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• ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΤΛΛΟΤ 360 ΝΟΕΜ

ΒΡΙΟΣ 1975

Ή Γ. Συνέλευσις τοϋ Συλλόγου μας 
ένέκρινε τον απολογισμό τοϋ Δ. Σ.

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
ΝΙΛΙΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΛΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙ Ο ΜΙΛΙ ΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

• ΕΤΗΡΗΘΗ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 
ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

• ΕΝΕΚΡΙΘΗ Η ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΠΟΣΟΥ 500.000 ΔΡΧ 
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

• Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τήν ΙΟτ,ν Χοεμβρίου έπραγματο ποιήθη ή Γενική Χυνέλευσίς των με
λών τοΰ Συλλόγου μας μέ τά άζόλουθ α θέματα ήμερησίας διατάξεως:

1. 'Έζθεσίς πε π ρ αγμέ ν ω ν Α.Χ.
S. ΙΙροϋπολογισμός ’Έτους 19TS.
3. ’Έκθεσις ’ Ελεγκτών επί τής Αιαχειρόσεως τοϋ Α.Χ.
>5. *Απαλλαγή Λ.Χ. καί Ελεγκτών.
δ». IIXV Ετερον θέμα δπερ ήθελεν ϋποβληθή ϋπδ τήν κρίσιν τής Γ.Χ. του

λάχιστον πέντε ημέρας προ τής κατά τά άνω Γ.Χ., αυμφώνως πρός τα ϋπο τοϋ 
άρθρου 9 τοϋ καταστατκοϋ τοϋ Συλλόγου όριζόμενα.

• ν-ΰ τοϋ Λ.ϊ. όπεβλήθησαν εις τήν Γ.Χ. τχ κάτωθι θέματα:

1. Ή κίνησις τής διαδικασίας τής έπιλύσεως των συλλογικών διαφορών 
εργασίας διά τήν υπογραφήν Χυλλογικής Χυμόάσεως Εργασίας, μετά τής
Τ'9) -->,ν 2.ν-Γ..ισ'-'< ά«οφάβ®ω? St αιτκ,ηέχς St’ Ϋ4« Οχ χοργιγή-eat επίδομα.
ανθυγιεινής εργασίας έξ «Ο1 ο)ο εις τάς εις τδ τμήμα Μηχανογραφήσεως ϋ- 
πηρετούσας διατρητρίας.

«. Ο καθαρισμός τής <·>εσ) νίκης, ώς τόπου πρχγμχτοποιήσεως τής έπομ 
ένης Τακτικής Γ.Χ. τών μελών τοϋ Χυλλόγου.

3. Ή έξουσιοδότησις τοϋ Α.Χ. όπο>ς προβή εις τήν αγοράν οικοπεδικής 
έκτάαεως εις Βόρειον Ελλάδα, διά π αιδικάς κατασκηνώσεις.

Τής Γενικής Χυνελεύσεως προήδρευσεν ό Πρόεδρος τών Γενικών Χύνε- 
λεύσεων κ. Μιχαήλ Αακτυλίδης. Γραμματείς ώρίσθησαν ή κ. ’Άννα Τσαγ- 
γάρη καί ό κ. ’Ιωάννης Πορτοϋλας.

ΙΙερί τήν «αν πρωινήν ώραν, ό Πρόεδρος τών Γενικών Χυνελεύσεων κ. 
Μιχαήλ Αακτυλίδης, λόγιο τής όξύτητος ή όποια είχε δήμιου ργηθή καί τής 
διαπιστώσεως ότι αί δήμιουργηθεΐσαι συνθήκαι δεν έπέτρεπον τήν όμαλήν 
διεξαγωγήν τής Γενικής Χυνελεύσεως, έπρότείνε όπως αυτή άναβληθή καί 
συνεχισθή το εσπέρας τής επόμενης ήμέρας.

Ή Γενική Χυνέλευσίς άπεφάσισε τήν συνέχισι τών εργασιών της, ό Πρόε
δρός της όμως κ. Μιχαήλ Αακτυλίδης έδήλωσεν ότι υπό τάς υφιστάμενας αυν- 
θήκας, δεν άναλαμβάνει τήν εύθύνην τής περαιτέρω διεξαγωγής τής Γενικής 
Χυνελεύσεως καί εις ενδειξιν διαμαρτυρίας άπεχώρησε τής Προεδρείας.

Ή Γενική Χυνέλευσίς διά βοής εξέλεξε ώς Πρόεδρον διά τήν περαιτέρω 
διεξαγωγήν τών εργασιών τήν κ. Βασιλική Κερβάκη.

Τήν εναρξι τών έργασιών τής Γ. 
Συνελεύσεως έκήρυξεν ό κ. Μιχαήλ 
Δακτυλίδης, είττών τά έξης: 
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ΔιαπιστωΘείσης απαρτίας, συμ- 
φώνως τώ άρθριρ 12 του Καταστα
τικού τού Συλλόγου μας, με μεγά- 
λην συγκίνησιν κηρύσσω τήν εναρ- 
ξιν τών έργασιών τής πρώτης με- 
ταπελευθερωτικής Γενικής Συνελεύ
σεως τοϋ Συλλόγου τών Υπαλλή
λων τής Εθνικής Τραπέζης τής Έλ 
λάδος.

Βεβαίως, από τήν προηγουμένην 
Γενικήν Συνέλευσιν, μέχρι σήμερον 
διεδραματίσθησαν σοβαρά γεγονό
τα εις τήν χώραν μας, τά όποια Ο
λοι μας παρακολουθήσαμε έκ τού 
σύνεγγυς καί ώς έκ τούτου, τά 
γνωρίζομεν καλώς. Θά ή'θελα, δμως 
οπωσδήποτε, πριν ή προχωρήσω εις 
τά τυπικά, καί ώς έλάχιστον φό
ρον τιμής προς τούς φονευθέντας 
άδελφούς μας τού Πολυτεχνείου καί 
τής Κύπρου, νά τηρήσωμεν ένός λε
πτού σιγήν.

(Τηρείται ένός λεπτού σιγή)
’Αγαπητοί συνάδελφο,ι τά θέμα

τα τής ήμερησίας διατάξεως, είναι 
τά έν τή προσκλήσει άναφερόμενα. 

Η έ'κθεσις τών πεπραγμένων, ή ’Έκ 
θεσις τών ’Ελεγκτών καί ό Προϋ
πολογισμός, έχουν δημοσιευθεΐ καί 
διανεμηθή εγκαίρως. Δεν παρίστα- 
ται, συνεπώς, ανάγκη άναγνώσεώς 
των εις τήν Γ εν. Συνέλευσιν.

Κατόπιν τών ανωτέρω πριν εί- 
σέλθω εις τάς εργασίας τής Γεν. 
Συνελεύσεως, έπιθυμώ νά έκφράσω 
ευχήν πρός τό Σώμα, όπως ή συ- 
ζήτησις έπί τών θεμάτων τής "Η-

μερησίας Διατάξεως τής πρώτης 
Γενικής Συνελεύσεως τού Συλλό
γου μας, μετά τήν έγκατάστασιν 
τής Δημοκρατίας, διεξαχθή εις υ
ψηλόν επίπεδον εύπρεπείας καί ά- 
πολύτου συναδελφότητος, έπί τφ 
τέλει τής άναπτύξεως τών συνδι
καλιστικών μας πραγμάτων. Προ
σέτι, παρακαλώ τούς κ.κ. συναδέλ
φους, όπως αί όμιλίαι των είναι, 
κατά τό δυνατόν σύντομοι, καί ο
πωσδήποτε έντός τών θεμάτων τής 
ήμερησίας Διατάξεως, ϊνα δυνηθώ- 
μεν νά περαιώσωμεν τάς έργασίας 
εις εύλογον χρόνον.

Ο Πρόεδρος τού Διοικ. Συμ
βουλίου, θά προβή εις τν απολογι
σμόν τού έργου τού Δ.Σ. Σάς εύ- 
χαριστώ.

★

Προ τής ήμερησίας διατάξεως 
ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου κ. Νικ. 
Π ίσκοπος υπέβαλε πρός τήν Γεν. 
Συνέλευσι πρύτασι τοΰ Διοικ. Συμ
βουλίου διά τήν έγκριση ποσοϋ 
500.000 δρχ. υπέρ τοΰ Πολεμι
κού μας Ναυτικού.

Ή Γενική Συνέλευσις άπεδεχθη 
τήν πρότασι μέ ενθουσιώδη χειρο
κροτήματα.

Προ τής ήμερησίας διατάξεως 
επίσης, άνεγνώσθη τηλεγράφημα 
ύπογραφόμενον υπό τοΰ Προσωπι
κού τοΰ υποκαταστήματος Ηρα
κλείου Κρήτης, όπως παρακρατη- 
θή άπό τό δώρο τών 'Εορτών έν η

μερομίσθιον υπέρ τοΰ Πολεμικού 
Ναυτικού.

Άνεγνώσθη επίσης πρότασις 
τής Δ.Σ.Σ. περί τροποποιήσεως 
άρθρων τοΰ Καταστατικού τοΰ Συλ 
λόγου.

Κατόπιν συζητήσεως και επειδή 
ή παρούσα Γεν. Συνέλευσις δέν εί
χε δικαίωμα τροποποιήσεως τοΰ 
Καταστατικού, ό Πρόεδρος τού 
Συλόγου μας έπρότεινε όπως τό νέ- 
ον Διοικητικόν Συμβούλιον δεσμευ- 
θή καί συγκαλέση ’Έκτακτον Γε
νική Συνέλευσι διά τήν τροποποι
ησ ι τοΰ Καταστατικού.

Ή πρότασις εγένετο δεκτή ύπο 
τής Γενικής Συνελεύσεως.

★

Ή Γενική Συνέλευσις ένέκρινε 
τον απολογισμό τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου και τήν απαλλαγή τών 
μελών του ώς καί τών μελών τής 
’Εξελεγκτική ’Επιτροπής πάσης 
ευθύνης.

Ένεκρίθησαν επίσης αί προτά
σεις τοΰ Διοικ. Συμβουλίου όπως 
ή προσεχής Έτησία Τακτική Γενι
κή Συνέλευσις τών μελών τοΰ. Συλ 
λόγου πραγματοποιηθή εις τήν 
Θεσσαλονίκη καί άγορασθει οίκο- 
πεδική έ'κτασις εις Βόρειον Ελλά
δα διά παιδικάς κατασκηνώσεις.

Ή ομιλία τοϋ Προέδρου τοϋ 
Δ. Συμβουλίου κ. Ν. Πίυκοπου
Συνάδελφοι,

Προ τής ήμερησίας διατάξεως υ
ποβάλω πρός τή Γενική Συνέλευσι 
τοΰ Συλλγου μας τήν πρότασι Ο
πως έγκρίνη τή διάθεσι ποσού 500. 
000 δρχ. υπέρ τοΰ ’Εθνικού μας 
Στόλου, άπό τό Ταμείο τοΰ Συλ
λόγου μας. ’Εγκρίνετε;
(Ή Γ. Σ. άπεδέχθη τήν πρότασι)

Σ υνάδελφοι,

Μέ τήν εύκαιρίαν τοΰ απολογι
σμού μας καί βέβαιοι, ότι έκφρά- 
ζομεν τά αισθήματα τών μελών τοΰ 
Συλλόγου μας, άποτίουμε τον όφει- 
λόμενο φόρο τιμής εις τά θύματα 
τής έπταετίας.

Απευθύνουμε έπίσης θερμό χαι
ρετισμό αλληλεγγύης εις τούς Κυ
πρίους άδελφούς μας καί έπανα- 
λαμβάνουμε τήν διαβεβαίωσι, δτι 
ε’ίμεθα πάντοτε έτοιμοι, νά άγωνι- 
σθώμεν διά τήν ανεξαρτησία καί έ- 
δαφική ακεραιότητα τής Κύπρου.
Σ υνάδελφοι,

Μέ καθυστέρησι ένός ολοκλήρου 
έτους, πραγματοποιείται ή Γενική 
Συνέλευσις τοΰ Συλλόγου μας.
Διά τήν καθυστέρησι αύτή, δέν εϊμε 
θα ημείς οί υπεύθυνοι. Γνωρίζετε 6- 
λοι, δτι μέ ειδικό νόμο, ή Κυβέρνη- 
σις παρέτεινε τήν θητεία δλων τών 
Διοικητικών Συμβουλίων τών Ε
παγγελματικών Σωματείων καί Ε
νώσεων, όπου δέν προέβη, εις διο
ρισμούς Προσωρινών Διοικουσών Ε
πιτροπών.

Μέ τον ίδιο νόμο, ώρίσθηκαν ό 
τρόπος καί τό σύστημα διεξαγωγής 
τών αρχαιρεσιών πρός άνάδειξιν 
τών Διοικητικών ’Οργάνων τών Σω
ματείων.

Διά τήν παράτασι τής θητείας 
καί τον τρόπο διεξαγωγής τών αρ
χαιρεσιών, διεμαρτυρήθημεν μετά 
τών Διοικήσεων τών άλλων Τραπεζι
κών Συλλόγων καί άπηυθύναμεν α
νοικτή έπιστολή πρός τον Υπουρ
γό ’Απασχολήσεως. Έπράξαμεν οϋ- 
τω διότι πιστεύομεν δτι οΰδείς λό
γος συνηγορούσε υπέρ τής αναβο
λής τών ’Αρχαιρεσιών εις τάς ’Ε
παγγελματικός ’Οργανώσεις.

Τό έπιχείρημα, δτι αί υφιστάμε
νοι συνθήκαι δέν έπέτρεπον τήν δι
εξαγωγή ’Αρχαιρεσιών εις τά Σω
ματεία, άπεδείχθη, δτι Οχι μόνον 
δέν εϋσταθοΰσε αλλά καί ήτο προσ
βολή διά τούς έργαζομένους, δεδο
μένου δτι κατά τό αυτό χρονικόν δι 
άστημα πού άπηγορεύοντο αί έκλο- 
γαί εις τά Σωματεία, διεξήχθησαν 
Γ ενικοί Βουλευτικοί Έκλογαί, Δη
μοψήφισμα καίΔημοτικαί’Εκλογαί.

’Έκρινα, δτι είχα ύποχρέωσι νά 
άναφερθώ, έν προλόγω εις τά ανω
τέρω, διά νά διευκρινήσω τήν θέ- 
σι μας έπ’ αύτών καί νά δώσω προ
καταβολικούς άπάντησι εις ώρισμέ- 
νας κρίσεις πού διετυπώθησαν έναν- 
τίον μας. Σπεύδω έπίσης, νά δώσω 
άπάντησι καί εις έκείνους οί όποι
οι έσπευσαν νά μάς κατηγορήσουν 
διατί δέν παρεχωρήσαμε, έκλεγμέ- 
νοι έμεΐς, τήν θέσι μας, μέ τήν λή- 
ξι τής θητείας μας, εις μίαν 6ιω- 
ρισμένην Διοικούσαν Επιτροπή. Πί- 
στις μας είναι, δτι αί αίρεται Δι
οικήσεις, δέν έχουν τό δικαίωμα νά 
έγκαταλείπουν τήν θέσι εις τήν ό
ποια τάς έταξεν ή ψήφος τών με
λών τοΰ Συλλόγου καί ακόμη δτι οί 
διωρισμένοι άναλαμβάνουν οπωσδή
ποτε δεσμεύσεις έναντι έκείνων πού 
τούς διώρισαν.

Έκρίναμε συνεπώς, δτι εΐχομεν 
τό δικαίωμα καί τήν ύποχρέωσι, νά 
παραμείνωμεν είς τήν Διοίκησι τοΰ 
Συλλόγου καί νά άναμείνωμεν τήν 
έκπνοή τών προθεσμιών πού έθετε 
ό νόμος διά τήν διεξαγωγήν τών αρ
χαιρεσιών.

Ό χρόνος έπί τέλους έ'ψθασε.
Τά μέλη τοΰ Συλλόγου θά κλη

θούν έντός 25 ημερών άπό σήμερον 
νά έκλέξουν τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον πού έπιθυμοΰν νά τά έκπρο-

σωπή καί νά χειρίζεται τά θέματά 
των.

Πιστεύω, δτι τά μέλη τοΰ Συλ
λόγου, θά έκτιμήσουν σωστά τον 
κίνδυνον τής διασποράς τών δυνά
μεων των, πού έπιτρεπει ό νόμος 
μέ τό έκλογικό σύστημα πού καθιέ
ρωσε καί θά άποτρέψουν τόν κίν
δυνο ένός Πύργου τής Βαβέλ, πού 
κινδυνεύει νά είναι τό νέο Διοικη
τικό Συμβούλιο τοΰ Συλλόγου μας, 
έάν καί έφ’ δσον δέν έπικρατήσει ή 
σύνεσις καί δέν πρυτανεύση τό 
πνεύμα τήςέξυπηρετήσεως καί μό
νον, τών συμφερόντων τών μελών 
τοΰ Συλλόγου, ώς ενιαίου συνόλου.

Ό απολογισμός τοΰ έργου τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου είναι το 
πρώτο θέμα τής Γενικής Συνελεύ
σεως μας.

Τό απερχόμενον Διοικ. Συμβού
λιον, πιστεύει, δτι πράγματι έπε- 
τέλεσε έργον μέγα.

Είναι έπί πλέον ύπερήφανον, διό
τι τό ίδικόν του έργον, εΐχεν ώς α
ποτέλεσμα καί τήν βελτίωσι τής θέ- 
σεως τών συναδέλφων μας δλων τών 
άλλων Τραπεζών καί τών έλεγχομέ- 
νων ύπό τής Τραπέζης μας Εται
ρειών.

’Αντιλαμβάνεσθε ασφαλώς, δτι ο
μιλώ διά τήν ίση μεταχείρισι, τό έ- 
νιαϊον ώράριον Κέντρου καί ’Επαρ
χιών τόν συνυπολογισμόν τών έπι- 
δομάτων είς τά δώρα καί τάς υπε
ρωρίας, τήν κατάργησιν τών ’Ορ
γανικών θέσεων.

Τό έπίτευγμα τής ίσης μεταχει- 
ρίσεως, κατέστησε τόν Σύλλογόν 
μας πρώτον μεταξύ τών πρώτων καί 
καθοδηγητήν τών Συμβουλίων τών 
άλλων Τραπεζοϋπαλληλικών ’Οργα
νώσεων, πού έσπευσαν νά ακολου
θήσουν τό παράδειγμά μας καί νά 
διεκδικήσουν τήν ίση μεταχείρισι.

Θεωρώ έπίσης αναγκαίο, πριν 
προχωρήσω είς τήν άνάλυσι τοΰ α
πολογισμού τοΰ Διοικ. Συμβουλίου, 
νά καυτηριάσω άπό τοΰ βήματος 
τής Γεν. Συνελεύσεως, τόν έπιχει- 
ρούμενο διαχωρισμό τοΰ Προσωπι
κού καί νά τονίσω δτι δΓ ημάς δέν 
υπάρχουν Πατρίκιοι καί Πληβείοι. 
Υπάρχει τό Προσωπικό τής Εθνι
κής Τραπέζης τά συμφέροντα· τοΰ 
όποιου δέν έπιτρέπεται νά διαχωρί- 
ζωνται.

Μέ ανακοινώσεις καί δημοσιεύμα

τα είς τήν «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ», έξη- 
γήσαμε σαφώς, δτι οΰδείς δικαιού
ται νά άπορρίπτη τήν βελτίωσι 
μιας κατηγορίας Προσωπικού ή ο
ποία προκύπτει άπό τά γενικά μέ- 
φθη είδικώς διά τήν Τράπεζα μας. 
Πρόκειται περί μέτρου πού αφορά 
όλους τούς Δημοσίους, Τραπεζικούς 
καί τούς υπαλλήλους Νομικών Προ
σώπων Δημοσίου Δικαίου.

Ημείς, ένδιεφέρθημεν διά νά υ
πάρξουν παράλληλα εύεργετικά μέ
τρα καί διά τούς μη πτυχιούχους 
συναδέλφους. ’Όχι δμως μέ φωνα- 
σκείας καί καπηλευόμενοι τήν πι
κρία των. ’Αλλά μέ θετικός ένερ- 
γείας. ΓΗ πλειοψηφία τών συναδέλ
φων μη πτυχιούχων κατενόησε τό 
θέμα καί δέν παρεσύρθη είς τήν δί
νη τής διασπάσεως τών δυνάμεών 
μας.

Είναι βέβαιο, δτι χάρις είς τήν 
ενότητα πού ήδυνήθημεν νά διατη- 
ρήσωμεν, θά ικανοποιηθούν συντό- 
τρα πού λαμβάνει ή Πολιτεία καί 
δτι δλοι έχομεν ύποχρέωσι νά άγω- 
νισθοΰμε διά νά έπιτύχουμε τήν βελ
τίωσι τής θέσεως καί τών υπολοί
πων. ’Όχι δμως διηρημένοι. ‘Ηνω
μένοι ύπό τήν μίαν καί αδιαίρετο 
ίδιτητα τοΰ Υπαλλήλου τής Εθνι
κής Τραπέζης. 'Αλλοίμονο είς ό
λους αν έκσπάση έμφύλιος πόλεμος 
μεταξύ τοΰ Προσωπικού τής Εθνι
κής Τραπέζης. ’Αλλοίμονο είς όλους 
αν είσέλθωμεν είς τά χαρακώματα.

Μέ αύτό τό πνεύμα, άντιμετωπί- 
σαμεν τό θέμα πού προέκυψε άπό 
τά μέτρα τής Πολιτείας υπέρ τών 
πτυχιούχων. Δέν πρόκειται δπως δ- 
λοι γνωρίζετε περί μέτρου πού έλή- 
μως οί μη πτυχιοΰχοι συνάδελφοι 
είς τήν κατηγορία τών οποίων υπά
γομαι καί προβαίνω εις τήν δήλωσι 
αύτή, διότι, δυστυχώς, είς τήν έναν 
τίον μου συκοφαντικήν έκστρατείαν, 
διαδίδεται καί τοΰτο, δτι έπειδή εί
μαι πτυχιοΰχος, προστατεύω τά 
συμφέροντα τών πτυχιούχων. ’Αλλά 
καί πτυχιοΰχος έάν ήμουν, ουδέπο
τε θά ένεργοΰσα είς βάρος τών μη 
πτυχιούχων συναδέλφων μου.

’Έχω αποδείξει, αγαπητοί συνά
δελφοι, δτι δι’ έμέ ύπεράνω παντός 
άλλου, υπάρχουν τά συμφέροντα δ
λων τών μελών τοΰ Συλλόγου.

’Από τοΰ βήματος αύτοΰ, σάς
I (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.)

Ό ΙΙ'/ιεϊί'ίΐι: τών Γενικών Χυνελεύσεων τοϋ 
Χυλλόγου μχς κ. Μιχαήλ Ακκτυλίϊΐκ,ς. προεβν) 
είς την -Ακόλουθον δήλωσιν:

«Είλικρινώς λυποϋμ-αιε, Scot, την συρ,περιφορ-Xν <υ- 
ρισμ,ένων συνάδελφων κκτ-Χ την Γενικήν Χυνελευ- 
αιν τοΰ Χυλλόγου ρ.κς, οί όποιοι επεχείρησκν νκ 
επιβάλουν την κυρκρχίκν των είς την πλειοψηφίαεν 
τών πκριστκρ.ενων, με πρωτοφανείς εκδηλώσεις, 
πκρεμποδίξοντες την έλευθερκν διεξαγωγήν τών 
εργασιών της Γενικής μας Χυνελεύσεως.

ΊΙ άρνησίς των νά επιτρέψουν τόν δημοκρατι
κόν διάλογον καί ή επιμονή των είς τήν πολιτικο- 
λογίαν καί τήν παρουσίασι τοϋ προεκλογικοΰ των 
προγράμματος είς μίαν συνέλευσι που θέμα της 
ήτο ή Άογοδοσία καί ό έλεγχος τών πεπραγμέ
νων τοΰ Αιοικ. Χυμβουλίου, άπεκάλυψε τάς προ
θέσεις των καί τήν ειλικρίνεια τών λόγων των.

"£2ς Πρόεδρος τών Γενικών Χυνελεύσεων, κα- 
ταγγέλω είς όλα τά μέλη τοΰ Χυλλόγου, τήν άχα- 
ρακτήριστον ταύτην ενέργειαν μιας (οργανωμένης 
μειοψηφίας έν τή Γενική Χυνελεύσει καί εύχομαι 
όπως μη έπαναληφθή παρόμοιον φαινόμενο*#, εντε
λώς άσχετον, άλλωστε-, μέ τήν δημοκρατικήν άντί- 
ληψιν τών Επαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης».

$



Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ κ. Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΥ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)

καλώ νά διατηρήσουμε αυτήν την έ- 
νότητα, διά νά μη θρηνήσουμε έπί 
τών ερειπίων που θά συσωρεύση ή 
διάσπασις καί 6 Αλληλοσπαραγμός 
μας.

Κρούω τον κώδωνα τοΰ κινδύνου 
καί δσοι παρά ταΰτα επιχειρήσουν 
τον διαχωρισμό του Προσωπικού 
τής Εθνικής Τραπέζης ας λάβουν 
άπό τό σύνολο την άπάντησι πού 
τούς αρμόζει.

Θά σάς απασχολήσω ακόμη, προ 
τοΰ απολογισμού τοΰ έργου τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου καί μέ ένα άλλο 
σοβαρότατο θέμα, τό θέμα τής Α
σφαλιστικής μας προστασίας.

Έπιχειρήθη δυστυχώς, διά καθα
ρός προεκλογικούς λόγους, ή έκμε- 
τάλλευσις τοΰ θέματος τής ’Ασφα
λιστικής μας προστασίας.

Είναι γνωστό εις δλους, άπό ά- 
νακοινώσεις μας καί δημοσιεύματα 
εις την «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» δτι ή πα- 
ροΰσα Διοίκησις τής Τραπέζης 
μας, άπό τής άναλήψεως τών καθη
κόντων της, μελετά καί τό θέμα 
τών ’Ασφαλιστικών Ταμείων τοΰ 
Προσωπικού. Πριν τελείωση ή μελέ
τη, πριν διατυπωθούν αί απόψεις 
μας, πριν συγκεκριμενοποιηθούν αί 
απόψεις τής Διοικήσεως ό Πρόε
δρος τοΰ Συλλόγου τέως ’Αθηνών, 
εσπευσε νά άναγγείλη έπικειμένην 
λύσιν έπί τοΰ ’Ασφαλιστικού θέμα
τος, μέ την ένοποίησι τών ’Ασφα
λιστικών Ταμείων, διότι αυτό τόν 
εξυπηρετούσε, εν δψει Γενικής Συνε- 
λεύσεως καί ’Αρχαιρεσιών τοΰ Συλ
λόγου του. ‘Ημείς έσπεύσαμε καί έ- 
ξηγήσαμε εις τά μέλη μας πώς α
κριβώς εΤχον τά πράγματα. Παρά 
ταΰτα, μέλος τής μειοψηφίας τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου, προτιθέμενος 
νά ήγηθή συνδυασμοΰ, όπως ισχυρί
ζεται, εις τάς έπικειμένας αρχαι
ρεσίας τοΰ Συλλόγου μας, εσπευσε 
εις την Θεσσαλονίκη καί χωρίς νά 
σκεφθή τί πράττει καί τί λέγει ήρ- 
χισε προσπάθειαν δημιουργίας κλί
ματος άνησυχίας.

Βεβαίως δεν παραμείναμε άδρα- 
νείς. Είναι όμως λυπηρό τό φαινό
μενο, διά την έξασφάλισι μερικών 
ψήφων, νά θέτουμε σέ κίνδυνο την 
’Ασφαλιστική μας προστασία.

Τήν Δϊοίκησι τοΰ Συλλόγου άνε- 
Χάβαμε μέ τήν ψήφο σας καί εσείς 
Συνάδελφοι,
περισσότερο άπό κάθε άλλον γνωρί
ζετε πόσον άβίαστη ύπήρξε ή εκ- 
φρασις τής θελήσεώς σας. ’Εσείς 
γνωρίζετε αν διά νά μάς ψηφίσετε 
έδέχθητε όποιανδήποτε πίεσι.

Άντιπαρεχόμεθα τάς ύβρεις καί 
τήν διαβολή, πού σέ τελευταία ά- 
νάλυσι, στρέφετε κατά τών ιδίων 
τών μελών τοΰ Συλλόγου μας.

"Οταν είναι εις δλους γνωστές 
οΐ συνθήκες διεξαγωγής τών άρχαι- 
ρεσιών, όταν όλοι γνωρίζουν δτι ό
λοι οί υποψήφιοι τών άρχαιρεσιών 
εκείνων, έκινήθησαν ΰπό τούς αύ- 
τούς δρους είναι, επαναλαμβάνω, 
ΰορις προς τά μέλη τοΰ Συλλόγου, 
ή προσπάθεια πού κατεβλήθη άπό 
(ορισμένους νά χαρακτηρισθή ή ε
κλογή μας, άπό τά μέλη τοΰ Συλλό
γου, ως άποτέλεσμα πιέσεων, πα
ρεμβάσεως καί εύνοιας.

Είναι άκόμη ποιο θλιβερή ή εί- 
κών πού παρουσιάστηκε, μετά τήν 
υπογραφή τής Συλλογικής Συμβά- 
σεως διά τήν ’ίση μεταχείρισι.

Τό μέγα τοΰτο επίτευγμα τοΰ 
Συλλόγου μας, τό όποιο καί σήμε
ρα άκόμη προσπαθοΰν νά οίκειοποι- 
ηθοΰν άλλοι, διότι πράγματι είναι 
μεγάλη ή δόξα τής έπιτυχίας, έπε- 
χείρησαν νά τό μειώσουν καί εμάς 
νά μάς έμφανίσουν, άκριβώς διότι 
ήδυνήθημεν νά τό έπιτύχωμεν, ώς 
χουντικούς.

"Ας μάς πουν λοιπόν τίμια καί 
καθαρά, αν πιστεύουν δτι δέν έπρε
πε νά άγωνισθοΰμε τότε, επειδή ή
ταν δικτατορία, διά τήν ίση μετα- 
χείρισι.

"Ας μάς ποΰν τίμια καί καθαρά 
αν κατά την περίοδο τής δικτατο
ρίας ό Σύλλογός μας έπρεπε νά 
κυβερνάτε άπό άνδρείκελα ή άπό έ- 
κείνους πού ή άβίαστη ψήφος, ή ί- 
δική σας, θά άνεδείκνυε.

"Ας μάς πουν τίμια καί καθαρά 
αν κατά τήν περίοδο τής δικτατο
ρίας δέν έπρεπε νά διεκδικοΰμε τήν 
βελτίωσι τής θέσεώς μας, επειδή 
διά νά έπιτύχωμεν δ,τι δήποτε έπρε
πε νά ύπάρξη οπωσδήποτε μία συμ
φωνία μέ τήν Δϊοίκησι τής Τραπέ
ζι-

Βεβαίως συνειργάσθημεν, ώς αί 
ρετή Διοίκησις τοΰ Συλλόγου, μέ 
τήν Δϊοίκησι τής Τραπέζης μας, 
διά νά επιτύχουμε τήν ίκανοποίησι 
τών αιτημάτων μας.

Συνειργάσθημεν δμως μέ τήν

συνδικαλιστική μας ιδιότητα καί 
μόνον μέ αυτήν καί διά νά ίκανοποι- 
ήσωμεν τά αιτήματα τοΰ Προσωπι
κού, ώς εϊχομεν ΰποχρέωσι καί δχι 
διά νά έξυπηρετήσουμε τά άτομικά 
μας συμφέροντα, άπεμπολοΰντες τά 
συμφέροντα τοΰ Προσωπικοΰ.

Έκινήθημεν εις τό φώς τής ή μέ
ρας καί δχι εις τό σκοτεινό παρα
σκήνιο.

Δέν έπροδώσαμε τήν πίστι μας, 
δέν έπροδώσαμε τά μέλη τοΰ Συλ
λόγου μας, δέν έκάμφθημε προ οί- 
ασδήποτε έξωτραπεζικής πιέσεως, 
όπως δέν έκάμφθημεν άπό τάς πιέ
σεις παραγόντων τής Τραπέζης διά 
νά προβώμεν είς φιλοδικτατορικάς 
έκδηλώσεις, πράγμα πού δυστυχώς 
έπραξαν άλλοι.

Διετηρήσαμε άμόλυντο άπό τό 
μίασμα τής δικτατορίας τόν Σύλ
λογό μας καί δΓ αυτό πρέπει νά 
αΐσθάνωνται ύπερηφάνειαν δλα τά 
μέλη τοΰ Συλλόγου καί δέν έπιτρέ- 
πομεν είς ούδένα διά νά προβάλη 
τήν ίδική του φυσιογνωμία νά βεβη- 

λώνη τήν ιστορία τοΰ Συλλόγου μας.
"Ας μάς ποΰν τίμια καί καθαρά 

άν δέν έπρεπε νά δεχθούμε τήν ί κα
ν οποίησι τών αιτημάτων τής ίσης 
μεταχειρίσεως τής προσλήψεως τών 
τέκνων μας, τοΰ ένιαίου ώραρίου, 
τής αύξήσεως τών ’Οργανικών θέσε
ων καί δσων άλλων έπιτύχομεν τήν 
ίκανοποίησι καί ας μάς ποΰν, δια- 
τί, άν δέν έπρεπε νά τά δεχθοΰμε, 
αυτοί έσπευσαν νά έπωφεληθοΰν τών 
ευεργετημάτων. "Ας μάς ποΰν διατί 
έσπευσαν νά είσπράξουν τάς χιλιά
δας τών άναδρομικών άπό τόν συ- 
νυπολογισμό τοΰ έπιδόματος είς 
τάς υπερωρίας. "Ας μάς ποΰν διατί 
άπεδέχθησαν τάς προαγωγάς των. 
"Ας μάς ποΰν τέλος διατί αύτοί εί
χαν δικαίωμα νά διεκδικήσουν τήν 
ψήφον σας τότε καί εμάς μάς κα
τηγορούν διότι μάς έπροτψήσατε 
καί μάς άνεδείξατε Δϊοίκησι τοΰ 
Συλλόγου. "Αν έκέρδιζαν λοιπόν αύ
τοί τάς έκλογάς, δέν θά δ ι εκδικού
ταν τά αιτήματα τοΰ Προσωπικού; 
Νά τά μεγάλο ερώτημα στο όποιο ή 
δέν θά άπαντήσουν ή θά έπιχειρή- 
σουν, μέ τά μέν καί τά άλά, νά ά- 
ποφύγουν τήν άλήθεια. Τήν μίαν 
καί μόνην άλήθειαν.

"Οτι ένοχλοΰνται άπό τάς έπι
τυχίας μας καί προκειμένου νά τάς 
μειώσουν δέν διστάζουν νά άμαυ- 
ρώνουν καί τήν ιστορίαν τοΰ Συλ
λόγου μας.

Είς τόν Σύλλογόν μας δμως, άνή- 
κει έπαινος.

Διά τόν λόγον, δτι, κατά τήν πε
ρίοδο τής δικτατορίας, δέν παρε- 
ξέκλινε τής άποστολής του, δέν με- 
τεβλήθη είς δργανον έξυπηρετήσε- 
ως συμφερόντων τών έκάστοτε ισχυ
ρών, δέν προσέφερε θυμίαμα είς 
τούς «σωτήρας» καί ήγωνίσθη δι’ 
όλων τών μέσων, πού εΐχον καί δέν 
εΐχον άπομείνει, διά τήν προάσπι- 
σιν τών δικαιωμάτων τών μελών 
του.

Τό Διοικ. Συμβούλιον τοΰ Συλ
λόγου, μέ μερικάς μόνον άλλαγάς 
είς ώρισμένα πρόσωπα, εΰρίσκεται 
είς τήν Δϊοίκησι τοΰ Συλλόγου ά
πό τοΰ έτους 1971 μέ τήν έλευθέ- 
ρως, δίς έκφρασθεΐσαν, βούλησιν 
τών μελών.

Καθ’ δλον αυτό τό διάστημα τό 
Διοικ. Συμβούλιον, παρά τάς ΰφι- 
σταμένας συνθήκας, παρά τάς πιέ
σεις, παρά τάς άπειλάς, παρέμει- 
νεν άμετακίνητον είς τήν θέσιν του 
καί δέν ύπέστειλε τήν σημαίαν τής 
προστασίας τών συμφερόντων τών 
μελών τοΰ Συλλόγου. Ήγωνίσθη καί 
ένίκησε. Ό άγών διά τήν σωτηρίαν 
τών άσφαλιστικών μας Ταμείων θά 
παραμείνη φωτεινόν παράδειγμα καί 
θά καταλάβη τήν θέσιν του είς τήν 
ιστορίαν τοΰ Συλλόγου μας, μίαν 
ιστορίαν μέ πολλούς άγώνας καί 
πολλάς θυσίας τών μελών του διά 
τήν προάσπισιν τών δικαιωμάτων 
των, άλλά καί άνεκτιμήτους προ
σφοράς προς τήν ’Εθνικήν Τράπε
ζαν.

Δέν έχομεν τό δικαίωμα νά λη- 
σμονήσωμεν τόν άγώνα μας αυτόν 
έν όνόματι οΐασδήποτ σκοπιμτητος. 
Αί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας τάς 
οποίας έπραγματοποιήσαμεν τότε, 
ύπήρξαν ή πρώτη ή μόνη μαζική 
άντίστασις εναντίον τοΰ καθεστώ
τος της έπταετίας. Ή άπόφασίς 
μας διά τήν κάθοδον είς άπεργίαν, 
ή όποια δέν έπραγματοποιήθη, διό
τι ή τότε κυβέρνησις ύπεχρεώθη νά 
έγκαταλείψη έγκαίρως τά σχέδιά 
της πρό τής άποφασιστικότητός 
μας καί τής άποτυχίας τών πιεστι
κών μέτρων πού ήσκησαν οί «αρμό
διοι παράγοντες έπί τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου, είναι τίτλος τιμής διά 
τόν Σύλλογό μας.

Ή ανώμαλος περίοδος
Πριν είσέλθομεν είς τόν άπολογι- 

σμόν μας, θεωρού μ εν άπαραίτητον 
νά σημειώσωμεν, δτι, κατά τό χρο
νικόν διάστημα άπό τής άναλήψε
ως τών καθηκόντων μας μέχρι σή
μερον διαδραματίσθησαν σοβαρώτα 
τα έσωτερικά γεγοιότα, τά όποια 
μοιραίως έπηρέασαν τήν έξέλιξιν 
τών θεμάτων μας.

Δέν πρέπει νά λησμονήται δτι 
γεγονότα ώς εκείνα τοΰ Πολυτεχνεί
ου, τής έπιστρατεύσεως, τών κυ
βερνητικών μεταβολών, τοΰ πολέμου 
είς τήν Κύπρον καί ή έπακολουθή- 
σασα τούτων μεταπολίτευσις είς 
τήν χώραν μας, ή διενέργεια έν 
συνεχεία βουλευτικών έκλογών καί

ή διεξαγωγή τοΰ δημοψηφίσματος, 
είναι γεγονότα, πού άναστέλλουν 
τήν δραστηριότητα είς τόν συνδικα
λιστικόν χώρον, θέτουν είς κίνδυνον 
έν έξελίξει θέματα καί παρεμποδί
ζουν τήν έπίλυσιν οικονομικών κυ
ρίως αιτημάτων.

Παρά τάς δυσχερείας, τά Διοικ. 
Συμβούλιον, ήδυνήθη νά έπιτύχη 
τούς στόχους καί νά παρουσιάζη 
σήμερον έναν άπολογισμόν, μεστόν 
είς έπιτεύγματα καί κατακτήσεις 
τάς όποιας δέν ήδυνήσησαν νά επι
τύχουν τά πρό ήμών Διοικ. Συμ
βούλια τού Συλλόγου ύπό όμαλω- 
τέρας συνθήκας.

Αί προεκλογικά! μας 
έπαγγελίαι

Πρό τών άρχαιρεσιών τής 7ης 
καί 8ης ’Απριλίου 1973, εϊχομεν ε
ξαγγείλει τό πρόγραμμα τό όποιον 
θά άκολουθούσαμεν έκλεγόμενοι είς 
τήν Διοίκησιν τοΰ Συλλόγου.

Πρώτον σκέλος τοΰ προγράμμα
τος μας, ήτο ή ίκανοποίησις τών ά 
πό πολλών έτών έκκρεμούντων θε
μάτων μας, ώς ή ίση μεταχείρισις, 
ή πρόσληψις τών τέκνων τών συνα
δέλφων, ή τροποποίησις τοΰ ’Οργα
νισμού Υπηρεσίας, ή έφαρμογή ενι
αίου ώραρίου εργασίας είς τό Κέν- 
τρον καί τήν Επαρχίαν, ή έφαρμο
γή τής έργατικής νομοθεσίας.

Τό δεύτερον σκέλος τοΰ Προγράμ
ματος μας, άφεώρα είς τήν έπιδί- 
ωξιν τής ένοποιήσεως τών Συλλό
γων Προσωπικοΰ τής Τραπέζης μας

καί τών ’Ασφαλιστικών μας Ταμεί
ων.

Διά τήν έπιτυχίαν τοΰ πρώτου 
σκέλους ήδυνάμεθα νά στηριχθώμεν 
έν άνάγκη είς τάς ίδικάς μας μόνον 
δυνάμεις. Ή έπιτυχία τοΰ δευτέ
ρου σκέλους, δέν ήδύνατο νά είναι 
άποκλειστικώς έργον ίδικόν μας. 
Έξηρτάτο οπτό τήν διάθεσιν καί άλ
λων παραγόντων. Γνωρίζετε πώς έ
δρασαν οί παράγοντες αύτοί καί 
ποιον ρλον διεδραμάτισαν έπί τής 
πορείας τοΰ συνόλου τών θεμάτων 
μας.

Είς τό ειδικόν κεφάλαιον τοΰ ά- 
πολογισμοΰ μας, θά άναφερθώμεν 
έκτενέστερον.

’Ιδού τώρα τό έργον τό όποιον 
έπιτελέσαμεν καί τό όποιον καλεΐ- 
σθε νά κρίνετε.

’Ίση μεταχείρισις
Είς τάς παραμονάς τών προηγου

μένων άρχαιρεσιών τοΰ Συλλόγου 
μας, ή ίση μεταχείρισις ήτο τό μέ
γα αίτημα τοΰ Προσωπικοΰ τής 
Εθνικής Τραπέζης.

Τό αίτημα τοΰτο είχε προβάλλει 
έντόνως πρς τήν Διοίκησιν τής Τρα 
πέζης τό Διοικ. Συμβούλιον καί ό- 
λίγας ήμέρας πρό τών άρχαιρεσιών 
εΐχεν άναγγελθεϊ ή σοβαρά προώθη- 
σις τής ίκανοποιήσεως τοΰ αιτήμα
τος.

Έκατηγορήθημεν τότε ώς ψευδό- 
μενοι καί ώς έπιδιώκοντες νά παρα- 
πλανήσωμεν τό έκλογικόν Σώμα.

Τό άποτέλεσμα άπέδειξε ποιοι έ- 
ψεύδοντο. Ή ϊση μεταχείρισις, εί
ναι αύτήν τήν στιγμή γεγονός. "Ο
χι μόνον τά μέλη τοΰ Συλλόγου 
μας, άλλά τό σύνολον τών έργαζο- 
μένων είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, ά- 
πολαμβάνουν τών αγαθών τής ’ίσης 
μεταχειρίσεως καί ολοι γνωρίζουν 
δτι ή ϊση μεταχείρισις δέν είναι ά- 
πλώς ή ίκανοποίησις ενός αιτήμα
τος πού ί κανοπο ι ήθη μίαν στιγμήν 
καί τά άποτελέσματά του μικρά ή 
μεγάλα δέν έχουν άντίκτυπον είς 
τό μέλλον. "Ολοι γνωρίζουν δτι μέ 
τήν ίκανοποίησιν αύτοΰ τοΰ αιτήμα
τος προκύπτουν οφέλη μελλοντικά, 
ιδίως διά τούς νεωτέρους συναδέλ
φους. Σημειοΰμεν άκόμη δτι οί νε- 
ώτεροι συνάδελφοι άπολαμβάνουν έ- 
νφρίτερον τών άγαθών τής ίσης με
ταχειρίσεως άπό τούς παλαιότερους 
συναδέλφους. Λυπούμεθα διότι ε’ϊμε- 
9α υποχρεωμένοι νά καταγγείλωμεν, 
δτι, ένώ διεξήγετο σκληρός άγών 
διά νά ψθάσωμεν εί ςτήν υπογραφήν 
τής Συλλογικής Συμβάσεως διά τήν 
έφαρμογήν τής ίσης μεταχειρίσεως, 
έδεχόμεθα άδικους έπιθέσεις άπό 
πολλάς πλευράς καί κατεβάλλετο 
άνίερος προσπάθεια διά νά άποτύ- 
χωμεν είς τό έργον μας αυτό. Οί 
άντίπαλοί μας, άδιαφοροΰντες διά 
τάς συνέπειας τής άποτυχίας, έβα
λαν διά παντός μέσου. Δέν ένδια- 
φέροντο διά τήν ζημίαν πού θά εΐ
χον οί συνάδελφοί των εκ τής μή έ-

φαρμογής τής ’ίσης μεταχειρίσεως.
Εύτυχώς δέν έκάμφθημεν. Ήκο- 

λουθήσαμεν σώφρονα τακτικήν καί 
ΰπηρετήσαμεν μέ κάθε θυσίαν τά 
συμφέροντα τών μελών τοΰ Συλλό
γου μας.

Καί όταν ήλθεν τό πλήρωμα τοΰ 
Χρόνου, δταν έφθάσαμεν είς τήν υ
πογραφή τής Συλλογικής Συμβάσε
ως, άντιμετωπίσαμεν όργανωμένην 
τήν άντίδρασιν καί τό μίσος. Άντί- 
δρασιν διά νά μήν γίνη ή ϊση μετα- 
χείρισις, μίσος διότι ήδυνήθημεν νά 
φθάσωμεν, παρά τάς άντιδράσεις 
των, είς τό τέρμα.

"Εβαλον τότε εύθέως κατά τής ’ί
σης μεταχειρίσεως. "Εφθασαν νά 
ύποστηρίξουν δτι ή ϊση μεταχείρι- 
σις βλάπτει τά συμφέροντα τοΰ 
Προσωπικοΰ τής ’Εθνικής Τραπέζης.

ΔΓ δλων τών μέσων οί άντίπα
λοί μας, άφοΰ άνεγνώρισαν ώς άρ- 
χηγόν των είς τήν έναντίον μας έ- 
πίθεσιν, τόν Πρόεδρον τοΰ Συλλό- 
you Υπαλλήλων τ. Τραπέζης ’Αθη
νών, έπεδίωκον νά ματαιώσουν, διά 
τής άναβολής έν εύθέτω χρόνω, τής 
υπογραφής τής Συλλογικής Συμβά
σεως, τήν έφαρμογήν τής ίσης με
ταχειρίσεως.

Βασικόν έπιχείρημά των: "Οτι ή 
Σ.Σ. ήτο συμπαιγνία τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου καί τής Διοικήσεως της 
Τραπέζης είς βάρος τοΰ Προσωπι
κού.

Τό σύνολον τών έργαζομένων είς 
τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, άλλά καί 
•λοι οί "Ελληνες Τραπεζοϋπάλληλοι 

αναγνωρίζουν σήμερον δτι ή ΰπογρα 
ψεΐσα Συλλογική Σύμβασις ί κανο
πο ίησεν όμολογουμένως τό αίτημα 
τής ίσης μεταχειρίσεως καί δτι αν 
τήν στιγμήν έκείνην εϊχομεν ΰποκύ- 
ψει είς τήν άνίερον προσπάθειαν 
τών άντιπάλων μας θά εϊχομεν άπω- 
λέσει τήν μεγάλην ευκαιρίαν τής ί
κανοποιήσεως τοΰ μεγαλυτέρου αι
τήματος μας, τής ’ίσης μεταχειρί
σεως.

Ή βελτίωσις της Σ.Σ.
Θά σημειώσωμεν, πριν κλείσωμεν 

τό θέμα μας περί ’ίσης μεταχειρί
σεως, δτι καί ή τρίτη κατηγορία 
πού μάς άπηύθυναν τότε, δταν δέν 
ήδυνήθησαν νά ματαιώσουν τήν ύπο- 
γραφήν τής Σ.Σ. ήτο, δτι καί πάλιν 
έξαπατούσαμε τά μέλη τοΰ Συλλό
γου δταν διαβεβαιώναμεν δτι εΐχεν 
έπέλθει συμφωνία διά τήν βελτίωσιν 
τής Συλλογικής Συμβάσεως, είς 'ό
σα σημεία διεπιστοΰτο ή άνάγκη 
τής βελτιώσεως, μετά τήν έφαρμο
γήν τής ίσης μεταχειρίσεως. Ποιος 
έψεύδετο καί ποιος ένήργει κατά 
τών συμφερόντων τών μελών τοΰ 
Συλλόγου καί τών έργαζομένων είς 
τήν Εθνικήν Τράπεζαν, δέν έβράδυ- 
νε νά άποδειχθή διά μίαν άκόμη 
φοράν.

Ή βελτίωσις δμως έγινε καί ά- 
πεδείχθη πλέον καί είς τά τρία στά 
δια πού διήλθομεν άπό τής άναγνω- 
ρίσεως τοΰ αιτήματος μας μέχρι 
σήμερον, ποιοι έβαλον ευθέως κατ’

αύτών διά νά έξυπηρετήσουν τό 
Προσωπικόν των συμφέρον. Άπεδεί 
χθη πλέον περιτράνως, δτι, δσοι έ
βαλον κατά τής ’ίσης μεταχειρίσε
ως έπραξαν τοΰτο, δχι άπό ένδια- 
φέρον προς τούς συναδέλφους των, 
άλλά, διά νά άποτύχη τό Διοικητ. 
Συμβούλιον, έστω καί άν ή άποτυ- 
χία του έβλαπτε τά συμφέροντα 
τών μελών τοΰ Συλλόγου.

Εΐμεθα ιδιαιτέρως ευτυχείς διότι 
είς τά μέλη τοΰ Συλλόγου μας καί 
τό σύνολον τών έργαζομένων είς τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν προσφέραμεν κα 

τά τόν χρόνον τής θητείας μας, τήν 
ϊσην μεταχείρισιν. Θέλουμε νά πι
στεύουμε δτι συμπολιτευόμενοι καί 
Αντιπολιτευόμενοι, πλήν τών δι’ ί
διους λόγους άρνητών, θά μάς ανα
γνωρίσουν αυτήν μας τήν έπιτυχί
αν.

Εΐμεθα άκόμη εύτυχεΐς διτι άνοί- 
ξαμεν τήν λεωφόρον διά τούς συνα
δέλφους μας τών άλλων Τραπεζών.

, Πρόσληψις τέκνων 
συναδέλφων

Σοβαρώτατον έπίτευγμα, μετά I 
τήν έφαρμογήν τής ίσης μεταχειρί
σεως, κατά τόν χρόνον τής θητείας 
του θεωρεί τό Διοικ. Συμβούλιον τήν 
ίκανοποίησιν τοΰ αιτήματος τής 
προσλήψεως τών τέκνων τών έργα
ζομένων είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν 
καί τών συνταξιούχων.

Τό αίτημα τοΰτο δπως καί τό αί
τημα τής ίσης μεταχειρίσεως ήσαν 
κυρίως αιτήματα ηθικής τάξεως. Τό 
οικονομικόν όφελος έτίθετο είς δευ- 
τέραν μοίραν. Καθ’ δλον τόν χρό
νον τής διεκδικήσεως τών αιτημά
των αύτών έπροτάξαμεν τήν ηθικήν 
πλευράν.

Διά τόν αύτόν λόγον τά προτάσ- 
σομεν καί είς τόν απολογισμόν μας.

Ή ίκανοποίησις τοΰ αιτήματος 
τής προσλήψεως τών τέκνων τών 
συναδέλφων έπετεύχθη είς χρόνον 
παράλληλον μέ τήν ϊσην μεταχείρι- 
σιν καί δέν ήρκέσθημεν είς προσω
ρινήν λύσιν. Έρρυθμίσθη οριστι
κούς διά τροποποιήσεως τοΰ ’Οργα
νισμού τής Τραπέζης.

"Ηδη έχουν δ ι εξαχθεί δύο διαγω
νισμοί προσλήψεως τέκνων συναδέλ
φων καί συνταξιούχων. Οί προσλη- 
φθέντες, χάρις είς τάς ένεργείας 
τοΰ Διοικ. Συμβουλίου, ύπερβαίνουν 
κατά πολύ τόν προβλεπόμενον (Αρι
θμόν καί είναι καί αυτό μία πρό
σθετος μαρτυρία τού ένδιαφέροντος 
τό όποιον έπεδείξαμεν καί έπιδει- 
κνύομεν. Είς τό τέλος τοΰ μηνάς δι
εξάγεται καί τρίτος διαγωνισμός.

Πρόσληψις νέου προσωπικού
Σοβαράν πίεσιν ήσκήσαμεν, άπό 

τής άναλήψεως τών καθήκοντων 
μας, προς τήν Διοίκησιν τής Τρα
πέζης, διά τήν πρόσληψιν νέου Προ
σωπικού ώστε νά άνακουφισθώμεν 
άπό τό άγχος τής έργασίας.

Ο άριθμός τών νεοπροσληφθέν- 
των δέν υπήρξε μικρός δέν έπετεύ
χθη δμως καί ή τελεία άπαλλαγή

μας άπό τό άγχος τής έργασίας, 
διότι τά κενά ήσαν πολλά καί ή έρ- 
γασία αυξάνει καθημερινώς.

Ή πρόσληψις νέου Προσωπικοΰ, 
πρέπει νά άποτελή πάντοτε φροντί
δα τοΰ Διοικ. Συμβουλίου, διότι 
πάντοτε θά ϋπάρχη ή άνάγκη τής 
άναπληρώσεώς των.

’Οργανισμός υπηρεσίας
Τό αίτημα τής τροποποιήσεως 

τοΰ ’Οργανισμού Υπηρεσίας ήτο 
καί αύτό παλαιόν.

Τό Διοικ. Συμβούλιον παρά τήν 
παρουσίαν τοΰ αιτήματος τής ίσης 
μεταχειρίσεως τήν έποχήν έκείνην 
καί τήν πρωτεραιότητα πού είχε δο
θεί είς αυτά έτόλμησε νά συμπερι- 
λάοη καί τήν ίκανοποίησιν τοΰ αι
τήματος αύτοΰ είς τό προεκλογικόν 
του πρόγραμμα.

Μόλις άνελάβαμε τά καθήκοντά 
μας, έμελετήσαμε δλας τάς πλευράς 
καί κατελήξαμεν είς έν πλήρες σχέ- 
διον ’Οργανισμού τής Τραπέζης, τό 
όποιον πιστεύομεν δτι καλύπτει 
τάς σημερινάς άπαιτήσεις.

Τό σχέδιον τοΰτο ύπεβάλλαμεν 
είς τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης καί 
έπί τι διάστημα έγένοντο συζητή
σεις διά τήν άποδοχήν του.

Δέν ή'ρκεσεν, δυστυχώς, ό χρνος 
διά νά έχη όλοκληρωθή καί έπί τοΰ 
θέματος αύτοΰ ή προσπάθειά μας.

Ή έπιβράδυνσις οφείλεται κυρί
ως είς τά άλλεπάλληλα έσωτερικά 
γεγοντα ώς έν άρχή τοΰ Απολογι
σμού μας άναφέρομεν.

Ώς έχομεν ήδη άνακοινώσει ύπό 
τής Διοικήσεως τής Τραπέζης, ή 
όποια διά στόματος τοΰ κ. Διοικη- 
τοΰ άνεγνώρισεν, δτι, ό ’Οργανι
σμός τής Τραπέζης, είναι άρτηρι- 
οσκληρωτικός, συνεστήθη έπιτροπή, 
μέ συμμετοχήν καί τής συλλογικής 
έκπροσωπήσεως, διά τήν μελέτην 
καί τροποποίησιν τοΰ ’Οργανισμού 
Υπηρεσίας. Ή σημειουμένη καθυ- 
στέρησις οφείλεται κυρίως είς τάς 
συνεχείς άπουσίας άπό τάς συνε
δριάσεις τής έπιτροπής, τοΰ Προέ
δρου τής τ. ’Αθηνών, ό όποιος κω
λυσιεργεί έκ προθέσεως.

Ένιαιον ώράριον εργασίας
Έπί έτη καί έτη, είς τούς συνα

δέλφους μας τών ’Επαρχιακών Υ
ποκαταστημάτων παρείχετο άπό υ
ποψηφίους διά τήν Διοίκησιν τοΰ 
Συλλόγου καί τά Διοικητικά Συμ
βούλια πού έξελέγοντο, ή διαβεβαί- 
ωσις, δτι, θά άγωνισθοΰν διά τήν 
έφαρμογήν ένιαίου ώραρίου έργα
σίας Κέντρου καί ’Επαρχιών.

Καί ένώ τά έτη παρήρχοντο εΐχεν 
εδραιωθεί είς δλους ή πεποίθησις, 
δτι, τό αϊτημα τοΰτο δέν είναι δυ
νατόν νά ίκανοποιηθή,

Τό Διοικ. Συμβούλιον δέν έδίστα- 
σε παρά ταΰτα, νά συμπεριλάβη 
καί τήν ίκανοποίησιν τοΰ αιτήματος 
αύτοΰ είς τάς έπαγγελίας του. Έ- 
γνώριζε τάς δυσχερείας. Εΐχεν δ
μως λάβει τήν μεγάλην άπόφασιν 
νά άγωνισθή διά τήν ίκανοποίησιν 
δλων τών χρονιζόντων μεγάλων αι
τημάτων τοΰ Προσωπικού.

Μετά τήν έφαρμογήν τής ίσης με
ταχειρίσεως καί τήν ίκανοποίησιν 
τοΰ αιτήματος τής προσλήψεως τών 
τέκνων τών συναδέλφων, ή πίεσις 
διά τήν έφαρμογήν τοΰ ένιαίου ώ
ραρίου ηΰξανε καθημερινώς.

Ή παροΰσα Διοίκησις τής Τρα
πέζης, ένώπιον τής οποίας έτέθη τό 
αϊτημα δέν έβράδυνε νά άναγνωρί- 
ση τό δίκαιον καί νά άποδεχθή έν 
συνεχεία τήν ίκανοποίησιν τοΰ αιτή
ματος.

Τό Διοικ. Συμβούλιον ηύτύχησε 
νά ίκανοποιηθή έπί τών ή μερών του 
καί τό μεγάλο αυτό αϊτημα τοΰ 
Προσωπικοΰ τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης. Είναι άκόμη εύτυχέστερον, διό
τι, δπως, ήνοιξε τήν λεωφόρον διά 
νά Απολαύσουν δλοι οί Τραπεζοϋ- 
πάλληλοι τήν ϊσην μεταχείρισιν, έ-

πραξε τό ίδιον καί διά τό ένιαιον 
ώράριον έργασίας.

Η έπιτυχία μας κατέστη συντό- 
μως παντραπεζική.
Επιχειρούν, τώρα, μετά τά Αποτέλε 

σμα, οί Αντίπαλοι τοΰ Διοικ. Συμ
βουλίου, νά μειώσουν τήν σημασίαν 
καί τής έπιτυχίας αυτής ένώ πα- 
ραλλήλως καταβάλλεται προσπά
θεια νά άποδοθή εις άλλους ή ϊκα- 
νοποίησις τοΰ αιτήματος.

Λυπούμεθα διά τό κατάντημα τών 
Ανθρώπων πού διά τό προσωπικόν 
των συμφέρον καί μόνον άρνοΰνται 
τά έπιτεύγματα τοΰ Συλλόγου των 
καί προσβάλλουν τήν νοημοσύνη 
τών συναδέλφων των καί τούς κα- 
ταγγέλομεν διά τήν τοιαύτην συμ
περιφοράν των.

Είναι γνωστόν είς δλους δτι ή Α
ποδοχή τοΰ αιτήματος μας αύτοΰ 
ύπό τής Διοικήσεως τής Ο.Τ.Ο.Ε., 
ή οποία άνέφερε δτι έθεσεν τό αί
τημα είς τον Υπουργόν Άπασχολή- 
σεως καί είς τό φύλλον τής «ΤΡΑ
ΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» μηνός ’Ιανουάριου 
1975 έδημοσιεύθη ή έπιστολή τήν 
οποίαν άπηυθύναμε προς τήν Ο.Τ. 
Ο.Ε. έπί τοΰ θέματος αύτοΰ.

Έθεωρήσαμεν έπιβεβλημένον νά 
άναφέρωμεν τά άνωτέρω είς τόν Α
πολογισμόν μας, διότι δέν είναι έ- 
πιτρεπτόν νά άρνούμεθα τάς έπι
τυχίας τοΰ συνδικαλιστικού μας ορ
γάνου, Ασχέτως τών προσώπων πού 
εύρίσκονται έκάστοτε είς τήν Διοί- 
κησίν του. "Οσοι καί μετά ταΰτα έ- 
ξαχολουθοΰν νά διαδίδουν όσα δια
δίδουν, δέν ένδιαφέρονται οπωσδή
ποτε διά τά συμφέροντα τοΰ συνό
λου, άλλά διά τήν ίκανοποίησιν 
τών ίδικών των καί μόνον φιλοδοξι
ών.

Βρεφονηπιακός σταθμός
’Αμείωταν ύπήρξεν τό ένδιαφέρον 

μας, καθ’ δλον τόν χρόνον τής θη
τείας μας, διά τήν έφαρμογήν τής 
έργατικής νομοθεσίας είς δλας τάς 
ύπηρεσίας τής Τραπέζης. Τά Απο
τελέσματα είναι είς δλους γνωστά. 
Παρά τήν έ'λλειψιν Προσωπικού έ- 
ξέλιπε τό φαινόμενον τής μή χορη- 
γήσεως τής θερινής άδειας. 'Ήτο ό
μολογουμένως Απαράδεκτος ή κατά- 
στασις πού ύφίστατο είς τόν τομέα 
αύτόν. Μέγας Αριθμός συναδέλφων 
έστερεΐτο τής Αδειας του καί δέν 
είναι ολίγοι έκεΐνοι πού είχαν νά 
λαμβάνουν άδειαν τριών καί περισ
σοτέρων έτών. Είχε γίνει συνείδη-

σις δτι καί τό θέμα τοΰτο δέν εί
χε τήν λύσιν του.

Άπεδείξαμεν, δτι ήτο θέμα ένδι
αφέροντος τοΰ Διοικ. Συμβουλίου 
καί δσοι ειρωνικά έμειδίασαν δταν 
άξιώσαμεν τήν έξαφάνισιν τοΰ φαι
νομένου, άντελήφθησαν έγκαίρως, 
δτι, τά πάντα είναι δυνατά δταν ή 
Διοίκησις τοΰ Συλλόγου ένδιαφέρε- 
ται διά τά μέλη του.

Αύτό τό ένδιαφέρον μας, εΐχεν· 
ώς άποτέλεσμα, νά μειωθούν είς τά 
μίνιμουμ αί παραβάσεις τής έργα
τικής νομοθεσίας καί είς άλλα ση
μεία ώς π.χ. τό ώράριον έργασίας, 
τάς ύπερωρίας κ.λ.π.

Συνυπολογισμός επιδομάτων 
είς τό δώρον εορτών - θερινήν 

άδειαν καί ύπερωρίας
Ή παραβίασις τής έργατικής 

νομοθεσίας εΐχεν λάβει δυστυχώς δι 
αστάσεις καί είς θέματα Αμοιβής 
τοΰ Προσωπικοΰ τής Τραπέζης μας.

Έπί μακράν σειράν έτών, άπό 
τής καθιερώσεως τών πάσης φύσεως 
έπιδομάτων (Διαχειριστικόν, τεχνι
κόν, έξειδικευμένης έργασίας κ.λ. 
π.), τά έπιδόματα ταΰτα, καίτοι 
άποτελοΰν τμήμα μισθού δέν ύπελο- 
γίζοντο είς τά δώρα Χριστουγέννων, 
Πάσχα ώς καί είς τό έπίδομα άδει
ας καί τάς ύπερωρίας.

Έπί σειράν έτών, οί έργαζόμενοι 
είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν, τή Ανο
χή, λόγω άγνοιας τών θεμάτων ή 
έλλείψεως ένδιαφέροντος τών Διοι
κητικών Συμβουλίων τοΰ Συλλόγου, 
έλάμβανον ΜΕΙΩΜΕΝΑΣ ΑΠΟΔΟ- 
ΧΑΣ.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον έπε-

σήμανε τήν Απώλειαν αύτήν τών 
Αποδοχών μας καί εσπευσε νά έπα- 
νορθώση τήν ζημίαν.

Δέν κατέστη δυστυχώς έφικτόν 
νά καταβληθούν είς τούς δικαιού
χους αί άπώλειαι τοΰ μισθού των, 
είς χρόνον πέραν τής πενταετίας,, 
διότι τό δικαίωμα εΐχεν παραγρά
φει.

Κατεβλήθη δμως είς δλους, χά
ρις είς τάς προσπάθειας τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου ό παρανόμως πραρακρα- 
τούμενος μισθός, έκ τοΰ μή συνυπο- 
λογισμοΰ τών έπιδομάτων διά μί
αν ολόκληρον πενταετίαν.

Πολλοί έπί τών έπικριτών τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου πού διετέλεσαν 
κατά τό παρελθόν μέλη τοΰ Συμ
βουλίου τοΰ Συλλόγου μας μέ ΰπευ-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 9ην ΣΕΛ.)



Αί όριλίαι των αοναίέλφων κατά τάν Γενικήν Συνέλευοιν
Συνάδελφοί μου, αγαπητοί Συν

άδελφοι, ό κ. πρόεδρος τής Γ.Σ. εΐ- 
πεν δτι ήδη έχουν γραφή 40 όμι- 
ληταί. Ήτο φυσικόν. Διότι τούτη, 
είναι ή πρώτη ελεύθερη μεταδικτα- 
τορική συνέλευσις τών υπαλλήλων 
τής Εθνικής Τραπέζης (παρατετα- 
μένά χειροκροτήματα). Ή πρώτη, 
ή όποια μάς βρίσκει ύστερα άπό 8 
χρόνια μέ ελεύθερα τά ατομικά καί 
συνδικαλιστικά μας δικαιώματα (πα 
ρατεταμένα χειροκροτήματα). Είναι 
ένα ιδιαίτερον γεγονός το οποίον 
πρέπει νά τονιστή όχι μόνον άπό 
ένα, δχι κάν άπό το σύνολον τών 
ομιλητών, άλλά άπό το Σώμα τών 
υπαλλήλων μέσψ τού κυριάρχου ορ
γάνου διοικήσεως, τής Γ.Σ. Διά 
τούτο προτείνω δπως ή Γ.Σ., δια- 
δηλώση την πίστι της εις τά κοινο
βουλευτικά δημοκρατικά ιδεώδη, κα- 
ταδικάση κάθε άπόπειρα — άποθεν- 
δήποτε προερχόμενη — εκτροπής 
άπό τό Συνταγματικό πολίτευμα 
καί άποτίση φόρο τιμής εις τούς 
έπωνύμους καί ανωνύμους ήρωες 
τής ελευθερίας καί ιδιαίτερα εις 
τούς άδελφούς μας Κυπρίους, Έγ- 
κρίνεται;

ΤΑ ΜΕΛΗ: Έγκρίνεται... Έγκρί- 
νεται... (ζωηρά παρατεταμένα χειρο
κροτήματα) .

κ. Π. ΘΕΟΦΑιΝΟ'ΠΟΥΔΟΣ: Αί 
Γενικά! Συνελεύσεις μας, χρόνια τώ
ρα, δεν διεκρίνοντο διά τό πλήθος 
των. Διεκρίνοντο διά τό πάθος των. 
Τό δημοκρατικόν των πάθος. Ή 
προηγούμενη ομόφωνος άπόφασίς 
σας άπέδειξεν δτι αυτό τό πάθος, 
δεν έμειώθη άπό τήν μακρά νύκτα 
τής δικτατορίας. Εύγε εις τό Προ
σωπικόν τής ’Εθνικής Τραπέζης. Τέ
λος, θά μου επιτρέψετε νά καλω
σορίσω τούς έπανελθόντας συναδέλ
φους μας, οί όποιοι εΐχον άπολυθή 
μέ τάς συντακτικός πράξεις I καί 
Θ καί νά τούς διαβεβαιώσω διά τά 
φιλικά καί συναδελφικά μας αισθή
ματα, τά οποία είχαν τήν εύκαιρία 
νά διαπιστώσουν έμπράκτως κατά 
τον χρόνον τής δοκιμασίας των (χει
ροκροτήματα).

Συνάδελφοι, ό κ. 'Πίσκοπος έτόνι- 
σε κατ' έπανάληψιν είς τήν ομιλίαν 
του. . .

κ. Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ: Ό κ. Πρόε
δρος νά λέτε.

κ. Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δέν 
είστε γιά μένα Πρόεδρος, μέχρις δ- 
του δώσετε ικανοποιητικές εξηγήσεις 
επί ώρισμένων σημείων τά όποια θά 
θίξω εύθΰς αμέσως. (Διαμαρτυρίας 
φωναί). «Τίμια καί καθαρά» έπανέ- 
λαβε κατά κόρον είς τήν ομιλίαν του 
ό κ. Πίσκοπος. "Ασφαλώς, θά τά 
πούμε τίμια καί καθαρά μέ γραπτά 
κείμενα καί έγγραφες αποδείξεις, 
καταδικάζοντας κάθε μορφή καί α
πόπειρα συκοφαντίας ή λάσπης ε
ναντίον οίουδήποτε συναδέλφου (χει
ροκροτήματα). Ή ομιλία μου διαι
ρείται σέ 3 σημεία, α) άπαραίτητοι 
διευκρινίσεις αί όποιαι πρέπει νά 
δοθούν άπό ώρισμένα μέλη τού Δ. 
Σ., 6) κριτική έπί τού άπολογισμού 
τού Δ.Σ. καί γ) άμεσοι στόχοι καί 
προοπτικά! τού Συλλόγου μας.

α) ’Απαραίτητοι δι
ευκρινίσεις α ί όποι
α I ζητούνται

Είς τό σημείον τούτο διευκρινί- 
ζομεν έξ άρχής δτι δεν μάς ενδιαφέ
ρει τό φρόνημα ούδενός. Μάς ενδια
φέρει δμως ή παράνομος καί άντι- 
ιδεολογική συνδικαλιστική πράξις. 
"Ετσι, πρώτον, άπό τό περιοδικόν 
«ΤΟΜΕΣ» τών μηνών Ιανουάριου - 
Φεβρουάριου 1973, επισήμου οργά
νου τής «Ελληνικής Λέσχης» διαβά- 
ζομεν τά εξής: «Μεταξύ τών παρι- 
σταμένων εκλεκτών μελών τής Ελ
ληνικής Λέσχης διακρίνομεν τούς κ. 
κ. ΙΝικ. Πίσκοπον καί Α. Ρωσσέτην 
Πρόεδρον καί Γεν. Γραμματέα τοΰ 
Συλλόγου Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε.». 1 Ι
δού τό γραπτόν κείμενον, τό όποιον 
καταθέτομεν είς τήν Γραμματείαν. 
Καί έρωτώμεύ: Ό Πρόεδρος καί ό 
Γεν. Γραμματεύς τού Συλλόγου μας 
ήσαν έκλεκτά μέλη όργανώσεως ή 
οποία έδραστηρ ιοπο ιήθη κατά τήν 
διάρκειαν τής δικτατορίας; Δεύτε
ρον: Είς τάς 31.7.75 ό κ. Α. Ρωσ- 
σέτης, μέλος τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συλλό
γου μας, κυκλοφορεί προσωπικήν ά- 
νακοίνωσίν του προς τό Προσωπικόν 
τής Τραπέζης μας είς τήν όποιαν 
κατηγορεί τον κ. INI. Πίσκοπον, με
ταξύ τών άλλων, δτι ήτο ό άνθρω
πος τοΰ Άνδρουτσοπούλου καί του 
Άχή είς τήν Τράπεζαν καί δτι άπό 
τοΰ Δεκεμβρίου 1973 είχε στενές 
σχέσεις μέ τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν 
’Αθηνών. Είς τάς 5.8.75 ό κ. Ν. 
Π ίσκοπος άπαντά είς τον κ. Α. Ρωσ
σέτην, επίσης διά προσωπικής του 
άνακοινώσεως, καί τοΰ άντιστρέψει 
τάς κατηγορίας. Τον κατηγορεί διά 
άρχιεκοφίτην, υποψήφιον τής συμ
βουλευτικής επιτροπής καί πράκτο
ρα τής Γεν. ’Ασφαλείας ’Αθηνών. 
Ταυτοχρόνως, δηλοΐ είς τήν έν λό- 
γφ άνακοίνωσίν του, δτι εντός τής 
ή μέρας καταθέτει μήνυσιν έπί συ
κοφαντική δυσφημίσει κατά τοΰ κ. 
Ρωσσέτη. ’Ιδού, συνάδελφοί μου, τά 
δύο κείμενα τών άνακοινώσεων, τά 
όποια καταθέτω είς τήν γραμματεί
αν, ώς έγγραφον στοιχεΐον. Καί ε
ρωτώ δημοσίςι, είναι ποτέ δυνατόν, 
είναι επιτρεπτόν, νά περιφέρωνται 
τέτοιες κατηγορίες δχι εναντίον με 
λών τοΰ Δ.Σ. άλλά εναντίον συνα
δέλφων; Δέν άντιλαμβάνεσθε τήν 
πλήρη καταράκωσιν τοΰ κύρους; 
Καί ερωτώ, διατί δέν κατετέθη α
κόμη, άπό τάς 5.8.75, ή μήνυσις

Ή ομιλία τοΰ συναδέλφου ΠΑΝΑΓ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
περί τής όποιας αναγράψατε είς τήν 
άνακοίνωσίν σας κ. Πίσκοπε; Τρί
τον: Καταγγέλω δτι είς τάς έκλο- 
γάς τοΰ Συλλόγου μας τοΰ έτους 
1973 οί κύριοι Πίσκοπος καί Ρωσ- 
σέτης προεκάλεσαν υπέρ αύτών την 
ωμή καί άπροκάλυπτον παρέμβασιν 
τής τότε Διοικήσεως τής Τραπέζης 
μας καθώς καί ισχυρών τής δικτα
τορίας. Ένδεικτικώς αναφέρω τάς 
περιοδείας τάς όποιας έπραγματο- 
ποίησαν είς Υποκαταστήματα συνο- 
δευόμενοι υπό τοΰ κ. Παύλου Μα 
νωλοπούλου, Υπουργού ’Εργασίας 
έπί Γ. Παπαδοπούλου, άρχηγοΰ τής 
Ελληνικής Λέσχης καί μέλους τού 
Δ.Σ. τής Τραπέζης μας τότε. Είς 
τό ξενοδοχεΐον ΕΓΝΑΤΙΑ τής Θεσ
σαλονίκης ό κ. Π. Μανωλόπουλος, 
έδωσε προς τά συγκεντρωθέντα στε
λέχη τών Ύποκ)των Θεσ)νίκης τήν 
εντολήν «ψηφίσατε Πίσκοπον γιατί 
άλλοιώς δέν έχει έξομοίωσιν». Κα
ταγγείλαμε άπό τότε τό γεγονός 
έγγράφως, μέ άνακοινώσεις μας, 
καί προφορικώς, ενώπιον συγκεντρώ
σεων τών συναδέλφων Θεσ)νίκης καί 
Πατρών, χωρίς νά ύπάρξη διάψευ- 
σις. Καί ερωτώ. Είναι αλήθεια, ναι 
ή δχι, τό γεγονός τής άπροκαλύ- 
πτου παρεμβάσεως, τό όποιον ένό- 
θευσε κατά έν μέρος τό ελεύθερον 
φρόνημα τών συναδέλφων ϋπό τό 
κράτος τοΰ φόβου; Τέταρτον: Είναι 
αλήθεια, ναί ή δχι, δτι κλιμάκια 
τοΰ Συλλόγου μας περιήρχοντο τάς 
έπαρχιακάς πόλεις τής Ελλάδος διά 
νά ιδρύσουν γραφεία τής Ελληνικής 
Λέσχης καί νά συμμετάσχουν είς εγ
καίνια αύτών; ’Ιδού αί έγγραφοι ά- 
ποδείξεις τάς όποιας καταθέτω είς 
τήν γραμματείαν. ’Επαρχιακοί εφη
μερίδες αί όπρΐαι έπιβεβαιοΰν τήν 
καταγγελίαν διά τάς πόλεις Βόλον, 
Λάρισαν, Πάτραν καί τήν νήσον Σύ
ρον. Καί άπευθύνω πλέον τό ερώτη
μα προς καθένα άπό σάς, συνά
δελφοί μου. Ήτο δυνατόν νά άπο- 
κρυβοΰν αί συγκεκριμένοι αύταί έ- 
νέργειαι; Είναι δυνατόν νά μήν έ
χω μεν τήν άπαίτησιν άπαντήσεως; 
Υπάρχει, έστω καί ένας συνάδελφος 
είς τήν αίθουσαν αυτήν, ό όποιος 
νά έγκρίνη τάς ένεργείας αύτάς; 
’Εάν υπάρχει, άς τό δηλώσει υψώ
νοντας τό χέρι του. Ούτε ένας; Ού
τε ένας κ. Ν. /Πάσκοπε δέν τάς εγ
κρίνει. Ή Γ.Σ. αναμένει τάς εξη
γήσεις σας. Συνάδελφοι, κλείνοντας 
τό σημείον αύτό τής ομιλίας μου, 
θέλω νά θίξω καί ένα άλλο σημείον. 
Τήν μεθοδευμένην εκστρατείαν κα- 
τασυκοφαντήσεως καί λάσπης ή ό
ποια εκτοξεύεται, κατά πάντων ί- 
δίφ διά τής μεθόδου τοΰ ψιθύρου. 
Καί καθ’ δσον άφορά τό άτομόν μου, 
είμαι είς τήν διάθεσιν παντός, ένώ- 
πιος ένωπίφ, δι’ έντιμον καί άντι- 
κειμενικόν διάλογον, δπως τον διε- 
ξήγαγα προηγουμένως βάσει στοι
χείων τά όποια κατέθεσα καί έπί 
τών όποιων άναμένομεν άπαντες δι
ευκρινίσεις. "Ας έλθουν λοιπόν οί 
άνθρωποι τοΰ διαδρόμου καί τοΰ ψι
θύρου νά μάς ποΰν δτι έχουν εναν
τίον τοΰ Θεοψανόπουλου ή οίουδή
ποτε άλλου. ’Εάν δέν τό πράξουν, 
άς άντιμετωπιστοβν άπό τό τίμιον 
σώμα τών συναδέλφων ώς κοινοί συ- 
κοφάνται, κατάπτυστοι καί καταγέ
λαστοι.

6) (Κριτική έπί τοΰ 
άπολογισμού τοΰ Δ.Σ.

Άνεγνώσαμεν μέ μεγάλην προσο
χήν τον άπολογισμόν τοΰ Δ.Σ. Συμ 
φωνοΰμεν ώς προς ένα σημείον. Πρά 
γματι, τό έτος 1974 ύπήρξεν έτος 
καρποφόρον είς συνδικαλιστικά έπι- 
τεύγματα. Τό άντίθετον, μόνον κα
κόπιστος μπορεί νά τό ίσχυριστή. 
Έπίκεντρον τών έπαγγελματικών 
έπιλύσεων, ύπήρξεν, δπως είναι σέ 
δλους γνωστόν, ή έφαρμογή τής 
άρχής τής έξομοιώσεως, ώς έχαρα- 
κτηρίσθη, μέ τήν Τράπεζαν τής Ελ
λάδος. Διαφωνοΰμεν δμως, είς δύο 
σημεία μέ τον άπολογισμόν τοΰ Δ. 
Σ. Τό πρώτον, δτι δέν βρήκε ούτε 
δυά λόγια νά γράψη γιά τήν άπο- 
κατάστασιν τής ήθικής τάξεως είς 
τήν Τράπεζαν, τήν άξιοκρατίαν καί 
τήν προστασίαν τής προσωπικότητας 
τών έργαζομένων. Ούτε δυό λόγια, 
λέτε καί τό θέμα αύτό, τό όποιον 
είναι ή πεμπτουσία τής Τραπέζης, 
άποτελεΐ απλή παρανυχίδα. Τό δεύ
τερον, είναι δτι τό Δ.Σ. έπιχειρεϊ 
μίαν παραχάραξιν τής ιστορίας, μέ 
τήν άποσιώπησιν ώρισμένων γεγο
νότων. Καί αύτό τό δικαίωμα δέν 
τό έχει κανένας μας. Μπορεί νά 
συμφωνοΰμεν μέ τήν συνδικαλιστι
κήν τακτικήν οίουδήποτε, μπορεί νά 
δικαιολογοΰμεν ή δχι τάς παραλεί
ψεις, άλλά παραχαράκται τής ιστο
ρίας δέν μάς έπιτρέπεται νά γίνου
με. "Ας ξαναζήσουμε λοιπόν τά γε
γονότα όλοι μαζί, καί λέγω νά ξα
ναζήσουμε διότι είπα τά ίδια λόγια 
άπό αύτό τό βήμα κατά τήν πε- 
ρυσινήν Γ. Σ., πάλι μέ έπίσημα κεί
μενα. ’Ιανουάριος 1973, ό κ. Άχής 
έξαγγέλει τήν έξομοίωσιν είς τήν 
εορτήν τής πίττας τοΰ Συλλόγου. 
’Απρίλιος 1973, δύο ή μέρες προ 
τών έκλογών τού Συλλόγου μας, τό 
τότε Δ.Σ. κυκλοφορεί άνακοίνωσίν 
του καί πληροφορεί τό Προσωπικόν 
τής Τραπέζης δτι ή έξομοίωσις καί 
ό οργανισμός υπηρεσίας ήσαν γε
γονός. ’Επηρεάζεται ένα μέρος τοΰ 
έκλογικοΰ σώματος μέ αύτήν τήν 
άνακοίνωσίν, νοθεύεται τό φρόνημά

του, άλλά καί τό χειρότερον, αύ- 
τοπαγιδεύεται τό Δ.Σ. μέ μίαν ψευ
δή προεκλογικήν άνακοίνωσίν. ’Από 
τήν στιγμήν έκείνην πρέπει, πάση 
θυσίςί, ή έξομοίωσις νά πάρη σάρ
κα καί οστά έναντι τών όποιωνδή- 
πονε θυσιών. Ό κ. Άχής δμως έχει 
ήδη υπαναχωρήσει άπό τήν αρχικήν 
δήλωσίν του. Είς τάς 11.7.73, δηλ. 
3 μήνες μετά τήν άνωτέρω άνακοί- 
νωσιν τοΰ Δ.Σ., ό Πρόεδρος τής άρ- 
μοδίας έπιτροπής κ. Π. Μανωλόπου
λος γράφει είς τήν έπίσημον είσή- 
γησιν τοΰ «ώς έκ τής σοβαρότητας 
τοΰ θέματος ή έπιτροπή κρίνει σκό- 
πιπμον δπως τό προτεινόμενον μέ- 
τρον τύχη τής έγκρίσεως τής Γ.Σ. 
τών μετόχων τής Τραπέζης». Είς 
τάς 28.8.73 ή τότε Διοίκησις τής 
Τραπέζης υπαναχωρεί άτάκτως ά
πό τήν ύποχρέωσίν της. Παραδίδε- 
ται άπό τόν κ. Δ)ντήν Προσωπικού 
σημείωμα πρός τόν κ. (Ν. Πίσκοπον 
τό όποιον, μεταξύ άλλων, λέγει «ή 
κατά τά άνωτέρω μισθολογική έξο- 
μοίωσις θέλει πραγματοποιηθή καί 
ίσχύση ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι αυ
τή θέλει έγκριθή ύπό τής πρώτης 
Γ. Σ. τών μετόχων τής Τραπέζης, 
τής συγκληθησομένης μετά τήν έγ- 
κρισιν τοΰ άνασυνταχθησομένου Όρ 
γανισμοΰ υπηρεσίας». ’Ιδού άντί- 
γραφα τής είσηγήσεως τής έπιτρο
πής έξομοιώσεως καί τοΰ σημειώ
ματος τοΰ κ. Δ)ντοΰ Προσωπικού. 
Ό κ. ιΝ. Πίσκοπος εΐχεν άποδεχθή 
τότε τήν θέσιν αυτήν τής Διοικήσε- 
ως, πού σημαίνει μέ άπλά λόγια 
δτι άκόμα θά περιμέναμε τήν έξο- 
μοίωσιν μιάς καί δέν έχει άποφασι- 
σθή μέχρις αυτής τής στιγμής ή 
τροποποίησι τοΰ 'Οργανισμού ύπη- 
ρεσίας. Καί έρωτώ γιά μιά άκόμη 
φορά, μιά καί ούτε κατά τήν περ
σινή Γ.Σ. μοΰ έδόθη άπάντησις. 
Είναι γεγονότα αυτά ή δχι; Συνε
χίζω. Πληροφορούμεθα τότε αύτά τά 
γεγονότα. (Κυκλοφορούμε δύο ανα
κοινώσεις μας, στις 6.10.73 καί 
24.10.73, μέ τις όποιες άποκαλύ- 
πτουμε τά γεγονότα, καταγγέλομε 
τούς (Κρατικούς φορείς καί τήν Διοί- 
κησιν τής Τραπέζης, προειδοποιού- 
σαμεν δτι παραπομπή τοΰ θέματος 
στην Γ. Σ. τών μετόχων τής Τ ραπέ
ζης θά έπέφερε ώς αύτόματον άν- 
τίδρασιν τήν κήρυξιν άγώνος δΓ Ο

λων τών μέσων καί έκαλούσαμεν τό 
Προσωπικόν νά σταθή δίπλα είς τά 
Δ.Σ. τών Συλλόγων μας διά νά 
κερδιθή τό αίτημα τής έξομοιώσε
ως. Δημιουργεΐται άναταραχή, πα
ρέμβασις τής ΟΤΟΕ προσωπικά 
διαβήματα τοΰ τότε Προέδρου τής 
κ. (Π. Παπαρροδοπούλου καί λαμβά- 
νεται άπόφασίς διά τήν υπογραφήν 
Σ.Σ.Ε. Συνέρχεται έκτακτος Γ.Σ. 
τοΰ Συλλόγου μας διά νά παρασχε- 
θή έν λευκφ έξουσιοδότησις πρός τό 
Δ.Σ. νά ύπογράψη τήν Σ.Σ.Ε. Εί- 
σηγούμεθα τότε νά παρασχεθή ή έ- 
ξουσιοδότησις πρός τό Δ.Σ. ύπό 
τήν προϋπόθεσιν δτι θά έδιατηροΰν- 
το τά κεκτημένα δικαιώματά μας. 
Καί εξήγησα μέ κρυσταλλίνην δι
αύγειαν ποια ήσαν τά κεκτημένα δι- 
καιώματά μας. Ήσαν, ή προσαύξη- 
σις καί τό κλάσμα μισθού, τά έπι- 
δόματα θέσεως (προϊσταμένων κ.λ. 
π.) καί τό 15μερον πού κατεδάλλε- 
το έτησίως είς δλους τούς συνα
δέλφους πού δέν κατείχον θέσιν έ- 
ποπτείας. ‘Υπογράφεται καί δημο
σιεύεται ή ΣΣΕ περί έξομοιώσεως. 
Διαπιστοΰται δτι παρά τάς έγκαι
ρους προειδοποιήσεις μας τά κεκτη 
μένα δικαιώματά μας είχαν σφαγισ- 
σθή. Κυκλοφορούμε στίς 21.5.1974 
άνακοίνωσίν καί υποδεικνύουμε είς 
τό Δ.Σ. τούς έννόμους τρόπους μέ 
τούς οποίους μπορούσε άκόμα νά 
διεκδικήση, πριν άπό τήν εφαρμο
γήν τής έξομοιώσεως στίς 1.7.74, 
τά έπιδόματα προϊσταμένων κλπ., 
τό 15μερον τών άνευ θέσεων έπο 
πτείας, τό κλάσμα μισθού, τήν μεί- 
ωσιν τών βασικών μισθών τών Ύ- 
πολ. Β, τών Λογ. Β καί τών Ύ- 
ποτμημ. Άκόμη, όλα έκεΐνα πού εί
χε άπορρίψει ή Διοίκησις Άχή καί 
δέν θά ένεκρίνοντο χωρίς τήν Διοί- 
κησιν Άγγελοπούλου. Τότε, μέ άνα
κοίνωσίν του, τό Δ.Σ. μάς κατηγό- 
ρησεν δημοσίςι δτι ψευδό μέθα. Τώ
ρα, πού διεκδικοΰμε άκόμα τά έπι
δόματα προϊσταμένων, τά κλάσματα 
τό 15μερο, άς κρίνουν όλοι έκεϊνοι 
οί συνάδελφοι πού τά άπώλεσαν αν 
είχαμε δίκαιον ή άδικον. Λέγει δ
μως άκόμη τό Δ.Σ. είς τόν άπολο- 
γισμόν του α)ότι ή διωρισμένη δι- 
οίκησις τής ΟΤΟΕ έπούλησε τό μι- 
σθολογικόν μας θέμα γιατί αποδέ
χτηκε αυξήσεις 10% καί 12%. Ά-

Η ομιλία τοΰ συν* Δ. ΧΑΡ1ΤΟΥ
Συνάδελφοι, μιά παράκληση: Τό

σο λίγη είναι ή φωνή μου, όση άκοΰ- 
τε. Εχω 27 χρόνια ύπηρεσίας στη 
Τράπεζα. Άπ’ αυτά, τά 15 συνδι
καλίζομαι ένεργά. Καί άπ’ αύτά τά 
15 στά 14, έχω άνεβεΐ σ’ αύτό έδώ 
τό βήμα, καί έχω πάρει μέρος, 
στίς έργασίες τής Συνέλευσης ώς α
γορητής. "Η σάν άπολογούμενος ώς 
μέλος τοΰ Δ.Σ. ή σάν άσκών κρι
τικήν. Ή μόνη φορά πού δέν έλαβα 
μέρος, ήταν πέρισυ, πράγμα πού 
ήρθε σάν φυσική συνέπεια στο γε
γονός πού ή Δικτατορία, κατά τι 
μητική προτίμηση, άποκλειστικά 
τιμητική προτίμηση άπό τό σύνολο 
τών μελών τοΰ Συλλόγου μας, μοΰ 
άπαγόρευσε νά συνδικαλιστώ. Δέν 
έχω παρά νά έκφράσω τις εύχαρι- 
στίες μου σέ δσους συντέλεσαν γι’ 
αυτή τήν «διάκριση». Δυστυχώς ή 
15η χρονιά, δηλαδή φέτος, συνοδεύ
τηκε μέ ένα άλλο σαμποτάζ, πού 
δέν λέγεται Δικτατορία, άλλά γρίπ- 
πη. Καί αύτό θά βοηθήση δσους έ
χουμε κακή άνάμνηση άπό μένα, 
γιατί κατακρατώ τό βήμα. Δέν μπο
ρώ νά τό έπαναλάβω, γιατί καί νά 
τό θελήσω, σέ 3—4 λεπτά θά έχω 
σταματήσει άπό έλλειψι φωνής.

