ήμερα ελεύθερη.
Σάβ. 17.7: ΠΑΡΙΣΙ — ΛΟΝΔΙΝΟ.
Κυρ. 18.7: ΛΟΝΔΙΝΟ. Τό πρωϊνό γύρος πόλεως. ’Απόγευμα ελεύθερον.
Δευτ. 19.7: ΛΟΝΔΙΝΟ. Προαιρετική εκδρομή είς Γουΐνσωρ, Χάμπτον.
Τρ. 20.7 : ΛΟΝΔΙΝΟ. Ήμερα ελεύθερη.
Τετ. 21.7: ΛΟΝΔΙΝΟ. Προαιρετική εκδρομή είς ’Οξφόρδη, Στράτφορντ.
Πέμ. 22.7 : ΛΟΝΔΙΝΟ. Ημέρα ελεύθερη.
Παρ. 23.7: ΛΟΝΔΙΝΟ — ΑΘΗΝΑΙ.

ΕΞΟΔΑ: Δραχ. 14.400 — 15.000 (άερ. εισιτήρια, δίαν) σεις σέ δί
κλινα δωμάτια μέ μπάνιο καί πρωινά, μεταφοραί, ξεναγήσεις).

Σ η μ. : Δυνατότης προαγοράς κουπονίων γευμάτων, καί πληρωμής είς 
δραχμάς των προαιρετικών εκδρομών.

ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ
1η ’Εκδρομή: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ — ΡΟΥΜΑΝΙΑ (3.8 — 13.8.76)
Τρ. 3.8: Άναχ. 7.30 π.μ. διά Κ. Βούρλα, Τέμπη,, Θεσσαλονίκη, ΣΕΡ- 

ΡΑΣ. Διανυκτέρευσις.
Τετ. 4.8: Άναχ. 8.15 π.μ. γιά Κούλα (τελών, έλεγχος), Άνω Τξουμαγια, 

Μονήν Ρίλας, Στάνγκε Δημητρώφ, ΣΟΦΙΑ. Δίαν) σις.
Πέμ. 5.8: ΣΟΦΙΑ. Τό πρωινό γύρος πόλεως. Μεσ. φαγητό είς VITO 

SA. Βραδυνή συνεστίασις σέ ταβέρνα μέ τοπικό πρόγραμμα.
Παρ. 6.8: Άναχ. 9.30 π.μ. διά ΜΙΊΟΊΈΧΓΚΡΑ,ΝΤ, ΓΙΑΜΠΛΑΝΙΤΣΑ, 

ΠΛΕΒΕΝ (γεύμα), ΜΠΓΙΑΛΑΣ, ΡΟΥΣΣΕ. Δείπνον. Δίαν)σις.
Σάβ. 7.8: Άναχ. 9.30 π.μ. διά ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ. Άφιξις τό μεσημέρι, 

γεύμα. Απόγευμα έλεύθερον.
Κυρ. 8.8: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ. Τό πρωινό γύρος πόλεως. Βραδυνή συνεστία- 

σις σέ ταβέρνα μέ τοπικό πρόγραμμα.
Δευτ. 9.8: Άναχ. 9.00 διά URZISENI — SLOBOZIA, CONSTANTA. 

Γεύμα. ’Απόγευμα ελεύθερον.
Το. 10.8 : Άναχ. 8.30 π.μ. διά MANGALIA, ΚΑVARNA ΒΑΡΝΑΣ (γεύ

μα) , NESEBAR, BURGAS.
Τετ. 11.8: Άναχ. 8.30 π.μ. διά NOVA ZAGORA (γεύμα), ΦΙΛΙ Π ΠΟΤ- 

ΠΟΛΙΝ.
Πέμ. 12.8: ΦΙΛΙ Π II ΟΥ ΠΟΛΙΣ. Τό πρωϊνό γύρος πόλεως. Τό απόγευ

μα άναχώρησις διά ΣΕΡΡΑΣ.
Παο. 13.8: Άναχ. 8.30 π.,α. διά Θεσσαλονίκην, Τέμπη, Κ. Βούρλα, Α

ΘΗΝΑΣ.
ΕΞΟΔΑ: Δραχ. 2.600 — 3.000 καί $ 120 (,δολλάρια εκατόν είκοσι). 
(Πούλμαν, ίδιαν)σεις σέ δίκλινα δωμάτια μέ ντους, πρωινά, άπαντα 
τά γεύματα είς Βουλγαρίαν, εν γεύμα ήμερησίως είς Ρουμανίαν, 2 
συνεστιάσεις σέ ταβέρνα, ξεναγήσεις).

2η ’Εκδρομή: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ — ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (15.8 — 25.8.76)

Κυρ. 15.8: ΑΘΗΝΑΙ — ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ.
Δευτ. 16.8: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Τό πρωϊνό γύρος πόλεως. Απόγευμα ελεύθερον.
Τρ. 17.8: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Προαιρετική, εκδρομή είς Γάνδη, Μπρύζ.
Τετ. 18.8: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Πρωϊνό ελεύθερο. Προαιρετική απογευματινή 

εκδρομή είς Λαΰκεν, Βατερλό').
Πέμ. 19.8: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Ήιιέρα ελεύθερη.
Παρ. 20.8: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ — ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ.
Σάβ. 21.8: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ. Τό πρωϊνό γύρος πόλεως. Απόγευμα ελεύ

θερον.
Κυρ. 22,8: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ. Προαιρετική εκδρομή είς Βόλενταμ, Μάρχεν.
Δευτ. 23.8: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ. Προαιρετική εκδρομή είς Άαλσμερ, Χάγη, 

Ρότερνταμ, Ντέλφτ.
Τρ. 24.8: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-. Ημέρα ελεύθερη.
Τετ. 25.8: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ — ΑΘΗΝΑΙ.

ΕΞΟΔΑ: Δραχ, 14.400 —- 15.000 (άερ. εισιτήρια, δίαν) σεις σέ δί
κλινα δωμάτια μέ μπάνιο καί πρωϊνά, μεταφοραί, ξεναγήσεις).

25.8 — 30.8 : Ένδεχομένη προέκτασις διά ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ — ΖΥΡΙ
ΧΗ. Έπιβάρυνσις δραχ. 3.700.

Σ η μ. : Δυνατότης πληρωμής είς δραχμάς τής αξίας των γευμάτων 
καί προαιρετικών εκδρομών.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1η ’Εκδρομή: ΙΣΠΑΝΙΑ (4.9 — 20.9.76)
Σάβ. 4.9: ΑΘΗΝΑΙ — ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ.
Κυρ. 5.9: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ. Τό πρωϊνό γύρος πόλεως. Απόγευμα ελεύθερον.
Δευτ. 6.9: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ. Ημέρα ελεύθερη.
Τρ. 7.9: Άπό ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ μεταφορά είς ΜΑΛΑΓΑ (αεροπορικώς) καί 

έν συνεχεία όδικώς είς ΤΟΡΕΜΟΛΙΝΟΣ.
Τετ. 8.9: ΤΟΡΕΜΟΛΙΝΟΣ. Ημέρα ελεύθερη.
Πέμ. 9.9: Άναχώρησις γιά ΑΛΚΕΘΙΡΑΣ καί μέ τό F)B είς ΘΕΟΤΤΑ. 

Απόγευμα ελεύθερον.
Παο. 10.9: ΘΕΟΤΤΑ. Πρωϊνό ελεύθερον. Τό άπόγευμα αναχώρηση γιά 

'ΣΕΒΙΛΛΗ.
Κυρ. 12.9: ΣΕΒΙΛΛΗ. Τό πρωϊνό γύρος πόλεως. Απόγευμα ελεύθερον.
Δευτ. 13.9 : Αναχώρηση γιά ΚΟΡΔΟΒΑ (παραμονή), ΓΡΑΝΑΔΑ.
Τρ. 14.9: ΓΡΑΝΑΔΑ. Τό πρωϊνό γύρος πόλεως. Άπόγευμα ελεύθερον.
Τετ. 15.9 : ΓΡΑΝΑΔΑ. Πρωϊνό ελεύθερο. ’Αναχώρηση, γιά ΜΑΛΛΙΆ καί 

πτήσις γιά ΜΑΔΡΙΤΗ.
Πέμ. 16.9: ΜΑΔΡΙΤΗ. Ημερήσια εκδρομή είς ΤΟΛΕΔΟ.
Παρ. 17.9 : ΜΑΔΡΙΤΗ. Τό πρωϊνό γύρος πόλεως. Άπόγευμα ελεύθερον.
Σάβ. 18.9: ΜΑΔΡΙΤΗ. Ημέρα ελεύθερη.
Κυρ. 19.9: ΜΑΔΡΙΤΗ. ’Επίσκεψη ΕΣΚΟΡΙΑ Λκαί ΚΟΙΛΑΔΟΣ ΠΕ- 

ΣΟΝΤΩΝ.
Δευτ. 20.9: ΜΑΔΡΙΤΗ — ΑΘΗΝΑΙ.

ΕΞΟΔΑ: Δραχ. 15.400 — 16.000 (άερ. εισιτήρια, δίαν)σεις σέ δί
κλινα δωμάτια μέ ,μπάνιο, πρωϊνά καί 1 γεύμα ήμερησίως, μεταφοραί, 
εισιτήρια F)B, ξεναγήσεις).

20.9 — 22.9 : Ένδεχομένη προέκτασις διά ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ. Έπιβάρυνσις 
δραχ. 3.000.

2η Εκδρομή: ΚΥΠΡΟΣ (Λεπτομερές πρόγραμμα έν καιρφ).
Θά επακολουθήσουν προγράμματα διά τούς μήνες ’Οκτώβριον - Νοέμβριον.
Δηλοόσεις - πληροφορίαι τηλ. 3210.411, 3210.501 ή 3240.373 έσωτ. 624 η 

καθημερινώς 9—1 μ.μ. Ε.Φ.Ε.Τ.

ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΑΗΣ
ϊ-).ν εν* μ,εγάλο Ιό1*Χ..1.1·ΙϋΊ'&£ ατί>ν ’Λγω· 

νισττ) τής Λ/,μ»)·/. ρα·τ£ ας , ατον ήρω* «ου δεν υπάρ
χει «ιά, στον Άλέχο Παναγούλη, άφιερώνουμ-ε 
τις λίγες τούτες γραμμές.

Λεν 6ά άνχφερθοΰμε στη δράση του γιχτί ει- 
ν*ι γνιοστη σε ολους. ©* σεβασβούμε τή σεμνότη- 
τά του χ*ΐ 6ά περιοριστούμε νά τονίσουμε πώς σε 
κάποιες άπο τις δίσεκτες ώρες τής πρόσφατης ι
στορίας μας, συμπύκνωσε στο πρόσωπό του όλη 
την αρετή καί την ανδρεία τής φυλής μας. ΊΓυρά- 
νησε τούς τυράνους του καί βασάνισε τούς βασανι
στές του, ειρωνεύτηκε ανελέητα τή βία καί λοι- 
δώρησε βάναυσα τούς βιαστές.

'Ο Άλέκος ΙΙαναγούλης έδωσε τή ζωή του 
στον αγώνα γιά τή δημοκρατία. Χέ μάς απομένει 
τό χρέος νά συνεχίσουμε τον άγώνα καί νά εδραι
ώσουμε τή δημοκρατία.

ΣΗΜ. Τό Διοικ. Συμβούλιο τού Συλλόγου μας κατέθεσε 
στέφανο στη σωρό τού Άλέκου Παναγούλη καί αντιπροσωπεία 
του παρηκολούθησε την κηδεία.

Έξ άλλου νεκρολογία γιά τον Άλέκο Παναγούλη μάς άπέ- 
στειλε ό συν. Άπ. Μπαμίχος, ένώ ή ΠΑΣΚΕ ’Εθνικής Τραπέζης 
σέ ψήφισμά της εκφράζει τή βαθειά λύπη της γιά τό χαμό τού 
αγωνιστή τής Δημοκρατίας.

ιΐιήφίομο iijg Γενικΐ ΣυνεΙεύοΕωο 
γιά ιό Άντεργατικό ΝαμοοχέΟιο

ΚΛΙΜΑΚΙΟΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ Ε.Τ.Ε.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
’Εκδρομή σ,τό εξωτερικό διοργάνωσε ή Εφορεία Βορείου Ελλάδος 

τού Συλλόγου μας.
Τό πρόγραμμα τής εκδρομής είναι τό ακόλουθο:

ΝΙΣ — ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ — ΒΙΕΝΝΗ — ΜΑΡΙΠΟΡ — ΒΕΛΙΓΡΑ
ΔΙ — ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟ 17)9 ΕΩΣ 26)9)1976

Παρασκευή 17.9.1976: Άναχώρησις ωρα 4 μ.μ. από τό 
Κεντρικό Θεσ)νίκης γιά Νίς Γιουγκοσλαβίας. Διανυκτέρευσις.

Σάββατο 18.9.1976 : Άναχώρησις άπό τό Νίς γιά Βουδα
πέστη. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις ήτοι 18, 19, 20 Σεπτεμβρίου.^

Τ ρ ί τ η 21.9.1976 : Άναχώρησις άπό Βουδαπέστη γιά Βιέννη. 
Τρεις (3) διανυκτερεύσεις ήτοι 21, 22, 23 Σεπτεμβρίου.

II αρασκευή 24.9Λ976 : ’ Αναχώρησις άπό Βιέννη γιά Μα-
ριπόρ. Διανυκτέρευσις.

Σάββατο 25.9.1976 : Άναχώρησις άπό Μάριπορ γιά Βελι
γράδι. Διανυκτέρευσις.

Κυριακή 26.9.1976σ Άναχώρησις άπο Βελιγράδι για Θεσ
σαλονίκη. , ,c . ^ ν ε-

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 30.7.1976 στον συνάδελφο 1. Σααιζο- 
γλου τηλ. 526.077 Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα μέ το 
κόστος τής εκδρομής. 

Ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως 
τού Συλλόγου μας πού πραγματο
ποιήθηκε στή Θεσσαλονίκη στις 8 
’Απριλίου ένεκρίθη τό ακόλουθο 
ψήφισμα γιά το άντεργατικό νομο
σχέδιο.

Ή Γενική Συνέλευσις των Υπαλ
λήλων τής ΕΤΕ εκφράζει την ακλό
νητη αντίθεσή της σέ όποιοδήποτε 
νομοσχέδιο καταράκωσης των βασι
κών κατακτημένων δικαιωμάτων τών 
έργαζομένων καί ειδικά τής απερ
γίας. Διαδηλώνει επίσης την από
φασή της ν’ αγωνιστεί μέ κάθε νό
μιμο μέσο γιά νά αμυνθεί κατά τής

όποιασδήποτε επιβουλής τών δι
καιωμάτων τού κλάδου, δικαιωμά
των πού είναι άδιάρρηκτα συνδεδε- 
μένα μέ τά δικαιώματα τοΰ συνόλου 
τών Ελλήνων έργαζομένων. Ό κλά
δος γιά τους λόγους αυτούς βρίσκε
ται σέ διαρκή έτοιμότητα.

Οΐ εργαζόμενοι στήν ΕΤΕ δηλώ
νουν τήν άμέριστη συμπαράστασή 
τους σέ κάθε άλλο κλάδο έργαζομέ
νων πού θά αντιμετωπίσει καί θά 
αγωνιστεί στήν έπιβουλή τών συν
δικαλιστικών δικαιωμάτων, όπως έ- 
πιχειρεΐται μέ τά πρόσφατο νομο
σχέδιο.

ΑΝΑΚΟΙΝΠΙΗ ΙΟΥ ΠΙΕΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΟΪΤΡΟΟΕΡΑΠΕ1ΑΙ

Κοινωνικά
ΕΤΧΕΣ

Στο συν. Ήλία Καρακατσάνη, τοΰ 
Ύποκ)τος Καλύμνου, εύχομαι νά 
χαίρεται τό άγοράκι πού απέκτησε.

ΣΤΑΘΗΣ ΛΑΝΤΖΩΝΗΣ

Στο συν. Γεώργιο Δήμου, υποκα
ταστήματος Ναυπλίου ευχόμαστε να 
τού ζήση, τό άγοράκι πού απέκτησε.

ΣΤ. ΛΑΝΤΖΩΝΗΣ 
ΧΡ. ΜΑΡΚΟΤ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Τούς καθ’ olovδήποτε τρόπον συμ- 
μετασχόντας συναδέλφους είς τό 6α- 
ρύτατον πένθος έπί τή απώλεια τής 
μητρός μου, ευχάριστο) θερμώς.

ΑΡΓ. ΑΠΈΛΙΔΗΣ

Τούς καθ’ οίονδήποτε τρόπον συμ- 
μετασχόντας συναδέλφους είς τό 6α- 
ρύτατον πένθος επί τφ θανατφ τού 
πατρός μου, θερμώς ευχαριστώ.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΑΜΨΑΣ

Ευχαριστώ θερμά ολους τούς συν
αδέλφους πού μέ κάθε τρόπο συμ
παραστάθηκαν στο βαρύ πένθος γιά 
τον θάνατο τής προσφιλούς μου συ
ζύγου Μερόπης

ΑΛΕ,ΚΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ

Θερμά ευχαριστούμε όλους όσους 
μάς συμπαραστάθηκαν στον άδικο 
χαμό τής μητέρας μας Μαρίας.

’Ιωάννης & Νικόλαος 
ΧΑΤΖΗΜΙΚΕΣ

ΔΩΡΕΑΙ
Οί Συνάδελφοι τής 'Υπηρεσία? 

Εντολών Εξωτερικού Ύπσκίτων 
(040)37) κατέθεσαν είς τό Κέντρου 
Άποκαταστάσεως Δυσπροσαρ,μόστων 
’Ατόμων «Η ΔΑΜΑΡΙΣ» τό ποσύν 
τών δραχμών 1.400 (χιλίων τετρα- 
κοσίων) αντί στεφάνου είς μνήμην 
τής Π αγούλας Τσίτσικα, αδελφής 
τοΰ συναδέλφου των Παναγιώτη 
Τίντου, 'Υποτ,μηματάρχου.
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΤΠΕΤ

Τό Προσωπικό τού Καταστήματος 
Καλλιθέας προσέφερε είς μνήμην 
τού Άλουσίου Ρεμούνδου, συζύγου 
τής συναδέλφου των Άργυρώς Ρε
μούνδου, δραχ. 3.180.

ΟΪ υπάλληλοι τού Καταστήματος 
ΕΤΕ Άγγελοπούλου, είς μνήμην τού 
πατρός τής συναδέλφου των Αίτσας 
Τσαρούχα προσέψεραν δρχ. 1.100.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΡΗΤΩΝ
Ή «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ 

ΚΡΗΤΩΝ» πού στηρίζεται στις βά
σεις τού Κρητικού στοιχείου (εργα
τοϋπαλλήλους, φοιτητές, επιστήμονες, 
έπαγγελματίες) καί πού στοχεύει 
στήν πραγματική σύνδεση καί αλλη
λεγγύη τών Κρητών, καλεί Κρητι
κές, Κρητικούς συναδέλφους τής Ε
θνικής γιά τήν πύκνωση τών τάξεών 
της, γιά συνεργάτες στήν εφημερί
δα της καί στά καλλιτεχνικά της 
τμήματα.

Πληροφορίες, εγγραφές, καταστα
τικό, καθημερινά 6 μ.μ., Σόλωνος 
121, Αθήνα.

flipi|i|Bi| ό ι. In. Fpilloc - !ιί| ίέοιι ιοιι ό κ.
Τήν παραίτησή του άπό τό Διοικ. 

Συμβούλιο υπέβαλε ό σύμβουλος κ. 
’Αντώνιος Γρύλλος. Τή Θέση του στο 
Διοικ. Συμβούλιο κατέλαβε ό πρώτος 
έπιλαχών τοΰ συνδυασμού Νικ. Πί- 
σκοπου ύπό τον όποιο έξελέγη, ο κ. 
’Αριστοτέλης ΠαραΘύρας.

Έν Ήρακλείψ τή 15.4.1976 
Προς τό

Διοικ. Συμβούλων 
τοΰ Συλλόγου 'Υπαλλήλων 
’Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος 
’Αθήνας

Κύριε Πρόεδρε,
"Εχω τήν τιμήν νά γνωρίσω ύμιν 

διά τής παρούση; μου, οτι άπό σή
μερον παραιτούμαι έκ τών καθηκόν

των τού Συμβούλου τοΰ καθ’ υμάς 
Συμβουλίου, δι’ οϋς λόγους άνέφερα 
είς τήν ομιλίαν μου τής 8.4.76 κατά 
τήν Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ Συλλό
γου μας είς τήν πόλιν τής Θεσσαλο
νίκης.

Ή άπόφασίς μου αϋτη είναι άμε- 
τάκλητος δι’ δ καί παρακαλώ όπως 
γίνη αποδεκτή ύπό τού Δ.Σ.

Έν τελεί παρακαλώ όπως ή πα
ρούσα δημοσιευθή είς τήν ύπό έκ- 
τύπωσιν εφημερίδα τού Συλλόγου 
μας («ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ») μηνάς 
Μαΐου 1976.

Μεθ’ ύπο,λήψεως 
ΑΝΤΩΝΗΣ Λ. ΓΡΤΛΛΟΣ 
παρά τφ 'Τποκαταστήματι 
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Άνακοινούνται είς τά Μέ?,η, τά 
κάτωθι, σχετικώς μέ τήν χορήγησιν 
τοΰ βοηθήματος λουτροθεραπείας διά 
τό έτος 1976.

1) Διά τά άμεσα ή έμμεσα μέλη, 
τά οποία έτυχον έγκρίσεως βοηθή
ματος λουτροθεραπείας κατά τό έτος 
1975, δέν παρίσταται ανάγκη προσ- 
κομίσεως νέας Ιατρικής γνωματεύσε- 
ως, έκτος έάν πρόκειται νά μεταβουν 
είς λουτρόπολιν διαφόρου θεραπευτι
κής Ιδιότητας άπό τής περυσινής.

2) Τά άμεσα ή έμμεσα μέλη, τά 
οποία υποβάλλονται τό πρώτον είς 
λουτροθεραπείαν δέον νά προσκομί- 
σωσι αιτησιν έπί ειδικού εντύπου με
τά Ιατρικής γνωματεύσεως ή ετέρων 
διικαιολογη,τικών (ακτινογραφιών κ. 
λπ.) έξ ών νά προκύπτη επιτακτική 
καί απόλυτος ή ανάγκη λουτροθερα
πείας.

Αί σχετικ,αί αιτήσεις δέον νά ύπο- 
βληθώσι μέχρι τής 15ης ’Ιουλίου ’76.

3) Βοηθήματος λουτροθεραπείας 
δικαιούνται τά άμεσα καί έμμεσα μέ
λη, έφ’ δσον είναι εγγεγραμμένα είς 
τό Ταμεϊον άπό πενταετίας.

4) Βοηθήματος λουτροθεραπείας 
δικαιούται επίσης εν έκ τών προσ,τα- 
τευαμένων μελών αμέσου μέλους.

5) Δέν αναγνωρίζεται δαπάνη δι’ 
έκτέλεσιν λουτρών είς Λουτρόπολιν 
διάφορον εκείνης, δι’ ήν ένεκρίθη ή 
λουτροθεραπεία, πλήν έάν πρόκειται 
διά λουτρόπολιν τής αυτής θεραπευ
τικής ίδιότητος βεβαιουμένης ύπό Ια
τρού τού ΤΤΠΕΤ.

6) Είς περίπτωσιν καθ’ ήν ή λου
τροθεραπεία ήθελε λάβει χοόραν είς 
έτέραν τής καθορισθείσης λουτρόπο- 
λιν, ή δέν πραγματοποιηθή τοιαύτη, 
τό καταβληθέν ποσόν θά καταλογί
ζεται είς βάρος τοΰ λαβόντος τούτο 
καί θά είσπράττεται αμέσως έκ τής 
μισθοδοσίας ή συντάξεως αυτού.

7) Διά ποσιθεραπείαν ούδέν βοήθη
μα χορηγείται.

8) Τό καταβλητέου διά λουτροθε
ραπείαν ποσόν καθωρίσθη ώς ακο
λούθως :

Άμεσα μέλη 
α) 15 φυσικά λουτρά δρχ. 3.000 

ή β) 15 τεχνητά λουτρά έν Λουτρο- 
θεραπευτηρίφ δρχ. 1.100

γ) 15 θαλάσσια θερμά λουτρά 1. 
000 δρχ.

δ) 15 λουτρά Βουλιαγμένης δρχ.
1.100.

Διά τά άμεσα μέλη τά τυγχάνον- 
τα έγκρίσεως φυσικών λουτρών και 
υποβαλλόμενα είς θεραπείαν διά τε
χνητών λουτρών τό βοήθημα καθω
ρίσθη είς δρχ. 1.100.

"Ε μ μ ε Ο α μέλη 
α) 15 τεχνητά λουτρά έν Λουτρο- 

θεραπευτηρίφ δρχ. 1.100
6) 15 θαλάσσια θερμά λουτρά 1. 

000 δρχ.
9) Είς τούς δικαιούμενους λουτρο

θεραπείας τό χορηγούμενου ποοόν 
προκαταβάλλεται.

10) Τό βοήθημα φυσικών λουτρών 
χορηγείται, συμφώνως τφ Κανονι- 
σμφ, διά παραμονήν έν τή Λουτρο- 
πόλει έπί 15 τουλάχιστον ημέρας και 
έκτέλεσιν ισαρίθμων λούσεων. Διά 
παραμονήν έν τή Λουτροπόλει έπί 10 
—14 ημέρας μέ Ισαρίθμους λούσεις 
άφαιρείται δι’ έκάστην έπί έλαττον 
ημέραν παραμονής τό 1)29 τοΰ βοη

θήματος. Διά παραμονήν κάτω τών 
10 ήμερων ούδέν βοήθημα ορηγείται.

11) Ύποβλητέα δικαιολογητικά
α) Ό δικαιούμενος βοηθήματος 

φυσικών λουτρών θά εφοδιάζεται πα
ρά τής αρμόδιας Υπηρεσίας τού 
Ταμείου πρό τής άναωρήσειός του, 
διά τήν λουτρόπολιν μέ ειδικήν καρ- 
τέλλαν τήν οποίαν ύποχρεοΰτα,ι νά ύ- 
ποβάλη άμα τη έπιστροφη τον κα,ϊ 
ούχί πέραν τής 30.11.76 είς τό Τα
μείου δεόντως συμπεπληρωμένην καί 
θεωρημένην παρά τής οικείας ’Αστυ
νομικής ’Αρχής.

6) Οί δικαιούμενοι βοιιθήματος τε
χνητών λουτρών θά προσκομίσωσι 
βεβαίωσιν τοΰ ' Τδ,ρ οθ ε ρ απε υτη ρ ίου, 
δεόντως χαρτοσημασμένην.

Βοήθημα ’Αεροθεραπείας:
1) Οί έκ τών βαρέων πνευμονικών 

νοσημάτων (T.B.C.) πάσχο-ντες καί 
έχοντες ανάγκην βοηθήματος άερο- 
θεραπείας, δέον όπως από 15.6.76 
έρχωνται είς συνεννόησιν μετά τής 
αρμόδιας υπηρεσίας τοΰ Ταμείου 
(Δίδα Άναδιώτου τηλ. 491) πρός 
λήψιν σχετικών οδηγιών.

2) Τό βοήθημα αεροθεραπείας κα
θωρίσθη είς δρχ. 4.500 καταβλητέας 
έπί υπογραφή επιστολής, δι’ ής θ’ 
αναλαμβάνεται ή ύποχρέωσις προσκο- 
μίσεως μέχρι 30.11.76 ύπό τού μέ
λους είς τήν 'Υπηρεσίαν ΤΤΠΕΤ 
υπευθύνου δηλώσεως έπί έντύπου 
σφραγιστού χάρτου, δρχ. 10 (δέκα) 
είς ήν θά δηλοΰται ή μετάβασις καί 
ένοικίασις οικίας έν τή έξοχή. Άλ- 
λς τό ποσόν τοΰ βοηθιίματος θά πα- 
ρακρατήται έκ τής μισθοδοσίας ή 
συντάξεως.

3) Οί τυγχάνοντες έγκρίσεως βοη
θήματος αεροθεραπείας καί παραμέ- 
νοντες μονίμως είς τήν εξοχήν (προ- 
άστεα: Φλοθέη, Χαλάνδρι, Άγ. Πα
ρασκευή, ’ Αμαρούσιου, Κηφισιά, 
Μελίσσια, Έκάλη κλπ.) θά λάβωσι 
τό ήμισυ τοΰ βοηθήματος, ήτοι δρχ. 
2.250. Έφ’ δσον όμως μεταβαίνουν 
είς εξοχήν, δικαιούνται ολοκλήρου 
τοΰ βοηθιήματος ύπό τάς προϋποθέ
σεις τής 2 παραγράφου.

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Τό αύτό μέ
λος δέν δικαιούται πλέον τού ενός έκ 
τών ανωτέρω βοηθημάτων. Διά τήν 
καταβολήν τών χορηγούμενων ώς ά
νω βοηθημάτων τάσσεται προθεσμία 
μέχρι τής 30ής Νοεμβρίου 1976 πρός 
άπάληψιν τούτων ύπό τών δικαιούχων 
μελών, μετά τήν πάροδον τής οποίας 
τό δικαίωμα πρός άπάληψιν αύτών ά- 
ποσβέννυται όοιστικώς.
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ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
Οί ομιλίες των μελών του Συλλόγου μας 
στη Γενική Συνέλευση τής Θεσσαλονίκης

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. ΕΝΗΜΕΡΟΝΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΙ ΑΙΝΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έξαχρ'ετιχο ένδια-φέρον 
τίχρονσίχαε ή Ταχτιζί) Γε
νική ΧυνελευΊζ, του Χυ'Α
λόγου μ-χς, ποΰ ηρχγμ-χτο- 
ποιήθηκε ατή Οεσοχλονί- 
κη. Μολονότι κράτησε εν
νέα ώρες περίπου, ή ζωη
ρότητα τής συζητήσεως και 
ή προσοχή των πχρεορι- 
σκομ-ενων Διατηρήθηκε ώς 
τό τέλος.

,νίαν χαρακτηριστικό εί
ναι τό γεγονός, ότι τη Δευ
τερολογία του ΠροέΔρου 
τοΰ Χυλλόγου μας κ. Π. 
<·»εοφανοποΰλου παρηκο- 
λούθησε τό σύνολο σχεΔόν 
των προσελθόντων στη Γ. 
2Ευνέλευση, μέ άπόλυτη 
προσοχή.

Αξίζει επίσης να σημει- 
ωθή, ότι ή Διαρροή που 
παρατηρεΐται στις Γενικές 
Συνελεύσεις ύστερα από ο
ρισμένη ώρα, ήταν πολύ 
μικρότερη άπό κάθε άλλη 
φορά. Οί όμιληταί πού πα. 
ρήλασαν άπό τό βήμα ήσαν 
αρκετοί, ένώ ένας μεγάλος 
αριθμός παρητήθη τής ο
μιλίας κατόπιν παρακλήσε- 
ως τού ΙΙροέΔρου τής Γ. 
Συνελεύαεως καί ύπέόαλε 
τό κείμενο τής ομιλίας του 
στο ΠροεΔρεΐο.

Δημοσιεύουμε κατωτέρω 
όλες τις ομιλίες πού άκού- 
στηκαν άπό τό βήμα τής
Γ. ΧυνεΑεύβεωξ, κκθώς
καί εκείνες πού κατατέθη
καν στο ΙΙροεΔρείο.

★

Τής Συνελεύσεως προή- 
Δρευσε ό κ. Μιχ. Δακτυ- 
λίΔης καί Γραμματείς έ- 
ξελέγη^σαν οί κ.κ. Στ. 
Δ,ιαργκόβας καί Κ. Οι
κονόμου.

ΜΙ Γεν. Συνέλευση ένέ- 
κρινε τον Απολογισμό τοΰ 
Δ.Σ. γά τή χρήση 1 ίΙΓίί 
καί τον Ιΐροϋπολογισμό έ
τους 19Τ6 καί άπέρριψε 
μέ συντριπτική πλειοψηφία 
πρόταση για εκλογή ’Εφο
ρευτικής "Επιτροπής για 
τή Διενέργεια νέων άρχαι- 
ρεσιών προς άνάΔειΐη Δι
οικητικών ’Οργάνων τοΰ 
Συλλόγου μας.

*

Μέ την Εναρξη των έργασιών τής 
Γεν. Συνελεύσεως ύπό τοΰ Προέδρου 
κ. Μιχ. Δακτυλίδη (ή ομιλία του δη- 
μοσιεύθηκε ατό προηγούμενο φύλλο 
τής «Τραπεζιτικής» ύπεδλήθησαν 
δύο προτάσεις ΰπά τού κ. Άπ. 
Μπα,μίχα, για την Εγκριση ψήφισμα 
τος (δημοσιεύθηκε στην προηγού
μενη «Τραπεζιτική») και δεύτερη 
που ζητούσε νά λογοδοτήση τό Δ. 
Σ. καί για τούς τρεϊς μήνες τοΰ 
1976. Υπεβλήθη επίσης πρόταση 
δπως συμπεριληφθή στην ήμερησία 
διάταξη τής Γενικής Συνελεύσεως 
και μάλιστα ώς πρώτο θέμα τό θέ
μα τοΰ Νομοσχεδίου περί συνδικα
λισμού καί ό Πρόεδρος τού Συλλό
γου μας ώς Γενικός Γραμματεύς τής 
Ο.Τ.Ο.Ε., νά Ενημέρωση τή Γενική 
Συνέλευση για τή θέση τής ΟΤΟΕ 
έπι τοΰ Νομοσχεδίου.

ΟΜΙΛΙΑ — ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ. Σ.
κ. ΠΑΝ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Συνάδελφοι μεταφέρω πρός τή 
σημερινή τακτική Γενική μας Συνέ
λευση τήν χαρά καί τήν συγκίνηση 
ολοκλήρου τοΰ Δ.Σ.

Χαρά, γιατί πρώτη φορά στά 59 
χρόνια τής ζωής τοΰ συλλογικού 
μας οργάνου, τακτική Γενική Συνέ
λευση γίνεται έκτος Εδρας τοΰ Σω
ματείου μας, γίνεται στήν Συμπρω 
τεύουσα, σάν δείγμα άποφάσεως νά 
συμμετέχουν δλες οί περιοχές τής 
Χώρας στή ζωή τοΰ Σωματείου μας.

Συγκίνηση, γιατί σέ μάς,. Ελαχε 
ή τύχη νά εϋρισκόμεθα σήμερα ένώ 
π ιόν σας, υλοποιώντας αυτήν τήν 
απόφαση τής προηγουμένης Γ. Σ. 
γιά σύγκλιση τής πρώτης τακτικής 
Γενικής Συνελεύσεως έκτος τής Ε
δρας τοΰ Σωματείου μας.

Πριν είσέλθω στήν ήμερησία διά 
τάξη είμαι υποχρεωμένος νά καλύ- 
ψω τις τρεις προτάσεις, οί όποιες Ε
γιναν προηγουμένως άπό τούς δύο 
συναδέλφους. Ή μέν πρώτη, σχετι
κά μέ τήν έκδοση ψηφίσματος ύπό 
τής σημερινής τακτικής Γενικής 
μας Συνελεύσεως κατά τής έπαναχο

ρηγήσεως τής ’Αμερικανικής βοήθει
ας πρός τήν Τουρκίαν, είναι μέσα 
σ’ αυτά που θά είσηγηθή τό Δ.Σ. 
πρός τό Σώμα. ‘Απλώς ό συνάδελ
φος προέτρεξε.

‘Η δεύτερη, νά συμπεριληφθή θέ 
μα ήμερησίας Διατάξεως στήν ση
μερινή Τακτική Γενική Συνέλευση 
Λογοδοσία τοΰ Δ.Σ. γιά τα πεπρα 
γμένα τοΰ τριμήνου, άπό ‘Ιανουά
ριου μέχρι σήμερον, καί ή δευτέρα 
συζήτηση καί λήψη άποφάσεως γιά 
τό εργατικό Νομοσχέδιο προσκρού
ουν σέ καθαρά νομικούς λόγους καί 
5έν μπορούν νά έγγραψοΰν.

Συγκεκριμένα, τό Καταστατικό 
τοΰ Συλλόγου μας καθορίζει κατά 
αΰστηράν Επιταγήν τής νομοθεσίας 
τήν διαδικασία τής έγγραφης τών 
θεμάτων τής Ήμερησίας Διατάξεως. 
Κάθε ενέργεια ή όποια θά είναι αν
τίθετος πρός τον νόμο καί τό κατα 
στατικό συνιστά άκυρότητα τών ά- 
ποφάσεων τής Γενικής Συνελεύσεως 
μέ δλες τις έντεΰθεν περιπέτειες γιά 
τό Σύλλογο καί τά συμφέροντά μας. 
Αυτό δέ πού επιτάσσουν ό νόμος καί 
τό καταστατικό είναι, δπως τυγχά 
νει γνωστό σέ δλους, δτι τά θέματα 
τής ήμερησίας διατάξεως μποροΰν 
νά μεταβληθοΰν μόνο πέντε ήμέρες 
πριν άπό τή σύγκληση τής πρώτης 
Γενικής Συνελεύσεως. Γιά νά τηρή
σουμε λοιπόν τό καταστατικόν, άλ 
λά καί νά καλύψουμε καί τήν ουσία, 
προτείνουμε τήν έξής μεθόδευση 
τών έργασιών τής Γ.Σ. Πρώτον, νά 
εξαντληθούν τά θέματα τής ήμερη
σίας διατάξεως καί άμέσως μετά 
νά λογοδοτήση τό παρόν Δ.Σ. γιά 
τό τρίμηνο χρονικό διάστημα τής 
θητείας του. Βέβαια, δέν υπάρχει 
προηγούμενο στήν ιστορία νά κα
λείται Δ.Σ. νά λογοδοτήση γιά τρί 
μηνο διάστημα θητείας, έκτος έάν 
διατυπωθή μομφή Εναντίον του — 
καί άπ’ δτι ξέρω μομφή δέν Εχει δι- 
ατυπωθή άπό κανένα Εναντίον τοΰ 
Δ.Σ.—· άλλά αΰτό είναι κάτι πού 
δέν μάς ένοχλεΐ καθόλου. ’Εμείς, Ο
χι μόνο δέν άποφεύγουμε τό διάλο
γο, τόν έλεγχο καί τή κριτική άλ
λά άντιθέτως τά Επιδιώκουμε. ’Έ
τσι, μέ τή μέθοδο πού προτείνουμε, 
καί ή νομιμότης θά διαφυλαχθή καί 
δλα τά θέματα πού μάς απασχο
λούν θά συζητηθούν υπό τό άπλετο 
φώς τής δημοσιότητος. ’Οφείλω δ- 
μως νά κάνω καί μιά διευκρίνηση 
γιά νά διαλυθή ή τυχόν σύγχυση. Ή 
σημερινή Γ.Σ. έχει μιά ιδιοτυπία 
πού δέν Εχει προηγούμενό της. Ή ι
διοτυπία συνίσταται στό δτι τά θέ 
ματα πού τίθενται ενώπιον σας 
στήν ούσία αφορούν πράξεις τού ά- 
πελθόντος Δ.Σ. καί δχι τοΰ σημερι
νού. Ό διοικητικός άπολογισμός 
τοΰ Δ.Σ. καί ή διαχείρηση αύτοΰ 
γιά τό χρονικό διάστημα άπό 1 ) 1 
—30)9)75 έχουν τεβή ΰπ’ δψιν τοΰ 
Σώματος τών υπαλλήλων, έχουν συ- 
ζητηβή κατά τή τακτική Γ.Σ. τοΰ 
Νοεμβρίου 1975 καί Εχει δοθή ά- 
πσλλαγή πού Επικυρώθηκε μέ τις 
αρχαιρεσίες τής 6ης καί 7ης Δεκεμ 
βρίου 1975. Κατά συνέπειαν, σήμε

ρα συζητάμε τυπικά μόνο γιά τόν 
οικονομικό άπολογισμό άπό 1)10 
—31)12)75 καί γιά τόι προϋπολο 
γισμό τοΰ έτους 1976. Αυτή είναι 
ή πραγματικότητα, άνεξάρτητα άπό 
τό άν ώρισμένοι νομίζουν δτι πα
ρουσιάστηκε ή ευκαιρία γιά νά ρί
ξουν τά σημερινό Δ.Σ. τοΰ Συλλό
γου μας πού στηρίζεται στό 69% 
τής πρόσφατης ψήφου σας.

Τό παρόν Δ.Σ. συνεστήθη σέ Σώ 
μα στις 23.12.1975, άνέλαβε τά 
καθήκοντά του στις 27 Δεκεμβρίου 
καί ή μόνη πράξις εις τήν οποίαν 
προέβη κατά τό άπολογιζόμενο διά

στημα τής χρήσεως 1975 ήτο νά έκ 
δόση μίαν άνακοίνωσιν μέ τήν όποια 
σάς γνωστοποιούσε τήν σύνθεσή 
του, καί ηΰχετο σέ σάς καί τις οίκο- 
γένειές σας, νά ‘είναι εύτυχισμένο, 
χαρούμενο, ειρηνικό καί δημοκρατι 
κό τό Ετος 1976.

Επομένως, πράξεις ή παραλεί
ψεις τοΰ παρόντος Δ.Σ. δέν υπάρ
χουν ώστε νά τεθούν ύπό τήν κρίσιν 
σας, πρός συζήτησιν καί λήψιν άπο
φάσεως.

Παρά ταΰτα όμως καί δπως εί
πα καί κατά τήν έναρξιν τής όμιλί 
ας μου, είμαστε στή διάθεση τοΰ 
σώματος νά λογοδοτήσουμε γιά τό 
τρίμηνο χρονικό διάστημα τής θη
τείας μας. Δηλαδή γιά χρονικό διά 
στημα πού άλλα διοικητικά συμβού 
λια χρειάζονται μόνο γιά νά ένημε 
ρωθοΰν, Πριν τελειώσω δμως θά ή- 
6'ελα νά άναφερθώ σ’ Ενα θέμα πού 
πρέπει νά άπασχολήση τή συνέλευ
σή μας. Στις 31)3)76 έπεδόθη στά 
γραφεία τοΰ Συλλόγου αίτημα 310 
μελών τοΰ Συλλόγου μας γιά νά έγ 
γραφή σάν θέμα στήν ήμερησία 
διάταξη τής σημερινής Γ.Σ. «εκλογή 
κεντρικής εφορευτικής Επιτροπής γιά 
τή διενέργεια άρχαιρεσιών πρός ά- 
νάδειξη νέων συλλογικών οργά
νων». Σήμερα δέ, λίγο πριν άπό 
τήν έναρξη τών έργασιών τής Γ.Σ., 
κατατέθηκαν στον πρόεδρο τής Γ.Σ. 
ετερες 373 υπογραφές μέ τό αυτό 
αίτημα. Σάς Ενημερώνω ύπεύθυνα 
έπ’ αύτοΰ άσχετα άπό τις άπόψεις 
πού τυχόν έχει ό καθένας άπό μάς 
γιά τόν τρόπο πού ακολουθήθηκε 
καί πού δέν Εχει προηγούμενό του 
στά 59 χρόνια ζωής τοΰ Συλλόγου 
μας. Στά μέσα Μαρτίου πληροφορη 
θήκαμε αύτές τις κινήσεις ώρισμέ- 
νων μελών τοΰ ΔΣ γιά τή συγκέντρω 
ση τών υπογραφών. Δώσαμε άμέ
σως έντολή στούς νομικούς συμβού
λους τού Συλλόγου μας κ.κ. Παντ. 
Δημάκον καί Γεώργ. Πατρινόν νά 
γνωματεύσουν έάν μπορούσαμε νά 
Εγγράφουμε αΰτό τό θέμα στήν ή
μερησία διάταξη. Οί άπαντήσεις 
καί τών δύο ήταν κατηγορηματικά 
άρνητυ/ς. Τυχόν έμμονή τοΰ Δ.Σ. 
νά έγγράψη τό θέμα τούτο στήν ή
μερησία διάταξη θά ήτο παράνομη 
Ενέργεια καί θά μπορούσε νά προσ 
βληθή άπό κάθε Εναν πού θάχε Εν- 
νομο συμφέρο Ενώπιον τών δικαστη
ρίων μέ αποτέλεσμα νά άκυρωθή 
ολόκληρη ή Γ.Σ. Τις γνωματεύσεις 
αύτές πού φέρουν ημερομηνία 20)3) 
76, δηλαδή 1 1 ολόκληρες μέρες πριν 
κατατεθοΰν οί πρώτες υπογραφές 
στά γραφεία μας, τις έχουμε παρα 
δώσει στον Πρόεδρο τής Γ.Σ. γιά 
νά τις θέσει ΰπ’ δψιν σας.

Στή συνεδρίαση τοΰ Δ.Σ. τής 1) 
4)76 φέραμε τό θέμα τούτο καί Ε
νημερώσαμε πλήρως τό Δ. Σ. Επί 
τών άπόψεών μας, πού τις Επανα
λαμβάνουμε καί σήμερα Ενώπιον 
σας. Άπόφασις τυχόν τής Γ.Σ. πε
ρί Εγγραφής τοΰ θέματος στήν ήμε 
ρησία διάταξη πιθανόν νά προσβλη

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ 15η ΣΕΛ.)

Συνάδελφοι,
Έξ ονόματος ολοκλήρου τοΰ 

Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου μας εΰχαρι- 
στώ όλους έσάς, πού είχατε τήν 
υπομονή νά καθίσετε μέχρι αυτή 
τήν ώρα και νά συμμετάσχετε 
ένεργά στή συζήτηση γύρω άπό 
τά έπαγελματικά μας προβλή
ματα. ’Ακόμα, σημειώνω μέ ιδι
αίτερη ικανοποίηση ότι ή σημε
ρινή Γ.Σ. είχε καί πλήθος και 
πάθος. ’Απόδειξη ότι μιά σωστή 
ήγεσία μπορεί νά δημιουργή τήν 
αφύπνιση τής βάσεως καί τήν ε
νεργό συμμετοχή της στά κοινά. 
Καί είναι αΰτό στό Ενεργητικό
μας· , , ,

’Επίσης, έξ ονόματος ολοκλή
ρου τοΰ Δ.Σ. εύχαριστώ τό σύ- 
νολον τών ομιλητών πού άσκη
σαν κριτική τοΰ παρόντος Δ.Σ., 
αν καί τούς διέφυγε ότι δέν εί
μαστε έμεΐς πού λογοδοτούμε 
σήμερα μιά καί ή διάρκεια τής 
θητείας μας είναι μόλις 3 μή
νες, γιατί έτσι μάς έδωσαν τή 
δυνατότητα τής άπαντήσεως καί 
γι’ αυτά πού μέχρι στιγμής έ
χουμε πράξει, άλλά καί γι’ αυτά 
πού έχουν μπεΐ στό στάδιο τής 
διεκδικήσεως. Γιά μάς, μοναδικό 
μέλη μα καί ανυποχώρητη θέση 
είναι ή μέ κάθε τρόπο έπίλυση 
των γενικών, ειδικών καί ατο
μικών ζητημάτων τών συναδέλ
φων μας. Καί άπ’ αυτή τήν α
μετακίνητη θέση δέν πρόκειται 
νά μάς ξεστρατήσουν ούτε ή δη- 
μοκοπία, ούτε ή καπηλεία, ούτε 
ή άνευθυνότητα τών ολίγων. 
Συνάδελφοι,

Στά πλαίσια τής έρεύνης πού δι
εξάγει τό Διοικ. Συμβούλιο τοΰ Συλ
λόγου μας γιά νά διαπιστώση τις 
συνθήκες Εργασίας σέ ολα τά 'Τπο- 
καταστήματα τής Τραπέζης μας, κα
θώς καί τά γενικά καί ειδικά προ
βλήματα πού αντιμετωπίζουν οί Ερ
γαζόμενοι σ’ αύτά, ώστε Εν συνε
χεία νά προβή στις άπαιτούμενες Ε
νέργειες καί νά άξιώση τή λήψη 
τών Επιβαλλομένων κατά περίπτω
ση μέτρων, κλιμάκιο τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου άπό τούς συν. Βασ. Ζερ- 
βουδάκη καί Βύρωνα ΙΙετρίδη, έπε- 
σκέφθησαν τά 'Τποκαταστήματα 
Δυτικής Μακεδονίας (Γιαννιτσών, 
’Αλεξάνδρειάς, Βέροιας, Ναούσης, 
’Εδέσσης, Σκόδρας, Φλωρίνης, Κα
στοριάς, Σιατίστης, Πτολεμαΐδος, 
Κοζάνης, Γρεβενών), Κεντρικής 
Μακεδονίας (Κιλκίς), ’Ανατολικής 
Μακεδονίας (Σερρών) καθώς καί 
τά 'Τποκλματα Λαρίσης, Π λ. Με- 
ταξά, Λ. Σοφού, Νεαπόλεως καί 
Κεντρικόν Κατάστημα Θεσσαλονίκης. 
Στήν έκθεση, πού υπέβαλλαν, περι
γράφουν τις διαπιστώσεις τους άπό 
τά 'Υποκαταστήματα πού έπεσκέφθη- 
σαν καί υποδεικνύουν τά μέτρα πού 
Επιβάλλεται νά ληφθσϋν γιά νά άν- 
τιμετωπισθοΰν τά υφιστάμενα σέ κά
θε υποκατάστημα ειδικά προβλήματα 
άλλά καί τά γενικώτερα ταιαΰτα, δ
πως είναι ή παραβίαση τοΰ ωραρίου, 
ή αποζημίωση τής ύπερωριακής ά- 
πασχολήσεως, ή κάλυψη υφισταμέ
νων εις Προσωπικόν κενών κ.ά.

’Από τήν ύποβληθεΐσαν έκθεση., 
προκύπτει δτι οί χώροι στούς όποι
ους στεγάζονται τά υποκαταστήμα
τα Γιαννιτσών, Βέροιας, Πτολεμαΐ
δος, Γρεβενών, Καστοριάς, είναι α
κατάλληλοι καί Επιβάλλεται ή μετα- 
στέγασή των. Στή Βέροια 30 ύπάλ- 
ληλοι είναι στοιβαγμένοι σέ 60 μ2. 
Προκύπτει Επίσης δτι ή παραβίαση 
τής Εργατικής νομοθεσίας (χορήγη- 
σις αδειών, ώράριον, ύπερωριακή 
άπασχόλησις) έχει αισθητά περιορι- 
σθεΐ.

Κρούσματα «μιος παραβιάσεως Εμ
φανίζονται συνεχώς, ασχέτως τών 
λόγων πού τά προκαλοϋν, π.χ. στις 
Σέρρες ή συναλλαγή σταματά στις 
13.45 — 14. Στήν Κοζάνη λειτουρ
γική ανεπάρκεια Εχει σά συνέπεια 
τή συνεχή παραβίαση τοΰ ωραρίου.

Διεπιστώθη έξ άλλου σοβαρή αν
τίθεση στό θέμα τής έγκρίσεως ύ- 
περωριακής άπασχολήσεως. Εις μί
αν καί τήν αυτήν Περιφερειακήν

ι Σάν Πρόεδρος τοΰ Δ.Σ. άλλά 
καί σάν έντιμος συνάδελφος, σάς 
Ενημερώνω ύπεύθυνα μέ κρυστάλ
λινη διαύγεια γύρω άπό τά θέ
ματα πού ακούστηκαν σήμερα 
στην αίθουσα αύτή. Δέν θά ά- 
παντήσω σέ κανένα ομιλητή χω
ριστά, άλλά θά απαντήσω ομα
δοποιώντας τά θέματα, ώστε, νά 
ύπάρξη ένότητα άπαντήσεως καί 
ύπεύθυνη πληροφόρηση πού, ό
πως είμαι βέβαιος, είναι Επιδίω
ξη όλων μας.

Καί πρώτα - πρώτα μιά απα
ραίτητη διευκρίνιση γιά ένα καί
ριο έρώτημα πού πολύ χρόνο 
μάς κατανάλωσε απόψε. Ό έρ- 
γατοϋπαλληλικός συνδικαλισμός 
πολιτεύεται η όχι; Ή απάντηση 
είναι μόνο μία γιά μάς. ’Ασφα
λώς πολιτεύεται άφοΰ θέτει φύ
σει καί θέσει κοινωνικά καί οι
κονομικά αιτήματα μιάς ολοκλή
ρου τάξεως, τής έργατοϋπαλλη- 
λικής τάξεως, άλλά δέν κομμα
τίζεται. Καί διακηρύξαμε άπό 
τήν πρώτη μέρα πού άναλάβαμε 
τά καθήκοντά μας ότι θά κατα
στήσουμε τό Σύλλογό μας ελεύ
θερο, άνεξάρτητο καί αδέσμευτο 
άπό κάθε κυβέρνηση, άπό κάθε 
εργοδότη. Καί τή διακήρυξή μας 
αύτή τήν έχουμε κάνει καθημε
ρινή πράξη. "Εχουμε πή, ναι στά 
αΐτήματά μας καί όχι στήν κάθε 
λογής έξάρτηση. Καί προκαλοΰ- 
με δημοσία τόν όποιοδήποτε νά 
άναφέρη έστω μιά πράξη ή πα
ράλειψη μας άν|τίθετη άπό τήν 
θέση αύτή. ’Έστω καί μιά.

Διεύθυνση έγκρίνονται ύπερωρίαι δι’ 
(βρισμένα υποκαταστήματα, ένώ τά 
υπόλοιπα αγνοούνται, μέ συνέπεια νά 
άσκήται πίεση τών Διευθυντών πρός 
τούς υφισταμένους (Σέρραι, Βέ
ροια) καί παροχή ύπερωριακής άπα- 
σχολήσεως ανευ αμοιβής.

Σοβαραί παραβιάσεις διεπιστώθη- 
σαν καί στή χορήγηση τής φοιτητι
κής άδειας, ένώ ή ήμερο,μήνα συμ- 
πληρώσεως τού χρόνου πρασλήψεως 
γιά τή χορήγηση κανονικής άδειας 
καθορζεται κατά τήν προσωπικήν 
γνώμην τών Διευθυντών.

Ειδικό πρόβλημα, πού δμως μπο
ρούσε νά μήν ύπάρχη, δεδομένου ό
τι ή αντιμετώπισή του υπάγεται στις 
Περιφερειακές Δ)νσεις, έ'χει δημι- 
ουργηθεΐ άπό τό γεγονός δτι παρα
μένουν ανικανοποίητες αιτήσεις Εσω
τερικών μεταθέσεων.

★

’Ατέλειας Ελλείψεις, παραβιάσεις 
άπό τις μικρότερες ώς τις σοβαρότε
ρες, παρά τις υφιστάμενες προφορι
κές καί έγγραφες οδηγίες τής Δι- 
οικήσεως γιά αυστηρή τήρηση τής 
νομοθεσίας, είναι τό τρίπτυχο τών 
διαπιστώσεων.

Ή παντελής απουσία Ελέγχου άπό 
τούς έπόπτας Εργασίας Ενθαρρύνει 
τήν παρανομία καί άποδεικνύει πόσον 
άτελώς λειτουργεί σήμερα ό θεσμός 
τών ’Εποπτών ’Εργασίας καί πόσον 
αναγκαίες είναι οί μεταβολές στή 
λειτουργία του γιά νά μπαρέση νά ά- 
ποδώση καί νά περιφρούρηση τά δι- 
καιο'ιματα τών Εργαζομένων, κατά τό 
σύστημα πού υποδεικνύει ή Διοίκηση 
τής Γ.Σ.Ε.Ε.

★

Οί διαπιστώσεις τού κλιμακίου έ- 
τέθησαν ήδη ύπ’ οψιν τών αρμοδίων 
Ενώ τό Δ.Σ. προχωρεί στή συγκέν
τρωση όλων τών στοιχείων, εις τρό
πον, ώστε, δλα τά θέματα συνθηκών 
καί τρόπου Εργασίας τού Προσωπι
κού τής Τραπέζης μας νά άντιμε- 
τωπισθοΰν ριζικά καί νά έκλειψη τό 
φαινόμενο πού παρουσιάζεται σήμερα, 
φαινόμενο απαράδεκτο, πού προσβάλ
λει τό κύρος τοΰ Πρώτου Πιστω
τικού Ιδρύματος τής χώρας μας.

(ζωηρά παρατεταμένα χειροκρο
τήματα).

Θέμα δεύτερο. Τό Εργατικό νο
μοσχέδιο.

Ύπεύθυνα καί δημοσία άπό 
τή θέση αύτή κάνω τήν κατηγο
ρηματική δήλωση. Ή πρώτη ορ
γάνωση σ’ όλοκληρη τή χωρά 
πού άντιμετώπισε τό θέμα αΰτό 
ήταν ό Σύλλογος τών Υπαλλή
λων τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος. Ό Σύλλογος μας που 
ξαναβρέθηκε πάλι στήν πρωτο- 
πορεια τής έργατοϋπαλληλικής 
τάξεως.
(ζωηρά παρατεταμένα χειροκρο

τήματα)'
’ I δού τά γεγονότα πού Επιβε

βαιώνουν τού λόγου τό άληθές. 
Δευτέρα 29)3 κατατίθεται τό νο
μοσχέδιο στή Βουλή. Τρίτη 30)3 
φροντίζω και περιέρχεται στά 
χέρια μας τό πλήρες κείμενο τοΰ 
νομοσχέδιου καί τής εισηγητι
κής έκθέσεως. ’Επισημαίνουμε 
τις Επίμαχες διατάξεις του. I ε- 
τάρτη 31)3 συγκαλώ Εκτάκτως 
τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου μας γιά 
τήν Επομένη καί ζητάμε άπο τήν 
ΟΤΟΕ τήν έκτακτη σύγκληση 
τοΰ Εκτελεστικού συμβουλίου 
της γιά τή λήψη αποφάσεων. 
Πέμπτη 1)4 συνέρχεται τό Δ.Σ. 
τοΰ Συλλόγου μας καί έγκρινε- 
ται ομόφωνα εισήγησή μας γιά 
νά άποσυρθή τό νομοσχέδιο καί 
νά κατατεθή νέο. Τήν Παρασκευή 
2)4 κινητοποιείται ή διοίκηση 
τής ΓΣΕΕ καί τό Σάββατο 3)4 
συνέρχεται καί παίρνει άποφά- 
σεις ή διοίκση τής ΟΤΟΕ. Τήν 
Κυριακή 4)4 αργά τό άπόγευμα, 
υστέρα άπό Επανειλημμένα δια
βήματα τοΰ Προεδρείου τής ΓΣ
ΕΕ, άνακοινώνεται άπό τόν κ. 
Υπουργό τής Άπασχολήσεως ό
τι γίνεται δεκτό τό αίτημα τής 
ΓΣΕΕ ν’ άποσυρθή τό νομοσχέ
διο άπό τήν ήμερησία διάταξη 
τής Βουλής, νά συζητηθή μέ τή 
νέα αιρετή διοίκησή της πού θά 
προέλθη άπό τό μεθαυριανό συ
νέδριό ,της, ένώ διευκρινίζεται 
κατηγορηματικά ότι καμμιά διά
ταξη τοΰ νομοσχεδίου δέν θά θί- 
ξη τούς Τραπεζοϋπαλλήλους. Τή 
Δευτέρα 5)4 κυκλοφορεί σχετι
κή Ενημερωτική άνακοίνωση πρός 
τό προσωπικό. Τήν Τρίτη 6)4 
αρχίζει ό θόρυβος στον τύπο καί 
ή κινητοποίηση άλλων κλάδων 
έργαζομένων, δηλαδή μέ καθυ
στέρηση μιάς ολόκληρης Εβδο
μάδας καί όταν τό νομοσχέδιο εΐ- 
χεν ήδη άποσυρθή άπό τήν ή
μερησία διάταξη τής Βουλής. Νά 
λοιπόν συνάδελφοι ποιά ήταν ή 
δική μας συμβολή στό θέμα τοΰ 
έργατικοΰ νομοσχεδίου. Κεραυ- 
νοβόλα καί θετική. "Ας άπαντή- 
σουν τώρα έκεΐνοι πού έχουν εύ
κολες καί τις κατηγορίες καί τήν 
κριτική τί έπραξαν άπο τή δική 
τους πλευρά, έκτος άπο τήν παν
τελή άπουσία τους καί τήν έλλει
ψη, άκόμα καί ένημερώσεώς τους 
έπί τών άνακοινώσεών μας. 
(ζωηρά παρατεταμένα χειροκρο

τήματα).
θέμα τρίτο. ’Ασφαλιστικό νο

μοσχέδιο.
Μάς κατηγόρησαν ορισμένοι 

όμιληταί, μέ άρκετά μάλιστα 
βαρείς χαρακτηρισμούς, γιά τή 
στάση μας όταν τόν μήνα ’ I ανου- 
άριο κατατέθηκε τό ασφαλιστικό 
νομοσχέδιο πού φαλκίδευε τά ά- 
σφαλιστικά μας δικαιώματα. 
Στό σημείο αύτό πραγματικά 
συνάδελφοί μου απορώ. Μένω έκ
πληκτος. Είμαι δέ βέβαιος ότι 
καί σείς άπορεΐτε μαζί μου. Για- 
τί ο! όμιληταί αυτοί, πού φιλοδο
ξούν νά τούς τιμήση τό σώμα 
τών ύπαλλήλων μέ τή ψήφο του, 
παρουσιάζονται στή Γ.Σ. τελεί
ως ανημέρωτοι καί άνεύθυνοι. 
'Έτσι άγνοοΰν ή θέλουν νά α
γνοούν γεγονότα πού ξέρει τό 
σύνολο τοΰ προσωπικού, μιά καί 
έχουν δημοσιευτή καί σέ ανακοι
νώσεις καί στήν Τραπεζιτική. 
Σάς διαβάζω λοιπόν άπό τήν 
Τραπεζιτική μηνός ’Ιανουάριου 
1976, άριθμό φύλλου 362. «Ί-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ 15η ΣΕΛ.)

Μιά άποψη άπό τή Γενική Συνέλευση τών μελών τοΰ Συλλόγου μας στή
Θεσσαλονίκη.

ΚλιμίΒίο ιοϋ Διοικητικού Ζυρρουλίοιι 
στά Κοτοοιήροτο Δυτικηη Μακεϋονίορ



Ή ομιλία του συναδέλφου Δ. Τ Ρ I Μ Ηκ. Τ ρ ί μ η ς: Καταλαβαίνω 
τή πόλωση ποίι υπάρχει τούτη τη 
στιγμή έδώ μέσα. Ακούσαμε’ διά
φορα προβοκαρίσματα τύπου κα
ρέκλας - ψαρόκολλας κλπ. άλλα ει
σηγήσεις πάνω σέ θέματα ούσίας, 
για τό θέμα τού προγραμματισμού 
τής δραστηριότητάς μας για τή 
σωστή λειτουργία καί ανανέωση 
τού Συλλόγου μας δεν ακούσαμε 
άπό τούς φίλους τής Ψαρόκολλας.

(Χειροκροτήματα) 
Πιστεύουμε δτι έμεΐς θά συμβάλ

λουμε ουσιαστικά, δίνοντας τις 
κριτικές μας θέσεις καί τις προο
πτικές μας για τό συνδικαλισμό 
στο χώρο μας.

Είναι ή πρώτη φορά πού Εμφα
νιζόμαστε σέ Γενική Συνέλευση τού 
Συλλόγου μας σάν συνδικαλιστική 
Ενότητα. _

Θά προσπαθήσουμε νά μή σάς 
κουράσουμε αναπτύσσοντας τις βα
σικές κ,σιτικές θέσεις γιά τήν ένερ- 
γοποίηση των συναδέλφων μας καί 
τήν ανάπτυξη των συλλογικών δια
δικασιών πάνω στά κοινά μας θέ
ματα, συμβάλλοντας θετικά πιστεύ 
ουμε στο νά προγραμματίσουμε ού- 
σιοστικά τή δράση τού Συλλόγου 
μας.

κ. Π ρ ό ε δ ρο ς Γ.Σ.: "Οχι 
κ. συνάδελφε. Εντός τών θεμάτων 
τής ‘Ημερήσιας Διατάξεως νά μι
λήσετε. Τό πρόγραμμα τής συνδι
καλιστικής ένότητας θά μάς πήτε;

κ. Τ ρ ί μ η ς: Είναι τό πρό
γραμμα πού θέλουμε νά προωθήσου 
με.

κ. Π ρ ό ε δ ρ ο ς Γ. Σ.: Τό 
ξέρουμε αύτό, τό Εχουμε διαβάσει, 
καί μάς δώσατε ... Κριτική έπί τών 
πεπραγμένων, έντός τών θεμάτων 
τής Ημερήσιας Διατάξεως. Τό 
πρόγραμμά σας τό Εχουμε ακούσει 
καί άλλη φορά καί τό ξέρουμε.

κ. Τ ρ ί μ η ς: Δέν τό Εχετε 
ακούσει ποτέ.

κ. Πρόεδρος Γ. Σ.: "Ο
χι προγράμματα.

κ. Τ ρ ί μ η ς: Προγραμμα
τισμό δραστηριότητας προτείνου
με συνάδελφε.

κ. Πρόεδρος Γ. Σ.: Δέν
έτπτρέπω προγράμματα.

κ. Τ ρ ί μ η ς: Πώς δέν Επι
τρέπετε; Τί συζητάμε Εδώ μέσα;

κ. Πρόεδρος Γ. Σ.: Σάς 
παρακαλώ πολύ έντός τών θεμάτων 
τής Ημερήσιας Διατάξεως θά κά
νετε κριτική, ούδέν Ετερον.

κ. Τ ρ ί μ η ς: Κρτική μέσα
άπό συγκεκριμένες θέσεις όμως συν 
άδελφε Πρόεδρε.

κ. Πρόεδρος Γ. Σ. Λοι
πόν κριτική, έντός τών θεμάτων τής 
Ημερήσιας Διατάξεως, προχωρή
στε.

κ. Τ ρ ί μ η ς: Οί γενικοί μας 
στόχοι γιά τό χώρο πού Εργαζόμα
στε κινούνται σέ δυό Επίπεδα πού 
συνδέονται καί άλληλοςξαρτώνται. 
Τό πρώτο στον άγώνα μας γιά τή 
βελτίωση τών συνθηκών τής δου
λειάς μας (οικονομικές διεκδική
σεις, άμεσα αιτήματα). Τό δεύτε
ρο στον άγώνα μας γιά τις ποιο
τικές άλλαγές, γιά τον Εκδημοκρα
τισμό.

κ. Πρόεδρος Γ. Σ.: Κύ
ριε συνάδελφε σάς ξαναδιακόπτω, 
αυτά είναι τό πρόγραμμα τής συν- 
δικαλιστι,ής ένώσεως, κριτική θά 
κάνετε έπί τών πεπραγμένων, αύτό 
είναι τό πρόγραμμά σας, δέν μάς 
Ενδιαφέρει, μάς τό Εχετε πει καί άλ
λοτε.

κ. Τ ρ ί μ η ς: Νομίζουμε ό
τι τήν Γενική Συνέλευση τήν Ενδια
φέρει πολύ περισσότερο νά άκούση 
θέματα ουσίας.

κ. Πρόεδρος Γ. Σ.: Μά 
όχι τά Εχουμε άκούσει αύτά, όχι. 
Έχετε νά κάνετε κριτική Επί τών 
πεπραγμένων; Είδ’ άλλως καθήστε 
κάτω παρακαλώ.

κ. Τ ρ ί μ η ς: Τονίζουμε ότι 
αυτός είναι ό καλλίτερος, ό ούσια- 
στικός τρόπος κριτικής συν. Πρό
εδρε.

κ. Πρόεδρος Γ. Σ.: "Ο- 
χιεΐναι τό πρόγραμμά σας, πώς εί
ναι κριτική; Σάς παρακαλώ πάρα 
πολύ νά άκούσετε τούς μεγαλυτέ- 
ρους, Εχουμε περισσότερη πείρα καί 
ξέρουμε περισσότερα πράγματα. 
Λοιπόν Εάν δέν Εχετε νά κάνετε κρι 
τική έπί τών πεπραγμένων, σάς πα
ρακαλώ καθήστε. Αύτά πού λέτε, 
βγάλτε Ενα φυλλάδιο αύριο νά μάς 
τό μοιράσετε.
(Κωδωνοκρουσίαι — ταυτόχρονοι 
συζητήσεις)

Κανείς δέν ομίλησε γιά τό πρό
γραμμα τής.....

κ. Τ ρ ί μ η ς: Φυσικά σίγου 
ρα τά θέματα τής ήμερησίας διατά 
ξεως τής Γ.Σ. τού Συλλόγου μας 
είναι τέτοια πού καταλήγουνε σέ 
προσωπικές άντεγκλήσεις.

κ. Πρόεδρος Γ.Σ. Κύ
ριε Τρίμη σάς παρακαλώ πάρα 
πολύ, είμαι πρόεδρος τών Γενικών 
Συνελεύσεων καί σάς παρακαλώ 
νά μέ σεβασθήτε. Σάς λέω λοιπόν 
τό έξης. "Οτι αν Εχετε νά κάνετε 
κριτική απολογισμού ή προϋπολογι 
σμοΰ, δηλαδή έπί τών θεμάτων πού 
άναφέρει ή ‘Ημερήσια Διάταξις 
σάς άκαϋμε, άλλως καθήστε κάτω 
καί αύτά πού θά μάς πήτε, βγάλτε 
Ενα φυλλάδιο αύριο νά τά διαβάσου 
με.

Παρακαλώ τό πρόγραμμα δέν λέ
γεται εις τάς Γενικάς Συνελεύσεις 
τά προγράμματα τών διαφόρων

συνδυασμών. Στις Συνελεύσεις γί
νονται άλλα πράγματα. Καθήστε 
κύριε Τρίμ η λοιπόν.

κ. Τ ρ ί μ η ς: Γιατί νά καθή 
σω;

κ. Πρόεδρος Γ.Σ. "Εχε 
τε νά κάνετε κριτική;

κ. Τ ρ ί μ η ς: Έπαναλαμβά 
νω. Ναί. Βέβαια κάνω κριτική.

κ. Πρόεδρος Γ.Σ. Μπρά 
βο, λοιπόν προχώρει.

κ. Τ ρ ί μ η ς: "Ερχομαι στο 
θέμα τού Καταστατικού τού Συλ
λόγου μας. Είναι στήν ήμερησία δι 
άταξη;

κ. Πρόεδρος Γ.Σ. Μά 
λίστα.

κ. Τ ρ ί μ η ς: Εύχαριστώ. 
Λοιπόν, άναφέρομαι Ενδεικτικά, "Αρ 
θρα τού τύπου «Ούδέν ζήτημα πο
λιτικής φύσεως δύναται νά άποτε- 
λέση θέμα Επισήμων συζητήσεων 
τής Συνελεύσεως τού Συλλόγου, 
τών μελών αύτής ή Συνεδριάσεως 
τού Διοικ. Συμβουλίου». Πρέπει νά 
φύγουν οριστικά άπό τό Καταστα
τικό μας. Κανένας δέν μπορεί νά 
ορίσει τό περιεχόμενο τού προβλη 
ματισμοΰ τής Γενικής μας Συνέ
λευσης ή τού Διοικ. Συμβουλίου 
καί νά τό χαρακτηρίση πολιτικό ά- 
ρα άπαγορευμένο.

"Ερχομαι στο Εκλογικό σύστημα, 
πού κατά τή γνώμη μας είναι κομ
μένο καί ραμμένο στά μέτρα αύτών 
πού δυναστεύουν τό συνδικαλιστικό 
κίνημα, πού άναδεικνύει αύτόν πού 
διατηρεί τόν καλύτερο Εκλογικό μη
χανισμό πού διαθέτει δηλαδή περισ 
σότερο χρήμα, πολλές φορές ύπο
πτης προέλευσης, πρέπει ριζικά νά 
άλλάξη.

Θέση μας ή κατοχύρωση τής α
πλής άναλογικής, μονα
δικού Εκλογικού συστήματος, έγγυ 
ητή τής σωστής άντιπροσώπευσης 
όλων τών θέσεων καί άπόψεων πού 
ύπάρχουν καί Εκφράζονται στό χώ
ρο μας, καί τής Δημοκρατικής λει
τουργίας τού συλλόγου μας.

Γιά τις Εκλογές τώρα. Μαθαί
νουμε δτι μαζεύονται υπογραφές 
άπό «συνάδελφο» μέ Επιδίωξη νέες 
Εκλογές. Καί μάλιστα αγνοείται ή 
διαδικασία, όταν δηλαδή τό θέμα 
μπαίνει γιά ψήφιση μέσα στήν γε
νική συνέλευση πριν λίγο, προτού 
άκουστοΰν όλες οί εισηγήσεις καί 
οί προτάσεις.

Ζητάνε δηλαδή άπό τό σώμα νά 
άποφασίση γιά κάτι, όταν δέν Εχει 
άκούσει τίποτα πάνω σ’ αύτό, στά 
καλά καθούμενα.

Τελευταία, λοιπόν, ζυμώνεται τό 
θέμα γιά Επανεκλογή τού Διοικη
τικού Συμβουλίου τού Συλλόγου 
μας.

Εμείς κρίνουμε ύποπτο 
καί άπροσανατολι- 
σ τ ι κ ό αύτό τό «αίτημα», δεδο
μένου ότι ή Επαναπροκήρυξη Εκλο
γών, πού θά γίνη μέ τό ά ν τ ι- 
δημοκρατικό πλειοψη 
φικό σύστημα,, καί τά θέ
ματά μας θά άφήση πίσω άλλά καί 
τό Διοικητικό Συμβούλιο θά κατα 
λυφθή κυριολεκτικά άπ’ αΰτούς πού 
διαθέτουν καλό Εκλογικό μηχανισμό 
καί Εχουν δημιουργήσει ήδη κά
ποια «πλαστή πλειοψηφία».

—Είμαστε άντίθετοι μέ κάθε τέ
τοιου είδους άποπροσανατολιστικές 
λύσεις πού ρίχνουν τό βάρος τού 
συνδικαλισμού στήν Τράπεζα, στον 
άγώνα γιά Εκλογική Επικράτηση καί 
όχι στήν κατοχύρωση διαδικασιών1 
ούσιαστικής συμμετοχής δλων μας 
στά συλλογικά μας πράγματα.

—Τελικά πιστεύουμε πώς ή άντί- 
θεση μέ συγκεκριμένο Διοικητικό 
Συμβούλιο δέν λύνεται μέ διαρκείς 
Εκλογικές άναμετρήσεις, άλλά μέ 
τό άνοιγμα τών δημοκρατικών δια 
δικασιών, μέ τή δουλειά τού καθέ
να μας καί όλων μαζί πάνω στά 
σοβαρά έσωσυλλογικά προβλήματα 
καί στά αίτήματά μας σάν έργαζό 
μενών.

—Μέσα στή διακήρυξή μας πού 
θά διαβάσατε, Εμείς βάζουμε τις 
προϋποθέσεις γιά τή δημοκρατική 
καί δημιουργική άνασυγκρότηση 
τού Συλλόγου μας καί τού συνδικα 
λιστικοΰ κινήματος γενικώτερα.

Καί πιστεύουμε οτι είναι δυνα
τή ή πιο πλατειά δημοκρατική συ
σπείρωση τών δυνάμεων τού χώρου 
μας καί αύτή άκριβώς Επιδιώκου
με στή βάση τής ισότιμης 
δημοκρατικής συνερ
γασίας.

—Πιστεύουμε ότι στήν σημερι
νή κρίσιμη φάση τού συνδικαλιστι 
κοΰ κινήματος καί τού Εθνικού μας 
θέματος, εΐναι άναγκαία ή ΕΝΟΤΗ 
ΤΑ τών Εργαζομένων πάνω στά 
προβλήματά τους. ’Απ’ αύτή έδώ 
τή ΘΕΣΗ, καλούμε όλους τούς συ
ναδέλφους, τις δημοκρατικές ύπεύ- 
θυνες παρατάξεις γιά συζήτηση, 
νά άνοίξουμε δηλαδή Ενα δημιουργι 
κό διάλογο, βρίσκοντας τή κοινή 
πλατφόρμα καί φτιάχνοντας συγ
κεκριμένο πρόγραμμα δράσης μας.

(Χειροκροτήματα)

—"Εχουμε νά προτείνουμε ώρι- 
σμένα πράγματα, πού πιστεύουμε 
ότι θα άποτελέσουνε τήν άρχή γιά 
τή παραπέρα σωστή πορεία 
τού Συλλόγου μας. Φαίνεται καθα
ρά οτι διαφοροποιούμαστε άπό αύ 
τά πού λέγονται άπό ορισμένους 
καί άπό αύτά πού προωθούνται.

Συγκεκριμένα προτείνουμε τήν I 
πλήρη Ενημέρωση δλων μας στά 
θέματά μας. Ζητάμε ό Σύλλογος 
νά πάψη νάναι τό ΥΠΕΡΣΥΓΚΕΝ- 
ΤΡΩΤΙΚΟ σχήμα πού μέχρι τώρα 
εΐναι, νά ανοίξουν οί πόρτες στις 
νέες διαδικασίες πού θά κατοχυρώ
νουν τήν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στό σύλ
λογό μας. Θέση μας νά οργανω
θούν ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ στά σύλλογο 
όλοι οί συνάδελφοί μας.

Στις Επιτροπές κα
ταστημάτων, στις Επι
τροπές γεωγραφικού 
διαμερ σματος καί στό 
Πανελλαδικό συμβου 
λευτικό Συνέδριο τών 
Επιτροπών, τόν μοναδικό καί βασι
κό εισηγητή στά θέματά μας τού 
διοικητικού συμβουλίου.

"Ετσι θά λυθ'οΰν τά προβλήματα 
συζήτησης προβλημάτων στήν Θεσ
σαλονίκη σέ όλες τις Επαρχίες, τό 
πού θά γίνονται οί Συνελεύσεις κ. 
λ.π.

—Προτείνουμε τή άμεση δημιουρ 
γία άνοικτής έπιτρο 
π ή ς τού Συλλόγου μέ άντικεί- 
μενο τά θέμα τής ’Οργανωτικής Δο
μής·

Στά πλαίσια τού άγώνα μας 
γιά τήν Εκκαθάριση τής ’Εργατι
κής τής Σωματιακής νομοθεσίας, 
τής γενικής καί Κλαδικής συλλογι
κής σύμβασης Εργασίας καί τού ά- 
παράδεκτου Καταστατικού τού συλ
λόγου μας, άπό τις άντεργατικές 
καί άντιδημοκρατικές διατάξεις
πού περιέχουν, προτείνουμε καί τήν 
καταστατική κατοχύρωση τής νέ
ας οργανωτικής δομής όπως χοντρι 
κά τήν άναλύσαμε προηγούμενα.

—Πιστεύουμε καί προτείνουμε 
στούς συναδέλφους μας καθημερινά 
άλλά καί στό Διοικ. Συμβούλιο με 
συγκεκριμένο ύπόμνη 
μ ά μας πριν 3 ΜΗΝΕΣ, τή 
δημιουργία Τμήματος Νεολαίας
τού συλλόγου τών ύπαλλήλων 
Εθνικής Τράπεζας. Τό τμήμα αύτό 

Ενεργοποιεί τήν άστείρευτη δημιουρ 
γική ικανότητα τών νέων συναδέλ
φων μας καί στόχος του εΐναι ή 
συμβολλή στή γενικώτερη προσπά
θεια τής Ενεργοποίησης τών νέων' 
Εργαζομένων γύρω άπ’ τά
κοινά τους προβλή
ματα.

(Χειροκροτήματα)

Τό τμήμα Εκλέγει μέσα άπό τή 
συγκέντρωσή του τήν Επιτροπή
Νεολαίας τού Συλλόγου, πού Ε
χει καί τήν γενικώτερη εύθύνη τού 
Τμήματος δρώντας ε ί σ η γ η τ ι 
κ ά στό Διοικητικό Συμβούλιο.

—Βλέπουμε στά πλαίσια τής νέ
ας οργανωτικής δομής πού προ
τείνουμε νά λειτουργούν άμεσα 
τρεις Επιτροπές.

Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟ 
Π Η, γιά τόν Εντοπισμό καί τήν Ε
πεξεργασία τών προβλημάτων γιά 
τήν δημιουργία τών Συνδικαλιστι
κών μαθημάτων. (Πολλές φορές πα 
ρατηροΰμε άγνοια σέ θέματα,^ργα 
τικής νομοθεσίας συλλογικών συμ 
βάσεων, καταστατικού, πού άποτε- 
λοΰνε καί θέματα παρερμηνείας μέ 
σα στις Συνελεύσεις μας. Χωρίς 
αύτό νά εΐναι εύθύνη τών μελών. 
Πρέπει νά κοιτάξουμε τί θά γίνη 
μέ τή διαπαιδαγώγησή μας σ’ αύ
τά τά πράγματα, άπ’ τή πλευρά 
τής συνδικαλιστικής Επιτροπής.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Η ΠΟ
ΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, πού θά άποτελέση τόν 
πόλο συσπείρωσης τών συναδέλφων 
γύρω άπό τις Ελληνικές καί διε
θνείς κοινωνικοπολιτικές Εκδηλώ
σεις τού Πολιτισμού μέ τήν άκό- 
λουθη παρουσίασή τους σ’ όλους 
τούς συναδέλφους, ’Αθήνας, Θεσσα
λονίκης. Παντού θέατρο, κινηματο
γράφος, διαλέξεις, λογοτεχνία, ποίη 
ση, μουσική, γιορτές γιά νά κερδί 
σουμε μέ τή δική μας δουλειά τό 
δικαίωμα στή γνώση, στήν Ερευνα 
στή κουλτούρα, καί στή ψυχαγωγία.

(Χειροκροτήματα)
(Κωδωνοκρουσίες - Συζητήσεις)

κ. Πρόεδρος Γ.Σ. Κύ
ριε Τρίμη παρακαλώ νά κάνετε μία 
άναφορά στό Διοικητικό Συμβούλιο 
νά τά υποβάλλετε.

κ. Τ ρ ί μ η ς: "Εχει γίνει 
συνάδελφε πριν τρεις μήνες.

κ. Πρόεδρος Γ.Σ. Μά 
έδώ τώρα εΐσθε Εκτός θεμάτων τής 
Ήμερησίας Διατάξεως. Καταλάβα
τε; Κάνετε αύριο μία άναφορά στό 
Διοικητικό Συμβούλιο.

κ. Τ ρ ί μ η ς: Τό θέμα δέν 
εΐναι νά καταγγέλουμε ό Ενας τόν 
άλλον. Πρέπει νά πάψη αύτό τό 
κλίμα.

κ. Πρόεδρος Γ.Σ. Μά 
άκοΰστε σάς παρακαλώ, έδώ πέρα 
δέν μπορείτε νά λέτε πράγματα, 
τά όποια δέν εΐναι στήν Ήμερησία 
Διάταξη.

κ, Τ ρ ί μ η ς; "Αν θέλετε 
καταγγείλετε σείς τό Διοικητικό 
Συμβούλιο, πού τέτοιες λειτουργίες 
πού ζητάει τό μεγαλύτερο κομμάτι 
τών συναδέλφων μας, δέν βάζει 
μπροστά.

κ. Πρόεδρος Γ.Σ. Λοι 
πόν τελειώνετε Εντός τών θεμάτων.

κ. Τ ρ ί μ η ς: Στό θέμα τής 
διάσπασης πού τελευταία μάς άπα- 
σχολεΐ, είμαστε αντίθετοι στή δη

μιουργία συνδέσμων καί άντισυνδέ 
σμων πού διασπούν τήν καθολικότη 
τα τών αιτημάτων καί τήν Ενότητά 
μας.

Τό πρόβλημα τών μή πτυχιούχων 
καί πτυχιούχων πού τελευταία μάς 
διασπά, βρίσκεται σίγουρα Εξω ά
πό τις προσωπικές μας διαφορές. 
Ή γενική αντίληψή μας στό σοβα
ρό αύτό πρόβλημα τού χώρου εΐναι 
συνοπτικά ότι, εΐναι φανερό, στις 
σημερινές συνθήκες υπάρχει άδυνα- 
μία Ενταξης στό παραγωγικό μη
χανισμό Επιστημόνων (Πτυχιούχων) 
Δηλαδή νά άπορροφηθοΰν οί έπιστή 
μονές άνάλογα μέ τήν Επιστήμη 
πού καλώς ή κακώς άκολούθησαν καί 
τήν ειδικότητά τους.

’Επειδή όμως ή άνεργία τών πτυ
χιούχων Επιστημόνων, δημιουργεί 
μεγάλα προβλήματα καί άντιφά- 
σεις στό κοινωνικοοικονομικό σύστη 
μα, οί διάφοροι οργανισμοί, έπιχει 
ρήσεις, τράπεζες καί λοιπά, έπιχει 
ροΰν νά άμβλύνουν αύτήν τήν κατά 
στάση. Καί αύτό, άπορροφώντας 
μέρος- τού Επιστημονικού δυναμι
κού σέ Εργασίες άσχετες μέ τήν κα 
τάρτισή τους, προσφέροντάς τους 
οικονομικά οφέλη πού δέν παίρνουν 
οί μή πτυχιοΰχοι, αν καί προσφέ
ρουν τήν ϊδια άκριβώς δουλειά. 
’Έτσι καί στήν Τράπεζα. Ή κατά
σταση μπαλώνεται άπό τή μιά μέ 
Επιστημονικά Επιδόματα, τετραε
τείς προωθήσεις, προαγωγές στούς 
πτυχιούχους, άλλά άπό τήν άλλη 
μεριά.... καταπατεϊται ή σύνταγμα 
τική διάταξη «ίση άμοιβή γιά ’ίση 
Εργασία» γιά τούς ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥ- 
ΧΟΥΣ.

(Θόρυβος - διαμαρτυρίαι)

κ. Πρόεδρος Γ.Σ. Σέ 
παρακαλώ τελείωνε κύριε Τρίμη.

κ. Τ ρ ί μ η ς: Θά προτιμού
σατε νά συζητούσαμε διάφορα γιά 
τό παρελθόν σας;

κ. Πρόεδρος Γ.Σ. Σάς 
παρακαλώ, άφήστε νά τελειώση δυό 
λεπτά κύριοι συνάδελφοι. Αύτό εΐ
ναι Εντός τών θεμάτων.

κ. Τ ρ ί μ η ς: Στον άγώνα 
μας γιά τήν βελτίωση τών συνθη
κών τής δουλειάς μας, πτυχιοΰχοι 
καί μή θά βρούμε τή λύση σπάζον
τας τή πλαστή διάσπαση πού οί άν 
τεργατικοί κύκλοι θέλουν νά Επι
βάλλουν.

Συγκεκριμένη λύση στό θέμα αύ 
τό θά μπορούμε νά Εχουμε, εΐναι 
θέμα πού μάς άφορά δλους μέσα 
καί Εξω άπό τήν Τρά 
πεζά, σίγουρα, Προτείνουμε στή 
Γενική Συνέλευση νά άποφασίση 
τήν Ενοποίηση δλων τών Συλλό
γων τής ΕΤΕ, όχι μόνον τού Συλ
λόγου ’Αθηνών καί δικού μας, δλων 
τών Συλλόγων. Σέ τελευταία άνά- 
λυση τά προβλήματα τών έργαζομέ 
νων στήν Τράπεζα εΐναι κοινά καί 
Εχουμε νά παλαίψουμε άπέναντι 
στήν ίδια τήν έρποδοσία.

"Ενας σύλλογος γιά νά γίνη ό 
άγώνας μας πιό άποδοτικός, πιο 
άποτελεσματικός.

Στό θέμα τής Τραπεζιτικής, ζη
τάμε τήν άμεση δημιουργία συν 
τακτικής Επιτροπής, 
μέ βάση τήν τιμιότητα, τήν ικανό 
τητα καί τις θέσεις τών συναδέλ
φων μας καί όχι τήν μέχρι τώρα 
κατάληψή της άπό έξωσυναδελφικά 
Επαγγελματικά στοιχεία. Πρέπει 
έπί τέλους νά περάση ή Εφημερίδα 
στά χέρια μας νά γίνει ό ούσιαστι 
κός μας ένημερωτής καί δάσκαλος.

(Χειροκροτήματα)

—’Έρχομαι στό καυτό θέμα τού 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΙΚΑ 
ΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ δπως 
τό Επιγράφουν οί κατασκευαστές 
του. Πιστεύουμε δτι δλους μάς Εν
διαφέρει καί πρέπει νά τό συζητή
σουμε έδώ μέσα, άν δέν υπάρχει άν 
τίρηση άπό μέρους τού Προεδρεί
ου πού σήμερα εΐναι πολύ ευαίσθη
το μαζί μου.

—Συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά 
Εθνική κρίση, μόνη Εγγύηση γιά 
τό ξεπέρασμά της, ή ψυχραιμία, ή 
συμμετοχή δλων μας, μέ τό ίδιο 
μερίδιο στις θυσίες γιά τή Πατρί 
δα, ή ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.

—Μόνη διέξοδος ή ομοψυχία, ή 
Ενότητα άπέναντι στον ’Α
μερικάνικο ’Ιμπεριαλισμό καί στούς 
ντόπιους ύπονομευτές τής νεαρής 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ μας.

Γ ιά νά στεριώσουμε καί νά διευ
ρύνουμε τή Δημοκρατία στό Τόπο 
μας σ’ άντίθεση μ’ αύτή πού οί ’Α
μερικανοί καί οί Τούρκοι μεθοδεύ
ουν. Καί Ενώ δλος ό λαός Εχει συλ 
λάβει τά παραπάνω μήνυμα καί Ε
νώ αύτή ή Ενότητα Εχει ήδη πρα- 
γματοποιηθή ό υπεύθυνος Υπουργός 
Άπασχολήσεως προτείνει σχέδιο 
νόμου άπαγορευτικό τής συνδικαλι 
στικής δραστηριότητας ύπονομ,ευτι 
κό τών συνδικαλιστικών Ελευθεριών 
καίτοΰ άναφαίρετου δικαιώματος 
τής άπεργίας.

Θέλουμε νά έπισημάνουμε λίγα 
σημεία άπό τό νομοσχέδιο αύτό, 
πού πραγματικά δικαιώνουν τήν πα 
ραπάνω θέση μας.

Στό άρθρον 2 παράγραφος 1 τό 
νομοσχέδιο λέει.

Τά Επαγγελματικά Σωματεία ά- 
ποτελοΰνται Εκ μελών άσκούντων 
τά αύτό ή συναφές Επάγγελμα Εχουν

δέ ώς σκοπόν τήν διαφύλαξιν καί 
προαγωγήν τών κοινών Επάγγελμά 
τικών συμφερόντων τών μελών.

Ό νόμος δέν καθορίζει καθόλου 
τήν Εννοια τής συνάφειας καί μέ 
αύτή τήν Εννοια, άπό τή συμμετοχή 
σέ Επαγγελματικό Σωματείο μπο
ρεί νά άποκλεισθή τμήμα τών έργα 
ζομένων σέ Ενα χώρο, μέ τή συλ
λογιστική δτι δέν άσκοΰν τό αύτό 
ή συναφές Επάγγελμα.

Ό σκοπός τού νομοθέτη κατα
φαίνεται καί άπό τήν διάταξη τού 
άρθρου 7, έδάφιον Ίο, στό όποιο 
διαγράφονται τά περιεχόμενα τού 
καταστατικού τού Επαγγελματικού 
Σωματείου. Διαβάζουμε:

«Τό καταστατικόν τού Επαγγελ
ματικού Σωματείου.....

κ. Πρόεδρος Γ.Σ. Κύ
ριε Τρίμη άκοΰστε αύτά εΐναι νο
μικά θέματα.

κ. Τ ρ ί μ η ς: Ή ΟΤΟΕ πή
ρε άπόφαση νά κάνουμε άπεργία 
σέ Ενα θέμα πού δέν τό ξέρουμε. 
Νομίζω δτι ή πληροφόρηση καί ή 
θέση μας δέν βλάπτει, Ετσι;

κ. Πρόεδρος Γ.Σ. Γ ιά 
τήν άπεργία τί θέλετε νά πήτε; Τά 
άρθρα καί τά Εδάφια είναι γνωστά 
καί άσάφαλώς αύτοί οί όποιοι εΐναι 
στό Συμβούλιο, πριν βγάλουν τήν 
άπόφασή τους ήξεραν τά άρθρα αύ 
τά καί τούς νόμους.

κ. Τ ρ ί μ η ς: Ναί άλλά ά
φορά καί μάς αύτό.
(Θόρυβος - κωδωνοκρουσίαι, - ταυ
τόχρονοι συζητήσεις)

Λοιπόν συνεχίζουμε. Τό έπάγγελ 
μα ή Επαγγέλματα τά όποια δέν...

κ. Μ π α μ ί χ α ς: Όμιλε! 
μακράν τού μικροφώνου μή άκουό- 
μενος.

κ. Πρόεδρος Γ.Σ. Νά 
τελειώση μιά στιγμή κύριε Μπαμί 
χα. Σάς παρακαλώ, δσο διακόπτε 
τε τόσο χειρότερα, είναι ή ώρα 1 1 
καί τέταρτο, αν δέν τό ξέρετε.

κ. Τ ρ ί μ η ς: "Αν ένδιαφέρη 
-'ήν Γενική Συνέλευση νά συνεχίσω.

(Χειροκροτήματα) 
κ. Πρόεδρος: Συνεχίστε 

κύριε Τρίμη, άλλά νά μήν μακρυγο 
ρήτε, σύντομα.
(Θόρυβος - ταυτόχρονοι συζητή
σεις)

κ. Πρόεδρος Γ.Σ. "Αν 
τε κύριε Τρίμη συνεχίστε,

κ. Τ ρ ί μ η ς: "Οχι άντε κύ 
pis Πρόεδρε, άν τό δέχεται ή Συ
νέλευση νά συνεχίσω, διαφορετικά 
νά κατέβω.

Ό νόμος λοιπόν δίνει τό δικαί
ωμα προς Εργασίαν σ’ αύτούς πού 
Εχουν συμπληρώσει τό 14ον Ετος 
τής ήλικίας. Γιατί λοιπόν οί 14χρο 
νοι καί οί ίδχρονοι, δέν θά Εχουν 
τό δικαίωμα τής συμμετοχής στό 
Σωματείο πού δημιουργείται στό 
χώρο Εργασίας τους. Αύτοί δέν Ε
χουν άνάγκη Επαγγελματικής προ
στασίας;

Αύτοί είναι Ερμαιο τής όποιασδή 
ποτέ άσυδοσίας; Τά ’ίδια ισχύουν 
καί γιά τά δικαιώματα τού έκλέ- 
γειν καί έκλέγεσθαι, πού σύμφωνα 
μέ τις προδιαγραφές τού νομοσχε
δίου, τοποθετούνται στά 18 καί 21 
χρόνια άντίστοιχα.

κ. Πρόεδρος Γ.Σ. Μά 
Εμείς Εχουμε Εδώ 14 χρονών κύριε 
Τρίμη.

κ. Τ ρ ί μ η ς: Καί βέβαια 
Εχουμε.

κ. Πρόεδρος Γ.Σ. Στό 
Σύλλογό μας Εχουμε έμεΐς 14 χρο
νών.

κ. Τ ρ ί μ η ς: Στό Σύλλογο 
βοηθητικού προσωπικού.

κ. Πρόεδρος Γ.Σ. Μά 
έδώ δέν εΐναι ό Σύλλογος βοηθητι
κού προσωπικού.

κ. Τ ρ ί μ η ς: Έφ’ όσον προ 
τείνουμε τήν Ενοποίηση δλων τών 
συλλόγων.

κ. Πρόεδρος Γ.Σ. "Αλ 
λο αύτό, άμα θά γίνη Ενοποίηση θά 
μάς τά πήτε αύτά. Στό Σύλλογο υ
παλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης 
δέν ύπάρχει κανένας 14 χρονών.

(Ταυτόχρονοι συζητήσεις) 
κ. Τ ρ ί μ η ς: Λυπάμαι πάρα 

πολύ, δέν εΐναι στάση αύτή. Νομί
ζω δτι βρίσκουμαι σ’ Εχθρικό περι
βάλλον.

κ. Πρόεδρος Γ.Σ. "Αλλα 
θέματα πού άφοροΰν τόν δικό μας 
Σύλλογο κ. Τρίμη.

κ. Τ ρ ί μ η ς: Εΐδικώτερα 
γιά τούς Τραπεζικούς. Τί άκριβώς 
Εννοούσε ό κύριος Υπουργός Άπα 
σχολήσεως μέ τήν δήλωσή του δτι 
Εξαιρούνται οί Τραπεζικοί, αύτά νο 
μίζω δτι μάς Ενδιαφέρει τί λέτε 
καί σείς;

κ. Πρόεδρος Γ.Σ. Μάλι
στα.

κ. Τ ρ ί μ η ς: ’Έκπληξη προ 
κάλεσε πρός ζημία τού κυρίου Υ
πουργού Άπασχολήσεως νά έξαιρέ- 
ση τούς Τραπεζικούς άπό τό άντερ 
γατικό νομοσχέδιο καί πρώτα άπ’ 
δλα τούς ίδιους τούς Τραπεζικούς 
καί δχι μόνον Εκπληξη άλλά καί ά- 
νησυχία. τΗταν άραγε πρόθεση τού 
κυρίου Υπουργού Άπασχολήσεως 
νά δημιουργήση μία δάση συνδικα
λιστικής Ελευθερίας πού νά τήν ά- 
πολαμβάνη μόνο ό εύνοϊμένος κλά
δος τών Τραπεζικών, μέσα στήν Ε

ρημο τής καταπίεσης δλων τών άλ 
λων Εργαζομένων στή χώρα μας;

"Οσοι συνάδελφοι Τραπεζικοί 6α 
σανίσθηκαν τις μέρες αύτές άπό 
τά ήθικό δίλημμα, άν Εχουμε ή Ο
χι τό δικαίωμα νά άποσυρθοΰμε ά
πό τόν άγώνα μιά καί σύμφωνα 
μέ τις δηλώσεις τού κυρίου Ύπουρ 
γοΰ Εμείς δέν θιγόμαστε.

Τέτοιο δίλημμα δέν υπάρχει. Ή 
δήλωση τού κυρίου Υπουργού Ά
πασχολήσεως δτι Εξαιρούνται οί 
Τραπεζικοί άφορά στήν πραγματι
κότητα τρία μόνο σημεία πια δχι 
τά πιό βασικά τού Επίμαχου νομο 
σχέδιου. (Δηλώσεις στό δελτίο ει
δήσεων τής ΕΡΤ τού Σαββάτου 4 
Άπρλίου ώρα 9).

Πρώτον. Οί Τραπεζικοί δέν θά 
περιληφθοΰν στις κατηγορίες μισθω 
τών τού άρθρου 37 γιά τούς οποί
ους προβλέπονται τέτοιες διαδικα
σίες γιά τήν κήρυξη άπεργίας ώστε 
τελικά ή άπεργία νά γίνη γι’ αύ
τούς άπραγματοποίητο όνειρο.

Δεύτερον. Οί Τραπεζικοί θά έξαι 
ρεθοΰν άπό τό άρθρο 17 παράγρα
φος 2 πού σημαίνει όλο κι’ ^λο δ- 
τι οί συνάδελφοι τών Επαρχιών θά 
μπορούν νά Εκπροσωπούνται μέ άν 
τιπροσώπους στή Γενική Συνέλευ
ση.

Τρίτον. Τέλος οί Τραπεζικοί θά 
Εξαιρεθούν άπό τό άρθρο 25 παρά
γραφος 4 πού άπαγορεύει στά Σω 
ματεία νά δέχονται οικονομική ένί 
σχυση άπό τούς Εργοδότες καί αύ
τά γιά νά μή διακοπή ή βοήθεια 
πού δίνει ή Διοΐκησις τών Τραπε
ζών στά κυλικεία, στά Εστιατόρια, 
κατασκηνώσεις παιδικές, δώρα Χρι 
στουγέννων καί Πάσχα στά παιδιά 
μας. Βοήθεια πού Εχει καθιερωθή 
άπό παλιά καί πού άποτελεΐ κεκτη- 
μένο δικαίωμα γιά τούς Τραπεζι
κούς.

Σέ δλα τά σημεία ή τύχη μας ταυ 
τίζεται μέ τήν τύχη δλων τών Έλ 
λήνων Εργαζομένων γι’ αύτό καί 
οί άγώνες μας θά εΐ 
ναι κοινοί. Πού άπέβλεπε 
δμως ό Ελιγμός τού κυρίου Ύπουρ 
γοΰ Άπασχολήσεως;

Πρώτα άπ’ δλαστό νά καταστείλη 
τήν άπροσδόκητη Εξέγερση τών 
Τραπεζικών, πού πρώτοι συνειδητο
ποίησαν τήν συνομωσία σέ βάρος 
τους καί νά τούς άπομονώση εγκαι 
ρα Εξαγοράζοντάς τους μέ παραχω
ρήσεις μειωμένης σπουδαιότητας 
πριν οί άντιδράσεις Εξαπλωθούν σέ 
δλους τούς κλάδους τών Εργαζομέ
νων.

Είναι βέβαιο πού τή στιγμή πού 
οί Τραπεζικοί μέ τήν άμεση καί 
άστραπιαΐα κινητοποίησή τους, κα 
τήγγειλαν καί πολέμησαν τό άντερ 
γατικό νομοσχέδιο. Οί υπόλοιποι 
κλάδοι τών Εργαζομένων άκόμα καί 
οί πιό άμεσα θίγόμενοι ήταν άπλη 
ροφόρητοι καθησυχασμένοι ϊσως ά
πό τόν παραπλανητικό τίτλο περί 
διασφαλίσεως τής συνδικαλιστικής 
Ελευθερίας.

"Υστερα στό νά μάς έκθέση στήν 
άπληροφόρητη κοινή γνώμη καί νά 
διαβάλλη τόν άγώνα μας, γιατί οί 
Τραπεζικοί θέλουν νά Εμποδίσουν 
τήν ψήφιση Ενός νόμου πού δέν τούς 
θίγει καθόλου καί άναστατώνουν 
στήν κρίσιμη τούτη στιγμή τήν 
ζωή τής χώρας χωρίς λόγο;

Τέλος, (καί μακροχρόνια αύτός 
εΐναι ό σπουδαιότερος στόχος), νά 
άποκοπή ή ισχυρή τραπεζοϋπαλλη
λική συνδικαλιστική οργάνωση άπό 
τά υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα 
άφοΰ άποδείχθηκε άκόμα μιά φορά 
δτι οί Τραπεζικοί βρίσκονται στήν 
πρωτοπορεία τών σοβαρών συνδικα 
λιστικών άγώνων, δταν άπειλοΰνται 
βασικές μας συνδικαλιστικές Ελευ
θερίες.

Ή πρώτη φάση τού άγώνα κερ 
δίθηκε, τό νομοσχέδιο δέν ψηφίσθη 
κε σήμερα, δπως είχε προγραμμα- 
τισθή, άλλά άποσύρθηκε προσωρι
νά. Έν τώ μεταξύ δμως ή κινητο
ποίηση γιά τήν οριστική ματαίωσή 
του Εχει γενικευθή καί δλοι οί Ερ
γαζόμενοι συντονίζουν τήν άμυνά 
τους, ώστε Ενωμένοι πλέον καί πα 
νίσχυροι νά άπομακρύνουν οριστι
κά αύτή τήν άπειλή.

Άρα λοιπόν, νομίζουμε δτι τά 
θέμα μάς άφορά άμεσα καί σήμε
ρα καί γιά τό κοντινό μέλλον. Με
τά τό Συνέδριο τής ΓΣΕΕ μπαίνει 
θέμα άντιμετώπισης αύτοΰ τού προ 
βλήματος. ’Ήδη μία πρώτη άγωνι- 
στική θετική κινητοποίηση άνάγκα 
σε τήν Κυβέρνηση νά άποσύρη αύ
τό τό νομοσχέδιο. Σ έ μάς 
μένει νά τά άποσύ
ρη τελειωτικά καί 
μόνο Εμείς οί Εργαζόμενοι μέ 
τούς Εκπροσώπους τού κράτους, σέ 
ισότιμη συνεργασία θά καθήσουμε 
καί θά φτιάξουμε Ενα νομοσχέδιο 
δημοκρατικό καί δχι υπονομευτικό 
τών Ελευθεριών, στά μέτρα τών Ερ
γαζόμενων καί δχι στά μέτρα τής 
Εργοδοσίας καί τών μηχανισμών 
της. ΤΙΠΟΤΑ άλλο, εύχαριστώ.

(Χειροκροτήματα)
Τ**********************/·

kDR I. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ* 
Παθολόγος 5·

εις BROOK
*

GENE-*

-k

£Μετ)σεις
RAL HOSPITAL, LONDON κα 
DEWSBURY GENERAL HOSPI-J 
TAL - YORKS £
Ίατρείον: Σπευσίππου 44 - Ko-J

ί*λωνάικι - Τηλ. 727.798 *
*

Ωραι Επισκέψεων: 7-9 Δευτέ-* 
-Κρα - Τετάρτη - Παρασκευή >f



ijL-flSfc.) .Ast,.

Ή ομιλία τού ουν. Εύάγ. ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ || 0Π|Αί( 100 ΒΜΐέλφΟΙΙ ΑΝΙ. ΓΡΥΑΑΟΥ
Ε ν ά X t V. ί μ ο γ /. ον: η Εργοδοσία εχει καί)f τι με το μ?- χρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα ■Ε ν ά γ. X f κ ί μ ο γ /.οι 

Συνάδελφοι, ή λέξη «γενική συνέ
λευση» είναι Ενας οοο: νομικός, -τού 
ή έκάστοτε ΰ.τε οισχΰυυοα τάξη δι
καίου τον αποδίδει συγκεκριμένες 
Ιδιότητες, πάλι, νομικές, οιστε νά 
τον προσδιορίζουν. Ωστόσο, όπως 
καί μέ κάθε νομικό ή άλλο ορο, πί
σω άπό τό σύνολο των νομικών μορ
φών καί ιδιοτήτων κριίβεται μία ΟΊ - 
ΣΙΑΣΤΙΚΗ πραγματικότητα. Ή 
προσπάθεια δηλαδή Ανθρώπων μέ 
κοινά επαγγελματικά καί ταξικά συμ
φέροντα καί δεσμούς νά φτάσουν σε 
ενα επίπεδο συνεννόησης τέτοιο που 
πραγματικά νά ευνοεί τήν προαγωγή 
των σνμφερνότων τους. Στην προσ
πάθεια αυτή ενδεχόμενα μερικοί α
πό τούς νομικούς περιορισμούς νά 
ξ περαστούν πρακτικά σάν ανίσχυ
ροι καί τότε ή συνεννόηση έρχεται 
πολύ κοντά. "Αλλοτε πάλι, υπερισχύ
ουν συγκεκριμένα συμφέροντα πού 
κύρια επιδίωξή τους είναι ή διατή
ρηση τής γενικής συνέλευσης στα 
αυστηρά νομικά της πλαίσια, και 
τότε ή προσπάθεια τής συνεννόησης 
πισωδρομεί. Στη ζωή ποτέ δέν μπαί
νουν όρια, οποιοσδήποτε μορφής. 
Αυτή είναι νομίζουμε ή διάφορα με
ταξύ τυπικής καί ουσιαστικής γενι
κής συνέλευσης.

Τά πράγματα δείχνουν οτι υπάρχει 
μία τάση άπό τήν πλευρά μερικό,ν 
συναιδέλφα,ν, καί τον προεδρείου τού 
διοικητικού συμβουλίου, νά κρατηθή 
ή σΐ'νέλευση σέ πλαίσια τυπικά. Αυ
τό δείχνουν οί συνεχείς επικλήσεις 
νομικών περιορισμό,ν, ίδιο βέβαια 
τό,ν δικηγόρο,ν κι όχι τό,ν σννδικα-' 
λιστών. Αυτό δείχνει καί ό συνεχής 
παραγκο,νισμός τής ουσίας. Αυτό 
δείχνει μία σι*νεχής προσπάθεια φυ
λάκισής ιιας σέ σχήματα νομικά καί 
άλλα.

Είναι, συνάδελφοι νομίζουμε αδιανό
ητο, νά μαζευόμαστε άπό δλη τήν 
Ελλάδα καί νά μήν κοιτούμε όλοι 
μαζί τήν, ουσία τό,ν προβλημάτων 
πού τιάρα μάς αφορούν, νά μήν ψά
χνουμε νά βρούμε τούς κινδύνους 
πού μάς απειλούν — αν κι αυτοί δέν 
φαίνονται νά θέλουν καί πολύ ψάξιμο 
για νά φανούν, κρέμονται κι άλας 
πάνω άπό τό κεφάλι μας.

Θέτιο μέ άλλα λόγια τό θέμα τού 
χαρακτήρα τής σημερινής συνέλευ
σης. Θά ακολουθήσει, πράγμα πού 
διαφαίνεται, τον διαχωρισμό μας σέ 
δύο κατηγορίες: αυτών πού άκονν 
καί αυτών πού μιλούν, ή θα διαμορ- 
ιρο,θή σέ μία ζωντανή ανταλλαγή α
πόψεων πού προέρχονται, άπό τήν 
«σιωπηρή πλειοψηφία» τό,ν συνάδελ
φο,ν καί μέσα άπό .μία έπιχειρημα- 
ταλογική πάλη πάνω στά ίδια μα; 
τά προβλήματα καί τή δεοντολογία 
τής Αντιμετώπισή; τους θά επικρά
τηση ή πιό ζωντανή άποψή;

Λέο, καθαρά τή γνώμη μου. Πι
στεύω πώς ή ίδια ή δ ο μ ή τού 
σχΊλύγου μα; κι ό τρόπος τής λει
τουργίας του άπομακρύνει τή μεγάλη 
μάζα τό,ν συναδέλφων άπό τή σιγ- 
δικαλιστική πρακτική, επειδή Ακρι
βώς κάνει τόν συνδικαλισμό πράγμα 
άποκρονστικό στά μάτια τους. Κι’ 
αυτό μέ τή σειρά του διαμορφώνεται 
ιίπό τήν κατάσταση τού συνδικαλίζε- 
σθομ μέ κύριο καί μοναδικό ίσως 
φορέα, ένα στρώμα «έπαγγλεματι- 
ό,ν» συνδικαλιστών καί όπου ή με
γάλη μάζα μένει, στό περιθό,ριο.

Συνάδελφοι, λέω τή γνώμη μου α
κόμη καθαρό,τέρα. Ή μεγάλη πλειο
ψηφία άπ’ αυτούς πού σήμερα με
τέχουν έδώ, στήν πραγματικότητα 
δέν συμμετέχει στή διαδικασία, ε
πειδή Ακριβώς είναι απληροφόρητη 
χρόνια τώρα, πάνα, στά βασικά προ
βλήματα πού μάς αφορούν, δχι μό
νον σάν τραπεζικού,;, μά καί γενικόι- 
τερα σάν μισθωτού; εργαζόμενους, 
καί γιατί δχι σάν "Ελληνες πολίτες. 
Καί λέγοντας πληροφόρηση δέν εν
νοούμε τήν μονομερή ενημέρωση έκ ; 
μέρους τού προεδρείου, αλλά τήν γε- 
νικό,τερη γνώση των παραγόντων 
εκείνων πού καθορίζουν τήν επαγ
γελματική καί καθημερινή μας ζωή.

Ή λειτουργία τού συλλόγου μας, 
κάνει πολύ εύκολη τή διαιώνιση αυ
τή; τής αποξένωση; τό,ν συναδέλ
φων άπό τά προβλήματα τους, τήν 
αναπαράγει καθημερινά καί τήν Ε- , 
πιτείνει αδιάκοπα. Ό συνάδελφο; 
πού μίλησε .προηγούμενα, είπε γιά α
πόστημα στην συνδικαλιστική μα; 
ζωή. Έν μέρει συμφωνώ μαζί του. 
Θάλεγα δμως πώς πρόκειται γιά 
καρκίνο. Γιά καρκίνο πού συνεχό,ς 
παλλαπλασιάζεται καί πού στύ τέ
λος του προβάλει ό θάνατό; μας, ό 
θάνατος τής συνδικαλιστική; μας ζω
ής καί του συνδικαλιστικού μας κι
νήματος. Καί βέβαια δέν εννοούμε 
έδώ τήν μορφή: εννοούμε τήν ουσία. 
Βαδίζουμε σέ μία κατάσταση δπου 
δέν θά υπάρχει συνδικαλισμός, άλ
λα μία τεχνοκρατική ειδικευμένη ο
μάδα, αναπόφευκτα άπό τήν ίδια τη; 
τ,'| φύση ταυτισμένη μέ τό κράτος 
καί τόν εργοδότη, πού θά υποτίθεται 
πό,ς όιεκδι,κεϊ τά δικά μα; συμφέ
ροντα καί αιτήματα. Λέμε υποτίθε
ται πώς θά διεκδικεϊ καί Αμέσως θά 
εξηγηθούμε.

Ό συνδικαλισμός είναι ύπόθεση 
τών ίδιων των εργαζομένων, Αν μι
λάμε πραγματικά γιά συνδικαλισμό 
κι δχι γιά τίποτε άλλο μέ τό ίδιο ό
νομα μόνον. Άπό τότε πού υπήρξε 
εργοδοσία καί εργαζόμενοι, δηλαδή 
κεφάλαιο καί μισθωτή έργοσία, τά 
συμφέρυντά τους βρσκονται σέ μία 
συνεχή κι ατέλειωτη άντθεση. ’Ενώ

ή εργοδοσία έχει κάθε τι μέ τό μέ 
ρο; της, 6 εργαζόμενος έχει μόνον 
τό συνδικάτο του νά τόν υπερασπί
σει, Ατομικά καί συλλογικά, απέναν
τι στην ατελείωτη όρεξη τής εργο
δοσίας Άπό τή στιγμή πού οί συν
δικαλιστές Ανήκουν σέ μία ξεχωριστή 
ομάδα καί διαμορφό,νουν μία ελίτ, 
αρχίζουν νά σκέφτονται σά διευθυν
τές καί αναπόφευκτα ένσο,ματό,νον- 
ται, στό πλέγμα τό,ν συμφερόντων 
τής εργοδοσίας.

Συνάδελφοι. Απέναντι μας βλέπου
με νά προβάλλει ακριβώς μια προσ
πάθεια τής εργοδοσίας νά συμβάλλει 
στήν Αποσύνθεση τού συνδικαλιστικού 
μα; κινήματος, μέ τόν δικό τη; τρό
πο. Κι’ εννοούμε βέβαια τό νομοσχέ
διο περί σωματείων καί συνδικαλι
σμού. Θεωρούμε γράμμα νεκρό μία 
συνέλευσή μας πού δέν θά έπαιρνε 
αποφάσεις καί δέν θά εξέταζε τό νο
μοσχέδιο αυτό. ’Επειδή Ακριβό,; ό 
μοναδικός τρόπος νά διεκδικήσοιμε 
τιί συμφέροντά μας είναι ή κοινή μας 
δράση αναπόφευκτα κατά τό,ν συμ
φερόντων τής Εργοδοσίας. Ή άνό,τε- 
ρη* μορφή αυτή; - τή; δράσης είναι 
ή απεργία. Τό νομοσχέδιο χτυπά ιό 
δικαίωμα τή; απεργίας. Πρέπει 
λοιπόν καί μεϊ; νά κτυπήσουμε τό 
νομοσχέδιο πράγμα πού έγινε ήδη. 
Τό θέμα είναι δτι δέν έγινε σωστά, 
δηλαδή Αποτελεσματικά κι άπό μιά 
άποψη αυτό θά στραφεί εναντίον 
μας αν δέν σπεύοονμε νά άποκατα- 
στήσουμε τήν ορθότητα τής συνδι
καλιστικής μα; δράσης.

Κι άλλοι συνάδελφοι μίλησαν γιά 
τό νομοσχέδιο, άφοϋ ύστερα άπό διά
βημά μα; τό προεδρείο έστερξε στή 
συζήτησή του. Ωστόσο έχουμε λό
γους νά μήν θεωρούμε εξαντλημένο 
τό θέμα. Ιίι αυτό γιατί οί συνάδελ
φοι θίξαν τις απαγορεύσεις· μέ τί; 
όποιες τό νομοσχέδιο μά; φορτό,νει. 
μά δχι καί τήν ουσία τού νομοσχε
δίου. Διότι τό νομοσχέδιο δέν είναι 
γιά μάς ένα σύνολο άπό νΟμικοτνπι- 
κές διατάξει; πού άλλες μά; Αρέ
σουν κι άλλες δχι, άλλά μία ενέργεια 
πού προτίθεται νά Ανατρέψει τόν 
σημερινό συσχετισμό δνίάμεων στις 
σχέσεις μας μέ τήν εργοδοσία καί 
νά κάνει τή δουλειά μα; περισσότε
ρο δύσκολη καί επαχθή γιά μάς. Εί
ναι λοιπόν σκόπιμο νά εξετάσουμε 
τήν ουσία αυτής τή; ενέργειας.

Συνάδελφοι, ά; ξεκαθαρίσουμε ά
πό τήν άρχή ένα πράγμα. Πώς εί
μαστε μισθωτοί. Άν τό νομοσχέδιο 
είχε ειδικέ; ρυθμίσεις γιά τόν κλά
δο μας, αυτό καθόλου δέν μάς άπα- 
λάσσει άπό τί; γενικές ρυθμίσεις πού 
μάς αφορούν σάν μισθωτούς. Κι ά- 

. κόμη κάτι : είμαστε κοντά στ’ άλλα 
"Ελληνες πολίτες. Τό νομοσχέδιο 
μάς αφορά καί σάν τέτοιους. Δέν 
μπορεί σέ άλλους νόμου; νά είμαστε 

ί πολίτες καί σ’ άλλους μόνον μισθό,- 
τοί. Τότε ό νόμος είναι ενάντια στά 
συμφέροντά μα; καί τότε είναι ένα 
σύνολο άπό κενές φράσεις πού μάς 
δένουν χειροπόδαρα καί πρέπει ν’ Α
παλλαγούμε ιίπό αυτές.

"Ας ξεκαθαρίσουμε κι ένα δεύτε
ρο πράγμα. "Οταν μιλάμε γιά δι
καιώματα τών εργαζομένων δέν ά· 
κριβολογούμε. Στήν πραγματικότητα 
στήν κοινωνική πρακτική δεν υπάρ
χουν δικαιώματα, αλλά κατακτή
σει; τό,ν εργαζομένων. Αυτό πού λέ
με δικαίωμα είναι κι αυτό μιά έκ
φραση νομική. Βολεύει αυτόν πού τή 
συντάσσει κι επιχειρεί μέ τρόπο Α
νάλογο νά διαρρύθμιση καί τήν κοι
νωνική ζωή, στή βάση του ίδιου 
συμφέροντος. Ι'ι αυτό κα'ι ή νομική 
λέξη, ή λέξη δικαίωμα είναι πολύ 
φλου. Αντίθετα ή λέξη κατάχτηση 
είναι ακριβόλογη. ’Άν αύριο βγει 
κάπριος νόμο; .τού μάς βάζει νά δου
λεύουμε δό,δεκα ώρες δέ θά πούμε 
βέβαια πώς δικαίωμά μα; είναι νά 
όουλειιοιμε δό,δεκα ώρες, αλλά Αν
τίθετα πώς ή κατάχτησή μας τών 
6 1.12 ωρών εργασία·; κινδυνεύει καί 
θά σπεύδαμε μέ κάθε μέσο νά τήν 
προστατέψουμε. Τό ίδιο συμβαίνει 
καί μέ τήν απεργία. "Ας μή ξεχνού
με πώς πριν άπό μερικέ; δεκαετίες 
ή Απεργία έθεωρεϊτο ποινικό αδίκη
μα. ’Ενδεικτικό είναι .πώς ή Γαλλι
κή Επανάσταση τήν είχε καταργή
σει (μέ τόν νόμο Λέ Σαπελιέ ) κι Α
παγορέψει. Στό σκεπτικό γιά τήν α
πόφαση τή; Γαλλικής ’Εθνοσυνέλευ
σης διακρίνουμε λόγους γιά τήν ε
θνική ενότητα καί υποκινήσει; άπό 
τό εξωτερικό, γλό,σσα πού καί σήμε
ρα δέν φαίνεται νά ξεχάστηκε. Καί 
θάλεγε κανείς πώς ή Γαλλία είναι 
ή μητέρα αυτών τών απαγορεύσεων. 
Στήν εισήγηση τού Μαρσέλ Βαλίν 
στο. Συνταγματικό Συμβούλιο στά 
19Γ,0 βλέπουμε μία απέχθεια γιά τις 
απεργίες τών κρατικών ϋπαλλήλο,ν 
καί τών υπαλλήλων τών ύπηρεσιών 
κοινή; ώφελείάς, βλέπουμε ακόμη 
πώς καπά τή γνό,μη τού εισηγητή 
«δέν επιτρέπει τό Σύνταγμα τή κα
τάργηση τού δικαιόιματος τή; απερ
γίας... Αποτέλεσμα «αιφνιδιασμού» 
καί τού «μή Αναμενομένου χαρακτή
ρα; τής απεργία;» καί πώς «κόμη 
είναι καταχρηστική κάθε Απεργία, 
πού γίνεται χωρίς προηγούμενες δια
πραγματεύσεις καί προειδοποιήσεις. 
Ή ομοιότητα μέ τά άρθρα 36, 37 
καί 38 τού νομοσχεδίου είναι βέβαια 
ολοφάνερη καί ίσως οχι τυχαία.

Μέ τήν Απεργία, εμείς πού μέ τήν 
δουλειά μα; παράγουμε κάθε μορφή 
κέρδους τού έργσδότη, χρησιμοποιού
με αύτή τή σχέση εργασίας - κέρδους 
καί σταματώντας τήν εργασία μέ

χρι νά ικανοποιηθούν τά αιτήματα 
μας σταματούμε καί τό κέρδος τού 
εργοδότη. "Αν ό εργοδότη; χρησι
μοποιεί ολο τόν χρόνο τήν εργασία 
μας γιά δικό του οφελος, εμείς τό 
κάνουμε μόνο στό διάστημα τής Α
περγίας, μέ τήν αρνητική του βέ
βαια μορφή. Δέν έχουμε βέβαια κά
ποια μανία νά άπεργούμε. Ούτε καί 
σέ κανένα συμφέρει νά χάνει τό με
ροκάματο. Είναι δμως τό μόνο Απο
τελεσματικό πραγματικά δπλο μας 
καί τό χρησιμοποιούμε.

Τό κεντρικό χαρακτηριστικό τον 
| νομοσχεδίου είναι πώς επειδή Ακρι
βώς εμφανίζει τήν άπεργία σά δι- 

• καίωμα κι δχι σά κατάχτηση, Αφαι- 
ρεί άπό τό νομικό κατασκεύασμα «α
περγία» τά βασικά καί ούσιαχδη γνω 
ρΐσματά του καί τό μετατρέπει έ'τσι 
σέ κάποιο συνώνυμό του •’μέ διαφο
ρετικό περιεχόμενο. Διότι τά βασικά 
χαρακτηριστικά τής Απεργίας εί
ναι : 11 ή ηγεσία πού συσπειρό,νει 
γύρω της τούς Απεργού; 2) ή στά
ση τό,ν άλλων εργαζομένων 31 ό 
σκοπό; της 4) ή ομαλή — γιά τούς 
εργαζομένου; — συνέχιση καί λει
τουργία της. Αυτά τά βασικά χαρα
κτηριστικά κάθε άπεργία; θίγοντας 
τό νομοσχέδιο, διαμορφώνει τελικά 
κάτι πού αν γίνει δέν θάείναι Απερ
γία Αλλά «περγιοειδέ; εξάμβλωμα.

Πρώτα άπό δλα για τήν ηγεσία 
τής Απεργίας. Στήν απεργία ση.μα- 

! σία δέν έχει ή άντιπροσό,πευση κι ή 
εκλογιμότητα άλλα ή συμμετοχή. "Η 
σημμετεχει; ή όχι. "Η είσαι διατε
θειμένος ν’ Απεργήσεις ή δχι. Κι άν 
τό επίσημο σωματείο — στήν περή- 
πτωσή μα; τό Διοικ. Συμβούλιο τού 

, Σύλλογον — δε «θελει» ν’ άπεργή- 
σει; "Αν ύφίσταται πιέσεις, αν χρη
ματίζεται, άν είναι μέ τόν εργοδότη 
στό κάτω - κάτω; δέν είναι αδύνατο 
αυτό. Τό νυν προεδρείο π.χ. συμ
φωνεί μέ τις (Επόψεις τής εργοδο
σίας γιά τά ασφαλιστικά ταμεία 
(Τραπεζιτική Φ)ρίου ’761. Νομίζω 
«ερουμε τις απόψεις τή; εργοδοσίας, 
τό θέμα είχε πρόσφατα Ανακοινω- 
θή. "Αν, λοιπόν, μας πάρουν τά τα
μεία μας μέ όποιαδήπατε μορφή, καί 
τό προεδρείο τον Δ.Σ. συμφωνήσει 

: στήν Αρπαγή, γιατί π.χ. έτσι τό βρί
σκει σωστό — τί θά κάνουμε .μεϊς; 
Θά μαζεύουμε υπογραφές καί θά πε
ριμένουμε πέντε Απόπειρες γενικών 
συνελεύσεων για νά τό Ανατρέψου
με; στό μεταξύ θάχουμε πάρει τιί 
καινούργια μας βιβλιάρια. Μια μόνο 
λύση: ή άπεργιακή επιτροπή πού θά 
συσπειρώσει γύρω τη; δλους τού; 
συναδέλφου; καί, θά κηρύξει τήν Α
περγία. Θά μας πουν: θίγεται έτσι 
το κύρος τού Δ.Σ. "Ενα Δ.Σ. πού 
δέν μά; εκπροσωπεί 6έν χρειάζεται 
κύρος, δεν χρειάζεται καθόλου. Θά 
μάς πουν: οποτε θέλει μπορεί νά 
σχηματισθεί τέτοια άπεργιακή επι
τροπή. Θά πούμε: άν δέν έχει δίκιο 
ό κόσμος δέν θά τήν ακολουθήσει 
καί θ’ Απεργήσει μόνη της, δπως δέν 
θ’ ακολουθήσουμε κάποιον πού μάς 
σταματά στό δρόμο καί μάς εξηγεί 
πω; είναι ό Βοναπάρτης. Θά μάς 
πουν: διασαλεύεται ή τάξις. Θά ποΰ- 
με : οί άπεργιακές επιτροπές υπήρξαν 
και καναν τη δουλειά τους πολύ πριν 
άπό τά διοικητικά συμβούλια. Δέν 
διασαλεύεται καμμΐα τάξη. Αντίθε
τα,

Δεύτερον: ή στάση τών άλλων Ερ- 
γαζομένων. Θά ένίσχυε ή δχι τήν Α
περγία μας — τήν ώς τυιρα υποθε
τική Αλλά σχεδόν βέβαιη γιά τό μέλ
λον — μέ σκοπό τήν σωτηρία τό,ν 
Ασφαλιστικών ταμείων, άν κι οί συ
νάδελφοι τής Τραπέζη; Ελλάδος 
καναν κι αυτοί άπεργία συμπαρά
στασης; Θαταν δίκαια μιά τέτοια ά
περγία ή δχι; "Ε, λοιπόν, τό νομο
σχέδιο τις Απαγορεύει καί τί; Απερ- 
γιακέ; Επίτροπέ; καί τί; Απεργίες 

, για συμπαράσταση.
Τρίτον: γιά τόν σκοπό τής Απερ

γίας, Μέ τις σύγχρονες Αντιλήψεις 
γιά τήν εργασία τής κοινωνικής ί-. 
πιστήμης, δσο κι άν ή επιστήμη αυ
τή ενεργεί ορισμένες φορές σάν α
πολογητική τή; έργοδοσίας, αναγνω
ρίζεται δίχως καμιμία Επιφύλαξη, 
πώς οί σημερινοί εργαζόμενοι δέν 
δουλεύουν μόνον γιά τό ψωμί καί 
πως ή εργασία τους συνδέεται μέ μία 
σειρά άλλου; παράγοντες πού Επι
δρούν στήν διασφάλιση τή; θέση; 
τού Εργαζόμενου σάν Ανθρακιού κι ό
χι εμπορεύματος στον κοινωνικό μη
χανισμό καί τήν λειτουργία του. Ά· 
πό τήν άποψη αύτή δέν είναι μόνον 
θεμιτή μιά Απεργία γιά μιά μισθο- 
λογική αύξηση, Αλλά καί μία Απερ
γία γιά τά συνταγματικά λ.χ. δικαι- 
ο',ματα, όταν τά μισθολογικά αιτή
ματα κινδυνεύουν νά μήν μπορούν νά 
διασφαλισθοΰν μπροστά σέ μία ενδε
χόμενη αλλοίωση τής συνταγματική; 
τάξης. Είναι συνεπώς αναπόφευκτα 
δύσκολο νά διαχωρίσει κανείς τήν 
απεργιακή εκδήλωση πού γίνεται 
γιά τήν άμεση υπεράσπιση μισθαλο- 
γικών συμφερόντων άπό κείνην πού 
γίνεται γιά τήν έμμεση ίιπεράσπισή 
τους, ή οποία δμως θά περνά άπό 
τήν υπεράσπιση συνταγματικών ή άλ 

ι λων πολιτικών δικαιωμάτων. (Είναι 
σαφές πώς δέν έννοούμε έδώ τήν μι
κροπολιτική ή τήν κομματική επιρ
ροή).

"Όταν λοιπόν τό νομοσχέδιο άπα- 
ί γορεύει κάθε μορφή άπεργία; πού 
δέν είναι καθαρά Επαγγελματικής

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 11η ΣΕΛ.)

κ. Α. Γ p ό λ λ ο ς: Κύριοι 
συνάδελφοι, είμαι είλικρινά πολύ 
συγκινημένος γιατί ίσως ξεκίνησα 
άπό τήν πιό μακρυνη άπόσταση νά 
ρθώ στήν πόλη σας. Γιά όσους δέν 
με ξέρουν είμαι άπό τό Ηράκλειο 
της Κρήτης.

"Εχω τήν τιμήν νά είμαι εις τό 
παρόν Διοικητικό Συμβούλιο καί εΐ 
χα τήν τιμή, πάντοτε μέ τήν ψήφο 
σας νά έκλεγωμαι έπί σειρά έτών.

Κύριοι συνάδελφοι, χρειάζεται με 
γάλη ψυχική δύναμη, χρειάζεται θάρ 

! ρος καί άκεραιότης γιά νά μπορή 
καθένας άπό μάς πού βγαίνει εις 
αύτό τό ιερό βήμα νά ξεχάση κάθε 

! τΐ δικό του καί να τό δώση σέ σάς 
καί μόνο σέ σάς.

Θά ήθελα προκαταβολικός νά 
σάς διαβεβαιώσω δτι τις πτωχές 

j μου ικανότητες τις διέθεσα, τις δια 
θέτω καί είμαι πάντοτε πρόθυμος 

| νά τις διαθέτω χάριν όλων μας.
Δέν επιθυμώ ·νά κάνω οΰτε πολιτι 

κήν οΰτε μικροπολιτικήν. Έχω δμως 
υποχρέωση καί γώ μέ τή σειρά μου, 

ι σάν ένας άπό τούς κορμούς τών τέ
ως καί τοΰ νΰν Συμβουλίου νά σάς 
κάνω μία κάποια ενημέρωση, νά σάς 
πώ τις φτωχές μου άπόψεις. Εϊλικρι- 
νά θά προσπαθήσω νά είμαι όσο 
μπορώ πιό σύντομος.

Έπιτρέψατέ μου νά διελευκάνω 
τήν παρεξήγηση πού έγινε προηγου
μένως μέ τόν συνάδελφο τής Θεσσα
λονίκης. Δέν ρώτησα γιά τόν συνά
δελφο τής Θεσσαλονίκης αν είναι 
τραμπούκος, ρώτησα γιά μένα, για
τί ό συνάδελφος πρός στιγμήν πα- 
ρεξήγησε δτι θέλησα νά τόν έμποδί 
σω νά έγγραφή καί παρεκάλεσα 
τόν Πρόεδρο τοΰ Συλλόγου μας τόν 
κύριο Θεοφανόπουλο, νά πληροφορή- 
ση τόν συνάδελφο άν ανήκω σ’ αυ
τήν τήν κατηγορία καί παρακαλώ 
καί αύτή τή στιγμή τόν κ. Πρόεδρ 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, τόν Κ 
ριο Θεοφανόπουλο, νά πληροφορήση 
τόν συνάδελφο καί τήν Συνέλευση, 
άν ποτέ είχε έλάχιστα στοιχεία ή ό- 
ποιαδήποτε πληροφορία δτι άνήκω 
σέ μιά τέτοια κατηγορία.

κ. Θεοφαν ύπουλος: 
Συνάδελφοι βαθεΐα πίστις μου άπο- 
τελεί δτι οΰδείς συνάδελφος τού Σώ 

: ματος τών υπαλλήλων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης άνήκει εις τήν κατηγορίαν 
τών τραμπούκων.

(Χε ι ροκροτή ματα)
κ. Α. Γ ρ ύ λ λ ο ς: Κύριοι 

συνάδελφοι, Θά προσπαθήσω γιά 
μιά ακόμη φορά νά σάς μιλήσω καί 
πάλι είλικρινά. Θά ήθελα ευχαρίστως 
νά είμαι μέσα στά θέματα τής Ήμε 
ρησίας Διατάξεως, δπως τά καθώρι 
σε ό Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου, άλλά μετά τήν έπέκτα 
ση αυτή πιστεύω δτι μοΰ παρέχετε 
τό δικαίωμα καί έμένα νά έπεκταθώ.

Έπί τού έβδομου λοιπόν θέμα
τος τής Ημερήσια·- Διατάξεως πΰν 

1 προταθησόμενον θέμα, οϊ άπόψεις 
μου είναι οί έξης γιά τους έν συνε- 

! χεία λόγους.
"Εχω τήν τιμήν καί τολμώ νά πώ 

δτι νοιώθω πολύ άνετα καί πολύ πε 
ρήφανα γι’ αύτό νά είμαι έξ έκείνων 
τών- όλίγων, πού προσπάθησαν μέ 
κάθε τρόπο νά περισώσουν τήν ένό- 
τητα αυτού τού Συμβουλίου, έτσι 
όπως βρέθηκε. Στό πρώτο μας Συμ 
βούλιο, έπρότεινα έν όνόματι τής δη 
μοκρατίας νά κάνουμε οικουμενικό 
Προεδρείο καί νά κατανεμηθούν τά 
αξιώματα σύμφωνα μέ τήν έντολή 
πού εσείς δώσατε. Τήν θεώρησα ώς 
τήν πλέον σωστή.

Ή πρότασίς μου δέν έγινε άπο- 
δεκτή, καί ακολουθεί τό 'δεύτερο 
συμβούλιο καί παίρνω άφορμή άπό. 
τό θέμα 'Έβδομον Πανελλαδικόν Συ 
νέβριαν, όταν ό Πρόεδρος τοΰ Συλ
λόγου μας μάς παρότρυνε νά έπιδεί 
ξουμε σύμπνοια καί ένότητα.

Καί έπανέρχομαι καί πάλι καί 
λέω ατούς άγαπητοΰς συναδέλφους 
καί Συμβούλους καί στό συνάδελφο 

ί Πρόεδρο. Θά μοΰ έπιτρέψετε παίρ
νοντας άφορμή άπό τήν πρότασή 
σας αύτή νά σάς πώ ότι ή ύπόθεσις | 
τής ένότητος δέν θά μάς άπασχολή 

. ση μόνον στό Έβδομον Πανελλαδι- 
! κόν Συνέδριο, άλλά θά μάς άπασχο 
! λή πάντοτε.

Καί κατόπιν τούτου ποιούμαι έκ- 
κλησιν. Δέν θέτω θέμα Προέδρου, 
άλλά έστω 12 παρά 5 νά κάνουμε 
οικουμενικό προεδρείο μέ μία δήμο

ι κρατικήν σειράν, νά μετέχωμεν όλοι j 
I εις τάς έξουσίας καί όλοι είς τάς | 
ί εύθύνας.

Δέν γνωρίζω γιά τά παρασκήνια | 
που είπαν οί συνάδελφοι προηγου
μένως διότι δέν μετείχα. Έφθασα 
άπό τό άεροπλάνο καί βρέθηκα οπήν 
αίθουσα τοΰ Συμβουλίου.

Αυτά έλέχθησαν καί πιστεύω ότι 
ήσαν τά πλέον έντιμα, τά πλέον 

1 κρυστάλλινα, τά πλέον δημοκρατικά, 
ί Δυστυχώς καί αυτή μου ή έκκλησις 

ή δραματική έκείνη έκκλησις γιά 
ί μένα έπεσε καί πάλι στό κενό. Δέν 
είχα πλέον κανένα λόγο νά άμψιβάλ 
λώ, ότι είμεθα άνίκανοι, έμεΐς οί 
εκλεκτοί σας, έμάς πού μάς ξεχωρί- j 

I σατε άπό όλους έσάς καί μάς κά- 
! νατε αυτήν την ύψίστη τίμή νά ση

κώσουμε τό σταυρό τοΰ μαρτυρίου, ί
Ναι συνάδελφοι, τό όμολογώ πρώ j 

τος. 'Υπήρξαμε ανίκανοι, γι’ αύτό j 
: βλέπετε τά πρώτα δείγματα τού j 
σπαραγμού. Είναι λοιπόν γοητευτι- ; 
κή ή φράσις' ένότης, σύμπνοια, άγά 1

: πη, άλλά είναι κενό γράμμα όταν 
δέν έχει περιεχόμενο.

Καί κατόπιν τούτου κύριοι συνά- 
I δελφοι, έν όνόματι τών συμφερόντων 
σας μετά τήν απόρριψη έκείνης τής 
προτάσεως καί μετά, είναι γεγονός 
ότι προτάσσονται τά παραταξιακά 
συμφέροντα.

Γιά νά σάς καθησυχάσω, σάς 
πληροφορώ ότι θά παραιτηθώ άπό 
αυτό τό Συμβούλιο, έντός τών ήμε 
ρών, όχι γιά κανένα άλλο λόγο, εί
ναι ειδικός ό λόγος τόν όποιον θα 

: σάς εξηγήσω στό τέλος.
Θέλω μέ αύτό νά σάς καθησυχάσω 

ότι καί ή τελευταία συλλαβή ποΰ θά 
: σάς πώ θά είναι μέσα άπό τήν ίμυ- 
; χή μου, γεμάτη ειλικρίνεια καί ά- 
ί γάπη γιά τό συναδελφικό κόσμο, ό
πως πιστεύω ότι τόν υπηρέτησα άπό 

: τήν πρώτη στιγμή πού άνεμίχθην είς 
; τόν συνδικαλισμόν.

(Χειροκροτήματα)
Έρχομαι λοιπόν συγκεκριμένα 

ι στό πρόβλημά μας. Κατά τήν πτω
χή μου άποψη κύριοι συνάδελφοι, έ- 
δημιουργήθη έάν χρησιμοποιήσουμε 

j ιατρικήν φρασεολογίαν έν άπόστη- 
I μα, μία κατάστασις μολυσματική, 
j είμαστε στό Τδιο Συμβούλιο καί άν 
τιμαχόμεθα. Ναι, είναι γεγονός, δέν 

ί αφήνουμε τό Προεδρείο πού έξελέγη 
νά δούλεψη. Άλλά καί τό Προεδρείο 
δέν μπόσεσε νά μάς πείσή ότι ήταν 
Ετοιμο νά θυσιάση κάθε τί προσωπι
κό του γιά νά το δώση σέ σάς.

Φθάσαμε λοιπόν είς μίαν κρίσιν 
ι καί είναι γεγονός καί άς μήν ξεφεύ

γουμε, άς μήν ξεφεύγουμε άπό τά 
. καρφιά. "Αν δέν βγάλουμε τά καρ

φιά άπό έπάνω μας, δέν θά ήσυχά- 
σουμε ποτέ.

Σύμφωνα μέ όσα μάς έξετέθησαν 
προηγουμένως, οί κ.κ. Νομικοί, ΐσως 
καί άν ήταν περισσότεροι, ένδεχομέ- 
νως νά είχαν άλληλοσυγκρουόμενες 
άπόψεις. Πιστεύω ακράδαντα, άνε- 
ξάρτητα τό ποΰ ανήκα μέχρι αύτή 
τή στιγμή, γιατί σάς διαβεβαιώ δτι 
θά τό σκεφθώ πάρα πολύ καλά γιά 
νά ξανακατέλθω είς τόν συνδικαλι
σμόν. Άλλά μήν άνησυχήτε καί γι’ 
αυτό θά σάς δοθή έξήγησις.

Πιστεύω λοιπόν ότι ή Γενική Συ- 
νέλευσις, παρά τούς φόβους τούς νο 

[ μικοϋς καί τούς διαδικαστικούς που 
έξετέθησαν Εχει όλη τήν όντότητα, 

ί Εχει όλη τή δύναμη, γι’ αύτό νά μή 
σάς διαψευγη τήν προσοχή καί προ 

• τείνω, δ ότι άκριβώς είμαστε Ενα νό
θο σχήμα, ενα νόθο μίγμα, πού στα 
θήκαμε άνίκανοι νά Ενωθούμε καί νά 
γίνουμε μία πλήρης χημική Ενωση, 
είμαστε ξένα σώματα μεταξύ μας. 
Πρέπει τό ταχύτερον δυνατόν, πριν 
έπεκταθή ή μόλννσις, πριν έπεκτα- 
θή ή μπόχα καί μάς πνίξη, και Αρ
χίσουνε οί λυποθυμικές τάσεις καί 
γιά νά σιγουρευτούμε ότι δέν θά ά- 
σχολούμεθα μέ τίποτε άλλο έκτος 
άπό τά θέματά μας γι’ αυτούς πού 
θά έκλέξουμε τήν άλλη φορά προτεί 
νω αυτή τή στιγμή καί τό ζητώ ά
πό τόν Πρόεδρο τής σεβαστής Συνε 
λεύσεως νά τό προτείνη σέ σάς νά 
ύπαρξη ή έτιμηγορία έάν μέν είναι 
αρνητική, δέν υπάρχει θέμα,δέν θά 
έπεκταθώ έάν είναι θετική, οί γνω 
ματεύσεις τών Νομικών Συμβούλων 
μέ τήν άπάφασητή δική σας, έάν εί
ναι θετική, θά άποφανθοϋν έάν πρά 
γματι, ή άπόφασίς μας είναι Εγκυ
ρη, τήν όποια προσωπικά πιστεύω 
ότι είναι οπωσδήποτε Εγκυρη, Δέν 
δικαιούμαι όμως γιατί δέν Εχω πτυ
χίο Νομικής.

Καί παρακ ιλώ τόν κύριο Πρόε
δρο, πριν σννεχίσω, γιά νά λήξη αύ 
τό τό θέμα, άς πάρη ή σεβαστή Συ 
νέλευση μία άπόφαση καί άς προ
χωρήσω έν συνεχεία.

Παρακαλώ τόν κύριο Πρόεδρο, 
γιά νά τελιώνουμε όριστικώς. 
κ. Πρόεδρος Γ.Σ. Κύριοι συ 
νάδελψοι, τό θέμα οίύτό, τής Εκλογής 
δηλαδή τής Εφορευτικής ’Επιτρο
πής ’Επιτροπής γιά τήν προκήρυξη 
έν συνεχεία έκλογών, άνεπτύχθη τό
σο άπό τόν Πρόεδρο τού Διοικητικού 
Συμβουλίου, όσο καί άπό τους έπό 
μένους όμιλητάς όλους καί άπό τόν 
κύριο Πίσκοπο καί άπό τόν κύριο 
Διλιντά, καί άπό τόν κύριο Μπαμί- 
χα καί άπό τόν κύριο Γρύλλο καί 
φαντάζομαι πώς ακούσατε καί τις 
γνωματεύσεις τών Νομικών Συμβού 
λων καί φαντάζομαι ότι θά σχηματί 
σατε πλήρη γνώμη τού τί συμβαίνει.

Ό κύριος Διλιντάς, δπως καί ό 
κύρ:ος Γρΰλλος, Εκαναν σαφή ΰπόδει 
ξιν. Νά ληψθή άπόφασίς άπό τήν Γε 
νικήν Συνέλευσιν ύπό τόν όρον ότι 
έάν ή άπόφασίς αυτή, δέν είναι νόμι 
μος νά μή ληφθή ύπ’ όψιν, έάν όμως 
είναι νόμιμος, δηλαδή οί νομικοί κα 
ταλήξουν στήν άπόφαση ,ότι εΐναι 
όντως νομότυπος νά προχωρήσουμε 
στήν άπόφαση σας.

Λοιπόν αύτή τή στιγμή δΓ άνα- 
τάσεως τών χειρών, ερωτώ τήν Συ- 
νέλευσιν έάν θέλη νά προβοΰμε είς 
έκλογήν τής ’Εφορευτικής Επιτρο
πής Επειτα άπό δλα όσα άκούσαμε.

"Εν μ έ λ ο ς: Όμιλεΐ μα
κράν τοΰ μικροφώνου ,μή άκουόμενον. 
κ. Πρόεδρος Γ.Σ .Θά λυθή 
τό θέμα έντός δύο ή τριών ήμερών.

(Διαλογικαί συζητήσεις)
Ή Συνέλευσις λοιπόν έρωτάται 

κατόπιν τών όσων ήκουσε, δΓ άνα- 
τάσεως τών χειρών, πόσοι θέλουν νά 
έγγραφή τό θέμα γιά Εκλογές εφο
ρευτικής ’Επιτροπής.

Έ ν μέλος: Εΐναι Εσφαλ
μένη ή διατνπωσις και είναι ψευδής

1 ή άπόφασίς πού θά πάρουμε. Διότι 
τό καταστατικό λέγει: Οΰχΐ ένωρί- 
τερον τών 20 ήμερών καί άργότερον 
τών 30 ήμερών ή Εφορευτική Έπι- 

. τροπή πρέπει νά διενεργήση άρχαι- 
ί ρεσίας. Έάν τεθή πρότασίς ή άπό- 

Φασις πού θά ληφθή είναι παράνο
μος.

(Ταυτόχρονοι συζητήσεις) 
κ. Πρόεδρος: Κύριοι συ

νάδελφοι, ακούστε νά σάς ξαναπώ 
τό θέμα. Έδώ κατετέθησαν (βρισμέ
νες υπογραφές συναδέλφων γιά νά 
σχηματίσουμε Εφορευτική Έπιτρο- 

I πή καί νά προχωρήσουμε σέ έκλο- 
! γές. Ό Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού 
| Συμβουλίου σάς Εξήγησε τούς λό
γους γιά τούς όποιους μπορεί νά εί
ναι άκυρος ή άπόφασίς ή όποια θά 
ληφθή άπό τήν Συνέλευση,

Σάς διάβασα τις' γνωματεύσεις 
ι τών Νομικών, ακούσατε τόν συνά- 
j δελφο Διλιντά καί τόν συνάδελφο 

Γρύλλο καί τούς άλλους ποΰ μίλη
σαν γιά τό ίδιο θέμα. Πιστεύω λοι- 

! πόν δτι Εχετε σχηματίσει ακριβή 
I γνώμη.

Τΐ θέλει"ή Συνέλευσις; Ή Συνέ- 
S λευσις θέλει νά μή ληφθή ΰτΓ όψιν; 

Μ έ,λ η: "Οχι.
: κ. Πρόεδρος: Πόσοι θέ-
ί λετε νά μήν γίνη Εκλογή Έφορευτι- 
: κής 'Επιτροπής.

Έ ν μέλος:1 Είναι λάθος ή 
πρότασίς, είναι ψευδής ή πρότασίς, 
δέν είναι αυτή ή πρόταση, συνάδελ
φοι, παραποιούν τήν πρόταση 700 

I μελών. Ή πρότασίς εΐναι νά τεθή 
θέμα Ημερήσιας Διατάξεως καί έν 

: συνεχεία νά βγή ή άπόφασίς.
Είναι ψευδής ή πρότασίς παρα

πλανούν τήν Γενική Συνέλευση.
κ. Πρόεδρος: Λοιπόν σάς 

■παρακαλώ. e
κ. Α. Γρΰλλος: Κύριοι 

συνάδελφοι μέ συγχωρείτε πάρα πο
λύ, τό λάθος ξεκινά άπό μένα. Τό 
θέμα πρέπει νά τεθή ώς έξης. "Αν 
θά πρέπει νά τεθή είς τήν Ημερή
σιον Διάταξιν πρός συζήτησιν, μέ 
συγχωρείτε έγινε Ενα τρομερό λά
θος καί ευθύνομαι Εγώ. Παρέσυρσ 
καί τόν Πρόεδρο τής Συνελεύσ,εως έν 
δεχομένως.

Τό θέμα τίθεται λοιπόν ΰπ’ αυτήν 
τήν Εννοια. Ή Συνέλευσις δηλαδή 
τό πρώτο πού Εχει νά δεχθή"εΐναι &ν 

ι θά δεχθή συζήτηση έπί τοΰ θέμοττος 
διότι ήδη δέν είναι νόμιμον αύτό, 
διότι δέν ύπάρχει στήν "Ημερήσια 
Διάταξη.

Τό θέμα λοιπόν στό Ίτρώτο στά
διο είναι, έάν ή Συνέλευσις δέχεται 
νά συζητηθή τό θέμα αύτό, ώς θέμα 

; "Ημερήσιας Διατάξεως. 
j (Θόρυβος - κωδωνοκρουσίαι - 

ταυτόχρονοι συζητήσεις) 
κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ 

πολύ καθήστε κάτω. Κύριοι συνά
δελφοι, έπανέρχο,μαι, διότι "έγώ 
δέν τό είπα σωστά. Τό θέμα είναι 
έάν θέλη ή Γενική Συνέλευσις ΰστε- 

; ρα άπό δλα αυτά τά όποια άκουσε 
νά έγγραφή ώς θέμα "Ημερήσιας Δι 
ατάξεως.

"Εν μέλος: Ζητώ τόν λό
γον κύριε Πρόεδρε.

κ. Πρόεδρος: Μιά στι
γμή. Κύ,ριοι συνάδελφοι, θέλετε νά 
προχωρήσουμε στην Συνέλευση; 
Λοιπόν θά πειθαρχήτε σ’ αυτά τά 
όποια λ4με έδώ πέρα. ’Ακούσατε 
καλά δλα αύτά τά θέματα, τά άκού 

! σατε, τά καταλάβατε. Θά τά ξανα- 
ποΰμε. Ό Πρόεδρος τού Συλλόγου 
θέλει νά κάνη μίαν διευκρίνισιν.

I κ. Π. Θεοφανόπουλος 
I Συνάδελφοι, υπάρχει μία διαδικασία 

ή οποία σαφώς προβλέπεται είς τό 
καταστατικόν. Άκούσαμε συναδέλ
φους όμιλητάς οί όποιοι προέβησαν 
είς ώρισμένας προτάσεις. Ήκούσθη- 
σαν διάφορες άπόψεις. Κακώς αυτήν 
τήν στιγμήν τίθεται τό θέμα τής ψη 

; φοφορίας, έστω καί Ετσι λανθασμέ
να δπως -·ό έθεσε ό κύριος Πρόεδρος 
τής Γε <ής Συνελεύσεως.

θ’ προηγούμενοι όμιληταί, ώς δι 
α πατώσατε προέβησαν είς κριτικήν 
τού Εργου καί τοΰ παρόντος Διοικη
τικού Συμβουλίου.

Συνάδελφοι υποβάλλω μίαν πα- 
ράκκλησιν. Άπ’ ότι διαπιστώνετε ·’ 
κούω μέ θρησκευτικήν εΰλάβει-· ά- 
νευ διακοπής τόν οίονδήποτε . υνά- 
δελφον. Τουλάχιστον μέ τόν όρον 

I τής άμοιβαιότητος, μπορεί νά συμ- 
! φωνήτε ή νά διαφωνήτε μέ τόν Πρόε 
: δρον τού Συλλόγου είναι άναφαίρε- 
ί τον δικαίωμά σας, άλλά σάς όμιλεΐ 
I ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου. Μήν κα 
! ταλύουμε τούς θεσμούς. Εσείς Εχε
τε τό δικαίωμα άνά πάσαν στιγμήν 
νά έκλέγετε τό Διοικητικό Συμβού
λιο, άλλά οφείλετε Επίσης να σέβε- 
σθε τό Διοικητικό Συμβούλιο τό ό
ποιο Εξέλεξε ή πλειοψηφία.

'Επανέρχομαι, άψ’ ής στιγμής έ- 
! γένετο κριτική τού παρόντος Διοικη- 
! τικοΰ Συμβουλίου, τουλάχιστον στοι 
; χειώδης δημοκρατική διαδικασία Ε
πιβάλλεται πριν τεθή το οίονδήττο- 
τε θέμα ύπό την κρίσιν σας, νά Α
κούσετε καί τάς άπόψεις τοΰ λογο 
δοτοΰντος Διοικητικού Σ ,μβουλίου 

; διά τοΰ Προέδρου του.
Ή πρότασίς αυτή θ’- τεθή ύπ’ ό

ψιν σας. Άλλα όχι αύτήν τήν στι
γμήν καί όχι έτσι λανθασμένα, και
δπως υπεβλήθη.

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν τε
λείωσε. Προχώρησε κύριε Γρύλλο.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 11η ΣΕΛ.)



Ή ομιλία του συναδ. ΣΠ. ΔΙΛΙΝΤΑ Ή ομιλία τού συναδέλ. I. ΜΥΛΩΝΑ
Σ η. Διλιντ&ς: Π ρίν α

πό την ομιλίαν μσν έπί. τών θεμάτων 
τής Γ.Σ. έπι,τρέψατέ μι»' νά έκφρά- 
σω καί έγώ την χαρών μου καί νά 
ένώσω καί την ίδικήν ιμου εί>χήν μέ 
αυτήν τοΰ κυρίου ΓΙροέ&ρου τού Δ. 
Σ. ή παρούσα συνέλευσίς μας, νά εί 
ναι ή τελευταία, χωριστή, άπό αυ
τήν τοΰ άδελςροϋ συλλόγου τής τέ
ως Τραπέζης ’Αθηνών.

(Χειροκροτήματα)
Τό θέμα τής έναποιήσεως έχει ώ 

ριιμάσει άπό πολλά χρόνια οχι μόνο 
εις την βάση του, αλλά καί εις τά 
συνδικαλιστικά στελέχη. Τό μίσος τό 
όποιον έκαλλιεργεϊτο σκόπιιμα άφ’ ης 
έγένετο ή συγχώνίευσις τών δύο Τρα
πεζών για νά μή γίνη, καί ή έ,νο- 
ποίηρις τών εργατικών δυνάμεων γιά 
νά αντιμετώπιση αυτή Επιτύχω ς τόν 
κοινόν Εργοδότην ήταν σκόπιμο καί 
θέλω νά σας αναφέρω έπ’ αϋτοΰ τό 
έξής χαρακτηριστικό.

Πριν 20 ή 21 χρόνια ό υποφαινό
μενος σέ μια Τακτική Γενική Συνέ
λευση τοΰ Συλλόγου μας, εμφορού
μενος άπό τήν ’ιδέα τής άναγκαιότη 
τας τής ένότητας τών έργατοϋπαλ- 
ληλικών δυνάμεων διεκήρυξα εις τήν 
Γενικήν Συνέλευση· τής εποχής εκεί
νης, οτι δεν είναι σωστό νά αντιδι
κούμε μέ τό αδελφό Σωματεϊον διότι 
καί τά μέλη του είναι αδέλφια μας 
έφ’ οσσν διαβιοϋμε ΰπό κοινόν έργο- 
δότην.

Ποια νομίζετε οτι ήτο ή αντίδρα
σής τής τότε σννδ. ήγεσίας καί* τοΰ 
ακροατηρίου; Κάτω, έ'ξω προδότη. 
Θέλω νά σάς πώ πόσο χαίρομαι πού 
διαπίστωνα) οτι καί ή βάσις τώρα 
συμφωνεί μέ τήν ευχή ή οποία διετν- 
πώθη καί μάλιστα έγώ

(Χειροκροτήματα I
έχοντας ύπ’ δψιν τή,ν σημερινή δια
κήρυξη του κυρίου Θεοφανόπουλου, 
εκπλήττομαι γιατί άκόμη νά κάνοιμε 
χωριστά Συμβούλια, καί νά μήν εί
ναι οί Συνεδριάσεις κοινές μια καί 
κοινά είναι τάθέματα τά όποια άντι 
μετωπίζουμε. Καί γιατί τό Συμβού
λιο τής «τριμελούς συμμαχίας» νά 
έκδίδη ξέχοορες ανακοινώσεις «επι
τευγμάτων», ένώ αί παραστάσεις και 
τά 'Τπομνήματα πρός τόν ’Εργοδότη 
γιά τά αίτήμαιτα είναι κοινές μέ τόν 
αδελφό σύλλογο τών υπαλλήλων τής 
τέως Τραπέζης ’Αθηνών;

Δέν ξεροί αν τό παρατηρήσατε αύ- 
τό κύριοι συνάδελφοι, γι’ αυτό τό ε
πισημαίνω, οτι τά μέν αιτήματα μάς 
γνωστοποιούνται διά κοινών ανακοι
νώσεων όμως οί πανηγυρισμοί διά 
τή,ν έπίτευξιν τών τυχόν άποτελεσμά.- 
tow είναι σέ ξεχωριστές ανακοινώ
σεις καί. μάλιστα προέρχονται μόνο 
άπό τό- δικό μας Δ.Σ.

Γι’ αυτό ας μοΰ τό συγχωρήσει ό 
κύριος Θεοφανόπουλος, δυσπιστώ είς 
τήν εύχήν τήν οποίαν έξέφρασεν καί 
θά ήθελα νά τήν δώ νά πραγματο
ποιείται είς τά άμεσώτατον μέλλον.

(Χειροκροτήματα)
’Επί έίνός βασικού θέματος τό ο

ποίον έγινε αφορμή νά γίνη συζή- 
τησις καί θόρυβος είς τήν Συνέλευ
σίς μας. Ό κύριος Πρόεδρος τού 
Διοικητικού Συμβουλίου, δέν θέλει 
νά γίνουν άντικείμενον τής Γενικής 
τωρινής Συνελεύσεως, ωρυόμενα θέ
ματα. Δέν θέλει αυτή ή Γενική Συν- 
έλευσις καί Επικαλείται νόμους καί 
διατάγματα, νά είναι ουσιαστική, νά 
είναι συνέλευσίς ουσίας. Τήν θέλει 
νά είναι μιά τυπική Γενική Συνέλευ
σίς καί αύτό τό διετάπωσε καί είς 
τήν τελευταία σύσκεψη τού Δ.Σ. καί 
είς τό όποιον εγώ παρατήρησα οτι 
έάν πάμε γιά πρώτη φορά στην Θεσ 
σαλονίκη, νά φτιάξουμε μιά Γενική 
Συνέλευσι τυπική τότε εμπαίζομε 
τούς Θεσσαλονικεΐς.

(Χειροκροτήματα)
Γιά λόγους ούσιαστικούς ή αποψι

νή μας Γενική Συνέλευση, πρέπει νά 
είναι Συνέλευση ουσίας. Δέν εμποδί
ζει δέ σέ αυτό κατά τή γνώμη μου 
τό Καταστατικό τού Συλλόγου μας.