ΕΝ ΜΕΛΟΣ: Όμιλε” μή άκουό- 
μενον.

κ. Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Ή δικτατορία, 
τιμωρεί πάντοτε, συνάδελφε Μανέα, 
καί θά τό θυμηθής μετά τά άποτελέ- 
σματα τών έκλογών (χειροκροτήμα
τα).

Δέν πρόκειται ούτε κριτική, ούτε 
συμπαράσταση νά εκδηλώσω, πρός 
τίς πτέρυγες καί τά άτομα πού έ- 
ξεπροσώπησαν πτέρυγες, φίλους τοΰ 
Συμβουλίου, ή έχθρούς τοΰ Συμβου
λίου, ή αδιάφορους πρός τό Συμ
βούλιο, ή άνθρώπους μέ ένα αίτη
μα, ή συναδέλφους μέ κοινωνικο
ποιημένα αιτήματα. Νομίζω, δτι εί
ναι πάρα πολύ άργά γιά νά έντα- 
χθώ σέ κάποια μεμονωμένη πτέρυγα 
καί νά άναλώσω τόν πολύτιμό σας 
χρόνο σέ τέτοιου είδους συζητήσεις.

Είναι περίεργο, άλλά αν συνέχιζε 
καί ένας άλλος κάποιος συνάδελφος 
Ρωσέτης ή ένας άλλος, κάποιος συ
νάδελφος Μπαμίχας, καί δέν παρε- 
νεβάλετο καί ολίγος Σώρρος ή ο
λίγος Άντώνης Σαρρής, θά νόμιζα 
δτι, ή 24.7.74 δέν έχει έρθει άκό
μη. (Χειροκροτήματα). ιΝά σάς πα- 
ρακαλέσω κάτι: τά χειροκροτήματα 
είναι σέ βάρος τοΰ χρόνου. Ευχα
ριστώ, άλλά...

Θεωρώ, είλικρινά, ιερή υποχρέω
ση, πράγμα πού δέν έγινε άπ’ άλ 
λους συναδέλφους, νά άπευθύνω δχι 
χαιρετισμό, άλλά τό συγκινημένο 
μου: «Καλώς ορίσατε» στούς τελευ
ταίους άπό τούς άπολυθέντας που 
ξαναγύρισαν στήν Τράπεζα καί ό
ποιοι άπ’ αυτούς παραβρίσκονται 
κοντά μας, δπως είναι ό συν. Διλιν-

τάς, ό συν. Π ουλής, ό συν. Μυλω
νάς, ο συν. Μανδράκος, ό συν. Μαυ- 
ρουλίδης, δέν βδέπω άλλους αυτή τή 
στιγμή (χειροκροτήματα). Τό κοινό 
γνώρισμα πού είχαν δλοι αυτοί, ή- 
τανε ένα καί μοναδικό. Υπήρξαν 
συνδικαλιστές συνεπείς, καί ή συ
νέπεια, πριν τήν 21 ην Απριλίου τοΰ 
67, έσήμαινε βέβαια μιάν άλλη ι
στορική άντίληψη τοΰ ρόλου τοΰ συν
δικαλιστή. Τόν έξετέλεσαν δμως εύ
ορκα καί μέ επιτυχία. Αύτόχρημα, 
λυπάμαι, γιατί δέν είμαι άνάμεσά 
τους, ώστε κάποιος άλλος συνάδελ
φος νά κατονόμαζε καί μένα στον 
τιμητικό πίνακα αύτών.

Ό, κατά τά άλλα, άξιαγάπητος 
συνάδελφος,Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
μας, δέν πιστεύετε κΓ εσείς δτι άρ
γησε νά θυμηθή τήν πτώση τής Δι
κτατορίας; Νομίζω, δτι πέρισυ, ό
ταν ύποδεχθήκαμε τόν καινούργιο 
Διοικητή, τοΰ δόθηκε, ή κατ’ άπό- 
λυτο προτεραιότητα, εύκαιρία νά τό 
πράξη. "Οσοι παραβρεθήκαμε στήν 
αίθουσα τών συναλλαγών, θά νομί
σατε δτι ό άνθρωπος δέν κατάλαβε, 
τί είχε συμβή. Φαίνεται τοΰ χρεια- 
ζόντουσαν πολλοί μήνες, γιά νά 6ε- 
βαιωθή, δτι δέν κινδύνευε, τήν επό
μενη μέρα πάλι τά τάνκς, νά τόν κά
νουνε άπό Πρόεδρο... κλητήρα.

"Αν, πράγματι, κΓ αυτός πιστεύει 
μαζί μας δτι, ή Δικτατορία τέλειω- 
σε καί τήν ονομάζει κΓ αυτός, μαζί 
μέ μάς τούς άλλους: «Δικτατορία» 
τοΰ προτείνω, αν δέχεται νά δεσμεύ- 
ση τό επόμενο Δ. Συμβούλιο, νά 
είσηγηθή —καί τό κάνω ήδη, έγώ 
σέ σάς— τιμητική σύνταξη, συμβο
λική, στόν Μουστακλή καί στούς 
γονείς τοΰ Κομνηνοϋ πού έπεσε στο 
Πολυτεχνείο (χειροκροτήματα ενθου
σιώδη).

Είναι άστεΐο, άλλά είλικρινά, 
μοΰ φαίνεται άπίστευτο, δτι μπορεί 
νά λέγονται τέτοια πράγματα, νά 
άκούγονται χειροκροτήματα, καί νά 
μήν ΰπάρχη στή γωνιά, κάποιο όρ
γανο Ύποδ)σεως Ασφαλείας, πού 
νά ελέγχει τί πρέπει, καί αν πρέπει 
νά μιλήσης. "Αν τό άντιληφθήτε 
αύτό, πολλοί άπό σάς θά καταλά
βετε, δτι λαθεμένη γλώσσα καί ξε
περασμένη μιήάμε. Τό πρόβλημα 
δέν είναι έπί μέρους, είναι ολόκληρο.

Σάν νάναι τώρα, πριν 2 χρόνια, 
όταν περιερχόμουνα καταστήματα 
τής Θεσσαλονίκης καί τοΰ Βόλου, 
έχοντάς μου ήδη άπαγορεύσει ή Α
σφάλεια νά συνδικαλιστώ, επώνυμα, 
κΓ έγώ νά γυρίζω καί νά καταγγέ
λω, όταν μέ έρέθιζαν, κυριολεκτι
κά, συνάδελφοι, μέ καθαρά προβο- 
κατορικό τρόπο γιά νά μέ κάνουν 
νά χάσω τήν αύτοκυριαρχία μου, 
γιατί δέν μπαίνω στο ψηφοδέλτιο 
άλλά, «άρκοΰμαι στά ώραΐα λογοτε-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 11ην ΣΕΛ.)

σφαλώς, τό Δ.Σ. έλησμόνησε νά 
διορθώση τά γραπτά πού τής παρέ
δωσε ό συντάκτης τοΰ άπολογισμού 
προχρονολογημένα διότι άσφαλώς 
δέν μπορεί νά άγνοή αύτό πού γνω
ρίζουν δλοι οί συνάδελφοι, δηλ. δτι 
οί αυξήσεις πού πέτυχε ή διοίκησις 
τής ΟΤΟΕ ήσαν οί ύψηλότερες άπό 
όλες δσες έχουμε πάρει ποτέ μέχρι 
σήμερα. Ήσαν 32% μέχρι τό τμή
μα μισθού δραχ. 5.000, 24% άπό 
5.001 — 6.000 καί 16% άπό τάς 
6.001 καί άνω. Άκόμη, προσαυξή
θηκε άπό 20% έως 50% τό έπίδομα 
μικρομισθίων καί β) δτι τό ώρά- 
ριον Κέντρου καί ’Επαρχίας τό ε
πέλυσε τό άπερχόμενον Δ.Σ. Λυπού
μαι άλλά δέν είναι άληθές. Τό ε
πέλυσε ή ΟΤΟΕ καί τό γνωρίζει αύ
τό πολύ καλά τό Δ.Σ. Γνωρίζει ό
τι ή ΟΤΟΕ έκανε συνεχή διαβήμα
τα πρός τήν Διοίκησίν μας, τόν κ. 
Άνδρεάδην, τόν κ. Κωστόπουλον, 
τόν κ. Αώλον τής Γενικής Τραπέ
ζης καί δλους τούς άλλους Τραπε- 
ζίτας. Γνωρίζει πολύ καλά τό Δ.Σ. 
τίς παραστάσεις μας, τίς σχεδόν 
καθημερινές, πρός τούς Υπουργούς 
Συντονισμού καί Άπασχολήσεως κ. 
κ. Π. Παπαληγούρα καί Κ. Λάσκα- 
ρην. Γνωρίζει άκόμη πολύ καλά τό 
Δ.Σ. δτι ή ΟΤΟΕ έκάλεσε τούς 
Νομικούς της Συμβούλους οί όποιοι 
μέ γνωματεύσεις των μάς είπαν δτι 
μπορούμε νά διεκδικήσουμε καί δι- 
καστικώς τό θέμα είτε στά πολιτι
κά δικαστήρια είτε στά Διαιτητικά 
σάν έγερσιν συλλογικής διαφοράς. 
Αύτά δλα, άποδεικνύονται άπό τά 
έπίσημα έγγραφα, τά άρχεΐα καί 
τά πρακτικά τής ΟΤΟΕ, άπό τά εύ- 
χαριστήρια τηλεγραφήματα όλων 
τών άδελφών Συλλόγων πρός τήν Ο. 
Τ.Ο.Ε., άπό τήν ιδίαν, τέλος τήν 
έγκύκλιον τής Τ ραπέζης μας, ή ο
ποία άναγράφει «κατόπιν συμφωνί
ας τών Διοικητών δλων τών Τραπε
ζών» κλπ. Καί έχομεν τό δικαίωμα 
νά έρωτήσωμεν τό Δ.Σ. Μέ ποιον 
δικαίωμα, κύριοι, δέν τά άναφέρετε 
αύτά είς τό Προσωπικόν; Είναι αύ
τό, ναί ή δχι, παραχάραξις τής ι
στορίας;

γ) Ά μ ε σ ο ι στόχος 
καί προοπτικά! τ ο 0 j 
Συλλόγου μας.

Όλα αύτά, τά όποια άνέφερα 
μέχρι τώρα, συνάδελφοί μου, άπο- 
τελοΰν ιστορίαν. Χρήσιμον μέν διά 
τήν γνώσιν καί τήν κρίσιν, άλλά ι
στορίαν. ’Εμείς δμως οφείλουμε νά 
άτενίζωμεν τό μέλλον καί νά προ- 
γραμματίζωμεν τάς ένεργείας, τάς 
διεκδικήσεις καί τούς στόχους μας. 
Διαφορετικά, θά έχουμε μείνει στα
τικοί. Θά έχουμε γίνει άπολιθώμα- 
τα. "Ας δοΰμε μαζί τίς άμεσες έπι- 
διώξεις μας, πού διακρίνονται σέ 
γενικώτερες καί ειδικές. Οί πρώτες, 
άφοροΰν ολόκληρον τόν Κλάδον μας 
δπως είναι οί αυξήσεις τών άποδο- 
χών μας, ή αύτόματος τιμαριθμική 
αναπροσαρμογή τών μισθών μας, ή 
έφαρμογή τής πενθημέρου έβδομά- 
δος εργασίας κλπ. Οί δεύτερες, ά
φοροΰν τήν Τράπεζάν μας καί εμάς. 
Σ’ αυτές, άναμφισβητήτως, περιλαμ
βάνονται τρία θέματα τεράστιας ση
μασίας πού θά έπη ρεόσουν σημαν
τικά τό μέλλον μας σάν έργαζομέ
νων. Θέματα πού προβάλλουν μέ έ- 
πιτακτικήν, μέ άμεσον προτεραιό
τητα. Είναι δέ αύτά, ή τύχη τών 
Ασφαλιστικών μας φορέων καί ή 
ένοποίησίς των, ή ριζική τροπο- 
ποίησις τοΰ όργανισμοΰ ύπηρεσίας 
καί ή έπαπειλουμένη διάκρισις τοΰ 
Προσωπικού σέ πτυχιούχους καί μή 
πτυχιούχους. Καί έπί τών τριών αύ
τών θεμάτων αί άπόψεις τόσον έμοΰ 
δσον καί τών συνεργατών μου είναι 
γνωστοί άπό τό παρελθόν καί είς 
χρόνον άνύποπτον. Οί άσφαλιστικοί 
φορείς πρέπει νά ενοποιηθούν καί 
νά έξυγιανθοΰν. Είναι ή ίερωτέρα 
κατάκτησις τοΰ Προσωπικού, έξα- 
σφαλίζουν τήν προστασία τής υγεί
ας καί τοΰ γήρατος σέ μάς καί 
τήν οίκογένειάν μας καί απαγορεύε
ται άπολύτως οίοσδήποτε λανθασμέ
νος χειρισμός. Άναμένομεν τίς προ
τάσεις τής Διοικήσεως τής Τραπέ
ζης, θά τίς μελετήσω μεν μέ τήν έ- 
πιβαλλομένην σοβαρότητα, θά δια
πιστώσουμε έάν μάς έξασφαλίζουν 
πλήρως καί άπολύτως δχι μόνον έ
ναντι τοΰ παρόντος, άλλά καί έναν
τι τοΰ μέλλοντος καί θά πάρουμε 
δλοι μαζί, μέ συναίσθησιν ευθύνης, 
τάς άποφάσεις μας. Ό οργανισμός 
ύπηρεσίας, είναι ό καταστατικός 
χάρτης τών δικαιωμάτων καί ύπο- 
χρεώσεών μας σάν έργαζομένων. 
Είναι άπηρχαιωμένος, άρτηριοσκλη- 
ρωτικός, άπολίθωμα μιάς κάποιας 
άλλης έποχής, μιάς κάποιας άλλης 
Τραπέζης. Χρειάζεται αυτός καί ό 
κανονισμός συντάξεως φύλλων ποιό
τητας ριζικήν τροποποίησιν. Γιά νά 
μπή, επιτέλους, καινούργιο πνεΰμα 
καί ιδέες στήν Τράπεζα. Τέλος, γιά 
τό θέμα πού συγκλονίζει σήμερα τό 
Προσωπικό, τό θέμα πτυχιοΰχοι — 
μή πτυχιοΰχοι, έχουμε άσχοληθή ά
πό τό έτος 1972, τόσο μέ άνακοι- 
νώσεις μας δσο καί μέ ομιλίες ά
πό τό βήμα τής Γ.Σ. Καί διεκδικοΰ- 
με τό δτι μόνον έμεΐς είχαμε κάνει 
καί τήν πρόβλεψιν διά τοΰ τί έρχε
ται, άλλά καί είχαμε προτείνει δη
μοσίςι, συγκεκριμένα μέτρα πρός 
άντιμετώπισίν του. Ένδεικτικώς ά- 
ναφέρομεν δτι σέ άνακοίνωσίν μας

τής 30.10.72 γράφαμε «έφιαλτικόν 
όραμα κατέστη ή ομαλή υπηρεσια
κή έξέλιξις, ίδίςι μετά τάς τελευ
ταίας πλασματικάς προωθήσεις καί 
τήν έπελθοΰσαν πλήρη συμφόρησιν 
είς τάς όργανικάς υπηρεσιακός βα
θμίδας. Καί πάντα ταΰτα έχουν ώς 
αποτέλεσμα τήν παρατηρουμένην 
είς ολόκληρον τήν ιεραρχίαν διάχυ- 
τον πικρίαν καί άπογοήτευσιν καί 
τόν άνησυχαστικόν ρυθμόν τών ύ- 
ποβαλλομένων καθημερινώς παραι
τήσεων». Αύτά έγράφαμεν τό έτος 
1972. Είς τάς 5.3.73 καί είς τάς 
24.3.73 έπροτείναμεν λύσεις διά 
τήν ομαλήν καί άπρόσκοπτον ύπη- 
ρεσιακήν έξέλιξιν καί τήν ϊσην με- 
ταχείρισιν ολοκλήρου τοΰ προσωπι
κού. Έπροτείναμεν αξιοκρατικήν ε
πιλογήν καί έπανένταξιν τοΰ προ
σωπικού. Πότε δλα αύτά; 'Όταν 
δλοι οί μεγάλοι ήσαν σιωπηλοί στο 
θέμα αύτό. Άς σταματήσουμε δ
μως μέχρις έδώ μέ τό παρελθόν, 
γιά νά μή ρίξουμε λάδι στή φωτιά. 
Καί έπί τέλους, άς πούμε δλοι τή 
γνώμη μας γύρω άπό τό θέμα, υ
πεύθυνα καί δημόσια, καί δχι μέ μι- 
σόλογα γιά λόγους ψηφοθηρικούς. 
Δηλώνουμε εύθέως. Πιστεύουμε είς 
τήν μόρψωσιν, γιατί δέν εΐμεθα σκο- 
ταδισταί. Γ Γ αύτό, πασχίζουμε Ο
λοι νά στείλουμε τά παιδιά μας στά 
σχολεία καί στά Πανεπιστήμια. Γ ιά 
ένα καλύτερο αύριο καί δχι μόνο 
γιά νά γράφουνε Πολυτεχνεία. Ά- 
ποδεχόμεθα δλοι, καί ό Σύνδεσμος 
μή πτυχιούχων μαζί, δτι δσα πήραν 
οί συνάδελφοι πτυχιοΰχοι δέν πρό
κειται νά έπιχειρήση κανείς νά τά 
πάρη πίσω. Είναι κεκτημένον δι
καίωμα. Διαφωνοΰμεν καί εΐμεθα 
άντίθετοί στήν άποψη δτι τό προ
σωπικόν τής Τραπέζης πρέπει νά 
διαιρεθή σέ Α καί Β κατηγορίαν, 
καί νά καταλαμβάνωνται οί ανώτε
ρες καί άνώτατες θέσεις μόνον ύπό 
πτυχιούχων. Στήν Τράπεζα προχω- 
ράμε καί διακρινόμεθα δχι μόνον 
καί άποκλειστικά άπό τά τυπικά 
προσόντα πού διαθέτει ό καθένας 
άπό μάς, άλλά άπό τίς έξετάσεις 
πού δίνουμε καθημερινά επάνω στή 
δουλειά μας. Συμφωνοΰμεν στο δτι 
διά τήν αύτήν προσφερομένην εργα
σίαν πρέπει νά ύπάρχη ή αύτή ά- 
μοιβή. ιΚαί οφείλει ό εργοδότης νά 
έκπληρώση τάς υποχρεώσεις του, 
πού άπορρέουν άπό τήν 100 διε
θνή σύμβαση καί άπό έπιταγή τοΰ 
νέου Συντάγματος. Τέλος, δσον ά
φορά τήν γεφύρωση τοΰ χάσματος, 
πού προήλθε άπό τήν προώθηση τών 
πτυχιούχων, όμολογοΰμεν δτι τό 
θέμα δέν είναι απλό, γιατί είναι θέ
μα κοινωνικό. Μία λύσις είναι ή δη
μιουργία σχολών. Μιά άλλη είναι ή 
έπανένταξις, πού είχαμε προτείνει 
τό 1973. Έάν ύπάρχη άλλη έφι- 
κτή λύσις, άς τήν προτείνει δποιος 
συνάδελφος τήν σκεφθή γιά νά τήν 
συζητήσουμε δλοι καλόπιστα καί νά 
τήν υιοθετήσουμε δλοι μαζί. Βέβαια 
δχι αύτή πού έπρότεινε ό Σύνδε
σμος τών μή πτυχιούχων γιά προ
ώθηση μόνον τών προσληφθέντων 
προ τοΰ 1966 συναδέλφων. Τούτο 
δέ, δχι μόνον γιατί δέν λύνει τό θέ
μα αύτό, άλλά άντιθέτως, τό περι
πλέκει μέ τήν ύποδιάκρισιν τών μή 
πτυχιούχων σέ προσληφθέντας προ 
καί μετά τό έτος 1966.

Τελειώνοντας, οφείλω ώρισμένας 
διευκρινήσεις πρός τούς συναδέλ
φους μου. 1 ) Έάν έξελέγην στό Δ. 
Σ. τοΰ Διεθνούς Γραφείου Εργασί
ας ή δχι. Ναί, έξελέγην στήν συν- 
εδρίασιν τής 11.6.75 στή Γενεύη, 
σάν άναπληρωματικόν μέλος. Είς 
χεΐρας μου έχω ήδη τήν ήμερησίαν 
διάταξιν μέ δλα τά σχετικά μέ τήν 
πρώτην συνεδρίασιν τοΰ Δ.Σ. Έάν 
μέχρι σήμερον δέν έχω προβή είς 
καμμίαν ύπεύθυνον δήλωσιν, παρά 
τήν λίαν τιμητικήν διάκρισιν, τού
το οφείλεται είς τό γεγονός δτι μέ 
σεμνότητα δεχθήκαμε τήν έκλογήν, 
διά λογαριασμόν τών Ελλήνων έρ
γαζομένων. 2) Ναί, διωρίστηκα Γε
νικός Γ ραμματεύς τής ΟΤΟΕ καί 
Αναπληρωτής Γενικός Γ ραμματεύς 
τοΰ άνωτάτου συνδικαλιστικού ορ
γάνου τής χώρας μας, τής ΓΣΕΕ, 
έπί (Κυβερνήσεως Εθνικής Ένότητος 
καί μετά σύμφωνον γνώμην 50άδος 
τούλάχιστον συναδέλφων μας. Έχω 
ήρεμον τήν συνείδησιν, δτι έργάζο- 
μαι διά τά συμφέροντα τών συνα
δέλφων μου καί μόνον γι’ αύτά. Έ
άν κάποιος γνωρίζη κάτι άντίθετον 
παρακαλώ νά τό άναφέρη στήν Γ. 
Σ. γιά νά τό πληροφορηθώ καί έ
γώ, μήπως κάπου έχω κάνει λάθος 
καί 3) είναι άδικες καί άκατανόη
τες οί έναντίον μου έπιθέσεις διά 
τό χρονικόν διάστημα πού ύπήρξα 
ό έκλεγμένος Γενικός Γ ραμματεύς 
τοΰ Συλλόγου μας πρό τής 21.4. 
1967 μέ τό 70% περίπου τών ψή
φων τοΰ προσωπικού. Έάν ύπάρχη 
κάτι συγκεκριμένον καί άτομικόν, 
παρακαλώ νά άναφερθή. Έάν πάλι 
είναι κάτι Συλλογικόν, δηλ. άφορά 
τό σύνολον, τοΰ τότε Δ.Σ., πάλι 
παρακαλώ νά άναφερθή καί έγώ 
θά άναλάβω τάς εύθύνας δΓ δλους, 
έστω καί αν ήμουν ένα μέλος μέσα 
στά είκοσι ένα, έστω καί άν πάνω 
άπό τά μισά μέλη έκείνου τοΰ ΔΣ 
παρευρίσκονται σήμερα μέσα είς 
τήν αίθουσαν αύτήν, έστω καί αν 
αύτά άνήκουν σήμερα στόν κ. Πί- 
σκοπο, στόν κ. Γ ιαννακόπουλο, 
στόν κ. Διλιντά ή στούς μή πτυχι-
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ούχους. Ελπίζω βέβαια, έάν θά ά- 
ναφερθή κάτι, νά είναι υπεύθυνον, 
καί δχι κάποια άνυπόγραφος αί- 
τησις 4 Συλλόγων τού Προσωπικού 
που πληροφορούμαι ότι περιφέρουν 
ώρισμένοι εις τούς διαδρόμους. "Ας 
άναμείνωμεν λοιπόν. Τούς επώνυ
μους κριτάς. "Αν ύπάρχουν.

Συνάδελφοί μου,

Προσφάτως άπευθύναμε εκκλη- 
σιν προς δλα τα ύποψήφια σχήμα
τα διά ενότητα. Πιστεύουμε, έστω 
και αύτήν την τελευταίαν στιγμήν, 
οτι, έν όνόματι των συμφερόντων 
μας σάν εργαζομένων, πρέπει νά άρ 
θούμε στο ύψος των περιστάσεων. 
Πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε δλοι 
ότι διερχόμεθα κρίσιμες ώρες πού 
θά σημαδέψουν άποφασιστικά το 
μέλλον μας. Αύριο, ’ίσως είναι άρ- 
γά. "Ας βρούμε λοιπόν εκείνα τά 
πολλά σημεία πού μάς ένώνουν καί 
όχι εκείνα τά λίγα πού μάς χωρί
ζουν. "Ας δώσουμε δλοι τά χέρια 
καί ας άγωνιστοΰμε γιά ένα Σύλ
λογο δημοκρατικό, δυνατό, ανεξάρ
τητο άπό Κυβερνήσεις, πολιτικά 
κόμματα καί εργοδοσία. "Εναν Σύλ 
λογο εις τον όποιον θά εκπροσω
πούνται οί συνάδελφοι, χωρίς ιδεο
λογικές διακρίσεις καί χωρίς τήν 
διάκριση τού φύλλου, τού βαθμού ή 
τού άν έχουν ή όχι πτυχίον. Τότε, 
ασφαλώς, θά μεγαλουργήσουμε καί 
πάλι, ξανακερδίζοντας τήν πρωτο- 
πορεία στο συνδικαλιστικό κίνημα 
τής χώρας μας. Άλλοιώς θά είμα
στε άξιοι τής τύχης μας.

Σάς ευχαριστώ πού μέ άκούσα- 
τε.
(Ζωηρά παρατεταμένα χειροκροτή

ματα) .

ΜΕΡΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Έξ άλλου, ό κ. Παν. Θεοψ.α- 
νόπουλος, μετά τήν ομιλία τού 
κ. Σπ. Διλιντά άπηύθυνε προς 
αυτόν τά κατωτέρω ερωτήματα, 
επί ώρισμένων σημείων τής ο
μιλίας του.

κ. ΠΑΝ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Συνάδελφε Διλιντά, γνωριζόμα
στε χρόνια, έχουμε καθίσει στο ίδιο 
τραπέζι τοϋ Δ.Σ. χρόνια. Γνωρίζω 
οτι πιστεύεις στην άλήθεια, γι’ αυ
τό, σέ παρακαλώ, δώσε προς τήν 
Γ.Σ. ώρισμένες διευκρινήσεις γιά 
νά διάλυσης έσύ, όχι εγώ, τά ερω
τηματικά πού έδημιούργησε ή ομι
λία σου. Διευκρίνησις πρώτη. Κατη
γόρησες τό ΔΣ τής περιόδου 1967 
—69 γιατί δέν παραιτήθηκε, σάν 
ένδειξι διαμαρτυρίας, μόλις έγκα- 
θιδρύθηκε ή δικτατορία στην χώρα 
μας. Σέ ερωτώ, είναι αλήθεια, ναι 
ή όχι, ότι λίγες μέρες μετά τις 21.
4.-67 συνεκλήθη μία σύσκεψΐς στην 
όποια πήρες μέρος καί έσύ καθώς, 
άπ’ 6,τι θυμάμαι πρόχειρα τώρα, ό 
Ντίνος Π ουλής, ό Νοιντας Μαυρου- 
λίδης, ό Παναγής Θοδωράκης, ό 
Γιώργος Τσοκόπουλος, δ Θόδωρος 
Σαλίμπας καί άλλοι συνάδελφοι, ό
που μάς άνεκοινώθη ή πρόθεσίς μας 
νά παραιτηθούμε; Είναι αλήθεια, 
ναι ή όχι, ότι εσείς, συνάδελφε Δι- 
λιντά, είσαστε έξ εκείνων πού είση- 
γήθησαν ότι έπρεπε νά παραμείνουμε 
στη Φέσι μας γιά νά περισώσουμε 
ότι μπορούσαμε; Είναι αλήθεια, ναι 
ή όχι, ότι μόνο κάτω· άπό τη δική 
σας πίεση αναθεωρήσαμε τήν αρχι
κή άπόφασί μας καί πήραμε, τότε, 
τό δρόμο προς τόν Γολγοθά μας; 
Αυτά όλα, παρέλειψες νά τά πής 
στη Γ.Σ. συνάδελφε Διλιντά. Διευ- 
κρίνησις δεύτερα. Κατηγόρησες, φί
λε μου Σπΰρο, τό Δ.Σ. εκείνης τής 
περιόδου ότι άπό φόβο καί δειλία 
δεν έ κήρυξε αγώνα γιά «τή λαϊκή 
κυριαρχία ενάντια στη χούντα». 
Πριν απαντήσω έπ’ αυτού, συνάδελ
φε Διλιντά, σέ έρωτώ ευθέως. Εί
χες επανελθεί στην Τράπεζα έπί δι
κτατορίας. Κατά τήν περσινή Γ.Σ. 
τού Συλλόγου μας ήσουν παρών. Θυ
μάμαι, μάλιστα, ότι. καθόσουνα σέ 
κείνη τή θέσι απέναντι. Γιατί έσύ, 
συνάδελφε Διλιντά, όχι μόνο δέν εί
πες τότε αυτά πού λες τώρα, αλλά 
ούτε κάν ανέβηκες στο βήμα. Γιατί 
φίλε μου Σπΰρο; Καί κάτι ακόμη. 
Είναι αλήθεια, ναι ή όχι, ότι τήν 
προηγούμενη ημέρα τής Γ.Σ. πού 
είμαστε όλοι μαζί, γιατί δέν πάψαμε 
όλα αυτά τά χρόνια νά είμαστε ό
λοι μαζί, καί άνεκοίνωσα, τήν πρό- 
θεσίν μου νά καλωσορίσω τούς άπο- 
λυθέντας συναδέλφους πού είχαν ε
πανελθεί ήδη στήν Τράπεζα μέ ά- 
ποτρέψατε γιά λόγους, όπως είπατε, 
σκοπιμότητας; Ναι ή όχι, συνάδελφε 
Διλιντά; Καί αυτά μέν γιά λογαρια
σμό τοΰ Δ.Σ. τής περιόδου 1967— 
1969 τού όποιου, δέν θά πρέπει νά 
σάς διαφεύγει τό γεγονός, ότι ήμουν 
1 μέλος στά 21. Διευκρίνησις τρίτη. 
Είπατε, συνάδελφε Διλιντά, ότι όσοι 
έσυνδικαλίσθησαν κατά τήν δικτατο
ρίαν είχαν, κατά τεκμήριου, τό «πρά
σινο φώς τής Γενικής ’Ασφαλείας | 
καί τής ΚΤΠ». Βαριά ή κατηγο
ρία, συνάδελφε Διλιντά, γιά πλήθος 
συναδέλφων καί δέν τήν δέχομαι 
γιά λογαριασμό όλων των συναδέλ
φων μας., ’Εκτός έάν έχετε κάτι συγ
κεκριμένο γιά έπώνυμα πρόσωπα, ο

πότε παρακαλώ νά τό αναφέρετε. 
Έρωτώ όμως, συνάδελφε Διλιντά, ή 
κατηγορία αυτή αφορά καί τά στε
λέχη τής δικής σας κινήσεως; Για
τί, απ’ ότι γνωρίζω, τουλάχιστον τά 
μισά στελέχη τής κινήσεώς σας εί
χαν συνδικαλισθή κατά τήν διάρκει
αν τής δικτατορίας μέ διάφορα ψη
φοδέλτια. Ναι ή όχι, συνάδελφε Δι- 
λιντά; Διευκρίνησις τέταρτη. Κατη
γόρησες συνάδελφε Διλιντά, τούς δι
ορισμούς πού έγιναν στά δευτεροβά
θμια καί τριτοβάθμια συνδικαλιστι
κά όργανα. Σέ έρωτώ καί παρακαλώ 
απάντησε ευθέως. Είναι αλήθεια, 
ναι ή όχι, ότι ή πρότασις γιά τόν 
διορισμό στήν ΐ)ΤΟΕ καί στήν Γ.Σ. 
Ε.Ε. δέν έγινε πρός εμέ αλλά πράς 
τόν Νώντα τόν Μαυρουλίδη; Είναι 
ά?ιήθεια, ότι, όταν ό Νώντας δέν 
μπόρεσε νά άποδεχθή γιά καθαρά 
οικογενειακούς του λόγους, ζητήθη
κε ή γνώμη πολλών συναδέλφων, 
μεταξύ τών όποιων ήσουν καί έσύ, 
καί σί όποιοι έπρότειναν εμένα; Εί
ναι αλήθεια, ότι τότε, μόνον τότε, 
δέχτηκα νά άναλάβω αυτά τό βαρύ 
έργο μέ τήν υπόσχεση όλων σας οχι 
θά μοΰ συμπαρασταθήτε στο δυσβά- 
σταχτο φορτίο μου; Καί μέ ποιούς 
άνέλαβα νά συνεργαστώ, συνάδελ
φε Διλιντά; Μέ τόν Νίκο τόν II α- 
παγεωργίου, τόν Χρήστο τόν Κα- 
ρακιτσο, τόν Όρέστη τόν Χατζη- 
βασιλείου, τόν Λουκά τόν Γιαννόπου- 
λο, τόν Μπάμπη τόν Γαλανόπουλο, 
τόν Κώστα τόν Παπαϊωάννου, πού 
όλοι είχαν περάσει άπό τά κρατητή- 
ρια τής Γενικής ’Ασφαλείας, τις 
Στρατιωτικές φυλακές τοΰ Μπογια- 
τίου, τήν εξορία τής Γυάρου. Είναι 
ή δέν είναι έτσι, φίλε μου Σπΰρο; 
Γιατί, ξέχασες νά τά πής όλα αυτά 
στή Συνέλευση;

Λοιπόν, συνάδελφε Διλιντά, μπο
ρείς νά δώσης αυτές τις διευκρινή- 
σεις είς τό Σώμα;

κ. ΣΠ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Κύριοι συ
νάδελφοι, θά απαντήσω είς τά έρω- 
τήματα πού έθεσε ό κ. Θεοφανόπου- 
λος.

Είναι αλήθεια ότι τις πρώτες μέ
ρες τής δικτατορίας, συνεζητήσαμεν 
καί ειπαμεν τί είναι προτιμώτερον νά 
γίνη. Νά παραιτηθή τό Συμβούλιον, 
ή νά μείνη γιά νά περισώση ότι εί
ναι δυνατόν. Καί όχι νά γίνεται ευ
χολόγιο τής δικτατορίας Έάν δέν εΐ 
ναι αληθινά όσα διάβασε ό κ. Ρωσ- 
σέτης, αίρω τήν παρατήρησιν. Καί 
τήν έκανα έπειδή ό κ. Ρωσσέτης ά- 
νέγνωσεν αυτά τά δύο πρακτικά. 
Ναί, νά μείνη τό Συμβούλιον γιά τά 
περισώση καί όχι νά ύμνολογήση.

ΕΝ ΜΕΛΟΣ : (Όμιλεϊ μακράν τοΰ 
μικροφώνου μή άκουόμενος).

κ. ΣΠ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: "Οχι κάνε
τε λάθος, δέν συναντηθήκαμε τά 
πρώτα χρόνια μαζί. Συναντοιμεθα 
μετά δύο χρόνια.

Δεύτερη έρώτηση. Γιά τους διαρι- 
σμούς, ναί έπρεπε κάποιοι νά έπιφορ- 
τισθούν τό βάρος, νά αντικαταστή
σουν τούς χουνυτικούς. ’Αλλά, διορι
σμένος σέ ένα πόστο έχει μιαν απο
στολήν. Καί ή αποστολή τότε ήτο 
διενέργεια τό συντομώτερσν είς τά 
Συνδικάτα, εκλογών, ούτε ώστε νά 
περιέλθουν αυτά είς τούς γνήσιους 
εκπροσώπους.

Έφ’ όσον είδατε ότι δ κ. Λάσκα- 
ρης μέ τό Νομοσχέδιο αυτό παρα
τράβαγε, έπρεπε νά παραιτηθήτε. 
Καί νά πήτε, κύριε Λάσκαρη. έμείς 
δέν δεχόμεθα νά παρατείνωμεν τήν 
ζωήν τής χούντας έπί 15 μήνες.

κ. ΣΠ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Νομίζω συ 
νάδελφε Θεοφανόπουλε ότι σάς ά- 
πήντησα. Μέ συγχωρείτε μία διευ- 
κρίνισις ακόμα άπό λάθος τής γλώσ
σας μου. Τό έχουμε γράψει αυτό είς 
τήν άνακοίνωσιν. Ρίπτουμε ευθύνες 
μονάχα είς τούς ήγέτας. Διότι αυ
τοί έγνώριζον τά πράγματα καί είχαν 
ϋποχρέωσι νά καθοδηγούν καί τούς 
άλλους.

★
'Τπό τού συν. Θεοφανοπούλου ά- 

πεστάλη πρός τό Δ.Σ. τού Συλλό
γου ή κατωτέρω επιστολή, κοινοποι 
ηθεΐσα πρός τόν Πρόεδρον και 
τούς Γραμματείς τής Γεν. Συνε- 
λεύσεως ώς καί τήν ’Εφορευτικήν 
’Επιτροπήν τοϋ Συλλόγου μας.

Έν Άθήναις τή 18.11.75 
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Άναφερόμενος είς τό ύπό τοΰ συ
νάδελφου ’ Αλ. Ρωσσέτη κατατεθέν 
κείμενον είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν 
τοΰ Συλλόγου μας τής 10.11.1975, 
παρακαλώ νά διευκρινισθή ο τ ι 
τούτο είναι, ανυπόγρα
φο ν, κείμενον τών τεσ
σάρων Συλλόγων τοΰ 
Π ροσωπικού τής Τ ρα
π έ ξ η ς μας, ούδεμίαν σχέσιν 
έχον μέ εμέ προσωπικώς. ’Άλλωστε, 
ή αύθεντικότης τοΰ εγγράφου τούτου, 
ώς γνωστόν, αμφισβητείται ύπό πάν
των τών μελών τών τότε Δ.Σ. τών 
Συλλόγων.

Ταΰτα, πρός άποκατάστασιν τής α
λήθειας καί πρός ένημέρωσιν τών 
συναδέλφων έπί τών χρησιμοποιουμέ- 
νων, ύπό ένίων άτόμων, μεθόδων.

Ή παροΰσα, παρακαλώ, νά δημο- 
σιευθή είς τήν αμέσως προσεχή

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ.
Μετά Συν)κών χαιρετισμών

ΠΑΝ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΤΛΟΣ

Κύριοι συνάδελφοι, δέν Θά ασκή
σω κριτική έπί τών πεπραγμένων 
τοΰ Δ.Σ. δεδομένου οτι, τό Θέμα 
έχει έξαντληθεΐ άπό τούς προλαλή- 
σαντας έκλεκτούς συναδέλφους. Θά 
μιλήσω δμως, γιά ένα θέμα, τό ό
ποιον, τά συνδικαλιστικά μας όργα
να, τό ένθυμοΰνται, μόνον, κατά τήν 
ή μέραν τής συνελεύσεως. Είναι τό 
θέμα των πολεμιστών τού Νόμου 
751)48 καί 1836)52. Οϊ συνάδελ
φοι αυτοί, έκπληροΰντες τό πρός 
τήν πατρίδα, καθήκον των, κατά τάς 
χαλεπάς διά τό "Εθνος ή μέρας, άπό 
τής άπελευθερώσεως, έκ τών στρα
τευμάτων Κατοχής καί μέχρι τής 
λήξεως τοΰ συμμοριτοπολέμου, ύπη- 
ρέτησαν ύπό τά όπλα 4 μέ 5 έτη.

Τό γεγονός αυτό, κ. συνάδελφοι, 
εΐχεν όδυνηράς συνέπειας, διά τήν 
σταδιοδρομίαν τών πολεμιστών, διό
τι άπώλεσαν τήν δυνατότητα άπο- 
περατώσεως τών σπουδών των, είς 
Άνωτάτας Σχολάς, έτι πλέον, έδι- 
ωρίσθησαν είς τήν Τράπεζαν εις ή- 
λικίαν περίπου 30 έτών. Είς μερι
κήν άναγνώρισίν των, είχε ψηφισθή 
ύπό τής Πολιτείας, τό Νομοθετικόν 
διάταγμα 4548)66 δΓ οΰ έπροβλέ- 
πετο 2 έτών στρατιωτικής ύπηρε- 
σίας, ώς πραγματική τοιαύτη έν 
τή Τραπέζη. ’Επί πλέον, λόγφ 
προσμετρήσεως, έν τφ μεταξύ, δώο 
έτών ύπηρεσίας είς τούς συναδέλ
φους, μή πολεμιστάς, λόγψ τής κα- 
ταργήσεως τής προσωπικότητας καί 
μέχρι τής ψηφίσεως τού Νομοθετικού 
Διατάγματος, 4528)66.

Άνερχομένη ή Χούντα είς τήν αρ
χή, διά Νομοθετικού Διατάγματος 
της, κατάργησε άφ’ ής ΐσχυσε τήν 
διετή προώθηση τών πολεμιστών, 
βάσει τοΰ Ν. 4547)66 μέ αποτέλε
σμα, νά έκπέσουν τού βαθμού των 
όσοι έξ αυτών εΐχον προαχθεΐ, λό- 
γορ συμπληρώσεως χρόνου πρός προ 
αγωγή, ή νά αποστερηθούν τής πα- 
ρασχεθείσης οικονομικής προσαυξή- 
σεως, καί νά έρθουν είς τήν ’ Επετη
ρίδα, κατά 2 χρόνια ένωρίτερα, οί 
συνάδελφοι, οϊ μή στρατευθέντες, οί 
όποιοι, καίτοι, θυσίας δέν ύπέστη- 
σαν καί ευκαιριών προωθήσεως είς 
έργα ειρηνικά, άπήλαυσον.

Κατά τήν κατάργησιν τοΰ ,Νόμου 
αύτοΰ, δέν τόλμησε, κανείς, κ. συ
νάδελφοι, νά θέση τό θέμα ώμά, έ
πί Δικτατορίας. ’Ίσως φοβήθηκαν 
τήν θεσούλα τους, ’ίσως γιατί έσυν- 
θηκολόγησαν, μέ τήν απόφαση τής 
Χούντας. Είχαν δμως μίαν άπάντη- 
σιν πού έδιδαν είς τούς πολεμιστάς. 
«Θέμα πολιτείας». Καί αν παραδε
χθούμε, κ. συνάδελφοι, οτι αυτό ή
ταν θέμα Πολιτείας, ή προσωρινό
τητα, πού δέν άπεδόθη είς τούς πο- 
λεμιστάς, δέν ήταν θέμα πολιτείας. 
"Αρα είναι θέμα Διοικήσεως καί 
Συλλογικής μας ήγεσίας. Σάς άνα- 
γινώσκω σχετικό ύπόμνημά μας 
πρός τήν Διοίκησι τής Τραπέζης 
μας.

Πολεμισταί Ν. 751)48 καί 1836 
τοΰ 1951.

Είναι γνωστόν δτι άπό τοΰ έτους 
1948 καί εντεύθεν προσελήφθησαν 
είς -τήν Τράπεζαν ύπάλληλοι έχον- 
τες τήν ιδιότητα τοΰ πολεμιστοΰ, 
κατά τάς διατάξεις τών 'Νόμων 751 
τού 1948 και 1836)51, είτε κατό
πιν Δημοσίου διαγωνισμού είτε α- 
νευ τοιούτου.

Είς άμφοτέρας τάς 
περιπτώσεις, ούτοι άπό 
τής προσλήψεώς των καί είς ανα
γνωρίσω τών ’Εθνικών ύπηρεσιών 
των, έτυχον προνομιακής μεταχειρί- 
σεως, παραμείναντες είς προσωρινό
τητα, ύπό τήν μορφήν πάντοτε τής 
προωθήσεως μόνον έ ν έτος 
έναντι τής έκ τοΰ οργανισμού προ- 
βλεπομένης διετούς παραμονής, δΓ 
δλους τούς προσλαμβανομένους ύ- 
παλλήλους είς τήν Τράπεζαν, τούς 
μή έχοντας τήν ιδιότητα τού πολε- 
μιστοΰ (Έγκ. Δ)νσεως No 82)51 
και 68)52).

Κατ’ ακολουθίαν ό 
πολεμιστής ύπάλλ ή
λο ς προηγείτο τοΰ προσληφθέν- 
τος τόν αυτόν χρόνον συναδέλφου 
του μή πολεμιστοΰ, κατά έν έτος, 
δσον αφορά τήν συμπλήρωσιν χρό
νου κρίσεως πρός προαγωγήν.

Καί τό ετήσιον τούτο προβάδι
σμα διετηρήθη καί παρηκολούθησε 
τόν πολεμιστήν καθ’ δλην τήν με- 
τέπειτα έξέλιξίν του μέχρι τοΰ έ
τους 1966 δτε διά τού Ν.Δ. 4528)
1966 κατηργήθη ή όργανικώς καθι- 
ερωθεΐσα διά τούς προσληφθέντας 
μή πολεμιστάς διετής 
προσωρινότης.

Κατόπιν τούτου οί 
διωρισμένοι έως τότε μή πόλε μ ι- 
σταί προωθήθησαν κατά δύο έτη 
χωρίς παραλλήλως δμως νά προα- 
χθώσιν ώ ς έ δ ε ι κατά δύο 
έτη καί οί διωρισμένοι δυνάμει τών 
Ν. 751)48 καί 1836)51 ώς π ο- 
λ ε μ ι σ τ α ί, διότι ή ύπηρεσία 
τής Τ ραπέζης ώς μή ώφειλε συνε- 
ψήφισε τό έν έτος, τό όποιον είς 
άναγνώρισίν τών πρός τήν Πατρί
δα ύπηρεσιών των, τούς είχε χαρι- 
σθή, έκ τής καθιερωμένης διετούς 
προσωρινότητος.

Ο ί τ ω άπώλεσαν οι 
συνάδελφοι πολεμισταί τό ετήσιον 
προβάδισμα, έξομοιωθέντες βαθμο
λογ ικώς μέ τούς μή πολεμιστάς 
συγχρόνους των.

’Ενδεχομένως ή ύ
πηρεσία τής Τραπέ
ζη ς νά ένήργησε ούτω, έπεκτεί- 
νουσα τήν ίσχύν τοΰ Ν.Δ. 199)67 
τό όποιον κατήργησε τήν διά τού 
Ν.Δ. 4547)66 δοθείσαν διετή προ- 
ώθησιν είς τούς πολεμιστάς. Ά λ- 
λ’ έπειδή ή έ τ η σ ί α 
προώθησις είς τούς συνα
δέλφους πολεμιστάς δέν έδόθη διά 
Νόμου, άλλ’ οίκείςι βουλήσει τής Τρα 
ττέζης, έμφανίζεται ή 
Τράπεζα ήδη ώς α
νακαλούσα τήν πρός τούς πόλε μι
στός χορηγηθεΐσαν ώς 
δ ώ ρ ο ν, έτησίαν προώθησιν καί 
ώς μετανοούσα διότι πάντοτε πα- 
ρέσχεν είς αυτούς ποιόν τινα ιδιαι
τέραν μεταχείρισιν λόγφ τής ίδιό- 
τητός των ώς πολεμιστών έπισύρου- 
σα δυσμενή κριτικήν τής Κοινής γνώ-
μης-

Π ο λ λ φ μάλλον έτι, 
διότι διετηρήθη έν 
Ισχύ ϊ, τό περί καταργήσεως 
τής προσωρινότητας καί περί προ
ωθήσεως τών πτυχιούχων συναδέλ
φων Νομ. Δ)γμα καί ώς είναι φυ
σικόν καί άνθρώπινον, έδημιουργή- 
θη είς τήν κατηγορίαν τών πολεμι
στών ή πικρία καί τό παράπονον 
δτι ήδικήθησαν έκ τής τοιαύτης έ- 
νεργείας τής ύπηρεσίας τής Τ ραπέ
ζης, μόνοι αυτοί, οι'τινες άν μή τί 
άλλο, έξεπλήρωσαν έναντι τής κιν- 
δυνευούσης τότε Πατρίδας μας είς 
τό ακέραιον τό καθήκον των καί 
τώρα τούς άφηρέθη καί ή ελάχιστη 
αϋτη άναγνώρισις τών αγώνων των.

’Αλλά γεννάται ευ
λογώ ς τό ερώτημα: ’Εάν δέν 
κατηργήτο ή προσωρινότης καί έάν 
δέν έπεβάλλετο ή λόγφ πτυχίου προ- 
ώθησις, θά προηγούντο ναί ή δχι, 
οί πολεμισταί κατά έν έτος τών συ
ναδέλφων των;

Άναμφισβήτως Ναί. 
’Ιδού, λοιπόν, διατί έπλήγησαν έκ 
τής άδικου έφαρμογής των Νόμων 
μόνοι έξ όλων, οί πολεμισταί. 
Και ιδού διατί ανα
κύπτει έπιτακτική ή 
άποκατάστασίς των.

Κύριε Διοικητά, οΐ προκάτοχοι 
ύμών, έλαδον ύπ’ δψιν τό προκεχω- 
ρηκός τής ήλικίας τών πολεμιστών 
καί άνεγνώρισαν είς αυτούς τό μέ
γεθος τής θυσίας καί τής ’Εθνικής 
προσφοράς των καί δι’ αυτό παρε- 
χώρησαν είς αυτούς σάν δώρον έ- 
παναλαμβάνομεν, ενός έτους προώ- 
θησιν τήν όποιαν διετήρησαν έπί 1 8 
έτη περίπου.

Βάσει τής άρχής τής διατηρήσεως 
τοΰ κεκτημένου δικαιώματος, αϊτού- 
μεθα και Σάς παρακαλοΰμεν νά δι- 
ατάξητε νά έπαναχορηγηθή ή κα
κώς άφαιρεθείσα έτησία αΰτη προ- 
ώθησις άπό τούς φιλότιμους αυτούς 
συναδέλφους πολεμιστάς.

‘Καί εΐμεθα βέβαιοι δτι, διαπνεό- 
μενος καί ύμεΐς άπό αισθήματα ύ- 
ψηλοΰ πατριωτισμού καί ’Εθνικού 
παλμού, άναλογιζόμενος τάς θυσίας 
τών πολεμιστών τάς σκοτεινός κεί
νος ήμέρας τού άγωνιζομένου διά 
τήν έπιβίωσίν του "Εθνους μας, θά 
έπιδείξητε τήν ένδεικνυομένην διά 
τήν περίπτωσιν κατανόησιν.

Έστέ δέ βέβαιος δτι ή πράξις 
αϋτη καί τό παρελθόν θά τιμήση 
καί τό παρόν θά ένθουσιάση καί διά 
τό μέλλον θά άποτελή πολύτιμον δί
δαγμα.

Έν αναμονή ίκανοποιήσεως τοΰ 
δικαίου αιτήματος τών συναδέλφων 
πολεμιστών, διατελοΰμεν...

Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ή 
πρώτη φορά, πού έχω την τιμήν νά 
άπευθύνωμαι άπό αύτοΰ έδώ τού βή
ματος στήν Γ ενικήν μας Συνέλευση, 
γιατί λόγω τής προελεύσεώς μου, 
προέρχομαι άπό τό Ύποκ) μα Λει- 
βαδειάς, δέν μπόρεσα νά βρώ άλλη 
φορά τήν ευκαιρία, νά μεταφέρω τά 
παράπονα καί τούς χαιρετισμούς 
τής Επαρχίας, στον ιερό αύτό χώ
ρο.

’Εγώ, δμως, θά ήθελα νά σταθώ 
σέ γενικότερα θέματα καί προβλή
ματα τοΰ μέλλοντος. Είναι γνωστόν, 
οτι, άπό τήν άποψη τοΰ άριθμοΰ με 
λών τοΰ Συλλόγου μας, είμαστε ένα 
άπό τά ισχυρότερα Συνδικάτα. Δια
θέτουμε σήμερα, τήν έκπληκτική δύ
ναμη των 8.500 εργαζομένων, καί 
έν πλήρει ένότητι αύταί αί έργατι- 
καί δυνάμεις θά μποροΰσαν νά νά ά 
ποτελέσουν τόν κυματοθραύστη κά
θε έργοδοτκής προσπάθειας, γιά 
τήν διάσπασή τους.

Καί έδώ άκριβώς, θέλω νά στα
θώ καί νά κάνω τήν καλόπιστο κρι
τικήν. Ή άπερχομένη Διοίκησις, 
στον τομέα αυτόν, κατόρθωσε, άρ- 
νητική έπιτυχία, νά δημιουργήση μέ 
τήν μονοπωλιακή πολιτική της, 7 
περίπου ψηφοδέλτια — παρατά
ξεις αί όποϊαι είναι έτοιμες νά άλ- 
ληλοσπαραχθοΰν. Βέβαια, ό Νόμος 
περί άναλογικής, βοηθά στήν άνά- 
πτυξη τής παραταξιακής αυτής προ 
σπαθείας. Αλλά ή άπερχομένη Δι- 
οίκησις, σάν ταΰρος μαινόμενος, 
είς ύαλοπωλείον, έθρυμμάτισε, κά
θε προσπάθεια, καβάλησε τό κα-

ζομένη δτι έχει χρονική προέλευση 
άπό ένα άν ελεύθερο Δικτατορικό

Κύριοι συνάδελφοι, έσεβάσθην δ
λους τούς όμιλητάς, εξαιρέσει τού 
κ. Θεοφανοπούλου καί θά εξηγήσω 
διατί καί παρακαλώ τούς συνάδελ
φους νά μέ σεβασθοΰν στο σύντομο 
οιάστημα πού θά μιλήσω.

Γιά τον κ. Θεοφανόπουλο πού διε- 
μαρτυρήθην, ήταν συγκεκριμένα ή 
στιγμή πού άπεκάλεσε τόν Πρόεδρο 
τοΰ Συλλόγου μας απλώς μέ τό Ονο
μά του καί δέν τόν άπεκάλεσε Πρό
εδρε, διότι δπως έδήλωσε δέν τόν 
αναγνωρίζει. Διεμαρτυρήθην σεβόμε
νος τό αξίωμα. ’Εναπόκειται είς τήν 
κρίσιν σας, νά κρίνετε ποιος έχει 
δίκαιο καί ποιος έχει άδικο. Αύτά γιά 
τόν κ. Θεοφανόπουλο, πού είναι ό 
μόνος τόν όποιον διέκοψα.

Έν συνεχείφ, θά μοΰ επιτρέψετε 
νά σάς μεταφέρω τόν χαιρετισμό 
τής Κρήτης, πού έχω τήν τιμήν νά 
εκπροσωπώ είς τό Δ.Σ. καί επίσης 
νά σάς διαβεβαιώσω μαζί μέ τούς 
άλλους συναδέλφους πού έξέφρασαν 
τήν ευτυχία τους γιά τήν ελευθερία 
μας δτι καί έγώ είμαι διπλά ελεύθε
ρος. Διπλά ελεύθερος, γιατί άφ' έ
νας έπεσε ή καταραμένη χούντα, καί 
γιατί δέν διατρέχω κανέναν κίνδυνό 
νά εκλεγώ, είτε κατέλθω είτε δέν 
κατέλθω στις έκλογές, επειδή όπως 
ξέρετε, σύμφωνα μέ τό σύστημα, τό 
100ο) ο τής περιοχής μου νά πάρω, 
δέν θά συμπληρώσω τό εκλογικό μέ
τρο.

Κατά συνέπειαν, μπορώ καί νά 
σάς καθησυχάσω, δτι τά λίγα πρά
γματα πού εχω νά σάς πώ, νοιώθω 
τήν ανάγκη νά τά πώ, άπό αίσθημα 
ευθύνης καί μόνον.

Πάρα πολλοί συνάδελφοι μίλησαν, 
λεύτερα δπως είπαμε, καί αύτό είναι 
πάρα πολύ ευχάριστο. Καί πάρα πο
λύ ευχάριστο,, γιατί μπορούσαν νά 
ποΰν οτιδήποτε. Φοβούμαι δμως, δτι 
ώρισμένοι συνάδελφοι, ξεπέρασαν 
καί τά δρια τής εύπρεπείας, καί τά 
δρια τοΰ αισθήματος ευθύνης καί αν 
θέλετε τοϋ αισθήματος ένπιμότητος.

Ώμίλησαν κατά κόρον περί Δημο
κρατίας, περί αντιστασιακών αγώ
νων. Σάς παρακαλώ δλους, δσους 
παρίστασθε, νά κάνετε τόν κόπον, 
αν δέν μέ ξέρετε, νά ρωτήσετε ποιος 
είμαι στήν Κρήτη, καί ποιος ήμουν 
δλα αύτά τά χρόνια. Θά σάς πώ δυο 
μικρές λεπτομέρειες: ό ένας έκ τών 
ύποδιευθυντΰν μου λέγεται ’Ιωάννης 
Κανελλάκης, μέ είχε παρακαλέσει 
νά μήν τοΰ ομιλώ γιά νά μήν βρή 
τόν μπελά του. "Ενας παλαιός συν
δικαλιστής πού μετείχε στό Συμβού-

Συνάδελφοι, δέν Θά σάς απασχο
λήσω καθόλου σχεδόν, θά άναφερθώ 
μόνον είς όσα είπε ό κ. Στόγιας 
διά νά άποκαταστήσω τήν αλήθεια.

Ξέχασε ό κ. Στόγιας, δτι μαζί 
μέ τόν κ. Παπουτσή καί τόν κ. Κου 
μανιώτη, κατέβηκα καί έγώ άπό τήν 
Κέρκυρα στήν "Αρτα. Θά άναφέρω 
κάτι χαρακτηριστικό, καί έλπίζω 
νά τό θυμηθή καί ό κ. Στόγιας. Έ- 
στηρίζετο κυρίως ή καταγγελία 
τοΰ κ. Στόγια, στήν καταγγελία 
πού είχε κάνει μεγάλος πελάτης τής 
Τραπέζης, στήν "Αρτα, τόν όποιον 
όταν πήγαμε νά έπισκεφθοΰμε, στο 
’Ασβεστοκάμινο, έξω άπό τήν "Αρ
τα, δέν τόν βρήκαμε, αν δέν άπα- 
ττώμαι, άλλά είναι γεγονός, έκ τών 
ύστερων, οτι ό ίδιος πελάτης, άνε- 
κάλεσεν τήν καταγγελίαν, καί ώς 
έκ τούτου δέν είχαμε στοιχεία στά

καθεστώς, όπου οί συνάδελφοί μας, 
δέν μποροΰσαν, μέ κανένα τρόπον, 
νά έκφρασθοΰν έλεύθερα.

Καί δχι μόνον αύτό, άλλά καί 
κατά τήν περίοδον τούτην, πού δι
ανύουμε τήν Δημοκρατία, δίχως σε
μνότητα, ένεδύθη τό ένδυμα αυτής, 
καί κάθε άντιπολιτευόμενο της τόν 
προκαλεΐ, τόν έκπαραθυρώνει άπό 
τό Δ. Σ. καί τόν βρίζει. ’Έτσι τό 
χάσμα βαθαίνει μεταξύ τών συνα
δέλφων μας. Ή ενότητα τών συνδι
καλιστικών δυνάμεων τινάζεται 
στάν άέρα.

Κάνω έκκληση πρός δλους τούς 
συναδέλφους, νά ξεχάσουμε τό πα
ρελθόν, νά περάσουμε πάνω άπό 
τις άδυναμίες καί προσωπικές άν- 
τεγκλήσεις.

Νά ένώσουμε τά άσφαλιστικά 
μας Ταμεία σέ έναν ’Ασφαλιστικό 
φορέα, στον όποιον ή Τράπεζα θά 
έγγυηθή τήν άπρόσκοπτη, οικονομι
κή του λειτουργία. Ό Σύλλογός μας 
πρέπει άκόμα νά διαδραματίση ά- 
ποφασιστικό καί δημιουργικό ρόλο, 
στήν δευτεροβάθμιο ’Οργάνωσή μας 
στήν ΟΤΟΕ. Λάθος τής άπερχομέ- 
νης Διοικήσεως, πού πολέμησε τόν 
θεσμό τής 'Ομοσπονδίας. Έάν τά 
πρόσωπα δέν είναι άρεστά, άπό 
τήν δική μας ψήφο έξαρτάται νά τά 
άλλάξουμε, καί νά προχωρήσουμε 
τήν δραστηριότητά μας, γιά νά 
παίξουμε άποφασιστικώτερον ρόλον, 
γενικά στό συνδικαλιστικό κίνημα 
τής χώρας μας.

Συνάδελφοι, ας μήν έχουμε ψευ 
δαισθήσεις καί μάς άπορροφοΰν έ- 
πικίνδυνα οί έσωτερικές διενέξεις

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Μην ΣΕΛ')

λιο, μέ τόν κ. Θεοφανόπουλο καί τόν 
κ. Διλιντά, καί υποστηρίζει τόν κ. 
Διλιντά, είναι 6 κ. Ζαχαρίας Τρα- 
μουντάνης. ΤΗταν καί υποψήφιος 
βουλευτής στήν Ε.Κ.—Ν.Δ. Μοΰ εί
πε έπί λέξει: Σέ χαίρομαι γιατί δλα 
τά δύσκολα χρόνια έμεινες άταλάν- 
τευτος. Μπορείτε νά τάν ρωτήσετε 
νά τό έπιβεβαιώση.

Μπορείτε επίσης νά πληροφορηθή- 
τε ποιοι ήσαν οί άνθρωποι καί άπό 
πού έπαιρναν προσκλήσεις. Βεβαίως 
δημιουργώ ενδεχομένως αντινομίαν, 
στά δσα έλέχθησαν. Άλλά μέ ενδια
φέρει ένα πράγμα μόνον. Νά άπο- 
καταστήσω τουλάχιστον σέ λίγα πρά
γματα, στον λίγο χρόνο πού μοΰ 
μένει, μερικές αλήθειες ωμές, καυ
τές αλήθειες.

"Εχω υποχρέωση, σάν Σύμβουλος 
πού διεχειρίσθην έν τφ μέτρψ τής 
θέσεώς μου, τά συμφέροντα σας, σάν 
άνδρας, νά σας πληροφορήσω τά έ
ξης λίγα καί πιστεύω δτι αύτήν τήν 
στιγμήν, διερμηνεύω τις απόψεις, 
τών περισσοτέρων συμβούλων: Ό 
άνθρωπος πού ήγήθηκε τοΰ Δ.Σ. τού 
Συλλόγου μας κατά τά χρόνια πού 
μάς κυβέρνησε ή Χούντα ανεξαρτή
τως τοΰ πώς τόν κρίνετε καθένας, 
είμαι πεπεισμένος, δτι υπηρέτησε μέ 
αίσθημα ευθύνης καί έντιμότητος καί 
ακεραιότητας, τά συμφέροντά μας. 
"Εχω υποχρέωση νά τό πώ αύτό, καί 
ακόμη πιστεύω, δτι καί έγώ μέ τήν 
σειρά μου, προσπάθησα νά προσφέ
ρω.

Θά ήθελα ακόμη νά σάς απασχο
λήσω καί γιά ένα θέμα, τό όποιον 
έθίγη άλως ιδιαιτέρως, τό θέμα τών 
αποκεφαλισμών. Ναί, δπως ξέρετε, 
ή δικαιοσύνη είναι σκληρή αρετή. 
Κατά τήν δική μου άποψη, οί συνά
δελφοι, πού εύρέθησαν έκτος αξιω
μάτων, όρθώς εύρέθησαν. Διότι εύ
ρέθησαν έκτος τής αποστολής των. 
Καί γνωρίζετε πολύ, πάρα πολύ 
καλά, πόσο δύσκολο είναι, νά άπαλ- 
λάσσης τών καθηκόντων τους, αν
θρώπους μέ τούς όποιους συνειργά- 
σθης έπί μακράν σειράν έτών έστω 
καί αν μερικοί έξ αύτών ήταν έγνω- 
σμένη,ς αξίας.

Κύριοι συνάδελφοι, δέν διεκδικώ 
εύσημα, ούτε παράσημα. Δέν θά δε
χθώ δμως είς ούδεμίαν περίπτωσιν, 
καί άπό κανέναν, ούτε μαθήματα δη
μοκρατίας, ούτε καί νά εΰρεθώ είς 
τόν χώρον τοΰ υποδίκου. Μέ ένδια- 
φέρει μόνον ή άξιοπρέπειά μου, σάν 
άνΰρώπου, σάν συναδέλφου. Ευχάρι
στο) πολύ.

χέρια μας, για να μπορεσωμε να 
Θεμελιώσωμε κάτι.

Κύριε Στόγια, εσείς άναψέρατε 
ώρισμένοι στοιχεία, τά όποια ή'πτον- 
το προσωπικών θεμάτων. Έάν ένθυ- 
μήσθε καλώς, πήγαμε σέ δλους τούς 
πελάτες, πού έσεϊς μάς ύποδείξατε, 
καί πολλοί άπό αυτούς καί ήρνήθη- 
σαν νά μιλήσουν καί δέν μάς τά 
είπαν δπως έσεϊς τά λέγατε. "Ετσι 
δέν είναι;

κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: Κύ
ριοι συνάδελφοι, μέ συγχωρείτε, ή
θελα σ’ αύτό τό σημείο νά τονίσω, 
τήν παρατήρηση τοΰ κ. Φουσέκη. 
Προσέξτε, πήγαν μέλη τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου σέ πελάτες τής 
Τραπέζης, νά άκούσουν τί συμβαί
νει στό ύποκατάστημα "Αρτης μέ 
τόν συνάδελφο Στόγια.

κ. Ν. Φουσέκη ς: Ή δεύ
τερη περίπτωσις. ΤΗταν Σάββατο, 
8 ή ώρα, μέ πήρε ό κ. Στόγιας (τη
λέφωνο, καί μοΰ είπε, δτι αύτήν 
τήν στιγμή, στό ύποκατάστημα τής 
"Αρτης, έργάζονται. Καλά τοΰ λέω, 
κλείσε τό τηλέφωνο, καί θά σέ πά
ρω έγώ άμέσως. Πράγματι παίρνω 
τό Ύποκατάστημα "Αρτης, έφ’ δ
σον μοΰ είπε δτι έργάζετο μέσα 
συνάδελφος, πήρα τρία τέσσερα 
τηλέφωνα άπό τό ύποκατάστημα, 
διότι δυστυχώς ό Σύλλογος δέν μάς 
διαθέτει έλικόπτερο ώστε νά μπο
ρούσα νά πάω αυτοπροσώπως στήν 
"Αρτα, γιά νά πάρω άπό τό χέρι 
τόν έπόπτη έργασίας, πού θά μπο
ρούσε ό κ. Στόγιας νά τό κάνη, γι
ατί έχει τό νόμιμο δικαίωμα, νά 
πιάση τόν επόπτη έργασίας, άπό 
τό αύτί, καί νά τοΰ πή, δτι αύτήν 
τήν στιγμή, σάν ύπάλληλος τής 
Τραπέζης άλλά καί σάν συνδικαλι
στής, γιατί έχει τήν συνδικαλιστι
κή του ιδιότητα, κανείς δέν έχει τό 
δικαίωμα νά σάς άφαιρέση τά δι- 
καιώματά σας, γιατί είπατε δτι 
σάς τό είχαμε άφαιρέσει, πότε σάς 
τό άφαιρέσαμε; νά πάρη τόν Επι
θεωρητή καί νά τόν όδηγήση στό 
Υποκατάστημα.

Άφοΰ λοιπόν παίρνω στό ύπο
κατάστημα καί δέν άπαντοΰσε κα
νείς, παίρνω τόν έπόπτη έργασίας, 
τό δνομά του δέν τό θυμάμαι αυ
τήν τήν στιγμήν, τοΰ είπα ποιος 
είμαι κ.λ.π. καί μοΰ είπε δτι θά έ- 
ρευνήση. Πάρτεμε λέει, σέ ένα τέ
ταρτο τηλέφωνο. Τόν παίρνω καί 
μοΰ λέει, έχω νά σάς άνακοινώσω, 
δτι έδώ στό γραφείο μας ύφίστα- 
ται σχετική άδεια έργασίας. Έφ’ δ
σον μοΰ τό είπε έπείσθην, διότι δέν 
μπορούσα νά τό έλέγξω διαφορετι
κά. Άπό τό τηλέφωνο τί νά έλέγξω.

Αύτά πρός άποκατάστασι τής ά- 
ληθείας. Νομίζω δτι ό κ. Στόγιας 
υπερβάλλει τά πράγματα.

Ή ομιλία τοΰ συναδέλφου S. ΠΟΥΛΟΥ

Ή ομιλία του συναδέλ. Ν1Κ. ΦΟΥΣΕΚΗ
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Κύριοι Συνάδελφοι, τά απερχόμε
νον Διοικητικόν Σφμβούλιον τού Συ- 
λόγου μας, προκειμένου νά τονίση 
τό μέγεθος των επιτυχιών του έπί 
των διαφόρων επαγγελματικών μας 
επιδιώξεων κατά τής ύπ’ αύτοΰ πε
ριόδου τής Διαχει,ρίσεως των κοι
νών καί άφοΰ προηγουμένως άναφέ- 
ρεται εις ουσιώδη αιτήματα τά ό
ποια διά τών καταλλήλων ενεργειών 
του εϋρον είτε τήν μερικήν είτε τήν 
οριστικήν των λΰσιν, συμφώνως βέ
βαια μέ τήν ϊδικήν του άντίληψιν τήν 
όποιαν εΐχεν ώς συνισταμένην καί 
μέτρον διά τήν έπίλυσίν των, εις τον 
απολογισμόν του, καί έπί ενός έκα
στου τών έκτιθεμόνων αιτημάτων έ- 
πιλυθέντων ή μελλόντων να επιλυ
θούν, ώς κατακλείδα καί εις πολλά 
σημεία ώς παρεμβολήν έχει, τήν έ- 
ξακόντησιν μύδρων εναντίον Αντιπά
λων, συγκεκριμμένην ή μή καί σκο
τεινών κύκλων, οί όποιοι μέ άν ιέ ρους 
προσπάθειας έδη μ ιουργοΰσαν φρα
γμούς διά τήν έπίλυσίν τών αιτημά
των ποσώς ένδιαφερόμενοι διά τάς 
ζημίας τάς όποιας θά προκαλοΰσαν 
εις τό εΰρύτερον κύκλωμα τής συ- 
ναδελφικής οικογένειας. Έν όλίγοις 
δηλαδή έτορπίλιζον πάσαν προσπά
θειαν έπιλύσεως θεμάτων καί αιτη
μάτων, έπιδιώκοντας, ώς καθαρά 
καταγγέλητε είς τόν απολογισμόν, 
δύο τινά, πρώτον τήν δημιουργίαν 
γενικής έντυπώσεως καί διαπιστώσε- 
ως, ότι τό έπίσημον συνδικαλιστικόν 
μας όργανον είναι παντελώς ανίκα
νον νά μάς έκπροσωπή νά μάςδιεκδι- 
κή καί νά μάς έπιλύη τά αίτήματά 
μας καί Δεύτερον ότι ή κυρίως έπι- 
δίωξίς των συνίστατο, εις τήν διά 
μέσω τής αποτυχίας έπιλύσεως τών 
αιτημάτων ωφέλεια, άπό συνδικαλι
στικής καί πιθανόν καί άλλης πλευ
ράς.

Ή προαναφερθείσα τακτική τήν 
όποιαν κατά κόρον έχρησιμοποίησεν 
είς τόν απολογισμόν του τό Απερ
χόμενον Διοικητικόν συμβούλιον καί 
συνεχίζει νά χρησιμοποιή είναι τε
λείως απαράδεκτη καί σαφώς ξεφεύ
γει άπό τά πλαίσια τής καλώς έν- 
νοουμένης συνδικαλιστικής δεοντολο
γίας. ’Αλλά καί έάν θελήσωμεν νά 
δώσωμεν πίστιν είς τά είς όσα περί 
αυτών έκθέττει θά πρέπει νά Ανα- 
ζητήσωμεν τά αίτια εντός τού αυτού 
τού ίδιου τού συλλόγου.

Άπό έκεΐ προέρχεται ή ανωμα
λία καί ό πρωτοφανής διά τά συνδι
καλιστικά χρονικά τού Συλλόγου τής 
Τ ραπέζης μας αλληλοσπαραγμός 
τών μελών του, έκεΐ διά πρώτην φο
ράν παρουσιάστηκε έμφανώς, άνευ 
τής παραμικρός έστω καλύψεως τής 
καταστάσεως τών σκοτεινών παρα
σκηνίων μέσω τών οποίων, ό εις ύ- 
πέβλεπε τόν άλλον, ή άκρατος φιλο
δοξία διά τήν επιτυχίαν τών αξιω
μάτων έλαβεν μορφήν μάστιγος καί 
κατέλυε πάντα ήθικόν φραγμόν, μέ
χρι τού σημείου ό εις νά παραιτή 
τόν άλλον καί οί τελικώς έπιπλεύ- 
σαντες νά έχουν χάση τήν έννοιαν 
τής αρχής καί τού τέλους καί νά προ 
σπαθοΰν νά θυμηθούν είς ποιον ση
μείο» εΐχον έγκοααλείψη τόν παλαι
όν σεμνόν καί έντιμον χαρακτήρα 
των.

Ή ευθιξία έξέλειψεν, οί έκ τού 
προεδρείου έκδιωχθέντες παρέμε- 
νον μέλη τού Διοικητικού Συμβου
λίου προκειμένου νά εΰρουν τήν κα
τάλληλον ευκαιρίαν νά ξαναεπιπλεό- 
σουν καί όργανώνοντο άντιπολιτευ
όμενοι τό προεδρείο» τού Διοικητι
κού συμβουλίου μέ έναν φοβερόν καί 
Ανίερον τρόπον, ποιος ήτο; ή πάσα 
δυνατή προσπάθεια μέ θεμιτούς καί 
αθέμιτους τρόπους τής αποτυχίας 
τών έπιδιώξεων τού προεδρείου τού 
Διοικ. συμβουλίου, άν ή μπορούσε 6έ 
βαια μέσα σέ ένα τέτοιο φαύλο κύ
κλο νά έχη χρόνον τό προεδρεΐον διά 
νά απασχολείται άπερίσπαστον έπί 
σοβαρών του έπιδιώξεων. "Επομένως 
Συνάδελφοι ή ανίερος αύτη προσπά
θεια ή οποία εκτίθεται είς τόν απο
λογισμόν τού Δ. Συμβουλίου περί 
μή έπιλύσεως τών θεμάτων μας, προ 
έρχεται βασικώς άπό αυτούς τούς 
ίδιους τούς κόλπους τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τό όποιον συστηματικά 
καλλιέργησε καί έξέθρεψεν τάς πρω
τοφανείς αύτάς μεθόδους καί έδωσεν 
λαβήν είς άλλας σκοτεινάς δυνάμεις 
εύρισκομένας έξωθεν τών μελών 
τών υπαλλήλων τού Συλλόγου ’.Εθνι
κής νά τοποθετούν νάρκας καί έμ- 
πόδια είς πάσαν προσπάθειαν.

Παρ’ όλα όμως αυτά είναι γεγο
νός ότι έσημειώθησαν έπαγγελμά
τι καί έπιτυχίαι, τάς όποιας, όχι βε
βαίως όλας, υποβοήθησε» καί ή πο
λιτική σκοπιμότης μιάς περασμένης 
καί σήμερον έποχής καί αϊ όποΐαι θά 
ή μπορούσαν ινά έχουν τελειοποιημέ
νη» μορφήν, έάν αϊ διεκδικήσεις ήσαν 
θεμελιωμένοι έπί πλέον σωστής βά- 
σεως καί ή προσωπικότης τού συλ
λόγου εΐχεν διαμορφωθή σέ τέτοια 
πλαίσια τά όποια θά τού έπέτρεπον 
νά μή είναι μόνον αποδέκτης τών 
όσων οΐκειοθελώς προσφέροντο, αλ
λά καί διεκδικητής τών όσων σκο
πίμως παρελλείποντο νά δοθούν.

Δεν κρίνω σκόπιμον νά έπεκταθώ 
καί νά κάνω περαιτέρω άνάλυσιν έ
πί τών προαναφερθέντων καί τού 
απολογισμού, διότι θά ήθελα σεβό
μενος τό πολύτιμον χρόνον σας νά 
άναφερθώ έν συντομία σέ δύο καυ
τά θέματα τά όποια αυτήν τήν επο

χήν εύρίσκονται είς τό έπίκεντρσν 
τού ένδιαφέροντός μας καί πρόκει
ται νά σημαδέψουν τήν μοίραν μας 
είτε καλώς είτε κακώς έάν ή άντι- 
μετώπισίς των δεν είναι άμεσος καί 
ή πρέπουσα:

ΠΡΩΤΟΝ. Τό ’Ασφαλιστικόν έπί 
τού οποίου έπί σειράν έτών έξακο- 
λουθεΐ νά ϋφίσταται άβεβαιότης, 
σχετικώς μέ τό πού ακριβώς ειΰρι- 
σκόμεθα καί πού πρόκειται νά κα- 
ταλήξωμεν.

Ή άβεβαιότης αΰτή σήμερον συ
νοδεύεται καί άπό μίαν σύγχυσιν ή 
όπο ία πολύ πιθανώς δημιουργεΐται 
διά νά έξυπηρετήση δυσάρεστες έξε- 
λίξεις, ανεξακρίβωτες εΐσέτι, οί ό
ποιες σάν άποτέλεσμα θά έχουν 
τήν έπιτυχίαν τών έπιδιώξεων σκο
τεινών κύκλων οί όποιοι ευτυχώς αυ
τήν τήν στιγμήν ελέγχονται.

Ή τελευταία έγκύκλιος τής Διοι- 
κήσεως τής Τ,ραπέζης οπωσδήποτε 
μάς καθησύχασε» αν καί άπό πλευ
ράς περ ιιεκτ ι κότητος εννοιών αφή
νει, όχι έσκεμμένως βέβαια, κενά.

"Η άναμόχλευσις τού θέματος 
άπό τόν Τύπον είναι αυτή, ή όποια 
σέ μεγάλο ποσοστόν μάς έδημιούρ- 
γησεν Ανησυχίας έν συνταυτισμώ μέ 
πρόσφατον δημοσίαν συγκέντρωσιν 
υπό μελών τού άπε,ρχομόνου Διοικη
τικού συμβουλίου αντιπολιτευόμενα 
βέβαια, είς τήν Θεσσαλονίκην, κατά 
τήν όποιαν έξετέθησαν υλοποιημένοι 
βάσει σχετικών στοιχείων φόβοι έπί 
τών κινδύνων τάς όποιας αυτή τήν 
στιγμήν διατρέχομεν.

Συνάδελφοι δέν ξεύρω έάν είναι 
συμφέρον αυτήν τήν στιγμήν νά κά- 
μνωμεν εκτενείς αναλύσεις έπί αυ
τού τού θέματος, έκεΐνο όμως τό ό
ποιον είναι άπολύτως άπαραίτητον, 
είναι, ότι πρέπει όλοι μας, παραμε
ρίζοντας προσωπικός αντιθέσεις έ
πί άλλων θεμάτων, νά ρίξωμεν όλο 
τό βάρος τής ένεργητικότητάς μας 
πρός αυτήν τήν κατεύθυνσιν, προκει
μένου νά φθάσωμεν είς τό ποθούμε- 
νον άποτέλεσμα, τό όποιον όριστι- 
κώς θά μάς εξασφάλιση καί θά έ- 
πιφέρη τήν ήρεμίαν είς ολόκληρον 
τό προσωπικόν τής Τ,ραπέζης άλλά 
καί είς αυτήν τήν ιδίαν τήν Τράπε
ζαν, ή όποια ευτυχώς σήμερον έχει 
αρχίσει καί αντιλαμβάνεται, ότι τυ
χόν διαιώνισις τού θέματος ή πορεία 
του πρός τά χείρω, κρύβει θανάσι
μους κινδύνους καί δΓ αυτήν τήν Ιδί 
αν μέ ανεξακρίβωτο» τό μέτρον τών 
έκτάσεων πού θά λάβη.

Τά περιθώρια λοιπόν συνάδελφοι 
στένεψαν έπικίνδυνα, καί ώς έκ τού
του νά έχη σοβαρώς ΰπ’ όψιν τό 
μέλον νά έκλεγή Νέον Διοικητικόν 
Συμβούλιον τού Συλλόγου μας, ότι, 
πρέπει νά άποδυθή πλέον είς άγω· 
να σοβαρόν διά τήν έπίλυσίν του, 
διά τήν δικαίωσήν μας.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ. Σοβαρώτατον θέμα, 
ή Διάσπασις ή οποία έπαπειλεΐται 
μεταξύ τού Προσωπικού τής Τρα
πέζης μας, άλλά καί τών άλλων 
Τραπεζών καί 'Οργανισμών, έκ τού 
δημιουργηθέντος θέματος άνίσου με- 
ταχειιρίσεως Πτυχιούχων καί μή Πτυ
χιούχων συναδέλφων, πρέπει πάσα 
θυσία νά άποφευχθή.

Τό θέμα πλέον δέν είναι ειδικόν, 
άλλά παίρνει τάς διαστάσεις κοινω
νικού προβλήματος καί κατ’ οΰδένα 
τρόπον πρέπει νά χρησιμοποιηθή ώς 
μέσον έκμεταλλεύσεως διά τήν συν-

Άγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω 
πώς δέν είναι απαραίτητο, νά έχη 
κανείς, πολυετή συνδικαλιστική πεί
ρα, για νά μπορέση νά κρίνη καλό
πιστα καί σωστά μιά Διοίκηση, 
πού τελείωσε τη θητεία της καί υ
ποχρεώνεται, τώρα μπροστά μας, 
νά λογοδοτήση κατά τα έργα της. 
Φτάνει μόνον, νά σκεφθή άπλά καί 
λογικά, νά ζυγίση τά υπέρ καί τά 
κατά, για νά κλείνη πρός τό μέρος 
πού θά γύρη ή ζυγαριά. Τό βάρος 
τούτο, θάναι καί τό πηλίκο στη θη
τεία της, θετικό μέν, αν κλείνη στά 
υπέρ, αρνητικό, αν γέρνη αντίθετα. 
Τά υπόλοιπα είναι ανούσια καί πε
ριττά.

Είναι όμως, παληά ή συνήθεια, 
νά λέγωνται καί νά άραδιάζωνται 
σάν επιτυχίες πεπραγμένων, ακό
μα καί τά πιο άσήμαντα μικροαι- 
τήματα, ποΰτυχε κάποτε, νά βρουν 
κάποια λύση. Κ Τ ή κακή τούτη, συ
νήθεια, γίνεται πιο έντονη, όσες 
Φορές καταλήγει σέ κατάχρηση έκ- 
μεταλλεύσεως. Λάθος τακτικής μέ 
αντίθετα άπό τά έπιδιωκόμενα απο
τελέσματα. Μά ή πραγματικότητα, 
κ. συνάδελφοι, βρίσκεται άπλά, λο
γικά, γιατί παραμένει μία καί μό
νη: Κάθε Διοίκηση πού απέρχεται 
θά πρέπει νά κρίνεται, όχι μέ βά
ση αυτό πού πέτυχε, γι’ αυτό πού 
πέτυχε είχε ύποχρέωση νά τό πρά
ξη άλλά μέ βάση αυτό πού θά μπο
ρούσε νά πετύχη, καί δέν τώπραξε, 
γιά όποιοδήποτε λόγο. Στή λεπτο
μέρεια τούτη, έπιθυμώ νά σταθώ 
μόνο, γιά νά τονίσω, ιδιαίτερα καί 
παραδειγματικά, μερικές κραυγα
λέες άπ’ τις πάμπολλες παθητικές 
στάσεις τού κρινομένου Διοικητι
κού Συμβουλίου.

Άπ’ έκεϊνες πού μπόρεσα νά στα- 
χυολογήσω, μέσα στό Κλάδο τών

δικαλιστικήν έπιτυχίαν μιας ορισμέ
νης παρατάξεως έν όψει έπικειμένων 
όρχαρεσιών, διότι έκ προοιμίου εί
ναι γνωστόν ότι ό φανατισμός θολώ
νει τήν σκέψιν καί τόν νούν καί δέν 
έπιτρέπει τήν εύρεσιν σωστών μέ
τρων διά τήν άντιμετώπισιν καί έ- 
πίλυσιν τοιούτων τεραστίων προ
βλημάτων.

Τό δίκαιον πρέπει νά γίνη άπ’ ό
λους αποδεκτόν καί είς τήν προκει
μένη» περίπτωσιν θά πρέπει, ώς 
πρώτον βήμα, νά τό άναζητήσωμεν 
είς τόν ’Οργανισμόν "Υπηρεσίας, είς 
τόν όποιον σαφώς άναφέρεται ότι τό 
άπαραίτητον προσόν διά τήν έξέλι- 
ξιν τών υπαλλήλων είς τήν Τράπεζαν 
είναι αυτό καί μόνον τό άπολυτή- 
ριον Γυμνασίου.

Βεβαίως ή Τράπεζα δέν εΰθύνεται 
άπολύτω ςδιά τάς προωθήσεις τών 
συναδέλφων πτυχιούχων καί διά τό 
επιστημονικόν επίδομα, τά όποια διά 
νόμων τής Πολιτείας καί άπό πρό
σφυγάς είς πρωτοβαθμίους καί δευ
τεροβαθμίους έπιτροπάς έδόθησαν.

Άλλά ας μή λησμονούμε ότι καί 
ό ’Οργανισμός υπηρεσίας αποτελεί 
νόμον, καθ’ότι όλοκληρούμενος ΰπό 
τής Τ ραπέζης καί τού Συλλογικού 
’Οργάνου τών υπαλλήλων, τίθεται 
πρός έγκρισιν είς τήν Βουλήν, έπι- 
κυροΰται ΰπ’ αυτής καί δημοσιεύητε 
είς τό φύλλον Έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως.

Τά κεκτημένα όμως δικαιώματα 
καί έν προκε ι μένω τά ληφθέντα ΰ
πό τών Πτυχιούχων συναδέλφων, ούτε 
είναι δυνατόν νά έπιστραφούν ούτε 
είναι δίκαιον έμεΐς οί μή πτυχιούχοι 
νά άπαιτοΰμεν τοιοΰτον τί.

"Ως έκ τούτου ή λύσις τού προβλή 
ματος δέν πρέπει νά άναζητηθή πρός 
αυτήν τήν πλευράν, άλλά νά εύρεθή 
ό τρόπος άφ’ ενός μέν νά σταματή
σουν οί έπί πλέον παροχές καί δια
κρίσεις υπέρ τών Πτυχιούχων συνα
δέλφων άφ’ έτέρου δέ νά γεφυρωθή 
καί καλυφθή τό δημιουργηθέν χάσμα 
είς βάρος τών μή πτυχούχων συνα
δέλφων έκ τών δύο διετών προωθήσε
ων πλέον έπιστημονικού επιδόματος, 
πει όλοι μας νά συμψωνήσωμεν καί

Πρός αυτήν τήν κατεύθυνσιν πρέ- 
νά στρέψωμεν τήν δραστηριότητά 
μας ανεξαρτήτως έάν είμαστε μή 
πτυχιούχοι ή πτυχιούχοι. Θέλω δέ 
νά πιστεύω ότι σάν καλόπιστοι άν
θρωποι πού ένστερνιζόμεθα ότι, ή ί
ση προσφερομένη έργασία πρέπει 
νά έχη τήν ιδίαν ανταμοιβήν, πρέ
πει νά αρχίσομε» τώρα όλοι μαζύ 
τήν δύσκολον πράγματι προσπάθει
αν τής οποίας ή κατάληξι θά άπο- 
καταστήση τήν ισορροπίαν καί θά 
σταματήση τήν έπί πλέον διεύρυνσιν 
τού χάσματος έκ τής δημιουργίας 
κατηγορίας υπαλλήλων.

Ένωσις λοιπόν συνάδελφοι, κοαα- 
νόησις καί συναδελφικότης ας έπι- 
κρατήση μεταξύ μας καί όλοι μας 
σάν ένας άνθρωπος μακρυά προσω
πικών μικροεπιδειώξεων, διά τό 
συμφέρον μας άλλά καί τό συμφέ
ρον τής Τ,ραπέζης, ας προχωρήσω- 
μεν διά τήν έφαρμογήν τών άρχών 
τής κοινωνικής δικαιοσύνης είς τό 
τεράστιον αυτό πρόβλημα τό όποιον 
διά νά έπιλυθή, άπαραιτήτως πρέ
πει νά ύπάρξη ορθολογική θεμελίω- 
σις καί προβολή άπό τά πλέον με
ταξύ ημών υπεύθυνα πρόσωπα.

Ευχαριστώ

συναδέλφων πού συμπορεύομαι έ- 
παγγελματικά. Και νά άποδείξω, 
ύπενθυμίζοντας, έ'τσι, ότι μιά πα
θητική στάση, μοιάζει, απόλυτα 
σχεδόν, μ’ άρνηση!

1) . Ποιος δέν γνωρίζει, κ. συνά
δελφοι, γιά τά διαχειριστικά λάθη 
τών συναδέλφων, —Ταμειών, «Τέλ- 
λερς, ”Ον-λάϊνς»,— οί όποιοι ά- 
σχολοΰνται μέ διαχείριση καί πού 
ένίοτε ξεπερνούν καί τήν δυνατότη
τα καταβολής τους, καταλήγοντας 
καμμιά φορά, καί σέ δράματα; Εί
χε γίνει λόγος, παλαιότερα, γιά 
κάποια άσφάλισή τους, πού θάφτηκε 
χωρίς νά γνωρίζουμε τό γιατί. ΚΤ 
όμως, ήταν ή μοναδική λύσις σέ τού
το τό καυτό θέμα, γιά νά πάψη, κά
ποτε νά πλήττεται ή κατηγορία αΰ
τή, τών συναδέλφων, θέματα τού αυ
ξανόμενου, συνεχώς, φόρτου έργαΓ 
σίας καί τού άγχους, καθημερινά.

Θά μπορούσε ό Σύλλογος, νά 
βρή τή σωστή λύση του, —γιατί υ
πάρχει καί θά τήν υποδείξουμε τήν 
κατάλληλη ώρα,— άλλά δέν μερί- 
μνησε, γιά νά καλύψη πολύπλευρα 
τούς ενδιαφερομένους, καθώς καί τή 
Τράπεζα.

’Ακόμα, ή λύση αΰτή, έπιβάλλε
ται καί γιατί ή έργασία αποτελεί, 
πηγή βιοπορισμού γιά όλους καί 
όχι πληγή νά αίμώζη σέ βάρος, ό
σων τήν ασκούν καί ύποχρεώνονται 
νά καλύπτουν μ’ αΰτή, τά λάθη τους, 
πουναι καί ανθρώπινα άλλωστε.

2) Όταν πέρισυ 1974, έφτασε 
ή έποχή γιά τήν αύξηση τών ’Οργα
νικών θέσεων (456 Προεδρικό Διά-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 12ην ΣΕΛ.)

Συνάδελφοι έκπροσωπώντας τήν 
Π.Σ.'Κ. ορίστηκα νά είμαι ένας άπό 
τούς ομιλητές στή Γενική Συνέλευ
ση. Ή κίνησή μας, έχοντας πλήρη 
συναίσθηση τών κρίσημων στιγμών 
πού περνάει τό Συνδικαλιστικό κί
νημα στην Τράπεζα θά άποψύγη (ό
σο μπορεί) τήν δημιουργία όξύτη- 
τας.

"Οταν πιθανολογείται ή κάθοδος 
πάνω άπό (6) υποψήφιων σχημά
των στις εκλογές τού Δεκέμβρη, ή 
σωστή προσπάθεια είναι νά περισώ
σουμε ότι μπορούμε άπό το ΝΑΥΑ
ΓΙΟ πού θά λέγεται «ΝΕΟ» Δ.Σ. 
τού Συλλόγου Υπαλλήλων τής ΕΤΕ. 
ΚΤ αύτό θά πετύχουμε ΜΟΝΟ άν 
ό προεκλογικός αγώνας κρατηθή 
σέ ψηλά επίπεδα καί δέν κατεβή 
στή λάσπη καί διαβολή. Καί σήμε
ρα λοιπόν αρχίζει ούσιαστικά ό ά- 
γώνας αυτός.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Τό απερχόμενο Δ.Σ. είχε άναμφι- 
σβήτητα καί καλές καί κακές στι
γμές.

Τή καλή του όψη — όπως αύτό 
τήν αντιλαμβάνεται — κάλυψε ό 

"Πρόεδρος τού Συλλόγου.
Σέ μάς απομένει νά δούμε καί 

νά κρίνουμε τήν άλλη πλευρά.
Τό Δ. Σ. τού Συλλόγου μας, κα

τά τό χρονικό διάστημα γιά τό όποιο 
απολογείται, παρουσίασε τροχιά 
«Διηπειρωτικού Πυραύλου».

Καί εξηγούμε: Κάθε μέλος, είτε 
τού Προεδρείου, είτε τών υπολοίπων 
«ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ» —— άς τις χα- 

I ρακτηρίσουμε — θέσεων (π.χ. Αν
τιπρόεδρος 2 φορές, Ταμίας, διάφο
ροι "Εφοροι), έρχονταν σέ αντίθεση 
μέ τόν ΠΡΟΕΔΡΟ, πέρναγε στό πε
ριθώριο τών «ΤΕΩΣ».

Κοινή λογική μάς έπιβάλλει νά 
σκεφτοΰμε ότι σ’ όλες αυτές τις δια
φωνίες δεν μπορεί πάντα νά έχη δί
κιο ό ένας καί συγκεκριμένα 
ό κ. Πρόεδρος.

Καί σ’ αύτό δέ μάς έδωσε εξη
γήσεις γιά νά μπορέσουμε νά πι
στέψουμε ότι εΐναι ό πρόεδρος ΟΛΩΝ 
τών υπαλλήλων τής Τ ραπέζης μας 
καί όχι «έλέφ Θεού» Κύριος!

Τώρα άν τελικά ό ΠΥΡΑΥΛΟΣ 
τού κ. Προέδρου, μέ τόν τρόιπο αύ
τό, πετύχενε τούς στόχους του, καί 
άν αύτό συναντιέται συχνά στή 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟ
ΓΙΑ, αύτό ΣΕΙΣ κ. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟI 
θά τά κρίνετε. ’Εμάς πάντως μάς θύ
μισε λιγάκι καί τόν «ΜΥΘΙΚΟ ΚΡΟ 
ΝΟ» ό κ. Πρόεδρος στό σημείο αύ
τό.

Καί γιά τούτο καταλογίζουμε σέ 
βάρος του, ότι μέ τή παραπάνω μέ
θοδο, διάσπασε άκόμη περισσότερο, 
τό ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
στό ΧΩΡΟ ΜΑΣ (πιθανό ψηφοδέλ
τιο κ. Μπαμίχα κ. ά).

Τό Δ.Σ. τού Συλλόγου μας, ή 
καλλίτερα ό κ. Πρόεδρος έβγαλε πά
νω άπό 5—10 ανακοινώσεις μέ στό 
χο τόν Συνάδελφο Πρόεδρο τής τέ
ως Τράπεζας Αθηνών.

Αντικείμενο: Ποιος πρώτος πέ
τυχε τό τάδε ή τό δείνα επίτευγμα.

Άποτέλεσμα: "Ενας εμφύλιος
πόλεμος, πού δέν ξεύρουμε πόσες 
ζημιές μπορεί νά έχη προκαλέση στό 
Προσωπικό.

ΜΑ κύριε ΠΡΟΕΔΡΕ ΤΟΥ ΣΥΛ
ΛΟΓΟΥ. Σέ τί όφελοΰν τά κοντα
ροχτυπήματα; καί μάλιστα μέ συν
δικαλιστικά ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ τής έ
ποχής τού Κάρβουνου! ! ! Δέν φταίω 
Κύριε ΠΡΟΕΔΡΕ, άν πάλι στό ση
μείο τούτο μάς θυμίζετε τόν γνωστά 
ήρωα toq ©ερβάντες.

Τό μεγαλύτερο μέρος τού σέ ενέρ
γεια Προσωπικού ΣΗΜΕΡΑ, μπήκε 
στή Τράπεζα μετά τήν ΣΥΚΧΩΝΕΥ- 
ΣΗ τού 53 καί ΠΟΛΥ ΘΑ ΗΘΕΛΕ 
νά έχη ΜΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ, ά
φοΰ έχει τόν ΙΔΙΟ έργοδότη. Τώρα, 
γιατί δέν έγινε αύτό; Είναι ζήτημα 
πού άνάγεται στή ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΑ 
τού άνθρώπου, ό όποιος, άφοΰ κα
τόρθωσε νά διατηρήση τό ΘΡΟΝΟ 
τού ’Άρχοντα μιάς πατρίδας — 
(Άς πούμε σάν τής ΑΤΛΑΝΤΙ- 
ΔΑΣ) πού Βούλιαξε, ΚΑΘΗΣΕ γιά 
καλά στό σβέρκο τής πατρίδας πού 
τόν ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕ.

ΑΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΕΡ 
ΜΑ ΛΟΙΠΟΝ.

Τά Δ.Σ. τού Συλλόγου μας συνέ
χισε τήν παληά τακτική του απέναν
τι τού έργοδότη δηλ. τήν τακτική τής 
θωπείας. Ή έργοδοσία θά είναι 
απόλυτα εύχαριστημένη άπό τή συν
εργασία! ! !

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ προ
αιώνιοι — έξ αντικειμένου — αντί
παλο ι πιασμένοι χέρι - χέρι (ούτε 
γάτα, ούτε ζημιά). Είναι μιά και
νούργια ΕΠΟΧΗ πού εγκαινίασε ό 
Πρόεδρός μας έπί Άχή καί συνεχί
ζεται μέχρι σήμερα.

Έστω κι άν: "Υπάρχουν ακατάλ
ληλα καταστήματα - (Μπακάλικα).

(Τό έγραψε πάντως ή Τραπεζική)
"Εστω κι άν: Τά περισσότερα κα

ταστήματα δέν έδωσαν άδειες τό 
καλοκαίρι ή χρωστάνε άδειες προη
γουμένων έτών. (Τό έγραψε κΓ αύ
τό ή Τραπεζική).

Έστω κι’ άν: Οί TELLERS δέν 
γνωρίζουν πού βαδίζουν άπό πλευ
ράς εξέλιξής τους. (Αύτό δέν τό 
έγραψε ή Τραπεζική).

Ακόμα έστω κι' άν. 1. Τό χειμώ

να γιά άλλους κάνει κρύο καί γι’ άλ 
λους όχι.

2. "Ο ’Οργανισμός συνεχώς τρο
ποποιείται κι’ έφτασε νά μοιάζει μέ 
τό «φαντό τής Πηνελόπης».

3. Τό ωράριο πουθενά δεν έφαρ- 
μόζεται.

4. "Η άποκαθαρματοποίηση δέν 
έγινε.

5. Οί Συνάδελφοι τού Ν 751 κο
ροϊδεύονται.

6. ’Επετηρίδα προσωπικού δέν υ
πάρχει.

7. Ή Ιεραρχία καταπατιέται.
8. Τά φύλλα ποιότητας συνεχί

ζουν νά είναι μέσα πίεσης καί άπεί
λής τού συναδέλφου.

9. Οί συνάδελφοι τού Διαγωνι
σμού 64)65 κοντεύουν νά ξεχάσουν 
τό δράμα τους.

10. "Ο Διαγωνσιμός γιά νά ό
νο μασθής «,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤI ΣΤΗΣ» 
εΐναι περιττός ενώ γιά νά όνομα- 
στής ύπολιγούρης... μέ συγχωρεΐται 
θέλω νά πώ υπολογιστής είναι απα
ραίτητος.

1 1. Νέοι συνάδελφοι τού τελευταί
ου διαγωνισμού «μπήκαν σέ Γρα
φεία μέ «ΜΟ'ΚΕΤΤΕΣ» ενώ στά 
Γ'ΚΙΣΣΕ καί ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΕΣ ο
ξειδώνονται άπό τήν ΝΟΤΙΑ τής 
πελατείας - συνάδελφοί μας 10-15 
έτών.

12. Τό μέγεθος τού μέσου έχει 
άντικαταστήση τό «αντικειμενικό κρι
τήριο άξιολόγησις τών συναδέλφων 
σ’ όλη τήν κλίμακα.

Απέναντι όμως σ’ αύτά ό κ. Πρό
εδρος τού Συλλόγου μας έχει τή 
κοσμοθεωρία του. Τό έγώ του. Τήν 
πολιτική του.

Καί παρ’ όλο πού αυτή ή πολι
τική κρίνεται στά Διεθνή επίπε
δα ώς Αντιδεοντολογική γιά τις 
συνδικαλιστικές επιδιώξεις, έμεΐς θά 
εϊ μασταν διατεθειμένοι νά συμφω
νήσουμε μέ τή μέθοδο αΰτή αν δέν 
υπήρχαν αύτά τά έστω καί τόσα 
άλλα πού άποτελοΰν κοινά μυστικά 
στούς διαδρόμους τής Τράπεζας καί 
πού όπως άπόδειξε ή πολιτική τού 
απερχόμενου Δ.Σ. φοβόμαστε. Ναι 
κύριοι συνάδελφοι, φοβόμαστε νά 
ζητήσουμε μήπως στεναχωρήσου
με... τόν έργοδότη μας πρός δόξα 
τής πολιτικής τής θωπείας.

Καί δ ι ερωτώ μέθα εϊλικρινά ποιο 
θά είναι τό μέλλον αυτής τής Τρά
πεζας; Καί άπό πού θ’ αντλήσουν 
τή δύναμη καί αισιοδοξία οί νεώτε- 
ροι συνάδελφοί μας ότι μπορούν :νά 
προκόψουν μέ τόν ιδρώτα καί συνέ-

Ή ομιλία τοϋ συν.
’Αγαπητοί συνάδελφοι, άνέρχο- 

μαι, γιά πρώτη φορά, στό βήμα τής 
Συνελεύσεως, μέ τήν ελπίδα καί πί
στη δτι έτσι, θά συμβάλλω, ώς ένα 
ποσοστό, όπως τό συνδικαλιστικό 
μας όργανο, στό μέλλον νά άπο- 
κτήση συλλογική δημοκρατική Διοί
κηση, καί όχι τήν άρχηγική προβο
λή ένός μόνον, ατόμου, οίουδήποτε 
άτόμου, πού πάντοτε προκαλεΐ ποι
κίλες αντιδράσεις.

Είς τόν πρώτον αύτόν, παρθενι- 
κόν μου λόγο, θεωρώ τόν έαυτό 
μου εύτυχή, γιατί ομιλώ ενώπιον 
σας, μέσα σέ κλίμα πολιτικής καί 
συνδικαλιστικής Δημοκρατίας καί 
ελευθερίας, όπου κανείς δύναται νά 
άναπτύξη ελεύθερα τις άπ όψεις του 
καί νά διακίνηση τις σκέψεις του. 
Καί τούτο είναι τό βασικό γνώρι
σμα καί χάρισμα τής Δημοκρατίας, 
σέ πλήρη άντίθεση μέ τήν τυραν
νία τής 7ετίας, όταν ό συνδικαλι
σμός, εΐχε γίνει Κρατική "Υπηρε
σία, καί ή άνάδειξις ένός υποψηφί
ου, έπρεπε νά έχη τήν έγκρισιν τών 
μυστικών υπηρεσιών τής Δικτατο
ρίας. Άλλα επανέρχομαι στό θέ
μα μας.

Ή άπερχομένη Διοίκηση τού 
Συλλόγου μας, έλογοδάτησε ένώ- 
πιόν σας άνεφέρθη στις επιτυχίες 
της, έκπαραθύρωσε μερικούς συνερ- 
γάτας της, κατεφέρθη έναντίον άλ
λων συναδέλφων, μονοπώλησε, μό
νον αύτή τό ένδιαφέροντης διά τούς 
εργαζομένους καί γεμάτη δάφνες, 
όπως εκείνη νομίζει, Αναπαύεται 
γιά νά ξαναζητήση τήν ψήφον μας. 
Δέν άρνούμεθα τις περιστασιακές 
επιτυχίες τής άπερχομένης Διοική- 
σεως, όπως εΐναι ή έξωμοίωση μέ 
τά έλλαττώματά της, τό ώράριον 
τών έπαρχιακών "Υποκαταστημά
των, καί λοιπά.

Σάν επαρχιώτης συνάδελφος, Α
κολούθησα τήν λαϊκή παροιμία «"Ό 
ταν δέν πάει ό Μωάμεθ στό βου
νό, πάει τό βουνό στόν Μωάμεθ».

Έπί 1 1 ολόκληρα χρόνια πού ερ
γάζομαι στήν Τράπεζα, έχω συνη
θίσει νά βλέπω τούς συνδικαλιστής 
μας, μόνον κατά τήν προεκλογικήν 
περίοδον, στις έπισκέψεις τους δέ 
αύτές, δίδονται Αφειδώς υποσχέ
σεις, γίνονται θερμές χειραψίες, 
χαμόγελα, καί μετά τά Αποτελέσμα
τα τών έκλογών, πού σέ είδα, πού 
σέ ξέρω.

Είμαι συνάδελφος άπό εκείνους 
πού προσελήφθησαν τό 1965, ώς 
είσπράκτορες. "Όταν πρωτομπηκα- 
με στήν Τράπεζα, μάς είχανε ΰπο- 
σχεθεΐ ότι άφοΰ κάνουμε δουλειά 
λογιστικού "Υπαλλήλου, μετά άπό 
έξέτασιν πού θά ύποβαλόμασταν, τά 
χρόνια τής λογιστικής μας έργασί- 
ας, θά έλαμβάνοντο ΰπ’ όψιν καί 
κατά τήν βαθμολογικήν μας ένταξη.

πειά τους. "Οταν βλέπουν βασικές 
Αρχές όπως τής ισότητας καί Αξιο
κρατίας νά ποδοπατώνται;

Άν παραμελήθηκαιν, άν Αγνοήθη
καν άν δέ διεκδικήθηκαν σωστά τά 
κοινά, άπό τήν άπερχομένη Διοίκη
ση ΣΕΙΣ αγαπητοί Σ ανάδελφοι εί
στε ό τελευταίος κριτής σείς μέ 
τήν ψήφο σας θά βάλετε τό υστερό
γραφο σ’ αύτά πού έμεΐς έδώ στή 
Γ. Σ. άναφέραμε.

Προσέξτε μόνο νά σταθμήσετε σω 
στά τήν άξια τής ψήφου σας, Αφή
στε νά βαρύνουν κριτήρια Αντικειμε
νικά καί όχι συνακτθηματιικά καί μή 
ξεχνάμε όλοι μας πώς νά διατη- 
ρήση κανένας τά καλά εΐναι πιο δύ
σκολο άπό τήν απόχτησή τους.

Τελευταίο Αφήσαμε τό θέμα τού
το επειδή είναι καί τό σοβαρώτερο. 
Αγαπητοί Συνάδελφοι.

Είναι λυπηρό τό θέαμα πού παρου 
σιάζεται μεταξύ εύτυχώς λίγων συν
αδέλφων πτυχιούχων καί μή.

Οϊ σκηνές μάς μεταφέρουν στις 
Νότιες Πολιτείες τής Αμερικής όπου 
ό Ρατσισμός έχει τήν έδρα του καί 
ό όποιος σάν πολυεθνικό Εταιρεία 
εξαγωγής Αναταραχής καί άναμπουμ 
πούλας βρήκε μέσα στά σπλάχνα 
μας τούς αντιπροσώπους του.

Δέν φτάνει ό Νόμοο τού Λάσκα- 
ρη, δέν φτιάνει ή έπιχειρούμενη νε- 
κρανάστασις όλων τών φαντασμά
των τής εφταετίας,, δέ μάθαμε τίπο
τα άπό τό πρόσφοπο παρελθόν τί 
μπορεί νά μάς εύρη όταν δέν είμα
στε ενωμένοι! ! ! Τώρα θέλουν νά 
μάς χωρίσουν σέ μαύρους καί άσ
πρους.

Πληροφορούμε καί προειδοποιού
με τούς πάντες. Διαχωρισμός τού 
Προσωπικού τής ’Εθνικής Τράπεζας 
σέ πληβείους καί ιππείς δέ ΘΑ 
ΠΕΡΑΣΗ.

Μακρυά άπό κάθε προσπάθεια 
πού αποβλέπει στον ακρωτηριασμό 
τού κορμιού μας.

Ή Τραπεζική μας φαμελιά έχει 
καί καλά καί άταχτα παιδιά, όλα 
όμως μεγαλωμένα καί θρεμένα άπό 
τό ίδιο βυζί.

Στούς μή πτυχιούχους συνάδελ
φους ένα έχουμε νά πούμε, νά έχουν 
εμπιστοσύνη στή κίνησή μας καί νά 
είναι σίγουροι ότι τό ξεκίνημα πού 
κάναμε γιά νά γίνη σχολή μέ τή 
συμπαράστασή τους θά γίνη πρα
γματικότητα.

Ζήτω ή Ενότητα 

τού Προσωπικού τής Ε.Τ.Ε.

Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΑΟΥ
Δυστυχώς, Ακόμα περιμένουμε τήν 
τακτοποίησή μας ή οποία μοΰ φαί
νεται, ότι, χωρίς Αγώνα, δέν πρό
κειται νά έρθη ποτέ.

Τά χειρότερο δέ άπ’ όλα είναι 
ότι, συνάδελφοι πού μπήκαν, μετά 
άπό 1 ,ΐίί χρόνο στήν Τράπεζα, προ
ηγούνται σήμερα βαθμολογικώς. Τό 
πώς νοιώθουμε, ιδίως στήν Επαρ
χία, εΐναι εύκολονόητο, τά σχόλια 
περιττεύουν. Εύχομαι, δέ ή δήλω
ση, πού έκανε ό κ. Πρόεδρος, προ
ηγουμένως, ότι τό θέμα θά λυθή έν
τός τού 75, νά ΰλοποιηθή καί νά 
μήν είναι ένα σχήμα λόγου, ψηφο
θηρίας, θά έλεγα. Αύτό θά τό δού
με, έν καιρώ. Τό εύχομαι, καί τό 
ίδιο εύχονται καί οί συνάδελφοι, 
πού είναι στήν αύτή κατηγορία.

Παρ’ όλη τήν Αδικία, πού εΐναι 
πασιφανής, ή Ανησυχία μου δέν 
περιορίζεται, μόνον είς τό θέμα τής 
μετατάξεως υπαλλήλων συναδέλφων, 
άλλά έπεκτείνεται καί στά τόσα άλ
λα θέματα τού προσωπικού, πού ό
πως όλοι γνωρίζομε», είναι τό Α
σφαλιστικόν, ύποτιθεμένη κατάργη- 
σις τών ’Οργανικών θέσεων,_ή Αδι
κία πού γίνεται στό θέμα τών ΤΕ 
ΛΕΡΣ, ό τρόπος συντάξεως τών φύλ 
λων ποιότητας, ό Νόμος 751 καί τό 
σα άλλα θέματα, τού προσωπικού, 
πού δέν έχουν άκόμη λυθεί. Γιά τό 
καλόν μας δέ, άς άφήσωμεν στήν ά
κρη τις παρατάξεις καί όλοι μαζί 
νά άγωνισθούμε γιά τήν ένότητα, 
καί τήν δημιουργία ένιαίου ψηφο
δελτίου πτυχιούχων καί μή πτυχιού
χων, διά τό καλόν μας διά νά δυνη- 
θώμεν νά άντιμετωπίσωμε τόν ’Ερ
γοδότη, όταν πρόκειται γιά θέμα
τά μας, μέ πλήρη έπιτυχία.

Συνάδελφοι, ή συμμετοχή μου, έ- 
νεργώς στις έπόμενες έκλογές είναι 
συγχρόνως καί μιά διαμαρτυρία, 
γιά τό ότι, κάθε εκλογική περίο
δο, όλο τά ίδια πρόσωπα διεκδικοΰν 
τήν ψήφον μας. Άραγε, δέν υπάρ
χουν καί άλλοι συνάδελφοι, ικανοί 
νά δ ι εκδικήσου» τήν έμπιστοσύνην 
μας; Νομίζω ότι υπάρχουν άλλά 
δέν άπεφάσισαν έξ’ αιτίας τού κα
τεστημένου, πού υπάρχει σέ πρό
σωπα στό Σύλλογό μας. ’Εσείς δέ. 
Αγαπητοί συνάδελφοι, είστε αύτοί, 
πού μέ τήν ψήφο σας, θά έπιτύχε- 
τε νά άπαλείψουμε τά μίση καί τά 
προσωπικά πάθη, άπό τόν Σύλλο
γο, πού δυστυχώς, όλως έξαίρετοι 
καί Αγαπητοί συνάδελφοι, άπ’ 6,τι 
Ακούσαμε, καί δυστυχώς, μετά λύ
πης μας, τό λέω, μάς έχουνε φθά- 
σει στό χείλος τού γκρεμού.

Είθε, λοιπόν, έσεΐς όταν θά δήτε 
τά ψηφοδέλτια καί τούς συνδυα
σμούς καί τά πρόσωπα, νά έκλέξε- 
τε αύτούς πού πράγματι Αξίζουν 
τήν έμπιστοσύνην μας. Ευχαριστώ.

Ή ομιλία του συν. Σ. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ



ΑΙ ΟΜΙΑΙΑΙ TSN ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Γ. ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΝ
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πώς αυτό το χειροκρότημα τής θερ 
μής υποδοχής σας, δεν απευθύνε
ται μόνο σε μένα, άλλ’ απευθύνε
ται σέ δλα τά θύματα τής Χούντας, 
μέσα στην Εθνική Τράπεζα. Γι’ 
αυτό έπιτρέψατέ μου νά τό μετα
φέρουμε και σ’ αυτούς. (Χειροκρο
τήματα) .

Θά ήθελα, πριν είσέλθω εις τό 
κύριον θέμα τής ομιλίας μου, νά 
συμπληρώσω τήν πρόταση τού προ 
έδρου τής παρούσης Συνελεύσεώς 
μας. Ό Πρόεδρος μάς έκάλεσε και 
πολύ σωστά, νά άποτίσωμεν φόρον 
τιμής σέ δλα τά θύματα τής χούν
τας, τής δικτατορίας. Πρέπει νά 
συγκεκριμενοποιήσουμε δτι καί τό 
Σώμα τών υπαλλήλων τής Εθνικής 
Τραπέζης, έμμεσα, έστω, είχε καί 
αυτό ένα θύμα τής δικτατορίας. 
Είναι ό μακαρίτης, τέως συνάδελ
φος, άλλά συνταξιούχος τότε, ’Αρι
στοτέλης Μυλωνάς (χειροκροτήμα
τά), ό όποιος ένώ είχε μεταβή εις 
τά κάτεργα τής ’Αλικαρνασσού 
Κρήτης γιά νά έπισκεφθή τον εκεί 
έγκλειστο γιό του καί συνάδελφό 
μας ’Ιωάννη Μυλωνά, ό όποιος εί
χε τήν τιμή νά μάς όμιλήση προη
γουμένως, καί ό όποιος εΐχεν κα- 
ταδικασθή άπό τό στρατοδικείο γιά 
τήν ενεργό άντιδικτατορική δράση 
του — ήταν βομβιστής —- ένώ, 
λοιπόν, ό πατέρας του έπέστρεφε 
στήν Αθήνα, κατέπεσε τό αεροπλά
νο καί βρήκε τον θάνατο. 'Ο θάνα
τος, όμως, αυτός, έάν δέν ήτο 
ό γιός του έγκλειστος τής χούν
τας, έάν δέν είχε έγκαθιδρυθή ή 
χούντα, δέν θά έπήρχετο. ”Αρα, λοι
πόν, έμμεσα, ηθικός αυτουργός τού 
θανάτου είναι ή δικτατορία. Γ Γ αυ
τό καί σάς καλώ, εις μνήμην, αυ
τού τού συναδέλφου, νά τηρήσωμεν 
σιγή ένός λεπτού.

(Τηρείται σιγή)
κ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ: Τιμή καί δόξα 

σέ δλα τά θύματα τής μισητής δι
κτατορίας...

’Εκφράζω, αγαπητοί μου συνάδελ 
φοι, χαρά, όχι γιατί, ξανά, άπό 
πρόωρος συνταξιούχος πού μέ είχε 
καταστήσει ή χούντα, έπανήλθα εις 
τήν Τράπεζα, άλλά αισθάνομαι χα
ρά, γιατί μπορώ άπό τό βήμα τού
το τό Ιερό, νά άπευθύνωμαι σέ σάς, 
χωρίς νά έχη τό δικαίωμα κανείς 
νά μέ κατεβάσει κάτω, άλλά κι’ 
εσείς έχετε τήν ευχέρεια, χωρίς νά 
κινδυνεύετε νά σάς κρατήσουν τά 
ονόματα νά μέ άκοΰτε. Είναι, λοι
πόν, μεγάλη χαρά αυτή γιά μένα, 
γιατί ακριβώς έχω στερηθή πολ
λές φορές αυτού τού θεϊκού δώρου, 
πού ονομάζεται άτομική έλευθερία. 
Καί τώρα πού τήν άπολαμβάνω, 
χαίρομαι, καί πιστεύω πώς κι έσεΐς 
χαίρεσθε γι’ αυτό.

Ετούτη δμως ή Συνέλευση, 
προς τήν όποιαν έχω τήν τιμή νά 
μιλώ, μοΰ φαίνεται, δτι θά έπρε
πε νά είχε συγκληθή πριν άπό 15 
μήνες. ’Έπρεπε νά συγκληθή ά-“ 
μέσως τότε μέ τήν πτώση τής 
χούντας. ‘Έτσι, δέν θά ξέφευγε ά
πό τό περιεχόμενό της, πού τό πε
ριεχόμενο κείνης τής Γενικής Συ- 
νελεύσεως ήτανε νά πανηγυρίσωμεν, 
νά χαιρετίσωμεν τήν Δημοκρατία 
καί νά καταδικάσω με τήν τυραννία 
(χειροκροτήματα). Ποιος δμως εί
ναι ή άφορμή, ξέφυγε καί δέν έγι
νε έκείνη ή συνέλευση; Είναι ό 
νόμος τού Λάσκαρη. Ό κ. Λάσκα- 
ρης, ό Υπουργός Εργασίας, δέν 
είναι καινούργιο πρόσωπο γιά μάς 
τούς παλιούς. Είναι ίσως νέος γιά 
σάς, πού δέν τον ξέρετε. Πρέπει 
λοιπόν, νά μάθετε δτι προέρχε
ται άπό τήν παλιά, προδικτατορι- 
κή, πολυαμαρτωλή Γ.Σ.Ε.Ε. ΤΉταν 
υπάλληλός της, ήταν ό νομικός 
της σύμβουλος.

Ό κ. Λάσκαρης, έπί σειράν έ- 
τών, 15 ή 20 έμαθήτευε εις τό 
Σχολειό των Πασσατζή καί Μακρή. 
Ποιοι είναι αυτοί; Χειρότερα υπο
κείμενα εις τον συνδικαλιστικό 
στίβο τής χώρας μας δέν έχουν 
έμφανισθή. ‘Ως άξιος λοιπόν μαθη
τής των, αύτός έφτιαξε αυτό τον 
νόμο, ακριβώς, γιά νά μή δώση τό 
δικαίωμα καί τήν εύκαιρία είς τούς 
έργαζομένους, νά γκρεμίσουν τά 
Συμβούλια, τά οποία είτε θελημα- 
ματικά, εϊτε άθελα, έστάθηκαν οί 
δήθεν συνδικαλιστικοί παράγοντες 
κατά τήν διάρκεια τής Ζετίας. "Ε
τσι, θά μπορούσε άνετα, νά προε- 
τοιμάση τον μηχανισμό έκεΐνον τον 
«συνδικαλιστικόν» τον κατ’ εικόνα 
καί όμοίωσιν τών Μακρή - Πασα- 
τζή - Κυριακόπουλον κλπ. γιά νά 
μπορή νά κατευθύνη καί νά έκφυ- 
λίζη καί νά παρεκτρέπη τόν ορθόν 
συνδικαλιστικόν δρόμον τών έργα- 
ζομένων καί νά τούς καταδυναστεύη.

Μέ αύτό τό Νόμο έπέτυχε τό μέν 
νά άναστείλη τήν λογοδοσίαν, καί 
νά μακροημερεύση γιά 15 μήνες, 
νά δώση άναπάντεχη ζωή σ’ αυτά 
τά Συμβούλια, τό δέ νά προετοι- 
μάση τόν δρόμο, τόν οποίον έκεΐ- 
νος σκέφθηκε. Ποιος είναι ό δρό
μος δμως τόν όποιον σκέπτεται καί 
όπως τόν σκέπτεται; Δείγμα του 
σάς έδωσαν οί προχθεσινές δηλώ
σεις του, τις οποίες, κατά κόρον 
έπανέλαβαν καί τά δύο δίκτυα τής 
τηλεοράσεως καί έδημοσίευσαν δλες 
οί έφημερίδες, δσες τέλος πάντων 
ενοχλούνται, διότι μεταδικτατορικά 
ό κόσμος άρχισε νά σκέπτεται κά
πως διαφορετικά, τόσο γιά τά

πολιτικά δσο καί γιά τά συνδι
καλιστικά πράγματα.

Καί έπειδή, πιθανόν, μερικοί ά
πό σάς νά άγνοεΐτε τις δηλώσεις 
τους, θά σάς πώ δτι: Κατά τόν κ. 
Λάσκαρη οί καθ’ δλα δικαιολογημέ
νες κινητοποιήσεις τών έργαζομέ- 
νων, άποσκοποΰν σέ άλλα ύποπτα 
πράγματα «καταχθόνια σχέδια» 
καί όχι στις διεκδικήσεις τών αι
τημάτων των, τά όποια προκα- 
λοΰνται άπό τήν τεραστίαν πληθω
ριστική καί τιμαριθμική άνοδο. 
Αί άπεργειακαί εκδηλώσεις δέν έ
χουνε σχέση κατά τόν κ. Λάσκαρη 
μέ τά οικονομικά, κοινωνικά ή πο
λιτικά προβλήματα, άλλά μέ οτι
δήποτε άλλο. Εκείνο τό οποίον 
συνηθίζαμε νά άκοΰμε έπί 25 χρό
νια άπό τούς Μακρή καί Πασσατζή 
δηλ. τή «διασάλευση τής Δημ. Τά- 
ξεως». Καί κατηγορώ αυτή τή στι
γμή τούς διορισμένους είς τήν Γε
νικήν Συνομοσπονδίαν εργατών Ελ
λάδος, είς τά Εργατικά Κέντρα, 
δτι δέν κατήγγειλαν τόν Λάσκα
ρη γι’ αυτές τις δηλώσεις του τις 
άντεργατικές (χειροκροτήματα) καί 
συνάμα άίντιδημοκρατικές.

"Ετσι, μάς δίδουν τό δικαίωμα 
νά πούμε, δτι είναι τά χαϊδεμένα 
του παιδιά, καί δτι τά έβαλε έκεΐ... 
(Χειροκροτήματα) γιά νά καλύ
πτουν τά σκοτεινά σχέδιατου.

Κύριοι συνάδελφοι. Γεννήθηκε τό 
ερώτημα, έάν, ήτο ποτέ δυνατόν, 
κατά τήν διάρκεια τής Δικτατορί
ας νά ζήση ένας γνήσιος συνδικα
λισμός. Εμείς άπερίσπαστα άπαν- 
τούμε, "Οχι. Καί εξηγούμε, γιατί 
δέν μπορούσε.

Πρώτον, Διότι γιά νά μπορούσε 
νά συμπεριληφθή κανείς είς τό ψη
φοδέλτιο, όποιοδήποτε, έπρεπε νά 
είχε πράσινο φώς άπό τήν ΚΥΠ, ά
πό τήν ’Ασφάλεια καί άπό τις άλ
λες ποικιλώνυμες ’Οργανώσεις οί 
όποιες έστήριζαν, ένοπλα τό δι- 
κτατορικό καθεστώς. Πολλοί άπό 
δικαιολογημένους φόβους ούτε καν 
ένεψανίζοντο. Δεύτερο: Λόγω τών 
άπολύσεων άπό τις Γενικές Συνελεύ 
σεις, άπουσίαζαν τά πρόσωπα έκεί
να, τά οποία θά μπορούσανε νά θέ
σουνε υποψηφιότητα. "Αρα, λοι
πόν, δέν ήτανε ελεύθερες οί εκλο
γές καί τά Διοικητικά Συμβούλια, 
τά όποια έξελέγοντο, έξελέγοντο 
τύποις μονάχα, άπό συνελεύσεις έ- 
λεύθερες καί άπό εκλογές γνήσιες. 
Τις εκλογές αυτές, τά ψηφοδέλτια 
είχανε πρόσωπα, τά όποια, επανα
λαμβάνω, δέν έμποδίζοντο άπό τήν 
’Ασφάλεια καί άπό τήν ΚΥΠ. Καί 
δέν έμποδίζοντο διότι έθεωροΰντο 
άκίνδυνα διά τά δικτατορικό καθε
στώς.

Έάν δέν μέ είχαν άπολύση, έάν 
δέν είχαν άπολύση τόν συνάδελφο 
Μαυρουλίδη, τόν συνάδελφο Πουλή, 
τόν συνάδελφο Μανδράκο καί τό
σους άλλους, συνδικαλιστές νομίζε
τε, δτι θά μπορούσαμε νά θέσουμε 
υποψηφιότητα καί νά εκλεγούμε είς 
τά Συμβούλια; Έάν τό νομίζετε 
αύτό, τότε δέν έχετε καταλάβει τί 
είναι δικτατορία. Είναι λοιπόν, 
πλάνη νά λέμε δτι υπήρχε σεβα
σμός είς τά συνδικαλιστικά δικαι
ώματα κατά τήν διάρκειαν τής δι
κτατορίας. Καί είναι πλάνη νά μάς 
λένε τά Διοικητικά Συμβούλια δτι 
είχαν έκλεγή έλευθέρως καί δημο
κρατικά.

Εάν αύτά τά Διοικητικά Συμβού 
λια είχαν έλευθέρως καί δροΰσαν 
δημοκρατικά, είχαν πρώτιστο κα
θήκον νά καταγγείλουν τις άπω- 
λήσεις τών συνδικαλιστιστών. Τά 
έκαναν; Δέν τό έκαναν. Διατί; Δι
ότι τούς τό άπηγόρευον. Διότι τούς 
τό έπέβαλαν. "Η διότι υπήρχε ή 
σκοπι μότης νά μήν τό κάνουν. ’Αλ
λά δχι ή σκοπιμότης. (Φωνές άπό 
κάτω: ΤΗταν ό φόβος!!).

κ. Δ ι λ ι ν τ ά ς: 'Ο φόβος 
γιά έκείνους, οί όποιοι θέλουν νά 
χαράξουν έναν δρόμο άνηφορικό, 
πρέπει νά παραμερίζεται.

Γεννάται λοιπόν είς έμάς τό έ- 
ρώτημα. Ποιο είναι τό καθήκον 
τών έκλεγμένων συνδικαλιστών, τών 
πρωτοπόρων τής έργατοϋπαλληλι- 
κής τάξεως, δταν ή πατρίδα εύρί- 
σκεται είτε σέ έξωτερική είτε σέ 
έσωτερική κατοχή; Επειδή κατά 
τόν πιο πάνω συλλογισμό μας, δέν 
μπορεί νά ΰπάρξη γνήσιος συνδι
καλισμός, μέ έσωτερική κατοχή, γι’ 
αύτό πρώτιστο καθήκον τών συνδι
καλιστών είναι νά άγωνίζωνται πα 
ράλληλα μέ τό ψωμί καί τό μερο
κάματο, γιά τήν έλευθερία τών έρ- 
γαζομένων καί τού Ελληνικού Λα 
οΰ ολόκληρου.

Βέβαια, οί περισσότεροι άπό ε
σάς εΐσθε νέοι στήν ήλικία, θά μοΰ 
έπιτρέψητε δμως, νά άναφερθώ είς 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
Συλλόγου, κατά τήν περίοδον τής 
Γερμανικής κατοχής, πού έκανε δι- 
μέτωπο άγώνα τό σο κατά τού κα- 
τακτητοΰ, δσο καί κατά τού εργο
δότου, πού ήταν όργανο τού κα- 
τακτητοΰ. Διότι πρέπει νά γνώριζε 
τε δτι ό έργοδότης εύκολα γίνεται 
όργανο καί τού εσωτερικού καί τού 
εξωτερικού κατακτητοΰ.

(Χειροκροτήματα)

κ. Σ π. Δ ι λ ι ν τ ά ς: Άπ’ 
αυτήν τήν άποψιν κύριοι συνάδελλ-

φοι, σήμερα γιά μάς δέν λογοδο
τεί μόνον τό Συμβούλιον τού κ. Πί- 
σκοπου. Λογοδοτούν δλα τά Συμ
βούλια τής έπταετίας, πάνω στό 
τι έπραξαν γιά τό δασικό δικαίω
μα τού έργαζομένου: Τήν άτομι- 
κήν του ελευθερίαν, τήν δημοκρα
τία τού τόπου μας.

'Έ ν Μέλος: (Έρωτά μή 
άκουόμενον).

κ. Σ π. Δ ι λ ι ν τ ά ς: 'Ο 
κύριος συνάδελφος διερωτάται τί 
είναι αύτά πού λέω άπόψε. Περί έ- 
λευθερίας ομιλώ. Δώστε του τήν ά- 
πάντησιν.

('Ο θόρυβος ταυτοχρόνου συζη- 
τήσεως)

κ. Σ π. Διλιντάς: Αύ
τό άκριβώς κύριοι συνάδελφοι, αύ 
τές οί έναντιώσεις μερικών πάνω 
στό θέμα τής Δικτατορίας αύτό ή
ταν τό κέρδος τής άναβολής έπί 
15μηνον αύτής τής Γενικής Συνε- 
λεύσεως. Διότι έάν αΰτή ή Συνέ- 
λευσις έγένετο άμέσως μετά τήν 
πτώσιν τής δικτατορίας μόνον θέ
μα της θά ήτο ή έλευθερία καί τί
ποτε άλλο.

Διότι αύτό τό θέμα τής έλευθε- 
ρίας καί τής Δημοκρατίας—κι ας 
διαμαρτύρονται ώρισμένοι συνά
δελφοι πού επιμένω έπ’ αύτοΰ — 
ούτε τήν ημέρα τής πτώσεως τής 
δικτατορίας καί τής άλλαγής τής 
Διοικήσεως στήν Τράπεζα άντιμε- 
τωπίσθη άπό τό Δ.Σ. δπως έπρεπε 
Ιδού ή «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» ή όποια 

έκυκλοφόρησεν άμέσως μετά τήν 
έγκατάστασητοΰ τωρινού Διοικητοΰ. 
έπιδεικνύεται είς τό άκροατήριο τό 
φύλλο τής ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ). Διά 
τό Δ.Σ. καί τήν έφημερίδα του, τήν 
ημέρα έκείνη δέν έπανηγυρίζετο ή 
πτώση τής δικτατορίας καί ή έγκα 
τάστασις τής Δημοκρατίας, άλλά 
άπλώς έγένετο μιά συνηθισμένη άλ- 
λαγή τού προσώπου τού Διοικητοΰ. 
Αύτό τό φύλλο τής Τραπεζιτικής 
πού θά έπρεπε νά είναι σέ πανηγυ
ρική έκδοση, νά είναι ένας ύμνος 
γιά τή Δημοκρατία καί κατακραυ
γή κατά τού φασισμού, ύποπτα 
σιωπούσε. Ό κ. Πρόεδρος είς τήν 
προσφώνησή του προς τόν κ. Διοι
κητή όχι μόνο δέν είπε λέξη γιά 
τήν αλλαγή, άλλά στό έν λόγω 
φύλλο τής Τραπεζιτικής άπεσιώπη 
σε τις ομιλίες τών άλλων ομιλητών 
τής ήμέρας εκείνης τού κ. Γκιτά
κου, τού υποφαινομένου, τού κ. Γιαν 
νακόπουλου, οί οποίοι καλωσόρι
σαν τήν Δημοκρατία καί έχαιρέτη- 
σαν τήν τοποθέτηση τού νέου Διοι- 
κητού σάν έπέκταση καί στήν Τρά 
πεζά τής άπελευθερώσεως τής χώ 
ρας μας άπό τό φασιστικό ζυγό.

*ΤΗταν μεγάλη ή τότε παράλει- 
ψις τού κ. Προέδρου καί τού τονί
ζω τώρα άκριβώς έπειδή 6 κ. Πί- 
σκοπος, δπως είπε ό κ. Χαρϊτος, 
πολύ άργά άπ’ έδώ έχαιρέτησεν 
τήν Δημοκρατίαν. Πάρα πολύ άρ
γά επαναλαμβάνω κι’ έγώ έχαιρέ
τησεν τήν Δημοκρατίαν καί έφόρε- 
σεν καί εκείνος ένα καλοφτιαγμένο 
δημοκρατικό κουστούμι.

(Χειροκροτήματα)

κ. Σ π. Διλιντάς: Θά 
σάς διαβάσω άπότήν «ΤΡΑΠΕΖΙ
ΤΙΚΗ» περικοπή τής έκθέσεως τά 
πεπραγμένα γιά νά άντιληφθεϊτε 
πώς ό άνθρωπος είναι έσωτερικά, 
πώς σκέπτεται, άνεξαρτήτως τό τί 
λέει σέ ώρισμένες περιπτώσεις 
στις όποιες θέλει νά έμφανισθή δια 
ψορετικός.

κ. Πρόεδρος: ('Οίμιλεΐ 
μακράν τού μικροφώνου μή άκουόμε 
νος).

κ. Σ π. Διλιντάς: Κύ
ριε Πρόεδρε, μοΰ φαίνεται δτι κά
νετε κατάχρησι τής θέσεώς σας.

κ. Σ π. Διλιντάς: ’Ε
δώ θά τά πούμε έξω άπό τά δόν
τια.

(Χειροκροτήματα

κ. Σ π. Διλιντάς: Α
ναγράφει ή «Τραπεζιτική» Μέ τόν 
υπότιτλο «’Ανώμαλος Περίοδος». 
Σάς τό έδιάβασε καί προηγουμέ
νως ό κ. Πρόεδρος άλλά δέν έδώσα- 
τε τήν πρέπουσαν σημασίαν.

«Δέν πρέπει νά λησμονείτε δτι 
γεγονότα ώς εκείνα τού Πολυτε
χνείου τής Έπιστρατεύσεως, τών 
Κυβερνητικών μεταβολών, τού Πο
λέμου είς τήν Κύπρον, καί ή άκολου 
θήσασα τούτον Μεταπολίτευσις είς 
τήν Χώραν μας, ή διενέργεια έν συ
νεχεία Βουλευτικών Εκλογών. Καί 
ή διεξαγωγή τού Δημοψηφίσματος 
είναι γεγονότα πού άναστέλλουν 
τήν δραστηριότητα είς τόν Συνδι
καλιστικόν χώρον. Θέτουν είς κίνδυ 
νον έν έξελίξει θέματα, καί παρεμ
ποδίζουν τήν έπίλυσιν οικονομικών 
κυρίως αιτημάτων».

Κατά τόν άξιότιμον κ. Πρόεδρον 
τού Δ. Σ. δέν είναι ή Δικτατορία 
αΰτή καθ’ έαυτή άνώμαλος περίο
δος. Ανώμαλος περίοδος είναι τά 
γεγονότα τού Πολυτεχνείου, γιά τά 
όποια έπαίρεται δλη ή Δημοκρατι
κή Ελλάδα καί γιά τά όποια έκλή- 
θημεν νά τηρήσωμεν έδώ ένός λε
πτού σιγήν. Καί σάς έρωτώ· έχει 
τό δικαίωμα ένα τέτοιο Διοικητικό 
Συμβούλιο, έν μέσω τής Δημοκρα 
τικής άτμόσφαιρας νά ζητά τήν ψή 
ψον σας; "Ενα Δ. Σ. τό όποιον δέν

θεωρεί υπεύθυνο τής άνωμαλίας 
τήν Δικτατορίαν άλλά τήν έξέγερ- 
σιν τού Πολυτεχνείου έχει θέση είς 
τήν μεταδικτατορική χώρα μας;

(Χειροκροτήματα)

κ. Σ π. Διλιντάς: Δέν 
είναι ή διενέργεια, δέν είναι ή ά
σκησης τών δικαιωμάτων μας ώς 
πολιτών, είς τάς Δημοτικάς καί είς 
τάς Βουλευτικάς έκλογάς ή άνώ
μαλος περίοδος, Ανώμαλος περίο
δος είναι ή σιωπή τού τάφου πού 
επιβάλλει ή δικτατορία! ! !

Αύτά κύριοι συνάδελφοι είχα νά 
σάς πώ καί προσθέτω δτι δέν εί
μαστε τό πουλί τό φυλακισμένο 
στό κλουβί πού πάσχει μόνο γιά 
καναβούρι. Τό πουλί πάσχει γιά 
λευτεριά. Καί έπομένως μαζί μέ 
τήν τροφή πού μάς έδιναν οί δι
κτάτορες διά τής έπιλύσεως τάχα 
ώρισμένων αιτημάτων, καθήκον μας 
ήταν νά άγωνιστοΰμε καί γιά τις 
άτομικές μας έλευθερίες.

Γιά τήν λογοδοσία κύριοι συνά
δελφοι, δέν θά σάς πούμε πολλά 
πράγματα. Διότι, καθ’ ημάς, ΰπάρ 
χουν επιτεύγματα. Υπάρχουν πα
ραχωρήσεις, τής χούντας μέ άντά- 
λαγμα τήν υποταγήν τόν ύμνον καί 
τήν έδραίωσίν της διά τής δημιουρ 
γίας «Κοινωνικών» ή «λαϊκών έρι- 
σμάτων». Διότι μέ τό νά υπάρ
χουν «συνδικαλιστικά όργανα» έκλε 
γμένα τάχα δημοκρατικά ή χούντα 
έπαιρνε τό δικαίωμα νά λέη δτι «έ
γώ δέν άσκώ δικτατορικήν έξουσί- 
αν, διότι ορίστε είς τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν καί άλλαχοΰ γίνονται ε
κλογές έλεύθερες». Καί έπειδή ΰ 
δράσις τού άπερχομένου Διοικητι
κού Συμβουλίου τοποθετείται καί 
είς τήν Δημοκρατικήν περίοδον, προ 
σθέτομεν ακόμα δτι διά μέν έκεί- 
νην τήν περίοδον τής δικτατορίας 
υπάρχουν οί παραχωρήσεις, διά δέ 
τήν έτέραν περίοδον τής Δημοκρα 
τίας υπάρχουν ή άνταμοιβή τής 
Δημοκρατίας διά τήν έστω καί μέ 
βουβά τρόπο, άντίδρασιν τού συνό 
λου τού προσωπικού κατά τής δι
κτατορίας.

Ή Δημοκρατία έρχομένη δέν μπο 
ροΰσε νά μήν άνταμείψη τό σύνο- 
λον τού έργαζομένου Λαού, ό όποι
ος άλλος ενεργά άλλος λιγώτερο 
ένεργά άλλος βουβά άντιτάσσετο 
κατά τής δικτατορίας. "Ολες αύτές 
οί παραχωρήσεις τις όποιες ή Δι- 
οίκησις τής Τραπέζης ΰπό τόν κ. 
Άγγελόπουλο έκανε στό Σώμα τών 
υπαλλήλων δεν είναι έπιτεύγματα 
τού Δ.Σ. είναι μιά άνταμοιβή γιά 
τήν καθολική άντίστασιν τού συνό 
λου σχεδόν τών υπαλλήλων τής Τρα 
πέζης άπέναντι είς τήν Χούντα.

Αύτές τις παραχωρήσεις, αύτές 
τις άνταμοιβές τής Δημοκρατίας 
δέν έχουν τό δικαίωμα, κύρι
οι συνάδελφοι νά τις ’Ιδιο
ποιούνται τά Συμβούλια τά όποια 
ύμνησαν, έχειροκρότησαν καί δεξι- 
ώθησαν τούς έκπρόσωπους τής χούν 
τας είς τήν Τράπεζαν. Διότι κατά 
καιρούς Διοικηταί τής Εθνικής Τρα 
πέζης δέν ήσαν τίποτε άλλο παρά 
οί έκλεκτοί τών εκλεκτών έκπρόσω 
ποι τής χούντας μέσα είς τήν Τρά
πεζαν. Ενεργούσαν δυνάμει έντολών 
καί δέν μπορούσαν νά κάνουν τίπο
τε τό όποιον δέν ήτον σύμφωνον μέ 
τά κελεύσματα καί τά προγράμμα
τα τών Παπαδόπουλου, Παττακοΰ 
καί Μακαρέζου.

Μήν ξεχνάμε δτι δταν τό Σώμα 
τών Υπαλλήλων έκλήθη άπό τό Δ, 
Σ. νά χειροκροτήση τόν έκπρόσω- 
πο τής Χούντας γιά τήν έξομοίωσιν 
τά χέρια αύτοΰ τού άνθρώπου, τά 
όποια έσφιξεν ό Πρόεδρος τού Συλ

τό τών θυμάτων τού Πολυτεχνείου.
’Επίσης κατά παρόμοιον τρόπον, 

τις άνταμοιβές τής Δημοκρατίας 
δέν έχουν τό δικαίωμα νά τις ιδιο
ποιούνται οϋτε καί οί διορισμένοι 
είς τά διάφορα δευτεροβάθμια καί 
τριτοβάθμια Συλλογικά όργανα. 
Δέν είναι οϋτε αύτών έπιτεύγματα. 
Είναι Κυβερνητική Πολιτική, άνευ 
τής όποιας δέν θά μπορούσε ή πα
ρούσα Κυβέρνησις νά διαφέρει άπό 
τήν προκάτοχόν της τήν χουντικήν.

Μέ αύτά τά όποια σάς άνέπτυξα 
κύριοι συνάδελφοι, καταλαβαίνετε 
δτι έμεϊς δηλ. ή Δημοκρατ. Συνδι
καλιστική Συνεργασία διαφορετικά 
όραματιζόμεθα τό νέον Διοικητι
κόν Συμβούλιον. Διαφορετικά ά- 
ραματιζόμεθα τί εριεχόμενον τού 
Συνδικαλισμού > -νικά είς τήν χώ
ραν μας καί είς τά χώρον τής έρ- 
γασίας μας ό Συνδικαλισμός, δέν 
μπορεί νά είναι ξεκομμένος άπό τις 
προσδοκίες δλου τού Ελληνικού Λα 
οΰ, μέ πρωτοπόρον τό φοτητικόν 
κίνημα, γιά οικονομικές, κοινωνικές 
καί πολιτικές κατακτήσεις.

Πιστεύομεν δτι ό Συνδικαλισμέ
νος έργατοϋπάλληλος είναι τό ΰπό- 
βαθρον τής Δημοκρατίας. Γιαυτό οί 
δικτατορίες πάντοτε γιά νά στα
θούν τό πρώτο πράγμα τό όποιον 
κτυποΰν εάναι τά ύγιά Συνδικάτα. 
Καί θά ήταν παράσημο τιμής γιά 
τόν Σύλλογόν μας, έάν ή δράσις 
τών Συμβουλίων ήταν τέτοια ώστε 
νά έξαναγκάσουν τήν δικτατορικήν 
Κυβέρνησιν νά τόν διαλύση καί νά 
δημεύση τήν περιουσίαν του.

(Χειροκροτήματα)

κ. Σ π. Διλιντάς: Τό 
νέον Διοικητικόν Συμβούλιον, σέ 
γενικές γραμμές κύριοι συνάδελφοι, 
έχει δύο καθήκοντα. Πρώτον νά υ
περάσπιση τά συμφέροντα τών συ- 
ναδέλφω, ώς υπαλλήλων τής ΕΤΕ, 
μέ μιάν συνεπή καί συνεχή πίεσιν 
προς τόν έργοδότην, καί δεύτερον 
νά προάσπιση τά συμφέροντα πά
λιν αύτών τών ίδιων συναδέλφων, 
ώς έλευθέρων πολιτών, πράγμα πού 
σημαίνει ύπεράσπισιν καί προάγω 
γή τής νεογέννητης Δημοκρατίας.
Ή Δημοκρατία πρέπει νά βασίζε
ται καί βασίζεται είς τούς έργαζο
μένους καί δχι στήν έργοδοσίαν.

Οί έργαζόμενοι πολίτες μέσα ά
πό τά Συλλογικά τους όργανα νά ά- 
ποτελέσουν τό βράχο πάνω στον ό
ποιον θά σπάση κάθε νέα έπι βου
λή. Διότι δυστυχώς είς τήν χώραν 
μας, κάθε τόσο έχομεν καί ένα ξέ
σπασμα τών δυνάμεων έκείνων πού 
θέλουν νά γυρίσουν τόν τροχόν προς 
τά πίσω.

Εύχομαι νά είναι πολύ μακρυνή 
ή μέρα έκείνη. Άλλά έμεϊς θά πρέ- 
πη νά εΐμεθα προετοιμασμένοι νά 
άντιμετωπίσωμεν αύτό τό ένδεχόμε 
νον.

Ό Λάσκαρη ς πάλιν, διά τής ό- 
μιλίας του, δίδει τό έναυσμα. Θά 
θυμηθήτε τά λόγια μου μέ τήν πά
ροδο τών έτών, δταν πλέον τά ζη
τήματα δέν θά λύνονται τόσο εύ
κολα, καί θά χρειασθοΰν άγώνες. 
Τότε θά ίδήτε ποιος είναι ό κ. Λά- 
σκαρης.

Ώς έργαζόμενοι μάς άπασχολοΰν 
βέβαια πολλά ειδικά θέματα. Βασι
κά, είναι τό μισθολογικόν μας. Πε
ρί αύτοΰ καί περί τών άλλων ζητη
μάτων θά σάς όμιλήση άλλος συνά
δελφος τού συνδιασμοΰ, τής Δημ. 
Συνδικαλιστικής συνεργασίας. ‘Ε
γώ θά έπισημάνω ένα μονάχα ση
μείο είς τό θέμα τού μισθολογίου. 
Ζητάμε τήν τιμαριθμικήν άναπρο- 
σαρμογήν τών μισθών μας. Καί ζη
τάμε μίαν αϋξησιν ή οποία θά άν- 
τιρροπήση τήν έν τώ μεταξύ άνοδο 
τού τιμαρίθμου. Είναι δυνατόν μέ 
τά οικονομικά στοιχεία πού έχομεν 
διά τήν Τράπεζαν, πού είναι τά δε
δομένα τής σήμερον νά δοθή ή αϋ- 
ξησις; Έμεϊς άπαντοΰμε ναί. Διότι 
κύριοι συνάδελφοι, έάν λάβω μ εν 
τόν κύκλον έργασιών τών 3 τελευ
ταίων έτών τής Τραπέζης, τόν μέ
σον όρον, καί συγκρίνομεν τήν άπό 
δοσιν τών χορηγήσεών της τήν μέ- 
σην άπόδοσιν τής τριετίας μέ τόν 
μέσον δρον τού κύκλου έργασιών 
τής Τραπέζης κατά τό έννεάμηνον 
πού μάς πέρασε, καταλήγομεν μέ 
μαθηματικούς ύπολογισμούς, δτι έ
άν τά άκαθάριστα έσοδα τού 1974, 
ήσαν 4 δισεκατομμύρια, τό 1975 
θά είναι 5 δισεκατομμύρια 260 χι
λιάδες, χωρίς νά ληφθή ΰπ’ δψιν 
καί τό πριμ πού έδωσε ή Κυβέρνη- 
σις είς τις Τράπεζες. Διότι ναί 
μέν έμείωσε τά έπιτόκια καταθέσε
ων άλλά δέν έμείωσε άνάλογα καί 
τά έπιτόκια χορηγήσεων. "Αρα λοι 
πόν, άπό τά στοιχεία βγαίνει, δτι 
μπορεί ή Τράπεζα νά ίκανοποιήση 
αύτό τό βασικό μας αίτημα. ‘Αλ
λά ή Τράπεζα μπορεί καί άπό άλλο 
«κορβανά» νά ίκανοποιήση αύτό 
μας τό αίτημα. Καί ίδού άπό ποιον 
Άπό τήνδιερεύνηση τών ισολογι
σμών θά δήτε δτι κάθε χρόνο ένα 
μεγάλο κονδύλι 400 τόσων εκατομ
μυρίων δραχμών, πού άντιστοιχεΐ 
είς τά 30% τών ετησίων άποδσχών 
μας άγεται σ’ ένα λογαριασμό. Πι
θανοί υποτιμήσεις στοιχείων ένερ- 
γητικοΰ. Είδατε ποτέ στόν επόμε
νο ισολογισμό, κανένα υπόλοιπον 
αύτοΰ τού άποτελεσματικοϋ λογα
ριασμού; "Οχι! Ποία είναι τά οι
κονομικά μεγέθη τού ένεργητικοΰ είς 
τά όποια άναφέρονται αί «υποτι
μήσεις» μιά καί τά περουσιακά 
στοιχεία, μετοχές έχουν άκίνητα δ- 
χι μόνον δέν ύποτιμώνται άλλά 
παίρνουν μίαν συνεχή άνοδικήν πο
ρείαν; Μένουν λοιπόν πρός «ύπο- 
τίμησιν» αί χορηγήσεις. Ποΐαι χο
ρηγήσεις; Αί χαριστικές χορηγή 
σεις, άς τις πώ έτσι. Ποιος έτι- 
μωρήθηκε γι’ αύτές τις χαριστικές 
χορηγήσεις τών έκατοντάδων εκα
τομμυρίων; Ούδείς. Απεναντί
ας, μαθαίνομεν κάθε τόσο δτι έτι- 
μωρήθη ό τάδε Διευθυντής ή ό τά 
δε προϊστάμενος τού Λογιστηρίου, 
διότι τού ξέφυγε νά μήν πάρη πρό
βλεψη γιά μιά έπιταγή 5.000 δρχ. 
ή γιατί προεξόφλησεν γραμμάτιον 
ένός φουκαρά, 25.000 δρχ. Γ Γ αύ
τά τά μεγάλα κονδύλια τών εκα
τοντάδων τών εκατομμυρίων γιατί 
δέν γίνεται κανένας έλεγχος; Μή
πως κρύβουν άλλες χορηγήσεις κατ’ 
έντολήν οί όποιες οϋτε καν είναι 
χορηγήσεις; Αύτά τά έκατομμύρια, 
πού κυριολεκτικά χαρίζονται μπο
ρούν νά καλύψουν σοβαρόν ποσο- 
στόν τής ζητουμένης αύξήσεως τών 
άποδοχών μας.

’Άλλο σοβαρώτατον θέμα είς τό 
όποιον θά άναφερθώ δΓ ολίγων εί
ναι τό «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ». Τό 
πρόβλημα έδημιουργήθη, ώς οί 
ταλαιότεροι γνωρίζετε τό 1953 έξ’ 
αιτίας τής άνορθοδόξου συγχωνεύ- 
σεως τών τραπεζών «Εθνική» καί 
«Αθηνών». Συγχώνευαις ή όποια 
είχε σάν άποτέλεσμα τήν ένοποίηση 
τών δύο Τραπεζικών Κεφαλαίων καί 
τήν έσκεμμένη πρώτα καί τήν λόγω 
προσωπικών φιλοδοξιών μετέπειτα, |

διαίρεση τού προσωπικού. Γιά τήν 
έπελθοΰσα, λόγω τής συγχωνεύσε- 
ως, άνωμαλία είς τό Ασφαλιστικόν 
φταίχτης είναι τό κράτος πού ένήρ 
γησε τή συγχώνευση καί δχι τό 
προσωπικό τής Τραπέζης «'Ο τρώ- 
σας καί ίάσεται». Ύποχρέωσις τού 
Κράτους καί τών μετόχων πού όφε- 
λήθησαν άπό τή συγχώνευση είναι 
ή θεραπεία τής άνωμαλίας. Έν μέ- 
ρει αύτό άναγνωρίστηκε καί έπειτα 
άπό άγώνες έψηφίσθη καί υπάρχει 
ό σχετικός Νόμος τόν όποιον μάς 
άνέφερεν ό προλαλήσας συνάδελφος 
τού άπερχομένου Δ.Σ. Αύτός ό Νό
μος πρέπει νά έφαρμοσθή άφού 
βελτιωθή καί προσαρμοσθή είς τά 
σημερινά δεδομένα πού έδημιουργή 
θηκαν ή έπί σειρά έτών μή έψαρμο- 
γή του καί ό πληθωρισμός.

Έπειδή δέ ή Διοίκησις δντως, 
έχει κατά νοΰν ένα σχέδιον, έμεϊς 
διακηρύττομεν δτι τίποτε δέν πρέ
πει νά γίνη πίσω άπό τις πλάτες 
μας. Θέλουμε στοιχεία. Θέλουμε 
φώς. Καί αύτά τά Ταμεία, νά έχη 
ΰπ’ δψιν του ό έργοδότης, δτι δέν 
χρωστούν σέ κανέναν, είναι δικά 
μας καί οϋτε κανείς μπορεί νά μάς 
τά πάρη. "Οτι αύτά τά Ταμεία, δέν 
βολεύονται παρά μόνον μέ τήν δια- 
χείρησιν τών έργαζομένων.

(Χειροκροτήματα)

κ. Σ π. Διλιντάς: Νά 
καταστροφή έπομένως ή χρεωστική 
καρτέλλα πού τηρεί ή Διοίκησις 
στό Γενικόν Λογιστήριον, καί τό 
έκάστοτε ποσόν, τό όποιον χρησι
μοποιείται γιά τήν υγείαν μας, γιά 
τά γηρατειά μας, νά φέρνεται άπ’ 
εύθείας στ’ άποτελέσματα χρήσε- 
ως. Αύτή είναι ή κανονική λογιστι
κή έμψάνισις τών υποχρεώσεων τού 
έργοδότου άπέναντι στούς έργαζο
μένους. Αύτομάτως μ’ αύτό τόν τρό
πο, έπιλύεται τό Ασφαλιστικό μας 
«πρόβλημα».

Θά μοΰ έπιτρέψετε νά πώ καί λί
γα γιά τό θέμα τό όποιον τώρα τε
λευταία προέκυψεν μέ τό πτυχίον 
καί μή πτυχίον καί τό όποιο δπως 
προβάλλεται άπειλή νέαν διαίρε- 
σιν τού προσωπικού.

Συνάδελφος τής όμάδος μας θά 
μάς διαβάσει άκριβώς τό πρόγραμ 
μα, τις λύσεις τις όποιες προτείνο- 
μεν έμεϊς, τις όποιες αύτές λύσεις 
ό προλλήσας συνάδελφος καί έκπρό 
σωπος τών μή πτυχιούχων δέν τις 
άνέπτυξεν.

Θά μοΰ έπιτρέψη νά πώ δτι τούς 
μέχρι σήμερον άνακοίνωσεν καί ό
σα σήμερα άνέπτυξεν είναι δλως δι 
όλου άρνησις καί καμμία θέσις.

Έμεϊς άναγνωρίζομεν δτι τίθε 
ται θέμα. Καί προτείνομεν καί τήν 
θεραπείαν του. Τήν όποιαν θά τήν 
άκούσετε. Άλλά πρός Θεού νά μήν 
διαχωρίσωμεν τό προσωπικόν. Ούέ 
καί άλλοίμονον έάν σηκωθούν οί έ- 
παρχιακοί συνάδελφοι, καί φτάξουν 
Σύλλογο έπαρχιακών Καταστημά
των. Οί άλλοι πού έχουν άλλα κοι
νά χαρακτηριστικά τού Νόμου 751 
— πού είχαν έναν δικαίωμα καί τού 
άψηρέθη — νά φτιάξουν καί αύτοί 
άλλο Σύλλογο. Τότε είς τούς τέσ- 
σαρες ήδη ύπάρχοντες Συλλόγους 
θά προστεθούν κΓ άλλοι, κι’ αύτό 
δέν έχει νά όφελήση παρά μονάχα 
τόν έργοδότην. Έμεϊς είς τ πρό
γραμμά μας λαμβάνομεν ΰπ’ δψιν 
δτι τό προβάδισμα καί τά προνν— 
μια τά όποια έδόθηκαν είς τούς 
πτυχιούχους δέν έδόθηκαν έπειδή 
τό ήθελεν ό έργοδότης, άλλά έπειδή 
διά νόμου έπεδόθη άπό τό Κράτος.
Ο έργοδότης έπί σειράν δεκαετιών 

έξεμεταλλεύετο τήν οπωσδήποτε — 
ας μοΰ έπιτρέψουν οί μή πτυχιοΰ- 
χοι νά πώ, τήν οπωσδήποτε άνωτέ- 
ρα ποιστικώς έργασίαν των. Βέ
βαια έννοώ τούς Πτυχιούχους τών 
Οικονομικών, τών Νομικών, τών 
έμπορικών Σχολών, οί άλλοι είναι 
έλάχιστοι καί δέν πρέπει νά τούς 
μνημονεύομεν. Δέν μπορούμε νά 
πούμε δτι οί πτυχιοΰχοι δέν παρέ-

τούς χρόνο, ή χρήμα τούλάχιστον, 
κατάτήν προπαίδευσίν τους.

Ή μόρφωσις σέ δλα της τά έπί- 
πεδα εΐναιθέμα τού Κράτους. 6 φοι- 
τηταί άγωνίζονται καί οί γονείς χει
ροκροτούν γιά μιά Παιδεία έλεύ- 
θερη καί δωρεάν. Δωρεάν Παιδεία 
ήτο το σύνθημα τού Πολυτεχνεί
ου, Παιδεία, Έλευθερία, Ψωμί. Πώς 
λοιπόν χορήσαμε έμεϊς αύτό τό 
τρίπτυχο καί θά άρνηθοΰμε είς τόν 
πτυχιοΰχο τό ψωμί, τό ψωμί τό βελ
τιωμένο πού τού άνήκει.

Μπορούμε λοιπόν, έμεϊς νά μι
λούμε περιφρονητικά γιά τήν Ά- 
νωτάτη Παιδεία. "Οχι έτσι, δχι 
άρνητικά, θά πάμε θετικό. Καί έπα 
ναλαμβάνω, δτι ό συνάδελφος τής 
κινήσεώς μας θά σάς άναπτύξη τάς 
λύσεις τάς οποίας έμεϊς προτείνο
μεν καί έπί αύτοΰ τού θέματος.

Τελειώνω κύριοι συνάδελφοι καί 
θά ήθελα νά σάς υπενθυμίσω δτι θά 
πρέπει δλοι μαζί χέρι χέρι, δσοι 
δέν είχαν σχέσεις μέ τήν δικτατορί 
αν, νά βαδίσωμεν γιά τήν δημιουρ
γίαν μέσα στήν Τράπεζαν ένός Συν 
δικαλισμού, ό όποιος θά δικαιώση 
τις προσδοκίες τών νεκρών τού άν- 
τιφασιστικού άγώνος.

(Χειροκροτήματα)



Μ ΟΜΙΛΙΑ! ΤΟΝ ΣΥΝΛΟΕΛΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Γ. ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΝ
Ή ομιλία τής συναδέλφου I. ΣΤΡΟΥΑΙΑ

Συνάδελφοι, ό Συνδικαλισμός σέ χρόνια υπηρεσίας καί ύποχρεωτική 
δλους τους χώρους δουλειάς, έρχε- έξοδος ένεξάρτητα άπό τήν ήλι- 
ται νά δοηβήση τον έργαζόμενο νά κια. Είναι άντεργατικό και άπαν- 
συνειδητοιτο ιήση τήν θέσιν του, στό θρωπο νά παραμένη ό υπάλληλος 
κύκλωμα έργοδότης έργαζόμενος, στην Υπηρεσία μέχρις δτου συμ- 
καί νά παίξη τον ρόλον τής όμά- πληρώση τά χρόνια ζωής που τοΰ 
δας πίεσης, πρός Tgv έργοδότην I χρειάζονται γιά νά 6γή στην σύν- 
γιά τήν διασφάλιση των συμφέρον- j τάξη, δουλεύοντας πολλές φορές,

τωτικές συνθήκες δουλειάς, άνταλ- Η Δημοκρατική Συνδικαλιστκή 
λάσσοντας μέ αυτόν τόν τρόπο τήν Συνεργασία, στά πλαίσια τής ένω- 
ύγεία τους μέ άνεπαρκή έπιδόμα- τικής της πολιτικής, Εχει τήν ψιλο- 
τα. Τό πρόβλημα δμως δέν λύεται δοξία νά κάνη τά πρώτα βήματα 
μέ τά Επιδόματα, άλλά μέ καλυ- ένοποιήσεως των Συλλόγων. Σάν 
θέ ρεύση τών συνθηκών δουλειάς καί ί πρώτο βήμα. Επιδιώκει τήν συνερ- 
άντιμετώπιση τής μερίδος αυτής γασία μέ δλους τούς άλλους Συλ- 
τών συναδέλφων, σάν άνθρωπίνων | λόγους τοΰ Προσωπικού, ώστε δλοι

των τού Εργαζομένου καί μόνο. βάζοντας σέ κίνδυνο τήν υγεία του υπάρξεων καί δχι παραγωγικών μη- μαζί, Ενωμένοι σέ Ενα Ενιαίο Σύλ- 

Ό Συνδικαλισμός οφείλει νά σύ

ρει κανείς νά άμφισβητήση δτι ή 
"ίση μεταχείρισις πρέπει νά γραφή 
εις τό ενεργητικόν τοΰ λογοδοτοΰν- 
τος Δ.Σ., Εκείνο διά τό όποιον κα
τηγορώ τό Δ.Σ. είναι δτι συνεβι- 
βάσθη μέ τό κατεστημένον, καί έ- 
ξηγοΰμαι.

Μετά τήν μεταπολίτευσιν τοΰ Ί-
__ _______ , ____ ____ _ __ ουλίου 1974, δέν έκάλεσεν, δπως

ν ^.υνοικαΛίσ ο ένώ σέ πολλές περιπτώσεις δέν | χανών. Νομίζουμε δτι σήμερα ό λογο, έφ" δσον ό έργοδότης είναι j συνέβη σε άλλες Τράπεζες και Ορ-
νενώνη υτούΓαέργα°ουένοΐ.ΐΓεΐκο:“ 6° προλαβαίνει καν νά πάρη σύνταξη, έργοδότης προσέχει περισσότερο κοινός, νά υπερασπίσουμε τά συμ- j γανισμούς, εις Εκτακτον Συνέλευ- 
νά τούς διασπά "Od> 'λ' * '* Χ* γιατί Εχει πεθάνει. τά πολύπλοκα μηχανήματά του πα- φέροντά μας, καί νά δώσουμε λύση σιν τό Προσωπικόν, διά νά έπιτύ-
< , . , ^τει _ει ρά τούς συναδέλφους πού είναι οί στά πολλά προβλήματά μας. νη την άπονουντοποιηση στην Τοα-
λευη γ,α την ενότητα των εργαζο- 2) Μείωση τοΰ χρόνου συνταξ,ο- δασικοί συντελεστές τών κερδών 1ΜΤ. - ,w
μενών, γύρω άπο τα αμεσα και α- δοτήσεως τών μητέρων στά 15 χρό του 1,1 > ΣτεγσσΊ προσωπικού. Η
πατέρα αιτήματα και διεκδικήσεις νια κα; παράλληλαι έξομοίωση μέ αρμόδια Υπηρεσία της Δ)νσης
τους· , _ τούς άνδρες στούς ορούς παραμο- 8) Τό πτυχίο, άποτελεϊ Ενδειξη, j προσωπικού, καταρτίζει κανονισμό,

Σ’ αύτόν τόν τομέα ή Δημοκρα- ; νής στήν υπηρεσία. Καί γιά νά δτι ό κάτοχός του Εχει ούσιαστικά ° οποίος θα καβοριζη τους οικαι- 
τική Συνδικαλιστική Συνεργασία, γίνουμε πιό σαφείς. Σάν γυναίκες, προσόντα. "Ωστόσο, ή άλοκληρωμέ- °υχους και το ύψος τυν επιδομα- 
παλεύει μέ συνέπεια γιά νά συσπει- μητέρες Εργαζόμενες άντιμετωπί- νη εικόνα τής αξίας τοΰ υπαλλήλου των; 1 1 ™υΤ0ν, τ°ν ΧοΥ? εΧει άνα- 
ρώση τούς Εργαζομένους, γύρω ά- . ζουμε πάρα πολλά προβλήματα. | πρέπει νά δίνεται μέσα άπό Ενα στειΧρ ε°ω και ενα τρίμηνο περι- 
πό ενα πρόγραμμα Ενωτικό γιά τό j Προβλήματα πού γίνονται ακόμα σωστά συνταγμένο δελτίο ποιότη- |που Τ*'7 Χ°ΡνΤη<τη των επιδομάτων 
σύνολον τών Εργαζομένων δχι δια- j πιό δύσκολα δταν χρειάζεται νά | τας. Καί άναφέραμε προηγούμενα, | στεγασεως σε αμφισβητούμενες κα- 
σπαστικά. Εχοντας σ’ αύτήν τήν μείνουμε δουλεύοντας στήν Τράπε- πώς πρέπει νά συντάσσεται τό φύλ- 
πά-λη άπέναντι της τόν έργοδότην j ζα, μακριά άπό τά παιδιά μας γιά λο ποιότητας. Τί προτείνομε γιά 
καί δχι μερίδες τών συναδέλφων. δλη σχεδόν τήν ζωήν μας. Παράλ- τούς πτυχιούχους: 1) Τά μέχρι 
(Θόρυβος ταυτοχρόνου συζητήσεως) ληλα, άνάμεσά μας, ύπάρχουν γυ- σήμερα κτηθέντα νά μήν θίγουν.

Στήν φάση πού περνάμε συνει- ναίκες, πού θέλουν νά προσφέρουν 2) Ή μετά τήν μεταβολή τοΰ Όρ- 
δητοποιώντας τήν θέσιν μας, καί ΐ τ'ζ υπηρεσίες τους, στό πλάι τών γανισμοΰ διατηρήσεως τοΰ προβλή
τα οικονομικό κατάντημα στό όποιο ί συναδέλφων άνδρών, καί μετά τόν j ματος νά Εχουν τήν άκόλουθη με- 
Εχουμε περιπέσει, δέν βγαίνουμε νά j χρόνο πού ό τωρινός "Οργανισμός ; ταχείριση: οΐ μέν πτυχιούχοι... 
διεκδικήσουμε Εκατοστά στή Συλ- ορίζει γιά τήν συνταξιοδότησή ! 
λογική μας Σύμβαση, άλλά άνθρώ- | τους, 
πίνες συνθήκες ζωής καί δουλειάς,
συνθήκες, πού λόγψ τής άσχημης "Έχοην καί αυτές δικαίωμα νά 
οικονομικής μας θέσης, είναι κάθε ! παραμείνουν, δικαίωμα πού τούς
άλλο παρά άνετες. ■ στερείται σήμερα, όντας ύποχρεω-

Σήμερα λόγοι πού έξαρτώντα, ά- μένες ν“ ™ροϋν σύντ,α^ ό™<τδή- 
πό τις γενικώτερες τάσεις τής οί- ποτε στα 50 τους χρον,α· 
κονομίας, δπως οΐ πληθωριστικές 3) ,μν,„„ν , .
τάσεις και το οικονομικό χάος πού ξης τών φύλλων ποιότητας Τά φύλ- οσα άέΧΡ> τά σήμερα ισχύουν 
συσωρευσε ή χούντα, Επιβάλλουν νά λο ποιότητας, κρατημένο καλά μυ- 
οιεκδικησουμε καλυτέρους μισθούς, στικό, είναι Εκείνο πού αποφασίζει 
οχ, με απλές αυξήσεις που έξανε- γιά τήν Εξέλιξή μας ή τήν στασι- 
μ.ζοντα, άπο τον συνεχή πληθωρι- μ6τητά μας σέ κάποιο βαθμό. Μέ 
σμο, άλλα τιμαριθμική ανοπτρο.ααρ·

Ή ομιλία τοϋ συναδέλ. Ν, ΠΑΓΊΓΊΑ
"Αγαπητοί συνάδελφοι, δέν μπο- 1 κοίνωσι τοΰ Δ.Σ. η είναι μονον

γράμμα τοΰ Νόμου. Διότι, έχω 
πληροφορίες, δτι στις Επικείμενες 
προαγωγές άπό Ύποτμηματάρχας 
εις Τμηματάρχας, δέν θά γίνουν ό
λοι οϊ Ύποτμηματάρχαι, αν καί Ε
χουν καταργηθή οί όργανικές θέ
σεις μέχρι τοΰ βαθμοΰ, δπως τού- 
λάχιστον μάς είπε τό Δ.Σ.