Τό Καταστατικό λέει τό εξής: 
Κατ’ έτος καί εντός τον μηνάς ’Ια
νουάριου, συγκαλείται ή Τακτική Συ- 
νέλευσις τών μελών καί τίθενται Ο
πό τήν κρίσιν καί τόν έλεγχον τών ; 
μελών τά κάτωθι. Τί θά πη κύριοι j 
συνάδελφοι ΰπό τήν κρίσιν; Θά πή 
δ'τι τά μέλη τής Συνελεύσεως δέν 
είναι πρόβατα πού θά έλθουν καί δέν 
θά έχουν κρίση αλλά μόνον θά ακού
σουνε ;

(Χειροκροτήματα)
”Η μήπως είναι Συνέλευση ε’ις τήν 

όποιαν όμιλεί ό Παττακός ή ό Π α- 
παδόπουλος καί τό ακροατήριο δέν έ- ι 
χει τό δικαίωμα νά έκφέρη τήν κρί- j 
σιν του αν καί καλείται τυπικώς πρός 
τούτο; Γί’ αύτό νομίζω κύριοι συνά
δελφοι, ατ·ι διά λόγους συμμορφώσε- 
ως πρός τό Καταστατικό αλλά καί 
ευθιξίας τού Δ.Σ., μειοψηφία, τού 
οποίου είμαι καί έγο'ι, καί τού οποίου 
δυστυχώς λόγφ ύγείας. Εχω παρακο
λουθήσει μόνο μία συνεδρία, θά πρέ
πει τό ίδιο, γιά νά παρακαμφθοΰν 
ολα τά τυπικά νά γίνη εισηγητής είς 
τήν παρούσαν Γενικήν Συνέλευσιν ο- 
λιον των θεμάτων τά οποία συνάδελ
φοι ή αμάδες συναδέλφων υπέβαλλαν 
ή θά υποβάλλουν είς τό Προεδρείο.

"Εχω ακόμα καί άλλη μιά πρότα
ση νά κάνω. ’Επειδή είς τό άνακύ- 
ψαν θέμα, παρουσιάσθησαν δύο εκ 
διαμέτρου αντίθετες γνωματεύσεις- 
Νομικών, προτείνω, ή Γενική Συνέ
λευσής νά άποφανθή έπΐ τού έν λό
γφ θέματος καί ή άπόφασίς της νά 
τεθή ύπό τήν κρίσιν αρμοδίου Δικα
στηρίου.

"Ετσι παρακάμπτομεν τις δύο γνω-

1 ματεύσεις αί όποϊαι. είναι έκ διαμέ
τρου αντίθετες. Καί επειδή ακριβώς 

I ερμηνεύω τήν διατύπωση τού Κατα- 
| στατικού οτι «τίθενται ύπό τήν κρίσιν 
τής -Γενικής Συνελεύσεως τά πεπρα
γμένα κλπ.» καί αν καί μέλος τον 
Δ.Σ. — ένός Δ.Σ. τό όποιον είναι 

! καρπός ένός άντεργατικού Νομοσχε
δίου, τον νομοσχεδίου 6)75 τού κυ- 

(Χειροκροτήματα)
ί ρίου Λάσκαρη, καί πού κατά τή γνώ
μη μου αύτό τό νομοσχέδιο, είναι ό 

! προθάλαμος γιά τό άλλο νομοσχέδιο 
πού είδε τώρα τό φως τής δημοσιύ- 
τητος γι’ αύτό ακριβώς, θεωρό) υπο
χρέωσή μου νά άσκήσο) κριτική σέ 

| ένα Σνμβοιίλιο τό όποιον κατά τή 
I γνώμη μου είναι προϊόν Ένός άντερ- 
γατικοΰ νομοσχεδίου 'καί τό όποιο θά 
μπορούσε κάλλιστα έφ’ οσσν αναγνω
ρίζει αυτό τό νόμο ώς άντεργατικόν, 
αμέσως νά προκήρυξή εκλογές καί 
νά δώση τή θέση τοΰ σέ ένα Συμ
βούλων, τό όποιον δέν θά είναι άπό- 
τοκον άνεργατικο)^ Νομοσχεδίου αλ
λά τού Καταστατικού μας.

’Ασκούντες . λοιπόν κριτικήν επί 
τών πεπραγμένων τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου, παρατηρό) δτι είς τό υ
πόμνημα τό οποίον υπεβλήθη εις τόν 
εργοδότη περιέχονται διάφορα θέμα
τα, αλλά δλα τά θέματα τών Εργα
ζομένων δέν είναι ’ισοβαρή, άλλα έ
χουν έντασιν ας πούμε 10 βαθμούς 
Ρίχτερ, άλλα 2 άλλα 3 κλπ.

’Εκείνο τό θέμα τό όποιον είχιε τή 
μεγαλύτερη βαρύτητα γιά μάς, _ καί 
τό όποιον προεβλήθη προεκλογικά ό
χι μονάχα άπό τό σχήμα τον κυρίου 
Θεοφανόπουλου αλλά και απο τα συμ- 

• πράττοντα μέ αυτόν ήταν τό θέμα 
τού εκδημοκρατισμού καί τή; άπο- 
χουντσποιήαεως μέσα στην Τραπεζα.

Παρ’ ολο οτι. τό διαρρεύσαν χρο
νικό διάστημα δέν είναι λίγο — μή 

i μοΰ πή ό κύριος Θεοφανόπουλος δτι 
; δέν πρόλαβε νά τό θέση δπο>ς έπρε
πε — ναμίζιι) δτι έτέθη μονάχα φιλο
λογικά, είς τό υπόμνημα τό όποιον 
υπεβλήθη πρός τήν Διοίκησιν τόν Φε
βρουάριο.

Δέν άνεκινήθη έκτοτε. Νομίζω κύ
ριοι συνάδελφοι, δτι ό άποχουντισμός 

ί είναι τό βασικό μα; αίτημα ανευ τή;
[ Ικανοποιήσεως τού όποιου δέν μπο

ρούμε νά μιλάμε γιά έλεύθερο συν
δικαλισμό.

Καί δταν λέμε αποχουντοποίηση 
καί κάθαρση δέν εννοούμε αυτές τί;

| ελάχιστες μεταθέσεις πού έγιναν γιά.
: νά μάς ρίξουν * στάχτη στά μάτια.
! Δυστυχώς διεπιστώθη δτι ό κύριο; 
Διοικητής παρά τί; -καλές του προ
θέσεις σ’ αύτό τό θέμα έβραχυκυ- 

! κλώθη. ’Από ποιούς; Άπό τούς ίδιους 
I έκείνους πού άπετέλεσαν τό στενό πε
ι ριβάλλον τών Διοικητών οί όποιοι έ- 
! πέρασαν άπό τήν Τράπεζαν κατά 
3 τήν περίοδον τής Δικτατορίας.

Γι’ αύτό καί ακριβώς δέν έγιναν 
τά βήματα πού έπρεπε νά γί ,’ουν. Εί- 

! ναι δμως ώρισμένα πράγματα τά ο
ι ποια μπορούσαν νά γίνουν διότι εί
χαν καταγγελθη.

Φέ,ρ’ ε’ιπεϊν είναι γνωστό ποιοι εί
ναι εκείνοι οί όποιοι περιοδέυσαν τήν 
επαρχίαν ή ομιλούσαν είς συγκεν
τρώσει; τοΰ Κεντρικού Καταστήμα
τος, καί ιέξυμνοσύαν τό καθεστώς τή; 
21ης Απριλίου.

3 Ούδείς άπό αυτούς έχασε τή θέση 
| του. Απεναντίας πολλοί άπ’ αύτού; 
πήραν καί προαγωγές καί καλύτε
ρες θέσεις. Υπάρχουν οί ελάχιστοι 

ι συνάδελφοι εκείνοι οι οποίοι πρόθυμα 
; καί χωρίς κανείς νά τούς καλέσει πα- 
ρουσιάσθησαν είς τόν έγκαταισταθέν- 
τα ' Επίτροπον τής 21ης Απριλίου 

| μέσα είς τήν Τράπεζαν καί προέ- 
βαινον είς ανεπίτρεπτες καταγγελίες 

: γιά τόν τάδε ή τόν δείνα οτι είτε ή
ταν τού Μαύρου, είτε ήταν τού II α- 
πανδρέου, είτε ήταν αριστερό; καί 
λοιπά, μέ συνέπεια πολλοί νά χάσουν 
τή θέση τους στην Τράπεζα, άλλοι 

I νά μείνουν στάσιμοι, άλλοι νά παραγ 
κωνισθαύν κλπ. ’Εμείς τά θύματα τής 1 
Δικτατορίας- δέν μνησικακοΰμε εναν
τίον ούδενός ούτε ζητάμε εκδίκηση, 
απλώς ζητάμε νά δαθή ένα μάθημα 
καί νά συνειδητοποιήσουν τά σφάλ
ματά τους.

"Εν μέλος: Όμιλεί μακράν 
ΐαν μικροφώνου μή άκουόμενος.
. κ. Σ π. Δ ϊ λ ι ν τ ά ς : Δι- j 
καιοσύνη αποδίδει καί ό λαός καί λα
ός είσθε εσείς.

(Χειροκροτήματα)
"Ενα άλλο θέμα κύριοι συνάδελφοι 

τό όποιον είναι βαρύτατον καί γιά 
τό όποιο, πραεκλογικώς, σάς έπεσκέ- 
φθησαν δλα τά σχήματα πλήν εμού, 
είναι, τό ασφαλιστικόν. Διαιτί έπαψε 
νά είναι φλέγον μετεκλογικώς; Μή
πως ό εργοδότης ή οί διάφοροι κα- 
λοθεληταί, έπαψαν νά όνειρεύωντα» 
τήν αρπαγήν τών ταμείων μας; Δέν 
νομίζω δτι συμβαίνει κάτι τέτοιο, ά- 
πλως τό άφησαν νά ναρκωθή, νά ναρ
κωθούμε περισσότερο εμείς καί σέ 
μιά δεδομένη στιγμή, μέσα στή θύελ
λα τών εθνικών προβλημάτων πού 
μάς ζώνουν, νά τά ξεφουρνίσουν καί 
νά έπικαλεσθούμε τά ’Εθνικά μας 
ζητήματα γιά να μήν άντιδράσονμε, 
διότι θά μάς πουν ό εχθρός είναι στά 
σύνορα καί μάς απειλεί.

Θά πρέπει τό Δ. Συμβούλιο, θέ
τοντας έγκαιρα τό θέμα αυτό νά προ
τείνει καιτήν θεραπεία του. Διότι ό 
σωστός, ά ολοκληρωμένος Συνδικα
λιστής, θέτει τά προβλήματα άλλά 
υποδεικνύει καί τόν τρόπο μέ τόν ό
ποιον θά λυθούν.

Είς τήν ομιλίαν μου, κατά τήν Τα
κτικήν Γενική Συνέλευσιν τού Νοεμ
βρίου θίγοντας τό ασφαλιστικέ ά-

τακτική του.
Ο κύριος Πίσκοπος διατ-ρέΐται 

στό προεδρείο τού Συλλόγου, όλο 
τό 75 χάρις στό γνωστό άντεργα- 
τικό νόμο 6)75 τοΰ Λάσκαρη. Οί-

ναφέρθηκα σέ κάτι ποσά τά όποια κ. Μυλωνάς: Συνάδελφοι, 1 κριτική μας αυτή άπό μία περισ-
έμφανίζονται είς τόν_ ’Ισολογισμόν , πρΐνάρχίσω τήν ομιλία μου1 έχω νά σότερο κοινωνιολογική άποψη κα! 
καί τά όποια, είναι, υπέρογκα κατά παρατηρήσω πρός τόν πρόεδρο τής Θεώρηση τών πραγμάτων, 
τήν γνοιμην μου. Γ.Σ., πώς δέν πρέπει νά υπάρχουν Μέσα στις προσπάθειες γιά τό

Τά ποσά αυτά εμφανίζονται είς ε- όμιλητές άλφα και βήτα κατηγορί- ξαναστήσιμο τού έθνοτραπεζικού 
να λογαριασμό «προβλέψεις διά πι- ας. Συνάδελφοι, θά είμαι πολύ σύν- συνδικαλιστικού κινήματος σέ νέα 
θανήν ύποτίμησιν τών περιουσιακών ϊ τομος, γιατί έχω κρατήσει σημειώ- βάση, έρχονται οϊ νομοθετικές, διά- 
στοιχείων τής Τραπέζης». Τά ποσά σεις πάνω στά.;θέματα τής ομιλίας δικαστικές, άκόμα καί πιεστικές με 
αύτά, κατά τήν πενταετία 1370—74 μου. Λ θοδεύσεις γιά τόν άποπροσανατολι-
άνήλθον είς_ 2.314.000.000 δρχ. καί Ή Δημοκρατική Συνδικαλιστική σμό, άποδυνάμωση καί έλεγχό του. 
άποτελοΰν τό 15ο)ο τών δλων άκα- Συνεργασία, άπό τό έλεύθερο καί Καί έπιστρατεύεται σέ πρώτη, φάση 
θαρίστονν έσάδοιν τής Τραπέζης, ένώ δημοκρατικό αύτό βήμα τής Γενικής , ό κύριος Πίσκοπος, γνωστός γιά 
οί αποδοχές μας φτάνουν τό 35ο)ο. Συνέλευσης τής συμπρωτεύουσας, τήν κατά τήν διάρκεια τής χούντας 
Γενΰται τό ερώτημα πώς δημιονρ- χαιρετίζει όλους έσάς πού συμμε- πολιτεία καί τακτική του. 
γοΟνται τά ύπό ύποτίμησιν αύτά πε- τέχετε στή σημερινή Γενική Συνέ- 
ριουσιακά στοιχεία. Πρόκειται περί λευση.
χορηγήσεο>ν; Καί ποιοι είναι αί’τοί Ή σημερινή Γενική Συνέλευση 

, οί διευθυνταί τών καταστημάτων οί τού Συλλόγου μας γίνεται μέσα σέ
! ανώτατοι υπάλληλοι τών υπηρεσιών ένα βαρύ γιά τόν τόπο μας κλί- κειόποϊεΐ'τα,' ετσι τ,ς πρώτες παρα- 
/.οοηγησεων των μεγάλων καταστη- μα. Συνεχείς έξωτερικές πιέσεις ά- χωρήσε.ς τής μεταπολίτευσης [Ια
μάτων που έδωσαν αυτα τα χαριστι- πειλοΰν σ’ όλα τά έπίπεδα τήν έ- ραμένοντας, έμποδίζει τό άνέβασμα 
κα δανεω; Τίνος επιταγή εδοθησαν Θνική κυριαρχία καί ανεξαρτησία τών συναδέλφων δίνει καιρό στον 
αυτα τα ανευ ασφαλειών δάνειά τα μας.. Άλλα καί οί εργαζόμενό, πού Λάσκαρη νά κατασκευάση τήν δ,ά- 
οποια υποχρεωνοιν την Τράπεζαν νά άποτελούν τό πιό ζωντανό καί δυ- δοχη έλεγχόμενη άπ’ αΰτόν κατά- 

ί προβαίνει κατ’ έτος είς αντάς τά; ναμικό κομμάτι τού λαού μας, δέ- στάση 
υπέρογκους αποσβέσεις; | χονται απροκάλυπτες επιθέσεις άπό η . π,

Έτιμιορήθηκε κανείς άπ' αυτούς, τά οργανωμένα έργοδοτικά συμφέ-- *UP'°S ισχ„0τ170<> °^ως ^ερΕΙ„·
κύριοι συνάδελφοι; Έζητήθη ποτέ εύ- ρο-ντα. Έτσι, γιά κάθε έ,ργαζόμε- , σΤ,° Υ 0ς του, °α TrETaX’yrl 
θιη·η άπό κανέναν γι’ αύτό καί μό· νο, γιά όλους μας μπαίνει σήμερα αΤΤΟ ,τον Λασκαρ.κο μηχανισμό σότν 
νο τόν λόγο; "Εχασε τήν διεύθυνσιν σάν καθήκον καί άποστολή νά βρί- κΙ-μενΓ|- ε,μονο*;°νιΙα και Ρ'ντ|-
κανενός καταστήματος κανείς; "Εχ,α- οχεται σέ διαρκή έτοιμότητα καί έ- στο ,νομο 6)·3, °Χ' βέβαια γι-
σιε τή θέση του ώς Διευθυντής ή 'Τ- τπψυλακή. Νά ένημερώνεται καί νά 
παδιεχιθυντής τών χορηγήσεων; προβληματίζεται γιά τό σύνολο τών

Άλλα πέραν τούτου κύριοι συνά- ζητημάτων πού οπωσδήποτε τόν ά- 
δελφοι, κατά τήν τελευταία πάλι πεν- φορούν σάν εργαζόμενο καί σάν πο- 
ταετία έγινε τό έξής έξοργιστικό. : λίτη, νά διαμορφώνη καί νά προσ- 
Βάσε ιχοιντι-ζοΰ νόμου, οί έκάστοτε παθή νά έπιβάλη τις δικές του έπι- 
Διοιν.ήσεις τής Τραπέζης, χάριζαν λογές.
δωρεάν μετοχές είς τούς παλαιούς Μαζί μέ όλους τούς έργαζόμε- 
μετόχους. Στή δική μου -γλώσσα ση- νους, οί τραπεζούπάλληλοι, βγαί- 
μαίνει: δωρεάν διανομή τού άπσθε- νοντας άπό τό σκοτάδι τής χουντι- 

I ματοποιημένοι, ιδρώτα τον προσωπι- κής δικτατορίαςΓ βρίσκονται άνάμε- 
κοΰ. ■ σα σέ πολύ μεγιάλα καί Θεμελιακά

Διότι αν ό ιδρώτας μας άμοιβόταν προβλήματα. Καί έχει μεγάλη ση- 
δπως έπρεπε δέν θά έδημιουργούντο μασία ό τρόπος πού Θά δούμε καί 
τά λεγάμενα άδηλα ή λανθάνοντα ά- ; Θά αντιμετωπίσουμε τά προβλήμα- 
ποθ,εματικά. "Ομως λόγφ τής ύποα- τά μας, γιατί αύτό Θά δώση ή δέν 
μοιβή,ς μας, καί λόγφ τού πληθωρι- 8ά δώση σωστό προσανατολισμό 
σμού ό όποιος καθιστά τήν αμοιβή καί προοπτική ατούς συνδικαλσιτι- 
μας ακόμα πιό ϋποαμοιβή, κατά τήν , κούς μας αγώνες, Θά δώση ή δέν Θά 
διάρκεια τών τελευταίων έτών, έδη- δώση δυνατότητες έπιτυχίας. 
μιουργήθησαν τεράστια Λανθάνοντα Συνάδελφοι, ή κριτική ολόκληρης
άποθεαατικά. Αύτά τά άποθεματικά τής συνδικαλιστικής δραστηριότη- , .__ _ ,, , ...
είναι ίδρωτας μας, είνα, αίμα μας, τος στό χώρο μας, δέν μπορεί πα- 32x7 ? ^°5 3° T:°V μ^"
ανήκουν κατά μέγα μέρος σ’ έμάς ρά νά είδωθή άπό δύο οπτικές γω· Χ. μ υ' y'^?TO ,ΟΤΙ °εν εχει α~ 
καί σέ μάς έπρεπε νά δοθούν στά με- νίες. Ή μία είναι: πώς οί έργαζό- x°h‘aTTf|°''J0'n'0lr| Π 'ο καταστατικό 
γαλύτερο τουλάχιστο μέρος των. μτνοι έχουν αντίθετα συμφέροντα υ-·, υ. °70^ μ?ί; και 3 εχε' α~ 

Τό αδηφάγο κεφάλαιο αμ.ος, τά άπό τούς εργοδότες, πώς δέν μετέ- ° ®Υη ?π° Τα χουντικα αΡ®Ρα
θέλει δλα δικά τον. ’Έτσι τό 1970, ι χουν δίκαια στην κατανομή τού έ-

ατί ό νόμος αύτός τόν διατήρησε 
(τόν κύριο Πίσκοπο) 16 μήνες με
τά τήν μεταπολίτευση, ούτε γιατί 
τόν άφησε νά έλέγχη μέ τούς δι
κούς του, τήν ‘Εφορευτική Έπιτρο- 
όή πού έκανε τις εκλογές, ούτε βέ
βαια γιατί άφησε στά χέρια του Ο
λόκληρό τόν μηχανισμό καί τούς πό 
ρους τού Συλλόγου, άλλά γιατί ό 
νόμος καθόρισε σάν έκλογικό μέ
τρο τήν αναλογική.

Καί είναι φυσική ή αντίδρασή του 
γιατί στις εκλογές 6, 7)12)74' μέ 
τό 28% πού πήρε ό κύριος Πίσκο
πος καί με τό πλειοψηφικό, σότν 
πρώτος συνδυασμός θά κατελάμβα- 
νε έξ ολοκλήρου τό Διοικητικό Συμ
βούλιο. Καί δέν είναι τυχαίο πού ό 
κύριος Πίσκοπος ζήτησε αμέσως 
μετά τις εκλογές νέες εκλογές* υπο
λογίζοντας: α) στό πλειοψηφικό 6) 
στά ότι διατηρούσε άκόμα αρκετά

καί δ) στό ότι δέν έχουν έξαφανι-
«ΙΛΙΑ ιυι. I-ί ι XV ι ιν Α./ιν, Λ ~ ^ ν ν 1 - 1VA Vi illy Ιχ 1_Λ I υ,νυ U Π · UU C.- - < ' > C >

έμοιράσΑησαν εις τού; παλαιούς με- θνίκοΰ προϊόντος, ανάλογα μέ τήν σ_Π ί1 Χ UVTlKr|' ayT1 ραστικΠ νοό~ 
τάχους, 303.660 μετοχές. Τό 1972 έ- 3 δουλειά πού προσφέρουν, πώς σέ στϊκ3πσάΙιι2 aaLa^L01'1'
μοιράσθησαν είς τούς μετόχους 506. καμμιά περίπτωση δέν μπορούν νά 
100 μετοχές καί τώρα τό 1975 έμοι- περιμένουν τήν έλεημοσύνη πού Θά 
ράσθησαν 39.652 μετοχές. τούς παραχωρήση ή εργοδοσία, ό-

Σύνολον δωρεάν διανεμηθέντ.ον 1 Ταν καί όποτε εύαρεστηθή. Άλλά 
: εί; τούς μετόχου; μετοχών, 899.412. πώς πρέπει νά προχωρούν μέ συνε- 
Κύριοι συνάδελφοι, ύπολογίισετε μέ j πή καί ανυποχώρητο άγώνα γιά νά

στικά πρότυπα. Αύτό έχει μεγάλη 
σημασία καί γιά νά είμαι άκόμα 
πιό συγκεκριμένος, τονίζω πώς ό
ταν λέμε γιά χουντική συνδικαλι
στική νοοτροπία" καί χουντικά συν
δικαλιστικά πρότυπα έννοοΰμε ότι:wuyiui. υυνίΛυ.εΛψυι, υπολογίσετε ιιε ι 11 · και ανυουχωμτ ιο αγώνα γ α να , , . „• - ,ζ, . _ , «)εν επετρεπετο καμμια πρωτοβου-την τρεχοιισαν αξίαν της μετοχής αν οιατη,οησουν και να διευρύνουν τις . , . Γ μ ,■ ........... " - - -- Α - - κ s λη συνδικαλιστική έκφραση, είχαμε
ανυπαρξίατόν τόν αριθμόν θά βγάλετε τό ά- κατακτήσεις τους, 

στρονομικό νούμερο: 14.919.592.400 "Η άλλη οπτική γωνία είναι, πώς 
δραχμές. Άπό αύτό τό ίλιγγιώ&ε; -το- °ί έργοδότες καί έργαζόμενοι έχουν 
σόν δέν περίσσεψαν 1.500.000.000 τά ίδια συμφέροντα, πώς πρέπει 
δραχ. γιά νά καλυφθούν τά λεγόμε-' πάντα νά συνεργάζονταν, νά συμβι- 
να «έλλείμματα» τών ασφαλιστικών j βάζονται οί έργαζόμενοι σ’ αύτά 
μας Ταμείων; : πού «οί καλοί έργοδότες» τούς δί-

(Χειροκροτήματα) , ybuv καί νά αποφεύγουν τούς άγώ-
Γιατί παρακαλώ νά άφήνοιμε τού; ! νεζ· Έχει σημασία ή διάκριση τών 

μετόχους μας πού υποτίθεται δτι εί- I δύο αύτών συνδικαλιστικών άντιλή- 
ναι εύαγή ιδρύματα καί είναι ευαγή ί Ψ^ων καί τ,-ποθετήσεων.
ιδρύματα, νά μάς έκμεταλλεύονται 
κατ’ αύτόν τόν τρόπο; Έφ’ δσον ό 
κυριώτερος μέτοχος είναι ό έκάστοτε 
αρχιεπίσκοπο; Αθηνών νά τον πού
με: «Έν Χριστφ αδελφέ 

(Χειροκροτήματα)
ή έκκλησί,α ήμών οΰκ έχει χρείαν με
τοχών καί χρημάτων, άλλά τά τέ
κνα 'Τμών. Κύριοι συνάδελφοι, οί 
σύγχρονες αντιλήψεις περί Κοινωνι
κού ΕΙσοδήματο; καί περί δίκαια; 
κατανομής αύτού, έπέβαλον οί μισές 
τουλάχιστον άπό αυτές τις μετοχές 
νά έδίδοντο ε’ις τό προ,σωπικόν καί 
μέ τήν σειράν του, τό προσωπικόν, 
είμαι βέβαιος δτι θά τις έδιδε εις

"Η Δημοκρατική Συνδικαλιστική 
Συνεργασία Θέλει νά ξεκαθαρίση τή 
θέση της, καί νά δηλώση πώς έχει 
διαλέξει ανυποχώρητα τόν δύσκολο 
δρόμο τού άγώνα, πού περνά άπό 
τήν συνειδητοποίηση τής θέσης μας 
μέσα στό κοινωνικό σύνολο καί άπό 
τή σωστή σύλληψη, μελέτη καί προ
βολή τών κλαδικών μας προβλημά
των σέ άμεση σχέση μέ τά γένι» 
κώτερα οικονομικά, κοινωνικά καί 
πολιτικά προβλήματα τού τόπου 
μας.

(Χει ροκροτή ματα)
Αύτά άποτελοΰν οδηγό καί πι

στεύω όλων τών συναδέλφων τής κί-
τά ασφαλιστικά του Ταμεία, διά νά | νησής μας καί είναι φυσική συνέ- 
έξασςραλίση τά γηρατειά τον.

πληροφόρησης. Δέν 
πήΡΧσν μαζι<ές συνδικαλιστικές δι
αδικασίες. Υποκινείτο συνέχεια ή 
μή συμμετοχή καί ή αδιαφορία γιά 
τα κοινά. Κατακρίνονταν οί αγώνες 
γιά κατακτήσεις. "Έπρεπε νά άρ- 
•κούμαστε σέ έπίπεδο προσωπικών 
συναλλαγών, σέ διαδκιασίες ζητια
νιάς καί παρακλήσεων καί μέ υπο
μονή νά περιμένουμε τις τυχόν πα
ραχωρήσεις. Ό συνδικαλισμός κα- 
τήντησε νά είναι υπόθεση λίγων α
τόμων καί οί διορισμένοι επικεφα
λής νά αναλαμβάνουν έν λευκφ τή 
συλλογική μας εκπροσώπηση.

Αύτό είναι περίπου τό πλαίσιο 
τοΰ χουντικού συνδικαλιστικού προ
τύπου. Ετσι, τό βλέπει ό αντιδρα
στικός μηχανισμός καί προσπαθεί 
νά τό τοποθετή στή σκέψη τών συν
αδέλφων, νά τό καλλιεργή καί νά 
κρατάη σέ χαμηλό έπίπεδο τήν έ- 
τοιμότητά μας.

Αλλά ό κύριος Πίσκοπος δέν άρ- 
κεϊται στην προφορική έπίθεση κα
τά τού 6)75 καί τοΰ κυβερνητικού 
συνδικαλισμού τοΰ Λάσκαρη, πού

(Χειροκροτήματα)
Δυστυχώς όμως, άπό τήν τακτική 

αύτή τών Διοικητών τής 7ετίας οί 
όιποίοι έκτέλουσαν ένταλές τού δικτα- 
τορι,κοΰ καθεστώτος πού ήταν καθαρά 
κεφαλαιοκρατικόν, καί πού έχάλκευ- 
σε γιά μέν τούς εργαζομένους μονά
χα αλυσίδες, είς δέ τά κεφάλαιον πα
ρείχε πλήρη ασυδοσία καί ελευθερία 
δυστυχώς καί αύτή τήν τακτική, λό
γφ τής βραχυκυκλώσεως τήν οποίαν 
έχει ύποστή δέν ξέφυγε καί ό Διοι
κητής κ. Άγγελόπουλος, τόν όποιον 
ύ,τολήπτομαι βαθύτατα καί έχσρισεν 
πιέρισυ 89.000 μετοχές. ’Ερωτώ για

πεια τής αγωνιστικής τους παράδο- ι τ?ν "π"αΡ'αΥκωνισαν, άλλά προτιμά 
σης καί σημεία βάσης τής κριτι- το.ν Χουντικο συνδικαλισμό καί κα
κής τους. Καί είναι τιμή γιά τήν έβαινε, στο ί 0ο Συνέδριο τού ερ- 
Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συν- Υατουπαλληλ,κου Κέντρου "Αθήνας, 
εργασία, ή συνδικαλιστική καί άγω κατω αττ_° τ0ν σημαία τού γνωστού 
νιστική ιστορία πολλών μελών της. Χ°ϋντικου εργατοπατέρα Φιλίππου. 
Ε.'μαι ύττοχρεωμένος νά χάνω αύτή Συνηθισμένη τακτική τής έποχής 
τή μικ,ρή παρένθεση γιατί μάς προ- που προήόρευε ό κύριος Πίσκοπος, 
«άλεσε συνάδελφοι, ό κύριος Μπσ- είναι νά εμφανίζονται σάν προσωπι- 
μίχας. Είναι τιμή γιά τή Δημοκρα- κ'ές του κατακτήσεις όλες οι παρα- 
τ::<ή Συνεργασία ή συνδικαλιστική χίορήσεις τής μεταπολίτευσης. Καί 
αγωνιστική ιστορία πολλών μελών φτάσαμε στις έκλογές 6 - 7.12.75. 
της. Ή άπόλυση άπό τήν χούντα π°ύ έδωσαν τό σήμα στον Λάσκαρη 
του έξαίρετου συναδέλφου άγωνι- V(* ττροχ^ρήση στήν άλλαγή φρου-
____Λ _____1 ___ .. ___Δ ______Λ V___^. . Α, Π.ΎΓ FTvc ri Sn ττλλοται ι ιΛζτγ , τλιιατού καί αυνδικαλιστού Σπάρου Δι- Ρ^ζ· Είχε ήδη προετοιμάσει τόν κύ- 
λιντά. Ή άπόλυση άπό τήν χούντα ρι° ΕΐΟφανόπουλο, μέ διορισμούς 

τί αύτή ή δωρεά; Δέν έπαιρναν μέ- τού συναδέλφου Νίκου Μανδράκου. στ° Προεδρείο τής Γενικής Συνομο- 
ρισμα; Δέν κέρδισε ή μετοχή τους 3 Ό παραγκωνισμός καί τό βαθμολο- σπονδίας, στην ΟΤΟΕ, στά Έλεύ- 
στό χρηματιστήριο πολλές χιλιάδες 3 γνκό θάψιμο πολλών άλλων σννα- θερα Συνδικάτα, μέ προβολή του ά- 
μανάδες; | δέλφων τής κίνησής'μας. Τό άγωνι- πό τά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Μήπως ή μετοχή του; πού τήν εί- ; στικό παρόν πολλών νέων συναδέλ- Ό κύριος Θεοφανόπουλος συνε- 
χαν αγοράσει 725 δρχ. δέν κάνει το'ι- ί φων τής κίνησής μας ατό έπος τού δύαζε αρκετά πλεονεκτήματα γιά
ρα 17.000; Άλλά ό μισθός μας, ή 
αγοραστική άξια τού μισθού μας πού 
είναι; Γιατί αύτή ή απαξίωση τον 
μισθού μας νά μήν καλυφθή άπό τις. 
μετοχές αυτές;

(Λειρακρατήματα)
Δίκαια κατανομή τού εισοδήματος 

φωνάζομε δλοι. Δέν φωνάζουμε αλ- 
λα πιό προχωρημένα συνθήματα τά 
όποια μπορούν νά ηχήσουν όχι εύηχα 
είς τά αυτιά μερικών. Ή δίκαιη κα
τανομή, είναι δικαιοσύνη τήν οποίαν 
κανείς δέν μπορεί νά τήν άρνηθή. 
Έάν αύτές οί μετοχές οί τελευταίες 
κύριοι, συνάδελφοι, δινόντουσαν σέ 
μάς, γυά νά καταιλάβαιτε τό μέγε
θος τους, θά έπαιρνε ό κάθε σι νί-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 10η ΣΕΛ.)

Πολυτεχνείου. Ή καταδίκη σέ 23 τόν Λάσκαρη, νομίζω πώς είναι έν- 
χρόνια τού συναδέλφου Γιάννη Μυ-" διαφέρον αύτό, καί ευχαριστώ τόν 
λωνά, καί ή έπιχειρηθεΐσα φυσική κύριο Θεοφανόπουλο πού μέ άκούει
έξόντωση έπί 4 χρόνια στις διάφο
ρες φυλακές κάτεργα τής χούντας, 
γιατί άντιστάθηχε δυναμικά στή δι
κτατορία.

(Χειροκροτήματα)
Αύτή είναι ή Δημοκρατική Συν

δικαλιστική Συνεργασία συνάδελ
φοι, καί μέ βάση τό πάρα πάνω 
πλαίσιο άναφοράς, προχωρά καί 
μεθοδεύει τήν κριτική της γιά .τή

σύτή τή φορά καί δέν μέ διακόπτει.
'■Ο κύριος Θεοφανόπουλος, λοιπόν 

συνεδύαζε αρκετά πλεονεκτήματα 
γιά τόν κ. Λάσκαρη. Τό 1969 παρ’ 
όλες τις προσπάθειες πού κατέβα
λε, έχασε τις έκλογές καί έτσι στήν 
υπόλοιπη χουντική περίοδο βρίσκον 
ταν στήν αντιπολίτευση. "Ετσι θά 
μπορούσε, σ’ αυτούς ,πού δέν ήξε
ρε, τίποτε, νά έμφανισθή άκόμα καί

δραστηριότητα τών προεδρείων τών σαν αντιστασιακός.
ΔΣ τού συλλόγου μας. Επειδή ή στάση του κατά τή δι-

Κριτική γιά τό 75, πού είναι καί κτατορία δέν ήταν καθαρή, τού ή- 
ό πρώτος χρόνος τής μεταπολίτευ- rev άδύνστο νά κερδίση καί νά βά
σης. σιστή στήν υποστήριξη τών σύνα-

Άλλά άς έπεξεργασθούμε τήν δέλφων. Δέν θά θελήσω νά άναψερ-

θώ στά συγκεκριμένα 'στοιχεία πού 
δείχνουν γιατί δέν ήταν καθαρή ή 
στάση του. "Εχουν λεχθη αύτά νο
μίζω.

κ. Πρόεδρος Γ. Σ. Έ- 
λέχθησαν πέρισυ.

κ. Μ υ λ ω ν άς: Ωραία συνάδελ
φοι θά τά πώ. Λοιπόν τά σημεία 
αύτά έχουν λεχθή έν πάση περιπτώ- 
σει 'τά Επαναλαμβάνω γιατί είναι 
σωστό νά Επαναλαμβάνονται γιατί 
ακριβώς άύτό τό νόημα.έχει μιά Γε-' 
νική Συνέλευση, συνεχή έπαφή, συ- 
νειχή άλληλοενηιμέρωση, δέσιμο, ε
κεί είναι* τό πρόβλημά μας, .άπό αύ
τό πάσχουμε, νά μήν αίσθόινεται ό 
κάθε συνάδελφος απομονωμένος, ά- 
πό τάν διπλανό του, άδύνατος. "Ο.- 
λοι μαζί, ό ένας κοντά στον άλλον. 
"Ενας συνάδελφός μας, μπορεί νά 
είναι κακός, 8ά γίνη καλύτερος άν 
εμείς τό θελήσουμε.

Τά σκοτεινά σημεία γιά τόν κύ
ριο Θεοφανόπουλο είναι ότι μέ τις 
αποφάσεις 11086)68 καί 245)68 
διορίστηκε μαζί μέ τόν Παπταρρο- 
Εοπουλο (μετέπεντα χουντικό υπουρ
γό) Γκιτάκο, Παπαϊωάννου κατά τή 
δικτατορία στην ΟΤΟΕ. Ένώ άλ
λοι συνάδελφοι' πού είχαν εκλεγεί ό
χι μόνον δέν διορίστηκαν, άλλά καί 
άπελύθηκαν άπό τις θέσεις τους. 
Συγκεκριμένα, υπάρχει τό παράδει
γμα τού συναδέλφου τής Τραπέζης 
'Ελλάδος, κυρίου Μαρίνη, πού είχε 
εκλεγεί στήν ΟΤΟΕ καί άπελύθή 
άπό τήν Χούντα.

Ό κύριος Θεοφανόπουλος, έπί 
δικτατορίας κατέληγε ατό συμπέ
ρασμα, όπως -έχει γραφτή καί στήν 
Τραπεζιτική παλαιότερα, .πώς «ό 
συνδικαλισμός είναι απολύτως έλεύ- 
θερος ώς πρός τήν δραστηριότητα 
του έντός τών προδιαγραφομένων ά
πό τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως ορί
ων, ότι δύναται νά έκδίδονται ανα
κοινώσεις καί λοιπά καί λοιπά». 
Αύτό μήπως δέν αποτελεί ύμνο ΰ- 
πΕρ "τήζ χούντας; Άκόμα στις 6- 

1 1.67 ό κύριος Θεοφανόπουλος, τό-' 
τε Γενικός Γραμματέας τού Σύλλο
γοι/ μας υποστήριζε πώς πρέπει νά 
ευχαριστήσουμε τό στρατιωτικό Δι
οικητή Αθηνών, ταξίσοχο Παπαγε- 
ωργίου καί τούς άσνυνουους Πατχ- 
σπύρου καί .Άγγελόπουέο, «γ.ά τήν 
προθυμία καί τό εύήκοον ούς, τό ό
ποιον έτειναν πρός τις άπόψεις 
μας», τούς βλέπε ιλοιπόν ότι είναι 
συνεργάσιμοι! ! ! Γιατί νά μήν τούς 
υποστηρίζει;

Υπήρξε άκόμα, ό κύριος Θεοφα
νόπουλος, έκ τών οργανωτών συγ
κέντρωσης τού προσωπικού τής Τρα 
ττέζης, γιά δημοσία συζήτηση στις
17 Mcctou 1968 ΰττέρ· τοΰ ττεριψή-
μου Συντάγματος τού 1968.

Άκόμα, έπί δικτατορίας, συνερ
γάζονταν μέ χουντικούς έκπροσώ- 
πους μέσα καί έξω άπό τήν Τράπε- 
ζα γιά νά κερδίση τις έκλογές στό 
σύλλογο, όπως ήταν ό υπουργός τής 
χούντας Διομήδης Άγγελόπουλος, 
όπως ήταν ό Δημήτρης Παπαδόπου- 
λος (υποδιευθυντής προσωπικού τό
τε) καί άλλοι.

Άκόμά ανέχτηκε τήν συνδικαλι
στική παρωδία πού έπιβλήθηκε άπό 
τήν χούντα. Καί όχι μόνο δέν άντέ- 
δρασε, άλλά δέχτηκε νά συνδικαλί
ζεται καί μετά τήν προσθήκη, τών 
χουντικών, άντεργατικών διατάξεων 
στό καταστατικό τού συλλόγου μας.

Γιά όλους αυτούς τούς λόγους ό 
κύριος Θεοφανόπουλος δέν μπορεί 
νά άποκτήση τήν υποστήριξη τής 
βάσης τών εργαζομένων καί έτσι έ
χει ανάγκη νά 6ρή άπό άλλού υπο
στήριξη. Άλλά καί ό Αάσκαρης θέ
λει ανίσχυρους συνδικαλιστές γιά 
νά τούς έλέγχη εύκολα. Γ Γ αύτό δέν 
είναι τυχαία ή ταύτιση τοΰ κ. Θε
οφανόπουλου μέ τόν Λάσκαρη.

’Όμως, ό κύριος Θεοφανοπουλος 
παρ’ όλη τήν υποστήριξη τού Κυ
βερνητικού μηχανισμού καί τών ύ- 
ποστηρικτών του, δέν συνεκέντ,ρωσε 
παρά τό 21% τών ψήφων. Νέα πα
ρασκήνια λοιπόν, υποσχέσεις, πιέ
σεις. Στό σημείο αύτό άπβκαλυτττι- 
κές είναι ή ανακοίνωση τοΰ Συνδέ
σμου Λογιστικών Ταμειακών τοΰ 
Μαρτίου 76 καί ή άνακοίνωση τού 
κυρίου Πίσκοπου, άπό αντίδραση, 
στις 17.3.76. Τό παρασκήνιο τελι
κά θριάμβευσε μέ τήν παγίδευση 
άπό τήν αντίδραση ορισμένων προ
οδευτικών συμβούλων.

Καί ά,ρχίζει ή τρίμηνη, μέχρι σή
μερα, δραστηριότητα τού ύπό τόν 
κύριο Θεοφανόπουλο ΔΣ. Διερωτώ- 
μεθα: Πώς προωθήθηκε ή αποχουν
τοποίηση στήν Τράπεζα καί τά συλ 
λογικά μας πράγματα; Έζήτησε ό 
κύριος Μπαμίχας ονόματα. "Ομως, 
τά όνόματα είναι γνωστά. ’Εμείς, 
τής Δημοκρατκιής Συνδικαλιστικής 
Συνεργασίας δέν είμαστε χαφιέδες. 
Μπορούνε όμως νά βρεθούνε...

ι , (Χειροκροτήματα)
Μπορούνε όμως νά τά βρούνε, αν 

θέλουν νά ψάξουν. "Ας συσταθή μία 
έπιτροπή, νά δούμε ποιοι ήταν έι<εΐ- 
νοι πού έτρεχαν στό γραφείο τού 
πλοίαρχου Ήλιάδη γιά νά καρφώ
σουν τούς συναδέλφους. Δέν είναι 
δύσχ,ολο αΰτό, πρέπει νά γίνη μία 
έπιτροπή.

"Ομως, πώς κίνησε ό κύριος Θε
οφανόπουλος τό θέμα αΰτό τής ά- 
ποχουντοποίησης καί τί αποτέλε
σμα είχε,· δέν ανακοινώθηκε τίποτε.
"Η μήπως ό εγκάθετος χουντικός δη 
μοσιογράφος τής Τραπεζιτικής Σπυ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 10η ΣΕΛ.)



Ή ομιλία τούσ.Δ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Ή ομιλία τού συναδέλ. ΑΝΤ. ΣΑΡΡΗ
Συνάδελφοι,

Σαν μέλος τού Δ.Σ. του Συλλόγου 
χαιρετίζω τήν πρώτη Γ.Σ. στην πό 
λι τής Θεσσαλονίκης καί καλοσω- 
ρίζω τούς έξ Αθηνών συναδέλφους. 
Ή παρούσα Γ.Σ. πού είναι ή πρώ
τη πού πραγματοποιείται στην Θεσ 
σαλονίκη μάς γεμίζει χαρά άλλα 
καί ελπίδες γιά μιά πιο σωστή άν- 
τιμετώπισι των έπί μέρους προβλη 
μάτων πού απασχολούν τούς συνα
δέλφους των Επαρχιακών Υποκα
ταστημάτων καί εΐδικώτερα τής Βο 
ρείου 'Ελλάδος. Είναι επίσης ένα 
μήνυμα αλλαγής τών άπό τής συ- 
στάσεως τού Συλλόγου καθιερωμέ
νων πού ελπίζουμε πώςθά άποτελέ- 
ση τήν απαρχή καινοτομιών εις τόν 
τρόπον λειτουργίας του.

Θά προσπαθήσω χωρίς νά σάς 
κουράσω νά διατυπώσω τίς σκέψεις 
μου γύρω άπό τά συνδικαλιστικά 
μας πράγματα καί ν’ άναφερθώ σε 
θέματα καί προβλήματα πρύ αντι
μετωπίζουν οΐ συνάδελφοι τών έπαρ 
χιών τά όποια πρέπει ό Σύλλογος 
ν’ αντιμετώπιση καί νά έπιλύση 
κατά τό μέτρον τού δυνατού.

Δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος ν’ 
αρχίσω άπό μία διαπίστωσι πού 
δέν είναι καί τόσο κολακευτική γιά 
τά συνδικαλιστικά μας πράγματα.

Είναι καιρός τώρα πού έχει άρχί 
σει ένας χαρτοπόλεμος μεταξύ τών 
άντιμαχομένων παρατάξεων τού 
Συλλόγου τόσον προεκλογικώς δσο 
καί μετεκλογικώς καί δικαίως διε- 
ρωτώνται τά μέλη. «Δέν υπάρχουν 
προβλήματα στον σύλλογο;

Συνεχείς διαμάχες καί προστρι
βές έχουν δημιουργήση μία άπο- 
πνυκτικήν ατμόσφαιρα πού μάς 
βάζη δλους σε σκέψεις καί άμφι- 
βολίες γιά τό έάν ει'μεθα σέ θέσι νά 
διεκδικήσουμε καί νά έπιλύσουμε τά 
αΐτήματά μας.

Τά μέλη τού Συλλόγου, δλοι ε
μείς πού άποτελούμε τήν οικογένει
α τής Εθνικής Τραπέζης, παρακο
λουθούμε μέ άνησυχία αύτήν τήν 
διαμάχη, οι άλεπάλληλες δε άνακοι 
νώσεις (Διοικήσεως καί άντιπολι- 
τεύσεως) έχουν έπιφέρη τέτοια συγ 
χυσι στο προσωπικό πού δέν ξέρει 
ποιο είναι τό σωστό και ποιο είναι 
τό λάθος. Δέν θέλω νά πώ μέ αύτό 
πώς ή άντιπολίτευσις πρέπει νά 
σωπαίνει. ’Όχι. Ή άντιπολίτευσις 
δμως δέν πρέπει νά έχη σάν αντι
κειμενικό σκοπό νά ρίξη τό Δ.Σ. 
καί νά γίνη Διοίκησις, άλλά μέ 
τήν καλόπιστη πολιτική της νά έπι 
σημαίνη τά σφάλματα τού Δ.Σ. καί 
νά βοηθά αύτό στήν έπίλυσι τών 
πολλαπλών προβλημάτων τών συ
ναδέλφων. Κ Γ αύτό δέν πρέπει νά 
διαφεύγει άπό τήν προσοχή κανέ
νας οτι έάν άποτύχει ένα Δ.Σ. συ- 
νυπεύθυνη είναι καί ή άντιπολίτευ- 
σις πού κΓ αυτή μαζί μέ τούς Δι- 
οικούντας τόν Σύλλογον είναι ύπό- 
λογη έναντι τών μελών τού Συλλό
γου. Στό θέμα αύτό νομίζω πώς έκ 
προσωπώ καί τήν γνώμην τής πλει
ονότητας τών συναδέλφων πού βλέ
πουν μέ άγωνία οί έκπρόσωποί τους 
νά ασχολούνται μέ προσωπικάς 
πολλές φορές επιθέσεις, μέ ίκανο- 
ποίησι προσωπικών φιλοδοξιών πού 
κατεβάζουν τό συνδικαλιστικό έπί- 
πεδο καί δημιουργούν άπογοήτευσι.

Άλλά καί τό Δ.Σ. συνετά, μεθο- , 
δικά, μαχητικά μακριά άπό δεσμεύ 
σεις καί μέ γνώμονα μόνο τό συμ 
φέρον τού Συλλόγου πρέπει νά δρά.

Κοινοί είναι οί σκοποί, κοινά τά , 
συμφέροντα, κοινές οΐ έπιδιώξεις, 
κοινή πρέπει νά είναι καί ή προσπά 
θεία καί έχουμε ύποχρέωσι δλοι 
μας νά βοηθήσουμε γιά νά έπικρα- 
τήση τό κλίμα αύτό.
Εύχή δλων μας είναι ή Γ. Σ. τής 
Θεσσαλονίκης νά άποτελέση τήν ά- 
φετηρία τής άλλαγής τής εκρηκτι
κής καί επικινδύνου ατμόσφαιρας 
πόύ επικρατεί στούς κόλπους τού 
Συλλόγου.

Αύτά ώς πρός τήν έπικρατούσα 
στον Σύλλογο κατάστασι. Στήν συ
νέχεια ήθελα ν’ άναφερθώ δΓ ολί
γων καί νά θέσω ΰπ’ δψιν τής Γ ε
νικής Συνελεύσεως ορισμένα θέματα 
πού άπασχολοΰν γενικά τούς συνα
δέλφους καί άλλα πού άπασχολοΰν 
ειδικά τούς συναδέλφους τής Βορ. 
Ελλάδος.

Καί κατ’ άρχήν θ’ άναφερθώ στήν 
τήρησι τού ώραρίου εργασίας παρ’ 
δλο δτ τά τελευταία χρόνια ή κα- 
τάστασις έχει βελτιωθή έν τούτοις 
σέ άρκετά επαρχιακά Ύποκαταστή 
ματα τό ώράριον έργασίας παραβι- 
άζεται καί σάν δικαιολογία άναφέ 
ρεται στό προσωπικά ό φόρτος έρ 
γασίας, σ’ άλλες περιπτώσεις άφή- 
νεται νά ένοηθή άνεπάρκεια τού 
υπαλλήλου, τήν όποιαν θά πρέπη 
νά καλύψη ύπερωριακώς άλλά χω
ρίς άμοιβή καί μπροστά στον κίν
δυνο νά χαρακτηρισθή ανεπαρκής, 
υποχωρεί.

Ήλέχθησαν περιπτώσεις σπρυ ή 
ύπερωριακή άμοιβή δέν καταβάλλε
ται ολόκληρη άλλά μέρος αυτής.

Κομίζω πίς θά πρέπη νά γίνουν 
ενέργειες καί ν’ άπευθυνθοΰν συ
στάσεις στούς άρμοξίους γιά τήμ 
τήρησι τής έργατικής νομοθεσίας.

Υπάρχουν δέ καί περιπτώσεις 
δπου τά Φμλλα Ποιρτητος ή pj με
ταθέσεις ν’ φτοτελρΰΐ) τρ ρπλργ 
εις τρύς άνωτίρους (διευθμντάς — 
προϊσταμένους) ώ@τ$ νά πιέζουν τό 
προσωπικόν δΓ Εξαντλητικήν έργα 
σίαγ Πρέπει ριζικά ν’ άλλάξη ό 
τρόπος ρυντρξεως τών Φύλλων πβ( 
ότητος, νά τον|(τ6ή §έ εις τούς άρ

μοδίους δτι αύτό δέν είναι μόνον ή είναι σοβαρά καί ώς έκ τούτου δέν 
καταστροφή τού έργαζομένου άλλά έπιδέχονται μετακινήσεις καί μάλι
δημιουργεί καί άπώλειαν εμψύχου 
υλικού διά τήν Τράπεζα.

Παραλλήλως ένέργειες θά πρέ
πη νά γίνουν γιά τήν κατάργησι 
στήν έπαρχία τής άπογευματινής έρ 
γασίας δπου έργάζονται άκόμη καί 
υπάρχουν Ύπ)τα πού έργάζονται. 
'Έτσι θά δοθή ή εύκαιρία στούς 
συναδέλφους τών έπαρχιών ν’ άσχο 
ληθοΰν μέ τήν έπιμόρφωσί τους, μέ 
τις τυχόν σπουδές τους.

Κάτι άλλο πού θέλω νά έπιση- 
μάνω στήν Γενική Συνέλευσι καί 
πού άφορά δλους τούς συναδέλφους 
τής Βορείου Ελλάδος είναι τό θέ
μα τής Ιατροφαρμακευτικής περι- 
θάλψεως. Καί θ’ άρχίσω μέ τό ’Ια
τρείο τού ΤΥΠΕΤ πού στεγάζεται

στα 500 χλμ άλλά καί έκ τού γεγο 
νότος δτι ή παραμονή συγγενικών 
προσώπων έπί μακρόν χρονικόν διά 
στη μα στήν ’Αθήνα είναι καί πολυ
δάπανος άλλά πολλές φορές άδύ- 
νατος. Διά τούς λόγους αυτούς υ
ποβάλλω πρότασιν διά τήν λήψιν 
κατ’ άρχήν άποφάσεως μελέτης 
τού δλου θέματος έκ μέρους τού 
ΤΥΠΕΤ, σέ περίπτωσι δέ πού δέν 
είναι δυνατόν νά γίνη καί στήν Θεσ 
σαλονίκη ένα «Υγείας Μέλαθρον» 
τότε είναι άνάγκη νά σνμβληθή τό 
ΤΥΠΕΤ μέ μία κλινκή τής πόλεώς 
μας ώστε νά μπορούν τά μέλη τού 
Ταμείου Υγείας μας νά έχουν ορ
γανωμένη καί σωστή κλινική περί
θαλψη.

κ. Αντ. Σαρρής: Κύριοι [ Γι’ αύτό καί δλοι οΐ έργαζόμενοι, j ασφαλιστικά μας ταμεία, καλούμε- 
συνάδελφοι, πριν άρχίσω τήν ομιλία ■ άπό πολύ παλιά, κατάλαβαν δτι έ- : θα σέ απεργία. Είναι, κι αυτή μιά 
μου θέλω νά κάνω μέ λύπη μιά δια- ι νωμένοι, οργανωμένοι καί σύμφωνοι πολιτική απεργία. Πρέπει δμως νά
πίστωση. 'Ακόυσα, δταν μίλαγε ό 
συνάδελφος Παπαχρήστου, δτι εί
πε: «Μέ λύπη διαπιστώνω άπόψε δ- 
τι καθώμαστε καί άσχολούμαστε μέ 
τήν μελέτη ζητημάτων πολιτικών, 
κοινωνικών καί οικονομικών». Θέλω 
μέσω τού συναδέλφου, νά πώ στή 
Συνέλευσή μας απόψε, δτι άπό τη 
μελέτη αυτών τών θεμάτων, θά βγει 
Ενας σωστός συνδικαλισμός.

δέν θά αποτελούσαν μιά λεία εύκο
λη γιά τήν δρεξή τους καί έτσι μέ 
πολλές θυσίες, μέ πολλούς άγώνες,

διευκρινήσορμε δτι στήν έννοια πο- 
,λιτική γίνεται κάττοια σύγχήση. Εί
ναι μιά έννοια καί ένας δρος πού πε-

μέ πολλά θύματα έφτειαξαν καί | ριλαμβάνει τά πιό ετερόκλητα άν- 
τούς άναγνώρισαν τά πρώτα τους 1 τικείμενα καί εισχωρεί παντού δπου 
συνδικάτα καί τούς πρώτους συνδι- i μπορεί νά εισχωρήσει ή πρακτική 
κ ολιστικούς όργανισμούς. δραστηριότητα τού άνθρώπου.

Τό συνδικαλιστικό μας δικαίωμα Όλοι μας μιλάμε γιά πολιτική, 
φίλοι μου, πρέπει δλοι νά καταλά- συνάδελφοι, καί ή έκταση πού παί-

νει ό δρος είναι πολύ μεγάλη, γιαβουμε δτι αποτελεί μία άπό τίς με-
Συνάδελφοι τής Θεσσαλονίκης, ,μέ 1 γαλύτερες κατακτήσεις τής έργαζό- τί δλοι ιμας καταλαβαίνουμε ότι άλ- 

συγκίνηση χαιρετίζω τή σημερινή j ύενης τάξης καί δέν Εξαντλείται τό , λο είναι ή πολιτική τών κυβερνήσε- 
— δικαίωμά μας αύτό, στό νά ρίχνου- I ων, άλλο ή πολιτική τών κομμάτων,

με κάθε δυό χρόνια τήν ψήφο μας. ] άλλο ή πολιτική τής εκκλησίας, άλ- 
Τό νόημα τού Ιερού α’ΰτού δικαιώ- ί λο ή πολιτική %οικισμού. Μιλάμε ά- 
ματος είναι δτι δλοι μας πρέπει νά ! κόμα γιά πολιτική τών δύο φύλλων,

μας Συνέλευση έδώ στή πόλη μας, 
στάν εκπρόσωπος τής ΠΑΣΚΕ ’Ε
θνικής Τράπεζας καί σάς διαβεβαιώ 
δτι διακατέχομαι άπό χαρά γιατί 
μού δίνεται σήμερα ή ευκαιρία με- συμμετέχουμε, δλοι πρέπει νά ένδι

στό Κεντρικό τής πόλεώς μας. Λυ Πιά τίς γυναίκες συναδέλφους, ή τά άπό άρκετά χρόνια, νά ξαναβρε- «φερόμαστε, δλοι μας νά άγωνιζό- 
πάμαι πού τό αναφέρω άλλά δέν ΐδρυσις βρεφονηπιακών σταθμών θώ στήν ωραία σας πόλη, πού τό- μαστέ.
είναι Ιατρείο άνάλογο τής φήμης νομίζω δτι θά Εξυπηρέτηση τά μή,1 σο αγάπησα γιά δυό ολόκληρα χρό- ! Καί σάς καλώ γιά μιά μόνο στι-
τοΰ ΤΥΠΕΤ καί τών δυνατοτήτων γιστα καί τάς ιδίας άλλά καί τήν νια καί νά ζήσω γιά λίγο τή δίκιά ! γμή, νά σκεφθήτε τί θάμαστε σήμε-
πού έχει άλλά καί τών υποχρεώσεων υπηρεσίαν. Είναι γνωστά τά προ- της ξεχωριστή καί ιδιόμορφη ζωή.
του απέναντι στούς ήσφαλισμένΟυς 1 βλήματα πού άντιμετωπίζοιν οί συ «Πιστεύω μας» είναι, δτι ή Γενι- 
συναδέλφους. Εργάζεται μάλλον μέ νάδελφοι μητέρες δπου οί περισσό- κή Συνέλευση πρέπει νά γίνεται σέ
υποτυπώδη γιά νά μήν πώ άνύπαρ- τερες άφήνουν τά παιδιά τους σέ όλα τά μεγάλα επαρχιακά κέντρα,
κτο Εξοπλισμό σέ ’Ιατρικά μηχανή- ξένα χέρια είτε διότι δέν τούς έξυ Θά ισχύουν βέβαια ιδιαίτερες συν

πηρετοΰν οΐ υπάρχοντες βρεφονηπι

ρα, άν άπό τούς παλιότερους έργα-

γιά πολιτική τών Εταιρειών. Θά τολ
μήσω νά δώσω τόν όρισυό τής έννο
ιας όπως τή δέχεται μιά άπό τίς 
τρεις διατυπωμένες μέχρι σήμερα 
θεωρίες. «Πολιτική σημαίνει, επι
λογή τών προσφορότερων μέσων γιά

ματα και χωρίς επαρκες επιστημο
νικό προσωπικό. "Ενας γιατρός πα 
θολόγος γιά δλα... Άλλά τό ’Ια
τρείο αύτό μπορεί νά όργανωθή, νά 
έξοπλισθή νά έτςανδρωθή γιά νά προ 
σφέρη ουσιαστική ιατρική περίθαλ- 
ψι στά μέλη καί κυρίως στούς συν 
αδέλφους τών έπαρχιών πού ταλαι 
πωροΰνται άπό ’Ιατρείο σέ ’Ιατρείο 
στην Θεσσαλονίκη χάνοντας καί 
πολύτιμο χρόνο.

Ή ΐδρυσις μιάς κλινικής τού ΤΥ 
ΠΕΤ στην Θεσσαλονίκη θά έλυνε τά

ακοί σταθμοί είτε διότι δέν ύπάρ 
χουν, σέ μικρές πόλεις, μέ άποτέ- 
λεσμα ν’ άνησυχοΰν, ή σκέψις τους 
νά είναι συνεχώς στό σπίτι κΓ αύ 
τά σάν συνέπεια νά μειώνεται ή ά- 
πόδοσίς τους στήν εργασία.

Συνάδελφοι,

θήκες γι αυτές, άλλά θά μπορούν 
δμως οί συνάδελφοι δλης τής 'Ελλά
δας νά άκούνε, νά ένημερώνωνται 
καί τό κυριώτερο νά συμμετέχουν σ’ 
αυτής.

Γιατί φίλοι μας τό μόνο σοβαρό 
πράγμα πού πρέπει νά πετύχουμε 
είναι νά ξυπνήσουμε πιά καί νά έν-

I ζόμένους δέν είχαμε κληρονομήσει j έπιτευςη πρακτικών σκοττων τή.ς 
τό ύψιστο αυτό δώρο. Θά είμαστε ! ανθρώπινης δραστηριότητας στά 
συνάδελφοι μιά άμορφη καί άβουλη ; πλ"!σια οποίων κοινωνικών δε- 
μάζα, πού θά τήν έίκαναν οί έργο- i σμ“ν καί σχέσεων». Καί άς μή ξε- 
δότες δτι ήθελαν. ; Χναμε °τι ’Αριστοτέλης ήθελε τόν

Ξέρετε φίλοι μας ποιοι είναι οΐ j βθρωπο πρώτα σάν «ζώο πολιτικό» 
καλύτεροι συνδικαλιστές; Θά γελά- κα' έπειτα σάν «ζώο κοινωνικό καί 
σετε ίσως. Είναι οί Εργοδότες Ή | οικονομικό», κΓ αύτό δέχονται δλοι 
σύμπνοια, ή ομόνοια, ή αφοσίωσή I 01 «εχρι σήμερα επιστήμονες γιατί

Δέν 6ά 'σάς κουράσω περισσότερο, διαφερθούμε δλοι μας γιά τά κοι- 
Σκοπάς τής ομιλίας μου ήτο νά νά, γιατί άπό αυτά αντλείται τό ά- 

μεταφέρω στην Γενική Συνέλευσι τομικό μας συμφέρον, πού συνυπάρ- 
τίς ανησυχίες μου πού είναι καί ά- ί χει στά γενικώτερο συμφέρον, για- ι

τους είναι κάτι τό άνυπέρβλητο. Χω
ρίς νά ξέρει ό ένας τόν άλλον, χωρίς 
νά θέλει νά μάθει γι’ αυτόν συμφω
νούν καί αποφασίζουν τά ίδια πρά-" 
γματα σέ κάθε γωνιά τής γής. Καί 
μείς συνάδελφοι, τά μόνο πού ξέρου
με είναι νά τρωγόμαστε, είναι νά

στον άνθρωπο τίθεται συνέχεια ένα: 
πρόβλημα , δχι στατικής άλλά δυνα
μικής άλοκλήρωσις, μιά προβλημα
τικότητα πού δέν γεννιέται άπό τό 
γεγονός δτι μεταξύ μας συζητάμε 
μόνο καί μόνο γιά νά βρούμε τό κα 
λό ή τό άσχημο, άλλά πού προκύ-

τη.

νησυχίες τών συναδέλφων γιά τό j τί πιστεύουμε δτι δλα τά σοβαρά ' βριζόμαστε καί νά βγάζουμε τά πτει ί1^0 ,7° ΥεΥον°ς στι οι α , .J-
προβλήματα τών συναδέλφων τής κλίμα πού Επικρατεί στον Σύλλογο θέματα καί τά μεγάλα προβλήμα- j μ<χτια μας, είναι νά καιροφυλακτοΰ- | ε ναι_ οντα λογικά, κοινωνικά, ε-
Βορείου Ελλάδος καί νομίζω πώς καί άπό ότήν άλλη πλευρά ν’ άνα- j τα, δχι μόνο τά δικά μας, άλλά δ- j με Υ'σ νά βρούμε τήν κατάλληλη ΦευΡετικα, ιστορικά και βρίσκονται
θά πρέπη ν’ άντιμετωπισθή κΓ αύ φερθή σ’ ώρισμένα θέματα καί προ λων τών Εργαζομένων, δέν πρέπει ευκαιρία νά ωφεληθούμε κάποιο κέρ- ιαΡκ“ζ με(7α σε νεα επιπε°α οια-
τό τό θέμα σοβαρά. βλήματα πού πρέπει ό σύλλογος νά νά είναι υπόθεση λίγων προσώπων, ί 7™ §εΧν™με τόν σκοπό μας, νά ΕΚΤ*κΠς ανάπτυξης

Δέν μάς έξυπηρετή τό Υγείας έπιληφθή, προτείνη καί νά δώση λύ λίγων φωτισμένων ποέπει νά άπο- προδίνουμε τόν άγώνα μας καί τούς κ' _ Ρ ο ε ρ ο ς. Συνάδελφε
Μέλαθρον στήν Αθήνα. Καί ό δγ σεις. τελούν υπόθεση δλων μας κα” ^τά ! συναδέλφους μας, νά συμβ.βαζόμα- Σαμμη συντομεύετε κα, μέσα στα
κος τών ήσφαλισμένων τής Β.Ε. 6ι Εύχομαι ή παρούσα Γενική Συ- άπό σωστή σκέψη αυτού τού συνό- στε κα' καμμιά φορά νά συνεργαζό- εΜατα της μερησιας ιαταξεως. 
καιολογεϊ τήν ϊδρυσιν καί στήν Θεσ νέλευσις ή πρώτη στήν Θεσσάλονί- λου νά παίρνωνται οΐ αποφάσεις έ- ί Μαστε μέ τόν ίδιο μας τόν έργοδό- Egp£ ε|να “g*3 gacrE ^Ιε !

ι πιό ουσιώδες θή'μα αύτό πού λέω. 
ΐ Γιατί πρέπει Επιτέλους συνάδελφοι,
\ νά καταλάβουμε τί ζητάμε καί θά 
ί τό βρούμε μόνο αν καταπιαστούμε 

μέ τήν ουσία.
(Θόρυβος — Κωδωνοκρουσίαι — 

; ταυτόχρονοι συζητήσεις)
...Συνάδελφε Μπαμίχα προκλή- 

θηκα άπό τήν Γενική Συνέλευση:, 
γιαυτό καί λέγω αυτά τά πράγμα
τα.

κ. Πρόεδρος Γ. Σ.: Κύριε

σαλονίκη μιάς οργανωμένης καί άρ 
τίως έξωπλισμένης κλινικής.

Δέν είναι δυνατόν οί συνάδελφοι 
καί οί οίκογένειές των νά μεταφέ- 
ρωνται στήν Αθήνα γιά Νοσοκομει 
ακή περίθαλψη. Διά τό λόγον δτι 
τά περισσότερα περιστατικά ποϋ ε
πιβάλουν Νοσοκομειακή περίθαλψη

κη νά συμβάλη στήν ήρεμία, στήν κείνες πού ρυθμίζουν τελικά τις τύ-
συνεργασία μεταξύ τής Διοικήσεως χες μας, ειδικότερα στό δικό μας Μά θά άναρωτηθήτε αν γίνονται 
καί τής άντιπολιτεύσεως προς οφε- : χώρο καί γενικώτερα ατό πλατύτε- : αυτά στό Σύλλογό ιμας. Μα τότε 

τ-..\ι ρο χώρο τής Εργαζόμενη τάξης. δέν θά χρειαζότανε νά πούμε τίπο-
Συνάδελφοι, μέσα στή σημερινή ' τα άπό δσσ λέμε, παρά μόνο νά χει 

καπιταλιστική κοινωνία, αυτός πού ! ροκροτάμε. ’Αλήθεια πόσο θά τό θέ- 
καλειται νά δουλέψει περισσότερο ; λαμέ.
γιά τήν άνατροπή καί γιά τήν καθι- Πρέπει* νά παραδεχθούμε δτι γε- 

_ ερωση ένός γνήσια δημοκρατικού 1 νικώτερα δέν έχουμε γερούς συνδι-
Ή όμιΑία του συναδέΑ. Κ. ΣΤΑΜΟΥΑΗ: °υνδ"<,α^'σμοι;;.εΤ';αι ή εργατική τά- ««λιστικούς. όργανισμούς, 0ΰτε &κό-

Γ · ξη. ΟΙ έργατοϋπάλληλοι, ή πλατειά I Ρα καί άγων,αττική συνδικαλιστική
αυτή μάζα πού άν άρνηθεΐ τήν έρ- παράδοση. Άπό τόν κανόνα δέν ξέ- 
γασία της έξσφανίζει άπό προσώ- ΦυΥε ό Σύλλογός μας. Ή ήθική του

λος τού Συλλόγου καί τής ταχείας 
καίσωστής έπιλύσεως τών τόσων 
σοβαρών θεμάτων πού άπασχολοΰν 
τά Προσωπικό.

Σάς ευχαριστώ

Αγαπητοί συνάδελφοι χαιρετί
ζω τό γεγονός δτι ή σημερινή Γενι
κή Συνέλευση τού Συλλόγου μας γί 
νεται στή Θεσσαλονίκη. Είναι μιά 
καλή άρχή πού εύχομαι νά συνεχι- 

%εή ώστε ένα μέρος τουλάχιστον

ΛΟΓΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ — ΑΝΕΞΑΡ 
ΤΗΤΟ — ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ». Τίτ
λο κατά τήν γνώμην μου σωστό και 
δημιουργό Ενωτικού κλίματος.

Έν πάση δμως περιπτώσει δχι 
σάν τόν' τίτλο τού κυρίου άρθρου

τών συνεδέλψων τής επαρχίας νά τής Τραπεζιτικής ή όποια κυκλοψό-
! ενημερώνεται και να συμμετεχη στη 
διαδικασία καί στις αποφάσεις τής 
Γενικής μας Σ υνελεύσεως. 

ι Αγαπητοί συνάδελφοι στήν π ο
ι λύ σύντομη ομιλία μου θά άναφερ- 
ί θώ σέ δύο θέματα μόνο.

ρήσε πριν 3 περίπου χρόνια μετά 
τίς τότε Εκλογές πού έλεγε «Η ME I 
ΟΔΟΣ ΙΑ ΚΑΙ Η ΑΡΝΗΣΙΣ ΑΠΕ- 
Δ0ί< | Μ Α Σ Θ Η Σ Α Ν» τίτλο μέ λό
για αψυχολόγητα καί άνεύθυνα δε
δομένου δτι έσπειρε τήν διχόνοια

που γης τον καπιταλιστή εργοδότη, 
γιά νά προχωρήσει σέ σκληρούς 
συνδικαλιστικούς άγώνες, πρέπει 

ξέρει τΐ ζητάει. Γι αύτό καί χρει 
άζεται πολύ διαπεδαγύγηση καί 
σωστή συνδικαλιστική γνώση. Κά
τω άπό τό_ πρίσμα αύτό τό δλο θέ- 
μα Εξεταζόμενο, πρέπει νά άποτε- 
λέσεί ένα σοβαρό μέρος δουλειάς

Μπαμίχα «σβήστε κάτω, 
ανυπαρξία όμως, γιατί τυπικά ύ- | «. Α. Μ τ, α μ ί χ α ς: Κύριε
παρχει, δεν άφηνε, περιθώρια μιας Πρόεδρε, σάς δηλώνω δτ, θά κα- 
καπο,ας προσπάθειας. ταγγείλω τνή Ζυνέλευσ,ν ώς παρά-

Οι αίτνες είναι καθαρα ιστορικές, νομον 
Βασικότερη ή καθυστερημένη άνά- κ. Α. Σ α ρ ρ ή ςϊ Νά τήν κα-

μ™^· ό-
πως σας ανέχθηκα θα με άκουσετε. 

κ. Α. Γ ιαννακόπ ου λο ς:

μας καί ή τέλεια Εξάρτησή του άπό 
τό ξένο κεφάλαιο πού έφεραν μιά 
ρεφορμιστική συνδικαλιστική γρα-

, , , , , <°V0‘? i κα' καθοδήγησπ^.μιάς σωστής συλ- ■ ύεσα ατό συνδικαλιστικό χώρο
Το πρώτο είναι η άναγκη δημι- στους συνάδελφους με το να θεωρη λογικής Εκπροσώπησης. πάλη άνάμεσα σέ έργατοπατέ

ουργίας σωστής συνδικαλιστικής -- *ηο/ ......... ..— ------
παραδόσεως καί συνδικαλιστικού
κλίματος ευθύνης. Ή άνάγκη τής , .ν ιυ ανεψεμα μυ»υ υυν ιιαμανει- , ,,μ, , , · ■ . ,,,- -α , - , , 1 να μέχρι και τα γενικώτερα άπο- Αλλωστε παντού βλέπουμε σή-γμα χωρίς πρόθεση αιχμής έναντι- τ-χ -, ,. , ' urTTO , , “ π* υτεΛουν Μ·α άλυσιδα πού .μάς κρα- μεΡα Triv υπερπροσπάθεια πού γ -
δημιουργίας τών δύο βασικών αύ- 
τών στοιχείων πού αποτελούν τίς 
απαραίτητες προϋποθέσεις γιά τήν 
Επιτυχία τών σκοπών τού Συλλό- 
γουμας, παρουσιάζεται στις μέρες 
μας Επιτακτική λόγω τών δυσκο
λιών πού συναντά νά άναπτυχθή 
έπί ορθής βάσεως τό συνδικαλιστι
κό κίνημα τής χώρας στό σύνολό 
του.

Τά προβλήματά μας, ώς υπαλ
λήλων τής Εθνικής Τραπέζης είναι 
πολλά' ώρισμένα μάλιστα άπ’ αυ
τά δύσκολα καί μεγάλα. Γιά τόν λό 
γο αύτό άποτελεϊ δχι μόνο περιτ
τή πολυτέλεια ή άσκοπη, άκαιρη 
καί καμμιά φορά συκοφαντική πο
λεμική εναντίον τού έκάστοτε Δ.Σ. 
τού Συλλόγου άλλά καί ενέργεια 
πολές φορές καταστροφική γιά τά 
συμφέροντα ολοκλήρου τού προσω
πικού.

Άπό τήν άλλη μεριά τό Δ.Σ. έ
χει τήν ύποχρέωση νά άπαντά μέ 
τήν πρέπουσα σοβαρότητα καί 6- 
πευθυνότητα σέ κάθε καλόπιστη υ
πόδειξη καί κριτική έπί τών ενερ
γειών του άπό όποιαδήποτε πλευ
ρά καί άν προέρχεται αυτή, φίλων 
ή αντιπάλων του.

’Έτσι θά δώση τό παράδειγμα 
καί θά θέση τίς βάσεις τής δημι
ουργίας τού κλίματος έκείνου καί 
τής τίμιας καί σωστής συνδικαλι
στικής παραδόσεως πού θά βοηθή
σουν στήν, χωρίς περιττά εμπόδια, 
λύση τών προβλημάτων τού προσω
πικού.

δτι τά 60% αύτών ψήφισε μειοδό
τες καί άρνητές. Τό τελευταίο αύ
τό τό άνέφερα μόνο σάν παόάδει-

λων μας κάτω άπό τήν έποπτεία φειοκρατία μέ αποτέλεσμα νά φανεί
μιά

εργατοπατέρες
Συνάδελφοι, τά προβλήματα τού ί πΡ“κτορες τού κεφαλαίου καί σέ συ-

Ι!ς _Κ“1<^νηΤές·. 70 :!λευ!α.1".“ύ" Εργαζόμενου άπό τά"π",ό''κίθημερ,- νεπεϊς αγωνιστές συνδικαλιστές

ον κανενος. τδγ, e,_ ^ χ -j ·—^ ·'·— ’ , · χ χ · , ■ χ -, ---- * \
χ „ r, , τα,ει οεμενους και μας εχει άβουλα νεται απο το αστικό κράτος και 

βεβαίως δεν θέλω να πω οτι χα- πιόνια στήν καπιταλιστική βουλιμία Τ0ΙΧ έντολοδόχους εργατοπατέρες, 
ριν της δημιουργίας κλίματος α- -τ·^·''· —... ' - -

Όμιλεΐ μακράν του μικροφώνου μή 
άκουό μένος.

κ. Α Σ α ρ ,ρ ή ς: Συνάδελφε 
Γ ι αννακόπο υλε, ομιλώ γιά τόν δ,ρο 
τής πολιτικής, κιαυτό γιατί μέ προ 
κάλεσε ό συν. Μτταμίχας καί ό Ραχτ- 
σέτης.

(Θόρυβος — ταυτόχρονοι συζη
τήσεις)

κ. Π ρ ό ε δ ρ ρ ο ς Γ. Σ.: Συν-
μοιβαίας έμπιστοσύνης θά πρέπει | κά δλους τούς Ιργαζόρενου^0 τής ' κράτ^Τ^αΓνά ^αταπνίξοJv“ μέ- ! αδελψ? ?σΡΡΘ ,έάν εχετε ν“ ύμιλή-

, α, ,ινα. τΐς εφτάχρονης τυραν- τια(ί· φαιρώ τόν λόγον
θάςεΤχανεΤαυυβΤάή ,λα7λαπσ',δέν Π’ Kai μεΤί ·μέ<τα στό δ,κό : κ. Α. Σ α ρ ρ ή ς: Βεβαίως έ-
σωστόΓ L Α " υκπηΡχε ενι7ς μ?ς χωμ0 κα> μέσα ατά πλ.αίσ,α ! χω. Κύριε Πρόεδρε.

ζ ι καθαρα δημοκρατικός της δικιας μας ευθύνης βροντοφωνά- κ ΠοόεδοητΓ Σ · Km5itreuw τί ·»* Witei. * xeSU'p? 1) i 1,6 L·
α. πιο μεγάλο και πιο οδυνηρό 1 Θελουμε ανεξαρτησία άπό τό κρά- τής Ημερήσιας Διατάξεως, συνεχΐ-

^-άξουμ? αύτόν^^^ t T0r ’ 5ρ0υς KOi δεσμεύσεις. I στε, άλλως" καθήστε. ^

καί I μ ΛΑ τ0ν σ^δικαλισμο 2) Θελουμε πιο πλατειά δημοκρα- , κ. Μ π α μ ί χ α ς: Όμιλεΐ μα- 
, . ,, ,. , , 1“'- I πΡ?σπα®ε'° συνάδελφοι πού τ,α μέσα ά’ αυτόν τόν ίδιον. 3) Θέ- κράν τού μικροφώνου μή άκουόμε-

τα, απο αξιόπιστες πήγες κα, με- ^Ρεπε, να καταβληθε, εΐνα, τρόμε- λουμε έπί τέλους μιά μυαλο-μένη έ- I να) Μη Ρ

κ. Πρόεδρος Γ.Σ.: Κύριε 
Ιαρρή έχετε άλλο θέμα;

κ. Α. Σ α ρ ρ ή ς: Έχω καί 
δέν μέ αφήνετε νά συνεχίσω.

(Κωδωνοκρουσία, — ταυτόχρο
να! συητήσεις)

κ. Α. Σ α ρ ,ρ ή ς: Κύριε Πρό
εδρε, άν θά μάς έπιτρέψη ό κύριος 
Μπαμίχας, νά συνεχίσω. Συνάδελ
φοι άναγκάσθηκα νά κάνω τήν δι- 
ευκρίνηση γιά τήν πολιτική, διότι 
πριν χρησιμοποιήσω έγώ τήν λέξη 
στό στόμα μου, μέ ‘προκάλεσε συν
άδελφος καί είπε δτι δέν κάνουμε 
πολιτική. Έτσι αναγκάσθηκα καί 
είπα τί είναι πολιτική.