τα την κρίση της περιπτώσεις, αν 
καί υπάρχει τά προηγούμενο τής 
χορηγήσεως.

χη τήν άποχουντοποίηση στήν Τρά
πεζα, οΰτε έξέδωσε καμμίαν άνα- 
κοίνωσιν πού νά τήν ζητά άπό τήν 
νέαν Διοίκησιν. Διότι, εκτός άπό 
8—10 πρόσωπα, τά όποια μετακι- 
νήθησαν άπό τάς θέσεις των, τάς 
όποιας κατεΐχον καθ’ δλην τήν δι
άρκειαν τής 7ετίας, καί οΐ όποιοι 
κατά τήν γνώμην μου Επεσαν «στά 
μαλακά», ούδείς άλλος μετεκινήθη 
άπό τήν θέσιν τήν - όποιαν κατείχε 

Συνέβη δέ, άτομα τά όποια μάς 
έμοίραζαν τάς αιτήσεις γιά τό j 
φαιδρό ΕΠΟΚ, νά προαχθοΰν μετά 

Βλέπομε Ετσι διάφορη μεταχεί- τήν μεταπολίτευσιν κατά τάς προ- 
ριση συναδέλφων, μέ άποτέλεσμα ! αγωγάς τοΰ "Ιουλίου τοΰ 1974. 
δίκαια παράπονα. "Η χορήγηση τών Καί Ερωτώ: δέν είχε ύποχρέωσιν 
Επιδομάτων πρέπει νά συνεχισθή, ί ό Σύλλογος νά ζητήση άπό τόν κ. 
ανεξάρτητα άπό τό πότε θά όλο- Διοικητή, νά προβή εις τήν άπο- 

_ κληρωθή ό κανονισμός. Πρέπει ά- μάκρυνσιν αυτών Εκ τών θέσεων
- εςαγγελετε κδμη νά δοθούν στεγαστικά δάνεια ί των; "Οπως συνέβη εις τήν ΕΕΥ, 

προγράμματα, είναι πρωτοφανές αυ σ£ μεγαλύτερη Εκταση, μέ εύνοϊκώ- ^ δπου μέ καταγγελίαν τοΰ Συλλό- 
το, να εξαγγελλωνται πρόγραμμα- j τερους δρους. Νά δημιουργηθή Όρ ' γου Εξηναγκάσθη εις παραίτησιν ό 
τα σε ενικες υνε ευσεις. γάνισμός Στεγάσεως, ώστε νά ά- j Γενικός Διευθυντής καί ό Διευθύ-

κα I. ΣΤΡΟΥΑΙΑ: 3) Οΐ μέσοι j ποχλείονται οί μεσάζοντες καί οί I νων Σύμβουλος, 
πτυχιοΰχοι τών σχετικών μέ τήν ύΨηλέ<ΐ τιμες προσφοράς τών άκι- ι Διότι ήσαν γνωστά σέ δλο τά

ΕΝ ΜΕΛΟΣ:

δουλειά μας Σχολών, νά παίρνουν 
Αλλαγή τοΰ τρόπου σύντα- I ««"οχυρωμένα άπό τόν "Οργανισμό,

Ό λόγος του συναδ.

Β. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΑΟΥ

’Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι άττό 
τήν έτταρχία. Θάθελα νά σάς Απα
σχολήσω γιά 2-3 λεπτά. Τυχόν 
λάθη μου παρακαλώ νά μου τά συγ 
χωρέσετε, γιατί γιά πρώτη φορά 
στά 10 χρόνια που έργάζομαι στήν 
Τράπεζα, συμμετέχω σέ Γεν. Συνέ
λευση, και γιά πρώτη φορά, μιλώ 
άπό βήματος.

’Ακούω, τόσην ώρα περί πολλών 
θεμάτων. Ασφαλιστικό, Ταμείο Συν 
τάξεως, Ν. 751, Πτυχιούχους μη 
Πτυχιούχους. Κανείς λόγος δέν γί
νεται περί τής Επαρχίας. Έλύθη- 
σαν τά προβλήματα τής Επαρχίας 
ή δέν έλύθησαν;. Κανείς δέν όμιλεΐ. 
Τό παρόν Δ. Σ. κ. συνάδελφοι, νο
μίζω πώς πολλά προβλήματα, τά 
όποια τόσα χρόνια κανένα Δ.Σ. δέν 
μπορούσε νά θέση χέρι διότι έφο-

νητων.

12) "Ενα μεγάλο ,μέρος του χρό-

c' i βεϊτο, ή λόγω του δτι ήταν άδύνα-προσωπικό τα πρόσωπα αυτα, δεν I ' 1 , ' , , - ,' :_____.. ...... ..«.n «mi Amrrnvn-iicuAl

Λ ,. , τι κριτήρια όμως συντασσεται αυ-
μογη, του συνολου των αποδοχών τό τό περ,6όητο φύλλο; Είναι αύ-
pci!”' τά τά κριτήρια άντικειμενικά Εΐ-

νου που διαθέτομε καθημερινά γιά
r- χ , , χ«ι, τήν δουλειά μας, καθώς έπίσης έναΓια τους μη πτυχιούχους: 1) Η . λ __ -c ' S' λ ' - ακόμη μέρος του μισθού μας σπα-δημιουργια Κέντρων επιμόρφωσης Λ1 _ ' - , - ,χ , * . , , , Γ ' , ταλιεται στις συγκοινωνίες. Η λυ-που ν άποτελειται άπο καθηγητές ! - , - βΛ~ , ,c 4 χ -γχ οτη και των δυο προβλημάτων, που πανεπιστημιακού επίπεδου. 2) Τα , SnillminWti-----,λ ____________%

μπορεί νά μήν τά γνώριζε ό Σύλ
λογος.

’Έπρεπε) κατά τήν γνώμην μου, 
νά. ζητήση άπό τήν Διοίκηση, νά 
έπανεξετασθουν οί προαγωγές που 
έγιναν κατά τήν διάρκειαν τής 7 
ετίας, γιά νά έρθουν εις φώς τάπανεπιστημιακού επιπεοου. *) ι α ; δημ,ουργοννται άπό τό γεγονός δ- ετΐα>' γΐ°χ νσ> ^υν ^ις φ»ς τα 

συγγράμματα των καθηγητών του- . , κριτήρια με τα οποία εκριθησαν ω-
των, μέσα στό συντομώτερο δυνα- | τι ό τόπος δουλειάς μας βρίσκεται 

μακρμά άπό τό σπίτι μας, βρίσκε-

πραγ ατικό καί δχι εικονικό τιμά- πού γιά τόν ενα ή τόν άλλο λόγο, ! σπου5ών , τής Τράπεζας, στις βασικές„ .... „ ,- ■· να εχη αποφασιστική , ’
ριβμο. Η Δημοκρατική Συνδικαλι- είναι δυσάρεστη μένος η και ευχα- : γνώμη τό Διοικητικά Συμβούλιο τοΰ " αρτΊρ,ε^·
στικη Συνεργασία διερμηνεύοντας ριστημενος άπό τήν άλλη μεριά, ά- : Συλλόγ0υ. 4)Ή διάρκεια τών σίτου- 13) Ή Λέσχη Εξυπηρετεί περ.ω- 
τις οιαθεσεις της πλειοψηφιας των πο τον κρινομενο υπάλληλο. Την ι =Α„ ,τυ^, -ουλΛνιστην ΧιετΑγ „ - , „ , , .... - ,"ί; τρά™. κ,-ίι,,.»-S' ZTnl,Γ.' " .

„α, .ντοσαει ο.ο πρόγραμμα της κ<χ; έδώ θέλουμε νά προσθέσω- σθ τών σπουδών νά συνεπάγεται ί, , νο εισηγη ουμε ενα
έοναΤο^1ν)?„μστΓςκίηΧημετ·Χη'ς Τ ««'· τούτο: πώς θά κρίνη ό άντίστο.χη μέ τά χρόνια φοίτησης : ^τ,ατορ.ο που να εξυπηρετεί τους
?Υ ^ μ - —- - Ρ η καί την ί.1- ^ κριτής τις ειδικές γνσώεις πού τυ- j ιτροώθηση, καί Επίδομα 10%. 6)Ή συνάδελφους τής περιφέρειας, καί

ρισμένοι συνάδελφοι.
"Ο Σύλλογος υπαλλήλων τής Δ. 

Ε.Η. έζήτησε τούτο άπό τόν "Υ
πουργόν Βιομηχανίας κ. Κονοφά- 
γον, καί τούς ύπεσχέθη δτι θά φέ- 
ρη νομοσχέδιον πρός ψήφισιν εις 
τήν Βουλήν, γιά νά Επανεξετασθουν 
οΐ προαγωγές τής 7ετίας.

"Επίσης, ό Σύλλογος ούδεμίαν 
θέσιν Ελαβεν ή προέβη εις οίανδή- 
ποτε Ενέργειαν, γιά τήν γενσμένην 
άπόρριψιν Εκ μέρους τής "Επιτρο
πής τής Διοικήσεως, όλων τών αί-

οικηση της Εθνικής I ραπεζης. | χδν Εχει ό υπάλληλος, δταν ό ΐ- παρακολούθηση νά είναι προαιρετι- παράλληλα νά αύξηθή τό Επίδομα τήσεων τών συναδέλφων πού θεω- 
. ια το αίτημα τούτο δηλαδή την 5ιος τ;ς στερεϊται: Παράδειγμα οΐ «ή Υ>ά όλους τούς συναδέλφους, ι σιτί<7εω. νιά Τχν Επαηνίσ ροϋσαν δτι ήδικήθησαν εις τήν Τρά

συμμετοχή των εργαζόμενων στά ξένες γλώσσες. Θά συνεττάγεται έπίσης τήν άνεμ- η ΡΧ · ττεζαν κατά τήν διάρκειαν τής 7ε-
κέρβη κο(ί τήν Διοίκηση, Εχουμε να πόδιστη καί κανονική εξέλιξη μέχρι 1 14) Οί πολιτιστικές δραστήριο- τίας. Εις τόν Τραπεζιτικόν ’/Υγώ-
πουμε τά παρακάτω. Κατα συνέπεια τα φύλλα ποιο- κα; τής άνωτάτης βαθμίδας τής ίε- τητες λείπουν τελείως άπό τόν να τΠ9 I·7·75. άναφέρεται δτι εις

Δέν ζητάμε τήν ανάθεση τής Τρά ^ Ρ«Ρχίας_ τών μή πτυχιούχων, των | Σύλλογό μας Ή ’Οργάνωση δια- I τήν Τράιτεζαν Ελλάδος' ή "Επιτρο-
πεζας στον Ελεγχο τών έργαζομέ- στον ενδιαφερόμενό με δικαίωμα ύπηρετούντων μέχρι τήν τ ροποπο ίη- 
νων, μέ ταυτόχρονη κατάργηση τών ^ΡοσΦυΎης του σε δευτεροβάθμια ση τοβ Κανονισμού 
Διοικητικών σχημάτων της, άλλα όργανα.
συμμετοχή τών εργαζομένων στό

, , , , ! πή προέβη εις τήν διόρθωσιν τών
λεξεων και έκθεσεων, ή λειτουργία | αδικιών διά τάς γενομένας προα- 
τής Βιβλιοθήκης μας πού περιέχει γωγάς άπό 4.8.67 μέχρι 23.7.74,

4)κέντρον λήψης τών άποψάσεων. τ,ς εύθΰνες που άναλαμβανε>/ΕΤΓ^°μα- ®ε0Γ11ξ, μέ κριτήρια | χίου, πρέπει νά γίνεται καθ’ υπέρ-
: ΙΚ1 ΤΤ ΑΧ: 1 ΑΧ* 11 .-V 4 rtf I I Α. Αν. 11 ί* ι α. — - . Α*. —. . .,  

7) Η προαγωγή λόγψ τού ππυ- 1Τ0(νΕ(ρχαια> γεμάτα άρά- 1 σε 67 ύπαλλλήους, άπό αύτούς 28
, , *«—> -ι------ * -- ι--------- ----- ------ „„„ < - -, ι είναι συνταξιούχοι.
°, V όαση τών οργανικών θέσεων. 8)"Ο- χ ς- η συσταση μιας χορωδίας, Ένώ £.ς τί|ν Εθνικήν Τράπεζαν

Εττειδή οί άττοφάσεις τής Διοί- τάλληλος μέ τήν θέση του αυτή, 
κησης καί οί διαθέσεις της ακόμα
είναι στενά δεμένες μέ τήν τύχη 5) Επίδομα γάμου γυναικών, 
τών εργαζομένων, μέ τήν τύχη τής ^0% ανεξάρτητα άπό τόν μισθό τού 
Τράπεζας, άλλά καί λόγφ τής ό- συζύγου τους.
λοένα αυξανόμενης Επιρροής του 6) Είναι γνωστή ή κατάσταση 
Τροατεζικου παραγοντα στην ο,κονο- πού Επικρατεί στις προσλαμβανό- 
μια της Ελλαδας, με την Εθνι- μενες συναδέλφους, οΐ όποιες ένώ 
κη οικονομία. πολλές φορές Εχουν ίση ή καί με-

Δέν μπορούμε, συνάδελφοι, νά γαλύτερη ικανότητα πρός τούς άν- 
παραβλέψουμε τόν οικονομικό, καί δρες, υποχρεώνονται νά μείνουν
κατά συνέπεια τόν κοινωνικό ρόλο 
τής Τράπεζας σήμερα.

"Επειδή οί έργαζόμενοι στήν "Ε
θνική Τράπεζα Εχουν συνδέσει τήν 
ζωήν τους μέ αύτήν, καί καθημερι
νά είναι τά όργανα πού τής επι
τρέπουν νά ζή, αναφαίρετο δικαίω
μα τών εργαζομένων, είναι νά ά- 
κούεται ή φωνή τους αποφασιστι
κά, στήν διαμόρφωση τών άποφά- 
σεών της, μέ τό όργανό τους πού 
είναι ό Σύλλογός μας.

Στό θέμα τής συμμετοχής τών 
εργαζομένων στά κέρδη τής Τράπε
ζας, οφείλουμε νά πούμε δτι εί
ναι δικαίωμα τών συναδέλφων έφ’ 
δσον αυτά τά κέρδη προέρχονται 
άπό τόν σκληρά μόχθο τους, τήν 
καθημερινή τους εργασία, νά συμ
μετέχουν στά κέρδη, δχι μόνον μιά 
φορά τόν χρόνο, μέ ενα δεκαπενθή
μερο πείνας, άλλά δικαιώτερα, μέ 
καθορισμό ένός ποσοστού άπό τά 
άκαθάριστα κέρδη τής Τράπεζας, 
καί κατανομή στό μηνιαίο μισθο
λόγιό μας.

καθηλωμένες γιά άρκετά χρόνια 
στήν γραφομηχανή, μέ έξαιρετικά 
δυσμενείς συνέπειες γιά τήν υγεία 
τους.

"Αναφέρουμε ένδεικτικά τις άγκυ- 
λώσεις τού καρπού, τις παθήσεις 
τής σπονδυλικής στήλης καί τής ό- 
ράσεως. "Εκτός άπο αύτο Εχουμε

το καί μόνον ΰπό τοΰ άπερχομένου 
Δ.Σ. έλύθησαν μερικά.

Τό Ενιαίο ωράριο πού έσεΐς, οί 
συνάδελφοι τών "Αθηνών, δέν σάς 
ενδιαφέρει, γιατί δέν σάς άπασχο- 
λοΰσε, αν δουλεύη ή Επαρχία ενα 
τέταρτο νωρίτερα, αΰτε τό Επικρο
τείτε, καί κάποιος άλλος ομιλητής 
Εκαμε Μ Μ.. Ενιαίο ωράριο. Δέν εί
ναι οί "Επαρχιώτες τίποτα. Σήμε
ρα οΐ "Επαρχιώτες άψηφοΰνται. Μάλ 
λον ή Γενική Συνέλευσις γίνεται 
γιά τήν "Αθήνα.

Τά θέματα τών συνθηκών εργα
σίας, έσεΐς Εδώ πέρα έργάζεσπε Ο
μορφα, τις συνθήκες δμως Εργασί
ας στήν "Επαρχία, δέν τις ξέρετε, 
διότι οί πλείονες άπό υμάς δέν Ε
χουν Ερθει στήν "Επαρχία, καί δ
ταν τούς ποΰν νά βγουν στήν "Ε
παρχία, δέν βγαίνουν.

Κατόρθωσε, έπίσης τό Δ.Σ. τό 
απερχόμενο, νά Εξαφάνιση τήν εκ
μετάλλευση πού έγένετο εις τους 

•συναβέλφους. Πιστεύω, σείς οί συν 
άδελφοι τοΰ Κέντρου νά άμείβεσθε 
διά τήν ύπερωριακή σας άπασχολη- 
σι. "Αλλά καί κάποιο άλλο θέμα, 
πού ύπάρχει στήν Ημερήσια Διά
ταξη, δέν έθίγη άπό κανέναν ομιλη
τή. Αύριο οί συνάδελφοι τής Βορει 
ου "Ελλάδος, περιμένουν μιά απάν
τηση γιά τά θέματα τής Κατασκη- 
νώσεως. "Υπάρχει στήν ήμερησία 
διάταξη, καί κανένας ομιλητής δέν 
Εκανε λόγο. Πρέπει αύτο τό θέμα

σοι, γιά ειδικούς καί προκαθορι- ή παρακολούθηση θεατρικών παρα- j ^ού τό Προσωπικόν της είναι τρι- 
σμένους λόγους, π.χ. μεγάλη ήλι- στάσεων, καθώς έπίσης καί ή έπα- ί πλάσιον τής Τραπέζης "Ελλάδος, 
κια, δέν μπορέσουν νά παρακολου- ν£1(δοση τής συνεργασίας σάν δρ- | φαίνεται δτι ούδείς ήδικήθη.
θησουν την επιμόρφωση, να μπο- -, - Τ ,, ", Καί τώρα Ερχομαι εις τό έπίμα- νή, λυθή. Είναι νομίζω, αμαρτία,
ροΰν μετά τήν Εξοδό τους άπό τήν γα 0 π Συλλόγου, θα συμ- χον θέμα τών Πτυχιούχων καί μή τό μικρό παιδί, τοΰ συναδέλφου πού
Τράπεζα, νά παίρνουν τίς άποδο- βάλλουν στήν πνευματική μας άνά- Πτυχιούχων. Εις τόν απολογισμόν είναι άπό τό Διδυμτειχο ή άπό τήν
χες των επί μορφωμένων, και την ε- πτύξη καί τήν κοινωνική μας καλ- του, τό Διοικητικόν Συμβούλιον, Όρεστιάδα νά κάθεται παραπονού-
πιβότρυνση τών ταμείων, νά άνα- λιέργεια. ούδέν αναφέρει διά τάς ένεργείας,
λαμάνη ο εργοδότης. 9) Τέλος ό , εις τάς όποιας προέβη γιά τό ζή-
συνάδελφος ό όποιος .μετά άπό , 15) "Η τροποποίησις τοΰ κατα- τημα αυτό. "Η Τραπεζιτική, εις τό
2θετή υπηρεσία δέν πήρε κανένα στατικού τοΰ Συλλόγου μας, είναι : ύπ’ άριθ. 354 φΰλλον τοΰ "Ιουλίου

άπαραίτητη, καί σωστά τέθηκε θέ- 7·** προσπαθεί στό κύριο άρθρο
, , , - _ της νά άποφύγη τήν ευθύνην πού Ε-μα στην άρχη της Γενικής μας χ£, τό Δ.Σ.(_γιατ; χν άντέδρασε

Συνέλευσης. ευθύς έξ άρχής, καί δέν Εκανε προ-
16) Οί πολεμισταί τοΰ Ν. 751 ’ "Φυγήν εις τον "Αρειον Πάγον, κα- 

, , , , , , τά τής υπουργικής άποφάσεως, κα-πρεπει κάποτε και αυτοί να δικαι- * , , * - -, * ,,1 τα την διάρκειαν της 7ετιας, όπως
ω9°ΰν· συνέβη εις τήν ’Αγροτικήν Τραπε

ί 7) Οί συνάδελφοι τής Βορείου ί ζαν< , , ,
, , - - ,-,·-. ,, - ■ .. ,, - , Καί διά διάφορων σοφισμάτων,έκτος του οτι είναι αίτημα όλων Ελλάδος, έχουν δικαίωμα και αυ- προσπαθεΐ νά μδς πε1ση δτι ένήρ-
των συνάδελφων, συμφέρει καί την I τοί, νά ^χου,ν ενα θέρετρα -γιά ; γησε καί Ενεργεί, χωρίς δμως νά

γυναικείο προσωπικό σέ αναλογία δελφοι νά έρ^αΤώ^ασ^τό^Σ ί rflv Ανάπαυσή τους, νηπιακούς μας τά άνοιφέρει σέ ποιές συγκε-

άλλο Επίδομα ή προώθηση νά παίρ
νει ενα 50%.

9) Πολύς θόρυβος γίνεται γιά 
την Εβδομάδα τών 5 Εργάσιμων ή- 
μερών, χωρίς νά Εχουμε κανένα συγ
κεκριμένο σχέδιο, δσον άφορά τίς 
ώρες Εργασίας. Ή Διοίκηση δέν 
Εχει λόγους νά μή θέλη την θέσπι-

κα. την αν.ση μεταχείριση των γυ- τή 5ήμερης βδομάδας, μιά πού 
ναικων συνάδελφων ως προςτήν Ε
ξέλιξή τους. ’Απ’ δ,τι ξέρουμε.
δέν Εχουμε συναδέλφους άπό τό

Νά ϋποχρεωθή ό έργοδότης νά 
άπαλλάσση τίς δακτυλογράφους, 
υστέρα άπό ενα χρονικό διάστημα,

γραφομηχανής...

(Διαλογικαϊ συζητήσεις)

μας και των ναφέρω μιά αδικία πού γίνεται σέ μπορεί πλέον κανείς να τήν γεφυ-

Συνάδελφοι, ενα άλλο άπό τά

χαγωγια την
παιδιών μας. · ^ , ρώση, άν δέν λυθή τό θέμα τών μή

βάρος των συνάδελφων που πήραν 1 ,
-------------- -------- - ---------------------- ,ρ-, Ή κούραση, ή ταλαιπωρία, ό έκ- προαγωγή ύποτμηματάρχΟυ τήν 1. ΤΓτε'χ,ουχ“':· ,
τοποθετώντας του ςσέ διαφορετικό νευΡισμ°ς °χων μας, και ειδικωτερα . , - - . , Παραβλέπω την προωθησιν των
δουλειά, καί καταργώντας τίς δια έκείνων πού εργάζονται στά ΰπο- 7;74; και υστερου7 μυθολογικά ά- | 4 έτών, καί έρωτω τοσον το λογο-
κρίσεις πού ύπάρχουν καταστήματα, δέν θεραπεύονται μέ εκείνους τής ίδιας σειράς πού ι δοτουν Δ.Σ. δσον καί τους άλλους

χ μιάς ημέρας ανάπαυση. Χρειάζεται δέν πήραν προαγωγή, σέ ποσάν ά- υποψηφίους πού θά διεκδικήσουν
Παράλληλα, νά θ£σπισθή έπίδομα Ενταση τών προσπαθειών τής νέας πδ 65q μέχρι 1800 δραχ τόν μή- τί|ν ΨΓΦον μας, νά μάς γνωρίσουν

Διοίκησης τοΰ Συλλόγου μας, καί
τών δευτεροβαθμίων συνδικαλ,στι- να' Το ^Ρ“6λημα παραμένει αλυ
κών μας οργάνων, ώστε ή έβδομά- Τ°, παρ’ όλες τίς Επανειλημμένες

χ , , , χ , , ΜΕΛΟΣ: Ομιλεΐ μακράν τού δα τών 5 ή μερών νά γίνη πραγμα- παραστάσεις τών ενδιαφερομένων
πιο βασικα και ουσιαστικά αιτη- μικροφώνου μή άκουόμενος. τικέτητα Δέν λύνει τό πρόβλημα - Λ - aματά μας, είναι ή τροποποίησις κα I. ΣΤΡΟΥΑΙΑ: Νομίζω πώς ή γενική καί άάρ^τη έξ^γγελία τού σΤην Δ,°"<ηση", ™ Δ-°·^ό προ

τού οργανισμού Εσωτερικής ύπηρε- αυτά πού λέω είναι πολύ πιό σπου- κ. Λάσχαρη, δτι αποδέχεσαι τό σωΤΓ"<α- και τθν Επιτροπή επιλυ-
σίας, ό όποιος χρονολογείται άπό δαΐα άπό Ρυτά πού ακούσαμε προ αίτημα τούτο τών Εργαζομένων, σης θεμάτων ποΰ προέκυψαν άπο
τό 1953, καί διέπεται άπό πνεΰ- ηγουμένως, καί στήν άρχή τής Γ ε- "Η 5νθήμερη βδομάδα πρέπει νά τήν εφαρμογή τής έξομοίωσης.

γίνη πράξη στήν "Εθνική Τράπεζα, ,. , Λ ,
άνεξάρτητα άπό τό τί θά ποΰν οί Αντι να δικαιωθούν, η Επιτροπή
Διοικήσεις τών άλλων Τραττεζών, μεγάλωσε τό χάσμα. Μέ άποτέλε- 
καί ττάνω άττ’ όλα, τίττοτε ττίσω ά- σμα σήμερα νά υστερούν μισθό-

λογικά, δχι μόνον άπό τούς συνα
δέλφους τής "ίδιας σειράς ποΰ δέν

τι ό συνδικαλισμός πρέπει νά συ

μ ενο, διότι, ό συνάδελφος "Αθηνών 
Εχει τήν δυνατότητα νά πηγαίνη 
καί νά τό βλέπη τήν Κυριακή, νά 
τοΰ προσφέρη, κάτι καί τό παιδί 
τοΰ συναδέλφου τής Επαρχίας, νά 
κάθεται παραπονούμενο, γιατί δέν 
μπορεί νά ξεκινήση άπό τό Διδυμό
τειχό, ή από τήν Όρστιάδα, άπό 
τήν Φλώρινα, νά κατέβη στήν "Α
θήνα. Πρέπει απόψε κ. συνάδελφοι, 
νά λυθή τό θέμα, τό βασικόν, τών 
Κατασκηνώσεων τής Βορείου "Ελ
λάδος, πού είναι στήν ήμερησία 
διάταξη. (Χειροκροτήματα).

Έπίσης, κ. συνάδελφοι, πρέπει 
νά λυθή καί τό άλλο θέμα, τής Γ ε
νικής Συνελεύσεως ποΰ άοφρά εις 
τήν Βόρειο "Ελλάδα. "Επιτέλους, 
νομίζω, πώς κι’ έμεΐς οί συνάδελφοι 
τής Βορείου "Ελλάδος, Εχουμε τό 
δικαίωμα, νά συμμετέχουμε στήν 
συνδικαλιστική κίνηση τών Συλλο
γικών όργάνων. Δέν μπορούμε έ
μεΐς, νά σάς παρακολουθούμε συνε
χώς. Παρακολουθούμε Ενημερωνόμα
στε άλλά καί κάποια Γεν. Συνέλευ- 
σις χρειάζεται νά γίνη καί στή 
Θεσσαλονίκη. Νά ένηιιερωθοΰν καί 

... ... .... οί συνάδελφοι τής ,Βορείου Ελλα-
σέ ποια χώρα τής Ευρώπης, ή ίση | δθς, Νά άκούσουν καί δλους τούς 
εργασία άμοίβεται διαφορετικά; ] ρήτορες. Γιατί στέλνετε Ενα χαρτί.

πό τήν πλάτη μας.

10) Άναφέραμε προηγούμενο# δ-

μα άπολυταρχικό, πολλά δέ άρθρα ! νικής Συνέλευσης, άπό τούς υπά
του είναι καθαρά άντισυνταγματι- λοιπούς συναδέλφους, 
κά. "Ολοι ξέρουμε δτι ό Όργανι- :
σμός αύτός καθορίζει τνή εξέλιξη (Χειροκροτήματα, Εντονοι φωναί, 
μας στή Τράπεζα, Εξέλιξη, πού Ε- διαλογικαί συζητήσεις) 
χει παντα οικονομικές συνεπειες
καί περιέχει τούς δρους μέ τούς κα I. ΣΤΡΟΥΑΙΑ: 7) Πολλοί 
όποιους δενόμαστε μέ τήν Τρόπε- άπό τούς συναδέλφους τοΰ μηχα- 
ζα άττ’ τήν στιγμή πού Ερχόμαστε νογραφικοΰ Κέντρου, Εργάζονται νενώνη τούς Εργαζόμενους, καί δχι 
νά δουλέψουμε σ αυτή. κάτω άπό εξοντωτικές συνθήκες νά τούς διασπά. Μέχρι τά σήμερα

Ανάμεσα στις πολλές διατάξεις δουλειάς, άνταλλάσσοντας... δμως, βλέπομε δτι τό συνδικαλιστι-
του, αναφέρουμε σάν τίς πιό σπου- ^ ΜΕΛΟΣ- Τό ξέοουιιε ύαι> κίνημα, μόνον διασπάσεις
δαίες πού πρέπει νά τροποποιη- 5 Ρ μ ■■■ Εχει στό ενεργητικό του. Τραγικό
θοΰν άμέσως, τίς ακόλουθες: κα I. ΣΤΡΟΥΑΙΑ: Δέν τό είπε άποτέλεσμα, ό κατακερματισμός

δμως κανείς κύριε έφ’ δσον τδ ξέ- - τών δυνάμεων μας, μέ τήν ύπαρξη 
1) Πλήρη σύνταξη μετά άπό 35 ι ρετε. ’Εργάζονται κάτω άπό έξον- πολλών Συλλόγων.

πήραν ροαγωγή ,άλλά καί άπό προ- 
αχθέντες, πού μέ τά δύο ή τρία 
χρόνια, έφ’ δσον οΐ περισσότεροι 
άπό τούς άδικημένους συναδέλφους 
Εχουν πάρει τήν πρώτη προσαύξη- 

ση τοΰ ΰποτμηματάρχου. Εύχαρι- 
στώ.

Διότι, δέν είναι λογικόν, σέ Ενα 
Τμήμα 'Υπηρεσίας τής Τραπέζης, 
δύο ύπάλληλο ι νά προσφέρουν τήν 
ίδιαν εργασίαν, καί νά άμείβωνται 
διαφορετικά. ’Εάν θέλη ή Τράπεζα 
νά χρησιμοποιή συναδέλφους σέ 
θέσεις πού χρειάζονται ειδικές γνώ
σεις, δπως νομικοί, μηχανικοί, οι
κονομολόγοι, κλπ., αύτούς νά τούς 
άμείψη δσο θέλει. "Οχι δμως, νά 
προσφέρω τήν ίδια εργασία μέ Ε
ναν άλλον συνάδελφον, καί πού 
μπορεί νά τήν έκτελώ καλύτερα ά
πό τόν πτυχιοΰχο, ή νά είμαι καλύ
τερος υπάλληλος άπό αύτόν βάσει 
φύλλου ποιότητας, καί αύτός νά ά- 
μείβεται καλύτερα άπό έμένα.

Τελειώνοντας, θά ήθελα νά μοϋ 
γνωρίση ό κ. Πρόεδρος, έάν είναι 
πραγματική ή κατάργησις τών όρ- 
γανικών θέσεων, δπως άναφέρεται 
εις τήν ύπ’ άριθ. 11)15.4.75 άνα-

άλλά μ" αύτό τό χαρτί δέν γίνεται 
τίποτα. Πρέπει ή έπάμενη Γεν. Συ
νέλευση, νά γίνη στή Θεσ)νίκη.

Τελειώνω, δέν θά σάς άπασχολή- 
σω μέ τίποτα άλλο κ. συνάδελφοι. 
Τό μόνον θέμα είναι δτι πρέπει νά 
δεσμεύσουμε τό Νεο Διοικητικό 
Συμβούλιο νά φτιάξη τίς παιβικές 
κατασκηνώσεις Βορ. "Ελλάδος καί 
ή επόμενη Γεν. Συνέλευση νά γίνη 
στή Θεσσαλονίκη. Εΰχαριστώ πολύ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΠΕΡΑΣ 
Ειδικός Παθολόγος 

’Επιμελητής Παθολογικής Κλινικής 
Ναυτικοί Νοσοκομείου ’Αθηνών 
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Αί όμιλίω των συναδέλφων κατά τάν Γενικόν Συνέλευοιν
Ή ομιλία τοΰ συναδέλ. Η. ΤΣΙΠΡΑΓΟΥ Ή ομιλία τού συν. Β. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ

Κύριοι συνάδελφοι, είναι ή ττρω
τή φορά ποΰ ομιλώ άπό τό βήμα 
τής Σ υνελεύσεως,καί κατέχομαι ά- 
ιτό δέος καί βαθύ συναίσθημα ευ
θύνης, γιά τήν άττόφασή μου νά ά- 
ναμιχθώ στα κοινά μας.

Παρακολούθησα δλους τους όμι- 
λητάς, καί ήταν έπόμενο, άπό τήν 
σειρά τών ομιλητών που πέρασε, 
νά καλυφθούν τά περισσότερα θέ
ματα. Σεβόμενος τήν κόπωση τήν 
δική σας, τήν όποιαν συμμερίζομαι 
καί άπό τήν ίδικήν μου, θά άσχολη- 
θώ μόνον με δύο - τρία θέματα, εις 
τά όποια νομίζω δεν έδόθη τόση έμ- 
φανσις, ή δεν θίχθηκαν καθόλου 
στήν Γενική Συνέλευση.

’Επιτρέψατε μου δμως νά προτά
ξω καί έγώ μέ τήν σειρά μου, τόν 
φόρο τιμής, γιά τά θύματα τοΰ Πο
λυτεχνείου, καί γιά δλους έκείνους 
οί όποιοι άγωνίσθηκαν, καί πολλοί 
θυσιάσθηκαν νά μάς δώσουν τήν 
ευκαιρία σήμερα άπό αυτό τό βήμα 
νά έκφράζωμε ελεύθερα τό συνδικα
λιστικό μας πιστεύω.

’Ανήκω σέ αυτούς πού πιστεύουν, 
πώς ή κριτική στο έργο τού Δ.1Σ. 
πρέπει νά γίνεται μέ κριτήρια συν- 
αδελφικά, αντικειμενικά, καλόπιστα 
καί πρό παντός μέ συνδικαλιστική 
αύστηρότητα. Μέ γνώμονα τά πιο 
πάνω, πιστεύω πώς ή σύντομη κρι
τική πού θά ασκήσω στο έργον τού 
Δ.Σ. θά είναι έποικοδομητική.

"Ενα άπό τά μεγαλύτερα έπιτεύ- 
γματα πού επικαλείται τό Δ.Σ. εί
ναι τό θέμα τής έξομοιώσεως. Εί
ναι γεγονός κύριοι συνάδελφοι, δτι 
τού ανήκει. Καί πρέπει νά τού τό 
άναγνωρίσωμε. ‘Εκείνο δμως τό ό
ποιον δέν μπορούμε νά τού άναγνω
ρίσωμε είναι οί άγώνες τούς οποί
ους προβάλλει, δτι έκανε, γιά νά τό 
έπιτύχη.

Με αυτό δέν θέλω νά μειώσω τό 
επίτευγμα, τοΰ Δ.Σ. γιατί τό γεγο
νός δτι έξεμεταλλεύθη μία εύκαιρία, 
γιά νά τό έπιτύχη είναι έξ ίσου ση
μαντικό. Είναι δμως ή έπιτυχία τοΰ 
περιστασιακή. Καί τήν εύκαιρία αύ- 
τή, θά πρέπει νά γνωρίζη τό Δ. Σ. 
δτι τοΰ τήν παρείχαν τά γεγονότα 
τοΰ Πολυτεχνείου.

Έπιτρέψατέ μου κύριοι συνάδελ
φοι, νά έδραιώσω αύτήν τήν άπο- 
ψιν σέ τοΰτο τόν συλλογισμό. 'Εάν 
δέν συνέβαιναν τά γεγονότα τοΰ 
Πολυτεχνείου, καί ή Κυβέρνηση υ
πήρχε μέ Πρωθυπουργό τόν Μαρκε- 
ζίνη, θά έπετυγχάνετο ή έξομοίωσις; 
"Ισως δχι. "Η καί άν θά έπετυγχά
νετο, θά ήτο άνάλογη μέ έκείνη τής 
συγχώνευσης τών' Τραπεζών ’Εθνι
κής, ’Αθηνών. Βέβαα ό σκοπός ι τών 
άγωνιστών τοΰ Πολυτεχνείου ήταν 
άπώτερος καί Υψηλότερος. ’Εξ αι
τίας του δμως είχαμε τήν πιο πά
νω εύκαιρία.

Στή συνέχεια, παρουσιάζει ώς 
ξεχωριστό έπίτευγμα, (τό Δ.Σ.) 
τήν βελτίωση τής συλλογικής συμ- 
βάσεως. Μά είναι κάπως άστείο κύ
ριοι συνάδελφοι τό γεγονός δτι 
φτιάξανε οί ίδιοι μία σύμβαση, καί 
παρουσίασε ώρισμένα μειονεκτήμα
τα, τά όποια μπορέσανε έκ τών υ
στέρων νά τά διορθώση. άποτελεϊ 
δύτό ξεχωριστό έπίτευγμα. Δέν τό 
νομίζω. Τοΰτο θά μπορούσε νά τό 
έπικαλεσθή ένα άλλο Δ.Σ. τό όποι
ον θά έβελτίωνε τήν ίδικήν σας σύμ 
βάση.

Καί προχωρώ σέ ένα άλλο θέμα 
κύριοι συνάδελφοι, τό όποιον θεω
ρεί, έξ ίσου, λέει τά Δ.Σ. ώς αίτη
μα ηθικής τάξεως,. μέσα στον χώρον 
ί*ας. Είναι ή πρόσληψις τών τέκνων 
τών συναδέλφων. Δέν τό έθιξε κανέ
νας όμιλητής. Έπιτρέψατέ μου κύ
ριοι συνάδελφοι, νά τό θίξω καί 
νά διαφωνήσω έκ διαμέτρου άντίθε
τά μέ τό Δ.Σ. Δέν άποτελεϊ ή πρόσ 
ληψις τών τέκνων τών συναδέλφων 
αίτημα ηθικής τάξεως, άλλά αίτη
μα ήθικής άταξίας μέσα στήν Τρά
πεζα.

Καί δέν συμβαίνει αύτό τό πρά
γμα, μόνον γιατί ή πρόσληψις των 
είναι άνορθόδοξος, άλλά καί ή έξέ- 
λιξίς τους είναι ρουσφετολογική. 
Πώς είναι δυνατόν κύριοι συνάδελ
φοι, οί 800 συνάδελφοι πού διηγω- 
νίσθησαν μέ 25.000 ύποψηφίους, 
γιά νά μποΰν στήν Εθνική Τράπε
ζα, νά έχουν τήν ίδια εξέλιξη μέ αυ
τούς πού διηγωνίσθησαν μέ 500, 
μέ ιδιαίτερους ορούς, μέ ιδιαίτερα 
κριτήρια; Καί πώς είναι δυνατόν νά 
εξελιχθούν τό ίδιο έκεΐνοι πού δέν 
έχουν πατέρα καί μάνα στήν Τρά
πεζα, καί τά δελτία ποιότητάς 
τους, δέν συντάσσονται κατόπιν 
συμφωνίας μεταξύ των.

Ο 'Οργανισμός Υπηρεσίας κύ
ριοι συνάδελφοι, προβλέπει, τά τέ
κνα τών συνάδελφων νά εϊσάγωνται 
εις τήν Τράπεζαν, άφοΰ συμμετά- 
σχουν σέ κοινό διαγωνισμό, μέ τούς 
άλλους ύποψηφίους, καί νά προσλαμ 
βάνωνται κατά προτεραιότητα, εις 
περίπτωσιν μόνον πού έχουν ίση 
βαθμολογία.

Θά έρθω στο θέμα τών μεταβολών 
τοΰ μισθολογίου. Κύριοι συνάδελφοι 
ξέρω δτι υπάρχουν καί συνάδελφοι 
μέ τέκνα καί τό συμμερίζομαι, άλ
λα^ πρέπει νά συμμερισθήτε καί έ- 
σεΐς, δτι υπάρχουν συνάδελφοι, οί 
οποίοι θά πρέπει νά ΰποστοΰν τις

συνέπειες έπί 40 χρόνια μέχρις δ- 
του έρθουν τά παιδιά τους. Καί τί
θεται τό ερώτημα: πρέπει νά θυσι- 
ασθοΰμε εμείς;.... ή πρέπει νά μά- 
θωμε τά παιδιά μας πώς δέν πρέ
πει νά ζοϋν εις βάρος τών άλλων μή 
προνομιούχων;

(Φωναί διαμαρτυρίαι)
κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: Κύριοι 

συνάδελφοι, σάς παρακαλώ, είναι ά- 
ποψις τοΰ συναδέλφου. ;

κ. Η. Τσιπραγός: Κύ
ριοι συνάδελφοι, καί άν τό δεχθού
με αύτό τό πράγμα, είναι ένα προ
νόμιο τής τάξεώς μας. Δέν μπορού
με νά τό θεωροΰμε έν πάση περι- 
πτώσει, ώς θέμα ήθικής τάξεως. Εί
ναι σαφώς άντικονωνικό καί άντιδη- 
μοκρατικό καθ’ δσον δημιουργεί καί 
μέσα στο χώρο μας ρουσφετολογι- 
κές διαβαθμίσεις οί όποιες κύπτα
τε θά μάς οδηγήσουν σέ αντιδικία 
άνάλογη μέ έκείνη τών μή πτυχιού
χων κ.λ.π.

(Φωναί διαμαρτυρίαι)

κ. Η. Τσιπραγός: Κύ
ριοι συνάδελφοι, έρχομαι είς τό θέ
μα τοΰ μισθολογίου. Έκαός άπό 
τήν μέθοδο πού επιδιώκομε, τήν αύ
ξηση κύριοι συνάδελφοι, θά ήθελα 
να διαφωνήσω μέ τό θέμα τής κα
τανομής τής αύξήσεως πού έκάστο- 
τε έπιτυγχάνομε. Θά πάρω τις με
ταβολές τών βασικών μισθών μαζί 
μέ τις προσαυξήσεις βαθμού άπό 
τό 1970— 1975 μόνον τοΰ ζεύγους 
Δοκίμου — Διευθυντοΰ γιά νά σάς 
καταδείξω τοΰτο:

(Διαμαρτυρίαι φωναί)

κ. Πρόεδρος: Κύριοι
συνάδελφοι, σάς παρακαλώ, άφήστε 
τόν ομιλητή νά τελειώση....

κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: Κύρι
οι συνάδελφοι, ό συνάδελφος Τρί- 
μης, έκανε μίαν παραχώρηση πρός 
όλους, παρέδωσε είς τόν Πρόεδρον 
τής Συνελεύσεως, δ,τι είχε νά πή, 
γραπτώς. Βεβαίως, δέν θά μπορέ
σω νά άπαντήσω δευτερολογώντας 
δ’ αύτά, πιστεύω δτι θά άπτεται 
όλων τών θεμάτων, τά όποια άνα- 
φέρθησαν άπό δλους τούς άλλους ό- 
μιλητάς, όπότε πιστεύω, ή δευτερο
λογία μου νά καλύψη καί τόν συνά
δελφο Τρίμη;

κ. Η. Τσιπραγός: Ό 
κ. Πρόεδρος τοΰ Δ.Σ. όμιλών άπό 
τοΰ βήματος τούτου, απεύθυνε έκ
κληση γιά τήν συναδελφική ένότη- 
τα. Θά ήθελα νά πώ κύριοι συνάδελ
φοι, δτι είναι ό μόνος, ό όποιος δέν 
μπορεί νά τήν έπικαλεσθή.

Καί τοΰτο, διότι, στο ’ίδιο τό Δ. 
Σ. δέν μπόρεσε νά τη ρήση τήν ενό
τητα. Στή συνέχεια, μέ τήν άδια
φορία του στο θέμα τών πτυχιού- 
χων, καί τών μή πτυχιούχων, κατέ
στρεψε τήν συναδελφική ένότητα 
στήν βάση καί τήν συνδικαλιστική 
ένότητα 'στήν κορυφή.

"Ηθελα νά θίξω ένα άλλο θέμα, 
τό θέμα τών προαγωγών. Ό κ. Πρό 
εδρος τοΰ Δ.Σ- μέ αύτήν τήν άνα- 
κοίνωσιν, στήν έφημερίδα, διότι τό
ση είναι ή σημασία πού δίδει, μάς 
γνωρίζει δτι δέν έγιναν καλώς καί 
άπεχώρησεν ή διεφώνησεν. Μπορεί 
καί γράφει μέ πηχιαίους τίτλους 
στήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ τις διαφωνίες 
του μέ τόν κ. Γκιτάκο καί τις ύ
βρεις του, θά μπορούσα νά έλεγα. 
Καί έρωτώ κύριοι συνάδελφοι, ό 
Πρόεδρος τοΰ Δ.Σ. ό όποιος άς ποΰ 
με τυπικά συμμετέχει στο Συμβού
λιο Προαγωγών, καί δχι οΰσιαστι- 
κά, νομίζει δτι έπραξε τό καθήκον 
του μέ τό νά άποχωρήση άπό τό 
Συμβούλιον τών Προαγωγών τής 
Τραπέζης, καί νά βγάλη αύτήν τήν 
μικροσκοπικήν άνακοίνωσιν καί νά 
λέη δτι έπραξε άπόλυτα τό καθή
κον του, άφίνωντας τούς κύριους 
Διευθυντάς νά αΰθαιρετοΰν καί νά 
παγιώνουν νόμιμα τις αύθαιρεσίες 
τους, χωρίς καθόλου τήν παρουσία 
τοΰ Προέδρου τοΰ Δ.Σ.;

’Εάν κύριοι συνάδελφοι, ό Πρόε
δρος, τοΰ Δ.Σ. μετά τήν άποχώρη- 
σή του, έβγαζε μίαν άνακοίνωση 
στήν ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ μέ τίτλο άνάλο- 
γο μέ έκείνους τούς μεγάλους γιά 
νά καταγγείλη τις προαγωγές σάν 
παράνομες καί διαβλητές, τότε μά
λιστα θά τόν παραδεχόμουν καί θά 
τοΰ άνεγνώριζα τήν άγωνιστικότη- 
τά του. Ή άποχή έχει τότε καί μό
νον άξια, όταν τής δίνομε τό σω
στό νόημα, καί έπιτυγχάνωμαι τόν 
έπιδιωκόμενο σκοπό.

Κύριοι συνάδελφοι, δλοι οί ύπο- 
ψήφιοι, άναγνωρίζουν δτι ή συμμε
τοχή μας είς τά Συμβούλια, Προα
γωγών καί στά Πειθαρχικά Συμ
βούλια είναι απαραίτητος νά είναι 
καί άριθμητικώς σεβαστή καί ού- 
σιαστική. Σάς γνωρίζω κύριοι συ
νάδελφοι, δτι στο δευτεροβάθμιο 
πειθαρχικό Συμβούλιο, κατόπιν έν- 
τολής τοΰ ΰποδιοικητοΰ κ. Τζανετά- 
κη, συμμετέχει δικηγόρος τής Τρα
πέζης, καί έρωτώ κύριοι συνάδελ
φοι, αύτό τό πρωτάκουστο ποΰ 
συμβαίνει; Οίίτε σέ δικτατορικά, 
ούτε σέ δημοκρατικά πολιτεύματα. 
Σέ ποιο Δικαστήριο, σέ ποιο στρα 
τοδικείο, σέ ποιο πειθαρχικό Συμ
βούλιο, συμβαίνει ό κατήγορος νά 
παρίσταται μέ δικηγόρο καί ό κα
τηγορούμενος νά τάν στερείται;

Κύριοι συνάδελφοι, θά μάς πή

άσφαλώς ό κ. Τζανετάκης, τοΰ ό
ποιου τήν άντ ιδημοκρατ ικότητα ο
φείλω νά καταγγείλω, άπό τοΰ βή
ματος τής Γ ενικής Συνελεύσεως, 
πώς τόκανε αύτό τάχα γιά νά προ
στατεύση τά ίδικά μας συμφέροντα. 
Ή άλήθεια δμως είναι πώς αν ήθε
λε νά τά προστατεύση θά έπέτρεπε 
σέ μάς νά έχωμε δικηγόρο.

κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: Κύριε 
συνάδελφε, σάς παρακαλώ, μία δι
ακοπή· δέν ε’ίμεθα είς θέσιν έμεϊς, 
νά κρίνωμε τάς πολιτικάς πεποιθή
σεις, τής Διοικήσεως τής Τραπέ-
<ης.....

κ. Η. Τσιπραγός: Δέν 
κρίνομε, άλλά καταγγέλομε.,.. καί 
θά έδραιώσω τήν κατηγορία τής 
άντιδημοκρατικότητας καί άντεργα- 
τικότητας πού άποδίδω οπόν κ. Τζα 
νετάκη. Ζήτησα άκρόαση, δέν μέ έ- 
δέχθη, υπέβαλα υπόμνημα, δέν μέ έ- 
δέχθη. Καί έρωτώ: κατά τήν διάρ
κεια τής δικτατορίας, έγινα δεκτός 
τρεις φορές άπό τόν Διοικητή τής 
Τραπέζης κ. Κομνηνό. Εσείς στήν 
θέση μου ποιο συμπέρασμα θά 
βγάζετε;

(Διαλογικαί συζητήσεις)
κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: Κύριε 

Τσιπραγέ, πρέπει νά ύπενθυμίσω, 
δτι εύρισκόμεθα είς τήν Γενικήν Συ- 
νέλευσιν τών υπαλλήλων τής Τραπέ
ζης. Μέ συχχωρεϊτε, άλλά άν αύ
τήν τήν στιγμήν εΰρίσκεται κάποιος 
ξένος, τόν όποιον δέν γνωρίζομε, εί
τε δημοσιογράφος είτε οίοσδήποτε 
άλλος καί δεί αύτό τό κατάντημα τό 
όποιον ύπάρχει αύτήν τήν στιγμή έ- 
δώ μέσα, νά είστε βέβαιοι, δτι αύ
ριο τό πρωί θά έξευτελίσουν δλο τό 
Προσωπικό τής ’Εθνικής Τραπέζης, 
γιατί έχομε κουρασθή, καί λέμε ώ- 
ρισμέναπράγματα τά όποια έπρεπε 
νά έχουν λεχθή άπό τήν άρχή, καί 
τώρα ξεφεύγουν ένδεχομένως, τής 
σωστής βάσεως, μέ συνέπεια νά 
προκαλοΰν τόν γέλωτα σέ (βρισμέ
νους συναδέλφους καί νά αρχίζουν 
τά ειρωνικά χειροκροτήματα.

Παρακαλώ τάν κ. Τσιπραγό καί 
δλους τούς συναδέλφους, νά πούμε 
ο,τι έχομε μέ λίγα λόγια, νά δευ- 
τερολογήσω καί έγώ, νά άπαντήσω 
σέ δλους τους συναδέλφους, γιατί 
έπί 12 ώρες άκούω τό κατηγορητή
ριο, καί νά φύγωμε.

κ. Η. Τσιπραγός: Κύ
ριοι συνάδελφοι, επειδή τό Δ.Σ. καί 
ό Πρόεδρος τοΰ Δ.Σ. έθιξε ώρισμέ
να θέματα, προσωπικά, συναδέλ
φων, δτι ένδιαφέρθη διά τήν ΐκανο- 
ποίησίν των έπιτρέψατέ μου είς τήν 
προκειμένην περίπτωσιν, νά πώ, 6- 
τι σήμερα τόσον ό κ. Κανελλάκης, 
τόσον ό κ. Δρούγκας, άφοΰ κράτη
σαν τόν κ. Μάμαλην γιά νά μήν 
πιάσω τήν άποχουντοποίηση καί 
σάς κρατήσω πολύ ώρα...

Κύριοι συνάδελφοι, έπιθυμώ νά 
καταγγείλω πώς ό μέν πρώτος ά- 
σκεϊ τά καθήκοντα του ρουσφετολι- 
κά ό δέ δεύτερος αύθαίρετα. "Εχω 
έπίγνωση τής ευθύνης τών λόγων 
μου, καί τήν άναλαμβάνω.

κ; Η. Τσιπραγός: Τήν 
έθιξαν πολλοί τήν άποχουντοπο ίη
ση, άλλά κανείς δέν τόλμησε νά πή 
δτι ό κ. Α θά φύγη άπό τήν θέση 
του. Αυτή δέν είναι άποχουντοπο ί
ηση κύριοι συνάδελφοι. Ή άποχουν
τοπο ίηση, πρέπει νά ϋποδειχθή άπό 
έμάς. Εμείς γνωρίζομε ποιοι πρέ
πει νά άντικατασταθοΰν. Ό κ. Μά- 
μαλης, προϊστάμενος τοΰ Τμήμα
τος... πειθαρχικών ζητημάτων. Ή 
αποχουντοποίηση κύριοι συνάδελ
φοι, απαιτεί θάρρος καί άποφασι- 
στικότητα. ’Αποχουντοποίηση άόρι 
στα δέν γίνεται. Θά ΰποδείξωμε έ- 
μείς τά πρόσωπα.

κ. Η. Τσιπραγός: Κύ
ριοι συνάδελφοι, ή Γενική Συνέλευ
ση, δέν γίνεται μόνον γιά νά κριθή 
τό έργον τοΰ Δ. Σ. "Ενας συνάδελ
φος πού έχει άδικηθή μπορεί νά φέ- 
ρη τό θέμα που τόν άφορά στή Γ ε
νική Συνέλευση. Παρ’ δλα αύτά κύ
ριοι συνάδελφοι, θά θίξω γενικά ση
μεία τοΰ θέματος.

Μίλησαν δλοι οί προηγούμενοι 
συνάδελφοι γιά άποχουντοπο ίηση. 
Γίνομαι συγκεκριμένος, καί άναφέ- 
ρω ένα μόνο παράδειγμα, δτι ό 
Προϊστάμενος τοΰ Τμήματος πει
θαρχικών ζητημάτων κ. Μάμαλης 
παρέμεινε οπήν θέση του μετά τήν 
μεταπολίτευση, έπί έναν χρόνον. Ή 
ταν τό δεξί χέρι τοΰ Παπαδόπου- 
λου, τοΰ πρώην Ύποδιευθυντοΰ έπί 
τοΰ Πειθαρχικού τής Δ)νσεως Προ
σωπικού. "Εχω πικράν πείραν κύρι
οι συνάδελφοι. Παρέμεινε στήν θέ
ση του, έγιναν δλες οί άναθεωρή- 
σεις, τών άποφάσεων τής δικτατο
ρίας. Μέ άποτέλεσμα νά νομιμο
ποιηθούν μιά γιά πάντα δλες οί Α
δικίες καί οί αύθαιρεσίες τής δι
κτατορίας.

Σήμερα, παραμονές τής Γενικής 
Συνελεύσεως, πληροφορήθηκα άπό 
τό τελευταίο τεΰχος τής ΤΡΑΠΕΖΙ
ΤΙΚΗΣ, δτι μετετέθη στήν Μητρό
πολη. Είναι δμως άργά. Καί έρω
τώ κύριοι συνάδελφοι, πώς είναι δυ
νατόν νά θίγωμε τήν άποχουντοποί- 
ηση καί νά μήν λέμε δτι ό κ. Μάλα- 
λης, έπρεπε νά έχη άντικατασταθή 
καί ό κ. Θεωρητικός τών σύνταγμά 
των τής 21ης ’Απριλίου έπίσης. 
’Από ποιον περιμένουμε νά τά πή, 
καί άπό ποιον περιμένουμε νά τά 
κάνη, χωρίς νά τοΰ τά πούμε;

κ. Β. Ζερβουδάκης : Κύ
ριοι συνάδελφοι, μέ συγκίνηση χαι
ρετώ τήν πρώτη Γενική μας Συνέ
λευση, μετά τήν πτώση τής δικτα
τορίας, άλλά συγχρόνως καί μέ ά- 
γ ανάκτηση, γιατί κυβερνητικές Α
ποφάσεις καί Νόμοι, παρέτειναν 
μέχρι σήμερα τήν ζωή τής άπερ- 
χομένης άμαρτωλής Διοικήσεως 
τοΰ Συλλόγου μας, ένώ πρό πολ- 
λοΰ θά έπρεπε νά είχε λήξει ή θη
τεία της.

Λέγω άμαρτωλή, γιατί δπως ό
λοι γνωρίζετε, στήριξε τήν έκλογή 
της σέ ένα προεκλογικό ψεΰδος καί 
δπως προηγούμενοι όμιληταί είπαν 
ό υπουργός τής χούντας Μανωλό- 
πουλος τούς είχε πάρει άπό τό χέ
ρι καί τούς γύριζε στήν Θεσσαλο
νίκη καί άλλα επαρχιακά υποκατα
στήματα γιά νά τούς προβάλλη.

Είπαμε δτι ή έξομοίωση έπετεύ- 
χθη σέ κάποια στιγμή, μετά τά τό
σα στάδια πού πέρασε καί άσφα
λώς ένθυμήσθε τήν «ιστορική» έ
κείνη στιγμή, πού ήρθε έδώ ό Πρω
θυπουργός τής χούντας Άνδρου- 
τσόπουλος καί τήν άνήγγειλε στο 
προσωπικό. "Ισως δμως λησμονή
θηκε δτι αύτό έγινε λίγο καιρό 
μετά τό μακελειό καί τήν σφαγή 
τοΰ Πολυτεχνείου καί σίγουρα δέν 
θά είχε γίνη, αν δέν είχε προηγηθή 
ή θυσία δλων τών άγωνιστών, δηλ. 
φοιτητών, έργατών καί άλλων.

Είναι σίγουρο δτι δλα αύτά συν
δυάζονται στις δικτατορίες, διότι 
θέλουν νά στρέψουν άλλοΰ τήν προ
σοχή τοΰ κόσμου καί κάνουν μία 
τάχα παραχώρηση. Έάν είναι δυ
νατόν δηλαδή νά ε’ίμεθα ικανοποιη
μένοι πού πετύχαμε τήν έξομοίωση 
μετά τά κακό πού έγινε.

"Εξω άπό τά πάθη καί τάς πα
ραλείψεις τής Απερχόμενης Διοι- 
κήσεως, πού άνέφεραν άλλοι όμιλη
ταί, θά ήθελα νά άπαριθμήσω καί 
έγώ ώρισμένα γιά νά αποδείξω τό 
μέγεθος τής άνικανότητος καί τής 
άσυναρτησίας τών κρινομένων.

Έάν ένθυμήσθε, ξεκίνησαν μέ τό 
σύνθημα τής Ένώσεως Ταμείων 
καί Συλλόγων, καί αύτήν τήν στι
γμή έχομε φθάσει άντιθέτως, στο 
σημείο νά μισούνται θανασίμως μέ 
τούς ’Αδελφούς Συλλόγους. Καί έ- 
ξεπλάγην, όταν προηγουμένως ό κ. 
Πρόεδρος ώχλήθη διότι τόν άπεκά- 
λεσαν Κύριε Πίσκοπε, καί δχι ^μέ 
τόν τίτλον του καί δέν ώχλήθη Ο
ταν πρόεδρος Άδελφοΰ Σωματείου, 
σέ ανακοίνωσή του τόν άπεκάλεσε 
άλήτη. Ποιον; Τόν Πρόεδρον τοΰ 
Συλλόγου, ό όποιος έχει άναδείξει 
Πρωθυπουργούς στήν Ελλάδα δπως 
τόν Κορυζή καί τόν Παρασκευόπου- 
λο.

Καί ένώ δέν έπετύχαμε τήν "Ενω
ση Σ υλλόγων καί Ταμείων, άπό τήν 
άνικανότητά τους αύτή, φθάσαμε σέ 
περαιτέρω διάσπαση τοΰ Προσωπι
κού, σέ πτυχιούχους καί μή πτυχι- 
ούχους,

Άλλά πώς νά μή φθάσωμε σ’ αύ
τό τό σημείο άγαπητοί συνάδελφοι, 
δταν σέ κάποια στιγμή, πού άρχι
σαν οί πρώτες κινήσεις γι’ αύτόν 
τόν διαχωρισμό, άλλα μέλη του Δι
οικητικού Συμβουλίου ήγήθησαν τών 
Πτυχιούχων, άλλα δέ έσπευσαν νά 
έγγραφοΰν είς τούς μή πτυχιούχους, 
γιά νά μπορέσουν άμφότεροι νά ά- 
ποκομίσουν άργότερα έκλογικά 6- 
φέλη.

Καί τοΰτο έγινε διότι έβλεπαν 
δτι μία μεγάλη μερίς συναδέλφων 
μή πτυχιούχων πού θεωρούσε τόν 
έαυτόν της άδικημένο, (καί αύτό 
είναι δικαίωμά της, ό καθένας έ
χει τούς λόγους του νά ένδιαφέρε- 
ται διά τά συμφέροντά του), έκι- 
νεΐτο γιά διεκδικήσεις. Όπότε έ
σπευδαν νά έγγραφοΰν διά νά έκμε- 
ταλλευθοΰν τήν δύναμή τους έν 6- 
ψει έκλογών.

"Εν μέλος: Εσείς τι εί- 
σθε κύριε συνάδελφε;

κ. Β. Ζερβουδάκης: 
Έγϊ είμαι πτυχιουχος Γιατί; Εν
διαφέρει;

Η ομιλία τοΰ συναδέλφου Δ. ΣΤΟΓΙΑ
κ. Α. Σ τ ό γ ι α ς: Έπέμε- 

να νά μιλήσω κύριοι συνάδελφοι, 
καί δέν θά σάς άπασχολήσω έπί πο
λύ, γιατί στήν προηγούμενη Συνέ
λευση ό κ. · Γιαννακόπουλος υπέβα
λε ένα έρώτημα στον Σύλλογο γιά 
τό άτομό μου, διτι μετετέθην διά 
4ην φοράν, έπειδή κατήγγειλα τόν 
Δ)ντήν μου, ό όποιος άπησχόλει 
συνάδελφον, έν ώρα έργασίας.

Έκ μέρους τοΰ Συλλόγου άπάν- 
τησε ό κ. Μπαμίχας, ό οποίος είπε: 
είναι άλήθεια δτι συνάδελφος μετε
τέθη διά 4ην φοράν; Ο έν λόγω 
συνάδελφος, είναι, τόν γνωρίζω, έ
νας καλός συνδικαλιστής, μέ τήν 
μόνην διαφοράν δτι δέν άπευθύνβη 
είς τόν Σύλλογον. Ούδεμία καταγ
γελία υπάρχει αύτήν τήν στιγμήν 
είς τόν Σύλλογον. Κατά τά άλλα, 
ό κ. Στόγιας, είναι ένας άριστος 
συνδικαλιστής καί καλός συνάδελ
φος. Τί έκανε δμως κύριοι ό Σύλλο
γος, γιά νά προστατεύση αύτόν 
τόν άριστον συνδικαλιστήν καί κα
λόν συνάδελφον;

’Έστειλε στήν "Αρτα τόν κ. Πα
πουτσή καί τάν κ. Κουμανιώτη, οί 
όποιοι άφοΰ ήρθαν σέ έπικοινωνία 
μέ τούς άλλους τούς συναδέλφους 
καί μέ πολλούς πελάτες, σέ συνε
στίαση τό βράδ.υ, είπαν. Αύριο Σα- 
κελλαρίου, δέν θά ύπάρχη. Θά άνέ- 
βουμε στήν Αθήνα, καί θά θέσωμε 
τό δίλημμα, ή Στόγιας καί Σύλλο
γος, ή Διευθυντής Σακελλαρίου 
στήν Άρτα. Έάν δέν μάς άκούση ή 
Διοίκησις, θά τήν καταγγείλωμε ά
πό τήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ.

Ακόμη κύριοι, οί συνάδελφοι ! 
τής Άρτης, περιμένουν νά δοΰν ! 
αύτά τά δημοσιεύματα τής ΤΡΑ
ΠΕΖΙΤΙΚΗΣ. Ένώ άντιθέτως, είδαν 
στο έπμενο φΰλλο, νά λιβανίζεται 
ώς καλύτερος Διοικητής, ό Άχής. 
Τί έκανε κύριοι τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου, ό Σύλλογος, δταν μέ 
άδιάσειστα στοιχεία κατήγγειλα δ- 
τι άδειοΰχος τυγχάνων συνάδελφος, 
είργάζετο καί προσεκόμισα καί τά 
παραστατικά τής ήμέρας πού ήταν 
άδειοΰχος; Τί έκανε κύριοι ό Σύλ
λογος, δταν κατήγγειλα δτι έτερος 
συνάδελφος άπεσπασμένος είς τήν 
Φιλιππιάδα, μετέβαινε τό άπόγευ- 
μα στήν ’Άρτα καί είργάζετο μέ- 
χρις τής 11.30 νυκτερινής, διότι ή
το είδικώς έκπαιδευμένος υπάλλη
λος στό Τμήμα εισαγωγών - έξα- 
γωγών;

Τί έκανε κύριοι, δταν πήρα στις 
8 ή ώρα, παραμονή Χριστουγέννων 
είργάζετο συνάδελφος Σάββατο. Ό 
κ. Φουσέκης μοΰ είπε: Κλείσε τό τη 
λέφωνο κύριε Στόγια, καί θά σέ πά 
ρω .σέ 20 λεπτά, νά άκούσης τό ά
ποτέλεσμα τών ένεργειών μου. Μέ 
παίρνει σέ 20 λεπτά καί μοΰ λέει: 
Κύριε Στόγια, άναστάτωσες τό δί
κτυο. Ήταν πολύ δικτυωμένοι κύ
ριοι νά περί φρουρήσουν τά συμφέ
ροντα τών συναδέλφων τών έπαρ- 
χιών. ;

Πήρα τηλέφωνο τόν έν λόγω συ
νάδελφον, ό όποιος μοΰ είπε δτι έ
χει άδεια καί πήρα τηλέφωνο καί 
τόν έπόπτη, καί μοΰ είπε δτι υπάρ
χει άδεια, γιά νά βγοΰν οί υπερω
ρίες. Τήν έπομένη πηγαίνω στήν

Κόπια καί βρίσκω δτι ή άδεια ήταν 
5.30 — 7.30, πλήν Σαββάτου. Εή- 
ναι άλήθεια κύριε Φουσέκη;

"Οταν πήγα στον κ. Πίσκοπο γιά 
νά παραπονεθώ διά δεύτερο συνά
δελφο, ό όποιος τόλμησε νά σηκώ- 
ση κεφάλι στον Σακελλαρίου, καί 
μετετέθη στήν Κόνιτσα έκείνος, καί 
έν συνεχεία στήν Λάρισα, ό κ. Πί- 
σκοπος μοΰ είπε: Γιά νά γίνη κα
τάστημα τής "Αρτας, πρέπει νά ξυ- 
λωθούν δλοι οί υπάλληλοι μέχρι καί 
οί κονδυλοφόροι.

Αύτή ήτο ή άπάντησις ,τοΰ Προ
έδρου μας καί μοΰ θύμισε ό κ. Πί- 
σκοπος παλαιότερα ένσν άλλο συ
νάδελφον, τόν κ. Χαρίτο, τόν όποι
ον μικρός έπεσκέφθην, δύο ετών υ
πάλληλος, γιά νά τοΰ πώ γιά τόν 
διαγωνισμό τοΰ ’65, καί μοΰ είπε: 
ας μήν έμπαινες στήν Τράπεζα κύ
ριε Στόγια. Τώρα έχεις υπογράψει 
σύμβασιν πού δέν προβλέπει γιά 
σάς τοΰ διαγωνισμού τοΰ 65.

κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: Δέν 
κατάλαβα καλά, τί σάς είπα,

κ. Δ. Στόγια ς: Μοΰ εί
πατε, γιά νά γίνη κατάστημα τής 
Άρτας, πρέπει νά ξηλωθοΰν δλοι 
οί υπάλληλοι μέχρι καί οί κονδυλο
φόροι.

κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: Όχι 
αύτό.

κ. Στόγιας: Ό κ. Χαρί- 
τος μοΰ είχε άπαντήσει: κύριε Στό
για, ας μήν ερχόσασταν στήν Τρά
πεζα, τώρα έχεις υπογράψει σύμ- 
βασιν, πού δέν προβλέπει γιά σάς 
διαγωνισμό τοΰ ’65.

Ό κ. Πρόεδρος μάς είπε δτι θά 
καθήση στόν Πειθαρχικό Συμβούλιο 
αύτούς τούς Δ)ντάς. Έν τούτοις, 
μέ καλέσαν εμένα στό Συμβούλιο, 
καί έφαγα 100 δρχ. πρόστιμο μέ δ
λες τις συνέπειες...

κ. Ν. Π ί.σ κ ο π ο ς: Πόσες 
φορές περάσατε πειθαρχικό; Πείτε 
στούς συναδέλφους.

κ. Δ. Στόγιας: Μία φο
ρά κύριε συνάδελφε, κύριε Πρόεδρε. 
Ό δέ Δ)ντής μου προήχθη κατ’ ά- 
πόλυτον εκλογήν είς Τμηματάρχην 
Α'. Αύτός ό Δ)ντής πού άποκαλοϋ- 
σε ζώα καί κτήνη, συναδέλφους. Αύ
τός ό Δ)ντής πού τοΰ έκανε άνα- 
φορά γιά άνάρμοστη συμπεριφορά, 
άκόμη καί ό άνθυπασπ ι στή ς Παπα- 
γεωργίου.

"Ολα αύτά σάς τά έχω κοινοποι
ήσει κύριε Πίσκοπε, δλες τις φω
τοτυπίες, τις έχω κοινοποιήσει, δ
λα τά παραστατικά, συναδέλφων. 
Τρεις φορές, ό έν λόγω Δ)ντής, κά- 
λεσε τό 100 γιά νά έπιβάλλη τήν 
τάξιν. Τών άμαρτιών οΰκ έστιν τέ
λος τοΰ Δ)ντοΰ αύτοΰ.

Γιατί κύριε Πρόεδρε, δέν καταγ
γείλατε μετά τήν μεταπολίτευσιν, 
τήν Απώλειαν τής Απολογίας μου, 
ένώ σάς πήρα άμέσως τηλέφωνο, 
καί σάς είπα δτι άπό τό Προσωπι
κόν μοΰ ζητοΰν δεύτερη άπολογία; 
Πώς χάθηκε ή άπολογία μου μέ τάς 
9 έπισυναπτομένας φωτοτυπίας έγ- 
γράφων παραστατικών καί άναφο- 
ρών; Δέν προχωρώ άλλο κύριοι συ
νάδελφοι, νά συναγάγετέ τά συμπε- 
ράσματά σας μόνοι σας.

"Εν μέλος: Νά τό πήτε.
κ. Β. Ζερβουδάκης: 

Μέ συγχωρεϊτε, αν είναι ντροπή.... 
δέν γνωρίζω.... Είμαι πτυχιουχος 
καί δέν αισθάνομαι ντροπή πού τό 
άναφέρω. Πάντως δέν θεωρώ δτι 
διαφέρω σέ τίποτε άπό τούς λοι
πούς συναδέλφους, έπειδή είμαι πτυ 
χιοΰχος.

Συνεχίζοντας, θά ήθελα νά σάς 
ξαναφέρω στήν μνήμη τήν σύνθεση 
μέ τήν όποια ξεκίνησε τό Δ.Σ. καί 
πώς έχει καταλήξει σήμερα μετά 
τις τόσες έκπαραθυρώσεις πού έγι
ναν. Αρχίσαμε μέ Ρωσσέτη καί έν 
συνεχεία Μανέα, Μπαμίχα, Παπου
τσή κ. δ. Αύτό θά μπορούσε νά ή
ταν καί φυσική έξέλιξις, αν καί έ
χω τούς ένδοιασμούς μου στήν συγ
κεκριμένη περίπτωση. Δυστυχώς δ
μως δλοι οί έκπαραθυρωθέντες πα
ραμένουν μέχρι σήμερα στό Δ.Σ 
έπομένως είναι καί συνυπεύθυνοι.

Ποιος ήταν ό ρόλος των εντός τοΰ 
Δ.Σ; Θά μάς άπαντήσουν δταν λά
βουν τόν λόγο;

"Αλλες άξιόμεπτες ένέργειες τοΰ 
Διοικητικού Σ. πού θέλω νά άνα
φέρω είναι οί δικτατορικές μέθοδοι 
πού μετήλθε δταν παρέλειπε νά δη- 
μοσιεύση στήν ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ ό- 
λόκληρες όμιλίες έπικριτών των κα
τά τής Γ εν. Συνελεύσεως ή δταν έ
γραφε δτι οί ρήτορες ώμίλουν μή 
άκουόμενοι ένώ οί ίδιοι ήκούοντο 
καί δταν άκόμη συγοψυθίζαν μετα
ξύ των τό γνώρισμα τής έποχής 
βλέπετε ΛΟΓΟΚ Ρ I Σ ΙΑ, γιά νά μήν 
ένημερώνονται οί συνάδελφοι τής 
έπαρχίας.

Δέν θέλω νά σάς κουράσω περισ
σότερο. Θέλω μόνον νά κάνω έκκλη
ση στά δημοκρατικά αισθήματα δ
λων τών συναδέλφων δπως στις έ- 
πικείμενες άρχαιρεσίες, προβοΰν 
σέ μία έκλογή Συμβουλίου, πού νά 
μήν έχη άνάγκη καί συντάσσεται ή 
δευτερολογία του άπό δημοσιογρά
φο, ξένο πρός τήν οικογένεια μας, 
εγκατεστημένο σέ άλλο χώρο καί 
συνδεδεμένο μέ μικροψωνική εγκα
τάσταση μέ τήν αίθουσα τής Γ εν. 
Συνελεύσεως.

Δέν γνωρίζω πόσοι Αντιλαμβά
νονται αύτά πού λέγω,' άλλά πλη
ροφορώ δτι σέ προηγούμενες Γεν. 
Συνελεύσεις υπήρχε σΰνδεσις τοΰ 
ίεροΰ τούτου χώρου μέ τά Γ ραφεία 
τοΰ Συλλόγου άπό δπου ό έμμισθος 
δημοσιογράφος τους, συνέτασσε 
τήν δευτερολογία τους. Αύτή ήτο ή 
άνικανότης τοΰάπερχομένου Διοικ. 
Συμβουλίου, ώστε κατέφευγε σέ Ενα 
τρίτον, γιά νά άπολογηθή γιά τά 
πεπραγμένα του.

Εύχαριστώ πολύ.

■ΐΊΊΡ&ϋΈΖίΤΙΚϋ»

Μηνιαϊον δργανον τοΰ Συλλόγου 
τ&ν Υπαλλήλων της Εθνικής

Τραπέζης τής Ελλάδος.
«
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Σ υνάδελφοι,

Θά περιορίσω εις τό ελάχιστο 
τον χρόνο πού απαιτείται όχι τόσο 
διά νά δώσω άπάντησι εις τάς ε
πικρίσεις καί παρατηρήσεις των 
συναδέλφων, διότι ουσιαστικά δεν 
ήσκήθη κριτική τού Εργου τοΰ Δι
ό ικητ. Συμβουλίου, άλλά διά νά ά- 
ποκαταστήσω τήν άλήθεια εις όσα 
σημεία αϋτη παρεποιήθη έπϊ (ορι
σμένων θεμάτων. Το Προσωπικό τής 
Εθνικής Τραπέζης γνωρίζει ότι ώς 

άτομα, ώς "Ελληνες πολίται ούδε- 
μίαν συνεργασίαν εϊχομεν με τό- 
καθεστώς τής έπταετίας.

Ής εκπρόσωποι τού Προσωπικού 
έπράξαμε τό χρέος μας πρός τά 
μέλη τοΰ Συλλόγου καί οΰδέν πέραν 
το,ύτου.

"Αν είναι αμάρτημα ότι κατά 
τήν περίοδο τής έπταετίας ήδυνή- 
θημεν νά έπιλύσωμεν τά μεγάλα 6έ 
ματα τού Προσωπικού, χωρίς, έπα- 
ναλαμβάνω, νά προδώσουμε τις άρ- 
χές μας καί τήν αξιοπρέπεια τήν 
ιδική μας καί τών μελών τού Συλ
λόγου μας τότε δεχόμεθα _ ότι διε- 
πράξαμε αμάρτημα.

Δεν ήκουσα όμως ούδένα νά μάς 
κατηγορή δι’ αυτό. "Ηκουσα άντι- 
θέτως κατηγορίας ότι θά Επρεπε 
νά έπιτύχωμεν καί άλλα. Άλλά συ
νάδελφοι διά κάθε ΐκανοποίησι αι
τήματος Επρεπε νά συνεργαζώμεθα 
μέ τήν τότε Διοίκησι τής Τραπέ
ζης, μέ τούς τότε Υπουργούς. "Η 
λοιπόν δεν Επρεπε αύτοί πού μάς 
κατηγορούν σήμερα νά δέχωνται 
τήν έπίλυσι αιτημάτων ή έφ’ όσον 
τά έδέχθησαν καί μάλιστα αξιώ
νουν καί περισσότερα, δέν θά πρέ
πει νά παριστάνουν σήμερα τούς 
τιμητάς καί τούς δημοκράτας.

Θά ήμποροΰσα καί έγώ νά έρω- 
τήσω τόν κ. Θεοφανόπουλο διά τήν 
προσωπική γνωριμία καί σχέσι του 
μέ τόν ύπουργό τής δικτατορίας Δι 
ομήδη Άγγελόπουλο, θά ήμποροΰ
σα νά άναγνώσω Πρακτικά τού Δ. 
2. τού όποιου ήτο Γεν. Γραμματεύς 
διά τήν θέσι τους έναντι τής δι
κτατορίας καθώς καί δΓ ώρισμένας 
ευχαριστίας πρός τούς αστυνόμους 
τοΰ συνδικαλ αττικού τμήματος τής 
Γεν. ’Ασφαλείας.

Είναι εύκολο νά προσάπτωνται 
κατηγορίαι. Ή άπόδειξις είναι δύ
σκολος και αυτή Εχει σημασίαν.

Γνωρίζετε όλοι ότι ή άνάμιξίς 
μου εις τόν συνδικαλισμό Οφείλεται 
εις τήν άγανάκτησι πού μέ έκυρίευ 
σε άπό τήν αδράνεια τών παλαιών 
συνδικαλιστών πού έπαζάρευαν τά 

1 θέματά μας καί άπησχολοΰντο πα- 
ρεπιπτόντως μέ αύτά.

Κινήθηκα χωρίς νά έρωτήσω αν 
μέ θέλει ή δέ μέ θέλει τά καθεστώς 
ή ή ασφάλεια. Απευθύνθηκα εις 
τούς συναδέλφους μου καί ζήτησα 
τίμια καί καθαρά τήν ψήφο τους. 
Εργάσθηκα χωρίς συμβιβασμούς 

καί παρεκλίσεις γιά τό συμφέρον 
όλων. "Αν ή έπιτυχία μου ενοχλεί 
τούς άντιπάλους μου λυπούμαι διό
τι δέν ήμπορώ νά τούς παρηγορή
σω. "Ας έφ ράντιζαν καί αύτοί τά 
θέματα τοΰ Προσωπκοΰ διά νά μήν 
στενοχωροΰνται σήμερα.

Καλώ όλα τά μέλη τοΰ Συλλόγου 
νά δηλώσουν άν άπό τής πλευράς 
τού Διοικ. Συμβουλίου ή- Εμού προ
σωπικούς ήσκήθη όποιαδήποτε πίε- 
σις εις οίονδήποτε διά νά Εγγρά
φουν εις τό ΕΠΟΚ ή να προβοΰν 
εις ένεργείας καί Εκδηλώσεις φιλο- 
δικτατορικάς. Υπάρχουν άντίθετα 
Εκατοντάδες μαρτυρίες γιά τή συμ- 
παράστασί μας πρός τό Προσωπι
κό καί τις ένέργειές μας πού ήσαν 
σαφώς αντίθετες πρός τις Επιθυμί
ες καί τις Επιδιώξεις τής δικτατο
ρίας.

Τήν πολεμήσαμε θαρραλέα όταν 
άπείλησε τά ασφαλιστικά μας Τα
μεία, άρνηθήκαμε νά προβοΰμε σέ 
καθοδηγημένη διαφώτισι γιά τό δη
μοψήφισμα, δέν δεχθήκαμε καμμιά 
ύπόδειξί τους σέ θέματα Εκδηλώσε
ων υπέρ τής δικτατορίας.

Ποιος αλήθεια ήμπορεί νά μάς 
άναφέρη μιά τέτοια Ενέργεια;

Θά σάς άναγνώσω όμως μιά Επι
στολή τοΰ συν. Παναγιύτη Βαζού- 
ρα πού άποδεικνύει περίτρανα τή 
στάσι μας:

Στις 20.8.1975 ό Συνάδελφος 
Βαζούρας μέ έπεσκέφθη καί μοΰ ά- 
πηύθυνε τήν κάτωθι Επιστολή:

«Κύριε Πρόεδρε,
Είλικρινώς λυπάμαι Εν όψει τής 
δεινής άντιθέσεως τών Συνδικαλι
στικών Σωματείων τής Τραπέζης 
μας, άτι να άν καί 22 παρήλθον Ετη, 
Εξακολουθούν νά ύφίστανται ώς έ- 
τερόζυγος όμάς εις μεγίστην εύδαι- 
μονίαν τών νοσηρώς ή ύπόπτως ά- 
διαλλάκτων, πλήν όμως μή γνωρί
ζω ν τά βάσιμον τών Εκατέρωθεν έ- 
κτοξευομένων ήθικών μύδρων, θεωρώ 
ύποχρέωσιν βάσει προσωπικής Εμ
πειρίας νά ύπογραμμίσω ότι κατά 
τήν διάρκειαν τής άναιτίου διώξε- 
ώς μου παρά τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης τής Ζετίας, σείς υποδεί
ξατε (Μάρτιος ή ’Απρίλιος τοΰ 
1974), ζωηρόν δ’ Εμέ Ενδιαφέρον 
καί Εντιμον συμπεριφοράν καί μέ 
προϊδεάσατε καταλλήλως, άνευ κι
νήτρου Εστω καί προσωπικής μας, 
μέχρι τότε γνωριμίας. ”Iνα συμπε- 
ράνω άσφαλώς ότι ή Υπηρεσιακή

περιπέτειά μου ώφείλετο εις τάς δη 
μοκρατικάς πεποιθήσεις μου.

Μέ τήν ευκαιρίαν αυτήν 
Σάς εύχαριστώ καί πάλιν 

Μεθ’ ύπολήψεως
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ

κ. Συνάδελφοι, Δέν έδίστασα ό
πως βλέπετε νά Ενημερώσω όχι κατ’ 
ιδίαν καί κρυφίως τόν Συνάδελφον 
Βαζούραν, άλλ’ έφ’ όσον υπηρεσια
κούς έπληροφορήθην ότι ό Συνάδελ
φος αύτός έδιώκετο διά τά πολιτι
κά του φρονήματα, χωρίς νά φοβη
θώ ότι διοττρέχω κίνδυνο νά χρησι- 
ίμοεψιήση ό συνάδελφος "Βαζοό- 
ρας τήν ένημέρωσίν του αύτήν πρός 
πάσαν κατεύθυνσιν καί δέν έγνώρι- 
ζε.καί ό ’ίδιος πού θά έπήγαινα Εάν 
Εκανε ίχρήσιν αυτών, τόν Ενημέρωσα 
μέ όλες τις λεπτομέρεις καί μοΰ 
άπηύθυνε αύτήν τήν Επιστολήν.

"Ετσι έργασθήκαμε Εμείς συν. ΔΙ
Α ΙΝΤΑ Ετσι προστατεύσαμε τούς 
συναδέλφους μας. Δέν περιοριζόμα
στε σέ λόγια καί κηρύγματα, σήμε 
ρα, πού όλοι μιλοΰν γιά δημοκρα
τία καί άγώνες, Ελεύθερα. ’Εμείς 
άγωνιζόμαστε καί τότε πού Εσείς 
σιωπούσατε καί μήν μάς πήτε ότι 
γιά νά μιλήσετε στήν συνέλευσι τοΰ 
73 Επρεπε νά πάρετε καί σείς πρά
σινο φώς άπό τήν ’Ασφάλεια, διότι, 
τότε θά πρέπει νά μάς πήτε καί 
πώς Εννοείται τούς άγωνιστάς. "Αν 
λοιπόν κάποιος έφοβεϊτο, αύτός 
δέν ήμουν οπωσδήποτε έγώ πού κυ
νηγήθηκα καί κρυβόμουν όταν πά
λευα γιά νά σώσω τά ταμεία μας.
Εσείς όμως φροντίζατε άφοΰ Επα

νήλθατε Επί Χούντας εις τήν Τρά
πεζα νά μήν μιλάτε. Δικαίωμά 
σας. "Οχι όμως νά μάς παραδίνετε 
σήμερα μαθήματα θάρρους, δημο
κρατίας καί άγωνιστικότητος. Οί 
άγωνισταί, όπως τούλάχιστον τούς 
θέλετε Εσείς, πέφτουν μαχόμενοι, 
δέν συνθηκολογούν διά νά διατηρή
σουν τή Θέσι τους εις τήν Τράπεζα.

Καί Επειδή Εγινε λόγος καί γιά 
Εκκαθαρίσεις εις τήν Τράπεζα καί 
ότι ό Σύλλογος ήγνάησε τό θέμα 
αντί άλλης άπαντήσεως σάς πλη
ροφορώ ότι εις τόν κ. Διοικητήν ά- 
πηυθύναμε άπόρρητον Εγγραφον εις 
τό οποίον μεταξύ άλλων άναφέρα- 
με:

Κύριε Διοικητά,
Ανυποχώρητου αίτημα τοΰ Προσω
πικού είναι ή κάθαρσις καί ή Επι
βολή κυρώσεων εις όσους Εβλαψαν 
καθ’ οίονδήποτε τρόπον τήν Τρά
πεζαν καί τά συμφέροντα τοΰ Προ
σωπικού.

Τήν Κάθαρσιν έπηγγέλθη καί ή 
Διοίκησις τής Τραπέζης. "Εχει ό
μως παρέλθη ολόκληρον τετράμηνιν 
καί ούτε μία πράξις τής Διοικήσε- 
ως Ελαβεν χώραν πλήν τών μετα
βολών εις τήν Διεύθυνσιν τοΰ Προ
σωπικού, αΐτινες όμως ακολουθούν 
πάντοτε τήν αλλαγήν εις τήν Διοί- 
κησιν τής Τραπέζης.

Τό προσωπικόν άνέμενεν καί άνα 
μένει τήν έκκαθάρισιν εις όλην τήν 
κλίμακα τής Ιεραρχίας. Δυστυχώς 
παρά τάς υποσχέσεις δέν Εχει κινη- 
θή καν διαδικασία διά τόν Ελεγχον 
καί τόν κολασμόν τών Ενόχων.

Ή Ερευνα παραμένει Εν έκκρεμό- 
τητι ή δέν διεξάγεται Εξ όσων γνω- 
ρίζομεν, τούλάχιστον, Ενώ οΐ άνα- 
φερθέντες ώς Ενεχόμενοι παραμέ
νουν άνενόχλητοι εις τάς θέσεις 
των.

Ενδεικτικούς άναφέρωμεν περί- 
πτωσιν κρεάτων."

Αναζητήσαμε εις τήν πληθώραν 
τών πραγματοποιηθεισών μεταβο
λών, ν’ άνεύρωμεν τούς δικαιολογι- 
τικούς λόγους, διαπιστώσαμεν δυ
στυχώς, ότι αΰται έπεξετάθησαν 
εις μικροβάθμιους υπαλλήλους καί 
δέν δύναται συνεπώς νά έπικληθή 
ότι δΓ αυτών Εστω, Επεδιώχθη ή Ε
πιβολή κυρώσεων ή ότι δΓ αυτών 
έπραγματοποιήθη ή άποκατάστσις 
εις τήν ιεραρχίαν καί ή ’πονομή 
δικαιοσύνης.

Αλλά καί Εάν τούτο Επεδιώχθη, 
αΐ μεταβολαί Επρεπε νά αρχίσουν 
άπό τά ανώτερα κλιμάκια καί νά 
προχωρήσουν πρός τά κάτω.

Τούτο καί Επιβεβλημένο ήτο καί 
εις τό προσωπικό θά παρείχετο ή 
δυνατότης νά διαπιστώση ότι πράγ
ματι άπονέμεται ή δικαιοσύνη.

Χαρακτηριστικώς άναφέρομεν ότι 
δέν μετακινήθησαν Εκ τής θέσεώς
των έκ τών υποκαταστημάτων__τε-
λοΰντες ύπό κατηγορίαν, Ενώ άλλοι 
άπεμακρύνθησαν άντικατασταθέντες 
μέ τιμωρηθέντας κατά τό παρελθόν 
διά σοβαρά παραπτώματα.

Ή περίπτωσις τοΰ Διευθυντού 
Καλλιθέας, τόν όποιον είχαμε κα
ταγγείλει καί διά τής Εφημερίδας 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» είναι σαφής ά- 
πύδειξις.

Δέν σάς άποκρύπτομεν ότι πλεΐ- 
σται άλλαι ένέργειαι άφορώσαι εις 
θέματα ιεραρχίας μέχρι τής άντι- 
μετωπίσεως προσωπικών περιπτώ
σεων, Εχουν δημιουργήσει τήν έν- 
τύπωσιν ότι δέν άκολουθεϊται πάν
τοτε ό ορθός δρόμος καί ύπερι
σχύει τό δίκαιον τοΰ ισχυρού.

Τό Εγγραφο αύτό άπεστάλη 4 μή
νες μετά τήν έγκατάστασι τής ση
μερινής Διοικήσεως. Καί έπηκολού- 
θησε καί Ετερον.

Επαναλαμβάνω αγαπητοί συν
άδελφοι ότι είναι εύκολα τά λόγια 
καί ή κριτική, Ή υπεύθυνος άσκησις 
τής Εξουσίας άπαιτεϊ νά άντιμετω- 
πίζουμε τά θέματα μέ τήν σοβαρό
τητα πού Εχουν. Άρνεΐσθε μήπως 
εις τήν σημερινήν Διοίκησι τής 
Τραπέζης καί πιό συγκεκριμένα εις 
τόν κ. Διοικητή τήν δημοκρατική 
του πίστι καί συνέπεια;

Δέν θά σάς κουράσω αγαπητοί 
συνάδελφοι περισσότερο μέ αύτό τό 
θέμα. Ζοΰμε εις τόν αυτόν χώρον 
καί γνωριζόμεθα. Τά Εργα έκάστου 
είναι εις όλους μας γνωστά. Θά εϊ- 
πω μόνον εις τόν κ. Θεοφανόπουλο 
ότι κατ’ αρχήν τό περιοδικό «ΤΟ
ΜΕΣ» δέν αναφέρει ότι ή'μουν μέ
λος τής Ελληνικής Λέσχης καί ότι 
ή παρουσία μου εις μίαν δεξίωσιν 
είχε τόν καθαρώς τυπικό χαρακτή
ρα, πού γνωρίζετε όλοι ότι Εχουν 
παρόμοιες παρουσίες , πού όμως 
καθίστανται υποχρεωτικές, όπως 
καί τήν συγκεκριμένη περίπτωσι ό
που, παρέστημεν μέ άλλους Προέ
δρους Συλόγων διά νά συναντήσω- 
μεν Εκεί τόν Λαδά πού ήτο τότε Υ
πουργός Κοιν. "Υπηρεσιών καί αγω
νιζόμασταν τότε διά τά ασφαλιστι
κά μας Ταμεία καί δέν μάς έδέχετο 
εις τό γραφεϊον του. "Αν, έπαναλαμ 
βάνω, είναι σφάλμα ότι παλαίψαμε 
γιά τά Ταμεία μας δεχόμαστε καί 
τήν κατηγορία. Δέν φταίω όμως έγώ 
διότι ήτο τότε ύπουργός ό κ. Λα
δάς.

‘Επί τού θέματος τών αύξήσεων 
πού έδέχθη ή Ο.Τ.Ο.Ε. Επαναλαμ
βάνω, όσο καί άν Εμφανίσθηκαν ώ- 
ρισμένοι ώς άδιαφοροΰντες διά τάς 
αύξήσεις, Επειδή τό θέμα είναι σο
βαρό, ότι ήμείς είχαμε προτείνει 
αυξήσεις ύψους 40% καί ή Ο.Τ.Ο. 
Ε. άπεδέχθη άνευ άγωνος τά γνω
στά εις όλους ποσοστά.

"Οπως Επαναλαμβάνω τήν πλήρη 
άντίθεσί μου γιά τήν άναβολή τής 
διαιτησίας λόγω τών ’Εκλογών.

Ώς πρός τά θέμα τής Εκλογής ή 
μή τοΰ Γ εν. Γ ραμματέως τής ΟΤΟΕ 
καί τό Διεθνές Γ ραφείο ’Εργασίας 
κατηγγείλαμε τόν κ. Λάσκαρη ότι 
είπε ψέμματα εις τόν Ελληνικό 
λαό καί παραθέσαμε τά Επίσημα 
στοιχεία τοΰ Διεθνούς Γραφείου Έρ 
γασίας. Άν ή Εκλογή ή μή αφορού
σε τόν κ. Θεοφανόπουλο ήτο δευτε- 
ρεΰον θέμα. Έπιμείναμε όμως Επί 
αΰτοΰ διότι τόν αφορούσε έφ’ όσον 
είναι Γεν. Γ ραμματεύς τής Ο.Τ.Ο. 
Ε. καί δυστυχώς τά στοιχεία μάς 
Επαληθεύουν. "Οσον άφορά τήν πλη
ροφορία πού μετέδωσε ό κ. Γιαν- 
νακόπουλος στον κ. Θεοφανόπουλο 
ότι θά παρεπέμπετο εις τό Πειθαρ
χικόν αύτό τό θέμα είναι δικό τους 
όπως δική τους είναι καί ή πληρο
φορία.

0 κ. Ζερβουδάκης στήν προσπά- 
θειά του νά είναι Επιθετικός Εναν
τίον μου, όπως καί ό άρχηγός καί 
μερικοί όμιληταί τής ιανήσεως Δι- 
λιντά απεμπόλησαν τά έπιτεύγμα- 
τά μας μέ μίαν πρωτοφανή είς τά 
παγκόσμια χρονικά τοΰ συνδικαλι
σμού θεωρίαν,

Τόν αγώνα μας γιά τά 'Ασφαλι
στικά μας Ταμεία τόν ξεπούλησαν 
καί μάς είπαν ότι τά έπιτεύγματά 
μας ήσαν ή παραχωρήσεις τής Χούν 
τας ή εύνοια τής Δημοκρατίας. ’Ε
μείς δηλ. οί Εργαζόμενοι δέν Εχου
με τή δύναμι νά κάνουμε τίποτα γιά 
τά θέματά μας.

Μάς χαρίζουν οί Έργοδόται ό
ταν θέλουν, όποτε θέλουν, όπως θέ
λουν, ότι θέλουν. Οί άγώνες τών 
Εργαζομένων, δέν διαδραματίζουν 
κανένα ρόλον. Αύτά μάς είπαν Ε
κείνοι πού παράλληλα Εμφανίζονται 
ώς άγωνισταί. Τί άραγε στ’ άλή- 
θεια νά πιστεύουν; "Ο κ. Ζερβουδά
κης όμως διαμαρτυρήθηκε καί γιά 
τό ότι δέν δημοσιεύσαμε, λέει, τόν 
λόγο τοΰ κ. Μπουλνταδάκη στήν 
«Τραπεζιτική». Οΰδέν τούτου άνα- 
ληθέστερον καί τό γνωρίζει. Τό εί
πε όμως γιά νά άποδείξη γιά μιά 
ακόμη φορά ότι δέν ασκεί Επί ούδε- 
νός σημείου καλόπιστον κριτική. 
Διότι ή ομιλία δημοσιεύθηκε.

Ό κ. Κουσαδιανός, τόν οποίον 
δυστυχώς έχειροκρότησαν (ορισμέ
νοι τήν ώρα πού ώρύετο ψευδόμε- 
νος Ελαβε τήν άπάντησι άπό τήν δι
καιοσύνη καί τούς ίδιους τούς μάρ 
ρτυρες ύπερασπίσεως πού αύτός έ- 
πρότεινε. Έτσι^ περιορίζομαι νά 
σάς διαβάσω τί είπαν οί μάρτυρές 
του.

κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ.

Τό περιεχόμενον τοΰ δημοσιεύ
ματος είναι αληθές, δηλαδή δέν πε
ριέχει άνακριβείας. Τοΰτο δέν μει
ώνει τήν τιμήν καί τήν ύπόληψιν 
τοΰ μηνυτοΰ καθ’ όσον ό χαρακτή
ρας τούτου τυγχάνει εύθυμος καί 
εύερέθιστος, δέν δύναται νά συγ- 
κρατήση τόν Εαυτόν του, καί άπό 
άσημάντους άφορμάς, δημιουργεί 
ζητήματα. Είναι άτίθασος, εύέξα- 
τος καί φωνακλάς. "Η δέ συηπερι- 
φορά του Εναντι τοΰ Δ)ντοΰ τής 
Τραπέζης, Εν σχέσει πρός τό ύπο- 
νοούμενον πρός τό δημοσίευμα, έ- 
πεισόδιον, ήτο άνεπίτρεπτος καί 
άντιϋπαλληλική, διότι διεπληκτίσθη 
μετ’ αύτοΰ, Επειδή Εδωσε άδεια ό

Δ)ντής νά διενεργηθή Ερανος μετα
ξύ υπαλλήλων ύπέρ τής Κύπρου. Έ- 
χολώθη καί έχαρακτήρισε τόν Ερα
νον παράνομον...

Ό δεύτερος μάρτυς ύπερασπίσε- 
ώς του, Γ εώργιος Παπαν- 
δ ρ έ ο υ, συνάδελφοι, συνδικαλι- 
σαί παλαιοί, γνωρίζουν τά πρόσω
πα, λέγει.

Τό δημοσίευμα είναι άληθές, διό
τι ό έγκαλών Γ. Κουσαδιανός, έφώ- 
ναζε είς τόν Δ)ντή τοΰ Υποκατα
στήματος κατά τρόπον άν επιτρε
πτόν, δΓ ύπάλληλον ποός Δ)ντήν, 
καί μάλιστα Εν ώρα συναλλαγής. 
Δέν μειώνει τήν τιμήν καί τήν ύ
πόληψιν τοΰ έγκαλοΰντος, διότι ου- 
τος δημιουργεί Επεισόδια πού δέν 
αρμόζουν είς υπαλλήλους, Τραπέ
ζης

Ό κ. Κ α μ π ά κ η ς, καί αύτός 
γνωστός, καταθέτει:

Τό δημοσίευμα είναι άληθές, ό 
έγκαλών έφώναζε πρός τόν Δ)ντήν 
κατά τρόπον άνεπίτρεπτον, καθ’ ήν 
ώραν Εντός καταστήματος ύπήρ- 
χον πελάτες. Είμαι βέβαιος ότι διά 
τοΰ δημοσιεύματος, οί κατηγορού
μενοι δέν εΐχον σκοπόν τήν μείωσιν 
τής τιμής καί ύπολήψεως τοΰ μηνυ
τοΰ, άλλά νά προειδοποιήσουν τού
τον νά μήν Επαναλάβη τά ϊδια.

Άρκοΰν νομίζω αύτά γιά νά ά- 
ποδείξουν τό ήθος του καί τήν ά- 
λήθεια είς τήν ύπόθεσι πού τόσο 
κωμικοτραγικά σάς Εξέθεσε.

Είς τόν κ. Στόγια Εχω νά παρα
τηρήσω ότι κΓ αυτόν οί ίδιοι οί μάρ 
τυρες πού έπρότεινε, Εμποροι τής 
Άρτας, τόν διέψευσαν είς όλην τήν 
εκτασιν τοΰ θέματός του. Προσπα
θήσαμε νά τόν καλύψωμε μέχρι υ
περβολής, άφοΰ ό Γ εν. Γ ραμματεύς 
τοΰ Συλλόγου καί οί σύμβουλοι με- 
τέβησαν είδικώς διά τήν περίπτω- 
σί του είς ’Άρταν. Δυστυχώς δΓαύ- 
τόν ούδέν θετικόν στοιχεϊον προέκυ- 
ψε διά νά δυνηθώμεν νά τοΰ παρά
σχουμε κάλυψι.

Ό κ. Μπαμίχας καί τό «άσφαλι- 
στικό του» Εχει λάβει τήν άπάντη- 
σι καί άπό τόν Σύλλογο καί άπό 
τήν Διοίκησι τής Τραπέζης. Δέν Ε
χω νά προσθέσω τίποτα στά όσα ά- 
ναμασά συνεχώς διότι τά μέλη τοΰ 
Συλόγου είναι πλήρως Ενημερωμέ
να. "Οσον άφορά τήν Εγκύκλιο τής 
Διοικήσεως διά τό Ασφαλιστικό, 
πού έπανέφερε αυτόν καί τινας άλ
λους είς τήν τάξι, λυπούμαι διά 
τήν νοημοσύνη τών άνθρώπων πού 
Ενώ μέχρι χθες μέ άποκαλοΰσαν 
κοπέλι τοΰ Άχή τώρα μέ φωνάζουν 
κοπέλι τοΰ Άγγελόπουλου, διότι 
λένε ότι Εγώ Εβαλα τόν κ. Διοικη
τή νά βγάλη τήν άνακοίνωσι. Άς 
κρίνουν λοιπόν οί συνάδελφοι.

Ό κ, Δημητρόπουλος διεμαρτυ- 
ρήθη διότι δέν έδημοσιεύσαμε είς 
τήν «Τραπεζιτική» τά Πρακτικά 
τής Συνελεύσεως τοΰ Συνδέσμου μή 
πτυχιούχων. Ουδέποτε όμως Ελάβα- 
με πρακτικά είς χείρας μας. Ό κ. 
Μπαμίχας μάς προσεκόμισε άνυπό- 
γραφα δακτυλογραφημένα κείμενα 
καί όταν έζητήσαμε νά μάς προσ- 
κομισθοΰν Επίσημα πρακτικά δέν 
μάς έδόθησαν. Τί άρνηθήκαμε λοι
πόν νά δημοσιεύσουμε; Αγνώστου 
προελεύσεως κείμενα;

Άς Ερθουμε όμως καί είς τήν 
ούσία τού θέματος.

Ο κ. Δημητρόπουλος πού Εμφα
νίζεται προστάτης τών μή πτυχιού
χων θά μπορούσε νά μάς πή πώς δέ 
χεται μέλος αυτός τού Συλλόγου 
μας νά καθοδηγήται άπό μή μέλος 
τοΰ Συλλόγου τό όποιο είς τήν Γ.Σ. 
τοΰ Συνδέσμου μή πτυχιούχων έφώ- 
ναξε ότι πρέπει νά καταλάβουν τό 
Σύλλογό μας.

κ. Δημητρόπουλε, δέν τούς παίρ
νουν τούς Συλλόγους, τήν Διοίκη- 
σιν μάς τήν δίδουν τά μέλη τών 
Συλλόγων, όχι τούς παίρνομε κ. 
Δημητρόπουλε.

(Χειροκροτήματα)
Θά σάς παρακαλέσω, Επίσης, νά 

μάς πήτε: Είδατε τόν κ. Διοικητή 
πριν φύγει πρό ημερών γιά τό Πα
ρίσι. ’Επειδή συζητήσατε θέματα, 
τά όποια άπσσχολοΰν καί Εμάς, 
διότι καί Εμείς είμαστε μή πτυχιοΰ 
χοι, σάς παρακαλοΰμε, πήτε μας, ! 
τί συζητήσατε μέ τόν κ. Διοικητή; 
Διότι, όταν θέτει ΰπ’ όψιν τής έκ- 
προσωπήσεώς σας ότι θά ίδρύση 
Σχολή καί δέν Ενημερώνετε τόν κό
σμο πώς θά ίδρύση σχολή, ποιοι 
θά μπαίνουν μέσα καί πώς θά 
βγαίνουν άπό μέσα, τότε τί ρόλο 
παίζετε;

κ. Θ. Δημητρόπουλος: κ. 
Συνάδελφοι, άφοΰ μέ προκαλεϊ, ά- 
παντώ γιατί δέν βγάλαμε άνακοί- 
νωση επί τών όσων μάς είπεν ό κ. 
Διοικητής. "Οταν μάς καλεϊ ό Δι
οικητής τοΰ Ιδρύματος νά μάς ά- 
νακοινώση τις Επίσημες άπόψεις 
τής Διοικήσεως καί όχι μόνον σα
φής δέν είναι, άλλά ούτε καν συμ
πέρασμα δέν μπορούσαμε νά βγά- 
λωμε άπ’ αύτά πού μάς είπε, μέσα 
σέ δύο λεπτών συνάντηση, μ’ Ενα 
τηλέφωνο άκουμπισμένο κάτω: Ναί 
περίμενε, θά σάς άπαντήσω, έθεω- 
ρήσαμε ύποχρέωσή μας, νά μήν 
βγάλωμε άνακοίνωση καί νά έπα- 
νέλθωμε, νά συνεννοηθοΰμε μέ τούς 
Υποδιοικητές οί οποίοι πραγματι
κά μάς είπαν ότι ό Διοικητής εύ-

ρέθη σέ κακή στιγμή, καί νά μήν 
λάβω με ύπ’ όψιν μας αύτά τά ό
ποια μάς είπε.

κ. Ν. Π ίσκοπος: Κύριε Δη
μητρόπουλε, άπορρίψαμε ή όχι τήν 
ΐδρυσιν τής Σχολής;

κ. Θ. Δημητρόπουλος: 
Μέ προκαλεϊ ό κ. Π ίσκοπος, καί 

μέ όλο τό σεβασμό πού τρέφω στή 
Διοίκηση, θά πώ τί μάς είπε καί 
τί άπαντήσαμε.

κ. Ν. Πίσκοπος: Αύτό εί
ναι ή ούσία...

κ. Θ. Δημητρόπουλος: 
Μόλις μπήκαμε μέσα, μετά τούς 
χαιρετισμούς κλπ., κτυπά ενα τη
λέφωνο, καί λέει ό κ. Διοικητής, 
περιμένετε, καί μάς λέει: Κύριοι, 
σάς έκάλεσα γιά νά σάς πώ, ότι 
άπεφάσισα νά κάνω κάποια Σχο
λή. Νά μοΰ πήτέ, Εάν δέχεσθε. ’Ε
πειδή Επρεπε νά φύγωμε άμέσως, 
γιατί μέ τόν τρόπο αύτό είχε άφή- 
σει τό άκουστικό κάτω, ήταν σάν 
νά μάς Ελεγε, φύγετε...

κ. Ν. Π ίσκοπος: Απαντή
σατε;

κ. Θ. Δ η μ η τ ρ ό π*ο υ λ ο ς: 
Τοΰ κάναμε τρεις τέσσερεις Ερωτή
σεις, πώς Εννοείτε τήν Σχολή, τί 
διάρκειας θά είναι, τί θέματα θά 
διδαχθούν, τί θά άπολαμβάνουν οί 
Εξερχόμενοι άπό αύτήν τήν Σχολήν 
καί σέ όλα, δέν ήξερε τί νά μάς ά- 
παντήση.

κ. Ν. Π ίσκοπος: Άπεδέ-
χθητε, κύριε Δημητρόπουλε;

κ. Θ. Δημητρόπουλος: 
Μάς είπε: Σάς κάλεσα νά μοΰ πή
τε, αν κατ’ άρχήν, δέχεσθε.

κ. Ν. Π ίσκοπος: Κατ’ άρ
χήν δεχθήκατε κύριε Δημητρόπου
λε τήν ΐδρυσιν τής Σχολής; Απαν
τήστε ευθέως,

κ. Θ. Δημητρόπουλος: 
"Οχι μονολεκτικώς. Απαντώ: ότι 
μία Σχολή πού δέν Εχει καθορισθή 
ούτε τό πρόγραμμα, ούτε ό χρόνος, 
ούτε ή παρακολούθησις τών συνα
δέλφων τής Επαρχίας, δέν μπο
ρούσα νά πώ ότι δέχομαι. Καί εί
πα ότι δέν αποδέχομαι, διότι δέν 
είναι συγκεκριμένες...

κ. Ν. Πίσκοπος: Είπατε ό
τι κατ’ άρχήν δέν άποδέχεσθε τήν 
Ϊδρυσιν Σχολής...

κ. Θ. Δημητρόπουλος: 
Άφ’ Ετέρου, διά τούς μεγαλυτέ- 
ρων βαθμών, καί κατά τόν κ. Τζα- 
νετάκη, όταν εχης 10 χρόνια στήν 
Τράπεζα, είσαι μεγάλου βαθμού, 
μάς είπε ό κ. Διοικητής, ότι: κύ
ριοι, τώρα πού Ελευθερώσαμε τούς 
βαθμούς, οί παλαιότεροι υπάλλη
λοι θά γίνετε Τμηματάρχες Β', ο
πότε είναι φτασμένοι. Καί τοΰ λέω 
Κύριε Διοικητά, Εάν Εννοείτε ότι 
οί άνθρωποι πού φθάνουν 40, 42 
χρονών, στό βαθμό τοΰ Τμηματάρ- 
χου είναι φτασμένοι, δηλαδή, Εξο
φλημένοι, ούτε καί αύτό τό δέχο
μαι.

κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς : Σάς είπε 
οτι Τμηματάρχης Β' δέν θά μπαί- 
νη στήν Σχολή; Λυπάμαι, άλλά Ε
μάς μάς είπε, ότι μέχρι καί Τμη
ματάρχης Β' θά μπαίνη στήν Σχο
λή.

κ. Θ. Δημητρόπουλος: 
Τόν βρήκατε σέ άλλη ώρα φαίνεται.

κ. Σ α ρ ρ ή ς : Όμιλεΐ μακράν 
τού μικροφώνου μή άκουόμενος.

κ. Ν. Π ίσκοπος: Κύριε 
Σαρρή άπό τήν συζήτηση αύτή βγή
κε, κατ’ άρχήν, ότι ό Σύνδεσμος μή 
πτυχιούχων, δέν άποδέχεται τήν ΐ- 
δρυσιν Σχολής.

κ. Θ. Δημητρόπουλος: 
Δέν είπα αύτό. . .

κ.Ν. Πίσκοπος: Μά τώρα, 
τί είπατε κύριε Δημητρόπουλε; Σάς 
έρώτησα εύθέως. Έδέχθητε ή δέν έ- 
δέχθητε τήν Σχολή; Απαντήστε 
μας κ. Δημητρόπουλε, μιά κα’Γ εΐ- 
σστε μεγάλοι καί δέν προλαβαίνετε 
νά πάρτε τίποτε, τήν άπορρίψατε;

κ.Θ. Δημητρόπουλος: 
Απαντώ, ότι ό κ. Διοικητής, δέν 
ήταν σέ θέση νά μοΰ πή, ούτε τόν 
χρόνον τής διάρκειας τής Σχολής, 
ούτε τόν τρόπον λειτουργίας . . .

κ.Ν. Π ίσκοπος: Αφήστε 
τα αύτά κύριε Δημητρόπουλε, άπε- 
δέχθητε κατ’ άρχήν τήν ΐδρυσιν τής 
Σχολής; Κύριοι συνάδελφοι, δέν ά- 
πεδέχθησαν τήν ΐδρυσιν τής Σχο 
λής, διότι είναι μεγάλοι στά χρό
νια, καί δέν θά προλάβουν νά πά
ρουν τίποτε.

(Χειροκροτήματα) 
κ. Θ. Δη μ η τ ρόπουλος: 

Άπέρριψα τήν άφηρημένην πρότα- 
σιν καί άκαθάριστον πού θά λει
τουργούσε ή Σχολή. Καί λέω τώρα, 
άπό τού βήματος αύτοΰ, ότι, όταν 
λειτουργήση μία Σχολή, καί τό λέω, 
καί σέ ιδιωτικές συζητήσεις, πού θά 
κανοποιήση Εναν άριθμόν συναδέλ
φων, πού Εχουν 10, 15 χρόνια υπη
ρεσίας, έγώ σάν Πρόεδρος τοΰ 
Συνδέσμου, θά ικανοποιηθώ. Διότι 
Εστω καί τό ήμισυ, τό 40 ο)ο, τών 
συναδέλφων, θά τούς δοθή ή εύκαι- 
ρία, νά προωθηθούν, αποφοιτώντας 
άπό τήν Σχολήν.

κ. Ν. Π ί σ κ ο π ο ς: Κύριοί συ
νάδελφοι, τό θέμα τό Εθιξα, καί νο
μίζω ότι είναι πολύ σοβαρό, διότι 
Εχομε Ενα Δ.Σ. μή πτυχιούχων, τό 
όποιον άγωνίζεται πάση θυσία μέ

όλες του τις δυνάμεις, νά πάρη 
τόν Σύλλογον είς τά χέρια του γιά 
νά άγωνισθή, ύποτίθεται, γιά τά 
θέματα τών μή πτυχιούχων.

Κατά τήν άποψίν μας, Ενας τρό
πος, γιά νά ΰπάρξη μία ικανοποί
ηση καί γιά τούς συναδέλφους μή 
πτυχιούχους, οί όποιοι δέν Εχουν 
τήν δυνατότητα νά πάνε στά Πα
νεπιστήμια, είναι καί ή ίδρυση μι- 
άς Σχολής, πού δέν πιστεύω νά 
μάς πή ό κ. Δημητρόπουλος, ότι 
θά πήγαιναν χωρίς νά παίρνουν 
καμμία προώθησιν οί άποφοιτώντες. 
Θά ύπάρχη προώθησις γι’ αυτούς 
τούς συναδέλφους.

Κατ' άρχήν, σάς έρώτησα, άπε- 
δέχθητε αύτά πού σάς είπε ό κ. Δι
οικητής γιά τήν Σχολή; Κατ’ άρ
χήν. Διότι τά θέματα τά μεγάλα 
τίθενταίι στήν Διοίκηση, καί λέει ή 
Διοίκηση, κατ’ άρχήν τό άποδέχο- 
μαι. Έν συνεχείςι, θά συζητήσωμε 
τις λεπτομέρειες, νά βρούμε ενα 
πλαίσιο σύμφωνα μέ τό όποιο θά 
φτιάξωμε αύτό τό πράγμα.

’Εσείς τήν άπεδέχθητε ή όχι Ε
πειδή είστε μεγάλος;

κ. Θ. Δημητρόπουλος: 
Γιά νά τελειώση ή συζήτησις, σάς 
λέω ότι τό Επίσημο υπόμνημα τό 
όποιον υποβάλλαμε στήν Διοίκηση, 
στις 22 Ίουλίιυ τοΰ ’75, μεταξύ 
τών άλλων προτάσεών μας, σάν ή- 
μισυ τής δευτέρας προτάσεως καί 
ή τρίτη παρόιγραφος, προτείνουν 
νά λυθή τά θέμα τής κατηγορίας αυ
τής, διά τής ίδρόσεως Δ. Σχο
λής. Τό Εχω στήν διάθεση τοΰ οΙ- 
ουδήποτε αύτό τό υπόμνημα.

κ. Ν. Π ίσκοπος: ’Εγώ ρώ
τησα αν άπεδέχθητε τήν πρότασιν 

| τής Διοικήσεως κύριε Δημητρόπου
λε. ’Εσείς μόνος σας είπατε, ότι 
σάς έπρότεινε καί είπατε, όχι, για
τί είστε 52 χρονών, καί δέν θά 
προλάβετε νά κάνετε τίποτε.

κ.Θ. Δημητρόπουλος: 
Δέν μπορούσα νά αποδεχθώ μίαν ά
φηρημένην πρότασιν.

κ. Ν. Πίσκοπος: Κατ’ άρ
χήν, έδέχθην καί έγώ κύριε Δημη
τρόπουλε, τήν Εξαγγελία τής ίσης 
μεταχειρίσεως. Κ(χτ’ άρχήν δεχθή
καμε καί χειροκροτήσαμε τό θέμα. 
Άπ’ Εκεί καί πέρα κύριε Δημητρό
πουλε, συζητούμε μέ τήν Διοιίκηση, 
τις λεπτομέρειες τοΰ μεγάλου θέμα
τος. Καί γνωρίζατε ότι οί άποφοι- 
τώντες θά παίρνουν προώθηση. Καί 
λέτε, ότι δέν μπορούσατε νά άπαν- 
τήσετε στήν Διοίκηση, ναί ή όχι. 
Πήτε μου άπ’ Εκεί καί υστέρα τί νά 
σάς κάνη ό Διοικητής, όταν τοΰ 
λέτε ΟΧΙ κύριε Διοικητά.

κ. Θ. Δημητρόπουλος: 
Έν πάση περιπτώσει, θά εύγνωμο- 
νοΰμε, όποιον φροντίση νά φτιάξη 
τήν Σχολή.

κ. Ν. Πίσκοπος: Θά γίνη 
κύριε Δημητρόπουλε, άπό τόν ’Ια
νουάριο θά λειτουργήση ή Σχολή. 
Καί νά είστε βέβαιος, ότι θά φθά- 
σουμε καί τήν 4ετίαν τών πτυχιού
χων.

κ. Θ. Δ η μ ητρόπουλος: 
Κύριοι συνάδελφοι, σάς λέω Επί 
πλέον, ότι ό κ. Διοικητής δέν ήταν 
σέ θέση νά μοΰ πή οΰτε πώς θά λει- 

, τουργήση οΰτε τίποτα.
κ. Ν. Πίσκοπος: Αύτό σάς 

πείραξε, αν είναι δυνατόν νά λει- 
τοιργήση ή Σχολή κύριε Δημητρό
πουλε; Έδώ είναι όλα Ετοιμα, τό 
κτίριο είναι Ετοιμο, ή δοκιμασία, 
μένει ποιοι θά έπιλεγοΰν. Κύριοι 
συνάδελφοι, τελείωσε τό θέμα.

Ο υιός Τρίμη τοΰ όποιου άνέ- 
γνωσα τό κατατεθέν κείμενον ομι
λίας δέν χρήζει άπαντήσεως. Ά- 
ποδεικνύεται άξιος υιός τοΰ πατρός 
του καί τών μεθόδων του διά νά 
σταδιοδρομήση είς τήν Τράπεζαν. 
Θά μπορούσα νά πώ ότι πολύ μι
κρός μπήκε στά μεγάλα κόλπα τής 
παληάς συνδικαλιστικής σχολής 
καί φροντίζει Επειδή Εμφανίζεται 
καί αύτός μέγας δημοκράτης νά 
μήν γνωρίζη ή. . . άριστερά του τί 
ποιεί. . . ή δεξιά του.

Δέν θά σάς κουράσω περισσότε
ρο άγαπητοί συνάδελφοι. Πιστεύω 
άλλωστε ότι είς πλεΐστα θέματα 
πού έθίγησαν άπό άμιλητάς ή ά- 
πάντησις Εχει δοθή οστό τόν άπο- 
λογισμό τοΰ Δ.Σ. όπως σάς τόν 
άνέγνωσα. Σάς εύχαριστώ.

(Χειροκροτήματα)

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΖΙΟΥΤΟΣ 
Καρδιολόγος - Παθολόγος

χΔιδάκτωρ του Παν) μ ίου ’Αθηνών, 
Ιατρός Καρδιολογικής Κλινικής’ 

Νοσοκομείου Ε.Ε.Σ.
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αι OMiflim τον ςυνοοεπφπν hath την γ. ςυνεαευςιν
Ή όμιλία τού συν. Κ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ή όμιλία τού συν. ΑΛ. ΡΩΣΣΕΤΗ

Άγαττητοί συνάδελφοι, σεβόμε
νος τον χρόνον, δεν θά σάς Α
πασχολήσω πάνω άπό 10 λεπτά 
και πολλά είναι.

Τό πυροτέχνημα έσκασε, ό πό
λεμος άρχισε. Τό έναυσμα τό έδω
σε ά συνάδελφος κ. Δημητρόπουλος 
τόν όποιον βλέπω για πρώτη φορά 
Απόψε. Είναι, βέβαια, προεκλογική 
κίνησις καί είναι καί φυσικό καί 
Ανθρώπινο, νά δημιουργήση άν- 
τ εκκλήσεις, διαφωνίας. Στα λάθη, 
άλλωστε των μεν στηρίζεται ή έ- 
πιτυχία των δέ. Αυτή, άλλωστε, 
είναι καί ή Αρχή τής πολιτικής έκ- 
στρατείας. Εκείνο, όμως, πού πρέ 
πει νά άποφύγωμε κατά την περίο
δον αυτήν καί μάλιστα, έδώ μέσα, 
σήμερα, Αλλά καί στόν χαρτοπόλε
μο πού άπό αύριο θα άρχίση, είναι 
να μήν ξεφύγωμεν Από τά όρια του 
πολιτισμού καί τής έντιμότητος, 
στοιχεία πού παρακολουθούν τάν 
τάξη μας.

Έξ άλλου, τό Αναλογικό σύστη
μα, πού έφαρμόζεται κατά τάς έκ- 
λογάς, επιτρέπει σέ όλους, άναλό- 
γως μέ τή δύναμη πού θα τούς δώ- 
ση τό εκλογικόν Σώμα, νά προσφέ- 
φουν τήν πείρα, τις ύπηρεσίες, τις 
γνώμες, τις ίκανότητές τους. Οί 
συνάδελφοι, είναι Ατομα υψηλής 
στάθμης καί γνώσεων. Μόνον χρει
άζεται προσοχή σέ δύο σημεία α) 
να προσπαθήσουμε να μήν άναμι- 
χθή ή πολιτική στο Σύλλογο καί 
β) προσοχή στά πυροτεχνήματα.

Θά άναφερθώ μόνο, σέ δύο ση
μεία στήν όμιλία μου.

Τό πρώτο, είναι ή 15ετία τών 
γυναικών. "Ισως είναι καινοτομία, 
καί πιθανόν νά μήν ένδιαφέρη όλες 
τις γυναίκες, είναι όμως, πιο δί
καιο, πιο σωστό, καί είναι συνυ- 
φασμένο μέ τήν πραγματικότητα.

'Ως γνωστόν, στο πρόσφατο πα
ρελθόν, έφηρμόσθη ή 15ετία στήν 
’Αγροτική Τράπεζα, πλήν όμως, ά
πό θετική πηγή, πληροφορήθηκα ό
τι είναι πάρα πολύ μικρός 6 Αρι
θμός αυτών πού άπεχώρησαν τής 
ύπηρεσίας, καί τούτο διότι σέ 15 
χρόνια έχει βαθμό λογιστοΰ Α' 
καί τότε Αρχίζει νά παίρνη λίγο 
ικανοποιητικό μισθό. Άπό τήν άλ
λη πλευρά, τά παιδιά της είναι 
μεγάλα, πηγαίνουν σχολείο, στο 
Γυμνάσιο ή τούλάχιστον στις τε
λευταίες τάξεις τού Δημοτικού. Τό
τε, δέν έχουν Απόλυτον Ανάγκην 
τήν φροντίδα τής μητέρας. Τό παι
δί χρειάζεται πιο πολύ τήν μητέ
ρα, όταν είναι μικρό. Τότε δηλαδή 
πού ή μητέρα είναι στό γραφείο, 
καί πληρώνει μέ τόν μισθό της μιά 
ξένη γυναίκα στό σπίτι.

Γ Γ αύτό προτείνω νά δύνανται 
οί μητέρες, πού έχουν νήπια, νά 
λαμβάνουν Αδεια, Ανευ Αποδοχών, 
έως 2 ετών, δι’ έκαστον τέκνον. 
Θά υπάρχουν καί Αντιρρήσεις. Τό 
νέον Διοικητικόν Συμβούλιον, ας 
τό διερευνήση.

Δεύτερον. Τό πυροτέχνημα. Μέ
σα σέ λίγες γραμμές θά σάς δώσω 
τήν εικόνα, σέ ένα θέμα, πού τώρα 
τελευταία, μερικοί όψιμοι συνδικα- 
λισταί προσπαθούν- νά έκμεταλλευ- 
θοΰν. Είναι, κ. συνάδελφοι, ό πονο
κέφαλος πού δημιουργούν οί σωτή- 
ρες τών μή πτυχιούχων. Οί Ανακοι
νώσεις τους, πού δέν φέρουν τόν τί
τλο, όπως Αρχικά ήτο «Σύνδεσμος 
μή πτυχιούχων» Αλλά «Σύνδεσμος 
Λογιστικών Ταμειακών κλπ.» γέ- 
μουν Ανακριβείων, ειρωνικών σχο
λίων καί καιροσκοπισμού. Π.χ. «έ- 
φθασε τό μαχαίρι στό κόκκαλο», «έ- 
μεϊς οί Αγράμματοι καί Ακαλλιέρ
γητοι» κλπ.

Ή οξυνσις τής ύποδαυλιζομένης 
διαμάχης, πολλές φορές σκοπίμως, 
θά όδηγήση, μοιραίως, εις διχα
σμόν τού προσωπικού. Δηλαδή, μ’ 
αυτά πού φράφουν Απορώ πώς σκέ
πτονται. 'Ο τρόπος πού παρουσι
άζουν τά θέματα, δείχνει ότι πρέ
πει νά ντρέπεται κανείς έπειδή έ
χει πτυχίο. Καί άκοΰς στούς δια
δρόμους ειρωνικά: «Νά κι’ αύτός 
έχει πτυχίο» ή «Πρόσεξε κι’ αύτός 
είναι πτυχιοΰχος» ή «ό μεγάλος 
κίνδυνος είναι οί Πτυχιοΰχοι». Καί 
φαντασθήτε μιά κατάσταση ενός ύ- 
πσκαταστήματος νά έχη 1 ή 2 πτυ- 
χιούχους. Οί Ανθρωποι, πραγματι
κά θά αίσθάνωνται κόμπλεξ.

‘Ως γνωστόν. Αναφέρω διά τήν 
ιστορίαν, ότι ό Σύνδεσμος Τραπε
ζικών ’Υπαλλήλων, Πτυχιούχων Ά- 
νωτάτων Σχολών, εις τόν όποιον έ
χω τήν τιμήν νά είμαι Γεν. Γραμ
ματεύς, έδημιουργήθη έδώ καί 14 
χρόνια.

(Φωναί)

Καί τούτο, διότι έβλεπαν τήν Α
δικίαν, ή όποια έγένετο εις βάρος 
τους, σχετικώς μέ τούς Πτυχιού- 
χους Άνωτάτων Σχολών, τούς ερ
γαζομένους εις τό Δημόσιον καί σέ 
Αλλους ’Οργανισμούς, ΔΕΗ, Εται
ρία Ύδάτων, ΟΤΕ κλπ., οί όποιοι 
καί σήμερα Ακόμη, τυγχάνουν πε
ρισσοτέρων εύεργετημάτων.

’Έτσι, τό έτος 1966, έγένετο ή 
πρώτη προώθησις τών πτυχιούχων, 
έκ 2 ετών, στήν Τράπεζα τής Ελ
λάδος, είχε καθιερωθεί καί τό 1971 
δΓ άποφάσεως τού Δευτεροβαθμίου 
Διοικητικού Διαιτητικού Δικαστη

ρίου, καί είς διατραπεζικόν έπίττε· 
δον, έδόθη ή διετής προώθησις καί 
"5%, έπιστημονικόν επίδομα.

Καί εις τάς δύο αύτάς περιπτώ
σεις, ούδείς διεμαρτυρήθη, διότι 
πράγματι. Αντιμετώπισαν μίαν πρα 
γματικήν κατάστασιν καί έβλεπαν 
τήν Αδικίαν, πού έγένετο εις βάρος 
τών πτυχιούχων. "Οταν τό 1975, έ- 
πετύχαμε τήν αίίξησιν τού έπιδόμα- 
τος κατά 10%, τότε ξεσηκώθηκε ό 
Σύνδεσμος τών μή πτυχιούχων καί- 
τοι δέν έβλαπτε ούδένα ή αΰξησις 
τού επιδόματος, κα’ίτοι ό Σύνδεσμος 
τών μή Πτυχιούχων είχε δημιουργη 
θή πολύ πριν άπό τό γεγονός αύτό.

Καί τότε, όλοι μαζί, έβαλαν ε
ναντίον τών Πτυχιούχων. Τότε ξύ
πνησε καί ό κ. Πίσκοπος, γιά νά 
προσβάλη τήν Αβάθμιον Απόφασιν, 
Σ. νά παρευρεθή οπό Δικαστήριο, 
καί μάλιστα, χωρίς Απόφαση τού Δ. 
γιά τό θέμα αύτό.

Τήν Απόφαση τήν πήρε έκ τών 
υστέρων διά ψήφων 4 έναντι 3 καί 
4 άπαχών.

Αλλά θά ήθελα νά μάς πή μέ 
-ποιούς είναι ά κ. Πίσκοπος. Θά 
μας πή μέ όλους. Τότε, γιατί όταν 
είδε τόν κίνδυνο, ότι μπορεί οί μή 
πτυχιοΰχοι νά άναλάβουν τήν Προε
δρία, ένεφανίσθη σάν σωτήρας 
τους; Είναι όμως;

Διότι, όπως γνωρίζω πολύ καλά, 
όταν συνάδελφος Σύμβουλος, νομί
ζω ο κ. Μπαμίχας, τού έζήτησε στό 
Δ.Σ. νά δημοσιευθοΰν σέ φύλλο τής 
Τραπεζιτικής, τά Πρακτικά τής 
Γεν. Σ υνελεύσεως τών μή Πτυχιού
χων, οΰτος άντέδρασε μέ Αποτέλε
σμα νά μή δημοσιευθοΰν,

Στήν Τραπεζιτική, διάβασα:

| «Κατά τήν Γενική Συνέλευση τών 
I μή πτυχιούχων, έλέχθη άπό Συνά
δελφον τής Τραπέζης τέων ’Αθη
νών, «"Οσοι θέλετε νά βοηθήσετε 

: πρός αυτήν τήν προσπάθειαν, πρέ- 
| πει πρός αυτήν τήν κατεύθυνση νά 
στραφήτε μέ όλες σας τάς δυνά
μεις. Πρέπει νά πάρουμε τόν Σύλ
λογο, θά έλεγα τούς Συλλόγους».

Ας τούς πάρουν. "Αν έκαναν τόν 
Σύνδεσμο- τους, μονο καί μόνο γιά 
νά παρουν τον Σ υλλογο, τήν επο
μένη τών Αποτελεσμάτων, θά έχου
με έξελίξεις. Διάτι, γνωρίζετε, κύ
ριοι συνάδελφοι, μέ ’πόσην υπομο
νήν καί έπιμονήν καί μετριοπάθειαν 
προσπαθήσαμε» έπί μήνας ολοκλή
ρους διά συνεχών καί παντοειδών δι 
α®Πράτων, προς συλλογικά όργανα 
τών έπί μέρους Τραπεζών καί πρός 
τήν ΟΤΟΕ νά έπιτύχουμε τήν υι
οθέτηση τού δικαιοτάτου αιτήματος 
μας, δηλαδή τής αύξήσεως τού έπι- 
δοματος κατα 5%, δυστυχώς, δέν 
συναντήσαμε κατανόηση. Ή άγνόη- 
σις καί ή έχθρότης, ήτο ή Απάντη- 
σις. Διότι, έάν οί Ανθρωποι διέθε- 
τον καί την έλαχίστην έγερσιμότη- 
τα, θά είχαν έξανοιρτή, Από τό 
εύτελές, άπό τό γελοίο έκεϊνο 5% 
τού έπιδόματος, δηλαδή τών 275 
δραχμών. ’Αλλά δέν τήν διέθετον. 
Καί όχι μόνον, αύτό, Αλλά τήν 
στιγμής ττού μία ειδική κατηγορία 
μισθωτών, ή όποια έμφανίζει ειδικά 
προβλήματα, χρήζοντα είδικωτέρας 
αντιμετωττίσεως, καί επιτυγχάνει 
οφέλη δΓ αύτήν, έμφανίζονται (ο
ρισμένοι Σύλλογοι, μόνον 2, 3 τόν 
Αριθμόν, Απ’ όλες τις Τράπεζες, νά 
πηγαίνουν χέρι - χέρι μέ τόν Ερ
γοδότη καί νά τορπιλίζουν τά οφέ
λη.

, Γεννάται εύλόγως τό έρώτημα: 
Εάν έπί θέματος τοιαύτης υφής, 

ως τό επίδομα, οί Σύλλογοι έπέδει 
ξαν αύτήν τήν στάση, τί δύναται 
νά Αναμένουν οί Πτυχιοΰχοι; Ούδέν 
Απολύτως^ Ή στάσις των αύτή, 
κατακριθεϊσα δριμύτατα άπό τούς 
π-λεον συνετούς καί έκ τών ιδίων 
εις τού ςκόλπους, καθώς καί Από 
άλλους παράγοντας, έπετέλεσεν ό- 
ροσημον εις τάς έντός τού κλάδου 
εξελίξεις. Κατά γενικήν έκτίμησιν 
και ομολογίαν, έπενέργησεν, ώς 
καταλύτης έπιταχύνσεως τών ήδη 
αρξαμένων είς τόν νοΰν καί τήν συ 
νειδησιν τών πτυχιούχων,, διεργα
σιών περί τό κύριον πρόβλημα - ε
ρώτημα: Μήπως, ύπέστη, δηλαδή, 
η στιγμή, τής Αρσεως τής δικαιοδό 
σιας, έκπροσωπήσεως καί ρύθμισε-'- 
ως τών θεμάτων των, Από τά Ανω
τέρω συλλογικά όργανα. Πράγματι, 
είς τήν βάσιν συντελοΰνται εύρύ- 
ταται ζυμώσεις, διά τάς διαρθρω- 
τικας μεταβολάς καί έξελίξεις, είς 
τνν συγκρότησιν τών Τραπεζικών 
Οργάνων τών Πτυχιούχων άπτόμε 

ναι ακόμη καί τής μελλοντικής θέ- 
σεως, καί τού ρόλου τού Συνδέσμου 
Ρ°Α, (τών Πτυχιούχων).

Από τής άπόψεως τού έπικρα- 
τουντος ψυχολογικού κλίματος, καί 
λοπων συνθηκών, είναι, ώς νά ευρί
σκω μέθα είς θέσιν Αμύνης. Άναλό- 
γως τού άποτέλεσματος τών εκλο
γών, θά άμυνθώμεν ή θά έπιτεθώ- 
μεν, διά τών δικαίων καί νομίμων 
μέσων, πού παρέχει ή έννομος τά- 
ξις.

Γιαννακόπουλος άπό κάτω: Αυτά 
κ. Λιακοπουλε, 1 να τά πείτε στόν 
Σύνδεσμον τών Πτυχιούχων όχι έδώ 
μέσα.

(Φασαρία)

Κε Γιαννακάπουλε νά έρθετε νά 
| τά πήτε έδώ. ’Εκπροσωπούμε 1500 
συναδέλφους, καί δέν μπορείτε, Κε 
συνάδελφε, έσείς νά μέ έμποδίσετε 

; νά μιλήσω. ’Αφήστε με νά τελειώ- 
ί σω καί έλάτε νά τά πήτε άπό τήν 

έδρα.
Ή βασική θέσις μας, είναι τό ά- 

πότερον συμφέρον τού προσωπικού, 
] τού όποιου παράγων είναι ή ένα
της, ένώ τά κοινά συμφέροντα εί
ναι άσυγκρίτως υπέρτατα τών 6ια- 

: φορών.
(Φωναί)

Ή διάσπασις τών δυνάμεων τού 
Προσωπικού, έξυπηρετεί, βασικά, 
τόν ’Εργοδότη. Θά ΰπάρξη όμως, δι 
άσπασις; Καί πώς έννοείται αυτή; 
Στά γενικά θέματα πού θά Αφο
ρούν όλους τούς έργαζομένους, στήν 
Εθνική Τράπεζα θά έμψανιστοΰν 
διασπασταί; Μέχρι σήμερα, ύπαρ
χε ι ένότης στό προσωπικό.

Σέ ένα θέμα, όπως τό ’Ασφαλι
στικό, όλοι μαζί, σάν ένας Ανθρω
πος, Αντιμετώπισαν μέ θάρρος καί 
ψυχραιμία τήν καταπάτηση....

(Φωναί - Διαμαρτυρίαι)

Τό ξέρω κ. συνάδελφοι είστε με
γαλύτερος Αριθμός καί μπορείτε! νά 
κάνετε, οπωσδήποτε, μεγαλύτερο 
σαματά. Κε Πρόεδρε σάς παρακα
λώ νά μέ διασφαλίσετε. Δέν έχω 
κάνει ούτε 5 λεπτά. ’Αφήστε νά 
τελειώσω, καί αν στό τέλος ή όμι
λία μου δέν σάς άρέση, έλάτε νά 
μέ κατακρίνετε. ’Εγώ δέν διέκοψα 
κανέναν, νομίζω. ’Οφείλετε σεβα
σμό. Δέν είμαι έκτος θέματος. Μί
λησαν γιά Πτυχιούχους καί μή 
Πτυχιούχους καί οφείλω νά υπερα
σπίσω τή θέση μας.

Συνάδελφοι: Ό Σύνδεσμος τών 
μή πτυχιούχων Αναφέρει: Ψηφίστε 
τούς μή πτυχιούχους τού συνδια- 
σμοΰ μας. Έάν πράγματι έκαναν 
Αγώνα Αληθινά έντιμο καί ένδιαφέ- 
ροντα γιά τά ζητήματά σας θά έ
λεγαν.

Ψηφίστε τούς πιό ικανούς όλων 
τών συνδιασμών.

Σήμερα ή μεγάλη πλειοψηφία 
τών συναδέλφων, ένεργοπο ιουμένη 
θά άπομονώση τούς αύτόκλητους 
προστάτες της, τούς αύτόκλητους 
υπερασπιστές τών αιτημάτων, τούς 
παρατρεχάμενους στους διαδρόμους 
Αργόσχολους άρχηγίσκους.

ΣΗΜΕΡΑ πλαισιώστε όλους τούς 
συνδιασμούς διαλέγοντας τούς ικα
νότερους όποιοι κάί αν είναι γιά 
νά βγάλουμε τόν σύλλογο άπό τήν 
άφάνεια γιά νά έμποδίσουμε νά πε- 
ριπέση στό τέλμα τών κομματικών 
μηχανισμών καί στά χέρια έκείνων 
οί όποιοι θέλουν τήν Αμαξαν έμ
προσθεν τών ίππων.

Σήμερα θέλουμε νά κάνουμε τόν 
Σύλλογο ένα ζωντανό δημοκρατικό 
κύτταρο πού νά έκφράζη όλα τά 
γενικά καί ειδικά συμφέροντα τών 
συναδέλφων.

ΣΗΜΕΡΑ θέλουμε νά συνεργα
στούμε μέ τούς Αδελφούς έπαγγελ 
ματικού συλλόγους τής Ρραπέζης 
μας γιά κοινή τακτική Απέναντι 
στήν Διοίκηση.

Σήμερα πρέπει νά Αγωνιστούμε 
γιά νά κερδίσουμε αύτά πού χάσα
με ϊ πρόκειται νά χάσουμε.

Σήμερα θέλουμε νά Αγωνιστούμε 
γιά τήν χρηστή καί έντιμο Διοίκη
ση τού Συλλόγου, γιά τήν προάσπι 
ση τού Δημοκρατικού Πολιτεύματος.

Γι’ αύτό καί καταδικάζουμε άνε- 
ποφύλακτα όσους έξ έπαγγέλματος 
συνδικαλιστές θέλουν νά κάνουν 
τόν Σύλλογο «κομισσαριάτο κομμα
τικών έπιδιώξεων, όσων νοθεύουν 
σήμερα τόν έντιμο Αγώνα μέ τήν 
κομματική σκοπιμότητα καί έξυπη- 
ρέτηση, όσων πιστεύουν ότι οί Α
γώνες είναι είσητήρια γιά νά άνέλ- 
θουν στήν Τραπεζική Ιεραρχία καί 
γιά έκβιαστική μεθόθευση υπαγωγής 
τού Συλλόγου στις πολύχρωμε κομ
ματικές παντιέρες.

Καταδικάζουμε άκάμπη όσους έ- 
πιθυμοΰν νά πάρουν τήν Διοίκηση 
τού Συλλόγου έκμεταλλευόμενοι Α
πλώς καί μόνον τήν κατοχήν ή μή 
πτυχίου Άνωτότης Σχολής. Διότι 
μόνον ζημίαν θά έπιφέρουν στό 
προσωπικόν καί είδικώτερα στού μή 
πτυχιούχους.

κ. Α. Ρωσσέτης: Κύ- 
| ριοι συνάδελφοι, ή ώρα είναι πάρα 
! πολύ περασμένη, καί δέν πρόκειται 
ί νά ομιλήσω. Απλώς θά απασχολή
σω τό Σώμα γιά τρία λεπτά. Χαί
ρομαι βεβαίως πού ομιλώ στους Αν
θεκτικούς, έκείνους πού μεΐνσν μέ- 

S χρι τό τέλος, καί. πολύ περισσότε- 
1 ρο διότι κατά τό πλεΐστον ομιλώ 
στούς οπαδούς τής Δημοκρατικής 
Συνδικαλιστικής Συνεργασίας.

Άπό τό βήμα τούτο έκφράσθηκαν 
πάρα πολλές ευχές, καί αγάπη γιά 
τούς συναδέλφους πού λείπαν τά 
χρόνια τής έπταετίας καί ξαναγύ
ρισαν. ’Εγώ μέ τήν σειρά μου τούς 

j χειροκροτώ καί τούς καλωσορίζω, 
! πλήν όμως ή αγάπη ή οποία έξεφρά- 
| σθη απόψε άπό τούς προλαλήσαν- 
! τας, έξεψράσθη πολύ άργά. Έπρε
πε νά είχε έκφρασθή λίγο ένωρίτερα.

| Διά τόν λαλίστατου καί συμπαθέ
στατου σΐυνάδελφον Χαρίτο, ό όποι
ος χειρίζεται τάν λόγον τόσο ω
ραία καί πάντα τόν ακούω μέ μεγά
λη προσοχή, άλλά έπειδή πάντα θά 
άσχοληθή μέ μένα, Ασχολούμαι καί 
έγώ μέ έκεΐνον.

Συνάδελφε Χαρίτο, άπό τό βήμα 
τής Θεσσαλονίκης δέν σάς ή ρώτησα 
γιατί δέν κατέρχεσθε στάς έκλογάς,

; διότι αύτό τό έγνώριζον καλύτερον 
καί άπό εσάς, όσο καί ό κ. Θεοφα- 
νόπουλος 6 Αρχηγός σας. Απλώς 

| τότε άπηύθυνα τό έρώτημα, πρός 
! τούς αρχηγούς τών Συνδυασμών,
| πρός τόν έκλεκτόν φίλον κ. Θεοφα- 
νόπουλον καί πρός τόν έκλεκτόν φί- 

I λ ον κ. Γ ιαννακόπουλον, οί όποιοι δέν 
| παρίσταντο είς τήν συγκέντρωσιν έ- 
κείνην τής Θεσσαλονίκης, είς ποιαν 
πόλη τής "Ελλάδος, θέλουν νά συ- 

I ναντηθούμε, διά νά όμιλήσωμε ό- 
| λοι μαζί.

Βεβαίως, κάνατε μνείαν καί εΐπα- 
; τε ότι γνώριζα καλά, τό ότι ή Ά- 
| σφάλεια σάς είχε απαγορεύσει νά 
κατέβητε στις εκλογές. Μά κύριε 
Χαρίτο, αν δέν άπατώμαι, ήρθατε 
είς τό Γ ραφείου τού Συλλόγου τρις, 
ότε ή μην Γενικός Γραμματεύς τού 
Συλλόγου καί μαζί μέ εσάς έπεσκέ- 

! φθημεν τόν κ. Ματζαβά, Άστυνό- 
| μ ον. . .

κ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Όμιλεΐ μακράν
τού μικροφώνου μή άκουόμενος.

κ. Α. ΡΩΣΣΕΤΗ Σ: "Οχι κάνετε 
μεγάλο λάθος, καί σάς επιστρέφω 
τήν ϋβριν. Έάν θέλετε νά προχωρή
σω είς λεπτομέρειας, νά προχωρή
σω. Σάς παρακαλώ κρατήστε τούς 
χαρακτηρισμούς γιά τόν εαυτόν σας 
σάς ταιριάζουν καλύτερα. Έάν θέ
λετε νά προχωρήσω περισσότερον, 
σάς υπενθυμίζω, κύριε Χαρίτο, ότι 

j είς τήν οικίαν τού αγαπητού φίλου 
Τάκη Θεοφανόπουλου, προπαραμο- 

ι νές τών εκλογών, ή κάνω λάθος καί 
έδώ, συνεζητήσαμε τό θέμα τής υ
ποψηφιότητας τού συναδέλφου Χαμί
του. Έξ εσφαλμένης έκφράσεως κύ
ριε Χαρίτο, είπα ότι έσείς καί έγώ 

! έπεσκέφθη μεν τόν κ. Ματζαβά.
’Αλλά, ό κ. Χαρίτος, είχε παρα- 

καλέσει τότε καί είχε πει, νά μεσο- 
λαβήση ό Σύλλογος, γιά ποίον λό- 

- γον δέν τού έπέτρεπαν νά κατέβη 
ϊ στάς έκλογάς. Καί πράγματι μετέ- 
6η μεν, καί παρακαλώ πολύ νά ' μέ 
διαψεύσετε,. άν λέω ψέμματα, ή έ
σείς ή ό κ. Θεοφανόπουλος. Καί σάς 
έδόθη ή Αδεια νά κατέθετε είς τάς 
έκλογάς.

I "Ηρθατε είς τό γραφείου μου καί 
τηλεφωνήσαμε καί σάς έδόθη ή Α
δεια νά κατέθετε είς τάς έκλογάς.

' Καί παρ’ όλα αύτά δέν κατεβήκα- 
τε, καί σήμερα ζητάτε εύθΰνες καί 

j λέτε ότι έγνώριζα διατί δέν κατε- 
βήκατε. Καί έγώ δέν γνωρίζω δια- 
τί δέν κατεβήκατε, έμένα μέ παρα- 
κάλέσατε ώς Γενικόν Γραμματέα τού 
Συλλόγου, νά μεταβώ καί νά ζητήσω 
τούς λόγους, διά τούς οποίους δέν 
σάς έπιτρέπουν τήν κάθοδον είς τάς 
έκλογάς. Είς τηλεφωνικήν μου έπι- 
κοινωνίαν, μοΰ είπαν ότι δέν ύπάρ- 

j χει λόγος νά μήν κατέβη ό κ. Χαρί
τος στις έκλογές, καί σάς τό άνε- 
κοίνωσα, καί μάιλστα ένθυμοΰμαι 
καλώς, ότι τήν έπομένην ήρθατε καί 
μοΰ είπατε ευχαριστώ γιά τά συ- 
ναδελφικό αυτό ένδιαφέρον πού έ
δειξες ώς Γεν. Γ ραμματεύς τού Συλ
λόγου. Ταΰτα, ώς πρός τό προλε- 
χθέν ΰφ’ υμών, ότι έγνώριζα τούς 
λόγους διά τούς οποίους δέν κα
τεβήκατε.

0 Εκλογικοί! Nopoe ροηΒο 
το ϋιοίροοι τοϋ κροοωοικοο 

κοί ο Οιοίροοίϋ ροηΒά 
τόν ΕργοΟίτο
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κ. ΧΑΡΙΤΟΣ: ‘Ομιλεΐ μακράν 
τού μικροφώνου μή άκουόμενος.

κ. Α. ΡΩΣΣΕΤΗΣ: "Οταν τελει
ώσω, κύριε συνάδελφε. "Ο,τι πι
στεύω τό λέω, καί ό,τι ξέρω τό λέω 
καί δέν φοβούμαι.

κ. ΧΑΡΙΤΟΣ: Θά σέ κάνω...
κ. Α. ΡΩΣΣΕΤΗΣ: Φωνάξτε το 

«θά σέ κάνω». Συνηθίζετε νά τό λέτε 
πάντοτε είς τούς συναδέλφους καί 
νά τούς απειλείται.

(Διαλογικαί συζητήσεις)

κ. Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πρός 
άποκατάστασίν τής άληθείας, σάς 
πληροφορώ ότι έδόθη άδεια είς τόν 
κ. Χαρίτον, νά συνδικαλισθή, μέ 
τήν διαφοράν μετά τετραήμερον πού 
είχαν κατέβη τά ψηφοδέλτια. Οί λό
γοι δέ οί οποίοι άνεκοινώθησαν, ή- 
σαν ότι έπειδή ό κ. Χαρίτος, είχε 
παρακολουθήσει τήν κηδείαν τού 
Σεφέρη, έκρίνετο ώς έπικίνδυνος.

κ Α. ΡΩΣΣΕΤΗΣ: Τούς λόγους 
αύτούς θά τούς ξέρετε έσείς, έγώ 
δέν τούς γνωρίζω. "Αν έξετέθησαν 
είς τόν ίδιον τόν κ. Χαρίτον, Ακόμη 
καλύτερα.

Παρηκολούθησα μέ μεγάλην προ
σοχή, τό μάθημα δημοκρατικότητος 
πού μάς έδωσε ό κ. Διλιντάς καί 
τόν ευχαριστώ γι’ αύτό. ’Αλλά ό 
κ. Διλιντάς, άνέφερε ότι όσοι συν- 
δικαλίσθηκαν κατά τήν διάρκειαν 
της 7ετίας, έχρειάζοντο χαρτιά άπό 
τήν Γενικήν ’Ασφάλεια. Μά συνά
δελφε Διλιντά, οί έκλεκτοί συνά
δελφοι, οί όποιοι συμπεριλαμβάνον- 
ται σήμερα είς τό ψηφοδέλτιό σας, 
καί κατήλθαν είς τάς έκλογάς κα
τά τήν διάρκειαν τής 7ετίας, πήραν 
βούλα άπό τήν Γεν. ’Ασφάλεια; Πα
ραμένει ένα έρώτημα, άν θέλετε τό 
Απαντάτε. ’Άν θέλετε ακόμη απαν
τάτε στό έρώτημα που υπάρχει γιά 
τήν έπαναπρόσληψί σας στήν Τρά
πεζα έπί Δικτατορίας καί τή σιωπή 
σας στις περασμένες έκλογές. Για
τί είναι εύκολο νά μιλάμε όταν όλα 
είναι εύκολα. Στις δυσκολίες όμως 
φαίνονται οί ένδιαφερόμενοι πραγμα
τικά γιά τό Προσωπικό, οί αγωνι
στές όπως θά λέγατε έσείς.

Ό συνάδελφος Δημητρόπουλος, 
έκλεκτός καθ’ όλα, είς τήν περασμέ- 
νην του όμιλία κατά τήν Γεν. Συ
νέλευση, ωμίλησε περί διασπάσεως.

Οτι είναι διασπαστικό νά δημιουρ- 
γούνται πολλές τάξεις συναδέλφων. 
Δέν υπεισέρχομαι είς τό θέμα, αύ
τήν τήν στιγμήν, πτυχιούχων. καί μή 
πτυχιούχων, γιατί έχει έξαντληθή, 
καί θά ήταν κουραστικό νά προσθέ
σω καί τίποτε Αλλο, άλλά νομίζω 
ότι ή δήμιουρυγία μιάς τάξεως Απο
τελεί διάσπασιν. Θά μπορούσε νά 
ΰπάρξη κάποιο έπίπεδο συνεννοησε- 
ως, καί νά εΰρεθή μία φόρμουλα, 
ούτως ώστε νά μήν έμφανίζεται σή
μερα τό Προσωπικόν τόσο διασπα 
σμένο, όσο έμφανίζεται.

Έν τέλει κύριοι συνάδελφοι, εκεί
νο τό όποιον ήθελα νά τονίσω, είναι 
τούτο. Άπό όλους τούς όμιλητάς, 
τούς οποίους Ακούσαμε, ούδείς είδα 
νά θέση έπαγγελματικά, πλήν των 
μεμονωμένων περιπτώσεων τής Δη
μοκρατικής Συνδικαλιστικής συνερ
γασίας, άλλά έπί ειδικών θεμάτων. 
Τί σημαίνει τούτο; "Οτι δέν υπάρ
χουν θέματα; "Η υπήρχαν θέματα 
καί έπελύθησαν;

Τούτο τό έρώτημα Απευθύνεται 
πρός τήν Γενικήν Συνέλευσιν καί ά 
ναμένεται μιά κάποια άπάντησις είς 
τήν σκέψιν σας, καί είς τάς Αποφά
σεις σας.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον είς το 
οποίον μετείχα, παρ’ όλες τις Αντι
ξοότητες ή αντιθέσεις, αί όποίαι υ
πήρχαν, οφείλω νά αναγνωρίσω ότι 
απέδωσε έργον. Έργον πρός τούς 
συναδέλφους. Βεβαίως κάθε ένα μέ
λος τού Δ.Σ., έπι μερίζεται αύτό πού 
τού Ανήκει, άπό τό έργον τό όποιον 
προσέφερεν, καί έσείς θά κρίνετε, 
άν πράγματι έδόθη έργον.

Καί σέ ένα Αλλο σημείο, ήθελα να 
σταθώ. Απεδόθη μομφή στήν συν
εργασία μέ τήν χούντα. Έπι μένε; 
όμως καί άπό τού βήματος τούτου, 
καί έπαναλαμβάνω γιά μιά Ακόμη 
φορά, ότι ή συνεργασία μέ τήν χούν
τα, υπήρξε έποικοδομητική γιά τά 
συμφέροντα τών συναδέλφων.

κ. ΜΥΛΩΝΑΣ: Είναι τρομερό αύ
τό. . .

κ. Α. ΡΩΣΣΕΤΗΣ: Γιατί είναι 
τρομερό; Έάν συνάδελφε Μυλωνά 
κακίζετε σήμερα τήν παρουσίαν τήν 
ίδικήν μου είς μίαν δεξίωσιν, ή είς 
μίαν έπαφήν μέ τόν Λαδά, ή έπαφή 
αύτή δέν έγένετο γιά κανέναν Αλλον 
λόγον, άλλά γιά νά ζητηθή ή έπίλυ- 
σις αιτημάτων μας.

Μέ ποιον θέλατε συνάδελφε Μυ
λωνά νά ΰπάρξη συνεργασία, όταν 
Υπουργός Κοινωνικών ‘Υπηρεσιών, 
ήταν ό Λαδάς; Καί έν πάση περι- 
πτώσει, γιατί δεχόσασταν τά έπι- 
τεύγματά μας;

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό κ. Ρωσσέτης 
έπί προσωπικού θέματος έχει τόν 
λόγον.

κ. Α. ΡΩΣΣΕΤΗΣ: Κύριοι συνά
δελφοι, άφοΰ παρακαλέσω προηγου
μένως τούς συναδέλφους οί οποίοι 
έξεμάνισαν φωνάζοντας έξω κλπ. νά

ήσυχάσουν, θέλω νά τούς τονίσω ό
τι αύτό είναι δικαίωμα τής Συνε
λεύσεως καί μπορούν νά τό κάνουν. 
Έπειδή όμως είς τό μέσον, πού α
κόυσα τις περισσότερες φωνές, βλέ
πω πολλούς νεωτέρους συναδέλφους, 
θά παρακαλέσω πάρα πολύ, άς . έ
χουν τήν ύπομονήν νά Ακούσουν και 
τήν Αντίπερα όχθη καί έν συνεχείςι 
άς προβούν είς έκδηλώσεις. Ή έ- 
λευθερία τού λόγου είναι γνώρισμα 
τής Αληθούς Δημοκρατίας.

Έκτος αύτοΰ, όλο αύτό τό δημο
κρατικό σας συναίσθημα, τό όποιον 
είναι καθ’ όλα σεβαστό, τόσο καιρό 
δέν τό είχαμε έκφράσει. Μήν τό εκ
φράζετε απόψε μέ μιά μόνη φορά. 
Ημείς κύριοι συνάδελφοι, μέ τό ί
διο θάρρος πού έκφραζόμαστε τότε, 
έκφραζόμαστε καί σήμερα.

’Ήθελα νά παρακαλέσω τούτο. 
Απευθυνόμενος πρός τόν καθ’ ό
λα Αγαπητόν καί φίλον Γενικόν 
Γραμματέα τής ‘Ομοσπονδίας, καί 
συνάδελφον Τάκη Θεοφανόπουλο, 
ό οποίος άνέγνωσε μετά μεγίστης 
παραστατικότητας, τό περιοδικόν 
ΤΟΜΕΣ τής Ελληνικής Λέσχης. 
Ναι Κύριε· Θεοφανόπουλε, έγώ προ
σωπικούς δέν ήρνήθην ουδέποτε τήν 
παρουσίαν μου είς τάς δεξιώσεις 
καί τάς Χοροεσπερίδας τής Ελλη
νικής Λέσχης.

Διερωτηθήκατε όμως ποτέ, καί άν 
δέν διερωτηθήκατε έσείς, γιατί γνω
ρίζετε, διερωτήθηκαν ποτέ οί συνά
δελφοι, έάν οί ενέργειες αύτές έγέ 
νοντο γιά τήν προώθησιν τών συμ
φερόντων των ή όχι...

(Φωναί — Φασαρία)
κ. Α, ΡΩΣΣΕΤΗΣ: Περιμένω τήν 

απάντηση άπό τόν Γενικόν Γραμμα
τέα τής ’Ομοσπονδίας, κι’ όχι άπό 
τούς συναδέλφους, οί οποίοι μέ τήν 
ίδιο ενθουσιασμόν, πού απόψε μέ^- 
φονται, έχειροκρότουν τόν Αδαμάν
τιον Άνδρουτσόπουλον, όταν τούς έ
διδε τήν έξομοίωσιν λόγφ τής γνω
ριμίας μου μέ τόν Παύλο Μανωλό- 
πουλο. Ερωτώ νά μοΰ Απαντήσετε 
έσείς, άν αύτά έγένοντο διά τούς 
συναδέλφους, ή διά προσωπικά ο
φέλη, καί ποια είναι τά προσωπική, 
οφέλη τού υποφαινομένου όταν έπί 
15 χρόνιο:, οπήν Τράπεζα, Λογιστής 
Α' παραμένει βοηθός ύπηρεσίας 
στήν Δ)νσιν Βιομηχανικών Χορηγή
σεων.

Σάς ερωτώ συνάδελφε Θεοφανό
πουλε, νά μοΰ πήτε ■ έάν έκ συ^φέ- * 
ροντος προσωπικού ή έξ Αγαθής συ. 
νειδήσεως γιά τά συμφέροντα τών 
συναδέλφων, έγένοντο αί ένέργειαι 
αύταί.

Άλλά πλήν τούτου, όμως σείς, ό 
όποιος σήμερα μέ τόση εύκολία ξέ
ρετε νά κατηγορείτε, διότι έγώ δυ
στυχώς φέρω τόν σταυρόν τού μαρ- 
τυρίού, σείς τόν μανδύα τού δημο
κράτου, πέστε μου: Γνωρίζετε αύτό 
τό κείμενο πού θά διαβάσω;

Πρακτικόν ύπ’ άριθ. 10 συνεδριά- 
σεως Διοικητικοί) Συμβουλίου τού 
Συλλόγου Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, τής Ελλάδος...

«Συνελθόντες τήν 7ην Μαΐου 1968 
ώραν 2.4Β' είς τό έπί τής όδόύ Αι
όλου 86 γραφείον τού Συλλόγου. 
Παρόντες, Αδαμάντιος Όθωναίος, 
Εύστράτιος Μίχος, Μαυρομιχάλη Λυ 
κούδη, Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, 
Χαρίτος, Καλέκης, Παπαλόης, Μπέρ- 
κας> Παππάς, Γεροντάκη, Χατζη, 
παύλου.

»Διαπιστωθείσης Απαρτίας Αρχε- 
ται ή Συνεδρίασις. Ό Συνάδελφος 
Γ ραμματεύς (είστε έσείς συνάδελφε 
Θεοφανόπουλε) λαμβάνων τόν λόγον 
προβαίνει είς ένημέρωσιν τών μελών 
τού Δ.Σ. έπί τρεχούσης φύσεως ζη
τημάτων καί είδικώτερον είς τήν 
συνάντησιν τήν όποιαν εΐχεν ό Πρό
εδρος μεετα τού ‘Υπουργού Εμπο
ρίου κ. Παπαδημητρακοπούλου μέ 
τήν εύκαιρίαν τής διοργανσώεως 
έορταστικής έκδηλώσεως είς τό Κεν
τρικόν Κατάστημα έπί τή πρώτη έ- 
πετείψ τής Εθνικής Έπαναστάσε 
ως τής 21ης Απριλίου...

(Έντοναι Αντιδράσεις, φωναί)
κ. Α. ΡΩΣΣΕΤΗΣ: Καί τήν Μην 

Μαΐου, φεύγει έγγραφον πρός τήν 
Ύποδιεύθυνσιν τής Γενικής Ασφα
λείας Αθηνών, έχον οϋτω:

«Έχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσω- 
μεν ΰμΐν ότι διά τήν προσεχή Πα
ρασκευήν 17ην τ.μ. καί ώραν 18ην 
έν Άθήναις καί είς τό Θέατρον ΚΕΝ 
TP IKON, οί Σύλλογο! μας ώρισαν 
συγκέντρωσιν πρός τόν σκοπόν δη
μοσίας συζητήσεως έπί τού σχεδίου 
τού νέου Συντάγματος...».

Τά έγγραφα κατατίθενται είς τήν 
Γραμματείαν κάί φέρουν τήν ύπο- 
γραφήν τό μέν πρώτον καί τήν ίδι - 
κή σας, τό δέ δεύτερο τού Προέδρου 
τού Συλλόγου μας κ. ‘Οθωναίου.

Κύριε Θεοφανόπουλε, άν δΓ έμέ 
άπετέλεσε έγκλημα ή παρουσία μου 
είς τήν χοροεσπερίδα τής Ελληνι
κής Λέσχης, τότε άς μοή έπιτρέψε- 
τε νά μήν πώ τί αποτελούν 6Γ ύ- 
,μάς αί προαναφερθεΐσαι ένέργειαι 
σας.

Δέν θέλω νά προχωρήσω αύτήν 
τήν στιγμήν, κύριοι συνάδελφοι, διό 
τι τό θέμα είναι καθαρώς προσωπι ■ 
κόν. "Οταν θά ομιλήσω είς τήν σει
ράν μου, θά μπορέσω νά συνεχίσω. 
Εύχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα)



Αί όμιλίαι των ουνηΑέλφων κατά την Γενικήν Συνέλενοιν
Ή ομιλία του συν. Δ. XAPSTOY Ή ομιλία τού συναδ. Γ. ΜΥΛΩΝΑ Ή ομιλία του ουναδέλ. Γ. ΣΩΡΟΥ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.) |

χνικά ρητορικά σχήματα! !». Ή φρά 
ση άνήκει στον συνάδελφο Ρωσέτη, 
και την εΐττε σέ ομιλία του στό Κεν
τρικό τής Θεσ)νίκης. «’Αλλά, έλεγε, 
την ουρά του την βγάζει απ’ έξω», 
δηλαδή δτι αποφεύγω να άναμιχθώ 
ενεργά. Καί γνώριζε, πάρα πολύ κα
λά, δτι ή ΰποδ)σις ’Ασφαλείας έκ- 
λεκτικά μέ είχε εξαιρέσει, ήδη.

Καί νομίζω, δτι είναι, τώρα άκό- 
μη, μόλις στο Βόλο, πάλι προκαλού- 
μενος, είπα δτι, ή ’Ασφάλεια δέν μ’ 
αφήνει νά συνδικαλιστώ. Συνάδελ
φος του κατ)τος έσπευσε εκείνη τή 
στιγμή νά «ένημερώση» αμέσως τό 
Δ.Σ. Καί τήν άλλη μέρα έπήρα τήν 
άπάντηση, μέ θερμή χειραψία τού 
συναδέλφου Μπαμίχα: «Μπράβο, 
μου είπε, είσαι παλληκάρι». "Ολ’ 
αυτά καί πάρα πολλά άλλα θά μάς 
έδιναν μιά συναισθηματική, ευχάρι
στη βραδυά, αν δέν έδειχνε 12 πα
ρά 25' τό ρολόι. Καί υπάρχουν άλ
λοι 25 ομιλητές.

‘Ο συνάδελφος Γιαννακόπουλος ό 
συνάδελφος Πίσκοπος καί οί συνά
δελφοι, πού τούς ακολούθησαν στό 
Δ.Σ. δέν ήταν ούτε καλοί, ούτε κα
κοί συνδικαλιστές. "Ητανε, τό φυσι
κό άποτέλεσμα, μιας ιστορικής συγ 
καίριας. Έξέφρασαν μιαν εποχή, 
πού δέν μπορούσε νά έκφρασθή μέ 
κανέναν άλλο τρόπο, καί άπό άλ
λους ανθρώπους. "Αν αυτό ήταν 
δυνατό θά είχε επιτευχθεί, καί θά 
είχε έκφρασθεΐ άπό άλλους άνθρώ- 
πους. Οί αρχαιρεσίες τού 1973 εί
ναι ή απόδειξη.

κ. ΓΙΑΝΝΑιΚΟΠΟΥΛΟΣ: ‘Ομιλεΐ 
μακράν τού μικροφώνου μή άκουό- 
μενος.

κ. Δ. ΧΑΡ1ΤΟΣ: Τελειώσατε κ.
Γιαννακόπουλε; Μοΰ επιτρέπετε νά 
συνεχίσω; Ευχαριστώ. Επαναλαμ
βάνω, τό νά γυρίσουμε πίσω, στήν 
κατστριμμένη επαγγελματική συνδι
καλιστική γλώσσα, δχι δτι εδώ στήν 
Τράπεζα βρισκόμαστε γιά νά θερα
πεύσουμε μεταφυσικές μας ανάγ
κες, τό βιοποριστικό μας προστα
τεύουμε καί δσοι έχουνε καί «δεύτε
ρες» σχέσεις ή συμφέροντα σέ «δεύ
τερο» επίπεδο, έξω άπό τήν Τράπε
ζα, τό βάρος δικό τους. Τό πρόβλημα 
δέν είναι τούτη τή στιγμή πιά. Σέ 
μας που αξιωθήκαμε νά «ζήσουμε» 
αύτά τά χρόνια, νά επιβιώσουμε 
καί νά ξαναβρεθούμε έδώ καί σέ 
σάς πού ή 21 η τού ’Απρίλη τού ’67 
σάς βρήκε, ενδεχομένως, ανήλικους, 
δέν πρέπει νά παγιδευθήτε, άπό τό 
«επί μέρους», όταν καραδοκεί «το 
δλο». Καί τό όλο είναι ή εθνική μας 
ανεξαρτησία, ή λαϊκή μας κυριαρ
χία καί ή επαγγελματική μας επι
βίωση.

Δέν μπορεί τό «επί μέρους», πού 
δέν είναι παρά μιά άνατομία, νε
κρού, δχι άνατομία ζωντανού, νά 
άποτελέση τό ενδιαφέρον μας άπό 
δώ και πέρα. "Ο,τι κάναν, καλώς 
ή κακώς καμωμένο, χάρισμά τους. 
’Ανήκουν στήν ιστορία. Καί άν μέν 
είναι ζωντανοί, δηλ. άν πρόσφεραν 
έργο ζωντανό, ή ιστορία θά τούς 
δικαιώση καί ακόμη στή συνέχεια, 
άν είναι νεκροί, δηλ. άν τό έργο πού 
πρόσφεραν είναι νεκρό, τότε «έκάς 
οί νεκροί». Τώρα πλέον μετράει τό 
άπό δώ καί πέρα. Δέν είναι δυνατό 
πιά νά πιστεύουμε δτι ορθόδοξος 
συνδικαλισμός σημαίνει: ’Ασχολού
μαι αν θά είναι 5% ή 7% ή αύξησή 
μου, αν άρκεΐ τό βορεινό παράθυρο 
γιά νά έξαερίζομαι στό κατάστημα 
άρκετά, άν τό άτομικό μου δάνειο 
μοΰ τό διεκπεραίωσε γρήγορα ό φί
λος μου στό Διοικ. Συμβούλιο. ΕΤ 
ναι κι’ αυτά μέσα στή ζωή μας. 
Καί τήν άνθρώπινη φύση, δέν τήν 
άλλάζεις εύκολα, άλλά δέν είναι άν- 
τικείμενο τής άποψινής μας βραδυάς. 
Υπάρχουν κάποιες άλήθειες πού 
μάς γίνανε βίωμα στά χρόνια τά 
«δύσκολα».

Κάποιοι άπό σάς, μέ τή ζεστα
σιά πού σάς δίνει καί τον ενθουσια
σμό, ή ηλικία σας, τό είπατε. ’Άν 
κάποιος άλλος σοκαρίστηκε, είναι 
κι’ αυτό φυσικό. Γλώσσα διαφορετι
κή, ήλικίες διαφορετικές. Τό πρό
βλημα δέν είναι, νά σέ επικρίνω άν 
μοΰ κάνης έντεχνα ή άπροκάλυπτα 
προπαγάνδα ή άν δέν συμφωνώ μέ 
Τις ιδέες σου. Το πρόβλημα είναι, 
άν ό συνδικαλισμός μέσα στήν Τρά
πεζα, μπορεί νά είναι αυτός πού ή- 
τανε πριν. ιΠοιός άποφασίζει γιά 
τήν τύχη τή δική μου; Τό Διοικητι
κό μου Συμβούλιο; Δηλαδή, τό 1)3 
τής Τριμερούς Συνεργασίας, τής με
γαλύτερης εργατικής άπάτης τής ε
ποχής μας; Αυτό τό απολίθωμα, ο
πού ’Εργοδότης καί Κυβέρνηση, πάν 
τότε άποτελοΰν τήν πλειοψηφία, ένώ 
ό εργαζόμενος είναι πάντοτε ό έ
νας, καί κατά συνέπεια θά είναι ή 
μειοψηφία. Πάντοτε;

Ή λύση στό πρόβλημά μου, μή
πως είναι κάπου άλλοΰ; Έκει, δη
λαδή, δπου παίρνονται οί αποφά
σεις; ’Εκεί δηλαδή πού άποφασίζε- 
ται πόση θά είναι; "Οχι ή αύξησή 
του, άλλά πόσο θά είναι τό ποσο
στό τού πληθωρισμού. Δέν πρόκει
ται γιά τήν επικράτηση, ούτε κομ
μάτων, ούτε πολιτικών ιδεολογιών. 
Αυτές δέν έχουνε καί τόση δά ανάγ

κη τό Σύλλογο των Υπαλλήλων τής 
’Εθνικής Τραπέζης. Τό πρόβλημα, 
συνάδελφοι, είναι τελείως διαφορε
τικό. Μήν παίξετε τό παιγνίδι εκεί
νων πού μάς έβαζαν τόσα χρόνια 
νά τό παίζουμε. Κάπου κάποτε πρέ
πει νά σταματήσουμε. Καί ό Πτυ 
χιοΰχος έχει δίκιο καί ό μή Πτυχιοΰ- 
χος έχει δίκιο. Καί ό συνάδελφος 
τής ’Επαρχίας έχει δίκιο καί ό συν
άδελφος τού Κέντρου, έχει δίκιο 
Ποιος, όμως, τού δημιούργησε τό 
πρόβλημα; Αυτοί δέν είναι, παρά 
εντεταλμένα όργανα, δικά μας, πού 
κάπου, κάποιοι σιδερένοι φραγμοί 
τούς σταματάνε.