Συνάδελφοι, βρισκόμαστε σέ κρί
σιμες στιγμές, άλλά οί κρίσιμες στι
γμές είναι γιά δλους, δέν είναι μό
νο γιά τούς Εργαζόμενους. "Ενα κύ
μα άπεργιών έχει ξεσηκωθεί άπό τήν 
εργατική τάξη, γιά αύξηση μισθών 
καί ήμερομισθίων. Ή λύση πού δί
νεται στά αΐτήματά μας είναι άσα-

ιμαστέ
καταγγείλωμε τό Δ.Σ. ή κάποιον 
άλλο σέ μιά παράνομη ένέργειά 
του, κάθε άλλο αύτό αποτελεί υπο
χρέωση δχι μόνο τών' άο χολουμένων 
ένεργά μέ τά κοινά άλλά καί δλων 
ανεξαιρέτως τών συναδέλφων

"Ωστόσο κάθε σχετική πληροφο
ρία - κατηγορία θά πρέπει πρώτα 
νά Ελέγχεται καί νά διασταυρώνε

τε νά γίνεται καταγγελία. Ρα μεγάλη. Πρέπει νά παλαίψουμε
Συνάδελφοι, τίς άπλες αυτές σκέ ι με^ τόν Εργοδότη, μέ τό κεφάλαιο 

ψεις θεώρησα σκόπιμο νά Εκθέσω και τ°υς συμμάχους τους, καί πρέ- 
άτιό τό βήμα τής Γ.Σ. καί νά τίς ^ει νσ ν'κήσουμε όσο δύσκολο καί 
θέσω υπό τήν κρίση σας γιατί πι- , °ν είναι, οποίο τίμημα καί άν χρει- 
στεύω δτι καί άν ,^ικόμη ή Ενότητα ! οσΦεί νά πληρώσουμε. 
κί“ γΤ— κ,“·—~ —*·'· κ·~ Οί αντίπαλοί μας είναι στυγνοίδέν είναι δυνατή μεταξύ τών δια
φόρων συνδικαλιστικών σχημάτων 
πολλά μπορούν νά έπιτ$νχθοΰν μέ 
τήν καλόπιστη κριτική; καί μέ τήν 
συντονισμένη δράση εναντίον τού 
εργοδότη.

Τό δεύτερον θέμα μέ τό όποιο 
θά σάς άπασχολήσω είναι ενα αί
τημα μιάς μεγάλης μερίβος τού 
προσωπικού τό όποιον θεωρώ σάν 
ένα άπό τά βασικότερα καί δικαι
ότερα.

Τό αίτημα τής άναγνωρίσεως τού 
χαμένου χρόνου άπό τήν Εξέλιξη 
πολλών συναδέλφων λόγω προσωρι 
νέτητος. Γ ιά το θέμα αύτό, βέβαια,

καί τά μέσα πού μετέρχονται είναι 
παλιά, περισσότερη καταπίεση,

νεργοποιημήνη, ύπεύθυνη καί πολν 
τικοποιημένη συλλογική Εκπροσώπη
ση. Καί όποιος ισχυρίζεται δτι δέν 
χρειάζεται πολιτικοποιημένος συν
δικαλισμός, έχει άδικο καί αύτό 
πού λέγει είναι αντιδραστικό καί 
ουτοπικό. Καί θά δικαιολογήσω τό
γιατί.

***««* ***, ι J5s Κsaszsssr η *■.α- α- , , , , ποια και αν είναι, εχει σοβαρές και
Δεν θα πρεπει λοιπον να μάς κα- - - - 

νει συμμάχους του. ’Άς μείνουμε ό
λοι Ενωμένοι, όπως είναι Ενωμένοι 
δλοι οΐ Εργοδότες σέ κάθε γωνιά τής 
γης. Είναι γνωστό σέ δλους μας
συνάδελφοι δτι ή πιό άπλή, καί ή 
πιό βασική μορφή τής ταξικής πά
λης τών καταπιεσμένων έναντι 
στούς καταπιεστές, είναι ή πάλη Ε
κείνη πού γίνεται γιά τίς οίκονομι-

κ. Μπαμίχας: Κύριε Σαρ- 
ρή, βέν κάνουμε Εδώ πολιτική.

(Θόρυβος —- Διαμαρτυρία,) 
κ. Α. Σ α ρ ρ ή ς: Κύριε συν

άδελφε, άν τίς οΐκονομκές διεκδική
σεις τίς λέτε Εσείς πολιτική, τότε

άμεσες επιπτώσεις στό συνδικαλι
στικό κίνημα καί κατ’ Επέκταση 
στους ίδιους τούς Εργαζόμενους πού 
πολλές φορές ή ικανοποίηση τών αι
τημάτων τους έξαρταται αποκλει
στικά καί- μόνον άπό αυτή.

κ. Πρόεδρος: Κύριε Σαρ- 
ρή σάς παρακαλώ Εντός τών θεμά
των τής Ημερήσιας Διατάξεως.

κ. Α. Σαρρής: Κύριοι συν
άδελφοι τό θέμα μας δέν είναι άν 
θά βάλουμε μόνο μιά δεκάρα στήν

Τό γεγονός αύτό θά έχη καί σάν έγινε εγα πρώτο βήμα πρόσφατα κ,|ς μας διεκδικήσεις, 
πρόσθετη ωφέλεια τήν προσέλκυση άπό τόν Σύλλογο, μέ τήν συγκέν- 
στόν συνδικαλιστικό στίβο καί τών ' τρώση καί ταξινόμηση τών διαφό 
ικανών καί υπευθύνων Εκείνων σν- ρων περιπτώσεων «προσωρινοτή- 
ναδέλφων ο| οποίοι αΐσθάνοντα φι-. των». Πλήν δμως θά πρέπει αί σχε- 
πογοητευμένο) άπό τήν κατάσταση τικές Ενέργειες νά συνεχισθοΰν καί 
πού Επικρατεί σήμερα στή συν§ικα νά ένταθοΰν γιά τήν προώθηση καί
λιστικό μας χώρο. ί επίλυση τού σοβαρού αύτοϋ προ- θά πρέπει νά κάνουμε μόνο πολιτι-

Στό σημείο αύτό θέλω νά σημει- ί βλήματος, διότι δσο ή καιρός πεμ· j κή.
ώσω δτι άποτελεϊ θετικά στοιχείο νάει τόσο πιο δύσκολη είναι ή πρα- κ Μπαμίχας· Τό άπαχο 
πρός τήν σωστή κατεύθυνση ή μέ- ; γματοποίηση θετικού άποτελέσμσ- ! τέ καταστατικά κύριε Σαρρή.
χρε στιγμής _,ακτ^ του παρόντος ; τος. , ! κ. Α. Σαρρή ς: Κύριε Μπα- ,

. . το οτγοιο το ο ?ττην ραπδ- , Προ^ωπικ^ $4μ νπ^γομ«ι στήν ! μίχα, παραλείψατε νά πήτε «τό ποίν άπό λίγο καιρό πρωτοπόρησα- I τ& είμαστε εργαζόμενοι ή βέν είμα- 
ζιτικη οσο κα, στις άνακοινωσεις κατηγορία τών συναδέλφων πού ε- ! χουντικό καταστατικό». Είναι συν- ! τε φίλο, συνάδελφο, τής Θεσ3=- στε, κύριε Πρόεδρε;

L *Χ μετριοπάθεια και υπεν- χασαν χρονο η χρόνια λόγω πρόσω . αδελφοί γνωστό, δτι τό όπλο μας, j νίκης. Ήταν στήν αύξηση τών είση- j κ. _Α. Μ π α μ ί χ α ς: Όμιλεΐ
; "οτητος θεώρησα δμως καθήκον τό άγαθό πού Εμείς παράγουμε, τδ : τηρίων, θυμάστε, δτι πραγματοποι- i μακράν τού μικροφώνου μή άκουό- 
μον αναψερθώ στό^ αΥτημα αύτό Εμπόρευμά μας, γιά νά τό πούμε ; ήσατε μία γιγάντια απεργία καί ή I Μένος.
δχι μόνο , «τ! άφορά μέγα^ μέρος | πιό άπλά, είναι ή Εργατική μας δύ- απεργία σας αύτή ήταν πολιτική δτ ί _ κ. Α. Σαρρής: Κύριε Μπα-
συναδέλφων άλλά κα! γιατί κατά ί να μ η καί αυτή τή δύναμή μας, ή δτ 1 περγία, μήν τά ξεχνδττε αύτό συνά- ; M>Xa μή δημιουργήτε άνωμαλία
τήν γνώμη μου είψτι ενα άπό τά ί κιά μας Εργοδοσία, τά δικά μας ά- j δελφοι.
πιό δίκαια, φεντικά θέλουν νά έκμετοιλλευθοΰν. "Οταν θίγονται άγαπητοί μου τά (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 11η ΣΕΛ.)

τσέπη μας, γιατί ay φροντίσουμε | ψεϊς δηλώσεις τών άρμοδίων τής Κυ- 
δλα τά άλλα, αυτό θά ερθη μόνο ί βέρνησης...
του. Πρέπει δμως νά σκεφθοΰμε λι- ; κ. Πρόεδρος Γ. Σ.: Πάλι 
γάκι, γιά νά διαπιστώσουμε μόνοι εΐσθε εκτός θέματος, θά σάς άφαι- 
μας δτι αύτό δέν είναι πολιτική δ- Ρέσω τον λόγον κύριε Σαρρή. 
πως λένε μερικοί συνάδελφοι, άλλά j κ. Α. Σαρρής; ιΚύριε Πρό- 

! μονάχα τό Επαγγελματικό μας συμ- 1 £δρε, τό ποιά είναι ή άντίδραση 
φέρον. ! στά αιτήματα τών Εργαζομένων ιμε^

(Χειροκροτήματα) ι σ«_ στούς όποιους άνήκουμε και
Καί θά σάς θυμίσω, δτι έδώ έσεΐς ί με'ζ, είναι έκτος θέματος; Σάς έρω-
1,. -Σ— Σ \ ί_    Σ      '   ι Τλι fill rrm-c crtv/rr/ r«i mm· S Kew r·*!11

θυνότητβΓ
Παράδειγμα: Ή Τραπεζιτική 

πού κυκλοφόρησε ά μ έρως μετά τήγ 
Εκλογή τομ είχε στή κύριο άρθρο 
της σάν τίτλο «ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΜ
ΠΡΟΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΛ



Ά π. Μ π α μ ί χ α ; : Αδέλ
φια τής Θεσσαλονίκης, αρχίζω τον 
λόγο μου ιμέ μιά μικρή υποχρέωση. 
Σάς ζητώ συγγνώμη καί σάς ζητώ 
συγγνώμη εκ μέρους όλων εκείνων 
πού ήρθαν Από την ’Αθήνα.

Δυστυχώς έιμεΐς, άθελα μας ίσως, 
γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει νά κά- 
ναυμε συνελεύσεις στην ’Αθήνα, πή
γαμε νά χαλάσουμε τούτη τήν ιερή 
πρώτη Συνέλευση πού γίνεται στή 
Θεσσαλονίκη μας.

(Χειροκροτήματα)
Συνάδελφοι, πρώτα ιλτ’ όλα δια

μαρτύρομαι γιά τόν τρόπο τής δια
δικασίας τής Γεν. Σννελεύσεως. ’Έ
χω κάνει μία πρόταση. Έάν πρέ
πει ή όχι νά γένη κριτική έπί τών 
ενεργειών τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου, άπό τήν μέρα πού άνέλαβε, μέ
χρι σήμερα. Βεβαίως δέν χρειάζεται 
νά γίνη ψηφοφορία, διότι τό έχετε 
ήδη Αποδεχθή δλοι άκούγοντας τούς 
προηγούμενους ομιλητές, οϊ οποίοι έ
κριναν τά πεπραγμένα τοΰ παρόντος 
Διοικητικού Συμβουλίου. Τώρα λοι
πόν πλέον δυο” πράγματα μπορούν νά 
γίνουν, ή ό ,κ. Πρόεδρος τής Γεν. 
Συνελεύσεως όπως έχει δικαίωμα ί)ά 
τό θέση εις ψηφοφορία ή έγώ θά 
προχωρήσω είς τήν κριτική θεωρών
τας δτι ή Γεν. Συνέλευσις τό αποδέ
χεται. Κύριε Πρόεδρε τής Γιεν. Συ- 
νελεύσεως έχετε τόν λόγο.

κ. Πρόεδρος: Τό παρόν 
Διοικητικόν Συμβούλιο, όπως ξέρετε 
κύριε Μπαμίχα άνέλαβε στίς 24.12.

κ. Μπαμίχας: Κύριε 
Πρόεδρε, τό έγνώριζα όταν έκανα 
τήν πρόταση, ή λοιπόν θά θέσετε τήν 
πρόταση . σέ ψηφοφορία ή θά ,π,ρο- 
χωρήσοι στην κριτική.

κ. Πρόεδρος: 'Ακούστε 
με, τά θέματα τής 'Ημερήσιας Δια- 
τάξεως είναι γιά τόν απολογισμό 
καί προϋπολογισμό τοΰ έτους 19 7 ό 
καί προϋπολογισμό τον 1976, λοιπόν 
επάνω σ’ αυτά τά θέματα μπορούμε 
νά συζητήσουμε καί νά πήτε δτι θέ
λετε, νά κρίνετε τό παρόν Διοικη
τικόν Σιμβούλιον γιά τήν τρίμηνο 
θητεία του, δηλαδή άπό τήν Ιην ’Ι
ανουάριου μέχρι 30.3 δέν λέει τίπο
τε, γιατί θά έλεγχθή οπωσδήποτε 
στήν Γεν. Συνέλευση πού θά Επακο
λουθήστε

κ. Μ π α μ ί χ α ς : Κε Πρό
εδρε, μοΰ επιτρέπετε; Αυτή τή στι
γμή διαμαρτύρομαι έντόνως εις τήν 
Γεν. Συνέλευση καί τήν ρωτάω έγο’>, 
αφού εσείς δέν θέλετε, έάν μού έ- 
πιτρέπη νά κάνω κριτική, είς τό έργο 
τού παρόντος Δ. Συμβουλίου, .γιατί 
μέ τήν τακτική σας αυτή κ. Πρόε
δρε πρασπαθήτε νά μέ φιμώσετε καί 
δέν μέ αφήνετε νά μιλήσω. Πώς α
νεχθήκατε κ. Πρόεδρε, όλους τούς 
προηγούμενους ομιλητής, οί όποιοι έ
καναν κριτική καί δέν επιτρέπετε σ’ 
εμένα, μήπως γιατί εγώ σάς ζήτησα 
τήν άδεια ένώ οί άλλοι σάς αγνόη
σαν ;

Συνάδελφοι, αυτή τή στιγμή βρι
σκόμαστε μπροστά, ας μοΰ Επιτροπή 
ή Εκφραση, σέ Ενα αίσχος. Τό αίσχος 
αύτό είναι τό έξή,ς. Εμείς άποφασί- 
σαμε νά γίνη ή Γεν. Συνέλευση στή 
Βόρειο 'Ελλάδα τήν απόφαση αυτή 
τήν πήραμε στην προηγούμενη Γεν. 
Συνέλευση πού έγινε στην ’Αθήνα.

Πώς λοιπόν ό συν. Πίσκοπος καί 
τό Προεδρείο τού Συλλόγου διά τού 
Προέδρου συν. Θεοφανόπουλου θέ
τουν έν άμφιβόλψ άφ’ ενός τήν έγ- 
κυρότητα τής Γενικής αυτής Συνε
λεύσεως, άφ’ ετέρου δέ τής άφα·· 
ρεί τό δικαίωμα νά άπι, φασίση γιά 
οτιδήποτε; Τότε γιατί, έγινε τούτη 
ή Συνέλευση;

Συνάδελφοι, θεωρώντας ιερή υπο
χρέωσή μου έδώ πού ήρθα, νά μή 
σάς πώ γειά σας καί νά καθήσω στή 
θέση μου γιατί δέν ήρθα γι’ αύτό, 
θά σάς πώ όλα όσα πρέπει νά σάς 
πώ. Πρώτα άπ' όλα θ’ αρχίσω άπό 
τόν συν. Πίσκαπο, διότι πρώτα θά 
άπολογηθώ καί μετά θά κρίνω.

Ό κ. Πίσκοπος, τέως Πρόεδρος 
στό Διοικ. Συμβούλιο πού συμμετεί
χα καί γώ, άνεφέρθη είς τό θέμο 
τών ανακοινώσεων τού παρόντος Δ. 
Συμβουλίου. Χωρίς νά θέλω νά υ
ποστηρίξω τό Διοικ. Συμβούλιο, για
τί άν ενεργή κατ’ αύτόν τόν τρόπο, 
δηλαδή έν άγνοίφ τών Συμβούλων 
του, κακώς κάνει- δέν κάνει όμως τί
ποτε περισσότερο παρά αύτό πού έ
κανε καί ό συν. Πίσκοπος όταν ή
ταν Πρόεδρος. Ό δέ συν. Πίσκοπος 
είχε επεκτείνει καί πέραν τών άνα- 
κοινιόσεων, τήν μή ένημέρωσιν εκεί
νων τών Συμβούλων, οί όποιοι απο
τελούσαν τήν αντιπολίτευσή τον, καί 
στήν σύνταξη τής Τραπεζικής. Συν
άδελφοι, κάποτε ή «Τραπεζιτική», έ
χω μάλιστα έδώ καί φωτοτυπία αν 
άμφισβητηθή, έγραφε ότι «Συντάσ- 
σεται υπό ’Επιτροπής» ’Επιτροπή πο
τέ δέν είχε εκλεγεί άπό τό Διοικ. 
Συμβούλιο, αν καί είχε τεθεί θέμα, 
καί Ενα πρωΐ ή «Τραπεζιτική» έκδί- 
δεται γράφοντας «υπεύθυνος συντά- 
ξεο>ς ό Ν. Πίσκοπος». Θά άντιλαμ- 
βάνεσθε λοιπόν ότι διά τής «Τραπε
ζιτικής» δέν υπήρχε ευχέρεια οί άν- 
τνθέτιοιν άπόψιεων Σύμβουλοι νά με
ταφέρουν τάς απόψεις τους στό Προ
σωπικό, γιατί λοιπόν διαμαρτύρεται 
ό συν. Πίσκοπος σήμερα; Τό νέο 
Προεδρείο δέν κάνει τίποτε άλλο 
παρά νά άντιγράφη πιστά τις μεθό
δους τον.

Ό συν. Π ίσκοπος άνεφέρθη είς τό 
θέμα τού Όργανισ » καί «ρώτησε 
πού εύρίσκεται; Ροχτάι καί γώ .τον 
βρίσκεται, τό θέμα του Οργανισμού. 
Δέν ξεχνάω όμως νά τ. υ ι ενθυμίσω 
ότι όταν ήταν αϊτός II ρόεδρος έ-

Ή ομιλία τοΰ συναδέλφου Α Π. Μ
ψερνε τά θέματα τού οργανισμού έκ 
τών ύστερων. "Ενα άπ’ αύτά συνά
δελφοι είναι, ή υποτιθέμενη κατάρ 
γηση τών οργανικών θέσεων μέ απο
τέλεσμα πολλοί συνάδελφοι, νά μην 
προαχθσύν και μάλιστα έχω ίντ’ όψη 
μου καί. συγκεκριμένο θέμα συναδέλ
φου τοΰ . Κεντρικού Καταστήματος 
Θεσσαλονίκης, ό όποιος μές στήν α
πελπισία τού γιατί δέν πυοήχθη, κα
τέφυγε σέ βουλευτή τής Ε.ΔΗ.Κ. ό 
όποιος έκανε εραιτημα πρός ένα ’Υ
πουργείο καί ή άπάντησις ήταν ότι 
«δέν συνηγορούσαν τά φύλλα ποιότη
τάς τους» δηλαδή είχε χαρακτηρισμό 
Κ, όμως τό ότι μέ χαρακτηρισμό Κ 

ί δέν πραάγεσαι είναι, ή ερμηνεία τή; 
Διοικήσεως, διότι τό άρθρο τού ορ
γανισμού δέν αναφέρει γιά χαρακτη
ρισμού; Κ ή II.Κ., όμιλεϊ περί ευ
δόκιμου παραμονής, καί άφοϋ συνά
δελφοι ό λογιστής Β γιά νά γίνη Λο
γιστής Α γίνεσαι καί μέ χαρακτη
ρισμό Κ, αύτό δέν σημαίνει ότι τό 
Κ είναι ευδόκιμο; παραμονή; Ρωτάω 
λοιπόν τόν συν. Π ίσ,κοπο, όσο καί 
τό Προεδρείο, ποιες οί ενέργειες 
τους, ποιες οί διμααρτυρίεί τον;, 
ποιά ή αποκάλυψη τή; πλαστότη,το; 
τής καταργήσεω; τών οργανικών θέ
σεων στό προσωπικό; Γνωρίζω βε
βαίως ότι. έγινε μιά παράσταση στή 
Διοίκηση, καί συνεπλήθη μιά. επιτρο
πή γιά νά μελεσήση τά ψύλλο, ποιό- 
τητος, άλλά όταν αυτή ή επιτροπή 
βγάλη τά συμπεράσματα της, όταν 
τά βγάλη, θά δούμε πότε θά μνάι 
αύτό τό όταν, καί τί αποφάσεις θά 
πάροιν γιά τήν αποκατάσταση τή; α
δικίας. Προχωρώ σέ ένα άλλο θέ- 

: μα. Έδώ ό κύριος τέως Πρόεδρος 
τού Συλλόγου, ήτο λαύρος, εναντίον 
τοΰ παρόντος Προεδρείου, καί γώ 
συμφωνώ μαζί του δέν έχω καμμιά 
αντίρρηση, γιατί καί γώ δέχομαι ό
τι τό παρόν Διοικ. Συμβούλιο δέν τά 

. καταφέρνη καλά, άλλα τό θέμα δέ ν 
Είναι αύτό, ή ουσία είναι άλλη. Θέλω 
νά μάς πή ό νυν Πρόεδρο; τού Δ. 
Συμβουλίου μέ τά Πρακτικά τών Συ
νεδριάσεων ανοιχτά, ποιά Επαγγελ
ματικά θέματα Εφερε ή πλευρά II ί- 
σκοπον είς τό Διοικητικόν Σιμβούλιον 
πρόις συζήτηση έκπός άπό διαμάχες 

ι γιά προσωπικά; Γιατί κύριοι αχινο
ί δελφοι, δυστυχώς βρισκόμαστε μπρο
στά σ’ ένα τραγικό γιά μάς θέαμα. 
Ή καρέκλα τού προέδρου επάνω Εχει 
ψαρόκολλα αυτή τή στιγμή επάνω ε
κεί στήν ψαρόκολλα κάθεται ό συν. 
Θεοφανόπουλος, άλλά αύτό δέν ση
μαίνει ότι καί κατά τήν Προεδρία 
τού συν. Πίσκοπου δέν είχε ψαρό- 

: κολλά. Τί συμβαίνει όμως το'ιρα. Ο 
ί μέν συν. Θεοφανόπουλος δέν θέλει
■ νά ξεκολλήοη άπό τιήν «καρέκλα», ε
νώ δ συν. Πίσκοπος θέλει νά ξανα- 
κολλήση στήν «καρέκλα», αυτό εΐ-

! ναι τό πρόβλημά τον;!!!
(Χειροκροτήματα) 

Συνάδελφοι, θέλω νά έλέγξυ) τό 
! Δ, Σιμβούλιον, διότι δέν ενέκρινε 
έξοδα γιά τούς συναδέλφους πού θέ- 

ί λησαν νά παρακολουθήσουν τήν πρώ- 
: τη αυτή Συνέλευση στή Θεσσαλονί- 
ί κη, τόσο συνάδελφο», τής Αθήνας, 

όσο, καί κυρίως, συνάδελφοι άπό τις 
γύρω περιοχές πού τούς δινόταν γιά 
πρώτη φορά ή ευκαιρία νά χαρονν 
καί νά ενημερωθούν άπό μιά Γενική 

- Συνέλευση τού Συλλόγου τους. Προ-
■ σωπικά τό θέμα τό ξεπέρασα κάνον
τας τά έξοδά μου άπό τό δεκαπεν- 
θήμερο τών κερδών καί δέν έχω ά-

: παίτηση. ’Αλλά συνάδελφοι, ό Σύλ
λογο; δέν είναι κερδοσκοπική έπιχεί- 
ρησις, έχει πολλά Εκατομμύρια αυτή 
τή στιγμή καί νομίζω γι’ αύτό τό 
σκοπό τά Εχει. Ό συνάδελφος Δι- 
λιντάς μίλησε περί καταργήσει»; σιν 
δέσμου μή Π τυχιούχων. Αύτό είναι 
προδοσία, δέν έχω τίποτε μέ τούς 
συναδέλφους πτυχιούχυνς, ούτε ο

ι μως προσεπάθησα νά ύποκλέψω τήν 
| Ψήφο τών μή πτνχιούχων, διότι αν 
| τήν ζητούσα, αν τήν ζητούσα μέ τά 
1 πλάνα συνθήματα τού Δημητρόπου- 
! λου, ίσως θά προσπαθούσα νά έντα- 
1 χθιΐι είς τό ψηφοδέλτιο υπό τήν η
γεσία του άσχετα αν αυτός σάν πρό
σωπο έκανε τά πάντα γιά νά μην 
ένταχθώ.

"Ακόυσα έδώ άπό τόν συνάδελφο 
Διλιντά καί δέν μπορεί νά μήν είναι 

! άληθινό, ότι ό συν. Λημητρόπουλος 
| σήμερα, έ ψήφισε ύπέρ τής καταργή- 
! σεως τού Συνδέσμου τών μή Πτυ- 
χισύχων. Γιατί συνάδελφοι; Μήπως 

Ι ό Σύνδεσμος έπετέλεσε τόν σκοπό 
ι τον; Μήπως γιατί αυτός ό Σύνδεσμο; 
j μέ τούς ψήφους τών μελών του Ε- 
I φερε εκείνα τά συγκεκριμένα πρό
σωπα είς αυτά; τά; θέσεις έτελειώ
σε ό προορισμός του;

Συνάδελφοι, ό Σύνδεσμος είναι 
αρχή, είναι πιστεύω, δέν άποτελεϊ- 
ται. άτό πρόσωπα, είναι κοινό συμ
φέρον καί αυτή τιήν στιγμή τό κοι
νό αύτό συμφέρον βάλλεται, διότι 
συνάδελφοι χωρίς νά θέλω να αν
ταλλάξω κοπλιμέντα μέ συναδέλφου; 
τού Διοικητικού Σιιμβουλίου ώς ό 
συν. Πετρίδης, είμαι υποχρεωμένο; 
νά αναγνωρίσω ότι δύο άνθρωποι 
δουλεύουνε πραγματικά γιά τούς συ
ναδέλφους, ό συν. Πετρίδης γιά τούς 
μή πτυχιούχους καί ή συν. "Αννα 
Τσαγκάρη γιά τά θέματα τών γυ
ναικών. Δυστυχώς κανένας άλλος δέν 

! άναφέρθηκε σέ επαγγελματικά θέ- 
| ματα*

(Χειροκροτήματα) 
Συνάδελφοι, υπήρξαμε μάρτυρες 

τοΰ προεκλογικού παζαριού, μάς ιά 
’ άνέλΐΌε ό συν. Πίσκοπος θαρρεί;

κι’ αϊτός είναι αμέτοχος τον παζα
ριού αϊτού, καί σάς ερωτώ εσάς πού 
δώσατε στήν παράταξή μας τήν «συ
νεργασία - ενότητα» 127 ψήφους, 
δέν θά μέ πείραζε καί εφτά έάν μάς 
δίνατε, αυτούς αυτή τή στιγμή Εκ
προσωπώ,. όμως σάς ερωτώ κύριοι 
συνάδελφοι καί πάλι, σ’ αυτά τά πε- 
ζάρια, πού δέν παραστήκατε μάρτυ
ρες, γιά τί; «καρέκλες» πιστεύετε 
ότι, γινόντουσαν πάντα μέ οδηγό τό 
συμφέρον σας; Πιστεύω όχι.

Διότι, έδώ άπειδείχθη τό έξης: Ή 
μία πλευρά ζητάει, εκλογές, ή άλλη 
πλευρά δέν τις θέλει, καί επικαλεί
ται το νοματυπικόν τοΰ θέματος. Έ
γώ συνάδελφοι δέν ζητώ έκλογές, 
όχι, γιά κανένα άλλο λόγο, άλλά 
γιατί πράγματι, τό Διοικητικό αύτό 
Συμβούλιο, Εστω καί. μ’ αύτή τή σύν
δεση, Εχει ενα τρίμηνο μόνο ώς Δι
οίκηση τοΰ Συλλόγου μας. Δέν λέω 
ότι τά καταφέρνει καθόλου καλά, πι
στεύω τό αντίθετο άλλά δέν μπορώ 
ακόμα νά κρίνω αν άπέτυχε.

Νά τό ελέγξω μπορώ, δέν Εχω ό
μως τό δικαίωμα νά ζητήσω νά φύγη 
σήμερα, γιατί Ετσι θά παίξω τό παι
χνίδι. τής άλλης πλευράς καί νομί
ζω ότι συμφέρον μα; σήμερα δέν 
είναι νά γινόμαστε όργανα τών δια
φόρων συνδικαλιστικών πλευρών, άλ
λά καθήκον μας είναι νά κρίνουμε 
ποιος μάς εκπροσωπεί πιο σωστά.

Σάς Εκπροσωπήσαμε, μέ τήν ψήφο 
σας, σχεδόν τέσσερα χρόνια. Αϊτοί 
οί άνθρωποι σάς Εκπροσωπούν μόνο 
τρεις μήνες. "Λ; τούς άφήσουμε νά 
δούμε τί θά κάνουν, γιατί άν δέν 
δείξουμε ότι. ξέρουμε νά κρίνουμε 
σωστά καί νά περιμένουμε τότε ση
μαίνει ότι είμαστε Εργατοπατέρες 
καί θέλουμε νά καταλάβουμε θέσεις. 
Τουλάχιστον έγώ προσωπικώς, ουδέ
ποτε , θέλησα καί θέλω νά καταλά
βω καμμιά θέση, γιατί πιστεύω ότι 
ό άνθρωπος κάνει τις θέσεις κϊ όχι 
οί θέσεις τόν άνθρωπο, γι’ αύτό έχω 
υποχρέωση νά κρίνω το Διοικητικό 
Συμβούλιο καί νά τό καταδικάσω α
κόμα αν χρειασθεί άλλά στον σωστό 
χρόνο. Γιά νά πούμε καί μιά αλή
θεια, τό Προεδρείο, τού Συλλόγου, 
πέρα άπ’ τό νομότυπο τού πράγμα
τος πού επικαλείται γιά νμ άρνηθή 
τί; εκλογές, Εχει κι Εναν άλλο λόγο. 
Αϊτόν θά προσπαθήσω νά σάς ανα
λύσω αμέσως. Δεν νομίζω ότι τό 
Προεδρείο φοβάται μήπως ό Πίσκο
πος πάρει τις έκλογές, φοβάται ό
μως ό Ενας τόν άλλο, γιατί στις Ε
πόμενε; έκλογές- τά συμφέροντα θά 
είναι, σαφώς διαχωρισμένα καί πώ; 
ό συν. Δημητρόπουλυς θά σύνεργα 
σθή καί πάλι μέ ·τόν συν, Θεοφανό- 
πσυλο; Πώς ί> συν. Γιαννακόπουλο; 
θά συνεργασθή μέ τόν Θιεοφανόπον-- 
λο τήν στιγμή πού σέ προεκλογική 
του, ανακοίνωση, Ελεγε ότι «Ή Δι
οίκηση μετέφερε τάς απόψεις τη; 
μέσψ τού κυρίου Θεοφανόπουλου, δη
λαδή ό Θεοφανόπουλος μετέφερε τά; 
Απόψεις τής Διοικήσεως»,

Σήμερα όμως ή παράταξη Γιαν- 
νακόποιίλον Εχει Πρόεδρο αυτόν-πού 
προεκλογικά κατηγορούσε γιά «πρά
κτορα» τή; Διοικήσεως!!!

Ό συν. Γιαννακόπονλο; βέβαια Ε
χει παραιτηθή σήμερα, διάβασα καί 
μιά σχετική μέ τούς λόγους τής πα- 
ιραιτήσεώς του επιστολή στήν «Τρα
πεζιτική», ομολογώ δέν μέ Επεισε, 
(άλλά άφού Επικαλείται, λόγοι·; οικο
γενειακούς καί προσωπικούς δέν θέλω 
νά τόν φέρω σε δύσκολη θέση· άλ
λωστε ό συν. Γιαννακόπουλο; Εχει 
περάσει άπό τρεις θέσεις τού Προε- 
ίδρεου ήδη, τού Προέδρου, τού ’Αν
τιπροέδρου καί τού Γεν. Γραμματέ- 
(ιις καί σέ καμμιά δέν στέριωσε, τί 
νά πή λοιπόν κανείς. Ούδέν σχόλιον.

Συνάδελφοι, Εγινε καί άλλο πρω
τάκουστο. Άπεφασίσθη, όπως ακον
ίσαμε απεργία -τά τό θέμα τών μή 
πτνχιούχων.„ Λύτη ή Απεργία δέν 
μεταφέρθηκε στό προσωπικό, Απε
ναντίας ή Απεργία «σαπουνόφουσκα» 
'περί τού Νομοσχεδίου γιά τις «συν
δικαλιστικές Ελευθερίας» μεταφέρθη
κε αμέσως καί άποσύρθηκε, βέβαια, 
ίάμέσως, ένώ γιά τό θεμελιώδες θέμα 
τών μή πτυχιούχων, ούτε καν μό,θαμε 
ότι, είχε Αποφασισθή ή Απεργία.
, Ό σνν. Πίσκοπος, όταν ήταν 
Πρόεδρος, έλάμβανε κατά πλειοψη- 
ψία βεβαίως πάντοτε τις αποφάσεις 
τού Διοικητικού Σιμβούλιον, δέν πα- 
ρέλειπε όμως ποτέ νά καταγγέλλη 
τά διαφωνούντο μέλη τού Διοικητικού 
Συμβουλίου ώς ψιθυριστά;. Νομίζω 
ότι καί τό σημερινό Προεδρείο τόν 
αντιγράφει, πιστά, τό βασίζω στό ότι 
μετά Από μιά ανακοίνωση τον ΓΙί- 
όκαπου τό Διοικητικό Συμβούλιο Ε
βγαλε μιά ανακοίνωση πού Εγραφε 
«συνάδελφοι μή δίνεται πίστη σέ α
νεύθυνους καί ψιθυριστά;» καί σα
φώς εννοούσε τήν παράταξη, ΙΙίσκο- 
που άφού ήταν ή μόνη πού εκείνο τόν 
καιρό είχε κυκλοφορήσει ανακοίνωση. 
Δηλαδή συνάδελφοι ή ιστορία Επανα
λαμβάνεται. ’Έρχομαι στον συν. Δι- 
λιντά, ό όποιο; μάς μίλησε μέν γιά 
Αποχουντοποίηση, χωρίς όμως νά 
μάς καταγγείλη πρόσωπα, ποιους Εν
νοεί; ’Εσείς κύριε συνάδελφε Ιό κ. 
Μπαμίχας στρέφεται προς συνάδελ
φον φωνασκούντα), Εσείς πού φωνά
ζετε ανεύθυνα καί ανώνυμα άν φο
ράτε παντελόνια να ρθήτε νά τά κα
ταγγείλετε Από έδώ, γιατί έγώ τά 
φοράω καί είμαι στό βήιια αυτή τή 
στιγμή.

I Χειροκροτήματα I
Δεύτερον, ό συν. Διλιντά; παρέ-

λειψε νά μάς πή ποιες υποδείξεις έ
κανε στον σημερινό Πρόεδρο γιά 
τήν αποχουντοποίηση, τού πήγε μή
πως κάποια κατάσταση, άναφέρθηκε 
σέ ώρισμένα ονόματα; Δέν γνωρίζω 
όμως νά Εγινε τίποτε άπ’ αυτά, άλ
λωστε ας μάς πή ό συν. Θεοφανύ- 
πουλος τί Εχει, γίνει. Ό συν. Διλιν- 
τάς κατήγγειλε Εκείνα τά στελέχη 
πού Εβγαλαν λόγους κατά τήν διάρ
κεια τή; έπταεπίας καί τόν ρω,πάω 
ευθέως τόν συν. Διλιντά αν αϊτός 
είχε παραμείνει στήν Τράπεζα καί 
είχε πάρει Εντολή, δέν θά Εβγαζε μέ 
πίκρα Εστω, μέ καταφρόνια-γιά τόν 
ίδιο του τόν Εαυτό, λόγο γιά τήν 21 
Απριλίου; Θά άφηνε τά παιδιά του 
νά πεινάσουν;
(Θόρυβος, ταυτόχρονοι σιίηφήσεις)

Κύριοι συνάδελφοι μέ συγχωρείτε, 
θά Εχετε όλη τήν ευχέρεια νά τά πή
τε Ατό βήματος. Συνάδελφε Μυλωνά 
μήν έξΑππεσθε, ακριβώς Επειδή Απο
λύθηκε δέν μπορούμε αύτή τή στιγμή 
νά ξέρουμε έάν δεν είχε Απολυθή τί 
θά Εκανε,

Σινάδελφε Μυλωνά σοϋ υπενθυμί
ζω μέ μεγάλη μου λύπη, γιατί εκτι
μώ βαθειά τόν συν. Διλιντά, ότι 
πράγματι Απελύθη Από τήν Δικτατο
ρία. συν υπενθυμίζω όμως ότι Επα
νήλθε έπί Δικτατορίας καί πάλι, βά
σει Ενός χουντικού Νόμου, τόν όποιον 
καί αϊτός δέν άρνήθηκε όπως δέν 
θά άρνιόμονν καί γό> καί κανένα; ά
πό τούς συναδέλφους προκειμένου νά 
ζήσουν τήν οικογένεια τους. ’Έτσι 
πού λέτε συν, Μυλωνά, είναι λδπη- 
ρόν μέν αληθινό όέ...

I Ταυτόχρονοι σ υζη,τ ήσ εις ι
κ., Θ ε ο φ α ν ό π ,ο υ λ ο ς : 

Κύριε Μπαμίχα μέ συγχωρείτε γιά 
Ενα λεπτό, λόγοι μικρά; Απουσία; 
τού κυρίου προέδρου καί μέχρι; όταν 
νά ελθη, πεντάλεπτος είναι, ή απου
σία του, θά διευθύνω τις εργασίες 
τής Γεν. Σννελεύσεως. Παρακαλώ 
θερμώς, Απευθύνω έ'κκλησιν πρός ό
λους, κρατήσατε σημείωσιν έπί τών 
παρατηρήσεων,_πού θέλετε γιά κά
θε ομιλητή. Σάς παρακαλώ πάρα πο
λύ. Ευχαριστώ θερμώς.

κ. Μπαμίχας: Συνεχί
ζοντας θέλο» νά πώ τά έξης, έδώ πα- 
ρερμηνεύθηκαν αυτά πού είπα. Δέν 
είχα καμμίαν πρόθεσιν καί ξανακά
νω δήλωσιν, νά θίξω τον συνάδελφο 
Διλιντά καί ώς συνδικαλιστή καί 
ώς άνθρωπο. Απλώς προσεπάθησα 
νά πώ τά σύκα - σύκα καί τί; σκά
φη - σκάφη. ’Ίσως διότι Εχω τήν 
τόλμη νά τό κάνω, ίσως καί γι’ αύ
τό .

κ. Π ο ό ε δ ρ ο ς Γ.Σ. : Σάς 
παρακαλώ συνάδελφοι μή διακόπτε
τε, κρατήσατε σημείωσιν,

κ, Μπαμίχας: Δέν αντι
λαμβάνομαι τήν τόσην προσπάθεια 
τού κ. Γιαννακόπουλου νά μέ διά
ψευση.

Γ ι α ν ν « κ ό π ο υ λ ο ς : Ό- 
μιλεί μακράν τού μικροφώνου μή ά- 
κ θυόμενος.

κ. Μ π α μ ,ί χ α ς : Μέ συγ- 
χωρείτε κύριοι συνάδελφοι, Εχει δί
καιο ό κ. ιΓαννακόπουλος. Ο κύριος 
Διλιντάς, όντως Επανήλθε είς τήν 
Τράπεζα βάσει Αποφάσεως τού Συμ
βουλίου Επικράτειας. Άρα δηλαδή 
μίας δικαστική; αποφάσεως. Μπορεί 
ό κύριος Γιαννακόπουλο; νά μου ΰ- 
πενθυμίση τήν ημερομηνία τής δικα
στικής αυτής αποφάσεως; Μήπως 
είναι ή ίδια μ’ αυτές πού Απεφάσι- 
σαν, ότι τά δημοψηφίσματα ήταν 
γνήσια; ’Ερωτώ τόν κύριο Ι’ιαννα- 
κόπονλυ νά μού πή τή χρονολογία. 
Νά μού απαντήσετε κύριε συνάδελφε 
όποιος θέλει.

(Φωναί)
Μά έγώ δέν θίγω τόν κύριο Δι- 

λιντά σείς μόνοι σας έθίγητε κύ
ριοι.

Προχωρώ. Ώς Εχω μάθει ό κύριος 
Πρόεδρος τού παρόντος Διοικητικού 
Συμβουλίου, ό κύριος Θεοφανόπου
λος πολύ ορθά συνέστησε ώρισμένες 
Επιτροπές οί όποιες θά ήσκονν, διότι 
ίσως θά είχε καταγγελίες, δέν απο
κλείεται, οί όποιες θά ήσκονν κριτι
κήν καί Ελεγχον έπί τού Διοικητικού 
καί Οικονομικού μέρους τής Διοική
σει»; τον παρελθόντος Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Δυστυχώς κύριοι συνάδελφοι, ίσως 
διότι 21 σύμβουλοι είναι πάρα πολύ 
Ατησχολημένοι γιά τήν έπίλυσιν τών 
Επαγγελματικών μας προβλημάτων, 
ούδέν πόρισμα μέχρι σήμερα νομίζω, 
έκτος έάν συμβαίνει άλλως, Εχουν 
καταθέσει είς τό Προεδρείο τού Συλ 
λόγου μας.

Θά θέσοι καί άλλη μίαν έρο'κτησιν, 
πάλι άφορώσαν τόν κύριο Διλιντά. 
Ήθελα νά πώ τό έξης. ’Έχω δη
λώσει κατ’ έπανάλειψιν καί Εγγρά
φω; καί ένυπαγράφω; τήν άντίθε- 
σίν μου πρός τόν κύριον Λάσκαρην. 
Δηλώ καί Απ’ αϊτού τού βήματος ό
τι είμαι άντιλασκαρικός. "Ομως γιά 
νά άπακαταστήσωμεν καί τήν τάξιν 
έν πάση π,εριππο’ισει τών λεγομένιον, 
πέραν αϊιτών πού ό κύριος Διλιντά; 
μάς είπε, ότι δηλαδή ό κύριος Λά- 
σκαρη; υπήρξε μαθητή; τού Μακρή 
Λησμόνησε να μάς πή ότι αύτή τή 
στιγμή ό κύριος Λάσκαρης είναι εκ
λεγμένο; βουλευτής άπό τις δημο
κρατικέ; διαδικασίες, δι τέλεσε δέ 
'Υπουργός έπί Κυβερνήσεω; Εθνικής 
Ένότηιτος ύπό τήν ήγεσία τού ’Εθνι
κού ηγέτη Καραμανλή, καί εξακο
λουθεί νά είναι 'Τπουργός Εργασίας, 
πάλιν υπό τόν αϊτόν ηγέτην.

■ ' χ-—-------—-----------

Π AM IX Α
Αϊτά δέν μάς τά είπε ό κ. Διλιν- 

τάς, άλλά αύτή είναι ή αλήθεια.
Συνεχίζω κύριοι συνάδελφοι, καί 

παρακαλώ έάν Εχετε τήν υπομονή 
νά μέ ακούσετε. Θά Ερθω είς τόν κύ
ριο Λημηπρόπουλο αύτή τή φορά, καί 

ι θά πώ τά Εξής.
Κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς τό 

Προεδρείο τού Συνδέσμου τών μή 
πτνχιούχων, θά μού πήτε βέβαια τώ
ρα τί σχέση Εχει, όπως πρόλαβε νά 
τό πή ήδη ό κύριος Λημητρόπουλος, 
μέ τή σημερινή μας Συνέλευση, ό 
Σύνδεσμο; τών μή πτνχιούχων.

’Έχει τήν έξης σχέση, ότι μέσφι 
τού Προεδρείου τον Συνόέσιιιιν κα
τέλαβε ό κύριος Λημητρόπουλος αυ
τήν τήν θέσιν. Τή,ν έκλογήν του ό
μως, τόσον αϊτού, όσον καί τον υ
πολοίπου Προεδρείου καί Διοικήσεως 
είς τόν Σύνδεσμον θά ήθελα ντάρα 
πολύ νά μοΰ άναφέρη .πώς τήν κατέ
χει καί ποιος Δικαστικός αντιπρόσω
πος υπήρχε στίς έκλογές τοΰ Συνδέ
σμου όπως καί τό όνομα τοΰ Δικα
στικού , ώς ορίζει τό καταστατικό 
τών μή πτυχιούχων. Έάν Εχει αϊτό 
τό όνομα καί τήν υπογραφή, τότε 
βεβαίως κάνω λάθος νά τον κατα
κρίνω. Προχωρούμε είς ,τήν συνέ
χεια. Γιατί κιιριε Γιακυυμή δέν σάς 
ενδιαφέρει; Τό βλέπω ότι δέν σάς Εν
διαφέρει ό Σύνδεσμος τό βλέπω πά
ρα πολύ καλά.

Κύριοι σινάδελφοι, Επειδή υπήρξαν 
ώρισμένες διαμαρτυρίες γιά τό πώς 
έξελέγη τό Προεδρείο τοΰ Συλλόγου, 
θά ήθελα νά .πώ κάτι, ’Έγιναν Επα
φές, τόσο μέ τόν κύριο Πίσκοπο, 
όσο καί μέ τόν κύριο Θεοφανόπου- 
λο. Δέν έζητήθη όμως, όπως προε
κλογικοί; άνεφέροντο οί μή πτυχιοϋ- 
χοι είςτίς άνακοινόισεις τους νά πά- 
ρη, τό Προεδρείο ό Σύνδεσμος τών 
μή Π τυχιούχων καί γιατί νά μήν τό 
πάρη. II έντε μέλη είχε ό κύριος Δη- 
μητρόπουλος, πέντε είχε καί ό κύ
ριος Θεοφανόπουλος. Καί μάλιστα 
δοθέντος ότι Επειδή στίς ανακοινώ
σεις Ελεγε δτι «δέν θά 6άλη τό λύκο 
νά φιιλάη τά πρόβατα», νομίζω δτι 
θά είχαν κάθε ερυσμα νά ζητήση αϊ
τός τό Προεδρείο.

Τιάρα βεβαίως, όπως Εχουν έξελι- 
χθή τά πράγματα, είμαι νποχρεωαέ- 

' νος νά σάς πώ ότι...
Δ η μ η τράπουλας: Ό- 

μιλεϊ μακράν τού μικροφώνου μή μ- 
κοιιόμενος.

κ. Μ π α μ ί χ ας: Βλέπω ό
τι. ένοχλείσθε όταν μιλάω πολύ ώρα 
κύριε Δημητρόπουλε.

κ. Π ρ ό ε 6 ρ ο ; Γ.Σ,: Πα
ρακαλώ νά φκαύτε τούς ομιλητή: 
χωρίς διακοπής.

κ. Μ π α μ ί χ α ς : Κύριοι συ
νάδελφοι, ό κύριο; Δημητρόπουλυς 
προσωπικά ό κ. Λημητρόπουλος, Ε
ναντι. τών μή πτυχιούχων. Έδέχθη 
νά συνεχίζη νά παραμένη Γενικός 
Γρα.μματεύς, Ενός Συλλόγου, ενός Δ.

1 Συμβουλίου, πού συνεζη,τήθη θέμα, 
γιά τήν καταγγελία τών .μή πτυχιού
χων τμηματαρχών άλφα. Αύτό κα- 
τεήιηφίσθη Από τήν πλειοψηφία, δέν 
μέ Ενδιαφέρει εάν δέν τό ψήφισε ό 
Θεοφανόπουλος ή ό Πίσκοπος, μέ 
Ενδιαφέρει ότι κατεψηφίσθη. Καί ό 
κύριο; Λημητρόπουλος, ό όποιος εί
ναι ό ρυθμιστής αύτή τή στιγμή τών 
θέσεων τού Προεδρείου, παρέμεινε 
στή θέση του, αντί νά τό ρίξη τό 
Προεδρείο, νά έκλεγή Ενα άλλο προ
εδρείο. Γιατί; Δέν υπάρχει ό Διλιν- 
τάς, δέν υπάρχει ό Λατζώνη; σήμερα 
ή ό Γιαννακόπονλο; ή οποιοσδήποτε 
άλλος. Δηλαδή πρέπει νά γίνεται 
πόλωσις; Δέν υπάρχει ό Πετρίδης, 
δέν υπάρχει ό Φριζής ό οποιοσδήπο
τε άλλος; Πρέπει πάντα νά γίνεται 
πόλωσις μεταξύ τοΰ Πίσκοπου καί. 
τού Θεοφανόπουλου; Δέν τό Εχω άν- 
τιληφθή κύριοι συνάδελφοι αϊτό.

Πώς Εξ χιλιάδες άνθρωποι δεχό- 
μεθα σήμερα νά συνειδητοποιούμε 
μία Εννοια ότι ό συνδικαλισμό; καί 
οί έκλογές βρίσκονται μεταξύ 11 ί - 
σκοπού καί Θεοφανόπουλου.

Προσέχετε κιιριοι συνάδελφοι διό
τι άν αύτό μάς γίνη βίωμα δέν θά 
κάνουμε τίποτε άλλο παρά νά γίνε
ται μαί διαρκής Εναλλαγή είς τήν 
Εξουσία. Δέν διεκδικώ προεδρίες, δέν 
εχο> προσωπικές τέτοιον είδους φιλο
δοξίες. Πράγματι θέλω νά συνδικα
λίζομαι, δέν διεκδικώ τις Π ροεδρίες 
γιά νά νομίσετε ότι τό λέω γιά μένα,, 
οί'τε βάζω ΰπεφηφιότητα γιά Πρόε
δρος.

"Ομως σάς λέω ότι αύτή τή στι
γμή διατρέχουμε Εναν κίνδιτο, τόν 
κίνδυνο τής πολώσει»; ή ό ΓΙ ίσκο- 
πος ή ό Θεοφανόπουλος. Δέν είναι 
σωστό αϊτό κύριοι μεταξύ <5.000 συ 
ναδέλφων.

Μόλις κατεψηφίσθη τό θέμα τής 
προσφυγής ό κύριος Δημητρόπουλυς 
προσέφυγε μέσψ τοΰ Συνδέσμου είς 
τήν Δικαιοσϊινην καί Εκανε πολύ κα
λά, άλλά μόλις προηγουμένως σάς 
εί.πα ότι ήκουσα, ότι ό κύριος Δημη- 
τρόπουλος έχ|ιηφισε υπέρ τή; καταρ- 
γήσεως τών Σχ·νδέσμων. Έάν είναι 
αϊτής τής άπόψεως καί αύριο τεθεί 
Ενα θέμα μή πτυχιούχων είς τύ Διοι
κητικό Συμβούλιο καί τό Διοικητικό 
Συμβούλιο όπως βλέπουμε τό Απόρρι
ψη καί Εχει διαλνθή καί ό Σύνδε
σμος, πότε πώς καί μέ ποιά Ιδιότη
τα θά προσφυγή ε’ι; τήν Δικαιοσόντ) 
ό κύριος Λημητρόπουλος. Αύτό δέν 
μά; τό Εξήγησε ακόμη.

Τού; λόγον; γ,ά τού: όποιους ό 
κιίρ,ιο; Πίσκοπος δέν ε , σε τήν 
πρ<κτφι·γή, νομίζω ilά μάς τον; ,ιή

-----------------------------
ά ίδιος. Οί λόγοι, γιά τούς όποιους 
δέν έψήφισε ό κύριος Θεοφανάποι·- 
λος τιήν προσφυγή, νομίζω ότι ά- 
ποχσίαζε μάλιστα ό ίδιος κατ’ Εκεί
νην τήν Συνεδρίασιν καί οί συνάδελ
φοι τής παρατάξει»; θεοφανοπού/μυ 
καί τών υπολοίπων είναι πολύ φυσι- 
κοί, διότι κύριοι συνάδελφοι, παρ’ ό
λο τού ότι. τό χ|»ηφο6έλτιο τών μή 
πτι>χιοχίχων ξεκίνησε μέ βάσιν νά πά- 
ροχμε τόν Σχ'άΑ,ογον, νά πάρουμε τήν 
ΟΤΟΕ, νά τά .πάρουμε όλα, τελικό); 
τό μόνο -πού καταφέραμε είναι νά Ε- 
χοιμε ΓΙροεδρείον μέ πτυχιούχους 
καί μέ δύο μόνον εκπροσώπους τών 
μή πτυχιούχων. Αϊτό λοιπόν είναι τό 
Αποτέλεσμα τών αγώνων καί τόιν 
συνθημάτων τού κ. Δημητροποχίλου.

Μέ πέντε στελέχη, μέ πέντε συμ
βούλου; νά εχοχμε Π ροεδρείο πτχ'- 
χιούχιον, όχι διότι οί πτί'χιούχοι εί
ναι, Εχθροί μας, Απλώς τοποθετώ τό 
θέμα όπως τό τοποθετούσε καί ά 
κύριος Λημητρόπουλος πρό τών Εκ
λογών,

Κάποτε ό κύριος Λημητρόπουλος 
προεκλογικά); είχε καταγγελει το 
παρελθόν Διοικ. Συμβούλιο γιά ά- 
πραγμιοσύνη καί δέχομαι πράγματι 
ότι τό τέως Διοικ. Σιμβούλιον γιά 
τό θέμα τών μή πτυχιούχων δέν ένήρ- 
γησε σοκττά, είμαι, αμέτοχος τόιν Ε
νεργειών αϊτών, διότι οί'τε τό 71. 
ήμουν σύμβουλος καί οπωσδήποτε ού
τε τό 69, διότι, τό 69 Εγινε ή πρώτη 
αδικία. Ό κύριος Δημητράπαυλσς ό
μως βλέπΐι) ότι συνεχώς άποκρύπ,τει 
τιήν άρχήν. Τιήν αρχήν τού κακού τήν 
Αποκρχιπιει καί ζητάει πάντοτε ευθύ
νες Ατό τόν κύριο Γιαννακόπουλο, 
άπό τόν κύριο Πίσκοπο, γιατί όέτ 
πάει πιό πίσω όταν υπήρχε άλλο Δι
οικητικό Συμβούλιο.

Είναι πάρα πολύ φυσικόν, δέν 
μπορεί νά πάη στά προηγούμενα Δι
οικητικά Συμβούλια, διότι τό προη
γούμενο Διοικ. Συμβούλιο είχε Γε
νικό Γραμματέα τόν κύριο Θεοφανό- 
πουλο, πού σήμερα ό κύριος Αημη- 
τρόπονλος τόν Εκανε Πρόεδρο. Πώ; 
νά άνατρέξη στήν ιστορία ό κύριος 
Λημητρόπουλος;

Ό κ. Δημητρόπουλος ομίλησε καί 
κατηγόρησε τό προηγούμενο Διοικη
τικό Σιμβούλιον ότι δεν ένήργήρε 
γιά τούς μή πτυχιούχους καί έκάλυ 
ψε εαυτόν λέγοντας ότι τότε δέν τού 
επίτρεπε ή δικτατορία.

’Ερωτώ τόν κύριο Δημηιτρόποιιλο, 
ό όποιος έπροφασίσθη όλα τά τρα
γικά γεγονότα τής ’Ελλάδος, Τρα
γικά γεγονότα καί εμπόδια άπό τήν 
δικτατορία είχε μόνον ό κύριος Δη- 
μητρόποχν.ος, οί άλλοι δέν είχαν; 
Θά τόν παρακαλέσω πάρα πολύ, άν 
Εχει μιά τέτοια γνώμη νά μάς τιήν 
πή Ατό δώ Από τό βήμα.

Κύριοι σχη-άδελφοι. Ενας Σύλλογος 
Ενα Διοικ. Συμβούλιο, γιά νά επι
βίωση καί Ενα Διοικητικό Συμβούλιο 
σάν τό δικό ιιας, νομίζαχ ότι δύο θέ
ματα πρέπει νά τό Απασχολούν. Τό 
Ενα είναι τό ασφαλιστικόν, τό όποιο 
είναι θεμελιώδες καί τό άλλο είναι ό 
οργανισμό ς χΧτη ρεσί α ς.

Έπί τού άσφαλιστικ.ού θέματος κύ
ριοι συνάδελφοι, οί προτάσεις τί; ό
ποιες Εχω κάνει κατά τό παρελθόν 
είναι οί έξή;: Ψάχνουμε νά βρούμε 
όπως καί ή Τράπεζα βλέπω μέ πά
ρα πολύ διάθεση ψάχνει νά βρή Εκεί
νο τύ νομικό ΰπόβαθρον όπως μάς ε- 
Πγε καί Εκείνη ή Εγκύκλιος τοΰ κυ
ρίου Δχοι,κητού μας ΰπ’ άριθ. 10, γιά 
νά μήν σάς κουράσω καί ψάχνω νά 
τιήν βρώ δέν θά πώ ημερομηνία.

’Έλεγε ότι ή Τράπεζα ψάχνει νά 
βρή νομικόν ν.πόβαθρόν. Μά γιατί ό 
Σύλλογος δέν τή; υποδεικνύει ότι υ
πάρχει αύτό τό νομικόν ΰπόβαθρον, 
υπάρχει ό νόμος, ό όποιος Εχει άτονί- 
σει, δέν Εχει καταργηθή. Είναι ό 
3662 γιατί λοιπόν έν τοιαύτΐ) πεαι- 

I πτώσεχ τό Διοικητικόν Σιμβούλιον 
, δέν στρέφεται πρό; αϊτήν τιήν κα
ί τεχιθυνσιν καί έν τέλει δέν μάς κα
ί λεϊ σέ μία Απεργία γιά νά έπανισχύ- 
ση ό Νόμος. Δέν ζητάμε νά δημιονρ- 

I γήσουμε νέο νόμο, τόν ήδη ύπάρχον- 
’ τα ζητάμε.

Καί προχωρούμε είς τιήν συνέχεια. 
Δι,’ αυτού τον νόμον κύριοι, νποχρε- 
όινονταν ή Τράπεζα καί οί άλλες 
Τ,ρΑπεζες νά καπαβάλλουχ· στό Τα
μείο μάς τά χρέη τους. Αύτό δέν Ε
γινε. ’Έγινε μόνο δύο χρόνια καί 
μετά ήτόνισε. Καί οϊδείς άπό τότε 
ένδιεφέρθη νά τόν έ.παναφέρη. Καί 
δέν είχαμε δικτατορία κύριοι, τότε 
μπορούσαμε νά τόν Επαναφέρουμε καί 
σήμερα μπορούμε νά τήν Επαναφέ
ρουμε καί δέν καταβάλλουν καμμία 
προσπάθεια πρό; αΰτχήν τήν κατεύ- 
θυνσιν.

Θά προχιαρήσω είς τόν οργανισμόν, 
γιατί θά ήθελα νά πώ πολλά έπί τον 
ασφαλιστικού άλλά δέν θά ήθελα νά 
κουράσω τήν Συνέλευση, τόση ώρα 
μιλάω, έπί τού οργανισμού όμως Ε
χω νά πώ τό έξή;:

Κύριοι συνάδελφοι, επειδή διετί- 
λεσα μέλος τού Προεδρείου τού πα
ρελθόντος Διοικ. Συμβοιλίοχι, Εχο> κά
νει, επαφές, τόσο μέ τόν κύριο Χα- 
ρισόπουλο, όσον καί μέ τόν Διοικη
τή - ’Ακαδημαϊκό κύριο Άγγελάπου- 
λο καί μέ τόν κύριο Τζανετάτη, σάς 
λέγω τό έξή;:

Ό μέν κύριος 'Αγγελόπουλος ’Α
καδημαϊκό; ών είναι καλής διαίίέ- 
σεως, φοβούμαι όμως ότι Εμείς, αυ
τήν τιήν καλή τον διάθεσιν δέν τιήν 
άξιοποιοϋμε όσο πρέπει, δέν τόν πλη
σιάζουμε όσο πρέπει, δέν τού υπο
δεικνύουμε τά θέματά μας (ίσο πρέ
πει.

Πέραν αϊτού όμως γιά νά μή μι-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 10η ΣΕΛ.)
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συνάδελφοι, δέν άπέχω πολύ άπό 
τού νά χρωστώ ευγνωμοσύνη στο 
προηγούμενο Διοικητικό Συμβού
λιο γιατί σέ ανύποπτο χρόνο κα
θάρισε την Συνέλευση τού Συλλό
γου μας στην πόλη σας. Καί αύτό 
γιατί γίνεται σέ μια ιστορική πό
λη μέ παράδοση σέ συνδικαλιστι
κούς αγώνες καί θυσίες καί οποίος 
κάθεται άπέναντί σας για νά σάς 
μιλήση γιά όποιοδήποτε έπαγγελ- 
ματικό θέμα, θά πρέπει νά τόν κα- 
τέχη κάποιο δέος.

Στις ενέργειες τού παρόντος Δι 
οικητκοΰ Συμβουλίου δέν θά άνα- 
φερθώ, σάς είναι ήδη γνωστά καί 
τά θέματα εκείνα τά όποια βρίσκςν 
τα» στο στάδιο τής έπιλύσεως ή 
τών διαπραγματεύσεων.

Γιά δλα αυτά θά κριθοΰμε άπά 
σάς καί θά λογοδοτήσουμε άν κα
λά πορευθήκαμε ή οχι γιά τό χρό
νο που εσείς μάς έμπιστευθήκατε 
νά χειριζόμαστε τά θέματά μας.

Σήμερα, αναγκαστικά, μά καί 
σύμφωνα μέ τά θέματα τής Ημερή
σιας Διατάξεως, θά ασχοληθούμε 
μέ τό προηγούμενο Διοικητικό Συμ 
βούλιο, τό όποιο χειρίσθηκε τις τύ
χες μας γιά τό 1975.

Νομίζω δτι οί υπεύθυνοι άνθρω
ποι θά έπρεπε προτού προχωρή
σουν σέ μιά όποιαδήποτε κριτική 
νά κάνουν μιά αύτοκριτική τών δι
κών τους ενεργειών.

Συνάδελφε Πίσκοπε σέ σένα α
πευθύνομαι. Δέν μπορεί νά έρχεσαι 
σήμερα έσύ τιμητής τών πάντων μέ 
ένα τόσο βεβαρημένο παρελθόν γιά 
εσφαλμένες ενέργειες καί πιό πολύ 
γιά παραλλείψεις ένεργειών στό 
συνδικαλιστικό μας χώρο.

(Χειροκροτήματα)
Τά έγκλημά σου σ-νάδελψε Πί

σκοπε κατά τών μή πτυχιούχων ή- 
το διαρκές. Δέν ήτο στιγμιαίο.

(Χειροκροτήματα)
Από τό 1971 πού ήσουν Γενικός 

Γραμματέας τού Συλλόγου καί μέ 
τίςμετέπειτα γνωστές έκπαραθυρώ- 
σεις Πρόεδρος, ξανά Πρόεδρος καί 
Πρόεδρος έπί πέντε χρόνια συνέχεια 
δέν έχεις νά μάς επιδείξεις κανένα 
έργο, καμμία θέση επάνω στό θέ
μα μας. Αντίθετα σέ ένα χρονικό 
διάστημα στό οποίο συνεκλήθη 50 
—60 φορές τό Διοικητικό Συμβού 
λιο καί ασχολήθηκε μέ τά θέματα 
πού τό απασχολούσαν, τρεις φορές 
δ λες κΓ όλες συζητήθηκε θέμα μή 
πτυχιούχων.

Στά πέντε χρόνια, σάς άπησχά- 
λησε τό θέμα τών μή πτυχιούχων 
μόνο τρεις φορές καί σέ κείνες έ
λαβες πάντα όρνητική στάση. Θά 
μοϋ έπιτρέψετε έδώ νά κάνω χρήση 
τών πρακτικών τών Συνεδριάσεων 
τού Διοικητικού Συμβουλίου, γιά 
νά σάς περιγράφω τί θέση έλαβε 
στις τρεις αύτές Συνεδριάσεις, 
στις όποιες συζητήθηκε θέμα μή πτυ 
χιούχων.

Στή δευτέρα Συνεδρίαση τού Δι 
οικητικού Συμβουλίου στις 7)5)71 
σηζητείται ή δευτέρα διετής προώ- 
£ηση τών πτυχιούχων, άπόφαση 
36)71, εσείς είσθε Γενικός Γραμ- 
ματεύς, τί κάνατε; Τίποτα. Εϊσα- 
στε Γενικός Γραμματεύς τού Συλ
λόγου, Πρόεδρος ήταν ό κύριος 
Γ ιαννακόπουλος.

κ. Πίσκοπος: Ολα τά
μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου, 
άν είσθε έν τάξει ομιλητής.

κ. Πετρίδης: Δεκάτη έ
κτη Συνεδρίαση. Θά ρθή καί ή σει
ρά σας νά άνεβήτε νά μοϋ άπαντή- 
σετε, έγώ δέν σάς διέκοψα κύριε Πί 
σκοπέ. "Οποιος έχει τις άντιρρή- 
σεις του νά άνέβη νά μιλήση.

κ. Πρόεδρος Γ.Σ. Παρακα 
λώ κύριοι συνάδελφοι νά άκοΰμε 
τούς όμιλητάς.

κ. Β. Πετρίδης: Δε
κάτη έκτη Συνεδρίασις τής 13)3) 
74. Στή Συνεδρίαση αύτή συζητή
θηκε τό θέμα τών μή πτυχιούχων. 
Ό συνάδελφος, μέλος τότε τού Δι
οικητικού Συμβουλίου Λιακόπου- 
λος, ζητά τήν παρέμβασή σας σάν 
Προέδρου τού Συλλόγου καί μέλος 
τού Εκτελεστικού Συμβουλίου τής 
Όμοσπονδας νά συνηγορήσετε καί 
νά μεσολαβήσετε, γιά νά παρέμβη 
ό 'Υπουργός ούτως ώστε νά μήν 
έκτελεσθή ή ακυρωτική 665)74 άπό 
φασις τού Συμβουλίου τής ’Επικρά
τειας, ή οποία είχε έκδοθή μετά ά
πό προσφυγή πού είχε κάνει ή ’Α
γροτική Τράπεζα τής Ελλάδος διά 
τή δευτέρα προώθηση τών πτυχιού
χων.

’Αλήθεια τότε έσείς τί κάνατε, 
πού είχατε τό χρονικό περιθώριο 
γιά νά προσβάλετε αύτήν τήν άπό
φαση; ’Αλλά σείς τού άπαντάτε, Ο
τι γιά τήν Εθνική Τράπεζα δέν ΰ- 
φίσταται θέμα, γιατί οΐ πτυχιού- 
χοι δέν πρόκειται νά χάσουν τίπο
τε.

’Εν συνεχεία, έσείς ό ίδιος, (άπό 
τά πρακτικά μέσα φαίνεται αύτό) 
ενημερώνετε τό Διοικητικό Συμβού
λιο γιά τό έγγραφο πού είχε στεί
λει ό Σύνδεσμος τών Τραπεζητικών 
υπαλλήλων πτυχιούχων Άνωτάτων 
Σχολών στήν Κυβέρνηση καί ούτε 
λίγο ούτε πολύ ζητούσε:

Πρώτον, τόν διαχωρισμό τού προ 
σωπικοΰ σέ δύο κατηγορίες. Δεύτε
ρον, νά μήν προάγονται σέ άνώτα- 
τες θέσεις οί μή πτυχιούχοι, τρί
τον, νά άποκλεσιθοΰν τής παροχής 
δκαιωμάτων οί απόφοιτοι σχολών 
τραπεζικών σπουδών ή σεμιναρίων. 
Καί σαν Πρόεδρος τού Συλλόγου,

δέν βρίσκεται σ’ αύτό τό έγγραφο 
γιά νά σχολιάσετε τίποτε τό παρά
λογο, τίποτε τό άντισυνδιχαλιστι- 
κό, δέν βλέπετε τόν κίνδυνο πού 
σάν χιονοστιβάδα κατεβαίνει νά θά- 
ψη έπαγγελματικά τούς μή πτυχι- 
ούχους. ’Αλλά εφησυχάζετε, φυγομα 
χεΐτε καί προτείνετε άναβολή τής 
συζητήσεως (σελίς 376), δίνοντας 
έμφαση δτι σάν Ομοσπονδία ούδέ- 
ποτε πήγατε εναντίον τών συμφε
ρόντων τών πτυχιούχων, φυσικά πάν 
τα πήγατε εναντίον τών συμφερόν
των τών μή πτυχιούχων.

(Χειροκροτήματα) 
Συνεδρίαση 31 στις 14)7)75 
κ. Ν. Πίσκοπος: Νά 

πή τις άποφάσεις τού Διοικητικού 
Συμβουλίου έπί τού θέματος παρα
καλώ συνάδελφοι. Τις αποφάσεις 
τού Διοικητικού Συμβουλίου έπί 
τού ίδιου θέματος.

κ. Β. Πετρίδης: Ύπάρ 
χουν τά πρακτικά έδώ, μετά αν θέ
λετε μπορούμε νά τά διαβάσουμε 

I γιά νά δούμε τί θέση έλαβε ό καθέ
νας.

κ. Πρόεδρος Γ.Σ. Παρακα 
λώ τούς κυρίους συναδέλφους γιά 

I άλλη μιά φορά, νά άκοϋνε τόν ομι
λητή, καί δτι έχετε σημειώσει, νά 
λάβετε τόν λόγον νά τόν άντικρου- 
οετε, αν διαφωνείτε.

κ. Β. Πετρίδης. Συνε
δρίαση 31η τής 14)7)75 Ο συνά
δελφος Μπαμίχας, μέλος τότε τού 
Διοικητικού Συμβουλίου σάς στέλ
νει τά πρακτικά τής Γενικής Σννε- 
λεύσεως τού Συνδέσμου τών μή πτυ 
χιούχων γιά νά τά δημοσιεύσετε 
στήν Τραπεζική. Έσείς όμως κάνον 
τας χρήση κάποιου δικαιώματος 
σας, — αλήθεια άπό πού τό πήρα
τε, γιατί στά πρακτικά δέν είχατε 
έξουσιοδοτηθή ποτέ άπό τό Διοι
κητικό Συμβούλιο, γι’ αύτό, — δέν 
τά δημοσιεύετε. Βλέπετε τόν καιρό 
έκεΐνο ή Τραπεζική είχε καταντήσει 
προσωπικό δργανο προβολής σας, 
ποιος τήν χάρη σας. Ούτε άρχηγός 
πολιτικού κόμματος νά εϊσαοτε.

Αγνοείτε δυόμισυ χιλιάδες μέ
λη τού Συνδέσμου τών μή πτυ χιού
χων, 5.000 μέλη τού Συλλόγου τής 
κατηγορίας τών μή πτυχιούχων έ
πί συνόλω 6.000 υπαλλήλων. Ε
νώ έχετε τήν κατηγορηματικό δή
λωση μέλους τού Διοικητικού συμ
βουλίου, συνεργάτου σας καί άπε- 
σπασμένου στά γραφεία τού Συλλό 
γου, τού κυρίου Μπαμίχα δτι άνα- 
λαμβάνει πάσα εύθύνη γιά τήν γνη 
σιότητά τους, έπί πλέον δέ τά πρα
κτικά έφεραν καί τήν ύπογραψή τού 
Προέδρου τού Συνδέσμου τότε τού 
κυρίου Δημητροπόύλου.

Πέραν όμως τών τυπικών κώλυμά 
των πού τυχόν θά βρίσκατε γιά νά 
προψασισθήτε γιά τήν μή δημοσί
ευσή τους, υπήρχε τό τεράστιο θέ
μα τών μή πτυχιούχων. Τί κάνατε; 
τί θέση λάβατε; Νά σάς πώ έγώ 
τί θέση λάβατε.

Όμιλεΐτε ειρωνικά καί λέτε, σε
λίς 211, «Νά - δημοσιεύσουμε τά 
πρακτικά ένός συνδέσμου, ά όποιος 

■ έχει καταγγελθή δτι δι’ αύτής τής 
ένεργείας έπιχειρεί διάσπασιν;» 
Καί παρακάτω. «Ή δημοσίευση 
τών πρακτικών είναι θέμα δικό τους 
δέν μάς ένδιαφέρει». Πρός τιμήν 
του μόνο ό κύριος Μπαμίχας τήν 
στιγμή εκείνη, ύπεστηριξε τό θέμα 
τών μή πτυχιούχων.

Στά ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο, 
συζητώντας γιά τήν προσφυγή πού 
έκανε ό Σύλλογος στό Δευτεροβά
θμιο Διαιτητικό Δικαστήριο Ά 
θηνών γιά τό 15ο)ο, όχι, αλ
λά έναντίον τού τυπικού τού θέμα
τος δτι δηλαδή ό σύνδεσμος τών 
πτυχιούχων, δέν έκπροσωπεΐ τούς 
υπαλλήλους τής Εθνικής Τραπέζης, 
έπ’ αύτού καί μόνον έγινε». «Διότι 
κύριοι σύμβουλοι, (είναι έπί λέξει 
αύτά εγγεγραμμένα), δέν παρενέβη 
ό Σύλλογος γιά νά άναιρέση τό 
15%, άλλά γιατί έτσι έπρεπε. «Δη 
λαδή ή μισθολογική μας διαφορο
ποίηση σάς εϋρισκε σύμφωνο καί 
δτι έπρεπε εμείς οί μή πτυχιούχοι 
νά παίρνουμε 15% λιγώτερο άπό 
τούς πτυχιούχους.

κ. Ν. Πίσκοπος: Λά
θος, έκανα παρέμβαση στό δικα
στήριο κύριέ Πετρίδη.

κ. Β. Πετρίδης: Γι’ 
αύτά ακριβώς ομιλώ, γιά τήν πα
ρέμβαση πού κάνατε στό Δικαστή
ριο καί συζητάτε στό Διοικητικό 
Συμβούλιο δτι έγινε μόνον γιά τά 
τυπικόν τού θέματος καί δχι γιά τό 
15%.

κ. Πρόεδρος: Συνεχίστε 
κύριε Πετρίδη.

κ. Β. Πετρίδης: Ό λα
ός μας έχει σοφές παροιμίες συνά
δελφοι. Λέει ό λαός μας δτι στό 
σπίτι τού κρεμασμένου δέν μιλά
νε ποτέ γιά σχοινί. Ό συνάδελφος 
Πίσκοπος δμως μάς μίλησε γιά 
τούς μή πτυχιούχους, άλλά θράσος 
καί άγνοια πάνε χέρι — χέρι, πώς 
νά ξεφύγη άπό τόν κανόνα.

’Αλλά μήπως καί ή μετέπειτα 
στάσις σου ήταν διαφορετική. Τί 
ψήφισες όταν ζητήθηκε ή προσβο
λή τής 78)75 διαιτητικής άποφάσε- 
ως, πού έπέκτεινε τό δικαίωμα τής 
προωθήσεως τών πτυχιούχων άπό 
εάν βαθμό τού τμηματάρχου στό 
βαθμό τού συμπράττοντας. Καί 
γνώριζες έκείνη τή στιγμή δτι ή 
ψήφος σου ήταν καθοριστική μέσα 
στό Διοικητικό Συμβούλιο.

Άλλά δπως προηγουμένως δήλω
σες δέν σέ ένδιέφερε ή προώθησις

τών θεμάτων μας, ούτε ή επίλυσή 
τους. "Ηθελες νά δείξης ποιές εί
ναι οί σχέσεις τών συνεργαζομένων, 
δηλαδή μόνον ή άτιπολίτευση μέσα 
στό Διοικητικό Συμβούλιο σέ ένδια 
φέρει.

Τί ψήφισες όταν ζητήθηκε ή ά- 
γωνιστική διεκδίκησις τού θέματος 
τών μή πτυχιούχων άπό τή Διοί
κηση πρόσφατα. Εξουσιοδοτώ άλ
λα δχι άπεργία. Δέν ξέρω έχετε 
μία ειδική εύπάθεια στήν άπεργία, 
δέν τήν θέλετε. Θέλετε νά σάς φω
νάξουμε είπατε, νά σάς ένημερώ
σουμε καί τότε θά κρίνετε αν θά 
πρέπει νά άπεργήσουμε ή δχι. Άλ
λά πολύ καλά ξέρετε έτσι μέ αύτή 
σας τήν τακτική μειώνετε τήν δια
πραγματευτική ικανότητα τού Διοι 
νηνικού Συμβουλίου, όταν τού θέ
τετε περιορισμούς καί όταν αύτοί 
οί περοιρισμοι, είναι γνωστό πόσο 
εύκολα πάνε στ’ αύτιά τής διοική- 
σεως. Ποιος έσείς, πού ζητούσατε 
άπό τό προηγούμενο Διοικητικό 
Συμβούλιο, σέ σειρά Συνεδριάσεων 
νά σάς έξουσιοδοτούν έν λευκώ νά 
χειρίζεσθε σοβαρότατα θέματα τού 
προσωπικού, χωρίς νά τούς ενημε
ρώνετε. (Τροποποίηση τού οργανι
σμού, έξομοίωση καί λοιπά).

Τώρα γι’ αύτά πού προηγουμέ
νως είπατε θά ήθελα μόνο νά στα
ματήσω στό θέμα τής λέσχης, στή 
συνάντηση έκείνη, στήν οποία άπο- 
ρύφθηκε ή συνεργασία μας.

Ούδέποτε πράγματι υπήρξε επι
θυμία ή πρόθεση συνεργασία μας 
μαζί σας γιατί γνωστή ήταν ή πο 
λιτική σας. Μόνον ή καθοριστική 
ψήφος τών συναδέλφων ήταν έκείνη 

' πού μάς έφερε στό τραπέζι τών 
διαπραγματεύσεων γιά νά συζητή
σουμε. Διότι οί συνάδελφοι δέν έ- 
δωσάν σέ κανένα σχήμα τήν πλειο 
ψηφία καί μάς είπαν δτι, κύριοι 
πρέπει νά συνεργασθήτε γιά νά 
μπορέσετε νά λύσετε τά θέματά
μ«ς

Ήρθαμε λοιπόν στό τραπέζι τών 
διαπραγματεύσεων καί έκεΐ τί είδα
με-
Μιά πρόθεσις καί μία διάθεσίς σας 
γιά άρχομανία καί μόνο, γιατί ό
ταν ό συνάδελφος Δημητρόπουλος, 
σήμερα Γενικός Γραμματέας, σάς 
είπε δτι έσείς δέν έπρεπε νά είσθε 
Πρόεδρος, γιατί δέν κάνετε γιά 
Πρόεδρος καί συγκεκριμένα σάς ά- 
νέφερε ότι υπήρχε στή προηγούμε
νη Γενική Συνέλευση τών μελών τού 
Συλλόγου πρό μηνός, κατηγορία έ- 
νοντίον σας γιά συνεργασία σας μέ 
τήν χούντα.

Δέν ξέρω άν ήταν άλήθεια ή όχι. 
'Υπήρξε κατηγορία συγεκκριμένη 
δτι συνεργασθήκατε μέ τήν χούντα 
καί γιά συμμετοχή σας σέ πολιτι
κές έκπροσωπήσεις πού γιά έκείνη 
τήν έποχή έπιχειρήθηκαν, έλληνική 
λέσχη, ΕΠΟΚ, είναι γραμμένα στά 
πρακτικά τής προηγουμένπς Γενι
κής Συνελεύσεως. Κ ατηγγέλθησαν 
στήν Γενική Συνέλευση έγγράφως 
καί κατετέθησαν καί τά σχετικά έν 
τυπα στήν γραμματεία.
(Κωδωνοκρουσίαι - ταυτόχρονοι συ

ζητήσεις)
Τή στιγμή έκείνη πετάχθηκες ε

πάνω καί βγάζοντας μιά έφημερί
δα τού Συλλόγου τών υποδηματο
ποιών, δέν θυμάμαι καλά τών άρτο 
ποιων ήτανε καί φώναξες δτι θά 
πάω στό Ράλλη γιά νά πιάση τό 
Λάσκαρη άπά τό αύτί πού άνακα- 
τεύθηκε στις έκλογές τών.Σωματεί
ων.

Τώρα ύπό ποιαν ιδιότητα θά πή
γαινες στά Ράλλη νά πιάση τό Λά 
σκαρη άπά τ’ αύτί πού άνακατεύθη 
κε στις άρχαιρεσίες τού Σωματείου, 
αύτό δέν τό κατάλαβα, (άν μπορή- 
τε νά μάς τό εξηγήσετε) καί έκείνη 
τή στιγμή άναμίχθηκα έγώ καί 
σάς είπα δτι άν ύπάρχη άντίθεση 
γιά τό πρόσωπό σας κύριε Πίσκο
πε, έάν αύτή ή άντίθεση πήγαζε ά
πά τά γεγονός δτι εϊσαστε Αγωνι
στής καί γιά τό ειδικά συνδικαλι
στικό σας βάρος θά ήμουνα ό πρώ
τος πού θά φώναζα νά άναλάβετε 
Πρόεδρος τού Συλλόγου τής Εθνι
κής Τραπέζης, άλλά δέν ήταν άπ’ 
αύτό, ή άντίθεση υπήρχε γιατί εί
χατε κατηγορηθή στήν προηγούμε
νη Γενική Συνέλευση, καί εκεί τέ- 
λειωσε έκείνη ή συνάντηση καί φύ
γαμε.

Νομίζω δτι καί ά Πρόεδρος τής 
Συνελεύσεως πού ήταν παρών μπο
ρεί νά τά έπαληθεύση ή νά τά ά- 
πορρίψη.

"Οσον αφορά γιά τό θέμα τών 
έπιτευγμάτων τού παρόντος Διοικη
τικού Συμβουλίου, πού μιλήσατε 
καί είπατε ούτε λίγο ούτε πολύ ό
τι δλα αύτά είναι άπόρροια τής συλ 
λογικής συμβάσεως περί έξομοιώ- 
σεως, δηλαδή έσείς θέλετε νά κα
ταργήσουμε τόν Σύλλογό μας νά 
μήν ύπάρχη, γιατί άπό τώρα καί 
πέρα δέν έχουμε λόγο ύπάρξεως ό
τι παίρνει ή Τράπεζα τής Ελλά
δος θά τό παίρνουμε καί μεϊς.

(Χει ροκροτήματα)
Άλλά έγώ θά ήθελα νά προσθέ

σω έδώ ένα ίσως άπό τά άντίστρο 
φα πού λειτούργησαν σ' αύτή τή 
συλλογική σύμβαση περί έξομοιώ- 
σεως άν θελήσουμε νά ζητήσουμε 
κάτι άπά τόν έργοδότη καί έχουμε 
καί πρόσφατα παραδείγματα πού 
προσέφυγε στά Δικαστήρια, άμέ- 
σως έκεϊνος ισχυρίζεται καί λέει 
δτι δέν πρέπει νά παίρνουμε κάτι 
παραπάνω άπό έκεϊνα πού παίρνουν 
οί συνάδελφοι τής Τραπέζης τής

Ελλάδος. Δηλαδή άν θέλουμε πολ
λές φορές νά προωθήσουμε ένα θέ
μα ξέχωρο δικό μας, πού πηγάζει 
είτε άπό τήν ιδιότητα τής Τραπέ
ζης, είτε άπό τις ειδικές συνθήκες 
πού έπικρατοΰνε, Θά πρέπει πρώτα 
νά πάη τό Διοκιητικό Συμβούλιο νά 
άγωνισθή γιά λογαριασμό τού Συλ
λόγου τής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
νά έγκριθή έκεΐ καί άφοΰ έγκριθή 
έκεΐ νά χορηγηθή καί κατόπιν σέ 
μάς, βάσει τής συλλογικής συμβά- 

I σεως περί έξομοιώσεως. Δέν μπο
ρούμε νά ζητήσουμε τίποτα.

(Χειροκροτήματα)
Μιλήσατε καί γιά τό θέμα τών 

άνακοινώσεων, δτι δέν σάς ένημερώ 
νουμε καί δτι βγαίνουνε καί δτι 
τις διαβάζετε καί σείς δπως όλοι 
οί συνάδελφοι στά γραφεία τους.

Είναι τουλάχιστον προκλητικό 
συνάδελφοι, έάν θέλετε έγώ νά σάς 
διαβάσω τουλάχιστον σέ 10 Συνε
δριάσεις τού προηγούμενου Διοικη
τικού Συμβουλίου, συνάδελφο ισύμ 
δούλοι τού τότε Διοικητικού Συμ
βουλίου κατήγγειλαν συχνά τόν Πρό 
εδρο, διότι δέν τούς ένη μέρωνε γιά 
καμμία ένέργεια.

Ό άντιπρόεδρος Μανέας έλεγε ό
τι τό 80, τό 90% τών άνακοινώσε- 
ων βγαίνει έν άγνοια του, καί ή- 

; ταν Αντιπρόεδρος τού Συλλόγου τό 
τε.

Ή Τραπεζική έβγαινε μέ μοναδι
κό κριτήριο καί γνώμονα τήν ιδίαν 
σας αντίληψη, δέν έρωτήθη κανένας 
ποτέ τί θά γράψη ή Τραπεζική, γιά 
τό ποιος θά τό γράψη.

Έν πάση περιπτώσει, άς προχω 
ρήσουμε πάρα κάτω. "Οσον αφορά 
τό θέμα τής συζητήσεως τών άρ- 
χαιρεσιών, τά κάλυψε καί προηγου
μένως ό συνάδελφος Διλιντάς. Πέ
ρα άπό τό νομικό καί ήθικό μέρος 
τό οποίο συζητήσαμε νομίζω δτι ύ- 
πάρχει ένα άλλο ηθικό μέρος πού 
δέν τό έθιξε κανένας.

Ή σημερινή Γενική Σ υνέλευσις 
έχει συγκληθή μέ ώρισμένα θέμα
τα. Σήμερα είμαστε 500 παρόντες 
έδώ μέσα. Είμαστε 500 ίσως γιατί 
είναι αύτά τά θέματα τά οποία θά 
συνεζητούντο. Ηταν γνωστά, είναι 
τά τυπικά θέματα.

Έάν μέσα στά θέματα τής Η
μερήσιας Διατάξεως ύπήρχε θέμα 
αρχαιρεσιών πιθανόν σήμερα νά εί
μαστε 2.000 έδώ μέσα. Διότι δταν 
πρόκειται νά συζητηθή ένα σοβαρό 
θέμα είτε τροποποίησης τού οργα
νισμού, είτε δπως σήμερα οί έκλο 
γές μπορεί οί συνάδελφοι νά έρ- 
χόντουσαν άπό δλη τήν Ελλάδα. Οί 
500 παρόντες έμεϊς τρόπον τινά θά 
ύποκαταστήσουμε τά 6.000 μέλη 
τού Συλλόγου. Τό ήξεραν τά ύπό- 
λοιπα 6.000 μέλη τού Συλλόγου 
δτι θά συζητήσουμε γιά άρχαιρεσί- 
ες νά έρθουν νά ποΰν τήν γνώμη 
τους; Πώς τό ήξεραν;

Έ ν μέλος: Ομιλε» μα
κράν τού μικροφώνου μή άκουόμε- 
νον.

κ. Β. Πετρίδης: Έμί- 
λησα περί τού τυπικού μέρους καί 
τό τί προβλέπει τό καταστατικό. 
Μίλησα γιά τό ήθικό μέρος δτι οί 
συνάδελφοι τής έπορχίας ή καί τής 
Αθήνας δέν έγνώριζαν δτι θά συ- 
ζηΤηθή θέμα άρχαιρεσιών. Έάν τό 
γνώριζαν πιθανόν νά ήταν σήμερα 
έδώ μαζί μας νά μάς βοηθήσουν νά 
βγάλουμε μία σωστότερη κρίση.
(Κωδωνοκρουσίαι - ταυτόχρονοι συ

ζητήσεις)
κ. Πρόεδρος Γ.Σ Τελείωνε 
κύριε Πετρίδη.

κ. Β. Πετρίδης: Γιατί 
βιάζεσθε κύριε Πρόεδρε;

Θά τελειώσω συνάδελφοι, δέν θά 
σάς κουράσω άλλο, ήθελα μόνο νά 
πώ δυό λόγια γιά τό νόμο 6)75, 
μέ τόν οποίο κάναμε τις τελευταί
ες έκλογές. Ο νόμος 6)75 κατηγο- 
ρήθηκε άπό πολλούς όμιλητάς, βα
σικά ίσως βέβαια δέν θά έπρεπε νά 
τόν κατηγορούμε γιατί προβλέπει 
τήν αναλογική έκπροσώπηση ή ό
ποια είναι καί τό έπιθυμητόν γιά 
τις δημοκρατικές διαδικασίες.

(Χειροκροτήματα)
κ. Σ. Γ ιακουμής: Ό- 

μιλεΐ μακράν τού μικροφώνου μή ά- 
κουόμενος.

κ. Β. Πετρίδης: Ναι 
κύριε Γιακουμή δέν διαφωνήσαμε, 
άλλο ήθελα νά πώ. ’Ήθελα νά πώ 
τό εξής. Ό νόμος ήταν γνωστός 
πρό τής διενεργείας τών άρχαιρε- 
σιών. "Οσοι τυχόν διαφωνούσαν νά 
μήν κατέβαιναν στις έκλογές, τόν 
ήξεραν τόν νόμο.

(Χειροκροτήματα)
Έφ’ δσον λοιπόν κατέβηκαν στις 

έκλογές πάει νά πή δτι τόν άποδέ- 
χθηκαν, δέν μπορούσαν έκ τών ύστέ- 
ρων νά βγαίνουν καί νά λένε δέν 
μάς άρέσει ό νόμος. Έν πάση πε- 
ριπτώσει τά άποτελέσματα τών έ- 
κλογών ήταν γνωστά κύριοι συνάδελ 
φοι ,σχεδόν άπό τά πρίν. Κανείς 
δέν περίμενε ότι θά πάρη τό 51%. 
Δέν μπορούμε νά πούμε δτι κυβερ- 
νάται ό Σύλλογος άπό μειοψηφία, 
κράτη έχουν κηβερνηθή άπά Κυβερ
νήσεις μειοψηφίας. Ή ’Ιταλία κυ- 
βερνάται χρόνια, συνεργάζονται οί 
συνάδελφοι στό Δ.Σ.

Συνάδελφοι γιά τά ίδια θέματα 
είμαστε δλοι έπάνω. Άλλά δταν μέ 
σα στό Δ.Σ. ώρισμένοι σύμβουλοι 
δέν έχουν παρά μόνον άντιπολιτευ- 
τική διάθεση, πώς νά προωθηθούν 
τό: θέματα;

Αύτά ήθελα νά πώ, εύχαριστώ.
(> Χιροκροτήματα)

Γενικού Γραμ. ιού Συλλόγου μας
Συνάδελφοι,

Ό κύριος Πρόεδρος τού Συλλό
γου ιμέ άπήλλαξεέκείνων πού εΐχα 
νά σάς εΐπω. Κατ’ αρχήν νά συγ- 
χωρήσητε τό πρόχειρον τής ομιλίας 
μου. Δέν είχα σκοπό νά ομιλήσω δι
ότι πίστευα καί πιστεύω δτι δέν 
λογοδοτούσαμε σήμερα.

Νά εύχαριστήσω δμως ιδιαιτέρως 
τόν κ. Πίσκοπον, τόν κ. Μπαμίχσν 
καί τούς λοιπούς, όμιλητάς οί ό
ποιοι χάρις στις έναντίον μου προ
σωπικές επιθέσεις μάς προσέφεραν 
ένα πραγματικό δώρον. Δέν θά μπο 
ροΰσα ποτέ νά διανοηθώ δτι θά γι
νότανε, άν τό ζητούσα μία Γενική 
συνέλευσις πού κατά τά 3)4 ν’ άσχο 
ληθή μέ τό καυτό θέμα τών μή Πτυ
χιούχων. Λυπούμαι πού δέν εΐναι καί 
παράγοντες τής Διοκήσεως έδώ, γιά 

! νά άντιληφθοΰν πόσο καυτό' είναι 
καί γΓ αυτό τό λόγο πόσο σύντο
μα θά πρέπει νά έπιληφθή καί νά 

i τό λύση.
Επειδή^ ό κ. Πρόεδρος έκάλυψε 

! το μεγαλύτερο μέρος τού θέματος 
θ απαντήσω μόνον σέ ώρισμένα ση- 

| με'α τά όποια δέν άνέφερε, γιατί ή
ταν προσωπική κατά κάποιον τρό
πον έναντίον μου επίθεση. Δέν θά 
άνταποδώσω τήν έπίθεση. Θά κάνω 
καί πάλιν τήν δήλωση δτι δέν υπάρ
χει αντιδικία μεταξύ Πτυχιούχων καί 
μή Πτυχιούχων. Τό θέμα εΐνα- Πτυχι 
ούχοι καί ’Εργοδότης.

Αναφέρομαι στήν τελευταία άνσ- 
κοίνωση τού κ. Διλιντά, οπού υνη- 
μονεύοντας τό υπόμνημα Δημάκου, 
σέ δύο γραμμές λέει: «Πάντως δέν 
ζητείται μέ αύτό ν’ άφαιρεθή οΰδέν 
δικαίωμα άπό τά κεκτημένα δικαιώ
ματα τών συναδέλφων Πτυχιούχων».

Αύτό πρός διευκρίνησι,ν γιά ό
σους δέν τό έχουν άντιληφθή. Άπαν 
τώ στον κ. Πίσκοπον γιά τήν μετε
κλογική συνεργασία Σέ ανακοίνω
σή του ομολόγησε δτι πρώτα άπ’ 
αυτόν ξεκινήσαμε γιά συνεργασία 
Δέν ήταν δυνατόν νά δεχθώ ποτέ, 
τήν βασική διαφορά πού είχαμε στό 
θέμα μή Πτυχιούχων. Ή άπάντησίς 
του ήταν «νά περάσουν όλοι άπό 

■ Σχολείο» καί τό έχει γράψει καί σέ 
Ανακοινώσεις του προεκλογικές.

Έάν τό δεχόμουν αύτό έσήμαινε 
ί δτι έγκαταλείπαμε τις νομικά θεμε
λιωμένες θέσεις τής κατηγορίας μας 
οί όποιες άναφέρονται στό υπόμνη
μα Δημάκου. ’Ακόμα ότι έγκαταλεί
παμε καί τήν ’ ',λωση τής Διοικήσε- 
ως, τοΰ ’ ποδιοικητοΰ κ. Τζανετσγ 
κη, δτι όσοι έχουν πάνω άπό 10 
χρόνια Υπηρεσία δέν θά περάσουν 
άπό Σχολείο . διότι δτι είχαν, νά μά 
θουν τό έμαθαν στήν πράξη, καί κά
ποια άλλη λύσις θά άναζητηθή. Καί 
αύτή ή λύσις άναζητεΐται.

Κύριοι συνάδελφοι, τό θέμα μας 
. είναι τόσο μεγάλο. Εΐναι τό Κυπρι
ακόν μας θά έλεγα, συγκρινόμενο μέ 
τά ύπόλοιπα θέματά μας. Έάν πε- 
ρι μένατε μέσα σέ δύο μήνες, νά λύ
σουμε τό θέμα, σάς δηλώνω δτι δέν' 
άνέλαβαν τόν Σύλλογο οί ’Ινδοί φα
κίρηδες άλλά συνδικαλιστές.

Έ ν μέλος: Όμιλεϊ μα

κράν τού μικροφώνου, μή άκουόμε-
νος.
κ. Δημητρόπουλος Έπί 
τής προτάσεως τοΰ κ. Διλιντά, νά 
έκψρασθη έκ μέρους τοΰ Δ.Σ. ή ά- 
ποψις δτι οί Σύνδεσμοι, καί οί Πα- 
ρασύλλογοι βλάπτουν τήν ένότητα 
τοΰ Προσωπικού συνεφώνησα.

Αύτό έγινε μέ αφορμή τόν Σύλλο 
γο τών Πτυχιούχων Υπαλλήλων Ε
θνικής Τραπέζης, ό όποιος ήδη έχει 
ίδρυθή καί εύρίσκεται έν υπνώσει. 
Είπα δτι βεβαίως δέν όψελεΐ ή διά- 
σπασις πού γίνεται μέ τόν Σύλλο
γο πού δημιουργεΐται καί ό Σύνδε
σμος, μή πτυχιούχων ήταν συνέπεια 
τής άδιαφορίας πού έδειξαν τά προ 
ηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια για 
τό θέμα τών μή Πτυχιούχων.

Είπα δτι θά δεχόμουνα άκόμη καί 
τήν διάλυσιν τών Συνδέσμων ύπό τήν 
προϋπόθεσιν δτι θά διαλυθούν μέ 
τήν χρονολογικήν σειράν μέ τήν ό
ποιαν ίδρύθησαν. ‘Ο Σύνδεσμος τών 
Πτυχιούχων, ίδρύθη προ 14 ετών.

Ό κ. Μπαμίχας είπε δτι τό Δ. 
Σ. άπεφάσισε απεργίαν διά τό θέ
μα τών μή Πτυχιούχων. Δέν εΐναι ά- 
κριβές αυτό τό οποίον είπατε κύριε 
Μπαμίχα. Έξούσιοδοτήθη τό Δ.Σ. 
νά φθάση καί εις τήν απεργίαν καί 
εις τούς δικαστικούς αγώνες κατά 
τήν διεκδϊκησίν του. Τήν πρότασιν 
αύτήν ό ·κ Πίσκοπος δέν υιοθέτησε 
εδέχθη μόνον νά μήν συμμετάσχου- 
με στήν τελευταία σύσκεψιν τών No 
μικών, άλλά έάν θά άπεφασίζετο, νά 
γίνη άπεργία, θά έπρεπε νά ξανα- 
συγκληθή τό Δ.Σ. νά συζητηθή καί 
νά άποφασίση.

Απεψασίσθη βεβαίως όποτε κρί- 
νη τό Δ.Σ. νά κάνη άκόμα καί άπερ 
γία. Ή πρότασις τοΰ κ. Πίσκοπον 
νά τό ξαναφέρουμε καί πάλι στό 
Συμβούλιου δέν άπείχε καί πολύ άπό 
τό Νομοσχέδιο τοΰ κ. Λάσκαρη περί 
απεργίας δτι θά έπρεπε νά άποψα 
σισθή άπό ,μιά Γενική Συνέλευση.

Δικές μου απόψεις....
"Εν μέλος: Όμιλεί μα

κράν τού μικροφώνου μή άκουάμενος.
κ. Δημητρόπουλος: 

Νά έρθουν τά τελευταία πρακτικά.
Επίσης έχω νά δηλώσω στους 

συναδέλφους δτι οί οποιοσδήποτε ά 
! ποφάσεις παίρνονται γιά τό θέμα 

Τών μή Πτυχιούχων έν συσκέψει, οί 
! πέντε εκλεγμένοι Σύμβουλοι τοΰ κι 
! νήματος Συνδικαλιστικής Άνανεώ- 
σεως (ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ) ομόφω
να, αποφασίζουν, κατά συνέπειαν 

ί τήν ευθύνην τήν έχουν έκεΐνοι καί δ
ταν θά έρθη ή ώρα τής κρίσεως, τό 
τε θά λογοδοτήσουν. Σήμερα δέν λο
γοδοτούμε.

Τό έπίτευγ.μα τών πέντε έκλεγμέ- 
νων Συμβούλων εΐναι δτι άν καί πή
ραμε μόνον τό 25% τών ψήφων κα
τορθώσαμε νά φέρουμε τό θέμα νά 
τό κινούν σήμερα οί δύο Σύλλογοι, 
δχι ό Σύλλογος, οί δύο Σύλλογοι 
τών ύπαλλήλων τής ’Εθνικής Τρα
πέζης.

Πιστεύουμε δτι σέ προσεχή Γενι
κή Συνέλευση δέν θά έχουμε ίσως 
θέμα μή Πτυχιούχων.

(Χειροκροτήματα) .

Ή όριίίο τού ουν. Α8. ΝΑΝΝΑΚΟΠΟΥΑΟΥ
κ. Γ ιαννακόπουλος:

I Κύριοι συνάδελφοι,
Υπάρχουν θέματα τά όποια θί

γουν τήν άξιοπρέΙττεια ώρισμένων 
συναδέλφων καί κάτι πρέπει νά που 
με γιαυτά, Πράγματι δέν εΐχα σκο 

: πό νά μιλήσω διότι τό Διοικητικό 
Συμβούλιο, τουλάχιστον στήν πλει- 
οψηφία του, λογοδοτεί αύτή τή στι
γμή καί μαζί μέ τήν πλειοψηφία τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου καί ό υπο
φαινόμενος σάν μέλος τής συνδικα
λιστικής κινήσεως ή οποία στηρίζει 
τό Προεδρείο.

’Αναγκάζομαι δμως, ύστερα άπό 
ώρισμένες έπικρίσεις καί έρωτημα- 
τικά πού σκορπίσθηκαν κατά και
ρούς άνώνυμα, καθώς καί άπό τό 
(λίβελο) άνακοίνωσιν τοΰ κυρίου 
Πίσκοπου πού κυκλοφόρησε πριν λί 
γο καιρό στήν ’Αθήνα νά πώ δυό λό 
για.

’Ασφαλώς ώρισμένοι άπό τούς έ- 
πικριτάς μου, δέν είχαν κακή πρό
θεση άλλά ήταν θύματα σύγχισης. 
Καί ή σύγχιση αύτή πού έπίκρατοΰ 
σε στό κρανίο τους οφείλεται ακρι
βώς στή διαφορά που υπάρχει άνά- 
μεσα στήν Προοδευτική Συνδικαλι
στική Κίνηση, καί στή δική τους συν 
δικαλιστική κίνηση πού εΐναι άρχημ 
γοί καί πού τό προβλημένο πρόσω
πο παίζει ιδιαίτερο ρόλο.

’Ακριβώς, λοιπόν, λόγω τής δο
μής τής κίνησής μας, μόνο σέ αυτή 
λογοδοτούμε καί δίνουμε εξηγήσεις 
καί βεβαίως καί σέ έκείνους πού 
μάς ψήφισαν.

Σύμφωνα μέ τις απόψεις μας, τά 
έκλεγέντα μέλη μας στό Διοικητικό 
Συμβούλιο τοΰ Συλλόγου δέν είναι 
τίποτε άλλο, παρά έντολοδόχοι, έκ- 
φραστέςτών αρχών τής κίνησής μας 
γι’ αύτό καί τά πρόσωπα έρχρνται 
σέ δεύτερη μοίρα, παίζουν δευτερεύ 
οντα ρόλο.

Αύτό είναι ακριβώς μιά έγγύηοη

γιά σωστή δουλειά, γιατί δέ στη
ριζόμαστε πάνω σέ έφήμέρους άρχη 
γούς, πού πιθανόν καμμιά φορά νά 
τήν «ψωνίζουνε» ,μέ τό άρχηγιλίκι, 
άλλά στό υπόβαθρο πού έχει δημι
ουργήσει .ή δουλειά μας καί οί άρ- 
χέ|ς μας, πού είναι επεξεργασμένες 
άπό τήν βάση.

Δέν θεωρώ σκόπιμον έξ άλλου νά' 
απαντήσω στούς ψιθύρους περί τοΰ 
«βολέματος μου» τοΰ υπηρεσια
κού τό όποιον κύριοι συνάδελφοι, άν 
πράγματι έπιθυμοΰσα πρό πολλοΰ 
θά τό εΐχα έπιτύχει, καί καλλίτερα 
καί επικερδέστερα γιά μένα, ξεπου
λώντας δλους εσάς άπό τήν καίρια 
θέση τοΰ Προέδρου που κατείχα τό
τε.

Γιατί δχι μόνο τέτοιο βόλεμα 
δέν υπάρχει, άλλά ούτε κάν συγκρί- 
νεται ή θέσις στήν οποίαν πρόκει
ται νά τοποθετηθώ μέ τήν προηγού- 
μενην έπιτελική εργασία τήν οποίαν 
είχα στήν διοίκηση, (γιά δσ.·υς δέν 
γνωρίζουν τους πληροφορώ δτι ή
μουνα μελετητής μέ έπίδομα 30% &- 
πί τοΰ ακαθαρίστου μισθού).

Καί άπό αύτό ακριβώς κύριοι συ 
νάδελψοι, προκύπτει καθαρά δτι άινε- 
ξάρτητοι άπό τήν θέλησή μου λό
γοι έπέβαλλαν τήν απομάκρυνσή 
μου άπό τήν ’Αθήνα. Αύτό βέβαια 
δέν σημαίνει δτι θά σταματήσω νά 
προσφέρω στρατευμάνος μέσα στις 
τάξεις τής Προοδευτικής Συνδικαλι
στικής Κίνησης τις υπηρεσίες μου 
γιά τήν προώθησιν τών θεμάτων 
μας.

Μέ τήν έμπει,ρία άττό την νέα θέ
ση μου, θά είμαι στή διάθεση δλων 
τών συναδέλφων γιά τούς όποιους 
άλλωστε άγωνίζομαι.
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λήσουμε για τό παρελθόν, ας μιλή
σουμε γιά συγκεκριμένα θέματα, ό
πως τό θέμα τοΰ οργανισμού, δταν 
τό έχειρίξετο ό κύριος Χαρισσάπου- 
λος, θά σάς πώ δτι αυτός έπράτεινε 
αύτό τό εξάμβλωμα γιά νά γίνουν 
οί προαγωγές κατά τέτοιον απαρά
δεκτο τράπο.

Πέραν δε αυτού, τό πρώτον άρ
θρο τοΰ οργανισμού, τό όποιον με έ
φερε σέ πρόσθετο ρήξι μέ τον τότε 
Πρόεδρο τού Συλλόγου κύριον Πί- 
σκαπον, έλεγε τό έξης κύριοι. ΤΗτο 
άπαράδεκτον είς δλους καί τότε εί
πα εις τον κύριο Πύσκοπο. Μόνο μέ 
εσένα Πρόεδρο μπορούσε νά δώση 
ή Διοίκηση ένα τέτοιο σχέδιο γιά νά 
τό πιερόσης στό Διοικητικό Σιμβού- 
λιον, διότι ό κύριος Πίσκαπος μοϋ 
είχε πει τότε δτι συμφωνεί με την 
είσήγησιν διότι ήτο καί μέλος τής 
επιτροπής, ό δέ αντιπρόεδρος τότε 
τού Συλλόγου, φίλος μου Άλέκος j υπόλοιπον προεδρείο, ποιαν άναλογι- 
Κοττίκας, είς έρώτηισίν μου γιατί δέ- 1 στικήν μελέτην έχει κάνει, τού τί θά 
χεται τό άρθρον περί οργανικών θέ- ; στοιχίση είς τήν Τράπεζαν μία έπα- 
σεων καί αν τό έχει άναγνώσει, μοϋ 
είπε εντός πρακτικών, δχι, αλλά έχω 
εμπιστοσύνη είς τό πρόσιοπον τού κυ
ρίου προέδρου, καί ήτο αντιπρόεδρος 
τού Συλλόγου. Παρακαλώ αν άμφι
α βητηθή αύτό είναι γραμμένο ατά 
πρακτικά.

Καί τώρα, κύριοι, πώς θά έάπι
στε υθοΰμε τήν είσήγησιν τής Διοική- 
σεως επί τοΰ οργανισμού, δταν τό 
άρθρον 1 έλεγε τό έξης φρικιαστι-

κνριε Πρόεδρε δτι είναι 10 ή ώρα,
I είμαι από τις 6 ή ώρα εδώ μέσα, πε- 
ριμένοντας νά μιλήσω.

Συνάδελφοι. Δεν πρέπει νά γίνη 
ή σχολή έπιμορφώσεως τοΰ προσωπι- 

ι κού, δχι διότι δέν θά έχω τήν ευχέ
ρεια νά πάω, εγώ θά έχω τήν εύχέ- 

ί ρεια νά πάω. Πιθανόν όμως ό κύ
ριος Παπαχρήστου, ό κύριος Δημη- 
τρόπουλος καί οι άλλοι συνάδελφοι, 
οί όποιοι έχουν στήν Τράπεζα τό
σα χρόνια καί έχουν αποκτήσει έκεί- 

! νη τήν πείρα, τήν όποια θά πάω ε
γώ είς τήν σχολή νά διδαχθώ καί 
νά πάρω τήν προώθηση πώς δέν θά 
τήν πάρουν καί αύτοί, πού ήδη έ- 

! χουν τήν πείρα χωρίς νά πάνε στή 
σχολή; Ποια θά είναι ή άποκατάστσ
όι ς αυτών τών άνθρόκιων;

Θά σάς πώ κύριοι συνάδελφοι. Λέ
με γιά έπανένταξιν. Καί τό λέει καί 

I ό κύριος Δημητρόπουλος καί αύτό τό 
Διοικητικό Συμβούλιο. ’Ερωτώ τόσον 
τον κύριο Δημητράπουλο, όσο καί τό

1 νέντάξις αυτής τής μορφής.
Συνάδελφοι, ή προσφυγή ή όποια 

έγινε γιά τό θέμα τών τμημωταρχών 
πολύ καλώς έγινε καί τήν έκανε δ 
Σύνδεσμος τών πτυχιούχων καί μέ 

; αχντό τον τράπο πολύ σωστά διεφύ- 
λαξε καί τούς πτυχιούχους καί νά μία 
ενέργεια σωστή ή όποια διαφυλάττει 
τόσο τούς πτυχιούχους, δσο καί τούς 
μή πτυχιούχους.

, , , , ’Εάν κύριοι συνάδελφοι, σήαεοα
καν: «Ενδέχεται και δυναται νεο>ν κάποιος συνάδελφος τμηματάρχης Δ'
τερος είς τόν βαθμόν υπάλληλος νά 
άναλάβη προϊστάμενος υπηρεσίας, 
τιμήματος, καταστήματος, εάν ό αρ
χαιότερος μου συνάδελφος τό δεχθή 
ένυπογράφως».

Καί σάς ερωτώ συνάδελφοι, γιά

έλάμβανε τό πτυχίο του, θά έγένετο 
αυτομάτως συμπράττων 'Υποδιευθυν
τής. Ό συνάδελφος εκείνος ό οποίος ’ 
έχει καταθέσει ήδη τό πτυχίο του δέν 
θά έ τύγχανε αυτής τής τύχης νά πού- 

. . : με, άρα θά ήταν άδικο, τόσο γιά τούς
να βα,ουμε τα πραγματα στή θέση | πτυχιούχους, όσον καί γιά τούς μή ί
ΤΟίΐΓ. ’F.f»v ciVrrirvrc rrc ι/μτάιλ οστά. ΤΠ^ΙούχΟΙ1'’τους. ’Εάν είσαστε σέ. κάποιο κατά
στημα σάς έφερναν κάποιο νεώτερό 
σας, σάς τόν τοποθετούσαν στήν πλά
τη καί διεμαρτύρεσθω καθ’ δ είχατε 
δικαίωμα, άλλα σάς έλεγαν: Βεβαί
ως κύριε συνάδελφε έχετε δίκαιο, 
δέν μπορείτε νά μείνετε υπό έναν 
νεότερο, γι’ αυτό πηγαίνετε στό τά
δε κατάστημα, Προϊστάμενος Λογι
στηρίου. Πλήν δμως τά συμφέροντα 
σας ήταν σ’ αύτό τό κατάστημα. Θά 
υπογράφατε αύτό τό χαρτί ή δέν θά 
τό υπογράφατε;

Βεβαίως συνάδελφοι θά τό ύπογρά 
φάτε. Τέτοιου είδους εισηγήσεις γιά 
τόν οργανισμόν ήρχοντο είς τά Διοι
κητικό Σμμβούλιο τότε, δέν γνωρίξοι 
σήμερα τί είδους εισηγήσεις πηγαί
νουν καί παρακαλώ τό Προεδρείο 
καθ’ δ έχει ευθύνη νά ένημερώση τό 
προσωπικό, επί τών απόψεων τής Δι- 
οικήσεως γιά τόν οργανισμόν.

Κύριοι συνάδελφοι, πρό τι vow ή-

Άπό κεί καί πέρα λοιπόν, πιθα
νόν νά βγάλετε τα σνμπαράσματά 
σας, πόσο κινδυνεύει τό θέμα τών 
προαγωγών τόσον γιά τούς μή πτυ
χιούχους όσον, καί γιά τούς πτνχιού- 

! χους. Γι’ αύτό κύριοι συνάδελφοι, 
στό τέλος τοΰ λόγου μου αφού σάς 

ί ευχαριστήσω γιατί σάς έκούρασα 
\ πέραν τού δέοντος σάς ζητώ συγγνοι- 
I μη, άλλα ήταν ή πρώτη φορά πού 
• θέλησα νά μιλήσω" σέ συναδέλφους 
τής Θεσσαλονίκης καί έχο> τήν εύχέ- 

: ρεια νά μέ ακούσουν, διότι έγώ δυ
στυχώς δέν είχα οπαδούς, νά συγ- 

1 κεντριόσω είς τήν Θεσσαλονίκη, έβοη- 
θήθηκα μόνον άπό έναν διό άνθρώ- 

ι -τους, διότι τό προηγούμενο Διοικη
τικό Συμβούλων, διά τού κυρίου 
Κοττίκα καί τού κυρίου Π αραθυρα 
δέν μέ άφηνε νά έρθω είς τήν Θεσ
σαλονίκη, ελεγαν οτι ολα τα προ-

. . , ! βλήματα - είναι, λιμένα, τι να εοθηςμερών, ο κύριος Δημητροπουλος, ο , , , , „ „ . , ,, ’ , ττ Λ-/ να κάνη; επάνω. Εγω ήθελα να ελ-
! θω σέ επαφή μαζί σας, αλλά δυστυ- | 
1 χώς δέν μέ άφηναν.

κύριος Φριζής καί ό κύριος Πετρί- 
δης, υπέβαλαν επιστολήν είς τό προ- 
εδρεΐον τού Συλλόγου είς τό οποίον
λένε οί ίδιοι δτι «κατόπιν τής ναυα 
γήσεω; τοΰ θέματος τών μή πτυχιού
χων, καλούμεν σέ έκτακτον συγκέν- 
τρωσιν τό Διοικητικό Συμβούλιο». 
Καί εκεί φαίνεται δτι έλήφθη ή ά- 
πόφασις περί απεργίας.

Καί αφού, κύριοι συνάδελφοι, ό κύ
ριος Δημητρόπουλος, Γενικό; Γραμ- 
ματεύς τού Συλλόγου, πρόεδρος τού 
Συνδέσμου καί ό κύριος Φριζής δέ
χονται έγγράφως δτι έναυάγησε τό 
θέμα, πώς "βγαίνουν ανακοινώσεις 
καί μάς λένε δτι τό θέμα τών μή 
πτυχιούχων θά έπιλυθή, θά κάνη θά 
φτιάξη. Αύτό δέν τό έχω άντιληφθή.

Πέραν αύτού δέν υπάρχουν συγ
κεκριμένες προτάσεις έκ μέρους τής 
Διοικήσεως γιά τό θέμα τών μή πτυ
χιούχων. Καί πέραν άύτοΰ υπάρχει 
καί κάτι άλλο. Τήν ευθύνη αυτής 
τής ένεργείας τής Διοικήσεως τήν έ

Έν πάση δμως περιπτώσει, πρό 
τών κινδύνων αυτών, σάς καλώ κύ- ’ 
ριοι συνάδελφοι, σέ επαγρύπνηση, τό 
θέμα δέν τίθεται εάν πρέπει νά κά
νουμε εκλογές ή δχι. ’Εκλογές δέν 
πρέπει νά κάνουμε καί δέν πρέπει νά 
κάνουμε κλογές μόνον γιά ένα λόγο, ί 
"Αν σκεπτόμαστε τό συμφέρον μας.

’Εάν κόροι συνάδελφοι, αύτοί οί 
άνθρωποι, οί οποίοι όλοι μαζί πήραν. 
2.700 σταυρούς στις εκλογές, θεωρού
με δτι σήμερα θά μάς πουλήσουν, 
δέν μπορούμε νά κάνουμε τίποτα. 
’Αποτελούν μέν τήν πλειοψηφία, αλ
λά θά ελεγχθούν κύριοι συνάδελφοι. 
’Εάν κύριο; IIίσκοπος ώς έχει ν- 
ποχρέωσιν παραμένουν είς τό Διοικη
τικόν Συμβούλων, βλέπει δτι που-· 
λιώνται θέματα, δέν έχει νά κάνη 
τίποτε άλλο παρά νά βγάζη μία α
νακοίνωση καί νά μάς τό άναγγέλ

χει προσωπικοί; καί πάλι ό κύριος ι ^ει· Αλλα νά μή μάς λέει οτι πρέ- 
Θεόδωρος Δημη,τρόπου,λος, Γενικός ί ,να Χιλ'0υΖ εκλογ!* γιί* ν“ rAW 
Γραιμματεύς, διότι δταν έξεδόθη αύ- αγτ05 Jr>v Προεδρ-εία, να μας^ λεει 
τή ή έγκυκιλιος ή όποια αναφέρεται ! Μ-ο^ον ότι, κύριοι συνάδελφοι, το πα- 
είς τήν έπιμόρφωσιν τοΰ προσωπι- ^>ον ^ραεδρειον πούλησε στο τα-

κύριο II αραθύρα άνιίμεσά τους, εί
ναι ανεπίτρεπταν καί δείχνει τουλά
χιστον ' άνευθυνότητα, κύρι ε" Π αρα
θύρα.

Προχωρώ λοιπόν καί λέω τό εξής. 
'Ότι κύριοι συνάδελφοι, αυτή τή στι
γμή δώστε περιθώριο είς τό Διοικη
τικό Συμβούλιο. Τό νά τό ρίξουμε 
έχουμε τήν ευχέρεια άνά πάσαν στι
γμήν, μαζεύοντας τις 280 υπογρα
φές πού είπε προηγουμένως ό κύριος 
Θεοφανόπουλος. ’Αφήστε το νά ζή
ση, γιά νά τό κρίνουμε εμείς καί νά 
είναι υπόλογοι αύτοί. Αυτοί Ιδέ,χθη- 
σαν νά κάνουν αύτό τό συνοθήλευμα 
τή; Διοικήσει»; μεταξύ ,ττυχιούχοιν 
καί μή πτυχιούχων. Αυτοί θά είναι 

ι υπεύθυνοι έναντι τού προσωπικού αύ
ριο.

Αύτοί θά διοικήσουν καί. εμείς θά 
τούς κρίνουμε, άς μή βιαστούμε νά 
τούς κρίνουμε άπό τώρα, άς τούς κρί
νουμε στή συνείδησή μας, δταν θά 
πρέπει νά έρθη ή ώρα.

Σάς ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα I 

Ό κ. Μπαμίχας έλαβε έκ νέου
τόν λόγον καί είπε τά έξης:
κ. Μπαμίχας: Κύριοι συ

νάδελφοι μέ συγχωρεί,τε πού θά σάς 
απασχολήσω μόνον γιά δύο λεπτά, 
αύτό έγινε γιατί μσύ έδωσε τήν ευ
καιρία ό Πρόεδρος τού Συλλόγου 
μας, μέ αυτά πού είπε, επάνω σέ τρία 
θέματα.

Τό πρώτο είναι τό ασφαλιστικόν, 
τό οποίον έσχολίασε ά κ. Πρόεδρος, 
καί είπε δτι τό άναικίνησε τόν πρώ
το μήνα τού 1976. Δυστυχώς όμως 
εδώ είς χείρας μου έχω μίαν διά- 
ψευσιν αυτών πού μάς είπε ό κ. Θεο- 
φανάπουλος.

Έ ν μέλος: Όμιλεί μα
κράν τοΰ μικροφώνοιι μή άκουόμενος.

κ. Μπαμίχας: II αρακα- 
λώ μήν μέ διακόπτεπτε, έχω πάρει 
τόν λόγο άπό τόν Πρόεδρο τής Γ. 
Συνελεύσεως. ’Επιτρέψατε μου νά 
καταθέσω τό στοιχείον πού έχω είς 
χείρας μου καί άπό κεί καί πέρα δέν 
θά πώ τίποτε άλλον.

Τ ά ίδιον1 μέλος: Ό
μιλε! μακράν τον μικροφώνου μή ά- 
κοιόμενος.

κ. Μ π α μ ί χ. α ; : Λυπάμαι 
κύριε συνάδελφε, αλλά έχοι ύποχρέ- 
ωση νά καταγγείλω ένα στοιχείον τδ 
όποιον έχω γιά τό ’Ασφαλιστικόν.

Αύτό τό οποίον είπε ό κ. Ποόε 
δρος, Παναγιώτης Θεοφανόπουλος 
διάψεύιδεται άπό επιστολήν ή οποία 
έχει. τήν υπογραφήν τον καί ημερο
μηνία 1.10.75, είς τήν όποιαν Χέει 
δτι έπληροφορήθη τό ’Ασφαλιστικόν 
θέμα άπό τά; εφημερίδας καί άπό 
μίαν συγκέντρωσιν τής όποιας τήν 
πρωτοβουλίαν είχα έγώ είς τήν Θεσ
σαλονίκη.

’ Κτίσης θά παρακαλέσω τόν κ. Δη- 
μητρόπουλον, ή τόν κ. Πρόεδρο, ε
πειδή άκουσα δτι ή Διοίκησις έκανε 
συγκεκριμένες προτάσεις γιά τό θέ
μα τών μή Πτυχιούχων νά μάς τις 
πή. Θά τις δι αβάσουν καί οί συνά
δελφοι, οί όποιοι δέν είναι παρόντες. 
Παρακαλώ τό προεδρείον νά μάς 
πή ποιες είναι οί συγκεκριμένες προ
τάσεις γιά τούς μή πτυχιούχους.

’Επίσης υπάρχει μία όιάστασις με
ταξύ τού Προέδρου καί τού Γενικού 
Γραμμαιτέως τού Συλλόγου. Ό μέν 
Πρόεδρος μάς είπε δτι άπεφασίσθη 
ή απεργία γιά τούς μή πτυχιούχους, 
ό δέ κ. Δημητρόπουλος μάς είπε δτι 
δέν άπεφασίσθη. Ποιος άπό τοΰ; δυο 
μάς είπε τήν αλήθεια δέν ξέρω. Πα
ρακαλώ αν θέλουν άς τό διευκρινί
σουν. Ευχαριστώ.

κού, δέν έξέδωσε μία ανακοίνωση 
ενάντιάν τής Διοικήσεως, νά λέη δτν 
εμείς ζητήσαμε σχολή νά παίρνουμε 
χρόνια καί αν ακόμη ίγίνετο ή σχολή 
καί είναι λάθος καί θά πώ γιατί εί
ναι λάθος νά γίνη ή σχολή αυτή έ-

δέ θέμα, όπως τού λέγαμε εμείς, δ
ταν είμασταν αντιπολίτευση τού κυ
ρίου Π (σκοπού.

Νομίζω δτι τό πιό σωστό είναι νά 
γίνεται κριτική στις ένέργειε ς αύτού 
τού Διοικητικού Συμβουλίου, δχι νά

ΑΝΤ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 

’Οδοντίατρος

όδός Κάνιγγος 7, Β’ όροφος 

Τηλ. 630.277, Τιμολ. ΤΥΠΕΤ

πρεπ$ ή Διοίκηση νά μάς πή σαφώς προσπαθούμε νά τδ ρίξουμε. Διότι κύ- 
τί προωθήσεις θά παίρνουν οί φοι- ριοι συνάδελφοι, άν γίνη αύτό τό 
τώντές σ’ αυτήν. πράγμα, πρώτα άτ’ δλα θά σκεφθή-

’Αλλά ερωτώ κύριοι σιχνάδελφοι. ί τε ζονΓ χρονον ό οποίο; θα άπαιτη-
Ποία σχολή νά παρακολουθήσουν οί | *6 '* όποιος δέν μπορεί νά είναι ό-
νεώτεροι βέβαια συνάδελφοι. ’Εκεί- λιγωτερος τοί’λαχιστοτ· τών δυο μη-
νη τήν σχ,ολή τής έπιμορφώσεως είς ί v‘*>v άέχρι τις νέες αρχαιρεσίες.

Δρ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΘ. ΚΑΣΤΑΝΑΣ
Καρδιολόγος

ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΣ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. 
Ηπείρου 6, Τηλεφ. άρ. 8215982 
ΔΕΧΕΤΑΙ: ζαθήμ,ερινώς 6—8 

πλήν Τετάρτης χα! Σαββάτου

τήν όποια κατ’ ούδένα τρόπο κατά 
τό Σύνταγμα καί κατά τούς νόμους 
δέν θά απαγορεύεται ή παρακολού- 
θησίς της καί άπό πτυχιούχους; Δέν 
έχουν τό δικαίωμα νά έπιμορφωθοΰν 
οί πιτυχιοΰχοι στήν Τράπεζα; Πώς 
καί ποιος θά τούις τό άρνηθεί;

Θά πήγαιναν λοιπόν καί αύτοί στή 
σχολή καί μετά θά απαντούσαν καί 
πολύ σωστά νά πάρουν καί αύτοί τήν 
προώθηση.

κ. Πρόεδρος Γ,Σ.: Συ
νάδελφε Μπαμίχα, σάς παρακαλώ 
πάρα πολύ.

κ. Μ π α μ ί χ α ς : Π αρακα
λώ κύριε Πρόεδρε, τό θέμα είναι θε
μελιώδες για μένα.

κ. Πρόεδρος Γ.Σ.: Νά 
μέ άκοΰστε μια στιγμή. Νά συντσ- 
μεύσετε δσο τό δυνατόν γιατί είναι 
ήδη 10 ή ώρα.

κ. Μπαμίχας: Τό ξέρω

Είς αι’νιον τόν χρόνον τών δυόμισι’ 
μηνών, ποιο; θά μάς αντιπροσώπευ
ση; Πώς θά αντιπροσωπεύονται τά 
κοινά μας;

(Κωδωνοκρουσίαι, διαμαρτυρία".)
κ. Μπαμίχας (’Απευθυ

νόμενος πρό; φωνασκούντα συνάδελ
φο) : Νά τό καταγγεί?.ετε αν σάς 
πούλησαν άπό τό μικρόφωνο κύριε 
συνάδελφε. ’Όχι άπό τή θέση σας.

Συνάδελφοι, κατεβαίνοντας άπό τό 
βήμα καί ευχαριστώντας σάς λέγω 
καί πάλιν δτι οί εκλογές δέν πρέπει 
νά γίνουν τώρα, δέν ξέρω αν θά πρέ- 
πη νά γίνουν σέ έξι μήνες, δέν ξέρω 
αν θά πρέπει νά γίνουν σέ ένα χρό
νο. Τό νά διακωμωδούμε δμως τά 
θέματά μας, διότι βλέπω δτι υπάρ
χει μία διάιθεσις άπό τήν αριστερή 
πλευρά τής αιθούσης, δέν ξέρω πού 
είναι έντεταγμένοι συνδικαλιστικά); 
αύτοί οί συνάδελφοι, βλέπω pmo; τόν
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δελφος ·10 μετοχές καί θά σανέβαι
νε αύτό τό όποιον πολλά Ευρωπαϊκά 
κράτη κάνουν είς τού; έργάτες τους.

Άντ’ αύτού μοιράζεται ό αποταμι
ευμένος μας "ιδρώτας είς τούς μετό
χους, συνεχώς. Κάνω πρότασιν στή 
Συνέλευσή σα νά επιδαθή ι|ό>φισμα 
είς τόν κύριον 'Αγγελόιτουλον, νά μή 
δώση μέρισμα φέτος είς, τούς μετό
χους, αφού τούς έδωσε τί; μετοχές 
καί τό μέρισμα νά άχθη είς πίστωσιν 

! τών δήθεν οφειλών τών ασφαλιστι
κών μας ταμείων. ’’Ετσι θά άντιμε- 
τωαισθή δι’ ολίγον ή άνισος μετα- 
χιειίρησίς μας άπέναντι ατούς μετό
χους.

’’Ας μήν κάνουμε σύγχυσιν. Τά ά- 
I σφαλιστικά μας ταμεία δέν οφείλουν 

σέ κανένα, απεναντίας έχοι*ν άπαί- 
τηση άπό τόν εργοδότη.

(Χειροκροτήματα I 
Ό κύριος Πρόεδρος, σάς ομίλησε 

περί τής σφυριλατήσεως τής ένότη- 
τος μεταξύ τού Προσωπικού τής 
Τραπέζης.

Πράγματι είναι ό ακρογωνιαίος λί
θος γιά νά μπορέσουμε νά υλοποιή
σουμε τά ύπαβληθέντα αιτήματα, είς 
τόν ’Εργοδότη. Καί πέραν άπό τήν 
ένατυίησιν τών δύο βασικών Συλλό
γων,. που γιά τήν ενοποίηση είχε γί- 

| νει σχετική τροποποίηση τού Κατα
στατικού άπό τό 1959, θέλω να πώ 

, οτι. τό Συμβούλιο σέ μια απόφασή 
του πρόσφατη, ασχολήθηκε μέ αυτό, 
και είναι πρό; τιμήν τών μελών του 
πού άνεγνώρισαν δτι ή δημιουργία 
Συλλόγων ειδικής Κατηγορίας Συνα- 

; δέλφων ή ή ίίπαρξις τοιούτων είναι 
καταδικαστέα, διότι ακριβώς χωρίζει 
τό προσωπικό σέ κατηγορίες.

(Χειροκροτήματα ι 
Είναι προς τιμήν ειδικά τού κυρίου 

Δημητρόπουλου ό όποιος έ ψήφισε ΰ- 
; πέρ αυτής τής προτάσεω; καταδικά
ζοντας οϋτω τήν ϋπαρξιν τής ειδι
κής όιιάδο; τής όποιας ηγείτο.

ι Χειροκροτήματα)
Αφού τελείωσα κύριοι συνάδελ

φοι. τήν κριτικήν μου επί τών πεπρα
γμένων τού Δ.Σ. γιά νά μή σάς'α
πασχολήσω διότι καί.ή υγεία μου δέν 
τό επιτρέπει α; μού σνγχωρέσει ύ 
κύριος Θεοφανόπουλος νά θίξω ένα 
άλλο θέμα τό οποίον κακώς κατά τή 
γνώμη μου δέν τό περί έλαβε ό ίδιος 
είς τήν ήμερησίαν διάταξιν,

Αιατί κακώς; Διότι, κύριοι συνά
δελφοι, δύο θέματα είναι εκείνα πού 
σήμερα ταρακουνάνε τόν Ελληνισμό, 
καί τόν εργατικά κόσμο. Τό ένα θέ
μα -είναι, ό εξοπλισμός έκ μέρους τή; 
Αμερικής τών Τούρκων γιά νά μά; 

κατασπαράξουν καί το άλλο θέμα, εί
ναι τό άντ εργατικό νομοσχέδιο τον 
Λάσκαρη.

(Χειροκροτήματα ι 
’Εάν δέν έπωφειληθοϋμ,ε άπό τήν 

σημερινή μας Γενική Συνέλει·ση νά 
συζητήσουμε έν έκτάσει καί νά λά- 
βωμεν αποφάσεις επ’ αύτού τού καυ
τού θέματος, τότε είναι σάν νά α
φήνουμε τόν «γάμο καί νά πηγαίνου
με γιά πουρνάρια».

(Χει ρ οκ-ρο τήματ α)
Τό άντιεργατικο αύτό νομοσχέδιο, 

τού κυρίου Λάσκαρη, είναι φτιαγμέ
νο κατ’ εικόνα καί όμοίωσίν του. Τό 
λέγω αύτό κύριοι συνάδελφοι, έν 
πλήριε-ι γνο'ισ-ει τής σημασία; τών 
λόγων μου. Είς τήν Γενική Σννέλεν- 
σιν τού Νοεμβρίου, είχα τήν ευκαι
ρία νά πώ τό τί έ-στ’ι κύριο; Λά
σκαρη;.

Δέν ξέρω αν διόσαιτε σημασία σέ 
αΐ-τά τά οποία ακούσατε τότε ή δια
βάσατε μετά -εί; τήν «Τραπεζιτικήν» 
καί πρόσθ-εσα δτι εύχομαι — επειδή 
ώρισμένοι τότε άπό τούς άκροατάΐ 
είπον, μά πάλι γιά τόν κύριο Λά
σκαρη θά μιλήσετε; — εύχομαι κύ
ριοι συνάδελφοι νά μή μά; άπασχο- 
λιίσει π?.έον καί νά μήν έπαληθευ- 
θούν οί φόβοι μου.

Δυστυχώς δμοις έπαΐ.ήθεύθησαν 
καί μ-αλι,στα στό πιό σύντομο χρονικά 
διάστημα. Καί γιά νά σάς εξηγήσω 
μέ λίγα λόγια ,ποιος είναι ό κύριο; 
Λάσκαρη;, σάς λέγω δτι ό κύριος 
'Υπουργός μας είναι γνήσιον τέκνον 
τών Μακρή, Πασατζή καί. Θεοδο'ι- 
ρου.

Δέν τούς ξέρετε έσεΐς, αυτούς τού; 
έργατοπατέρες άλλά γιά νά βαδίσετε 
σωστά είς τήν άντιμετώπισιν τών 
σιινδ-ικαλιστικών μας πραγμάτων θά 
πρέπει, νά μαθαίνετε καί τήν ιστορία, 
τού συνδικαλισμού τής Χώρας καί 
καθήκον τού έκάστοτε διοικητικού 
συμβουλίου είναι διά δημοσιεύσεων, 
νμ ένημερο'ινη τό χρόνο τούς συνα
δέλφου; δλους· γιά τό πώς εξελίχθη
κε τό Συνδικ-αλι-σιτκό κίνημα στή 
Χοίροι μας, Οί παλαιότεροι ξέρουν τί 
έστί Π-ασατξής καί τ) έστί Μακρής. 
’Τ.τήρξαν γιά μιά 20ετία οί μεγα
λύτεροι εχθροί τών εργατοϋπαλλή
λων καί τού γνι>σιου συνδικαλισμού, 

Μέσα σέ αύτό τό περιβάλλον, ή- 
τμγ από μικρό παιδί δ κύριος Λά- 
σκαρηξ, έσπούδασ-ε Νομικά καί έγι
νε νομικός σύμβοιί/.ρς τής Γ.Σ.ΕήΕ. 
Λοιπόν, ή γνιήμη μου είναι ρτι έγα- 
?μιυχήθηκε μέ τό πνεύμα τού Μακρή. 
Ό Μακρής ήταν 6 κλασσικός τύπος - 
τού εργατοπατέρα. ΤΗταν ό πρώτο; 
διδάξας τόν καττιθννόμενιι συνδικα
λισμό τόν όποιον έπετύγχανε. μέ τά 
Σωματεία «Σφραγίδες».

Ποτέ ή γνιόμη τών πολυπληθών 
ζωντανών Σωματείων δέν έγένετο 
Αποδεκτή διότι έξονδετ-ε,ρώνετο μέ 
τις άποφάσει; τών Σωματείων Σφρα
γίδων, πού είτε ήταν Ανύπαρκτα είτε

αριθμούσαν ελάχιστα μονάχα μέλη, 
• πιστά τσιράκια τού εργατοπατέρα.

Ό κύριος Μακρής ό ίδιος, γιά νά 
καταλάβετε, αν καί ήταν υπάλληλος 
τού ΟΤΕ, εξελεγε-το ώ; πρόεδρος 
τών άνθοκηπουρών Κηφισιάς, οί δέ 
άλλοι είχον ανάλογα πόστα. Τό νο
μοσχέδιο τό ύπό κρίσην, κύριοι συνά
δελφοι, τό όποιον άλλοι, θά σάς ανα
πτύξουν, έγινε σάν συνέχεια τού νό- 
μοσχεδίου 6175. Καί τά δύο έ'χοιν 
κοινό πατέρα. Τό δει'ιτερο σιιμπληριίι- 
νει. τό πρώτο.

Τό νομοσχέδιο 6 I 75 έδωσε τήν ευ
καιρία στον κύριο Λάσκαρη νά άνα- 
δείξη Διοικήσεις αρεστές προς αυ
τόν. Τώρα δι’ αυτού τού Νομοσχε
δίου θέλει νά διαιοννίση τήν Διοίκη
ση τών Σωματείων άπό αύτά τά Συμ
βούλια.

Σάς είπα, ότι άλλος συνάδελφο; 
θά σάς άναιπτύξη τό νομοσχέδιο. ’Ε
γώ θά σάς διαβάσω κάτι τό όποιον 
είναι μιά προέκδοσις τού νομοσχεδίου 
ή όποια άπαγορειίει είς άλλα πρόσω
πα, έκτος άπό τά Διοικητικά Συμ
βούλια, νά έπιλαμβάνιονται θεμάτων 
ιών εργαζόμενων. Καί ή προέκδοση 
αυτή, δέν ξέρω αν -είναι τιη;αί-α ή εί
ναι μελετημένη, εκφράζεται άπό τόν 
αξιότιμο Πρόεδρο τού Συλλόγου μας 
εις τό κύριον άρθρον τής «Τραπεζι

τικής». Λέει συγκεκριμένα: «Άπό 
τήν πρώτην στιγμήν έξ άλλου δ η
λιάσαμε πρός τήν Διοίκησιν τής Τρα- 
πέζης, ότι θά μάς βρή κ-αθέτως αν
τιθέτους, σέ κάθε περίπτιοση πού θά 
ζητούσε ή πού θά δεχόταν σέ συζή
τηση επί θεμάτοιν τού προσωπικού με
ρίδα αύτού ή εκπροσώπου; όποιουδή- 
ποτε συνδέσμου ή άλλης μορφής εκ
προσωπήσει»;, πλήν τής εκπροσωπή
σει»; τον Συλλόγου».

Δηλαδή καί ό κύριος Λάσκαρη; 
καί ό κύριος Θεοφανόπουλος άπό κοι
νές ιδέες κινούμενοι, άφαιρούν τό 
δικαίομια άπό άλλους συναδέλφου; 
νά θέσουνε ίιπ’ οψιν τον έργοδότι;, 
θέματα τά οποία κατά τήν γνώμη 
τους παρέλειηπ νά θέση . τό Διοικη
τικό Συμβούλιο.

Άλλά γιά νά τελειώνω, επειδή δυ
σανασχετούν ώρισμένοι συνάδελφοι, 
γιά μένα δέν τίθεται θέμα μόνο κα
ταδίκης τού νομοσχεδίου ή νά άπο- 
συρθή τό νομοσχέδιο, διότι ά κύριο; 
Λάσκαρη; μπορεί νά γεννήσει πολλά 
τέτοια.

Τό καλύτερο είναι κατά τή γνώμη 
μου, ό κύριος Λάσκαρη; νά πάψη νά 
είναι ’Υπουργός ’ Απασχολήσεως. 
Μόνο έ'τσι θά ήσΐ'χάσονμε καί εμείς 
καί ή Κυβέρνηση.

(Χειροκροτήματα ι

Η ίριίΐίο ΙΒΪ ΒΙΙΪΐίΕίφΟΙ I. Μ U λ ω V Β
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΉΝ 6η ΣΕΛ.)

ριδάχης, βατττίσθηκε σήμερα δημο
κρατικός. Και .γιατί έν πάση περι- 
πτώσει ή Τραπεζιτική νά συντάσσε- 
ται από ένα άτομο, άπό κάποιον 
Σπυριδάκη, πού νά τσεπώνη τά χι
λιάρικα;

Δέν υπάρχουν συνάδελφοι πού ξέ
ρουν νά γράψουν, πού ξέρουν τά 
προβλήματά μας, νά φτιάξουν -μία 
επιτροπή καί νά δουλέψουν στήν έ- 
φημερίδ-- μας, καί χωρίς νά πληρω
θούνε;

(Χειροκροτήματα)
Θά έπρεπε νά τό έχουν σκεφτή 

αύτό. Ακόμα ό κύριος Θεοφανό
πουλος εμφάνισε σάν δικά του επι
τεύγματα τά αποτελέσματα τής έ- 
ξομοίωσης μέ τήν Τράπεζα τής Έλ 
λάδος.
Ποια ή στάση τού κυρίου Θεοφανό- 
πουλου σάν διορισμένου Γεν. Γραμ
ματέα τής ΟΤΟΕ, όταν τόν Ια
νουάριο 76 έγινε ή νέα Κυβερνητι
κή επίθεση εναντίον τών ταμείων 
μας; Έπρεπε πρώτα νά κυκλοφο- 
ρήση μέσα στήν Τράπεζα ή ανακοί
νωση καταγγελίας τής Δημοκροσι- 
κής Συνδικαλιστικής Συνεργασίας, 
γιά νά πληροφο,ρήση καί νά κινητο
ποίηση τό Προσωπικό καί μετά νά 
καλέση ό κύριος Θεοφανόπουλος τό 
Διοικητικό Συμβούλιο γιά νά~ τό έ
νημερώση ! Υπάρχουν συγκεκριμέ
νες ημερομηνίες πάνω σ’ αύτό.

Βεβαίως ατά πλαίσια τής ΟΤΟΕ 
έγιναν ενέργειες, σέ μάς δμως...

"Εν μέλος: Ημερομηνίες νά 
μάς πής.

κ. Μυλωνάς: Θά σάς πώ ά- 
μέσως ήμερομηνίες είναι πολύ απλό 
άρκεΐ νά δούμε τήν άνακοίνωση αυ
τή τής Δ.Σ.Σ.

(Κωδωνοκρουσία! — ταυτόχρονοι 
συζητήσεις) ·

κ. Ρωσσέτης: Όμιλεί μα
κράν τοΰ μικροφώνου μή άκουόμε
νος.

κ. Μυλωνάς: Ναι νά πάτε 
στό Δικαστήριο κύριε Ρωσσέτη, καί 
σείς εΐσθε γνωστός γιά ώρισμένα 
πράγματα. Δέν άναφέρθηκα σέ σάς. 
Ό ρόλος σας στήν ΕΠ.ΟΚ καί στήν 
Ελληνική Λέσχη, είναι γνωστός...

(Θόρυβος — Κωδωνοκρουσίαι)
Σάς παρακαλώ κύριε Ρωσσέτη 

δέν σάς διέκαψα, ούτε καί θά σάς 
διακόψω. Αύτά είναι γιά δημιουργία 
εντυπώσεων.

Γιά νά μήν ταλαπτωρεΐται ή Συν
έλευση.

Συνάδελφοι βεβαίως γιά τό θέμα 
τών ασφαλιστικών μας ταμείων ενα 
θέμα πάρα πολύ καυτό, έγιναν ώ- 
ρισμένες εκδηλώσεις καί κινητοποι
ήσεις. "Εγιναν άπό τήν πλευρά τής 
ΟΤΟΕ. ’Αλλά τό κάθε Σωματείο, ό 
κάθε Τραπεζικός Σύλλογος έπρεπε 
νά κινηδή καί μόνος του στό χώρο 
του. Καί σ’ αύτό έχουμε νά παρα
τηρήσουμε καί νά πληροφορήσουμε 
τόν κύριο Θεοφανόπουλο ότι ό άγώ- 
νας δέν γίνεται άπό δύο ή τρεις αν
θρώπους σέ κάποιο γραφείο τής Ο. 
Τ.Ο.Ε., άλλά γίνεται μέ συνεχή ε
νημέρωση, επαφή, προβληματισμό 
καί κινητοποίηση όλων τών εργαζο
μένων. "Εχει αύτό σημασία. Τότε 
θά ξέρουμε γιατί ακριβώς γίνεται q 
αγώνας, τότε θά πιστέψουμε στον 
Αγώνα καί τότε, άν ακόμα εκείνοι 
πού μποτίήεται τόν διευθύνουν 
κάνουν κάποιο λάθος, θά f^opEgou- 
με να τούς ελέγξουμε. Καί έχει ση- 
μασία νά ελέγχουμε τούς συνδικα
λιστές μας.

Άλλά ό κ. Θεοφανόπουλος διατύ
πωσε τή γνώμη του πάνω στό θέμα 
αύτό άπό τό βήμα τού 7ου Συνε·: 
δρίου τής Ο.Τ.Ο.Ε., δταν είχε τή 
θράσος νά χαρακτη,ρίση τούς αγώ
νες' τών έργαζομένων πεζοδρόμιο!

Τό ίδιο παρατηρήθηκε καί γιά Τή 
άντεργατικό νομοσχέδιο τού Αάσχα- 
ρη. ΚαΛοΰνται οϊ φυνάδελφο) σ| Α
περγία, χωρίς νά ξέρομν ποιο άκρι- 
6ώς είναι καί τί σεγκεκριμένα πθά= 
βλέπει αύτό τό νομοσχέδις,

’Ακόμα, ό κύριος Θεοφανόπουλος 
πώς προώθησε τήν τροποποίηση τού 
καταστατικού τού Συλλόγου μας, 
πού είναι οί εισηγήσεις του ,δημο
σιευμένες στήν Τραπεζητική, πού 
είναι ό διάλογος μέ δλους τούς συν
αδέλφους;

Στό σημείο αύτό καταγγέλουμε 
τό Προεδρείο τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου, δτι δέν συμμορφώθηκε μέ 
τήν εντολή τής Γενικής Συνέλευσης, 
στις 10)11)75, γιατί ούτε καν ξε
κίνησε τήν σχετική διαδικασία γιά 
τήν άλλαγή τού καταστατικού μας.

Πώς ό κύριος Θεοφανόπουλος έ- 
νήργησε γιά νά προστατεύση τά 
συνδικαλιστικά δικαιώματα τών ερ
γαζομένων, δταν άϋτά παραβιάζον
ταν ατό 10 Συνέδριο τού Έργατο- 
υπαλληλικοΰ Κέντρου ’Αθηνών; Τΐ 

| έκανε; Άντίθεται ή Δημοκρατική 
Συνδικαλιστική Συνεργασία μέ αί
σθημα ευθύνης, έστειλε τηλεγράφη
μα καί κατάγγειλε τις διάφορες 
άντ τυνδικαλιστικές μεθοδεύσεις. -

Γιατΐ ό κύριος Θεοφανόπουλος 
στις 9)3)76 συνέχαρη τήν κυβέρ
νηση άπό τά μέσα· μαζικής ενημέ
ρωσης; "Η κάνω λάθος; Μήπως γι
ατί ή κυβέρνηση έναντιώθηκε στους
βιομηχάνους, ή γιατί ετοίμαζε τό 
άντεργατικό της νομοσχέδιο έκτρω
μα;

Ρωτάμε τόν κύριο Θεοφανόπουλο 
πώς καί γιατί δέν προώθησε σάν 
Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβου
λίου τοΰ Συλλόγου τής ΕΤΕ καί 
σάν Γραμματέας τής ΟΤΟΕ τό αί
τημα τών αυξήσεων τών άποδοχών 
μας; Τό βασικό μας αίτημα συνά
δελφοι, οΐ αυξήσεις μας...

(Χειροκροτήματα)
...καί μάλιστα σέ τιμαριθμική βά
ση! "Εγινε καμμία .εκδήλωση γι’ 
αύτό τό θέμα; ΤΙ περμένουμε μακα
ρίως δέν μπορώ νά καταλάβω.

Ρωτάμε τόν κύριο Θεοφανόπουλο, 
πώς προώθησε τήν εβδομάδα τών 
πέντε εργασίμων ήμερών, τό καυτό 
αύτό θέμα: πέντε ή μέρες γιά νά 
ξεχουράζωνται "οί εργαζόμενοι. Πώς 
προωθήθηκε τό θέμα αύτό;

Επίσης πώς προωθήθηκε τό θέ
μα τής τροποποίησης καί τού εκ
συγχρονισμού τού οργανισμού υ
πηρεσίας; Τό ξέρετε δτι είναι άνα- 
χρονιστικό άπό τό 1953; "Ολοι τό 
ξέρουμε καί ό κύριος Θεο9°!νόπου- 
λος.

Πώς προώθησε τά θέματα τά σχε
τικά μέ τήν οργάνωση καί τήν συλ
λογική έκφραση τών συναδέλφων; 
Καί έν πάση περιπτώσει πώς άντέ- 
δρασε στήν επαναφορά εκείνης τής 
επαίσχυντης εγκυκλίου τού Κοζώνη 
πού μετατρέπει δλους τούς νναδέλ 
ψους, σέ καιρό Δημοκρατίας, σέ ρα
γιάδες;

(Χειροκροτήματα)
Τί έκανε ό κύριος Θεοφανόπου

λος; Αύτά είναι τά θέματα πού μάς 
καίνε, δχι οΐ καρέκλες, τά όψφίτσια 
κλπ.

Γιά τή προώθηση όλων αυτών τών 
καυτών προβλημάτων. συνάδελφοι, 
όπως οί αποδοχές, τό πενθήμερο, οί 
συνθήκες δουλειάς, ή ασφάλιση, ή 
στέγαση, τά διάφορα επιδόματα, 
(τουριστικά, θέσεων), τώρα εδώ 
στήν Βόρειο 'Ελλάδα ή θέρμανση 
καί τά λοιπά, ή Δημοκρατική Συν
δικαλιστική Συνεργασίμ απαιτεί ά
πό τό Προεδρείο τοή Σύλλογοι) νά 
προχωρήση σε συγκεκριμένες ενέρ
γειες καί νά κλιμάκωση τόν άγώνα. 
Αυτή είναι άηό γήν Δημοκρατική 
Συνδιχ. Συνεργασία στή όνομα 
λιστική Συνεργασία καί στό όνομα 
τών συναδέλφων ή τελευταία προει
δοποίηση. ’Εάν δέν θέλει ό κύριος 
Θεοφανόπουλος, ή δέν μπορεί νά το 
κάνη, τότε ή Δημοκρατική Συνδικα
λιστική Συνεργρσίρ, θά καλέση τις 
συνδικαλιστικές κινήσεις καί όλους 
δλους τούς συναδέλφους, νά ρυργήτ 
σουν έπιτροπές άγώνα γιά νά προ
ωθηθούν τά διίκαια αιτήματα μας.

Εύχαριστώ συνάδελφοι,
(Χειροκροτήματα)
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ψύσεω;, φύση πολύ αόριστη έξ άν- 
τιν.ι-ι,μενυυ, κι επιτρέπει τήν άπεργία 
για επαγγελματικού; λόγους, στήν 
πραγματικότητα μεσφ τής απαγόρευ
σης απαγορεύει κι. αυτό τό οποίον 
στέργει. Ή κοινωνική πραγματικό
τητα είναι πολύπλοκη καί δεν μπαί
νουν φράγματα στις διάφορες εκδη
λώσεις της, όπως καί κανένα φρά-, 
γμα δεν μπαίνει στήν ίδια τ·ή ζωή.

Κι’ ερχόμαστε στό τέταρτο καί 
σπουδαιότερο πρόβλημα, γιά τήν μ? 
δια τί|ν απεργία: τήν ομαλή διεξα
γωγή της. Βέβαια είναι εύνόη,το, 
πώς ή απεργία έχει έ*α χαρακτήρα 
βίαιο άπό τήν ίδια της τήν φύση, 
γιά νά έχει όμως επιτυχία πρέπει 
νά είναι κάνω άπο τόν έλεγχο τών 
απεργών. "Οταν σέ μία απεργία μας 
μπαίνουν στήν Τράπεζα απεργοσπά
στες —σ’ ένα σύνολο 10.000 ύπαλ- 
λήλων καί μόνο άπό τόν νόμο τών 
πιθανοτήτων είναι βέβαιο πώς θά 
βρεθούν καί λίγοι τέτοιοι, ιδιαίτερα 
σε μιά άπεργία μακρόχρονη.— ή ο
μαλή διεξανοιγή τής απεργίας άμε
σα κινδυνεύει. Τό ίδιο κινδυνεύει 
καί μέ τήν απειλή τής · απόλυσης ή 
καί μια; μετάθεσης δοσμένου; μερι
κών «πρωταιτίων».

Άφαιρώντας έτσι ιίπό τήν απερ
γία τά κύρια χαρακτηριστικά της, 
μέ τό πρόσχημα τής προστασία; της 
στήν ουσία τήν -καταργεί άπό τήν 
κοινωνική πρακτική. Άφαιρεϊ έτσι, 
τό βασικότερο όπλο μας κατά τών 
έργοδοτι.κών αυθαιρεσιών καί σέ ά
μεσο κίνδυνο βάζει, τήν ίδια μας 
τήν συνδικαλιστική ζωή, επειδή α
κριβώς τήν βγάζει άπό τόν έλεγχο 
τών εργαζομένων κι’ εννοεί τόν ερ
γατοπατερισμό.

Δέν μείναμε ωστόσο συνάδελφοι μέ 
σταυρωμένα τά χέρια. Ή απειλή δέν 
μάς άφησε αδιάφορους. Μόνο πού 
δέν άντιδοάσαμε σωστά κι αΰτό θά 
θό πληρώσουμε .ακριβά σέ λίγο, άν 
έγκαιρα δέν διορθώσουμε τά λάθη 
μας. Τά λάθη βέβαια δέν είναι α
κριβώς δικά μας, άφον έμεΐς δέν α
ποφασίζουμε γιά τίποτε κι αποτελού
με τήν σιωπηρή ακουστική πελατεία 
τών συνελεύσεων. Είναι τής συνδικα
λιστικής αας ηγεσίας. Είναι λοιπόν 
αδιανόητο νά στέρξονμε στον τυπι
κά χαρακτήρα τής σημερινής συνέ
λευση; καί νά μήν τά θίξουμε.

’Έχουμε τήν πρόθεση νά κάνουμε 
μία καταγγελία. Μπροστά στά μάτια 
μα; παίχθηκε ένα παιχνίδι, πάντοτε 
σέ βάρος μας. Η αρχική τοποθέτη
ση τής ΟΤΟΕ, τοποθέτηση σωστή 
στήν ουσία της, γιά άπεργιακο α
γώνα μέ στόχο τήν ανάκληση τού νο
μοσχεδίου μεταμορφο'ιθηκε στις φρά
σεις δέν μάς «άφορά τό νομοσχέδιο» 
κλπ. καί μέσα άπό μία προσπάθεια 
νά μπερδευτούμε μέσω συνεχών ανα
κοινώσεων, εκφύλισε σέ λίγε; μέρες 
όλες μας τις δυνατότητες γιά τήν ε
πιτυχία αύτής τής ανάκλησης. Πα
ρακάτω θά-εξηγηθούμε σαφέστερα. 
Μά πρώτα ας ξεκαθαρίσουμε τί ση
μαίνουν τά λόγια πού ακούσαμε καί 
δεχτούμε, ούτε μία βούκα ψωμί άπό 
μας τούς άλλους εργαζόμενους γιά 
νά μάς συμπαρασταθούν, μά μόνοι 
μας θά μείνουμε. Δέν είναι θέμα λοι- j 
πόν τί μάς άφορά άπό τό νομοσχέ- 
διο καί τί όχι. Μάς άφορά κάθε ιου 
γραμμή, κάθε τον λέξη. Καί δέν εί
μαστε διατεθειμένοι ούτε μία λέξη νά 
διαβάσαμε τί; μέρες αυτές. Τί ση- ! 
μαίνει ν’ άποσυρθή τό νομοσχέδιο, τί | 
σημαίνει νά αναβληθεί ή συζήτησή j 
του, τί σημαίνει δέν μά; άφορά.

Ν’ άποσυρθή τό νομοσχέδιο, εί
ναι κατ’ αρχήν μιά νίκη, πού θά εί
ναι. όμως δίχως περιεχόμενο αν μέσα 
άπο τήν αγωνιστική μας ετοιμότητα 
δέν διασφαλιστή ή απαγόρευση τής 
επανεμφάνισής του μέ άλλο όνομα 
καί σχήμα. Ν’ άναβληθή ή συζήτη
σή τον, δέν σημαίνει τίποτε: τό νο
μοσχέδιο δέν πρόκειται άπό μόνο του 
ν’ αλλάξει τί; επόμενες μέρες, πε- 
ριμένοντα; μιά άλλη αντιπροσωπεία 
νά τό συζητήση. Καί γιατί νά τό συ
ζητήσει; δέν μάς χρειάζεται τό νο
μοσχέδιο. Πρέπει ν’ άποσυρθή κι ό
χι. νά τό συζητούμε. "Οσο γιά ιό 
ότι δέν μά; άφορά, αυτό είναι φάρ
σα. “Αν δέν μάς αφορούν οί ειδικές 
διατάξεις, μάς άφορά τό νομοσχέ
διο ολόκληρο, κι ή άπεργία δέν κη
ρύχθηκε γιά τί; ειδικέ; διατάξεις μά 
γιά ολόκληρο τό νομοσχέδιο. Κι ύ
στερα αν χωριστά, σέ κάποιο άλλο 
νομοσχέδιο, όπως ύπασχέθηκε ό υ
πουργός — μάς ξαναβάλουν σέ Τϊνά- 
λσγες ειδικές ρυθμίσεις γίνεται Αντι
ληπτό, πώς δέν θάχουμε στό πλάι 
τό στόμα μας καί τών παιδιών μα; 
νά βγάλουμε, γιά χάρη κάποιον υ
πουργού.

' φέρεται μονάχα γιά αναβολή τής συ
ζήτησης. Ή τροποποίηση τού αιτή
ματος δέν αιτιολογείται, αν καί φα
νερή καί ουσιαστική.

5.4.7(ϊ: Πλαστογράφηση σέ ανα
κοίνωση τών συλλόγων τής ΕΤΕ τής 
αρχικής διακηρύξεως τής ΟΤΟΕ κι 
αποπροσανατολισμός διότι : α) ή αν
τίθεση στό Ν Ι διο περιορίζεσαι σέ 
«επίμαχε;» διατάξεις μόνον. 6> Δια
στρεβλώνονται τά αιτήματα μέ τήν 
ενσωμάτωση τού πλαστού αιτήματος 
«τροποποίηση διατάξεων πσύ αφορούν 
τούς τραπεζικούς», γ) ’Αναφορά στή 
ματαίωση τής απεργίας, ενώ ή ανα
κοίνωση τής 6.4.76 τής ΟΤΟΕ μι
λά γιά αναστολή, διαφ>ορά ουσίας. 
’Έτσι ό Σύλλογός μας σέ ανακοίνω
ση' τού προεδρείου του διαστρέβλω
σε τις αρχικές’αποφάσεις τής ΟΤΟ
Ε. Τό αίτημά μας δέν ήταν ή χωρι
στή διακανόνιση μερικών επίμαχων 
διατάξεων, αλλά ή ανάκληση τού νο
μοσχεδίου, ολόκληρου τού νομοσχε
δίου. Αΰτό τό αίτημα πλαστογραφή- 
θηκε κι αλλάχτηκε άπό τό προεδρείο 
τού συλλόγου μας, ενώ τό προεδρείο 
τών ’Αθηνών, έβγαλε νέα ανακοίνω
ση πού διόρθωνε τό λάθος του.

’Έτσι ή κινητοποίησή μας, γιά τό 
νομοσχέδιο - παγίδα, έκφυλίσθηκε, j 
μέ πρωτοβουλία όχι τού εργοδότη, 
αλλά τής ίδιας τής εκλεγμένης συν
δικαλιστική; ηγεσίας μας.