’Άν δέν παραδεχθήτε δτι ήρθε ή 
ώρα νά περάσουμε πίσω άπό τους 
σιδερένιους φραγμούς, θά μετατρέ
ψουμε, άκριβώς, αυτήν τήν παρα
γωγική μας δύναμη, σέ δύναμη δια- 
κοσμητική, θά έξακολουθοΰμε, ξα
νά καί ξανά, γιά χρόνια καί χρόνια 
νά συζητάμε έδώ, τις παιδικές κα
τασκηνώσεις, τό επίδομα τών ΤΕΛ- 
ΛΕΡΣ, τό Ασφαλιστικό καί τήν ά- 
τέρμονη αλληλογραφία, πού έχει 
στή τσάντα του ό συνάδελφος Μπα- 
μίχας. Τό πρόβλημα, συνάδελφοι, 
είναι, άκόμη πιο βαθύ. Δέν είναι 
άλλο πράγμα ό πολίτης καί άλλο ό 
εργαζόμενος καί τά προβλήματα 
πού άνακύπτουν άπό αυτές τις σχέτ 
σεις, είναι στενά δεμένα μεταξύ 
τους.

Τεράστιος άριθμός συναδέλφων 
πού μπήκε στήν Τράπεζα τά τελευ
ταία 1 0 χρόνια δέν είναι σάν κι’ ε
κείνους τής εποχής τής δικιάς μας 
καί τών πιο μεγάλων άπό μένα, πού 
τρέμανε νά ονομάζουνε τή «σκάφη, 
σκάφη καί τά σύκα, σύκα». Τούτοι 
είναι άφυπνισμένοι, έχουν ανοίξει τά 
μάτια τους, ξέρουνε μιά άλλη γλώσ
σα πού τούς τήν έμαθε ή στέρηση 
τής ελευθερίας τους, τούς τήν έμα
θε τό Πολυτεχνείο καί ό ρεαλισμός 
πού διακρίνει τόσο σκληρά τον κό
σμο μας. "Οσο κι’ άν δέν συμφω 
νοΰμε μαζί της, δέν παύει ή γλώσ
σα αυτή νά «κρύβη» τήν αλήθεια, 
καί αύριο οί συνάδελφοι αυτοί, θά 
διοχετεύσουν τήν ψήφο τους μέ κρι
τήρια πού ήδη τάχουν διαμορφώσει. 
Καί είτε θέλουμε, είτε δέν θέλουμε, 
άριθμητικά σέ 2, σέ 3, σέ 4 χρό
νια τό πρόβλημα «Μονιούδη» πού 
μέ τόση γραφικότητα μάς άνέπτυ- 
ξε άπόψε ό συν. Κουσαδιανός θά 
άνήκει στό Συνδικαλιστικό Νεκροτα
φεία. Υπάρχουν άλλα προβλήματα.

Βοηθήστε νά ένωθή τό προσωπικό, 
καί όχι νά ένωθή μονολιθικά. Υπάρ
χουν, άσφαλώς, διαφοροποιήσεις. Το 
ξέρουμε όλοι. Ή χειρότερη φιλολο
γία είναι νά μπολιάσης μιά έληά, 
νά φτιάξη μούσμουλα. Δέν έννοώ 
τίποτα τέτοιο. 'Όταν λέω ενότητα, 
είναι τά ύγιά στοιχεία, πού άντι- 
λαμβάνονται δτι, μετά τις 24.7.74, 
ό τόπος μας έχει άνάγκη, άπό άλ
λη μεθόδευση στό μυαλό καί στις 
λύσεις. Δέν ξέρω, τί μάς μέλλεται. 
'Ένα είναι βέβαιο. Νά μήν έπαλη- 
θευθεΐ ό Βαγγέλης ό Τσακίρης, πού 
στό «Τραπεζικό Βήμα», τό όργανο 
αύτό τό δημοσιογραφικό, τό Παν-' 
τραπεζικό, λέει, άνασκοπώντας τό 
πού βρίσκονται σήμερα οί διάφοροι 
Σύλλογοι έν όψει τών αρχαιρεσιών: 
"Οσον άφορά τήν ’Εθνική Τράπεζα, 
εκεί φοβόμαστε δτι, πιό πολλοί θά 
είναι οί υποψήφιοι άπό τούς ψηφο
φόρους.

Μετρηθήτε, δήτε ποιοι συγκενεύ- 
ετε σέ ένα μίνιμουμ πρόγραμμα με
ταξύ σας καί κάνετε τον άριθμό, ό
σο τό δυνατόν μικρότερο. Ή ανα
λογική, είναι άλήθεια, είναι μεγά
λος πειρασμός γιά πολλές άτομι- 
κές φιλοδοξίες. Άλλά ή άναλογική 
μή ξεχνάτε δτι είναι πρόσκαιρη. Οί 
επόμενες εκλογές θάναι πάλι, μέ τό 
πλειοψηφικό. Δέν σάς προσκαλώ σέ 
άπαράδεκτους συμβιβασμούς. Δέν 
ζητάω γάμο τών άμαρτωλών τής 7ε 
τίας, μέ τούς καθαρούς καί κείνους 
πού ύπέφεραν.

Σάς καλώ, μ’ αίσθημα σιγουριάς 
ανανεωμένοι, ξεχνώντας δλη αύτή 
τήν τριμένη γλώσσα πού γιά ολό
κληρες ώρες έδώ μέσα χρησιμοποι
ούμε, άναγνωρισθήτε, δώστε παρόν 
μή φοβηθήτε, άφαιρέστε άπό μάς 
τήν δυνατότητα νά είμαστε οί ίδιοι 
καί οί ίδιοι. Φαντασθήτε μας, σάν 
έναν ιμάντα πού βρίσκεται σέ διαρ
κή κίνηση, ρίχνει στον Καιάδα τούς 
γηρασμένους, ένώ ταυτόχρονα πρέ
πει νά φέρνει καινούργιες δυνάμεις. 
Ξεχωριστέ τις, τιμήστε τις καί έμ- 
πιστευθήτε τις χωρίς νά φοβόσα
στε δλα έκείνα τά κατά φαντασία 
«ύποπτα», πού μιά τόσο παληά αν
τίληψη τών πραγμάτων, σάς κάνει 
νά εϊσαστε άτομιστές, νά φυλάγε
στε καί νά ξορκίζετε τό άνύπαρκτο 
κακό. Μή φοβάστε τις ιδέες, τούς 
κάπηλους τών ιδεών να τρέμετε.

Τό κακό βρίσκεται δχι έξω άπό 
μάς, μέσα σέ μάς, μέσα στον καθέ
να μας .

Σάς ευχαριστώ. (Χειροκροτήμα
τα).

Συνάδελφοι, έκ μέρους τής Δημο
κρατικής Συνδικαλιστικής Συνεργα- 
σίας, χαιρετίζω τήν σημερινή συγ
κέντρωση. Είναι πολύ μεγάλη ή ση
μασία τής^ πρώτης, μετά τήν πτώ- 
ση τής Χούντας, Γενικής Συνέλευσης 
και τών πρώτων μεταδικτατορικών 
εκλογών, στό Σύλλογό μας. ΚΓ αύ
τό, όχι μόνο γιατί μπορούμε νά κρί
νουμε τό άπερχόμενο Δ.Σ., όχι μό
νο γιατί μπορούμε νά έκθέσουμε τις 
απόψεις καί τό πρόγραμμά μας, 
αλλα γιατί, συνάδελφοι, σήμερα μπο 
ροΰμε όλοι μας, δλοι χωρίς εξαίρε
ση, νά βρισκόμαστε έδώ σ’ αύτή 
τήν αίθουσα. Τέλος, στό παραμύθι 
τού αποδιοπομπαίου τράγου καί 
μαζί μ’ αύτό τέλος στις άπειλές καί 
στις παρακολουθήσεις, στις διώξεις, 
στην τρομοκρατία, στις άπολύσεις, 
άκόμα καί στις φυλακίσεις συναδέλ
φων.

Σήμερα είμαστε όλοι μας συγκεν
τρωμένοι στήν οίκογένειά μας. στό 
Σύλλογό μας.

Ακόμα είναι πολύ μεγάλη ή ση
μασία τής σημερινής μας συγκέν
τρωσης, γιατί τώρα μπορούμε νά 
κάνουμε Συνδικαλισμό. Μπορούμε 
νά μιλήσουμε γιά τήν ουσία τών 
προβλημάτων μας. Μπορούμε νά τά 
συζητήσουμε χωρίς τό άγρυπνο μά
τι τής ασφάλειας. Μπορούμε, πρα
γματικά, νά πλησιάσουμε όλους 
τούς συναδέλφους, νά γκρεμίσουμε 
τό φόβο καί τήν καχυποψία, νά πο
λεμήσουμε τον άναπροσανατολισμό, 
νά δούμε ξεκάθαρα, ποιά είναι τά 
συμφέροντά μας, ποιος είναι ό δρό
μος πού θά μάς οδηγήσει στή διεκ
δίκησή τους καί ταυτόχρονα ποιοι 
είναι οί αντίπαλοι, οί έχθροί μας, σ’ 
αήτό τον συνεχή άγώνα, πού καθη
μερινά κάνουμε γιά τις αποδοχές, 
τις συνθήκες δουλειάς μας, γιά-τήν 
αξιοπρέπεια, γιά τά δικαιώματά 
μας, γι’ αύτή τή ζωή μας.

Πρέπει νά άγων ιστού με συνάδελ
φοι γιά τό δικαίωμα νά είμαστε ε
λεύθεροι. Γιά νά μή γίνουμε σάν 
εργαζόμενοι ύποχείρια κανενός. Οί 
έργαζόμενοι καί κοντά σ’ αυτούς, οί 
ύπάλληλοι τής ’Εθνικής Τράπεζας, 
δέν θά άνεχθοΰν ποτέ νά γίνουν πο
λίτες δεύτερης κατηγορίας.

Συνάδελφοι, γιά νά διαφυλάξουμε 
τά κεκτημένα δικαιώματά μας, καί 
νά βελτιώσουμε, πάρα πέρα, τή θέση 
μας, χωρίς ποτέ νά ζητιανέψουμε τά 
ψίχουλα τού έργοδότη, άλλά άπαι- 
τώντας νά είναι ή αμοιβή μας δί
καιη καί ανάλογη μέ τήν προσφορά 
μας, πρέπει νά κινητοποιηθούμε. Δέν 
γίνεται διαφορετικά.

Ό Συνδικαλισμός είναι τό μεγά
λο καί μοναδικό όπλο, στα χέρια 
τού έργαζόμενού. Τά άτομα πού δέν 
ένδιαφέρονται γιά τον συνδικαλισμό, 
είναι άπομονωμένα, καί εύκολα υπο
χωρούν καί χάνονται, κάτω άπό τις 
πιέσεις τού δυνατού έργοδότη. Συν
δικαλισμός σημαίνει ενότητα τού 
προσωπικού, προστασία όλων τών 
συναδέλφων, σημαίνει σωστό προσα
νατολισμό τών συνδικαλιστικών διεκ
δικήσεων, σημαίνει (προβληματισμό, 
μελέτη, καί προβολή τών θέσεων καί 
μεθόδων δράσης, πού άνταποκρίνον
ται στήν έποχή μας. Σημαίνει συνε
χή έπαγρύπνηση, πάνω στις γενι- 
κώτερες κοινωνικές έξελίξεις, πού 
καθορίζουν τήν ’ίδια μας τή ζωή. 
Συνδικαλισμός σημαίνει, υπεύθυνη 
συλλογική καί έπίμονη δουλειά. Ση
μαίνει άνεξαρτησία καί αυτονομία 
τού χώρου μας. Σημαίνει ’Ελευθερία, 
Δημοκρατία, Κοινωνική Δικαιοσύνη. 
Χωρίς αήτά, δέν υπάρχει συνδικαλι
σμός, άλλά συνδικαλιστική παρωδία.

Συνδικαλισμός καί Δκτατορία, 
είναι αδύνατον νά συνυπάρχουν. Γ Γ 
αύτό, συνάδελφοι, κάθε τί πού έγινε 
άπό συνδικαλιστική σκοπιά, δέν εί
ναι δυνατόν καί δέν μπορεί νά το- 
ποθετηθή έξω άπό τά χουντικά πλαί
σια τής 7ετίας. Ήταν μιά έποχή 
πού ό καθένας θά έπρεπε νά άναλά- 
6η τις εύθΰνες του. Έκκρεμοΰν πάν
τως άκόμα άναπάντητες κατηγορίες 
πού έχουν έκτοξευθή εναντίον συνα
δέλφων, οί όποιοι έφ’ όσον δέν 
προσέφυγαν στά δικαστήρια, ούτε 
δόθηκαν δημόσια έξηγήσεις, οφείλουν 
νά άποτινάξουν τις κατηγορίες στή 
Γενική Συνέλευση.

Σήμερα, μετά τήν πτώση τής 
δικτατορίας,’ ύστερα άπό μελέτη 
τών συνδικαλιστικών μας πραγμά
των, ή Δημοκρατική Συνδικαλιστική 
Συνεργασία διαπιστώνει ότι: Τά αι
τήματα καί οί έπιδιώξεις μας πού 
επιλύθηκαν είναι λίγα μπροστά σ’ 
αύτά πού χρονίζουν καί πού πρέπει 
νά άντι μετωπισθοΰν. Καί αύτή ή έ- 
πίλυση τών λίγων αιτημάτων μας 
δέν έγινε κάτω άπό τήν πίεση, κάτω 
άπό τον άγώνα τών έργαζομένων. 
Δέν ήταν, δηλαδή, κατάκτηση, άλ
λά παραχώρηση καί τακτικός ελι
γμός τού έργοδότη, μέ ενδεχόμενη 
σκοπιμότητα. Τά παραπάνω δεί
χνουν καθαρά τό πόσον αδύνατος καί 
άνοργάνωτος είναι ό Σύλλογός μας 
καί μάς φοβίζει ή σκέψη τού τί μπο
ρεί νά συμβεΐ αν ζητήσουμε κάτι ά
πό τον έργοδότη καί αυτός άρνηθή 
νά μάς τό παραχωρήση. Άκόμα, συ
νάδελφοι, ή Δημοκρατική Συνδικαλι
στική Συνεργασία, διαπιστώνει ότι, 
τά συνδικαλιστικά σχήματα πού υ
πήρχαν, κατά τήν περίοδο τής Δι
κτατορίας, άνεξάρτητα άπό τις ικα
νότητες καί τις προθέσεις τών συν

αδέλφων πού τά άποτελοΰσαν δέν έ
χουν σήμερα τις άντικειμενικές δυνα
τότητες -— γιά σχήματα πάντα μι
λάω — νά δούνε σωστά τον συνδι
καλισμό, σαν όπλο τών έργαζομέ
νων, σάν τον μοναδικό μοχλό διεκδί
κησης καί άγώνα.

Γι αύτούς τούς λόγους κρίναμε, 
πώς είναι άναγκαία ή δημιουργία έ- 
νός νέου συνδικαλιστικού φορέα, 
πού δέν θά έχει περιορισμένες δυνα
τότητες, ούτε θά κουβαλά τό θλιβε
ρό παρελθόν τής χουντικής κατοχής. 
Γι αύτό συνάδελφοι, δημιουργήσα
με τή Δημοκρατική Συνδιδκαλιστική 
Συνεργασία. Μιά νέα κίνηση, πού 
γεννήθηκε άπό τον πόθο όλων μας 
γιά τήν άνανέωση τού συνδικαλισμού 
στήν Τράπεζα.

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μυλωνά, 
αύτά στή ανακοίνωση νά τά πήτε.

κ. Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ: Συνάδελφε πρό
εδρε, μιλώ γιά τον πραγματικό συν
δικαλισμό. Είμαι μέσα στό θέμα.

Συνάδελφοι, ή Δημοκρατική Συν
εργασία, δημιουργήθηκε, υπάρχει 
καί δουλεύει, γιά τήν έπίλυση τών 
συνδικαλιστικών μας προβλημάτων. 
Άπό τήν άρχή τήν περί βάλατε μέ 
έμπιστοσύνη, έσεΐς οί ίδιοι τής δώ
σατε τά εφόδια νά άγωνισθή. ΚΓ αύ
τό, γιατί άπό τή μέχρι σήμερα δρσ- 
στηριότητά της απέδειξε πώς καί 
θέλει, καί είναι σέ θέση νά άνταπο- 
κριθή στό βαρύ έργο πού άναλαμ- 
βάνει. Στό νά δημιουργήση δηλαδή 
νέα συνδικαλιστική άντίληψη καί 
πρακτική. ιΝά δημιουργήση ένα νέο 
υγιές καί γνήσιο Εθνοτραπεζικό 
Συνδικαλιστικό Κίνημα.

Γ Γ αύτό ή Δημοκρατική Συνδικα
λιστική Συνεργασία, δηλώνει πώς 
δύο είναι οί βασικοί στόχοι τής δου
λειάς της, πού ό ένας υποχρεωτικά, 
συμπληρώνει τον άλλον. 1 ) Δραστη- 
ριοποίηση σέ ό,τι έχει άμεση σχέση 
μέ τούς μισθούς, τις συνθήκες δου
λειάς, τήν έξέλιξη τών συναδέλφων 
καί γενικά σέ ό,τιδήποτε θέμα ά
φορά τον συνάδελφο άπό τή στιγμή 
πού θά μπή στήν Τράπεζα.

2) Δραστηριοποίηση σέ ό,τι άφο
ρά τήν ίδια τή θέση τού εργαζόμε
νου μέσα στήν Τράπεζα καί τό κοι
νωνικό σύνολο, γενικώτερα. Δηλαδή 
πρόκειται γιά τό τεράστιο θέμα τής 
συμμετοχής τού εργαζόμενου στή 
Διοίκηση τής Τράπεζας, τής συμμε
τοχής του σέ όλα τά Κέντρα, στά 
όποια λαμβάνονται οί άποφάσεις 
ττου τον αφορούν.

"Αλλος συνάδελφος έκ μέρους τής 
Δ.Σ.Σ. θά άναπτύξη μέ λεπτομέρεια 
όλα τά επί μέρους θέματα στά ό
ποια παίρνουμε θέση καί ζητάμε τή 
λύση τους.

ΕΝ ΜΕΛΟΣ: Παρατηρεί ότι γίνε
ται προπαγάνδα, έκ μέρους τού ό- 
μιλητοΰ.

κ. Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ: Ή προπαγάν
δα γίνεται μόνο στό όνομα τού γνή
σιου συνδικαλισμού. ’Εσείς κύριε συ
νάδελφε, δέν ξέρω πώς εννοείτε τον 
συνδικαλισμό. Ό συνδικαλισμός νο
είται πάνω σέ υγιή βάση κΓ αήτή τή 
βάση θέλουμε νά θεμελιώσουμε γιά 
νά μπορούμε νά μιλάμε γιά συνδι
καλισμό. Άλλοιώς δέν θά μιλάμε 
γιά συνδικαλισμό (χειροκροτήματα) 
θά μιλάμε γιά παρωδία συνδικαλι
σμού, όπως γινότανε στήν 7ετία.

Άλλά γιά τή σωστή προώθηση ό
λων τών θεμάτων χρειάζεται πάρα 
πολύ δουλειά. Χρειάζεται σωστή 
σύλληψη τών θεμάτων. Καί γιά νά 
γίνη αύτό, δέν είναι δυνατόν νά ά- 
πομονώνονται τά προβλήματά μας 
άπό τό σύνολο τών οικονομικών, κοι
νωνικών καί πολιτικών προβλημάτων 
τής χώρας μας. Χρειάζεται ενεργο
ποίηση μέ μοναδικούς άξονες τά συ μ 
φέροντα τών έργαζομένων καί τις ι
διαίτερες συνθήκες πού επικρατούν 
στήν Τράπεζα. Καί γιά νά τό πετύ- 
χουμε αύτό, πρέπει ή συνδικαλιστική 
μας δουλειά, νά καθορίζεται, μόνο 
άπό εμάς τούς ίδιους. Νά άποκλεί- 
εται, δηλαδή, κάθε έργοδοτική, Κρα
τική ή Κομματική παρέμβαση ή ε
ξάρτηση. Χρειάζεται νά ένωθή τό 
προσωπικό, πάνω στή βάση τής υ
περάσπισης τών ίδιων του τών συμ
φερόντων καί νά όργανωθή γιά τήν 
προώθησή τους. Γ Γ αύτό, στό θέμα 
τής ενότητας όλου τού προσωπικού, 
ή Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συν
εργασία δέν στέκεται μόνο πάνω σέ 
ευχές καί γενικότητες, άλλά συγκε
κριμένα προτείνει τήν ενότητα όλων 
τών συνεπών συνδικαλιστικών δυνά
μεων, πάνω στά παρακάτω σημεία 
κοινής αποδοχής.

1) Αποχουντοποίηση, κάθαρση, 
εκδημοκρατισμός, τόσον στήν Τρά
πεζα, όσο καί στά συλλογικά μας 
πράγματα.

2) Συνδικαλισμός αυτόνομος καί 
άνεξάρτητος άπό όποιαδήποτε ξένη 
παρέμβαση.

3) Συνδικαλισμός άνοιχτός σέ ό
λα τά γενικώτερα προβλήματα τού 
τόπου μας, πού έ'χουν σχέση μέ τή 
δική μας εργασία.

4) ’Ισότιμη συνεργασία καί σε
βασμός τών άπόψεων όλων.

5) Δημοκρατική λήψη όλων τών 
άποψάσεων.

Συνάδελφοι, αυτές είναι οί συγκε
κριμένες προτάσεις τού συνδυασμού 
μας, πού προτείνουμε στούς συνα
δέλφους γιά νά μπορέσουμε νά πε- 
τύχουμε τήν ενότητα στό χώρο δου
λειάς μας. Ευχαριστώ.

Συνάδελφοι4 τό επιτέλους άπερ- 
χομενο Δ.Σ. τού Συλλόγου, βρισκό
ταν πάντοτε στήν άσχημη θέσι νά 
δέχεται πυρά, άπ’ όλες τις κατευ
θύνσεις, σέ όλη του τή θητεία καί νά 
απαντάει πάντα. Κατηγοριότανε γιά 
άντισυναδελφικές ένέργειες, κατευ- 
θυνόμενες ή δικιάς του επινόησης, 
άλλά όπωσδήποπτε δουλειές, πού 
τις καταδικάζει ή πλειοψηφία τών 
συναδέλφων μας. Ή Δημοκρατική 
Συνδικαλιστική Συνεργασία, μελε
τώντας σέ βάθος τό συνδικαλισμό, 
μέσα στό χώρο τής Τράπεζας, δια
πιστώνει, ότι αύτή ή κακοδαιμονία 
οφείλεται στον τρόπο σύστασης καί 
λειτουργίας τού σημερινού συμβου
λίου, καθώς καί στή είδος τού συν
δικαλισμού, πού προσπάθησε νά κά
νει.

Και γινόμαστε σαφέστεροι. Οί υ
ποχωρήσεις στον έργοδότη, τ& λά
θη στον χειρισμό τών προβλημά- 
των, ή καταγγελλόμενη συνοδοιπο- 
ρεία μέ τό στρατιωτικό φασιστικό 
καθεστώς, δεν θά ήταν πραγματι
κότητες, αν συνάδελφοι, οί άρχοντες 
του Συλλόγου δέν έπαγγέλονταν 
συνδικαλισμό ξεκομμένο άπό τά 
κοινωνικά, πολιτικά καί οικονομικά 
■πράγματα τού τόπου μας. (Χειρο
κροτήματα).

, Ακόμα, άν τή γκρούπ, πού ήταν 
Σύλλογος, είχε συγκροτηθή μέ βά
ση κάποιο κοινό πρόγραμμα, πού 
θάχε τό στήριγμά του πάνω στή 
συνείδηση καί τήν άντίληψη τής 
κοινωνικής δομής τών υπαλλήλων.
, Ενα σχήμα μέ κοινά ιδανικά, μέ 
επιδιώξεις συναδελφικές, μέ τουλά
χιστον θεωρητική γνώση τού χώ
ρου, μέ τέλος πάντων κοινή καί ταυ
τισμένη θέση πάνω στά έργαιτκά 
καί υπαλληλικά προβλήματα. Τό 
ττόσο σύμπνοια καί κοινή θέση πάνω 
στά πράγματα είχε έκείνη ή ομάδα, 
φάνηκε άπό τις εκπαραθυρώσεις. 
Κάτι άκόμα. Φοβόμαστε συνάδελ
φοι, ότι γιά κείνο τό σχήμα, δέν 
ήταν οί άντιμαχόμενες άντιλήψεις 
πού τό διάλυσαν, άλλά ή τέλεια έλ
λειψη θεωρητικού υπόβαθρου, ή £ρ- 
σχομανία, ή άπουσία θέσεων πάνω 
στά κοινωνικά φαινόμενα, πού χαρα
κτηρίζουν τή ζωή τών έργαζομένων.

Ή Δημοκρατική Συνδικαλιστική 
Συνεργασία πιστεύει ότι, συνδικαλι
σμός είναι τό κοινωνική φαινόμενο 
πού οργανώνει τούς εργαζομένους 
στήν κοινή πάλη γιά τά δίκια τους. 
Είναι, δηλαδή, τό φαινόμενο τής κοι
νωνικής συμπεριφοράς τών έργαζο
μένων, πού γεννιέται άπό τήν άναγ- 
καιότητα γιά καλύτερη ζωή. Σάν 
τέτοιο, δέν μπορεί ποτέ νά είναι ξε
κομμένο άπό τά προβλήματα τής οι
κονομίας τής χώρας. Ό έργαζόμενος 
είναι ζωντανό κύτταρο τού οργανι
σμού τού λαού. Είναι παράγοντας 
τής εξέλιξης...

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σώρο, 
σάς παρακαλώ έντός τού θέματος.

κ. Γ. ΣΩΡΟΣ: Τό συνδέω μέ τις 
πράξεις τού άπερχομένου Διοικητι
κού Συμβουλίου. Ενδιαφέρουν πολύ, 
τά πάντα τον συνάδελφο. Ή τιμή 
τού ψωμιού, οί έκπαραθυρώσεις στό 
σύλλογό του, οί συμβάσεις μέ τούς 
ξένους, ή οικονομική πολιτική. Τόν 
ενδιαφέρουν όλ’ αύτά, γιατί ή φα- 
μελιά του ζή τις έπιπτώσεις τους. 
Αυτές οί έπιπτώσεις μεταφράζονται 
σέ ζωή, σέ κίνηση, σέ παιδιά, σέ 
σπιτικό, σέ μόρφωση, σέ λευτεριά, 
σέ πρόοδο γι’ αυτόν.

Ή Δημοκρατική Συνδικαλιστική 
Συνεργασία, σέ μιά θεωρητική άνά- 
λυση σάς δείχνει τις διαφορές της 
άπό τά σχήματα καί άπό τό τωρινό 
Δ.Σ. Τά σχήματα, πού βασίζονται 
σέ άρχηγούς...

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σώρο, εί
στε έκτος θέματος.

(Φασαρία, φωνές)

κ. Γ. ΣΩΡΟΣ: Είμαι έντός τού 
θέματος, κύριε Πρόεδρε, δέν κάνω 
καμμιά κατήχηση, συνάδελφοι. Τό 
άρχηγικό μοντέλο, είναι όλότελα ξε
περασμένο. Ή κοινωνική έπιστήμη 
τής μελέτης καί συμπεριφοράς τών 
"Ομάδων τών άνθρώπων τό άπορρί- 
πτει μέ μιά άρχή. Μιά μονάδα φέ
ρει λιγώτερα άπό μιά ομάδα, μέσα 
στήν οποία μετέχει. ’Εμείς, ή Δημο
κρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία, 
λέμε ότι, οί άρχηγοί είναι άνθρωποι 
κοινοί καί εύκολα λαθεύουν. ’Η Δη
μοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργα
σία, γεννημένη άπό δημοκράτες συ
ναδέλφους, πιστεύει καί διακηρύσ
σει, ότι ή ομάδα πού θά διεκδική- 
σει τήν ψήφο σας, σέ άντίθέση μέ τό 
άπερχόμενο Δ.Σ., πρέπει νά έ'χει τά 
παρακάτω χαρακτηριστικά γνωρί
σματα: 1 ) Αποκρυσταλλωμένες ά- 
πόψεις πάνω στά συνδικαλιστικά 
προβλήματά μας, πού είναι προϊόν 
κόπου καί μελέτης καί όχι σαπου
νόφουσκες προεκλογικές.

2) Άμεση σύνδεση τής προβλη
ματικής της μέ τά γενικώτερα προ
βλήματα τού Λαού, πού άρχίζουν ά
πό τό μεροδούλι, μεροφάι καί φθά
νουν στή διασφάλιση τής έλευθερίας 
καί τής δημοκρατίας τής χώρας. 
(Χειροκροτήματα).

3) Τό σχήμα, πού θά ζητήσει 
τήν ψήφο σας, πρέπει νά είναι ά- 
παλλαγμένο άπό άμεσες ή έμμεσες 
συνεργασίες μέ τό στρατιωτικό, 
φασιστικό καθεστώς. (Μήπως είμαι 
έκτος θέματος, παιδιά;) (Χειροκρο

τήματα). Πρέπει νά έχη πρόσωπα 
συνδικαλιστικής άποδοχής μέ σω
στές έργατικές άντιλήψεις καί δη
μοκρατικές έπιλογές. Καί αύτό, για
τί τίποτα δέν άποκλείει, ότι όσοι 
συνεργάσθηκαν μέ τόν φασισμό, 
δέν θά ξανασυμπράξουν μέ και
νούργιους άντεργατικούς κύκλους, 
γιά νά προδώσουν τις συνδικαλιστι
κές έπιδιώξεις τών έργαζομένων.

Τό βασικό αίτημα γιά κάθαρση 
καί έκδημοκρατισμό, φαίνεται ξεκά
θαρα, ότι πρέπει νά λειτουργήσει 
καταλυτικά μέσα άπό τό άναφαίρε- 
το δικαίωμα τής ψήφου σας, συνά
δελφοι. Έφ’ όσον δέν κινούνται οί 
’Επιτροπές γιά τήν κάθαρση, άπο- 
κλεΐστε σείς τούς υπόπτους, μόνοι 
σας, άπό τόν Σύλλογό σας.

4) Τό σχήμα αύτό νάχει γεννη- 
θή άπό άνάγκες, καθαρά κοινωνι
κές, καί νάναι ζημωμένο δημοκρατι
κά, μέ ελεύθερες λειτουργίες καί χω
ρίς παρεμβάσεις άπό πουθενά, μέ 
μόνον γνώμονα τή ζωή τών συναδέλ
φων. Είναι ιξεπερασμένο τό μοντέλο 
τής «ένωσης άτόμων» γιά τήν κατά
ληψη τής έξουσίας, χωρίς κοινές άν- 
τιλήψεις. Διάφορες ενώσεις, μέ γνώ
μονα άσχετα πράγματα, π.χ. τήν ί
δια ηλικία, τήν κουμπαριά, δέν τά 
άναγνωρίζουμε, γιατί δέν έ'χουν κοι
νωνικό χαρακτήρα.

Ρωτάω τούς συναδέλφους, άνθρω
ποι πού τρώγονται μεταξύ τους, εί
ναι ποτέ δυνατόν νά ενώσουν σέ 
πλατειά συμμαχία τούς συναδέλφους 
τους; Ποιος έγγυάται τή συνέπεια 
σ’ αυτήν τήν περίπτωση;

5) Τό σχήμα αυτό νά μή παίρ
νει έντολές άπό πουθενά. ιΝά μήν 
είναι φερέφωνο κανενός χώρου, νάχη 
τήν αυτονομία του. (Χειροκροτήμα
τα), γιατί άλλοιώς καί οπωσδήποτε 
καλύτερα άπό κάθε άλλον, ξέρουν 
οί συνάδελφοι, τόν τόπο δουλειάς 
τους καί άλλοιώς ό κάθε χώρος, έξω 
άπό μάς. Οί συνάδελφοι είναι, σύμ
φωνα μέ τούς ορισμούς, ομάδες πίε
σης καί αυτοί πρέπει νά πιέζουν 
τούς άλλους τούς χώρους, εργοδό
τη, κυβέρνηση, κόμματα, οικονομι
κούς παράγοντες καί όχι νά δέχον
ται αυτοί κατευθύνσεις γιά τά προ
βλήματά τους, άπό χώρους άσχε
τους μέ τήν Τράπεζα.

Άπ’ τά παραπάνω φαίνεται, ότι 
πρέπει νά ελεγχθεί ή συνέπεια, ή 
άνεξαρτησία καί ή αυτονομία κάθε 
σχήματος.

6) Νά είναι σχήμα ένωτικό μέσα 
στούς συναδέλφους καί νά διακηρύσ
σει ότι ή διάσπαση κουβαλάει νερό 
στό μύλο τής εργοδοσίας. Παράλ
ληλα νά βλέπει τά επί μέρους προ
βλήματα τών συναδέλφων καί δυνα
μικά νά πολεμάει γιά τή λύση τους. 
Στό θέμα των μή πτυχιούχων, τό 
τμήμα μας, ή Δημοκρατική Συνδι
καλιστική Συνεργασία, βλέπει τά 
δίκια τους καί προτείνει συγκεκρι
μένες λύσεις. Θά τά άκούσετε στό 
πρόγραμμα. ’Άν τρωγόμαστε μετα
ξύ μας χαίρεται ό εργοδότης. Ή 
διαμάχη μπαίνει στά σωστά της 
πλαίσια, όταν σέ ένιαΐο Σύλλογο οί 
συνάδελφοι, άπαιτοΰν τήν άποκατά
σταση μιάς ζημιάς, όχι βρίζοντας 
τούς συναδέλφους τους, άλλά- πιέ
ζοντας τόν έργοδότη τους.

Τελειώνοντας, ή Δημοκρατική Συν
δικαλιστική Συνεργασία, σ’ άντ ί θέ
ση μέ τό άπερχόμενο Συμβούλιο, 
πιστεύει ότι, ό συνδικαλισμός, εί
ναι φαινόμενο δυναμικό. Ζε,ΐ καί κι
νείται μέσα στούς συναδέλφους, τούς 
ενεργοποιεί καί τούς ξεκαθαρίζει τις 
άντιλήψεις, πάνω στά προβλήματα. 
Ό συνδικαλισμός είναι διαδικασία 
τής άμεσης συμμετοχής στά κοινά, 
είναι ή μέθοδος μέ τήν όποια θά 
κερδηθεΐ ή συμμετοχή τών έργαζο
μένων στό Κέντρο λήψης τής άπό- 
φασης, δηλαδή, στή Διοίκηση, έκεΐ 
πού οί έγκέφαλοι μαγειρεύουν τις 
τύχες μας, τόν τρόπο δουλειάς μας, 
τόν τρόπο πού θά ζήσουμε, χωρίς 
εμείς νά τό ξέρουμε.

Ό σωστός συνδικαλισμός, ό σω
στός προβληματισμός, διαμορφώνε
ται, άπό τούς συναδέλφους, σύμφω
να μέ τις δίκαιες άπαιτήσεις τους, 
σύμφωνα μέ τις άνάγκες τής φαμε- 
λιάς τους καί δέν άναγνωρίζει άν- 
τεργατικές σκοτεινές συμφωνίες. Ή 
Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνερ
γασία, πιστή στό πρόγραμμά της, 
κηρύχνει: Συνεπής συνδικαλιστής ση 
μαίνει ένεργοποιημένος πολίτης.

(Χε ι ροκροτή ματα)

Ή ’Οδοντίατρος — ’Ιατρός 
ΧΡΥΣΑ ΑΘΑΝΑΣIΑΔΟΥ, θυγά- 
τηρ. τού τ. Διενθυντού τής ΕΤΕ 
κ. ’Αντωνίου Άθανασιάδου, με- 
τεφερε τό όδοντιατρεΐον της έπί 
τής οδού Αγίου Μελετίου 82 — 
τηλ. 741.472 καί δέχεται 9.30 
— 1 καί 5.30 — 8.

ΑΝΤ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 

’Οδοντίατρος

οδός Κάνιγγος 7, Β' όροφος 

Τηλ. 630.277, Τιμολ. ΤΥΠΕΤ



fli όριλίαι των αυναδέλφων κατά τάν Γενικήν Σηνέλευαιν
Κύριοι συνάδελφοι, σεβόμενος τάν 
πολύτιμον χρόνον σας, πριν ξεκινή- 
ση ή Γενική Συνέλευσις, Εκανα την 
πρότασιν νά δεχθήτε συντόμευσιν 
των ομιλιών των άγορευτών, οί ό
ποιοι αισίως Εφθασαν στους 40. Τό 
άρνηθήκατε. ’Αποτέλεσμα αυτής 
τής άρνήσεως, ύπήρξεν νά ύποαττή- 
τε 5 όμιλητάς, έπί 3 και μισή ώ- 
ρες.

Εμείς, μή δντες έξ επαγγέλμα
τος συνδικαλιστές, άλλα ό κ. Θεο- 
ψανόπουλος, σε μιά του άνακοίνω- 
ση μάς άποκάλεσε περιστασιακούς, 
εϊχαμεν Ετοιμάσει μίαν ομιλίαν με 
δύο μόνον θέματα. Διότι τά θέμα
τα σήμερα είναι λογοδοσία καί κρί- 
σις έπί τής λογοδοσίας. Άντ’ αυ
τού, άκούσαμεν νά άναπτύσσωνται 
προεκλογικά προγράμματα καί κρί
σεις έπί των κατερχομένων σχημά
των. Αυτό λοιπόν, με υποχρεώνει, 
μέ δύο λόγια νά απαντήσω σε δυο 
τρεις άπό τούς προηγουμένους ά- 
γορευτάς, γιά νά σάς άναγνώσω έν 
συνεχεία τά λίγα πού Εγραψα γιά 
τό Διοικητικό Συμβούλιο.

Χαίρομαι πού μία μερίς τών συ
ναδέλφων, τήν οποίαν Εκπροσωπεί 
ό κ. Θεοφανόπουλος, Εστω καί κα
θυστερημένα αναγνωρίζει δτι υπάρ
χει θέμα, πτυχιούχων καί μή πτυ- 
χιούχων, τό όποιον πρέπει νά άν- 
τιμετωπισθή, άπό τά νέον Διοικη
τικόν Συμβούλιον. Δεν μάς είπεν 
βέβαια, τούς τρόπους. ’Αλλά δέν 
μάς Επαιρνε ϊσως καί ό χρόνος.

Ό κ. Θεοφανόπουλος, λέγει δτι 
εΐναι σφάλμα, τό δτι κατεβάσαμεν 
Ενα αύτοτελές. Ενα αύτούσιον ψη- 
φοδέλτιον μέ μή πτυχιούχους. Τό ί
διο κύριοι συνάδελφοι, γίνεται καί 
στήν ’Αγροτικήν Τράπεζαν. "Οπου 
κατέρχονται καί έκεϊ αύτούσιοι μή 
πτυχιοΰχοι. Καί μάλιστα καί εκεί, 
προΐσταται ό κ. Καφετζόπουλος, 
Πρόεδρος τού άντιστοίχου Συνδέ
σμου καί ό κ. Γρυπάρης, στενός 
συνεργάτης του, άμφότεροι μέλη 
τής Διοικούσης Επιτροπής τής Ο. 
Τ.Ο.Ε.

Δέν έξεκινήσαμεν τυχαία νά φτιά 
ξωμεν τον Σύνδεσμον, οΰτε τυχαία 
κατεβαίνομεν στις αρχαιρεσίες. Δι 
επιστώσαμεν δτι τόσον οί παλαιοί 
συνδικαλιστές, δσον καί οί νέοι τό 
ήγνόησαν τό θέμα. "Αλλοι συνήρ- 
γησαν, άλλοι έσιώπησαν κα ίάλλοι 
έκαρπώθησαν άπό αυτήν τήν διαί- 
ρεσιν τού προσωπικού. Καί είδαμε 
δτι αύτός εΐναι ό μόνος τρόπος νά 
διεχδικήσωμεν τό δίκαιο έάν τό Ε- 
χομεν, διότι κανείς μέχρι τώρα, 
δέν μάς είπε δτι δέν Εχουμε δίκαιο, 
μόνον μάς λέγουν δτι κάνουμε διά- 
σπασιν. Θά σάς άπαντήσω γιά τήν 
διάσπασιν.

Τό δίκιο μας θά τό διεκδικήσω- 
μεν μέ τήν ψήφον σας. "Αλλωστε, 
λόγω τού εκλογικού συστήματος, 
τό μέλλον νά προέλθη Διοικητικόν 
Συμβούλιον, θά Εχη μέσα καί πτυ
χιούχους, θά Εχη καί μή πτυχιού- 
χους.

Κατά συνέπειαν, θά ύποχρεωθή, 
όταν ή συντριπτική πλειοψηφία τού 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εΐ
ναι ή αύτή μέ τήν πραγματική πλει 
οψηφία πού υπάρχει σήμερα στό 
προσωπικό, θά ύποχρεωθή, είτε τό 
πιστεύη ό κ. Θεοφανόπουλος, εί'τε 
δέν τό πιστεύη νά πάρη μίαν θέσιν.

Ό κ. Ρωσέτης, έχαρακτήρισε τον 
κ. Θεοφανόπουλο χουντικό καί ό 
κ. Θεοφανόπουλος είχε χαρακτηρί
σει προηγουμένως χουντικό ολόκλη
ρο τό απερχόμενο Διοικητικό Συμ
βούλιο.

Μ’ δλα αύτά, κατά τό πλεϊστον, 
δσους άνέφερε προσωπικώς, μάς έ- 
κάκισε ό κ. Θεοφανόπουλος, διότι 
δέν έκαρποφόρησεν ή πρότασίς του 
γιά κάθοδον μέ κοινόν ψηφοδέλτιον.

Δέν είμαι εις θέσιν νά αποδείξω 
έάν ύπήρξεν χουντικός ό κ. Θεοφα
νόπουλος, καί έάν ύπήρξαν καί οί 
άλλοι κύριοι χουντικοί. ’Αλλά δταν 
μιά τέτοια κατηγορία εκτοξεύεται 
άπό έδώ επάνω, ποιος έπί κεφαλής 
ένός σχήματος θά έτολμοΰσε νά συ- 
νεργασθή;

Ό κ. Παπάς ώμίλησεν Επίσης, 
διά τό θέμα τών πτυχιούχων καί 
μή πτυχιούχων. Παρέλειψε νά πή Ε
να πράγμα, δτι εις τήν πόρταν τής 
Αιόλου ύπάρχει άνακοίνωσις - προ- 
κήρυξις διαγωνισμού, γιά 30 πτυ 
χιούχους. Καί διερωτώμαι, καί διε- 
μαρτυρύθην εις τήν Διοίκησιν, δια- 
τί ένώ Εχει 1.000, 1.200, πόσους 
Εχει, Επιστήμονας, γιατί δέν έδιά- 
λεξε 30 άπό αυτούς νά τούς βάλη 
εις τήν θέσιν πού θέλει.

Ό κ. Μπαμίχας θά πρέπει νά εύγνω 
μονή τόν κ. Λάσκαρην, γιά τό εκ
λογικό σύστημα. Διότι μόνον μέ αυ
τό τό εκλογικόν σύστημα ύπάρχει 
φόβος νά διασωθή ό κ. Μπαμίχας 
καί κάποιος άλλος άπό τό Διοικη
τικόν Συμβούλιον.

(Θόρυβος
ταυτοχρόνου συζητήσεως)

κ. Θ. Δημητράπουλος : 
Καί Ερχομαι τώρα εις τήν ομιλίαν 
μου. Θά είμαι σύντομος, μέσα στά 
πλαίσια που σάς είχα ζητήσει.

’Αγαπητοί συνάδελφοι. Έδιαβά- 
σαμε στήν Τραπεζιτικήν καί ακού
σαμε καί σήμερα νά άπαριθμοΰν- 
ται τά επιτεύγματα τού ύπό τόν κ. 
Πίσκοπον Διοικητικού Συμβουλίου.

Ή ομιλία τού συναδέλφου Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
"Ηδη, καλείται ή παρούσα Γενική 
Συνέλευσις νά π ροδή εις Εγκρισιν 
τών πεπραγμένων καί απαλλαγή έκ 
τών ευθυνών. Ερωτώ, δμως, τόν κ. 
Πίσκοπον, σέ ποιον ανήκει τό μπρά 
6ο γιά όσα Εγιναν; Κατ’ αυτόν Ε
γιναν. Καί ποιος είναι ύπεύθυνος, 
γιά δσα δέν Εγιναν; Ποιόν κρίνο
μεν σήμερον. Τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον τού Συλλόγου ή τόν κ. Πί
σκοπον; Διότι έάν πρόκειται νά 
κρίνωμεν τό Διοικητικόν Συμβούλι
ον, διερωτώμαι, ποιο Διοικητικόν 
Συμβούλιον θά κρίνωμεν; Τό έκλε- 
γέν κατά τάς αρχαιρεσίας τό 1973 
ή τά λείψανα τού άποδεκατοσθέντος 
άπό τόν αλληλοσπαραγμόν Διοικη
τικού Συμβουλίου;

Καί λέγω άποδεκατοσθέντος, δι
ότι οί έκπαραθυρωθέντες, οί πραι- 
τηθέντες καί οί διαχωρίσαντες τήν 
θέσιν τους Σύμβουλοι, άποτελοϋν 
τό μεγαλύτερον άπό άπόψεως άρι- 
3μοΰ καί τό πιο ζωντανόν άπό άπό- 
ψεως θέσεων πού κατείχαν κομμάτι 
τού Διοικητικού Συμβουλίου. ’Ανα
φέρω ονόματα (Τριετής εΐναι ή θη
τεία τού κ. Πίσκοπου). Μανέας Στ. 
Α' ’Αντιπρόεδρος, Ρωσέτης ’Αλέ
ξανδρος, Γενικός Γραμματεύς, Πα
πουτσής Νικόλαος, Γενικός Γ ραμ
ματεύς, Κονταράκης ’Αντώνιος, ’Α
ναπληρωτής Γενικός Γ ραμματεύς, 
Άσενικός Μιχαήλ, Ταμίας, Μπαμί
χας ’Απόστολος, Ταμίας καί 'Έ
φορος, Τσουδερός Θεόφραστος, ’Έ
φορος Οικονομικού, Λιακόπουλος 
Κωνσταντίνος, Μέλος, Τσαντούλας 
Κωνσταντίνος Μέλος (παρητήθη). 
Έάν δλοι αύτοί ήσαν άχρηστοι ή 
καί Επικίνδυνοι, διά τά συμφέρον
τα τού προσωπικού, δέν φταίνε οί 
ίδιοι, αλλά ό κ. Πίσκοπος πού 
τούς έδιάλεξε γιά συνεργάτες καί 
πού τούς άνεπιστεύθη καίριες θέ
σεις είς τό Διοικ. Συμβούλιον.

Έάν δμως, αποκεφαλισμός τό
σων στενών συνεργατών, Εγινε για
τί ό κ. Π ίσκοπος τούς Εκρινε Επι
κινδύνους γιά τήν δικήν του συνδι
καλιστικόν έξέλιξιν, τότε δικαιολο
γημένα...

Είς τό σημεϊον αύτό, άκολουθοΰν 
Εντονοι διαλογικαί συζητήσεις καί 
αντεγκλήσεις.

κ. Κολιός: (Όμιλεΐ μακράν, 
μή άκουόμενος).

κ. Π ίσκοπος: Κύριε Κολιέ, 
ο,τι εΐσθε Εκτοξεύετε. Τις λέξεις 
αύτές, δχι έδώ μέσα, Εξω άπό τήν 
Τράπεζαν. Είναι ή τρίτη φορά πού 
απευθύνετε τέτοιες ύβρεις προς συ
ναδέλφους, δχι πρός Πρόεδρον τού 
Συλλόγου. Καί δταν τόν άπειλού
σατε μέ βάζα καί μέ σταχτοδοχεία 
στά γραφεία του, ντροπή σας.

κ. Πρόεδρος: Κύριε Δημη- 
τρόπουλε, ή λέξις Επικίνδυνοι, 
δέν έλέχθη, κατά συνέπειαν άνακα- 
λέσατε.

κ. Θ. Δημητράπουλος: 
Τήν λέξιν επικίνδυνοι τήν χρησιμο
ποιώ Εγώ, δέν τήν είπεν ό Πρό
εδρος. Γιά νά άπομακρύνης κάποιον 
σου εΐναι Επικίνδυνος ή ακατάλλη
λος. Δέν δέχομαι διακοπάς, Εγώ 
δέν σάς διέκοψα κ. Πίσκοπέ, δέν 
θά κάνωμεν διαλογικήν συζήτησιν, 
δέν θά άπαντήσωμεν σέ κανέναν.

(Ταυτόχρονοι 
διαλογικαί συζητήσεις)

κ. Θ. Δημητράπουλος : 
Έάν δμως, ή άπομάκρυνσις γιά νά 
μήν πώ άποκεφαλισμός, Επειδή έ- 
δυσαρεστήθησαν οί συνάδελφοι, τό
σον στενών συνεργατών Εγινε διότι 
ό κ. Πίσκοπος τούς Εκρινε Επικιν
δύνους γιά τήν δικήν του συνδικα
λιστικήν έξέλιξιν, τότε δικαιολογη
μένα τού ταιριάζει 6 τίτλος τόν ό
ποιον Εγώ τού δίδω. «Ό Κρόνος 
τού συνδικαλισμού εις τήν Εθνι
κήν Τράπεζαν».

Μή ξεχνάμε Εξ άλλου, πώς οί 
αρχαιρεσίες τού 1971 άνέδειξαν 
Πρόεδρον τόν κ. Γιαννακόπουλον. 
Καί μετά Εναν χρόνον, στήν πρώ- 
την Γενικήν Συνέλευσιν μέ τις εύ-

ίγίες τής τότε Διοικήσεως τής 
Τραπέζης, εύρέθηκε Πρόεδρος τού 
Διοικητικού Συμβουλίου ό κ. Πί
σκοπος. Ένώ ό κ. Γιαννακόπουλος 
χωρίς νά Εχη παραιτηθή άπό τό 
Αιοικητικόν Συμβούλιον, ένεφανί- 
τθη εις τήν πλατείαν τής αιθούσης 
άσκών άντιπολίτευσιν κατά τού Δ. 
Σ., είς τό όποιον ήτο άκόμη άπλοΰν 
μέλος.

κ. Πρόεδρος: Κύριε Δημη- 
-ρόπουλε, διά τήν χρήσιν πού Ελέγ
χεται. Αυτά εΐναι παλιά.

κ. Θ. Δημητράπουλος: 
Ναι, εΐναι τριετής ή θητεία τού κ. 
Πισκόπου. Ένεφανίσθη άντιπολι- 
τευόμενος είς αύτήν ό κ. Γιαννα- 
κόπουλος.

Καί Εάν δλες αυτές οί Εκπαραθυ
ρώσεις Εγίνοντο άθορύβως, θά ήτο 
λίγο τό κακόν. Δυστυχώς, κάθε ά- 
πομάκρυνσιν ήκολούθησαν άλληλο- 
δυσφήμισις, ύβρεις, βαρείαι κατη- 
γορίαι καί άπειλαί προσφυγής είς 
τήν δικαιοσύνην άκόμη.

Ολα αύτά κατέβασαν τόσο χα
μηλά τήν στάθμην τού συνδικαλι
σμού μέσα στήν Τράπεζαν, ώστε οί 
μέν παλαιοί συνάδελφοι ασυνήθι
στοι σέ τέτοιου είδους συνδικαλι
σμό, νά άηδιάσουν καί νά άδιαφο- 
ρήσουν, γιά τά συνδικαλιστικά μας 
πράγματα, οί δέ νέοι νά χωρισθοΰν 
σέ ομάδες, Ετοιμες νά άλληλοσπα- 
ραχθοΰν.

(Θόρυβος
ταυτοχρόνου συζητήσεως)

Γ ιά μάς τούς παλαιούς είναι ά
κατανόητος ή τόση όξύτης κατά 
τήν άσκησιν τού συνδικαλισμού. 
Καί θεωρούμεν ύπευθύνους γι’ αύτό 
δλους τούς συναδέλφους πού άπε- 
τέλεσαν τά σκιώδη Διοικ. Συμβού
λια τού Συλλγου, κατά τήν τελευ- 
ταίαν τετραετίαν. Τούς καλοΰμεν 
δέ, έν δψει άρχαιρεσιών, νά διεξα
γάγουν τόν προεκλογικόν αγώνα, 
μέ εύπρέπειαν, αύτοσεβασμόν καί 
μέ ήπια καί Εντιμα μέσα. Διότι, 
μέ τό ίσχΰον Εκλογικόν σύστημα, 
μετά τάς άρχαιρεσίας Ενδεχομένως 
μερικοί έξ αυτών νά Εχουν έκλεγή 
μέλη, τού νέου Διοικητικού Συμ
βουλίου, δπου θά εΐναι άναγκαία ή 
μεταξύ των αρμονική συνεργασία, 
έάν ό σκοπός των εΐναι ή έξυπηρέ- 
τησις τών συμφερόντων δλου τού 
προσωπικού καί δχι τών άτομικών 
των Επιδιώξεων.

Έπί τών πεπραγμένων τού ά- 
περχομένου Διοικητικού Συμβουλί
ου, άκούσθηκαν καί θά άκουσθοΰν 
καί σήμερα διάφοροι συζητήσεις, 
άπό τούς συναδέλφους όμιλητάς.

Τό Εργο αύτό, τό άφήνω στούς 
έξ Επαγγέλματος συνδικαλιστάς, 
πού δόξα τώ Οεψ άφθονοΰν μέσα 
στήν Τράπεζαν. Τάς ύβρεις, τάς 
συκοφαντίας καί τάς κατηγορίας, 
άφήνω είς τούς Εν τφ Διοικητική 
Συμβουλίω στενούς συνεργάτας, 
καί άσπονδους φίλους τού κ. Πί
σκοπου, οί όποιοι δέν είναι άμέτο- 
χοι τών ευθυνών διά τάς παραλεί
ψεις καί τά σφάλματα πού διεπρά- 
χθησαν ύπό τού άπερχομένου Διοι
κητικού Συμβουλίου, τού οποίου Ε
ξακολουθούν νά εΐναι μέλη.

Σεβόμενος τόν πολύτιμον χρόνον 
σας, θά ήθελα νά ομιλήσω Επί ένός 
μόνον ζητήματος, πού Εχει χωρίσει 
τό προσωπικόν σέ δύο παρατάξεις. 
Σέ πτυχιούχους καί μή πτυχιού
χους. Τί Εκανε γιά νά άποφευχθή 
αύτή ή διάσπασις τού προσωπικού 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον;

Τί Εκανε γιά νά προστατεύση 
τήν τεραστίαν πλειοψηφίαν τού 
προσωπικού, άπό τήν άδικίαν πού 
τού Εγινε, κατά παράβασν, τού ί- 
σχύοντος ’Οργανισμού, στήν μέσην 
ή καί περί τό τέλος τής καριέρας 
του, νά δουλεύη τό ίδιο, νά άποδί- 
δη τό ’ίδιο μέ τούς πτυχιούχους συ
ναδέλφους του, καί δμως νά ύπο- 
λείπεται βαθμολογικώς μέν κατά Ε
ναν τουλάχιστον βαθμό μισθολογι- 
κώς δέ, κατά 35% περίπου;

Τί Εκαναν τά Διοικητικά Συμ
βούλια τού Συλλόγου άπό τό 1971; 
"Οταν έδημοσιεύθη ή ύπ’ άριθ. 36 
) 1971 άπόφασις τού Διαιτητικού 
Δικαστηρίου ’Αθηνών, ή όποια προ- 
έβλεπε τετραετή προώθησιν διά 
τούς πτυχοιύχους συναδέλφους. Έκ 
τών οποίων οί περισσότεροι, ασχέ
τως πρός τό είδος τού πτυχίου καί 
άνευ μάλιστα κρίσεως δχι μόνον 
προήχθησαν είς τόν Επόμενον βα
θμόν, άλλά καί λαμβάνουν καί Ε
πιστημονικόν Επίδομα 15% έπί τού 
μισθού τού νέου βαθμού των, άσχέ- 
τως πρός τήν Εργασίαν πού προσ
φέρουν, είτε δηλαδή ύπηρετοΰν είς 
τήν διεύθυνσιν Μελετών, είτε κό
βουν ένταλματογραμμάτια σέ κά
ποιο γκισέ, ε’ίτε εΐναι δακτυλογρά- 
φοι. "Οχι μόνον δέν άντέδρασαν, 
ούτε σάν άτομα, ούτε σάν σύλλο
γος, ούτε σάν μέλη τής Ο.Τ.Ο.Ε., 
άλλά ούτε καν μάς Ενημέρωσαν, ώ
στε Εντός τής νομίμου προθεσμίας 
Εστω καί σάν μεμονωμένα άτομα 
νά προσφύγωμεν είς τό Συμβούλι
ον τής Επικράτειας, δπως Επρα- 
ξαν οί συνάδελφοι τής ’Αγροτικής 
Τραπέζης, πού πέτυχαν νά έκδοθή 
ή ύπ’ άριθ. 665 τού 1974 άπόφα- 
σις τού Συμβουλίου τής Επικρά
τειας, πού έχαρακτήριζε τήν Διαι
τητικήν Άπόφασιν πού δίδει τήν 
τετραετή προώθησιν παράνομον καί 
άκυρον. Προσπάθεια τής Πολιτείας 
νά νομιμοποιήση διά Νομοθετήμα- 
τος τήν άκυρον αύτήν άπόφασιν 
τού Διαιτητικού Δικαστηρίου ’Α
θηνών, είχε σάν άποτέλεσμα νέαν 
προσφυγήν τών συναδέλφων τής 
’Αγροτικής (Εμείς είχαμε χάσει 
τήν προθεσμία) είς τό Συμβούλιον 
Επικράτειας, δπου είς τήν άναμε- 
νομένην άπόφασιν θά κρίνεται, ή 
Συνταγματικότης τού Νόμου τού
του καί θά Επανεξετάζεται ή νομι- 
μότης τής διαιτητικής άποφάσεως 
περί τετραετούς προωθήσεως.

Γ ιά τήν άδράνειαν τού Διοικητι
κού Συμβουλίου, έπί ένός τόσον 
μεγάλου θέματος, τό άλιγώτερον 
πού μπορεί νά τού καταλογισθή εΐ
ναι: ή βαρεία άμέλεια άνευ έλα- 
φρυντικών.

Λέγω δέ, άνευ έλαφρυντικών, δι
ότι καί ή μετέπειτα θέσις τού Δι
οικητικού Συμβουλίου καί τού κ. 
Πίσκοπου, προσωπικώς, ύπήρξε τό
σον Εχθρική πρός τούς μή πτυχι
ούχους, ώστε ό χαρακτηρισμός βα
ρεία άμέλεια νά εΐναι λίαν Επιει
κής. Πρός θεμελίωσιν δέ, τής άνω- 
τέρω κατηγορίας, άναφέρω τά κά
τωθι: Πρώτον, δταν έπεσκέφθην
τόν κ. Πίσκοπον είς τά Γραφεία 
τού Συλλόγου, νά τού άναγγείλω 
τήν άπόφασιν τού Πρωτοδικείου 
’Αθηνών, διά τής όποιας άνεγνω- 
ρίζετο ή ϊδρυσις καί ή νόμιμος λει
τουργία τού Συνδέσμου τών μή πτυ 
χιούχων, ύπό τήν Επωνυμίαν «Σύν
δεσμος, Λογιστικών, Ταμειακών κ. 
λπ. ύπαλλήλων ΕΤΕ», δέν βρήκε νά

πή ούτε Ενα λόγον συμπάθειας, 
διά τήν κίνησίν μας, άλλά έξετό- 
ξευσεν τήν απειλήν δτι τόσεον αύ
τός δσοιν καί ό προστάτης του, 
τότε Υπουργός Άπασχολήσεως κ. 
Παπαροδπουλος «θά πατάξουν τήν 
κίνησιν», διότι τήν θεωρούν δια
σπαστικήν.

Ένώ δέν βρήκαν οΰτε ό Ενας ού
τε ό άλλος νά ποΰν μίαν λέξιν γιά 
τόν Σύνδεσμον πτυχιούχων, πού εί
χε προηγηθή ή ΐδρυσίς τους καί εΐ- 
χεν Επιτύχει άντιδράσεως μή ύπαρ- 
χούσης, τόσα προνόμοια ύπέρ τών 
συναδέλφων πτυχιούχων καί είς βά
ρος τών μή πτυχιούχων.

Δηλαδή κατά τήν γνώμην τού κ. 
Πίσκοπου, τά προσωπικόν ήταν έ- 
νωμένον τότε πού λόγω τής Δικτα
τορίας δέν μπορούσε νά άντιδράση 
σέ δτι γινόταν είς βάρος του. Καί 
ή διάσπασις άρχίζει άπό τήν στι
γμήν πού οί πολλοί άρχίζουν νά 
άντιδροΰν στήν προνομιακήν μετα- 
χείρισιν τών λίγων. Δεύτερον, ήρ- 
νήθη νά δημοσιεύση είς τήν Τραπε
ζιτικήν τά πρακτικά τής Γενικής 
Συνελεύσεως τού Συνδέσμου τών 
μή Πτυχιούχων, τό όποιον άνέλαβεν 
ό κ. Μπαμίχας καί είπεν δτι θά 
άναφέρη είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν 
καί μετά δέν τό άνέφερε.

Τρίτον, μετά τήν έπελθοΰσαν 
πολιτικήν μεταβολήν, έπεριμέναμεν 
αλλαγήν είς τήν τακτικήν τού κ. 
Πίσκοπου, περιμέναμεν νά ταχθή 
μέ τό δίκιον, μέ τούς πιο πολλούς, 
Εστω καί καθυστερημένα. Άντ’ αύ- 
Γοΰ, άφιέρωσε σχεδόν δύο Εκδόσεις 
τής Τραπεζιτικής γιά νά μάς κα- 
τηγορήση ώς διασπαστάς.

Τού Επιστρέφομεν τήν κατηγορί
αν, καί τού άπαντώμεν, δτι αύτός 
καί τά μέλη τού Διοικητικού Συμ
βουλίου τού Συλλόγου, άπό τά 71 
μέχρι σήμερα εύθύνονται διά τήν 
διάσπασιν αύτήν.

Ό Σύλλογος, άν ένδιεφέρετο 
διά τήν Ενότητα τού προσωπικού. 
Επρεπε νά πρωτοστατήση καί νά 
συμπαρασταθή στις προσπάθειες 
τού Συνδέσμου μή Πτυχιούχων, διά 
τήν άρσιν τής άδικίας πού Εγινεν 
είς βάρος τών πολλών τών μή πτυ

χιούχων, γιά νά σταματήση ή βου
λιμία τού Συνδέσμου πτυχιούχων, 
πού διαρκώς ζητάει.

Χαρακτηριστικώς, σάς άναφέρω, 
τά λόγια τού κ. Χαρισοπούλου, πού 
τόν έπεσκέφθην στις 6.10. Λέει, 
λοιπόν, ό κ. Χαρισόπουλος:

«Καί αύτήν τήν στιγμήν, κύριοι, 
μέσα στό συρτάρι μου, Εχω νέα καί 
πιο τρομερά αιτήματα τών πτυχι
ούχων».

Βγαίνοντας άπό τό γραφεΐον τού 
κ. Χαρισοπούλου, άνέμενεν γιά νά 
είσέλθη ό κ. Πίσκοπος. Είναι γνω
στόν, δτι ύπήρξαν άριστοι αί σχέ- 
σει καί αρμονική ή συνεργασία τού 
κ. Πίσκοπου μέ τόν άποχωρήσαντα 
Σύμβουλον. Είναι λοιπόν δυνατόν, 
νά μήν γνωρίζη ό κ. Πίσκοπος, 
ποια εΐναι τά νέα φοβερά αύτά αι
τήματα τού Συνδέσμου Πτυχιού
χων; Παρακαλώ τόν κ. Πίσκοπο, νά 
πληροφορήση τήν Γενικήν Σύνέλευ- 
σιν, τί είναι αύτά τά νέα φοβερά 
αιτήματα τών Πτυχιούχων. Καί Ε
άν δέν γνωρίζη, ζητώ, σάν Πρόε
δρος τού Δ.Σ. τού Συλλόγου, νά 
έξουσιοδοτηθή άπό τήν παρούσαν 
Γεν. Συνέλευσιν νά πληροφορηθή ύ- 
πευθύνως άπό τούς αρμοδίους πα
ράγοντας, καί προ τών άρχαιρεσι- 
ών δι’ άνακοινώσεως καί διά τής 
Τραπεζιτικής, νά μάς Ενημέρωση 
σχετικώς.

Συνάδελφοι, πιστεύω δτι ή άδι- 
αφορία καί ή ολιγωρία τού άπερ
χομένου Δ.Σ. πάνω στό προναφερ- 
θέν τεράστιο θέμα, εΐναι φανερή, 
ή Εχθρική δέ θέσις πού Ελαβε μό
νον Εναντίον τής κινήσεως τών μή 
πτυχιούχων, αύτός, ό Πρόεδρος «ο
λοκλήρου τού προσωπικού» δπως ά- 
ρέσκεται νά αύτοαποκαλήται, Εχει 
πείσει τούς συναδέλφους, πώς ή 
θέσις αυτού καί δλων τών μελών 
τού άπερχομένου Δ.Σ. δέν εΐναι πιά 
στόν Σύλλογο, άλλά σέ κάποιο γκι
σέ, γιά νά δουλέψουν, Επί τέλους, 
λίγο, καί γιά τήν Τράπεζα. ’Αρκε
τά δούλεψαν γιά τό προσωπικό. 
Δέν θέλουμε άλλες θυσίες έκ μέ
ρους των.

Συνάδελφοι, πολύ θά ήθελα νά 
ήταν διαφορετική ή στάσις τού Δ.

Σ. τού Συλλόγου, πάνω στό μεγά
λο θέμα πού άπασχολεΐ τήν τερα
στίαν πλειοψηφίαν τών συναδέλ
φων, τών μή πτυχιούχων καί νά ά- 
κούγατε σήμερα άπό τό στόμα τού 
κ. Πίσκοπου, δτι χάρη στις ένέρ- 
γειές του εΐχεν έπιτευχθή αύτό πού 
τώρα έπισήμως, άπό τού βήματος 
τούτου θά σάς άναγγείλω.

Συνάδελφοι, πέραν τών δσων ή
δη γνωρίζετε άπό άνακοινώσεις 
μας δτι δηλαδή, ή Τράπεζα, άνα- 
γνωρίζει τήν ϋπαρξιν τού θέματος 
τών μή Πτυχιούχων, τό άντιμετω- 
πίζει μέ σοβαρότητα, καί πραγμα
τοποίησα, ειδικήν, πρός τούτο σύ- 
σκεψιν, είμαι σήμερα είς τήν εύ- 
χάριστον θέσιν νά σάς δηλώσω Ο
τι, τήν 7ην τρέχοντος, έκλήθημεν 
ύπό τής Διοικήσεως, καί μάς έδη- 
λώθησαν, συμπληρωματικώς τά Ε
ξής: 1) Ή τράπεζα δέχεται δτι ή 
ύπό ΐδρυσιν Σχολή, δέν λύει τό 
θέμα τών μή πτυχιούχων. 100 τόν 
χρόνο θά περνάν. Μάς τό είπε ά κ. 
Τζανετάκης. Δηλαδή, τού λέω, κ. 
Ύποδιοικητά, σέ 200 χρόνια θά 
περάσουμε δλοι. Καί άφορά ή Σχο
λή αύτή τούς νεοεισερχομένους. Δι
ότι, Ενας ύπάλληλος πού ύπηρέτη- 
σε, κατά τόν κ. Τζανετάκην, 10, 
15 χρόνια, δ,τι είχε νά μάθη τό Ε
μαθε στήν πράξη. 2) Ή Διοίκησις 
πιστεύει πώς ή λύσις πρέπει νά 
άναζητηθή μέ διάλογο μεταξύ τρα
πέζης καί πτυχιούχων.

3) Πρός τούτο ή Τράπεζα άνέθε- 
σε είς τόν Σύμβουλον αύτής, τόν 
διακεκριμένον Νομικόν καί πρώην 
Διευθυντήν Δικαστικού τής Τραπέ
ζης κ. Σαράτσογλου, νά χειρισθή 
τό θέμα, τών μή πτυχιούχων, έν συ
νεργασία μετά τού Συνδέσμου μας.

4) Ό κ. Σαράτσογλου θά Εχη 
τήν πρώτην συνεργασίαν μέ τόν 
Σύνδεσμόν μας, μεθαύοιρ Τετάρτη.

Συνάδελφοι, άρχίζουμε τήν συ
ζήτηση σάν Σύνδεσμος, μέ τήν ψή
φο σας θά τήν συνεχίσουμε σάν 
Σύλλογος. Εύχηθήτε δλοι νά έπι- 
τύχωμε. Τότε, ή ένότης τού Προ
σωπικού, θά Εχη πραγματοποιηθή, 
άφοΰ θά δοΰν καί οί συνάδελφοι, 
οί πτυχιοΰχοι, πώς πράγματι δέν 
ζητάμε νά τούς άφαιρεθοΰν τά 
προνόμια πού τούς έδόθησαν.

Ή ομιλία του συναδέλφου Σ. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 5ης ΣΕΛ)

ταγμα, Φ.Ε.Κ. 179)74 τεύχος Α') 
ή Διοίκηση τού Συλόγου μας, άδι- 
αφόρησε γιά τόν Ταμειακό Κλάδο, 
έπιτρέψασα τήν αύξησή τους μόνο 
στό Λογιστικό Κλάδο, («Βάλερ»)-ά 
πό 1)7)74), σάν νάταν οί Ταμει
ακοί, δεύτερης διαλογής ύπάλληλοι.

Τό γεγονός τούτο καί μόνο, στά
θηκε ικανό, γιά νά κινηθή μιά μεγά
λη μερίδα Ταμειακών, σάν πυρήνας, 
πρός δημιουργία ξεχωριστού Συλ
λόγου τών Ταμειακών Ύπαλλήλων. 
Πήγαινε πολύ ν’ άνεχθοΰν μιά τέ
τοια ζημιά, καί μάλιστα άπ’ τόν ϊ- 
διο τό Σύλλογο. Άλλά συγκρατήθη
καν, μπροστά στή σκέψη, μιάς δεύ
τερης ζημιάς, μεγαλύτερης άπ’ τή 
πρώτη: Τής διασπάσεως. Τελικά, 
άτόνισαν τήν κίνησή τους, χωρίς νά 
δώσουν συνέχεια σ’ αύτή, πλήν δ
μως, γεύτηκαν δλες τις συνέπειες 
μιάς ολόκληρης χαμένης χρονιάς, 
ώσπου ("Εγκριση Α.Σ. Εργασίας 
19)5)75) καταργήθηκαν, Επιτέλους, 
οί ’Οργανικές θέσεις μέχρι τόν 
Τμηματάρχη Β'.

3) Άλλά καί στό θέμα χορηγή- 
σεως Επιδόματος άνθυγιεινής Εργα
σίας, τό Συμβούλιο πού άπέρχε- 
ται, Εδειξε —αν μή τί άλλο— ο
λιγωρία. Αδιαφόρησε, δηλαδή, κα
τά τρόπο άπαράδεκτο, στό δτι τού 
Επιδόματος τούτου, τής άνθυγιει- 
νής Εργασίας, πριν άπό όποιουσδή- 
ποτε άλλους συναδέλφους, δικαιοΰν- 
το οί διαχειριστές, γενικά, (Ταμει
ακοί, «Τέλλερς Όν-λάϊνς»), καθώς 
καί οί καταμετρητές, άφοΰ είναι Ε
πιστημονικά παραδεδειγμένο, πώς 
ό μεγαλύτερος φορέας τών μικροβί
ων, εΐναι τό χαρτονόμισμα.

Κι’ δμως, τούτο άγνοήθηκε παν
τελώς, κι’ Εμπρακτα μάλιστα, μέ 
τήν άνακοίνωση τού Συλλόγου μας, 
τής 11)9)75 τρ. Ε. πού υποδεί
κνυε σάν πρώτο θέμα στήν ήμερησία 
διάταξη τής Συνελεύσεως, τήν κί
νηση τής διαδικασίας, σχετικά, γιά 
τή χορήγηση Επιδόματος άνθυγιει- 
νής Εργασίας 20%, μόνο στις δια- 
τρήτριες τού τμήματος μηχανογρα- 
φήσέως. Οί Ταμειακοί, οί «Τέλ
λερς»,οί ”Ον-λάϊνς», κι’ οί Κατα
μετρητές; Αύτοί ήταν φαίνεται άπ’ 
άλλο άνέκδοτο...

4) Γίνεται λόγος, γιά κοινή ά- 
γορά, κ. συνάδελφοι, περισσότερο 
άπό Ενα χρόνο, τώρα, καί θάπρεπε 
νά Εννοούμε, δχι μόνο υποχρεώσεις 
άλλά καί άηαιτήσεις. Φρόντισε πο
τέ, ή άσχολήθηκε ή Συλλογική μας 
Διοίκηση, μέ τά Επιδόματα διαχει- 
ρήσεως, σ’ δλες τις κατηγορίες 
της, άπό Τεμειακό, «Τέλλερς», 
«Όν-λάϊνς», μέχρι καταμετρητή; 
Ένδιαφέρθηκε νά μάθη, στά προηγ
μένα Κράτη, τής Εύρωπαϊκής Κοινό
τητας, μέ τί Επιδόματα καλύπτον
ται οί άντίστοιχες θέσεις, στις δι
κές τους Τράπεζες;

5) Ή σιωπή τής άδιαφορίας σέ 
βάρος τών: Ταμειακών, τών «Τέλ
λερς», τών «Όν-λάϊνς», τών «Τσίφ-

τέλλερς», τών Προϊσταμένων ’Εσω
τερικών Διαδικασιών, καί τών Κα- 
ταμετρητών άκόμη, ϊσχυσε καί στήν 
Εφαρμογή άκόμη, τής Εξομοιώσεως, 
—γιατί Ετσι λαθεμένα Εφαρμόζεται 
στή Τράπεζα τής Ελλάδος,— δταν 
Επεβλήθησαν κρατήσεις στά Επιδό
ματα διαχειριστικών λαθών, λές καί 
οί ύποχρεώσεις τών παθόντων, ο
σάκις συμβαίνει κάτι τέτοιο, μειώ
νονται κατά τό ποσοστό τών κρατή
σεων, ή λές καί πρόκειται νά τούς 
δοθή μεγαλύτερη σύνταξη, ή άλλο 
τί.

Κ Γ δμως, σάν κεκτημένο δικαίω
μα, μπορούσε νά παραμείνη χορη
γούμενο, χωρίς κρατήσεις, ή νά 
τεκμηριωθή στό γεγονός, δτι ή Τρά
πεζα τής Ελλάδος, δέν Εφαρμόζει 
τις Νέες Διαδικασίες.

6) Καταργήθηκαν οί ’Οργανικές 
θέσεις, μέχρι τόν Τμηματάρχη Β' 
καί αύξήθηκαν άπό τόν Τμηματάρ
χη Α' καί άνω, άν άλογα.

Τούτο, φαινομενικά, παρουσιά
ζεται σάν Επίτευγμα. Έρωτάται δ
μως: Τί Ενέργειες Εγιναν γιά τήν 
πλήρωση τών νέων θέσεων, πού δη- 
μιουργήθηκαν στις μεγάλες βαθμί
δες, σύμφωνα μέ τις νέες τροπο
ποιήσεις;..

7) Ή άνακοίνωση (No 18.) 19. 
9.74), μάς γνώριζε «εύχαρίστως», 
δτι τό Δ.Σ. τής Τραπέζης, ένέκρι- 
νε τήν καταβολή διαφορών ύπερωρι- 
ακής άμοιβής, άπό τόν συνυπολο- 
γισμό στις τακτικές άποδοχές μας, 
τών πάσης φύσεως Επιδομάτων, καί 
Εξέφραζε, μάλιστα, «λύπη» γιά τήν 
ολιγωρία τών προηγουμένων Διοι
κήσεων τού Συλλόγου μας, γιά δ,τι 
χάθηκε, προ τής τελευταίας πεντα
ετίας. Δέν μάς γνώριζε δμως, ή 
άνακοίνωση, άπό πότε μτρήθηκε ή 
πενταετία αύτή, γιά τά δικαιώμα- 
τά μας; Άπ’ τό 1966, πού θάπρε
πε νά μετρηθή, άν τό φρόντιζε ή ύ
πό κρίση Διοίκηση, ή άπό τό 1971, 
δπου καί τελικά μετρήθηκε; "Αρα, 
τό μερίδιό της στήν εύθύνη γιά τήν 
ολιγωρία, πού Επικαλείται ή άνα
κοίνωση, τώχει κι’ ή παρούσα άπερ- 
χομένη διοίκηση, ό ήγέτης τής ο
ποίας, μάλιστα, θά μπορούσε νά 
καλύψη θαυμάσια, άλλα 4 χρόνια, 
άπ’ τό 1971 καί πριν!

8) Μέ τήν Εφαρμογή τών Νέων 
Διαδικασιών, δημιουργήθηκε, «ντε- 
φάκτο», μιά νέα κατάσταση: Ή Εγ
κύκλιος Διοικήσεως (Σειρά Α' Ά
ριθ. 19)2.7.71 περί Εκσυγχρονι
σμού Καταστημάτων—Στελεχώσεως 
Αύτών), μιλά σαφώς καί άπερίφρα- 
στα: Γιά «ολοκληρωμένα στελέχη», 
γιά «έξειδικευμένη Εργασία», γιά 
«ταχεία περαιτέρω Εξέλιξη», γιά 
«ύπευθύνους θέσεις», γιά «καθήκον
τα ύπευθύνου πρωτοβούλου διαχει
ριστικής δράσεως», καί δίνει δι
καιώματα ύπογραφών, μάλιστα, Ε
πί άπεριορίστων ποσών. Χορηγεί 
άκόμα καί Επιδόματα Εξειδικευμέ- 
νης Εργασίας. ΚΓΕνώ διαθέτει κα
θήκοντα «Τέλλερς,», «Όν-λάϊνς» σέ 
ύπαλήλους, όποιυδήποτε Κλάδου,

στό Λογιστικό ύπάλληλο, αφήνει 
τό δικαίωμα νά γίνη καί Διευθυντής 
Καταστήματος, αν ή Εξέλιξή του τό 
πρέπει, στόν Ταμειακό τό άφαι- 
ρεϊ, άκολουθώντας τά παλαιά ε’ι- 
ωθότα τών διακρίσεων.

"Ετσι Εμφανίστηκε (Εξ άνάγκης) 
ή δημιουργία τρίτου Ενιαίου Κλά
δου, άν δέν άπαιτήθηκε ή κατάργη
ση τών δύο ύφισταμένων σ’ δ,τι ά
φορά, τουλάχιστον, τις Νέες Δια
δικασίες. Τί Επραξε λοιπόν, ό Σύλ
λογος πού κρίνεται, σήμερα, γι’ 
αύτό; "Αραγε, τό μελέτησε ποτέ;..

9) Ή ϊδια Εγκύκλιος, πάντοτε, κ. 
συνάδελφοι, άναφέρει καί τό χρο
νικό δριο θητείας στις Νέες Διαδι 
κασίες, πού τό καθορίζει μέχρι τού 
Λογιστή Β'. Ή λεπτομέρεια δέν εΐ
ναι τυχαία. Τό νόημά της θεμελιώ
νεται σέ βάσεις ύγείας γιατί δταν 
Ενας άνθρώπινος νοΰς άσχολεΐται 
μέ ύπερκαθήκοντα, «πού βάσει τής 
παλαιάς διαδικασίας, ήταν κατα
νεμημένα σέ πλείονα τού ένός όρ
γανα», δπως δέν παραλείπει νά τό 
ύπογραμμίση ή ϊδια ή Εγκύκλιος 
Διοικήσεως, σημαίνει πώς κρίνεται 
Επικίνδυνο στήν ύγεία του, νά συ
νέχιση περισσότερο, καί τούτο εί
ναι σέ θέση νά τό πιστοποιήσουν, 
κάλλιστα, δσοι άσχολοΰνται στις 
Νέες Διαδικασίες, γενικά. Τί επρα
ξε δμως, ή συλλογική μας έκπροσώ- 
πιση, γιά τήν πιστή Εφαρμογή τών 
Εγκυκλίων, τουλάχιστον;..

10) Οί Νέες Διαδικασίες Εφαρ
μόζονται άπό 5ετίας , τώρα. Τά έ- 
πιδόματά τους, καί ειδικά τών 
«Τέλλερς-Όν-λάϊνς» μοιάζουν μέ 
πινάκια φακής. (400 δρχ. μεΐον 
κρατήσεις). "Εμαθα, σήμερα, δτι 
κυκλοφόρησε νέα Εγκύκλιος, ή οποία 
αύξάνει τό Επίδομα αύτό κατά 200 
δρχ. έπί πλέον, γι’ αύτούς πού Ε
χουν άσκήσει τά καθήκοντά τους, 
εύδοκίμως. Επί 2ετίαν καί υστέρα. 
Αύτό δέν εΐναι σωστό. Διά λόγους 
άξιοπρεπείας, καθαρά, θάπρεπε νά- 
χαν καταργηθή, άν δέν γινόταν ν’ 
αυξηθούν. Άλλά γιά νά πραγματο
ποιηθή κάτι τέτοιο, χρειαζόταν Εν
διαφέρον, μέριμνα Συλλογικού ορ
γάνου, πού δέν τό φρόντισε ποτέ, 
γιατί, ϊσως δέν τό βρήκε Ενδιαφέ
ρον...

Καί θά κλείσω τήν ομιλία μου, 
κ. συνάδελφοι, Εκφράζοντας πίκρα, 
γιά τήν Ελλειψη φαντασίας, σ’ Ενα 
γενικό θέμα, ποϋχει άπασχολήσει 
θετικά ήδη, άλλους Συλλόγους συνα
δέλφων, τόσο στήν Εθνική, δσο καί 
στήν Αγροτική, καί πού άφορά: 
α)Τήν πριμοδότηση τών έξερχομέ- 
νων συναδέλφων καί β) Τήν χορή
γηση χρηματικού δώρου, σάν προι
κοδότηση, στά κορίτσια τών συνα
δέλφων πού παντρεύονται.

Καί οί δύο περιπτώσεις, θάπρε
πε νά χρηματοδοτούνται, άπ’ τά 
διαθέσιμα τού Συλλόγου μας, δσο 
εΐναι έφιγτό, άντί νά τείνουν σ’ ά- 
ποθησαυρισμό!

Σάς ευχαριστώ.



Αί όμιλίαι των οσναδέλφων κατά τάν Γενικόν Συνέλευοιν
Ή ομιλία τού συναδέλφου Α. Σ A Ρ Ρ Η Ή ομιλία τού συναδέλ. ΑΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Συνάδελφοι, χαιρετίζω την παρου
σία σας απόψε στη Συνέλευσή μας 
και με χαρά βλέπω δτι, σιγά - σι
γά, μεγαλώνει ή παρουσία μας, μέ
σα σ’ αυτό τό χώρο Συγκέντρωσης 
που συζητοΰνται πράγματα καυτά 
καί παίρνονται άποφάσεις πού έ
χουν άμεση σχέση με τις τύχες μας.

Συνάδελφοι, είχαμε την δυστυχία, 
άπόψε, να άκούσουμε τόν πτωχό α
πολογισμό των άπερχομένων, άλλά 
άκοΰμε καί ένα πλήθος κατηγοριών, 
άπ’ όλους σχεδόν, και προς όλους 
για χουντικές συμφωνίες καί συμπο- 
ρεύσεις, για μυστικές διασυνθέσεις, 
για εκμετάλλευση ιδιοτήτων καί 
τόσα άλλα. Θέλω να σάς ρωτήσω: 
Γι’ αυτό βγάζουμε μέ την ψήφο μας, 
αυτούς τούς άνθρώπους; Γιά νά μάς 
παρουσιάζουν αυτό τό χάλι; ’Α
σφαλώς όχι. ψηφίζουμε μέ ειλικρί
νεια καί άγαθότητα την ομάδα εκεί
νη, πού μέ προσωπική εκτίμηση, νο
μίζουμε, ότι θά υποστήριξή τά συμ- 
φέροντά μας. Καί δυστυχώς για μάς, 
για τούς άνθρώπους πού ψηφίσαμε, 
μαθαίνουμε ένα σωρό αμαρτίες.

Δέν είναι συνδικαλισμός αυτός, 
συνάδελφοι. ’Από τόν ορισμό του, 
συνδικαλισμός, είναι ένα σύνολο ε
νεργειών, για την υπεράσπιση ε
παγγελματικών συμφερόντων, ύπό 
’Οργανωμένων ‘Ομάδων. Βλέπουμε 
λοιπόν, ότι ό συνδικαλισμός στην 
έννοιά του, στόν ορισμό του, θέλει 
2 προϋποθέσεις. Πρώτον, την υπερ
άσπιση των συμφερόντων μας, καί 
δεύτερον, την οργανωμένη ομάδα.

θά πίεζα πολύ τόν έαυτό μου 
για νά δεχθώ ότι, τό Συμβούλιο 
πού άπέρχεται υπεράσπισε τά συμ- 
φέροντά μου, άν θά μπορούσε έκεί
νο νά μέ πείση ότι ήταν μιά οργα
νωμένη ομάδα. Φοβάμαι, όμως, ό
τι μόνον αυτό δέν ήταν.

Θυμόσαστε, συνάδελφοι, κατά 
καιρούς, κάτι περίεργες παραιτή
σεις, κάτι διαφωνίες, κάτι εκπαρα
θυρώσεις, πού στο σύνολό τους, δι
έλυσαν, κυριολεκτικά, κάθε έννοια 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνάδελφοι, μάς είπε ό κ. Πρό
εδρος ένα πλήθος έπιτευγμάτων, 
πού στο μεγάλο τους μέρος ήταν 
οικονομικά, έξομοίωσις, γιά όσους 
τη δέχονται, στό ενεργητικό τού Δ. 
Σ. αϋξησις ’Επικουρικού, υπολογι
σμός επιδομάτων, τά δώρα, παιδι
κή μέριμνα, τουριστικά, καύσιμα κ. 
λπ. Τί έχει όμως νά μάς παρουσί
αση τό Συμβούλιο πού φεύγει στόν 
άλλο μεγάλο τομέα τής δράσης του 
τόν ήθικό καί άξιοκρατικό; Μέ τί 
κέφι θά δουλέψη ό συνάδελφος, ό
ταν ένα πλήθος αδικιών τόν περι- 
τριγυρίζη; "Οταν ή ρουσφετολογία 
καί ή άνιση καί άδικη μεταχείριση 
κοντεύει νά γίνη καθεστώς στό χώ
ρο μας; Ή πίκρα του αύτή, νομί
ζεις κ. Πρόεδρε, ότι μπορεί νά τήν 
άπαλύνη τό Κατοστάρικο πού θά 
τού δώσης; "Αν πίστεψες καί πι- 
στεύης, άκόμα, κάτι τέτοιο, γελιέ 
σαι. ’Εκτός άν απευθύνεσαι πρός 
τούς συναδέλφους εκείνους, πού οί 
σκέψεις τους καί οί άνησυχίες τους 
αρχίζουν καί τελειώνουν στό πώς 
θά βάλουν μιά δεκάρα στη τσέπη 
τους, γιατί δυστυχώς, ύπάρχουν 
καί τέτοιοι συνάδελφοι. Μά αυτοί, 
δέν είναι τώρα έδώ. Είναι στην ά- 
ναπαυτική πολυθρόνα, στό σπιτάκι 
τους καί απολαμβάνουν τό χαζοκού
τι τους.

"Επρεπε νά έπικρατήση στό χώ
ρο τής δουλειάς μας, ή ήθική άμοι- 
6ή τού συναδέλφου. "Επρεπε νά έ· 
πικρατήσηή αξιοκρατία, καί αυτά 
τά δυο μαζί, φέρνουν πίσω τους 
καί τά οικονομικά τους άποτελέ- 
σματα. Πρόσφατα, μικρόβαθμος υ
πάλληλος, κατέλαβε θέσι Προϊστα
μένου, εις τήν Διοίκηση καί έβούί- 
ζαν οί διάδρομοι, μέ τά σχόλια καί 
τήν πίκρα τών συναδέλφων. Δέν θέ
τω σέ άμφισβήτηση τήν άξιωσύνη 
τού συναδέλφου, έρωτώ όμως τό Δ. 
Σ. "Εχει ύπ’ όψιν του τήν περίπτω
ση; "Αν όχι, λυπάμαι. "Αν ναι, τί 
έκανε. Καί άν έκανε, γιατί δέν μάς 
τόπε. "Αν συμφωνή, θέλω νά ρω 
τήσω.

’Από τό πλήθος τών συναδέλφων 
πού έχουν βαθμό ύποτμηματάρχου 
και άνω, δέν ύπήρχε άλλος ισάξιος 
ή καί καλύτερος; Τό παράδειγμα, 
συνάδελφοι, ήταν πρόσφατο, γι’ αύ 
τό έκανα καί χρήση. Υπάρχει πε
ρίπτωση νά σφάλλω, άλλά είμαι 
σίγουρος, ότι ύπάρχουν εκατοντά
δες τέτοιων περιπτώσεων, πού σέ 
κάποιες θά έχω οπωσδήποτε δίκιο. 
"Εχω πεισθή συνάδελφοι, ότι μέσα 
στό χώρο μας, δέν εδραιώθηκε μέ 
χρι σήμερα, ένας υγιής συνδικαλι
σμός. Φυσικά, ύπάρχουν αϊτια γε
ν ικώτερα, πού ξεφεύγουν άπ’ τ'ις 
δυνατότητες τις δικές μας.

Γιατί εΐναι γεγονός, ότι οί άθλι
ες συνθήκες, στήν μακρόχρονη πο 
ρεία τής έργατοϋπαλληλικής εξέλι
ξης, άπό τότε πού πρωτοφάνηκε ό 
βιομηχανικός καπιταλισμός, μέχρι 
σήμερα, ήταν ή αιτία, γιά νά μήν 
μπορή ό συνδικαλισμός νά άσκή τή 
σωστή έπιρροή του. Καί αυτό, για
τί οί μισθωτοί, εμείς, βρισκόμαστε 
στις κατώτερες θέσεις τού Κοινωνι
κού Υποβάθρου, καί έχουμε μείνει 
μόνοι μας καί άνυποστήρικτοι σέ 
κάθε διαπραγμάτευση καί συζήτη
ση, μέ τόν στυγνό εργοδότη μας. 
Πρέπει όμως, συνάδελφοι, νά πά-

ψουμε έπί τέλους νά σκύβουμε τό 
κεφάλι μας, καί νά τρώμε καρπαζι
ές. Πρέπει νά άποβάλουμε τό φόβο 
μας, νά συνειδητοποιήσουμε ότι εί
μαστε οί ισχυροί, νά ξεφύγουμε ά
πό τίς κατώτερες θέσεις, νά πά
ρουμε μέρος στά Κέντρα εκείνα πού 
παίρνονται εξουσιαστικές άποφάσεις 
γιά μάς.

Πρέπει νά προσπαθήσουμε νά 
ξεφύγουμε άπό τόν συνεχή εφιάλτη 
τής δυστυχίας καί νά πετάξουμε 
τήν άθλιότητά μας, καί τήν κακο
μοιριά μας, νά παίξουμε αποφασι
στικό ρόλο, στήν ’ίδια μας τή βελ
τίωση, τή βελτίωση τή δίκιά μας. 
Μόνο έτσι θά ξυπνήσουμε. Μόνον 
μέ τέτοιους άνθρώπους θά πάμε 
μπροστά καί μόνο σέ τέτοια ά
τομα μπορούμε νά έχουμε εμπιστο
σύνη. Γ ιατί, τότε, όλοι μας, θά εί
μαστε Δ.Σ. τού Συλλόγου. Γ ιατί, 
τότε, όλοι μας, θά άποφασίζουμε 
γιά τήν ίδια μας τήν τύχη. Γ ιατί, 
τότε, δέν θά έχη κανένα νόημα,, 
ποιο Δ.Σ. θά φύγη καί ποιο θά έρ- 
θη. Γ ιατί θά είμαστε όλοι ίδιοι καί 
στό μόνο πού θά διαφέρουμε, θά 
εΐναι τό τυπικόν όνοματεπώνυμον.

Συνάδελφοι, ένα σοβαρώτατο θέ 
μα, πού χρόνια τώρα, περιμένει 
μιά λύση, μάς τό άφήνει κληρονο
μιά τό άπερχόμενο Συμβούλιο. Εΐ
ναι ή Ένωση τών συναδέλφων ’Ε
θνικής καί ’Αθηνών. 22 χρόνια τώ
ρα, δύο ισχυροί εργοδότες έγιναν 
ένας, ενώνοντας τήν περιουσία τους 
καί εμείς, πού φτιάξαμε αύτή τήν 
περιουσία τους, είμαστε χωρισμέ
νοι. Καί τό χειρότερο. ’Αντί νά δη- 
μιουργοΰνται συνθήκες καί κατάλ
ληλες προϋποθέσεις γιά τήν ένωσή 
μας, βλέπανε μιά αδιάλλακτη τα
κτική, άπό μέρους τών άντιστοίχων 
Διοικητικών Συμβουλίων, καί ένα 
διαρκές ύβρεολόγιο μεταξύ τών κ. 
κ. Πίσκοπου καί Γκιτάκου.

Δέν μέ ενδιαφέρει νά καταλογί
σω ευθύνες, γιατί έχω άντιληφθή, 
ότι φταίνε καί οί δυό, άλλά εγώ, 
δέν μπορώ νά κρίνω τό Δ.Σ. τής 
Τ ραπέζης ’Αθηνών. ’Εγώ θέλω νά 
ρωτήσω, μαζί μέ τόσους συναδέλ
φους, τό δικό μας Συμβούλιο. ’Α
λήθεια, δέν μπορούσε νά βρεθή τό 
κοινό σημείο επαφής, νά μείνουνε 
στήν άκρη τά πείσματα καί οί ε
γωισμοί καί νά γίνουμε ένας Σύλ
λογος, ένα Ταμείο Υγείας, ένα Τα
μείο γιά τή σύνταξή μας; Μά ο
πωσδήποτε, μπορούσαμε, συνάδελ
φοι) άλλά δέν θέλαμε. "Ας φροντί
σουμε, λοιπόν, όσο πιο γρήγορα 
μπορούμε, γιά τήν ‘Ένωσή μας. 
Δέν έχουμε νά μοιράσουμε τά άμ- 
πέλια μέ τούς συναδέλφους τών ’Α
θηνών. Καί άν ύπάρχουν κατάλοιπα 
άπό μίση, πάθη καί άδιαλλαξίες, 
νά τά πατάξουμε. Δουλεύουμε μ, 
αυτούς δίπλα - δίπλα καί μ’ αυ
τούς πρέπει νά. λύσουμε τά προ- 
βλήματά μας.

Στήν κληρονομιά πού μάς άφή- 
νει τό Δ.Σ., εΐναι καί ό ^Οργανι
σμός, ό χιλιοβασανισμένος, αυτός 
’Οργανισμός. Μάς είπε ό κ. Πρόε
δρος, ότι προχωράει . Δέν μάς εί
πε όμως, πρός τά πού πάει. Για
τί σίγουρα, οδηγείται στόν γκρε
μνό. Θά παρακαλοΰσα νά πέση 
στόν γκρεμνό, νά ησυχάσουμε ε
μείς, γιά νά μπορέσουμε νά φτιά
ξουμε έναν καινούργιο ’Οργανισμό, 
σωστό, επιστημονικά θεμελιωμένο, 
ρεαλιστικό καί προπάντων, δημο
κρατικό. Κάτι πού λείπει άπό τόν 
ίσχύοντα.

(Χειροκροτήματα)
Συνάδελφοι, βασικό στοιχείο, γιά 

καλά αποτελέσματα, αποτελεί ή έ- 
νότητα τού προσωπικού. Μή γινό
μαστε φορείς διαλυτικών καί δια
σπαστικών εννοιών καί αιτημάτων. 
Τίς μικροδιαφορές μεταξύ μας θά 
τίς βρούμε, άρκεΐ νά τό θελήσουμε. 
Δέν εΐναι εχθροί μας οί συνάδελφοι 
τής άντίστασης. Δέν εΐναι εχθροί 
μας οί συνάδελφοι τού Νόμου, οί

Συνάδελφοι,

Δέν θά σάς κουράσω, θά πώ λί
γα πράγματα, άπ’ αυτά πού πέσα
νε στήν άντίληψή μου στήν διάρκεια 
τής Βχρονης έργασίας μου στήν ’Ε
θνική Τράπεα, σχετικά μέ τίς ένέρ- 
γειες, τίς εμφανίσεις καί τίς μεθό
δους τού Διοικητικού μας Συμβου
λίου.

Εΐναι κρίμα συνάδελφοι νά μα
ζευόμαστε έδώ καί νά λειτουργού
με συνδικαλιστικά όλοι μας σά 
συνέλευση κάθε 2 χρόνια. Ποιές 
γνώμες; πόσες κριτικές; θετικές 
ή άρνητικές, πόση ενεργοποίηση 
τού έργαζόμενου; μπορούμε νάχου- 
με σέ 5—6 ή καί 7 ώρες στά 2 
χρόνια πού συναντιόμαστε; Εΐναι 
λυπηρό, συνάδελφοι, νά άφήνουμε 
τίς τύχες μας νά ρυθμίζονται άπό 
τόν εργοδότη, τό κράτος, τήν αστυ
νομία πολλές φορές, καί άπό ένα 
ύπερσυγκεντρωτικό όργανο πού λέ- 
λεται διοικητικό συμβούλιο, πού ό- 
το καί καλό καί άξιο νά εΐναι άπο- 
κλείεται νά έκφράζει τίς θελήσεις 
όλου τού προσωπικού πού εργάζε
ται γιά τήν Εθνική Τράπεζα.

Πτυχιοΰχοι, οί ’Επιθεωρητές, οί ά- 
ναλυτές καί τόσοι άλλοι πού τυγ
χάνουν ώρισμένων ευεργετημάτων, 
στόν χώρο μας.

Αυτά τά βρίσκουμε, άν δείξουμε 
κατανόηση καί λογική. "Ολοι μαζί, 
άνήκουμε στήν τάξη τών εργαζομέ
νων καί έχουμυε ένα μοναδικό έ- 
χθρό μας. Τόν Εργοδότη, καί τό 
Κεφάλαιό του, πού άγκαλιασμένοι 
μαζί, Εργοδότης καί Κεφάλαιο θέ
λουν νά σώσουν τό πετσί τους, γδέρ 
νοντας τό δικό μας.

Τά μέσα πού μετέρχονται εΐναι 
παληά, περισσότερη καταπίεση, 
τρομοκρατία, περισσότερη εκμετάλ
λευση καί περισσότερη διάσπαση 
τού εργατοϋπαλλήλου. "Ας μή μάς 
κοροϊδέψη, λοιπόν, κάνοντάς μας 
συμμάχους του. "Ας μείνουμε ένω- 
μένοι, δπως είναι όλοι οί έργοδό- 
τες σέ κάθε γωνιά τής γής.

Συνάδελφοι, τό Δ.Σ, παρά τίς 
κάποιες άνησυχίες του, άφησε κε
νά, άπόδειξις ότι δέχεται άπόψε έ
να καταιγισμό κατηγοριών. "Αν μάς 
πή δημόσια, ότι άποσύρεται, άς 
δεχθούμε ότι έκανε ό,τι μπορούσε, 
καί άς τό χειροκροτήσουμε, έστω 
καί τυπικά. ’Ενδεχομένως, μ’ αυτόν 
τόν τρόπον, νά μήν ύποστή τήν γεύ
ση τού νικημένου. Εμείς, όμως, τί 
κάνουμε, συνάδελφοι; Κάνουμε σω
στή δουλειά; ‘Ο συνδικαλισμός, ό
πως σάς είπα, εΐναι δύσκολο πρά
γμα. Στό χώρο μας, δέν πρέπει 
νά έπικρατήση ό κλασσικός συνδι
καλισμός, πού αποτελεί μιά κάποια 
άρχαίγονη μορφή, άλλά θά πρέπη 
νά περάση ό συγχρονισμένους, ό
πως άλλοιώς λέγεται νεωτεριστικός 
συνδικαλισμός.

Κάτω άπό αύτή τή μορφή, τά ση 
μερινά συνδικαλιστικά συνδικάτα, 
αποβλέπουν καί άξιοΰν αιτήματα, 
πέραν τών ορίων τής έπιχείρησης. 
’Επιδιώκουν νά επιβάλλουν από
ψεις, όχι μόνον σέ μεμονωμένες οι
κονομικές μονάδες, άλλά καί σέ άν- 
ταγωνιστικά μεμονωμένα συμφέρον
τα. "Ετσι δημιουργεΐται συνδικαλι- 
στικ ήπολιτική, καί άποσκοπεΐ στήν 
άξεύρεση τής σύνθεσης, μεταξύ τών 
συμφερόντων α) τών Τοπικών καί 
Κλαδικών ’Οργανώσεων μεταξύ 
τους, 2) Αυτών πρός τίς ‘Ομοσπον
δίες. 3) Τών ‘Ομοσπονδιών πρός 
τήν Γενικήν Συνομοσπονδία καί 4) 
τού συνόλου πρός τήν Κοινωνίαν.

Διότι, μιά υπεύθυνη συνδικαλι
στική διαχείριση, φτιάχνει μιά ολό
κληρη εργατική Νομοθεσία, καί έ
να ολόκληρο ’Εργατικό Δίκαιο. Σή
μερα, διεθνώς ό όρος «Κοινωνικός 
Συνέταιρος» έχει περί βάλει τίς συν
δικαλιστικές ‘Ομάδες πού ενεργούν 
σάν εκπρόσωποι, ένός κάποιου συ
νόλου. Ή διαπραγμάτευση μέ τήν 
εργοδοσία, γέννησε τήν άνάγκη μι- 
άς επιστημονικής αντιμετώπισης οί 
κονομικών ζητημάτων, πού άπτον- 
ταιτοΰ γενικώτερου κοινωνικοπολιτι- 
κοΰ ενδιαφέροντος.

Συνάδελφοι, μή ξεχνάμε, ότι έ
κτος άπό εργαζόμενοι, είμαστε καί 
πολίτες καί πρέπει νά είμαστε πρώ
τα, ύπεύθυνοι, τίμιοι καί ενσυνείδη
τοι πολίτες καί μετά τίμιοι καί υ
πεύθυνοι εργαζόμενοι. Τελειώνον
τας, κάνω έκκληση γιά μιά τίμια 
συνδικαλιστική ενότητα καί καλώ 
τούς Δημοκρατικούς συναδέλφους, 
πού σκέπτονται νά συνδικαλισθοΰν, 
νά παραμερίσουν τίς προσωπικές 
τους φιλοδοξίες, καί νά ένωθοΰν γιά 
νά έκτελέσουν ένα μεγάλο, ένα πρώ 
τιστο χρέος τής ύπαλληλικής τά
ξης, πού εΐναι ή έκ βάθρων άνα- 
μόρφωση τού συνδικαλιστικού κινή
ματος, γιά νά άποτελέση αύτό τού
το, τό φρούριο καί τό προπύργιο 
τών συνδικαλιστικών καί κοινωνι
κών αγώνων.

’Εμπρός, λοιπόν, συνάδελφοι, γιά 
μιά συνδικαλιστική ένότητα, στό 
χώρο μας, σέ μιά βάση, αλληλοσε
βασμού τού συναδέλφου μας. Σάς 
ευχαριστώ.

Τό συλογικό μας όργανο, λέει, 
άγφνίζεται γιά μάς, γιά τήν ένό
τητα τών συλλόγων στόν τύπο δου
λειάς μας, γιά τήν ενοποίηση τών 
ασφαλιστικών φορέων γιά ένα όρ
γανο, δυνατό νά έκφράσει όλους 
τούς έργαζόμενους στήν Ε.Τ.Ε. Τό 
αμφισβητώ, συνάδελφοι. "Ενα συμ
βούλιο πού καταγγέλει, διώκει, 
προσπαθεί έμμεσα νά διαλύσει έ
να άλλο στόν ‘ίδιο τύπο δουλειάς 
κάθε άλλο παρά τήν ένοποίηση ζη
τά, καί αν όλα αυτά γίνονται σέ έ
να καθεστώς πού ή καταγγελεία, τό 
κυνήγημα, ή διάλυση σωματείων 
εΐναι σκοπός καί στόχος του, όταν 
χνοντρά-χοντρά, ό σύλλογος βαδίζει 
μαζί μέ ένα δικτατορικό καθεστώς, 
πού προκειμένου νά ευνουχίσει τήν 
αγωνιστική διάθεση τών εργαζομέ
νων διάλυσε εκατοντάδες έργατοϋ- 
παλληλικά σωματεία, έστειλε στήν 
εξορία καί βασάνισε δεκάδες συν
δικαλιστές, ένώ ταυτόχρονα διόρι
ζε διοικήσεις πού σάν σκοπό τους 
είχανε τό λιβάνισμα τών ξενοκινή-

(ΣΥΝΕΧΕ1Α ΕΙΣ ΤΗΝ 14ην ΣΕΛ.)

Εΐναι χαρά μεγάλη ή Συνέλευσις 
ή αποψινή. Χαρά άκόμα πιο μεγάλη 
πού καί έγώ θά τό έπαναλάβω, ότι 
στήν οικογένεια τών Συναδέλφων 
εΰρίσκονται όλοι όσοι είχαν χάσει 
τό ψωμί τους. (Χειροκροτήματα).

Πριν είσέλθω εις τήν κριτικήν μου 
έπί τών πεπραγμένων τού Διοικη
τικού Συμβουλίου, θεωρώ ΰποχρέ- 
ωσιν ώς διατελέσας Πρόεδρος 
κατά τήν διάρκειαν τής δικτατορί
ας, πού κατά τόν κ. Δυλιντά εΐναι 
αμάρτημα νά τού άπευθύνω μιά λέ-
ξ·.

Μάς αναπτύξατε κύριε Δυλιντά 
τού ένός νομίσματος τήν μιά άπο- 
ψιν. "Οχι καί τήν δεύτερη. Εΐναι 
γνωστές οί θεωρίες πού λένε: «"Ο
τι άπό μέσα μάχεται τό κατεστη
μένο. Καί οί άλλες πού λένε άπ’ έ
ξω». Έγώ είμαι οπαδός τού νά μα
χόμαστε μέσα, καί έσεΐς τού έξω.

Ώς πρός τό θέμα τού φόβου. Έ- 
κάνατε έναν συσχετισμόν τού 40, 
44, μέ τήν έπταετίαν. Τό 40, 44 
ήταν ό κατακτητής καί άπ’ έξω ό
λος ό Ελληνικός Λαός ή ό ΕΛΑΣ 
ή ό Ζέρβας οί όποιοι έμάχοντο καί 
έδιναν θάρρος στόν κόσμο νά μπο
ρεί νά μάχεται.

Θά θεωρήσω παράλειψι έάν δέν 
κακίσω τόν συνάδελφον Λιακόπου- 
λον μέλος τού νΰν Διοικητικού Συμ
βουλίου, ά όποιος ήλθε έδώ καί μάς 
έμίλησεν, ώς εκπρόσωπος τού Συν
δέσμου Πτυχιούχων καί μάλιστα 
σάν γραμματέας καί κακίζω έκεΐνο 
ακριβώς τό σημείο τό όποιον λέει 
άν μετά τίς εκλογές, ό άλφα ή ό 
βήτα πάρει τήν πλειοψηφία, θά γί
νη ξεχωριστός Σύλλογος πτυχιού
χων έδώ μέσα. Θά είναι τό τέλειον 
έγκλημα καί δέν πρέπει νά γίνη. 
(Χειροκροτήματα).

Εΐναι αλήθεια ότι τό απερχόμε
νον σήμερα Διοικητικόν Συμβούλι- 
ον, ΰπήρξεν ένα Συμβούλιον μειο
ψηφίας, (40% έκπροσώπησις). Καί 
όσες έπιτυχίες καί άν έμφανίζει 
τίς οφείλει στήν ΰποστήριξιν, τήν 
οποίαν έλαβεν άπό τήν προηγούμε
νη ν κατάστασιν.
Καί άς μήν βιαστή ό κ. Πίσκοπος νά 
διαμαρτυρηθή, γιατί τότε θά τόν 
προκαλέσω νά πή έδώ, μπροστά 
στήν Συνέλευσίν μας, άν καταδικά- 
ζη τόν Άχή σάν χουντικό καί φαύ
λο.

Ρωτώ έάν καταδικάζη ό κ. Πίσκο
πος τόν Άχή σάν Χουντικό καί 
φαύλο. ‘Η θριαμβολογία τού Διοι
κητικού Συμβουλίου γιά τήν έξομοί- 
ωσιν εΐναι γιά όσους δέν γνωρί
ζουν τά πράγματα καί γιά τούς ά- 
φελεϊς.

Εΐναι γνωστόν ότι ή άπάκλεισις 
τών αποδοχών μας, έν σχέσει μέ τίς 
απολαβές τών συναδέλφων τής Τρα- 
πέζης Ελλάδος, είχε σάν αφετηρία 
τήν συγχώνευσιν. Καί συνεπώς εΐ
ναι άδικον, μά καί ασέβεια πρός 
παλαιότερους συνδικαλιστές ό ι
σχυρισμός τού Δ.Σ. "Ολα έμεΐς τά 
έκάναμεν τίποτε οί προηγούμενοι.

’Ακριβώς γι’ αύτό θέλω νά τονί
σω, ότι τό χάσμα τών άπολαβών 
μας μεταξύ τών ετών 54—73 εΐχε 
κλείσει καί έλάχιστα έμεναν. Είχε 
λόγου χάριν έπαναχορ,ηγηθή μεγά
λο μέρος άπό τίς προσαυξήσεις, 
καί εΐχε προσαρμοσθή ό προϋπολο
γισμός τών τριετιών σέ διετίες σύμ
φωνα μέ ότι ισχύει εις τήν Τράπε
ζαν τής Ελλάδος. Καί τέλος εΐχον 
έξομοιωθή οί βασικοί μισθοί.

"Οτι άπέμενε γιά νά έξομοιωθοΰ- 
με πλήρως, (ένα 10—15%) συνέπε
σε νά γίνη έπί τών ημερών τού ση
μερινού Δ.Σ. γιά λόγους προσωπι
κούς. Ό Άχής έχοντας άνάγκην 
άπό συμπαράστασιν γιά νά κρατη- 
θή, καθώς καί άπσκατάστασιν τού 
τρωθέντος άπό τήν πολεμική τής 
Τραπεζιτικής καί τών άνακοινώσεών 
μας κύρους του, άπεφάσισεν νά πα
ραχώρηση τήν έξομοίωσιν. Πρός ένί- 
σχυσιν τών Ανωτέρω ισχυρισμών καί 
πρός έπαλήθευσίν των εΐναι τό γεγο 
νός τής έξομοιώσεως, στις άλλες 
Τράπεζες. Καί δέν πιστεύω κύριοι 
συνάδελφοι, ότι ή έξομοίωσις στήν 
Εμπορική Τράπεζα, λόγου χάριν, 

ήταν προϊόν τής άγωνιστικής προ
σπάθειας τού άπομακρυθέντος μετά 
τήν Μεταπολίτευσιν, άπό τήν Γενι
κήν Συνέλευσίν τών συναδέλφων, τής 
’Εμπορικής Τραπέζης, Διοικητικού 
του Συμβουλίου, οϋτε βέβαια καί ή 
γεναιοδωρία τού Καθηγητή Στρατή 
Άνδρεάδη.

Πολύ περισσότερον δέν μποροΰ- 
μεν νά πιστέψωμε πώς ήταν τό έ- 
πακόλουθο τής φιλεργατικής πολι
τικής τής Ίωαννιδικής Καμαρίλας, 
καί τού κωμικού της Πρωθυπουρ
γού. ΤΗταν απλώς κατάστασις ά- 
νάγκης πού όφείλετο στήν καθήλω- 
σιν σχεδόν τών άπολαβών μας, σέ 
όλη τήν διάρκειαν τής δικτατορίας. 
Καί άφ’ έτέρου στόν φόβο γιά ά- 
ναταραχές σέ μεγάλα σωματεία 
σάν τό δικό μας, καί έβιάστηκαν 
νά τήν παραχωρήσουν πρώτα σέ 
μάς, γιατί έμεΐς μόνοι άγωνιστι- 
κώς τήν άξιώσαμεν. Γιατί είχαμε 
ξεφύγει άπό τόν έλεγχον τού τοπο- 
τηρητοΰ τους τόν Παπαροδόπουλο.

Τώρα τό πόσο άκατάλληλο ήταν 
τό Δ.Σ. καί πόσον μεγάλη ήταν ή 
άνικανότητά του νά έχη έπιτυχίες 
στηριγμένες πάνω στις δικές τους 
δυνάμεις, φαίνεται άπό τό ότι σή
μερα στηρίζεται σέ «έξωτερικούς»

τεχνοκράτες, άλλά καί στήν άποσύν- 
θεσίν του. Στό ξέφτισμα τού Δ.Σ. 
καθώς καί στις μεταξύ τους κατη
γορίες.

Τό Δ.Σ. έξ άλλου, άγαπητοί συ
νάδελφοι, θά τό σημαδεύη καί θά 
τό άκολουθή μιά βαριά «άνακολου- 
θία», τήν οποίαν καί τονίζω ιδιαί
τερα. Πρόκειται γιά τήν άνακοίνω- 
σιν τού Μα ίου 1974 γιά τήν οποίαν 
πολλοί εΐπον ότι έγράφτηκε μέσα 
στό γραφείο τού Άχή — μέ τήν ό
ποιαν έζητοΰσε ό Σύλλογος τήν κά- 
θαρσιν τών άνάνδρων, δειλών καί 
φαύλων. Καί πολύ σωστά έκανε τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον έάν πρά
γματι ή άνακοίνωσις άφοροΰσε τέ
τοια ένοχα πρόσωπα. Καί έρωτώ 
τό Δ.Σ. άν ύστερα, μετά τήν Μετα- 
πολίτευσιν, ξαναζήτησαν τό ξεκαθά- 
ρισμα τών φαύλων, καί ποιων συγ
κεκριμένων προσώπων. Διότι τόν 
Μάϊον τού 74 φοβόταν νά κατονομά 
ση. Άλλά δέν τό δέχομαι γιά σή
μερα. Διότι αν δέν κατονομασθοΰν 
οί φαύλοι τού Μα ίου τού 74, τότε 
έρωτάται μήπως δέν πρόκειται πρά 
γματι περί ένοχων προσώπων, άλ
λά περί προσώπων, οί όποιοι προ
σπαθούσαν ν’ άντισταθοΰν στό ξε
πούλημα τής Τραπέζης.

Κάθε υπεύθυνος, καί προβλημα- 
τιζόμενος άνθρωπος, κύριοι συνά
δελφοι (άκόμα καί άν εΐναι έπαγ- 
γελματίας συνδικαλιστής, ώς έσπευ 
σε ό κ. Δημητρόπουλος νά μάς κα- 
τηγορήση, έμάς τριαντάρηδες, μάς 
κατηγορούν πενηντάρηδες γιά έπαγ 
γελματίες), θλίβεται μπροστά στό 
φαινόμενο, πού παρουσιάζουν οί συν 
δικαλιστικές δυνάμεις εις τόν χώ
ρον μας.

Πρόκειται περί τού κατακερματι
σμού, τόν όποιον εχθρικές γιά τούς 
έργαζομένους δυνάμεις έπενόησαν, 
μέ σκοπόν τήν έξουθένωσιν όλων.

Βέβαια, ύπάρχουν τά έπί μέρους 
θέματα καί μάλιστα καυτά, όπως 
ή έξέλιξις τέλλερς, ό Νόμος 751, 
τού διαγωνισμού 65, οί κατέχοντες 
προσωρινότητα, καί τό πιό μεγάλο 
άπό όλα αυτά, πτυχιούχων καί μή. 
Αύτό όμως δέν σημαίνει αγαπητοί 
συνάδελφοι, ότι γιά τήν έπίλυσιν 
καθ’ ένός άπό αύτά θά πρέπει νά 
δημιουργηθή καί μιά ιδιαίτερη έκ- 
προσώπησις. Διότι έτσι κονιορτο
ποιείται ή δύναμις τού προσωπι
κού, πού εΐναι ή μόνη έγγύησις γιά 
τήν άποτελεσματική διεκδίκησιν τών 
αιτημάτων.

Νομίζω ότι τά βασικά σχήματα

Συνάδελφοι, ή σημερινή Γ. Συν
έλευση δέν είναι μόνο απολογητική 
γιά τό Διοικ. Συμβούλιο, άλλα καί 
παρασκευαστική αρχαιρεσιών. Γιά 
τοΰτο θάθελα κι’ έγώ νά προσθέσω 
δυό λόγια στά τόσα άλλα πού σας 
είπαν οί προηγούμενοι όμιληταί καί 
νά έπισημάνω μερικά πράγματα 
στις κρίσιμες αυτές ώρες πού περ
νάει τό Έθνοτραπεζικό Συνδικαλι
στικό Κίνημα.

Χρέος τσΰ καθενός μας είναι, νά 
άναλάβη τό με ρ δικό τής ευθύνης πού 
τοϋ άνήκει, αποβάλλοντας τίς προσω
πικές φιλοδοξίες καί τήν κομματική 
τοποθέτηση κι’ αναθεωρώντας 6α- 
θειά ίσως τίς μέχρι τώρα γραμμές 
πλεύσεώς του ας άτενίση μέ καθά
ρια ματιά τό πρόβλημα τής ενότη
τας τοΰ προσωπικού, αρχής γενομέ- 
νης άπό τής συνδικαλιστικής του η
γεσίας. Άλλά δυστυχώς, όπως έ
γραψε καί μιά εφημερίδα τοΰ κλάδου 
μας «περισσότεροι θά είναι οί υποψή
φιοι στις άρχαιρεσίες μας άπό τούς 
ψηφοφόρους».

Ή αρχή τοΰ διαιρεί καί βασίλευε 
βρίσκεται «ΑΝΤΕ ΡΟΚΤΑΣ» σέ 
στιγμές κρίσιμες γιά τά επαγγελ
ματικά μας προβλήματα, ένώ διάφο
ροι κύκλοι μέ τά καλοστημένα σχέ
διά τους απεργάζονται τόν κατακερ
ματισμό τοΰ προσωπικού, μέ συνέ
πειες απρόβλεπτες γιά τήν επαγγελ
ματική του εξέλιξη καί κατ’ έπέ- 
κτασιν τήν οικογενειακή.

Ή δημιουργία παρασυλλόγων, συν 
δέσμων καί ομοσπονδιών θά φέρη 
στό τέλος τό αντίθετο άπό τό προ- 
σδοκώμενο αποτέλεσμα. Κι’ αύτό 
γιατί τό προσωπικό εκτός τοϋ ότι εί
ναι σκόπιμα ίσως άπό τούς «ηγέ
τες» του άνημέρωτο, επενεργεί πα
θητικά πάνω του καί ή πίκρα τής ά
νιση ς μεταχείρισης πού γίνεται σέ 
βάρος του, άπό διάφορες ομάδες.

Σάς καλώ λοιπόν, κι’ έγώ μέ τίς 
μικρές μου δυνάμεις καί κάνω έκ- 
κλιση σέ όλους τούς παρισταμένους 
καί μή, νά αξιώσουμε τήν σύμπτυ
ξη τών συνδικαλιστικών μας δυνά
μεων σέ ενιαίο εί δυνατόν ψηφοδέλ
τιο διασφαλίζοντας έ’τσι τήν ένότη
τα καί άποκλείοντας τήν διάσπαση 
γιά νά 6γη άπό τίς αρχαιρεσίες έ
να πραγματικά άντιπροσωπεντικό Δ. 
Σ. πού θά κατοχύρωση κατά τόν κα
λύτερο τρόπο τά συμφέροντα ολο
κλήρου τοΰ Προσωπικού.

’Αφετηρία τών παραπάνο) διαπι
στώσεων είναι οί πίκρες πού κατά 
καιρούς έ’χουμε δοκιμάσει άπό διάφο
ρα μέχρι σήμερα συνδικαλιστικά σχή 
ματα. Κι’ αύτό μπορεί νά γίνη κα

ι πρέπει νά συνεργασθοΰν, καί νά 
δώσουν ενα βιόσιμο καί κατά τά δυ
νατόν ομοιογενές σχήμα. Μέ τήν έ- 
πιλογήν τών πλέον συνεργασίμων 
καί μετριοπαθών, πού προσφέρει κά
θε παράταξις, θά έπιτύχωμεν μιά 
ούσιαστική καί πρόσφορη λύσιν.

Οί άναλογίες τής συμμετοχής σ’ 
ενα τέτοιο μεταχουντικό ψηφοδέλ
τιο, όταν θά ύπάρξη καλή θέλησις, 
δέν εΐναι δύσκολον νά καθορισθή. 
Άν πάλι ή δυσκολία εύρίσκεται 
μόνον στούς έπικεφαλεΐς τότε ας ά- 
ποσυρθοΰμεν καί πρώτος άποσύρο- 
μαι έγώ.

‘Η λύσις τοΰ ένιαίου ψηφοδελτί
ου, τήν οποίαν έπρότεινεν ό συνά
δελφος κ. Θεοφανάπουλος, μόνον τε- 
χνικώς έξυπηρετεϊ τήν κατάστασιν, 
όχι καί ούσιαστικώς, πράγμα τό 
όποιον καί ένδιαφέρει κυρίως.

Τό νέον Διοικητικόν Συμβούλιον 
πού θά άναδειχθή, έχει σοβαρά προ
βλήματα ν’ αντιμετώπιση, μέσα 
μέσα στά όποια κυριαρχούν: Πρώ- 
τονι ή άποκατάστασις τής Αγορα
στικής δυνάμεως τών άπολαβών 
μας, τών όποιων τό ύψος είναι μό
νον ονομαστικό. ’Επ’ αύτοΰ μιά 
ματιά στήν κρεαταγορά, θά πείση 
καί τόν πλέον άπληροφόρητον.

Δεύτερον, μέχρι τής άποκαταστά 
σεως τής αγοραστικής δυνάμεως 
τών άπολαβών μας, εΐναι άνάγκη 
νά δοθή έκτακτος οικονομική ένί- 
σχυσις, εις όλους καί δή εις τούς 
μικροβάθμους.

Τρίτον, ή έκκαθάρισις τοΰ Άσφα 
λιστικοΰ καί ή συγχώνευσις τών 
Ταμείων καί τών άλλων Ασφαλι
στικών ’Οργανισμών.

Τέταρτον, ή άποκατάστασις τής 
ψυχικής ένότητος τοΰ προσωπικού, 
διά τής λήψεως όλων τών προσφέ- 
ρων μέσων. "Οσα θά διαβάση ό συ
νάδελφος Δυλιντάς, πού εΐχε σάν 
προτάσεις του, γιά τό θέμα πτυ
χιούχων καί μή πτυχιούχων, όσα 
έμεΐς σάν Κίνησις εϊχαμεν Ανακοι
νώσει άπό τόν περασμένον Φεβρου 
άριον δηλαδή τίς κατ’ έκλογήν προ
αγωγές μέ σωστά κριτήρια, ή Υδρυ- 
σις μιας Σχολής, ή κατάργησις, ή 
ούσι αστική τών οργανικών θέσεων, 
καί κυρίως ή έπανένταξις τού Προ
σωπικού, νομίζω ότι θά άμβλύνουν 
κατά πολύ, καί θά έπιψέρουν μίαν 
ψυχικήν ένότητα.

Τέλος ή άπό κοινού άνάληψις ά- 
γώνος γιά τήν συνδικαλιστική ένερ- 
γοποίηση καί προβληματισμό, ολο
κλήρου τοΰ Προσωπικού. Εύχαριστώ

λύτερα κατανοητό έάν κάνουμε μιά 
αναδρομή στή μέχρι σήμερα συνδι
καλιστική μας ζωή καί ιδιαίτερα 
στά στοιχεία πού τήν άποτέλεσαν, 
καθώς καί στις μεθόδους πού αύτά 
χρησιμοποίησαν.

Καιρός, λοιπόν, όλα αύτά νά στα
ματήσουν. ’Άς προσπαθήσουμε ν’ α
ναζωογονήσουμε τήν σχεδόν ανύπαρ
κτη συνδικαλιστική συνείδηση καί 
δεοντολογία τοϋ Προσωπικού.

Άς άφήσουμε κατά μέρος τίς 
προσωπικές αντιθέσεις, τίς εσωτερι
κές διαμάχες καί τούς αλληλοσπαρα
γμούς πού έχουν σάν αποτέλεσμα 
τήν απογοήτευση καί τήν έλλειψη 
εμπιστοσύνης τοΰ προσωπικού στούς 
ηγέτες του, ένώ παράλληλα μεγα
λώνουν τήν αδιαφορία του γιά τά κοι
νά, κΓ έτσι τό βλέπουμε νά πειρα
ματίζετε στήν προσπάθεια άναζητή- 
σεως τής κατάλληλης ήγεσίας. ’Άς 
άφήσουμε τούς ψευτοενθουσιασμούς 
πού παραμερίζονται γρήγορα, γιά νά 
δώσουν τήν θέση τους στή ρουτινιέ- 
ρικη συνδικαλιστική πεπατημένη με 
τίς Ιστορικά ξεπερασμένες διαδικα
σίες της. Τέλος άς άφήσουμε τήν 
φτηνή μικροπολιτική καί τήν έργατο- 
πατερίστικη ρουσφετολογία, γιά νά 
καταπιαστούμε σοβαρά μέ τά προ
βλήματα τοΰ Προσωπικού. "Ομως, 
μέ τόν ’Οργανισμό υπηρεσίας πού 
ζητάμε τόσα χρόνια, ένώ αντί αύτοΰ 
βλέπουμε νά Αντικαθίστανται ούσίο'ι- 
δη άρθρα του μέ απλές πράξεις Δ,- 
οικήσεως.

’Επιτακτική έξ άλλου προβάλλει ή 
κ'αθιέρωσις τής έπετηρίδος τοΰ προ
σωπικού. ’Άμεση προβάλλει ή ένο
ποίηση τών ασφαλιστικών φορέων 
τοΰ Προσωπικού καθώς καί ή ενο
ποίηση τών συλλογικών του οργανώ
σεων.

’Άς τά κάνουμε πραγματικότητα, 
υλοποιώντας τήν κοινή συμφωνία 
τής 30ής Μαρτίου 1966 πού υπογρά
φεται καί άπό τούς τέσσερεις συλ
λόγους τοΰ έν ένεργείφ Προσωπι- 
κοΰ καθώς καί τούς δύο τών συν
ταξιούχων.

’Εξ άλλου άς δοθή μιά κάποια με
γαλύτερη μέριμνα στά θέματα έξαν- 
θρωπισμοΰ τής έργασίας μας πού 
τά άντιμετωπίζουμε κάθε μέρα στόν 
τόπο τής δουλειάς μας.

"Οπως επίσης καί σέ τόσα άλλα 
αιτήματα πού μέ μιά σωστά συντο
νισμένη προβολή, ελπίζουμε ότι θά 
τύχουν δικαιώσεως.

Μέσα σ’ όλο αύτό τό πλαίσιο ε
παγγελματικής άνησυχίας πρέπει νά 
ένταχθή καί νά έρμηνευθή ή έκκληση 
πού κάνω γιά ένότητα, πριν είναι 
πολύ άργά. Εύχαριστώ.

Ή ομιλία τοΰ συναδέλφου ΤΡΙΜΗ

Ή ομιλία τοΰ συν. ΔΗΜ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
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Κύριοι συνάδελφοι, ανάμεσα στα 
χειροκροτήματά σας, ακόυσα ώρι- 
σμένους μυκισμούς, αυτοί πιστεύω 
δτι δέν ανήκουν σέ συναδέλφους, ί
σως θά περνούσε κανένα ζώο έξω 
άπό την πόρτα. Προχωρώ.

Κύριοι συνάδελφοι, πρόθεσίς μου 
δέν ήταν σ’ αυτήν την τιμημένην 
Γενική Συνέλευση, καί δέν την απο
καλώ τιμημένη μόνο γιατί είναι ή 
πρώτη μετά την 7χρονη παπαδο
πουλ ική δικτατορία, αλλά γιατί εί
ναι ή πρώτη συνέλευση, είς τήν ο
ποίαν παρατηρεΐται τέτοιος όγκος 
συναδέλφων καί μόνον αυτό δείχνει 
ότι οι συνάδελφοι, μπορούν σήμε
ρα νά μιλήσουν ελεύθερα. Καί γι, 
αυτό ήρθαν.

" Ενας άπό αυτούς είμαι καί ε
γώ. Θά ϋπεισερχόμην κατ’ ευθείαν 
είς επαγγελματικά θέματα, αλλά 
δυστυχώς, έκ τών πραγμάτων, εΐΐ 
μαι υποχρεωμένος, νά κάνω μίαν 
εισαγωγήν επί τού θέματος, γιά το 
όποΤον ’ίσως θά μπορούσε ό κ. Πρό
εδρος τής Συνελεύσεως νά μού ά- 
φαιρέση τον λόγον.

Πιστεύω όμως, ότι ή δύναμις τής 
Γενικής Συνελεύσεως, καί αν ακόμη 
έκ τοΰ καθήκοντος του θά ήθελε νά 
τό κάνη, δέν θά τοΰ το έπιτρέψη. Τό 
θέμα αυτό, είναι ή θητεία μας, καί 
ή πολιτεία μας, κατά τήν διάρκειαν 
τής 7ετίας. Καί όταν λέω ή πολιτεία 
μας, τό λέω, όχι γιά νά υποδηλώσω 
τήν συμπαράσταση πού καθ’ όλη 
τήν διάρκεια τής θετούς έκπαρατά- 
σεως, παραμονής μας εις τήν άρ- 
χήν, προσεφέραμεν είς τον κ. ιΠίσκο- 
πον, διότι μέ τόν κ. Πρόεδρον, όλοι 
γνωρίζουν, ότι έχομε χωρίσει πρό 
πολλοΰ, κατά τήν λεγομένην έκφρα- 
σιν, συνδικαλιστικώς, «τά τσανάκια 
μας».

'Όμως, έχω ύποχρέωσιν, ίεράν ύ- 
ποχρέωσιν, σάν μέλος τοΰ Δ.Σ. νά 
άπολογηθώ, καθ’ ά μέ άφορά εις τό 
θέμα εκείνο πού έχει σχέση τής πο
λιτείας τοΰ Συλλόγου μέ τήν δικτα
τορία.

Κύριοι συνάδελφοι, ή εΰθέΐα ομο
λογία, είναι προτιμωτέρα άπό τά 
υποτιθέμενα αντιστασια
κά χαρτιά. Γιά τούτο τον λόγο, 
παρ’ όλο ότι μέ τόν κ. Ρωσέτη, δέν 
μέ συνδέει κανένας δεσμός, ούτε 
συνδικαλιστικός ούτε ούδείς άλλος, 
τόν συγχαίρω διότι εΐχεν τήν τόλμην 
κάί παρεδέχθη ότι κατά τήν διάρ
κειαν τής 7ετίας, έπαιξε κάποιον ρό
λον, σχετικόν μέ τήν 7ετίαν. Τούς 
λόγους τούς οποίους έπεκαλέσθη, 
είναι ό ίδιος είς θέσιν νά τούς ξα- 
ναεπικαλεσθή καί νά ζητήση τήν ά- 
παλλαγήν.

"Ομως, ιδιαιτέρως είς τόν κ. Ζερ- 
βουδάκην, θά πώ, ότι δέν είναι είς 
θέσιν νά επικαλείται τις άμαρτωλές 
αποφάσεις, μιας κυβερνήσεως πού 
μάς διατήρησεν είς τήν άρχήν, καί 
καταγγέλομεν τόν κ. Λάσκαρη γιά 
τό άντεργατικό του νομοσχέδιο, διό
τι είμαι υποχρεωμένος νά τό κάνω, 
διότι τό νομοσχέδιον τής άπλής α
ναλογικής, είναι πράγματι αμαρτω
λή άπόφασις, όμως δέν ξεχνώ νά υ
πενθυμίσω στον κ. Ζερβουδάκη, ότι 
μέ ίδιες άμαρτωλές άποφάσεις, έγι
ναν καί οί διωρισμοί είς τά ’Ανώτα
τα συνδικαλιστικά άξιώματα καί σή
μερα έχομεν τόν κ. Θεοφανόπου- 
λον Γενικόν είς τήν ΟΤΟΕ, παρά 
τήν έπιθυμίαν του.

Κατά συνέπειαν, φαίνεται, ότι οί 
άμαρτωλές αποφάσεις, πού καί πού 
υπάρχουν. Θά αρχίσω πρώτα άπό 
τόν κ. Θεοφανόπουλον; όχι όμως επί 
πολιτικού θέματος, αλλά καθαρώς 
έπί συνδικαλιστικού.

’Οφείλω νά δηλώσω εύθαρσώς,. ά
πό τό βήμα, καί επικαλούμαι τήν 
μαρτυρίαν τοΰ κ. ‘Αγγέλου Άγγε- 
λοπούλου, Διοικητοΰ τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, τήν μαρτυρία τοΰ κ. Νι
κολάου Χαρισοπούλου, μέ τόν όποι
ον διεπληκτίσθην είς τήν επαφήν μας 
εκείνην, ότι τό ώράριον τών επαρ
χιών, ανήκει καθαρά είς τό Διοικη
τικόν Συμβούλιο τού Συλλόγου αυ
τού.

Βεβαίως, ή Διοίκησις, έσπευσε νά 
βγάλη εγκυκλίους. Δέν γνωρίζω άν 
καί αυτές οί εγκύκλιοι, μαζί μέ μίαν 
πρόσφατον έπί τού ’Ασφαλιστικού, 
μαζί μέ μίαν επίσης πρόσφατον πε
ρί τών TELLERS ήσαν αί ένδεδει- 
γμέναι διά μίαν Διοίκησιν ώς ή ί- 
δική μας. Αυτό, κύριοι, τό γνωρίζει 
ή ιδία καί μόνον.

Πάντως, είς έπαφήν πού είχαμε 
μέ τόν κ. "Αγγελον Άγγελόπουλον, 
θά σάς πώ άν σάς ένδιαφέρη καί 
τήν ακριβή ημερομηνίαν, γιατί τήν 
έχω... (Φωναί: Δέν ενδιαφέρει...).

κ. Α. ΜΠΑΜΙΧΑΣ:

Δέν ενδιαφέρει; "Ισως έχει κά
ποιαν σημασίαν, υπό τήν έννοιαν 
τοΰ πότε έλήφθη ή άπόφασις γιά τό 
ώράριον. Συνεζητήθη καί έζητήθη ή 
έξομοίωσις τοΰ ωραρίου, τών επαρ
χιακών υποκαταστημάτων μέ τά υ
ποκαταστήματα τοΰ Κέντρου καί τό
τε, είς εκείνην τήν έπαφήν, ό κ. Δι
οικητής είπε αμέσως ναι, άλλά ό 
κ. Χαρισόπουλος, είπε ότι θά τό ε
ξετάσουν, άν γίνεται καί στήν Τρά
πεζα τής Ελλάδος, καί θά τό δοΰν. 
Πάντως είχαμε οπωσδήποτε τό ΝΑΙ 
τού κ. Άγγελόπουλου. Αύτό όσον ά
φορά τό ώράριον.

Θά πώ κάτι, ας πούμε χαριτολο
γιών. Έλέχθη άπό τοΰ βήματος τού
του, περί τοΰ σήριαλ τοΰ διορισμού 
τοΰ κ. Θεοφανόπουλου, είς τό εξω
τερικόν. Συμφωνώ, κύριοι, ότι ήτο 
σήριαλ. "Οταν λέω ήτο σήριαλ, θέ
λω νά τονίσω, ότι κατά τήν άποψίν 
μου, ή ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ πλέον, έχει έκ- 
φύγει τού προορισμού της, δηλαδή 
έχει μεταβληθή είς όργανον προσω
πικόν. Μετά λύπης μου τό λέω βε
βαίως, άλλά έτσι είναι.

Όμως τό νά έπικαλεσθή ό κ. Θε- 
οφανόπουλος τόν διορισμό του είς τό 
εξωτερικό, μου θυμίζει εκείνους τούς 
”Ελληνας φοιτητάς, οί όποιοι απο
τυγχάνουν είς τάς εδώ εξετάσεις τοΰ 
Πανεπιστημίου, καί καταφεύγουν είς 
τό εξωτερικόν.

(Χειροκροτήματα)
Κύριοι, αρκετά άστειευθήκαμε, 

διότι ήρθε ή ώρα τών σοβαρωτάτων 
αποκαλύψεων πλέον, έπί καθαρώς 
έπαγγελματικών θεμάτων. Τό πρώ
τον θέμα τό όποιον θά σχολιάσω, 
είναι τό ’Ασφαλιστικόν. Κύριοι συ
νάδελφοι, παρ’ όλας τάς διαβεβαιώ
σεις τοΰ Σεβαστού καθ’ όλα οικο
νομολόγου καθηγητοΰ καί Διοικητοΰ 
τής Τ ραπέζης μας κυρίου ’Αγγέλου 
Άγγελόπουλου, Ασφαλιστικόν, ύφί- 
σταται. Καί πολύ φοβούμαι, ότι ό
χι μόνον ϋφίσταται, άλλά καί προ
χωρεί.

"Αλλωστε, τό ’Ασφαλιστικόν θέ
μα, δέν τό άνεκίνησεν έκεΐνος ό ό
ποιος έπήγε είς τήν Θεσσαλονίκην 
γιά ψηφοθηρικούς σκοπούς, διότι αυ
τός είμαι έγώ. ’Εγώ είμαι αυτός 
πού πήγα είς Θεσσαλονίκην καί ξε
κίνησα τό Ασφαλιστικόν θέμα καί 
κάλεσα τούς συναδέλφους είς συγ
κεντρώσεις. Είς μίαν άνακοίνωσιν 
τής 13ης Αύγούστου τοΰ ’71, άνα- 
φέρεται τό εξής: Ύφίσταται θέμα 
’Ασφαλιστικόν τό δέ Ταμεΐον μας 
ούδέν οφείλει. ’Αρχίζει άπό τότε νά 
άνασκαλεύεται τό ’Ασφαλιστικόν.

Στις 19 ’Οκτωβρίου τού ’74 α
ναγιγνώσκω μίαν άνακοίνωσιν, τήν 
No 25. Είς τάς 13 Δεκεμβρίου τού 
’74 έκδίδεται καί άλλη άνακοίνωσις 
μέ τόν αριθμόν 25. Ψάχνω λοιπόν 
νά βρώ έκείνην τήν άνακοίνωσιν τήν 
παλαιάν καί διαπιστώνω ότι δέν εί
χε μοιρασθή στο προσωπικό. Διότι 
έκείνη ή άνακοίνωσις, κύριοι συνά
δελφοι, στίς 13 Δεκεμβρίου τού ’74 
μέ τόν άριθμόν 25, είς μίαν παρά
γραφόν της έλεγε:

«είς τήν ιδίαν όμως πράξιν, άνα- 
φέρεται ή σύστασις ’Επιτροπής έκ 
μελών τού Δ.Σ. τής Τ ραπέζης διά 
τήν μελέτην τοΰ ’Ασφαλιστικού θέ
ματος, τοΰ Προσωπικού, καί τήν εί- 
σήγησιν τρόπου άντιμετωπίσεώς 
του.

»Καί ή σύστασις όμως τής ’Επι
τροπής, ώς έγένετο δέν είναι θετι
κή πράξις προς ένοποίησιν Άσφα- 
λισιτκών φορέων. Τό ’Ασφαλιστικόν 
είναι θέμα τοΰ προσωπικού τής ’Ε
θνικής Τ ραπέζης, ούδείς δύναται νά 
έπιβάλλη λύσεις, αί όποιες δέν κα
τοχυρώνουν τά συμφέροντα τοΰ Προ
σωπικού.

»Μόνον όσοι αγνοούν τούς αγώνας 
μας γιά τήν σωτηρίαν τών ’Ασφαλι
στικών Ταμείων, είναι δυνατόν νά 
σκεφθοΰν ότι μπορούν νά μάς έπι- 
βάλλουν ίδικάς των λύσεις».

Κύριοι συνάδελφοι, αυτή ή άνακοί- 
νωσις δέν έκυκλοφόρησεν καί άντ’ 
αυτής, έκυκλοφόρησεν ή άλλη, καί 
θά σάς πώ γιατί δέν έκυκλοφόρησε. 
'Η νέα άνακοίνωσις, ή όποια πρά
γματι έκυκλοφόρησε μέ τό No 25 
τήν 19 Δεκεμβρίου καί όχι τήν 13, 
έλεγε:

«Μέ συγκίνησιν, χαράν καί υπε
ρηφάνεια, σάς καθιστώμεν γνωστόν, 
ότι σήμερον, τήν 9ην π.μ. ή Διοί- 
κησις τής Τ ραπέζης μας άνήγγει- 
λεν είς τό Προεδρεΐον τού Συλλόγου 
ότι άπεδέχθη τήν ίκανοποίησιν τοΰ 
αιτήματος καθιερώσεως ενιαίου ώ- 
ραρίου» κλπ. κλπ. κλπ.

Καί καμμία λέξιν διά τό ’Ασφαλι
στικόν. Αυτή ή άνακοίνωσις, κύριοι, 
αυτή ή όποια δέν έμοιράσθη, έξέφρα- 
ζεν τάς ϋπονοίας μας, διά τήν κα
λήν διάθεσιν τής Διοικήσεως γιά 
τό ’Ασφαλιστικόν μας θέμα. Δέν έ
κυκλοφόρησεν όμως, διότι ό κ. Χα
ρισόπουλος, έδωκε εντολήν νά μήν 
κυκλοφορήση, καθ’ ά γνωρίζω, κύριοι 
συνάδελφοι, διότι δέν ήμουν παρών, 
είς τόν κ. Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου 
έδωκε τήν έντολήν.

κ. ΚΟΛΑ ΙΟΣ: Όμιλεΐ μακράν τοΰ 
μικροφώνου, μή άκουόμενος.

κ. Α. ΜΠΑΜΙΧΑΣ: Είναι εύνόη- 
τον, κ. Κολλιέ, θά σάς πώ τ! κάνει 
«νιάου νιάου στά κεραμίδια»; Δήλω
σα κ. Πρόεδρε, ότι δέν ήμουν πα
ρών, αυτό όμως πού είπα είναι ότι 
ή άνακοίνωσις δέν έκυκλοφόρησεν 
κάν έπί άσφαλιστικοΰ θέματος.

’Επειδή άνεκινήθη άσψαλιστικόν 
θέμα άπό άνθρώπους πού θέλουν νά 
πάρουν ψήφο, ώς αναφέρει ή «Τρα- 
πεζιτική» καί αί ανακοινώσεις είς 
βάρος μου σάς αναγιγνώσκω άνα- 
κοίνωσιν τής 26 Φεβρουάριου τού 
1975. Είς αύτήν έδώ τήν άνακοίνω- 
σιν, κύριοι, καί περί τό τέλος της, 
γράφει τά εξής:

«Σημείωσις: Τά ’Ασφαλιστικά
μας δικαιώματα κινδυνεύουν καί πά
λι. Έπί τοΰ δημιουργηθέντος θέμα
τος, θά ένημερωθήτε διά νεωτέρας 
άνακοινώσεώς μας». ’Ακόμη τήν πε
ρί μένομε ! ! !

Μ Π Α Μ I X Α
Στίς 7.8.75, κύριοι, ένα γράμμα 

μέ αριθμό πρωτοκόλλου 21 82 καί υ
πογραφή ’Αλέξανδρος Ρωσσέτης, 
λέει:

«Κύριε Πρόεδρε,
Παρήλθαν σχεδόν δύο μήνες άπό 

τήν 12.5, ημερομηνίαν καθ’ ήν συν- 
ήλθεν τό Δ.Σ· είς έκτακτον Συνε- 
δρίασιν, τή έγγράφφ αιτήσει τεσσά
ρων μελών του. Δέν επιθυμώ νά 
σάς υπενθυμίσω τό οίκεΐον άρθρον 
τού καταστατικού περί συνεδριάσεων 
τοΰ Δ.Σ., διότι πιστεύω ότι τό γνω
ρίζετε.

»Θά έπεθύμουν όμως νά σάς υ
πενθυμίσω, τήν στοιχειώδη ΰποχρέ- 
ωσίν σας, διά τήν ένημέρωσιν τών 
μελών τοΰ Δ.Σ., έκτος άν νομίζετε 
ότι δέν υπάρχει Δ.Σ. Έξ άλλου εί
στε συνηθισμένος νά άποψασίζητε 
καί διοικείτε μόνος σάς, τό ανύπαρ
κτον Δ.Σ. Σοβαρά θέματα διά τάς 
έπαγγελματικάς μας διεκδικήσεις, 
πρέπει νά σάς άπασχολοΰν. Κατά 
τό διαρεΰσαν δίμηνον, τά υποτιθέμε
να μέλη τοΰ ανυπάρκτου Δ.Σ. πα
ραμένουν άνευ ένημερώσεως.

»Στοιχειώδες καθήκον σας θ’ άπο- 
τελέση...» κλπ.

Στίς 8 ’Ιουλίου τοΰ 1975, έκδί- 
δεται μία άνακοίνωσις, ή οποία με
ταξύ τών άλλων λέει:

«Είδικώτερον διά τά θέματα τής 
ένοποιήσεως τών ’Ασφαλιστικών Τα
μείων, έδήλωσεν ή Διοίκησις, ότι 
τούτο μελετάται σοβαρώς, αί από
ψεις τής οποίας θά τεθούν ύπ’ όψιν 
μας, ευθύς ώς ολοκληρωθούν αΰται».

Καί στίς 30 Αύγούστου, κύριοι, 
μέ άριθμόν 2258)30.8.75 δίδεται 
μία επιστολή ή οποία λέει: Πρός 
τόν Πρόεδρον τού Συλλόγου τών Υ
παλλήλων τής ’Εθνικής Τ ραπέζης 
τής 'Ελλάδος. ’Ενταύθα.

«Κύριε Πρόεδρε, έπισημαίνομεν 
τήν κατ’ έξακολούθησιν έκδοσιν ανα
κοινώσεων, τάς οποίας υπογράφεται 
διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον έν ά- 
γνοίςι ημών, και ιδιαιτέρως τήν ά- 
νακοίνωσιν ύπ’ άριθ. 2 , 28ης.8.75 
άφορώσης έξελίξεις τού ’Ασφαλιστι
κού μας θέματος, περί τοΰ όποιου 
ούδόλως έλάβομεν γνώσιν. Παρακα- 
λοΰμεν όπως συγκαλέσητε, αμέσως 
διοικητικόν Συμβούλιον πρός ένημέ- 
ρωσίν μας διά τήν πορείαν τών θε
μάτων τοΰ προσωπικού, καί μάλι
στα έπί τοΰ σοβαρωτάτου καί θεμε
λιώδους θέματος τής Άσφαλίσεώς 
μας. Μετά συναδελφικών χαιρετι
σμών, ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ — ΜΠΑΜΙ- 
ΧΑΣ».

Καί άκολούθως, χωρίς νά άναφέ- 
ρεται, ότι έξ αιτίας τής έπ^στολής 
μας τής 30.8.75 συγκαλεΐται τό 
Συμβούλιον, παίρνομεν μίαν πρόσ- 
κλησιν ή όποια λέει:

«Καλούνται άπαντα τά μέλη τοΰ 
Διοικητικοΰ Συμβουλίου, είς Συνε
δρίαν, στίς 19)9 ημέραν Παρασκευ
ήν καί ώραν 7 μέ θέματα:

«Έγκρισις Πρακτικών, Έγκρισις 
Δαπανών, Έγγραφή νέων μελών, συ- 
ζήτησις έπί τοΰ ’Ασφαλιστικού».

Κατόπιν αύτοΰ, καί είς αύτήν τήν 
Συνεδρίασιν, μαθαίνομεν ξαφνικά ό
τι ϋφίσταται Ενα Νομοσχέδιο, Σχέ
διο Νόμου, μάλλον, τό όποιον συν- 
ετάγη υπό Επιτροπής, τή Προεδρΐςί 
τοΰ Διευθυντοΰ τής Τ ραπέζης κ. Σο- 
φιανόπουλου. Καί έχει προωθηθή, ή
δη είς τό Υπουργείου Συντονισμού.

Κατόπιν αύτοΰ, κύριοι συνάδελ
φοι, ό υποφαινόμενος παίρνει τό αε
ροπλάνο καί πάει στή Θεσσαλονί
κη. Καί έκδίδει μίαν Πρόσκλησιν, 
ή οποία έλεγε:

«Συνάδελφοι τής Θεσσαλονίκης, 
τά ’Ασφαλιστικά μας Ταμεία κιν
δυνεύουν. Οί αρπαγές, πού πάντα 
καιροφυλακτοΰν, βρήκαν τήν εύκαι- 
ρίαν νά χρυσώσουν τό «χάπι» τής 
αρπαγής, μέ τό τέχνασμα τής κα
τοχύρωσής τους άπό τήν Τράπεζα. 
Σήμερα τό μεσημέρι, μετά τίς 2.30 
καλεΐσθε όλοι, είς τήν αίθουσαν τοΰ 
Κεντρικού Α' διά δημοσίαν συζήτη- 
σιν» πάνω στο θέμα. Σύνθημά μας 
«Κάτω τά χέρια άπό τά Ταμεία». 
Δέν πρέπει νά λείψη κανείς».

Είς αύτήν τήν συγκέντρωσιν, κύ
ριοι συνάδελφοι, δέν είχα τήν εύτυ- 
χίαν νά δώ τόν κ. Πρόεδρον.

κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί ξεκι
νήσατε άπό τήν Θεσσαλονίκην καί 
όχι άπό τήν ’Αθήνα;

κ. Α. ΜΠΑΜΙΧΑΣ: Βιαστήκατε, 
κ. Πετρόπουλε, θά σάς δώσω τήν ά- 
πάντησιν παρακάτω.

Είς αύτήν, λοιπόν, τήν Συγκέν- 
τρωσιν, κύριοι συνάδελφοι, δέν έτυ- 
χον τής τιμής νά άντικρούσω τόν 
κύριον Πρόεδρον. Άλλά δυστυχώς, 
οΰτε τής τιμής νά άντιμετωπισθοΰ- 
μεν, ή νά συζητήσω μεν δημοσίςι μέ 
τόν κ. Αντιπρόεδρον τοΰ Συλλόγου, 
ό όποιος τυγχάνει νά είναι Θεσσα- 
λονικεύς, είναι δέ ό Αντιπρόεδρος 
τοΰ Συλλόγου είς Θεσ)νίκην, άκρι 
βώς γιά νά τιμηθή καί ή Συμπρω
τεύουσα. Έδώ είς τάς Αθήνας έχο
με τόν δεύτερον Αντιπρόεδρον.

Άλλά, ούτε και άπό τόν κύριον 
Παραθύρα, δέν έτιμήθην, ό όποιος 
είναι μέλος τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου. Τελικώς, κατόπιν πολλών προ
σπαθειών μου, γίνεται τήν έπομένην 
καί πάλιν συνάντησις, άλλά τής συ
ν αντήσεως αύτής, δυστυχώς εΐχον 
προηγηθή δύο ανακοινώσεις, οί ό-
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Κύριοι συνάδελφοι, θά σάς πα- 
ρακαλέσω νά μοΰ συγχωρήσετε κά
θε παράλειψη ή οποία ήθελε παρα- 
τηρηθή κατά τήν διάρκειαν τής μι- 
κράς ομιλίας μου ή οποία, διαβε 
βαιΰ τόν άξιότιμον κ. Πρόεδρον, 
δέν θά ύπερβή τά 10 λεπτά. Καί 
νά μοΰ συγχωρήσετε τήν παράλει- 
ψιν, διότι ό παράγων έδρα, δέν μέ 
ευνοεί, είμαι Επαρχιώτης, ίσως εί
μαι ό μόνος έπαρχιώτης.

Θά σάς πώ γιατί ανέβηκα στο 
βήμα. Τό άρθρον 1 τοΰ Κανονισμού 
τού Συλλόγου, λέει τό εξής: «Ό 
Σύλλογος, σκοπόν έχει τήν προστα
σίαν τών συμφερόντων τών συνα
δέλφων του». ’Ακούστε πώς, τήν 
προστασίαν αυτή, δι’ έμέ, έπέλε- 
ξεν τό παρόν Δ.Σ. Είμαι λοιπόν έ
κεΐνος πού έμήνυσε τόν Πρόεδρο Ο
πως Εγραψε καί ή «Τραπεζιτική».

«Μήνυσιν κατά τού Προέδρου τοΰ 
Συλόγου μας, ΰπέβαλεν ό κ.Γεώρ- 
γιος Κουσαδιανάς γιά τό κατωτέρω 
θέμα:

Ό κ. Κουσαδιανάς, υπάλληλος 
τού έν Πάτραις Υποκαταστήματος 
προέβη καί πάλι είς ένεργείας μέ 
τό γνωστόν είς τάς αρμόδιας Υπη
ρεσίας λεξιλόγιόν του, ανεπίτρε
πτου είς υπάλληλον Εθνικής Τ ρα
πέζης. ’Ελπίζομε δτι αύτήν τήν φο
ρά θά τοΰ κόψη τά πόδια ή Διοί- 
κησις.... καί τέλος τό έπεισόδιον 
ανάγεται είς τό εξής:

Τό δημοσίευμα τής ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗΣ προεκλήθη άπό τό έπεισόδιον 
τό όποιον προεκλήθη ϋπό τοΰ κ. 
Κουσαδιανοΰ, είς βάρος τοΰ Δ)ντοΰ 
τοΰ Υποκαταστήματος Πατρών, 
Προϊσταμένου καί συναδέλφου του, 
ή οποία είχε έπιφορτισθή γιά τόν 
έρανον υπέρ τών Κυπρίων.

’Ακούσατε αξιότιμοι κύριοι συ
νάδελφοι, περί ποιου θέματος πρό
κειται. Είς τήν Πάτρα, όπως καί 
σέ σάς έδώ, έδόθη μία αΐτησις γιά 
θέλατε γραφόσασταν, όσοι όμως δέν 
νά έγγραφήτε στο ΕΠΟΚ, καί όσοι 
θέλατε, δέν είχατε τήν τύχη τήν δι
κή μας, τών Πατρών. Ό Δ)ντής τοΰ 
Καταστήματος Πατρών, καί νΰν πε
ριφερειακός Δ) ντής τοΰ καταστήμα
τος Πατρών....

.... μάς έπέβαλε νά έγγραφοΰμε 
είς τό ΕΠΟΚ, άφοΰ συνέταξε κατά- 
στασιν είς τριπλοΰν....

Φωναί: Τό όνομα... τό όνο
μα....

κ. Γ. Κουσαδιανάς: 
Ό Στυλιανός Γονιούδης, περιφε- 
ριακός Διευθυντής. Αυτός ό κύριος 
Δ)ντής, συνέταξεν καταστάσεις είς 
τριπλοΰν, τήν μία τήν έστειλε είς 
τόν Λέκα, τήν άλλη είς τήν ’Ασφά
λεια Πατρών, καί τήν άλλη στήν 
Νομαρχία. Όλοι οί συνάδελφοι τών 
Πατρών, άπό φόβο οί άνθρωποι, υ
πέγραψαν καί δέν τούς κατηγορώ, 
ό μόνος κύριοι πού δέν υπέγραψε 
ήμουν έγώ.

Μέ τόν αύτόν κύριο αξιότιμο ή
δη Περιφερειακό Δ)ντή, ύπό τάς δι- 
αταγάς τοΰ οποίου ήδη ύπηρετών, 
είχαμε τό οξής έπεισόδιον: Όταν 
έκηρύχθη ό πόλεμος τής Τουρκίας 
πρός τήν Κύπρο, διετάχθη ή Τράπε- 
ζά μας, καί συγκεκριμένως οί Δ) ν- 
ταί, όπως κλείσουν τήν Τράπεζαν 
καί μή προβοΰν είς καμμίαν συναλ
λαγήν.

Ό Δ) ντής, άφοΰ έκλεισε τήν Τρά 
πεζά, πήγε καί πήρε δλην του τήν 
κατάθεση, τήν οποίαν κατάθεσιν 
τήν έπλήρωσαν τά παιδιά τών Ελ
λήνων, πού πήγαιναν στήν πρώτη 
γραμμή τοΰ μετώπου. Είχα τό θάρ-
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μας. Όπως π.χ. «Τί έκανε ό Π ί- 
σκοπος, γιατί έδιωξαν ή παραιτή
θηκε ό Ρωσέτης, γιατί στή συνέχεια 
ό Κρόνος τρώει τά παιδιά του καί 
καταβροχθίζει τόν Μπαμίχα καί Πα 
πουτσή, γιατί ό μηχανισμός τοΰ Πί 
σκοπού, έχει τόση άνεση καί δρα
στηριότητα τόσο είς τήν Χουντική 
περίοδο τοΰ κυρίου Άχή, όσον καί 
σήμερα στην περίοδο τής Δημο
κρατίας; «Όλ’ αύτά, Εσείς θά τά 
Εκτιμήσετε προσεχώς μέ τήν ψήφο 
σας.

Συνάδελφοι, ά κίνδυνος είναι 
άλλου, ό έχθρός είναι Εξωτερικός, 
ό ’Αννίβας εύρίσκεται πρό τών Πυ
λών. Τό μεγάλο διεθνές Τραπεζικό 
Κεφάλαιο, οδεύει, σταθερά, νά έγ- 
κατασταθή στή χώρα. Τά πλοκάμια 
τών Τραπεζιτικών Τράστ, πού δι
ευθύνουν, κατά τρόπον Επιτελικόν, 
πολυεθνικές Εταιρίες, ήδη περι- 
σφύγγουν την Ελληνικήν οικονομίαν. 
Καί τό πρώτο ίδρυμα τής χώρας 
μας κινδυνεύει είς τό άμεσον μέλλον 
νά εύρεθή κάτω άπό τόν έλεγχόν 
τους.

Ποιος τότε, θά έναντιωθή στον 
μεγάλο κίνδυνο, πού θά τεθοΰν τά 
κεκτημέναδικαιώματά μας; Ποιος 
άλλος, άπό τήν γρανιτώδη Ενότητα 
τοΰ προσωπικού.

Καί αύτή τήν άγωνιστική ενότη
τα πρέπει νά τήν δημιουργήσουμε, 
όσες θυσίες καί αν χρειασθοΰν. 'Ό
σες ύποχωρήσεις Επιβάλλονται νά

ρος λοιπόν την Εποχήν έκείνην, νά 
κάνω τό Εξής τηλεγράφημα είς τόν 
Αρχιστράτηγον τών Ελλήνων, καί 

όχι είς τόν κ. Άνδρουτσόπουλο, ότι: 
Ελληνική Κ υβέρνησις έπρόδωσε 
Ελλάδα. Συμμετέχει είς προδοσί
αν Διευθυντής Εδώ Τραπέζης Στα- 
μάτιος Γ ονιούδης. ’Ενεργήσατε δ,τι 
θέλετε.

’Επειδή δέν έχω τόν χρόνον, αν 
θέλη ό κ. Διοικητής άς μέ καλέση. 
Τόν έχω παρακαλέσει νά μέ δεχθή 
70 φορές....

Καί φθάναμε είς τό θέμα, ότι ό 
Κουσαδιανάς δημιούργησε Επεισό
διο είς βάρος τοΰ Δ)ντοΰ διά τόν 
έρανον τών Κυπρίων. Πρόκειται πε
ρί τοΰ ΕΠΟΚ κύριοι συνάδελφοι. 
Όταν έγινε ή άπελευθέρωσις καί 
ήρθε στήν Κυβέρνηση ά Καραμαν
λής, σάς διαβεβαιώ ότι τόν έπαιρνα 
μιά φορά τήν εβδομάδα τηλέφωνο 
στο Παρίσι, καί αν θέλη ό κ. Πρω
θυπουργός ας μέ διάψευση. 'Όταν 
λοιπόν έβγαλε ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης μία Εγκύκλιο καί έλεγε:

«Είσφοραί ύπέρ τοΰ Κυπριακού 
άγώνος. Άνοίχθη παρά τώ Κεντρι- 
κώ μας Καταστήματι, λογαριασμός 
No τάδε, είς τόν όποιον δύναται πας 
Έλληνας νά καταθέση οίονδήποτε 
ποσόν έπισυμεΐ καίβούλεται καί είς 
τόν όποιον θά δίδεδται μία άπόδει- 
ξις άναγράφουσα τό όνοματεπώνυ- 
μον, τήν Διεύθυνσίν του καί τό πο
σόν τό όποιον κατέβαλεν.

Πηγαίνω, έπί τώ λόγω τής οι
κογενειακής μου τιμής, έχω τήν 
σχετικήν άπόδειξιν καί καταθέτω 
800 δρχ. τόσα είχα νά καταθέσω. 
Τό μεσημέρι ό κ. Γ ονιούδης, έπλη- 
ροφορήθη προφανώς ότι ό Κουσα- 
διανός προέβη καί είς μίαν Εθνι
κήν άχόμη Ενέργειαν καί μάς στέλ
νει τήν συνάδελφον, διά τήν οποίαν 
κόπτεται τό παρόν Διοικητικόν Συμ 
βούλιον, ή οποία είναι κόρη Δημο
τικού Συμβούλου, διωρισμένου υπό 
τοΰ Πατακοΰ, αύτήν λοιπόν προσέ
βαλα, καί τής λέω: κυρά μου ποιος 
σοΰ είπε Εσένα νά κάνης αύτόν τόν 
έρανο, διότι δέν σοΰ άναγνωρίζω 
Εσένα τό δικαίωμα καί τό ηθικό ά- 
νάστημα νά τό κάνης αύτό. Προσε- 
βλήθη, καί αύτήν υποστηρίζει τό 
παρόν Διοικητικόν Συμβούλιον.

Είναι ή συνάδελφος Μπουρδοπού- 
λου Ελένη, κόρη τοΰ διωρισμένου 
Δημοτικού Συμβούλου τών Πατρών, 
ύπό τής Χούντας. ’Έχετε καμμιά 
άλλη άπάντηση;

Ξέρετε ποια ήταν ή τύχη μου; Νά 
μέ μεταθέσουν, διότι δυστυχώς, είς 
τήν προκειμένην περίπτωσιν, τόσον 
6 κ. Υποδιοικητής, ό όποιος δέν έ- 
δέχθη νά μέ δή, δέν ξέρω τί προ
σόντα έπρεπε νά έχω, οσο καί ό 
κ. Διοικητής, διέταξαν τήν άμε
σον τοποθέτησίν μου είς τό Κεντρι
κόν Κατάστημα, καί ξέρετε τί δου
λειά έκανα. "Εβαζα κάτι καρτελ- 
λόκια, έκανα μιά πρόσθεση καί τά 
έδιδα τό μεσημέρι καί έφευγα.

Δέν έπήγα καθ’ ά είχα τό δικαί
ωμα οϋτε στον Κωστάκη, τόν Στε- 
φανόπουλο, τόν ήδη Υπουργό ’Εσω
τερικών.

κ. Πρόεδρος: Κύριε Κου 
σαδιανέ, είστε Εκτός θέματος...

κ. Γ. Κουσαδιανάς: 
Τελειώνω. Δέν πήγα σέ κανέναν, πα
ρά ύπέστην ολας αύτάς τάς ταλαι
πωρίας. Καί μόνοι τους μέ ξανα- 
στείλαν πίσω. Θά σάς έλεγα περισ
σότερα, άλλά σέβομαι τόν χρόνον 
σας. Εύχαριστώ.

γίνουν άπό δλες τις συνδικαλιστι
κές παρατάξεις. Μέ συγχωρεΐτε, πού 
Επιμένω, πάνω στο τεράστιο αύτό 
6‘έμα, άλλά πιστεύω δτι Εκεί εύρί- 
σκεται ή πεμπτουσία τοΰ δλου θέ
ματος. "Ολα τά άλλα πού είπώθη- 
σαν καί θά ειπωθούν, άποτελοΰν 
τήν καθημερινότητα κατά τήν Εναλ
λαγήν τής σκυτάλης στήν συνδικα
λιστική Εξουσία.

Συνάδελφοι, δίχως διακρίσεις, 
δίχως νέες διαιρέσεις, δίχως χα
ρακτηρισμούς σέ πτυχιούχους καί 
μή πτυχούχους, δίχως τόν χαρακτη
ρισμόν σέ νέους καί παληούς, δίχως 
καμμιά άπολύτως Εξωκομματική κα
θοδήγηση, άλλά μέ γνώμονα τό συμ 
φέρον τών Εργαζομένων καί τήν σω 
στήν άνάπτυξη τής Τ ραπέζης μας, 
ας τραβήξουμε πρός τά Εμπρός. Δέν 
υπάρχουν άντι κατάστατο ι συνδικα
λιστές καί Πρόεδροι. ’Ήδη ή φιλο
σοφία τής ζωής μάς άρνήται τήν 
λαθεμένη αύτή σκέψη. ’Αντίθετα, ο
πού δημιουργοΰνται κενά, άμέσως 
γεμίζουν μέ τόν Ενθουσιασμό καί 
τήν άγων ιστ ικότητα τών νέων καί 
τή σοφή Εμπειρία τών παληών. Αύ- 
τός είναι ό χρυσός κανόνας τής συν
δικαλιστικής ισορροπίας.

Τελειώνοντας, θέλω νά τονίσω, 
δτι, τά αιτήματα τών μή πτυχιού- 
χων, είναι άπολύτως σωστά, καί 
εύχομαι νά βρεθή μία ικανοποιητι
κή λύση, Επάνω σ’ αύτό τό Επίμαχο 
θέμα.

Σάς εύχαριστώ.

Ή ομιλία τοΰ συναδέλφου 
Ζ Ε Κ Δ Κ 0 Υ

Κύριοι συνάδελφοι, άπόψε, άπό 
τοΰ βήματος αύτοΰ άκούσθηκε κατά 
κόρον δτι τό προσωπικόν πρέπει 
πάντα νά είναι ένωμένσ καί δλοι έ- 
κρουαν τόν κώδωνα τοΰ κινδύνου πε
ρί διασπάσεως τοΰ Προσωπικού. Βε 
βαίως, ή πολιτεία μας έδώ άπόψε 
δέν έδειξε κάτι τέτοιο. Παρ’ δλα αύ
τά ένα μόνο θέλω νά πώ: Προτείνω 
καί προκαλώ τούς άρχηγούς τών 
Συνδυασμών, κυρίους Θεοφανόπου- 
λο, Δυλιντά, Δημητρόπουλο καί 
Γ ιαννακόπουλο, άν θέλουν νά δουν 
τό Προσωπικό Ενωμένο, καί νά μήν 
συμβαίνουν αύτά πού συμβαίνουν 
άπόψε έδώ, νά Εκλέξουν τώρα, άπό
ψε, μιά 4μελή ’Επιτροπή καί νά συ
ζητήσουν τό θέμα τής συνεργασί
ας, Επί ενός Ενιαίου ψηφοδελτίου.

Η ομιλία του συναδέλφου 
Τ Ρ I Μ Η
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των δικτατόρων. Τότε, συνάδελφοι, 
αύτό τό διοικητικό συμβούλιο είναι 
άνίκανο νά μέ Εκφράσει, είναι άν ι
κανό νά έκφράσει κάθε ήθικό, κάθε 
δημοκρατικό Εργαζόμενο.

Πιο συγκεκριμένα θά σάς άναφέ- 
ρω τήν μεθοδολογία τοΰ συλλογικού 
μας οργάνου πάνω στό άσφαλιστι- 
κό μας θέμα.

Είναι γνωστό δτι λειτουργεί τό 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ., πίσω του καί πλάι του 
τό Ταμείο ’Αλληλοβοήθειας Είσ- 
πρακτόρων καί Κλητήρων.

Γ ιά τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ψηφίζουν άπό 
ένα βαθμό καί πάνω οϊ συνάδελφοι, 
γιά τά Ταμείο ’Αλληλοβοήθειας τών 
Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε. ψηφίζουμε δλοι, 
άλλά μέσα Εκεί δέν υπάρχει ή Εκ
προσώπηση μιάς μερίδας συναδέλ
φων, τών είσπρακτόρων καί τών κλη
τήρων. Αύτά σά γενικότητες.

Κάποια μέρα, πριν άπό λίγα 
χρόνια, όταν τό Διοικητικό μας 
Συμβούλιο είχε μία άπό τίς πολλές 
του συνθέσεις, στράφηκε Εναντίον 
τοΰ Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας τών 
Είσπρακτόρων καί Κλητήρων σέ έν
δειξη άλληλεγκύης βέβαια καί τό 
κατήγγειλε δτι είναι έλλειματικό. 
Είναι γνωστό σέ δλους μας, δτι 6- 
ποια ταμεία τέτοιου είδους είναι 
έλλειματικά, αύτόματα, τά ιδιοποι
είται τό Ι.Κ.Α.. ’Έτσι λοιπόν, τό 
σημερινό μας Συμβούλιο, έμμεσα ή 
άμεσα, προσπάθησε νά διαλύση τό 
Ταμείο ’Αλληλοβοήθειας τών Είσ
πρακτόρων καί Κλητήρων, άρα καί 
τόν Σύλλογο Βοηθ. Προσωπικού. 
Βέθαια, χρησιμοποίησε καί άλλες 
μεθόδους, δηλαδή, γίνανε κάτι Επι
σκέψεις στήν Γενική Ασφάλεια καί 
στό νομάρχη γιά άπειλές καί τέτοια 
γνωστά καή συχνά φαινόμενα τής 
7ετίσς. Τελικά παρά τίς φιλότιμες 
προσπάθειες τό «συλλογικό μας 
οργανος» δέν κατάφερε νά άποδεί- 
ξει τό έλλειμα οΰτε λοιπόν καί νά 
διαλύση τόν σύλλογο καί τό Ταμείο 
άλληλοβοηθείας τών είσπρακτόρων 
καί κλητήρων, κατάφερε μονάχα 
τήν τέλεια διάσταση τών δυο συλ
λόγων. Βέβαια τό πέταγμα λάσπης 
τοΰ διοικητικού συμβούλιου μας 
γιά τό σύλλογο τών Υπαλλήλων τέ
ως Τραπέζης ’Αθηνών είναι γνωστό 
γεμίσανε λάσπη τά γραφεία μας ά
πό τό βρωμερό χαρτί τής διάσπα
σης πού μάς προσφέρει άφθονο ό 
σύλλογός μας τακτικώτατα.

Σ’ αύτή τήν άνταλλαγή πυρών 
καί φτιαριών λάσπης μεγάλο ρό
λο έπαιξε καί ή Εφημερίδα μας, δηλ. 
ή Εφημερίδα τους, πού μέ τή μονα
δική πέννα τοΰ Κου Σπυριδάκη δη
μοσιογράφου τής Μάχης τοΰ Τσιρι- 
μώκου στό παρελθόν καί τής χουν
τικής Νέας Πολιτείας, πού δέν ξέ
ρω καί γώ πόσα τρώει άπ’ τό Σύλ
λογο γιά τά μοναδικά του άρθρα 
γιά τήν Ενότητα τοΰ προσωπικού. 
Ή «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» λοιπόν άντί νά 
είναι τά δπλο μας γιά τήν ένιαία 
δράση καί Εμφάνισή μας, άντί νά 
είναι ό φορέας τής ένημερώσεώς 
μας, άντί νά είναι ή Εφημερίδα 
μας κατάντησε νά είναι ή Εφημερί
δα μέ τίς φωτογραφίες τοΰ άνδρου- 
τσόπουλου ή έφημερίδα μέ τό κατα
ραμένο «ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙ
ΣΤΙΑΝΩΝ» ή έφημερίδα τοΰ Διοικ. 
Συμβούλιου ή έφημερίδα τοΰ Κου 
μή συναδέλφου Σπυριδάκη καί τής 
λάσπης του.