'Ωστόσο συνάδελφοι δέν μιλούμε 
μόνον γιά εκφυλισμό προσώπων. Μι
λούμε γιά εκφυλισμό θεσμών. Οί. θε
σμοί τον συλλόγου πού κάποτε μά; 
χρησίμευαν στις διεκδικήσεις μας, 
σήμερα μάς εμποδίζουν. Σήμερα, εί
ναι απόλυτη ανάγκη γιά τήν συμμε
τοχή ολιον τών συναδέλφων στή 
διαμόρφωση τού συνδικαλιστικού μας 
γίγνεσθαι. Ή ανικανότητα τών ηγε
τών μας νά ΐιπηρετήροι*ν τά συμφέ
ροντα μας, δέν είναι μόνον κάτι πού 
τούς αφορά, σάν πρόσωπα, κάτι πού 
προέρχεται άπό τά δικά τους έλατ- 
τώματα μόνον. Είναι αποτέλεσμα τής 
δική; μας αποχής άπό τά συνδικα
λιστικό πράγματα, τής δική; μα; 
εγκατάλειψης στά χέρια τους τής ί
διας μα; τής ζωής, αποτέλεσμα σ’ 
ένα μεγάλο βαθμό τής άντικοινοβου- 
λευτικής τυραννίας.

Χαιρετίζοντας τήν σημερινή συνέ
λευση, καλώ όλου; τούς συνάδελ
φοί'; σ' έναν αγώνα γιά νά ξανα- 
πάρουν τόν σύλλογο στά χέρια τους, 
σ’ έναν άγο'ινα γιά τήν ανασύσταση 
τού συνδικαλιστικού μας κινήματος 
καί τήν εξύψωσή του στις ηρωικέ; 
παραδόσεις τού παρελθόντος.

’Εμπρός νά ξαναπάρουμε στά χέ
ρια μα; τόν σύλλογο, τόν δικό μας 
σύλλογο, γιά τήν διασφάλιση τών δι- 
καιωμάτων μας σάν εργαζομένων καί 
σάν πολιτών.

Ή ομιλία τοϋ συναδέλ. ΑΝΤ. ΓΡΥΛΛΟΥ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 8η ΣΕΛ.)

i-ΐά ακούσουμε καί τούς άλλους ό- 
μιλητάς.

(Ταυτόχρονοι συζητήσεις 
(Ταυτόχρονοι συζητήσεις) 

κ. Α. Γ ρ ύ λ λ ο ς: Κύριοι 
συνάδελφοι Οπή συνέχεια αισθάνο
μαι τήν υποχρέωση νά θίξω όσο μπο 
ρώ πιο λίγα, άλλά θέματα καυτά 
πού μάς έχουν ταλανίσει καί μάς τα 
λανίζουν συνέχεια.

Μή πτυχιοΰχοι. "Οχι μόνο σ’ αϋ- 
τό τό θέμα, άλλά σέ όποιοδήποτε 
θέμα μας καί σέ όποιοδήποτε πρό
βλημά μας δέν δικαιούμεθα, ούτε νά 
δημοκοποΰμε ούτε νά καπηλευόμεθα. 
Προσωπκιή μου άντίληψις είναι ή έ
ξης. Γιά τούς συναδέλφους πού μπή 
κάνε στήν ’Εθνική Τράπεζα, πριν άρ 
χίσουν οϊ προωθήσεις δι’ άποφάσεων 
τής πολιτείας. Ανακύπτει ήθικόν θέ 
μα, καί αΰτό γιά τούς παράντες συ 
ναδέλφους πτυχιούχους. "Ανακύπτει 
συνάδελφοι πτυχιοΰχοι καί θά πρέ
πει νά τό αντιμετωπίσετε μέ αίσθη
μα ευθύνης καί έντιμότητος. ’Ανα
κύπτει θέμα ηθικής τάξεως.

Ξεκινήσαμε μαζί καί δέν μάς είπε 
κανείς ότι στά μιοά τής διαδρομής 
ό ένας θά προηγηθή τού άλλου, χω 
ρίς νά υπεισέρχονται νέα κριτήρια 
άπό εκείνα πού προεβλέποντο ακρι
βώς κατά τήν πρόσληψή μας.

"Εν μέλος: Όμιλεΐ μα-

393 σταυρούς. Ευχαριστώ μέσα ά
πό τήν ψυχή μου τούς συναδέλφους 
πού μέ τιμούσαν τόσα χρόνια καί 
μέ τίμησαν καί τώρα. Άύτό γιά νά 
μή σάς δώσω άλλες έξηγήσεις καί 
γιά νά προσέξετε πάρα πολύ νά κρί 
νετε μέ αυστηρότητα τούς πάντες ά
πό' εμάς, άρχής γενομένης άπό μέ
να.

Σάς ευχαριστώ θερμά γιά τήν 
συμπαράστασή σας, γιά τήν έκτίμη 
σή σας, στήν όποια προσπάθησα ό
σο μπόρεσα νά άνταπορκιθώ. Ευ
χαριστώ καί πάλι.

(Χειροκροτήματα)

δραστικού νομοσχέδιου.
Σ' αυτό τό σοβαρότατο εχθρό 

πού απείλησε καί άκόμα απειλεί 
τούς έργαζομένους, απάντησε έπιφα 
νειακά άναμασώντας μόνο τις θέ
σεις τής ΓΣΕΕ. Μέ αυτόν τόν τρό- 

κράν τού μικροφώνου μή άκουόμενον. πο δέν κατορθώθηκε νά δοθή χαρα- 
κ. Πρόεδρος: Παρακα- κτήρας ιδιαίτερα άγωνιστικός στις 

λώ δέν είναι εκτός θέματος, έλέχθη εκδηλώσεις, πού τελικά δέ,ν έγιναν, 
σαν αύτά, άλλά νά συντομεύη δέν Καί αΰτό έγινε, πρώτον. Γιατί 
διεκόπη κανείς μέχρι τώρα, θά τούς δέν ήθέλησεε νά θυμηθή ότι έκτος ά-

Ή ομιλία τοϋ συναδέλφου
ΙΩΑΝΝΗ ΣΩΡΡΟΥ

κ. Σωρός: Εξήγηση πρώτη
καθαρή καί ξάστερη. Θά μιλήσω ένά 
μίση λεπτό μόνο.

Στά πλαίσια τής κριτικής τού Δι 
οικητικοΰ Συμβουλίου τού σημερι
νού διαπιστώνουμε καί καταγγέ- δτι έμεΤς ξέχωρο άπό τή συλλογ1κή 
Λουμε την απαραοεκτα χλιαρή στά
ση πού τήρησε στό θέμα τού άντι-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 7η ΣΕΑ.)

, στή Συνέλευση. Σάς καταγγέλω,- 
, καί σάς πληροφορώ ότι ή χούντα 
έπέρασε. 'Έχουμε δημοκρατία καί 
μπορούμε ελεύθερα να έκφράζουμε 
τις απόψεις μας.

κ. Α. Μ π α μ ί χ α ρ: Όμιλεΐ 
μακράν τού μικροφώνου μή άκουό- 

ι μένος.

κ. Α. Σ α ρ ρ ή ς: Δέν θά κά
νω κύριε Μπαμίχα προσωπική συή 
ζήτηση μαζί σας. Κύριε Πρόεδρε, 
θά μοΰ επιτρέψετε ή θά μιλήση ό κύ- 

! ριος Μπαμίχας, γιά νά ξέρουμε; 
Κύριοι σάς έπαναλαμβάνω ότι εϊμα- 
στε έργαζόμενοι καί νά τό καταλά
βετε καλά αύτό τό πράγμα.

Συνάδελφοι, έχουμε συγκεκριμέ
να αιτήματα καί στή διεκδίκηση αύ 
τών τών αιτημάτων μας βρισκόμα
στε αντιμέτωποι μέ τούς οιρμόδιους 
εκπροσώπους τής Κυβέρνησης. Ε
σείς μιλήσατε, κύριε Μπαμίχα, πριν 
λίγο, γιά τό νομοσχέδιο. Ποιόν κα
τηγορούσατε; Τόν κύριο Λάσκαρη 
δέν κατηγορούσατε; Τί είναι ό κύ
ριος Λάσκαρης κύριε Μπαμίχα; Δέν 
είναι ό εκπρόσωπος τής Κυβέρνη
σης; Δέν . είναι ό έμπνευστής τού 
νομοσχεδίου καί ό δημιουργός του;

(Ταυτόχρονοι συζητήσεις)

Κύριε. Πρόεδρε, δέν θέλω νά με- 
ροληπτήτε, οΐ περισσότεροι άπό 
τούς ομιλητές μίλησαν γιά τό νο
μοσχέδιο. Είμαστε αντίθετοι μέ τόν 
Λάσκαρη. Ό Λάσκαρης ποιανού έικ 
πρόσωπος είναι; Σάς έρωτώ, αύτό 
δέν είναι πολιτική, έγώ κάνω τήν 
πολιτική, πού σάς λέω ότι ή λύση 
πού δίνετε στά αιτήματα όλων τών 
εργαζομένων, μέσα στούς οποίους 
είμαστε, είναι οί άσαφέΐς δηλώσεις 
τών αρμοδίων τής Κυβέρνησης, αυ
τό πού έσεΐς προηγουμένως είπατε 
«Λάσκαρης καί Νομοσχέδιο», είναι 
απολύσεις συνδικαλιστών, γιατί 
μπορεί νά έρθουν καί στον χώρο 
μας κύριε Μπαμίχα οϊ .απολύσεις, 
όπως έγινε στήν χούντα κύριε Μπα
μίχα, είναι προκλητικές δηλώσεις 
τών εργοδοτών, είναι επιστρατεύσεις 
εργαζομένων κύριε Μπαμίχα, είναι 
τέλος νομοσχέδια πού κατατίθενται 
στή Βουλή γι’ αύτά τά όποια μιλή 
σατε καί περικλείουν μέσα τους ό
λο τό άντεργατικό μεγαλείο καί εΤ 
ναι όλα μεθοδευμένα, καί καλά στη
μένα γιά νά δημιουργοΰνται μέσα 
στούς χώρους δουλειάς μας φυγόκεν 
τρες τάσεις πού ξεγυμνώνουν τή δύ
ναμή μας. Πρέπει νά καταλάβουμε

κες κατά τών έχθρών ιμας, κατά τών 
αντιπάλων μας, όποιοι καί άν είναι 
αύτοί.

Πρέπει να διευκρινήσω ότι έμεΐς 
τάξαμε σάν σκοπό μας τήν σωστή 
ενημέρωσή σας καί τή σωστή κριτι
κή. ’Αλλά πρό παντός, ένα - άγώνα 
συνδικαλιστικής μόρφωσης καί δια
παιδαγώγησης. Μέ αξιοπρέπεια καί 
ευθύνη,τολμάμε τό κάθε τι, πού θά 
αποφασίσουμε μετά άπό σωοπή σκέ 
ψρ καί φρόνηση.

Τελειώνοντας συνάδελφοι, θέλω 
νά σάς υπενθυμίσω το υψιστο χρέος 
τής υπαλληλικής τάξης, στήν όποια 
καί έμεΐς ανήκουμε. Τό χρέος μας

αΰτό είναι ή έκ βάθρων αναμόρφω
ση τού συνδικαλιστικού κινήματος, 
γιά νά άποτελέση όπως έχω ξανα- 
πεΐ τό φρούριο καί τό προπύργιο 
τών συνδικαλιστικών καί κοινωνικών 
αγώνων.

Πάνω σ’ αύτή τή βάση, πάνω στή 
βάση συναδέλφωσης καί αλληλοσε
βασμού μεταξύ μας, σάς καλώ γιά 
καινούργιους στόχους, ιδανικούς, 
γιά τό άτομικό μας συμφέρον, πού 
όπως σάς είπα στήν αρχή συνυπάρ
χει καί συνιφίσταται στό γενικώτε- 
ρο συμφέρον.

Σάς ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα)

Η ομιλία ιοϊ συν. ΑΒ. Παπαχρήστου
κ. Παπαχρήστου: Κύ

ριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, 
σέβομαι καί τήν κόπωσιν καί τήν 
ταλαιπωρία σας, άλλά δυστυχώς ή 
ύποχρέωσίς μας, ή ΰποχρέωσις ή 
λογική;' ή ΰποχρέωσις ή συνδικαλι
στική μάς καθηλώνει έδώ καί μάς 
ύποχρεώνει νά άκοΰμε τις κρίσεις 
καί τις. άπόψεις έπί τών πεπρα
γμένων τών Διοικήσεων.

νά υποχρεώσουμε Διοικούντας νά 
παυσουν άνταγωνιζσμενοι μεταξύ 
των καί νά έπιδοθοΰν εις τήν έπί- 
λυσιν τών θεμάτων, τά όποια μάς 
όφοροΰν, άγάμεθα σέ θέσεις άλλες, 
τελείως αντίθετες άπό αύτές οί ό
ποιες συνηγορούν γιά τό συμφέρον 
τά μας.

Καί καλούμεθα, μετά τήν ταλαι
πωρία τών δύο μηνών τών άρχαιρε

Δηλώ καί πρός τόν κύριον Πράε- σιών, οί όποιες έλαβαν χώρα, νά 6-
δρον ότι θά υπάρξω σύντομος για 
νά είμαι εις τό πνεύμα τών συστά- 
σεών του.

Ή Αναγγελία τής συγκλήσεως 
τής Συνελεύσεως αύτής εις τήν Θεσ 
σαλονίκη, είναι άλήθεια δτι μάς έ- 
πλήρωσε χαράς καί ελπίδων, ότι έ·

ποστουμε τώρα και μια νεα τοιαυ- 
τη, χωρίς νά μάς έξηγοΰνται οί λό
γοι, διά τούς οποίους όδηγούμεθα 
εις τούτο.

Δέν είναι κύριοι σοβαρά πράγμα 
τα αύτά. "Ολες αύτές οί συζητή
σεις, όλες αύτές οί δισπραγματεύ

πί τέλους ή Διοίκησις τού ΣυλΧά σεΌ τ!ζ όποιες Ακούσαμε ότι έλα-
γου ένθρονισμένη είς το κέντρον 
εις τάς ’Αθήνας, θά είχε όπωσδή- 

1 ποτέ πλέον άναλάβει τώρα καί τό 
ί έργον τού ένδιαφέροντος τών έπαρ 

χιών.
Είναι άλήθεια ότι αύτά τό πρά

γμα τό άπεδέχθημεν εύχαρίστως, 
! καί ήσθάνθημεν ιδιαιτέραν υπερη
φάνειαν διότι έτύχομεν αυτής τής

βαν χώρα πρό τής συστάσεως, πρό 
τής μορφοποιήσεως τού Διοικητι
κού Συμβουλίου, δείχνουν ότι ΰπάρ 
χει διχασμός, υπάρχει διάστασις 
απόψεων, υπάρχει κόττι τό όποιον 
έν πάση περιπτώσει κάθε άλλο πα
ρά υπέρ τών συμφερόντων μας συ
νηγορεί.

Καί άντί αί διαπραγματεύσεις

ακούσουμε όλους.
κ. Λ. Γ ρ ύ λ λ ο ς: Κύριε 

Συνάδελφε, θά σάς καθησυχάσω 
μήν άνησυχήτε, δέν θά σάς ταλαιπω 
ρήσω πολύ μήν άνησυχήτε.

(Κωδωνοκρουσία! —· ταυτόχρονοι 
συζητήσεις)

Κύριοι συνάδελφοι, γιά τόν υπό
λοιπο μικρό χρόνο τής ομιλίας μου 
σάς παρακαλώ πολύ μή μέ διακό
πτετε, διέν διέκοψα κανένα έγώ. Σε 
βάσθηκα τούς πάντες, παράκληση 
θερμή σεβαστήτε με καί σείς.

Θέλω νά |<αταλήξω στό έξης ση
μείο. Καθένας άπό τή δική του σκο 
πια χαί τή δική του στρατηγική πί 
στευε ότι θά μπορούσε νά λύση αύ
τό τά θέμα. Είναι καυτό. "Οταν ά- 
ποκτήσουμε πραγματικά πλήρη ένό- 
τητα εύχομαι νά τό λύσουμε 
πιό σωστά γίνεται.

Επ' αυτού δέν λέω τίποτε άλλο. 
Είμαι μέ τήν συνείδησή μου έν άπο 
λύτω τάξει. Έπρότεινα τήν ειρήνη 
είς τόν χώρο τών συναδέλφων καί έ- 
δέχθην τόν πόλεμον. Νά είσθε λοι
πόν ακριβοδίκαιοι στις κρίσεις σας. 
Έξηναγκάσθην νά κάνω πόλεμον 
καί δέν τό κρύβω.

Θά ήθελα νά θίξω αρκετά πρά
γματα, θά προσπαθήσω νά μήν πι
κραίνω ορισμένους συναδέλφους. "Υ
πάρχει τό τελευταίο τό θλιβερό κομ 
μάτι, ό λόγος γιά τόν όποιον πα
ραιτούμαι συνάδελφοι.

Στήν προηγούμενη παρεξήγηση

πό τά πολυγραφημένα φυλλάδια μέ 
τήν έλάχιστη ένημέρωση υπάρχει 
καί ήμερήσιος τύπος πού δημοσιεύ
ει θέσεις καί αναλύσεις συνδικαλι
στικών οργάνων, ότι υπάρχουν μέσα 
μαζικής ενημέρωσης άπ’ όπου ό κά
θε συνάδελφος καί όλος ό λαός γ€- 
νικώτερα μαθαίνει καί συμπαραστέ
κεται στούς δίκαιους αγώνες.

Αντίθετα έχουμε τό λαμπρό πα
ράδειγμα τοϋ Συλλόγου τής Έμπα 
ρικής πόύ κ άλεσε τήν ΓΣΣΕ τό Ε 
ΚΑ καί τις 'Ομοσπονδίες νά πάρουν 
θέση κάί νά κινητοποιήσουν τήν ερ
γατική τάξη κατά τοϋ νομοσχεδίου 
πού καταργεί τό δικαίωμα τής άπερ 
γίας καί εξυπηρετεί τά συμφέροντα 
τών μονοπωλίων. (Εφημερίδα τά 
ΝΕΑ 3)4)76). Δεύτερο καί τό 

όσο σπουδαιότερο. Δέν ένημέρωσε καθό
λου τούς συναδέλφους* απορώ κύριε 
Χαρίτο γιατί; Δέν είδαμε πουθενά 
κάποια ανάλυση πού νά σέβεται τόν 
έαυτόν της, όπως πάντα, πού νά το 
ποθετηθή τό πρόβλημα στή σωστή 
κοινωνική βάσή του, πού νά δίνη τό 
μέγεθος τού θανάσιμου κινδύνου πού 
απειλεί τούς έργαζομένους.

Άντί γι’ αύτό είδαμε ξεκάρφωτες 
προκλήσεις καί προσκλήσεις γιά

μας εκπροσώπηση, πρεπει να απο
τελούμε τήν κινητήρια δύναμη τής 
ικανής μας ήγεσίας, γιατί Αλλοίμο
νο, στά τελευταία χρόνια, μέχρι καί 
τούτη τή στιγμή, ή λανθασμένη τα 
κτική όλων μας, ό άποπροσανατολιΓ 
σμός μας, ή κακή έκτίμηση τών πε
ριστάσεων, τό μόνο ποϋ κατόρθωσε 
καί άκόμα κατορθώνει είναι νά έπι- 
τείνη τήν Ανικανότητα τής ήγεσίας 
μας αύτής.

Πιστεύουμε ότι ό Σύλλογός μας, 
άφοΰ ξεπεράσει τις έσωτερικές του 
δυσκολίες, άφοΰ συνειδητοποιήσει 
τήν αποστολή του, πρέπε ινά ιεράρ
χηση τά συγκεκριμένα προβλήματα 
μας.

Δέν χρειάζεται υπόμνημα δύο σε
λίδων απαριθμώντας .δέν ξέρω καί 
γώ πόσα αιτήματα. Γιατί άν γρή
γορα Αναθεωρήσουμε τό καταστα
τικό μας, άν αλλάξουμε τόν όργνι- 
σμά ύπηρεσίας μας, άν γρήγορα ε
νωθούμε μέ τούς συναδέλφους τής 
Τράπεζας ’Αθηνών καί άν όλα τά μέ 
λη τού Δ.Σ. τού Συλλόγου μας, καί 
οί 21, δείξουν ότι κύριο μέλημά 
τους είναι τό κοινό μας συμφέρον, 
τότε όλα τά άλλα δευτερεύοντα θέ
ματα καί αιτήματα, νά είσθε σίγου 
ροι συνάδελφοι, ότι θά λύνονται ά- 
μέσως, γιατί καί οί τυπικές προϋ
ποθέσεις θά ύπάρχουν, (καταστατι
κό, οργανισμός, σύμπνοια τού Συλ
λόγου μας) καί ή έργοδοσία δέν θά 
Φέίρνη Αντιρρήσεις σέ μία πραγμα)· 
τική δύναμη έργαζαμένων, πού έχει 
φουσκώσει μέ αγανάκτηση άπό τις 
αυθαιρεσίες καίτίς άντεργατικές μα 
υούβρες πού σχεδιάζονται πάνω της.

■ Λ “ * I 1 * I J > κ Λ »Ζ r , »
προτιμήσεως. Δέκα ολόκληρα χρό- “υτ,^ να έχουν γινει_ μετεκλογικως, 
νια κύριοι συνάδελφοι, άναμένομεν αν °λο' αύτοί οί όποιοι ένβιαψέρον 
τήν ένημέρωσίν μας μέ τήν έπί τό- I ται Ίς1" Τ“ ε0,',νά σκεπτόντουσαν 
που έπίσκεψιν τών έκάστοτε μελών λογικώτερα θά έπρεπε νά συνέλθουν 
τών Διοικήσεων τού Συλλόγου 10 πρό τών έκλογών, νά συζητήσουν 
ολόκληρα χρόνια, δέν είδαμε τίπο- Τ° θέματα τα όποια Αφορούν τήν 
τε άλλο παρά έναν πόλεμον άνακοι καθε παΡ«ταξη τους, να θεσουν κά- 
νώσεων ό όποιος κάθε άλλο παρά τω αυΤα και σ %*α μίνιμουμ πρό

γραμμα συνεργασίας νά κατέλθουν 
μέ ένα καί μόνο ένιαΐο ψηφοδέλτιο. 

(Χειροκροτήματα)
Ποιο τό όφελος είς τήν περί

πτωση αύτή, όταν' τώρα οΐ συζητή
σεις κατακερματίζουν, οί προτά
σεις νά έπανέλθομεν είς νέας έκλο 
γάς όργιάζουν, ποιο τό όφελος; 
Φαντασθήκατε ποτέ πώς οί άφ* υ
ψηλού ίστάμενοι βλέπουν τήν κατάν 
τια μας αύτή, διότι είναι γνωστόν 

τέλεσμα. Ένώ άπόψε άναμέναμε νά °τι τ° διαίΡει κσϊ βασίλευε δέν εί-
κ<5,0ε ναι δικό μας, άλλά έργον δικό

περί τών "ζητημάτων, τά όποια ά- 
φοροΰσαν τά συμφέροντά μας άνε- 
φέρετο.

Προσωπικές άντεγκλήσεις, προ
σωπικές έπιθέσεις, άπολογίες καί 
άνταπολογίες, προσώπων γιά δρά
ση άτομική καί ούδέν τό συλλογι
κόν. Καί όταν κάποτε έπλησίασαν 
οί έκλογές, τότε κατεκλήσθημεν ά
πό πόλεμον μεγαλύτερον χαρτιών 
καί ανακοινώσεων. Καί ιδού τό άπο

ακούσουμε που ιισκεται το
θέμα μας, νά ακούσουμε τί έχει Τ0^'
πραγματοποιηθή ώς πρός τήν προ- Έμεΐς γιατί νά παίζουμε τό παι 

χνίδι τους αύτό;
λύσεις έχουν δοθή καί τί μπορούμε Κύριοι συνάδελφοι, ή περίπτω- 
νά άναμένομεν. Παρέστημεν μάρτυ- °τς τής προσοχής τών ζητημάτων
ρες μιας άφαντάστου ταλαιπωρί 
ας προσωπικών άπολοχιών καί άν- 
τεγκλήσεων διότι δέν είναι Συνέ- 
λευσις ούτε τού κυρίου Πίσκοπου, 
ούτε τού κυρίου Διλιντά, ούτε τού 
κυρίου Δημητρόπουλου', ούτε τού κυ
ρίου Θεοφανόπουλου. Είναι Συνέ- 
λευσις τών υπαλλήλων τής ’Εθνι
κής Τ ραπέζης.

(Χει ροκροτήματα)
’Έχει συμβεί μία τρομερή παρε- 

ξήγησις. Ή περίπτωσις τής θέσε- 
ως των τραπεζοϋπαλλήλων είναι ί- 
διάζουσα έναντι τών λοιπών έργαζο 
μένων. Κανείς δέν μπορεί νά άμφι- 
σβητήση τό γεγονός, διοικοΰντες, 
έςγοδέται καί έπιχειρηματίαι, εϊ- 
με€α έμεΐς οί ίδιοι.

Διότι συνάδελφοι οί όποιοι ξεκι-

μας, άπό μέρους τής Διοικήσεως 
διά τών τμηματικών παροχών, άλ
λοτε ϋπό τήν μορφήν αύξησεως έπι- 
δομάτων μιας τρίτης κατηγορίας 
τών συναδέλφων, δέν άποτελεί πα
ροχήν, άποτελεΐ προσφορά/ ζιζανί
ων οί όποιες έχουν ώς άποτέλεσμα 
νά δημιουργοΰνται ομάδες παραπο 
νούμενες μεταξύ τού προσωπικού, 
μέ άποτέλεσμα χθές νά έχει έμφα- 
νισθή ή όμάς τών πτυχιούχων, άπει- 
λούσα τή δημιουργία ιδιαιτέρου 
Συλλόγου, αύριο δέ πιθανώς τοι- 
αύτη των μή πτυχιούχων καί μεθαύ 
ριον έκείνων οί όποιοι δέν έχουν 
συζύγους έργαζομένας είς τήν Τρά 
πεζαν γιά νά λάβουν διπλοϋν' έπί- 
δομα τέκνων.

Καί έρωτώ. Πρό τής καταστάσε 
ως αύτής, έχουμε τό κουράγιο νά

άπεργία καί όλίγες φθηνές σύνθημα 1 όλους τούς έργαζομένους θά βοηθή-

νοΰν άπο τό γκισσέ, φθάνουν είς
τήν διεύθυνσιν τών καταστημάτων άκοΰμε θεωρίες πολιτικών, κοινωνι 
καί άναρριχώνται μέχρι τών άνω- κ“ν καί οικονομικών συστημάτων, 
τέρων άξιωμάτων τών διαφόρων δι ί νά άσχολούμεθα μέ τό γενεαλογικόν 
αδρόιμων τής Διοικήσεως. Ύπήρ- δέντρο τού Υπουργού κυρίου Λά- 
ξαν αύτοί · σάν καί μάς πού σήμε- | σκαρη, νά άσχολούμεθα μέ τό ποιος 
ρα φωνάζουμε τά δίκαιά μας. νόμος έφερε τόν άλφα ή βήτα συ-

Καϊ όμως οί ίδιοι είναι κριταί, νάδελφο έκεΐ πού είναι καί ποιος 
δικασταί, καί άναγγελεΐς τής κατα τόν έδιωξε, καθ’ ήν στιγμήν έχομε 
δίκης τών ζητημάτων μας. Ύπάρ- έμεΐς τά δικά μας δεινά.

„ , jcouv ζητήματα σοβαρά, ύπάρχει τό Παράκληση γιά νά μή σάς κου- 
Μονο έτσι συνάδελφοι, έμ€ις οι θέμα τοϋ οργανισμού, υπάρχει τό ράσω, υποβάλλω νά ληψθή όμόφω- 

ραπεζικοι της Εθνικής μαζί με $εμα £νδς διχασμού, . ό όποιος ά- άπόφασις άπόψε νά παραμερι-

τολογίες πού δέν πείθουν.
Πιστεύουμε, ότι όπως όλος ό έρ- 

γαζόμενος κόσμος, έτσι καί τό Διοι
κητικό Συμβούλιο γνώριζε τό περιε 
χόμενο τού νομοσχεδίου. Γ ιατί δέν

πού έγινε, ό συνάδελφος Γιακου- τό ανάλυσε, γιαπί δέν μάς τό συνει-

Συνά&ρλφοι, σχηματικά παρακάτω 
αναφέρουμε τή διαδικασία ξεπουλή
ματος μα; κι αποσύνθεσης τής κι
νητοποίησής μας:

1.4.76: Πρόταση Διλιντά στό Δ.Σ. 
— έγγραφη — γιά καταδίκη τού Ν ι 
όίαυ ανάκλησή του καί καταγγελία 
τοϋ συντάκτη του. 'Απορρίπτεται.

2.4,76: Σύγκληση τού Έκτε λ. Σνμ 
βουλίον τής ΟΤΟΕ άργά τό βράδυ.

3.4.76: Κήρυξη απεργίας άπό τήν 
ΟΤΟΕ, μέ αίτημα Νά άποσι ρθεί τδ 
νομοσχέδιο. ’Αργά τό βράδι- νέα 
σύγκληση τοϋ Συμβουλίου.

4.4.76: Στό τηλεγράφημα-τής Ο, 
Τ.Ο.Ε. στά" μέσα ένημεριόσεως. άνα-

μής ήγέρθη άπό τήν θέσιν του καί 
μοΰ είπε; «Άς τόν διάβολο νά μή 
σέ πλακώσω στό ξύλο έδώ μέσα». 
Ήταν παράντες ό συνάδελφος Δημη 
τρόπουλος καί ό συνάδελφος Φριζής.

Μπορεί ό κύριος Γ ιακου- 
μής νά ήταν έξοργισμένος γιαπί 
πρό τιμήν παρενόησε καί είχε τήν 
έντύπωση ότι ήμουν έτοιμος νά δη
μιουργήσω κάποια φασαρία. Λυπού
μαι όμως κ. συνάδελφοι, αύτή τή συμ 
περιφορά δέν τήν δέχομαι καί δέν 
θά συνυπάρξω σ' αύτά τό Συμβού
λιο μέ τόν συνάδελφο Γιακουμή. 
Συνάδελφοι δέν σάς πήρα ποτέ κα 
νένα αξίωμα, δέν σάς δημιούργησα 
κατάσταση. Πιστεύω ότι πάλεψα 
γιά σάς. Σάς ευχαριστώ πολύ γιά 
τήν .τιμή πόύ μοΰ κόψατε, καί σάς 
λέω καί κάτι άλλο γιά νά γνωρίζε
τε τούς άνθρώπους.

Στήν περιοχή πού είμαι υπήρχαν (

πειλεΐ τήν καταστροφή μας, καί ό σθοΰν όλα αύτά τά θέματα καί τά 
όποιος προσφέρεται σάν ένα θαυ- ζητήματα τά έπί μέρους τά όποια 
μάσιο παιχνίδι, έναχτι έκείνων πού άποτελοΰν πηγήν κακού καί νά ΰ- 
τό έστησαν. ποχρεωθή ό κάθε συνάδελφος, ό ό-

Καί ένώ άκοΰμε τά ώραΐα λόγια ποιος ήγεΐται μιας παρατάξεως, 
ζω ότι όλα ξεσπάνε στήν πλάτη μας, j συσπειρώσεως, τής συνενώσεως j να συνεργασθή έστω καί έκτό<· Δι- 
Έμεΐς €ά τά πληρώσουμε καί μέ μεταξύ τών άλλων λοιπών Συλλόγων οικήσεως μέ τήν Διοίκησιν, αν πρά

σουμε τό κοινωνικό σύνολο καί θά 
βοηθήσουμε τόν δύστυχο τούτο τό
πο.

Σάς καλώ σέ σκέψη καί σάς θυιμί

τάξη τών έργαζομένων, γιατί εΐμα 
στε οί αδύνατοι καί οί, άνίσχυροι 
μπροστά στή συμμαχία πού έχουν 
κάνει έργοδότης καί κεφάλαιο, καί 
πού καθημερινά θεσπίζουν όλο καί 
περισσότερους αυθαίρετους καί κα
ταπιεστικούς νόμους, πού νοθεύουν 
καθημερινά τό συνδικαλιστικό μας

δητοποιησε; Η Δημοκρατική Συν- κδ9ε τρόττ0 Εμείς οί μισθωτοί, ή δπως είναι τών συναδέλφων τής τέ- Υματι όλοι αύτοί οί ήγούμενοι τών
ώς ’Αθηνών, παριστάμεθα μάρτυρες παρατάξεων ένδιαφέρονται γιά τά 
ένός κατατεμαχισμού, όχι μόνον κοινά.
τού ίδικοΰ μας Συλλόγου, άλλά κάί Τά άλλα όλα δέν άποτελοΰν πά
των άνθρώπων, όί όποιοι έχουν έ- Ρ“ κάτι είς τό όποιο πέφτουμε χω
πιφορτισθή μέ τήν Διοίκηση. ρίς νά τό καταλάβουμε, διότι έτσι

Τό φαινόμενου είναι άπογοητευ- εχει στηθή άπό παραπάνω, 
τικόν. Δέν θά άσχοληθώ μέ τά έπί Καταλαβαίνετε βεβαίως πιό εί- 
μέρους ζητήματα, τά όποια έθιξαν ναι τ° παραπάνω. "Οταν ή Διοίκη-

κίνημα, μέ έργατοπατέρες - μαριο- ί °* προηγούμενοι όμιλήταί, ή Συνέ- σ'*» εΧει συμφέρον νά άμψισβητή τό
νέττες τής έργοδοσίας καί τού κα- λευσις αύτή ούτε τυπική είναι, ού- ι κύρος τών άντίπροσώπων μας είς
τεστημένου. 1 τε άνευ ούσίας. Είναι Συνέλευσις διαπραγματεύσεις έπί ζητημάτων

ν- . . , , . ,ς. ,. είς τήν οποίαν περιμέναμε νά άκού- σοβαρός μορφής, όπως είναι τά θέ-
Σας καλώ για μια τελεσίδικη^ αλ σοχχμ^ τ-, £γινε< τ; γίνεται καί τ; ματα τού όργανισμοΰ, όπως είναι

αγη, αξιώνοντας σεβασμό τοϋ ι- πρόκειται νά γίνη. τά θέματα, τά όποια άψοροΰν είς
ιου του έαυτου μας, της ίδιας της Καί έν τούτοις έν όψει τού ότι τήν άναπροσαρμογήν τών μισθών

^“ηςάϋθς'Καΐ Των δικαιωμαΤων μαί μέ τούς ψιθύρους καί τις ψευδείς καί “λλα παρόμοια, όταν οί άνθρω
σαν ανϋρωπων. πληροφορίες ένσπείρονται άλλοτε π_°ι αύτοί έπιθυμοΰν νά τραινάρουν,

Σάς καλώ σέ άγώνες, άφού νοιώ- i μέν ένθαρρυντικά περί τής πορείας νά παρακωλύουν τήν έπίλυσΐν των,
σμόν καί δεύτερον τά άσπρα μας : σετε καλά τά προβλήματα μας συ- ί τών ζητημάτων μας, άλλοτε δέ ά- ί Ι*έ τό πρόσχημα ότι δέν έχουν έγ-
μαλλιά. ν ι νάδελφοι, άπό τά γενικότερα ώς τά j πογοητεύσεις περί τού ενταφιασμού ί κύρους διαπραγματεντας ά~εναντι

Σ όρος. Κύριε Πρόεδρ1 ; θεμελιακά γιά νά δώσουμε λύσεις των, άντί αύτό τό πράγμα νά μάς

δικαλιστική συνεργασία πιστεύει ό
τι γιά νά πετύχη κάθε άγώνας χρει 
άζεται ινά έχει πίστη αυτός πού Α
γωνίζεται. Καί ή πίστη άποκτιέται 
μέ τήν πλήρη γνώση καί δχι μέ πρό 
χειρες προσκλήσεις.

Έδώ τελείωσα.
(Χειροκροτήματα) 

Συμπλήρωση μιά μόνο μιά μικρή 
πρόταση συνάδελφοι. Καταγγέλω 
τήν απαράδεκτη αντιδραστική στά
ση τού Προέδρου τών Συνελεύσεων, 
ενάντια στον συνάδελφο Τρίμμη.

(Χειροκροτήματα) 
Πρόεδρος Γ. Σ. Κύριε 

Σώρο ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αύ
τό που είπες, άλλά θά έπρεπε νά 
ξέρης νά σήβεσαι πρώτον τόν θε-

όλοι καί όλοι 150 σταυροί καί πήρα κατ’ άρχήν σέβομαι τόν έοα/τόν μου. ’ πού θά αποτελούν αποφασιστικές νί συσπειρώση, νά μάς συνενώση γιά (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 12η ΣΕΛ.)



κ. Πίσκοττος: Κύριοι Συνά
δελφοι,
Αισθάνομαι ιδιαιτέραν χαράν 

διότι, ώς Πρόεδρος τοΰ άπελ- 
θόντος Δ. Σ. πού είχα τήν τιμή 
νά είμαι, κατόπιν είσηγήσεώς 
μου στο τότε Δ.Σ. είχε ληφθή 
άπόφασις, δπως ή έπομένη Γεν. 
Συνέλευση, πραγματοποιηθή έίς 
Τήν Θεσ)νίκη, γιά νά δώσουμε 
την δυνατότητα είς τους συνα
δέλφους των ύποκ)των τής Βο
ρείου ’Ελλάδος, νά συμμετέχουν 
καί αυτοί στις άποφάσεις που 
λαμβάνονται στις Γεν. Συνελεύ
σεις, ώστε νά είναι υπεύθυνοι 
πλέον καί αυτοί γιά την τύχη 
τους, όχι μόνο έμείς τής 'Αθήνας. 
Έδώ ίσως έχει κάνει λάθος ό συ
νάδελφος Πρόεδρος τοΰ νϋν Δ.Σ. 
λέγοντας δτι κατόπιν δικής του 
είσηγήσεώς έλήφθη ή άπόφασις 

-νά πραγματοποιηθή ή Γ. Συνέ- 
λευσις στη Θεσ)νίκη. Θέλω νά 
σάς πω δυο λόγια γιά την νομι
μότητα τής σημερινής Γεν. Συ- 
νελεύσεως μιά καί ό συν. Πρόε
δρος μίλησε διά τήν νομιμότη
τα των θεμάτων τής ήμερησίας 
διατάξεως. Ή σημερινή Γεν. Συ- 
νέλευσις είναι έξ αρχής παράνο
μη οπότε δλες οί άποφάσεις της 
θά είναι παράνομες. Πρέπει νά 
γνωρίζη το Προεδρείο τοΰ Δ.Σ. 
δτι γιά τήν πραγματοποίηση Συ
νελεύσεων Σωματείων πανελλα
δικού χαρακτήρας πρέπει πρώτα 
νά ένημερώνεται ή έποπτεύουσα 
άρχή (’Αστυνομική Διεύθυνσις ή 
Νομαρχία ή τό Πρωτοδικεΐον). 
Επομένως όποιοδήποτε μέλος 
τού Συλλόγου μπορεί νά ζητήση 
τήν άκύρωση τής Γενικής Συνε- 
λεύσεως.

Χαιρετίζω τήν παρουσία τών 
Συναδέλφων τής ’Αθήνας, οί ό
ποιοι, κάνοντας χρήση τής κανο
νικής των άδειας, παρευρίσκον- 
ται σήμερα έδώ νά παρακολουθή
σουν τις έργασίες τής Γεν. Συ
νελεύσεων, δπως έκαναν συνά
δελφοι τής έπαρχίας άλλες χρο
νιές. Σέ πρότασή μας περί κα- 
λύψεως μέρος τών έξόδων των, 
ώς άλλωστε συνέβαινε άλλες φο
ρές, ;ή πλειοψηφία τοΰ Δ.Σ. ά- 
πέρριψε τήν πρόταση γιά νά πε- 
ριορίση τήν παρουσία καί άλλων 
έπιθυμούντων.

Παρακαλώ τήν Γεν. Συνέλευ
ση, έάν κρίνη σκόπιμο νά καλυ- 
Φθή ένα μέρος τών έξόδων, νά 
λάβη άπόφαση τήν όποια άρνή- 
θηκε ή πλειοψηφία τοΰ Δ.Σ.

(Χε ιροκροτή ματα)
Όσον άψορφ γιά τό νόμιμον 

ή δχι, τής υποβολής τού αιτήμα
τος έκ μέρους τών συναδέλφων 
μετταξύ τών όποιων συγκαταλέ
γομαι καί έγώ, είμαι είς θέσιν 
ν’ άντιπαρατάξω γνωμάτευσιν 
Νομικού, ό όποιος ισχυρίζεται 
μετά έπιμονής, μάλιστα, καί άνα- 
φέρεται είς τούς Καυκάν, Βαλιν- 
δάν, Γ ιαννόπουλον, Βαλήν, Μα- 
ριδάκην, Σφακιανάκην, γιά τό 
νομότυπον τής καταθέσεως τών 
υπογραφών. Καί να άμψισβητή- 
σω καί έγώ έν τοιαύτη περιπτώ- 
σέι άπό τήν πλευρά μου, τις ά- 
πόψεις τών άλλων Δικηγόρων.

Καί έπί πλέον γιά νά ισχυρο
ποιήσω τήν άποψη αύτή, δτι δύ- 
ναται νά λαμβάνωνται άποφά- 
σεις άπό τό κυρίαρχον Σώμα, θά 
σάς διαβάσω τί συνέβη είς τήν 
Γενική Συνέλευση Δήμων καί 
Κοινοτήτων, καί πώς έλήφθη ή 
άπόφασις έπί ένός θέματος, πού 
υπήρχε άντιδικία μεταξύ Νομάρ 
χου ’Αττικής καί Γενικής Συνε- 
λεύεσως Δήμων καί Κοινοτήτων. 

Τό Δημοσίευμα λέει:
«Ή Γενική Συνέλευση τών 

Δήμων καί Κοινοτήτων τής 
Ελλάδος κατά τήν χθεσινή 
της Συνεδρίαση μέ συντριπτι
κή πλειοψηφία, άποδοκίμασε 
τήν έπέμβαση τού Νομάρχη 
Αττικής, είς υποθέσεις τής 
τοπικής Αυτοδιοικήσεις, νομι
μοποίησε τήν ένδεκαμελή νό
μιμα έκλεγμένη Διοικούσα ’Ε
πιτροπή τής τοπικής Ένώσε- 
ως Δήμων καί Κοινοτήτων, 
καί άπέβαλλε τήν πραξικοπη
ματική καί άπό παρασυναγω
γή έκλεγμένη.

» Ή άπόφαση αύτή πάρθη- 
κε μέ 52 ψήφους, έναντι 18 
καί 21 άποχές. Ή συζήτηση 
πού προηγήθηκε υπήρξε όξυ- 
τάτη καί πολύωρη.

» Τό θέμα τέθηκε στήν Συ
νέλευση πρός ψηφοφορία ύστε
ρα άπό σχετική εισήγηση τού 
Νομικού Συμβούλου τής Κεν
τρικής Ένώσεως Δήμων καί 
Κοινοτήτων, κ. Παπανδρέου, 
ό όποιος ύποστήριξε δτι ή Συ
νέλευση είναι κυρίαρχη νά ά- 
ποψασίση, ποιές άπό τις δυο 
έκπροσωπήσεις είναι ή νόμι- 
μιμη».
Επομένως συνάδελφοι, τόσον 

έπί τής προτάσεως τήν όποιαν έ
κανε ό συνάδελφος Μπαμίχας, ό
σον καί έπί τού αιτήματος τό ό
ποιον υπέβαλλαν όλοι αυτοί οί 
συνάδελφοι, κυρίαρχον σώμα νά 
άποφασίση, δέν είναι αύτήν τήν 
στιγμήν τό Δ.Σ. διότι δέν άπο-

Ή ομιλία του συναδέλφου Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΥ
! φασίζει αύτό τό Δ.Σ. έδώ, άλλά 

έδώ μέσα έσεϊς καλείσθε νά λά
βει δλες τις άποφάσεις πού άφο- 

| ροΰν τήν σημερινήν Γενικήν Συ- 
νέλευσιν.

Επομένως καί έπί τών δύο 
θεμάτων, κυρίαρχο Όργανο ν' ά- 
ποφανθή έάν μποΰν ή δχι είς τήν 

I Ήμερησίαν Διάταξιν, είναι ή Γε 
νική Συνέλευση.

"Εν μέ λ ο ς : Όμιλεΐ μα- 
! κράν τοΰ μικροφώνου, μή άκου- 

όμενος.
κ. Πρόεδρος: Κύριε Συ- 

ί νάδελφε, θά κατατεθούν είς τό 
: Προεδρεΐον καί οί μέν γνωματεύ- 
j σεις καί οί δέ καί θά σάς τις 
διαβάσω έγώ.

κ. Πίσκοπος: Καταθέ
τω τήν γνωμάτευσιν. Συνάδελφοι 

I θά συμφωνούσα άπόλυτα μέ τήν 
άποψη δτι τά θέματα Απολογι
σμός Δ.Σ., "Εγκρισις Οικονομι
κής Διαχειρίσεως, ’Απαλλαγή 
τού Δ.Σ. καί τής. ’Εξελεγκτικής 

! ’Επιτροπής, άπό πόσης εύθύνης, 
γιά τό έτος 1975, έχουν καθαρά 
τυπικήν μορφήν, καί έκ τού λό
γου δτι ή προηγούμενη Γενική 
μας Συνέλευσις είχε έγκρίνει τον 
Άπολοιγσμό τοΰ Δ.Σ. μέχρ 31. 
10.75 καί τήν Οικονομική Χρήση 
μέχρι 30.9,75.

! Τό υπόλοιπο διάστημα πού 
j διέρρευσε άπό τήν Γενική Συνέ- 
ι λευση μέχρι 23.12.75, πού άνέ- 
I λαβε τό νέο Δ.Σ. τά καθήκοντά 
! του, ήταν καθαρά προεκλογικό, 
j καί συνεπώς δέν ύφίσταται γιά 
αύτό τό διάστημα .’σιαστικά 
θέμα ’Απολογισμού.

Οί όκτώ μέρες θητείας του ί
ου Δ.Σ. κατά τό έτος 1975 δέν 
μποροΰ νά μάς άπασχολήσουν 
σάν ’Απολογισμός. ’Επί τών ά- 
νωτέρω θεμάτων τίθεται ένώπιον 
μας, πρός έγκρισιν, ό Οίκονομι- 

! κός ’Απολογισμός γιά τό χρονι
κό διάστημα άπό 1ης ’Οκτωβρί
ου 1975, έως 31 Δεκεμβρίου 
1975. Ή άπαλλαγή τοΰ Δ.Σ. 
καί τής ’Εξελεγκτικής Έπιτρο- 

! πής, άπό πάσης εύθύνης δπως 
ορίζει τό Καταστατικό καί_ή "Εγ 
κρισι τού Προϋπολογισμού, γιά 
τό έτος 1976.

Αυτά άποτελοΰν τό τυπικό μέ
ρος, καί δέν νομίζω δτι μπορεί 
νά ύποστηριχθή άντίθετη άπο- 
ψις. Οί τύποι δμως σέ καμμιά πε- 
ρίπτωσιν δέν είναι έπιτρεπτόν 
νά έμποδίσουν τήν συζήτησιν καί 
τήν άνάπτυξιν θεμάτων έπί τής 
ούσίας, πού άπτονται τής δρα
στηριότητας τού προηγουμένου 
Δ.Σ. τό οποίον τύποις, άλλά καί 
ουσία είναι τό λογοδοτούν σήμε
ρα, μιάς δραστηριότητας, πού 
οί προεκτάσεις της φθάνουν μέ
χρι καί αυτήν τήν στιγμή καί 
πού άκριβώς γι’ αύτόν τον λό
γον έπιβάλλουν νά διευκρινι- 
σθοΰν ώρισμένα σημεία τής δρα- 
στηριότητός του, τής όποιας έ- 
πιχειρεΐται σήμερα έκμετάλλευ-
ση· „ , .Δέν μπορεί συνεπώς να θεωρη- 
θή δτι όσα θά πώ κατωτέρω, ά
ποτελοΰν κριτική τοΰ έργου τού 
παρόντος Δ.Σ. πού δέν είναι θέ
μα τής σημερινής Γενικής Συνε
λεύσεων άλλά τής έπομένης. 
Διευκρινίζω λοιπόν, δτι δέν πρό
κειται νά άσκήσω κριτική τού 
έργου τοΰ Δ.Σ.

Διευκρινίσεις γιά τήν δραστη
ριότητα τού λογοδοτοΰντος έν 
τή ούσία προηγουμένου Δ.Σ. τού 
Συλλόγου μας, τοΰ οποίου είχα 
τήν τιμήν νά είμαι Πρόεδρος, θά 
κάνω καί δπου τυχόν συμβαίνει 
έπί τών σημείων τής δικήν μας 
δραστηριότητας, νά παρίσταται 
άνάγκη Αναφοράς είς πράξεις 
καί ένεργείας τοΰ νέου Δ.Σ. αύ
τό θά γίνεται δχι ώς κριτική, άλ
λά ώς έπιβεβλημένη έκ τών ποα- 
γμάτων σωστή τοποθέτησις τών 
θεμάτων πρός πλήρη ένημέρωση 
τής Γενικής Συνελεύσεως.

©ά ένθυμεΐσθε όλοι δτι ένώ τό 
1 973 διεξήγετο σκληρός άγών 
γιά νά φθάσουμε στήν υπογρα
φή τής Συλλογικής Σωμβάσεως 
τής ίσης μεταχειρίσεως έδεχό- 
μεθα άδικους έπιθέσεις άπό πολ- 
λάς πλευράς καί κατεδάλλετο ά- 
νίερος προσπάθεια γιά ν’ άποτύ- 
χουμε στό μέγα έργο αύτό καί 

I τότε δέν έκάμφθημεν.
Καί όταν υπογράψαμε τήν 

Συλλογική Σύμβαση έφθασαν ώ- 
ρισμένοι νά υποστηρίζουν δτι ή 
έξομοίωσις βλάπτει τά συμφέ- 
ροντά μας.

’Αλλά καί έδώ έσφαλλαν οί 
άντίπαλοί μας. "Οταν έμείς δια- 
βεβαιώναμε δτι είχε έπέλθει συμ
φωνία γιά τή βελτίωση τής Συλ 
λογικής Συμβάσεως, είς όσα ση
μεία διεπιστούτο ή άνάγκη τής 
βελτιώσεως, μετά τήν έφαρμογή 
της, πάλι μάς κατηγορούσαν δτι 
έξαπατούσαμε τό Προσωπικό. 
Καί έπήΧθαν βελτιώσεις .

Ή μή έφαρμογή άπό τής ισχύ
ος τής Συλλογικής Συμβάσεως 
έργασίας, λόγφ κακής έρμηνεί- 
ας τής παραγρ. 1 τοΰ άρθρου 7 
τοΰ ’Οργανισμού Υπηρεσίας, έκ

μέρους τών Υπηρεσιών τής Τρα- 
πέζης γιά τήν περικοπή τοΰ κλά
σματος είς περίπτωσιν συμπλη- 
ρώσεως μέρους τοΰ διά τήν χο
ρήγηση αύτής χρόνου, ένεφανί- 
σθη ώς έλάττωμα τής συλλογι
κής Συμβάσεως τής ίσης μετα
χειρίσεως.

Θά πρέπει νά ένθυμήσθε δλοι, 
είς τήν Τραπεζιτική τοΰ μηνός 
’Οκτωβρίου τοΰ έτους 1975 είς 
τήν Τετάρτη σελίδα, δΓ υπομνή
ματος; τών τριών Συλλόγων, Ύ- 
παλήλων Εθνικής' Τραπέζης, Βο- 

ι ηθητικοΰ Προσωπικού καί Είσ- 
πρακτόρων, είχαμε ζητήσει άπ 
τήν Διοίκπση τής Τραπέζης νά 
έψαρμόση τήν παράγραφον 1 τοΰ 
άρθρου 7 τοΰ ’Οργανισμού Υ
πηρεσίας, διότι παράνομα περιέ
κοψε τό κλάσμα τοΰ άπαιτουμέ- 
νου χρόνου.

Επίσης στήν ’Ανακοίνωση 31 
νούμερο, στις 4 Νοεμβρίου 1975, 
θά ένθυμήσθε δτι άναφερόμεθα 
άκριβώς στό ίδιο θέμα καί λέγα
με, αί, ύπηρεσίαι τής Τραπέζης 
δέν έφήρμοσαν όρθώς τήν παρά
γραφον 1 τοΰ άρθρου 7 τοΰ Όρ 
γανισμοΰ 'Υπηρεσίας καί συνε- 

> πώς ή μόνη ένέργεια ήτο ή άξί- 
ωσις νά έφαρμοσθή αυτή.

Επομένως συνάδελφοί μου δέν 
ϊ ήτο έλάττωμα τής Συλλογικής 
j Συμβάσεως άλλά ήτο ένα υπέρ
μετρο ένδιαφέρον, τών συναδέλ- 

ί φων μας, οί όποιοι ύπηρετοΰσαν 
είς τήν Διεύθυνση Προσωπικού, 
πού άντί νά κυττάξουν νά έφαρ- 
μόσουν κατά γράμμα τον ’Οργα
νισμό Ύηπρεσίας, καί τήν Συλ
λογική Σύμβαση προσπάθησαν 
νά δώσουν κακήν έρμηνείαν είς 
τήν Συλλογικήν Σύμβασιν καί 
τον ’Οργανισμό, γιά νά κάμουν 
περικοπές στούς συναδέλφους 
πού δικαιοΰντο τό κλάσμα αύτό.

Διά τήν ρύθμιση καί αϋτοΰ 
τοΰ θέματος υπεβλήθη υπόμνη
μα ώς προηγουμένως άνάφερα. 
Ή προσπάθεια έμφανίσεως τοΰ 
θέματος ώς ύποβληθέντος καί έ- 
πιλυθέντος ύπό τής Διοικήσεως 
τοΰ παρόντος Δ.Σ. είναι κενή 
περιεχομένου. ’Ήδη εΰρισκόμε- 
θα περίπου δύο έτη άπό τής έ- 
φαρμογής τής Συλλογικής Συμ
βάσεως τής ίσης μεταχειρίσεως 
καί δλοι γνωρίζετε έάν ή Συλ 
λογική Σύμβαση έκείνη πού υ
πογράψαμε τότε πού βρισκόμε- 
θα ύπό διωγμόν άπό τούς πάντας 

I καί ύπό κατηγορίαν, έάν έβλαψε 
ή δέν έβλαψε τά συμφέροντα αύ- 

: τών πού έκπροσωπούσαμε. Έπί- 
i δομα γάμου γυναικών, τέκνων, 

καθορισμός κατωτάτων ορίων, τά 
όποια τό Προεδρεΐον τοΰ Δ.Σ. 

ί παρουσιάζει ύποβληθέντα καί ώς 
I έπιλυθέντα έχουν έπιλυθή είς 
j τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος, διά 
! τής άποφάσεως ύπ’ άριθ. 27 τοΰ 
, Γενικοΰ Συμβουλίου τής Τραπέ- 
i ζης, 17.12.1975. Καί αύτό άνα- 
φέρεται στήν Εγκύκλιο 433, τής 

ί Τραπέζης τής Ελλάδος, γιά τά 
έπιδόματα γάμου καί τέκνων κα
θώς έπίσης 'καί σφήν ’Ανακοίνω
ση τοΰ Συλλόγου, ‘Υπαλλήλων 
Τραπέζης 'Ελλάδος, στις 19 Δε
κεμβρίου 1975, δταν άνήγγειλαν 
είς τά μέλη τοΰ Συλλόγου των 
δτι ή Διοίκησις άπεδέχθη τήν ρύ
θμιση κατωτάτων ορίων έπιδομά- 
των γάμου καί τέκνων.

Τά έπιδόματα τέκνων θά τά 
παίρνουν καί οί συνάδελφοι, δν- 
δρες καί γυναίκες, τό έπίδομα μι- 
κρομίσθων αύξάνονται κατά 20% 
καί ένσωματώνεται είς τό βασικό 
καί είς τήν προσαύξησιν καί χο

ρηγείται έπίδομα γάμου είς ό
λους τούς συναδέλφους, μέχρι καί 
τοΰ βαθμού τοΰ Αογιστοΰ.

’Επομένως έφ’ δσον' έρρυθμί- 
στηκαν είς τήν Τράπεζαν τής 
'Ελλάδος άπό τοΰ μηνός Δεκεμ
βρίου καί ίσχυαν άπό τήν 1η ’Ι
ανουάριου 1976, βάσει τής Συλ
λογικής Συμβάσεως, περί ίσης 
μεταχειρίσεως, έπρεπε τό Προε
δρείο τοΰ Συλλόγου, νά ύποβάλ- 
λη ένα έγγραφο πρός τήν Διοί- 
κησιν τής Τραπέζης νά ύπενθυ- 
μίση δτι έχει ύποχρέωση, πού 
δέν χρειάζεται νά ύπενθυμίζη ό 
Σύλλογος στήν Διοίκηση, νά έ- 
φαρμόση δ,τι είς τήν Τ.Ε. άπε- 
φασίσθή.

Είναι ύποχρέωσις δτι έφαρμό- 
ζεται είς τήν Τράπεζαν τής Ελ
λάδος νά έφαρμόζεται, βάσει τής 
Συλλογικής Συμβάσεως περί ί
σης μεταχειρίσεως, καί είς τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν.

Επομένως δέν χρειάζεται νά 
κοπιάζη τόσο πολύ τό Προεδρείο 
νά προσπαθή νά πείση τήν Διοί
κησην τής Τραπέζης νά «έπιλύ- 
ση» αύτά τά όποια έχουν έπιλυ
θή είς τήν Τράπεζαν τής Ελλά
δος.

Τό ίδιο άκριβώς έγινε καί μέ 
τήν παιδική μέριμνα, ή οποία 
ηύξήθη άπό τήν 1η Νοεμβρίου 
1975 καθώς έπίσης καί τό έπί
δομα Ισολογισμού καί τό έπί
δομα μικρομίσθων. "Εχουν έπι
λυθή είς τήν Τράπεζαν τής Ελ
λάδος, έπομένως ή σωρεία τών 
’Ανακοινώσεων πού μάς γνωστο
ποιούσαν τήν ύποβολήν τών αι
τημάτων αύτών καί έν συνεχείςτ 
τήν έπίλυσή των ήσαν περιττές.

Βεβαίως θά μοΰ πήτε δέν εί
σαι καί έσύ στό Δ.Σ. τοΰ Συλ
λόγου. Είμαι συνάδελφοι, πλήν 
δμως τις ’Ανακοινώσεις τις δια^ 
βάζω δπως τις διαβάζετε καί ε
σείς στό Γ ραφείο σας, καί έπο
μένως έφ’ δσον δέν έχω τήν δυ
νατότητα νά έκψράσω καί έγώ 
τις άπόψεις μου, έπί τών ανακοι
νώσεων, είμαι υποχρεωμένος είτε 
δΓ Άνακοινώσεως, είτε άπό τοΰ 
βήματος τής Γενικής Συνελεύσε
ως νά κάνω καί έγώ τήν κριτικήν 
τοΰ Προεδρείου, γιατί τουλάχι- 
τον έστω ούτε τυπικώς, δέν μάς 
ένημερώνει γιά τήν έκδοση άνα- 
κοινώσεων. Εϊμεθα μειοψηφία. 
Άλλά ό Νόμος θέλησε νά είμέ
θα μέσα καί νά έλέγχουμε τήν 
πλειοψηφία.

Τώρα αν θέλη ή πλειοψηφία νά 
άγνοή τήν μειοψηφία, είναι δι
καίωμά της, άλλά τήν προειδο
ποιώ, κάνει λάθος. Μπορεί νά θέ
λη νά τήν άγνοή, ό Νόμος μάς έ
δωσε τό δικαίωμα νά είμαστε 
μέσα καί έχουμε κάθε δικαίωμα 
μέ όποιονδήποτε τρόπο νομίζου
με νά άπευθυνόμεθα στούς συνα
δέλφους και νά λέμε αύτό τό ό
ποιον δέν λέει καί έσκεμμένα α
ποκρύπτει τό Προεδρείο τοΰ 
Συλλόγου.

Έπίσης καί τό έπίδομα πολυ- 
ετίας πού έγινε άπό 25% σέ 30% 
καθώς καί ή αΰξησις τοΰ συνολι
κού ποσοστού προσαυξήσεων 
κατά 5% οπήν Τράπεζα Ελλά
δος, φυσιολογικά δταν έφαρμο
σθή έκεΐ θά έφαρμοσθή καί είς 
τήν Τράπεζα τήν δική μας.

Διά τροποποιήσεως τοΰ ’Ορ
γανισμού Υπηρεσίας τό έτος 
1973 ή Τράπεζα καθιέρωσε δια
γωνισμό προσλήψεως τέκνων συ
ναδέλφων .Μέχρι σήμερα διενερ- 
γήθησαν τρεις διαγωνισμοί. Κα-

Ή όμιλία τού συναδέλ. ΑΘ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 11ης ΣΕΛ.)

των, καταλαβαίνετε καί έννοείτε, 
ποιον τό παιχνίδι πού παίζετε α- 
νωβεν καί ποιοι οί άνωθεν.

Έτέθησαν, γιά νά τελειώνω, δύο 
προϋποθέσεις πρός συζήτησιν. Καί 
χωρίς καν νά ληφθή άπόφασις τής 
Συνελεύσεως, άνεπτύχθησαν άπό- 
ψειςμιάς έπί τής θέσεώς μας ’έναν
τι τον έργατικοΰ νομοσθεδίου καί 
τής άλλης έκείνης τήν οποίαν μάς 
παρουσίασαν έδώ. ’Αριθμός συνα
δέλφων έπιζητεΐ έκλογάς Έφορευτι 
κής ’Επιτροπής διά τήν άνάδειξιν 
νέας Διοικήσεως.

Νομίζω δτι άκαίρως συνεζητήθη- 
σαν καί τά δύο, διότι δέν είχε καν 
προηγηθή άπόφασις τής Συνελεύσε
ως. Ή Συνέλευσις είναι τό κυρίαρ
χον Σώμα καί έχει τό δικαίωμα νά 
άποφασίζη έπί παντός, αί δέ άιτο- 
φάσεις της είναι τώ δντι δεσμευτι
κές διά τήν Διοίκησιν.

Υπάρχει δμως μία διαδικασία ή 
όποια διέπει τόν τρόπον καί τον 
βαθμόν καί τήν έκτασιν τών άποψά- 
σεων αυτών. 'Υπάρχει έργατική 
νομοθεσία, υπάρχουν τά έπί μέρους 
καταστατικά τών Συλλόγων καί φυ
σικά οί περιορισμοί αυτοί μάς υ
ποχρεώνουν νά έντοπισθούμε στά 
πράγματα.

’Επαναλαμβάνω καί παρακαλώ 
διά τελευταίαν φοράν τή Συνέλευσι 
νά υποχρέωση δλους τούς ένδιαφε- 
ρομένους εις τήν συσπείρώσι διά

τήν ΰποστήρηξιν τών συμφερόντων 
μας.

Δέν άμφισβητώ ούδενός τό ένδι
αφέρον. "Ολοι οί άναμιχβέντες μέ 
τά κοινά ήσαν άνθρωποι οί όποιοι 
προσήλθαν γιά νά προσφέρουν. Καί 
μή νομίζετε κύριοι συνάδελφοι, δτι 
είναι τόσο εύρύχωρη καί άνετη ή 
καρέκλα αύτή τής ψαρόκολλας τήν 
όποιαν άνέφερε ό κύριος Μπαμίχας.

Είναι δύσκολο νά διοικήσης, εί
ναι εύκολο νά κρίνης. Είναι πολλά 
θέματα τό όποια ήμεΐς άκοΰμε, άλ
λά δέν έχουμε ύπ’ δψιν μας τόν 
τρόπο τών διαπραγματεύσεων. Αυ
τόν είναι υποχρεωμένη νά τόν διε- 
ρευνήση ή Διοίκησις, νά τόν διε- 
ρευνήσουν καί νά τόν διελευκάνουν 
οί διοικοΰντες.

Αισθάνομαι τέλος τήν ύποχρέω- 
σιν έκ μέρους τών συναδέλφων τής 
Θεσααλονίκης καί τών λοιπών έ- 
παρχιακών καταστημάτων, νά έκω- 
φράσω τήν ευχαριστίαν καί τήν χα
ρά μας, διότι τώ οντι ή Συνέλευ- 
σις, δέν υπεισέρχομαι στις μικρές 
καί άνευ σημασίας, προσωρινές δι- 
κοπές καί άντεγκλήσεις, τώ όντι ή 
Συνέλευσις έστάθη είς τό ύψος τό 
όποιον άρμόζει γιά Συνελεύσεις τών 
υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Ευχαριστούμε θερμώς δλοι οί 
Θεσσαλονικεϊς τούς παραστάντας 
καί εΰχόμεθα δτι τό καλά αύτό θά 
συνεχισθή καί εις τό μέλλον.

(Χειροκροτήματα)

τά τήν διενέργειαν τών δύο δια
γωνισμών Πρόεδρος ήτο ά σμι
λών.

Οί έπιτυχόντες καί πέραν τοΰ 
άριθμοΰ αύτοΰ άποτυχόντες άλ
λά προσληφθέντες έτοποθέτήθη- 
σαν πλησίον τοΰ τόπου μονίμου 
κατοικίας των. Είς τόν διαγωνι
σμόν τοΰ έτους 1975 pi έπιτυχόν 
τες προσελήφθησαν καί έτοποθε- 
τήθησαν πλησίον τοΰ τόπου μο
νίμου διαμονής.

Οί άποτυχόντες καί προσλη
φθέντες έτοποθετήθησαν είς υπο
καταστήματα δεκάδες χλ ιό μέτρα 
μακριά άπό τόν τόπο διαμονής. 
Πιστεύουμε δτι αύτό θά ήτο κα
κή είσήγησις διότι συνάδελφοί 
μου δυστυχώς γίνονται πάρα 
πολλές φορές κακές εισηγήσεις.
Άπό τοΰ βήματος αύτοΰ, προ- 

κειμένου νά όλοκληρωθή, ή χαρά 
τήν οποία έδωσε ό Διοικητής είς 
τούς γονείς, κάνουμε έκκληση 
πρός τόν ’Ακαδημαϊκόν, καθηγη
τήν, Διοικητήν καί πατέρα Άγ
γελον Άγγελόπουλον, νά άναθε- 
ωρήση τήν άπόφασιν, καί νά δι- 
ατάξη άμέσως τήν άνάκλησιν τής 
άρχικής τών τοποθετήσεως.

Διότι ή λύσις αύτή ή οποία έ- 
δόθη, φέρνει κάθε συνάδελφο σέ 
ένα δίλημμα, ή θά τά στείλη 
και θά ίδρύση δύο οικογένειες 
μία κοντά στό παιδί του καί μία 
στήν έδρα πού είναι ό πατέρας, 
ή νά μήν άποδεχθή τόν διορι
σμό.

Προτείνω δπως τό Προεδρείο 
τής Γεν. Συνελεύσεως ύποβάλη 
πρός τήν Διοίκηση τής Τραπέ
ζης τό αίτημα τής άναθεωρήσε- 
ως τής άρχικής άποφάσεως καί 
άνακληθοΰν οί άρχικές τοποθε
τήσεις.

"Ηρχισε έπί τών ήμερών μας, 
ή τροποποίησις τοΰ ’Οργανισμιοΰ 
'Υπηρεσία. Είχε συσταθή επι
τροπή, είς τήν όποιαν συμμετεί
χε καί ή συλλογική έκπροσώπη- 
σις. Πριν προχωρήση είς τό έρ
γο της, έζητήσαμε νά προηγηθή 
τό άρθρο περί οργανικών θέσεων, 
νά έπισπευθή, νά τεθή ύπ’ δψιν 
&"ής Διοικήσεως πρός έγκρισιν, 
έν συνεχείςχ νά προχωρήσουμε 
στά άλλα άρθρα, γιά νά πραγμα
τοποιηθούν οί προαγωγές τοΰ έ
τους 1975, μέ τις νέες οργανι
κές θέσεις.

Ή Διοίκησις άπεδέχθη τήν εί- 
σήγησιν καί ένέκρινε τήν αΰξη-
σιν αυτήν καί αί προαγωγαΐ τοΰ 
έτους 1975, έγιναν μέ τό και
νούργιο σύστημα.

Εΐναι γνωστόν συνάδελφοί μου, 
τί ύπογράψαμε καί τί συμφωνή
σαμε τότε. Καί γι’ αύτό πού 

1 συμφωνήσαμε καί υπογράψαμε 
κατηγορηθήκαμε δτι παραδόσα- 
με δέσμιους τούς συναδέλφους 
είς τάς ορέξεις τής Διοικήσεως.

Οί προαγωγές τοΰ Ιουλίου 
τοΰ 1975 άπέδειξαν άν καλώς ή 
κακώς πράξαμε καί τότε. Δυστυ
χώς, δμως, λόγφ τών άρχαιρεσι- 
ών καί λόγφ τής άποχωρήσεως 
τοΰ Προέδρου τής Επιτροπής, 
κ. Χαρισοπούλου ό οποίος έξε- 
λέγη Υποδιοικητής Τραπέζης 
'Ελλάδος, ή Επιτροπή αύτή 
σταμάτησε τό έργο της, καί θά 
παρακαλέσω στό τέλος, έψ’ δσον 
θά θελήση ό κ. Πρόεδρος νά μάς 
ένημερώση πού εΰρίσκεται τό θέ
μα «Τροποποίησις Όργανισμοΰ»

ΣΧΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΠΟΥ
ΔΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΥΘΥ
ΝΗΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥ
ΝΑΔΕΛΦΩΝ 1964—65

Ή λύσις τών ώς άνω θεμάτων 
ήτο έπί θύραις άλλά δέν έξηγ- 
γέλθη ή έπίλυσίς των, γιά νά μή 
θεωρηθή, δτι ή Διοίκησις άνα- 
μειγνύεται στάς άρχαίρεσίας τού 
Συλλόγου ύπέρ τοΰ ένός, ή ύπέρ 
τοΰ άλλου Συνδυασμού.

Έπομένως αύτή ή σκέφις πού 
έπεκράτησε ήτο ή συνέπεια τής 
καθυστερήσεως τής έγκρίσεως 
τών έπιδομάτων, τής ίδρύσεως 
τής Σχολής καί λύσεως τοΰ θέ
ματος τών συναδλέφων 1964— 
65.

Θά είχατε διαβάσει δταν είχα
με γράψει στις 29 Νοεμβρίου 
1975 σάν Διοικητικό Συμβούλιο 
διά τήν άναγγελία τής λειτουρ
γίας τής Σχολής Τραπεζικών 
σπουδών, τής καθιερώσεως τών 
έπιδομάτων, τόν ορθόν υπολογι
σμόν τοΰ ωρομισθίου, τήν περί- 
πτωσιν τών διαγωνισμών τών 
συναδέλφων 64—65 ,ή έπίλυσίς 
τών όποιων εύρίσκετο έπί θύραις.

Επικαλούμαι τήν μαρτυρίαν 
δλων τών άνωτάτων καί άνωτέ- 
ρων άτελεχών τής Τροπτέζης, τά 

ί οποία ώς μέλη χρηματοδοτικών 
Επιτροπών, είχαν στενή συνερ
γασία μέ τόν Πρόεδρο τών Επι
τροπών έπί θεμάτων προσώπικοΰ 

; κ. Χαρισόπουλον, ό όποιος είχε 
διαβεβαιώσει αύτούς καθώς καί 
έμχς ώς Δ.Σ. δτι τά έπιδόματα 
είναι έτοιμα καί είναι στά χέρια 

ί τοΰ κ. Διοικητοΰ, άλλά υπάρχει

ένα τυπικό κώλυμα καί θά καθυ
στερήσουν λίγο.

Βεβαίως δέν άργησε νά έμφα- 
νισθή τό τυπικό κώλυμα. «Νά μή 
θεωρηθή δτι ή Διοίκησις άνα- 
μειγνύεται είς τάς άρχαίρεσίας». 
Ή καθυστέρησις δμως τής ίδρύ
σεως Σχολής Τραπεζικών Σπου
δών δέν ώφείλετο μόνον είς αύτόν 
τόν λόγον, άλλά οφείλεται καί 
είς τούς συανδέλφους συμβού
λους, πού προέρχονται άπό τόν 
Συνδυασμό μή Πτυχιούχων, οί ό- 

I ποιοι σέ Συνεδρίαση του Διοι
κητικού μας Συμβουλίου, δταν 
κατά πλειοψηφία έζητήσαμε νά 
προηγηθή καί έπισπευθή ή ίδρυ- 
σις ιΣχολής γιά νά μήν άπωλε- 
σθή τό Σχολικόν έτος 1975—76, 
έζτησαν άναβολή έπί' ένα μήνα 
άναμένοντες ήν άπάντησιν τής 

1 Διοικήσεως' είς τό υπόμνημα Δη- 
μάκου μέ συνέπεια νά μήν λει- 
τουργήση ή σχολή.

"Οσον άφορά τόν όρθό ύπολο- 
γισμό τής άμοιβής, τής ύπερερ- 

1 γασίας. τό όποιον ή Τράπεζα έ- 
1 ψαρμόζει εΐναι ένα θέμα πού ά- 
: φορά πάρα πολλούς συναδέλ

φους, έχετε διαβάσει καί είς τήν 
Τραπεζιτική του 'Οκτωβρίου 

; 1975. Άντί νά ύπολογίζη μέ 
βάση τις 6]/ι ώρες πραγματικής 
έργασίας, τό ώρομίσθιο τό υπο
λογίζει μέ βάση τις 7 ώρες.

Γιά τό θέμα αύτό είχαμε στεί
λει έξώδικο στήν Τράπεζα καί 

; τήν καλούσαμε νά έφαρμόση τόν 
νόμιμόν τρόπον έψαρμογής τοΰ 
υπολογισμού τής άμοιβής τής ύ- 
περεργασίας. Δυστυχώς καί γι’ 
αύτό τό θέμα, έμεσολάβησαν οί 

1 έκλογές, ή Διεύθυνσις Προσωπι
κού σέ καμμιά ένέργεια δέν προ- 
έδη, δχι μόνον νά έγκρίνη τά ά- 
ναδρομικά τής πενταετίας, άλλά 
ούτε νά άναπροσαρ μόση άπό 
τότε πού υπεβλήθη τό αίτημα τό 
ώρομίσθιο μέ βάση τις ό’/2 ώρες 
καί δχι τις 7 ώς εΐναι νόμιμον.

Γ ιά τό θέμα πολεμιστών, Νό
μου 751 καί 1836, τό άπελθόν 
Δ.Σ. έπραξε πάν δ,τι έξηρτάτο 
άπό αύτό, γιά τήν προώθηση 
Τοΰ θέματος. Ούδέποτε έπιχειρή- 
σαμε νά έξαπατήσουμε τούς συ- 
ναδέψους μας, τής κατηγορίας 
αύτής.

Πώς έπραξαν άλλοι, άσφαλώς 
θα ένθυμήσθε. Τόν Νοέμβριον τοΰ 
1974 παραμονές εκλογών, άνηγ- 
γέλλετο δτι είχε υπογραφή ή τα- 
κτοποίησις τοΰ θέματος, καί σή
μερα άνσζητοΰμε τό Νομοσχέδιο 
έκεΐνο πού βρίσκεται, άλλά δυσ
τυχώς ούδείς γνωρίζει άπό αύ-

ι τούς ττού εΐχαν έξαγγείλει τήν 
ί λύση του, ποΰ βρίσκεται, έάν έ
χει υπογραφή, ή δχι.

Μεταξύ τών θεμάτων τά οποία 
άπασχολοΰν τάς γυναίκας συνα
δέλφους τό κυριώτερο εΐναι ή συν- 
ταξι, δότησίς των μετά παρέλευ
ση δεκαπενταετίας έν τή Τραπέ-

1 ζη·
Ή Διοίκησις τής-Τραπέζης καί 

έπ’ αύτοΰ τοΰ αιτήματος, εΐχεν 
έκφράσει κατ’ άρχήν επιφυλάξεις 
ώς πρός τό θέμα τής έπιβαρΰν- 
σεως τοΰ Ταμείου Συντάξεως. 
Κατόπιν μελέτης καί στοιχείων 

| τά όποια συνεκέντρωσε ό κ. Χα- 
ρισόπουλος ώς αρμόδιος Πρόε
δρος τής Επιτροπής θεμάτ 
Προσωπικού, διαβεβαίωσε τόν κ.

■ Διοικητή δτι δέν ύφίσταται κίν
δυνος γιά τά άσφαλιστικά Τα
μεία ,τά Ταμεία καλύπτονται 
πλήρως. Καί έδεχθη τήν συζή
τηση μετά τήν διευκρίνιση αύτή, 
πλήν δμως, αί άμχαιρεσίαι καί ή 
άποχώρησις τοΰ Προέδρου τής 
Έπιτροηής άφησαν τό θέμα 
πρός συζήτησιν.

Καθ’ δλη τήν διάρκεια τής θη
τείας μας, άποδείξαμεν έμπρά- 
κτως τό ίδιαίερο ένδιαφέρον μας, 
γιά τούς συναδέλφους τών έπαρ- 
χιακών καταστημάτων. Τό ιδιαί
τερο ένιδαφέρον, γιά τα προβλή
ματα πού άπασχολοΰν τούς συ
ναδέλφους μας, καί προσπαθού
σαμε πάντοτε νό βρισκόμεθα δσο 
τό δυνατόν πιο κοντά έστω καί 
τηλεφωνικώς, άνά πάσα στιγμή, 
είτε στό σπίτι, είτε στό δρόμο, 
είτε στό γραφείο, νά μάς βρί
σκουν καί νά μάς θέτουν τό θέ
μα τους.

Θέμα μή Πτυχιούχων, τό άφη
σα συνάβελψοι μου τελευταίο. 
Διότι εΐναι ένα άπό τά σοβαρό
τερα θέμο(τα καί αύτό έχει δια
μορφώσει τήν σημερινήν σύνθεσιν 
τοΰ Δ.Σ.

Τέλος τοΰ έτους 1974, ένθυ- 
μεΐστε δλοι, δτι ιδρύθηκε ένας 
Σύνδεσμος μή Πτυχιούχων, μέ αί
τημα: κατ’ άρ,χήν έναντίον τών 
Πτυχιούχων καί έν συνεχείφ άφοΰ 
διεπιστώθη δτι ήταν μεγάλο 
σφάλμα τακτικής αύτό, έτροπο- 
ποιήθη τό αίτημα ώς εξής, νά 
πάρουμε καί έμείς, δ,τι πήρανε 
έκεΐνοι.

Θά ένθυμήσθε πόσοι συνάδελ
φοι υπέγραψαν τήν πρώτη διακή
ρυξη. ’Ησαν Διευθυνται Υποκα
ταστημάτων, Πρϊστάμενοι Τμη
μάτων Διοικήσεως, Προϊστάμενοι 
Υπηρεσιών, Τμηματάρχαι Α' 

,Τμηματάρχαι Β' καί είδαμε δτι

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 13η ΣΕΛ.)



(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ 12η ΣΕΛ.)

γίνεται μ α κίνησις για νά διεκ- 
δικήσουν την λύσιν των θεμά
των μή Πτυχιούχων.

Πλήν δμως, σέ άλλη άνακοί- 
νωση δεν ένφανίσθησαν τά ίδια 
όνοματα. Έξηφανίσθησαν, αλλά 
δεν έτταψαν όμως νά ένδιαψέρων- 
το γιά τά θέματά frouq από τό 
παρασκήνιο.

"Ομως πρέπει νά τούς τονί
σω ένα πράγμα, τό παρασκήνιο 
είναι ή χειρότερη ένέργεια. Τό 
προσκήνιο είναι ή καλτύερη ενέρ
γεια, βγαίνεις καί ζητάς αύτό 
που είναι σωστό. Τό παρασκή
νιο είναι γιά άτομα πού τούς λεί
πει τό θάρρος.

Συνέχισαν την ’Οργάνωση τοΰ 
Συνδέσμου αύτοΰ και πλησιάζα
με προς τό τέλος τής χρήσεως 
1974. Άρχάς τού 1975 είχαμε 
αρχαιρεσίες, οΐ όποιες άνεβλήθη- 
σαν διά τό τέλος τοΰ 1975 λόγιψ 
τοΰ ίσχύσαντος Νόμου 6)75. Καί 
διαβάσαμε ανακοίνωση πού λέει 
από τά σπλάχνα τοΰ συνδέσμου, 
μή Πτυχιούχων βγήκε τό κίνημα 
συνδικαλιστικής άνανεώσεως. Αυ
τός συνάδελφοί μου ήταν ό στό
χος ά ουσιαστικός, τον όποιον 
έπεσημάναμε καί τότε καί έφθα- 
σαν στό σημείο ό Πρόεδρος καί 
ό Γραμματεύς τοΰ Συνδέσμου νά 
λένε Ψηφίστε Συνδυασμό, Κίνη
μα μή Πτυχιούχων, Δημητρόπου
λο, Φριζή. Θάφτε τον Πίσκοπο.

Αυτές ήταν ώρισμένες φράσεις 
των ’Ανακοινώσεων. ’Από αύτά 
διεφάνησαν οΐ πραγματικοί στό
χοι τών άρχηγών τοΰ κινήματος.

«'Ήρθαμε στήν έ'κδοση τών α
ποτελεσμάτων, δέν άναψέρομαι 
στά προεκλογικά, οΰτε τί έγραψε 
ό μέν, οΰτε τί έγραψε ό δέ. Λό- 
γψ τής άπλής αναλογικής όμως 
επειδή οΰδείς συνδυασμός συνε- 
κέντρωσε τήν απόλυτη πλειοψη- 
ψία, πού έπιτάσσει ό Νόμος...

(Θόρυβος)
κ. Ν. Πίσκοπος: Είναι 

’Απολογισμός μέχρι τής 23 Δε
κεμβρίου 1975. Τό τί έγινε πίσω 
άπό τήν πλάτη μας γιά νά βγή 
έ'να Προεδρείο Α' μορφής._ Έαν 
δέν θέλετε νά ακούσετε ποιος δεν 
έδέχθη τις υποδείξεις Δημητρό- 
πσυλου, καί ποιος έδέχθη τά θέ
ματα καί τά υιοθέτησε, τότε νά 
καθήσω κάτω.

(Χειροκροτήματα)
Συνάδελφοι, έπρεπε νά βρεθή 

κάποια λύσ,ς, κάποια συμφωνία 
νά γίνη, έάν ύπήρχε συμφωνία νά 
γίνη ένα Προεδρείο, έάν δέν ύ
πήρχε ή συμφωνία έπρεπε νά 
προχωρήση πάλι τό Δ.Σ. έκεΐνο 
σέ έκλογές, νά δώση λύση με τις 
διατάξεις τοΰ Καταστατικού καί 
νά προχωρήση στό έργο του.

Είχαμε έπαφές μέ τούς ’Αρ
χηγούς δύο Συνδυασμών, τόσο 
μέ τον κ. Θεοφανόπουλο, όσο καί 
μέ τον κ. Δημητρόπουλο. Δυστυ
χώς μέ τον κ. Θεοφανόπουλο, αν
ταλλάξαμε άπόψεις, δέν συμφω
νήσαμε, δέν πραγματοποιήθη συ
νεργασία.

'Όπως άναφέραεμ καί σέ μιά 
’Ανακοίνωσή μας, οι συνάδελφοι 
Δημητρόπουλος, Φριζής, Πετρί- 
δης, Μπρέσκας, Υποψήφιος Πρό
εδρος Γενικών Συνλεύσεων, τοΰ 
Συνδυασμού «Κίνημα Συνδικαλι
στικής Άνανεώσεως», Σπΰρος 
Έξαρχόπουλος, συναντήθηκαν 
καί μετά τοΰ κ. Δαιήτυλίδη, κα
τόπιν αιτήματος τοΰ κ. Δημη- 
τροπούλου καί τοΰ κ. Μπρέσκα 
εις τά Γραφεία τοΰ Συλλόγου, 
’Ακαδημίας 60.

’Αναλύσαμε τά αποτελέσματα 
καί ψάχνουμ νά βροΰμε τή λύση. 
Μοΰ έτέθησαν τά θέματα τών μή 
Πτυχιούχων, έάν τά υιοθετώ γιά 
νά συμφωνήσουμε έξη τής Παρα- 
τάξεως Πίσκοπου, σύμβουλοι, 
πέντε τής Παρατάξεως Δημητρό- 
πουλου, ήταν ή πλειοψηφία των 
έντεκα στούς είκοσι ένα καί μπο
ρούσε ή συνεργασία τών δύο αύ- 
τών συνδυασμών νά προχωρήση 
σέ σχηματισμό Προεδρείου.

Έτέθη κατ’ άρχήν τό θέμα τό 
’Ασφαλιστικόν. Θά γνωρίζετε 6- 
λοι δτι έκείνη τήν έποχή είς τήν 
Ήμερησίαν Διάταξιν μέ έρώτη- 
σαν έάν τό υΐοθητώ. Αλλοίμονο, 
έάν δέν υιοθετούσα τό θέμα γιά 
τό όποιον είχαμε κάνει Γενική 
Συνέλευση καί είχαμε κηρύξει 
άπεργία τό 1972, ή όποια δέν 
πραγματοποιήθη.

Έτέθη, δεύτερον τό θέμα τοΰ 
Νόμου 751. Βέβαια αύτό άφο- 
ροΰσε προσωπικά τον κ. Δημη
τρόπουλο. Τούς έγνωστοποίησα, 
δτι είχα θέσει ώς Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου είς τήν διάθεση μιάς 
’Επιτροπής, πού ήγωνίζετο γιά 
τό θέμα αύτό οικονομικά καί ηθι
κά, καί δτι έχρειάζετο είς τήν 
διάθεσιν τής Επιτροπής αύτής, 
προκειμένου άπό κοινοΰ νά κάνου
με αγώνα γιά νά προωθηθή τό 
θέμα τό οποίον δυστυχώς δέν 
προωθείτο καί δέν προωθήθη.

Επόμενον λοιπόν ήτο έφ’ δσον 
είχαμε δείξει τό ενδιαφέρον μας 
νά υιοθετήσουμε τό θέμα αύτό.

Κατόπιν ήλθαμε στό θέμα τών 
μή Πτυχιούχων. Καί έτέθη ΰπ’ 
οψιν μου Αναλυτικά, έάν άποδέ-

Ή ομιλία του συναδέλφου Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΥ
χομαι νά ύποβάλωμεν τό θέμα 
είς τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης! 
έντός 20 ή τό πολύ 30 ή μερών. 
Άπεδέχθη. Έάν δέν λάβουμε ά- 
πάντησιν έπί τοΰ θέματος νά τό 
φέρουμε τό θέμα είς τήν 'Ομο
σπονδίαν. Άπεδέχθην. "Αν δέν 
βροΰμε λύσιν είς τήν ‘Ομοσπονδί
αν νά κινήσουμε δικαστικούς ά- 
γώνες, άπεδέχθην.

Έάν δέν έχουμε άποτέλεσμα | 
άπό τούς δικαστικούς αγώνες 
νά κηρύξουμε άπεργία. Στό θέμα 
αύτό έξέψρασα επιφυλάξεις, καί 
είπα: έάν πάμε στά δικαστήρια 
καί τά δικαστήρια άπορρίψουν 
ώς μή όρθά, δέν υπάρχει έρισμα 
γιά νά κηρύξουμε άπεργία. Καί 
τότε μοΰ έπροτάθη άπό τον κ. 
Δημητρόπουλο, νά άλλάξουμε^τή 
διαδικασία, νά κάνουμε πρώτα 
άπεργία καί έν συνεχείςι νά πά
με στά δικαστήρια.

Καί έκεΐ έξέφρασα μία έπιφύ- 
λαξιν ώς πρός τον τρόπον μέ τον 
όποιον θά γινότανε ό χειρισμός 
τότε, δταν θά φθάναμε στό ση
μείο αύτό.

Άφοΰ συμφωνήσαμε καί έζή- 
τησα νά μοΰ τεθή ΰπ’ όψιν τό υ
πόμνημα Δημάκου γιά νά λά
βω γνώσιν γιά τό όποιον τόσα 
πολλά είχαμε ακούσει, άλλά πο
τέ δέν είχαμε διαβάσει, τουλά
χιστον νά ξέρω καί τί γράφει τό 
ΰπόμνήμα Δημάκου γιά νά μήν 
άπαντήσω χωρίς νά γνωρίζω τί 
γράφει μέσα.

Μοΰ έδήλωσαν δτι θά μοΰ τό 
θέσουν ύπ’ οψιν καί φθάσαμε 
στό θέμα τών άξιωμάτων. Παρα
καλώ έπειδή είναι μπροστά καί 
προεδρεύει τής Γενικής Συνελεύ- 
σεως ό κ. Δακτυλίδης, ό όποιος 
ήταν παρών, έάν κάπου σφάλλω 
ή δέν ένθυμοΰμαι καλώς, νά μέ 
διαψεύση ή νά μέ διορθώση.

Καί μοΰ έτέθη τό θέμα άπό 
τον κ. Δημητρόπουλο. Τώρα γιά 

! τά άξιώματα τί γίνεται; Μά ε
σείς χθές δηλώσατε δτι δέν εί
στε συνδικαλισταί καί δέν έχετε 

: φιλοδοξίες άπλώς νά σάς υίοθε- 
τήση ό Πίσκοπος τά θέμοσά σας 
καί νά τον στηρίξετε. Μοΰ άπάν- 
τησαν. Αύτό ξεχάστε το; Έτέθη 
άξίωσις θέσεων. Λέω, κύριε Δη- 
μητρόπουλε νά σάς άκούσω. Μοΰ 
λεέι πές μας έσύ. Έν τέλει μοΰ 
προτείνει νά προεδρεύη τοΰ Δ.Σ. 
καί νά ακολουθήσω έγώ, Γενικός 
Γ ραμματεύς.

Τοΰ άντιπρότεινα δέν είναι δυ
νατόν ’Αρχηγός πλειοψηφίσαντος 
Συνδυασμού, νά βγή παραπέρα 
καί νά προχωρήση άλλος. Μοΰ έ- 
δήλωσε: Έάν συμφωνήσουμε, έ
σύ Πρόεδρος καί έγώ Γ. Γ ραμ
ματεύς, τί άλλες θέσεις μάς δί
νεις.

Μοΰ λέει θέλω καί μία Άντι- 
προεδρία γιά τή Θεσσαλονίκη, 
Δέν ήτο θέμα νά άρνηθώ την Άν- 
τιπροεδρία στή Θεσσαλοίνκη, αλ

λά άπόντος ή κωλυομένου τοΰ 
Προέδρου άναπληροί τον Πρόε
δρον ό ’Αντιπρόεδρος, καί δταν 
ό άντιπρόεδρος καί ό Γεν. Γραμ 
ματεύς προέρχονται άπό ένα συν
δυασμό καί άπουσιάζει ό Πρόε
δρος, είναι δυνατό νά συμβή κά
τι πού άμα δέν υπάρχει καί ή 
πείρα, μπορεί νά γίνη κανένα λά
θος.

Συμφωνήσαμε σέ μιά μορφή 
Προεδρείου καί στις θέσεις τών 
άπεσπασμένων ώς έτέθη άξίωσις 
καί έκεΐ. Δέν έπήρα δμως άπάν- 
τηση άλλά έπεφυλάχθησαν οΐ συ
νάδελφοι νά μοΰ άπαντήσουν, διό
τι τήν ιδίαν ημέραν τό βράδυ εί
χαν συνάντηση μετά τοΰ συνα
δέλφου Θεοφανοπούλου είς τά 
Γραφεία τοΰ Συνδέσμου, μέ τόν 
όποιον θά συζητούσαν. Θά έθεταν 
ύπ’ οψιν του τά ίδια θέματα καί 
τήν έπομένη Παρασκευή θά εΐχε 
συνάντηση τό Διοικ. Συμβούλιο 
τοΰ Συνδέσμου μή Πτυχιούχων 
είς τά Γραφεία τοΰ Συνδέσμου 
νά συζητοΰσαιν καί νό μοΰ άπαν- 
τήσουν τό Σάββατο, έάν δέχον- 
τα, ή δέν δέχονται αύτά τά ό
ποια είχαμε συμφωνήσει. Τήν ά- 
πάντηση άκόμα τήν αναμένω. "Ο
λες αυτές τις λεπτομέρειες τις 
αναφέρω γιά νά άντιληφθήτε τήν 
έκταση τοΰ ένδιαφ,ροντός των 
διά τά θέματα τών μή Πτυχιού
χων.

Πέραν αύτοΰ δμως, θέλω έδώ 
τώρα νά ύπενθυμίσω καί μία έ- 
πιστολή τοΰ συναδέλφου Γιακου- 
μή, ή όποια εΐχε άποσταλή πρός 
τό Προεδρεΐον τοΰ Συνδέσμου 
τότε, ή οποία έλεγε: Έάν δέν 
μπορούμε μόνοι μας νά φτιάξου
με Προεδρείο, νά προτιμήσουμε 
συνεργασία μόνο μέ Πίσκοπο.

Τώρα τί μεσολάβησε την ή μέ
ρα πού ήρθε στήν ’Αθήνα στίς 
23 Δεκεμβρίου καί άλλαξε άπο
ψη άπό αύτά πού έγραφε, είναι 
θέμα προσωπικό του.

Δυστυχώς άπάντηση δέν έλή- 
φθη ποτέ καί τό Δ.Σ. συνήλθε 
στίς 23 Δεκεμβρίου τοΰ 1975,,. 
καί έξελέγη Προεδρείο μέ 8 ψή
φους, στούς 21. Δυστυχώς δμως 
ό Νόμος έπέτρεπε Προεδρείο τής 
μειοψηφίας καί έγινε τό Προε
δρείο τής μειοψηφίας. Ό συνά
δελφος Γιαννακόπουλος, Γενικός 
Γραμματέας, ό συνάδελφος Θεο- 
φανόπουλος Πρόεδρος. Έπήλθε 
δμως συμφωνία άλλη καί έγινε 
άλλη αλλαγή.

Κατηγορήθηκα κάποτε δτι ή
μουνα Κρόνος καί έτρωγα τά 
παιδιά μου, άλλά μέσα σέ ένα 
μήνα άρχισε ή σωρεία τών μετα
βολών. Μέσα σέ ένα μήνα γιά 
νά μπορέσουμε νά κρατηθούμε 
στίς καρέκλες.

(Χε ιροκροτή ματα)
Ό συνάδελφος Γιαννακόπου- 

λος στό άξίωμα τοΰ Άντιπροέ-

Ί ομιλία του συνοΟέλφου L ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΑΟΥ
Συνάδελφοι,

Δέν θά σάς απασχολήσω γιά πολύ. 
Θά σάς ένημερώσω συνοπτικά πά
νω σ’ ενα ειδικό θέμα. Καί αύτό εί
ναι τό σχέδιο τού καταστατικού 
που παρέδωσε ή ΠΑΣΚΕ στό σύλ
λογο.

"Οπως σάς είναι γνωστό ό σύλ
λογος άπηύθυνε άνοικτή πρόσκληση 
στά μέλλη του νά υποβάλουν προ
τάσεις σχετικές μέ τή μελετομένη 
αλλαγή τού καταστατικού του.

Ή ΠΑΣΚΕ άνταποκρινομένη σ’ 
αύτή τή πρόσκληση παρέδωσε στό 
Δ.Σ. τού συλλόγου νέο ολοκληρω
μένο σχέδιο καταστατικού.

Συνάδελφοι, δταν μελετήσαμε τό 
παλιό καταστατικό και τό συγκρί
ναμε πρός τά καταστατικά τών άλ 
λων Τραπεζών καί μέ τις απαιτή
σεις τοΰ δημοκρατικού συνδικαλι
σμού, τό παλιό βρέθηκε άντιδημο- 
κρατικό, έλλειπές καί αναχρονιστι
κό στίς περισσότερες διατάξεις 
του.

Σάν συνέπεια τών πάρα πάνω δι 
απιστώσεων μπορούμε γενικώτερα 
νά πούμε πώς δύο είναι οί στόχοι 
τοΰ νέου καταστατικού. Άπό τή μιά 
μεριά, (αρνητικά), ή έξαφάνιση 
τών άντιδημοκρατικών διατάξεων 
καί άπό τήν άλλη (θετικά) ό έκδη- 
μοκρατισμός, ή συμπλήρωση τών έλ 
λείψεων καί ό έκσυγχρονισμός μέ 
τις σημερινές απαιτήσεις τοΰ δη
μοκρατικού συνδικαλισμού καί τις 
ιδιαίτερες συνθήκες τοΰ χώρου έρ- 
γασίας μας.

Είδικώτερα: Πρώτο. Στό νέο σχέ 
διο δέν υπάρχουν οί άντιδημοκρατι 
κές διατάξεις πού άπέρεαν άπό τά 
γνωστά άντιδημοκρατικά ψηφίσμα
τα καί άπό τά Ν.Δ, τής έφτάχρο- 
νης τυρανίας.

Δεύτερο. Άπό τά πρώτα άρθρα 
τοΰ νέου καταστατικού έπιδιώχθη- 
κε ό λεπτομερέστερος καθορισμός 
τών σκοπών, τών έπιδιώξεων καί 
στόχων, τών άρχών καί τών μέσων 
τοΰ συλλόγου πού σάν συνισταμένη 
έχουν νά τόν καταστήσουν σταθερά 
προσανατολισμένο στήν ιδέα τής 
Δημοκρατίας καί στήν υπεράσπισή

της, στό δυνάμωμα τού Συνδικαλι
στικού κινήματος, στήν έπιδίωξη 
τής Κοινωνικής Δικαιοσύνης, στήν1 
Ανεξαρτησία του άπό κάθε έξω- 
συνδικαλιστική παρέμβαση, στή συμ 
μετοχή του στή διοίκηση τής Τρά
πεζας καί στά συμβούλια πού άφο 
ροΰν τό Προσωπικό, στήν έξύψωσι 
τοΰ συνδικαλιστικού καί πολιτιστι
κού έπιπέδου τών μελών του καί 
στήν καθημερινή συνεπή άγωνιστι- 
κή διεκδίκηση τής έπί λύσης τών αί 
τημάτων του.

Τρίτο. Σά συνέπεια τής πίστης 
μας στή Δημοκρατία προτείνουμε 
τήν πάγια καθιέρωση τοΰ συστήμα
τος τής άπλής άναλογικής στις άρ- 
χαιρεσίες, γιατί πιστεύουμε δτι 
αύτοί πού έκλέγονται πρέπει νά ά- 
ποτελοΰν άκριβή μικρογραφία έκεί- 
νων πού τούς εκλέξανε.

Τέταρτο. Γιά τήν ένεργητικώτερη 
συμμετοχή στά κοινά τής μέχρι τώ
ρα ξεχασμένης έπαρχίας καθιερώ
νουμε γιά πρώτη φορά: α) Δύο γε 
νικές συνελεύσεις κάθε χρόνο άπό 
τις όποιες ή δεύτερη συγκαλεΐται 
σέ μεγάλο έπαρχιακό κέντρο διαφο
ρετικό τή μιά χρονιά άπ’ τήν άλλη 
καί 6) Σύστημα έκλογής άπό ενα 
τουλάχιστο άντιπρόσωπο άπό κάθε 
ΰπ) μα καί στή συνέχεια,σέ άναλο- 
γία μέ τις περιφερειακές διευθύν
σεις τής Τράπεζας, έκλογή έκείνου 
πού θά άποτελή τό σύνδεσμο μετά 
ξύ τών συναδέλφων τής περιφερείας 
του καί τοΰ Δ.Σ. τού Συλλόγου.

Ό σύνδεσμος αύτός θά μπορή νά 
παρίσταται στίς συνεδριάσεις τοΰ 
Δ.Σ., νά άναπτύση τά θέματά του, 
νά λαμβάνη γνώση τών πρακτικών 
καί νά μεταφέρη στούς συναδέλφους 
του, κάθε τι σχετικό μέ τήν πορεία 
τών προβλημάτων πού τούς άπασχο 
λοΰν.

Συνάδελφοι,
Προτείναμε τό νέο σχέδιο τοΰ 

καταστατικού διότι άποβλέπουμε 
σ’ έ'να ισχυρό σύλλογο ικανό νά ά- 
γωνισθή γιά τήν έπίλυση τών διεκ- 
δικήσεών μας.

Άποβλέπουμε σ’ ένα σύλλογο Ά 
νεξάρτητο, ‘Ενιαίο, Δημοκρατικό 
καί Αγωνιστικό.

δρου, ό συνάδελφος Δημητρόπου
λο στό άξίωμα τοΰ Γ εν. Γ ραμμα- 
τέως. Δέν δέχθηκε ό κ. Δημητρό
πουλος νά γίνη Γ. Γραμματεύς 
μέ Πρόεδρο τόν Πίσκοπο. "Ηθε
λε δπως προανέφερα Προεδρία. 
Μέ Θεοφανόπουλο Πρόεδρο δέχθη 
κε Γ. Γραμματεία. Καί προχώρη
σε τό Δ.Σ. καί προχωρεί άλλά 
έδώ πρέπει νά τονίσω ένα πρά
γμα. Δέν εΐναι αλήθεια αύτά 
πού έ'γραψαν οί συνάδελφοι στήν 
’Ανακοίνωση τοΰ Συνδέσμου μή 
Πτυχιούχων, δτι μόνον ή δυάς τών 
συνεργαζομένων Θεοφανοπούλου, 
Γ ιαννακοπούλου, υιοθέτησε τά 
θέματά τους. Θά ήμουν κουτός 
έάν δέν τά υιοθετούσα έστω καί 
αν δέν τά πίστευα. ’Ήθελα νά 
γίνω Πρόεδρος.

Περνάει ό χρόνος καί μέ ύπο- 
σχέσεις κινούμε διαδικασίες καί 
δταν κινής διαδικασίες μακρο
χρόνιες φθάνεις στίς έπόμενες έκ
λογές καί έχεις τό ί'διο αίτημα 
πρός έπίλυσιν. Καί περνάει ή δι
ετία καί είσαι Πρόεδρος. Άλλά 
τό ψεΰδος αύτό εΐναι άπαράδε- 
κτον καί έπεκαλέσθην καί τούς 
συναδέλφους αύτούς, οί όποιοι 
ήσαν παρόντες στίς συζητήσεις, 
γιά νά έπιβεβαιώσουν τά όσα έ
χουμε πή καί διαψεύδω τά άνα- 
γραφέντα είς τήν Ανακοίνωση έ
κείνη.

Τώρα τό θέμα μή Πτυχιούχων 
ποΰ βρίσκεται. Στίς 23 Μαρτίου 
έξουσιοδοτήσαμε τό Προεδρείο 
νά κινήση δλες τις διαδικασίες 
μέχρι καί άπεργία διότι ή Διοί- 
κησις Τραπέζης διά διαφόρων 
τρόπων βρίσκει δικαιολογίες καί 
δέν πρόκειται νά λύση τό θέμα.

Εξουσιοδοτήσαμε τό Προε
δρείο, μέχρις δμως τής στιγμής 
τής άπεργίας. Ζητήσαμε νά ένη- 
μερωνόμεθα πώς εξελίσσεται τό 
θέμα καί έν συνεχείςι νά έξετά- 
σουμε τήν περίπτωση τής άπερ
γίας. Ή πλειοψηφία δμως απο
φάσισε μέχρι καί άπεργία. Στίς 
29 Μαρτίου 1975, ήταν μιά σύΐ

σκεψις έπί νομικού έπιπέδου.
Μάς εΐσηγήθη ό Πρόεδρος, ώς 

πρώτη ενέργεια δυναμική γιά τήν 
λύση τοΰ θέματος νά μή παρα- 
στή ό Νομικός Σύμβουλος τοΰ 
Συλλόγου είς τήν σύσκεψιν. Καί 
έκ παραλλήλου νά στείλουμε ε
πιστολή πρός τήν Διοίκηση τής 
Τραπέζης νά γνωστοποιούμε τήν 
άπόφαση τοΰ Δ.Σ. καί νά λέμε 
δτι αύτή εΐναι ή πρώτη ένέργεια 
πού κάνουμε προκειμένου νά λύ
σουμε άγωνιστικά τό θέμα.

Σέ άντίθεση μέ δσα είσηγή- 
θηκε ό Πρόεδρος καί ή πλειοψη
φία άπεδέχθη, στή σύσκεψη πή
γε ό Νομικός Σύμβουλος καί τό 
περιεχόμενο τής έπιστολής πρός 
τήν Διοίκηση ήτο τελείως διαφο
ρετικό.

Άλλα είσηγήθηκε ό Πρόεδρος 
τοΰ Συλλόγου, τά οποία ομόφω
να άποφάσισε τό Δ.Σ. άλλά δυσ
τυχώς τό άντίθετο έπραξε τό 
Προεδρείο.

Συνάδελφοι, έτσι δέν προω
θούνται τά θέματα, πρέπει τό 
Προεδρείο νά θέση σωστά καί σέ 
γερές βάσεις τις προτάσεις, νά 
ζητάη τήν έγκρισιν τοΰ Δ.Σ. καί 
έφ’ δσον τυχαίνει τις έγκρίσεως 
ή πρότασις νά έφαρμόζη τήν α
πόφαση τοΰ Δ.Σ. δπως ακριβώς 
έλήφθη.

Δέν έχει δικαίωμα τό Προε
δρείο νά παραποιή, τήν άπόφαση 
τής όλομελείας τοΰ Δ.Σ. Διότι 
έτσι συνάδελφοί μου θά εϊμεθα 
ύποχρεωμένοι νά σάς κουράζουμε 
μέ άνακοινώσεις γιά νά μαθαίνε
τε τήν αλήθεια, ή όποια δέν πρέ
πει νά άποκρύπτεται.

Άλλά πώς εΐναι δυνατόν νά 
άκούσετε κάτι συγκεκριμένο δταν 
είς τά μέλη τοΰ Προεδρείου δέν 
πάρχει συμφωνία. Βεβαίως έ
χουμε διαβάσει καί άκοΰμε περί 
συμφωνίας. Πλήν δμως ή άπόφα
ση 78)75 περί προαγωγής Πτυ
χιούχων Τμημ. Α' άπεκάλυψε τήν 
πραγματικότητα. Ένφ τό Δ.Σ.

Ή ομιλία του συν
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Αισθάνομαι ιδιαίτερα εύτυχής, πού 
ή πρώτη μου έπικοτνωνίυ μαζί σας 
άπό τού βήματος τής Γ.Σ., συμπί
πτει μέ την γιά πρώτη φορά πρα- 
γματοποιουμένην σήμερον Γ. Σ. 
στήν δμορφη Θεσσαλονίκη.

Μαζί μέ τόν προσωπικό μου χαι 
ρετισμό, σάς μεταφέρω τόν συνα- 
δελφικό χαιρετισμό τών συναδέλ
φων μίας νευραλγικής μονάδος τής 
τραπέζης μας, τοΰ Κ.Μ., μιάς μο
νάδος, ή οποία πάντοτε πρωτοστα
τούσε μέ την παρουσία της στίς 
Γ.Σ.

Συνάδελφοι, πραγματικά μέ προ
βλημάτισε πολύ, ποιο θά ήταν τό 
θέμα, πού θά έπρεπε, γιά λίγο νά 
σάς άπασχολήσω. "Οχι δτι δέν υ
πάρχουν προβλήματα, άντιθέτως, ύ 
πάρχουν καί πολλά καί καυτά, άλ
λά προτίμησα ν’ άναφερθώ σ’ ένα, 
πού κατά τήν γνώμη μου εΐναι σπου 
δαιότερο. Ποιο; Ή ένότητα τοΰ 
προσωπικού, ή ένότητα δλων τών 
έργαζομένων στον αύτό χώρο.

Μετά λύπης μας, δλοι είχαμε ίδεΐ 
προεκλογικά, 6 σχήματα καί 2 ανε
ξαρτήτους, σύνολον 8 ψηφοδέλτια 
νά κατέρχωνται στίς έκλογές. Θά 
μοΰ πήτε, δτι 'ίσως νά φταίη τό σύ 
στημα μέ τό όποιο έγιναν οί έκλο
γές, δηλ. ή απλή άναλογική, πού 
πραγματικά ήταν πειρασμός καί 
ύπεδαύλιζε ατομικές φιλοδοξίες 
καί ανθρώπινες αδυναμίες.

"Οχι κύριοι συνάδελφοι, αύτό 
καί μόνον δέν δικαιολογεί καθόλου 
τήν γυμνή αλήθεια τής λυπηρής πρά 
γματι καταστάσεως πού έπικρα- 
τοΰσε.

—Καί τί έσήμαινε αύτό;
—Άπλούστατα, κατακερματι

σμό τής δυνάμεώς μας,.
—Δηλαδή ποιών;
—’Ημών τών ιδίων.
Καί έρωτώ...
—Ποιος εύθύνετο καί ποιος θά 

έζημιώνετο άπ’ αύτό;;;
Ή άπάντηση στό δεύτερο είναι, 

δτι σίγουρα έμεϊς θά τό πληρώνα
με, άλλά ποιος μπορεί ν’ άπαντήση 
στό πρώτο;;;

Μέ τούς απλούς αύτούς συλλογι
σμούς, άβίαστα βγαίνει τό συμπέ
ρασμα, δτι πρέπει, πάντα νά κυτ- 
ιάμε στό άποτέλεσμα. Αύτό νά εΐ
ναι ή πυξίδα γιά τις ένέργειές 
μας. Αύτό πρέπει πάντα νά είναι ό 
στόχος μας καί αύτό θά εΐναι έκεΐ
νο πού πρέπει νά μάς ένώνη.

Πρέπει νά παραμερίζουμε, σάν 
υπεύθυνοι άνθρωποι, έκεΐνα τά μι
κρά καί λίγα πού μάς χωρίζουν, 
γιά νά συμβαδίζουμε στά μεγάλα 
καί πολλά πού μάς ενώνουν.

Ή ψυχική ένότητα τού προσω
πικού, πρέπει νά είναι μέλημα καί 
φροντίδα καθ’ ένός χωριστά καί δ
λων μαζί άνεξαρτήτως θέσεως ή βα
θμού.

Αύτό δέ θά πραγματοποιηθή, άν 
κρατήσουμε καί φυλάξουμε τόν συν 
δικαλισμό μακρυά άπό έπιρροές, 
πού θά τόν διαβρώσουν άργά ή γρή 
γορα.

’Επιτακτική δέ εΐναι ή άνάγκη, 
ό συνδικαλισμός νά μείνη άνεξάρ- 
τητος καί άνεπηρέαστος, άπό κυ
βερνήσεις, κόμματα καί έργοδοσία. 
Μία βασική άρχή τοΰ συνδικαλισμού

ΚΩΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
λέει, δτι ό συνδικαλιστής, πολιτεύε 
ται άλλά δέν κομματίζεται. Φυσικά 
ό καθ’ ένας μας έχει τήν πολιτική 
του τοποθέτηση, άλλοίμονα άν ό άν 
θρωπος εΐναι «άπολιτικό δν» δπως 
άναφέρει καί ό Αριστοτέλης, άλλ’ 
αυτήν, δέν πρέπει, νά τήν ταιριά- 
ξη καί νά τήν παντρέψη μέ τόν συν 
δικαλισμό.

’Εμάς, μάς ενδιαφέρουν τά προ
βλήματα τοΰ χώρου τής έργασίας 
μας, μάς ένδιαφέρει, πάν’ άπ’ δλα 
νά διαφυλλάξουμε, σάν κόρη όφθαλ 
μοΰ, τήν ένότηνά μας, στήν ουσία 
τήν δύναμί μας σάν έργαζόμενοι.

Σέ όποιοδήποτε χώρο καί χρόνο 
ή διάσπαση πάντα είχε ολέθρια ά- 
ποτελέσματα.

"Ολοι, πρέπει ν’ άπομακρύνουμε 
καί νά περιφρονήσουμε κάθε Κίρκη 
πού μάς πλησιάζει, κτυπώντας κά
ποια εύαίσθητη χορδή, παριστάνον 
τας τόν σωτήρα καί έκμεταλευομέ- 
νη κάποια δικαιολογημένη πικρία 
μας.

Ας κυττάξουμε μπροστά καί μα 
κρυά βγάζοντας άπό τόν δρόμο μας 
κάθε έμπόδιο φυσικό ή τεχνητό.

*0 δρόμος αύτός, πρέπει νά ένώ
νη δλες τις προσπάθειές μας, γιά 
τόν τελικό σκοπό, δηλαδή, τήν ένό
τητα. Ένότητα στή δράση, θά τήν 
έλεγε ένας μεγάλος κύπριος συνδι
καλιστής, ό Άνδρέας Ζιαρτίδης.

"Ας τήν τάξουμε καί έμεϊς σάν 
«ΙΘΑΚΗ» στήν συνδικαλιστική μας 
ζωή:

Έμεϊς οί "Ελληνες έχουμε γρά
ψει μία ιστορία 3.000 έτών, καί 
μέσα άπ’ αύτήν1 τήν ιστορία, μά
θαμε πολύ καλά, πού άνεβήκαμε μα 
ζί καί ένωμένοι καί πού καταλήξα
με χωριστά καί διχασμένοι.

Συνάδελφοι,
Θέλω νά πιστεύω, δτι, έκεΐνο πού 
προεβλέπετο, πριν άπό τις έκλογές 
γιά σήμερα, δέν συμβαίνει καί σ’ 
αύτό συνέβαλε, είτε θέλουμε νά τό 
παραδεχθούμε, εϊτε όχι, τό μεγα
λύτερο μέρος τοΰ προσωπικού άπό 
τήν μιά μεριά καί άπό τήν άλλη ή 
ύπεύΰυνη συνδικαλιστική μας ήγε- 
σία.

Δυστυχώς δμως, άκόμα καί σήμε 
ρα, λίγοι, εύτυχώς λέω λίγοι, προ 
σπαθοΰν καί έπιθυμοΰν τήν διάσπα 
ση τού προσωπικού, έξυπηρετώντες 
ή ξένα καί σκοτενιά συμφέροντα ή 
ίκανοποιοΰντες άτομικές φιλοδοξί
ες.

Αύτούς, δλοι μας, πρέπει νά τούς 
ξεχωρίσουμε καί νά τούς άπομακρύ 
νουμε.

Ή ένότητα, πρέπει νά θεμελιωθή 
καί νά θωρακισθή, ιδιαίτερα σήμε
ρα πού οί στιγμές εΐναι δύσκολες 
γιά τό ’Έθνος μας.

Συνάδελφοι,
Πολλά άκόμα θά μπορούσε κανείς 
νά πή, πάνω σ’ αύτό, τό τόσο λε
πτό, άλλά καί ουσιαστικό θέμα, 
άνεξάντλητο άπό τήν φύση του, άλ 
λά περιορισμένο άπό τόν σεβασμό 
μου στον χρόνο καί τήν ύπομονή 
σας.

Δέν είχα καμία πρόθεση νά σάς 
κάνω μάθημα «περί ένότητας», έκ
κληση κάνω σέ δλους διότι εΐναι έ
να θέμα, πού μέ καίει, δπως καί έ- 
σάς άκόμα πιο πολύ καί άπό τις 
τρέχουσες υλικές έπιδιώξεις μας.

άπεφάσισε τήν μή προσφυγή γιά 
την άκύρωση τής άποφάσεως αυ
τής, έκυκλοφόρησε άνακοίνωση 
τοΰ Συνδέσμου μή Πτυχιούχων, 
τόν όποιον οΐ κ.κ. Δημητρόπου
λος - Φριζής έ'χουν καταγγείλει 
τούς συνδέσμους ώς έπιφέροντας 
τή διάσπαση τοΰ Προσωπικού, 
διά τής όποιας μάς έγνωστο- 
ποίουν τήν προσφυγή τοΰ Συνδέ
σμου μέ τήν απόφαση τοΰ Δ.Σ. 
τοΰ Συλλόγου. Αυτή εΐναι μιά 
μικρή εικόνα τής μορφής τής συ
νεργασίας είς τά Προεδρεία, τό 
όποιο χειρίζεται και έπιδιώκει 
τήν έπίλυση τοΰ θέματος τών μή 
Πτυχιούχων.

Δέν άναφέρομαι είς άλλα θέ
ματα γιά τήν έπίλυση τών οποί
ων σάς έχουμε ένημερώσει, ώς 
καί άλλα πού εΐναι γνωστά σέ 
δλους. "Οπως εΐναι γνωστό καί 
τό ένδιαφέρον μας, πού δείξαμε 
γιά δσα θέματα έτέθησαν ύπ’ 6- 
ψιν σας, καί δΓ δσα έζητήθη ή 
συμπαράστασή μας.

Ή σύνεσις, ή ύπευθυνότης, ή 
διαπραγματευτικότης, καί ή έπί- 
μονος παρακολούθησις, καί τό 
ένδιαφέρον μας, γιά τά θέματά 
μας, μάς έπέτρεψαν νά σάς πα
ρουσιάσουμε τό έργον γιά τό ό
ποιον προ ολίγων μηνών, διαβά
σατε εις τήν Τραπεζιτικήν.

"Εχομεν ήρεμον τήν συνείδη- 
σιν δτι πράξαμε στό ακέραιον 
τό καθήκον μας, καί δέν δειλιά
ζουμε, δέν κρυπτόμεθα άπό κα
νένα συνάδελφον. Εϊμεθα πάντα 
πρόθυμοι ν’ αντιμετωπίσουμε ό- 
ποιαδήποτε κατηγορία, όποιον- 
δήποτε συνάδελφον, καλόπιστον, 
πρόσωπον μέ πρόσωπον νά μάς 
κατηγορήση ποΰ έσψάλλαμε, ποΰ 
δέν πήγαμε καλά, τί πουλήσαμε, 
τί κάναμε, τί δέν κάναμε, πρό
σωπο μέ πρόσωπο δμως, γιά νά 
πάρη τήν άπάντηση, δχι ανεύθυ
να. Σάς ευχαριστώ πάρα πολύ.

(Χε ιροκροτή ματα)

Ή ομιλία τοϋ οιιναδέλφου 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΙΚΙΟΣΗ
Συνάδελφοι,

Χαιρετίζω τήν πρώτη άπό τής ί- 
δρύσεως τοΰ Συλλόγου μας Γενι
κήν Συνέλευσιν στήν Βόρειον1 Ελ
λάδα. Ήταν έ'να αϊτημα παλαιό 
πού έπί τέλους πήρε σάρκα καί ο
στά. Μέ χαρά μου βλέπω δτι σ’ αυ
τήν τήν Συνέλευσιν δόθηκε ή ευκαι
ρία καί σέ συναδέλφους άπό τήν 
Λάρισα, άπό τόν Βόλο, άπό τήν Νά 
ουσα, άπό τή Βέρροια καί άπό δ
λες τις γύρω περιοχές νά παρίσταν 
ται, διψασμένοι νά μάθουν έπί τέ
λους άπό πρώτο χέρι πώς πάνε τά 
συνδικαλιστικά μας πράγματα.

Ζητώ συγγνώμην γιατί άρχίζον- 
τας τόν λόγον μου δέν σάς εϊπα 
ποιος είμαι. ’Ονομάζομαι Χρηστός 
Μαλικιώσης, συνάδελφος τοΰ Υ
ποκαταστήματος Λαρίσης. Ασχο
λούμαι μέ τά κοινά έδώ καί άρκετά 
χρόνια καί πιστεύω δτι δσα μπό
ρεσα προσέφερα συνδικαλιστικό ερ 
γο, τόσον στούς συναδέλφους τοΰ 
Υποκαταστήματος μου δσον καί 
στούς συναδέλφους τής περιοχής 
μου πού εΐναι ή Θεσσαλονίκη.

Άλλά συνάδελφοι δέν άνέβηκα 
στό βήμα γιά νά σάς πώ τήν βιο
γραφία μου, άνέβηκα γιά νά σάς 
πώ τό έπαγγελματικό μου παράπο
νο πού άψορά τό θέμα τών έξετάσε- 
ων τοΰ 1965, άνέβηκα στό βήμα 
γιά νά καταγγείλω κΓ έγώ δπως 
καί πολλοί άλλοι συνάδελφοι έχουν 
κάμει κατά τό παρελθόν, τήν άδι- 
κίαν τήν οποίαν έχουμε ΰποστεϊ Ο
λοι έμεϊς χάνοντας δύο ολόκληρα 
χρόνια μέσα στά όποια δουλέψαμε 
δημιουργικά καί σκυλίσια έάν θέ
λετε γιά τά συμφέροντα τής Τρα
πέζης καί γιά τά όποια δχι μόνον 
δέν δικαιωθήκαμε άλλά μέ πικρίαν 
είδαμε δτι έξ αιτίας αύτών τών δύο 
έτών βρισκόμεθα σήμερον ένα όλό- 
κληρον χρόνον πίσω στήν βαθμολο
γικήν ιεραρχίαν άπό τούς συναδέλ
φους πού έδωσαν έξετάσεις ένα χρό 
νον μετά άπό μάς. Καί οπωσδήπο
τε δέν είναι ή μόνη, έάν προσθέσω- 
μεν τήν κατάφωρη άδικία ή όποια 
παρά τήν έκλογήν τού Προέδρου τοΰ 
Συνδέσμου τών μή Πτυχιούχων κ. 
Δημητροπούλου ώς Γενικού Γραμ- 
ματέως τού Συλλόγου, εξακολουθεί 
νά γίνεται στήν τάξιν μας, στήν 
τάξη τών μή Πτυχιούχων. Τήν μή 
ορθήν τήρησιν τοΰ ώραρίου τών ε
παρχιακών καταστημάτων, τήν ύπο- 
τιθεμένην κατάργησιν τών οργανι
κών θέσεων καί τόσα άλλα, θά αάς 
δημιουργηθή ή έντύπωσις δτι τά 
συνδικαλιστικά μας πράγματα ή έ
άν θέλετε οί συνδικαλιστικοί μας 
έκπρόσωποι, δέν άσκοΰν δσο θάπρε- 
πέ καλά τά καθήκοντα των, Γιατί; 
αύτό ας μάς τό ποΰν οΐ ’ίδιοι, οί ό
ποιοι γι’ αύτό ήλθαν έδώ γιά ν’ ά- 
πολογηθοΰν, ή όποια δμως άπολο- 
γία τους δέν μάς έπεισε.

Παρ’ δλα αύτά, έπειδή δέν πρέ
πει νά βγάζουμε συμπεράσματα σέ 
τόσο λίγο χρονικό διάστημα θητεί 
ας ένός Διοικητικού Συμβουλίου, 
νομίζω δτι πρέπει νά τούς δοθή ά- 
κόμη χρόνος γιά νά έπιτελέσουν τό 
έργο τους γιά τό όποιον έξελέγη- 
σαν. Έάν καί μετά τόν χρόνον αύ- 
τόν δέν θά έχουν νά παρουσιάσουν 
έργον, τότε πλέον θά εΐναι άξιοι 
τής τύχης των.

Άπευθύνοντάς σας έναν θερμόν 
συνδικαλιστικό χαιρετισμό, σάς εύ 
χαριστώ πού μέ άκούσατε.



ίνωμιτεύιειο Νομικών Συμβούλων
ΓΙΩΡΓΗΣ 1ΙΑΤΡΙΝΟΣ

ΠΡΟΣ
τό Διοικ. Συμβούλιον του 
«Συλλόγου των 'Τπαλλήλων 
τής Έθν. Τραπέζης Ελλάδος» 
’Ενταύθα

Έπί τού τεθέντος πρσφορικώς ύπ’ 
οψει μου ζητήματος, όσον αφορά είς 
τον χρόνον τής κατά τή,ν διάταξιν 
τού άρθρου 9 περ. 3' υποβολής θε
μάτων ενώπιον τής Γενικής Συνε
λεύσεως, ή γνώμη μου είναι ότι 
ταϋτα θά πρέπει νά υποβληθούν πέν
τε (δ) τουλάχιστον ημέρας προ τής 
τε,τ θιγμένης διά την συγκλησιν τής 
Ι'ενικής Συνελεύσεως, ήτοι τής η
μερομηνίας καθ’ ήν συγκαλείται διά 
πρώτην φοράν αυτή καί οΰχί τής η
μέρας κατά την οποίαν άντως πρα
γματοποιείται μετ’ αναβολήν. Τούτο 
συνάγεται όχι μόνον άπά την διάτα- 
ξιν τού άρθρου 9 τού Καταστατικού 
τού Συλλόγου, αλλά ορίζεται καί α
μέσως άπά τόν νόμον (άρθρον 18 
παρ. 3 Β.Δ. 15)20.5.1920 «περί ε
παγγελματικών σωματείων») είς τον 
οποίον ρητώς ορίζεται δτι «Προσθή
κη νέων θεμάτων προς συζήτησιν 
δέν επιτρέπεται νά γίνη είς τάς 
προσκλήσεις διά δευτέραν ή τρίτην 
Συνέλευσιν». Είναι βεβαίως αληθές, 
οτι κατά την διάταξιν τού άρθρου 
19 περ. δ’ τού ίδιου Β.Δ., εάν δέν 
ήθελεν εύρεθή έν απαρτία καί ή τρί
τη συνέλευσις, ή επί τού αυτού θέ
ματος μετά πάροδον μηνάς συνερ
χόμενη νέα τοιαύτη θεωρείται ώς 
πρώτη, αλλά μόνον οσον αφορά είς 
την κατά τό άρθρον τούτο άπαιτου- 
μένην απαρτίαν.

’Εν ’Αθήναις τη 20.3.197β 
Ό Δικηγόρος 

ΓΙΩΡΓΗΣ ΠΧΤΡΙΝΟΣ

ΠΑΝΤ. ΔΗΜΑΚΟΣ
’Εν ’Αθήναις τή 20.3.1975

Προς τόν
Σύλλογον 'Τπαλλήλων 
’Εθνικής Τραπέζης τής ’Ελλάδος 
’Ενταύθα 
Κύριε Πρόεδρε,

’Απαντώ είς τό τεθέν μοι ερώτη
μα, αν είναι δυνατόν νά προστεθή 
θέμα είς τή,ν ήμερησίαν διάταξιν 
συγκληθείσης Γενικής Συνελεύσεως, 
τακτικής ή εκτάκτου, μη περιλαμβαε 
νόμενον είς την αρχικήν πρόσκλησιν 
αυτής, δταν ελλείψει απαρτίας, κα- 
λήται νεα Συνέλευσις έκ δευτέρου, 
τρίτου ,τετάρτου καί πέμπτου συμ
φώνως πρός τό άρθρον 12 έδάφ. 3 
τού ύμετέρου καταστατικού έν συν- 
δυασμφ καί πρός τό άρθρον 10 έδ. 
1 αυτού.

Είς τό ερώτημα προσήκει άρνη- 
τική άπάντησις: δέν δύναται νά προ
στεθή έκ των υστέρων θέμα μή πε
ρ ιεχόμενον είς τήν ήμερησίαν διά- 
ταξιν, τήν οποίαν περιλαμβάνει ή 
αρχική πρόσκλησις τής Γενικής Συ
νελεύσεως, οίασδήποτε καί αν έχη 
τήν πρωτοβουλίαν τής προσθήκης 
τού νέου θέματος, είτε δηλαδή έχει 
ταύτήν τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
είτε 1)20 τών μελών τού Συλλόγου.

Τήν άπάντησιν αυτήν εύχερώς 
συνάγει τις έξ αυτού τού γράμματος 
τών άρθρων 9 έδάφ. 2—3, 10 έδ. 1 
καί 12 έδ. 3.

Πράγματι είς μέν τό έδ. 1 τού άρ
θρου 9ου, (τό όποιον άρθρον άναφέ- 
ρεται είς τήν τακτικήν Γενικήν Συ- 
νέλευσιν), ορίζεται δτι αΰτη έχει θέ
ματα τά έν αύτφ ΰπ’ άριθ. 1—2 καί 
4 οριζόμενα καί έπί πλέον (άρ. 3) 
«παν άλλο θέμα ύποβληθησόμενον υ
πό τή,ν κρίσιν τής Συνελεύσεως» τοι- 
αΰτα δέ θέματα τίθενται είτε δι’ ά- 
ποφάσεως τού Δ. Συμβουλίου, είτε 
διά πρστάσεως εγγράφου υπογεγραμ
μένης υπό τού 1)20 τουλάχιστον τών 
τακτικών μελών, υποβάλλονται δέ 
πρός τήν Συνέλευσιν πέντε (5) του
λάχιστον ημέρας προ τής τεταγ,μέ- 
νης δι’ αυτήν ημέρας. Έξ άλλου είς 
τό έδ. 3 τού άρθρου 12 ορίζεται δτι 
«μή γενομένης (δέ) απαρτίας κατά 
ταύτην (τήν_ πρώτην Συνέλευσιν) κα
λείται νέα Συνέλευσις, «μέ τά αύτά 
θέματα...», προόλέπεται δέ συζήτησις 
«καί νέας (τρίτης) Συνελεύσεως» έ- 
άν κατά τήν προηγουμένην δέν έπι- 
τευχθή ή προβλεπομένη δι’ εκείνην 
απαρτία, χωρίς μέν νά έπαναλαμβά- 
νεται δτι καί αΰτη έχει τά αύτά θέ
ματα (εννοείται τά έν τή προσκλή- 
σει τής πρώτης Συνελεύσεως), 
είναι, κατ’ εμέ, πρόδηλον δτι απλώς 
παραλείπεται ή έπανάληψις τής ώς 
άνω φράσεως «μέ τά αύτά θέματα» 
ώς αυτονόητος πλέον άφ’ οΰ διά τήν 
δευτέραν Συνέλευσιν ’ισχύουν μόνον 
«τά αύτά θέματα» τής πρώτης· πώς 
θά έδικαιαλαγείτο δτι θά ήτο δυνατόν 
νά προιστεθοΰν καί άλλα διά τήν 
(τρίτην) Συνέλευσιν, δι’ ήν προβλέ- 
πεται έτι μικρότερα απαρτία τής 
προηγούμενης (δευτέρας); Τό αύτύ 
ισχύει, μέ τό αύτό επιχείρημα, καί 
διά τήν τετάρτην Συνέλευσιν μετά 
τήν μή ιέπίτευξιν απαρτίας κατά τήν 
τρίτην. Πάσαν Αμφιβολίαν περί τού
του αποκλείει ή ακόλουθος έν τφ 
αύτφ έδαφίφ 3 περίοδος, ή προβλέ- 
πουσα, δι’ ήν περίπτωσιν δέν έπιτευ- 
χθή απαρτία είς τήν τετάρτην Συν- 
έλευσιν, τήν έκ πέμπτου σύγκλησιν 
τής Συνελεύσεως «μέ τ’ Αρχικά θέ
ματα» : είναι τελείως παράλογον νά 
δεχθή τις δτι διά τήν δευτέραν καί 
τήν πέμπτην Συνέλευσιν ’ισχύουν μό
νον τά «Αρχικά» θέματα, έν & διά 
τάς έν διαμέσους τρίτην καί τετάρ

την επιτρέπεται ή προσθήκη καί άλ
λων — τόσοι μάλλον καθ’ δσον τά 
νέα θέματα, ματαιουμένης καί τής 
τετάρτης Συνελεύσεως ελλείψει Α
παρτίας, θ’ άπεκλείοντο είς τήν πέμ
πτην, άφ’ οΰ δι’ αύτήν ρητώς ορί
ζεται δτι «καλείται μέ τ’ αρχικά θέ
ματα».

Ή αύτή αρνητική άπάντησις ισχύει 
καί διά άς έκτάκτους Γενικάς Συν
ελεύσεις, ού μόνον διότι, κατά τό 
άρθρον 10 έδ. 1 (περίοδος 6), «διά 
τάς έκτάκτους Συνελεύσεις καί τήν 
Απαρτίαν κρατοϋσι τά διά τάς τα- 
κιτικάς οριζόμενα», Αλλά καί διότι ή 
επομένη (γ) περίοδος τού αύτοΰ ε
δαφίου ρητότατα ορίζει δτι «κατά 
ταύτας» (δηλαδή τάς έκτάκτους Συ
νελεύσεις) «ούδέν συζητεϊται θέμα, 
έκτος εκείνου ή έ,κείνων άτινα άπε- 
τέλεσαν τό άντικείμενον τής συγκλή- 
σεως αύτής».

Σημειωτέον δτι, κατ’ άκριβολογί- 
αν, Ανεξαρτήτως τής άτημελήτου, ας 
εϊπωμεν, διατυπώσεως τών σχετικών 
διατάξεων, ού μόνον τού ύμετέρου 
καταστατικού, Αλλά καί αύτοΰ τού 
νόμου περί σωματείων (άρθρ. 8 παρ. 
3 τού κωδικοπ. 6.δ. 667) 68), ή Συν- 
έλευσις είναι ή αύτή — καί ή διά τήν 
πρώτην όρισθείσαν ημέραν συγκλη- 
ΰείσα καί αί διά τάς έπομένας, έλ- 
λιείψει έκάστοτε απαρτίας, καλουμέ- 
νας —· ή διά τής Αρχικής προσκλή- 
σεως συγκαλουμένη καί Απλώς, ελ
λείψει απαρτίας, δέν συνεδριάζει καθ’ 
ήν ημέραν άρχικώς ώρίσθη, Αλλά 
κατά τάς έπομένας όριζομένας έν τφ 
καταστατικφ, άναβαλλομένων τών 
συνεδριάσεών της έκάστοτε, τετρά
κις έν δλιρ, μέχρις οΰ, επιτύγχανα- 
μένης τής άντιστοίχως προβλεπομέ- 
νης απαρτίας, δυνηθή νά πραγματο- 
ποιήση τήν συνεδρίασίν της. Επο
μένως μόνον τά θέματα τά περι
λαμβανόμενα είς τήν Αρχικήν πρόσ- 
κλησιν τής Συνελεύσεως δύνανται νά 
συζητηθούν κατά τήν πραγματοποι- 
ηθησομένην — έφ’ δσον έπιτευχθή 
ή προβλεπομένη δι’ έκάστην φοράν 
Απαρτία — πρώτην, δευτέραν, τρί
την, τετάρτην ή πέμπτην όρισθείσαν 
ημέραν συνεδριάσεων αύτής.

Μετά τιμής
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΑΚΟΣ

ΙΩΑΝ. ΣΚΛΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΣ
τήν Γενικήν Συνέλευσιν 
τού Συλλόγου 'Τπαλλήλων
τής Έιθν. Τραπέζης Ελλάδος

1. 'Ο κ. Νικόλαος Πίσκοπος, ώς 
μέλος τού Διοικ. Συμβουλίου τού Συλ
λόγου 'Τπαλλήλων τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, έζήτησεν 
νά πληροφορηθή αν είναι νόμο) βά
σιμος ή έγγραφή θέματος είς τήν ή
μερησίαν διάταξιν τής Γενικής Συ
νελεύσεως τού ώς είρηται Σωματεί
ου, μετά τήν ημερομηνίαν τής πρ Οί
της συγκλήσεώς της — προκειμένου 
νά συζηιτηθή είς τήν μετ’ Αναβολήν 
Συνέλευσιν. ’Απευθύνεται δέ, τή αι
τήσει του, πρός τήν Γενικήν Συνέ- 
λευσιν, δπου καί θά έγένετο χρήσις 
ταύτης ενδεχομένως παρ’ αύτοΰ ή 
άλλων μελών.

2. Συμφώνως πρός τό άρθρον 9 
τού κατασταπκοΰ τού άνω Σωματείου 
ώς φέρεται ίσχύον από 13.4.73» τά 
ύποβληθησόμενα θέματα τίθενται 
είτε δι’ άποφάσεως τού Δ. Συμβου
λίου, είτε διά προτάσεως εγγράφου 
ΰπογεγριαμμένης υπό τού 1)20 του
λάχιστον τών τακτικών μελών, υπο
βάλλονται, δέ, πρός τήν συνέλευσιν 
πέντε τουλάχιστον ημέρας πρό τής 
τεταγμένης δι’ αύτήν ημέρας...». 
Έν συνεχεία είς τό άρθρον 12 άνα- 
φέρεται δτι «...μή γενομένης απαρ
τίας — κατά τήν πρώτην κλπ. συνέ- 
λευσιν — καλείται «νέα Σ,υνέλευ- 
σις». Επομένως, έκ τής διατυπώσε- 
ως τού καταστατικού Αδιαμφισβητή- 
τως προκύπτει ό χαρακτήρ τής νέας 
— μετ’ αναβολήν — Συνελεύσεως, 
ώς «νέας». 'Ως «νέα» έξ άλλου, θε
ωρείται καί κατά τά γενι,κώτερον 
παρ αδειδ εγμένα.

3. Δυνάμει γενικών διατάξεων τό
σον τού Α.Κ. δσον καί τής νομοθε
σίας περί «έπαγγ ελματικών Σωμα
τείων, είναι δυνατή ή άπαγόρευσις 
«προσθήκης νέων θεμάτων πρός συ- 
ζήτησιν, είς τάς προσκλήσεις διά 
δευτέραν καί τρίτην συνέλευσιν» πλήν 
δμως ή ρΰθμισις αΰτη

α) Δέν είναι αναγκαστικού Δι
καίου

6) Είναι γενική καί, ώς έκ τού
του ή είδικωτέρα πρόβλεψις, θεω
ρείται έπικρατεστέρα.

Κατ’ ακολουθίαν, ώς έκ τούτου, 
Αναγκαία είναι ή αναδρομή είς τήν 
ήμερησίαν διάταξιν τής πρώτης Γε- 
ικής Συνελεύσεως καί τών ακολου
θεί,σασών — ώς π.χ. τής τρίτης 
τοιαύτης, τής 5.4.76 — έκ τής ό
ποιας προκύπτει δτι έπετράπη εύθΰς 
έξ αρχής.,

«Παν έτερον θέμα ύποβληθησόμε- 
νον πρός τήν Γενικήν Συνέλευσιν 
συμφώνως πρός τφ καταστατικφ».

'Ως τοιοϋτον θέμα, έν προκειμέ
νη), νομίμως είναι δυνατόν νά περι- 
ληφθή είς τήν ήμερησίαν διάταξιν 
καί τό πρατεινόμενον, διότι ούσια- 
στικώς δέν είναι ξένον, ή άσχετον 
πρός τά θέματα τής πρώτης προσ
κλήσεως — καί επομένως οργανικά ■ 
συνδέεται ή άρύεται τήν νομιμότητα

τής έγγραφης του πρός συζήτησιν, 
έκ τής πρώτης προσκλήσεως.

4. Ή τελευταία φράσις «συμφώ
νως πρός τφ καταστατικφ» δέν δη
μιουργεί έν προκειμένη) νομικόν κώ
λυμα διά τήν εγγραφήν του. Διότι, 
ναι μέν κατά τό άρ. 12 τού κατα
στατικού «είς περίπτωσιν μή έπιτεύ- 
ξεως απαρτίας καλείται μέ τ’ άρχι- 
κά θέματα νέα Συνέλευσις» άλλα έν 
προκειμένη), τό είσαγόμενον θέμα έμ- 
πίπτει είς τά αρχικά θέματα — πλαί- 
σιον — καί δή τού άρ. 7 καί επο
μένως δέν έχει εφαρμογήν διά τήν 
συγκεκριμένην περίπτωσιν ή είρημένη 
καταστατική άπαγόρευσις.

Άντιθέτως. Ή διατύπωσις τού 
άρ- 7 τής προσκλήσεως τής Γενικής 
Συνελεύσεως, καί δή ή φράσις «παν 
έτερον θέμα ύποβληθησόμενον — ήτοι 
είς τό μέλλον — συμφώνως τφ κα- 
ταστατικφ σημαίνει δτι:

Είναι δυνατή είς έκάσιτην μετ’ α
ναβολήν συνέλευσιν, ή έν ματαιώσει 
ταύτης, είς πάσαν νέαν ή υποβολή 
παντός έτέρου θέματος, διότι υπήρ
ξε τοιαύτη πρόβλεψις έξ ύπ αρχής. 
Διότι παρεσχέθη έκ τής αρχικής ή
μερη,σίας διατάξεως ή τοιαύτη δυ- 
ναπάτης, τούτο δέ είναι σύμφωνον 
πρός το καταστατικόν.

5. Τέλος, δέον νά μήν διέλθη ά- 
παρατήρητον τό γεγονός, δτι τήν 
δυνατότητα συζήτησε ως καί «παντός 
έτέρου θέματος» τήν αναγνωρίζει τό 
Διοικ. Συμβούλιον καί κατά τάς με- 
ταγενε,στέρας προσκλήσεις, ήτοι κα
τόπιν τών ματαιωθεισών Συνελεύσε
ων. Καλώς δθεν τίθεται νέον θέμα 
έν δψει τής πέμπτης συνελεύσεως. 
Έν προκειμένη), δέ, μόνον σημασίαν 
έ'χει νά τεθή τό θέμα νομίμως πρός 
τήν Γενικήν Συνέλευσιν, ήτοι διά 
τής εγγραφής του ώς συγκεκριμένου 
τοιούτου πλέον είς τά θέματα τής 
ήμερησίας διατάξεως — καί ύπό τόν 
αριθμόν 7 αύτής — δτε καί νομίμως 
είσάγεταιι πρός συζήτησιν.

6. Σχετικά πρός τάς άνω νομι- 
κάς μου απόψεις:

Κ. Καυκας, Γ. Βιαλληνδας, ύπ’ άρ. 
96, 97, Δ. Γι,αννόπουλον, τ. Α. σελ. 
243, Γ. Μπαλής παρ. 54 Γ. Μαριδά- 
κης σ. 88, Κ. Σφακιανάκης Ε.Ε.Ν. 
ΙΣΤ. Καταστατικόν «Συλλόγου 'Τ
παλλήλων Ε.Τ.Ε., Νομοθεσία περί 
Σωματείων» Πεπυχάκης σελ. 67. 
Πρόσκλησις Γ. Συνελεύσεως Συλ- 
λόγιυ υπαλλήλων Ε.Τ.Ε.

Άθήναι 7 ’Απριλίου 1976 
Μετά τιμής

ΙΩΑΝ. Α. ΣΚΛΑΤΙΝΙΩΤΗΣ

Έν ’Αθήναις τή 3.4.1976 
ΙΙρός το

Διοικητικόν Συμβούλιον 
τού Συλλόγου τών 'Τπαλλήλων 
’ Εθνικής Τραπέζης 'Ελλάδος 
Ενταύθα

ΘΕΜΑ : Τόπος τακτικής Γενικής Συ
νελεύσεως τών μελών τού Συλλό
γου.
Έπί τού τεθέντος προψορικώς ύπ’ 

δψει μου θέματος, δσον αφορά είς 
τόν τόπον είς τόν όποιον πρόκειται 
νά συνέλθη ή ετήσια Γενική Συνέ- 
λευσις τών μελών τού Συλλόγου, ή 
γνώμη μου είναι ή εξής:

Κατά τό άρθρον 18 τού Β.Δ. τής 
15) 20.5.1920 «περί έπαγγελματικών 
σωματείων», είς τήν πρόσκλησιν 
row μελών είς Γενικήν Συνέλευσιν 
δέον Απαραίτητος νά αναγράφεται, 
έκτος τών άλλων -στοιχείων, καί ό 
τόπος ένθα πρόκειται νά συνέλθη 
αΰτη. Τού νόμου μή προβαίνοντος 
είς είδικώτερον καθορισμόν τού ο
ρού «τόπος» καί τού Καταστατικού 
τού Συλλόγου μή περιέχοντας ειδι
κήν πρός τούτο διάταξιν, φρονώ δτι 
είς τήν πρόσκλησιν δέον νά Αναγρά
φεται, δχι μόνον ή πόλις αλλά καί 
τό συγκεκριμένον οίκημα, δπου πρό
κειται νά συνέλθη ή Γενική Συνέ- 
λευσις.

Έξ έτέρου, έάν μετά τήν αποστο
λήν τής προσκλήσεως άνακύψη ανάγ
κη αλλαγής τού οικήματος άλλ’ ού- 
χί καί τής πάλεως, τής άναφερομέ- 
νης είς τήν πρόσκλησιν ώς τόπου είς 
τόν όποιον πρόκεται νά συνέλθη ή 
Γενική Συνέλευσις, φρονώ οτι δέν 
απαιτείται ή Αποστολή νέας προσ
κλήσεως, έφ’ δσον γνωστοπσιηθή 
κατ’ άλλον τρόπον ή τοιαύτη Αλ
λαγή, π.χ. διά τής άναρτήσεως εμ
φανούς ανακοίνωσε ως είς τόν τόπον 
τού παλαιού οικήματος, διά τής ο
ποίας θά γνωσταπαιήται είς τά προ- 
σερχόμενα μέλη ή αλλαγή, διά τής 
έπί τόπου προφορικής άνακοινώσεως 
ταύτης κλπ., δοθεντός δτι ό σκοπός 
τού νόμου, δ όποιος έγκειται είς τό 
νά γνωρίζουν τά μέλη, πού ακριβώς 
θά συνέλθη ή Γενική Συνέλευσις, 
ούτως πραγματοποιείται.

Έν συνεπείμ πρός τά ανωτέρω έ
χω τήν γνώμην, δτι ή δι’ αντικειμε
νικούς λόγους αλλαγή τού οικήματος 
είς τό όποιον πρόκειται νά συνέλθη 
ή ετήσια Γενική Συνέλευσις τών με
λών τού ύμετέρου Συλλόγου είς Θεσ
σαλονίκην, είναι νόμη> έπιτρεπτή, έφ’ 
δσον βεβαίως έξασφαλισθή ή γνώ- 
σις τού νέου οικήματος είς τά μέλη. 
Έξ άλλου πρακτικώς δέν υπάρχει 
άλλη δυνατότητα, εκτός τής ματιώ- 
σεως τής Συνελεύσεως καί τής συγ- 
κλήσεως νέας τοιαύτης, μέ δλας τάς 
εντεύθεν συνέπειας.

Ό Δικηγόρος
ΓΙΩΡΓΗΣ Π ΑΤΡΙΝΟΣ

ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΠΡΠΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΟΡΓΑΝΟΣΗ 
ΠΟΥ ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Φ Ανακοίνωση τού Δ. Συμβουλίου
Συνάδελφοι,

Στις αμέσως προσεχείς ήμερες, 
δταν ή άπάντηση στα έρωτήματα 
που έχουν ξεπηδήσει, άπό τους χει
ρισμούς πού έγιναν για τήν αντιμε
τώπιση του Άντεργατικοΰ Νομοσχε
δίου δέν Θά αποτελεί κίνδυνο και για 
τά επαγγελματικά μας ζητήματα, 
Θά προδοΰμε σε ένημέριοσή σας έπί 
δλων άνεξαιρέτως τών γεγονότων 
πού διαδραματίστηκαν, άπό τήν ή- 
μέρα τής καταθέσεως τοΰ νομοσχε
δίου στή Βουλή μέχρι καί σήμερα.

ΚΑΝΕΝΑ «ΓΙΑΤΙ» ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙ- 
ΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

Ή κατωτέρω ανακοίνωση τοΰ Δ. 
Σ., ή οποία λόγψ τής συγχύσεως 
πού επικρατούσε χθές, είναι πιθανόν 
νά μήν έφθασε στα χέρια σας δίνει 
μια πρώτη εξήγηση σ’ αύτά.

Τό κείμενο τής άνακοινώσεως εί
ναι τό ακόλουθο:

Ό Σύλλογός μας ήταν ή ΠΡΩΤΗ 
καί ΜΟΝΗ συνδικαλιστική οργάνωση 
τής χώρας μας πού έπεσήμανε τις 
διατάξεις τοΰ Άντεργατικοΰ Νομο
σχεδίου καί ζήτησε ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΗ 
τούτο ΑΜΕΣΩΣ, δταν πρό δύο περί
που μηνών κατοσέθηκε στή Βουλή, 
ζητώντας παράλληλα τήν άμεση σύγ
κληση τοΰ ’Εκτελεστικού Συμβουλίου 
τής ‘Ομοσπονδίας για νά πάρη σχε
τικές αποφάσεις.

'Ως υπεύθυνη ηγεσία προσπαθή
σαμε νά προστατεύσουμε τά συνδι
καλιστικά μας δικαιώματα καί νά 
κατοχυρώσουμε τις δημοκρατικές μας 
ελευθερίες.

Μέ τή δική μας πρωτοβουλία ξε
κίνησε καί άνδρώθηκε ό άγώνας τών 
εργαζομένων.

Σε σας πού μέ τήν ελεύθερη ψήφο 
σας μάς ώρίσατε εκπροσώπους σας 
άνήκει ή τιμή για τήν πρωτοπορεία 
αύτοΰ τού αγώνα.

Στο διάστημα πού ακολούθησε 
μεσολάβησαν γεγονότα πού δέν εί
ναι, ή κατάλληλη στιγμή νά τά άνα- 
πτύξου,με.

Αύτή τή στιγμή προέχει ή προσ
τασία τών δημοκρατικών μας ελευ
θεριών.

Μέ τήν 48ωρη απεργία πού πρα
γματοποιήσαμε διαδηλώσαμε αγωνι
στικά καί κάναμε απόλυτα σαφή 
στή Κυβέρνηση τήν αντίθεσή μας 
στο νομοσχέδιο, δταν άρχισε ή συ
ζήτηση στή Βουλή.

Ή καθολική συμμετοχή σας στην 
απεργία έπεισε δλους δτι δέν θά 
δεχθούμε ΠΟΤΕ καί δέν επιτρέπου
με σε κανένα νά έπιβουλευθή τις ε
λευθερίες μας.

Τό Διοικ. Συμβούλιο τοΰ Συλλό
γου μας κατά τή χθεσινή του συνε
δρίαση άπεφάσισε κατά πλειοψηφίαν 
προερχομένην έξ δλων τών τάσεων 
πού εκπροσωπούνται σ’ αύτό, νά 
συνέχιση τόν άγώνα του ακριβώς 
για νά κατοχυρωθούν οί δημοκρατι
κές μας ελευθερίες.

Φ ι λ. Κούκουνος: Δέν 
πρόκειται νά σας άπασχολήσω 
πολύ.

Τά θέματα πού ήθελα νά σάς μι
λήσω τά έκάλυψε ό συνάδελφος Δι- 
λιντάς. "Ενα θέμα δμως μοΰ έφάνη 
τελείως άκάλυπτο, καί αύτό είναι 
τό θέμα τών αυξήσεων. Εμείς έδώ 
ήλθαμε νά παίξουμε ένα παιγνίδι.

Άπό τήν άρχή πού υπάρχουν ερ
γαζόμενοι καί έργοδότες, παίζεται 
ένα παιγνίδι. Οί εργαζόμενοι κοι
τάζουν πώς νά δουλέψουν λιγώτερο 
καί νά παίρνουν περισσότερα λε
φτά, καί οί έργοδότες κοιτάζουν 
πώς νά δίνουν λιγώτερα λεφτά καί 
νά βάζουν τούς εργαζομένους νά 
δουλέψουν περισσότερο.

Αυτή είναι ή βάση πάνω σέ ένα 
μεγάλο κεφάλαιο, μιας έπιστήμης 
πού λέγεται Πολιτική Οικονομία.

(Χειροκροτήματα)
Λοιπόν, πάνω στο θέμα τών αυ

ξήσεων γενικά δέν ακόυσα κουβέν
τα καί είναι ένα θέμα πού μάς τρώ
ει. Τό πόσα λεπτά πρέπει νά πά
ρουμε πάρα πάνω, για τήν δουλειά 
πού κάνουμε.

"Ακόυσα καί διάβασα δτι έζητή- 
σαμε γύρω στο 25%, τελικά κατα
λήξαμε στα 12%, θά πάμε στή Δι
αιτησία, θά πάρουμε τά 7% τώρα 
καί τά υπόλοιπα υστέρα άπό 5 χρό
νια, κάτι τέτοια αόριστα πράγμα
τα χωρίς κάτι τό συγκεκριμένο.

(Χειροκροτήματα)
Συγκεκριμένα πράγματα δέν α

κόυσα. Θά ήθελα πάρα πολύ νά Α
κούσω για νά ζεσταθώ καί έγώ δ- 
πως θά θέλατε νά ζεσταθήτε καί ε
σείς.

"Εν Μέλος: Όμιλεΐ μα
κράν τοΰ μικροφώνου μή άκουόμενον.

κ. Κούκουνος: 'Ο Πίσκο
πος, σηκώνει τήν παντιέρα καί λέ
ει, δτι σάς έδωσα τήν έξομοίωση. 
"Ενας άπό αυτούς πού ωφελήθηκε 
περισσότερο άπό τήν έξομοίωση εί
μαι έγώ, πού σάν λογιστής Α' Τά- 
ξεως πήρα πάνω άπό 3.500 δρχ. 
ξαφνικά ώς αύξηση.

"Εκρινε δτι ή παράταση κατά 24 
ώρες τοΰ άπεργιακοΰ μας άγώνα 
δέν ήτο ένδεδειγμένη καί δτι έπρεπε 
νά χρησιμοποιηθούν άλλα μέσα ά- 
γώνος.

Μέ πλήρη συναίσθηση τών ιστο
ρικών στιγμών πού περνάμε καί πού 
τις έπισημάναμε είς τις έπαφές πού 
είχαμε μαζί μέ τό σύνολο τής πο
λιτικής ηγεσίας τής χώρας μας πή
ραμε αύτή τήν άπόφαση.

"Οταν σάς καλέσαμε στον άπερ- 
γιακό άγώνα σάς δηλώσαμε δτι εί
μαστε έξω καί μακρυά άπό κάθε 
σκοπιμότητα.

Τό ίδιο σάς έπαναλαμβάνουμε καί 
σήμερα.

Ή ραγδαία εξέλιξη τών γεγονό-

01 ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ 
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Πρός τόν
Σύλλογο 'Τπαλ. Έθν. Τραπέζης 
Ενταύθα

Κύριοι,
Διαβάζω τήν Από 6.3.76 ανακοίνω

σή σας — τελευταία παράγραφος 
«’ Αποφασίστηκε ή πρόσληψη πέ

ρα τών 96 προσλη,φθέντων τέκνων 
καί άλλων εκατό άπό εκείνα πού 
πήραν μέρος στον τελευταίο δια
γωνισμό. 'Ικανοποιήθηκε έτσι, στο 
σύνολό του σχειδόν, τό αίτημα τών 
ενδιαφερομένων συναδέλφων μας». 
Θεωρώ απαράδεκτη μια τέτοια τα

κτική πού υιοθετούσαν συμβούλια σέ 
παρωχημένες εποχές.

Ή διάκριση τών πολιτών σέ πο
λίτες πρώτης καί δεύτερης κατηγο
ρίας, μέσα σέ μια ευνομούμενη, δη
μοκρατική καί ελεύθερη πολιτεία, ά
πό ένα Συμβούλιο πού τά μέλη του 
πριν άπό τις αρχαιρεσίες, υποτίθε
ται δτι θεωρούσαν τ5ν" εαυτό τους 
σάν φορείς δημοκρατικής αλλαγής 
δχι μόνο στον τύπο (χρησιμοποίηση 
δημοτικής γλώσσας) άλλα στήν ου
σία, αν δέν προσβάλλει αυτούς τούς 
ίδιους, προσβάλλει δμως εκείνους πού 
τούς ψήφισαν καί πού προδίδονται 
ήδη τήν επομένη τών εκλογών. 

Πέρα άπά αύτό:
—Ό ιδιαίτερος διαγωνισμός για 

τούς ΗΜΕΤΕΡΟΤΣ πού κατά πάσα 
πιθανότητα έχουν τά πρός τό ζείν 
άπό τόν «μπαμπά», οδηγεί σέ από
γνωση αλλα παιδιά, πιο ικανά, πού, 
ενδεχόμενα, αντιμετωπίζουν τό φά
σμα τής πείνας.

—Ή χωρίς σταιματημό πτώση τής 
βάσεως για τούς ήμέτερους, δέν νο
μίζω δτι θά άποβή τελικά σέ όφε
λος τής Τραπέζης.

Ναί, πράγματι έπρεπε κανονικά 
νά τόν ευγνωμονώ όπως καί οί πε
ρισσότεροι άπό εμάς. Δέν τόν ευ
γνωμονώ δμως. Γιατί; Πρέπει νά 
ξέρετε δτι ή Χουντική Κυβέρνηση 
πού μάς στράγγιξε κανονικά, Θέλη
σε κάτι νά μάς δώση, για νά μάς 
βουλώση τό στόμα, καί αύτό ήταν 
ή έξομοίωσις μέ τήν Τράπεζα 'Ελ
λάδος, Έγώ τά πήρα βέβαια, άλ
λα ξέρω πολύ καλά δτι δταν μπήκα 
στήν Τράπεζα μέσα, ό Λογιστής 
Β' τάξεως τότε, —έγώ ήμουν δό
κιμος— έπαιρνε γύρω στις 3.500 
μέ 4.000 δρχ. καί ένας λοχογός Ε
παιρνε 2.800 δρχ. Σήμερα ένας λο
γιστής Β' Τάξεως κύριοι παίρνει 
γύρω στις 6.500 μέ 7.000 δρχ. καί 
ένας λοχαγός παίρνει 18.000.

Αύτά τά λεφτά Θέλουμε και πρέ
πει νά τά διεκδικήσουμε. Πώς Θά 
τά πάρουμε; Θά πούμε καί τήν 
πρόταση.

(Χειροκροτήματα)
Γιά νά μή γίνεται φιλολογική 

ή συζήτηση. "Εχουμε στα χέρια 
μας ένα όπλο αύτή τή στιγμή τό 
όπλο τής Απεργίας. Αύτά πρέπει 
νά τό κινήσουμε γερά μέ σύνεση 
βέβαια καί μέ σχέδιο άλλα δπως 
δήποτε νά τό κινήσουμε, διότι μια 
Απεργία σημερινή δέν είναι δπως 
ήταν οί Απεργίες τού παληοΰ και
ρού.

Σήμερα, μια Απεργία, είναι, κά
τι πολύ σημαντικό, ίσως ξεφεύγη 
σέ πολλούς άπό έμάς έδώ τί ισχύ 
έχει ή Απεργία τών Τραπεζητικών 
σήμερα υπαλλήλων. Σήμερα πάμε 
νά μπούμε στήν Κοινή Αγορά. Ή 
Κυβέρνηση τρέμει μια τέτοια δου
λειά, καί έχω τήν έντύπωση δτι ή 
πρόθεση τοΰ Λάσκαρη νά έξαιρέση 
άπό τό έργατικό Νομοσχέδιο τούς 
Τραπεζητικούς Υπαλλήλους κάτι 
τέτοιο κρύβει.

Τό θέμα τής Απεργίας νά κινηθή 
σάν Απειλή στήν άρχή,, καί έν συ
νεχεία σάν τετελεσμένο γεγονός, 
σάν μέσο για νά πάρουμε αύτά τά 
λεφτά πού δικαιούμαστε. Δέν έχω 
τίποτε άλλο νά πώ.

των δέν μάς έπέτρεψε νά σάς ένη- 
μερώσουμε πλήρως.

Πολύ σύντομα θά μάθετε ΟΛΗ 
τήν αλήθεια καί θά κρίνετε έσεΐς, 
ποιοι προστατεύουν τά συμφέροντά 
σας ώς έργαζομένων καί ώς πολι
τών που έπιθυμοΰν τήν έδραίωση 
τής Δημοκρατίας στή χώρα τους.

Έσεΐς, άφοΰ μάθετε όλη τήν α
λήθεια, θά αποδώσετε τόν έπαινο ή 
τή μομφή.