Θέλω τώρα αύτή τή στιγμή ό 
σύλλογος νά μοΰ άπαντήση πότε 
καί πώς άγωνίστηκε ή έστω σκέ- 
φτηκε τήν ΕΝΟΤΗΤΑ τοΰ προσω
πικού, τήν Ενότητα τών πολλών συλ
λόγων, τήν Ενότητα τών Ταμείων υ
γείας καί άλληλοβοηθείας στόν 
χώρο μας.

Πιστεύω πώς τή λύση τών προ
βλημάτων θά τή φέρει ένα μαζικό, 
ενιαίο καί δημοκρατικό σωματείο 
αύτό πού τόσο μάς λείπει, καί Ο

λοι τό λέμε, αύτό πού θά χτίσουμε 
Εμείς ή Συνδικαλιστική Ενότητά 
μας ας γίνει τό δπλο μας Εναντίον 
τοΰ Εργατοπατερισμού καί τής έρ- 
γατοκαπηλείας, Εναντίον έργοδοτι- 
κών καί κυβερνητικών παρεμβάσε
ων. Μιλάω γιά μιά άμοιβαία συ- 
νυπευθυνότητα έτσι Εννοώ τήν δημο
κρατία στό συνδικαλισμό. Αύτό τό 
μήνυμα θέλω νά σάς μεταφέρω.

Εμπρός γιά τήν Ενότητά μας

Η ομιλία τοΰ συναδέλφου I. Π 0 Υ Λ 0 Υ



ΑΙ ΟΜΙΑΙΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΑΑΕΑΦΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Γ. ΣΥΝΕΠΕΥΣΙΝ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 14ης ΣΕΛ.)

ποιες έξεδόθησαν στην Θεσσαλονίκη 
καί έλεγαν τά έξης:

«Συνάδελφοι, στά υποκαταστήμα
τα τής πόλεώς μας, περιφέρεται ά- 
πό χθες ό κ. Μπαμίχας, ό όποιος διά 
ψηφοφοριακούς λόγους, επιχειρεί να 
συσκότιση την αλήθειαν, καί νά προ- 
καλέση ανησυχίαν εις τό ’Ασφαλι
στικόν μας Ταμεΐον. Θεωρού μεν ΰ- 
ποχρέωσίν μας νά καταγγείλωμεν 
την ενέργειαν αυτήν, τού κ. Μπαμί- 
χα, ή οποία μόνον ζημία μπορεί νά 
προκαλέση καί νά έπαναλάβωμεν ό
τι ό Πρόεδρος τού Διοικ. Συμβου
λίου τού Συλλόγου, δεν θά έπιτρέ 
ψη νά θείξη τά ’Ασφαλιστικά μας 
δικαιώματα».

Παρακάτω μιλάει γιά κάτι πρά
κτορες. Δεν άντελήφθην τί είδους 
πράκτορες είναι αυτοί. Οί όποιοι, 
δυστυχώς, προέρχονται έκ των έσω, 
ώς άνέγραφε ή άνακοίνωσις. Υπό
γραφα! Α. ΚΟΤΙΚΑΣ, Α. ΠΑΡΑΘΥ- 
ΡΑΣ.

Τήν ιδίαν εκείνην στιγμήν ό τύ
πος, λέει τά έξής:

"Η βραδυνή στις 27.9.
«Νά ενημερωθούν ζητούν οί υπάλ

ληλοι τής Εθνικής Τραπέζης. Διά 
Σχεδίου ιΝόμου, πού άναφέρεται σέ 
όλα τά ’Ασφαλιστικά τους Ταμεία, 
καί διά τά όποια υπάρχουν πληρο
φορίες ότι έχει προωθηθή στο Ύ- 
πουργεΤον Συντονισμού καί Κοινωνι
κών Υπηρεσιών. Έξ αφορμής τού
του, έγιναν ήδη δύο συζητήσεις, στο 
Κεντρικό Κατάστημα τής Τ ραπέζης, 
τής Θεσσαλονίκης, καί πρόκειται νά 
γίνη καί τρίτη μεθαύριο τά μεση
μέρι».

Τά Νέα, στις 27.9:
«Θά περιέλθουν Ταμεία Υπαλλή

λων στις Τράπεζες; Έγνώσθη ότι 
ύπεγράφη Υπουργική άπόφασις, μέ 
τήν οποίαν τά έν γένει ’Ασφαλιστι
κά Ταμεία τών Υπαλλήλων, των 
Τραπεζών, δύνανται νά περιέλθουν 
στις Τράπεζες, μετά συμφώνου γνώ
μης τής Γενικής Συνελεύσεως, τού 
Συλλόγου τών Υπαλλήλων. ’Επί 
τού Σχεδίου ίΝόμου, καί γενικώς, ε
πί όλων τών διατάξεων τό προσωπι
κόν τών Τραπεζών είναι άνημέρωτον. 
Γ Γ αυτό τήν προσεχή Δευτέραν ύ
στερα άπό τηλεγράφημα, 90 υπαλ
λήλων τής ’Εθνικής Τ ραπέζης, καί 
διαφωνούντων μελών τής Διοικήσεως 
τού Συλλόγου τής ’Εθνικής, διά 
πλήρη ένημέρωσιν τού προσωπικού 
πάνω στο θέμα πού αντιμετωπίζει 
γίνεται συζήτησις στο Κεντρικό κα
τάστημα τής Θεσ)νίκης, μεταξύ 
ιΠροέδρου καί διαφωνούντων Συμ
βούλων.

Καί τήν 1.10.75 έρχεται τό κλοϋ 
τής βραδυάς καί μάς λέει ή ’Ελευ
θεροτυπία:

«Μέ ξένα κόλυβα. ’Ασφαλιστικόν 
Ταμεΐον ’Εθνικής Τράπεζας. Τό ξέ
ρατε; "Αν όχι σάς λέμε ότι έχει πε
ριουσίαν 4 περίπου δισεκατομμύρια. 
”Αμ πώς! Είναι άνθηρότατον. Γ Γ 
αυτό, λοιπόν, τό Ταμεΐον ύπήρχεν 
μέχρι χθες ένα Σχέδιο Νόμου στά 
Υπουργεία Συντονισμού καί Κοινω
νικών Υπηρεσιών, βάσει τού όποιου 
παρείχε τό δικαίωμα εις τήν Εθνι
κήν Τράπεζαν νά χειρίζεται τά κε
φάλαια τού Ταμείου. Τί θά πή αυ
τό; Αύτό θά πή ότι αν τό Σχέδιο 
Νόμου, γίνη Νόμος καί άναλάβη ή 
Τράπεζα τήν διαχείριση», ή εισφο
ρά προς τό Ταμεΐον ύψους 250 πε
ρίπου έκατομμυρίων τόν χρόνον, δεν 
πρόκειται νά καταβληθή ξανά. Για- 
πί άπό τήν διαχείρισιν τών 4 δισ. 
θά κερδίζη περίπου τό ίδιο ποσόν. 
"Ετσι μέ τούς τόκους τών κεφαλαί
ων τού Ταμείου θά πληρώνη τήν >Νο- 
μαθετημένην 'εισφοράν της.

’Εκείνο, πού έμβάλει σ’ αυτές, τις 
άπαισιόδοξες σκέψεις, είναι τό γεγο
νός ότι τό Σχέδιο (Νόμου, δεν γνω
στοποιήθηκε στά μέλη τής Διοική- 
σεως τού Ταμείου. Τό έχει διαβάση 
μόνον ό Πρόεδρός του. Εύγε. Αύτό 
θά πή εχεμύθεια καί έπιχειρησιακή 
μυστικότης».

"Οταν λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, 
οί εφημερίδες λένε αύτά καί θά ψθά- 
σω καί στήν τελευταία, διότι τά λέει 
καί άλλη εφημερίδα, μή νομίσετε ό
τι μάς ξεχάσανε. Τότε ήθελα νά ή
ξερα ποιος καί γιά ποιύς ψηφοθη
ρικούς λόγους, ανέβηκε στήν Θεσσα
λονίκη νά μιλήση γιά ’Ασφαλιστι
κό. Καθ’ ήν στιγμήν ό ίδιος ό κ. 
Πρόεδρος τού Συλλόγου, έδωσεν συ- 
νέντευξιν εις τήν «Καθημερινήν»; Γιά 
νά μή σάς κουράσω μέ άλλα. "Εδω
σε συνέντευξιν εις τήν «Καθημερι
νήν», εις τήν όποιαν όμιλεΐ καί αυ
τός περί ’Ασφαλιστικού θέματος.

Βεβαίως, μετά άπό αύτό, άπήν- 
τησα στον κ. Πετρόπουλο, καί είπα 
γιατί όχι στήν ’Αθήνα. Έξεδόθη μία 
άνακοίνωσις κ. Πετρόπουλε. Τήν ο
ποίαν δεν θά είχατε τήν τύχην νά 
τήν διαβάσετε.

κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τις έχω δι
αβάσει όλες καί τις καταλαβαίνω.

κ. Α. ΜΠΑΜΙΧΑΣ: ’Έ, τότε νά 
σάς ενημερώσω. Λέει, λοιπόν, αυτή 
ή άνακοίνωσις «ότι εδώ καί λίγες ή- 
μέρες, μία άνακοίνωσις τού Συλλό
γου μας, μάς έπληροψόρησεν ότι με
ρικοί ψιθυριστοί, οί όποιοι έκμεταλ- 
λεύονται τήν ευαισθησίαν μας γύρω 
άπό τό ’Ασφαλιστικό θέμα, διαδί
δουν έν όψει άρχαιρεσιών πολλά καί 
διάφορα, γιά τήν τύχην τών ’Ασφα
λιστικών ’Οργανισμών. Καί ή ιδία ά- 
νακοίνωσις, αυστηρά μάς λέγει. Ή 
πρόκλησις θορύβου άνευ λόγου, ζη

Ή ομιλία τοϋ συναδέλφου Α. ΜΠΑΜΙΧΑ
μίαν καί μόνον ζημίαν θά προκα
λέση».

Στις 4.1 0 όμως, όσοι συνάδελφοι, 
διαβάζουν ώρισμένην πρωινήν εφη
μερίδα «Καθημερινήν» μαθαίνουν ό
τι :

«Μέ άφορμή άπόφαση τής Διοική- 
σεως τής ΕΤΈ, οί υπάλληλοί της α
νησυχούν γιά τήν άσφάλισίν τους. 
Συνέντευξη τού ιΠροέδρου μέ τόν Σ.

Χρειάζεται νά σάς πώ ποιος εί
ναι ό Σ. Ό κ. Σπυριδάκης. Είναι ο 
Δημοσιογράφος τού Συλλόγου. Δεν 
ξέρω άν μέ άκούει μέσφ μικροφω- 
νικής έγκαταστάσεως τώρα άπό τά 
Γ ραφεία τού Συλλόγου. Δέν ξέρω. 
Θά τό δούμε στο τέλος.

Λέει, λοιπόν, ή άνακοίνωσις πα
ρακάτω :

«Συνάδελφοι, έμεΐς πιστεύομεν ό
τι ’Ασφαλιστικό υπάρχει. Υπάρχει 
άπόφασις τής Διοικήσεως. Υπάρχει 
Σχέδιον Νόμου στό Ύπουργεϊον 
Συντονισμού. "Αν καί φαίνεται ότι 
δέν άκολουθεΐ τήν σωστήν διαδικα
σίαν. Περιμένομεν, λοιπόν, νά άπο- 
φασίση ό Πρόεδρος τού Συλλόγου, 
νά μάς πή καί έδω στήν ’Αθήνα σέ 
δημόσια συζήτηση, καί άν είναι δυ
νατόν άμέσως, ότι τυχόν γνωρίζει 
γύρω άπό τό Ασφαλιστικό, άφοΰ άλ 
λωστε γιά τό ίδιο θέμα ενημέρωσε, 
κατά τάς «δυνάμεις» του τούς συν
αδέλφους τής Βορ. Ελλάδος, στις 
29.9 έν όψει άρχαιρεσιών καί κάτω 
άπό τήν πίεσιν 90 συναδέλφων, οί 
όποιοι τού έτηλεγράφησαν σχετικά. 
’Αναμένοντας τήν δημοσίαν συζήτη- 
σιν. Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
Ν. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, Α. ΜΠΑΜΙΧΑΣ, 
Θ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ».

Άναμένομεν, κ. Πετρόπουλε, ακό
μη τήν άπάντησιν.

Καί πάμε πάρα κάτω. Γιά τό Α
σφαλιστικόν δέν ένδιαφέρθημεν μό
νον ημείς καί ό κ. Πρόεδρος. ’Εν
διαφέρθηκε καί ό κ. Θεοψανόπουλος, 
μέ τόν όποιον έχω άνταλλάξει δύο 
έπιστολάς. Τήν μίαν διά τό άσφαλι- 
στικόν καί τήν άλλην δι’ έτερον θέ
μα. Θά σάς έκούραζε ίσως νά τήν 
άναγνώσω όλόκληρην, διότι είναι αρ
κετά μεγάλη.

‘Ο κ. Θεοψανόπουλος δηλοΐ μέσα 
εις τήν επιστολήν του ότι έλαβεν 
γνώσιν τού ’Ασφαλιστικού άπό τάς 
εφημερίδας. Καί έν πάσει περιπτω- 
σει μας λέει τις θέσεις του, μάς λέει 
ότι δέν μπορεί νά ληφθή άπόφασις 
καί πολύ σωστά, άπό μίαν Συνέλευ- 
σιν μέ όσους παρόντες. ’Αλλά θά 
πρέπει νά γίνη μία Πανελλαδική έ- 
νημέρωσις τού προσωπικού πάνω 
στό ‘Ασφαλιστικό.

Βεβαίως, εγώ τού έκανα μιάν ά- 
πάντηση. Τού λέω, ότι δέν δέχομαι 
ότι ό Γενικός Γραμματεύς τής Ο.Τ. 
Ο.Ε. μπορεί νά ενημερώνεται άπό 
τις εφημερίδες γιά τό ’Ασφαλιστι
κό. (Καί επίσης τού λέω, ότι όταν 
κάποτε έκλήθη μεν έδώ νά άποφασί- 
σωμεν διά τά ’Ασφαλιστικά μας Τα 
μεΐα, γιά τό 5%, πάλι μέ Συνέλευση 
μέ όσους παρόντος. ΤιΗταν άσφαλι- 
στικό καί αύτό καί Γεν. Γ ραμματεύς 
τοϋ Συλλόγου ήτο ό κ. Θεοφανό- 
πουλος.

κ. ΘΕΟΨΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κάνετε 
λάθος κ. Μπαμίχα.

κ. ΜΠΑΜΙΧΑΣ: κ. Θεοφανόπου- 
λε, δέν κάνω λάθος. ’Εγώ τήν θυ
μάμαι, διότι παρέστην. Έν πάσει 
περιπτώσει, κύριοι συνάδελφοι, δέν 
έχρειάστηκε ό κ. Πίσκοπος νά κάνη 
τήν δημοσίαν συγκέντρωσιν αυτήν. 
Διότι είς τάς 8.10 έκάναμε μέ τόν 
κον ΠΑΠΟΥΤΣΗΝ καί ΤΣΟΥΔΕ- 
ΡΟΝ τήν άνακοίνωσιν καί στις 10. 
10 βλέπουμε: Σειρά Α αριθμός 53 
’Εγκύκλιος Διοικήσεως ’Ασφαλιστι
κά Ταμεία Προσωπικού. Υπογραφή 
ό Διοικητής "Αγγελος Άγγελόπου- 
λος.

κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έρωτά κά
τι μή άκουόμενος.

κ. Α. ΜΠΑΜΙΧΑΣ: κ. Πετρόπου
λε, μή μέ διακόπτετε, άν θέλετε.

Βλέπουμε, λοιπόν μίαν έγκύκλιον 
τής Διοικήσεως καί μέ μεγάλην 
μας χαράν καθησυχαζόμαστε, ή 
προσπαθούμε νά καθησυχαστούμε. 
Γιατί μέσα σ’ αυτήν τήν εγκύκλιον 
μάς λέει δύο πράγματα.

Μέ τό ένα, ήσυχάζουμε, μέ τό άλ
λο άνησυχοΰμε.

Τό πρώτο πού μάς λέει είναι, ό
τι βεβαίως άπό δημοσιεύματα είς 
τόν ήμερήσιον τύπον, πληροφορού
μαι μετ’ έκπλήξεως ότι έδημιουργή- 
θησαν άνησυχίες είς τό Προσωπι
κόν, έν σχέσει μέ τήν ρύθμισιν τών 
συνταξιοδοτικών τους θεμάτων. Καί 
μέ τήν ευκαιρίαν αυτήν, επιθυμώ νά 
τονίσω καί πάλιν ότι ή Εθνική Τρά
πεζα άντιμετωπίζει τήν άσφάλισίν 
τοϋ Προσωπικού μέ ιδιαίτερον εν
διαφέρον, κλπ. Καί πολύ σωστά.

"Ομως, παρακάτω υπάρχει καί 
μία παράγραφος πο ύλέει, αύτό ά· 
κριβώς πού έλεγε καί ό Μπαμίχας 
στήν Θεσσαλονίκη.

«Διά τόν λόγον τούτον, ή Διοϊ- 
κησις τής Εθνικής Τ ραπέζης, μερι
μνά γιά τήν σκοπιμωτέρα, έπωφε- 
λεστέρα καί μονιμωτέραν ρύθμισιν 
τών σχετικών θεμάτων καί έ π ι- 
ζητή προς τούτο τήν 
δημιουργίαν τοϋ ά- 
ναγκαίου Νομοθετι
κού υποβάθρου».

Πότε συνεζητήσαμεν μέ τήν Διοί- 
κησι θέμα ’Ασφαλιστικό; Γ ιά νά ε
πί ζητή ή Διοίκησις νομικόν ΰπόβα- 
θρον, νά μάς κατοχυρώση, καί βε
βαίως αύτό δέν μπορεί νά είναι άλ
λον, άπό Νόμον. "Οταν Νόμος τού 
Κράτους ό 3662)57 σαφώς καθορί
ζει, ότι δέν οφείλουμε σέ κανέναν. 
Αύτό τό όποιον άναγράφεται είς τήν 
Τραπεζιτικήν είναι Νόμος κύριοι. 
Δέν είναι απλώς κάτι πού γράφουμε 
γιά νά εντυπωσιάσουμε. Βασίζεται 
είς τό 3662 τού 57. Ό όποιος σα
φώς λέει ότι δέν οφείλουμε σέ κα
νέναν, ότι ή Τράπεζα όφείλει νά κα- 
λύπτη τά τυχόν παρουσιαζόμενα 
έλλείματα είς τά Ταμεία μας. Καί 
ότι άνά διετίαν τρεις Υπουργοί, θά 
συνέρχωνται. Είναι νομίζω, άν δέν 
μέ άπατά ή μνήμη μου, ό Υπουρ
γός Εμπορίου, ό Υπουργός Συν
τονισμού, καί νομίζω ό Υπουργός 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, πρέπει νά 
είναι. Οί όποιοι συνέρχονται άνά 
διετίαν καί μάς άπαλλάσουν τού 
χρέους μας τής Τ ραπέζης. Καί άν- 
τί, κύριοι συνάδελφοι, τούτο έδώ τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον, νά σάς κα- 
λέση σέ άγώνα γιά νά ίσχύση αυ
τός ό Νόμος ό όποιος μάς κατοχυ
ρώνει, προσπαθούμε νά βρούμε άλ
λον Νόμον, τού όποιου τήν ίσχύν καί 
πάλιν δέν γνωρίζομεν, τήν χρονικήν 
διάρκειαν τής ισχύος του; Γιατί, 
λοιπόν, νά παραχωρήσω μεν τά τα
μεία μας είς τήν Τράπεζαν; Νά την 
άπαλλάξωμεν τών 250 έκατομμυρί
ων πού μάς καταβάλλει έτησίως; 
Γ ιά ποιό λόγο;

Γ ιά νά διαχειρισθή ή Τράπεζα τήν 
περιουσίαν μας, γιατί έμεΐς βεβαί
ως δέν έχουμε τήν δυνατότητα. Καί 
γιατί νά τήν έχουμε κύριοι; ’Αφού 
δέν χρωστάμε σέ κανέναν γιατί νά 
τήν έχουμε; Τά λεφτά τα οποία υπο
τίθεται ότι χρωστάμε καί έμψανίζει 
ή Τράπεζα ώς χρεωστικά, έχουν κα- 
τοχυρωθή διά (Νόμου, ότι δέν είναι 
χρεωστικά.

Έμεΐς γιατί θά ψάξουμε νά βρού
με άλλον Νόμον. Μήπως γιά νά ά- 
ποδεχθώμεν ότι ό προηγούμενος Νό
μος έπαυσε ισχύων. Αύτό είναι κά
τι άλλο, καί οπωσδήποτε σχέδια άν- 
θρώπων πού άπεργάζονται τό κακό
μας- , ,

Πέραν όμως όλων αυτών, κύριοι
συνάδελφοι, τό ’Ασφαλιστικόν θέμα 
είναι πάρα πολύ σοβαρόν, καί σάς 
ζητώ συγγνώμην, πού έλαβα τό θάρ
ρος, γιατί μόνον θάρρος χρειάζεται 
γιά νά άναλύση κανείς αύτό τό θέ
μα.

Μέ τις πολύ πτωχές μου γνώσεις, 
πιστεύω ότι ό Νόμος 3662 τού 57, 
πρέπει νά είναι ή μόνη μας έπιδίω- 
ξις καί τίποτε άλλο. Θέλουμε ή δέν 
θέλουμε νά φανού μεν ευχάριστοι σέ 
όποιονδήποτε. Είτε λέγεται Διοίκη- 
σις, είτε λέγεται Κυβέρνηση, είτε 
λέγεται οτιδήποτε.

‘Ο Νόμος 3672 τού 57 είναι Νό
μος τού Κράτους. (Καί έφ’ όσον εί
ναι Νόμος τού Κράτους, δέν γνω
ρίζω κανέναν νόμον πού δέν ισχύει. 
’Ακόμη καί οί χουντικοί ισχύουν. 
Γ ιατί λοιπόν τού 57 δέν θά ίσχύση 
καί γιατί δέν θά μάς καλύψη τά
χρέη;

Διότι μήπως, τυχόν, λογφ της 
παρόδου τόσων ετών, τό άνοιγμα έ
χει μεγαλώσει. Υπάρχει άπάντησις, 
καί σ’ αύτό κύριοι συνάδελφοι.

"Οταν έγινε ό 3662 τού 57, προ- 
έβλεπε 50 έκατομμύρια συμμετοχή 
τής Εθνικής Τ ραπέζης, γιά τήν κά- 
λυψιν τών Ταμείων. Πόσα κέρδη εί
χε τότε ή Εθνική Τράπεζα καί πό
σα έχει σήμερα;

Δέν πιστεύω νά έχη τά ίδια, γιά 
νά παραμένη έπί τόσα έτη τό ποσόν 
τών 50 έκατομμυρίων διά τήν κάλυ- 
ψιν τών Ταμείων.

Υπάρχει, λοιπόν, τρόπος, κύριοι 
συνάδελφοι, νά βρούμε πώς νά κα
λύψου με τό χρέος καί νά θεμελιώσω- 
μεν τήν άποψιν ότι δέν χρεωστάμε 
σέ κανέναν. Έμεΐς όμως, ψάχνομεν 
κάπου άλλου νά τόν βρούμε τόν τρό
πον. Τό γιατί δέν τό γνωρίζω.

Πέραν τού ’Ασφαλιστικού θέμα
τος, κύριοι συνάδελφοι, θά πρέπει 
νά έλθω σ’ ένα άλλο θέμα επίσης 
σοβαρό.

Παρέλειψα νά σάς πώ ότι, αύτά 
πού λέω, άναφέρονται καί είς τόν 
απολογισμόν τού κ. Γ κι τάκου, αλ
λά δέν έχει καμμίαν σημασία αύτό.

Πέραν όλων αύτών όμως, θά έρ
θω τώρα είς τό θέμα τών ’Οργανι
κών θέσεων, πού είναι έξ ίσου σο
βαρόν.

Κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι 
είναι συνάρτησις πολλών συμφερόν
των τά όποΐα βλάπτουν τόσον τούς 
συναδέλφους τούς μή πτυχιούχους, 
διότι μή πτυχιοΰχος είμαι, όσον καί 
τούς συναδέλφους τούς πτυχιού
χους έξ ’ίσου. Αύτήν τήν διάκρισιν 
τήν οποίαν έκανα, καί είπα ότι είμαι 
μή πτυχιοΰχος, τήν έκανα διότι προ
ηγουμένως έρώτησα τόν κ. Ζερβου- 
δάκη τί είναι, γι’ αύτό καί μόνον. 
Διότι θά πώ παρακάτω τις άπόψεις 
μου, έπί τού θέματος πτυχιούχων καί 
μή πτυχιούχων. Θόρυβοι ταυτοχρό
νων συζητήσεων.

κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ζητά 
άπό τόν κ. Μπαμίχαν νά συντομεύ- 
ση.

κ. ΜΠΑΜΙΧΑΣ : Κύριε Γιαννακό-

πουλε, μοΰ έπιτρέπετε. "Εχετε ά- 
πόλυτο δίκιο. Μέ τήν διαφοράν ότι 
σάς έχουν ξεφύγει δύο πράγματα. 
(Στρεφόμενος πρός τόν Πρόεδρον 
τής Συνελεύσεως). Μέ συγχωρεΐτε κ. 
Πρόεδρε. Θά συντομεύσω, διότι τού 
κ. Γιαννακόπουλου καθώς καί υμών 
έχουν διαφύγει δύο θέματα.

"Οτι πρώτον ότι είμαι κάθιδρος, 
’ίσως λόγφ τοϋ ότι είμαι λίγο παχύ
τερος τοϋ κανονικού. Καί δεύτερον, 
ότι απολογούμαι. ’Εγώ είμαι έξ αύ
τών οί όποιοι απολογούνται κ. Γιαν- 
νακόπουλε.

κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Νά ά- 
πολογεΐσθε στό θέμα.

κ. Α. ΜΠΑΜΙΧΑΣ: Αύτό είναι 
θέμα δικό μου. "Αν μοΰ έπιτρέψετε. 
’Ήλθα πήρα σειρά, τί νά κάνουμε;

Λοιπόν, καί τώρα είς τό θέμα τών 
’Οργανικών θέσεων, κύριοι. Σύμβου
λοι δύο τόν αριθμόν, ό κ. Ποστου- 
τσής καί ό υποφαινόμενος, διεφώνη- 
σαν. Καί γιά νά μήν σάς κουράσω 
μέ έγγραφα καί χαρτιά, θά σάς πώ 
μέ λίγα λόγια γιατί διεψώνησαν.

"Οπως συνετάγη τό άρθρον τού 
’Οργανισμού περί ’Οργανικών θέ
σεων, μόνον έκδούλευσιν παρέχει είς 
τήν Διοίκησιν. Καί αν δεχθώ ότι ή 
σημερινή Διοίκησις είναι πράγματι 
μία καλή Διοίκησις, δέν γνωρίζω τί 
θά είναι ή αυριανή Διοίκησις. Τό άρ
θρον αύτό ουδόλως διαφέρει άπό τό 
προηγούμενον, παρά μνον είς τήν 
λέξιν «άπόλυτον». Δηλαδή τό προη
γούμενον έλεγεν ότι γνίονται κατ’ 
άπόλυτον εκλογήν, τούτο λέει ότι 
γίνονται κατ’ έκλογήν.

Ούσιαστικώς, βεβαίως, ό άριθμός 
τών προακτέων, κατηργήθη. Δέν υ
πάρχει άριθμός. Βεβαίως, όμως, αύ
τό δέν σημαίνει ότι δέν υπάρχει ά
ριθμός μόνον πρός τά πάνω, δέν 
υπάρχει καί πρός τά κάτω. ’Άν ή 
πρόθεσις ήτο σωστή καί καλή, τό
τε θά μπορούσε όπως είχαμε υπο
δείξει στον κ. Πρόεδρον, αλλά δυ
στυχώς μάς έφερεν τό θέμα κατόπιν 
εορτής είς τό Συμβούλιον. Νά λέει 
τό άρθρον ότι καταργεΐται ό άριθμός 
άλλά δέν είναι δυνατόν νά γίνον
ται όλιγώτεροι άπό όσους προεβλέ- 
ποντο διά τού προηγουμένου άρ
θρου 'Υπάρχουν καί τά σχετικά έγ
γραφα. ’Αλλά νά μήν διαβάσω και 
σάς κουράσω. ’Άν προκληθώ θά τά 
δείξω κΓ αύτά. Θά μπορούσε λοι
πόν αν υπήρχε ή καλή πρόθεσις τής 
Διοικήσεως νά έλεγεν τό άρθρον ότι 
οί θέσεις καταργοΰνται ώς πρός τόν 
αριθμόν, άλλά οπωσδήποτε δέν δύ- 
νανται νά προάγωνται λιγώτεροι ά
πό όσοι διά τού προηγουμένου άρ
θρου προεβλέποντο. Αυτό δέν τό λέ 
ει τό άρθρον. Άρα δηλαδή μέ μίαν 
Διοίκησιν, ή οποία άναλόγως τών 
οικονομικών τής Τ ραπέζης, θέλει νά 
προάγη ή νά μήν προάγη τούς συ
ναδέλφους, θά μπορεί μιάν ή μέραν 
κύριοι συνάδελφοι, οί περισσότεροι 
έξ ημών νά βρεθοΰμεν μέ μίαν έκ- 
θεσιν Κάπα. Καί άπό αύτά πού 
πληροφορούμεθα, διότι δυστυχώς, οί 
προαγωγές, είς τόν βαθμόν τού ύ- 
ποτμηματάρχου, καί Λογιστοΰ Α' 
δέν έγιναν άκόμα, οί συνάδελφοι οί 
όποιοι έχουν 'Κάπα δέν θά προα- 
χθοΰν.

Καί έν τοιαύτη περιπτώσει, πού 
ή κατάργησί των; Καί δέν ξέρομεν 
καί άν θά προαχθοΰν καί αύτοί ό
λοι, πού έχουν ΠI ΚΑΠΑ. Άλλά 
έν τοιαύτη περιπτώσει, κύριοι συ
νάδελφοι, πού είναι ή κατάργησις 
τών όργανικών θέσεων; Καθ’ ήν στι
γμήν, έγώ, λογιστής Β' ών γιά νά 
γίνω Λογιστής Α' μοΰ φθάνουν τά 
5 χρόνια στόν βαθμό καί μία Έκ- 
θεσις άπό ΚΑΠΑ καί πάνω. Αύτό 
σημαίνει κατάργησις. Κατάργησις 
δέν σημαίνει ότι θά τήν βάλουμε σέ 
φόρμουλες πάλιν.

Καί τί κίνδυνον περιέχουν οί φόρ
μουλες; Γνωστότατον. Λυπούμαι 
πού θά τό πώ, άλλά είναι τόσο γνω
στό, πού καί νά τό κρύψω δέν θά 
εΐχεν καμμίαν σημασίαν.

"Οταν γίνονται οί προαγωγές τήν 
έπομένην ημέραν σχεδόν όλοι είναι 
δυσαρεστημένοι. Γιατί; Διότι όλοι 
λένε ότι «Νά γίνανε οί ήμέτεροι πά
λι». Καί σκεφθεϊτε κύριοι συνάδελ
φοι, έγένοντο οί ήμέτεροι τότε πού 
ό άριθμός (ήταν ώρισμένος. Τώρα, 
πού δέν υπάρχει ώρισμένος άριθμός, 
ποιος θά έμποδίση τό πλήθος τών 
ήμετέρων πού δέν έπρόλαβαν τήν 
περασμένην φοράν νά γίνουν, νά 
γίνουν τώρα. Δέν υπάρχει καμμία 
διασφάλισις λοιπόν, είς τό θέμα τών 
’Οργανικών θέσεων. Καί έσπευσεν ό 
κ. Πίσκοπος νά πανηγυρίση μίαν 
κατάργησιν ή οποία τελικώς θά ά- 
ποδειχθή ότι είναι είς βάρος μας.

Καί αύτό τό θέμα έτελείωσε, διό
τι πρέπει νά τά πώ έπί τροχάδην. 
Θά άναφερθώ σέ κάποιο άλλο θέμα. 
Στήν έξαπάτησιν τών συναδέλφων 
οί όποιοι έργάζονται ώς τέλερς. 
Καί όταν λέω έξαπάτησιν κυριολε
κτώ. Υπάρχουν δύο εγκύκλιοι, κύ
ριοι συνάδελφοι, τις όποιες μερικοί 
έξ υμών θά τις γνωρίζουν καλύτερα 
άπό έμένα. Οί όποιες, όταν έδη- 
μιουργήθη ό θεσμός τών τέλερς, έ
λεγαν ότι οί τέλερς είναι συνάδελ
φοι, οί όποιοι έκτελοΰν έξειδικευμέ- 
νην, έτσι είχε τότε βαπτισθή, ή έρ- 
γασία. Είναι υπάλληλοι, ειδικών 
προσόντων καί θά τύχουν ιδιαιτέρας

μεταχειρίσεως είς τήν Τράπεζαν. 
Καί πράγματι τυγχάνουν ιδιαιτέρας 
μεταχειρίσεως. Είναι μέσα στά 
κλουβιά, οί άνθρωποι, έδώ καί 6 
χρόνια καί έκεΐ πού πάνε νά πά
ρουν μίαν θέσιν νά γίνουν CHIEF 
TELLER, κάνουν πίσω καί βλέπουν 
κάποιον ό όποιος δέν έπέρασε κα
θόλου άπό αυτά τά κλουβιά.

Αύτοί οί άνθρωποι, λοιπόν, θά 
πρέπει κάποτε νά δικαιωθούν. Καί 
δέν θά δικαιωθούν εάν αύτό τό θέ
μα δέν γίνη μεγάλο. Δέν συζητη- 
θή πολύ. Δέν διαμαρτυρηθοΰν όλοι, 
γιά νά μπορέση κάτι νά γίνη. Ε
πειδή τελευταίως πράγματι, οί συ
νάδελφοι, τέλλερς, έχουν κατά κά
ποιον τρόπον άντιδράσει, εϊδαμεν 
προχθές μίαν έγκύκλιον τού κ. Ύ- 
ποδιοικητοΰ, ή όποια έν τέλει σέ 
ώρισμένους μικρούς συναδέλφους, 
παίρνει καί 200 δραχμές, άντί νά 
δίνη.

Δέν μπορώ νά καταλάβω, λοιπόν, 
πώς αύτοί οί συνάδελφοι, θά πά
ρουν ύπηρεσιακήν κατάρτισιν έξ, ά
φοΰ αύτήν τήν στιγμήν πολλοί άπό 
αύτούς έχουν 3. Καί γιατί νά μήν 
έχουν 3 άφοΰ οί άνθρωποι, δέν έ
χουν καμμίαν ΰπηρεσιακνή κατάρτι- 
σιν έκεΐ πού τούς έχουν βάλει.

Πάει καί αύτό τό θέμα. Πάμε είς 
τάς μετατάξεις.

Έδώ, κύριοι, θά υποβάλω μίαν 
έρώτησιν είς τόν κ. (Πρόεδρον του 
Συλλόγου.

Κύριε Πρόεδρε τοϋ Συλλόγου, τί 
βαθμόν έχετε; Σάς έρωτώ κ. Πρόε
δρε, νά μοΰ απαντήσετε τί βαθμόν 
έχετε.

κ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ: Τό γνωρίζετε πο
λύ καλά καί έσεΐς.

κ. Α. ΜΠΑΜΙΧΑΣ: Όχι κ. Πρό
εδρε, περιμένω νά μοΰ τό πήτε έ
σεΐς. Διότι έγώ γνωρίζω ότι εΐσθε 
Υπολογιστής Α'.

κ. Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ: Υπολογι
στής Α'.

κ. Α. ΜΠΑΜΙΧΑΣ: Τότε θά πρό
κειται περί τυπογραφικού λάθους. 
Είς μίαν εγκύκλιον περί στεγαστι
κών δανείων, τήν οποίαν έχω είς χεΐ- 
ρας μου αύτήν τήν στιγμήν, άναφέ- 
ρεσθε ώς Λογιστής Β'. "Αν είναι 
λάθος κ. (Πρόεδρε, μέ συγχωρεΐτε, 
μέ έντυπωσίασεν καί σάς έρώτησα.

κ. Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ: Δέν εύθύνο- 
μαι διά τά τυπογραφικά λάθη τής 
Διοικήσεως.

κ. Α. ΜΠΑΜΙΧΑΣ: Τελειώνοντας 
θά ήθελα νά πώ καί τούτο: Ούδε- 
μία μέριμνα έχει ληφθή γιά τάς συ
ναδέλφους, όσον αφορά τήν έξομοί- 
ωσίν τους σέ χρόνια υπηρεσίας μέ 
τό Δημόσιον. Καί έγώ, κύριοι συν
άδελφοι, δέν είμαι άπό έκείνους οί 
όποιοι θά σάς ύποσχεθοΰν ότι θά 
γίνη αύτό. Διότι μέσα στά πλαίσια 
τής πραγματικότητος, τά οικονομι
κά τού Ταμείου καί όπως πάει νά 
έξελιχθή τό Ασφαλιστικόν θέμα δέν 
θά τό έπιτρέψη. Λυπούμαι, πού τό 
λέω, άλλά αύτό πιστεύω ότι είναι 
άλήθεια.

Μή έχοντας τίποτε άλλο νά εί- 
πώ δέν παρουσίασα, ’ίσως λόγφ χρό
νου κανένα άπό έκεΐνα τά έγγραφα 
τά όποΐα θά έδειχναν ότι ή αντί
θεσης μου μέ τόν Πρόεδρο τού Συλ
λόγου, ξεκίνησεν άπό τόν ’Ιούλιον 
τού ’73, μόλις λίγους μήνες, άπό 
τήν έποχή πού είχαμε έκλεγή.

Είναι εύλογον τό έρώτημα σέ 
πολλούς. Μά κύριε Μπαμίχα, τώρα 
θυμήθηκες νά άντιπολιτευθής τόν 
κ. Πίσκοπον; "Οχι κύριοι δέν θυ
μήθηκα τώρα νά άντιπολιτευθώ τόν 
κύριον Πίσκοπον. Σεβόμενος τήν ώ
ραν σας, δέν σάς άνέγνωσα τά 
γράμματα πού έχω κάνει στό Προ- 
εδρεΐον τού Συλλόγου, όχι γιά προ
σωπικούς λόγους, άλλά γιά διάφορη 
άντιμετώπισιν τών έπαγγελματικών 
μας προβλημάτων.

Παρ’ όλα αύτά, δέν παραλείπω 
νά πώ ότι τό Διοικητικόν αύτό Συμ
βούλιον μέ όλες του τις διαφορές, 
μέ όλες του τις άντεκλίσεις, μέ ό
λες του τις διαφωνίες, προσέφερεν 
έργον είς τό σύνολον τών συναδέλ
φων. Μέρος τού όποιου άνήκει τό
σον είς τόν σημερινά άντιπολιτευ- 
όμενον Πρόεδρον τού Συλλόγου 
κ. Νικόλαον Πίσκοπον, όσον καί είς 
τά υπόλοιπα μέλη, άπό ένα κομμά
τι είς τόν καθένα, τής έπιτυχίας αύ- 
τής.

Ή μόνη εύχή πού έχω νά κάνω 
είναι καί τό έπόμενον Διοικητικόν 
Συμβούλιον τό όποιον θά έκλεγή 
σωστά νά κάνη ή νά φέρη τά ίδια 
επιτεύγματα, πού μέ όλα τά λάθη 
πού είχε τό προηγούμενον, επέτυχε.

Σάς εύχαριστώ πολύ.
Παρεμβαίνων έξ’ άλλου κατά τήν 

ομιλίαν τού συν. Δημητροπούλου ό 
κ. Μπαμίχας είπε τά έξής:

κ. Α. Μ π α μ ί χ α ς: Κύριοι 
συνάδελφοι, μέ συγχωρεΐτε πού θά 
σάς κουράσω, άλλά αυτή τή στιγ
μή, ανέβηκα γιά δυο λόγους: Πρω- 
τίστως, γιατί είμαι μή πτυχιοΰχος, 
καί προηγουμένως δέν θέλησα νά 
κάν.ω διαφήμιση τού έ αυτού μου 
διά ψηφοθηρία, γιά νά μή μοΰ τό πή 
ό κ. Δημητρόπουλος, τώρα όμως εί
μαι ύποχρεωμένος, νά τόν καταγ

γείλω, διότι ό κ. Δημητρόπουλος ά- 
πέκρυψε ένεργείας μου, τάς όποιας 
δέν άπεκάλυψε στήν Γεν. Συνέλευση, 
καί οί όποιες είναι υπέρ τών μή 
Πτυχιούχων.

Κε Δημητρόπουλε, σάς έρωτώ, 
εύθαρσώς, νά μοΰ απαντήσετε, ένώ- 
πιον τής Γεν. Συνελεύσεως: Τά ο
νόματα αύτά τά όποΐα άναφέρατε, 
τών έκπαραθυροθέντων, ποιόν ρω
τήσατε καί τά μάθατε; Γιατί δέν τό 
είπατε;

Γιατί δέν είπατε στήν Γεν. Συνέ
λευση ότι ήρθατε καί μοΰ ζητήσα
τε νά σάς τά πώ. Πρώτον, καί Δεύ- 
ρον, γιατί δέν άναφέρατε, στήν Γεν. 
Συνέλευση τό γράμμα, τό όποιον 
σάς άπηύθυνα καί τό όποιον λέει 
τά έξής:

«Αγαπητέ Κε (Πρόεδρε, άφοΰ 
πρωτίστως συγχαρώ υμάς καί τό 
ύφ’ υμάς Νέον Διοικητικόν Συμβού
λιον τού Συνδέσμου μας διά τήν 
έκλογήν του καί εύχηθώ αίσιον πέ
ρας τών δικαίων στόχων τοϋ Συνδέ
σμου μας όσαν άφορά τήν έπαγ- 
γελματικήν έξασφάλισιν τών μελών 
του, είμαι υποχρεωμένος νά ζητήσω 
συγγνώμην, διότι καθυστέρησα νά 
απαντήσω είς τήν ΰπό ήμερομηνίαν 
27)75 επιστολήν σας, ένεκα οικο
γενειακών, ύπηρεσιακών καί προ
σωπικών λόγων.

Σάς άποστέλλω, σήμερον, έγγρα
φον κοινοποίησιν, πρός τόν Πρόε
δρον τού Συλλόγου τών ‘Υπαλλή
λων τής Εθνικής Τ ραπέζης, έπιστο- 
λής μου, δΓ ής ζητώ τήν δημοσίευ- 
σιν τών Πρακτικών τής Γεν. Συνε
λεύσεως τού Συνδέσμου.

Διά τής παρούσης σάς άποστέλ
λω, έπίσης, τό μνημονευθέν ύπ’ εμού 
κατά τήν Γ.Σ. τού Συνδέσμου, Υ
πόμνημα τού ΣΕΠΑΤΕ καί τής 
29)1)74 μέ τήν παρατήρησιν ότι 
τό παρόν υπόμνημα, θά έδει νά εύ- 
ρίσκεται είς χείρας σας, άπό τής έ- 
πομένης τής έκδόσεώς του καί συνε
πώς όταν άνεφέρθην είς αύτό είς τήν 
Γ.Σ. 19)5, τά μέλη τού Συνδέσμου 
νά μήν αγνοούν τό κείμενόν του.

Ώς πρός τό ύπ’ άριθ. 3 παραγ. 
σχετικώς μέ τήν δημοσίευσιν τής 
Τραπεζικής, συνεδριάσεως, κατά τήν 
όποιαν έζητήθη ή παραίτησις Συνα- 
δέλλφου, κ. Κ. Λιακόπουλου, διότι 
ήτο μέλος τού Δ.Σ. Συνδέσμου τών 
Πτυχιούχων, δέν είναι δυνατόν νά 
τήν ικανοποιήσω, διότι άπό τά Πρα
κτικά τών Συνεδριάσεων, σάν Σύμ
βουλος, έχει δικαίωμα νά ζητήση 
άντίγραφον, μόνον διά τό θέμα τό 
όποιον, προσωπικώς καί μόνον τόν 
άφορά. Πάντως, έπιφυλάσσομαι ό
πως είς τό έγγύς μέλλον, τακτο
ποιήσω καί αύτήν τήν έπιθυμίαν 
σας, δΓ υποβολής αίτήσεως πρός 
τό Προεδρείο τού Συλόγου, τών 
Υπαλλήλων τής Εθνικής Τ ραπέζης, 
δΓ ής καί θά ζητώ άντίγραφον τής 
έν λόγφ συνεδριάσεως.

Τέλος, έχω νά παρατηρήσω ότι, 
δέν ήννόησα τήν τελευταίαν παρά
γραφον τής έπισολής σας, διά τής 
οποίας, άναμένετε έγγραφον άπάν- 
τησιν έπ’ αυτής.

Κε Πρόεδρε, μεταξύ συναδέλφων, 
οί όποιοι, μάλιστα, άγωνίζονται γιά 
τά κοινά συμφέροντα, ή δυσπιστία 
είναι ανασταλτικός παράγων.

Μέ συναδελφικούς άγωνιστικούς 
χαιρετισμούς δΓ υμάς καί τό Δ.Σ.

Α. ΜΠΑΜΙΧΑΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Μία έπιστολή 

πρός τόν Πρόεδρον τού ΣΥΕΤΕ, μία 
φωτοτυπία ύπομνημάτων ΣΕΠΑΤΕ 
καί ΣΤΥΠΑΣ τής 29-1-74.

Καί μέ τό 2141)1 0.6.75 έγγραφο 
είς τόν (Πρόεδρον τού Συλλόγου μου.

(Κε Πρόεδρε, συμφώνως τή άπο- 
φάσει τής 19)5 Γεν. Συνελεύσεως 
τού Συνδέσμου, λογιστικών, Τα
μειακών καί λοιπών υπαλλήλων τής 
Εθνικής Τ ραπέζης Ελλάδος, πού 
τυγχάνω μέλος, έλαβον διά τήν ά
πό 27)5)75 καί μέ υπογραφήν τού 
Προέδρου τού Συνδέσμου κ. Θ. Δη
μητροπούλου επιστολήν, δΓ ής έπα- 
ρεδόθη ακριβές άντίγραφον τών 
Πρακτικών τής προρηθείσης Γεν. 
Συνελεύσεως, μέ τήν παράκλησιν νά 
μεριμνήσω διά τήν δημοσίευσιν των 
είς τήν Εφημερίδα τών Συναδέλφων 
ή ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ.

Απευθύνομαι προσωπικώς πρός 
υμάς, καθ’ όσον, κατά τρόπον εν
τελώς αύθαίρετον καί άνορθόδοξον, 
έχετε Καταστεί ό μόνος αρμόδιος 
διά τήν σύνταξιν τής Έφημερίδος 
ή ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ καί σάς άπο
στέλλω ΰπό κοινοποίησιν στό Δ.Σ. 
τού Συνδέσμου τήν παρούσα, παρα
καλώ δέ υμάς όπως άλλωστε, έχετε 
ΰποχρέωσιν νά δημοσιεύσετε τό α
κριβές άντίγραφον τού Πρακτικού, 
δοθέντος ότι σέ όλας τάς δηλώσεις, 
τονίζετε ότι εΐσθε Πρόεδρος όλων 
τών Συναδέλφων.

Άναμένων τήν δημοσίευσιν, 
μετά συναδελφικών Χαιρετισμών 

Α. ΜΠΑΜΙΧΑΣ
Υ.Γ. Τυχόν έλιγμός έκ μέρους 

σας, όστις θά συνίστατο είς τό νά 
φέρητε τό θέμα είς τό Δ.Σ. θά εί
ναι μάλλον ατυχής, καθόσον διά 
πρώτην φοράν θά ζητήσετε τήν ά
δεια τού Δ.Σ. διά δημοσίευσιν είς 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΝ.

Καί τό θέμα ήρθε στό Δ.Σ. καί 
άπερρίφθη, Κε Δημητρόπουλε. Αύ
τά διά τήν άποκατάστασιν τής άλη- 
θείας.
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πει νά συμβαδίζη μέ ένα πραγμα
τικό τιμάριθμο κα'ι ή αναπροσαρμο
γή νά γίνεται έγκαίρως.

Ή καθυστερημένη αναπροσαρμο
γή ακόμη καί μέ πραγματικό τιμά
ριθμο προξενεί ζημία εις τον μι
σθωτό, ό όποιος μέχρι νά άποκατα- 
σταθή ό μισθός του ζημιοΰταϊ, δε
δομένου οτι κατά τό διάστημα τής 
αναμονής προβαίνει εις άγοράς ει
δών μέ μειωμένην τήν αγοραστικήν 
αξίαν τοΰ μισθού του.

Τήν έπιθυμίαν του διά νά έπι- 
τευχθή ή ένότης των δυνάμεων τοΰ 
Προσωπικού, διά τής ένοποιήσεως 
των υφισταμένων Συλλόγων Προ
σωπικού, διεκήρυξε τό Διοικ. Συμ- 
βούλιον πολύ προ τής εκλογής του.

"Οταν άνελάβαμεν τήν Διοίκησιν 
τοΰ Συλλόγου έπεδείξαμεν τόσην 
καλήν διάθεσιν διά νά έπιτύχομεν 
αποτέλεσμα πρός αυτήν τήν κατεύ- 
θυνσιν, ώστε, πρός στιγμήν έκατη- 
γορήθημεν, δτι, προβαίνομεν εις πα
ραχωρήσεις πού θέτουν εις κίνδυνον 
τά συμφέροντα των μελών του Συλ
λόγου. Βεβαίως ουδέποτε συνέβη ή 
έπρόκειτο νά συμβή τοΰτο. Είλικρι- 
νώς δμως ήγωνίσθημεν διά νά πεί- 
σωμεν, περί τής ανάγκης τής ένο
ποιήσεως τών Συλλόγων καί ’Ασφα
λιστικών Ταμείων τοΰ Προσωπι
κού καί τήν έτέραν πλευράν. Συνην- 
τήσαμεν δυστυχώς τήν αδιαλλαξίαν 
καί τήν αρνησιν. Μέ πρόσχημα τήν 
διαφωνίαν πρός ώρισμένα σημεία 
τής Σ.Σ. διά τήν ΐσην μεταχείρι- 
σιν, καί μέ έπιχειρήματα πού τελι- 
κώς άπεδείχθησαν αποκυήματα νο
σηρός φαντασίας, διεσπάσθη ή συν
εργασία καί ή όξύτης εις τάς σχέ
σεις τών Συλλόγων άπεκορυφώθη, 
μέ αποτέλεσμα νά άπομακρυνθή ή 
ένοποίησις Συλλόγων καί ’Ασφαλι
στικών Ταμείων.

Δέν άπεγοητεύθημεν παρά ταΰτα 
καί συνεχίσαμεν τις προσπάθειας 
μας.

Είς τήν σημερινήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης μας έθέσαμεν τό ασφαλι
στικόν θέμα, έν όλη του τή έκτάσει, 
μόλις άνέλαβε τά καθήκοντά της. 
Ή Διοίκησις εύρέθη πρόθυμός νά 
συμβάλλη μέ ολας της τάς δυνάμεις 
είς τήν ένοποίησιν. ’Από πλευράς 
μας άπεδέχθημεν πρότασίν της καί 
παρά τήν ύφισταμένην οξύτητα είς 
τάς σχέσεις τοΰ Συλλόγου μας καί 
τής τ. Τραπέζης ’Αθηνών καί άπηυ- 
θύναμεν έπιστολήν διά τήν ύποβο- 
λήν κοινού υπομνήματος πρός τήν 
Διοίκησιν έπϊ τών θεμάτων τοΰ 
Προσωπικού. Ό Πρόεδρος τής τ. ’Α
θηνών, άποκαλύπτων διά μίαν ακό
μη φοράν τον έαυτόν του, άπέρριψε 
τήν πρότασίν καί έπέστρεψε τήν έ
πιστολήν. Ή ένέργειά του αϋτη, α
πέδειξε τάς προθέσεις του καί τήν 
ειλικρίνειαν τών διακηρύξεων του, 
περί ένοποιήσεως.

Διά μίαν ακόμη φοράν ό κ. Γκι-

Αί σχέσεις μέ
Τό έκάστοτε Διοικητικόν Συμ- 

βούλιον τοΰ Συλλόγου οφείλει, σύμ
φωνα μέ τό καταστατικόν άπό τής 
συστάσεως τοΰ Συλλόγου, νά προ- 
στατεύη καί νά προάγη τά συμφέ
ροντα τών μελών του.

Διά νά έκπληρώση τήν αποστολήν 
του αύτήν πρέπει νά συνεργασθή μέ 
τήν έκάστοτε Διοίκησιν τής Τρα
πέζης.

Πρός αύτήν πρέπει νά ύποβάλη 
τά αιτήματα, μέ αύτήν πρέπει νά 
συνεργασθή διά τήν έπίλυσίν των, 
αύτήν πρέπει νά πείση διά τήν α
ποδοχήν των.

Δέν έ'χει συνεπώς δικαίωμα τό 
Διοικ. Συμβούλιον νά όρνηθή τήν 
συνεργασίαν μέ τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης δταν μάλιστα αυτή επι
δεικνύει ενδιαφέρον διά τά ΐέματα 
τοΰ Προσωπικοΰ. "Αν είς τοιαύτην 
περίπτωσιν τό Διοικ. Συμβούλιον 
τοΰ Συλλόγου δέν συνεργασθεΐ διά 
λόγους ασχέτους πρός τά γενικώτε- 
ρα συμφέροντα τής Τραπέζης καί 
τοΰ Προσωπικού, τότε προδίδει τά 
μέλη τοΰ Συλλόγου καί υπηρετεί άλ- 
λοτρίους σκοπούς.

Προδίδει έπίσης τά μέλη τοΰ Συλ 
λόγου, τό Διοικ. Συμβούλιον, τό ό
ποιον δέν καταγγέλει τήν Διοίκησιν 
ή όποια άδιαφορεΐ διά τό Προσωπι
κόν καί τήν Τράπεζαν καί δέν κινη
τοποιεί τά μέλη τοΰ Συλλόγου διά 
νά έπιτύχουν τήν άναγνώρισιν τοΰ 
δικαίου των διά τών νομίμων μέσων 
πού ή πολιτεία παρέχει πρός τον

"Οπως είναι γνωστόν τό Διοικ. 
Συμβούλιον έπεδίωξε τήν αγοράν α
κινήτου πρός καλυτέραν τοποθέτη- 
σιν τών χρημάτων μας.

Είς έκτέλεσιν άποφάσεως τής Γεν. 
Συνελεύσεως τής 8)3)73 έπροχώ- 
ρησε είς τήν άναζήτησιν τοΰ καταλ
λήλου πρός έξυπηρέτησιν καί τών 
άναγκών τοΰ Συλλόγου χώρου, έφ’ 
δσον είναι κοινή διαπίστωσις δτι 
τό κτίριον έπί τής όδοΰ Άκαδημί-

Προσοχή λοιπόν. Πολλές φορές ό 
εντυπωσιασμός άπό τον πομπώδη 
τίτλο πού δίδεται είς έ'να σύστημα, 
είς τήν περίπτωσί μας, τό σύστη
μα αύξήσεως τών αποδοχών μας, εΐ- 
ναιδυνατό νά μάς όδηγήση είς ζη
μίαν.

Ή αύτόματος αναπροσαρμογή 
τών αποδοχών πρέπει νά γίνεται 
μέ πραγματικό τιμάριθμο καί έγ
καίρως. ’Αλλά καί πέραν αύτοΰ 
πρέπει νά ύπάρχη καί ή συμεμτο- 
χή είς τήν αΰξησι τοΰ έθνικοΰ εισο
δήματος.

τάκος άπεμάκρυνε τήν ένοποίησιν 
τών Ταμείων διά νά διατηρήση τήν 
Προεδρίαν τοΰ Συλλόγου.

Παρά ταΰτα δέν έγκαταλείψαμε 
τάς προσπάθειας μας ένώ παραλ- 
λήλως ή Διοίκησις έκδηλώνει πάν
τοτε τά ενδιαφέρον της έπί τοΰ 
προβλήματος τής ’Ασφαλιστικής 
προστασίας τοΰ Προσωπικού τής 
’Εθνικής Τραπέζης.

Έπαναλαμβάνομεν δτι έπιθυμία 
μας είναι ή ένοποίησις τών ’Ασφα
λιστικών Ταμείων τοΰ Προσωπικού 
καί καθ’ δσον έξαρτάται άπό ήμάς 
8ά πράξωμεν πάν τό δυνατόν. Έ
παναλαμβάνομεν έπίσης δτι ισχύει 
πάντοτε ή είσήγησίς μας έπί τοΰ 
’Ασφαλιστικού θέματος τήν όποιαν 
ένέκρινε ή Γενική Συνέλευσις τοΰ 
Συλλόγου μας τής 8ης Μαρτίου 
1973.

Λόγω τοΰ θορύβου πού προεκλή- 
θη τον τελευταίο καιρό, όπως άνέ- 
φερα καί είς τήν αρχή τοΰ απολο
γισμού μου θεωρώ αναγκαίο νά έ- 
παναλάβω καί ένώπιον τής Γενικής 
Συνελεύσεως τάς θέσεις μας έπί 
τοΰ θέματος.

α) Τά ασφαλιστικά μας Ταμεία 
δέν οφείλουν σέ κανένα.

β) Ή ένοποίησις τών ’Ασφαλι
στικών Ταμείων πρέπει νά πραγμα- 
τοποιηθή οπωσδήποτε.

γ) Πάσα λύσις προϋποθέτει τήν 
πλήρη κατοχύρωσιν τών δικαιωμά
των μας.

Δηλοϋμεν έπϊ πλέον δτι ΟΥΔΕ- 
ΜΙΑ ΛΥΣΙΣ ΘΑ ΓΙΝΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΥΠΟ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ.

Νί4
Τό θέμα τών σχέσεων μας μέ τούς 

ετέρους Συλλόγους προσωπικού τής 
Τραπέζης μας συνεζητήθη ευρύτατα 
κατά τήν έτησίαν Γενικήν Συνέλευ- 
σιν τής 26)3)74 καί άνεπτύχθησαν 
λεπτομερώς οί λόγοι τής διακοπής 
τής συνεργασίας μέ τον Πρόεδρον 
καί άργότερον μέ τό Διοικ. Συμβού
λιον τοΰ Συλλόγου τ. Τραπέζης ’Α
θηνών, ώστε νά μήν παρίσταται α
νάγκη νά τούς έπαναλάβωμεν.

"Αν τοΰτο καταστεί άναγκαϊον, 
θά τό πράξωμεν.

Μέ τούς έτέρους Συλλόγους είσ- 
πρακτόρων καί Βοηθητικοΰ Προσω
πικού, αί σχέσεις μας είναι αρι- 
σται.

την διοίκησιν
σκοπόν αύτόν, πρός όλους τούς ερ
γαζομένους.

Τό Διοικ. Συμβούλιον διεκήρυξεν 
τήν πίστιν του είς τήν συνεργασίαν 
Προσωπικού καί Διοικήσεως καί είς 
τήν ίκανοποίησιν τών αιτημάτων 
μας διά τής συνεργασίας. ’Απορρί
πτει τήν θεωρίαν δτι τά αιτήματα 
πρέπει νά ικανοποιούνται διά τής 
αντιδικίας μνον.

Δέν σημαίνει τοΰτο δτι έχει άπο- 
κλεισθή έκ τών προτέρων ή άνάλη- 
ψις άγώνος έπί οίουδήποτε θέματος 
μή έπιλυομένου διά τής συνεργα
σίας, ή δταν άποδειχθή κακή πρό- 
θεσις ή προσπάθεια παρελκύσεως 
τής ίκανοποιήσεως οίουδήποτε αιτή
ματος ύπό τοΰ εργοδότου. Προκρί- 
νομεν τήν συνεργασίαν ώς τό καλύ
τερο ιν μέσον διά τήν έπίλυσίν τών 
θεμάτων μας, έν ταυτώ ε’ίμεθα πάν
τοτε έτοιμοι νά άγωνισθώμεν δΓ δ- 
λων τών μέσων δταν διαπιστώσο- 
μεν δτι ή Διοίκησις άδιαφορεΐ, δι’ 
αυτά.

Τάς ένεργείας μας κατευθύνει τό 
συμφέρον τών μελών τοΰ Συλλόγου. 
"Οταν αυτό δέν έξυπηρετεΐται διά 
τής συνεργασίας τότε απομένει ό 
άγων.

Μέ τήν παρούσαν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης μας, έχομεν επιτύχει, 
συνεργαζόμενοι, τήν δημιουργίαν 
τών συνθηκών αί όποιαι έπιτρέπουν 
τήν ίκανοποίησιν τών έκκρεμούντων 
αιτημάτων μας.

ας δέν άνταποκρίνεται είς τάς ση- 
μερινάς απαιτήσεις.

Έλήφθησαν κατ’ αρχήν ολα τά 
μέτρα τά όποια έξησφάλιζον τάς 
προϋποθέσεις άδιαβλήτου καί ύπό 
τούς καλυτέρους δρους άγοράς τοΰ 
ακινήτου. Τοΰτο έπετεύχθη διά συν- 
εργασίας/τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου καί τής Τεχνικής Υπηρεσίας 
τής Τραπέζης μας. Έζητήθη έξ’ άλ
λου καί μάς υπεβλήθη μελέτη καθη-

γητοΰ Πανεπιστημίου.
Καί ένώ είχεν άνευρεθεΐ ό κατάλ

ληλος χώρος καί οί δροι άγοράς εί- 
χον κριθεί ώς απολύτως συμφέρον- 
τες, τό Διοικ. Συμβούλιον ΰπεχρεώ- 
θη νά άναβάλη καί έν συνεχεία νά 
ματαίωση τήν αγοράν ακινήτου, δι
ότι, ύπό άντιπολιτευομένην τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον συνεκεντρώθη 
άριθμάς ύπογραφών μελών του Συλ
λόγου, τά όποια έζήτουν τήν σύγ- 
κλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσε- 
ως μέ θέμα τήν αγοράν τοΰ ακινή
του.

Παρά τήν ύφισταμένην άπόφασιν 
Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τών 
μελών τοΰ Συλλόγου διά τήν αγο
ράν ακινήτου, τό Διοικ. Συμβού
λιον, σεβόμενον τούς συναδέλφους 
οί οποίοι ύπέγραψαν τήν αϊτησιν 
πρός σύγκλησιν Εκτάκτου Γενικής 
Συνελεύσεως καί έν τή έπιθυμία του 
νά παράσχη πλήρεις διευκρινήσεις 
πρός τούς αίτούντας, βέβαιον δτι ή 
πλειοψηφία τών ύπογραψάντων δέν 
άπέβλεπε είς τήν ματαίωσιν τής 
νά κατοχυρωθούν τά συμφέροντα τοΰ 
άγοράς αλλά είς τήν έπιθυμίαν της 
Συλλόγου καί δεδομένου δτι τοΰτο, 
τό Διοικ. Συμβούλιον, είχεν μερι- 
μνήσει πλήρως δΓ αυτά, άνέστειλε 
τήν αγοράν τοΰ ακινήτου καί έπρο- 
χώρησε είς τήν σύγκλησιν τής ’Ε
κτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

Δυστυχώς δέν μάς έχορηγήθη τό
τε ή άπαιτουμένη διά τήν σύγκλη- 
σιν Γενικής Συνελεύσεως άδεια τών 
υπηρεσιών ’Ασφαλείας καί οΰτω ή 
Γενική Συνέλευσις δέν έπραγματο- 
ποιήθη. Δέν έπραγματοποιήθη δμως 
καί ή αγορά τοΰ ακινήτου, διότι, τό 
Διοικ. Συμβούλιον έκρινεν, δτι, έφ’ 
δσον είχεν έγερθεί άντίρρησις ύπό 
μελών τοΰ Συλλόγου καί είχεν ζη
τηθεί ή έπανασυζήτησις τοΰ θέμα
τος είς Γενικήν Συνέλευσιν τών με
λών, δέν έπρεπε νά προχωρήση είς 
τήν αγοράν.

Τό Διοικ. Συμβούλιονάναγνωρί- 
ζει σήμερον δτι έπ’ αύτοΰ τοΰ θέ
ματος διέπραξε λάθος.

Δέν θά έπιχειρήσωμεν νά τό δι- 
καιολογήσωμεν απολογούμενοι ένώ
πιον τής Γενικής Συνελεύσεως.

Παρέχομεν μόνον μίαν έξήγησιν 
τών λόγων οί οποίοι μάς οδήγησαν 
είς τήν ματαίωσιν τής άγοράς τοΰ 
άκινήτου.

Τό ποσόν τό όποιον θά διετίθετο 
ήτο άρκετά ύψηλόν καί ή διάθεσίς 
του δέν έπρεπε νά τελή υπό τήν άμ- 
φισβήτησιν πού είχεν προκαλέσει ή 
αϊτησις πρός σύγκλησιν ’Εκτάκτου 
Γ ενικής Συνελεύσεως. Ένώ παραλ- 
λήλως είχεν έξαπολυθεί κύμα δια- 
βολής διά τοΰ ψιθύρου, μελών τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου.

Έπεδείξαμεν ίσως υπερβολικήν 
εύαισθησίαν.

Πιστεύομεν δμως καί τώρα δτι 
τότε δέν ήτο δυνατόν νά πράξωμεν 
άλλως.

Ή ζημία τήν οποίαν έχομεν ύ- 
ποστεϊ έκ τής ματαιώσεως τής ά
γοράς τοΰ άκινήτου υπερβαίνει, μέ 
τά σημερινά δεδομένα, τό ποσόν 
τών 20.000.000 δρχ.

Οί πρωτεργάται τής συγκεντρώ- 
σεως τών ύπογραφών πρός σύγκλη- 
σιν Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως 
είναι, έξ ολοκλήρου ύπεύθυνοι διά 
τήν ζημίαν αύτήν καί κυρίως διτι 
δέν άπεκτήσαμεν τό άκίνητον τό ό
ποιον καί τά περουσιακά μας στοι
χεία διησφάλιζε καί μάς παρείχε τήν 
δυνατότητα νά στεγάσωμεν άξιο- 
πρεπώς τήν Λέσχην μας καί νά δη- 
μιουργήσωμεν έντευκτήριον, βιβλιο
θήκην, αίθουσαν διαλέξεων κ.λ.π.

Συνάδελφοι, Ό άπολογισμός τοΰ 
έργου τοΰ Διοικ. Συμβουλίου, δέν 
έξαντλεϊται μέ δσα άνωτέρω έξετέ- 
θησαν.

Ή δραστηριότης τοΰ Διοικ. Συμ
βουλίου έπεξετάθη είς πλείστα άλ
λα θέματα άφορώντα τό σύνολον ή 
ώρισμένας κατηγορίας τοΰ Προσω
πικού. Είς τά περισσότερα έξ’ αυ
τών ήδυνήθημεν νά δώσωμεν λύσιν.

Δέν ήτο φυσικά δυνατόν νά έπι- 
τευχθή έντός μιάς διετίας ή έπίλυ- 
σις τοΰ συνόλου τών θεμάτων πού 
μάς άπασχολοΰν.

"Οπως έτονίσαμεν καί είς τήν 
άρχήν τοΰ άπολογισμοΰ μας, τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον είχεν τάξει 
ώς κύριον σκοπόν τήν έπίλυσίν τών 
χρονιζόντων μεγάλων θεμάτων, τής 
ίσης μεταχειρίσεως, τής προσλήψε- 
ως τών τέκνων, τοΰ ένιαίου ωραρί
ου, τής τροποποιήσεως τοΰ ’Οργα
νισμού Υπηρεσίας, τής έφαρμογής 
τής έργατικής νομοθεσίας κ. ά.

ΔΓ δλα τά άνωτέρω, ήγωνίσθη 
μέ σύνεσιν καί άποφασιστικότητα 
καί τά άποτελέσματα σάς είναι 
γνωστά.

Παραλλήλως πρός τά άνωτέρω, έ
πετεύχθη ή έπίλυσις καί τών λοιπών 
θεμάτων πού άναφέρονται είς τον ά- 
πολογισμόν ώς καί άλλων πού δέν 
άναφέρονται μέν είς τον άπολογι- 
σφόν άλλά είναι γνωστά είς δλους, 
δπως γνωστόν είναι τό ένδιαφέρον 
πού έπέδειξε τό Διοικ. Συμβούλιον 
δΓ δσα θέματα έτέθησαν ύπ’ όψιν 
του ύπό μελών τοΰ Συλλόγου καί 
δι’ δσα άλλα, πού άπησχόλουν ομά
δας συναδέλφων, έζητήθη ή συμπα- 
ράστασίς του.

Τό Διοικ. Συμβούλιον έπραξε 
πάν δτι έξηρτάτο άπό αυτό διά τήν 
προώθησιν τοΰ θέματος τών πολε- 
στών Ν. 751 καί 1836. Παρηκολού- 
θησε καί παρακολουθεί έκ τοΰ σύ
νεγγυς τήν έξέλιξιν τοΰ θέματος

καί έν τώ μέτρω τών δυνατοτήτων 
του, δοθέντος δτι, τό θέμα έκφεύγει 
τών ορίων τής Τραπέζης καί συμ
βάλλει είς τήν ίκανοποίησιν τοΰ αι
τήματος αύτοΰ.

Ουδέποτε τό Διοικ. Συμβούλιον 
έπεχέίρησε νά έξαπατήση τούς συν
αδέλφους τών Ν. 751 καί 1836 ώς 
έπραξαν, δυστυχώς, διά νά έκμεταλ- 
λευθοΰν ώς ίδικήν των έπιτυχίαν μί
αν διαφανεΐσαν, προεκολγικώς, λύ
σιν τοΰ θέματος, ώρισμένοι πού 
έπιμένουν νά παριστάνουν τούς ή- 
γέτας καί τάς καλώς πληροφορημέ- 
νας πηγάς.

Τό Διοικ. Συμβούλιον είπε πάν
τοτε τήν άλήθειαν καί τοΰτο πράτ
τει καί σήμερον. Εύρίσκεται είς τό 
πλευράν τών συναδέλφων καί παρέ
χει τήν διαβεβαίωσιν δτι τό ένδια
φέρον του δι’ αύτούς θά παραμείνη 
άμείωτον.

Τό θέμα δμως έπαναλαμβάνομεν, 
δέν άφορά μόνον τούς συναδέλφους 
μας καί ή λύσις του δέν δύναται νά 
προέλθη μόνον άπό ήμάς. Ώς άλ
λωστε άνηγγέλθη τό θέμα μελετά- 
ται ύπό τής αρμόδιας έξ’ υπουργών 
Επιτροπής.

Λ
Διά τά θέματα τών συναδέλφων 

τών διαγωνισμών 1964 καί 1955 τό 
Διοικ. Συμβούλιον προσέφυγε είς 
τήν Δικαιοσύνην.

Εί'μεθα βέβαιοι, δτι δέν είναι μα
κράν ή στιγμή τής ρυθμίσεως καί 
τών θεμάτων τών συναδέλφων αύτών 
μέ τήν άναγνώρισιν τοΰ δικαίου 
των. Έλπίζομεν μέχρι τέλος τοΰ έ
τους καί τό θέμα αύτό θά εϋρη τήν 
λύσιν του, διότι άνεγνωρίσθη ώς δί
καιον άπό τήν Διοίκησιν τής Τρα- 
πέζης μας.

Τό θέμα τοΰ βρεφονηπιακού στα- 
6μοΰ ύπαγόμενον είς τήν άρμοδιό- 
τητα τοΰ Ταμείου Υγείας άπησχό- 
λησε τό Διοικ. Συμβούλιον τοΰ 
Συλλόγου καί κατεβλήθη προσπά
θεια έξευρέσεως μιάς ικανοποιητι
κής λύσεως.

Ή δοθεΐσα λύσις καί ώς προσω
ρινή άκόμη δέν ικανοποίησε.

Οί συνάδελφοι τών Επαρχιακών 
Υποκαταστημάτων παρέμειναν άκά- 
λυπτοι καί τοΰτο περιπλέκει έτι πε
ραιτέρω τό θέμα.

’Από τής έφαρμογής τοΰ μέτρου, 
τό Διοικ. Συμβούλιον έξεδήλωσε 
τήν άντίθεσίν του.

Οί συνάδελφοι τών Επαρχιακών 
Υποκαταστημάτων δικαιούνται καί 
πρέπει νά λάβουν τό μερίδιόν των 
δπως καί οί συνάδελφοι τοΰ Κέν
τρου.
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λον λόγον πλήν αύτοΰ τής διαφωνί-

θιϊλυ προσωπικόν

Αί γυναίκες συνάδελφοι, χωρίς 
νά άποτελοΰν ιδιαιτέραν κατηγορί
αν Προσωπικού, έχουν ώρισμένα ει
δικά θέματα.

Τό Διοικ. Συμβούλιον υιοθέτησε 
τά θέματα αυτά, κυριώτερον τών ο
ποίων είναι ή συνταξιοδότησίς των 
μετά τήν συμπλήρωσιν 15ετοΰς υ
πηρεσίας.

Διά τήν ίκανοποίησιν τοΰ αιτή
ματος αύτοΰ τό Διοικ. Συμβούλιον 
ήγωνίσθη καί δέν παρέλειψε νά προ- 
βή είς άπάσας τάς ένδεικνυομένας 
ένεργείας.

Ή σπουδαιότης τοΰ θέματος δέν 
επιτρέπει θεαματικάς ένεργείας 
πρός παραπλάνησιν τών ένδιαφερο- 
μένων συναδέλφων καί προσεταιρι- 
σμόν των ώς ψηφοφόρων.

Ψευδείς υποσχέσεις καί έπιπό- 
λαιοι χειρισμοί μόνον ζημίαν προ- 
καλοΰν είς τό θέμα καί δυστυχώς 
τοιαΰται έκδηλώσεις τοΰ παρελθόν-

Κρίνομεν άπαραίτητον νά άσχο- 
ληθώμεν δΓ ολίγον καί μέ τούς άν- 
τιπολιτευομένους τό Διοικ. Συμ
βούλιον. Πράττομεν τοΰτο, διότι, 
άποδίδομεν ιδιαιτέραν σημασίαν είς 
τον ρόλον τής άντιπολιτεύσεως, ή 
όποια δύναται νά συμβάλη θετικώς 
είς τήν προώθησιν τών θεμάτων μας 
δταν άσκή έποικοδομητικάν έλεγ
χον καί δέν παρεμβάλλει έμπόδια 
είς τό έργον τοΰ Διοικ. Συμβουλί
ου, άδιαφοροΰσα διά τάς έπιπτώ- 
σεις πού θά έχη ή τακτική της αύ- 
τή είς τά θέματα τών συναδέλφων.

Δυστυχώς καθ’ δλην τήν διάρκει
αν τής θητείας του τό Διοικ. Συμ
βούλιον άντιμετώπισε πρωτοφανείς 
άντιδράσεις, δόλιας ένεργείας, άσύ- 
στολον διασποράν ψευδών ειδήσεων 
καί μίαν στεϊραν άρνησιν άπό πολ
λά ς πλευράς.

Δέν παρεσύρθημεν, είς καμμίαν 
περίπτωσιν. Μόνον οσάκις διεγρά- 
φη κίνδυνος διά τά θέματά μας, ά
πό τήν τακτικήν των αύτήν τήν έ- 
καυτηριάσαμεν δημοσίως, έπεση- 
μάναμε τον κίνδυνο καί έκαλέσαμε 
είς έπιφυλακήν τά μέλη τοΰ Συλ
λόγου.

Ευτυχώς, δέν ήδυνήθησαν νά μάς 
βλάψουν, παρά τό γεγονός δτι έ- 
πεχείρησαν καί τήν Ϊσην μεταχεί- 
ρισιν άκόμη νά ματαιώσουν διά νά 
άποτύχη τό Διοικητικόν Συμβούλι
ον. Σήμερον έμφανίζονται πλειοδο- 
τοΰντες είς θέματα πού κατεπολέ- 
μησαν, δταν ήγωνίζετο διά τήν έ
πίλυσίν των τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον. Υμείς θά κρίνετε διά τήν 
ίδικήν των άρνητικήν τακτικήν έ
ναντι δλων τών θεμάτων.

Πολλοί είχαν τήν άξίωσι νά μήν 
παρουσιασθοΰν διχογνωμίαι, είτε 
έπί τής διαχειρίσεως ώρισμένων 
θεμάτων, είτε άπό έσφαλμένη καί 
άπλώς διάφορον έκτίμησιν μιάς 
καταστάσεως, είς τούς κόλπους τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου καί δΓ αύτό έ- 
σπευσαν νά έξαπολύσουν μύδρους, 
έναντίον μου, διότι κατά τήν περί
οδο τής θητείας μου έγένοντο ώ- 
ρισμέναι μεταβολαί είς τό Προε
δρείου τοΰ Συλλόγου.

τος έχουν δημιουργήσει πρόσθετα 
προβλήματα.

Τό Διοικ. Συμβούλιον έχειρίσθη 
καί χειρίζεται τό θέμα κατά τρόπον 
πού νά διασφαλίζη πλήρως τά συμ
φέροντα τών ενδιαφερομένων συνα
δέλφων καί νά έπιτρέπη τήν ίκανο- 
ποίησιν τοΰ αιτήματος.

Εύρισκόμεθα σήμερον είς τήν ευ
χάριστου θέσιν νά σάς γνωρίσουμε 
δτι ή διοίκησις άπεδεέχθη κατ’ άρ
χήν τό αϊτημα.
Σ υνάδελφοι,

Μέ ήρεμον τήν συνείδησιν δτι έ- 
πράξαμεν είς τό άκέραιον τό καθή
κον μας καί δτι ήδυνήθημεν νά έπι- 
τύχωμεν τήν έπίλυσίν θεμάτων πού 
έθεωροΰντο άλυτα καί είχον έγκατα- 
λειφθεΐ, θέτομεν ύπό τήν κρίσιν σας 
τον άπολογισμόν τοΰ έργου μας. 
Θά είναι δΓ ήμάς μεγίστη ίκανο- 
ποίησις ή άναγνώρισις τής προσφο
ράς μας.

Παρά τό γεγονός, δτι τοιαΰται 
μεταβολαί είναι άπολύτως φυσικοί 
καί πραγματοποιούνται παντοΰ καί 
πάντοτε καί είς δλας τάς βαθμί
δας έκπροσωπήσεως τών πολιτών, 
οί άντίπαλοί μου, έπεχείρησαν νά 
μέ παρουσιάσουν ώς τον Κρόνον 
πού τρώει τά παιδιά του.

Είναι τό άλιγώτερον κωμική ή 
προσπάθειά των νά άναζητοΰν στη
ρίγματα είς τάς μεταβολάς πού 
πραγματοποιεί ή συντριπτική πλει
οψηφία ένός Διοικηττ Συμβουλίου, 
άλλοτε διά νά διευκολύνη τό έργον 
της καί άλλοτε άποδεχομένη τάς 
παραιτήσεις δύο μελών τοΰ Προε
δρείου, διότι ταΰτα έπί ένός συγ
κεκριμένου θέματος διεφώνησαν μέ 
τήν πλειοψηφίαν.

Κατά τήν θητείαν λοιπόν τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου, άπηλλάγη, διά 
συντριπτικής πλειοψηφίας, τών κα
θηκόντων του ώς Γεν. Γραμματέως 
ό κ. Ρωσσέτης. Οί λόγοι τής πα- 
ραιτήσεώς του συνεζητήθησαν είς 
τήν προηγουμένην Γεν. Συνέλευσιν 
καί ό ’ίδιος είχε τήν ευκαιρία νά ά- 
ναπτύξη τάς άπόψεις του ένώπιον 
τής Γεν. Συνελεύσεως, τά Πρακτι
κά τής οποίας έχουν δημοσιευθή 
καί είς τήν «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ».

’Έχω τήν γνώμη, δτι ούτε ή Γεν. 
Σ υνέλευσις, οϋτε ό ’ίδιος έπιθυμεΐ 
έπανάληψη τής συζητήσεως αυτής. 
"Αν, παρά ταΰτα, ζητήση περισσό
τερες πληροφορίες ή Γεν. Συνέλευ- 
σις, δέν έχομεν άντίρρησι νά συ- 
ζητήσωμεν τό θέμα.

Οί κ.κ. Παπουτσής καί Μπαμί- 
χας ύπέβαλον τάς παραιτήσεις των 
καί δέν έκπαραθυρώθησαν, διότι δι
εφώνησαν έπί τοΰ θέματος τής αύ
ξήσεως τών ’Οργανικών θέσεων.

Κατά τήν γνώμην μου, έξετίμη- 
σαν λανθασμένα τό πνεΰμα τής 
Τροποποιήσεως τοΰ σχετικού άρ
θρου τοΰ ’Οργανισμού Υπηρεσίας.

"Αν υπάρχουν καί άλλοι λόγοι 
πού τούς ώθησαν είς τήν παραίτη- 
σι, μοΰ είναι άγνωστοι, διότι οϋτε 
είς τάς άνακοινώσεις πού έκυκλο- 
φόρησαν έν τφ μεταξύ άνέφερον άλ

ας των.
Τά γεγονότα έδικαίωσαν 

πλειοψηφίαν τοΰ Δ.Σ,
Άλλ’ άσχέτως αύτοΰ, είναι άδια- 

νόητο νά άξιώνεται πάντοτε καί έ
πί δλων τών θεμάτων άπόλυτος ο
μοφωνία.

Παντοΰ ύπάρχει πλειοψηφία καί 
μειοψηφία καί έξ δσων γνωρίζομεν, 
είς τάς Δημοκρατίας ή πλειοψηφία 
κυβερνά καί ή μειοψηφία έλέγχει. 
Συνάδελφοι,

Θά άποφύγω νά άσχοληθώ μέ 
τάς συκοφαντίας πού έχουν έκτο- 
ξευθή έναντίον μου καί έναντίον με
λών τοΰ Διοικ. Συμβουλίου.

Πιστεύω, δτι θά δυνηθώμεν νά 
διατηρήσωμεν είς τό έπιβαλλόμε- 
νον ΰψος τήν Γενική μας Συνέλευ- 
σι. Πιστεύω, δτι οί αντιπολιτευό
μενοι τό Διοικ. Συμβούλιον θά α
σκήσουν έλεγχον καί κριτική έπί 
τών πεπραγμένων μας, στηριζόμε- 
νοι είς τήν αλήθειαν καί έμπνεόμε- 
νοι άπό τό συμφέρον τών μελών τοΰ 
Συλλόγου.

Θά άναμείνωμεν τήν κριτική των 
καί θά δώσωμεν τάς έπιβαλλομένας 
άπαντήσεις.

Έν πάσει περιπτώσει καί έπει- 
δή ύπάρχουν ώρισμένοι πού έχουν 
άναγάγει είς έπιστήμην τήν διαβο- 
λήν, καλώ δσους έχουν νά ε’ίπουν 
τί είς βάρος μου ή είς βάρος μελών 
τοΰ Διοικ. Συμβουλίου, νά άνέλ- 
θουν είς τό βήμα τής Γεν. Συνε
λεύσεως καί νά τό εΐπουν δημοσίςι 
διά νά λάβουν καί τήν άπάντησι 
δημοσία.

"Αν δέν τό πράξουν, τούς κα- 
ταγγέλω ώς ύβριστάς καί συκοφάν- 
τας καί άπευθύνω έκκλησι πρός τά 
μέλη τοΰ Συλλόγου, νά τούς αντι
μετωπίζουν μέ τήν περιφρόνησι πού 
τούς αρμόζει.

"Οσοι έχουν νά καταγγείλουν 6,- 
τιδήποτε, πρέπει νά έχουν τό θάρ
ρος νά τό πουν δημοσίς*.

'Ο ψίθυρος, είναι διά τούς άτι
μους, διότι μόνο αυτοί δέν διστά
ζουν νά διασύρουν τήν ύπόληψι τών 
άλλων, κρυπτόμενοι καί συρόμενοι 
σάν τά σκουλήκια.

Ό ψίθυρος είναι απαράδεκτος 
είς τον κύκλον τών ύπαλλήλων τής 
’Εθνικής Τραπέζης, μέ παρρησία, 
πρέπει οί συνάδελφοι νά λέγουν 
δ,τι θέλουν καί δχι στο αύτί, μιά 
- δυο μέρες πριν τις έκλογές, διό
τι δέν είναι ποτέ δυνατόν, ό Πρό
εδρος κύριοι συνάδελφοι, νά παρα- 
κολουθή τον συνάδελφον, ό όποιος 
πηγαίνει στο αύτί τοΰ άλλου καί 
τοΰ λέει «ό Πίσκοπος έκανε εκείνο, 
ό άλλος έκανε τό άλλο» καί συμ
περιλαμβάνει δλα τά μέλη τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου, καί άραδιά- 
ζει στό αύτί, γιά τά μέλη τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου, δτι θέλει.

Καί αν μέν έρθουν ώρισμένες κα
τηγορίες, άπό αυτές, στά αύτιά 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, έχει 
τήν δυνατότητα τό Διοικ. Συμβού
λιον, δΓ άνακοινώσεων νά διαψεύ- 
ση τούς ψιθυριστός, έάν δέν έλ
θουν αίωρεϊται ή κατηγορία αυτή 
καί ή συκοφαντία, δίχως νά έχω- 
μεν τήν δυνατότητα πλέον νά τούς 
άντιμετωπίσωμεν μετά παρρησίας.

Εύχαριστώ πολύ.
(Χει ροκροτή ματα)

Ένοποίησις Συλλόγων - 
Ασφαλ. Ταμείων Προσωπικού

Ή άγορά ακινήτου