Εμείς πιστεύουμε δτι πράττουμε 
τό καθήκον μας άπέναντί σας καί 
έκπληρώνουμε τό χρέος μας ώς υ
πεύθυνη ηγεσία.

Πράξτε καί σείς τό δικό σας.
Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΜΙΣ ΓΡ1Φ0ΙΙΗ 
Φ0Ρ1Ν ΟΕΜΜΝ

’Αλλά, κυρίως, ή Τράπεζα δέν εί
ναι τσιφλίκι κανενός.

Γι’ αύτό, όλοι οί "Ελληνες πολί
τες έχουν τό αναφαίρετο δικαίωμα 
νά συμμετέχουν μέ ίσους ό
ρους σέ ένα διαγωνισμό για τή 
πρόσληψή τους στήν Τράπεζα (δ
πως άλλωστε έγινε τόν περασμένο 
χρόνο), ή συντεχνιακή δέ νοοτροπία 
τής διαδοχής τών επαγγελμάτων (έ
στω καί χωρίς στέμμα), άπό πατέ
ρα σέ γιό, πρέπει νά σταματήσει 
αμέσως καί για πάντα.

Πιστεύω ότι. πρέπει νά περιμένω 
μια απάντησή σας στό θέμα πού έ
θιξα, κυρίως όμως περιμένω σ ω- 
στή καί αποφασιστι
κή θέση.

Έν ’Αθήναις τή 22.5.1976 
Μετά τιμής,

X. ΧΟΤΝΤΗΣ 
Λογιστής Β'

(Παρά τή Δήνσει Όργανώσεως)

Πριν λίγες μέρες βρέθηκα σέ συ
νεστίαση μέ μερικούς συναδέλφους. 
Άφοΰ κουβεντιάσαμε τά σχετικά μέ 
τήν «ημερήσια διάταξη» τής συνε
στίασης θέματα, ή κουβέντα ήρθε 
μοιραία καί στα «προβλήματα» τοΰ 
χώρου μας.

-—Πώς σοΰ φάνηκε τό ποσοστό 
τής αύξησης;

—Θά μπή στον ’Ιούνιο ή στόν ’Ι
ούλιο;

—Μήπως θά πάρουμε προκαταβο
λή;

—Πότε θά πάρουμε τά πριμ;
— Πότε θά καταβληθούν τά επι

δόματα προϊσταμένων;
— Πότε θά πάρουμε τό ένα, πότε 

θά πάρουμε τό άλλο;
Αύτά ήταν τά «προβλήματα» καί 

σ’ αύτά σκύψανε όλα τά κεφάλια, 
κάνοντας καί υπολογισμούς μέ χαρ
τί καί μολύβι, μή τύχει καί γίνει 
κανένα λάθος.

"Ωσπου κάποιος τής παρέας δέν 
άντεξε καί λίγο απότομα ρώτησε:

—Μά καλά, ρέ παιδιά, τίποτε άλ
λο άπό τά οικονομικά δέ μάς απα
σχολεί; Τό παν δηλαδή είναι πώς 
θά μπορέσουμε νά πάρουμε 100 δρα
χμές πάρα πάνω καί άπό κεϊ καί πέ
ρα καμμιά ανησυχία, κανένας προ
βληματισμός; Μείνατε Ικανοποιημέ
νοι άπό τήν κάθαρση; Δέ βλέπετε 
πώς δέν υπάρχει Επετηρίδα; Δέν 
σάς προβληματίζει πού ό ’Οργανι
σμός έχει γίνει τό «φαντό τήις Πη
νελόπης»; Δέ σάς πειράζει πού ή ε
ξέλιξή μας έξαρτάται άπό ένα φύλ
λο ποιότητας πού συμπληρώνεται πε
ρίπου σάν Πρό - Πό, καί πού ό ένας 
κριτής συμφωνάει μέ τόν άλλο, για 
νά μή τού χαλάσει τήν καρδιά, έ
στω καί αν εσένα σοΰ καταστρέφει 
τήν καρριέρα; Νομίζω πώς αυτά καί 
άλλα πολλά, έχουν μεγαλύτερη ση
μασία άπό μια (τήν όσο Ικανοποιη
τική) αύξηση ή ένα επίδομα. Άλ
λα δυστυχώς τό Προσωπικά μας έ
χει άπροπροσανατολισθεϊ, σκαλώνον
τας στό «δει δή χρημάτων». Έδώ, 
λοιπόν, είναι τό πρόβλημα, έδώ καί 
ό κίνδυνος. Καί σ’ αύτό τά μέτωπο 
πρέπει νά δώσουμε τόν άγώνα μας, 
αν θέλουμε νά είμαστε οντότητες 
μέ αξιοπρέπεια καί όχι αγέλη, αν 
οί στόχοι μας είναι ψηλά καί δχι 
στό κατοστάρικο».

Τις «φωναχτές» σκέψεις τού συν
αδέλφου ακολούθησε μια όλιγόλεπτη 
βουβαμάρα, σημάδι πώς ό στόχος 
είχε χτυπηθή καί οί «διφραγκοσυζη- 
τοΰντες» συνάδελφοι είχαν κατ’ άρ
χή προβληματιστεί.

Γ. ΚΑΛΕΚΗΣ 
(Ναυτιλιακό)

Τ.Γ. Ή ιστορία είναι βέβαια φαντα
στική, άλλά επαναλαμβάνεται κα
θημερινά, ίσως καί σέ πιο μεγά
λες διαστάσεις στό χώρο τής δου
λειάς μας.

Ή ομιλία ιοί ουναΰέλφου Φ. Κ0ΥΚ0ΥΝ0Υ



Η δευτερολογία τού Προέδρου τού Συλλόγου κ. Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τήν 3η σελίδα)

δού τό χρονικό τής έτπχειρήσεως 
- αστραπή όπως άπεκλήθη ή μά
χη γιά τήν διατήρηση τής αύτο- 
τελείας τών ασφαλιστικών μας 
οργανισμών». Τετάρτη 14)1 έμ- 
ψανίζεται και έπισημαίνεται ό 
κίνδυνος. Πέμπτη 15)1 ό Προε- 
δρεύων τής ΟΤΟΕ συν. Δ. Μαρ- 
κέτος, ό Γεν. Γραμματεύς συν. 
Π. Θεοφανόπουλος καί ό σύμβου
λος συν. Α. Γρυπάρης συνέρχον
ται στά γραφεία τής ΟΤΟΕ, συ
σκέπτονται, προσκαλοΰν και τά 
λοιπά μέλη τοΰ συμβουλίου καί ά- 
ποψασίζεται ομόφωνα νά τεθή ό 
κλάδος σέ κινητοποίηση. Ταυτό
χρονα άποστέλλεται τηλεγράφη
μα διαμαρτυρίας στήν Κυβέρνη
ση, καταγγέλλεται τό νομοσχέδιο 
στον τύπο καί κυκλοφορεί ή ΰπ’ 
άριθ. 19 όνακοίνωσις τής ΟΤΟΕ. 
Ζητείται ή άμεση παρέμβαση 
ΓΣΕΕ, ή διοίκηση τής οποίας έ
χει ήδη κινητοποιηθή. Τό άιτό- 
γευμα τής ίδιας μέρας στις 5.30 
πραγματοποιείται σύσκεψη στο 
Υπουργείο Συντονισμού υπό τήν 
προεδρία τοΰ κ. Π. Παπαληγού- 
ρα, άρμοδίων υπουργών, ύπηρε- 
σιακών παραγόντων τού Υπουρ
γείου καί τού προεδρείου τής Γ.
ΣΕΕ. Τις απόψεις τού Τραπεζο

ϋπαλληλικού κλάδου διατύπωσε 
ό πρόεδρος τού Συλλόγου μας κ. 
Παν. Θεοφανόπουλος μέ την πρό
σθετη παρατήρηση ότι τό έπί- 
μαχο νομοσχέδιο έπαναφέρει δι
ατάξεις τού χουντικού νομοσχε
δίου τού Λαδά. Μέσα άπ’ αύτά, 
ό Υπουργός Συντονισμού κ. Π. 
Παπαληγούρας δίνει έντολή νά 
κρατηθή τό νομοσχέιδο, νά άνα- 
μορφωθή σύμφωνα μέ τις σπό-

έτος 1968 ση-ή διοίκηση τής ΟΤ 
ΟΕ, β) Εύχαρίστησε τόν τότε 
στρατιωτικό διοικητή ’Αθηνών 
καί τούς αστυνόμους τής Γενι
κής ’Ασφαλείας Παπασπύρου 
καί Άγγελόπουλον καί γ) ήταν 
άπό τούς κυρίους όργανωτάς 
συγκεντρώσεως τοΰ προσωπικού 
τής Τραπέζης γιά δημόσια συζή
τηση υπέρ τού Συντάγματος τού 
1968.

Καί άπαντώ άπί τής πρώτης 
κατηγορίας. Ό όμιλών ήταν γε
νικός σύμβουλος τής ΟΤΟΕ άπό 
τοΰ έτους 1965 Μέ τήν έγκαθί- 
δρυση τής δικτατορίας στή χώρα 
άπελύθησαν μέ πράξη τού στρα
τιωτικού διοικητοΰ ’Αθηνών άπό 
τή Διοίκηση τού ΟΤΟΕ οί συνά
δελφοι Κώστας Παπαϊωάννου, 
Νώντας Μαυρουλίδης καί Στέλ
λα Βογδάνου, τών Συλλόγων ’Α
γροτικής, ’Εθνικής καί Εμπορι
κής άντιστοίχως. Στή συνέχεια 
καί μέ αφορμή τις πιο πάνω ά- 
πολύσεις καταργήθηκε μέ από
φαση τού Πρωτοδικείου ’Αθηνών 
ολόκληρη ή διοίκηση τής ΟΤΟΕ, 
δηλαδή καί τό εκτελεστικό καί 
τό γενικό της συμβούλιο, καί 
στή θέση της διωρίστηκε άλλη 
πού δέν έκπροσωποΰσε τούς έρ- 
γαζομένους τοΰ κλάδου μας. Ή 
καταργηθεΐσα, νόμιμη καί αιρε
τή, διοίκηση τής ΟΤΟΕ συνήλθε 
τότε, στις 27.11.67, στά γρα
φεία της καί αποφάσισε νά 
προσβάλη τήν απόφαση τού δι
καστηρίου πού τήν είχε καταρ
γήσει. ’Εκπρόσωποι τού Συλλό
γου τής ’Εθνικής σ’ αΰτή τή σύ
σκεψη! ήσαν οΐ συνάδελφοι Διλιν- 
τάς Σπυρ., Πουλής Κων)νος, 
Θεοφανόπουλος Παν., Μπονάνος 
Γωρ., καί Γραμμοφτικόπουλος

ψεις τών έργαζομένων καί παρέ
χει τήν κατηγορηματική διαβε
βαίωση δτι ούτε στο έλάχιστο θά 
άναφέρεται στά ταμεία τών Τρα
πεζικών. Τή Δευτέρα 29)1 συ- 
νήλθεν έκτάκτως τό Δ.Σ. τοΰ 
Συλλόγου μας, ένημερώνεται ά
πό τον Πρόεδρο καί κάνει ομό
φωνα αποδεκτή εισήγησή του γιά 
αδιάκοπη έπιφυλακή μέχρις δ;ου 
ψηφιστή τό νομοσχ,διο αύτό άπό 
τή Βουλή». Νά λοιπόν, γιατί έ- 
ξέφρασα προηγουμένως καί έκ
πληξη καί άπορία γιά τούς όμι- 
λητάς αύτούς πού δέν ξέρω άπό 
ποιά έλατήρια κινούμενοι έθιξαν 
τό θέμα αυτό. ’Ίσως γιά νά μάς 
δώσουν τήν ευκαιρία νά άναψερ- 
θοΰμε σέ μιά άκόμη ένέργεια μας 
πού άποδεικνύει δτι είμαστε ά
γρυπνοι καί άποτελεσματικοΐ 
φρουροί τών συμφερόντων μας. 
"Αν τό έκαναν γι’ αύφό τούς ευ
χαριστούμε γιά μιά άκόμη φο-
ρά·

Μέ τήν εύκαιρία αυτή δμως 
θ’ ανοίξω μιά μικρή παρέν
θεση, γιά ν’ άπαντήσω σ’ έναν 
ομιλητή πού (JfoO έκανε μιά προ
σωπική έπίθεση. Καί τό κάνω 
αύτό παρά τή συνήθεια νά μή 
συμμετέχω σέ άντεγκλήσεις έπί 
προσωπικού έπιπέδου γιά νά έ- 
νημερωθή τόσο τό σώμα τών συ
ναδέλφων άπό τά έπίσημα κείμε
να πού θά καταθέσω εύθύς άμέ- 
μως στή γραμματεία τής Γ.Σ. 
δσο καί ό ίδιος ό κατήγορός μου 
πού ή θά πρέπει νά έχη πέσει 
θύμα λανθασμένων πληροφοριών 
ή είναι κακόπιστος καί άνέντι- 
μος, οπότε τον παραδίδω κατα
γέλαστο καί κατάπτυστο στήν 
κρίση τού συνόλου τοΰ προσωπι
κού. Κατηγορήθηκε ό όμιλών δτι 
α) διορίστηκε άπό τή χούντα τό

Παναγ. Ιδού καί τό έπίσημο 
πρακτικό αύτής τής συσκέψεως 
τά όποια καί καταθέτω στή 
γραμματεία σάν άποδεικτικό 
στοιχείο. Μετά άπ’ αύτή τήν ά- 
πόφαση κατατέθηκε μέσφ τής 
ΕΤΥΚ προσφυγή στο πρωτοδι
κείο ’Αθηνών μέ τό αίτημα νά ά- 
ποκατασταθή ή νόμιμη αιρετή 
διοίκηση τής ΟΤΟΕ ποΰχε κα- 
ταργηθή. Έκδίδεται ή ύπ’ άριθ. 
86)1968 άπόφαση τού Πρωτοδι
κείου ’Αθηνών πού άποκαθιστού- 
σε τή νόμιμη διοίκηση τής ΟΤΟΕ 
έκτος άπό τρία μέλη της. Τόν 
Πρόεδρο καί Γενικό Γοαμματέα 
τοΰ Συλλόγου μας συν. Άδ. Ό- 
θωναΐο καί Παν. Θεοφανόπουλο, 
καθώς καί τόν Πρόεδρο τοΰ Συλ
λόγου Είσπρακτόρων ΕΤΕ συναδ. 
Γρηγ. Σκουλάκη. Στή θέση τους 
διορίζονται, κατά σαφή παραβί
αση τού καταστατικού τής ΟΤ
ΟΕ περί άντιπροσωπεύσεως ό
λων τών συλλόγων - μελών της, 
συνάδελφοι άπό τό σύλλογο τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος καί έτσι, 
γιά μιά άκόμη φορά, είναι παρά
νομη ή σύνθεση τής διοικήσεως 
τής ΟΤΟΕ. Γίνεται καινούργια 
προσφυγή στο Πρωτοδικείο άπό 
τήν ΟΤΟΕ, τό Σύλλογό μας, τό 
Σύλλογο Είσπρακτόρων καί άπό 
τό Σύλλογο τής τέως Τραπέζης 
’Αθηνών. Μέ τήν καινούργια ά
πόφαση άποκαθίσταται ή νομι- 
μότης καί ξαναπαίρνουν τή θέση 
τους, άπό τήν οποία είχαν άπο- 
λυθή, οί νόμιμοι καί αιρετοί, πριν 
άπό τή δικτατορία, έκπρόσωποι 
τοΰ Συλλόγου μας. Σάν απο
δεικτικά στοιχεία καταθέτω στή 
Γραμματεία τής Γ.Σ. άντίγρα- 
φα τών άποφάσεων 11076)1 967, 
86) 1 968 καί 235) 1968 τού Πρω 
τοδικείου ’Αθηνών άπό τις όποιες

άποδεικνύεται ή ιστορική άλή- 
θεια. Σάς καλώ δημοσία όέ συ
νάδελφε Γ ιάννη Μυλωνά νά δηλώ
σετε άν αύτή ή περιπέτεια, ή δι
κή μου καί τών άλλων συναδέλ
φων μας, είναι διορισμός άπό τή 
Χούντα. Γιατί, έπί τέλους, χρει
άζεται κάποτε καί λίγη ντροπή. 
"Οσον άφορςς τέλος, τις δυό άλ
λες καταγγελίες συστήσαμε άπό 
τήν πρώτη μέρα πού άναλάβαμε 
τά καθήκοντά μας δυό έπιτροπές 
άπό μέλη τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συλλό
γου μας, στις όποιες συμμετέ
χουν μεταξύ άλλων καί οΐ συνά
δελφοι Διλιντάς καί Πίσκοπος, 
άκριβώς γιά νά διαπιστωθή ά
πό έπίσημα στοιχεία ή άπό ένυ- 
πόγραφες καταγγελίες τί είναι 
πόλεμος λάσπης καί τί είναι ά- 
λήθεια. Καί οί συνάδελφοι αυτοί 
ούτε καί προσήλθαν στά γρα
φεία τοΰ Συλλόγου μας, ούτε 
κάν έκαναν χρήση όλων τών έπι- 
σήμων άρχείων, στοιχείων, άλλη- 
λογραφίας, άνακοινώσεων, πρα
κτικών κλπ. πού θέσαμε στή διά
θεσή τους. Καί έχουμε, κατόπιν 
αύτοΰ, τό δικαίωμα νά διερωτη- 
θοΰμε, πότε έπί τέλους θά γίνου
με σοβαροί και υπεύθυνοι; Πότε 
θά σταματήση ή λασπολογία 
καί ή βρωμερή συκοφαντία; Με
τά τή παρένθεση αύτή, συνάδελ
φοί μου, πού δπως διαπιστώσα
τε καί σείς ήταν άναγκαία γιά 
νά ξεκαθαρίση ή σκόπιμη σύγ- 
χιση πού προκαλοΰν ώρισμένοι 
έπανέρχομαι στήν υπεύθυνη πλη
ροφόρησή σας έπί τών έπαγγελ- 
ματικών θεμάτων πού θίγησαν ά- 
πόψε στήν αίθουσα αύτή άπό 
τούς διαφόρους όμιλητάς.

Θέμα τέταρτον. ’Οργανισμός 
ύπηρεσίας.

"Οπως σάς είναι γνωστό, έχει 
συσταθή, μέ πράξη Διοικήσεως, 
μιά ομάδα έργασίας άπό έκλε- 
κτούς συναδέλφους ή όποια έπε- 
ξεργάζεται τά πλαίσια ένός νέ
ου - σύγχρονου οργανισμού ύπη
ρεσίας. Ή έργασία αύτής τής ό- 
μάδος προβλέπεται δτι θά έχη ό- 
λοκληρωθή μέχρι τέλους έπομέ- 
νου μηνός, οπότε, μέ βάση τά 
πορίσματά της, θά συσταθή έπι- 
τροπή μέ συμμετοχή έκπροσώ- 
πων τών Συλλόγων γιά νά συζη- 
τήση καί είσηγηθή τόν καινούρ
γιο οργανισμό ύπηρεσίας. Κρί
νουμε αύτονόητο, καί γι’ αύτό 
δέν έπεκτεινόμαστε στο σημείο 
αύτό, δτι τά πορίσματα τής επι
τροπής αύτής δέν δεσμεύουν κα
νένα ώς προς τις τελικές του ά- 
ποφόσεις. Ούτε έμάς, οΰτε τή 
Διοίκηση τής Τραπέζης.

Θέμα πέμπτον. ’Ασφαλιστικά 
μας ταμεία.

’Επί τοΰ μεγάλου αύτοΰ θέ
ματος, έπαναλαμβάνουμε, γιά 
μιά άκόμη φορά, τις άμετακίνη- 
τες θέσεις μας. Είμαστε πρωτο
πόροι στή μάχη γιά τή διαφύλα
ξη τής ανεξαρτησίας καί άκεραι- 
ότητος τών άσφαλιστικών μας 
φορέων καί τής κατοχυρώσεως 
τών άσφαλιστικών μας δικαιωμά
των, έτοιμοι νά συντρίψουμε κά
θε νέα έπιβουλή άπ’ δπου καί άν 
προέλθη. Παράλληλα, έξετάζου- 

! με δλες τις πτυχές καί μελε
τάμε τις άπόψεις πού έχουν δια- 
τυπωθή γιά τήν ένοποίηση τών 
άσφαλιστικών ταμείων τοΰ Προ
σωπικού τής Τραπέζης μας. Σχε
τικά, έπαναλμβάνουμε τή δήλω
σή μας, δτι κάθε λύση προϋπο
θέτει τήν πλήρη έξασφάλιση τών 
άσφαλιστικών μας δικαιωμάτων 
καί τήν έγκαιρη καί ύπεύθυνη 
πληροφόρηση τοΰ συνόλου τοΰ 
προσωπικού, πού καί μόνο είναι 
άρμόδιο νά άποφασίση γιά τις 
τύχες του.

Θέμα έκτον. ‘Ωρισμένοι όμι- 
ληταί άναφέρθησαν σέ μιά σειρά 
έπαγγελματικών θεμάτων καί ύ- 
πέβαλαν τό έρώτημα γιατί δέν 
έχουν λυθή άκόμα. ’Αντιλαμβά
νομαι καί έγώ καί δλοι μας τήν 
άγωνία νά λυθοΰν όλα τά έκκρε- 
μή θέματα. Δυάτυχώς δμως δέν 
μπορούν νά λυθοΰν, δσο καί άν 
τό θέλουμε, άπό τή μιά μέρα 
στην άλλη. Δυστυχώς παραλά
βαμε πάρα πολλά έκκρεμή ζητή
ματα άπό τό παρελθόν. Τά κα
ταγράψαμε, τά μελετήσαμε καί 
τά ύποβάλαμε στή Διοίκηση τής 
Τραπέζης. 'Έχετε ένημερωθή καί 
γιά τό σχετικό ύπόμνημα καί 
γιά τις καθημερινές ένέργειές 
μας. ’Έχετε άκόμα ένημερωθή 
καί γιά μιά σειρά αιτημάτων 
πού ήδη λύθηκαν, παρά τό μικρό 
διάστημα πού βρισκόμαστε στή 
διοίκηση τοΰ Συλλόγου. "Ας δοΰ- 
με δμως συνάδελφοί μου ποιά 
κατάσταση παραλάβαμε. Συ- 
σταθήκαμε σέ σώμα στις 24.12. 
75, δηλαδή άν άψαιρέσετε τις 
γιορτές καί τις άργίες, πριν άπό 
τρεις μήνες περίπου. Χρονικό δι
άστημα πού σέ άλλους θά ήταν 
άπαραίτητο γιά νά ενημερωθούν 
Καί δμως έχουν γίνει ήδη τόσα 
πολλά. Αύτό τό Δ.Σ. άποτελεΐ- 
ται, δπως γνωρίζετε, άπό μέλη 
πού προέρχονται άπό πέντε συν
δικαλιστικές παρατάξεις, μιά καί 
εφαρμόστηκε τό σύστημα τής ά-

πλής άναλογικής πού έπέβαλλε 
ό νομος 6)75. Επάνω δέ σ’ αύ
τό τό σημείο οφείλω μιά διευκρί
νιση. Ύπεύθυνη καί κατηγορη
ματική. Τή διάταξη τοΰ νόμου 
6)1975 περί άναλογικής τήν υι
οθέτησαν στή Βουλή δλα τά πο
λιτικά κόμματα. "Ολα άνεξαιρέ- 
τως, κυβερνητικό καί τής άντιπο- 
λιτεύσεως. Επομένως, μετά τήν 
άνακοίνωση τών αποτελεσμάτων 
τών άρχαιρεσιών τοΰ Συλλόγου 
μας καί μιά πού έσεΐς διά τής 
ψήφου σας δέν δώσατε σέ κανένα 
συνδυασμό τήν άπόλυτη πλειο- 
ψηφία δυό πράγματα είχαμε νά 
άντιμετωπίσουμε. "Η τήν και- 
νούγια προσφυγή σέ έκλογές μέ 
πλεοψηιφικό ή σχηματισμό προε
δρείου μέ συνεργασία διαφόρων 
συνδικαλιστικών παρατάξεων. Ή 
πρώτη λύση έγκυμονοϋσε κινδύ
νους γιά τά προβλήματά μας μιά 
καί ή έκκρεμότης θά παρετεινε- 
το γιά ένα 3μηνο περίπου μ’ έ
να συμβούλιο πού ή θά παραι- 
τεΐτο γιά τό σκοπό αύτό, μέ ά- 
ποτέλεσμα νά προσχωρούσαμε 
σέ διορισμό προσωρινής διοική- 
σεως άπό τό Πρωτοδικείο ’Αθη
νών, ή θά συνεργαζότανε προ
σωρινά γιά νά πηγαίναμε γιά 
έκλογές. ’Αλλά άφοΰ θά συνερ
γαζότανε γιατί ή συνεργασία νά 
άφοροΰσε τήν παράταση τής 
προεκλογικής περιόδου καί όχι 
τή συνεργασία γιά τήν έπιλυση 
τών προβλημάτων μας; "Αλλωσ
τε τί μάς χωρίζει; Καί γιατί νά 
μή μποροΰμε μέσα στο Δ.Σ. νά 
βροΰμε τά σημεία πού μάς έ- 
νώνουν σάν έργαζομένους; Μ’ 
αύτές τις σκέψεις προκρίθηκε ή 
δεύτερη λύση καί σχηματίστηκε 
ένα προεδρείο πού στηρίζεται 
στό 59% τών ψήφων σας. Ποΰ εί
ναι λοιπόν ή παρατυπία ή ή έλ
λειψη δημοκρατικής διαδικασί
ας; Μέ ποιο δικαίωμα μάς κα
τηγορούν, δσοι μάς κατηγορούν; 
Καί πώς άγνοείται τό γεγονός 
δτι τό προηγούμενο Δ.Σ. διοίκη
σε σάν μειοψηφία μέ τό 40% τών 
ψήφων τοΰ προσωπικού καί μέ 
συνεχείς δημόσιες άλληλοκαττη- 
γορίες τών μελών του; "Ας άφί- 
σουν λοιπόν οί νοσταλγοί τοΰ 
παρελθόντος τήν άνεύθυνη δημο- 
κοπία, ας σοβαρευτούν καί ας 
έλθουν νά έργαστοΰν γιά τό κοι
νό καλό δλων μας. Ή πρόσκληση 
είναι άνοικτή πρός δλα τά μέλη 
τοΰ Συλλόγου.

Συνάδελφοί μου, άπό τήν πρώ
τη μέρα πού άναλάβαμε τά κα
θήκοντά μας πρώτο καί κύριο 
μέλημά μας ύπήρξε ή μέ κάθε 
τρόπο διατήρηση τής ένότητός 
μας. Γνωρίζετε πολύ καλά όλοι 
δτι είμαστε έτοιμοι νά διασπα- 
στοΰμε σέ πτυχιούχους καί μή 
πτυχιούχους, σέ άντρες καί γυ
ναίκες, σέ λογιστικούς καί τα
μειακούς, δηλαδή μέ δυό λόγια 
νά γίνη ό Σύλλογός μας χίλια 
κομμάτια. Καί συγκρατήσαμε 
αύτή τήν κατάσταση. Καί έπα- 
ναφέραμε τή ψυχική ενότητα στό 
προσωπικό. Γνωρίζουμε δτι ή 
κρίση ύποβόσκει άλλά ό κίνδυ
νος ξεπεράστηκε καί κάθε μέρα 
πού περνάει τόν άπομακρύνει 
περισσότερο. Ποιος δέν μάς ά- 
ναγνωρίζει αύτό τό έπίτευγμα;! 
Αύτόν τόν πραγματικά ήράκλειο 
άθλο; Καί άκόμα. Σταματήσαμε 
τή λασπολογία ποΰχε έκτοξευθή 
πρός δλες τις κατευθύνσεις. 
Σταματήσαμε τή σκόπιμη οξύτη
τα πού οί κύκλοι τής άνωμαλίας 
είχαν έψαρμόσει γιά νά αποπρο
σανατολίσουν τό προσωπικό, νά 
δημιουργήσουν σύγχιση καί νά 
έπιφέρουν πόλωση. Ποιος παρα
γνωρίζει αύτό τό έργο μας; Καί 
μόνον αύτά νά είχαμε στό ένερ- 
γητικό μας, είναι λίγα γιά τρεις 
μήνες πού διοικοΰμε; ’Αλλά δέν 
είναι μόνον αύτά. Εΐναι πολλά 
άκόμη. ’Αλλάξαμε τελείως, καί 
τό πνεύμα πού έπικρατοΰσε καί 
τούς ρυθμούς δουλειάς. ’Ανοίξα
με διάπλατες τις πόρτες τοΰ 
Συλλόγου καί προσκαλέσαμε μέ 
συνεχείς δημοσιεύσεις δλο τό 
προσωπικό νά συμμετάσχη ένερ- 
γά στή ζωή τοΰ Συλλόγου. Ζη
τήσαμε νά πάρετε έσεΐς οί ίδιοι 
τις τύχες σας στά χέρια σας ώ
στε ήγεσία καί βάση πιασμένοι 
χέρι - χέρι νά πορευτούν στό 
δρόμο τής επιτυχίας. Καταρτί
σαμε ομάδες έργασίας γιά τόν 
οργανισμό τής ύπηρεσίας, γιά 
τόι κανονισμό συντάξεως φύλλων 
ποιότητας, γιά ένα καινούργιο 
δημοκρατικό καταστατικό τοΰ 
Συλλόγου μας, γιά μιά καινούρ
για συνδικαλιστική δομή τοΰ 
Συλλόγου μας μέ βάση τή γεω
γραφική άποκέντρωση καί τά το
πικά καί πανελλαδικά συνέδρια. 
Καί έρωτώ δημοσία. Πόσοι άπό 
σάς άνταποκριθήκατε σ’ αύτές 
τις άνοικτές προσκλήσεις; Πόσα 
συνδικαλιστικά στελέχη άπ’ αύ
τά πού συμμετέχουν στις διάφο
ρες συνδικαλιστικές παρατάξεις 
προσέτρεξαν; Πόσοι σύμβουλοι 
τοΰ Δ.Σ. άνταποκριθήκανε στις 
ύποχρεώσεις τους; Αύτή, συνάδελ 
φοί μου, εΐναι ή κατάσταση άν

θέλουμε νά βάλλουμε τόν δάκτυ
λο έπί τόν τύπον τών ήλων. Εί
μαστε εύκολοι στήν κριτική καί 
στήν άναζήτηση εύθυνών καί δύσ
κολοι ή άρνητικοί όταν καλού- 
μεθα νά έργαστοΰμε. Καί δέν συ
νειδητοποιούμε μιά άπλή άλή- 
θεια δτι δταν καί έάν ύπάρξη 
άποτυχία δέν θάχη σημασία έάν 
πούμε ότι άπέτυχε ό Θεοφανό
πουλος. Τήν άποτυχία θά τήν έ
χουμε είσπράξει δλοι μιά καί 
αύτή θά άναφέρεται στήν έπαγ- 
γελματική μας τύχη. Καί γιά 
νά κλείσω τό θέμα αύτό, άπαντώ 
σέ κάποιο συνάδελφο πού μίλησε 
γιά ψαρόκολλες. "Εχουμε άφίσει 
τήν έργασία μας, έχουμε εγκα
ταλείπει τήν οίκογένειά μας, έρ- 
γαζόμαστε σκληρά νύχτα καί μέ
ρα χωρίς καμμιά άνταμοιβή, ή- 
θική ή ύλική, γιά τά προβλήμα
τα τών συναδέλφων μας, έν γνώ- 
σει μας ότι δέν θά άκούσουμε 
ποτέ τό εύχαριστώ. Γνωρίζουμε, 
καί τό έχουμε άποδεχτή θελημα
τικά, δτι ή μόνη είσπραξη πού 
θάχουμε άπ’ αύτή τήν ιστορία 
θάναι ή πικρία καί ή άπογοήτευ- 
ση. "Ας μή προκαλούμεθα του
λάχιστο γιατί στό τέλος δέν θά 
βρίσκωνται οΰτε κάν τρελλοί γιά 
νά άσχοληθοΰν μέ τά συμφέρον- 
τά μας. Θά άσχολοΰνται μόνον 
οί τυχοδιώκτες, οί ΐδιοτελεΐς ή οί 
προβοκάτορες. "Ας κρατήσουμε, 
έπί τέλους, καλή σημείωση αύτοΰ 
τοΰ κινδύνου. Καί έρχομαι τώρα 
σέ ένα ειδικό θέμα, τό θέμα τών 
μή πτυχιούχων. Συνάδελφοι, τό 
θέμα αύτό τό χειριζόμαστε υπεύ
θυνα καί μέ κρυστάλλινη διαύ
γεια. Γιά μάς, δέν εΐναι θέμα 
πτυχιούχων καί μή πτυχιούχων. 
Εΐναι θέμα μιάς μεγάλης μερί
δας τοΰ προσωπικού μέ τόν ερ
γοδότη. Τροποποιήθηκε μονομε- 
ρώς καί βλαπτικά γιά τά συμφέ
ροντα αύτών τών συναδέλφων ό 
οργανισμός τής ύπηρεσίας καί 
έπομένως πρέπει νά άποκατα- 
σταθή ή προσγενομένη άδικία. 
’Ακόμη ό νομικός σύμβουλος τοΰ 
Συλλόγου έχει γνωματεύσει δτι 
αύτή ή τροποποίηση ήταν καί 
παράνομη. Ερωτώ λοιπόν. Ποιο 
Δ.Σ. ή ποιος συνδικαλιστής θά 
άρνεΐτο ποτέ νά διεκδικήση μέ 
κάθε μέσο, συνδικαλιστικό ή νο
μικό, τήν άποκατάσταση τής ά- 
δικίας; Πού χτές έγινε στούς μή 
πτυχιούχους, σήμερα μπορεί νά 
γίνη στούς πτυχιούχους καί αύ
ριο σέ όποιαδήποτε κατηγορία 
τοΰ προσωπικού; ’Εκεί βρίσκε
ται ή ούσία τοΰ πράγματος. Βέ

βαια, δέν πρέπει νά παραγνωρί
ζουμε τό γεγονός δτι τό θέμα εΐ
ναι καί μεγάλο καί δυσχερές. 
Καί γίνεται δυσχερέστερο γιατί 
εύρίσκεται άπό πολλές πλευρές 
καί γιά πολλούς λόγους. "Ας 
σταματήση λοιπόν ά θόρυβος καί 
ή δήμοκοπία γιατί τό Δ.Σ. κάνει 
μιά σειρά λεπτών χειρισμών προ- 
κειμένου νά ίκανοποιήση τό αί
τημα. "Εχουν μέχρι σήμερα πρά- 
γματοποιηθή σειρά πολυώρων 
συσκέψεων καί μέ τόν κ. Διοικη
τή, καί μέ τόν Υποδιοικητή κ. 
Γζαννετάκη, καί μέ τούς άρ ρο

δίους ύπηρεσιακούς παράγοντες 
καί μέ τούς νομκούς καί δικαστι
κούς συμβούλους τής Τραπέζης 
γιά νά βρεθή ή λύση. Καί έχου
με δηλώσει κατηγορηματικά δτι 
είμαστε αποφασισμένοι νά τό 
διεκδικήσουμε, άν ό διάλογος μέ 
τή διοίκηση τής Τραπέζης φτά
σει σέ αδιέξοδο, είτε άγωνιστι- 
κά, είτε διά -τής δικαστικής ο
δού. Τελειώνοντας, συνάδελφοί 
μου, θέλω νά έπισημάνω καί ώ- 
ρισμένα άλλα προβλήματα πού 
μάς άπασχολοΰν καί τά όποια 
εΐναι σοβαρώτατα. Εΐναι προβλή
ματα πέρα άπό τις καθημερινές 
διεκδικήσεις τών άτομικών αιτη
μάτων καί τής δραχμικής αύξή- 
σεως. Εΐναι προβλήματα ούσίας 
καί ύπάρξεως άκόμη καί τής 
Τραπέζης καί τών έργαζομένων 
σ’ αύτήν. Προβλήματα πού άνά- 
γονται στις έργασίες τής Τραπέ
ζης, στή μετοχική της σύνθεση, 
στό διοικητικό μηχανισμό της, 
στή κατανομή τών κερδών της, 
στή δημιουργία κέντρων λήψεως 
άποφάσεως μέ συμμετοχή τών 
έργαζομένων στή συζητούμενη έ'ν- 
ταξη τής χώρας στήν ΕΟΚ καί 
στις έπιπτώσεις έπάνω στήν 
Τράπεζα καί σέ μάς, Αύτά καί 
ένα σωρό άλλα συνάδελφοί μου, 
εΐναι τά προβλήματα γιά τά ό
ποια σάς καλώ σέ πανστρατιά 
γιά νά άντιμετωπίσουμε. Ή λέξη 
«ένότης» χωρίς τή «συνυπευθυ- 
νότητα» εΐναι κενή περιεχομένου.

Συνάδελφοι, σάς εύχαιρστώ 
διότι μέ άκούσατε μέ κατανυκτι- 
κή προσοχή. Συγχωρεΐστε με άν 
σάς κούρασα, άλλά τά θέματα 
πού έ'πρεπε νά καλύψω ήταν 
πολλά. "Αν κάποιο παρέλειψα 
δέν έγινε σκόπιμα. Είμαι στή δι
άθεσή σας γιά κάθε συμπληρω
ματική ύπεύθυνη πληροφόρηση. 
Σάς εύχαριστώ.

ί (Ζωηρά παρατεταμένα χειροκρο
τήματα).

ΟΜΙΛΙΑ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τήν 1η σελ.)
8ή ενώπιον τών δικαστηρίων σάν πα 
ράνομη άπό τά κατάλοιπα τής άνω 
μαλίας πού δυστυχώς άκόμη βρί
σκονται μεταξύ μας καί δρουν συγ- 
χεκαλυμένα. Αύτό θά έσήμαινε δτι 
θά είσερχόμεθα σ’ ένα ολόκληρο 
κύκλο περιπέτειας καί μάλιστα σέ 
μιά στιγμή πού ζωτικά προβλήμα
τά μας βρίσκονται στό στάδιο τής 
έντονου διεκδικήσεως μέ έναρξη έπι 
λύσεώς των. Γ ιά νά άποφύγουμε λοι 
πόν αυτούς τούς κινδύνους προτεί
νουμε δπως τό θέ-μα τούτο μή άπο-

τελέση αντικείμενο συζητήσεως καί 
άποφάσεως τής Γ.Σ. Εμείς δέ άνα 
λαμβάνουμε τή κατηγορηματική δέ
σμευση δπως φέρουμε τό θέμα στή 
πρώτη συνεδρίαση τού Δ.Σ. πρός 
λήψη άποφάσεως. "Ετσι καί ή νομι- 
μότης διασφαλίζεται καί τό αίτη
μα δέν παρα,μελεΐται. Έάν παρά 
ταύτα τό θέμα συζητηθή σήμερα, 
θά υπακούσουμε στήν άπόφαση τής 
Γ.Σ., δποια καί αν εΐναι αΰτή, έχον
τας ήρεμον τήν συνείδηση δτι έχου
με ένημερώση πλήρως Τούς συνάδέλ 
ρους γιά τούς διαγραφομένους κινδύ

Ο Πρόεδρος τής Γ.Σ. καί μέλη τοΰ Διοικ. Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου 
κατά τή Γενική Συνέλευση.

νους. Πάντως, γιά νά ,άποκλείσουμε 
προκαταβολικά τυχόν εκμετάλλευση 
τής δηλώσεώς μας γνωρίζουμε πρός 
τό σώμα δτι ούτε τήν κριτικήν άπο- 
ψεύγουμε οΰτε τις άρχαιρεσίες ψο- 
βούμεθα. Έπομένως ή θά έρθη τό 
θέμα αύτά σήμερα ένώπιον τής Γ. 
Σ. καί θά άποφασίση αύτή διά τής 
ψήφου της ή δέν θά συζητηθή καθό
λου σήμερα, δπως είσηγούμεθα εμείς 
οπότε θά άποτελέση θέμα πρός λή
ψη άποφάσεως στή πρώτη, συνε
δρίαση τοΰ Δ.Σ. Οί διάφοροι όμιλη- 
ταί ας έπιλέξουν καί ή συνέλευση 
ας άποφασίση.

Συνάδελφοι, δέν έχω νά προσθέσω 
τίποτε άλλο, ή σύντομη αύτή όμι- 
Λία, βασικά ήτο ένας χαιρετισμός 
καί περισσότερο νά σάς παρασχε
θούν διευκρινήσεις έπί τών θεμάτων 
τής Ημερήσιας Διατάξεως, μέ την 
ταυτόχρονη δήλωση δτι μετά τήν 
έξάντλησιν τών θεμάτων τής ήμερη- 
σίας. διατάξεως -εϊμεθα εις τήν διά
θεσή σας γιά την ένημέρωση, τόν 
διάλογον, καί τήν πληροφόρησή σας. 

Ευχαριστώ.

(Ζωηρά παρατεταμένα χειροκρο
τήματα) ΓΔ . S



Η ΑΝΑΚΟΙΝδΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ 
ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΣΕΛ.)
βέρνηση τό αίτημα νά άποσυρθή α
πό την ήμερησία διάταξη τής Βου
λής τό νομοσχέδιο και νά συζητη- 
θή άφοΰ υποβληθούν οΐ προτάσεις 
τής νέας αιρετής Διοικήσεως τής Γ. 
Σ.Ε.Ε. Τό ’Εκτελεστικό τής ΟΤΟΕ 
ματαιώνει την Κυριακή τό βράδυ τις 
έκδηλώσεις πού είχαν άποφασιστεΐ 
για τις 5 καί 6 ’Απριλίου.

’Από τη στιγμή αυτή μέχρι καί 
σήμερα τό ’Εκτελεστικό τής ΟΤΟΕ 
(όπως άποδεικνύεται άπό τα έπί- 
σημα πρακτικά) δεν ξανασχολήθηκε 
μέ τό άντεργατικό νομοσχέδιο. Τό 
θέμα είχε περιέλθει εις διακλαδική 
επιτροπή ή οποία συζητούσε καί ά- 
πεφάσιζε χωρίς τήν έγκριση ή ενη
μέρωση τού Εκτελεστικού τής Ο. 
Τ.Ο.Ε.

Αυτός ήταν καί ό λόγος πού δεν 
ένημερώθηκε ό Τραπεζοϋπαλληλικός 
κλάδος γιά τίς διατάξεις τού νομο
σχεδίου.

6) Τήν 20.5.76 άνακοινώνεται ό
τι ή Κυβέρνηση έκανε άποδεκτές 
στό μεγαλύτερο μέρος τους τίς τρο
ποποιήσεις πού υπέβαλε ή ΓΣΕΕ 
καί τό νομοσχέδιο θά συζητηθή τή 
Δευτέρα 24 Μαΐου στή Βουλή. Στις 
20 Μαΐου διαβάζουμε στις έψημερί
δες ότι ή 'Ομοσπονδία Τραπεζοϋ
παλληλικών ’Οργανώσεων άποφάσι- 
σε τήν κήρυξη 4 δώρου άπεργίας τήν 
24 καί 25 Μαΐου.

Τό ’Εκτελεστικό τής ‘Ομοσπονδί
ας άγνοούσε αΰτή τήν άπόφαση διό
τι άπλούστατα δέν είχε κληθεί γιά 
νά άποφασίση. Συνεδρίασε τό βρά
δυ τής ίδιας ημέρας γιά νά πληρο-

Άπεργοι κ<
Ή Κυβέρνηση έπρεπε νά άντιλη- 

φθή ότι αν δέν ύποχωρήση θά πα
ράλυση τελείως ό Κρατικός Μηχα
νισμός.

Ό κ. Θ. Παπαμάργαρης, όπως 
άπεκαλύφθη είχε φροντίσει προη
γουμένως νά μήν ένοχληθή άπό τήν 
άπεργία μας ή Κυβέρνηση.

Είχε δώσει πλήρη κάλυψη τού 
Συλλόγου των Υπαλλήλων τής Τρα- 
πέζης τής Ελλάδος γιά νά έργα- 
σθούν τά άπαραίτητα συνεργεία ύ- 
παλλήλων προς εξυπηρέτηση των α
ναγκών τού Δημοσίου καί τού Στρα
τού, όπως μετέδωσαν καί δλα τά 
μέσα ένημερώσεως.

Περί ποιας άπεργίας λοιπόν ο
μίλου μεν; Ποία ή πίεση κατά τής 
Κυβερνήσεως;

’Αντίθετα, τό Δ.Σ. τού Συλλόγου 
μας άπέρριψε αίτημα τής Διοική- 
σεως νά έπιτρέψουμε σέ ελάχιστο 
άριθμό συναδέλφων νά έργασθή στά 
άνταλλακτήρια συμμετέχοντας έτσι 
στήν άπεργία κατά ποσοστό 100%.

’Από τήν άλλη μεριά, ό σημερι
νός Γενικός Γραμματεύς τής ΟΤΟΕ 
πού είχε σπεύσει νά άποφασίση 
τήν άπεργία δέν είχε παράλληλα 
φροντίσει νά άπεργήσουν τά μέλη 
τού Συλλόγου του.

"Ετσι παρείχε στόν ’Εργοδότη 
του (Τράπεζα Πίστεως) τή δυνατό
τητα συναλλαγής καί Έξυπηρετή- 
σεως τής πελατείας του σέ βάρος 
τής ’Εθνικής Τραπέζης καί τού προ
σωπικού της πού άπεργοΰσε σέ πο
σοστό 100% καί έμείωνε ακόμη πε
ρισσότερο τήν πίεση προς τήν Κυ
βέρνηση άφοΰ μπορούσε νά πραγμα- 
τοποιή συναλλακτικές πράξεις καί

φορηθή άπλώς C τήν άπόφαση γιά 
άπεργία είχε πάρει ή διακλαδική.

Σ’ αΰτή τήν συνεδρίαση τού εκ
τελεστικού τής ΟΤΟΕ έκφράσαμε 
γιά μιά ακόμη φορά τήν άντίθεσή 
μας στό νομοσχέδιο καί ύπενθυμί- 
σαμε ότι έμεΐς πρώτοι έπισημάνα- 
με τίς άντεργοσικές διατάξεις του. 
Καυτηριάσαμε παράλληλα τήν άπα- 
ράδεκτη ένέργεια νά άποφασίζουν 
άλλοι γιά μάς καί έπισημάναμε τούς 
κινδύνους πού περικλείει.

Υιοθετήσαμε τήν κήρυξη τής 48ω- 
ρης άπεργίας καί άποδυθήκαμε στον 
άγώνα. Μέ θλίψη διαπιστώσαμε ό
τι ή άπεργία μας είχε προδοθεϊ πριν 
ξεκινήσει.

Οΐ άνθρωποι που ώρύοντο κατά 
τού νομοσχεδίου καί τής πλήρους 
κατοχυρώσεως τού δικαιώματος τής 
’Απεργίας τήν είχαν έκ προοιμίου 
καταστήσει κενήν περιεχομένου.^

Σκοπός τής άπεργίας είναι νά ά- 
σκηθή πίεση προς τήν Πολιτεία, τόν 
’Εργοδότη καί τούς παράγοντας ε
κείνους άπό τούς όποιους έπιδιώκε- 
ται ή ικανοποίηση αιτήματος τών 
εργαζομένων.

Στή συγκεκριμένη περίπτωση μέ 
τήν κήρυξη τής 48ωρης άπεργίας 
μας έπιδιώκαμε νά εξαναγκάσουμε 
τήν Κυβέρνηση νά άποσύρη τό νο
μοσχέδιο άπό τή Βουλή. Δέν δηλώ
ναμε άπλώς ότι άπεργοΰμε συμδο- 
λικώς γιά νά γίνη γνωστή ή άντί
θεσή μας στό νομοσχέδιο.

Ή άπεργία μας συνεπώς έπρεπε 
νά γίνη άπολύτως αισθητή στήν Κυ 
βέρνηση καί νά τήν ΰποχρεώση σέ 
υποχώρηση.

li «απεργοί»
έτσι έξασφάλιζε άνταλλάγματα ά
πό τή Διοίκησή του.

Είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό μας 
τόν άγώνα. Οΐ υπάλληλοι τής ’Ε
θνικής Τραπέζης άπετέλεσαν πάντο
τε τήν πρωτοπορεία τών άγώνων 
τών εργαζομένων.

Άρνήθηκαν όμως πάντοτε νά γί
νουν όργανα πρός έξυπηρέτηση άλ
λων σκοπών. ’Αλλά πέρα άπό τίς έ- 
νέργειες αυτές πού έθιγαν εύθέως 
καί τά έπγαγελματικά μας συμφέ
ροντα καί άποτελοΰσαν ένα μέρος 
καλά οργανωμένου σχεδίου πού ά- 
ποβλέπει, σύν τοΐς άλλοις, καί στήν 
οικονομική ύποτίμηση τής άμοιβής 
τής εργασίας μας καί άντίστοιχη 
αύξηση τής άμοιβής τής έργασίας 
άλλης μερίδος συναδέλφων μας ή 
παράταση τού άπεργιακοΰ αγώνα 
γιά 24 ώρες ήταν άπλώς θεαματι
κή ενέργεια που μονο αποτέλεσμα 
θά είχε νά εξυπηρετήσει σκοπούς 
εντελώς άσχετους μέ τό συζητούμε- 
νο πλέον στή Βουλή νομοσχέδιο. 
Παράταση τής άπεργίας θά είχε 
νόημα μόνο άν ήταν ουσιαστική με 
καθολική συμμετοχή τού συνόλου 
τών Τραπεζοϋπαλλήλων καί άν με- 
τετρέπετο σέ άπεργία διάρκειας.

Μία 24ωρος παράταση τί προσέ- 
φερε στόν άγώνα μας μέ τήν οξύ
τητα πού είχε δημιουργηθεΐ, μέ τίς 
δηλώσεις τών πολιτικών αρχηγών, 
μέ τήν επίκληση τού άρχηγοΰ^ τής 
άξιωματικής άντιπολιτεύσεως,^ μέ τίς 
προβοκάτσιες καί τήν γνωστή σέ ό
λους δράση τών πάσης φύσεως ι 
πρακτόρων καί τών νοσταλγών τής I 
άνωμαλίας;

Στό ερώτημά μας αυτό, κανένας

SVAAOrOS Ι'ΠΑΑΑΗΛΒΜ 
ΕΟΛΓ. TPAIIEZHS ΕΛΑΑΑΟϊ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κ-αιτόπεν χέττήβεως ύπογρα.φομ.£ννις ύ«ο 878 

μ,ελών του ΧυλΧόγου καεί αύμνφωνα μ.β το αίρ- 
Ορο ΙΟ του Μ,αταιατατεχοΰ

ΚαΧουρ-εγ

Τά μ.ελΐή τού Χυλλόγου βε "Έκτακτιη Γενικά} 
Χυνέλευσν) διά. τά}ν 521 ην ’ Ιουνίου 1 ί>76, ήρέ- 
ραν Χευτερκν κ*ι ώρκν © μ.μ. εις τά}ν αϊβουοκν 
’Γαμ-είων Τίτλων του Κεντρικού Κ.κτ'χβτήρ.ατος 
τής Ε.Τ.Ε., Αίολου 86, ρ,ε θέμχτ* ήν^ερηβιιχς 
ίΐιχτάςεως τά άναφερόρενα. στήν αιτιησν):

1. Μορφή καί άνάκλησις τού Αιοικ. Χυρβου- 
λίου διά τήν διασπαστικήν άπόφασίν του ύπως 
δια/ωρήαη τήν θέσιν τού Χυλλόγου ρας άπο ε
κείνην τής ΟΤΟΕ κατά τήν πρόσφατον άπεργια- 
κήν κινητοποίησιν διά τό άντεργατικόν νοροσχε- 
διον.

2. ’Εκλογή ’Εφορευτικής ’Επιτροπής.
3. Αιενέργεια αρχαιρεσιών πρός εκλογήν νέ

ου Αιοικ. Χυρβουλίου.
Έν ΆΟήναις τή 4.6.1976

Αιά τό Αιοικ. Χυρβούλιον
Ό Πρόεδρος

II. ΘΕΟΦΑΜΟΠΟΤΑΟΧ
Ό Γεν. Γραρρατεύς

Ο. ΑΙΙΛΙΙΙTI*OII(H'AOX

άπό όσους μάς κατηγορούν δέν έ
δωσε άπάντηση. Γιατί άπλούστατα 
δέν τολμά νά άπαντήση. Δέν τολ
μούν νά σάς ποΰν ότι μέ τήν 24ω- 
ρη παράταση τής άπεργίας δέν 
έσκόπευαν τό άντερ
γατικό νομοσχέδιο.

Συμμεριζόμεθα τή δυσχερή θέση 
στήν όποια εύρίσκονται. Ξέρουμε ό
τι έχουν έμπλακή σ’ ένα παιχνίδι τού 
οποίου όμως άγνοοΰν τούς κανόνες.

Συνάδελφοι, δέν θελήσαμε, έν γνώ- 
σει τής λάσπης πού έπρόκειτο νά 
ριφθή εναντίον μας, νά έξυπηρετή- 
σουμε όποιοδήποτε σκοπό καί νά 
ζημιώσουμε τά επαγγελματικά μας 
συμφέροντα.

Μάς ήταν εύκολο νά πούμε ΝΑΙ 
στήν 24ωρη παράταση τής άπεργί
ας κάτω άπό τούς ίδιους όρους πού 
«άπεργοΰσαν» καί στις άλλες Τρά- 
πεζες. Κρίναμε όμως ότι καί ή συμ
βολική συμμετοχή μας ήταν έπιζή- 
μια καί προτιμήσαμε τόν άνηφορι- 
κό δρόμο.

Άς έξηγήσουν τό νόημα τής 24ω- 
ρης παράτασης τής άπεργίας καί θά 
άποδεχθούμε χωρίς καμμιά άντίρ- 
ρηση τό ρόλο τού διασπαστή. Άν 
δέν τό πράξουν τότε είναι προδότες 
τής τάξεως μας καί διαδραματίζουν 
συνειδητά τό ρόλο τους αυτό.

Τήν Πέμπτη 27 Μαΐου, τήν ώρα 
πού έμεΐς δίναμε στή Γενική Συνέ
λευση τών μετόχων τής Τραπέζης 
μας τή μάχη γιά τά ’Ασφαλιστικά 
μας Ταμεία μιά νέα συνωμοσία σέ 
βάρος τού Συλλόγου μας ξεκινού
σε άπό τά γραφεία τής 'Ομοσπον
δίας, πού είχαν καταληφθή άπό τούς 
άφρονες, πού μόνο στόχο τους εί
χαν τήν κατάληψη τού Προεδρείου 
τής ΟΤΟΕ γιά νά περάσουν τίς 
κομματικές τους γραμμές μέσα στό 
χώρο τών Τ ραπεζοϋπαλλήλων καί 
νά Ικανοποιήσουν τις προσωπικές 
τους φιλοδοξίες.

Συγκάλεσαν αιφνιδιαστικά τό Γε
νικό Συμβούλιο τής ‘Ομοσπονδίας 
καί μέ τήν πλασματική πλειοψηφία 
τού 40% τού δυναμικού της άπείλη- 
σαν μέ διάσπαση τόν κλάδο. Γιά 
νά διασωθή ή ενότητα ύπέβαλα πα
ραίτηση άπό τή θέση τού Γενικού 
Γραμματέα τής ΟΤΟΕ (ή παραίτη
ση είχε υποβληθεί πρό τριών ή με
ρών καί στό εκτελεστικό τής Ο.Τ. 
Ο.Ε.).

Είναι βέβαιο ότι οί Τραπεζοϋπάλ- 
ληλοι στούς οποίους άνήκει ή τε
λευταία λέξη θά άνατρέψουν τά σχέ
διά τους καί θά έπαναφέρουν τή νο
μιμότητα καί τή γαλήνη στό ’Ανώ
τατο Συνδικαλιστικό μας "Οργανο.

’Εμείς καί πάλι δίνουμε τό παρά
δειγμα. Καταφεύγουμε σέ σάς καί 
σάς καλούμε μέ τήν ψήφο σας, νά 
δώσετε τήν άπάντηση σέ όλους ε
κείνους πού πίστεψαν ότι μπορούν 
νά μεταβάλλουν σέ όργανα τών ά- 
θέμιτων σκοπών τους τούς υπαλλή
λους τής ’Εθνικής Τραπέζης καί νά 
τούς τοποθετήσουν (παλαιό όνειρο 
καί μόνιμη έπιδίωξη τών γνωστών 
κύκλων) σέ δεύτερη μοίρα τόσο ά
πό μισθολογική όσο καί άπό κα
θαρά επαγγελματική άποψη...

Συνάδελφοι, έπίστευα καί εξακο
λουθώ νά πιστεύω ότι ή κατά 24 ώ
ρες παράταση τής άπεργίας, ένώ

τίποτα δέν προσέφερε στόν άγώνα 
κατά τού νομοσχεδίου, έθετε σέ κίν
δυνο τίς άτομικές μας έλευθερίες 
καί φυσικά τά δικαιώματά μας σάν 
εργαζομένων.

Στις περιπτώσεις αυτές ή σκλη- 
ρύνεις τόν άγώνα σου καί άποτολ- 
μάς μετωπική σύγκρου
ση μέ τήν Κυβέρνηση 
μετατρέποντας τήν 48ωρη άπεργία 
σέ άπεργία διαρκείας καί όχι μει
ώνοντας τήν ένταση μέ 24ωρη, ή 
περνάς σέ άλλα μέσα άγώνα. (Αυ
τά τά μέσα άναζητεΐ τώρα, μετά 
τήν ψήφιση τού νομοσχεδίου ή Ο.Τ. 
Ο.Ε. μέσφ πάντοτε τής διακλαδι- 
κής).

Άπ’ αύτή τήν πεποίθηση όρμώ- 
μενος έκρινα, μετά τήν ψηφοφορία 
στό Διοικ. Συμβούλιο τού Συλλό
γου μας, κατά τή συνεδρίασή του 
τής 25.5.76, ή όποια άπέληξε σέ 
άπόφαση συμμετοχής στήν 24ωρη 
άπεργία μέ ψήφους 7 έναντι 6, ότι 
είχα μέν υποχρέωση νά πειθαρχή
σω στήν άπόφαση τής πλειοψηφίας, 
άλλά καί νά έπισημάνω στό Δ.Σ. 
ότι τήν εύθύνη έφαρμογής τής άπο- 
φάσεως αύτής, μέ τήν τόσο ισχνή 
μάλιστα πλειοψηφία, έπρεπε νά ά- 
ναλάβη άλλο πρόσωπο, άπό αύτά 
πού πίστευαν στήν σκοπιμότητα 
τής άποφάσεως.

Γ ιά τό λόγο αυτό καί γιά νά δι
ευκολύνω τό Δ.Σ., υπέβαλα τήν πα
ραίτησή μου άπό τό άξίωμα τού 
Προέδρου, μέ τήν παράκληση, όπως, 
ή παραίτησή μου ά
ν ακοινωθή μετά τ ή 
λήξη τής 24 ω ρ η ς ά- 
π ε ρ γ ί ας.

Τό Δ.Σ. δέν έκανε άποδεκτή τήν 
παραίτησή μου καί κατόπιν προτά- 
σεως μελών τού Δ.Σ. ή ψηφοφορία 
έπανελήφθη, ύστερα καί άπό νέα έκ- 
τίμηση τής καταστάσεως καί χωρίς 
νά μεσολαδήση χρόνος, πού νά έπι- 
τρέπη οίασδήποτε μορφής διαβου- 
λεύσεις.

Τή νέα ψηφοφορία άπεδέχθησαν 
καί πήραν σ’ αύτή μέρος δλα τά 
παριστάμενα μέλη τού Διοικ. Συμ
βουλίου καί φυσικά καί ό κ. Διλιν- 
τάς, ό όποιος καί δέν προσέβαλε 
γιά όποιοδήποτε λόγο τό νέο άπο- 
τέλεσμα τής ψηφοφορίας.

(8 κατά τής 24ωρης άπεργίας, 
2 υπέρ καί 3 ψήφοι λευκοί).

Έδήλωσα άκολούθως, ότι τή Δευ
τέρα 31 Μαΐου συγκαλεΐται όλομέ- 
λεια τού Δ.Σ. γιά νά άποφασίση 
τή σύγκληση Εκτάκτου Γενικής Συν- 
ελεύσεως, ένώπιον τής όποιας θά 
άναπτυχθοΰν δλα τά γεγονότα καί 
άκολούθως θά προχωρήσουμε σέ εκ
λογές γιά νά δοθή ή δυνοττότητα στά 
μέλη τού Συλλόγου νά εγκρίνουν ή 
νά κατακρίνουν τις πράξεις καί έ- 
νέργειές μας.

Στό ’Εκτελεστικό τής ΟΤΟΕ με
τέφερα αύτή τήν άπόφαση τού Δ.Σ. 
καί έν συνεχείφ ύπέβαλα τήν παραί
τησή μου άπό τό άξίωμα τού Γεν. 
Γραμματέως αύτής, ώς συνέχεια τής 
παραιτήσεώς μου άπό τό άξίωμα 
τού Προέδρου τού Συλλόγου καί 
διά τόν αυτόν λόγον, τής άποφάσε
ως δηλ. πού είχε λάβει τό Εκτελε
στικό Συμβούλιο γιά τήν 24ωρη πα
ράταση τής άπεργίας.

...καί ή πλήρης αποκάλυψη
Σημειώνω, διά τήν ιστορίαν έστω, 

ότι καί εις τήν ΟΤΟΕ υπήρξε με
ταβολή τής άρχικής άποφάσεως γιά 
τή συνέχιση τής άπεργίας.

Ένώ κατ’ άρχήν είχε άποφασισθή 
48ωρη παράταση τής άπεργίας, 
χωρίς νά έξηγηθή ό λόγος, ή άπό
φαση μετεβλήθη καί ή άπεργία έ
γινε 24ωρη.

(Ποιό γεγονός άλλαξε τήν άπό
φαση;)

Στήν ΕΤΒΑ, ένώ ό Πρόεδρός της 
έδήλωσε στό Εκτελεστικό, ότι ό 
Σύλλογός του συμμετέχει στήν 
24ωρη άπεργία, τό Δ.Σ. τού Συλ
λόγου άπεφάσισε νά μήν άπεργήση

τό προσωπικό καί δέν άπήργησε. 
Παρά τούτα, ένώ δηλ. καί ό Σύλλο
γος αύτός δέν πήρε μέρος στήν ά
περγία, κατά τήν άνασύνθεση τού 
Προεδρείου τής ΟΤΟΕ ή μή συμμε
τοχή στήν άπεργία έπεβραβεύθη 
(έμάς ζητούσαν τήν κεφαλή μας έ- 
πί πίνακι) μέ τήν έκλογή τού Προ
έδρου τού Συλλόγου τής ΕΤΒΑ στή 
θέση τού Άναπληρωτοΰ Γεν. Γ ραμ
ματέως τής ΟΤΟΕ! ! ! ένώ Γενικός 
Γ ραμματεύς έξελέγη ό Πρόεδρος τού 
Συλλόγου τής Τραπέζης Πίστεως, τά 
μέλη τού όποιου στό σύνολό τους 
σχεδόν δέν άπήργησαν ούτε καί στή 
48ωρη άπεργία, στήν όποια έμεΐς 
άπεργήσαμε σέ ποσοστό 1 00%.

Ή περίεργη
Τέλος, όσον άφορά τήν περίεργη 

πλειοψηφία τής ΟΤΟΕ αύτή σχημα
τίζεται ώς έξής:

13 Πρόεδροι Συλλόγων, τών ό
ποιων τά μέλη άνέρχονται σέ 79, 
115, 116, 134, 160, 228 κ.ο.κ.ε. 
διαθέτουν άνά ΜΙΑ ψήφο έκαστος 
καί ΜΙΑ έπίσης ψήφο διαθέτει καί 
ό Σύλλογός μας μέ διπλάσιο άρι
θμό μελών, τού συνόλου τών μελών 
πού άντιπροσωπεύουν οΐ 13 πρόε
δροι, πού όμως ψηφίζουν Ισότιμα 
καί σχηματίζουν τήν περίεργη πλει
οψηφία, πού σέ τσο κρίσιμες στιγμές 
άποφασίζει γιά τίς δικές μας τύχες.

Συνάδελφοι, στή Γενική μας Συν
έλευση, θά πληροφορηθεΐτε καί όσες 
λεπτομέρειες δέν ήταν δυνατό νά πε- 
ριληφθοΰν στό κείμενο αύτής τής ά- 
νακοινώσεως.

Πιστεύω ότι διεφύλαξα τό Σύλλο
γό μας άπό βαρύ όλίσθημα καί προ- 
στάτευσα τά έπαγγελματικά μας 
συμφέροντα καί τίς δημοκρατικές 
μας Έλευθερίες.

‘Ο συσκοτισμός τής άλήθειας πού 
έπιχειρήθηκε καί έπιχειρεΐται άκόμη, 
μέ υβριστικού περιεχομένου άνακοι-

πλειοψηφία
νώσεις καί άπό άτομα πού τό πα
ρελθόν τους άλλά καί ή σημερινή 
στάση τους άποκαλύπτουν τούς 
πραγματικούς σκοπούς τους, ήταν 
φυσικό νά προκαλέση σύγχυση. Ή 
άλήθεια όμως θριαμβεύει.

Τό ψεύδος άπεκαλύφθη. Ή συκο
φαντία δέν θά μάς έμποδίση νά προ
χωρήσουμε καί οί συκοφάνται, οί ύ 
βρισταί καί οί καιροσκόποι, θά ύπο- 
χρεωθοΰν νά έγκαταλείψουν κατισχυ- 
μένοι τά σχέδιά τους.

Μέ συν)κούς χαιρετισμούς,

Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Πρόεδρος Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Υ.Γ.: Στήν τελευταία ΰπ’ άρ. 19) 
31.5.76 άνακοίνωση τής ΟΤΟΕ 
μόνος σκοπός τής οποίας ήταν 
νά μάς ένημερώση γιά τήν κομ
ματική τοποθέτηση τού Προέδρου 
της, έχουμε νά παρατηρήσουμε 
ότι καί ό Στέφας, στήν κατάθε
σή του για τήν ύπόθεση Παναγού- 
λη, έσπευσε νά δηλώση δτι άνή- 
κει στό «Ρήγα Φεραΐο».

ΕΖΗΙΗΘΗΣΑΝ ΤΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ

Τίς μαγνητοταινίες τών έπισή- 
μων πρακτικών τών συνεδριάσεων 
τού Εκτελεστικού καί Γενικού 
Συμβουλίου τής ΟΤΟΕ ζήτησε 
μέ τό άκόλουθο έγγραφό της ή 
Διοίκηση τού Συλλόγου μας.

«Έν συνεχείς/, τής άπό 31.5.76 έ- 
ξωδίκου προσκλήσεως καί διαμαρ
τυρίας τής ’Αντιπροέδρου τού Δ.Σ. 
τού ήμετέρου Συλλόγου κας Άννας 
Τσαγκάρη καί τών έν αύτή αϊτούμέ- 
νων, παρακαλοΰμεν, όπως μάς πα- 
ραδώσητε έπί άποδείξει, τό ταχύ- 
τερον δυνατόν, τάς μαγνητοταινίας 
τών επισήμων πρακτικών τών συνε
δριάσεων τού Εκτελεστικού καί Γε

νικού Συμβουλίου τής ήμετέρας 'Ο
μοσπονδίας, άπό τού 7ου Πανελλα
δικού Συνεδρίου μέχρι σήμερον.

Σημειοΰμεν πρός ένημέρωσίν σας 
δτι τά έν λόγφ έπίσημα μαγνητο
φωνημένα πρακτικά προτιθέμεθα νά 
δημοσιεύσωμεν εις ειδικήν έκδοσιν 
τού έπισήμου δημοσιογραφικού ορ
γάνου τού Συλλόγου μας, τήν «Τρα
πεζιτική», ϊνα πληροφορηθοΰν τά μέ
λη μας τήν δραστηριότητα καί τάς 
θέσεις τού 'Ομοσπονδιακού των όρ- 
γάνου έπί τών έπαγγελματικών μας 
θεμάτων, καθώς καί τήν έν προκειμέ- 
vy στάσιν έκάστου τών μελών τού 
Εκτελεστικού Συμβουλίου τής Ο.Τ. 
Ο.Ε.».

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΣΕΛ.)
ζομένων - εργοδότου άλλων έπι- 
χειρηματικών ’Οργανισμών, ανε
ξαρτήτως του μεγέθους των. Τού
το οφείλεται, άφ’ ενός, στή με
τοχική σύνδεση τής Τραπέζης μέ 
τήν εύρεία κοινωνικοποιημένη δι- 
ασπορά των μετοχών της και άφ’ 
ετέρου, στη στερρά πεποίθηση 
τών εργαζομένων ότι έπιτελοΰν 
λειτούργημα σέ ίδρυμα πρωταρ
χικής έθνικοοικονομικής σημασί
ας. Καί δέν πρέπει νά διαφεύγη 
ούδενός τό γεγονός δτι ή πίσττη 
αύτή τού Προσωπικού μεταλαμ- 
παδευομένη άπό γενεάς εις γενε
άν έ'χει γίνει πλέον παράδοση 
καί ένα άπό τά σημαντικώτερα 
κεφάλαια τής Τραπέζης.

Κυρίες, Δεσποινίδες, Κύριοι 
Μέτοχοι,

Κατ’ έ'θιμον πλέον τά θέματα 
πού μάς άπασχολοΰν ώς εργαζο
μένους καί τήν ικανοποίηση τών 
οποίων έπιδιώκομεν διά παντός 
μέσου, δέν άποτελοΰν αντικείμε
νου διαλόγου εις τήν αίθουσαν 
αυτήν. Ή άμοιβή έργασίας, οί ο
ροί καί προϋποθέσεις μιάς ομα
λής καί άπροσκόπτου έξελίξεως 
τού Προσωπικού ύπό άξιοκρατι- 
κά καί μόνο κριτήρια, οί συνθή
κες έργασίας, ή συμμετοχή τών 
έργαζομένων είς τήν Διοίκησιν 
τής Τραπέζης, ή άποκατάσταση 
τής ήθικής τάξεως πού διασα
λεύτηκε κατά τήν περίοδο τής 
δικτατορίας καί ή πλήρης δια- 
σφάλισις τής άσφαλιστικής μας 
προστασίας, είτε ώς έργαζομέ
νων είτε ώς συνταξιούχων, είναι 
θέματα τά όποια άποτελοΰν άν- 
τικείμενον συνεχούς διαλόγου μέ 
τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης. Καί 
οφείλω νά ομολογήσω στό ση
μείο αΰτό δτι, μέχρι σήμερα, ό 
διάλογος αύτός είναι καί ειλικρι
νής καί ισότιμος καί έ'χει άπο- 
δώσει τούς καρπούς του. Τό ένδι- 
αφέρον τής Διοικήσεως διά τό 
Προσωπικό έγγράφεται στό έ- 
νεργητικό της καί πρέπει νά έκ- 
τιμηθή άπό σάς κύριοι μέτοχοι, 
ώς σοβαρά ένέργεια ύπέρ τών 
συμφερόντων σας, δοθέντος δτι 
καλαί καί άρμονικαί σχέσεις Δι- 
οικήσεως καί Προσωπικού, Κε
φαλαίου καί ’Εργασίας, άποφέ- 
ρουν δφελος δΓ δλους. ’Ιδιαίτερα 
σέ έπιχειρήσεις, παροχής υπηρε
σιών, δπως οί Τράπεζες, δπου ό 
παράγων έργασία άποτελεί τό 
πρωταρχικόν στοιχείου έξελίξεως 
καί προόδου. ’Εάν δμως, έκ πα- 
ραδόσεως, δέν άναφερθώ σήμερα 
είς αιτήματα, είμαι ύποχρεωμέ- 
νος νά σταθώ σέ ένα σημείο. Είς 
τήν άναγραφήν κονδυλίου είς τόν 
’Ισολογισμόν τής Τραπέζης έφε- 
τεινής χρήσεως ώς οφειλής τών 
’Ασφαλιστικών Ταμείων τού Προ
σωπικού πρός τήν Τράπεζαν.

’Απευθύνομαι πρός τήν Γ.Σ. 
τών Μετόχων καί δηλώ κατηγο- 
ρηματικώς δτι τό Προσωπικόν 
τής Τραπέζης δέν οφείλει σέ κα
νένα έξ οίασδήποτε αιτίας. ’Α
πευθύνομαι πρός έσάς κύριε Δι
ό ικητά καί σάς καλώ νά άναζη- 
τήσετε τήν οφειλήν άπό τούς 
πραγματικούς ύποχρέους. ’Απευ
θύνομαι πρός έσάς κύριε Υφυ
πουργέ έπί τών Οικονομικών καί 
έσάς κύριε Διοικητά τής Τραπέ
ζης τής 'Ελλάδος, έστω καί έάν 
άπουσιάζετε καί σάς καλώ νά 
έκπληρώσετε τάς ύποχρεώσεις 
σας πού έκπηγάζουν άπό νόμους 
τής ‘Ελληνικής Πολιτείας. Ή ε
νοποίηση τών ’Ασφαλιστικών μας 
Ταμείων καί ή πλήρης κοοτοχύ-

ΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
Οί προσπάθειες τού Διοικ. Συμ

βουλίου τού Συλλόγου μας γιά τήν 
καταβολή τών ημερομισθίων τής ά
περγίας, τά όποια δέν καταβάλ
λουν αί Διοικήσεις τών Τραπεζών 
καλυπτόμενοι ύπό τάς διατάξεις σχε
τικού νόμου, μεθοδεύονται καί θά 
ένταθοΰν. Παράλληλα άνέλαβε πρω
τοβουλία ή ΟΤΟΕ, γιά λογαριασμό 
δλων τών Συλλόγων - μελών της.

Σχετικόν διάβημα τής ΟΤΟΕ 
πρός τήν Διοίκηση τής Τραπέζης 
μας,, παρουσίφ τής ’Αντιπροέδρου 
τού Δ.Σ. τού Συλλόγου μας κ. Άν
νας Τσαγκάρη, έγινε τό περασμένο 
Σάββατο.

ρωσις τών ’Ασφαλιστικών μας δι
καιωμάτων είναι άνυποχώρητη ά- 
ξίωσις τών έργαζομένων είς τήν 
Τ ράπεζα.
Κύριοι Μέτοχοι,

Τελειώνοντας οφείλω νά διακη
ρύξω, γιά μιά άκόμη φορά δτι τό 
Προσωπικό πιστεύει άκράδαντα 
δτι ή Τράπεζά μας ήταν, είναι 
καί πρέπει νά παραμείνη ή ’Εθνι
κή Τράπεζα τής Ελλάδος. Καί 
δλοι οί αρμόδιοι παράγοντες ο
φείλουν νά συμβάλλουν πρός τόν 
σκοπόν αυτόν, γιά τό καλό τού 
έθνους, τών έργαζομένων καί τών 
μετόχων.

Σάς εύχαριστώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Συνάδελφοι,

Μέ τήν άπό 31.5.76 άνακοίνωση 
τού Προέδρου τού Συλλόγου μας 
σάς ενημερώσαμε μέ τά όσα συνέ- 
βησαν πρό, κατά καί μετά τόν ά- 
περγιακό μας άγώνα. Στή Γενική 
μας Συνέλευση πού συγκαλεΐται εν
τός τών προσεχών ή μερών θά ενη
μερωθείτε πληρέστερα. Μέ τήν άνά 
χείρας άνακοίνωση σάς κάνουμε 
γνωστές τίς ένέργειές μας έπί ώ- 
ρισμένων θεμάτων μας καί τά άπο- 
τελέσματα πού προέκυψαν άπ’ αύ- 
τές.

1) Τά ημερομίσθια άπεργίας.
Ό Σύλλογός μας άξίωσε την κα

ταβολή τών ήμερομισθίων τής άπερ
γίας τά όποια άρνοΰνται νά κατα
βάλλουν οί Διοικήσεις δλων τών 
Τραπεζών, καλυπτόμενοι ύπό τών 
διοσάξεων σχετικού Νόμου. Ή Διοί
κηση τού Συλλόγου μας είναι απο
φασισμένη νά έπιβάλη την καταβολή 
τών ημερομισθίων καί πρός τόν σκο
πόν αύτόν θά χρησιμοποιηθούν γνη- 
σίως συνδικαλιστικοί μέθοδοι σύμ
φωνα καί πρός τά διεθνώς κρατούν
τα.

2) Γενικές αύξήσεις.
Τό Σάββατο 5.6.76 θά_ χορηγηθή 

ή προκαταβολή έναντι τών γενικών 
αύξήσεων. Ή εκκαθάριση προβλέπε- 
ται νά γίνη μέ τή μισθοδοσία μη- 
νός ’Ιουλίου.

3) ’Αναπροσαρμογή προσαυξήσε- 
ων — Ενσωμάτωση επιδομάτων 
βαθμού είς οργανικούς μισθούς.

‘Η σχετική έπεξεργασία ύπό τών 
αρμοδίων ύπηρεσιών έτερματίσθη καί 
έδόθη εντολή δπως αί διάφοροί πε- 
ριληφθοΰν στή μισθοδοσία μηνός ’Ι
ουλίου.

4) Επίδομα πολυετίας.
Οί διαφορές άπό τήν άναπροσ- 

αρμογή τού επιδόματος πολυετίας 
άρχίζουν νά καταβάλλωνται μέ τήν 
μισθοδοσία μηνός ’Ιουλίου.

5) Φοιτητική άδεια.
Κατόπιν νέου διαβήματος μας 

πρός τήν Διοίκηση γιά τήν κανονι
κή χορήγηση τών άδειών έδόθη ή εν
τολή αμέσου κοινοποιήσεως σχετι
κής έγκυκλίου πού θά τακτοποιή ό- 
ριστικώς τό θέμα.

6) Επίδομα έγγάμων γυναικών 
καί τέκνων.

Μέ τήν μισθοδοσία μηνός ’Ιουλίου 
περατοΰται ή διαδικασία χορηγήσε- 
ως τών έπιδομάτων, έναρξη τής ο
ποίας έ'γινε μέ τήν μισθοδοσία ’Ι
ουνίου.

7) Προσωρινότητες.
Άπεφασίσθη ή σύσταση έπιτρο-

πής μέ τή συμμετοχή έκπροσώπου, 
τού Συλλόγου γιά τήν έξέταση καί 
αντιμετώπιση τού θέματος.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Τό αίτημα τής συμμετοχής έκ
προσώπου τού Συλλόγου μας, είς δ
λα τά Συμβούλια καί τάς έπιτρο- 
πάς τής Τραπέζης, πού άσχολοΰν- 
ται μέ θέματα τού Προσωπικού, υ
πεβλήθη ύπό τού Συλλόγου μας στή 
Διοίκηση τής Τραπέζης καί θά ρυ- 
θμισθή μέ τήν τροποποίηση τού 
’Οργανισμού ‘Υπηρεσίας.

Έν τφ μεταξύ διά νά καλύπτων- 
ται ύπό τής Συλλογικής Έκπροσω- 
πήσεως οί παραπεμπόμενοι στά Πει
θαρχικά Συμβούλια, ή Διοίκηση ά- 
πεδέχθη τήν άμεση ικανοποίηση τού 
αιτήματος καί διά σχετικής πράξε- 
ως, ώρίσθη, δπως, οί έγκαλούμενοι 
στά Πειθαρχικά Συμβούλια, έχουν τό 
δικαίωμα νά ζητούν, δπως κατά τήν 
συζήτηση τής ύποθέσεώς των στό 
Πειθαρχικό, Πρωτοβάθμιο ή Δευτε
ροβάθμιο, Συμβούλιο, παρίσταται 
καί ό Πρόεδρος τού Συλλόγου είς 
τόν όποιον άνήκουν.


